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 Dianthus  في العمر المزھري لصنفین من أزھار القرنفل HQS-8تأثیر السكروز و
caryophyllus  

  عمار عمر األطرقجي  حمد إبراھیممثنى م

جامعة /كلیة الزراعة والغابات /قسم البستنة  العراق/جامعة دیالى/كلیة الھندسة
  العراق/ الموصل

  
  الخالصة

 على الموصل، جامعة/كلیة الزراعة والغابات/الحدائقوھندسة  قسم البستنة التجربة في أجریت
بیضاء   أزھاره Jeanne Dionis Blanoصنفي  Dianthus caryophyllusنباتات القرنفل  أزھار

 ٢( للمعاملة بمدة قصیرةصفراء، بھدف دراسة استجابتھا  أزھاره Marie Chabaud Jauneو 
-8المعاملة المستمرة بـ  وبالتداخل مع% ١٠و ٥وصفر  بتركیزبالسكروز ) ساعة

hydroxyquinoline sulfate  (8-HQS) لتر في العمر المزھري /ملغم ٦٠٠و ٣٠٠صفر و بتركیز
بثالثة مكررات وتسَع أزھار  استخدام التصمیم العشوائي الكامللألزھار، ونفذت التجربة العاملیة ب

القیم المعنویة  بیض في تسجیل اكبرتمیزت أزھار الصنف األ :إلى اآلتيالنتائج  وقد أشارت للمعاملة،
والنسبة المئویة للتغیر بالوزن الرطب بعد یومین من القطف،  وكمیة الماء الممتصللعمر المزھري 

 ،لكلوكوز عند بدایة عمرھا المزھريفضال عن احتواء األزھار وسیقانھا على أعلى تركیز لسكر ا
قیم المعنویة للعمر إلى الحصول على اكبر ال %٥أدت المعاملة القصیرة لألزھار بالسكروز بتركیز و

قانھا عند بدایة وتركیز الكلوكوز في األزھار وسی ٣سم ١٤,٠یوماً وحجم الماء الممتص ١١,٥المزھري 
الغ في إطالة لتر التأثیر الب/ملغم٣٠٠بتركیز  HQS-8كان لمعاملة األزھار بمادة و ،العمر المزھري
، لزیادة في الوزن الرطب بعد یومین من القطفى نسبة مئویة لیوماً وأعل١١,٥ إلى العمر المزھري

لغمر لمدة قصیرة بالسكروز یمكن القول أن او سبة مئویة للزیادة في قطر الزھرة،فضال عن اكبر  ن
ى تسجیل لتر أدى إل/ملغم٣٠٠بتركیز  HQS-8ألزھار الصنف األبیض مع استخدام % ١٠بتركیز

 .أطول عمر مزھري
  

  المقدمة
ر من مواقع إنتاج القرنفل یعد قصر العمر المزھري العامل الھام المحدد لنجاح تسویق في كثی

المقطوفة من المصادر إلى أن األزھار  دوقد أشارت العدی، ) ٢٠٠٦، وآخرون Song( المحصول 
اص تصعدم قدرة السیقان على ام: األسباب المحتملة والتي منھا د أو أكثر منتشیخ وتتلف وفـقا لواح

وكذلك انخفاض أو قلة تجھیز ، نسجھ الزھرةاء مـن أوفقدان كمیة كبیرة من الم، اء بسب انسدادھاالم
فضال عن التأثیر السلبي للكائنات الدقیقة وغاز ، لدعم عملیة التنفس یدرات الالزمةالكاربوھ

   ).٢٠٠٥،  Blessingtonو  ٢٠٠٣،Teixeira da Silva(ینلاألثی
وتظھر فوائدھا من خالل تحسین ، في محالیل حفظ األزھار تستخدم السكریات وبشكل واسع

یؤدي إلى زیادة سحب الماء فضالً عن زھار المقطوفة بالسكریات إذ أن تزوید األ، العمر المزھري
دور السكریات االیجابي في المحافظة على تركیب البروتوبالزم والسیما تركیب ونشاط المایتوكوندریا 

)Pun وIchimura ،وقد اقترح أن المحتوى من الكاربوھیدرات في البتالت یلعب أدواراً ، ) ٢٠٠٣
أن معاملة أزھار القرنفل ) ١٩٩٧( وآخرون  Yakimovaذكرو ،لفة في شیخوخة األزھارمخت

بالسكروز أدى إلى زیادة قلیلة في العمر   Nasladaو Regina صنفي  D. caryophyllus المقطوفة
التي ) الماء المقطر(على التوالي في مقابل أزھار معاملة المقارنة أیام للصنفین  ٧,١و ٦,٦المزھري 

وسجلت زیادة في تركیز البرولین الحر في الیوم السابع ، أیام للصنفین على التوالي ٤,٢و  ٤,٤سجلت 
   .الصنفین بفعل المعاملة بالسكروز ولكلي

لتلف األزھار  األخرى ةتشیر العدید من الدراسات إلى أن احد األسباب الرئیسمن جھة أخرى و
وإن ، المقطوفة ھو انسداد أوعیة الخشب بحیث تصبح سیقان األزھار غیر قادرة على نقل الماء إلیھا

 Van (بتراكم مستعمرات الكائنات الدقیقة أو بسبب انحالل جدران أوعیة الخشبذلك یحدث إما 
Ieperen 8 راثیم ومن بینھاوعلى ذلك تضاف إحدى المواد القاتلة للج )٢٠٠٢  ،وآخرون-

hydroxyquinoline Citrate     
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  .البحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول
  ١٤/١/٢٠٠٩وقبولھ  ٢٠٠٨/  ٩/١١تاریخ تسلم البحث

)8-HQC (8 و-hydroxyquinoline Sulphate )8-HQS (وPhysan  ونترات الفضھSilver 
Nitrate (AgNO3) غیرھاو)Gast ،و  ١٩٩٧Bishop ،وتشترك المواد أعاله جمیعا في ، )٢٠٠٢

كما أشارت أحد ، المحلول الحافظpH وأن البعض منھا یؤدي إلى خفض  ، أنھا تقتل الكائنات الدقیقة
یكبح التحلل الكیمیائي لخالیا  الخشب  وبالتالي فان إضافة ھذه المادة سوف  HQS-8الدراسات إلى أن 

وعلى ذلك فقد ، )٢٠٠٥، Hassan(انسداد أوعیة الخشب تؤدي إلى زیادة سحب الماء من خالل إعاقة
لتر وذلك أما /ملغم٦٠٠-٢٠٠بتراكیز تتراوح من HQS-8أوصت العدید من الدراسات باستخدام 

و ١٩٩٧، (Gast )المعاملة المستمرة(أو حتى بإضافتھ إلى محلول الحفظ بالمعاملة لمده قصیرة 
Hassan ،٢٠٠٥.(  
بین المعاملة لمدة قصیرة  HQS-8بالمعاملة بالسكروز والبحوث في توصیاتھا  تتباینو

Pulsing  أو إضافتھا إلى المحلول الحافظHolding Solution  ًوكذلك في التركیز المستخدم وفقا
قد  HQS-8أن استخدام السكروز متداخالً مع ) ٢٠٠٠(وآخرون  Liaoوجد  فقد، لطریقة المعاملة

أیام في  ٧إلى  Diannaصنف  Rosa hybridaقطوفة  الورد المألزھار  أطال العمر المزھري
لین في األزھار غیر المعاملة بعد وازداد إنتاج األثی، أیام فقط ٣لوحده إذ بلغ  HQS-8 مقابل  استخدام

لتداخل كال العاملین تأثیر  وكان، الهساعات من القطف في حین قل بعد إجراء المعامالت الكیمیائیة أع٣
  .األثیلین إنتاجكبیر في تثبیط 

تھدف التجربة إلى تقویم تأثیر استخدام محالیل حافظة حاویة على تراكیز مختلفة من السكروز 
  .ألزھار صنفین من القرنفلفي العمر المزھري  HQS-8و 

 
  وطرائقھ البحث مواد

، جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة وھندسة الحدائق في التجربة أجریت
تم المقارنة بین استجابة أزھار صنفین من القرنفل ھـما إذ  :األصناف :العوامل التالیةت تملشوالتي ا

