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 38عراقيه    عدد البحوث المنشوره في مجالت عربيه و - 

  -:البحوث المنشورة

 Rhizoctoniaعلى اصابة نبات القطن بالفطرين تأثير مبيد االدغال الترايفلورالين  -1

solani, Macrophomina phaseolina  .العراقية  مجلة العلوم الزراعية

 .1992) 1(العدد ) 23(المجلد

) 24(ة العراقية المجلد مجلة العلوم الزراعي. انتاج وسط النبات البذور من نبات البري -2

 .1993) 1(العدد 

التداخل بين المبيد كاليفوست وبعض فطريات التربة المرضية على نبات الحلفا  -3

Imperata cyindrica .1994العدد التاسع عشر / البحوث التقنية/ مجلة التقني. 
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تأثير بعض الفطريات المحمولة بالبذور ومنظمات النمو على انبات ونمو صنف الرز  -4

نيسان  4- 2وقائع المؤتمر العلمي الخامس لهيئة التعليم التقني بغداد . عنبر محلي

1996. 

على نبات الرز . Pseudomonas fluorescensتطبيق تقنية التلقيح البكتيري بال  -5

) 1(العدد  6المجلد . مجلة اباء لالبحاث الزراعية. وتاثيرها على قدرة االنتاجية

1996. 

 باستخدام البكتريا  Macrophomina phaseolinaلفطر المقاومة االحيائية ل -6

Pseudomonas fluorescens  . مجلة التقني البحوث التقنية العدد السادس

 ).2000(والستون 

 Rhizoctoniaكفاءة منظم النمو السايكوسيل في تنشيط اصابة نبات الحنطة بالفطر  -7

solani . 2002) 3(العدد  15مجلة البصرة للعلوم الزراعية المجلد. 

 Rhizoctoniaفي مقاومة الفطر   Trichodermaمختلفة من الفطر  كفاءة انواع -8

solani  العدد الثامن . مجلة ابحاث البصرة. المسبب لمرض موت بادرات الطماطة

 ).2002(والعشرون 

مجلة . Taragma sivaتاثير بعض الفطريات في مكافحة دودة اوراق التفاح الجنوبية  -9

 ).2000) (1(العدد  13الزراعية المجلد  البصرة للعلوم

 للفطر  بألماء و البشره الشمسيه في حيويه االجسام الحجريه الغمر تأثير  - 10

Macrophomine phaseolina   .1( العدد  13زراعيه الجلدمجله البصره للعلوم ال 

 ) (2000  ( 

ذور المسبب لمرض تعفن ب Rhizoctonia solani المقاومه االحيائيه للفطر   - 11

.   Trichoderma spp الفطر الفطر و موت بادرات الحنطه باستخدام انواع من 

 )  2001)  (  2( العدد  14 له البصره للعلوم الزراعيه المجلدمج

مجله الزراعه العراقيه . ه المكافحه المتكامله لمرض الذبول الفيوزارمي على الطماط - 12

 )  2002) (  5( العدد  7 المجلد

كمسبب لمرض خياس طلع    Thielaviopsis paradoxa فطر اول تسجيل لل - 13

 2002) (  1( العدد  2 لتمر المجلدنخله امجله البصره البحاث . النخيل في البصره 

 ( 
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فعاليه مستخلصات المذيبات العضويه لنباتي قرن الغزال و اليوكالبتوس في دوده  - 14

 2 المجلد. يه لعلم االحياء ه العراقالمجل.   Taragama siva اوراق التفاح الجنوبيه 

 )  2002) (  1( العدد 

المسبب لمرض   Macrophomina phaseolina المكافحه البيولوجيه للفطر  - 15

 1 قيه لعلم االحياء المجهريه المجلدالمجله العرا. التعفن الفحمي على زهره الشمس 

 )  2001) ( 1( العدد 

في االدوار المختلفه للحلم   Beauveria bassiana تأثير راشح عزلتين من الفطر  - 16

ه البصره للعلو مجل. على محصول الطماطه   Tetrangchas urticae ذو البقعتين 

 )  2004) (  2( العدد  17 المجلد. الزراعيه 

باستخدام عزلتين   Tetranychus urticae المكافحه االحيائيه للحلم ذز البقعتين  - 17

 18 البصره للعلوم الزراعيه المجلد لهمج.   Beauveria bassiana من الفطر 

 )  2005) (  1( العدد 

 Botrytis دراسه مرض العفن الرمادي لثمار الطماطه المتسبب عن الفطر  - 18

cinerea   2( العدد   18 له البصره للعلوم الزراعيه المجلدمج. و مكافحته كيميائيا  (

