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 أفرع في في نسب العناصر المعدنية بمواقع التلقيح  Phaeoacremonium aleophilumالفطر  تأثير
 المشمش بعض أصناف

 خالد حسن طه                                       ل شباط                         آبالل إبراهيم حسن 
 وصلقسم وقاية النبات / كلية الزراعة والغابات / جامعة الم

 
 الخالصة 

فررن نسرر   Paeoacremonium aleophilum W. Gams, Crousأظهررر اخابررار اررلفير ال طررر 

من الالقري  أن ال طرر اسرب  فرن  عدة فاراتبعد فن أفرع أصناف المشمش   العناصر المعدنية بمواقع اإلصابة
ابو الزنجيل بعرد شرهر مرن  عنصر النياروجين فن الصنفوال س ور إذ بلغت نسبة الزيادات باراكم النياروجين 

. أما بقية األصناف فلم يحدث فيها أي زيرادات للنيارروجين. وارراكم أيعرا عنصرر ال سر ور %53.636الالقي  
% أمرا 4.704فن األجزاء الملقحة وكان أعالها فرن الصرنف اركرن إذ كانرت الزيرادة بعرد سراعاين مرن الالقري  

ناصر البوااسريوم والكالسريوم والحديرد فلرم اخالرف نسربها معنويرا معنوية. أما ع الزيادات فلم اكنبقية األصناف 
فن منطقة الاقرح عن معاملة المقارنة فن جميع األصناف وخالل فارات الالقي  المادرجة. إن جميع مسراويات 
العناصررر المخابرررة دالحديررد وال سرر ور والكالسرريوم والنياررروجينل باسررافناء البوااسرريوم المقاربررة لمسرراويااها فررن 

 700ملغم/لارر و 3000منطقة الالقي  كانت مفبطة للوزن الجاف فن حين كران مسراوا البوااسريوم وال سر ور د

ملغم/لارر علررل الاروالنل المقاربررة لمسرراويااها فرن منطقررة الالقري  منشررطة لابويررك ال طرر وعلررل العكر  مررن ذلرر  
ملغرررم /لارررر علرررل  00000ر و ملغم/لاررر 7000ملغم/لارررر و  700مسررراويات الحديرررد والكالسررريوم والنيارررروجين د

كما اظهررت قريم اترابراط برين حراما السالسرلي  ومسراويات العناصرر المعدنيرة عرن وجرود ارابراط  الاوالنل.
عالن بين حاما السالسلي  والمساويات العالية من البوااسيوم وال س ور وبن   الوقت اظهرت الناراج  وجرود 

 ت منخ عة من الكالسيوم والحديد.اراباط عالن بين نس  حاما السالسلي  ومساويا
 .Phaeoacremonium aleophilum، ، حاما السالسلي ، العناصر المعدنية: المشمشكلمات دالة

 
 .3/5/5005 :وقبوله  53/00/5000    :ااريخ اسلم البحث

 
 المقدمة

ل 0663 ،وآخررون Crousد .Phaeoacremonium spعلل الرغم مرن حدافرة اسرجيل أنرواع ال طرر 

أن عدد األنواع الممرعة منه والمسجلة فن ازدياد معطرد وعلرل عواجرل مخال رة أذ بلغرت أعرداد اتنرواع  إت
ل. أذ يسررب  ال طررر الررون داخلررن فررن انسررجة الخشرر  ومرروت 5003 ،وآخرررون Mostertنرروع د 55المسررجلة 

طررر النسرري  ويهرراجم ال ل. 5007 ،وآخرررون DiMarcoاتفرررع علررل عواجررل كفيرررة فررن مخالررف بلرردان العررالم د
 ل. ويعمررل علررل أاررالف0666 ،وآخرررون Mugnaiالوعرراجن دالخشرر ل ممررا يررقدي الررل قالررة والونررة بررالبنن د

ل Polymethylgalacturonase و Polygalacturonaseد المحللررررة للكنررررين الخشرررر  بررررلفرازة اتنزيمررررات
المعدنيرة فرن اتفررع  ل. أما اافيرة فن نسربة العناصرر Pullulansو Isosclerone و  Scytaloneوالسموم د

المصابة فال اوجد دراسة بها لذا أرااينا القيام بحسا  نس  العناصر فن مواقرع الالقري  برال طر وارافير مسراوا 
علمرا بران  العناصر فن نمو وابويك ال طر وقيم اتراباط مع حراما السالسرلي  المسراحفة فرن مواقرع اتصرابة.

 Dyakorدفررن احديررد مسرراوا المقاومررة الذاايررة لالنررواع النباايررة حرراما السالسررلي  يعررد مررن المعررايير الرجيسررة 
 .ل5004 ،وآخرون

 همواد البحث وطرائق
 اررم اقرردير النسرربة المجويررة للعناصررر المعدنيررة تأأأثير الممأأرض فأأي نسأأب العناصأأر المعدنيأأة بمواقأأع التلقأأيح 

ي  بالممرا من النبات. وذلر  بعرد دالنياروجين و ال س ور و البوااسيوم و الكالسيوم و الحديدل فن منطقة الالق
بالاحديررد مواقررع الالقرري  بررال طر فررن أصررناف المشررمش  هعررم العينررات المامفلررة بررلجزاء مررن األفرررع الملقحررة و
 وأسربوعانبعد عدة فارات من الالقي  دسراعاان ويروم  الخمسة دقزانن و أفلن و اركن و أبو الزنجيل و قيسنل

 . CRDن رذت باجربرة عامليره بالاصرميم العشرواجن الكامرل .لAnonymous ،0650د ا لما أوردهابعوشهرل. 
 .0.03واخابرت النااج  بطريقة دنكن عند مساوا احامال  SASحللت النااج  إحصاجيا بنظام 

  باساـخدام ل0650د Anonymous ام اقدير النياروجين / غم وزن جاف ابعا لماورد فن تقدير النيتروجين 
 حسا  النسبة المجوية للنياروجين ابعا للعالقة الاالية: ام  .Kjeldalطريقة كلدال 

 
 األولالبحث مسال من رسالة للباحث 
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 000 × 3 × 07 × 0.007 ×لبالن ل  HClحجم  –للعينة  HClد حجم           
N= % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وزن العينة  × 30 × 0000              
 ل  0640د   Johnالنسبة المجوية لل س ور / غم وزن جاف وفقا لطريقة  ام اقدير تقدير الفسفور 

  Spectrophotometerقيست النااج  بقرراءة قيمرة اتماصرال للطيرف باسراخدام جهراز المطيراف العروجن  
نانوميار . ام اسقيط قراءة الجهاز علل منحنل قياسرن لعنصرر ال سر ور  555علل الطول الموجن  Apelع نو

 وحسبت النسبة المجوية لل س ور ابعا للمعادلة الاالية:
 000 × 3 ×الاركيز بعد الاسقيط             

P= % ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وزن العينة × 30 × 0000           
قرردرت النسرربة المجويررة للبوااسرريوم / غررم وزن جرراف فررن عينررات نبااررات المشررمش باسرراخدام تقأأدير البوتاسأأيو   
،  Anonymousوذلرر  ابعررا لمررا اوردة د  AFP 100نرروع   Flame Photometerجهرراز قيررا  اللهرر  

 ل0650
   ل.0655د Page ابعا لما اورده وزن جافقدرت النسبة المجوية للكالسيوم /غم تقدير الكالسيو  

 ام حسا  كمية الكالسيوم كاتان : 
 Caالوزن الذري للـ  × EDTAعيارية  ×حجم السحاحة              

Ca  = %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ةوزن العين × Ca  × 50حجم             

ل  Arthur   ،0630 و Vogelد  ابعرا لمرا اوردهقدرت النسبة المجوية للحديد / غرم وزن جراف  تقدير الحديد 

 وام حسا  النسبة المجوية الحديد  ابعا للمعادلة الاالية :
 حجم المحلول الكلن ×الاركيز بعد الاسقيط             

Fe = %ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
00 ×وزن العينة                        

 3  

الحديررد فررن النياررروجين وال سرر ور والبوااسرريوم والكالسرريوم و واررم حسررا  النسرربة المجويررة للزيررادة أو الررنقل فررن
 .منطقة الاقرح اسانادا الل كمياه فن منطقة الجرح لنبااات المقارنة

 % للعنصر فن المعاملة - % للعنصر فن المقارنة                                         
 % للزيادة او النقل فن العنصر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 % للعنصر فن المقارنة                                                    
 طبقررااررم اعامرراد اراكيررز العناصررر المعدنيررة فررن الوسررط  ر ة فأأي نمأأو وتبويأأ  الفطأأتأأأثير العناصأأر المعدنيأأ

مسرراويااها فررن منرراطر الاقرررح المقرردرة آن ررا كمررا اررم اخابررار الاركيررزين األدنررل واألعلررل منهررا لغرررا معرفررة ل
لفرن انميرة  MMد  Minimal Mediumالفيرهرا فرن نمرو وابويرك ال طرر واسراخدم الوسرط الزرعرن األدنرل 

  .لSummerell  ،5003و  Leslieد  P. aleophilumر ال ط
ام عمل أربعة مساويات من العناصر المعدنيرة لكرل مرن النيارروجين تأثير العناصر المعدنية في الوزن الجاف 

و  0000و  300وعلررل النحررو الاررالن   MMوال سرر ور والبوااسرريوم والكالسرريوم والحديررد فررن  الوسررط األدنررل 
و  500و  000و  NH4Clنياروجين /لار ماء مقطر علل هيجة كلوريرد اتمونيروم ملغم  000000و  00000

و  300و  Na2HPO4ملغم فس ور/لار ماء مقطر علرل هيجرة فوسر ات الصروديوم الهيدروجينيرة  500و  700
و  0000و  KClعلررل هيجررة كلوريررد البوااسرريوم  ملغررم بوااسرريوم/لار مرراء مقطررر 00000و  3000و  0000
و  500و  000و  CaCl2ملغم كالسيوم/لار ماء مقطر علل هيجة كلوريد الكالسيوم  5000و  7000و  5000
. امررا معاملررة FeSO4.7H2Oملغررم حديررد /لاررر مرراء مقطررر علررل هيجررة كبرياررات الحديررد الماجيررة  300و  700

امالت وزعت مع المقارنة فقد اساخدم الوسط األدنل فقط دون إعافة. اشامل كل مساوا علل فالفة مكررات.
مل /دورر فم عقمت فن اتواوكليف بدرجة حررارة 30مل بواقع  530الوسط الساجل فن دوارر زجاجية سعة 

سرم سربر 0قطررة   P.aleophilumبرار ولقحرت بعرد ابريردها بقررل مرن ال طرر  0.3سيليزية وعغط  ˚050
ن ررذت  يومررا . 50سرريليزية لمرردة ˚53أيررام .حعررنت الرردوارر فررن 5سرريليزية بعمررر ˚53فررن   PDAانميارره علررل 

أخذت النااج  بحسرا  الروزن الجراف لكرل مسراعمرة  .CRDاجربة عامليه باساخدام الاصميم العشواجن الكامل 
 .سراعة 45لمردة م ˚40واج ي ها فن فررن كهربراجن فرن درجرة حررارة بعد ارشيحها من الوسط بلورار ارشي  

 .0.03كن عند مساوا احامال واخابرت النااج  بطريقة دن SASحللت النااج  إحصاجيا بنظام 
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 MMمساويات مرن العناصرر المعدنيرة المذابرة فرن الوسرط  هيجت  تأثير العناصر المعدنية في تبوي  الممرض
غم/لار عقمت الدوارر فن اتواوكليرف فرم 50وكما موع  آن ا  فن دوارر زجاجية أعيف إليها اتكار بمعدل 

 .Pاصررل  الوسررط لقرر  مركررزة بقرررل مررن ال طررر سررم وبعررد 6باررري معقمررة قطررر  أطبررارصرر  الوسررط فررن 

aleophilum   ملم سبر انمياه علل  5قطرةPDA   قردرت أعرداد اتبرواي فرن  أيرام. 5سيليزية بعمر ˚53فن
مرل مراء  مقطررا  معقمرا  الرل المسراعمرات المحعررة فرن فقررة ألنمرو القطررري  00المسراعمرات الناميرة باعرافة 

ف اتبواي فم رش  العرالر البروغن بوسراطة طبقارين مرن قمراش الموسرلين لل طر وبواسطة فرشاة ناعمة ام جر
المعقررم ل صررل الخيرروط ال طريررة عنهررا والحصررول علررل العررالر البرروغن. حسرر  ماوسررط أعررداد اتبررواي فررن كررل 

ن رذت اجربرة عامليره باسراخدام الاصرميم  .Haemocytometerمكرر باساخدام شرريحة عرد اتبرواي ال طريرة 
واخابرررت النارراج  بطريقررة دنكررن عنررد مسرراوا  SASحللررت النارراج  إحصرراجيا بنظررام  .CRD العشررواجن الكامررل

 .0.03احامال 
 .Pارررم اقررردير حررراما السالسرررلي  فرررن المنررراطر الملقحرررة برررال طر تأأأأثير الفطأأأر فأأأي اسأأأتحثاث المقاومأأأة  

aleophilum اسربوعان فن أصناف المشمش الخمسة بعد أربعة فارات من الالقي  بالممرادسراعاان ويروم و
ل فرن 0655وآخررين د  Grandل والمحرورة مرن قبرل 0655وآخررين د  Verportاسراخدمت طريقرة  وشرهرل

كما ام اقدير قيمة اتراباط بين نس  حاما السالسلي  ونس  العناصر المعدنية فرن  اقدير حاما السالسلي .
 مواقع اتصابة .

