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العوامي و بوسنينة

تأثير المعاملة بمنظمات النمو على حساسية بعض أصناف الخيار
لإلصابة بالبياض الدقيقي.
عز الدين محمد يونس العوامى و تهاني علي صالح خليل بوسنينة

قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا،

البريد اإللكترونيAzzawami2002@yahoo.com :
الملخص

أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير منظمات النموو( )IBA , NAA and GA3علو صاوابة

الخيار بالبياض الدقيقي وعالقتها بتطوور المورض باإلضوافة لد ارسوة توأثير منظموات النموو علو بعوض

عوامل المقاومة البيوكيميائية في النبات وتمت هذه الدراسة عل ثالثة أاناف من نبات الخيوار وهوي

انجيلة ( )Engliahوكعام ( )Kaanوكاترينا ( )Katrinaوتمت زراعتها في اوبة بالستيكية ثوم بعود
ذلك تمت العدوى بفطر البياض الدقيقي  Sphearotheca fuligineaثم قدرت شدت المرض خالل
فتورث ثالثووة أسووابيل بمعوودل قوراءث لكوول أسووبو كمووا تووم تقوودير م توووى اننسووجة النباتيووة موون الفينووو ت موول

تق وودير نش وواط أنزيم ووات انكس وودث مث وول البيروكس وويديز والب ووولي فين ووول اوكس وويديز .أوضو و ت النت ووائ أن

لمنظمات النمو تأثير عل صاابة الخيار بالبياض الدقيقي ،يث أظهرت جميل المعامالت الهرمونيوة
فعالية في تقليل شدث اإلاابة مقارنة بمعاملة الشاهد  ،وقد كانت أفضل المعامالت في ذلوك اسوتخدام

الهرمون  IBAالذي سجل أقل نسبة صاابة عل الانف كعام  ،في ين سجلت أعلو نسوبة صاوابة
عل نباتات معاملة الشاهد .

وعند دراسة تأثير هذه المنظمات عل م توى اننسجة النباتيوة مون بعوض عوامول المقاوموة

البيوكيميائي ووة  ،أوضو و ت نت ووائ د ارس ووة ت ووأثير المعامل ووة به ووذه المنظم ووات علو و م ت وووى النبات ووات م وون

الفينووو ت تسووجيل أعلو م توووى موون الموواد الفينوليووة فووي النباتووات اوونف كعووام عنوود المعاملووة بووالتركيز
المنخفض  ،في ين سجل أقل م توى في نباتات الانف كاترينا عند المعاملة بوالتركيز المرتفول مون

الهرمووون  . IBAوفيمووا يخووتأ بتووأثير منظمووات النمووو علو نشوواط أنزيمووات انكسوودث فقوود لووو ظ أعلو

نشاط لهذه اننزيمات عند استخدام الهرمون  IBAبتركيز ( )0.04ppmوأقل نشاط لها عنود اسوتخدام
الجب ورلين بتركيووز ( )0.01ppmوأظهوورت جميوول المعووامالت الهرمونيووة عنوود التركي وزين المختب ورين موول
نباتوات جميوول اناووناف المختبورث نشوواط أعلو ننوزيم البيروكسووديز وأنوزيم البووولي فينووول أوكسوويديز ممووا

في معاملة الشاهد .

الكلمات المفتاحية :منظمات النمو ،البياض الدقيقي ،الخيار
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المقدمة

يعتبوور الخيووار موون م ااوويل الخضوور الم ببووة لوودى الكثيوور وهووو موون أهووم م ااوويل الخضوور

التابعة للعائلة القرعية  . )6( Cucurbitceaeويعتبور مون م ااويل الخضور المتوسوطة فوي م تواهوا

من كل من النياسين وال ديد ولكنه فقير في م تواه من بقيوة العنااور الاذائيوة و تعود العوراو  ،سووريا

ومار أكثر الدول العربية زراعة له  ،كموا تنتشور زراعتوه أيضوا فوي منواطو مختلفوة فوي ليبيوا وخااوة

بالاوووبات الزجاجيووة ( . )7وقوود بلووم صجمووالي المسووا ة المزروعووة بووه فووي ليبيووا سوونة  4002ن ووو 600

هكتار وبإنتاج قودره  000000طنوا سونويا ( . ) 01ياوا

الخيوار بالعديود مون انموراض الفطريوة مثول

الذبول الفيوزاري وتبقل الخيار ومرض اننثراكنوز ومرض البياض الدقيقي.

