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الجربیرا ة في العمر التنسیقي لنورات نبات البنزایل أدنین والسایكوسیل وبعض المحالیل الحافظتأثیر 
Gerbera jamesonii  

  عمار عمر األطرقجي   ھالة شاكر ستار 
  جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق

  
  الخالصة

  Estafette: ھما Gerbera jamesoniiت الجربیرا أجریت الدراسة على صنفین من نباتا
نوراتھ صفراء، بھدف دراسة تأثیر الرش بتراكیز مختلفة من  Essandreنوراتھ حمراء وصنف 

% ١٠الماء المقطر أو محلول : وأربعة محالیل حافظة ھيمنظمي النمو  البنزایل أدنین والسایكوسیل 
أو محلول  (hyroxyquinoline sulfate-8 )لتر / HQS-8ملغم ٤٠٠سكروز أو محلول حاوي 

، نفذت التجربة العاملیة باستخدام التصمیم العشوائي HQS-8لتر /ملغم ٤٠٠سكروز مع % ١٠حاوي
وقد أشارت النتائج إلى أن نورات الصنف األحمر بلغ الكامل بثالثة مكررات وأربع نورات للمكرر، 

لنورات الصنف األصفر، وان رش النباتات األم  یوماً  ٨,٦٨یوماً في مقابل  ٩,٥٧عمرھا التنسیقي 
یوماً، إجماال یمكن  ٩,٨٤قد أدى إلى إطالة العمر التنسیقي للنورات إلى  BAلتر /ملغم  ٢٥٠بتركیز 

للصنف األحمر و  BAلتر /ملغم  ٥٠٠أو  ٢٥٠القول أن النورات المأخوذة من نباتات رشت بتركیز 
بقیت  HQS-8في محلول یحتوي على السكروز و  للصنف األصفر وحفظت BAلتر /ملغم  ٢٥٠

یوماً، على التوالي وسجلت اقل القیم  ١٠,٠٠و  ١٠,٥٠و  ١٢,٥٠صالحة للتنسیق مدة أطول وبلغت 
  .لفقدان الوزن فضال عن أن النورات لم تنحن حواملھا لحین انتھاء العمر التنسیقي

  
  المقدمة

 المركبةأحد أفراد العائلة  Bolus ex. Hook f  Gerbera jamesonii.یعد نبات الجربیرا 
Asteraceae  والذي یطلق علیھ باإلنكلیزیة ،Barberton daisy أوTransvaal daisy Bailey)  ،

سم مفردة أو نصف  ١٢–٥األزھار في نورة ھامة یصل قطرھا عشبي معمر، وھو نبات ) ١٩٦٩
سم، وتكون  ٤٠–٥ما بین  طولھ یتراوح  scapeمزدوجة أو مزدوجة، وتحمل على حامل نوري 

یمكن أن تبقى األزھار  أھمیة كبیرة كأزھار قطف إذ یعد النبات ذاو، النورات ذات ألوان عدیدة 
 ظروف اإلنتاج والتداول بشكل صحیحعند مراعاة  یوماً  ١٤أكثر من ي المزھریة المقطوفة ف

)Cockshull ،١٩٨٥(.  
حساسة ھي فكبیر بظروف ما بعد الحصاد كل مدة حیاة أزھار الجربیرا بعد القطف بش تتأثر

عندما یظھر وتقطف األزھار  ،للجاذبیة األرضیة والضوء والتلوث البكتیري لمحلول ماء المزھریة
م لمدة ال تزید ° ١–ألزھار القرصیة وتخزن على درجة حرارة صفرفي الصف األول والثاني ل اللقاح

 Teixeira da Silvaفي حین أشار  ).٢٠٠٠وآخرون، Gibson و١٩٩٧   ، Gast ( عن أسبوع
یؤدي إلى انحناء الحامل النوري  من النضج أن قطف نورات الجربیرا في مواعید مبكرة إلى )٢٠٠٣(

   .متھا التنسیقیةأسفل الزھرة مباشرة، مما یعني فقدان قی
لمائي المادة األساس في حفظ األزھار المقطوفة الحیة، وذلك العتمادھا على التوازن ا یعد الماء

بین كمیة الماء الممتصة من القطع السفلي للساق وكمیة الماء المفقودة بالنتح، ویحدث الذبول عندما 
  تصبح كمیة 

