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 تأثير أشعة جاما على سرعة و نسبة اإلنبات لبعض أصناف
 (Nicotiana tabacum L) التبغ 

 

 *1يـــــاجــــي الحـــــــد علـــــمحم                                                                         
 **2خالد األخضر العيساوي                                                                         

 

 :المستخلص
صيل بكلية في معامل قسم المحا 0223 – 20أجريت هذه الدراسة في خريف 

لتبغ لجرعات مختلفة أصناف من ا ذلك بتعريض بذور خمسةو  ، جامعة طرابلس،الزراعة
في أطباق  زرعت البذور المعاملةو  ،(ايجر  022و  022و 022و  2) من أشعة جاما

ر نسبة اإلنبات للبذو اختبرت سرعة و  (.CRD) اجية في تصميم كامل العشوائيةزج
لقراءات بداية أخذت اهذه األصناف كدراسة أولية، و للقياس مدى الحساسية اإلشعاعية 

التحليل لوحظ من نتائج  .حتى اليوم الخامس عشر من الزراعةمن اليوم السابع و 
ألصناف والجرعات اخل الثالثي بين افي التداإلحصائي أن الفروق كانت معنوية 

 .األيامو 
 . ا، سرعة اإلنبات، نسبة اإلنبات، أشعة جامالتبغ :الداللية كلماتال

 

 :المقدمة
 ،الشايهم المحاصيل المنبهة في العالم والتي من بينها القهوة و يعد التبغ أحد أ

، الصغير)عيه ر لدخل الكبير الذي يعود على زاهذا يرجع لو  ،وهو من المحاصيل النقدية
استعمل أوراقه للتدخين كمكيف هم الهنود الحمر أول من زرع التبغ و . [2,0] و( 0891
ات المتحدة و الصين يتركز إنتاج التبغ في الواليو  . [5] أمريكا الوسطى األصليينسكان 

  . [13] المصدرة لهذا المحصول تعد الواليات المتحدة أكبر الدولو  ،اليابانو البرازيل و 

                                                 
1
 .قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة طرابلس*   

2
 قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة طرابلس* *  
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 ،األنواع النباتية المهمة األخرى العديد منمن القرابة النباتية بين التبغ و الرغم ب
يزرع التبغ في . [00]لقيمة اإلقتصادية العالية إال أنه يتميز عليها جميعا بأوراقه ذات ا

 جنوبا فيدرجة  02درجة شماال في السويد و حتى  12مدى بيئي واسع يمتد من 
يرتبط التبغ في زراعته بمجموعة من المحاصيل المهمة في و . [03] استراليا و نيوزيلندا
الحقل أو في دورات حيث يزرع معها في  ،والقطن( السبول)الشامية العالم مثل الذرة 

 . [00] زراعية
دة النيكوتين التبغ إلى مشاكل كثيرة بسبب األثر السيئ لماتعرضت زراعة 

الت أخرى للتبغ بدل حاولوا إيجاد استعما لكن الكثير من الباحثين ،الموجودة في أوراقه
حيث تبلغ  ،قيمة غذائية عالية ولهفقاموا باستخراج بروتين عالي الجودة  ،تدخين أوراقه

ي من غنية أيضا بالزيت الخال هذور وب ،% 03.9تين الخام في بذوره حوالي نسبة البرو 
 . [0] % 3..3تبلغ نسبته حوالي النيكوتين و الصالح لألكل و 

ات بذوره بين تتراوح الحرارة المثلى إلنبو  ،التبغ من محاصيل الحقل الصيفية دـيع
أفضل طريقة إلجراء اختبار اإلنبات في المعمل هي بزراعة و  ،درجة مئوية 32و 02

ذور النابتة بعد للبالعد األولي  جرىي، و أطباق زجاجيةفي  البذور على ورق الترشيح
الفخري وآخرون ، )ئي بعد ستة عشر يوما من الزراعة العد النهاو  ،عةازر سبعة أيام من ال

في بعض األصناف المحسنة و يحدث % 82تصل نسبة اإلنبات إلى و . (0893
التي يحدث عندها اإلنبات والحرارة الدنيا و  ،أيام من الزراعة 3 – .عادة خالل اإلنبات 

