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وافق بین العناصر الغذائیة وحامض السالسیلك في استحثاث مقاومة جهازیة في نبات تال

  Pythium aphanidermatumالخیار ضد مرض سقوط بادرات الخیار 

  

  االء خضیر حسان

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم وقایة النبات

  

  الخالصة

وحامض السالسیلكویة والعناصر الغذائیةاجریت هذه الدراسة لتحدید التوافق بین المبیدات الكیمیا

سقوط البادرات المتسبب عن الفطرمرض ضدالستحثاث المقاومة الجهازیة في نباتات الخیار

Edson)Fitz(Pythium aphanidermatumاظهرت النتائج تفوق معامالت . تحت ظروف البیت الزجاجي

ك وعنصري السلیكون او الكالسیوم ومعاملة اضافة من حامض السالسیلمع كالً 2.5GRidomilاضافة المبید

مع حامض السالسیلك وعنصر السلیكون ومعاملة مصاحبة حامض السالسیلك مع عنصر Beltanolالمبید 

؛6.66و0.00؛ 1.66و0.00السلیكون في خفض النسبة المئویة للموت وشدة االصابة بالمرض اذ بلغت 

% 85.00و86.66  مقارنة مع معاملة المقارنة والتي بلغت ،یبعلى الترت% 3.33و0.00؛ 6.66و0.00

و 0.706وانعكس ذلك معنویا في الوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري بلغت . على الترتیب 

نبات على الترتیب مما یتیح استخدام / غم 2.769و 0.661؛2.861و0.694؛ 1.170و 0.501؛3.204

  .في برامج المكافحة المتكاملة ضد الفطر الممرضالغذائیةالمبیدات الكیمیائیة والعناصر

  

Compatibility Between nutrient Elements and Salicylic Acid For 
Induced Systemic Resistanes Against Pythium aphanidermatum on 

Cucumber Seedlings Damping– off
  

Alaa K. Hassan
Plant Prot. Dept.- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This Study was conducted to evaluate the compatibility between nutrient 

element and fungicides to induced systemic resistance against damping– off of 
cucumber seedlings incited by Pythium aphanidermatum, under greenhouse 
condition. It was found that integration between Ridomil 2.5 G with salicylic acid and 
silicon or calcium nutrient and Beltanol with salicylic acid and silicon ,and salicylic 
acid with silicon significantly reduced damping off and disease severity to 0.00, 1.66;
0.00, 6.66; 0.00, 6.66 and 0.00, 3.33% respectively, Compared to control treatment 
(Pathogen only) which caused 86.66, 85.00% respectively. Over that, these treatments 
caused significant increase in dry weight of shoots and roots. These results revealed to 
apply fungicide and nutrient element in IPM program to control the pathogen.
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  المقدمة

یأتي في مقدمتها مرض سقوط و هالنبات المهمأمراضالخیار لالصابة بمجموعة من محصول یتعرض 

Pythium aphanidermatumالذي یسببه الفطروذبول النباتاتالبادرات (Edson) Fitz من والذي یعد

بسبب مداه العائلي الواسع هر اتشالنذلك و ). 1(فطریات التربة خطورة على الخیار في الزراعة المحمیة أكثر

اوسعهاقد استعملت عدة طرق لمكافحة هذا المرض و ).2(النباتات المصابة فيوتأثیره الملحوظ الواسع

ظهور إلىأدىاالستعمال الواسع للمبیدات إنإال،ومضمونة یة كونها تعطي نتائج سریعةو المكافحة الكیمیا

تركزت الجهود في العقود ) . 3(طر الصحیة والبیئیة الناتجة عنها السالالت المرضیة المقاومة فضال عن المخا

ضد العدید من مسببات أمراض النباتات الحساسةفي على الكشف عن استحثاث الدفاعات الذاتیة األخیرة

الجل حث مقاومة النبات ضد مرض معین یتم و ،)4(واقتصادیة النبات لما لهذا االتجاه من أهمیة بیئیة

