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 تأثيخ نافث البالزما حاجد العدل على أنبات سبعة أصشاف من نبات البخوكلي

 احسج سعجي حدين جبخ عقيل حدين علي العاصي صفاءالجين عبجهللا سليسان

 جامعة السهصل –كلية التخبية األساسية  –قدم العلهم 

 جامعة تكخيت  –كلية العلهم  –قدم علهم الحياة 

 ( 2021/8/10قبل للشذخ في  2021/7/15)قجم للشذخ في 

 :السلخص

عمى  plasma jet DBD)) Dielectric Barrier Dischargeتؼ دراسة تأثيخ نافث بالزما حاجد العدل  
اصشاف مختمفة وىي  (  ولدبعةBrassica oleraceae var italica)سخعة انبات بحور البخوكمي 

(MATSURI , 2004, BROCCOLO Ramoso Precoce di Calabria , BATLLE , Vilmorin , 
Super Hero , CALABRESE NATALINO (بأزمان تعخيض مختمفة )15, 10,  5,  3, 1,  0.5  /)

min   (ومقارنتيا مع بحور غيخ معخضة لشفذ االصشافControl  حيث اعيخت الشتائج تفؾق ,) تخة التعخيض ف
عمى باقي الفتخات تعخيض البحور لمبالزما بالشدبة لستؾسظات االزمان يمييا  min 0.5لمبالزما الالحخارية لمدمؽ 

, ( لستؾسظات االزمان, كسا   Control  15 , 10 , 5 , 3عمى باقي االزمان األتية )  min 1تفؾق الدمؽ 
عمى باقي  min 3, ( ,كسا تفؾق الدمؽ   Control  15 , 10, 3عمى كال مؽ االزمان )  min 5تفؾق الدمؽ 

فقط , وىحا يجل عمى ان اقل   min 10تفؾق عمى  min 15, واعيخت الفتخة min( 10,  15ازمان التعخض )
,كسا تفؾقت جسيع  min 0.5بالشدبة لستؾسظات االزمان وافزل وأعمى تفؾق كان  min 10ندبة تفؾق كانت 

 . Controlالالحخارية عمى البحور الغيخ معخضة ولكل االصشاف فتخات التعخض لمبالزما 

عمى جسيع االصشاف بالشدبة لستؾسظات االصشاف يميو في ندبة   MATSURIأعيخت الشتائج تفؾق الرشف 
ثؼ الرشف   super heroثؼ يتبعيؼ في ندبة التفؾق الرشف   TOKITA 2004التفؾق الرشف   

CALABRESE NATALINO  فؾق الرشف  يتبعو بالتBATLLEA    ثؼ الرشفBROCCOLO 
Ramoso Precoce di Calabria   واقل تفؾق لمرشف االخيخVILMORIN   وىحا يجل بان الرشف

 .VILMORINواقل تفؾق لستؾسظات االصشاف كان    MATSURIالستفؾق لستؾسظات  كل االصشاف كان   
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Abstract : 

The effect of plasma jet DBD (Dielectric Barrier Discharge) on the 
germination speed of broccoli seeds (Brassica oleraceae var italica) for 
seven different cultivars (MATSURI, 2004, BROCCOLO Ramoso 
Precoce di Calabria, BATLLE, Vilmorin, Super Hero NATALABO, 
Vilmorin, Super Hero NATALABO) was studied. ) with different exposure 
times (0.5, 1, 3, 5, 10, 15)/min and compared it with seeds not exposed 
to the same varieties (Control), where the results showed that the 
exposure period to non-thermal plasma for 0.5 min over the rest of the 
periods of exposing seeds to plasma for the average times Followed by 
the superiority of the time 1 min over the rest of the following times 
(Control 15, 10, 5, 3,) for the averages of time, and the time 5 min 
outperformed both of the times (Control 15, 10, 3, ), and the time of 3 
min over the rest of the times Exposure (15, 10) min, and the 15 min 
period showed superiority over 10 min only, and this indicates that the 
lowest percentage of excess was 10 min for average times, and the best 
and highest exceedance was 0.5 min, and all periods of exposure to 
non-thermal plasma outperformed the unexposed seeds and for each 
Items Control . 
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The results showed the superiority of the MATSURI variety over all 
varieties with respect to the averages of the varieties, followed by the 
superiority rate of the Tokita 2004 variety, then followed by the super 
hero class, then the CALABRESE NATALINO variety, followed by the 
superiority of the BATLLEA variety, then the BROCCOLO Ramoso 
Precoce di Calabria, and the least superiority of the last variety, and this 
indicates that the last variety VILMORIN The superior for the averages 
of all the items was MATSURI, and the least superior for the averages 
for the items was VILMORIN. 

