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 الخالصة

لشددد تيدار ومددد مختلادة التادو   .Pinus brutia Ten  أظهرت نتائج تعريض بذور الصنوبر البروتي

أمبيدر فدي  6أمبير في )القطر وعدد األفرع ووزن المجمدوع الخردري الرطدا والجداؾ(  و 4المعنوي للشدة 

دقائ   6أمبير في طول السا   اما مدد التعرض للتيار الكهربائي فقد تاوقت معنويا المدة  01نسبة النجاة ٪ و
ووزن المجموع الخرري الرطا والجداؾ( كمدا تاوقدت معنويدا المددة في )نسبة النجاة ٪ وطول وقطر السا  

دقددائ  فددي عدددد اوفددرع  وبخصددوص تددالير معددامالت التددداخل اللنددائي فقددد الددر تعددريض البددذور للتددداخل  4

دقيقددددة الدددد  التاددددو  المعنددددوي لنسددددبة النجدددداة ٪ بالقيدددداس لمعاملددددة المقارنددددة  كمددددا أدت معاملددددة 2×أمبيددددر6

زيادة المعنوية لطول السا  وعدد اوفرع للشدتالت بالقيداس الد  معاملدة المقارندة  فدي دقائ  ال  ال4×أمبير01

دقيقددة بطعطدداب أكبددر قطددر للسددا  الددرئيس  كمددا تاددو  معنويددا ناددس  8×أمبيددر 4حددين تاددو  معنويددا التددداخل 

قيقة د6× أمبير4دقيقةعل  التوالي بطعطاب أعل  معدل وزن للمجموع الخرري الرطا و8و 6× أمبير4التيار
للجاؾ بالنظر لمعاملة المقارنة التي أعطت أقل القيم  ودلدت النتدائج علد  ان المعاملدة بالتيدار الكهربدائي أدت 

 ال  تحسين بعض صاات النمو الخرري ونسبة النجاة للشتالت 

 .Pinus brutia Tenكلمات دالة: التيار الكهربائي  شدة التيار  مدة التعرض للتيار  الصنوبر البروتي 
 

   01/08/8101وقبوله  02/3/8106تاريخ تسلم البحث 

 المقدمة

    مددن اشددجار الؽابددات وينتمددي الدد  جددنس الصددنوبر   .Pinus brutia Tenيعددد الصددنوبر البروتددي
Pinus L.   الذي يعود ال  العائلة الصدنوبريةPinaceae ينتشدر فدي العدرا  بشدكل ؼابدات طبيعيدة بمسداحة  

( ألددؾ كددم82تزيددد علدد  )
8
تمتددد مددا بددين منطقددة زاويتدده وأتددرود فددي محافظددة دصددور  تعددد شددجرة الصددنوبر  

البروتدي مدن اوشدجار ذات اوصميدة اوقتصدادية ولهدا قيمددة تجاريدة فدي انتدا  الخشدا ذات المواصداات الجيدددة 

اط  والمواد الكيميائية المختلاة واألصماغ ويؽرس في اوراري الاقيرة في المنداط  الشدمالية وكليدر مدن المند

الوسط  في العرا  إذ له القابلية للنمو في درجدات الحدرارة المختلادة والمنخاردة ويعدد مدن اوندواع المقاومدة 

(  كما يساصم بالتوازن البيئي للمنطقة التي تنتشر فيهدا 8118والنحال   0313للجااؾ  ومحبة للروب  )داؤد  

( ونتيجددددة للتطددددور الحردددداري 8113واخددددرون   Vallet( و)Malkh  8110فرددددال عددددن خشددددبه اللمددددين )
والصناعي السدري  وازديداد عددد سدكان العدالم وخسدارة العدالم لكليدر مدن مسداحات الؽابدات سدنويا لدذا اتجهدت 
اونظار ال  البحث عن الوسائل الكايلة التي تؤدي ال  انتا  شتالت ؼاباتية من اونواع البطيئة النمدو فدي مددة 

ور واسدتخدامها فدي انشداب المشداجر الديميدة واوروائيدة  وذلدر زمنية قصيرة وبمجمدوع خردري وجدذري متطد

(  وقدد اعتمدددت تقنيدات عديددة منددذ القددم  وتبدين حددديلا ان 8113لتقصدير دورة القطد  وزيدادة اونتددا  )قاسدم  
اخراع اوجزاب النباتية او مزارعها النسيجية ألنواع من المعامالت الايزيائية لإلفادة منهدا بصدورة مباشدرة او 

من ظروفها متمللة في معاملة مجامي  كبيرة من خالياصدا انهدا حققدت نتدائج تتادو  علد  نظيراتهدا مدن التقنيدات 

(  ومدددن امللتهددددا المعاملدددة الكهربائيدددة بصدددديؽة الدددومض الكهربددددائي Venkatteshwarlu  8112التقليديدددة )
مدن النباتدات لسدهولة تنايددذصا )الصددمة الكهربائيدة أو الصدع  الكهربدائي( التدي وجددت لهدا تطبيقدات فدي عديدد 

وانخااض الكهربائية أو الصدع  الكهربدائي( التدي وجددت لهدا تطبيقدات فدي عديدد مدن النباتدات لسدهولة تنايدذصا 

وانخااض كلاتهدا وتعددد وظائاهدا واسدتخدامها اعمدن علد  الصدحة والبيئدة لتنشديط عمليدات النمدو والتطدور فدي 

ونسجة النباتيدة للدومض الكهربدائي تقنيدة فعالدة مدن حيدث كاابتهدا ( ويعد تعريض ا8111النباتات )البرزنجي  
بالمقارنددة مددد  مليالتهدددا مدددن المعدددامالت الايزيائيدددة اوخدددر  كالمعاملدددة الحراريدددة والموجدددات فدددو  السدددمعية 

(  وقدددد وجدددد كدددذلر Lebovka  8112و Vorobievوالمؽناطيسدددية كونهدددا طريقدددة تمتددداز بكاابتهدددا العاليدددة )

(Kozhevnikova وStank  0344 ان تعدددريض بدددذور الدددذرة الصددداراب الددد  تيدددار كهربدددائي متنددداوا )AC 

%( وزيدادة فدي المسداحة الورقيدة والتبكيدر فدي نردج المحصدول   81-01سبا زيادة في حاصل البذور بلػ )
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% وحاصدل 32-27( حصول زيادة لابتدة فدي محصدول الحنطدة بمقددار2001aكما اكد )الساصوكي والسباصي 

%( والد  زيدادة وزن الحبدوا عندد تعدريض بدذور الشدعير 6332لمحصول الشعير بمعددل )مجموع الخرري 

