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  )، حلب، سورية.GOSM) المؤسسة العامة إلكثار البـذار(2(
  

  الملخص
  السوداء رد فعل بعض أصناف البطاطا/البطاطس إزاء مرض النقطة. 2013. عباس عباسو  عبد الحميد الكرج، محمدمطر، 

coccodes (Wallr.) Hughes) (Colletotrichum، 31. مجلة وقاية النبات العربية، وعالقته بمرتبة البذار تأثيره في الغلة)251-243 ):3.  
عن اتجة نيال النيلإلصابة بمرض النقطة السوداء، ودرس منحنى تطور المرض على نباتات الصنف ب /البطاطساختبرت قابلية سبعة أصناف من البطاطا

ا ذ. قدرت الخسائر الناتجة عن همن الفطر ذاته Cc23 عزلةالبمعداة وأخرى ومزروعة في تربة معقمة  )Colletotrichum coccodes( درنات حاملة للفطر الممرض
 البطاطس في نسبة اإلصابة وشدتهامرتبة بذار البطاطا/ دور. كما درس نيال وسبونتايب البطاطس/البطاطا صنفي منكل ل وفي المخزنتحت ظروف الحقل المرض 

اإلصابة  شدةإذ بلغت، قابلية لإلصابةعالها أ الصنف بينيال كانو أظهرت النتائج قابلية جميع األصناف المختبرة لإلصابة بمرض النقطة السوداء  .بهذا المرض
يومًا من زراعة درناتها المصابة في تربة معقمة،  70نيال بعد يأعراض اإلصابة على نباتات الصنف بظهرت  لنباتات والدرنات، على التوالي.ل %31.7و 58.3%
بلغ متوسط فقد الغلة في حقول  .النباتات عمروازدادت نسبة اإلصابة وشدتها طردًا مع زيادة ، Cc23 بعزلة الفطر الممرضمعداة يومًا من زراعتها في تربة  55وبعد 

 بشدة مصابةالسبونتا  الصنف وكانت أعلى خسارة في وزن درناتعلى التوالي  ،%27.2و %35 سبونتاو نيال يب ينالصنفكال المزروعة بو  المصابة بالمرض المزراعين
الناتجة  درناتالو % 33.3% وA (80 مرتبةنيال (يالصنف بنباتات  عندنسبة إصابة وشدتها كانت أعلى بينما  .)%7.82جية (ذشروط نمو تحت المخزنة و  مرتفعة
  التوالي.، على %19.0و %34.7 عنها

   .Colletotrichum coccodes ،، فقد الغلة، أصناف البطاطا/البطاطسبطاطا/ بطاطس، مرض النقطة السوداءكلمات مفتاحية: 
  

  المقدمة
  

المحصول الغـذائي  (.Solanum tuberosum L) /البطاطستعد البطاطا
 اً والرابـــع بعـــد القمـــح والـــذرة واألرز عالميـــ، الثـــاني بعـــد القمـــح فـــي ســـورية

، وٕاســهامها فــي زيــادة الــدخل )25( ، نظــرًا لقيمتهــا الغذائيــة العاليــة)12(
فــــي ســــورية حاجــــة  البطاطا/البطــــاطس). كمــــا تعتبــــر زراعــــة 2( القــــومي

لســـكان عـــدد الالكبيـــر تزايـــد الملحـــة لتـــأمين مصـــادر غـــذاء تتناســـب مـــع 
ــ)12( فــي ســورية  البطاطا/البطــاطسب ة المزروعــة. بلغــت المســاحة الكلي

ــاً هكتــار  34855حــوالي  2008فــي عــام   705586بحــوالير إنتاجهــا دّ ، ُق
 في سلباً  تؤثر التي اإلجهادات هماألمراض الفطرية من أ وتعدّ  ).3( اً طن
في جميع مناطق زراعـة هـذا المحصـول  وٕانتاجها البطاطس/البطاطا نمو
وتتبـــاين الخســـائر التـــي تســـببها هـــذه األمـــراض تبعـــًا للموقـــع ، العـــالم فـــي

 مرض النقطة السـوداءيعد ). 7ة واألصناف المستخدمة (والظروف البيئي
  المتســـــــــــبب عـــــــــــن الفطـــــــــــر البطاطا/البطـــــــــــاطسعلـــــــــــى  (األنتراكنـــــــــــوز)

Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes  ةيـربتُ  مـراضاألمـن 

، حيـث أتـت تسـمية )20، (17 االنتشـار ومتعـددة العوائـل ةعالميالمنشأ، 
علــــى  )Microsclerotia( ت الحجريــــةيماـــــــــــــالجسهــــذا الفطــــر مــــن وفــــرة 

). ويعتبــر هــذا المــرض 16( ســوق النباتــات المصــابة وجــذورها ومــداداتها
حـــوض فـــي منـــاطق  البطاطا/البطـــاطسمــن األمـــراض االقتصـــادية علـــى 

) وجنـــوب أفريقيـــا 8( الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــةفـــي و البحـــر المتوســـط 
اطق معتدلــة المنــاخ يكــون أكثــر أهميــة فــي المنــو ، )10( وجنــوب أســتراليا

حيــــث  ،)29، 13كمــــا فــــي المملكــــة المتحــــدة وفرنســــا وهولنــــدا وألمانيــــا (
 علــىالمــرض ل جِّ ُســ. )17% (30-7 بنســبة ونوعــاً  كمــاً  اإلنتــاج خفــضيُ 

عــدد فــي  هانتشــار ولــوحظ  )4( 2006 عــامســورية فــي  البطــاطس/البطاطــا
ود لعـــدم وجـــنظـــرًا ). و 6(ا المحصـــول ذلزراعـــة هـــ المنـــاطق الرئيســـةمـــن 