Jeanne Dionis Blano  أزھاره بیضاء وصنفMarie Chabaud Jaune ،أزھاره صفراء 
في محالیل لثالثة تراكیز من السكروز  سم١٠ بعمق  تم غمس قواعد السیقان الزھریةحیث  :السكروزو

، فضالً   Pulse treatmentلمدة ساعتین )حجم/ وزن (لتر / غم  ١٠و ٥ و) مقطرماء (مقارنة : ھي
،  Holding treatmentلمدة طویلة ): hydroxyquinoline sulfate   )8-HQS-8 بـ المعاملةعن 

 ،لتر مضافة إلى ماء الحفظ/ملغم ٦٠٠و ٣٠٠و) ماء مقطر(مقارنة : إذ استخدم بثالثة تراكیز ھي
لجمیع الصفات  HQS-8لتجربة ثالثة عوامل ھي األصناف وتراكیز السكروز و وبذلك ضمت ا

نفذت ، المدروسة، وأضیف عامل أخر ھو المدة الزمنیة من القطف عند تحلیل بیانات صفة قطر الزھرة
داود وعبد ( ةبثالثة مكررات وتسع أزھار للمعامل عاملیة بالتصمیم العشوائي الكاملالتجربة ال

  ). ١٩٩٠،الیاس
إذ قطفت األزھار في الصباح الباكر في مرحلة التفتح ، ٢٠٠٧نفذت التجربة في تشرین األول 

قطع وتوحید  أعیدو، )١٩٩٨،  Elgar(زاویة قائمة مع الكأس  ةالكامل عندما شكلت األوراق التویجی
ریة سم ، ونفذت التجربة بغمس قواعد السیقان الزھ ٢٥طول السیقان الزھریة تحت الماء إلى طول 

Silverthiosulfate )STS( [Ag(Sلمدة ساعة واحدة في محلول 
2
O

3
)

2
]

ملي مول  ٠,٤بتركیز    3-
)Gast  ،في محلول الحفظ في قناني  بعدھا حفظت األزھارو ثم بالتراكیز المختلفة للسكروز ،)١٩٩٧

ستبدال ْم بعیدا عن التیارات الھوائیة وتم ا ٣±٢٢مل في درجة حرارة المختبر ٢٠٠عة زجاجیة س
  .كل یومین) ماء المزھریة(الحافظ  المحلول

 )٣سم(حجم الماء الممتص و )یوم( ر المزھري العم :وقد سجلت القیاسات التجریبیة التالیة 
  Setyadjitفقا للعالقة التالیة التي ذكرھا احتسب الوزن الرطب النسبي و%) (التغیر بالوزن الرطب و

  ).٢٠٠٤(وآخرون 

(%) ب التغیر بالوزن الرط
=  

عند انتھاء العمر  أو ٢الوزن بعد 
  ١٠٠ ×  المزھري

  الوزن عند بدء التجربة
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أیام من وضع األزھار  ٦و ٤و ٢قیاس أقطار األزھار عند القطف وبعد ب(%) والتغیر في قطر الزھرة 
  Setyadjitا ثم احتسبت نسبة التغیر بقطر الزھرة وفقا للعالقة التالیة والتي ذكرھ، في المحلول الحافظ

  ).٢٠٠٤(وآخرون 

(%) التغیر بقطر الزھرة 
=  

أو عند انتھاء العمر  ٦أو  ٢بعد  القطر
  ١٠٠ ×  المزھري

  عند بدء التجربة القطر

انتھاء العمر المزھري لألزھار ووفقا لما عند بدایة و ،(%)یز الكلوكوز والفركتوز في الزھرة تركو
ءات باستخدام جھاز المطیاف الضوئي وسجلت القرا، )١٩٥٦( وآخرون  Duboisذكره

Spectrophotometer     نوعAPLE –PD 303  نانومتر للكلوكوز  ٤٨٨وعلى الطول الموجي
  . كتوزنانومتر للفر ٤٩٠و

وتم أجراء مقارنة الفروق بین ) ١٩٩٦(  SASباستخدام برنامج انات إحصائیاتحلیل البیوتم 
  %.٥عند مستوى احتمال  المعامالت وفقا الختبار دنكن متعدد الحدود

  
  النتائج والمناقشة

للصنفین موضوع ألزھار المقطوفة إن ا إلى )١(في الجدول تشیر البیانات  :)یوم( المزھريالعمر 
بتركیز  معاملة األزھار لمدة قصیرة بالسكروز وأدت، المزھريفي عمرھما  معنویاً الدراسة قد اختلفا 

 ٣٠٠في حین ظھر أن المعاملة بتركیز، یوماً  ١١,٥ لغب إذ المزھريإطالة عمر الزھرة  إلى %٥
ار أن معاملة أزھ البیاناتویالحظ من  .معنویا المزھريزیادة العمر  إلىقد أدى   HQS-8 لتر/ملغم

 ١١,٤ي وبلغ أطول عمر مزھرالحصول على  إلىأدى  %١٠و ٥الصنف األبیض بالسكروز بتركیز 
عند  تإلى أن اكبر القیم لعمر أزھار الصنف األصفر كان وأشارت النتائج، التوالي یوماً على١٢,٠و

وأظھرت أزھار الصنف األبیض أكبر استجابة عند  ، یوماً  ١١,٧سكروز إذ بلغت % ٥معاملتھا بتركیز 
یوماً، وتمیزت ھذه المعاملة معنویا عن قیم ١٢,٧فقد بلغت  HQS-8لتر من/ملغم ٣٠٠معاملتھا بتركیز 

 ٦٠٠متداخالً مع % ٥كان لمعاملة األزھار بالسكروز وبتركیز جمیع التداخالت األخرى، و
أیام عند عدم  ٨,٧یوما في مقابل ١٣,٠تأثیرا معنویا في إطالة العمر المزھري إذ بلغ  HQS-8لتر/ملغم

وتظھر بیانات التداخل الثالثي أن أطول عمر مزھري كان ألزھار  .HQS-8المعاملة بالسكروز و 
 ٣٠٠متداخالً مع % ١٠بالسكروز بتركیز  ریوماً عندما عوملت األزھا ١٥,٠الصنف األبیض وبلغ 

  .HQS-8لتر/ملغم
تشیر البیانات في الجدول أعاله إلى أن األزھار المقطوفة للصنفین قد ): ٣سم(حجم الماء الممتص  

ه وأدت معاملة األزھار بالسكروز لمد، اختلفتا معنویا في حجم الماء الممتص خالل عمرھما المزھري
 .٣سم ١٤,٠إلى زیادة حجم الماء الممتص خالل العمر المزھري إلى % ٥ساعة بتركیز  ٢قصیرة 

أدى إلى % ٥ویالحظ في بیانات التداخل الثنائي أن معاملة أزھار الصنف األبیض بالسكروز بتركیز
ھار الصنف ، ولم تتباین القیم المتحصلة من أز٣سم ١٤,٤الماء الممتص إذ بلغ  ملحج متسجیل أكبر القی

عند  ٣سم ١٥,٦المستخدمة، وسجلت أكبر القیم  HQS-8األبیض فیما بینھا معنویا تحت أي من تراكیز 
ووصلت ھذه القیمة إلى أدناھا عند عدم HQS-8 وبدون إضافة % ٥معاملة األزھار بالسكروز بتركیز 

الماء الممتص خالل   إجماالً یمكن القول أن حجم. ٣سم ٨,٩إذ بلغت  HQS-8 المعاملة بالسكروز و 
 ٥عند معاملة األزھار بالسكروز بتركیز ٣سم ١٥,٦العمر المزھري ألزھار الصنف األبیض بلغ أقصاه 

  .لتر/ملغم ٦٠٠بتركیز  HQS-8متداخال مع % 
إلى أن قیم ھذه الصفة ألزھار ) ٢(تشیر البیانات في الجدول  :یوم ٢بعد(%): التغیر بالوزن الرطب 

عند معاملة األزھار % ١٠٤,٠وسجلت اقل القیم المعنویة ، ختلفتا معنویا فیما بینھماكال الصنفین قد ا
 ٣٠٠إلى محلول الحفظ بتركیز  HQS-8من جھة أخرى كان إلضافة ، %١٠بالسكروز بتركیز

