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  الملخص

على النمو ) SA(والسالسليك ) ASA(تم اختبار تأثير تراكيز مختلفة من حامضي االسيتايل سلسليك 

 لباقالء فقد أعطت جميع التراكيزالمسبب لمرض تبقع أوراق ا Alternaria alternataللفطر المايسليومي 

تثبيطا معنويا عاليا يتناسب مع الزيادة في التراكيز المستخدمة وثبط الفطر  ملي مول) 10،20،30،60، 1،3،5(

 ASAإضافة حامضي وأظهرت النتائج إن ). SA( ملي مول 20و) ASA( ملي مول من 10بالكامل عند تركيز 

تسبب في إحداث فقد لنمو الفطر  ) PSB( السائل البطاطا والسكروز وسطكيزهما المختلفة إلى ا بترSAو 

  .SA ـ ملي مول ل20 عند تركيز هنفس ولوحظ التأثير) ASA( ملي مول من 10بالكامل عند التركيز 

 لكونها من المواد المحفزة يبيتجروفي تجربة البيت الزجاجي تم استخدام كال الحامضين على نطاق 

ملي مول لكل من ) 5 و 3(آلليات الدفاع الطبيعية في صورة معاملة وقائية إذ تم غمر بذور الباقالء بتركيزي 

 أدى ذلك إلى خفض ،Alternaria alternata ساعة ثم زراعتها في تربة ملوثة بالفطر 24الحامضين ولمدة 

لمتضمنة غمر البذور بنفس ق وشدته وكانت المعامالت المزدوجة امعنوي في نسبة اإلصابة بتبقع األورا

 لوحظ انخفاض إذ ، مل أسبوعيا أكثر كفاءة من المعامالت المفردة10 ـين مع رش المجموع الخضري بالتركيز

 ملي مول مع رش المجموع الخضري من 5 ـمعنوي في نسبة وشدة اإلصابة بالمرض وكانت معاملة البذور ب

  . وتحسين مواصفات النبات% 100الت في خفض نسبة اإلصابة وشدتها بمقدار أكفا المعام
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 لحدوث المقاومة المستحثة في النباتات المعاملة زيادة اًشرؤوية مكما أظهرت دراسة التغيرات الكيموحي

ي مول  مل5 ـكبيرة في نشاط إنزيم البيروكسيديز مقارنة بالنباتات غير المعاملة وكانت معاملة غمر البذور ب

)ASA (مع رش المجموع الخضري من أفضل المعامالت المختبرة في هذا المجال.  
  

  .الباقالء ،المقاومة المستحثة ،االسيتايل سلسليك ،حامض السالسيلك ،Alternaria alternate :الكلمات الدالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Effect of Salicylic and Acetyl Salicylic Acids on Inducing the Systemic 

Resistance of Broadbean Plants Against the Fungus Alternaria alternata 
Causing Leaf Spot Disease 

 
        Najwa B. Al-Lashi                Esam D. Sulaiman                Anfal M. Jalal   

 Department of Biology           Department of Biology          Department of Biology           
        College of Science                  College of Education                College of  Science      
       University of Mosul                  University of Mosul              University of Mosul 
 

ABSTRACT 
      Different concentrations of Acetyl salicylic acid (ASA) and Salicylic acid (SA) were tested 
on the mycelial growth of the fungus Alernaria alternata, the causal agent of leaf spot disease 
of broad bean. All tested conc. (1,3,5,10,20,30,60) mM gave significant inhibition in 
accordance with the increase of conc., and the growth of the fungus was inhibited completely at 
(10) mM of (ASA) and (20) mM  of (SA). Results indicated that the addition of different conc. 
of (ASA) and (SA) to the liquid media Potato Sucrose Broth (PSB) caused complete inhibition 
to the fungal growth at (10) mM of (ASA), the same effect was noticed when (20) at (3  )5- mM  
of (SA)  applied in greenhouse experiments, seeds were soaked mM of (SA) and (ASA) for 24 
hrs. as a protective treatment, then planted in soil contaminated with the pathogen caused 
significant reduction in percent infection and disease severity of leaf spots. Dual treatment by 
soaking the seeds with the same conc. along with spraying the shoot system was the most 
efficient in reducing percent infection by (100)% and disease severity of the disease and 
improving growth characters of the treated plants.  Studying the biochemical changes occurred 
as indicators for induced resistance in the treated plants, caused high increase in peroxidase 
activity as compared to untreated plants. The best treatment was soaking the seeds in (5) mM of 
(ASA) as well as spraying the shoot system. 
 
Keywords: Alernaria alternate, salicylic acid, Acetyl salicylic acid,  induced resistance, broad 

bean. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المقدمة

 المسبب الرئيسي لللفحة وتبقع أوراق الباقالء وهو من الفطريات Alternaria alternata  يعد الفطر        

إن األمراض التي . )and Thanassoulopoulo Lagopodi  ,1998( المصاحبة للبذور والمستوطنة بالتربة

تسببها الفطريات المستوطنة في التربة من الصعب السيطرة عليها باستخدام المبيدات الكيماوية ونظام الدورة 

  واسع الزراعية لما لهذه المسببات المرضية من تراكيب متخصصة مقاومة للظروف الصعبة وذات مدى عوائلي

El-Gali, 2003 ) ( .تكاثفت الجهود نحو البحث عن بدائل طبيعية للحد من تلوث البيئـة وتقليـل كلفـة    لذا فقد 

وتوجهت األنظـار إلـى     ). 2004 ،حوقة وشادي (اإلنتاج وتعمل على إنتاج غذاء صحي امن لالستخدام البشري          

لى عوامل  التي تعتمد ع Induced Resistanceنوع جديد من أنواع المقاومة وهو ما يعرف بالمقاومة المستحثة 

ال تظهر اال بعد تعرض العائل النباتي لمسبب مرضي معين أو مؤثر خـارجي وقوامهـا الـدفاعات الفيزيائيـة                

