الموسوي ومحمد

1152/ 48)6( 5111: -5151 – مجلة العلىم الزراعية العراقية

تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي في بعض مؤشرات النمو الخضري ومحتوى
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المستخمص

 بهدف دراسة تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي في مؤشررات2016-2015  خالل الموسم الزراعي، جامعة بغداد- نفذ البحث في حقل التجارب العممية التابع لكمية الزراعة

) إذ اشرتمل البحرثSplit plot design( ) ضرمن األلرواح المنشرقةRCBD( نفذ البحث وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة،Parthenolide النمو الخضري ومحتوى األوراق من مركب

) اشتمل عمى أربعة مستويات من شدد الصعق الكهربرائيSub plot( ) لون الغطاء البالستيكي (الشفاف واألصفر واألحمر واألزرق) والعامل الثانيMain plot( عمى دراسة عاممين األول

ا ُختبرت الفروق بين المتوسرطات الحسرابية وفرق اختبرار اقرل فررق، نباتات10 ) عمما أن الوحدة التجريبية تحوي3×4×4(  وحدة تجريبية48  وبذلك نتجت،  دقائق4  أمبير) لمدة6،4،2،0(
سم18.50  إذ بمغ، والكموروفيل الكميBوA ) بزيادة ارتفاع النبات والمساحة الورقية وكموروفيلB( أظهرت النتائج تفوق المعاممة بالغطاء األزرق.0.05  عند مستوى احتمالL.S.D معنوي
( فري زيرادة عردد األوراق والروزن الطرري والجراف لممجمروعY( وزن طري عمى الترتيرب وتفروق المعاممرة بالغطراء األصرفر

1-

غم100. ممغم3.460و1.136و1.581و1- نبات.2 سم28.73و

أمامعاممرة الصرعق، نبرات.فرع12.67 إذ بمغرت،) بزيادة عدد األفررعR( نبات )عمى الترتيب وتفوقت معاممة الغطاء األحمر.غم22.02و1-نبات.غم65.27و1-نبات.ورقة141.50( الخضري
1-

1-

 أمبير فقد تفوقت معنوياً في صرفات النمرو الخضرري والتري شرممت (ارتفراع النبرات وعردد األوراق والمسراحة الورقيرة و محتروى األوراق مرن الكموروفيرل الكمري وكموروفيرل4 الكهربائي بالمستوى
غررررررررم80.85و

1-

نبررررررررات.2سررررررررم26.29و1-نبات.ورقررررررررة149.70سررررررررم و18.41(Parthenolide  والرررررررروزن الرطررررررررب والجرررررررراف لممجمرررررررروع الخضررررررررري ومحترررررررروى األوراق مررررررررنBوA

 أدت معاممة التداخل بين لون الغطاء والصعق الكهربائي ترأثير معنروي، ) عمى الترتيب1-غرام.مايكروغرام25.70
1-

1-

نبات.غم30.067غم وزن طري و100.ممغم0.960و1.556و3.102و

نبرات.  سرم35.65سرم و20.33(BوA) معنوياً في زيرادة ارتفراع النبرات والمسراحة الورقيرة ومحتروى األوراق مرن الكموروفيرل الكمري وBA2(في مؤشرات النمو الخضري إذ تفوقت المعاممة
2

) فرري عرردد األوراقYA2() ومعاممرة التررداخل1-نبررات.فرع17.33( فرري عرردد األفررع الخضررريةRA3 وزن طررري عمرى الترتيررب وتفرروق معاممرة التررداخل

1-

غررم100.ممغرم3.969و1.230و1.99و

تأثيرً معنوياً في
ا
نستنتج من الدراسةان لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي لو.غم) عمى الترتيب37.98غم و95.82نبات و.ورقة167.67(والوزن الرطب والجاف لممجموع الخضري
1-

. في االوراقParthenolide مؤشرات النمو الخضري وتحفيز وانتاج

Parthenolide،  صعق كهربائي، الغطاء البالستيكي: الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This research was carried out in the scientific experiments field of the colleg of Agriculture - University of Baghdad, during the agricultural
season 2015-2016 to study the effect of the plastic cover color and electric shocks in the vegetative growth indicators and Parthenolide
content in the leaves, the expirements conducted according to the randomized complete block design (RCBD) (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
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 test at a level of probability of 0.05. The results showed superiority of the treatment of the
caver blue (B) an increase of plant height and leaf area and chlorophyll A and B total chlorophyll, reaching 18.50 cm , 28.73 , 1.581 , 1.136,
and 3.460 mg 0.100 g-1 fresh weight respectively), and the superiority of the transaction yellow cover ((Y to increase the number of leaves and
fresh and dry vegetative growth (141.50 , leaf .plant -1 , 65.27 g.plant-1 and 22.02 g.plant-1), respectively, and outperformed the treatment of
red cover (R) outperforming increase the number of branches, which reached 12.67 branch.plant-1, and the treatment of electrocution level (4
Amp) has outperformed significantly in charactesistics vegetative growth, which included (plant height, number of leaves, leaf area, leaf
content of total chlorophyll and chlorophyll A, B, fresh and dry weight of shoot and the content of the leaves from the Parthenolide (18.41 cm
and 149.70 leaf.plant-1and dcm2.pant-1and 26.29 g.plant-180 0.85 g.plant-1 and 30.067 g and 25.70 µg.g-1) respectively, the treatment of the
overlap between the color of the cover electric stun significant effect on vegetative growth indicators have superior treatment (BA2) a
significant increase in plant height and leaf area and the content of the leaves of chlorophyll A,B total (20.33 cm and 35.65cm2.plant-1and
1.993 and 1.230 and 3.969 mg.100g-1fresh weight respectively, and the superiority of the treatment of overlap (RA 3) in the number of
branches vegetative (17.33 branch.plant-1) and the treatment of overlap (YA2) in the number of leaves, fresh and dry weight of branches
(167.67 leaf.plant-1and 95.82 g and 37 0.98 g), respectively.It can be conclude that of the the color plastic cover and electric shocks had
significant effect on vegetation and stimulate the growth and prodation of parthenolide in leaves.

Key words: plastic cover, electrocution, Parthenolide
*Part of Ph.D Dissertation of the first author.
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وانتهها  Parthenolideف ه اوراق نبههات Tanacetuim

المقدمة

parthenuim L.

