ٌانجبوري و أخرو

2017/ 247 -242 :)1( 48 – يجهة انعهوو انسراعية انعراقية

تأثير مدد الري و الرش بحامض السالسيميك في نمو و إنتاج البطاطا
أحمد حماد محمود

أحمد قيس حمدان

باحث

محمد زيدان خمف المحارب

باحث

كاظم ديمي حسن الجبوري

مدرس

أستاذ مساعد

 جامعة بغداد/ قسم البستنة وىندسة الحدائق/كمية الزراعة
E-mail : Kadhum.daley@yahoo.com، Mohammed_almharib@yahoo.com
 جامعة بغداد/ كمية الزراعة/قسم البستنة و ىندسة الحدائق

المستخمص

) يوما10 و8 و6 (  الري بعد،تم تنفيذ التجربة في أحد الحقول الخاصة في منطقة الرضوانية جنوب غرب بغداد لدراسة تأثير مدد الري

S3 وS2 وS1 وS0( ) ورمز ليا1- لتر. ممغم150 و100 و50 و0(  بالتتابع) و الرش بحامض السالسيميك بتركيزD3 وD2 وD1( رمز ليا
P وN  وتم استعمال اإلضافة األرضية2015  شباط1  زرعت الدرنات في.بالتتابع) في بعض مؤشرات النمو الخضري والحاصل لمبطاطا

) يوماً وتم10 و8 و6(  رويت النباتات حسب المعامالت بعد مرور.بالتتابع لكل المعامالت

1-

 ىكتار.  كغم200 : 60 : 120  بنسبةKو

 نفذت.رش حامض السالسيميك بالتراكيز أعاله ثالث مرات في مرحمة النمو الخضري ومرحمة تكوين السيقان ارارضية ومرحمة تكون الدرنات

)D3(  يوم10  أظيرت النتائج أن مدد الري كل. وبثالثة مكرراتNisted design ) ضمن تصميم4 × 3( التجربة كتجربة عاممية بعاممين

 وأدت معامالت الرش بحامض السالسيميك.)D1( أثرت تأثي ار معنويا في تقميل مؤشرات النمو الخضري والحاصل المدروسة قياسا بمعاممة
 ومن دون فروق معنوية بينيماD1S1 وD1S2  أما معامالت التداخل فأظيرت تفوق معنوي لمعاممتي.إلى زيادة معنوية في الصفات أعاله

72.63(  سم) عمى الترتيب وأكبر مساحة ورقية90.30 و91.70( في جميع المؤشرات المقاسة إذ أظيرت أعمى طول لمنباتات
58.25( ) وأكبر حاصل كمي1-نبات.غم

1069 و1093( ) عمى التتابع وأعمى حاصل لمنبات الواحد

1-

 نبات.2 دسم69.87و

 أيام لمحصول6  لتر ثالثة مرات وبمدة سقي/ ممغم50 ) عمى التتابع لذا نقترح رش حامض السالسيميك بتركيز1-ىكتار. طن56.98و
.عمى أعمى حاصل لمنبات الواحد وأعمى حاصل كمي

. مؤشرات الحاصل، مؤشرات النمو الخضري، اإلجياد المائي:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
An experiment was carried out in one of the private field in AL-Radwaniah westeren south of
Baghdad to study the effect of irrigation intervals, irrigation after 6, 8 and 10 days (D1, D2 and D3) and
irrigation of salicylic acid concentration (0, 50, 100, and 150 mg/l) (S0, S1, S2 and S3) on some
vegetative growth and yield parameters. Potato tuber were planted on 1 Feb 2015 using application N,
P, K in the rate 120: 60: 200 kg/ ha. Plants were irrigated after 6,8 and 10 days and spraying of
salicylic acid three time, First in vegetative growth stage and in stolon intiation stage and in tuber
intiation stage. Factorial experiment in Nisted design with three replication was used. Results showed
that using 10 days as irrigation period (D3) significantly decreased vegetative growth and yield
parameters compared to D1. Salicylic acid significantly increased in same characteristics. Interaction
treatments showed D1S2 and D1S1 significantly increased wich gave highest plant length (91.70 and
90.30 cm) respectively and greatest leaf area (72.63 and 69.87 dsm2/plant) and gave highest yield per
plant (1093 and 1069 g/plant) and highest total yield (58.25 and 56.98 ton/ha-1) respectively. The
suggestion could be made that spraying of salicylic acid 50 mg/L three times with Irrigation duration 6
days resulted in highest yield per plant and highest total yield.
Key word: Water stress, Vegetable growth indicator, yield indicator.
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التأثير الضار الناتج من اإلجياد المائي .بين AL-Ogaidi

