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 خص ملال
وتبدأ  Erysiphe cichoracaerumهو الفطرعلى الكلغان  المسبب لمرض البياض ألدقيقي أناظهر الفحص ألمجهري 

 في نسبة تأثير %( لم يكن له5)مرتين رش النباتات بمبيد النيم أن نتائج إلىال تشير. شهر آذار في منتصفاألعراض بالظهور 
ن استخدام تراكيز مختلفة من . و % على التوالي50.0و 0.22الى  اإلصابةخفض شدة ونسبة  إلى أدىالكلوروفيل ولكنه  حامض ا 

ملي  1التركيز سببو ، إلى زيادة في الوزن الطري والجاف وارتفاع النباتات تأد( ASA) ( واالسيتايل ساليسليكSAالساليسيليك )
ملي 1معنويا عن بقية المعامالت عدا التركيز الوزن الجاف غم واختلف10.9إلى زيادة الوزن الطري إلى  دةرشة واح ASA/ مول
 .رشة واحدة AS/ مول

رشة  / SA مول يمل 5نسبة الكلوروفيل في النباتات المصابة بمرض البياض ألدقيقي هو إلى زيادة تركيز أدى أفضل إن
 ،%21.3وكانت النسبة رشتين  SA ملي مول 5 معاملةبقية المعامالت األخرى عدا  % و اختلفت معنويا عن24اذ بلغت  واحدة

  % 95.54وبنسبة انخفاض  0.2إلى خفض شدة اإلصابة إلى  أفضل في حث المقاومة مما أدى SA ملي مول 5كان التركيز و 
 الكلغانالبيروكسيديز في أوراق نباتات المعاملة رشا بحامض الساليسليك أدى إلى زيادة نشاط أنزيم  الكلغانوجد أن نباتات  

( واختلف معنويا 0.053عن المقارنة ) 0.036بلغت ( وبنسبة زيادة 0.089)ملي مول 5وبالتركيز ASAبحامض  التي رشت مرتين
 5بالتركيز  و مرة واحدةفي النباتات التي رشت  0.62 الفينيل االنين امونيا الييز نشاط أنزيم ارتفع  عن جميع  المعامالت األخرى.

 .رشة واحدة ASA ملي مول 10%( و اختلفت معنويا عن بقية المعامالت عدا التركيز 53) ASA ملي مول
 

 .األنزيمات، المقاومة الجهازيةحث  ،االسيتايل ساليسليك، الساليسليك ض: حامةدالالالكلمات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ABSTRACT 

Microscopic examination showed that Erysiphe cichoracaerum is the causal agent of Milk 

thistle powdery mildew and its symptoms begin to appear in the middle of March.  

Plants sprayed with Neem (5%) had no effect on the percentage of chlorophyll, but reduced 

the severity percentage infection to 2.2, 50.0% respectively. The use of different concentrations of 

salicylic acid (SA) acetylsalicylic acid (ASA) led to an increase in wet and dry weight and higher 

plants hieght. One spray with 1 mmole ASA increased the wet weight to10.9 g. In the meantime, 

the dry weight differed significantly from other treatments except of 1 mmole SA once spray.  
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The better concentration was (24%) for increasing the percentage of chlorophyll in infected 

plants with powdery mildew was observed with 5 mmole SA once spray and significantly different 

from the rest of the treatments other than 5 mmol SA sprayed twice which was 21%. The 

concentration of 1 mmol. SA also was found the best in inducing resistance resulting in a reduction 

of the infection severity to 0.2 and percentage of infection severity to 95%.  

Spraying of Milk thistle plants with SA increased the activity of peroxidase enzyme (60%)  in 

plants sprayed twice with SA  5 m mole (0.089) comparing to the control (0.053). 

Also, the enzyme activity of phenylalanine ammonia lyase was increased (0.618) in plants 

sprayed twice with 5 mmole SA (53%) and hence significantly different from other treatments other 

than SA 10 mmole sprayed twice. 

