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 Randomizedضمن تصميم القطاعات الكاملة المعشاة تجربة حقلية نفذت
Complete Block Design (RCBD)  مزارع محافظة األنبار  إحدىفي

بهدف تقييم الكفاءة النسبية لمبيدي  ،2021-2020للموسم الزراعي الشتوي 
في مكافحة حشرة من  وتوافيقهم وحامض السالسيلكرايم بو وسيفانت أكسبرت دسيس
المهمة التي حشرات ال احدى وهي Myzus persica (Sulzer)األخضر الخوخ 

، وبعض الصفات الخضرية والكيميائية لنمو محصول البروكلي محصولتصيب ال
oleracea var. Italica Brassicaالتراكيز الدراسة أن جميع . أوضحت 

 د فتراتبع فعالة نتائج اعطت قدوتوافقهم مع المبيدات  لكيالسالس لحامض المختبرة
األخضر النسبية للمبيدات ضد حشرة من الخوخ  كفاءةالمن  رفع، و المعاملة من

 مع عند مقارنتهاالصفات الخضرية والكيميائية لنمو محصول البروكلي  وبعض
جيد من خالل  اقتصادي مردود لذلك ن يكو  ان ويمكن، فقط بالمبيدات المعاملة

 تقليل معدالت الموصى بها للمبيدات، وانعكاس ذلك على البيئة.

 .محصول البروكلي مبيد سيفانتو برايم، من الخوخ األخضر،، مبيد دسيس أكسبرت، حامض السالسيلك كلمات مفتاحية:
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Abstract 
An experiment was conducted with Randomized Complete Block Design in the 

Ramadi city during the season 2020 - 2021 to study the effect of the Decis Expert, 

Sivanto Prime insecticides, Salicylic acid, and the combination of them to control 

Myzus persica ((Sulzer), which is one of the important insects that infect the broccoli 

crop Brassica oleracea var. Italica. The study showed that all tested concentrations of 

Salicylic acid combination with pesticides gave effective results after periods of 

treatment, an increase in the efficiency of pesticides against the insect and some 

growth and chemical characteristics of the broccoli crop when compared with the 

treatment with pesticides alone. This can be a good economic orientation for reducing 

the recommended rate and its reflection on environmental effects. 

 

Keywords: Salicylic acid, Decis Expert, Sivanto Prime, Myzus persica, Brassica 

oleracea. 

 المقدمة

 Brassica البروكليالموطن الرئيسي لنبات  هي الصغرى  أسيا ومناطق المتوسط األبيض البحر منطقة تعد
oleracea var. italica العائلة الصليبية  الذي ينتمي إلىBrassicaceaeوقام القدم منذ الرومانيون  ، عرفه 

 األغذية من البروكلي األمريكية. يعد المتحدة الواليات إلى يعتقد أنهم نقلوه حيث وتهجينه اإليطاليون بزراعته
 الغذائية والعناصرFolic acid وC و A فيتامين والفيتامينات مثل الكربوهيدرات من العالي محتواه  بسبب المثالية

 األخضر الخوخ البروكلي بحشرة من يصاب. ((16والصوديوم والبوتاسيوم  والحديد والكالسيوم كالفسفور
Sulzer)) Myzus persica السفلية السطوح على تتغذى حشرات وانتاجيته، وهي نموه خفض على تعمل التي 

 ونقلها للعديد النباتية بامتصاصها للعصارة اهميتها االقتصادية وتجعدها، تكمن لونها تغير في تسبب لألوراق مما
 مهمة اقتصادية خسائر بذلك مسببة والحاصل النبات نمو في كبير بشكل التي تؤثر الفايروسية االمراض من

 من العديد األخيرة السنوات في الحشرة. ظهر مكافحة في الكيميائية المبيدات من العديد . استخدمت(10)
المرضية والحشرات  المسببات من العديد ضد في النبات المقاومة استحثاث حول العلمية الدراسات والبحوث

mailto:ag.khalid.abade@uoanbar.edu.igag
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 الفسلجية العمليات تنشيط تساعد على كمحفزات النباتية، التي تعمل النمو منظمات استخدام السيما حول
 الطبيعة ذات النباتية الهرمونات أحد السالسيلك حامض وتطوره. يعد النبات نمو في الهامة األخرى  والحيوية

 ASR) Acquired Systemicالمكتسبة الجهازية المقاومة تعزيز في رئيسا   الفينولية، الذي له دورا
Resistance)  والتمثيل الثغور وفتح إغالق مثل النبات في الفسيولوجية العمليات من العديد تنظيمه عن ، فضال 

 المائي. إضافة اإلجهاد وتحمل التربة محلول من والمغذيات امتصاص االيونات زيادة في يساعد كما الضوئي،
(. وكذلك زيادة فعالية المبيدات الحشرية ضد اآلفات الماصة وذلك من 8للنبات ) الزهري  الحث في دوره إلى

كالفينوالت والقلويدات وغيرها من المركبات  Secondary metabolismخالل انتاج مركبات االيض الثانوي 
 Imidacloprid( الكفاءة العالية للمبيدات الكيميائية (4 . اذ وجد(15السامة لآلفات داخل النبات )

 في خفض اعداد حشرة الذبابة البيضاء وبالتكامل مع حامض السالسيلك Profenofosو Cyhalothrinو
tabaci Bemisia  على القطن. وفي دراسة اخرى اشارت الى كفاءة المبيدات الكيميائية الحشرية بمفردها او

