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صنفین من القرنفلفي حیاة أزھار GA3الجبرلیك حامض وBAالبنزایل أدنین تأثیر
Dianthus caryophyllus L.بعد القطف.

مثنى محمد إبراھیمعمار عمر األطرقجي
كلیة الزراعة والغابات /وھندسة الحدائققسم البستنة

العراق/ جامعة الموصل/
العراق/جامعة دیالى/كلیة الھندسة

خالصةال
/

Dianthus caryophyllus صنفيJeanne Dionis BlanoMarie Chabaud
Jaune كGibberellic acid(GA3)

/٤٠و ٢٠) Benzylaminopurine)BA-6/ملغم٥٠و ٢٥:ي

وقد أشارت النتائج .املةبثالثة مكررات وتسع أزھار للمعاستخدام التصمیم العشوائي الكامل التجربة العاملیة ب
:

, یوما على التوالي١٩,٢و ١٩,٣و ١٩,٠وبلغ BAلتر /ملغم٤٠أو ٢٠لتر أو /ملغم٥٠بالجبرلین بتركیز 
بحجم الماء الممتص والنسبة المئویة للزBAلتر / ملغم٤٠في حین إنمازت األزھار المعاملة بتركیز 

وقطر الزھرة والوزن الرطب،
٤بعد مرور 
٤أشارت النتائج إلى أن اكبر نسبة مئویة للزیادة في قطر الزھرة حدثت بعد والمزھري،نھایة العمر

لغم٢٠% ١٣٦,١القطف، إذ بلغت أقصاھا  % ١٣٩,٤و BAلتر /م
٢٥/GA3

٩٢,٠% ٩٥,٢ %
. GA3لتر /ملغم٥٠الصنف عند المعاملة بتركیز 

المقدمة
ھ ھجنوأصنافھ المزروعة وDianthus caryophyllusعلى نبات Carnationتطلق تسمیة القرنفل 

قد وصف العدید من الباحثین القرنفل، و)٢٠٠٦، Dianthus)Anonymousمع األنواع األخرى لجنس 
، وقد ینمو إلى أطول من ذلك عند تنمیتھ في سم في الحدائق٦٠ارتفاع على أنھ نبات معمر ینمو عادة إلى 

واألوراق ,ل األزھارتحمفرعاً ١٥-١٠األصص وھو غزیر التفریع عند قاعدة النبات وقد یصل عددھا 
وساق الزھرة منتفخة عند العقد ,ى الرماديیة سمیكة ناعمة الملمس ذات لون أخضر أو مائالً إلمتقابلة شریط
عقدة قبل ظھور ١٨-١٥ویصل عدد عقد ساق الزھرة , )١٩٩٧، GalballyوGalbally(سھلة الكسر 

كان ذلك ا زاد عددھاالزھرة والتي ھي عبارة عن كاس یشبھ الفنجان یحتوي العدید من البتالت التي كلم
زھرة طول العام، وقد یصل قطر ٢٠-١٠ذات رائحة عطریة باستثناء األصناف التجاریة التي تعطي أفضل،

عوض (سم عند إجراء العملیات الزراعیة بشكل جید والسیما إزالة الفروع الجانبیة ١٠األزھار إلى أكثر من 
الحدائق أو في أصص ولكن یزرع القرنفل كنبات أحواض في،)٢٠٠٦، Anonymousو ١٩٨٥وضوة، 
.الواسع ھو كأزھار قطفاستخدامھ

فقد وجد أن األزھار المقطوفة , وتتأثر مدة حیاة أزھار القرنفل وبشكل كبیر على ظروف ما بعد الحصاد
، لذا وجد أن إضافة بعض )٢٠٠٣، Nelson(تفقد قیمتھا التنسیقیة فتشیخ نتیجة للعدید من األسباب المحتملة 

ماء المزھریة كالسكر ومبید حیوي، فضالً عن منظمات النمو والتي یكون لھا دور مباشر في المواد إلى
).١٩٩٧، Gast(دة بقاء األزھار صالحھ تنسیقیاً تنظیم الشیخوخة في األزھار وزیادة م

شیخوخةوالالنباتیة في تنظیم النضج لدراسات الحدیثة اشتراك منظمات النموومن المبادئ المقبولة في ا
والحیویةالفسلجیةفي النباتات وان التغیر في مستویاتھا قد یلعب دوراً تنظیمیاً ھاماً في العدید من العملیات

.الثانيالبحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث 
١٨/٣/٢٠٠٩وقبولھ ٢٠٠٨/ ٣٠/١٢تاریخ تسلم البحث

یمكن تأخیر أو إعاقة شیخوخة األزھار ھرمونیاً ھى أنوتشیر العدید من الدراسات إل, المرتبطة بالشیخوخة
).٢٠٠٧, Iordachescu( باستخدام السایتوكاینینات أو الجبرلینات 
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الدراسات إلى أن مستویات الجبرلینات ونشاطھا یقل قبل أو خالل مرحلة الشیخوخة وبشكل دوتشیر أح
قبل أو خالل یزداد ABAھرمون إلى أن ) ١٩٩٦(Artecaأشار قدات، ومشابھ لما یحدث للسایتوكاینین

واألوكسینات في مرحلة الشیخوخة والذي یعمل كمحفز الختزال مستویات السایتوكاینینات والجبرلینات
وفي ھذا االتجاه فقد أجریت العدید من البحوث بھدف دراسة تأثیر حامض الجبرلیك في العمر , النسیج النباتي

أن معاملة بتالت القرنفل المفصولة ) ١٩٧٨(Harrisو Garrodحظ اللمزھري لألزھار المقطوفة، إذ ا
أدى إلى تأخیر ظھور عالمات الشیخوخة أكثر من GA3النامیة على وسط صلب أو سائل بحامض الجبرلیك 

، ولكن لم یكن التأثیر تجمیعیاً عند HQS-8أیام، وتم الحصول على نتائج مشابھھ عند إضافة السكروز و ٤
Saksو ) ١٩٩٢(Van StadenوSaksوقد أظھرت دراسات , HQS-8ع السكروز ومGA3تداخل 

أن معاملة األزھار الفتیة للقرنفل بحامض الجبرلیك أخرت الشیخوخة وقللت من تطور ) ١٩٩٢(وآخرون 
VanوSaksوذكر , Sleepiness) التفاف البتالت(إنتاج األثیلین في البتالت الذي یرتبط بنعاس األزھار 

Staden)مول قبل دخولھا بمرحلة ٤-١٠أن معاملة أزھار القرنفل بحامض الجبرلیك بتركیز ) ١٩٩٣
التنفس الكالیمتري أدى إلى تأخیر ظھور عالمات الشیخوخة، وبین أن إنتاج األثیلین الكالیمیتري یقلل من 