كانت النباتات الطبية والعطرية ومازالت األساس الذي تطورت

منه ه ص ههنااة األةوي ههة والع ههاهير ضذ ات ههرت
النب ههات

بني ههت سساس هها ام ههن الطه ه

المواد وطرائق العمل

ههارات اري ههة

ُنفذ الب ت ف م طة التجار العممية التابعة لكمية الزرااة –
جامع ه ههة بغهه ههةاة لمموسه ه ه الز اراه ه ه  2016-2015باسهه ههتعمال

 )8فه ه الوه ههت ال ا ههر

اتجتت الةول المت ةمة ضلن اسهتدةا النباتهات الطبيهة والعطريهة
فه ه ه ه الت ه ه ههةاوي والعه ه ه ه

تصههمي ال طااههات الكاممههة المعشهها )RCBD

ومه ه ه ه ب ه ه ههي س ه ه ه ه النبات ه ه ههات الطبي ه ه ههة

نبههات  )Tanacetuim parthenuim L.الههذي ينتمه الههن
العائمه ه ه ه ه ه ههة المركبه ه ه ه ه ه ههة  Asterseaeويسه ه ه ه ه ه ههتعمل لع ه ه ه ه ه ه ه

الش ه ه ي ة)headache

المنش ه ة  )Split plot designضذ اشههتممت التجربههة امههن

ةا

 )migrainال توائ ه ه امه ههن مرك ه ه

ة ارسه ه ههة اه ه ههاممي األول له ه ههو الغطه ه هها الب سه ه ههتيك

الشه ه ههفاذ

وY

و Rو(B

واألص ههفر واأل م ههر واألزرق) ورم ههز له ه C

 parthenolideمه ه مجموا ههة التربين ههات ) )terpenesال ههذي
يشههكل سكثههر م ه  %85م ه

ههم األل هوا

والعامل الثان
الكتربهائ

ههذ المركبههات والت ه تسههااة ف ه

اشتمل امن سربعة مستويات مه شهةة الصهعق

 6 4 2 0سمبيهر) ورمهز له  A0و A1و A2و(A3

من ه التجم ه المفههرط لمصههفائ الةمويههة ضذ يعمههل امههن معاةلههة

لم ه ههة  4ةه ه ههائق وك ه هها ا ه ههةة المع ه ههام ت 16معامم ه ههة ب ه ههت ت

(4

مك ه هرات وب ه ههذلت نتج ه ههت  48و ه ههة تجريبي ه ههة امم ه هها س الو ه ههة

و  )3وأل ميهة النبهات الطبيههة سصهب مه ال ههروري زيهاة نمههو

ادتبههرت الفههروق بههي المتوسههطات
التجريبيههة ت ههوي 10نباتههات ُ ،
ال سههابية وفههق ادتبههار اهههل فههرق معنههوي  L.S.Dانههة مسههتو

رمو السيروتوني الذي يفرز ف المخ ويسب

الصهةا

وانتاج بااتماة نا وامميات مدتمفة ومنتا العوامهل الفيزيائيهة

صههع ت البههذور بتههاريخ 2015-9-20
ا تمههال ُ . )1 0.05
وتمههت زرااتتهها ف ه سطبههاق فمينيههة اويههة امههن البتمههوس وبعههة

الت تعمل امن زيهاة تهواز الطاههة  Energy balanceاه
طريق ن هل الطاههة وزيهاة الجتهة الكتربهائ ل اشهية الدمويهة

ومه ه ثه ه زي ههاة تب ههاةل المه هواة د لت هها وتنش ههيط اممي ههات ت في ههز

ات ههور  3-2وره ههة

النمو والتطور .)18م س ه الاهوا ر الفيزيائيهة المسهتعممة فه

10س لبنا مجمو جذري متي ) وم ث ُن مت الشت ت ضلهن
سكيه ه ههاس سه ه ههعة 15كغ ه ه ه بتمه ه ههوس اله ه ههن زمه ه ههيا ) (1:3لممكه ه هها

ذا المجال ال و الذي تعتمة اميه نهواتا التمثيهل الكهاربون
ههو ا ههة دهوام ال ههو المرئه الههذي ي ه

ويعههة المههو
ُ
الطول الموج  780نانومتر المهو األ مهر) و 380نهانومتر

ههم

المس ه ه ه ههتةي بت ه ه ه ههاريخ  2016-1-7ت ه ه ه ههت اإلنف ه ه ه ههاق المتيئ ه ه ه ههة
ادذت اين ههة مه ه ترب ههة األكي ههاس وسجري ههت لت هها الت الي ههل
مس ههب اح ُ

المه ه ه ه ههو البنفسه ه ه ه ههج ) والذي يعتمه ه ه ه ههة امه ه ه ه ههن ته ه ه ه ههرةة الموجه ه ه ه ههة
الكترومغناطيسه

 )17فه السههنوات األديههر

ي ي ههة ن م ههت ضل ههن س ههناةي ص ههغير هط ههر

اسههتعممت فه تغطيههة األنفههاق
الكيميائيههة والفيزيائيههة جههةول ُ .)1
سربعة سلهوا مه األاطيهة الب سهتيكية بسهمت  200مهايكرو .

صههل العممهها

سدههذت شههة االست هها
ُ

امن نتائا مشجعة ف مجال زياة اإلنتا الزراا م طريق

لمعههام ت التغطيههة جميعتهها باسههتدةا

اس ه ه ه ه ههتدةا الطاه ه ه ه ه ههة الكتربائي ه ه ه ه ههة سطم ه ه ه ه ههق اميت ه ه ه ه هها الز ارا ه ه ه ه ههة

وسه ه ه ه ههجمت سسه ه ه ه ههبواياح.وهه ه ه ه ههيس ارتفه ه ه ه هها
جته ه ه ه ههاز ُ lux-meter
1النبات س ه ه ه ) واه ه ههةة االفه ه ههر الد ه ه هرية فر .نبه ه ههات ( واه ه ههةة

األمه هرال وال ش ه هرات وت ميه ههل ال اجه ههة ضله ههن اسه ههتدةا األسه ههمة

الطه ههري والجه ههاذ لممجمه ههو الد ه ههري ا .نبه ههات )1-وم ته ههو

الكتربائية Electro-cultureضذ يمكه لتهذ الطاههة س تسهر
م نمو النبهات وت سه نوايهة اإلنتها ف ه ح اه