على محصول القطن مختلطا  مع حامض السالسيلك فـــي خفض الكثافة العددية لحشرة الذبابة البيضاء 
Gossypium (9واظهر .) مبيد  مع السالسيلك حامضThiamethoxam القشرية  الحشرة تأثير من الحد في

Parlatoria blanchardi Trag النخيل على Phoenix dactylifera L.، للحوريات اعطى نسبة هالك اذ 
المعاملة في  من ايام 7 التوالي بعد على مول ملي1 و0.8 عند تركيزي  46.56%و 42.64 الحشرة وبالغات

 (. ونظرا  14) 68.78% قتل نسبة المبيدات المختبرة بأعطائه باقي على Thiamethoxam مبيد تفوق  حين
البحث الحالي الى دراسة كفاءة حامض  هدف لذا المجال هذا في الدراسات محصول البروكلي وقلة ألهمية

في مكافحة حشرة من الخوخ االخضر  مع الحامض قهمايوتواف رايمأكسبرت وسيفانتو ب ومبيدي دسيس السالسيلك
 . والكيميائية لنمو محصول البروكليوبعض الصفات الخضرية 

 المواد وطرائق العمل

 Randomized Complete Block Designضمن تصميم القطاعات الكاملة المعشاة تجربة حقلية نفذت
(RCBD) هدف تقييم كفاءة حامض ب ،2021-2020للموسم الزراعي الشتوي مزارع محافظة األنبار  إحدى، في

 المادة الفعالة هي رايمبو وسيفانتومبيد Deltamethrin المادة الفعالة هي  أكسبرت دسيسومبيد السالسيلك 
Flupyradifurone االخضر في مكافحة حشرة من الخوخ  وتوافيقهما(Myzus persica (Sulzer  وبعض

. تمت تهيأت تربة oleracea var.Italica Brassicaالصفات الخضرية والكيميائية لنمو محصول البروكلي 
وحدات تجريبية، إذ  9ثم قسمت األرض إلى ثالثة مكررات ليشمل كل مكرر ومن الحقل المخصصة للتجربة 

زراعة بذور نبات  م. تمت 0.75م والمسافة بين مرز واخر  3تحتوي الوحدة التجريبية اربعة مروز بطول 
بتأريخ  Hortonشركة قبل ، وهو من الهجن المبكرة النضج والمنتجة من F1البروكلي صنف فيروز

في أطباق فلينية وبعد بلوغ الشتالت مرحلة أربع الى خمس اوراق حقيقية نقلت إلى الحقل بتأريخ  13/8/2020
وذلك لمنع إصابة  1-مل لتر 1.5 بتركيز  Propamocarb%72.2 بعد سقاية االطباق بمبيد  2020 /25/9

أيام  10عملية النقل، بعد مرور  اثناءتقطع بعض الجذور  خاللتحصل قد بالفطريات التي ربما الشتالت  جذور
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لغرض وقاية النباتات  1-مل لتر 1.5 بتركيز Carbendazim 50% من الزراعة تمت معاملة النباتات بمبيد
نباتات بالمرز الواحد المسافة بين نبات  8من االصابات الفطرية، بعدها تم زراعة النباتات على المروز بواقع 

و بالتركيزين من الحامض  رشتيننبات في الوحدة التجريبية الواحدة، نفذت التجربة بواقع  32سم بواقع  40وآخر 
رايم بو وسيفانت ( و1-مل لتر 0.2) أكسبرت المبيدات الكيميائية دسيس بالتداخل مع 1-ملغم لتر 200و 100

 أيام 7و 3و يوم 1 . اخذ معدل الكثافة الحشرية بـعد28/11/2020و 20/11/2020بتاريخ ( 1-مل لتر 0.6)
 ة لحوريات وبالغات حشرة من الخوخعن طريق العد المباشر باستخدام المكبر من المعاملة للحامض والمبيدات 

 حسب معامالتلل النسبية الكفاءة حساب متها بعد .اتات مصابة اختيرت بصورة عشوائيةاالخضر على خمسة نب
 : (12)معادلة

 -1× ) 100الكفاءة النسبية للمبيد = 

المقارنة  عدد افراد االفة في
 قبل الرش

× 

المقارنة  عدد افراد االفة في
 الرش بعد

) 
المقارنة  عدد افراد االفة في

 الرش بعد
المقارنة  عدد افراد االفة في
 قبل الرش

الخضرية  صفات النموبعض الفي  رايمبو سيفانتو  أكسبرت دسيسحامض السالسيلك ومبيدي دراسة تأثير  وألجل
 TSS والكيميائية التي شملت المتمثلة بارتفاع النبات، المساحة الورقية، وزن جاف خضري ووزن جاف جذري 

 نباتل سبة المئوية للكلورفيل والبروتينثمار والن TSSالكلية( و الذائبة الصلبة للمواد المئوية أوراق )النسبة
ام تم تحليل البيانات باستخدفي نهاية الموسم.  نباتات عشوائيا  من كل وحدة تجريبية 3 ، تم اختيارالبروكلي

 . 0.05عند مستوى  L.S.Dتبار ثم قورنت المتوسطات الحسابية باستعمال اخ Genstatالبرنامج اإلحصائي 

 والمناقشة النتائج

الكفاءة النسبية للمبيدين دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم وتوافيقهما مع حامض السالسيلك في مكافحة حشرة من 
العالية للمبيدات الكيميائية في  النسبية الكفاءة 1النتائج في جدول أظهرت : M. persicaالخوخ االخضر 