 

Keywords: Salicylic acid, Actyl salicylic acid, Induced systemic resistance, Enzymes. 
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 المقدمة

ولهذا النبات أهمية طبية الحتواء بذوره على  ،Asteraceae لى العائلة المركبةا( (Milk thistleالكلغانتعود نباتات 
وهو خليط معقد من الفينوالت و التي  (Silymarin-complexالعديد من المركبات الفالفينية التي تسمى معقدات سليمارين )

 Taxifolin(Porter, 2003.)  و Silychristinو  Silydianin و  Silybininتشمل
مرض البياض ألدقيقي في المحافظات الشمالية منن العنراق و يصنيب العديند منن المحاصنيل الحقلينة و البسنتانية و  يستوطن

ف األول لشنهر ابتندأ منن النصن E. cichoracaerumبمرض البياض ألندقيقي المتسنبب عنن فطنر  الكلغاناألدغال و تصاب نباتات 
 (.2006، آذار)الكوراني

لعائل النباتي الجهازية لمقاومة الحث  يمكنمقاومة أمراض النبات بتراكم األنزيمات والمضادات الحيوية والمثبطات و رتبط ت
 ,Delaney)                          و االسيتايل سلسيليك واستخدام حامض الساليسليكالممرضة عن طريق لمسببات ضد ا

 حامض كربوكسيليحامض الصفصاف( هو  )الحامض ألصفصافي أو حامض الساليسيليك (.Maleck et al., 2000و 1997

كليلية  كالصفصاف األبيض( عديم اللون يستخلص طبيعيا من بعض النباتات C6H4(OH)COOH) تركيبه الكيميائي أروماتي وا 
 2007Maria and)              األسبرينو المركب الرئيسي لعدة أدوية معروفة خاصة هو ويمكن صنعه كذلك في المختبر  المروج

Martínez-Merino,  .) 
 امراض النبات مسبباتو  اآلفاتات وثمار النيم في العديد من الدراسات الى التاثير المباشر لمستخلص نباتاشارت 

(Eppler, 1995; Amadioha, 2000.)  ألوراقمستخلصات النيم في المكونات الكيميائية   تأثيرمعلومات محدودة متوفرة عن 
ات البزاليا ان النيم حث مقاومة نبات (.Singh and Prithiviraj, 1997) ات االمراض. وجدبمسب ضدالنباتات و حث المقاومة 

 .Erysiphe pisiضد البياض الدقيقي المتسبب عن فطر 
ضد الفطر المسبب لمرض البياض ألدقيقي  باستخدام  الكلغانتهدف الدراسة الحالية إلى حث المقاومة المكتسبة في نباتات 

 رشا على النباتات. و مبيد النيم حامض الساليسيليك واالسيتايل ساليسليك
 

 ملالمواد وطرائق الع
( وهي في 2013\2\18جامعة الموصل في نهاية شهر شباط ) –من حقول كلية الزراعة و الغابات  الكلغانجمعت نباتات 

 Mustafee and%)1 نبالفورماليكغم تربة معقمة مسبقا  5سم( و تحتوي على  20أوراق و زرعت في سنادين) قطرها  4-2عمر 

Chattopadhyay, 1981) 15نه. تركت النباتات في الحديقة الخلفية لقسم علوم الحياة و قسمت إلى و بمعدل نبات لكل سندا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 25و الرشة الثانية في  2013آذار 7فيرشة واحدة سنادين ورشت النباتات  بالمواد وكانت  5مجموعة كل مجموعة تضم 
 وكمايلي:نفذت تجربة عامليه وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  ،2013آذار
 بالماء فقط )المقارنة(.   تالنباتا رش -1

