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 Viola tricolor تأثير رش السايتوجيب والفمورين في نمو وازهار نبات ورد الصورة
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 المستخمص :
جامعة بغداد وكان هدف الدراسة معرفة تأثير  –كمية الزراعة –نفذت الدراسة في الظمة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق

 في الموسم الخريفي لعام Viola tricolorالصورة المركبين السايتو جيب والفمورين في صفات النمو الخضري والزهري لنبات ورد 
سم، رشت النباتات بتراكيز السايتو جيب والفمورين بثالث مستويات، بعد شهر من  20في اصص بالستيكية قطرها  . زرعت النباتات2016

من السايتوجيب، في حين ان تراكيز الفمورين  1-مل. لتر 1، 0.5 ،0 يوم. استخدمت التراكيز 21الزراعة وبواقع رشتين بين رشة واخرى 
تمخيص النتائج باالتي: ادى رش النباتات بالسايتوجيب الى تحسين جميع صفات النمو  . ويمكن1-مل. لتر 0.30 ،0.15 ،0 كانت

غم  4.98فرع لمنبات والوزن الرطب  7.40سم وعدد االفرع  13.84الخضري والزهري المدروسة. ان افضل زيادة في ارتفاع النبات 
 1. عند رش النباتات بالتركيز 5.97 وعدد االزهار ممم 74.99يوم وقطر الزهرة  47.00غم. وموعد التزهير  0.88والوزن الجاف 

اعمى النتائج في صفات النمو الخضري والزهري فقد كان  1-مل.لتر 0.30اما بالنسبة لمفمورين فقد اعطت معاممة الرش بـ  .1-مل.لتر
يوم وقطر  47.00التزهير  غم. وموعد 0.91غم والوزن الجاف  5.03الوزن الرطب و  7.42سم وعدد االفرع  14.01ارتفاع النبات 

. كان تأثير تداخل العاممين معنويا في اغمب الصفات المدروسة، وكانت معاممة التداخل بين اعمى 5.78 سم وعدد االزهار 75.70الزهرة 
 15.67لنبات من السايتوجيب مع اعمى تركيز من الفمورين االكثر تأثيرًا في جميع صفات النمو الخضري والزهري اذ كان ارتفاع ا تركيز

وقطر الزهرة  من الزراعة يوم 43.00 بعد غم. وكان موعد التزهير 1.18غم والوزن الجاف  5.76والوزن الرطب  7.89سم وعدد االفرع 
 زهرة. 6.85م وعدد االزهار مم 81.66

 ، نباتات زينةكسين، جبرلين، او مات نمونظم :الكممات المفتاحية
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ABSTRACT 
This experiment was conducted in the lathhouse of the Department of Horticulture and Landscape Gardening, 

College of Agriculture, University of Baghdad to study the effect of two nutrition compounds called Cytojeep 

and Florin on the vegetative and flowering characters of Pansy (Viola tricolor) during the fall season of 2016. 

Plants were planted in 20 cm/diameter pots and sprayed two times with different concentrations of Cytojeep 0, 

0.5, and 1 ml.L
-1

 and Florin 0, 0.15, and 0.30 ml.L
-1

 started after one month of planting with 21 days intervals. 

The results were as follows: Spraying with Cytojeep resulted in improving all vegetative and flowering traits 

under investigation. The foliar application of Cytojeep at 1 ml.L
-1

significantly increased plant height 13.84 cm, 

number of branches per plant 7.40, fresh weight 4.98 g, dry weight 0.88, flowering time 47 days, flower diameter 

74.99 mm, number of flowers 5.97. Moreover, spraying with Florin at 0.30 ml.L
-1

 significantly increased all 

vegetative and flowering characteristics in terms of plant height 14.01 cm, number of branches per plant 7.42, 

fresh weight 5.03 g, dry weight 0.91 g flowering time 47 days, flower diameter 75.70 cm, number of flowers 5.87. 

Finally, the interaction between the two nutrition compounds showed to have an effect on all vegetative and 

flowering traits under investigation where the highest concentration of Cytojeep and Florin gave the most 

significant results in plant height 15.67 cm, number of branches per plant 7.89, fresh weight 5.76 g, dry weight 

1.18 g, flowering time after 43 days, flower diameter 81.66 mm, number of flowers 6.85. 