ويعوود موورض البيوواض الوودقيقي موون أهووم انم وراض الشووائعة فووي المنوواطو الدافئووة وقوود سووجل

انتشاره في عدث مناطو في ليبيا يث يناس

هذا المرض الظروف الجافوة سوواء فوي الهوواء أو التربوة

و درجووات ال و اررث المعتدلووة وانخفوواض شوودث اإلضوواءث وخاوووبة التربووة والنمووو العاوواري للنبووات وهووي
ظروف يتوفر قسم منها في بعض المناطو بليبيا  .يث وجد أن نشواط و يويوة النبوات تقول بمهاجموة

البياض الدقيقي مما يؤدي صل فقد في اإلنتاج (.)0

يمكوون مكاف ووة م وورض البي وواض ال وودقيقي بع وودث ط وورو منه ووا  :ص ازل ووة الم ا ووول الق ووديم مبكو و ار

واستخدام المبيدات الفطرية ص أن التوسل فوي اسوتخدام المبيودات كوان السوب

المسب

فوي ظهوور سوال ت مون

المرضي مقاومة لهذه المبيدات ومن المقتر ات الجديدث لمكاف ة هذا المرض بواسطة الطورو

الزراعية اقتراح يتمثل في استاالل مياه الري لزيادث الرطوبة النسبية مما يؤثر عكسيا علو نموو الفطور
 ،ص أن ذلووك يشووجل اإلاووابة بفطريووات أخوورى ( .)04وقوود أوضووص ناوور ( )8أن منظمووات النمووو
النباتيووة تووؤثر عل و النبووات وذلووك بأ ووداث تاي ورات فووي نظامووه البنووائي س وواء موون النا يووة الشووكلية أو

الفسيولوجية مما قد يجعله مقاوما لإلاوابة بوبعض انموراض النباتيوة ،فقود أشوار أبوو عرقوو

( )4أن

معاملووة نبووات الطموواطم بووالهرمون  2.4.Dعنوود تركيووز  00جووزء فووي المليووون يعطووي مقاومووة لموورض

الذبول الفيرتسوليومي والفيو ازريوومي  ،بينموا توأثير انكسوين الاوناعي نفثوالين موض الخليوك ()NAA
يختلف من مجموعة فطرية صل أخرى يث لم يؤثر عل الفطريات الط لبيوة والكيسويه فوي وين ثوبط
نم و و و و و ووو بع و و و و و ووض الفطري و و و و و ووات البازيدي و و و و و ووة (commuae

 )Scmzoplyllumوالناقا و و و و و ووة

( ، )Fusariumoxysporamبينموا لووم يووؤثر علو الفطوور  ، Botrytis cinereaفووي ووين معاملووة
ا لطموواطم ب ووامض الجبريليووك عنوود التراكيووز المرتفعووة يزيوود موون اإلاووابة بالووذبول الفيزتسووليومي بينمووا
التراكيز المنخفضة تقلل ذلوك  ،فوي وين فشولت م اولوة مكاف وة مورض البيواض الودقيقي علو الخيوار

باستخدام الهرمون كينتين الذي يتبل السيتوكانينيات .

بنوواء عل و مووا سووبو تووم تاووميم هووذا الب ووث لد ارسووة تووأثير الوورى بووبعض منظمووات النمووو عل و تطووور

اإلاووابة بموورض البيوواض الوودقيقي علو الخيووار وتووأثير ذلووك علو م توووى ا نسووجة النباتيووة موون بعووض

عوامل المقاومة البيوكيميائية.
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مواد وطرق البحث
 1ـ الزراعة

تووم ز ارعووة عوودث أاووناف موون الخيووار الشووائعة فووي منطقووة الجبوول انخضوور فووي ليبيووا وهووي

 Kaamو  Engiahو  Katrinaوذل و ووك ف و ووي أا و ووأ ت ت و وووي علو و و ترب و ووة معقم و ووة بمع و وودل  2أو 5
بذور/أاوويأ وبعوود نمووو هووذه البووذور وخووروج البووادرات خفووت النباتووات للعوودد الووذي يتناس و

موول جووم

انايأ ( 1نباتات/أايأ) وعند واول النباتات صل مر لة نمو الورقة الثالثوة عوملوت بمنظموات

النمو .

