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التحري عن مرض العفن الرمادي في بعض محافظات القطر وتشخيص مسببة واختبار      
  اختبريم مراضية بعض عزالتهأ

 علي كريم محمد الطائي                                                                                        ذياب عبد الواحد فرحان العيساوي   
                         جامعة الموصل                               -كلية الزراعة والغابات                                          األنبارجامعة -كلية الزراعة       

  خالصةال                                          

على  Botrytis sppأوضحت نتائج المسح الحقلي لمرض العفن الرمادي المتسبب عن الفطر 
 )بغداد،محاصيل الخضر المختلفة تحت ظروف الزراعة المحمية في مناطق مختلفة من محافظات العراق 

ا م اإلصابة أن المرض منتشر في كافة المناطق التي شملها المسح إذ تراوحت نسبة الدين(صالح و بابل  األنبار،
مرافقًا لكافة العينات التي  Botrytis  sppنتائج العزل والتشخيص إن الفطر  شارتأ و .% 14 – 41 بين

إن عزالت الفطر بُجمعت عند إجراء المسح الحقلي.  وبينت اختبارات المقدرة اإلمراضية على بذور القرنابيط 
Botrytis  spp  86 – 14بين  اإلنباتكافة حققت خفضًا معنويًا في إنبات بذور القرنابيط إذ تراوحت نسبة % 

 Botrytisبينت اختبارات بعض عزالت الفطر و . %68فيها  اإلنباتمقارنة مع معاملة المقارنة والتي بلغت نسبة 

 spp  وراق محاصيل خضر مختلفة على الوسط الزرعي  أعلىPDA وراق محاصيل خضر أو  إن عزالت الفطر
 % 14 – 48صابة بين المنطقة المإذ تراوحت نسبة  اإلصابة لمنطقة %ينهما تباينت في بمختلفة والتداخل 

 صابة صفر % . المنطقة الممقارنة مع معاملة المقارنة والتي بلغت نسبة 

Detaction of gray mold disease in some Iraqi governorates, its    

pathogen identification and test of pathogenicity in laboratory     
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Abstract 

The field survey results indicated to gray mold disease caused by Botrytis spp 

fungus on different vegetable crops under green house agriculture in different regions 

of Iraqi governorates (Baghdad, Anbar, Babil and Salah Eldin), that the disease is 

prevalent in all surveyed regions with incidence ranged from 10-43%. In addition, 

Isolation and diagnostic results showed that the fungus Botrytis spp was associated 

for all samples collected when conducting field surveys. Estimated tests indicated 

pathogenicity on seeds of cauliflower that all isolates fungus Botrytis spp achieved a 

noticeable reduction of seed germination of cauliflower rate ranging between 41 – 

68% compared with control treatment ,which has the rate of germination in 

86%.Some tests revealed that the isolates fungus Botrytis spp on different vegetable 

crops leaves plant’s on PDA that fungus isolates  varied in the % infection zone 

between   16 – 51% compared with the control treatment with  of % infection zone 

was  0%.               
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 المقدمة                                                  

ن  Moniliaceaeعائلة  إلى   Botrytisالفطر يعود  ن معظم الخاليا  أنواعه جميعوا  رّمية التغذية وا 
 Botryotinaالطور الالجنسي للفطر      Botrytisمثل الفطر  (. 42)اإلصابة  أثناءالتي يصيبها تموت 

fuckeliana (DeBary). Whetzel.    والذي يعود الى الفطريات الكيسية Ascomycetes حيث يكون في
العوائل مجموعة كبيرة  B cinereaالفطر . يصيب Apotheciaجسام ثمرية طبقية الشكل أطوره الجنسي 
 (. 48) النباتية المختلفة

ــ نواع المختلفة العائدة لجنس الفطر مرض العقن الرمادي أو اللفحة حيث يكون تأثير األ يسبب ال
Botrytis الخشب ونباتات الزراعة المحمية إذ يستطيع هذا الفطر  وأشجارمحاصيل الفواكه  إصابة عند متشابهة

وراق المسنة والحساسة وكذلك بقية األنسجة بصورة األ اختراقعوائله بعدة طرائق حيث يستطيع  إصابةمن 
عند درجات حرارة نسجة عائله أبصورة عامة يصيب الفطر  الناضجة.زهار والثمار جزاء األأمباشرة كالبادرات و 

