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 المتسبب عنتأثير النتروجين والنحاس في مرض اللفحة البكتيرية 

Xanthomonas sp.  وصفات نمو نبات البصلAllium cepa L. 
  

 صادق محمد علي  عالء عيدان حسن                       

 جامعة الكوفة   /كلية الزراعة 

 المستخلص

 Allium cepaببة لمرض اللفحة البكتيرية على نبات البصل المس Xanthomonasتهدف الدراسة الى عزل وتشخيص بكتريا 

L.  ومقاومة هذه البكتريا باستعمال السماد النتروجيني والنحاس ، اذ شخصت  البكتريتاXanthomonas  بعتد عزلهتا متل التربتة

لمحلتي وااتاةة اربعتة اعتماداً على الصفات المجهرية والبايوكيميائية. تضمن  التجربتة الحقليتة اراعتة ةستقة البصتل اابتي  ا

 CuSO4.5H2Oكغتتن نتروجيلكهكتتتار( والتتري بكبريتتتات النحتتاس  188،  08،  08،  8مستتتويات متتل الستتماد النتروجينتتي )

 – Yeast extract – dextrose ملغتن نحتاسكلتر( وااتاةة اللقتاب البكتيترا )ااتاةة وست  08،  18،  8وبثالثتة تراكيتز )

CaCO3 ((YDC   بالبكتريتتتا الستتتائل ةقتتت  ، التلقتتتيXanthomonasاذ اعطتتتى الستتتماد النتروجينتتتي )   كغتتتن  188بمستتتتو

نتروجيلكهكتار اعلى معدل ةي معظن صفات النمو الخضرا كارتفاع النبات ، طول الورقة ، عدد ااوراق ، قطر عنق البصلة 

را والحاصل المدروسة ، ملغن نحاسكلتر اعلى معدل ةي جميع صفات النمو الخض 18والحاصل الكلي واعطى تركيز النحاس 

واثتتر التلقتتي  بالبكتريتتا الممراتتة ستتلباً ةتتي جميتتع صتتفات النمتتو الخضتترا والحاصتتل ومكوناتتتل مقارنتتة بالنباتتتات  يتتر الملقحتتة 

ملغتن نحتاسكلتر وبتدول التلقتي  بالبكتريتا الممراتة  18كغن نترجيلكهكتار و  188واعطى التداخل  Xanthomonasبالبكتريا 

Xanthomonas  القين ةي معظن صفات النمو الخضرا والحاصل.اعلى 

 

Effect of nitrogen and copper on bacterial blight disease caused by Xanthomonas sp. And 

characteristics of onion (Allium cepa L.) 

 

A.E. Hasan                         S.M. Ali 

College of Agriculture/University of Kufa 

Abstract: 

 This study was conducted to isolate and identify Xanthomonas bacteria which causing 

blight of bacterial diseases on Allium cepa L. plant, and resistance this bacteria by using nitrogen 

and copper fertilizer. Xanthomonas bacteria was identified according to microscopic and 

biochemical characteristics. Field experiment was carried out by planting white onion bulb; four 

levels of nitrogen fertilizers were applied to soil (0, 60, 80 and 100 kg N/ha) and three levels of 

copper sulfate (0, 10 and 20 mg Cu/L.) by foliar application. Two treatments of Xanthomonas 

inoculum were used (YDC medium without bacteria, Xanthomonas inoculum). 

 Nitrogen level of 100 kg N/ha gave the highest average of the most growth 

characteristics, plant height, leaf length, number of leaves and total yield. The copper level of 10 

mg Cu/L. gave the highest average of shoot and yield characteristics. Bacterial inoculum affected 

decreasing of growth and yield as compared with plant without inoculation. The treatment of 100 

kg N/ha with 10 mg Cu/L. and without inoculation with Xanthomonas gave the highest value of 

the most of growth and yield characteristics. 

 

 المقدمة

( هو شمال ايرال او المنطقة الممتدة مل ةلستطيل تتتى الهنتد .Allium cepa L) Onionال الموطل ااصلي للبصل  

 Amaryllidaceae (10.)ويصنف البصل بانل مل محاصيل خضر العائلة النرجسية مل قارة اسيا ، 

تعد الوايات المتحدة ااميركيتة ، المملكتة المتحتدة ، استتراليا ، بلغاريتا ، اليابتال واستبانيا متل التدول الرائتدة ةتي انتتا   

تتار ، ةيمتا بلتغ معتدل انتتا  وتتدة المستاتة طتل ك هك 01..6.، اذ بلغ معدل انتاجها لوتدة المساتة  .Allium cepa Lالبصل 
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( ، ةتي 12طتل ك هكتتار) 10.00طل ك هكتار ، اما معدل اانتا  العالمي لوتدة المساتة ةقد بلغ  02..0للدول المجاورة للعراق 

ة نجد ال (. ومل هذه المقارن1) 1006طل ك هكتار عام  18.06تيل بلغ اةضل معدل لالنتا  المحلي ةي العراق لوتدة المساتة 

كمية اانتا  المحلي ةي وتدة المساتة منخفضة ، وقد يعز  ذلك الى عدة اسباب اهمهتا تتردا عمليتات الخدمتة وعتدم استتعمال 

 التقنيات الحديثة ةي اراعة هذا المحصول واصابتل بعدة امراض ةطرية وبكتيرية.

