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ومحتوى  مؤشرات النمو الخضريبعض في  لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائيتأثير 
Parthenolide  نبات في اوراقTanacetuim parthenium L. 
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  المستخمص
في مؤشررات  لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي تأثيربهدف دراسة  2016-2015جامعة بغداد ، خالل الموسم الزراعي -في حقل التجارب العممية التابع لكمية الزراعة نفذ البحث   

( إذ اشرتمل البحرث Split plot design( ضرمن األلرواح المنشرقة )RCBDوفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة )،نفذ البحث Parthenolideمن مركب  األوراقالنمو الخضري ومحتوى 
عمى أربعة مستويات من شدد الصعق الكهربرائي  اشتمل(  Sub plotوالعامل الثاني  ) ( لون الغطاء البالستيكي )الشفاف واألصفر واألحمر واألزرق(Main plotعمى دراسة عاممين األول )

وفرق اختبرار اقرل فررق الحسرابية  المتوسرطاتنباتات ،اُختبرت الفروق بين 10عمما أن الوحدة التجريبية تحوي ( 3×4×4وحدة تجريبية ) 48وبذلك نتجت دقائق ،  4أمبير( لمدة  0،2،4،6)
سم 18.50بمغ  إذ، والكموروفيل الكمي BوA( بزيادة ارتفاع النبات والمساحة الورقية وكموروفيل B)األزرقمعاممة بالغطاء ال. أظهرت النتائج تفوق 0.05عند مستوى احتمال  L.S.Dمعنوي 

والروزن الطرري والجراف لممجمروع  األوراقفري زيرادة عردد  Y))وتفروق المعاممرة بالغطراء األصرفر عمى الترتيرب  وزن طري -1غم100ممغم.3.460 و1.136و1.581و-1.نبات 2سم 28.73و
معاممرة الصرعق أما،-1فرع.نبرات12.67( بزيادة عدد األفررع،إذ بمغرت Rوتفوقت معاممة الغطاء األحمر ) عمى الترتيب(-1.نباتغم22.02و-1.نباتغم65.27و-1ورقة.نبات141.50)الخضري 

محتروى األوراق مرن الكموروفيرل الكمري وكموروفيرل  والمسراحة الورقيرة و  األوراقعردد و  في صرفات النمرو الخضرري والتري شرممت )ارتفراع النبراتمعنويًا فقد تفوقت أمبير 4 الكهربائي بالمستوى 
AوB ومحترررررررروى األوراق مررررررررن  والرررررررروزن الرطررررررررب والجرررررررراف لممجمرررررررروع الخضررررررررريParthenolide(18.41غررررررررم80.85و -1اتبرررررررر.ن2سررررررررم26.29و-1ورقررررررررة.نبات149.70سررررررررم و 
معنروي  ترأثير، أدت معاممة التداخل بين لون الغطاء والصعق الكهربائي ( عمى الترتيب -1مايكروغرام.غرام25.70 -1.نباتغم30.067وغم وزن طري 100ممغم.0.960و1.556و3.102و

-1.نبرات2سرم  35.65سرم وB(20.33وAالكمري و مرن الكموروفيرل األوراق( معنويًا في زيرادة ارتفراع النبرات والمسراحة الورقيرة ومحتروى BA2تفوقت المعاممة) إذ في مؤشرات النمو الخضري

 األوراق( فرري عرردد YA2( ومعاممرة التررداخل)-1فرع.نبررات17.33الخضرررية) األفررعفرري عرردد  RA3عمرى الترتيررب وتفرروق معاممرة التررداخل  وزن طررري -1غررم100.ممغرم3.969و1.230و1.99و
 في اً معنوي اً تأثير ان لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي لو من الدراسة نستنتجغم( عمى الترتيب.37.98غم و95.82و-1ورقة.نبات167.67والوزن الرطب والجاف لممجموع الخضري)

 .في االوراق Parthenolide وتحفيز وانتاجالنمو الخضري  مؤشرات
 Parthenolideالكممات المفتاحية : الغطاء البالستيكي، صعق كهربائي ،

 .األولدكتوراه لمباحث  أطروحة* البحث مستل من 
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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 (RA3) 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. 
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 المقدمة
الذي تطورت األساس كانت النباتات الطبية والعطرية ومازالت 

صهههنااة األةويهههة والع هههاهير  ضذ اتهههرت   هههارات اري هههة منههه  
فههه  الوههههت ال ا هههر  ( 8بنيهههت سساسههها امهههن الطههه  النبهههات   

اتجتت الةول المت ةمة ضلن اسهتدةا  النباتهات الطبيهة والعطريهة 
النباتههههههههات الطبيههههههههة فههههههه  التههههههههةاوي والعهههههههه   ومهههههههه  بههههههههي  س هههههههه  

( الههذي ينتمهه  الههن .Tanacetuim parthenuim Lنبههات 
ويسههههههههههههههتعمل لعهههههههههههههه   ةا   Asterseae المركبههههههههههههههةالعائمههههههههههههههة 
ال توائههههه  امههههن مركههههه    (migrain headache(الشهههه ي ة

parthenolide  مههه  مجمواهههة التربينهههات)terpenes) الهههذي 
 فههه  تسههااة والتهه  المركبهههات  ههذ  مهه  %85 مههه  سكثههر يشههكل
 معاةلههة امههن يعمههل  ضذ الةمويههة لمصههفائ  المفههرط التجمهه  منهه 

 )4  الصهةا  ويسب  المخ ف  يفرز الذي السيروتوني   رمو 
وأل ميهة النبهات الطبيههة سصهب  مه  ال ههروري زيهاة  نمههو   (3 و

نتاج  بااتماة نا  وامميات مدتمفة ومنتا  العوامهل الفيزيائيهة  وا 
 اه  Energy balanceالت  تعمل امن زيهاة  تهواز  الطاههة 

طريق ن هل الطاههة وزيهاة  الجتهة الكتربهائ  ل اشهية الدمويهة   
تههها وتنشهههيط امميهههات ت فيهههز د لومههه  ثههه  زيهههاة  تبهههاةل المهههواة 

الاهوا ر الفيزيائيهة المسهتعممة فه   س ه م  .(18النمو والتطور 
  تعتمة اميه  نهواتا التمثيهل الكهاربون  ذا المجال ال و  الذي 

وُيعههة المههو   ههو ا ههة دههوام ال ههو  المرئهه  الههذي ي هه   ههم  
نهانومتر  380نانومتر  المهو  األ مهر( و 780الطول الموج  

والذي يعتمههههههههههة امههههههههههن تههههههههههرةة الموجههههههههههة   المههههههههههو  البنفسههههههههههج (
فهه  السههنوات األديههر    صههل العممهها   (17الكترومغناطيسهه   