Keywords: cytojeep,  florin, ornamental plant.    
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 المقدمة
( Pansyوالذي يسمى ) Viola tricolorالصورة نبات ورد 

ينتمي الى النباتات الحولية الشتوية ضمن العائمة 
Violaceae  وموطنو االصمي اوربا ويتميز بقصر حجمو

واوراقو بيضوية رمحية الحافة منشارية مسننة واالزىار ممونة 
ذات بتالت غير منتظمة وغير متساوية بالحجم وتكون 

ن متعددة االلوان ويعد من النباتات المزىرة الميمة والتي يمك
زراعتيا كنباتات اصص او تحديد ويتكاثر بالبذور والتقسيم 
والعقل الساقية الطرفية، ويحتاج الى التسميد باالسمدة 
الكيمياوية والعضوية لمحصول عمى كميات من االزىار وذات 

. ان اضافة (6جودة عالية كذلك يراعى االعتدال بالسقي )
كاينينات المغذيات ومنظمات النمو النباتية مثل السايتو 

واالوكسينات والجبرلينات وبعض المغذيات واالحماض 
العضوية تساعد في بناء الخاليا وتحسين النمو الخضري 

. منظمات النمو (18و 14و13 و 11و 8و 3) يوالزىر 
النباتية ىي مركبات كيميائية تضاف بجرعات منخفضة 
تسبب تغيرا في نمو النبات وتطوره، وعرفت ىذه المركبات 
بسيطرتيا عمى العمميات الفسيولوجية والكيموحيوية من خالل 

. تقسم منظمات (19و 10عمميات االيض االولية والثانوية )
تيا عمى النبات ومنيا النمو الى عدة مجاميع تبعًا لتأثيرا

الجبرلينات والسايتوكاينينات، كل ىورمون نباتي يؤدي وظائف 
معينة متخصصة، ومع ذلك فأن االستجابات قد يسيطر عمييا 
التداخل الحاصل بين تأثير ىورمونين او اكثر، وتجدر 
االشارة الى الى ان التداخالت اليورمونية قد تكون تعاونية او 

% 1,5 ( .يتكون السيتو جيب من15متضادة او متوازنة )
% 15% من حامض الجبرلين و5مجموعة سايتوكاينينات و
اما  .K2O% 3% نتروجين و4احماض امينية حرة و

 ppm 10000% اوكسين نشط و3,5الفمورين فيتكون من 
من حامض الفوليك ومجموعة من االحماض العضوية 

(1000 ppm 1000كموتامين و ppm 1000ارجنين و 
ppm اجريت دراسات عديدة لمعرفة تأثير حامض (اليسين .

الجبريمك في نمو وازىار نباتات الزينة. فقد اشار 
Srivastava (  (16نباتات  حامض الجبرليك عمى ان رش
 1000بالتركيز  Catharanthus  roseusعين البزون 

 ان .ممغم/ لتر ادى الى استطالة السيقان وتغيير شكل الورقة
ؤدي الى زيادة عدد االزىار عمى النبات ين تأثير الفموري

ن ومجموعة من يوتحسين نوعيتيا بسبب احتواءه عمى االوكس
االحماض االمينية وتتم االضافة عن طريق رش النباتات 

Pablo (20 ). في دراسة قام بيا (1عمى النمو الخضري )
ان رش حامض  Coleus  amboinicusالسجاد عمى نبات 

ممغم/ لتر ادى الى زيادة النمو الخضري  50بتركيز  الجبريمك
والوزن الجاف متمثاًل في زيادة طول السالميات وبالتالي زاد 
في تراكم االحماض االمينية والببتيدات. تيدف ىذه الدراسة 
الى معرفة تأثير كل من المركبين السايتوجيب والفمورين 

صفات  فيومعرفة افضل تركيز مستخدم من ىذين المركبين 
 .النمو الخضري والزىري وتحسينيا لنبات ورد الصورة

 المواد وطرائق العمل 
نفذت ىذه الدراسة في الظمة الخشبية التابعة لقسم البستنة 
وىندسة الحدائق في كمية الزراعة/ جامعة بغداد لمفصل 

