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  الملخص
وحمض الخل وأيونات الفضة لمكافحة مرض جرب  . استخدام أوكسوس، مركب من الماء األوكسجيني2013الطويل، خالد ومبارك الفاطمي. 

  .268-262 :)3(31مجلة وقاية النبات العربية، . /البطاطسالبطاطا
 ) لمكافحـةSilver ionوأيونـات الفضـة  Acetic acidحمـض الخـل  ،Hydrogen peroxide(مركب مـن المـاء األوكسـجيني  (Oxos)تم اختبار فعالية أوكسوس 

خلية/مل حيث أصبح تركيز  810تحتوي حوالي  S. scabiesت كميات مختلفة من أوكسوس إلى معلقات بكترية من مرض الجرب الشائع على البطاطا. مخبريًا، أضيف
 0.5ن اأدى التركيـز  ، حيـثالتراكيـز المختبـرة مقارنـة مـع الشـاهد عنـد مع مـرور الوقـت بشكل معنوي تناقص تعداد البكتريا .%1.0و 0.50، 0.25، 0.1 أوكسوس فيها

التقـاوي  عنـد معاملـةالجـرب وشـدته علـى اإلنتـاج بشـكل معنـوي  . حقليًا، تناقصت نسـبة ظهـورعلى التوالي ،دقيقة 1و 3إلى موت البكتريا بشكل كلي بعد مرور  1.0و
نسـبة  تلتقـاوي المصـابة طبيعيـًا، كانـإلـى ابتراكيـز مختلفـة مـن أوكسـوس. بالنسـبة  مـن خـالل غمسـها اصـطناعيًا بالعامـل الممـرض اةبالجرب أو المعـدالمصابة طبيعيًا 

% 20و 10 و5دقيقـــة بتركيـــز  1% عنـــد غمـــس التقـــاوي لمـــدة 1.2و 5.6 و16.6تناقصـــت إلـــى % و 71.1ظهـــور الجـــرب علـــى الـــدرنات الناتجـــة مـــن معاملـــة الشـــاهد 
% عنــد 1.3%، وتناقصــت هــذه النســبة إلــى 22.3بثرات/درنــة هــي  5الشــاهد والتــي تحمــل أكثــر مــن علــى التــوالي. كانــت نســبة الــدرنات الناتجــة مــن معاملــة  ،أوكســوس

تـم الحصـول علـى نتـائج مشـابهة تقريبـًا  .%20تركيـز أوكسـوس بالمصابة تحمل فقط بثـرة واحدة/الدرنـة عنـد اسـتخدام %، بينما كانت جميع الدرنات 5استخدام التركيز 
علــى  ،%20و 10 و 5% مقارنــة مــع الشــاهد عنــد اســتخدام أوكســوس بتركيــز 98.3و 92.1 و 76.7تراجــع المــرض بنســبة اصــطناعيًا.  اةعنــد معاملــة الــدرنات المعــد

مقارنـة  ،علـى التـوالي ،%98.8و 97.7 و 83.8اصـطناعيًا بنسـبة  اةبينما تراجع المرض عند معاملـة التقـاوي المعـد ملة التقاوي المصابة طبيعيًا،التوالي وذلك عند معا
ألخــرى. بينــت هــذه لــم تســجل أي فــروق معنويــة مــا بــين الشــاهد و المعــامالت ا حيــثنســبة إنبــات التقــاوي أو كميــة اإلنتــاج  فــييــؤثر اســتخدام أوكســوس لــم  مــع الشــاهد.

  .محصول البطاطاالدراسة إمكانية استخدام أوكسوس لمعاملة تقاوي البطاطا المصابة بالجرب أو الملوثة بالعامل الممرض لمنع انتقال الجرب إلى 
  .، مكافحة كيميائية، تقاوي مصابةStreptomyces scabies، أمراض بكتيرية كلمات مفتاحية:

  
   مقدمةال
  

اطــا بالعديــد مــن اآلفــات واألمــراض ويعتبــر مــرض يصــاب محصــول البط
أحد أهم األمـراض  Streptomyces scabiesالجرب الذي تسببه البكتريا 

تظهـر  .)11، 9، 8في معظم مناطق زراعة هـذا المحصـول فـي العـالم (
علــى شــكل بثــرات بنيــة اللــون علــى قشــرة الــدرنات وقــد  المــرض أعــراض

