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 إلجياد المائيل 12صنف برلي ((.Nicotiana tabacum L استجابة التبغ
 تحت ظروف محافظة طرطوسومستويات مختمفة من السماد اآلزوتي 

(1) رقيةنزيو و  (1)*مجد محمد درويشو  (1) احمدرجب  عبد اهللم.    

 .سورية قسم المحاصيل الحقمية، كمية الزراعة، جامعة تشرين،(. 1)
 ) majds26@yahoo.com)*لممراسمة: د. مجد درويش، البريد اإللكتروني: 

 19/12/2019تاريخ القبول:                       20/08/2019تاريخ االستالم:           

 الممخص:

خالل الموسم في الساحل السوري،  طرطوسالتابعة لمحافظة  الرنسيةالتجربة في قرية  ىذه ُنفذت
المائي  لتأثير اإلجياد 21برلي التبغ صنف تحديد استجابة إلىالبحث  َىدف. 2018الزراعي 
ضعت خَ  وبثالثة مكرراتميم القطاعات العشوائية الكاممة تصوفق اآلزوت.  من السمادية واإلضافات
 ستوياتم رب أل من السعة الحقمية(% 50) جياد مائيالنامية تحت ظروف الري الكامل واإل النباتات

ارتفاع النبات، تم قياس  .كغ/ه لمشاىد 25وبمستوى  ،كغ/ه 100و 75و 50و 25 ن اآلزوتم
معدل التمثيل الضوئي ومعدل نمو ، (LAI)، دليل المساحة الورقية مساحة المسطح الورقي الكمي

سماكة و الخضراء والجافة غمة األوراق ، المحتوى الكمي من الكموروفيل والكاروتينات، المحصول
اإلنتاجية  والمؤشراتفي أغمب الصفات  لتسميد اآلزوتي إلى زيادة معنويةا زيادة أدت .الورقة الجافة

سواًء تحت ظروف الري بكامل االحتياجات المائية أو تحت ظروف اإلجياد  المدروسة والنوعية
م   معاممة اإلجياد المائي . سببتالمضاف كمية السمادطردًا م   ىذه الزيادة تناسبتو  المائي،

 أغمب الصفات والمؤشرات المدروسةفي  اً معنوي اً نخفاضا التسميد اآلزوتي المختمفة مستوى معامالت
تم الحصول عمى أفضل النتائج . الكامل تحت ظروف الريبالمقارنة م  معامالت التسميد اآلزوتي 

كغ/ه سواًء تحت ظروف الري بكامل االحتياجات المائية أو  100 بمعدلعند التسميد اآلزوتي 
 .تحت ظروف اإلجياد المائي بالمقارنة م  معامالت التسميد األخرى

 .المائي، غمة األوراق، اإلجياد اآلزوتي التسميد، 21برليتبغ : المفتاحية كمماتلا
 

 :المقدمة
 ،Solanaceae الباذنجانية لمفصيمة نباتياً  ُيعد التبغ من المحاصيل االستراتيجية اليامة في القطر العربي السوري والذي يتب 

 وىي أجناس تحت ثالثة إلى Nicotiana الجنس تقسيم وتم مختمفًا، نباتياً  نوعاً  70 حوالي الذي يضم Nicotiana والجنس
Tabacum، Rustica وPetunioids وىما تصنيعية أىمية ذي فقط نوعين منيا :Nicotiana tabacum L.  

 الخموية، خصائصيا الجغرافي، انتشارىا المورفولوجية، نباتاتيا خصائص عمى ، وذلك باالعتمادNicotiana rustica L.و
 الجنس ليذا المنتمية لألنواع والسيتوبالزمية النيكميوتيدية لممورثات حديثة دراسات وعمى األنواع بين اليجن لدى الصبغيات سموك

(Knapp et al., 2004.)  أىمية ىذا المحصول محمياً وتعود  العالم، الميمة عمى مستوى التبغ من المحاصيل الصناعيةيعتبر 
في تأمين القط  األجنبي لدعم  كونو جزء من المحاصيل التي يعتمد عمييا لدوره اليام في التجارة الداخمية والخارجية لمقطر

إنتاجو أو في مجال سواء الفالحين والعمال والفنيين والميندسين الذين يعممون  اضافو لتوفيره فرص عمل آلالف ميزانية الدولة،

mailto:majds26@yahoo.com
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 الري ومنيا الزراعية والعمميات والمناخ التربة ظروف م  بقابميتو لمتكيف التبغ في العالم يتميز محصول .(2003تصنيعو )رقية، 
 في تعديل إلى يؤدي أن يمكن   البيئية الظروف أن تغير كماالعالم،  من واسعة مناطق في زراعتو انتشرت فقد لذاوالتسميد، 

ودخميا  في اقتصاد البمدان المنتجة أساسياً  يمعب التبغ دوراً  .(Bai et al., 2007)األوراق  من الجاف المحصول ونوعية انتاجية
األشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الزراعة وصناعة اإلنتاج ومعامالت التبغ من وفي كل يوم يعمل الماليين  القومي،

 تحضير فياليدف من زراعة التبغ ىو الحصول عمى األوراق حيث تستخدم إن  .(Sadeghi, 2007في جمي  أنحاء العالم )
باإلضافة لما سبق ذكره لتحضير  Nicotiana rusticaتستخدم أوراق التنباك و ، السيجار ،السجائر مثل المنتجات التدخينية
وتحضير حمض النيكوتين المستخدم في أغراض طبية، كذلك تصني  ، ستخدم في مكافحة الحشرات الضارةسمفات النيكوتين الم

 .(2004 غراض صناعية متعددة )رقية،ألحمض الميمون المستخرج من ىذا النبات الذي يستعمل ألغراض غذائية أو 
 تار تأثي منو ل لما نظراً  الميمة العوامل من التسميد عامل يعد إذ ،النباتات وحاصل نمو في نواعياأ بمختمف سمدةاأل تؤثر

