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التفاح في المخزنأعفانياتدراسة بيئية كيميائية وراثية لبعض األنواع التابعة لجنس الصنوبر في بعض المواقع السورية وتقويم كفاءة زيوتها الطيارة في إدارة فطر
"Environmental, Chemical and genetic study of some species of the Pinus Sp. in some Syrian sites and evaluating their volatile oils 

efficiency in the management of apple rot fungi in storage"

امللخص 

املراجع

تصيبالتيألعفانامكافحةفيسوريةفيجغرافيا ًمتباينةمناطقثالثمنالمجموعةالصنوبرمنأنواعثالثةمنالمستخلصةالطيارةالزيوتفعاليةومكوناتواختبارلدراسةالبحثهدف

ليالشكالتعددمننسبا ًوكشفتالمدروسةالوراثيةالعيناتبينالتمييزفيفعالية ISSRًتقنيةأظهرت.المدروسةلألنواعالوراثيةالقرابةدرجةلمعرفةجزيئيةدراسةإلىباإلضافةالتفاح،

Polymorphism،الزيوتمكوناتأهمكانت،العنقوديالتحليلعلىاعتمادا ًالمدروسةالعيناتبينالوراثيةالقرابةدرجةُدرستو:Alpha -PineneوBeta-PineneوBeta-Myrcene
Caryophylleneوtrans-Caryophylleneوdl-Limoneneو oxide.ةالطيارالزيوتمعمقارنة ًفطريكمضادفعاليةأعلىالحلبيالصنوبرأوراقمنالمستخلصالطيارالزيتأظهر

التخزينفترةخاللالتفاحثمارعلىنباتيةسميةكربندازيمالفطريالمبيدأوللصنوبرالطيارةالزيوتتُظهرلمو،والبروتيالثمريللصنوبر
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فاديا عيل اليونس: ةالطالب

النتائج واملناقشة

جامعة دمشق
الزراعيةالهندسةكلية 

قسم املوارد الطبيعية املتجددة والبيئة 

ISSRعطياتمعلىاعتمادا ًوذلكالمدروسةاألربعةالصنوبرأنواعبينالوراثيةالقرابةشجرةتبين
البروتيالصنوبرمنكلاالولالعنقودضم.(clusters)عنقودينفياألربعةاألنواعتوزعتفقد

مريالثالصنوبرعيناتالثانيالعنقودضمحينفي،الثالثالمناطقمنالمجموعةوالحلبي

.والكناري

أهمتلةالكبمطيافيةالمزودالغازيةالكروموتوغرافياجهازبوساطةالزيوتتحليلنتائجأظهرت

Alpha:وكانتالصنوبرزيوتمركبا -PineneوBeta-PineneوBeta-Myrceneوdl-
Limoneneوtrans-CaryophylleneوCaryophyllene oxideتركيزتباينمالحظةتم

التدخيننمكفاءةأكثرالثماررشطريقةأنً ُوجدوقد.الجمعومكانالمدروسللنوعوفقا ًالمركبات

كاملخاللفاحالتلثماربالوزنفقدا ًوأقلالتخزينأعفانمنالتفاحثمارحمايةفيالطيارةبالزيوت

ق.التخزينفترة الزيوتاقيبعلىوطرطوسالالذقيةمنالحلبيللصنوبرالطيارالزيتوتفوَّ

الطيارةلزيوتاعلىالثماررشطريقةفيالكربندازيممبيدتفوقكماالتفاح،ثمارحمايةفيالطيارة

العفنبفطرمعديَّةتفاحلثمارالعالجيةالتجربةوفي،.التخزينأعفانمنالتفاحثمارحمايةفي

الطيارةيوتالزأنً ُوجدوقدالثمار،ورشالتدخينبطريقتيأيضا ًالطيارةالزيوتومعاملةاألزرق،

الُمعاَملةفَّضتخكماالتخزين،فترةخاللاألزرقالعفنبفطراإلصابةوشد ةاإلصابةنسبةخفَّضت

الطيارتالزيباستخدامننصحوعليه،الثماربوزنالفقدمنالقياسيوالمبيدالطيارةبالزيوت

..للبيئةصديقةفطريةكمبيداتوالثمريالحلبيللصنوبر