1-

مايته مه

2

1-

االوراق .نبه ههات والمسه هها ة الورهيه ههة ةس ه ه .نبه ههات ) واله ههوز

والمبيههةات مه طريههق ضيصههال ههذ الطاهههة ضلههن البههذور والنبههات

اوراق النبههات م ه الكموروفيههل الكم ه وAو Bممغ ه 100.ا ه

سو المهها والمغ ههذيات  .)16يت ههةذ ههذا الب ههت لة ارسههة ت ههاثير

1-

وز طه ه ه ههري) وم ته ه ه ههو االوراق م ه ه ه ه  Parthenolideهه ه ه ههةرت

بواسه ههطة جته ههاز.HPLC

لههو الغطهها الب ستيك الشههفاذ واال مههر واالصههفر واالزرق)
والصه ههعق الكتربه ههائ ف ه ه م ش ه هرات النمه ههو الد ه ههري وت فيه ههز
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جدول  .1الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة*
N
0.003
mg.L1

P

K

HCO3

86.21

2.64

1.5

mg.L-1

mg.L-1

mg.LB-1

CO3

S

Ca

Mg

Nill

6.63

4.71

2.82

mg.L-1

mg.L-1

mg.L-1

mg.L-1

SO4

Na
3.14
meg.L-1

Sand%
71.20

Silt%
8.00

Clay%
20.80

3.43

10.2

77.4

meg.L-1

mg.L-1

%

pH

%O.M

7.18

1.89

ds.m1
1.38

Textur
sandyloam
soil Sandy

CL

CaCo3

* تم أجراء اختبار عينة التربة في المختبر المركزي لقسم التربة والمياه  -كلية الزراعة  -جامعة بغذاد .

بمغت 14.45سه  .وكهذلت كها لمعهام ت الصهعق الكتربهائ

النتائج والمناقشة

ته ثير معنههوي فه

ارتفاع النبات (سم)

ههذ الصههفة ضذ ساطههت المعاممههة  A2سامههن

ارتفا لمنبات 18.41س ف

ُيع ههة ارتف هها النب ههات س ههة م شه هرات ه ههو النم ههو الد ههري ال ههذي
يعتم ه ههة ام ه ههن ان س ه هها واس ه ههتطالة الد ي ه هها والت ب ه ههةور ا تته ه ه ثر

هي سهجمت نباتهات ال يهاس سههل

ارتف هها لمنب ههات بمه ه 14.45سه ه .وه ههة انعك ههس الته ه ثير المعن ههوي
امههن معههام ت التههةادل اي هاح ضذ بم ه سامههن ارتفهها لمنبههات

بالعوامههل الفيزيائيههة الت فيزيههة كمهها س تبههاي اههروذ اإل هها

انههة معاممههة التههةادل  20.33 BA2سه تمتتهها معاممهة التههةادل

يمك س يكو ل ت ثير ف تمت الصفة  .تشهير نتهائا الجهةول

 YA2و  20.00م ارن ههة م ه ه سهه ههل ارتف هها لمنبه ههات كه هها انه ههة

 2ضلههن س لههو الغطهها الب سههتيك كهها ل ه ُ ت ه ثير معنههوي ف ه
ارتفها النبههات ضذ تفوهههت المعاممههة بالغطهها األزرق  )Bمعنويهها

معامم ه ههة ال ي ه ههاس مه ه ه الغط ه هها الش ه ههفاذ  )CA0الته ه ه بمغ ه ههت
12.50س .

ا المعام ت الباهية بااطا ا سامن ارتفها بمه 18.50سه

م ارن هةح م ه اهههل ارتفهها لمنبههات كهها انههة معاممههة ال يههاس الت ه

جدول  .2تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في ارتفاع نبات Tanacetum parthenuim L.
(سم).

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

متىسطات الصعق الكهربائي
A0
12.50
13.33
14.66
17.33

A1
14.66
15.66
15.33
17.66

A2
15.66
20.00
17.66
20.33

A3
15.00
16.33
17.00
18.66

متىسطات ألىان
األغطية
14.45
16.33
16.16
18.50

0.904
14.45

L.S.D
0.05

15.83

18.41

16.75

0.690

0.398

1-

عدد األفرع الخضرية (فرع  .نبات )1-

ا ههةة سفرات هها  12.67و12.00ف ههر  .نب ههات

ام ههن الترتيه ه

ض زيههاة اههةة األفههر الد هرية ته ةي ضلههن زيههاة اههةة األوراق

هياس ه هاح به ه ه ةنن معه ههةل لع ه ههةة األفه ههر الد ه ه هرية  9.00ف ه ههر .

البيئية .تُبي نتائا الجةول  3س ل اطيهة الب سهتيكية الممونهة
ته ه ثير معنه ههوي فه ه زيه ههاة اه ههةة األف ههر الد ه هرية لمنبه ههات ضذ

لمع ههام ت الص ههعق الكترب ههائ ته ه ثير معن ههوي فه ه ا ههةة األف ههر

1-

نبات ) كا انة المعاممهة بالغطها الشهفاذ  .)Cكهذلت كها

والت ه بههةور ا تت ه ثر بالمعههام ت الفيزيائيههة الت فيزيههة والاههروذ

الد هرية ضذ سهجل المسهتو  A3سامهن معهةل  15.33فهر

 .نبههات )1-هياسهاح مه معاممههة الم ارنههة الته سههجمت سةنههن اههةة

تفوه ههت المعامم ههة بالغط هها األ م ههر  )Rوالغط هها األص ههفر (Y

ل فههر الد ه هرية بمهه

معنوي هاح ا ه بههاه مع ههام ت األاطيههة بااطائتمهها نباتههات بمه ه
1514
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الموسوي ومحمد

المعن ه ههوي ان ه ههة مع ه ههام ت الت ه ههةادل ب ه ههي األاطي ه ههة الممون ه ههة و

كهها سةنههن معههةل لعههةة األفههر الد هرية انههة معاممههة التههةادل
1-

الصههعق الكترب ههائ ضذ سههجمت معامم ههة الت ههةادل  )RA3سام ههن
1-

اههةة ل فههر الد هرية بم ه  17.33فههر  .نبههات

فه

 )CA0ضذ بمغت  4.33فر  .نبات

.

