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  2005، ) 2(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  Dianthus caryophyllus  ٕازهار القرنفل و تأثیر وسط الزراعة وعملیة السرطنة في نمو 

       

  رسمي محمد حمد الدلیميهیثم محیي محمد العبدلي ، سعد عبد الواحد محمود المحمدي و 

  ة االنبارجامع/ كلیة الزراعة –قسم البستنة 

  

  الخالصة

زرعـــت النباتـــات فـــي الظلـــة . 2001/2002جامعـــة بغـــداد للموســـمین / تـــم تنفیـــذ البحـــث فـــي كلیـــة الزراعـــة 

سبعة أوساط زراعیـة مختلفـة فـي نمـو وأزهـار نباتـات ) 7( لكال الموسمین وذلك لدراسة تأثیر 1/10الخشبیة بتاریخ 

التـي Budded plantsوبـدون إجـراء عملیـة السـرطنة Disbuddedالقرنفل وبمعاملتین هي إجراء عملیـة السـرطنة 

ســم وزعــت علیهــا األوســاط الزراعیــة الســبعة وقــد أوضــحت الدراســة إن ) 25(قطــر ) أصــص ( نزرعــت فــي ســنادی

النباتــات التــي أجریــت لهــا عملیــة الســرطنة والتــي تنمــو فــي جمیــع أوســاط الزراعــة المســتعملة أدت إلــى زیــادة كــل مــن 

، الــوزن الجــاف لألزهــار ومحتــوى األوراق وســیقان األزهــار مــن النتــروجین ، الفســفور والبوتاســیوم ومــن طــول الســاق

الناحیة األخرى أدت زراعة النباتات التي لم تجرى علیها عملیة السرطنة ولمعظم األوساط المستعملة إلى زیـادة عـدد 

األوساط لنمو القرنفل هو البیتموس الذي أدى إلى األزهار والوزن الجاف للساق الزهري ، وعلى العموم كانت أفضل 

+ زیادة عدد األزهار على النبات وكذلك أدت إلى زیادة طول ساق الزهرة ، وكان البیتموس أو مخلوط الرمل النهري 

  .البیتموس انسب األوساط لنمو نبات القرنفل+ البیتموس أو الطین 

  

EFFECT OF CALTURE SUBSTRATE AND DISBUDDING ON THE 
GROWTH AND FLOWERING OF CARNATION

H. M. Al-abdily , S. A. M. Al-Muhamadi and R. M. H. Al-Dulimi
Hort. Dept. – Agric. College / University of Al-Anbar

Summary
The experiment was carried out in college of agric. Baghdad Univ. during 2001, 

2002 seasons, to study the effect of (7) different culture substrates on the growth and 
flowering of normal and disbudded plants. The results indicated that, disbudded plants 
grown in different mixtures of substrate increased both stem length, dry weight of 
flowers, and the contents of leaves and flower stems from N , P and K. On the other side 
number of flowers, dry weight of flower stem were increased in budded plants grown in 
different substrate. In most cases, the best substrate for carnation was peatmoss which 
resulted in increasing total number of flowers / plant and calcareous soil which 
produced the flower stem. Generally, peatmoss, mixture of clay + peatmoss or sand + 
peatmoss were the favorable substrate for the growth of carnation plants.
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  المقدمة

Dianthus caryophyllusنبـات القرنفـل  L.مـن النباتـات المعمـرة یعـود للعائلـةCaryophyllaceae  ذات

األزهار الصالحة للقطف التجاري یحتل موقعًا مرموقًا في قائمة التصدیر العالمي إضافة لكونه نبات ذا قیمة تنسیقیة 

األفرع الجانبیـة التـي قـد تسـبب تـدهور لنوعیـة األزهـار الناتجـة إن عملیة السرطنة هي إزالة ) . 1(عالیة في الحدائق 

إذا لم یؤخذ بالحسبان قابلیة النبات على إعطاء العدید من البـراعم الجانبیـة لمختلـف أصـنافه لـذا غالبـًا مـا یتبـع نظـام 

