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 امللخص
طة حبوث الطيبة التابعة للهيئة جامعة دمشق، ونفذ البحث يف حم –الدراسة ابلتعاون بني اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وكلية الزراعة 

 Maleic هبدف دراسة أتثري الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد 2017/2018العامة للبحوث العلمية الزراعية خالل املومسني الزراعيني 
Hydrazide (1,2-(dihydro-3,6-pyridazindione  2000، 1500، 1000تراكيز خمتلفة ) /4يوماً من قلع األبصال وبــــ/ 20قبل 

مغ/ل( إضافة للشاهد غري املعامل )رش ابملاء العادي( يف بعض مؤشرات الصفات النوعية والقدرة التخزينية ألبصال صنف البصل  2500و
بَينت  .خالل التخزين ابلظروف الطبيعية، ونفذت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل "Dora" األمحر احمللي وصنف البصل املدخل

" مبؤشرات الدراسة )نسبة املادة اجلافة، املواد الصلبة الذائبة، النسبة Doraوق الصنف األمحر احمللي معنواًي على الصنف املدخل "النتائج تف
مغ/ل( إىل زايدة معنوية  2500و (MH) (2000املئوية للفقد ابلوزن، النسبة املئوية لإلنبات(، كما أدى الرش الورقي ابلرتاكيز املرتفعة من 

لة بة املادة اجلافة، واملواد الصلبة الذائبة يف كل من مرحليت بداية وهناية التخزين. مع اخنفاض يف نسبة اإلنبات، والفاقد ابلوزن وبداليف نس
اجلافة ة معنوية مقارنًة ابلشاهد. كما تبني أن هناك أتثري معنوي للتفاعل بني الصنف والرتاكيز املطبقة يف نسبة اإلنبات والفقد ابلوزن واملاد

يومًا من قلع  20مغ/ل قبل  2500أو  2000وابخلالصة فإن استخدام املاليك هيدرازيد برتكيز  واملواد الصلبة الذائبة يف هناية التخزين.
 والفاقد ابلوزن وحتسني الصفات النوعية لألبصال عند ختزين حمصول البصل. نباتاألبصال أدى إىل تقليل نسبة اإل

  د.يدرازيهماليك  ،القدرة التخزينية ،الصفات النوعية ،الرش الورقي ،بصلال :فتاحيةالكلمات امل
 املقدمة .1

زروعة اد املساحة املحيث تزد لعاملتعد اخلضار البصلية )البصل والثوم( من أكثر احملاصيل اخلضرية انتشارًا يف ا
من أهم  L. Allium cepaبصل د ال% من إمجايل املساحة املزروعة عامليًا ابخلضار، ويع10هبذه احملاصيل أبكثر من 

  .(2006 واّخرون،هذه اخلضار يعود ذلك إىل أمهيته االقتصادية والغذائية والتخزينية )بوراس 
ط % من متوس63و حنإنتاجها  ويشكل املنطقة الشمالية والشرقية من اجلمهورية العربية السورية؛ترتكز زراعة البصل يف و 

لألعوام  ح الزراعيزراعة واإلصالب اجملموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لوزارة الحس طن( 76700مجايل )اإلنتاج اإل
/2011- 2020/. 
متتلك األصناف احمللية مبخزوهنا الوراثي املرتاكم عرب السنني أمهية كبرية، كوهنا متأقلمة مع الظروف البيئية السائدة يف  

ة واحلشرات، واخنفاض التكلفة االقتصادية للتقاوي مقارنًة مع مناطق زراعتها، وحتملها للكثري من املسببات املرضي
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األصناف املستوردة، واليت بدأت تنافس األصناف احمللية نظرًا لزراعتها يف عروتني ربيعية وخريفية، إضافة إىل إنتاجيتها 
 اجليدة وقصر موسم منوها، إال أن استريادها مكلف جداً وقدرهتا التخزينية منخفضة.

بصل احمللي خالل الفرتة املمتدة من أواخر شهر آب ويستمر حىت شهر شباط يف ظروف التخزين العادية، كما يتوفر ال
يقوم القطر يف كثري من األحيان ابسترياد كميات متباينة من البصل الطازج من البلدان اجملاورة ويف مواعيد خمتلفة من 

راء كافة املعامالت وحبوث التخزين حلمايته من التلف والفقد وزايدة السنة، لذا يتطلب أتمينه يف السوق على مدار العام إج
أكدت وقد وذلك من خالل التقليل من نسبة الفقد ابلوزن واحملافظة على اخلواص التسويقية للبصل. ، قدرته التخزينية

وأخرون،  Cools) يتلني للعديد من املعامالت يف زايدة القدرة التخزينية للبصل منها اإلالدراسات التأثري اإلجيايب 
، والرش (2002 ،وأخرون (CIP"  Benkeblia"(carbamate isopropyl,N-phenyl) ، واملعاملة بـ2011)
  "MCP-1"، واملعاملة بـ2013) ،وأخرون  (Chloropropham "Khodadadiمبادة "

methylcyclopropene)  (1- (Katherine  ،د العديد من واملاليك هيدرازيد حيث أك  2009)وأخرون
 (،2012،  وأخرون Blauwer )تخزين كما هو احلال لدى حماصيل البطاطا الأمهيته يف احلد من اإلنبات أثناء  الباحثني

 (.Majewski،2008 و  (Gajewski(، البصل Patil ،2015و (Kumara الثوم
، حيث أشار (2015، وأخرون (Sharmaيعترب اإلنبات العامل الفيزيولوجي الرئيسي الذي يقلل من مدة ختزين البصل 

