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الخالصت

أظهرت نتااج التلليال الكيميااج لصاول زياادم معنوياة فا ملتاو أوراق الشاتالت مان البروتيناات والكلوروفيال
الكل مع زيادم شدم الصاعق الكهربااج  4و  6أمبيار وزياادم معنوياة فا ملتاو اووراق مان الفيناوات الكلياة و عنصار
البوتاسيوم عند الشدم  6أمبير .و فترات الصعق الكهرباج لمدم  4دقاجق سببت زيادم معنوية فا ألادات تفاوق معناوي فا
جميع الصافات الكيمياجياة المدروساة قياساا ى الام معاملاة المبارناة باساتوناء ملتاو اووراق مان عنصار البوتاسايوم ،وتشاير
النتاج المتلصل عليها أن معاملة البذور بلامض الجبرليك أدت الم زيادم معنوياة فا جمياع الصافات الكيمياجياة للشاتالت
قياسا ى الم معاملة المبارنة باستوناء ملتو اووراق من الكلوروفيل الكل .
الكلمات الدالة :الصنوبر الللب  ،الصعق الكهرباج  ،لامض الجبرليك.
تاريخ تسلم البلت ، 8118/2/82 :وقبوله.8113/3/86 :

المقذمت
تعااد العاجلااة الصاانوبرية  Pinaceaeماان أكباار العواجاال التابعااة الاام رتبااة الم رو يااات  Coniferalesالت ا تمتاااز
بأهمية كبيرم ف العالم من النالية ااقتصادية فه تنمو ف الترب الفبيرم ولها البابلية علم التكياف ماع الظاروف ال بيعياة
الباسية وتنت أ شابا ى جيدم لم تلف اوغراض ،وتضم الصنوبريات تساعة أجناات تشامل بلادود  210ناو يتركاز وجودهاا
فا المناا ق البااردم فا النصاف الشامال للكارم اورضاية ،ومان أهام أجناساها وأكبرهاا جانت الصانوبر  Pinus L.الاذي
يلتوي علم أكور من  90نوعا ى تنتشر ف المنا ق الباردم والمعتدلاة ،اماا فا المناا ق اللاارم فاناه ا يوجاد اا فا أعاال
الجبال (عبدهللا )2004 ،ومن أنوا هذا الجنت الصنوبر الللب .Pinus halepensis Mill.
اعتماادت اوشااعة فااوق البنفسااجية وال اقااة الكهرباجيااة والضااوجية والمغنا يسااية والصااوتية لتنشااي عمليااات النمااو
والت ور ف النباتات ذلك ان فاض تكاليفها واست دامها اآلمن علم الصلة والبيجاة (البرزنجا  ،)2007 ،وقاد أ لاق علام
است دام ال اقة الكهرباجية ف الزراعة بالزراعة الكهرباجية  Electro-cultureاذ وجاد اناه باكمكاان تلفياز النباتاات علام
زيااادم وتلسااين اانتااا كم اا ى ونوع اا ى فضااال عاان لمايتهااا ماان اومااراض واللشاارات والصاابيع ليااتمكن بااذلك الماازار ماان
اللصااول علاام كميااة لاصاال عاليااة ونوعيااة جياادم بأقاال جهااد وكلفااة ماان ااالل معاملااة البااذور والنباتااات والتربااة والماااء
والملاليال المغذيااة بالمجااال الكهربااج  .لااذا اساات دم التياار الكهرباااج فا اساتلدات مجموعااة ماان التغاايرات الوظيفيااة فا
النبااات منهااا تلفيااز انبااات البااذور وتنشااي النمااو وتلسااين اللاصاال فض االى عاان ت بيباتااه ف ا عمليااات الكلونااة النساايجية
واستلدات ال فرات الوراوية ولماية النبات مان اوماراض وتلساين اوات الترباة (لساين )2007 ،وذلاك اعتماادا علام
وجود اقة كهرباجية من فضة ف البذور بلدود  26 - 6ملا فولات ( Mathesوآ ارون )1968 ،ماا شاجع ا تباار تاأوير
الفارق العال بين جهد التيار المن فض ف البذور أو البادرات وشدم التيار العالية المست دم ف عملياة الصاعق (الساباه ،
 .)1996لتلفيز النمو وزيادم اانتا وتلسين نوعيته.
يعد لامض الجبرليك مان أهام أناوا الجبرليناات المعاروف بتأويراتاه الفسايولوجية المهماة دا ال النباات (Harris
وآ اارون 2004 ،والبريفكااان  ،)2005 ،فانااه يااؤدي الاام زيااادم نساابة انبااات البااذور وكساار سااكون البااراعم ويعماال علاام
است الة ال اليا كما ينش انبسام ال اليا الميتوزي ( )Mitosesوله تأوير كبيار فا سارعة انبساام الياا الكاامبيوم وياؤدي
الم تأ ير الشي و ة ف اووراق نتيجة ب ء هدم الكلوروفيل وتأ ير نبت البروتين و الـ  RNAوزيادم ت ليبها وتنظايم
انتا انزيم ااميليز وبناجه (الجبوري 2009 ،ووصف  )1995 ،يهدف البلت دراسة تأوير تعريض بذور الصنوبر الللبا
الم الموجات الصوتية فوق السمعية بشدات م تلفة ولمدد زمنية م تلفاة والمعاملاة بلاامض الجبرلياك بتراكياز م تلفاة فا
سير بعض العمليات الفسيولوجية والليوية ف الشتالت.
بحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول.

