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 Trichodermaدراسة تأثير معاملة نبات التبغ صنف البرلي بفطر 

harzianum  ضد مرض الساق األسود 

 (1)طارق حسنو  (2)رامز محمدو  (1)محمود حسن

 سورية.، الالذقية،كلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم وقاية النبات .(1)
 .ريةسو ، الالذقية،كلية الزراعة، جامعة تشرين، قسم علوم األغذية(. 2)

 ( whatslove333@gmail.com . البريد االلكتروني:طارق حسن) * للمراسلة: م. 

 21/22/2020تاريخ القبول:    22/22/2222تاريخ االستالم: 

 ملخص
يرما معاملة نباتات التبغ صنف البرلي بفطر التريكودل االيجابي ثراألبينت هذه الدراسة 

Trichoderma harzianum  مرض الساق  إزاءلمقاومة الجهازية المكتسبة لكمحرض
بعض  في ,Phytophthora parasitica var. nicotianaeاألسود المتسبب عن الفطر

اإلنتاجية )وزن رطب وجاف(  فيلورقة التبغ البرلي الجافة, و فيزيائية والكيميائية الصفات ال
ن أن أفضل الطريقتين كانت المعاملة بطريقة الري إذ زادت بطريقتي الري والرش. وتبي

بطريقة  T. harzianumالنسبة المئوية للكثافة الظاهرية لألوراق الجافة المعاملة بالفطر 
, ووصلت نسبة النيكوتين %23.62مقارنة بالشاهد السليم  %52.44إلى الري وصلت 

 %2.24ل نسبة مئوية للكلور , وأعطى أق%2.14 إلى مقارنة بالشاهد السليم 2.22%
وهي صفة ايجابية, وزادت نسبة النتروجين البروتيني )البروتين(  %2.22مقارنة بالشاهد 

, وأحدث ارتفاع في النسبة %22.56بالمقارنة مع الشاهد السليم  %22.32المئوية إلى 
د السليم مقارنة بالشاه %2.26 بنسبة (NPNالمئوية للمواد النتروجينية غير البروتينية )

بطريقة الري متوسط  T. harzianumأما اإلنتاجية فقد زادت المعاملة بالفطر . 2.24%
كما  %614.43غ مقارنة بالشاهد السليم  364.22الوزن الرطب ألوراق النبات الواحد إلى 

غ مقارنة الشاهد السليم  33.6زاد من متوسط الوزن الجاف ألوراق النبات الواحد إلى 
 غ. 52.5

 Trichodermaالكثافة الظاهرية, النيكوتين, الكلور, الوزن الجاف,  ت مفتاحية:كلما

harzianum ,Phytophthora parasitica var. nicotianae البرلي , نبات التبغ. 
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 مقدمة:ال
في يدخل  كونهمن المحاصيل االقتصادية الصناعية الهامة على مستوى العالم  Nicotiana tabacum Lيعد التبغ      

يسهم التبغ في تحقيق  وفي سورية (Naidu, 1999; Fowler, 1998) السياسات المالية واالقتصادية للعديد من البلدان.
الزراعة وحتى من بالمحصول عدد الكبير من العائالت لتشغيل  إضافةوأرباح وعائدات كبيرة  الدولة,لخزينة  إيرادات
 .(2222)زهيري, , التسويق

المتسبب عن الفطر  مرض الساق األسود ديعو لعديد من األمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية, يصاب التبغ با     
Phytophthora parasitica (Dast) var. nicotianae (B.de Haan)Tucker (P .p var nicotianae)  من

 ,Hernandez et al)ة اقتصادية كبير أهم األمراض الفطرية التي تصيب التبغ في المشتل والحقل, ويسبب خسائر 

لمرض الساق األسود تلون الجذور أهم األعراض المميزة  ,Oomycetes. وهو فطر يتبع صف الفطور البيضية (2010
 ر المقطع الطولي للساق المصاب تعفن اللب وتحوله إلى أقراص منفصلةظه  المصابة بلون أسود بشكل كلي أو جزئي, وي  

(Reynolds and Michael., 2006; Pratt, 20080202حسن,  ؛ .) 
المكافحة الكيميائية كمشتقات الميتاالكسيل واستخدام , إدارة المرض من خالل تكامل اإلجراءات الزراعية يمكن     

(Lucas,1975; Shew and Lucas ,1991; Mila and Radcliff, 2014; De Beer and Terblanche 2011 