 (ونتاجا  و  النباتات نمو تحسين عمى ذلك وانعكاسات الخموي النظام داخل تحدث التي والتفاعالت الحيوية العمميات في واضحة
 (الحاصل ومكونات الخضري النمو في المؤثرة المختمفة الفسيولوجيةالعمميات  في اآلزوتي التسميد ويؤثر).2012 الطيب،
برلي في  صنف التبغ تسميد بعد( Interland et al., 2002) أجراىا التي نتائج الدراسة ُتشير المقابل، في .(2004 الراوي،
 الجافة األوراق من المردود في ارتفاع إلى ىكتار/كغ 336 وحتى ىكتار/كغ 224 من بدءاً  اآلزوت من عالية بمستويات ايطاليا
  .منيما لكل%  25-20 بمقدار تحسن النوعية وكذلك
منباتات لالورقية  المساحة في زيادة إلى إيرانفي  برليالمن خالل تجاربو عمى نباتات التبغ  Rostami (1998) الباحث أشار
 ىكتار./كغ 180 من بدءاً  اآلزوت إضافة زيادة م 

التبغ تحت ظروف مختمفة من  نباتات نمو حول Ĉavlek et al., (2006)قام بيا التي ت نتائج التجارب في كرواتياأظير 
 إلى كغ/ىكتار(، 60و 40، 20، 0) % من الماء المتاح لمنبات( والتسميد اآلزوتي 100-80و 100-60، 100-40) الري

اآلزوتي  والتسميدفي النباتات النامية تحت ظروف الري الجيد  زيادة في الغمة من األوراق الجافة والمحتوى من السكريات
 .المعتدل
% من كمية الماء المفقودة  120و 80، 40حول تأثير النظام المائي ) Ruggiero et al., (2004) الباحث اوضح 
التسميد  أن، برلي تبغالنباتات عمى كغ/ىكتار(  240و 160، 80، 0نتح( وأربعة مستويات من التسميد اآلزوتي )-بالبخر

 إال أنو لم يؤثر في الحالة المائية لمنبات. ةالجافالورقية وغمة النبات من األوراق  المساحة وزادالنباتي  النمو حفزاآلزوتي 
 أدت إلى ىكتار/كغ 220ىكتار إلى /كغ 180من  بدءاً  اآلزوت إضافة معدل زيادة أن (Reed et al., 2000) الحظ 
 المسوق. التبغ سعر زيادة عن فضالً  لصنف التبغ برلي الجاف الورقي المردود في زيادة

 دون ما إلى لمورقة المائي الكمون انخفاض عند يقل الضوئي التمثيل أن (Katerji and Bethendo, 1997) وجد وقد
أن المساحة  حيث، اإلجياد المائي في المساحة الورقية من خالل تسري  شيخوخة األوراق يؤثر. (Mpaميغا باسكال ) 0.2

 .(Mallet and , 1971) مائي% لكل يوم إجياد  3.6 الورقية تقل بمعدل
لسوء الترشيد في استخدام مياه الري، و  ،توفر الماء الالزم لمري قمة منتعاني  في سورية زراعة التبغمن كون  تأتي أىمية البحث

نوعية التبوغ كمية و تدني في  عن ذلكفضاًل عن قمة الخبرة في اإلضافات السمادية، خصوصًا التسميد اآلزوتي، مما ينتج 
كس ايجابًا عمى اإلنتاج لتوصل لمعرفة تمكننا من ترشيد استخدام ماء الري والسماد اآلزوتي وبما ينعا تبرز ىنا أىميةو  .الناتجة
 . والنوعية
ومعدالت ، المائي اإلجياد لتأثير 21برلي التبغ صنف استجابة مدى تحديدإلى:  21 برليعمى صنف التبغ  البحثىذا ييدف 
اإلنتاجية  قيمة لمخصائصاآلزوتي المناسب والذي يحقق أعمى التسميد تحديد معدل من أجل  ،ياآلزوتالسماد  منمختمفة 
  لمصنف المستخدم. والنوعية
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 : مواد البحث وطرائقو
حوالي  التي ترتف  ضمن الساحل السوريمن محافظة طرطوس  الرنسيةقرية في  2018خالل الموسم الزراعي  البحث ىذا ُنفذ
 الزراعة بذورفي  تستخدماُ جامعة تشرين.  -كما وُأجريت التحاليل الكيميائية في مخابر كمية الزراعة، سطح البحرعن  م 50

نظرًا  خاصة مناشر في األوراق فيتجف َتم، بشكل مروي رعزُ حيث  ،لمتبغ العام المؤسسة ومصدرىا ،21روديسي برلي الصنف
 .الكستنائي المون التجفيف بعد األوراق اكسبمما  ،مناسبين وظالً  رطوبة تؤمن ألنيا

-10عينات عمى عمق  تخذأُ  أن بعد ،لتربة الموق  المراد زراعتيا لمعرفة قواميا ومحتواىا من العناصر الغذائيةُأجري تحميل 
  .(1وفق الجدول ) منطقة الينادي -في مركز البحوث الزراعية في محافظة الالذقية ،سم15
إضافة  ، تمييا حراثة سطحية م  تسوية سطح التربة، كما وتمبإجراء فالحة عميقة لمتربة في الخريفلمزراعة  األرض جييزتم ت

  .محتوى التربةلوفقًا لمتطمبات التسميد الالزمة كميات السماد 
مساحة بمغت حيث لكل معاممة،  مكررات ، وبمعدل ثالثة(RCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ) التجربة ُنفذت

خطوط  4ُقسمت كل قطعة تجريبية إلى  .م ممر لمخدمة بين كل قطعة وأخرى 1م  ترك  2م (2,7×4القطعة التجريبية الواحدة )
 عمى النباتات بين سم 50و الخطوط بين سم 100 زراعية وبمسافة الواحد الخط عمى نباتات 5 وتمت عممية التشتيل بمعدل

 .الواحد الخط
 

 االنتباه لمفاصمة العشرية ضمن الجدول! طرطوس( -الفيزيائي والكيميائي لتربة موقع الزراعة )الرنسية تحميل ال (:1جدول )
 EC %المحتوى الكمي  جافة كغ( تربة/غمتحميل ميكانيكي )م 

ds/

m 

PH تبادليةالسعة ال 
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 :وفق مايمي ياآلزوتالسماد من  معدالت ة% وأربع 50وبإجياد مائي مخفف  ،باتات بكامل احتياجاتيا المائيةالن تم معاممة

 :النباتات بكامل احتياجاتيا المائيةمعاممة  
WcN25 *:   واعتبرت ىذه المعاممة ىي  ر،كغ آزوت/ىكتا 25م  إضافة %(  100)المائية  ابكامل احتياجاتي اتري النباتتم

 .الشاىد
WcN50 *: كغ آزوت/ىكتار. 50%( م  إضافة  100بكامل احتياجاتيا المائية ) اتالنبات م ريت 

:WcN75 * كغ آزوت/ىكتار. 75%( م  إضافة   100) بكامل احتياجاتيا المائية اتالنبات ري تم 
:WcN100 * كغ آزوت/ىكتار 100%( م  إضافة  100) بكامل احتياجاتيا المائية اتالنبات م ريت. 