تجاريــــة مزروعــــة تمتلــــك مقاومــــة حقليــــة لهــــذا  بطاطا/بطــــاطسأصــــناف 
بعـــــض ولحصـــــول حتـــــى اآلن، ) 21(العـــــالم ) و 6(ة ســـــوريالمـــــرض فـــــي 

صــــبح ليمـــرض انتشـــار ال زيـــادة التـــي ســـاعدت علـــىالتبـــدالت المناخيـــة 
فيهــا  فــي منــاطق جديــدة لــم يكــن معروفــاً  البطاطا/البطــاطس مشــكلة علــى

فــــي المــــرض تطــــور  تشــــير إلــــىالتــــي  الدراســــاتولوجــــود بعــــض  ،)29(
  :) فقـــــد هـــــدف البحـــــث إلـــــى15، 14( غيـــــر النظاميـــــة التخـــــزينظـــــروف 
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 ةسوريفي  المزروعة البطاطا/البطاطستقويم رد فعل بعض أصناف  )1
تطــور المـرض علــى أحــد  ىمنحنـدراســة  )2، إزاء مـرض النقطــة السـوداء

 الخسـائرير تقـد )3، )بينـيال( القابلة لإلصـابة البطاطا/البطاطسأصناف 
 حقــــول المــــزارعينبعــــض عــــن المــــرض فــــي  ةالناتجــــ )الغلــــةفــــي قــــد افال(

 ارذمرتبـــة بـــ تـــأثيردراســـة  )4، أثنـــاء التخـــزينو ات مرتفعـــة المصـــابة بشـــدّ 
  بمرض النقطة السوداء. وشدتها نسبة اإلصابةفي  /البطاطسالبطاطا

  
  مواد البحث وطرائقه

  
  غربلة األصناف 

درنات واستخدمت فيها  2009عام لريفية في العروة الخ ت التجربةفذّ نُ 
 أصنافعدة مم من  55- 45 بحجم، Aمرتبة  ،بطاطا/بطاطس

ال تحمل أعراضًا  ،)نيال، مارفونا، دراجا، سبونتا، بورين، أغريا، ليزتايب(
الدرنات عن  كسر طور سكون تم. ظاهريًة لمرض النقطة السوداء

 5لمدة  المليونجزء ب 10الجبريليك تركيز  طريق معاملتها بحمض
 35في أكياس بالستيكية سوداء (قطرها زرعت الدرنات  .)1دقائق (

سم) تحتوي على خلطة معقمة مؤلفة من تربة طينية حمراء ورمل 
تحت الظروف تركت  ،)، حجم، حجم(حجم 1:1:1وتورب بنسبة 

 أعديت .جميع الدرناتمن يومًا حتى تكامل االنبثاق  20لمدة الطبيعية 
 ةــــــــــــــاألكثر شراس صطناعيًا باستخدام لقاح معدي من العزلةالنباتات ا

Cc23  قرية شيخ المصابة في  الصنف سبونتانباتات من (المعزولة
 Colletotrichumالفطر  من )1 جدول ،حماهإدريس، محافظة 

coccodes بوغ/مل عن طريق الري بالمعلق البوغي  510×5بتركيز
 )ت دفعة واحدة بجوار المنطقة التاجيةعطيأُ (مل/ نبات  200 بمعدل

. صممت التجربة وفق تصميم إعداءوتركت مكررات الشواهد بدون 
درنات  10ومكررات لكل صنف  3القطاعات العشوائية الكاملة بواقع 

زراعة في التجربة تحت الظروف الطبيعية لل كررتفي كل مكرر. 
الزمة (ري، قدمت عمليات الخدمة ال .2010عام لعروة الربيعية ال

تمت مراقبة ظهور أعراض . تسميد، عزيق) في المواعيد المناسبة
حسبت . المرض على النباتات أسبوعيًا لمعرفة موعد ظهور أول إصابة

 100لمجموع الخضري لكل صنف بعد على انسبة اإلصابة وشدتها 
   :وفق المعادلة التاليةمن الزراعة  يوم

  
   100× )لنباتاتلالكلي عدد الصابة/عدد النباتات الم( %= نسبة اإلصابة

  

قومت شدة اإلصابة على المجموع الخضري باستخدام سلم 
ال توجد أعراض  =0 :ما يليك) 5( 4 إلى 0تقييس خماسي من 

  تهدل األوراق وذبولتمثلت ب إصابة ضعيفة =1 ؛والنبات سليم
إصابة  =2 ؛من المجموع الخضري بدون إثمارات للفطر 10%–1

% من المجموع الخضري 25–11ذبول وجفاف ب تمثلت متوسطة
وجود إثمارات عدم وتحوله إلى اللون البني مع بقاء الساق خضراء و 

من المجموع  %50–26ذبول وجفاف تمثلت ب إصابة شديدة =3 ؛الفطر
ثمارات الفطر على إل ضعيف وجودو الساق خضراء  بقاء مع الخضري

ذبول وجفاف تمثلت ب إصابة شديدة جداً  =4 ؛الجزء السفلي من الساق
% من المجموع الخضري وظهور إثمارات الفطر على 51أكثر من 

 الساق والجذور، أو موت النبات بالكامل وتحلل الجذر والمنطقة التاجية
 100بعد . كما حصدت درنات كل صنف من األصناف المزروعة )5(

ثم حسبت نسبة اإلصابة على الدرنات باستخدام المعادلة سابقة  يوم،
الذكر وقومت شدة اإلصابة على الدرنات المحصودة باستخدام سلم 

وجد يالدرنة سليمة وال  = 0لما يلي، وفقاً ) 5( 4-0تقييس خماسي 
% من سطح الدرنة 10–1إصابة ضعيفة تشمل  =1 ؛أعراضعليها 

