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Irisاالیرس لنباتبصالالوصفات او االزھارالتیار الكھربائي ومدة الصعق في النموشدةتأثیر
hollandica

جنان قاسم حسنكاظم دیليمحمد امینكریم سامي 
جامعة بغداد/كلیة الزراعة

الخالصة
امعة/ /  ج

. فيلمعرفة تأثیر التیار الكھربائي ٢٠٠٥الخریفي 
٦، ٤، ٢ولمدة زمنیة مختلفة أمبیر٦,٨,١٠مختلفة 
االعوملت . بأستخدام جھاز صمم لھذا الغرضالشاھد

الث ساعات % ١الطعام  ث لمدة  عادي  ل اء ا
ا.ایضاً وتلخصت النتائج بما یلي

٦٦٨.١٨× ر ٨
في ,١٠.٢٣سم على التتابع واطول عمر مزھري ١.٤٥سم و ٥٩.٣الزھري 

٨.٨٧في٤× ٨
واعلى نسبة مئویة 2سم٦١٢.١٠اكبر مساحة ورقیة دقیقة٢× امبیر ٨بینما اعطت المعاملة . میو١١٢.٩١

٧.٤٧% ٢٩.١٢/
١٠الى١٣.٠٠,غم٣٠.٤٥للبصلة 
.دقیقة٢× امبیر 

المقدمة
Iridaceaeمن االIris hollandicaیعد االیرس  ,

. ینتشر بریاً في شمال العراق,البحر المتوسط والیابان
) .١٩٩٢، واخرون السلطان( للقطف 

,
 .

) أ ٢٠٠١(

,)ج ٢٠٠١(
البذور المستنبتھ لزھرة الشمس ادى الى زیادة في قطر القرص الزھري ووزن البذرة ف

). ب ٢٠٠١الساھوكي والسباھي ، (الزیت في البذور 
% ٦٤-٣٣.٥دقیقة ادى الى زیادة كمیة البذور بنسبة ١.٥-١الصویا الى تیار كھربائي لمدة 

.اعالنباتات والتي تعتبر صفة جیدة للتخلص من ظاھرة االضطج
 .

استطاع % ٩٠-٦٠) ١٩٦١(واخرون Nelsonفقد تمكن  Stoilovو
ان ) ٢٠٠٠(WalkerوNelson%٩٠من رفع نسبة انبات بذور القطن الى ) ١٩٧٣(واخرون 

. انباتھا، والحظ زیادة تركیز السكر والنشا في البذور المعاملة
، فقد اكد في حین ان باحثین اخرین عرضوا النبات الكامل الى التیار الكھربائي وسجلوا نتائج ایجابیة

Moliterisz)١٩٦٥ (
)DC (٥٨ .Frensom)١٩٦٥ ( وBlack)ان) ١٩٧١

بمقدار ١٥.٣معاملة نباتات الطماطة بتیار كھربائي مقداره  -٥لنمو 
٣٠.%

مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثالث
٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ  ٢٣/٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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Khan)١٩٨١ (
.كیلوفولت الحظوا زیادة في الوزن الجاف للنبات٦٠الفاصولیا وشحنت حتى 

تھ
.االیرس من خالل تعریض االبصال الى الصعق الكھربائي بشدة تیار مختلفة ولمدد زمنیة مختلفة

مواد البحث وطرائقھ
جام-

١٥اقسمت ابصال االیرس ٢٠٠٥
٣لمدة % ١قعت في محلول كلورید الصودیوم بتركیز نسیلیفان مثقبة و

. الحقاً 
لتر١٠سعة 

ال(تم
١٩٩٢ (clamp meter

لصعق لشكل (ا ٦,٨,١٠٢,٤,٦. )١ا
بعد . عق

لمدة ثالث اعتیادي االنتھاء من عملیة الصعق لكل معاملة وضعت االبصال في اناء یحتوي على ماء  ري  ا وج
.ساعات لغسل الملح من النسیج النباتي وتجنب االضرار باالبصال

٣٠على خطوط المسافة بین خط واخر ٢٠/١٠/٢٠٠٥مستدیمة بتاریخ في االرض الزرعت االبصال 
٣:١ونة من سم في تربة مك٧سم، وزرعت االبصال على عمق ٢٥سم وبین نبات واخر 