نمــا ال يعطــي أي أعــراض علــى بي تكــون هــذه البثــرات ســطحية أو غــائرة
 الدرنات الناتجةة نوعي فيبشكل كبير الجرب  يؤثرو  ،المجموع الخضري

التقــاوي المعــدة  فــي). كمــا يــؤثر المــرض ســلبًا 12( اكميتهــ فــيوال يــؤثر 
العامــــل الممــــرض عليهــــا والتــــي ستصــــبح مصــــدرًا  وجــــودللزراعــــة نتيجــــة 

). 10الحقـــة ( جديـــدًا للعـــدوى فـــي حـــال زراعتهـــا فـــي الحقـــل فـــي مواســـم
تعتبــــر التربــــة الملوثــــة والتقــــاوي المصــــابة المصــــدران الرئيســــيان للعــــدوى 

البطاطــــا  تقــــاويتلعــــب ). 5وانتشــــار المــــرض مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى (

ــــالجرب و  ــــًا ب ــــاويالمصــــابة طبيعي ــــة للعامــــل  التق ــــًا والحامل الســــليمة ظاهري
 .)2، 1( درنات الناتجـــــةالممـــــرض دورًا هامـــــًا فـــــي نقـــــل الجـــــرب إلـــــى الـــــ

بهـدف  التقـاوي المصـابة لمعاملـةوالمبيـدات العديد مـن المركبـات  استخدم
القضاء على العامل الممرض الموجود على سـطحها، وبالتـالي الحـد مـن 

 يــتمــن هــذه المركبــات مــزيج مــن هيبوكلور  .اإلنتــاجظهــور الجــرب علــى 
   (Boric acid)، وحمــــض البوريــــك )5( الصــــوديوم وميثيــــل ثيوثيانــــات

هذه المركبات لم تعط النتائج المرجـوة فـي مكافحـة المـرض. إال أن  ،)4(
 (Oxos)يـدعى أوكسـوس  أن اسـتخدام مركـب )6( بينت بعـض األبحـاث

، حمـــض (Hydrogen peroxide)المـــاء األوكســـجيني وهــو مـــزيج مـــن 
قــد أعطــى نتــائج  )(Silver ionوأيونــات الفضــة  (Acetic acid)الخــل 

البكتيـــري  قـــعبمكافحـــة مرضـــي التل ةحميـــت المو وفـــي البيـــ ،فّعالـــة مخبريـــاً 
 .Pseudomonas syringae الذي تسببه البكتريا ة/الطماطمبندور على ال

pv. tomato الـــزاوي علـــى أوراق البطـــيخ األصـــفر الـــذي تســـببه  قـــعبوالت
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أن هـذا المركـب يمكـن النتـائج  ت. وبّينـP. s. pv. lachrymans البكتريـا
بكتيريـة األخـرى علـى المحاصـيل فـي مكافحـة األمـراض ال أن يكون فّعاالً 

  المختلفة.
 S. scabiesأوكسوس في القضاء على البكتريا  ةتم اختبار فعالي

بمعاملة البكتريا مباشرة بتراكيز مختلفة من في هذه الدراسة  مخبرياً 
 اةمعدالمصابة طبيعيًا بالجرب أو ال التقاويبمعاملة ، وحقليًا المركب

في تراكيز مختلفة من  بغمسها وذلك إصطناعيًا بالعامل الممرض
، نسبة ظهور الجرب وشدته على اإلنتاج فيتأثير ذلك دراسة المركب و 

  .نسبة اإلنبات وكمية اإلنتاج فيوأيضًا 
  

  مواد البحث وطرائقه
  

  تحضير اللقاح
التي  SL4-02باستخدام العزلة الممرضة  S. scabies ُحضر لقاح

 .)3( في دراسة سابقة عهاعزلت واختبرت قدرتها اإلمراضية وحدد نو 
نميت هذه العزلة في أطباق بتري معقمة تحتوي على وسط الشوفان 

س. °28أيام عند  7لمدة  (Oat Meal Agar : (OMA))المغذي 
محلول معقم من الفوسفات المنظم مل من  5كل طبق لأضيف 

pH=7.2) كشط الميسيليوم واألبواغ باستخدام إبرة تلقيح معقمة .(
ق بكتيري مركز. تم ضبط تركيز المعلق الناتج بكثافة لتشكيل معل