عند توفر  اإلنباتالفطر  وتستطيع كونيدات( 42سيليزية بوجود قطرات الماء ) ( درجة21 – 41) تتراوح بين
ن مرض العفن الرمادي المتسبب أ( 48و 6) ذكر. و (21)بغياب قطرات الماء  % 01 – 61رطوبة عالية من 

هم المشاكل التي تواجة زراعة محاصيل الخضر المختلفة وخصوصا في أ من  يعتبر B cinereaعن الفطر 
 المحصول. وأشارمن  %81من  أكثر إلى أحياناذ سبب هذا المرض خسائر اقتصادية تصل أالزراعة المحمية 

و بقايا النباتات المصابة في الحقل أالمتكونة على النباتات المصابة  Botrytis الكونيدية للفطربواغ األ ( ان6)
وهذا يتحدد من  الحجرية التي تمثل التراكيب الساكنة في التربة. أو األجسامبالفطر  األولية اإلصابةهي مصدر 

 .البوغي وحدة التعرض ألشعة الشمس خالل درجات الحرارة السائدة والرطوبة المتوفرة والنشاط

ن هذه أتكون  Botrytisنواع الفطر أن كل أو    جسام حجرية اعتمادًا على العزلة والظروف الزراعية وا 
التي يبقى بها الفطر  الرئيسةالجسم الحجري الوسيلة  يعداألجسام تختلف من حيث الشكل والحجم وبصورة عامة 

 التكاثر الجنسي مع األخذ بنظر االعتبار قدرة انواع الفطر من فيساكن وقد يكون الفطر الجسم الثمري الطبقي 
 فييمكن أن تبقى  بغياب الرطوبة تأن الكونيديا (41) الحظو  .ميع من الكونيدات بصورة متعاقبةنتاج مجاأ

سابيع ويحدث انخفاض في أ 7كما يمكن أن تبقى على سطوح نبات الكمثرى لمدة  شهر، 41غرف الحرارة لمدة 
في منتصف  B.  cinereaنبات  كونيديات  الفطر أتنخفض نسبة  كما (.47) %41بمقدار  اإلنباتنسبة 

 (.44عند تعرضها بصورة مباشرة الى ضوء الشمس )فصل الصيف 

 المواد وطرائق العمل                                              

تم إجراء مسح حقلي لعدد من البيوت المحمية المنتشرة في بعض محافظات القطر المزروعة بأنواع 
حساب النباتات المصابة في كل بيت بالستيكي التي ظهرت إذ تم  42مختلفة من محاصيل الخضر جدول 

وعفن الثمار  وراق والثمار وعفن الطرف الزهري اإلصابة بمرض العفن الرمادي مثل لفحة األ عراضأ عليها 
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( والمعتمدة في تشخيص المرض وبعد تحديد النباتات المصابة جرى جمع 4و 42والعفن الطري على الساق )
كياس بولي أثيلين معقمة أكمية من األجزاء النباتية المصابة كاألوراق واألزهار والثمار والسيقان ووضعها في 

كذلك تم حساب نسبة اإلصابة  في اليوم التالي العزللحين إجراء عملية  ₒم 1ووضعها في الثالجة بدرجة 
 للنباتات في البيوت المحمية التي شملها المسح وفق المعادلة التالية

لإلصابة = % 
 عدد النباتات المصابة

العدد لكلي للنباتات التي شملها المسح
 ( .41والمعتمدة من قبل )    × 100     

 المناطق التي شملها المسح الحقلي ونوع المحصول وتاريخ إجراء المسح  يوضح 1الجدول       

 تاريخ المسح  نوع المحصول اسم المحافظة تاريخ المسح  نوع المحصول اسم المحافظة
 . بابل/ جرف الصخر1
 

  طماطة
26/4/2144 

الرمادي      /.األنبار1
 البوعيثة

                 طماطة
 فلفل باذنجان  41/4/2144

 باذنجان فلفل 
 8/2/2144 طماطة بغداد / كلية الزراعـــــة2

 
 

 لوبيا
.  تكريت / كلية 1 باذنجان 

 الزراعــــــة
 21/4/2144 فراولة 

 خيار 
 46/2/2144 خيار .   األنبار / كلية الزراعـــــة3

. إذ قطعت كلية الزراعة جامعة األنبار-النباتقسم وقاية -امراض النبات تم إجراء العزل في مختبر
في محلول هايبو  عقمت بوضعهاسم و  4–1.1 بطول (ثمارزهار، أ وراق، سيقان،أاألجزاء النباتية المصابة )