سب معوملت التربة بمیدات فطریة وحشریة . مزیجیة اعة وح لزر بل ا أستخدام ـ,ـق ة ب
مكرر)RCBD(التعشیةة ـملتصمیم القطاعات الكا

).١٩٩٠,الساھوكي ووھیب(معامل االرتباط بین الصفات المدروسة ولجمیع المعامالت 

جھاز الصعق الكھربائي:)١(شكل ال

النتائج والمناقشة
اذ , )١(الجدول تظھر نتائج : صفات النمو الخضري-١

اجت ٨.٢٧T1بأقل عدد أیام لحین البزوغ وبلغ T5تمیزت المعاملة  احت تي  ال
.یوماً ١٢,٥٣الشاھدیوماً لكي تبزغ و بفارق معنوي عن موعد بزوغ معاملة ١٤,٢٧أبصالھا إلى
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T6, نباتاتال)١(
التي لم تختلف معنویاً سم ٥٨,١٠عن معاملة القیاس % ٣٥,١٧سم بنسبة زیادة مقدارھا ٦٨.١٧النباتات بلغ 

.T2سم أعطتھ المعاملة ٤٤,٥٥عن اقل معدل الرتفاع النبات 
٨٥,١في قطر الساق لیصل T6تفوق المعاملة  لجدول نفسھیالحظ من او

T1٢٣,١في حین أعطت نباتات المعاملة , سم٣٦,١الشاھدمعدل قطر سیقان نباتات 
.الشاھدو بدون فارق معنوي عن معاملة سم 

)١(الجدول أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي في 
T2 املة ال%٥٣,٥٠اذ بلغت وي عن مع ن ارق مع نسبة بف ات ال , %٥٥,٤٧ذ

.T6عند المعاملة % ٣٣,٤٥و التي وصلت اقل نسبة فیھا المعامالت معنویاً عن معاملة الشاھد
املة الجدول نفسھتشیر نتائج و

كس من T4عند المعاملة ٢سم٦١٢.١٠إذ ارتفعت المساحة الورقیة إلى . أبصالھا بالتیار الكھربائي  لع ا على 
وبفارق معنوي عن معاملة٢سم٤٣٨,٣٥التي انخفضت المساحة الورقیة في نباتاتھا إلى T7المعاملة 

.٢سم٥١٧.٧٥ذات المساحة الورقیة 
جدول ال(أدت معامل

١ (T4١٢,٢٩%T7
أدت .% ٦١,٢٧% ٨٩,٢٤

و , الكھربائي 
األبصال في مراحلھا األولى من النمو تعتمد علىأنیفسر ذلك على

) ١٩٩٣, ولید (استعمالھا من قبل النموات الحدیثة 
) ١(كما یالحظ من الجدول , الكھربائيبعض معامالت الصعق 

  .

, یعود الى ان تأثیر التیار الكھربائي یكون ضمن األنشطة الوظیفیة للخالیا دون المادة الوراثیة 

نمو الخضري البصال االیرستأثیر التیار الكھربائي ومدة الصعق في صفات ال):١(الجدول 
الصفات 

المدروسة
المعامالت

المدة الالزمة 
)یوم(للبزوغ 

ارتفاع 
النبات 

)سم(
قطر الساق 

)سم(
 %

للكلوروفیل
المساحة 

)٢سم(الورقیة 
للمادة % 

الجافة

T0)١٢.٥٣٥٨.١٠١.٣٦٤٧.٥٥٥١٧.٧٥٢٧.٦١)دقیقة٠–امبیر ٠
T1)١٤.٢٧٥٦.٥٤١.٢٣٤٧.٤٣٤٧٥.٩٦٢٥.٤٥)دقیقة٢–امبیر ٦
T2)١٣.٩٠٥٥.٤٤١.٣٤٥٠.٥٣٤٧٩.٣٩٢٥.١٢)دقائق٤–امبیر ٦
T3)١٣.٤٧٥٧.٣٨١.٤٥٤٨.٢٦٥٧٥.٣٩٢٨.٦٦)دقائق٦–امبیر ٦
T4)١٢.٩٠٥٩.٢٦١.٥٥٤٩.٠٨٦١٢.١٠٢٩.١٢)دقیقة٢–امبیر ٨
T5)٨.٢٧٦٠.٣٠١.٦٠٤٦.٥٣٥٨٧.٨٦٢٨.١٩)دقائق٤–امبیر ٨
T6)١٠.٧٣٦٨.١٨١.٨٥٤٥.٣٣٥٠٥.٦١٢٧.٣٤)دقائق٦–امبیر ٨
T7)١٠.٤٠٦٥.٦٦١.٧٥٤٦.٥٣٤٣٨.٣٥٢٤.٨٩)دقیقة٢–امبیر ١٠
T8)١١.٣٠٦١.٣٢١.٧٤٤٥.٤٤٤٦٦.٩٨٢٤.٤٧)دقائق٤–امبیر ١٠
T9)١١.٩٠٥٧.٧٥١.٥٤٤٥.٥٩٥٣٢.٢٠٢٦.٧٠)دقائق٦–امبیر ١٠