( دقائ  عل  التوالي قبل زراعتهما كما وجد حصول زيادة في الجيدل 6و 4والحنطة ال  تيار متناوا لمدتي )

النمدو  اد  الد  اوسدراع بابنبدات و AC%( وان اسدتخدام تيدار كهربدائي متنداوا  62اللالث للحنطة بمعدل )

الجافدة او   Carr. Pinus tabulaeformis( ان معاملدة بدذور الصدنوبر 8116وآخدرون   Guiوقدد وجدد )

( دقائ  أدت ال  التحسين المبكدر فدي كدل مدن 01الرطبة بالتيار الكهربائي بشدة خمسمائة كيلو فولت/م لمدة )
ة مددن تطددور نمددو الشددتالت بعددادة اونبددات والتطددور الجددذري خددالل المراحددل اوبتدائيددة والمتوسددطة واوخيددر

( أن للصدع  الكهربدائي بالتيددار 8113التشدجير عدن طريد  النلدر الجددوي فدي الصدين  ووجدد )أمددين وآخدرون 

المسدتنبتة والشددتالت لنبدات المنلددور تداليرا ايجابيددا علد  تحسددين  ( بشددات ومدددد مختلادة للبددذورACالمتنداوا )

( مدن Winter 8100المعرردة للصدع  الكهربدائي  وتمكدن )النمو الخرري والزصري مقارندة بالبدذور ؼيدر 
تحسدين البطاطدا بتدالير الدومض الكهربددائي مدن خدالل تحسدين اطدال  الجزيئددات الكبيدرة وكدذلر الصدؽيرة مددن 

  ونقددص جزيئددات السددكر مددن خاليددا البطاطددا مددن الددذي ازدادت قابليتدده علدد  النرددو  خاليددا الؽشدداب الخلددوي

الؽشاب بينمدا ازداد التوصديل بعدد الدومض الكهربدائي والؽمدر  بائي وبالتالي نااذيةاونتقال بتالير الومض الكهر

كنتيجدة لمعاملدة الدومض الكهربدائي  فدي حدين حصدل  Naclفي كلوريدد الصدوديوم وصدذا يوردا زيدادة نااذيدة 

(Gui   أنه من خالل معاملة البذور8103وآخرون )  بدذور ألنواع مختلاة من اشجار الؽابدات  السداكنة ومنهدا

( دقدائ  01كيلو فولت/م لمدة ) 211 الصنوبر بالومض الكهربائي بعد نقعها مسبقا في حامض الجبرلير بتيار

( جزب بالمليون جبرلين من تحسين اونبات وارتاداع الشدتلة وطدول الجدذر خدالل 011-21للبذور المنقوعة بـ )

( ان معاملة بذور الصنوبر الحلبدي 8103فترات مراحل تطور الشتلة وصذا ينسجم م  ما حصل عليه شريؾ )

Pinus halepensis Mill.  بشدة الصع  الكهربائي  وؼمدر البدذور بمحلدول حدامض الجبرليدر الد  احدداث
زيادة معنوية في قيم بعض صاات النمو الخرري والجذري للشتالت قياسا ال  معاملة المقارنة  ولعدم وجدود 

الصدنوبر البروتدي فدي العدرا  فبادرندا  بهدذا الدراسدة لمعرفدة دراسات عل  استخدام الومض الكهربائي علد  

تدالير شددة ومددة التعددرض للتيدار الكهربدائي فددي نمدو وتطدور شددتالت الصدنوبر مدن خددالل دراسدة نسدبة النجدداة 

 وبعض الصاات المورفولوجية للشتالت  

 مواد البحث وطرائقه

الزراعة والؽابات / جامعة الموصل للاترة من ناذ البحث في الظلة الخشبية التابعة لقسم الؽابات / كلية 

          إذ تددددم الحصددددول علدددد  بددددذور الصددددنوبر البروتددددي8103ولؽايددددة تشددددرين اللدددداني  8108منتصددددؾ ايلددددول 

Pinus brutia Ten.    من زاويته في محافظة دصدور وجمعدت مدن اشدجار منطقدة واحددة متقاربدة المسدافات
ة والمشددوصة وانتخداا البدذور المتجانسددة الحجدم والددوزن لدم قسددمت وتدم تنظياهدا مددن الشدوائا والبددذور الاارؼد

( بذرة  بورقدة السديلوفان الملقدا ونقعدت فدي محلدول 41البذور ال  مجامي  وؼلات كل مجموعة حاوية عل  )

%( لمدة لالث ساعات للسما  بنااذ المحلول داخل النسيج النباتي )نسيج البدذرة( لزيدادة 0كلوريد الصوديوم )

( سدم مدن خدالل 82×31×001الكهربائي المسلط عليده عندد وردعه فدي حدوض زجداجي ذو أبعداد ) التوصيل
جهداز تدم تصددنيعه لهدذا الؽدرض يتكددون مدن قطبدين مددن الكداربون مربدوطين بسددلكين موصدلين بتيدار كهربددائي 

(V220 /AC  ( داخدل الحددوض لزيدادة مسدداحة التمدداس بدين المحلددول الملحددي وقطبدي الكدداربون )السدداصوكي

لربط شدة التيار والاولتية الداخلة للجهاز وذلر بتقريا القطبين مدن   Clamp meter( باستخدام جهاز0338
بعرهما حيث تزداد األمبيريدة أو ابعدادا لتقليدل األمبيريدة  ومحدرار لقيداس درجدة حدرارة المحلدول ولدم اردافة 

( 31محلول الملحي أقدل مدن )قط  من الللج بصورة مستمرة خالل فترة الومض للحااظ عل  درجة حرارة ال

م
º
( م8±  82بحدود ) 

º
 (  ناذ البحث بتجربة عاملية : 8101لحااظ عل  حيوية البذور )السامرائي   

 ( أمبير 01و 2و 4و 6و 1العامل اوول: شدة التيار الكهربائي بخمس شدات )

( دقيقة وقد عدت معاملة المقارنة 2و 4و 6و 8)والعامل اللاني: المدد الزمنية للتيار الكهربائي باربعة فترات 
 )البذور ؼير المعاملة بالومض كهربائي(  

حيث اجريت عليها كافة العمليات السابقة عدا استخدام التيار الكهربائي )صار( امبير وبعد اونتهاب من عمليدة 

ري لمددة لدالث سداعات التعرض للتيار الكهربائي لكل معاملة تدم ورد  البدذور فدي إنداب يحتدوي علد  مداب جدا

( لدم زرعدت البدذور المعاملدة وؼيدر 8111لؽسل الملا من النسديج النبداتي لتجندا اوردرار بالبدذور )حسدين  

