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  ةصالخال

2004جامعـة بغـداد فـي عـام / كلیة الزراعة –أجریت الدراسة في الظلة الخشبیة التابعة لقسم البستنة 

ر مـاء لتـ/غـم1اشهر بكبریتات النحاس بتركیـز6للنارنج والاللنكي والبرتقال والسندي بعمر لرش الشتالت البذریة

لتــر مــاء بینمــا  عوملــت معاملــة المقارنــة  بالمــاء المقطــر فقــط وبعــد أســبوعین مــن /غــم2وبكبریتــات الزنــك بتركیــز

الختبـــار مـــدى فعالیـــة هـــذین   Phytophthora citrophthoraالـــرش لوثـــت نصـــف الشـــتالت بلقـــاح الفطـــر 

معاملـة الـرش بالزنـك مـع التلویـث تفـوقبینت النتـائج.العنصرین في مقاومة مرض التصمغ على األنواع المختلفة

خفــض النســبة المئویــة للــدلیل المرضــي ومــوت فــيعلــى معاملــة التلویــث بــالفطر الممــرض فقــطبــالفطر الممــرض

بالتتـابع فیمـا% 22.39,%34.91,%40.73,%34.68الشتالت ومعدل سرعة الـذبول بنسـبة الشتالت وذبول 

التلویـث بـالفطر الممـرض فقـط فـي خفـض على معاملـةالفطر الممرضمعاملة رش النحاس مع التلویث بالتفوقت 

ــــدلیل المرضــــ ــــذبول بنســــبو مــــوت الشــــتالتيالنســــبة المئویــــة لل ،%49.95ةوذبــــول الشــــتالت ومعــــدل ســــرعة ال

  .بالتتابع14.21%،33.33%،51.84%

  

Influence of foliar sprays with Copper and Zinc on the resistance of
citrus rootstocks to gumosis caused by Phytophthora citropthora.
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Abstract
This study was conducted in the lath house, Department of Horticulture, 

College of Agriculture, University of Baghdad in the growing season of 2004. Sour 
orange, mandarin and grapefruit rootstocks with 6 months old were foliar sprayed 
with CuSO4. H2O at a rate of 1 gm/ l water and ZnSO4. H2O at a rate of 2 gm/ L water 
while the control treatment was sprayed with distilled water . After two weeks from 
the spraying half the number of the seedling were inoculated with Phytophthora
citrophthora to investigated the influence of these chemicals in controlling the 
gummosis on the different rootstocks.
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The experimental results shows that spraying with Zn to inoculated seedlings 
reduced the percentage of disease index, seedling death and seedling wilting and the 
rate of wilting by (34.68%, 40.73%, 34.91% and 22.39%) respectively as compared 
with inoculated seedlings with the fungi. Spraying with Cu to the inoculated seedling 
significantly reduced the percentage of disease index and seedling death, seedling 
wilting and the average wilting rate at ratio of 49.95%, 51.84%, 33.33% and 14.21%
respectively.

  

  المقدمة

بمرض التصمغ البنـيجذورها الشعریة والتفرعات الجذریة تتعرض األشجار في المراحل المبكرة ألصابة 

وبتقدم اإلصابة تـتعفن قواعـد السـیقان ممـا یـؤدي الـى عجـز الجـذور عـن تلبیـة حاجـات الشـجرة مـن المـواد الغذائیـة 

وقـد سـبب المـرض علـى العائلـة السـذبیة ) 1(فینعكس ذلك في النمو الخضري وبعد ذلك تتدهور األشـجار وتمـوت 

Rutaceae التــي تضــم أشــجار الحمضــیات ضــررا اقتصــادیا كبیــرا ، إذ تصــیب البــادرات واألشــجار الصــغیرة فــي

المشــــاتل واألشــــجار المثمــــرة فــــي بســــاتین الحمضــــیات وتحــــدث ضــــررا لجــــذورها مســــببة مــــا یعــــرف بمــــرض تعفــــن 