ثم دقائق  1–4لمدة  %21كلور حر بتركيز  %8تركيز المادة الفعالة( الصوديوم )القاصر االعتياديات كلور 
وضعت على ورق نشاف معقم للتخلص من الرطوبة الزائدة  و  ،المعقم إلزالة آثار التعقيمقطر غسلت بالماء الم

 Potato Dextrose Agarالبطاطا والدكستروز  أجاروزرعت القطع المصابة في اطباق بتري حاوية وسط 

(PDA)  م2±21في الحاضنة بدرجة  األطباقطبق،  وضعت لكل  قطعة 1بواقعº وتمت تنقية  أيام 7 لمدة.
بعدها   PDAبتري حاوية على وسط   أطباقالفطر بأخذ طرف خيط فطري بواسطة إبرة العزل ووضعها في 

وتم تُشخيص المسبب المرضي باالعتماد على مفتاح  أيام 7لمدة  ºم2±21في الحاضنة بدرجة  األطباقوضعت 
  .Botrytis spp (40)الفطر  أنواع( ومفتاح 1(األجناس الفطرية

ُنفذت هذه التجربة  ، وقدفي إنبات بذور القرنابيط  Botrytis  cinereaر تأثير بعض عزالت الفطر اختب
 Waterالماء  أكارتم تحضير الوسط الغذائي  إذ (،1)حسب طريقة و  CRDحسب  التصميم العشوائي الكامل 

ager (21 ماء مقطر  4-لتر 4 أكار غم)م 424)المؤصدة وبعد تعقيم الوسط بواسطة  معقمₒ  كغم 4.1وضغط  
وبعد ذلك لقحت  التصلب،سم ثم ترك الوسط لحين  0بتري قطر  أطباقوزع الوسط في  دقيقة( 41 لمدة 2-سم

 مستعمرة الفطرم من م1وذلك بأخذ قرص بقطر  2جدول  B. cinereaبتسع عزالت من عزالت الفطر  األطباق
 أطباق 1استخدمت  الماء. أكاروسط  على طبق بتري حاوي  مركزبواسطة ثاقب الفلين ووضعها في  أيام 7بعمر 

وبعد ذلك  الممرض،الحاوية على الوسط الغذائي دون تلقيح بالفطر  األطباقلكل عزلة أما معاملة المقارنة فتركت 
 4-طبق بذرة 21سم وبواقع  4حافة الطبق ببذور القرنابيط بصورة دائرية بحيث تبعد البذور عن  األطباقزرعت 
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لبذور القرنابيط حسب  اإلنباتثم حسبت نسبة  أيام 41ولمدة  ₒم 21في الحاضنة بدرجة  األطباقبعدها وضعت 
 التالية:المعادلة 

= اإلنباتنسبة 
  عدد البذور النابته في اطباق كل عزلة

  عدد البذور الكلي في اطباق المقارنة
  100 × 

 المستخدمة ورمز كل عزلـــة ومصدر العزلـــــة  يوضح العزالت 2 جدول  
 مصدر العزلـــــــة  رمزهـــــــا  اسم العزلـــــة  مصدر العزلـــــــة  رمزهـــــــا  اسم العزلـــــة 

 نبات الطماطة D1 االنبار/رمادي /البوعيثة.1 نبات الطماطة 1A . بابل/جرف الصخر1
 نبات الفلفل D2 االنبار/رمادي /البوعيثة.1 الباذنجاننبات  A 2 بابل/جرف الصخر

 نبات االباذنجان D3 االنبار/رمادي /البوعيثة.8 نبات الطماطة  1B . بغداد /كلية الزراعة2
 نبات الباذنجان 2B الزراعةبغداد/كلية 

 ولة افر  E1 عزلة تكريت.7 نبات الخيار C1 .األنبار/كلية الزراعة3

  محاصيل الخضر على الوسط  أوراقفي بعض  Botrytis cinereaر تأثير بعض عزالت الفطر اختب
العزالت والثاني هو  تأثير األول هو وبعاملين CRDنفذت التجربة وفق تصميم وقد  ،(4)حسب طريقة الزرعي 

 البطاطا و الباقالء(لباذنجان، )الطماطة، ا  نباتات خضر مختلفة أوراق، تم جمع مجموعة من  النبات   تأثير
 أكياسلكل نبات بصورة منفردة ووضعت في  األوراقجمعت ات نباتتلك ع و الثالث العلوية من فر  األوراقأخذت 