   معاممة اإلجياد المائي:
WsN25 *:   كغ آزوت/ىكتار. 25م  إضافة  % من احتياجاتيا المائية 50 بمعدلات النبات ريتم 

 *WsN50: كغ آزوت/ىكتار. 50 م  إضافة % من احتياجاتيا المائية 50 بمعدل اتالنبات رويت 
WsN75 * :كغ آزوت/ىكتار. 75 م  إضافة % من احتياجاتيا المائية 50 بمعدل اتالنبات رويت 

  *WsN100: هكتار/آزوت كغ 100 إضافة مع المائية احتياجاتها من % 50  بمعدل اتالنبات رويت.  
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مرحمة من مراحل عند كل  تم إضافة ماء الري إلى القط  التجريبية وفقًا لممعامالت المدروسة بعد تقدير االحتياجات المائية لمنبات
المزروعة  21برليالتبغ  ، باالعتماد عمى مجموعة من نباتاتالنضج( مرحمة، النمو )مرحمة البادرة، مرحمة النمو الخضري النشيط

ومنيا رطوبة التربة عند السعة الحقمية  :بعد معرفة مجموعة من المؤشراتو في أصص وتحت نفس الظروف المناخية لممنطقة، 
 :(2012وفقًا )عاتي وآخرون،  . ومن ثم من المعادلةنتح الفعمي-ومقدار التبخرالدائم،  % )الشاىد( وعند نقطة الذبول 75

I= Eta + ΔS 

I ُضاف )ممم(: كمية ماء الري الم. 
Etaنتح الفعمي )ممم(-: التبخر. 
ΔSضن 02عوق ى الرطىبت في التربت )هلن( عٌذ و: تغير هخس 

خالل الزراعة منطقة م( في  °) اليومية ومتوسط درجات الحرارة )ممم( ( إلى المعدل الشيري لميطول المطري2وُيشير الجدول )
            .فترة تنفيذ ىذا البحث

 2012الزراعي خالل الموسم  الحرارة ولدرجات المطري لميطول الشيري المعدل (:2جدول )
 نياراً -ليالً  م(°)متوسط درجات الحرارة اليومية  )مم(الشيري  يطول المطريمعدل ال  الشير

 17,5 -11 13,6 كانون الثاني
 19,5-12 3 شباط
 22,5-14 0,6 اذار

 23-14 1 نيسان
 28-20 1,2 يارأ

 29-22,5 0 حزيران
 31-24,5 0 تموز
 32-26 0 اب

 31-23 0 ايمول
 24-19,5 3,4 تشرين األول

 (المديرية العامة لألرصاد الجوية في طرطوس)                                                                    
وذلك بعد مرور شيرين من اإلنبات لتُقاس  نباتات بشكل عشوائي من الخطين األوسطين لكل قطعة تجريبية 5تم تعميم 

 الخصائص والصفات التالية:
 مرحمة اإلزىار اتوذلك م  دخول النبات النامية القمة حتى التربة سطح مستوى من بدءاً (: نبات/سم) Plant Height النبات ارتفاع -1

 )بعد شيرين من التشتيل(.
  :المؤشرات الفيزيولوجية -2

 لمنبات الكمي الورقي المسطح مساحة Plant Leaf Area (2سم :)طول الورقة )سم(  =( 2تم حساب المساحة الورقية )سم ثحي× 
 (2001)عرب،  0,644 ×عرض الورقة )سم( 

 المعادلة من شيرين من التشتيل(حوالي بعد أي )تشكل النورة الزىرية  عند لمنبات مساحة المسطح الورقي الكميحساب ومن ثم 
 :التالية
PLA (نبات/2سم = )النبات أوراق جمي  مساحة مجموع. 

 الورقية المساحة دليل Leaf Area Index :والمساحة الكمي الورقي المسطح مساحة معرفة بعد الورقية المساحة دليل حساب تم 
 (:Williams, 1946الباحث ) لمعادلة وفقاً  التربة عمى النبات يشغميا التي
 LAI =(2سم) النبات من األرض يشغميا التي المساحة(/2سم) لمنبات الورقية المساحة. 
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 الصافي معدل التمثيل الضوئي Net Photosynthesis Rate (2مسغ/مم)نباتات لقياس ىذا المؤشر تم  10تم استخدام : /يوم

( لخمس W1( واألوزان الجافة )L1اختيارىا بشكل عشوائي من الخطين األوسطين، حيث أخذت قياسات المساحة الورقية )
( W2و L2عند قطاف األوراق بعد شيرين من التشتيل ) أخرى(، ولخمس نباتات W1و L1نباتات بعد شير من التشتيل )

 (:Williams, 1946من المعادلة التالية ) معدل التمثيل الضوئي ُيحسبل

    
(                  )(     )

(     )(     )
 

NPR (، /يوم2سمغ/): صافي انتاج التمثيل الضوئي L2وL1في بداية ونياية فترة القياس عمى  (2)سم : مساحة األوراق
 عدد األيام بين المرحمتين :T1و T2، في بداية ونياية فترة القياس عمى الترتيب )ممغ( الجافالنبات : وزن W1و W2، الترتيب

 . يوم من التشتيل( 60و 30)عند بداية مرحمة النمو الخضري النشيط ونياية ىذه المرحمة أي عند 
 المحصول نمو معدل Crop Growth Rate (يوم/2م/غ ) ًلمباحث وفقا (Watson and Watson , 1983:) 

    
(     )

  (     )
 

W2 وW1 : ٌهايت فترة القياشلو فترة القياش )بعذ شهر هي التشتيل( في بذايتلخوص ًباتاث  )هلغ( الجافالٌباث وزى هتىضط 