 
 النتائج والمناقشة

ل عرردم وجررود فروقررات معنويررة عررن المقارنررة فررن نسرر  النياررروجين 0د يابررين مررن الجرردول تقأأدير النيتأأروجين 

الزنجيررل الررذي اظهررر زيررادة فررن نسرر   المقرردرة فررن منرراطر الالقرري  لجميررع األصررناف باسررافناء الصررنف ابررو
انخ عرت نسربة النيارروجين فرن األجرزاء  بينمرا%، 53.636النياروجين بعد شهر مرن الالقري  إذ بلغرت الزيرادة 

عاين من الالقي  فن حين لم اخالف معظم النااج  معنويرا عرن المقارنرة خرالل جميرع ال اررات مرا الملقحة بعد سا
كانرت فرن  الالقري واظهر اداخل األصناف أن أعلل نس  زيادة فن النياروجين فن منطقرة  بعد القي  األصناف.

ببت اإلصرابة % علرل الاروالن. فرن حرين سر5.354% و 4.736الزنجيرل والصرنف أفلرن إذ بلغرت  الصنف ابو
% 0.353-% و 5.777-% و 7.403-خ ررا نسرر  النياررروجين لاصررناف الفالفررة قزانررن وقيسررن واركررن د

اكرروين األحمرراا اتمينيررة والبرواينررات  ولنمررو ل عرروري علرل الارروالنل. إن النياررروجين عنصررر جرروهري و
وقرد  .ل0660، اراوي و أي رانزواألحماا النووية والوحدات البناجية للجدر الخلوية  وال ياامينرات وغيرهرا دغر

النشاط ال طري العالن فن منطقة الاقرح مع زيادة معدتت النياروجين فيها إذ إن غزارة النمرو ال طرري  يقارن
فن منطقة الاقرح يارا  عنه نس  بناء عالية فن الخاليا ال طرية ونشاط انزيمن اغذوي عاٍل يرفع من مقرادير 

ن الخ ررا فرن نسر  النياررروجين قرد يكررون نااجرا  عرن اوقررف أو افبريط شررديد وا النيارروجين فرن مواقررع الاقررح.
ومبكررر فررن اكشررف النبررات ممررا يارارر   عنررة محدوديررة النشرراط ال طررري وبالاررالن خ ررا نسرربة النياررروجين 

% 0.06-% و7.05-المحسوبة. ومن اداخل الفير فاررات مرا بعرد الالقري  نجرد أن فارارن سراعاين ويروم واحردد

سبباا فن خ ا نس  النياروجين فن مواقع الالقي  وقد يعزا ذل  إلل السموم الم رزة مرن قبرل علل الاوالنل ا
ال طر المقفرة فن العمليات الحيوية للنبات مقدية إلل خ ا معدتت امفيل النياروجين فرن النبرات. أمرا ازديراد 

زيرادة اسرايطان ال طرر % علل الاوالنل فيعرزا إلرل  5.30% و  5.34نس  النياروجين بعد أسبوعين وشهرد

 لمنطقة الاقرح مما يرفع معدتت النياروجين المحسوبة.
وجود زيادة معنوية  لل س ور فن منطقة الالقي  بعد سراعاين مرن القري    ل5من الجدول د ياع تقدير الفسفور  

ن وازدادت قرريم ال سرر ور بعررد شررهر مررواخال ررت معنويررا عررن المقارنررة % 4.704الصررنف اركررن بلغررت نسررباها 
. أمرا الصرنف ابوالزنجيرل فقرد واخال ت معنويا عن بقية المعامالت باسرافناء بعرد يروم %05.635الالقي  فبلغت 

بمواقررع اإلصررابة بعررد يرروم مررن الالقرري  إذ بلغررت نسرربة الزيررادة  عررن المقارنررة كانررت الزيررادة معنويررة  لل سرر ور
الصنف قزانرن فقرد اسرب  ال طرر فرن  . أما فنن وشهرواألخير لم يخالف معنويا عن فاران أسبوعي 3.055%

% واألخيررر لررم 3.305إحررداث زيررادة فررن نسرربة ال سرر ور بمنطقررة اإلصررابة بعررد أسرربوعين مررن الالقرري  إذ بلغررت 

يخالف معنويا عن المعاملة بعد شهر من الالقي . وكانت الزيادة معنوية فن الصنف قيسن بعد شهر من الالقري  
ولرم اخالرف معنويرا علرل الررغم مرن اخاالفهرا المعنروي مرع بقيرة  %3.563إذ بلغت نسبة الزيرادة فرن ال سر ور 

. أما فن الصرنف أفلرن فلرم احردث زيرادة معنويرة فرن نسر  ال سر ور المحسروبة فرن منطقرة المعامالت والمقارنة
األصناف ياع  أن أعلل قيم لل س ور كانت فن الصنف اركرن إذ  اافيرالالقي  حال بعد شهر من الالقي  .ومن 

 الف فيه ــ% الان لم اخ5.743بة الزيادة ــت نســنف ابوالزنجيل بلغــ% يليه الص7.473باه الزيادة ــنسبلغت 



 ISS:2243-4796(Online)                    Mesopotamia .J.of Agric                ــــة الرافـدينـمـــجلة زراعــــ

 ISS: 1815 – 316X (Print)                   Vol.(41) No .(2) 2012              2012( 2) العدد( 41) المجلد

505 

 

فررن نسرر  النياررروجين فررن مواقررع الالقرري  لخمسررة أصررناف مررن   P. aleophilumاررلفير ال طررر :ل0الجرردول د

 المشمش بعد عدة فارات من الالقي .
Table (1): P. aleophilum effect on %N in inoculation location for five apricot local type 

after different period from inoculation.   

 األصناف
Varieties 

 فارة ما بعد الالقي 
Period after treatment 

 * % للزيادة فن النياروجين
% increasing of Nitrogen 

 الفير الصنف*
Variety effect 

 قزانن

Quzany 

 control              0.000  b-g   مقارنة

-7.403 c 

 two hours         -56.376 g  ساعاين

 one day                   -3.550 d-f ميو

 two weeks -0.305  b-g       أسبوعين

 one month             -0.536 c-g شهر

 أفلن

Affly 

 control              0.000 b-g   مقارنة

5.354 ab 

 two hours         00.000 b-d  ساعاين

 one day                   6.706 b-d ميو

 two weeks 03.333 b c       أسبوعين

 one month             -4.507 d e f شهر

 اركن

Turkey 

 control              0.000 b-g   مقارنة

-0.353 bc 

 two hours         -0.407 b-g  ساعاين

 one day                   -7.746 def ميو

 two weeks -5.556 c-f       أسبوعين

 one month            -3.357 def شهر

 ابوالزنجيل

Abo-

zyngeel 

 control              0.000  b-g   مقارنة

4.736 a 

 two hours         -5.535 c-g  ساعاين

 one day                   3.636  bcd ميو

 two weeks 50.000 ab       أسبوعين

 one month            53.636 a شهر

 قيسن

Qussay 

 control              0.000 b-g   مقارنة

-5.777 c 

 two hours         -04.450 fg  ساعاين

 one day                   -03.370 efg ميو

 two weeks 5.633  b-g      ن أسبوعي

 one month             5.537  b-e شهر

*اافير فارات ما 
 بعد الالقي 

Period after 

inculcation 

effect 

 two hours         -7.055 b  ساعاين

 one day                   -0.063 ab ميو

 two weeks 5.346a      أسبوعين

 one month             5.303 a شهر

ل  اعنن افبيطرا  فرن عنصرر -د 0.03* األرقام الان احمل أحرفا مخال ة ادل علل وجود فروقات معنوية بينها عند مساوا احامال 

 النياروجين.
 

