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 لوقایتھا مننباتات الفاصولیا  في المقاومة الجھازیة اكتسابتأثیر النحاس وحامض السالسیلك في 
  Rhizoctonia solaniالفطر 

  احمد سعاد یحیى محمد ، نضال یونس محمد ، ھبة عبد هللا
  جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات 

  
   الخالصة

قاومة الجھازیة لنباتات الفاصولیا المصابة بتعفن البذور الم ییمھدفت ھذه الدراسة الى تق
 أظھرت .یلك سوحامض السال )عنصر النحاس(باستخدام   Rhizoctonia solaniالمتسبب عن الفطر 

 ١٠,٥بیط ثنسبة الت ادتزحیث  لعنصر النحاس فاعلیة في خفض معدل نمو الفطران  یةنتائج المختبرال
 حامض فاعلیةالنتائج  أظھرتكما . لتر / ملغ ٤مقارنة عند استخدامھ بتركیز مقارنة بمعاملة ال الى

مقارنة بمعاملة المقارنة عند  .%  ٥٦,٧بیط الى ثوزیادة نسبة الت یلك في خفض معدل نمو الفطرسالسال
 في خفض شدة اتسببفقد یلك سعنصر النحاس وحامض السالاما لتر / ملغم  ٤٠٠استخدامھ بتركیز 

 اإلصابةعلى التوالي في حین كانت شدة  ٠.٥١و  ٠.٥٤ االصابةبلغت شدة  إذفي التربة ور عفن الجذت
   ٠.٨٤) تربة معقمة(لسلبیة في معاملة المقارنة ا

  
  المقدمة

من الفطریات المستوطنة في التربة وینمو في مدى واسع  Rhizoctonia solaniیعد الفطر 
دیدة تختلف في قدرتھا االمراضیة ویستطیع الفطر ع عزالتلفطر ا یمتلكمن درجات الحرارة، كما 

التي تستطیع أن تتحمل  sclerotiaالبقاء بغیاب العائل لسنوات طویلة بفضل تكوینھ لألجسام الحجریة 
 . )١٩٩٠، أحمد وعلي، ١٩٧٩، Herrو Roberts، ١٩٧٠، Garrett(الظروف البیئیة غیر المناسبة 

بحث النباتات على مقاومة األمراض  یطلق علیھاة المكتسبة أو ما النباتی بالدفاعاتلقد اھتم الباحثون 
بتأثیرھا  Systemic Acquired Resistance (SAR)وتتمیز المقاومة الجھازیة المكتسبة . النباتیة 

ومن بین ) ١٩٩٧، Van Loon(الواسع على كثیر من اإلصابات الفطریة والبكتیریة والفایروسیة 
.  )٢٠٠٢وآخرون،  Ton( ومشتقاتھ Salicylic acidحامض السالسیلك ا المستحثات الكیمیائیة لھ

للنباتات ونظراً لكونھ مادة غذائیة  ١٩٥٥وقایة النبات من األمراض منذ عام في عرفت فائدة النحاس 
تؤدي إلى زیادة إنتاج المواد  اذللنبات الدفاعات الطبیعیة یحسن من فانھ لذا الراقیة والفطریات والبكتریا 

في موقع اإلصابة وفي مواقع أخرى من  (Flavonoids)لمثبطة كالمركبات الفینولیة والفالفونیات ا
البوتاسیوم ،  ان إنتاج ونقل ھذه المركبات یسیطر علیھ من قبل مغذیات النبات األساسیة مثل. النبات

الى دور  ٢٠٠٢وقد اشارت ال مراد ، ). ١٩٩٣،  Engelhard( النحاس ، منغنیز ، الزنك وبورون
  . الفطر في خفض نتائج الفاصولیا لذا ارتأینا القیام بھذه الدراسة 