, نفاذیة جدار الخلیةمعدل الفقدان من الوزن الرطب لألزھار ویخفض من المحتوى المائي للبتالت مع زیادة
وبینا أن الفقدان من الوزن الرطب یكون مقدماً على إنتاج األثیلین الكالیمیتري، وقد كان التأثیر معنویاً فقط 

وعلى ذلك فان , ثبط إنتاج القلم والمبایض لألثیلینGA3وإن , لمعاملة األزھار الفتیةGA3عندما استخدم 
GA3للمبیض والمحتوى من الكلوروفیل واالنخفاض المرتبط في الوزن أدى إلى الزیادة في الوزن الجاف

الجاف للبتالت، وقد افترض الباحثان أن االنحدار في مستوى الجبرلینات الداخلي قد یكون مرتبط في بدء 
.عملیة الشیخوخة في أزھار القرنفل

طوفة إذ أنھا تقلل من أن السایتوكاینینات تحسن من نوعیة أزھار القرنفل المقالدراسات إلىوتشیر 
بأن العملیات التي تقود إلى الشیخوخة تعاق باستخدام ) ١٩٩٦(Artecaوأكد عة تنفس األزھار المعاملة،سر

RNAالحفاظ على الكلوروفیل من التحطم ومستویات البروتین و اینینات التي تكون مسئولة عن السایتوك
نین الداخلي عند ایرات عن انحدار مستویات السایتوكوقد كشفت االختبا, التي تقل خالل مرحلة الشیخوخة

مرحلة الشیخوخة لبتالت القرنفل إلى مستویات قلیلة وبشكل فجائي في المرحلة التي تسبق مرحلة 
وعلى ذلك ووفقاً , )١٩٩٤، Whitehead(الكالیمكتیرك والتي تزامنت مع ازدیاد مستوى األثیلین الداخلي 

في دراستھم على أزھار القرنفل المقطوفة فإن شیخوخة األزھار مرتبطة أیضاً لما ذكره العدید من الباحثین
إن كفاءة فاعلیة السایتوكاینینات تعتمد على طریقة المعاملة فضالً و, بالمعاملة الخارجیة من السایتوكاینینات

اخلیة مثل األثیلین عن نوع وتركیز السایتوكاینین المستخدم وانتقالھ الداخلي وعالقتھ مع منظمات نمو أخرى د
. )١٩٩٠وآخرون، Van Stadenو ١٩٨٩، Van Stadenو Bosse(واألوكسین 

Goszczyskaو Wawrzyczakفقد لحظ جابتھا للمعاملة بمنظمات النمووتختلف األصناف في است
ي العمر فKinوالكاینتین BAساعة بالبنزایل أدنین ٢٤عند دراستھما تأثیر المعاملة لمدة قصیرة ) ٢٠٠٣(

DomingoوImpalaوDolcevitaلألصناف D. caryophyllusالمزھري ألزھار نبات القرنفل 
قد TangaوDomingoوImpalaوDolcevitaأن العمر المزھري لألصناف , Charlotteو Tangaو

صیرة بتركیز المعاملة لمدة قوأن فقط،Kinأو BAملي مول من ٠.٠٥ازداد معنویاً عند المعاملة بتركیز 
حفز تأخیر إنتاج األثیلین الكالیمكتیري لمدة یومین وقلل من مستوى إنتاج األثیلین في Kinملي مول من ٠.٠٥

.في البتالتACC oxidaseوثبطت فعالیة أنزیم Dolcevitaأزھار الصنف 
راكیز مختلفة من بتاستجابة أزھار صنفین من القرنفل للمعاملةبھدف تقویم وعلى ذلك فقد أجریت تجربة

.بالمعامالت قید الدراسةبعض الصفات األخرىتأثر وفي عمرھا التنسیقيالبنزایل أدنینوحامض الجبرلیك

وطرائقھالبحثمواد
نبات على, جامعة  الموصل/كلیة الزراعة والغابات/في قسم البستنة وھندسة الحدائقةربالتجأجریت

ھـما صنف  :األصناف:العوامل التالیةدراسة قد شملت التجربة و، Dianthus caryophyllusالقرنفل
Jeanne Dionis Blano  أزھاره بیضاء وصنفMarie Chabaud Jaune أزھاره صفراء، ومنظمات

وكذلك , لتر/ملغم٥٠و٢٥بتراكیز ) Gibberellic acid)GA3حامض الجبرلیك إذ أستخدم : النمو
ماء (لتر فضال عن معاملة المقارنة /ملغم٤٠و٢٠بتركیز) Benzylaminopurine)BA-6البنزایل أدنین 

لتكون BAو GA3صنفین وخمس مستویات من منظمات النمو : شملت التجربة عاملین ھما، وبذلك )مقطر
وأضیف عامل آخر ھو المدة , وكمیة الماء الممتصمعامالت لصفتي العمر المزھري١٠الحصیلة الكلیة 
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ند تحلیل بیانات صفات نسبة الوزن الرطب ونسبة التغیر بقطر الزھرة وتركیز الزمنیة من القطف ع
Theنفذت التجربة العاملیة باستخدام التصمیم العشوائي الكامل ،(%)لسكریات في األزھار وسیقانھا ا

Factorial Experiment within Completely Randomized Design بثالثة مكررات وتسع أزھار
إذ قطفت األزھار في , ٢٠٠٧تشرین الثاني ٢٢أجریت التجربة في ).١٩٩٠, داود وعبدالیاس(لكل معاملة 

قطع أعیدوتم نقلھا مباشرة إلى المختبر إذ تم وزن األزھار بعد أن , الصباح الباكر في مرحلة التفتح الكامل
ة لمدة اق الزھرونفذت التجربة بغمس قواعد س, سم٢٥وتوحید طول ساق الزھرة تحت الماء إلى طول 

ثم غمست , )١٩٩٧, Gast( ملي مول ٠,٤بتركیز )Silverthiosulfate)STSمحلولساعة واحدة في 
تم  النقع بعدھا , %٥بالسكروز بتركیز Pulse treatmentسم لمدة ساعتین١٠بعد ذلك إلى عمق 
الحفظ المكون من ماء ثم حفظت األزھار في محلول, Pulse treatmentساعة٢٤بمنظمات النمو لمدة 

مْ بعیدا ٢±١٠مل في درجة حرارة ٢٠٠في قناني زجاجیة سعة HQS-8لتر /ملغم٦٠٠مقطر حاوي على 
العمر : التجریبیة التالیةالصفاتوقد سجلت .عن التیارات الھوائیة وقد تم استبدال المحلول الحافظ كل یومین

من % ٢٠في Darkeningرحین ظھور االسمرامنذ وضعھا في المحلول الحافظ ول): یوم(المزھري 
كل یومین، والتغیر بالوزن : )٣سم(حجم الماء الممتص ، و)٢٠٠٥, Hassan(الخارجیة ةاألوراق التویجی

