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  التعفن الطري  البكتیري في البطاطا ومقاومتھ

  علي كریم الطائي                   صالح محمد الجبوري
  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات 

  
  الخالصة

أظھرت نتائج المسح المیداني لمخزني البطاطا اح搀دھما مب搀رد واألخ搀ر تقلی搀دي ف搀ي محافظ搀ة نین搀وى 
 ٠.١١، %  ٢٨.٩٢صابة الدرنات وشدتھا بالتعفن الط搀ري أعالھ搀ا ف搀ي المخ搀زن التقلی搀دي اذ كانت نسبة إ

اس搀تخدمت ع搀دة طرائ搀ق للح搀د .عل搀ى الت搀والي ٠.٠٧، % ٢٠.٩٤على التوالي وأدناھا ف搀ي المخ搀زن المب搀رد 
والمض搀اد الحی搀وي   Bacillus subtillus والبكتری搀ا Halexمن اإلصابة بالمرض وھ搀ي س搀ماد ھ搀الیكس 

Ciproflaxin ا搀搀ي البكتری搀搀امالت ف搀搀ع المع搀搀رت جمی搀搀د أث搀搀ودیوم  وق搀搀ورات الص搀搀انول وھیبوكل搀搀د بلث搀搀والمبی. 
Erwinia carotovora subsp. carotovora   ن搀ل م搀وأدت إلى خفض نسبة اإلصابة وشدتھا والتقلی

ت搀搀أثیر البكتری搀搀ا ف搀搀ي ط搀搀ول الس搀搀یقان الھوائی搀搀ة وال搀搀وزن الج搀搀اف للمجم搀搀و熬 الخض搀搀ري وحاص搀搀ل وزن ال搀搀درنات 
عل搀ى المع搀امالت جمیع搀ا وف搀ي تج搀ارب  Halexوقد تفوقت معاملة اس搀تخدام س搀ماد ھ搀الیكس . حدللنبات الوا

أی搀搀ام م搀搀ن قط搀搀ع  ٤أی搀搀ام م搀搀ن ری搀搀ة الفط搀搀ام و  ٨وأدت معامل搀搀ة قل搀搀ع ال搀搀درنات بع搀搀د .البی搀搀ت البالس搀搀تیكي والحق搀搀ل 
المجمو熬 الخضري إلى خفض نسبة إصابة الدرنات وشدتھا ب搀التعفن الط搀ري ف搀ي المخ搀زن المب搀رد بمق搀دار 

ی搀搀وم بع搀搀د القل搀搀ع ف搀搀ي الظ搀搀ل ال搀搀ى  ٢وق搀搀د أدت معالج搀搀ة ال搀搀درنات بتركھ搀搀ا . عل搀搀ى الت搀搀والي ٠.١٣، %   ١٥.٦٢
عل搀ى  ٠.٠٨، %  ٩.٧٦خفض نسبة إصابة الدرنات بالتعفن الطري وشدتھا ف搀ي المخ搀زن المب搀رد بمق搀دار 

  .التوالي
  

  المقدمة
م搀ن  Solanaceaeالت搀ي تع搀ود إل搀ى العائل搀ة الباذنجانی搀ة  Solanum tuberosum Lتع搀د البطاط搀ا 

الحنط搀搀ة والش搀搀عیر وال搀搀رز وال搀搀ذرة (محاص搀搀یل الخض搀搀ر وت搀搀درج ض搀搀من محاص搀搀یل الغ搀搀ذاء الخمس搀搀ة األساس搀搀یة 
نظراً الحتوائھ搀ا عل搀ى نس搀بة عالی搀ة م搀ن الم搀واد الكاربوھیدراتی搀ة مص搀دراً مھم搀اً للطاق搀ة ) الصفراء والبطاطا

搀搀احات شاس搀搀ة وبمس搀搀ة مختلف搀搀واء مناخی搀搀ي أج搀搀ف 熬زر搀搀ھ ی搀搀ول فان搀搀ذا المحص搀搀ة ھ搀搀احة والھمی搀搀ت المس搀搀عة اذ بلغ
). ١٩٩٧،  FAOو  ١٩٨٦الس搀搀نبل، ( ١٩٩٧ملی搀搀ون دون搀搀م خ搀搀الل  ٤.٥٧٨.٥المزروع搀搀ة ب搀搀ھ ف搀搀ي الع搀搀الم 

مرض搀اً فایروس搀یاً  ٣٠مرض搀اً فطری搀اً و  ٩٠تتعرض البطاطا للعدید م搀ن األم搀راض وھن搀اك قائم搀ة بح搀والي 
ص搀搀الح وعب搀搀دول ، (حال搀搀ة غی搀搀ر اعتیادی搀搀ة الس搀搀باب غی搀搀ر معروف搀搀ة   ٤٠تص搀搀یب البطاط搀搀ا وق搀搀د أض搀搀یفت الیھ搀搀ا

ویع搀搀搀د م搀搀搀رض ال搀搀搀ذبول البكتی搀搀搀ري وتعف搀搀搀ن ال搀搀搀درنات المتس搀搀搀بب ع搀搀搀ن المس搀搀搀ببات المرض搀搀搀یة ال搀搀搀ثالث ). ١٩٨٨
)Erwinia carotovora subsp. carotovora )E.c.c ( وErwinia carotovora subsp. 

atroseptica )E.c.a. ( ا搀搀ل بكتری搀搀بة اق搀搀و بنسErwinia chrysanthemi )E.ch. (( راض搀搀ن االم搀搀م
 ١٩٨٧واخ搀رون ،  DeBoer(والخطیرة التي تصیب محصول البطاطا في جمیع مناطق االنتاج  المھمة

عل搀搀ى نب搀搀ات البطاط搀搀ا  soft rotتع搀搀د االص搀搀ابة بم搀搀رض ال搀搀تعفن الط搀搀ري ). ١٩٩٦واخ搀搀رون ،  Allefsو 
واینم搀ا توج搀د حق搀ول م搀ن الجان搀ب االقتص搀ادي م搀ن االح搀داث المھم搀ة عالمی搀ا   .E.c.cالمتسبب عن البكتری搀ا 

 pathogenعن搀搀搀دما تتواف搀搀搀ق العوام搀搀搀ل المش搀搀搀جعة للم搀搀搀رض المتمثل搀搀搀ة بوج搀搀搀ود المس搀搀搀بب المرض搀搀搀ي  البطاط搀搀搀ا
 ١٩٨٣ وآخ搀رون، Host )Teliaوالعائل القابل لإلصابة  Environmental Factorsوالعوامل البیئیة 

). ٢٠٠٣وآخ搀搀搀搀رون ،  Oliveriaو ١٩٨٨وآخ搀搀搀搀رون،  Cappaertو  ١٩٨٤، Appelو  Powelsonو
ف搀搀ي محص搀搀ول البطاط搀搀ا ب搀搀ین البل搀搀دان تبع搀搀ا للظ搀搀روف المناخی搀搀ة الس搀搀ائدة ف搀搀ي الموق搀搀ع تتف搀搀اوت مق搀搀دار الخس搀搀ائر 

الجغرافي ، وعلى الرغم من عدم توفر التخمین搀ات الدقیق搀ة ع搀ن الخس搀ائر فإنھ搀ا تص搀ل إل搀ى مئ搀ات المالی搀ین 
وخصوص搀搀ا ف搀搀ي البیئ搀搀ات االس搀搀توائیة وتح搀搀ت ظ搀搀روف المعالج搀搀ات الحقلی搀搀ة الس搀搀یئة . م搀搀ن ال搀搀دوالرات س搀搀نویا 

تتح搀دد األھمی搀ة ) . ١٩٨٧،  Elphinston% (١٠٠والخ搀زن الردیئ搀ة تص搀ل الخس搀ائر إل搀ى وشروط النقل 
االقتصادیة لتأثیر مرض التعفن الطري  لمحصول البطاطا ف搀ي ج搀انبین یعم搀ل عل搀ى تقلی搀ل كمی搀ة الحاص搀ل 

فتس搀搀تر  certification، ورف搀搀ض ال搀搀درنات المع搀搀دة كتق搀搀اوي ف搀搀ي منحھ搀搀ا ش搀搀ھادة التص搀搀دیر % ١٠-٥بمع搀搀دل 
搀搀اء المس搀搀ا واختف搀搀اج البطاط搀搀ول إنت搀搀ي حق搀搀ر ف搀搀در خطی搀搀د مص搀搀اوي یع搀搀ات التق搀搀ي درن搀搀ي ف搀搀بب المرض)Goto  ،

وف搀搀ي الع搀搀راق ونظ搀搀راً لقل搀搀ة الدراس搀搀ات التفص搀搀یلیة ع搀搀ن ). ١٩٩٥،  Salmondو  Perombelonو١٩٩٢
  م搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀رض ال搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀تعفن الط搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀ري عل搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀搀ى

  

  بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
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  ٢٠٠٧/ ٢/٥ھ للنشر  تاریخ قبول ٢٠٠٦/   ١١/ ٢تاریخ تسلم البحث 

البطاطا في الحقل وتطور اإلصابة المرضیة وانتشارھا في المخزن وإیج搀اد أفض搀ل الطرائ搀ق الت搀ي 
تقل搀搀ل م搀搀ن اإلص搀搀ابة ب搀搀المرض ج搀搀اء ذل搀搀ك ھ搀搀دف البح搀搀ث والدراس搀搀ة وال搀搀ذي اش搀搀تمل عل搀搀ى تق搀搀دیر نس搀搀بة إص搀搀ابة 