  
  مواد البحث وطرائقھ

قسم وقایة النبات في من حقل  تعفن الجذورمصابة بفاصولیا  بادرات جلبت:  العزل والتشخیص -
في البادرة إلى وغسلت تحت تیار ماء جاري لمدة ساعتین إلزالة التربة العالقة بھا قطعت منطقة التاج 

دقائق ثم  ٣-٢لمدة % ١سم تقریباً وعقمت سطحیاً بمحول ھایبوكلورایت الصودیوم  ٠.٥قطع بطول 
وزرعت في أطباق بتري ) ١( رقم Whatmanغسلت بالماء المقطر وجففت بین ورقتي ترشیح 

المضاف إلیھ المضاد الحیوي  (PDA)بطاطا ال ودكستروز اجارمستخلص وي وسط تتح
حضنت األطباق . طبق/لتر وبواقع خمس قطع /ملغم ١٠٠بتركیز  chloramphenicolفیكول كلورومن

وشخص سیلیزیة لمدة خمسة أیام للحصول على المستعمرات الفطریة النقیة  °٢٥عند درجة حرارة 
ثم أجریت ). ١٩٧٠( Whitneyو  Parmeterالفطر اعتماداً على المفتاح التصنیفي المعد من قبل 

  .النامي الھایفایة من العزل بطریقة طرف عملیة التنق
  
  

  ٢٠١١/  ٦/  ٦وقبولھ   ٢٠١١/  ٣/  ٢٠تسلم البحث تاریخ 
استعمل في ھذه  : في نمو الفطر الممرض على الوسط الزرعيوحامض السالسیلك تأثیر النحاس 

منھ  متدرجةتراكیز ب وأضیف CuSO4.5H2O المائیة التجربة عنصر النحاس بشكل كبریتات النحاس



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

 

   

 ٢٥٩

واضیف حامض السالسیلك بتراكیز متدرجة ایضاً صفر لتر /ملغم ٤، ٣، ٢، ١ ،) المقارنة(صفر 
إلى درجة  هبعد تبریدلتر الى الوسط الزرعي وذلك /، ملغم ٤٠٠،  ٣٠٠،  ٢٠٠،  ١٠٠، ) مقارنة(

سم  ٠.٥في أطباق بتري معقمة، زرع قرص بقطر الزرعي سیلیزیة ومن ثم صب الوسط  °٤٥حرارة 
أخوذ من حافة مستعمرة الفطر الممرض بعمر خمسة أیام في مركز كل طبق نفذت تجربة بواقع ثالث م

سیلیزیة  ° ٢±  ٢٥حضنت األطباق عند درجة حرارة ، عدا معاملة المقارنة معاملة لكل مكررات 
  :ليقطرین متعامدین لكل طبق وتم حساب النسبة المئویة للتثبیط كما ی متوسط حسابأخذت النتائج ب

  
  
  
  

 في الظلة البالستیكیةتأثیر عنصر النحاس وحامض السالسیلك في مكافحة الفطر على بادرات الفاصولیا 
:  

، وفق  كلیة الزراعة والغابات / نفذت التجربة في الظلة البالستیكیة التابع لقسم وقایة النبات
، حضرت  المقارنة ةوبثالث مكررات لكل معاملة عدا معامل (CRD)التصمیم العشوائي الكامل 

لوثت تربة األصص بالفطر المنمى على % ٢أصص بالستیكیة تحوي على تربة معقمة بالفورمالین 
سقیت  بعدھاكغم تربة  ١اصیص سعة /طبق½ وبواقع  (PDA)الوسط الزرعي بطاطا دكستروز اجار 

صنف ولیا التربة للحفاظ على مستوى رطوبي مناسب لضمان حیویة الفطر ثم زرعت ببذور الفاص
. بواقع خمسة بذور لكل أصیص وبعد وصول البادرات إلى أربع أوراق حقیقیةسترایك مبذرة محلیة 