فیهـــا لــذا توجهـــت كمــا إن لوســـط الزراعــة تــأثیرًا كبیـــرًا علــى نمــو وٕازهـــار القرنفــل النــامي. تربیــة خــاص بهـــذا النبــات 

دراسات عدیدة في مختلف أنحاء العالم حول هذا الموضوع وبأنواع وتوافیـق مختلفـة مـن األوسـاط المنصـوح بالزراعـة 

حجـــم مـــن البیتمـــوس ، برالیـــت ١:١إن نباتـــات القرنفـــل كانـــت قـــد نمـــت بصـــورة جیـــدة للخلطـــة ) 2(فقـــد ذكـــر . فیهـــا 

للحصــول  Pineعملوا خلطــة مــن البیتمــوس وقلــف أشــجار الصــنوبر فقــد اســت) 4(و) 3(والفرییكوالیــت الناعمــة أمــا 

عـدد األزهـار لنبـات القرنفـل " إن البیتموس زاد معنویا) 5(كما ذكر . على نمو خضري جید وٕانتاج عالي من القرنفل 

فـي حالـة إجـراء مقارنة بالرمل أو الطین لذا هدفت الدراسة لتحدید وسط لزراعة القرنفل تعطي نموًا قویـًا وٕازهـار جیـدًا 

  . عملیة السرطنة أو في حالة ترك النباتات  بدون سرطنة 

  

  المواد وطرق العمل

جامعــة بغــداد حیــث زرعــت بــذور –كلیــة الزراعــة / تــم تنفیــذ التجربــة فــي الظلــة الخشــبیة التابعــة لقســم البســتنة 

بیع عنـدما بلغـت النباتـات ثـم نقلـت الشـتالت بعـد ثالثـة أسـا2002و 1/10/2001فـي  Chabaudالقرنفل صـنف 

رمـل نهـري ، ) 2(تربة طینیة ، ) 1(سم ملئت بالخلطات التالیة ) 25(نبات الى سنادین قطر / مرحلة زوجین اوراق 

حجــم ، 1:1رمــل + طــین ) 6(حجــم ، 1:1بیتمــوس + طــین ) 5(حجــم 1:1بیتمــوس + رمــل ) 4(بیتمــوس ، ) 3(

3( تركت . نتائج تحلیل األوساط المستخدمة في التجربة ) 1(ول ، ویبین الجد1:1:1بیتموس + طین + رمل ) 7(

ســنادین مــن كــل خلطــة فــي ثالثــة مكــررات وجزئــت إلــى قســمین القســم 3ســیقان للنبــات فــي كــل ســندانة ثــم وزعــت ) 

والقســم الثــاني تركــت نباتاتهــا بــدون إجــراء عملیــة الســرطنة Disbuddedاالول یــتم إجــراء عملیــة الســرطنة لنباتاتهــا 

Buddedواسـتخدم بـذلك تصـمیم القطـع المنشـقةSplit plot Design )6 ( واختبـرت المعـدالت وفـق اختبـار اقـل

  :وقد درست الصفات التالیة ) 0.05(وعلى مستوى احتمال  (.L.S.D)فرق معنوي

  .نبات / عدد األزهار . 1

  ) .سم(طول الساق الزهري . 2

  ) .سم(قطر الزهرة . 3

  ) .مس(قطر عنق الزهرة . 4

  .ساق زهري / عدد العقد . 5

  ) .غم(الوزن الجاف لألوراق . 6

  ) .غم(الوزن الجاف للساق الزهري . 7

  ) .غم(الوزن الجاف لألزهار . 8

  ) .7(تم تقدیرها حسب ما ذكره  (NPK)محتوى الساق واألوراق من العناصر الكبرى. 9
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  فةي لألوساط الزراعیة المختلئالتحلیل الكیمیا) 1(جدول 