امن نتائا مشجعة ف  مجال زياة  اإلنتا  الزراا  م  طريق 
اسههههههههههههتدةا  الطاهههههههههههههة الكتربائيههههههههههههة سطمههههههههههههق اميتهههههههههههها الزرااههههههههههههة 

 ضذ يمكه  لتهذ  الطاههة س  تسهر   Electro-cultureالكتربائية
م  نمو النبهات وت سه  نوايهة اإلنتها  ف ه ح اه   مايته  مه  

رات وت ميههههل ال اجههههة ضلههههن اسههههتدةا  األسههههمة  األمههههرال وال شهههه
والمبيههةات مهه  طريههق ضيصههال  ههذ  الطاهههة ضلههن البههذور والنبههات 

يتهههةذ  هههذا الب هههت لةراسهههة تهههاثير . (16  سو المههها  والمغهههذيات
شههفاذ واال مههر واالصههفر واالزرق( الالب ستيك  لههو  الغطهها  

ت فيهههههز فههههه  م شهههههرات النمهههههو الد هههههري و  والصهههههعق الكتربهههههائ 

 Tanacetuim فهه  اوراق نبههات Parthenolide وانتهها 
parthenuim L.  

 المواد وطرائق العمل 
 –كمية الزرااة التابعة ل ُنفذ الب ت ف  م طة التجار  العممية

باسههههههتعمال  2015-2016الزرااهههههه  لمموسهههههه  جامعههههههة بغههههههةاة 
األلههوا  (  ههم  RCBDتصههمي  ال طااههات الكاممههة المعشهها   

( ضذ اشههتممت التجربههة امههن Split plot designالمنشهه ة  
ةراسهههههههة اهههههههاممي  األول لهههههههو  الغطههههههها  الب سهههههههتيك   الشهههههههفاذ 

 B)و RوY وC ورمهههز لههه  واألصهههفر واأل مهههر واألزرق( 
امن سربعة مستويات مه  شهةة الصهعق  اشتملالعامل الثان   و 

 A3)وA2  و A1وA0 ورمهز له   سمبيهر( 6 4 2 0الكتربهائ   
معاممهههههة بهههههت ت 16وكههههها  اهههههةة المعهههههام ت  ةههههههائق  4لمهههههة  
اممههههها س  الو هههههة  و هههههة  تجريبيهههههة  48وبهههههذلت نتجهههههت  مكهههههرات

توسههطات اُدتبههرت الفههروق بههي  الم،نباتههات 10التجريبيههة ت ههوي 
انههة مسههتو   L.S.Dوفههق ادتبههار اهههل فههرق معنههوي  ال سههابية
  20-9-2015ُصههع ت البههذور بتههاريخ  . (1  0.05ا تمههال 

وتمههت زرااتتهها فهه  سطبههاق فمينيههة  اويههة امههن البتمههوس وبعههة 
ورهههههة   ي يههههة ن مههههت ضلههههن سههههناةي  صههههغير  هطههههر  2-3اتههههور 

س   لبنا  مجمو  جذري متي ( وم  ث  ُن مت الشت ت ضلهن 10
لممكهههههها   (1:3)بتمههههههوس الههههههن زمههههههيا  كغهههههه 15سكيههههههاس سههههههعة 

ت هههههههههت اإلنفهههههههههاق المتيئههههههههههة  7-1-2016المسهههههههههتةي  بتهههههههههاريخ 
اينهههة مههه  تربهههة األكيهههاس وسجريهههت لتههها الت اليهههل  مسهههب اح اُدذت

اُسههتعممت فهه  تغطيههة األنفههاق .(1جههةول الكيميائيههة والفيزيائيههة  
 .مهايكرو   200سربعة سلهوا  مه  األاطيهة الب سهتيكية بسهمت 

سُدههذت شههة  االست هها   لمعههام ت التغطيههة جميعتهها باسههتدةا  
ارتفههههههههههها   وههههههههههههيس.اح وُسهههههههههههجمت سسهههههههههههبواي lux-meterجتهههههههههههاز 
 واههههههةة -1)واههههههةة االفههههههر  الد ههههههرية  فر .نبههههههات  سهههههه (النبات

والهههههوز   (-1.نبهههههات2 ةسههههه  الورهيهههههة والمسههههها ة-1نبهههههات االوراق.
( وم تههههو  -1الطههههري والجههههاذ لممجمههههو  الد ههههري  ا .نبههههات

-1اهه 100 ممغهه . BوAاوراق النبههات مهه  الكموروفيههل الكمهه  و

هههههههههةرت  Parthenolideوم تههههههههو  االوراق مهههههههه  طههههههههري( وز 
HPLC.       بواسههههطة جتهههههاز

 
 
 



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

1514 

 التجربة*ة ب. الصفات الفيزيائية والكيميائية لتر 1جدول 
N P K HCO3 CO3 Ca Mg S Na SO4 CL CaCo3 

0.003 
           mg.L-

1 

86.21 
           mg.L-1 

2.64 
B           mg.L-1 

1.5 
            mg.L-1 

Nill 
             mg.L-1 

6.63 
             mg.L-1 

4.71 
            mg.L-1 

2.82 
            mg.L-1 

 

3.14 
meg.L-1 

3.43 
          meg.L-1 

10.2 
            mg.L-1 

77.4 
%            

Textur 
ds.m

-

1  
pH O.M% 

%Sand 

71.20 

Silt% 

8.00 

% Clay 

20.80 

sandyloam 

soil Sandy 

1.38 7.18 1.89 

 

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

 النتائج والمناقشة
 ارتفاع النبات )سم( 

ُيعهههة ارتفههها  النبهههات س هههة م شهههرات ههههو  النمهههو الد هههري الهههذي 
يعتمهههههة امهههههن ان سههههها  واسهههههتطالة الد يههههها والت  بهههههةور ا تتههههه ثر 
بالعوامهههل الفيزيائيهههة الت فيزيهههة كمههها س  تبهههاي  اهههروذ اإل ههها   

تشهير نتهائا الجهةول . يمك  س  يكو  ل  ت ثير ف  تمت الصفة 
 ثير معنههوي فهه  ضلههن س  لههو  الغطهها  الب سههتيك  كهها  لههُ  تهه 2

( معنويهها Bارتفها  النبههات  ضذ تفوهههت المعاممههة بالغطهها  األزرق 
سه  18.50ا  المعام ت الباهية بااطا  ا سامن ارتفها  بمه  