 2ـ المعاملة بمنظمات النمو :

ض وورت م الي وول مائي ووة م وون هرم ووون الجبو ورلين

Acid

 (GA( Gebbrilcوهرم ووون

 (NAA) Naphthalene Acetic acidوهرموون  (IBA) Indol Butyric Acidعنود تركيوزين

مختلفووين ( 0.01 ppmو  . )0.04 ppmرشووت الم اليوول المووذكورث باسووتخدام رشاشووه يدويووة عل و

النباتات تو أاوب ت مبللوة تماموا بهوذه الم اليول وقود كوررت كول معاملوة  2مورات مول وجوود معاملوة
الشاهد التي تم فيها رى النباتات بالماء المقطر .

 3ـ العدوى الصناعية :

تمووت العوودوى الاووناعية بفطوور البيوواض الوودقيقي  Sphearotheca fuligineaوالووذي ت وم

ال اول عليه من منطقة الوسيطة بالجبل انخضر بليبيا وتم تعريفها اعتمادا عل دراسات سابقة في

هذه المنطقة ( ، )1يث تم نثر أوراو ماابة مجففة عل هذه النباتات المعاملة بمنظموات النموو مول

ت وورك نبات ووات س ووليمة وذل ووك للمقارن ووة بالنبات ووات الما ووابة ووض ووعت النبات ووات بعووود ذل ووك فو وي الاو وووبة

البالستيكية.

 4ـ تقدير شدة اإلصابة

قوودرت درجووة اإلاووابة س و

عل عدث مستويات للمرض كالتالي :
الدليل

مقيوواذ الموورض الووذي اقتر ووه  )00( Dixonوالووذي اشووتمل
المساحة المصابة على أوراق النبات

0

توجد صاابة

0

 % 5من الورقة

4

 % 00من الورقة

1

 % 45من الورقة

2

 % 50من الورقة

5

 % 75من الورقة
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ثم تم سا

شدث اإلاابة في كل معاملة س

معادلة . )02( Jemes

nr  100
df  N

Ds 

يث = Ds :شدث اإلاابة .

 = nعدد انوراو في كل فئة من معدل القياذ .
 = rالعدد التانيفي للقيمة في كل عينة .

 = Nالعدد الكلي لألوراو المختبرث .
 = dfدرجة ال رية = . 2 =0-5

 .5تقدير محتوي االنسجة النباتية من بعض عوامل المقاومة البيوكيميائية

قوودر م توووى ا نسووجة النباتيووة موون بعووض العواموول البيوكيميائيووة بعوود  1أسووابيل موون النمووو

اناف الخيار المختبرث ب يث اشتمل ذلوك علو تقودير كميوة المركبوات الفينوليوة باسوتخدام المن نو

القياسووي لمرك و

مووض التانيووك ( )Tannic acidوتووم التعبيوور عنهووا بووالميلجرام/جرام موون اننسووجة

النباتي ووة ( .)20م وون نا ي ووة اخ وورى ،اس ووتخدمت الطريق ووة الت ووي وا ووفها  Sumnerو )01( Somers

لتق وودير نش وواط انو وزيم البيروكس وويديز ،بينم ووا ق وودر نش وواط انو وزيم الب ووولي فين ووول اوكس وويديز طبق ووا لم ووا ذكو وره

 )00( Broeschوقوود تووم التعبيوور عوون نشوواط ا ن وزيمين بالو وودات ا نزيميووة لكوول ج ورام موون ا نسووجة

النباتية.

النتائج والمناقشة
تأثير المعاملة بمنظمات النمو على شدة اإلصابة بالبياض الدقيقي

بعوود صج وراء العوودوى ظهوورت انع وراض عل و نباتووات المعووامالت المختلفووة بوودرجات صا ووابة

متباينة  ،وقد تميزت أعراض المرض بظهور بقل اوايرث بيضواء مسو وقية خااوة علو السوطص

العلوووي لووألوراو وموول اشووتداد اإلاووابة أاووب ت انوراو اووفراء ثووم بنيووة وأخي و ار فووي أخوور م ار وول
تطور المرض جفاف ا وراو وموتها .هذه الم ار ل التي لو ظت عن تقدم المرض تتفو مل تلك

التي وافها عدد من البا ثين (.)41 ،07

أوضو ت النتووائ (جوودول  )0أن شوودث اإلاووابة بعوود أسووبو وا وود موون العوودوى كانووت أقوول مووا