Ctripathi) ،2007ل املخزن ال يصل إىل املستهلكني بسبب اإلنبات إضافة إىل أنواع ٪ من البص50إىل  40 ( أن
 15مغ/ل قبل  2000برتكيز أن الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد  (1991، وأخرونKulwal وجد )خمتلفة من اخلسائر. 
أشهر من  7%( وذلك بعد 51.09ف من البصل قد ساهم يف خفض نسبة اإلنبات )أصنا /8يومًا من القلع لـ /

رش الورقي أن ال (1998، وآخرون (Singhالحظ كما   .%(59.1)ابلشاهد  التخزين يف ظروف الغرفة العادية مقارنةً 
فض نسبة ساهم يف خ PusaRed""يومًا من احلصاد لصنف البصل  15مغ/ل قبل  4000ابملاليك هيدرازيد برتكيز 

( أن Adamicki ،1999وأشار ) يوماً/ مقارنًة مع الشاهد. 160اإلنبات والفقد الكلي ابلوزن خالل فرتة التخزين /
أفضل موعد للرش الورقي قبل أسبوعني من قلع األبصال للحصول على أفضل أتثري حيث تكون النبااتت املعاملة متماثلة 

يفضل استخدام املاليك هيدرازيد رشًا على أوراق البصل يف موعد أنه ( Morometseive) ،1987 ابلنضج. وبنّي 
مبكر قبل النضج حيث تكون أوراق النبااتت مازالت خضراء وهلا القدرة على امتصاص املركب ونقله إىل األبصال. 

أدى يوماً من احلصاد  15مغ/ل قبل  2000( أن الرش ابملاليك هيدرازيد برتكيز 2004،  وأخرون  Waskar) وأوضح
  (Kumarيوماً من التخزين بظروف حرارة الغرفة. كما استنتج  90٪( بعد 33.60خلفض نسبة الفقد الكلي يف الوزن )

يوماً  15مغ/ل( قبل  3000، 2000، 1000أن الرش الورقي لألبصال ابملاليك هيدرازيد برتكيز ) (2000، وأخرون 
 (Benkebliaأوضح  د الصلبة الذائبة مقارنًة مع أبصال الشاهد.من احلصاد ساهم يف زايدة نسبة املادة اجلافة واملوا

 ( إىل أن معدل التنفس لألبصال غري املعاملة ابملاليك هيدرازيد يزداد خالل فرتة التخزين بنسبة أكرب مقارنةً 2004،
يك هيدرازيد ( أن رش نبااتت البصل قبل احلصاد ابملالKalebere ،2004 و  (Sableأكد كل منألبصال املعاملة. اب

مغ/ل، َخفض النسبة املئوية لإلنبات، التعفن،  1000برتكيز  carbendazimمغ/ل( مع املبيد الفطري  2000برتكيز )
 واألمراض الفطرية خالل فرتة التخزين مقارنًة ابلشاهد وكل منهما على حدى. 
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 Rouge" ف البصل "عند الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد على صن (2003،وأخرون  El-Otmaniأوضح )
d'Amposta  أشهر على  /6مغ/ل( والتخزين ملدة / 9000، 6000, 3000, 0يوماً برتاكيز ) 15قبل احلصاد بـ

جزًء ابملليون( كانت لدى املعاملة ذات الرتكيز  5-4.3م/ يف الظالم أن الكميات املتبقية األكرب من املاليك )˚ 3حرارة /
مغ/ل( وابلتايل فإن  3000مغ/ل( لدى املعاملة ابلرتكيز األدىن ) 0.7- 0.4)ل األقمغ/ل( والكمية  9000األعلى )

كل من االحتاد األورويب ووكالة   ، علماً أنمغ/كغ( 5أشهر من التخزين ) 6مغ/ل بعد  9000األثر املتبقي ملعاملة الرتكيز 
( شرع Codex Alimentarius)ويل ( ابلوالايت املتحدة األمريكية وهيئة الدستور الغذائي الدEPAمحاية البيئة )

 مغ/كغ(15استخدام املاليك هيدرازيد بشكل أمن وُحدد األثر املتبقي منه األعظمي واملسموح به يف البصل بـ )
Environmental Prevention Agency) ،1994.) 

لعامل العريب لدان أخرى يف اة وبوربين األاملاليك هيدرازيد مادة كيميائية مصدقة قانونياً وتطبق بشكل جتاري يف أغلب البلدا
Benkeblia) ، 2004 ،El-Otmani  ، 2003وأخرون.)  

للبصل  قدرة التخزينيةوعية والت النونظرًا لعدم وجود دراسات حملية سابقة حول أتثري الرش ابملاليك هيدرازيد يف الصفا
 : هبدف مايلياملزروع يف سورية كان البد من إجراء هذه الدراسة 

 لنوعية. اصفات تجابة الصنفني املدروسني للرش الورقي مبادة املاليك هيدرازيد يف الدراسة اس -
 دروسني.صنفي البصل امل ة لكل منخزينيحتديد الرتكيز األمثل للمعاملة مبادة املاليك هيدرازيد يف زايدة القدرة الت -
 دراسة التأثري املتبادل بني الصنف والرتاكيز يف القدرة التخزينية. -

 البحث ريقةد وطاملوا .2
 استخدم صنفني من البصل: املادة النباتية وموقع التنفيذ:-2-1