رئيستتة المهمتتة التتتي تصتتي  محصتتول متتل اامتراض ال Bacterial Blight Diseaseيعتد متترض اللفحتتة البكتيريتتة  

وتظهتر ااعتراض التتي تستببها هتذه (10%)08 ، اذ تبلغ نستبة الخستارة ةتي الحاصتل Xanthomonasالبصل وتسببل البكتريا 

البكتريا على النبات بهيئة بقع كنق  بيضاء شفاةة مائية المظهر ويتحول لونها الى بني ةات  بتقدم ااصتابة وتحتي  بمنطقتة البقعتة 

ة صفراء صغيرة وةي تالة ااصابة الشديدة ةال البقع تتحد مع بعضها ممايؤدا الى موت ااوراق كليتاً وبالنهايتة تتؤدا التى هال

 (10)موت النبات

يعد التسميد متل اهتن عمليتات خدمتة المحصتول ومتل وستائل اانتتا  الزراعتي المهمتة اثتره البتالغ ةتي تنظتين  تروف  

عناصتر الغذائيتة الكبتر  ومنهتا النتتروجيل التذا يحتاجتل النبتات بكميتات كبيترة وكتذلك العناصتر التغذية للنبات وبخاصة وةرة ال

الغذائية الصغر  ومنها النحتاس ، لتذا ةتال عمليتة تحديتد كميتة الستماد المناستبة تفيتد ةتي ايتادة مقاومتة النبتات لتبع  اامتراض 

تفع بذلك المتردود ااقتصتادا لتل وقتد تعمتل علتى تحستيل نوعيتة النباتية وتحسيل كمية الحاصل وتسهن ةي تقليل كلفة اانتا  ةير

 (.6الحاصل ايضاً )

باستتتعمال  Xanthomonasبنتتاًء علتتى متتا تقتتدم واهميتتة هتتذا المحصتتول وقلتتة الدراستتات التتتي تناولتت  مقاومتتة بكتريتتا  

ستتماد يتتا باستتتعمال ومقاومتتة البكتر Xanthomonasواتتع  هتتذه الدراستتة التتتي هتتدة  التتى عتتزل وتشتتخيص بكتريتتا ااستتمدة 

 النتروجيل وسماد النحاس.

 

 المواد وطرائق العمل

 تن تربتة متل امتاكل مختلفتة متل تقتل متتزروع  158باختذ خمتع عينتات بتوال  Xanthomonas تن عزل البكتريا

انابيت   18 تن واعت  علتى  18بالبصل سابقاً لعدة سنوات وتن مزجهتا بشتكل جيتد ةتي وعتاء نظيتف ثتن اختيتر متل هتذا المتزي  

18واجري  سلسلة التختاةيف متل  18-1اختبار معقمة ورقم  بالتسلسل مل 
-1
18التى  

-0
لكتل انبتوب متل هتذه اانابيت  وستح   

 Yeast extract – dextrose – CaCO3مل مل التخفيف ااخير واع بطريقة التخطي  على اطباق تاوية على الوس   8.1

 (YDC ) م 06وتضن  ااطباق بدرجةº  انتخبت  المستتعمرات الفرديتة واعيتدت اراعتهتا  بالطريقتة نفستها  ستاعة. 60ولمتدة

للتاكتتد متتل نقتتاوة العزلتتة ودونتت  الصتتفات المظهريتتة للمستتتعمرات الناميتتة. تضتترت متتل هتتذه المستتتعمرات ا شتتية علتتى شتترائ  

 اجاجية نظيفة صبغ  بصبغة كرام وةحص  تح  المجهر.

18ر اللقاب البكتيرا ، اذ تضرت سلسلة مل التخاةيف مل لتحضي Plate count techniqueاستعمل  طريقة العد  
-

1
-18

-0
 تن ملت  الطعتام ةتي  0.5مل المعلق البكتيرا للبكتريا المعزولة ةي انابي  اختبار تاوية على محلول ةستيولوجي معقتن ) 

يتف ةتي كتل متل مل مل كل مل التخاةيف التثال  ااخيترة بواستطة ماصتة معقمتة خاصتة لكتل تخف 1لتر واتد ماء مقطر( واع 

ةتي كتل طبتق وتترك تركتة رتويتة  ºم 5.بدرجتة تترارة  YDCمل مل الوست  الزرعتي  05ثالثة اطباق بترا معقمة. ص  

لمتدة ثالثتة ايتام وقتدر عتدد الخاليتا  ºم 06لضمال توايع متجانع للمعلق البكتيرا ةي الوس  الزرعي. تضن  ااطباق بدرجتة 

 (.0مقلوب التخفيف )× كتيرا بضرب معدل عدد المستعمرات النامية ( مل المعلق البCFU/mlالبكتيرية ك مل )

% نتروجيل( باربعة مستويات هتي 0.اااةة العامل ااول سماد اليوريا ) تقلية ةي محاةظة بابل كالكفل و تضمن  نفذت تجربة

ستن عتل جتذور النباتتات وعلتى  18كغن نتروجيل ك هكتار( اذ اايف السماد تلقيماً تح  النباتتات بمستاةة  188،  08،  08،  8)

يومتاً متل الزراعتة وااتيف متع  01دةعتيل ، الدةعة ااولى تضمن  اااةة نصف الكمية مل السماد النتروجيني لكل معاملة بعد 

كغتن ةستفور ك هكتتار  0.% ةستفور( بمعتدل 10-01) Triple super phosphateهتذه الدةعتة ستماد ستوبر ةوستفات الثالثتي 

( ، وااتتيف  الدةعتتة الثانيتتة متتل 5كغتتن بوتاستتيوم ك هكتتتار ولجميتتع الوتتتدات التجريبيتتة ) 05تاستتيوم بمعتتدل وستتماد كبريتتتات البو

 يوماً مل الدةعة ااولى تيث تن اااةة نصف الكمية المتبقية مل كل معاملة. 28السماد النتروجيني بعد 

دة ةي مرتلتة النمتو الخضترا عنتدما لمرة وات CuSO4.5H2Oاما العامل الثاني ةقد تضمل الري بكبريتات النحاس  