خلية/مل باستخدام جهاز قياس شدة الضوء عند الكثافة  810حوالي 
نانومتر. ُحرك المعلق بواسطة جهاز  640وعلى موجة  0.1البصرية 

  ثانية، ثم وّزع على خمسة أنابيب إختبار وبمعدل 30رجاج لمدة 
  مل لكل منها. 10

 

  مخبريًا  S. scabiesفي القضاء على  أوكسوسفعالية 
 0.5، 0.25، 0.1تراكيز من أوكسوس هي:  أربعةتم اختبار فعالية 

ميكروليتر منه وكًال  100و 50، 25، 10% (ح/ح) وذلك بإضافة 1و
، السابق إلى أنابيب اإلختبار المحتوية على المعلق البكتيري ةعلى حد

حّركت األنابيب على  .كسوسو إضافة إلى الشاهد الذي لم يضاف له أ
بشكل متجانس  أوكسوسلتوزيع  ثانية لكل منها 30جهاز رجاج لمدة 

أربعة تخفيفات عشرية باستخدام الماء المقطر أجريت مع المعلق. 
دقائق من لحظة  5و 4، 3، 2، 1والمعقم وذلك مباشرة بعد مرور 

ثالثة  ت، أخذةإضافته إلى المعلق. بالنسبة لكل توقيت على حد
مل لكل منها مباشرة بعد مرور الوقت المحدد وذلك  0.1ات بحجم مكرر 

ووضعت في  10-4و 10-2من العينات غير المخففة ومن التخفيفين 
غ/ل  5المضاف له التيروسين  OMAوسط  تحتوي علىبتري أطباق 

(OMA-T).  أيام، تم بعدها  5لمدة س °28 عندُحضنت األطباق

في كل طبق. أعيدت  S. scabiesحساب عدد مستعمرات البكتريا 
  حصل عليها.تالتجربة ثالث مرات للتأكد من صحة النتائج الم

  
   التقاويمصدر 

ن من التقاوي، تقاوي مصابة طبيعيًا ااستخدم في هذا البحث نوع
  بالجرب، وتقاوي سليمة أجريت لها عدوى اصطناعية بالبكتريا

S. scabies.  جمعت درنات ، مصابة طبيعيًا بالجرباللتقاوي لبالنسبة
 Kondor كوندوربطاطا صغيرة ومتماثلة إلى حد ما بالحجم من صنف 

من  أثناء قلع البطاطا في العروة الخريفية وذلك ،)1( الحساس للجرب
وكانت اللوكوس (شمال غرب المغرب) حقل مصاب بشدة في منطقة 

، قطر البثرة الواحدة على التقاوي درنةبثرة/ 3 -2 مصابة بمعدل
تحمل كانت جميع البثرات و سم،  0.8إلى  0.6كان حوالي  المصابة

بشكل عشوائي  التقاويقسمت أعراض الجرب الشائع (غائر أو مرتفع). 
وضعت كل مجموعة على  ،درنة 16 تحوي كًال منهامجموعات  4إلى 
س لمدة شهر واحد °4 عندسم وخزنت  2040في صناديق  ةحد

  .ربيعيةة في العروة اللكسر طور السكون كي تكون جاهزة للزراع
سليمة استخدمت تقاوي ف، اصطناعياً  معداةللتقاوي ال أما بالنسبة
تم  )1( الحساس للجرب Desireeصنف ديزيري  منوجاهزة للزراعة 

ادير، غالزراعة النسيجية في مزرعة البورة، أ مختبر الحصول عليها من
. حضر SL4-02أجريت العدوى اإلصطناعية باستخدام العزلة المغرب. 

