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 الممخص
، وذلؾ وفؽ 2018الالذقية خالؿ الموسـ الزراعي -ستخيرس-ُنفذت التجربة في محطة البحوث الزراعية

ىدؼ البحث إلى دراسة ( وبثالثة مكررات لكؿ معاممة. RCBDتصميـ القطاعات العشوائية الكاممة )
والتسميد البوتاسي مضافًا مع ماء الري أو إلى التربة مباشرًة، لدى صنؼ التبغ تأثير طريقة الري بالتنقيط 

)الكثافة لفيزيائية ا بعض خواص التربة (، فيNicotiana tabacum var. Virginie vk51فيرجينيا )
 )عدد األوراؽوالفيسيولوجية  الصفات المورفولوجية، و (%والمسامية الكمية  (3)غ/سـ الظاىرية

وغمة األوراؽ الخضراء والجافة ىوائيًا (، /نبات(2لكمي )ـمساحة المسطح الورقي ا)ورقة/نبات( و 
 سكريات ذائبةبروتيف كمي و ) ميائيةكيالبيو المركبات )كغ/دونـ( ومحتوى أوراؽ التبغ الجافة ىوائيًا مف 

مع التسميد أدى استخداـ طريقة الري بالتنقيط . (K2Oبعض األكاسيد المعدنية )و  ()%( نيكوتيفو 
انعكس بشكؿ إيجابي عمى  والذيتخفيض الكثافة الظاىرية لمتربة  :إلىالبوتاسي ضمف ماء الري 

عدد األوراؽ ومساحة المسطح الورقي في  زيادة  ،مية لمتربة التي ازدادت خالؿ موسـ النموكالمسامية ال
كغ/دونـ(  441.31كغ/دونـ( والجافة ) 2120.7الكمي لمنبات، اعطاء أعمى غمة مف األوراؽ الخضراء )

تحسنت المواصفات النوعية لورقة كما و  وخصوصًا عند إضافة كامؿ السماد البوتاسي مع ماء الري،
بناًء  الذائبة.الكمية وارتفعت نسبة السكريات  النيكوتيفو  يف الكميالبروت التبغ الجافة حيث انخفضت نسبة

عمى ما سبؽ، يمكف االقتراح باستخداـ طريقة الري بالتنقيط مع التسميد البوتاسي، مضافًا كميًا إلى ماء 
 الري، نظرًا لدورىا الممموس في تحفيز النمو لدى صنؼ الفرجينيا وتحسيف نوعية التبغ الناتج. 

 .ري بالتنقيط ، التسميد البوتاسي، تبغ الفرجينيا، النيكوتين:  المفتاحية الكممات
 :المقدمة

التوسػػع فػػي رقعػػة فضػػاًل عػػف   ،واالسػػتنزاؼ الكبيػػر النػػاجـ عػػف االسػػتثمار فػػي الزراعػػة الكثيػػرة مػػع ازديػػاد الطمػػا عمػػى المػػاء واسػػتعماالتو
أدى إلػػى تنػػاقص كبيػػر بكميػػات الميػػاه المتاحػػة مػػا األراضػػي السػػورية المرويػػة وتكػػرار سػػنوات الجفػػاؼ والتػػأثير السػػمبي لمتبػػدالت المناخيػػة 

أولت الحكومة موضػوع ترشػيد اسػتخداـ فقد نتيجة ليذا الوضع المائي كمميار متر مكعا، و  3.1 حواليوظيور عجز مائي سنوي يقدر ب
الخاص بإلزامية التحوؿ  2010/ لعاـ 20عتبر القانوف رقـ /لذلؾ يُ  .كبيرًا، السيما في مجاؿ الزراعة اً اه ورفع كفاءة استخدامو اىتمامالمي
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مميػػار متػرا مكعبػػا مػػف  4-2.8 إلػى الػػري الحػديث مػػف أىػػـ القػوانيف التػػي صػػدرت فػي سػػورية، إف تطبيػػؽ ىػذا القػػانوف سػػوؼ يػوفر حػػوالي
 (. 2010ر،)سف المياه سنوياً 

التقنية إيصاؿ المياه لمنبػات بكميػات قميمػة وبتػواتر كبيػر  ، تؤمف ىذهمف الطرؽ الحديثة لري المحاصيؿ الزراعيةُتعد طريقة الري بالتنقيط 
أحػػد أنػػواع الػػري الموضػػعي ويػػتـ فييػػا تقػػديـ كمػػا وىػػذه الطريقػػة  .(2002مػػف التربػػة )عبػػود واألسػػدي،  اً مسػػاحات محػػدودة جػػدبفػػي نقػػاط و 

 (.2007الحمد، الماء إلى النبات عمى شكؿ قطرات او نقط فوؽ المنطقة المرغوبة وىي منطقة انتشار المجموع الجذري )
أىػػـ مػػا يميػػز ىػػذه أف  .(2000تتوقػػؼ المسػػاحة التػػي تلطػػى بكػػؿ مػػنقط عمػػى معػػدؿ التػػدفؽ ونػػوع التربػػة ورطوبتيػػا ونفاذيتيػػا )الخػػوري، 

لػػري وفػػؽ الحاجػػة بحسػػا عػػدد النقاطػػات وتصػػريفيا ومػػدة عمميػػا ويتػػراوح ضػػلط التشػػليؿ مػػا بػػيف الطريقػػة ىػػي إمكانيػػة الػػتحكـ بمعػػدالت ا
يقتصػػػر اسػػػتعماؿ نظػػػاـ الػػػري بػػػالتنقيط عمػػػى ري و  ىػػػذا .(2002بػػػار ممػػػا يقمػػػؿ مػػػف احتياجػػػات الضػػػ  )عبػػػود واألسػػػدي،  (1-0.55)

تسػػعى الػػنظـ الزراعيػػة لموصػػوؿ بلمػػة ونوعيػػػة و  . 1999)المحاصػػيؿ المزروعػػة فػػي خطػػوط فقػػط )المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة الزراعيػػة،
سػػتدامة، ومػػػف شػػػروط وفػػي نفػػػس الوقػػت تقميػػػؿ التكمفػػػة اإلنتاجيػػة ألدنػػػى مسػػتوى مػػػع الحفػػاظ عمػػػى اال، ألعمػػى مسػػػتوى النػػػاتج المحصػػوؿ

ف العامػؿ الحاسػـ كمػا و التوصؿ إلى األىداؼ اآلنفة الذكر ىو توفير الماء والعناصر اللذائيػة )الملػذيات( بالكميػات المثاليػة والموزونػة.  ا 
لذائية وضماف ىو حماية الموارد البيئية والمائية واألرض مما يتطما توفير قدر كافي مف العناصر الألىمية طريقة الري بالتنقيط اآلخر 

 (.,Hagin and Lowengart 1996امتصاصيا بواسطة النبات )
فػرص مضػاعفة مػف  يزيػدجمػع إضػافة المػاء والسػماد معػًا مػف خػالؿ الػري ممػا عمػى  تعتمد تقنية زراعية حديثة حيثالتسميدي الري د عيُ 

 .(Magen, 1995) اللمة وتقميؿ التموث البيئي
ة فػي العػالـ، وتعػود أىميػة ىػذا المحصػوؿ محميػًا لػدوره اليػاـ فػي التجػارة الداخميػة والخارجيػة لمقطػر التبغ مػف المحاصػيؿ الصػناعية اليامػ

واالعتمػػاد عميػػة كمػػورد مػػف مػػوارد تػػأميف القطػػع األجنبػػي، حيػػث يحتػػؿ المرتبػػة الثالثػػة بعػػد القطػػف والشػػوندر السػػكري مػػف حيػػث المسػػاحة، 
الػػذيف يعممػوف فػي مجػػاؿ إنتػاج نبػات التبػػغ وتصػنيعو وتسػويقو ممػػا يػدؿ عمػى أىميتػػو وىنالػؾ اآلالؼ مػف الفالحػػيف والعمػاؿ و الميندسػيف 