سدم حاويدة علد  وسدط 01سدم وقطرصدا 31في اكياس )بولي أليلين( طولها  8108المعاملة في منتصؾ ايلول 

% فدي 21فيهدا  لدة الخشدبية نسدبة ابردابةمكون من تربة مزيجيده وبمعددل بدذرة واحددة فدي الكديس داخدل الظ
واستمرت عمليات الخدمدة مدن السدقي والعدز  واودامدة حتد  انتهداب البحدث نهايدة تشدرين مشتل قسم الؽابات  
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فرددال عدن اتبدداع برنددامج وقدائي مددن اوصددابات الاطريدة ووسدديما تلددر المسدببة مددوت البددادرات  8103اللداني 

 مد  المبيدد الاطدري Companionي الوقدائي ذو الاعاليدة طويلدة اومدد المااجئ بخلط المبيد الاطدري والجهداز

SL Kareptanol  مل/لتر عل  التدوالي وبواقد  رشدة كدل اسدبوع ابتدداب مدن بدايدة  0712مل/لتر و 2وبتركيز

يومدا مدن نهايدة شدهر شدباط لتقددم الشدتالت فدي العمدر  81أيلول وانتهاب بنهاية كدانون اوول وبعددصا رشدة كدل 

( 0322مقاومتهددا الطبيعيدددة لإلصددابة لكدددون الصددنوبر البروتددي مدددن اونددواع بطيئدددة النمددو )عبدددد    وزيددادة 

( اذ  بلػ عدد المعامالت 6×2بلالث مكررات لعاملين ) RCBDواستخدم تصميم القطاعات العشوائي الكامل 

( مشداصدة )الدراوي 81( وحدة تجريبية مكونة من )41( معاملة لكل قطاع وبلػ عدد الوحدات التجريبية )81)

 1712( وتددم مقارندة المتوسددطات وفد  اختبددار دنكدن متعدددد الحددود عنددد مسدتو  احتمددال 8111وعبددالعزيز  

(  ودرسدت صداات النمدو الخردري فدي Anonymous  8110للتحليل ابحصدائي ) SASواستعمل البرنامج 
  نهاية تشرين اللاني 

وصدي  8103الصاات عند انتهاب البحث في نهاية تشدرين اللداني  تم قياس صذا : الصفات المدروسة في البحث
 -كما يلي:

 نسبة النجاة )٪(: حسبت النسبة المئوية للنجاة في نهاية البحث ولجمي  المعامالت وحولت تحويال زاويا 

نسبة النجاة )٪(= 
 عدد الشتالت الباقية

العدد الكلي للشتالت المزروعة
   ×011 

ياس طول السا  لكل شتلة بواسطة شريط القياس من نقطة اتصدال السدا  بالجدذر الد  : تم ق (طول السا  )سم

 نهاية القمة النامية للسا  

سم( من نقطة اتصال السا  بالجذر عند سدطا 0قطر السا  الرئيسي )ملم(: تم قياس قطر السا  عل  ارتااع )

 (   Verniaالتربة بواسطة آلة القياس الدقيقة )
 : تم حساا اوفرع في الشتلة الواحدة لجمي  المعامالت  للشتلة عدد اوفرع

 الوزن الرطا للمجموع الخرري )ؼم(: تم حساا وزن المجموع الخرري بميزان حساس بالؽرام 

الدوزن الجدداؾ للمجمدوع الخرددري )ؼددم(: ورد  المجمددوع الخرددري لخمسدة شددتالت فددي كدل وحدددة تجريبيددة 

( لحدين لبدوت الدوزن لدم وزن بميدزان ºم8± 11ة حدرارة )اختيرت عشوائياً في الادرن الكهربدائي بدرجد
 بالؽرام    حساس وسجل الوزن الجاؾ

 النتائج والمناقشة

( وجدود تدالير معندوي لمعدامالت شددة التيدار الكهربدائي فدي 1يترا من الجددول )نسبة النجاة للشتالت )٪(: 
بالتيدار الكهربدائي الد  زيدادة معنويدة فدي نسبة النجاة لبذور اشجار الصنوبر البروتدي إذ أدت البدذور المعاملدة 

%( 427213( أمبيدر وبمعددل بلدػ )6نسبة النجاة وصلت صذا الزيادة ال  اقصاصا عند شدة التيار الكهربدائي )

%( كمدا اختلادت مد  بقيدة المعدامالت ايردا 487833وبذلر اختلات معنويا م  معاملة المقارندة التدي اعطدت )

( دقيقددة 6لير فتدرات التعدريض للتيدار الكهربدائي فقددد تاوقدت مددة التيدار )( ان تددا1كدذلر يتردا مدن الجددول )

 487123و 407113و 487313( دقيقة علد  التدوالي وبلؽدوا )2و 4والتي لم تختلؾ معنويا عن مدتي التيار )

%( وتشددير بيانددات 227123( دقيقددة التددي اعطددت اقددل قيمددة )8%( علد  التددوالي وتاوقددوا علدد  مدددة التيددار )
اللنائي بين العوامل المدروسة ان جمي  معامالت التداخل بين شدة التيار الكهربائي وفتراته أورحت  التداخل

( أمبيدر 6فروقدات معنويدة فدي نسدبة النجداة باسدتلناب معاملدة بدذور الصدنوبر البروتدي بالتيدار الكهربدائي بشددة )

%( عل  التوالي قياسا 427441 و 127861( دقائ  اللتين اعطتا اعل  معدل زيادة معنوية بلؽت )6و 2لمدة )

%( لهذا الصاة  بينت النتائج ان معامالت شدة التيدار الكهربدائي 487838ال   معاملة المقارنة التي اعطت )

( امبيدر 6وفتراته ادت ال  زيادة نسبة النجاة بشكل معنوي عند دراسة كل منها علد  انادراد عندد شددة التيدار )

دقيقة وفي معامالت التداخل قياسا ال  معاملة المقارنة وربما يعود صذا ال  ( 2و 4و 6وعند فترات الومض )
تددالير التيددار الكهربددائي علدد  ميكانيكيددة الجهددد األزمددوزي لنقددل المدداب او نتيجددة تؽيددر فددي فعاليددة اووكسددينات 

يدز وؼيرصدا الد  والجبرلينات نتيجة لزيادة نشداط اونزيمدات ومنهدا انزيمدات محللدة ملدل اندزيم اومدايليز والاليب

( وقدددد يعمددل التيدددار 8103تحويددل الجزيئددات المعقددددة الدد  مكوناتهدددا اوصددلية البسدديطة فدددي البذور)شددريؾ  
الكهربائي عل  كسر اوواصر التي تربط الجزيئدات العردوية وتحريدر الطاقدة الكيميائيدة المخزوندة فيهدا ومدن 