الماء المفقودة اكبر من الممتصة، إذ قد یعاق امتصاص الماء بفعل تراكم الكائنات الحیة الدقیقة في 
قیقة فضال عن انسداد األوعیة الناقلة أو منطقة أوعیة الخشب أو تحلل األوعیة الناقلة بفعل الكائنات الد

 Mayak١٩٧٩ و  Mucilage )Halevyالقطع ببعض المواد مثل االصماغ وبعض المواد المخاطیة 
وإن النقص في امتصاص الماء یقود إلى الذبول وحصول الشد ) ٢٠٠٢وآخرون،  Van leperenو 

( قبل نضج األزھار وبالتالي یسرع من شیخوختھا الذي یؤدي إلى زیادة إنتاج األنسجة لألثیلینالمائي 
Paulin  ،١٩٨٥وآخرون.(  

  

  .مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول
   ٢٠٠٧/ ١١/  ٢١وقبولھ  ٢٠٠٧/ ٦/١١ حث الب تسلمتأریخ 
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ما بعد الحصاد، إذ تعد  تلعب السكریات دورا ھاما في الحفاظ على نوعیة األزھار خالل مدةو
وآخرون،  Monteiro( إلنتاج الطاقة الالزمة في األیض للكاربون المستخدم المصدر الرئیسي 

تجھیزھا بنواتج البناء الضوئي وینحصر ذلك بالكمیة ف األزھار فانھ سوف یتوقف ، وبعد قط)٢٠٠٢
المحدودة المصنعة في المجموع الخضري المقطوع مع األزھار، وان ذلك قد یؤدي إلى فشل تفتح 

وآخرون،  Van der Meulen-Muisers(  و قصر مدة حیاة األزھار بعد القطفالبراعم الزھریة أ
بإضافتھا إلى محلول حفظ  ، وان احد الطرق لمعالجة مشكلة محدودیة تجھیز السكریات ھو)٢٠٠١

قبل استخدامھا بمحلول سكري  أو إجراء معاملة مسبقة لألزھار المقطوفة Holding solutionاألزھار
، ویختلف التركیز األمثل من السكروز )٢٠٠٢وآخرون،  pulse treatment)Redmanقصیرة لمدة

ز العالیة تستخدم المستخدم ألزھار القطف وفقا لطریقة المعاملة ونوع األزھار، مع مالحظة إن التراكی
، Mayak و  Halevy(  )المعاملة المستمرة(  قصیرة والتراكیز القلیلة لمحالیل الحفظ للمعاملة لمدد

١٩٧٩.(  
-8 (HQS-8)ومن بینھا Germicidesتضاف إلى المحالیل الحافظة مبیدات حیویة و

hydroxyquinoline sulphate  والتي تستخدم للسیطرة على نمو البكتریا والخمائر والعفن، وھذه
الكائنات الحیة تؤذي األزھار المقطوفة بإنتاجھا االثیلین أو تسد أوعیة الخشب بزیادة عدد مستعمراتھا 

 (ھار للدرجات الحراریة المنخفضة فضال عن زیادة حساسیة األز toxinsبإنتاجھا مواد سامة أو 
Gast ،١٩٩٧( وبین ،Amariutei  وآخرون)أن معدل التنفس والوزن الرطب والعمر ) ١٩٩٥

بل معاملة المقارنة والسكروز كان اكبر في مقا HQS-8لنورات الجربیرا المحفوظة في  التنسیقي
ظت في المحلول وأشار إلى أن الخالیا المأخوذة من لسین أزھار الجربیرا عندما حف ،)الماء فقط(

مقابل معاملة المقارنة التي أظھرت ) عضیات الخلیة(حافظت على تراكیبھا الدقیقة الحافظ أعاله 
) ٢٠٠٥(Hassanودرس  ،التنسیقيأیام من العمر  ٨مراحل متقدمة من التحطم لتلك التراكیب بعد 

  Assoصنف   Dianthus caryophyllusبة األزھار المقطوفة لنباتات القرنفل استجا
 Rosa hybridaوالورد   regan Sunny صنف      Chrysanthemum morifoliumوالداؤودي

وبتراكیز مختلفة لكل منھم، فالحظ أن المعاملة  STSو  HQS-8بالسكروز و المعاملة  ،Amorصنف 
بقاء  لتر سكروز، أدت إلى إطالة مدة/غم ٥٠لتر متداخال مع /ملغم ٤٠٠وبتركیز  HQS-8بمحلول 

