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فوسفات البوتاسيوم و بيروكسيد  باستخدام Alternaria alternata لفطر مقاومة نباتات  الباقالء حث 

  الهيدروجين
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 الملخص

 نمو في) H2O2(  الهيدروجيندبيروكسي و)K2HPO4( فوسفات البوتاسيوم تراكيز مختلفة من مادتي تأثيرتم دراسة        

 300 و200و 100(  التراكيزإن الباقالء وأظهرت النتائج أوراق المسبب لمرض تبقع Alternaria alternataمايسليوم الفطر 

 دبيروكسيمادة تفوقت  .بطت معنويا نمو الفطر وتناسبت طرديا مع زيادة التركيزالمستخدمة من كال المادتين ث) مول ملي 400و

  فعاليةأكثر  الهيدروجيندبيروكسي مادةوكانت  .ملي مول 300وثبط الفطر كليا عند التركيز فوسفات البوتاسيوم علىالهيدروجين 

   ). التواليعلى% 60.7 و% 100 (ملي مول 300  التركيزعند فوسفات البوتاسيوممادة من 

) غم 7.0( زيادة في الوزن الطري للنباتات المعاملة إلى أدى ملي مول 300  بتركيز الهيدروجيندبيروكسيان استخدام مادة 

 الوزن وكذلك زيادة في)  غم5.8(نباتات المقارنة ولم تختلف معنويا عن  )غم 4.4( نباتات الملقحة بالفطرالواختلفت معنويا عن 

الكلوروفيل في النباتات المعاملة بالمادة عن نباتات المقارنه والنباتات  محتوى معنويا  اختلففي حين نباتاتال ارتفاعالجاف و

واختلفت معنويا عن جميع ) 0.0( كليا اإلصابة الى خفض شدة أدى وان استخدام هذه المادة A. alternata الملقحة بالفطر

 استخدام لتأثير وكان ، نيمبالمبيدولم تختلف القيمة معنويا مع النباتات المعاملة  فوسفات البوتاسيومالمعامالت من ضمنها استخدام 

موع جعلى الوزن الطري والجاف وطول المبيروكسيد الهيدروجين  من لق أتأثير ملي مول 400 بتركيزفوسفات البوتاسيوم 

 دبيروكسي لصنف الفرنسي عند المعاملة بمادة استجابة من اأكثران الصنف المحلي  .اإلصابةالكلوروفيل وشدة محتوى الخضري و

  .الهيدروجين
  

أنزيم البيروكسيديز، أنزيم ،  الهيدروجيندبيروكسي، نباتات الباقالء، Alternaria alternata،   المقاومة المستحثة: الكلمات الدالة

  . امونيوم الييزنينلاالالفينيل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The effect of different concentrations of K2HPO4 and H2O2 was tested on the mycelial growth of  
Alternaria alternata the causal agent of leaf spot disease of broad bean. The results indicated that all 
tested concentrations of the two materials (100, 200, 300, 400) mMol gave significant inhibition with 
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the increase of concentration. The results also showed an increase in the activity of H2O2 upon and 
caused complete inhibition to the fungal growth at the concentration of 300 mMol (100 and 60.7%) 
respectively.  

In greenhouse experiments H2O2 caused a higher increase in shoot fresh and dry weight, high 
length, chlorophyll percentage, and complete significant reduction in disease severity (0.0) of  the 
treated plant. and low activity of K2HPO4 in comparison with H2O2. The resistance of plants increased 
with the increase of the enzymes activity of  Peroxidase, Catalase and  Phenylalanine ammonia lyase. 
The local variety was more responsive than the French variety when treated with hydrogen peroxide 
substance.  