و  03.8اوح بين ر أما الحرارة المثلى لإلنبات فتت ،ات مئويةدرج 02و 3.0تتراوح بين 
ففي تجربة  ،[01]و  [00, 03]مئوية درجة  .3القصوى والحرارة  ،درجة مئوية 08.0

ن حرارة اإلنبات تراوحت بين مصنفا من التبغ لمستويات مختلفة  00حول استجابة بذور 
 .0بينتراوح ار أن اإلنبات حدث في مدى حراري يأظهر اإلختب ،درجة مئوية 02و 00

 00.1أن درجة الحرارة المثلى لإلنبات ألغلب األصناف كانت و  ،درجة مئوية 30و
 [.00]درجة مئوية  30إلى  00كان مدى أفضل حرارة هو من و  ،درجة مئوية
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يعد من الطرق السريعة إلحداث في تربية النبات اللجوء الستعمال اإلشعاع 
بية النباتات التقليدية تباينات وراثية جديدة في المادة النباتية المعرضة لها مقارنة بطرق تر 

والتي تستغرق الكثير من الوقت و الجهد إلنتاج أجيال متعاقبة والحصول على الصفات 
وقائع الدورة التدريبية حولى استخدام اإلشعاع والنظائر المشعة في الزراعة )المرغوبة 

حيث اتات متوسطة الحساسية اإلشعاعية يعد التبغ من النبو  ،(0883وعلوم األحياء، 
و  02رضين لها ما بين تتراوح الجرعة اإلشعاعية التي يموت عندها نصف األفراد المع

لوراد ـكي 32 – 02 هيرـ ى للتطفيـية المثلــة اإلشعاعـــن أن الجرعــفي حي ،ورادــكيل 2.
عند اتباع طريقة استخدام اإلشعاع للحصول على تراكيب وراثية جديدة يراعى ، و [0]

 الهدف تحديدو  ،خلط وراثي أو ميكانيكيليس بها  اف نقية أياختبار سالالت أو أصن
ثم تحديد الجرعة اإلشعاعية بناءا  ،الصفات التي يرغب في تحسينهامعرفة ما هي بدقة و 

الوراثية لجرعات أعلى من الجرعة اإلشعاعية  مراعاة عدم تعريض المادةو  ،على ذلك
يحدث تكسير حتى ال( LD 50)المعرضين لإلشعاع التي يموت عندها نصف األفراد 

 . [3]تشوهات مرفولوجية أخرى  في الصبغيات أو أي
خاصة التي لها وحيوية و الكيمعمليات اليتداخل اإلشعاع مع عدد كبير من 

بصورة افتراضية فإن اإلشعاع يعمل و  ،(DNA)امض النووي عالقة بتركيب بروتين الح
ن تعطل اإلنقسام غير مكي من المبالتالو  ،األنزيماتعلى إعاقة العمل األساسي لبعض 

تموت نتيجة للجرعات العالية من اإلشعاع تخضع  التي حيث وجد أن الخاليا ؛اإلختزالي
مض النووي اتخثر الحنتفاخ و تشوه النويات و كا ،راكيبها الداخليةرات بالغة في تلتغي

 في تركيب األغشية لوحظ تغير كبيرقد ، و ى شكل كريات صغيرةوتجمعه ليصبح عل
الذي يسبب في وجود وضع غير طبيعي لعمل أنزيمات الخلوية مثل غشاء الميتوكوندريا 

مما  ،امض النوويالتنفس التي تقع عليه و تدمير الروابط الهيدروجينية في سلسلة الح
، سواتسون)و (0882، إبراهيم)غير االختزالي  يعمل على تسارع أو تعجيل االنقسام

في دراسة حول مدى تأثير األشعة المؤينة على  كذلك ،(Harms ،0831) و (0811
في بذور الذرة نشاط أنزيم األميليز أحد األنزيمات األساسية النشطة خالل عملية اإلنبات 
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 ،كيلوراد 32و ..2الشامية الهجينة باستعمال جرعات إشعاعية ألشعة جاما تراوحت بين 
ظهرت النتائج نشاطا عالي أو  ،ساعة فقط 81بذور أنها أنبتت بعد لوحظ بعد زراعة ال

 0ساعة من التشعيع بجرعة  00المعنوية ألنزيم األميليز في البذور المعاملة بعد 
  .كيلوراد 02حظ حتى جرعة و تحفيز نشاط هذا األنزيم كان يال ،كيلوراد

