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 الخالصة

 

جامعة  –كلية الزراعة  في الظلة الخشبية العائدة لقسم البستنة / 2000 – 1999أجريت التجربة في الموسم 
وبأربع مكررات  (RCBD) عاملية ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة نفذت بتجربة ،()أبو غريب بغداد

م وبواقع º 9و 5 بدرجةلياًل وذلك بخزنها في مخزنين مبردين  المنخفضة المفاجئةوعرضت النباتات لدرجات الحرارة 
ليلتان  الشهر،التعرض لمدة ليلة واحدة في  المنخفضة،أربع معامالت: معاملة المقارنة بدون التعرض لدرجة الحرارة 

 المخزنين.أربع ليالي في الشهر ولكال و  في الشهر
بتالت المشوهة إلى زيادة نسبة ال المفاجئة أدىتشير النتائج إلى أن تعرض النباتات لدرجات الحرارة المنخفضة 

الكأس والنسبة المئوية لإلزهار المنفرجة الكأس كليا في حين انخفضت نسبتي األزهار المنفرجة نصفيا  أنبوبةوقطر 
 المقارنة.م وعدد ليالي التعرض مقارنة بنباتات º 5وأثريا وسمك أوراق الكأس بانخفاض درجة حرارة الليل إلى 

 
Effect of chilling stress in Carnations Flower production 
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Abstract 

 

This experiment was carried out during 1999 –2000 in the lath house of Hort. Dep. 

College of Agri. University of Baghdad Abu-Ghraib. In factorial experiment with in (R 

C B D) by 4 Replicated. Chilling stress carried out on the plants when stored at 5C, 9C 

and without stress as a farm plants (control). Chilling was repeated one, two and four 

nights per month for both 5ºC, 9ºC storage. 

The experimental shows that the suddenly chilling stress had increased % of 

deformed petals, diameter of calyx tube and % complete splitting flowers, on the other 

hand thickness of calyx sepals and % of medium or trace calyx splitting flowers had 

decreased if the night temp. Lowered to 5ºC or increased the number of chilling nights 

compared to the plants without chilling in the farm (control). 
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 المقدمة
نبات عشبي معمر يعود إلى العائلة القرنفلية ينتج أزهار صالحة  . Dianthus cariophyllus L القرنفل

وجمالية عالية ويعد من النباتات ذات التربية الخاصة ، يعاني العاملين في مجال  ةللقطف التجاري وبقيمة تنسيقي
( ولعل أهمها 1نتاج هذا النبات إلى العديد من المشاكل والصعوبات لغرض الحصول على أزهار تجارية جيدة )إ

، (2التشوهات الناجمة عن تذبذب حرارة الليل التي تعمل على تشويه األزهار المنتجة والتقليل من قيمتها التجارية )
المؤثرة في لدرجات الحرارة المنخفضة وعليه أجريت هذه الدراسة لتحديد المدى الحراري وعدد ليالي التعرض 

 المئوية للبتالت المشوهة . والنسبةانفراجات الكأس المختلفة 
 

 المواد وطرق العمل
 

بتاريخ  تالتفي أطباق فلينية ثم نقلت الشالالالالال Chabaud األوربيالسالالالالالاللة الصالالالالالفرا  من الصالالالالالنف  بذور زرعت
 .1سم مملو ة بزميج نهري مغسول تم تحديد صفاته في الجدول  25ب قطر( في سنادين 1999/9/1)
 

 *الصفات الكيمياوية والفيزياوية لخلطة التربة المستعملة في التجربة 1جدول 

 N P K Ec الصفـة

dsm¯¹ PH Clay Silt Sand 
ppm ppm ppm % % % 

 86.7 10.7 2.6 6.7 2.8 24 5 21 القيمـة

 غريب.أبو  –التربة في مختبرات الهيأة العامة للبحوث الزراعية  * تم تحليل     
ملت بالمبيد الفطري و السنادين منفردة عند ظهور الزوج الثاني من األوراق الحقيقية وقد ع الىتم نقل الشتالت 

، وزعت السنادين عشوائيًا في (3 الموصى بها )غم/لتر( أجريت بعد ذلك كافة عمليات الخدمة الزراعية 1بنليت )
وبأربع  (Factorial experiment with in –RCBD) تجربه عامليه ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

مكررات للمعاملة الواحدة حيث تم تخصيص ثالث سنادين لكل معاملة في الظلة الخشبية العائدة إلى قسم البستنة 
امعة بغداد )أبو غريب( وتم تغطية الظلة الخشبية جزئيًا في موسم الشتا  بالبالستك الزراعي ج –كلية الزراعة  –
لتسجيل وتحديد   Thermograph الالبولي اثيلين لحماية النباتات من البرودة المفاجئة وتم استخدام جهاز  –

 .2 و الصغرى في موسم التجربة  الجدول المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة العظمى
 

 * 1999-2000الشهري لدرجات الحرارة العظمى والصغرى عند إجراء التجربة  المعدل 2جدول 
 م(ºالصغرى ) م(ºالعظمى ) 2000 م(ºالصغرى ) م(ºالعظمى ) 1999
 11.3 26.8 كانون ثاني 20.7 40.6 آب