زراعية، يتميز علمية الوث الحملي حمسن معتمد، مصدره اهليئة العامة للبح : صنفصنف البصل األمحر احمللي -
 كمثرية إىل كروية الشكل، الطعم ّحريف.أببصال  

 ي. ذات شكل دائر  نتشر زراعته يف سورية، األبصالصنف ربيعي مدخل ت :Dora"صنف البصل األجنيب " -
لعلمية الهيئة العامة للبحوث ليف حمطة حبوث الطيبة التابعة  /2018و 2017نفذ البحث خالل املومسني الزراعيني /

ت مرتفع من كربوان ت حمتوىحة، ذاتربة احملطة طينية، قاعدية، فقرية ابآلزوت الكلي، غري متأثرة ابمللو ، الزراعية
 (.1الكالسيوم والفوسفور، وحمتوى كاٍف من املادة العضوية )اجلدول 

 بعض اخلصائص الفيزايئية والكيميائية لرتبة املوقع.. (1جدول )

pH 
املادة 

 العضوية%
األزوت 
 الكلي %

الفوسفور املتاح 
 مغ/كغ

كربوانت 
الكالسيوم 

 غ تربة100غ/

 بورون مغ/كغ
 رمل% سلت% طني%

7.89 1.73 0.114 55 28.2 2.91 45 36 19 
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 طريقة العمل:-2-2
بعد حتضري األرض وجتهيزها للزراعة، مت التخطيط وزراعة بصيالت القزح الصنف احمللي السليمة واملتماثلة ابحلجم )بقطر 

ضمن قطع  مارسيف بداية شهر وكذلك بذور الصنف األجنيب  سم( واخلالية من األضرار امليكانيكية واألمراض، 1.5-2
سم ألبصال القزح و  /5سم بني اخلط واألخر والزراعة بعمق / /40خطوط بفاصل / /4( حتوي /2م1.60ة مبساحة )جتريبي

ومت الري سم بني النبات واآلخر،  10نبات ضمن اخلط الواحد وبفاصل  10سم/ لبذور الصنف األجنيب وذلك مبعدل  2/
أايم حسب طبيعة الرتبة والظروف اجلوية السائدة.  /7الري كل / بعد الزراعة مباشرًة، وعند بداية اإلنبات، وبعد ذلك نُظّم

كغ/دومن   30ُقدمت للتجربة كافة اخلدمات الزراعية حيث مت التعشيب مرتني خالل موسم الزراعة، وأضيفت األمسدة مبعدل )
( وذلك وفق املعادلة كغ/دومن سلفات البواتس  21يوراي على دفعتني األوىل بعد اإلنبات والثانية بعد شهر من األوىل و

يومًا من  20مت تطبيق الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد قبل و  .السمادية املوصى هبا من قبل وزارة الزراعة وحسب حتليل الرتبة
كمادة   Tween 20مغ/ل. مع إضافة عدة نقاط من  2500، 2000، 1500، 1000 وأبربعة تراكيز قلع األبصال،

أايم اعتباراً من اتريخ ظهور عالمات  /10مت فطام النبااتت ملدة / رش يدوي حىت البلل التام.ورشت مجيع النبااتت مبانشرة. 
أبصال %/ وتدليها لألسفل وتلوهنا ابألصفر، طراوة أنسجة العنق(، مث قلعت 90النضج )احنناء أوراق اجملموع اخلضري/

وتركت يف مكان ظليل ومهوى  .20/9/2017بينما أبصال الصنف املدخل بتاريخ  7/8/2017الصنف احمللي بتاريخ 
 يوماً/ مع مراعاة تقليبها يومياً، مث نقلت إىل مكان التخزين. 15ملدة /للعالج ابلتجفيف اهلوائي 

 هر أيلول يف حنيش بداية يفمشق، نُقلت األبصال اجلافة للبصل األمحر احمللي لتخزينها يف خمازن كلية الزراعة جامعة د
، وذلك حتت ظروف التخزين رأشه /6ل األجنيب يف بداية شهر تشرين األول والذي استمر لفرتة /األبصال اجلافة للبص

-18درجة احلرارة ) متوسط[ن لتخزياالعادية، إذ مت قياس درجة احلرارة والرطوبة يوميًا وتقدير متوسط كل منها خالل مدة 
20º لة متماثلة ابلوزن يف بص 40يكية متماثلة )، وُعبئت يف صناديق بالست]%(65-55(م( ونسبة الرطوبة اجلوية

ة مع ترك ممر ة األرضيعن الرطوب مكررات لكل معاملة ولكل موعد، ورفعت الصناديق على ألواح خشبية لعزهلا 4الصندوق( بـ
 م بني الصفوف لسهولة احلركة والتهوية اجلانبية. 1بعرض 

 خصائص املاليك هريازيد: -2-3
دة مثبطة (، وهي ما2O2KN3H4C)( صيغته الكيميائية pyridazindione–3,6–ydrodih-I,2) املاليك هيدرازيد

 إليثانول،بارد والساخن واملاء الوابن ابكريستايل أبيض، قابلة للذإلنبات الرباعم يف البصل والبطاطا والثوم أثناء التخزين،  
 .(2004،وأخرون  (Marcanoوتصنف كمبيد أعشاب 

 : املؤشرات املدروسة -2-4
 ها الكيميائي يفيث حمتواحافة من ُحللت األبصال اجلُدرست املؤشرات التالية و احملتوى الكيميائي لألبصال:  -2-4-1  

 بداية فرتة التخزين وهنايته:
 ( متوسط النسبة املئوية للمواد الصلبة الذائبة الكليةTSS) : عصرها وُأخذت منها عدة قطرات مت تقطيع األبصال و