% 68.6، اذ بلغت كفاءة المبيد دسيس أكسبرت بعد يوم واحد من المعاملة الخوخ االخضرمن  مكافحة حشرة
أيام من الرش الى  7حشرة بعد ال% لمبيد سيفانتو برايم، بينما ازادت الكفاءة النسبية لقتل افراد 65بينما بلغت 

 مع خلطهما عند الكيميائية يداتالمب كفاءة زيادة، ويبين الجدول ذاته عند معاملة المبيد سيفانتو برايم% 81.2
 عند الكفاءة النسبية كانت إذ مكافحة الحشرة، في 1-ملغم لتر 200و 100 التركيزين عند السالسيلك حامض
 200 معاملة عند بلغت في حين ،المعاملة من أيام 7بعد  97.1% آكسبرت دسيس مع سالسيلك200  معاملة

الى  1 كذلك تشير النتائج المعطاة في الجدول .المعاملة من أيام 7 بعد 96.6% برايم سيفانتو مع سالسيلك 
 مكافحةالكبيرة لجميع معامالت المبيدات الكيميائية لوحدها او بالتوافق مع حامض السالسيلك في  الكفاءة النسبية

ي زيادة نسبة حشرة المن على نبات البروكلي، أذ يالحظ الكفاءة العالية للمبيدين دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم ف
% بعد الرشة الثانية، في حين بلغت 97يوم من عملية الرش الى  1بعد  من الخوخ االخضرقتل افراد حشرة 
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% لكل من المبيدين على التوالي، في حين اعطت معامالت 97.7و 96.7ايام من الرش  7الكفاءة النسبية بعد 
 يوم من الرش عند معاملة 1% بعد 99 نسبية بلغتلك اعلى كفاءة يالتوافق مابين المبيدات وحامض السالس

لك مع مبيد يسالس 1-ملغم لتر 200% عند معاملة 98لك مع مبيد دسيس أكسبرت ويسالس 1-ملغم لتر 200 
ان الفاعلية الكبيرة للمبيدات الكيميائية دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم  .يوم من الرش 3سيفانتو برايم بعد 

وكفاءتها في السيطرة على حشرة من الخوخ االخضر قد يعود السبب الى آلية التأثير السام للمبيدات الكيميائية 
 الىعود ضد الحشرات الثاقبة الماصة حيث يعد المبيد دسيس أكسبرت من المبيدات التي تعمل بالمالمسة وي

التي تلعب دور مهم في التأثير على  Deltamethrinومادته الفعالة  Pyrethroidesالمجموعة الكيميائية 
البروتينات االساسية للجهاز العصبي في الحشرات من خالل تثبيط انتاج الطاقة وتكوينها وفشل عملية الفسفرة 

يخص كفاءة مبيد سيفانتو برايم فيعتبر من  أما فيما .AT. Pase (21)عن طريق تثبيط عمل انزيم الطاقة 
 Flupyradifuroneالكيميائية ومادته الفعالة هي  Butenolidesالمبيدات الجهازية حيث ينتمي الى مجموعة 

مما تعمل على  في الجهاز العصبي للحشرات (nACHRsأستيل كولين ) اذ تؤثر هذه المادة على مستقبالت
موت الشلل و مسببة  بذلك الالجهاز العصبي في  اتاضطرابحدوث  وبالتالي العصبيةاعاقة عملية نقل االيعازات 

حول تأثير المادة الفعالة ( 19) دراسةحيث اتفقت هذه النتائج مع . ((7 المعاملة بهذه المادةالالحق للحشرات 
Flupyradifurone القطني التفاح من حشرة على Eriosoma lanigerum  التي تشير الى  (20)نتائج ومع

األخضر الكثافة العددية لحشرة من الخوخ في تخفيض  Flupyradifuroneالكفاءة العالية للمادة الفعالة 
.Myzus persicae لمبيدات  الجيدة الكفاءة( (18 بّين كما AcetamprideوImidacloprid 

اذ تشير  .الطماطة نبات ىلع األخضر الخوخمن  لحشرة العددية الكثافة ىلع السيطرة في Tiamethoxamو
 Acquiredالنتائج الى الدور الفعال الذي يلعبه حامض السالسيلك في استحثاث المقاومة الجهازية المكتسبة 

resistance Systemic (ASR داخل النبات ضد اآلفات الزراعية المختلفة كالحشرات الثاقبة الماصة وكذلك )
زيادة فاعلية المبيدات الكيميائية المتكاملة معها في السيطرة على الكثافات السكانية الحشرية وذلك من خالل 

وكذلك دعم النبات تنظيم بعض العمليات الفسلجية داخل النبات مثل النتح وفتح وغلق الثغور والبناء الضوئي 
 (.(9لتحمل العديد من االجهادات المختلفة مثل االجهاد المائي والملحي وغيرها 
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لخوخ االكفاءة النسبية للمبيدات الكيميائية وتوافقهما مع حامض السالسيلك في مكافحة حشرة من 1 جدول 
 .)%(M. persica االخضر 

