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تأثيز منقوع جذور عزق السوس والسكزوس على العمز المشهزي وبعض الصفات الكيمياوية

إلسهار الذاوودي Dendranthema grandiflorum
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الخالصة

اجرٌت هذه الدراسة فً مختبر فسلجة النبات التابع الى قسمم البسمتنة  /فماكولٌتً الزراعمة والغابمات  /جامعمة
دهمموك للمممد مممن  /3تشممرٌن النممانً  2009 /ولغاٌممة  / 20اذار  2010 /بهممد دراسممة تممينٌر منقمموج جممذور عممرق
السوس بتركٌمز (صمرر و  2.5و  )5غمرام  /لتمر والسمكروز بتركٌمز (صمرر و  0.5و  )1غمرام /لتمر علمى العممر
المزهري وبعض الصرات الكٌمٌاوٌة الزهار نبات الداودي صن  Teaوتضمنت أهم النتائج :أدى حرم اززهمار
بمنقوج جذور عرق السوس  5غم/لتر وكذلك السمكروز 1غرام/لتمر للمى زٌماد مع مم الصمرات المدروسمة وبشمك
معنمموي بالمقارنممة مممع اززهممار التممً وضممعت فممً المممان المقلممر (المقارنممة) وبلغممت أعلممى نسممبة عنممد التركٌممز
 1غرام/لتر سكروز لصرات النسبة المئوٌة للنٌتروجٌن والبروتٌن والكاربوهٌمدرات الكلٌمة ونسمبة الكاربوهٌمدرات
الممى النٌتممروجٌن و α- caroteneو β-Caroteneو Zeaxanthinو Astaxanthinوالعمممر المزهممري والتممً
بلغمت  %1.63و  %10.15و  %9.18و  %5.66و  %2.49و  %2.84و  %1.99و  %2.58و ٌ11.94موم
على التوالً .كما هرت جمٌمع الصمرات المدروسمة اسمتجابة معنوٌمة لمنقموج جمذور عمرق السموس وكانمت أعلمى
نسبة زٌاد عند التركٌز  5غم /لتر عند مقارنتها باززهار التً وضعت فً المان المقلر فقمل (المقارنمة) .وا همر
التداخ الننائً بٌن مستوٌات العوام المدروسة تينٌر معنوي واضح فً مع م الصرات المدروسة.
الكلمات الدالة :جذور عرق السوس ،سكروز ،نبات الداوودي.
تارٌخ تسلم البحث ، 2012/11/19 :وقبوله.2012/12/17 :
المقذمة

