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 الملخص
 

تم الحصول علٌها من   Botrytis cinereaر استخدمت فً هذه الدراسة خمس عزالت من الفط 
، وقد OLAو الوسط الغذائً  PSAالعفن الرمادي، نمٌت هذه العزالت على الوسط الغذائً أبصال مصابة ب

وأعطت اقل نسبة تجرثم وأجسام  PSAعلى الوسط كانت األسرع فً النمو  B4أظهرت النتائج أن العزلة 
التً أعطت اقل مساحة نمو قطري وأكثر تركٌز  B5نة بالعزلة حجرٌة صغٌرة عند حافة المستعمرة مقار

أصناف من البصل وهً البصل األحمر  3لقاحً وتمٌزت بإنتاج أجسام حجرٌة كبٌرة، وعند اختبار حساسٌة 
(Red creol( البصل األبٌض ،)Texas Early Granoًو البصل األصفر أو الذهب ) (Spaniol) 

لمرض تحت ظروف العدوى الصناعٌة ولم إلصابة باف فً درجة قابلٌتها للإلصابة بالمرض اختلفت األصنا
أما الصنف األحمر فكان مقاوماً، لإلصابة تسجل أصناف منٌعة وكان الصنفٌن األصفر واألبٌض أكثر حساسٌة 

فً حٌن كانت العزالت  B4أكثر العزالت المختبرة  شراسة فً إحداث العفن ٌلٌها العزلة  B5وكانت العزلة 
 .بدرجات أقل ألخرى متقاربة فً إحداث العفنا

 ، أمراض ما بعد الحصاد، البصل. Botrytis cinereaالعفن الرمادي،  كلمات مفتاحية:
 

 المقدمة
 

تعد أمراض ما بعد الحصاد من أهم المشكالت المرضٌة التً تعتري الحاصالت الزراعٌة فً لٌبٌا 
حصادها وأثناء النقل والتخزٌن وحتى التسوٌق، وٌنجم عن  و تهاجم ثمار المحاصٌل بعدوكل إنحاء العالم 

، ومن بٌن تلك األمراض: مرض العفن الرمادي المتسبب عن أنواع من الفطر إصابتها فقد اقتصادي كبٌر
Botrytis cinerea  ،احد أهم واخطر األمراض الفطرٌة التً تصٌب  البصل فً جمٌع مناطق زراعته

و ٌعتبر هذا المرض من األمراض التً تصٌب  عفن الثمار أثناء النقل والتخزٌن،ٌتسبب عنه خسائر ناتجة عن ت
البصل الفتٌل )إنتاج األبصال( فً نهاٌة الموسم قبل الحصاد وال تتكشف أعراضه إال فً حالة توفر الرطوبة 

ء لالستهالك أضرار كبٌرة تؤثر على صالحٌته سوا اً العالٌة وعادة ما ٌظهر فً المخزن أو أثناء الشحن مسبب
كما تحدث اإلصابة بهذا المرض فً الحقل فً (. EL-Abd,  2002المحلً أو التصدٌر أو إنتاج البذور )

نهاٌة الموسم قرب الحصاد عن طرٌق سقوط الجراثٌم الخاصة بالفطر الممرض والمنتشرة فً الهواء على 
رض ضعٌف، لذا تسكن اإلصابة وال أعناق األوراق ورقبة البصلة وتدخل عن طرٌق الجروح ألن الفطر المم

وزٌادة الرطوبة   تظهر األعراض المرضٌة إال عند توفر الظروف المناسبة لإلصابة كانخفاض درجة الحرارة
(. ومن األعراض Du Toit et al., 2004وهذه الظروف تتوفر عند النقل والشحن والتصدٌر والتخزٌن )

على األوراق اللحمٌة ٌتغٌر لونها إلى اللون الرمادي وٌكون  المرضٌة الممٌزة ظهور بقع صغٌرة بٌضاء مائٌة
كالمسلوقة، وتمتد اإلصابة إلى أسفل قاعدة األبصال المصابة وبتقدم اإلصابة ٌشاهد نمو  البثراتشكل 