 (.Hand- Refracto meter A.O.A.C) ،1970كسار اليدوي ووضعت على جهاز امل
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 %ففت يف فرن  نت مث جلة ووز ُقدرت أبخذ عدة قطع من األبصال لكل معام: متوسط النسبة املئوية للمادة اجلافة
زهنا، و التجفيف مت حساب  ساعات حىت ثبات الوزن، وبعد انتهاء فرتة 6م ملدة  1100كهرابئي على درجة حرارة 

 (: A.O.A.C ،1975)طبقت املعادلة التالية حسب ومن مث 
 .X 100ل( النسبة املئوية للمادة اجلافة = )الوزن بعد جتفيف األبصال/الوزن قبل جتفيف األبصا

 القراءات الشهرية أثناء ختزين األبصال: -2-4-2
 مكرر من كل معاملة،  نسبة الفقد الطبيعي ابلوزن )%(: ُسجلت القراءات يف بداية فرتة التخزين، ومت وزن كل

وُسجلت القراءات شهراًي حىت هناية فرتة التخزين، وبعد كل عملية وزن ُقدرت النسبة املئوية للفقد ابلوزن وفق 
 :(2014، وأخرون   (Rekhaاملعادلة التالية 

 .x 100الوزن األويل  /) الوزن النهائي –نسبة الفقد ابلوزن )%( = )الوزن األويل 
  ُقدرت النسبة و معاملة  ر ولكل)%(: قدرت من خالل تعداد األبصال النابتة من كل مكر  نباتلإلالنسبة املئوية

 :(2014، وأخرون   (Rekhaاملئوية من املعادلة التالية 
 .100×( لواحدكرر ايف امل= )عدد األبصال النابتة/ العدد الكلي لألبصال  نباتالنسبة املئوية لإل

 اليت اية التخزين؛ و يق يف هنللتسو  مت حساب نسبة األبصال القابلةلة للتسويق )%(: النسبة املئوية لألبصال القاب
دلة زين، وفق املعارتة التخفاية متثل نسبة األبصال اليت مل حيدث فيها إنبات من عدد األبصال الكلي املتبقي هن

 :(2014وأخرون،  Rekha ) التالية 
 .100× عدد األبصال السليمة النسبة املئوية لألبصال القابلة للتسويق )%(=

 عدد األبصال الكلي                                          
 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 2-5

 "(Doraملدخل "حمللي، اامحر األنُفذ البحث كتجربة عاملية وفق تصميم عشوائي كامل بعاملني العامل األول الصنف )
غ/ل، إضافة للشاهد غري م 2500، 2000، 1500، 1000الورقي ابملاليك هيدرازيد )والعامل الثاين تراكيز الرش 

 عنوية الفروق بني متوسطاتوحتليل البياانت وتقدير م(، (CV%مكررات، ومت تقدير معامل االختالف  4بـ املعامل( 
 ht12 GenStat) (Roger%  99 عند مستوى ثقة LSDاملعامالت املدروسة بتطبيق قيمة أقل فرق معنوي 

 .(2009، وأخرون
 النتائج واملناقشة .3

لذائبة( املواد الصلبة افة واادة اجلأتثري الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف الصفات النوعية )نسبة امل: 3-1
 ألبصال الصنفني املدروسني يف بداية التخزين:

بة املادة اجلافة واملواد الصلبة الذائبة ( تفوق الصنف األمحر احمللي مبتوسط نس2تبني النتائج املوضحة يف اجلدول )
%، على 8.71و 12.83، على التوايل( وبفروق معنوية على الصنف املدخل )16.91%و 22.45)
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فقد تفوقت معاملة الرش ابملاليك هيدرازيد ابلرتكيزين التوايل(، أما ابلنسبة للرتاكيز وبغض النظر عن الصنف 
 21.05)رتاكيز يف نسبة املادة اجلافة واملواد الصلبة الذائبة معنواًي على ابقي ال مغ/ل 2500و 2000

%، على التوايل(. 9.95و 14.05مع الشاهد ) %، على التوايل( مقارنةً  15.34و 15.07 %، 21.11و
مغ/ل  2500و 2000أما ابلنسبة للتفاعل بني الصنف والرتاكيز املستخدمة فقد تفوقت معامليت الرش ابلرتكيز 

احمللي مبؤشري نسبة املادة اجلافة واملواد الصلبة الذائبة معنواًي على مجيع الرتاكيز املستخدمة  ابلصنف األمحر
  والشاهد.
صنفني ئبة لدى أبصال اللبة الذاواد الص(. أتثري تركيز الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف نسبة املادة اجلافة وامل2جدول )

 املدروسني يف بداية التخزين.