 %5 رشة واحدةنيم البمبيد  النباتات رش -2
 .%5رش النباتات بمبيد النيم رشتين -3

 .من حامض الساليسيليك ملي مول 10و  5و 1واحدة بالتراكيزرش النباتات مرة  -4

 .الساليسيليك  حامض  من ملي مول 10و  5و 1مرتين بالتراكيزرش النباتات  -5

 .من االسيتايل ساليسليك ملي مول 10و  5و 1بالتراكيز رش النباتات مرة واحدة -6

 االسيتايل ساليسليك.  من  ملي مول 10و  5و 1مرتين بالتراكيزرش النباتات  -7

لوزن الطري والجاف للمجموع طول المجموع الخضري وا تم اخذ القراءات التالية :عند وصول النباتات مرحلة قبيل األزهار 
حللت النتائج إحصائيا قياس أنزيم الفينيل االنين امونيا الييز.  وأنزيم البيروكسيديز وبي للكلوروفيل المحتوى النسوقياس الخضري 

 (.2010 ،واختبرت بطريقة دنكن المتعدد المدى )عنتر
 تأثير اإلصابة في معدل الوزن الطري والجاف للمجموع الخضري للنباتات

لون ونقلت إلى المختبر وأزيلت التربة العالقة بها بوضعها تحت ماء سنادين ووضعت في أكياس نايال قلعت النباتات من  
الحنفية لمدة نصف ساعة ووزنت ودونت النتائج، بعدها وضعت نباتات كل سندانه في كيس ورقي ووضعت بالفرن الكهربائي في 

 لجاف لنباتات كل سندانه على حدى.ثم أخرجت من الفرن ووزنت ثانية لحساب الوزن ا ثبات الوزنْم لمدة ثالثة أيام حتى 80درجة 
 الكلغانشدة اإلصابة على أوراق نباتات 

قدرت شدة اإلصنابة علنى أوراق النباتنات المصنابة بالبيناض ألندقيقي بعند الرشنة الثانينة بخمسنة عشنر يومنا وبواقنع ثالثنة نباتنات 
 ( كاآلتي:5-0مدى يتراوح بين )إذ حصرت شدة اإلصابة ب  (Clark,1975)لكل مستوى وقدرت شدة اإلصابة تبعا لطريقة

 = النباتات سليمة وخالية من اإلصابة.0
 مساحة الورقة. % من20-1البياض ألدقيقي يغطي = 1
 % من مساحة الورقة. 40-21البياض ألدقيقي يغطي= 2
 % من مساحة الورقة. 60-41البياض ألدقيقي يغطي = 3
 % من مساحة الورقة. 80-61البياض ألدقيقي يغطي = 4
 % من مساحة الورقة. 100-81البياض ألدقيقي يغطي = 5

 وكما يلي : ((Vakalunakis,1990تم حساب شدة اإلصابة على األوراق تبعا لمعادلة 
 

 ....+ دليلها المرضي × دليلها المرضي+ عدد النباتات من الفئة الثانية × عدد النباتات من الفئة االولى 

 --------------------------------------------------------شدة اإلصابة =
 أعلى فئة×  العدد الكلي للنباتات                                                    

 قياس الكلوروفيل 
 Chlorophyll -Meter Spad-502حقلي)سطة الجهاز الابو في اوراق نباتات الكلغان لكلوروفيل ل ينسبالمحتوى ال تم قياس
 و بمعدل ثالثة قراءات لكل نبات. (.Japan- Konica Minoltaكة من أنتاج شر 

 (Peroxidase)قياس فعالية  أنزيم  البيروكسيديز



 وآخرون نديم احمد رمضان
 

 

217 

 6مل من المحلول المنظم الفوسفاتي ذي األس الهيدروجيني  2غم من الوريقات لكل معاملة وسحقت الوريقات مع  0.5اخذ 
موالري  لكل  0.1بتركيز Na2HPO4 و ,NaH2PO4قا من مزج محلولي في هاون خزفي، حضر المحلول المنظم الفوسفاتي مسب

 دقيقة،15دورة/ دقيقة مدة   4000مل، خضعت األنابيب إلى عملية انتباذ بسرعة  10منهما ووضع المزيج في أنابيب اختبار سعة 
  .حفظ الراشح على درجة صفر درجة مئوية لحين أجراء فحص فعالية أنزيم البيروكسيديز

 –Spectrophotometer(Hettich IVD CE سطة جهاز المطياف الضوئي اقياس فعالية أنزيم البيروكسيديز بو  تم    

