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الخالصة
أظهرت نتائج التحليل الكيمياائ زيااد محتاو أوراق شاتالت الصانوبر الحلبا مان الفيناولت الكلياة والكلوروفيال
الكل وعنصر البوتاسيوم معنويا ً عند معاملة البذور بالموجات الصوتية فوق السمعية بشد  40كيلاوهرتز قياساا ً الال الشاد
 20كيلوهرتز ،وأن جميع فتارات الموجاات الصاوتية فاوق السامعية ساببت أحادا زيااد معنوياة فا محتاو ا وراق مان
الكربوهياادرات الذائبااة والكلوروفياال الكل ا ومحتااو ا وراق ماان عنصاار البوتاساايوم قياس اا ً الاال معاملااة الم ارنااة ،وتشااير
النتائج الل أن معاملة غمر البذور بمحلول حامض الجبرليك بكال التركيزين  100و  200ملغم .لتر 1-لمد  24سااعة أدت
الل زياد معنوية ف محتو ا وراق من الكربوهيدرات الذائبة والبروتينات الكلية ،ف حين أد التركيز  200ملغم .لتار
 1الل احدا زياد معنوية ف محتو ا وراق من الفينولت الكلية ،بينما أد التركيز  100ملغم .لتر 1-الل زياد معنوياة
ف محتو ا وراق من عنصر البوتاسيوم قياسا ً الل معاملة الم ارنة.
الكلمات الدالة :الصنوبر الحلب  ،الموجات الصوتية فوق السمعية ،حامض الجبرليك.
تاريخ تسلم البح  ، 2102/9/26 :وقبوله.2106/5/02 :

المقذمة
الصنوبر الحلب  Pinus halepensis Mill.من أشجار الغابات سماه عالم النبات السكتلندي ميلر بهذا السم سنة
 1768نسبة إلل مدينة حلب ف شمال سوريا ،يتوزع جغرافيا فا مناا ق حاوض البحار ا بايض المتوسا فا مجاال بياو
مناخ متسع بأشكال حرارية متنوعة وخاصة ف إسبانيا وجنوب فرنسا واي اليا ويوغسالفيا والبانيا واليونان وفا افري ياا
الشمالية ف جبال المغرب العرب حي يتواجد ف المغرب والجزائر وتونس وليبيا وكذلك ف منا ق الشارق الوسا فا
فلس ين ولبنان وسورية والردن (النحال .)2002 ،ل يوجد هذا النوع من الصنوبر ف العراق بصور بيعياة بال ينتشار
كنوع مدخل ف المحافظات الشامالية مان ال ار ويعاد مان الناواع المحباة لل اوء ،المتحملاة للجفااف وقليلاة الحتياا مان
الم ار السنوية ( 400 - 300ملم) ،وله ال ادر علال العايي فا اناواع مختلفاة مان التارب حتال الف يار والصاخرية منهاا
(عبدهللا.)1988 ،
تعرف الموجات الصوتية فوق السمعية بأنها موجاات ولياة ميكانيكياة يمكان لهاا أن تنت ال فا ا وساا الصالبة أو
السائلة أو الغازية (النعيم وعيسل ،)2000 ،يزيد ترددها عن  20.000هرتز ول يمكان لانذن البشارية تحسساها (درا ،
 .) 2006ان للموجات الصوتية فوق السمعية تأثيران علل ا نسجة الحية ا ول التاأثير الحاراري  Thermal effectالاذي
يتلخص ف زياد حارار النسايج المعارض لهاذه الموجاات والثاان هاو التاأثير الميكاانيك  Mechanical effectالمتمثال
بتكوين تجاويف فا ا نساجة المعر اة ي لاق عليهاا التجااويف السامعية  Acoustic cavitationوالتا تاؤثر فا درجاة
نفاذية الخاليا ( Draperو آخرون )1993،ولهذا تستخدم هذه الموجات ف الوقت الحا ر من الناحية البيولوجية ف كسر
سكون البذور حي تعمل علل تحفيز امتصاص الماء وزياد نشا وكمية ا نزيمات المؤكسد مثل انزيمات ا وكسايديز و
الكاتاليز والبروكس يديز وزياد التبادل الغاازي باض اافة الال تلياين الغاالف الخاارج للباذر (الحساين وآغاا )1994 ،كماا
تستخدم ف احدا تغيرات ف كروموسومات الخاليا النباتية من خالل تكسايرها بسابب التاأثيرات الميكانيكياة الناجماة عان
الهتاازازات والذبااذبات فااوق الساامعية المباشاار ( )2006 ،Constantinescuف االً عاان قاادر الموجااات الصااوتية فااوق
السمعية ف تدمير المسببات المر ية.
يعد حاامض الجبرلياك مان أهام أناواع الجبرليناات المعاروف بتأثيراتاه الفسايولوجية المهماة داخال النباات (Harris
وآخرون 2004 ،والبريفكان  ،)2005 ،إذ يؤدي الل زياد نسبة انبات البذور وكسر سكون الباراعم ويعمال علال اسات الة
الخاليا كما ينش ان سام الخاليا الميتوزي ( )Mitosesوله تأثير كبير ف سرعة ان سام خاليا الكامبيوم ويؤدي الال تاأخير
الشيخوخة ف ا وراق نتيجة ب ء هدم الكلوروفيل وتأخير ن ص البروتين والـ  RNAلب ء هدم هذه المركباات وزيااد
كفاااء بنائهااا وتنظاايم انتااا اناازيم الميليااز وبنائااه (الجبااوري 2009 ،ووصااف  ،)1995 ،يهاادف البح ا الاال دراسااة تااأثير
تعريض بذور الصنوبر الحلب الل الموجات الصوتية فوق السمعية بشدات مختلفة ولمدد زمنية مختلفة والمعاملة بحاامض
الجبرليك بتراكيز مختلفة لمعرفة تأثيراتها ف سير بعض العمليات الفسيولوجية والحيوية ف الشتالت.
مواد البحث وطزائقه