المسبقة له بمختلف العوامل الفیزیاویة والكیمیاویة ویمكن استحثاث المقاومة من خالل امتصاص هذه بالمعاملة

ك من المركبات الطبیعیة الستحثاث المقاومة الجهازیة ییعد حامض السالسلو ). 5(المواد خالل السویقه او الجذر 

استخدام حامض السالسلیلك مع الري أن) 8(وجدإذ).67,(المباشر في المسببات المرضیة هتاثیر عالوه على

أظهرتكما .  على نباتات الخیار P.aphanidermatumبالماء الممغنط ابدى كفاءة اكثر لمكافحة الفطر  

للترب الملوثة بالمسببات اضافتها العدید من الدراسات والبحوث دور مهم لعنصري السلیكون والكالسیوم  عند

).9,10( المتسببة عنها من خالل استحثاث المقاومة الجهازیة األمراضانتشار المرضیة الفطریة بالحد من

وحامض عنصري الكالسیوم والسلیكونكفاءة تقویم ه الىهدفت هذه الدراسولقلة هذه الدراسات في العراق 

  .بالفطر الممرضاإلصابةالسالسلك في حمایة بادرات الخیار من

  

  المواد وطرائق العمل

  واختبار قدرته االمراضیة   P.aphanidermatumیص عزل وتشخ

مختبر المعزولة من نباتات خیار مصابة من P.aphanidermatumعزلة الفطرعلى تم الحصول 

أعید زراعته على الوسط الغذائي .جامعة بغداد–كلیة الزراعة /السموم الفطریه التابع لقسم وقایة النبات 

PSA(Potato Sucrose Agar) 11( قدرته االمراضیة حسب طریقة عادة تأكید تم او. (  

PSAعلى الوسط الزرعي P. aphanidermatumلمبیدات الكیمیاویة في نمو الفطر بعض اتأثیر 

.Pفي نمو الفطر  مبیدان جهازیانتأثیراختبر aphanidermatum     باستخدام الوسط الزرعي

PSA المادة الفعالة أساسلتر محسوبة على /ملغم 250,100,50,25تراكیز من كل مبید ربعةباالمسمم

الفعالة ومادتهBeltanolل واmetalaxyl  2.5%Gالفعالة تهومادRidomilلاماهن المستخدمان والمبیدا.

50%Chinosol. من حافة مستعمرة للفطر أخذتسم 0.5تم تلقیح كل طبق بقطعة من الوسط الغذائي بقطر

معاملة المقارنة فقد احتوت على الوسط الغذائي أما.أیامبعمر ثالثة   P. aphanidermatumالممرض 

PSA ت النتائج بحساب متوسط لسج.◦س2±25حرارة في درجةاإلطباقالمبید ،حضنت إضافةمن دون

بقسمة متوسط قطر المقارنة مطروحا منهوحسبت النسبة المئویة للتثبیطأیامقیاس قطرین متعامدین بعد ثالثة 

  .مكررات لكل معاملةبأربعةنفذت التجربة .متوسط قطر المعاملة على متوسط قطر المقارنة كنسبة مؤیة

على   P. aphanidermatumلعناصر الغذائیة وحامض السالسلیك في نمو الفطرعلیة بعض اااختبار ف

  PSAالوسط الزرعي 
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وعنصر السلیكون CaCl2.2H2Oم استخدم في هذه التجربة عنصر الكالسیوم بشكل كلورید الكالسیو 

نمو الفطر الممرض كما في التجربة السابقة ،اذ فيوحامض السالسلیك NaSiO3بشكل سیلیكات الصودیوم 

نفذت التجربة بواقع اربعة لتر ، /ملغم 0,100,200,300,400,500الغذائي راكیز الى الوسطلتاضیفت ا