وسطة تشمل إصابة مت =2؛ مع وجود أو عدم وجود إثمارات الفطر
  ؛يف إلثمارات الفطر% من سطح الدرنة بوجود ضع25–11
% من سطح الدرنة بوجود متوسط 50–26إصابة شديدة تشمل  =3

% من سطح 51تشمل أكثر من  إصابة شديدة جداً  = 4؛إلثمارات الفطر
الدرنة بوجود كثيف إلثمارات الفطر. قدر معامل شدة اإلصابة على 

  :المجموع الخضري والدرنات باستخدام المعادلة التالية
  

= %R  (a × b)∑   ×100  
N × K  

  

المصابة ضمن  (أو الدرنات) = مجموع النباتات∑ (a×b)حيث: 
 ،شدة اإلصابة = R ،المكرر مضروبة بدرجة إصابتها وفق سلم التقييس

= N ضمن كل  أو عدد الدرنات المفحوصة عدد النباتات المختبرة
  . )4( أعلى درجة إصابة في السلم K= معاملة،

  
  نياليالصنف بعلى  تطور المرض دراسة

مم  55- 45 بحجمنيال يمن الصنف ب بطاطا/بطاطسزرعت درنات 
تحمل أعراضًا ظاهرية لمرض النقطة السوداء (شدة متوسطة) في تربة 

 درنات مصابة 10و ،مكررات 6معقمة مماثلة للتربة سابقة الذكر بواقع 
 Cc23مكررات بمعلق بوغي من العزلة  3أعديت  .مكرر كل في

  تركتو  السابقة ذاتها)الطريقة (ب بوغ/مل 510×5 كيزبتر  )1 (جدول
 تأخذ .)شاهد( مصابة غيردرنات إلى إضافة  ،إعداء بدون مكررات 3

قراءات نسبة اإلصابة وشدتها على المجموع الخضري أسبوعيًا وحتى 
نسبة  حسبت .تطور المرض ىمنحننهاية عمر النبات وذلك لدراسة 

 تصميم وفق نفذت التجربة .سابقةوفق المعادالت ال اتهشدو اإلصابة 
ق القياسية ائالطر ب وحللت النتائج إحصائياً  الكاملة العشوائية القطاعات

  لهذا التصميم.
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 على نباتاتشدتھا بمرض النقطة السوداء و نسبة اإلصابة .1 جدول
ً  ، البطاطا/ البطاطس بعزالت مختلفة من الفطر المعداة اصطناعيا

Colletotrichum coccodes ي سورية.ف  
Table 1. Incidence and severity of potato black dot disease 
on potato, artificially inoculated with different isolates of 
Colletotrichum coccodes from Syria.  
 

  )الصنف( مصدر العزلة
Isolate source (variety) 

اسم 
  العزلة

Isolate 
code

نسبة 
 اإلصابة
(%)  

Incidence 
(%) 

شدة 
 اإلصابة
(%)  

Severity 
(%)

  )بينيال( كفرنوران-حلب
Aleppo-Kafarnouran 
(Benella) 

Cc3 10033.3 cd

  )أطلس( الھبيط-إدلب
Idlib-Alhabeet (Atlas) 

Cc 13 10048.3 bc

  )سبونتا( شيخ إدريس-حماه
Hama-Shikh Edrees 
(Spounta) 

Cc 2310076.7 a

  )بورين( كفرنبوده-حماه
Kafranboda-Hama 
(Borien)

Cc 8310068.3 ab

LSD at 0.05 لعزالت ل)Isolates(  27.05 ــــ 

CVــــ  16.7 

القيم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال 
5%  

Means followed by the same letters in the same column are not 
significantly different at P=0.05. 

  
  تحت الظروف الطبيعيةفقد الغلة تقدير 
نيال تحمل يبو  سبونتا يصنف كل منمن  بطاطا/بطاطسنبات  50 قلع

وفق سلم التقييس الخماسي (أعلى شدة إصابة بمرض النقطة السوداء 
لمسح الحقلي ا هاوذلك من بعض حقول المزارعين التي شمل )المعتمد
والعروة الربيعية لعام  2009ي العروتين الربيعية والخريفية لعام المنفذ ف
)، علمًا أن معامل شدة اإلصابة بالمرض في هذه الحقول 6( 2010
جميع النباتات التي تم قلعها لتقدير أن و  ،%)75-70( مرتفعاً  كان

 ومصابة بمرض النقطة السوداء فروعثالثة  مكونة من كانتإنتاجيتها 
من كل حقل  قلع .)المعتمد في السلم الخماسي شدةأعلى ( مرتفعةشدة ب

إصابة أعراض  اال تظهر عليه( اً سليم اً نبات 50من الحقول السابقة 
ثالثة أفرع أيضًا. كررت هذه الطريقة  لكل منهامرض النقطة السوداء) ب

مكررات في كل عروة ولكل من  3في العروات الثالث وبمعدل 
النسبة و  ت نسبة اإلصابة على الدرناتبحس نيال.يبو  الصنفين سبونتا

  كما يلي:عند كل صنف  فقد الغلةل المئوية
  

  %= فقد الغلة
وزن  - نبات غير مصاب 50وزن درنات 

  100×   نبات مصاب 50درنات 
  نبات غير مصاب 50وزن درنات 

  

  النظامية التخزينتحت ظروف الخسارة  تقدير
مم،  70- 50يال، حجومها نيتم اختيار درنات من الصنفين سبونتا وب

حسب سلم التقييس الخماسي ( 4و 1ومصابة طبيعيًا بشدة إصابة 
ضمن  حدةخزنت درنات كل صنف ولكل شدة على . )كرذسابق ال

 ورطوبةس ° 3 درجة حرارة عندسم  20×25 أطباق من الفلين أبعادها
) شاهد( مصابة غير. كما خزنت درنات اً أسبوع 20لمدة  %80نسبية 