  وسط الزراعة                   

الصفات الكیمیاویة

التربة 

الطینیة

التربة 

الرملیة

رملیة: طینیة : بیتموس طینیة: رملیة طینیة: بیتموس رملیة: بیتموس بیتموس

8177898384.627980.30  (ppm)للنتروجین الجاهز 

2.52.004.103.043.282.252.64(ppm)للفسفور الجاهز 

/ للبوتاسیوم الجاهز ملكافيء 

لتر

14.3012.5017.3014.8315.6113.4014.69

1.140.545.182.663.150.842.29%المادة العضویة 

7.4006.2004.8005.2006.7006.8007.000(pH)تفاعل التربة 

  

  النتائج والمناقشة 

  :نبات / عدد األزهار -1

فـــي النباتـــات التـــي أجریـــت لهـــا عملیـــة " نبـــات قـــد انخفـــض معنویـــا/ تضـــح إن عـــدد األزهـــار ی) 2(مـــن الجـــدول 

في الموسـم األول فقـط وقـد اختلـف ) Buddedبدون سرطنة ( مقارنة بالنباتات االعتیادیة Disbuddingالسرطنة 

البیتمـوس أعلـى عـدد نبات معنویًا باختالف أوساط الزراعة المسـتخدمة خـالل الموسـمین وحقـق وسـط/ عدد األزهار 

  .نبات مقارنة بغیره من األوساط وأظهرت التداخالت تأثیرات معنویة خالل الموسمین / من األزهار 

لنباتات القرنفل للموسمین ) نبات / عدد األزهار ( تأثیر وسط الزراعة وعملیة السرطنة في ) 2(رقم جدول

  2002و 2001

نبات/ األزهارعدد الصفة

20012002الموسم

  السرطنة                     

الزراعةأوساط 

األوساطمعدل سرطنةسرطنةبدون األوساطمعدلسرطنةسرطنةبدون 

85.66.810.51010.3الطینیة

87.67.89109.5الرملیة

14.410.212.314.712.513.6البیتموس

8.67.487.910.19بیتموس:رمل

9.17.18.112.711.212وسبیتم: طین 

7.266.611.51111.3طین: رمل 

8.67.88.2119.310.2بیتموس:طین:رمل

  9.17.41110.6  معدل السرطنة

L. S. D. (0.05)1.2NSللسرطنة

L. S. D. (0.05)2.44.2لألوساط

L. S. D. (0.05)1.62.1للتداخل 
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نباتات التي لم تجرى علیها عملیة السرطنة وتركت بعدد اكبـر مـن األفـرع أدى ذلـك إلـى زیـادة وبصورة عامة فال

نبـــات أكثـــر ممـــا هـــو فـــي النباتـــات التـــي أجریـــت لهـــا عملیـــة الســـرطنة وكـــذلك فالنباتـــات النامیـــة فـــي / عـــدد األزهـــار 

هـــذا قـــد یعـــود إلـــى جاهزیـــة البیتمـــوس قـــد أعطـــت عـــدد اكبـــر مـــن األزهـــار مقارنـــة بغیرهـــا و + البیتمـــوس وفـــي الطـــین 

حیــث أعطــت نباتاتــه المزروعــة فــي البیتمــوس أزهــار أكثــر مــن ) 5(العناصــر الغذائیــة للنباتــات النامیــة وقــد أكــد ذلــك 

  .باقي المعامالت 

  ) :سم ( طول الساق الزهري -2

تـات التـي لـم تجـرى هنالك زیادة معنویة في طول الساق الزهري عند إجراء عملیة السرطنة للنباتات مقارنة بالنبا

لهــا عملیــة الســرطنة فــي الموســم األول ولكــل أوســاط الزراعــة ، وكــان لوســط الزراعــة تــأثیرًا معنویــًا علــى طــول الســاق 

یوضـح ذلـك إن ) . 3(الزهري الناتج في الموسم الثاني ، وظهرت اختالفات معنویة للتداخالت فـي الموسـمین جـدول 

الغذائیة إلى عدد محدود من النموات ومنهـا السـاق الزهـري وبالتـالي یـنعكس سرطنة النباتات تعمل على توجیه المواد

ذلك على طوله ، أما تأثیر أوساط الزراعـة فربمـا یرجـع إلـى محتواهـا مـن عناصـر الغذائیـة الجـاهزة لالمتصـاص مـن 