بعدها احتسبت النسبة .لمدة ثالثة ایام ◦س2±25ة حرارة مكررات للمعاملة الواحدة وحضنت االطباق في درج

  .المئویة للتثبیط كما في الفقرة السابقة 

 .Pتقیم كفاءة بعض العناصر الغذائیة وحامض السالسلیك في خفض اصابة نباتات الخیار بالفطر 

aphanidermatum     

جامعة بغداد /كلیة الزراعة /نفذت التجربة تحت ظروف البیت الزجاجي التابع لقسم وقایة النبات

، زرعت )3م/غم 500(بتربة مزیجیة معقمة بغاز برومید المثیلكغم ملئت3باستعمال اصص بالستیكیة سعة 

اصیص /بذرة 15هایبوكلورات الصودیوم وزرعت بواقع % 1بعد تعقیمها بمحلول ببذور خیار صنف بیتا الفا 

،حضر بثالثة مكررات لكل معاملة CRDصمیم التام التعشیة استخدم التاصیص /بادرات 10،ثم خفت الى 

وبعد ان لقحت ) من محلول هایبوكلورات الصودیوم%1( اللقاح الفطري باستخدام ثمار خیار تم تعقیمها سطحیًا 

حاوي على الفطر الممرض ، PSAالثمار بالفطر الممرض بعمل جرح في منتصف الثمرة وتلقیحة بقرص من

◦س2±25لملقحة داخل اكیاس من البولي اثلین المعقمة ووضعت في الحاضنة في درجة حرارة وضعت الثمار ا

بعد حصول نمو فطري غزیر على سطح الثمار قطعت الى قطع صغیرة ووضعت بخالط .لمدة ثالثة ایام 

وجمع غم ثمار 250مل ماء لكل 750كهربائي بسرعة بطیئة لعدة ثواٍن بما ال یؤثر على الفطر حیث اضیف 

اضیفت معامالت المبیدات الكیمیاویة اذ.)   12( حسب طریقةلترلغرض االستعمال 3  المزیج في دوارق سعة

تربة معقمة ،تربة (اشتملت التجربة المعامالت االتیة معامالت المقارنة . طبقًا لتوصیات الشركات المنتجة لها 

31)(كغم تربة/ملغم 2000من الكالسیوم بمقدار ومعامالت شملت اضافة كل ) .Paملوثة بالفطر الممرض 

،)16(كغم تربة/ملغم 100حامض السالسیلك بمقدار و كغم تربة/ملغم 200،عنصر السلیكون بمقدار 

اذ اصیص ،/ غم 0.4بمعدل Ridomilلتر والمبید / مل 1بمعدل Beltanol  ومعامالت اضافة المبید

ذور ثم اضافة الفطر الممرض بعد ستة ایام  فیما عدا معاملة اضافة المبیداضیفت المعامالت اثناء زراعة الب

Beltanol مل 400لوثت تربة االصص بالفطر الممرض بمقدار قبل اضافة الفطر الممرض بیومین  اضیف

( اضیف لقاح الفطر الممرض بعد ستة ایام من الزراعة ، اما اصص المقارنة ،) اضافة الى التربة (اصیص /

فأضیف لها ثمار خیار غیر ملقحة بالفطر الممرض ،وبعد یومین من اضافة اللقاح الفطري حسبت ) بة معقمة تر 

نباتات من كل مكرر وحسبت 5یومًا من اضافة اللقاح الفطري تم اخذ 21وبعد النسبة المئویة لموت البادرات 

تلون الجذور الثانویة ، = 1سلیمة ،جذور= 0درجات 5شدة االصابة باستخدام الدلیل المرضي المؤلف من  

تلون الجذر الرئیسي بالكامل من دون تلون قاعدة الساق =3الرئیسي ،الثانویة وجزء من الجذر تلون الجذور = 2

) 13(تلون الجذر الرئیسي وتهرؤه وتلون قاعدة الساق وتم حساب شدة االصابة لكل مكرر حسب معادلة 4=، 