آو أمــراض التصــمغ Brown rotوالــتعفن البنــي Crown rotومــرض تعفــن التــاج Root rotالجــذور

Gummosis  2(و.(  

 P.parasiticaوكـــذلك الفطـــرP.citrophthoraفـــي العـــراق  مـــرض التصــمغ ومــن أهـــم مســـببات 

  Phytophthoraالــى أن أهــم أنــواع الجــنس ) 5(، كمــا أشــار ) 4و 3(واللــذان یعیشــان فــي التربــة بحالــة تــرمم

والــذي یســبب مــوت وفقــدان العدیــد مــن بــادرات الحمضــیات فــي المراقــد   P.citrophthoraو علــى الحمضــیات هــ

  .والشتالت في المشاتل

یعــد هــذا المــرض مــن اكثــر األمــراض ضــررا للحمضــیات ویــزداد هــذا الضــرر عنــد اإلفــراط فــي الســقي 

) 3(طر فقـد ذكـرواع لإلصابة بالفواستعمال األصول الحساسة والتطعیم قرب سطح التربة ،أما عن حساسیة ا ألن

بالدرجة األولى فـي الترویرسترینج نواع واألصناف المختلفة من الحمضیات إذ یأتي  الأحسب أن  المقاومة تتدرج 

المقاومــــة  ثــــم البرتقــــال ثالثــــي األوراق فالنــــارنج واللیمــــون المخــــرفش والكریــــب فــــروت ثــــم البرتقــــال وأخیــــرا اللیمــــون 

  .الحامض

ناصــر نقــص احــد هــذه العمیــة تجهیــز النبــات بالعناصــر الغذائیــة اذ ان تشــیر العدیــد مــن البحــوث الــى اه

ان النبـات یحتـاج الـى العناصـر )6(فقد بـین, مراض على مختلف اجزاء النباتیجعلها اكثر عرضة لالصابة باال

, المعدنیــة فــي الكثیــر مــن فعالیاتــه الحیویــه وان اي نقــص فــي التغذیــة قــد یتســبب عنــه اصــابات مرضــیة وحشــریة

توضــیح العالقــة بــین مقاومــة او تحمــل النبــات لالصــابه بالحشــرات واالمــراض مــن جهــة ومقــدار التغذیــة وتوفرهــا ول

ان اصابة اشجار البرتقـال بـاالمراض الفطریـة والفیروسـیة كـان علـى عالقـة وثیقـة ) 7(للنبات من جهة اخرى وجد

انخفاضـا لـوحظ بـاالمراضتاتـات التـي اصـیبفعند تحلیل انسجة النب, بمحتوى تلك االشجار من العناصر الغذائیة

والبوتاســیوم فــي تلــك االنســجة ممــا , الفســفور, المغنیســیوم , النحــاس , المنغنیــز , معنویــا فــي نســبة كــل مــن الزنــك 

  .على انتشار االصابة باالمراضیؤثر یؤكد ان نقص هذه العناصر 

االصـول تقلیـل حساسـیةفـيحـاس بیان مدى تأثیر كل مـن عنصـري الزنـك والنلذا فأن هدف البحث هو 

  .لذي یسبب مرض التصمغاPhytophthora.citrophthoraبالفطر الممرض لإلصابة
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  مواد وطرائق العمل

جامعــــة بغــــداد بتــــاریخ -كلیــــة الزراعــــة/ تــــم تنفیــــذ البحــــث فــــي الظلــــة الخشــــبیة التابعــــة لقســــم البســــتنة 

طریــق رش المجمــوع الخضــري للشــتالت البذریــة لدراســة تــأثیر إضــافة عنصــري النحــاس والزنــك عــن 4/3/2004

Citrus،البرتقـالCitrus reticulata، الاللنكـي Citrus aurantiumألصـول الحمضـیات النـارنج sinensis

