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Ranunculus asiaticus 
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ورش ) Salicylic acid) SAتأثير نقع الجذور الدرنية بحامض الساليسلك للتعرف على نفذت دراسة  :صخلالم
حد أفي  Ranunculus asiaticusنتاج نبات الراننكيل إ نمو وعلى) Benzyladenine) BA بنزيل أدنينالنباتات بال

 جامعة بغداد في موقع الجادرية في الفصل الخريفي -كلية الزراعة/ البستنة وھندسة الحدائق البيوت البKستيكية التابعة لقسم
 ، لمدة ساعتين قبل الزراعةSA من لتر/ملجم 100 ، 50 ، 0 نقعت الجذور الدرنية لنبات الراننكيل بالتراكيز ،2015لعام 

وقد أشارت النتائج ، لتر/ملجم 50 ، 25 ، 0ھي  وBAوراق رشت بتراكيز زواج من اZأ 6-4 ةلحرم وعند بلوغ النباتات
والمساحة الورقية ) سم19.11(لى زيادة ارتفاع النبات قد أدى إ SA من لتر/ملجم 100 نقع الجذور الدرنية بالتركيز إلى أن

 50  رش النباتات بالتركيزكما أن ، على التوالي)جم38.8 و 64.0( الرطب والجاف للنمو الخضري ينوالوزن) 2سم97.7(
 الرطب ينوالوزن) 2سم 87.2(والمساحة الورقة ) سم20.33(ًكثر تأثيرا في زيادة ارتفاع النبات اZ كان BA من لتر/ملجم

لى تأثير منظمي النمو في مواصفات النمو الزھري، فقد تفوق إما بالنسبة أ ،)جم32.6 و 55.0(والجاف للمجموع الخضري 
طالة فترة إو) ًيوما 101.4(والتبكير في موعد التزھير ) 3.3(نبات /زھاردد اZ في زيادة عSA من لتر/ملجم100التركيز 
لى زيادة إ BA من لتر/ملجم 50دى رش النباتات بـ أ و،ً)يوما 9.9(طالة العمر المزھري إوكذلك ) ًيوما 12.4(التزھير 
Zطالة العمر المزھري إو) ًيوما 12.2(ر طالة فترة التزھيإو ً)يوما 113.7( وتبكير التزھير) نبات/ زھرة3.0(زھار عدد ا

 لى زيادة معنوية في عدد الجذور الدرنية المتكونةإدى  ألتر/SA مملج 100 فين نقع الجذور الدرنية أ كما ،ً)يوما 8.4(
لتر /جم مل50 بالتركيز (BA)الرش بالبنزيل أدنين  وكان ،) جم12.2م و ج 15.4(وكذلك وزنھا الرطب والجاف ) 3.3(

Zبعض، على التوالي)جم 10.9م و ج 14.2(طب والجاف رووزنھا ال) 2.7( في زيادة عدد الجذور الدرنية ًاثيرأتكثر ا  
 .مقارنة بمعاملة المقارنةالصفات المدروسة  ًثرت معنويا في تحسين معظمأمعامKت التداخل بين منظمي النمو قد 

 .نمو، اqزھار، إنتاج الجذور الدرنية، نبات الراننكيلحامض الساليسلك، البنزيل أدنين، ال :الكلمات ا]سترشادية

 المقدمة

تنتمي  Ranunculus asiaticusبصال الرننكيل أ
صلي منطقة  اZموطنھا Ranunculaceae العائلة إلى

Zبا وشمال وورأبيض المتوسط وجنوب شرق البحر ا
لى إبصال التي تعود نواع القليلة من اZحد اZأفريقيا، وھو أ

زھار متعددة ، واZوراق مفصصةاZ. ت ذوات الفلقتيننباتا
Z5-3لوان يصل قطرھا اy يزيد   سم، النبات قصير

بصال  أتعتبر. )Huxley, 1992( سم 45ارتفاعه عن 
الرننكيل حولية شتوية حسب ظروف العراق المناخية، 

 .زھاره صالحة للقطفأيتكاثر بالجذور الدرنية، 

يائية تعمل على تنظيم د كيمالھرمونات النباتية ھي موا
شارات جزيئية تنتج داخل النبات وتعمل إ، وھي نمو النبات

تنظيم العمليات الخلوية في  علىًبتراكيز منخفضة جدا 
. خرى داخل النباتألى مواقع إو عند انتقالھا  أنتاجھاموقع إ

 زھار والسيقانًيضا على تحديد تكوين اZأتعمل الھرمونات 
Zنضج الثمار وراق وتطور ووا)Wikipedia, 2010( .

