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تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي في مؤشرات النمو الجذري ومحتوى جذور نبات
. من الزيوت الطيارةTanacetum parthenium L.
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دراسةة تةأثير لةون الغطةاء البالسةتيكي والصةعق

المستخمص

 بهةد2016-2015  جامعةة بغةداد اثنةاء الموسةم الزراعةي- نفذ البحث في حقل التجارب العممية التابع لكميةة الزراعةة

 إذ اشةتمل البحةثRCBD)ضمن تصميمSplit plot design( الكهربائي في مؤشرات النمو الجذري ومحتوى الجذور من الزيوت الطيارة نفذ البحث وفق األلواح المنشقة
) يشةتمل عمةى بربعةة مسةتويات مةنSub plot( واألصةفر واألحمةر واألزرق) والعامةل الثةاني

) لون الغطاء البالستيكي (الشةفاMain plot( عمى دراسة عاممين األول

)3×4×4(  وحةدة تجريبيةة48 ( وبثالث مكررات وبذلك نتجتMain plot( دقائق وزعت عشوائياً عمى القطع الرئيسية4  بمبير) لمدة6و4و2و0( شدد الصعق الكهربائي
 بظهةرت النتةائ.0.05  عند مسةتوى احتمةالL.S.D نباتات ا ُختبرت الفروق بين المتوسطات الحسابية وفق اختبار اقل فرق معنوي10 عمما بن الوحدة التجريبية تحوي

سةم20.41(

 ) فةي مؤشةرات النمةو الجةذري والتةي شةممت طةول الجةذر والمسةاحة السةطحية لمجةذور والةوزن الطةري والجةاY(تفةوق النباتةات الناميةة تحةت الغطةاء ا صةفر

5.514(P-Cymene  وCamphene  وCamphor غةةةم) ومحتةةةوى الجةةةذور مةةةن الزيةةةوت الطيةةةارة والتةةةي اشةةةتممت عمةةةى47.32غةةةم و111.1 و2 دسةةةم0.943و

امبير) معنويا فةي زيةادة مؤشةرات النمةو الجةذري4() وتفوق المعاممة بالصعق الكهربائي بالمستوى1-غم. مايكروغرام0.693و1-غم. مايكروغرام1.317و
0.380

1-

1-

2

1-

غم.مايكروغرام

غم و. مةةةايكروغرام0.782غم و. مةةةايكروغرام1.466 و56.73غةةةم و143.99 دسةةةم و0.900سةةةم و25.58( ومحتةةةوى الجةةةذور مةةةن الزيةةةوت الطيةةةارة

) عمى التتابع بدت معاممة التداخل بين لون الغطاء والصعق الكهربائي تأثير معنوي في مؤشرات النمو الجذري ومحتوى الجذور مةن الزيةوت الطيةارة إذ1-غم.مايكروغرام
 وCamphor ومحتةةةوى الجةةذور مةةن

0.895و

1--1

1-

) معنويةةاً فةةي زيةةةادة طةةول الجةةةذر والمسةةاحة السةةطحية لمجةةةذور والةةوزن الطةةري والةةةوزن الجةةاYA2( تفوقةةت معاممةةة التةةةداخل

غم. مةةةةةايكروغرام2.100غم و. مةةةةةايكروغرام2.998غةةةةةم و72.59 غةةةةةم160.32و2دسةةةةةم1.426 سةةةةةم و27.00(