المقدمة

( )16ان رش حامض السالسيميك تركيز  0.5مميمول قد

البطاطا من محاصيل الخضر التي تعود الى العائمة

أعطى أعمى ارتفاع لنبات الفاصوليا وأكبر مساحة ورقية مع

الباذنجانية  Solanaceaeوالتي تضم أكثر من  2000نوعا

زيادة تركيز الكموروفيل في األوراق وزيادة الوزن الجاف

و 90جنسا وتعد من أىم محاصيل الخضر وأكثرىا استخداما

لممجموع الخضري والجذري والتبكير بالتزىير فضال عن زيادة

وتتصدر قائمة المحاصيل الدرنية ( )7والبطاطا من

حاصل النبات الواحد .واعتمادا عمى ما تقدم فإن اليدف من

المحاصيل الحساسة لإلجياد المائي قياسا باألنواع األخرى

البحث ىو بيان تأثير الرش بحامض السالسيميك مع تقنين

من النباتات ( .)20يعد الري أحد العوامل البيئية التي ليا

األولوية في نمو وحاصل النبات وجودة الثمار عن طريق

كميات مياه الري المضافة في نمو و حاصل البطاطا.

تأثيره في مراحل نشوء وتشكل األعضاء النباتية ونموىا,

المواد والطرائق

فضال عن دوره في زيادة جاىزية وامتصاص المغذيات ونمو

زرعت تقاوي البطاطا ىجين بورين في أحد الحقول الخاصة

الخاليا وانقساميا وانتظام عممية التمثيل الكاربوني ,كما إنو

في منطقة الرضوانية جنوب غرب بغداد بتأريخ  1شباط

( .)19ويعد عجز الماء من أكثر العوامل البيئية أىمية في

 0.75والمسافة بين درنة وأخرى  0.25م وبمغ عدد النباتات

تحديد نمو النبات وخفض اإلنتاج كما ونوعا ,كما ان تباعد

في الوحدة التجريبية  36نباتا بواقع مرزين لكل وحدة تجريبية

مدد الري يقمل من عممية التمثيل الكاربوني ويزيد من

وأجريت عمميات الخدمة لمنباتات من ري وعزق وتصدير

شيخوخة األوراق مع انخفاض امتصاص المغذيات ونقص

أثناء موسم النمو وتم تسميد النباتات بالسماد الكيميائي

الثغور وتحديد نمو المحاصيل ( .)2إن ندرة الماء ىي إحدى

أجريت عممية الرش بحامض السالسيميك بتركيز 150-

المحددات البيئية في إنتاج النبات وتتجاوز الخسارة الناتجة

 100-50-0ممغم /لتر ثالث مرات متزامنة مع بداية النمو

عن كل المؤثرات البيئية األخرى ومن الوسائل المتبعة

الخضري ومرحمة تكون السيقان األرضية  stolonومرحمة

الموسم أو اعطاء عدد قميل منيا عن طريق جدولة الري

مرحمة النمو الخضري والتي تزامنت مع الرشة االولى

( ,)17فضال عن استخدام بعض المركبات التي تستخدم في

لحامض السالسيميك .نفذت التجربة كتجربة عاممية بعاممين

مقاومة اإلجياد المائي ومنيا حامض السالسيميك الذي ىو

( )4×3ضمن تصميم  Nisted designوبثالثة مكررات

مركب فينولي يبنى حيويا من الحامض األميني phenyl

وتضمن العامل األول ثالث مدد من الري ( 6أيام و 8أيام

 2015عمى مروز بطول  4.5م والمسافة بين مرز وآخر

مذيبا ووسطا ناقال لتمك المواد إلى أجزاء النبات المختمفة