ومع ) متخصصة(كل ھرمون نباتي يؤدي وظائف معينه 
يتم السيطرة ًستجابات القابلة للقياس تقريبا ن كل اyإذلك ف
مثل ھذه . كثرأو أ ن بواسطة التداخل بين ھرمونيعليھا

التداخKت قد تحدث عند مستويات مختلفة تتضمن تصنيع 
لى  إضافةمركبات الثانوية باqالھرمونات ومستقبKتھا وال

 ن ھذه التداخKت قدأمستوى عمل الھرمون النباتي، كما 
 400لقد تم تمييز . و متوازنةأو متضادة أتكون تعاونية 

طوار البناء الحيوي للھرمونات وانتقالھا أجين تشترك في 
 . )Preedakoon, 2009(شارة نسخھا وعملھا إو
ية ليست نات النباتن الھرموأن بصبح من الواضح ا�أ

، السيتوكينينات، اZوكسينات، الجبرلينات(خمسة مجاميع 
qبسسكحامض اqكثر من ذلك حيث أنما إو) ثلين، ا

خرى ومنھا حامض الساليسلك أليھا مجاميع إضيف أ
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)George et al., 2008 .( حامض أن على الرغم من
 إنتاجول أن  أyإًالساليسلك معروفا منذ مئات السنين 

، بعدھا تم 1874لمانيا سنة أامض الساليسلك كان في لح
، مراضسبيرين الذي يستخدم في عKج بعض اZنتاج اZإ

Zسم التجاري للمركب استيل حامض واyسبرين ھو ا
 .)Acetyl Salicylic acid) Raskin, 1992الساليسلك 

  ستعمل حامض الساليسلك في دراسة استجابة عددا
 بھذا الھرمون النباتي مما له ملة من نباتات الزينة للمعا

 إزھار النباتات دوار فسيولوجية في نمو ومن أ
نه يؤثر في حركة الثغور أ، كما وامتصاص اZيونات

، كما يعمل )Shado, 1994(ثلين في النباتات نتاج اZإو
qسراع في تكوين صبغتي الكلوروفيل والكاروتين على ا

 نشاط بعض وتسريع عملية البناء الضوئي وزيادة 
qنزيماتا (Hayat and Ahmad, 2007) .شار أو

Martin et al. (2003)ن معاملة نبات الكلوكسينا بتركيز  أ
لى زيادة إدى أ) SA( من حامض الساليسلك لتر/ملجم 20

 /ملجم 10دى التركيز أ، بينما الورقيةمعنوية في المساحة 
 Pacheco et al. (2013)وبين . وراقلى زيادة عدد اZإ لتر

  ادى الى زيادةSAن رش نبات الجعفري بحامض الـ أ
 ارتفاع النبات وعدد اyوراق والوزن الجاف معنوية في

 .للنمو الخضري ومحتوى اyوراق من صبغة الكلوروفيل

خرى من الھرمونات  ھي مجموعة أالسيتوكينينات
 عندما Kininsطلق عليھا في الماضي مصطلح أالنباتية 

 من خKيا الخمائر، تعمل كينينسيتوول تم عزل أ
 على تحفيز انقسام الخKيا وتأخر شيخوخة السيتوكينينات

Zأنسجة، كما اZأجزاء وكسين في نھا مسؤولة عن انتقال ا
ات ونمو طول السKميعلى ، وتؤثر كذلك النبات جميعھا

 على كسر السيادة القمية السيتوكينيناتوتعمل . اZوراق
)Wikipedia, 2010( .200كثر من أ التعرف على تم 

غلب المركبات التي أن أ،  طبيعي وصناعيسيتوكينين
 amino purine ھي مركبات سيتوكينينتظھر مثالية ال

 مثل مركب 6مستبدلة في ذرة النتروجين رقم 
Benzyladenine) BA) (Sakakibara, 2004( .