ولمدة ذاتها ظروف التخزين تحت ن الصنفين السابقين من كل م
بمعدل  ت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملةذمماثلة. نف

درنات في كل مكرر.  5مكررات عند كل شدة وعند كل صنف و 3
التخزين وبعده لكل مكرر من المكررات. وحسبت  قبل وزنت الدرنات

شدة مرضية عند كل عند كل صنف و النسبة المئوية للخسارة في الوزن 
  كما يلي:

   

  = نقص الوزن (%)
وزن  - وزن الدرنات قبل التخزين
  100×   الدرنات بعد التخزين

  وزن الدرنات قبل التخزين

  
  المرضفي تطور ار ذتأثير مرتبة البـ

مــن ، مــم 55-45، قطرهــا نــياليصــنف بمــن البطاطــا  درنــاتزراعــة تــّم 
تــم ( Aومرتبــة  Elite ومرتبــة إيليــت Super Eliteمرتبــة ســوبر إيليــت 

 وغيـر مصـابة بـالفطرالمؤسسة العامة إلكثار البذار من الحصول عليها 
Colletotrichum coccodes(، في أكياس بالستيكية تحوي تربة معقمة 

وفــــق  لــــكذو ،كــــورة فــــي تجربــــة غربلــــة األصــــناف)ذالمـــــذاتهــــا الطريقــــة ب(
ار ذبــمرتبـة مكـررات لكـل  3عـدل تصميم القطاعـات العشـوائية الكاملـة بم

 )1 (جــدول Cc23العزلــة بالنباتــات أعــديت درنــات فــي كــل مكــرر.  5و
 بوغ/مـــــل 510×5بتركيـــــز  Colletotrichum coccodesمـــــن الفطـــــر 

ت قــراءات نســبة اإلصــابة وشــدتها ذأخـــ. كــورة أعــالهذالمـــذاتهــا الطريقــة وب
ل شـدة ب معام، كما حسيوم من الزراعة 100على النبات والدرنات بعد 
حللت النتائج إحصائيًا  المعادلة السابقة.وفق  اإلصابة للدرنات والنباتات

 ANOVA وجــدول تحليــل التبــاين Genstat 12باالعتمــاد علــى برنــامج 
  %.5إحتمال عند مستوى  (LSD) النتائج وفق أقل فرق معنويمت و وق
  

   والمناقشة النتائج
  

  غربلة األصناف
 بطـــــــاطسالبطاطا/ال جميـــــــع أصـــــــنافأن  )2 (جـــــــدول أظهـــــــرت النتـــــــائج

مــع مطــر ذلــك ويتوافــق  لإلصــابة بمــرض النقطــة الســوداءقابلــة المختبــرة 
نسـبة اإلصـابة  فيمـا بينهـا مـن حيـث األصناف تباينتوقد ، )6( وآخرون
 2009فـــي العـــروتين الخريفيـــة  والـــدرنات النبـــات مـــن كـــل علـــىوشـــدتها 
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نسـبة وصلت حيث  يالنيالصنف بوبلغت أقصاها عند . 2010والربيعية 
 2010والربيعيــة  2009فــي العــروتين الخريفيــة  اتلنباتــعلــى اصــابة اإل

، %55و %100 ، وعلــى الــدرنات، علــى التــوالي%53.3و %100إلــى 
األصـــــناف نباتـــــات ودرنـــــات علـــــى التـــــوالي. كمـــــا تباينـــــت نســـــبة إصـــــابة 

نســبة إصــابة  تراوحــت ذإ ،تبــرة بفــروق معنويــة ضــمن العــروة الواحــدةالمخ
نـــيال يفـــي الصـــنف ب %100بـــين  2009نباتـــات فـــي العـــروة الخريفيـــة ال
كانـــت نســــبة إصـــابة النباتـــات فــــي بينمـــا فـــي الصـــنف مارفونــــا.  %60و

وبلغــــت  2009فــــي العــــروة الخريفيــــة  منهــــا قــــلأ 2010العــــروة الربيعيــــة 
فـــــي الصــــــنف ليزيتــــــا وأدناهــــــا ) %53.3نــــــيال (يأعالهـــــا فــــــي الصـــــنف ب

فـي العـروة الخريفيـة  ة إصـابة الـدرناتنسـب وقد لـوحظ ارتفـاع. )26.7%(
، وقـد سـجلت أعلـى نسـبة 2010العـروة الربيعيـة معها في  مقارنة 2009

 2009الخريفيـــة  نعـــروتيكلتـــا الفـــي  بينـــيالإصـــابة فـــي درنـــات الصـــنف 
ــــــة  ــــــا 2010والربيعي ــــــوالي، %55و %100 حيــــــث بلغت  تــــــاله، علــــــى الت

 2009الخريفيـة  في العـروة ) بفارق معنوي كبير%53.1( الصنف ليزيتا
وبفـــارق معنـــوي  2010) فـــي العـــروة الربيعيـــة %16.7والصـــنف أغريـــا (
درنـــات األصـــناف مارفونـــا علـــى إصـــابة وجـــود ســـجل يكبيـــر أيضـــًا. ولـــم 

نسـبة إصـابة درنـات  كمـا أن ،2009ودراجا وسبونتا في العروة الخريفيـة 
 حيـــث 2010ه األصـــناف كانـــت منخفضـــة جـــدًا فـــي العـــروة الربيعيـــة ذهـــ

ارتفـــاع علـــى الـــرغم مـــن  ،علـــى التـــوالي ،%1.7، %1.7، %3.3 بلغـــت
فــــي  لمجمــــوع الخضــــري لهــــذه األصــــنافاعلــــى  وشــــدتهاصــــابة اإلنســــبة 