 Introduction السقجمة :

يعتبخ نبات البخوكمي  مؽ الخزخ الذتؾية ، ويشتسي الى نباتات العائمة الرميبية 
Brassicaceae  وسسيت بالعائمة الرميبية الن زىؾر الشبات ليا أربعة بتالت وتذبو الرميب ،

اليؾناني وىؾ نبات عذبي حؾلي يذبو مؾرفؾلؾجيا نبات القخنبيط و تزؼ السمفؾف والقخنبيط، 
 350التي تزؼ نحؾ  Brassicacea( وترشف مؽ صشف السمفؾفية  2014)عسخ وأخخون,

 31( ويكؾن تختيبو Brassica oleraceae var italica)نؾعا ، االسؼ العمسي  4000جشدًا 
[ . يدرع 1] cm 60عالسيا مؽ حيث االنتاج وتجي الجحر يرل ارتفاع الشبات الى ما يقارب 

نبأت البخوكمي ألجل فؾائجه الظبية أوال, وقيستو الغحائية  و نؾراتو التي تؤكل في طؾر البخاعؼ 
الدىخية مع الحؾامل الدسيكة الغزة الغشية بالفيتاميشات والسعادن كسا يدتخجم باقي الشبات بعج 

[  يعج البخوكمي مؽ السحاصيل الجيجة 1الحراد كعمف حيؾاني لمساشية واألبقار والجؾاميذ ]
[ 2الحتؾاء الشبات عمى العشاصخ الغحائية وايزا يدتفاد مؽ أزىار البخوكمي مؽ قبل مخبي الشحل ]

وحجات مؽ البخوتيؽ  5سعخة حخارية و 40ي تحؾي عمى مؽ القخص الدىخ   gm 100،  وان كل 
ممغؼ  0.14و Aوحجة مؽ فيتاميؽ  3880ممغؼ مؽ الكخبؾىيجرات و 10مؽ الجىؾن و  gm 1و 

. يحؾي Feممغؼ  1.7و  Caممغؼ مؽ 50و  B2ممغؼ مؽ فيتاميؽ  0.3و   B1مؽ فيتاميؽ 
شديؾم، زنػ، حجيج، نحاس(، كسا البخوكمي عمى ندبة كبيخة مؽ العشاصخ الغحائية )كالديؾم، مغ

[. كسا انو غشي بالبخوفيؽ والبيتا كاروتيؽ 3] (B5و B2و B1و Aيحتؾي عمى عجة فيتاميشات )
وتعج اوراقو مرجرا جيج لمبؾليفيشؾل والجىؾن وااللياف. كسا يتسيد باحتؾائو عمى مزادات االكدجة 

التي  Glucoraphaninكؾسيشؾالت التي تقمل االصابة باإلمخاض الدخطانية وغشي  بسادة كالجم
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 Inodle-3-Carbinolتقؾي مؽ مشاعة الجدؼ ضج سخطان السعجة، ويحتؾي ايزًا عمى مخكب 
 [  .4التي تقمل االصابة بدخطان الثجي والقؾلؾن، كسا تعدز وعائف الكبج ]

استخجمت البالزما غيخ الحخارية في العجيج مؽ السجاالت بسا في ذلػ التظبيقات الدراعية والظبية  
والتظييخ البيؾلؾجي والكيسيائي لألسظح بسا في ذلػ إزالة البكتيخيا واألغذية الحيؾية مؽ األسظح 