P-CymeneوCamphene

 نستنت مةن الدراسةة ان لةون الغطةاء البالسةتيكي والصةعق الكهربةائي كةان لةو تةأثير معنةوي فةي النمةو وتحفيةز وانتةاج الزيةوت الطيةارة فةي.) عمى الترتيب1-غم.مايكروغرام
.جذور النبات
P-Cymene وCamphene وCamphor : الكممات المفتاحية
.* البحث مستل من بطروحة دكتوراه لمباحث األول
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ABSTRACT
This research was carried out in the scientific experiments field of the Faculty of Agriculture - University of Baghdad, during the agricultural
season 2015-2016 to study the effect of the plastic cover color and electrocution in root growth indicators and the volatile oils content of the
roots, the research was done according to the randomized complete block design (RCBD) within .Split plot design. The first factors .(Main
plot)was the plastic cover color (transparent, yellow, red and blue) and the second factor (Sub plot. incorporates four levels of stressed
electrocution (0,2,4, 6 Amp) for 4 minutes, thereby resulting 48 experimental units (4 × 4 × 3) as the experimental unit contains 10 plants. The
differences amonge means were tested using LSD at a level of probability of 0.05. The results showed superiority of the plants growing under
a yellow cover (Y) in the root growth indicators, which included root length and surface area of the roots and weight mild and dry (20.41 cm
and 0.943 dcm2 and 111.1 g and 47.32 g) and the content of the roots of the volatile oils, which included Camphor ,Camphene and P-Cymene
(5.514 µg.g-1 and 1.317 µg.g-1 and 0.693 µg.g-1) and the superiority of electric shock treatment level (4Amp) a significant increase in root
growth indicators and the content of the roots of the volatile oils (25.58 cm and 90.09 g and 143.99 and 56.73 and 1.466 µg.g-1and 0.782 µg.g1
and 0.380 µg.g-1), respectively, resulted in the treatment of overlap between the color of the cover electric stun significant effect on root
growth indicators and the content of the roots of the volatile oils, it outperformed the treatment of overlap (YA 2) a significant increase in root
surface area of the roots of the length, weight mild, dry weight and content of the roots of Camphor and Camphene and P-Cymene (27.00 cm
and 1.426 dcm 2 and 160.32 g 72.59 g and 2.998 µg.g-1 and 2.100 µg.g-1 and 0.895 µg.g-1), respectively. It can be conclude that of the plastic
cover color and electric shocks had significant effect on growth and stimulate the prodaction of volatile oils in plant roots.
Key words: Camphor وCamphene وP-Cymene
*Part of Ph.D. Dissertation of the first author.
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وانتتتاج ال ةتتوت الطةتتاةة فتتد جتتيوة نبتتات Tanacetum

المقدمة

اتجهت الدول المتقدمة إلى استتددام النباتتات الطبةتة والرطةةتة

parthenium L.

نبات  )Fevervew(Tanacetum parthenium L.التيو

ُنةي البتث فد متطة التجاةب الرممةة/كمةتة ال اةعتة – جامرتة
ب ت تتداد لمموست تتم ال اةعت تتد  2016-2015باست تتترمال تتت تتمةم

المواد وطرائق العمل

ف ت تتد الت ت تتداوو والر ت تتبج وم ت تتن ب ت تتةن النبات ت تتات الطبة ت تتة المهم ت تتة

ةنتمد إلى الرائمة النجمةة  ، (2( Asteraceaeةمتمك النبات
عبةة عطةو منرش ةرتود حتتوائتع عمتى مجموعتة متن ال ةتوت

القطاعتتات الكاممتتة المرن تتاة ( )RCBDتتتمن تةتةتتب املت تواح

الرطةةتتة يات اميمةتتة الطبةتتة كمتتا ضوتتتتت الد اةستتات الرممةتتة

المننتتقة ( )Split plot designإي انتتتممت التجةبتتة عمتتى

عتتن المكونتتات الةرالتتة امدتتةم التتتد تتتم تندةتتتها فتتد النبتتات

وامت ت ت ت ت ت تتةة وامتم ت ت ت ت ت تتة وام ةا) وةمت ت ت ت ت ت ت لت ت ت ت ت ت تع ( CوYو R

)(C10H16Oو

و)Bوالرام تتل الر تتاند ةن تتتمل عم تتى ضةبر تتة مس تتتوةات م تتن ن تتدد

(C10H16) Campheneو)) (C10H14) P_cymen)5

التترا الكهةبتائد ( 0و 2و 4و 6ضمبةتة) وةمت لهتا ( A0و

تاة فتد الجتيوة فتتب
ةوجتد فتد النبتات ضكرتة متن  23ةتتا طة ا
( (8و( )5وم ت ت تتن ضيمه ت ت تتا Camphor

د اةست ت تتة عت ت تتاممةن امول لت ت تتون ال طت ت تتا الببست ت تتتةكد (النت ت تتةاذ