 . وكران أدناهرا الصرنف% علرل الاروالن0.663% و 5.743هما الصن ين قزانن وافلن إذ بلغت نسبة الزيادة في
%ل.اعمل ال طريات علل إفراز العديد من اإلنزيمات الان من شانها احليرل خاليرا النبرات لاروفير 0.305قيسند

ل. إذ يعررد ال سرر ور مررن Morell، 0665و   Zabelو 0660، وآخرررون Erikssonالمغررذيات الخاصررة بهررا د
غشرية الخلويرة واأل RNAو  DNAالعناصر العرورية للممرا فهو يدخل فن اركير  الحامعرين النرووين 

مرن  ل. وي ررز ال طرر العديرد0660 ،و اي انز والدهون والنيوكلواايدات وخزن ونقل الطاقة فن الخلية دغاراوي

بارنكيمررا الخشرر  وي قرردها وظي اهررا إذ  تسرريمااإلنزيمررات والسررموم فررن منطقررة اإلصررابة فيقاررل أنسررجة الخشرر  
 ن الجزيجن الواطنء لاكوين مادة جالاينية اعير نقل ااجمع فن منطقة اإلصابة العديد من العناصر ذوات الوز
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 لخمسة أصناف من المشرمش فن نس  ال س ور فن مواقع الالقي    P. aleophilumالفير ال طر  :ل5الجدول د

 .بعد عدة فارات من الالقي 
Table (5): P. aleophilum effect on %P  in inoculation location for five apricot local type 

after different period from inoculation.   
 األصناف

Varieties 
 فارات ما بعد الالقي 

Period after treatment 
 * % للزيادة فن ال س ور

%increasing of Phosphorus 
 *الفير الصنف

Variety effect 

 قزانن

Quzany 

 control            0.000 ef   مقارنة

0.663 bc 

 two hours       0.000 ef  ساعاين

 one day                5.040 c-f ميو

 two weeks 3.305 cd     أسبوعين

 one month          4.550 bc شهر

 أفلن

Affly 

 control            0.000  ef   مقارنة

0.054 bc 

 two hours       0.557 d-g  ساعاين

 one day                0.557 c-g ميو

 two weeks 5.643 c-f     أسبوعين

 one month          5.444 c-f شهر

 اركن

Turkey 

 control            0.000 ef   مقارنة

7.473 a 

 two hours       4.704  bc  ساعاين

 one day                00.000 ab ميو

 two weeks 3.750 bc     أسبوعين

 one month          05.635 a شهر

 ابوالزنجيل

Abo-

zyngeel 

 control            0.000 ef   مقارنة

5.743 b 

 two hours       5.643 c-f  ساعاين

 one day                3.055 cd ميو

 two weeks 3.534 cde     أسبوعين

 one month          3.555 cde شهر

 قيسن

Qussay 

 control            0.000 ef   مقارنة

0.305 c 

 two hours       -0.453 fg  ساعاين

 one day                -5.340 g ميو

 two weeks 5.703 c-f     أسبوعين

 one month          3.563 bc شهر

*اافير فارات 
 ما بعد الالقي 

Period 

after 

inculcation 

effect 

 two hours       0.655 b  ساعاين

 one day                0.465 b ميو

 two weeks 5.555 ab     أسبوعين

         one month شهر

    

5.353 a 

ل  اعنن افبيطا  فرن عنصرر -د 0.03* األرقام الان احمل أحرفا مخال ة ادل علل وجود فروقات معنوية بينها عند مساوا احامال 

 ال س ور.

 
العناصر الغذاجية فااجمع فن منطقة اإلصابة بمساويات عالية واالكسد هذه العناصر لاحول لرون نسري  الخشر  

 ل لررذل  ااررراكم مسرراويات عاليررة مررن5005 ،وآخرررون  Kamadaو  Wood، 0664و Hydeإلررل البنررن د
  Mugnaiفرن الر  المنطقرة د العناصرر الغذاجيرة فرن منطقرة اإلصرابة ممرا يشرجع نمروا  غزيررا  للغرزل ال طرري

ويقكد اداخل الفير فارات الالقي  أن أعلرل نسر  لل سر ور  ل. 5000وآخرون   Mazzulloو  0664وآخرون 

 كانت بعد شهر من الالقي  وب ارر معنوي عن ال ارات األدنل. 
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لررم اخالررف  ل أن جميررع النسرر  الخاصررة بالبوااسرريوم فررن منطقررة الالقرري 5الجرردول د يوعرر تقأأدير البوتاسأأيو   

لمقارنرة ويقكرد ذلر  ارداخل معنويا خالل فارات الالقي  المادرجة ولجميع األصناف عرن نسر  البوااسريوم فرن ا
وينحصرر الردور الررجي  للبوااسريوم فرن ال طريرات فرن انظريم الجهرد اتزمروزي الخلروي الرذي يحردد  .ال ارات

تنا رراخن فررن الخليررة العررروري للنمررو دخررول أو عرردم دخررول المرراء إلررل الخليررة وبررذل  يحررافظ علررل العررغط ا
كمررا أن نسرربة البوااسرريوم العاليررة اقاررن  بظررواهر المقاومررة المسرراحفة فررن النبررات  ل.0660 ،دغراراوي و اي ررانز

ل. وبررالنظر لعرردم وجررود زيررادات فررن 5000 ،وآخرررون El-Hendawyو  5007 ،وآخرررون Chaluvarjuد
 .Pة لررذا فرران إصررابة جميررع أصررناف المشررمش بررال طر نسرر  البوااسرريوم فررن المنرراطر الملقحررة عررن المقارنرر

aleophilum   وبخاصرة الصرنف قيسرن إذ يظهرر ارداخل األصرناف فرن  انسجم مع النااج  المساحصرل عليهرا
 ل إن هذا الصنف أدناها محاوا من البوااسيوم.5الجدول د

