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 الجربيرا من اصناف ثالثة إزهار في والباكلىبترازول الهيىميك حامض تأثير
 Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook. 
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 الخالصة
 والغابتات الزراعتة كليتة فتي الحتدائق وهندستة البستتنة لقسم التابع البالستيكي البيت في التجربة هذه أُجريت

 Gerbera الجربيترا متن أصتنا  ثالثتة استتجابة تقيتيم بهتد  2012 تمتوز ولغاية 2011 األول كانون من للمدة

jamesonii هتتتي Dameblanche و البيضتتتا  األزهتتتار ذيLaurance و الصتتتءرا  األزهتتتار ذيArrow ذي 
 وكتذلك مترات ثتال  التربتة إلت  ريتا   2م/ ملغتم 120و صءر بتركيز الهيوميك بحامض للمعاملة الحمرا ، األزهار
. مترتين الخضتري المجمتو  علت  رشتا   لتتر/ ملغتم 120و 60و صتءر هتي تراكيز بثالثة بالباكلوبترازول المعاملة
 بتتثال  الكاملتتة العشتتوائية القطاعتتات بتصتتميم متترتين المنشتتقة للقطتتع العامليتتة التجربتتة البحتت  تنءيتتذ فتتي أُستتتخدم
 نبتات/ نتورة 7.49 للنتورات عتدد أكبتر كون األحمر الصن  أن إل   النتائج أشارت. للمعاملة نباتا   15و مكررات
 ملتم 93.81 النتورة لقطتر القتيم أكبتر ُسجلت حين في اآلخرين، الصنءين مقابل في يوما   15.00 المزهري والعمر
 ستجل فقتد األبتيض الصتن  أمتا األصتءر، الصن  نباتات في ملم 6.51 وقطره سم 50.85 النوري الحامل وطول
 المعاملتتتة أدت كمتتتا. المزهتتتري والعمتتتر النتتتوري الحامتتتل وطتتتول النتتتورة وقطتتتر الكلتتتي النتتتورات لعتتتدد القتتتيم أقتتتل

 فتي أعتاله المعاملتة تتثثر لتم حتين فتي النتوري، الحامتل وطتول النتورة قطتر في معنوي تقليل إل  بالباكلوبترازول
 والتتي الهيوميتك بحتامض تعامتل لتم التتي األحمتر الصن  نباتات أن القول يمكن إجمال  . للنورات المزهري العمر
 وقطتر النتورة وقطتر نبتات/ للنتورات عتدد أكبتر تستجيل إل  أدت لتر/ ملغم 120 بتركيز بالباكلوبترازول عوملت
 .يوما   16.00 بلغ والذي المزهري والعمر النوري الحامل

 Humic acidبتتاكلوبترازول،   Paclobutrazolالجربيتترا،   Gerbera jamesonii  الكلمتتات المءتاحيتتة 
 اصنا  الجربيرا . Gerbera cultivarsحامض الهيوميك،  

 .2/12/2013: وقبوله،  6/5/2013  تاريخ تسلم البح 
 المقذمة

 الرئيستة الزهتار بين من الخامسة المرتبة تحتل إذ العالم، في الهامة القط  أزهار من واحدة الجربيرا تعد
 إنتاجهتا إلمكانيتة وذلك عليها الطلب ويكثر(. Gowda، 2009) والداوودي والتيولب والقرنءل الورد تشمل والتي
 Sankar، 2001) والنتتا  النمتو فتي تتثثر والتتي متباينتة بيئيتة ظترو  فتي ينمتو النبتات كتون السنة، مدار عل 
 وايطاليتا وكنتدا المتحتدة الوليتات  منهتا التدول من العديد في تنتج الجربيرا فإن ذلك وعل (. Bautista، 2010و

 بعتض وتشتير(. Pattanashetti، 2009) والهنتد والءلبتين والنترويج والمانيا المتحدة والمملكة وسويسرا وهولندا
 وليتة فتي النتتا  يتركتز إذ الجربيترا، ألزهار المنتجة الدول اهم من واحدة المتحدة الوليات أن إل  الحصائيات
 نتورة مليتون 107.678.000و 106.805.000  2010و 2009 عتام المنتجتة النتورات عتدد بلتغ وقتد كاليءورنيا

 إلتت  .Gerbera jamesonii Bolus. ex Hookالجربيتترا تنتمتتي (.Anonymous، 2011) التتتوالي علتت 
 ريزوميتتة ستتاق لتته معمتتر عشتتبي نبتتات وهتتي أفريقيتتا، جنتتوب األصتتلي موطنهتتا ،Asteraceae المركبتتة العائلتتة
 النتورات تحمتل مءصصتة، أو الحافتة كاملتة طويلة األوراق وردة، بشكل األوراق من العديد عليها تتجمع قصيرة،
 أو مءتردة ستم، 12-5 قطرهتا يتتراوح هامتة النتورة ستم، 40 –5 بتين ما يتراوح طولها متءرعة غير حوامل عل 

 حاليتتتا   يوجتتد أنتتهWilkins (2005 )و Dole وذكتتتر (.Black ،2003و  Tjia) مزدوجتتة، أو مزدوجتتة نصتت 
 فتي وتختلت  كمتا المختلءتة، األلتوان متن واستعا   متد  تمتلتك والتتي تجاريتا ، المستعملة الجربيرا أصنا  من العديد
 كأزهتار أو الزهتور أحتواض أو األصت  فتي الزراعتة فتي لالستتعمال ستم 30-13 متن يتتراوح الذي النبات قطر

 الجربيتتتترا لنبتتتتات األصتتتتنا  عتتتتدد أن. وقطتتتتره النتتتتوري الحامتتتتل طتتتتول فتتتتي اختالفهتتتتا عتتتتن فضتتتتال   قطتتتت ،
 G. jamesonii الشتكلية الصتءات من العديد في بينها فيما األصنا  تلك وتختل  صنءا ، 70مايقارب  إل  يصل 

 لتقتتيم أجراهتتا دراستة ختتالل( 2010) وآختترون Magar وذكتر (.Bautista، 2010) أختتر  صتتءات أو لألزهتار
 األزهتار لتون مشتتملة النوعيتة الصتءات متن مجموعتة اختبترت إذ ،G. jamesoniiالجربيترا  متن صتنءا   28 أدا 