تؼ استخجام البالزما غيخ . [5غيخ الحية وكحلػ مؽ السؾاد البيؾلؾجية مثل الجمج والجخوح ]
الستؾازنة لتظييخ البحور مؽ مدببات األمخاض ، لتحديؽ خرائص اإلنبات وطؾل البخاعؼ . تست 

بؾاسظة   DBDمالحغة تعديد إنبات بحور البخوكمي  ونسؾ الذتالت بعج معالجة البالزما الجقيقة 
الشقي. أوضح  N2[ ، أعيخت تأثيخات بالزما اليؾاء أنيا تعسل بذكل أفزل مؽ بالزما 6]

Shiratani  وHayashi [7 استخجم ضغًظا مشخفًزا لتحديؽ طؾل بخاعؼ الفجل واألرز و ]
و  O3خيا الديشية بشجاح كسا أشاروا إلى الجور الخئيدي لمجحور الحخة السختبظة بتخكيد البمؾمي
NOx  أكاسيج الشيتخوجيؽ( ، مسا يذيخ بقؾة إلى أن الغخوف السثمى تعتسج عمى األنؾاع. أن(

 التأثيخ الزئيل لأليؾنات والفؾتؾنات لو نتائج ايجابية في عسمية سخعة االنبات.

[ التأثيخ اإليجابي لألوكدجيؽ بتخدد راديؾي مشخفض الزغط 8] ( (Ono et al. 2017حقق  
 وتأثيخ البالزما اليؾائية عمى البكتيخيا التي تشقميا بحور السمفؾف:

 (Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc عمى أسظح بحور الشبات. أعيخ )
(Puligundla  ، 2017وآخخون [ )انخفاًضا لمبكتخيا العرؾية ، وبكتخيا القؾلؾن ، 9 ]

مؽ التعخض الى نافث البالزما لتفخيغ اليالة وتأثيًخا  min 3والدالسؾنيال عمى بحور المفت بعج 
 ل اإلنبات ونسؾ الذتالت.إيجابًيا لتؾقيتات التعخض حتى دقيقتيؽ عمى معج

[ بتظبيق مفاعل التفخيغ الدظحي تحت الزغط الجؾي 10]  ( (Dobrin et al. 2015قام  
لسعالجة بحور القسح. ، فقج أثخ ىحا العالج عمى معامالت الشسؾ مسا أدى إلى نسؾ بخاعؼ أطؾل 

التحكؼ ولكؽ البالزما في ىحه الحالة كان ليا تأثيخ ضئيل عمى معجل اإلنبات.  وأثقل مقارنة بعيشة
تؼ اعتبار طخق السعالجة السعتسجة عمى البالزما آمشة بيئًيا ألن السفاعالت السدتخجمة كانت 
تدتيمػ طاقة مشخفزة ، ولؼ تتدبب عسمية السعالجة الى تمؾث إضافي ، وكانت كسيات 

[، ,وىشالػ العجيج مؽ 11فزة ولؼ يتؼ االحتفاظ بيا في الشغام البيئي ]السؤكدجات الستؾلجة مشخ
التظبيقات لديادة االنتاج الشباتي ومؽ ىحه التظبيقات استخجام نافث البالزما حاجد عازل 

(plasma jet DBD في عسمية إنبات البحور الشباتات والتي ) تعؾد بالشفع لمحرؾل عمى مخدود
 اقترادي وانتاجية عالية. 
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السظبقة قبل عسمية البحر عمى  DBDكان اليجف مؽ ىحه الجراسة ىؾ تقييؼ تأثيخ نافث البالزما 
عسمية إنبات بحور نبات البخوكمي ولألصشاف الدبعة باختالف تؾقيتات التعخض لمبالزما 

 .Controlالالحخارية عشج الزغط الجؾي مع 

 السهاد وطخائق العسل :

( ، كسا ىؾ مؾضح DBDاستخجام نافث البالزما الالحخارية تحت الزغط الجؾي لحاجد العدل )
بأقظار داخمية  Byresفي الذكل التالي . تتكؾن ابخة الشافث لجياز البالزما مؽ الدجاج مؽ نؾع 

ممؼ.  12قظبيؽ نحاسييؽ ممؼ ، عمى التؾالي. كانت السدافة بيؽ  3.4ممؼ و  1.4وخارجية تبمغ 
مؽ غاز اليميؾم بؾاسظة وحجة التحكؼ في  dm3 / min 0.03تؼ تعجيل تجفق الغاز بسقجار 

 تجفق الغاز.