مىاد البحث وطزائقه
أجريت هذه الدراسة ف الظلة ال شبية التابعة لمشتل قسم الغابات  /كلية الزراعة والغابات  /جامعة الموصال علام
بذور نبات الصنوبر الللب الل الفترم من أيلول  – 2011تشرين الوان  2012شملت هذه التجربة دراسة والواة عوامال
ه شدم الصعق الكهرباج بوالت شدد ( 2و  4و  6أمبير) والمدم الزمنية للصعق الكهرباج بأربعة مدد (بدون تعاريض و
 2و  4و  6دقاجق) باست دام جهاز م ابق لماا ورد فا باراءم اا تارا المرقماة  3112والمؤر اة فا 2002 - 10 -21
الصادر عن الجهاز المركزي للتبييت والسي رم النوعية باسم كل من الدكتور مدلت الساهوك والسيد المد عل  ،وغمار
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البااذور بااوالت تراكيااز (صاافر و  100و  200ملغاام .لتاار )1-فا لااامض الجبرليااك لماادم  86ساااعة وبااذلك تصاابت التجربااة
عاملياه باوالت عوامال ( )3 x 4 x 3فيكاون عادد المعاامالت العاملياه ( )36معاملاة ،أسات دم تصاميم الب اعاات العشااواج
الكامل باوالت ق اعاات وبهاذا يكاون عادد الولادات التجريبياة فا هاذه التجرباة ( )108ولادم تجريبياة كال ولادم تجريبياة
مكونااه ماان ( )20مشاااهدم ،وأجرياات عمليااة تللياال البيانااات لصاااجيا ى للصاافات المدروسااة وفااق تصااميم التجربااة باساات دام
اللاساابة اكلكترونيااة وبرنااام  SASللتللياال االصاااج ( )2001 ،Anonymousكمااا تاام مبارنااة اووسااا اللسااابية
للمعامالت لصاجيا ى لسب ا تبار دنكن متعدد اللدود  Duncan’s Multiple Range Testعند مستو التمال 0.05
الصفات المدروسة:
 .1قاادرت نساابة الكربوهياادرات الذاجبااة تبعااا ل ريبااة  Kerepesiو  )2000( Galibaلياات تاام ا ااذ  0.1غاام ماان ااوراق
الجافة وسلبت فا  10مال مااء مب ار وام وضاعت فا جهااز ال ارد المركازي لمادم  15دقيباة علام  3000دورم  /دقيباة
لفصل الراشت عن الراسب وم ا ذ الراشت واكمل اللجم الم  10مل ماء مب ر وبعدها ا ذ  1مل مان الراشات وتام اضاافة
 1مال ماان الفينااول تركيااز  %5و 5ماال ماان لااامض الكبريتيااك المركااز  H2SO4وتاارك ماادم  15دقيبااة ليكتماال التفاعاال واام
وضعت العينات ف لمام مااج علام درجاة لارارم ̊ 30 – 25م لمادم  20دقيباة وبعادها تام قاراءم ياف اامتصاات علام
ال ول الموج  488نانوميتر باستعمال جهاز الم ياف الضوج Spectrophotometer.
 .8قدرت النسبة المجوياة للبروتيناات مان االل تبادير النسابة المجوياة للنتاروجين فا اووراق الجافاة والتا تتضامن واالت
مرالل:
مرحلةةة الم ةة  :(Digestionاتبااع ريبااة  Schuffelenوآ اارون ( )1961لياات جففاات العينااات النباتيااة فاا فاارن
كهرباج عند درجة لرارم  01م 1± °لمدم  08ساعة وللين وبات الوزن وم لنت وا ذ منها  0.4غم وهضمت باست دام
10سم 3لامض الكبريتيك المركز  % 97 H2SO4مدم  24ساعة وم س نت العينات علم مصدر لراري فا جهااز ارد
الغازات وعند تصاعد اوب رم تم اضافة ق رات مان لاامض البركلورياك المركاز  HClO4للاين تغيار لاون العيناات الام
اللون الراجق للمست لت الذي استعمل بعد ت فيفه بالماء المب ر ف قنينة لجمية سعة  50سم .3
مرحلة التقطير  :)Distillationتم تبدير النتروجين بواس ة جهاز ماايكرو كلادال  Micro Kjeldahlبأ اذ  5سام 3مان
العينااة المهضااومة وأضاايف اليهااا  10ساام 3ماان هيدروكساايد الصااوديوم  NaOHتركيااز % 40لتب ياار ملتااو العينااة ماان
اامونيااا المتصاااعدم بفعاال اللاارارم دا اال بيكاار سااعة  50ساام 3واللاااوي علاام  10ساام 3ماان لااامض البوريااك والصاابغات
المست دمة كادليل اازرق مويال  Bromocresol Blue methylواالمار مويال  Red methylكع ااء اللاون او ضار
ف الوس الباعدي لمعرفة نب ة انتهاء التفاعل.
مرحلة التسةحي ::أجريات عملياة تساليت ملتوياات البيكار اللااوي علام اامونياا المب ارم مبابال لاامض الهيادروكلوريك
 HClعياريته  0.014ولساب الكمية المضافة من HClعند تغير لون دليل الم لو او ضر الم اللون اولمر البنفسج
ومن وم لسبت نسبة النتروجين بت بيق المعادلة التالية:
V1 x N1 x V2 x 14 x 100
= N%
A x B x 1000
ليت أن = V1 :لجم لامض الـ  HClسم  3من السلالة و = N1عيارية لامض  HClالمستعمل و = 14الوزن الذري
المكافمء للنتروجين و = 100التلويل لم النسبة المجوية و = V2لجم العينة المهضومة الم ففة ( 50سام )3و = Aلجام
المست لت المست دم ( 5سم )3و = Bوزن العينة النباتية الجافة المست دمة ف عملية الهضم (0.4غام) و  =1000تلويال
الملغم لم الغرام .وم تم تلويال النسابة المجوياة للنتاروجين لام النسابة المجوياة للباروتين اساتناداى لام ملتاو الباروتين مان
النتروجين (معامل التلويل =  1973 ،Anonymous( )6.25و براهيم وآ رون.)2000 ،
% Protein = % N X 6.25
 .3قدر تركيز المركبات الفينولية الكلية ف اووراق باستعمال كاشاف فاولن ولساب ال ريباة التا أوردهاا  Gaoوآ ارون
( )1999وذلك من الل وضع اووراق النباتية فا الظاالم وعلام درجاة لارارم ̊ 30 – 25م لمادم أسابو وام سالبها الام
مسلوق ناعم ووم أ ذ  0.2غم من المسلوق وأضيف له كلول اكيوانول تركيز  % 95وترك مادم  24سااعة علام درجاة
لاارارم ̊ 5م ومااز ال لااي باسااتعمال جهاااز الهاازاز الكهرباااج الممغاان وااالت ماارات واام رشاات المساات لت بواسا ة ورق
الترشيت وسجل اللجم المتبب  .تم تبادير الفيناوات الكلياة بأ اذ  0.1مال مان مسات لت اووراق ويماز ماع  0.2مال مان
كاشف فولن و  2مل ماء مب ر و  1مل من مللول كاربونات الصوديوم تركيز  % 15وتارك المللاول مادم سااعتين عناد
درجة لرارم الغرفة وبعد ذلك قيست اامتصاصية عناد ال اول الماوج  765ناانوميتر ،وقادرت تراكياز الفيناوات الكلياة
بااستعانة بالمنلن البياس للامض الكاليك الذي قيست امتصاصاية عادم ملاليال م تلفاة ومعلوماة التركياز تراولات باين
 100 – 10مايكروغرام .مل.1-
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 .6جار تبادير ملتاو اووراق المكتملاة النماو مان الكلوروفيال الكلا اساتناداى لام  )1941( ،McKinneyذ أ اذ 100
ملغم من وزن اووراق ،و ق عت لم ق اع صاغيرم و لنات فا هااون زفا بوجاود  6مال مان اوسايتون تركياز %80
لتام أصابت لااون الراساب الياا ص مان الصاابغة ال ضاراء واام فصال الراشاات عان الراسااب باسات دام جهاااز ال ارد المركاازي
 Centrifugeبسرعة  1600مدم  10دقاجق وم جمع المست لت ف أنابيب لجمية مغ ام بورق معتم وذلك للجب الضوء
عن الكلوروفيل منعا ى وكسدم الصبغة ضاوجيا ى و أكمال اللجام بفضاافة اوسايتون وام قيسات الكوافاة الضاوجية Absorbance
للراشت بواس ة قيات ال يف الضوج  Spectrophotometerنو  Shimadzo. UV – 1700عند ال اولين الماوجيين
 645و 663نانوميتر وبااستعانة بالمعادلة اآلتية تم تبدير تركيز الكلوروفيل الكل علم أسات ملغم .غم وزن ر ب:
V
Total Chlorophyll = [20.2 (D645) + 8.02 (D663)] x