 Devilو Esmaraو Banesaو Martinque األصتنا  وأن الحنءية، ما  في المزهري والعمر اإلزهار ودرجة
 Solem ستجل حين في النوري، للحامل وطول لنوراتها قطر بأكبر تميزت قد Opiumو Gucciو Verginiaو
 ،قطت  كأزهتار أكثر مالئمة تكون والتي النوري للحامل قطر أكبر Maidemoselliو Opiumو Pinksnowو

 .األولمستل من رسالة الماجستير للباح  
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 علت  الحصتول وتتم ،Grizzlyو Opiumو Esmaraو Banesa األصتنا  بته تميتزت مزهري عمر أطول وأن
 Banesaو Devilو Solemو Opiumو Esmaraو Sonata األصتتتتتتتنا  متتتتتتتن للنتتتتتتتورات حاصتتتتتتتل أكبتتتتتتتر

 عائتتد أكبتتر علتت  للحصتتول مءيتتدة وعتتدها Maidemoselliو Martinqueو Dianaو Naomeو Verginiaو
 خمستتة أدا  تقتتيمهم عنتتد( 2012) وآختترون Das ولحتتظ .للتهويتتة الطبيعيتتة البالستتتيكية البيتتوت ظتترو  تحتتت

 األصتنا  بتين اختالفتا Orangeو Yellowو Light pinkو Brick redو White هتي الجربيترا متن أصتنا 
 .  القيم أقل سجل الذي White الصن  مقابل في النوري والبرعم النوري والحامل وقطرها النورات عدد في

 المتواد لتحتاد تحببهتا درجة من تزيد فهي للتربة الءيزيائية الخوا  تحسين في العضوية المخصبات تسهم
 وتتوفر التربتة وتهويتة ونءاذيتة مستامية من تزيد حجما   أكبر حبيبات وتشكيل الصغيرة الطين حبيبات مع العضوية

 وتقلتل بالمتا  الحتءتاظ علت  التربتة قتدرة متن تزيتد كمتا الدقيقة، الكائنات ونشاط الجذور لتنءس الالزم األوكسجين
 الجتذور انتشتار منطقتة فتي الما  تراكم من فتقلل الطيني القوام ذات الترب صر  وتحسن التبخر طريق عن الءقد
 وذلتك والكيميائيتة الءيزيائيتة التربتة خصتائ  تحستين فتي دور( الهيومتات) العضتوية ولألستمدة ،(2002 الجتال،)

 العناصتر إدمصتا  سعة وكذلك والهوائية المائية خصائصها تحسين ثم ومن التربة معادن مع تءاعلها طريق عن
 الوستتط pH وتعتتديل المتتتوفرة غيتتر المغتتذيات تخليتتب بواستتطة النبتتات نمتتو الهيوميتتك حتتامض يءيتتد وقتتد الغذائيتتة،

Mataroiev (2002 .)بتين فقتد الجربيترا لنبتات الهيوميتك حتامض إضتافة من الءائدة تباين إل  الدراسات وتشير 
Nikbakht الهيوميتتك حتتامض أن( 2008) وآخترون Humic acid الجربيتترا نبتتات لنمتتو مءيتتدا   يكتتون قتتد G. 

jamesonii  صن Malibu استتعمال وأن الهرمونيتة، وتأثيراتته الغذائيتة العناصتر امتصتا  تحسين خالل من 
 متن العاليتة المستتويات أن عن فضال   %،52بمقدار المقطوفة األزهار عدد زيادة إل  أد  لتر/ ملغم 500 التركيز
 نباتتتات علتت  الدراستتات وتشتتير. يومتتا   3.66 -2.00 بمقتتدار للنتتورات المزهتتري العمتتر أطالتتت الهيوميتتك حتتامض
 وآخترون Bekheta أشتار فقتد الجربيترا، بينهتا ومتن الزينتة نباتتات فتي للبتاكلوبترازول عديدة تأثيرات إل  الزينة

 إلت  أدت الخضري، المجمو  عل  رشا   بالباكلوبترازول G. jamesonii الجربيرا نبات معاملة أن إل ( 2008)
 األحمتتاض متتن المحتتتو  زيتتادة إلتت  أدت كمتتا نبتتات،/ النتتورات وعتتدد قطتتره وزيتتادة النتتوري الحامتتل طتتول تقليتتل

 عتتددها بزيتتادة الكولنكيمتتا خاليتتا ستتمك متتن زادت أنهتتا كمتتا البروتينتتي، المحتتتو  زيتتادة إلتت  قتتادت والتتتي األمينيتتة
 .النوري الحامل في واللب الوعائية الحزمة وأنسجة القشرة ونسيج

 البيتوت فتي للزراعتة األصتنا  بعتض ولصتالحية والجماليتة القتصتادية الناحيتة متن النبتات ألهمية ونظرا  
 متتن أصتتنا  ثالثتتة إنتتتا  تقيتتيم  بهتتد  الدراستتة هتتذه أجريتتت فقتتد الموصتتل، منطقتتة فتتي المتتدفأة غيتتر البالستتتيكية
 النتورات صتءات تحستين فتي الهيوميك حامض إضافة أهمية المدفأ، غير البالستيكي البيت ظرو  تحت الجربيرا
 موضتتو  المعتتامالت ودور المقطوفتتة، للنتتورات اإلنتاجيتتة الصتءات فتتي بالبتتاكلوبترازول المعاملتتة وأهميتتة المنتجتة
 .المقطوفة النورات حياة في الدراسة

 وطرائقه البحث مىاد
 جامعتة/ والغابتات الزراعتة كليتة/ الحتدائق وهندستة البستتنة لقستم التتابع البالستيكي البيت في التجربة نءذت
 أصتنا  لثالثتة متماثلة نباتات باستخدام وذلك ،2012 تموز ولغاية 2011 األول كانون من المدة خالل الموصل،