 الكفاءة النسبية ) % ( المعامالت

 الرشة الثانية األولى الرشة

 يوم 7 يوم 3 يوم 1 يوم 7 يوم 3 يوم 1

  0.2مبيد دسيس أكسبرت 

 1-مل لتر

68.6 73.5 76.5 97.6 96.4 96.4 

 0.6مبيد سيفانتو برايم 

 1-مل لتر

65.0 74.0 81.2 97.7 97.4 97.4 

سالسيلك + دسيس 100

 أكسبرت

87.8 90.9 95.3 97.1 97.7 97.5 

سالسيلك + دسيس  200

 أكسبرت

86.6 92.5 97.1 99.0 97.2 97.7 

سالسيلك + سيفانتو  100

 برايم

85.8 92.0 95.1 97.1 95.8 97.7 

سيفانتو  سالسيلك + 200

 برايم

92.1 95.3 96.6 97.2 98.0 96.8 

L.S.D. P<0.05 12.3 10.9 13.8 n.s n.s n.s 

وسيفانتو برايم وتوافقهما في بعض صفات النمو الخضري  تأثير حامض السالسيلك والمبيدين دسيس أكسبرت
 الى عدم وجود فروق معنوية في معدل ارتفاع نبات 2تشير نتائج التحليل االحصائي في جدول : لنبات البروكلي

بيدي لمفردهما أو توافقهما مع م 1-ملغم لتر 200و 100البروكلي عند استخدام حامض السالسيلك بتركيزي 
ت . كذلك بينت النتائج ان هناك اختالفات معنوية في معدل المساحة الورقية لنباوسيفانتو برايمدسيس أكسبرت 

لى ، اذ ازداد معدل المساحة الورقية ليصل االسالسيلك المستخدمة قيد الدراسةالبروكلي باختالف تراكيز حامض 
على التوالي وبفارق  1-لتر ملغم 200و 100عند استخدام حامض السالسيلك بالتركيزين 2سم 727.3و 690.8

دل . اما فيما يخص دور المبيدات الكيميائية في التأثير على مع2سم 644.0معنوي عن معاملة المقارنة البالغة 
تو فانالمساحة الورقية لنبات البروكلي فقد أشارت النتائج الى تفوق المبيد دسيس آكسبرت معنويا  على المبيد سي

برت ، اذ بلغ معدل المساحة الورقية بالنسبة للنباتات المعاملة بمبيد دسيس أكسرنةبرايم اضافة لمعاملة المقا
لمعاملة المقارنة. اما  2سم 644للنباتات المعاملة بالمبيد سيفانتو برايم و 2سم 664.5مقابل  2سم 809.2

ية و جود اختالفات معنبالنسبة لتأثير التوافق ما بين نوع المبيد وتراكيز حامض السالسيلك المستخدمة فنالحظ و 
، اذ نالحظ تفوق معاملة التداخل الثنائي المتضمنة استخدام مبيد دسيس بين معظم المعامالت المستخدمة

. 2سم 829.3من حامض السالسيلك في اعطاء اعلى معدل للمساحة الورقية بلغ  1-ملغم لتر 100أكسبرت مع 
امالت التداخل الثنائي المتضمنة استخدام مبيد دسيس وبفارق معنوي عن معظم المعامالت االخرى باستثناء مع

من  1-ملغم لتر 200و 100مع  مبيد سيفانتو برايممن حامض السالسيلك و  1-ملغم لتر 200أكسبرت مع 
 على التوالي. 2سم 777.1و 714.5و 762.6حامض السالسيلك والذي بلغ معدل المساحة الورقية لكل منها 

الى وجود كفاءة جيدة لحامض السالسيلك في زيادة معدل الوزن الجاف للمجموع  2أظهرت النتائج في الجدول 
  1-غم نبات 258.9الخضري لنبات البروكلي اذ ازداد معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري ليصل الى 

من  1-ملغم لتر 200مقارنة مع معاملة  1-ملغم لتر 100بالنسبة للنبات المعامل بحامض السالسيلك بتركيز 
، كما أكدت نتائج نفس الجدول الى ان استخدام 1-غم نبات 266.8الحامض والذي بلغ معدل الوزن الجاف فيها 
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-غم نبات 345.8مبيد سيفانتو برايم قد زاد من معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري وبشكل معنوي ليصل الى 

أثير التوافق ما بين نوع المبيد وتراكيز لمعاملة مبيد دسيس أكسبرت، في حين كان لت 1-غم نبات 305.1مقابل  1
 100، اذ يالحظ ان استخدام مبيد سيفانتو برايم بالتوافق مع التركيز سالسيلك المستخدمة تأثيرا معنوياحامض ال
، 1-غم نبات 529.4من حامض السالسيلك قد زاد من معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري الى  1-ملغم لتر

معدل وزن جاف  1-ملغم لتر 100في حين اعطت معاملة دسيس أكسبرت مع حامض السالسيلك بتركيز 
الى ان تراكيز حامض السالسيلك المستخدمة قيد  2. تظهر نتائج جدول 1-غم نبات 420.4خضري فيها 

تفوقت  معنوي، اذ الدراسة لعبت دور مهم في زيادة معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري لنبات البروكلي وبشكل
غم  113.5في اعطاء اعلى معدل وزن جاف بلغ  1-ملغم لتر 200معاملة الرش بحامض السالسيلك بالتركيز 

اال انها  1-غم نبات30.5قياسا مع معاملة المقارنة والذي بلغ معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري فيها  1-نبات
. اما 1-غم نبات 87.6حيث بلغ معدل الوزن الجاف فيها  1-رملغم لت 100لم تختلف معنويا عن معاملة التركيز 

فيما يخص تأثير نوع المبيد في معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري فنجد من خالل بيانات التحليل االحصائي 
فيما انخفض هذا  1-غم نبات 162.2في اعطاء اعلى معدل بلغ  بمبيد دسيس اكسبرت تفوقا واضحا للمعاملة