مٌسلٌومى كثٌف وجراثٌم رمادٌة اللون مع ظهور أجسام حجرٌة سوداء صغٌرة الحجم، وعند اشتداد اإلصابة 
ل وتتشوه ثم تجف وتظهر كالمومٌاء ، أما النباتات القلٌلة التً تظهر علٌها اإلصابة فً الحقل تنكمش األبصا

استهدف هذا العمل   (.Chilvers et al., 2004تبدو وكأنها متقزمة مع ظهور موت لألوراق الخارجٌة )
تم الحصول  Botrytis cinereaلخمس عزالت من الفطر  المرضٌةدراسة التباٌن أو االختالف فً القدرة  

 علٌها من أبصال مصابة على إصابة  ثالثة  أصناف من البصل بمرض العفن الرمادي.
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 مواد وطرق البحث:
 جمع العينات:

كجم  وضعت فً أكٌاس ورقٌة وأخذذت 1جمعت العٌنات بصورة عشوائٌة من السوق المحلٌة بوزن  
ة بأخذذ جذزء مذن النمذو الفطذري تحذت حراشذٌف إلى المعمل للدراسة، وتم عزل الفطرٌذات مذن األبصذال المتعفنذ

 Potato Sucrose Agar األبصال المتعفنة وتنمٌته على الوسط الغذائً أجار بطاطس/بطاطا والسذكروز )
˝PSA˝( المصبوبة فً أطباق بتري )م2±22سذم( وحضذنت عنذد درجذة حذرارة 9º كمذا تمذت تنقٌذة العذزالت ،

( وإلجراء التعرٌف تم تحمٌذل جذزء مذن النمذو Singleton et al., 1992باستخدام تقنٌة الجرثومة الوحٌدة  )
الفطذذري علذذى شذذرائي زجاجٌذذة وفحصذذت تحذذت المجهذذر الضذذوئً حٌذذث شذذوهدت التراكٌذذب المختلفذذة للفطرٌذذات 

 Maloneو  Chilvers and Du Toit, 2006المعزولذة ووصذفها بدقذة ومقارنتهذا بذالمراجع المعتمذدة )
and Muskett, 1997)  عزلة رمز خاص لسهولة تمٌٌزها.وإعطاء كل 

 مقارنة نمو عزالت الفطر عل  أوساط غذائية مختلفة:
المكذون مذن والوسذط المغذذي  PSAزرعت العزالت المتحصل علٌها فً أطباق بها الوسط المغذذي  

جذم  15( المكذون مذن:  ʺOnion Leaf extract Agar ʺ OLAواألجذار ) مسذحوق أوراق البصذل الجافذة 
 ,Chilvers and Du Toitمل ماء مقطر ) 1111جم أجار مضافاً إلٌها  16بصل مجففة ، مسحوق أوراق 

أطبذاق/ عزلذة  3أٌذام مذن كذل عزلذة فذً مركذز الطبذق بمعذدل  7مذم عمذره  5(. حٌث نقذل قذرص بقطذر 2006
أٌذام مذن  6، 4، 2، وقٌست مساحة النمذو المٌسذلٌومً بعذد مذرور ºم2±22وحضنت العزالت فً درجة حرارة 

ضٌن كما تم حساب عدد األجسام الحجرٌة المتكونة من عدمها فً كل عزلة وقٌست كثافة اللقذاح بعذد مذرور التح
مذاء  لملذ11سم( من كل طبق وخلطت مذع 2أقراص من النمو المٌسلٌومً ) بقطر  4أٌام من التحضٌن بأخذ  5

تخدام شذرٌحة العذد تذم تقذدٌر شي معلذق الجذراثٌم مذن خذالل طبقتذٌن مذن الشذاش و باسذالمدة دقٌقة واحدة، وأخذ ر
 مرات. 3عدد الجراثٌم لكل عزله وكررت كل معاملة 

 اختبار القدرة المرضية:
 تجهيز اللقاح المعدي:

تمذت تنمٌذة العذزالت علذى الوسذط الغذذائً أجذار     Botrytis cinereaلتجهٌز معلق لقذاح الفطذر  
أٌذام فذً  7لمذدة  ºم2±21رارة ( فذً درجذة حذ˝Potato Sucrose Agar ˝PSA البطذاطس والسذكروز )