ههي

جدول  .3تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في عدد األفرع الخضرية لنبات Tanacetuim
( parthenuim L.فرع  .نبات. )1

متىسطات الصعق الكهربائي

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

A0
4.33

A1
9.67

A2
8.67

A3
13.33

9.00

7.33
8.67
9.33

12.67
11.67
10.67

12.67
13.00
12.00

15.33
17.33
15.33

12.00
12.67
11.83

1.215
7.42

11.17

L.S.D
0.05

ربمهها يعههز سههب

متىسطات ألىان
األغطية

11.58

15.33

0.745

0.608

زيههاة ارتفهها النبههات س ه ) لمنباتههات الناميههة

ال ميمههة ممهها ينههتا

ممهها ي ه ةي ضلههن تراكمه ُ ف ه اههروذ اإل هها
ا ه ه ذله ههت اسه ههتطالة النبه ههات  .(2ي ه هها م ه ه الجه ههةول  3س

Photosynthetically

النباتات النامية ت ت الغطا األ مر  )Rهة تفوهت ف زيهاة

ت ههت الغطهها األزرق  (Blueجههةول  3ضلههن اندفههال نفاذيههة
األطهوال الموجيههة الفعالههة )PAR

 )active Radiationفه امميهة التمثيهل ال هوئ

اه ههةة األفه ههر الد ه هرية واله ههذي ربمه هها يعه ههز ضله ههن نسه ههبة ضم ه هرار

-400

الطي ه ه ههذ المه ه ه ههوج األ مه ه ه ههر 700-600نه ه ه ههانوميتر) ضذ بم ه ه ه ه

700نه ه ههانومتر) ضذ بمغه ه ههت نسه ه ههبة االندفه ه ههال  %8.1هياس ه ه هاح

بالغط هها الشه ههفاذ  )Cوالشه ههترات األطه هوال الموجيه ههة الفعال ه هة
 ) PARفه ه اممي ههة التك ههوي الش ههكم

 %70.4ونسههبة األشههعة النافههذ ابههر الغطهها األ مههر  (Rم ه

اله ه ه PARالفاامه ههة ف ه ه امميه ههة التمثيه ههل ال ه ههوئ ) اله ههذي نفه ههذ

(morphogenesis

 )5ربما يفسر هةوت اسهتطالة لمنباتهات الناميهة ت هت الغطها
األزرق  )Blueضلن اندفهال شهة االست ها

 )%70.3اذ يعم ههل ال ههو األ م ههر ام ههن تنش ههيط االن س هها
الدمههوي لمد يهها واطالههة مر مههة االن سهها سو ربمهها يعههوة السههب

الته ته ةي

ضلههن همههة نفاذيههة الغطهها األ مههر لمطيههذ األزرق الههذي بزياةت ه

ضله ههن ه ههةوت اسه ههتطالة السه ههي ا والس ه ه ميات  )10سو بسه ههب

ته ههزةاة السه ههياة ال ميه ههة وزيه ههاة ارتفه هها النبه ههات جه ههةول  2امه ههن

اندفه ههال األشه ههعة فه ههوق ال م ه ه ار  )FRالنافه ههذ ابه ههر الغطه هها

سهها

األزرق  )Blueضذ بمغت %63.4م ارنهةح مه الغطها األصهفر

اههةة األفههر الجانبيههة.كما يعمههل ال ههو األ مههر امههن

 (Yellowوالغط هها الش ههفاذ  )Clearوال ههذي انعك ههس ال ههال

زيه ه ههاة التفراه ه ههات الجانبيه ه ههة م ه ه ه د ه ه ه ل ت ه ه ه ثير امه ه ههن تمثيه ه ههل

فيتما ضذ اندفهل ارتفها النبهات فيتمها والهذي يمكه ا يعهوة

السايتوكايني والجبهرلي فه النبهات ).(19كمها ساتهرت النتهائا

يعمههل امههن ت طههي االوكسههينات فه ال مههة الناميههة وبههذلت هممههت

النبات جةول  2واهةة األفهر الد هرية جهةول 3انهة المعاممهة

سهب

وجه ههوة زيه ههاة معنويه ههة ف ه ه م ش ه هرات النمه ههو الد ه ههري ارتفه هها

ذلهت ضلهن زيهاة فعاليهة ضنهزي  Auxin – oxidaseالهذي

مه السههياة ال ميههة مه جتههة ومه االنت هها ال ههوئ مه جتههة
سده ههر وا ةل امه ههن ش ه ه

بالصههعق الكترب ههائ الههذي ربمهها يع ههوة سههب

سنمه هها يه ههةل امه ههن س نمه ههو النبه ههات

التيار الكتربائ يعمل امن زياة نفاذية األاشية الدموية وكما

اليعتمه ههة ف ه ههط ام ه ههن ال ه ههو وانم ه هها ام ه ههن هابميه ههة النب ه ههات فه ه ه

يسااة ف ت ويل المدزو الغذائ ضلن الهة يسهتل االسهتفاة

امتصام األطوال الموجية وربمها تعهز االسهتطالة فه النبهات
ضلن زياة مستو اله GA1وبالتهال

فهه ذل ههت ضل ههن س

منتهها م ه هب ههل النبههات ويس ههااة فه ه تنشههيط التمثيههل الك ههاربون
وبالتال زياة نمو النبات .)14

فهز اسهتطالة السهاق (11

الههذي يفسههر امههن سسههاس اههة انت ههال االوكسههي بصههور هطبيههة
1515
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عدد األوراق ( ورقة .نبات )1-

 )1-هياساح م النباتات اير المعاممة  108.1ورههة .نبهات )1-

العوامل الفيزيائية الت فيزية ضلن زياة المسط األد هر ومه

 .انعكسههت الت ه ثيرات المعنويههة لممعههام ت امههن ت ه ثير التههةادل

ثه ه زيه ههاة اممي ههة التمثي ههل الك ههاربون ونواتجتههها وانعك ههاس ذلهههت

فه ه

ضيجابياح امن النمو .تُبي نتهائا الجهةول  4وجهوة فهروق معنويهة
به ه ههي سل ه ه هوا الغطه ه هها الب سه ه ههتيك ف ه ه ه ت ثير ه ه هها بصه ه ههفة اه ه ههةة

ه ههذ الصه ههفة ضذ بم ه ه سامه ههن اه ههةة ل ه ه وراق ف ه ه نباته ههات

المعاممه ه ه ههة  167.6 )YA2ورهه ه ه ههة .نبه ه ه ههات  (1-ف ه ه ه ه

ه ه ه ههي

اندف ه ههت ا ه ههةة األوراق ان ه ههة معامم ه ههة الت ه ههةادل  )BA0والته ه ه

األوراق ضذ تفوهه ه ههت المعاممه ه ههة بالغطه ه هها األصه ه ههفر  )Yمعنوي ه ه هاح

بااطا ا اام اةة سوراق بمغت 141.5ورهة .نبات

الص ههفة ه ههة ته ه ثرت معنوي هها بمع ههام ت الص ههعق الكترب ههائ

ضذ

ساطههت المعاممههة  A2سامههن اههةة سوراق  149.7ورهههة .نبههات

ت ه ةي زيههاة اههةة األوراق م ه زيههاة المسهها ة الورهيههة بتهه ثير

1-

الته ه ه بمغ ه ههت  115.2وره ه ههة .نب ه ههات  .1-ك ه ههذلت نج ه ههة س

ه ههذ

1-

سجمت  98.17ورهة  .نبات ).