 %21الصوديوم  تسطحيًا بواسطة هايبوكلورا األوراقبولي أثيلين معقمة وجلبت الى المختبر حيث تم تعقيم 
 أثاربالماء المقطر المعقم إلزالة  األوراقدقائق بعدها غسلت  1–4لمدة  (كلور حر %8 الفعالة تركيز المادة)

وبواقع   PDAبتري حاوية وسط  أطباق في األوراق، وضعت رى تنشيفها بواسطة ورق نشاف معقمالتعقيم ثم ج
بعزالت  األطباقثم لقحت  أعالهلكل عزلة من كل نبات مذكور  أطباق 1 عملتاست ة لكل طبق .ورقة واحد

ووضعها  أيام 7ملم من مستعمرة الفطر بعمر 1بأخذ قرص قطر  Botrytis  (1A ،1B، 2B ،1C ،1D)الفطر
بعدها تم قياس مقدار  أيام 41 لمدة ₒم 21بدرجة في الحاضنة  األطباقعند منطقة القطع في الورقة ثم وضعت 

محاصيل الخضر المختلفة أي مقدار طول منطقة نمو الفطر نسبة الى الطول  أوراقنمو الغزل الفطري على 
 حسب العادلة التالية.  اإلصابة لمنطقة % لألوراق. وحسبتالكلي 

= اإلصابة لمنطقة %
طول منطقة االصابة
الطول الكلي لالوراق

 ×411       

 ة لنتائج والمناقشــا                                       

 وجمع العينات المسح الحقلي 

إن مرض العفن الرمادي منتشر في كافة مناطق المسح الحقلي وعلى كافة ب  4 نتائج جدولالأظهرت 
بقع مائية ثم تتحول الى اللون  األوراق)تظهر على حواف  اإلصابةإن نسبة محاصيل الخضر المزروعة  إذ وّجد 
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بقع مائية  األفرععلى  اإلصابة تظهرو المصابة ملفوحة  األوراقفتصبح  اإلصابةتوسع منطقة  المسود معالبني 
تتوسع في الجو الرطب فيتحول الجزء المصاب الى مناطق ميتة ذات لون شاحب كما تظهر بقع مائية على 

عراض مشابة على أ وتسقط كما تظهر  األزهارالشديدة تجف  اإلصابةالى بقع بنية اللون في  األزهار تتحول
ت اعلى ما يكون على نموات فطرية رمادية اللون على االجزاء المصابة( كان جو الرطب تظهرالثمار في ال

على التوالي وبلغت  %41و  %14إذ بلغت  األنبار-البوعيثة /الرمادي والباذنجان في منطقة ةمحصول الطماط
أظهرت نتائج المسح تفاوت نسب  وعلى التوالي ،  %41و %41نسبة االصابة على محصول الفلفل واللوبيا 

المرض منتشر في  (. إن41) ما ذكرهالمختلف. إن هذه النتائج تعزز  بين المناطق محاصيلال على اإلصابة
مختلف مناطق العالم وعلى مختلف المحاصيل أما التفاوت في نسب االصابة يعود إلى اختالف الظروف البيئية 

الف حساسية المحاصيل لإلصابة بالمرض والتي تعد عاماًل اساسيًا وكثافة المحاصيل في البيت المحمي واخت
  .(0) اإلصابةفي حدوث 

 دي في المناطق التي شملها المسحيوضح النسبة المئوية لإلصابة بمرض العفن الرما 3جدول 

 العزل والتشخيص

بواغ المتكونة على القطع النباتية المزروعة على أظهرت نتائج الفحص المجهري للنموات الفطرية واأل
على شكل ولون المستعمرة  اعتمادامرافق ألغلب القطع النباتية  Botrytis sppإن الفطر  PDAالوسط الزرعي 

كثر أولوحظ إن  نيدات وشكل الجسم الحجري وحجمهوطريقة حمل الكونيدات وشكل الكو  وشكل الحامل الكونيدي
 وأشجاريصيب اغلب محاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية  والذيB.  cinereaالفطر الفطر شيوعًا كان  أنواع

)الحامل  (.40و 7) تماد على صفات النوع التي ذكرها. شخص هذا النوع باالع(44و 2وغيرها ) الفاكهة
الكونيدي طويل جيد التكوين والحواجز واضحة علية يكون متفرع قرب النهاية العلوية ويكون الحامل الكونيدي 
ذات نهايات منتفخة تحمل عليها الكونيديات والتي تكون وحيدة الخلية شفافة كروية الشكل ذات تدبب من الطرف 