والكيميائية التي تستحث بعد التلقيح بمسبب مرضي معين أو بمعاملة النبـات بأحـد نـواتج االيـض الثـانوي                    

نيك والسالسيلك ومنها ما هو معدني مثـل        واستخدمت المستحثات الكيميائية منها ما هو عضوي مثل حامض التا         

وكانت )  2010 ،حسن(أمالح الفوسفات ومنها ما هو طبيعي مثل الهرمونات النباتية ومنها ما هو مخلق صناعيا               

 ولم يتأكد ذلك إال     1983بداية اإلشارة إلى وجود عالقة بين حامض السالسليك والمقاومة الجهازية المستحثة عام             

ين إن حامض السالسليك ينتج في النبات موضعيا في موقع اإلصابة وكذلك في نسيج اللحـاء                 عندما تب  1990عام  

وفي األوراق البعيدة عن موقع اإلصابة مما دفع إلى االعتقاد بان هذا الحامض هو الذي يعطي إشارة البدء فـي                    

  ).Systemic Acquired Resistance )SAR() , 2001 Metrauالمقاومة الجهازية المكتسبة 

  إن معاملة نقع بذور السمسم ولفترة ساعتين في حامض السالسليك بتركيز et al. EL-fiki ,) 2004 (     وذكر

. Macrophomina phaseolina ملي مول أدت إلى استحثاث المقاومة ضد التعفن الفحمي المتسبب عن الفطر 4

بحامض السالسليك أدى    Cucumis meloالبطيخبذور  إلى إن معاملة et al., Mc Conchie) 2007(وأشار 

 وكانت أمراض ما بعد ، Peroxidasesو  Chitinasesإلى استحثاث تطوير المقاومة الجهازية بزيادة إنزيمات 

 إلى إمكانية استخدام حامض السالسليك El-Mougy   ,)2004( توصل ،الجني اقل قياسا بمعاملة المقارنة

طريقة فعالة في مكافحة مرض تعفن جذور بوصفها  بذور الترمس واالسيتايل سالسليك في صورة معاملة

  .يزنالترمس وأظهرت النتائج زيادة في إنزيم الكايت

سالسليك واسيتايل سالسليك ضد مرض  حامضياختبار فعالية عاملي االستحثاث  :إلىتهدف الدراسة الحالية 

     .A. alternataتبقع أوراق الباقالء المتسبب عن الفطر 
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  واد وطرائق العملم  

  عزل المسبب المرضي

 من أوراق باقالء مصابة بالتبقع والتي تم تعقيمها سطحيا بغمرها بمحلول A.alternataعزل الفطر       

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

المضاف له المضاد الحيوي ) (Potato Sucrose Agar  PSAلوسطنقلت إلى أطباق بتري حاوية على ا

Chloramphenicol  25025حضنت األطباق بالحاضنة عند درجة . لتر/ ملغم
o
 ولمدة سبعة أيام وشخص  2±م

            .) Thomma )2003 الفطر باستخدام المفتاح التصنيفي للباحث

  

واسيتايل حامض السالساليك )  SA)Salicylic acid حامض السالساليك تأثير تراكيز مختلفة من

ASA)Acetyl salicylic acid ( في نمو الفطرA.alternata 

مختلفة  إذ تم تحضير تراكيز  et al., Wajahatullah) 2003 (و EL-Mougy ,) 2002( اتبعت طريقة 

غم من  1.62لقياسي لكل منهما بإذابةحضر المحلول امن كال المركبين باالعتماد على الوزن الجزيئي لكل مادة و

ASA غم من 1.24 اوSA  مايكروليتر 100في (DMSO) Dimethyl sulfoxide  مل 100الى ثم اكمل الحجم 

 إضافة أحجام معينة من التركيز تتم). مادة ناشرة ( 20Tween % 0.02 الماء المقطر المعقم الحاوي على 

المعقم قبل تصلبه وبعد مزجها جيدا تم ) ( PSAجام محددة من الوسط الغذائي القياسي من كل مادة إلى أح

أما معاملة المقارنة فقد تضمنت الوسط الغذائي  .)ملي مول60 ،1،3،5،10،20،30( الحصول على التراكيز

 سم وبعد تصلب الوسط اخذ قرص من حافة 9لوحدة دون أي إضافة ثم صبت في أطباق زجاجية بقطر 

 سم ووضع في 0.5 بقطر Corkporerبعمر سبعة أيام بواسطة ثاقبة الفلين    A. alternataلفطر مستعمرة ا

 م أخذت النتائج بحساب متوسط قياس 25 حضنت األطباق في الحاضنة بدرجة ،مركز الطبق في ظروف معقمة

مئوية للتثبيط حسب  مستعمرة فطرية بثالث مكررات لكل تركيز ومن ثم تم استخراج النسب ال/قطرين متعامدين 

  : المعادلة التالية

  X 100    المعاملة–معاملة المقارنة = للتثبيط %      

                               المقارنة

   على الوزن الجاف للفطر الممرضSA،  و  ASAتأثير تراكيز مختلفة من 

سم  250 في دوارق مخروطية سعة ووزع) Potato Sucrose Broth )PSBحضر الوسط الغذائي السائل          

م وضغط ْ 121عقمت بجهاز المعقام عند درجة  ،سم من راشح البطاطا والسكروز100ووضع في كل دورق 

 وبعد مزجها جيدا ASA ،SAانج وبعد تبريدها أضيف لها أحجام معينة من المحلول القياسي لكل من / باوند15
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أما معاملة المقارنة .  تركيز/ مكررات 3 وبمعدل ملي مول ) 3،5،10،20،03،60،(1  على التراكيز لتم الحصو

 A.alternata  ع المعامالت قرص من النمو الفطريأضيف إلى جمي. فقد تضمنت راشح البطاطا والسكروز فقط

وضعت جميع الدوارق في الحاضنة عند درجة . سم لقح به الوسط الغذائي السائل 0.5أيام وبقطر  بعمر سبعة

