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 سدد ي  نتتايية البطاطااإلصابة ببكتريا مرض الساق األ دراسة تأثير
 

 تديم احمد رمضان     زهراء سالم المشهدات    
 جامعة الموصل العموم/كمية  /عموم الحياةقسم جامعة الموصل                  التربية لمبنات/ كمية  /عموم الحياةقسم 

 

 (2018/ 11/ 1؛  ُقبل     6/2018/ 6)ُاستمم  
 

 الممخص
 متفاوتةاصناف من البطاطا لإلصابة بمرض الساق األسود وكانت جميعها قابمة لإلصابة بدرجات تمت دراسة قابمية ثمانية 

وحتتدة مكونتة لممستتعمرات البكتيريتتة  4-01 تحتت ظتروف البيتتت الزجتاجي والحستل باستتتخدام العتدوى الصتناعية بمعمتتق البكتريتا بتركيتز
الصتتنف ديتتزاري فهتتو اقمهتتا حساستتيةز كمتتا تتتم عتتزل البكتريتتا  متتاألكتتل متتل وكتتان الصتتنف دايمونتتت اكثتتر األصتتناف حساستتية لإلصتتابة 

تعتد  ألمان التدرنات أالمسببة لهذا المرض متن درنتات البطاطتا وستيسان النباتتات الهواايتة واألوراق والتربتة ومتن ميتاق الستسي وقتد تبتين 
مصابة  واختتفف أطتوال النباتتات انخفاض إنتاجية الدرنات وظهور األوراق الومن اعراض المرض المصدر األهم لحدوث اإلصابة 

 نتيجة اإلصابة بالبكترياز
 

 .البطاطا، مرض الساق االسود ،الدرنات االم الكممات الدالة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The susceptibility of 8 cultivars of potato to infection by black leg disease was studied using 

artificial inoculation with 10
- 4

 CFU/ml from isolated bacterial. The results showed that all cultivars 

were susceptible at different levels, under greenhouse and filed condition. Diamond was found to be 

the most susceptible cultivar to blackleg disease while Desiree was the least susceptible .Different 

method to treat the blackleg disease. The symptoms were reduction in the production of tubers and 

the appearance of infected of leaves and the reduction in different plant heights. The bacteria that 

cause this disease were isolated from potato tubers, shoots, soil and water. The mother tubers were 

found to be major source of inoculums for blackleg disease. 
 

Keywords  : Mother tubers  , potato  , black leg. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
ز التتي تيتم Solanaceaeتعد البطاطتا متن اهتم محاصتيل الخيتر فتي العديتد متن دول العتالم وهتي تتبتل العاامتة الباذنجانيتة 

 Solanumنتتتوع واالستتتم العممتتتي لمبطاطتتتا  2000و اً جنستتت 90العاامتتتة حتتتوالي هتتتذق وغيرهتتتا وتيتتتم  مالطمتتتاط الفمفتتتل والباذنجتتتان و

tubersum  إما االسم االنكميزي فهوpotato اوIrish potato  نسبة الى ايرلندا التي انتشرت فيها زراعة البطاطا بعتد انتسالهتا متن
    ؛ 1988 ،جبتتال االنتتديز فتتي امريكتتا التتى اوربتتا فتتي الستترن الستتادس عشتتر ومتتن هنتتاك انتشتترت إلتتى جميتتل انحتتا  العتتالم )حستتن

(Morrenhof, 1998ز 
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 ز(Haag, 1997)1442صنفا تزرع في انحا  العالم المختمفة لغاية العام   119يتراوح عدد اصناف البطاطا في العالم    
وهناك أربعون حالة غير اعتيادية غير معروفة  اً فايروسي اً مري30 و اً وفطري اً بكتيري اً مري 90تتعرض البطاطا الى حوالي و 

 Erwiniaو  Erwinia carotovora var. atrosepticaز ويعد مرض الساق األسود المتسبب عن البكتريا االسباب

chresanthemi اقل بكتريابنسبة  و Erwinia carotovora var. carotovora  الخطيرة التي تصيب محصول  األمراضمن
 ز(2006، المشهداني وو) رميان  ((DE  Boer, 1982 البطاطا 

 

 ق العملائطر  المداد د
 البكتريا المسببة لممرض ةنمراضيدراسة 

 تيارب البيت الزياي :
  Desireeديزاري و  Diamant دايمونت و Timate تايمت من البطاطا وهي ) مختمفة أصناف  8تم الحصول عمى