٪ ١٤,٤٥٪ ألزھار القرنفل في مقابل ٣,٤١قلت نسبة الفقد بالوزن إلى و أزھار القرنفل والورد معنویاً،
و  ٦,٢٥في حین قلت في أزھار الداؤودي إلى  قارنة وذلك عند استخدام المعاملة أعاله،لمعاملة الم

لتر سكروز على التوالي في مقابل /غم ٥٠+لتر/HQS–8 ملغم ٤٠٠و  ٢٠٠خدام ٪ عند است٤,٢
المستخدمة تأثیراً  HQS-8٪ لمعاملة المقارنة، وكان إلضافة السكروز إلى جمیع مستویات ٨,٩٢
   .في تقلیل فقدان وزن أزھار الورد ایجابیاً 

وخة ویمنع الشیخ یثبط التنفس BAإن البنزایل أدنین ) ١٩٦٢( DeDolphو  Macleanوذكر 
للورد  التنسیقيإن الكاینتین قد أطال العمر ) ١٩٨٣( Bakerوقد بین  .في أزھار الداؤودي والقرنفل

المنزوعة األوراق وان السبب األولي في ذلك ھو تشجیع سحب الماء من قبل سیقان األزھار ونمو 
یره الالحق ھو إبطاء العملیات ، أما تأث)إذ تقطف أزھار الورد عندما تكون البتالت ملتفة(البتالت 

وتدیم انتفاخ خالیا البتالت ) ونقصان الوزن الجاف RNaseزیادة نشاط (المتعلقة بالشد والشیخوخة 
بان العملیات التي تقود إلى الشیخوخة تعاق باستخدام ) ١٩٩٦( Arteca فقد بین ،لمدة أطول

فیل من التحطم اق والحفاظ على الكلوروالسایتوكاینینات التي تكون مسؤولة عن تأخیر انفصال األور
وقد كشفت االختبارات عن انحدار  التي تقل خالل مرحلة الشیخوخة، RNAو ومستویات البروتین 

مستویات السایتوكاینین الداخلي عند مرحلة شیخوخة بتالت القرنفل إلى مستویات قلیلة وبشكل فجائي 
أن و زدیاد مستویات االثیلین الداخلي،تتزامن مع افي المرحلة التي تسبق مرحلة الكالیمكترك والتي 

لما یحدث مستویات الجبرلینات ونشاطھا یقل قبل أو خالل مرحلة الشیخوخة وبشكل مشابھ 
قد یزداد قبل أو خالل مرحلة الشیخوخة وان ھذا الھرمون یعمل كمحفز  ABAللسایتوكاینینات، وإن 

  .ت واالوكسیناتاینینات والجبرلیناالختزال مستویات السایتوك
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إلى انھ یمكن تأخیر الشیخوخة في ) ١٩٦٥( Wittwerو  Halevyومن جھة أخرى أشار  
األزھار المقطوفة أو أعضاء أخرى في النباتات باستخدام معوقات النمو ومن بینھا السایكوسیل، وبین 

Baker )ار القرنفلإن إضافة االالر إلى محلول حفظ األزھار أطال العمر التنسیقي ألزھ) ١٩٨٣.  
النباتات األم للجربیرا بتراكیز مختلفة من البنزایل أدنین  ةتأثیر معاملتھدف التجربة إلى دراسة 

  .یاة النورات بعد القطففي ح الحافظةالمحالیل واستخدام بعض والسایكوسیل 
  

  وطرائقھ البحث مواد
، جامعة الموصل/غاباتأجریت الدراسة في قسم البستنة وھندسة الحدائق في كلیة الزراعة وال

قطر  جمعت النورات من نباتات مزروعة في أصص فخاریة .٢٠٠٦للمدة من شباط وحتى تموز عام 
 ،لفة لجمیع النباتات بشكل متماثلأجریت عملیات الخدمة المختوقد  .ونامیة في بیت بالستیكي سم٣٠

لتر من / Nملغم ١٥٠ محلول حاوي علىأسبوعان من /أصیص/مل ١٠٠سمدت جمیع النباتات بمقدار و
أسبوعان من سماد السوبر فوسفات /أصیص/مل ١٠٪ كما سمدت النباتات بمقدار ٤٦سماد الیوریا 