تحت تجار أزهار القل مكانه مهمه فً اقتصادٌات كنٌر من دو العالم المتقدممة خاصمة تلمك التمً تهمتم
بتربٌمة وانتماا ازهمار القلم  .وٌعتبمر نبمات المداوودي  Dendranthema grandiflorumممن اهمم محاصمٌ
القلم التجمماري فممً العممالم (رسممو  )1989 ،وهممومن النباتممات العشممبٌة المعمممر للعائلممة المركبممة ،Asteraceae
الزهر عبار عن نور تحم ازهار قرصٌة فمً مركزهما وحولهما ازهمار شمعاعٌة ذات بمتنت ملونمة ،واالزهمار
الشعاعٌة تختل فً عمددها بماختن االنمواج فكلمما زادت كبمرت النمور فمً الحجمم وٌوجمد ممن المداوودي النموج
المررد والقلمر (ابو دهب ومحمد ابو دهب .)1992 ،ت هر أزهار الداوودي فً أشهر الخرٌم فمً الوقمت المذي
تق فٌه االزهار المعروضة من النباتات االخرى ومما ٌزٌد االقبا على شرانها سهولة تسوٌقها لما تمتاز به همذه
االزهممار مممن سمماق قمموي وازهممار مندمجممة الٌسممه فرلهمما فضممنا عممن تحملهمما عملٌممات التممداو عنممد تسمموٌقها
(السللان وآخرون .)1992 ،وإللالة حٌما اززهمار بعمد القلم تسمتخدم الكنٌمر ممن الممواد الكٌمٌاوٌمة التمً تمنمع
نممو البكترٌما كممما تسمتخدم السممكرٌات اللالمة عمممر االزهمار وننحم ان بعممض ممن المستحضممرات التجارٌمة التممً
تستخدم قد الٌصلح استخدامها فً مخازن الزهور الن فتر بقائها فً المخزن قصٌر فضن اعن انهما غالٌمة المنمن
لذلك تستخدم بدائ رخٌصة وفعالة ٌمكن ان تساعد فً حر االزهار اللمو ممد ممكنمة ومنهما مسمتخل جمذور
عرق السوس  Glycyrrhiza glabraوالذي ٌعتبر من المستخلصات الرخٌصمة ن مرا لتموفر نباتاتمه والتمً تنممو
بشك لبٌعً فً حوضً دجلة والررات (الساهً ،)2005 ،وتمتاز جذوره باحتوائها الكنٌر من المركبمات الرعالمة
والتً من اهمها الكلٌسٌرٌزٌن  glycyrrhizinوالعدٌد من المعادن والبروتٌن  %5.2والسكرٌات  %2.25فضمن
عممن النشمما وأشممباه الجبرلٌنممات وبالتممالً ٌمكممن ان تجهممز االزهممار بالعناصممر الغذائٌممة التممً ٌمكممن ان تلٌ م بقانهمما
بالمزهرٌممات اللممو فتممر ممكنممة (الممدرو  1976 ،و موسممى واخممرون .)2002 ،فقممد وجممد العبممدلً ( )2002ان
ر القرنرم  Dianthus caryophyllusبمـ  3غمرام /لتمر ممن منقموج جمذور عمرق السموس قمد ادى المى الالمة
العمر المزهري لنزهار الناتجة من ٌ 8.07وم لمعاملة المقارنمة للمى ٌ 11.01موم ،كمما وجمدت الربٌعمً ()2003
عنممد ر مسممتخل جممذور عممرق السمموس بتركٌممز  2.5غم/لتممر علممى نباتممات الررٌزٌمما Freesia hybrida L.
ولمرتٌن ادى الى الحصو على ألو عمر مزهري بلغت ٌ 8.75وم مقارنمة بالنباتمات التمً لمم تمر (المقارنمة)
والتمممً كانمممت ٌ 5.52ممموم .كمممما وجمممدت العلممموي ( )2004ان ر مسمممتخل جمممذور عمممرق السممموس علمممى نبمممات
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الداوودي  Dendranthema grandiflorumوبالتراكٌز (صرر و  3و  )4غم/لتمر لن المعاملمة  4غم/لتمر أدت
للى للالة العمر ألمزهري .ووجدت الساهً ( )2005ان ر نبات حلمق السمبع  Antirrhinum majusبمنقموج
جذور عرق السوس بتركٌز  10غم/لتر ادى الى الالة عمر االزهار الى ٌ 12وم مقارنة بمعاملة الشاهد والتً لمم
تقاوم سوى ٌ 8وم .وكذلك وجدت الساهً ( )2005ان ر نبمات الجربٌمرا  Gerbera jamesoniiبمـمسمتخل
عمرق السمموس بتركٌمز 5غممم /لتمر أدت للممى للالمة العمممر ألمزهمري الممى ٌ 10.89موم بالمقارنممة ممع نباتممات الشمماهد
والتً كانت ٌ 8.83وم .وجد  Albertواخرون ( )1995ان اسمتخدام المحالٌم الحاف مة ممن السمكروز وبمالتراكٌز
( 0.25و  0.5و  1و  )V/W( %)2لنبمات المورد  Rosa hybridaادى المى بقائهما فمً المزهرٌمات بحالمة جٌمد
وذلك لتراكم السكروز فً لبقة المٌزوفٌ  .وبهد اٌجاد بمدائ اكنمر امانما واقم كلرمة ممن الممواد الكٌمٌاوٌمة التمً
تستخدم لحر االزهار والالة عمرها المزهمري فقمد نرمذت همذه الدراسمة لمعرفمة ممدى كرمان منقموج جمذور عمرق
السوس والسكروز فً هذا المجا ومدى تينٌرهما على الصرات الكٌمٌاوٌة لألزهار.
مواد البحث وطزائقه