 ايام وبعد انتهاء فترة التحضين سحبت الدوارق من الحاضنة واجري ترشيح الكتل الحيوية للفطر 7 م ولمدةْ 27

 معلومة الوزن ووضعت الكتل الحيوية للفطر في فرن كهربائي .Whattman No 1 باستخدام ورق ترشيح نوع

راج النسب المئوية للتثبيط سجلت أوزان الكتل الحيوية للفطر وتم استخ . ساعة48م ولمدة ْ 70عند درجة حرارة 

  . كما ذكر سابقا

  

    تجربة البيت الزجاجي

 جو 1،5م وضغط 121عند درجة ) autoclave(عقمت تربة مزيجيه بجهاز المعقام : تهيئة التربة         

كغم ثم لوثت الطبقة السطحية للتربة المعقمة 1سم وسعة 10ووضعت التربة المعقمة في سنادين بالستيكية قطرها 

 سندانة بعد تقطيعه بخالط كهربائي مع كمية مناسبة من الماء المقطر / وبواقع نصف طبق A.alternataبالفطر 

لمدة ثالث دقائق ثم % 1بغمرها بمحلول هايبوكلورات الصوديوم ) صنف محلي(عقمت بذور الباقالء  .المعقم

 لكل من المركبين ملي مول 5و3يزغسلت بماء مقطر معقم وجففت بين ورقتي ترشيح ثم غمرت البذور بتراك

SA و ASA ساعة24 لمدة Nightsarwar et al., 2005 )    ( وأجريت المعامالت التالية:  

  . A.alternata ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر  ملي مول3 بتركيز SA ـ بذور باقالء معاملة ب   1-

   .A.alternataفي تربة ملوثة بالفطر  ومزروعة ملي مول 5  بتركيز SA ـبذور باقالء معاملة ب   -2

  . A.alternata ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر ملي مول 3 بتركيز ASA ـباقالء معاملة ب بذور   -3

   .A.alternata ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر بتركيز ملي مول ASA  5 ـباقالء معاملة ب بذور   -4

 مل من نفس التركيز أسبوعيا خالل 10 ـ وترش بملي مول 3  بتركيز SA ـباقالء معاملة ب بذور   -5

  ).Balali  ،2010 وHadi (ت ابور الورقة األولى الحقيقية للنأسابيع األولى بعد ظه  األربعة 

 مل من نفس التركيز أسبوعيا خالل 10 ـ وترش بملي مول 5 بتركيز SA ـباقالء معاملة ب بذور   -6

     .هور الورقة األولى الحقيقية للنباتأسابيع األولى بعد ظ األربعة 

 مل من نفس التركيز أسبوعيا خالل األربعة 10 ـ وترش بملي مول ASA  3 ـباقالء معاملة ب بذور   -7

  .أسابيع األولى بعد ظهور الورقة األولى الحقيقية للنبات

أسبوعيا خالل األربعة  مل من نفس التركيز 10 ـ  وترش بملي مول ASA  5 ـباقالء معاملة ب بذور   -8

  .أسابيع األولى بعد ظهور الورقة األولى الحقيقية للنبات
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             ز مل من نفس التركي10 ـى أسبوعيا ب وتسقملي مول3 بتركيز SA ـباقالء معاملة ب بذور  -9

)Hadi  and  Balali،2010 .( 

  .مل من نفس التركيز10 ـ وتسقى اسبوعيا بملي مول 5 بتركيز SA ـبباقالء معاملة  بذور   - 10

 . مل من نفس التركيز10 ـ وتسقى أسبوعيا بملي مول 3بتركيز  ASA ـباقالء معاملة ب بذور    - 11 

 . مل من نفس التركيز10 ـ وتسقى أسبوعيا بملي مول 5 بتركيز ASA  ـبباقالء معاملة  بذور   - 12

  .ي تربة معقمةبذور معقمة فقط ومزروعة ف   - 13

  .A.alternataبذور معقمة فقط ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر    - 14

 معاملة من المعامالت ووضعت جميع السنادين في البيت الزجاجي / سندانة / زراعة خمس بذور تتم 

         امالت من الزراعة أخذت عينات من جميع المعاً يوم15 قسم علوم الحياة وبعد مرور /التابع لكلية العلوم

) 2009 et al.,   Ragab (وتم قياس فعالية إنزيم البيروكسيديز تبعا لطريقة )2000 , et al. Howell( وبعد 

     Vakalunakiمرور شهرين من الزراعة تم حساب النسبة المئوية لإلصابة وشدتها على األوراق تبعا لطريقة 

  : وكما يلي)1990 (
 

  الدليل المرضي رقم الفئة

  خلو الوريقة من البقع  صفر
  او اقل% 25تغطي البقع   1
  % 50-26تغطي البقع   2
  %75-51تغطي البقع   3
  %100-76تغطي البقع   4

  

  ----+المرضي   دليلها x عدد األوراق من الفئة الثانية  + دليلها المرضي xعدد األوراق من الفئة األولى = شدة اإلصابة 

  ى فئةأعلx العدد الكلي لألوراق 
  

  .                   هت باكملوكذلك تم قياس طول المجموع الخضري والجذري والوزن الجاف للنبا
  

  قياس فعالية إنزيم البيروكسيديز

سحقت  . غم من أوراق بادرات كل معاملة0.5 يوم من زراعتها واخذ 15قلعت البادرات بعد مرور          

 في هاون خزفي وحفظت في أنابيب pH=6 األس الهيدروجيني  الفوسفات ذيمنظم مل من 2األوراق مع 
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 بتركيز KH2PO4، K2HPO4  الفوسفات قد حضر مسبقا من مزج محلولي منظم مل وكان 10اختبار سعة 

 6000موالري لكل منهما حضنت األنابيب الحاوية لخليط أوراق النبات والدارئ إلى عملية انتباذ بسرعة  0.1

وحفظ السائل الطافي على درجة صفر مئوي لحين إجراء فحص فعالية إنزيم  ،دقائق 10 دقيقة لمدة/دورة 