األرضي  K:P:Nبنسبة  200-60-120كغم/ىكتار (.)4

نمو الخاليا واستطالتيا وقمة توسع األوراق مؤديا إلى غمق

تكون الدرنات .نفذت معامالت الري مع اكتمال البزوغ وبداية

لمواجية شحة المياه ىي السيطرة عمى عدد الريات أثناء

 alanineولو دور ميم في فعاليات نمو النبات مثل التمثيل

و 10أيام) الذي عد كعامل رئيسي يوزع عمى ثالث قطع قسم

الكاربوني والتنفس كما يدخل في المسارات الحيوية لمجذور

الييا المجال التجريبي لمبحث وكل قطعة قسمت إلى ثالث

الحرة ( .)3ولحامض السالسيميك دو ار ميما في مقاومة

مكررات توزع عمييا عشوائيا تراكيز حامض السالسيميك

اإلجيادات غير الحيوية والتي تشمل اإلجياد المائي والممحي

المستخدمة في البحث ( 150-100-50-0ممغم /لتر)

والحراري وغيرىا من خالل دوره في زيادة امتصاص المغذيات

وقورنت المتوسطات حسب اختبار  LSDوعمى مستوى

وتسريع عمميات التمثيل الكاربوني واالسراع في تكوين

احتمال  ,)11( %5قمعت الدرنات في  2015/5/28وتم

صبغات الكموروفيل وزيادة نشاط بعض األنزيمات الميمة

قياس صفات النمو الخضري وذلك باختيار عشر نباتات من

وتنظيم العالقات المائية في فتح وغمق الثغور (.)9

كل وحدة تجريبية عشوائيا وحسب طول النبات (سم) وعدد

السالسيميك والمركبات المشتقة من الفينوالت النباتية رشا عمى

المساحة الورقية التي حسبت وفق ما جاء بو ,)25( Wein

كانت مؤثرة في إزالة

أما مؤشرات الحاصل فقد تم حساب عدد الدرنات الصالحة

أوضحا  Munneو )14( Pemuelasان استخدام حامض
أوراق Phillyera angustifolia

االوراق والوزن الجاف لممجموع الخضري وقد تم حساب
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القيم إذ أعطت  83.53سم و 72.70ورقة.نبات 1-و62.93

لمتسويق /نبات ومعدل وزن الدرنة الصالحة لمتسويق نبات

1-

وحاصل النبات الواحد (غم) واإلنتاج الكمي (طن ىكتار.)1-

غم .نبات

النتائج والمناقشة

بمعاممة المقارنة

السالسيميك في إظيار إختالفات معنوية في صفات النمو

مؤشرات النمو الخضري المدروسة .فقد أدى تباعد مدد الري

الخضري وقد تميزت معاممة التداخل  D1S2في إعطائيا

إلى انخفاض معنوي في طول النبات وعدد األوراق والوزن
الجاف لممجموع الخضري والمساحة الورقية إذ أعطت اقل

أعمى القيم لمصفات أعاله إذ أعطت  91.70سم و76.80
1-

القيم ليذه الصفات في المعاممة التي تروى كل  10أيام

ورقة .نبات
1-

نبات

(معاممة  )D3والتي أعطت  69.47سم و 61.10سم ورقة

نبات ووزن بمغ  52.80غم نبات 1-ومساحة ورقية 46.01

1-

و 74ورقة.نبات
1-

نبات

1-

و 69.87دسم .2نبات

في حين

أعطت معاممة التداخل  D3S0أقل القيم لمؤشرات النمو

و 66.72دسم.2

الخضري المذكورة إذ أعطت  61.70سم و 51.70ورقة.
1-

نبات

1-

و 45.20غم .نبات

1-

2

و 37.25دسم  .نبات

بالتتابع.