 لعقود من الزمن في البحوث السيتوكينيناتاستخدمت 
 نمو النباتات المختلفة تأثيرھا على دراسة المختبرية وفي

ن أ Sajjad et al. (2015) ومنھا نباتات الزينة، فقد بين
 K0 ، 50 ، 100 ، 150ديولس بالتراكيز جنقع كورمات ال

إلى زيادة عدد البراعم دى  أBAجزء بالمليون من 
ً وارتفاع النبات فضK عن زيادة النسبة المئوية /المتفتحة

 .لتزھيرل

لى معرفة تأثير نقع الجذور الدرنية إدف الدراسة تھ
 نمو على بنزيل أدنينبحامض الساليسلك ورش النباتات بال

 .زھار وتكوين الجذور الدرنية لنبات الرننكيلإو

 مواد وطرق البحث

حد البيوت البKستيكية التابعة ُأجريت الدراسة في أ
ة بغداد  جامع-كلية الزراعة - لقسم البستنة وھندسة الحدائق

، تم 2015موقع الجادرية في الفصل الخريفي لعام  -

تحضير تربة البيت البKستيكي وذلك بحراثتھا ثم تعقيمھا 
لى مختبرات إرسلت  أخذت عينة من التربة وأ.ثم تسويتھا

 جامعة بغداد -قسم علوم التربة والمياه التابع لكلية الزراعة 
 1جدول ويبين الفيزيائية والكيميائية، لمعرفة صفاتھا 

 .بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الزراعة

م 1ًاطب طوليا وبعرض صقسمت التربة إلى ثKثة م
ثبت على كل . وعلى إمتداد نصف البيت البKستيكي

طبة ثKثة أنابيب بKستيكية لري النباتات بطريقة الري صم
  سم بين30بالتنقيط، بعد أن ثقبت اZنابيب على مسافة 

. خرا�ونبوب اZسم بين 30خر، وتركت مسافة ا�ثقب وال
 Ranunculusواستعملت الجذور الدرنية لنبات الراننكيل 

asiaticus المستوردة من شركة Dekee الھولندية، تم 
نقعت اZبصال . تجھيزھا من قبل احد المكاتب الزراعية

بتراكيز حامض الساليسلك لمدة ساعتين قبل الزراعة 
، 2015نتصف شھر تشرين الثاني لعام وذلك في مًمباشرة 

 ، أما SAلتر من / ملجم100 ، 50إذ استعملت التراكيز 
أبصال المقارنة فقد نقعت بالماء المقطر في نفس الوقت 

  SA3 ,SA2, SA1رمز للمعامKت بـ ، ولنفس المدة
Zبصال على زرعت ا. على الترتيب في جدول النتائج

كانت المسافة بين البصلة ، سم وبشكل خطوط3-2عمق 
سم  30خر ا�خط والسم والمسافة بين 30واZخرى 

زرعت اZبصال في نفس مواقع ثقوب أنابيب الري (
بعد بزوغ ). لضمان حصولھا على كمية ماء الري الكافية

 أزواج من اZوراق 6-4اZبصال وبلوغ النباتات عمر 
 50 ، 25وھي ) BA(رشت بتراكيز البنزيل أدنين 

. لتر، أما نباتات المقارنة فقد رشت بالماء المقطر/مملج
رشت النباتات حتى البلل التام باستعمال مرشة يدوية سعة 

ورمز إليھا في جدول ،  لتر ونفذت في الصباح الباكر3
 .  على الترتيبBA3, BA2, BA1النتائج بـ 

سمدت . ُأجريت عمليات الخدمة كلما دعت الحاجة لذلك
عدل رشة واحدة كل أسبوعين طيلة فترة كافة النباتات وبم

 Garden and Koalaالدراسة بالسماد الكيميائي السائل 
، يتكون  التركيةGardenkoalالمنتج من قبل شركة 

% 20والفسفور بنسبة % 20السماد من عنصر النتروجين 
ًأيضا % 20 وعنصر البوتاسيوم بنسبة P2O5على ھيئة 