ورد الصورة اليجين ، تم زراعة بذور 2016 الربيعي لعام
مرور حوالي في سنادين صغيرة وبعد  2015/ 5/11 بتاريخ
سم حاوية عمى  25بقطر اكبر حجمًا نقمت الى سنادين شير 

ووضعت في الظمة الخشبية خميط من التربة مع البتموس 
التابعة لقسم البستنة وىندسة الحدائق في كمية الزراعة جامعة 

عند  1/2/2016النباتات بالرشة االولى بتاريخ ورشت بغداد 
يوم رشت  14حقيقيتين عمى النبات وبعد  ظيور ورقتين

وكانت وقبل تكوين البراعم الزىرية النباتات بالرشة الثانية 
عممية الرش لحين الوصول لمبمل التام وحسب المعامالت اما 
نباتات المقارنة فقد رشت بالماء المقطر فقط، وانتيت التجربة 

عامالت وكانت الم عند انتياء التزىير وبداية ذبول النباتات.
 :كاالتي

 .السايتوجيب بثالث تراكيز: 1
A1  =0 1-مل.لتر  
A2 = 0.5 1-مل.لتر  
 A3 =1 1-مل.لتر. 

 1-مل.لتر 0,7والتركيز المثالي الذي اوصت بو الشركة 
 .الفمورين وبثالث تراكيز:2

0 = B1 1-مل.لتر، 
0.15 = B2 1-مل.لتر ، 
0.3 = B3 1-مل.لتر. 

-مل.لتر 0.22ان التركيز المثالي الذي اوصت بو الشركة و 

اتات بالمركب السايتو جيب وبعدىا بيومين النبورشت  .1
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رشت النباتات بالفمورين وحسب التراكيز المذكورة اعاله، 
يوم من الرشة االولى  14كررت ىذه العممية بعد مرور 

 لممركبين وبنفس التراكيز. نفذت تجربة عاممية ضمن تصميم
RCBD  وتتضمن كل معاممة ثالثة مكررات كل مكرر

 .نباتات 5يحتوي عمى 
 5X 3 X 3 X 3  =135نبات 

 مايمي :اما مؤشرات الدراسة فقد تضمنت 
 مؤشرات النمو الخضري: -1

ارتفاع النبات )سم( وعدد االوراق ومحتوى االوراق من 
المساحة الورقية ( وعدد االفرع و 1-غم100الكموروفيل )ممغم.

)غم( والوزن الجاف لالوراق  ( والوزن الرطب لالوراق2)سم
 .)غم(

فترة التزىير مؤشرات النمو الزىري: موعد التزىير )يوم( و  -2
 الوزن الرطب لالزىارقطر الزىرة )ممم( وعدد االزىار و )يوم( 

 .)غم( والوزن الجاف لالزىار )غم(
 الزراعة. بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة 1جدول 

التي تم تحميمها في مختبرات قسم التربة في كمية الزراعة 
 جامعة بغداد

 

 النتائج والمناقشة
والفمورين في صفات النمو  . تأثير رش السايتوجيب1

 الخضري لنبات ورد الصورة:
A( 3. يالحظ من جدول- A ان اعمى تركيز لمسايتوجيب )
اعطى افضل النتائج اذ تفوقت ىذه المعاممة  1-مل.لتر 1

عمى المعامالت االخرى في جميع صفات النمو الخضري 
وكانت ىناك زيادة معنوية واضحة لصفات النمو الخضري 

تفاع النبات اعمى مستوى ليذه المعاممة وكانت فقد سجل ار 
ورقة ومحتوى االوراق من  69.27سم وعدد االوراق  13.84

وزن طري، اما في  1-غم 100ممغم. 151.22الكموروفيل 
صفة عدد االفرع فمم تكن ىناك فروق معنوية بين المعاممة 

A3 وA2  ولكنيا اختمفت معنويًا عن معاممة المقارنة ولكن
فرع  7.40اعمى عدد لالفرع فكانت  A3عاممة سجمت الم

والوزن  2سم A3  41.24وكانت المساحة الورقية لممعاممة
فقد لالوراق غم اما الوزن الجاف  4.98 لالوراق الرطب

 غم. 0.88اعمى وزن  A3سجمت نفس المعاممة 
B( 3. يبين الجدول- B ان افضل تركيز لمفمورين كان )