م ارنههةح مهه  اهههل ارتفهها  لمنبههات كهها  انههة معاممههة ال يههاس التهه  

سه  . وكهذلت كها  لمعهام ت الصهعق الكتربهائ  14.45بمغت 
سامههن  A2  ضذ ساطههت المعاممههة  تهه ثير معنههوي فهه   ههذ  الصههفة

س  ف   هي  سهجمت نباتهات ال يهاس سههل 18.41ارتفا  لمنبات 
وههههة انعكهههس التههه ثير المعنهههوي .سههه 14.45ارتفههها  لمنبهههات بمههه  

امهههن معهههام ت التهههةادل اي هههاح   ضذ بمههه  سامهههن ارتفههها  لمنبهههات 
التههةادل  ةسهه  تمتتهها معاممهه BA2 20.33انههة معاممههة التههةادل 

YA2   م ارنههههة مهههه  سهههههل ارتفهههها  لمنبههههات كهههها  انههههة  20.00و
( التهههههه  بمغههههههت CA0معاممههههههة ال يههههههاس مهههههه  الغطهههههها  الشههههههفاذ  

  .س 12.50

  .Tanacetum parthenuim Lارتفاع نبات بينهما في ستيكي والصعق الكهربائي والتداخل. تأثير لون الغطاء البال2جدول 
 .)سم(

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (-1عدد األفرع الخضرية )فرع . نبات 
ض  زيههاة  اههةة األفههر  الد ههرية تهه ةي ضلههن زيههاة  اههةة األوراق 
والتهه  بههةور ا تتهه ثر بالمعههام ت الفيزيائيههة الت فيزيههة والاههروذ 

س  ل اطيهة الب سهتيكية الممونهة  3البيئية .تُبي  نتائا الجةول 
تهههه ثير معنههههوي فهههه  زيههههاة  اههههةة األفههههر  الد ههههرية لمنبههههات   ضذ 

 Y)( والغطههها  األصهههفر R  تفوههههت المعاممهههة بالغطههها  األ مهههر
معنويهههاح اههه  بهههاه  معهههام ت األاطيهههة بااطائتمههها نباتهههات بمههه  

امههههن الترتيهههه   -1فههههر  . نبهههات12.00و 12.67اهههةة سفراتهههها 
فهههههر  .  9.00هياسهههههاح بههههه ةنن معهههههةل لعهههههةة األفهههههر  الد هههههرية  

(. كهذلت كها  C( كا  انة المعاممهة بالغطها  الشهفاذ  -1نبات
لمعهههام ت الصهههعق الكتربهههائ  تههه ثير معنهههوي فههه  اهههةة األفهههر  

فهر   15.33سامهن معهةل  A3 الد هرية   ضذ سهجل المسهتو  
( هياسههاح مهه  معاممههة الم ارنههة التهه  سههجمت سةنههن اههةة -1. نبههات

.واسهههتمر التههه ثير -1فهههر  . نبهههات 7.42ل فهههر  الد هههرية بمههه   

 األغطية تىسطاتم
 ألىان تىسطاتم الصعق الكهربائيمتىسطات 

 األغطية

A0 A1 A2 A3 

C 12.50 14.66 15.66 15.00 14.45 

16.33 

16.16 

18.50 
 

 

 

 

 

0.690 

 

 

 

Y 13.33 15.66 20.00 16.33 

R 14.66 15.33 17.66 17.00 

B 17.33 17.66 20.33 18.66 
 

L.S.D 

0.05 
 

 
 

0.904 

 16.75 18.41 15.83 14.45 الكهربائيالصعق  تىسطاتم

L.S.D 

0.05 

 

0.398 
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طيهههههة الممونهههههة و المعنهههههوي انهههههة معهههههام ت التهههههةادل بهههههي  األا
( سامهههن RA3الصهههعق الكتربهههائ  ضذ سهههجمت معاممهههة التهههةادل  

فههه   هههي   -1فهههر  . نبهههات 17.33اهههةة ل فهههر  الد هههرية بمههه  

كهها  سةنههن معههةل لعههةة األفههر  الد ههرية انههة معاممههة التههةادل 
 CA0 1فر  . نبات 4.33( ضذ بمغت- . 

 Tanacetuim البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في عدد األفرع الخضرية لنبات . تأثير لون الغطاء3جدول 
parthenuim L.   ( 1)فرع . نبات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الناميهههة ربمههها يعهههز  سهههب  زيهههاة  ارتفههها  النبهههات  سههه ( لمنباتهههات 
ضلههن اندفههال نفاذيههة  3جههةول  Blue)ت ههت الغطهها  األزرق  

 PAR  )Photosyntheticallyاألطههوال الموجيههة الفعالههة  
active Radiation   400( فه  امميهة التمثيهل ال هوئ- 

% هياسههههههاح 8.1نسههههههبة االندفههههههال    نههههههانومتر( ضذ بمغههههههت700
ة (   والشههههترات األطههههوال الموجيههههة الفعالههههCبالغطهههها  الشههههفاذ  

 PAR تكهههوي  الشهههكم   ( فههه  امميهههة ال(morphogenesis 
ربما يفسر  هةوت اسهتطالة لمنباتهات الناميهة ت هت الغطها   (5 

(   ضلن اندفهال شهة  االست ها    الته  ته ةي Blueاألزرق  
( سو بسههههب  10ضلههههن  ههههةوت اسههههتطالة السههههي ا  والسهههه ميات  

( النافهههههذ  ابهههههر الغطههههها  FRاندفهههههال األشهههههعة فهههههوق ال مهههههرا  
% م ارنهةح مه  الغطها  األصهفر 63.4( ضذ بمغتBlueاألزرق  

 (Yellow   والغطههها  الشهههفاذClear والهههذي انعكهههس ال هههال )
يمكه  ا  يعهوة الهذي و  فيتما   ضذ اندفهل ارتفها  النبهات فيتمها

الهذي  Auxin – oxidaseسهب  ذلهت ضلهن زيهاة  فعاليهة ضنهزي  
لت هممههت يعمههل امههن ت طههي  االوكسههينات فهه  ال مههة الناميههة وبههذ

مه  السههياة  ال ميههة مهه  جتههة ومهه  االنت هها  ال ههوئ  مهه  جتههة 
سدههههر  وا  ةل امههههن شهههه   سنمهههها يههههةل امههههن س  نمههههو النبههههات 
نمههههها امهههههن هابميهههههة النبهههههات فههههه   اليعتمهههههة ف هههههط امهههههن ال هههههو  وا 

ربمها تعهز  االسهتطالة فه  النبهات و  امتصام األطوال الموجية
 11)وبالتهال   فهز اسهتطالة السهاق   GA1ضلن زياة  مستو  اله

