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زهار نبات المنثورBAمة بالبنزيل أدنين )متأثير المعا  ( في نمو وا 
(Matthiola incana) 

 (1)*مازن عمي نصور
 .، كمية اليندسة الزراعية، جامعة تشريف، الالذقية، سوريةقسـ البساتيف(. 1)

 .(mazen.nassour@gmail.comاإللكتروني  ) البريد مراسمة:  د. مازف عمي نصور، *لم (

 15/04/2019تاريخ القبول:    18/02/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
أدنيف في بعض مؤشرات  ىدؼ ىذا البحث إلى دراسة تأثير الرش بتراكيز مختمفة مف منظـ النمو البنزيؿ

النمو الخضري والزىري لنبات المنثور. نفذ البحث في مشتؿ ومخابر كمية الزراعة بجامعة تشريف لمموسـ 
 ،0بتراكيز:  BA(. صممت التجربة بواقع خمس معامالت )الرش بمنظـ النمو 2017/2018الزراعي )

نبات في كؿ مكرر. أظيرت  30بثالث مكررات و بمعدؿ  ،(جزء بالمميوف 200 ،150 ،100 ،50
في تطور المجموع الخضري )طوؿ  ،ال سيما التراكيز العالية ،لمنظـ النمو اإليجابيالنتائج التأثير 

مساحة المسطح الورقي ومحتوى الكموروفيؿ الكمي(. باإلضافة إلى التأثير في و  ،عدد األوراؽو  ،النبات
ومتوسط  األزىارعدد و  ،طوؿ الشمراخ الزىريو  ،األزىار)التبكير في  تطورىاتشكؿ الشماريخ الزىرية و 

زىرة  32.5 ،سـ 30.1يومًا،  81) جزء بالمميوف 100قطر الزىرة( وخاصًة عند استخداـ التركيز 
ة لنوعية الشماريخ الزىرية بشكؿ ممحوظ عمى اإليجابيسـ عمى التوالي(. انعكست التأثيرات  3.5شمراخ، 
 أعمى معامؿ ربحية.  جزء بالمميوف 100االقتصادية بحيث حققت المعاممة بمنظـ النمو بتركيز  الكفاءة

 .األزىارصفات النمو و  ،البنزيؿ أدنيف ،المنثور الكممات المفتاحية:
 :المقدمة

حيث أصبح النشاط التجاري المتعّمؽ بإنتاج وتسويؽ  % كمعدؿ نمو سنوي،25المتعمقة بنباتات الزينة ما مقداره العالمية تنمو التجارة 
 ,.Singh et al)يشكؿ مصدرًا ىامًا ألعداٍد كبيرٍة مف العمالة  ،نية وعمى وجو الخصوص الزىرية منيايالمنتجات الزراعية التزي

حث عف أفضؿ الطرؽ لتحسيف . مع التوسع المطرد لمطمب العالمي عمى نباتات الزينة عامًة وأزىار القطؼ خاصًة، يستمر الب((2010
استفادة النبات مف الظروؼ المحيطة بو لموصوؿ إلى منتج جذاب يكوف الطمب عميو في حده األعمى. تعتبر المعاممة بمنظمات النمو 

ورىا ذات استخدامات تجارية ىامة في إنتاج نباتات الزينة، مف خالؿ دور ىذه المنظمات في زيادة نشاط االنقساـ الخموي فضاًل عف د
عدد األوراؽ، و في تنشيط العديد مف العمميات الحيوية والفسيولوجية في النبات مما ينعكس عمى زيادة النمو الخضري )طوؿ النبات، 

المبكر، باإلضافة إلى زيادة فترة حياة  األزىار، كذلؾ تعمؿ عمى تحفيز النبات عمى األزىارالمسطح الورقي( وزيادة كمية ونوعية و 
 . (Sajjad et al., 2017; Tian et al., 2017)فاظ عمى نضارتيا بعد القطاؼ والح األزىار
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أكثرىا انتشارًا  ،نوعاً  48و يضـ أكثر مف  (Brassicaceae, Cruciferae)العائمة الصميبية  (.Matthiola sp)يتبع جنس المنثور
يمتد موطنو األصمي عمى طوؿ البحر األبيض  incana, congipetala, moderensis, bicornis, oxyceras.األنواع: 

 .(Abd El Aziz et al., 2011) المتوسط، مف إسبانيا إلى تركيا وجنوبًا إلى مصر
يعتبر المنثور مف أزىار القطؼ التجارية اليامة في السوؽ المحمية لنجاح زراعتو في المنطقة الساحمية مف جية، إضافًة لكونو يعطي 

األحجاـ و المتالكو مجاؿ واسع مف األلواف ولرائحتو العطرية القوية والفواحة مما يجعمو مف النباتات اليامة في شمراخًا زىريًا متعدد 
(. كما أف بذوره تمتمؾ أىمية طبية Sarwar et al., 2013ولكونو نبات يزىر مبكرًا في أواخر الشتاء وبداية الربيع ) ،إنتاج العطور

الذي يمعب دورًا كبيرًا  Omega-3-linolenic% مف المحتوى الزيتي ىو حمض 65كبيرة كونيا غنية بالزيوت، حيث أنو أكثر مف 
 ال يوجد إحصائيات .((Fatma et al., 2012في خفض كوليستروؿ الدـ إضافًة إلى دوره الكبير في رفع مستوى مضادات األكسدة 

نبات المنثور مف أزىار القطؼ الميمة والرئيسية محميًا  أف( بينت 2013رسمية عف زراعة أزىار القطؼ محميًا، لكف دراسة نصور )
 . % مف إجمالي أزىار القطؼ المزروعة محمياً 20-15ويشكؿ 