ف

ههي كهها اهههل اههةة سوراق انههة المعاممههة بالغطهها األزرق )B

جدول  .4تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في عدد األوراق لنبات Tanacetuim parthenuim L.
(ورقة  .نبات .)1-

متىسطات الصعق الكهربائي
A0

A1

A2

A3

متىسطات ألىان
األغطية

C
Y
R
B
L.S.D
0.05

114.17
118.50
101.83
98.17

120.67
126.50
110.87
104.67

158.00
167.67
138.12
135.00

141.40
153.33
126.50
123.33

133.56
141.50
119.33
115.29

متىسطات الصعق الكهربائي

108.17

متىسطات األغطية

1.682
115.68

L.S.D
0.05

149.70

136.14

1.038

0.840

المساحة الورقية (سم .2نبات)1-

التي ه ههار الكترب ه ههائ ف ه ههة زاةت المس ه هها ة الورهي ه ههة معنويه ه هاح ان ه ههة

المعاممههة  26.29 A2س ه .2نبههات )1-ا ه المعههام ت الباهيههة

ض المسهها ة الورهيههة مه الههةالئل الرئيسههة امههن ج ه المجمههو
الد ههري فيههنعكس ذلههت ايجابيهاح امههن فعاليههات النبههات المدتمفههة

م ارنةح م اهل مسا ة ورهية كانت فه النباتهات ايهر المعاممهة

الته ثير المعنهوي لمهو الغطها الب سهتيك فه المسها ة الورهيههة

التةادل س سف هل تهةادل معنهوي كها انهة معاممهة  )BA2ضذ

كالنت والتمثيل الكاربون واير ا  .يت

2

م نتائا الجهةول5

والت ه بمغههت  20.57س ه .نبههات  .بينمهها نجههة ف ه معههام ت
2

مسه هها ة ورهيه ههة بمغه ههت  28.73س ه ه .2نبه ههات
18.35س ه .2نبههات

فه

ههي

كانههت معاممههة الم ارنههة انههة التههةادل  CA0األهههل ف ه ساطا هها

بينمه هها ااطه ههن

مسا ة ورهية بمغت  16.17س .2نبات.1-

الغطه ه ه ه ه هها الشه ه ه ه ه ههفاذ  ) Cاهه ه ه ه ه ههل مسه ه ه ه ه هها ة ورهيه ه ه ه ه ههة بمغه ه ه ه ه ههت
1

1-

وصههمت المسهها ة الورهيههة الههن  35.65س ه .نبههات

ضذ امت ههازت المعامم ههة بالغط هها األزرق  )Bبااطا هها سام ههن
1-

1-

سمهها ف ه معههام ت الشههةة المدتمفههة م ه
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جدول  .5تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في المساحة الورقية لنبات Tanacetuim
( parthenuim L.سم.2نبات.)1-

متىسطات الصعق الكهربائي

متىسطات
األغطية

A0

A1

A2

A3

C
Y
R
B
L.S.D
0.05

16.17
20.24
19.83
26.04

17.87
19.67
21.13
27.90

20.17
23.79
25.56
35.65

19.19
22.52
23.90
25.33

متىسطات الصعق الكهربائي

20.57

متىسطات ألىان
األغطية
18.35
21.55
22.60
28.73

1.219
21.64

L.S.D
0.05

26.29

22.74

0.227

0.697
1-

يت ه ممهها سههبق س النباتههات الناميههة ت ههت الغطهها األصههفر

الرروزن الطري لممجموع الخضري (غم  .نبات

ضلن تعرل النباتات ل طهوال الموجيهة الزرهها وال مه ار ف ه ح

الد ههري ههههة ته ه ثر معنويه هاح به ه لوا األاطيهههة الب سهههتيكية ضذ

 )Yهههة تفوهههت ف ه اههةة األوراق جههةول  4والههذي ربمهها يعههز

ا ه امتصههام الطيههذ المههوج

التمثيل الكاربون

)

تشههير النت ههائا فهه الج ههةول  6ضلههن س ال ههوز الطههري لممجمههو

 ) PARالفعههال ف ه امميههة

تفوهههت النباتههات المعاممههة بالغطهها األصههفر  )Yمعنوي هاح ا ه

المعه ههام ت الباهيه ههة الل ه هوا األاطيه ههة وب ه ه امن وز طه ههري بم ه ه

ضذ س سامن امتصام لم و لكموروفيهل

 65.27اه  .نبههات

aو bانه ه ههة ه ه ههذ األط ه ه هوال الموجيه ه ههة ممه ه هها ي ه ه ه ةي ضله ه ههن تته ه ههيا
الكموروفيل ضلن ال م ونتيجة لذلت يزةاة تصني المواة الغذائيهة

1-

تمتتهها معاممهة الغطهها االزرق  (Bضذ
1-

ااطه ههت  65.19ا ه ه .نبه ههات

)6س زيههاة المسهها ة الورهيههة لمنباتههات المنمهها ت ههت الغطهها

فهه

ه ههي سه ههجمت المعاممه ههة

بالغطا الشفاذ  )Cسةنن وز طري بم 50.86اه  .نبهات

األزرق ج ه ههةول  5ربم ه هها يع ه ههز ضل ه ههن س ص ه ههبغات الكموروفي ه ههل

1-

تمهتم اكبههر كميهة مه ال هو انههة موجهات ال ههو األزرق ضذ

الصههفة اذ ااطههت المعاممههة  A2اامههن وز طههري بم ه 80.85

س سام ه ههن هم ه ههة امتص ه ههام ت ه ه ه ان ه ههة ه ههذا الط ه ههول الم ه ههوج

ممايتس هب

ا  .نبات

زيههاة ف ه امميههة التمثيههل الكههاربون وزيههاة تصههني

الصعق الكتربائ لتا ته ثير معنهوي فه

يعههوة سههب

1-

هياسهاح مه النباتهات ايهر المعاممهة والته سهجمت

اةنن وز طري لمنبات بم  38.45ا  .نبات

الم ه هواة الغذائيه ههة ممه هها يه ههنعكس ايجابي ه هاح امه ههن لممسه هها ة الورهيه ههة
 .)15ومه نتههائا الجههةولي  4و5