1000 x W

ليت ن :V :اللجم النهااج للراشات بعاد تماام عملياة الفصال و :Dقاراءم الكوافاة الضاوجية للكلوروفيال المسات لت و:W
الوزن ال ري (غم).
 .5وقدرت النسبة المجوية للبوتاسيوم وفبا ى ل ريبة  )1954( Richardsبواس ة جهاز .Flame Photometer

النتائج والمناقشت
 .1محتةةوا ارورام مةةك الهردوايةةدرات الذائدةةة :تظهاار البيانااات ف ا الجاادول ( )1وجااود فاارق معنااوي بااين شاادم الصااعق
الكهرباج وفتراته عند دراسة كل منها علم انفراد ف ملتو أوراق شتالت الصنوبر الللب من الكربوهيدرات الذاجبة اذ
أع اات شاادم الصااعق الكهرباااج  6أمبياار أعلاام معاادل بل ا  19.88ميكروغاارام وبااذلك ا تلااف معنوي اا ى عاان شاادت الصااعق
الكهرباج  2و  4أمبير وساببت جمياع فتارات التعاريض  2و 4و 6دقيباة زياادم معنوياة فا هاذه الصافة قياساا ى الام معاملاة
المبارنة اذ بل علم التوال  20.62و  20.90و  19.99ميكروغرام قياسا ى الم معاملة المبارنة الت أع ت أدنم معدل بل
 14.94ميكروغرام ،وتشير البيانات الم ان است دام لامض الجبرليك بكال التركيازين  100و  200ملغام .لتار 1-اد الام
زيادم معنوية ف ملتاو اووراق مان الكلوروفيال بلا  19.01و  21.61ميكروغارام علام التاوال وباذلك ا تلاف معنوياا ى
عن ملتو أوراق شتالت معاملة المبارنة البال  16.72ميكروغرام.
وتشير بيانات التدا ل بين العوامل المدروسة الم ان جمياع معاامالت التادا ل الونااج باين شادم الصاعق الكهربااج
وفترات التعريض قد أدت الم لصول زيادم معنوية ف معدل ملتو اووراق من الكربوهيدرات الذاجبة قياسا الم معاملة
المبارنة الت أع ت أقل معدل بل  14.94ميكروغرام بينما لصلت أقصم زيادم معنوية لهذه الصفة عند تعريض الباذور
الم شدم الصعق الكهرباج  6أمبير لمدم  2دقيباة اذ وصال ملتاو اووراق الام  21.81ميكروغارام وبنسابة زياادم بلغات
 % 45.98عاان معاملااة المبارنااة ،وبيناات نتاااج التاادا ل الوناااج بااين شاادم الصااعق الكهرباااج وتراكيااز لااامض الجبرليااك
المساات دمة وجااود فروقااات معنويااة بااين المعااامالت الم تلفااة ولصاالت اعلاام زيااادم معنويااة فاا ملتااو اووراق ماان
الكربوهيدرات الذاجبة عند معاملة البذور بشدم الصعق الكهرباج  6أمبير متدا لة مع تركيز  200ملغم .لتر 1-مان لاامض
الجبرليك بل  22.23ميكروغرام ف لين أع ت معاملة الصاعق الكهربااج بشادم  2و  4و  6أمبيار متدا لاة ماع لاامض
الجبرليك بتركيز صفر ملغم .لتر 1-أدنام معادل بلا  16.58و  16.76و  16.82ميكروغارام علام التاوال  ،وساببت جمياع
معامالت التدا ل بين فترات الصعق الكهرباج المسات دمة وتراكياز لاامض الجبرلياك فا الادات زياادم معنوياة فا هاذه
الصفة قياسا الم معاملة المبارنة الت أع ت أدنم ملتو لألوراق بل  11.42ميكروغرام ف الوقت الذي سجلت معاملة
البذور بالصعق الكهرباج لمدم  4دقيبة متدا لة ماع تركياز  200ملغام .لتار 1-مان لاامض الجبرلياك أعلام معادل لملتاو
أوراق الشتالت من الكربوهيدرات الذاجبة بل  23.76ميكروغرام ،وياللظ من نتاج التدا ل الوالو للمعامالت المدروسة
ان جميع هذه المعامالت قد تسببت ف زيادم معنوية لملتو اووراق قياسا ى الام معاملاة المبارناة التا أع ات أدنام معادل
بل  11.42ميكروغرام وكان أعلم ملتو ووراق الشتالت م ن الكربوهيادرات الذاجباة عناد معاملاة الباذور بشادم الصاعق
الكهرباج  2أمبير لمدم  2دقيبة متدا لة مع لامض الجبرليك بتركيز  200ملغم .لتر 1-بل  24.93ميكروغرام.
الجاادول ( :)1تااأوير شاادد وفتاارات الصااعق الكهرباااج ولااامض الجبرليااك ومعااامالت التاادا ل ف ا ملتااو أوراق شااتالت
الصنوبر الللب من الكربوهيدرات الذاجبة (ميكروغرام .غم 1-وزن جاف).
Table (1): The effect of stressed and periods of electric Shock and gibberellic acid and overlap
in the content of transactions leaf Pinus halepensis Mill. seedlings of total
carbohydrates (micrograms. g-1 dry weight).
شدم الصعق
الكهرباج
)أمبير(
The intensity of
electric

فترم الصعق
(دقيبة)
Period
electric
)Shock(Min

تركيز لامض الجبرليك (ملغم .لتر)1-
)gibberellic acid concentration (mg. l -1
Control

100

125

200

التدا ل بين شدم
وفترات الصعق

متوس ات
شدم الصعق

& intensity
Period of
electric

Average
intensity
electric

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8112 )1

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

)Shock(AMP

Control
2
2
4
6
Control
2
4
4
6
Control
2
6
4
6
متوس ات لامض الجبرليك Average
gibberellic acid
التدا ل بين شدم
الصعق ولامض
الجبرليك
intensity of
electric Shock
& gibberellic
acid

التدا ل بين فترات
الصعق وتراكيز
لامض الجبرليك
periods of electric
& Shock
gibberellic acid
concentrations

*
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Shock

14.94 c
21.78 a
20.62 a
18.41 b
14.94 c
18.28 b
20.32 a
20.54 a
14.94 c
21.81 a
21.76
21.04 a b

Shock

11.42 g
18.10 e
18.52 e
18.27 e
11.42 g
17.95 e
18.59 e
19.11 d e
11.42 g
19.31 c – e
18.46 e
18.10 e

14.54 f
22.30 a – c
20.32 b – e
18.43 e
14.54 f
18.38 e
17.64 e
19.55 c – e
14.54 f
22.60 a b
23.30 a b
21.96 a – d

18.85 d e
24.93 a
23.04 a b
18.53 e
18.85 d e
18.51 e
24.74 a
22.97 a b
18.85 d e
23.52 a
23.51 a
23.06 a b

16.72 c

19.01 b

21.61 a

2

16.58 d

18.90 d

21.33 a b

4

16.76 d

17.53 d

21.26 a b

6

16.82 d

20.60 b

22.23 a

Control

11.42 g

14.54 f

18.85 d e

14.94 b

2

18.45 e

21.09 b c

22.32 a b

20.62 a

4

18.52 e

20.42 c d

23.76 a

20.90 a

6

18.49 e

19.98 c – e

21.52 b c

19.99 a

18.94 b

18.52 b

19.88 a

متوس ات فترات
الصعق الكهرباج
Periods average electric
Shock

* المتوس ات الت تشترك بنفت اولرف للعوامل المفردم وتدا التها ا ت تلف معنويا ى فيما بينها لسب ا تبار دنكن متعدد اللدود عند مستو التمال .0.05
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test
at rang 0.05.