ملغتن  08،  18،  8( وبثالثتة تراكيتز هتي )20و14يتوم متل الزراعتة ) 58ورقتة اا بعتد  0-.بلغ معدل عدد ااوراق لكل نبات 

نحاس ك لتر(. تن تحضير تراكيز كبريتات النحاس المطلوبة موقعياً وق  الري باذابتة مستحوق كبريتتات النحتاس بالمتاء المقطتر 

لتر ةي اجراء المعامالت عند الصباب البتاكر تتتى  15لحجن المطلوب بناًء على التراكيز. واستعمل  المرشة الظهرية سعة الى ا

تصول البلل التام للنباتات كما رش  معاملة المقارنة بالماء المقطر ةق  وروعي اثناء عملية التري ةصتل المعتامالت باستتعمال 
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تجنت  تتاثير الترذاذ المتطتاير بتيل المعتامالت المتجتاورة كتررت المعتامالت بتثال  مكتررات و ا طية البولي اثيليل ) النايلول( ل

 وتدة. 60بذلك يكول عدد الوتدات التجريبية 

تيتث تضتمل معتاملتيل )بتدول  Xanthomonasاما العامل الثالث ةتضمل اااةة اللقاب البكتيترا للبكتريتا الممراتة  

 Xanthomonas( اذ تتتن ااتتاةة اللقتتاب البكتيتترا بااتتاةة المعلتتق البكتيتترا للبكتريتتا Xanthomonas تلقتتي  وتلقتتي  بالبكتريتتا

السائل اما المقارنة ةقد تن اااةة الوس  الزرعي اعاله بدول تلقيحل بالبكتريا. وتن اجراء عمليتة ااالتة  YDCالمنماة على وس  

بصتال بتالمواد الغذائيتة المصتنعة والمخزونتة تتتى الشمارخ الزهرية مل النباتتات تتال  هورهتا لكتي ا تستتنزف او تشتارك اا

 نهاية التجربة وقلع النباتات.

يوماً مل الزراعة وذلتك باختذ عينتة عشتوائية مكونتة متل عشترة نباتتات لكتل  158اجري  قياسات النمو الخضرا بعد  

وراق ك نبات ، قطر عنق البصتلة وتدة تجريبية واخذ المعدل الصفات كل مل ارتفاع النبات )سن( ، طول الورقة )سن( ، عدد اا

 )سن(والحاصل.

 Randomized Completeاستعمل تصمين التجربة العاملية بثالثة عوامل ةي تصمين القطاعتات العشتوائية الكاملتة 

Block Design (RCBD)  وتمت  مقارنتة متوستطات المعتامالت باستتعمال اقتل ةترق معنتواL.S.D.  عنتد مستتو  اتتمتال

5( %2.) 

 

 والمناقشةالنتائج 

 ارتفاع نباتات البصل االبيض -أ

( ال هناك تأثيراً معنوياً اااةة السماد النتروجيني ةتي معتدل ارتفتاع نباتتات البصتل اابتي  اذ 0يتض  مل الجدول ) 

  كغن نتروجيلكهكتار على بقية مستويات التسميد تيث بلتغ معتدل ارتفتاع النباتتات عنتد هتذا المستتو 188تفوق مستو  التسميد 

كغتتتن  8يومتتتاً متتتل الزراعتتتة. امتتتا اقتتتل معتتتدل ارتفتتتاع النبتتتات ةقتتتد كتتتال عنتتتد معاملتتتة المقارنتتتة  158ستتتن لمرتلتتتة النمتتتو  06.1

يتتوم ، وقتتد تعتتز  تلتتك الزيتتادة التتى ستتماد اليوريتتا التتذا يتتزود النبتتات  158ستتن لمرتلتتة النمتتو  08.8نتروجيلكهكتتتار والتتذا بلتتغ 

ومنل ارتفاع النبات ولدور النتروجيل ةي تكويل ااتماض اامينية التي تعد المصدر بالنتروجيل المهن ةي ايادة النمو الخضرا 

ااساس لبع  الهرمونات النباتية كااوكسيل والسايتوكاينيل مما ينت  عنل تالة تواال هرموني تزيتد متل عمليتة انقستام الخاليتا 

 (.1000، واستطالتها وبالتالي يؤدا الى ايادة ارتفاع النباتات )عطيل وجدوع 

 18وتشير النتائ  الى وجود تأثيرات معنوية عند الري بكبريتات النحاس ةتي معتدل ارتفتاع النباتتات اذ تفتوق التركيتز  

ملغن نحاسكلتر معنوياً ةي ايادة معدل ارتفاع نباتات البصل اابي  مقارنة بمعاملة المقارنة ةقد اعطى هذا التركيز اعلى معدل 

ملغتن نحتاسكلتر  8يوم امتا اقتل المعتدات ةقتد كانت  عنتد معاملتة المقارنتة  158سن عند مرتلة النمو  05.8ارتفاع النباتات بلغ 

يوم. وقد ترجع ايادة ارتفاع النبتات بزيتادة مستتويات النحتاس التى دختول النحتاس  158سن عند مرتلة النمو  02.2والتي بلغ  

كمتا يتدخل ةتي تفتاعالت الضتوء  Cytochromoxidaseو  Laccaseو  Phenolaseةي تركي  عدد مل اانزيمتات وخاصتة 

 ةي عملية التركي  الضوئي.