تم قياس فعالية إنزيم البيروكسيديز بواسطة ) et al. Howell , 2000 ( البيروكسيديز حسب اختبار الكوايكول

 0،2و  مل من مزيج التفاعل3وذلك بوضع خليط مكون من  )  (Spectrophotometerجهاز المطياف الضوئي 

 420مل من مستخلص األوراق الخام في خلية الجهاز ومتابعة التغيير امتصاص الضوء على طول موجي 

يج التفاعل بدون علما إن تعيير الجهاز قد تم باستخدام مز. )  (  Ragab et al., 2009نانوميتر لمدة أربع دقائق

يروكسيديز وفق المعادلة ية إنزيم البوحسبت فعال) Whitakar  and   Berhard  ,1972 (مستخلص األوراق

                                           التالية 
               ) A∆ / (∆T 

   =          فعالية انزيم البيروكسيديز  

  )غم( نانومتر       وزن نسيج االوراق الطري 420التغير في االمتصاص عند (

  )وزن رطب غم / وحده        

كمية االنزيم التي تعمل على تحويل مايكرومول من الماده االساس الى المادة الناتجه في دقيقه :  االنزيميه الوحده

  .واحده

  التغير في امتصاص الضوء =  A∆إذ إن

 ). ,.Sharma   et al 1984( ة المستغرقة للتغير في االمتصاصالمدة الزمني = T∆و 
 

 المناقشة النتائج و

  سبب المرضي الموتشخيص  عزل -1 

األخذ بعين   بعدAlternaria alternata أظهرت النتائج إن الفطر المسبب لتبقع أوراق الباقالء هو الفطر      

االعتبار صفات الحوامل الكونيدية القصيرة والتي تحمل سلسلة من االبواغ الكونيدية كمثرية الشكل وذات منقار 

      نالجدرا قسم طوليا وعرضيا بعدد منا والبوغ الكونيدي مطويل يصل طولة إلى ثلث طول الجرثومة أحيان

)2003 ,   Thomma (تكون البقع على األوراق بلون بني ومحددة النمو في البداية ثم تتوسع تدريجيا بتقدم وت

اإلصابة وتتكون البقع من دوائر متحدة المركز وبتقدم اإلصابة تجف األوراق وتتساقط ويبقى الفطر حيا لفترة 

   .سنة تقريبا في بقايا النباتات المصابة
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        A.alternata تأثير تراكيز مختلفة من حامض السالسيلك واسيتايل حامض السالسيلك في نمو الفطر - 2

إلى إن جميع التراكيز المستخدمة من المركبين اسيتايل حامض ) 1( جدولال       تشير النتائج الواردة في 

 أدت إلى تثبيط معنوي في نمو الفطر الممرض )SA(وحامض السالسيلك ) ASAاألسبرين (السالسيلك 

A.alternata  100إذ ازداد تثبيط الفطر بزيادة تركيز المادتين وقد تم تثبيط الفطر بالكامل   نسبة للمقارنة %

ي مول  مل20 في حين ثبط الفطر بالكامل عند تركيز ASA ملي مول في حالة استخدام المركب 10عند تركيز 

 ضد الفطر كانت أكثر ايجابية في تثبيط ASAمن هذا يتضح إن فاعلية المركب  ،)SA(عندما استخدم المركب 

 إلى تأثيرها المباشر في تثبيط العمليات الحيوية الالزمة SA وASAنموه ويعزى سبب هذا الدور االيجابي ل 

 ) 2002(-Mougy   Elه نتائجنا مع ما ذكروتتفق ) and Uzunova Siegrist ,1997(لنمو المسببات المرضية 

 Rhizoctonia solani أدى إلى تثبيط معنوي في نمو الفطريات الممرضة SA وASAمن إن استخدام كل من 

،Fusarium solani ،Fusarium oxysporium  ،Sclerotium rolfsii  األكثر حساسية تجاه هذين  وكان األخير

والتي تهاجم النباتات قد  وكذلك ذكرت إن جميع الفطريات المعزولة من التربةالمركبين مقارنة ببقية الفطريات 

 أكثرهم تثبيطا ASAبالمليون وكان   جزء1000  ومبيد الرايزولكس بتركيزSAو  SASثبطت جميعها باستخدام 

 . ثم المبيد رايزولكسSAيليه 
 

وعلى النسبة  A.alternata النمو المايسليومي للفطر  علىSA  وASAتأثير تراكيز مختلفة من  : 1ل             الجدو

 .المئوية للتثبيط

 التركيز SA ملي مول ASA ملي مول

للتثبيط%   سمأقطار المستعمرة للتثبيط%   سم أقطار المستعمرة
1  5.2  D 42.22  6.6  E 26.66  

3  3.5  C 61.11  4.6  D 48.88  
5  1.5  B 83.33  3.4  C 62.22  

10  0.00  A 100  1.2  B 86.66  
20  0.00  A 100  0.00  A 100  
30  0.00  A 100  0.00  A 100  
60  0.00  A 100  0.00  A 100  

Control 9  E 0.00  9  F 0.00  

ت والحروف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمال  مكررا3 كل رقم يمثل معدل *      

 متعدد الحدود حسب اختبار دنكن          0.05
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   A. alternata على الوزن الجاف للفطر SA وASAاختبار تراكيز مختلفة من    -3
يتضح إن جميع التراكيز ثبطت الوزن الجاف للفطريات ) 2 (جدولمن نتائج التحليل اإلحصائي في          

 أكثر تثبيطا ASAن مركب الممرضة تثبيطا معنويا نسبة للمقارنة وازداد تثبيط الفطر مع زيادة التركيز وكا

 ملي مول عند استخدام المركب 20 ملي مول وتركيز 10 وثبط الفطر بالكامل عند تركيز SAللفطر مقارنة ب 

SA وذكر EL-Mougy ) 2002 (  إن استخدامASAو SA ومبيد الرايزولكس أدى إلى تثبيط الفطريات معنويا  