 .2محتوا ارورام مك الدروتينات الهلية  :)%ياللظ من نتاج الجدول ( )2وجاود فروقاات معنوياة فا ملتاو أوراق
الشتالت من البروتينات الكلية وذلاك باا تالف شادم الصاعق الكهربااج اذ أع ات معاملاة الباذور بشادم  4و  6أمبيار أعلام
معدل بل علم التوال  2.84و % 3.23والت تفوقتا معنويا ى علم معاملة البذور بشدم  2أمبير الت أع ات أقال معادل بلا
 ،% 2.18وسببت فترم تعريض البذور الم الصعق الكهرباج لمدم  6دقيبة زيادم معنوية ف هذه الصفة قياسا ى الام معاملاة
المبارنة اذ بلا المعادل  % 3.13فا لاين أع ات معاملاة المبارناة أقال معادل بلا  % 2.38وياللاظ عادم ا اتالف فتارم
التعريض لمدم  6دقيبة معنويا ى عن الفترات  2و  4دقيبة ،وتشير البيانات الم ان است دام لامض الجبرليك بتركياز  100و
 200ملغام .لتار 1-أد الام زياادم معنوياة فا ملتاو ااوراق ذ بلغات نسابته  2.71و  % 3.62علام التاوال قياساا ى الاام
معاملة المبارنة الت أع ات أدنام معادل بلا  .% 1.92وياللاظ مان بياناات التادا ل الونااج باين شادم الصاعق الكهربااج
وفتراته ان نسبة البروتينات الكلية ازدادت الم أقصم معداتها عند معاملة البذور بشدم صعق  6أمبير لمادم  6دقيباة بلغات
 % 3.78وا تلفت معنويا ى عن بعض المعامالت او ر ومنها معاملة البذور بشدم صعق كهربااج  2أمبيار لمادم  4دقيباة
الت أع ت أدنم معدل بل  ،% 1.63ومن مراجعة بيانات التدا ل بين شدد الصعق الكهرباج وتراكيز لامض الجبرليك
ياللظ تفوق معاملة البذور بشدم الصعق الكهرباج  6أمبير مع لامض الجبرليك تركيز  200ملغم .لتار 1-معنوياا ى وبمعادل
بل  % 4.40قياسا ى الم المعاملة بشدم الصعق  2أمبير وصفر ملغم .لتار 1-مان لاامض الجبرلياك التا أع ات أدنام معادل
بل  ،% 1.54بينما أع ت معاملة تعريض البذور للصعق الكهرباج لمدم  6دقاجق ولامض الجبرلياك تركياز  200ملغام.
لتر 1-أعلم معدل معنوي لملتو اووراق من البروتينات الكلية بل  % 3.86وبنسبة زيادم بلغات  % 141.25قياساا ى الام
معاملة المبارنة الت أع ت أدنم معدل بل  ،%1.60وياللظ من نتاج التدا ل الوالو تفوق معاملة البذور بشادم الصاعق
الكهرباج  6أمبير لمدم  6دقيبة وتركيز  200ملغم .لتر 1-مان لاامض الجبرلياك معنوياا ى اذ أع ات أعلام معادل بلا 5.18
 %ف لين أع ت معاملة البذور بشدم الصعق الكهربااج  2أمبيار لمادم  2دقيباة وتركياز صافر ملغام .لتار 1-مان لاامض
الجبرليك وكذلك معاملة البذور بشدم الصعق الكهرباج  2أمبير لمدم 4دقيبة وتركيز صفر و  100ملغم .لتر 1-من لاامض
الجبرليك أدنم معدل لملتو اووراق من البروتين بل .% 1.39
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الجاادول ( :)2تااأوير شاادد وفتاارات الصااعق الكهرباااج ولااامض الجبرليااك ومعااامالت التاادا ل ف ا ملتااو اووراق ماان
البروتينات الكلية (.)%
Table (2): the effect of stressed and periods of electric Shock and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of the leaves of the total protein (%).
شدم الصعق
الكهرباج
)أمبير(
The intensity of
electric
)Shock(AMP

فترم الصعق
(دقيبة)
Period
electric
)Shock(Min

100

200

1.60 g h
1.39 h
1.39 h
1.81 f – h
1.60 g h
2.43 c – h
2.85 b – h
2.43 c – h
1.60 g h
2.22 d – h
1.81 f – h
1.91 e – h

2.10 e – h
1.81 f – h
1.39 h
3.43 a – h
2.10 e – h
2.64 b – h
2.74 b – h
2.74 b – h
2.10 e – h
3.66 a – g
3.58 a – g
4.26 a – d

3.45 a – h
3.24 a – h
2.12 e – h
2.41 c – h
3.45 a – h
3.26 a – h
3.87 a – f
3.99 a – e
3.45 a – h
4.39 a –c
4.60 a b
5.18 a

2.38 b – d
2.15 c d
1.63 d
2.55 b – d
2.38 b – d
2.78 a – d
3.15 a – c
3.05 a – c
2.38 b – d
3.42 a b
3.33 a b
3.78 a

1.92 c

2.71 b

3.62 a

1.54 e

2.18 d e

2.80 b – d

4

2.33 d e

2.55 c d

3.64 a b

6

1.88 d e

3.40 b c

4.40 a

Control

1.60 c

2.10 c

3.45 a b

2.38 b

2

2.01 c

2.70 b c

3.63 a b

2.78 a b

4

2.01 c

2.57 b c

3.53 a b

2.70 a b

6

2.05 c

3.48 a b

3.86 a

3.13 a

Average gibberellic acid
التدا ل بين شدم
2
الصعق ولامض
الجبرليك

التدا ل بين فترات
الصعق وتراكيز
لامض الجبرليك
periods of electric
& Shock
gibberellic acid
concentrations

Average
intensity
electric
Shock

& intensity
Period of
electric Shock

Control
2
2
4
6
Control
2
4
4
6
Control
2
6
4
6
متوس ات لامض الجبرليك

intensity of
electric Shock
& gibberellic
acid

تركيز لامض الجبرليك (ملغم .لتر)1-
)gibberellic acid concentration (mg. l -1

التدا ل بين شدم
وفترات الصعق

متوس ات
شدم الصعق

Control
*

2.18 b

2.84 a

3.23 a

متوس ات فترات
الصعق الكهرباج
Periods average electric
Shock

* المتوس ات الت تشترك بنفت اولرف للعوامل المفردم وتدا التها ا ت تلف معنويا ى فيما بينها لسب ا تبار دنكن متعدد اللدود عند مستو التمال 0.05
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test
at rang 0.05.