وتشیر بیانات التداخل %. ١٠٨,٣لتر تأثیراً معنویاً في زیادة قیمة ھذه الصفة وبلغت أقصاھا /ملغم
معاملة أزھار الصنف األبیض  معند عد% ١١٠,٢أن اكبر القیم المعنویة لھذه الصفة بلغت  الثنائي إلى
ألزھار الصنف األبیض المحفوظة في محلول حاوي على % ١٠٨,٦وسجلت أكبر القیم ، بالسكروز

سجلت عندما لم % ١١١,٥وبینت النتائج أن أكبر القیم للتغیر بالوزن الرطب ، HQS-8لتر /ملغم٦٠٠
وبشكل عام . HQS-8لتر /ملغم ٣٠٠األزھار بالسكروز ولكنھا حفظت في محلول یحتوي على تعامل 
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یمكن القول أن اكبر القیم للتغیر بالوزن الرطب بعد یومین من استخدام األزھار في التنسیق قد سجلت 
معاملة األزھار بالسكروز وحفظھا في محلول  معند عد% ١١٢,٦و  ١١٢,٢ألزھار الصنف األبیض 

  .لتر على التوالي/ملغم٦٠٠و ٣٠٠بتركیزي  HQS-8توي یح
كل على انفراد أو التداخل بینھما في بعض صفات  HQS-8بالسكروز و  ةتأثیر المعامل): ١(الجدول 

  .العمر التنسیقي ألزھار صنفین من القرنفل

  الصنف
تركیز 
  (%)السكروز 

تداخل   )لتر/ملغم( HQS-8تركیز 
  الصنف

  والسكروز

  استجابة
  ٦٠٠  ٣٠٠  صفر  فالصن

  )یوم(العمر المزھري 

  األبیض

  ب ١٠,٨  ج د١٢,٠  ب ج ١٢,٥  ح ط ٨,٠  صفر

  ب ج ١٢,٣  ز -د ١٠,٧  ھـ-ج ١١,٣  ٥  أ١١,٤
أ  ١١,٤
  ب

  أ ١٢,٠  ز - ھـ ١٠,٠  أ ١٥,٠  و - ج  ١١,٠  ١٠

  األصفر
  ج ٩,٥  ط ٧,٧  ھـ-ج ١١,٥  ح -و ٩,٥  صفر

  أ ١١,٧  أ ب ١٣,٧  ز - د  ١٠,٥  و - ج  ١١,٠  ٥  ب ١٠,٣
  ج ٩,٨  ز ح ٩,٣  ز ح ٩,٣  و - ج  ١١,٠  ١٠

تداخل 
  الصنف

  HQS-8و

  ب ١١,٤  أ ١٢,٧  ج ١٠,١  األبیض
  تأثیر السكروز

  ج ١٠,٢  ج ١٠,٤  ج ١٠,٥  األصفر

تداخل 
  السكروز

  HQS-8و

  ج ١٠,١  ھـ ٩,٨  ج -أ  ١٢,٠  و ٨,٧  صفر
  أ ١١,٥  أ ١٣,٠  د ھـ ١٠,٥  د - ب ١١,١  ٥
  ب ١٠,٩  ھـ و ٩,٦  أ ب ١٢,١  ج د ١١,٠  ١٠

    ب ١٠,٨  أ ١١,٥  ب ١٠,٣ HQS-8تأثیر 
  )٣سم(حجم الماء الممتص 

  األبیض
  ھـ- أ ١١,٦  د- أ ١٣,٧  ھـ- ج ٨,٨  صفر

أ  ١١,٣
  ب

  أ ١٤,٤  أ ب ١٥,٦  د- أ ١٣,١  ج-أ  ١٤,٦  ٥  أ ١٢,٧
  أ ١٢,٤  ھـ- أ ١٠,٨  ھـ- أ ١١,٢  أ ب ١٥,٤  ١٠

  األصفر
  ب ٩,٠  ھـ ٦,٣  ھـ- أ ١١,٧  ھـ- ج ٩,٠  صفر

  أ ١٣,٧  ھـ- أ ١٢,٢  ھـ- أ ١٢,٢  أ ١٦,٦  ٥  ب١٠,٤
  ب ٨,٥  د ھـ ٧,٩  د ھـ ٧,٧  ھـ- ب ١٠,٠  ١٠

تداخل 
  الصنف

  HQS-8و

  أ ١٢,٦  أ ١٢,٦  أ ١٢,٩  األبیض
  تأثیر السكروز

  ب ٨,٨  أ ب ١٠,٥  أ ب ١١,٨  األصفر

تداخل 
  السكروز

  HQS-8و

  ب ١٠,٢  ب ٩,٠  ا ب ١٢,٧  ب ٨,٩  صفر
  أ ١٤,٠  أ ١٣,٩  أ ب ١٢,٦  أ ١٥,٦  ٥
  ب ١٠,٥  ب ٩,٣  ب ٩,٤  أ ب ١٢,٧  ١٠

    أ ١٠,٧  أ ١١,٦  أ ١٢,٤ HQS-8تأثیر 
احتمال  تبار دنكن متعدد الحدود تحتال تختلف معنویاً حسب اخ عامل أو تداخالتھا القیم ذات األحرف المتشابھة لكل

٥.%  
  
 القیم اكبرسجلت معاملة المقارنة أن  إلىتشیر البیانات في الجدول أعاله  :المزھريند انتھاء العمر ع

  .على التوالي% ٩٢,٣و  ٨٨,٤ان بلغتواللتی% ١٠و ٥لة بالسكروز بتركیزفي مقابل المعام %٩٣,٥
عند % ٩٧,٢التغیر بالوزن الرطب بلغت  أن أعلى القیم المعنویة لنسبةئج التداخل الثنائي وتظھر نتا

ل الثالثي للعوامل قید وتظھر بیانات التداخ .افظمحلول الح إلى HQS-8السكروز أو عدم إضافة 
عند عدم غمس ألزھار الصنف األصفر  %٩٩,٥بلغت  للتغیر بالوزن الرطب القیم أن أعلى، الدراسة

  .للمحلول الحافظ  HQS-8األزھار بالسكروز أو إضافة 
بالسكروز أدت إلى  إلى أن معاملة األزھار) ٣(تشیر البیانات في الجدول  (%):التغیر في قطر الزھرة 

 HQS-8وكان تأثیر ، خفض معنوي في قیمة ھذه الصفة فقد قلت ھذه النسبة مع زیادة تركیز السكروز
 ٦٠٠عند استخدام محلول یحتوي على % ١١٧,٤معنویا، إذ زادت ھذه النسبة إلى  ةفي قطر الزھر
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وقت بعد القطف وبان تلك ویالحظ من البیانات أن قطر األزھار ازداد مع مرور ال، HQS-8لتر /ملغم
وتظھر بیانات التداخل بین . أیام ٦بعد % ١١٦,٩الزیادة كانت طردیھ إذ بلغت اكبر نسبة زیادة 

ألزھار الصنف األبیض % ١٢٩,١تسجیل أكبر القیم المعنویة ) ١(الصنف وتراكیز السكروز الشكل
  HQS-8ین الصنف وعند عدم الغمس بالسكروز، ومن جھة أخرى سجلت اكبر القیم للتداخل ب

، )٢(إلى محلول الحفظ الشكل   HQS-8لتر/ملغم ٦٠٠ألزھار الصنف األبیض عند إضافة % ١٢٣,٦
  ودلت نتائج تداخل الصنف مع 

كل على انفراد أو التداخل بینھما في التغیر بالوزن  HQS-8بالسكروز و  ةتأثیر المعامل): ٢(الجدول 
  .ألزھار صنفین من القرنفل(%) الرطب 

  لصنفا
تركیز 

السكروز 
(%)  

  تداخل الصنف  )لتر/ملغم( HQS-8تركیز 
  والسكروز

  استجابة
  ٦٠٠  ٣٠٠  صفر  الصنف

  یوم من بدء العمر المزھري ٢بعد (%) التغیر بالوزن الرطب 

  األبیض
  أ ١١٠,٢  أ ١١٢,٦  أ ب ١١٢,٢  و-ج ١٠٦,٠  صفر

  ب ١٠٧,٧  د-ب ١٠٩,٠  ز- د ١٠٦,٩  ز- د ١٠٧,٢  ٥  أ ١٠٧,٧
  ب ١٠٦,٢  ز ح ١٠٤,٤  ح-ھـ ١٠٦,١  و-ج ١٠٨,٠  ١٠