وذلك بوزن األزھار عند وضعھا في المحلول الحافظ وكذا بعد , حساب الوزن الرطب النسبيب(%): الرطب 
التي ذكرھا رطب النسبي وفقا للعالقة ثم احتسب الوزن ال, ھريأیام وعند انتھاء العمر المز٤و ٢
)Setyadjit٢قیاس أقطار األزھار عند القطف وبعد ب(%):والتغیر في قطر الزھرة ، )٢٠٠٤, وآخرون
التي طر الزھرة وفقا للعالقة ثم احتسبت نسبة التغیر بق, أیام من وضع األزھار في المحلول الحافظ٦و٤و

في الزھرة وساقھا الزھرة كل على تركیز الكلوكوز والفركتوز و).٢٠٠٤, وآخرونSetyadjit(ذكرھا 
Duboisوعند انتھاء العمر المزھري لألزھار ووفقا لما ذكرهمن القطفأیام٦و٣عند(%):نفراد إ

نات البیاتحلیل أجريّ .مئویةعلیة للكلوكوز والفركتوز إلى نسبثم حولت التراكیز الف, )١٩٥٦(وآخرون 
وتم أجراء مقارنة الفروق بین المعامالت وفقا الختبار دنكن متعدد ) ١٩٩٦(SASباستخدام برنامجإحصائیا 

%.٥الحدود عند مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة
BAلتر/ملغم٤٠و٢٠معاملة األزھار بتركیزإلى أن) ١(في الجدول تشیر البیانات :)یوم(المزھري العمر 
، في حین قل وبشكل معنوي یوماًعلى التوالي١٩,٢و ١٩,٣تسجیل أطول عمر مزھري لألزھار إلىأدت 

إلى أن الثنائيبیانات التداخلوتظھر.وأزھار المقارنةGA3لتر/ملغم٢٥عمر األزھار المعاملة بتركیز 
لتر /ملغم٢٠یوماً أمكن تسجیلھ عندما عوملت أزھار الصنف األبیض بتركیز٢١,٠أطول عمر مزھري 

BA ,وانحدرت ھذه القیمة إلى أدناھا ألزھار الصنف األصفر غیر المعاملة بمنظمات النمو .
٢٥تظھر النتائج المبینة في الجدول أعاله إلى أن األزھار المعاملة بتركیز ):٣سم(حجم الماء الممتص 

عند المعاملة ٣سم٧,٧دناھا وقلت ھذه القیمة إلى أ٣سم٩,١قد سحبت أكبر كمیة من الماء GA3لتر /ملغم
سجلت ٣سم٩,٧، وتظھر البیانات أن اكبر القیم المعنویة لحجم الماء الممتص GA3لتر /ملغم٥٠بتركیز 

ولكن في المقابل سجلت أزھار الصنف األصفر , BAلتر /ملغم٢٠ألزھار الصنف األبیض المعاملة بتركیز
.٣سم٦,٨الممتص معنویا وبلغ أقل حجم للماء BAلتر /ملغم٢٠المعاملة بتركیز

نإلى التباین المعنوي في قیم النسبة المئویة للتغیر بالوز) ٢(في الجدولتتشیر البیانا(%):التغیر في الوزن الرطب 
كان و,أیام٤بعد% ١١٣,٣فقد ازدادت ووصلت إلى أقصاھا معنویا, الرطب تبعا لطول المدة الزمنیة بعد القطف

إلى تأثیر معنوي إذ ازدادت نسبة التغیر بالوزن الرطبBAلتر /ملغم٤٠و٢٠یز لمعاملة األزھار بترك
وتشیر بیانات التداخل الثنائي بین المدة من القطف.على التوالي% ١٠٩,٠و١٠٩,٣أقصاھا إذ بلغت 

أیام٤بعد % ١١٣,٩بیضاألوالصنف إلى أن اكبر القیم لنسبة التغیر بالوزن الرطب سجلت ألزھار الصنف
وحجم الماء الممتص ألزھار صنفین ) یوم(في العمر المزھري BAوGA3تأثیر منظمي النمو): ١(الجدول

.من القرنفل

استجابة  )لتر/ملغم(منظم النمو المعاملة
الصنف ٢٥GA3٥٠GA3٢٠BA٤٠BAصفر

)یوم(العمر المزھري 
أ١٨,٦أب١٩,٥أ٢١,٠ب ج١٩,٠ھـ١٦,٦د ھـ١٧,٠األبیض
أ١٨,٠ب ج١٩,٠ھـ-ج١٧,٦ب ج١٩,٠د-ب١٨,٥ھـ١٦,٠األصفر
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%.٥احتمال تبار دنكن متعدد الحدود تحتالقیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا ال تختلف معنویاً حسب اخ

ألزھار الصنف األصفر عند انتھاء عمرھا % ٩٥,١وان تلك القیمة قلت ووصلت أدناھا أیام من القطف
أیام من القطف ٤كانت بعد مرور % ١١٧,٧یالحظ أن اكبر القیم لھذه الصفة من جھة أخرى , المزھري

عند انتھاء العمر المزھري % ٩٠,٠وسجلت أقل القیم , BAلتر /ملغم٤٠عند معاملة األزھار بتركیز
وظھر تباین معنوي في استجابة الصنفین موضوع الدراسة ,GA3لتر/ملغم٥٠لألزھار المعاملة بتركیز

٢٠ألزھار الصنف األبیض المعاملة بتركیز% ١١١,٠سجلت اكبر القیم المعنویة إذ, ي النمولتركیز منظم
معنویة لنسبة ةن أكبر زیادأوتشیر نتائج التداخل الثالثي بین العوامل موضوع الدراسة، إلى .BAلتر/ملغم

صفر المعاملة عندما استخدمت أزھار الصنف األ% ١١٩,٤التغیر بالوزن الرطب المتحصل علیھا كانت 
. عند الیوم الرابع من العمر المزھريBAلتر /ملغم٤٠بتركیز 

٤إ(%):ةالتغیر بقطر الزھر
، و)٢(الجدولعند انتھاء عمرھا المزھري% ١١٠,٧في مقابل % ١٢٣,٥

٢٥, % ١١٧,٨ي قطر الزھرة ف
.%١٢٢,٧/ملغم

لغ % ١٢٦,٤تب
٤ ,

٤٢٥م
، , %١٢٧,٠و١٢٨,٦و BA١٢٩,٥لتر /٤٠و٢٠وGA3لتر /ملغم

, GA3لتر /ملغم٢٥عند معاملة األزھار بتركیز % ١٣٠,٨الصنف األصفر 
لغم٢٠% ١٢١,١ , أجماال, BAلتر /م

٤% ١٣٩,٤
.GA3لتر /ملغم٢٥بتركیز 

(%):تركیز الكلوكوز في األزھار 
لجدول%٣١٠,٨إذ سجلت اكبر القیم  لتركیز الكلوكوز بعـد , القطف وكان , )٣(ا

, ض

ویالحظ من بیانات.BAلتر /ملغم٢٠عندما عوملت األزھار بتركیز% ١٢,١القیم 
١١,٩ %

عند % ٣٥,٣مرور
 .