 14.0 27.8 شباط 18.1 38.9 أيلول
 19.6 33.9 آذار 14.3 33.6 تشرين أول

 20.3 34.5 نيسان 10.9 25.0 ثانيتشرين 
 22.1 36.9 مايس 9.1 23.4 كانون أول

 26.8 40.9 حزيران        __        __        __

 غريب.أبو  –محطة أبحاث الرائد  –الهيأة العامة للبحوث الزراعية *   
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سندانة تمثل نباتات  12م وتركت º 9و5حرارة منفصلين بدرجتي  مخزنين مبردين الىالشتالت ليال  نقلتم 
 المقارنة بالحقل دون التعريض للبرودة وكما يلي:

 لكل مخزن ولجميع المعامالت في بداية األسبوع األول من شهر نيسان. سندانة-36خزن  – 1
 عريض إلى ليلتين.تالباقية في بداية األسبوع الثاني لغرض ال سندانة-24لال اخزن  – 2
 في بداية األسبوعين الثالث و الرابع لغرض التعريض إلى أربع ليالي.  األخيرة  سندانة-12لال اخزن  – 3

 3جدول األيام التي تم الخزن فيها وتم تسجيل درجات الحرارة الصغرى والعظمى خالل شهر نيسان وحسب 
      

 درجا ت الحرارة العظمى والصغرى في الظلة الخشبية والتي تقابل الليالي التي تم تعريض 3جدول 
 لنباتات فيها للبرودة في المخزن.ا

 التاريخ             
 مºالحرارة 

4/1 4/8 4/15 4/22 

 19 15 12 12 الصغرى 
 31 28 25 23 العظمى

 
إلجهالاد وقد تم دراسة تأثير العوامل أعاله على الصفات المحددة لنوعية األزهار الناتجة عن التأثير السلبي 

نصفيًا وأثريًا وكذلك النسبة المئوية للبتالت المشوهة وقطر  كليًا،وهي النسبة المئوية لألزهار منفرجة الكأس  البرودة
 حيث إن هذه الصفات تعطي مؤشر واضح في خفض نوعيتها تجاريًا.  (4أنبوبة الكأس وسمك ورقة الكأس )

 
 النتائج والمناقشة

 
 5المخزن إن تعريض النباتات إلجهاد البرودة المفاجئ تزداد حدته بزيادة انخفاض الحرارة فقد كانت نباتات 

º 9م قد ازدادت فيها نسبة البتالت المشوهة بشكل كبير مقارنة بالتي في المخزن º م إذ كانت نسبة البتالت المشوهة
( 4ات الحقل )المقارنة( والتي لم تتعرض للبرودة )جدولنسبة وبفارق معنوي أيضا مقارنة بنبات أكثراقل ولكنها 

وكذلك لوحظ إن النباتات التي ُعرضت لإلجهاد حتى ولو إلى ليلة واحدة قد سببت تشوه في البتالت وبنسبة معنوية 
هر أعلى مقارنة بالتي لم ُتعرض لذلك. وقد ازدادت هذه التشوهات طرديًا عندما ُعرضت لليلتين وأربع ليالي في الش
 5مع ازدياد ليالي التعريض وكانت أعلى نسبه للتشوه في النباتات التي ُعرضت لمدة أربع ليالي في الشهر بدرجة

º م  في الوقت الذي سجلت في نباتات المقارنة اقل نسبة في هذه الصفة ، وقد يعود ذلك إلى النمو غير المنتظم
( إضافة إلى ذلك فان 1) زوج أوراق ( 2  4سية بعمر )البرودة في مرحلة الحسا إلجهادفي مركز الزهرة نتيجة 

اإلجهاد قد يسبب ترسب بكتات الكالسيوم في الزهرة المشوهة وتسبب قلة مرونة وِلدونة جدران خاليا البتالت 
 ( . 4وبالتالي ُيبطئ انبساطها أثنا  النمو السريع في مرحلة التفتح وبالتالي تبقى مجعدة ومشوهة )
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 تأثير إجهاد البرودة في النسبة المئوية للبتالت المشوهة في القرنفل 4جدول 

 المعدل شهر/  ليلة درجة الحرارة
1 2 4 

5      º36.59 40.89 38.70 30.19 م 

9       º28.11 31.73 28.41 24.18 م 
 28.18 __ __ __ المقارنة

LSD 0.05 0.297   0.247 
  36.31 33.56 27.19 المعدل

LSD 0.05 0.196    

 
فقد أظهرت بياناته أن هنالك انفراج كلي في أوراق كاس األزهار ازدادت نسبة اإلصابة به  5 أما الجدول

% من األزهار  11.47 بزيادة شدة إجهاد البرودة مقارنة بالنباتات التي لم تتعرض للبرودة )المقارنة( فقد بلغت
% في النباتات 7.45م في حين انخفضت النسبة إلى º 5لحالد مصابة باالنفراج الكلي عندما عرضت إلجهاد برودة 