  األصفر
  ب ١٠٧,٧  ح-و ١٠٤,٩  ج- أ ١١١,١  ز- د ١٠٧,١  صفر

  ب ١٠٦,٩  و-ج ١٠٨,٠  د - أ ١٠٩,٥  و ز ١٠٢,٦  ٥  ب ١٠٥,٥
  ج ١٠١,٨  ح  ط ١٠٣,٠  ز ح ١٠٢,٦  ط ١٠٠,٠  ١٠

تداخل 
  الصنف

  HQS-8و

  أ ١٠٨,٦  أ ١٠٨,٣  أ ب١٠٧,٠  األبیض
  تأثیر السكروز

  ب ١٠٥,٤  أ ١٠٨,٤  ج ١٠٣,٣  ألصفرا

تداخل 
  السكروز

  HQS-8و

  أ ١٠٨,٩  ب ١٠٨,٢  أ ١١١,٥  ب ج ١٠٦,٥  صفر
  أ ١٠٧,٣  ب ١٠٨,٦  ب ١٠٨,٢  ج د ١٠٥,٠  ٥
  ب ١٠٤,٠  د ١٠٣,٧  ج د١٠٥,٣  د ١٠٤,٠  ١٠

    ب ١٠٧,٠  أ ١٠٨,٣  ج ١٠٥,٢ HQS-8تأثیر 

  عند انتھاء العمر المزھري(%) التغیر بالوزن الرطب 

  األبیض
  أ ٩٤,٧  ج- أ ٩١,٦  أ ب ٩٧,٨  ج -أ٩٤,٨  صفر

  أ ٨٨,٥  ج - أ ٩٥,٧  ج ٨٦,٢  ج - أ ٨٦,٦  ٥  أ ٩١,٩
  أ ٩٢,٥  ج - أ ٨٨,٦  أ ب ٩٧,٨  ج - أ ٩١,٣  ١٠

  األصفر
  أ ٩٢,٤  ج - أ ٩٠,٧  ج - أ ٨٧,٠  أ ٩٩,٥  صفر

  أ ٨٨,٤  ج ٨٣,٣  ج - أ ٩٦,٧  ب ج ٨٥,٣  ٥  أ ٩٠,٩
  أ ٩٢,٠  ج - أ ٨٧,٢  ج - أ ٩٣,٦  ج - أ ٩٥,٣  ١٠

تداخل 
  الصنف

  HQS-8و

  أ ٩١,٩  أ ٩٢,٩  أ ٩٠,٩  األبیض
  تأثیر السكروز

  أ ٨٧,٠  أ ٩٢,٤  أ ٩٣,٣  األصفر

تداخل 
  السكروز

  HQS-8و

  أ ٩٣,٥  أ ب ٩١,١  أ ب ٩٢,٤  أ ٩٧,٢  صفر
  ب ٨٨,٤  أ ب ٨٩,٤  أ ب ٨٩,٩  ب ٨٦,٠  ٥
  أ ب ٩٢,٣  أ ب ٨٧,٩  أ ٩٥,٧  أ ب ٩٣,٣  ١٠

    أ ٨٩,٥  أ ٩٢,٦  أ ٩٢,١ HQS-8تأثیر 
احتمال  تبار دنكن متعدد الحدود تحتال تختلف معنویاً حسب اخعامل أو تداخالتھا القیم ذات األحرف المتشابھة لكل 

٥.%  
  

إلى أن التغیر بقطر الزھرة اتجھ إلى الزیادة  معنویا مع  طول مدة  بقاء ) ٣(المدة من القطف الشكل 
) ٤(التداخل بین تراكیز السكروز مع المدة من القطف الشكل  وتشیر بیانات، األزھار في المزھریات

أیام عند عدم غمس األزھار في محلول السكروز، ویالحظ  ٦بعد % ١٢٤,٣للتغیر بلغت  مأن أكبر القی
أن اكبر نسبة للتغیر في قطر الزھرة  HQS-8من نتائج التداخل الثنائي بین تراكیز السكروز و

الشكل  HQS-8لتر /ملغم ٦٠٠زھار بالسكروز وحفظھا بتركیز عند عدم غمس األ% ١٣١,٠بلغت
والمدة من القطف إلى فروٍق معنویة بین قیم  HQS-8 التداخل بین تراكیز، كذلك تشیر نتائج )٥(

أیام من استخدامھا في التنسیق عند إضافة ٦وذلك بعد % ١٢٣,٢التداخالت المختلفة، إذ بلغت أقصاھا 
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وتشیر بیانات التداخل بین الصنف والسكروز  .)٦(الشكل  ول الحفظمحلإلى  HQS-8لتر /ملغم٦٠٠
ألزھار الصنف األبیض عندما % ١٥٥,٣لزیادة في قطر الزھرة بلغت ن أكبر نسبة لإ إلى، HQS-8و

، وتبین نتائج التداخل بین HQS-8لتر /ملغم٦٠٠لم تغمس بالسكروز وحفظت بمحلول یحتوي على
أظھرت و ،قد ازداد قطرھا بمرور الوقت أن جمیع األزھار إلىف الصنف والسكروز والمدة من القط

% ١٣٠,٣ ف أن اكبر القیم لھذه الصفة بلغتوالمدة من القط HQS-8بیانات التداخل بین الصنف و
، ویالحظ HQS-8لتر /ملغم٦٠٠حفظھا في محلول یحتوي على أیام من٦ألزھار الصنف األبیض بعد 

  -8لسكروز و من بیانات التداخل الثالثي بین ا
 .زھار صنفین من القرنفل عند بدء التجربةأفي (%) تركیز الكلوكوز والفركتوز ): ٤(الجدول 

  الصنف
  (%)تركیز السكروز 

  استجابة الصنف
  ١٠  ٥  صفر

  (%)تركیز الكلوكوز 
  أ ١١,١  أ ١١,٧  ب ج١٠,٦  أ ب ١١,١  األبیض
  ب ٩,٣  د ٩,٥  ج د١٠,١  ھـ ٨,٥  األصفر

    أ ١٠,٦  أ ب ١٠,٣  ب ٩,٨ تأثیر السكروز
  (%)تركیز الفركتوز 

  أ ٧,٦  أ ٨,٨٠  أ ب ٦,٥  أ ٧,٦  األبیض
  أ ٧,٢  أ ٨,٨٣  أ ٨,٢  ب ٤,٨  األصفر

    أ ٨,٨  أ ب ٧,٣  ب ٦,٢ تأثیر السكروز
احتمال  بار دنكن متعدد الحدود تحتال تختلف معنویاً حسب اخت عامل أو تداخالتھا القیم ذات األحرف المتشابھة لكل

٥.%  
   

  .ھذه النسبة معنویا عن قیم معظم التداخالت األخرى
تشیر البیانات إلى أن معاملة األزھار بالسكروز  (%):تركیز الفركتوز في األزھار عند البدء بالتجربة 

وسجلت اقل القیم لتراكیز الفركتوز في ، %٨,٨أدى إلى تسجیل اكبر النسب إذ بلغت % ١٠بتركیز
  %.٤,٨معاملة بالسكروز إذ بلغت أزھار الصنف األصفر غیر ال

إلى أن ) ٥(تشیر البیانات في الجدول  (%):تركیز الكلوكوز في األزھار عند انتھاء العمر المزھري 
لتر في محلول الحفظ تأثیراً معنویاً إذ أدى إلى تسجیل أكبر القیم /ملغم ٦٠٠بتركیز HQS-8الستخدام 
ف والمعاملة بالسكروز إلى أن اكبر القیم المعنویة وتظھر نتائج التداخل بین الصن %.٦,٠إذ بلغت 

، وتشیر بیانات %٦,١سكروز إذ بلغت% ١٠ر الصنف األبیض التي غمست بتركیزسجلت من أزھا
اء التي حفظت في محلول یحتوي إلى أن األزھار البیض HQS-8التداخل بین الصنف وتركیز 