منطقرة اإلصرابة دالالقري ل لرم ل أن جميع النسر  الخاصرة بالكالسريوم فرن 7يابين من الجدول د تقدير الكالسيو  

كمرا  اخالف معنويا عن المقارنة خالل فارات الالقي  المادرجة ولجميع األصرناف ويقكرد ذلر  ارداخل ال اررات.
يظهرر اررداخل األصررناف أيعررا عرردم وجرود فروقررات معنويررة فررن نسرر  الكالسريوم المقرردرة فررن منرراطر اإلصررابة 

ن الكالسيوم فرن منطقرة اإلصرابة علرل الررغم مرن اخراالف لاصناف. وقد يعود سب  وجود معدتت ماقاربة م
فاررات الالقرري  واألصررناف إلررل دور الكالسرريوم العررالن فرن افبرريط اإلنزيمررات ال طريررة المحللررة. ممررا يحررول دون 

إن مسرراويات  احليررل المركبررات الحاويررة عليرره فاكررون نسرربة الكالسرريوم فررن مواقررع اإلصررابة فاباررة الررل حررد مررا.
ل إذ يارسر  بكميرات كبيررة فرن 5000 ،وآخررون El-Hendawyالة المقاومة فرن النبرات دالكالسيوم اعك  ح

الص يحة الوسطل للخاليا فيمنع اخارار ال طر واقدمره. إن عردم وجرود فروقرات معنويرة برين األصرناف بنسر  
ناف الكالسرريوم وكررذل  مررع المقارنررة ياوافررر مررع النارراج  المساحصررل عليهررا فيمررا ياعلررر بحساسررية جميررع األصرر

 لإلصابة بال طر.
نااج  اقردير نسر  الحديرد فرن مواقرع الالقري  كانرت مقاربرة إلرل حرد مرا لنسر  الكالسريوم  اظهرتتقدير الحديد  

والبوااسرريوم المقرردرة والمشررار إليهررا آن ررا إذ لررم اخالررف نسرر  الحديررد مررن جميررع األصررناف خررالل فارررات الالقرري  
منشرررطا  لإلنزيمرررات وهرررو أحرررد مكونرررات البورفيرينرررات  يعمرررل الحديرررد .ل3جررردول دالمادرجرررة عرررن المقارنرررة 

Porphyrins ل فعررال عررن 0660والاررن لهررا دور فررن نقررل اتلكارونررات دغرراراوي واي ررانز،  الشرربيهة للهرريم
و  Peroxidesاراباطهررررا بانزيمررررات األكسرررردة الاررررن لهررررا عالقررررة كبيرررررة بالمقاومررررة كانزيمررررات بيروكسررررديز

Polyphonies   وCatalese ر نس  الحديد المقدرة فن األصناف مع حساسياها جميعهرا لإلصرابة لذل  ااواف

 بال طر.
 3000و  0000و  300ل أن الاراكيرررز 3مررن الجرردول د يالحررظ تقأأدير الأأوزن الجأأاف للمسأأتعمرة الفطريأأأة 

 .Pلم اكن مقفرة فن النس  المجوية لافبيط الوزن الجاف فرن ال طرر  MMملغم/لار من البوااسيوم فن الوسط 

aleophilum  ل وبرذل  50.40ملغم/لار مفبطا للوزن الجاف لل طر د 00000فن حين كان الاركيز األعلل%
ملغم/لار من البوااسيوم والمقار  لمحاوا منطقة الالقي  مرن البوااسريوم غيرر مرقفر فرن  3000يكون الاركيز 

الوزن الجاف فرن حرين  ملغم/لار غير مقفر فن000الوزن الجاف. أما مساوا عنصر الحديد فقد كان الاركيز 
ملغم/لارر كران 700أمرا عنرد الاركيرز  %ل54.45ملغم/لار مرن الحديرد مفبطرا للروزن الجراف د500كان الاركيز 

%ل وبالاررالن فرران ارا رراع مسرراوا عنصررر الحديررد فررن منطقررة الالقرري  الررذي كرران مقاربررا لهررذا 36.56الافبرريط د

زداد الافبرريط فررن الوسررط فررن الاركيررز األعلررل مررن الاركيررز كرران لرره اررلفير مفرربط فررن الرروزن الجرراف لل طررر. وا
 %.000ملغم/لارل بنسبة 300الحديدد

ملغم/لار غير مقفرين فن الوزن الجراف فرن حرين 500و  000أما مساوا عنصر ال س ور فقد كان الاركيزان 
ملغم/لارررر مرررن ال سررر ور والمقرررار  لاركيرررز ال سررر ور فرررن منطقرررة الالقررري  مفبطرررا للررروزن 700كررران الاركيرررز 

ملغم/لاررررل بنسررربة 500%ل. وازداد الافبررريط فرررن الوسرررط فرررن الاركيرررز األعلرررل مرررن ال سررر ور د50.43لجرررافدا
والمقرار  لاركيرز الكالسريوم فرن  MMملغم/لارر فرن الوسرط  7000أما الكالسيوم فقد كان الاركيز  %.53.47
إذ بلرك  ملغم/لارر 5000الالقري  مفبطرا للروزن الجراف لل طرر واسرامر الافبريط حارل عنرد الاركيرز األعلرل  منطقة

ملغم/لاررر مررن النياررروجين اررلفير مفرربط للرروزن الجرراف لل طررر فررن حررين كرران 300%. ولررم يكررن للاركيررز 56.50
% وازداد الافبرريط عنرررد الاركيرررز 55.56ملغم/لارررر اررلفير مفررربط للررروزن الجرراف لل طرررر بنسررربة  0000للاركيررز 
النياروجين فن منطقة الالقري  ألفررع المشرمش % وهو الاركيز المقار  لكمية 33.53ملغم/لار بنسبة  00000

 %.000ملغم/لار إذ بلك  000000كما ازداد الافبيط بالاركيز 
ملغم/لارر مرن البوااسريوم  300ل أن الاركيرز 7يابرين مرن الجردول دتأاثير العناصأر المعدنيأة فأي تبويأ  الفطأر  

 والذي اخالف معنويا عن  5بوي/سم 3 00×3.4وبواقع  MMساهم فن زيادة أعداد اتبواي لل طر فن الوسط 
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 لخمسة أصناف مرن المشرمش فن نس  البوااسيوم فن مواقع الالقي  P.aleophilumالفير ال طر :ل5د الجدول

 .بعد عدة فارات من الالقي 
Table (5): P. aleophilum effect on %K   in inoculation location for five apricot local 

type after different period from inoculation.   