 

Keywords:  Induced resistance,  Alternaria alternata, Vicia faba L., hydrogen peroxide, Peroxidase, 
Phenylalanine ammonia lyase. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

 التي تزرع في Fabaceae الشفوية الشتوية المهمة وتنتمي للعائلة من المحاصيل  .Vicia faba L  نباتات الباقالء تعد

 تستهلك الباقالء خالل اشهر شباط واذار ونيسان، وتعد من المحاصيل المهمة لالستهالك إذالعراق بكثرة وفي مناطق مختلفة منه 

 زرع بكثرة لتلبية حاجة الناس لهذا المحصول، وتواألليافالبشري وذلك لكونها غنية بالبروتينات والفيتامينات واالمالح المعدنية 

 إذ،  يرجع تدهور انتاج الباقالء في العراق الى عوامل عدة منها امراض النبات.)2010  محسن ومحسن،؛2010 الكناني وفرج، (

 مصدر وإنهاوهو من الفطريات المصاحبة للبذور  األوراقلمرض تبقع  اًرئيسي اًمسبب Alternaria alternata شخص الفطر 

 مختلفة من السموم التي تساهم في أنواع أنتاجدة في التربة ويتميز هذا الفطر بقدرته على جمن الفطريات المتواو األولية اإلصابة

 ،وآخرونجالل الدين  (اإلنسان ان الفطر المذكور منتج سموم مسرطنة لخاليا فضال عن اإلصابة وإحداثغزو النسيج النباتي 

  .)2009  جالل الدين،;2006

 بصورة رئيسة على استخدام المبيدات الفطرية  التي تعد  وسائل ناجحة لكبح معظم األمراضالسيطرة على هذه تعتمد  

 لذلك دعت .(Horinouchi  et al., 2007) وتزيد من تلوث البيئة اإلنسان النبات لكنها ذات تأثيرات خطرة على صحة أمراض

 نظام المقاومة  منها(Abd-El-Kareem, 2007)   النباتأمراضيقة للبيئة والسيطرة على  صدأخرى استبدالها بوسائل إلىالحاجة 

سبب  ضد المInduced  resistanceالمقاومة المستحثة  أو Systemic  Acquired Resistance (SAR)   الجهازيةالمكتسبة

رية على فسلجة المضيف تقود بشكل سريع  تؤدي الى تأثيرات جوهو  النبات،أمراضهي وسائل ناجحة للسيطرة على و المرضي

 ,.Houssien et al., 2010; Stout et al)  المرضية بالمسبباتلإلصابة تفعيل جينات دفاعية متخصصة في النباتات الحساسة إلى

 وجزء اضاألمرية والتركيبية استجابة لعامل خارجي غير مناسب كمسببات ئوبالتالي تكوين العديد من المركبات الكيميا  (2006

 الفينيل االنين د أنزيميع) (Dixon and Lamb,1990 والكتاليز والبيروكسديز  فينيل االنين امونيوم الييزأنزيممن هذه المركبات 

امونيوم الييز ضروري لتكوين المركبات الفينولية التي هي من مركبات االيض الثانوي والمستخدمة في مقاومة النبات ضد 

 التي Cinnamate and Trans-4-hydroxycinnamate  تحول مركب  فينيل االنين الىعلى األنزيم عمل وي، المرضيةالمسببات

                وبعد ذلك تتكون المركبات الفينولية الحرةCaffeic acid وChlorogenic acid  فينولية مثل تتحول فيما بعد الى مركبات

et al., 2011; Nguyen et al., 2003) (Hyun   المشاركة في ميكانيكيات الدفاع األنزيماتكما يعد انزيم البيروكسديز من 

 ويعمل انزيم الكتاليز  (Arun et al., 2010)النباتية حيث يعمل على تكوين مركبات تمنع اختراق المسبب المرضي للنسيج النباتي

               األمراضلسامة المتراكمة في الخاليا النباتية عند تعرضها لمسببات ا بيروكسيد الهيدروجين على تقليل تراكيز
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( Byun and Choi, 2003)سطة تطبيق العديد من العوامل ا هذه الظاهرة التي تزيد من مقاومة النبات ضد الممرضات بو

 .(Sarwar et al., 2005)  في النباتاتinduced resistance system المقاومة المستحثة تسمى بنظام اإلحيائية  وغيراإلحيائية

  ذورــــية الستحثاث المقاومة لدى النبات ضد العديد من الفطريات الممرضة للجئتم التركيز على عدد من المستحثات الكيميا

Monaim, 2012)  (Abdel- .استخدام حامض الساليسليك مثل salicylic acid  )SA (ك ــيض الجاسمونـــــــوحام

(JA) Jasmonic acid  الفطرية والبكتيرية كنظام حماية للمحاصيل الزراعيةاألمراضيوضح فرص جديدة للسيطرة على                

(El-Khallal, 2007) .  