搀ول درن搀ل الدرنات وشدتھا بمرض التعفن الطري في المخزن المبرد والتقلیدي لمحص搀ا لحاص搀ات البطاط
استخدام بعض المعامالت العالجیة لمعامل搀ة ال搀درنات قب搀ل الزراع搀ة لتقلی搀ل نس搀بة إص搀ابتھا .العروة الربیعیة

اج搀搀راء بع搀搀ض المع搀搀امالت الحقلی搀搀ة لتقلی搀搀ل نس搀搀بة إص搀搀ابة .ب搀搀المرض وش搀搀دتھا ف搀搀ي البی搀搀ت البالس搀搀تیكي والحق搀搀ل
  .الدرنات وشدتھا بالتعفن الطري في المخزن 

  
  ئقھمواد البحث وطرا

اجري زیارات میدانیة لمخزنین لخ搀زن البطاط搀ا اح搀دھما مب搀رد :تقدیر نسبة اإلصابة وشدتھا في المخزن
واآلخر تقلیدي التي یتم فیھا خزن درنات البطاطا لحاصل الع搀روة الربیعی搀ة لع搀دة من搀اطق زراعی搀ة إلنت搀اج 

الخ搀زن ف搀ي المخ搀زن  وكانت درجة ح搀رارة) ربیعة والنمرود والرشیدیة والدبس(ھذا المحصول الزراعي 
اج搀ري فح搀ص ال搀درنات لتق搀دیر ).س搀یلیزیة ١٢-٨(وفي المخزن التقلی搀دي تت搀راوح ب搀ین . سیلیزیة ٤المبردة 

وك搀ان ك搀ال المخ搀زنین . نسبة إصابتھا بالتعفن الطري في مخزن مبرد ومخزن تقلیدي في منطقة الرش搀یدیة
أربع搀ة أص搀ناف مخزون搀ة ف搀ي ك搀ال  بأقصى طاقة الخزن لدرنات بطاطا ألصناف متعددة وتم العمل بتحدی搀د

المخزنین أخذت ثالثة أكیاس لكل صنف ومن كل مخزن بصورة عشوائیة من ثالث أكداس بواق搀ع ك搀یس 
تم حساب ع搀دد ال搀درنات لك搀ل ك搀یس وف搀رز المص搀اب منھ搀ا . واحد من كل كدس ویمثل مكرر لذلك الصنف

درن搀ات = صفر:  سلم التقدیربالتعفن الطري وتصنیف الدرنات المصابة حسب درجة إصابتھا على وفق 
م搀搀ن % ٥٠-٢٦= ٣، م搀搀ن الدرن搀搀ة مص搀搀اب% ٢٥-١١= ٢م搀搀ن الدرن搀搀ة مص搀搀اب ، % ١٠-١= ١س搀搀لیمة ، 

  :من الدرنة مصاب وحسبت نسبة اإلصابة على وفق المعادلة االتیة% ٥٠أكثر من = ٤الدرنة مصاب ،
  

  عدد الدرنات المصابة                    
  ١٠٠×                =                نسبة اإلصابة

  العدد الكلي للدرنات                    
  

  )١٩٢٣(  Mickennyوشدة اإلصابة على وفق معادلة 
  

                      熬فئتھا× عدد الدرنات المصابة من الفئة (مجمو(  
  =شدة اإلصابة

  أعلى درجة× عدد الدرنات المفحوصة                     
  حللت إحصائیا واختبرت بطریقة دنكنسجلت البیانات و

  

نفذت تجربة في البیت البالستیكي لمقاومة مرض التعفن الط搀ري : مقاومة المرض في البیت البالستیكي
م搀ل / خلی搀ة بكتیری搀ة  ٤ ١٠× ١، واستخدمت درنات بطاطا صنف دیزري ملقحة باللقاح البكتی搀ري بتركی搀ز

س搀搀بق عزلھ搀搀搀ا وتشخیص搀搀ھا م搀搀ن قب搀搀搀ل   Erwinia carotovora subsp. carotovora ..لبكتری搀搀ا
استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة في تنفی搀ذ التجرب搀ة وب搀ثالث مك搀ررات وك搀ل ) ٢٠٠٦(الجبوري

مكرر احتوى على سبعة معامالت بضمنھا معاملتي المقارنة وطبقاً لطریقة الزراع搀ة الس搀ابقة ف搀ي تجرب搀ة 
  -:حساسیة األصناف ، والمعامالت المستخدمة ھي 

قس搀م /د جمال ال搀دین حس搀ونة .تم الحصول على السماد ھالیكس من أ:Halex السماد الحیوي ھالیكس-١
مصر، الذي یشتمل في تركیبھ على عناصر غذائی搀ة / جامعة اإلسكندریة / كلیة الزراعة /أمراض النبات

搀搀ا الممرض搀搀ة البكتری搀搀ض فاعلی搀搀یط وخف搀搀ى تثب搀搀وي عل搀搀اطھا الحی搀搀ي نش搀搀أثیر ف搀搀ا ت搀搀ة لھ搀搀اء دقیق搀搀غرى وأحی搀搀ة ص .
كغ搀搀م درن搀搀ات بطاط搀搀ا ، وم搀搀ن ث搀搀م / غ搀搀م  ١٠عف搀搀رت ال搀搀درنات الملقح搀搀ة بالبكتری搀搀ا بس搀搀ماد ھ搀搀الیكس بمق搀搀دار 

 .زراعتھا
ببكتری搀搀ا  .E.c.cلقح搀搀ت ال搀搀درنات الملقح搀搀ة باللق搀搀اح البكتی搀搀ري للبكتری搀搀ا :  Bacillus subtillusبكتری紌紌ا -٢

B.subtillus   ي مل الذي تم تحضیره من مس /  خلیة بكتیریة ٤ ١٠× ١بتركیز搀تعمرة حدیثة للبكتریا الت
 Nutrientد جم搀搀ال ال搀搀دین حس搀搀ونة ، وت搀搀م تنمیتھ搀搀ا عل搀搀ى وس搀搀ط الم搀搀رق المغ搀搀ذي .ت搀搀م الحص搀搀ول علیھ搀搀ا م搀搀ن أ
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Broth  . ت搀ي البی搀ي تجربت搀ا ف搀ا لزراعتھ搀م تعلیمھ搀ین وت搀ولي اثیل搀اس الب搀ي أكی搀وضعت الدرنات المعاملة ف

  .البالستیكي والحقل 
المس搀تخدم ف搀ي المج搀ال  Ciproflxacinالمض搀اد الحی搀وي  اس搀تخدم:Ciproflxacin المضاد الحی紌وي- ٣

 .E.c.cغمرت الدرنات الملقح搀ة بالبكتری搀ا . لتر ماء معقم / مل  ٥البیطري وحسب التركیز الموصى بھ 
دقائق ، وضعت الدرنات في اكیاس بولي اثیلین وعلمت لزراعتھا ف搀ي  ٥بمحلول المضاد الحیوي ولمدة 
 .ل تجربتي البیت البالستیكي والحق

  وھ搀و مبی搀د جھ搀ازي تركیب搀ھ الكیمی搀ائي% ٥٠استخدم المبید بلت搀انول%: ٥٠ Beltanolالمبید بلتانول -٤
)Hydroxy quinoline sulphate ( ركة搀ل الش搀ن قب搀ھ م搀ى ب搀ري بالتركیزالموص搀ري بكتی搀أثیر فط搀ذو ت

 .E.c.cتری搀ا لت搀ر م搀اء معق搀م ، غم搀رت ال搀درنات الملقح搀ة بالبك/ م搀ل  ١بمق搀دار) بروبلت搀ھ االس搀بانیة(المنتج搀ة 
بمحل搀搀ول المبی搀搀د المجھ搀搀ز لم搀搀دة ث搀搀الث دق搀搀ائق وبع搀搀دھا وض搀搀عت ال搀搀درنات المعامل搀搀ة ف搀搀ي أكی搀搀اس الب搀搀ولي اثیل搀搀ین 

  .وعلمت لزراعتھا في تجربتي البیت البالستیكي والحقل
وذل搀ك %  ٤استخدم محلول ھایبوكلورات الصودیوم بتركی搀ز ) : NaOCl(ھایبو كلورات الصودیوم -٥

بمحل搀ول الم搀ادة المعقم搀ة وترك搀ت ال搀درنات لم搀دة ثالث搀ة دق搀ائق ف搀ي  .E.c.cبالبكتری搀ا بغمر الدرنات الملقح搀ة 
محلول التعقیم وبعدھا وضعت في أكیاس بولي اثیلین وتعلیمھا لزراعتھ搀ا ف搀ي تجربت搀ي البی搀ت البالس搀تیكي 

  .والحقلي
بمع搀امالت وغی搀ر معامل搀ة  .E.c.cاستخدمت فیھا درنات بطاطا ملقح搀ة بالبكتری搀ا :)١(معاملة المقارنة -٦

  .المقاومة السابقة
وغی搀搀ر معامل搀搀ة  .E.c.cاس搀搀تخدمت فیھ搀搀ا درن搀搀ات بطاط搀搀ا غی搀搀ر ملقح搀搀ة بالبكتری搀搀ا :)٢(معامل紌紌ة المقارن紌紌ة -٧

  .بمعامالت المقاومة السابقة
سجلت البیانات لجمیع معامالت المقاومة المتعلقة بنس搀بة وش搀دة اإلص搀ابة ألوراق ووریق搀ات النب搀ات 