بلغتأدى إلى زیادة تركیز الكلوكوز في األزھار وبشكل معنوي إذBAلتر/ملغم٢٠بتركیز

وBAوGA3تأثیر المدة الزمنیة من القطف ومنظمي النمو ): ٢(الجدول 
.ألزھار صنفین من القرنفل(%)بقطر الزھرة 

المدة من 
القطف

)یوم(
الصنف

تداخل المدة)لتر/ملغم(منظم النمو 
الصنفو

تأثیر المدة 
من القطف ٢٥GA3٥٠GA3٢٠BA٤٠BAصفر

(%)التغیر بالوزن الرطب 
ب١١٠,٨ب ج١١١,٢ز- د١٠٩,٤ھـ-ب١١٣,٢ز- ج ١١٠,١ھـ-ب١١٢,٦و-ب١١١,١األبیض٢ ج١١٠,٤د- أ١١٤,٣ھـ-ب١١٣,٢ھـ ح١٠٧,٦ھـ-ب١١٢,٦ط-ز١٠٤,٦األصفر

أ١١٣,٣أ١١٣,٩أ ب١١٦,٠ھـ-ب١١٣,٠ز-ج١١٠,١د- أ١١٤,٣أ ب١١٦,١األبیض٤ أ ب١١٢,٨أ١١٩,٤ج- أ١١٥,٦ح-و١٠٥,٨د- أ١١٤,٠ز–د ١٠٩,٣األصفر

أ١٩,٢أ١٩,٣أ١٩,٠ب١٧,٥ب١٦,٥تأثیر منظم النمو
)٣سم(حجم الماء الممتص 

أ٨,٥ج د٧,٢أ٩,٧د- ب٧,٨أب٩,٤د-أ ٨,٥األبیض
أ٨,٠ج-أ ٨,٨د٦,٨د-ب ٧,٧ج-أ٨,٨د- ب٧,٩األصفر

أب٨,٠أب٨,٢ب٧,٧أ٩,١أب٨,٢تأثیر منظم النمو
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عند نھایة 
عمرھا

ج٩٧,٠د٩٩,٠ي٩٧,٥ح-و١٠٦,٨ل٨٨,٣ط ي٩٩,٥ح  ط١٠٣,٠األبیض ھـ٩٥,١ي٩٧,٤ي ك٩٤,٣ك ل٩١,٨ي ك٩٤,٩ي٩٧,١األصفر

تداخل المدة
و

منظم النمو

ب ج١١١,٨ب١١٣,٢ج د١٠٨,٩ب١١٢,٦د٢١٠٧,٨

الصنفاستجابة أ١١٧,٧أ ب١١٤,٣د١٠٧,٩أ ب١١٤,٢ب٤١١٢,٧
عند نھایة
ھـ٩٧,٤ھـ١٠٠,٠ھـ٩٠,٠ھـ٩٧,٢ھـ١٠٠,٠عمرھا

تداخل 
والصنف

منظم النمو

أ١٠٨,٠ب ج١٠٧,٦أ١١١,٠د١٠٢,٨ج- أ١٠٨,٨ج- أ١١٠,١األبیض

أ١٠٦,١أ ب١١٠,٤ب ج١٠٧,٧د١٠١,٧ج١٠٧,٢د١٠٣,٦األصفر

أ١٠٩,٠أ١٠٩,٣ج١٠٢,٣أ ب١٠٨,٠ب١٠٦,٨تأثیر منظم النمو

(%)غیر بقطر الزھرة الت
ب١١٣,٣ج١١٢,٤ك- ح١١٠,١ز- د١٢٠,٤ط-ھـ١١٦,١ك–ح١١٠,٣ل- ي١٠٥,٥األبیض٢

ج١١٤,٣ح- د١١٩,٠ط-ھـ١١٦,٩ك- ي١٠٦,٠ھـ-ج١٢٥,٢ك ل١٠٤,٥األصفر

أ١٢٣,٥أ١٢٦,٤ب ج١٣٠,٩أ ب١٣٦,١و-ج١٢٢,٤ز- د١١٩,٧و- ج ١٢٣,٣األبیض٤ ب١٢٠,٦و-ج١٢٣,٢و- د١٢١,١ل-ط ١٠٩,٢أ١٣٩,٤ك-ح١١٠,٣األصفر
عند نھایة 

عمرھا
ج١١٠,٧ج١١٤,٦ط-ھـ١١٦,٧ل- ي١٠٦,٩ھـ-ج١٢٤,٠ي-و١١٤,١ك-ز١١١,٥األبیض د١٠٦,٩ح- د١١٨,٦ل م١٠١,٠ن٩٢,٠ج د١٢٧,٧م  ن٩٥,٢األصفر

تداخل المدة
و

منظم النمو

ب ج١١٤,٥ب١١٨,٦ج د١١١,٠ب١١٧,٧ھـ٢١٠٥,٠

الصنفاستجابة أ١٢٧,٠أ١٢٨,٦ب ج١١٥,٨أ١٢٩,٥ب ج٤١١٦,٨
عند نھایة
ب١١٧,٦ھـ١٠٣,٩د ھـ١٠٨,٠ب١٢٠,٩ھـ١٠٣,٣عمرھا

تداخل 
وصنفال

منظم النمو

أ١١٧,٨ب ج١١٩,٢ب١٢١,١ب١٢٠,٨ج د١١٤,٧د١١٣,٤األبیض

ب١١٣,٩ب١٢٠,٢د١١٣,٠ھـ١٠٢,٤أ١٣٠,٨ھـ١٠٣,٣األصفر

أ ب١١٩,٧ب١١٧,١ج١١١,٦أ١٢٢,٧د١٠٨,٣تأثیر منظم النمو

%.٥احتمال تبار دنكن متعدد الحدود تحتتختلف معنویاً حسب اخال تھاالقیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخال

ظمات من, أیام من القطف٦و ٣بعد % ١٣,٨و ١٤,٢
لغم٢٠ BAلتر /م

٢٠.الكلوكوز فیھاتركیز
٦و ٣بعد % ١٤,٦-١٣,٢/ملغم

.أیام من القطف
تشیر(%):تركیز الفركتوز في األزھار
لوحظ أن و,%٩,١أیام إذ بلغت٣إذ سجلت اكبر القیم المعنویة بعد , )٣(الجدول كلما طالت المدة من القطف