محصػػوؿ التبػػغ مػػف أكثػػر المحاصػػيؿ قابميػػة لمتكيػػؼ الواسػػع مػػع التربػػة والمنػػاخ والعمميػػات  (.2004 الباللػػة فػػي االقتصػػاد السػػوري )رقيػػة،
 اً لػو طفيفػ اً لمعوامػؿ الجويػة والظػروؼ المتعمقػة بالتربػة، وأف تليػر الزراعية ومنيا الري والتسميد، ويستجيا ىذا المحصػوؿ بحساسػية عاليػة 

 (.Bai et al., 2007في ىذه الظروؼ البيئية السابقة يمكف أف يؤدي إلى تعديؿ في اإلنتاجية ونوعية المحصوؿ الجاؼ مف األوراؽ )
ؿ إضػػافة إلػػى كميػػة اليطػػوؿ المطػػري خػػالؿ مواسػػـ النمػػو كبيػػرًا بكميػػة ميػػاه الػػري المقدمػػة لممحصػػو  اً يػػرتبط إنتػػاج التبػػغ  )فيرجينيػػا( ارتباطػػ

(1993 Scott and Jaggard, حيث تؤثر الرطوبة بشكؿ كبير في كمية المحصوؿ ونوعيتو، وتمعا مواعيد تعريض النبػات لمجفػاؼ ،)
خػػار المػػادة الجافػػة فػػي يػػؤدي تعػػريض النبػػات لمجفػػاؼ فػػي المرحمػػة الثانيػػة مػػف النمػػو إلػػى انخفػػاض فػػي اد .فػػي ىػػذا المجػػاؿًا ميمػػ اً دور 

وزف وحػػدة المسػػاحة الورقيػػة نظػػرًا لمػػبطء الحاصػػؿ فػػي عمميػػة النمػػو وبالتػػالي انخفػػاض فػػي ة الزائػػدة انخفػػاض وبػػالرط سػػببتاألوراؽ، كمػػا 
يمػػة كميػػة المػػادة الجافػػة، ويشػػكؿ اختيػػار طريقػػة وبرنػػامج الػػري المناسػػا جنبػػًا إلػػى جنػػا مػػع الطرائػػؽ الزراعيػػة األخػػرى أحػػد العوامػػؿ الم

 (.,Ucan and Gencoglan (2004لمحصوؿ عمى إنتاجية مثالية 
( أف الكثير مف العوامؿ تػؤثر عمػى نوعيػة المحصػوؿ النيػائي لمتبػغ مثػؿ نػوع التربػة، الخصػوبة، Jones and Rasnake,1985أوضح )

االحتياجات اللذائيػة مػف أىػـ العوامػؿ  طريقة الزراعة والمناخ وعمميات الخدمة وظروؼ عممية التجفيؼ، وتعد حالة وسط الزراعة ووجود
 المؤثرة إلنتاج أوراؽ جافة تتميز بدرجة عالية مف الجودة.

 يتأثر الوزف األخضر والوزف الجاؼ ألوراؽ التبغ والمحصوؿ النيائي ودرجة جودة األوراؽ الجافة وكذلؾ التركيا الكيميائي لمورقة الجافة
بػة وامػػداد التربػة بالعناصػػر الالزمػػة إضػافة إلػػى اخػتالؼ الظػػروؼ المناخيػة لممنطقػػة واخػػتالؼ بػاختالؼ العناصػػر اللذائيػة الموجػػودة بالتر 

 (.,Chaplin 1980نوعية التربة )
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يمكػػف القػػوؿ أف التركيػػا الكيميػػائي ألصػػناؼ التبػػغ المختمفػػة يخضػػع لتػػدخالت كثيػػرة معق ػػدة ديناميكي ػػًا وغيػػر ثابتػػًا، فػػإذا عممنػػا أف حػػوالي 
معروفػػًا ومحػػددًا بدقػػة يػػدخؿ فػػي تركيػػا ورقػػة التبػػغ الجافػػة، ويسػػاىـ فػػي إطػػالؽ النكيػػات والطعػػـو النيائيػػة عبػػر  مركبػػًا( أصػػبح 5000)

 آليات معقد ة نستكشؼ مدى أىمية وعمؽ التأثيرات المختمفة والمتداخمة لعوامؿ كثيرة عمى ىذا التركيا المػذكور ومنيػا ) العامػؿ الػوراثي،
مختمفة، نوعي ة التربة، نوعي ة األسمدة، ظػروؼ المنػاخ، أمػراض النبػات، موقػع األوراؽ عمػى السػاؽ، موعػد الزراعة والمعامالت الزراعية ال

الجنػػي، عمميػػة التجفيػػؼ و ظروفيػػا، عمميػػة التخػػزيف(. إال أنػػو يمكػػف القػػوؿ بشػػكؿ عػػاـ بػػاف النسػػا المتطرفػػة مػػف البػػروتيف والنيكػػوتيف و 
بي عمػػى نوعيػػة النكيػػة والطعػػـ لمتبػػغ النػػاتج،  مػػف جانػػا أخػػر فػػإف النسػػا المرتفعػػة مػػف المركبػػات النيتروجينيػػة والكمػػور تػػؤثر بشػػكؿ سػػم

(. ُتشػير التليػرات ,Davis and Nielsen 1999السكري ات ) الكمية الذائبة أو المختزلة( تؤثر إيجابا عمى نوعية النكيات لمتبغ المنتج )
%(، وبملػػت نسػػبة  5.52يػػا ضػػمف األفػػراف بػػأف نسػػبة النشػػاء وصػػمت إلػػى )الطارئػػة عمػػى التركيػػا الكيميػػائي لورقػػة الفرجينيػػا عنػػد تجفيف

%(، أما نسبة النيكوتيف  0.51%(، ونسبة نتروجيف البروتينات ) 1.05%(، وكانت نسبة النتروجيف الكمي ) 23.77السكريات الكمية )
وعية المياه المستخدمة وطريقة الري كؿ ذلؾ (. وأف معامالت التسميد ونوعية التربة ورطوبتيا ون,Chaplin 1980%( ) 0.97فكانت )

 يؤثر بشكؿ حاسـ عمى التركيا الكيميائي لمورقة الجافة وعمى صفاتيا الفيزيائية.
ُيسػػػػمد التبػػػػغ بصػػػػورة عامػػػػة إضػػػػافة إلػػػػى األسػػػػمدة العضػػػػوية باألسػػػػمدة اآلزوتيػػػػة والفوسػػػػفورية والبوتاسػػػػية بكميػػػػات تتبػػػػايف بتبػػػػايف األتربػػػػة 

دراسػػات كثيػرة لبيػػاف العالقػة القائمػػة بػػيف مسػتويات بعػػض العناصػر كالفوسػػفور والبوتاسػيـو والكموريػػد والنتػػروجيف واألصػناؼ. فقػػد أُجريػت 
وغيرىػػا فػػي التربػػة وبعػػض المركبػػات النوعيػػة ضػػمف ورقػػة التبػػغ الجافػػة، وأكػػدت معظػػـ ىػػذه األبحػػاث عمػػى أف زيػػادة كميػػة المػػواد اآلزوتيػػة 

لبروتيف والنيكوتيف ضمف األوراؽ، وبشكؿ عاـ فإف ذلؾ يكوف بشكؿ أوضػح فػي الظػروؼ الجافػة ضمف الترا الزراعية يؤدي إلى زيادة ا
 (.2004عنيا في الظروؼ المروية حيث تقؿ كمية البروتيف والنيكوتيف )رقية، 

ـ فػي تصػنيع السػجائر، يتبع الفرجينيا صنؼ التبػوغ األمريكيػة التػي تتميػز بالنكيػة والطعػـ، وتعتبػر التبػوغ االمريكيػة حشػوات مالئػة تسػتخد
(. Davis and Nielsen, 1999حيث تكسبيا الطعػـ و النكيػة واالحتػراؽ الجيػد والطعػـ الحمػو المػذاؽ الرتفػاع نسػبة السػكريات الكميػة )