، من جھة % ٦,٣من الكلوكوز إذ بلغت یم المعنویةاحتوت على اكبر الق HQS-8لتر /ملغم٦٠٠على
لتر /ملغم ٦٠٠في محلول یحتوي على ثم حفظھا% ١٠أخرى كان لمعاملة األزھار بالسكروز بتركیز

8-HQS ٦,٧ركیز الكلوكوز إذ بلغتاكبر القیم لت األثر البالغ في احتوائھا على.%  
ویة لتركیز الكلوكوز في األزھار كان وتشیر نتائج التداخل بین العوامل قید الدراسة أن أعلى القیم المعن

  .وحفظت في الماء المقطر% ١٠في أزھار الصنف األبیض التي عوملت بالسكروز بتركیز% ٧,٣
تشیر البیانات في الجدول أعاله إلى أن  (%):تركیز الفركتوز في األزھار عند انتھاء العمر المزھري 

وأدت معاملة األزھار لمدة قصیرة ، ن الفركتوزأزھار كال الصنفین قد اختلفا معنویا في محتواھما م
، وأدى %٤,٨إلى تسجیل أكبر القیم المعنویة في تركیز الفركتوز إذ بلغت % ١٠بالسكروز بتركیز

%. ٢,٨إلى تسجیل اقل القیم معنویة لتركیز الفركتوز في الزھرة وبلغ   HQS-8لتر/ملغم ٣٠٠ إضافة
یز السكروز، أن أكبر القیم سجلت ألزھار الصنف األصفر ویظھر من نتائج التداخل بین الصنف وتراك

سكروز، من جھة أخرى سجلت أعلى القیم لتركیز الفركتوز % ١٠عند المعاملة بتركیز % ٤,٩وبلغت 
وسجلت اكبر ، على التوالي، %٥,٠و ٤,٥لكلي الصنفین  HQS-8المقارنة بدون إضافة في أزھار معاملة 

األزھار غیر المعاملة بالسكروز والمحفوظة في محلول یحتوي على  في% ٢,٣القیم لتركیز الفركتوز 
  .HQS-8لتر /ملغم ٣٠٠

ویمكن القول أن اكبر القیم لنسبة الفركتوز في األزھار عند انتھاء العمر المزھري سجل في أزھار 
إلى محلول الحفظ والتي بلغت  HQS-8سكروز بدون إضافة % ١٠الصنف األبیض المعاملة بتركیز
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وسجلت أزھار الصنف األصفر غیر المعاملة بالسكروز والمحفوظة في الماء المقطر فقط اكبر  %٥,٧
  %.٦,١القیم لتركیز الفركتوز إذ بلغت 

إلى أن العمر المزھري ألزھار الصنف األبیض كانت أطول ) ١(تشیر البیانات في الجدول  
أن العمر المزھري یختلف باختالف  معنویاً في مقابل أزھار الصنف األصفر، وقد بین عدد الباحثین

 Carnation ،Wuاألصناف للعدید من محاصیل أزھار القطف منھا أصناف القرنفل 
وفقاً لما ذكره  Rosa hybridaوأصناف الورد ، )٢٠٠١(وآخرون Onozakiو ) ١٩٩١(وآخرون

Ichimura  فات وجود اختال اصنف للورد، واللذین الحظو ٢٥في دراستھم على ) ٢٠٠٢(وآخرون
  ولوحظ أن. واضحة في العمر المزھري

  
كل على انفراد أو التداخل بینھما في تركیز  HQS-8بالسكروز و  ةتأثیر المعامل): ٥(الجدول 

  .ألزھار صنفین من القرنفلعند انتھاء العمر المزھري  (%)الكلوكوز والفركتوز 

  الصنف
تركیز 
  (%)السكروز 

تداخل   )لتر/ملغم( HQS-8تركیز 
  الصنف

  والسكروز

  استجابة
  ٦٠٠  ٣٠٠  صفر  الصنف

  (%)تركیز الكلوكوز 

  األبیض
  أ ب ٥,٥  ز - ب ٥,٤  ج -أ ٦,٨  ح -و ٤,٣  صفر

  أ ب ٥,٦  ج -أ ٦,٨  ح- ھـ ٤,٤  و - ب ٥,٧  ٥  أ ٥,٧
  أ ٦,١  أ ب ٦,٩  ز ح ٤,٠  أ ٧,٣  ١٠

  األصفر
  أ ب ٥,٨  و - ب ٥,٦  ھـ -أ ٦,٠  و - ب ٥,٨  صفر

  ب ٥,٢  ح -د ٥,٠  ز - ب ٥,٤  ح - ج ٥,٢  ٥  أ ٥,٣
  ب ٥,١  د -أ ٦,٥  ح -د ٥,٠  ح ٣,٨  ١٠

  تداخل الصنف
  HQS-8و

  أ ٦,٣  ب ٥,٠  أ ب ٥,٨  األبیض
  تأثیر السكروز

  أ ب ٥,٧  ب ٥,٥  ب ٤,٩  األصفر
تداخل 
  السكروز

  HQS-8و

  أ ٥,٦  د - ب ٥,٥  أ ب ٦,٤  ج د ٥,٠  صفر
  أ ٥,٤  ج -أ ٥,٩  ج د ٤,٩  د - ب ٥,٤  ٥
  أ ٥,٦  أ ٦,٧  د ٤,٥  د - ب ٥,٥  ١٠

    أ ٦,٠  ب ٥,٢  ب ٥,٣ HQS-8تأثیر 

  (%)تركیز الفركتوز

  األبیض
    ب ٣,٢  و -د ٣,١  و ١,٧  ج -أ ٤,٩  صفر

  ب ٣,٦
  

  ب ٣,٠  ھـ- ب ٣,٨  ھـ و ٢,٥  ھـ و ٢,٩  ٥
  أ ٤,٧  أ ٥,٥  ھـ و ٢,٨  أ ٥,٧  ١٠

  األصفر
    أ ٤,٦  ج -أ ٤,٩  ھـ و ٢,٩  أ ٦,١  صفر

  أ ٤,٢
  

  ب ٣,١  ھـ - ج ٣,٤  ھـ و ٢,٥  ھـ - ج ٣,٤  ٥
  أ ٤,٩  ج -أ ٤,٨  د -أ ٤,٦  أ ب ٥,٤  ١٠

  تداخل الصنف
  HQS-8و

  أ ب ٤,١  ج ٢,٣  أ ٤,٥  األبیض
  تأثیر السكروز

  أ ٤,٣  ب ٣,٣  أ ٥,٠  األصفر
تداخل 
  السكروز

  HQS-8و

  ب ٣,٩  ب ٤,٠  ج ٢,٣  أ ٥,٥  صفر
  ج ٣,١  ب ٣,٦  ج ٢,٥  ب ج ٣,١  ٥
  أ ٤,٨  أ ٥,١  ب ٣,٧  أ ٥,٥  ١٠

    أ ٤,٢  ب ٢,٨  أ ٤,٧ HQS-8تأثیر 
احتمال بار دنكن متعدد الحدود تحت ال تختلف معنویاً حسب اختعامل أو تداخالتھا القیم ذات األحرف المتشابھة لكل 

٥.%  
  

والذي من المحتمل أن یكون  )١(الجدولالممتص  ت حجم أقل من الماءأزھار الصنف األصفر قد سجل
والخاصة ) ٢(ولفي الجد یدعم ھذا الرأي النتائجومما ر الصنف األصفر، السبب في قصر عمر أزھا

وفي ھذا المجال ، عند انتھاء العمر المزھريویوماً  ٢الرطب لإلزھار بعد  بنسبة التغییر في الوزن
قصر العمر المزھري للعدید من األصناف التابعة ألنواع مختلفة  إلىأشارت العدید من الدراسات 

إعاقة أو تثبیط تجھیز الماء  إلىانسداد األوعیة الناقلة في الساق والذي یؤدي : منھا وألسباب عدیدة
وقد تحدث اإلعاقة أو ) ١٩٩٧( Van Doornو) ١٩٨٠( De Stigter ذكر ذلك لألزھار، وقد
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 D'hontو  Van Doorn، وفي ھذا االتجاه بین )١٩٧٠، Burdett(اعف البكتریا االنسداد بسبب تض
النسداد األوعیة الناقلة  للبكتریا والذي یعد السبب الرئیسصناف تختلف في مقاومتھا أن األ) ١٩٩٤(