أجريت هذه الدراسة ف الظلة الخشبية بنسبة تظليل  %50من شاد اض ااء ال بيعياة التابعاة ل سام الغاباات  /كلياة
الزراعة والغابات  /جامعة الموصال علال نباات الصانوبر الحلبا خاالل الفتار مان أيلاول  – 2011تشارين الثاان 2012
بحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األخير
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شملت هاذه التجرباة دراساة ثالثاة عوامال ها شاد الموجاات الصاوتية فاوق السامعية بشادتين  20و  40كيلاوهرتز والماد
الزمنية للتعريض بأربع مادد صافر و 15و 30و 45دقي اة باساتعمال جهااز الموجاات الصاوتية فاوق السامعية ناوع Elma
 Ultrasonicالمان الصنع موديل  T710DHالموجود ف مختبرات دائر السي ر النوعية  /مصنع ادوية نينو وغمار
البااذور بااثال تراكيااز ماان حااامض الجبرليااك لمااد  24ساااعة ه ا صاافر و  100و  200ملغاام .لتاار ،1-وأسااتخدم تصااميم
ال اعات العشوائية الكاملة ( )R.C.B.D.بثال ق اعاات ليصابع عادد الوحادات التجريبياة  72وحاد تجريبياة كال وحاد
تجريبية مكونه من  20مشاهد  ،وأجريت عملية تحليل البيانات إحصائيا ً للصفات المدروسة وفق تصميم التجرباة باساتخدام
الحاساابة اضلكترونيااة وبرنااامج  SASللتحلياال الحصااائ ( )2001 ،Anonymousكمااا تاام م ارنااة ا وسااا الحسااابية
للمعامالت إحصائيا ً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  Duncan’s Multiple Range Testعند مستو احتمال .0.05
الصفات المدروسة :قدرت نسبة الكربوهيدرات الكلية تبعا ل ري ة  Kerepesiو  )2000( Galibaحي تم اخاذ  0.1غام
من الوراق الجافة وسح ت ف  10مل ماء م ر ثم و عت ف جهاز ال رد المركزي لمد  15دقي اة علال  3000دور
 /دقي ة لفصل الراشع عن الراسب ثم اخذ الراشع واكمل الحجم الل  10مل ماء م ر وبعدها اخذ  1مل مان الراشاع وتام
ا افة  1مل من الفينول تركيز  %5و 5مل من حامض الكبريتيك المركاز  H2SO4وتارك ماد  15دقي اة ليكتمال التفاعال
ثم و عت العينات ف حمام مائ علل درجة حرار ̊ 30 – 25م لمد  20دقي ة وبعدها تم قراء ياف المتصااص علال
ال ول الموج  488نانوميتر باستعمال جهاز الم ياف ال وئ .Spectrophotometer
قدرت النسابة المئوياة للبروتيناات مان خاالل ت ادير النسابة المئوياة للنتاروجين فا ا وراق الجافاة والتا تت امن
ثال مراحل:
مرحلةةة الم ةة  :(Digestionاتبااع ري ااة  Schuffelenوآخاارون ( )1961حياا جففاات العينااات النباتيااة فاا فاارن
كهربائ لحين ثبات الوزن ثم حنت واخذ منها  0.4غم وه مت باساتخدام 10سام 3حاامض الكبريتياك المركاز H2SO4
 %97مد  24ساعة ثم سخنت العيناات علال مصادر حاراري فا جهااز ارد الغاازات وعناد تصااعد ا بخار تام ا اافة
ق رات من حامض البركلوريك المركز  HClO4لحين تغير لون العينات الل اللون الرائق للمساتخلص الاذي اساتعمل بعاد
تخفيفه بالماء الم ر ف قنينة حجمية سعة  50سم .3
مرحلة التقطير  :)Distillationتم ت دير النتاروجين بواسا ة جهااز مايكروكلادال  Micro Kjeldahlبأخاذ  5سام 3مان
العينااة المه ااومة وأ اايف اليهااا  10ساام 3ماان هيدروكساايد الصااوديوم  NaOHتركيااز % 40لت ياار محتااو العينااة ماان
المونيااا المتصاااعد بفعاال الحاارار داخاال بيكاار سااعة  50ساام 3والحاااوي علاال  10ساام 3ماان حااامض البوريااك والصاابغات
المستخدمة كادليل الزرق مثيال  Bromocresol Blue methylوالحمار مثيال  Red methylضع ااء اللاون ا خ ار
ف الوس ال اعدي لمعرفة ن ة انتهاء التفاعل.
مرحلة التسةحي ::أجريات عملياة تساحيع محتوياات البيكار الحااوي علال المونياا الم ار م ابال حاامض الهيادروكلوريك
 HClعياريته  0.014وحساب الكمية الم افة من HClعند تغير لون دليل المخلو ا خ ر الل اللون ا حمر البنفسج
ومن ثم حسبت نسبة النتروجين بت بيق المعادلة التالية:
V1 x N1 x V2 x 14 x 100
= N%
A x B x 1000
حي ا أن = V1 :حجاام حااامض الااـ  HClساام 3ماان السااحاحة و  = N1عياريااة حااامض  HClالمسااتعمل و= 14
الوزن الذري المكافئ للنتروجين و = 100التحويل إلل النسبة المئوية و  = V2حجم العينة المه اومة المخففاة (50سام)3
و  = Aحجم المستخلص المستخدم (5سم )3و  = Bوزن العيناة النباتياة الجافاة المساتخدمة فا عملياة اله ام (0.4غام) و
 = 1000تحويل الملغم إلل الغرام.
ثم تم تحويل النسابة المئوياة للنتاروجين الال النسابة المئوياة للباروتين اساتناداً إلال محتاو الباروتين مان النتاروجين
(معامل التحويل =  1973 ،Anonymous( )6.25و إبراهيم وآخرون.)2000 ،
% Protein = %N X 6.25
قاادر تركيااز المركبااات الفينوليااة الكليااة ف ا ا وراق باسااتعمال كاشااف فااولن وحسااب ال ري ااة الت ا أوردهاااGao
وآخارون ( )1999وذلااك ماان خااالل و اع ا وراق النباتيااة فا الظااالم وعلاال درجاة حاارار ̊ 30 – 25م لمااد أساابوع ثاام
سح ها الل مسحوق ناعم وثم أخذ  0.2غم من المسحوق وأ يف له كحول اضيثانول تركياز  % 95وتارك ماد  24سااعة
علل درجة حرار ̊ 5م ومز الخلي باستعمال جهاز الهزاز الكهربائ الممغن ثال مرات ثم رشع المستخلص بواسا ة
ورق الترشيع وسجل الحجم المتب  .تم ت دير الفينولت الكلية بأخاذ  0.1مال مان مساتخلص ا وراق ويماز ماع  0.2مال
من كاشف فولن و  2مل ماء م ر و 1مل من محلول كربونات الصوديوم تركيز  %15وترك المحلول مد سااعتين عناد
درجة حرار الغرفة وبعد ذلك قيست المتصاصية عناد ال اول الماوج  765ناانوميتر ،وقادرت تراكياز الفيناولت الكلياة
بالستعانة بالمنحن ال ياس لحامض الكاليك الذي قيست امتصاصاية عاد محاليال مختلفاة ومعلوماة التركياز تراوحات باين
 100 – 10مايكرو غرام .مل.1-
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جر ت دير محتو ا وراق المكتملة النمو من الكلوروفيل الكل استناداً إلل )1941( McKinneyإذ أخاذ 100
ملغم من وزن ا وراق ،وق عت إلل ق ع صغير و حنت ف هاون خزف بوجود  6مل من ا سيتون تركيز  %80حتل
أصاابع لااون الراسااب خاليااا ماان الصاابغة الخ ااراء ثاام فصاال الراشااع عاان الراسااب باسااتخدام جهاااز ال اارد المركاازي
 Centrifugeبسرعة  1600مد  10دقائق ثم جمع المستخلص ف أنابيب حجمية مغ ا باورق معاتم معاين وذلاك لحجاب
ال ااوء عاان الكلوروفيااال منعااا ً كسااد الصااابغة ااوئيا ً و أكماال الحجااام بف ااافة ا ساايتون ثااام قيساات الكثافااة ال اااوئية
 Absorbanceللراشاع بواسا ة قيااس ال ياف ال اوئ  Spectrophotometerناوع  Shimadzo. UV – 1700عناد
ال ولين الموجيين  645و 663نانوميتر وبالستعانة بالمعادلة اآلتية تام ت ادير تركياز الكلوروفيال الكلا علال أسااس ملغام.
غم 1-وزن ر ب:
Total Chlorophyll = [20.2(D645) + 8.02 (D663)] x
V
1000 x W
حي أن = V :الحجم النهائ للراشع بعد إتمام عملية الفصل و  = Dقراء الكثافة ال وئية للكلوروفيل المستخلص و W
= الوزن ال ري (غم).
وقدرت النسبة المئوية للبوتاسيوم وف ا ل ري ة ( )1954 ،Richardsبواس ة جهاز .Flame Photometer