. وبالرجوع الى نتائج التداخل الثنائي نجد ان معاملة 1-غم نبات 116.9المعدل عند معاملة سيفانتوبرايم الى 
من حامض السالسيلك قد اعطت اعلى معدل وزن جاف بلغ  1-ملغم لتر 200استخدام مبيد دسيس اكسبرت مع 

مع  مبيد سيفانتو برايمعند معاملة  1-غم نبات 576.، في حين انخفض المعدل ليصل الى 1-غم نبات 127.1
لحامض السالسيلك. يالحظ ان هناك زيادة معنوية في كل من المساحة الورقية والوزن الجاف  1-ملغم لتر 200

للمجموعين الخضري والجذري عند معاملة حامض السالسيلك قد يعود السبب في ذلك الى الدور الهام الذي يلعبه 
في زيادة االنقسام الخلوي داخل النبات وخاصة  عند القمم المرستيمية يرافقها زيادة  في  حامض السالسيلك

امتصاص الماء من قبل الخاليا وبالتالي زيادة محتواها البروتوبالزمي مؤدية الى زيادة حجمها باإلضافة الى 
ى زيادة المساحة السطحية الفاعلية الكبيرة لحامض السالسيلك في تنشيط التمثيل الكربوني وينعكس ذلك عل

 كفتح وغلقالنبات  داخل يولوجيةالعمليات الفس توازن في سالسيلك الـ(، كما يساهم حامض 6وانسجة ذلك النبات )
منها وغير الحيوية إضافة الحيوية  ات المختلفةجهادالنتح ومقاومة اإلعملية يونات و متصاص اآلزيادة إالثغور و 

إضافة الى ذلك فأن لحامض  .((1 والسكريات واألحماض األمينية المركبات الفينولية زيادة الى دورِه في
السالسيلك دورا  رئيسا  في المحافظة على سالمة واستقرار االغشية الخلوية للنبات وبالتالي تنظيم عملية البناء 

شيط نمو المجموع الجذري الضوئي وزيادة امتصاص العناصر المغذية للنبات من التربة وبالتالي يؤدي الى تن
 .(11) وينعكس ذلك ايجابيا  على نمو اجزاء النبات وزيادة الوزن الجاف للمجموعين الجذري والخضري للنبات

ُيشاهد في النتائج تأُثر النمو الخضري لمحصول لبروكلي إيجابيا  بمعاملة المبيدات الكيميائية لوحدها او كذلك 
بالتداخل مع حامض السالسيلك قياسا  مع معاملة المقارنة وذلك نتيجة  لدور المبيدات الكيميائية في التقليل من 

لمبيدات دورا  وقائيا  فعاال  في الحد من اضرار تغذية الكثافة العددية لحشرة من الخوخ االخضر وبالتالي لعبت ا
الحشرة على العصارة النباتية وتقليل الندوات العسلية الموضوعة من قبل حشرة المن وبالتالي التخلص من تجمع 
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الغبار واالعفان السوداء على اسطح اوراق النبات والمحافظة على فسيولوجية النبات والقيام بفعاليته الحيوية 
صورة طبيعية مثل امتصاص المواد الغذائية وعملية البناء الضوئي وانعكاس ذلك على تنشيط النمو الخضري ب

لنمو ا بعض صفات في تحفيز Imidaclopridحول دور مبيد  رما ذكالى  تتفق هذه النتائج .(13للنبات )
 (.17المن على نبات القطن ) مكافحة حشرة عند والمساحة الورقيةالوزن الجاف الخضري مثل ارتفاع النبات و 

 .روكليتأثير السالسيلك والمبيدين دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم وتوافقهما في بعض صفات نمو الب 2جدول 

 ارتفاع النبات المعامالت

 )سم(

 مساحة ورقية

 (2)سم

 وزن جاف /

 خضري )غم(

 وزن جاف /

 جذري )غم(

حامض  1-ملغم لتر 100

 ساليسليك

63.6 690.8 258.9 87.6 

حامض  1-ملغم لتر 200

 ساليسليك

59.3                                  727.3 266.8 113.5 

  0.2مبيد دسيس أكسبرت 

 1-مل لتر

63.6                                  809.2 305.1 162.2 

 0.6مبيد سيفانتو برايم 

 1-مل لتر

62.7                                   664.5 345.8 116.9 

سالسيلك + دسيس  100

 أكسبرت

60.2 829.3          420.4 125.9 

سالسيلك + دسيس  200

 أكسبرت

63.7 762.6 366.2 127.1 

سالسيلك + سيفانتو  100

 برايم

61.2                714.5                     529.4 84.5 

سالسيلك + سيفانتو  200

 برايم

61.3                 777.1          385.8            76.5 

Control 54.6                  644.0          197.0            30.5 

L.S.D. P<0.05 n.s 71.1 120.5 31.0 

تأثير حامض السالسيلك والمبيدين دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم وتوافقهما في بعض الصفات الكيميائية لنبات 
على  1-ملغم لتر 200 الى تفوق معاملة حامض السالسيلك بتركيز 3أظهرت النتائج في جدول : البروكلي

% 8.3)النسبة المئوية الصلبة الذائبة الكلية( في االوراق بلغت  .T.S.Sمعاملة المقارنة معنويا  في اعطاء نسبة 
معدل  بإعطائهاحامض السالسيلك  من 1-ملغم لتر 100%، واختلفت كذلك عن معاملة التركيز 6.2مقابل 

