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  الملخص
دور حمض الساليسيليك في حث المقاومة الجهازية المكتسبة في صنفي التبغ برلي . 2014. يونس راعيسليم و  ياسين مازن، مفيدخدام، 

  .91-88: )1(32مجلة وقاية النبات العربية، . في سورية فيروس البطاطا واي وفرجينيا إزاء
ظهور  تأخر .في زيادة مقاومة صنفي التبغ برلي وفرجينيا لفيروس البطاطا واي حقليًا ضمن بيت تغطية شبكي (SA)أظهرت النتائج دور حمض الساليسيليك  

 ،حمض الساليسيليكمن  ميلي مول 0.75و  0.5، 0.25 المعاملة بتراكيزبالفيروس و المعداة أسابيع  10نباتات التبغ بعمرفي أعراض اإلصابة بفيروس البطاطا واي 
قبل حدوث و  ميلي مول 0.75و  0.5 كانت أفضل النتائج ولكال الصنفين عند استخدامه ريًا بتركيز .بالفيروس اإلعداءحسب تركيز الحمض وطريقة إضافته وموعد 

بالفيروس مقارنة بالشاهد المعدي الذي ظهرت  اإلعداءمن  اً يوم 14و 11بعد  صابة على الصنفين برلي وفرجينياظهرت أعراض اإل أيام. بثالثةعدوى بالفيروس ال
على التوالي حيث بلغ أعلى مستوى له بعد  ،أيام. ولوحظ ارتفاع في مستوى حمض الساليسيليك الحر في األوراق المعداة لكال الصنفين 8عليه أعراض اإلصابة بعد 

، 3.4%) والشاهد المعدي (3.1، 2.6% مقارنة بالشاهد السليم (43.4 و 28.8أيام من اإلعداء 3وبعد  ميلي مول 0.5بتركيز  ساعة على إضافته رياً  72مرور 
   .على التوالي ،%)3.4

  المقاومة الجهازية المكتسبة، سورية.فيروس البطاطا واي، تبغ، حمض الساليسيليك،  :ةكلمات مفتاحي
  
 مقدمةال
  

همة على ميعد محصول التبغ واحدًا من المحاصيل الصناعية ال
التجارة العالمية على أساس  المستوى العالمي، وتأتي أهميته من دخوله

تزرع في سورية أصناف متعددة  .استعمال أوراقه في العديد من البلدان
وهي مقسمة إلى مجموعات رئيسية: تبوغ شرقية عطرية  ،من التبغ
زغرين)، تبوغ  - بريليب)، تبوغ شرقية نصف عطرية (غرناطة -(بصما

  فرجينيا).  -القوة (شك البنت)، تبوغ أمريكية عريضة األوراق (برلي
ومحصول التبغ كغيره من محاصيل العائلة الباذنجانية عرضة 

  ينعكس سلبًا على  مماة لإلصابة بعدد من األمراض الفيروسي
 ومن هذه الفيروسات فيروس البطاطا واي إنتاجية التبغ ونوعيته.

Potato virus Y (PVY)  عالمي االنتشار ذو مدى عوائلي واسع، وهو
  . عديدة سالالت بصورة الطبيعة في ويوجد

يسبب الفيروس خسائر كبيرة في إنتاجية محصول التبغ، وبالتالي 
الفيروس وتخفيض  ق مكافحةائمن طر  االقتصادية.تخفيض القيمة 

اإلصابة به حث المقاومة الجهازية للنباتات باستخدام مركبات معينة، 
المرجعية بأن هناك مركبات محددة تتشكل في  حيث أشارت الدراسات
 وتسهمبفطر أو بكتيريا أو فيروس  عند اإلصابة خاليا وأنسجة النبات

ة وٕاعاقة انتشار الممرض ضمن خاليا في مقاومة اإلصاب همٍ م دورٍ ب
   .)10، 5، 4، 3، 1( وأنسجة النبات

أول مشتق  Salicylic Acid (SA)يعتبر حمض الساليسيليك 
نباتي طبيعي، يستخدم في صناعة األسبرين ويلعب دورًا في نقل 
اإلشارة الجهازية الالزمة الستحثاث المقاومة الجهازية المكتسبة إزاء 
العديد من اإلصابات بالكائنات الممرضة المختلفة، ويعد مادة تعبيرية 

لسلة للمقاومة الجهازية المكتسبة والمحور األساس لها، ومسؤول عن س
من العمليات الفسيولوجية داخل النبات وينتج خالل ظاهرة المقاومة 

وجوده على وجودها بذات النسبة ويدل  ،الجهازية ويتراكم بشكل كبير
  .)12، 9( المتزايدة