ات وقد و يحتا   ال  فصل اوواصدر بشدكل كامدل لم زيادة الاعاليات الحيوية للنبات مما ينعكس عل  نمو النب

لكي تتحرر الطاقدة بدل ان مجدرد حددوث تؽيدر فدي شدكل اوصدرة او فدي موقعهدا قدد يدؤدي الد  تحريدر بعدض 

الطاقدة المخزوندة فيهدا وان صدذا الطاقدة تتحدرر بشدكل تدددريجي لكدي تسدتايد منهدا الخليدة بشدكل جيدد وتخزينهددا 
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الطاقة دفعة واحدة فانه يؤدي ال  احداث اررار بالؽة وتشويه فدي التركيدا لحين الحاجة اما اذا انطلقت صذا 

(  وصددذا  0334الخلدوي وانتددا  مركبددات جديدددة فدي الخليددة ذات تددالير سددام ممددا يدؤدي الدد  موتهددا )شددرباد  

( انه عند صع  البذور المستنبتة او الشتالت بالصع  الكهربدائي العدالي تسدبا فدي 8111ينسجم م  )حسين  

  Pooleالكلير من البذور المستنبتة والشتالت مباشرة او بعد زراعتها ونموصا باترة قصديرة وكدذلر مد  ) قتل

( ان التحايز الكهربائي لبذور الباقالب قد اد  ال  موت بعض النباتات  ولكن اشترار عدد من العوامل 8101
ادة فددي النمدو بالمقارندة مدد  نمدو نباتددات المشدتركة للنمدو والبيئددة وتدداخلهما مدد  التيدار الكهربدائي ادت الدد  زيد

 المقارنة 

نسبة اونبات )٪( لشتالت تالير شدة التيار الكهربائي ومدد التعرض والتداخل بينهما في  (1الجدول )

  P. brutia         الصنوبر
Table (1) The impact of electrical shock and duration of shock and interaction in the 

survival percentage (%) of P. brutia transplant 

 شدة  التيار الكهربائي )امبير(
Electrical shock (Am.) 

 مدة التعرض للتيار الكهربائي )دقيقة(
Duration of shock (min.) 

 تالير شدة التيار الكهربائي 
Effect of 

electrical shock 8 6 4 2 

 control 487838 cd 487833 cd 487833 cd 487836 cd 487833 bبدون شدة 

6 487833 cd 427441 b 227281 fg 127861 a 427213 a 

4 487613 cd 24726 e-g 407883 c-e 247261 eg 237381 c 

2 627231 n 407061 c-e 427323 bc 267121 g 217418 c 

01 637121 i 427323 bc 417111 d-f 407061 c-e 217244 c 

 تالير مدة التعرض
 للتيار الكهربائي

Effect of duration 

 
227123 b 

 
487313 a 

 
407113 a 

 
487126 a 

 

*
Means of treatments and interaction followed by the same letters had no significant differences 
according to Duncan's

 
Multiple Range Test. 

( وجدود فدر  معندوي بدين شددة التيدار الكهربدائي فدي 2أظهدرت نتدائج الجددول ) طول الساا  الرئيساي )سا (:

( امبيدر اعلد  معددل ورتاداع 01صاة ارتااع الشتالت اذ سجلت معاملة بذور الصدنوبر البروتدي بشددة التيدار )

سددم( والتدي اختلاددت معنويددا مدد  بداقي الشدددد و تاوقددت بقيددة الشددد واختلاددت معنويددا عددن 027444الشدتلة بلددػ )

( دقدائ  6و 4سم(  واعطد  التعدرض الد   التيدار الكهربدائي )037212  معدل بلػ )المقارنة التي اعطت ادن

سددم( علد  التددوالي 017214و  017610اعلد  القديم معنويددة ولدم تختلددؾ صدذا المعددامالت معنويدا فيمددا بينهمدا )

داخل بين سم(  وتشير بيانات الت047331( دقيقة التي اعطت ادن  معدل بلػ )8واختلاتا معنويا م  مدة التيار )
العوامل المدروسة ال  ان معظم معامالت التداخل اللنائي بين شدة التيار وفتراتده قدد ادت الد  حصدول زيدادة 

سم( في 03763معنوية في معدل طول السا  الرئيسي قياسا ال  معاملة المقارنة التي اعطت اقل ارتااع بلػ )
البدددذور الددد   التيدددار الكهربدددائي بشددددة حدددين حصدددلت اقصددد  زيدددادة معنويدددة ورتاددداع الشدددتلة عندددد تعدددريض 

سدم( للمعداملتين علد  التدوالي 037641و 807133دقدائ ( اذ وصدلت الد  ) 2×أمبيدر 6دقدائ  و 4×أمبير01)

 ٪( عل  التوالي قياسا ال  معاملة المقارنة  667311و 227302بنسبة زيادة مقدارصا )
نااذيدة اوؼشددية الخلويدة كمدا اندده سداعد علد  تحويددل قدد يعدود صدذا الدد  ان التيدار الكهربدائي عمددل علد  زيدادة 

المدخرات الؽذائية ال  حالة يسهل اوستاادة منها من قبل النبات وتنشيط التمليل الكاربوني وزيادة نمدو النبدات 

( وقد يدل عل  ان التيار الكهربائي يحاز العمليات الاسلجية  نتيجة لتؽير في فعاليدة اووكسدينات 0333)وليد  
برليندددات فدددي النبدددات او نتيجدددة الجهدددد اوزمدددوزي لنقدددل المددداب وزيدددادة امتصددداص العناصدددر المعدنيددددة والج

(Fensom 0342 كدددالنتروجين الدددذي يددددخل فدددي تركيددددا اوحمددداض اومينيدددة ومنهدددا الحدددامض اومينددددي )

( داخدددل النبددددات IAA( والددددذي يعدددد منشددددا اووكسدددين اندددددول حدددامض الخليددددر )Tryptophan)التربتوفدددان 

( او عنصدر 8111ي ونقسام الخاليا واستطالتها مما يعمدل بالنهايدة علد  زيدادة طدول النبدات )دنالدين الررور
الحديددد الددذي لدده دور مهددم  فددي تكددوين اوحمدداض اومينيددة والبروتينددات واونزيمددات التددي تشددج  علدد  زيددادة 

 8113اوعرجدددي  و 0330اونقسدددامات الخلويدددة واسدددتطالة الخاليدددا فيدددزداد معددددل ارتاددداع النبدددات )عمدددادي 

