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  المخزنةلنباتیة في تزریع وفقدان وزن درنات البطاطاتأثیر بعض المستخلصات ا

  لصنف دیزري

  

  محمد قاسم الجبوريو بیان حمزة مجید 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم البستنة

  

  ةصالخال

رة من جامعة بغداد للفت/ كلیة الزراعة-نفذت التجربة في وحدة المخازن المبردة التابعة لقسم البستنة

حیث شملت دراسة تاثیر مستخلصات الشبنت واكلیل الجبل والمریمیة وبثالث 15/1/2003ولغایة 1/7/2002

، 1.5غریب بالتراكیز غم من الجزء النباتي المطحون في لتر ماء مقطر اضافة الى معاملة ماء 2،4،8تراكیز 

ولمدة 2002نتجة من العروة الربیعیة حیث غطست الدرنات صنف دیزري والملتر ماء مقطر /مل6.0، 3.0

15/7/2002في % 5± 85ْم ورطوبة 2± 4دقیقة ثم اودعت المخزن المبرد على درجة حرارة 10،20

  .15/1/2003ثم التكییف لغایة 31/12/2002ولغایة 

الج العاظهرت النتائج خفضاً معنویًا للنسبة المئویة للتزریع في المراحل االولى من الخزن وعند 

كما وتفوقت . في المقارنة% 55.15في حین كانت % 71.45عاملة الشبنت في رفعها الى تمیزت مالتجفیفي

ف عن اثناء التكییماء غریب معاملةالمعامالت في خفض نسبة الفقد بالوزن في المراحل االولى مع تمیز 

  .المعامالت االخرى والمقارنة

  

Effect of some plants extracts on the sprouting and weight loss of 
potato tubers (Solanum tuberosum L.) Desiree cv.

  

Bayan H. Majeed and Mohamed K. Al-Jbori
Horticulrure Dept.– College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
An experiment was carried out in the cold storage unit, Department of 

Horticulture, College of Agriculture, University of Baghdad from 1/7/2002 through 
out 15/1/2003.

This investigation aimed to study the effect of Dill, Rosemary, sage, Extracts 
with three concentration (2, 4, 8 gl H2O) for each extract beside greap water 
compound (1.5, 3.0, 6.0 ml/ H2O), as well as the control treatment dipping was done 
for 10 and 20 min, and the treated tubers stored in a cold store at 4 ± 2ºC and relative 
humidity of 85 ± 5ºC from 15/7/2002 until 31/12/2002, tubers then reconditioned until 
15/1/2003.

Results indicated that sprouting percentage was significantly decreased at the 
first stages of storage, and after reconditionning dill extract raised to 71.45%, while 
control treartment decreased to 55.15%.

The treatments significantly decreased weight loss in the first stages but greap 
water comp. and control were the best treatment under reconditionning.
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  المقدمة

الدالئل التأریخیة التي تم سنة قبل المیالد و 5000ى أكثر من یعود تأریخ تعامل االنسان مع النبات ال

والنیل وبالد السند تشیر الى ان االنسان قد نوع استخدامه للنبات في الرافدین الحصول علیها من حضارات واديّ 

وحدیثًا اتجه البحث العلمي الى ترك المواد الكیمیاویة المصنعة وابدالها . الغذاء والدواء وتلبیة متطلباته الحیاتیة

، لذا فقد تم )1(لصحة والبیئة من اثر سلبي في المواد االولىلما لبمواد بدیلة طبیعیة في معظم المجاالت 

لنباتات طلوبة في مجموعة من امالتركیز على استخدام المستخلصات النباتیة الطبیعیة في احداث التغییرات ال

  .)2(ومنها درنات البطاطا 

تعد عملیة تزریع درنات تقاوي البطاطا المخزنة احد االسباب الرئیسة للتلف المتسبب من قبل االحیاء 

باالخص اذا ما كان الخزن تحت % 50لبكتیریة والفطریة فضًال عن الفقد بالوزن الذي قد یصل الى المجهریة ا

، اال ان عملیة )4(، والتي تؤدي الى تقلیل القیمة النوعیة والتسویقیة للدرنات المخزنة )3(ظروف الخزن الطبیعیة 

داد لزراعة الدرنات في العروة الخریفیة الالحقة او التزریع هذه یمكن ان تعد مؤشرًا ایجابیًا في مرحلة التهیئة واالع