تم تخفيف المعلق ليكون  وضبط تركيزه كما ورد سابقًا. الممرض اللقاح
خلية/مل من الماء المقطر والمعقم. وّزع المعلق  610بتركيز حوالي 

على ثالثة أواني بالستيكية معقمة سعة بعد تحريكه بشكل جيد الناتج 
في  التقاويليتر لكل منها. غسلت  8ليتر، وبمعدل حوالي  15كل منها 

البداية بالماء العادي إلزالة آثار التربة عنها، ثم وّزعت على شباك 
في كل شبكة) وغمست كل منها في أحد األواني  درنة 40نفوذة (

ثم أخرجت مع التحريك،  دقائق 10المحتوية على اللقاح الممرض لمدة 
ُقسمت و  ،ساعة كي تجف 12وتركت في الظروف العادية للغرفة لمدة 

  .المصابة طبيعياً  التقاويات كما ورد في مجموع 4إلى 
  

  التقاويتحديد كثافة اللقاح الممرض على 
إصطناعيًا  معداةال التقاويالمصابة طبيعيًا بالجرب و  التقاويتم تحليل 

عينات  5. تم ذلك بأخذعليهاوذلك لتحديد متوسط كثافة اللقاح الموجود 
نفي البطاطا وبثالث درنات لكل منها بشكل عشوائي لكل صنف من ص

في أكياس بالستيكية  ةالمستخدمين. وضعت العينات كًال على حد
 وحركتمل من الماء المقطر والمعقم  300كل منها لأضيف  ،معقمة

بهدف إزالة اللقاح العالق على سطحها أو الموجود واحدة لمدة دقيقة 
الجرب. ُجمع ماء الغسل الناتج عن كل عينة في قارورة  بثراتداخل 
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مل. أجريت أربعة تخفيفات ُعشرية من كل  500ة معقمة سعتها زجاجي
 0.1عينة باستخدام الماء المقطر والمعقم. أخذت ثالثة مكررات بحجم 
   10-2مل لكل منها وذلك من العينات غير المخففة ومن التخفيفين 

المضاف إليه  OMA-T وسط، وضعت في أطباق تحتوي على 10-4و
 50وهي: نيستاتين ( (NPPC) لمسماةمجموعة المضادات الحيوية ا

  ل)، بينيسيلين مغ/ 5لفيت (س - ب - غ/ل)، بولي مكسينم
 عند. ُحضنت األطباق )12( ل)غ/م 50)، سايكلوهكساميد (غ/لم 1(

أيام، تم بعدها حساب عدد المستعمرات التي لها  5لمدة  س28°
من حيث الشكل، لون المسيليوم وٕافراز صبغة  S. scabiesمواصفات 

  لميالنين. وذلك بالنسبة لكل طبق. ا
  

إصطناعيًا باستخدام  معداةالمصابة طبيعيًا وال التقاويمعالجة 
 أوكسوس

إنطالقًا  % (ح/ح)20و 10 ،5:  أوكسوستراكيز من ثالثة ستخدمت ا
إضافة إلى الشاهد  ،وذلك بإضافة الماء المقطر من التركيز األساسي
. وضعت كل فقط)(ماء مقطر  أوكسوس% 0الذي يحتوي على 

اصطناعيا في شبكة  معداةالمصابة طبيعيًا وال التقاويمجموعة من 
ولمدة دقيقة واحدة في أحد تراكيز  ةغمست كًال على حد ،نفوذة

ساعة في  24المعالجة لمدة  التقاويتركت  ،خدمةالمست أوكسوس
  ظروف الغرفة العادية، ثم زرعت بعدها.

  
  بةالزراعة وظروف النمو وتصميم التجر 

ليتر، مثقبة من  15استخدمت في الزراعة أصص بالستيكية سعتها 
ليتر من خليط  12األسفل لتصريف الماء الزائد، ويحتوي كل منها على 

مربع الستخدم تصميم احجمًا.  1:2بنسبة مكون من الدبال والرمل 
التيني وبأربعة نباتات في كل وحدة تجريبية. تم تطبيق المعامالت ال

. نفذت مطلوبومكافحة آفات حسب ال وتسميد عادية من ريالزراعية ال
في حقل ضمن معهد الحسن الثاني للزراعة في العروة الربيعية تجربة ال

  .، أغادير، المغربوالبيطرة
  

  كمية اإلنتاج وفينسبة إنبات التقاوي  فيتأثير أوكسوس 
 مراقبة تتم حساب النسبة المئوية لإلنبات مقارنة مع الشاهد، كما تم

النباتات طيلة فترة النمو لتحديد أي ظهور ألعراض السمية أو أي 
أيضًا مقارنة كمية اإلنتاج ما بين الشاهد تم ظواهر أخرى غير طبيعية. 