15و 13و (8وميمةتتة النبتتات الطبةتتة ضتتتبر متتن التتتةوةو

 A1و A2و (A3ولمت ت تتدة  4د ت ت تتائا وبت ت تتربث مكت ت تتةةات ،وبت ت تتيلك

ةت تتادة نمت تتو توانتاجت تتع باعتمت تتاد نظت تتم وعممةت تتات مدتمةت تتة ومنهت تتا

نتجت  48وتدة تجةةبةة ( )3×4×4عمما ضن الوتدة التجةةبةة

الروام ت تتل الةة ةائة ت تتة الت ت تتد ترم ت تتل عم ت تتى ة ت تتادة تت ت توا ن الطا ت تتة

ادتبتتةت الةتتةوا بتتةن المتوستتطات التستتابةة
تتتتوو 10نباتتتات ُ
وف تتا ادتب تتاة ا تتل ف تتةا مرن تتوو  L.S.Dعن تتد مس تتتوم اتتم تتال

الكهةبت تتائد لة نت تتةة الدموةت تتة  ،ومت تتن رت تتم ةت تتادة تبت تتادل الم ت تواد

تترقت البتتيوة بتتتاةة  2015-9-20وتمتتت
ُ ، )1( 0.05
ةاعتهتتا فتتد ضطبتتاا فمةنةتتة تاوةتتة عمتتى البتمتتو وبرتتد ظهتتوة

balance

 Energyمتتن طةةتتا نقتتل الطا تتة و ةتتادة الجهتتد

دبلهتتا وتننتتةط عممةتتات تتةة ت النمتتو والتطتتوة(،)14متتن ضيتتم
الظ تواية الةة ةائة تتة المستتترممة ف تتد ي تتيا المجتتال الت تتو ال تتيو

( )3-2وة تتة تقةقةتتة نقمتتت إلتتى ستتنادةن ت ت ةةة طتتة 10ستتم

نتتانومتة (المتتون امتمتتة) و 380نتتانومتة (المتتون البنةس تتجد)،

وضجةةتتت

(لبنا مجموع جيةو متةن) ومن رم ُنقمت النتبت إلتى ضكةتا
ستترة 15ك تتم لممكتتان المستتتدةم بتتتاةة  2016 -1-7تتتتت

وةر تتد الم تتون ي تتو ات تتد
ترتم تتد عمة تتع نت تواتا التمرة تتل الك تتاةبوندُ ،
دواص التو المةئتد التيو ةقتم تتمن الطتول المتوجد 780

،اديت عةنتة متن تةبتة امكةتا
ازنةتاا المهةئتة مستبقا ُ

والت ت تتيو ةرتمت ت تتد عمت ت تتى تت ت تتةدد الموجت ت تتة الكهةوم ناطةست ت تتد()11
و( ،)12فت تتد الست تتنوات امدة ت تةة تتت تتل الرممت تتا عمت تتى نتت تتائا

،).استتترممت فتتد
لهتتا التتالةتتل الكةمةائةتتة والةة ةائةتتة (جتتدول ُ 1
ت طةتتة امنة تتاا ضةبرتتة ضل توان متتن ام طةتتة الببستتتةكةة بستتمك

منتتجرة فتتد مجتتال ةتتادة ازنتتتاج ال اةعتتد متتن طةةتتا استتتددام

ضدتتيت نتتدة احستتتتا ة لمرتتامبت الت طةتتة
 200متتاةكةون ُ ،

وس ت تتجمت ضس ت تتبوعةا .
جمةره ت تتا باس ت تتتددام جه ت تتا ُ lux-meter
ة طول الجتية (ستم) والمستاتة الستطتةة لممجمتوع الجتيةو

الطا تتة الكهةبائةتتة ضطمتتا عمةهتتا ال اةعتتة الكهةبائةتتة Electro-

، cultureإي ةمك تتن لهت تتي الطا تتة ضن تست تتةع م تتن نمت تتو النبت تتات

2

وتتست تتن نوعةت تتة ازنتت تتاج فتت تتب عت تتن تماةتت تتع مت تتن امم ت تةاض

1-

(دس ت تتم  .نبت ت تتات ) بواس ت تتطة بةنت ت تتاما ()Digemazerوالت ت تتو ن

والتنةات وتقمةل التاجة إلتى استتددام امستمدة والمبةتدات متن

الط ت ت تتةو لممجم ت ت تتوع الج ت ت تتيةو( م) وال ت ت تتو ن الج ت ت تتاذ لمجم ت ت تتوع