Germany مل من1% و20بتركيز بيروكسيد الهيدروجينمل من 1مل من الراشح مع 1( وذلك بوضع خليط مكون من  
Guaiacol انومتر بأخذ معدل ثالث مكررات ن 470% ومتابعة التغير في امتصاص الضوء على طول موجي 1بتركيز

((Houssien et al., 2010. 
 .  (PAL)قياس فعالية  أنزيم  الفينيل االنين امونيوم الييز 
جهاز المطياف  بوسطه  PAL( وتم قياس فعالية أنزيمالبيروكسيديز)قياس أنزيم  حضر الراشح كما في الطريقة السابقة

 – Trisمل من المحلول المنظم  0.5مع  لمايكرو مو  6ني فينيل االنين بتركيز مل من الحامض االمي 0.5الضوئي وذلك بوضع 

HCl  موالي  0.5بتركيز(pH) 8   37مل من الراشح في أنابيب اختبار، حضن المزيج ساعة عند درجة حرارة  0.2مع
 Oتم م ،

 3نانوميتر بأخذ معدل  290موجي  عياري، ثم متابعة تغير اللون على طول 5بتركيز  HClمل  0.05إيقاف التفاعل بإضافة 
  (Beavdoin–Eagan  and Thorpe, 1985).مكررات
 

 النتائج و المناقشة
وتبدأ األعراض  E.cichoracaerum هو الفطرعلى الكلغان لبياض ألدقيقي ي للمرضااظهر الفحص ألمجهري ان المسبب 

 (. 2006 ،الكوراني) شهر آذار في منتصفبالظهور 
نسبة الكلوروفيل ولكنه ادى الى خفض  زيادة  فيمعنوي  تأثير%( لم يكن له 5مبيد نيم )الان رش النباتات ب ىإلنتائج التشير 

 . (1الجدول )على التوالي %50.0و 0.22شدة ونسبة االصابة الى 
رشة  /  SAملي مول 5إن أفضل تركيز أدى إلى زيادة نسبة الكلوروفيل في النباتات المصابة بمرض البياض ألدقيقي هو

  ،%21.3وكانت النسبة  ASA ملي مول 5% و اختلفت معنويا عن بقية المعامالت األخرى عدا الرشة االولى 24واحدة اذ بلغت 
وبنسبة  0.2رشة واحدة أفضل في حث المقاومة مما أدى إلى خفض شدة اإلصابة إلى  SA ملي مول 5وكان التركيز 

المسبب لمرض البياض ألدقيقي  E.cichoracaerum(. نباتات الكلغان حساسة لإلصابة بالفطر 2 % )الجدول95.54انخفاض
 (.2006 ،% ومن النادر العثور في نهاية الموسم على نباتات سليمة من اإلصابة )الكوراني100واإلصابة قد تصل إلى 

ر المسبب للبياض ألدقيقي في الطماطا تأثير حامض الساليسليك في حث المقاومة ضد الفط (2004) وآخرون Achuo درس
( و التي تحث المقاومة BTH) Benzothiadiazoleو وجد انه يعمل على تكوين مادة   Oidium neolycopersici)والتبغ )

تعمل على منع دخول الفطر إلى أوراق النباتات وبالتالي فشل  BTHضد الفطر الممرض و اظهر الفحص ألمجهري أن مادة 
و يعد أنزيم الفينيل  يحث مقاومة النباتات ضد الفطريات. BTHتأخرها وأن معاملة التربة )ريا( أو األوراق )رشا( بمادة اإلصابة أو 

الى   phenylalanineفي النباتات الراقية و التي تعمل على تحول phenylpropanoidاالنين امونيا الييز مفتاحا لتخليق مادة 
trans-cinnamic acid مواد بادئه  والذي  يجهزflavanoids  وlignins و phytoalexins (Hahlbrock and 