ة وقرب نضج المحصول س搀جلت بیان搀ات ط搀ول الس搀یقان الھوائی搀ة ، ال搀وزن الواحد  وعدد التفرعات الجانبی
تم قلع الدرنات لجمی搀ع مع搀امالت التجرب搀ة ف搀ي نھای搀ة ش搀ھر ك搀انون األول لع搀ام . الجاف للمجمو熬 الخضري

وسجلت ع搀دد وحاص搀ل وزن ال搀درنات للنب搀ات الواح搀د حلل搀ت البیان搀ات إحص搀ائیا واختب搀رت بطریق搀ة  ٢٠٠٥
  .دنكن

 نفس搀搀ھا التراكیز والمق搀搀ادیر الموص搀搀ى بھ搀搀اب搀搀 ھااس搀搀تخدمت مع搀搀امالت المقاوم搀搀ة نفس搀搀:ی紌紌امقاوم紌紌ة الم紌紌رض حقل 
والمستخدمة سابقاً في تجارب البیت البالستیكي ، إذ تم حراثة التربة وتنعیمھ搀ا ومعاملتھ搀ا بمبی搀د البازامی搀د 

تقلی搀ب  وأعی搀د اوت搀م خل搀ط حبیب搀ات المبی搀د م搀ع الترب搀ة وتقلیبھ搀ا وترك搀ت أس搀بوع ٢م/ غ搀م  30لتعقیمھا بمع搀دل 
نس搀بة إنب搀ات ال搀درنات الت搀ي  ف搀يالتربة لتھویتھا لنفاذ أبخ搀رة المبی搀د المتبقی搀ة لیتس搀نى زراعتھ搀ا وع搀دم الت搀أثیر 

، نف搀搀ذت التجرب搀搀ة بتص搀搀میم القطاع搀搀ات العش搀搀وائیة الكامل搀搀ة  ب搀搀ثالث )١٩٨٦الم搀搀الح وآخ搀搀رون ،(ت搀搀زر熬 فیھ搀搀ا 
و ب搀ین ج搀ورة وأخ搀رى  س搀م ٧٠م والمس搀افة ب搀ین م搀رز وآخ搀ر ٣مكررات تمت الزراعة على مروز بط搀ول 

واش搀تملت الوح搀دة التجریبی搀ة عل搀ى ) .١٩٨٨صالح وعب搀دول ، (درنات  ١٠سم وزرعت في كل مرز  ٣٠
ثالثة مروز وح搀ددت الوح搀دات التجریبی搀ة لك搀ل معامل搀ة ف搀ي ل搀وح م搀ع األخ搀ذ بنظ搀ر االعتب搀ار تباع搀د األل搀واح 

مع搀امالت الل搀وح اآلخ搀ر   ف搀يح م فیما بینھا للسیطرة على عدم الت搀داخل وت搀أثیر مع搀امالت ك搀ل ل搀و ١بمسافة 
 ٤ ١٠× ١استخدمت في التجربة درنات بطاطا للصنف دیزري  ملقح搀ة باللق搀اح  البكتی搀ري   بتركی搀ز     .

  مل للبكتریا /  خلیة بكتیریة
E.c.c.  ات搀ى درن搀ى عل搀ة ، األول搀املتي المقارن搀ملت مع搀راد وش搀ى انف搀ل عل搀ة ك搀ومعاملة بمعامالت المقاوم

وغیر معاملة بمعامالت المقاومة،  والثانیة تضمنت درنات غیر ملقحة بالبكتری搀ا  .E.c.cملقحة بالبكتریا 
E.c.c. ة搀搀امالت المقاوم搀搀امالت بمع搀搀ر مع搀搀جلت.وغی搀搀ة  س搀搀دة تجریبی搀搀ل وح搀搀ط لك搀搀رز األوس搀搀ن الم搀搀ات م搀搀البیان

المتعلق搀搀ة بنس搀搀بة وش搀搀دة اإلص搀搀ابة، بع搀搀د ش搀搀ھر م搀搀ن اإلنب搀搀ات وطبق搀搀اً لم搀搀ا اتب搀搀ع ف搀搀ي تجرب搀搀ة البی搀搀ت البالس搀搀تیكي 
  .لنبات الواحد عند قلع الدرناتلمقاومة المرض ، وبیانات حاصل وزن الدرنات  لمعامالت
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مع搀امالت  اج搀ري:معامالت حقلیة قبل الجني لتقلی紌ل نس紌بة إص紌ابة ال紌درنات ب紌التعفن الط紌ري ف紌ي المخ紌زن

 ٢م ٧٥٠حقلی搀搀ة قب搀搀ل جن搀搀ي درن搀搀ات البطاط搀搀ا وبع搀搀د ری搀搀ة الفط搀搀ام عل搀搀ى حق搀搀ل بطاط搀搀ا للع搀搀روة الربیعی搀搀ة مس搀搀احة 
ك搀م جن搀وب مدین搀ة  ١١٠الساحل االیسر التي تبعد / في منطقة الشرقاط  Aنف دیزري رتبة مزرو熬 بالص

وقد ظھرت على الحقل أعراض مرضیة للذبول البكتی搀ري واس搀وداد الس搀اق بنس搀بة وش搀دة إص搀ابة .الموصل
كموع搀搀د  ٢٠٠٥/  ٦/  ٢٠ت搀搀م العم搀搀ل بإیق搀搀اف عملی搀搀ة ال搀搀ري للحق搀搀ل بت搀搀اریخ .عل搀搀ى الت搀搀والي  ٠.١٦، %  ٢٧

من المس搀احة الحقلی搀ة لتنفی搀ذ تجرب搀ة معالج搀ة ال搀درنات بع搀د القل搀ع وقب搀ل   ٢م ١٥٠ام حددت مساحة لریة الفط
تم تنفیذ التجرب搀ة عل搀ى المس搀احة الحقلی搀ة المتبقی搀ة .الخزن وبدون إجراء معامالت لقطع المجمو熬 الخضري

ة المقارن搀ة قطاعات وقسم كل قط搀ا熬 إل搀ى نص搀فین بع搀د تحدی搀د معامل搀 ةوذلك بتقسیم الحقل الى ثالث ٢م ٦٠٠
 熬ا搀د وفي القط搀بع 熬ا搀ل قط搀ي ك搀ف األول ف搀ات النص搀دویاً لنبات搀ري ی搀الخض 熬و搀ع المجم搀ة  ٢قط搀ن ری搀وم م搀ی

،  ٢ال搀درنات بتف搀اوت زمن搀ي  تقلع搀.یوم  ٤الفطام ، وقطع المجمو熬 الخضري لنباتات النصف الثاني بعد 
ت ف搀ي ك搀ل قط搀ا熬 یوم ولكل معاملة من معاملتي قطع المجمو熬 الخض搀ري وب搀ذلك تك搀ون خمس搀ة مع搀امال ٤

وبضمنھا معاملة المقارنة الت搀ي ح搀ددت س搀ابقاً أم搀ا نبات搀ات معامل搀ة المقارن搀ة ف搀ي ك搀ل قط搀ا熬 ف搀تم العم搀ل بقل搀ع 
الف搀搀رز لل搀搀درنات اج搀搀ري  ی搀搀وم م搀搀ن ری搀搀ة الفط搀搀ام وب搀搀دون قط搀搀ع المجم搀搀و熬 الخض搀搀ري للنب搀搀ات ، ٢ال搀搀درنات بع搀搀د 

القل搀ع او ال搀درنات الت搀ي تب搀دو  المقلوعة من كل معاملة حقلیة واس搀تبعدت ال搀درنات المتض搀ررة ج搀راء عملی搀ة
 وعلم搀تع حاصل كل معاملة باستخدام أكی搀اس مش搀بكة جمعلیھا مظاھر إصابة واضحة بالتعفن الطري ، 

طبقاً لمعاملتھا الحقلیة التي جنیت منھا وقد ادخل حاصل كل معاملة بعد یوم من الجني بمخزن مبرد ف搀ي 
درن搀搀ات جمی搀搀ع المع搀搀امالت م搀搀ن المخ搀搀زن ف搀搀ي  س搀搀یلیزیة ، أخرج搀搀ت ٤ºمنطق搀搀ة الرش搀搀یدیة عن搀搀د درج搀搀ة ح搀搀رارة 

وتم العمل بإجراء عملی搀ات ف搀رز لل搀درنات وتس搀جیل بیان搀ات نس搀بة  ٢٠٠٥منتصف شھر كانون األول لعام 
وف搀搀ق س搀搀لم التق搀搀دیر المش搀搀ار الی搀搀ھ س搀搀ابقاً وت搀搀م  عل搀搀ى بع搀搀د تص搀搀نیف ال搀搀درنات المص搀搀ابة تھاإص搀搀ابة ال搀搀درنات وش搀搀د

البیان搀搀ات إحص搀搀ائیا واختب搀搀رت  وحلل搀搀ت، )١٩٢٣( Mickennyوف搀搀ق معادل搀搀ة عل搀搀ى حس搀搀اب ش搀搀دة اإلص搀搀ابة 
  .النتائج بطریقة دنكن متعدد الحدود

 ١٥٠التجربة بقلع الدرنات لحاصل النباتات التي تم تحدید مس搀احتھا  أجریت:معالجة الدرنات قبل الخزن
م搀搀ن ری搀搀ة الفط搀搀ام وب搀搀دون إج搀搀راء مع搀搀امالت قط搀搀ع المجم搀搀و熬 الخض搀搀ري  ی搀搀ومینف搀搀ي التجرب搀搀ة الس搀搀ابقة بع搀搀د  ٢م