، وعنػػد وجػػوده بتراكيػػز عاليػػة بالتربػػة يرفػػع قػػدرة النباتػػات عمػػى  تحمػػؿ  ُتشػػير األبحػػاث إلػػى ارتبػػاط تكػػويف الكربوىيػػدرات بتػػوفر البوتاسػػيـو
(، وزيػػادة ىػػذا األخيػػر بالتربػػة تسػػية إلػػى نوعيػػة التبػػغ الػػذي يصػػبح احتراقػػو متقطعػػًا ورمػػاده سػػيئًا 2000تراكيػػز عاليػػة مػػف الكمػػور )ديػػا، 

التصػنيعية ألوراؽ التبػغ أيضػًا فقػد وجػد أف ألكاسػيد البوتاسػيـو تػأثيرًا -(. كمػا ويحسػف البوتاسػيـو مػف الخصػائص الفيزيائيػة1982رقية، )
 ًا عمى معدؿ اشتعاؿ التبغ.محفز 

(. 1974يحتاج نبات التبغ لمبوتاسيـو في النصؼ األوؿ مف نموه الخضري، بينما يبقى التسميد البوتاسي المتأخر عديـ الفائػدة )عميقػة، 
والنػتح وينشػط التمثيػؿ بالمجمؿ فإف البوتاسيـو يمعا دورًا ىامًا في انتقاؿ العناصر اللذائية داخؿ النبات، كمػا أنػو يػنظـ عمميػات التػنفس 

الضوئي ويساعد عمى تكويف الكربوىيدرات وانتقاؿ السكريات وحركتيػا وكػذلؾ يػنظـ عمػؿ األنزيمػات، ويعطػي النبػات القػدرة عمػى مقاومػة 
لبوتاسػيـو الصقيع واألمراض، إضافة لذلؾ فإنو يزيد مف ادخار النبات لمائيات الفحـ، وبالتالي يزيد اإلنتاج ويحسف النوعيػة، كمػا يشػكؿ ا

 (.1982نسبة كبيرة مف رماد نبات التبغ )رقية، 
( في دراسة لتأثير تواتر الري عند مستويات ثابتػة ومحػددة مػف التسػميد األرضػي األساسػي بعناصػره الثالثػة الكبػرى 2015أشار )محمد، 

NPK  كػغ/دونـ(، ووزف جػاؼ  1229مػف حيػث اإلنتاجيػة كػوزف أخضػر لػ)وراؽ )أيػاـ عمػى بقيػة المعػامالت  7لتفوؽ معاممة الػري كػؿ
%( و  12.50%( والسػػػكريات الكميػػػة الذائبػػػة ) 2.74%( والنيكػػػوتيف ) 4.74كػػػغ/دونـ(، محتػػػوى األوراؽ مػػػف البػػػروتيف ) 213أيضػػػًا )
 %(. 0.35والكمور )

كبيػػر باإلضػػافة لمجمػػؿ المركبػػات الكيمائيػػة النوعيػػة لورقػػة  كمػػا أظيػػرت نتػػائج تطبيػػؽ الػػري التسػػميدي عمػػى التبػػغ تحسػػف اإلنتاجيػػة بشػػكؿ
( في تجربة لثالثة أعػواـ تػـ تطبيػؽ الػري Shi et al., 2017الجافة لورقة التبغ، أيضًا تحسف الصفات التكنولوجية الميمة، حيث أشار )
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كػغ  100(، K2Oكػغ ) 100ة فػي اليكتػار وكانػت اإلضػافات السػمادية عمػى أسػاس المػادة الفعالػالتسميدي عمى التبغ صنؼ الفرجينيػا، 
(P2O5 ،)50  كغN( وزف جػاؼ،  441كػغ/دونـ ( وزف أخضػر،) 2640، حيث أظيػرت النتػائج زيػادة اإلنتاجيػة بشػكؿ كبيػر )كػغ/دونـ
 %( النيكوتيف. 2.5%( السكريات الكمية الذائبة، ) 20.29)

ومحدوديػة ىػذه المػوارد فػإف كفػاءة اسػتعماليا فػي القطػاع الزراعػي ال زالػػت عمػى الػرغـ مػف األىميػة الكبيػرة لممػوارد المائيػة فػي سػورية 
% سوؼ توفر كمية كبيػرة 10ويمكف القوؿ بأف تحسيف كفاءة الري الزراعي حوالي  .% 40-50عف  متدنية وال تزيد في أفضؿ حاالتيا

مػػوارد المسػتثمرة . كمػػا أف تطػور طػػرؽ وتقنيػػات % مػػف إجمػالي ال86مػف ميػػاه السػدود وذلػػؾ عمػى اعتبػػار أف الزراعػة تسػػتيمؾ مػػا يقػارا 
الػػري وترشػػيد اسػػتعماالت الميػػاه أصػػبح ضػػرورة ممحػػة يجػػا األخػػذ بيػػا كإحػػدى األولويػػات الرئيسػػة فػػي تطػػوير الزراعػػة المرويػػة وتحسػػيف 

 .إنتاجيا ومف ثـ زيادة مساحتيا
لتذبذا وعػدـ االسػتقرار وذلػؾ لعػدـ تكامػؿ المػوارد المائيػة اإلنتاج الزراعي وبصورة خاصة المحاصيؿ الحقمية ومنيا التبغ باكما ويتصؼ 

تباع األساليا التقميدية القديمة في الري ، فضػاًل المتاحة وأف المستلؿ منيا يتعرض لميدر والضياع بسبا انخفاض كفاءة شبكات الري وا 
 عف قمة الخبرة في اإلضافات السمادية وخاصة السماد البوتاسي.

بػالتبغ دراسػة مسػاىمة طريقػة الػري بػالتنقيط عمػى خػواص التربػة الفيزيائيػة والكيمائيػة المزروعػة ىػذا البحػث إلػى  بناًء عمى ما سبؽ ييدؼ
نتاجية التبغ.صنؼ فرجينيا ومعرفة   أثر البوتاسيـو عمى نمو وا 
 مواد البحث وطرائقو: 

ـ، كمػا وأجريػت التحاليػؿ البيوكيميائيػة والكيميائيػة فػي مخػابر  2018التجربة في محطة بحػوث سػتخيرس، خػالؿ الموسػـ الزراعػي  ُنفذت
 VK51( )Nicotiana tabacum var. Virginieجامعػة تشػريف. ُأسػتخدـ فػي البحػث تبػغ صػنؼ فرجينيػا )كوتسػاكا -كميػة الزراعػة

vk51 شػػتوؿ جػػاىزة لمزراعػػة فػػي األرض الدائمػػة(. ُصػػممت التجربػػة وفػػؽ القطاعػػات العشػػوائية الكاممػػة( )(RCBD حيػػث كػػاف عػػدد ،)
)البعػػد بػػيف  ²شػػتمة /ـ 2.5( بحيػػث كانػػت الكثافػػة النباتيػػة 15( عػػدد القطػػع التجريبيػػة )3( وعػػدد المكػػررات لكػػؿ معاممػػة )5المعػػامالت )

، المسػاحة اإلجماليػة لمتجربػة ²ـ 1.5وعػرض الممػرات  ²ـ 14سػـ( وكانػت مسػاحة القطعػة التجريبيػة  40سـ وبيف الشػتوؿ  90الخطوط 
 ، طريقة الري المتبعة ىي الري بالتنقيط.²ـ 50

جامعػة تشػريف، -تـ إجراء بعض التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية لتربة الموقع عمى عينات مأخوذة قبؿ الزراعة في مخابر كميػة الزراعػة
 (.1وجاءت نتائج التحميؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ )

 وانكيًيائية نحشبة انًىقع قبم انزساعة. نحائج بعض انححانيم انفيزيائية 1انجذول 

 انطين

% 

 انسهث

% 

 انشيم

% 
 pH انقىاو

EC 

ًىس/سىهيييه  

CaCo3 

 كهية %

CaCo3 

 فعال %
O.M.  %  SAR 

38%  18%  44%  0.138 1.43 15.8 49.7 0.124 7.5 طينية لومية 

Na Ca Mg P K N  الكثافة الظاهرية

³غ/سم  

الكثافة الحقيقية 

³غ/سم  

 المسامية

% الكلية  

ESP 

 )ملػ/كػ( تربة جافة %

8.1 213 24 3.7 13.3 0.3 1.19 2.6 54.24 0.872 

 
بأنيػا كما وُأخذت عينات ترابية في منتصؼ مرحمة النمو ونياية التجربة لتتبع قيـ الكثافة الظاىرية والمسامية الكمية لمتربة. تميػزت التربػة 

طينيػػػة لوميػػػة إذ نالحػػػظ ارتفػػػاع نسػػػبة الرمػػػؿ، متوسػػػطة المحتػػػوى مػػػف المػػػادة العضػػػوية، غنيػػػة بػػػاآلزوت، فقيػػػرة المحتػػػوى مػػػف الفوسػػػفور 
. التربػة غيػر مالحػة حسػا التصػنيؼ األمريكػي القػديـ،  والبوتاسيـو ، فقيرة بالملنيزيـو ، غنية بالكالسيـو ، متوسطة المحتوى مف الصوديـو

 (.2005متعادلة مائمة لمقموية، نسبة كربونات الكالسيـو الكمية والفعالة عالية وتبمغ حد الضرر )الخضر، 
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%(،  48%( والسػوبر فوسػفات الثالثػي ) 33.5تية ، فوسفورية(: نترات األمونيـو )تمت اإلضافات السمادية كأسمدة معدنية صمبة )آزو 
كػغ  150%(، والتي ُحسبت عمى أسػاس المػادة الفعالػة فػي اليكتػار كمػا يمػي:  50وكأسمدة معدنية ذوابة )بوتاسية(: سمفات البوتاسيـو )

(K2O ،)130 ( كغP2O5 ،)60 ( كغN 2( )جدوؿ.) 
 انحجشبة انزساعية. يخطط 2انجذول 

K2 K0 K3 

K1 K3 K2 

K0 K2 K4 

K4 K1 K0 

K3 K4 K1 

حيػث ُأضػيفت األسػمدة الفوسػفورية كدفعػة واحػدة مػع الحراثػة األساسػػية لػ)رض، وُأضػيفت األسػمدة اآلزوتيػة عمػى دفعتػيف: الدفعػة األولػػى 
ُأضيفت األسمدة البوتاسية مع شبكة الري بالتنقيط عمى ثػالث دفعػات يومًا مف موعد التشتيؿ.  25أياـ مف التشتيؿ، والثانية بعد  10بعد 

يومػًا  40لثالثػة: بعػد يومًا مف موعد التشػتيؿ والدفعػة ا 25أياـ مف موعد التشتيؿ، والدفعة الثانية: بعد  10كما يمي: الدفعة األولى : بعد 
أيػاـ، وأجريػت  10ي التشػتيؿ والتبريػد، وبمعػدؿ ريػة واحػدة كػؿ ريػات إضػافة لريتػ 6مف موعد التشتيؿ. تـ ري التجربة خالؿ موسػـ النمػو 

 المعامالت المدروسة كما يمي:
K0: .الشاىد وىو إضافة السماد البوتاسي بشكؿ تقميدي مع التربة 
K1:  مع شبكة الري بالتنقيط. 100إضافة المقنف البوتاسي بشكؿ كامؿ % 
K2:  بشكؿ تقميدي مع التربة. 25% مف المقنف البوتاسي مع الشبكة، و إضافة 75إضافة % 
K3:  بشكؿ تقميدي مع التربة. 50% مف المقنف البوتاسي مع الشبكة، و إضافة 50إضافة % 
K4:  بشكؿ تقميدي مع التربة.75% مف المقنف البوتاسي مع الشبكة، و إضافة 25إضافة % 

زراعيػة مػف مكافحػة )مبيػدات أعشػاا ومبيػدات حشػرية وفطريػة( والػري باسػتخداـ شػبكة الػري بػالتنقيط مػف أنابيػا تمت عمميات الخدمة ال
 ونقاطات. 

 ُدرست الخصائص والصفات التالية:
ومتر(( تـ قياس الكثافة الظاىرية )بطريقة األسطوانة الحجمية(، الكثافة الحقيقية )بدورؽ الكثافة)بكن الخصائص الفيزيائية لمتربة: -1

 والمسامية الكمية %: 
  100 × [الكثافة الظاهرية( / الكثافة الحقيقية –الكثافة الحقيقية )]المسامية الكمية %= 

 منتصؼ مرحمة النمو وعند نياية التجربة. وذلؾ في
االزهار حيث تم عد األوراق تم تسجيل هذه القراءة عند اكتمال عدد األوراؽ عمى النبات )ورقة/نبات(، حيث  :القراءات الشكمية -2

 .السليمة والنشطة تمثيلياً وتمت إزالة األوراق الميتة والمتضررة

تـ حساا مساحة المسطح  ، حيث(2سـ) Plant Leaf Area لمنبات الكمي الورقي المسطح : مساحةالقراءات الفيزيولوجية -3  
 ( كالتالي:PLAالورقي الكمي لمنبات )

  (2001 عرا،) 0.6443( × سـ) الورقة عرض( × سـ) الورقة طوؿ= (2سم) الورقية المساحة
 .النبات أوراؽ جميع مساحة مجموع( = نبات/2سـ) المسطح الورقي الكمي

  تـ قياس بعض مؤشرات اللمة لتبغ الفرجينيا وىي: :مؤشرات الغمة الورقية -4
 .(/دونـكغالمزروعة بالتنباؾ مف األوراؽ الخضراء ): إنتاجية المساحة  Leaves Fresh Weightمحصول األوراق الخضراء -
 .غ/دونـ(ك: إنتاجية المساحة المزروعة بالتنباؾ مف األوراؽ الجافة ىوائيًا ) Leaves Dry Weightمحصول األوراق الجافة -
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لقياس المؤشرات  ( لكؿ معاممة تجريبية عند النضجn=3تـ أخذ عينات ورقية مف ثالث نباتات ) المؤشرات البيوكيميائية: -5
 البيوكيميائية التالية:

 :الكمي البروتين المحتوى من -
حيث تـ ىضـ البروتيف  .بطريقة كمداىؿ عمى اعتبار أف البروتينات تحتوي سدس وزنيا نتروجيف تـ تقدير البروتينات والنتروجيف الكمي

بعد اكتماؿ . ُأجريت، ألمينية إلى كبريتات األمونيـويتحوؿ نتروجيف األحماض ال%،  98باللمياف الطويؿ مع حمض الكبريت المركز
حيث تتجمع األمونيا ، مع التسخيف NaOHبإضافة ماءات الصوديـو وذلؾ مف كبريتات االمونيـو  األمونياطرد لعممية تقطير ، اليضـ

القياسي  HClكمرحمة نيائية بواسطة حمض كمور الماء  . تـ إجراء معايرة لبورات األمونيـوتتشكؿ بورات األمونيـولمع حامض البوريؾ 
 (.Aurand and Wells, 1987وبوجود دليؿ مناسا لتحديد نقطة انتياء المعايرة )

 السكريات الكمية الذائبة:  المحتوى من -
مفاعمة السكريات الكمية وتـ  .ثـ الطرد المركزي والترشيح، ومف الماءب ياغميعبر  الورقية استخالص السكريات مف العينات تـ