 .وكانت لمعام ت الصعق الكتربائ ت ثير معنوي ف

هذ

1-

 .وانعكسهت

التهاثيرات المعنويههة لمههو الغطهها ومعههام ت الصههعق الكتربههائ

امههن معههام ت التههةادل ضذ سههجمت معاممههة التههةادل )YA2

يتحبههي س معههام ت

اام ههن وز طهههري لمنب ههات بمه ه  95.82اه ه  .نبهههات

هاتي الصهفتي وربمها

ذلههت الههن ميكانيكيههة الجتههة االوزمههوزي لن ههل المهها

اندف ت ذ الصفة الهن  31.42اه  .نبهات

وزيه ههاة امتصه ههام العناصه ههر المعةنيه ههة او نتيجه ههة لمه هها ي ةث ه ه

تةادل الم ارنة م الغطا الشفاذ . )CA0

الصههعق الكتربههائ ف ه تغيههر فعاليههة االوكسههينات والجبرلينههات
وانعكاس ذلت ف النمو المتمثل بتذ الصفات . )7

1517
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جدول  .6تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في الوزن الطري لممجموع الخضري لمنبات
( Tanacetuim parthenuim L.غم

1-

 .نبات ).

متىسطات الصعق الكهربائي

متىسطات ألىان
األغطية

متىسطات األغطية
A0

A1

A2

A3

C
Y
R
B
L.S.D
0.05

31.42
37.44
40.84
40.11

46.60
59.57
46.66
56.17

62.63
95.82
78.60
86.36

62.79
68.26
68.60
74.11

متىسطات الصعق الكهربائي

38.45

2.105
52.25

L.S.D
0.05

تكم س مية الوز الجاذ ف كون م س
التمثيل الغذائ

الغطا

)

نبات  .)1-وكا لمعام ت الصعق الكتربائ األثر المعنوي

الةالئل الت ت كة

الب ستيك

ف

ف زياة

سنسجة

ذ الصفة ضذ سجمت المعاممة  A2سامن وز جاذ

) 30.06ا  .نبات

1-

) بينما سجمت معاممة الم ارنة سةنن

هيمة لموز الجاذ  11.32ا  .نبات  .)1-وتفوهت معاممة

ت ثر ا بالاروذ البيئية

والعوامل الت فيزية.م نتائا الجةول  7ن
معنوية لمو

1-

وتراك نواتا التمثيل الكاربون

ف

80.85

سةنن وز جاذ انة الغطا الشفاذ  17.77 )Cا .

عف م طريق هةر النبات امن

النبات والت تعتمة بةور ا امن مة

68.44

1.387

1.022

الرروزن الجاف لممجموع الخضري (غم  .نبات
امن هو نمو النبات سو

50.86
65.27
58.68
65.19

ا وجوة ت ثيرات

التةادل  YA2بإاطائتا سامن وز جاذ لمنبات بم 37.98

ا  .نبات

صفة الوز الجاذ

لممجمو الد ري ضذ ساطت المعاممة بالغطا األصفر )Y

1-

م ارنةح م اهل وز جاذ انة معاممة ال ياس

 )CA0الت بمغت  9.483ا  .نبات

سامن وز جاذ لمنبات  22.02ا  .نبات  )1-م ارنة م

1-

.

جدول  .7تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في الوزن الجاف لممجموع الخضري لمنبات
Tanacetuim parthenuim L.

(غم  .نبات.)1-

متىسطات الصعق الكهربائي
A0

A1

A2

A3

متىسطات ألىان
األغطية

C
Y
R
B
L.S.D
0.05

9.483
13.03
11.02
11.77

14.52
18.36
15.82
17.45

31.59
37.98
23.24
27.45

19.44
18.73
21.00
20.64

17.77
22.02
18.76
19.33

متىسطات الصعق الكهربائي

11.32

متىسطات األغطية

1.047
16.54

L.S.D
0.05

الكموروفيل الكمي في األوراق (ممغم 100 .غم

30.06

19.95

0.623

0.529
1-

يوي ههة ف ه ه النبه ههات  .يت ه ه مه ه نته ههائا جه ههةول  8س تركيه ههز

وزن طري)

ُيعههة الكموروفيههل مه الم شهرات الته ت كههة زيههاة نهواتا التمثيههل
الكهاربون وزيهاة م تههو النبهات مه الكموروفيههل تعنه ارتفهها

الكموروفيل الكم ف سوراق النبات هة ادتمهذ معنويهاح بهادت ذ

مع ههةل التمثي ههل الك ههاربون فه ه األوراق ضذ تع ههة الكم ههوروفي ت

 )Bبااطا ا سامن تركيهز مه الكموروفيهل الكمه بمه 3.460

لههو الغطهها الب سههتيك

المركههز المباشههر ل صههاة الطاهههة ال ههوئية وت ولتهها ضلههن طاهههة

ممغ 100 .ا
1518

1-

ف

ضذ تفوهههت المعاممههة بالغطهها األزرق

ي اندفل تركيهز الكموروفيهل الكمه
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 2.091ممغه 100 .اه  )1-فه النباتههات

100ا  . )1-وكها لمتهةادل بهي المعهام ت الته ثير المعنهوي

المعامم ههة بالغط هها األ م ههر  (Rوكان ههت لمع ههام ت الص ههعق

فه ه

ههت معامم ههة الت ههةادل )BA2

الكتربائ ت ثير معنويهاح فه تركيهز الكموروفيهل الكمه فه سوراق

سامن تركيز لمكموروفيل الكم بمه  3.969ممغه 100 .اه

ضلهن سةنهن مسههتو

تركيز بم  3.102ممغه 100 .اه

1-

م ارنةح م سهل تركيز  1.748ممغ 100 .ا  )1-ف سوراق

النب ه ههات ضذ تفوه ه ههت معاممه ه ه الص ه ههعق  )A2معنويه ه هاح وبه ه ه امن
1-

ههذ الص ههفة اي ه هاح ضذ

نباتات معاممة التةادل . RA1

هياسهاح مه اةنه تركيهز

لمكموروفيل الكم انة معاممهة الم ارنهة  2.531 )A0ممغه .