طةة ت تتا إةت ت تتال ي ت تتي الطا ت تتة إل ت تتى الب ت تتيوة والنب ت تتات ضو الم ت تتا

الجت تتيةو( م) ومتتت تتوم الجت تتيوة مت تتن مكونت تتات ال ةت تتت الطةت تتاة

والم تتيةات(.)8ةه تتدذ ي تتيا البتتتث لد اةستتة تتتررةة لتتون ال طتتا

والت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيو ان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتمل عم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى  CamphorوCamphen

الببس تتتةكد والتت تترا الكهةبت تتائد فت تتد النمت تتو الجت تتيةو وتتةة ت ت

وP_Cymeneو تت تتم تقت تتدةة مكونت تتات ال ةت تتت بواست تتطة جهت تتا
كةوموت ت ت ت ت ت ت ت تتوكةافد ال ت ت ت ت ت ت ت تتا و GCMass

.
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جدول  .1الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة*
N

P

K

2.64
86.21 0.003
B
mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1



HCO3

CO3

Ca

Mg

S

1.5

Nill

6.63

4.71

2.82

mg.L-1

mg.L-1

mg.L-1

mg.L-1

Na

mg.L-1

3.14
meg.L-

SO4

CL

3.43

10.2

mg.L-1 meg.L-1

1

ds.m-1
1.38

Textur
sandyloam
Clay%
Silt%
Sand%
soil Sandy
20.80
8.00
71.20
تم اجراء اختبار عينة التربة في المختبر المركزي لمختبر التربة والمياه – كمية الزراعة – جامعة بغداد.

pH
7.18

CaCo3
77.4
%
%O.M
1.89

مرامبت الترا تررة اة مرنوةا فد تمك التةة إي تةو ت

النتائ والمناقشة

المراممة  A2باعطا يا اطول جية بمغ  25.58سم ةاسا

طةةول الجذر (سم)

برا تة جية ( 13.33سم) عند مراممة القةا

تررةة مرنوةا
ا
تُبةن نتائا الجدول  2ضن لمون ال طا الببستةكد
فد طول الجية لمنبات  ،إي ضعطت المراممة بال طا امتةة

انرك

 27.00سم بةنما ا تة جية( 10.83سم) عند مراممة

النةاذ ()C

التدادل .BA0

(19.29سم) ةاسا بر ل ةمة (16.042سم ) تم التتول
عمةها عند المراممة بال طا

يلك عمى مرامبت التدادل  ،إي امتا ت المراممة

 YA2بتةو ها عمى با د مرامبت التدادل وبطول جية بمغ

( )Yضطول جية  20.41سم متةو ة بيلك عمى با د
مرامبت ام طةة تمتها مراممة ال طا

.A0و د

ام ةا ). (Bكيلك ضظهةت

جدول  .2تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في طةةول جذر نبات Tanacetum
 ( parthenium L.سم ).

متىسطات الصعق الكهربائي
A0

A1

A2

A3

متىسطات ألىان
األغطية

C
Y
R
B
L.S.D
0.05

15.000
15.167
12.333
10.833

16.000
21.500
14.333
13.167

26.500
27.000
25.333
23.500

19.667
18.000
16.833
16.667

19.292
20.417
17.208
16.042

متىسطات الصعق الكهربائي

13.333

متىسطات األغطية

0.850
16.250

0.539

25.583

L.S.D
0.05

17.792

0.419

تمتها مراممتد  A1و 0.644 ) A3و  0.612دسم .2نبات

المةةساحة السطحية لممجموع الجذري (دسم .2نبات )1-

عمى التتابم)

