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عهى انجطبطب فً ثعغ انًخبزٌ انًجردح فً انعراق نهًسجت انًرػً    soft rotيسح يرع انزعفٍ انطري 

Erwinia  carotovora   var  carotovora 

 عجذ عهً عهىاٌ             سبيً عجذ انرػب                  جبثر حًسح عىٌٍ         

 كهٍخ انسراعخ / جبيعخ ثبثم    كهٍخ انعهىو/ جبيعخ انكىفخ                 انًعهذ انزمًُ/ انًسٍت                       

 انخالطخ :

اذصمزرطرخ ارك ذغرااخ رس اعراا  اذصحرؼ اذصمرياظك ارك امثرغ شمربدض شجراخح ؼرك شمربدض اثرؿ سالرت ؾاذمؿجر مخ ؾاذ رؿعرخ ؾشمربدض ا

ػاذرذ اذجحزالرب شرط اذصمربدض % 19% ـ 3ثمط ذرؼاؾح اذاثمؼمرػ  ؽمرش رااؾؽرذ ظحرجخ اةطربثخ شرب 2002ازااد شمزر خ شط ػبز 

إؽرياس ػ ػرط حرؼك اذصحروؾذػ ثظرؿمغ م م E. carotovora var carotovora اذصذجؿمح ؾ رس رشممظؽب، إذ ؾعي أض اذجحزالب

 االطبثػ ثؽذا اذصاع اك اذصمبدض.

 ؾ P.D.Aا ك  ؾررس رعصمزؽرب ػررف اذؿجرؾ اذغرذ E. carotovora var carotovoraاخذد ػريح ػراالد شرط اذجحزالرب  

شااػرمػ شرط خمعرػ صاح ػررف اذةريمح اةواذصر ؾ خمجذ اذؼؿاشرد اذصزؼرةرخ ثبذجحزالرب ؾ MacConkey  Mediumحك ظؾجؾ شبجؿ

أظؽراد خمعرخ قي ثمط اذزغالؼ ؾاذزئبز اذغاؾػ ؾصيح ؽحبجمخ األطعبف ؾرغالؼ اذجطبؽب ؾررؿلضؽب ؾ اذاؼالً ػط ؽاامح ؾمؽؿثخ 

ز21اذؾاامح 
غ 
ذ ظرشد. ؾاض طرع  اذجطبؽرب خالصؿ 5.9األاؼد اك اذزئبز اذغاؾػ ؽمش  جبظذ ؽغس االطبثػ  ؼصبلؿز   15ؾذجةب   

Diamont   أجضا ؽحبجمخ ذالطبثخ ثبذجحزالب شةبمظػ ثبذظع  خلامق جبضDesiree  . 

Abstract: 

The study consisted of  Survey , distribution and Control of bacterial soft rot disease 

caused by Erwinia carotovora var carotovora. developed into four potato refregirated storages 

Were: Abu-Ghraib , Yousifia , AL-Ghazal Co. Storage , and AL-Fallaja . 

The Survey process Was Conducted in different periods during Spring months ,2002. The 

infection percentages ranged from 3 to 19%.  

E. carotovora. var carotovora. isolations that had been taken from these four Storages 

were identified and had been found that this bacteria was responsible for making this disease 

inside these storages. Many isolated bacteria that belong to both genus and species were grown at 

potato dextrose agar (PDA) and McConkey medium . The factors affected the pathogenic ability 

of   E. carotovora . were : temperature ,  humidity ,  potato sensitivity , potato wounding and 

pollution , and the time between wounding and the hading wounds . 

The Study showed that the period  15  days was the best  period of heeding wounds when 

the temperature was  2211cc
oo  at  infection volume  55..99mmll  ..Diamont Variety was more sensitive  than 

Desiree variety to be infected by  E..  carotovora . 