 .3محتوا ارورام مك الفينوالت الهلية :يتضت من الجدول ( )3وجاود زياادم فا ملتاو اووراق الجافاة مان الفيناوات
الكلية وصلت الم لد المعنوية ف الشتالت الت عوملت بذورها بشدم الصاعق الكهربااج  6أمبيار بلا معادلها  5.16ملغام
مبارنة بالشتالت الت عوملت بذورها بشدم  2و  4أمبير اذ بلغت معداتها علم التوال  4.25و  4.09ملغم ،وبين الجدول
كذلك وجاود فارق معناوي فا تاأوير فتارات الصاعق الكهربااج اذ تفوقات الفتارات  4و  6دقيباة وبمعادل معناوي بلا علام
التوال  4.78و  4.67ملغم قياسا ى الم معاملت المبارنة والفترم  2دقيبة اللتين أع تا أدنم معدل لملتو ااوراق بل علم
التوال  4.30و  4.26ملغم ،وكذلك ازدادت قيم هذه الصفة معنويا ى مع زياادم تركياز لاامض الجبرلياك اذ بلا أعلام معادل
لملتو الفينوات الكلية ف أوراق الشتالت عند معاملة بذورها بلامض الجبرليك تركيز  200ملغم.لتر 1-بل  5.10ملغام
وبنسبة زيادم قدرها  % 27.81قياسا الم معاملة المبارنة الت أع ت أدنم معدل بل  3.99ملغم والتا لام ت تلاف معنوياا ى
مع المعاملة بلامض الجبرليك تركيز 100ملغم .لتر.1-
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الجدول ( :)3تأوير شدد وفترات الصعق الكهرباج ولامض الجبرليك ومعامالت التدا ل فا ملتاو اووراق الجافاة مان
الفينوات الكلية (ملغم .غم 1-وزن جاف).
Table (3): The effect of stressed and periods of electric Shock and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of dry leaves of total phenols (mg.g-1 dry
weight).
شدم الصعق
الكهرباج
)أمبير(
The intensity of
electric
)Shock(AMP

فترم الصعق
(دقيبة) Period
electric
)Shock(Min

100

200

4.08 f – h
3.75 g h
4.32 e – h
4.75 d – g
4.08 f – h
4.10 f – h
4.00 f – h
4.44 e – h
4.08 f – h
4.49 e – h
6.15 b c
4.71 d – h

4.78 d - g
4.27 e - h
5.50 b - e
2.41 e - h
4.78 d - g
4.36 e - h
3.84 f - h
4.76 d - g
4.78 d - g
5.87 b - d
7.40 a
6.50 a b

3.99 c

4.41 b

5.10 a

2

3.79 d

4.22 c d

4.73 b c

4

3.70 d

4.15 c d

4.43 b c

6

4.49 b c

4.86 b

6.14 a

Control

4.04 e f

4.08 e f

4.78 b – d

4.30 b

2

3.83 f

4.11 d – f

4.83 b c

4.26 b

4

3.93 f

4.82 b c

5.58 a

4.78 a

6

4.17 c – f

4.63 b – e

5.22 a b

4.67 a

Control
2
2
4
6
Control
2
4
4
6
Control
2
6
4
6
متوس ات لامض الجبرليك Average
gibberellic acid
التدا ل بين شدم
الصعق ولامض
 intensityالجبرليك
of electric Shock
& gibberellic
acid
التدا ل بين فترات
الصعق وتراكيز
لامض الجبرليك
periods of
& electric Shock
gibberellic acid
concentrations

تركيز لامض الجبرليك (ملغم .لتر)1-
)gibberellic acid concentration (mg. l -1
Control

التدا ل بين شدم
وفترات الصعق
& intensity
Period of
electric
Shock
4.30 c d
3.91 d
4.50 c d
4.29 c d
4.30 c d
3.95 d
3.86 d
4.27 c d
4.30 c d
4.92 b c
5.97 a
5.45 a b

*

4.04 f - h
3.70 g h
3.69 g h
3.73 g h
4.04 f – h
3.39 h
3.74 g h
3.63 g h
4.04 f - h
4.41 e - h
4.36 e - h
5.15 c - f

متوس ات
شدم الصعق
Average
intensity
electric
Shock
4.25 b

4.09 b

5.16 a

متوس ات فترات
الصعق الكهرباج
Periods average electric
Shock

* المتوس ات الت تشترك بنفت اولرف للعوامل المفردم وتدا التها ا ت تلف معنويا ى فيما بينها لسب ا تبار دنكن متعدد اللدود عند مستو التمال 0.05
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test
at rang 0.05.