ةي معدل ارتفتاع نباتتات  Xanthomonas( وجود تأثيرات معنوية لعامل التلقي  بالبكتريا الممراة 1ويبيل الجدول ) 

تتات البصتل اابتي  تيتث بلتغ معتدل قد اثر سلباً ةي معدل ارتفاع نبا Xanthomonasالبصل اابي  ، اذ ال التلقي  بالبكتريا 

يتتوم متتل الزراعتتة. امتتا النباتتتات  يتتر المعاملتتة بالبكتريتتا  158ستتن عنتتد مرتلتتة النمتتو  ..02ارتفتتاع النباتتتات الملقحتتة بالبكتريتتا 

Xanthomonas  يوم. وهذا التأثير السلبي يعود الى البكتريا الممراتة 158سن عند مرتلة النمو  05.5ةقد بلغ معدل ارتفاعها 

Xanthomonas  وامرااتتيتها للنبتتات تيتتث تستتب  لفحتتة وتتترق اوراق نباتتتات البصتتل ممتتا يتتؤثر ستتلباً ةتتي قتتدرة النبتتات علتتى

 تصنيع الغذاء وبالتالي تؤثر ةي ارتفاع النبات.

ةتي معتدل ارتفتاع النباتتات. اذ  Xanthomonasوتبيل ال هنالك تأثير معنتوا لتتداخل النتتروجيل والنحتاس والبكتريتا  

يتوم  158( عنتد Xanthomonasملغن نحاسكلتر وبدول تلقي  بالبكتريتا  18كغن نتروجيلكهكتار و  08  معاملة التداخل )تفوق

كغتن نتروجيلكهكتتار  8سن مقارنة باقل المعدات عنتد المعاملتة ) 00.0مل الزراعة وقد اعطى اعلى معدل ارتفاع النباتات بلغ 

يومتتاً متتل  158ستتن عنتتد مرتلتتة النمتتو  50.1( والتتتي بلغتت  Xanthomonasلممراتتة كغتتن نحتتاسكلتر والتلقتتي  بالبكتريتتا ا 8و 

 .Xanthomonasالزراعة. وهذا يعود الى تأثير السماد النتروجيني والنحاسي والمعاملة بالبكتريا الممراة 
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 151بصل )سم( بعمر في معدل ارتفاع نباتات ال Xanthomonas( تأثير النتروجين والنحاس والبكتريا الممرضة 1جدول )

 يوم

مستوى النتروجين 

 كغم نتروجين / هكتار

بدون تلقيح بالبكتريا 

Xanthomonas 
 المعدل

التلقيح بالبكتريا الممرضة 

Xanthomonas 
 المعدل

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر

1 11 01 1 11 01 

1 5.75 6576 6075 6071 5671 6175 6176 6171 

61 6676 6675 6576 6671 6675 6676 607. 6676 

61 6.75 667. 6675 667. 6071 6076 6675 6671 

111 6676 6676 6.71 6.76 6670 6.76 6675 6675 

 6676 6675 6671 6175 6575 6575 6671 6676 المعدل

 يوم 151سم( بعمر ( تأثير النتروجين والنحاس في معدل ارتفاع نباتات البصل )0جدول )

مستوى النتروجين كغم 

 نتروجين/هكتار

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر
 المعدل

1 11 01 

1 5.71 6675 6175 6176 

61 6571 6575 6671 6676 

61 6676 6671 6675 6675 

111 6676 6671 6675 6.71 

 6676 6675 6571 6676 المعدل

L.S.D. 0.05  = 060..1النتروجيل 

L.S.D. 0.05  = 1.0005النحاس                 L.S.D. 0.05 Xanthomonas  =1.8501   

L.S.D. 0.05  النحاس × النتروجيل ×Xanthomonas  =2.0201 

 

 طول الورقة -ب

 يتوم لنباتتات البصتل اابتي . اذ 158( وجود تأثير معنوا عند التسميد باليوريا ةي معدل طول الورقة بعمتر .يوا  الجدول )

ستن  6.60.كغن نتروجيلكهكتار على بقية مستويات التسميد والذا اعطى اعلى معدل ةي طول الورقة بلغ  188تفوق المستو  

ستن لمرتلتة  0.60.كغتن نتروجيلكهكتتار( اذ بلتغ  8يوم اما اقتل المعتدات ةقتد كانت  عنتد معاملتة المقارنتة ) 158لمرتلة النمو 

روجيل ةي تكويل ااتماض اامينية التي تعتد المصتدر ااستاس لتبع  الهرمونتات النباتيتة دور النتالنمو وقد تعز  الزيادة الى 

كااوكسيل والسايتوكاينيل مما ينت  عنل تالة تواال هرموني تزيد مل عملية انقسام الخاليتا واستتطالتها وكتذلك دور النتتروجيل 

 Kumar( ، وهتذه النتتائ  تتفتق متع )1000جتدوع ، ةي عملية التركيت  الضتوئي ممتا يتؤدا التى ايتادة طتول الورقتة )عطيتل و

 (. 0885والشيخ مجيد ،  1000واخرول ، 

 08النحتاس ةتي معتدل طتول الورقتة اذ تفتوق التركيتز وتشير النتائ  الى وجود تأثيرات معنوية لعامل الري بكبريتات  

يتوم  158سن لمرتلة النمو  0.00.الورقة بلغ  ملغن نحاسكلتر معنوياً مقارنة بمعاملة المقارنة ، ةقد اعطى اعلى معدل ةي طول

ستتن لمرتلتتة النمتتو. وستتب  تلتتك الزيتتادة  .5...ملغتتن نحتتاسكلتر( بلغتت   8، امتتا اقتتل المعتتدات ةتتد كانتت  عنتتد معاملتتة المقارنتتة )

نشتاط  الحاصلة ةي معدات طول الورقة يرجع الى المعاملة بكبريتات النحاس التتي اادت متل انقستام الخاليتا وكتذلك اادت متل

 اانزيمات والهرمونات وبالتالي استطالة الخاليا وايادة طول الورقة.