يمكن عند المعاملة بالهرمون  IBAو  NAAمل التركيوز  0.04 ppmبالنسوبة للاونف كعوام وكوذلك
الانف كاترينا عند المعاملة بالتركيز  0.04 ppmمن الهرمون  NAAفي ين كانت شدث اإلاوابة
أعل ما يمكن عند المعاملوة بتركيوز  0.01 ppmمون الهرموون  NAAوقود سوجلت أعلو شودث صاوابة

عل الانف صنجيلة ( . )%6015وعموما فقد سجلت أعل شدث صاابة في معاملة
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الش وواهد م وول جمي وول انا ووناف ي ووث بلا ووت  %45020م وول الا وونف كاترين ووا و  08011م وول

الانف انجيلة بينما لم تتعدى  %05081عل الانف كعام .

توضص النتائ (جدول  )4أن نسبة اإلاابة بعود أسوبوعين مون العودوى كانوت منخفضوة فوي

جمي وول مع ووامالت الهرم ووون  IBAعن وود التركي ووز  0.04 ppmمقارن ووة ب ووالتركيز انخ وور أو الهرم ووونين

اآلخورين ومعاملووة الشوواهد  .كمووا لووو ظ أن تركيووز  0.01 ppmموون الهرمووون  NAAقوود أعطو أعلو

نسووبة صاووابة فووي الاوونف انجيلووة ( )%6066مقارنووة بالمعووامالت الهرمونيووة انخوورى  ،بينمووا أقوول نسووبة

صاابة كانت في الانف كعام ( )%4010عنود اسوتخدام التركيوز  0.04 ppmمون الهرموون ، NAA
وعنوود المقارنووة بووين انا وناف اتضووص أن الاوونف كعووام هووو أقوول نسووبة صاووابة فووي جميوول المعووامالت
بالمقارنووة بالاوونفين اآلخ ورين أمووا بالنسووبة لتجربووة الشوواهد فقوود كووان الاوونف انجيلووة هووو انقوول قابليووة

لإلاابة مقارنة بالانفين اآلخرين .

وبعوود ثالثووة أسووابيل موون العوودوى أوض و ت النتووائ (جوودول  ) 1أن أعل و نسووبة صاووابة قوود

سوجلت فووي اوونف كاترينووا ( )%0508عنوود المعاملووة بتركيووز  0.01ppmموون الهرمووون  ، NAAبينمووا
أق وول نس ووبة صا ووابة ف ووي الا وونف كع ووام ( )%606عن وود المعامل ووة ب ووالتركيز  0.04 ppmم وون هرم ووون
الجب وريلين  .وعنوود المقارنووة بووين اسووتجابة اناووناف للمعووامالت الهرمونيووة المختلفووة سووجلت أقوول نسووبة

صاوابة علو الاونف كعوام عنود المعاملوة بوالتركيز  0.04 ppmمون هرموون الجبوريلين فوي وين تميوز
الانف كاترينا بأعل نسبة صاوابة عنود المعاملوة بوالتركيز  0.01 ppmمون الهرموون  . NAAوفيموا

يختأ بتجربة الشاهد فلو ظ أن الانف كعام ( )%2107هو أكثر اناناف قابليوة لإلاوابة مقارنوة

باناووناف المختب ورث انخوورى  ،كمووا أن نسووبة اإلاووابة فووي معاملووة الشوواهد قوود كانووت دائمووا أعل و ممووا
لو ظ عل النباتات المعاملة هرمونيا مل جميل اناناف .
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جــدول  ) 1تــأثير المعاملــة بمنظمــات النمــو علــى شــدة اإلصــابة ي) البيــاض الــدقيقي لــبعض
أصناف الخيار بعد أسبوع من العدوى .

اناناف

أنجيلة

()Engliah
كعام

()Kaam
كاترينا

()Katrina
المتوسط

الجبريلين ()G3

نفثالين مض

اندول مض

الخليك ()NAA

البيوتريك ()IBA

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

08011

1075

1075

2058

6015

0066

4010

5050

05081

4050

4050

0020

4001

0020

0045

1011

45020

4050

4050

0020

4008

0045

4050

5005

01086

0045

4040

0086

1020

0000

0000

الشاهد

المتوسط

أقل فرو معنوي ( )LSDبين اناناف =  ، 4042بين المعامالت =  ، 1021بين التداخل = 5086
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جــدول  ) 2تــأثير المعاملــة بمنظمــات النمــو علــى شــدة اإلصــابة ي) بالبيــاض الــدقيقي لــبعض
أصناف الخيار بعد أسبوعين العدوى .
اناناف
أنجيلة