(عنددد معاملدة بدذور الؽابدات ومنهدا الصدنوبر بالتيددار 8103واخدرون   Guiينسدجم مد  ) ( وصدذا8112وكبوتدة 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 3( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (3)   8102 
 

011 

الكهربائي وحامض الجبرلير اد  ال  تحسين اونبدات وارتاداع الشدتلة خدالل مراحدل تطدور الشدتلة قياسدا الد  

الدذي حصددل علدد  متوسدط ارتادداع بلددػ ( Poole  8101الشدتالت ؼيددر المعررددة للدومض الكهربددائي ومدد  )

سم( في نبات الباقالب المعررة ال  التيار الكهربدائي فدي حدين نباتدات معاملدة المقارندة البداقالب نمدت 02712)

 سم( فقط 0270ال  متوسط ارتااع )

طول السا  )سم( لشتالت  تالير شدة التيار الكهربائي ومدد التعرض والتداخل بينهما في (8الجدول )

 P. brutia         برالصنو

Table (8) The impact of electrical shock and duration of shock and interaction in 
stem length (cm.) of P. brutia transplant 

*
Means of treatments and interaction followed by the same letters had no significant differences 
according to Duncan's

 
Multiple Range Test. 

 

( زيادة معنوية في قطدر السدا  الرئيسدي لشدتالت الصدنوبر 3تظهر نتائج الجدول) قطر السا  الرئيسي )مل (:

رنة ملم( مقا87263( امبير اكبر قطر للسا  )4عند معاملة بذورصا بالومض الكهربائي اذ اعطت شدة التيار )

ملم( في حين ان فترات 87631( امبير)6ملم( والتي لم تختلؾ معنويا عن شدة التيار )87201بمعاملة القياس )

 4( دقيقة لم تختلؾ معنويا فيما بينهما ولكنها كانتا افرل من الاترتين )8و 6التعريض ال  التيار الكهربائي )

( دقدائ  2التوالي وادن  معدل قطر عندد المددة ) ملم( عل 87482و 87448( دقيقة في صذا الصاة وبلؽتا )2و

( دقائ  وتشدير بياندات التدداخل اللندائي الد  ان معظدم 4ملم( والذي لم يختلؾ معنويا عن مدة التيار )87614)
معامالت التعريض للومض الكهربائي وفتراتده قدد ادت الد  حصدول فروقدات معنويدة فدي معددل قطدر السدا  

ملم( 87331و 37036( دقائ  عل  التوالي اعل  معدل بلػ )6و 8×امبير 4ملة )الرئيسي للشتلة واعطت المعا

%(علدد  التددوالي قياسددا الدد  معاملددة المقارنددة التددي 037010% و86730علدد  التددوالي وبنسددبة زيددادة بلؽددت )

 ملم( 87213اعطت )

( امبيددر مدد  زيددادة فتددرات التعددريض الدد  التيددار 01و 2يتبددين ممددا سددب  ان زيددادة شدددة تيددار الددومض الدد  )

( دقائ  اد  ال  تناقص معددل قطدر السدا  الرئيسدي لشدتلة الصدنوبر وقدد يكدون سدبا 2و 4الكهربائي لمدد )
يددد مددن تصددني  األنسددجة ذلددر ان التيددار الكهربددائي مشددابه لتددالير اوشددعة المؤينددة علدد  اووكسددينات التددي تز

المرستمية القمية )البراعم واوورا  الصؽيرة( التدي تعمدل علد  اتدزان اووكسدين فدالجرع العاليدة تزيدد نشداط 

وتقلددل مددن محتددو  اووكسددين ممددا يددؤدي الدد  تلبدديط النمددو  بينمددا الجددرع المنخارددة  (IAA-oxidas)انددزيم 

 ( 0334تحدث تنشيطا للنمو )شرباس  

لة )فرع.شتلةعدد االفرع للشت
-1

( ال  وجدود فدر  معندوي بدين معدامالت شددة التيدار 6تشير نتائج الجدول ) (:

( امبيدر فدي احدداث زيدادة معنويدة فدي صدذا 6و 01و 4الكهربائي فدي عددد اوفدرع  فقدد تميدزت شددات التيدار )

فرع شدتلة (087462و 037823و 037366الصاة بالقياس ال  معاملة المقارنة فقد بلػ معدل عدد اوفرع )
-0

  

فرع شتلة 087821في حين اعطت معاملة القياس )
-0

 4(  كما سببت فترات التعريض ال  التيدار الكهربدائي )

( دقائ  التي اعطت اقل عدد من اوفرع بلػ 2( دقيقة في احداث زيادة معنوية قياسا ال  فترة الومض )8و 6و

فرع شددتلة 087040)
-0

ض معددامالت التددداخل اللنددائي بددين شدددة التيددار (  وتشددير بيانددات التددداخل الدد  ان بعدد

 4×امبيدر 01الكهربائي وفتراته قد ادت ال  حصول زيادة معنوية لعددد اوفدرع فقدد اعطدت معاملدة التدداخل )

فرع شتلة027031دقائ ( اكبر عدد لألفرع )
-0

%( عدن معاملدة القيداس )بددون شددة 837143( وبنسبة زيدادة )

شدة التيار الكهربائي 
 Electrical )امبير(

shock (Am.) 

 مدة التعرض للتيار الكهربائي )دقيقة(
Duration of shock (min.) 

تالير شدة التيار 
 Effect of الكهربائي 

electrical shock 8 6 4 2 

 control 037201 h 037211 h 037233 h 037630 h 037212 dبدون شدة 

6 017403 f 027231 cd 047600 g 037641 b 027128 b 

4 027611 de 027334 de 027214 de 017281 f 027882 b 

2 047311 g 017484 f 017211 f 047142 g 047362 c 

01 047041 g 037016 bc 807133 a 027838 e 027444 a 

 تالير مدة التعرض
 للتيار الكهربائي

Effect of duration 

 
047331 c 

 
017214 a 

 
017610 a 

 
047343 b 
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فرع شدتلة 087831دقدائ ( ) 2×
-0

(  وصنددا يتردا بدان صنددار عالقدة طرديددة بدين ارتاداع السددا  وعددد اوفددرع 

 c8110والسداصوكي   b8110والسداصوكي   a8110وصذا النتيجة و تتماش  م  نتدائج البداحلين )السداصوكي  

( من ان الشتالت المختزلة اورتااع تعطي اعل  معدل للتاري  وربما يعود السبا صنا الد  ان 8111وحسين  
نمدو شددتالت الصدنوبر مددن حيدث عدددد افرعده واسددتجابته للتؽييدر مددن خدالل المددؤلرات الايزيائيدة  وصددذا   طبيعدة

 ( 8111ينسجم م  الباحث )جاسم  
 

لشتالت تالير شدة التيار الكهربائي ومدد التعرض والتداخل بينهما في قطر السا  )ملم(  (3الجدول )

 P. brutiaالصنوبر 
Table (3) The impact of electrical shock and duration of shock and interaction in 

stem diameter (mm.) of P. brutia transplant 

شدة التيار الكهربائي 
 Electrical )امبير(

shock (Am.) 