أسبوعان من سماد /أصیص/مل ١٠أسبوعان و/أصیص/Pغم  ١٣,٠وبمقدار P2O5٪ ٤٧ –٤٥الثالثي 
ان، أسبوع/أصیص/Kغم  ٠,٥٥وبمقدار  K2O٪ ٥٢–٤٨الحاوي على  K2SO4كبریتات البوتاسیوم 

 .AL–Qawafel Ind(من إنتاج شركة   Micronate 15فضالً عن ذلك فقدت سمدت النباتات بسماد 
Agr. est./شھر رشاً على المجموع الخضري، إذ رشت /لتر/غم ٠,١٢٥، وقد استخدم بتركیز )األردن

  ).٢٠٠٦،  Kessler(نبات/مل ٢٥النباتات لحد البلل بمقدار 
نة في الدراسة بین صنفین لنباتات تمت المقارإذ  األصناف :ةاشتملت الدراسة العوامل التالی

ذي األزھار الحمراء  Estafette: ھما  .Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook f الجربیرا
استخدم في الدراسة منظم النمو  :الرش بمنظمات النمو، وذي األزھار الصفراء Essandreوالصنف 

  البنزایل أدنین
6–Benzylaminopurine )BA  (لتر وكذلك /ملغم ٥٠٠و ٢٥٠بثالث مستویات ھي  صفر و

 و ٥٠٠بتراكیز  ) CCC(  [trimethylammonium chloride (chloro-ethyl-2)]السایكوسیل 
في الصباح الباكر، وجرت رشة ثانیة  ٢٠٠٦شباط  ٢١، نفذت عملیة رش النباتات في لتر/ملغم ١٠٠٠

، وبذلك اشتملت الدراسة خمسة مستویات من ن الرشة األولىم أسبوعینلمنظمات النمو المذكورة بعد 
نبات، /مل ٣٠منظمات النمو، إذ تم معاملة النباتات رشاً على المجموع الخضري لحد البلل باستخدام 

محلول الرش، وأربعة محالیل حافظة  إلى) بضع حبات من مسحوق الغسیل(بعد إضافة مادة ناشرة 
-hyroxyquinoline sulfate) (8-8+٪ ، ماء مقطر١٠سكروز + طرالماء المقطر، الماء المق: ھي

HQS 8+٪ ١٠سكروز + لتر، ماء مقطر/ملغم ٤٠٠-HQS لتر، نفذت التجربة العاملیة /ملغم ٤٠٠
األصناف وتراكیز منظمات النمو والمحالیل الحافظة باستخدام التصمیم العشوائي : بثالثة عوامل ھي

بثالثة  The Factorial Experiment within Completely Randomized Designالكامل 
مكررات وأربع أزھار للمكرر ولكال الصنفین، حیث وضعت المزھریات المستخدمة في المختبر على 

) یوم(وشملت الصفات المدروسة، العمر التنسیقي  .التیارات الھوائیةم  بعید عن °٢٥درجة حرارة 
قد الفھور عالمات تلف األزھار الشعاعیة، ولمعاملة ولحین ظحساب العمر التنسیقي للنورات منذ بدء اب

ھاء عمرھا التنسیقي وبعد انت قیم وزن النورة الرطب عند القطف تسجیلب) غم(في وزن النورة الرطب 
بحساب عدد األیام منذ قطف النورة  )یوم(النحناء الحامل النوري عدد األیام وحسب الفرق بینھما، و

 ،)١٩٩٦( SASأجري التحلیل اإلحصائي بالحاسوب باستخدام برنامج  .لنوريوحتى انحناء حاملھا ا
  .٪٥وتم اختبار النتائج حسب اختبار دنكن المتعدد المدى تحت مستوى احتمال 

  
  والمناقشة النتائج

 أطولأن نورات الصنف األحمر بقیت مدة  إلى) ١(تشیر نتائج الجدول  :)یوم( عمر النورات التنسیقي
، وأدت رات المأخوذة من الصنف األصفریوماً للنو ٨,٦٨یوماً في مقابل  ٩,٥٧حة للتنسیق صال معنویاً 