  .)2 (جدول كورتينذالعروتين الم
انعكســت النتــائج ذاتهــا علــى شــدة اإلصــابة، حيــث بلغــت أقصــاها 

، تـاله 2009) فـي العـروة الخريفيـة %78.3عند نباتـات الصـنف بينـيال (
ــــورين (الصــــ ــــا (%76.7نف ب ) والصــــنف ســــبونتا %75) والصــــنف ليزيت

) بدون فروق معنوية فيما بينها، بينما كانت شدة اإلصـابة أقـل 73.3%(
) وأغريــا %45) ومارفونــا (%68.3نســبيًا عنــد كــل مــن أصــناف دراجــا (

 2010أمـا فـي العـروة الربيعيـة  .هـابين معنويـة الفـروق) وكانـت 43.3%(
ة منخفضـــة نســـبيًا عنـــد جميـــع األصـــناف حيـــث فقـــد كانـــت شـــدة اإلصـــاب

، تـــــاله الصـــــنف ســـــبونتا نـــــياليب الصـــــنف نباتـــــات علـــــى %38.3بلغـــــت 
) بفــارق غيــر معنــوي، بينمــا كانــت الفــروق معنويــة بينهــا وبــين 31.7%(

، وكــذلك للصــنفين %)28.3(كــل مــن األصــناف مارفونــا ودراجــا وبــورين 
  على التوالي. ،%21.7و %25أغريا وليزيتا حيث بلغت شدة اإلصابة

  
 Colletotrichumالفطر من  Cc23بالعزلة المعداة اصطناعياً  ،شدتھا بمرض النقطة السوداء على بعض أصناف البطاطاو نسبة اإلصابة .2جدول 

coccodesحلب، سورية.، 2010و الربيعية  2009الخريفية  تين، خالل العرو  
Table 2. Incidence and severity of potato black dot disease on some potato varieties, artificially inoculated with Cc23 isolate 
of Colletotrichum coccodes, of the 2009 autumn and 2010 spring sown potato, Aleppo, Syria. 

 

  األصناف
Varieties 

 Tubersالدرنات  Plantsالنباتات 
  )%نسبة اإلصابة (

Incidence (%)  
  )%( دة اإلصابةش

Severity (%) 
  )%نسبة اإلصابة (

Incidence (%) 
  )%( شدة اإلصابة

Severity (%) 
  خريفية 

autumn 
2009  

  ربيعية
Spring 
2010 

 المتوسط
Means 

  خريفية 
autumn 

2009  

  ربيعية
Spring 
2010 

 المتوسط
Means 

 خريفية 
autumn 

2009  

  ربيعية
Spring 
2010 

 المتوسط
Means 

 خريفية 
autumn 

2009  

  ربيعية
Spring 
2010 

 المتوسط
Mean 

  بينيال
Benella 

100.0 a 53.3 a 76.7 78.3 a 38.3 a 58.3  100.0 a 55.0 a 77.5 40.1 a 23.3 a 31.7  

  مارفونا
Marfona 

60.0 cd 40.0 bc 50.0 45.0 f 28.3 bc 36.7 0.0 de 3.3 cde 1.7 0.0 de 0.8 bcde 0.4 

  دراجا
Draga 

86.7 b 46.7 ab 66.7 68.3 bcde 28.3 bc 48.3 0.0 de 1.7 cdef 0.9 0.0 de 0.4 bcdef 0.2 

  سبونتا
Sponta 

86.7 b 46.7 ab 66.7 73.3 abcd 31.7 ab 52.5 0.0 de  1.7 cdef 0.9 0.0 de 0.8 bcde 0.4 

  بورين
Borien 

86.7 b 46.7 ab 66.7 76.7 ab 28.3 bc 52.5 10.3 d 5.0 bcd 7.7 2.6 cd 2.1 bcd 2.4 

  أغريا
Agria 

66.7 c 46.7 ab 56.7 43.3 fg 25.0 bcd 34.2 32.4 c 16.7 b 24.6 9.5 bc 7.1 b 8.3 

  ليزيتا
Liseta 

86.7 b  26.7 d 56.7 75.0 abc 21.7 cde 48.4 53.1 b 10.0 bc 31.6 16.3 b 4.6 bc 10.5  

LSD at 5%  
األصناف

Varieties 

12.56 9.44 12.56 9.44 

CV% 10.5 17.1 10.5 17.1 
  %5القيم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال 

Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
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شدة اإلصابة على الدرنات قد بلغت  أظهرت النتائج أن اكم
الصنف  درنات عند 2009 الخريفية العروة في %)40.1(صاها أق

 %)9.5(وأغريا  %)16.3(ليزيتا بينيال، تلته بفارق معنوي األصناف 
. وقد لوحظ انخفاض شدة اإلصابة على درنات جميع %)2.6(وبورين 

وبلغت أقصاها  2010األصناف المختبرة في العروة الربيعية 
عند الصنف دراجا.  %)0.4( هاعند الصنف بينيال وأقل %)23.3(

يتضح من هذه النتائج أن جميع األصناف المختبرة قابلة لإلصابة 
بالمرض وال توجد أصناف مقاومة على الرغم من الفروقات في قابليتها 

، مما يحتم )23، 21دراسات سابقة ( ه النتيجة معذلإلصابة. وتتفق ه
الخطير في  لهذا المرض مقاومة مصادر وراثيةضرورة البحث عن 

األصناف السورية المحلية والمستوردة علمًا أن بعض الدراسات تحدثت 
وسوق بعض األصناف  درناتللمرض في مقاومة عن وجود صفة ال

)20 ،23.(  
أن نسبة اإلصابة وشدتها عند معظم  2 جدولال ويالحظ من

مقارنة بالعروة  2009األصناف كانت مرتفعة في العروة الخريفية 
التي  )النهار(فترات اإلضاءة  لك إلى طولذوقد يعزى  2010الربيعية 