  :نفذت التجربة واشتملت على المعامالت التالیة
 ) معاملة المقارنة(تربة معقمة  -١
 الفطر الممرض+ تربة  -٢
 Cu+ تربة معقمة  -٣
 SA+ تربة معقمة  -٤
 Cu+ الفطر الممرض + تربة  -٥
  SA+  طر الممرضالف+ تربة  -٦

م إضافة كغم تربة ت/ملغم ١٠٠لسیلك بمقدار كل من عنصر النحاس وحامض الساأضیف 
حسان (الفطر الممرض بعد ثالثة أیام من رش عنصر النحاس وحامض السالسیلك على النباتات 

بالفطر لم یضاف لھا عنصر النحاس وحامض  )معقمةتربة (أما معاملة المقارنة ) ٢٠٠٧، سمیر و
حسبت النسبة المئویة لموت البادرات كما في  زراعة، أخذت النتائج بعد أسبوعین من ال سیلكسالال

  :المعادلة التالیة
  
  
  
  

 درجات ٥یوم من المعاملة حسبت شدة اإلصابة باستخدام الدلیل المرضي المؤلف من  ٢١وبعد 
  ) ٢٠٠٩ابراھیم ، (

  Rhizoctoniaالدلیل المرضي للفطر ) ١(الجدول            
  اتـة النبـطبیع  درجة اإلصابة

  نبات سلیم  ١
  )سم ١-٠.٥(بقع صغیرة على الجذر أو الساق   ٢
  )فأكثر سم -١(بقع كبیرة على الجذر أو الساق   ٣
  موت بعد البزوغ  ٤
  موت قبل البزوغ  ٥

  :وحسبت شدة اإلصابة وفق المعادلة التالیة
  

 =  نسبة اإلصابة% 
  عدد البادرات المصابة

  عدد البادرات الكلي
 ×١٠٠  

 = شدة اإلصابة 
 دلیلها المرضي×  )٥(مجموع النباتات من الفئة + ... دلیلها المرضي × ) ١(مجموعة النباتات من الفئة 

 درجة أعلى إصابة × مجموع النباتات الكلي 

 = للتثبیط % 
 المعادلة قطر متوسط –متوسط قطر المقارنة 

 متوسط قطر المقارنة
 ×١٠٠  
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  ات بطریقة دنكن متعدد الحدودحللت النتائج إحصائیاً واختبرت المتوسط
  

  النتائج والمناقشة
أظھرت نتائج العزل في نبات الفاصولیا المصابة بالذبول عن إصابتھا بالفطر  : العزل والتشخیص

Rhizoctonia solani kuhn.  بنسب عالیة وتمیزت المستعمرات بلون ابیض قطني وبعد ذلك یتغیر
  .لون المستعمرة الى اللون البني 

یتضح  : على الوسط الزرعي الفطر الممرضفي معدل نمو وحامض السالسیلك عنصر النحاس تأثیر 
معدل قطر لفي خفضھا صر النحاس نلع معنویة بین جمیع التراكیز اتعدم وجود فروق) ٢(من الجدول 

أما باقي ) سم ٩(معاملة المقارنة  معنویاً عنلم یختلف  اذمستعمرة الفطر ما عدا التركیز األول 
ویمكن تفسیر ذلك أن أیونات النحاس لھا % ١٠.٥سم وبنسبة تثبیط  ٨تراكیز فكان قطر المستعمرة ال

، الموجودة في الخلیة الفطریة مثل مجموعة األمین  باط بالعدید من المجامیع الكیمیائیةالقابلیة على االرت
مصحوباً بتثبیط باط والكاربوكسیل ومجموعة الثایول لتكوین مركبات معقدة معھا ویكون ھذا االرت