()Engliah
كعام

()Kaam
كاترينا

()Katrina
المتوسط

نفتالين مض

الجبريلين ()G3

اندول مض

الخليك ()NAA

البيوتريك ()IBA

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0502

2006

6045

6045

6066

500

500

6016

0801

1075

500

4050

2058

4010

4010

5070

1200

2006

500

2006

500

1075

2006

8061

4406

2004

5020

2010

5020

1088

2004

الشاهد

المتوسط

أقل فرو معنوي ( )LSDبين اناناف =  ، 7007بين المعامالت =  ، 2002بين التداخل = 7007
جــدول  ) 3تــأثير المعاملــة بمنظمــات النمــو علــى شــدة اإلصــابة ي) بالبيــاض الــدقيقي لــبعض
أصناف الخيار بعد ثالث أسابيع من العدوى .

اناناف
أنجيلة

()Engliah
كعام

()Kaam
كاترينا

()Katrina
المتوسط

الشاهد

الجبريلين ()G3

نفثالين مض

الخليك ()NAA

اندول مض

البيوتريك ()IBA

المتوسط

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

4502

0006

0405

0500

0205

0101

0405

0500

2107

606

0002

801

0107

801

0101

0201

1604

0405

0108

0002

0508

701

0107

0507

15001

00010

04045

00045

0207

00045

0008

أقل فرو معنوي ( )LSDبين اناناف =  ، 7007بين المعامالت =  ، 2085بين التداخل = 8008
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العوامي و بوسنينة
ممووا سووبو يتضووص أن المعووامالت الهرمونيووة قوود أدت صل و تقليوول اإلاووابة بموورض البيوواض

الدقيقي عل جميول اناوناف المختبورث وذلوك ت وت ظوروف الد ارسوة علو الوريم مون الزيوادث التدريجيوة
في شدث المرض مل تقدم النباتات في العمر وهذا يتفو مل الماري وآخرون ( )2في عالقة مرضية

أخرى يث

ظوا أن المعاملة بالهرمون  NAAبتركيزات تال صل  500ملجم/مل قللوت مون شودث

اإلاابة بمرض العفن انبيض عل الخيار والفااوليا في ين لم يظهر الجبريلين نفوذ التوأثير عنود

تركيز وال صل  200ملجم/مل  .كما وجد ردان وآخرون ( )5أن المعاملوة بوالهرمون  NAAقللوت

اإلاووابة بفطوور  Botrytis cinereaعلو الفااوووليا وزادت اإلاووابة علو الطموواطم  ،وعمومووا يعوود

ارتفووا مسووتويات منظمووات النمووو مثوول ا كسووينات والسوويتوكينينات فووي اننسووجة النباتيووة وا وودث موون أهووم
ميكانيكيات المقاومة لعدد من انمراض النباتية ( . )05في ين ذكور  Neriوآخورون ( )06أن توراكم

مستويات مرتفعة من الهرمون  NAAفي أشجار الفاكهة يقلل من اإلاابة بالمسببات المرضوية التوي
تخترو عن طريو جروح التقليم ( ،ويتضص من نتائ هذه الدراسة أن المعاملة بمنظمات النمو بتراكيوز
متباينة قد تكون من الطرو الواعدث في مكاف ة انمراض النباتية عل شرط عدم وجوود توأثيرات ضوارث

لهووا علو النبووات أو اإلنسووان)  .فقوود أوضووص ناوور ( )8أن منظمووات النمووو ت وودث تايورات فووي النظووام
البنائي للنبات سواء من النا ية المورفولوجية أو الفسيولوجية  ،وبالتوالي هوذه التايورات قود تجعلوه أكثور

مقاومة لإلاابة بانمراض النباتية.