 (P<0.01) .إىل وجود فروق معنويةأو السطر الواحد تشري األحرف املختلفة يف العمود الواحد 

 
الذين أشاروا  (2013،وأخرون   ,Gashua 2013،وأخرون  (Pasternak كل من   بينهوهذا يتوافق مع ما 

 كما بني،  تساهم يف زايدة القدرة التخزينية لألبصالواملواد الصلبة الذائبة  دة اجلافةإىل أن زايدة نسبة املا
Anbukkarasi)  ،2010)  أن الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد ساهم يف زايدة نسبة املادة اجلافة واملواد الصلبة

 طبقالرتكيز امل

 الرتاكيزأتثري متوسط  نسبة املواد الصلبة الذائبة % نسبة املادة اجلافة %

الصنف األمحر 
 احمللي

الصنف 
املدخل 

"Dora" 

الصنف األمحر 
 احمللي

الصنف املدخل 
"Dora" 

 املادة اجلافة
املواد الصلبة 

 الذائبة

 c 10.10 e 13.43 c 6.47 e 14.05 C 9.95 C 18.00 الشاهد

MH (1000 )20.55 مغ/ل b 11.13 e 15.67 b 7.81 e 15.84 B 11.74 B 

MH (1500 )20.69 مغ/ل b 11.61 e 15.87 b 8.03 e 16.15 B 11.95 B 

 MH(2000 )26.47 مغ/ل a 15.63 d 19.70 a 10.44 d 21.05 A 15.07 A 

MH (2500 )26.53 مغ/ل a 15.68 d 19.87 a 10.81 d 21.11 A 15.34 A 

  A 22.45 12.83 B A 16.91 8.71 B نفالصمتوسط 

L.S.D (0.01) 1.720 الصنف*الرتكيز            1.216 الرتكيز               0.769   الصنف للمادة اجلافة 

 L.S.D (0.01)  للمواد الصلبة
 الذائبة

 1.744 الصنف*الرتكيز            1.233   الرتكيز               0.780 الصنف

C.V % 5.9 مواد صلبة ذائبة                         4.2 ة جافةماد 
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اجلافة واملواد الصلبة الذائبة والقدرة  بني حمتوى األبصال من املادةارتباط إجيايب هناك  إذ أن الذائبة يف األبصال.
كما أن للماليك هيدرازيد دور يف عملية جتميع السكرايت   .(Allolli ،2012 و (Dhotre هلا التخزينية

 مواقع ختزينها يف األبصال وهذا إىلواألمحاض األمينية وتكوين الربوتني وتراكم الكربوهيدرات انتقاهلا من األوراق 
األمر الذي ( Krauss  ،2004  ، 2008، ، احملارب2000 ،الضبيبني)اليه كل من يتوافق مع ماتوصل 

الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف انتفاخ األغماد القاعدية لألوراق بسبب  كما ساهم  ،هذه النسبةساهم يف زايدة 
وراق اليت تنتقل زايدة حجم النسيج احلشوي، وهذا يرتافق مع زايدة حمتوى السكر الكلي ألغماد وأنصال األ
 (Benkeblia بدورها إىل األبصال مما يساهم يف زايدة نسبة املواد الصلبة الذائبة واملادة اجلافة يف األبصال

،2004) (El-Otmani  2003،وأخرون.) 
 روسني:املد : أتثري الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف القدرة التخزينية للصنفني3-2
سني لصنفني املدرو بصال األبيعي بـاملاليك هيدرازيد يف نسبة الفقد ابلوزن الط أتثري الرش الورقي -3-2-1

 "( هناية فرتة التخزين.Dora)األمحر احمللي، املدخل "
لي الصنف األمحر احملفوق ت( خالل كامل مدة التخزين )ستة أشهر( 3يتضح من البياانت الواردة يف اجلداول )

سبة للرتاكيز املطبقة %. أما ابلن35.42عنواًي على الصنف املدخل % م17.12أبقل نسبة فقد ابلوزن كلي 
لفقد ابلوزن امبتوسط نسبة  مغ/ل 2500و 2000بغض النظر عن الصنف تفوقت معاملة الرش برتكيزي 

كما تبني .  %(36.24) %، على التوايل(، معنوايً على ابقي الرتاكيز املستخدمة والشاهد21.50و 22.22)
غ/ل ابلصنف م 2500ز لرتكيبني الصنف والرتاكيز كان معنواًي فقد تفوقت معاملة الرش اب أن أتثري التداخل

 األمحر احمللي معنوايً على ابقي الرتاكيز املستخدمة والشاهد. 
 , 2007،وأخرون  Kukanoor, 2010،وأخرون  (Akhilesh تتوافق النتائج مع ما توصل إليه كٍل من

Benkebila ،2004 ) أمهية الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف تقليل نسبة الفقد ابلوزن. الذين بينوا 
صنفني املدروسني بصال اليعي )%( ألأتثري تركيز الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف نسبة الفقد ابلوزن الطب(. 3جدول )

 "( هناية فرتة التخزين.Dora)األمحر احمللي، املدخل "

 الصنف
 الرتكيز

متوسط  الصنف
 "Doraالصنف املدخل " الصنف األمحر احمللي اكيزالرت 

 c 20.43 g 52.04 D 36.24 الشاهد
MH (1000 )مغ/ل b 17.86 f 37.01 C 27.44 
MH (1500 )مغ/ل b 17.41 e 30.49 B 23.95 
MH (2000 )مغ/ل b 16.22 d 28.22 A 22.22 
MH (2500 )13.68 مغ/ل a de 29.32 A 21.50 

  A 17.12 B 35.42 متوسط الصنفني
L.S.D (0.01) 0.757 الرتكيز× الصنف   1.693 الرتكيز  1.197 الصنف 

C.V % 4.5 
 (P<0.05) .إىل وجود فروق معنويةأو السطر الواحد تشري األحرف املختلفة يف العمود الواحد 
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لي، )األمحر احمل سنيدرو ني املأتثري الرش الورقي بـاملاليك هيدرازيد يف نسبة إنبات أبصال الصنف-3-2-2
 "( هناية فرتة التخزين.Doraاملدخل "