عند % 100 بنسبةكيز المواد الكيماوية وثبطت جميع الفطريات نسبة للمقارنة وازداد درجة تثبيطها باختالف ترا

  . ملي مول45استخدام تركيز 

  
 

  .تثبيطالنسبة   وعلىA.alternata الوزن الجاف للفطر في SA  وASAتراكيز مختلفة من  تأثير   :2 جدول          ال
  

 SA ملي مول ASA ملي مول 

ملي ( التركيز

 )مول

 للتثبيط%  )غم(فاجالوزن ال ثبيطللت%  )غم( فاجالوزن ال

1  0.112 46.919 
D  

0.131  40.182  
E  

3  0.082  62.500  
C  

0.096  55.616  
D  

5  0.020  95.2  
B  

0.066  69.863  
C  

10  0.00  100  
A  

0.020  90.867  
B  

20  0.00  100  
A  

0.00  100  
A  

30  0.00  100  
A  

0.00  100  
A  

60  0.00  100  
A  

0.00  100  
A  

Control 0.211  0.00  
E  

0.219  0.00  
F  

 0.05ت والحروف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمال  مكررا3كل رقم يمثل معدل  *

 .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود
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  تجربة البيت الزجاجي   -4

     المئوية لإلصابة وشدتهاض النسبة في خفSAو ASA مختلفة من المركبين  بتراكيز تأثير معاملة البذور     

إن جميع المعامالت قد خفضت بشكل معنوي النسبة المئوية لإلصابة وشدتها قياسا            ) 3 (جدولتوضح النتائج        

 ملي مـول لكـل مـن    5و 3وقد أظهرت النتائج إن غمر بذور الباقالء في كل من التركيزيين . بمعاملة المقارنة

 المئوية لإلصابة وشدتها وازدادت نسبة الخفض بزيادة تركيز المـواد   قد خفضت النسبةSAو   ASAالمركبين 

بلغـت   إذ على خفض في النسبة المئوية لتبقع األوراق وشدتها          ASA ملي مول من     5المستحثة وقد حقق تركيز     

ام  استخد أن إلى )Abdel-said )1996 وتتفق نتائجنا مع ما توصل إلية        د المقارنة  عن 0.37 و 40.66التثبيط  نسبة  

  مرض الذبول البكتيـري وأوضـحت       كان فعاال في استحثاث المقاومة لنبات الطماطة ضد        SAو ASA حامضي

El-Mougy) 2004(  ن استخدام كل من أASAو  SA  ومبيدRhizolex-T بذور أو معاملة التربـة   لل  كتغليف

ور لنبات الترمس فـي البيـت       أدى إلى خفض النسبة المئوية لموت البادرات قبل وبعد الظهور وكذلك تعفن الجذ            

 سواء كتغليف بذور أو كسقي للتربة أعطى أعلى فاعلية ضد مرض            ASAالزجاجي نسبة لمعاملة المقارنة وكان      

بـدائل عـن    بوصـفها    SA و   ASAنه يمكن استخدام    وأ ،Rhizolex-T ثم المبيد    SAتعفن جذور الترمس يليه     

وكذلك تتفق نتائجنا مع ما توصلت إليـة        . نات التربة الممرضة  المبيدات لمقاومة أمراض النبات المتسببة عن كائ      

Ragab ن نقع بذور الريحان قبل الزراعة بتراكيز مختلفة لبعض المواد المحفزة آلليات أمن ) 2009(   وآخرون

  ملـي مـول    8،4،2الدفاع الطبيعية وهي حامض السالسليك وحامض االوكزاليك وحامض االسكوربيك بتراكيز           

تحت ظـروف البيـت     Rhizoctonia solani ضد مرض تعفن جذور الريحان المتسبب عن الفطر يعلى التوال

الزجاجي فقد أظهرت جميع المواد المستحثة فاعلية كبيرة في خفض نسبة اإلصابة بتعفن الجذور وموت البادرات                

االوكزاليـك وحـامض    قبل وبعد ظهورها فوق سطح التربة وزيادة نسبة النباتات السليمة وكانت معاملة حامض              

  .السالسيلك هي أفضل المعامالت

 مع رش المجموع الخضري أسبوعيا بعد ظهور الورقة األولى SAوASA وأعطت معاملة البذور ب         

مل من نفس التركيز تثبيطا عاليا في خفض النسبة المئوية لإلصابة بتبقع األوراق وشدتها وكانت 10الحقيقية ب 

 ورش المجموع الخضري األكثر تثبيطا مقارنة مع جميع ASA ملي مول 5اقالء بتركيز معاملة نقع بذور الب

  أيضا يليها معاملة البذور0.00وشدة إصابة % 100المعامالت المختلفة إذ سببت القضاء التام على الفطر بنسبة 

 من .التركيز مل أسبوعيا من نفس 10على انفراد مع سقي التربة ب  SA وASA من ملي مول 5و3 يبتركيز

 ملي مول مع رش المجموع الخضري 5 و3هذا نستنتج إن المعاملة المزدوجة سواء معاملة البذور بتراكيز 

 مل من 10 مل من نفس التركيز أو معاملة البذور بنفس التراكيز المذكورة مع سقي التربة ب 10أسبوعيا ب 

لإلصابة بتبقع األوراق وشدتها مقارنة بمعاملة نفس التركيز أدى إلى زيادة نسبة الخفض في النسبة المئوية 
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 تأثيرهما المباشر في تثبيط العمليات الحيوية الالزمة SA و  ASAالبذور فقط ويعزى الدور االيجابي لكل من 

لنمو المسببات المرضية هذا فضال عن تحفيز آليات المقاومة الطبيعية للنبات إذ يعمل كال المركبين على زيادة 

بات الفينولية المنتجة من قبل جذور النباتات التي تكون أساسية إلنبات وتطور النباتات عن طريق كمية المرك

على ) SA(يساعد حامض السالسيلك ومتصاص العناصر وتنظيم عمل الثغوردورها في تنظيم عملية التزهير وا