تأثير المعاملة بمنظمات النمو على محتوي االنسجة النباتية من بعض عوامل المقاومة

البيوكيميائية

 .1الفينوالت :

دلووت النتووائ ( جوودول  ) 2علو أن متوسووط م توووى نباتووات الاوونف كعووام وكاترينووا متشووابه

بمتوسط ( 4011مجم/جم من اننسجة النباتية) من المواد الفينولية وكالهموا أعلو معنويوا مون الاونف
انجيلووة  ،وييوور ذلووك لووم تال ووظ فووروو معنوي ووة بووين اناووناف  .موون نا يووة أخوورى  ،فووان المعامل ووة

بالتركيز  0.04 ppmمن الهرمون  IBAقد أدت صل زيوادث معنويوة فوي متوسوط م تووى اننسوجة مون

الموواد الفينوليووة ( 1041مجم/جووم موون اننسووجة النباتيووة) مقارنووة بمعاملووة الشوواهد والمعووامالت الهرمونيووة
انخوورى  .وقوود سووجل أقوول م توووى موون الموواد الفينوليووة فووي نباتووات الاوونف كعووام ( 4041مجم/جووم موون

اننسووجة النباتيووة) عنوود المعاملووة بووالتركيز الموونخفض موون هرمووون الجبوريلين وأعلو م توووى فووي نباتووات

نفووذ الاوونف ( 1082مجم/جووم موون اننسووجة النباتيووة) عنوود المعاملووة بووالتركيز المرتفوول موون الهرمووون

. IBA

ويال ظ من نتائ دراسة تأثير المعامالت الهرمونية المختلفة عل م توى اننسوجة النباتيوة

في اناناف المختلفوة مون الموواد الفينوليوة أن المعاملوة بهرموون الجبوريلين عنود التركيوز المونخفض قود
اجمللة الليبية لوقاية النبات  2102اجمللد ()3
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أعطت أقل م توى من الموواد الفينوليوة كموا أدت صلو

ودوث نسوبة صاوابة متوسوطة ( )%0002علو

الاوونف كعووام فووي ووين أن المعاملووة بهرمووون  IBAعنوود التركيووز المرتفوول أعطووت أعل و م توووى موون
المواد الفينولية وأدت صل

دوث نسبة صاابة منخفضة ( )%701عل الانف كاترينا مموا يشوير صلو

أن اإلاووابة بووالمرض أدت صل و زيووادث م توووى النبووات موون الم وواد الفينوليووة وهووذا يتفووو موول مووا ذك وره

 Yarianaوآخ وورون ( )40ب ووان نبات ووات الخي ووار الما ووابة بالبي وواض ال وودقيقي يزي وود م تواه ووا م وون المو وواد
الفينوليوة خااووة فوي اناووناف المقاوموة  ،ويتفووو كوذلك موول موا أشووار صليهوا بعووض البوا ثين ( )08بووأن
المعاملووة بمنظمووات النمووو تووؤدي صل و ت وراكم الم وواد الفينوليووة فووي بعووض انن ووا النباتيووة وهووذا يفيوود بووان

الم توووى اننسووجة النباتيووة موون الم وواد الفينوليووة لووم يلع و

دور فووي هووذه المر لووة موون عموور النبووات فووي

المقاومة لإلاابة ت ت ظروف هذه التجربة يوث اسوتجابة نباتوات المعوامالت ييور الفعالوة فوي تقليول

اإلاابة بتراكم المواد الفينولية .
 .2أنزيم البيروكسيديز :

أظهوورت النتووائ ( جوودول  ) 5أن أعل و متوسووط لنشوواط أن وزيم البيروكسوويديز قوود سووجل عنوود

المعاملة بالتركيز  0.01 ppmمن الهرمون  6401( IBAو ودث انوزيم/جم مون ا نسوجة النباتيوة) وأقول

متوسووط عنوود المعاملووة بووالتركيز  0.04ppmموون نفووذ الهرمووون ( 2405و وودث ان وزيم/جم موون ا نسووجة
النباتية) وان كانت جميل المعامالت تفوقت في ذلك عن معاملة الشاهد  .ولوم يختلوف متوسوط نشواط

اننزيم في الانفين كاترينا وكعام ( 28و دث انوزيم/جم مون ا نسوجة النباتيوة) وكالهموا كوان أعلو مون
متوسط نشاط اننوزيم فوي الاونف صنجليوة ( 2500و ودث انوزيم/جم مون ا نسوجة النباتيوة)  .وقود لوو ظ

أعل نشاط لهذا اننزيم في الانف كعوام ( 6105و ودث انوزيم/جم مون ا نسوجة النباتيوة) عنود المعاملوة

بووالتركيز  0.04ppmموون الهرمووون  IBAوأقوول نشوواط فووي الاوونف كاترينووا ( 20و وودث ان وزيم/جم موون
ا نسو ووجة النباتيو ووة) عنو وود المعاملو ووة بو ووالتركيز  0.01ppmمو وون هرمو ووون الجب و وريلين  .وأظهو وورت جميو وول

المعامالت الهرمونية عند التركيزين المختبرين في نباتات جميل اناناف نشاط أنزيمي أعل مما في

معاملة الشاهد .