أظهر النوعان  فقد(, Sullivan et al., 2005اإلجراء األكثر فاعلية ) يعتبر هذا إذنباتات مقاومة استخدام و  ,(
Nicotiana longiflora وN. Plumbaginifolia مقاومة للفطرP .p .var nicotianae (Todd, 1981) . كذلك

التأثيرات البيئية زدياد الملحوظ في مستوى األمان و كبديل للمبيدات الصناعية الكيماوية نتيجة لال الحيويةالمكافحة  تستخدم
والذي طور إلى منتجات  Trichoderma sppهو فطر التريكوديرما  استخداما   الحيويةومن أكثر عوامل المكافحة , األقل

أن  0220ورفاقه  Geوقد وجد  ,(Harman, 2000مكافحة حيوية بشكل تجاري تستخدم في الحقول والبيوت المحمية )
على  %.9و  %6.79بنسبة  والحقل في البيوت الزجاجية P .p. var. nicotianaeالتريكوديرما قد استطاع أن يكافح 

على منع نمو الفطر   Trichoderma harzianumالقدرة العالية للفطر 0202عام   Singh &Islam التوالي, و بي  ن
Phytophthora nicotianae.  للبيئة لرفع مقاومة كما تستخدم المقاومة المستحثة أيضا  كنوع من المكافحات الصديقة
تعبير عن آليات الدفاع الطبيعية في النبات المحرضة على أنها عرَّف المقاومة المستحثة ت  النباتات ضد هجوم الممرضات و 

 ;Kuc, 1987; Schonbeck et al.,1993; Schneider et al.,1996مختلف الممرضات ) إزاءبعوامل خارجية 

Benhamou and Picard,1999; Kuc, 2001 تقابل المقاومة المستحثة في النبات عملية التلقيح أو التحصين في .)
الفطور غير الممرضة على تحفيز المقاومة الجهازية تعمل بعض  (.Hammerschmidt et al.,2001الحيوان.)

 .Tة حديثا  للفطر إذ ت عد آلية المقاومة المستحثة جهازيا  من اآلليات المكتشف T. harzianumالمستحثة كفطر التريكوديرما 

harzianum  وتعتمد على تنشيط جزيئات استحثاث كيماوية ,Elicitor molecules (E.M)  , أو بواسطة كائنات حية
 .(De Meyer et al.1998) دقيقة غير ممرضة
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اض في مكافحة األمر  , يتميز بتكلفته المنخفضةعامل مكافحة حيوية Trichoderma Sppفطر التريكوديرما  يعد     
اإلنسان والحياة البرية, فهو آمن وفعال في كل من  فيالمفيدة وال  في األحياءليس له تأثيرات و  ,الفطرية الجهازية المختلفة

التربة أو أجزاء من النبات بسبب نموه السريع,  يمكنه غزو ,وال يتراكم في السلسلة الغذائيةتحكم بها, البيئات الطبيعية والم
الممرضات, ويشجع على تطور النبات, ويحفز آليات دفاعية في النبات  تثبيط نموة تستطيع كما ينتج مضادات حيوي

(Saba et al. 2012; Prisa, 2011)  كما يمكنه استحثاث( المقاومة الجهازية في النباتDe Meyer et al.,1998 )
بديلة عن النباتات  إستراتيجيةأن تكون  إذ إن تنشيط ردود الدفاع عند النباتات عن طريق زيادة النشاطات األنزيمية يمكن

  .(Harman et al., 2004الممرضات, )للوقاية من المعدلة وراثيا  
 Haعلى إنتاجية المحاصيل المعاملة به فقد أكد كل من  Trichoderma harzianumأما بالنسبة لتأثير الفطر      
ة المحاصيل على زيادة إنتاجي Trichoderma harzianumقدرة الفطر 1987  عام وآخرون  Sivan و2010 عام 

 .المعاملة بها
 :Apparent density الكثافة الظاهرية لورقة التبغ -

ترتبط هذه الصفة الفيزيائية المهمة بتركيب أو بنية ورقة التبغ وبمقدار احتوائها على المركبات الكيميائية النوعية.      
أما األوراق ذات الكثافة الظاهرية  ,مرتفعة تكون ألوانها غامقة )أوراق كثيفة(أوراقها بكثافة ظاهرية  سمفالتبوغ التي تت

المنخفضة فتعطي ألوانا  فاتحة أو باهتة. وبشكل عام فإن كثافة ومحتوى أوراق التبغ تزداد بدءا  من األوراق القاعدية باتجاه 
صفرار, وتزداد كثافة وراق لتصبح أكثر ميال  لالاألوراق العلوية على محور الساق الرئيسية حيث يحدث تغير في بنية األ
 (Davis and Nielsen,1999; Tso,1990) العصيبات مما يدل على احتوائها على نسبة أعلى من المركبات العضوية.