  :وكما یلي

  

  =شدة االصابة
  )4 × 4عدد النباتات من درجة (+000000+)0×0عدد النباتات من درجة (

 ×100  
  4×العدد الكلي للنباتات المفحوصة 

وذلك بعد تجفیف النباتات في الفرن وسجل الوزن الجاف للمجموع الخضري والمجموع الجذري

  .لمدة یومین  ◦س   70الكهربائي بدرجة حرارة 
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  مناقشةالنتائج و ال

  P. aphanidermatumعلى نمو الفطر الكیمیاویة لمبیدات ثیر اتا

مقارنًة في تثبیط نمو الغزل الفطري للفطر الممرض أكفأكان Beltanol  بینت النتائج ان المبید

ادت التراكیز المستخدمة الى اختزال معدل نمو الغزل الفطري وزیادة نسبة التثبیط قیاسًا ذاRidomilبالمبید 

خفضًامعنویًا كبیرًا في Beltanolمبیدللتر /ملغم   25  اظهر التركیزو)من دون مبید ( المقارنة بمعاملة

فقد حقق   Ridomilاماالمبید % 80وبنسبة تثبیط بلغت 1.8مستعمرة الفطر الممرض بلغ لالنمو القطريمعدل 

وقد ). 1جدول (  املة المقارنةبفروق معنویة عن معو لتر/ملغم 100بالتركیز      %91.11نسبة تثبیط 

مركبات مخلبیة مع النحاس في تكوینهبالتاثیر في الفطر الممرض الى Beltanolیعزى سبب تفوق المبید

أشار العائل مما یسهل مروره الى داخل خالیا الممرض وبعدها یتحرر ویقتل المسبب المرضي حسب ما أنسجة 

وبالتالي منع بناء البروتینات RNAى تثبط تصنیع الحامض النووي الRidomil    وتعود كفاءة المبید). 14( 

ربما یعود الى Ridomilعلى مبیدBeltanolوكذلك من االسباب التي قد یعزى الیها تفوق مبید) .16,15(

كون هذا المبید مستخدم في العراق منذ فترة طویلة Ridomilحصول مقاومه من قبل الفطر الممرض ضد مبید

.  

  

في الوسط الغذائي P. aphanidermatumفي نمو الفطر RidomilوBeltanoتاثیر مبیدي )1(جدول 

PSA
  للتثبیط%   )سم(متوسط قطر المستعمرة   )لتر/ملغم(التركیز  المبید

Beltanol09.00a0.00  

  251.80  b80.00

  500.00  c100.00

  1000.00  c  100.00

  2500.00  c  100.00

Ridomil  2.5G09.00  a  0.00  

  257.45b71.22

  506.12c32.00

  1000.80d91.11

  2500.00  e100.00

  مكرراتأربعةكل رقم في الجدول یمثل معدل *

  

على الوسط P. aphanidermatumلعناصر الغذائیة وحامض السالسیلك في نمو الفطر تاثیر بعض ا

  الزرعي

عنصر الكالسیوم على عنصر السلیكون وحامض السالسلیك في تثبیطتفوقنتائج الدراسة أوضحت

تبرة وجود عالقة طردیة بین تراكیز الكالسیوم المخ2)جدول (اظهرت النتائجكما غزل الفطر الممرض ،نمو

ملغم   400عند التركیز % 100ونسب تثبیط النمو اذ انها تزداد بزیادة التراكیز المختبرة حتى تصل اقصاها 

اما عنصر السلیكون وحامض السالسیلك فقد حققا نسب تثبیط عالیة في نمو الغزل الفطري للفطر . ر لت/

لترمن عنصر السلیكون /ملغم 400الممرض بالتركیز نفسة وبفروق معنویة عن معاملة المقارنة ،وكان التركیز 
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سبب تفوق عنصر یعودقد و ،على التوالي  75.55 %و%77.77وحامض السالسیلك قد حقق تثبیط 