 

 

  انًمـذيخ :انًمـذيخ :
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اؽري اذصؾبطرمد اذحرزاارمغمػ اذغذا مرخ اذصؽصرخ ارك اذؼربذس اذغعمرخ ثبذعشرب ؾرؼرؿخ اذرف  .Solanum tubersum L اذجطبؽربرؼري 

ذغعؿثمرخ ؽمرش اذغذا  اذا محك اك شعبؽق شمزر خ شط اذؼبذس ؾشعؽب أؾمثب ؾأشالحب ارؿط  ثأظؽب ؾ Solanaceaeاذؼب رػ اذجبذظغبظمػ 

 ( .1995،رصضد شؿؽعؽب األطرك ؾشعؽب اظزشاد إذف شعبؽق شمزر خ شط اذؼبذس )اذؾحعك 

% جرحالبد ؾ 6.8% ظشرأ ؾ 17.8ؾزرؿق ػررف رؽمش ،اذطبقخ  خد ػبذممطبصؾأؽي اذ برأرك أؼصمخ شؾظؿخ اذجطبؽب جؿظؽؾ 

اذاللحررمط  اذصؼيظمررخ ؾاألؽصرربع االشمعمررػ ؾاذ مزبشمعرربد ؾاذؼعبطررا  اؼررالً ػررط% جرررمرؿد 3.9% خؼررط ؾ 0.39% ثرراؾرمط ؾ 7.8

 ( .1999،)ؽحط 

ثرغذ إذ اخخرذ دماػخ ؼذا اذصؾظؿخ اك ظؽبلخ اذةاض اذزبجغ ػشا اذف اذؼااق ؾرطؿمد دماػزػ شط جعػ اذف اخاـ 

 ، جغس/ؼحزبم )اذغجؿمق 16497.18ؾثصؼيخ إظزبط   ،( ؼحزبم44250)ؽؿاذك 1999ػبز اذصحبؽػ اذصامؾػػ اك اذؼااق 

1995) . 

 .Eثحزالب  جػحجراذزك رظمت شؾظؿخ اذجطبؽب اذذق  لخامشط االشااع اذجحز (Soft rot)شاع اذزؼ ط اذطاق  ؿط ؾل 

carotovora var carotovora       ؾE.  Carotovora var  atroseptica  شؾيصخ خحب ا ججماغ اك اذؾةد ؾاذصماض 

  (Gudmestal 2000 ،ػجؿخ؛  1999 ،اذجادظغك؛  1988 عصبػزػ، ؾ.) 

( kelman ، 1987 ؾ Perombelon)اذؼؿاشد اذصؾيخغ ذاماػخ ؼذا اذصؾظؿخ اك اذؼبذس أؼس ؼذا اذصاع شط  يؾلؼ

ؾرظبة خمظبد اذجطبؽب ثبذجحزالب اذصؿعؿخغ اك اذزاثػ ؾػعيشب رظجؼ ؼذغ اذجحزالب اك رصبس شغ اذغا  اذصغاؾػ رجيأ ثبذزغذق  

 ا اقزظبخلخ ججماح اك اذصمبدض امرألعب خماجزػ  جػ شط خحبؾظظااً ألؼصمخ شاع اذزؼ ط اذطاق ؾشب لحج

 طرائك انعًم :  

 انًسح انًٍذاًَ: 

ؾشرصرذ  2002رس عصغ ػمعبد شط اذجطبؽب اذصظبثخ شط امثؼخ شمبدض شجاخح ػيليح شعزشراح ارك اذةطرا ذؾبطرد شؿجرس  

اذ رؿعرخ ؽمرش لغراق خراض اذجطبؽرب ارك شماض أثك سالت اةلطبذك ؾشماض شاجخ اذغااخ اذصمزرطخ ؾشمراض اذمؿجر مػ ؾشمراض 

ال رؿعرري ارك اذؼرااق إؽظررب مخ خقمةرخ ػررط اذمحرب ا اذزرك رؾرريصؽب ثحزالرب اذررزؼ ط  ، ؾؼرذغ اذصمربدض ؾشررط شعربؽق شمزرةرػ شررط اذةطرا

 (.1999اذةاغ سؿذك ، ؛1984، اذطاق ػرف اذجطبؽب اك اذصمبدض اذصجاخح اك اذؼااق )خلؿاض 

اك جد شماض شط اذصمبدض اذصذجؿمح أػالغ شط خالخ قمربس ظحرجخ اةطربثخ  Soft Rot)رس رةيلا ظحجخ اذزؼ ط اذطاق)  