حيث يعد منظـ نمو محرض  ،ىاـ وكبير تأثيرعمى النباتات عمومًا وعمى نباتات الزينة خصوصًا لو  (BA) بنزيؿ أدنيفإف استخداـ ال 
لدراسة أثر رش منظـ النمو البنزيؿ أدنيف عمى نبات  2011في ماليزيا عاـ  أعدتففي دراسة  .بالدرجة الكبيرة عمى انقساـ الخاليا

(Dendrobium orchid وىو نبات تزيني يتميز بأزىار جميمة ذات ألواف متعددة تبيف أف لمبنزيؿ أدنيف أثر ) ًفي زيادة النسبة  اً ىام ا
كما يعمؿ عمى زيادة  األزىار، كذلؾ يزيد مف فترة األزىارحيث يعد العامؿ األساسي في التحفيز عمى  ،المئوية لإلزىار والتبكير فيو

 (.,.Nambiar et al 2012عدد األوراؽ وزياد مساحة المسطح الورقي وزيادة كفاءة التمثيؿ الضوئي )
حيث تـ نقع الكورمات  قبؿ الزراعة بمحاليؿ مف  ،"Amsetrdam"  صنؼ ".Gladiolus spلغراب "أجريت دراسة عمى نبات سيؼ ا

. وجد أف استخداـ جزء بالمميوف  (0)،(50)،(100)،(150)ساعة وبعدة تراكيز  24حمض الجبرليف و البنزيؿ أدنيف أو االيثريؿ لمدة 
 األزىارأدنيف يفضؿ إلنبات براعـ عديدة عمى النبات ولزيادة إنتاج الكورمات، بينما حمض الجبرليف يحسف خصائص  البنزيؿ

 . (Sajjad et al., 2017) لمغالديولس
خالؿ مواعيد مختمفة  GA3 و BAلدراسة تأثير غمر الجذامير بخميط مف محموؿ Zantedeschia  أجريت تجربة عمى نبات الكاال

 3دسـ/ممغ (100)،(350)،(600)عمى البنزيؿ أدنيف بتراكيز ىذا الخميط يحتوي Albomaculata و  Black magicلصنفي 
 GA3و BAػدقيقة. بينت النتائج أف غمس الريزومات بخميط ال 60و 30لمدتيف  3دسـ/ممغ (150) بالمقارنة مع تركيز حمض الجبرليف

في الصنؼ  األزىارضافة الى انخفاض  وزف ، إكاف ليا شماريخ زىرية أقصر األزىارالكمي في الصنفيف ولكف  األزىارزاد محصوؿ 
Black Magic . ػتطبيؽ خميط القمؿ BAو GA3عدد األوراؽ في صنؼ  مفAlbomaculata  مع الحفاظ عمى مؤشر عالي لموف

 .(Janowska and Stanecki, 2013)األخضر ومحتوى عالي مف البروتيف والسكر 
 Campanulaأف رش أوراؽ نبات زىرة الجرس   Pogroszewska and Sadkowska (2008)بينت دراسة كؿ مف 

persicifolia L.  يعمؿ عمى زيادة كؿ مف عدد الفروع عمى النبات، وطوؿ جزء بالمميوف 400و 200بمحموؿ البنزيؿ أدنيف تركيز ،
عمى دور استخداـ البنزيؿ أدنيف   Amini et al., (2013)الساؽ الزىرية باإلضافة إلى الوزف الرطب والجاؼ. كما أكدت دراسة 

مف حيث القطر  الجيربيرا ارفي تحسيف نوعية أزى جزء بالمميوف 50و 25بوجود الجبرليف بتركيز  جزء بالمميوف 250أو  150بتركيز 
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المعاممة  (Ficus benjamina) والتيف التزييني  (.Schefflera arboricola L)والوزف الرطب. أظيرت كؿ مف نباتات الشفميرا
أفضؿ نمو خضري مف حيث عدد الفروع وعدد األوراؽ، ومساحة   جزء بالمميوف 200بحمض الجبرليف، والبنزيؿ أدينيف بتركيز 

 .(Sardoei et al., 2014)ورقي باإلضافة إلى أعمى محتوى مف الكموروفيؿ المسطح ال
الغريب نبات ( في أندونيسيا تأثير البنزيؿ أدنيف عمى نوعية أزىار Suradinata, 2012ما أوضحت أبحاث )ك

(Chrysanthemum)  ًجزء بالمميوف 25بمحموؿ يحوي عمى  األزىارالمقطوفة، تبيف أف غمر عنؽ  األزىارعف تحسيف نضارة  فضال 
فترة إزىار القرص  إطالةوذلؾ ب األزىاروالقرص الزىري كذلؾ يقمؿ مف انحالؿ  األزىاريعمؿ عمى تثبيط تغير لوف بتالت  BAمف 

 مف جية أخرى. األزىارالزىري مف جية وكذلؾ تفتح 
 24ميكروموؿ( عمى شكؿ دفعات كؿ  25) بتركيز Dracaena كمحموؿ حفظ لنبات الدراسينيا BAاستخداـ  أف بينت تجربة أخرى
طالةزىار القطؼ لمنبات و أعمر  إطالةساعة عمؿ عمى  وزادت الجودة التسويقية ألوراؽ الدراسينيا الممونة  ،فترة الوصوؿ لمشيخوخة ا 