: هطاحت األرض الوسروعت )م على الترتيب،  )بعذ شهريي هي التشتيل(
0

 ،)T2 وT1( عند بداية : عذد األيام بيي الورحلتيي
 .يوم من التشتيل( 60و 30مرحمة النمو الخضري النشيط ونياية ىذه المرحمة أي عند 

  شدة اإلجيادStress Intensity (SI ) فقًا لمباحثين )وFischer and Maurer (1978: 
SI = 1- (Ys/Yc) 

SI ،شدة اإلجياد :Ys ،غمة النبات الورقية تحت ظروف اإلجياد :Yc.غمة النبات الشاىد الورقية : 

 )ممغ/غ وزن رطب(:  Chlorophyll and Carotenoids Contentsالمحتوى من الكموروفيل والكاروتينات  -3
ومن ثم قياس االمتصاص الضوئي  مل( لكل معاممة 1عالي النقاوة )األسيتون  في الخضراء التبغمن أوراق  ممغ 100حق ستم 

 662و 645، 470الموجات  عمى أطوال (Jasco V-530 UV-VIS, Japan) لممستخمص باستخدام جياز السبيكتروفوتومتر
 :Lichtenthaler (1987)ثم من معادالت وفقًا لطريقة الباحث  نانومتر

Chl a (µg mL
−1

) = 11.24 DO662 – 2.04 DO645 

Chl b (µg mL
−1

) = 20.13 DO645 – 4.19 DO662 

Chl (µg mL
−1

) = Chl a + Chl b  

Car (µg mL
−1

) = (1000 DO470 – 1.90 Chl a – 63.14 Chl b) / 214 

 حيث أن:
 DO662 نانومتر : 662االمتصاص الضوئي عند طول الموجة                   : a Chl aكلىروفيل  
 DO645 نانومتر : 645االمتصاص الضوئي عند طول الموجة                    b : Chl bكلىروفيل                       
 DO470 نانومتر  : 470االمتصاص الضوئي عند طول الموجة                   :Car الكاروتينات الكمية              

   تم تقدير المحتوى الكمي من الصبغات بالنسبة إلى الوزن الطري لألوراق )ميكروغرام/غ وزن رطب(.و 
 :مؤشرات الغمة الورقية -4

 محصول األوراق الخضراءLeaves Fresh Weight: ( دونمكغإنتاجية المساحة المزروعة من األوراق الخضراء/). 
 محصول األوراق الجافةLeaves Dry Weight: غ/دونم(كمن األوراق الجافة ىوائيًا ) إنتاجية المساحة المزروعة. 
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 % غ/دونم([ كمحصول األوراق الخضراء )/دونم( غ/ك= ]محصول األوراق الجافة ) نسبة تصافي األوراق )%(: نسبة التصافي× 
 .(2009 أرناؤوط،) 100

 متوسط سماكة الورقة )ميكرومتر(: -5
 اسقيتم ثم ومن سم  1,6 أخذ أربعين دائرة من كل مكرر قطر كل منيابتم قياس متوسط سماكة الورقة الجافة ىوائيًا وذلك 

  سماكتيا بواسطة جياز ميكرومتر بالتالي تصبح العالقة المطموبة:
 (2009 أرناؤوط،) 40سماكات الدوائر/ = مجموع )ميكرومتر( سماكة الورقة

 وستُعرض Tukeyم  ANOVAاالختبار  باضتخذام R statistical softwareعبر البرنامج لمبيانات التباين تحميل إجراء تم
  .P<0.05( والفروقات ذات معنوية عند مستوى االحتمالية means ± SEالنتائج بشكل متوسطات مضافًا ليا الخطأ المعياري )

                                                                                                                                                         النتائج والمناقشة:

/نبات( 2مساحة المسطح الورقي الكمي )سمارتفاع النبات )سم/نبات( و صفة  واإلجياد المائي فيتأثير التسميد اآلزوتي  -1
 (:LAI) دليل المساحة الورقيةو 

ودليل  الورقية ظيرت نتائج الدراسة بين المعامالت المدروسة والصنف المستخدم من حيث صفات ارتفاع النبات، المساحةأ 
م   في اليكتار Nكغ  100تبين أن المعاممة السمادية ) .(3)جدول  % 5وجود اختالفات معنوية عند مستوى  الورقية المساحة

 . اذ بمغالورقية ودليل المساحة المسطح الورقي الكمي ( قد زادت من صفات ارتفاع النبات، مساحةالري بكامل االحتياجات المائية
 (2,1) الورقية ودليل المساحة (2سم 102222) مسطح ورقي مساحةواعمى  ،(سم 133)منبات عند ىذه المعاممة لارتفاع  اعمى

في  اً كبير  اً انخفاضموحظ ف WsN25 عند المعاممة أما تحت ظروف اإلجياد المائي .(بالمقارنة م  المعامالت السمادية األخرى)
عمى  0,2، 2سم1128، سم47 القيمحيث كانت  الورقية ودليل المساحة المسطح الورقي الكمي مساحةمعدل ارتفاع النبات، 

بالمقارنة م   WsN100التوالي. كما تبين أن االضافات السمادية قد حسنت الصفات المدروسة وخاصة عند المعاممة السمادية 
 المسطح الورقي الكمي مساحة، (سم68)منبات لارتفاع  اعمى بمغ. حيث تحت ظروف اإلجياد المائي المعامالت االخرى

 .(0,5) الورقية ودليل المساحة( 2سم2379)
( 2( ومساحة المسطح الورقي الكمي )سمLAIارتفاع النبات )سم( ودليل المساحة الورقية )نتائج تحميل تأثير العوامل المدروسة عمى صفات  .3الجدول 

 .% من السعة الحقمية 50 المائي واإلجياد%  100تحت ظروف الري الكامل 21 برلينباتات صنف التبغ  عمى

 دليل المساحة الورقية (2مساحة المسطح الورقي الكمي )سم ارتفاع النبات )سم( المعاممة

(LAI) 