الممیت وهذا لیسو Fungistaticلمثبط للنمواانه من النوع الفطر الممرض الى  نموالكالسیوم في تاثیرة في

یمكن ان تستعید قابلیتها على النمو   Phytophthora  sojaeمن ان الخالیا للفطر ) 10( یتفق مع ما وجده 

اما سبب تحمل 17 ) .  (و الخیوط الفطریة للفطر الممرض نمبعد زوال الكالسیوم ، او یكون عمله في اختزال

من قبل خالیا الفطر وبالتالي فانه ال یتجمع هالفطر للتراكیز العالیة من عنصر السلیكون یعود الى قلة امتصاص

في حین عزي تاثیر حامض السالسیلك الى دور االسبرین من ) .16,18,19(داخل خالیا الفطر بتركیز مؤثر 

المباشر كمثبط للعملیات الحیویة الالزمة لنمو المسببات المرضیة وبالتالي اضعافها ووقف نموها ه تاثیر خالل

)7,6,.(  

  

  P. aphanidermatum    الفطرالغذائیة وحامض السالسیلك في نموالعناصرتاثیر) 2(جدول

  للتثبیط%  )سم(معدل قطر المستعمرة  )لتر/ملغم (التركیز   المادة

  CaCl20  9.00  a0.00م الكالسیو 

  100  7.10  b21.11

  2004.90  c  25.55

  3001.30  d88.88

  4000.00  d  100

  5000.00  d  100

Si0  9.00  a  0.00السلیكون 

  100  7.30b18.88

  2006.75  c25.55

  3004.90  d45.55

  4001.00  e77.77

  5000.00  e100  

SA  0  9.00  a  0.00حامض السالسیلك 

  100  8.20a8.88

  2004.60  b  48.88

  3002.20c75.55

  4000.00d100

  5000.00d100  

  كل رقم في الجدول یمثل معدل اربعة مكررات *

  

  

  

  

تقویم كفاءة عنصري الكالسیوم والسلیكون وحامض السالسلیك في حمایة بادرات الخیار من االصابة بالفطر  

P. aphanidermatum    
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ان جمیع المعامالت كانت كفوءة في خفض النسبة المئویة للموت وفي ) 3(تائج في جدول النتشیر 

). فطر ممرض فقط(بمعاملة المقارنة وبفروق احصائیة قیاساً     P. aphanidermatumشدة االصابة بالفطر 

ض السالسیلك الى التربة ً◌لعنصر السلیكون وحاممصاحباRidomil    حیث حققت  معاملة اضافة المبید

على % 1.66و 0.0الملوثة بالفطر الممرض اعلى خفض في النسبة المئویة للموت وشدة االصابة بلغت 

اال انها لم تختلف ) فطر ممرض فقط ( على التوالي لمعاملة المقارنة % 85.00و 86.66بالتوالي ،مقارنة 

اضافة المبید لكالسیوم وحامض السالسیلك ومعاملةصر امع عنRidomilمعنویًا عن معامالت اضافة المبید 

Beltanolحامض مع حامض السالسیلك ومعاملة اضافة عنصر السلیكون ولعنصر السلیكون اً مصاحب

على التوالي  ، كما تفوقت % 3.33و 0.00، 6.66و   0.00، 6.66و 0.00السالسیلك والتي بلغت 

عنصر السلیكون وحامض السالسیلك  معنویًا في خفض النسبة المئویة مع Ridomilمعاملة اضافة المبید 

مع عنصر الكالسیوم وحامض السالسیلك Beltanolللموت وشدة االصابة على كل من معامالت اضافة المبید 

معاملة عنصر السلیكون لوحده  معامالت اضافة حامض السالسیلك سواءا لوحده او مع عنصر الكالسیوم و و

على التوالي 6.66 , 11.66،    13.33   و  10.00  ،20.00  و 10.00، 11.66و 6.00ت والتي بلغ