تنسیقي  لتر إلى الحصول على أطول عمر/ملغم ٢٥٠معاملة النباتات األم بالبنزایل أدنین بتركیز 
لیھ یوم أمكن الحصول ع ١٠,٥٥، وتشیر النتائج إلى أن أطول عمر تنسیقي یوماً  ٩,٨٤للنورات إذ بلغ 

 قیمالوالتي اختلفت معنویاً مع جمیع  HQS-8عند حفظ النورات في محلول حاوي على السكروز و 
بقائھا صالحة تنسیقیاً  یزت نورات الصنف األحمر بطول مدةموقد ت .لمحالیل األخرىا المتحصلة من

اتات األم یوماً عند رش نب ١٠,٧٥تحت المستویات المختلفة من منظمات النمو، وكانت أطولھا مدة 
وأمكن الحصول على أطول عمر تنسیقي لنورات الصنف األحمر . BAلتر/ملغم ٢٥٠بتركیز 
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إلى أن حفظ  وتشیر النتائج .HQS-8واألصفر عندما حفظت في محالیل حاویة على السكروز و
قد أطال من عمر النورات التنسیقي بغض النظر  HQS-8النورات في محلول حاوي على السكروز و

 ٢٥٠أخذت من نباتات رشت بتركیز  عندما اً ز منظم النمو المستخدم، ولكن أطولھا بقاءعن تركی
 ٢٥٠أن نورات الصنف األحمر المأخوذة من نباتات معاملة بتركیز تشیر النتائج إلى و .BAلتر/ملغم

 ١٢,٥٠بقیت صالحة للتنسیق  HQS-8ثم حفظت في محلول حاوي على سكروز و BA لتر/ملغم 
یوماً لنورات الصنف األحمر غیر المعاملة بمنظمات النمو والمحفوظة في الماء  ٦,٦٢بل یوماً في مقا

یوماً عندما حفظت في  ١٠,٠٠–٩,٠٠وتراوحت مدة بقاء نورات الصنف األصفر ما بین . المقطر
  .وبغض النظر عن منظم النمو الذي رشت بھ النباتات األم HQS-8المحلول الحاوي على السكروز و 

أن إضافة السكروز إلى المحلول ) ٢(تشیر النتائج في الجدول  :الحامل النوري النحناءیام عدد األ
الحافظ أدى إلى عدم انحناء الحامل النوري ولحین انتھاء العمر التنسیقي، ومن جھة أخرى أدى إضافة 

8-HQS  ًتظھر النتائجو .یوماً قبل انحنائھا ٧,٦٠في محلول الحفظ إلى بقاء النورات مدة أطول معنویا 
لتر بقیت أطول /ملغم ٥٠٠أن نورات الصنف األصفر المأخوذة من نباتات رشت بالسایكوسیل بتركیز 

یوماً لنورات الصنف األحمر المأخوذة من نباتات رشت  ٦,١٢قبل انحنائھا في مقابل یوماً  ٧,٣٧مدة 
، BAلتر/ملغم  ٢٥٠وكذا نورات الصنف األصفر التي رشت بتركیز  CCC لتر/ملغم  ٥٠٠بتركیز 

ً  ٧,٦٠لمحلول الحفظ إلى إطالة مدة بقاء النورات قبل انحناءھا معنویاً  HQS-8وأدت إضافة   یوما
یوماً عند حفظ نورات الصنف األحمر واألصفر في الماء  ٦,١٥و  ٥,٧٥للصنفین كالھما مقابل 

حفظ أدى إلى عدم انحناء أن إضافة السكروز إلى محلول ال ویالحظ من النتائج .المقطر على التوالي
األزھار حتى انتھاء عمرھا التنسیقي وعند أي من تراكیز منظمات النمو المستخدمة، ومن جھة أخرى 

 .ات غیر منحنیة مدة أطول معنویاً أدى عدم رش النباتات األم بأي من منظمات النمو إلى بقاء النور
لم تظھر انحناء في  كیز منظمات النموأن نورات كال الصنفین وتحت أي من ترا إجماال یمكن القول

عندما أضیف إلى المحلول الحافظ السكروز، ومن جھة أخرى بقیت أزھار كال الصنفین  الحامل النوري
-8یوماً عندما أخذت من نباتات لم تعامل بمنظمات النمو وحفظت في المحلول الحاوي على  ٨,٧٥مدة 