T.S.S.  كما بينت نتائج التحليل وجود اختالفات معنوية في معدل 7.7فيها .%T.S.S.  ألوراق نبات
البروكلي بالنسبة للمعامالت المعاملة بمبيد دسيس أكسبرت او مبيد سيفانتو برايم. أما بالنسبة لنتائج التوافق ما 

سيس أكسبرت وسيفانتو برايم لم تختلف معنويا فيما بينهما واعطت معاملة بين حامض السالسيلك والمبيدين د
لألوراق بلغ  T.S.S.من حامض السالسيلك مع مبيد سيفانتو برايم أعلى معدل  1-ملغم لتر 200استخدام 

من الحامض  1-ملغم لتر 100لألوراق عند معاملتي  T.S.S.% وهو اقل معدل توافق سجل 8.4% مقابل 8.6
 الى عدم وجود فروق معنوية ما 3مع مبيدي دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم. اشارت النتائج المبينة في جدول 

في زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية لألقراص الزهرية  1-ملغم لتر 200بين حامض السالسيلك بالتركيز 
%، واللذان 15.2فيها  T.S.S.لتي بلغت نسبة ا 1-ملغم لتر 100% على معاملة التركيز 15.3واعطى 

%. بالرجوع الى نتائج 13.7في الثمار بلغت  T.S.Sاختالفا معنويا عن معاملة المقارنة التي اعطت نسبة .
%. أما فيما 14.1متساوي بلغ  .T.S.Sالتحليل االحصائي لنفس الجدول نجد ان كال المبيدين قد اعطيا معدل 
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سيفانتو برايم نجد ان جميع كسبرت و ثنائي ما بين حامض السالسيلك ومبيدي دسيس أيخص معامالت التداخل ال
للثمار كان عند معاملة التداخل الثنائي ما  .T.S.Sمعامالت التداخل الثنائي قد اختلف معنويا وان اعلى معدل 

الى ان  3%. اتضح من الجدول 15.6من حامض السالسيلك مع سيفانتو برايم حيث بلغ  1-ملغم لتر 200بين 
هنالك اختالفات معنوية في صفة معدل نسبة الكلوروفيل الكلي في االوراق لنبات البروكلي باختالف تراكيز 
حامض السالسيلك المستخدمة قيد الدراسة، اذ ازداد معدل الكلوروفيل الكلي في اوراق النباتات المعاملة بحامض 

، بينما لم 1-ملغم لتر 200سباد لمعاملة  68.2سباد و 70.9ليصل الى  1-ملغم لتر 100السالسيلك بتركيز 
وبالنظر في نتائج نفس الجدول فإننا نجد ان  يكن لنوع المبيد أي تأثير معنوي في صفة معدل الكلوروفيل الكلي.

نا ، فقد تفوقت لمعامالت التوافق ما بين نوع المبيد وتراكيز حامض السالسيلك المستخدمة تأثيرا  معنويا  متباي
من حامض السالسيلك مع مبيد دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم في  1-ملغم لتر 100معاملتي التداخل الثنائي 

سباد على التوالي متفوقا بذلك على معاملة المقارنة التي  72.2و 72.3اعطاء اعلى نسبة كلوروفيل بلغت 
وجود فروق  جدولئج التحليل االحصائي الواردة في السباد. كذلك بّينت نتا 65.6اعطت اقل نسبة كلورفيل بلغ 

معنوية بين تأثير تركيزي الحامض في نسبة البروتين مع تفّوق معاملة التركيز الثاني واعطاء نسبة بروتين بلغ 
% للتركيز االول، أما بالنسبة لتأثير معاملتي المبيدات الكيميائية لم تختلف فيما بينهما، أما 11.8% و12.8
يتعلق بتأثير التوافق ما بين المبيدات الكيميائية وحامض السالسيلك فقد بينت النتائج في الجدول ذاته الى فيما 

% عند 15.7تفّوق جميع معامالت التوافق معنويا على معاملة المقارنة، اذ بلغت اعلى قيمة لنسبة البروتين 
% عند المعاملة 14.4س أكسبرت واقل قيمة مع مبيد دسي 1-ملغم لتر 100المعاملة بحامض السالسيلك بتركيز 

مع مبيد سيفانتو برايم، فيما انخفضت نسبة البروتين عند معاملة المقارنة لتصل الى  1-ملغم لتر 200بتركيز 
10.3.% 

و برايم وتوافقهما في بعض الصفات تأثير حامض السالسيلك والمبيدين دسيس أكسبرت وسيفانت 3جدول 
 البروكليالكيميائية لنبات 

 أوراق المعامالت

TSS 

 ثمار

TSS 

 كلورفيل

 سباد

 البروتين

 الكلي )%(

حامض  1-ملغم لتر 100

 ساليسليك

7.7                                   15.2 70.9 11.8 

حامض  1-ملغم لتر 200

 ساليسليك

8.3                                        15.3 68.2 12.8 

  0.2أكسبرت مبيد دسيس 

 1-مل لتر

6.6           14.1             70.5                   10.7 

 0.6مبيد سيفانتو برايم 

 1-مل لتر

7.1            14.1             68.2                   11.0 

سالسيلك + دسيس 100

 أكسبرت

8.4 15.4 72.3 15.7 

سالسيلك + دسيس 200

 أكسبرت

8.5                                         15.5 69.6 15.1 

سالسيلك + سيفانتو  100

 برايم

8.4            15.4             72.2                  14.7 

سالسيلك + سيفانتو  200

 برايم

8.6              15.6                             68.3 14.4 

Control 6.2                         13.7 65.6                 10.3 

L.S.D. P<0.05 0.3                                              0.1 2.4 0.4 
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ى ان الفاعلية الكبيرة لحامض السالسيلك في تحسين بعض المؤشرات الكيميائية لنبات البروكلي وذلك لقدرته عل
ذور النترات وانزيمات البروتينات وحمايتها من التأكسد بالمحافظة عليها من تأثير الجتنشيط عمل انزيم مختزل 