تجذذرثم، ولتحضذذٌر المعلذذق لمسذذاعدة الفطذذر علذذى المكذذان مظلذذم ثذذم عرضذذت المذذزارع الفطرٌذذة للضذذوء الطبٌعذذً 
11×  5غسلت الجراثٌم بالماء المقطر والمعقم وتم تركٌز اللقاح إلً 

6
تر الواحد مذن المعلذق لٌلٌجرثومة فً المل 

 . Hemacytometerباستخدام شرٌحة العد 
 :المختبرة األصناف

 ( والبصذل الذذهبTexas Early Granoًتم الحصول على ثالث أصناف من البصل وهً البصذل األبذٌض )
(Spaniol)  ( والبصل األحمرRed creolوالمتداول )فً السوق المحلٌة بمدٌنة البٌضاء والتً روعذً فٌهذا  ة

سذذذلٌمة خالٌذذذة مذذذن الجذذذروح والخذذذدوش أن تكذذذون متقاربذذذة الذذذوزن والحجذذذم لكذذذل صذذذنف، باإلضذذذافة الذذذى كونهذذذا 
 واإلصابة. 

   تلقيح األبصال:
)األبصذذال بقشذذرتها %( وذلذذك بمسذذي مكذذان الحقذذن 71عقمذذت األبصذذال سذذطحٌاً فذذً كحذذول إٌثذذانول )

بقطعذة قطذن مبللذة بذالكحول، ووضذعت علذى أوراق ترشذٌي معقمذة جافذة وتركذت لمذدة نصذف سذاعة الخارجٌة( 
نان تذذم وخذذز األبصذذال عنذذد المنطقذذة االسذذتوائٌة مذذن البصذذلة وفذذً اتجذذاهٌن لتجذذف، باسذذتخدام عٌذذدان تسذذلٌك األسذذ
 21سذذم(، ثذذم لقحذذت األبصذذال بمعلذذق جذذراثٌم الفطذذر بمعذذدل 2مذذم وعمذذق  2متعاكسذذٌن لعمذذل جذذروح بهذذا )قطذذر

(، كمذا عوملذت أبصذال أخذرى Micropipetلٌتر وذلذك بوضذعها فذً كذل جذرح باسذتعمال الماصذة الدقٌقذة )للٌم
 5) بتذرى لمعقم دون إضافة اللقاح الفطري ووضعت األبصال الملقحذة وغٌذر الملقحذة فذً أطبذاقبالماء المقطر ا

ساعة األولى مذن التلقذٌي، ثذم خزنذت بعذد نذزع  24أبصال/طبق( فً ثالث مكررات تحت أغطٌة بالستٌكٌة لمدة 
 االغطٌة فً ظروف عادٌة عند درجة حرارة الغرفة. 

 
 تسجيل النتائج والتحليل اإلحصائي:

مكذذررات لكذذل معاملذذة،  3بواقذذع  RCBDصذذممت التجربذذة فذذً تصذذمٌم القطاعذذات كاملذذة العشذذوائٌة 
أٌذذام ولمذدة أسذذبوعٌن وتذم حسذذاب مسذذاحة العفذن علذذى سذذطي  5تمذت متابعذذة األبصذال ٌومٌذذاً وأخذذذ القذراءات كذذل 

ن، أٌضذا تذم البصلة بقٌاس قطر دائذرة العفذن فذً اتجذاهٌن متعامذدٌن وأخذذ متوسذط القذراءة وحسذاب مسذاحة العفذ
 (،Mohamed et al., 2007( باتبذاع الطرٌقذة التذً ذكرهذا )Disease severityتقدٌر الشدة المرضٌة )
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 ( SPSS Statisticalتم تحلٌذل النتذائج بواسذطة جهذاز الحاسذب االلذى باسذتخدام برنذامج التحلٌذل اإلحصذائً )
 %.5عند مستوى احتمال  وحساب أقل فروق معنوٌة موثوقة مابٌن متوسطات قٌم المعامالت/عزلة

 
 النتائج

 

أعطٌذت لهذا الرمذوز    Botrytis cinereaعزالت  للفطر  5أظهرت نتائج العزل الحصول على  
( 1. وتشٌر نتائج مقارنذة النمذو القطذري بذٌن العذزالت الخمذس المختبذرة )جذدول B1 ،B2 ،B3 ،B4 ،B5التالٌة 