L.S.D0.05٠.٦٧٤.٧٨٠.٣٣٢.٦٤٣٩.٣٣٢.٦٧

 )Frensom,بما ) ١٩٦٥
١٩٩٠,( ینعكس على زیادة أو نقصان ھذه الصفة أو تحطیم بعض األنزیمات المثبطة للنمو 

فیالحظ من النتائج , )
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في ) ب٢٠٠١() . ٣جدول  ال( عالي المعنویة والموجب 
. زیادة و نقصان ارتفاع نباتات زھرة الشمس عند المعاملة بالصعق الكھربائي 

یزداد نشاط ن

الىكما ادت. ) ١جدول ال(المساحة الورقیة
) ١جدول ال(

)١٩٨١(واخرون Khanو یتفق ھذا مع, )٣دول جال(المصنعة یوضحھا معامل االرتباط المعنوي والموجب
كما , % ٥٠-٢٠زیادة في الوزن الجاف لنباتات الحنطة بنسبة عندما الحظوا 

)٢٠٠٠(Walkerو Nelsonیتفق مع ما ذكره
%٣٠-١٠بنسبة أدى إلى زیادة المجموع الخضري

لجدول :-٢ )٢(ا
٩١,١١٢T5حتى تزھیر نباتات االیرس اذ بلغ 

املة بینما ازداد عدد األیام حتى التزھیر فایوم٥٦,١٢١القیاس  لمع دون فارق ٤٢,١٢٤إلى T3ي ا وب
.معنوي عن معاملة القیاس 

, ) ٢جدول ال(
دة ٥١,٥٤و سم٥٩.٣٥بأطول ساق زھري لیصل T7وT6إذ تمیزت المعاملتان 

لتي لم سم٤٨.٤٩% ٤٢,٢١و % ٢٢.٤٠ ا
.T2سم أعطتھ نباتات المعاملة ٤٥.٤٩تختلف معنویاً عن اقصر ساق زھري 

٤٠,١لیصل T6المعاملة في قطر الساق الزھري فيإلى زیادة معنویة )٢(الجدول یشیر و
سم و بفارق مT1٠,٧٤المعاملة العكس من

.سم١.٠٧ذات القطر الشاھدمعاملة 
) ٢(الجدول

, سم ١١.٧٦سم مقارنة  بمعاملة ال١٣ورة بلغ معنویاً بأكبر قطر للنT7إذ تفوقت المعاملة , الكھربائي 
.T1سم عند المعاملة٥٤,١٠في حین قل قطر النورة الزھریة معنویاً إلى 

)٢(الجدول یالحظ من و
املة في حین % ٢٠.٢٧اعلى نسبةT6الكھربائي اذ اعطت المعاملة  لمع دت ا نسبةT2ا قل  %١٥.٢٦الى ا

.شاھدفي أزھار اآلیرس والتي اختلفت معنویا عن معاملة ال
T6

١٥.٢٧١١.٤٠
).٢جدول ال(T2في نباتات المعاملة یوم ١٠.٢٣تختلف معنویاً عن اقل عمر لألزھار 

T6 وT8)٢جدول ال (
٦.٣٣و T1٥.٨٠و T2في حین أعطت المعاملتان , على التتابع ٩.٦٧و ١٠.٢٣

.ایام ٥٣,٧ي بقیت أزھارھا في المزھریة لمدةعلى الترتیب و بفارق معنوي عن معاملة القیاس الت
 ,