ء ضد  على استحداث المقاومة في نباتات الباقالفوسفات البوتاسيوم و بيروكسيد الهيدروجينتأثيرالهدف من البحث دراسة        

   .A.alternataفطر 

  مواد وطرائق العمل

  عزل المسبب المرضي 

  قطع صغيرة إلىقطعت الوريقات  نباتات الباقالء المصابة بالتبقع و أوراقمن  Alternaria alternataعزل الفطر 

 بوكلورات الصوديومهاي% 1عقمت سطحيا بمحلول سم تقريبا شملت حافة البقعة المصابة مع جزء من النسيج السليم  و  1 بطول

 بتري حاوية على أطباق إلى ملقط معقم بواسطةمدة ثالث دقائق ثم غسلت بماء مقطر معقم وجففت بين ورقتي ترشيح ثم نقلت ل

المعقم والمضاف له المضاد ) Potato Dextrose Agar ) PDA الدكستروز البطاطا وأجارالغذائي الوسط 

 الى شخص الفطر .أيام 7 ولمدة مO 2± 25  بالحاضنة في درجةاألطباقحضنت ) مل/ايكروغرام م Streptomycin  )50الحيوي

التصنيفي الذي ورد في  باستخدام المفتاحوالى مرتبة النوع ) Barnett and Hunter, 2006(الجنس باستخدام المفتاح التصنيفي 

  .(Ellis,1971) المصدر

 A.alternata في نمو الفطر روكسيد الهيدروجينبي وفوسفات البوتاسيوممادتي تراكيز مختلفة من  تأثير

 كل أضيف ملي مول )400، 300 ،200 ،100( فوسفات البوتاسيوم وبيروكسيد الهيدروجين  تراكيز مختلفة من مادتيأخذت

 على درجة Autoclave المؤصدة عقم الوسط بجهاز  PDA مل من الوسط الغذائي 100 زجاجية حاوية علىقناني إلىتركيز 

 الخالي من المواد المضاف له PDA معاملة المقارنة فتمثلت بالوسط الغذائي أما.  دقيقة20جو  لمدة  1.0 وضغط م˚ 121 حرارة

من حافة أخذت  ملم 0.5 بقطر  بأقراص سم وبعد تصلب الوسط لقح 9 بتري معقمة قطرأطباق في األوساط صبت ،ماء مقطر فقط

 بالحاضنة في درجة األطباقحضنت  ، ثاقبة فلين ووضع في مركز الطبقبواسطة أيام 7 بعمر A.alternata   مستعمرة الفطر

 المستعمرات الفطرية بقياس متوسط قطرين متعامدين في مركز الطبق بعد وصول نمو أقطارتم حساب متوسط . م˚ 2± 25حرارة 

 واختبرت بطريقة دنكن المتعدد إحصائياج  حللت النتائ.الفطر في معاملة المقارنة الى حافة الطبق و بثالث مكررات لكل معاملة

  .المدى

  ) : El-Mougy, 2002(  استخرجت النسبة المئوية للتثبيط من المعادلة       

  

   قطر مستعمرة المعاملة– قطر المستعمرة في معاملة المقارنة                              

   100  × - - ---- --- -- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---= النسبة المئوية للتثبيط  

    قطر المستعمرة في معاملة المقارنة                              



  هبة هادي طه و نديم احمد رمضان
 

66

  تجربة البيت الزجاجي 

          دقيقة20 جو لمدة 1.0وضغط   مO 121 على درجة حرارة Autoclave بجهاز المؤصدة مزيجيهعقمت تربة      

 .A  كغم لوثت الطبقة السطحية للتربة المعقمة بالفطر1ة سعة  بالستيكيأصص ووضعت التربة المعقمة في )كررت مرتين(

alternata  بعد تقطيعه بالخالط الكهربائي مع كمية مناسبة من الماء المقطر المعقمأصيص/ وبواقع نصف طبق                

)et al.,1973 Saydam.(  

، عقمت البذور بغمرها )المحلي والفرنسي(  المحلية وهما قاألسوا تم الحصول عليها منن من بذور الباقالء ا صنفاختير