ةتي معتدل طتول  Xanthomonas( وجود تأثيرات معنوية لعامتل التلقتي  بالبكتريتا الممراتة  2ويتض  مل الجدول ) 

ة للنباتتات المعاملتتة بالبكتريتتا الورقتة اذ ال التلقتتي  بالبكتريتتا اثتر ستتلباً ةتتي معتدل طتتول الورقتتة تيتث بلتتغ اقتتل معتدل لطتتول الورقتت

Xanthomonas ...06  0..0.يوم ، اما النباتات  ير المعاملة بالبكتريا ةقد بلتغ معتدل طتول اوراقهتا  158سن لمرتلة النمو 

تيتث تعمتل هتذه  Xanthomonasسن لمرتلة النمو. وهذا التأثير السلبي ةتي معتدل طتول الورقتة يعتود التى البكتريتا الممراتة 

علتتى اصتتابة النباتتتات وتتتدو  اللفحتتة او الحتترق اوراق النباتتتات ممتتا يتتؤدا التتى انخفتتاض معتتدل طتتول الورقتتة وذلتتك  البكتريتتا

اتتتراق اجتزاء متل الورقتة وكتذلك التتأثير الفستلجي للبكتريتا علتتى النبتات متل ختالل تأثيرهتا علتى المستاتة الورقيتة الخضتتراء 

 وبالتالي قلة تصنيع الغذاء.
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ةتتي معتتدل طتتول الورقتتة . اذ  Xanthomonasيل النتتتروجيل والنحتتاس والبكتريتتا الممراتتة وهنتتاك تتتداخل معنتتوا بتت 

معنويتتا ةتي معتتدل  Xanthomonasملغتن نحتتاس وبتدول تلقتتي  بالبكتريتا  08كغتن نتروجيلكهكتتتار و 08تفوقت  معاملتة التتتداخل 

عند المقارنتة باقتل المعتدات عنتد  سن 0.08.يوم ، تيث اعط  اعلى معدل ةي طول الورقة بلغ  158طول الورقة عند مرتلة 

ستن  1.02. والتتي بلغت  (Xanthomonasملغن نحاسكلتر والتلقي  بالبكتريا الممراتة  08كغن نتروجيلكهكتار و 8المعاملة )

 يوم. 158عند مرتلة 

بصل بعمر في معدل طول الورقة )سم( لنباتات ال Xanthomonas( تأثير النتروجين والنحاس والبكتريا الممرضة 6جدول )

 يوم 151

مستوى النتروجين 

 كغم نتروجين / هكتار

بدون تلقيح بالبكتريا 

Xanthomonas 
 المعدل

التلقيح بالبكتريا الممرضة 

Xanthomonas 
 المعدل

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر

1 11 01 1 11 01 

1 66766 66751 66766 66706 61706 61766 61706 61761 

61 66761 66766 6.756 667.1 60766 65766 66766 66766 

61 667.1 667.1 66761 6.716 66766 6.761 66761 66700 

111 6.756 6.716 667.1 6.766 66756 6.766 65766 6.756 

 .6675 66716 65756 .6670 66766 .6.75 66711 65760 المعدل

 يوم 151( تأثير النتروجين والنحاس في معدل طول الورقة )سم( لنباتات البصل بعمر 5جدول )

مستوى النتروجين كغم 

 نتروجين/هكتار

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر
 المعدل

1 11 01 

1 60761 60756 66716 607.6 

61 65766 667.6 6.715 657.6 

61 66716 66715 6.761 66766 

111 66766 6.766 65706 6.7.0 

 657.0 66760 657.5 66756 المعدل

L.S.D. 0.05  = 1.000النتروجيل. 

L.S.D. 0.05  = 1.50.2النحاس 

L.S.D. 0.05 Xanthomonas  =1.0020 

L.S.D. 0.05  النحاس × النتروجيل ×Xanthomonas  =5.0.0 

 

 عدد االوراق/نبات -ج

كغتن  188يل تتاثيرا معنويتا ةتي معتدل عتدد ااوراقكنبتات . اذ تفتوق المستتو  ( ال لمستويات النتروج0يبيل الجدول ) 

يتوم  158ورقتةكنبات عنتد مرتلتة النمتو  11.60نتروجيلكهكتار معنويا واعطى اعلى معدل ةي عتدد ااوراقكنبتات والتذا بلتغ 

يتوم وقتد  158بات عنتد مرتلتة النمتو ورقتةكن 11.85كغن نتروجيلكهكتتار اذ بلتغ  8بالمقارنة مع اقل معدل عند معاملة المقارنة 

الناتجتتة عتتل ايتتادة  Leaf primordiaتعتتود ايتتادة عتتدد ااوراق نتيجتتة لتستتميد النتتتروجيل التتى ايتتادة تكتتويل مبتتاد  ااوراق 

و  Niak( وهتذه النتتائ  تتفتق متع نتتائ  دراستة )Njoku  ،1056مستو  الهرمونات النباتية المهمة ةتي عمليتة انقستام الخاليتا )

Srinivas  ،1000  ، 0885والشيخ مجيد.) 