ومف ثـ لتحرير الفورفوراؿ مف السكريات الخماسية، وىيدروكسي ميثيؿ الفورفوراؿ مف السداسية وذلؾ المستخمصة مع حمض الكبريت 
 تـ قياس .يتشكؿ لوف أخضر مزرؽ تتناسا شدتو مع تركيز السكريات في العينات المختبرةل مع الكاشؼ العضوي )األنثروف( مفاعمتيا

، وتقدير تركز ( نانومتر620( عمى طوؿ الموجة )Spectrophotometerجياز ) باستخداـاالمتصاص الضوئي ل)لواف المتشكمة 
 (. ,A.O.A.C 2005محاليؿ قياسية ) باستخداـ ( تـ أنشاؤهStandard curveالسكريات عبر مخطط معياري )

 المحتوى من النيكوتين:  -
( بوجود ماءات الباريـووال بنزفالمزيج ) تخمصت قمويدات التبغ بواسطةاسُ  في المستخمص بواسطة حمض  ثـ ُقدر النيكوتيف، كمورفوـر

 (.Coresta, 1994)سيد أبروكموريؾ  عياري وىو
 محتوى األوراق من البوتاسيوم:  -

ثـ  تؤخذ قراءات العينات  ،عمى أساس الوزف الجاؼ وذلؾ عف طريؽ استخالص رماد عينات التبغ تـ حساا النسبة المئوية لمبوتاسيـو
معرفة تركيز البوتاسيـو عف طريؽ منحنى معياري لعد ة تراكيز قياسي ة  وتـ .(Flame photometerجياز ) باستخداـالمستخمصة 

ري ثـ  إسقاط القراءات الضوئية عمى المنحنى المعيا، ومف (KClمعمومة مف البوتاسيـو محضرة بدقة باستخداـ ممح كمور البوتاسيـو )
 (.,A.O.A.C 2005لتحديد التركيز المجيوؿ ثـ  حساا النسبة المئوية لمبوتاسيـو ضمف العينات المختبرة )

 %(.  5( عند مستوى المعنوية )LSDتـ إجراء تحميؿ التبايف لكافة النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا، وتـ حساا قيمة أقؿ فرؽ معنوي )
 
 
 
 

 النتائج والمناقشة:
 لمتربة:  )%( ( والمسامية الكمية³الري بالتنقيط عمى الكثافة الظاىرية )غ/سم تأثير طريقة -1

سػػـ( ، 30-0( بقػػيـ الكثافػػة الظاىريػػة فػػي طبقػػة التربػػة )P˃0.05غيػػر معنػػوي )طفيفػػًا (، انخفاضػػًا 3تبػػيف النتػػائج الموضػػحة بالجػػدوؿ )
 ،1.185 ،1.190نيايػػة التجربػػة( ) -منتصػػؼ مرحمػػة النمػػو -خػػالؿ المراحػػؿ الثالثػػة )قبػػؿ الزراعػػة  حيػػث بملػػت قػػيـ الكثافػػة الظاىريػػة

 عمى التوالي. ³( غ/سـ1.180
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إنو مف إحدى محاسف طرؽ الري الحديثة قدرتيا عمى تحسيف الخواص الفيزيائية لمتربة، ولكف ىػذا التحسػف  يحتػاج زمػف طويػؿ نسػبيًا ال 
ثير طريقػػة الػػري بػػالتنقيط عمػى الخػػواص الفيزيائيػػة لمتربػػة ومنيػػا ( سػػنوات عمػػى األقػؿ، فػػي ظػػروؼ تجربتنػػا قمنػػا بدراسػة تػػأ5-3يقػؿ عػػف )

 ( والمسامية الكمية )%( خالؿ موسـ زراعي واحد لذلؾ كاف التحسف بتمؾ الخواص قميؿ نسبيًا.³غ/سـالكثافة الظاىرية )
 عة، ينحصف يشحهة اننًى وعنذ نهاية انحجشبة( وانًسايية انكهية )%( نحشبة انًىقع ورنك قبم انزسا³يحىسط انكثافة انظاهشية )غ/سى .3انجذول 

(³انكثافة انظاهشية نهحشبة )غ/سى انًشحهة  انًسايية انكهية نهحشبة )%( 

 54.24 1.190 قبل الزراعة

 54.43 1.185 منتصف مرحلة النمو

 54.62 1.180 نهاية التجربة

FPr 
ns ns 

LSD5% 0.21 0.42 

مػػرة  1.2( زيػػادة الكثافػػة الظاىريػػة بمعػػدؿ Nelson and Terry, 1996المتبعػػة، حيػػث وجػػد )تتػػأثر الكثافػػة الظاىريػػة بطريقػػة الػػري 
مرة عند استخداـ الري السطحي عم ا ىي عميو في الري بػالتنقيط. يرجػع ذلػؾ  4.7وانخفاضًا في تسرا الماء ضمف مقطع التربة بمعدؿ 

يػة أثنػاء الػري السػطحي وترسػبيا داخػؿ مسػامات التربػة ممػا يػؤدي إلػى إلى حركة الدقائؽ الناعمػة بسػبا تحطػـ و انييػار التجمعػات التراب
النقاطػة تقميؿ المسامية الكمية وبالتالي زيادة الكثافة الظاىرية. بينما في طريقة الري بالتنقيط يكوف تلملؿ الماء داخؿ التربة مرتبط بتػدفؽ 

ي عمػػى تحطػػـ وانييػػار التجمعػػات الترابيػػة، ممػػا يػػؤدي إلػػى زيػػادة ممػػا يسػػمح بتخفيػػؼ أثػػر المػػاء عمػػى حركػػة ىػػذه الػػدقائؽ الناعمػػة وبالتػػال
(.  ويؤدي ايضًا الترطيا والتجفيؼ لمتربة إلػى ضػعؼ اسػتقرار التجمعػات 1986المسامية الكمية ومعيا الكثافة الظاىرية لمتربة )الراوي، 

 (. Jasim et al., 2009الكثافة الظاىرية )ويسبا تفككيا وترسا الدقائؽ الناعمة بيف المسامات الكبيرة مما يزيد قيـ 
(  بقػيـ المسػػامية الكميػة فػي طبقػة التربػػة P˃0.05غيػر معنػوي )ارتفاعػػًا طفيفػًا ( 3جػدوؿ الأمػا مػف حيػث المسػامية الكميػػة فتبػيف النتػائج )

، خػالؿ قبػؿ الزراعػة: الثالثػةالمراحػؿ ، فػي عمػى التػوالي، % 54.62و 54.43و 54.24سـ(، حيث بملت قيـ المسامية الكمية 0-30)
 .نياية التجربةوعند  منتصؼ مرحمة النمو

أشػػارت دراسػػات عديػػدة إلػػى أىميػػة طػػرؽ الػػري الحديثػػة كػػالري بػػالتنقيط فػػي الحفػػاظ عمػػى بنػػاء التربػػة وثباتيػػة التجمعػػات الترابيػػة وبالتػػالي 
 ما يقمؿ مفتخدمة قميمة بالمقارنة مع طرؽ الري السطحي ( . فكمية مياه الري المس1988)الطيؼ والحديثي،  الفيزيائيةتحسيف الخواص 

 (2010أشػار ) %. تػزداد المسػامية الكميػةوىكػذا ف التربػة ترسا الدقائؽ الناعمة في مسػامات ينخفض معوأثرىا اليداـ لتجمعات التربة و 
Sun et al. ،حػوالي المسػامية الكميػة فػي الطبقػة السػطحية لمتربػة زادرذاذ(  –طػرؽ الػري الحديثػة )تنقػيط  اسػتخداـ أف، فػي ىػذا السػياؽ 

 مرة عف طرؽ الري السطحي. 1.2-1.4
 
 
 
تأأأأثير طريقأأأة الأأأري بأأأالتنقيط  والتسأأأميد البوتاسأأأي عمأأأى عأأأدد األوراق )ورقأأأة/نبات( ومسأأأاحة المسأأأط  الأأأورقي الكمأأأي لمنبأأأات  -2
 /نبات(: ²)م