(Dracaena marginata, bicolorوالدراسينيا البيضاء ) D.sanderiana white  .(Subhashini  et al., 2011)     
لمعرفة مدى  BA( حيث استخدـ عدة تراكيز مف .Ophiopogon sp( في تجربة أجراىا عمى نبات )et al., 2015 Herathوضح )

مما يسبب زياد في الوزف  فقد( /متصاصاتأثيره عمى المجموع الخضري والزىري لمنبات تبيف أف البنزيؿ يعمؿ عمى تنظيـ العالقة )
غ(، كما وضحت الدراسة دور البنزيؿ في زيادة طوؿ  3.81غ( بالمقارنة مع الشاىد الذي كاف ) 6.52) الطازج لمنبات ليصؿ إلى

سـ( بسبب تأثير البنزيؿ عمى انقساـ الخاليا وتعزيز مردودية الضوء في  11.4سـ( بالمقارنة مع الشاىد ) 18.69األوراؽ قد بمغ )
 .شكيؿ الكمورفيؿت

مف  (Codiaeum variegatumلو تأثيرات معنوية عمى المعامالت حيث زاد نمو نباتات ) BAأف ( Soad et al., 2010وجدت )
حيث ارتفاع النبات وعدد الفروع واألوراؽ لكؿ نبات وطوؿ الجذر ومساحة الورقة وكذلؾ األوزاف الطازجة والجافة لمسيقاف واألوراؽ 

ممغـ/لتر( أعمى قيمة لعدد الفروع لكؿ نبات وقطر الساؽ  150والجذور مقارنة مع النباتات غير المعالجة. وقد أعطى البنزيؿ عند )
أدنيف  البنزيؿعمى أساس تأثير النتائج  هىذ، و فسرت ممغـ/لتر( 0ممغـ / لتر( والشاىد ) 100و  50عامالت األخرى )مقارنة مع الم

 عممية تمثيؿ الغذاء في النبات. في
( التأثير الكبير لمسيتوكينيف عمى ارتفاع النبات وعمى عدد الفروع، كما زاد (Mazheret al., 2011تجارب مماثمة أجراىا أظيرت 

 Salvia)يا الوزف الطازج والجاؼ لممجموع الخضري وكذلؾ الكربوىيدرات الكمية والبروتيف والكاروتينات الكمية في نباتات مثؿ السالف
officinalis) الالفندر(  والضـر ضيؽ األوراؽ(Lavandula officinalis)). 

ازدياد الطمب عمى إنتاجيا محميًا وعربيًا ودوليًا ىذا إلى جانب المنطقة الساحمية إلى يرجع االىتماـ بتطوير زراعة أزىار القطؼ في 
ىذه الزراعة في الفترة السابقة فإنيا بدأت تعاني توسع وعمى الرغـ مف  ،توفر الظروؼ الطبيعية المناسبة لزراعتيا في منطقتنا الساحمية

وصعوبة التسويؽ وتدني األسعار والمنافسة الشديدة ليا  العديد مف الصعوبات التي تحوؿ دوف استمرار تطورىا وخاصة ارتفاع التكاليؼ
المنتجة  األزىارالمستوردة ذات الصفات النوعية العالية. لذلؾ كاف ال بد مف البحث عف بعض الطرؽ لتحسيف مواصفات  األزىارمف 

خرى مما يحقؽ زيادة في العائد محميًا مف جية وطرحيا في األسواؽ في الوقت المناسب بحيث يكوف الطمب عمييا مرتفعًا مف جية أ
 االقتصادي لممنتج.
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لنبات المنثور  اإلزىارييدؼ ىذا البحث إلى إمكانية تحسيف بعض مواصفات المجموع الزىري ومحاولة التحكـ بكؿ مف موعد وزمف   
وجودتيا في نبات  األزىارفي النمو الخضري وكمية إنتاج   (BA)تراكيز مختمفة مف السيتوكينيفاستخداـ  دراسة تأثيرذلؾ مف خالؿ و 
 .لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائجمف منظـ النمو األمثؿ  التركيز تحديدبيدؼ  منثورال

 ه:مواد البحث وطرائق
 مكان تنفيذ البحث: -1

و في مخابر كمية الزراعة، قسـ (، 2017/2018نفذ ىذا البحث في المشتؿ التابع لشعبة الحدائؽ في جامعة تشريف، لمموسـ الزراعي )
ـ، ثػػـ تمػػت زراعػػة الشػػتوؿ الناتجػػة فػػي األرض  20×2،5×3بأبعػػاد  غيػػر مػػدفأ البسػػاتيف، حيػػث تػػـ إنتػػاج الشػػتوؿ ضػػمف بيػػت بالسػػتيكي

 الدائمة. 
 المادة النباتية: -2

النظيفػػة  (Tacki)شػػركة  يابانيػػة المصػػدر Canneto White″ Matthiola incana″تمثمػػت المػػادة النباتيػػة ببػػذور نبػػات المنثػػور 
والخالية مف أي ضرر ميكانيكي أو مرضي، والمتجانسة بالشكؿ والحجـ. يتميز ىذا الصنؼ بمجموعو الخضري المتوسط الحجػـ وقميػؿ 

 التفرع وبأزىاره البيضاء الموف.
 طرائق البحث: -3
 إنتاج الشتول: -3-1

مع ، تشريف األوؿأوؿ  كوسط لمزراعة وذلؾ في (Potgrond-H)باستخداـ التورب  3سـ25تـ زراعة البذور في كؤوس بالستيكية سعة 
 أوراؽ حقيقية(. 6الري لممحافظة عمى رطوبة الوسط حتى وصوؿ الشتوؿ إلى الحجـ المناسب لنقميا إلى األرض الدائمة )مرحمة الػػ 