تنةة النتائا فد الجدول  3إلى التررةة المرنوو لمون ال طا

نبات

الببستةكد فد المساتة السطتةة لمجيوة  ،إي تةوا ال طا

1-

1-

ةاسا مم ض ل مساتة سطتةة (0.399دسم.2

) كانت عند مراممة المقاةنة  . A0وفد مرامبت

امتةة ( )Yمرنوةا عمى ضلوان ام طةة البا ةة بتسجةمها

التدادل  ،إي ضدت المراممة  YA2إلى تتول ةادة مرنوةة

تمتها مراممة ال طا امتمة ( 0.872()Rدسم .2نبات )1-

(1.235

اكبة مساتة سطتةة لمجيوة بم ت  0.943دسم .2نبات

فد المساتة السطتةة لمجيوة بم ت 1.426دسم .2نبات

1-

تمتها

مراممتد

التدادل

و1.124دسم .2نبات

فد تةن ُسجمت ض ل مساتة سطتةة ( 0.213دسم .2نبات
 )1-عند ال طا النةاذ ( . )Cضرةت مستوةات الترا

1-

YA1

عمى التةتةب) ةاسا مم ض ل مساتة

سطتةة ( 0.047دسم .2نبات
(. )CA0

الكهةبائد فد يي التةة ضةتا  ،إي بم ت ضكبة مساتة

سطتةة لمجيوة ( 0.900دسم.2نبات )1-عند المراممة A2

4056
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جدول  .3تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في المساحة السطحية لجذور نبات Tanacetum
1-

 ( parthenium L.دسم . 2نبات

متىسطات األغطية
C
Y
R
B
L.S.D
0.05
متىسطات الصعق
الكهربائي
L.S.D
0.05

الوزن الرطب لممجموع الجذري (غم  .نبات

متىسطات الصعق الكهربائي
A3
A2
A1
A0
0.279 0.453 0.073 0.047
0.965 1.426 1.235 0.144
0.641 1.124 0.757 0.965
0.564 0.598 0.511 0.439

متىسطات ألىان
األغطية
0.213
0.943
0.872
0.528

0.171

0.108

0.399

0.644

-

)1

(98.72

م  .نبات

عند النباتات

( 92.73م  .نبات
الجيةو (91.62

م  .نبات

ام ةا ( .)Bكيلك تررة

-

)1

ةة المراممة ( . (A0كما ضرةت التدادبت

مرنوةا فد تمك التةة  ،إي تةوا التدادل  YA2باعطائع
ضعمى و ن طةو بمغ  160.3م  .نبات

 ) 1فد تةن تتقا ا ل و ن لممجموع
1 -

-

 ) 1فد تةن كان

ا ل و ن طةو لممجموع الجيةو ( 58.18م  .نبات

) ومن رم ال طا امتمة ((R

-

1 -

) عند المراممة  A2تمتها

مراممة الترا  112.7( A3م  .نبات

تمتها المراممة بال طا النةاذ ()C

1 -

0.900

طةو ( 143.9م  .نبات

المراممة بال طا امتةة ( )Yباعطا يا ضعمى و ن طةو بمغ

 111.1م  .نبات

0.612
0.084

من نتائا الجدول  4تَبةن ضن لون ال طا الببستةكد لعُ
تررةة مرنوو فد الو ن الطةو لممجموع الجيةو  ،إي تةو ت
1 -

).

– 1

تمتها مراممتد

التدادل  CA2و  BA2بم تا 145.4و  137.1م  .نبات

– 1

) عند المراممة بال طا

عمى التتابم .بةنما سجمت مراممة التدادل  BA0ضدنى و ن

طةو لممجوع الجيةو بمغ  50.13م  .نبات

الو ن الطةو لممجموع الجيةو

1 -

.

مرنوةا بمرامبت الترا الكهةبائد وتوح إلى ضعمى و ن

جدول  .4تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في الوزن الرطب لممجموع الجذري لنبات
 ( Tanacetum parthenium L.غم  .نبات .) 1-
متىسطات الصعق الكهربائي
A2
A1
A0

متىسطات األغطية
C
Y
R
B
L.S.D
0.05
متىسطات الصعق
الكهربائي
L.S.D
0.05

الوزن الجا

لممجموع الجذري (غم  .نبات

A3

متىسطات ألىان
األغطية

66.06

82.88

145.4

100.4

98.72

66.05
50.47
50.13

94.81
72.31
67.08

160.3
133.1
137.0

123.2
110.6
116.6

111.1
92.73
91.62

58.18

79.27

0.721

1.693
143.9

112.7
0.922

-

)1

الترا الكهةبائد د ارة مرنوةا فد يي التةة  ،إي تةو ت

تُظهة نتائا الجدول  5ضن لون ال طا الببستةكد كان لع
تررةة مرنوو فد الو ن الجاذ لممجموع الجيةو  ،إي تةوا
1-