HQS اً عند حفظ النورات في الماء المقطر وتحت التراكیز ، في حین قلت ھذه المدة إلى أدناھا معنوی
  .المختلفة من منظمات النمو ولكال الصنفین

إلى أن نورات كال الصنفین سجلت ) ٣(تشیر النتائج في الجدول : )غم(الفقد في وزن النورة الرطب 
نباتات رشت وكانت النورات المأخوذة من  ،الفقدان في وزن النورة الرطب فروقاً معنویة في مقدار

من جھة أخرى أدى  غم،٢,٧٢األقل فقداناً بالوزن عند نھایة التجربة إذ بلغ BA لتر/ملغم  ٥٠٠بتركیز 
ذي تأثیر معنوي في تقلیل قیمة فقدان النورة  HQS-8استخدام المحلول الحافظ المكّون من السكروز و 

 إلى أن أقل القیم لفقدتشیر النتائج و .غم١,٠٥ دلوزنھا خالل عمرھا التنسیقي إذ سجلت أقل القیم للفق
غم لنورات الصنف األحمر واألصفر المأخوذة من نباتات معاملة بتركیز ٢,٧٨و ٢,٦٦الوزن بلغت 

غم ١,٦١و  ٠,٠٣للوزن بلغ  إلى أن أقل فقدالبیانات ویالحظ من  .على التوالي BAلتر/ملغم ٥٠٠
، على HQS-8عندما حفظت نورات الصنف األحمر واألصفر في محلول یحتوي على السكروز و 

غم للنورات المأخوذة من نباتات معاملة بتركیز ٠,٥٨و  ٠,٣٨بالوزن  سجلت أقل القیم للفقدو .يالتوال
، HQS-8وحفظت في محلول یحتوي على السكروز و  CCCلتر/ ملغم ٥٠٠و  BA لتر/ ملغم ٢٥٠

 لتر/ ملغم ١٠٠٠غم عندما رشت األمھات بتركیز ٨,٠٣بالوزن أقصاه  ى التوالي في حین بلغ الفقدعل
CCCأن نورات الصنف األحمر المعاملة  أظھرت النتائجو .وحفظت النورات في الماء المقطر فقط

عندما  فقد في وزن النورة الرطبسجلت أعلى  CCCلتر/ملغم  ١٠٠٠و  BAلتر/ ملغم ٢٥٠بتركیز 
 ملغم ٢٥٠ظت في الماء المقطر فقط، في حین أظھرت نورات الصنف األحمر المعاملة بتركیز حف
زیادة في  HQS-8والمحفوظة في محلول حاوي على السكروز و  CCC لتر/ ملغم ٥٠٠و  BAلتر/

  .غم على التوالي٠,٦٢و  ٠,٩٢بلغت الزیادة الوزن إذ 
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لفقد في وزنھا الرطب نسیقي للنورات وااختلفت األصناف فیما بینھا معنویاً في العمر الت
 وآخرون Ichimuraید ذلك تالفات الوراثیة بین األصناف، وأوالتي قد تعود إلى االخ) ٣و ١الجدولین(
.  Rosa hybridaعلى العمر التنسیقي ألزھار أصناف عدیدة من الورد  مفي دراستھ) ب٢٠٠٢(

الحصول على أكبر قیمة  إلىأدت  BAلتر /غممل ٢٥٠معاملة النباتات بتركیز  أنوظھر من النتائج 
في دراستھما ) ٢٠٠١( Chantrachitو  Paull ید ھذه النتیجةنویة للعمر التنسیقي للنورات، وأمع

، Alpiaia purpurataبعد القطف وكذا  andraeanum Anthurium لحیاة أزھار األنثوریوم
في تأخیر شیخوخة األجزاء النباتیة، إذ یعیق  ویمكن أن تفسر ھذه النتیجة وفقاً لدور السایتوكاینینات

في الخالیا النباتیة، ویقلل من النتروجین الذائب، ویعمل في موقع تراكمھ  RNAتحلل البروتینات و 
و  Hopkinsوقد ذكر  ،)١٩٩٥وصفي، ( على سحب المغذیات واألحماض األمینیة الحرة والسكریات 

Huner )بناءه ویحور في  بناء البروتینات، إذ یعمل على زیادة إن للسایتوكاینین دوراً في) ٢٠٠٤
وأدت المعاملة  .Polyribosomeوینعكس ذلك على زیادة محتوى الخلیة من طریقة ارتباطھ، 