لمبحوث الزراعية  با إمن مركز  (زMirakelميركال  و Meyralمترال  و   Marfonaمارفونا و   Lolaولوال Ajibaوعجيبة 
 ةعمى حد عميها العدوى الصناعية وذلك بغمر درنات البطاطا لألصناف الثمانية كفً  وأجريتالتي كان قد كسر فيها طور السكون 

 وز .E.c.var.cو .E.c.var.a مل من البكتريا المسببة لمرض الساق االسود وهي /بكتريا  4 10 في المعمق البكتيري بتركيز

E.chمعاممة المسارنة باستعمال الما  المسطر المعسمز ثم ويعت درنات كل معاممة في كيس نايمون نظيف ونسمت الى  ايافة الى
اجريت التجربة في  وبواقل ثفث مكررات لكل معاممةز السنادينوزرعت الدرنات في  / قسم عموم الحياة/ كمية العمومالبيت الزجاجي
   ز( (Prokkola, 1994يوم من بد  التمسيح  45وروقد اخذت البيانات بعد مر  2000شهر شباط 
 تيارب الحقل

كمية الزراعة   في حسل ،هذق الدرنات المعاممةآنفا، زرعت بعد الحصول عمى اصناف البطاطا ومعاممتها بالبكتريا كما ورد 
ة الربيعية في شهر شباط سم في العرو  10سم والمسافة بين درنة وأخرى   30المسافة بين مرز آخر، و عمى شكل مروز والغابات

ز وبعد وصول النبات ((Prokkola, 1994ز وقد اجريت العمميات الزراعية من ري وتسميد وعزق حسب ما أويحه 2000عام 
لمرحمة النيج اوقفت عمميات السسي قبل اسبوع من السمل بعدها تم تسجيل أطوال السيسان وعدد األوراق المصابة فيها وعدد 

 (ز2003، الفينولية و كمية الكاربوهيدرات )رميان و المشهداني و كمية االحماض شكل التعفنالدرنات المتعفنة و 
 المتاقشة التتائج د

 لممرض المسببةالبكتريا  ةامراضي دراسة
 تيارب البيت الزياي 

وصمت  .E.chو .E.c.c و.E.c.a  ة تعود لمصنف مارفونا المعاممة بالبكترياصابنسبه درنات م ن( ا1الجدول )يويح  
 .E.c.a% لمنباتات المعاممة بكل من البكتريا 33.3وبنسبة  .E.chالصنف لوال لمنباتات المعاممة بالبكتريا  ايميه66.6% إلى 

درنة من درنات الصنفينز كما اشتممت الدراسة  ةيأ صبمترال اعمى مساومة لمدرنات ولم ت بينما اعطى الصنف ديزاري و .E.c.cو
درنات لمنباتات  3انتجت نباتات الصنف عجيبة  اذيمكن مفحظة انخفاض اإلنتاجية بنسبة كبيرة و  ،درناتعمى تحديد إنتاجية ال

ودرنة واحدة فسط في الصنف دايمونت لمنباتات  .E.c.aودرنتان لمصنف لوال لمنباتات الممسحة ببكتريا  .E.c.cالممسحة بالبكتريا 
النموات الحديثة وبالتالي السيا  عمى الحاصل قبل  فينتاجية الى التأثير البكتيري ن تعزى قمة اإلاويمكن  .E.chالمعاممة ببكتريا 

ذاتكوينه  حجم السنادين و ما تحتويه من  Anon (1997) و  Logan (1964) ما انتج فان الدرنات تكون صغيرة وقد ذكر ذلك وا 
درجة حرارة  ورطوبة البيت الزجاجي يعدان من العوامل المهمة  ارتفاعان و  زواإلنتاجلمنباتات الحيز الواسل لمنمو  يتيحقميمة ال  ةترب

 زElphinston (1987) ذلك أويحلتحديد نمو ونشاط البكتريا المسببة لممرض كما 
 



 ززززززززززززصابة ببكتريا مرض الساقدراسة تأثير اإل
 

 

40 

 .التاتية من تباتات ممقحة بالبكتريا المزردعة ي  البيت الزياي  صابةالتسبة المئدية لمدرتات الم :1 اليددل
 

 عفتة% لمدرتات المت األصتاف

E.c.a. E.c.c. E.ch. 