تم فرز الدرنات واستبعاد المصابة منھا ووضعت في أكی搀اس مش搀بكة وت搀م تص搀نیف األكی搀اس إل搀ى  للنبات ،
ثالثة مجامیع ووضعت في الظل تحت مسقف واجھة المخزن المبرد وبظ搀روف تھوی搀ة جی搀دة ، ت搀م العم搀ل 

درن搀搀ات المجموع搀搀ة  وترك搀搀تمباش搀搀رة ف搀搀ي المخ搀搀زن ) معامل搀搀ة المقارن搀搀ة(بإدخ搀搀ال درن搀搀ات المجموع搀搀ة األول搀搀ى 
یوم في الظ搀ل  ٤یة لفترة یومین في الظل وبعدھا أدخلت المخزن أما درنات المجموعة الثالثة فتركت الثان

وأدخلت المخزن ، اخرجت الدرنات لمعامالت المجامیع ال搀ثالث م搀ن المخ搀زن المب搀رد ف搀ي منتص搀ف ش搀ھر 
ھا مج搀搀امیع ال搀搀درنات ك搀搀ل عل搀搀ى انف搀搀راد وتس搀搀جیل بیان搀搀ات نس搀搀بة إص搀搀ابت توف搀搀رز ٢٠٠٥ك搀搀انون األول لع搀搀ام 

وتص搀نیف ال搀搀درنات المص搀搀ابة وف搀搀ق س搀لم التق搀搀دیر لحس搀搀اب ش搀搀دة إص搀ابتھ طبق搀搀اً لم搀搀ا ت搀搀م العم搀ل ب搀搀ھ ف搀搀ي التجرب搀搀ة 
  .البیانات إحصائیا واختبرت النتائج بطریقة دنكن متعدد الحدود تحللوالسابقة، 

  

  النتائج والمناقشة
ح المیداني لتق搀دیر نس搀بة تشیر نتائج المس:تقدیر نسبة إصابة الدرنات بالتعفن الطري وشدتھا في المخزن

ف搀ي المخ搀زن المب搀رد والتقلی搀دي الموض搀حة ف搀ي  Soft rotإصابة درنات البطاط搀ا وش搀دتھا ب搀التعفن الط搀ري 
وق搀搀د . ب搀搀ان أص搀搀ناف البطاط搀搀ا المخزون搀搀ة جمیع搀搀ا قابل搀搀ة لإلص搀搀ابة ب搀搀المرض وف搀搀ي ك搀搀ال المخ搀搀زنین) ١(الج搀搀دول 

وكان搀ت .المخزون搀ة ف搀ي المخ搀زن اختلفت نسبة اإلصابة وشدتھا باختالف ظروف الخزن وص搀نف ال搀درنات
بانھا ذات بقع مائیة متحللة في بدای搀ة اإلص搀ابة ، ) أ،١(أعراض اإلصابة للدرنات المصابة كما في الشكل 

ام搀搀ا األنس搀搀جة الداخلی搀搀ة فتبق搀搀ى س搀搀لیمة وبتق搀搀دم اإلص搀搀ابة ف搀搀ان ال搀搀درنات المص搀搀ابة تنبع搀搀ث منھ搀搀ا رائح搀搀ة كریھ搀搀ة 
نھ搀ا بالكام搀ل وتغی搀ر ل搀ون س搀طح ال搀درنات إل搀ى األس搀ود ویحدث تدھور في األنس搀جة الداخلی搀ة ی搀ؤدي إل搀ى تعف
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و بیاع搀ھ ) ١٩٩٣(  Batzerو  Scuergerوھ搀ذا م搀ا أش搀ار الی搀ھ ك搀ل م搀ن ). ب،١(الداكن وكما في الشكل 

ومن الجدول یتضح ب搀ان أعل搀ى متوس搀ط لنس搀بة اإلص搀ابة ب搀المرض وش搀دتھ ).٢٠٠٥( Agriosو ) ٢٠٠١(
  .على التوالي ٠.١١، % ٢٨.٩٢في المخزن التقلیدي 

  النس搀搀搀بة المئوی搀搀搀ة وش搀搀搀دة اإلص搀搀搀ابة بم搀搀搀رض ال搀搀搀تعفن الط搀搀搀ري ألربع搀搀搀ة أص搀搀搀ناف م搀搀搀ن البطاط搀搀搀ا ): ١(الج搀搀搀دول 
  في نوعین من المخازن               

 األصناف
  شدة اإلصابة  %النسبة المئویة لإلصابة 

  المتوسط  مخزن تقلیدي  مخزن مبرد  المتوسط  مخزن تقلیدي  مخزن مبرد
 أ     ٠.١٢  أ ٠.١٦ ب ج٠.٠٩ أ٣٣.٠٥  أ٣٨.٨٠  *ج٢٧.٣٠     دیزري
 ب٠.٠٨ ب  ٠.١١ د ھـ٠.٠٦ ب٢٦.٧٩  ب  ٣٠.٢٥  ھـ د ٢٣.٣٣   بورین
  ب٠.٠٨ ب ج ٠.٠٩ د ھـ٠.٠٦ ج ٢٣.٣٣ ج د٢٥.١٩ ھـ ٢١.٤٧       التونا
  ج٠.٠٦ د ج٠.٠٨ ھـ ٠.٠٤ د ١٦.٣٣ ھـ٢١.٤٦ و١١.٦٦    دراگا

  ــ أ٠.١١  ب ٠.٠٧ ــ أ٢٨.٩٢  ب ٢٠.٩٤ المتوسط
حس搀ب  0.05%قام التي تحم搀ل احرف搀اً متش搀ابھة تش搀یر ال搀ى ع搀دم وج搀ود ف搀روق معنوی搀ة فیم搀ا بینھ搀ا عن搀د مس搀توى احتم搀ال األر

  .واالرقام تمثل متوسطات لثالث مكررات .اختبار دنكن متعدد الحدود
  

عل搀ى  ٠.٠٧، % ٢٠.٩٤واختلفت معنویا عن نسبة اإلصابة وشدتھ بالمرض في المخزن المبرد وكان搀ت 
ظھ搀搀رت نت搀搀ائج التحلی搀搀ل اإلحص搀搀ائي ب搀搀ان متوس搀搀ط نس搀搀بة اإلص搀搀ابة وش搀搀دتھا ب搀搀المرض ألص搀搀ناف وأ. الت搀搀والي

البطاط搀ا وك搀搀ال المخ搀زیین بوج搀搀ود ف搀搀روق معنوی搀ة ب搀搀ین األص搀ناف وك搀搀ان  الص搀搀نف دی搀زري أعل搀搀ى األص搀搀ناف 
بینما اقل األصناف حساس搀ة  ٠.١٢، % ٣٣.٠٥حساسة للمرض، فكانت نسبة اإلصابة وشدتھا بالمرض 

وق搀搀د اختل搀搀ف . عل搀搀ى الت搀والي ٠.٠٦، %١٦.٣٣ص搀نف دراگ搀搀ا بنس搀搀بة وش搀دة اإلص搀搀ابة للم搀رض فكان搀搀ت م搀搀ع ال
متوس搀搀ط النس搀搀بة المئوی搀搀ة إلص搀搀ابة األص搀搀ناف ع搀搀ن بعض搀搀ھا معنوی搀搀ا بینم搀搀ا ل搀搀م تك搀搀ن فروق搀搀ات معنوی搀搀ة ف搀搀ي ش搀搀دة 

  .اإلصابة بین الصنفین بورین والتونا
الص搀نف دی搀زري  ومن نتائج التحلیل اإلحصائي للتداخل بین األصناف ونو熬 المخزن ، فنالحظ ان

عل搀ى الت搀والي ف搀ي المخ搀زن التقلی搀دي ، ف搀ي ٠.١٦، % ٣٨.٨٠أعطى اعلي نسبة وشدة اإلص搀ابة ب搀المرض 
عل搀搀ى ٠.٠٤٨، % ١١.٦٦ح搀搀ین أعط搀搀ى الص搀搀نف دراگ搀搀ا اق搀搀ل نس搀搀بة إص搀搀ابة وش搀搀دتھا ب搀搀المرض ، اذ بلغ搀搀ت 

المخ搀زن  ول搀م تك搀ن ھن搀اك فروق搀ات معنوی搀ة ب搀ین الص搀نفین ب搀ورین والتون搀ا ف搀ي. التوالي في المخ搀زن المب搀رد
  .المبرد في حین اختلفا عن بعضھما في نسبة اإلصابة في المخزن التقلیدي

ویرج搀搀ع تب搀搀این األص搀搀ناف ف搀搀ي حساس搀搀یتھا لإلص搀搀ابة ب搀搀المرض ف搀搀ي ظ搀搀روف الخ搀搀زن ذاتھ搀搀ا إل搀搀ى ت搀搀أثیر 
العامل الوراثي في طبیعة الدرنات ونوعیتھا وامتالكھا صفات ایجابی搀ة للمقاوم搀ة م搀ن س搀مك ومتان搀ة قش搀رة 

搀搀ھ وتماس搀搀ینات الدرن搀搀ود الفایتولكس搀搀اتي ووج搀搀یج النب搀搀ك النسPhytolexines  ة搀搀ل فاعلی搀搀ي تقلی搀搀ل ف搀搀ي تعم搀搀والت
) ١٩٩٠(  Weberالتي تفرزھا البكتریا وھ搀ذا م搀ا أش搀ار الی搀ھ ك搀ل م搀ن  Pectinnaseانزیم تحلل  البكتین 