ال طا امتةة ( )Yبو ن جاذ بمغ  47.32م.نبات

المراممة  A2باعطا يا ضفتل و ن جاذ لممجموع الجيةو
1-

بمغ  56.73م.نبات

والتد ادتمةت مرنوةا عن المرامبت

جمةرها بما فةها مراممة المقاةنة التد سجمت ا ل و ن جاذ

ةمةع

م .نبات  )1-مقاةنة مم

( 22.43م.نبات . )1-انركست يي النتائا عمى مرامبت

ضدنى و ن جاذ ُسجل عند المراممة بال طا ام ةا ()B
( 23.37م.نبات . )1-وةبتظ من نتائا الجدول ياتع ان

التدادل آي تةو ت مراممة التدادل ( )YA2بتسجةل ضعمى و ن

ال طا النةاذ (39.94( )C

جاذ لممجموع الجيةو بمغ 72.59
4052

1-

م.نبات

مقاةنة مم
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م.نبات.)1-

ا ل و ن جاذ لمنباتات عند مراممة التدادل (12.18( )BA0

لممجموع الجذري لنبات

جدول  .5تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في الوزن الجا
 ( Tanacetum parthenium L.غم  .نبات . ) 1-

متىسطات األغطية
C
Y
R
B
L.S.D
0.05
متىسطات الصعق
الكهربائي
L.S.D
0.05

متىسطات الصعق الكهربائي
A3
A2
A1
A0
42.10 54.73 35.40 27.52
45.17 72.59 38.41 33.13
26.47 51.22 22.88 16.89
18.85 48.38 14.05 12.18

متىسطات ألىان األغطية
39.94
47.32
29.37
23.37

1.639

1.040

22.43

27.69

56.73

33.15
0.809

تركيز Comphorفي الجذور (مايكروغرام.غم)1-

د ةر م سبب تةوا النباتات النامةة تتت ال طا امتةة
( )Yب ةادة مؤنةات النمو الجيةو الى تةوا ال طا امتةة

توتر نتائا الجدول  6ضن المراممة بال طا امتةة ()Y

بنةايةة الطول الموجد الةرال ( )PARفد عممةة التمرةل

تةوا مرنوةا فد ةادة تةكة  Comphorفد جيوة النبات ،
1-

الكاةبوند وكيلك ندة احستتا ة المبئمة لنمو النبات تتت
ال طا

امتةة ( (Yودوةيما فد

اي بمغ  2.514ماةكةو ةام .م
1-

ةادة كةا ة التمرةل

الكاةبوند اليو اد إلى ةادة النمو الدتةو وانركا

 0.445ماةكةو ةام .م

يلك

ةاسا مم ا ل تةكة

سجمتع المراممة بال طا النةاذ

( . )Cوفد مرامبت الترا الكهةبائد نبتظ ان ضعمى

تةكة  Comphorكان عند المراممتةن بالمستوم  A2و A3

فد مؤنةات النمو الجيةو المتمرمة بطول الجية والمساتة

السطتةة لمجية ومن رم ةادة فد الو ن الطةو والجاذ

اي بم تا 1.466و  1.450ماةكةو ةام .م
1-

1-

فد تةن كان

لمجيوة كمتتمة نهائةة ليلك(.(4كما نبتظ مماتقدم التارةة
المرنوو لمترا الكهةبائد فد ةادة مؤنةات النمو الجيةو

ا ل تةكة  1.107ماةكةو ةام .م

عن تررةة مرامبت التدادل بةن لون ال طا

اليو ةبما ةرود إلى دوة التةاة الكهةبائد فد ةادة نةايةة

الكهةبائد فنجد ضن مراممة التدادل  YA2و  YA3سجمتا ضعمى

ام نةة الدموةة وتتوةل المد ون ال يائد إلى تالة ةسهل

تةكة

احستةادة منها من بل النبات وةرمل عمى تننةط كةا ة

2.998

التمرةل الكاةبوند و ةادة نمو النبات الدتةو واليو انرك

والترا

1-

و2.566

 Comphorةاساَ بردنى تةكة

عند المستوم  . A0ضما

ماةكةو ةام .م من

( 0.167ماةكةو ةام .م )