 مدة التعرض للتيار الكهربائي )دقيقة(
Duration of shock (min.) 

 تالير شدة التيار

 Effect of الكهربائي
electrical shock 8 6 4 2 

 control 87203 f-h 87201 f-h 87201 f-h 87213 f-h 87201 bcبدون شدة
6 87483 c-f 87131 c 87333 h 87812 i 87631 bc 

4 37036 a 87331 b 87103 c 87231 e-g 87263 a 
2 87443 cd 87634 gh 87810 i 87622 gh 87643 c 

01 87020 i 87223 d-g 87114 cd 87463 c-e 87282 b 

 تالير مدة التعرض
 للتيار الكهربائي

Effect of duration 

 
87482 a 

 
87448 a 

 
87214 b 

 
87614 b 

 

*
Means of treatments and interaction followed by the same letters had no significant differences 
according to Duncan's

 
Multiple Range Test. 

 

)فرع  شتلة تالير شدة التيار الكهربائي ومدد التعرض والتداخل بينهما في عدد اوفرع (6الجدول )
-0
) 

 P. brutiaلشتالت الصنوبر 
Table (6) The impact of electrical shock and duration of shock and interaction in 

number of branches (br./p.) of P. brutia transplant 

شدة التيار الكهربائي 
 Electrical )امبير(

shock (Am.) 

 مدة التعرض للتيار الكهربائي )دقيقة(
Duration of shock (min.) 

 تالير شدة التيار
 Effect of الكهربائي

electrical shock 8 6 4 2 

 control 087841 hi 087833 hi 087311 hi 087831 hi 087821 cبدون شدة

6 087233 e-h 087233 de 087141 d-g 087611 g-i 087462 b 

4 037211 c 067866 b 067333 b 007111 j 037366 a 

2 017241 j 087201 f-I 007114 j 087341 hi 007114 d 

01 087033 i 037128 c 027031 a 087200 d-f 037823 a 

 تالير مدة التعرض

 للتيار الكهربائي
Effect of duration 

 
087381 b 

 
087322 a 

 
037083 a 

 
087040 c 

 

*
Means of treatments and interaction followed by the same letters had no significant differences 
according to Duncan's

 
Multiple Range Test. 

فروقددات معنويددة فددي صدداة ( وجددود 2يالحددظ مددن نتددائج الجدددول ) لااو ا الرطاام للمجمااوع الخماار  ) اا (:ا
الوزن الرطا للمجموع الخرري عندد تعدريض بدذورصا الد  شددات مختلادة مدن  التيدار الكهربدائي اذ اعطدت 

( ؼم في حدين اقدل وزن 17233( امبير اعل  وزن رطا للمجموع الخرري بلػ )4معاملة البذور بشدة تيار)

التيدار الكهربدائي فدي حددوث  التعدريض الد وتسببت جميد  فتدرات  (ؼم 67222سجل لمعاملة المقارنة وكان )



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 3( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (3)   8102 
 

013 

( ؼم قياسا ال  مدة 47221( دقائ  اعل  وزن )6تباين معنوي في صذا الصاة  اذ اعطت مدة التعرض التيار)

(ؼم  اما بالنسبة لتالير التداخل بين شدة التيار الكهربائي 67222( دقائ  التي اعطت ادن  معدل بلػ )2التيار )

 4( ؼدم تدم الحصدول عليده مدن معاملدة شددة التيدار )37032( بان اكبدر وزن رطدا )4) وفتراته فيبين الجدول

%( قياسدا الد  معاملدة 227032دقائ ( والتي اختلات معنويا عن باقي المعامالت وبنسبة زيادة ) 6امبير لمدة 

 ؼم( 67226المقارنة التي اعطت اقل وزن رطا)
  

الوزن الرطا للمجموع الخرري  تالير شدة التيار الكهربائي ومدد التعرض والتداخل بينهما في (2الجدول )

 P. brutia)ؼم( لشتالت الصنوبر 
Table (2) The impact of electrical shock and duration of shock and interaction in 

the weight of vegetative system fresh (gm.) of P. brutia transplant 

*
Means of treatments and interaction followed by the same letters had no significant differences 
according to Duncan's

 
Multiple Range Test. 

ان زيادة الوزن الرطا للمجموع الخرري لشدتالت الصدنوبر الناميدة مدن البدذور المعرردة للتيدار الكهربدائي 

بالشتالت النامية مدن البدذور ؼيدر المعرردة للتيدار الكهربدائي ربمدا يعدود الد  الزيدادة الحاصدلة فدي نمدو قياسا 

الشتالت نتيجة ميكانيكية الجهد اوزموزي لنقل الماب وزيادة امتصداص  العناصدر المعدنيدة او نتيجدة تؽيدر فدي 

اصم التيددار الكهربددائي فددي النمددو (  وبدذلر يسددFensom  0342فعاليدة اووكسددينات والجبرلينددات فددي الشددتلة )

للنباتات ومنها التركيدا ( مما يؤدي ال   زيادة كاابة الاعاليات الحياتية 8111الخرري وكبر حجمه )حسين  

( بدان Nelson  8111من لم زيادة الوزن الرطا للمجموع الخرري وصدذا ينطبد  مد  مدا ذكدرا )الروئي و
قبل زراعتها اعط  زيادة في حاصل المجمدوع الخردري بنسدبة معاملة بذور الحنطة بمجال كهربائي متناوا 

(01-31 )% 

( اختالؾ تالير شدة التيدار الكهربدائي فدي الدوزن الجداؾ 4يترا من الجدول ) :(الو ا الخمر  الجاف )  
للمجموع الخرري اذ تسببت جمي  شدات التيار الكهربائي في حدوث تباين معنوي في صذا الصداة قياسدا الد  

أمبيددر بلددػ  4المقارنددة فقددد سدجلت اعلدد  وزن جدداؾ لهدذا الصدداة عنددد معاملدة البددذور مدد  شددة التيددار معاملدة 

( 6(ؼم  في حين إن فترة التعرض للتيدار )07431(ؼم في حين أعطت معاملة المقارنة أدن  معدل )87422)

ر الكهربدائي لمددة (ؼدم والتدي تاوقدت معنويدا علد  معاملدة البدذور بالتيدا87826دقائ  أعطت أعل  وزن جافا )