زيادة معنوية في مؤشرات النمو الخضري المذكورة وقد
أظيرت معاممة الرش  100ممغم .لتر

1-

و 67.90غم .نبات

عمى التتابع بينما أدى رش حامض السالسيميك إلى
1-

عمى التتابع والتي لم تختمف معنويا عن معاممة
1-

تروى كل  6أيام (معاممة  )D1والتي أعطت  87.75سم
و 66.03غم.نبات

ووزن  69.40غم .نبات 1-و 72.63دسم.2

 D1S1والتي أعطت  90.30سم و 74.50ورقة .نبات

عمى التتابع قياسا بأعمى القيم لممعاممة التي
1-

(معاممة  )S0والتي أعطت  73.20سم

نبات .1-أثر التداخل بين مدد الري والرش بحامض

الري ومستويات حامض السالسيميك والتداخل بينيما في

دسم.2نبات

و 60.99دسم .2نبات

و 62.53ورقة.نبات 1-و 54.47غم.نبات 1-و 48.37دسم.2

تبين النتائج في جدول  1وجود تأثير معنوي لكل من مدد

1-

1-

عمى الترتيب قياسا

(معاممة  )S2أعمى

جدول  .1تـأثير مدد الري و الرش بحامض السالسيميك في بعض مؤشرات النمو الخضري نباتات البطاطا
انًؤشرات
انًقاسة
انًعايالت
D1
D2
D3
L.S.D 0.05
S0
S1
S2
S3
L.S.D 0.05
D1S0
D1S1
D1S2
D1S3
D2S0
D2S1
D2S2
D2S3
D3S0
D3S1
D3S2
D3S3
L.S.D 0.05

طول انُبات
( سى )

عذد األوراق
1ورقةَ.بات

انوزٌ انجاف نهًجًوع
انخضري (غى )

انًساحة انورقية نهُبات
(دسىَ .2بات) 1-

87.75
79.92
69.47
2.07
73.20
81.70
83.53
77.77
2.24
83.40
90.30
91.70
85.60
74.50
82.90
84.10
78.20
61.70
71.90
74.80
69.50
3.73

74.0
70.0
61.10
2.49
62.53
70.50
72.70
67.73
1.44
71.30
74.50
76.80
73.40
64.60
72.70
74.50
68.20
51.70
64.30
66.80
61.60
3.03

66.03
59.08
52.80
3.16
54.47
61.13
62.93
58.67
0.85
61.70
67.90
69.40
65.10
56.50
59.20
62.30
58.30
45.20
56.30
57.10
52.60
3.24

66.72
55.28
46.01
2.79
48.37
59.18
60.99
55.48
1.02
58.15
69.87
72.63
66.22
49.70
57.54
59.07
54.83
37.25
50.12
51.28
45.40
3.13

ويظير جدول  2إلى وجود تأثير معنوي لكل من مدد الري

نبات 1-و 100.9غم .درنة 1-و 694.2غم .نبات 1-و37.0
1-

ومستويات حامض السالسيميك وتداخميما في مؤشرات

طن .ىكتار

الحاصل ومكوناتو لمبطاطا إذ أظيرت معاممة  D3إنخفاضا

لممعاممة  D1إذأعطت  8.09درنة .نبات

الصالحة لمتسويق وحاصل النبات الواحد والحاصل الكمي إذ

تأثير رش حامض السالسيميك فقد ادى إلى زيادة معنوية في

أظيرت أقل القيم ليذه المؤشرات بإعطائيا  6.56درنة.