النتائج والمناقشة
محتوى األوراق من الكربوهيدرات الذائبة :تظهر البيانات ف الجدول ( )1عادم وجاود فارق معناوي باين شادت الموجاات
الصوتية فوق السمعية ف محتو أوراق شتالت الصنوبر الحلب من الكربوهيدرات الذائباة فا حاين ساببت جمياع فتارات
التعريض للموجات الصوتية فوق السمعية ( 15و  30و )45دقي ة زياد معنوية ف هذه الصفة قياساا ً الال معاملاة الم ارناة
اذ بلغ المعدل علال التاوال  18.43و  17.66و  18.38ميكروغارام ،وتشاير البياناات الال ان اساتخدام حاامض الجبرلياك
بتركياااز  100و  200ملغااام .لتااار 1-اد الااال زيااااد معنوياااة فااا محتاااو ا وراق مااان الكربوهيااادرات الذائباااة بلاااغ علااال
التااوال  17.36و 18.31ميكروغاارام وبااذلك اختلااف معنوي اا ً عاان محتااو أوراق شااتالت معاملااة الم ارنااة البااالغ 16.36
ميكروغرام وبنسبة زياد بلغات علال التاوال  6.11و  ،%11.91وتشاير بياناات التاداخل باين العوامال المدروساة إلال أن
جميع معامالت التداخل الثنائ بين شد الموجات الصوتية فاوق السامعية وفتراتهاا قاد أدت الال حصاول زيااد معنوياة فا
محتاااو أوراق الشاااتالت مااان الكربوهيااادرات الذائباااة قيا ساااا الااال معاملاااة الم ارناااة التااا أع ااات أقااال معااادل بلاااغ 14.92
ميكروغرام ،بينما حصلت أقصل زياد معنوية لهذه الصفة عند تعريض البذور الال شاد  20كيلاوهرتز لماد  15دقي اة اذ
وصل المعدل الل  18.93وبنسبة زياد بلغت  % 26.87عن معاملة الم ارنة ،وأظهارت نتاائج التاداخل الثناائ باين تاردد
الموجاات الصااوتية فااوق السامعية وحااامض الجبرليااك وجاود فروقااات معنويااة باين المعااامالت المختلفااة وكاان اعلاال معاادل
لمحتااو ا وراق عنااد معاملااة البااذور بالموجااات الصااوتية بشااد  20كيلااوهرتز و 200ملغاام .لتاار 1-حااامض الجبرليااك بلااغ
 18.55ميكروغاارام والااذي اختلااف معنويااا ً ف اا عاان معاملااة تااداخل الموجااات الصااوتية فااوق الساامعية بتااردد  20و40
كيلوهرتز وحامض الجبرليك بتركيز صفر ملغام .لتار ،1-وتساببت جمياع معاامالت التاداخل باين فتارات الموجاات الصاوتية
فوق السمعية المستخدمة وتراكيز حامض الجبرليك ف احدا زيااد معنوياة فا هاذه الصافة قياساا الال معااملت الم ارناة
،1ومعاملة تداخل مد تعريض صفر دقي ة للموجات الصوتية فوق السمعية ماع حاامض الجبرلياك بتركياز  100ملغام .لتار
ويالحظ من نتائج التاداخل الثالثا للمعاامالت المدروساة ان جمياع المعاامالت قاد ساببت زيااد معنوياة فا محتاو أوراق
الشتالت من الكربوهيدرات الذائبة قياسا ً الل معاملة الم ارنة الت أع ت أدنل معدل بلغ  11.24ميكروغرام.
تشااير البيانااات ف ا الجاادول ( )2عاادم وجااود تااأثير معنااوي لعااامل شااد الموجااات الصااوتية فااوق الساامعية وماادد
التعريض ف محتو أوراق الشتالت من البروتينات الكلية كل علل انفراد ولكن ازدادت قيم هذه الصافة ماع زيااد تركياز
حامض الجبرليك اذ بلغت النسبة المئوياة للبروتيناات فا ا وراق أقصال معادل معناوي لهاا عناد معاملاة باذورها بحاامض
الجبرليك تركيز  200ملغم .لتر 1-بلغ  % 3.15وبنسابة زيااد قادرها  % 100.6قياساا الال معاملاة الم ارناة التا أع ات
أدنل معدل بلغ  % 1.57ويالحظ من بيانات التاداخل الثناائ ان نسابة الباروتين ازدادت الال أقصال معادلتها عناد معاملاة
البذور بشد  40كيلوهرتز لمد  45دقي ة بلغ  % 2.98مع مالحظة ان هذه ال يمة لام تختلاف معنوياا ً ماع جمياع المعاامالت
ا خر عادا معاملاة الباذور بشاد  20كيلاوهرتز لماد  15دقي اة التا أع ات أدنال معادل بلاغ  ،% 1.86أماا فيماا يخاص
بيانات التداخل بين شد الموجات الصوتية فوق السمعية وتراكيز حامض الجبرلياك يالحاظ تفاوق معاملاة الباذور بشاد 40
كيلوهرتز مع حامض الجبرلياك تركياز  200ملغام .لتار 1-معنوياا ً وبمعادل بلاغ  %3.24قياساا ً الال معاملاة تاداخل شاد 20
كيلوهرتز وصفر ملغم .لتر 1-من حامض الجبرليك الت أع ت أدنل معدل بلغ .%1.38
ف حين أع ت معاملة التعريض لمد  45دقي ة متداخلة مع حامض الجبرليك تركيز  200ملغم .لتر 1-أعلل معادل
معنااوي بلااغ  % 3.87وبنساابة زياااد بلغاات  %1344.5عاان معاملااة الم ارنااة ،ويالحااظ ماان نتااائج التااداخل الثالث ا تفااوق
المعاملة بشد تردد  20كيلوهرتز لمد  45دقي ة متداخلة مع تركيز  200ملغم .لتر 1-من حامض الجبرليك معنويا ً وأع ت
أعلل معدل بلغ  %3.97ف حين أع ت معاملة البذور بشد  20كيلوهرتز لمد  15دقي ة متداخلة مع تركياز صافر ملغام.
لتر 1-من حامض الجبرليك أدنل معدل بلغ .%1.32
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الجدول ( :)1تأثير شد وفترات الموجات الصوتية فوق السمعية وحامض الجبرليك ومعامالت التداخل فا محتاو أوراق
شتالت الصنوبر الحلب من الكربوهيدرات الذائبة (ميكروغرام .غم 1-وزن جاف).
Table (1): The effect of intensty and periods of ultrasonic waves and gibberellic acid and
overlap in the content of transactions leaf Pinus halepensis Mill. seedlings of total
carbohydrates (micrograms. g-1 dry weight).
فتر
شد الموجات
الموجات
الصوتية
(دقي ة)
(كيلوهرتز)
Period
The intensity of
ultrasonic
ultrasound
)(Min
)(KHz
Control
15
20
30
45
Control
15
40
30
45
متوس حامض الجبرليك
Average gibberellic acid
التداخل بين شد
الموجات وحامض
20
الجبرليك
intensity of
ultrasound
& gibberellic
40
acid
التداخل ين فترات
Control
الموجات وتراكيز
حامض الجبرليك
15
periods of
ultrasonic
&
30
gibberellic acid
45
concentrations