(ؼم  كما تشير بيانات التداخل اللنائي ال  وجود تباين معنوي 87180( دقائ  التي أعطت أدن  معدل بلػ )2)
بين قيم معددوت تدداخل شددة التيدار الكهربدائي وفتراتده إذ بلدػ أكبدر معددل للدوزن الجداؾ للمجمدوع الخردري 

دقددائ ( وبنسدددبة زيددادة قددددرصا  6أمبيددر لمددددة  4ئي )(ؼددم عنددد معاملدددة البددذور بشددددة التيددار الكهربدددا37083)

 (ؼم 07421دقائ  التي اعطت أدن  معدل بلػ ) 6٪( عن معاملة المقارنة لمدة 22762)

( مدن إن الددومض الكهربددائي )الصددع  الكهربدائي( يسدداصم فددي زيددادة النمددو 8111ينسددجم مدد  )حسددين  وصدذا 
كاربوني وزيدادة كميدة المدواد المصدنعة ومدن لدم زيدادة الخرري وكبر حجمه مما ينعكس عل  زيادة التمليل ال

( عددن 0320واخدرون   Khan-ngernتدراكم المدادة الجافددة الناتجدة عنهددا وصدذا  ينسددجم ايردا مدد  مدا ذكددرا )

٪( عند تعريض نباتاتهدا للتيدار الكهربدائي  ومدن مجمدل نتدائج صدذا 21-81زيادة الوزن الجاؾ للحنطة بنسبة )

( يتردا الددور المعندوي لمعاملدة البدذور بشددة التيدار 4و 2و 6و 3و 8و 0جدداول )الدراسة والمورحة فدي ال

شدة التيار الكهربائي 
 Electrical )امبير(

shock (Am.) 

 مدة التعرض للتيار الكهربائي )دقيقة(
Duration of shock (min.) 

 تالير شدة التيار

 Effect of الكهربائي

electrical shock 8 6 4 2 

 control 67241 k 67221 k 67226 k 67223 k 67222 eبدون شدة

6 47343de 17008 cd 47140 hi 27100 ij 47640 c 

4 27282 a 37032 a 17330 c 47863 gh 17233 a 

2 47211 fg 27383 hi 27110 ij 27213 ij 47118 d 

01 27280 j 17826 cd 27311 b 47412 ef 47321 b 

 تالير مدة التعرض

 للتيار الكهربائي
Effect of duration 

 
47232 b 

 
47221 a 

 
47630 b 

 
67222 c 

 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 3( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (3)   8102 
 

001 

وفتراتها في زيادة تؽدايرات صداة نسدبة النجداة وصداات النمدو الخردري المدروسدة لشدتالت الصدنوبر البروتدي 
ي  والتدي قدد تكددون تؽدايرات فسددلجيه فدي بعدض جوانبهددا أو تكدون وراليددة تنتقدل الد  اوجيددال الالحقدة )السددباص

( ذكدر إن للصدع  الكهربددائي تدالير واردحا فددي إحدداث تؽدايرات فددي 8111(  وقدد أكدد ذلدر )حسددين  0334

فددي نباتدات حلد  السددب  والشدبوي واألقحدوان وابصددال اعيدرس الناتجدة مددن معاملدة بددذورصا  DNAاشدكال الدـ 

( مددن أن التيددار 8111المسدتنبتة بالصددع  الكهربددائي كمددا تتماشد  صددذا النتددائج مدد  مددا توصدلت اليدده )جاسددم  
الكهربائي يؤلر في طبيعة المادة الورالية للنبدات الدذي يدنعكس بددورا علد  صداات النمدو الخردري والجدذري 

مدددن أن الصددداات المرؼوبدددة ( Winter  8100)و( 2001a  )السددداصوكي والسدددباصيوسدددلور النبدددات  ومددد  
الكهربدائي تعمدل علد  انتقدال صدذا الصداات الجيددة المتحصلة في النباتات نتيجة معاملة النبدات والتربدة بالتيدار 

والمرؼوبدة الدد  الجيددل اللالددث وصددذا النتددائج مؤشددر مايددد علدد  تحسددين اونتاجيددة والنمددو للنباتددات وكمددا اشددار 

(Poole 8101 إن التجارا قادتنا ال  التاكد والولو  عندما نطب  شدة تيار بصورة صحيحة فالتيار سديؤلر )
ات  وبسددبا وجدود متؽيدرات متعدددة ومدؤلرة فيوجددد طدر  عديددة لددمج صدذا المتؽيددرات إيجابيدا علد  نمدو النبد

وتددداخالتها المختلاددة  وجميدد  المتؽيددرات تتددداخل وتتااعددل وبعددض المتؽيددرات المشددتركة وزالددت تحتددا  الدد  

 .اوختبار للتوصل ال  تحديد أحسنها للنمو
 

الوزن الجاؾ للمجموع الخرري والتداخل بينهما في تالير شدة التيار الكهربائي ومدد التعرض  (4الجدول )

 P. brutia)ؼم( لشتالت الصنوبر 
Table (4) The impact of electrical shock and duration of shock and interaction in 

the weight of vegetative system dry (gm.) of P. brutia transplant 

*
Means of treatments and interaction followed by the same letters had no significant differences 
according to Duncan's

 
Multiple Range Test. 
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Abstract 

A research work was done to show the effect of different shocking power 

and duration. So the subjection of pine seeds effected significantly. So the shock 

power (6Am.) significantly effected in most of characteristics (diameter, number of 

شدة التيار الكهربائي 
 Electrical )امبير(

shock (Am.) 

 مدة التعرض للتيار الكهربائي )دقيقة(
Duration of shock (min.) 

 تالير شدة التيار

 Effect of الكهربائي
electrical shock 8 6 4 2 

 control 07431 h 07421 h 07433 h 07438  h 07431 e بدون شدة

6 87331 d 87318 d 07322 fg 07323 fg 87028 c 

4 87366  b 37083 a 87232 c 87030 ef 87422 a 

2 87818 de 87101 fg 07302 g 87182 fg 87133 d 

01 07324  g 87832 de 87202 b 87841 de 87336 b 

 تالير مدة التعرض

 للومض الكهربائي
Effect of duration 

 
87886 ab 

 
87826 a 

 
87031 b 

 
87180 c 
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branch and the weight of vegetative system fresh and dry) in comparison with 
controls but survival percentage was the best at 4 Am. shock power so it was 

significantly different with control also was different with all other treatments. 