 Lauranceو بيضتا  ازهاره Dameblanche  هي .Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook الجربيرا من
 غيتر البالستتيكية البيتوت ظترو  تحتت الموصتل مدينتة فتي للزراعتة حمترا ، أزهاره Arrow و صءرا  أزهاره
 3 بعمتر النستيجية الزراعتة متن ناتجتة متماثلتة شتتالت وهتي الستورية المشتاتل أحتد من النباتات تجهيز تم المدفأة،
 ريتا   2م/ ملغم120 و 0  هما بتركيزين أُستعمل Humic acid الهيوميك وحامض أوراق، 4-3 عل  حاوية أشهر
 14 بينهمتا المتدة والثالثتة والثانيتة أستابيع بثالثتة المستتديم الموقتع فتي الزراعتة بعد األول  مرات، ثال  التربة إل 
 متن والمكتون األلمانيتة Düsseldorf شتركة قبل من المصنع الهيوميك حامض أُستخدم الول ، المعاملة بعد يوما  
 %0.8 النتتتروجين علت  احتوائتته عتن فضتتال   K2O البوتاستيوم أوكستتيد %12.0 منهتا البوتاستتيوم هيومتات 85%

 و 60و 0  تراكيتتز بثالثتتة الخضتتري المجمتتو  علتت  رشتتا  Paclobutrazol  والبتتاكلوبترازول %،1.0 والحديتتد
 والثانيتة بأسبو  المستديم الموقع في الزراعة بعد البلل لحد رشتان( 2008 وآخرون، Bekheta) لتر/ ملغم 120
  .األول  الرشة من يوما   45 بعد

 The الكاملتة العشتوائية القطاعتات بتصتميم مترتين المنشقة للقطع العاملية التجربة البح  تنءيذ في استخدم

Factorial Experiment within Split-split plot in RCBD، إذ للمعاملتة، نبتات 15و مكتررات بثالثتة 
 العامتتل وضتتع إذ والبتتاكلوبترازول، الهيوميتتك وحتتامض صتتنا األ متتن مكونتتة معاملتتة 18 علتت  التجربتتة اشتتتملت
 .الباكلوبترازول ويليه الصغيرة القطع في الهيوميك وحامض الكبيرة القطع في الصنا . الرئيس

 الول كتانون 28 فتي ستم،150 وطتول ستم 50 عترض مستاطب علت  بالستتيكي بيتت فتي النباتات زرعت
 خمستة وبواقتع الزراعة، اثنا  التا  منطقة تغطية عدم مراعاة مع المسطبة جانبي وعل  العلوي الثل  في. 2011
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 متماثتل، بشتكل للنباتتات الخدمة عمليات وأُجريت سم، 30-25 واخر نبات بين المسافة كانت معاملة،/ نبات عشر
 التستميد أُعُتِمتدَ  إذ المعتدني التستميد إجترا  وحتت  المستتديم المكتان فتي الزراعتة متن المدة خالل النباتات ُتَسمد ولم

ALMINA بستتماد ،2012 أيتتار 6 فتتي النباتتتات ُستتمدت ثتتم الهيوميتتك بحتتامض
FORTE متتن خلتتيط علتت  الحتتاوي 

 علت  رشتا   دفعتتين علت  يومتا   15/ لتتر/ غم 1.5 بتركيز استخدم وقد والصغر ، NPK الكبر  الغذائية العناصر
 خضترا  زراعيتة بشتبكة البالستيكي للبيت التغطية مادة استبدلت. البلل لحد النباتات رشت إذ الخضري، المجمو 
 لألمتراض وقتائي برنتامج استتخدام تم وقد التجربة، نهاية إل  بها التغطية واستمرت ،2012 نيسان 18 في ،اللون
 .التجربة مدة خالل

 الشتعاعية لألزهتار التتام التءتت  عند (ملم) النورة وقطر نبات لكل الكلي النورات عدد  المدروسة الصءات وشملت
 النتتوري الحامتل وقطتر للقطت  الصتالحة للنتورات( ستم) النتوري الحامتل وطتول نقطتتين ابعتد بتين المستافة بقيتاس

 مرحلتة فتي وهتي الصتباح فتي النتورات قطءتت (يتوم) المزهتري والعمتر القط  موقع من سم1 ارتءا  عل ( ملم)
 إلت  النتوري الحامتل طتول توحيتد تتم حزيران، شهر خالل للمعاملة نورات 9 بواقع الشعاعية لألزهار التام التءت 

 وتتم ْم،2 ±23 حترارة بدرجتة وحءظتت حافظتا ، محلتول   بوصتءه المقطتر الما  في النورات وضعت. سم ±1  17
 عمرهتتا انتهتت  قتتد النتتورات وعتتدت ايتتام، ثالثتتة كتتل دوري بشتتكل الحامتتل استتءل وغستتل المقطتتر المتتا  استتتبدال

  SASبرنتتتامج باستتتتخدام التبتتتاين تحليتتتل أُجتتتري (.الشتتتعاعية األزهتتتار) البتتتتالت ستتتقوط بدايتتتة عنتتتد المزهتتتري
(Anonymous ،1996 )عنتتد الحتتدود متعتتدد دنكتتن لختبتتار وفقتتا   المعتتامالت بتتين الءتتروق مقارنتتة أجتترا  وتتتم 

 .%5 احتمال مستو 
 والمناقشة النتائج

 عتدد فتي معنويتا   بينهتا فيمتا تباينتت األصتنا  أن إلت ( 1) الجتدول فتي البيانتات تشتير: نبيتت/ الكلي  النورات عدد
 7.63 القتيم أكبتر وُستجلت. األحمتر الصتن  لنباتتات نبتات/ نتورة 7.49 وبلتغ. الدراستة متدة ختالل الكلي النورات
 المستجلة القتيم تختلت  ولتم 2م/ ملغتم120 بتركيتز الهيوميتك بحتامض المعاملتة األحمر الصن  لنباتات نبات/ نورة
 أن القتول يمكتن .بينهتا فيمتا معنويتا   المستتعملة البتاكلوبترازول تراكيز وتحت واألصءر األحمر الصن  نباتات من
 120 بتركيز الهيوميك بحامض المعاملة األحمر الصن  لنباتات نبات/ نورة 7.98 الكلي النورات لعدد القيم أكبر
 .لتر/ ملغم 60 بتركيز بالباكلوبترازول الرش مع متداخال   2م/ ملغم
 

 لثالثتتة نبتتات/ الكلتتي النتتورات عتتدد فتتي بينهمتتا والتتتداخل والبتتاكلوبترازول الهيوميتتك حتتامض تتتأثير(  1) الجتتدول
 . G. jamesonii  الجربيرا من اصنا 

Table (1): Effect of humic acid, paclobutrazol and the intraction on total number of 
inflorescence ∕ plant for three cultivars of G. jamesonii. 