تركيز حامض الجبرليك (ملغم .لتر)1-
)Focus gibberellic acid (mg. l -1

Control

التداخل بين
شد وفتر
الموجات
& intensity
Period of
Ultrasonic
14.92 c
18.93 a
18.41 a b
18.18 a b
14.92 c
17.92 a b
16.91 b
18.58 a b

متوس ات شد
الموجات
Average
intensity
ultrasonic

100

200

11.24 c
19.27 a
18.38 a
17.82 a
11.24 c
18.14 a
16.28 a b
18.55 a

14.62 b
18.69 a
18.42 a
18.72 a
14.62 b
18.60 a
16.51 a b
18.74 a

18.90 a
18.85 a
18.44 a
18.02 a
18.90 a
17.03 a b
17.96 a
18.46 a

16.36 b

17.36 a

18.32 a

16.67 b c

17.61 a b

18.55 a

16.05 c

17.12 a-c

18.08 a b

11.24 c

14.62 b

18.90 a

14.92 b

18.70 a

18.64 a

17.94 a

18.43 a

17.33 a

17.46 a

18.20 a

17.66 a

18.18 a

18.73 a

18.24 a

18.38 a

*

17.61 a

17.08 a

متوس ات فترات الموجات
Periods average
Ultrasonic waves

* المتوس ات الت تشترك بنفس ا حرف للعوامل المفارد وتاداخالتها ل تختلاف معنوياا ً فيماا بينهاا حساب اختباار دنكان متعادد الحادود عناد مساتو
احتمال .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.