تلعب فترة تخزين البذور بعد تعرضها لإلشعاع دورا مهما في مدى األضرار 
حول تأثير أشعة جاما على إنبات بذور التبغ  د وجد في دراسةفلق، ها اإلشعاعالتي يحدث

بجرعات اإلشعاع  كيلوراد أن اإلنبات لم يتأثر 02و 02و 02و .بعد تعرضها لجرعات 
ض لإلشعاع قلل من نسبة لكن إطالة فترة التخزين للبذور بعد التعر و  ،كيلوراد 02حتى 

ن أن السالالت المعلوم اآل فإنه من  ،عموماو  .[09]من نمو الباذرات اإلنبات و 
ثير الجرعات األنواع التابعة لنفس العائلة تكون ذات استجابة مختلفة لتأواألصناف و 

اعية لمرحلة اإلنبات و تطور الحساسية اإلشع لتقييم دراسةففي  ،اإلشعاعية المختلفة
لوحظ أن اإلشعاع أدى  N.debneyiو  N.tabacum  :رة لنوعين من التبغ هما الباذ

رات و ذلك بالتأثير على تطورها و أيضا تدهور صبغة الباذ أضرار كبيرة علىلى إ
 الخارجي للنبات في النوع المظهرالكلوروفيل و ظهور أشكال غير طبيعية في 

N.tabacum   عدم اختالف االستجابة أيضا لكن لوحظ، و مقارنة بالنوع اآلخر 
 . [03]لجرعات اإلشعاع بالنسبة للجذور 

ذلك بعد تعريض ، و أصناف من التبغ دراسة تناولنا بالتجربة خمسةال في هذه
رعة ونسبة اإلشعاع على س مختلفة من أشعة جاما لدراسة أثر بذورها للتشعيع بجرعات

على بعض الصفات  تأثيرات أشعة جاماهو معرفة الهدف من هذه الدراسة و . اإلنبات
ول على عات اإلشعاعية المناسبة للحصاإلنبات كدراسة أولية لتحديد الجر  المتعلقة بعملية
بهذا شائر النباتية المعرضة لإلشعاع و في العبالتالي حدوث تباين وراثي طفرات مفيدة و 

التي يسعى الصفات المرغوبة و  تميز بالصفة أوتزيادة كفاءة عملية انتخاب نباتات 
 .للحصول عليها عادة المربي
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 :ق البحثائمواد و طر 
معمل بمعمل اختبار البذور و  0223 – 20خريف  هذه الدراسة فيأجريت 

 لمجموعة من أصناف التبغ ،طرابلس، جامعة ةكلية الزراع ،اثة بقسم المحاصيلالور 
 .0المبينة في جدول 

 
 .األصناف المستعملة في الدراسة  . 1جدول 

 رقم الصنف اسم الصنف

 0 فزاني

Hema-Rajahmundry ) 0 (يهند 

 3 (يغريان( 83بيروستيزا 

Deccan 89  (يهند) 0 

 . (ييونان)  89 فرجينيا
  

 
ما بمركز البحوث األصناف لجرعات مختلفة من أشعة جا هذه بذور عرضت

كمصدر  12 –باستعمال الكوبالت  كيلوراد 022و  022و  022وهي  النووية
 02عدد المعامالت في هذه التجربة  بهذا صار، و باإلضافة للمعاملة الشاهد ،لإلشعاع

ري زجاجية نسبة اإلنبات للبذور باستعمال أطباق بتاختبرت سرعة و  .عاملة مختلفةم
، درجة مئوية لمدة خمس ساعات 022الحجم بعد تعقيمها في فرن درجة حرارته  كبيرة

ثم وضع ورق ، دقيقة .0بار لمدة  0يف تحت ضغط ورق ترشيح معقم في أوتوكلو 
ليف تحت ها ورق الترشيح في أوتوكبداخل، ووضعت األطباق و الترشيح في األطباق

ة بعد تعقيمها في محلول زرعت بعد ذلك البذور مباشر  .ساعات 0بار لمدة  3ضغط 
المعقم في ضيف الماء المقطر و وأ ،دقائق .لمدة %  02هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 
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ور المزروعة في كل و كان عدد البذ ،ساعات 0لمدة  بار 3أوتوكليف تحت ضغط 
نع تسرب موبعد ذلك أحكم إغالق كل طبق زجاجي بالورق الشمعي ل ،بذرة 022طبق 