% ١٢,٥, معاملة األزھا
٥٠% ٦,٠ا ألزھار معاملة المقارنة في حین قلت وبشكل معنوي ووصلت إلى أدناھ

. GA3لتر /ملغم
٣% ٩,٦و ٨,٦ز

لقطف ,, ا
أن اكبدة من القطف وتراكیز منظمي النموبیانات التداخل بین الم

% ٤,٥و ٤,٠% ١٩,١
, على التوالي عند انتھاء العمر المزھريBAلتر /ملغم٢٠وGA3لتر /ملغم٥٠المعاملة بتركیز

 ,
,المستخدمة إلى تقلیل معنوي في قیم تركیز الفركتوز في األزھار لكلي الصنفین

.على التوالي%١٩,٨و١٨,٥لنمو والتي بلغتند عدم معاملتھما بمنظمات اعـ

.أزھار صنفین من القرنفلفي(%)والفركتوز في تركیز الكلوكوز BAوGA3النمو يتأثیر منظم): ٣(الجدول
المدة من 

القطف
)یوم(

الصنف
تداخل )لتر/ملغم(منظم النمو 

المدة
الصنفو

تأثیر المدة 
من القطف ٢٥GA3٥٠GA3٢٠BA٤٠BAصفر
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(%)تركیز الكلوكوز 
أ١٠,٨ب٩,٧ز- ھـ١٠,٠أ١٤,٦ي- ز٧,٩ل-ط٦,٦ح- ھـ٩,٥األبیض٣ أ١١,٩د-ب١٢,٢أ ب١٣,٨ھـ- ج١١,٢د-ب١٢,٣ز-ھـ١٠,٠األصفر

ب٩,٤ب٩,٥ح- ھـ٩,٤ج-أ١٣,٢ح- ھـ٩,٦و-د١٠,٣ن-ك ٥,٠األبیض٦ ب٩,٢ل-ي٦,٣أ١٤,٥ي-و٨,١ح- ھـ٩,٧ي-ح٧,٧األصفر
عند نھایة 

عمرھا
ج٥,٥ج٥,٧ن-ك٤,٦ط-و٨,٦ط ي٧,٢م-ي٦,٠س٢,٢األبیض ج٥,٣ن-ل٤,٥ي-و٨,١ك- ط ٦,٧س–م٤,١ن س٣,٣األصفر

تداخل المدة
و

منظم النمو

ب١١,١أ١٤,٢ج د٩,٥ج د٩,٤د-ب٣٧,٩

الصنفاستجابة ھـ و٧,٨أ١٣,٨ھـ–ج ٨,٨ب ج١٠,٠ز ح٦٦,٣
عند نھایة
ط٤,٥و-د٨,٣و ز٦,٩ح ط٥,٠ي٢,٧عمرھا

تداخل الصنف
و

منظم النمو

ب٨,٣ب ج٨,٠أ١٢,١ب٨,٢ب ج٧,٦د٥,٥األبیض

أ٨,٨ب ج٧,٦أ١٢,١ب٨,٧ب٨,٧ج٧,٠األصفر
ب٧,٨أ١٢,١ب٨,٤ب٨,١ج٦,٣ظم النموتأثیر من

(%)تركیز الفركتوز 
أ٩,١أ ب٨,٦ب ج١١,٤ي- ھـ٧,٤ح-ج٨,٦ي-و٦,٨ز-ج٩,١األبیض٣ أ٩,٦ز-ج٩,١ب١٢,٣و-ب٩,٤ھـ-ب١٠,٣ي- ھـ٧,٢األصفر

ب٧,٩ب٨,٠ي-د٧,٧ي-و٦,٨ل- ط ٥,٥و-ب٩,٧د-ب١٠,٥األبیض٦ ب٧,٧ي-د٧,٨ط-د٨,٤ي ـ ل٤,٧ي-د٧,٨ھـ-ب١٠,١األصفر
عند نھایة 

عمرھا
ب٨,١ي-د٧,٨ك ل٣,٧ل-ي٤,٨ل-ح٥,٧أ١٨,٥األبیض

ب٨,٠
ب٨,٠ك- ز٦,٣ل-ط٥,٣ل٣,٢ل–ط ٥,٣أ١٩,٨األصفر

تداخل المدة 
و

منظم النمو

ب١٠,٢ب ج٩,٨د-ب٩,٠د- ب ٨,٥ج د٣٨,١

استجابة الصنف د٧,٧د٧,٦و٥,١د-ب٨,٧ب٦١٠,٣
عند نھایة
د ھـ٧,٠و٤,٥و٤,٠ھـ و٥,٥أ١٩,١عمرھا

تداخل 
الصنف و
منظم النمو

أ٨,٢ب٩,٠د ھـ٥,٩ھـ-ج٦,٣د- ب ٧,٤أ١٢,٧األبیض

أ٨,٤ب ج٧,٧ب٨,٦ھـ٥,٨ب ج٧,٨أ١٢,٣األصفر

ب٨,٣ب٧,٣ج٦,٠ب٧,٦أ١٢,٥یر منظم النموتأث
%.٥احتمال تبار دنكن متعدد الحدود تحتالقیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا ال تختلف معنویاً حسب اخ

ة معنویالأقل القیم إلىن تركیز الكلوكوز في ساق الزھرة قـد أنحدر إ:(%)ساق الزھرة تركیز الكلوكوز في
٢٥ظھر أن األزھار التي عوملت بعد القطف بتركیز ، و)٤(الجدولالمزھريعـند انتھاء العمر % ١,٢
من الكلوكوز إذ أعلى القیم المعنویة ى، قـد احتوى ساق الزھرة فیھا علBAلتر/ملغم٢٠أوGA3لتر/ملغم
أن اكبر القیم الصنف، ن القطف وي بین المدة مویالحظ من بیانات التداخل الثنائعلى التوالي،، %٢,١بلغ 

وظھر أن األزھار ، طفأیام من الق٣للصنف األصفر بعد %  ٢,٣لتركیز الكلوكوز في ساق الزھرة كان 
أیام من ٦بعد % ٢,٦قـد احتوت سیقانھا على أعلى تركیز للكلوكوز GA3لتر/ملغم٢٥ملة بتركیزالمعا

احتوىة الصنف األصفر قد أن ساق زھرالتداخل بین الصنف وتراكیز منظمي النمو وتشیر بیانات ,القطف
وتشیر ، GA3لتر/ملغم٢٥عندما عوملت األزھار بعد القطف بتركیز % ٢,٣على أعلى تركیز للكلوكوز 

ة بلغ أن أكبر القیم لتركیز الكلوكوز في ساق الزھرإلىثالثي بین العوامل موضوع الدراسةبیانات التداخل ال
.GA3لتر /ملغم٢٥أیام من القطف عندما عوملت أزھار الصنف األصفر بتركیز٦قد سجل  بعد و% ٢,٨