 0.0 0.0 * 6. 66 تايمت

 0.0 0.0 3. 33 دايمدتت

 0.0 0.0 0.0 ديزاري

 3. 33 0.0 3. 33 عييبة

 6. 66 3. 33 3. 33 لدال

 6. 66 6. 66 6. 66 ماريدتا

 0.0 0.0 0.0 مترال

 0.0 0.0 3. 33 ميركال

 قرا ات 3يمثل معدل كل رقم *
 

 45.65%% و 43.33عند مسارنته بت  ةمصاب أوراقنسبة  أعمى أعطىالصنف دايمونت  إن (2الجدول )يويح و 
اري ز عمى التوالي بينما كانت نسبة األوراق المصابة لمصنف دي .E.chو  .E.c.cو   E.c.aلمنباتات المعاممة بالبكتريا 24.5%و

اري ز لمصنف دي معنوية اً لتوالي وكانت هناك فروقعمى ا .E.chو .E.c.cوE.c.a  الممسحة بالبكتريا لمنباتات  0%و 2.2 %و %0
من ذلك  .E.c.cوبين معاممة المسارنة و .E.chو .E.c.cو .E.c.aوبين بسية النباتات الممسحة بالبكتريا  ،مل األصناف االخرى

ن اكثر أمن و  et al. lapwood (1984)اري يعتبر اكثر األصناف مساومة لإلصابة وهذا يتفق مل ما وجدق ز ن الصنف ديأيتيح 
اري ويعود سبب اختيار اصابة األوراق وتحديد نسبها لمعرفة مدى تأثر االجزا  ز األوراق هو الصنف دي إلصابة ةاألصناف مساوم

  الهوااية  لمنباتات ومدى االستفادة منها في التشخيص الحسميز
 

 المسببة لمرض الساق األسدد ح الدرتات بالبكترياالتسبة المئدية لألدراق المصابة ي  التباتات التاتية من تمقي : 2 اليددل
 

 
 االصتاف

 
 المقارتة

  البكتريا
 .E.c.a. E.c.c. E.ch المتدسط

 ا ب 27.86 ا   50.0 ي -د 21.56 ي -د 23.33 * ع _ د 16.65 تايمت

 ا   34.1 يهت و د 24.5 جب  ا   45.65 جب  ا   43.33  ي _د  22.72 دايمونت

 د 1.31 ز 0.0 ز ع2.22  ز 0.0 ز ع 3.0 ديزاري

 ج 13.97 ز ي عو 11.5  ي -د  23.33 يع ز  8.1 و ز12.93  عجيبه

 ب 22.78 د جب  31.95 ي -د  21.94 ي -د 21.34 ع ز _د15.87  لوال

 ب ج 21.32 ي -د 22.17 هت دج   30.0 ع ي -د 18.43 ع ز ي -هت  14.65 مارفونا

 ج ب  21.65 و هتد26.1  د ج ب 31.15 ي -د 22.69 ي ع ز6.7  مترال

 ا   30.65 ب  ا   46.9 ا  49.5  ع ي -د 18.84 ي ع ز 7.33  ميركال

  ا  26.65  ا  28.2  ب19.5  ج 12.5 المتوسط

 زدنكن افسيا وعموديا حسب اختبار 0.05*االرقام التي تحمل احرفا متشابهة تدل عمى عدم وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال 
بالبكتريا الممرية حيث كانت اقصر من نباتات  اإلصابة( االختففات في اطوال النباتات الممسحة وتأثير 3 الجدول)يويح و      

بين  اً معنوي اً ميركال فكانت اكثر طوال  من نباتات المسارنة وكانت هناك فروق ديزاري و المسارنة ماعدا نباتات االصناف تايمت و
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طول في لمسارنة مما يدل عمى ان هذق االصناف اكثر مساومة لإلصابة من االصناف االخرى التي تؤثر اطوال النباتات المصابة وا
النبات اييا ايافة الى التأثيرات االخرى ويمكن ان يعود السبب الى ارتفاع نسبة االحماض الفينولية في اجزا  نباتات االصناف 

ز وقد ( مايكرو غرام / غرام عمى التوالي298و 388و (300رى وهي ميركال اكثر من بسية االصناف االخ ديزاري و تايمت و
لوحظ عدم تمون نهاية الساق بمون حبري او اسود ويمكن ان يعود السبب الى تأخر وقت الزراعة وظهور النباتات في وقت متأخر 