حیث كانت ابكر بأسبوع ت) ٢الجدول (الزھارالكھربائي إلى تقلیل عدد األیام الالزمة ل
في تقلیل عدد األیام الالزمة لتفتح أزھار نباتات زھرة الشمس )١٩٩٦(وھذا یتفق مع ما توصل إلیھ السباھي

االزھاریعتبر موعد . عند معاملة بذورھا المستنبتة بالتیار الكھربائي
الزھارأخیر في موعد االقطف ألنھ من خالل التبكیر والت

, حاجة السوق وثبات االسعار
ول , موعد الزراعة و ظروف خزن األبصال أو معاملتھا بمواد كیمیائیة و غیرھا 

. من خالل المعامالت المختلفة للتیار الكھربائي االزھاریمكن التحكم في موعد ) ٢(
.الزھاروجود ارتباط عالي المعنویة وموجب بین صفتي موعد البزوغ وموعد ا) ٣(

تأثیر التیار الكھربائي ومدة الصعق في صفات النمو الزھري البصال االیرس): ٢(جدولال
الصفات 

المدروسة
عدد االیام 

الالزمة للتزھیر 
)یوم(

طول الساق 
)سم(الزھري 

قطر الساق 
الزھري 

)سم(

قطر النوة 
الزھریة 

)سم(

للمادة %
الجافة للنورة 

الزھریة

عمر النورة 
على النبات 

)یوم(

العمر 
المزھري 

)یوم(
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المعامالت
T0)١٢١.٥٦٤٨.٤٩١.٠٧١١.٧٦١٧.٩٣١١.٤٠٧.٥٣)دقیقة٠–امبیر ٠
T1)١٢٤.٢٥٤٧.٠٣٠.٧٤١٠.٥٤١٥.٥٣١٠.٧٣٦.٣٣)دقیقة٢–امبیر ٦
T2)١٢٣.٦٧٤٥.٤٩٠.٨٣١٠.٦٩١٥.٢٦١٠.٢٣٥.٨٠)دقائق٤–امبیر ٦
T3)١٢٤.٤٢٤٦.٣٦٠.٩٣١١.٥٢١٦.٦٧١١.٤٠٧.٢٧)دقائق٦–امبیر ٦
T4)١٢١.١٩٥٠.٤٦١.٠٦١١.١٦١٦.٧٢١٢.٥٣٧.٥٠)دقیقة٢–امبیر ٨
T5)١١٢.٩١٥٠.٤٧١.١٤١١.٧٦١٧.٥١١٣.٣٣٨.١٧)دقائق٤–امبیر ٨
T6)١١٥.٨٠٥٩.٣٥١.٤٠١٢.٥٥٢٠.٢٧١٥.٢٧١٠.٢٣)دقائق٦–امبیر ٨
T7)١١٥.٨٨٤٥.٥١١.٢٨١٣.٠٠١٩.١٨١٢.٧٧٨.٨٠)دقیقة٢–امبیر ١٠
T8)١١٥.٩١٥٢.٧٢١.٢٥١٢.٢٦١٨.٥٥١٣.٧٠٩.٦٧)دقائق٤–امبیر ١٠
T9)١١٨.١٦٤٥.٨٩١.٠٤١١.٥٧١٧.٣٦١٠.٧٧٨.١٧)دقائق٦–امبیر ١٠

L.S.D0.05٦٠.٠٣٥.٢٦٠.٣١٠.٥٧٢.٥٢٠.٩٠٠.٨٠

تتمیز نباتات اآلیرس بعدم تكون أفرع جانبیة على الساق الرئیس للنبات و تكون نورة زھریة واحدة 
ان الساق الرئیس یمثل الساق الزھري لألزھار ویرتبط طولھ و قطره طردیاً بارتفاع النبات لكل نبات وبذلك ف

,) ٣(و قطر الساق الرئیس وھذا مایوضحھ معامل االرتباط المعنوي في الجدول 
في طول الساق الزھري إلى تأثیر التیار الكھربائي في تغییر فعالیة الھرمونات النبا

.أزھار القطف و خاصة في مجال تنسیق الزھور

) ٢جدول ال(زھریة ذا

) ٣(لجدول المصنعة تراكمت في النورات الزھریة فزاد من حجمھا بدالً من زیادة المجموع الخضري ویبین
اط عالي الم ارتب وجود 

وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ الساھوكي , معامل االرتباط غیر معنوي وسالب بین قطر النورة والمساحة الورقیة
تبان معامالت التیار الكھربائي ساعد) ب٢٠٠١(و السباھي 