 طخيقة تعخيض البحور للبالزما الباردة تحت الزغط الجهي:

The method of exposing the seeds to cold plasma under 
atmospheric pressure 

( عمى DBDخجام نافث بالزما الزغط الجؾي نؾع ترخيف الحاجد العازل )باست           
 ,MATSURI , 2004بحور نبات البخوكمي تؼ استخجام سبعة أصشاف مؽ بحور البخوكمي )

BROCCOLO Ramoso Precoce di Calabria , BATLLE , Vilmorin , Super 
Hero , CALABRESE NATALINO ) 15زمان مختمفة )حيث تؼ تعخيزيا لمبالزما بأ  ,

10  ,5  ,3  ,1  ,0.5  /)min [ 12وكانت واجخاءات التعخض لمبالزما كسا يمي:] 

 ( .DBDما بيؽ البحور وإبخة  نافث البالزما ) cm 5تثبيت السدافة   .6

 سا يالئؼ التجخبة.تؼ حداب و تثبيت الفؾلتية السجيدة لسشغؾمة البالزما ب .2

يتؼ التأكج مؽ درجة حخارة البالزما الستؾلجة بؾساطة محخار رقسي لمتأكج مؽ ان البالزما  .3
 الستؾلجة بشفذ درجة حخارة الجؾ.

لكل  L / min 3تثبيت قؾة سخيان غاز اليميؾم الخامل عبخ جياز مكياس تجفق الغاز بقؾة  .4
 ازمان التجخبة.
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بحرة لشبات البخوكمي لكل صشف ولكل مكخر تؼ نبجأ  25ا  تعقؼ حاوية بالستيكية لؾضع فيي .5
بتذغيل الجياز يتأيؽ الغاز بدبب التفخيغ الكيخبائي ليتؾلج بالزما بمؾن ازرق باىت يتؼ 
ضبط الؾقت التعخض لمبالزما بؾاسظة ساعة تؾقيت بعج االنتياء الؾقت السحجد لكل مكخر 

وتدجل كافة السعمؾمات مؽ مجة  مؽ كل صشف تحفع البحور بحاويات نغيفة و معقسة
 التعخض لمبالزما و الرشف ورقؼ السكخر وعجد البحور والتاريخ .

ندتسخ في تعخيض البحور لمبالزما حدب التؾقيتات لكل صشف ولكل مكخر مع مخاعات  .6
الثؾابت مؽ قؾة تجفق الغاز الخامل والسدافة بيؽ االبخة والبحور والفؾلظية السجيدة لمسشغؾمة 

[12  .] 

يتؼ اجخاء تجخبة ندبة االنبات  لمبحور السعخضة لمبالزما والسجؾعة الزابظة بشفذ يؾم  اجخاء 
بحور بأطباق بالستيكية نغيفة ومعقسة بشفذ  10تجخبة التعخض البحور لمبالزما  حيث يتؼ وضع 

 [  .13اليؾم مع بعض التعجيالت الظفيفة ]

 

 شكل تخظيظي يهضح  مشظهمة البالزما الالحخارية تحت الزغط الجهي.

 Germination rate Seed ندبة اإلنبات للبحور :  

 بحور مؽ كل زمؽ تعخض لمبالزما الالحخارية عشج الزغط الجؾي لمفتخات التالية 10وضع     

 (15 , 10  ,5  ,3  ,1  ,0.5  /)min ( ولكل صشف مؽ األصشافMATSURI , 2004, 
BROCCOLO Ramoso Precoce di Calabria , BATLLE , Vilmorin , Super 
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Hero , CALABRESE NATALINO  والسعخضة لمبالزما الالحخارية بظخيقة )
(DBD  حدب طخيقة)Mazelleوبالسقارنة ما بيؽ االصشاف و السجسؾعة ال(  زابظةcontrol )