يمكوون أن نسووتنت موون نتووائ هووذه الد ارسووة أن المعاملووة بووالتركيز المرتفوول موون الهرمووون IBA

عل الاونف كعوام قود أعطوت أقول درجوة صاوابة ماو وبة بوأعل معودل نشواط لهوذا اننوزيم فوي وين
س ووجل أق وول نش وواط له ووذا اننو وزيم ف ووي الا وونف كاترين ووا عن وود المعامل ووة ب ووالتركيز الم وونخفض م وون هرم ووون

الجبريلين  .وقد أظهرت هوذه المعاملوة درجوة صاوابة مرتفعوة  ،مموا يفيود أن انخفواض القابليوة لإلاوابة

قوود يرجوول صل و نشوواط هووذا انن وزيم  ،فقوود اسووتنت ا وود البووا ثين ( )1أن نشوواط أنزيمووي البيروكسوويديز و
الكتاليز لهما عالقة بمقاومة الخيوار لمورض البيواض الودقيقي  .وقود

وظ آخورون ( )40ودوث زيوادث

ف ووي نش وواط أنو وزيم البيروكس وويديز ف ووي أا ووناف الطم وواطم المقاوم ووة للبي وواض ال وودقيقي مقارن ووة بانا ووناف

ال ساسة لإلاابة
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جدول  ) 4تأثير المعاملة بمنظمات النمو على محتوى الفينوالت مجم/جم من األنسجة النباتية)
في بعض أصناف الخيار المعداة بالبياض الدقيقي .
الجبريلين ()G3
اناناف

أنجيلة

()Engliah
كعام

()Kaam
كاترينا

()Katrina

المتوسط

نفتالين مض

اندول مض

الخليك ()NAA

البيوتريك ()IBA

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

4025

4050

4022

4041

4027

4087

4026

4021

4001

4017

4041

1040

4051

1082

1050

4011

4020

4025

4000

4086

4026

4017

4080

4011

4012

4062

4011

4077

4050

1041

4014

الشاهد

المتوسط

أقل فرو معنوي ( )LSDبين اناناف =  ، 0016بين المعامالت =  ، 0058بين التداخل = 0000
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جدول  ) 5تأثير المعاملة بمنظمات النمو على أنزيم البيروكسيديز وحدة أنزيم/جم من األنسجة
النباتية) في بعض أصناف الخيار المعداة بالبياض الدقيقي .
اناناف

أنجيلة

()Engliah
كعام

()Kaam
كاترينا

()Katrina

المتوسط

الجبريلين ()G3

نفثالين مض

اندول مض

الخليك ()NAA

البيوتريك ()IBA

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

4104

5200

2400

5005

2202

6008

1506

2500

4801

2104

5106

5007

2100

6105

2606

2800

2004

6406

2000

2604

2500

6006

2501

2801

1404

2501

5101

2604

2105

2405

6401

الشاهد

المتوسط

أق وول ف وورو معن وووي ( )LSDب ووين انا ووناف =  ، 2022ب ووين المع ووامالت =  ، 6087ب ووين الت ووداخل =
04004
 .3أنزيم أكسدة الفينوالت المتعدده:
أظهوورت النتووائ ( جوودول  ) 6أن متوسووط نشوواط أنوزيم متعوودد أكسووده الفينووو ت المتعووددث فووي

المعامالت الهرمونية المختلفة عند التركيزين المختبرين لم يختلف معنويا  ،في ين أن جميعهوا أعلو

نشاط معنويا مما في معاملة الشاهد  .ولو ظ أن اناناف المختلفة لم تتبواين فوي متوسوط نشواط هوذا
انن وزيم  ،ووجوود أن نباتووات الاوونف أنجيلووه المعاملووة بتركيووز  0.01 ppmموون الهرمووون  NAAقوود

تميزت بأعل نشاط من هذا اننزيم ( 0102و دث انوزيم/جم مون ا نسوجة النباتيوة)  ،فوي وين أظهورت

نباتات هذا الانف أقل نشاط أنزيمي عند المعاملة بوالتركيز  0.04ppmمون هرموون الجبوريلين (104

و دث انزيم/جم من ا نسجة النباتية).