  

  مواد البحث وطرائقه
  

  مصدر البذار وٕانتاج الشتول
وفرجينيا  Burley (Br 21) تم الحصول على شتول نباتات التبغ برلي

Virgenia (VK 51)  من مركز أبحاث التبغ في الالذقية العائد
للمؤسسة العامة للتبغ، تم اختيار الشتول السليمة والمتماثلة بالحجم 

سم وذات المجموع الجذري  12- 10أسابيع والتي يبلغ طولها  8بعمر 
  .القوي والخالية ظاهريًا من األمراض والمقساة جيداً 
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في  ءبطأيضًا لوحظ  .ظهرت على العروق أعراض النكرزة وبعدد قليل
مع  ميلي مول 0.75 نمو نباتات كال الصنفين عند استخدام التركيز

وهذا  ميلي مول 0.5 أعراض اإلصابة مقارنة مع التركيزتأخر ظهور 
والذي بين دور حمض الساليسيليك في  )Nie  )7 ما ذكره يتوافق مع

لفيروس البطاطا واي وذلك من خالل النكروزية  خفض عدد وحجم البقع
زيادة مستوى الساليسيليك الحر والتي بينت الدراسات بأنه مسؤول عن 
سلسلة من العمليات الفسيولوجية داخل النبات وبالتالي منع تطور 

قة حركته وبالتالي تأخر ظهور أعراض اإلصابة بالفيروس وٕاعا
  . اإلصابة

  

الحر في أوراق صنفي التبغ برلي  (SA)مستوى حمض الساليسيليك 
  وفرجينيا

أثبتت القراءات والحسابات المتعلقة بتقدير كمية حمض الساليسيليك 
ساعة على  72بعد مرور وصل لجميع المعامالت أن أعلى مستوى له 

أيام من إجراء  3وقبل  ميلي مول 0.5 ري النباتات بالحمض بتركيز
العدوى بالفيروس حيث وصل مستواه في أوراق صنفي التبغ برلي 

 %)2.6، 2.1(% مقارنة بالشاهد السليم 43.4، 28.8وفرجينيا إلى 
%)، والشاهد المعامل بحمض الساليسيليك ريًا فقط 3.4، 3.4والمعدى (

فق الزيادة في مستوى وقد را .على التوالي ،%)3.6، 3.5( إعداءبدون 
العلوية األوراق في الحر في النبات ارتفاع مستواه  حمض الساليسيليك

% 2.8 و 2غير المعداة لصنفي التبغ برلي وفرجينيا فكانت نسبته 

%)، 2.6، 2.2%) والشاهد المعدى (2.1، 2.5مقارنة بالشاهد السليم (
، 2.5( ءإعداوالشاهد المعامل بحمض الساليسيليك ريًا فقط بدون 

 اإلعداءرشًا و  حمض الساليسيليك على التوالي. كما أن استخدام ،%)3
بشكل  حمض الساليسيليكأيام قد زاد من مستوى  3بالفيروس بعد 

معنوي وبالتالي خفض من نسبة اإلصابة بالفيروس الحقًا في الصنفين 
 .%) عند المعاملة بحمض الساليسيليك رياً 13.95، 8.7برلي وفرجينيا (

الحر في أوراق صنفي التبغ برلي وفرجينيا الحمض وعند مقارنة مستوى 
الصنف فرجينيا في جميع المعامالت، حيث  في كانت كميته أعلى

أيام  3بعد  اإلعداءوصلت أعلى كمية له عند المعاملة به رشًا و 
، تاله معاملة الصنف )%15.5(مقارنة بالصنف برلي  )27.1%(

مقارنة بالصنف برلي  )%26.5(د يوم بع اإلعداءفرجينيا ريًا و 
بأن معاملة أوراق التبغ من  نتائجالوقد بينت  ).1جدول ( )20.5%(

صنفي التبغ برلي وفرجينيا بحمض الساليسيليك خفض اإلصابة 
بفيروس البطاطا واي، حيث لوحظ عند تحليل أوراق التبغ ازدياد في 

الحر في أوراق النباتات المصابة بالفيروس مستوى حمض الساليسيليك 
 )مرة 3- 1(مرة مقارنة بأوراق النباتات غير المصابة  15- 10حتى 

الحر  SAوهذا يتوافق مع العديد من الدراسات التي تؤكد ارتفاع مستوى 
% مقارنة بمستواه 70-14في أوراق النباتات المصابة بالفيروس من 

  . )11، 8( في األوراق السليمة

  
  ساعة على اإلعداء بالفيروس.  72، 48، 24مستوى حمض الساليسليك الحر (%) في أوراق صنفي التبغ برلي وفرجينيا حقلياً بعد مرور  .1 جدول

Table 1. The Level of free Salicylic acid in leaves of Burley and Virginia tobacco in the field 24, 48 and 72 hours after 
inoculation with Potato virus Y. 
 