 األصناف
Varieties 

 فارة ما بعد الالقي 
Period after treatment 

 * %للزيادة فن للبوااسيوم
% increasing of Potassium 

 *الفير الصنف
Variety effect 

 قزانن

Quzany 

 control              0.00 ab   مقارنة

5.470 ab 

 two hours        4.46 ab  ساعاين

 one day                 50.33 ab ميو

 two weeks 04.36 ab       أسبوعين

 one month           55.00 ab شهر

 أفلن

Affly 

 control              0.00 ab   مقارنة

05.733 ab 

 two hours        05.77 ab  ساعاين

 one day                 6.76 ab ميو

 two weeks 75.35 a       أسبوعين

 one month           75.06 a شهر

 اركن

Turkey 

 control              0.00 ab   مقارنة

04.000 a 

 two hours        70.43 a  ساعاين

 one day                 55.30 ab ميو

 two weeks 75.05 a       أسبوعين

 one month           50.30 ab شهر

 ابو
 الزنجيل

Abo-

zyngeel 

 control              0.00 ab   مقارنة

00.065 ab 

 two hours        50.50 ab  ساعاين

 one day                 6.34 ab ميو

 two weeks 56.55 ab      أسبوعين

 one month           55.66 ab شهر

 قيسن

Qussay 

 control              0.00 ab   مقارنة

5.000 b 

 two hours        -6.65 b  ساعاين

 one day                 0.66 ab ميو

 two weeks 0.75 ab      أسبوعين

 one month           57.37 ab شهر

*اافير فارات 
 ما بعد الالقي 

Period 

after 

inculcati

on effect 

 two hours        4.050 a  اينساع

 one day                 4.750 a ميو

 two weeks 05.505 a      أسبوعين

            one month شهر

  

07.055a 

ل  اعنن افبيطا  فن عنصر -د  0.03عند مساوا احامال  بينها * األرقام الان احمل أحرفا مخال ة ادل علل وجود فروقات معنوية

 لبوااسيوم.ا

 
الاركيررز ل واللررذان برردورهما مخال رران معنويررا عررن 5بوي/سررم 3 00×3.65ملغم/لاررر د 0000الاركيررز  00000

 ل والذي ياوافر مع اركيز البوااسيوم فن األفرع الملقحة أما الاركيز5بوي/سم  3 00×5.40ملغم/لار د 3000

وعلرل  ذل  يكون مسراوا البوااسريوم فرنـوب مقارنةعن ال رــنوي فن ابويك ال طــملغم / لار فلي  له الفير مع 
الرغم من كون اغل  العناصر المقدرة فن منطقة الالقي  لها ارلفير مفربط للروزن الجراف لل طرر إت أن وجودهرا 

 نشاط  ال إت بعد حدوثــنصر منها غير فعــيجة مركبات فيكون العــفن النسي  النباان غالبا مايكون مرابطا به
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 ن هذه العناصر فن منطقة الالقي .ر والذي بدوره يقدي إلل اراكم زيادات مأنزيمن لل ط
 

لخمسررة أصررناف مررن  فررن نسرر  الكالسرريوم فررن مواقررع الالقرري   P. aleophilumاررلفير ال طررر  :ل7الجرردول د

 المشمش بعد عدة فارات من الالقي .
Table (7): P. aleophilum effect on %Ca  in inoculation location for five apricot local 

type after different period from inoculation.   
 األصناف

Varieties 
 فارات ما بعد الالقي 

Period after treatment 
 * % للزيادة فن للكالسيوم

% increasing of Calcium 
 *الفير الصنف

Variety effect 

 قزانن

Quzany 

 control            0.00  a-d   مقارنة

-5.636 a 

 two hours       -50.56  d  ساعاين

 one day                 -03.50 cd ميو

 two weeks -5.40 a-d     أسبوعين

 one month           53.33 a شهر

 أفلن

Affly 

 control            0.00 a-d   مقارنة

-0.507 a 

 two hours        05.55 ab  ساعاين

 one day                 -05.30 bcd ميو

 two weeks 0.00 a-d     أسبوعين

 one month           -5.57 bcd شهر

 اركن

Turkey 

 control            0.00 a-d   مقارنة

-00.343 a 

 two hours       -50.53 d  ساعاين

 one day                 -00.57 bcd ميو

 two weeks -05.57 bcd     بوعينأس

 one month           -56.03 d شهر

 ابوالزنجيل

Abo-

zyngeel 

 control            0.00 a-d   مقارنة

-0.755 a 

 two hours       -3.00 a-d  ساعاين

 one day                 -3.36 a-d ميو

 two weeks 5.05 a-d     أسبوعين

 one month           3.55 abc شهر

 قيسن

Qussay 

 control            0.00 a-d   مقارنة

-5.504 a 

 two hours       -03.33 cd  ساعاين

 one day                 -5.45 a-d ميو

 two weeks -3.33 a-d     أسبوعين

 one month           -3.33 a-d شهر

*اافير فارات 
 عد الالقي ما ب

Period 

after 

inculcation 

effect 

 two hours       -3.763 a  ساعاين

 one day                 -7.605 a ميو

 two weeks -5.035 a     أسبوعين

            one month شهر

  -0.004 a 

  0.03مساوا احامال  * األرقام الان احمل أحرفا مخال ة ادل علل وجود فروقات معنوية بينها عند

 .اعنن افبيطا  فن عنصر الكالسيوم ل -د

 
ملغم/لارر  000وعلل الرغم من اح يز اركيز الحديد عنرد  .MMمنطقة الالقي  منشطا لابويك ال طر فن الوسط 

ات ان الاراكيرز الارن الاره كانرت مفبطرة إلناراج اتبرواي بصرورة  5بروي/ سرم 7.3x 00 3إلنااج اتبواي إذ بلغت
 ركيزان األعللـذل  الاــبويك ال طر وكــديد مفبطا لاـملغم/لار من الح 500وكان الاركيز وية عن المقارنة معن
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 لخمسة أصناف مرن المشرمش فن نس  الحديد  فن مواقع الالقي    P. aleophilumالفير ال طر  :ل3الجدول د

 .بعد عدة فارات من الالقي 
Table (3): P. aleophilum effect on %Fe  in inoculation location for five apricot local 

type after different period from inoculation.   