  .قبل النبات 

  ) :سم ( قطر الزهرة -3

لسرطنة في قطر الزهرة للموسـم األول فقـط ، فـي حـین إلى وجود تأثیر معنوي لعملیة ا) 3(یشیر الجدول رقم   

كان التأثیر معنوي ألوساط الزراعة في قطر الزهرة الناتج لموسمي التجربة حیث كانت اكبر األزهار للنباتات النامیـة 

سم لموسمي التجربة على التوالي خالفًا لغیرهـا مـن األوسـاط وكانـت ) 5.6( و ) 5.4( بیتموس : في الوسط طین 

ولموسـمي التجربـة علـى التـوالي أیضـًا وربمـا ) 4.35( و ) 3.75( أصغرها فـي النباتـات النامیـة فـي التـرب الرملیـة 

یعـود ذلــك  إلـى إن الزیــادة السـابقة فــي طـول الســاق الزهـري قــد اسـتنفذت كــل المـادة الغذائیــة المتیسـرة ولــم یصـل إلــى 

د تماشت مع جاهزیة العناصـر الغذائیـة الكبـرى فـي األوسـاط جـدول وربما إن هذه النتائج ق. اإلزهار إال الیسیر منها 

) . 9(و ) 8(وهــذا مــا انعكــس علــى التجهیــز الغــذائي للنباتــات وبالتــالي حجــم الزهــرة وقــد اتفــق ذلــك مــع نتــائج ) 1( 

  ) .3( وكان للتداخل بین المعامالت تأثیر معنوي لكـال موسمـي التجربة جدول 

  ) :سم( قطر عنق الزهرة -4

: رمــل ( تلتهــا نباتــات الوســط " كانــت اســمك األعنــاق معنویــا) بیتمــوس ( النباتــات النامیــة فــي الوســط الزراعــي 

سـم علـى التـوالي ولـم یكـن لهـا تـأثیر معنـوي فـي الموسـم ) 3.5( و ) 3.6( خـالل الموسـم األول ) بیتمـوس : طـین 

) 5( و ) 4( فــي هــذه الصــفة لكــال موســمي الزراعــة جــدول الثــاني ، ولــم تظهــر التــداخالت المشــتركة تــأثیرًا معنویــًا 

وجــدوا إن اســتخدام البیتمــوس لوحــده أو كخلطــة مــع أوســاط زراعیــة أخــرى أدى إلــى زیــادة قطــر عنــق الزهــرة ولــم یكــن 

لعملیة السرطنة تأثیر معنوي بذلك ومن الجدیر بالذكر إن إجراء عملیة السرطنة من عدمها لم تشكل فـارق كبیـر فـي 

یه المادة الغذائیة إلى األزهار بحیـث یـنعكس بشـكل مـؤثر علـى قطـر العنـق مثلمـا شـكل ذلـك التـأثیر الواضـح فـي توج

الزراعة بـذلك ، وربمـا كـان للمحتـوى الهرمـوني للنبـات فـي هـذه المرحلـة وشـدة اإلضـاءة والحـرارة التـأثیر أوساطتغایر 

  .خرى األكبر بهذا الخصوص مما قلل من تأثیر تغایر العوامل األ

  

  

  

  

  :الساق الزهري / عدد العقد -5
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لــم یظهــر اســتخدامنا إلجــراء عملیــة الســرطنة مــن عــدمها تــأثیر فــي ذلــك خــالل الموســمین فــي حــین كــان لنمــو 

وقــد احتـــوت ســـیقان ) . 4( النباتــات فـــي األوســاط الزراعیـــة المختلفـــة تــأثیرًا كبیـــرًا ومعنویـــًا خــالل الموســـمین جـــدول 

الترب الرملیة اكبر عدد من العقد تلتها نباتات األوساط الطینیة ثم النباتـات النامیـة فـي البیتمـوس النباتات النامیة في

ویعود ذلـك ربمـا إلـى كمیـة ) 9(وأظهرت التداخالت المشتركة فوارق معنویة خالل الموسمین ، وهذه النتائج تتفق مع 