ن اختزال المجموع الخضري للنبات یساعد في زیادة اإلنتاج و أمن ) ١٩٩٦(وكذلك یتفق مع ماذكره السباھي
تحسین النوعیة وذلك بسبب تحول المواد المصنعة من بناء المجموع الخضري إلى بناء المجموع الجنسي مما 

یعتبر طول عمر األزھار على ال. ینعكس على زیادة اإلنتاج

املة ال مع
و ,قطر الساق الزھري و قطر النورة الزھریة و كمیة المادة الجافة فیھاالقطف عن باقي األزھار مثل طول و

)  ٣(یالحظ من الجدول 
.النبات أو العمر المزھري

ات والوزن وجود ٣و ٢یبین الشكالن :صفات االبصال-٣ لكلي نب ا
T4للنبات/٤٧,٧

م على ٢٩,٢٤للنبات و/٤٥,٣٠.٦٣,٥ غرا
ات واقل \٦٣,٣عدد من البصیالت التي كونت اقلT7الترتیب والتي اختلفت معنویا عن المعاملة  للنب

.)٣شكل ال(غرام ٠٧,٢٠وزن للبصلة 

معلوم 

,الحاصل
. صلة الكليالمئویة للمادة الجافة للنبات وبین عدد البصیالت المتكونة ووزن الب
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عدد البصیالت المتكونة

المعامالت

Iris hollandica
L.S.D. 5%=0.73

Means 5.334.333.635.776.837.476.806.576.275.63

T9T8T7T6T5T4T3T2T1T0

للنبات المتكونة  لنباتات اآلیرس عند \التیار الكھربائي ومدة الصعق في عدد البصیالتشدةتأثیر):٢(الشكل 
.معاملة ابصالھا

10 . 0 0

15 . 0 0

20 . 0 0

25 . 0 0

30 . 0 0

35 . 0 0

وزن البصلة الكلي 
(غرام)

المعامالت

Iris hollandica
L.S.D. 5%=3.40

Means 23.6522.7820.0723.9725.4330.4526.7027.5726.6424.29

T9T8T7T6T5T4T3T2T1T0

عند معاملة ابصال ) غرام(ليفي وزن البصلة الكالمعاملةالتیار الكھربائي ومدة شدةتأثیر):٣(شكلال
االیرس
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المتكونةبصیالت اآلیرس:)٤(شكل ال

THE EFFECT OF ELECTRIC CURRENT SEVERITY AND ELECTRIC
SHOCK TIMING ON VEGETATIVE AND FLOWERING

CHARACTERISTICS OF Iris hollandica
Sami K.M. Ameen Kadhim Daily Janan K. Hussein

College of Agriculture/University of Baghdad

ABSTRACT
The study was conducted in the lathhouse of Horticulture Department –

College of Agri. Baghdad University at Fall season 2005 to investigate the effect of
electric field on the vegetative flowering and bulbs growth characters of Iris
hollandica. Three levels of electric current severity AC 6, 8, 10 Ampere and three
timing of electric shock 2, 4, 6 minutes were tested. A special electric apparatus was
designed for this purpose. The bulbs were soaked before treatment for 3hrs in a 1%
NaCl solution, then soaked in a fresh water for the same period 3hrs before planting
in the soil. Bulbs which were exposed to 8 A × 6 mins significantly increased the
plant height 68.18 cm., flower stem length 59.35 cm., flower stem diameter 1.45
cm. and vase life 10.23 days. While the treatment 8 A × 4 mins reduced the
emerging date to 8.87 days and flowering date 112.91 days. The treatment 8 A × 2
mins increased leaf area 612.10 cm2, dry matter percentage of vegetative growth
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29.12%, No. of bulblets 7.47 and total bulb weight 30.45 gm. While the flower
diameter was increased to 13.00 when the bulbs exposed to 10 A × 2 mins

المصادر
). ١٩٩٠.(ابي , , براھیما

.منشورات منظمة الطاقة الذریة العراقیة. النوویة في الدراسات النباتیة 
بغداد ,).١٩٩٠. (, الساھوكي  امعة  . ج
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) .١٩٩٦.(, السباھي 

.جامعة بغداد . كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة. اطروحة دكتوراه . الكھربائي 
الصواف , السلطان  . ). ١٩٩٢.(ؤد 

.٤٦٤ص . العراق . وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.
مجلة . ) ١٩٩٢(ولید و عبد الطیف سامي 

.٤٦-٤١العدد الثالث ص . الزراعة والتنمة  في الوطن العربي
Black J.D. , F.R. Forsyth , D.S. Fensom and R.B. Ross (1971). Electrical

stimulation and its effect on growth and ion accumulation in tomato plants.
Can. J. Bot. 49:1809-1815.