(. فضال  عن ذلك فإن حامض السالسيلك يساعد في زيادة 5الحرة باإلضافة الى زيادة كفاءة التمثيل الضوئي )
ية والمحافظة على االغشية الخلو نسبة النتروجين والبروتين وكذلك تنظيم امتصاص العناصر الغذائية من التربة 

(. كما ان لحامض السالسيلك دورا  اساسيا  في منع فقدان االوكسينات 3وبالتالي زيادة مؤشرات النمو )
 والسايتوكاينينات التي تعمل على زيادة نمو النبات عن طريق تنظيم االنقسام الخلوي وبالتالي تحسين تصنيع

مواد نسبة ال زيادةسبب  وقد يعزى (. 22كاربون وبناء البروتينات في النبات )المواد الغذائية مثل النتروجين وال
وذلك من خالل صفات النمو الخضري  تحسينلك في يحامض السالسالى دور  .T.S.Sالصلبة الذائبة الكلية 

 .في النبات عةربوهيدرات المصنّ االكتركيز الضوئي وزيادة  البناءعملية  تحفيز

: وتوافقهما في بعض صفات حاصل نبات البروكليودسيس أكسبرت وسيفانتو برايم  كتأثير حامض السالسيل
عدم وجود فروقات معنوية في صفة معدل قطر القرص الزهري لنبات  4بينت نتائج التحليل االحصائي بجدول 

قد اعطى اعلى معدل  1-ملغم لتر 100المستخدمان لحامض السالسيلك، اال ان التركيز  بالتركيزينالبروكلي 
الذي بلغ معدل قطر القرص الزهري فيها  1-ملغم لتر 200سم متفوقا  بذلك على التركيز  18.0زهري بلغ  قطر

سم، اما بالنسبة لتأثير نوع المبيد في معدل القطر الزهري فلم يكن هنالك اي تأثير معنوي ما بين كال  17.6
عامالت التوافق ما بين تراكيز حامض السالسيلك ونوع المبيد كذلك يشير الجدول ذاته الى ان م المبيدين.

الكيميائي اغلبها لم تختلف معنويا  فيما بينها، على الرغم من ذلك فإن معاملة التداخل الثنائي ما بين مبيد دسيس 
من حامض السالسيلك قد اعطت اعلى معدل قطر زهري لنبات البروكلي بلغ  1-ملغم لتر 100أكسبرت مع 

سم لمعاملة المقارنة والتي  16.5سم مقابل  18.5ـــــــ  17.1بين  سم في حين تراوحت بقية التوافقات ما 18.7
الى ان تراكيز حامض السالسيلك لها تأثيرات بارزة في  4معدل للقطر الزهري. اشارت نتائج جدول  أدنىسجلت 

معنويا  في اعطاء  1-ملغم لتر 200زيادة معدل وزن القرص الزهري لنبات البروكلي، فقد تفوقت معاملة التركيز 
على معاملة المقارنة التي اعطت اقل وزن قرص بلغ  1-غم نبات 742.8اعلى معدل لوزن القرص الزهري بلغ 

التي اعطت وزن قرص بلغ  1-ملغم لتر 100ي حين لم تختلف معنويا عن معاملة التركيز غم ف 547.8
. بينما لم يكن لنوع المبيد اي تأثير معنوي يذكر فيما بينهما، اال ان كال المبيدين قد تفوقا 1-غم نبات 721.7

ت التوافق ما بين نوع المبيد معنويا  على معاملة المقارنة. كما اظهرت نتائج التحليل االحصائي ان جميع معامال
عند معاملة توافق  1-غم نبات 725.2وتراكيز حامض السالسيلك قد زادت من معدل وزن القرص الزهري ليبلغ 

عند  1-غم نبات 632.8من حامض السالسيلك مع المبيد دسيس أكسبرت مقابل  1-ملغم لتر 100التركيز 
يس اكسبرت. كذلك يبن الجدول نفسه الى ان تراكيز حامض من الحامض مع مبيد ديس 1-ملغم لتر 200معاملة 

ملغم  200السالسيلك لها تأثيرات معنوية في زيادة معدل عدد اوراق نبات البروكلي، فقد تفوقت معاملة التركيز 
على معاملة المقارنة التي اعطت اقل  1-ورقة نبات 23.5معنويا  في اعطاء اعلى معدل عدد اوراق بلغ  1-لتر

التي اعطت  1-ملغم لتر 100في حين لم تختلف معنويا عن معاملة التركيز  1-ورقة نبات 15.8عدد ورق بلغ 
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. بينما لم يكن لنوع المبيد اي تأثير معنوي يذكر فيما بينهما، اال ان كال المبيدين 1-ورقة نبات 23عدد ورق بلغ 
معاملة المقارنة، كما اظهرت نتائج الجدول ان جميع معامالت التوافق ما بين نوع المبيد  قد تفوقا معنويا  على