 األصناف
Varieties 

 فارات ما بعد الالقي 
Period after treatment 

 * %للزيادة فن الحديد
% increasing of Iron 

 *الفير الصنف
Variety effect 

 قزانن

Quzany 

 control              0.00 ab   مقارنة

-3.675 a 

 two hours        -5.76 ab  ساعاين

 one day                 -50.35 b ميو

 two weeks -55.07 b      أسبوعين

 one month           -5.75 ab شهر

 أفلن

Affly 

 control              0.00 ab   مقارنة

-4.650 a 

 two hours        -05.40 b  ساعاين

 one day                 -50.07 b ميو

 two weeks -55.35 b      أسبوعين

 one month           -3.35 ab شهر

 اركن

Turkey 

 control              0.00 ab   مقارنة

-7.707 a 

 two hours        -5.66 ab  ساعاين

 one day                 -5.05 ab ميو

 two weeks -05.57 b       أسبوعين

 one month            -00.55 b شهر

 ابوالزنجيل

Abo-

zyngeel 

 control              0.00 ab   مقارنة

-7.005 a 

 two hours         -5.53 ab  ساعاين

 one day                 5.75 ab ميو

 two weeks -00.30 ab      أسبوعين

 one month           -55.55 b شهر

 قيسن

Qussay 

 control              0.00 ab   مقارنة

-0.403 a 

 two hours        -6.50 ab  ساعاين

 one day                 -6.56 ab ميو

 two weeks -07.56 b      أسبوعين

 one month           54.54 a شهر

*اافير فارات ما 
 بعد الالقي 

Period 

after 

inculcation 

effect 

 two hours        -5.43 a  ساعاين

one day                 -3.53 ميو a 

 two weeks -5.063 a      أسبوعين

            one month شهر

  

-0.355 a 

ل  اعنن افبيطا  فرن عنصرر -د 0.03قات معنوية بينها عند مساوا احامال * األرقام الان احمل أحرفا مخال ة ادل علل وجود فرو

 الحديد.

 

ملغم/لاررر فررن األنسررجة الملقحررة مررن الاراكيررز المفبطررة لابويررك  700ملغم/لاررر وبررذل  يعررد الاركيررز  300و  700
ألنسرجة الملقحرة ملغم/لار وهو الاركيز المقار  لاركيز ال س ور فن ا 700ال طر. أما ال س ور فقد كان اركيزه 

 500واخالرررف معنويرررا عرررن الاركيرررز ل 5بوي/سرررم 3 00×7.55مرررن أكفرررر الاراكيرررز اح يرررزا إلناررراج اتبرررواي د 
 وكانرت جميرع ملك/لار معنويا فيما بينهرا باناراج اتبرواي. 500، 000ملغم/لار. بينما لم اخالف الاراكيز ص ر، 

 عاملة المقارنة باسافناء الاركيزــاسا بمــك ال طر قيــابوينوي فن ــاراكيز الكالسيوم المخابرة لي  لها الفير مع
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 فرن MMالفير إعافة اراكيز من البوااسيوم والحديد وال س ور والكالسيوم والنيارروجين للوسرط  :ل3الجدول د
 .  P. aleophilumافبيط الوزن الجاف لل طر

Table (6): Effect of different conclusion of K, Fe, P,Ca, and N to MM media of P. 

aleophilum dry weight inhibition .  

 Minerals ر  العناص
 الاركيز د ملغم / لارل
Conc. (mg/ L) 

 *% للافبيط**
% Inhibition 

* اافير العناصر فن نسبة 
 effect of الافبيط

minerals on inhibition 

 البوااسيوم
Potassium 

0 0.00  g 

5.00 c 

300 -3.4 g 

0000 -5.0 g 

3000 -0.5 g 

00000 50.40 ef 

 الحديد

Ferrous 

0 0.00 g 

70.03 a 

000 5.03 fg 

500 54.45 c 

700 36.56 b 

300 000.00 a 

 ال س ور
Phosphorus 

0 0.00 g 

05.65 b 

000 -0.3 g 

500 5.05 fg 

700 50.43 def 

500 53.47 cd 

 الكالسيوم
Calcium 

0 0.00 g 

05.55 b 

0000 -0.5 g 

5000 0.53 g 

7000 55.60 de 

5000 56.50 c 

 النياروجين
Nitrogen 

0 0.00 g 

55.40 a 

300 7.45 g 

0000 55.56 cde 

00000 33.53 b 

000000 000.00 a 

 * اافير الاراكيز
Conc. effect 

 0.00 d 

 0.55 d 

 03.53 c 

 50.65 b 

 36.05a 
 .0.03* األرقام الان احمل أحرفا مخال ة ادل علل وجود فروقات معنوية عند مساوا احامال 

 ل ادل علل حدوث انشيط فن الوزن الجاف للمساعمرة ال طرية. -** األرقام الان احمل عالمة د 

 
هرا فبطرت ابويرك ال طرر قياسرا أما اراكيز النياروجين المخابررة فجميع ل.5بوي/سم3 00×0.77ملغم/لار د 0000

الموافر لاركيزه فن منطقة الالقي  فن الابويرك  MMبمعاملة المقارنة. وبالمقارنة بين الفير العنصر فن الوسط 

والنمو نجد أن البوااسيوم كان منشطا للابويك فن الوقرت الرذي لري  لره ارلفير فرن النمرو أمرا عنصرر الحديرد فقرد 
ن واحد وكان ال س ور علل العك  من ذلر  والكالسريوم كران مفبطرا للنمرو ولكرن كان مفبطا للنمو والابويك فن آ

 و Singh أشرررار لررري  لررره ارررلفير فرررن الابويرررك أمرررا النيارررروجين فكررران لررره ارررلفير افبيطرررن فرررن النمرررو والابويرررك.
Garraway، ل إلل أن نمرو الغرزل ال طرري لل طرر 0643دColletotrichum lagenarium    يرزداد زيرادة

جابة لالرا اع اللوغارامن لعنصر الحديد لكرن يبردأ باتنخ راا عنرد الاراكيرز العاليرة لعنصرر الحديرد خطية اسا
.كما أن النياروجين سام للعديد من ال طريات برالاراكيز العاليرة وقرد يعرزا سرب  سرمية النيارروجين إلرل قدراره 
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كبريررت بسررب  الاشررابه بررين مررن األحمرراا اتمينيررة واداخلرره مررع أيررا ال Deaminationعلررل إزالررة األمررين 
النرامن علررل   Alternaria tenuisإن ال طررر ل. 5007 ،وآخررون  Younisالنيارروجين وايرون الكبريرت د

ل ولكرن زيرادة اركيرز Singh، 0634و  Tondonوسط خاٍل من ال س ور يزداد وبشدة لدا إعافة ال وس ات د
 Claviceps% فن ال طرر 30طر بنسبة ا ور ال س ور عن الحد المطلو  يقدي إلل نقل فن نمو وابويك ال 

purpurea دKybal ل. ومرررن الواعررر  أن الاراكيرررز العاليرررة مرررن ال وسررر ات ابررردو مفبطرررة 0635 ،وآخررررون
 يكون سريعا  بوجود   Neurospora crassaإن نمو ال طر لإلنزيمات األساسية لعملية اكوين اتبواي.

 
لبوااسريوم والحديرد وال سر ور والكالسريوم والنيارروجين للوسرط الفير إعافة اراكيرز مادرجرة مرن ا :ل7الجدول د

MM فن ابويك ال طرP. aleophilum  . 
Table (7): Effect of different conc. of K,Fe,P,Ca and N to MM media on P. 

aleophilum sporulation. 