 تحضير تربة الموقع: -3-2
كما أزيمت جميع الحجارة مػف أرض الموقػع، ثػـ أضػيفت األسػمدة العضػوية والمعدنيػة وفػؽ  سـ( لتربة الموقع، 40أجريت حراثة عميقة )

 الكميات التالية:
 .  2كغ/ـ 1سماد عضوي مختمط متخمر بمعدؿ   -
وذلػػؾ عمػػى ثػػالث دفعػػات األولػػى بعػػد زراعػػة الشػػتوؿ ومػػف ثػػـ  2غ/ـ 9بمعػػدؿ  (Green plant) 20:20:20سػػماد ذواب متػػوازف  -

بػيف  سػـ 30تـ خمط األسمدة العضػوية وتنعػيـ التربػة ثػـ قسػمت إلػى خطػوط بأبعػاد  بفاصؿ زمني شير لكؿ مف الدفعة الثانية و الثالثة.
 سـ. 50الخط و اآلخر وممرات لمخدمة بعرض 

ر قسـ التربة والمياه فػي كميػة الزراعػة، حيػث تػـ تقػدير محتواىػا مػف العناصػر المعدنيػة تـ تحميؿ تربة موقع التجربة قبؿ الزراعة في مخاب
(N:P:K)، (. 1إضافًة لدرجة الحموضة و الناقمية الكيربائية )الجدوؿ  ،الكمس الفعاؿ و المادة العضوية 

 
 
 

 (: َخائج ححهٍم حربت يىقع انخجربت1انجذول )

 عجٍُت يشبعت انخحهٍم انكًٍٍائً انخحهٍم انًٍكاٍَكً
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 طٍٍ ضهج ريم
N  جسء

 بانًهٍىٌ

P  جسء

 بانًهٍىٌ

K  جسء

 بانًهٍىٌ

كربىَاث 

انكانطٍىو 

 100غ/

انكهص 

انفعال 

 100غ/

يادة 

عضىٌت 

 100غ/

pH Ec يٍهًٍىش/ضى 

52 52 40 21 25.3 191 34.23 9.6 1.7 7.9 0.87 

تشير نتائج تحميؿ التربة المدونة في الجدوؿ السابؽ إلى أنيا تربة طينية سمتية، ميالػة لمقمويػة، ذات محتػوى متوسػط مػف المػادة العضػوية 
.   متوسط مف و الكمس الفعاؿ و محتوى ضعيؼ مف اآلزوت و جيد مف الفوسفور و  البوتاسيـو

 زراعة الشتول: -3-3
والخاليػػػة مػػػف األمػػػراض وزرعػػػت فػػػي أماكنيػػػا أوراؽ حقيقيػػػة(  6)ة مػػػف حيػػػث الطػػػوؿ وعػػػدد األوراؽ تػػػـ اختيػػػار شػػػتوؿ المنثػػػور المتجانسػػػ

 نبات لكؿ معاممة موزعة في ثالثة مكررات. 60( سـ وبواقع 30×30وبمسافة ) في بداية تشريف الثاني في األرض الدائمةالمخصصة 
 تصميم التجربة: -3-4

 :وشممت خمس معامالت الكاممة، العشوائية صممت التجربة بطريقة القطاعات
T0: ،الرش بالماء فقط الشاىد. 
T1 جزء بالمميوف 50: الرش بمحموؿ البنزيؿ أدنيف تركيز. 
T2 جزء بالمميوف 100: الرش بمحموؿ البنزيؿ أدنيف تركيز. 
T3 جزء بالمميوف 150: الرش بمحموؿ البنزيؿ أدنيف تركيز. 
T4 جزء بالمميوف 200: الرش بمحموؿ البنزيؿ أدنيف تركيز. 

فػي األرض الدائمػة بأسػبوع،  بعػد الزراعػةبالتراكيز السػابقة لمػرتيف:  (Merck%، شركة 99)نقاوة تـ رش النباتات بمحموؿ البنزيؿ أدنيف
 .في كؿ مكرر اً نبات 20بمعدؿ و مكررات لكؿ معاممة  3جربة بواقع نفذت الت .وبعد الرشة األولى بشير

 المأخوذة:القراءات والقياسات  -
 المجموع الخضري:  -1

 نبات في المعاممة( وكانت القراءات كالتالي: 30نباتات في كؿ مكرر ) لعشرجرى أخذ القياسات عند بداية ظيور الشماريخ الزىرية 
مقدرًا مساحة المسطح الورقي  –عدد األوراؽ الكمية عمى النبات -مف مستوى سطح التربة وحتى أعمى ارتفاع لمنبات: طوؿ النبات -

تـ وزف المجموع الخضري وأخذ عينة ، حيث Digimizer( باستخداـ برنامج Glozer, 2008/ نبات: تـ الحساب وفقًا لطريقة )2بالسـ
 و Digimizer تيا عف طريؽ تصوير العينة وحساب مساحتيا عف طريؽ برنامج خضرية منو وحساب وزنيا ومف ثـ حساب مساح

 حسبت مساحة المسطح الورقي لمنبات مف العالقة التالية: 
 مساحة العينة الخضرية / وزف العينة الخضرية× مساحة المسطح الورقي= وزف المجموع الخضري 

 درجة مئوية حتى ثبات الوزف. 105رجة حرارة الوزف الرطب والوزف الجاؼ ونسبة المادة الجافة عمى د -
فيؿ الكمي في األوراؽ: تـ تقدير المحتوى الكمي مف اليخضور في األوراؽ بواسطة جياز قياس الطيؼ و تقدير المحتوى مف الكمور  -