وياللظ من بيانات التدا ل الونااج ان ملتاو أوراق الشاتالت مان الفيناوات الكلياة ازدادت الام أقصام معاداتها
عند معاملة بذورها بشدم الصعق الكهرباج  6أمبير لمدم  4دقيبة بل  5.97ملغم وان هذه البيمة ا تلفات معنوياا ى ماع جمياع
المعااامالت او اار عاادا معاملااة البااذور بشاادم الصااعق الكهرباااج  6أمبياار لماادم  6دقيبااة .فا لااين أع اات اوراق شااتالت
معاملة المبارنة معدل بل  4.30ملغم ،ومن مراجعة بيانات التدا ل بين شدد الصعق الكهرباج وتراكيز لامض الجبرلياك
ياللظ تفوق معاملة البذور بشدم  6أمبير متدا لة مع لامض الجبرليك تركيز  200ملغم .لتر 1-معنوياا ى وبمعادل بلا 6.14
ملغم قياسا ى الم المعاملة بشدم  4أمبير و صفر ملغم .لتر 1-من لامض الجبرليك التا أع ات أدنام معادل بلا  3.70ملغام،
ف لين أع ت معاملة تعريض البذور للصعق الكهرباج لمدم  4دقيبة ولامض الجبرليك تركياز  200ملغام .لتار 1-أعلام
معدل معنوي ف صفة ملتو اووراق من الفيناوات الكلياة بلا  5.58ملغام وباذلك ت تلاف معنوياا ى عان جمياع المعاامالت
عدا معاملة تعريض البذور للصعق الكهرباج لمدم  6دقيبة و 200ملغم .لتر 1-من لامض الجبرليك الت أع ت معدل بلا
 5.22ملغم ،وياللظ من نتاج التدا ل الوالوا للعوامال المدروساة تفاوق معاملاة الباذور بشادم الصاعق الكهربااج  6أمبيار
لمدم  4دقيبة متدا لة مع تركيز  200ملغم .لتر 1-من لامض الجبرليك معنوياا ى اذ أع ات أعلام معادل بلا  7.40ملغام فا
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لين أع ت معاملة البذور بشدم  4أمبير لمدم  2دقيبة للصعق الكهرباج وتركيز صفر ملغام .لتار 1-مان لاامض الجبرلياك
أدنم معدل لملتو اووراق الجافة من الفينوات الكلية بل  3.39ملغم.
 .4محتوا ارورام الطرية مك الهلوروفيل الهلي :ياللظ من نتاج الجدول ( )4وجود فروقات معنوية ف ملتاو أوراق
شتالت الصنوبر الللب من الكلوروفيل الكل وذلك با تالف شادم تعريضاها للصاعق الكهربااج اذ أع ات معاملاة الباذور
بشدم  4و  6أمبير أعلم معدل لهذه الصفة بل علم التوال  0.47و  0.50ملغم وتفوقت معنويا ى علام الشاتالت الناتجاة مان
معاملة البذور بالصعق الكهرباج بشدم  2أمبير الت أع ت أقل معدل بل  0.43ملغم ،وسببت جميع فترات التعريض الم
الصعق الكهرباج  2و  4و  6دقيبة زيادم معنوية ف هذه الصفة قياسا ى الم معاملة المبارنة اذ بلغت معداتها علام التاوال
 0.47و  0.50و  0.49ملغم ف لين أع ت معاملة المبارنة أقل معدل لملتو اوراق الشتالت من الكلوروفيل الكل بلا
 0.40ملغم وتشير البيانات الم ان است دام لامض الجبرليك بتركيز  100و 200ملغم .لتر 1-لم يكان لاه تاأوير معناوي فا
ملتااو ااوراق ال ريااة ماان الكلوروفياال الكلا قياس اا ى الاام معاملااة المبارنااة .وتشااير بيانااات التاادا ل الوناااج بااين العواماال
المدروسة الم ان بعض معامالت التدا ل بين شدم الصعق الكهرباج وفترات التعريض قد أدت الم لصول زيادم معنوياة
ف صفة ملتو اووراق الر بة من الكلوروفيل الكل قياساا ى الام معاملاة المبارناة فباد أدت معاملاة الباذور بشادم  6أمبيار
لمدم  4و  6دقيبة الم لصول أعلم معدل معنوي لملتو أوراق الشتالت الر باة مان الكلوروفيال الكلا بلا  0.55ملغام
وبنسبة زيادم قدرها % 37.5قياسا الم معاملة المبارنة الت أع ت أقل ملتاو بلا  0.40ملغام ،كماا أدت معاملاة تادا ل
تعريض بذور الصنوبر لشدد الصعق الكهرباج ولامض الجبرليك الم ا تالفات معنوية ف هذه الصفة ذ أع ت المعاملة
بشدم الصعق الكهرباج  6أمبير متدا لة مع تركيز  100ملغم .لتر 1-لامض الجبرليك أعلم معدل معنوي لهذه الصافة بلا
 0.51ملغم قياسا الم المعاملة بشدم  2أمبير ولامض الجبرليك بتركيز صفر ملغم .لتر 1-الت أع ت أدنم معدل بلا علام
التوال  0.41ملغم ،وتبين من الجدول كذلك تفاوق أوراق الشاتالت التا عرضات باذورها الام فتارم  2و  4دقيباة للصاعق
الكهرباج متدا الى مع لامض الجبرليك بتركيز  100ملغم .لتر1-معنويا ى فا صافة ملتاو اووراق ال رياة مان كلوروفيال
الكل اذ أع ت أعلم معدل بل علم التوال  0.51و  0.55ملغم قياسا ى الم معاملة تدا ل تعريض البذور لمدم صفر دقيباة
للصعق الكهرباج مع لامض الجبرلياك تركياز  100و  200ملغام .لتار ،1-وياللاظ مان نتااج التادا ل الوالوا للمعاامالت
المدروسة ان معاملة الصعق الكهرباج بشدم  4و 6أمبير لمادم  4دقيباة متدا لاة ماع لاامض الجبرلياك تركياز  100ملغام.
لتر 1-سببت زيادم معنوية ف هذه الصفة وبمعدل بل  0.59ملغم وبنسبة زيادم كانت  % 43.90قياسا ى الم معاملة المبارناة
الت أع ت معدل بل  0.41ملغم ف لين أع ات معاملاة الباذور بالصاعق الكهربااج بشادم  2و  4و  6أمبيار لمادم صافر
دقيبة ولامض الجبرليك بتركيز  100ملغم .لتر 1-أقل معدل لهذه الصفة بل  0.37ملغم.
 .5محتوا ارورام مك عنصر الدوتاسيو  :)%تبين نتااج الجادول ( )5ن زياادم شادم الصاعق الكهربااج الام  6أمبيار
أدت الم زيادم ف ملتو اووراق من عنصر البوتاسيوم اذ أع ت أعلم معدل بل  % 0.78وتفوقت معنويا ى علم معاملة
البذور بشدت الصعق الكهرباج  2و  4أمبيار اللتاان أع يتاا أدنام معادل بلا علام التاوال  0.70و ،% 0.71ولام ياللاظ
فروقاات معنويااة باين جميااع فتاارات تعاريض البااذور الاام الصاعق الكهرباااج فا هاذه الصاافة وكااذلك ماع معاملااة المبارنااة،
وأشارت البيانات الم تفوق معاملة البذور بلامض الجبرليك تركيز  100و  200ملغم .لتار 1-معنوياا فا ملتاو اووراق
من عنصر البوتاسيوم بل علم التوال  0.75و % 0.77قياسا ى الم معاملاة المبارناة التا أع ات أقال معادل مان بلا 0.67
.%
وتشير بيانات التدا ل الونااج باين العوامال المدروساة الام ان بعاض معاامالت التادا ل باين شادد وفتارات الصاعق
الكهرباج قد أدت الم لصول زيادم معنوية ف ملتو أوراق الشاتالت مان البوتاسايوم فباد التاوت أوراق الشاتالت التا
عوملت بذورها بشدم الصعق الكهرباج  6أمبير لمدم  6دقيبة أعلام معادل بلا  % 0.85وبنسابة زياادم قادرها % 14.86
قياساا الام معاملاة المبارناة التا أع ات أوراق شاتالتها ملتااو بلا  % 0.74مان عنصار البوتاسايوم ماع ماللظاة تفااوق
معاملة المبارنة معنويا ى عن معاملة البذور بشدم الصعق الكهرباج  2أمبير لمدم  4دقيبة الت أع ت أدنم معادل بلا 0.66
 ،%وأدت معاملة تعريض بذور الصنوبر لشدد الصعق الكهرباج موضو الدراسة متدا لة مع تراكيز لامض الجبرلياك
الاام ا تالفااات معنويااة فا هااذه الصاافة ذ أع اات معاملااة البااذور بشاادم  6أمبياار و 200ملغاام .لتاار 1-ماان لااامض الجبرليااك
شتالت التوت أوراقها أعلم معدات من عنصر البوتاسيوم بلغات  % 0.83قياساا الام معاملاة الباذور بشادم  2و  4أمبيار
متدا لة مع تركيز صفر ملغم .لتر1-من لامض الجبرليك الت أع ت أدنم معدل بلا  ،% 0.65وتباين مان الجادول تفاوق
معظم الشتالت الناتجة من البذور المعرضاة الام فتارات مان الصاعق الكهربااج وتراكياز مان لاامض الجبرلياك موضاو
الدراسااة معنويااا عاان معاملااة المبارنااة الت ا أع اات ش اتالتها أدناام معاادل معنااوي ف ا صاافة ملتااو اووراق ماان عنصاار
البوتاسيوم بل  % 0.63وياللظ من نتاج التدا ل الوالوا للمعاامالت المدروساة ان المعاملاة بالصاعق الكهربااج بشادم 6
أمبير لمدم  6دقيبة متدا لة مع لامض الجبرليك تركيز  200ملغم .لتر 1-سببت زيادم معنوية فا هاذه الصافة وبمعادل بلا
 % 0.91وبنسبة زيادم كانات  % 44.4قياساا ى الام معاملاة المبارناة التا التاوت أوراق شاتالتها معادل بلا  % 0.63مان
عنصر البوتاسيوم.
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 تأوير شدد وفترات الصعق الكهرباج ولامض الجبرليك ومعامالت التدا ل ف ملتو اووراق ال رياة مان:)4( الجدول
.) وزن ر ب1- غم.الكلوروفيل الكل (ملغم
Table (4): The effect of stressed and periods of electric Shock and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of the tender leaves of the total chlorophyll (mg.
g-1 wet weight).
متوس ات
شدم
الصعق
Average
intensity
electric
Shock