عدد من الباحثین حول متوافقة مع نتائج نتائج هذه الدراسة جاءت أن.والتي  لم تختلف معنویًا عن بعضها 

، وذلك من خالل )20,16,14(من االصابة بالفطریات الممرضة النباتاتحامض السالسیلك في حمایة كفاءة 

و یرجع سبب ذلك الى المادة الفعالة لحامض السالسیلك P. aphanidermatumزیادة مقاومة البادرات للفطر 

ا یؤدي الى اضعافها ممو .تعمل على تثبیط العملیات الحیویة الالزمة لنمو المسببات المرضیةقدوهي االسبرین 

الجهازیة في نباتات الخیار وتشمل على زیادة نشاط االنزیمات قاومةووقف نموها ، فضًال عن دوره في تحفیز الم

فیما یطلق علیه بالمقاومة ) وغیرها Glucanaseل و اChitinaseلكانزیمات ا ( المتداخلة بعملیات المقاومة 

التربة قابلیتها لالستفادة من العناصر الغذائیة الموجودة فيیزید من و النباتات یشجع نمو مما . المستحثة 

او یعمل ) .21(الفات لالطبیعي للنباتات وقدرتها على تحقیق مقاومة عالیة المناعيالجهازتحسینوبالتالي 

الحامض على زیادة بیروكسید الهدروجین ا لذي یعمل على حث النبات على انتاج البروتینات المتعلقة 

جدار خلیة العائل وعدم قدرة المسبب انة متباالمراضیة وان تجمع بیروكسید الهدروجین یؤدي الى زیادة 

الى ان الوقت الالزم الستحثاث مقاومة جهازیة لنباتات ) 23(حیث اشار ). 22( المرضي على اختراقها 

ان )  24( ساعة من المعاملة المسبقة به ، في حین وجد 48الطماطة بواسطة حامض السالسیلك یكون بعد 

لتر خفض اصابة البادرات بالفطر /ملغم 0.08-0.04بتركیز السالسلیك حامض معاملة جذور بادرات الحمص ب

Fusarium oxysporium  . كما تبین ان لعنصر السلیكون دورًا ایجابیًا في خفض نسبة الموت وشدة

الفیزیاوي بسبب منع اختراق انبوب انبات االصابة بالفطر الممرض ،وقد یكون السبب اما عن طریق التثبیط

الفطر لخالیا بشرة  العائل النباتي او بتراكم السلیكون حول الخیط الفطري ویكون حاجزًا امام االصابة في خلیة 

او یعمل السلیكون في تحفیزالمقاومة الجهازیة لنباتات الخیار من خالل ). 26,25( العائل النباتي المصاب 

Poly phenol oxidasesو Peroxidasesل وسرعة فعالیة انزیمات اChitinaseلیمات اتحفیز فعالیة انز 

وعند تحلیل المستخلص البروتیني لنباتات الخیار المصابة بالفطر) Pythium)9,27,28بعد االصابة بالفطر 

P. aphanidermatum  ل والمعاملة بالسیلكون على صفائح اTLCانزیمعلیةاوجد فیها زیادة فbeta-

glucosidase ل بط بوجود مادة اتر اوالذيaglycones 29(كما وجد ) 28( القاتلة للفطر في جذور النباتات (

ان الفینوالت المستخلصة من نباتات الخیار المعاملة بالسیلكون تكون كمبیدات فطریة مانعة لنمو الفطریات بینما 

كذلك سبب اضافة عنصر الكالسیوم مقاومة .ط نمو الفطر الفینوالت من نباتات غیر معاملة بالسیلكون ال تثب
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للنباتات ضد مرض سقوط البادرات وذلك باالستناد الى نسبة الموت وشدة االصابة وهناك اكثر من الیة افترضت 

لتفسیر فاعلیة الكالسیوم ضد المسببات المرضیة منها قابلیة الكالسیوم على خفض تحوصل وانبات االبواغ 