  . األخرى وباقي المعامالت
 
  
 
 

  اإلنتاج فييم نسبة ظهور الجرب وشدته و تق
ُجمعت  ،بعد حوالي ثالثة أشهر من تاريخ الزراعة البطاطا تقلع
ووضعت في أكياس  ةلكل وحدة تجريبية على حد الناتجة درناتال

الذي عوملت  أوكسوسبالستيكية وأرفقت كًال منها ببطاقة تبّين تركيز 
ورقم الوحدة التجريبية. بعد غسل الدرنات تم حساب العدد  التقاويبه 

وحدة الكلي للدرنات وعدد الدرنات المصابة بالجرب بالنسبة لكل 
ملة وذلك لتحديد نسبة الدرنات المصابة (% ظهور وكل معاتجريبية 

  .)7( الجرب) على اإلنتاج
على كل درنة من  بثراتاعتمادًا على عدد ال شدة الجرب يمو تم تق

إلى خمس  بثراتحسب عدد ال المصابة حيث قسمت الدرنات ،الدرنات
 3درنة، بثرة/ 2 /درنة،هبثر تضم الدرنات التي ظهر عليها  .فئات
/درنة بثرات 5/درنة وأكثر من بثرات 5/درنة، بثرات 4 /درنة،بثرات

األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة  للفئةوذلك بالنسبة 
على التوالي. تم حساب نسبة ظهور الجرب وشدته بالنسبة لكل درنة 

، ثم ُحسب المتوسط للدرنات الناتجة عن أربعة نباتات (وحدة ةعلى حد
  انت القيمة النهائية هي المتوسط ألربعة مكررات.تجريبية)، وك

  
  النتائج

  

  مخبريًا  S. scabiesفي القضاء على  أوكسوسفعالية 
تعداد البكتريا وبشكل معنوي مع تناقص تشير البيانات الناتجة إلى 

من  ، وأيضًا مع مرور الوقت بالنسبة لكل تركيزأوكسوسزيادة تركيز 
 0.1ن ا. أدى التركيز )1(شكل  الشاهد مقارنة مع التراكيز المستخدمة

على  ،%58.5و 53.7% إلى تناقص تعداد البكتريا بنسبة 0.25و
 مقارنة مع الشاهد وذلك بعد مرور دقيقة واحدة من معاملة ،التوالي
 59.8. وصلت نسبة التناقص إلى أوكسوسب رييالبكت المعلق

  عد مرورب لتركيزين المذكورينإلى ا% على التوالي بالنسبة 86.6و
عند استخدام  اً . كان التناقص أكثر وضوحدقائق على المعاملة 5

إلى تناقص تعداد  %1.0و  0.5 نافقد أدى التركيز  ،تراكيز مرتفعة
مقارنة مع الشاهد وذلك بعد  %100البكتريا إلى نسبة وصلت إلى 

  على التوالي.  ،دقيقة 1و دقائق 3مرور 
  

طبيعيا بالجرب والمعداة  مصابةكثافة اللقاح الممرض على التقاوي ال
  .إصطناعياً 

 2.6510كان معدل كثافة اللقاح على البذور المصابة طبيعيًا حوالي 
خلية/درنة، بينما كانت على التقاوي المعداة اصطناعيًا حوالي 

2.5410 /درنة.خلية  
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Figure 1. In vitro effect of different concentrations of Oxos on the survival of S. scabies. 
 

  
  حقلياً  تهوشد الجرب في الحد من نسبة ظهور أوكسوسفعالية 

في نسبة ظهور الجرب وشدته على  اً معنوي اً النتائج تناقصأظهرت 
  اصطناعيًا.  معداةلة التقاوي المصابة طبيعيًا والاإلنتاج من خالل معام

ظهور نسبة متوسط كان  ،مصابة طبيعيًا بالجرب تقاوي عند استخدام
 تناقصتو  ،%71.1الشاهد على الدرنات المنتجة من معاملة  الجرب
 10، 5ستخدام أوكسوس بتركيز % عند ا1.2 و 5.6 ،16.6إلى 

سجلت فروق معنوية عالية مابين الشاهد وجميع  على التوالي.%، 20و
 10األخرى، ولم تسجل فروق معنوية ما بين المعاملتين  تالمعامال