بيف المعامالت المدروسة مف حيث صفة عدد األوراؽ عمػى النبػات، حيػث ( P<0.05( لوجود فروؽ معنوية )4ُتشير معطيات الجدوؿ )
ورقػػة/نبات،  21.6و 23.3و 24.3و 24.6و 22.6( K4-K3-K2-K1-K0بمػػغ عػػدد األوراؽ بالمتوسػػط عنػػد المعػػامالت المدروسػػة )

 (.K3-K4مالت المدروسة )( وبقية المعاK0( عمى الشاىد )P<0.05( معنويًا )K2( و)K1عمى التوالي. حيث تفوقت المعاممتيف )



 

Attaf et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 256-268 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 268-256(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  عطاف 263

شط ُيعد عدد األوراؽ عمى النبات مؤشرًا ىامًا لمداللة عمى المساحة اللذائية الخاصة بالنبات وقدرتو عمى القياـ بالتمثيؿ الضوئي بشكؿ ن
ومػع زيػادة وزف ( أف إنتاجيػة التبػغ تػرتبط بشػكؿ كبيػر مػع زيػادة عػدد األوراؽ عمػى النبػات ,.Bilalis et al 2010وفعػاؿ، حيػث الحػظ )

 الجذور.
يحىسط عذد األوساق عهً اننبات )وسقة/نبات( ويساحة انًسطح انىسقي انكهي نهنبات )و .4جذول ان

2
 /نبات(

/نبات(²يساحة انًسطح انىسقي انكهي )و عذد األوساق )وسقة/نبات( انًعايهة  

K0 22.6 1.24 

K1 24.6 1.54 

K2 24.3 1.14 

K3 23.3 1.32 

K4 21.6 0.91 

FPr * * 

LSD5% 1.11 0.61 

( إلػى أىميػة األوراؽ االقتصػادية وعػددىا والموجػودة فػي وسػط سػاؽ النبػات مػف حيػث التػأثير ,.Yamamoto et al 1970كمػا أشػار )
 اإليجابي عمى الخواص الكمية والنوعية بسبا دورىا األساسي في عممية التمثيؿ الضوئي وتراكـ المادة الجافة فييا.

( بػػيف المعػػامالت المدروسػػة مػػف حيػػث مسػػاحة المسػػطح الػػورقي الكمػػي P<0.05( وجػػود فػػروؽ معنويػػة )4بيانػػات الجػػدوؿ )الحػػظ مػػف يُ 
 1.24( K4-K3-K2-K1-K0/نبػػات(، حيػػث بملػػت المسػػاحة الكميػػة ألوراؽ النبػػات بالمتوسػػط عنػػد المعػػامالت المدروسػػة )²لمنبػػات )ـ

 ( معنويا عمى الشاىد وبقية المعامالت المدروسة.K1وتفوقت المعاممة )، عمى التوالي. ىذا ²ـ 0.91و 1.23و 1.14و 1.54و
ُيالحػػظ أف بعػػض المعػػامالت التػػي تفوقػػت باالرتفػػاع )سػػـ/نبات( )نتػػائج غيػػر معمنػػة( وعػػدد األوراؽ )ورقػػة/نبات( لػػـ تتفػػوؽ فػػي مسػػاحة 

سػـ(، بينمػا بملػت المسػاحة الورقيػة لممعاممػة  139) ( بمغ ارتفاعياK2/نبات(، حيث نجد أف المعاممة )2المسطح الورقي الكمي لمنبات )ـ
سػػـ( عمػػى التػػوالي، فػػي حػػيف كانػػت  137.6-137.4( بمػػغ ارتفاعيمػػا )K0-K3(، فػػي حػػيف نجػػد أف المعػػاممتيف )²ـ 1.140المػػذكورة )

اسػتطالة السػالميات. تتفػؽ  (، ما يفسر أف تمؾ الزيػادة فػي االرتفػاع كانػت ناتجػة عػفK2المساحة الورقية الكمية ليما أكبر مف المعاممة )
(، بػأف طريقػة الػري بػالتنقيط قػد أدت لزيػادة مسػاحة المسػطح الػورقي الكمػي Shi et al., 2017ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو الباحثوف )

 لمنبات ما أنعكس إيجابًا عمى إنتاجية النبات.
 تأثير طريقة الري بالتنقيط والتسميد البوتاسي عمى الغمة الورقية لتبغ الفرجينيا )كغ/دونم(:  -3

( بػيف المعػامالت المدروسػة مػف حيػث اللمػة الورقيػة )كػغ/دونـ(، P<0.05( لوجػود فػروؽ معنويػة )5ُتشير نتائج تحميػؿ التبػايف )الجػدوؿ 
 1991و 2003.3و 2120.7و 1981( K4-K3-K2-K1-K0المدروسػػػػة ) فقػػػػد بملػػػػت قػػػػيـ اإلنتاجيػػػػة بالمتوسػػػػط حسػػػػا المعػػػػامالت

( K4( عمػػػػى بػػػاقي المعػػػامالت المدروسػػػػة، بينمػػػا أظيػػػرت المعاممػػػػة )(K1كػػػغ/دونـ، عمػػػى التػػػوالي. ىػػػػذا وتفوقػػػت المعاممػػػة  1891.7و
يط وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع مػا توصػؿ زادت اإلنتاجية بشكؿ ممحوظ باسػتخداـ طريقػة الػري بػالتنق (. K0انخفاضًا معنويًا مقارنًة بالشاىد )

 (.Shi et al., 2017إليو الباحثوف )
 كبيػػرًا بكميػػة ميػػاه الػػري المقدمػػة لممحصػػوؿ إضػػافة إلػػى كميػػة اليطػػوؿ المطػػري خػػالؿ مواسػػـ النمػػو اً يػػرتبط إنتػػاج التبػػغ  )فيرجينيػػا( ارتباطػػ

(Scott and Jaggard, 1993،)  حيث تؤثر الرطوبة بشكؿ كبير في كمية المحصوؿ ونوعيتو، وتمعا مواعيد تعريض النبػات لمجفػاؼ
ويشكؿ اختيار طريقة وبرنامج الري المناسا جنبػًا إلػى جنػا مػع الطرائػؽ الزراعيػة األخػرى أحػد العوامػؿ كما  .في ىذا المجاؿ اً ميمًا دور 

 .(Ucan and Gencoglan, 2004) الميمة لمحصوؿ عمى إنتاجية مثالية
يحىسط ؼهة األوساق انخضشاء )وسقة/نبات( وانجافة هىائياً )و .5انجذول 

2
 /نبات(

 إنحاجية األوساق انجافة )كػ/دونى( إنحاجية األوساق انخضشاء )كػ/دونى( انًعايهة

K0 1981.4 384.71 

K1 2120.7 441.31 
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K2 2003.3 412.04 

K3 1991 391.17 

K4 1891.7 370.59 

FPr ** ** 

LSD5% 4.20 7.26 

( بػػيف المعػػامالت المدروسػػة مػػف حيػػث غمػػة النبػػات مػػف األوراؽ الجافػػة P<0.05( وجػػود فػػروؽ معنويػػة )5ُنالحػػظ مػػف بيانػػات الجػػدوؿ )
 384.17( K4-K3-K2-K1-K0)كػػػغ/دونـ(، فبملػػػت قػػػيـ متوسػػػط اإلنتاجيػػػة مػػػف األوراؽ الجافػػػة ىوائيػػػًا عنػػػد المعػػػامالت المدروسػػػة )

( عمػى (K1كػغ/دونـ، عمػى التػوالي. ىػذا وتفوقػت إنتاجيػة األوراؽ الجافػة لػدى المعاممػة   370.59و 391.17و 412.04و 441.3و
(. زادت (K0( مقارنػػًة بالشػػاىد P<0.05( انخفاضػػًا معنويػػًا )K4الشػػاىد وبقيػػة المعػػامالت المدروسػػة، بينمػػا أظيػػرت إنتاجيػػة المعاممػػة )