 الصنا 
Culti. 

 حامض تأثير
 الهيوميك

 (2م/ ملغم)
H.A. Effect  
(mg ∕ m

2
) 

 (لتر/ ملغم) الباكلوبترازول تأثير
Effect of paclobutrazol  (mg ∕ L) 

 الصن  تداخل
 وحامض
 الهيوميك

Culti. & 
H.A.Inte. 

 الصن  استجابة
Response 

culti. 0 60 120 

 Whiteاألبيض  
0 5.83 f 5.40 f 5.54  f 5.59  c 

5.45  c 
120 5.78 f 4.35 g 5.81  f 5.31 c 

 Redاألحمر  
0 6.54 e a-c7.58 7.90 ab 7.34ab 

7.49  a 
120 7.25 a-e 7.98  a 7.67a-c 7.63 a 

 Yellowاألصءر  
0 7.29 a-d 7.50  a-c 6.72de 7.17  b 

7.17  b 
120 6.94 c-e 7.38 a-d 7.17b-e 7.16  b 

 الصن  تداخل
 والباكلوبترازول

Culti. & PBZ. Inte. 

 White 5.80  b 4.88  b 5.68  bاألبيض  

 الهيوميك حامض تأثير
H.A. effect 

 Red 6.90  a 7.78  a 7.79  aاألحمر  

األصءر  
Yellow 

7.12  a 7.44  a 6.44  a 

 الهيوميك حامض تداخل
 والباكلوبترازول

H.A. & PBZ. Inte. 

0 6.55  a 6.83  a 6.72  a 6.70  a 

120 6.66  a 6.57  a 6.88  a 6.70  a 

  PBZ. Effect 6.60  a 6.70  a 6.80  aالباكلوبترازول   تأثير
* PBZ =paclobutrazol, H.A. = Humic acid, Inte. = Interaction, Culti= Cultivar 

 مستتو  تحتت الحتدود متعتدد دنكتن اختبتار حستب معنويتا   تختلت  ل انءراد عل  كل تداخالتها أو عامل لكل المتشابهة األحر  ذات القيم* 
 .%5 احتمال

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ significantly 
according to duncan  test multi-limits under the level of probability (5%). 
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 كانتت األصتءر الصتن  نباتتات متن المقطوفتة النتورات أن إل  ،(2) الجدول في البيانات تشير (:ملم) النورة قطر
 بالبتاكلوبترازول النباتتات معاملة وأدت واألبيض، األحمر الصن  نورات من ملم 93.81 قطرها في معنويا   أكبر
. لتر/ ملغم 120 بتركيز بالباكلوبترازول النباتات رش عند ملم 83.05 وبلغ معنوي وبشكل النورة قطر تقليل إل 

. بته المعاملتة تلتك عتن معنويتا   تختلت  لتم والتتي الهيوميك بحامض المعاملة غير األصءر الصن  نورات وتميزت
. بالبتاكلوبترازول المعاملتة غيتر ملتم 96.66األصتءر الصتن  نتورات متن عليهتا الحصتول تم القيم أكبر أن وظهر
 بالبتاكلوبترازول الترش دون ومتن بدونته أو الهيوميتك بحتامض المعاملة عند سجل للنورات قطر أكبر أن ويالحظ
 المعاملتة متع متداخلتة الهيوميتك بحتامض المعاملتة عتدم عنتد وكتذا التوالي عل . ملم 92.30و 91.81 بلغت والتي

 غيتر األصتءر الصتن  نباتتات فتي النتورات ألقطتار القتيم أكبتر أن وظهتر. لتتر/ ملغتم 60 بتركيز بالباكلوبترازول
 .التداخالت من العديد مع معنويا   تختل  ولم. ملم 97.43 وبلغت المعاملة
 
 متن اصتنا  لثالثتة( ملتم) النتورة قطتر فتي بينهمتا والتداخل والباكلوبترازول الهيوميك حامض تأثير(  2) الجدول

 . G. jamesonii  الجربيرا
Table (2): Effect of humic acid, paclobutrazol and the intraction on inflorescence 

diameter (mm) for three cultivars of G. jamesonii. 

 الصنا 
Culti. 

 حامض تأثير
 الهيوميك  

 (2م/ ملغم)
H.A.Effect  

(mg ∕ m
2
) 

 (لتر/ ملغم) الباكلوبترازول تأثير
Effect of paclobutrazol (mg ∕ L) 

 الصن  تداخل
 وحامض
 الهيوميك

Culti. & 

H.A. Inte. 

 استجابة
 الصن 

Response 

culti. 
0 60 120 

 Whiteاألبيض   
0 85.85  c-e 77.94  f 69.97  g 77.92 e 

79.44  c 
120 88.94 b-d 74.93  fg 79.01 ef 80.96  de 

 Redاألحمر  
0 93.61  ab 91.12 a-c 81.51d-f 88.75 bc 

86.40  b 
120 90.58 a-c 82.27 d-f 79.33 ef 84.06 cd 

 Yellowاألصءر  
0 97.43  a 92.94 a-c 93.32 a-c 94.56  a 

93.81  a 
120 95.89 ab 88.16 b-d 95.14 ab 93.07 ab 

 الصن  تداخل
 والباكلوبترازول

Cultivar & PBZ. 

Inte. 

  األبيض
White 

87.40 b-d 76.43  e 74.49  e 

 الهيوميك حامض تأثير
H.A. effect 

 Red 92.09 a-c 86.69 cd 80.42 de  األحمر

 األصءر
Yellow 

96.66 a 90.55 a-c 94.23 ab 

 الهيوميك حامض تداخل
 والباكلوبترازول

H.A. & PBZ. Inte. 