صفات الحاصل قيد الدراسة إذ تفوقت معاممة  S2في زيادة

1-

معنويا في عدد الدرنات الصالحة لمتسويق ومعدل وزن الدرنة

عمى التتابع مقارنة بأعمى القيم والتي ظيرت
1-

1-

و 121.9غم.
1-

درنة و 1011.8غم .نبات و 53.92طن .ىكتار .أما
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بإعطائيا 7.63

معنويا في إظيار أعمى القيم لعدد الدرنات الصالحة لمتسويق

ومعدل وزن الدرنة الصالحة لمتسويق)119.4

ومعدل وزن الدرنة الصالحة لمتسويق وحاصل النبات الواحد

غم) والتي لم تختمف معنويا عن معاممة  S1والتي أعطت

و130.8

1-

درنة .نبات

1-

 118.1غم .نبات
1-

938.3غم .نبات

1-

والحاصل الكمي إذ أعطت  8.20درنة .نبات
1-

وحاصل النبات الواحد إذ أعطت

غم .درنة

1-

واإلنتاج الكمي  50.01طن .ىكتار
1-

أعطت  6.92درنة .نبات
1-

غم .نبات

و 95.0غم .درنة
1-

و 37.13طن .ىكتار

و 1093.0غم .نبات

و 58.25طن .ىكتار

عمى التتابع والتي لم تختمف معنويا عن معاممة  D1S1والتي
1-

قياسا بمعاممة عدم الرش  S0والتي أظيرت أقل القيم إذ
1-

1-

1-

1-

أعطت  8.15درنة .نبات
و 1069.0غم .نبات

و695.0

عمى الترتيب .أما

1-

و 128.4غم .درنة
1-

و 56.98طن.ىكتار

عمى التتابع

في حين أعطت معاممة  D3S0أوطأ القيم إذ أعطت 5.95
1-

درنة .نبات

معامالت التداخل فقد أظيرت وجود فروقات معنوية في

1-

و 79.4غم .درنة

و 26.33طن .ىكتار 1-عمى التتابع.

صفات الحاصل ومكوناتو فقد تفوقت معاممة التداخل D1S2

1-

و 494.0غم .نبات

جدول  .2تأثير مدد الري و الرش بحامض السالسيميك في بعض مؤشرات الحاصل و مكوناتو لمبطاطا
انًؤشرات انًقاسة
انًعايالت
D1
D2
D3
L.S.D 0.05
S0
S1
S2
S3
L.S.D 0.05
D1S0
D1S1
D1S2
D1S3
D2S0
D2S1
D2S2
D2S3
D3S0
D3S1
D3S2
D3S3
L.S.D 0.05

عذد انذرَات انصانحة
1نهتسويقَ.بات

يعذل وزٌ انذرَة
انصانحة نهتسويق(غى)

حاصم انُبات انواحذ (غى)

انحاصم انكهي ( طٍ
.هكتار) 1-

8.09
7.43
6.56
0.33
6.92
7.52
7.63
7.37
0.05
7.95
8.15
8.20
8.05
6.85
7.60
7.75
7.50
5.95
6.80
6.95
6.55
0.34

121.9
109.6
100.9
2.45
95.0
118.1
119.4
110.8
2.05
109.7
128.4
130.8
118.9
96.3
116.6
117.7
108.0
79.4
109.2
109.6
105.5
3.67

1011.8
844.0
694.2
43.25
695.0
915.3
938.3
851.3
12.90
897.0
1069.0
1093.0
988.0
694.0
908.0
931.0
843.0
494.0
769.0
791.0
723.0
44.75

53.92
45.05
37.0
2.34
37.13
48.79
50.01
45.38
0.65
47.81
56.98
58.25
52.66
37.26
48.40
49.62
44.93
26.33
40.99
42.16
38.54
2.40