جدول  .8تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في محتوى أوراق النبات Tanacetuim

parthenuim L.من الكموروفيل الكمي(ممغم 100 .غم

1-

متىسطات الصعق الكهربائي

متىسطات األغطية

A0
2.404
2.482
2.438
2.799

C
Y
R
B
L.S.D
0.05

A2
3.123
3.494
1.812
3.969

A1
2.343
2.460
1.748
3.962

A3
2.249
3.030
2.364
3.108

وزن طري).

متىسطات ألىان
األغطية
2.532
2.866
2.091
3.460

0.310

متىسطات الصعق الكهربائي

2.531

2.628

L.S.D
0.05

3.102

2.688

0.221

0.144

الكموروفيل  Aفي األوراق (ممغم 100 .غم

1-

تركي ههز مه ه كموروفي ههل  Aان ههة المعامم ههة A2والته ه بمه ه تركي ههز

وزن طري)

ساته ههرت نته ههائا جه ههةول  9س المعاممه ههة باألاطيه ههة الب سه ههتيكية

الكموروفيه ههل  Aفيته هها  1.556ممغ ه ه 100 .ا ه ه

1-

هياس ه هاح م ه ه

الممونههة هههة سةت ضلههن صههول ت ه ثير معنههوي ف ه تركيههز األوراق

النباتات اير المعاممة الت اندفل فيتها تركيهز الكموروفيهل A

معنوي هاح ا ه المعههام ت الباهيههة ف ه تركيههز كموروفيههل  Aبزيههاة

معه ههام ت الته ههةادل ضذ بم ه ه سامه ههن تركيه ههز لكموروفيه ههل  Aت ه ه

مه ه كموروفي ههل  Aضذ تفوه ههت المعامم ههة بالغط هها األزرق )B
بم  1.581ممغ 100 .ا

1-

ف

ضلههن  0.989ممغه 100.اه  .1-واسههتمر الته ثير المعنههوي فه

ي كا سةنهن تركيهز له

ال صههول اميهه انههة معاممههة الت ههةادل  1.993 BA2ممغهه .

 1.020ممغ ه ه 100 .ا ه ه  )1-ف ه ه سوراق النباته ههات المعاممه ههة

100اه  )1-هياسهاح مه اهههل تركيههز  0.762ممغه 100 .اه

بالغطهها األ مههر  .)Rسةت المعاممههة بالصههعق الكتربههائ ضلههن
زيههاة معنويههة ف ه

 )1-لكموروفيل  Aانة المعاممة .CA0

ههذ الصههفة ف ههة ت ه ال صههول امههن سامههن

جدول  .9تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في محتوى أوراق النبات Tanacetuim

 parthenuim L.من كموروفيل ( Aممغم 100 .غم
متىسطات الصعق الكهربائي

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

1-

A0

A1

A2

A3

0.762
1.225
0.915
1.053

1.212
1.358
0.961
1.841

1.257
1.633
1.341
1.993

1.137
1.706
0.865
1.436

وزن طري).

متىسطات ألىان
األغطية
1.092
1.480
1.020
1.581

0.050
0.989

1.343

1.556

0.025

1519
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الكموروفيل  Bفي األوراق (ممغم 100 .غم

يت

1-

األوراق م كموروفيل  Bضذ سجمت المعاممة  A2سامهن م تهو

وزن طري)

م نتائا الجةول  10س م تو األوراق م كموروفيل

 Bه ه ههة ته ه ه ثر معنويه ه هاح بم ه ههو الغط ه هها الب س ه ههتيك

ل وراق بم  0.960ممغ 100 .ا

ضذ تفوه ه ههت

0.860ممغ 100.ا  )1-انة معاممة الم ارنة  .A0سما ا

المعاممههة بالغطهها األزرق  )Bف ه ساطائتهها سامههن تركيههز ف ه

األوراق بم  1.136ممغ 100 .ا

1-

ت ه ه ثير الته ههةادل ف ه ههة سه ههجمت المعاممه ههة ) BA21.230ممغ ه ه .

والهذي ادتمهذ معنويهاح

ا ه بههاه معههام ت سل هوا األاطيههة األدههر ف ه

100ا ه

ههي ُسههجل

1-

) سامههن تركيههز لكموروفيههلBهياس هاح م ه سهههل تركيههز

0.484ممغه ه 100.اه ه  )1-لكموروفي ههل  Bان ههة معامم ههة

 0.671ممغ ه 100.ا ه  )1-انههة المعاممههة

سةنههن تركيههز ل ه

1-

م ارنة م سهل تركيز

التةادل . RA1

بالغطه هها األ مه ههر  .)Rوتشه ههير نته ههائا الجه ههةول ذات ه ه ضل ه ههن س

المعاممههة بالتيههار الكتربههائ كهها ل ه ت ه ثير معنههوي ف ه م تههو
جدول  .10تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في محتوى أوراق النبات Tanacetuim
1-

parthenuim L.من كموروفيل ( Bممغم 100 .غم
متىسطات الصعق الكهربائي

متىسطات األغطية

تركيز مرك
) يت

C
Y

A0
0.888
0.742

A1
0.678
0.693

A2
1.057
1.079

A3
0.662
0.823

R

0.844

0.484

0.530

0.827

0.671

B
L.S.D
0.05
متىسطات الصعق الكهربائي
L.S.D
0.05

0.968

1.174

1.230

1.173

1.136

0.960

0.871

0.082

0.106
0.860

0.771

0.046
1-

ي

م نتائا الجةول  11س األاطية الممونة جميعتا
زياة تركيز  Parthenolideف األوراق

التةادل

بم

الكتربائ

تركيز م

فن

1-

مايكروا ار .ا )1-

ا تفوق المستو  A2معنوياح بااطائ سامن

م ارنةح

م

سةنن

التةادل . ) CA0

 parthenolideبم 25.70مايكروا ار .ا 1-ف

36.32

) تمتتا معاممة التةادل )CA2 30.32

9.47 parthenolideمايكروا ار .ا )1-

سما مستويات الصعق

ضذ تفوهت معاممة

 )YA2بااطا ا سامن تركيز

مايكروا ار .ا

األاطية بينما سجمت معاممة الغطا األ مر  )Rاهل تركيز
مايكروا ار .ا

1-

11.94

 .وكا لمعام ت التةادل تاثير معنويا ف

زياة تركيز  parthenolideف األوراق

 21.20مايكروا ار .ا 1-متفوهة بذلت امن ب ية سلوا
1-

سجمت معاممة ال ياس  A0اهل تركيز بم

مايكروا ار .ا

وهة سجمت المعاممة بالغطا األصفر  )Yسامن تركيز بم

12.28

متىسطات ألىان
األغطية
0.821
0.834

 Parthenolideف األوراق مايكروا ار .ا

سثرت معنوياح ف

وزن طري) .