0 92.30 a 87.33 ab 81.60  c 87.07  a 

120 91.81 a 81.79 c 84.49 bc 86.03  a 

  PBZ. effect 92.05 a 84.56  b 83.05  b  الباكلوبترازول تأثير

 متعتدد دنكتن اختبتار حستب معنويتا   تختلت  ل انءراد عل  كل تداخالتها أو عامل لكل المتشابهة األحر  ذات القيم
  %5 احتمال مستو  تحت الحدود

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ 

significantly according to duncan test multi-limits under the level of probability (5%). 

 
 النوريتة حواملهتا اطتوال فتي صتنا األ إختتال (. 3) الجدول في البيانات من يالحظ (:سم) النوري الحتمل طول
 اطتتوال معنويتتا   عنهتتا قلتتت ستتم، 50.85 األصتتءر الصتتن  لنتتورات النتتوري الحامتتل طتتول كتتان التتذي الوقتتت فءتتي

 هتذه قتيم فتي معنتوي تقليتل إلت  بالباكلوبترازول النباتات معاملة وأدت واألبيض، األحمر للصن  النورية الحوامل
 أكبتر أن النتتائج متن وظهتر. لتتر/ ملغتم 60 بتركيتز بالبتاكلوبترازول الترش عنتد ستم 35.86 أدناها وبلغت الصءة
 بحتتامض المعاملتتة عتتن النظتتر بغتتض األصتتءر الصتتن  لنتتورات ُستتجلت النوريتتة الحوامتتل لطتتول المعنويتتة القتتيم

 القتتيم أكبتتر ستجلت األصتتءر الصتتن  نباتتات وأن التتتوالي، علت  ستتم 49.03و 52.68 وبلغتتت عدمته متتن الهيوميتك
 علتت  لتتتر/ ملغتتم 120بتركيتتز التترش أو بالبتتاكلوبترازول التترش عتتدم عنتتد ستتم 51.92و 55.90 بلغتتت المعنويتتة
 المعاملتة عتن النظتر وبغتض بالبتاكلوبترازول المعاملتة عتدم عنتد تستجيلها تتم النورية الحوامل أطول وأن. التوالي
 موضتو  األصتنا  بتأن القتول ويمكتن. التتوالي علت  ستم 43.57و 43.16 وبلغتت عدمته، من الهيوميك بحامض
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 الصتن  لنتورات ستم 57.10 النوريتة الحوامتل أطول ُسجل وقد المختلءة للمعامالت استجابتها في اختلءت الدراسة
 .بالباكلوبترازول المعاملة عدم مع متداخلة الهيوميك بحامض المعاملة األصءر

 

 لثالثتتة( ستتم) النتتوري الحامتتل طتتول فتتي بينهمتتا والتتتداخل والبتتاكلوبترازول الهيوميتتك حتتامض تتتأثير(  3) الجتتدول
 . G. jamesonii  الجربيرا من اصنا 

Table (3): Effect of humic acid, paclobutrazol and the intraction on scape length (cm) 

for three cultivars of G. jamesonii. 

 الصنا 
Culti. 

 حامض تأثير
/ ملغم) الهيوميك 
 (2م

H.A.Effect 
(mg ∕ m

2
) 

 (لتر/ ملغم) الباكلوبترازول تأثير
Effect of paclobutrazol (mg ∕ L) 

 الصن  تداخل
 وحامض
 الهيوميك

Culti. & 

H.A.Inte. 

 استجابة
 الصن 

Response 

culti. 
0 60 120 

 Whiteاألبيض  
0 33.21 de 27.77 e-g 22.22  g 27.73  c 

28.62  c 
120 33.78  d 27.22 fg 27.52 fg 29.51  c 

 Redر  األحم
0 43.70  c 34.54  d 34.76  d 37.67  b 

36.52  b 
120 37.69  d 36.16  d 32.27 d-f 35.37  b 

 Yellowاألصءر  
0 53.81 ab 44.55  c 48.73 bc 49.03  a 

50.85  a 
120 57.10 a 44.93  c 55.10  a 52.68  a 

 الصن  تداخل
 والباكلوبترازول

Cultivar & PBZ. 

Inte. 

 White 33.49  c 27.49  d 24.87  d األبيض
 الهيوميك حامض تأثير

H.A. effect 
 Red 40.70  b 35.35  c 33.51  c  األحمر

 Yellow 55.90  a 44.74  b 51.92  aاألصءر

 الهيوميك حامض تداخل
 والباكلوبترازول

H.A. & PBZ. Inte. 

0 43.57  a 35.62  b 35.24  b 38.14  a 

120 43.16  a 36.10  b 38.30  b 39.18  a 

  PBZ. Effect 43.22 a 35.86 b 36.77 b  الباكلوبترازول تأثير

 متعدد دنكن اختبار حسب معنويا   تختل  ل انءراد عل  كل تداخالتها أو عامل لكل المتشابهة األحر  ذات القيم* 
 . %5 احتمال مستو  تحت الحدود

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ 

significantly according to duncan    test multi-limits under the level of probability 

(5%). 

 
 ،(4 الجتدول) للصتن  تبعتا   معنويتا   النتوري الحامتل أقطتار إختال  إل  البيانات تشير (:ملم) النوري الحتمل قطر

 التترش وأد . التتتوالي علتت  ملتتم 6.51و 6.55 وبلغتتت المعنويتتة القتتيم أكبتتر واألصتتءر األبتتيض الصتتنءان وستتجل
 .لتر/ ملغم 60 بتركيز المعاملة للنباتات ملم 6.20 وبلغ معنويا   القيم تقليل إل  بالباكلوبترازول
 معنويتا   بينهتا فيما تتباين لم واألصءر األبيض الصن  لنورات النورية الحوامل أقطار أن النتائج من وظهر