  .تحضیرها للزراعة الربیعیة القادمة

من الباحثین بأنتاج وخزن البطاطا بحوثًا عدیدة على معاملة الدرنات الكیمیاویة المصنعة اجرى الكثیر 

برلین اضافة الى استخدام حامض الجلتثبیط او منع التزریع ،)MENA)5وTCNBوMHوCIPCمثل 

یمیاویة لهذه المواد الكتاثیرات جانبیة ضارة، اال أن هنالك )7،8، 6(واالثیلین لتحفیز او تشجیع تزریع الدرنات 

ر ، لوجود اثه على الدرنات مباشرة بعد الحصادمنع استعمالMH، فالمالیك هیدرازید على كل من البیئة والصحة

  .)9(متبق یؤثر على صحة المستهلك 

ع التوجهات الحدیثة وألجل االسهام في الحفاظ على البیئة والصحة العامة بشكل فعال وانسجامًا م

یر االیجابي ث، هدفت الدراسة الى معرفة التأت الطبیعیة ورخص ثمنها في العراقولتیسر مصادر المركبا

  .صنف دیزريالمخزنةللمستخلصات النباتیة في بعض الصفات الطبیعیة لدرنات البطاطا

  

  ق العملائوطر المواد 

ابي غریب /جامعة بغداد / كلیة الزراعة/ زن المبردة التابعة لقسم البستنةاجریت التجربة في وحدة المخا

2002المنتجة من العروة الربیعیة لعام .Solanum  tuberosum  Lبعد الحصول على درنات البطاطا 

الحارة وذلك بطحن كل من بذور الشبنت ، استعملت مجموعة من المستخلصات النباتیةAللصنف دیزري رتبة 

A1 واوراق اكلیل الجبلA2 والمریمیةA3 اضافة الى معاملة ماء غریبA4 . تم تحضیر ثالثة تراكیز من

ْم مع 45-40بدرجة حرارة ، غم من الجزء النباتي المطحون في لتر ماء مقطر 8، 4، 2الثالثة االولى وهي 

، رشحت بعدها )10(ساعة 24بعدها المعلق واحكم اغالق العبوات لمدة ، ترك التحریك المستمر لمدة ساعة

راكیز ، أما معاملة ماء غریب فقد اخذت منها ثالثة تعلى التواليC1 ،C2 ،C3المستخلصات ورمز لكل تركیز

  .قطوأستخدم الماء المقطر فC0، أما معاملة المقارنة فرمز لها لتر ماء مقطر/مل6.0، 3.0، 1.5أیضًا هي 

ثم عبئت الدرنات بعد تركها لتجف في DI ،DIIدقیقة ورمز لها 20، 10غطست الدرنات لمدة 

المخزن ، اودعت جمیع المعامالتة الواحدة، وبثالثة مكررات للمعاملكغم للمكرر الواحد5بوزن أكیاس مشبكة 

ثم نقلت الى31/12/2002ولغایة 15/7/2002في % 5± 85ْم ورطوبة 2±4المبرد على درجة حرارة 

كتجربة عاملیة R.C.B.Dاستخدم تصمیم القطاعات كاملة التعشیة . 15/1/2003مرحلة التكییف لغایة 

  . )11% (5وعلى مستوى احتمال L.S.Dوقورنت المتوسطات بأختبار اقل فرق معنوي 
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  النتائج والمناقشة

النسبة المئویة للتزریع .1

معنویًا الى انخفاض النسبة المئویة للتزریع ) 1(بینة في الجدول أظهرت نتائج التحلیل االحصائي الم

في حین ارتفعت النسبة A1ومستخلص الشبنت A4یوم من الخزن في كل من معاملة ماء غریب 100بعد 

الى نهایة وقد استمر تأثیر معاملة ماء غریب في خفض النسبة المئویة للتزریع . C0معنویًا في معاملة المقارنة 

ولم یختلف كل من % 60.60یومًا وقد عمل مستخلص الشبنت في رفع النسبة الى 100الخزن أي بعد مدة 

، وعند نقل الدرنات الى مرحلة التكییف التي عندها تمیزت لجبل والمریمیة معنویًا عن بعضهامستخلص اكلیل ا

روقات معنویة لتأثیر مدة ، ولم تالحظ ایة ف% 71.45یق اعلى نسبة للتزریع لتصل معاملة الشبنت في تحق