 :(Lichtenthaler, 1983)الكموروفيؿ الكمي وفؽ المعادلة  و حسب (Spectrophotometer)الضوئي 
Total chl (mg/g) =17.76 (A646.6) + 7.34 (A 663.6) 

 حيث أف:
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A646.6 نانو متر. 6.646= قيمة االمتصاص الضوئية عند طوؿ موجة 
A663.6 نانو متر. 665.6= قيمة االمتصاص الضوئية عند طوؿ موجة 

 المجموع الزهري: -2
 عمى النحو التالي: األزىارتـ أخذ القراءات بمعدؿ قراءة كؿ يوميف اعتبارًا مف بدء ظيور الشماريخ الزىرية وحتى نياية 

 متوسط عدد الشماريخ الزىرية عمى النبات. -
عمى  ىاراألز تفتح ثمثي  وذلؾ مف قاعدة الزىرة األولى وحتى قمة الشمراخ الزىري في مرحمة :متوسط طوؿ الشمراخ الزىري -

 الشمراخ.
 األزىارمدة  -األزىارتحديد نياية  -% مف النباتات60: إزىار األزىارقمة   -% مف النباتات5: إزىار األزىاربداية  -

 متوسط قطر الزىرة. -عمى الشمراخ الزىري األزىارمتوسط عدد  -الكمية
أوراؽ،  4 – 3مف كؿ معاممة )نصفيا يحوي عمى  شماريخ زىرية 10مدة الحفاظ عمى النضارة في الفازات الزىري: أخذت  -

ووضعت بالماء العادي دوف أي إضافة مع مراعاة تغيير الماء كؿ ، مقطوفة في الصباح الباكر و النصؼ اآلخر بدوف أوراؽ(
 .% مف أزىار الشمراخ الزىري30يـو والمراقبة حتى ذبوؿ 

 دراسة المؤشر االقتصادي: -3
تكػػاليؼ البنزيػػؿ أدنػػيف، الحراثػػة والعزيػػؽ وعمميػػات الخدمػػة و ة )ثمػػف الشػػتوؿ، األسػػمدة العضػػوية والمعدنيػػة، سػػاب التكػػاليؼ اإلجماليػػتػػـ ح

  ( وفؽ أسعار السوؽ المحمية وحساب معامؿ الربحية بالعالقة:األزىارالمختمفة(. كما تـ حساب اإليرادات )ثمف 
  X 100التكاليؼ اإلجمالية(  ⁄معامؿ الربحية= )الربح المحقؽ

 التحميل اإلحصائي لمنتائج:-4
أقػػؿ فػػرؽ  واسػػتخدـ اختبػػار ANOVA التبػػايف مػػف أجػػؿ تحميػػؿ Costatصػػائي تػػـ التحميػػؿ اإلحصػػائي لمنتػػائج باسػػتخداـ البرنػػامج اإلح

 %.5لتقدير التبايف بيف المتوسطات عند درجة معنوية  (LSD)معنوي 
  ة:ج والمناقشالنتائ -

 أدنين في المؤشرات الخضرية: تأثير المعاممة بالبنزيل
في جميع المؤشرات الخضرية المدروسة و ذلؾ تبعًا  BA( اختالؼ تأثير المعاممة بالسيتوكينيف 2تظير النتائج المدونة في الجدوؿ )

معنويًا في جميع المؤشرات المدروسة عمى معاممة الشاىد، في حيف  (T4, T3, T2)تفوقت المعامالت الثالث  لمتركيز المستخدـ.
ومعاممة الشاىد مف حيث متوسط عدد األوراؽ، مساحة المسطح الورقي والوزف الرطب  T1سجمت بعض الفروؽ المعنوية بيف المعاممة 
الحظ مف الجدوؿ السابؽ ت المدروسة. يفي معظـ المؤشرا T1عمى المعاممة  T4و T3ونسبة المادة الجافة. كما تفوقت المعاممتاف 

 وجود تناسب طردي بيف قيـ المؤشرات المدروسة و تركيز البنزيؿ أدنيف.
في كؿ مف متوسط طوؿ النبات وعدد األوراؽ ومساحة المسطح  (BA)لمنظـ النمو  اإليجابيتتفؽ النتائج السابقة الخاصة بالتأثير 

 Vijayakumar et al., 2017; Janowska and)ة عمى نباتات زىرية مختمفة الورقي مع نتائج العديد مف األبحاث المنفذ
Stancki, 2013; Sardoei et al., 2014 .) 



 

Nassour – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 42-54 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 54-42(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – نصور 48

يمكف تفسير النتائج السابقة عمى أساس التأثير المحفز لمسيتوكينيف عمى االنقساـ الخموي مما ينعكس إيجابًا عمى طوؿ النبات 
(Kumar et al., 2012) إضافة لما سبؽ، إف قدرة السيتوكينيف، والمسمى بمنظـ االنقساـ الخموي، عمى إزالة السيادة القمية يفسح ،

ساس المجاؿ لمبراعـ الجانبية بالتطور والنمو مما يزيد التمثيؿ الضوئي و بالتالي زيادة تكويف المركبات العضوية اليامة و التي تعتبر األ
كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ فعالية السيتوكنيف في . (Herath et al., 2015)طور ونمو النبات في تشكؿ المزيد مف األوراؽ وت