نرذت التجربة فمً مختبمر فسملجة النبمات التمابع لقسمم البسمتنة /فماكولٌتً الزراعمة والغابمات  /جامعمة دهموك
للمد من  /3تشمرٌن النمانً 2009 /ولغاٌمة  /20اذار .2010/وتضممنت الدراسمة عماملٌن االو السمكروز بتركٌمز
( 0و  1و  )2غم  /لتر ومنقموج جمذور عمرق السموس بتركٌمز ( 0و  2.5و  )5غمم /لتمر والمذي تمم تحضمٌره بنقمع
المسحوق وحسب ازوزان فً لتر مان حار بدرجة  50م◦ لمد  24ساعة نم رشمح المنقموج ووضمع  250مم ممن
ك تركٌز فً ازوعٌة الزجاجٌة الخاصة بتنرٌذ التجربة .قلرت اززهار فمً الصمباا البماكر باسمتخدام شمرر حماد
ومعقمممة مممن نباتممات الممداوودي صممن  Teaالمزروعممة فممً حممدائق كلٌممة الزراعممة بجامعممة دهمموك وبلممو حام م
زهري تراوا  35سم وترك زوجٌن من االوراق على الحام الزهمري وازٌلمت االوراق المتبقٌمة وتمم مراعما ان
ٌكون القلع السرلً للحام الزهمري ممائن ووضمعت االزهمار المقلوفمة فمً االوعٌمة التمً تمم غسملها جٌمدا بالممان
الساخن والصابون ووضعت االزهار فمً االوعٌمة وحسمب المعمامنت فمً المختبمر وبدرجمة حمرار الغرفمة بعٌمدا
عن التٌارات الهوائٌة فً مكان مضًن .وبذلك تيلرمت التجربمة ممن عماملٌن كم واحمد بمننث مسمتوٌات وبلم عمدد
المعامنت  9 = 3 × 3معامنت بننث مكررات وبخمس ازهار للمكرر الواحد ونرذت التجربة باستخدام تصممٌم
القلاعات العشوائٌة الكاملمة (  )Randomize Complete Bloke Designوحللمت البٌانمات احصمائٌا واجمري
اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتما  %5باستخدام برنمامج  .)2000,Anonymous( SASوشمملت
الصرات المدروسة حساب العمر المزهري لألزهار وقٌاس صبغات البنستٌدات الخضران ومنهما α- Carotene
و  β -Caroteneو Zeaxanthinو  Astaxanthinباسمممتخدام لرٌقمممة (1980, Anonymous) A,O,A,C
وباستخدام جهاز  Spectro photometerوتم تقدٌر النٌتروجٌن باسمتخدام جهماز مماٌكرو كلمدا وحسمب مما جمان
فً الصحا ( )1989وتم حساب البروتٌنات حسب المعادلة التالٌة 6.25 ×N% -:وكذلك تم تقدٌرالنسبة المئوٌمة
للكاربوهٌدرات حسب  )1970( Josylenوتم حساب نسبة الكاربوهٌدرات الى النٌتروجٌن.
النتائج والمناقشة