زواج أر الخارجي للكونيديات تحمل الكونيديات بشكل كما توجد شعيرات على الجدا الكونيدي المتصل بالحامل
 (غير منتظمةأو جسام حجرية كبيرة سوداء منتظمة أالفطر  العناقيد يكون داخل 

مصدر  رمزهـــــــا  اسم العزلـــــة 
 العزلـــــــة 

نسبة 
 االصابة %

نسبة  مصدر العزلـــــــة  رمزهـــــــا  اسم العزلـــــة 
 االصابة %

.بابل/جرف 4
 الصخر

1A األنبار/كلية الزراعة4 24 نبات الطماطة  . C1 27 نبات الخيار 

 14 نبات الطماطة D1 .االنبار/رمادي /البوعيثة1 41 نبات الباذنجان A 2 بابل/جرف الصخر  

 41 نبات الفلفل D2 /رمادي /البوعيثةاألنبار  42 نبات فلفل  3A بابل/جرف الصخر  
 41 الباذنجاننبات  D3 /رمادي /البوعيثةاألنبار  24 نبات الطماطة  1B .بغداد/كلية الزراعة2
 41 اللوبيانبات  D4 /رمادي /البوعيثةاألنبار  46 نبات الباذنجان 2B بغداد /كلية الزراعة 
 22 ولة افر  E1 .عزلة تكريت1 42 نبات الخيار  3B بغداد/كلية الزراعة  
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 المرافقة لألجزاء النباتية المصابة لمختلف محاصيل الخضر Botrytis sppنواع الفطر أهم أيوضح  4الجدول 

 نوع الفــــطر العينة ورمزهامصدر  نوع الفــــطر مصدر العينة ورمزها
 بابل / جرف النصر

1A 

2A 

3A 

 

Botrytis  cinerea 
B.  cinerea 

B.  sp 

 لبوغيثةا/رمادي/ األنبار
D1 

D2  

3D 

 

Botrytis  cinerea 
B    .  sp  

B .  cinerea 
B  B1     2بغداد / كلية الزراعة 

                             

Botrytis .  cinerea   
B  .inerea        الزراعة الدين/تكريت /كلية صالح E   

 

Botrytis  sp 

 
 1C الزراعة /كليةاألنبار

Botrytis  sp 

 اختبارات المقدرة االمراضية

 في إنبات بذور القرنبيط Botrytis cinereaاختبار تأثير عزالت الفطر 

أدت إلى خفض نسبة إنبات بذور القرنبيط على B. cinerea إن كافة عزالت الفطر  1يوضح الجدول 
أعلى نسبة خفض في بذور القرنبيط إذ بلغت  (1D)  ةإذ حققت عزلة الطماط    Water agarالوسط الزرعي 
المختبرة تفاوت في خفض نسبة إنبات بذور القرنبيط إذ تراوحت من  كما أظهرت بقية العزالت %14نسبة اإلنبات 

، إن هذا االنخفاض في نسبة إنبات %68غت نسبة إنبات بذور القرنبيط أما معاملة المقارنة فقد بل  % 86 – 16
ـ وال  Cutinases اإلنزيمات إنتاجبذور القرنبيط  قد يعزى سببه إلى التفاوت في مقدرة عزالت الفطر على 

Pectinsase  والـ Proteases  (7   والسموم كالــ )Botrydial وDihidrobotryial  (46 كما إن االختالف )
 .نبات بذور القرنبيطيؤدي إلى اختالف نسبة إ B.  cinereaفي سرعة النمو وقابلية االختراق بين عزالت الفطر  

 بعض محاصيل الخضر على الوسط الزرعي  أوراقفي  B.  cinereaاختبار تأثير عزالت الفطر   

على محاصيل الخضر المختلفة في  A1، B1، B2، C1، D1إن العزالت المختبرة  8جدول يبين 
لون بني بالمنطقة المصابة الى  )تلون المحاصيل  أوراقعلى  اإلصابة لمنطقة %في  تظروف المختبر تباين

 اإلصابة لمنطقة %أكبر  D1( إذ سجلت العزلةعليها بلون رمادي نموات الفطر وظهورالمصابة  األجزاءوتعفن 
 %في  محاصيل الخضر أوراقتباينت  . كذلك%14والباذنجان والبطاطا والباقالء ّإذ بلغت  ةعلى أوراق الطماط