لمدة هايبوكلورات الصوديوم لمدة ثالث دقائق ثم غسلت بماء مقطر معقم وجففت بين ورقتي ترشيح ثم غمرت البذور % 1بمحلول 

 على  ملي مول 400و 300 كيزبتر فوسفات البوتاسيوم وبيروكسيد الهيدروجينو)  لتر/مل 5(مبيد النيم بالمواد كل على حدى ساعة 

 أما ، صنفي الباقالء المحلي والفرنسياألول وفق تصمييم القطاعات العشوائية الكاملة شمل العامل عامليهنفذت تجربة ، التوالي

  :العامل الثاني فشمل

    معاملة المقارنة في تربة معقمة -1

 .معاملة المقارنة تحتوي على تربه ملقحة بالفطر -2

 .لتر/ مل5بتركيز  معاملة البذور بالمبيد نيم مع رتربه ملقحة بالفط -3

 .فوسفات البوتاسيومه ملقحة بالفطر مع معاملة البذور بمادة ترب -4

 .بيروكسيد الهيدروجين  ه ملقحة بالفطر مع معاملة البذور بمادةترب -5

 فـي البيـت     صصاألمعاملة من المعامالت بواقع ثالث مكررات لكل معاملة وضعت جميع            / أصيص/  بذور 5تم زراعة   

  .قسم علوم الحياة/ الزجاجي التابع لكلية العلوم 

 وظهور الورقة الثالثة رشت النباتات المعاملة بالمواد باستخدام نفس التراكيز من المواد وكررت المعاملة بالرش اإلنباتبعد 

لوزن الطري ا مجموع الخضري و ال أطوال: يوم تم اخذ القراءات التالية15 رشة بحوالي أخر مرة وبعد أسبوع مرات كل 3

 ونظفت من التربة العالقة بها ووضعت في األصص قلعت النباتات من الوزن الجاف للمجموع الخضريللمجموع الخضري و

ضعت بالفرن  في كيس ورقي ووأصيص نايلون ونقلت الى المختبر ووزنت ودونت النتائج، بعدها وضعت نباتات كل أكياس

 لمدة ثالثة أيام حتى جفافها جفافا كامال استخرجت من الفرن ووزنت ثانية لحساب الوزن الجاف لنباتات م˚ 70الكهربائي في درجة 

حسب الدليل المرضي المكون من  اإلصابةشدة تم حساب و . وحللت النتائج إحصائيا واختبرت بطريقة دنكنحدا على أصيصكل 

  :يلي كما خمس درجات و

         الفئات     ) الدليل المرضي( رقم الفئة 

 -- ---- - ---- ----         - - -----                    

                     خلو الوريقة من البقع                            )صفر(

  او اقل % 25البقع تغطي                                )1(

                    %50 -26البقع تغطي                                )2(

   %75 – 51البقع تغطي                                )3(

  من المساحة الورقية % 100 – 76 البقع تغطي                               )4(
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  :كمايلي و األوراق على اإلصابةحساب شدة ل) Vakalunakis ،)1990 اتبعت طريقة 

  

  -+ دليلها المرضي ×  من الفئة الثانيةاألوراقعدد + يلها المرضيدل× األولى من الفئة األوراقعدد             

   ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - - =اإلصابةشدة 

  أعلى فئة×  لألوراق       العدد الكلي                                      

 شركة أنتاج من Chlorophyll -Meter Spad-502(كلوروفيل حقلي لقياس الطة جهاز سا الكلوروفيل بومحتوىتم قياس 

Japan- Konica Minolta(   الييزوم الفينيل االنين امونيوأنزيم الكتاليز أنزيم البيروكسيديز و أنزيموكما تم قياس فعالية  .