تتعرض لها النباتات في العروة الربيعية مقارنة معها في العروة الخريفية 
)، وهو ما يتفق مع نتائج دراسات سابقة أظهرت تأثير اإلضاءة في 27(

  ).28 ،26تطور المرض (
  

  منحنى تطور المرض
زراعة  يومًا من 70بعد  نباتاتعلى ال بالظهور المرضبدأت أعراض 

وبلغت ، )1 (شكل في تربة معقمةنيال يصنف بمصابة من درنات 
، على التوالي. %1.67و %6.66 الفترة هذه فينسبة اإلصابة وشدتها 

بشكل متسارع وازدادت شدة النباتات المصابة أعداد بعدها  تزدادا
 ى وصلت إلىحت عمر النباتات مع تقدم اً طرداألعراض المرضية عليها 

وٕالى يوم على الزراعة  100، على التوالي بعد مرور %50و 80%
حيث  ،)من الزراعة اً يوم 120(بعد  النباتات عمر نهاية في 100%

وهو  %95 عليها أصيبت جميع النباتات المزروعة وبلغت شدة اإلصابة
الدرنات المصابة في نقل العدوى للنباتات المنبثقة دور  أهمية ما يؤكد

  .)26، 5(ا عنه
درنات مصابة من  التي استخدمت فيها ،المعاملة الثانيةفي أما 
 Colletotrichumبالفطرمعداة  نيال) في تربةياته (بذالصنف 

coccodes،  55بعد (على النباتات أعراض اإلصابة مبكرًا ظهرت فقد 
 السابقةبالمعاملة مقارنة أسبوعين أي قبل حوالي ) الزراعةمن  يوماً 
 %6.67 هذه الفترة نسبة اإلصابة وشدتها في بلغت دقو  ،)2 (شكل

 تقدمنسبة اإلصابة وشدتها طردًا مع وازدادت . ، على التوالي%1.67و
على أيام  105بعد مضي النباتات  حتى ماتت جميع عمر النباتات

أن  اأكدو  نيذال )31، 4باحثين سابقين ( نتائج معذلك توافق يو  زراعتها.
بعد النصف الثاني من على النباتات تظهر  بالمرض أعراض اإلصابة

توقف نمو . وتشير الدراسات إلى أن المرض يسبب عمر النبات
زداد تكما ، السكريات إلى الدرنات الناضجةوانتقال  المجموع الخضري

 حمض الجاسمونيكو  Ethylene اإلثيلينكمية الهرمونات النباتية (
Jasmonic acid(  التي لها دور كبير في تطور النبات و داخل أنسجة

،  من شيخوخة النباتاتفتبكر  )24ونضجها (درنات التطور النبات و 
اإلشارات التي تشجع نمو الفطر واستعماره ألنسجة النباتات كما تزداد 
 أبواغ على إنباتالمحفز  Ethylene اإلثيلين ازدياد إنتاجمن خالل 

ثم يخترق  )Appressorium ()23( عضو اإللتصاقوتشكيل الفطر 
   .)28(  ور والمجموع الخضريذالج األنسجة ويدخل إلى

  

  
  

تطور مرض النقطة السوداء على نباتات البطاطا/البطاطس  .1شكل 
 Colletotrichum الناتجة عن درنات (صنف بينيال) حاملة للفطر

coccodes،  في تربة معقمة.ومزروعة  
Figure 1. Development of black dot disease on potato 
plants (Benella variety), resulting from tubers infected with 
Colletotrichum coccodes, and planted in sterilized soil. 

  
األحداث تطور مع على النبات المرض أعراض تطور ويتزامن 
القريبة من  كما أن للظروف البيئية. )19(بداخله الفيزيولوجية 

) في س° 21.9، س° 23.1( الحرارة درجةك )3(جدول  جيةذالنمو 
، على التوالي 2009 /أكتوبروتشرين األول /سبتمبرشهري أيلول
 /نوفمبر) في شهر تشرين الثاني%54.2( لرطوبة النسبيةباإلضافة ل

في شهري  )مم 125 ،مم 42.5( المتزايدة الهطل المطريكمية و  2009
 وقصر النهار 2009لعام  /ديسمبروكانون األول نوفمبر/تشرين الثاني

أعراضه  ظهوردورًا كبيرًا في تسريع تطور المرض و  في العروة الخريفية
ارتفاع شدة اإلصابة والظهور  ويعزى ).22على النباتات المصابة (

إلى  معداةمصابة في تربة درنات  ةعازر  عندالمرض المبكر ألعراض 
في معظمه كون تي يذوال اح المعدي في التربةوجود كمية أكبر من اللق
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دور الالتي لها  )30( للفطر )Microsclerotia( الحجريةت ايمجسلمن ا
ا الرأي يتعارض ذلكن ه ).22 ،18وتطوره ( كبر في إحداث المرضاأل
ين اعتبروا أن مصادر ذ) ال9( آخرونو  Dashwood ما نشره مع

  شدة المرض.في العدوى ليس لها أي تأثير 
  

 
تطور مرض النقطة السوداء على نباتات البطاطا/البطاطس  .2شكل 

 Colletotrichum الناتجة عن درنات (من الصنف بينيال) حاملة للفطر
coccodes  في تربة معداة بالعزلةومزروعة Cc23.  

Figure 2. Development of black dot disease on potato 
plants (Benella variety), resulting from tubers infected with 
Colletotrichum coccodes, and planted in soil inoculated 
with Cc23 isolate. 