    وLiuوالحظ .  )2007،حسان وسمير  و (Siegrist et al.,  1999حث مختلف الوظائف الفسيولوجية للنبات 

Wang)2000 ( عند رش الورقتين األولى والثانية لنبات الرز بحامض السالسليك قبل التلقيح ببكتريا

Xanthomonus oryzae  وتوصل،فان الورقتين الثالثة والرابعة أظهرت مقاومة أيضا للفحة األوراق     

)2007( Hassan et al.,  ل تلعب دورا مهما في استحثاث المقاومة بواسطة أكسدة  أن إنزيمات األكسدة واالختزا

وكذلك . وهذه المادة تحدد نشاط الفطر Quinine إلى مركبات مؤكسدة مثل )phenol oxidation( والتنالفي

 أدى إلى استحثاث المقاومة SA ملي مول من 1ن رش أوراق فستق الحقل ب أ 2008et al., (  Chitra(توصل 

نسبة % 26.12تحت ظروف البيت الزجاجي بنسبة   A.alternataمتسبب عن الفطر ضد لفحة األوراق ال

 المعاملة المتكاملة المتضمنة تغليف البذور أن إلى) Abd-El-Kareem) 2007وتوصل  %.48.31للمقارنة 

 humic acid يليها رش المجموع الخضري لبادرات الباقالء ب Trichoderma harizanumبالمقاوم الحيوي 

 .قع اوراق الباقالء وزيادة الحاصل تعد طريقة امنة واقتصادية لمكافحة مرض تبإذ ملي مول 8و  أ6كيز بتر

 ومعاملة استخدام  Rhizolexيوجد اختالف معنوي بين معاملة المبيد   اله أنet al., (2009)  Abdel-Hai وذكر

هرة الشمس إذ أدت جميعها إلى خفض  ملي مول لبذور ز10تركيز  ساعات وب3السليك بالغمر لفترة حامض الس

            أما، Macrophomina  phaseolinaالمتسبب عن الفطر نسبة اإلصابة بمرض التعفن الفحمي

)2010( Balali and  Hadiان رش األوراق بتراكيز مختلفة من حامض ا فقد ذكر SA  مع معاملة التربة 

من نسبة اإلصابة بالفطر % 73عنوي بنسبة  مل من نفس التركيز أدى إلى خفض م10أسبوعيا ب 

Rhizoctonia solani  .  

إلى إن نسبة اإلصابة وشدتها بمرض التعفن الفحمي قد انخفضت بزيادة فترة ) 2011(وأشار الجبوري       

 مع تعاقب الرش بالمواد المستحثة تعمل على زيادة تركيز مادة االستحثاث SAالغمر بمواد االستحثاث ومنها 

ي تعمل على تحفيز دفاعات العائل النباتي في مقاومة مرض التعفن الفحمي لزهرة الشمس المتسبب عن الفطر الت

M.phaseolina.  
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  .لإلصابة في خفض النسبة المئوية SA  وASA المعامالت المختلفة ب تأثير:  3 جدولال

مستوى احتمال ت والحروف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية تحت  مكررا3كل رقم يمثل معدل   *    

  . حسب اختبار دنكن متعدد الحدود0.05

  

  

  

  
 

  شدة اإلصابة  لإلصابة%   المعامالت
ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر  SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 

A.alternata 

10.00 
H  

0.69 
AB 

 ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر SA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 
A.alternata 

22.66 
G  

0.613 
BC  

ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر ASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
A.alternata 

30.00 
F  

0.45 
CD  

ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر ASA 5بتركيزبذور باقالء معاملة 
A.alternata 

40.66 
E  

0.37 
ED  

 77.00   مل من نفس التركيز10 وترش أسبوعيا ب SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
C  

0.28 
DEF  

 83.66   مل من نفس التركيز10 وترش أسبوعيا ب SA 5بذور باقالء معاملة بتركيز
B  

0.22 
EF  

 96.33  التركيز  مل من نفس10 وترش أسبوعيا ب ASA 3بتركيز بذور باقالء معاملة 
A  

0.13 
FG  

 100   مل من نفس التركيز10 وترش أسبوعيا ب ASA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 
A  

0.00 
G  

 65.3   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
D  

0.22 
EF  

 70.00   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب SA 5يز بذور باقالء معاملة بترك
C  

0.10 
FG  

 77.00   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب ASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
C  

0.10 
FG  

 80.66   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب ASA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 
BC  

0.09 
FG  

 97.66  يها بذور معقمة ومنقوعة بالماء المقطر المعقم فقط تربة معقمة مزروع ف
A  

0.13 
FG  

 ومزروع فيها بذور معقمة ومنقوعة بالماء المعقم A.alternata تربة ملوثة بالفطر

  فقط

0.00 
I  

0.84 
A  
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  على بعض مواصفات النبات الخضرية SAو ASAمختلفة من تراكيزب معاملة البذور تأثير

إن جميع المعامالت أدت الى زيادة معنوية في طول المجموع الخضري ) 4(أوضحت نتائج جدول       

 ملي مول 5تركيز ـزيادة وكانت أعلى زيادة عند معاملة البذور بوالجذري والوزن الجاف مع اختالف نسبة ال

ASAطول المجموع الخضري في  مل من نفس التركيز حيث أدى إلى زيادة معنوية 10 ـ والرش أسبوعيا ب

يليها ) تربة ملوثة فقط (غم للوزن الجاف نسبة للمقارنة  4.570 سم للمجموع الجذري و 29.9 سم و 48بمقدار 

 مل 10 ـ مع سقي التربة أسبوعيا بSA وASA ملي مول من 5 و3 المتضمنة نقع البذور بتراكيز المعامالت

 مل من 10 ـ مع سقي التربة أسبوعيا بASA ملي مول ب 5 ـمن نفس التركيز إذ أعطت معاملة نقع البذور ب

 غم 3.679ـذري و سم للـمجموع الج27.9 سم للمجموع الخضري و  41.0 رلتركيز زيادة معنوية بمقدانفس ا