نالتظ ايضا وجود اختالةات معنوية للري بكبريتات النحاس ةي معدل عتدد ااوراقكنبتات. اذ كانت  ااستتجابة اعلتى 

ملغن نحاسكلتر مقارنة مع التراكيز المدروسة ااخر  ةقتد اعطتى هتذا المستتوا اعلتى معتدل ةتي عتدد  08معنويا عند المستو  

ملغتن نحتاسكلتر( والتذا بلتغ  8يوم اما اقل معدل ةي عدد ااوراق عند معاملة المقارنتة ) 158عند  11.62اذ بلغ  ااوراقكنبات

 , 1950يوم ويعز  ذلك الى تاثير النحاس الذا يلع  دورا مهما ةي عملية التركيت  الضتوئي ) 158عند مرتلة النمو  11.06

Arnonس  (. وكذلك يدخل النحاس ةي تركي  الكلوروبالplastocyanin  الذا يكول جزء مل تلقة اانتقال االكترونتي التتي

( Blashop  ،1065و  Boardman  ،1000تتترب  نظتتامي التفاعتتل الضتتوئي الكيميتتائي العائتتد التتى عمليتتة التركيتت  الضتتوئي )
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الناميتة وكتذلك يعمتل النحتاس ( الكلوروةيل والمتواد الملونتة لالنستجة stabilityوكذلك النحاس يلع  دوراً ةي تكويل او ثبوتية )

 كمراةق انزيمي يساعد التفاعالت التي تختزل ذرتي جزيئة اوكسجيل .

اثرت سلبا ةي معدل عتدد ااوراق . ةقتد بلتغ معتدل عتدد  Xanthomonas( الى ال البكتريا 5وتوا  نتائ  الجدول ) 

يوم تيتث اختلفت  بفتارق بفتارق معنتوا عتل  158عند مرتلة النمو  Xanthomonas 11.02اوراق النباتات الملقحة بالبكتريا 

يتوم وستب   158عنتد مرتلتة النمتو  11.05والتي بلغ ةيها معتدل عتدد ااوراق  Xanthomonasالمعاملة بدول تلقي  بالبكتريا 

التتي تستب  متترض اللفحتة البكتيريتة لنباتتتات البصتل ممتا يتتؤدا التى اتعف النباتتتات  Xanthomonasذلتك التى تتاثير البكتريتتا 

 بالتالي انخفاض عدد اوراقها .و

ويواتت  الجتتدول ايضتتا التتى وجتتود اختتتالف معنتتوا للتتتداخل بتتيل مستتتويات النتتتروجيل وتراكيتتز النحتتاس والبكتريتتا  

Xanthomonas  ملغتتن  08كغتتن نتروجيلكهكتتتار و  188ةتتي معتتدل عتتدد ااوراقكنبتتات ، اذ تفوقتت  معنويتتا معاملتتة التتتداخل

ةي معدل عدد ااوراقك نبات تيث اعطى هذا التداخل اعلى معتدل ةتي عتدد  Xanthomonasا نحاسكلتر وبدول تلقي  بالبكتري

ملغتتن  8كغتتن نتتتروجيل و  8يتتوم . امتتا اقتتل المعتتدات ةقتتد كتتال عنتتد المعاملتتة  158ورقتتةكنبات عنتتدعمر  10.62ااوراق بلتتغ 

 ورقةكنبات. 0..18اذ بلغ  Xanthomonasنحاسكلتر والتلقي  بالبكتريا 

 

 

 151في معدل عدد اوراق نباتات البصل بعمر  Xanthomonas( تأثير النتروجين والنحاس والبكتريا الممرضة 6جدول )

 يوم

مستوى النتروجين 

 كغم نتروجين / هكتار

بدون تلقيح بالبكتريا 

Xanthomonas 
 المعدل

التلقيح بالبكتريا الممرضة 

Xanthomonas 
 المعدل

 توى النحاس ملغم نحاس / لترمس مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر

1 11 01 1 11 01 

1 11716 11766 117.1 11766 11766 11756 11716 1 

61 11766 11766 10711 11756 11756 11711 11716 1 

61 117.6 11755 10711 117.. 11766 11756 11766 1 

111 11706 11761 107.6 11765 11751 11761 11756 1 

 1 11766 11715 11716 11765 10716 11766 11766 المعدل

 يوم 151( تأثير النتروجين والنحاس في معدل عدد اوراق نباتات البصل بعمر .جدول )

مستوى النتروجين كغم 

 نتروجين/هكتار

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر
 المعدل

1 11 01 

1 117.5 11755 11766 11715 

61 11716 11701 11761 11761 

61 11761 11756 11761 11765 

111 11756 11761 10716 117.6 

 11766 117.6 11766 .1170 المعدل

L.S.D. 0.05  = 8.2.12النتروجيل                        L.S.D. 0.05  = 8.0050النحاس 

L.S.D. 0.05 Xanthomonas  =8.0.1. 

L.S.D. 0.05  النحاس × النتروجيل ×Xanthomonas  =8.02.0 

 

 قطر عنق البصلة  -د

( تدل على وجود تاثير معنوا لعامل السماد النتروجيني ةي معدل قطر عنق البصلة 0النتائ  التي وردت ةي الجدول )

كغتن نتروجيلكهكتتار علتى بقيتة المعتامالت ةتي معتدل قطتر عنتق  188يتوم. تيتث تفوقت  معنويتا المعاملتة  158ولمرتلة النمتو 

سن مقارنة بمعاملتة المقارنتة التتي اعطت   ...2ة اذ اعط  اعلى معدل لقطر عنق البصلة بلغ يوما مل الزراع 158البصلة بعد 

سن وربمتا يرجتع الستب  متل وراء ذلتك التى  .2.1يوما مل الزراعة الذا بلغ  158اقل معدل لقطر عنق البصلة ولمرتلة النمو 

ي ادت التى ايتادة انقستام الخاليتا بااتجتاه القطترا او انهتا دور سماد اليوريا ةي تكويل الهرمونات النباتية ومنها ااوكستينات التت
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( وتتفتتق هتتذه النتتتائ  متتع 1001نشتتط  انقستتام خاليتتا الكتتامبيوم الوعتتائي ممتتا اد  التتى ايتتادة قطرعنتتق البصتتلة )محمتتد يتتونع   