)2005   ( 

رض تعفن القمه المتسبب عن حساسيه اصناف مختلفه من نخيل التمر لألصابه بم - 19

 5 البصره البحاث نخله التمر المجلد مجله  Thielaviopsis paradoxa  الفطر 

 )  2006) (  1( العدد 

و   Beauveria bassiana تاثير اوساط زرعيه مختلفه في نمو تبوغ الفطر  - 20

مجله ابحاث .   Tetranychus urticae كفاءته في مكافحه الحلم ذو البقعتين 

 )  2007( المؤتمر العلمي الثالث لألحياء المجهريه ) عدد خاص . ( بصره ال

تقييم حساسة اصناف مختلفة من الطماطة لألصابة بمرض تجعد و التفاف اوراق  - 21

مجلة البصرة . الناقل الحشري احيائياو أمكانية مكافحة  Tylcvالطماطة األصفر 

 .2008) 1(العدد  21للعلوم الزراعية المجلد 

و تشخيص الفطريات المسببة لمرض تبقع اوراق نخيل التمر في البصرة عزل  - 22

 2008) 2(العدد  7المجلد . مجلة البصرة البحث نخلة التمر. ومكافحة كيميائياً 
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عمر (دراسة عن مرض تبقع اوراق نخيل التمر في البصرة و عالقة بعض العوائل  - 23

مجلة وقاية النبات العربية  .باالصابة) محتوي االوراق من الشمع و التانيين,النخلة

 ).2008( 26المجلد 

 Thielaviopsisدراسة عن مرض تعفن القمة الناحية في النخيل المتسبب عن فطر  - 24

Paradoxa 21مجلة البصرة للعلوم الزراعية عدد خاص المجلد . في محافظة البصرة 

)2008.( 

ن نبات الباقالء المكافحة االحيائية و الكيميائية لمرض تعفن جذور و قواعد سيقا - 25

 21مجلة البصرة للعلوم الزراعية المجلد  Rhizoctonia Solaniالمتسبب عن الفطر 

 .2008) 2(العدد 

 Fusarium oxysporumتقييم كفاءة بعض الفطريات في مكافحة االحيائية للفطر  - 26

f.sp lylopersici مجلة البصرة للعلوم الزراعية عدد . وثأثير ملوحة ماء السقي فيها

 ).2008( 21ص المجلد خا

المكافحة االحيائية لمرض التعفن الفحمي على نبات زهرة الشمس المتسبب عند  - 27

 22المجلد . مجلة البصرة للعلوم الزراعية Macrophomina phaseolinaالفطر 

 ).2009) (2(العدد 

المسبب لمرض التعفن الفحمي في  Macrophomina phaseolinaمقاومة الفطر  - 28

مجلة البصرة للعلوم . Cross-Protectionريقة الحماية بالتضاد زهرة الشمس بط

 .1999) 1(العدد  12المجلد . الزراعية 

 Potassiumالتفصيل الغذائي و عالقتة بالحساسية لمادة كلوريت البوتاسيوم  - 29

Chlorate  في النفطMacrophomina Phaseolina. مجلة العلوم الزراعية العراقية

 .1999ني العدد الثا 30المجلد 

عزل و تشخيص الفطريات من المياه الجوفية في محافظة البصرة و تأثيرها في  - 30

 .2003) 8(مجلة الزراعة العراقية عددخاص المجلد . الطماط و الخيار

دراسة عن ظاهرة موت فسائل النخيل و تأيثر بعض العوائل البيئة فيها في محافظة  - 31

 ).2010( 9لمجلد مجلد البصرة ألبحاث النخلة التمر ا. البصرة

 Chalaropsisسجة التربة في اصابة بادرات النخيل بالفطرتأثير الملوحة و ن - 32

radicicola . 2010) 2(العدد  23مجلة البصرة للعلوم الزراعية و المجلد . 
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تأثير بعض المبيدات الحشريه في اصابه نبات الطماطه بمرض تبقع االوراق  - 33

 )  2011( 37العدد . مجله البصره   Alternaria alternata المتسبب عن الفطر 
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مجله ابحاث   Fusarium oxysporum f.sp lycopersici الطماطه بالفطر 

 )  2011(  37البصره العدد 

ه الشمس تأثير البشره الشمسيه للتربه و مساحيق بعض النباتات في اصابه زهر  - 35

مجله الكوفه للعلوم الزراعيه عدد خاص   Macrophomine phaseolina بالفطر 

2011  

تأثير مستخلصات بعض االعشاب المائيه في حمايه نبات الطماطه من االصابه  - 36

  2011مجله جامعه كربالء عدد خاص   Alternaria alternata بافطر الممرض 

ناصر المكافحه االحيائيه في مكافحه تأثير بعض العناصر المعدنيه الصغرى و ع - 37

مجله .   Rhizoctonia solani مرض سقوط بادرات الطماطه المتسبب عن الفطر 

  2011)  1( العدد  24البصره للعلوم الزراعيه المجلد 

زهره الشمس بمرض التعفن / تأثير بعض العوامل البيئيه في اصابه نبات عباء  - 38

قايه النبات مجله و   Macrophomina phaseolina الفحمي المتسبب عن الفطر 

  2011)  1( العدد  29العربيه المجلد 

  

 

               

    