ام搀ا ارتف搀ا熬 نس搀بة اإلص搀ابة وش搀دتھا ). ٢٠٠٥(واخ搀رون  Lebekaو ) ١٩٩٥(واخرون  Abenthumو 
搀搀المرض ف搀搀ور ب搀搀ة  لتط搀搀رارة مالئم搀搀ة ح搀搀وفر درج搀搀جعة لت搀搀روف مش搀搀ود ظ搀搀ت لوج搀搀دي فكان搀搀زن التقلی搀搀ي المخ

اإلصابة الكامنة الموجودة في الدرنات والمصابة حقلی搀ا م搀ع ت搀وفر الرطوب搀ة المناس搀بة بش搀كل غ搀الف م搀ائي 
عل搀搀ى س搀搀طح الدرن搀搀ة ، ی搀搀ؤدي إل搀搀ى إح搀搀داث ظ搀搀روف الھوائی搀搀ة تزی搀搀د م搀搀ن نش搀搀اط وض搀搀راوة البكتری搀搀ا المس搀搀ببة 

 عن إمكانیة وجود إصابات حشریة ومسببات مرضیة أخرى وخاصة األمراض الفطریة فضال. للمرض
في المخزن تسھم ھي األخ搀رى ف搀ي تط搀ور اإلص搀ابة المرض搀یة وانتش搀ارھا ف搀ي الدرن搀ة المص搀ابة وال搀درنات 

و  Perombelonو) ١٩٨٠(  Kelmanو  Perombelonوھ搀搀搀搀搀搀搀ذا م搀搀搀搀搀搀搀ا أش搀搀搀搀搀搀搀ار إلی搀搀搀搀搀搀搀ھ . المج搀搀搀搀搀搀搀اورة
Salmond)١٩٩٥ (وAgrios  )٢٠٠٥.(  

وذل搀ك الن . سیلیزیة ٤ان انخفاض نسبة اإلصابة وشدتھا بالمرض في المخزن المبرد على درجة 
ھذه الدرجة الحراریة تقل搀ل م搀ن نم搀و ونش搀اط البكتری搀ا رغ搀م وجودھ搀ا ف搀ي ال搀درنات المخزون搀ة بش搀كل ك搀امن 

ثن搀اء التعبئ搀ة وتحد من تطور اإلصابة المرضیة الموجودة في إثناء إدخال الدرنات المصابة في الحقل او أ
والنقل ، فتعمل ظروف الخزن الباردة عل搀ى إح搀داث ش搀فاء للج搀روح وتطوی搀ق المنطق搀ة المص搀ابة ب搀التعفن ، 
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ان درجات الح搀رارة الص搀غرى ). ١٩٩٣(  Batzerو  Schuergerو) ١٩٨٥(فقد ذكر كل من شریف  

  .سیلیزیة على التوالي )  ٣٧و٢٢و ٥(والمثلى والعظمى لظھور المرض ھي 
تش搀یر نت搀ائج التحلی搀ل اإلحص搀ائي لت搀أثیر مع搀امالت المقاوم搀ة ض搀د  :مرض ف紌ي البی紌ت البالس紌تیكيمقاومة ال
أظھ搀رت معامل搀ة اس搀تخدام . على بعض الصفات المدروسة لنبات البطاطا ص搀نف دی搀زري E.c.cالبكتیریا 

تفوقھ搀ا معنوی搀ا ف搀ي خف搀ض النس搀بة المئوی搀ة ل搀ألوراق والوریق搀ات المص搀ابة  Halexالسماد الحیوي ھالیكس 
نب搀ات مص搀اب بالبكتیری搀ا غی搀ر (لى جمیع المعامالت األخرى المستخدمة قیاسا لمعامل搀ة المقارن搀ة األول搀ى ع

نب搀ات  ن搀اتج  م搀ن درن搀ة غی搀ر ملقح搀ة  ( التي لم تختلف معنویا عن معاملة  المقارنة الثانی搀ة  )  معامل وقائیا
إلى خف搀ض )   ھالیكس ( الحیوي   فقد  أدت معاملة  استخدام  السماد ). بالبكتیریا وغیر  معامل وقائیا  

أم搀搀ا معاملت搀搀ا . عل搀搀ى الت搀搀والي%  ٢٠.٨٢و  ٤٠.١٢النس搀搀بة المئوی搀搀ة ل搀搀ألوراق والوریق搀搀ات المص搀搀ابة بمق搀搀دار 
ف搀أظھرت اخ搀تالف معن搀وي ع搀ن .  B. subtillus، وبكتیری搀ا  Ciprofloxacinاستخدام المضاد الحی搀وي 

نھما لتأثیرھما على النسبة المئویة لألوراق المص搀ابة معاملة المقارنة األولى ولكن لم تختلفا معنویا فیما بی
ولكن اختلفت معنویا لتأثیرھما على النسبة المئویة للوریقات المصابة للنبات الواح搀د وق搀د أدت المعاملت搀ان 

،  ١٨.٤٤و % ٣٣و  ٣٥.٦٤إل搀搀搀搀ى خف搀搀搀搀ض النس搀搀搀搀بة المئوی搀搀搀搀ة ل搀搀搀搀ألوراق والوریق搀搀搀搀ات المص搀搀搀搀ابة بمق搀搀搀搀دار 
  ).٢الجدول(على التوالي % ١٦.٠٨

  
  

          
 

 
  

  .في المخزن Soft rotدرنات بطاطا مصابة بالتعفن الطري ): 1(الشكل 
  أعراض أولیة لإلصابة . أ

  ب أعراض إصابة متقدمة وتدھور األنسجة الداخلیة للدرنة   
  
  

ام搀搀ا معاملت搀搀ا اس搀搀تخدام المبی搀搀د بلت搀搀انول وھ搀搀ایبوكلورات الص搀搀ودیوم فل搀搀م تظھ搀搀را اختالف搀搀ا معنوی搀搀ا ف搀搀ي 
لنسبة المئویة لألوراق المصابة ولكن تأثیر المعاملتین اختلف معنویا فیما بینھما ف搀ي خف搀ض تأثیرھما في ا

 أ

 ب
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النسبة المئویة للوریقات المصابة وأظھرت كلت搀ا المع搀املتین اختالف搀ا معنوی搀ا ع搀ن معامل搀ة المقارن搀ة األول搀ى 

و ١١.٧٧و %٢٦.٨٩و ٢٤.٥٥وأدت الى خف搀ض النس搀بة المئوی搀ة ل搀ألوراق والوریق搀ات المص搀ابة بمق搀دار 
  .على التوالي% ١٣.٩

  
تأثیر بعض المعامالت في بع搀ض الص搀فات المورفولجی搀ة واإلنتاجی搀ة لنب搀ات البطاط搀ا ص搀نف ): ٢(الجدول 

  .دیزري في البیت البالستیكي

  المعامالت
النسبة المئویة     

لألوراق 
  %المصابة 

النسبة المئویة 
للوریقات 

  %المصابة 

الوزن الجاف 
熬 للمجمو
  )غم(الخضري

حاصل وزن 
الدرنات للنبات 

 )غم(الواحد

التفرعات  عدد
الجانبیة 

  للنبات الواحد
طول السیقان 

  )سم(الھوائیة 

  أ٣٠.٤٦  أ٢.٧  أ٢٥٣.٦٦  أ٢٧.٥٠  و٣.٣٩  د٧.٢٤  السماد  ھالیكس
Ciprofloxacin  ب٢٨.٦٠  أ٢.٧  ب ج٢١٨.٥  ج٢٠.٥٦  ھـ٥.٧٧  ج١١.٧٢  
B. Subtillus ب ج٢٨.٢٣  أ ٢.٦  د ج٢١١.٧٠  ج د١٩.٧٠  د ٨.١٣  ج ١٤.٣٦  
  ب ج د٢٧.٥٣  أ ٢.٥  د ج٢٠٤.٦٦  ھـ د١٨.٧٦  ب١٢.٤٤  ب ٢٢.٨١ المبید بلتانول

ھایبوكلورات 
  د ج٢٧.١٠  أ ٢.٦  د ج٢٠٢.٣٣  ھـ١٨.٠٠  ج١٠.٣١  ب ٢٠.٤٧ الصودیوم

  د٢٦.٣٠  أ ٢.٧  د١٩٤.٦٦  و١٦.٧٣  أ ٢٤.٢١  أ ٤٧.٣٦ ) *١(مقارنة 
  أ٣٠.٤٠  أ ٢.٦  ب٢٣٠.٦٦  ب٢٢.٠٠  و ٢.٤٩  د ٥.٢٤  ) **٢ً(نة مقار

وحس搀ب اختب搀ار  0.05األرقام التي تحمل احرفاً متشابھة عمودیا تدل على عدم وجود فروق معنویة عند مس搀توى احتم搀ال   
نبات ناتج من درنة غیر ملقحة بالبكتریا وغیر معامل ** نبات مصاب بالبكتریا وغیر معامل وقائیا  . *دنكن متعدد الحدود

  وقائیا
  

امالت عل搀ى ال搀وزن الج搀اف للمجم搀و熬 الخض搀ري فق搀د أظھ搀رت معامل搀ة اس搀تخدام اما نتائج تأثیر المع
تفوق搀搀اً معنوی搀搀اً عل搀搀ى جمی搀搀ع المع搀搀امالت المس搀搀تخدمة وق搀搀د تف搀搀وق حت搀搀ى عل搀搀ى  Halexس搀搀ماد الحی搀搀وي ھ搀搀الیكس 