عند درجات .E.c.aوقمة فعالية البكتريا ،ايافة الى ارتفاع درجات الحرارة التي كانت سببا في تعفن الدرنات وعدم تكوينها اي نبات
وتبسى ان هذق البكتريا تكون فعالة في احداث المرض عند انخفاض درجات الحرارة ) .Smid et al 1441)الحرارة العالية حيث ذكر

 ,Gudmestedكل من ) قداخل االنسجة الوعااية عند ارتفاع درجات الحرارة  وتظهر السيسان الخارجية  بمظهر سميم وهذا ما اكد

1993 and Secor )ز كما يمكن ان واألوراقفي السيسان الهوااية  ولسد تم اجرا  العزل من هذق النباتات والتأكد من وجود البكتريا
10 يكون السبب في ذلك انخفاض تركيز المساح المستخدم وهو

الذي اويح   Prokkola (1994) همل والذي استخدم / ةخمي 4 -
 زالن التركيز العالي يؤدي الى احداث ذبول مباشر ؛م التركيز الواطئانه من االفيل استخدا

 

 بالبكترياأطدال السيقان الهدائية لمتباتات الممقح درتاتها  ي اإلصابة بالبكتريا المسببة لمرض الساق األسدد  تأثير :3 اليددل
  الطدل / سم االصتاف

 المتدسط البكتريا المقارتة

E.c.a. E.c.c. E.ch. 

 ج -أ32.5  و -ب  34.0 و -ب33.0  و -ب  32.0 و* -ب 31.0  تايمت

 ج -أ 33.0 و -ج 28.67 و -ب 35.0 و -ب 32.0  د -ب  36.67 دايمونت

 ج - أ 32.16 هت -أ 36.0 و -ب 33.33 و -ب 34.0 و -د25.33  ديزاري

 ج - أ 32.16 ج -أ 38.67 و 23.0 و -ج  28.0 ج -أ 39.0 عجيبه

 ب أ 36.25 و -ب 31.0 أ ب 34.0 و -ب 34.0 هت -أ37.0  لوال

 أ 37.58 و -هت  25.0 ج -أ 40.0 د -أ  38.0 أ  47.3 مارفونا

 ب ج 31.5 ج -أ 39.0 و -ج 29.0 و 23.0 هت -ب  35.0 مترال

 ج 28.5 و -ب 32.0 و -ج 28.0 و -ج  29.0 هت و  25.0 ميركال

  أ33.0  أ  33.0 أ  31.3 أ34.6  المتوسط

 حسب اختبار دنكن أفسيا و عموديا 0.05بينها عند مستوى احتمال  معنوية*األرقام التي تحمل أحرفا متشابهة تدل عمى عدم وجود فروق 
 

  تيارب الحقل
درنات في معاممة المسارنة لمصنف  5تكون ان ويح الذي (ز 4الجدول )كما في  حجامهاأو تمت مفحظة اعداد الدرنات      
ن يعود سبب ذلك أويمكن  ةظهرت درنات صغيرق ومتوسطة ولم تظهر درنات كبير E.c.a . بالبكترياة مل النباتات المعاممة عجيب

غرام / غرامز بينما كان عدد الدرنات المتكونة لمصنف ديزاري  مايكرو   256الى قمة محتواها من المواد الفينوليه التي تسدر بت
نبات وقد  /درنة 7نبات مسارنة مل عدد الدرنات في النباتات السميمة وهي  / .E.chو  .E.c.cو  .E.c.a الممسحة درناته بالبكتريا
غرام / غرام وكان مجموع  مايكرو 930غرام / غرام والبروتين  مايكرو  388كمية المواد الفينولية وهي زيادةيعود سبب ذلك الى 

نبات بينما كان مجموع / درنة  5و 2و 3هي  .E.chو.E.c.c و .E.c.aيا عدد درنات البطاطا لمصنف مترال والممسحة بالبكتر 
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وربما يعود سبب ذلك الى احتوا  درنات هذا الصنف عمى تركيز عال من  ة،درن 6الدرنات المتكونة لمعاممة المسارنة هي 
 أشارالبكتريا ولسد  هذقت التي تمتمكها لعمل االنزيما أوليةغرام / مل وتعد هذق المواد  مايكرو7600وصمت الى التي الكاربوهيدرات 

   Murray et al., 1990.و Keen and   Collmer ,( 1486) ذلك كل من إلى
 

دعدد الدرتات المتكدتة ي   حيم  ي تأثير تمقيح درتات اصتاف البطاطا بالبكتريا المسببة لمرض الساق األسدد  :4 اليددل 
 الحقل

 
 الصتف

 

 البكتريا المقارتة

E.c.a. E.c.c. E.ch. 