 -1تأثير منقوأ جموأ م أ وم واأ كم واأ صماأ م ويأأاويم و رنرو رأمم و نأ م ونصدأ موق أأويم وأ
:Dendranthema grandiflorumمتشممٌر النتممائج فممً الجممدو ( )1أن حر م اززهممار بمنقمموج جممذور عممرق
السوس قد سبب زٌاد معنوٌة فً النسبة المئوٌة للنٌتروجٌن بلغمت  %1.35و  %1.48للتركٌمزٌن ( 2.5و )5غمم
/لتر على التوالً بالمقارنة ممع  %0.98لألزهمار التمً حر مت فمً الممان المقلمر لوحمده ،وسملكت النسمبة المئوٌمة
للبممروتٌن االتجمماه ذاتممه الممذي سمملكته الصممرة السممابقة ،كممما زادت وبشممك معنمموي النسممبة المئوٌممة للكاربوهٌممدرات
 %9.92والعمممر المزهممري ٌ 12.17مموم عنممد التركٌممز  5غممم /لتممر مقارنممة بتلممك التممً رشممت بممالتركٌز 2.5غم/لتممر
والتً بدورها تروقت معنوٌا على تلك التً وضعت بالمان المقلمر فقمل (المقارنمة) والتمً كانمت  %4.99و 9.89
ٌمموم علمممى التمموالً.فمممً حممٌن لمممم ٌ هممر منقممموج جممذور عمممرق السمموس تمممانٌر معنوٌممة فمممً صممرة النسمممبة المئوٌمممة
للكاربوهٌممدرات الممى النٌتممروجٌنٌ .نحمم مممن الجممدو ذاتممه لن حرمم ازهممار الممداندي بالسممكروز عنممد التركٌممز
( 0.5و )1غممم /لتممر قممد ادى الممى احممداث زٌمماد معنوٌممة فممً النسممبة المئوٌممة للنٌتممروجٌن والنسممبة المئوٌممة للبممروتٌن
والنسمممبة المئوٌمممة للكاربوهٌمممدرات والعممممر المزهمممري والتمممً بلغمممت  %1.52و  %1.63و %9.4.و %10.15
و %7.91و  %9.18وٌ 11.67وم و ٌ11.94وم للتركٌمزٌن علمى التموالً مقارنمة باززهمار التمً وضمعت بالممان
المقلمر فقمل (المقارنمة) والتمً كانمت  %0.67و %4.19و % 4.95وٌ 9.50موم للصمرات علمى التموالً .وا همر
التداخ بٌن مستوٌات العاملٌن المدروسٌن تينٌر معنوي فً مع م الصرات المدروسة (النسبة المئوٌة للنماٌتروجٌن
والنسبة المئوٌمة للبمروتٌن والنسمبة المئوٌمة للكاربوهٌمدرات ونسمبة الكاربوهٌمدرات المى النٌتمروجٌن والالمة العممر
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المزهري) ،وبلغت النسبة المئوٌة للناٌتروجٌن  % 2.02عند التركٌز  1غم /لتر سمكروز بالتمداخ ممع 5غمم /لتمر
منقوج جذور عرق السوس على التموالً بالمقارنمة ممع اقم قٌممة والتمً كانمت  %0.45بالنسمبة لمعاملمة المقارنمة.
واٌضا ا ا هر التداخ للعاملٌن المدروسٌن تينٌر معنوي فً صرة النسبة المئوٌة للبروتٌن عند تركٌز  0.5غمم /لتمر
سممكروز والتركٌممز  5غممم  /لتممر منقمموج جممذور عممرق السمموس وبلغممت  %10.81وعنممد تركٌممز 1غمم /لتممر سممكروز
بالتداخ مع التركٌز  2.5غم /لتر وبلغت  %11.00واٌضا عنمد تركٌمز 1غمم /لتمر سمكروز بالتمداخ ممع التركٌمز
 5غم  /لتر منقوج جذورعرق السوس وبلغت  ،%12.63فً حٌن كانت هناك زٌاد معنوٌة فمً محتموى النباتمات
من الكاربوهٌدرات وللالة العمر المزهري وبلغت هذه الزٌاد أقصاها عند المعاملمة 1غمم /لتمر سمكروز بالتمداخ
مع التركٌز 5غم  /لتر من منقموج جمذور عمرق السموس وبلغمت  % 12.80و ٌ 12.83موم مقارنمة ممع أدنمى قٌممة
والتممً كانممت للمعاملممة المقارنممة  %2.57وٌ 7.33مموم علممى التمموالً ،اممما بالنسممبة لصممرة نسممبة الكاربوهٌممدرات الممى
النٌتروجٌن حٌث أ هرت معاملة التداخ بمٌن التركٌمز صمرر سمكروز والتركٌمز  5غمم  /لتمر منقموج جمذور عمرق
السوس تروقمي معنوٌمي علمى جمٌمع المعمامنت ازخمرى وبلغمت  % 10.59بالمقارنمة ممع اقم قٌممة  % 4.48التمً
كانت عند المعاملة  0.5غم /لتر سكروز مع صرر غم  /لتر منقوج جذور عرق السوس.
م