 .نبات الطماطة هوB.  Cinerea بالفطر لإلصابةالنباتات حساسية  أكثروكان  اإلصابة لمنطقة

ومحاصيل  B.  cinereaالتداخل بين عزالت الفطر واظهر  %40.6 اإلصابة لمنطقة %كانت  إذ
 إذ أكثرها تأثيراوالباذنجان والبطاطا والباقالء كان ة أوراق الطماطو   D الخضر المختلفة ان التداخل بين العزلة

 .Bفطر ، إن هذا التباين في تأثير عزالت العلى التوالي %44 %47  %11  %14 اإلصابة لمنطقة %بلغت 

 cinerea  كالـ    اإلنزيمات إفرازقد يعزى إلى التباين فيCutinases   و الـPectinsase   والـProteases 
 Globulolو  Patchoulolكالــ األخرى  األيضونواتج  Dihidrobotrydialو Botrydial(  والسموم كالــ7)
النباتات المختبرة من حيث التركيب الخلوي أو التركيب البايوكيميائي  أوراق( . كما إن اختالف تركيب 46)

المرضية على النباتات  اإلصابةكاحتواء الخاليا على المواد الفينولية أو البيروكسيدات وغيرها يؤثر في تطور 
 .(4المختلفة )
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 في إنبات بذور القرنبيط B.  cinereaيوضح تأثير عزالت مختلفة من الفطر  5جدول 

رمز  اسم العزلة
 العزلـــة 

مصدر 
 العزلـــــــة

معدل البذور 
 النابته٭

نسبة اإلنبات 
 )%( ٭٭

رمز  اسم العزلة
 العزلـــة 

مصدر 
 العزلـــــــة

معدل البذور 
 النابته٭

نسبة اإلنبات 
 )%( ٭٭

 G 14 6.4 نبات الطماطة 1D /رمادي /البوعيثةاألنبار C 81 42 نبات الطماطة 1A بابل/جرف الصخر 

 E 11 41 نبات الفلفل 2D /رمادي /البوعيثةاألنبار E 11 41 نبات الباذنجان 2A بابل/جرف الصخر 

 C 81 44 الباذنجاننبات  3D /رمادي /البوعيثةاألنبار B 86 44.8 نبات الطماطة  1B /كلية الزراعة بغداد 

 E 16 0.8 ولةافر  1E صالح الدين/ تكريت  E 14 41.4 نبات الباذنجان 2B بغداد /كلية الزراعة

 F Control F - 47.4 68 A 11 44 نبات الخيار 1C األنبار/كلية الزراعة

 اطباق1٭كل رقم يمثل معدل إنبات بذور القرنابيط في 
 %5بينهما فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتماليه ال توجد هانفس فو الحر ب٭٭ المعامالت التي تشترك 

 PDAمحاصيل الخضر على الوسط الزرعي  أوراقفي بعض  B.  cinereaيوضح تأثير بعض عزالت الفطر  6جدول 

 %العزلة في  تأثير لمنطقة االصابة %في  العزالت والنباتاتالتداخل بين  تأثير            اسم العزلة
 باقالء بطاطا باذنجان طماطة االصابة لمنطقة

A1 11% D 41% G 21% IJ 48% K  27.1% H 

B1 14% CB 48% F 44% G 21% IH 44.71% GF 

B2  12% C 40% DE 46% EF 27% H 48.1% F 

C1 24% J 41% G 21% IHJ 47% K 24.71% JI 

D1 14% A 11% B 47% EF 44% G 14% C 

 P 1.1% P 1.1% P 1.1% P 1.1% P %1.1 المقارنة

 %في  النباتتأثير 
 اإلصابة لمنطقة

40.6% DE 48 % EF   44 %     G 24.2  % J  

  A1نبات الطماطة     / = بابل/جرف الصخرB1    بغداد /كلية الزراعة/  نبات الطماطة  =B2 بغداد /كلية الزراعة / نبات =
 /رمادي /البوعيثة / نبات الطماطة  األنبار= D1= األنبار/كلية الزراعة / نبات الخيار  C1الباذنجان    

 اطباق لكل عزلة1محاصيل الخضر في  ألوراق اإلصابة٭كل رقم يمثل معدل تطور 
 %5مستوى احتماليهتوجد بينهما فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند  ال هانفس فو الحر ب٭٭ المعامالت التي تشترك 
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