 : Chemical Contentsتقدير بعض المحتويات الكيميائية في أوراق التبغ الجافة -
أن حدود  1990عام  Tsoفقد وجد  كيميائية في أوراق التبغ البرلي الجافة, بعض المحتويات نت المراجع نسببيَّ      

دور سلبيا  في نوعية محصول التبغ ب تسهموأن زيادتها عن هذه الحدود  % 2-2.4الكلور في ورقة التبغ البرلي يتراوح بين 
 .Tso))وريد ضمن منطقة االحتراق بسبب تكوين األمالح غير الذوابة للكل االحتراق ألوراق التبغلتدني في صفة نتيجة 

1990; Pace et al. 2018,  أما النتروجين البروتيني فإن ارتفاع نسبته في أوراق التبغ البرلي يعتبر أمرا  إيجابيا  إذ يحسن
المركبات البروتينية  عدسفنجي المرغوب المتصاص مواد التعسيل خالل مرحلة الصناعة, وتمن سماكة الورقة وقوامها اإل

زيادة نسبته و  ,أهم المركبات النتروجينية ضمن ورقة التبغ البرلي مما ينعكس بشكل إيجابي على نوعية األوراق الجافة من
في تحرير نكهات غير مرغوبة في المنتج النهائي من  إلسهامهالمستويات مرتفعة تدل على تدني نوعية أوراق التبغ الجافة 

 Davis and) هنفس وأكد المصدر ,(Davis and Nielsen, 1999; Tobacco research bord, 1994) السجائر

Nielsen, 1999). أن زيادة النسبة المئوية للمواد النتروجينية غير البروتينية(NPN ) في األوراق الجافة دليل سلبي
 -07.2بين الجافة  األوراقالنسبة المئوية للنيكوتين في  Tso 0662حدد و  .واضح على تدهور في نوعية أوراق التبغ

 – 2.22ما بين  ابلغاريالبرلي في نسبة النيكوتين في نباتات التبغ  2223عام  Nikolovaو  Drachev. وحدد2704
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فقد حددوا النسبة المئوية للنيكوتين في األوراق الجافة لنبات التبغ صنف  2224عام  آخرون و  Tayoubأما  ,6.23%
 .%6البرلي في سورية بأقل من 

 :هدافهوأ البحث أهمية
نظرا  لألضرار الكبيرة التي يسببها استخدام المبيدات الكيميائية, على اإلنسان والبيئة, ونظرا  لغياب فاعلية هذه      

على التبغ البرلي بسبب تشكيل مقاومة إزاءها, ورغبة في إنتاج مواد عضوية خالية المركبات في كبح مرض الساق األسود 
ميز بنوعية جيدة, فقد هدف البحث إلى دراسة تأثير معاملة نبات التبغ البرلي بالفطر من األثر المتبقي للنبات, وتت

Trichoderma harzianum  في كبح الفطر المسبب لمرض الساق األسودPhytophthora parasitica (Dast) 

var. nicotianae (B.de Haan)Tucker ية التبغ البرلي في الذي يصيب التبغ البرلي من جهة, وأثره في إنتاجية ونوع
 سورية من جهة أخرى.
 مواد البحث وطرائقه:

 :التجربة الحقلية
عن م 24مزرعة وادي الدالي التابعة لقرية سمريان منطقة الصفصافة محافظة طرطوس )ارتفاع أجري البحث في      

كغ  64دونم و  كغ يوريا/ 64) ومعدني طن/ دونم( 4) سطح البحر(, جهزت األرض بما تحتاجه من سماد عضوي 
كغ بوتاس/ دونم( وفقا  لتحليل التربة تم القيام به في مخبر تحليل التربة التابع للبحوث الزراعية  24فوسفور/ دونم و 

يوما  من تاريخ  60, تمَّ التشتيل عندما وصلت الشتول إلى المواصفات المناسبة للتشتيل بعمر بطرطوس )بيت كمونة(
حيث  أوراق والخالية من أي أعراض ظاهرية ألي مرض 6سم وعدد األوراق  12بطول كانت و زراعة البذور في المساكب، 

-Split/ المنشقة -تصميم القطع المنشقةل ا  وفقم وذلك 2سم وبين كل مكرر وآخر  32المسافة بين كل نبات والذي يليه 