  . واختبرت بطريقة دنكن المتعدد المدىإحصائياحللت النتائج و

  ديزي البيروكسأنزيمقياس فعالية 

 6 الهيدروجيني األس مل من المحلول المنظم الفوسفاتي ذي 2 غم من الوريقات لكل معاملة وسحقت الوريقات مع 0.5 اخذ 

 لكل  يموالر 0.1 بتركيز Na2HPO4  و  NaH2PO4في هاون خزفي، حضر المحلول المنظم الفوسفاتي مسبقا من مزج محلولي

 دقيقة، 15دقيقة مدة /  دورة4000 عملية انتباذ بسرعة إلى األنابيب مل، خضعت 10 اختبار سعة أنابيبمنهما  ووضع المزيج في 

  .ديزي البيروكسأنزيم فحص فعالية أجراء لحين مئويةحفظ الراشح على درجة  صفر درجة 

               Spectrophotometerسطة جهاز المطياف الضوئي اديز بوي فعالية انزيم البيروكستقيس

)Hettich IVD CE– Germany ( بيروكسيد الهيدروجين مل من1مل من الراشح مع 1وذلك بوضع خليط مكون من 

بأخذ  ، نانومتر470ومتابعة التغير في امتصاص الضوء على طول موجي % 1  بتركيز مادة الكاتيكولمل من1و% 20بتركيز

  Houssien et al., 2010).(  مكرراتةمعدل ثالث

   س فعالية انزيم الكتاليزقيا

 في هاون خزفي بنسبة 7  الهيدروجيني األس مع داريء الفوسفات ذي األوراق كل معاملة وسحقت أوراق غم من 2اخذ 

 لعملية انتباذ بسرعة األنابيب مل، خضعت 10 اختبار سعة أنابيب مع المحلول المنظم الفوسفاتي الى األوراقنقل مزيج  .1:2

  . فحص فعالية الكتاليزإجراء لحين مئوية دقيقة، حفظ الراشح في درجة صفر درجة 15ة لمدة دقيق/  دورة 4000

ملي  65 بتركيزبيروكسيد الهيدروجين مل من 0.5سطة جهاز المطياف الضوئي وذلك بوضع ا فعالية انزيم الكتاليز بوتقيس

 اختبار، ترك أنابيب مل من الراشح في 0.2 مع ) pH)7.4 ملي مول 60 مل من المحلول المنظم الفوسفاتي بتركيز0.5 مع مول

، ثم متابعة تغير ملي مول 32.4 مل مولبيدات االمونيوم بتركيز 1 بإضافة التفاعل إيقاف، تم  م˚ 25 دقائق عند درجة حرارة 4لمدة 

  . (Goth,1991) مكررات3 نانوميتر بأخذ معدل 450 ألموجياللون عند الطول 

  

      )PAL( يل االنين امونيوم الييزفينال أنزيمقياس فعالية 

 جهاز المطياف الضوئي بواسطة  PAL أنزيموتم قياس فعالية )  الكتاليزأنزيمقياس  (حضر الراشح كما في الطريقة السابقة 

 Tris – HCl مل من المحلول المنظم 0.5ر مع مولايكروم 6 فينيل االنين بتركيز ني مل من الحامض االمي0.5وذلك بوضع 

 إيقاف، تم م˚ 37 اختبار، حضن المزيج ساعة عند درجة حرارة أنابيب مل من الراشح في 0.2 مع  8 (pH) موالي 0.5يز بترك

  مكررات3بأخذ معدل   نانوميتر290 عياري، ثم متابعة تغير اللون على طول موجي 5 بتركيز HCl  مل 0.05  بإضافةالتفاعل 
.(Beavdoin–Eagan and Thorpe,1985)  
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 ئج والمناقشةالنتا

   عزل المسبب المرضي

لون زيتوني شاحب الى ات ذات مستعمر  A. alternataظهر الفطر أ نبات الباقالء أوراق وتنقية الفطر من   بعد عزل 

 الكمثرية ات من الكونيديسالًسال  تحمل القصيرةيةالكونيدالحوامل أظهر  ألمجهري الفحص أما ،PDAزيتوني داكن على وسط 

  .(Ellis,1971) وكانت مطابقة لما جاء في المفتاح التصنيفيتي تكون مقسمة طوليا وعرضيا بجدران مستعرضة الشكل وال
  

 A.alternata  في نمو الفطرفوسفات البوتاسيوم و بيروكسيد الهيدروجينمادتي مختلفة من  تراكيز تأثير

 تثبيط معنوي إلى أدت فوسفات البوتاسيوم والهيدروجينبيروكسيد  التراكيز المستخدمة من كال المادتين أن) 1 جدولال( يبين 

ت ظهرأ بازدياد تركيز المواد مقارنة مع عينة المقارنة وونالحظ زيادة النسبة المئوية للتثبيط A.alternataلنمو الفطر الممرض 