  .لتغطیس نهایة مدة الخزن والتكییفا

% 61.60الى التراكیز المختلفة للمعامالت فقد تفوق التركیز االول في رفع النسبة معنویاً أما عن تأثیر

  .C0في معاملة المقارنة % 50.88في نهایة مدة الخزن اال إنها إنخفضت الى 

  

النباتیة ومدة التغطیس والتراكیز في النسبة المئویة لتزریع والنسبة تأثیر كل من المستخلصات) 1(جدول 

  2002المئویة لوزن البراعم الرطب لدرنات البطاطا صنف دیزري لعام 

  المستخلصات

A  

  النسبة المئویة للتزریع

  نهایة التكییف  نهایة الخزن  یوماً 130بعد   یوماً 100بعد 

A132.2337.7660.6071.45
A234.6444.8259.2465.67
A332.3740.7756.4269.03
A425.0729.7751.1968.69

L.S.D 0.05  1.742.774.085.52

  مدة التغطیس

  )Dدقیقة ( 

DI  30.3837.0756.1066.92
DII  31.7839.4957.6270.49

L.S.D 0.05  1.231.96N.SN.S

   Cالتركیز

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  31.0838.7961.6072.30
C2  25.7033.2158.8174.33
C3  27.1833.7656.1673.04

L.S.D 0.05  1.742.774.085.52
  

نهایة % 49.97قد خفضت نسبة التزریع الى A4DI  الى إن معاملة) 2(ویشیر جدول التداخل 

الى إن اقل نسبة تزریع كانت في ) 3(تراكیز فیظهر الجدول الخزن، أما بالنسبة للتداخل بین المستخلصات وال

فیبین ان اقل نسبة للتزریع كانت ) 4(، أما جدول A1C2بینما اعلى نسبة في معاملة التداخل معاملة المقارنة 

، أما عن تأثیر التداخل الثالثي فیالحظ من جدولDIIC1ایضًا في المقارنة اما اعلى نسبة فكانت في المعاملة 

نهایة A1DIIC1قد حققت اقل نسبة مئویة للتزریع في حین ارتفعت في المعاملة A3DIIC2ان المعاملة ) 5(

  .الخزن المبرد
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ان التباین في تأثیر المستخلصات النباتیة في النسبة المئویة للتزریع یمكن ان یعزى الى احتواء مثل 

مختلفة وعلى مواد فعالة  Secondary chemical compoundsهذه النباتات على مركبات كیمیاویة ثانویة 

حسب التركیز المستخدم لتعمل بشكل تحفیزي او تثبیطي نتیجة تأثیرها في سرعة نمو البراعم من خالل التأثیر 

الذي یتوفر في زیت  Carvone، وعادة ما یتمیز مركب الكارفون ) 12(في سرعة إنقسام وٕاستطالة الخالیا 

التي IPC ،CIPCى تثبیط إنبات براعم درنات البطاطا بنفس كفاءة المعاملة بمركب بذور الشبنت بقدرته عل

یومًا ، لتنبت بعد ذلك البراعم ویعتقد أن سبب هذا التأثیر ناتج عن تثبیط إنزیم 250یمكن ان یمتد تأثیرها الى 

3- Hydro Methyl Glutaryl - C0Areductase )13 ،14 ،15 ( وقد أشار ،)ل من ان لك) 16  

Carvone وMonotrpene القدرة في تثبیط نمو براعم درنات البطاطا ولكنه في نفس الوقت یمكن ان یكون ذا

تأثیر عكسي فیعمل على تحفیز نمو البراعم وهذا ما تم الحصول علیه حیث كان هناك خفض لنسبة التزریع في 

طاطا االستهالكیة ثم ارتفع في نهایة مدة الخزن المراحل االولى من الخزن والذي یعد مهم تجاریًا عند خزن الب

والتي  Flavonoidsوالتكییف، اما الفعل التحفیزي للمستخلصات النباتیة فیمكن ان یعزى الى فعالیة مركبات 

  ) .Promoters)17تعد محفزات 

ت حرارة ویمكن ان یعزى ارتفاع نسبة التزریع نهایة مدة التكییف الى ان خزن الدرنات اوال على درجا

منخفضة في البدایة عمل على تحویل النشأ الى سكریات مختزلة، وبعد نقل الدرنات الى درجات حرارة مرتفعة 

استهلكت مثل هذه السكریات في عملیة التنفس مما أدى الى زیادة الطاقة المتحررة، والتي تستخدم تحفیز ونمو 