Split- Design/ (.2226نباتات )خدام,  22كل مكرر  بثالث مكررات  
 ,Burley 21, Rodesy Tobacco :(Br21)روديسي 00صنف التبغ البرلي  أستخدم في التجارب, باتية:المادة الن -

R) ( طول متوسط  ورقة, 02 -09عدد األوراق على النبات و سم, 062 -0.1 نباتاته بين متوسط طوليتراوح صنف  وهو
, ويزرع في السهول الساحلية تربة خصبةيحتاج إلى  لون األوراق أخضر فاتح يميل إلى االصفرار.سم,  92-12الورقة 

تكتسب األوراق بعد التجفيف اللون  نبات / المتر المربع. 071-0تتراوح بين كثافة نباتية , بشكل مروي وبوالداخلية لسورية
في حال عدم قطع النورة  %0-071الكستنائي. األنسجة متماسكة, ومرنة, ورقيقة, والرائحة والطعم مميزان. والنيكوتين 

 (.022) الخضر ورفاقه, الزهرية.
 Trichoderma harzianumبالفطر  المعاملة -

 رشا  على المجموع الخضري بمعلق فطر 0/9/0209الري والرش بتاريخ طريقتين تمت معاملة النباتات بالفطر ب     

Trichoderma harzianum  معتمدة في مخبر )عزلة محلية حصل عليها من مخبر األعداء الحيوية في الالذقية وهي
الري بإجراء تم مل/ نبات, و  02بمعدل  (مديرية زراعة طرطوس -دائرة المكافحة الحيوية -تربية وإنتاج فطر التريكوديرما

وذلك بعد الري حتى ال يتم غسيل لألبواغ في  بوغة/مل( 902مل/ نبات من المعلق بتركيز ) 02سقاية كل نبات باستخدام 
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)ح ضر  أيام 0وذلك قبل اإلعداء بالفطر الممرض ب  (0220أبو عرقوب,  ; Abraham, 2005) حال تم قبل الري 
ليتر ماء  0في  بعمر أسبوع Trichoderma harzianumالمعلق بحل طبق بتري حاوي على مستعمرة نقية من الفطر 

من الماء  مل 02بـ الشاهد  . وعوملالوصول للتركيز المطلوب( المعلق حتى خففو عبر ورق ترشيح  ترشحثم مقطر 
 (0200)عتيق وآخرون ,وفقا   مل 02 ب للجذور ا  ريالمقطر بطريقة الرش, و 

 :Phytophthora parasitica var. nicotianaeبالفطر الممرض  اإلعداء -

)قطر بإضافة قرص  Trichoderma harzianumالمعاملة بفطر من  ساعة 22 بعدأعديت النباتات بالفطر الممرض 
 ;Tashkoski. 2013بالماء. ) تبالتراب ثم رطب غطيت ,في حفرة بجانب الجذرالفطر الممرض سم( من مستعمرة 2

Dimitrieski et al. 2013) 
 قطاف األوراق وتجفيفها: -

يوم من بداية التشتيل لنباتات كل معاملة من  42 -52عمليات القطاف في مرحلة النضج الفيزيولوجي بعد  أجريت      
المؤسسة  وفقا  لتوصياتأوراق من كل نبات/ لكل قطفة. جففت أوراق كل معاملة على حدا  4-5دل معامالت التجربة بمع

حتى تغير لون األوراق من األخضر الفاتح إلى  تستمر ابمرحلة التصفير و  تفي الهواء )تجفيف بالظل( بدأالعامة للتبغ 
يوما ،  22-22وكوالتي المطلوب وتستمر من تكتسب األوراق اللون الش امرحلة تجفيف الصفيحة وفيه تلتهااألصفر، 

 (2226 )خدام, يوما . 22-24 تهامرحلة تجفيف الضلع الرئيسي ومدوأخيرا  
وتمت المقارنة مابين المتوسطات باستخدام  GenStat-12التحليل اإلحصائي للت النتائج إحصائيا  باستخدام برنامج ح  
 .%2عند مستوى معنوية  LSD أقل فرق معنوي  ختبارا

 المؤشرات المدروسة:
 (Davis and Nielsen,1999; Tso,1990) الصفات الفيزيائية لورقة التبغ الجافة: -1
على  مسبر معدنيبواسطة دوائر  2 من كل ورقة وأخذ ,أوراق من كل معاملة 02 تحساب الكثافة الظاهرية أخذ     