 .K2O على صورةوكان 

ت التي تتضمن مواصفات النمو سجلت البيانا
الخضري عند بدء تكوين البراعم الزھرية، أما مواصفات 
النمو الزھري فقد أخذت عند بدء تفتح البراعم الزھرية 

في حين سجلت المعلومات الخاصة ، ولحين انتھاء التزھير
بصفات الجذور الدرنية بعد اصفرار النمو الخضري مما 

نفذت تجربة عاملية . نباتاتيدلل على انتھاء فترة حياة ال
 RCBDباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

وكان عدد ) طبة تمثل مكررصكل م(وبثKث مكررات 
قورنت المتوسطات . النباتات للمكرر ثKث نباتات

قل فرق معنوي عند مستوى أالحسابية باستعمال اختبار 
 ).1990الساھوكي ووھيب،  (0.05احتمال 
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 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الزراعة  .1جدول 

 القيمة وحدة القياس الصفة

Ec ds.m-1 1.4 
pH  7.2 
Ca 8.71 
Mg 5.11 
Cl 8.52 

HCo3 

Meq/l 

1.7 
 0.004 )%( النتروجين الجاھز

 Mg/kg 73.12 الفسفور الجاھز
 Meq/l 1.83 البوتاسيوم الجاھز

Na Meq/l 4.17 
 0.80 )%( ةعضويالمادة ال

S Mg/kg 2.41 
CaCo3 )%( 32.41 

 43.2 الرمل
 10.8 الطين

 الغرين

 
)%( 

46.0 
 رملية غرينية النسجة

  

 النتائج والمناقشة

 والتفاعل بينھما بنزيل أدنينأثير حامض الساليسلك والت
  مواصفات النمو الخضري لنبات الراننكيل على

نقع الجذور الدرنية  نأ) A-2(يتضح من نتائج الجدول 
دت بأعلى تركيز قد أ الراننكيل بحامض الساليسلك لنبات

مقارنة بمعاملة لى زيادة معنوية في ارتفاع النبات إ
 سم في 16.7ن كان أ سم بعد 19.11ذ بلغ إ، المقارنة

ن عدد  ألىإفي حين يشير الجدول نفسه . نباتات المقارنة
Zع الجذور الدرنيةنقًنبات لم يتأثر معنويا عند /وراقا 

بينما يبين .  مقارنة بالنباتات غير المعاملةSA اتبتركيز
ًعنويا في زيادة ثرت مأ قد SA اتن تركيز أالجدول

 SA من لتر/ملجم 100، وكان التركيز المساحة الورقية
Zذ بلغت المساحة الورقية إ ھذه الصفة ًثيرا علىكثر تأا

باتات غير  في الن2 سم64.9ن كانت  أ، بعد2 سم97.7
لى زيادة معنوية في إدت أ SA اتكيزن ترأكما . المعاملة

م ج 64.0، وبلغ الطازج والجاف للنمو الخضريالوزنين 
م على التوالي في النباتات المعاملة بالتركيز ج 39.8و

 ) .A-2جدول  (SA من لتر /ملجم100

  الرش الورقين معاملةأ) B-2(يKحظ من الجدول 
ًقد اثر معنويا ) BA (بنزيل أدنين ترل/ملجم 50بالتركيز 

 سم، بينما لم يؤثر 20.33ذ بلغ إفي زيادة ارتفاع النبات 
 ھذه علىً معنويا BA من لتر/ملجم 25التركيز الرش ب

فيما يشير الجدول . الصفة مقارنة بالنباتات غير المعاملة
نبات كانت غير /وراق في عدد اZاyختKفاتن ألى إ

ن أ في حين BA اتاتات بتركيزمعنوية عند رش النب
 زيادة معنوية في المساحة حدوثلى إدت أ BAالمعاملة بـ 

 لتر/ملجم 50 بالتركيز الرشقصاھا عند أالورقية وبلغت 
 والجاف للنمو الطازجما بالنسبة للوزنين  أ.)2 سم87.2(

لى إديا أ قد BAن كK تركيزي أالخضري فيبين الجدول 
الرش ، وكان ن الصفتين زيادة معنوية في ھاتيحدوث