WcN25 82 ± 1
d
 3452 ± 75

c
 0.7 ± 0.04

c
 

WcN50 89 ± 2
c
 3941 ± 248

c
 0.8 ± 0.05

c
 

WcN75 102 ± 3
b
 5910 ± 550

b
 1.2 ± 0.14

b
 

WcN100 133 ± 5
a
 10222 ± 366

a
 2.1 ± 0.15

a
 

WsN25 47 ± 2
g
 1128 ± 60

f
 0.2 ± 0.03

e
 

WsN50 55 ± 2
f
 1596 ± 89

e
 0.3 ± 0.05

e
 

WsN75 62 ± 2
e
 2053 ± 69

d
 0.4 ± 0.03

d
 

WsN100 68 ± 2
e

 2379 ± 138
d
 0.5 ± 0.02

d
 

Wc  ،تمثل الري بكامل االحتياجات المائيةWs  توسطات مضافًا ليا الخطأ المعياري المعطيات إلى موُتشير جمي  %.  50بنسبة تمثل اإلجياد المائي
(means ± SE)،  لكل صفةالفروق بين المتوسطات معنوية إلظيار ضمن كل عمود مختمفة الحرف األو (P<0.05 ANOVA-Tukey test,) 
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 Greco et al. (1996)دراسة قام بيا نتائجتتوافق م   21إن تأثير التسميد اآلزوتي في زيادة ارتفاع النبات لدى التبغ برلي
 في ىذا السياق أشارلألصناف المدروسة.  تبغ أدت إلى زيادة في ارتفاع النباتمختمفة من الألصناف  زيادة التسميد اآلزوتي بأن
 Hayee ؛Pusilli, 1983كما وأشار مجموعة من الباحثين ) زيادة ارتفاع النبات. فيالتغذية اآلزوتية  لدور( 2003رقية، )

and Malik, 1988 )التبغ وبالتالي  نباتات أوراقطول وعرض  زيادة دورًا إيجابيًا في تلعب ياآلزوت التسميدزيادة  أن إلى
زيادة والتي أشارت ل Rostami (1998)م  نتائج الدراسة المنجزة من قبل الباحث ايضًا  تنسجمىذه النتائج و  .مساحتيا الورقية

قيمة يحسن من ( أن اآلزوت Connor et al., 1993)أوضح  وكذلك ياآلزوت التسميدفي المساحة الورقية لتبغ البرلي م  زيادة 
 تنشيط في أىمية لو ذيال اآلزوت دور لىإا النمو راتمؤش زيادة سبب يعزى ان يمكن فيما .عند النبات دليل المساحة الورقية

 النسيج خاليا نشاط ارتفاع الى مؤدية الحيوية العمميات من عدد في تدخل التي األنزيمية رافقاتوالم األنزيمات من الكثير
 .(Walch et al., 2000) رستيميةيالم لألنسجة المكونة الخاليا انقسام عند Apical meristem النامية القمم في المرستيمي

في أي مرحمة من مراحل نمو وتطور نبات التبغ تؤدي إلى  معظم الدراسات واألبحاث العممية عمى أن قمة الرطوبةتؤكد و 
 Malett) في ىذا السياق، بّين (.2003رقية، عن إعاقة عممية النمو وانخفاض في ارتفاع النبات ومساحة مسطحو الورقي )

and Dejager,1971) كما وجد  ،من خالل تسري  شيخوخة األوراق لمنبات في المساحة الورقية سمباً  يؤثر اإلجياد المائي أن
اآلزوتي في زيادة كفاءة التمثيل الضوئي ونظرًا لدور التسميد  .إجياد مائي % لكل يوم 3,6 أن المساحة الورقية تقل بمعدل

ة في زياد لمنبات وفي تأخير جفاف األوراق قبل الموعد المناسب عبر زيادة محتوى المسطح الورقي من الماء ما ينعكس ايجاباً 
 Hayee ؛Pusilli, 1983كما وأشار مجموعة من الباحثين ) (.1976وىذا يتوافق م  ما توصل إليو )عميقة،  ،نمو األوراق

and Malik, 1988)  نباتات التبغ وبالتالي  زيادة طول وعرض أوراق في اً ايجابيًا دور  اآلزوتي لعب زيادة التسميدإلى أن
زيادة في  اظيرتوالتي  Rostami (1998)وىذا يتوافق ايضًا م  نتائج الدراسة المنجزة من قبل الباحث  .مساحتيا الورقية

 المساحة الورقية لتبغ البرلي م  زيادة معدل التسميد اآلزوتي.
 معدل نمو المحصول/يوم( و 2مسغ/مم) الصافي التسميد اآلزوتي واإلجياد المائي في معدل التمثيل الضوئيتأثير  -2

 :(SI) شدة اإلجيادلكاروتين )ميكروغرام/غ وزن رطب( ومؤشر محتوى الكموروفيل وا/يوم( و 2)غ/م
نتائج الدراسة بين المعامالت المدروسة والصنف المستخدم من حيث صفات معدل التمثيل الضوئي، معدل نمو  اوضحت 

معاممة  . عند(4)جدول  % 5 المحصول، محتوى الكموروفيل والكاروتين ومؤشر شدة اإلجياد وجود اختالفات معنوية عند مستوى
معدل  ات( قد زادت من صفم  الري بكامل االحتياجات المائية اليكتار في Nكغ  100و 75ن أن المعاممة السمادية )الشاىد تبي

 2,13معدل نمو المحصول عمى التوالي  وبمغ ، WcN25 عمى التوالي بالمقارنة م  الشاىد % 90و 30 التمثيل الضوئي بنسبة
 بمغ اعمى محتوى لمكموروفيل والكاروتين (في اليكتار Nكغ  100) عند المعاممة السمادية بينما .في المعاممتين المذكورتين 3,27و

وعند  .-0,9أقل قيمة لمؤشر شدة اإلجياد وىو امتمكت ىذه المعاممة و  ،WcN100 المعاممة عند ممغ/غ وزن رطب 462و 127
محتوى األوراق لمكموروفيل  وارتف  معيا ،/يوم2ممغ/سم 0,10 وأصبح التمثيل الضوئيفي معدل  انخفاض لوحظ WsN25المعاممة

 ،/يوم2غ/م 1,21إلى معدل نمو المحصول بالمقابل انخفض  عمى التوالي، /غ وزن رطبميكروغرام 100، 558 إلىوالكاروتين 
تباينت في ىذه أن االضافات السمادية  شير النتائجكما ت .WcN25 بالمقارنة م  الشاىد 0,8 إلىوأيضًا ارتف  مؤشر شدة اإلجياد 