ؾثؿاجرطخ اخزمرربم ػشرؿا ك ذؼريخ شررط  2002)اذزرر ( شرط اذجطبؽرب اذصماؾظررخ ثبالػزصربخ ػررف األػرااع اذظبؼالررخ ذ طربثخ ذؼربز 

 ؼاخ .األجمبس ؽمش رغصغ اذعصبذط ؾر ؾض ثبذؼمط اذصغاخح ؾرشمض االطبثخ ثصاع اذزؼ ط اذطاق ؾر

 اذعحجخ اذصئؿلخ ذرجطبؽب اذصظبثخ ؽحت اذصؼبخذخ اذزبذمخ : قيمدؾ

 ؾدض اذجطبؽب اذصظبثخ اك اذصماض                                             

  100×                                                   = اذصظبثخ اذعحجخ اذصئؿلخ ذرجطبؽب

 اذؿدض اذحرك ذرجطبؽب                                                   

 . ؽط 200جغس ذحد  100شط اذماض ؾثؼي جد شؽا ؽمش رس اخذ  بً ( لؿش15ـ7ؾرس رةيلا اةطبثخ اك ثيالخ شؿجس اذماض أق ثؼي )

 عسل ورشخٍض انجكزرٌب : 

 ك اذ ةاح اذحبثةخ .أخذد ػمعبد شط اذجطبؽب اذصظبثخ ؾاذزك عرجذ شط اذصمبدض اذصجاخح ؾاذصشبم إذمؽب ا 

10رس ػصد رمبام  شط اذصؼرق اذجحزماق )ؾقي 
-1  

- 10
-8 

  Potato dextrose Agar( صس دمػذ اك أؽجربق ؽبؾلرخ ػررف ؾجرؾ  

10شرد شرط اذزم مر  ) 1ؽمرش اخرذ ، خقمةرخ  20ْز ذصريح 121ثغؽبد اذصؿطؿخح اك خمعرخ ؽراامح  اذصؼةس
-3 

- 10
-8 

( ؾدمػرذ ارك 

 جبػخ . 48ْز ذصيح 27ق ذحد رم م  صس ؽؼعذ اك  خمعخ ؽاامح األؽجبق ؾثصؼيخ خصحخ أؽجب
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اذؾيلضك ؛  Walker  ،1969 ؛ Hooker ،1981رس اذزشممض ؽحت اذظ بد اذؾمبرمخ ؾاذصظؽالخ اذصضجزخ شط قجد ) ؾ 

،1983. ) 

 انظفبد انًظهرٌخ :

اف ؾاذةطا ؾاذرؿض ؾاذرصؼبض خمجذ اذظ بد اذصظؽالخ ذرصحزؼصااد اذعبشمخ ػرف اذؿجؾ اذظرت شط ؽمش اذشحد ؾاذؾؿ 

. 

 انفحض انًجهري :

ؽؼراد ؽحرت شرب عرب  ؾ اذزرك  Gram Stainرس اذ ؾض اذصغؽاق ذرزؼاف ػرف شحد اذماللب ثبجزؼصبخ طجغخ جرااز  

 ذؽصربغخ جرااز ؾخمجرـخ اذمظب رـض اذصغؽالرخ جاذصؿعجرػ ذظرػرط اذماللب اذحبذجخ  قي ااقذؾ ( Fraster ،1977ؾ  Buxtonاك )

(Mahansnch  ، 1996 ؾ عصبػزػ . ) 

 : رأثٍر رخبفٍف يخزهفخ يٍ انعبنك انجكزٍري عهى شذح اإلطبثخ

خمظررخ ثطبؽررب خبذمررخ شررط اةطرربثخ اذصاػررمخ ظبؼالرربً . سحرررذ ثصررب  اذؾع مررخ صررس ثصؾرررؿخ ؼرربلجؿجرؿماد  120أخررذد  

 مربً. قحرصذ اذريمظبد اذرف خقمةػ صس سحرذ شراغ أخراـ ثصرب  شةطرا ؾشؼةرس ؾع  رذ ثؼري ذذرث ؼؿا 15% ذصيح 10اذظؿخلؿز راجما 

 خمظخ ثطبؽب اك جد شحام(  . 5صصبظمخ شؼبشالد ثؿاقغ صالس شحاماد ذحد شؼبشرخ )