وضعت في جفنة  0سم 42704دائرة  22 ـحة الكلية لتكون المساوبذلك  )تسمى زونبا( سم079شكل أنبوب قطره الداخلي 
 حسب الكثافة من خالل القانون: لمدة ساعة, °س 021على حرارة معروفة الوزن ومن ثم وضعت في المجفف 

 (/ المساحة الكلية 022×الكثافة الظاهرية = )الفرق 
 وزن الجفنة الفارغ )وزن جاف( -الفرق= الوزن الجفنة بعد التجفيف

  22× 0ر πلكلية = المساحة ا

 : Chemical Contentsالتبغ الجافة ةورقلالكيميائية  الصفات -2
في مخبر التحاليل الكيميائية في المؤسسة العامة للتبغ في الالذقية  ةالم جففلعينات لالتحاليل الكيميائية أجريت        

إحصائيا  النتائج حللت  (.A,O,A,C., 2005) مع بعض التعديالت(Aurand et al., 1987)  ـالرميلة( وفقا  ل -)جبلة
 أقل فرق معنوي  ختباراوتمت المقارنة مابين المتوسطات باستخدام , GenStat-12باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

LSD  2عند مستوى معنوية%. 
 (: )بطريقة المعايرة(Clتقدير الكلوريد )
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مل  6ضمن بوتقة ثم يضاف لها  تضعفة لكل عينة, طحنت وو من األوراق المجفمغ  222خذ أ تهيئة العينة وهضمها:
 فيضالمدة أربع ساعات ثم  ºس 422الدرجة  ندضمن مرمدة ع توتجفف على اللهب ثم وضع %3من خالت الكالسيوم 

ماء مقطر دافئ )ساخن( إلى العينة ثم يرشح محول العينة ضمن دورق معياري ويغسل القمع مع ورقة  مل  24حوالي 
نقطة من دليل  2يضاف حوالي ثم  مل. 42عدة مرات بالماء المقطر الساخن حتى يصل حجم محلول العينة إلى  الترشيح

على اللون األحمر الذي يدوم  حتى الحصولعياري  2.22يعاير المحلول بنترات الفضة  و %4كرومات البوتاسيوم 
 ثوان مع الرج. 4ألكثر من 

 وتحسب النسبة المئوية للكلور:

 

 
Vوزن  : نسبة مئوية.222, : وزن الكلور المكافئ64.4, : عيارية النترات2.22, جم نترات الفضة المستهلكة )مل(: ح

 العينة: يكون بعد طرح الرطوبة )مغ(.
 )بطريقة كلداهل( تقدير نسبة البروتين )النتروجين البروتيني(:

بعد اكتمال الهضم , %12امض الكبريت المركز ح باستخدامهضم البروتين الطويل إذ النتروجين بطريقة كلداهل  ق در
األمونيا من كبريتات األمونيوم بإضافة ماءات الصوديوم مع التسخين حيث تتجمع للتخلص من تقطير العملية  تجر 

فتتشكل بورات األمونيوم التي تعاير كمرحلة نهائية بواسطة حمض كلور الماء   4PO3Hاألمونيا مع حامض الفوسفوريك 
HCL سي بوجود دليل مناسب لتحديد نقطة نهاية المعايرة.القيا 

 ثم تحسب النسبة المئوية لنتروجين البروتينات بتطبيق العالقة التالية:
 = 

 2.2ع: عيارية الحمض=  من حمض كلور الماء المستهلك بالمعايرة. ليترلي: ح: الحجم بالمحيث أن
 .يللغرامو: الوزن الجاف خالي من الرطوبة بالم مغ نتروجين. 25حتوي : كل ميليمكافئ أمونيا ت25

 نجد أن المعامل البروتيني: N %09وبما أن البروتينات تحتوي حوالي سدس وزنها آزوت أي وسطيا  

 

  N ×9701=%وبالتالي:النسبة المئوية للبروتينات 
باستثناء غسيل المواد اآلزوتية غير البروتينية  نفسها عملالمواد اآلزوتية غير البروتينية تتم خطوات ال (NPN)لمعرفة 

 بحمض الخل وفي نهاية العملية برمتها يكون النتروجين المحسوب هو النتروجين الكلي وبالتالي:
NPN( =N % الكلي )- (N% البروتينات ) 

 )بالمعايرة( :تقدير نسبة النيكوتين -9
 مبدأ التقدير : -

اسطة مزيج )بنزن + كلوروفورم( بوجود ماءات الباريوم ثم يقدر النيكوتين في المستخلص تستخلص قلوئيدات التبغ بو 
 (.4HCLOبواسطة حمض عياري وهو )بروكلوريك أسيد 
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 :معادلةويتم حساب النسبة المئوية للنيكوتين بتطبيق ال