  ). ٢٠٠١، Anon(یؤدي في النھایة الى موت الفطر  لذاة في الخلیة االنزیمات الرئیس
  
  R. solaniفي نمو مستعمرة الفطر  SAوحامض السالسیلك  Cuتأثیر عنصر النحاس : ) ٢(جدول ال

  للتثبیط%   )سم(قطر المستعمرة   )لتر/ ملم (التراكیز   المعامالت

Cu 

  *صفر ب  ٩  )نةالمقار(صفر 
  صفر ب  ٩  ١
  أ ١٠.٥  ٨  ٢
  أ ١٠.٥  ٨  ٣
  أ ١٠.٥  ٨  ٤

SA  

  د صفر  أ ٧,٥٠  المقارنة
  ج ١٢,١  ب ٧,٤٣  ١٠٠
  ب ٤٣,٤  ج ٤,٢٠  ٢٠٠
  أ ب  ٥١,٨  د ٣,٥٦  ٣٠٠
  أ ٥٦,٧  د ٢,٨٦  ٤٠٠

تبار دنكن متعدد حسب اخ ٠.٠٥األحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروق معنویة بینھا عند مستوى احتمال * 
  .الحدود

حامض السالسیلك في  ات معنویة بین تراكیزوجود فروقكما تبین من النتائج في نفس الجدول 
بیطاً إذ بلغ قطر أقل التراكیز تث لتر/ ملغ  ١٠٠أقطار المستعمرات ونسب التثبیط كان التركیز األول 

تثبیط  تيبنسبسم  ٣.٥٦و  ٤.٢٠اتھا قطري مستعمر%  ٢١.١نسبة تنشیط سم ب ٧.٤٣المستعمرة 
 سم ٢.٨٦بلغ قطر المستعمرة  اذعن المعادلة الرابعة  تلفاعلى التوالي ولكن اخ%  ٥١.٨و  ٤٣.٤

 متوسط قطر مستعمرتھا التي بلغع المعامالت عن معاملة المقارنة واختلفت جمی%  ٥٦.٧وبنسبة تثیط 
لك إلى مادتھ الفعالة االسبرین والتي وتعزى فاعلیة حامض السالسی. % نسبة تثبیط صفر بسم و ٧.٥٠

تعمل على تثبیط العدید من العملیات الحیویة المھمة كعمل بعض االنزیمات واألحماض األمینیة ومن 
وآخرون ،  Uquillasو  ١٩٩٧وآخرون،  Popava(ثم التأثیر في نشاط ونمو المسببات المرضیة 

نسب النمو ثم ارتفعت تثبیط تأثیر متدرجاً في لك من حامض السالسی المتدرجةلتراكیز ل وكان). ٢٠٠٤
عند استخدام الحامض مع الفطر )٢٠٠٧(الخزرجي،كلما زاد التركیز وھذا ما یتفق مع التثبیط 

Pythium aphanidermatum .  
یتضح من :  تأثیر عنصر النحاس وحامض السالسیلك في نسبة وشدة اإلصابة بالفطر الممرض

وحامض السالسیلك نسببا في خفض اإلصابة بتعفن الجذور إذ بلغت أن عنصر النحاس ) ٣(الجدول 
على التوالي في حین كانت شدة اإلصابة في معاملة  ٠,٥١و ٠,٥٤بھما عند المعاملة شدة اإلصابة 

لم یكن لحامض  )تربة معقمة(في معاملة المقارنة و )طر فقطتربة ملوثة بالف( ٠,٨٤ سلبیةالمقارنة ال
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إصابة البادرات بتعفنات الجذور مقارنة بعنصر النحاس التي تسببت  شدة ویاً فيالسالسیلك خفضاً معن
ویبدو أن اإلصابة حدثت في الترب ). تربة معقمة(عن معاملة المقارنة  اً شیداً لإلصابةخفضإحداث في 

 R. solaniإذ أن البذور كانت محلیة وأن الفطر . طة البذوراسلمعقمة عن طریق الفطر المنقول بوا
اإلصابة فیتضح من الجدول  ، أما عن نسب)١٩٩٦وآخرون،  Nelson(طة البذور اسرف انتشاره بوع