يفسههر امههن سسههاس اههة  انت ههال االوكسههي  بصههور  هطبيههة الههذي 

ممهها يهه ةي ضلههن تراكمههُ  فهه  اههروذ اإل هها   ال ميمههة ممهها ينههتا 
س   3. ي  هههها مهههه  الجههههةول 2)اهههه  ذلههههت اسههههتطالة النبههههات  

( هة تفوهت ف  زيهاة  Rالنباتات النامية ت ت الغطا  األ مر  
د ههههرية والههههذي ربمهههها يعههههز  ضلههههن نسههههبة ضمههههرار اههههةة األفههههر  ال

نههههههههانوميتر( ضذ بمهههههههه  700-600الطيههههههههذ المههههههههوج  األ مههههههههر  
مهه   R)% ونسههبة األشههعة النافههذ  ابههر الغطهها  األ مههر 70.4

الهههههذي نفهههههذ  (الفاامهههههة فههههه  امميهههههة التمثيههههل ال هههههوئ   PARالههههه
  اذ يعمهههل ال هههو  األ مههههر امهههن تنشهههيط االن سهههها   (70.3%

طالهههة مر   مهههة االن سهها  سو ربمههها يعهههوة السهههب  الدمههوي لمد يههها وا 
ضلههن همههة نفاذيههة الغطهها  األ مههر لمطيههذ األزرق الههذي بزياةتهه  

امههههن  2تههههزةاة السههههياة  ال ميههههة وزيههههاة  ارتفهههها  النبههههات جههههةول 
 سهها  اههةة األفههر  الجانبيههة.كما يعمههل ال ههو  األ مههر امههن 
زيههههههاة  التفراههههههات الجانبيههههههة مهههههه  دهههههه ل تهههههه ثير  امههههههن تمثيههههههل 

.كمها ساتهرت النتهائا (19)لجبهرلي  فه  النبهات السايتوكايني  وا
وجهههههوة زيهههههاة  معنويهههههة فههههه  م شهههههرات النمهههههو الد هههههري ارتفههههها   

انهة المعاممهة  3واهةة األفهر  الد هرية جهةول 2النبات جةول 
بالصهههعق الكتربهههائ  الهههذي ربمههها يعهههوة سهههب  فههه  ذلهههت ضلهههن س  
التيار الكتربائ  يعمل امن زياة  نفاذية األاشية الدموية وكما 

ضلن  الهة يسهتل االسهتفاة   المدزو  الغذائ يسااة ف  ت ويل 
منتههها مههه  هبهههل النبهههات ويسهههااة فههه  تنشهههيط التمثيهههل الكهههاربون  

 (.14  وبالتال  زياة  نمو النبات
 

 األغطية تىسطاتم
 ألىان تىسطات م الصعق الكهربائي متىسطات

 األغطية
A0 A1 A2 A3 

C 4.33 9.67 8.67 13.33 9.00   

Y 7.33 12.67 12.67 15.33   12.00   

R 8.67 11.67 13.00 17.33   12.67 

B 9.33 10.67 12.00 15.33 11.83 

L.S.D 

0.05 
1.215 

0.745 
 15.33 11.58 11.17 7.42 الصعق الكهربائي متىسطات

L.S.D 

0.05 
 

0.608 
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 ( -1عدد األوراق ) ورقة. نبات

تههه ةي زيهههاة  اهههةة األوراق مههه  زيهههاة  المسههها ة الورهيهههة بتههه ثير  
العوامل الفيزيائية الت فيزية ضلن زياة  المسط  األد هر  ومه  

ونواتجتهههها وانعكههههاس ذلههههت  التمثيههههل الكههههاربون ثهههه  زيههههاة  امميههههة 
وجهوة فهروق معنويهة  4ضيجابياح امن النمو .تُبي  نتهائا الجهةول 

بههههههي  سلههههههوا  الغطهههههها  الب سههههههتيك  فهههههه  ت ثير هههههها بصههههههفة اههههههةة 
( معنويههههههاح Yاألوراق ضذ تفوهههههههت المعاممههههههة بالغطهههههها  األصههههههفر  

  ف   -1ورهة .نبات 141.5بااطا ا اام  اةة سوراق  بمغت 
(  B ههي  كهها  اهههل اههةة سوراق انههة المعاممههة بالغطهها  األزرق  

. كهههههذلت نجهههههة س   هههههذ  -1ورههههههة .نبهههههات  115.2التههههه  بمغهههههت 
الصهههفة ههههة تههه ثرت معنويههها بمعهههام ت الصهههعق الكتربهههائ    ضذ 

ورهههة .نبههات  149.7سامههن اههةة سوراق    A2ساطههت المعاممههة 
( -1ورههة .نبهات  108.1النباتات اير المعاممة  م ( هياساح -1

. انعكسههت التهه ثيرات المعنويههة لممعههام ت امههن تهه ثير التههةادل 
سامههههن اههههةة لهههه وراق فهههه  نباتههههات فهههه   ههههذ  الصههههفة   ضذ بمهههه  

فهههههههه   ههههههههي   -1)ورهههههههههة .نبههههههههات  YA2   )167.6المعاممههههههههة  
( والتههههه  BA0التهههههةادل  اندف هههههت اهههههةة األوراق انهههههة معاممهههههة 

 .(-1ورهة . نبات  98.17سجمت   

  .Tanacetuim parthenuim Lعدد األوراق  لنبات  . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في4جدول 
 .(-1)ورقة . نبات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1-. نبات2المساحة الورقية )سم
المسهها ة الورهيههة مهه  الههةالئل الرئيسههة امههن  جهه  المجمههو    ض

الد ههري فيههنعكس ذلههت ايجابيههاح امههن فعاليههات النبههات المدتمفههة 
 5واير ا . يت   م  نتائا الجهةول كاربون كالنت  والتمثيل ال

الته ثير المعنهوي لمهو  الغطها  الب سهتيك  فه  المسها ة الورهيههة 
( بااطا  ههها سامهههن Bق    ضذ امتهههازت المعاممهههة بالغطههها  األزر 

بينمههههها ااطهههههن  1-.نبهههههات 2سههههه  28.73مسههههها ة ورهيهههههة بمغهههههت 
( اهههههههههههههل مسهههههههههههها ة ورهيههههههههههههة بمغههههههههههههت  Cالغطهههههههههههها  الشههههههههههههفاذ  

المدتمفههة مهه   ة  سمهها فهه  معههام ت  الشههة 1.نبههات2سهه 18.35

التيهههههار الكتربهههههائ  ف هههههة زاةت المسههههها ة الورهيهههههة معنويهههههاح انهههههة 
( اههه  المعهههام ت الباهيهههة -1.نبهههات2سههه  A2  26.29المعاممهههة 