نموها على األوسذاط الغذائٌذة، ففذً الٌذوم الثالذث بعذد  فً سرعة  Botrytis cinereaإلى تباٌن عزالت الفطر 
سم5881اقل مساحة نمو قطري ) B5التلقٌي أعطت العزلة 

2
سم8814،  

2
 OLAوالوسذط  PSA( علذى الوسذط 

سذم2684هً األسرع ) B4على الترتٌب ، بٌنما كانت العزلة 
2

 PSA( فذً النمذو القطذري علذى الوسذط المغذذي 
سذذم1986سذذرع )هذذً األ B3فذذً حذذٌن كانذذت العزلذذة 

2
،  أمذذا بعذذد أربذذع أٌذذام غطذذى النمذذو OLA( علذذى الوسذذط 

علذى  B3سذم فقذط فذً العزلذة 5بٌنما وصلت المسذافة  B4فً العزلة  PSAسم على الوسط 8المٌسلٌومً مسافة 
 فً نفس الفترة الزمنٌة.  OLAالوسط 

 PSAى الوسذذط وبٌنذذت النتذذائج أن كمٌذذة اللقذذاح الفطذذري المقاسذذة بعذذد خمذذس أٌذذام مذذن التحضذذٌن علذذ 
10 × 1.8كمٌة من الجذراثٌم ) B5 أعطت العزلة 

-5
10 × 2.1 جرثومذة/مل( مقارنذة بكمٌذة لقذاح بلغذت )  

-5
 

، كما  ظهرت  النتائج أٌضاً وجود االختالفات المورفولوجٌة بذٌن العذزالت مذن OLAجرثومة/مل( على الوسط 
الحجرٌذة المتكونذة لكذل عزلذه، حٌذث تمٌذزت حٌث تكوٌن األجسام الحجرٌة من عدمها وكذلك فذً عذدد األجسذام 

فذً حذٌن كانذت األجسذام  جسذم/طبق،   32بإنتاج أجسام حجرٌة سوداء صلبة كبٌذرة الحجذم بلذد عذدد  B5العزلة 
علذذى   B3وغابذذت هذذذه الخاصذذٌة فذذً العزلذذة  B4و  B1 ،B2 الحجرٌذذة جدارٌذذه صذذغٌرة الحجذذم فذذً العذذزالت 

 االجسام الحجرٌة على كال الوسطٌن. ولم تنتج هذه العزلة OLAو  PSAالوسطٌن  
  

 .عل  أوساط غذائية مختلفة Botrytis cinerea( لعزالت الفطر 2. مقارنة مساحة النمو القطري )سم1جدول 

 األيام
B1 B2 B3 B4 B5 

 PSAالوسط المغذي 

1  2.28 a 0.92 b 2.28 a 2.48 a 0.95 b 

2 8.04 b 3.17 c 7.07 b 11.3 a 3.17 c 

3 19.6 b 11.9 c 19.6 b 26.4 a 5.80 d 

10 ×1.7 التجرثم
-5
 c 1× 10

-6
 b 1.8 × 10

-5
 c 1.7 × 10

-5 
c 1.8 × 10

-5
 a 

 + + - + + وجود األجسام الحجرٌة

 OLAالوسط المغذي  

1 1.66 ab 1.65 ab 1.77 a 1.66 ab 1.33 b 

2 8.04 b 4.52 c 10.2 a 7.60 b 4.23 c 

3 15.9 b 11.9 c 19.6 a 15.9 b 8.04 d 

10 × 1.7 التجرثم
-5 

ab 1.6 × 10
-5
 b 1.2 × 10

-5
 bc 1.4 × 10

-5
 c 2.1 × 10

-5
a 

 - + - + + وجود األجسام الحجرٌة

 مكررات 3األرقام داخل الجدول متوسط  -
ستخدام ( عند فصل المتوسطات باP˂ 0.05األرقام داخل الصف والمتبوعة بنفس الحرف تعني عدم وجود اختالفات معنوية ) -

Duncan's multiple test . 
 أيام من عمر المستعمرة. 5تركيز معلق الجراثيم تم حسابه بعد   -
 يوم من عمر المستعمرة. 15تم تسجيلها بعد الت  عدد األجسام الحجرية  -