 كانت النسبة المئوية للتثبيط  ملي مول 300 ففي التركيز ، فوسفات البوتاسيوم على فعالية بيروكسيد الهيدروجين زيادة فعالية النتائج

  . للمادتين على التوالي %81و  %100  إلىوصل  ملي مول 400في التركيز و،  للمادتين على التوالي 60.7 % و100
  

  A.alternata   نمو الفطرتثبيط فوسفات البوتاسيوم في  وبيروكسيد الهيدروجين  التراكيز المختلفة من تأثير :1جدول ال

  
 ثبيطللت%  

  بيروكسيد الهيدروجين  فوسفات البوتاسيوم

  التركيز

  )ملي مول ( 

0.0  E 0.0  D *       0.0     المقارنة 
48.3  D 27.0  C 100 

55.3  C 36.7  B 200 
60.7  B 100  A 300 
81.0  A 100  A 400 

  

  

  

  

  

  
  مكررات ثالث تمثل معدل              *    

  .%5 ال تختلف معنوياً حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمالية لكل عمودأحرف متشابهة األرقام المتبوعة ب      
 

    تجربة البيت الزجاجي

صنف   زيادة في الوزن الطريإلى أدى ملي مول 300 بتركيز بيروكسيد الهيدروجين ان استخدام مادة إلى تشير النتائج 

ولم تختلف معنويا عن ) غم 4.4(  للصنف المحليواختلفت معنويا عن النباتات الملقحة بالفطر) غم7.0( للنباتات المعاملة محلي

في   للصنف المحلي ونفس الكالم ينطبق على الوزن الجاف و طول المجموع الخضري و بقية المعامالت) غم5.8(نباتات المقارنة 

 A. alternataادة عن نباتات المقارنه و النباتات الملقحة بالفطر الكلوروفيل في النباتات المعاملة بالم محتوى معنويا ختلف احين

فوسفات واختلفت معنويا عن جميع المعامالت من ضمنها استخدام ) 0.0( كليا اإلصابة الى خفض شدة أدىوان استخدام هذه المادة 

 على بيروكسيد الهيدروجين اقل من تأثير ملي مول 400 بتركيز فوسفات البوتاسيومستخدام ال وكان ،وفي كال الصنفين البوتاسيوم

 الصنف أن أيضا) 2 الجدول( منيتضح  .اإلصابةالكلوروفيل وشدة  محتوى الخضري والمجموعالوزن الطري والجاف وطول 

 اإلصابة شدة اذ وصلت ة بيروكسيد الهيدروجين و فوسفات البوتاسيوم استجابة من الصنف الفرنسي عند المعاملة بمادأكثرالمحلي 

  .لى التوالي ع %0.17  و0.01وللصنف الفرنسي  %0.11 و0.00 في الصنف المحلي الى
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 البيروكسيديز أنزيم زيادة فعالية إلى أدى  A.alternata معاملة النباتات بمادة بيروكسيد الهيدروجين و تلقيحها بالفطرأن

اختلفت معنويا عن بقية المعامالت ومنها و ة المقارنة معاملأضعاف 4وهذا الرقم يمثل غم نسيج طري / دقيقة  /ملي مول 1.29 إلى

 في الصنف الفرنسي ارتفعت أيضا. غم نسيج طري/ دقيقة /ملي مول )1.02(الصنف المحلي  في  استخدام مادة فوسفات البوتاسيوم

  ).3 الجدول(  واختلفت معنويا عن بقية المعامالتغم نسيج طري / دقيقة /ملي مول 1.04إلى  ووصلت األنزيمفعالية 
 
على  فوسفات البوتاسيوم  ملي مول400 و بيروكسيد الهيدروجين  ملي مول300تأثير معاملة النباتات بالتركيز: 2الجدول 

  A.alternataفطر الملقحة بال الباقالء  نباتات إنتاجية
 

  .مكرراتثالث تمثل معدل  *

  .%5 ال تختلف معنوياً حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمالية لكل عمودأحرف متشابهة  بةاألرقام المتبوع         