م ارنةح م  اهل مسا ة ورهية كانت فه  النباتهات ايهر المعاممهة 
. بينمهها نجههة فهه  معهههام ت -1.نبهههات2سهه  20.57والتهه  بمغههت 

( ضذ BA2التةادل س  سف هل تهةادل معنهوي كها  انهة معاممهة  
فهه   ههي   -1.نبههات2سهه  35.65وصههمت المسهها ة الورهيههة الههن 
األهههل فهه  ساطا هها  CA0التههةادل كانههت معاممههة الم ارنههة انههة 

 .-1.نبات2س  16.17مسا ة ورهية بمغت 

 
 
 
 
 

 األغطية تىسطاتم

 الصعق الكهربائي متىسطات
 ألىانمتىسطات 

 A0 A1 A2 A3 األغطية

C 114.17 120.67 158.00 141.40 133.56 

Y 118.50 126.50 167.67 153.33 141.50 

R 101.83 110.87 138.12 126.50 119.33 

B 98.17 104.67 135.00 123.33 115.29 

L.S.D 

0.05 
1.682 

 136.14 149.70 115.68 108.17 الصعق الكهربائي تىسطاتم 1.038

L.S.D 

0.05 
 

0.840 
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 Tanacetuimالمساحة الورقية لنبات  . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في5جدول 
parthenuim L. (-1.نبات2)سم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الناميهههة ت هههت الغطههها  األصهههفر  يت ههه  ممههها سهههبق س  النباتهههات
 Y والهههذي ربمهها يعهههز   4( هههة تفوهههت فههه  اههةة األوراق جههةول

ضلن تعرل النباتات ل طهوال الموجيهة الزرهها  وال مهرا  ف ه ح 
( الفعهههال فههه  امميهههة  PARاههه  امتصهههام الطيهههذ المهههوج   

   ضذ س  سامن امتصام لم و  لكموروفيهل التمثيل الكاربون 
aوb  انههههههة  ههههههذ  األطههههههوال الموجيههههههة ممهههههها يهههههه ةي ضلههههههن تتههههههيا

 اة تصني  المواة الغذائيهةونتيجة لذلت يزةالكموروفيل ضلن ال م  
س  زيهههاة  المسههها ة الورهيهههة لمنباتهههات المنمههها  ت هههت الغطههها  (6 

ضلهههههن س  صهههههبغات الكموروفيهههههل ربمههههها يعهههههز   5األزرق جهههههةول 
تمهتم اكبههر كميهة مهه  ال هو  انههة موجهات ال ههو  األزرق ضذ 
س  سامهههههن همهههههة امتصههههههام ت ههههه  انهههههة  ههههههذا الطهههههول المههههههوج  

وزيههاة  تصههني   كههاربون لب  زيههاة  فهه  امميههة التمثيههل اممايتسهه
ممسهههها ة الورهيههههة لالمههههواة الغذائيههههة ممهههها يههههنعكس ايجابيههههاح امههههن 

يتحبههي  س  معههام ت     5و4 نتههائا الجههةولي (. ومهه  15 
الصعق الكتربائ  لتا ته ثير معنهوي فه   هاتي  الصهفتي  وربمها 

لن ههل المهها   يعههوة سههب  ذلههت الههن ميكانيكيههة الجتههة االوزمههوزي
وزيهههههاة  امتصهههههام العناصهههههر المعةنيهههههة او نتيجهههههة لمههههها ي ةثههههه  
 الصهههعق الكتربهههائ  فههه  تغيهههر فعاليهههة االوكسهههينات والجبرلينهههات

 ( .7  وانعكاس ذلت ف  النمو المتمثل بتذ  الصفات

 ( -1الرروزن الطري لممجموع الخضري )غم . نبات 
ضلهههن س  الهههوز  الطهههري لممجمهههو   6تشهههير النتهههائا فههه  الجهههةول 

الد ههههري هههههة تهههه ثر معنويههههاح بهههه لوا  األاطيههههة الب سههههتيكية   ضذ 
(  معنويههاح اههه  Yتفوهههت النباتههات المعاممههة بالغطهها  األصههفر  

المعههههام ت الباهيههههة اللههههوا  األاطيههههة وبهههه امن وز  طههههري بمهههه  
  ضذ B)الغطهها  االزرق   ةتمتتهها معاممهه -1اهه  . نبههات  65.27
فهههه   هههههي  سهههههجمت المعاممهههههة  -1اههههه  .نبهههههات 65.19  ااطههههت

اه  . نبهات 50.86( سةنن وز  طري بم  Cبالغطا  الشفاذ  
. وكانت لمعام ت الصعق الكتربائ  ت ثير معنوي ف   هذ  -1

 80.85اامههن وز  طههري بمهه   A2الصههفة اذ ااطههت المعاممههة 
هياسهاح مه  النباتهات ايهر المعاممهة والته  سهجمت  -1ا  . نبات 

. وانعكسهت -1ا  . نبات  38.45اةنن وز  طري لمنبات بم  
التهاثيرات المعنويههة لمههو  الغطهها  ومعههام ت الصههعق الكتربههائ  

( YA2امههن معههام ت التههةادل   ضذ سههجمت معاممههة التههةادل  
بينمهههها  -1اهههه  . نبههههات  95.82اامههههن وز  طههههري لمنبههههات بمهههه  

انهة معاممهة -1اه  . نبهات  31.42 ت  ذ  الصفة الهن اندف
 ( .CA0تةادل الم ارنة م  الغطا  الشفاذ   

  
 
 
 

 تىسطاتم

 األغطية

 ألىان متىسطات الصعق الكهربائي متىسطات    

 األغطية
A0 A1 A2 A3 

C 16.17 17.87 20.17 19.19 18.35 

Y 20.24 19.67 23.79 22.52 21.55 

R 19.83 21.13 25.56 23.90 22.60 

B 26.04 27.90 35.65 25.33 28.73 

L.S.D 

0.05 
1.219 

 22.74 26.29 21.64 20.57 الصعق الكهربائيتىسطات م 0.227

L.S.D 

0.05 
 

0.697 
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الوزن الطري لممجموع الخضري لمنبات  . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في6جدول 
Tanacetuim parthenuim L.   نبات ( -1)غم .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( -1الرروزن الجاف لممجموع الخضري )غم . نبات 
تكم  س مية الوز  الجاذ ف  كون  م  س   الةالئل الت  ت كة 
امن هو  نمو النبات سو  عف  م  طريق هةر  النبات امن 