اعـة النامیـة فیـه وبالتـالي انعكسـت علـى عـدد عقـد المادة الغذائیة المصنعة في النبات والتـي تختلـف حسـب وسـط الزر 

  .الساق الزهري 

  :)غم(الوزن الجاف لألوراق -6

یوضح إن السرطنة قللت الوزن الجاف لألوراق خالل الموسـمین وكـان أعلـى وزن الوراق النباتـات ) 5(الجدول 

التجربة على التـوالي وكـان للتـداخل لموسمي ) بیتموس : طین : رمل ( و ) البیتموس ( الجافة النامیة في الوسطین 

بـذكرهم إن عملیــة السـرطنة هـي تقلیــل ) 10(و ) 5(بـین العوامـل تـأثیر معنــوي بـذلك وهـذا مــا أكدتـه دراسـات كــل مـن 

عدد األفرع الناتجة بمـا فیهـا عـدد أزواج األوراق وبالتـالي قلـة كمیـة المـواد الـواردة تجـاه األوراق ، أمـا البیتمـوس فربمـا 

وبالتالي كمیة اكبـر مـن المـواد الغذائیـة المصـنعة فـي األوراق ) 1( من جاهزیة العناصر الغذائیة جدول وجوده یزید

ممـــا انعكـــس علـــى النـــاتج النهـــائي للمـــادة الجافـــة فـــي األوراق كـــون األخیـــرة تتحـــدد بمســـتوى جاهزیـــة المـــواد الغذائیـــة 

  ).11(لالمتصاص في وسط الزراعة 

  ) :غم(الوزن الجاف للساق الزهري -7

إلــى إن ســرطنة النباتــات أدت إلــى زیــادة محــدودة فــي وزن الســیقان الزهریــة الجافــة وأعطــت ) 5(یشــیر الجــدول 

وأعطــت . أعلـى وزن جــاف للسـاق الزهــري خـالل الموســمین ) بیتمــوس : طــین : رمـل ( النباتـات النامیــة فـي الوســط 

قـل األوزان للموسـمین علـى التـوالي وتفسـیر ذلـك ربمـا یعـود ا) الطـین : الرمـل ( النباتات النامیة في التربة الرملیة أو 

العناصـــر الغذائیـــة Adsorptionالوســـط المرتفـــع ومحتـــواه مـــن الكالســـیوم ودورهمـــا فـــي ادمصـــاص PHإلـــى تـــأثیر 

( حیـث وجـدوا إن النباتـات النامیـة فـي الوسـط ) 9(وهذه النتـائج اتفقـت مـع ) 7(وانعكاس ذلك على نمو الساق ووزنه 

لوسـط الزراعـة وتـأثیره PHوزن جاف للسوق الزهریة وهذا ما یعزیه إلـى دور أعلىأعطت ) بیتموس : طین : رمل 

  .على جاهزیة العناصر الغذائیة 

  ) :غم ( الوزن الجاف لألزهار -8

ازداد الـــوزن الجـــاف لألزهـــار الناتجـــة مـــن النباتـــات المســـرطنة عـــن غیـــر الســـرطنة وبفـــرق معنـــوي عـــالي ولكـــال 

كما كـان ألوسـاط الزراعـة تـأثیر معنـوي علـى هـذه الصـفة حیـث تفوقـت النباتـات النامیـة فـي ) . 5جدول ( الموسمین

كمــا كــان هنالـك فــرق معنــوي للتــداخالت بــین عوامـل الدراســة ، حیــث إن الســرطنة هــي . البیتمـوس لموســمي الزراعــة 

د الغذائیــة المصــنعة اكبــر ممــا لــو تركــت تــرك أو إبقــاء عــدد معــین مــن األفــرع الزهریــة فیكــون نصــیب الزهــرة مــن المــوا

بــدون ســرطنة فــانعكس ذلــك علــى الــوزن الجــاف لهــا كمــا إن وجــود البیتمــوس فــي أوســاط الزراعــة ربمــا اثــر علــى 