وممووا سووبو يتضووص أن المعاملووة بووالهرمون  NAAعنوود التركيووز الموونخفض قوود فووزت أعل و

نشوواط لهووذا انن وزيم وذلووك عل و نباتووات الاوونف صنجليووه وقوود زم هووذه المعاملووة درجووة صاووابة مرتفعووة

( )% 2005فوي ووين سووجل أقوول نشوواط لهووذا اننوزيم علو نباتووات نفووذ الاوونف عنوود المعاملووة بووالتركيز
اجمللة الليبية لوقاية النبات  2102اجمللد ()3
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المرتفوول موون هرمووون الجبوريلين واووا

ذلووك معوود ت متوسووطة لإلاووابةويمكن أن نسووتنت أن نشوواط

هذا اننزيم ليذ له عالقة بالمقاومة للبياض الدقيقي ت ت ظوروف هوذه الد ارسوة ومول معامالتهوا  ،فقود

ذكر  Venkateshو  )44( Gendhiأن المعاملوة بمنظموات النموو مثول الهرموون  NAAيوؤدي صلو

اخووتالف فووي نشوواط أنزيمووات البيروكسوويديز ومتعوودد فينووول اوكسوويديز فووي أنسووجة اناووناف المقاومووة
وال ساسة لإلاابة بالفطريات الممرضة وبالتالي يمكن أن نسوتنت صذا كوان دور أنزيموات انكسودث فوي
ت فيو ووز المقاومو ووة نتيجو ووة لو ووبعض المعو ووامالت الهرمونيو ووة فو ووان ذلو ووك يرجو وول صل و و ت فيو ووز نشو وواط أن و وزيم

البيروكسيديز وليذ متعدد فينول أوكسيديز.

جــدول  ) 6تــأثير المعاملــة بمنظمــات النمــو علــى نشــاط أنــزيم اكســده الفينـوالت المتعــددة وحــدة
أنزيم/جم من األنسجة النباتية) في أوراق بعض أصناف الخيار المعداة بالبياض الدقيقي .
الجبريلين ()G3

نفتالين مض

اندول مض

الخليك ()NAA

البيوتريك ()IBA

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0.04
ppm

0.01
ppm

0000

0008

0102

0008

0001

0001

101

0401

0405

101

0004

0000

0004

0000

0002

0000

0001

0001

اناناف

الشاهد

أنجيلة

801

104

كعام

602

0006

107

كاترينا

0002

0408

108

106

المتوسط

802

0004

0001

0001

المتوسط

أق وول ف وورو معن وووي()LSDب ووين انا ووناف = ييرمعن وووي  ،ب ووين المع ووامالت = ، 0060ب ووين الت ووداخل =
1041
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Effect of treatment with plant regulators on
susceptibility of cucumber cultivars to infection by
powdery mildew.
Azzeddin M. Y. Alawami and Tahane A. S. Abosnena,

Plant Protection Dept., Fac. Agric., Omar Al-mukhtar Univ., El-Beida,
Libya. Azzawami2002@yahoo.com
Abstract
The goal of this study is to investigate the effect of some growth
regulators ; IBA , NAA and GA3 on the severity of powdery mildew disease
of cucumber. Some biochemical resistant factors of three cucumber cultivars
namely , Engliah , Kaam , Katrina were estemated. Seeds of the three tested
cultivars were sown inside plastic house and the resulting plants were
inoculated with the fungi Sphearotheca Fuliginea. Percentage of infection
were performed weekly for three weeks. The biochemical resistant factors
included total phenols and the activity of some oxidation enzymes ;
peroxidas and polyphonle oxidas .
The obtained results clearly showed that application of growth
regulators to the grown cucumber plants reduced the intensity infection of
powdery mildew disease in comparison with the control plant. The lowest
percentage of powdery mildew infection associated with the application of
IBA to plants of Kaam cultivar , the reverse was true for the control . Plants
of Kaam cultivars showed maximum content of phenols due to the
applications of IBA at low concentration and the reverse was true. Activity
of oxidas enzyme was the maximum when the application of IBA was at
0.01 ppm but , it was the minimum when GA3 was applied at 0.04 ppm .

المراجع
.  منشووورات جامعووة الفوواتص.  أموراض الم ااوويل البسووتانية.)1896 .  م.  ع،  أبــو ينيــة.1
. )61-22( أ
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