ري بكبريتتات النحتاس (. كما تشير النتائ  الى تحقق تاثيرات معنوية لعامل ال0885  والشيخ مجيد   1060)العساف واخرول   

ملغن نحاسكلتر تفوق معنويا واعطى اعلى معدل ةي  18يوم اذ تبيل ال التركيز  158ةي معدل قطرعنق البصلة ولمرتلة النمو 

ملغتن نحتاسكلتر( والتذا بلتغ  8سن ولمرتلتي النمو. امتا اقتل معتدل ةقتد كتال عنتد معاملتة المقارنتة ) 2.21قطر عنق البصلة بلغ 

يوم. وربما يعود ذلك الى ال المرتلة ااولى ةي خزل نوات  التركي  الضوئي بتضخن اعناق  158تلتي النمو سن عند مر 2.05

ااوراق بوصفها المص  الثانوا ثن تبدا عملية التبصيل بتخصص قواعد ااوراق الفتية  لخزل المواد الغذائية المصتنعة )محمتد 

 لية التركي  الضوئي.( وال النحاس يلع  دورا مهما ةي عم1001ويونع   

ةتي معتدل  Xanthomonas( وجتود تتاثير معنتوا لعامتل التلقتي  بالبكتريتا الممراتة 6وتوا  النتائ  ةتي الجتدول ) 

يتتوم متتل  158ستتن بعتتد  Xanthomonas 2.02قطتتر عنتتق البصتتلة اذ بلتتغ معتتدل قطتتر عنتتق البصتتلة للنباتتتات الملقحتتة بالبكتريتتا 

التي تسب  مترض اللفحتة البكتيريتة التتي تتؤدا التى  Xanthomonasلى البكتريا الممراة الزراعة وهذا التاثير السلبي يعود ا

 اعف النباتات وقلة وصول الغذاء مما يؤدا الى انخفاض معدل قطر عنق البصلة.

( وجود تداخل معنوا بتيل مستتويات النتتروجيل وتراكيتز النحتاس والبكتريتا الممراتة 6وتوا  النتائ  ةي الجدول ) 

Xanthomonas  كغتتن  188يتتوم متتل الزراعتتة اذ تفوقتت  معاملتتة التتتداخل  158ةتتي معتتدل قطتتر عنتتق البصتتلة ولمرتلتتة النمتتو

واعطت  اعلتى معتدل لقطتر عنتق البصتلة بلتغ  Xanthomonasملغتن نحتاسكلتر وبتدول تلقتي  بالبكتريتا  18نتروجيلكهكتتار و 

ملغتن نحتاسكلتر  8كغتن نتروجيلكهكتتار و  8لتة التتداخل يوم متل الزراعتة مقارنتة باقتل المعتدات عنتد معام 158سن بعد  2.60

 يوماً مل الزراعة. 158سن بعد  2.11والذا بلغ  Xanthomonasوالتلقي  بالبكتريا 

 

في معدل قطر عنق البصلة )سم( لنباتات البصل  Xanthomonas( تأثير النتروجين والنحاس والبكتريا الممرضة 6جدول )

 يوم 151بعمر 

ين مستوى النتروج

 كغم نتروجين / هكتار

بدون تلقيح بالبكتريا 

Xanthomonas 
 المعدل

التلقيح بالبكتريا الممرضة 

Xanthomonas 
 المعدل

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر

1 11 01 1 11 01 

1 6710 6716 6701 6715 6711 6716 6716 6716 

61 6705 6706 6706 6706 6700 6715 6706 6700 

61 6761 676. 6765 676. 6716 6706 6700 6700 

111 6760 67.5 6766 6756 6706 6766 6765 6760 

 6706 6706 6701 6715 6766 6766 0765 6705 المعدل

 

 يوم 151( تأثير النتروجين والنحاس في معدل قطر عنق البصلة )سم(  لنباتات البصل بعمر 5جدول )

لنتروجين كغم مستوى ا

 نتروجين/هكتار

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر
 المعدل

1 11 01 

1 6711 6716 671. 6716 

61 6705 6701 670. 6706 

61 6705 6760 6706 6705 

111 6765 6756 6761 6766 

 6706 6706 6761 6705 المعدل

L.S.D. 0.05  = 8.1155النتروجيل 

L.S.D. 0.05  = 8.1النحاس 

L.S.D. 0.05 Xanthomonas  =8.8016 

L.S.D. 0.05  النحاس × النتروجيل ×Xanthomonas  =8.0005 
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 الحاصل الكلي )طن/هكتار( -هـ

( وجتود تتأثير معنتوا لمستتويات الستماد النتروجينتي ةتي الحاصتل الكلتي لنباتتات البصتل ، اذ 10يالتظ مل الجتدول ) 

كغتن  08كهكتار معنوياً بالمقارنة مع معاملة المقارنة ، ةي تيل لن يؤثر المستو  كغن نتروجيل 08و  188تفوق مستو  التسميد 

كغتن نتروجيلكهكتتار علتى جميتع المستتويات اذ اعطتى اعلتى  188نتروجيلكهكتار معنوياً ةبي الحاصل الكلي. وتفوق المستو  

 ..10.2عند معاملة المقارنتة والتذا بلتغ  طلكهكتار بالمقارنة مع اقل معدل ةي الحاصل 08.202معدل ةي الحاصل الكلي بلغ 

طلكهكتار وقد يعود ذلك الى دور النتروجيل ةي ايادة وال البصلة وهذا بالتأكيد انعكع على الحاصل الكلي. وهذه النتائ  تتفق 

 (. 0885( والشيخ مجيد )1060مع العساف واخرول )

الحاصل الكلي اذ تفوق  تراكيز الري بالنحاس على ( الى وجود تأثير معنوا لتراكيز النحاس ةي 10ويشير الجدول )

طلكهكتتار بالمقارنتة متع اقتل  10.0.5ملغن نحاسكلتر اعلى معدل ةي الحاصل الكلتي بلتغ  18معاملة المقارنة واعطى التركيز 

مليتتة طلكهكتتتار ويعتتود الستب  متتل وراء ذلتتك التتى دور النحتاس المهتتن ةتتي ع 16.061تاصتل عنتتد معاملتتة المقارنتتة والتذا بلتتغ 

 التركي  الضوئي وبالتالي ايادة وال البصلة وهذا انعكع ايجابياً على ايادة الحاصل الكلي.