10رس رؾؼما اذزمبام  اذصطرؿثخ شط اذزم م  اذجحزماق اثزي اً شرط )
-1
 – 10

-8
شررس  5شررس ؾثؼصرق  5ؾررس ػصرد عراؽمط ثةطرا   ( 

شررد ؾ ؾػررؼذ اررك أؽجرربق  0.5رررس ررةمؾؽررب ثبذزمرربام  اذصطرؿثررخ ؾ (Cork Borrar)اررك جررد خمظررخ ثطبؽررب ثؿاجررطخ صبقررت ارررمط 

ثالجزمحمخ ؾؾػغ اك اذطجق اذجالجزمحك أؾماق راشمؼ رس راؽمجؽب ؾسر ذ ثأجمبس شرط اذعربلرؿض االجرؿخ صرس ؽؼرعذ ارك اذؾبػرعخ 

ػصةؽرب لصضرد جربػخ ؾثؼري ذذرث ررس ؽحربة اذغرا  اذزربذ  ثةمربس قطرا شعطةرخ اةطربثخ ؾ 72ؾذصيح ° ز 1±  27ػرف خمعخ ؽاامح 

 االمر بع. أؾ ثإداذخ اذغا  اذزبذ  ثؿاجطخ شب  اذؾع مخ ؾ اذححمط. 

 حسبسٍخ االطُبف :

خمظرخ ثطبؽرب خبذمرخ شرط  60ؾ Desireeخمظرخ ثطبؽرب خبذمرخ شرط اةطربثخ اذصاػرمخ ظبؼالربً طرع  خلرامق  60رس اخذ  

 15% ذصريح 10ؿجرؿماد اذظرؿخلؿز راجمرا سحرذ ثصب  اذؾع مرخ صرس ثصؾررؿخ ؼربلج Diamontاةطبثخ اذصاػمخ طع  خالصؿظذ 

خقمةػ صس سحرذ شاح أخاـ ثصب  شةطا شؼةس ؾع  ذ ؼؿا مربً ؾقحرصذ خمظربد جرد طرع  إذرف أمثؼرخ شؼربشالد )جرد رم مر  لصضرد 

شؼبشرخ( ؾثؿاقغ صالس شحاماد ذحد شؼبشرػ رس اخذ اؽجبق ثالجزحمػ ؽبؾلخ ػرف أؾماق ظشبف ؾؾػغ اك جد ؽجرق خصرد خمظربد 

10شررس ثؿاجرطخ صبقرت اذ ررمط، ؾررؿلضؽرب ثبذزمربام  ) 5شرس ؾقطرا  5غالؾؽب ثؼصق ثطبؽب ثؼي ر
-1
 -10

-2
-10

-3
– 10

-8
(،صرس سر رذ 

 جبػخ .رس قمبس ؽغس اذصعطةخ اذصظبثخ ثبذطالةخ اذصذجؿمح جبثةبً. 27ؾذصيح ° ز 1±  27ثبذعبلرؿض األجؿخ ؾؽؼعذ ثيمعخ ؽاامح 

 انزظًٍى وانزحهٍم االحظبئً: 

 C.R.D  Completely Randomized Designجؾش اذصمزجالخ ؾاذصماظمخ ؾاق رظصمس ربز اذزؼشرمػ ؽررذ ظزب ظ اذ 

ؾرؾرذ شحرزؿـ شؼعؿلرخ    Least Significant Difference (L.S.D)ؾشةبمظرخ اذعزرب ظ ثبجرزؼصبخ اخزجربم اقرد اراق شؼعرؿق  

 (.1980% )اذااؾق ؾخر  هللا ،5

  انُزبئج وانًُبلشخ :انُزبئج وانًُبلشخ :

 ٌ انًجردح :انًسح انًٍذاًَ نهًخبز

%( ارك اذصمرربدض 19%رـ3( ثربض ؼعربت ر بؾررربً ججمرااً ارك ظحررجخ االطربثخ رزرااؾػ شرربثمط )1لزؼرؼ شرط اذعزررب ظ اذصضجزرػ ارك اذغرريؾخ)