 222×النسبة المئوية للنيكوتين
 232× = ميللمكافئ 232× ع × حيث: ح 

وقورنت المتوسطات بحساب أقل  Genstat Release 12لت النتائج إحصائيا  باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي لح  
 بين المعامالت المدروسة. Least Significant difference (LSD 1% )فرق معنوي 

 النتائج والمناقشة:
 :( ألوراق نبات التبغ البرلياهريةالكثافة الظفي الصفات الفيزيائية )تأثير إضافة فطر التريكوديرما  -1

ضد مرض الساق  T. harzianum( التأثير االيجابي لمعاملة نباتات التبغ البرلي بالفطر 2ن من الجدول )يتبيَّ      
بطريقة الري الرتفاع في نسبة  T. harzianumالمعاملة بالفطر  أدتفة الظاهرية ألوراق التبغ البرلي إذ الكثا فياألسود 
مع وجود فروق  % 23.62 مقارنة بالشاهد السليم % 52.44الظاهرية ألوراق نبات التبغ البرلي وصلت حتى  الكثافة

نفسه الفطر بتاله المعاملة , % 64.14الشاهد المعدى بالفطر الممرض معنوية فيما بينها, وعدم وجود فروق معنوية مع 
معداة بالفطر الممرض كثافة الظاهرية ألوراق التبغ البرلي الهنا يمكن أن يعزى الزيادة في ال ,%62.24بطريقة الري  لكن

نتيجة لرد فعل النبات من خالل زيادة في لجننة الخاليا وبالتالي زيادة في سماكة الجدر الخلوية مما ينعكس إيجابا  على 
ولم نجد أي دراسة سابقة حول تأثير فطر التريكوديرما والفطر الممرض على الكثافة الظاهرية ألوراق  .الظاهريةالكثافة 

 .وتدل الزيادة في الكثافة الظاهرية لألوراق الجافة على نوعية ورق جيدة ذات محتوى جيد التبغ البرلي الجافة.
 الكثافة الظاهرية الوراق نباتات التبغ البرليعلى T. harzianum ( تأثير معاملة نبات التبغ البرلي بفطر1جدول )
 الكثافة الظاهرية العينة

 26.37a سليم  شاهد

Phytophthora 35.95 شاهد معدى بـb 

Trichoderma شاهد ري    42.1b 

Trichoderma شاهد رش    38.4b 

 40.55b ري  Phytophthora +Trichoderma فطر ممرض

 37.85b رش  Phytophthora +Trichoderma فطر ممرض

LSD 1% 5.72 

 المعامالت ذات االحرف المتشابهة اليوجد بينها فروق معنوية

 :لبرليوراق التبغ افي الصفات الكيميائية أل فطر التريكوديرما تأثير إضافة  -
)ري  املةوفقا  لطريقتي المع T. harzianum( التأثير الواضح للمعاملة بفطر التريكوديرما 2يالحظ من الجدول )     
 %2.1وصل أعالها عند المعاملة بطريقة الرش إلى إذ نسبة النيكوتين في أوراق التبغ البرلي الخاضع للتجربة,  في ورش(

وجود فروق و مع عدم وجود فروق معنوية فيما بينها,  %2.14مقارنة بالشاهد السليم  %2.22المعاملة بطريقة الري  تلتها
بين  1990عام  Tsoوهي جميعها ضمن الحدود التي وضعها  %2.23الممرض  بالفطر يلشاهد المعدامعنوية مع 

 Trichoderma harzianumوهذه الدراسة األولى لتأثير معاملة نباتات التبغ البرلي بفطر التريكوديرما  .2.11% -2.2
 على نسبة النيكوتين في أوراقها الجافة.
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أقل نسبة كلور  تبطريقة الري قد أعط T. harzianumكوديرما بفطر التري( أن المعاملة 2ويتبين من الجدول )     
مع عدم وجود فروق  %2.22هد السليم امقارنة بالش %2.22المعاملة بطريقة الرش  تهاوهي ميزة إيجابية تل 2.24%

ت نسبة يمكن القول أنه كلما ارتفع. % 2.24معنوية فيما بينها ووجود فروق معنوية مع الشاهد المعدي بالفطر الممرض 
 7ذوابة ضمن منطقة االحتراقالكلوريد غير اللجهة احتراق ورقة التبغ نتيجة تشكل أمالح هذه الصفة سلبية الكلور زادت 