ةتي معتدل الحاصتل  Xanthomonas( وجتود اختتالف معنتوا لعامتل التلقتي  بالبكتريتا الممراتة 11ويبيل الجدول )

لكهكتار ةي تيل بلتغ معتدل الحاصتل الكلتي ةتي ط 16.081الكلي. تيث كال معدل الحاصل الكلي ةي النباتات الملقحة بالبكتريا 

طلكهكتار وهذا يعود الى التأثير السلبي للبكتريا ةي المجموع الخضترا والجتذرا ممتا  10.100النباتات  ير الملقحة بالبكتريا 

 انعكع على معدل الحاصل الكلي.

البكتريتتتتا الممراتتتتة ( ايضتتتتاً وجتتتتود تتتتتداخل معنتتتتوا بتتتتيل مستتتتتويات النتتتتتروجيل والنحتتتتاس و18ويبتتتتيل الجتتتتدول )

Xanthomonas  ملغن نحاسكلتر وبدول تلقتي   8كغن نتروجيلكهكتار و  188ةي معدل الحاصل الكلي اذ تفوق معنوياً التداخل

طلكهكتتار بالمقارنتة متع اقتل معتدل ةتي  01.0.1الذا اعطى اعلتى معتدل ةتي الحاصتل الكلتي بلتغ  Xanthomonasبالبكتريا 

والتذا  Xanthomonasملغتن نحتاسكلتر والتلقتي  بالبكتريتا الممراتة  8كغن نتروجيلكهكتتار و  8الحاصل الكلي عند التداخل 

 طلكهكتار. 12.220بلغ 

في معدل الحاصل الكلي)طن/هكتار( لنباتات  Xanthomonas( تأثير النتروجين والنحاس والبكتريا الممرضة 11جدول )

 البصل االبيض

مستوى النتروجين 

كغم نتروجين / 

 هكتار

ون تلقيح بالبكتريا بد

Xanthomonas 
 المعدل

التلقيح بالبكتريا الممرضة 

Xanthomonas 
 المعدل

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر

1 11 01 1 11 01 

1 167051 167661 1.76.. 1.7655 167666 157666 167515 157066 

61 1.7111 157016 167661 167061 167555 1.7666 157066 167116 

61 167610 017156 167651 15761. 1.76.. 15710. 167061 1676.5 

111 017561 017606 017616 017656 167166 157666 157666 157165 

 1.7011 1.7616 1.7565 167115 .15716 157105 157516 167506 المعدل

  

 ل الحاصل الكلي )طن/هكتار( لنباتات البصل االبيض( تأثير النتروجين والنحاس في معد11جدول )

مستوى النتروجين كغم 

 نتروجين/هكتار

 مستوى النحاس ملغم نحاس / لتر
 المعدل

1 11 01 

1 167.56 167566 1.7056 16766 

61 167165 167516 16761. 1.7101 

61 167066 017150 167666 167551 

111 017116 017005 017.06 017606 

 167156 167666 167565 1.70.1 المعدل

L.S.D. 0.05  = 1.00.5النتروجيل 

 L.S.D. 0.05  = 1.8051النحاس 

L.S.D. 0.05 Xanthomonas  =8.00.1 

L.S.D. 0.05  النحاس × النتروجيل ×Xanthomonas  =2.8000 
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 .دائرة ااتصاء الزراعي .1000الجهاا المركزا لالتصاء. 

 . الكتاب العملي ةي اساسيات علن البكتريا. مطبعة جامعة البصرة.1002يل توةيق. الحديثي ، هد

. تصتمين وتحليتل التجتارب الزراعيتتة. كليتة الزراعتة والغابتات. جامعتتة 0888التراوا ، خاشتع محمتود وعبتد العزيتتز خلتف  . 

 الموصل. العراق.

ت اامونيوم والري بنفثاليل تتام  الخليتك ةتي النمتو ومكونتات . تأثير التسميد بكبريتا0885الشيخ مجيد ، ماهر تميد سلمال. 

. رستتالة ماجستتتير. كليتتة الزراعتتة. جامعتتة .Allium cepa Lلمحصتتول البصتتل  Glutathioneالحاصتتل ومحتتتو  التتـ 

 الكوةة.

دار . محاصيل الخضر. ترجمة على اتمد عطيل المنشي ومحمتد ستعيد اكتي. الت1005طومسول ، هوميروس ووليام س. كيلي. 

 العربية للنشر والتوايع. جمهورية مصر العربية.

. تأثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي على 1000العساف ، محمد علي ، عبد الجبار اسماعيل الطائي وعبد   جوقي درويش. 

بغتداد.  –النمو الخضرا والحاصل ااخضر صنف بعشيقة. وقائع بحو  المؤتمر العلمي الختامع لمجلتع البحتث العلمتي 

 .180-181(: 5)1المجلد 

. منظمتات النمتو النباتيتة )النطريتة والتطبيتق(. واارة التعلتين العتالي والبحتث 1000عطيل ، تاتن جبار وخضتير عبتاس جتدوع. 
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