اذ تفوقت معنويًا في  1-مل.لتر 0.3اذ سجمت  B3 لممعاممة
سم  14.01اغمب صفات النمو الخضري فكان ارتفاع النبات 

ورقة ومحتوى االوراق من صبغة  68.92وعدد االوراق 
وزن طري وعدد  1-غم  100ممغم. 153.61الكموروفيل 

اما الوزن  2سم 41.30فرع والمساحة الورقية  7.42االفرع 
 جاف لالوراقوالوزن الغم  5.03فقد كان لالوراق  رطبال

 غم. 0.91
.C  اما تأثير التداخل بين السايتوجيب والفمورين فقد بين

 1بمغت و   A3كانت( ان افضل معاممة C-3جدول )
 0.3اذ سجمت  B3سايتوجيب بالتداخل مع  1-مل.لتر
فمورين اذ اعطت اعمى مستويات لجميع صفات  1-مل.لتر

النمو الخضري وكانت ىناك فروق معنوية واضحة عند 
المقارنة مع المعامالت االخرى فقد كان ارتفاع النبات 

 A3 X B2سم ولم تختمف معنويًا عن المعاممة  15.67
ولكنيا اختمفت معنويًا عن جميع المعامالت االخرى اما في 

اعمى  A3 X 3Bصفة عدد االوراق فقد اعطت المعاممة 
ورقة ومحتوى االوراق من صبغة  78.00متوسطت 
وزن طري وسجمت  1-غم 100ممغم. 162.84الكموروفيل 

فرع  7.89نفس المعاممة اعمى متوسط في صفة عدد االفرع 

 القيوت الوحدة القياسيت الصفت

PH - 7.4 

Ec dsm
-1 

1.4 

الوادة العضويت 

O.M 
% 0.95 

 البيكاربوًاث

 

 

meq .L
-1 

1.6 

ca
++ 

8.6 

mg
++- 

4.7 

Na
++ 

3.7 

 3.6 الكلوريداث

 12.8 الكبريتاث

  الٌتروجيي الجاهس

mg.Kg
-1 

 

0.01 

 118.4 الفسفور الجاهس

 70.6 البوتاسيوم الجاهس

 هفصوالث التربت

 الرهل
g.kg

-1 

g. Kg
-1 

820 

 115 الغريي

 65 الطيي

 هسيجيت رهليت الٌسجت
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عنويًا عن جميع المعامالت وفي كانت لكنيا لم تختمف م
واختمفت معنويًا عن بعض  2سم 44.06المساحة الورقية 

غم والوزن  5.76 لالوراق المعامالت االخرى والوزن الرطب
 .غم 1.18 لالوراق الجاف

 لنمو الخضري لنبات ورد الصورةيبين تأثير السايتوجيب والفمورين والتداخل بينهما في صفات ا .3جدول 
Aتأثير السايتوجيب : 

الصفاث      

 الودروست 

 التركيس هلغن/لتر

ارتفاع الٌباث 

 )سن(

عدد 

 االوراق

هحتوى االوراق هي الكلوروفيل 

غن 100هلغن .
-1 

عدد 

 االفرع

الوساحت 

الورقيت سن
2 

الوزى الرطب 

 غن

الوزى الجاف 

 غن

A1 10.16 53.91 135.34 6.36 36.21 4.14 0.74 

A2 11.52 

13.84 

62.48 146.96 7.11 38.08 4.60 0.80 

A3 69.27 151.22 7.40 41.24 4.98 0.88 

L.S.D. (0.05) 2.27 3.81 4.83 0.84 2.91 0.31 0.06 

Bتأثير الفمورين : 
B1 9.85 54.83 137.18 6.18 37.06 4.24 0.77 

B2 11.19 63.71 149.04 7.05 38.93 4.67 0.84 

B3 14.01 68.92 153.61 7.42 41.30 5.03 0.91 

L.S.D. (0.05) 2.27 3.81 4.83 0.84 2.91 0.31 0.06 

C تأثير تداخل :A x B 
الصفاث      

 الودروست 

 التركيس هلغن/لتر

ارتفاع الٌباث 

 )سن(

عدد 

 االوراق

هحتوى االوراق هي الكلوروفيل 

غن 100هلغن .
-1 

عدد 

 االفرع

الوساحت 

الورقيت سن
2 

الوزى الرطب 

 غن

الوزى الجاف 

 غن

 