 180فبمغمن محتوى الكموروفيل والكاروتين  بالمقارنة م  المعامالت االخرى WsN100قد حسنت المعاممة السمادية ف ،الصفات
وكذلك مؤشر شدة  0,71 إلىولكن ىذه المعاممة َخفضت من معدل نمو المحصول ميكروغرام/غ وزن رطب عمى التوالي،  716و
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 عمى 0,18و 0,15 إلىWsN75و WsN25تين معاممالأما معدل التمثيل الضوئي فقد ارتف  عند . 0,5 انخفض إلىالذي اإلجياد 
  .التوالي ولكن لم نالحظ أي تأثير معنوي عند المعاممة السابقة

محتوى و  /يوم(2)غ/م معدل نمو المحصولو  /يوم(2مسغ/مممعدل التمثيل الضوئي ) نتائج تحميل تأثير العوامل المدروسة عمى صفات .4الجدول 
تحت 21 برلينباتات صنف التبغ  عمى 21برليصنف التبغ  في نباتات شدة اإلجيادومؤشر  /غ وزن رطب(ممغ) اتوالكاروتين الكمي الكموروفيلاألوراق من 

  .% من السعة الحقمية 50 المائي واإلجياد% 100ظروف الري الكامل 

انتًثيم انضىئي  المعاممة
)يهػ/سى

1
 /يىو(

يعدل نًى انًحصىل 
)غ/و

1
 /يىو(

 انكهي انكهىروفيم
 /غ وزٌ رطب(يهػ)

 اتانكاروتين
 /غ وزٌ رطب(يهػ)

 شدة اإلجهاد
(SI) 

WcN25 0.13 ± 0.01
c
 1.43 ± 0.18

c
 323 ± 9

f
 51 ± 4

e
 0 ± 0

a
 

WcN50 0.13 ± 0.01
c
 1.61 ± 0.19

c
 386 ± 12

e
 71 ± 5

d
 -0.2 ± 0.08

d
 

WcN75 0.17 ± 0.01
b
 2.13 ± 0.21

b
 399 ± 11

e
 68 ± 5

d
 -0.3 ± 0.06

d
 

WcN100 0.25 ± 0.01
a
 3.27 ± 0.24

a
 462 ± 10

d
 127 ± 9

b
 -0.9 ± 0.15

e
 

WsN25 0.10 ± 0.01
d
 1.21 ± 0.11

c
 558 ± 9

c
 100 ± 7

c
 0.8 ± 0.12

b
 

WsN50 0.18 ± 0.02
b
 1.23 ± 0.14

c
 542 ± 10

c
 170 ± 10

a
 0.8 ± 0.08

b
 

WsN75 0.16 ± 0.01
b
 1.14 ± 0.14

c
 682 ± 11

b
 179 ± 9

a
 0.7 ± 0.07

b
 

WsN100 0.13± 0.01
c
 0.71 ± 0.11

d
 716 ± 12

a
 180 ± 8

a
 0.5 ± 0.07

c
 

Wc  ،تمثل الري بكامل االحتياجات المائيةWs  وُتشير جمي  المعطيات إلى متوسطات مضافًا ليا الخطأ المعياري  50بنسبة تمثل اإلجياد المائي .%
(means ± SE)،  لكل صفةالفروق بين المتوسطات معنوية إلظيار ضمن كل عمود مختمفة الحرف األو (P<0.05 ANOVA-Tukey test,) 

لإلجياد المائي في تخفيض عممية التمثيل الضوئي لقمة امتصاص العناصر الغذائية تحت ظروف انخفاض السمبي يعود التأثير قد 
ما ُيسبب تراكم اآلزوت في النسيج النباتي  مساماتالراق النبات بفعل انغالق رطوبة التربة فضاًل عن ضعف التبادالت الغازية ألو 

(Kataerji and Bethendo, 1997) ،والسبب من وجية نظرنا أن اإلجياد المائي يعرقل نمو النبات  وىذا يعود لمباحث المذكور
 ,.Connor et al) لمتغذية اآلزوتية فقد أشارأما من حيث التأثير اإليجابي  .مما يؤدي إلى تراكم اآلزوت في أنسجة النبات

 لمدة أطول.التمثيل الضوئي بعممية  فتحتفظ بنشاطيا عمى القيام الفيسيولوجي عمر األوراق يطيل اآلزوت أن إلى( 1993

يمكن أن يعود م  زيادة كمية اآلزوت المضافة الذي ازداد و مو المحصول بفعل اإلجياد المائي، ىذا االنخفاض في معدل نإن 
نظرًا  التربةلمحمول وذلك لزيادة الضغط األسموزي  قمة امتصاص العناصر الغذائية من قبل جذور النباتفي لتأثير اإلجياد المائي 
 (.2003)عن رقية،  ات وقمة ادخار المادة الجافة في األوراقضعف تبادل المركبات ضمن النبمما يؤدي ل، لزيادة تركيز اآلزوت

قبل ، أشارت نتائج الدراسة المنجزة من في ظروف الري بكامل االحتياجات المائية تأثير اإليجابي لمتسميد اآلزوتيومن حيث ال
(Turshich et al., 2003 )50 إلى 40 بمعدل اآلزوتم  إضافة  نمو المحصول وعرض الورقة وطوليامتوسط  إلى زيادة 

 .كغ/ه

في ظروف اإلجياد المائي يتفوق كثيرًا عن تأثيره في  عمى محتوى األوراق من الكموروفيل والكاروتين اآلزوتي التسميد تأثيرإن 
نظرًا ألن اآلزوت ىو أكثر العناصر الغذائية تأثيرًا في عمميتي النمو والتطور لدوره في  .ظروف الري بكامل االحتياجات المائية

( ما يفسر ىذه الزيادة الحاصمة Collins, 1982روتينات والكموروفيل والنيكوتين )االنقسام الخموي فضاًل عن أىميتو في تركيب الب
 محتوى زيادة سبب يعود قد أخرى ناحية ومن .في محتوى األوراق من صبغات التمثيل الضوئي )الكموروفيل والكاروتينات(