اؾف اذصال صخ الؽياس اذصاع اصعؽرب لزؼررق ثأمػرمخ اذصمراض ؾاذحرمطاح ػررف ( اذصرؾق . لؼؿخ اذز بؾد اذف اذظ1اذصجاخح شحد )

 خمعبد اذؾاامح ؾاذاؽؿثخ اك خاخد اذصماض ؾػرف اطعبف اذجطبؽب اذزك رماض ؾػرف ػصرمخ ااد اذيمظبد اذصظبثخ.
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 اق و يىعذ انسٌبرح نهذرَبد انًظبثخ ثًرع انزعفٍ انطري فً ثعغ يخبزٌ انجطبطب انًجردح فً انعر انًئىٌخانُست ( 1جذول)

 يىعذ انفحض اسى انًخسٌ
انًُىرج 

 انًفحىص
 َسجخ االطبثخ)%( وزٌ انجطبطب )كغى(

 انفهىجخ

 3 3.5 109 حسٌراٌ

 5 5 101 آة

 8 6.8 97 رشرٌٍ األول

 انٍىسفٍخ

 7 7.5 108 حسٌراٌ

 8 8.8 98 آة

 17 17 100 رشرٌٍ األول

شركخ انغسال 

 انًخزهطخ

 5 5 101 حسٌراٌ

 8 7.5 96 آة

 15 14.8 99 رشرٌٍ األول

 أثى غرٌت

 15 9 102 حسٌراٌ

 11 11 100.5 آة

 19 19.5 105 رشرٌٍ األول

 رأثٍر رخبفٍف يخزهفخ يٍ انعبنك انجكزٍري عهى شذح اإلطبثخ :

10أظؽاد ظزب ظ االخزجبم ر ؿق اذزم مر   
-1
10شرباذزم م  ا 17.31ػررف ثربقك اذزمربام  إذ جبظرذ شريح اةطربثخ  

-8
اةري  

شد شةبمظخ ثبذحمطاح اذزك جبظذ شريح اةطربثخ امؽرب طر ا شرط ؼرذا ظحرزيخ ػرط ؾعرؿخ ػالقرخ ػححرمخ ثرمط  0.2اػطف شيح اطبثخ 

( لجررمط شرريح االطرربثخ ؽحررت راجمررا  اذؼرربذق 2دلرربخح اذزمرربام  ؾشرريح االطرربثخ أق جرصررب داخ اذزم مرر  قرررذ شرريح االطرربثخ  عرريؾخ)

 اذجحزماق .

 بثٍر رركٍس انعبنك انجكزري فً شذح االطبثخ ( ر2انجذول )

 

إظزربط اةظالصربد اذصؾرررخ ذرجحزرمط ؾثبذزربذك رحرجت  أض دلبخح اذزااجما لؼعك دلربخح ػريخ اذماللرب اذجحزالرخ ؾاذزرك رصزربد ثةبثرمزؽرب ػررف

 Soft rot. (Graham (1964) ,Deye 1969)ؼاس األظحغخ اذعجبرمخ ؾرحؿض شب لحصف ثبذزؼ ط اذطاق 

 يمبرَخ حسبسٍخ األطُبف نهًرع :

م مر  ثمعذ ظزب ظ االخزمبم ؽحبجمخ طرع  خالصؿظرذ ذ طربثخ ثربذصاع اجرزؼصرذ رمربام  شمزر رخ ؽمرش جبظرذ شريح اذز 

10
-1
شرد ثرع د اذزم مر  ؾلرمؽرب رريمط ثةمرخ  17.29شد اذزك ر ؿقرذ شؼعؿلرب ذرظرع  خلرامق شريح اةطربثخ  25.12ذؽذا اذظع   

 .اذزمبام  ؾظالؽع ر ؿق شيح اةطبثخ ذرظع  خالصؿظذ اك عصمغ اذزمبام  ؾجبظذ اػرف شؼعؿلب  شةبمظخ ثبذظع  خلامق 

 

 

 

 