ُسجل عند مراممة التدادل . CA0

اةجابةا عمى مؤنةات النمو الجيةو (.(7

جدول  .6تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في محتوى جذور نبات Tanacetum
parthenium L.من ( Camphorمايكروغرام.غم. )1-
متىسطات الصعق الكهربائي
متىسطات األغطية

A0

A1

A2

A3

C
Y
R
B
L.S.D
0.05

0.167
2.127
0.888
1.247

0.551
2.365
0.533
1.337

0.334
2.998
0.641
1.889

0.727
2.566
1.010
1.496

متىسطات الصعق الكهربائي

1.107

0.266
1.197

L.S.D
0.05

0.157

1.466

1.450

0.135

4051

متىسطات ألىان
األغطية
0.445
2.514
0.768
1.492

1-
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تنةة نتائا الجدول 7ضن ضفتل تةكة
عند المراممة بال طا
1-

ماةكةو ةام .م

المىسىي ومحمد
1-

 Comphenكان

 0.328ماةكةو ةام .م

امتةة ( )Yاي بمغ 1.317

فد تةن كان ضدنى تةكة

تررةة التدادل فنجد تةوا مراممة التدادل ( )YA2مرنوةا فد

عند ال طا

فد تةن تباةن تةكة

ماةكةو ةام .م

1-

 Comphenفد مرامبت التدادل

احدةم ةاسا مم ا ل تةكة  0.119ماةكةو ةام .م1-عند

الكهةبائد  ،اي ُسجمت المراممة  A2اعمى تةكة بمغ 0.782
ماةكةو ةام .م 1-تمتها المراممتةن  A3و 0.586 A2و
 0.328ماةكةو ةام .م

ماةكةو ةام .م

تمتها المراممة  YA3التد بم ت 1.652

 Comphenتارة مرنوةا بمرامبت الترا

1-

1-

ةفم تةكة  Comphenالى 2.100

النةاذ( 0.148( )Cماةكةو ةام .م . )1-كما نجد ضن
اةتةاع تةكة

عند المستوم ( . (A0ضما عن

مراممة التدادل (. )CA2

عمى التتابم ةاسا مم ضدنى تةكة

جدول  .7تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في محتوى جذور نبات Tanacetum
parthenium L.من ( Comphenمايكروغرام.غم)1-
متىسطات الصعق الكهربائي
متىسطات األغطية
C
Y
R
B
L.S.D
0.05
متىسطات الصعق
الكهربائي
L.S.D
0.05

A0

A1

A2

A3

0.191
0.275
0.205
0.640

0.139
1.239
0.162
0.465

0.119
2.100
0.164
0.743

0.142
1.652
0.158
0.390

0.328

0.501

0.586
0.100

اةتةم الى اعمى تةكة

عمى با د مرامبت ضلوان ام طةة فد ةفم تةكة

 Cymeneفد الجيوة الى ماةكةو ةام .م
المراممة بال طا

0.143

0.782

1-

1-

1-

عمى التةتةب مقاةنة مم

ا ل تةكة ( 0.182ماةكةو ةام .م ) كان عند المستوم .A0

P-

0.693

ضظهةت نتائا الجدول ياتع ضن ضعمى تةكة (0.895

1-

1-

ماةكةو ةام .م ) عند

النةاذ ( .)Cكما نجد ان تةكة

عند المستوة  A2و A3اي بم تا

 0.380و  0.324ماةكةو ةام .م

ضظهةت نتائا الجدول  8تةوا المراممة بال طا امتةة ()Y

مقاةنة مم ا ل تةكة

0.148
1.317
0.172
0.560

0.210

تركيز  P-Cymeneفي الجذور (مايكروغرام.غم)1-

(0.047

متىسطات ألىان األغطية

ماةكةو ةام .م ) ت P-Cymeneعند مراممة التدادل (

YA2

P-

)

ةاسا

1-

التةكة

مم

المندةض

ماةكةو ةام .م ) عند مراممة التدادل( . (CA0

 Cymeneد تارة مرنوةا بمرامبت الترا الكهةبائد فقد

(0.015

جدول  .8تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في محتوى جذور نبات Tanacetum
parthenium L.من ة( P-Cymeneمايكروغرام.غم.)1-