 
(  بٌنذت أنذه ال توجذد أصذناف منٌعذة ضذد اإلصذابة بعذزالت 2نتائج اختبار القذدرة المرضذٌة )جذدول 

وأن جمٌع األصناف المختبذرة أظهذرت قابلٌتهذا لإلصذابة بذدرجات متفاوتذة  مذن   Botrytis cinereaالفطر   
( أكثذر األصذناف Texas Early Granoالعفن حول مركز الحقن، وتشٌر النتائج الذى  أن الصذنف األبذٌض )

سم64813قابلٌة  لإلصابة حٌث  سجلت أعلى  مساحة للعفن )
2

الذذي سذجل  ( على أبصاله،  ٌلٌه الصنف الذهبً
سم25865مساحة عفن بلغت  )

2
( فكان أكثر األصناف تحمذالً لإلصذابةولم Red Creol( أما الصنف األحمر )

سم4898تتجاوز مساحة العفن فً أبصاله )
2

  .) 
علذذى إحذذداث  اإلصذذابة  كمذذا هذذو مبذذٌن فذذى  Botrytis cinereaأمذذا نتذذائج قذذدرة عذذزالت الفطذذر 

ثذذر العذذزالت شراسذذة واعلهذذا قذذدرة فذذى إحذذداث المذذرض حٌذذث وصذذلت كانذذت أك B5( أن العزلذذة رقذذم 2)جذذدول 
سم1581مساحة العفن الى )

2
سذم7831و )  Texas Early Grano( فذً الصذنف  

2
( فذً الصذنف الذذهبً و 
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سم1871)
2

سذم1482والتذى سذجلت ) B4ٌلٌهذا العزلذة  Red Creol( فً الصنف 
2
سذم6821،  

2
سذم16.1و 

2
 )

ى حذذٌن بذذاقً العذذزالت األخذذرى كانذذت متقاربذذة علذذى جمٌذذع األصذذناف فذذً األصذذناف الثالثذذة علذذى التذذوالً، فذذ
 المدروسة.

لذذوحظ مذذن نتذذائج هذذذه الدراسذذة وجذذود ارتبذذاط مذذابٌن فتذذرة التحضذذٌن )األٌذذام( وزٌذذادة مسذذاحة العفذذن 
( 2داد مساحة العفذن )جذدول ٌوم  تز 15إلى  5( على األبصال حٌث اتضي انه بزٌادة فترة التحضٌن من 2مس)

( وسجلت أعلى مسذاحة 2سم388)لتعطى العفن فً الظهور اإلصابة بفبعد خمس أٌام من العدوى بدأت أعراض 
ٌذوم مذن العذدوى،  ٌلٌذه الصذنف الذذهبً  15بعذد  Texas Early Grano( فذً الصذنف 2سذم2481عفذن  )

 Redاإلصذابة علذى الصذنف لذم تظهذر ٌن ٌوم على الترتٌب، فً ح 15أٌام و  5( بعد 2سم1184،  2سم381)
Creol  ٌذذوم علذذى العذذدوى والتخذذزٌن  31وبذذدأت فذذً التكشذذف بعذذد مذذرور  ٌومذذاً مذذن العذذدوى 15أٌذذام أو  5بعذذد

 (.2سم6881وكانت منخفضة معنوٌاً )
 

 

( فذً األبصذال الملقحذة Disease severity( ٌعرض النسبة المئوٌة لشدة المرض )1أما الشكل )
%( علذى 1و ٌالحذظ مذن الشذكل  انذه لذم ٌسذجل تعفذن )  B. cinereaتحت الدراسة بعذزالت الفطذر لألصناف 

ٌذذوم مذذن  21عذذدوى األبصذذال واسذذتمرت حتذذى بعذذد أٌذذام مذذن  11بعذذد مذذرور  Red CrOLAأبصذذال الصذذنف 
% فذً أبصذال نفذس الصذنف  بعذد مذرور شذهر مذن 4العدوى والتخزٌن وسجل ارتفاع شدة العفن  إلذى اقذل مذن 

بعذد  Texas Early Grano%( فذً أبصذال الصذنف 587العدوى والتخزٌن فً حٌن وصلت شذدة اإلصذابة )
ٌذذوم مذذن العذذدوى فذذً أبصذذال نفذذس  15%( بعذذد مذذرور 91.3أٌذذام مذذن العذذدوى وبلغذذت شذذدة العفذذن أقصذذاها ) 5