 الطازجذ بلغ الوزن إًكثر تأثيرا  اZلتر/ملجم 50التركيز ب
 .)B-2جدول (م  ج32.6م والوزن الجاف ج 55.0

النقع في حامض أدت بعض معامKت التداخل بين 
البنزيل أدنين لزيادة معنوية في ارتفاع الرش بالساليسلك و

استخدام النبات مقارنة بمعاملة المقارنة وخاصة عند 
 المرتفعة من كK المركبين إذ أدت ھذه المعاملة اتالتركيز

ن تأثير وأ. )C-2جدول ( سم 21.7 لبلوغ ارتفاع النبات
نبات /زيادة عدد اZوراق ًيضا فيأًالتداخل كان معنويا 

مقارنة بمعاملة المقارنة بينما لم تسجل فروق معنوية بين 
ه أن المساحة ويKحظ من الجدول نفس. معامKت التداخل

ًالورقية قد ازدادت معنويا بتأثير التداخل بين العاملين وأن 
 SAلتر / ملجم100لمعاملة  بسبب اأفضل استجابة حدثت

كما أن . 2 سم103.5 حيث سجلت BAلتر / ملجم50× 
ًالمعاملة ذاتھا كانت اyكثر تأثيرا في زيادة كل من الوزنين 

م ج 66.0 ذ بلغاالطازج والجاف للنمو الخضري، إ
 ).C-2جدول (جم على التوالي 43.1و
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 صفات النمو الخضري  بالبنزيل أدنين على والرشلك سيمض السالا في ح تأثير نقع الجذور الدرنية لنبات الرننكيل.2جدول 

الصفات المدروسة 
 لتر/ملجمالتركيز 

 ارتفاع النبات 
 )سم(

 وراقعدد ا�
 

 المساحة الورقية
 )2سم(

 الوزن الرطب
 )جم(

 الوزن الجاف
 )جم(

A :  تأثير حامض الساليسلك(SA)      

SA1)0( 16.7 13.7 64.9 39.7 17.8 
SA2)50( 17.7 14.3 81.9 54.0 29.6 
SA3)100( 19.11 15.8 97.7 64.0 39.8 

LSD (0.05) 2.3 3.6 1.3 1.3 0.5 
B : البنزل أدنينتأثير  (BA) 

BA1)0( 16.0 13.9 75.4 48.6 25.6 

BA2)25( 17.0 13.8 81.8 53.0 29.1 

BA3)50( 20.33 16.11 87.2 55.0 32.6 

LSD (0.05) 2.3 3.6 1.3 1.3 0.5 

C :  تأثير تداخلSAxBA 

BA1)0( 13.2 12.0 56.4 34.1 14.2 
BA2)25( 17.5 14.3 66.4 39.6 16.5 

 
SA1 

BA3)50( 19.0 14.7 71.8 45.3 22.8 
BA1)0( 17.0 13.7 78.1 50.4 26.8 
BA2)25( 15.7 15.0 81.1 54.8 30.2 

 
SA2 

 BA3)50( 20.3 14.3 86.4 56.5 31.8 
BA1)0( 17.8 16.0 91.6 61.4 35.8 
BA2)25( 17.8 14.3 98.0 64.3 40.5 

 
SA3 

 BA3)50( 21.7 19.3 103.5 66.0 43.1 
LSD (0.05) 4.05 6.1 2.3 2.2 0.9 

 

  مواصفاتعلى أدنينبنزيل تأثير حامض الساليسلك وال
 النمو الزھري لنبات الراننكيل 

 بالتركيز نقع الجذور الدرنيةن أ) A-3(يشير جدول 
لى زيادة معنوية في عدد إدى أ فقط SA من لتر/ملجم 100

Z3.3لة وبلغ نبات مقارنة بالنباتات غير المعام/زھارا 
ً معنويا فاقن تأثير ھذا التركيز قد النبات، كما أ/زھرة

دت المعاملة بالتركيز أو. SA من لتر/ملجم 50التركيز 
ذ إلى تبكير النباتات في التزھير إ SA من لتر/ملجم 100