٣سجلت بعد % ٤,١اكبر القیم إلى أن) ٤(تشیر البیانات في الجدول(%):تركیز الفركتوز في ساق الزھرة 
, %٣,٧عنویة لتركیز الفركتوز وتمیز ساق زھرة الصنف األصفر في تسجیل اكبر القیم الم, أیام من القطف

وبشكل عام أدت معاملة األزھار المقطوفة بأي تركیز من منظمي النمو إلى خفض معنوي في تركیز 
لتر /ملغم٥٠في األزھار المعاملة بتركیز % ١,٨الفركتوز في ساق الزھرة إذ سجلت أقل القیم المعنویة 

GA3 ،بعد مرور % ٥,٧للفركتوززاحتوى أعلى تركیوظھر بشكل جلي أن ساق زھرة الصنف األصفر قـد
ویالحظ من نتائج التداخل الثنائي بین المدة من قطف األزھار , أیام من القطف٣

(%) والفركتوز یز الكلوكوزفي تركBAوGA3النمو يتأثیر منظم): ٤(الجدول
. ن القرنفلم
تأثیر المدة تداخل المدة)لتر/ملغم(و منظم النمالصنفالمدة من 



٢٠٠٩)٤(العدد) ٣٧(المجلد (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین      

القطف
من القطفالصنفو٢٥GA3٥٠GA3٢٠BA٤٠BAصفر)یوم(

(%)تركیز الكلوكوز 
أ٢,٠ب١,٨ھـ-أ٢,١ھـ-أ٢,١ھـ-ب١,٩ز-ب١,٥ح-د١,٣األبیض٣ أ٢,٣ج-أ٢,٤ج-أ٢,٤أ ب٢,٥أ ب٢,٥و-ب١,٧األصفر

أ٢,٢أ٢,٢ج-أ٢,٤أ ب٢,٥ح- ھـ١,٣ج-أ٢,٤أ ب٢,٥األبیض٦ أ٢,١ھـ-ب١,٩د-أ٢,٣ج-أ٢,٣أ٢,٨ز-ج١,٥األصفر
عند نھایة 

عمرھا
ج١,٣ز ح٠,٧و-ب١,٧ھـ-ب١,٨ز-ب١,٦ز ح٠,٧األبیض

ب١,٢ ج١,٢ح-و٠,٨و-ب١,٧ح- ھـ١,٣ز-ب١,٦ح٠,٥األصفر

تداخل المدة
و

م النمومنظ

ج-أ٢,٢أ ب٢,٣د-أ٢,٢د-ب٢,٠د٣١,٥

الصنفاستجابة د-أ٢,١أ ب٢,٤د-ب١,٨أ٢,٦د-ب٦٢,٠
عند نھایة
ھـ٠,٨د-ب١,٧د١,٥ج د١,٦ھـ٠,٦عمرھا

تداخل 
والصنف

منظم النمو

أ١,٧د-ب١,٧أ ب٢,١د-ب١,٦ج-أ١,٨ج د١,٥األبیض

أ١,٩د-ب١,٧أ ب٢,١أ ب٢,٠أ٢,٣د١,٢راألصف

ب١,٧أ٢,١أ ب١,٨أ٢,١ج١,٤تأثیر منظم النمو
(%)تركیز الفركتوز 

أ٤,١د ھـ٢,٦ط-د٣,١ن-ك١,٤و-ج٤,٠ن-ي١,٧ي-و٢,٨األبیض٣ أ٥,٧ج د٤,٤ط٣,٢ط- ھـ٣,٠أ١٣,٢ج٤,٦األصفر

ب٣,٣ب٣,٦ج٤,٦ك- ز٢,٦ن-ي١,٧م-ط٢,٠ب٧,٢األبیض٦ ج د٣,٠ط-د٣,٢ط-د٣,٢م ن٠,٧ز-ج٣,٨ھـ-ج٤,٣األصفر
عند نھایة 

عمرھا
ب ج٣,٤ھـ-ج ٤,٢ل-ح٢,٣ن٠,٦ل- ط ٢,١ب٨,٠األبیض

ج٢,٨ ھـ٢,٣ج٤,٦ن-ي١,٧ن٠,٦ن-ل١,٣ح-ج٣,٤األصفر

تداخل المدة
و

منظم النمو

ج د٣,٧و ز٢,٣د ھـ٣,٥أ٧,٤ھـ-ج٣٣,٧

استجابة الصنف ج د٣,٩ھـ و٢,٩ح ط١,٢ھـ و٢,٩ب٦٥,٧
عند نھایة
ج٤,٤ز ح٢,٠ط٠,٦ز ح١,٧ب٥,٧عمرھا

تداخل 
الصنف و
منظم النمو

ب٣,٢ب٣,٩ج د٢,١ج د٢,١د١,٩أ٦,٠األبیض

أ٣,٧ب٤,٠ج٢,٧د١,٤أ٦,١ب٤,١األصفر
ب٤,٠ج٢,٤د١,٨ب٤,٠أ٥,٠تأثیر منظم النمو

%.٥احتمال تحتالقیم ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود

نمووالمعاملة ات ال نظم م لغم٢٥ب /م
أ٣بعد %٧,٤الزھریة على أعلى تركیز للفركتوز إذ بلغ 

وسجلت اقل , GA3لتر /ملغم٥٠عند انتھاء العمر المزھري بعد معاملة األزھار بتركیز % ٠,٦
لغم٥٠عند مع% ١,٤ , GA3لتر /م

.GA3لتر /ملغم٢٥أیام من المعاملة بتركیز ٣بعد % ١٣,٢
ویمكن أن تفسر ھذه ي عمرھا المزھري معنویا،إلى أن األصناف لم تتباین ف) ١(وتشیر البیانات في الجدول 

الظروف البیئیة السائدة في الحقل التي نمت تحتھا النباتات األم، وكذلك ا لعوامل عدیدة أھمھاالنتیجة وفق
م والذي ٢+ ١٠الظروف السائدة في المختبر عند قیاس العمر المزھري، إذ بلغت درجة حرارة المختبر 

، ولكن من البیانات المتحصل علیھا في الجدول أعاله والتي تشیر المزھري لألزھارمر أدى إلى طول مدة الع
إلى تداخل الصنف مع تراكیز منظمات النمو، یالحظ وجود فروق معنویة بین قیم المعامالت المختلفة، وتؤكد 

ھري النتائج المتحصل علیھا من أن العمر المزھري للصنف األبیض كان أطول معنویا من العمر المز
إلى أن مستوى السایتوكاینین) ٢٠٠٢(El-Sakaوقد تفسر ھذه النتیجة وفقا لما ذكره , للصنف األصفر