-2متأأأثير منقوأأأ جموأأأ م أأأ وم واأأأ كم م واأأأ صماأأأ ميأأأ ويم و الاأأأتر يم واءأأأ موق أأأويم وأأأ
 : Dendranthema grandiflorumمممن الجممدو رقممم (ٌ )2تبممٌن ان تممينٌر منقمموج جممذور عممرق السمموس كممان
معنوٌمما وادى الممى زٌمماد جمٌممع الصممرات التممً تممم دراسممتها  α -Caroteneو  β-Caroteneو Astaxanthin
و  Zeaxanthinوبلغت الزٌاد أقصاها عند المعاملمة بتركٌمز  5غمم  /لتمر وكانمت %2.39، %2.85 ،% 2.75
و %2.57بالمقارنة ممع اقم قٌممة والتمً كانمت  % 1.18 ،% 2.03،% 1.92و %1.91للصمرات ازربعمة علمى
التوالً.كما ٌنح من الجدو ذاته أن استخدام السمكروز بتركٌمز  1غمم  /لتمر لمه تمانٌر معنموي واضمح فمً صمرة
محتمموى اززهممار مممن  β-Caroteneو  Astaxanthinفقممد بلغممت أقصمماها  % 2.84و  %1.99بالمقارنممة مممع
معاملممممة المقارنممممة والتممممً كانممممت  % 2.23و  % 1.43علممممى التمممموالً .اممممما بالنسممممبة لمحتمممموى االزهممممار مممممن
 α -Caroteneفان السكروز لم ٌننر للى حد المعنوٌة فً حمٌن تروقمت معاملمة حرم اززهمار بتركٌمز  0.5غمم /
لتممر و 1غم/لتممر سممكروز قممد أدى للممى زٌمماد معنوٌممة فممً صممرة محتمموى اززهممار م من Zeaxanthinوالتممً بلغممت
 %2.36و  %2.58علممى التمموالً مقاب م  %1.77لمعاملممة المقارنممة .ا هممر التممداخ للعمماملٌن المدروسممٌٌن تممانٌر
معنوي فً صرة  α -Caroteneو β-Caroteneو Astaxanthinو  Zeaxanthinعند حر االزهمار بتركٌمز
1غممم /لتممر سممكروزبالتداخ مممع التركٌممز  5غممم  /لتممر منقمموج جممذور عممرق السمموس وبلغممت  % 3.66و % 3.60
و % 2.73و  % 3.27علممممى التمممموالً مقارنممممة مممممع أدنممممى قٌمممممة والتممممً كانممممت  %1.58و % 1.66و%0.81
و  %1.18للصرات االربعة على التوالً.
وربممما ٌرجممع ترسممٌر تممانٌر منقمموج جممذور عممرق السمموس الممى احتوائممه علممى العدٌممد مممن المركبممات واهمهمما
السمكرٌات المختزلمة والغٌمر المختزلمة وازحممماض االمٌنٌمة وعمدد ممن المعممادن والتمً منهما البوتاسمٌوم ،الكالسممٌوم
والرسرور وغٌرها من العناصر التً سببت زٌاد فً انتاا المواد الغذائٌمة بعملٌمة التركٌمب الضموئً ممما انعكسمت
اٌجابٌمما فممً صممرات االزهممار ومنهمما العمممر المزهممري والبممروتٌن .كممما ٌمكممن ان ٌرجممع تممانٌر حر م االزهممار بهممذا
المنقوج كما اشار (المرسوي )1999 ،الى سلوك المنقموج سملوكا ا مشمابها للجبمرلٌن نتٌجمة احتوائمه علمى المركمب
الوسممملً المٌرالونٌمممك ودوره فمممً تحرٌمممز االنزٌممممات النزممممة لتحوٌممم المركبمممات المعقمممد المممى مركبمممات بسمممٌلة
واسممتغنلها فممً تجهٌممز اززهممار باللاقممة النزمممة لنممموه .وٌمكممن أن ٌرسممر التممينٌر االٌجممابً للسممكروز فممً زٌمماد
متوسمملات مع ممم الصممرات فممً الدراسممة الممى انتقمما جممزن مممن هممذه السممكرٌات عبممر ازوعٌممة الناقلممة للممى اززهممار
وبالتالً زاد محتواها من هذه السكرٌات وأصبح خزٌن إلمدادها بالغذان وبقائها فً المزهرٌات ألو مد ممكنمة.