 أما فيما يتعلق بشدة الجرب، كانت نسبة الدرنات. )1(جدول  %20و
% وذلك 22.3و 8.8، 10.2، 8.9، 6.9، 14.0في معاملة الشاهد 

ة، الرابعة، الخامسة والسادسة على بالنسبة للفئات األولى، الثانية، الثالث
التوالي. تناقصت شدة الجرب بشكل ملحوظ عند جميع المعامالت 

% كانت نسبة الدرنات المصابة 5فعند استخدام المعاملة األخرى، 
% 1.3بثرات/درنة) هي  5المدرجة ضمن الفئة السادسة (أكثر من 

جة ضمن % كان حوالي نصف الدرنات المصابة مدر 10وعند المعاملة 
بثرة/درنة)، بينما كانت جميع الدرنات المصابة مدرجة  1الفئة األولى (

بالنسبة أما  ).A-2% (شكل 20ضمن الفئة األولى عند المعاملة 
في معاملة  الجربظهور نسبة  متوسط كان، اصطناعياً  معداةال لتقاويل

عند استخدام % 0.6و 1.1و 7.9إلى تناقصت و ، %48.7الشاهد 

نتائج التحليل بينت  على التوالي. ،%20و 10 و 5 كيزبتر  أوكسوس
 تاإلحصائي وجود فروق معنوية مابين الشاهد وجميع المعامال

 10ذات داللة معنوية ما بين التركيزين  فروق ةاألخرى، ولم تسجل أي
بالنسبة لشدة الجرب، كانت نسبة الدرنات المصابة  .)1(جدول % 20و

% بالنسبة 7.0و 7.8، 9.2، 5.4، 7.1، 12.3في معاملة الشاهد 
على  ،األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسةللفئات: 
انخفضت شدة الجرب بشكل ملحوظ عند جميع المعامالت،  .التوالي

أكثر من ثلثي الدرنات المصابة ضمن فئة كانت % 5فعند التركيز 
بثرة/درنة)،  2لثانية (بثرة/درنة) والباقي ضمن الفئة ا 1اإلصابة األولى (

 10أي درنة ضمن الفئات األخرى. أما عند التركيزين  لم يالحظ وجودو 
% فكانت جميع الدرنات المصابة مدرجة ضمن الفئة األولى 20و

  ).B-2(شكل 
 فيلم يؤثر استخدام أوكسوس عند جميع التراكيز المستخدمة 

الحظ أيضًا %. لم ي100نسبة انبات التقاوي حيث كانت نسبة اإلنبات 
كمية أو نوعية اإلنتاج، حيث تراوح متوسط وزن الدرنات  فيأي تأثير 

حجم الدرنات  فيكغ/نبات، كما لم يؤثر  1.1و  0.95المنتجة ما بين 
المنتجة مقارنة مع الشاهد المعامل بالماء المقطر والمعقم، حيث لم 

  ).1 تسجل أي فروق معنوية ما بين الشاهد والمعامالت األخرى (جدول
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ً  نسبة ظھور الجرب على اإلنتاج فيتأثير تراكيز مختلفة من أوكسوس  .1جدول    .كمية اإلنتاج في حقليا
Table 1. Field effect of different concentrations of Oxos on percentage of scab incidence and production.  
 

  المعامالت
  (تراكيز أوكسوس)

Treatments (Oxos 
concentrations)

  1تقاوي مصابة طبيعياً بالجرب
Naturally scabbed tuber seeds 

ً  معداةتقاوي    2إصطناعيا
Artificially inoculated tuber seeds  

  نسبة ظھور الجربمتوسط 
Mean scab incidence 

(%) 

  متوسط اإلنتاج/نبات
Mean 

production/plant 

  نسبة ظھور الجربمتوسط 
Mean scab incidence 

(%)  

  متوسط اإلنتاج/نبات
Mean 

production/plant  
 a1.1 a 48.7 a 1.1 a 71.1  %0 الشاھد

5%  16.6 b1.1 a 7.9 b  1.1 a 
10%  5.6 c 1.0 a 1.1 c 1.1 a  
20%  1.2 c 1.1 a 0.6 c 1.0 a 

  .درنةخلية/ 2.6510 ، وحمولتھا البكترية حواليدرنة/بثرات 3 -2المصابة طبيعياً بالجرب تحمل  التقاوي. 1
  خلية/درنة. 2.5410اصطناعياً بالبكتريا تحمل حوالي  معداة. التقاوي ال2
  %.5المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروقات معنوية عند مستوى احتمال  *