فق搀搀د أدت معامل搀搀ة اس搀搀تخدام الس搀搀ماد الحی搀搀وي ھ搀搀الیكس إل搀搀ى زی搀搀ادة ال搀搀وزن الج搀搀اف   .معاملة المقارنة الثانیة
  .غم على التوالي  ٥.٥و  ١٠.٧٧اساً لمعاملتي المقارنة األولى والثانیة بمقدار للمجمو熬 الخضري قی

ف搀أظھرت اختالف搀ا معنوی搀ا ع搀ن معامل搀ة اس搀تخدام  Ciprofloxacinوعند استخدام المض搀اد الحی搀وي 
 .Bالمبی搀搀د بلت搀搀انول وھ搀搀ایبوكلورات الص搀搀ودیوم ولك搀搀ن ل搀搀م تختل搀搀ف معنوی搀搀ا ع搀搀ن معامل搀搀ة اس搀搀تخدام البكتری搀搀ا 

subtillus دار وأ搀الخضري بمق 熬ات  ٣.٨٣ظھرت تلك المعاملة زیادة في الوزن الجاف للمجمو搀م للنب搀غ
  .الواحد بالقیاس مع معاملة المقارنة األولى 

ام搀搀ا معاملت搀搀ا اس搀搀تخدام المبی搀搀د بلت搀搀انول وھ搀搀ایبوكلورات الص搀搀ودیوم فل搀搀م یك搀搀ن ھن搀搀اك ف搀搀رق معن搀搀وي فیم搀搀ا 
ت الواح搀搀د ولك搀搀ن أظھ搀搀رت تل搀搀ك المع搀搀املتین بینھم搀搀ا لتاثیرھم搀搀ا ف搀搀ي ال搀搀وزن الج搀搀اف للمجم搀搀و熬 الخض搀搀ري للنب搀搀ا

اختالف搀搀ا معنوی搀搀ا بالقی搀搀اس لمعامل搀搀ة المقارن搀搀ة األول搀搀ى وأدت إل搀搀ى زی搀搀ادة ال搀搀وزن الج搀搀اف للنب搀搀ات الواح搀搀د بمق搀搀دار 
غم على التوالي وأظھرت نتائج تأثیر المعامالت المستخدمة على حاص搀ل وزن ال搀درنات  ١.٢٧و  ٢.٠٣

معنویا بالقیاس مع معاملة المقارنة األولى وقد تفوقت معاملة  للنبات الواحد بان جمیع المعامالت اختلفت
استخدام السماد الحیوي ھالیكس معنویا عل搀ى جمی搀ع المع搀امالت المس搀تخدمة وحت搀ى عل搀ى معامل搀ة المقارن搀ة 
الثانیة فقد أدت إلى زیادة حاص搀ل وزن ال搀درنات للنب搀ات الواح搀د قیاس搀ا بمع搀املتي المقارن搀ة األول搀ى والثانی搀ة 

  .غم على التوالي  ٢٣و  ٥٩بمقدار 
والمبی搀搀搀د بلت搀搀搀انول  B. cubtillus وبكتری搀搀搀ا Ciprofloxacinوعن搀搀搀د اس搀搀搀تخدام المض搀搀搀اد الحی搀搀搀وي 

وھایبوكلورات الص搀ودیوم فل搀م یك搀ن ھن搀اك اخ搀تالف معن搀وي بینھم搀ا ولك搀ن أدت تل搀ك المع搀امالت إل搀ى زی搀ادة 
الت搀搀搀والي قیاس搀搀搀ا عل搀搀搀ى ) ٧.٦٧و ١٠و  ١٧.٠٤و ٢٣.٨٤(حاص搀搀搀ل وزن ال搀搀搀درنات للنب搀搀搀ات الواح搀搀搀د بمق搀搀搀دار 

بمعاملة المقارنة األولى أما نتائج تأثیر معامالت المقاومة المستخدمة في ع搀دد التفرع搀ات الجانبی搀ة للنب搀ات 
الواحد فلم یكن ھناك اختالف معنوي المعامالت جمیعا قیاس搀ا لمع搀املتي المقارن搀ة االول搀ى والثانی搀ة واللت搀ین 

  .لم تختلفا معنویا فیما بینھما
لمعامالت في طول الس搀یقان الھوائی搀ة للنب搀ات الواح搀د فق搀د أظھ搀رت معامل搀ة اس搀تخدام من نتائج تاثیر ا

السماد الحیوي ھالیكس تفوقا معنوی搀ا عل搀ى المع搀امالت المس搀تخدمة جمیع搀ا قیاس搀ا بمعامل搀ة المقارن搀ة االول搀ى 
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ن والت搀搀ي ل搀搀م تختل搀搀ف معنوی搀搀ا ع搀搀ن معامل搀搀ة المقارن搀搀ة الثانی搀搀ة فق搀搀د ادت تل搀搀ك المعامل搀搀ة إل搀搀ى زی搀搀ادة ط搀搀ول الس搀搀یقا

  .سم قیاسا بمعاملة المقارنة األولى ٤.١٦الھوائیة بمقدار 
والمبی搀د بلت搀انول  B. subtillus و بكتریا Ciprofloxacinان معامالت استخدام المضاد الحیوي 

  .فلم یكن ھناك اختالف معنوي فیما بینھم في تأثیرھم على طول السیقان الھوائیة 
بوكلورات الص搀搀ودیوم فل搀搀م تختلف搀搀ا معنوی搀搀ا فیم搀搀ا بینھم搀搀ا ام搀搀ا مع搀搀املتي اس搀搀تخدام المبی搀搀د بلت搀搀انول وھ搀搀ای

  .باإلضافة إلى عدم وجود اختالف معنوي قیاسا بمعاملة المقارنة األولى 
بأن معاملة استخدام السماد الحیوي ھالیكس ق搀د تفوق搀ت عل搀ى جمی搀ع ) ٢(ویتضح من نتائج الجدول 

ویرج搀搀ع ذل搀搀ك لم搀搀ا یحوی搀搀ھ تركی搀搀ب ، المع搀搀امالت المس搀搀تخدمة الص搀搀فات المدروس搀搀ة جمیع搀搀ا للنب搀搀ات المص搀搀اب  
السماد من عناصر غذائیة مشجعة لنم搀و النب搀ات فض搀ال ع搀ن احتوائ搀ھ عل搀ى أحی搀اء دقیق搀ة ذات ت搀أثیر ایج搀ابي 
على العائل النباتي إذ تعمل تضاد حیوي ضد مستعمرات المسبب المرضي وبذلك تعمل على تثبیطھ搀ا او 

ب搀اتي المص搀اب وب搀ذلك تعم搀ل عل搀ى تقلی搀ل الت搀أثیر تقلیل اإلصابة المرضیة وتطور المرض داخل النس搀یج الن
السلبي في أداء العملیات الفیسیولوجیة لنمو النب搀ات الت搀ي تعك搀س عل搀ى إح搀داث فروق搀ا ف搀ي الص搀فات النباتی搀ة 

فضال عن ذل搀ك . مقارنة بالنبات المصاب بدون استخدام معاملة السماد الحیوي ھالیكس لمقاومة المرض 
لنب搀搀ات ق搀搀وة نم搀搀و ومقاوم搀ة طبیعی搀搀ة زی搀搀ادًة عل搀ى قض搀搀ائھ عل搀搀ى فطری搀搀ات أن الس搀ماد الحی搀搀وي ھ搀搀الیكس یعط搀ي ا

ویث搀搀搀بط   Rhizoctoniaوالرایزوكتونی搀搀搀ا Pythium والبیثی搀搀搀وم  Fusariumالترب搀搀搀ة مث搀搀搀ل الفیوزاری搀搀搀وم
وفي دراسة أشارت الس搀تخدام الس搀ماد الحی搀وي ھ搀الیكس أدت ) ١٩٩٩حسونة ،(اإلصابة بالدیدان الثعبانیة 

البنج搀ر الس搀كري فض搀ال ع搀ن زی搀ادة نس搀بة الس搀كر ف搀ي رؤوس البنج搀ر الناتج搀ة إلى زیادة معنویة في حاصل 
)Hassonna  وHassanein ،٢٠٠٠.(  

ب搀ان مع搀امالت المقاوم搀ة المس搀تخدمة جمیع搀ا ق搀د اث搀رت ف搀ي ) ٣(تشیر نتائج الجدول :مقاومة المرض حقلیا
اتج م搀ن درن搀ة ملقح搀ة نبات ن(خفض نسبة اإلصابة وشدتھا بالمرض معنویا قیاسا بمعاملة المقارنة األولى 

وقد تفوقت معاملة استخدام الس搀ماد الحی搀وي ھ搀الیكس عل搀ى بقی搀ة المع搀امالت ) بالبكتریا وغیر معاملة وقائیا
نب搀ات ن搀اتج م搀ن درن搀ة غی搀ر ملقح搀ة بالبكتری搀ا وغی搀ر (األخرى المستخدمة بالقی搀اس لمعامل搀ة المقارن搀ة الثانی搀ة 

عل搀搀ى الت搀搀والي قیاس搀搀ا لمعامل搀搀ة ٠.٤و %٥٠دار وأدت إل搀搀ى خف搀搀ض نس搀搀بة وش搀搀دة اإلص搀搀ابة بمق搀搀) معامل搀搀ة وقائی搀搀ا
المقارن搀搀ة األول搀搀ى ، ول搀搀م یك搀搀ن ھن搀搀اك اخ搀搀تالف معن搀搀وي لت搀搀أثیر تل搀搀ك المعامل搀搀ة م搀搀ع مع搀搀املتي اس搀搀تخدام المض搀搀اد 