ف  سنسجة  كاربون التمثيل الغذائ  وتراك  نواتا التمثيل ال
النبات والت  تعتمة بةور ا امن مة  ت ثر ا بالاروذ البيئية 

ن  ا وجوة ت ثيرات  7والعوامل الت فيزية.م  نتائا الجةول 
معنوية لمو  الغطا  الب ستيك  ف  صفة الوز  الجاذ 

( Yلممجمو  الد ري  ضذ ساطت المعاممة بالغطا  األصفر  
( م ارنة م  -1ا  . نبات  22.02سامن وز  جاذ لمنبات  

ا  .  C  )17.77سةنن وز  جاذ انة الغطا  الشفاذ  
. وكا  لمعام ت الصعق الكتربائ  األثر المعنوي (-1نبات 

سامن وز  جاذ  A2ف  زياة   ذ  الصفة ضذ سجمت المعاممة 
( بينما سجمت معاممة الم ارنة سةنن  -1ا  . نبات  (30.06

. وتفوهت معاممة (-1ا  . نبات  11.32 لموز  الجاذهيمة 
 37.98بإاطائتا سامن وز  جاذ لمنبات بم   YA2التةادل 

م ارنةح م  اهل وز  جاذ انة معاممة ال ياس  -1  . نبات ا
 CA0 1ا  . نبات  9.483( الت  بمغت- . 

 لممجموع الخضري لمنبات الوزن الجاف . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في7جدول 
Tanacetuim parthenuim L.     (-1نبات. )غم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزن طري(  -1غم 100الكموروفيل الكمي في األوراق )ممغم . 
ُيعههة الكموروفيههل مهه  الم شههرات التهه  ت كههة زيههاة  نههواتا التمثيههل 

وزيهاة  م تههو  النبهات مه  الكموروفيههل تعنه  ارتفهها    الكهاربون 
فههه  األوراق   ضذ تعهههة الكمهههوروفي ت  كهههاربون معهههةل التمثيهههل ال

المركههز المباشههر ل صههاة الطاهههة ال ههوئية وت ولتهها ضلههن طاهههة 

س  تركيههههز  8يت هههه  مهههه  نتههههائا جههههةول .  يويههههة فهههه  النبههههات 
الكموروفيل الكم  ف  سوراق النبات هة ادتمهذ معنويهاح بهادت ذ 
لههو  الغطهها  الب سههتيك    ضذ تفوهههت المعاممههة بالغطهها  األزرق 

 B  3.460( بااطا ا سامن تركيهز مه  الكموروفيهل الكمه  بمه 
ف   ي  اندفل تركيهز الكموروفيهل الكمه   -1ا  100ممغ  . 

 األغطية متىسطات

 الصعق الكهربائي متىسطات
 ألىان متىسطات

 األغطية
A0 A1 A2 A3 

C 31.42 46.60 62.63 62.79 50.86 

Y 37.44 59.57 95.82 68.26 65.27 

R 40.84 46.66 78.60 68.60 58.68 

B 40.11 56.17 86.36 74.11 65.19 

L.S.D 

0.05 
2.105 

 68.44 80.85 52.25 38.45 الصعق الكهربائي متىسطات 1.387

L.S.D 

0.05 
1.022 

 األغطية متىسطات
 ألىان متىسطات الصعق الكهربائي متىسطات

 A0 A1 A2 A3 ةاألغطي

C 9.483 14.52 31.59 19.44 17.77 

Y 13.03 18.36 37.98 18.73 22.02 

R 11.02 15.82 23.24 21.00 18.76 

B 11.77 17.45 27.45 20.64 19.33 

L.S.D 

0.05 
1.047      

0.623  
 19.95 30.06 16.54 11.32 الصعق الكهربائي متىسطات

L.S.D 

0.05 

 

0.529 
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( فه  النباتههات -1اهه  100.  ممغه  2.091ضلهن سةنهن مسههتو   
  وكانهههت لمعهههام ت الصهههعق  R)المعاممهههة بالغطههها  األ مهههر  

الكتربائ  ت ثير معنويهاح فه  تركيهز الكموروفيهل الكمه  فه  سوراق 
( معنويهههههاح وبههههه امن A2النبهههههات   ضذ تفوههههههت معاممههههه  الصهههههعق  

هياسهاح مه  اةنه  تركيهز  -1اه  100ممغه  .  3.102تركيز بم  
ممغه  .  A0  )2.531انة معاممهة الم ارنهة  لمكموروفيل الكم  

( . وكها  لمتهةادل بهي  المعهام ت الته ثير المعنهوي -1ا  100
( BA2فهههه   ههههذ  الصههههفة اي ههههاح   ضذ    ههههت معاممههههة التههههةادل  

 -1اه  100ممغه  .  3.969سامن تركيز لمكموروفيل الكم  بمه 
( ف  سوراق -1ا  100ممغ  .  1.748م ارنةح م  سهل تركيز  

 .   RA1ت معاممة التةادل نباتا

 Tanacetuim محتوى أوراق  النبات . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في8جدول 
parthenuim L. وزن طري( -1غم 100)ممغم . من الكموروفيل الكمي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزن طري(  -1غم 100في األوراق )ممغم .   Aالكموروفيل
س  المعاممههههة باألاطيههههة الب سههههتيكية  9ساتههههرت نتههههائا جههههةول 

األوراق  تركيههزالممونههة هههة سةت ضلههن  صههول تهه ثير معنههوي فهه  
(  B  ضذ تفوههههت المعاممههههة بالغطهههها  األزرق   Aمههه  كموروفيههههل 

بزيههاة   Aمعنويههاح اهه  المعههام ت الباهيههة فهه  تركيههز كموروفيههل 
ف   ي  كا  سةنهن تركيهز له   -1ا  100ممغ  .  1.581بم  
( فهههه  سوراق النباتههههات المعاممههههة -1اهههه  100ممغهههه  .  1.020 

(. سةت المعاممههة بالصههعق الكتربههائ  ضلههن Rبالغطهها  األ مههر  
ة  معنويههة فهه   ههذ  الصههفة   ف ههة تهه  ال صههول امههن سامههن زيهها

والتهههه  بمهههه  تركيههههز  A2انههههة المعاممههههة Aتركيههههز مهههه  كموروفيههههل 
هياسههههاح مهههه   -1اهههه  100ممغهههه  .  1.556فيتهههها  Aالكموروفيههههل 

 Aالنباتات اير المعاممة الت  اندفل فيتها تركيهز الكموروفيهل 
. واسههتمر التهه ثير المعنههوي فهه  -1اهه  100ممغهه  . 0.989ضلههن 

تهههه   Aمعههههام ت التههههةادل   ضذ بمهههه  سامههههن تركيههههز لكموروفيههههل 
ممغههه  .  BA2  1.993ال صهههول اميههه  انهههة معاممهههة التهههةادل 