وقد ازدادت نسبة االنفراج  %. 4.13سجلت نباتات المقارنة اقل نسبة بلغت  م بينماº 9التي عرضت إلى درجة 
ليلة وبلغت أقصاها عندما تكرر ذلك ألربع ليالي خالل الشهر  الكلي بزيادة عدد مرات التعرض للبرودة ألكثر من

%  4.13بينما كانت اقلها في المقارنة التي لم تتعدى النسبة فيها  .13.06%م حيث بلغت النسبة º 5 وبدرجة
مرات حدة االنخفاض الحراري لاليال وعدد  بازديادبأن إنفراجات الكأس في القرنفل تزداد  (5)ع ما ذكره موهذا يتفق 
وربما يعود ذلك إلي زيادة نسبة البتالت المشوهة والتي ترتبط طرديا مع النسبة المئوية لالنفراج  لذلك.التعرض 

 .(6)والتي تكون إحدى الصفات المرتبطة ارتباط موجب بذلك 
   

 لتأثير إجهاد البرودة في النسبة المئوية لالنفراج الكلي والنصفي واألثري في أزهار القرنف5 جدول
 % أثري  % نصفي % كلي % لالنفراج

 درجة
 الحرارة

 ليلة/شهر
 المعدل

 ليلة/شهر
 المعدل

 ليلة/شهر
 4 2 1 4 2 1 4 2 1 المعدل

5 º12.53 11.6 12.1 13.9 4.38 5.87 4.13 3.14 11.47 18.0 9.11 7.31 م 
9 º14.87 13.4 14.8 16.4 4.68 6.13 4.19 3.72 7.45 8.12 7.81 6.43 م 

 16.0 __ __ __ 2.0 __ __ __ 4.13 __ __ __ المقارنة

LSD 0.05 1.04   1.01 0.917   0.411 0.863   0.643 

  12.50 13.45 15.15  6.00 4.16 3.43  13.06 8.46 6.87 المعدل
LSD 0.05 1.02    0.627    0.751    

 
ا بخصوص االنفراج النصفي واألثري فقد كانت نسبة اإلصابة به معاكسة تمامًا لنسبة اإلصابة باالنفراج أم

إذ إن عملية االنفراج بين ورقتي الكأس التي يحدث فيها ذلك لم يتعمق الشق بها إلى حد يظهرها  متوقع.الكلي وهذا 
قطر أنبوبة الكأس وسمك أوراق  المشوهة،بتالت ال )نسبةمنفرجة كليا وذلك كون تأثير الصفات المرتبطة بها 
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 أثرى ارتباط موجب لم يكن من التأثير الذي يحدث االنفراج إلى مستوى انفراج كلي بل بقي بمستوى انفراج  الكأس(
  .(4)ونصفي وربما سليم 
ة الكاسية م سبب زيادة في قطر أنبوب الكأس وسمك الورقº5نرى إن زيادة حدة اإلجهاد إلى  (6)ومن الجدول 

م أما في نباتات المقارنة التي لم تتعرض لإلجهاد فقد قل فيها قطر º 9حرارة عنها في حالة الخزن على درجة 
أنبوبة الكأس في حين ازداد سمك الورقة الكأسية عند تكرار التعرض للبرودة أدى ذلك إلى زيادة طردية في قطر 

األقطار ألنبوبة الكأس واقل أوراق  أكبروكانت  الكاسية.أنبوبة الكأس في حين سبب انخفاض في سمك الورقة 
م لمدة أربع ليالي في الشهر في حين كانت اسمك أوراق الكأس أضيق º5إلى الكأس سمكًا في النباتات المعرضة 

  لإلجهاد.أنابيب الكأس قطرا هي نباتات الحقل التي لم تتعرض 
 

 تأثير إجهاد البرودة في سمك أوراق الكأس وقطر األنبوبة الكاسية )ملم( ألزهار القرنفل 6جدول 
 قطر انبوبة الكأس سمك ورقة الكأس الصفــة
 درجـــة
 الحرارة

 المعدل ليلة/شهر المعدل ليلة/شهر
1 2 4 1 2 4 

º512.43 13.41 12.11 11.77 0.073 0.071 0.073 0.076 م 
9 º11.34 11.80 11.21 11.00 0.069 0.068 0.069 0.070 م 

 10.87 __ __ __ 0.079 __ __ __ المقارنة
LSD 

0.05 0.0078   0.0061 0.099   0.091 

  12.61 11.66 11.39  0.069 0.071 0.073 المعـــدل
LSD 

0.05 0.0068    
0.093    

 
وربما يعود ذلك إلى النمو السريع وغير المنتظم الذي يحدثه اإلجهاد في مركز الزهرة خصوصًا عندما يتكرر 

وهذا ينتج عنه سالالالالرعة تفتح الزهرة قبل اكتمال انبسالالالالاط البتالت مخلفة في ذلك زيادة في النسالالالالبة  .(7)وتزداد حدته 
المئوية للبتالت المشوهة محدثا في ذلك زيادة حيز اصطفاف األوراق حول المركز مما يزيد الضغط الجانبي الذي 

 . (2)يرافقه توسع قطري في أنبوبة الكأس ويقل على أثره سمك الورقة الكاسية 
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