بمقذذذدار منخفضذذة بذذه كانذذت شذذدة اإلصذذابة ( Spaniol)الصذذنف، فذذى حذذٌن بٌنذذت النتذذائج أن الصذذنف الذذذذهبً 
أٌذام مذن العذدوى وبلغذت  11 بعذد% 4783أٌام األولى من عدوى األبصذال وارتفعذت إلذى  5الـ %( خالل 15)

 ن من عدوى األبصال وتخزٌنها.%( بعد أسبوع8283ٌشدة المرض أعالها )

 Botrytis cinerea( عل  أبصال أصناف البصل الملقحة بعزالت الفطر 2. مساحة العفن )سم2جدول 

 العزالت

افاألصن  

Texas Early Grano Spaniol Red Creol 

 أيام التحضين أيام التحضين أيام التحضين

 المتوسط 31 15 11 5 المتوسط 15 11 5 المتوسط 15 11 5

B1 283 1681 2281 1334 281 2841 6831 3363 1 1 1 1841 3335 

B2 284 1186 1588 9393 283 3812 7816 4323 1 1 1 4814 1334 

B3 2.0 1188 2188 1135 282 2893 7893 4335 1 1 1 2891 3373 

B4 287 1781 2289 1432 283 4882 1184 6323 1 1 1 4864 1316 

B5 388 1784 2481 1531 381 7841 1184 7333 1 1 1 6881 1373 

 4398 المجموع 25373 المجموع 64323 المجموع

LSD 
5%: 

 
   12683العزالت:        × األصناف                 11588األصناف:      
 17887أٌام التحضٌن:  × األصناف                 13687العزالت:       
 NSأٌام التحضٌن:      × العزالت                 11588أٌام التحضٌن: 

 NSأٌام التحضٌن:                                  × العزالت × األصناف 
 أبصال. 5مكررات وفي كل مكرر  3ول متوسط األرقام داخل الجد
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 Botrytis cinerea(: النسبة المئوية لشدة اإلصابة عل  أصرناف البصرل الملقحرة بعرزالت الفطرر 1شكل )

 والمخزنة عل  فترات مختلفة.



El-Gali, Z. I. et al. 

 1134 

 المناقشة
 

تذم الحصذول علٌهذا مذن  Botrytis cinereaأجرٌت هذه الدراسة علذى خمسذة عذزالت مذن الفطذر 
و   PSAأعراض اإلصابة  بالعفن الرمادي، وعنذد تنمٌذة العذزالت علذى األوسذاط الغذائٌذة  أبصال ظهرت علٌها

OLA  أعطت العزلةB5 ( وربمذا ٌعذزى هذذا الذى نسذبة التجذرثم   3اقذل نمذو قطذري خذالل فتذرة التحضذٌن )أٌذام
10 × 2العالٌة )

-6
سذام حجرٌذة، أٌام مذن التحضذٌن والقذدرة علذى تكذوٌن أج 5( التً سجلت فً نفس العزلة بعد 

االخذذتالف فذذً النمذذو ونسذذبة التجذذرثم بذذٌن العذذزالت تعذذود إلذذى اخذذتالف العذذزالت والتغٌذذرات الجٌنٌذذة التذذً تحذذدث 
( بٌنذذت نتذذائج اختبذذار القذذدرة Chardonnet et al., 2000) Botrytis cinereaباسذذتمرار فذذً الفطذذر 

وأن جمٌذذع   Botrytis cinereaاإلمراضذذٌة أنذذه ال توجذذد أصذذناف منٌعذذة ضذذد اإلصذذابة بعذذزالت الفطذذر   
األصناف المختبرة أظهرت قابلٌة لإلصابة بدرجات متفاوتة  وٌعذزى اخذتالف االسذتجابة لإلصذابة بذالمرض فذً 
األصناف إلى مورثات الصنف الوراثٌة التً تحدد صذفاته الفسذٌولوجٌة والمورفولوجٌذة ومٌكانٌكٌذة دفذاع النبذات 