  

  الغلةفقد 
سلبي واضح لمرض النقطة  ) إلى وجود تأثير4أشارت النتائج (جدول 

ين تم بينيال وسبونتا، اللذ بطاطسالبطاطا/الالسوداء في غلة صنفي 
تقويمها في هذه الدراسة، فقد بلغ أعلى فقد للغلة فيهما في العروة 

وعند الصنف  %38.9، وكانت عند الصنف بينيال 2010الربيعية لعام 
. لم تكن هناك فروق معنوية في فقد الغلة عند كال %38.3سبونتا 

، بينما كانت الفروق معنوية عند 2009الصنفين في العروة الربيعية 
، %28.6حيث بلغت  2009صنفين في العروة الخريفية لعام كال ال

على التوالي. وهناك العديد من الدراسات التي تؤيد النتائج  ،9.2%
ا الفقد في الغلة لوجود كمية ذ). ويمكن أن يعزى ه28، 27السابقة (

كبيرة من اللقاح المعدي المثابر في التربة إذ من الممكن أن تحافظ 
في التربة  )Microsclerotia( سيمات الحجريةمن الج %50أكثر من 

سم  20-10سنوات على عمق  8إلى  4تتراوح بين لمدة  على حيويتها
اتباع دورات زراعية ). لذا نرى أنه من الضروري 11من سطح التربة (

مع  رة والبازالءذتتناوب فيها محاصيل القمح والشعير وال
ي في الترب الموبوءة ، لتخفيض كمية اللقاح المعدبطاطسالبطاطا/ال

كون هذه المحاصيل التصاب أو أنها عوائل ضعيفة للفطر الممرض 
)19.(  
  

)، الرطوبة النسبية س°متوسط درجة الحرارة الشھرية ( .3 جدول
الشھرية (%)، الھطل المطري الشھري (مم) في محافظة حلب خالل 

  .2010و 2009عروات 
Table 3. Means of monthly temperature (C°), relative 
humidity (%) and precipitation (mm) in Aleppo province 
during 2009 and 2010 growing seasons.. 
 

  والعام الشھر
Month and year 

درجة 
 الحرارة

  )س°(
Temp. 
(C°) 

الرطوبة 
 النسبية
(%)  
RH 
(%)  

 الھطل المطري
  (مم)

Precipitation 
(mm) 

2009      
 January5.5  53.8 51.3  ركانون الثاني/يناي

 February13.4 61.9 97.8  شباط/فبراير
 March13.4 58.3 56.6  آذار/مارس 
 April13.4 54.5 26.8  نيسان/أبريل
 May18.8 54.7 19.9  أيار/مايو

 June25.5 39.6 17.5  حزيران/يونيو
  July27.7 39.6 0.0  تموز/يوليو
 August28.8 37.3 0.0  آب/أغسطس

 Sept.23.1 43.8 5.5  يلول/سبتمبرأ
 Oct.21.9 41.3 28.0  تشرين األول/أكتوبر

 Nov.13.1 54.2 42.5  /نوفمبرتشرين الثاني
 Dec.9.7 62.7 125  كانون األول/ديسمبر

2010      
 January8.8 64.1 88.1  كانون الثاني/يناير

 February10.3 58.2 57.5  شباط/فبراير
 March13.5 49.6 32.6  آذار/مارس 
 April15.5 45.9 41.2  نيسان/أبريل
 May21.0 42.4 8.0  أيار/مايو

 June26.1 39.9 0.0  حزيران/يونيو
 July28.5 40.1 0.0  تموز/يوليو
 August31.0 40.3 0.0  آب/أغسطس
 Sept.26.4 43.4 0.0  أيلول/سبتمبر

  
ي عند صنفغلة وفاقد الالدرنات  نسبة المئوية إلصابةال .4جدول 

ً بمرض النقطة  ينالمصاب)وسبونتا،بينيال البطاطا/البطاطس،  طبيعيا
  .السوداء خالل ثالث عروات

Table 4. Yield reduction and tuber infection of potato cvs 
Benella and Sponta, naturally infected with Colletotrichum 
coccodes, during three growing seasons. 
 

  العروة
Sowing date 

  فقد الغلة (%)
Yield reduction 

(%) 

  إصابة الدرنات (%)
Tuber Infection 

(%) 
  بينيال

Benella 
  سبونتا

Spounta 
  بينيال

Benella 
  سبونتا

Spounta 
 Spring  37.5 ab 34.2 ab 77.3 a 51.3 abc  2009ربيعية 
 Autumn 28.6 c 9.2 c 41.3 c 58.5 a  2009خريفية 
 Spring  38.9 a 38.3 a 76.1 ab 56.7 ab  2010ربيعية 
 Means  35 27.2 64.9 55.5  المتوسط

LSD at 0.05   
 )sowings(العروات 

7.22 12.97 

CV 12 12.5 
القيم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال 

5%  
Means followed by the same letters in the same column are not 
significantly different at P=0.05. 
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نيال يالصنف بمن  المصابة بلغت النسبة المئوية للدرناتكما 
 2009 لعاميفي العروتين الربيعيتين  التوالي على ،%38.9و 37.5%

جدر وت كورتين.ذمعنوية بين العروتين الم ، ولم توجد فروق2010و
قد  2009لعام بة إصابة الدرنات في العروة الخريفية أن نس اإلشارة إلى

بفارق معنوي كبير مقارنة مع العروتين الربيعيتين. أما  %41.3بلغت 
روة بالنسبة لدرنات الصنف سبونتا، فقد كانت أعلى نسبة إصابة في الع

في العروات  فيما بينها غير معنوية وكانت الفروق 2009الخريفية 
  الثالث.
نقص في وزن معدل أعلى  أن 5 جدولال نتائج فيال منيالحظ و 

مصابة سبونتا  من الصنف درنات عند تخزين %7.82الدرنات بلغ 
)، تاله بفارق معنوي 4بمرض النقطة السوداء بشدة مرتفعة (شدة 

). وكان الفارق معنويًا عند %2.62اتها (ذنيال عند الشدة يالصنف ب
، حيث كان نقص الوزن مقارنة كل من الصنفين السابقين مع شاهده