وقد بٌن  Liaoواخرون( )2000ان معاملة ازهمار المورد  Rosa hybridaبالسمكروز لرتمر قصمٌر قمد ادى المى
الالة العمر المزهري وحسن من نوعٌة االزهار ،وبٌن ان السبب فً ذلك قد ٌعود الى ان السكر المضا ٌحماف
على سنمة تركٌب غشان الخلٌة واستمرارٌة و ٌرته شبه النراذ ممن خمن فمرق بمٌن ضمغل المحلمو االزمموزي
وضغل الخنٌا مما ٌسه امتصا المان .وقد ذكمر  Nowakو )1990( Rudnickiو  Capdevilleواخمرون
( ) 2003ان لسكروز دور فً الالة عمر االزهار التنسٌقً،اذ انه ٌجهزاللاقة للعملٌات االسٌاسٌة فً الخلٌمة منم
المحاف ممة علممى تركٌممب وو ٌرممة الماٌتوكونممدرٌا والعضممٌات االخممرى فممً الخلٌممه ودوره فممً تن ممٌم سممحب المممان
والمعادن الى اوعٌة الخشب من خن السٌلر على النتح .من جهة اخرى الحم  Ichimuraواخمرون ()2002
ان اضمممافة السمممكروز المممى محلمممو الحرممم ٌحسمممن ممممن لمممون البمممتنت فمممً ازهمممار  Eustomaوالبزالٌممما العلرٌمممة
 .Sweet peaوقد اجم  )1983( Bakerو  )1998(Ichimuraاهمٌة السكرٌات الزهمار القلم والتمً ترسمر
النتمائج السممابقة ،ان السممكرٌات همً ممماد االسمماس فمً عملٌممة التممنرس فمً االزهممار والمحاف ممة علمى جممدار الخلمموي
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للخلٌممة فضممن عممن دورهمما االزممموزي ،وهكممذا فممان كمٌتهمما فممً االزهممار المقلوفممة تكممون محممدود  ،وان اضممافة
السكرٌات من السكروز الى مان الحرم ٌحسمن وبشمك فعما ممن عممر االزهمار التنسمٌقً ،واشماروا المى ان دور
السكرٌات فً الالة عمر االزهار المقلوفة من خن تحسٌن التوازن المائً ،فضن عن دوره فً اتسماج البمتنت
وترتح االزهار كنتٌجة التساج الخنٌا التً ٌلزمها تمدفق الممان المى الخلٌمة برعم تركٌمز السمكر العمالً فٌهما وٌمودي
الى تنبٌل انتاا االنٌلٌن اذ ان االزهمار المعاملمة بالسمكروز ٌمزداد فٌهما معمد التمنرس ممما ٌمندي المى تمراكم CO2
والممذي قمممد ٌعمممم مضمممادا لرعممم االنٌلمممٌن وتحسمممٌن لمممون االزهممار ممممن خمممن تحرٌمممز الجمممٌن المسمممنو عمممن بنمممان
االننوسٌانٌن .واضا  )2002( Weertsان معاملة االزهار المقلوفمة بالسمكروز ٌعٌمق بنمان االنٌلمٌن فضمن عمن
تقلٌ حساسٌة االنسجة له وذلك الشغاله مستقبنت االنٌلٌن فً جدار الخلٌة.
الجمممدو ( :)1تمممينٌر منقممموج جمممذور عمممرق السممموس و السمممكروز فمممً النسمممبة المئوٌمممة للنٌتمممروجٌن والبمممروتٌن
والكاربوهٌمممدرات ونسمممبة الكاربوهٌمممدرات المممى النٌتمممروجٌن والعممممر المزهمممري لنبمممات المممداوودي
. Dendranthema grandiflorum
Table (1): Effect of roots licorice extract and sucrose in nitrogen percentage،protein
percentage, carbohydrate percentage, C/N ratio and vase life of plant
Dendranthema grandiflorum .
منقوج جذور عرق السوس غم /لتر
سكروز(غم/لتر)
الصرات
تينٌر السكروز
Roots
licorice
extract
Sucrose effect
)Sucrose (gm/l
Characterize
 %للنٌتروجٌن
Nitrogen
percentage