%( 5.48ومبتوسط ) إنباتسبة ن( تفوق الصنف األمحر احمللي معنواًي أبقل 4تبني النتائج الواردة يف اجلدول )
لورقي جيايب للرش االدور اإل%(. كما لوحظ وبغض النظر عن الصنف املستخدم 48.38على الصنف املدخل )

 2000و 1500اكيز )قي ابلرت األبصال، إذ تفوقت معامالت الرش الور  إنباتهيدرازيد يف تقليل نسبة ابملاليك 
لرش ابلرتكيز ا%( على معاملة 16.90، 17.25، 20.87) إنباتمغ/ل( معنواًي ومبتوسط نسبة  2500و

 %(.49.10) إنباتأعلى نسبة أعطى %( واليت بدورها تفوقت على الشاهد الذي 30.52مغ/ل ) 1000
مغ/ل( ابلصنف  2500و 2000فقد تفوقت معامليت الرتكيز ) أما ابلنسبة لتأثري التفاعل بني الصنف والرتكيز

مغ/ل(  1500و 1000كيز )األمحر احمللي على مجيع املعامالت املستخدمة والشاهد، ابستثناء معامليت الرت 
  ابلصنف األمحر احمللي إذ مل تكن الفروق معنوية بينهما.

 El- Otmani ,1991،وأخرون  Ray , 1981،وأخرون  Appleton) ق النتائج السابقة مع كل منتتواف
األبصال  باتإند من مًا يف احلالذين استنتجوا أن الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد له دورًا ها( 2003،وأخرون 

  خالل فرتة التخزين. 
لنوعية والقدرة لصفات ااسني ان له أثر إجيايب يف حتيتضح مما سبق أن الرش الورقي مبادة املاليك هيدرازيد ك

 اليك هيدرازيد يفقي ابملش الور ووضحت النتائج السابقة الدور اإلجيايب للر التخزينية لدى الصنفني املدروسني، 
كيز عند الرتا  نباتإلاأتخري  شر يفزايدة القدرة التخزينية لألبصال لدى الصنفني املدروسني من خالل أتثريه املبا

ذ لوحظ إيمية؛ طقة املريستمغ/ل وذلك من خالل منعه لالنقسام اخللوي امليتوزي ابملن 2500و 2000املرتفعة 
  تالحظ اخلالاي حني مليفكون، أن أبصال الشاهد غري املعاملة استأنفت االنقسام اخللوي بعد انتهاء مرحلة الس

ين، قواعد البريميد يف عمل لتأثريا، إذ يعمل على ابملاليك هيدرازيدذات األشكال امليتوزية يف األبصال املعاملة 
وي ومنو ني احليب الربوتاخللية، ويستبدل السيتوزين بداًل من اليوراسيل ويتدخل برتكي RNAحيث يتحد مع 

ات النمو أن نشاطات حمفز كما لوحظ  (1981، وأخرون Appleton , 1991، وأخرون (Ray  اخللية
بذلك و اليك هيدرازيد، لة ابململعامامثل اجلربلني، واالكسني، والسيتوكينني تنخفض أببصال النبااتت  داخلية املنشأ

 يف نشاط التأثري خالل من املمكن القول أن املاليك هيدرازيد قد ساهم يف إطالة فرتة سكون الرباعم من
 ىيعز وقد (.1986،وأخرون  Patil،2015 , Masters و  (Kumara اهلرموانت النباتية الداخلية احملفزة

الذي  ATPين لية تكو فيز عمتنظيم وحتفيز العمليات الفيزيولوجية من خالل حتيف  ذلك لدور املاليك هيدرازيد
 حيتاجه النبات يف خمتلف العمليات الفيزيولوجية ومنها عملية الرتكيب الضوئي. 
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األمحر احمللي، )دروسني لصنفني امل)%( أبصال ا إنبات (. أتثري تركيز الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف نسبة4جدول )
 "( هناية فرتة التخزين.Doraاملدخل "

 الصنف
 الرتكيز

 الصنف
 متوسط الرتاكيز

 "Doraالصنف املدخل " الصنف األمحر احمللي

 b 11.33 e 86.88 C 49.10 الشاهد

MH (1000 )مغ/ل ab 6.04 d 55.00 B 30.52 
MH (1500 )مغ/ل ab 5.48 c 36.25 A 20.87 
MH (2000 )مغ/ل a 3.26 c 31.25 A 17.25 
MH (2500 )مغ/ل a 1.29 c 32.50 A 16.90 

  A 5.48 B 48.38 متوسط الصنفني 

L.S.D (0.05) 2.715 الرتكيز× الصنف  6.071 الرتكيز 4.293 الصنف 

C.V % 15.6 

 (P<0.05) .إىل وجود فروق معنويةحد أو السطر الواشري األحرف املختلفة يف العمود الواحد ت
 

يف  فني املدروسنيدى الصنلسويق أتثري الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف نسبة األبصال القابلة للت -3-3
 هناية التخزين.