كررت كل و  ،درجة مئوية .0حضان درجة حرارته ووضعت األطباق في  ،الرطوبة منه
كان و  ،طبقا 12المستعملة في التجربة  بهذا صار عدد األطباق، و مرات 3معاملة 

بأخذ  يءدب  ثم  .CRDكامل هو التصميم العشوائي ال التصميم المستعمل في التجربة
بحيث  ،بتة واستمر حتى اليوم الخامس عشروم الثالث لعدد البذور الناات في اليءالقرا
والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر  الخامست القراءات في اليوم الثالث و أخذ

 . دد البذور النابتة لكل طبق زجاجيالخامس عشر من الزراعة لعو 
 

 
 :قشةالمناالنتائج و 

بين في التداخل الثالثي  معنويةيل التباين أن الفروقات كانت أوضح جدول تحل
وهذا يعني أن استجابة نسبة اإلنبات لجرعات اإلشعاع لم  األياماألصناف والجرعات و 

أن األصناف اختلفت في  ، أيام الدراسةخالل أي دروسةف المفي األصنا ةكن متشابهت
تعملة وكذلك اختلفت في استجابتها لتأثير الفترة الزمنية كيفية استجابتها للجرعات المس

أن الزيادة في نسبة اإلنبات قد توقفت تبين حيث  ؛كذلك 0في جدول   الحظيوهذا ما 
المستعملة في  تقريبا مع نهاية اليوم الحادي عشر من الزراعة وذلك في كل األصناف

تها للجرعات حظ أيضا أن األصناف قد اختلفت بشدة في مدى حساسيولو ، الدراسة
قد تأثر بشدة  Hema-Rajahmundryفنرى مثال أن الصنف  ، اإلشعاعية المستعملة

 %  31حيث انخفضت نسبة اإلنبات من  ،جراي 022فوق بزيادة الجرعة اإلشعاعية 
 89 وفرجيىنيا Deccan 98و 83بيروستيزا الثالثة في حين أن األصناف%  08 إلى

تى أعلى جرعة إشعاعية م تتأثر بهذه الزيادة وكانت نسبة اإلنبات فيها متشابهة حل
كانت فHema-Rajahmundry وفزاني الصنفين  بذور نسب إنباتأما (. جراي 022)

لتدهور حيوية البذور من  منخفضة جدا حتى في المعاملة الشاهد وهذا ربما يرجع
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فإن الزيادة في الجرعة  ،مع انخفاض حيوية بذوره فزاني،صنف ، بالرغم من أن الالبداية
بل بالعكس فقد كان ،  Hems-Rajahmundryاإلشعاعية لم يؤثر عليه مقارنة مع 
 للمعاملة بجرعة %  02للمعاملة الشاهد إلى  %1 هناك اتجاه للزيادة في نسبة إنباته من

ن نسبة فإ 83بيروستيزا لصنف احالة في أما . جراي بالرغم من أنها غير معنوية 022
اإلنبات قد وصلت إلى أقصاها بداية من اليوم السابع للزراعة ولم توجد أي فروق 

فإن نسبة اإلنبات  Deccan 98، ولكن في الصنف نوية بينه وبين األيام التي تليهمع
يرا ، ففي حين أنه لم يتأثر كثشعاعية وتداخلها مع أيام الزراعةتأثرت بزيادة الجرعة اإل

جراي  فإن التأثير كان واضحا في الجرعتين   022في المعاملة الشاهد والمعاملة بجرعة 
جراي والتي استمرت فيها الزيادة في   022جراي  خاصة في الجرعة   022و   022

فرجينيا ، كذلك الحال في الصنف حتى اليوم الحادي عشر من الزراعةنسبة اإلنبات 
تأثيرا كبيرا على نسبة اإلنبات حتى اليوم الحادي  ايجر  022؛ فقد أثرت الجرعة 89

عشر في حين أن الجرعات األدنى لم يكن لها تأثير يذكر على هذه الصفة فيما عدا 
قارنة باليوم الخامس الجرعة الصفرية والتي زادت فيها نسبة اإلنبات حتى اليوم التاسع م