 بناء في تدخل التي Prophyrins تصني  فيكون أن اآلزوت يساىم  السماد اآلزوتي كمية بزيادة النباتات أوراق في الكموروفيل
إن قمة الرطوبة تعطي أوراق التبغ  (2003 ،)رقية ما أشار إليوم   ىذه النتيجة تنسجم.  (Verma,  2007)الكموروفيل جزئية
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وعند إمداد  ،والكاروتينات( الكموروفيل) األوراق من صبغات التمثيل الضوئي وىذا يرج  إلى زيادة محتوى ،المون األخضر الغامق
 .النبات بالماء يصبح لون األوراق أخضر فاتح

ُيعبر مؤشر شدة اإلجياد عن شدة اإلجياد المتسبب عنيا قمة رطوبة التربة وقدرة النبات عمى تحمل ىذا اإلجياد. في الواق ، 
(، Modhej and Behdarvandi, 2006حرارة المرتفعة )تم استخدام ىذا المؤشر لتقييم تحمل نباتات القمح والشعير لتحمل ال

مبيد األعشاب جميفوسات  عن( والتبغ لتحمل اإلجياد التأكسدي المتسبب Bazrafshan, 2009الشوندر السكري لتحمل الجفاف )
تعبر عنو معاممة اإلجياد المائي، (. تزداد قيم ىذا المؤشر عمومًا م  زيادة حساسية النبات لإلجياد وىذا ما 2017درويش، )

 100وكمما قمت قيمة ىذا المؤشر دل ذلك عمى تحمل أكبر لإلجياد والذي كان ممحوظًا عند معاممة التسميد اآلزوتي بالتركيز 
ي عمى التوالي وىذا ما يفسر قمة إنتاج التبغ ف 0,5و 0,8كغ/ه من اآلزوت حيث بمغ ىذا المؤشر 25 م  اضافةبالمقارنة  كغ/ه

   .معامالت اإلجياد المائي

ىوائيًا )كغ/دونم( ونسبة التصافي )%( وسماكة  الجافةو تأثير التسميد اآلزوتي واإلجياد المائي في غمة األوراق الخضراء  -3
 )ميكرومتر(: الجافة األوراق
 نسبة، الخضراء والجافة ىوائياً  غمة األوراقنتائج الدراسة بين المعامالت المدروسة والصنف المستخدم من حيث صفات  إن  

 .(5)جدول %  5 وجود اختالفات معنوية عند مستوىأظيرت  الجافة األوراق سماكةو  التصافي
الغمة  ات( قد زادت من صفتحت ظروف الري بكامل االحتياجات المائية في اليكتار Nكغ  100أن المعاممة السمادية ) نالحظ
بالمقارنة م   % 42 إلى التصافي نسبة وزادت عند ىذه المعاممة ،عمى التواليكغ/ه  1920و 4600 إلى الخضراء والجافة الورقة

عند معاممة الشاىد ميكرومتر  108من  بدالً  83قمياًل فأصبحت انخفضت قد  الجافة الورقة سماكةإال أن  ،WcN25المعاممة 
كما  كغ/ه، 200و 1100 والجافة بمقدارالخضراء  ةيالورقالغمة من  كثيراً  ظروف اإلجياد المائيبالمقابل، خفضت السابقة. 

عند ميكرومتر  125 بحدود الجافةاألوراق  سماكةزادت من عكس ذلك  وعمى، %18نسبة التصافي بحدود معيا انخفضت و 
من وزادت  الخضراء والجافة األوراق غمةمن ظروف اإلجياد المائي  في WsN100حسنت المعاممة السمادية  . WsN25المعاممة
 بالمقارنة م  المعامالت األخرى تحت ىذه الظروف. األوراق سماكةمن  حسنت وكذلك، التصافينسبة 

( ونسبة التصافي )%( وسماكة الورقة هكتارغلة األوراق الخضراء والجافة هوائياً )كغ/ نتائج تحميل تأثير العوامل المدروسة عمى صفات .5الجدول 

 .% من السعة الحقمية 50 المائي واإلجياد% 100تحت ظروف الري الكامل 21 برلينباتات صنف التبغ  عمىالجافة )ميكرومتر( 

 المعاممة
 غمة األوراق الخضراء

 (ىكتار)كغ/
غمة األوراق الجافة 

 ىوائياً 
 (ىكتار)كغ/

 نسبة التصافي
)%( 

سماكة الورقة 
 الجافة )ميكرومتر(

WcN25 2700 ± 40
d

 1000 ± 40
c

 37 ± 1
b

 108 ± 7
c

 

WcN50 3500 ± 180
c

 1220 ± 40
b

 35 ± 2
b

 100 ± 9
cd

 

WcN75 4200  ± 160
b

 1450 ± 60
b

 35 ± 2
b

 92 ± 7
d

 

WcN100 4600  ± 180
a

 1920 ± 60
a

 42 ± 2
a

 83 ± 7
d

 

WsN25 1100 ± 80
g

 200 ± 20
f

 18 ± 1
d

 125 ± 9
bc

 

WsN50 1300 ± 100
g

 240 ± 20
ef

 18 ± 1
d

 133 ± 7
b

 

WsN75 1600 ± 120
f

 300 ± 20
e

 19 ± 1
d

 133 ± 7
b

 

WsN100 2000 ± 140
e

 500 ± 20
d

 25 ± 2
c

 158 ± 7
a

 

Wc  ،تمثل الري بكامل االحتياجات المائيةWs  ليا الخطأ المعياري %. وُتشير جمي  المعطيات إلى متوسطات مضافًا  50بنسبة تمثل اإلجياد المائي
(means ± SE)،  لكل صفةالفروق بين المتوسطات معنوية إلظيار ضمن كل عمود مختمفة الحرف األو (P<0.05 ANOVA-Tukey test,). 