  ). 18(البراعم 

  

ات النباتیة ومدة التغطیس في النسبة المئویة للتزریع والنسبة تأثیر التداخل بین المستخلص) 2(جدول 

  2002المئویة لوزن البراعم الرطب لدرنات البطاطا صنف دیزري لعام 

  المستخلصات

A  

مدة التغطیس 

D

  النسبة المئویة للتزریع

  نهایة التكییف  نهایة الخزن  یوماً 130بعد   یوماً 100بعد 

A1  
DI  27.3931.7159.9169.70
DII  37.0843.8161.2873.19

A2  
DI  34.5242.6157.2664.53
DII  34.7547.0461.2266.80

A3  
DI  35.2944.4057.2665.49
DII  29.4537.1355.5872.56

A4  
DI  24.3229.5649.9767.98
DII  25.8230.0052.4069.41

L.S.D 0.056.597.677.83N.S
  

  

  

  

  

  

  

تأثیر التداخل بین المستخلصات النباتیة والتراكیز في النسبة المئویة للتزریع والنسبة المئویة لوزن ) 3(دول ج

  2002البراعم الرطب لدرنات البطاطا صنف دیزري لعام 
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  المستخلصات

A  

  التركیز

C

  النسبة المئویة للتزریع

  نهایة التكییف  نهایة الخزن  یوماً 130بعد   یوماً 100بعد 

A1  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  31.9139.5166.3079.58
C2  25.4130.9867.8677.54
C3  32.9533.1957.6373.52

A2

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  40.3251.8264.3766.22
C2  27.4340.9960.8569.43
C3  30.4439.1260.8771.86

A3

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  31.2640.9164.7770.37
C2  29.7036.8055.2877.38
C3  26.5038.0054.7573.19

A4  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  19.1522.9150.9573.05
C2  20.2724.0851.2672.99
C3  20.5024.7151.6673.58

L.S.D 0.056.548.809.9210.27
  

تأثیر التداخل بین مدة التغطیس والتراكیز في النسبة المئویة للتزریع والنسبة المئویة لوزن البراعم ) 4(جدول 

  2002الرطب لدرنات البطاطا صنف دیزري لعام 

  مدة التغطیس

D

  التركیز

C

  النسبة المئویة للتزریع

  نهایة التكییف  نهایة الخزن  یوماً 130بعد   یوماً 100بعد 

DI  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  28.8037.3357.4170.10
C2  27.4033.3561.2972.75
C3  24.9730.2554.8469.71

DII  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  33.3640.2565.7974.51
C2  24.0033.0856.3475.92
C3  29.3937.2757.4876.37

L.S.D 0.055.738.047.487.13
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تأثیر التداخل بین المستخلصات النباتیة ومدة التغطیس والتراكیز في النسبة المئویة للتزریع ) 5(جدول 

  2002والنسبة المئویة لوزن البراعم الرطب لدرنات البطاطا صنف دیزري لعام 
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  المستخلصات

A  

مدة التغطیس 

D

التركیز 

C

  النسبة المئویة للتزریع

  نهایة التكییف  نهایة الخزن  یوماً 130بعد   یوماً 100بعد 

A1

DI  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  18.3624.4953.0676.69
C2  22.9227.0872.9276.85
C3  27.9127.9162.8070.14

DII

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  45.4554.5479.5482.48
C2  27.9134.8862.7978.24
C3  34.6138.4651.9276.91

A2

DI  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  42.8654.7664.2966.64
C2  30.9535.7159.5268.19
C3  23.9132.6154.3568.12

DII  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  37.7848.8964.4465.80
C2  23.9146.2662.1770.67
C3  36.9745.6567.3975.61

A3  

DI  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  36.3647.7363.6465.07
C2  36.4746.5162.5473.29
C3  28.0036.0052.0068.47

DII  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  29.5434.0965.9175.68
C2  22.9227.0848.0281.48
C3  25.0040.0057.5077.92

A4

DI  

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  17.6322.3348.6371.99
C2  19.2424.1050.1672.67
C3  20.0524.4650.2072.10

DII

C0  40.3547.3650.8855.15
C1  20.6723.4953.2774.12
C2  21.2924.0752.3573.31
C3  20.9524.9653.1175.05

L.S.D. 0.05  5.138.4912.7215.47
  

النسبة المئویة للفقد بالوزن.2

نسبة لاارتفاع) 6(إزداد معدل فقدان الوزن لجمیع المعامالت بزیادة مدة الخزن، اذ یتضح من الجدول 