A1 

B1 10.09 52.72 136.48 6.37 36.87 4.17 0.71 

B2 10.94 62.83 148.89 7.12 39.22 4.77 0.86 

B3 13.88 69.12 154.02 7.47 40.70 5.11 0.94 

 

A2 

 

B1 11.82 63.28 146.05 7.17 38.64 4.72 0.84 

B2 11.93 64.66 151.68 7.32 39.23 4.80 0.88 

B3 15.12 69.17 159.27 7.51 42.09 4.97 0.91 

 

A3 

 

B1 13.96 69.30 152.15 7.48 41.13 5.02 0.93 

B2 15.43 72.29 158.79 7.56 42.61 5.14 0.95 

B3 15.67 78.00 162.84 7.89 44.06 5.76 1.18 

L.S.D.(0.05) 4.54 6.62 9.66 1.68 4.82 0.54 0.13 

. تأثير رش السايتوجيب والفمورين والتداخل بينيما في 2
 :ت النمو الزىري لنبات ورد الصورةصفا

A.  ( 4يبين الجدول- A عند رش النباتات بالسايتوجيب )
اذ اعطت  1-مل.لتر 1فقد بمغت  A3ان افضل معاممة كانت 

اعمى النتائج مقارنة بالمعامالت االخرى وكانت ىناك فروق 
معنوية واضحة بين المعامالت فأعطت في صفة موعد 

يوم اما  47.00التزىير اقل عدد من االيام لمتزىير اذ كانت 
 74.99يوم وكانت قطر الزىرة  9.00فترة التزىير فقد بمغت 

الوزن الرطب زىرة و  5.97م في حين بمغ عدد االزىار مم
 .غم 0.69غم اما الوزن الجاف فقد بمغ  6.18لالزىار 

B( 4. اشارت النتائج المبينة في الجدول- B ان افضل )
اذ  1-مل.لتر 0.3فقد سجمت  B3معاممة بالفمورين كانت 

توفقت ىذه المعاممة عمى المعامالت االخرى واعطت اعمى 
 47.00 قيم مقارنة اذ نالحظ في صفة موعد التزىير كانت

م وعدد مم 75.70يوم وقطر الزىرة  9.00يوم وفترة التزىير 
غم والوزن  5.91زىار زىرة والوزن الرطب لال 5.78االزىار 
غم ونالحظ من النتائج ان ىناك فروق معنوية  0.68الجاف 

 واضحة بين المعامالت.
.C  اما تأثير التداخل بين السايتوجيب والفمورين فقد بين

  1وبمغت  A3افضل معاممة كانت ( ان C-4جدول )
 0.3اذ سجمت  B3سايتوجيب بالتداخل مع  1-مل.لتر
فمورين اذ اعطت اعمى النتائج لجميع صفات النمو  1-مل.لتر

، فقد كان موعد اختمفت معنويًا عن بعض المعامالتالزىري و 
يوم  11.00يوم وفترة التزىير  43.00اذ سجمت  التزىير

زىرة والوزن  6.85م وعدد االزىار مم 81.66وقطر الزىرة 
 .غم 0.69ار غم والوزن الجاف لالزى 6.81الرطب لالزىار 

 
 



 صادق                                                                                     2017/ 48 (5) 1196 :-1190 –هجلت العلوم السراعيت العراقيت 

1194 

 تأثير السايتوجيب والفمورين والتداخل بينهما في صفات النمو الزهري لنبات ورد الصورة .4جدول 
Aتأثير السايتوجيب : 