البيانات ف الجدول ( ) 3تشير الال أن شادد الموجاات الصاوتية فاوق السامعية قاد أثارت بشاكل معناوي فا محتاو
أوراق الشتالت من الفينولت الكلية اذ تفوقت معاملة البذور بشد  40كيلوهرتز معنويا ً وبمعدل بلاغ  4.47ملغام قياساا ً الال
معاملة البذور بشد  20كيلوهرتز الت أع ت أدنل معدل معنوي بلاغ  4.05ملغام وبنسابة انخفااض بلاغ  ،%9.39وتظهار
البيانات أنه لم يكن لخاتالف فتارات التعاريض للموجاات الصاوتية فاوق السامعية تاأثيراً معنوياا فا هاذه الصافة ،فا حاين
ازدادت قيم هذه الصفة مع زياد تركيز حامض الجبرليك اذ بلغ معدل محتو الفيناولت الكلياة فا ا وراق أقصال معادل
معنوي لها عند معاملة بذورها بحامض الجبرليك تركيز  200ملغم .لتر 1-بلغ  4.71ملغم قياساا الال معاملاة الم ارناة التا
أع ت معدل بلغ  4.08ملغم والت لم تختلف معنويا ً عن محتو أوراق الشتالت الت عوملات باذورها بحاامض الجبرلياك
تركيز  100ملغم .لتر.1-
ويالحااظ ماان بيانااات التااداخل الثنااائ ان محتااو ا وراق ماان الفينااولت الكليااة ازدادت الاال أقصاال معاادلتها عنااد
معاملة البذور بشد تردد  40كيلوهرتز لمد  15دقي ة بحي بلغ  4.71ملغم مع مالحظاة ان هاذه ال يماة لام تختلاف معنوياا ً
مع جميع المعامالت ا خر عدا معاملة البذور بشد تردد  20كيلوهرتز لمد  15و 30دقي ة الت أع ت أدنال معادل بلاغ
علل التوال  3.93و  3.92ملغم ،ومان مراجعاة بياناات التاداخل باين شادد الموجاات الصاوتية فاوق السامعية وتراكياز مان
1حاامض الجبرلياك يالحاظ تفاوق معاملاة الباذور بشاد تاردد  40كيلاوهرتز ماع حاامض الجبرلياك تركياز  200ملغام .لتار
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معنويا ً وبمعدل بلغ  5.02ملغم قياسا ً الل ب ية معامالت التداخل الت لم تختلف معنوياا ً فيماا بينهاا ،فا حاين أع ات معاملاة
تعريض البذور للموجات الصوتية فوق السمعية لماد  0دقي اة ماع حاامض الجبرلياك تركياز 200ملغام .لتار 1-أعلال معادل
معنوي ف صفة محتو ا وراق من الفينولت الكلية بلغ  4.93ملغم وباذلك اختلفات معنوياا ً ف ا ماع معاملاة التاداخل باين
فتر التعريض  45دقي ة وتركيز حامض الجبرليك  100ملغم .لتر 1-الت أع ت أدنل معدل بلغ  3.72ملغم ،ويالحاظ مان
نتائج التداخل الثالث للعوامل المدروساة تفاوق معاملاة الباذور بشاد تاردد  40كيلاوهرتز لماد  30دقي اة عناد تركياز 200
ملغم .لتر 1-من حامض الجبرليك معنويا ً اذ أع ت أعلل معدل بلغ  5.43ملغم فا حاين أع ات معاملاة الباذور بشاد تاردد
 20كيلوهرتز لمد  15دقي ة مع تركيز صفر ملغم .لتر 1-من حامض الجبرليك أدنل معدل لمحتو ا وراق من الفيناولت
الكلية بلغ  3.68ملغم.
الجاادول ( :)2تااأثير شاادد وفتاارات الموجااات الصااوتية فااوق الساامعية وحااامض الجبرليااك ومعااامالت التااداخل ف ا محتااو
ا وراق من البروتينات الكلية (.)%
Table (2): the effect of intensity and periods of ultrasonic waves and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of the leaves of the total protein (%).
فتر
شد الموجات
الموجات
الصوتية
(دقي ة)
(كيلوهرتز)
Period
The intensity of
ultrasonic
ultrasound
)(Min
)(KHz
Control
15
20
30
45
Control
15
40
30
45
متوس حامض الجبرليك
Average gibberellic acid
التداخل بين شد
الموجات وحامض
20
الجبرليك
intensity of
ultrasound
40
& gibberellic
acid
التداخل ين فترات
Control
الموجات وتراكيز
حامض الجبرليك
15
periods of
ultrasonic
&
30
gibberellic acid
45
concentrations

تركيز حامض الجبرليك (ملغم .لتر)1-
)Focus gibberellic acid (mg. l -1
Control

التداخل بين
شد وفتر
الموجات
&intensity
Period of
Ultrasonic
2.39 a b
1.86 b
2.20 a b
2.65 a b
2.39 a b
2.51 a b
2.54 a b
2.98 a

متوس ات
شد الموجات
Average
intensity
ultrasonic

100

200

1.65 c d
1.32 d
1.32 d
1.22 d
1.65 c d
1.73 c d
1.73 c d
1.93 b – d

2.12 a –d
2.34 a – d
2.34 a – d
2.75 a – d
2.12 a – d
3.06 a – d
2.85 a – d
3.26 a – c

3.40 a – c
1.39 b – d
2.95 a – d
3.97 a
3.40 a – c
2.75 a – d
3.06 a – d
3.77 a b

1.57 c

2.60 b

3.15 a

1.38 d

2.39 b c

3.06 a b

1.76 c d

2.82 a b

3.24 a

متوس ات فترات
الموجات
Periods average
Ultrasonic waves

1.65 d

2.12 c d

3.40 a b

2.39 a

1.52 d

2.70 a – d

2.34 b – d

2.19 a

1.52 d

2.59 b – d

3.00 a – c

2.37 a

1.57 d

3.00 a – c

3.87 a

2.81 a

*

2.27 a

2.61 a

* المتوس ات الت تشترك بنفس ا حرف للعوامل المفارد وتاداخالتها ل تختلاف معنوياا ً فيماا بينهاا حساب اختباار دنكان متعادد الحادود عناد مساتو
احتمال .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.
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الجاادول ( :)3تااأثير شاادد وفتاارات الموجااات الصااوتية فااوق الساامعية وحااامض الجبرليااك ومعااامالت التااداخل ف ا محتااو
ا وراق الجافة من الفينولت الكلية (ملغم .غم 1-وزن جاف).
Table (3): The effect of intensity and periods of ultrasonic waves and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of dry leaves of total phenols (mg. g -1 dry
weight).
فتر
شد الموجات
الموجات
الصوتية
(دقي ة)
(كيلوهرتز)
Period
The intensity of
ultrasonic
ultrasound
)(Min
)(KHz
Control
15
20
30
45
Control
15
40
30
45
متوس حامض الجبرليك
Average gibberellic acid
التداخل بين شد
وحامض
الموجات
20
الجبرليك
intensity of
ultrasound
40
& gibberellic acid
التداخل ين فترات
Control
الموجات وتراكيز
حامض الجبرليك
15
periods of
& ultrasonic
30
gibberellic acid
45
concentrations

تركيز حامض الجبرليك (ملغم .لتر)0-
)Focus gibberellic acid (mg. l -1

Control

التداخل بين
شد وفتر
الموجات
& intensity
Period of
Ultrasonic
4.32 a b
3.93 b
3.92 b
4.02 a b
4.32 a b
4.71 a
4.55 a b
4.31 a b