1. Natural scabbed tuber seeds carried 2-3 spots/tuber seed, and about 2.6×105 cfu/tuber seed.  
2. Artificially inoculated tuber seeds carried about 2.5×104 cfu/ tuber seed.  
* Means in the same column followed by the same letters are not significantly different at P = 0.05. 
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 اصطناعياً  معداةوالتقاوي ال (A) اإلنتاج من خالل معاملة التقاوي المصابة طبيعياً بالجربوشدة الجرب  فيراكيز مختلفة من أوكسوس تأثير ت .2شكل 
(B).  

Figure 2. Effect of different concentrations of Oxos on percentage of scab severity following treatment of naturally scabbed 
tuber seeds (A) and artificially inoculated tuber seeds (B).  
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  المناقشة
  

بينت العديد من األبحاث أهمية التقاوي المصابة بالجرب أو الملوثة 
في نقل المرض إلى اإلنتاج وفي تلويث تربة  S. scabiesبالبكتريا 

ما وب. )2، 1( وهذا ما تم التأكد منه في دراسات سابقة الحقل المزروع
الكثير من المزارعين يستخدمون مثل هذه التقاوي في الزراعة والتي  أن

، غالبًا ما تكون منتجة من حقولهم في مواسم سابقة (مقابالت شخصية)
مل االذي يسهم في نقل الع الرئيسفإنها تشكل مصدر العدوى  لذا

ولتالفي هذه  .الممرض من حقل إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى
التقاوي المصابة  عاملةالعديد من المركبات لم تماستخد ،العدوى

بالجرب بهدف القضاء على العامل الممرض الموجود على سطحها، 
والحفاظ على سالمة  وبالتالي الحد من ظهور الجرب على اإلنتاج

الصوديوم وميثيل  تمن هذه المركبات مزيج من هيبوكلوريالتربة، و 
وية في خفض نسبة ظهور الجرب عط نتائج معنتلم  اال أنه، إثيوثيانات

حمض البوريك  في دراسات أخرى استخدم .)5( وشدته على اإلنتاج
دقيقة وأدى ذلك  30% حيث غمست التقاوي المصابة لمدة 3بتركيز 

إال أن هذه الدراسة لم تحدد درجة  ).4( %44إلى تراجع الجرب بنسبة 
مدة الغمس  إصابة التقاوي المستخدمة أو حمولتها البكترية، كما أن

   كانت طويلة.
  أعطى استخدام أوكسوس فعالية تامة في القضاء على البكتريا

S. scabies  وذلك بعد مرور 1و 0.5مخبريًا عند استخدام التركيزين %
دقيقة، على التوالي. أما حقليًا، أدى استخدام أوكسوس لمعاملة  1و 3

ت/درنة إلى بثرا 3-2التقاوي المصابة طبيعيًا بالجرب والتي تحمل 
، 5% عند إستخدام التراكيز 98.3و 92.1و76.7تراجع المرض بنسبة 

%، على التوالي، مقارنة مع الشاهد. أما عند معاملة التقاوي 20و 10
 2.5410اصطناعيًا والتي تقدر حمولتها البكتيرية بحوالي  المعداة

% بالنسبة 98.8و 97.7و  83.8خلية/درنة فقد تراجع الجرب بنسبة 
   ).2%، على التوالي، مقارنة مع الشاهد (جدول 20و 10و  5تراكيز لل

بّينت أبحاث أخرى أن استخدام أوكسوس أعطى نتائج فّعالة 
مخبريًا وفي ظروف البيت المغطى في مكافحة مرضي التبقع البكتيري 

   (P. syringae pv. tomato) على البندورة الذي تسببه البكتريا
  اق البطيخ األصفر والذي تسببه البكترياوالتبقع الزاوي على أور 

(P. syringae pv. lachrymans) )6.(   
  
  

الجرب  خفضنسبة  فيتأثير تراكيز مختلفة من أوكسوس  .2جدول 
  مقارنة مع الشاھد.

Table 2. Effect of different concentrations of Oxos on scab 
rate reduction as compared with the control.  
 