لتر إلى تسجیل أكبر فقدان في وزن النورات الرطب أثناء عمرھا /ملغم ١٠٠٠بالسایكوسیل بتركیز 
السایكوسیل والمواد األخرى ذات الفعل المشابھ تسمى  دورالتنسیقي، وقد تفسر ھذه النتیجة وفقاً ل

نتیجة لوجود أدلة كثیرة على أن تأثیراتھا عكس تأثیرات  Antigibberellinبالمواد المضادة للجبرلین 
الجبرلین والذي قد یكون راجعاً إلى تثبیط البناء الحیوي للجبرلین أو للتداخل مع تأثیر الجبرلین أو حتى 

ل النشا إلى سكریات مختزلة في السیقان تحل دور الجبرلین في اختزال ھدمھ، لذلك فإناإلسراع من 
للنورات عبر تحسین التوازن المائي فیھا، مما یؤدي  التنسیقيواألزھار والتي تقود إلى تحسین العمر 

 قد یكون السبب في ذلك إلى زیادة الذائبات في الخلیة وبالتالي سحب كمیات أكبر من الماء
)Emongor  ،و ٢٠٠٤ Hopkins  وHuner ،٢٠٠٤( .  

إلى إطالة العمر التنسیقي وتقلیل  HQS-8وأدى استخدام محلول حافظ حاوي على السكروز و 
الفقد في الوزن الرطب للنورات مع مالحظة عدم انحناء أعناق النورات خالل عمرھا التنسیقي، ویمكن 

 Lukaszewskaالفسلجي، فقد الحظ  HQS-8و تفسیر ھذه النتیجة وفقاً لدور كل من السكروز 
وصلت أقصاھا عندما حفظت  "Purple Gem"أن كمیة السكریات في نورات الدالیا صنف) ١٩٨٦(

تلك  ھافي محالیل الكلوكوز بصورة مستمرة وتزامن ذلك مع أطول عمر تنسیقي للنورات، بینما قلت عن
ھا عندما غمرت في الماء أدنا إلىذه الكمیة ساعة في محلول الكلوكوز ووصلت ھ ٢٤ لمدةالتي غمست 

 بالسكروز لمدة Rosa hybridaأن معاملة أزھار الورد ) ٢٠٠٠(وآخرون  Liaoوقد بین المقطر، 
وحسن من نوعیة األزھار، وبین أن السبب في ذلك یعود إلى  التنسیقيقصیرة قد أدى إلى إطالة العمر 

اء الخلیة واستمراریة وظیفتھ شبھ النفاذة، كما أن السكر المضاف یحافظ على سالمة تركیب غش
أسباباً ) ٢٠٠٣(وآخرون  Capdeville یؤخر شیخوخة األزھار، وقد ذكرالحظوا إن إضافة السكروز 

أخرى لدور السكروز في إطالة العمر التنسیقي لألزھار، إذ انھ یجھز الطاقة للعملیات األساسیة في 
فة المایتوكوندریا والعضیات األخرى في الخلیة، فضالً عن الخلیة مثل المحافظة على تركیب ووظی

دوره في تنظیم سحب الماء والمعادن إلى أوعیة الخشب من خالل السیطرة على النتح، ومن جھة 
أن إضافة السكروز إلى محلول الحفظ یحسن من لون ) أ٢٠٠٢(وآخرون  Ichimuraأخرى الحظ 

أن ) ١٩٩٩(وآخرون  Ichimura، والحظ  Sweet pea وبزالیا الزینة Eustomaالبتالت في أزھار 
إلى محلول الحفظ أطال المدة التي یزداد فیھا الوزن الرطب  Methyl glucosideإضافة الكلوكوز أو 

و ) ١٩٨٣( Bakerلألزھار كما بینوا أن الوزن الجاف یزداد فقط عند إضافة الكلوكوز، وقد أجمل 
Ichimura )ھار القطف والتي تفسر النتائج السابقة، إن السكریات ھي أھمیة السكریات ألز) ١٩٩٨

مادة أساسیة في عملیة تنفس األزھار وبنائھا أو المحافظة على الجدار الخلوي للخلیة فضالً عن دورھا 
االزموزي، وھكذا فإن كمیتھا في األزھار المقطوفة تكون محدودة، وان إضافة السكریات مثل 