متوس ات
شد الموجات
Average
intensity
ultrasonic

100

200

3.97 b
3.68 b
3.77 b
4.27 a b
3.97 b
4.37 a b
4.14 a b
4.43 a b

4.05 a b
3.69 b
3.81 b
3.69 b
4.05 a b
4.79 a b
4.08 b
3.75 b

4.93 a b
4.43 a b
4.17 a b
4.11 a b
4.93 a b
4.97 a b
5.43 a
4.74 a b

4.08 b

3.99 b

4.71 a

3.92 b

3.81 b

4.41 b

4.23 b

4.16 b

4.02 a

3.97 b c

4.05 a – c

4.93 a

4.32 a

4.02 a – c

4.24 a – c

4.70 ab

4.32 a

3.96 b c

3.94 b c

4.80 ab

4.23 a

4.35 a – c

3.72 c

4.43 a – c

4.16 a

*

4.05 b

4.47 a

متوس ات فترات
الموجات
Periods average
Ultrasonic waves

* المتوس ات الت تشترك بنفس ا حرف للعوامل المفارد وتاداخالتها ل تختلاف معنوياا ً فيماا بينهاا حساب اختباار دنكان متعادد الحادود عناد مساتو
احتمال 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.

يالحظ من نتائج الجدول ( )4وجود فروقات معنوية ف صافة محتاو أوراق الشاتالت مان الكلوروفيال الكلا عناد
تعريض بذورها الل شدات مختلفة من الموجات الصوتية فوق السمعية اذ أع ت معاملة البذور بشاد  40كيلاوهرتز أعلال
معدل بلغ  0.55ملغم والت تفوقت معنويا ً علل معاملة البذور بشد تردد  20كيلاوهرتز التا أع ات أقال معادل بلاغ 0.48
ملغم وسببت فترات التعريض الل الموجات الصوتية فوق السمعية  30و 45دقي ة زياد معنوية ف هاذه الصافة قياساا ً الال
معاملة الم ارنة اذ بلغت معدلتها علل التوال  0.57و  0.53ملغام فا حاين أع ات معاملاة الم ارناة أقال معادل بلاغ 0.46
ملغم ،وتشير البيانات الال ان اساتخدام حاامض الجبرلياك بتركياز 100و 200ملغام .لتار 1-لام ياؤدي الال زيااد معنوياة فا
محتو الوراق من الكلوروفيل الكل قياسا ً الل معاملة الم ارنة .وتشير بيانات التداخل الثنائ بين العوامل المدروسة الال
ان بعااض معااامالت التااداخل بااين شااد الموجااات الصااوتية فااوق الساامعية وفتراتهااا قااد أدت الاال حصااول زياااد معنويااة فا
محتو ا وراق الر بة من الكلوروفيل الكل إذ أدت معاملة البذور بشد  40كيلوهرتز لمد  30دقي ة الال حصاول أعلال
زياد بلغت  0.62ملغم وبنسبة زياد قدرها  % 34.78قياساا الال معاملاة الم ارناة التا أع ات محتاو بلاغ  0.46ملغام،
وأدت معاملاة تعاريض البااذور لشادد الموجااات الصاوتية فاوق الساامعية وحاامض الجبرليااك الال اختالفاات معنويااة فا هااذه
الصفة إذ أع ت المعاملة بشد تردد  40كيلوهرتز وتركيز 100ملغام .لتار 1-حاامض الجبرلياك أعلال زيااد معنوياة بلغات
 0.57ملغم قياسا الل معاملة شد الموجات الصوتية فوق السمعية بشد قدرها  20كيلوهرتز مع حامض الجبرلياك بتركياز
صفر و  100ملغم .لتر 1-الت أع ات أدنال معادل بلاغ علال التاوال  0.45و 0.44ملغام ،كاذلك يت اع مان الجادول تفاوق
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أوراق الشتالت المعر ة بذورها الال فتار  45دقي اة للموجاات الصاوتية فاوق السامعية وحاامض الجبرلياك بتركياز 100
ملغم .لتر 1-معنويا ً ف صفة محتو ا وراق ال رياة مان كلوروفيال الكلا اذ أع ات أعلال معادل بلاغ  0.59ملغام وبنسابة
زياد قدرها  % 37.20عن معاملة البذور لماد صافر دقي اة بالموجاات الصاوتية فاوق السامعية وحاامض الجبرلياك تركياز
 100ملغاام .لتاار1-التا أع اات أوراق شااتالتها أقاال معاادل بلااغ  0.43ملغاام ،ويالحااظ ماان نتااائج التااداخل الثالثا للمعااامالت
1المدروسة ان المعاملة بشاد تاردد  40كيلاوهرتز لماد  30دقي اة متداخلاة ماع حاامض الجبرلياك تركياز صافر ملغام .لتار
سببت زياد معنوية ف هذه الصافة بمعادل بلاغ  0.66ملغام وبنسابة زيااد  % 40.42قياساا ً الال معاملاة الم ارناة التا بلاغ
معدلها  0.47ملغم ف حين أع ت معاملة البذور بشد  20كيلوهرتز لمد  15دقي ة متداخلة مع حامض الجبرلياك بتركياز
 100ملغم .لتر 1-أقل معدل بلغ  0.27ملغم.
الجاادول ( :)4تااأثير شاادد وفتاارات الموجااات الصااوتية فااوق الساامعية وحااامض الجبرليااك ومعااامالت التااداخل فا محتااو
ا وراق ال رية من الكلوروفيل الكل (ملغم .غم 1-وزن ر ب).
Table (4): The effect of intensity and periods of ultrasonic waves and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of the tender leaves of the total chlorophyll
(mg. g-1 wet weight).
فتر
شد الموجات
الموجات
الصوتية (كيلوهرتز)
(دقي ة)
The intensity of
Period
ultrasound
ultrasonic
)(KHz
)(Min
Control
15
20
30
45
Control
15
40
30
45
متوس حامض الجبرليك
Average gibberellic acid
التداخل بين شد
الموجات وحامض
20
الجبرليك
intensity of
& ultrasound
40
gibberellic acid
التداخل ين فترات
Control
الموجات وتراكيز
15
حامض الجبرليك
periods of
30
& ultrasonic
gibberellic acid
45
concentrations