 شدة اإلصابة
 

   محتوى  قياس
  الكلوروفيل

غم نسيج /ملغم 
 طري

طول المجموع 
  الخضري 

 )سم(
 

  زن الجافالو
 )غم(

 

  الوزن الطري
 )غم(

  

  األصناف المعامالت

0.20 F  11.0 BCD 47.4  ABC 5.0 AB 5.8  ABC*  
 

 المقارنة

0.83 B 9.7 CD 38.7 CD 3.9 B 4.4 BC الفطر فقط  
0.00 H 14.9 A 55.4 AB 6.6 A 7.0 A الفطر +H2O2   
0.11 G 14.1 AB 60.2 A 5.9 AB 6.4 ABC فطرال +K2HPO4
0.34 D 12.6 ABC 48.4 ABC 5.5 AB 5.9 ABC المبيد نيم+ الفطر  

  
  

  المحلي      

0.25 E 10.7BCD 47.4 ABC 4.8 AB 5.3 ABC المقارنة 
0.91 A 7.9 D 30.5 D 4.0 B 4.2 C الفطر فقط  
0.01 H 13.8 AB 51.1 ABC 6.0 AB 6.7 AB الفطر +H2O2   
0.17 F 13 .0 ABC 57.3 AB 5.4 AB 5.5 ABC الفطر +K2HPO4
0.42 C 11.1 BCD 44.5 BC 5.0 AB 5.4 ABC المبيد نيم+ الفطر  

  
 الفرنسي

 

 
غم نسيج طري / دقيقة /ملي مول 2.23الى  بيروكسيد الهيدروجين في النباتات المعاملة بمادة الكتاليز أنزيمارتفعت فعالية        

 وفي كال الصنفين و زادت الفعالية عن ضعفي الفعالية في نباتات المقارنة في األخرىواختلفت معنويا عن بقية المعامالت 

) 1.21(  من مادة فوسفات البوتاسيومغم نسيج طري أكثر/ دقيقة /ولملي م )1.80 (األنزيم فعالية في تأثيرلمبيد نيم لوان . الصنفين

  ). 3 الجدول(في الصنف المحلي غم نسيج طري / دقيقة /ملي مول

/ دقيقة/ملي مول) 6.66(  الييزوم الفينيل االنين امونيألنزيم فعالية أعلى النباتات المعاملة بمادة بيروكسيد الهيدروجين أعطت

 في النباتات المعاملة بمادة األنزيم معنويا عن بقية المعامالت و في كال الصنفين بينما لم تختلف عن فعالية واختلفتغم نسيج طري 

و اختلفت معنويا في ) على التواليغم نسيج طري / دقيقة /ملي مول 5.29، 5.47( و المبيد في الصنف المحلي فوسفات البوتاسيوم

  ).3 الجدول(الصنف الفرنسي 
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في فعالية  فوسفات البوتاسيوم ملي مول 400 و بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 300معاملة النباتات بالتركيز تأثير: 3 الجدول

 .A.alternataملقحة بالفطر ال  في صنفين من الباقالءاألنزيمات

الفينيل االنين امونيوم   

  * PALالييز

  )ملي مول(

  *الكتاليز
Catalase 

  )ملي مول(

  *البيروكسديز
Peroxidase  

  )ملي مول(

 األصناف  المعامالت

3.40  D 0.94  G **0.39  F المقارنة  
4.31  C 1.13  F 0.60  E  الفطر فقط  
6.66  A 2.23 A 1.29  A الفطر +H2O2   
5.47  B 1.21  E 1.02  B الفطر +K2HPO4

5.29  B 1.80  B 0.70  D المبيد نيم+ الفطر 

  المحلي

2.65  E 0.79  H 0.41  F المقارنة  
3.28  D 1.16  F 0.59  E  الفطر فقط  
5.21  B 1.64  C 1.04  B الفطر +H2O2   
4.42  C 1.13 F 0.85  C الفطر +K2HPO4

3.51  D 1.51  D 0.62  E المبيد نيم+ الفطر 

 الفرنسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .دقيقة / مول واحد من الناتج  كمية األنزيم التي تعمل على تكوين ملي:وحدة األنزيم           * 

  مكررات ثالث تمثل معدل            ** 

  .%5 ال تختلف معنوياً حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمالية ود  لكل عمأحرف متشابهة وعة باألرقام المتب       
  