(Tso, 1999)  ولم نجد أي دراسة تبين تأثير المعاملة بفطرTrichoderma harzianum  على نسبة الكلور في أوراقها
 الجافة
وهي نسبة  %24.22بالفطر الممرض وصلت إلى  يحظ ارتفاع في نسبته في الشاهد المعدفيالللبروتين أما بالنسبة      

مع وجود فروق  عالية وهنا يمكن اعتبارها صفة سلبية كونها تحرر نكهات غير مرغوبة في المنتج النهائي للتبغ )السجائر(
مقارنة  %22.32 بطريقة الري  T. harzianumبفطر التريكوديرما تاله المعاملة , معنوية بينه وبين باقي المعامالت

ولم نجد أي وهي صفة إيجابية جيدة ومرغوبة في أوراق التبغ. مع وجود فروق معنوية فيما بينها  %22.56بالشاهد السليم 
 على نسبة البروتين في أوراقها الجافة. Trichoderma harzianumدراسة سابقة تبين تأثير فطر 

دود حمقارنة بال (NPN)  (Non Protein Nitrogen)المواد النتروجينية غير البروتينية ويتبين أيضا  ارتفاع في نسبة 
 %2.24مقارنة بالشاهد السليم بطريقة الرش  T. harzianumبفطر التريكوديرما عند المعاملة  %2.21الطبيعية أعالها 

 .Tالمعاملة بفطر التريكوديرما  هاتتليما بينها, فمع وجود فروق معنوية  % 2.22بالفطر الممرض  يوالشاهد المعد

harzianum  مع وجود فروق معنوية فيما بينها, والشاهد  %2.24مقارنة مع الشاهد السليم  %2.26بطريقة الري
ى الحظ أن ارتفاع هذه المركبات يكون عليو بدون وجود فروق معنوية فيما بينها.  % 2.22بالفطر الممرض  يالمعد

على نسبة  Trichoderma harzianum. ولم نجد أي دراسة سابقة تبين تأثير فطر وتينيحساب تدني النتروجين البر 
(NPN) .في أوراقها الجافة 

 في بعض الخصائص الكيميائية الوراقه T. harzianumبفطر  ( تأثير معاملة نباتات التبغ البرلي2جدول )
 %NPN % بروتين % كلور % نيكوتين العينة

 1.95b 0.72a 11.43a 1.75a سليم شاهد

Phytophthora 1.06 شاهد معدىa 0.85b 01704c 2.28b 

Trichoderma شاهد ري   1.81b 0.78a 12.73a 2.28b 

Trichoderma شاهد رش   1.96b 0.79a 11.22a 2.84c 

 1.78b 0.75a 12.68b 2.23b ري  Phytophthora +Trichoderma فطر ممرض

 1.9b 0.77a 11.13a 2.79c رش  Phytophthora +Trichoderma فطر ممرض

standard 1.2- 1.99 0.6-1 11.56- 9.38 0.85-1.09 

LSD 1% 0.34 0.12 0.77 0.31 

 .المعامالت ذات األحرف المتشابهة اليوجد بينها فروق معنوية

 التبغ البرلي  إنتاجيةتأثير إضافة فطر التريكوديرما على  -
من  اإلنتاجفي لزيادة  تأدبطريقة الري  T. harzianumفطر التريكوديرما ( أن المعاملة ب6يالحظ من الجدول )     

غ  614.43مقارنة الشاهد السليم غ  364.22 نبات التبغ البرلي المعاملة به ألوراقخالل زيادة في متوسط الوزن الرطب 
فيما بين المعامالت  نويةمع وجود فروق مع غ 246.23بالفطر الممرض إلى  يض اإلنتاج في الشاهد المعدف   وبينما خ  
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غ  614.43غ مقارنة الشاهد السليم  434.2بطريقة الرش  T. harzianumالمعاملة بفطر التريكوديرما  اهالسابقة, تلت
غ مع وجود فروق معنوية فيما بين المعامالت  246.23وبينما خفض اإلنتاج في الشاهد المعدى بالفطر الممرض إلى 

بطريقة  T. harzianumالتريكوديرما ( أن المعاملة بالفطر 0تاج من الوزن الجاف فيبين الجدول )أما بالنسبة لإلن السابقة.
غ تلتها المعاملة بطريقة الرش لنفس الفطر  9970الري قد أدت لزيادة في متوسط الوزن الجاف ألوراق نبات التبغ البرلي 

غ  0279لجاف في الشاهد المعامل بالفطر الممرض غ ويالحظ انخفاض الوزن ا 2072غ مقارنة بالشاهد السليم  90700
 ;Ha, 2010هذه النتيجة متفقة مع )و  مع وجود فروق معنوية بين كل ٍّ من المعاملتين وكل ٍّ من الشاهدين السليم والمعدي.