 %للبروتٌن
Protein
percentage

 %للكاربوهٌدرات
Carbohydrate
percentage

نسبة الكاربوهٌدرات
الى النٌتروجٌن
()C/N ratio
العمر المزهري
Vase life
)(day
ازرقام ذات ازحر

0

2.5

5

0
0.5
1

0.45 d
1.41 a-c
1.09 b-d

0.87 cd
1.41 a-c
1.76 ab

0.69 d
1.73 ab
2.02 a

تانٌر منقوج جذور عرق السوس
Roots licorice extract effect

0.98 b

1.35 a

1.48 a

0
0.5
1

2.81 d
8.81 ab
6.81 bc

5.44 b-d
8.81 ab
11.00 a

4.31 cd
10.81 a
12.63 a

تانٌر منقوج جذور عرق السوس
Roots licorice extract effect

6.15 b

8.42 a

9.25 a

0
0.5
1

2.57 e
5.89 cd
6.52 cd

4.98 de
8.18 bc
8.21 bc

7.31 b-d
9.66 b
12.80 a

تانٌر منقوج جذور عرق السوس
Roots licorice extract effect

4.99 c

7.13 b

9.92 a

0
0.5
1

5.71 b
4.48 b
6.87 b

5.72 b
5.80 b
4.66 b

10.59 a
5.58 b
6.34 b

تانٌر منقوج جذور عرق السوس
Roots licorice extract effect

5.98 a

5.40 a

7.50 a

0
0.5
1

7.33 d
10.67 bc
11.67 ab

9.83 c
12.00 ab
11.33a-c

11.33 a-c
12.33 ab
12.83 a

تانٌر منقوج جذور عرق السوس
Roots licorice extract effect

9.89 c

11.06 b

12.17 a

0.67 b
1.52 a
1.63 a

4.19 b
9.48 a
10.15 a

4.95 b
7.91 a
9.18 a

7.34 a
5.19 a
5.66 a
9.50 b
11.67 a
11.94 a
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Means followed by the same letter within a column do not differ significantly (α=0.05).
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 تينٌر منقوج جذور عرق السوس و السكروز فً صمبغات البنسمتٌدات الخضمران لنبمات المداوودي:)2( الجدو
.Dendranthema grandiflorum
Table (2): Effect of roots licorice extract and sucrose in chloroplast pigments of plant
Dendranthema grandiflorum
تينٌر
 لتر/منقوج جذور عرق السوس غم
الصرات
Roots licorice extract
السكروز
)لتر/سكروز(غم
 غم عٌنة لرٌة م100 / ملغم
Sucrose
Sucrose (gm/l)
Characterize
5
2.5
0
effect
2.15 a
2.46 b 2.10 bc 1.89 bc
0
2.04 a
2.13 bc 2.08 bc 1.91 bc
0.5
2. 49 a
3.66 a
1.58 c 2.24 bc
1
α- Carotene
2.75 a
1.92 b 2.01 b تانٌر منقوج جذور عرق السوس
Roots licorice extract effect

2.23 b
2.04 b
2.84 a

0
0.5
1

2.52 b
2.43 bc
3.60 a

2.36 bc 1.82 bc
2.03 bc 1.66 c
2.30 bc 2.61 b

2.85 a

2.23 b

2.26 b
2.19 b
2.73 a

1.23 de 0.81 e
1.48 cd 1.31 cd
1.81 bc 1.43 cd

2.39 a

1.51 b

1.18 c

1.77 b

2.03 bc

2.11 b

1.18 c