Frensom D.S. (1965). The bio–electrical potential of plant and their function
significance 1 – An electrokinetic theory of transport. Can. J. bot. 40: 405 –
413.

Khan-ngern W. , P. Kiatgamjorn and S. Nitta (1981). The Effect of Electric Field on
Bean Sprout Growing .International Conference on Electromagnetic
Compatibility . 6: 237-241.

Moliterisz J. (1965). Effect of Electric Current on Citrus Trees. Presented at the 37 th

. Annual Rural Electric Conference sponsored by the Department of
Agriculture Engineering University of California , Davis , Calif .

Nelson S.O. and E.R.Walker (2000). Effect of radio frequency electrical seed
treatment. Agric. Eng. 11: 728 -730.

Nelson W.R. , L.E. Stetson , R.B. Stone and J.C. Webb (1977). Alfalfa seed
germination response to electrical treatment. Crop Sci. 17: 863 – 866.

Stoilov R.B. , M.N. Christiasen and L.E. Stettson (1973). Induction of germination
of impermeable cotton seed by electrical treatment. Crop Sci. 13: 159 – 161.



٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨(المجلد )316X-1815ISSN(مجلة زراعة الرافدین                

.معامل االرتباط بین صفات نبات اآلیرس عند معاملة االبصال بالتیار الكھربائي ):٣(جدول ال
ارتفاع 
النبات

قطر 
الساق
الرئیس

المساحة 
ةیقالور

لوزن ل%
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للكلوروف

یل
موعد 
التزھیر

طول 
الساق 
الزھري

قطر 
الساق 
الزھري

قطر 
النورة
الزھریة

وزن لل%
الجاف 
للنورة

العمر 
المزھري

عمر 
النورةعل

النباتى
موعد 
البزوغ

وزن 
البصلة
الكلي

عدد 
البصیالت

.٣٨- *.٤٢- *.٥٥- **.٧٧**.٧٤**.٥٨**.٦٧**.٦٣**.٧١**.٥٤- **.٥٩**.١١- .١٦- .٦٦**ارتفاع النبات
.٤١- *.٢٢- .٥٨- **.٦٢**.٦٩**.٥١**.٦٦**.٤٨**.٦٨**.٥٢- **.٥٨**.٠٥.٠٤الرئیسقطر الساق

.٦٩*.٤٣*.١١- .٠٨.٠٣- .٢٧- .٢٢- .١٨- .١٥- .٢٦.٠١- .٦٦**ةقیالمساحة الور
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%
.٤٥- **.٤١- .٥١- **.٧٠**.٦٦**.٧٩**.٨١**.٦٥.٤١**.٤٩- **للكلوروفیل

.٥٢.٣٤**.٧٤**.٦٤- **.٥٨- **.٣٣- .٦٢- **.٤٧- **.٣٣- موعد التزھیر
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.٤٥- **.٣٨- *.٦٢- **.٦٥**.٧٣**.٦١**.٧١**قطر الساق الزھري

.٥٣- **.٥١- **.٦١- **.٧٧**.٨٠**.٧٧**الزھریةقطر النورة

لوزن الجاف ل%
.٤١- *.٣٨- *.٥٢- **.٦٢**.٧٢**للنورة

.٥١- **.٥٠- **.٦٧- **.٨٣**العمر المزھري

علىعمر النورة
.١٨- .٢٢- .٦٢- **النبات

.٤٤.٣٤*موعد البزوغ

.٧١**الكليوزن البصلة

عدد البصیالت

 ٥ارتباط معنوي على مستوى احتمال
٠.٣٤%=٥ومستوى احتمال ٢٨الجدولیة على درجة حریة rقیمة 

%١ارتباط عالي المعنویة على مستوى احتمال %         ** 
٠.٤٤%=١ومستوى احتمال ٢٨الجدولیة على درجة حریة rقیمة 