مراجعة البیانات كذلك عند, والجبرلینات كانت منخفضة في األصناف قصیرة العمر في مقابل الطویلة العمر
لرطب ولم تسجل فروقاً معنویة بین الخاصة بحجم الماء الممتص وبنسبة التغیر بالوزن ا) ٢و١(في الجدولین 

القیم المتحصلة لكلي الصنفین، ولكن من مراجعة بیانات التداخالت الثنائیة یمكن القول أن األصناف اختلفت 
إلى أن أزھار الصنف األبیض إنمازت بنسبة التغیر ,فیما بینھا معنویا في العدید من قیم التداخالت المختلفة

) ٢٠٠٣(Goszczyskaو Wawrzyczakأزھار الصنف األصفر، وقد بین في قطر الزھرة معنویا عن 
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وتشیر البیانات في , أن ھناك اختالفات في أقطار األزھار خالل العمر التنسیقي ألزھار الورد المقطوفة
إلى أن األصناف اختلفت فیما بینھا في محتواھا من سكر الكلوكوز في األزھار، إذ احتوت ) ٣(الجدول 

ف األصفر كمیة اكبر معنویا في حین لم یتباین الصنفان في محتواھما من سكر الفركتوز، وان أزھار الصن
، SteponkusوKaltaler(ذلك قد یعود إلى نوع السكر المنقول والمخزون في أنسجة البتالت والنبات 

ند انتھاء ، وان تركیز الكلوكوز والفركتوز قد انخفضا إلى مستویات متقاربة في كلي الصنفین ع)١٩٧٦
العمر المزھري باستثناء احتواء ساق الزھرة على كمیة اكبر معنویا في أزھار الصنف األصفر دون 

. األبیض
BAلتر و /ملغم٥٠بتركیز GA3القرنفل المقطوفة بـ إزھارمعاملة أنإلى)١(تشیر البیانات في الجدول و

الدراسات أشارتالمزھري بشكل معنوي، وقد راألزھاعمر إطالةإلىأدىلتر قد /ملغم٤٠و ٢٠بتركیز 
Deو Macleanتفسیرات متباینة فقد ذكر إلىوالبحوث  Dolph)المقطوفة األزھارمعاملة أن) ١٩٦٢
یثبط التنفس وبالتالي یعیق تطور أدنیننزایل ببالChrysanthemumوالداؤودي Carnationللقرنفل 

السایتوكاینینات لیس طبقا لتثبیط تأثیرأن) ١٩٦٥(Ballantyne، في حین ذكر األزھارالشیخوخة في 
بین قدالنوویة، وواألحماضیض البروتینات توكاینین على أالسایتأثیرالتنفس ولكن من الممكن من خالل 

Mayak وHalevy)السایتوكاینینات تعمل على تشجیع سحب الماء أنا، فقد ذكرأخرىأسبابا) ١٩٧٠
بطاء العملیات المتعلقة بالشد والشیخوخة تین ھو إالكاینتأثیرفان وھكذا) ٢و١الجداول(ت وبالتالي نمو البتال

ویقل الوزن الجاف مع المحافظة على التوازن المائي في الزھرة وزیادة انتفاخیة RNaseالزیادة في نشاط (
كان محتواھا من الوردأزھارأنن الحظا اللذی) ١٩٧٢(HalevyوMayakكل من، ویؤید ذلك)البتالت

الورد في العمر أزھار، ولكن انحدر وبشكل شدید مع تقدم األزھارعند تفتح أقصاھاالسایتوكاینینات على 
إنتاجلنشوء الشیخوخة بزیادة بدایةفي مستوى السایتوكاینین قد یبدو ھذا االنحدار أن، وبینا األمعلى النبات 

إنتاجتأخیرإلىتؤدي BAالمعاملة بـ بان) ١٩٧٦(Hansonو Kende، ومما یؤكد ذلك ما ذكره األثیلین
غیر التنفس ھي التي تؤثر في أخرىعملیات فسلجیة أن) ١٩٧٧(Eisingerذكر أخرىومن جھة ,األثیلین
في المحافظة على نفاذیة قد تلعب السایتوكاینینات دوراً إذالقرنفل بعد معاملتھا بالسایتوكاینین، أزھار

النوویة، وان وجود تركیز مثالي من واألحماضیض البروتین ة والتوازن المائي وألویالخاألغشیة
وآخرونBuflerوالحساسیة لھ األثیلینإنتاجالسایتوكاینینات قد یزید العمر المزھري من خالل تقلیل 

أزھاراللذین ذكروا بان بدایة الشیخوخة في ) ١٩٨٥(وآخرونCookكل منذلكأیدوقد ,)١٩٨٠(
-1وكذلك الزیادة في مستویات مركب األثیلینإنتاجالقرنفل المقطوفة تتمیز بالزیادة الكبیرة في 

aminocyclopropane 1-carboxylic acid ACC, السایتوكاینین ومنھا أنإلىالدراسات أشارتوقد
یتوكاینین الداخلي قد نسجة زھرة القرنفل لھ، وان السافضال عن حساسیة أاألثیلینن بناء ین یقلل متالكاین

یشارك في التنظیم الطبیعي للشیخوخة، وان ھذا االفتراض دعمھم بالقول بان مستویات السایتوكاینینات 
Ethyleneنزیم بالسایتوكیانینات تقلل من نشاط إن المعاملةل مع تقدم البتالت بالعمر، وظھر أالداخلیة تق

Synthetaseأدنیننزایل ، وھكذا فان المعاملة المسبقة بالبBA من قابلیة زھرة % ٩٠ینتج عنھا اختزال
وآخرونMorأكد، وقد )١٩٨٢، Eisinger(أثیلینإلىالمجھز خارجیا ACCتحویل علىالقرنفل 

وآخرونYakimovaوفي ھذا المجال ذكر . ھذه النتائجمثل ) ٢٠٠٠(وآخرونTavernerو ) ١٩٨٣(
مثل لألثیلینالحساسة األزھارفي األثیلینأیضما یشجعان كالھStressالشیخوخة والشد أن) ١٩٩٧(

والحظ عدد من الباحثین ,أخرىأیضیةتطور تفاعالت إلىقود قد یاألثیلینالقرنفل، وھكذا فان تثبیط تطور 
المحتملة ألسبابھاوفقا (األزھارالمائي في التوازننتیجة اختالل األزھارظروف الشد التي تتعرض لھا أن

، وان المعامالت التي تكبح )١٩٧٣، Hsiao(ولین الحر بسرعة برزیادة كمیة الإلىتؤدي ) كورة سابقاالمذ
العوامل التي تشجع الشیخوخة تشجع تراكم في حین تثبط تراكم البرولین، أنھاتؤخر الشیخوخة یظھر أو