  Gummosisوذلك لمعرفة مدى تأثیرها في مقاومة هـذه األصـول لمـرض التصـمغ   Citrus grandisوالسندي 

شــتله لكــل اصــل بعــد ســتة اشــهر مــن 90اذ تــم انتخــاب ,Pytophthora citrophthoraالمتســبب عــن الفطــر 

عشــرة (بواقـع ثــالث مكــررات لكــل مجموعــة ثالثــة مجــامیع قســمت الشــتالت المنتخبــة مــن كـل أصــل الــى , الزراعـه 

لـــى شـــكل عنصـــر النحـــاس عبT2الثانیـــة رشـــت نباتـــات المجموعـــة8/11/2004یخ ، بتـــار ) شـــتالت لكـــل مكـــرر 

.CuSO4ة كبریتــات النحــاس المائیــ 5H2O  الثالثــة ةلتــر ، ورشــت المجموعــ/ غــم 1بتركیــزT3 بعنصــر الزنــك

للتلویـث ولـىاالتركـت نباتـات المجموعـة .لتـر/غـم2بتركیـز   ZnSO4. 7H2Oعلى شكل كبریتات الزنك المائیة 

لــواح صــممت التجربــة بطریقــة األ.لتجربــة التلویــثControl  كمعاملــة مقارنــة T1بــالفطر دون الــرش بالعناصــر

واعتبـرت معاملـة الــرش بالعناصـر رئیسـیة ومعاملـة التلویـث تحـت الرئیسـیة وتــم  Split Plot Designالمنشـقة 

  .%5مقارنة المتوسطات للمعامالت باستعمال اقل فرق معنوي على مستوى احتمال 

لغرض عمـل اللقـاح الفطـري المسـتعمل فـي البحـث أخـذت األطبـاق الحاویـة علـى النمـو الفطـري وقطعـت

ثمانیة أطباق في بیكـر یحـوي لبوساطة المشرط المعقم طولیا وعرضیا للحصول على قطع صغیرة ، أضیفت قطع 

ماء مقطر ، ثم خلطت بخالط ذي سرعة دوران بطیئة لغرض تجانس اللقاح ثـم وضـع اللقـاح فـي 3سم750على 

ارة الغرفـة السـتعماله فـي التلویـث م لمدة ساعة واحدة بعـدها أخرجـت الـى درجـة حـر °4±1الثالجة بدرجة حرارة 

كــل اصــل باللقــاح الفطــري لT3,T2,T1لوثــت نباتــات المعــامالت   28/11/2004بتــاریخ ) 8(فــي الیــوم التــالي

مـن اللقـاح بوسـاطة حاقنـة طبیـة 3سـم5سم   ثـم أضـیف 2.25ثقوب حول ساق الشتلة وبعمق 4-3وذلك بعمل 

  .وغطیت الثقوب بالتربة مباشرة

  : یوما من التلویث بالفطر الممرض 21بعد لصفات التالیة وقد درست ا

مـن خـالل إجـراء 2005تمت دراستها في الشهر الرابع عـام -:أعراض اإلصابة والمقاطع التشریحیة للجذور.1

المشاهدات الحقلیة األسبوعیة للمجموع الخضري وتسجیل المالحظات عن التغیرات التي تحـدث تباعـا علـى 

الفطر الممــرض ، فــي نهایــة موســم النمــو أخــذت مقــاطع عرضــیة مــن الجــذور المصــابة الشــتالت الملوثــة بــ

ســم مــن منطقــة اتصــال الجــذر بالســاق وفحصــت بــالمجهر الضــوئي واســتعمل  7.5والســلیمة ومــن مســافة 

وبحاصل 7عینیة 10xشیئیة -:والثاني 28وبحاصل قوة تكبیر 7عینیة 4xشیئیة-:تكبیریین ، األول