في أطباق بتخي زجاجية مع تدجيل السالحغات  ˚25ولسجة عذخة ايام بجرجة حخارة الغخفة 
 [.7لتفاوت ندبة اإلنبات لكل مكخر مقارنة مع العيشات الزابظة ولكل صشف مؽ االصشاف ]

ف السعخضة لمبالزما الالحخارية عشج الزغط الجؾي  والغيخ وحداب ندبة اإلنبات لألصشا
 ( .controlمعخضة)

   100 ×عجد البحور( \ندبة االنبات = )عجد الشباتات

 

 

 

 

 التحليل االحرائي:

 [.41جم مقارنة الفزوقات بين محوسطات كال العاملين باعحماد اخحبار دنكن المحعدد المدى ]

( في جنفيذ جحليل Statistical Analysis System) SASجمث االسحعانة بالبزنامج الجاهز -

لكيؼ متؾسظات كل مؽ االصشاف وفتخات التعخيض الستبؾعة بالحخف نفدو ال  الحباين واالخحبار.
 Duncan Multipleبظخيقة دنكؽ الستعجد السجى   تختمف عؽ بعزيا معشؾيا حدب االختبار

Range Test  [14                              .] 

 

 الشتائج والسشاقذة :

تعسل البالزما عمى السادة البيؾلؾجية عؽ طخيق اصظجام الجديسات السذحؾنة أثشاء تذغيل نافث 
بالزما، بيشسا تتذكل األيؾنات واإللكتخونات والجحور الحخة واألوزون وأكاسيج الشيتخوجيؽ ال

وىيجروكدي بيخوكديج البالزما. ويالحع أيًزا العؾامل الفيديائية مثل واإلشعاع السخئي واألشعة 
[. أثخت البالزما غيخ 15فؾق البشفدجية واألشعة تحت الحسخاء وكحلػ تأثيخات تجفق غاز اليميؾم ]
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عمى عيشات البحور بذكل غيخ  DBDالحخارية الشاتجة عؽ الزغط الجؾي في نافث البالزما 
مباشخ. كان التيار الكيخبي يتجفق فقط بيؽ أقظاب الشافث ولكؽ العيشة تأثخت بجاًل مؽ ذلػ بأنؾاع 

باشخة في البالزما أو األنؾاع الشذظة التي تظؾرت مؽ الجحور الحخة محايجة أطؾل عسخًا ولجت م
واألنؾاع السذحؾنة لأليؾنات وااللكتخونات ، والتي تؾلجت بذكل أساسي في البالزما. بالزما 
اليميؾم  ليا انبعاثات إشعاعية في مشظقة األشعة فؾق البشفدجية ، والتي يسكؽ أن تؤثخ عمى 

كج ولكؽ في ىحه الحالة كان ندبة تجفق غاز اليميؾم مشخفًزا ندبًيا. مؽ السادة البيؾلؾجية كسا ا
ناحية أخخى ، يسكؽ لألنؾاع الشذظة الستكؾنة في مشظقة التفخيغ أن تتفاعل مع اليؾاء السحيط 
مكؾًنا أنؾاع األوكدجيؽ والشيتخوجيؽ التفاعمية. في مخخج مفاعالت البالزما تؼ الكذف عؽ 

وكحلػ القزاء عمى تأثيخ الحخارة عؽ طخيق تعجيل السدافة بيؽ السفاعل األوزون في الغالب , 
 والعيشة.