اهه  100ممغهه  .  0.762( هياسههاح مهه  اهههل تركيههز  -1اهه  100
 .CA0انة المعاممة  A( لكموروفيل -1

 Tanacetuimمحتوى أوراق النبات  تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في. 9جدول 
parthenuim L.   من كموروفيلA  . وزن طري( -1غم 100)ممغم. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 األغطية متىسطات
 ألىان متىسطات الصعق الكهربائي متىسطات

 A0 A1 A2 A3 األغطية

C 2.404 2.343 3.123 2.249 2.532 

Y 2.482 2.460 3.494 3.030 2.866 

R 2.438 1.748 1.812 2.364 2.091 

B 2.799 3.962 3.969 3.108 3.460 

L.S.D 

0.05 
0.310 

 

0.221 

 

 2.688 3.102 2.628 2.531 الصعق الكهربائي متىسطات

L.S.D 

0.05 
 

0.144 

 األغطية متىسطات
 ألىان متىسطات الصعق الكهربائي متىسطات

 A0 A1 A2 A3 األغطية

C 0.762 1.212 1.257 1.137 1.092 

Y 1.225 1.358 1.633 1.706 1.480 

R 0.915 0.961 1.341 0.865 1.020 

B 1.053 1.841 1.993 1.436 1.581 

L.S.D 

0.05 
0.050 

 

0.028 

 

 الصعق متىسطات

 الكهربائي
0.989 1.343 1.556 1.286 

L.S.D 

0.05 
0.025 
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 وزن طري(  -1غم 100في األوراق )ممغم .   Bالكموروفيل
س  م تو  األوراق م  كموروفيل  10يت   م  نتائا الجةول 

B  ههههههة تههههه ثر معنويهههههاح بمهههههو  الغطههههها  الب سهههههتيك    ضذ تفوههههههت
( فهه  ساطائتههها سامههن تركيههز فههه  Bالمعاممههة بالغطهها  األزرق  

والهذي ادتمهذ معنويهاح  -1ا  100ممغ  .  1.136األوراق بم  
اههه  بهههاه  معهههام ت سلهههوا  األاطيهههة األدهههر  فههه   هههي  ُسهههجل 

( انههة المعاممههة -1اهه  100ممغهه  .0.671 سةنههن تركيههز لهه   
(. وتشهههههير نتهههههائا الجهههههةول ذاتههههه  ضلهههههن س  Rبالغطههههها  األ مهههههر 

المعاممههة بالتيههار الكتربههائ  كهها  لهه  تهه ثير معنههوي فهه  م تههو  

سامهن م تهو   A2لمعاممة ضذ سجمت ا Bاألوراق م  كموروفيل 
م ارنة م  سهل تركيز  -1ا  100ممغ  .  0.960ل وراق بم  

. سما ا  A0( انة معاممة الم ارنة -1ا  100ممغ  .0.860 
ممغههههه  .  (BA21.230تههههه ثير التهههههةادل ف هههههة سهههههجمت المعاممهههههة 

هياسههاح مهه  سهههل تركيههز B( سامههن تركيههز لكموروفيههل -1اهه  100
انههههة معاممههههة  B( لكموروفيههههل -1اهههه  100ممغهههه  . 0.484 

 . RA1التةادل 

 Tanacetuim محتوى أوراق  النبات . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في10جدول 
parthenuim L.  من كموروفيلB  . وزن طري( -1غم 100)ممغم . 

 
 
 
 
 
 
 

-1مايكروارا .ا ف  األوراق   Parthenolideتركيز مرك  

س  األاطية الممونة جميعتا  11( يت   م  نتائا  الجةول 
ف  األوراق    Parthenolideسثرت معنوياح ف  زياة  تركيز 

( سامن تركيز بم  Yوهة سجمت المعاممة بالغطا  األصفر 
متفوهة بذلت امن ب ية سلوا  -1مايكروارا .ا   21.20

( اهل تركيز Rاألاطية  بينما سجمت معاممة الغطا  األ مر 
  سما مستويات الصعق -1مايكروارا .ا   12.28بم  

معنوياح بااطائ  سامن  A2الكتربائ  فن  ا تفوق المستو  
ف  -1مايكروارا .ا 25.70بم   parthenolideتركيز م  

 11.94اهل تركيز بم   A0 ي  سجمت معاممة ال ياس 
معنويا ف   . وكا  لمعام ت التةادل تاثير -1مايكروارا .ا 
ف  األوراق   ضذ تفوهت معاممة  parthenolideزياة  تركيز 
 36.32 ( بااطا ا سامن تركيز  YA2التةادل  

  (CA2  30.32 ( تمتتا معاممة التةادل  -1مايكروارا .ا 
 م ارنة ح م  سةنن تركيز لمه( -1مايكروارا .ا 

parthenolide 9.47 انة معاممة -1مايكروارا .ا )
 ( . CA0التةادل   

 في اوراق نبات  Parthenolideتركيز . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في11جدول 
Tanacetuim parthenuim L. (1مايكروغرام.غم-.) 

 

 
 
 
 
 
 

 األغطية متىسطات

 

 ألىانمتىسطات  الصعق الكهربائي متىسطات

 األغطية
A0 A1 A2 A3 

C 0.888 0.678 1.057 0.662 0.821 

Y 0.742 0.693 1.079 0.823 0.834 

R 0.844 0.484 0.530 0.827 0.671 

B 0.968 1.174 1.230 1.173 1.136 

L.S.D 

0.05 
0.106 

 

0.082 

 

 0.871 0.960 0.771 0.860 الصعق الكهربائي متىسطات

L.S.D 

0.05 
0.046 

 

 معـامالت األغطية

 معدالت ألىان معامالت الصعق الكهربائي

 A0 A1 A2 A3 األغطية

C 9.47 11.63 30.83 10.47 15.60 

Y 16.29 14.14 36.32 18.05 21.20 

R 12.33 13.15 12.29 11.33 12.28 

B 9.67 12.67 23.38 15.95 
15.41 

 

L.S.D 

 0.05لتداخل
1.335 

 

 
 معدالت الصعق الكهربائي

 

11.94 

 

12.90 

 

25.70 

 

13.95 

L.S.D 

0.05 
0.618 0.956 
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ن  ها ممهها سهبق تفههوق م شهرات النمههو لمنباتهات المنمنهها  ت ههت 
والههههوز   7الغطهههها  األصههههفر والمتمثمههههة بههههالوز  الطههههري جههههةول 