When stem length characteristic was significant at 10 Am. power shock. which 

significantly different with control, and with all other treatment, In respect of 

duration effect which have been significantly effected and duration of 4 minutes 

was the best in (survival percentage, stem length, stem diameter and vegetation 

weight fresh and dry) in comparison with the other treatments and at the same time 

duration of (6)min. was the best for number of branches characteristic when 

compared with other treatments, In respect of interaction treatments (4Am.×8min.) 

was significant for survival percentage in comparison with control. Also interaction 

(10Am.×6min.) Cause increase in stem length and number of branches in 

comparison with control and stem diameter in comparison with control, also same 

power of (6Am. × 4and2 min.) respectively was the best in vegetative fresh and dry 

weights, after this interaction of (4Am.×6 min.) was next as the best and for fresh 

weight and dry weight with respect to the control that resulted in least value, From 
these results we concluded that electrical power shock resulted in improvement of 

vegetative characteristics and survival percentage for pine transplants.  

Key words: electrical shock, shock duration, Pinus brutia Ten.                      
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 المصادر

(  تددالير إرددافة البيكربونددات والحديددد فددي النمددو الخرددري لشددتالت 8113اوعرجددي  جاسددم محمددد علددوان )

  016 - 33(: 2) 3 الزراعية مجلة تكريت للعلومالنارنج البذرية  

(  تدالير شددة التيدار الكهربدائي ومددة 8113امين  سامي كريم محمد و كاظم ديلي حسن وجندان قاسدم حسدين )

مجلة باسل اوسد   Mathiola incanaالصع  في صاات النمو الخرري والزصري لنبات المنلور 
  64-82(: 84)مجلد  للعلوم الهندسية
(  تالير األشعة فو  البناسجية  والتيار الكهربائي والتربتوفان فدي 8111ؼريا طاصر) البرزنجي  إقبال محمد

( صدنؾ ديدزري اطروحدة .Solanum tuberosum Lالنمدو والحاصدل والقابليدة الخزنيدة للبطاطدا )
 دكتوراا  قسم البستنة  كلية الزراعة  جامعة بؽداد  العرا   

ائي فدددي صددداات النمدددو الخردددري والزصدددري لنبدددات تدددالير الصدددع  الكهربددد (8111صدددد  نصددديؾ ) جاسم

Ranunculus asiaticus 001 –001(:  4) 32 مجلة العلوم الزراعية العراقية  
لبعض  DNA(  تالير الصع  الكهربائي في تؽايرات النمو الخرري والزصري و 8111حسين  جنان قاسم )

 نباتات الزينة  اطروحة دكتوراا  قسم البستنة  كلية الزراعة  جامعة بؽداد 

(  تصنيؾ اشجار الؽابات  مؤسسة دار الكتدا للطباعدة والنشدر  جامعدة الموصدل  0313داؤد  داؤد محمود )
 العرا   

 اديھي وعبدد الترجمدة محمدد شدراق (  فسديولوجيا النبدات8111ويدذام )  ديالين  م  وروبرت و فرانسديس صدـ
 مطاب  الكتا المصرية الحديلة  ابسكندرية  مصر   خرير وعلي سعد الدين سالمة ونادية كامل

(  تصميم وتحليل التجارا الزراعية  مؤسسة دار الكتدا 8118الراوي  خاش  محمود وعبدالعزيز خلؾ   )
 للطباعة والنشر  الطبعة اللانية  جامعة الموصل  العرا  

(  قددوة الهجددين  وقابليددة اوئددتالؾ قددرع الكوسددة واسددتجابته للصددع  8101  سددارة خليددل إبددراصيم )السددامرائي
 الكهربائي  رسالة ماجستير  قسم البستنة  كلية الزراعة  جامعة بؽداد 

مجلددة   (  تقددويم طددوافر فددول الصددويا مسددتحدلة بطريقددة الصددع  الكهربددائي0338السداصوكي  مدددحت مجيددد )
  012 - 33(: 8) 88عراقية العلوم الزراعية ال

(  أحداث تؽايرا ت ورالية فدي الحنطدة والشدعير a)8110الساصوكي  مدحت مجيد ووليد عبد الررا السباصي 

  062 - 033(: 2) 38  مجلة العلوم الزراعية العراقيةبالصع  الكهربائي  
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ة الشمس بتالير الصع  (  تؽايرا ت صاات زصرb8110الساصوكي  مدحت مجيد ووليد عبد الررا السباصي )

  34 - 30(: 2) 38  مجلة العلوم الزراعية العراقيةالكهربائي  
وراليدة للدذرة الصداراب مسددتحدلة  (  تؽدايرا تc8110السداصوكي  مددحت مجيدد ووليدد عبدد الرردا السدباصي )

  011 – 010(: 2) 38  مجلة العلوم الزراعية العراقيةبالصع  الكهربائي  
احدداث تؽدايرا ت وراليدة  فدي بعدض المحاصديل الحقليدة بالصدع   (0334الرردا جبيدل ) السدباصي  وليدد عبدد
 قسم المحاصيل الحقلية  كلية الزراعة  جامعة بؽداد   اطروحة دكتورا ا  الكهربائي

(  تكنلوجيا ابشعاع في األؼذية الزراعة  المنظمدة العربيدة للتنميدة الزراعيدة والهيئدة 0334شرباد  محمود )

  233ص  للطاقة الذرية العربية

(  تدالير تقاندة الصدع  الكهربدائي والمعالجدة بالموجدات الصدوتية فدو  السدمعية 8103شدريؾ  صدبا  ؼدازي )

  .Pinus halepensis Millوحدامض الجبرليدر فدي إنبدات البدذور ونمدو شدتالت الصدنوبر الحلبدي 
 موصل  اطروحة دكتوراا   قسم الؽابات   كلية الزراعة والؽابات  جامعة ال

(  أُسدس تنميددة الؽابدات  مديريدة دار الكتددا للطباعدة والنشددر  جامعدة الموصددل  0322يداووز شدداي  )  عبدد 

  383العرا   ص

(  العناصر الؽذائية الصؽر  في الزراعة  دار الحكمة للطباعة والنشدر  وزارة 0330عمادي  طار  حسن )
 ا   التعليم العالي والبحث العلمي  جامعة بؽداد  العر

(  تالير نسبة الروب وتركيز حامض الجبرلير ومواعيد رشها فدي نمدو شدتالت 8113قاسم  صيلم عبد الجبار )

  رسددالة ماجسددتير  قسددم الؽابددات   كليددة الزراعددة Pinus halepensis Mill الصددنوبر الحلبددي
 والؽابات  جامعة الموصل 

زنددر والنتدددروجين فدددي نمددو شدددتالت السددددر (  تدددالير الددرد بالحديدددد وال8112كبوتددة  داليدددا عصددمت شدددعيا )
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