).9(حسبما جاء في 70قوة  تكبیر

أسـابیع مـن معـامالت التلویـث بـالفطر الممـرض 6وحسـبت بعـد   -:النسبة المئویة لذبول الشتالت لكل أصـل.2

اســابیع لجمیــع مكــررات األصــل ثــم اســتخرج معــدل عــدد الشــتالت الذابلــة 6وبمعــدل أســبوعي تراكمــي ولمــدة 

-:لكل أصل من المعادلة االتیة 

  =للذبول لكل أصل% 
  ل عدد الشتالت الذابلهمعد

 ×100  
  عدد الشتالت الكلي
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بحســاب عــدد 18/4/2005وتــم حســابها فــي نهایــة التجربــةفي -:النســبة المئویــة لمــوت الشــتالت لكــل أصــل  . 3

الشتالت المیتة فقط لكل مكرر في األصل الواحد ثم حسب معـدل عـدد الشـتالت المیتـة لكـل أصـل وحسـبت 

  -:كل أصل من المعادلة االتیة النسبة المئویة للموت ل

  =للموت %
  معدل عدد الشتالت المیتة

 ×100  
  عدد الشتالت الكلي

وتــم حسـابه لكـل أصـل مـن تــأریخ ظهـور أول أعـراض الـذبول علــى -:)یـوم(معـدل سـرعة الـذبول لكـل أصــل . 4

سـب معـدل سـرعة اسابیع من التلویث بالفطر الممرض  بحساب عـدد األیـام لكـل مكـرر ثـم ح6الشتالت بعد

  .الذبول لكل أصل 

(D.I.Disease Index)تـــم حســـاب الـــدلیل المرضـــي للجـــذور -:النســبة المئویـــة للـــدلیل المـــرض لكـــل أصــل.5

تساوي جذور متلونـة وذات شـعیرات 1ودرجة . باستعمال مدرج خاص وهو درجة صفر تساوي جذور سلیمة

تســاوي 3ودرجــة . ة وتلــون الجــذر الــرئیستســاوي جــذور ذات تفرعــات متخیســ2جذریــة متخیســة ، ودرجــة 

  -:واستعملت المعادلة االتیة لحساب المعامل المرضي للجذور ). 1(جذور ذات تخیس كلي 

  =للدلیل المرضي % 
  )3× 3عدد الجذور من درجة ) + .. + (صفر× عدد الجذر من درجة صفر (

 ×100  
  درجةأعلى× مجموع الجذور 

  

  النتائج والمناقشة

الــى عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین األصــول فــي النســبة المئویــة ) 1(النتــائج المبینــة فــي الجــدول تشــیر 

بلغـت اعطـت نسـبة لهـذه الصـفه T1أن معاملـة التلویـث بـالفطر الممـرض فقـطفیمـا بینـت النتـائجلذبول الشـتالت 

المئویـة لـذبول الشـتالت النسـبة الـى خفـض T2الرش بالنحاس مع التلویث بالفطربینما ادت معاملة ، % 52.50

كـذلك الحـال مـع ، % 36.51وبانخفـاض مقـداره% 33.33وسـجلت نسـبة مقـدارهاT1معنویـا مقارنـة بالمعاملـــة 

  %.34.91بنسبةخفضت النسبة المئویة لذبول الشتالتالتي T3المعاملة 

ن تســجیل المعاملــة أمـا عــن تــأثیر التــداخل بــین األصــل والمعاملــة فلــم تظهــر فروقــا معنویــا علــى الــرغم مــ

T1 فیمـا سـجلت المعاملتـان%66.67في الاللنكي أعلى نسبة بلغـتT2  وT3 فـي البرتقـال و المعاملـةT3 فـي

فــي األصــلیین ،وقـــد یفســر ارتفــاع النســبة المئویـــة لــذبول ومــوت الشـــتالت % 30.00الســندي اقــل نســبة إذ بلغـــت 