 Treatment  المعاملة

 Virginiaفرجينيا  Burleyبرلي 
 ساعة 24

24 hrs
 ساعة 48

48 hrs
  ساعة 72

72 hrs 
 ساعة 24

24 hrs 
 ساعة 48

48 hrs 
 ساعة 72

72 hrs 
  م شاھد سلي

Healthy control
1.9 2.2 2.6  2.4 2.9 3.1  

  شاھد معدى فقط
Inoculated control 

2.9 3.1 3.4 3.3 3.5 3.4 

  وإعداء بعد يومبالحمض رش 
Sprayed with SA and inoculated one day later 

3.2 10.1 18.3 3.7 4.9 20.9 

  ري بالحمض وإعداء بعد يوم
Watered with SA and inoculated one day later 

3.6 5.5 20.5 4.6 7.2 26.5 

  أيام 3رش بالحمض وإعداء بعد
Sprayed with SA and inoculated 3 days later 

3.8 11.4 15.5 5.6 14.8 27.1 

  أيام 3ري بالحمض وإعداء بعد 
Watered with SA and inoculated 3 days later 

3.9 9.1 28.8 8.8 11.4 43.4 

  رش بالحمض وبدون إعداء 
Sprayed with SA without inoculation 

3 3.4 3.6 3.5 3.5 3.5 

  ري بالحمض وبدون إعداء
Watering with SA without inoculation 

3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 

  %5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
LSD at 5% 

0.052 0.081 0.106 0.055 0.091 0.99 
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والتي السابقة مع العديد من الدراسات  هذه الدراسةكما تتفق 
بينت بأن معاملة أوراق نباتات التبغ بحمض الساليسيليك أدى إلى 

حمض  مستوىازدياد مقاومتها لفيروس موزاييك التبغ وازدياد 
وتراكم البروتينات  الحر باألوراق المعداة وغير المعداةالساليسيليك 

بينت دراستنا فعالية تطبيق الري بحمض  ،)6المتعلقة باإلمراضية (
الحر في النباتات مقارنة مع الرش على  اهالساليسيليك في زيادة مستو 

المجموع الخضري وبالتالي تخفيض أعراض اإلصابة وتأخير تكشفها 

وخفض معدل تقزم النباتات المعاملة مقارنة بالشواهد المختلفة والتي تعد 
ازية المكتسبة عند صنفي التبغ برلي على تحريض المقاومة الجه اً مؤشر 

وفرجينيا ضد فيروس البطاطا واي. وقد يعزى ذلك إلى سهولة 
امتصاص جذور النبات لهذا الحمض مقارنة مع امتصاصه عن طريق 
األوراق وخاصة أن أوراق التبغ تحوي على أوبار كثيفة على السطح 

ربة فترة أطول العلوي للورقة، أو قد يعود الستمرار وجود الحمض في الت
  تمكن النبات من امتصاصه بالشكل والكمية المناسبين.

  
 

Abstract 
Khaddam, M., M. Yassin and S.Y. Ra'ai. 2014. Effect of salicylic acid induced systemic acquired resistance in tobacco 
against Potato virus Y. Arab Journal of Plant Protection, 32(1): 88-91. 

The results of this study showed the role of salicylic acid (SA) in increasing the resistance of two tobacco varieties (Burley and 
Virginia) to Potato virus Y (PVY) in a net house in the field. There was a delay in viral symptoms development when ten weeks old tobacco 
plants were treated with 0.25, 0.5 and 0.75 mM, SA concentrations and inoculated with PVY. Extent of symptoms development was affected 
by SA concentration, method of application and time of inoculation. Best results were obtained with SA concentrations 0.75 and 0.5mM, and 
when virus was inoculated three days after application. Symptoms in both Burley and Virginia tobacco appeared 14 and 11 days after virus 
inoculation, respectively, whereas it appeared 8 days after inoculation in the non-treated control. The level of free SA was highest in 
inoculated leaves, 72 hours after inoculation and three days after watering the plants with 0.5 mM SA. The free SA content increased by 43.4 
and 28.8% in Burley and Virginia tobacco, respectively, compared with 3.1 and 2.6% in healthy non-treated control and 3.4 and 3.4% in 
inoculated but not treated controls, respectively.  
Keywords : Potato virus Y, tobacco, salicylic acid, systemic acquired resistance, Syria. 
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