 عتدم عنتد األبتيض الصتن  لنورات ملم 6.61 قيمة أكبر وُسجلت َعَدِمها، أم الهيوميك بحامض المعاملة عند سوا 
 للحوامتتل ُستتجلت ملتتم 6.81و 6.84و 7.00 القتتيم أكبتتر أن لتتوحظ أختتر  جهتتة متتن. الهيوميتتك بحتتامض المعاملتتة
 النتتائج وأظهترت. التتوالي علت  بالباكلوبترازول المعاملة غير واألصءر واألبيض األحمر الصن  لنباتات النورية
 بالبتاكلوبترازول الرش عدم مع دونه من أو الهيوميك بحامض المعاملة للنباتات معنويا   النوري الحامل قطر زيادة
 لنتورات النوريتة للحوامتل ملتم7.32 القتيم أكبتر ُستجلت أنته القتول ويمكتن .التتوالي علت  ملتم 6.83و 6.94 وبلغت
 وبلغتت القيمتة هتذه قلتت حتين فتي بالبتاكلوبترازول، المعاملتة وبتدون الهيوميتك بحتامض المعاملتة األحمتر الصتن 
 .لتر/ ملغم 60 بتركيز والباكلوبترازول الهيوميك بحامض المعاملة األحمر الصن  لنورات ملم 5.66 أدناها
 عمتتر فتي معنويتا   اختلءتت قتد األصتنا  أن إلت ( 5) الجتتدول فتي البيانتات تشتير (:ييوم) للنيورات المزهيري العمير
 األصتءر الصتن  لنتورات مزهري عمر اطول تسجيل وأمكن. يوما   15.00 مدة أطول وُسجلت المزهري نوراتها
 تعامتل، لتم أم الهيوميتك بحتامض عوملتت ستوا  األحمتر الصتن  نتورات وكذلك. الهيوميك بحامض المعاملة غير
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 وكتذلك المستتعملة البتاكلوبترازول تراكيتز متن بتأي معاملتة نباتتات متن المتأخوذة األحمتر الصن  نورات وسجلت
 لتم والتتي المعنويتة القتيم أكبتر بدونته أو لتتر/ ملغتم 120 بتركيز بالباكلوبترازول المعاملة األصءر الصن  نورات
 المعاملتتة األحمتتر الصتتن  نباتتتات متتن المتتأخوذة النتتورات أن القتتول يمكتتن عتتام وبشتتكل. معنويتتا   بينهتتا فيمتتا تتبتتاين

 15.97و 16.00 وبلتغ مزهتري عمتر أطتول ستجلت بالبتاكلوبترازول الترش عتدم متع بدونه أو الهيوميك بحامض
 .فقط الهيوميك بحامض المعاملة األبيض الصن  نباتات من المأخوذة للنورات يوما   12.56 مقابل في يوما  

 لثالثتتة( ملتتم) النتتوري الحامتتل قطتتر فتتي بينهمتتا والتتتداخل والبتتاكلوبترازول الهيوميتتك حتتامض تتتأثير(  4) الجتتدول
 . G. jamesonii الجربيرا من اصنا 

Table (4): Effect of humic acid, paclobutrazol and the intraction on scape diameter 

(mm) for three cultivars of G. jamesonii. 

 الصنا 
Culti. 

 حامض تأثير
   الهيوميك

 (2م/ ملغم)
H.A.Effect 

(mg ∕ m
2
) 

 (لتر/ ملغم) الباكلوبترازول تأثير
Effect of paclobutrazol  (mg ∕ L) 

 الصن  تداخل
 وحامض
 الهيوميك

Culti. & 

H.A. Inte. 

 الصن  استجابة
Response 

culti. 0 60 120 

 White 0 6.92 ab 6.25 b-e 6.67 a-c 6.61 aاألبيض 
6.55 a 

 120 6.76a-c 6.24 b-e 6.48 b-d 6.49 ab 

 Red 0 6.68 a-c 6.25 b-e 5.79 de 6.24 cاألحمر 
6.27 b 

 120 7.32 a 5.66 e 5.89 de 6.29 bc 

 Yellow 0 6.88 ab 6.42 b-d 6.15 c-e 6.48 a-cاألصءر 
6.51 a 

 120 6.74 a-c 6.40 b-d 6.49 b-d 6.54 a 

 الصن  تداخل
 والباكلوبترازول

Cultivar & PBZ. 

Inte. 

 White 6.84ab 6.24 c-e 6.57 a-cاألبيض 
 الهيوميك حامض تأثير

H.A. effect 
 Red 7.00 a 5.96 de 5.84 eاألحمر 

 Yellow 6.81 ab 6.41 b-d 6.32 b-eاألصءر

 الهيوميك حامض تداخل
 والباكلوبترازول

H.A. & PBZ. Inte. 

0 6.83 a 6.31 b 6.20 b 6.45 a 

120 6.94 a 6.10 b 6.28 b 6.44 a 

  PBZ. Effect 6.88 a 6.20 b 6.24 b  الباكلوبترازول تأثير

 متعتدد دنكتن اختبتار حستب معنويتا   تختلت  ل انءراد عل  كل تداخالتها أو عامل لكل المتشابهة األحر  ذات القيم
  %5 احتمال مستو  تحت الحدود

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ 

significantly according to duncan test multi-limits under the level of probability (5%). 

 
 لثالثتة( يتوم) للنتورات المزهتري العمر في بينهما والتداخل والباكلوبترازول الهيوميك حامض تأثير  (5) الجدول

 .G. jamesonii  الجربيرا من اصنا 
Table (5): Effect of humic acid, paclobutrazol and the intraction on inflorescences vase 

life (day) for three cultivars of G. jamesonii. 

 الصنا 
Culti. 

 حامض تأثير
 الهيوميك

 (2م/ ملغم)
H.A.Effect 

(mg ∕ m
2
) 

 (لتر/ ملغم) الباكلوبترازول تأثير
Effect of paclobutrazol (mg ∕ L) 

 الصن  تداخل
 وحامض
 الهيوميك

Culti. & 

H.A. Inte. 

 استجابة
 الصن 

Response 

culti. 0 60 120 

 Whiteاألبيض 
0 13.50 fg 14.33 c-f 13.78 d-f 13.87 bc 

13.68c 
120 12.56 g 13.44 fg 14.47 b-f 13.49 c 

 Redاألحمر 
0 15.97 a 14.50 b-f 14.33 c-f 14.94 ab 

15.00 a 
120 16.00 a 14.53 b-f 14.67 b-e 15.06 ab 

 Yellowاألصءر
0 15.17 a-c 14.89b-d 15.58ab 15.21 a 

14.45 b 
120 13.83 d-f 13.51 fg 13.69 ef 13.68 c 

 الصن  تداخل
 والباكلوبترازول

Cultivar & PBZ. 