 (.Shi et al., 2017طريقة الري بالتنقيط، ويتفؽ ىذا مع ما توصمت إليو نتائج الباحثوف ) اإلنتاجية بشكؿ ممحوظ عند استخداـ
 النيكأأأوتينمحتأأأوى األوراق مأأأن البأأأروتين الكمأأأي والسأأأكريات الذائبأأأة و تأأأأثير طريقأأأة الأأأري بأأأالتنقيط والتسأأأميد البوتاسأأأي عمأأأى  -5 

 والبوتاسيوم )%(:
بيف المعامالت المدروسة مف حيث النسبة المئوية لمبػروتيف الكمػي فػي  (P˃0.05)( لعدـ وجود فروؽ معنوية 6ُتشير معطيات الجدوؿ )

%، عمػػى التػوالي، عنػػد المعػامالت المدروسػػة  5.42و 5.13و 4.81و 4.03و 4.82األوراؽ الجافػة ىوائيػًا، حيػػث بملػت قػػيـ البػروتيف 
(K4-K3-K2-K1-K0.) 
النسػػبة المنخفضػػة لمبػػروتيف فػػي األوراؽ، تػػدؿ عمػػى كفػػاءة طريقػػة الػػري بػػالتنقيط فػػي تخفػػيض نسػػا البػػروتيف بالنبػػات، عممػػًا أف الحػػد ف إ

 %(.  2.56-5.68المسموح بو مف قبؿ المؤسسة العامة لمتبغ بالنسبة لصنؼ الفرجينيا بما يخص البروتيف )
( بيف المعامالت المدروسػة مػف حيػث النسػبة المئويػة )%( لمنيكػوتيف فػي P<0.05) ( لوجود فروؽ معنوية6الحظ مف بيانات الجدوؿ )يُ 

 2.13و 2.16( K4-K3-K2-K1-K0األوراؽ، حيػػػػث بملػػػػت متوسػػػػطات قػػػػيـ النيكػػػػوتيف )%( بػػػػاألوراؽ فػػػػي المعػػػػامالت المدروسػػػػة )
 %، عمى التوالي. 1.83و 2.28و 2.32و

ا مف الرطوبة حوؿ الجذور مما سػاىـ فػي تقميػؿ نسػبة النيكػوتيف ضػمف األوراؽ، ساىمت طريقة الري بالتنقيط بالمحافظة عمى جو مناس
%(. وجػد أيضػًا أف 2.25-3عممًا أف الحد المسػموح بػو مػف قبػؿ المؤسسػة العامػة لمتبػغ بالنسػبة لصػنؼ الفرجينيػا بمػا يخػص النيكػوتيف )

موجػػودة فػػي التبػػغ( تػػنخفض بوضػػوح كم مػػا ارتفعػػت نسػػبة نسػػا النيكػػوتيف % )عمػػى اعتبػػار أف النيكػػوتيف مػػف أىػػـ المركبػػات اآلزوتيػػة ال
 (.Davis and Nielsen, 1999الرطوبة ضمف التربة، ما ينعكس ايجابًا عمى نوعي ة األوراؽ الجافة )

 
 

 

 )%(يحىسط يححىي أوساق انحبػ انجافة هىائياً ين انبشوجين انكهي وانسكشيات انكهية انزائبة واننيكىجين وانبىجاسيىو . 6انجذول 

 انبىجاسيىو )%( اننيكىجين )%( انسكشيات انزائبة )%( انبشوجين انكهي )%( انًعايهة

K0 4.82 21.44 2.16 1.75 

K1 4.03 20.18 2.13 2.63 

K2 4.81 21.79 2.32 2.32 

K3 5.13 23.01 2.28 1.90 

K4 5.42 23.22 1.83 1.84 

FPr 
ns 

* ** *** 

LSD5% 2.93 1.04 0.37 0.08 
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مػى تؤثر المواد اآلزوتية سمبًا عمى نوعية التبغ باستثناء النيكوتيف ضمف حدود معينة، ويعد البروتيف مف أكثر المركبات اآلزوتيػة سػمبية ع
نوعيػة التبػغ، لكػوف البػروتيف يعطػي عنػد احتػراؽ التبػغ رائحػة غيػر مسػتحبة تشػبو رائحػة الػريش المحتػرؽ، لكػوف النػاتج األساسػي الحتػػراؽ 

 (.1978ىو األمونياؾ )عمقية،  البروتيف
(  بػيف المعػامالت المدروسػة مػف حيػث نسػبة السػكريات الكميػة P<0.05(، لوجود فروؽ معنويػة )6ُتشير النتائج الموضحة في الجدوؿ )

( K4-K3-K2-K1-K0الذائبة )%( في أوراؽ التبغ، حيث بملت قيـ نسبة السكريات الكمية )%( بالمتوسط في المعػامالت المدروسػة )
 %، عمى التوالي. 23.22و 23.01و 21.79و 20.18و 21.44

(، الحظ أف المعامالت التي تفوقت باالرتفاع وعدد األوراؽ والمساحة الورقية الكمية لمنبات، لـ تتفوؽ بنسبة السكريات الكميػة الذائبػة )%يُ 
ًا أف الفروقػات بػيف المعػامالت المدروسػة بصػفة االرتفػاع لػـ تكػف ( أعطت أعمى نسبة لمسكريات الكمية، عممK4حيث نجد أف المعاممة )

 معنوية.
يػة لقد تأثرت ىذه المركبات النوعية )السكريات الكمية الذائبة %( بطريقة الري بالتنقيط، وساىمت ىذه الطريقة بتراكـ ىػذه المركبػات النوع

سػات أنػو فػي األراضػي الرطبػة جػدًا يشػتد نمػو النبػات بمػا يمكنػو مػف اليامة جدًا في صنؼ الفرجينيا. وأظيرت الكثيػر مػف األبحػاث والدرا
تركيا كميات أكبر مػف الكربوىيػدرات عمػى حسػاا المركبػات النيتروجينيػة، ىػذا وتعػد السػكريات دليػؿ جػودة فػي التبػغ ألنيػا األكثػر تػأثيرًا 

اؽ التبػػغ الجافػػة فػػإف مجمػػؿ خصػػائص النكيػػة والطعػػـ فػػي مواصػػفات الورقػػة الجافػػة المذاقيػػة والتكنولوجيػػة ألنيػػا عنػػدما تتػػراكـ ضػػمف أور 
(. عممػػًا أف الحػػدود المسػػموح بيػػا لمسػػكريات الكميػػة Davis and Nielsen, 1999والصػػفات الفيزيائيػػة لمورقػػة تتحسػػف بشػػكؿ واضػػح )

 %(. 7.86-29.09الذائبة والخاصة بصنؼ الفرجينيا بالنسبة لممؤسسة العامة لمتبغ ىي )
( بػػيف المعػػامالت المدروسػػة مػػف حيػػث النسػػبة المئويػػة )%( P<0.05( وجػػود فػػروؽ معنويػػة )6لتبػػايف )الجػػدوؿ أظيػػرت نتػػائج تحميػػؿ ا

( K4-K3-K2-K1-K0لمبوتاسيـو في أوراؽ تبغ الفرجينيا، حيث بملت قيـ نسبة البوتاسيـو )%( بالمتوسػط فػي المعػامالت المدروسػة )
 %، عمى التوالي. 1.84و 1.90و 2.32و 2.63و 1.75

البوتاسػػيـو ىػػو العنصػػر األىػػـ بػػيف الشػػوارد الكاتيونيػػة التػػي يمتصػػيا النبػػات، لػػيس بسػػبا تراكيػػزه العاليػػة فػػي أنسػػجة النبػػات فحسػػا، بػػؿ 
وبسػػبا وظائفػػو الفيزيولوجيػػة المتعػػددة ضػػمف النبػػات. فالبوتاسػػيـو ذو عالقػػة وثيقػػة بالنظػػاـ المػػائي وتبػػادؿ نػػواتج عمميػػة التمثيػػؿ الضػػوئي 