ن أ  إلى Donald and  Khan) 2003(ه  وتتفق نتائجنا مع ما توصل إلي. )تربة ملوثة فقط( نسبـة للمقارنــة

  معدل أدى إلى زيادةSA وASA من 510-و 310-رش المجموع الخضري للذرة وفول الصويا بالتركيزيين 

الى زيادة المساحة الورقية للنبات   المركباتالضوئي في كال المحصولين وأدت المعاملة بهذهسرعة البناء 

بتراكيز  ساعة 24مص لمدة الح ن نقع بذورأإلى  et al., (2005)  Nighatsarwar الجاف وكذلك توصلوالوزن 

 أدى إلى زيادة الوزن الطري والجاف للمجموع الخضري والجذري لنبات الحمص نسبة SAمختلفة من 

         ـ رش المجموع الخضري بأن et al.,  Chitra )2008( إليه ماتوصل  مع وكذلك تتفق نتائجنا.للمقارنة

 )2010(وأوضحت النتائج التي توصل إليها .  الى زيادة معنوية في حاصل فستق الحقلأدى SA   ملي مول 1

Balali and   Hadi من  بتراكيز مختلفةاسبوعيا  البطاطا بادراتن رش أSA مل من نفس 10 مع إضافة 

 ،SAكيز أسبوعيا إلى التربة أدى إلى زيادة إنتاج محصول البطاطا وازداد المحصول بزيادة تركيز حامض التر

إلى إن معاملتي االستحثاث باستخدام حامض أندول بيوتريك والسالسيلك وبطريقة  )2011( الجبوري أشارو

 صفاتفي  دته وتقليل الفقد دقيقة خفض نسبة مرض التعفن الفحمي وش120  و80  الرش ولفترتي غمرمعالغمر

 .حاصل نبات زهرة الشمس
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  .الخضرية للنبات  على بعض المواصفاتSA  وASAتأثير المعامالت المختلفة ب : 4 جدول ال
  

  طول المجموع   المعامالت

  )سم( الخضري

  طول المجموع

  )سم( الجذري

  الوزن الجاف

  )مغ(

تربة  ومزروعة في SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 

 A.alternataملوثة بالفطر 

48.733 
H  

19.3 
E 

2.870 
G 

 ومزروعة في تربة SA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 

 A.alternataملوثة بالفطر 

52.900 
G  

22.2 
ED  

2.900 
G 

ومزروعة في تربة ASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 

 A.alternataملوثة بالفطر 

57.233 
F  

26.6 
D  

3.280 
FG 

ومزروعة في تربة ASA 5باقالء معاملة بتركيزبذور 

 A.alternataملوثة بالفطر 

57.800 
F  

31.8 
BCD  

3.804 
EF 

 وترش أسبوعيا ب SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 

   مل من نفس التركيز10

63.800 
E  

34.3 
BC  

4.916 
CD 

 وترش أسبوعيا ب SA 5بذور باقالء معاملة بتركيز

   مل من نفس التركيز10

67.733 
D  

32.5 
BCD  

5.343 
BCD 

 وترش أسبوعيا ب ASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 

   مل من نفس التركيز10

75.167 
C  

36.4 
B  

5.735 
BC 

 وترش أسبوعيا ب ASA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 

   مل من نفس التركيز10

85.567 
A  

40.2 
A  

6.368 
A 

يا ب  وتسقى أسبوعSA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 

   مل من نفس التركيز10

68.833 
D  

38.0 
B  

5.487 
BC 

 وتسقى أسبوعيا ب SA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 

   مل من نفس التركيز10

70.600 
D  

34.7 
B  

5.666 
B 

بوعيا اس  وتسقىASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 

   مل من نفس التركيز10ب 

76.500 
BC  

37.8 
B  

4.085 
E 

 وتسقى  أسبوعيا ASA 5لة بتركيز بذور باقالء معام

   مل من نفس التركيز10ب 

78.733 
B  

38.2 
B  

5.497 
BC 

تربة معقمة مزروع فيها بذور معقمة ومنقوعة بالماء 

  المقطر المعقم فقط 

63.00 
E  

15.5 
EF  

4.780 
D 

 ومزروع فيها بذور A.alternata تربة ملوثة بالفطر

  معقمة ومنقوعة بالماء المعقم فقط

37.567 
I  

10.3 
F  

1.798 
H 

 0.05ت والحروف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمال  مكررا3كل رقم يمثل معدل  •

  .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود



..............تأثير حامض السالسيلك واالسيتايل سالسيليك  
 

 

26

ز  على مقدار التغير في فاعلية إنزيم البيروكسديSA و ASAتأثير معاملة البذور بتراكيز مختلفة من المركبين 

  A.alternataنتيجة استحثاث المقاومة ضد الفطر 
إن فاعلية إنزيم البيروكسيديز المحسوبة في أنسجة نباتات الباقالء المصابة ) 5( في جدول  تبين النتائج 

كانت أعلى من الفعالية المسجلة في األنسجة السليمة هذه  النتيجة تؤكد ما ذكر بان إنزيم  A. alternataبالفطر 

يديز هو إنزيم مشارك في مقاومة النبات ضد المسببات المرضية وتزداد فعاليته عند زيادة مقاومة النبات البيروكس

)1996 et al., Barcelo ( ويالحظ ازدياد نشاط إنزيم البيروكسيديز في جميع المعامالت التي عوملت بها البذور

 إذ يالحظ إن معاملة البذور فقط بتراكيز وزرعت في تربة ملوثة بالفطر الممرض) ASA،SA(بالمواد المستحثة 

 أدى إلى زيادة معنوية في نشاط إنزيم البيروكسيديز نسبة لمعاملتي المقارنة وسببت  ASA،SA مختلفة من 

 /دقيقة  1.568 أعلى نشاط إلنزيم البيروكسيديز بلغ ASA ملي مول 5المعاملة المتضمنة معاملة البذور بتركيز 