أن ) ١٩٨٦(وآخرون  Drennanذكر ن جھة أخرى فقد وم، في الساق وبالتالي یقصر العمر المزھري
 إلىقد تعود  Gerbera jamesoniiاالختالف في العمر المزھري ألزھار أصناف الجربیرا 

أو ) مورفولوجیة(ة اختالفات شكلی إلىركیب الوراثي أو تفاعلھا مع البیئة والذي یقود االختالف في الت
لھ عالقة قطر ساقھا  في االختالف بین األصناف یكون بین األصناف المختلفة، وقد ھماتشریحیة أو كلی

، لبيالج( بشكل یسھل سحب حجم أكبر من الماءطریقة ترتیبھا  بعدد الحزم الوعائیة أو أقطارھا أو
یالحظ انخفاض ) ٥و ٤(انات الخاصة بمحتوى الزھرة من الكلوكوز الجدول من مراجعة البیو .)١٩٩٩

الصنفین في  لوكوز، في حین لم تختلف أزھار كليمعنوي في محتوى أزھار الصنف األصفر من الك
الخاصة بالعمر  ن البیانات أعاله قد تفسر النتائجوأ فركتوز عند بدایة العمر التنسیقيمحتواھما من ال

الصنفین إذ قل العمر المزھري ألزھار الصنف األصفر وفقاً لنقصان محتواھا من  لكليالمزھري 
 Kuiperو ) ١٩٩١(وآخرون  Van Doorn توصلالكلوكوز عند بدایة عمرھا التنسیقي، وقد 

أن األصناف المختلفة تختلف في محتواھا من  النتیجة ذاتھا وبینوا إلى) ١٩٩٥(وآخرون 
تشیر البیانات في و، الكاربوھیدرات الذائبة والذي یعد واحداً من أسباب قصر عمرھا المزھري

أدنى القیم في نھایة العمر المزھري ولم  إلى تراكیز الكلوكوز في الزھرةانحدار  إلى) ٥و ٤(الجدولین 
ن محتوى الزھرة بق في ذلك، وأوھذا یدعم الرأي السا، الصنفین لكليتختلف تلك القیمتان عن بعضھما 

، بل كان أعلى وبشكل معنوي الصنفین لكليفي العمر المزھري  من الفركتوز لم یكن لھ تأثیر واضح
بعض الدراسات ذكرت أن االختالف بین األصناف  أن إلىتجدر اإلشارة و، لمزھريعند انتھاء العمر ا

ن زیادة النتح قد تفسر العالقات االختالفات في حجم الماء المنتوح، وأ إلىعود عمرھا المزھري قد یفي 
المائیة في الزھرة، والذي قد یكون مرتبطاً بالعمر المزھري القصیر لبعض األصناف وتدعم ھذه 

 إلىأدت  التيذان استخدما مواد تعیق النتح والل) ١٩٩٨( Ichimuraو  Ueyamaالنظریة دراسة 
أن األصناف المختلفة قد  ما سبق ىإلویضاف ، Rosa hybridaإطالة العمر المزھري ألزھار الورد 

 كل من أزھار القرنفل حساسة لألثیلین ویؤید ھذا الرأي ألن األثیلین إنتاجھاتختلف فیما بینھا في 
Muller  ١٩٩٨(وآخرون.(  

الحصول  إلىقد أدى % ٥أن استخدام الغمر السریع بالسكروز بتركیز  إلىوتشیر نتائج الدراسة الحالیة 
أن  إلىوتشیر العدید من المصادر  ،ة للعمر المزھري ألزھار القرنفلالمعنویعلى أفضل النتائج 

المعاملة بالسكریات سوف تبطئ وتقلل من تطور أعراض الشیخوخة مثل اختفاء لون البتالت أو 
وفشل البراعم فضالً عن انفصال البتالت یبھا األضرار التي تص التفافھا وذبولھا أو اسمرارھا أو

 إلىبعد معاملة األزھار بالسكر سوف یدخل عبر أوعیة الخشب واللحاء وینتقل و فتحالزھریة في الت
تحلل النشا الموجود في األزھار والدھون وسیتراكم السكر  إیقاف إلىیؤدي و األوراق واألزھار

 زیادة التركیز األزموزي وبالتالي یحسن من قدرتھا على امتصاص إلىیؤدي  مماالمنقول في البتالت، 
ویؤید ، )٢٠٠٢وآخرون، O'Donoghue و  ١٩٩٥وآخرون،  Kesta( ء ویزید من انتفاخ الخالیاالما

إذ سجل أكبر حجم للماء الممتص عند معاملة األزھار بالسكروز بتركیز ) ١(ذلك البیانات في الجدول
تھاء ند انعیر في الوزن الرطب في نسبة التغ عكسي معاملة بالسكروز كان لھا تأثیرال أنویبدو ، %٥

بین  وقد، لحال في نسبة التغیر بقطر الزھرةوبشكل معنوي وھكذا ا العمر المزھري، إذا قل قیمتھ
Liao معاملة أزھار الورد  أن) ٢٠٠٠( وآخرونRosa hybrida  إلىبالسكروز لمدة قصیرة قد أدى 

افظ على أن السكر المضاف یح إلىوعزوا سبب ذلك إطالة العمر المزھري وحسن من نوعیة األزھار 
وز یؤخر الحظوا أن إضافة السكركما سالمة تركیب غشاء الخلیة واستمراریة وظیفتھ شبھ النفاذة، 

أسباباً أخرى لدور السكروز في إطالة ) ٢٠٠٣(وآخرون  Capdeville وقد ذكر، شیخوخة األزھار
حافظة على تركیب للعملیات األساسیة في الخلیة مثل الم ةعمر األزھار التنسیقي، إذ أنھ یجھز الطاق

 إلىووظیفة المایتوكوندریا والعضیات األخرى في الخلیة، ودوره في تنظیم سحب الماء والمعادن 
األزھار المعاملة أن ) ١٩٩٨( Ichimura الل السیطرة على النتح، وقد ذكرأوعیة الخشب من خ

ضاداً لفعل األثیلین والذي قد یعمل م CO2تراكم  إلىبالسكروز یزداد معدل التنفس فیھا مما یؤدي 
 Weerts وقد أضاف ،عن بناء األنثوسیانین المسئول ین لون األزھار من خالل تحفیز المورثوتحس

لھ طبقاً  األنسجةتقلل حساسیة وتعیق بناء األثیلین  أن معاملة األزھار المقطوفة بالسكروز) ٢٠٠٢(
ة للثبات نتیجوقد یكون ي جدار الخلیة، شغالھ مستقبالت األثیلین ففضالً عن إلتثبیط ارتباط األثیلین 

أن األزھار المقطوفة في الزھرة إلى وتشیر البیانات الخاصة بالسكریات  .الحیوي لألغشیة الخلویة
تسجیل أكبر القیم لتركیز الكلوكوز  إلىقد أدت %  ١٠و ٥المعاملة بالغمر بالسكروز بتركیز 
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إن السكر الذي  إلىوقد سبق اإلشارة ، لت بالماء المقطرمقابل معاملة المقارنة التي عوم ھاوالفركتوز فی
انخفاض  إلى) ٥و  ٤(وتشیر البیانات في الجداول ، یتراكم في البتالتالزھرة سوف  إلىسوف یدخل 

أن  إلىبشدة في مقابل قیمھا عند البدء بالتجربة، فقد ذكر العدید من الباحثین ى السكریات مستو
 م في التنفس وتطیل العمر المزھريإذ تستخد ویاً في البتالت واألوراقخفض معنالسكریات المختزلة تن

و  B-galactosidaseالسیما اإلنزیمات المحللة مثل ووأن بعض األنزیمات تزداد فاعلیتھا 
Invertase )De vetten  وHuber ،١٩٩٠.(   

 ٣٠٠ى أن حفظ أزھار القرنفل في ماء مقطر حاوي عل إلى) ١( تشیر النتائج في الجدولو
أقصاه وبشكل معنوي في مقابل معاملة  إلىإطالة العمر المزھري  إلىقد أدى  HQS-8لتر /ملغم