مقاومة الخلیة لفقدان البرولین قد یشترك في زیادةإن) ١٩٨٦(Faragherو Mayakالبرولین، وقد ذكر 
من ذلك فقد ذكر وأكثرالماء بثبات تركیب فوسفولبیدات الغشاء الخلوي وتمنع فقدان االلكترولیتات، 

Rudolphأواإلنزیماتالبرولین یعمل كمواد ذائبة غیر سامة لھا وظیفة حمایة إن) ١٩٨٦(وآخرون
Cockshullو Jeffcoatالحظ و). ١٩٩٧، وآخرونα-amylase )Yakimovaإنزیمالسیما ونشاطھا 

أنافتراض إلىالكامل وقد قادھم ذلك اإلزھارمستوى الجبرلین الداخلي ینحدر بشدة قبل أن) ١٩٧٢(
و Saksالحظ بینماتقلیل مستوى الجبرلین قد تشجع من الشیخوخة، إلىالتغیرات في الزھرة التي تؤدي 

Van Staden)١٩٩٢ ( وSaksوآخرون)الفتیة بحامض الجبرلیك األزھارمعاملة أن) ١٩٩٢GA3 قد
في األثیلینغاز إنتاجكان بسبب اختزال في مستوى التأخیرالقرنفل وان ھذا أزھارمن شیخوخة أخرت
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والمرتبطة بشكل طبیعي Sleepinessالزھرة وبذلك سوف تستمر الزھرة متفتحة بدال من التفافھا النموذجي 
)١٩٩٣(Van Stadenو Saksو )١٩٩٢(وآخرونSaksأكدوقد ,األزھارفياألثیلینإنتاجزیادة ب

القرنفل ویحور من العالمات النھائیة النتھاء العمر المزھري من أزھاریؤخر شیخوخة GA3أنعلى
انتقلیل معدل الفقدإلىتؤدي GA3المعاملة بـ أنوذكروا shrivelingانكماش البتالت إلىالتفاف البتالت 

أنالمقطوفة، وھذا یدل على لألزھاركالكالیمكتیرلوزن الرطب والذي یبدأ مبكرا خالل مرحلة ما قبل في ا
GA3 مثل األخرىتشابھھ في فعلھا المركباتSTS تؤثر في بعض فإنھااألزھارالتي تؤخر شیخوخة

تكون للبتالت ذإ) ١٩٨٠، Dimallaو Van Staden(كالكالیمكتیرإلىالعملیات التطوریة والتي تقود 
وتقلیل فقد الماء من البتالت والتي تكون تأخیرھو GA3قدرة ضعیفة في استخدام الماء المتوفر وان فعل 

Borochovأشارفي مراحل مبكرة، في حین لألزھارالخلویة األغشیةمترافقة مع االختزال في نفاذیة 
ء البروتینات والتي تؤثر في التغییر في نفاذیة شیخوخة البتالت مرتبطة بانحدار بناأنإلى)١٩٨٦(وآخرون
وكذلك زیادة الوزن GA3تحسین المحتوى المائي للبتالت عند المعاملة بـأنومن الجدیر بالذكر. األغشیة
قد یكون وفقا لتشجیع أوسبب زیادة كمیة النشا الذائب وزیادة مستوى السكریات الذائبة القد یكون الرطب

، Mulliganو Patrickو ١٩٨٦، وآخرونAloni(ر المباشر للكاربوھیدرات النقل المباشر وغی
الزیادة المعنویة في نسبة التغیر بقطر الزھرة وكانت على إلى) ٢(وتشیر البیانات في الجدول ).١٩٨٩
على زیادة في ) ٢٠٠٠(وآخرونOgale، وقد حصل GA3لتر /ملغم٢٥عند استخدام التركیز أقصاھا
أن، وبینوا %٤٠وكان مقدار الزیادة یعادل Portulaca grandifloraنفین من النزناز صأزھارحجم 
تفسر وفقا أنیعتمد على المرحلة التطوریة للزھرة عند المعاملة، وذكروا بان ھذه النتیجة یمكن GA3تأثیر

یا واستطالتھا السبب في اتساع الخالأن) ١٩٩٣(Brockوبین. یا واتساعھافي استطالة الخالGA3لدور 
على تراكم الذائبات في الخالیا فضال عن زیادة لیونة تأثیرھماكان من خالل GA3عند المعاملة بالكاینتین و 

: علیھ نسبة الجبرلینیسیطراألوراقتطور اتساع أن) ١٩٨٤(Horganوقد اقترح ,جدران الخالیا
رنت مع نسبة التغیر بقطر تغیر بالوزن الرطب اقتنسبة الأن) ٢(وتشیر البیانات في الجدول.السایتوكاینین

ولكن یالحظ االنخفاض أیام٤بعد أقصاھاالزیادة إذ بلغتازدادا بعد مرور یومین من القطف الزھرة إذ
األزھاربمخزون متأثراالمعنوي للوزن الرطب وقطر الزھرة عند انتھاء العمر المزھري والذي قد یكون 

) ٤و٣(من القطف الجداول أیام٣بعد أقصاهوسیقانھا كان على األزھارمحتوى أنیالحظ إذمن السكریات 
.عند انتھاء العمر المزھريأدناھاإلىولكن انحدرت تلك القیم 
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ABSTRACT
This experiment was carried out in the Horticulture Department, College of

Agriculture and Forestry, Mosul University, on Dianthus caryophyllus plants CVS.
Jeanne Dionis Blano (white flower) and Marie Chabaud Jaune (yellow flower), to
investigate the effect of pulsing treatments of the flowers of two cultivars at two
concentrations of gibberellic acid (GA3) 25 and 50 mg/liter and two concentrations
of 6-Benzyaminopurine (BA) 20, 40 mg/liter in addition to control, on flowers vase
life. The Factorial Experiment was conducted with Completely Randomized
Design. Each treatment replicated three times with 9 flowers. The results were
summarized as follows: Flowers treated with GA3 at 50 mg/liter and BA at 20 or 40
mg/liter gave significant higher values of vase life 19.0, 19.3 and 19.2 days,
respectively. While flowers treated with 40 mg/liter manifested best results of water
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uptake, the increase in fresh weight and flower diameter percent. After 4 days from
cutting flowers manifested higher significant values of changing in fresh weight
flower diameter percent, while, glucose and fructose concentration decreased to a
lowest significant values at final stage of vase life. The results showed that higher
percent of increase in flower diameter recorded after 4 days from cutting 136.1%
for white flowers cultivar when treated with 20 mg/liter BA and 139.4% for yellow
flowers cultivar when treated with 25 mg/liter GA3.While at the end of vase life the
flower diameter reduced to lower values 95.2 and 92.0% for yellow flower cultivar
at control and 50 mg/liter, respectively.
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