 (Macfoy and Smith, 1985ج النباتً مذن الكربوهٌذدرات  )ضد غزو الطفٌل والمتمثلة فً محتوى النسٌ
المركبذات الفٌنولٌذة  ( أو تواجذدSingh et al., 2003) والمواد الذائبة والجافة والعناصر الغذائٌة والفٌتامٌنات

(Kritzman and Chet, 1980) ( وإنتاج الفاٌتوالكسٌناتJeandet et al., 1992  وHrazdina et 
al. 1997 أما ،)( النسبة المئوٌة لشدة المذرضDisease severity فذً األبصذال الملقحذة لألصذناف تحذت )

% فذً أبصذال الصذنف األحمذر 4بٌنت انخفاض شدة العفن إلذى اقذل مذن  B. cinereaالدراسة بعزالت الفطر 
(Red Creol وٌرجذذذع هذذذذا االنخفذذذاض  إلذذذى احتذذذواء حراشذذذٌف أصذذذناف البصذذذل األحمذذذر علذذذى صذذذبغة  )

. (Clark and Lorbeer, 1975( الفٌنولٌة ذات التأثٌر المضذاد للفطرٌذات )Anthocyaninن )األنثوسٌانب
( ٌلٌذذه الصذذنف الذذذهبً Texas Early Granoفذذً حذذٌن ارتفعذذت شذذدة اإلصذذابة فذذً الصذذنف األبذذٌض )

(Spaniol نظذذذراً لعذذذدم احتذذذواء حراشذذذٌف األول علذذذى أي صذذذبغات أو المذذذواد ) الفٌنولٌذذذة(Clark and 
Lorbeer, 1975 و EL-Abd, 2002 بٌنمذذا الصذذنف الثذذانً تحتذذوى حراشذذٌفه علذذى صذذبغة الفالفونذذول ،)

Flavonol ( الفٌنولىةEL-Abd, 2002 كما ٌمكن تفسٌر اختالف شدة العفن على األصذناف إلذى ارتباطهذا  ،)
ة فٌها وبالتذالً كمٌذة بمستوى حرافتها )نسبة المواد الكبرٌتٌة الطٌارة فٌها( وارتباطها االٌجابً بنسبة المادة الجاف

حمذذض األبسٌسذذك المتواجذذدة فٌهذذا فالصذذنف الحرٌذذف تحتذذوي أبصذذاله كمٌذذة اكبذذر مذذن المذذادة الجافذذة وحمذذض 
 (Chope et al., 2006االبسٌسذك وحمذض البٌروفٌذك والذذي ٌرفذع مذن القذدرة التخزٌنٌذة ومقاومذة الذتعفن )

له على كمٌذة اقذل مذن المذادة الجافذة والمكونذة مقارنة بالصنف غٌر الحرٌف والذي أثبتت الدراسات احتواء أبصا
(. كمذا أن Rafika et al., 2006مذن كمٌذات اكبذر مذن السذكروز ، والجلوكذوز وكمٌذات اقذل مذن الفركتذوز )

زٌادة المادة الجافة فً األبصال ترتبط طردٌا مع انخفاض نسبة الماء فذً األبصذال نتٌجذة لعملٌذة البخذر وبالتذالً 
 .(EL-Sheekh, 1990العفن والتزرٌع )انخفاض نسبة إصابتها ب
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ABSTRACT 
 

Postharvest diseases are considered a major disease problem of 
crop in Libya and worldwide, gray mold caused by the fungus Botrytis cinerea 
is one of the most important and dangerous fungal diseases on onion all over 
the world in addition to the losses due to the decay of infected during storage. 
Disease susceptibility of three onion cultivars: Red cultivar (Red Creol), white 
cultivar (Texas Early Grano) and Gold  cultivar (Spaniol) were studied and 
Five isolates of Botrytis cinerea were used. Cultivars varied in there 
susceptibility to the disease under artificial inoculation. No immune cultivars 
were recorded. White onion and Gold onion were most susceptible, and Red 
onion was highly resistant. Isolate B5 had the least radial growth, maximum 
sporulation and higher sclerotia production than the other isolate B4 had more 
sclerotia on the edge of the colony, high radial growth and  less conidial 
concentration.   
Keywords: Gray mold, Botrytis cinerea, Postharvest diseases, onion. 
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