غيرة
  ص

طة
دس
 مت

بيرة 
  ك

مدع
مي
 ال

 

غيرة
  ص

طة
دس
 مت

بيرة 
  ك

مدع
مي
 ال

 

غيرة
  ص

طة
دس
 مت

بيرة 
  ك

مدع
مي
 ال

 

غيرة
  ص

طة
دس
 مت

بيرة 
  ك

مدع
مي
 ال

 

 4 0 0 4 6 3 2 1 3 0 2 1 7 4 3 0 تايمت

 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 2 2 4 2 2 0 دايمونت

 8 2 3 3 8 6 2 0 9 2 5 2 7 3 0 4 ديزاري

 6 1 2 3 7 5 2 0 5 0 2 3 5 5 0 0 عجيبه

 4 0 0 4 3 0 2 1 3 0 2 1 6 3 3 0 لوال

 1 0 0 1 3 0 1 2 3 1 2 0 5 2 2 1 مارفونا

 5 1 2 2 2 1 0 1 3 1 0 2 6 3 1 2 مترال

 2 1 1 0 5 1 3 1 5 0 4 1 4 1 2 1 ميركال

 ممم 20كبيرة اكثر من       ، ممم 9 -11متوسطة بين      ،ممم 10صغيرة اقل من            
 

المختمفة التي لسحت درناتها بالبكتريا المسببة  ( يويح نسبة األوراق المصابة لكل نبات من اصناف البطاطا5الجدول ) و       
% في النباتات 29.31% وبمتوسط 33.33%و  37.78% و30.76لمرض الساق األسود حيث وصمت في الصنف لوال الى 

معاممة المسارنة بينما كانت نسبة األوراق المصابة في بعند مسارنتها ، عمى التوالي .E.chو.E.c.c و.E.c.a سحة بالبكتريا المم
 .E.chو .E.c.cو .E.c.a% لمنباتات الممسحة بالبكتريا 24.37% وبمتوسط  16.03% و 31.16% و37.62الصنف دايمونت 

% في 7.85وبمتوسط  %5.56و 6.67% و %9.4اري بنسبة ز راق تعود لمصنف دياألو  إلصابةل نسبة قعمى التواليز وكانت ا
لمصنف بين نسبة األوراق المصابة  ةً معنوي اً وكانت هناك فروق عمى التواليز E.ch.زو .E.c.cو .E.c.aالنباتات الممسحة بالبكتريا 

 واالصناف االخرى عدا الصنف عجيبة ومترالز ديزاري
النتااج زيادة أطوال نباتات  أويحتتأثير تمسيح الدرنات بالبكتريا تحت ظروف الحسل حيث ( 6الجدول )نتااج  وأظهرت

سم ومعدل أطوال النباتات لهذا الصنف الممسح نباتها بالبكتريا   39حيث وصمت الى .E.c.aالصنف ديزاري الممسحة بالبكتريا 
 معنويةً  اً سم فسطز وكانت هناك فروق 25باتات المسارنة سم بينما كانت أطوال ن 31.5المسببة لمرض الساق األسود وصمت الى 

 النباتات الممسحة بالبكتريا بوالمسارنة  .E.c.aبين أطوال نباتات الصنف ديزاري وبسية األصناف وبين النباتات الممسحة بالبكتريا 

E.c.c. وE.ch. البكتريا ماعدا الصنفين مترال ومارفونا وبصورة عامة فسد تسببت اإلصابة في زيادة معدل أطوال النباتات الممسحة ب
سم  30و سم 25 سم عمى التوالي بينما كانت أطوال نباتات المسارنة 21.33سم و 19.25كان معدل أطوال النباتات المصابة اذ 

الخرىز وقد اري الممسحة بالبكتريا وبسية األصناف از معنوية بين معدل أطوال نباتات الصنف دي اً وكانت هناك فروق عمى التواليز
 إنتاجية ونمو نباتات البطاطاز فيالى التأثير الشديد لهذق البكتريا   ,.Burgess  et al(1444) أشار
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لتاتـية من تمقـيح الدرتات بـالبكـتريا المسببة لمرض الساق األسدد االتـسبة المئـدية لألدراق المصـابة ي  التباتـات  :5الـيددل   
 ي  الحقل

 
 المتدسط البكتريا المقارتة الصتف

E.c.a. E.c.c. E.ch . 