  P.citrophthoraالــى تــأثیر الفطــر الممــرض T1ملــة وســرعة الــذبول والنســبة المئویــة للــدلیل المرضــي فــي المعا

أن تأثیر الفطر )10(فقد وجد) 2و 1صوره(في اختزال مؤشرات النمو وأحداث الضرر على المجموع الجذري 

ـــة الفســـیولوجیة للشـــتالت  فـــي اختـــزال مؤشـــرات النمـــو وأحـــداث الضـــرر علـــى المجمـــوع الجـــذري اعتمـــد علـــى الحال

كمـــا أن للـــدور الـــذي یؤدیـــه .)11(لنمـــو التـــي یحـــددها العامـــل الـــوراثي واتفـــق ذلـــك مـــع المصـــابة  وعلـــى طبیعـــة ا

أن ) 12(العنصرین في تحسین مؤشرات النمو الفعالیة في إكساب النباتات صفة تحمل ومقاومة المرض فقد ذكر

د علــى زیــادة الــرش الــورقي بالعناصــر الغذائیــة أدى الــى زیــادة المحتــوى مــن تلــك العناصــر فــي النبــات كمــا ســاع

مقاومة النبات للمرض من خـالل زیـادة مؤشـرات النمـو وصـحة النبـات كمـا وقـد یكـون للعنصـرین دور فـي  تنشـیط 

الفعالیــات الحیویــة لــدى النبــات ومنهــا عملیــة امتصــاص المــاء والعناصــر الغذائیــة والــذي ســاعد علــى تقلیــل النســبة 

  ).13(الخضریة والجذریة وجاء ذلك متوافقا معالمئویة للذبول عن طریق زیادة الوزن الطري للنموات 

  

  تأثیر األصل والمعاملة وتداخلهما في النسبة المئویة لذبول الشتالت)1(جدول 
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  المعاملة

  األصل
T1T2  T3  معدل األصل  

  20.00  40.00  33.33  46.66  النارنج

  23.33  36.67  36.67  66.67  الاللنكي

  17.22  30.00  30.00  43.33  البرتقال

  19.44  30.00  33.33  53.33  سنديال

0.05  L.S.D  N.S  N.S

34.17  33.33  52.50  معدل المعاملة

L.S.D 0.05  5.55

    

الــى عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین األصــول  فــي النســبة المئویــة ) 2(تشــیر النتــائج المبینــة فــي الجــدول 

قـد اظهـرت اعلـى نسـبة  T1ث بـالفطر فقـطوجـد أن معاملـة التلویـتـأثیر المعـامالت فقـد عـنلموت للشتالت ، أمـا

النسـبة الـى خفـضT2أن معاملة الرش بالنحاس مع التلویث بـالفطر فیما ادت ، %45.00لموت الشتالت مئویة 

عنـد النسبة المئویة لمـوت الشـتالتانخفضتكما %21.67المئویة لموت الشتالت معنویا وسجلت نسبة مقدارها 

  % .26.67الى  T3المعاملة 

مــا عــن تــأثیر التــداخل بــین األصــل والمعاملــة فلــم تظهــر نتــائج الجــدول فروقــا معنویــا علــى الــرغم مــن أ

في الاللنكـي والمعاملتـان T2سجلت المعاملة فیما %60.00في الاللنكي أعلى نسبة بلغتT1تسجیل المعاملة 

T2 وT3 ر الفطــر فــي التــاثیر علــى فــي األصــلیین ، ویعلــل ذلــك لــدو % 23.33فــي البرتقــال اقــل نســبة إذ بلغــت

والتـي أشـارت الـى أن السـبورات السـابحة ) 14(الفعالیات الحیویة للنبات فقـد أوضـحت نتـائج الدراسـة التـي آجرتهـا 

تتحوصـــل فـــي منطقـــة االســـتطالة فـــي جـــذور البـــادرات ممـــا یـــؤدي الـــى حـــدوث تغیـــرات Phytophthoraللفطـــر 