أف البنزيؿ أدنيف يعمؿ عمى الحفاظ عمى سالمة الجدار  تفسير ذلؾ عمى أساس التحفيز عمى تشكؿ الكموروفيؿ في األوراؽ، يمكف
يف نأف السيتوك آخروفعزى باحثوف ، في حيف (Baliah and Dharmaraj, 2016) الخموي ومنع تحمؿ البروتينات في الكموربالست

أما بخصوص  .(Hamidimoghadam et al., 2014)فيؿ داخؿ النبات و مف عمؿ البالستيدات الخضراء ومف تمثيؿ الكمور  يطور
ذلؾ يفسر عمى معاممة الشاىد. الوزف الرطب و الجاؼ ونسبة المادة الجافة، فقد تفوقت جميع المعامالت معنويًا في المؤشرات السابقة 

زيادة المسطح الورقي لمنبات مما يزيد مف التركيب الضوئي وبالتالي تراكـ المواد العضوية  في مسيتوكنيفل اإليجابيعمى أساس األثر 
ستنتاجات إف األبحاث واال(. Herath et al., 2015؛ 1991مصمح، صالح النبات ) أجزاء المتشكمة ضمف األوراؽ والتي تنتقؿ لباقي
لممعاممة بالبنزيؿ أدنيف في مواصفات المجموع الزىري و ذلؾ كنتيجة طبيعية لتأثير  اإليجابيالسابقة الذكر يمكف أف تعمؿ أيضًا التأثير 

 .األزىارتطور المجموع الخضري والعناصر الغذائية المراكمة في النبات في مؤشرات 
 أدٌٍٍُ فً بعض انًؤشراث انخضرٌت حأثٍر انًعايهت بانبُسٌم .2انجذول 

 BA انًعايهت
طىل انُباث 

 )ضى(

عذد األوراق 

 عهى انُباث

يطاحت 

انًططح 

 (2)ضى انىرقً

انكهىروفٍم 

 غ/انكهً يػ

انىزٌ انرطب 

 )غ(

انىزٌ 

 انجاف )غ(

% يادة 

 جافت

T0 37.2 شاهذ c 40.6 c 365.4 c 5.13 c 25.3 c 3.3 c 13.03 c 

 T1 39.8 c 48 b 460.1 b 5.44 bc 28.7 b 4.02 bc 14.01 b  جسء بانًهٍىٌ 50

 T2 45.7 b 50.3 ab 494.9 ab 5.95 ab 33.9 ab 5.03 ab 14.85 a  جسء بانًهٍىٌ 100

 T3 49.2 ab 52.5 a 515.8 ab 6.31 a 35.2 a 5.29 a 15.04 a  جسء بانًهٍىٌ 150

 T4 51.6 a 52.9 a 525.3 a 6.45 a 37 a 5.58 a 15.11 a  جسء بانًهٍىٌ 200

LSD 5% 4.6 3.81 66.5 0.53 3.13 1.05 0.42 

CV % 6.3 5.7 9.5 7.8 6.2 5.9 8.5 
 * انًخىضطاث انًخشابهت باألحرف عًىدٌاً ال ٌىجذ بٍُها فروق يعُىٌت

 تأثير المعاممة بالنزيل أدنين  في المؤشرات الزهرية: -1
 :األزهارديناميكية  -2-1

الفترة الكمية لإلزىار ال سيما عند التركيز  إطالةوفي  األزىار( التأثير الواضح لمبنزيؿ أدنيف في التبكير في 3يتبيف مف الجدوؿ )
إال أف  األزىارعمى الرغـ مف مساىمة المعاممة بالبنزيؿ أدنيف في التبكير في يومًا عمى التوالي(.  30يومًا،  78) جزء بالمميوف150

 T4 (14و T3األعظمي ال سيما المعاممتيف  األزىارالتراكيز العالية شجع عمى التأخير في دخوؿ النباتات في مرحمة استخدامو ب
 يومًا(.

 .األزهارحأثٍر انًعايهت بانبُسٌم أدٌٍٍُ فً دٌُايٍكٍت  .3انجذول 

 )ٌىو( األزهارفخرة  )ٌىو( األزهارَهاٌت  )ٌىو( األزهارقًت  )ٌىو( األزهاربذاٌت  انًعايهت

T0 93 شاهذ a 102 a 111 ab 18 d 

 T1 90 a 99 b 113 a 23 c  جسء بانًهٍىٌ 50

 T2 81 bc 92 d 107 c 26 b  جسء بانًهٍىٌ 100

 T3 78 c 92 d 108 c 30 a  جسء بانًهٍىٌ 150

 T4 83 b 96 c 109 bc 27 b  جسء بانًهٍىٌ 200
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LSD 5% 3.5 2.3 2.1 2.5 

CV% 8.9 7.5 9.1 6.3 
 * انًخىضطاث انًخشابهت باألحرف عًىدٌاً ال ٌىجذ بٍُها فروق يعُىٌت     

 مواصفات الشمراخ الزهري: -2-2
أعطت جميع النباتات ولجميع المعامالت المدروسة شمراخًا زىريًا واحدًا، وىذا يعود إلى طبيعة الصنؼ المدروس لكونو مف مجموعة 

البًا شمراخًا زىريًا واحدًا )صفة وراثية(. ساىمت المعاممة بالبنزيؿ أدنيف في تحسيف األصناؼ ذات التفرع المحدود والتي تعطي غ
(، حيث تفوقت جميع المعامالت المدروسة عمى معاممة الشاىد في جميع المؤشرات المدروسة. 4مواصفات الشمراخ الزىري )الجدوؿ 