ً يوما اعتبارا من تاريخ الزراعة في حين 101.4استغرقت  ً

عد بكان ول زھرة في نباتات المقارنة أن موعد ظھور أ
دول نفسه ويKحظ من الج. ً يوما من تاريخ الزراعة129.9

طول في النباتات المعاملة ن فترة التزھير كانت اZأ
، وان ً يوما12.4ذ بلغت  إSA من لتر/ملجم 100بالتركيز 

ذ بلغ إطالة العمر المزھري إالمعاملة ذاتھا قد تفوقت في 
 .يام فقط في نباتات المقارنةأ 6.0ن كان أً يوما بعد 9.9

 التركيزن رش النباتات بأ) B-3(يKحظ من الجدول 
  معنوية في زيادةأدى إلى قد BA من لتر/ملجم 50  أو25

Zن أ، كما مقارنة بنباتات المقارنةنبات /زھارعدد ا
 BA من لتر/ملجم 50 بالتركيز  بالرشالنباتات المعاملة

Zزھرت النباتات بعد أ، فقد ًكثر تبكيرا في التزھيركانت ا
جدول ويبين ال. الزراعةً يوما من موعد 113.7مرور 
 كان BA من لتر/ملجم 50التركيز  الرش بنأنفسه 

Zيوما 12.2ذ استمرت إطالة فترة التزھير، إفضل في ا ً
 المعاملة في حالةطول Z ا ھووكذلك كان العمر المزھري

 .ً يوما 8.4ذ بلغ إ BAمن  لتر/ملجم 50

ن بعض معامKت التداخل بين أ) C-3(يبين الجدول 
ً كانت متفوقة معنويا في  أدنينبنزيلحامض الساليسلك وال

Zنبات مقارنة بالنباتات غير المعاملة /زھارزيادة عدد ا
كيز المرتفع من حامض وخاصة معامKت التداخل بين التر

 كما تفوقت. ختلف تركيزات البنزيل أدنينمالساليسلك و
 في تبكير تزھير معاملة التركيز المرتفع من كK المركبين
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  صفات النمو الزھريبالبنزيل أدنين علىوالرش في حامض الساليسلك الجذور الدرنية لنبات الرننكيل  تأثير نقع .3جدول 

الصفات المدروسة 

 لتر/ملجمالتركيز 

 ول زھرةأمدة ظھور  زھارا�عدد 
 )يوم(

 زھار على النباتمدة بقاء ا�

 )يوم(

  العمر المزھري
 )يوم(

A : تأثير حامض الساليسلك     

SA1)0( 2.0 129.9 10.3 6.0 

SA2)50( 2.2 123.9 10.2 6.3 

SA3)100( 3.3 101.4 12.4 9.9 

LSD (0.05) 0.7 2.1 0.9 0.8 

B : البنزل أدنينتأثير  (BA) 

BA1)0( 1.9 122.3 9.9 6.4 

BA2)25( 2.7 119.2 10.9 7.3 

BA3)50( 3.0 113.7 12.2 8.4 

LSD (0.05) 0.7 2.1 0.9 0.8 

C : تأثير تداخل SAxBA 

BA1)0( 1.0 131.7 8.7 5.7 

BA2)25( 2.3 130.7 10.3 6.0 

 

SA1 

BA3)50( 2.7 127.3 12.0 6.3 

BA1)0( 1.7 129.0 9.3 5.3 

BA2)25( 2.3 124.3 10.0 6.3 

 

SA2 

 BA3)50( 2.7 118.3 11.3 7.3 

BA1)0( 3.0 106.3 11.7 8.3 

BA2)25( 3.3 102.7 12.3 9.7 

 

SA3 

 BA3)50( 3.7 95.3 13.3 11.7 

LSD (0.05) 1.3 3.7 1.5 1.4 

 

ً يوما ابتداء من 95.3النباتات، فقد استغرقت النباتات  ً
ويKحظ من . موعد الزراعة حتى ظھور أول زھرة

 كانت اZكثر SA3 × BA3ًأيضا أن المعاملة ) C-3(الجدول 
 ً) يوما13.3(ًتأثيرا في إطالة مدة بقاء اZزھار على النبات 