 ب ج18.32 و -ب  15.28 و -أ20.83 و -ب  22.19 و * -ب  15.0 تايمت

 أ ب 24.37 و -أ16.3 ج -أ 31.16 أ 37.62 و -ب  12.22 دايمونت

 د7.85 و 5.56 هت و 6.67 و -د 9.4 و -د 9.72 ديزاري

 ج د 13.83 و - ب13.89 و -ب  21.67 و -ب 15.0 و 9.77 عجيبه

 أ 29.31 أ ب 33.33 أ 37.78 د -أ  30.76 و -ب  15.37 لوال

 ج -أ  21.0 و -ا  20.24 و -أ 21.94 و  -ا 28.25 و -ب  13.59 مارفونا

 ج د14.02 و -ب12.5 هت -أ 23.33 و -ب 14.17 هت و 6.1 مترال

 د - ب 15.42 هت  و 6.67 و -ج 11.1 و -أ  23.33 هت -أ 20.56 ميركال

 - ب 15.44 أ 21.87 أ 22.60 أ  ب 12.16 المتوسط

 حسب اختبار دنكن افسيا وعمودياز 0.05*االرقام التي تحمل احرفا متشابهة تدل عمى عدم وجود فروق معنويه بينها عند مستوى احتمال 
 

طدل التباتات المزردعة ي   ي سدد بالبكتريا المسببة لمرض الساق األ المختمفةتأثير تمقيح درتات اصتاف البطاطا  :6اليددل 
 الحقل

 المقارتة الصتف

 البكتريا

 . E.c.a. E.c.c. E.ch المتدسط

 ج دهت 22.67 و -ب ج د 26.0  و ي ع 17.67 ب ج د ه و 26.0 ي ع * - د12.0 تايمت

 و 14.67 ع 14.67 ع12.0 ع 15.0 ي ع و 17.0 دايمونت

 أ 31.50 ب ج أ32.0  ب ج د30.0  ا   39.0 ي -ب ج د 25.0 اريز دي

 ب27.0 ب ج د هت28.0 ج -أ 31.0 ب ج د 30.0 ي ع -هت  19.0 عجيبه

 ب ج د23.0  ي ع و 17.0 ب 0 .34 ع 15.0 ب ج د هت 28.0 لوال

 د هت 21.33 ي -د 21.0 وي ع 17.3 و ي ع 17.0 ب ج د 30.0 مارفونا

 هت 19.25 ي ع 16.0 ي ع-د21.0  ع 15.0 ي ب ج د و 25.0 مترال

 ب ج 26.58 ب ج هت ي25.0  ب ج د 30.0 ب ج د هت  27.0 ج دهت ي 24.0 ميركال

  أ 46 .22  أ 24.13 أ  23.0 ا   23.67 المتوسط

 حسب اختبار دنكن افسيا وعمودياز 0.05تدل عمى عدم وجود فروق معنويه بينها عند مستوى احتمال  متشابهة* االرقام التي تحمل احرفا 
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ز جامعة (الثاني )الجز  تصنيعها خزنها و  -إنتاجها  - اطاالبط ز(1988)كريم صالح  عبدول، ؛ صالح، مصمح محمد سعيد 
 711العراقزجمهورية  ،جامعة الموصل ،والنشردار الكتب لمطباعة  مديرية، العممي التعميم و البحث وزارة ،الدينصفح 

 زص
سيوم عمى مسببي الكالوالمعاممة بكبريتات  Pseudomonas fluorescesتأثير البكتريا (ز 1444) ، جبار محسن جابرالسرغولي

عمى درنات  Fusarium solaniومرض التعفن الجاف E. carotovora var. carotovora  مرض التعفن الطري
ثنا البطاطا في الحسل   العراقز ،جامعة بغداد، كمية الزراعة  ،اطروحة دكتوراق زالخزن وا 
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