0.43 b

0.47 a

0.50 a

التدا ل بين شدم
وفترات الصعق
intensity &
Period of
electric
Shock

)1- لتر.تركيز لامض الجبرليك (ملغم
gibberellic acid concentration (mg. l -1)

200

100

0.41 b c
0.41 b c
0.43 a - c
0.46 a - c
0.41 b c
0.47 a - c
0.46 a - c
0.49 a - c
0.41 b c
0.49 a - c
0.54 a - c
0.54 a - c

0.37 c
0.45 a - c
0.47 a - c
0.41 b c
0.37 c
0.45 a - c
0.59 a
0.52 a - c
0.37 c
0.54 a - c
0.59 a
0.56 a b

0.41 b c
0.43 a - c
0.40 b c
0.40 b c
0.41 b c
0.49 a - c
0.53 a - c
0.47 a - c
0.41 b c
0.46 a - c
0.42 a - c
0.56 a b

0.46 a

0.48 a

0.46 a

0.43 b c

0.45 a - c

0.41 c

2

0.46 a - c

0.48 a - c

0.47 a - c

4

0.49 a b

0.51 a

0.49 a - c

6

0.40 b

0.41 b c

0.37c

0.41 b c

Control

0.47 a

0.45 a - c

0.51 a

0.46 a - c

2

0.50 a

0.47 a b

0.55 a

0.49 a b

4

0.49 a

0.50 a b

0.50 a b

048 a b

6

0.40 d
0.46 b – d
0.43 b – d
0.42 c d
0.40 d
0.47 a - d
0.53 a b
0.49 a - c
0.40 d
0.50 a – c
0.55 a
0.55 a

متوس ات فترات
الصعق الكهرباج
Periods average electric
Shock

Control

فترم الصعق
)(دقيبة
Period
electric
Shock(Min)

*

شدم الصعق
الكهرباج
()أمبير
The intensity
of electric
Shock(AMP)

Control
2
2
4
6
Control
2
4
4
6
Control
2
6
4
6
متوس ات لامض الجبرليك
Average gibberellic acid
التدا ل بين شدم
الصعق ولامض
 الجبرليكintensity
of electric
Shock
& gibberellic
acid
التدا ل بين فترات
الصعق وتراكيز
لامض الجبرليك
periods of
electric Shock
& gibberellic
acid
concentrations

.0.05 * المتوس ات الت تشترك بنفت اولرف للعوامل المفردم وتدا التها ا ت تلف معنويا ى فيما بينها لسب ا تبار دنكن متعدد اللدود عند مستو التمال
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test
at rang 0.05.
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الجدول ( :)5تأوير شادد وفتارات الصاعق الكهربااج ولاامض الجبرلياك ومعاامالت التادا ل فا ملتاو أوراق الصانوبر
الللب من عنصر البوتاسيوم (.)%
Table (5): The effect of stressed and periods of electric Shock and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of Pinus halepensis Mill. leaves of the element
potassium (%).
شدم الصعق
الكهرباج
)أمبير(
The intensity of
electric
)Shock(AMP

فترم الصعق
(دقيبة)
Period
electric
)Shock(Min

100

200

0.63 e f
0.69 c - f
0.60 f
0.67 c - f
0.63 e f
0.68 c - f
0.68 c - f
0.63 e f
0.63 e f
0.67 d - f
0.76 b - e
0.76 b - e

0.79 a - d
0.67 c - f
0.71 c - e
0.70 c - f
0.79 a - d
0.68 c - f
0.72 c - f
0.73 b - f
0.79 a - d
0.74 b - f
0.78 a - e
0.88 a b

0.81 a - d
0.73 b - f
0.66 d - f
0.74 b - f
0.81 a - d
0.74 b - f
0.75 b - f
0.70 c - f
0.81 a - d
0.79 a - d
0.82 a - c
0.91 a

0.67 b

0.75 a

0.77 a

2

0.65 d

0.73 b c

0.73 b c

4

0.65 d

0.73 b c

0.75 b c

6

0.70 c d

0.79 a b

0.83 a

متوس ات فترات
الصعق الكهرباج
Periods average electric
Shock

Control

0.63 d

0.79 a b

0.81 a

0.74 a

2

0.68 c d

0.72 b c

0.75 a - c

0.72 a

4

0.68 c d

0.73 a - c

0.74 a - c

0.72 a

6

0.69 c d

0.77 a b

0.78 a b

0.75 a

Control
2
2
4
6
Control
2
4
4
6
Control
2
6
4
6
متوس ات لامض الجبرليك
Average gibberellic acid
التدا ل بين شدم
الصعق ولامض
 intensityالجبرليك
of electric Shock
& gibberellic
acid
التدا ل بين فترات
الصعق وتراكيز
لامض الجبرليك
periods of
& electric Shock
gibberellic acid
concentrations

تركيز لامض الجبرليك (ملغم .لتر)1-
)gibberellic acid concentration (mg. l -1
Control

التدا ل بين شدم
وفترات الصعق
& intensity
Period of
electric
Shock

متوس ات
شدم الصعق
Average
intensity
electric
Shock

*

0.74 b c
0.72 b – d
0.66 d
0.70 b – d
0.74 b c
0.70 c d
0.72 b – d
0.69 c d
0.74 b c
0.73 b – d
0.78 a b
0.85 a

0.70 b

0.71 b

0.78 a

* المتوس ات الت تشترك بنفت اولرف للعوامل المفردم وتدا التها ا ت تلف معنويا ى فيما بينها لسب ا تبار دنكن متعدد اللدود عند مستو التمال .0.05
The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test
at rang 0.05.