 ً. يوما11.7وكذلك إطالة العمر المزھري إذ بلغ 

 علىثير نقع الجذور الدرنية ورش نباتات الرننكيل أت
 بصال المتكونةصفات ا�

بصال  زيادة معنوية في عدد اZ ھناكنأ 1يبين الشكل 
في المتكونة عند نقع الجذور الدرنية لنبات الرننكيل 

غير  حامض الساليسلك مقارنة بالنباتات تركيزات
سب طرديآ مع زيادة وكان مقدار الزيادة يتنا، المعاملة
ر لت/ ملجم100يادة سجلتھا المعاملة على زوان أ، التركيز

ويKحظ من الشكل . 3.3ذ بلغ عدد الجذور الدرنية للنبات إ
فضل في زيادة الوزنين  كانت اBA3 Zن المعاملة أنفسه

 على مج 12.2م و ج 15.4 والجاف للجذور وبلغا لطازجا
 .الترتيب

أدى رش النباتات بالبنزيل أدنين لزيادة عدد الجذور 
لتر في التأثير / ملجم50وتفوق التركيز ، الدرنية المتكونة

 جذر 2.7على ھذه الصفة حيث كونت النباتات المعاملة 
نبات وأدت المعاملة نفسھا إلى زيادة معنوية في /درني

)  جم10.9  جم و14.2(الوزنين الطازج والجاف للجذور 
 ).2شكل (

ًكما أن تأثير التداخل بين العاملين كان معنويا على 
 SA3زيادة عدد الجذور الدرنية وبلغ أقصاه عند المعاملة 

X BA3  وكانت ھذه ، نبات/جذور) 4.0( حيث أعطت
ًالمعاملة اZكثر تأثيرا أيضا في زيادة الوزنين الطازج  ً

على )  جم13.0م و ج 15.8(والجاف للجذور الدرنية 
 ).3شكل ( الترتيب 
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  صفات الجذور الدرنية المتكونةعلى سلكيفي حمض السالتأثير نقع الجذور الدرنية لنبات الرننكيل . 1شكل 

      

 

 

 
 

 ة المتكونة صفات الجذور الدرنيبالبنزيل أدنين على تأثير رش نباتات الرننكيل .2شكل 

 

 نبات/عدد الجذور الدرنية
 

 )جم(نبات /الوزن الطازج للجذور
 

 )جم(نبات /الوزن الجاف للجذور

 نبات/عدد الجذور الدرنية
 

 )جم(نبات /الوزن الطازج للجذور
 

 )جم(نبات /الوزن الجاف للجذور

     SA1 (0)                 SA2(50)             SA3(100) 

     BA1 (0)                 BA2(25)             BA3(50) 
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 صفات الجذور الدرنية المتكونةسلك والبنزيل أدنين على ي حمض السال تأثير التداخل بين.3شكل 

 

المستعملة في ) SA(تأثير تراكيز حامض الساليسلك 
سراع في تكوين صبغتي لى دوره في اqإالدراسة قد يعود 

ية البناء الضوئي الكلوروفيل والكاروتين وتسريع عمل
نتاج إوزيادة نشاط اyنزيمات التي تتحكم في خطوات 

ًعلما . (Hayat and Ahmad, 2007) الكربوھيدرات
 يعتمد بالدرجة SAبأن استجابة النباتات للمعاملة بـ 

Zساس على نوع النبات والمرحلة التطورية عند المعاملة ا
 ضافوأ. )Raskin, 1992(ًفضK عن التركيز المستعمل 

(Azunuva and Popva, 2000)ن تأثير  أSA في نمو 
لى دوره في تنظيم عملية التمثيل إالنباتات قد يرجع 

 تأثيره في تركيب الورقة والبKستيدات  خKلالكربوني من
ن أ Ahmed et al. (2001)وضح أفيما . الخضراء
qي النمو قد يكون ناجمايجابي لحامض الساليسلك فالتأثير ا ً
وكسينات وزيادة المحتوى الداخلي كسدة اZه أعن منع

نزيم بزيادة نشاط إ SAللنباتات منھا وذلك نتيجة لقيام 
Nitrate reductase . كد أوMallotto et al. (2006) 

  يعمل على تنظيم حركة الثغور مما ينعكس SAن أ
 ًايجابيا على عملية البناء الضوئي من خKل 