عند معاملة توافق  1-ورقة نبات 24.9ليبلغ اعاله  عدد االوراقوتراكيز حامض السالسيلك قد زادت من معدل 
وراق في معامالت  من حامض السالسيلك مع المبيد دسيس أكسبرت مقابل اقل عدد 1-ملغم لتر 100التركيز 
من الحامض مع مبيد ديسيس اكسبرت. كذلك اوضح 1-ملغم لتر 200عند معاملة  1-ورقة نبات 19.9التوافق 

الجدول الى وجود اختالفات معنوية في كمية الحاصل الكلي لنبات البروكلي باختالف تراكيز حامض السالسيلك 
 30.9عند معاملة المقارنة الى  1-طن هكتار 26.7من المستخدمة قيد الدراسة، اذ ازداد معدل كمية الحاصل 

، وبالرجوع الى نتائج نفس 1-ملغم لتر 100عند معاملة النباتات بحامض السالسيلك بتركيز  1-طن هكتار
الجدول نجد انه لم يكن هنالك اختالفات معنوية في كمية الحاصل الكلي ما بين معاملتي دسيس أكسبرت 

نجد ان النباتات المعاملة بمبيد دسيس أكسبرت قد تفوقت معنويا على معاملة المقارنة  وسيفانتو برايم اال اننا
لمعاملة سيفانتوبرايم. في  1-طن هكتار 29.2مقابل  1-طن هكتار 31.0بإعطاء اعلى معدل كمية حاصل بلغ 

حين كانت جميع معامالت التوافق ما بين نوع المبيد وتراكيز حامض السالسيلك تأثيرا  معنويا  في زيادة كمية 
 100لمعاملة  1-طن هكتار 31.4الحاصل قياسا  بمعاملة المقارنة والذي بلغ اعلى معدل كمية الحاصل فيها 

-طن هكتار 29.2س اكسبرت واقل معدل حاصل لمعامالت التوافق بلغ من الحامض مع مبيد ديسي 1-ملغم لتر

الفاعلية الكبيرة  4مع مبيد سيفانتوبرايم. بيّنت نتائج التحليل الموّضحة في جدول  1-ملغم لتر 200لمعاملة  1
لحامض السالسيلك في تحسين بعض الصفات االنتاجية لمحصول البروكلي فقد يعود السبب في ذلك الى دور 

حامض في تنشيط عملية البناء الضوئي وتنشيط تكوين االحماض االمينية والنووية داخل النبات كما يساعد ال
على زيادة المحتوى الكاربوهيدراتي ويمنع اكسدتها وهذا ينعكس على تحسين الصفات الخضرية للنبات وزيادة 

نسبة بروتين وكاربوهيدرات الخاليا  (. باإلضافة الى اهمية حامض السالسيلك في ازدياد2الحاصل واالنتاج )
كما يرجع سبب  .النباتية وبالتالي يساعد على زيادة وزن االقراص الزهرية وانعكاسها على زيادة الحاصل الكلي

التأثير المعنوي للمبيدات الكيميائية لوحدها أو بالتوافق مع حامض السالسيلك في كمية الحاصل ووزن وقطر 
عليتها الكبيرة في خفض اعداد حشرة َمن الخوخ االخضر والمحافظة على نبات البروكلي القرص الزهري نتيجة  لفا

من اضرارها التي قد تنتج عن طبيعتها التغذوية على اوراق وثمار النبات معززة  لدور حامض السالسيلك في 
ايجابيا   مما ينعكس ذلك تحسين النمو الخضري ودعم اجزاء النبات الى القيام بوظائفها الحيوية على الوجه السليم

 حاصل النبات. على نمو و 

 

 

 



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

287 

 

تأثير حامض السالسيلك و المبيدين دسيس أكسبرت وسيفانتو برايم وتوافقهما في بعض صفات 4 جدول 
 حاصل نبات البروكلي.

 قطر القرص المعامالت

 )سم(

 وزن القرص

 )غم(

 عدد األوراق

         1-نبات

 الحاصل

 1-هـطن 

حامض  1-ملغم لتر 100

 ساليسليك

18.0                  721.7          23.0             30.9 

حامض  1-ملغم لتر 200

 ساليسليك

17.6                   742.8            23.5             29.7 

  0.2مبيد دسيس أكسبرت 

 1-مل لتر

18.6 696.6 22.0 31.0 

 0.6مبيد سيفانتو برايم 

 1-مل لتر

18.0                                        691.4 17.6   29.2 

سالسيلك + دسيس 100

 أكسبرت

18.7                                725.2 24.9             31.4 

سالسيلك + دسيس 200

 أكسبرت

17.1                      632.8     19.9                 31.3 

سيفانتو سالسيلك +  100

 برايم

18.5                   701.1                       20.6 30.8 

سالسيلك + سيفانتو  200

 برايم

18.1                   691.3             20.5            29.2 

Control 16.5                   547.8                       15.8 26.7 

L.S.D. P<0.05 1.2                                             59.1  5.1  2.7 

وتوافقهما مع  1-مل لتر 0.6 برايم سيفانتوو  1-مل لتر 0.2ديسيس اكسبرت مبيدي لرش  ان: اتاالستنتاج
 )Sulzer(األخضر ايجابي في مكافحة حشرة من الخوخ  أثر ذات 1-ملغم لتر 200و 100حامض الساليسليك 
Myzus persica  على نبات البروكليBrassica oleracea var. Italicaالنتائج في  أفضل ال، وسج

 .مكوناته قياسا  بمعاملة المقارنةوالحاصل و  الكيميائيةالخضرية و الصفات  وبعضمكافحة الحشرة 
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