أزھار  أن إلىوفي ھذا المجال تشیر العدید من المصادر  HQS-8لتر /ملغم٦٠٠المقارنة وكذا استخدام 
وآخرون،  Badiyan(لتفاف البتالت أو فقدانھا اللونالقرنفل تتلف بسرعة كبیرة بعد قطفھا وذلك با

، وھكذا فإنھ من الموصى بھ استخدام مواد للحفظ تعمل على زیادة حموضة محلول المزھریة )٢٠٠٤
، )٢٠٠٢، Leeو  Kim(لمنع نمو وتكاثر البكتریا   Biocidesأو في الغالب تشتمل على مبید حیوي 

منع نمو وتراكم  طالة العمر المزھري من خاللإل HQS-8 أھمیة إضافة مادة  إلىوتشیر البحوث 
انسداد تلك األوعیة وتكبح  إلىتؤدي سالكائنات الدقیقة في ماء المزھریة أو داخل أوعیة الخشب والتي 

 Water stress أقلشد مائي  إلىیؤدي  مما، )١٩٩٨، Ichimura(األعلى  إلىانتقال الماء والمعادن 
بر عنھ بشكل ذبول مبكر لألوراق أو أن العامل المحدد للعمر المزھري ھو الشد المائي والذي یعإذ 

انسداد  إلىن وجود الكائنات الدقیقة في ماء المزھریة یؤدي إ، )٢٠٠١،Clerkxو Henritte(األزھار 
ھما، وقد تتطور یمعینة أو كل إنزیماتفسلجي لساق الزھرة المقطوفة، أو انطالق مواد سامة أو 

أن ) ٢٠٠٤( Van Doornو Loubaudفقد ذكر  أخرى ومن جھة ،ضارة من األثیلین مستویات
معینة تنطلق  إنزیماتتتراكم  في منطقة القطع  إذ القطعاالنسداد الفسلجي ھو تفاعل النبات مع منطقة 

انسداد قاعدة الساق  إلىعن فعالیتھا مواد كیمیائیة معینة بھدف قفل وحمایة منطقة الجرح والتي تؤدي 
أن  إلى) ٢٠٠٥( Hassanأشار  وقد ،عمر األزھار والذي قد یكون أحد األسباب المحتملة لقصر

وھذا وفقاً  یة الخشب وبالتالي تكبح انسدادھاتمنع تراكم الكائنات الدقیقة في أوع HQS-8المعاملة بـ 
التقلیل من انسداد الساق وبالتالي زیادة عمر  إلىكعامل مضاد للمیكروبات مما یؤدي  HQS-8لدور 

تكون لكنین أكثر في لحاء أزھار نبات الورد ) ٢٠٠٢( Leeو  Kim في حین الحظ، الزھرة التنسیقي
أن الخالیا البرنكیمیة في األزھار غیر  إلى، إذ أشارا HQS-8المحفوظة في محلول حاوي على 

المعاملة لھا جدار خلوي رقیق وعدد قلیل من حبیبات النشا في مرحلة الشیخوخة في مقابل تلك التي 
الً عن ذلك فقد الحظ تكون بلورات كرویة في الجزء الداخلي من ، فضHQS-8حفظت في محلول 

-8ھذه البلورات تتراكم في جدار الخلیة وتمنع تحلل جدرانھا، وعلیھ فإن الدور الفعال لـ والخلیة، 
HQS  الوزن الرطب ان فقدمن تقلیل الیمكن أن یوضح من خالل المحافظة على االنتفاخیة وبالتالي

 اذكر وفي ھذا الجانب، ممكنأقل حد  إلىالكاربوھیدرات  انضالً عن تقلیل فقدوكذلك الكلوروفیل، ف
Put  وRombouts )في  أن المكون األساسي لجدار الخلیة في النباتات العشبیة الذي یؤثر) ١٩٨٩

 Pectolyticالنباتات الكاملة للماء ھو البكتین، إذ تقوم البكتریا التي تحلل البكتین  احتفاظقابلیة 
bacteria مشتملًة بكتریا البسیدوموناس ، والتي غالباً تكون موجودة في بیئة النباتات السلیمة

Pseudomonas والباسلس Bacillus  وكذلكFlavobacterium  بإنتاج العدید من األنزیمات لتحلیل
     . Pectolytic enzymeالبكتین 

م وجود فروق معنویة في حجم یالحظ أنھ بالرغم من عد) ١( ومن مراجعة البیانات في الجدول
بیانات التداخالت الثنائیة أو التداخل الثالثي بین  نإال أ لوحده HQS-8الماء الممتص عند دراسة 

وفي ھذا المجال أكدت العدید من ، العوامل موضوع الدراسة سجلت فروقاً معنویة بین قیم المعامالت
زیادة حجم الماء الممتص وقللت من معدل  إلىماء الحفظ أدى  إلى HQS-8أن إضافة  إلىالدراسات 

ذلك ) ٢٠٠٠( Kimو  Kwonوفسر  ،)٢٠٠٢وآخرون،  Dineshbabu(في الوزن  انالتنفس والفقد
منع من نمو الكائنات الدقیقة في الخشب وبالتالي حافظ على سحب جید للماء من قبل  HQS-8بأن 

زن والخاصة بنسبة التغییر في الو) ٢(ول الجدئج المتحصل علیھا في تؤكد النتاو. سیقان أزھار الفریزیا
تسجیل أكبر القیم عندما استخدم  فیھا تم التيوعند انتھاء العمر المزھري یوماً  ٢الرطب لألزھار بعد 

تسجیل أكبر عمر مزھري لألزھار  إلىلتر في محلول الحفظ وھو التركیز الذي أدى /ملغم٣٠٠التركیز 
 إلى 8HQSلتر /ملغم٣٠٠كذلك أدى استخدام التركیز ، )٢٠٠٢(وآخرون  Dineshbabuویؤید ذلك 

في  HQS-8تسجیل أكبر القیم المعنویة لنسبة التغییر في قطر الزھرة، وقد تفسر ھذه النتیجة وفقاً لدور 
ة من الماء و المغذیات منع انسداد أوعیة الخشب وبالتالي سوف یتوفر لنمو واتساع البتالت كمیات وافی
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)Sivasamy  وBhattacharjee ،8لتر /ملغم ٣٠٠إن استمرار نمو األزھار بوجود و، )١٩٩٩-
HQS  ٤(لفركتوز والمبینة في الجداول استھالك كمیة اكبر من السكریات سواء الكلوكوز أو ا إلىأدى 
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ABSTRACT 
The experiment was carried out in Horticulture and Landscape design 

Dept. on two cultivars of carnation Plants Dianthus caryophyllus,  Jeanne 
Dionis Blano white flowers and Marie Chabaud Jaune yellow flowers, to study 
the effect of pulse treatment(2h) with sucrose at 0, 5 and 10% interacted with 0, 
300 and 600 mg/l of 8-hydroxyquinoline sulfate  (8-HQS) in holding solution 
on vase life flowers. So Factorial Experiment was conducted by using 
Randomized Design with three replicate and three flowers for each. The results 
showed: plants of white flowers cultivars manifested the significant results in 
vase life, water uptake, change in fresh weight percent after 2 days and glucose 
concentration in flowers and stems at initial stage of vase life. Flowers pulsed 
in 5% sucrose gave significant higher values of vase life 11.5 days, water 
uptake 14.0 cm3, glucose concentration in flowers and stems at initial stage of 
vase life. Flowers treated with 300 mg/liter 8-HQS gave best results of vase 
life, higher percent increase in fresh weight after 2 days. In general, pulsing 
white cultivar flowers in 10% sucrose, then hold in 300 mg/liter 8-HQS 
manifested best result of vase life. 

  
  المصادر

تأثیر بعض العناصر المعدنیة ومعوقات النمو في النمو الخضري ). ١٩٩٩(الجلبي، عبدالرزاق عثمان 
 .Rosa hybrida Lوالزھري وانحناء عنق الزھرة بعد القطف في نبات الورد الشجیري 

  .رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة البصرة. صنف سلطاني
وزارة التعلیم . الطرق اإلحصائیة لألبحاث الزراعیة). ١٩٩٠(داؤد، خالد محمد و زكي عبدالیاس 

  .العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل
Badiyan, D.; R. B. H. Wills and M. C. Bowyer (2004). Use of a nitric oxide 

donor compound to extend the vase life of cut flower. HortScience, 39: 
1371-2. 