 White 13.03 c 13.89 bc 14.13 bcاألبيض 
 الهيوميك حامض تأثير

H.A. effect 
 Red 15.99a 14.51 a-c 14.50 a-cاألحمر 

 Yellow 14.50a-c 14.20 bc 14.64 abاألصءر
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Inte. 

 الهيوميك حامض تداخل
 والباكلوبترازول

H.A. & PBZ. Inte. 

0 14.88a 14.57 a 14.56 a 14.67 a 

120 14.13 a 13.83 a 14.28 a 14.08 a 

  PBZ. Effect 14.50 a 14.20 a 14.42 a الباكلوبترازول تأثير

 متعتدد دنكتن اختبتار حستب معنويتا   تختلت  ل انءراد عل  كل تداخالتها أو عامل لكل المتشابهة األحر  ذات القيم
  %5 احتمال مستو  تحت الحدود

- The values which has the same letters for each factor and its interactions do not differ 

significantly according to duncan    test multi-limits under the level of probability 

(5%). 

 عتدد أكبتر أعطتت األحمتر صتن ال نباتتات أن الكلي، النورات بعدد الخا ( 1) الجدول بيانات من يالحظ

 إشتارة ذلك ويثكد نءسه، للصن  الوراثية العوامل إل  تعود أنها من الرغم وعل  الدراسة، مدة خالل النورات من
Dole وWilkens (2005 ) متتن ويالحتتظ. باإلزهتتار البتتد  قبتتل األوراق متتن كافيتتا   عتتددا   يكتتون النبتتات أن إلتت 
 النباتتات حجتم وصتغر الدراسة مدة قصر إل  ذلك ويعود البح  مدة خالل المنتجة األزهار عدد قلة أيضا   البيانات

 النتوري الحامتل وطتول النتورات قطتر فتي الدراستة موضو  األصنا  بين معنوية فروق ُسجلت كما. المستخدمة
 والتذي للنبتات التوراثي التركيتب إلت  الختالفتات ترجتع وقتد(. 3و 2 الجدولين) األصءر الصن  في أكبرها وكان
 النتوري، الحامتل وطتول النتورة قطتر فتي التغاير وبالتالي والقرصية الشعاعية الزهيرات صءو  عدد في ينعكس
 إذ والستوق اإلنتاجيتة العمليتة إل  الجديدة األصنا  من العديد تدخل سنويا   أنهPattanashetti (2009 ) ذكر وقد

 فتي اختلءتت النتورات أن الحقلية المالحظات ومن. البيئة مع الوراثي تركيبها تءاعل عل  األصنا  تلك أدا  يعتمد
 أن التأكيتد متع النتوري، القتر  وكتذلك Laurance الصتن  فتي بتالتها وطول الشعاعية الزهيرات صءو  عدد
 قطتر أن إلت  النتتائج تشتير كمتا. بتالنورات الختا  الشتكل يحتدد التذي التوراثي التركيب إل  تعود الختالفات هذهِ 

 هتذا لنباتتات مزهتري عمتر أكبتر متع تتزامن والتذي األبتيض الصتن  نباتتات فتي أقصتاه علت  كان النوري الحامل
  منهتا عديتدة أستباب إلت  يعتود قتد المختلءتة األصتنا  بين المزهري العمر إختال  إن ،(5و 4 الجدولين) الصن 
 وفقتا   أو( Van Doorn، 1997) الما  تجهيز تثبيط أو إعاقة إل  يثدي قد والذي الساق في الناقلة األوعية انسداد

 فتتي البكتريتتا تضتتاع  بستتبب تكتتون قتتد أو( 1986 وآختترون، Drennan) األصتتنا  بتتين التشتتريحية لالختالفتتات
 Van Doorn ذكتتر التجتتاه هتتذا وفتتي ،(Reid، 1986 و Zagory) ذكتتره لمتتا وفقتتا   الستتاق فتتي الناقلتتة األوعيتتة

 الناقلتة األوعيتة لنستداد الترئيس الستبب يعد والذي للبكتريا مقاومتها في تختل  األصنا  أنD’hont (1994 )و
 كتان أنته ُيالحتظ( 4) الجتدول فتي النتوري الحامتل قطتر بيانتات مالحظة ومن المزهري، العمر وبالتالي الساق في

 العمتتر فتتي الختتتال  أن( 1986) وآختترون Drennan ذكتتر فقتتد هنتتا ومتتن األبتتيض، الصتتن  فتتي أقصتتاه علتت 
 أو تشتتريحية أو شتتكلية اختالفتتات إلتت  يقتتود والتتذي التتوراثي التركيتتب إلتت  يعتتود قتتد الجربيتترا ألصتتنا  المزهتتري
 الصتن  ساق قطر مقابل معنويا   أكبر كان األبيض الصن  القرنءل ساق قطر أن( 1999) الجلبي أكد وقد كليهما،
 المتا  ستحب يستهل بشتكل ترتيبهتا طريقتة أو أقطارهتا أو الوعائيتة الحتزم بعتدد عالقتة لته يكتون قد والذي األصءر
 إختتال  إلت  الدراستة موضتو  األصتنا  بتين المزهتري العمتر إختتال  يعتود قتد أختر  جهتة ومتن أكبر، بشكل
 ما عن فضال   ،(2008) والمهداوي( 1995) وآخرون Kuiper ذلك ويثيد الذائبة السكريات من األزهار محتو 
 العمتر قصتر وبالتتالي األثيلتين إنتتا  فتي األصنا  بين الختال  إل  المزهري العمر في الختال  يعود قد سبق

 المختلءتة األصتنا  قابليتة التشتريحية الختالفتات تشتمل قد كما ،(1998) وآخرون Muller ذلك ويثيد المزهري
  المنتتوح المتا  كميتة فتي لالختتال  وفقتا   المزهتري العمتر فتي الختالفات إل  الدراسات أحد  نبّهت إذ النت  عل 
(Ueyama وIchimura، 1998 .)وقطتر نوراتهتا بقطر متميزة األصءر الصن  نورات كانت أخر  جهة ومن 