، كمػػا ضػػمف النبػػات، ك مػػا وأف امتصػػاص المػػاء مػػف قبػػؿ الخاليػػا واألنسػػجة النباتيػػة ىػػو فػػي العػػادة نتيجػػة لالمتصػػاص الفعػػاؿ لمبوتاسػػيـو
وُيساىـ البوتاسيـو في تفعيؿ عمؿ العديد مف األنزيمات، وخاصًة تممؾ المسؤولة عف تحويؿ النشػاء إلػى سػكريات وتراكميػا ضػمف النبػات 

(Mengel and Kirkby, 2001.)  ًأف الحدود المسموح بيا لمبوتاسػيـو والخاصػة بصػنؼ الفرجينيػا بالنسػبة لممؤسسػة العامػة لمتبػغ  عمما
 %(.2-5ىي )

 
 

 :والتوصياتاالستنتاجات 
أظيرت النتائج استجابة صنؼ التبغ فيرجينيا ايجابًا لطريقة الري بالتنقيط مع اإلضافات السمادية البوتاسية ضمف ماء الػري والػذي ظيػر 

الخصػػائص والصػػفات المورفولوجيػػة، الفيسػػيولوجية، اإلنتاجيػػة والبيوكيميائيػػة المدروسػػة. زادت طريقػػة الػػري بػػالتنقيط والتسػػميد فػػي أغمػػا 
% مع شبكة الري بالتنقيط، عدد األوراؽ عمى 100البوتاسي مقارنًة مع الشاىد، وبشكؿ خاص عند إضافة المقنف البوتاسي بشكؿ كامؿ 

/نبػات(، اللمػة الورقيػة الخضػراء والجافػة )كػغ/دونـ( ومحتػوى األوراؽ الجافػة مػف 2المسػطح الػورقي الكمػي )ـ النبات )ورقة/نبات(، مسػاحة
 السكريات الذائبة والبوتاسيـو )%( كما وخفضت النسبة المئوية لمبروتيف الكمي والنيكوتيف )%(.
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مضػػافًا كميػػًا إلػػى مػػاء الػػري للػػرض تحسػػيف النمػػو لػػدى تبػػغ وىكػػذا، يمكػػف االقتػػراح باسػػتخداـ طريقػػة الػػري بػػالتنقيط مػػع التسػػميد البوتاسػػي 
 زيادة غمة ومحتوى األوراؽ مف المركبات اإليجابية التأثير في النوعية وتقميؿ المركبات ذات األثر السمبي.بالتالي الفرجينيا و 
 المراجع: 

السػيحي فػي بعػض خصػائص التربػة وكفػاءة الػري (. تأثير التناوا فػي اسػتخداـ الػري بػالتنقيط والػري 2007الحمد، عبد الرحمف صالح )
 رسالة ماجستير، كمية الزراعة، جامعة البصرة.  .بالترا الطينية
نتػاج تبلػي 2005الخضر، أحمد صالح ) (. التداخالت بيف التلذية المائية والمعدنية واالجيادات الممحية وانعكاساتيا عمى نمو وتطور وا 

، المؤسسػػة العامػػة لمتبػػغ، مديريػػة الزراعػػة و البحػػث العممػػي، دائػػرة األبحػػاث فػػي فػػرع اسػػتمارة بحػػث عممػػي .الفرجينيػػا والبرلػػي
 المنطقة الشمالية.
(. أسػػاليا الػػري الحديثػػة و دورىػػا فػػي التقميػػؿ مػػف ىػػدر الميػػاه و زيػػادة اإلنتػػاج، نػػدوة المػػوارد المائيػػة فػػي 2000الخػػوري، عصػػاـ شػػكري )

، ص   .200سورية، مطبوعات المجمس األعمى لمعمـو
(. تػػأثير أسػػموا الحراثػػة فػػي بعػػض الصػػفات الفيزيائيػػة لمتربػػة وفػػي نمػػو وحاصػػؿ الحنطػػة ومكوناتػػو فػػي 1986الػػراوي، خالػػد عبػػد حسػػف )

 المنطقة الديمية، رسالة ماجستير، كمية الزراعة واللابات، جامعة الموصؿ، العراؽ.
 تطبيقاتو، كمية الزراعة، جامعة بلداد.(. الري أساسياتو و 1988الطيؼ، نبيؿ إبراىيـ؛ عصاـ، خضير الحديثي )

 .24-21:(1) .(. المجمة العربية إلدارة مياه الري، جامعة الدوؿ العربية1999المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )
 (. الخصوبة وتلذية النبات، الجزء النظري، منشورات جامعة دمشؽ.2000ديا، بديع )
 .211الحقمية، مديرية الكتا والمطبوعات، جامعة تشريف، ص (. إنتاج المحاصيؿ 2004رقية، نزيو )
 (. المحاصيؿ الصناعية، منشورات جامعة تشريف، كمية الزراعة.1982رقية، نزيو )
 .2(، ص 34(. التحوؿ لمري الحديث ضرورة البد منيا، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، مجمة الزراعة، العدد)2010سفر، عادؿ )
(. ترشيد استخدامات المياه تحت أنظمة الري الحديثة عمى الخضار واألشجار المثمرة، وزارة 2002ألسدي، محمد خير )او عبود، غساف 

 .9-6، ص 452الزراعة واإلصالح الزراعي، مديرية اإلرشاد الزراعي، قسـ اإلعالـ، نشرة زراعية رقـ 
       مجمػػة بحػػوث جامعػػة حمػػا، سمسػػة العمػػـو الزراعيػػة، ،رجينيػػاتبػػغ الفصػػنؼ (. معػػادالت تحديػػد المسػػطح الػػورقي فػػي 2001عػػرا، سػػائد )

 .39العدد 
 .306التبوغ الشرقية العطرية. مطبوعات المؤسسة العامة للتبػ في حلب, ص (. 1974عمقية، أحمد )
مجمػة  .بػغ الفرجينيػا(. أثر تواتر الري عند مسػتوى ثابػت مػف التسػميد المعػدني عمػى المواصػفات الكميػة و النوعيػة لت2015محمد، رامز )

 . 83-69:(1)37 .جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية، سمسمة العمـو البيولوجية
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Abstract 

The experiment was carried out at the Agricultural Research Station, Setkhiris, 

Lattakia, during the agricultural season 2018, according to the randomized 

complete block design (RCBD) with three replicates per treatment. The 

research aimed to study the effect of drip irrigation and potassium fertilization 

that was added to irrigation water or directly to soil on tobacco (Nicotiana 

tabacum var. Virginie vk51), and on some physical soil properties (bulk density 

(g/cm
3
) and total porosity (%)), and morphological and physiological 

characteristics (the number of leaves per plant, plant leaf area (m
2
)), and yield 

of fresh and dry leaves (kg/1000 m
2
), besides the content of dry tobacco leaf 

with biochemical compounds (the total protein and the soluble sugars, nicotine 

(%)) and some mineral oxides (K2O)). The drip irrigation method with 

potassium fertilization reduced the bulk soil density, that was positively 

reflected on the increase of the total porosity during the agricultural season, and 

increased number of leaves per plant and plant leaf area, and giving the highest 

fresh yield of leaves (2120.7 kg/1000 m
2
) and dry yield of leaves (441.31 

kg/m
2
), especially when the whole potassium fertilizer was added to the 

irrigation water, as well as improving the quality of dry tobacco, where the total 

protein and nicotine content (%) decreased, and the percentage (%) of total 

soluble sugars increased. According to the results, it could be proposed the use 

the drip irrigation method with potassium fertilization added to irrigation water, 

considering to its significant role in stimulating the growth of the Virginie 

variety and in improving the quality of tobacco produced.  

Keyword: Drip irrigation, Potassium fertilization, Virginie tobacco, Nicotine. 
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