مع زيادة تركيز البنزيؿ أدنيف، في حيف كاف  األزىارسط عدد كما سجمت زيادة واضحة في كؿ مف طوؿ الشمراخ وثخانة القاعدة ومتو 
حيث سجؿ انخفاض في قيمة قطر الزىرة مع بقائو  جزء بالمميوف 200و 150التأثير عكسي عمى متوسط قطر الزىرة عند التركيزيف 

 متفوقًا عمى معاممة الشاىد.  
 أدٌٍٍُ فً بعض يىاصفاث انشًراخ انسهري. حأثٍر انًعايهت بانبُسٌم .4انجذول 

ثخاَت قاعذة انشًراخ  )ضى(طىل انشًراخ  انًعايهت

 )ضى(

يخىضظ قطر انسهرة  انشًراخ/ األزهارعذد 

 )ضى(

T0 22.9 شاهذ c 1.12 d 23.6 c 2.66 c 

 T1 28.5 b 1.31 cd 29.8 b 3.41 ab  جسء بانًهٍىٌ 50

 T2 30.1 ab 1.53 bc 32.5 ab 3.50 a  جسء بانًهٍىٌ 100

 T3 31.3 a 1.66 a 32.9 a 3.31 ab  جسء بانًهٍىٌ 150

 T4 31.6 a 1.82 a 33.05 a 3.15 b  جسء بانًهٍىٌ 200

LSD 5% 2.44 0.28 3.05 0.29 

CV % 9.8 10.2 4.6 8.3 
 * انًخىضطاث انًخشابهت باألحرف عًىدٌاً ال ٌىجذ بٍُها فروق يعُىٌت

بعض التشوىات في شكؿ  جزء بالمميوف T4: 200)) أظيرت بعض الشماريخ الزىرية المعاممة بالتركيز األعمى مف السيتوكينيف
 (.1مع زىيرات صغيرة الحجـ )الشكؿ  األزىار، وظيور بعض النموات مف آباط األزىارفي استطالة أعناؽ بعض  تمثمت ،الشمراخ

     
  BA  جسء بانًهٍىٌ T4:200))حشىِ فً انشًراخ انسهري و، BA جسء بانًهٍىٌ T2: 100)وانًعايهت ) ،شًراخ زهري طبٍعً .1انشكم 

 :المزهريةمحافظة الشماريخ الزهرية عمى نضارتها في  -2-3
في مدة الحفاظ عمى أوراؽ عمى معاممة الشاىد  4-3(، تفوؽ جميع المعامالت الحاوية عمى 2يتضح مف المخطط البياني )الشكؿ 

يومًا(. كما تفوقت جميع  11.2مقارنًة بالشاىد ) T2يومًا في المعاممة  16.6والتي وصمت إلى  المزىريةفي الزىرية  نضارة الشماريخ

T2 T4 
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مع المعامالت التي تحوي بعض األوراؽ مع الشماريخ الزىرية في مدة الحفاظ عمى نضارتيا عمى مثيالتيا التي لـ تؤخذ فييا األوراؽ 
 يومًا(. 11.5يومًا( أو بدونيا ) 16.6أفضؿ النتائج سواء بوجود األوراؽ عمى الشمراخ ) (T2)حققت المعاممة و  الشمراخ الزىري.

 
 (LSD AxB= 2.6) انًسهرٌتيذة يحافظت انشًارٌد انسهرٌت عهى َضارحها فً  .2انشكم 

لوقت أطوؿ و ىذا يعود لدور السيتوكنيف بتحفيز ما يسمى  األزىارأدنيف في المحافظة عمى نضارة  لمبنزيؿ اإليجابيبينت النتائج الدور 
الجذب بالسيتوكنيف حيث يشجع عمى جذب المواد الغذائية مف الساؽ وتراكميا في األوراؽ لتعطي نواة لتشكيؿ المواد الجديدة 

معب دورًا أساسيًا في مقاومة الشيخوخة لمنبات وبالتالي المحافظة عمى نضارة كاألحماض األمينية، البروتينات واألحماض النووية والتي ت
لدور السيتوكينيف في تطوير عمؿ البالستيدات  . يعزي آخروف السبب(Farajiet al., 2011)أكبر وقت ممكف بعد القطاؼ  األزىار
 Abshahi et) األزىارإيجابيًا عمى زيادة فترة حياة والحفاظ عمى التركيب الضوئي أكبر قدر ممكف بعد القطاؼ مما ينعكس  الخضراء

al., 2014; Hamidimoghadam et al., 2014) . 
 دراسة المؤشر االقتصادي: -

ؿ.س  80( اختالؼ متوسط سعر الشماريخ الزىرية حسب المعاممة المدروسة والذي تراوح بيف 5تظير النتائج المدونة في الجدوؿ )
(T0) ؿ.س  110و(T2, T3) .لـ تسجؿ أي فروؽ معنوية  و الذي انعكس بشكؿ ممحوظ عمى اإليرادات السنوية وعمى الربح الصافي

 سجمت المعاممة . و T4و التي تفوقت عمى كؿ مف معاممة الشاىد والمعاممة  (T1, T2, T3)في معامؿ الربحية بيف المعامالت 
T2( 198.2ؿ.س( وأعمى معامؿ ربحية ) 658000أعمى ربح صافي .)% 

بينت دراسة الكفاءة االقتصادية تفوؽ جميع المعامالت التي تـ فييا استخداـ منظـ النمو في متوسط الربح الصافي الناتج عف الزيادة 
لى فترة  الطويمة مف  األزىارفي متوسط سعر الشمراخ مقارنة بمعاممة الشاىد، والذي يعود لمنوعية الجيدة لمشماريخ الزىرية مف جية وا 