  من حیث النسبة المئویة لإلصابة  B. subtillus وبكتریا  Ciprofloxacinالحیوي 
یا عن معاملة استخدام المبی搀د بلت搀انول أما معاملة استخدام ھایبوكلورات الصودیوم فلم تختلف معنو

عل搀ى ٠.٢٩و  ٠.٢٨و %٣٠و  ٢٧.٣٣وأدت تلك المعاملتان الى خف搀ض نس搀بة اإلص搀ابة وش搀دتھا بمق搀دار 
ویتضح من نتائج الجدول بتأثیر تلك المعامالت على حاص搀ل وزن ال搀درنات للنب搀ات الواح搀د ب搀ان . التوالي 

搀搀ادة حاص搀搀ي زی搀搀رت ف搀搀د أث搀搀ا ق搀搀تخدمة كلھ搀搀امالت المس搀搀ة المع搀搀ا مل搀搀ن مع搀搀ا ع搀搀ت معنوی搀搀درنات واختلف搀搀ل وزن ال
المقارن搀搀ة األول搀搀ى وكان搀搀ت معامل搀搀ة اس搀搀تخدام الس搀搀ماد الحی搀搀وي ھ搀搀الیكس ق搀搀د تفوق搀搀ت عل搀搀ى جمی搀搀ع المع搀搀امالت 

غ搀م بالقی搀اس لمعامل搀ة  114.67المستخدمة وأدت الى زی搀ادة حاص搀ل وزن ال搀درنات للنب搀ات الواح搀د بمق搀دار 
  .لمقارنة الثانیةغم بالقیاس لمعاملة ا ١٤المقارنة األولى و 

  

عل搀ى نس搀بة وش搀دة   اإلص搀ابة وحاص搀ل  .E.c.cتأثیر بعض معامالت المقاومة ضد البكتریا ): ٣(الجدول 
  الدرنات للنبات الواحد لصنف البطاطا دیزري في الحقل                  وزن            

النسبة المئویة              المعامالت
  %لإلصابة 

         شدة
      اإلصابة  

    حاصل وزن الدرنات
 )غم(الواحد  للنبات   

                   السماد الحیوي ھالیكس 
   

    أ ٣٣١.٦٦  د ٠.٠٤  د ھـ ٢٣.٣٣

      Ciprofloxacinالمضاد الحیوي 
   

   ب ٣١٩.١٥  ج ٠.٠٨  د ٣٠.١١

   ج ٣٠٨.٣٣  ج ٠.٠٩  د ج ٣٣.٣٣ .B                        بكتریا
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subtillus  

       ھایبوكلورات الصودیوم          
   

   ج ٣٠٤.١٥ ب ٠.١٦  ب ٤٦.٦٦

   د ٢٩٤.١١  ب ٠.١٥  ب ج ٤٣.٣٣                             المبید بلتانول         
نبات مصاب بالبكتریا ) ١(مقارنة 

  وغیر معامل وقائیاً 
     ھـ ٢١٨.٣٣  أ ٠.٤٤  أ ٧٣.٣٣

  نبات ناتج من درنة غیر)  ٢(مقارنة 
  ملقحة بالبكتریا وغیر معامل وقائیاً    

  ب ٣١٧.٦٦  د ٠.٠٣  ـھ ١٦.٣٣

وحسب  0.05األرقام التي تحمل احرفاً متشابھة عمودیاً تدل على عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال *  
  .اختبار دنكن متعدد الحدود

تلفت معنویا عن المعامالت األخ搀رى فقد اخ Ciprofloxacinان معاملة استخدام المضاد الحیوي 
غ搀م قیاس搀ا بمعامل搀ة المقارن搀ة االول搀ى ول搀م تختل搀ف  ١٠٠.٦٧وأدت الى زیادة حاصل وزن الدرنات بمق搀دار 
  .معنویا في تاثیرھا عن معاملة المقارنة الثانیة 

وھ搀ایبوكلورات الص搀ودیوم فل搀م یك搀ن ھن搀اك اخ搀تالف معن搀وي   B. subtillusوعند استخدام بكتری搀ا 
ینھما على حاصل وزن الدرنات ولكن اختلفتا معنویا عن معاملة استخدام المبی搀د بلت搀انول وأدت تل搀ك فیما ب

غ搀م للنب搀ات الواح搀د قی搀اس بمعامل搀ة  ٣٣.٢٢و ٣٧.٣٣المعاملتین الى زی搀ادة حاص搀ل وزن ال搀درنات بمق搀دار 
 DNAم搀搀ن خ搀搀الل تثب搀搀یط ان搀搀زیم  Ciprofloxacinویرج搀搀ع ت搀搀أثیر المض搀搀اد الحی搀搀وي .المقارن搀搀ة األول搀搀ى

glyrease  الذي یسیطر على التفاف جزیئة DNA  في الخلیة البكتیریة)Franklin ،١٩٩٦. (  
فلھا ت搀اثیر واس搀ع ف搀ي العدی搀د م搀ن األحی搀اء الدقیق搀ة بفع搀ل التض搀اد الحی搀وي   B. subtillusاما بكتریا 

م搀搀ن  الت搀搀ي تعم搀ل عل搀搀ى تثب搀搀یط العدی搀搀د م搀ن اجن搀搀اس وان搀搀وا熬 مختلف搀搀ة Bacteraicinإلنتاجھ搀ا م搀搀ادة بكتریاس搀搀ین 
 Psudomonasو  Eryinia amylovormو  .Corynebacterium spالبكتری搀搀搀搀搀ا مث搀搀搀搀搀ل 

fluorescens  وXanthomonas beticola  ل搀搀ات مث搀搀والفطریAgaricus bisporus  وBotrytis 
cinerea  وBotrytis fabae  وFusarium sp. وVerticillium sp. . ھ搀ار الی搀ا اش搀ب م搀حسSharga   و

Lyon  ،)ول وأشارت أ) ١٩٩٨搀ي محص搀ل ف搀ادة الحاص搀ى زی搀الیكس ال搀وي ھ搀ماد الحی搀تخدام الس搀بحاث اس
) ١٩٩٦، Hassaneinو  Hassonna(الحنط搀搀ة وزی搀搀ادة ع搀搀دد التفرع搀搀ات وط搀搀ول الس搀搀نابل للنب搀搀ات الواح搀搀د

فضال عن  ذلك ادى استخدام السماد الحیوي ھالیكس الى زیادة معنویة في حاص搀ل الش搀عیر ص搀نفي جی搀زا 
) ١٩٩٧، Hassaneinو  Hassonna(رب جن搀搀搀وب اإلس搀搀搀كندریة ف搀搀搀ي منطق搀搀搀ة ب搀搀搀رج الع搀搀搀 ١٢١و  ١١٩

إلى ان استخدام السماد الحیوي ھ搀الیكس ادى لمقاوم搀ة ) ١٩٩٨(واخرون   Hassonnaوأشارت أبحاث .
والفط搀ر %  96 – 90الى تثبیط الفط搀ر  .Fusarium sppموت بادرات الخیار المتسبب عن الفطریات 

Pythium spp  والفطر % ٩٥بمقدارSclerotina spp  وي %١٠٠بمقدار搀ماد الحی搀وأدى استخدام الس
وأدى إل搀搀ى زی搀搀ادة ال搀搀وزن الخض搀搀ري %  66ھ搀搀الیكس إل搀搀ى خف搀搀ض النس搀搀بة المئوی搀搀ة لم搀搀وت الب搀搀ادرات بمق搀搀دار 

  .والجاف للحاصل
یتب搀ین م搀ن نت搀ائج :معامالت حقلیة قبل الجني لتقلی紌ل نس紌بة إص紌ابة ال紌درنات ب紌التعفن الط紌ري ف紌ي المخ紌زن 

الت الحقلیة بقطع المجمو熬 الخض搀ري بع搀د ری搀ة الفط搀ام وبتف搀اوت زمن搀ي أدت ال搀ى بان المعام) ٤(الجدول 
خفض متوس搀ط نس搀بة وش搀دة اإلص搀ابة معنوی搀ا قیاس搀ا لمعامل搀ة المقارن搀ة الت搀ي ت搀م فیھ搀ا قل搀ع ال搀درنات بع搀د ری搀ة 

أی搀ام م搀ن ری搀ة الفط搀ام فق搀د  ٨وقد تفوقت معاملة قل搀ع ال搀درنات بع搀د . الفطام وبدون قطع المجمو熬 الخضري
搀搀دار أدت ال搀搀رد بمق搀搀زن المب搀搀ي المخ搀搀ري ف搀搀التعفن الط搀搀درنات ب搀搀دتھا لل搀搀ابة وش搀搀بة اإلص搀搀ط نس搀搀ض متوس搀搀ى خف
أی搀ام م搀ن ری搀ة الفط搀ام ،  ٦على التوالي واختلفت معنویا عن معاملة قلع الدرنات بع搀د  ٠.١٢و % ١٤.٦٣

搀درنات بع搀ع ال搀د قل搀الخضري وموع 熬د وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي لتأثیر التداخل بین قطع المجمو
ریة الفطام بان موعد القلع بعد أربعة أیام من قطع المجمو熬 الخض搀ري اختلف搀ت معنوی搀ا ف搀ي خف搀ض نس搀بة 
اإلصابة عن معاملة القلع بعد یومین من قطع المجمو熬 الخضري التي نف搀ذت تل搀ك المع搀املتین بع搀د ی搀ومین 