PH 10(و ) 5(الوسط وعلى جاهزیة المواد الغذائیة الواردة لألزهار مما أدى إلى زیادة الوزن الجاف للزهرة. (  

  

  

  

  :(.N. P. K)اق من العناصر الكبرى محتوى األوراق والس-9
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إن النباتات التي تمت لها عملیة السرطنة ازداد محتواهـا مـن النتـروجین فـي السـیقان ) 1( أظهرت نتائج شكل 

مقارنة بغیر المسرطنة وللموسمین ، وكانت النسبة المئویة للنتروجین أیضًا في األوراق أعلى فـي النباتـات المسـرطنة 

رطنة لموسمي التجربة ، وعمومًا فالنتروجین ازدادت نسبته في األوراق عـن السـیقان فـي السـرطنة عنها في غیر المس

لكــال ) بیتمــوس + رمــل ( وغیــر الســرطنة ، وكانــت نســبته أعلــى فــي ســیقان النباتــات النامیــة فــي البیتمــوس فقــط أو 

( تمـوس لوحـده للموسـم األول وفـي الوسـط كما ازداد محتوى النتروجین في أوراق النباتات النامیة فـي البی. الموسمین 

  .للموسم الثاني عند المقارنة باألوساط األخرى ) بیتموس : طین 

إن النسبة المئویة للفسفور ازدادت في سیقان وأوراق النباتات المسـرطنة عنهـا فـي غیـر ) 2(ویتضح من الشكل 

باحتوائهــا أعلــى نســبة ) بیتمــوس : رمــل ( ســط وتمیــزت ســیقان النباتــات النامیــة فــي الو . المســرطنة لموســمي التجربــة 

وكانــت النســبة المئویــة للبوتاســیوم قــد ازدادت فــي الســیقان واألوراق فــي الموســمین . مــن الفســفور فــي الموســم األول 

ویتضـح مـن الشـكل ) . 3(للنباتات التي أجریت لها عملیة السرطنة مقارنة بالنباتات التي لم تجرى لهـا العملیـة شـكل 

بالموســم األول وفــي ) بیتمــوس : رمــل ( نســبة البوتاســیوم قــد ازدادت فــي ســیقان النباتــات النامیــة فــي الوســط ذاتــه إن 

الطــین بالموســم الثــاني ، أمــا فـي األوراق ففــي الموســم األول كانــت نســبة + النباتـات النامیــة فــي الطــین أو فــي الرمـل 

+ لبیتمــوس وفــي الموســم الثــاني لنباتــات البیتمــوس والرمــل ا+ البوتاســیوم قــد ازدادت فیهــا للنباتــات النامیــة فــي الطــین 

  .البیتموس مقارنة باألوساط األخرى 

أعلـى N ،Kازداد بالنباتـات التـي أجریـت لهـا عملیـة السـرطنة وكـان محتـوى .N. P. Kوعمومـًا فـان محتـوى 

 .N. Pیمكن القول إن معظم نسب و . أعلى بالسیقان عنه باألوراق تقریبًا Pفي األوراق عنه بالسیقان بینما محتوى 

K. البیتمـوس عنـد مقارنتهـا + لنباتات القرنفـل تكـون أعلـى فـي النباتـات التـي زرعـت بـالبیتموس وكـذلك خلطـة الرمـل

  ) .9و 5( باألوساط األخرى وهذا ما أكدته نتائج 
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یة السرطنة على النسبة المئویة للنتروجین في سیقان وأوراق نباتات القرنفل تأثیر وسط الزراعة وعمل) 1(شكل 

  2002و 2001خالل موسمي الزراعة 
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تأثیر وسط الزراعة وعملیة السرطنة على النسبة المئویة للفسفور في سیقان وأوراق نباتات القرنفل ) 2(شكل 

  2002و 2001خالل موسمي الزراعة 
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تأثیر وسط الزراعة وعملیة السرطنة على النسبة المئویة للبوتاسیوم في سیقان وأوراق نباتات القرنفل ) 3(شكل 

  2002و 2001خالل موسمي الزراعة 
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