 ى زيادة نشاط علSAكما يعمل . CO2دخول غاز 
 1,5 – biophosphatecarboxylase-oxygenase 
)Slaymaker et al., 2002( .لى استجابة إما بالنسبة أ

 فقد يرجع سبب بنزيل أدنيننباتات الراننكيل للمعاملة بال
وكسين في  مسؤولة عن انتقال اZالسيتوكينيناتن ألى ذلك إ

ً فضK ، كما تؤثر في نمو اZوراقجزاء النبات جميعھاأ
وكسين وان نسبة عاونية عالية مع اZتن لھا تأثيرات عن أ

وكسينات داخل النبات تؤثر في اغلب لى اZإ السيتوكينينات
 .)Wikipedia, 2010(ثناء عمر النبات أفترات النمو الرئيسية 

ھم تأثيرات أن من أ Sengbusch (2010)شار أو
لسيادة  ھي تحفيز انقسام الخKيا وكسر االسيتوكينينات

ن أ نمو البراعم الجانبية، كما يمكنھا علىالقمية مما يشجع 
Zوتحفز . نواع النباتيةتحسن حركة الثغور في بعض ا

 بشكل خاص بتصنيع البروتينات، وتشترك السيتوكينينات
في تنظيم دورة حياة الخلية وربما لھذا السبب تعمل على 

وراق شيخوخة اZأخر تحفيز نضج البKستيدات وت
 لى  إالسيتوكينيناتضافة إن  عن النبات، ألمفصولةا

) ورقة واحدة(موقع واحد في النبات على سبيل المثال 
ًي العامل مكانا فعاy لتجمع تجعل من ھذا العضو النبات ً

ZاZليه من المواقع المحيطة إمينية التي تنتقل حماض ا
)George, 2008(. 
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INFLUENCE OF SALICYLIC ACID AND BENZYLADENINE ON 
GROWTH, FLOWERING AND TUBEROUS ROOT  

PRODUCTION OF Ranunculus asiaticus 

Nesreen K. Aziz, Nawal M. Alwan and Sadeq M. Sadeq 

Hort. Dept. Coll. Agric. Baghdad Univ., Iraq 

ABSTRACT: A study of the effect of soaking tuberous roots in salicylic acid (SA) and 
foliar spray of plants with benzyladenine (BA) on growth, flowering and tuberous root 
production of Ranunculus asiaticus was carried out at a plastic house belongs to Hort. Dept. 
College of Agric., at Aljaderia location on fall 2015 . Tuberous roots were soaked at 0, 50, 
100 mg/l of SA for 2 hrs., before planting. Plants were sprayed with 0, 25, 50 mg/l of BA 
when they were 4-6 leaves old. Results indicated that soaking tuberous roots at 100mg/l of SA 
increased plant height (19.11cm) leaf area (97.7cm2), fresh and dry weights of the vegetative 
growth (64.0 and 38.8 g), respectively. Spraying plant with 50 mg/l of BA was superior in 
increasing plant height (20.33 cm.), leaf area (87.2 cm2) and fresh and dry weights of the 
vegetative growth (55.0 and 32.6 g), respectively. Moreover, both plant growth regulators 
enhanced the flowering characters. SA at 100 mg/l was more effective in improving number 
of flowers/plant (3.3), flowering date was earlier (101.4 days), prolonged flowering period 
(12.4 days) and vaslife as well (9.9 days). Spraying plants with 50 mg/l of BA increased 
number of flowers/plant (3.0), flowering date was decreased (113.7 days), prolonged each of 
flowering period (12.2 days) and vaselife (8.4 days). In addition, 100 mg/l was superior in 
increasing number of tuberous roots production (3.3) and fresh and dry weights of roots (15.4 
and 12.2 g), respectively. While 50 mg/l of BA was more effective on enhancing tuberous 
roots formation (2.7) and fresh and dry weight of tuberous roots as well (14.2  and 10.9 g), 
respectively all interaction treatments between the plant growth regulators were significantly 
improved most of the characters tested compared with control plants. 

Key words: Salicylic acid, benzyladenine, growth, flowering, tuberous root production, 
Ranunculus asiaticus. 
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