 . عشر للزراعة
دالالت على مدى التباين الواسع النتائج السابقة تجعلنا نستخلص بعض ال

ألصناف النوع الواحد في تأثرها بالمستويات المختلفة من أشعة جاما ولهذا كان من 
استحداث طفرات وراثية بواسطة هذه عن طريق الضروري قبل البدء في برنامج تربية 

األشعة تحديد حساسية كل صنف تحديدا دقيقا لما لهذا األمر من أهمية قصوى في 
          .عاعية المناسبة لكل صنف على حدةبرنامج التربية ومعرفة الجرعات اإلش نجاح
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 األيامالجرعات و و ناف تأثير التداخل الثالثي بين األص.  2جدول 
 . )%( نسبة اإلنباتسرعة و  على 

 الجرعة الصنف
 بالجراي

 الزراعةمن يوم 
3 8 00 03 0. 

0 
 

2 22.22 21.22 21.33 21.13 21.13 
022 22.22 23.22 23.13 29.13 29.13 
022 22.22 2..13 23.13 29.22 29.22 
022 22.22 2..13 29.33 02.13 02.13 

0 

2 22.22 0..13 09.22 32.13 32.13 
022 22.22 0..22 00.33 31.13 31.13 
022 22.22 2..22 0..13 08.13 08.13 
022 22.22 23.22 02.33 09.22 09.22 

3 

2 83.13 83.13 8..22 81.13 81.13 
022 31.13 90.22 91.13 98.13 83.33 
022 80.13 80.13 80.33 80.33 80.33 
022 80.22 83.22 88.33 88.33 88.33 

0 

2 30.33 39.22 9..22 98.22 80.33 
022 3..13 33.33 9..13 91.13 93.22 
022 02.22 33.33 90.33 99.33 99.33 
022 00.22 .3.33 90.13 93.22 90.33 

. 

2 93.33 93.33 93.33 80.22 8..33 
022 98.22 83.33 80.22 81.22 81.22 
022 82.13 82.13 80.13 83.13 83.13 
022 .3.33 1..13 93.13 98.33 82.13 

 % 02.02% = .قيمة أقل فرق معنوي عند متوسط معنوية 
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 :ستنتا اال
في نسبة إنباتها واستجابتها لجرعات اإلشعاع  تباينت األصناف المستعملة

ئج أوضحت النتا. الالزمة للوصول للنسبة النهائية لإلنبات  مختلفة وكذلك المدة الزمنيةال
قد  (89و فرجينيا   Deccan 89و  83بيروستيزا )صناف ذات الحيوية العالية أن األ

لم يكن شر من الزراعة و د اليوم الحادي عتوقفت فيها الزيادة المعنوية لإلنبات عن
 022) ه األصناف حتى عند الجرعة القصوىللجرعات اإلشعاعية أي أثر على هذ

كانت ذات حيوية ضعيفة ( Hema-Rajahmundryفزاني و ) الصنفينبذور . (جراي
 تتدهور ، حيث تجابتهما لإلشعاع لم تكن متشابهةلكن اس. حتى في المعاملة الشاهد

جراي  022دة عند الجرعة اإلشعاعية بش( Hema-Rajahmundry) حيوية الصنف
سة أن هذا نستخلص من هذه الدرا. يكن هناك تأثير على الصنف فزاني في حين لم

صناف المستعملة في استجابتها للجرعات المختلفة والزمن الالزم التباين الواسع بين األ
كل صنف على الكتمال عملية اإلنبات يجعل من الضروري تحديد الجرعات المناسبة ل

   . برنامج التربية بالطفراتحدة وبالتالي إدخالها في 
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Abstract: 

The present study was carried out during the autumn season 

in 2002-2003 in the crop sciences department laboratories, 

agriculture college, Tripoli University. Seeds of six tobacco 

varieties were exposed to four different levels of gamma radiation 

namely 0, 100, 200 and 400 Gry. The irradiated seeds were planted 

in sterilized glass Petri dishes in a completely randomized design. 

As a preliminary study, seed germination speed and percentage 

were studied starting in the seventh day to the fifteenth day from 

planting. From the results of the statistical analysis, there were 

clear and significant differences between the varieties in percent 

germination and days to germination. Also there was a clear and 

significant effect of the three way interaction, indicating the 

dependence percent germination and speed of germination on time 

in days and on radiation levels. 

 

Key words: Tobacco, gamma radiation, germination speed, 

germination percentage. 
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