انحــالل أغشــیة النــوى والبالســتیدات ثــم تحطــم جــدران الخالیــا تشــریحیة نتیجــة حركــة نــوى الخالیــا نحــو الجــدران و 

وظهور فراغات ضمن أنسجة القشرة وفي المراحل المتقدمة من اإلصابة ذبلت األوراق  وأدى ذلك لموت البـادرات 

ى كما وسبب الفطر انخفاضا في معدل الفعالیات الحیویة لـدى النبـات ومنهـا عملیـة التركیـب الضـوئي ممـا أدى الـ

الـى أن األمـراض تتسـبب زیـادة نفاذیـة األغشـیة الخلویـة ) 15(كما اشار, ) 11و1(النمو ،وهذا ما اتفق مع قلة 

للمضیف وهذا هو أول أعراض األمراض النباتیة ووجد أن المواد السامة التي یفرزها المسبب في خالیـا المضـیف 

خالیا الجـذور غیـر قـادرة علـى االنكمـاش ثـم قد تسبب فقد الشحنات الكهربائیة من خالیا المضیف ومن ثم تصبح 

توقف الحركة االنسیابیة للبروتوبالزم وأخیرا تكسـر جمیـع األغشـیة السـایتوبالزمیة ،وقـد یعلـل تفـوق معـاملتي الـرش 

بالنحاس  أو الزنك مع التلویث بالفطر الممرض فـي خفـض النسـبة المئویـة للـذبول ومـوت الشـتالت ومعـدل سـرعة 

مرضـي  لـدور النحـاس والزنـك فـي زیـادة مقاومـة النبـات لإلصـابة بـالمرض مـن خـالل دورهمـا فـي الذبول والدلیل ال

مـن أن عنصـر النحـاس  منـع نمـو ) 16(منع تكاثر وانتشار الفطر الممـرض فقـد أثبتـت النتـائج التـي توصـل ألیهـا 

مباشـرة مـن خـالل السـمیة الفطر بتركیز الذي یصیب البزالیا  مـن خـالل التـأثیر فـي نمـو سـبوراته البیضـیة بطریقـة

مطابقــة لــذلك إذ أفــادت بــأن ) 17(التــي توصــل ألیهــا أو بأكســدة األحمــاض العضــویة للمســبب ، ،وجــاءت النتــائج

واظهـــر الفحـــص المجهـــري تشـــوه الغـــزل Phytophthoraالنحـــاس كـــان العنصـــر األكثـــر تـــأثیرا فـــي نمـــو الفطـــر 

درتها علـى النمـو كمـا أدت الـى خفـض نسـبة أعـداد العلـب الفطري بصورة واضحة مع فقـدان التفرعـات الجانبیـة مقـ

مــن أن مركبــات النحــاس التــي اســتعملت لمقاومــة أمــراض ) 18(الســبوریة ،كمــا بینــت نتــائج الدراســة التــي قــام بهــا 
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الفطریــات فــي الحمضــیات أعطــت نتــائج معنویــة فــي الســیطرة علــى المــرض فــي مراحلــه األولــى مــن خــالل خفــض 

  .السامة للفطرتالت من خالل تغیر مسارات التفاعالت الحیویة كأنتاج المواد الفینولیة نسبة الذبول وموت الش

  

  تأثیر األصل والمعاملة وتداخلهما في النسبة المئویة لموت الشتالت)2(جدول 

  المعاملة

  األصل
T1T2T3  معدل األصل  

  13.89  26.67  20.00  36.67  النارنج

  18.89  30.00  23.33  60.00  الاللنكي

  14.44  23.33  23.33  40.00  البرتقال

15.00a  26.67  20.00  43.33  السندي

L.S.D 0.05  N.SN.S  

  21.6726.67  45.00  معدل المعاملة

L.S.D 0.05  4.52  

  