345 
 

Ahmed et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 336-348 December 2020 
 

 2020كانون األول/ديسمبر  348-336(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون   أحمد

معدل التمثيل الضوئي عبر انغالق الثغور الورقية وبالتالي قمة التبادالت الغازية ما تخفيض نظرًا لتأثير اإلجياد المائي في 
سببت مرحمة النمو الخضري السري  لمتبغ  ألن قمة رطوبة التربة خاللو يقود لصغر المساحة الورقية وقمة تراكم المادة الجافة، 

أشار  وىذا ما وبالتالي قمة اإلنتاج تراكم المادة الجافة في النبات انخفاضًا في ارتفاع النبات وعدد األوراق ومساحتيا الورقية وقمة
اإلجياد المائي وعبر تأثيره السمبي في النمو النباتي لمتبغ أدى إلنخفاض  أن  .Cakir and Cebi (2006)ىذا السياق  إليو في

ن  .Wilkinson et al. (2002) أثبتوذلك و  غمة األوراق، وصغر مساحتيا الورقية وقمة المادة الجافة المدخرة فييا تعريض كما وا 
تبغ الفرجينيا لإلجياد المائي خالل نمو وتطور النبات سبب انخفاضًا في غمة األوراق الخضراء والجافة وارتفاع النبات ومحتوى 

  .Biglouei et al.   (2010) وبين ذلك األوراق من السكريات الذوابة والنيكوتين

لزيادة ( Ananboontarick ,1985)الباحث  أشارفقد ومن حيث التأثير اإليجابي لألزوت في نمو نبات التبغ وغمتو الورقية 
 ما أشار إليو ايضاً  م  ىذه النتيجةوتتوافق ىذا  اآلزوتي. التسميدمعدل  عند زيادةلنباتات التبغ  والجافة وزن األوراق الخضراءفي 
(Reed et al., 2000) التسميد اآلزوتي ىو أكثر أىمية وذو تأثير مباشر في المردود والنوعية ألوراق تبغ البرلي، حيث أن  أنب

 ىذه نأ (Mahamoud et al., 2009) كذلك تتوافق م  و ،زيادة معدل إضافة اآلزوت أدت إلى زيادة في المردود الورقي الجاف
 البناء عممية فياألوراق  فعالية كفاءة وكذلك ،والماء الغذائية العناصر امتصاصعممية  يادةلز  اً واضح راً مؤش تعطي الزيادة

نظرًا لدور اآلزوت و  ،الجافة المادة من المعدالت أعمى  واعطاء، المصنعة الغذائية المواد تراكم تمك العمميات عن وينتج، الضوئي
يتفق ىذا م  ما ُتشير إليو  (.2003مما يؤدي لزيادة سماكة األوراق )رقية،  ،في زيادة سماكة النسيج األسفنجي والعمادي لألوراق

ر ومن حيث تأثيالورقة الجافة. أدى لزيادة متوسط سماكة ي وتحت ظروف اإلجياد المائي من أن التسميد اآلزوت نتائج البحث
األوراق وخصائصيا التكنولوجية والسيما ، في ىذا السياق، أن نوعية (Anderson et al., 1985)الرطوبة، فقد أشارت نتائج 

وأنو عند توفر رطوبة مناسبة بشكل يساعد األوراق في المحافظة عمى توازن  ،سماكتيا تتعمق بتوفر الرطوبة المناسبة لنبات التبغ
 ياد المائي.مائي منتظم تكون األوراق أقل سماكة، وىذا يوافق ما توصمنا إليو من زيادة في سماكة األوراق تحت تأثير اإلج

  االستنتاجات والتوصيات:
دليل و  ،في صفة ارتفاع النبات إلى زيادة معنوية تحت ظروف الري بكامل االحتياجات المائية ،التسميد اآلزوتي تأدت معامال 

 معدل فيانعكس إيجابًا ما وراق من الكموروفيل والكاروتينات، ومحتوى األمساحة المسطح الورقي الكمي و  (LAI) المساحة الورقية
 ىذا التأثير اإليجابي تناسب، ىذا و ىوائياً الخضراء والجافة  الورقيةالغمة ، وبالتالي زيادة نمو المحصولومعدل  ،التمثيل الضوئي
التسميد في حيي ضبب  كغ/ه، 100معاممة التسميد اآلزوتي كانت أفضل النتائج عند و  ،كمية األسمدة المستخدمةطردًا م  زيادة 

في أغمب الصفات والمؤشرات  أدت معاممة اإلجياد المائي إلنخفاض معنوي .في سماكة الورقة الجافة اً معنوي اً انخفاضاآلزوتي 
تحت ظروف  التسميد اآلزوتي تمعامال ،في المقابل، وذلك بالمقارنة م  الشاىد. َحسنت ماعدا صفة سماكة األوراق المدروسة

وتناسب ىذا التأثير اإليجابي طردًا م  كمية وخفضت قيمة مؤشر شدة اإلجياد، نتاجية ت النمو واإلمن مؤشرا اإلجياد المائي
لزيادة سواًء تحت ظروف الري الكامل،  كغ/ىكتار 100 معدل التسميد اآلزوتي استخدامبوىكذا، يمكن االقتراح  األسمدة المضافة.

نتاجية   لزيادة تحمل النبات % من االحتياجات المائية50بنسبة  المائي تحت ظروف اإلجيادأو ، 21برلي صنف التبغنمو وا 
 .البرلي من أوراق التبغ مقبولةونوعية  مناسبة لإلجياد والحصول عمى إنتاجية
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Abstract: 

The experiment was carried out at Alrensiya village in Tatous governorate 

in the Syrian coast during the agricultural season 2018, and based on a 

randomized complete block design with three replicates. The aim of this 

study was to determine the response of Burley21 tobacco to water stress and 

nitrogen fertilizer additives. Both growing plants under full irrigation and 

water stress (50% of field capacity) were subjected to four nitrogen fertilizer 

additives (25, 50, 75 and 100) kg/ha. So, the plant height, plant leaf area, 

leaf area index (LAI), photosynthesis rate and crop growth rate, chlorophyll 

and carotenoids contents, fresh and dry leaves yield and leaf thickness were 

studied. The nitrogen fertilization increased most of the studied traits and 

indicators, both under irrigation conditions with full water requirements and 

under water stress conditions. This positive effect was also proportional to 

the amount of fertilizers used. However, water stress, led to decreases in 

most of the studied traits as compared to nitrogen fertilization treatments 

under the full irrigation conditions. In addition, the nitrogen treatment 

improved the growth and productivity indicators under water stress, and this 

positive effect was also proportional to the amount of fertilizers. The best 

results were obtained at nitrogen fertilization of 100 kg/h, either under 

irrigation conditions with full water requirements or under water stress 

compared to other fertilization treatments 
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