في معاملة المقارنة عند مقارنتها بالمستخلصات في حین كانت اقل نسبة معاملة ماء غریب بالوزن مئویة للفقد ال

A4 ولم تظهر مدة التغطیس ایة تأثیرات معنویة في الصفة المدروسة في حین تأثیر التراكیز كان معنویًا، اذ

  .C3في التراكیز % 3.46ارتفعت معنویًا نسبة الفقد ال سیما عند نقل الدرنات الى مرحلة التكییف لتصل الى 

  

  

راكیز في النسبة المئویة للفقد بالوزن تأثیر كل من المستخلصات النباتیة ومدة التغطیس والت) 6(جدول 

  2002لدرنات البطاطا صنف دیزري لعام 

  النسبة المئویة للفقد بالوزن  المستخلصات
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A نهایة التكییف  نهایة الخزن  یوماً 120بعد   یوماً 90بعد   یوماً 60بعد   یوماً 30بعد  

A10.490.771.091.752.483.37
A20.820.961.402.152.773.67
A30.400.670.951.432.113.27
A40.500.741.191.752.113.13

L.S.D 0.05  0.150.170.150.230.220.13

  مدة التغطیس

  )Dدقیقة ( 

DI  0.520.801.141.812.393.36
DII  0.590.771.181.732.343.36

L.S.D 0.05  N.SN.SN.SN.SN.SN.S

   Cركیزالت

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.540.811.161.722.253.46
C2  0.580.801.131.662.213.32
C3  0.520.701.021.652.233.46

L.S.D 0.05  N.SN.S0.150.230.220.13
  

فأعلى نسبة فقد وزن كانت تأثیر التداخل بین المستخلصات ومدة التغطیس) 7(وتظهر نتائج الجدول 

) 8(، كما تظهر نتائج الجدول A4DIأما اقل نسبة فقد وزن فقد كانت في المعاملة . A2DIفي معاملة التداخل 

اما اقل نسبة A2C3تأثیر التداخل بین المستخلصات والتراكیز المستخدمة فأعلى نسبة فقد كانت في المعاملة 

لتأثیر التداخل الثنائي بین مدتي التغطیس والتراكیز فأن اعلى نسبة فقد وبالنسبة. A4C1فكانت في المعاملة 

  ).9،الجدول(DIIC3في المعاملة % 2.14في حین انخفضت الى DIICIبالوزن كانت في المعاملة 

  

تأثیر التداخل بین المستخلصات النباتیة ومدة التغطیس في النسبة المئویة للفقد بالوزن لدرنات ) 7(جدول 

  2002طاطا صنف دیزري لعام الب

  المستخلصات

A  

مدة التغطیس 

D

  النسبة المئویة للفقد بالوزن

30بعد 

  یوماً 

60بعد 

  یوماً 

  90بعد 

  یوماً 

120بعد 

  یوماً 

نهایة 

  الخزن

نهایة 

  التكییف

A1  
DI  0.450.761.041.772.513.33
DII  0.530.781.151.742.463.42

A2  
DI  0.781.031.362.262.843.78
DII  0.870.891.452.052.703.55

A3  
DI  0.380.660.971.472.133.25
DII  0.430.680.931.392.093.29

A4  
DI  0.480.741.191.742.093.10
DII  0.530.731.181.762.123.17

L.S.D 0.050.220.240.250.360.380.30
  

  

لدرنات البطاطا للفقد بالوزنر التداخل بین المستخلصات النباتیة والتراكیز في النسبة المئویة تأثی) 8(جدول 

  2002صنف دیزري لعام 

  النسبة المئویة للفقد بالوزن  التركیز  المستخلصات
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A  C 30بعد

  یوماً 

60بعد 

  یوماً 

  90بعد 

  یوماً 

120بعد 

  یوماً 

نهایة 

  الخزن

نهایة 

  التكییف

A1  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.530.821.131.782.524.02
C2  0.370.700.991.652.353.05
C3  0.490.740.941.522.243.22

A2

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.781.031.442.242.773.60
C2  1.151.241.692.162.753.80
C3  0.780.741.162.162.764.06

A3

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.360.690.941.191.863.14
C2  0.350.590.721.181.883.33
C3  0.330.540.831.291.913.40