Sivan et al. 1987) دة إنتاجية المحاصيل المعاملة بهلجهة قدرة الفطر تريكوديرما على زيا 
متوسط الوزن الرطب والجاف الوراق التبغ البرلي مقدرة  في إنتاجية T. harzianumبفطر التريكوديرما افة تأثير اض( 3)جدول 
 بالغرام
 الوزن الجاف )غرام( الوزن الرطب )غرام( العينة

 395.56b 41.4b سليم شاهد

 Phytophthora 253.76a 24.6aشاهد معدي بـ 

Trichoderma شاهد ري   620.0d 69.81d 

Trichoderma شاهد رش   1.974c 63.78c 

 635.12d 66.3cd ري  Phytophthora +Trichoderma فطر ممرض

 565.8c 62.21c شر  Phytophthora +Trichoderma فطر ممرض

LSD 5% 33.2 5.01 

 المعامالت ذات االحرف المتشابهة اليوجد بينها فروق معنوية

 االستنتاجات:
الم عداة و  Trichoderma harzianumصنف البرلي بفطر  يجابي لمعاملة نباتات التبغمما سبق نستنتج التأثير اال -0

المسبب لمرض الساق األسود لجهة الصفات  Phytophthora parasitica var nicotianaeبالفطر الممرض 
 .التبغ المعاملة ألوراقالفيزيائية والكيميائية 

 Trichoderma harzianumالرطب والجاف عند المعاملة بالفطر الوزن من  إنتاجية نبات التبغ البرليازدياد  -0
 .Phytophthora parasitica var nicotianaeلمقاومة مرض الساق األسود الناتج عن الفطر

نوصي باستخدام مواد أخرى ذات فعالية على مرض الساق األسود وذات نتائج ايجابية على المواصفات الفيزيائية  -0
 التبغ صنف البرلي, وعلى إنتاجيته. والكيميائية ألوراق

 المراجع:
حيوية( ودورها في  –مستحثة  –. المضادات الحيوية والمقاومات الثالثة )مكتسبة (2222) أبو عرقوب؛ محمود موسى

 ص 225أمراض النبات. المكتبة األكاديمية. 

 المؤسسة إصدارات.ن إنتاج التبغ . دليل المرشد الزراعي لتحسي(2222)إسماعيل. عماد, جابر؛  ,بدرالخضر،أحمد؛ 
 ص 133 .للتبغ العامة
. دراسة مرض الساق األسود على التبغ ورد فعل بعض أصناف التبغ المزروعة محليا  تجاهه. (2222)حسن, طارق 

 ص 226رسالة ماجستير . جامعة تشرين . كلية الزراعة . قسم وقاية النبات . 
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عض وسائل الوقاية من اإلصابة بفيروس واي البطاطا على صنفي التبغ برلي : مساهمة في إيجاد ب(2226) خدام , مازن 
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Abstract 

     This study showed the positive effect of treating tobacco plants 

burley variety by Trichoderma fungus Trichoderma harzianum as a 

stimulator of systemic acquired resistance against tobacco black 

shank disease caused by Phytophthora parasitica var nicotianae on 

some physical and chemical qualities of the dry burley leaves, and on 

the yield (fresh and dry weight) by irrigation and spraying methods. It 

was clear that best methods was by irrigation which increased the 

percentage of the apparent density of the dry leaves treated by T. 

harzianum reached to 40.55% compared with healthy control 26.37%, 

and the nicotine percentage reached to 1.78% compared by healthy 

control 1.95% , and gave less percentage of chloride 0..5% compared 

to healthy control 0.72% which is a positive quality, and increased the 

percentage of protein to 12.68% and the healthy control 11.43%, there 

were increased in the non-protein nitrogen (NPN) to 2.23% compared 

with healthy control 1.75%. The yield increased by treatment with T. 

harzianum by irrigation method which increased the average of fresh 

weight of leaves of one plant to 635.12 g compared with healthy 

control 395.56 g, and increased of the average of dry weight of leaves 

of one plant to 66.3 g compared with healthy control 41.4 g. 

Kay Wards: Apparent Density, Nicotine. Chloride, Dry Weight, 

Trichoderma harzianum, Burley Tobacco Plant. 
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