 

 

   Seed germinationأنبات البحور: 

تؼ الحرؾل عمى الشتائج التالية لرفة ندبة االنبات حيث تؼ تحميل بيانات الرفة عمى انيا 
عمى طبيعة تجخبة عامميو حدب طخيقة الترسيؼ العذؾائي الكامل وذلػ بيجف التعخف 

االختالفات بيؽ االصشاف الدبعة وكحلػ بيؽ فتخات تعخض البحور بالبالزما الالحخارية. ومقارنة 
 الفخوقات بيؽ متؾسظات كال العامميؽ

(: نتائج تحليل التباين من دراسة تأثيخ فتخات تعخيض بحور سبعة اصشاف من 1ججول )
 رفة ندبة االنبات .البخوكلي للبالزما الالحخارية تحت الزغط  الجهي ول

 مرادر االختالف
درجات 
 الحخية

مجسؾع 
 السخبعات

متؾسط  
 السخبعات 

 Fقيسة 
 السحدؾبة

 الججولية Fقيسة 

5% 1% 

 3.38 2.37  12.71 ** 1.294 7.765 6 االصشاف

 3.38 2.37  39.56 ** 4.029 24.174 6 فتخات التعخيض
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فتخات  xاالصشاف 
 التعخيض  

= )الخظأ 
 التجخيبي(*

36 3.666 0.102    

 %1)*( تؼ اعتبار التجاخل بيؽ العامميؽ خظأ تجخيبي ، )**( معشؾي عشج مدتؾى احتسال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: متهسظات كل من االصشاف و فتخات تعخيض بحور سبعة اصشاف من البخوكلي 2ججول )
 للبالزما الالحخارية ولرفة ندبة االنبات.

 
فتخة 

التعخيض 
للجخعة 
Time of 
Dose 

 

MATSURI 
TOKITA 
2004 

BROCCOLO 
Ramoso 

Precoce di 
Calabria  

CALABRESE 
NATALINO 

super 
hero 

BATLLEA VILMORIN 
متهسظات 

 الفتخات

control 
3.9 4.5 2.7 3.1 4.7 3.6 3.3 3.686 

 د 

0.5 
Min 

7.1 6.9 5.8 5.9 6.1 5.5 5.4 6.100 
 أ
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1.0 
Min 

6.3 5.6 5.4 5.9 6.1 5.6 5.3 5.743 
 ب

3.0 
Min 

5.7 5.3 5.2 5.3 5.5 5.2 4.6 5.257 
 ج

5.0 
Min 

5.7 5.6 5.2 5.4 5.4 5.6 4.4 5.329 
 ج

10.0 
Min 

5.5 5.2 4.7 5.2 5.3 5.1 4.2 5.029 
 ج

15.0 
Min 

5.9 5.6 4.4 5.0 5.2 5.1 4.5 5.100 
 ج

متهسظا
 ت

 االصشاف

 أ 5.729
5.529 

 أ
 ب 5.114 ب ج 4.771

5.471 
 أ

 ج 4.529 ب 5.100

الستهسط 
 العام

5.178 

 
قيؼ متؾسظات كل مؽ االصشاف وفتخات التعخيض الستبؾعة بالحخف نفدو ال تختمف عؽ  -

 Duncan Multiple Rangeبعزيا معشؾيا حدب االختبار بظخيقة دنكؽ الستعجد السجى  
Test [14 .]      

 

( نتائج تحميل التبايؽ لمرفة )ندبة االنبات(، ومشو يالحع ان متؾسط 1يؾضح ججول )  
% )عالي السعشؾية( داللة عمى وجؾد 1مخبعات االصشاف كان معشؾيا عشج مدتؾى احتسال 

اختالفات وراثية بيشيا. وكحلػ يتزح ان متؾسط مخبعات فتخات التذعيع كان معشؾيا عشج 
 %، وىحا يجل عمى وجؾد اختالفات بيشيا في تأثيخىا عمى الرفة.1مدتؾى احتسال 

( متؾسظات اصشاف البخوكمي كسعجل لفتخات التذعيع ومتؾسظات 2وتغيخ في الججول ) 
 TOKITAفتخات التذعيع كسعجل لألصشاف، ويبجو بالشدبة لألصشاف تفؾق الرشف 

MATSUR  الرشفيؽ   وبفارق غيخ معشؾي عؽ 5.729بأعمى متؾسط لمرفة بمغTOKITA 
ومعشؾي عؽ بكية االصشاف، ويالحع ان ىح الرشف الستفؾق اعظى  super hero و 2004
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الحي اعظى  VILMORIN% مقارنة بالرشف 26.496ندبة زيادة معشؾية في الرفة تداوي 
% مقارنة بالستؾسط العام 10.641، وكحلػ حقق ندبة زيادة 4.529اقل متؾسط لمرفة بمغ 