ابلة للتسويق قمن األبصال  %94.52الصنف األمحر احمللي حافظ على  ( أن5تبني النتائج الواردة يف اجلدول )
نسبة  يد زادتاليك هيدراز % للصنف املدخل، ونالحظ أنه كلما زاد تركيز الرش الورقي ابمل51.68 مقارنة بـ

حققت النسبة األعلى  مغ/ل 2500األبصال القابلة للتسويق، وبغض النظر عن الصنف فإن معاملة الرتكيز 
%(، بينما النسبة 82.75مغ/ل ) 2000%( تلتها معاملة الرتكيز 83.10لألبصال القابلة للتسويق ومبتوسط )

ف ق يف الصنل القابلة للتسوي%(. وتبني النتائج أن النسبة األعلى لألبصا50.90األقل كانت مبعاملة الشاهد )
مغ/ل  2000كيز مغ/ل تليها معاملة الرت  2500%( كانت يف معاملة الرتكيز 98.71األمحر احمللي )

%(. أما ابلنسبة 88.67)للتسويق مبعاملة الشاهد  %(، بينما كانت النسبة األقل لألبصال القابلة96.74)
مغ/ل  2000لرتكيز افإن نسبة األبصال القابلة للتسويق األعلى كانت مبعاملة  "Dora"للصنف املدخل 

ة لألبصال القابلة %( بينما حقق الشاهد أقل نسب67.50مغ/ل ) 2500%( تليها معاملة الرتكيز 68.75)
تخدمة فإن كيز املسنف والرتا اية فرتة التخزين. أما ابلنسبة للتداخل بني الص%( وذلك عند هن13.12للتسويق )

الصنف األمحر  يفغ/ل م 2500% كانت يف معاملة الرتكيز98.71النسبة األعلى لألبصال القابلة للتسويق 
 %.96.74مغ/ل  2000احمللي تليها معاملة الرتكيز 
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 لتخزين.اعند هناية فرتة  ملدروسنيلصنفني اليف نسبة األبصال القابلة للتسويق )%(  (. أتثري الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد5جدول )
 الصنف
 الرتكيز

 الصنف
 متوسط الرتاكيز

 "Doraالصنف املدخل " الصنف األمحر احمللي
 50.90 13.12 88.67 الشاهد

MH (1000 )69.48 45.00 93.96 مغ/ل 
MH (1500 )79.13 63.75 94.52 مغ/ل 
MH (2000 )82.75 68.75 96.74 مغ/ل 
MH (2500 )83.10 67.50 98.71 مغ/ل 

  51.62 94.52 متوسط الصنفني 

 
 لذائبة(املواد الصلبة افة وادة اجل)نسبة املاأتثري الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف الصفات النوعية  -3-4

 لألبصال يف هناية التخزين:
رتة هناية ف ملواد الصلبة الذائبة( اخنفاض نسبة كٍل من املادة اجلافة وا6) يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول

األمحر احمللي يف نسبة كل  وتفوق الصنف"(، Doraالتخزين لكال الصنفني املدروسني )األمحر احمللي، املدخل "
 12.27ف املدخل ) على الصن%، على التوايل( معنوايً 9.01و 17.30من املادة اجلافة واملواد الصلبة الذائبة )

إجيايب يف نسبة كل من  ( كان له أتثريMHأن تطبيق الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد )يف حني %(، 6.09و 
غ/ل م 2500 و 2000يز قي برتكالور  املادة اجلافة واملواد الصلبة الذائبة عند هناية فرتة التخزين، إذ ساهم الرش

 و  16.16ل )األبصا ئبة يفاملادة اجلافة واملواد الصلبة الذاوبغض النظر عن الصنف يف زايدة نسبة كل من 
قل نسبة األي سجل العلى التوايل( مقارنة ابلرتاكيز اأُلخرى والشاهد الذ %،12.02و  %11.92، 16.49

قد كان له ستخدمة فلرش امل%، على التوايل(، أما فيما يتعلق ابلتفاعل بني الصنف وتراكيز ا 6.00و  9.79)
ألمحر احمللي بفروق معنوية مغ/ل ابلصنف ا 2500و 2000معنوايً، إذ تفوقت معاملة الرش ابلرتكيزين أتثريًا 

  لذائبة.لبة اعلى مجيع املعامالت املدروسة والشاهد من حيث نسبة املادة اجلافة واملواد الص
ئبة عند هناية فرتة التخزين لكال نستنتج مما سبق اخنفاض النسبة املئوية لكٍل من املادة اجلافة واملواد الصلبة الذا

 Yasin)واستهالك املدخرات الغذائية من األبصال  نباتالصنفني املدروسني، وذلك نتيجة عمليات التنفس واإل
وكلما زاد تركيز الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد أدى الرتفاع نسبة املادة اجلافة واملواد الصلبة  (Bufler ،2007و

ل ميكن أن يعزى /مغ 2500و 2000شاهد غري املعامل، إذ كانت أعالها مبعاملة الرتكيزين الذائبة مقارنًة ابل
األمر الذي أدى إىل خفض معدل استهالك  نباتذلك لكون املاليك هيدرازيد ساهم يف ختفيض نسبة اإل

  ، Majewski و (Gajewski السكرايت القابلة للذوابن والضرورية لتزويد الربعم ابلطاقة الالزمة للنمو
kumar, 2008  ،2000وأخرون.) 
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صنفني ئبة لدى أبصال اللبة الذاواد الص(. أتثري تركيز الرش الورقي ابملاليك هيدرازيد يف نسبة املادة اجلافة وامل6جدول )
 املدروسني يف هناية التخزين.