من مراجعة البيانات أعاله ناللظ أن معاامالت شادم الصاعق الكهربااج وفتراتاه كال علام انفاراد أدت الام ألادات
زياادات معنويااة فا بعااض الصاافات الكيمياجيااة المدروسااة اذ ازدادت معنوياا ى نساابة البروتينااات والفينااوات الكليااة وملتااو
اووراق من الكلوروفيل الكل وملتواها من عنصر البوتاسيوم الجداول ( 2و  3و  4و )5عند شدت الصعق الكهرباج 4
و  6أمبياار وسااببت جميااع فتاارات الصااعق الكهرباااج  2و  4و  6دقيبااة زيااادم معنويااة ف ا ملتااو أوراق الشااتالت ماان
البروتينات الكلية وملتو اووراق من الكلوروفيل الكل قياسا ى الم معاملة المبارناة فا لاين ساببت الفتارات  4و  6دقيباة
زيادم معنوية ف ملتو اووراق من الفينوات الكلية ،وقاد يعاود سابب زياادم ملتاو اووراق مان الكربوهيادرات الذاجباة
الم قوم ونشا النمو ال ضري ف الشتالت الناتجة مان الباذور المعرضاة للصاعق الكهربااج وبالتاال زياادم كفااءم عملياة
التمويل الكربون فيها الت تؤدي الم زياادم تاراكم الماواد الكربوهيدراتياة فا اووراق الجادول ( ،)1بينماا قاد يعاز سابب
ازدياااد ملتااو أوراق الشااتالت ما ن البروتينااات الكليااة الاام دور الصااعق الكهرباااج فا لاادات تغياارات فا نشااا بعااض
اونزيمات كنتيجة للزيادم فا تمويال الباروتين والاذي انعكات ايجاباا ى فا زياادم النشاا ال لاوي ومان وام زياادم لجام ووزن
ال اليا (البرزنج  )2007 ،وذكر (وليد )1993 ،بان تعريض تباوي الب ا ا الام التياار الكهربااج أد الام زياادم تمويال
البروتينات بنسبة  .٪30ربما يعود سبب التاأوير اكيجااب اسات دام الصاعق الكهربااج فا زياادم ملتاو أوراق الشاتالت
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من الكلوروفيل الم أن هذه المعامالت تعمل علام زياادم امتصاات بعاض العناصار المعدنياة ( Blackو آ ارون)1971 ،
ماان ااالل تنشااي عمل يااة التموياال الكربااون أو ربمااا أن معاملااة البااذور بالصااعق الكهرباااج عماال علاام زيااادم توسااع نسااي
ال شب ف أعناق اووراق مما أد الام زياادم معادل امتصاات العناصار الغذاجياة الضارورية لتكاوين جزيجاة الكلوروفيال
(ملمد واليونت ،)1991 ،وقد يعود سبب الزيادم الم تأوير الصعق الكهرباج ف تغير لجم وعادد البالساتيدات ال ضاراء
ون النمو ال ضري والجذري الجيد للشاتالت الناتجاة مان زراعاة الباذور المعاملاة بالصاعق الكهربااج مارتب بماا تلتوياه
أوراق هذه الشتالت من كمياة ونشاا الكلوروفيال (لساين ،)2007 ،وقاد يكاون سابب تاأوير الصاعق الكهربااج فا معظام
الصفات الكي مياجية المدروسة ومنها ملتو أوراق الشاتالت مان الفيناوات الكلياة والعناصار المعدنياة الام زياادم الفعالياات
الليوية واونزيمية دا ل ال لية فبد وبت أن التيار الكهرباج يمكن أن يلدت نفات التاأويرات التا تلادت فا النباتاات عناد
معاملتها بكل من لامض الجبرليك وأشباه اووكسين وغيرها من المستلضرات الكيمياجية (وليد ،)1993 ،وقاد الاظ Al-
 Mallahو  )2003( Salihأن للمعاملااة الكهرباجيااة تااأويراى تلفيزي اا ى ف ا نمااو كااالت النبااات مبترن اا ى مااع زيااادم ملتااواه ماان
البااروتين والكلوروفياال قياس اا ى الاام الكااالت غياار المعاماال ،كمااا أكااد  Joersboو  )1991( Brunstedtتااأوير المعاملااة
الكهرباجية ف زيادم البروتين ف البروتوبالست المعزول من النباتات.
وعند دراسة تأوير تراكياز لاامض الجبرلياك بشاكل منفارد ياللاظ أنهاا أوارت فا معظام الصافات المدروساة ،فباد
أواارت كااال تركياازي لااامض الجبرليااك  100و  200ملغاام .لتاار 1-بشااكل معنااوي ف ا ملتااو اووراق ماان الكربوهياادرات
والبروتينات والفينوات الكلية و عنصر البوتاسيوم الجداول ( 1و  2و  3و  ،)5وان كل ذلك ربما يعز الم دور لاامض
الجبرليك الفسيولوج ف عملية امتصات العناصر الغذاجية وتوزيعهاا فا النباات ( )1958 ،Bukovacوهاذا ينساجم ماع
( )2004 ،Thomasالذي توصل الم أن لامض الجبرليك يلفز تكاوين  mRNAالاذي ياؤدي الام بنااء البروتيناات ،وقاد
يعااز ساابب زيااادم الكلوروفياال فا اووراق الاام دور لااامض الجبرليااك فا تااأ ير شااي و ة اانسااجة (ملمااد و اليااونت،
 )1991وقد أشار ع ية و جدو ( )1999الم أن للامض الجبرلياك دور فا تلفياز عملياة التركياب الضاوج مان االل
تلسين تصانيع أنازيم  ،Carboxylaseبينماا ذكار  Artecaو  )1981( Dongأن لاامض الجبرلياك يلفاز اووراق علام
عملية البناء الضوج من الل ازالة الدور التوبي للامض اوبسيسك  ABAف اووراق الت تسبب غلق الوغور
وبالتال تبلل من نسبة  COالدا ل الم أنسجة الورقة مسببة ان فااض فا عملياة التركياب الضاوج  ،وربماا يرجاع
الم تأوير لامض الجبرليك علم زيادم تمدد الورقة واللصول علم أعداد كويرم من اووراق اومار الاذي ياؤدي الام زياادم
عملية التركيب الضوج من الل زيادم وتلسين امتصات الضوء ،وأن زيادم ملتاو اووراق مان الكربوهيادرات ربماا
يعود الم دوره ف تلفيز أنزيم الفا امايليز الذي يعمل علم تلوي النشا الم ساكريات بساي ة (صادق  )1999 ،وأن زياادم
البروتينات والفينوات الكلية قد يكون بسبب تأوير لامض الجبرليك ف زيادم عدد الرايبوسومات (ملمد )1982 ،وبالتال
زيااادم اولماااض اومينيااة والبااروتين فا النبااات وهااذا يتماشاام مااع ( Radiوآ اارون )2006 ،وان زيااادم ملتااو عنصاار
البوتاسيوم ف اووراق يعز الم دور لامض الجبرليك ف تنشاي عملياات النماو وامتصاات العناصار الغذاجياة وبالتاال
رفااع كفاااءم البناااء الضااوج وزيااادم تكااوين المااواد الغذاجيااة ( Rahmanو آ ارون )2004 ،والت ا انعكساات علاام معظاام
الفعاليات الليوية ف النبات بما ف ذلك ملتو اووراق من البروتينات والكربوهيدرات والفينوات.
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ABSTRACT
The results of the chemical analysis showed that the values of each of the leaves content
of the Pinus halepensis Mill. seedlings of the total proteins , chlorophyll have increased
significantly with increasing the power of electrocution at 4 and 6 amp. Also each of leaves
content of the total phenols and potassium increased at 6 amp power of electrocution. So, one
can note that all periods of electrocution caused a significant outweigh in all the investigated
chemical characteristics in comparison to control treatment except for attribute of the leaves
content of potassium. The obtained results indicate treating seeds with Gibberellic acid led to
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a significant increase in all the chemical characteristics of seedlings compared to the
comparative treatment except seedling leaf content of the total chlorophyll.
Keywords: Pinus halepensis Mill., Electric Shock, Gibberellic acid.
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ونمو الشاتالت لوالواة اصاناف مان البنادق  .Corylus avellana L.رساالة ماجساتير  -كلياة الزراعاة والغاباات -
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