تركيز
انة

لمه
معاممة

جدول  .11تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في تركيز  Parthenolideفي اوراق نبات
( Tanacetuim parthenuim L.مايكروغرام.غم.)1-
معامالت الصعق الكهربائي
معـامالت األغطية
C
Y
R
B

A0
9.47
16.29
12.33

A1
11.63
14.14
13.15

A2
30.83
36.32
12.29

A3
10.47
18.05
11.33

9.67

12.67

23.38

15.95

L.S.D
لتداخل0.05
معدالت الصعق الكهربائي

معدالت ألىان
األغطية
15.60
21.20
12.28
15.41

1.335
11.94

L.S.D
0.05

12.90

25.70

0.618

1520
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ها ممهها سهبق تفههوق م شهرات النمههو لمنباتهات المنمنهها ت ههت

األوليهه ههة والثانويه ه ههة لمنبهه ههات ف ه ه ه ح اه ه ه التعه ه ههرل الهه ههن شه ه ههة

ن

االست هها

الغطه هها األصه ههفر والمتمثمه ههة به ههالوز الطه ههري جه ههةول  7واله ههوز

ههذا الغطهها او ربمهها يعههوة سههب

الجيههة ف ه

زيههاة

الجاذ جةول  8الهذي ربمها يعهوة الهن النفاذيهة العاليهة لمغطها

مركه ه

األصههفر  )Yهياس هاح ببههاه األاطيههة والسههيما األط هوال الموجيههة

األص ههفر  )Yضل ههن المجمه ههو الد هههري الكبيه ههر المتمث ههل اه ههةة

الفعالهة  (PARفه امميهة التمثيهل ال هوئ

ضذ يعمهل ال هو

 parthenolideلنبات ههات النامي ههة ت ههت ته ه ثير الغط هها

األوراق جه ههةول  4واله ههوز الطه ههري جه ههةول  6واله ههوز الجه ههاذ
التركي ه ه ه

ال ه ه ههوئ لتصه ه ههني

األ مه ه ه ه ه ه ههر النافه ه ه ه ه ه ههذ م ه ه ه ه ه ه ه الغطه ه ه ه ه ه هها األصه ه ه ه ه ه ههفر  (Yامه ه ه ه ه ه ههن

جه ه ههةول  7ممه ه هها زاة م ه ه ه كفه ه هها

ادته ه ه ه هزال Photochlorophyllideضل ه ه ه ههن Chlorophyllidea

المركبه ههات الةادمه ههة ف ه ه بنه هها المركبه ههات األوليه ههة الت ه ه تعتبه ههر

و و األساس المباشر لبنها الكموروفيهل  (6كمها تكمه س ميهة

األسه ههاس ف ه ه بنه هها المركبه ههات الثانويه ههة كمه هها ا س المعاممه ههة

ال ه ه ههو األزرق الناف ه ه ههذ مه ه ه ه الغط ه ه هها األص ه ه ههفر فه ه ه ه تك ه ه ههوي

بالصعق الكتربائ والسيما  A2كا ل ت ثير معنهوي فه زيهاة

الكموروفيه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههل وتنشه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههيط اإلنزيمه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههات

م تههو النبههات م ه مرك ه

وال ه ه )15 photomorphogenesisسو ربم هها يع ههز ذل ههت ضل ههن

ضلن ةور التيار الكتربائ فه كسهر األواصهر الته تهربط ذرات

العالي ههة ةاد ههل الغط هها األص ههفر هياسه هاح بش ههة

الجزيئههات الع ههوية وت ريههر الطاهههة الكيميائيههة المدزونههة فيتهها

ش ههة االست هها
االست هها
كف هها

المندف ههة لمغط هها األزرق ممهها تس ههب

فه ه زي ههاة

 parthenolideالههذي ربمهها يعههز

وم ث زيهاة الفعاليهات ال يويهة لمنبهات ممها يهنعكس امهن نمهو
النبهات وههة الي تها

التمثي ههل ال ههوئ وزي ههاة تص ههني المه هواة الغذائي ههة وبن هها

ضلهن فصهل األواصهر بشهكل كامهل لكه

الكربو ي ههةرات وب ههذلت انعك ههس ام ههن النم ههو مه ه طري ههق زي ههاة

تت ههرر الطاهههة بههل مج ههرة ههةوت تغي ههر فهه شههكل ا ص ههر سو

هها سي هها م ه

موهعت هها ه ههة يه ه ةي ضل ههن ت ري ههر بع ههل الطاه ههة المدزون ههة فيت هها

الههوز الطههري وت هراك الههوز الجههاذ .وممهها ي

الجه ههةاول السه ههاب ة  6و 7و 8الزيه ههاة الوا ه ه ة ف ه ه م ش ه هرات

بشههكل تههةريج لك ه تسههتفية منتهها الدميههة بشههكل جيههة وتدزنتهها

النم ههو الد ههري لم ههوز الط ههري والج ههاذ وم ت ههو الكموروفي ههل

ل ههي ال اجههة ضليتهها مثههل بنهها مركبههات ثانويههة كوسههيمة ةفاايههة

الكمه بته ثير معههام ت الصهعق الكتربههائ والسههيما معاممههة A2
ضذ يسا

لمنب ه ههات .)9نس ه ههتنتا مماس ه ههبق ا ل ه ههو الغط ه هها الب س ه ههتيك

الصعق الكتربائ ف زياة النمو الد هري وازةيهاة

والمعاممههة بمسههتويات مدتمفههة مهه الصههعق الكتربههائ كهها ل ه

تنش ههيط اممي ههة التمثي ههل الك ههاربون وزي ههاة كمي ههة

ته ه ه ههاثير ف ه ه ه ه م ش ه ه ه هرات النمه ه ه ههو الد ه ه ه ههري و ت فيه ه ه ههز وانته ه ه هها

جم ههة بس ههب

الم هواة المصههنعة ومهها يتسههب

 Parthenolideف ه ه ه ه اوراق نبه ه ه ههات

ف ه ت هراك المههاة الجافههة لمنبههات

.parthenuim L.

جةول  . 8يتفق ذلت م ماذكر  )13 Nelsonبا معاممهة
بهذور ال نطهة بمجهال كتربهائ متنههاو ساطهن زيهاة فه النمههو

Tanacetuim
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