 .لجسيع االصشاف

 6.1بأعمى متؾسط لمرفة بمغ  Min 0.5اما متؾسظات فتخات التذعيع يالحع تفؾق الفتخة   
بستؾسط بمغ  Min 1[ تمتيا في االىسية الفتخة 13وبفارق معشؾي عؽ جسيع الفتخات األخخى ]

خخى، بيشسا اعظت معاممة السقارنة )بجون وبفارق معشؾي عؽ الفتخات الستبكية اال 5.743
. ان الفتخة 3.686تعخض لمبالزما الالحخارية عشج الزغط الجؾي ( اقل متؾسط لمرفة بمغ 

% مقارنة بالفتخة التي تمتيا باألىسية 6.216الستفؾقة حققت ندبة زيادة معشؾية تداوي 
ا الالحخارية عشج الزغط % مقارنة بسعاممة السقارنة )بجون تعخض لمبالزم65.491وتداوي 
 الجؾي(.

ويالحع مؽ متؾسظات التؾافيق بيؽ االصشاف وفتخات التذعيع ان اعمى متؾسط لمرفة بمغ   
، تاله Min 0.5عشج تعخيض بحوره لفتخة التذعيع  TOKITA MATSURفي الرشف  7.1

عمى التؾالي.  6.1و  6.9بستؾسظيؽ بمغا  super heroو  TOKITA 2004الرشفيؽ 
 BROCCOLO Ramoso Precoce diلمرشف  2.7اقل متؾسط لمرفة  وبمغ

Calabria  وحفدت السعاممة عشج السعاممة بجون تعخيض البحور البخوكمي لمبالزما  .
أعمى سخعة االنبات لبحور نبات البخوكمي  min 0.5بالبالزما تحت الزغط الجؾي بالتؾقيت 

اقل  min 10لسعاممة بالبالزما الباردة مقارنة السجسؾعة الزابظة وبكية الفتخات وحققت ا
تحفيد بشدبة االنبات لمبحور مقارنة ببكية السعامالت الزمان التعخض لمبالزما الباردة تحت 

في دراسة لبحور البازالء أن بالزما [ 11وتتفق ىحه الشتيجة مع ما ذكخ ]الزغط الجؾي. 
ط الجؾي ال تدبب تمف لقؾاعج الحامض الشؾوي او حجوث فؾاصل أحادية الدمدمة, الزغ

[ بأن الفتخات السختمفة لتعخض البحور لمبالزما تحت الزغط الجؾي 16وتتفق ايزا مع ]
 ؾوي لمشبات. تعظي تبايؽ في الشسؾ لشفذ الرشف دون ان يتأثخ الحامض الش

تذيخ الشتائج الى اختالف أنذظة انديسات الشسؾ وانديسات التحفيد لكدخ حاجد الدكؾن 
لمبحور السعخضة  واستجابة البحور لمتعخض لمبالزما  لشذاط مجسؾعة مؽ اإلنديسات السختمفة 
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(( كسؤشخ عمى أكدجة الجىؾن الغذائية MDA) (malondialdehydeعمى سبيل السثال ، 
[  أن الذتالت السعخضة 17غذاء. وتتفق ىحه الشتيجة مع ما نذخ مؽ بحؾث ]وتمف ال

مع إعيار زيادة في اإلنبات  MDAتغيخ تخكيدات أقل مؽ  DBDلمبالزما الالحخارية 
ات طؾيمة قج يؤدي  لمبحور بفتخ  DBDوالشسؾ. ىحا يذيخ إلى أن التعخض لمبالزما الالحخارية 

إلى تقميل تمف األغذية ، طؾرت الشباتات نغاًما فديؾلؾجيا لتدخيع الية مزادة لألكدجة 
  (Reactive oxygen speciesROSلتشذيط الظاقة أثشاء إنبات البحور و لسكافحة الدسية  )