  .%0.52نيال يبالصنف وعند شاهد  %0.48 سبونتا الصنف عند شاهد
من ) 1 شدة( ضعيفة بشدة المصابةدرنات الوكان نقص وزن 

معنويًا عند  ،، على التوالي%1.36و %1.53نيال يالصنفين سبونتا وب
مقارنة كل صنف مع شاهده، وغير معنوي عند مقارنة الصنفين مع 

  .ذاتها عند الشدة لبعضبعضهما ا
  

  المرضار في ذتأثير مرتبة الب
أن نسبة اإلصابة وشدتها على النباتات  )6أظهرت النتائج (جدول 

، حيث A والدرنات، قد بلغت أقصاها عند زراعة درنات من مرتبة
والدرنات  %33.3و %80بلغت نسبة اإلصابة وشدتها على النباتات 

كانت نسبة اإلصابة وشدتها بينما  .، على التوالي%19و 34.7%
منخفضة جدًا على نباتاتها ودرناتها عندما زرعت درنات من مرتبة 

 Aمقارنة مع مرتبة  وبفروق معنوية كبيرة Super Elite)( سوبر إيليت
ه ذوتتوافق ه .(Elite)إيليت مع مرتبة وبفروق غير معنوية مقارنة 

  ).18وآخرون ( Nitzanكره ذالنتائج مع ما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند تخزين درنات من  للخسارة في الوزننسبة المئوية ال .5 جدول
وسبونتا، مصابة طبيعياً بمرض النقطة بينيال  /البطاطس،ي البطاطاصنف

 20% ولمدة 80س ورطوبة نسبية ° 3 عندالسوداء بشدات مختلفة، 
  .أسبوع

Table 5. Tuber weight loss of potato Benella and Spounta 
varieties, naturally infected with black dot disease with 
different severity levels and  stored for 20 weeks at 3°C and 
80% relative humidity. 
 

  الصنف
Variety 

  المعاملة
Treatment 

  نقص الوزن (%)
Weight loss (%) 

  سبونتا
Sponta 

  (الشاھد) 0المرض= شدة 
Severity= 0 (Control) 

0.48 ef 

  1= شدة المرض
Severity =1 

1.53 c 

  4شدة المرض =
Severity =4 

7.82 a 

  بينيال
Benella 

  (الشاھد) 0المرض= شدة 
Severity =0 (Control) 

0.52 e 

  1المرض= شدة 
Severity =1 

1.36 cd  

  4المرض= شدة 
Severity =4 

2.62 b 

LSD at 0.05  المعامالت)Treats × (األصناف 
)Varieties( 

0.74  

CV 13.3 
لقيم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال ا

5%  
Means followed by the same letters in the same column are not 
significantly different at P=0.05 

  
  

على نباتات  شدتھا بمرض النقطة السوداءو نسبة اإلصابة .6 جدول
المزروع من بذار مراتب ، ودرنات صنف البطاطا/ البطاطس بينيال

‘ حلب ،من الفطر الممرض Cc23بالعزلة اصطناعياً  معدىالمختلفة، و
  سورية.

Table 6. Incidence and severity of potato black dot disease 
on plants and tubers of potato Benella variety, planted from 
different seed classes, and artificially inoculated with Cc23 
isolates of Colletotrichum coccodes, Aleppo, Syria. 
 

  مرتبة البذار
Seed class 

 Tubers  الدرنات Plants  النباتات
نسبة 
 اإلصابة
(%)  

Incidence 
(%) 

شدة 
 اإلصابة
(%)  

Severity 
(%)  

نسبة 
 اإلصابة
(%)  

Incidence 
(%) 

شدة 
 اإلصابة
(%)  

Severity 
(%)  

  سوبر إيليت
Super Elite 

6.7 c 1.7 bc 1.3 bc 0.3 bc 

  إيليت
 Elite   

26.7 b 8.3 b 8.0 b 4.3 b 

 Aمرتبة 
 Class A   

80.0 a 33.3 a 34.7 a 19.0 a 

LSD at 0.05 
 المعامالت

)Treats( 

15.14  11.79  15.14 11.79  

Cv 14  82 14 82 
م المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال القي
5%  

Means followed by the same letters in the same column are not 
significantly different at P=0.05. 
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 Abstract 

Matar, M., A.A. Alkrj and A. T. Abbas. 2013. Reaction of some potato cultivars to black dot disease (Colletotrichum 
coccodes) and the effect of the disease and seed category on yield loss. Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 243-251. 

Seven potato varieties were screened for resistance to black dot disease. Disease progress curve was studied on plants resulting from 
tubers infected with Colletotrichum coccodes, and planted in sterilized soil and inoculated with the isolate Cc23. Losses caused by black dot 
disease, on cvs “Benella” and ”sponta” varieties, were estimated under field and storage conditions. Impact of seed class on incidence and 
severity of the disease were also studied. Results showed that all potato varieties tested were susceptible to infection with the black dot 
disease. The highest disease severity was reported on “Benella” plants (58.3%) and tubers (31.7%), respectively. Disease symptoms 
appeared on “Benella” plants 70 days after planting in sterilized soil, and 55 days after planting in soil inoculated with the Cc23 isolate. 
Disease incidence and severity increased with plant age. Yield reduction in infected farmers’ fields, planted with “Benella” and “Sponta” 
varieties, were 35% and 27.2%, respectively. The highest disease incidence and severity were observed on cv Benella (class A) plants (80% 
and 33.3%) and on the tubers harvested from them (34.7 and 19%), respectively. 
Keywords: Potato, black dot disease, yield reduction, potato varieties, Colletotrichum coccodes. 
Corresponding author: M. Matar, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Syria, Email: 

dr.mmatar59@yahoo.com  
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