مقارنة مع   A. alternataلممرض المتكونة في النباتات المعاملة نتيجة عملية المقاومة ضد الفطر ااألنزيماتزيادة فعالية 

بيروكسيد مادة   وأعطت  الثالثة البيروكسديز والكتاليز والفينيل االنين امونيوم الييزلألنزيمات اقل فعالية أظهرتعينة المقارنة التي 

   . الثالثةلألنزيمات فعالية أعلى التي عومل بها صنف الباقالء المحلي  الهيدروجين

 بشكل مباشر او غير مباشر على استحثاث المقاومة لدى النبات حيث تسبب تكوين يدروجينتلعب مادة بيروكسيد اله

 Galal) ضد الفطريات الممرضة للنباتاً دفاعياً حاجزيعد الفعال في الجدار الخلوي للنبات وفي الغشاء البالزمي الذي األوكسجين

and Abdou,1996) .  المرضية وكذلك اختزال عوامل الشد اإلصاباتل حدوث  الختزافوسفات البوتاسيومكما استخدمت مادة 

               مقارنة مع نبات قصب السكر السليمةو الفينيل االنين امونيوم الييز  البيروكسديز أنزيمعلى النبات و زيادة فعالية 

(El-Desouky et al., 2003). التي أخرىوالكسينات ونواتج كالفايت  الفوسفات قد تزيد من تكوين مواد االيض النباتي أمالح 

 البيروكسديز تحت ظروف الشد المختلفة مثل الجروح أنزيمتزداد فعالية  . (Hargreaves,1979)يةئطة المواد الكيمياساتحفز بو

نوالت  الفيأنتاج االثلين و زيادة وإنتاج الفطرية والملوحة والشد المائي وقلة المغذيات وتحفز الزيادة تكوين اللكنين واإلصابات

  ).(Van Huystee, 1987المؤكسدة في جدار الخلية

 تعمل منظم لجميع أيضااللكنين ولكن  تشترك فقط بالبناء الحيوي للمركبات المضادة للميكروبات و  البيروكسديز الأنزيمات

تينية ون التراكيب البر الروابط العرضية بيأكسدة  البيروكسديز هوألنزيمات أخر دور .)(Peng and Kuc,1992العمليات االيضية 
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 أنزيمات بواسطة مقاومة للتحلل أكثر مما يجعل جدار الخلية ،ين في الجدر الخلويةولالغنية بالحامض االميني هيدروكسي بر

   .(Stermer and Hammerschmidt, 1987)الميكروبات 

  اختزالإلى أدى لهيدروجينبيروكسيد ا من ملي مول 0.5 انه عند نقع بذور العدس في )Morsy) 2005الباحث وجد 

 وإطالةتحت ظروف البيت الزجاجي  Fusarium oxysporum و Rhizoctonia solani  بمرض الذبول الذي يسببه فطراإلصابة

 في نقع بذور بيروكسيد الهيدروجين )Abdel - Monaim  )2012استخدم. عمر النبات وزيادة البذور تحت الظروف الحقلية

ادة طول البادرات وزيادة الوزن الطري والوزن الجاف في النبات وكذلك خفض نسبة الذبول لنبات الطماطة  زيإلى أدىالطماطة و 

    .Fusarium  تقليل تكوين ابواغ فطر فضال عن

 األحاديةوحامض السالسليك وفوسفات البوتاسيوم  بيروكسيد الهيدروجين بنجر السكر بتراكيز مختلفة من  رش نباتاتأدى

  .(Ata et al., 2008) بالمرض اإلصابةلقاعدية الى خفض معنوي في كل من نسبة وشدة والثنائية ا

 الناتج في البناء الحيوي الذي ينظم العمليات Phenylpropanoid يعمل عن طريق أنزيم أول  الفينيل االنين امونيوم الييز 

 الفالفونويدات والتانينات واللكنين،  وCaffeic  وferulic  وCinnamic و  Coumaricأحماضااليضية المختلفة بالنبات مثل 

ت التي تهاجمها كدليل على الدفاع االيجابي               سبباحيوية والم هذه النواتج تحمي النبات ضد االجهادات المختلفة الغير

(Hahlborck and Sheel ,1989).  
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