او انه یعمل على تحفیز انبات االبواغ المتحوصلة للفطر الممرض ) P. splendens   )31,30ر السابحة للفط

منع تكوین او ی،)10,30,32( بدون وجود العائل النباتي مما یؤدي الى هروب النباتات من االصابة بالمرض 

عن فاعلیة الكالسیوم في ،او یكون التاثیر ناجم )33(انابیب االنبات لال بواغ المتحوصلة للفطر الممرض 

استحثاث المقاومة وتحفیز النباتات على النمو وهذه االلیة تكون فعالة في ابطاء انتشار الفطر بتاخیر انتاج 

زم الستحثاث المقاومة الجهازیة في الخیار یكون الالوبما ان الوقت ) . 34(اللقاح الثانوي وانتشاره حول الجذور 

من ذلك ان المقاومة المستحثة سیكون عملها مكمًال لاللیات التي تؤثر في نستنتج ) 1(ساعة 48-96من 

ل االصابة االولیة ،اذ ان المقاومة المستحثة في الخیار تترافق مع زیادة جهازیة في نشاط انزیمات ا

Peroxidases  وChitinase 35(او الفایتوالكسینات.(  

  

 .Pمض السالسیلك في مقاومة الفطر الممرض وحاعنصري الكالسیوم والسلیكونتاثیر ) 3(جدول

aphanidermatum  في ظروف البیت الزجاجي  

  لشدة االصابة%  للموت%  معامالتال

Con.  ) 0.00)تربة معقمة  e0.00  g

Pa.  ) 86.66)فطر ممرض  a85.00a

Pa. +Si6.66  d11.66  def

Pa.  +Ca16.66  c  33.33  c  

Pa. +SA10.00  d20.00d

Pa. +B23.33  b48.33  b  

Pa.+R16.66  c41.66bc

Pa. +Si +SA  0.00  e3.33efg

Pa. +Ca +SA  10.00  d13.33  de

Pa. +Si+R +SA  0.00  e  1.66  gf

Pa.+Ca+R +SA  0.00  e  6.66  efg  

Pa.+Si+B +SA  0.00  e  6.66  efg  

Pa.+Ca+B +SA  6.66  d  11.66  def  

باستخدام اختبالر دنكن المتعدد  0.05دالت ذات االحرف المتشابهة في العمود الواحد ال تختلف فیما بینها معنویا عند مستوى احتمال المع*

  .الحدود

**R=Ridomil, Pa=Pythium aphandermatium ,Si=Silicon ,Ca=Calicium,SA=Salicylic acid, B=Beltanol 

  

  

  

  

وحامض السالسلیك في بعض معایر النمو لنبات الخیار في   م والسلیكونعنصري الكالسیو دراسة تاثیر 

  ظروف البیت الزجاجي 
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اظهرت النتائج ان المعامالت المختلفة كان لها تاثیرًا معنویًا على الوزن الجاف للمجموع الجذري 

) 4جدول (ري اظهرت جمیع المعامالت زیادة معنویة في الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذووالخضري ، 

حققت معاملة التربة بالمبید و) .من دون فطر ممرض ( و ) فطر ممرض فقط (مقارنة مع معاملتي المقارنة 

Ridomil مع عنصر السلیكون وحامض السالسیلك اعلى معدل وزن جاف للمجموع الجذري والخضري اذ بلغ

فطر ممرض والتي بلغت نبات مقارنة مع معاملتي فطر ممرض فقط ومن دون/ غم 3.204,0.706

نبات على التوالي ، والتي لم تختلف معنویا عن معاملة اضافة المبید /غم 0.829,0.405و0.368,0.095

Beltanol تلتها في ذلك . نبات /غم 0.694, 2.861مع عنصر السلیكون وحامض السالسیلك والتي بلغت