الصفاث        

 الودروست 

 التركيس هلغن/لتر

هوعد التسهير 

 )يوم( 

هدة التسهير 

 )يوم( 

قطر السهرة 

 )هلن(

الوزى الرطب  عدد االزهار

 )غن(

 الوزى الجاف )غن(

A1 51.00 6.00 66.27 4.14 5.01 0.52 

A2 50.00 7.50 69.69 4.81 5.24 0.55 

A3 47.00 9.00 74.99 5.97 6.18 0.69 

L.S.D. (0.05) 2.50 1.40 1.52 1.76 0.61 0.11 

Bتأثير الفمورين : 
B1 50.00 6.50 65.45 4.06 5.16 0.52 

B2 50.00 7.50 69.81 4.75 5.34 0.54 

B3 47.00 9.00 75.70 5.78 5.91 0.68 

L.S.D. (0.05) 2.50 1.40 1.52 1.76 0.61 0.11 

C تأثير تداخل :A x B 
*9 B1 50.00 6.50 62.99 4.24 5.10 0.52 

B2 50.00 7.00 65.74 4.82 5.38 0.53 

B3 48.00 8.50 70.07 5.81 5.91 0.57 

 

A2 

 

B1 49.00 7.50 64.88 4.90 5.46 0.53 

B2 48.00 8.00 68.84 5.08 5.83 0.64 

B3 47.00 9.50 75.36 6.12 6.08 0.68 

 

A3 

 

B1 48.00 9.00 68.48 6.03 6.27 0.58 

B2 46.00 9.50 74.84 6.21 6.44 0.66 

B3 43.00 11.00 81.66 6.85 6.81 0.69 

L.S.D.(0.05) 4.90 2.80 2.62 2.47 1.02 0.19 

اتات ورد الصورة ان رش نب 4و 3نتائج الجدولين  تضح من
السايتوجيب والفمورين( ادى الى التاثير ايجابيا بكال المركبين )

. وقد يعود سبب معظم صفات النمو الخضري والزىري في
ذلك الى ان لمعظم النباتات القابمية عمى امتصاص المغذيات 
لدى رشيا عمى المجموع الخضري من خالل االوراق وتكون 

، وتحصل نفاذية بالمقارنة مع المضافة الى التربةاسرع تاثيرا 
او من االيونات داخل الورقة اما باختراق طبقة الكيوتكل 

ان رش النباتات بالسايتو  .(12خالل الثغور او بكمييما معا )
جيب يؤدي الى تحسين النمو الخضري لمنبات والتبكير 
بتكوين البراعم الزىرية بسبب احتواءه عمى السايتوكاينين 

، يتمثل (4ونسبة عالية من الجبرلين واالحماض االمينية )
، اليا وزيادة انقساميااستطالة الختأثير الجبريمينات في تشجيع 

تحصل االستطالة نتيجة لزيادة مطاطية الجدار الخموي التي 
تساعد في زيادة دخول الماء والمواد الذائبة فيو داخل الخمية 

ان تأثير االوكسين  (.17مما يؤدي الى زيادة حجم الخمية )
كذلك  الخمية والمطاطية الجدار الخموي ضروري لميونة جدار

استطالة الخاليا ريمينات يتمثل في تشجيع فأن تأثير الجب
، تحصل االستطالة نتيجة لزيادة مطاطية وزيادة انقساميا

الجدار الخموي التي تساعد في زيادة دخول الماء والمواد 

الذائبة فيو داخل الخمية مما يؤدي الى زيادة حجم الخمية 
  ) Banasik ذه النتائج تتفق مع ما اشار اليو. وى(17)

اذ بين أن رش االوكسينات بتراكيز معينة احدث زيادة 2008)
كذلك . التيوليبفي اطوال السيقان وعدد االوراق البصال 

( ان رش 5) Al-Abdali هذكر تتفق ىذه النتائج مع ما 
كيز مختمفة ادى الى انباتات القرنفل بحامض الجبرليك بتر 

كما تتفق ىذه النتائج مع ما ذكرتو زيادة قطر الزىرة . 
Abdulllatif  ((2006  ان نبات اذ اكدتLisianthus 

Eustoma grandiflorum لمعامالت رش  استجاب
النمو الخضري إذ ادت المعامالت الى في حامض الجبرليك 

تحفيز االزىار وزيادة طول السيقان الزىرية. وايضًا تتفق ىذه 
اذ اشار ان حدوث زيادة معنوية  Hassan ((9النتائج مع 
النبات والمساحة الورقية والوزنين الطري والجاف في ارتفاع 

ش لممجموع الخضري ومحتوى االوراق من الكموروفيل عند ر 
 .نباتات القرنفل بحامض الجبرلين
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