 المعامالت
 (تركيز أوكسوس)

Treatment (oxos 
concentration)

 (%) الجرب مقارنة مع الشاھد خفضنسبة 
Scab rate reduction (%)  

تقاوي مصابة 
 ً  1طبيعيا

Naturally 
scabbed seeds 

 معداةتقاوي 
 ً  2اصطناعيا

Artificially 
scabbed seeds  

5%  76.7  83.8  

10%  92.1  97.7  

20%  98.3  98.8  
ً بالجرب تحمل 1 ، وحمولتھا درنةبثرات/  3- 2. التقاوي المصابة طبيعيا

  .درنةخلية/ 2.6510البكترية حوالي 
  خلية/ تقاوى. 2.5410 حوالي اصطناعياً بالبكتريا تحمل معداة. التقاوي ال2

1. Naturally scabbed tuber seeds carry 2-3 spots/tuber seed, and 
2.6×105 cfu/tuber seed.  

2. Artificially inoculated tuber seeds carry about 2.5×104 cfu/ 
tuber seed.  

  
 ةإنبات التقاوي، كما لم تظهر أي فيلم يؤثر استخدام أوكسوس 

ومن ناحية أخرى لم يتأثر  .طيلة فترة النمو أعراض سمية على النباتات
ما بين الشاهد فروق معنوية  ةلم تسجل أياإلنتاج كمًا أو نوعًا، إذ 

. كما نشير إلى أن 1والمعامالت األخرى كما هو مبين في الجدول 
%) 60–40% (20بتراكيز أكثر من  بالجرب معاملة التقاوي المصابة

وهذا ما تم التأكد منه في تجارب أخرى  لتقاوينسبة إنبات ا فيلم تؤثر 
). من خالل النتائج المتحصل عليها ينصح نشورة(بيانات غير م

% لمعاملة التقاوي المصابة 20أو  %10ستخدام هذا المركب بتركيز با
بهدف التقليل من  بالجرب أو التقاوي السليمة المنتجة من حقل ملوث

  نسبة ظهور المرض على اإلنتاج ومنع تلويث تربة الحقل المزروع.
  

Abstract  
Taweel, K. and M. El-Fatmi. 2013. The use of Oxos, a combination of hydrogen peroxide, acetic acid and silver ions, for the control 
of potato scab. Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 262-268. 

Efficacy of Oxos (combination of hydrogen peroxide, acetic acid and silver ion) was evaluated for the control of potato common scab 
disease. In in vitro treatments, different concentrations of Oxos (0.1, 0.25, 0.50 and 1.0%) were added to bacterial suspensions containing 
about 108 cfu/ml of Streptomyces scabies. The bacterial population decreased significantly over time for all tested concentrations compared 
with control treatment. Bacterial cells were killed 3 and 1 min after treatment in solutions containing 0.5 and 1.0% oxos, respectively. In the 
field treatments, scab disease incidence and severity decreased significantly when naturally scabbed tuber seeds and artificially inoculated 
tuber seeds were immersed for 1 min in different concentrations of Oxos compared with the control. Scab incidence on tubers obtained from 
control treatment was 71.1% and was reduced to 16.6, 5.6 and 1.2% when scabbed tuber seeds were treated with solutions containing 5, 10 
and 20% oxos, respectively. 22.3% of tubers obtained from control treatment carried more than 5 spots/tuber, whereas this rate was reduced 
to 1.3% following the use of 5% oxos. Tubers obtained following treatment with 20% oxos carried 1 spot/tuber. Similar results were 
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obtained when treating artificially inoculated tuber seeds. For naturally scabbed tuber seeds, scab rate reduction was 76.7, 92.1 and 98.3% 
following the treatment with 5, 10 and 20% oxos, respectively, compared with the control. When using artificially inoculated tuber seeds, 
scab reduction was 83.8, 97.7 and 98.8% following the use of 5, 10 and 20% oxos, respectively, compared with the control. No effects on 
germination of tuber seeds and yield were observed, and no significant differences were recorded between control and other treatments. This 
study showed that oxos has a good potential to control potato scab by treating scabbed or infested tuber seeds. 
Keywords: Bacterial diseases, Streptomyces scabies, chemical control, scabbed tuber seeds, inoculated tuber seeds.  
Corresponding author: Khaled Taweel, Idlib, Email: taweel_kh@yahoo.com 
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