 شذح االطبثخ انزخفٍف يم

10
-1

 17.31 

10
-2

 9.18 

10
-3 

6.8 

10
-4

 4.17 

10
-5

 3.4 

10
-6 

1.3 

10
-7

 0.65 

10
-8

 0.2 

 0 يمبرَخ
 0.707=0.05 L.S.D 
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 فً طُفً انجطبطب داًٌىَذ ودٌرزي  اإلطبثخري فً شذح رخبفٍف انعبنك انجكز رأثٍر( 3انجذول )

 شذح االطبثخ فً انظُف دٌسري )يم( شذح االطبثخ فً انظُف داًٌىَذ )يم( انزخفٍف

10
-1

 25.12 17.29 

10
-2

 13.6 9.89 

10
-3 

6.15 9.18 

10
-8

 1.57 0.19 

 0 0 انًمبرَخ

 1.325= 0.05- L.S.D 

) اذغجررؿمق  (Periderm) خلررامق مثصررب لؼررؿخ اذررف دلرربخح جررصث خاللررب اذجشرراح اذصؾمطررخ  اض امر رربع شرريح االطرربثخ اررك اذظررع 

2001 ). 

 انزذاخم ثٍٍ درجبد انحرارح وانزجرٌح: 

ز ػرف ثربقك ازرااد اذزغرالؼ ؾاذزرؿلرش 21ْلؿز ؾاذزرؿلش اك خمعخ ؽاامح  15أظؽاد ظزب ـظ االخزجـبم ر ؿق ازاح اذزغالؼ 

شد صرس ازراح اذزغرالؼ ثؼري خصحرخ ألربز  6.15شد لرمؽب ازاح اذزغالؼ ثؼي ػشاح ألبز ؽمش ثرغذ  5.9ؽمش جبظذ شيح اةطبثخ امؽب 

ز15شررد. ؾجبظررذ شرريح االطرربثخ اررك خمعررخ ؽرراامح 17.29شررد ؾاررك ظ ررد لررؿز اذزغررالؼ جبظررذ  13.6ؽمررش ثرغررذ 
غ

لؿشررب 15ؾثؼرري 

 زرؿلش اك ظ د اذمؿز اذذق رس امخ اذزغالؼ . شد ػعيشبرس اذ22.3شد ثؼي خصحخ البز ؾ 18.4شد ثؼي ػشاح البز . ؾ9.3 , شد 8.15

 ( رأثٍر درجخ انحرارح و يذح انزجرٌح عهى شذح اإلطبثخ7انجذول رلى )

 شذح االطبثخ رحذ ولذ انزهمٍح ثبنجكزرٌب

 و )يم(151درجخ حرارح 

شذح االطبثخ رحذ درجخ 

 و )يم(211حرارح 

يعذل شذح االطبثخ فً درجبد 

 انحرارح

 19.79 17.29 22.3 انسٍطرح

 D-5 18.4 13.26 15.83ثعذ خًسخ اٌبو

 D-10 9.3 6.15 7.72ثعذ عشرح اٌبو 

 D-15 8.5 5.9 7.2ٌىو  15ثعذ 

  10.65 14.62 يعذل فزرح انزجرٌح 

L.S.D  %5  10.65نذرجبد حرارح 

L.S.D  %5 =1.040ولذ انزهمٍح 

L.S.D  %5 ٍ1.570ح =نفزرح انزهمٍح ونهزذاخم ثٍٍ درجبد انحرارح ولذ انزهم 

اذرف  7ز اصرب ارؿق ؾارك ازراح ) 15ْ( أض ررأصما خمعرخ ؽراامح اذؼرالط رجريأ شرط 1989ؾؼـذا لز ـق شغ شب ذجاغ اذغجؿمق ؾعصبػزػ )

ْز ارررك دلررربخح جررصث خاللرررب اذجشررراح اذصؾمطرررخ  21لؿشررربً. رصمررراد خمعرررخ ؽرراامح اذؼرررالط  15( لررؿز ذرررريمظبد اذصظررربثخ ؾذصرريح 21

Periderm)خ رحؿلط ؽجةخ شرط خاللرب ارعمرخ ( أق أض اذؼالط ؼؿ ػصرمcells)  (Cork  ارك األشربجط اذصزؼرامح ؾاذصغاؾؽرخ ؾؼرذغ