الهذي ربمها يعهوة الهن النفاذيهة العاليهة لمغطها    8الجاذ جةول 
( هياسههاح ببههاه  األاطيههة والسههيما األطههوال الموجيههة Yاألصههفر  
ضذ يعمهل ال هو   فه  امميهة التمثيهل ال هوئ   PAR)الفعالهة  

امههههههههههههههن  Y)األ مههههههههههههههر النافههههههههههههههذ مهههههههههههههه  الغطهههههههههههههها  األصههههههههههههههفر 
 Chlorophyllideaضلهههههههههن  Photochlorophyllideادتهههههههههزال

  كمها تكمه  س ميهة 6)و و األساس المباشر لبنها  الكموروفيهل  
ال هههههههو  األزرق النافهههههههذ مههههههه  الغطههههههها  األصهههههههفر فههههههه  تكهههههههوي  
الكموروفيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل وتنشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيط اإلنزيمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههات 

سو ربمههها يعهههز  ذلهههت ضلهههن ( photomorphogenesis 15والهههه
شهههة  االست ههها   العاليهههة ةادهههل الغطههها  األصهههفر هياسهههاح بشهههة  
االست ههها   المندف هههة لمغطههها  األزرق ممههها تسهههب  فههه  زيهههاة  
كفههها   التمثيهههل ال هههوئ  وزيهههاة  تصهههني  المهههواة الغذائيهههة وبنههها  
الكربو يههههةرات وبههههذلت انعكههههس امههههن النمههههو مهههه  طريههههق  زيههههاة  

الجهههاذ. وممههها ي  ههها سي ههها مههه  الهههوز  الطهههري وتهههراك  الهههوز  
الزيههههاة  الوا هههه ة فهههه  م شههههرات  8و 7و 6الجههههةاول السههههاب ة 

النمهههو الد هههري لمهههوز  الطههههري والجهههاذ وم تهههو  الكموروفيههههل 
 A2الكمه  بتهه ثير معههام ت الصهعق الكتربههائ  والسههيما معاممههة 

 ضذ يسا   الصعق الكتربائ  ف  زياة  النمو الد هري وازةيهاة 
يهههة التمثيهههل الكهههاربون  وزيهههاة  كميهههة  جمهههة بسهههب  تنشهههيط امم

المههواة المصههنعة  ومهها يتسههب  فهه  تههراك  المههاة  الجافههة لمنبههات 
( با  معاممهة Nelson  13. يتفق ذلت م  ماذكر    8جةول 

بهذور ال نطهة بمجهال كتربهائ  متنههاو  ساطهن زيهاة  فه  النمههو 
. سمها زيهاة  م تهو  األوراق مه  30%  -10الد هري بنسهبة 

فربمههها يعهههز   A2الكمورفيهههل انهههة المعاممهههة بالصهههعق الكتربهههائ  
ضلههن تهه ثير التيههار الكتربههائ  فهه  تغيههر  جهه  واههةة الب سههتيةات  
الد هرا  ال  النمههو الجيههة لمبههاةرات الناتجههة مهه  زرااههة البههذور 
المعاممههههة بالصههههعق الكتربههههائ  يههههرتبط بمهههها ي تويهههه  مهههه  كميههههة 

كمههاس  م تههو  سوراق النبههات مهه  مركهه  كموروفيههل . ونشههاط ال
parthenolide  هههههة تهههه ثرت وبشههههكل معنههههوي بهههه لوا  األاطيههههة

الب سههتيكية ضذ تفوهههت النباتههات الناميههة ت ههت الغطهها  األصههفر 
 Yبزيههاة  فهه  تركيههز )Parthenolide  الههذي ربمهها  11جههةول

فهههه  نفاذيههههة الطيههههذ  Y)يعههههز  الههههن فعاليههههة الغطهههها  االصههههفر  
وانعكاسه   التمثيهل الكهاربون المته  فه  امميهة PAR الموج  اله

وبنها  المركبهات األساسهية  الكهاربون ايجابيا ف  امميهة التمثيهل 

األوليههههههة والثانويههههههة لمنبههههههات ف هههههه ح اهههههه  التعههههههرل الههههههن شههههههة  
االست هها   الجيههة  فهه   ههذا الغطهها  او ربمهها يعههوة سههب  زيههاة  

اتهههات الناميهههة ت هههت تههه ثير الغطهههها  لنب parthenolideمركههه  
( ضلههههن المجمههههو  الد ههههري الكبيههههر المتمثههههل اههههةة Yاألصههههفر  

والههههوز  الجهههههاذ  6والههههوز  الطهههههري جههههةول  4األوراق  جههههةول 
ممهههههها زاة مهههههه  كفهههههها   التركيهههههه  ال ههههههوئ  لتصههههههني   7جههههههةول 

المركبهههههات الةادمهههههة فههههه  بنههههها  المركبهههههات األوليهههههة التههههه  تعتبهههههر 
كمههههها ا  س  المعاممهههههة   ويههههةاألسههههاس فههههه  بنهههها  المركبهههههات الثان

كا  ل  ت ثير معنهوي فه  زيهاة   A2بالصعق الكتربائ  والسيما 
الههذي ربمهها يعههز   parthenolideم تههو  النبههات مهه  مركهه  

ضلن ةور التيار الكتربائ  فه  كسهر األواصهر الته  تهربط ذرات 
الجزيئههات الع ههوية وت ريههر الطاهههة الكيميائيههة المدزونههة فيتهها 

عاليهات ال يويهة لمنبهات ممها يهنعكس امهن نمهو وم  ث  زيهاة  الف
النبهات   وههة الي تها   ضلهن فصهل األواصهر بشهكل كامهل لكه  
تت هههرر الطاههههة بهههل مجهههرة  هههةوت تغيهههر فههه  شهههكل ا صهههر  سو 
موهعتههها ههههة يههه ةي ضلهههن ت ريهههر بعهههل الطاههههة المدزونهههة فيتههها 
بشههكل تههةريج  لكهه  تسههتفية منتهها الدميههة بشههكل جيههة وتدزنتهها 

يتهها  مثههل بنهها  مركبههات ثانويههة كوسههيمة ةفاايههة ل ههي  ال اجههة ضل
نسههههههتنتا مماسههههههبق ا  لههههههو  الغطهههههها  الب سههههههتيك  .(9لمنبهههههات  

والمعاممهههة بمسهههتويات مدتمفهههة مههه  الصهههعق الكتربهههائ  كههها  لههه  
ت فيههههههههز وانتهههههههها   م شههههههههرات النمههههههههو الد ههههههههري و تههههههههاثير فهههههههه 

Parthenolide  فهههههههه  اوراق نبههههههههاتTanacetuim 
parthenuim L. . 
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