 رش مع واستحوذت معامالت البذور .ة المعامالت التي لم تختلف عن بعضها معنويايليها بقيغم وزن رطب 

 مع ASAمول   ملي5المجموع الخضري على أعلى فعالية إلنزيم البيروكسيديز إذ تفوقت معاملة البذور بتركيز 

 ملي 3ركيز  يليها المعاملة بت غم وزن رطب/دقيقة 1.889رش المجموع الخضري بأعلى فعالية لإلنزيم بلغت 

غم /دقيقة) 1.788،1.784( مع رش المجموع الخضري والتي لم تختلف عن بعضها معنويا SA  و ASAمول 

 مع سقي التربة فقد جاءت بالمرتبة SA و ASAعلى التوالي أما معاملة البذور بتراكيز مختلفة من وزن رطب 

 ملي 5البيروكسيديز في معاملة البذور  نزيمإلالثانية بعد معامالت رش المجموع الخضري وكان أعلى نشاط 

 أما اقل نشاط لإلنزيم كان في معاملة التربة   غم وزن رطب/دقيقة  1.700 مع سقي التربة إذ بلغ ASAمول 

 اً إن إنزيم البيروكسيديز يعد إنزيم Gross (1997) وذكر. غم وزن رطب/ دقيقة0.305المعقمة فقط إذ بلغ 

نهائية للبلمرة أثناء عملية تخليق اللكنين وربما يكون له ارتباط مباشر مع زيادة قدرة  في انجاز الخطوة الاًمساعد

وجاءت نتائجنا متوافقة مع عدد من  .أنسجة الحماية على تكوين اللكنين والتي قد تحد من عملية االختراق

         تحثة بكل من حامض إن معاملة بذور الباقالء بالمواد المسet al. Hassan   2007 ,  الباحثين حيث أشار

 كل على B.cinerea و Botrytis fabae ينوزراعتها في تربة ملوثة بالفطر) ألستريك والبنزويك واالوكزاليك( 

 على الباقالء مع زيادة نشاط إنزيم البنيفي نسبة وشدة اإلصابة بمرض التبقع  انفراد أدى إلى خفض معنوي

   Chitra et al., (2008)كما أوضح. ار ضعفي ما سجل بمعاملة المقارنةالبيروكسيديز خالل فترة التجربة بمقد

   .البيروكسسيديزرش نبات فستق الحقل بحامض السالسيلك أدى إلى زيادة فاعلية إنزيم  إن
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  .SA و ASA  المركبين في المعامالت المختلفة بغم وزن رطب/دقيقة/فعالية إنزيم البيروكسيديز: 5 جدولال 
  

  رطبم وزن غ/ دقيقة/نزيم اإلفعالية   تالمعامال

 A.alternata 1.272 ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
F  

 A.alternata 1.276 ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر SA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 
F  

 A.alternata 1.414فطر ومزروعة في تربة ملوثة بالASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
F  

 A.alternata 1.568ومزروعة في تربة ملوثة بالفطر ASA 5بذور باقالء معاملة بتركيز
E  

 1.654   مل من نفس التركيز10 وترش أسبوعيا ب SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
CD  

 1.788   مل من نفس التركيز10 وترش أسبوعيا ب SA 5بذور باقالء معاملة بتركيز
B  

 1.784   مل من نفس التركيز10 وترش أسبوعيا ب ASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
B  

 1.889   مل من نفس التركيز10 وترش أسبوعيا ب ASA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 
A  

 1.606   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب SA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
DE  

 1.654   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب SA 5كيز بذور باقالء معاملة بتر
CD  

 1.684   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب ASA 3بذور باقالء معاملة بتركيز 
C  

 1.700   مل من نفس التركيز10 وتسقى  أسبوعيا ب ASA 5بذور باقالء معاملة بتركيز 
C  

 0.513  بالماء المقطر المعقم فقط تربة معقمة مزروع فيها بذور معقمة ومنقوعة 
G  

 0.305   ومزروع فيها بذور معقمة ومنقوعة بالماء المعقم فقطA.alternata تربة ملوثة بالفطر
H  

 0.05ت والحروف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمال  مكررا3كل رقم يمثل معدل  •

  .ودحسب اختبار دنكن متعدد الحد

إنتاج مواد مخلبية  في تقليل اإلصابة بلفحة االوراق يعود إلى " دورااإلحيائية المقاومـة أن لعواملوذكر 

ومضادات حياتية وإنزيمات محللة وإنزيمات مرتبطة بالمقاومة مثل إنزيم البيروكسيديز بولي فينول اوكسيديز 

 إن المعاملة ببعض et al., (2009 Ragab(ذكرت وكذلك .  والفينولchitinase يزن والكايتlipase يبيزالالو

يؤدي إلى تراكم بعض الميكانيكيات   وغيرها Oxalic acid، Salicylic acid .Ascorbic acidالكيمياويات مثل 

نشاط أنزيمات البيروكسيديز والبولي فينول  نالدفاعية مثل مركبات الفينوالت وأنزيمات األكسدة وكذلك ذكرت با
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. معاملةالكايتنيز كانت نسبتها عالية بوضوح في النباتات التي زرعت ببذور معاملة بها مقارنة بغير اوكسيديز وال

إلى إن االستحثاث يزداد مع إطالة فترة العمر بالمواد المستحثة وكذلك مع تعاقب ) 2011(وتوصل الجبوري 

حث يتناسب طرديا مع تركيز  حيث أشار إلى إن االستحثاث للعامل المستSAالرش بتلك المستحثات ومنها 

العامل المستحث باإلضافة إلى زيادة فترة االستحثاث بتلك المواد وتفوقت مادتي االستحثاث بحامض أندول 

بيوتريك والسالسيلك في االستحثاث بتقليل الفقد في صفات النمو واإلنتاج لمفعولها في تحفيز وتنشيط آليات دفاع 

  .Macrophomina  phaseolinaالعائل النباتي ضد الفطر الممرض 
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