متىسطات األغطية
C
Y
R
B
L.S.D
0.05
متىسطات الصعق الكهربائي

متىسطات الصعق الكهربائي
A3
A2
A1
A0
0.097 0.041 0.036 0.015
0.656 0.895 0.697 0.525
0.414 0.475 0.231 0.163
0.131 0.109 0.083 0.026

0.047
0.693
0.320
0.087

0.010

0.006

0.182

0.261

L.S.D
0.05

0.380

0.324

0.0186

4051

متىسطات ألىان
األغطية
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ةتتر مما تقدم ضن تةكة

المىسىي ومحمد

النباتات بما ةنرك

مكونات ال ةت فد الجيوة د

يلك عمى ةادة النمو وازنتاج وتتسةن

تررةت وبنكل مرنوو برلوان ام طةة الببستةكةة إي تةو ت

نوعةتع ( .)4نستنتا مماسبا ان لون ال طا الببستةكد

النباتات النامةة تتت ال طا امتةة ( )Yب ةادة فد تةكة

والمراممة بمستوةات مدتمةة من الترا الكهةبائد لع تارةة

ال ةوت الطةاةة منها  Comphorجدول 6وComphen

مرنوةا فد مؤنةات النمو الجيةو و تتةة وانتاج مكونات

جدول  7و  P-cymeneجدول ، 8اليو ةبما ةر م الى

ال ةت الطةاة فد جيوة نبات Tanacetuim parthenuim

المهم فد عممةة التمرةل الكاةبوند وانركاسع اةجابةا فد عممةة
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فرالةة ال طا احتةة ( (Yفد نةايةة الطةذ الموجد PAR

التمرةل الكاةبوند وبنا المةكبات امساسةة امولةة والرانوةة
لمنبات فتب عن الترةض الى ندة احستتا ة الجةدة فد

ييا ال طا اوةبما ةرود سبب ةادة تةكة المةكبات الةرالة
طبةا ضعب والنامةة تتت تررةة ال طا امتةة ( )Yإلى
المجموع الدتةو الكبةة المتمرل فد عدد اموةاا مما اد
من كةا ة التمرةل الكاةبوند لتتنةم المةكبات الدادمة فد بنا
المةكبات امولةة التد ترتبة امسا

فد بنا

المةكبات

الرانوةة( ،)4كما ان ةادة الكتمة التةوةة لمجيوة والتد
انتممت عمى مؤنةات المجموع الجيةو المتتمنة طول
الجيوة جدول

2

والمساتة السطتةة لمجيوة جدول 3

والو ن الطةو جدول  4والو ن الجاذ جدول  5وانرك

يلك

اةجابةا عمى ةادة متتوم الجيوة من ال ةوت الطةاةة .ومن

نتائا الجداول ضعب ةتبةن ضن المراممة بالترا الكهةبائد
وحسةما  A2كان لع تررةة مرنوو فد ةادة متتوم النبات من
المةكبات الةرالة طبةا اليو ةبما ةر م إلى دوة التةاة

الكهةبائد فد كسة امواتة التد تةبط يةات الج ةئات
الرتوةة وتتةةة الطا ة الكةمةائةة المد ونة فةها ومن رم
ةادة الةرالةات التةوةة لمنبات مما ةنرك

عمى نمو النبات ،

و د حةتتاج إلى فتل امواتة بنكل كامل لكد تتتةة
الطا ة بل مجةد تدوث ت ةة فد نكل اآلتةة ضو مو رها د

ةؤدو إلى تتةةة برض الطا ة المد ونة فةها بنكل تدةةجد
لكد تستةةد منها الدمةة بنكل جةد وتد نها لتةن التاجة

إلةها مرل بنا مةكبات رانوةة كوسةمة دفاعةة لمنبات ( ،)3ضو

ةبما ةرود سبب يلك إلى ادتبذ ض واج الجةنات المسؤولة
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عن كل تةة ومدم رباتها والمةتبط ضساسا بالسةطةة عمى

ازن ةمات والرممةات الوظةةةة فد النبات والى التررةة
التننةطد اليو ةؤدو إلى إ الة برض ازن ةمات المربطة
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