تركيز حامض الجبرليك (ملغم .لتر)0-
)Focus gibberellic acid (mg. l -1
100

200

Control

0.43 b – d
0.27 c
0.53 a – c
0.55 a b
0.43 b – d
0.60 a b
0.62 a b
0.62 a b

0.48 a – c
0.55 a – c
0.57 a b
0.56 a b
0.48 a – c
0.48 a – c
0.58 a b
0.60 a b

0.50 a

0.50 a

0.54 a

*

0.47 a - c
0.50 a – c
0.50 a – c
0.34 c d
0.47 a – c
0.58 a b
0.66 a
0.54 a – c

التداخل بين
شد وفتر
الموجات
& intensity
Period of
Ultrasonic
0.46 c d
0.44 d
0.53 a – d
0.49 b – d
0.46 c d
0.55 a – c
0.62 a
0.58 a b

متوس ات شد
الموجات
Average
intensity
ultrasonic

0.48 b

0.55 a

0.45 b c

0.44 c

0.54 a b

0.56 a

0.57 a

0.53 a - c

متوس ات فترات
الموجات
Periods average
Ultrasonic waves

0.47 a – d

0.43 d

0.48 a - d

0.46 c

0.54 a – d

0.43 c d

0.51 a – d

0.50 b c

0.58 a – c

0.57 a - c

0.58 a - c

0.57 a

0.44 b – d

0.59 a

0.58 a b

0.53 a b

* المتوس ات الت تشترك بنفس ا حرف للعوامل المفارد وتاداخالتها ل تختلاف معنوياا ً فيماا بينهاا حساب اختباار دنكان متعادد الحادود عناد مساتو
احتمال .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.

تبين نتائج الجدول ( )5إن زياد شد الموجات الصوتية فوق السمعية الل  61كيلوهرتز أدت الل زياد معنوية فا
محتو ا وراق من عنصر البوتاسيوم بلغ  %1824وتفوقت معنويا ً علل معاملة تعريض البذور بشاد  21كيلاوهرتز التا
اع ت معدل بلغ  ،%18.4وساببت جمياع فتارات التعاريض الال الموجاات الصاوتية فاوق السامعية زيااد معنوياة فا هاذه
الصفة قياسا ً الل معاملة الم ارنة إذ سجل أعلل معدل بلغ  %182.عند معاملة البذور لماد  05دقي اة وبنسابة زيااد قادرها
 %0.854قياسا ً الل معاملاة الم ارناة التا أع ات أدنال معادل بلاغ  ،%18.6وأشاارت البياناات الال تفاوق معاملاة الباذور

190

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (2102 )2

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (2) 2102

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

بحامض الجبرليك تركيز 011ملغم .لتر 0-معنويا ف هاذه الصافة  %1822قياساا ً الال معاملاة الم ارناة ف ا والتا أع ات
أقل معدل بلغ  .%18.9وتشير بيانات التداخل الثناائ الال ان بعاض معاامالت التاداخل باين شاد الموجاات الصاوتية فاوق
السمعية ومدد التعريض قد أدت الل زياد معنوية فا محتاو ا وراق مان عنصار البوتاسايوم ف اد أع ات معاملاة الباذور
بشااد  61كيلااوهرتز لمااد  05و 21دقي ااة أعلاال معاادل بلااغ  %1890لكاال ماانهم وبنساابة زياااد قاادرها  %2289.قياسااا الاال
معاملة الم ارنة الت أع ت أقل محتو بلغ  ،%18.6وأدت جميع معامالت التاداخل باين تعاريض الباذور لشاد الموجاات
الصوتية فوق السمعية وحاامض الجبرلياك الال اع ااء زيااد معنوياة فا هاذه الصافة قياساا ً الال معاملاة الم ارناة وساجلت
المعاملة بشد  61كيلوهرتز متداخلة مع جميع تراكياز حاامض الجبرلياك أعلال معادلت لهاذه الصافة قياساا الال الشاد 21
كيلوهرتز متداخلة مع حامض الجبرليك تركيز صفر ملغم .لتر 0-الت أع ت أدنل معدل بلغ  ،%18.0كذلك يبين الجدول
تفوق الشتالت المعر ة بذورها الل فتر  05دقي ة للموجات الصوتية فوق السمعية وحامض الجبرليك تركيز صفر ملغم.
لتر 0-معنويا ً ف هذه الصفة علل البذور غير المعاملة اذ أع ت أعلل معدل بلغ  %1829وبنسابة زيااد قادرها %60824
عن معاملة الم ارنة ويالحظ من نتائج التداخل الثالث للمعامالت المدروسة ان المعاملة بالموجاات الصاوتية فاوق السامعية
بشااد  61كيلااوهرتز لمااد  05دقي ااة وحااامض الجبرليااك تركيااز صاافر ملغاام .لتاار 0-سااببت زياااد معنويااة ف ا هااذه الصاافة
وبمعدل بلغ  %1892قياسا ً الل معاملة الم ارنة الت أع ت أقل معدل بلغ .%1845
الجدول ( :)5تأثير شدد وفترات الموجات الصوتية فوق السمعية وحامض الجبرليك ومعامالت التداخل ف محتاو أوراق
الصنوبر الحلب من عنصر البوتاسيوم (.)%
Table (5): The effect of intensity and periods of ultrasonic waves and gibberellic acid and
transactions overlap in the content of Pinus halepensis Mill. leaves of the element
potassium (%).
فتر
شد الموجات
الموجات
الصوتية
(دقي ة)
(كيلوهرتز)
Period
The intensity of
ultrasonic
ultrasound
)(Min
)(KHz
Control
15
20
30
45
Control
15
40
30
45
متوس حامض الجبرليك
Average gibberellic acid

تركيز حامض الجبرليك (ملغم .لتر)0-
)Focus gibberellic acid (mg. l -1
100

200

Control
0.65 h
0.79 d – g
0.70 f – h
0.73 e – h
0.65 h
0.98 a
0.96 a b
0.85 b – e

0.78 d – g
0.85 b – e
0.77 d – g
0.82 c – f
0.78 c – g
0.88 a – d
0.92 a – c
0.86 a – d

0.79 d – g
0.83 c – f
0.79 c – g
0.69 g h
0.79 c – g
0.88 a – d
0.86 a – d
0.89 a – d

0.79 b

0.83 a

0.81 a b

*

التداخل بين
شد وفتر
الموجات
& intensity
Period of
Ultrasonic
0.74 c
0.82 b
0.76 c
0.74 c
0.74 c
0.91 a
0.91 a
0.87 a b

متوس ات شد
الموجات
Average
intensity
ultrasonic

0.76 b

0.86 a

التداخل بين شد
الموجات وحامض
الجبرليك
intensity of ultrasound
0.85 a
0.86 a
0.86 a
40
& gibberellic acid
التداخل ين فترات الموجات
0.74 c
0.79 b
0.78 b
0.65 c
Control
وتراكيز حامض الجبرليك
0.87 a
0.85 a b
0.87 a b
0.89 a
15
& periods of ultrasonic
0.83 a b
0.83 a b
0.85 a b
0.83 a b
30
gibberellic acid
0.81 b
0.79 b
0.84 a b
0.79 b
45
concentrations
ً
* المتوس ات الت تشترك بنفس ا حرف للعوامل المفرد وتداخالتها ل تختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتمال .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.