 (P<0.01) .إىل وجود فروق معنويةأو السطر الواحد ة يف العمود الواحد تشري األحرف املختلف

 اخلالصة والتوصيات .4
من خالل نتائج هذه الدراسة ميكن القول أن مادة املاليك هيدرازيد ذو أثر فعال يف حتسني القدرة التخزينية لألبصال 

تفاع نسبة األبصال القابلة للتسويق يف هناية فرتة والفقد ابلوزن وار  نباتوإطالة فرتة ختزينها من خالل ختفيض نسبة اإل
اختلفت استجابة الصنفني املدروسني للمعاملة مبادة املاليك هيدرازيد من كما   .لألبصال التخزين وحتسني اخلواص النوعية

 و (Tolessa بينهماإىل اختالف الطبيعية الوراثية  ذلكعزى يوميكن أن حيث الصفات النوعية والقدرة التخزينية 
Demisie ،2017) ، حيث أن الصنف األمحر احمللي يزرع عن طريق بصيالت القزح )القنار( إلعطاء أبصال األمهات

يف حني أن الصنف املدخل يزرع ابلبذور ليعطي األبصال األمهات ويتميز الصنف األمحر احمللي ابرتفاع نسبة املادة اجلافة 
 ."Dora"لصنف املدخل ألبصاله وقدرته التخزينية اجليدة مقارنة اب

لبة سبة املادة اجلافة واملواد الصنمغ/ل لزايدة  2500أو 2000نوصي من هذه الدراسة ابستخدام املاليك هيدرازيد برتكيز 
 والفاقد ابلوزن عند ختزين حمصول البصل. نباتالذائبة وتقليل نسبة اإل

 املراجع
اخلزنية للبصل  لقابليةازن يف حتسني والعناصر الصغرى وطرائق اخل(. أتثري الرش ابملاليك هيدرازايد 2000م. ) الضبييب.

Allium cepa L.))،بغداد، العراق. جامعة . رسالة ماجستري، كلية الزراعة 

 الرتكيز املطبق
 زمتوسط الرتاكي نسبة املواد الصلبة الذائبة % نسبة املادة اجلافة %

الصنف األمحر 
 احمللي

الصنف املدخل 
"Dora" 

الصنف األمحر 
 احمللي

الصنف املدخل 
"Dora" 

 املواد الصلبة الذائبة املادة اجلافة

 c 13.20 d 6.37 c 8.63 d 3.37 9.79C  C 6.00 الشاهد

MH (1000 )مغ/ل b 15.73 d 6.70 b 11.40 d 3.87 B 11.21 B 7.63 

MH (1500 )مغ/ل b 16.40 d 7.84 b 11.83 d 4.83 B 12.12 B 8.33 

 MH(2000 )مغ/ل a 20.29 c 12.02 a 14.53 c 9.07 A 16.16 11.92A  

MH (2500 )مغ/ل a 20.87 c 12.12 a 14.97 c 9.30 A 16.49 12.02A  

  A 17.30 B 9.01 A 12.27 B 6.09 الصنفمتوسط 
L.S.D (0.01)  للمادة

 اجلافة
 1.509 الصنف*الرتكيز            1.067   الرتكيز                 0.675  الصنف

 L.S.D (0.01) للمواد
 الصلبة الذائبة

 1.678 الصنف*الرتكيز            1.187   الرتكيز               0.750    الصنف

C.V % 7.9  مواد صلبة ذائبة                         4.9   مادة جافة 
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انت لية اخلزنية لدر والقاب مو واإلنتاج(. أتثري الرش ابلبواتسيوم والكالسيوم واأليون املرافق يف الن2008احملارب. م. )
 العراق. ،جامعة بغدادة، (. رسالة ماجستري، كلية الزراع.Solanum tuberosum Lالبطاطا )

 لزراعي، مديرية اإلحصاءا(. منشورات وزارة الزراعة واإلصالح 2018اجملموعة اإلحصائية الزراعية السنوية. )
 قسم اإلحصاء. –والتخطيط 

ق،  ي(. منشورات جامعة دمش)اجلزء النظر (. إنتاج حماصيل اخلضر 2006بوراس. م.، أبو ترايب. ب.، البسيط. أ. )
 صفحة. 462كلية الزراعة، سورية. 

 لعراق. ا، املوصل، (. فسلجة الشد املائي يف النبات. دار الكتب للطباعة النشر1992ط. ) .ايسني، ب
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Abstract 
The study was conducted in collaboration between the General Commission for Scientific Agricultural 

Research and the Faculty of Agriculture- Damascus University. The experiment was carried out in Taiba 

Research Station of General Commission for Agricultural Research during the two seasons 2017/2018 in 

order to investigate  the effect of  foliar application of  maleic hydrazide (MH) at 20 days  before harvest  

with /4/ concentrations 1000, 1500, 2000, 2500 mg/l in addition to the control (spray with water) in some 

qualitative characteristics and storability indicators of  local red and imported Onion variety "Dora" 

during  of  storage  at natural conditions. The experiment was designed according to the complete 

randomized design. The results indicated that local red Onion variety had significant difference compared 

to the second one in qualitative characteristics and the storability studied indicators (dry matter 

percentage, total soluble solids percentage, weight loss percentage, and sprout percentage). 

The foliar spray of high concentrations (2000 and 2500 mg/l) led to significant increase in dry matter 

content and total soluble solids percentage at the harvest and the end of storage, it also resulted in 

significant decrease in sprout percentage and weight loss compared with the control. There was also a 

significant interaction between spray date and the applied concentrations in sprout percentage, weight 

loss, dry matter content and total soluble solids during the storage. In conclusion the use of malic 

hydrazide at the concentration of 2000 or 2500 mg/l at 20 days before harvest led to decrease the sprout 

and weight loss percentage and improve bulb's qualitative characteristics during storage of onion crop. 

 

Keywords:  Onion, foliar spray, qualitative characteristics, storability, maleic hydrazide. 
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