Scheel,1989).  ( الى ان استخدام فوسفات البوتاسيوم و بيروكسيد الهيدروجين رشا على نباتات 2013)و رمضانوتوصل طه
 الباقالء ادى الى زيادة الوزن الطري والجاف و الى خفض شدة االصابة.
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المحتوى النسبي  و شدة االصابة في  (ASA)واالسيتايل ساليسليك   (SA)بحامض الساليسليكتأثير الرش  :1الجدول 
 بمرض البياض ألدقيقي.المصابة   الكلغاننباتات ل

  

 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5معنوية عند مستوى احتمال  المعامالت التي تحمل حروف متشابهة تدل على عدم وجود فروق*
 

ادى الى زيادة نشاط أنزيم البيروكسيديز في أوراق نباتات الكلغان التي رشت مرتين  ASAو SAإن رش النباتات بحامض 
معنويا عن جميع ( واختلف 0.053عن المقارنة ) %60 بنسبة زيادة وصلت الى ( و0.089) ملي مول 5وبالتركيز ASAبحامض 

تلعب مادة بيروكسيد الهيدروجين دورا مهما بشكل مباشر او غير مباشر في استحثاث المقاومة في  (.3 )الجدول المعامالت األخرى
دفاعيا ضد   يعد حاجزا  الذي و في الغشاء البالزمي للنبات و  النبات حيث تسبب تكوين األوكسجين الفعال في الجدار الخلوي

فقط بالبناء الحيوي للمركبات  كال تشتر أن أنزيمات البيروكسديز  .(Galal and Abdou,1996) للنبات ممرضةالفطريات ال
دور في  للبيروكسيديز (.Peng and Kuc, 1992)المضادة للميكروبات واللكنين ولكن أيضا تعمل منظم لجميع العمليات االيضية 

الغنية بالحامض االميني هيدروكسي برولين في الجدر الخلوية مما يجعل جدار أكسدة الروابط العرضية بين التراكيب البروتينية 
 (.Stermer and Hammerschmidt, 1987) الخلية أكثر مقاومة للتحلل بواسطة أنزيمات الميكروبات

 
 
 
 
 
 
 

المحتوى النسبي    التركيز المعامالت
 لكلوروفيل

 شدة 
 اإلصابة

% 
 لخفض شدة اإلصابة

 4.3de 0.44 0.0* 0 المقارنة )الماء(

 4.9d 0.24 45.45 %5  واحدةرشة  المبيد نيم

 4.7de 0.22 50.00 رشتين

 

 

 

 

SA 
 

 
 رشة واحدة

 7.9c 0.04 90.90 مل مول1 

 24.0a 0.2 95.54 مل مول5

 1.2f   0.04   90.90 مل مول10
 

 رشتين
 8.5c 0.26 40.90 مل مول1

 1.5f 0.10 77.27 مل مول 5

 2.0f 0.12 72.72 مل مول10

 

ASA 
 
 

 

 

 
 رشة واحدة

 8.9c 0.06 86.36 مل مول 1 

 21.3a 0.04 90.90 مل مول 5

 3.0ef 0.04 90.90 مل مول 10

 
 رشتين

 14.2b 0.24 45.45 مل مول 1

 1.8f 0.18 59.09 مل مول 5

 2.0f 0.14 68.18 مل مول 10
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ة إصابة نباتات ارتفاع النباتات وشد ( فيASA( واالسيتايل ساليسليك ) SA) تأثير الرش بحامض الساليسليك :2الجدول 
 بمرض البياض ألدقيقي. الكلغان

 
 المعامالت

 التركيز
 )ملي مول(

 الوزن الرطب
 )غم(

 الوزن الجاف
 )غم(

 ارتفاع النباتات
 )سم(

 2.2f  * 2.3 ab 31.0 de صفر )الماء( المقارنة

   رشة واحدة  نيم مبيدال
5% 

6.8d 2.8ab 40.3bc 

 7.8cd 2.3ab 36,7cd رشتين 

 

SA 
 

 

 
 رشة واحدة

 
 
 
 

1 10.7a a3.4 32.0de 

5 6.48 d 2.1 ab 29.0ef 

10 9.7ab 2.4ab 44.0b 

 
  رشتين

1 6.16d 1.2b 23.0g 

5 8.0cd 1.9ab 33.0 de 

10 6.69d 1.9ab 25.0fg 
 

ASA 

 