20

0.72 c

0.80 a b
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0.77 b

متوس ات فترات
الموجات
Periods average
Ultrasonic waves
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وماان مراجعااة البيانااات ف ا الجااداول ( 3و  4و  )5نالحااظ أن تعااريض البااذور لشااد  40كيلااوهرتز ماان الموجااات
الصوتية فوق السمعية أدت الل أحدا زياد معنوية ف محتو ا وراق من الفينولت الكلية والكلوروفيل الكل و عنصر
البوتاسيوم وسببت جميع فتارات تعاريض الباذور للموجاات الصاوتية فاوق السامعية قياساا ً الال معاملاة الم ارناة فا احادا
زياد معنوية ف محتو ا وراق من الكربوهيدرات الكلية والكلوروفيل الكل وعنصر البوتاسيوم الجداول ( 1و  4و ،)5
قد يعود سبب ردود أفعال الشتالت البيوكيميائية الل زياد نشا بعض أنزيمات التحليل الماائ كاأنزيم ا ماايليز والاليبياز،
ويظهر بان تاأثير الموجاات الصاوتية فاوق السامعية هاو شابيه بعمال منظماات النماو النباتياة ( Babuو )2012 ،Swamy
وبالتال يرجع سبب زياد معظم الصفات الكيميائية المدروسة الل زياد الفعالياات الحيوياة وا نزيمياة داخال الخلياة والتا
تنعكس علل زياد نشا الهرمونات النباتية المحفز مثل الجبرينات وغيرها من المستح رات الكيميائية وقد يعاود السابب
الل قو ونشا النمو الخ ري ف الشتالت الناتجة من البذور المعر ة للموجاات الصاوتية فاوق السامعية وبالتاال زيااد
كفاء العمليات ا ي ية ف النبات من خالل تنشي عملية التمثيال الكرباون أو زيااد معادل امتصااص العناصار الغذائياة،
وقد أكد زين العابدين ( )2011انخفاض نسبة النشا ف حين حن ة الترتيكيل وزياد ارتفاع نشا وفعالية أنازيم ا ميلياز
بفعل معالجة ال حين بالموجات الصاوتية فاوق السامعية ،وذكار  Joersboو  )1991( Brunstedtان الموجاات الصاوتية
فوق السمعية المعتدلة أثرت ف تكوين البروتين ف الخلياة النباتياة والبروتوبالسات ،كماا أكاد  babuو )2012( Swamy
ان تعريض بذور المااي للفتارات  15و  30و 60دقي اة أد الال زيااد معادلت التركياب ال اوئ ومحتاو ا وراق مان
الكلوروفيل الكل والبروتينات وزياد نشا الحماض المينية.
ومن دراسة تأثير تراكيز حامض الجبرليك بشكل منفرد ف الصفات الكيميائية المدروسة يالحاظ أنهاا أثارت بشاكل
معنوي ف محتاو ا وراق مان الكربوهيادرات والبروتيناات والفيناولت الكلياة ومحتاو ا وراق مان عنصار البوتاسايوم
الجداول ( 1و  2و  3و  )5قياسا ً الل معاملة الم ارنة ويعز ذلك بشكل عام الال دور حاامض الجبرلياك الفسايولوج فا
عملية امتصاص العناصر الغذائية وتوزيعها ف النبات ( Bukovacو  )1958 ،Wittwerوهاذا ينساجم ماع (،Thomas
 )2004الذي توصل الل أن حامض الجبرليك يحفز تكوين  mRNAالذي يؤدي الل بنااء البروتيناات ،وأن زيااد محتاو
ا وراق من الكربوهيادرات الذائباة ربماا يعاود الال دوره فا تحفياز أنازيم الفاا اماايليز الاذي يعمال علال تحويال النشاا الال
سكريات بسي ة (صدق  )1999 ،وأن زياد البروتينات والفينولت الكلية قد تكون بسبب تأثير حامض الجبرليك ف زياد
عاادد الرايبوسااومات (محمااد )1982 ،وبالتااال زياااد ا حماااض ا مينيااة والبااروتين ف ا النبااات وهااذا يتماشاال مااع (Radi
وآخرون ) 2006 ،وان زياد محتو البوتاسيوم ف ا وراق يعاز الال دور حاامض الجبرلياك فا تنشاي عملياات النماو
الذي يت لب امتصاص العناصار الغذائياة مماا أد الال زيااد تركياز البوتاسايوم فا ا وراق والاذي سااهم فا رفاع كفااء
البناء ال وئ وزياد تكاوين الماواد الغذائياة ( Rahmanو آخارون )2004 ،والتا انعكسات أثااره علال معظام الفعالياات
الحيوية ف النبات بما ف ذلك زياد البروتينات والكربوهيدرات والفينولت.
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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 phenols and chlorophyll total and
potassium have increased significantly when treating the seeds by 20 kHz ultrasound waves in
comparison to that of 40 kHz. from these results of the chemical analysis. one can note that all
periods of ultrasound waves caused a significant increase in the leaves content of the total
carbohydrates. potassium and calcium compared to control treatment. the findings suggest
that the treatment of seed immersion with Gibberellic acid solution at 100 and 200 mg. L-1
concentrations led to a significant increase in the leaves content of the total protein. while a
200 mg. L-1 concentration caused a significant increase in the leaves content of carbohydrates
and total phenols in comparison to control treatment. A 100 mg. L-1 concentration led to a
significant increase in the leaves content of potassium in comparison to control treatment.
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Anonymous, (1973). An International Source Book Of Irrigation, Drainage and Salinity.
Anonymous, (2001). Statistical Analysis System, Users Guide. SAS institute. Inc. Cary, N. C.
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