 لتتتوفر وفقتتا   تءستتر وقتتد( 4 و3 و 2 الجتتداول،) الدراستتة موضتتو  اآلختترين الصتتنءين عتتن النتتوري الحامتتل وطتتول
Gotz (1983 ) ذلتك ويثيتد النورية والحوامل النورات وتطور لنمو الالزمة األوراق في المصنعة الغذائية المواد
 حصتتل فقتد المجتال هتذا وفتي مختلءتتة، اصتنا  إلت  تعتود التتي للجربيترا النتتورات أقطتار إختتال  إلت  أشتار التذي

Ambad و( 2001) وآخرونKandpal النتوري الحامتل طتول حيت  متن مماثلتة نتتائج علت ( 2003) وآخترون 
 الصتن  لنتورات ُستجل مزهتري عمتر أطتول أن إلت ( 5) الجتدول فتي البيانتات وأشتارت. الجربيترا لنبتات وقطره
 متن عتدد بتأكبر نباتاتهتا تميتزت األحمتر الصتن  نباتتات أن ولستيما ذكتره، ستبق لمتا وفقتا   تءسر قد والتي األحمر
 بحتامض للمعاملتة يكتن . ولتم(منشتورة غيتر نتتائج) والكلتي bو a الكلوروفيتل وتركيتز الورقية والمساحة األوراق
 ،(4 و 3 و 2 الجتتدول) وقطتتره النتتوري الحامتتل وطتتول النتتورة قطتتر مشتتتملة صتتءات فتتي معنتتوي تتتأثير الهيوميتتك

 العناصتر امتصتا  تتراكم إلت  يعتود قتد والذي الهيوميك بحامض المعاملة مع للنورات المزهري العمر قل ولكن
 الحالتة فتي تتدخل أن بتدون النباتية األنسجة في تراكمت والتي الهيوميك بحامض المعاملة النباتات قبل من الغذائية
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 مغتتذيات خلتتب علتت  يعمتتل الهيوميتتك حتتامض أن ذكتتر والتتذيMayhew (2004 ) ذلتتك ويثيتتد للنبتتات، التركيبيتتة
 متتع والكبريتتت، والءستتءور النتتتروجين ولستتيما امتصاصتتها يتتدعم ممتتا الغذائيتتة العناصتتر تيستتر متتن ويزيتتد التربتتة

 الكاربوهيدراتيتتة المتتواد كميتتة كانتتت وبالتتتالي معنويتتا   أقتتل كتتان( منشتتورة غيتتر نتتتائج) األوراق عتتدد أن مالحظتتة
 المعاملتتتتة أدت. المزهتتتتري العمتتتر بتتتتذلك وقتتتل قليلتتتتة المزهريتتتة فتتتتي صتتتالحة األزهتتتتار لبقتتتا  الالزمتتتتة المتاحتتتة

 تتءتق النتيجتة هتذهِ  إن ،(4 و 3 الجتدولين) النتوري الحامتل وطول النورة لقطر معنوي خءض إل  بالباكلوبترازول
 علت Schoellhorn (2001 ) ومتع Pelargonium zonal الجيرانيوم نبات عل Nasr (1995 ) ذكره ما مع

 التتذين Dahlia hybrid التتداليا نبتتات علتت ( 2007) عبتتدالقادر ومتتع Zantedeschia hybrida الكتتال نبتتات
 فتتي النتتتائج تشتتير كمتتا البتتاكلوبترازول، متتن المستتتخدم التركيتتز زيتتادة متتع نبتتات/ األزهتتار عتتدد زيتتادة إلتت  أشتتاروا
Baker (1983 ) ذكتر فقد المقطوفة، للنورات المزهري العمر اطالة إل  أد  الباكلوبترازول أن إل ( 5) الجدول

 األزهتار حيتاة إطالتة إلت  تثدي CCC والسايكوسيل Alar اآللر مثل الحءظ محاليل إل  النمو معوقات إضافة أن
 فتي تتثثر أنها كما الداخلية الهرمونات بعض مع فعلها في تتداخل بأنها واعتقد صءاتها من ُتَحِسن كما القط ، بعد

 كمضتتاد تعمتتل أنهتتا أو الشتتد لظتترو  النباتيتتة األنستتجة مقاومتتة زيتتادة إلتت  تتتثدي والتتتي الحياتيتتة الءعاليتتات بعتتض
 .ميكروبي
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AL-obedy. E. E. A. A. O. Al- Atrakchii 
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ABSTRACT 

This experiment was conducted in plastic house of Hort. and Land scape Dept. 

College of Agric. and Forestry. at the period from December 2011 to  July 2012. to 

evaluate three cultivar response of Gerbera jamesonii i.e Dameblanche (white flower). 

Laurance (yellow flower) and Arrow (red flower). to soil treatment with humic acid at: 

0 and 120 mg/ m
2
 and three concentrations of Paclobutrazol i.e. 0. 60 and 120 mg/ L 

by spraying on vegetative growth. The factorial experiment conducted by using split-

split plot within Randomized Complete Block Design with three replicate and 15 

plants for treatment. The data showed: At the end of the experiment. red cultivar gave 

best results of number of inflorescences 7.49 inflorescences/plant. vase life 15.00 days 

compared with the other cultivars studied. While largest values of inflorescence 

diameter 93.81mm. scape length 50.85 cm. scape  diameter  6.51 mm were found 

yellow cultivar  plants. The white cultivars record the lowest value for total 

inflorescence number. inflorescence diameter. length of scape  and vase life. 

Treatment with paclobutrazol caused a significant decrease in inflorescence diameter. 

scape length. but didn’t affect on vase life. In general. red flower cultivar plants which 

not treated with humic acid interact with paclobutrazol treatment at 120 mg/ L gave 

higher number of inflorescence/ plant. inflorescence diameter. scape  diameter. vase 

life which increased to 16.00 days. 

Keywords: Gerbera jamesonii  ، Paclobutrazol  ، Humic acid  ، Gerbera cultivars. 
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 المصادر
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 .العراق. الموصل جامعة
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