وبشكل فعال من العمر التنسیقي  لألزھار، وإن دور السكریات في  ماء الحفظ یحسن إلىالسكروز 
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إطالة عمر األزھار المقطوفة قد یكون أیضاً من خالل تحسین التوازن المائي، فضالً عن دوره في 
اتساع البتالت وتفتح األزھار نتیجة ألتساع الخالیا التي یلزمھا تدفق الماء إلى الخلیة بفعل تركیز السكر 

ویؤدي إلى تثبیط إنتاج االثیلین إذ أن األزھار المعاملة بالسكروز یزداد معدل التنفس فیھا مما العالي، 
في أنسجتھا والذي یعمل مضاداً لفعل األثیلین، ویتحسن لون األزھار من خالل  CO2یؤدي إلى تراكم 

  .تحفیز الجین المسؤول عن بناء االنثوسیانین
إطالة  إلى محلول حفظ النورات إذ أدى إلى HQS-8إضافة إلى أھمیة  المتحصلة وأشارت النتائج

تمنع تراكم  HQS-8أن المعاملة بـ وذكر ) ٢٠٠٥( Hassan العمر التنسیقي للنورات، وقد فسر ذلك
كعامل مضاد للمیكروبات  HQS-8الكائنات الدقیقة في أوعیة الخشب ویكبح انسدادھا، وھذا وفقاً لدور 

سداد الساق، كما توضح ھذه المعاملة السبب في قصر عمر النورات مما یؤدي إلى التقلیل من ان
 أكثر لكنینتكّون ) ٢٠٠٢( Leeو  Kim ت غیر المعاملة، من جھة أخرى، فقد الحظالتنسیقي للنورا

إلى أن الخالیا  اأشارو HQS-8في لحاء أزھار نبات الورد المحفوظة في محلول حاوي على 
املة لھا جدار خلوي رقیق وعدد قلیل من حبیبات النشا في مرحلة البرنكیمیة في األزھار غیر المع

، فضالً عن ذلك فقد الحظ تّكون بلورات HQS-8الشیخوخة في مقابل تلك التي حفظت في محلول 
كرویة في الجزء الداخلي من الخلیة ھذه البلورات تتراكم في جدار الخلیة وتمنع تحلل جدارھا، وعلیھ 

یمكن أن یوضح من خالل المحافظة على االنتفاخیة وبالتالي تقلیل الفقد  HQS-8فإن الدور الفعال لـ 
ید ذلك وأ ،في الوزن الرطب وكذلك الكلوروفیل، فضالً عن تقلیل فقد الكاربوھیدرات إلى أقل حد ممكن

Hussein )١٩٩٤ ( وKim  وLee )٢٠٠٢.(  
  

EFFECTS OF BENZYLADENINE, CYCOCEL AND SOME 
PRESERVATIVE SOLUTIONS ON VASELIFE INFLORESCENCES 

OF Gerbera jamesonii 
H. S.  S.  Al – Qarakolly A. O. Al - Atrakchii 

Hort. and landscape design Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq 
 

 ِ◌ABSTRACT 
The experiment was carried out on Gerbera jamesonii cv. Estafette (red 

inflorescence) and Essandre (yellow inflorescence), to investigated the effect of 
different concentrations of plant growth regulators include: Benzyl adenine 
(BA), Cycocel (CCC) in combination with four preservatives solutions which 
include: distilled water, 10% sucrose, 400 mg.l-1 8-hydroxy quinolinsulphate 
(8-HQS) and solution contain 10% sucrose+400 mg.l-1 8-HQS. The factorial 
experiment was conducted by using complete randomized design. Each 
treatment was replicated three times with four inflorescences for treatment. The 
results showed: that there were significant differences between cultivars in 
vaselife, Estafette inflorescences stay 9.57 days compared with 8.68 days for 
cv. Essandre inflorescences. On other hand, spraying the plants with 250 mg.l-1 
increased vaselife to 9.84 days. In general, the inflorescences taken from plants 
sprayed with BA at 250 and 500 mg.l-1 for Estafette cultivar and 250 mg.l-1 for 
Essandre, then holding in solution contain 10% sucrose and 400 mg.l-1 8-HQS 
gave best results 12.50, 10.50 and 10.0 days vase life, respectively, lowest 
decrease in fresh weight percent and bent neck. 
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