إذ أن عنصر النحاس وحامض السالسیلك قد . أن النتائج كانت متوافقة لحد ما مع نتائج شدة اإلصابة
تربة (بیة السل لكل منھما في حین كانت نسبة اإلصابة في المقارنة ٠.٤٠ اذ بلغتاخفضا نسبة اإلصابة 

ولم تختلف معاملة التربة المضاف إلیھا عنصر النحاس ومعاملة التربة % ٧٠ )الفطر الممرض+ 
 ھمافي كلتی بلغت نسبة اإلصابة معنویاً اذ المضاف إلیھا حامض السالسیلك عن المعامالت السابقة

یات عالیة منھ قابلیة النحاس في كبح الممرض عند مستوالى  ذلك عودعلى التوالي وی% ٦٠و  ٥٣.٣
ألمراض النباتیة المختلفة وینشط الدفاعات الذاتیة ا لمسببات كمثبط مباشریعمل النحاس عموماً فان 

  ) . ١٩٩٣، Engelhard(للنبات ضد االمراض 
  

  R. solaniنسبة وشدة اإلصابة بالفطر  تأثیر عنصر النحاس وحامض السالسلیك في: ) ٣(الجدول 
  إلصابةشدة ا  اإلصابة %  المعامالت

  ج ٠.٦٦ أ ب ٤٦.٦  )تربة معقمة(مقارنة 
  أ ٠.٨٤ أ ٧٠  )الفطر الممرض+ تربة (مقارنة سلبیة 

  ب ٠.٧٤ ب ٤٠ Cu+ تربة معقمة 
  ب ج ٠.٦٣ ب ٤٠ SA+ تربة معقمة 

  د ٠.٥٤ أ ب ٥٣.٣ Cu+ الفطر الممرض  + تربة
  د ٠.٥١  أ ب ٦٠  SA+ الفطر الممرض  + تربة

  حسب اختبار دنكن متعدد الحدود ٠.٠٥على عدم وجود فروق معنویة بینھا عند مستوى احتمال األحرف المتشابھة تدل 
 ضدأن حامض السالسیلك یعمل على تحفیز مقاومة النبات ) ١٩٩٣(وآخرون  Yalpaniوأوضح 

ممرضات النبات الغازیة من خالل تحفیز الجینات المسؤولة عن إنتاج البروتینات ذات العالقة 
ویستحث حامض السالسیلك الجینات المسؤولة عن المقاومة وذلك ضد . في نبات التبغباالمراضیة 

و   Stuver(الممرضات النباتیة فضالً عن زیادة تحمل النبات الى االجھادات الالحیویة المختلفة 
Custers  ،و  ٢٠٠١Nawarth  ، و  ٢٠٠٢وآخرونTon  و  ٢٠٠٢وآخرونUquillas  ،وآخرون

٢٠٠٤ .(  
  

EFFECT OF COPPER AND SALICYLIC ACID IN THE SYSTEMIC 
RESISTANCE ACQIRED OF BEANS AGAINST Rhizoctonia solani 

S. Y. Muhammed  ,  N. Y. Al-Morad  ,  H.A. Ahmed 
Dept. of Plant Protection , College of Agric and Forestry. 

University of Mosul. Iraq  
 

ABSTRACT 
The study conducted to evaluate the systemic resistance of bean 

seedlings infected with root rot caused by Rhizoctonia solani using nutritional 
element of copper and Saliycili acid showed that copper is effective in the 
reduction of the  mycelial growth of the fungus that inhibited by (10.5%) when 
used at 4 mg/ltr. The results also provide the effectiveness of Salicylic acid in 
the reduction of growth rate of the fungus since inhibited by 56.7% when used 
in the  at 400 mg/l However copper and salicylic acid led to the reduction of 
infection severity with Rhizoctonial root rot which reached 0.54 and 0.51, 
respectively . 
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