بة لمعامل搀搀ة بالقی搀搀اس لنس搀搀بة اإلص搀搀ا%٨.١٥م搀搀ن ری搀搀ة الفط搀搀ام فق搀搀د أدت ال搀搀ى خف搀搀ض نس搀搀بة اإلص搀搀ابة بمق搀搀دار 
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المقارنة ولكن تلك المعاملتین لم تختلف  معنوی搀ا ف搀ي ش搀دة اإلص搀ابة خ搀الل زیارتھ搀ا وتغ搀ذیتھا عل搀ى اج搀زاء 

  ).١٩٩٧، Sinclairو  Agarwal،  ١٩٩١واخرون ،  Abdel-Aal(النبات 
ب搀ان ) ٥(تب搀ین نت搀ائج الج搀دول :معالجة الدرنات قبل الخزن لتقلی紌ل إص紌ابتھا ب紌التعفن الط紌ري ف紌ي المخ紌زن 

معامل搀搀ة ت搀搀رك ال搀搀درنات ف搀搀ي الظ搀搀ل لم搀搀دة ی搀搀ومین بع搀搀د القل搀搀ع وقب搀搀ل وض搀搀عھا ف搀搀ي المخ搀搀زن اختلف搀搀ت معنوی搀搀اً ع搀搀ن 
معامل搀搀ة ت搀搀رك ال搀搀درنات ف搀搀ي الظ搀搀ل لم搀搀دة أربع搀搀ة ای搀搀ام والت搀搀ي ادت ال搀搀ى خف搀搀ض نس搀搀بة إص搀搀ابة ال搀搀درنات ب搀搀التعفن 

ارن搀ة حی搀ث على التوالي قیاساً ل搀درنات معامل搀ة المق ٠.٠٨، % ١٠.٣٣الطري وشدتھا بعد الخزن بمقدار 
ان معالج搀搀ة ال搀搀درنات بع搀搀د الحص搀搀اد وقب搀搀ل الخ搀搀زن س搀搀اھم ف搀搀ي التئ搀搀ام وش搀搀فاء الج搀搀روح لل搀搀درنات المتض搀搀ررة 

الت搀ي ت搀ؤدي ال搀ى تقلی搀ل م搀ن احتمالی搀ة غ搀زو المس搀ببات  Suberizationوتساعد في تكوین طبقة السوبرین 
،  Agriosو  ١٩٩٠،  Parry(المرضیة لنسیج الدرنات وتحد من تطور المرض في المنطق搀ة المص搀ابة 

٢٠٠٥.(  
  

تأثیر بعض المعامالت الحقلیة قبل الجني ف搀ي نس搀بة وش搀دة اص搀ابة ال搀درنات ب搀التعفن الط搀ري ): ٤(الجدول 
  .في أثناء الخزن

  
  

 المعامالت 
  الحقلیة  

  شدة االصابة  %نسبة االصابة 

 熬قطع المجمو
 ٢الخضري بعد 
یوم من ریة 

  الفطام

 熬قطع المجمو
الخضري بعد 

ایام من ریة  ٤
  الفطام

  
 المتوسط

 熬قطع المجمو
الخضري بعد 

وم من ریة ی ٢
  الفطام

 熬قطع المجمو
الخضري بعد 

ایام من ریة  ٤
  الفطام

  
 المتوسط

یوم  ٤القلع بعد 
٣٨.٢٢  ب ٣٤.٧٠  *أ  ٤١.٤٧  من ریة الفطام 

  ب ٠.١٥  ب٠.١٤  ب٠.١٥  ب

ایام  ٨القلع بعد 
  ج ٠.٠٨  د ٠.٠٧  ج ٠.٠٩  ج٢٨.٢٢  ج ٢٧.٢٤  ج  ٢٩.٢٠  ریة الفطاممن 

  أ  ٠.٢٠  أ ٠.٢٠  أ ٠.٢٠  أ ٤٢.٨٥  أ ٤٢.٨٥  أ ٤٢.٨٥  **المقارنة 
    ب ٠.١٤  أ٠.١٥    ب ٣٤.٩٣  أ ٣٧.٩٨  المتوسط

وحس搀ب اختب搀ار دنك搀ن  0.05األرقام التي تحمل احرفاً متشابھة تدل على عدم وجود فروق معنویة عند مستوى احتم搀ال *
  فطام دون قطع المجمو熬 الخضريیوم من ریة ال ٢القلع بعد . ** متعدد الحدود

  
  .تأثیر معالجات الدرنات قبل الخزن في نسبة وشدة اصابتھا بالتعفن الطري في المخزن): ٥(الجدول 

  شدة اإلصابة  %نسبة اإلصابة   معامالت قبل الخزن
 ا ٠.٢٠ ا ٤٣.٦٦ درنات بعد القلع ادخلت المخزن) المقارنة(

  ب ٠.١٢  ب ٣٣.٣٣  یوم في الظل وأدخلت المخزن ٢ درنات بعد القلع تركت
  ا ٠.١٨  ا ٤١.٣٣  یوم في الظل وأدخلت المخزن ٤درنات بعد القلع تركت 

وحسب  0.05األرقام التي تحمل احرفاً متشابھة عمودیاً تدل على عدم وجود فروق معنویة عند مستوى احتمال  ·
 .اختبار دنكن متعدد الحدود

  
BACTERIAL SOFT ROT OF POTATO AND ITS CONTROL 
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ABSTRACT 

Survey carried under two different storing condition, showed that the 
incidence and severity of soft rot of potatoes were very high in none-cooled 
stores with the values of 28.92% and 0.11 respectively while the lowest was in 
cold storage with values 20.94% and 0.07 respectively. The following 
treatments were used in this study to control the disease: 1×10 4 cell/ml of 
Bacillus subtills, 10gm/kg of Halex 5ml/L of ciprofloxacin, 1ml/L of Bettanol, 
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and 4% sodiume hypochlorate. All the above treatment lead to reduce the rate 
and the severity of the disease and to reduce the effect of the Erwinia 
carotovora on the stem high, dry weight of foliage and total weight of tubers 
per plant . the treatment with biological fertilizer (Halex) exceeded all the 
others in field and green house experiments . Reducing the rate and severity of 
soft rot disease in the storage foliage was cut before harvesting and when was 
near to mature, in two different dates (two and four days) after the last 
irrigation of the field. Harvesting the tubers after eight days after last irrigation 
from cutting the foliage led to reduce the rate and severity of soft rot of the 
tubers and severity of soft rot of the tubers in the cooled storage, with the 
values of 15.62% and 0.13, respectively. Curing of tubers after harvesting and 
before interning to the storage was achieved by leaving them in shadow for two 
or four days. The rate and the severity of tubers soft rot in the cooled storage 
with the values of 9.76% and 0.08, respectively. 

  المصادر
تاثیر بعض المعامالت الزراعیة على النمو وانتاج وخزن تق搀اوي ). ٢٠٠٠(بن سلمان، سالم محمد سالم 

كلی搀ة  ،اطروح搀ة دكت搀وراه  .Solanum tuberosum L.CV. Desireeالبطاطا ص搀نف دیزری搀ة 
  .جامعة الموصل ،الزراعة والغابات 

مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعی搀ة، جامع搀ة حل搀ب، . امراض البساتین والغابات). ٢٠٠١(بیاعة، بسام 
  .صفحة ٤٥٦

رس搀搀الة . ال搀搀تعفن الرخ搀搀و البكتی搀搀ري ف搀搀ي البطاط搀搀ا ومقاومت搀搀ھ). ٢٠٠٦(الجب搀搀وري، ص搀搀الح محم搀搀د اس搀搀ماعیل 
  .العراق ،جامعة الموصل  ،لزراعة والغاباتكلیة ا ،ماجستیر 

 ٣١٥نش搀搀اة المع搀搀ارف، االس搀搀كندریة، . ام搀搀راض النب搀搀ات والبیئ搀搀ة). ١٩٩٩(حس搀搀ونة، محم搀搀د جم搀搀ال ال搀搀دین  
  .صفحة

ت搀搀اثیر ح搀搀امض الجب搀搀رلین عل搀搀ى نم搀搀و وحاص搀搀ل البطاط搀搀ا، مجل搀搀ة ). ١٩٨٦(الس搀搀نبل، عب搀搀د الق搀搀ادر اس搀搀ماعیل 
  .٧٢ - ٥٩:  ٥البحوث الزراعیة والموارد المائیة، 

جامعة صالح الدین، وزارة التعلیم العالي والبح搀ث . ، علم امراض النبات)١٩٨٥(شریف، فیاض محمد 
  .صفحة ٤٩٧العلمي، مطابع جامعة الموصل، جمھوریة العراق، 

وتص搀搀نیعھا  ،خزنھ搀搀ا  ،انتاجھ搀搀ا  ،البطاط搀搀ا ). ١٩٨٨(ص搀搀الح، مص搀搀لح محم搀搀د س搀搀عید وك搀搀ریم ص搀搀الح عب搀搀دول 
مدیری搀ة دار الكت搀ب  ،وزارة التعل搀یم الع搀الي والبح搀ث العلم搀ي ،ل搀دینجامعة ص搀الح ا). الجزء االول(

  .صفحة ٢٨٣. جمھوریة العرق ،جامعة الموصل ،للطباعة والنشر
دراس搀ة ت搀اثیر مبی搀دي الباس搀امید ). ١٩٨٦(المالح، نزار مص搀طفى وخال搀د حس搀ن ط搀ھ وعل搀ي ك搀ریم الط搀ائي 

الفیوزاری搀وم والرایزوكتونی搀ا وبرومید المثیل في مقاومة مرض م搀وت ب搀ادرات التب搀غ المتس搀بب ف搀ي 
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