Bishop, C. (2002). Ethylene: What can the grower do? FloraCulture 
International. June: 26-8. 

Blessington, T. M. (2005). Postharvest handling of cut flowers. University of  
Cllaryland, Maryland Cooperative Extension: 1-5.  

Burdett, A. N. (1970). The cause of bent neck in cut roses. J. Amer. Soc. Hort. 
Sci., 95: 427-31.  

Capdeville, G.; L. A. Maffia; F. L. Finget and U. G. Bayista (2003). Gray mold 
severity and vase life of rose buds after pulsing with citric acid, salicylic 
acid, calcium sulfate, sucrose and silverthiosulfate. Fitopatol. Bras., 28(4): 
380-5. 



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

 

 
 

De Stigter, H. C. M. (1980). Water balance of cut and intact sonia rose plant. Z. 
Pflanzen. physiol., 99: 131-40. 

De Vetten, N. C. and J. D. Huber (1990). Cell wall changes during the 
expansion and senescence of carnation Dianthus caryophyllus petals. Physiol. 
Plant., 78: 447-54. 

Dineshbabu, M.; M. Jawaharlal and M. Vijayakumar (2002). Influence of 
holding solutions on the postharvest life of Dendrobium hybrida sonia 17. 
South Indian Horticulture, 50: 4-6. 

Drennan, D.; J. Harding and T.G. Byrne (1986). Heritability of inflorescence 
and floret traits in Gerbera. Euphytica, 35: 319-30. 

Dubois, M.; K. A. Gilles; J. K. Hamilton; P. A. Rebers and F. Smith (1956). 
Colorimetric method for determination of sugars and related substances. 
Anal. Chem., 28(3): 350-6. 

Elgar, J. (1998). Carnations-harvesting and postharvest practices for 
commercial production. prepared for Hort. NET -June.             

Gast, K. L. B. (1997). Postharvest handling of fresh cut flowers and plant 
material. Kansas State University. Cooperative Extension Service, MF-
2261: 1-11. 

Hassan, F. A. S. (2005). Postharvest studies on some important flower crops. 
Doctoral Thesis, Dept. of Floriculture and Dendrology. Corvinus University 
of Budapest. 

Henriette, M. C. and A. C. M. Clerkx (2001). Anatomy of cut rose xylem 
observed by scanning electron microscope. Acta Hortic., 547: 329-39.  

Ichimura, K. (1998). Improvement of postharvest life in several cut flowers by 
the addition of sucrose. Japan Agriculture Research Quarterly, 32(4): 1-7. 

Ichimura, K.; Y. Kawabata; M. Kishimoto; R. Goto and K. Yamada (2002). 
Variation with the cultivar in the vase life of cut rose flowers. Bull. Natl. 
Inst. Flor. Sci., 2: 9-20. 

Ketsa, S.; Y. Piyasaengthong and S. Prathuangwong (1995). Mode of action of 
AgNO3 in maximizing vase life of Dendrobium 'Pompadour' flowers. 
Postharvest Biology and Technology, 5: 109-17. 

Kim, Y. and J. S. Lee (2002). Changes in bent neck, water balance, and vase 
life of cut rose cultivars as affected by preservative solution. Journal-of-
the-Korean-Society-for-Horticultural-Science, 43(2): 201-7.  

Kuiper, D.; S. Ribot; H. Reenen and N. Marissen (1995). The effect of sucrose 
on the flower bud ripening of  'Madelon' cut roses. Sci. Hort., 60: 325-36. 

Kwon, H. and K. Kim (2000). Inhibition of lipoxygenase activity and 
microorganism growth in cut freesia by pulsing treatment. J. of the 
Korean Society for Horticultural Science, 41(2): 135-8.  

Liao, L. J.; Y. H. Lin; K. L. Huang; W. S. Chen and Y. M. Cheng (2000). 
Postharvest life of cut rose flowers as affected by  silverthiosulfate and 
sucrose. Bot. Bull. Acad. Sin., 41: 299-303. 

Loubaud, M. and G. Van Doorn (2004). Wound induced and bacteria induced 
xylem blockage in roses, Astible and Viburnum. Postharvest Biology and 
Technology, 32: 281-8. 



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

 

 
 

Muller, R.; S. A. Andersen and M. Serek (1998). Differences in display life of 
miniature potted rose Rosa hybrida. Scientia Hortic.,76: 59-71. 

O'Donoghue, E. M.; D. S. Somerfield and A. J. Heyes (2002). Vase solutions 
containing sucrose  result in changes to cell walls of sandersonia  
sandersonia  aurantiaca flowers. Postharvest Biology and Technology, 
26: 285-94. 

Onozaki, T.; H. Ikeda and T. Yamaguchi (2001). Genetic improvement of vase 
life of carnation flowers by crossing and selection. Sci. Hortic., 87: 107-
20. 

Pun, U. K. and K. Ichimura (2003). Rose of sugars in senescence and 
biosynthesis of ethylene in cut flowers. JARQ, 37(4): 219-24. 

Put, H. M. C. and F. M. Rombouts (1989). The influence of purified microbial 
pectic enzymes on the xylem anatomy ,water uptake and vase life of Rosa 
cultivar sonia. Sci. Hort., 38: 147-60. 

SAS (1996). Statistical Analysis System. SAS Institute Inc., Cary, NC. USA. 
Setyadjit,  A.; D. C. Joyce; D. E. Irving and D. H. Simons (2004). Effect of 6-

benzylaminopurine treatment on the longevity of harvested Grevillea 
Sylvia inflorescences. Plant Growth Regulation, 43: 9-14. 

Sivasamy, N. and S. K. Bhattacharjee  (1999).  Effect of pulsing and cold 
storage on postharvest quality and vase life of cut rose cv. "Raktagandha". 
South Indian Horticulture, 47(1-6): 357-60. 

Song, L.; H. Liu; X. Su; Y. You and Y. Jiang (2006). Effects of adenosine 
triphosphate on the vase life of cut carnation flowers. Australian J. of 
Experimental Agriculture, 46: 137-9. 

Teixeira da Silva, J. A. (2003). The cut flower postharvest considerations. 
Online Journal of Biological Sciences, 3(4): 406-42. 

Ueyama, S. and K. Ichimura (1998). Effects of 2-hydroxy-3-ionen chloride 
polymer on the vase life of cut rose flowers. Postharvest Biology and 
Technology, 14: 65-70. 

Van Doorn, W. G.; G. Groenewegen; A. P. Van de Pol and M. E. C. Berkholst 
(1991). Effects of carbohydrate and water status on flower opening of cut 
Madelyn roses. Postharvest Biology and Technology, 1: 47-57. 

Van Doorn, W. G. (1997). Water relations of cut flowers. Hortic. Rev., 18:  1-
85.  

Van Doorn, W. G. and K. D'hont (1994). Interaction between the effects of 
bacteria and dry storage on the opening and water relations of cut rose 
flowers. J. Appl. Bacteriol.,77: 644-9. 

Van Ieperen, W.; U. Van Mecteren and J. Nijsse (2002). Embolism repair in 
cut flower stems: aphasic all approach. Postharvest Biology and Technology, 
25: 1-14. 

Weerts, J. A. (2002). The effect of sucrose-pulsing on cut carnation and freesia 
flowers. M.Sc. Dissertation, Faculty of science. Rand Afrikaans 
University. 

Wu, M. J.; W. G. Van Doorn and M. S. Reid (1991). Variation in the 
senescence of carnation Dianthus caryophyllus L. cultivars. I. 



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

 

 
 

Comparison of flower life respiration and ethylene biosynthesis. Sci. 
Hortic., 48: 107-99. 

Yakimova, E. B.; Atanassova  and V. K. Toteva (1997). Longevity and some 
metabolic events in postharvest spray-carnation Dianthus caryophyllus 
flowers. Bulg. J. Plant Physiol., 23(3-4): 57-65. 