صــول فــي معــدل ســرعة الــى عــدم وجــود  فــروق معنویــة بــین األ) 3(تشــیر النتــائج المبینــة فــي  الجــدول 

قــد  تفوقــت معنویــا فــي خفــض معــدل ســرعة T3ش بالزنــك مــع التلویــث بــالفطر ة الــر ن معاملــالــذبول، فیمــا وجــد ا

بینمـــا كانـــت فـــي   یومـــا22.33حیـــث ســـجلت معـــدل بلـــغ T1ذبـــول الشـــتالت عـــن معاملـــة التلویـــث بـــالفطر فقـــط 

الـــرش بالنحـــاس مـــع كمـــا وتفوقـــت علـــى معاملـــة % 22.39وبنســـبة انخفـــاض بلغـــت یومـــا17.33T1المعاملـــة

في خفض معدل سرعة الذبول T1على المعاملةT2تفوق المعاملة كما لوحظ ،یوماT220.33التلویث بالفطر 

  .% 14.21وبنسبة مقدارها

أمــا عــن تــأثیر التــداخل بــین األصــل والمعاملــة فلــم تظهــر نتــائج الجــدول فروقــا معنویــا علــى الــرغم مــن 

T3یومـا كمـا سـجلت المعاملـة 13.33غفي الاللنكي  ألعلى معدل فـي سـرعة الـذبول إذ بلـT1تسجیل المعاملة 

یومـــا ، وقـــد یفســـر ذلـــك الخـــتالف حساســـیة االصـــول لالصـــابة بـــالفطر 24.00فـــي النـــارنج  اقـــل معـــدل إذ بلـــغ 

الممــرض والــذي نــتج عنــه االخــتالف فــي ســرعة تاثرهــا بــه ممــا ادى الخــتالف ســرعة الــذبول فیهــا واتفــق ذلــك مــع 

T2,T3علـى نباتـات الخیـار ، و یعلـل تفـوق المعاملـة) 20(ضـیات و علـى الحم)19(النتائج التـي توصـل الیهـا

في خفض معدل سرعة ذبول الشتالت على معاملة المقارنة للدور الذي لعبـه الزنـك فـي بنـاء نمـوات قویـة أظهـرت 

تحمـــال لإلصـــابة بـــالفطر كمـــا ســـاعد علـــى تكـــوین البروتینـــات والمـــواد األخـــرى التـــي ســـاعدت علـــى تحمـــل الخالیـــا 

كما أثبتت معاملة الرش بالنحاس دورها في خفـض معـدل سـرعة ) 2(الفطر الممرض على خالیا الجذور  اتلتأثیر 

الذبول وقد یعزى ذلك لدور النحاس في اختزال قـدرة المـرض فـي إحـداث اإلصـابة وتقلیـل األضـرار علـى المجمـوع 

  ).12(جدران الخالیاسمكمن خالل زیادة الجذري للنباتات المصابة 

  

  

  

  

  ) یوم(تأثیر األصل والمعاملة وتداخلهما على معدل سرعة الذبول )3(ل جدو

  المعاملة

  األصل
T1T2T3  معدل األصل  
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  11.00  24.00  22.67  19.33  النارنج

  8.50  21.00  16.67  13.33  الاللنكي

  9.89  21.67  19.33  18.33  البرتقال

  10.61  22.67  22.67  18.33  السندي

L.S.D 0.05  N.S  N.S

  22.33  20.33  17.33  ل المعاملةمعد

L.S.D 0.05  1.52  

  

الـى وجـود فـروق معنویـة فـي النسـبة المئویـة للـدلیل المرضـي بـین ) 4(تشیر النتائج  المبینة فـي الجـدول 

األصول إذ اظهـر الاللنكـي حساسـیة عالیـة لالصـابة بـالفطر مـن خـالل تسـجیله ألعلـى نسـبة فـي الـدلیل المرضـي 