عنصر السلیكون بمفردة والتي بلغت معاملة عنصر السلیكون مع حامض السالسیلك ومعاملة اضافة

كما اشارت النتائج ایضا الى ان اضافة المبید . نبات على التوالي /غم  0.656, 2.329و2.769,0.661

Beltanoمع عنصر الكالسیوم وحامض السالسیلك ومعاملة المبید  Ridomil مع عنصر الكالسیوم وحامض

و 1.295,0.524لمجموع الجذري والخضري والذي بلغ السالسیلك ادت الى رفع معدل الوزن الجاف ل

او مع حامض هلوحدثم تلتها معاملتي عنصر الكالسیوم سواءًا . نبات على التوالي /غم 1.170,0.501

ولم تحدث بقیة المعامالت أي . نبات على التوالي /غم 0.902,0.435و0.839,0.413السالسیلك والتي بلغت 

ان السبب في زیادة نمو النبات بفعل المعاملة بالسیلكون قد یعود . جذري والخضري تحسین في نمو المجموع ال

ي حث ه ف، او یكون دور ) 36(  الى ان السلیكون زاد من قابلیة النبات على امتصاص الفسفور حسب ما اشار 

بانواع الفطر بعد االصابة Poly phenol oxidasesل  و اPeroxidasesل و اChitinaseلفعالیة انزیمات ا

Pythium في حاصل الخیار من الناحیة وجدوا فیها زیادة معنویة الذینوهذا یتفق مع نتائج عدد من الباحثین

قد یعود تاثیر حامض السالسیلك الى دوره في تحفیزالنبات لصناعة البروتینات ).16,28,36(الكمیة والنوعیة 

مما یشجع نمو النبات وبالتالي االستفادة ) Pathogenesis related proteins )PRPالمرتبطة باالمراضیة 

على انتاج هرمونات النمو كاالوكسین والجبرلین همن العناصر الغذائیة الموجودة في التربة ،فضًال عن قدرت

كما یلعب الكالسیوم دورًا مهمًا في دخولة في انتقال النایتروجین ) 37,23(وكذلك زیادة الكلوروفیل في االوراق 

ا یصبح الكالسیوم فسفور والن كل من هذه العناصر الثالثة ترتبط مع البروتین الذي یعتبر االساس في النمو لذوال

مهم جدًا في الحصول على النمو الجید من حیث الكمیة والنوعیة ، حیث یعمل الكالسیوم بتحویل الفسفور الى 

مع ه الص الفسفور من المادة العضویة واتحادفوسفات الكالسیوم الجاهز لالمتصاص من قبل النباتات بعد استخ

  ). 38(  الكالسیوم مكونًا فوسفات الكالسیوم القابلة لالمتصاص من قبل النباتات 

  

  

  

  

  

  

  

  

وحامض السالسلیك في الوزن الجاف للمجموعین الجذري   عنصري الكالسیوم والسلیكونتاثیر ) 4(جدول 

  والخضري

  )نبات/غم (وزن جاف   المعامالت
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  مجموع خضري  موع جذريمج

Con.  ) 0.405)تربة معقمة  ef0.829  h

Pa.  ) 0.095)فطر ممرضh0.368j

Pa. +Si0.656b2.329d

Pa.  +Ca0.413  d0.839h

Pa. +SA0.392  ef  0.825h

Pa. +B0.355  g0.704i

Pa.+R0.382f0.813h

Pa. +Si +SA  0.661  b2.769c

Pa. +Ca +SA  0.435  d0.902g

Pa. +Si+R +SA  0.706  a3.204  a

Pa.+Ca+R +SA  0.501  c1.170f

Pa.+Si+B +SA  0.694  a2.861  b

Pa.+Ca+B +SA  0.524  c1.295  e

  اختبار دنكن المتعدد الحدودباستخدام  0.05المعدالت ذات االحرف المتشابهة في العمود الواحد ال تختلف فیما بینها معنویا عند مستوى احتمال *
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