رؼصد ػرف رةرمد جاػخ اذزجما شط جطؼ اذريمظبد ؾرصعرغ خخرؿخ األؽمرب  اذصغؽالرخ إذرف خاخرد اذيمظرخ ازةرد ظحرجخ اذزرر  ؾ رحربػي 

 االؽصبع اذعؿؾلخ ؾاذجاؾرمعبد  خمعخ اذؾاامح ؾاذاؽؿثخ ػرف اظةحبز اذماللب ؾاذزغالؼ لالي شط ظشبؽ ؾرحؿلط

 انًظبدر :

( ررأصما ثؼرغ ؽراق اذمراض ارك اذظر بد اذماظمرخ ذؾبطرد اذجطبؽرب 1999اذجادظغك، إقجبخ شؾصي سالت ؾ طبخق قبجس طربخق)

 .214-207(:2)30طع  خلامق. شغرخ اذؼرؿز اذاماػمخ اذؼااقمخ. 

اذصماظرك ذريمظبد اذجطبؽرب طرع  خالصؿظرذ ؾ خلرامق. مجربذخ ( ررأصما اذؼرالط اذؿقرب ك ػررف اذحررؿت 2001اذغجؿمق، إلربخ ؾذمري )

 عبشؼخ ثغياخ.-شبعحزما، جرمخ اذاماػخ
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( رأصما إػرباخ اذحجالرذ اذاسرؿق ؾاذ حر ؿم ارك ظصرؿ ؾؽبطرد ؾشؾزرؿـ ظجبرربد اذجطبؽرب شرط 1995اذغجؿمق، جبظس خلرك ؽحط )

 عبشؼخ ثغياخ. -اذؼعبطا اذغذا مخ. مجبذخ شبعحزما، جرمخ اذاماػخ

 .28اذؼااق. ص –( اذحزبة اذؼصرك اك أجبجمبد ػرس اذجحزالب. عبشؼخ اذجظاح 1983، ؼيلد رؿامق )اذؾيلضك

 .Solanum tubersum L( رأصما ثؼغ اذصؼبشالد اذزؾ مالخ ذرزةربؾق ارك ظصرؿ ؽبطرد اذجطبؽرب 1995اذؾحعك، خرؿخ إثااؼمس )

 عبشؼخ ثغياخ. -.مجبذخ شبعحزما، جرمخ اذاماػخ 

عبشؼرخ -) رظصمس ؾ رؾرمد اذزغربمة اذاماػمرخ. جرمرخ اذاماػرخ ؾ اذغبثربد( 1980ؾ ػجي اذؼالا خبف هللا )اذااؾق، خبشغ شؾصؿخ 

 اذصؿطد.

ؾاذصؼبشررخ  ثحجالزربد اذحبذحرمؿز ػررف  Pseudumonase  florescens( رأصمـــرـا ثحزالرـب 1999اذةراغ سرؿذك ، عجربم شؾحرط )

ػررف خمظربد  Fusarium  solaniاذرزؼ ط اذغربف  ؾ شراع  Erwinin  Carotovoraشحججك شراع اذرزؼ ط اذطراق 

 عبشؼخ ثغياخ.-اذجطبؽب اك اذؾةد ؾ أصعب  اذماض. إؽاؾؽخ خجزؿماغ، جرمخ اذاماػخ 

 ( . إظزبط اذجطبؽد ـ اذيام اذؼاثمخ ذرعشا ؾاذزؿدلغ.1999ؽحط ، اؽصي ػجي اذصعؼس )

اذعظراق. ؼمئرخ اذصؼبؼري اذ عمرخ ؾدامح اذزؼررمس اذؼربذك اذغرا   -( أشرااع اذعجربد1984خلؿاض ، شغمي شزؼت ؾػرك ؽحرمط اذجؽربخذك)

 .242اذؼااق ص -ؾاذجؾش اذؼرصك 

( رررأصما شرربظؼك اذزضجمررذ ؾؽاا ررق اذمرراض اررك رؾحررمط اذةبثرمررخ اذماظمررخ ذرريمظبد اذجطبؽررب طررع  2000ػجررؿخ، ثرربض شؾصرري ػرررك )

 عبشؼخ ثغياخ.-خالصؿظذ. مجبذخ شبعحزما، جرمخ اذاماػخ
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