0

2.36 a

2.40 b

2.36 b

2.33 b

0.5

2.58 a

3.27 a

2.27 b

2.21 b

2.57 a

2.25 ab

1.91 b

1
تانٌر منقوج جذور عرق السوس

1.43 b
1.66 b
1.99 a

2.03 b

β -carotene

تانٌر منقوج جذور عرق السوس
Roots licorice extract effect

0
0.5
1
تانٌر منقوج جذور عرق السوس

Astaxanthin

Roots licorice extract effect

Zeaxanthin

Roots licorice extract effect

.%5 المتشابهة للعوام المررد والتداخ الننائً ك على انرراد التختل معنوٌا عند مستوى احتما
Means followed by the same letter within a column do not differ significantly (α=0.05).
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EFFECT OF ROOTS LICORICE EXTRACT AND SUCROSE ON VASE LIFE
AND SOME CHARACTERISTIC CHIMICALS OF Dendranthema grandiflorum
FLOWER.
Khetam Adeeb Rashed
Horticulture Dept., College of Agriculture, Duhok University. Iraq
E-mail: matehk2001@yahoo.com

ABSTRACT
This study was conducted in the physiology lab of the Department of
Horticulture / Faculty of Agriculture / University of Dohuk during the period from 3rd
of November 2009 to 20th of March 2010 to test the effects of preservation the flowers
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of extract of liquorice root at (0، 2.5، 5 g.l-1) and with sucrose at (0، 0.5، 1 g.l-1) on
vase life، and some characteristic chemicals Dendranthema grandiflorum flower.
Results showed that the highest increasing percentage founded at 1g.l-1 sucrose
reached 1.63%, 10.15%, 9.18%, 5.66 %, 2.49%, 2.84%, 1.99%, 2.58% and 11.94 day
for nitrogen percentage، protein percentage، carbohydrate percentage، C/N ratio، αcarotene، β – carotene، Astaxanthin، zeaxanthin and vase life، also the extract of
liquorice root caused significantly increase on nitrogen percentage، protein percentage،
carbohydrate percentage، C/N ratioβ - carotene، α - carotene، Astaxanthin zeaxanthin
and vase life، compared with non treated flowers the highest increasing where founded
with high level 5g.l-1، all interactions between factors had significantly effect on all
characters where studies.
Keywords: Liquorice , sucrose, Chrysanthemum.
Received: 19/11/2012, Accepted: 17/12/2012.
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