، كمـــا وكـــان الســـندي اكثـــر % 19.46وفـــي البرتقـــال % 15.60ینمـــا كانـــت فـــي النـــارنج ب% 25.60بلـــغ مقـــدارها 

، ولـم تبـین النتـائج فرقـا معنویـا فـي النسـبة المئویـة % 24.99تحسسا لالصابة مقارنـة  بالنـارنج والبرتقـال إذ سـجل 

  .للدلیل المرضي بین الال لنكي والسندي أو بین النارنج والبرتقال 

خفضت النسـبة T2الرش بالنحاس مع التلویث بالفطرت فقد بینت النتائج أن معاملةأما تأثیر المعامال

و % 29.85(اذ بلغـــت النســـبة T1فطر فقـــطالتلویـــث بـــالعـــن معاملـــة % 49.95بنســـبة المئویـــة للـــدلیل المرضـــي 

لتلویـــث ة الـــرش بالزنـــك مـــع افرقـــا معنویـــا عـــن معاملـــT2، كمـــا ســـجلت المعاملـــة للمعـــاملتین بالتتـــابع %)59.65

مسـببة انخفاضـا بمقـدار%38.96الـى النسـبة المئویـة للـدلیل المرضـي واالخیـرة عملـت علـى خفـض ، T3بالفطر 

و T2وقد یعزى خفض معاملتي الرش بالنحاس والزنك مع التلویث بـالفطر ،T1عن معاملة المقارنة% 34.68

T3اذ ) 21(اتفقــت النتــائج مــع.ضــد المســببلــدور العنصــرین فــي تقویــة دفاعــات النبــات يلنســبة الــدلیل المرضــ

أن نقص عنصر الزنك ساعد على زیادة عملیات أكسدة محتویات الخالیا مـن خـالل عمـل أنزیمـات األكسـدة بین 

  .مما عرضها للتلف والموت واإلصابة باألمراض

لاللنكـي معنویـا  في اT1أما تأثیر التداخل بین األصل والمعاملة فقد بینت نتائج الجدول زیادة المعاملة 

، % 79.25على بقیة المعامالت وسجلت أعلى نسبة للدلیل المرضي في الشـتالت الملوثـة بـالفطر الممـرض بلـغ 

فـي خفـض النسـبة المئویـة للـدلیل المرضـي فـي جمیـع األنـواع وسـجلت اقـل نسـبة لهـا فـي T2كما أثرت المعاملـة  

فـي الاللنكـي % 52.89فـي النـارنج وبنسـبة % 65.16ها وكان االنخفاض بنسبة مقـدار ،% 14.77النارنج مقداره 

معنویـــا فـــي خفـــض T3فـــي الســـندي ، كمـــا تفوقـــت المعاملـــة %44.44فـــي البرتقـــال وبنســـبة % 39.78وبنســـبة 

فـــي كـــال األصـــلین حیـــث T1النســـبة المئویـــة للـــدلیل المرضـــي فـــي الاللنكـــي والبرتقـــال والســـندي مقارنـــة بالمعاملـــة 

  %.46.22،%36.19،%37.00صول المذكورة  وعلى التوالي قیمة مقدارها في األT3سجلت المعاملة 

  

  

  

  

  تأثیر األصل والمعاملة وتداخلهما في النسبة المئویة  للدلیل المرضي)4(جدول 

  المعاملة

  األصل
T1T2T3معدل األصل  

  15.60  36.44  14.77  42.40  النارنج

  25.60  37.00  37.33  79.25  الاللنكي
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  19.46  36.19  30.28  50.30  البرتقال

  24.99  46.22  37.03  66.66  السندي

L.S.D 0.05  12.43  4.30  

  38.96  29.85  59.65  معدل المعاملة

L.S.D 0.056.21
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.Pشتلة حمضیات ملوثة بالفطر )1(صورة  citrophthora  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.Pشتلة حمضیات ملوثة بالفطر مقطع عرضي لجذر)2(صورة  citrophthora  

  