 العناصر
Minerals 

 

 الاركيزدملغم/لارل
Conc. (mg/l) 

× * أعداد اتبواي 
00
 3 

No. conidia 

* الفير العناصر فن أعداد 
 Effect of 3 00× اتبواي

minerals on no. conidia 

 البوااسيوم
Potassium 

 fg 0.50 ص ر

5.33 a 

300 3.40 a 

0000 3.65 b 

3000 5.40 de 

00000 0.03 ghi 

 الحديد

Ferrous 

 fg 0.50 ص ر

0.73 c 

000 7.30 c 

500 0.65 hi 

700 0.00 j 

300 0.00 j 

 ال س ور
Phosphorus 

 fg 0.50 ص ر

5.33b 

000 0.55 fgh 

500 0.65 f 

700 7.55 c 

500 5.60 d 

 الكالسيوم
Calcium 

 fg 0.50 ص ر

0.34 c 

0000 0.77 ij 

5000 0.55 fg 

7000 5.00 ef 

5000 0.34 fgh 

 النياروجين
Nitrogen 

 fg 0.50 ص ر

0.75 d 

300 0.54 ij 

0000 0.00 j 

00000 0.00 j 

000000 0.00 j 

 * الفير الاراكيز
Conc. effect 

 0.50 b 

 5.34 a 

 5.07 b 

 0.65 b 

 0.05 c 
 .0.03وية بينها عند مساوا احامال األرقام الان احمل أحرفا مخال ة ادل علل وجود فروقات معن* 

 

 ،واي ررانز غرراراويسرريوم بررالاراكيز المعادلررة لكنرره يصررب  مفبطررا لل طررر عنررد الاراكيررز العاليررة دعنصررر البواا
 Lotanل. ياح ررز نمررو واكررافر العديررد مررن األنررواع ال طريررة لرردا إعررافة الكالسرريوم إلررل وسررط النمررو د0660
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ة لعنصررر بررالاراكيز العاليرر .Phytophthora  spل لكنرره يصررب  مفبطررا لنمررو وابويررك ال طررر0643 ،وآخرررون
 ل.Elliott، 0653الكالسيوم  د

ل وجررود  8يابررين مررن الجرردول د قأأي  اترتبأأاط بأأين حأأامض السالسأألي  والعناصأأر الطقائيأأة فأأي منطقأأة التلقأأيح 

ارابراط سرال  عررال برين محاروا منطقاررن الاقررح فرن الصررن ين اركرن وقيسرن مررن النيارروجين وكميرة حرراما 
ن عرردم وجررود معرردتت عاليررة مررن النياررروجين يررقدي إلررل انشرريط السالسررلي  الماكونررة فيهمررا. ممررا يرردل علررل أ

دفاعات ال طر المقارنة بحاما السالسلي . كمرا يالحرظ وجرود ارابراط موجر  عرال برين كميرة البوااسريوم فرن 
منطقررة الالقرري  للصررنف قزانررن وكميررة حرراما السالسررلي  الماكونررة فيهررا ويقكررد الحقيقررة الاررن اشررير إلررل دور 

حفاث الرردفاعات المقارنررة بحرراما السالسررلي . وياعرر  أيعررا مررن الجرردول وجررود ارابرراط البوااسرريوم فررن اسررا
موج  عال فن كمية ال س ور بمنطقة الاقرح للصن ين قزانن واركرن وبرين كميرة حراما السالسرلي  الماكونرة 
فيهرررا. واقكرررد الدراسرررات وجرررود معررردتت عاليرررة مرررن ال سررر ور والبوااسررريوم مهمرررة جررردا فرررن انشررريط دفاعرررات 

كمرا لروحظ ارابراط سرال  عراٍل لاصرناف قيسرن وابوالزنجيررل  .لNicholson ،5003و  Vermerrisبراتدالن

واركن بين كمية الكالسيوم فن منطقة الالقي  مع كمية حاما السالسرلي  فيره وشرذ عرن ذلر  الصرنف قزانرن . 
لي  الماكونرة فرن ولوحظ وجود اراباط سال  عام بين محاوا منطقة الاقرح من الحديرد وكميرة حراما السالسر

وبررذل  يابررين مررن الجرردول اقاررران وجررود  جميررع األصررناف وكرران أعالهررا فررن األصررناف قيسررن واركررن وافلررن.
كميررات عاليررة مررن حرراما السالسررلي  بماطلبررات عاليررة مررن البوااسرريوم وال سرر ور وماطلبررات منخ عررة مررن 

 الكالسيوم والحديد.
 

 السالسررلي  ابة مررن العناصرر المعدنيررة وكميررة حرراماقرريم اترابرراط بررين محاروا منرراطر اإلصرر :ل8الجردول د

 المحسوبة فن منطقة الالقي  لخمسة أصناف من المشمش.
Table (8): Correlation between minerals amount and salicylic acid in infection 

location for five apricot local type. 

 Varieties         اتصناف
 * النياروجين
Nitrogen 

 البوااسيوم
Potassium 

 ال س ور
Phosphorus 

 الكالسيوم
Calcium 

 الحديد

Ferrous 

 Quzany 0.550 0.550 0.636 0.335 - 0.570              قزانن

 Affly 0.576 - 0.075 0.055 0.534 - 0.357                    أفلن

 Turkey - 0.534 0.055 0.503 - 0.344 - 0.375               اركن

 Abo-zyngeel - 0.073 - 0.003 0.333 -0.334 - 0.570 ابوالزنجيل

 Qussay - 0.433 - 0.347 - 0.777 - 0.440 - 0.354               قيسن

 ل ادل علل اتراباط السال . -األرقام الان احمل عالمة  د *
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ABSTRACT 
Paeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous has influences on nutrient 

elements in infected twig Apricot tissue. The pathogen caused accumulation of 

Nitrogen and  Phosphors  after one month stating from inculcation with 35.969% 

increasing in Nitrogen for Abo-zyngeel Local Cultivar of inculcation while there 

was no Nitrogen increasing in the rest local cultivars. Phosphors was accumulated 

only in Turkey local cultivar after two hours with 7.4%, while the other nutrient 

elements such as K,Ca,Fe did not record any significant increasing for all LCs. All 

tested nutrient elements at their levels in infected tissue (Fe,P,Ca,N) except K had 

been inhibited P. aleophilum dry weight in Minimal Medium while concentration 
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(5000mg/L and 400mg/L)  K and P had stimulated effect to fungus sporulation in 

contrasting to the inhibition effect on the rest nutrient elements including Fe,Ca,N at 

400,4000,10000 mg/L levels respectively. There are high correlation between 

salicylic acid high levels of Potassium and Phosphorus elements in the otherwise 

there are high correlation between salicylic acid and low levels with Calcium and 

Ferrous elements.  

Key words: Apricot, Mineral Elements, Salicylic Acid, Phaeoacremonium 

aleophilum.     
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