ى والذي ساىـ في عدـ تراكميا في األسواؽ وتوفرىا لفترة زمنية أطوؿ مما يؤدي في النتيجة إلى الحصوؿ عمى أسعار أفضؿ. جية أخر 
مع بعض األعياد )عيد الحب،  األزىاروتواكب قمة  األزىاركما تجدر اإلشارة إلى أف ارتفاع العائد االقتصادي يعود لمتبكير في موعد 

 المنتجة محميًا في ىذه الفترة مف السنة. األزىاري ظؿ قمة أنواع عيد األـ، عيد المعمـ( ف
 دراضت انًؤشر االقخصادي الضخخذاو انبُسٌم أدٍٍَ عهى َباث انًُثىر. .5انجذول 

يعايم انربحٍت  انربح انصافًاإلٌراداث انخكانٍف ضعر عذد  انًعايهت
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انشًراخ  دوَى/انشًارٌد

 )ل.ش(

 % )ل.ش( )ل.ش(

T0 425000 720000 295000 80 9000 شاهذ d 144.1 b 

 T1 9000 100 320000 900000 580000 b 181.2 a  جسء بانًهٍىٌ 50

 T2 9000 110 332000 990000 658000 a 198.2 a  جسء بانًهٍىٌ 100

 T3 9000 110 345000 990000 645000 a 186.9 a  جسء بانًهٍىٌ 150

 T4 9000 100 358000 900000 515000 c 143.8 b  جسء بانًهٍىٌ 200

LSD 5% 22100 15.3 

 * انًخىضطاث انًخشابهت باألحرف عًىدٌاً ال ٌىجذ بٍُها فروق يعُىٌت

لممواطف بيف  ؿ.س، في حيف تراوح سعر المبيع 110فإف سعر الشمراخ في األسواؽ المحمية )الجممة( لـ يتجاوز  ،عمى الرغـ مما سبؽ
أحد أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا المنتجوف الصغار لنباتات الزينة بشكؿ عاـ وأزىار القطؼ  ؿ.س. ىذا يشير إلى أف 300و 250

بشكؿ خاص ىو احتكار األسواؽ مف قبؿ بعض الشركات الخاصة األمر الذي يمعب دورًا كبيرًا في تحديد األسعار مما ينعكس سمبًا 
دونـ( وذلؾ مقارنة بالكثير  /ؿ.س 658000يؽ ربح إضافي جيد بمغ )عمى نسبة ربح المزارع. بالرغـ مف ىذه الصعوبات فقد تـ تحق

 مف المحاصيؿ الزراعية األخرى.
 االستنتاجات:

في مواصفات المجموع الخضري والزىري والسيما عند  BAلرش نباتات المنثور بمنظـ النمو  اإليجابيأظيرت النتائج التأثير  -
 .المزىريةفي  األزىارعمر  إطالةفي  اإليجابي( باإلضافة لدوره جزء بالمميوف 100استخدامو بالتركيز )

وطوؿ فترتو باإلضافة لنوعية الشماريخ الجيدة عند المعاممة بمنظـ النمو السابؽ في زيادة ىامش الربح  األزىارساىـ التبكير في  -
 الصافي والذي وصؿ إلى ضعؼ ما حققتو معاممة الشاىد.

 
 

 التوصيات:
بعد الزراعة بأسبوع وبعدىا  100 جزء بالمميوفبتركيز  BA نيفيالسيتوكلخضري لنباتات المنثور بمنظـ النمو * رش المجموع ا

 . بشير
 ات ومواعيد زراعية مختمفة(.كثاف، استخداـ منظـ النمو المدروس في شروط زراعية أخرى )زراعة محمية* 

 .األزىارالنمو و  في اإليجابيلدوره نية أخرى والسيما أزىار القطؼ يالمنظـ بالتراكيز المناسبة عمى نباتات تزي اىذ * اختبار
 المراجع:
معة جا، ة التعميـ العالي والبحث العمميفسيولوجيا منظمات النمو النباتية الطبعة األولى. وزار  .(1991) سعيد محمد، مصمح صالح

 .575(:1) .صالح الديف
نباتات الزينة في منطقة الساحؿ السوري. مجمة جامعة تشريف لمبحوث  (. دراسة واقع بعض مشاتؿ إكثار5115نصور، مازف )

 .91-77: (7)25 سورية. ،الالذقية ،سمسمة العمـو البيولوجية ،والدراسات العممية
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Abstract 

The aim of this research was to study the influence of foliar spray with different 

concentrations of benzyl adenine on growth and flowering of stock (Matthiola 

incana, v. Canneto White). The experiment was carried out at nursery and 

laboratories of Faculty of Agriculture, Tishreen University during season 

2017/2018, and included five treatments of foliar spray of BA: 0, 50, 100, 150, 

200 ppm, with three replicates (30 plants for each replicate). The results 

showed a positive effect of BA, especially with the highest concentration, on 

the development vegetative parameters (plant height, leaves number, leaves 

area and chlorophyll content). In other hand, the best flowering parameters 

(flowering initiation, spike length, number of flowers on spike, and flower 

diameter) were obtained with 100 ppm concentration (80.1 day, 30.1 cm, 32.5 

flowers\spike, 3.5 cm respectively). Growth regulator treatment had 

significantly economic income compared to the control, especially with 100 

ppm concentration of  BA. 

Key words: Stock (Matthiola incana), Benzyl adenine, Growth and flowering 

traits. 

 