A4  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.490.701.141.651.833.07
C2  0.460.671.131.671.853.09
C3  0.490.761.161.621.953.14

L.S.D 0.050.290.340.300.460.430.33
  

تأثیر التداخل بین مدة التغطیس والتراكیز في النسبة المئویة للفقد بالوزن لدرنات البطاطا صنف ) 9(جدول 

  2002دیزري لعام 

مدة

  التغطیس

D  

  التركیز

C  

  النسبة المئویة للفقد بالوزن

30بعد 

  یوماً 

60بعد 

  یوماً 

  90بعد 

  یوماً 

120بعد 

  یوماً 

نهایة 

  الخزن

نهایة 

  التكییف

DI  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.530.881.181.732.213.34
C2  0.530.771.141.662.273.38
C3  0.450.720.991.792.303.53

DII  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.550.741.071.702.283.58
C2  0.640.831.191.662.153.25
C3  0.590.681.051.512.143.40

L.S.D 0.05N.SN.S0.270.400.400.33
  

فتبین تأثیر التداخل الثالثي للمعامالت الرئیسیة في الصفة المدروسة وفیها ) 10(أما نتائج الجدول 

  .A4DIC1في حین انخفضت معنویًا في المعاملة A2DIC2على نسبة فقد كانت في المعاملة یتضح ان ا

تعد النسبة المئویة للفقد بالوزن من الصفات المهمة التي تحدث للدرنات المخزنة نتیجة لعوامل عدیدة 

فاع النسبة المئویة للفقد منها التزریع، والتنفس، والنتح، والضرر المیكانیكي واالصابات البكتیریة والفطریة، فأرت

بالوزن للدرنات المعاملة بالمستخلصات النباتیة نهایة الخزن ومدة التكییف یعود الى ارتفاع  النسبة المئویة 

للتزریع، وبالتالي زیادة المساحة السطحیة لهذه النبوتات مما یهيء فعًال اكبر لعملیتي النتح والتنفس وذلك لتمیز 

، وعلى النحو )4(بخلوها من الطبقة الفلینیة، وبذلك یزداد الفقد الرطوبي من خاللها انسجة البراعم النابتة 

المعروف فأن ارتفاع سرعة التنفس للدرنات یمكن ان یعزى الى عدة اسباب، منها حصول التزریع في الدرنات، 

كل من عملیتي النتح او ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة خالل مدة التكییف، مما یؤدي الى زیادة
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والتنفس وزیادة استهالك السكریات ألنتاج الطاقة الالزمة لنمو البراعم، وبذلك تنخفض كمیة المادة الجافة التي قد 

  ).19، 18(تشكل نسبة مؤشرة في الفقد بالوزن الكلي 

  

المئویة للفقد بالوزن تأثیر التداخل بین المستخلصات النباتیة ومدة التغطیس والتراكیز في النسبة) 10(جدول 

  2002لدرنات البطاطا صنف دیزري لعام 

  المستخلصات

A  

مدة التغطیس 

D

التركیز 

C

  النسبة المئویة للفقد بالوزن

30بعد 

  یوماً 

60بعد 

  یوماً 

  90بعد 

  یوماً 

120بعد 

  یوماً 

نهایة 

  الخزن

نهایة 

  التكییف

A1

DI  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.500.991.111.892.634.03
C2  0.330.580.821.482.233.05
C3  0.410.650.911.652.393.05

DII

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.540.651.151.682.424.02
C2  0.410.821.161.822.473.06
C3  0.580.830.991.412.163.39

A2

DI  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.660.911.312.062.553.46
C2  1.151.411.652.413.034.28
C3  0.740.991.162.512.994.19

DII  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.921.161.582.423.003.76
C2  1.161.071.731.912.493.32
C3  0.831.081.161.822.533.98

A3  

DI  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.490.901.151.321.902.89
C2  0.200.450.691.111.943.17
C3  0.250.490.751.421.913.74

DII  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.250.490.741.071.823.40
C2  0.500.740.751.251.833.49
C3  0.410.660.911.161.913.08

A4

DI  

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.490.751.181.681.762.99
C2  0.440.651.111.651.903.05
C3  0.420.741.161.581.943.17

DII

C0  0.580.821.322.072.803.21
C1  0.500.661.111.641.913.17
C2  0.490.691.151.691.823.13
C3  0.570.781.181.671.973.19

L.S.D. 0.05  0.450.480.450.670.640.38
  

  

  المصادر
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