 
 رشة واحدة

 

 

 
  

1 10.9 a .9ab1 30.0e 

5 4.3e 0.95b 33.0de 

10 8.8bc 2.4ab 37.0cd 

 
 رشتين

1 7.0d 2.7ab 43.0b 

5 6.1d 0.9b 52.0a 

10 9.3bc 2.8ab 33.0de 

 
 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5المعامالت التي تحمل حروف متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال *
 

وقد  (PAL)الفينيل االنين امونيا الييز  نشاط أنزيم بحامض الساليسليك ادى الى زيادة الكلغانوجد ان رش نباتات و 
 %( و53) الساليسليك اسيتايل حامض ملي مول 5بالتركيز  في النباتات التي رشت مرتين و (1 ) الشكل  0.62وصلت الى

 Vimala andتوصل و .أيضا ة االولىرشالحامض الساليسليك  ملي مول 10 اختلفت معنويا عن بقية المعامالت عدا التركيز

Suriachandraselvan  (2000 ) ان استخدام حامض الساليسليك رشا ادى الى زيادة نشاط أنزيم الفينيل االنين امونيا الييز الى
 E.cichoracearum . المصابة بالفطر  (Okra) الباميا في نباتات

ادى الى حث المقاومة المكتسبة ملي مول حامض اسيتايل ساليسليك  5يتضح مما سبق ان رش النباتات مرة واحدة بتركيز
في نبات الكلغان ضد االصابة الفطر المسبب لمرض البياض الدقيقي كما ادى الى زيادة الوزن الطري والجاف وارتفاع النباتات 

 .اإلصابةوخفض شدة 
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وكسـيديز فـي نباتـات البير  أنـزيمعلـى نشـاط (ASA) واالسـيتايل ساليسـليك   (SA)تـأثير الـرش بحـامض الساليسـليك :3الجـدول 
 بمرض البياض ألدقيقي. لإلصابةالمعرضة  الكلغان

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود.5ية عند مستوى احتمال المعامالت التي تحمل حروف متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنو *     
  .دقيقة /واحد من الناتج  ملي مولكمية األنزيم التي تعمل على تكوين  وحدة األنزيم : 
 

 
امونيا الييز في نباتات  في نشاط  الفينيل االنين (ASA) واالسيتايل ساليسليك  (SA)تأثير الرش بحامض الساليسليك :1 الشكل

 بمرض البياض ألدقيقي. لإلصابةالمعرضة  الكلغان
 العربية المصادر

. دار ابن األثير للطباعة و النشر. جامعة SAS(. التحليل اإلحصائي في البحث العلمي و برنامج 2010سالم حمادي) ،عنتر
 الموصل.

 ،كلية العلوم ،ي في حقول محافظات شمال العراق. رسالة دكتوراهدراسة أمراض البياض ألدقيق .(2006)رمضان يوسف  ،الكوراني
 جامعة الموصل.

 المعدل )ملي مول(  التركيز المعامالت

 0.053cde* 0 المقارنة

 % 5  رشة واحدة  نيم مبيدبال
 

0.019 f 

 ef 0.031 رشتين 

 

 

SA 
 

 
 رشة واحدة

 
 
 

1   0.058cde 

5   0.034 ef 

10   0.039 def 

 
  نرشتي

1   0.038 def 

5  0.022 f 

10    0.053 cde   

 

 

ASA 
 

 
 رشة واحدة

 

 
1   0.069 bc 

5   0.062 cd 

 10  0.027 ef 

 
 رشتين

 1 0.051 cde 

5  0.089 a 

 10 0.067bc 
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باستخدام فوسفات  Alternaria alternata مقاومة نباتات الباقالء لفطر ( حث2013نديم احمد )، رمضان ؛هبة هادي ،طه
 .2013مقبول للنشر في مجلة علوم الرافدين  البوتاسيوم و بيروكسيد الهيدروجين.
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