لى أنؾاع لمقزاء عمى االثار الجانبية الدمبية مؽ تحؾيل أنؾاع األوكدجيؽ التفاعمي الزار إ
أقل تفاعاًل حتى لؾ كانت مؾجؾدة بشدب وتخكيد مشخفزة لمبقاء عمى قيج الحياة لتعسل 

 [. 18كعامل معظل ضج األكدجة. ويذسل كاًل مؽ األنغسة األنديسية وغيخ األنديسية ]

رية عمى البحور مباشخة بعج التعخض لمبالزما عشج ((  البالزما الالحخاDBDويسكؽ مالحغة تأثيخ 
( ، الحع العجيج مؽ الباحثيؽ تأثيخ الخجوش عمى غالف SEMالسدح بالسجيخ اإللكتخوني )

ض التحقيق في مؾرفؾلؾجيا غالف بحور القسح. ورؤية التأثيخات الؾاضحة مع لمتعخ .[ 19البحرة ]
دقيقة مؽ تعخض البحور، كان مؽ الرعب تحجيج  15لفتخات طؾيمة. بعج  DBDلشافث بالزما 

طبقة القذخة الخارجية لغالف إلى جانب ذلػ ، لؾحغت تذققات ممحؾعة في طبقة البحرة. واتفقت 
ار تعخض البحور وبعج نسؾ الشبات وتشسية الذتالت [  . آلث20الشتائج مع ما مشذؾر مؽ بحؾث ]

في كثيخ مؽ الحاالت ، يسكؽ أن تؤدي معالجة البحور لمبالزما إلى زيادة متبايشة في اإلنبات 
( 10الى  0.5وايزا زيادة في معجل الحث عمى سخعة اإلنبات في السحاصيل لفتخات مختمفة )

min  [21 ومع ذلػ ، في العجيج مؽ الحاالت األخخى ، لؼ يكؽ ىشاك تحدؽ في معجل ،]
اإلنبات و الفخوق بيؽ السجسؾعة الزابظة والبحور لمبالزما الالحخارية تحت الزغط الجؾي نؾع 

(DBD عيخت الحًقا عمى أنيا محدشة لشسؾ الجحور والبخاعؼ أو السجسؾع الخزخي او عجد  )
راق او تفخع الذتالت، مسا يذيخ إلى نتائج مختمفة تعتسج عمى البالزما وعخوف السعالجة االو 

 [ .12)فتخة التعخض( وحتى األنؾاع الشباتية ]

 

 االستشتاجات:
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البحر لبحور نبات قبل  DBDأعيخت الجراسة التي أجخيت عمى تأثيخ السعالجة بشفث البالزما 
البخوكمي الى زيادة معامالت إنبات البحور السحفدة, وكانت قجرة متؾسظات الفتخات إلنبات بحور 

دقيقة حيث حققت اقل فتخة في كدخ  0.5بتؾقيت  6.100واقرى زيادة كانت  3.686التحكؼ   
عالجة الشفاثة حاجد فتخة الدكؾن ,أعيخ تحميل البيانات أفزل تأثيًخا ذا داللة إحرائية لمس

عمى معامالت إنبات بحور البخوكمي  في  DBDبالبالزما الالحخاية تحت الزغط الجؾي بظخيقة  
,  3. وكانت باقي التؾقيتات) Control(. بالسقارنة مع  0.5 , 1 )minتؾقيتات التعخض بالدمؽ 

5  ,10  )min لتي يسكؽ أن اقل تأثيخ مؽ حيث ندبة االنبات مقارنة بالتؾقيتات الدابقة. وا
( مؽ السعاممة  0.5 , 1)minتعدى إلى إزالة طبقات البذخة العمؾية التي في وقت قريخ 

بالبالزما وتحفيد االنديسات الالزمة لكدخ حاجد فتخة الدكؾن لمبحرة عؽ طخيق تذخب وتدخب 
األجداء  السياه بكسية اكبخ لجاخل البحرة , أدى التعخض الظؾيل لمبحور لمبالزما إلى التأثيخ عمى

 الجاخمية أكثخ مؽ البذخة وحتى الى مدتؾى تمف بعض أجداء البذخة.
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