يتبين من نتائج الجدولين  1و 2ان تعرض نباتات البطاطا

بشيخوخة النبات وسقوط اوراقو ( .)24وقد يعود السبب في

إلى تباعد مدد الري وانخفاض المحتوى الرطوبي لمتربة (زيادة

انخفاض مؤشرات النمو الخضري والحاصل عند زيادة الشد

الشد الرطوبي) قد أدى إلى إنخفاض مؤشرات النمو الخضري

الرطوبي لمتربة بسبب تثبيط عممية التمثيل الكاربوني نتيجة

والحاصل لمبطاطا إذ إن اإلجياد المائي ىو أحد اإلجيادات

اإلنغالق الجزئي أو الكمي لمثغور وقمة تبادل غاز ثنائي

البيئية غير الحيوية ويحصل عند انخفاض الماء الجاىز في

أوكسيد الكاربون مما يؤثر سمبا في نمو البالستيدات الخضراء

التربة بسبب فقد الماء بشكل مستمر عن طريق النتح أو

( )1أو ربما يعزى السبب إلى ان زيادة الشد الرطوبي تؤدي

التبخر مما يؤدي الى ضعف نمو النبات وانخفاض حجم

الى قمة جاىزية العناصر الغذائية في التربة واالمتصاص إذ

الرطوبي عمى النبات يؤدي إلى اختزال عمميات النمو المتمثمة

الجاىز لالمتصاص من قبل النبات كما ان عالقات التربة-

بانقسام واتساع الخاليا مما يؤدي إلى نقص في المساحة

الماء تؤثر في جميع العمميات الفسيولوجية التي ترتبط بشكل

الورقية .إذ إن اختزال المساحة الورقية تحدث كإستجابة

وثيق مع ذوبان المغذيات وتوافرىا ( 15و .)18إن تقميل الشد

لمجفاف من خالل تقميل نشوء األوراق الحديثة والتعجيل

الرطوبي لمتربة من خالل تقارب مدد الري يؤدي إلى زيادة

إن انخفاض المحتوى الرطوبي لمتربة تعمل عمى خفض الماء

الورقة واستطالتيا وضعف الساق ( .)5إن زيادة الشد
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جاىزية العناصر الغذائية الضرورية لمنمو وزيادة االمتصاص

االنتاج الكمي مقدارىا  %60و %56مقارنة بما أعطتو

من قبل النبات ومن ثم زيادة عممية التمثيل الكاربوني وانتاج

المعاممة  ,D3S0كما أعطت المعاممتين  D2S2و D2S1نسبة

الطاقة الالزمة إلنقسام واستطالة الخاليا ( .)23وان زيادة

زيادة في االنتاج الكمي بمغت  %33و %30مقارنة بما

كفاءة النبات في تصنيع نواتج التمثيل الكاربوني ونتيجة توافر

أعطتو المعاممة  ,D2S0وحققت المعاممتين  D1S2وD1S1

العناصر الغذائية الضرورية لمنمو السيما البوتاسيوم والذي

نسبة زيادة في االنتاج الكمي بمغت  %22و %19مقارنة بما

أماكن تخزينيا في البطاطا فيؤدي بالنتيجة إلى زيادة عدد

بين الريات يكون ىناك دور كبير لمرش بحامض السالسيميك

ووزن الدرنات ( .)12أما عن تأثير رش حامض السالسيميك

في التقميل من تأثير اإلجياد المائي ,لذا يتبين ان الرش

فقد تبين من النتائج أن الرش بكل التراكيز المختمفة

بحامض السالسيميك بالتركيزين  50و 100ممغم /لتر المذين

حسنت صفات النمو الخضري والحاصل وقد تميزت

قد عمل عمى مقاومة اإلجيادات غير الحيوية والتي تشمل

تحقق في المعاممة  .D1S0من ذلك يتضح كمما زادت المدة

يعد ميما وأساسيا لنقل المواد المصنعة من اماكن إنتاجيا إلى

المستخدمة في ىذه التجربة ( 150,100, 00ممغم.لتر )1-قد

لم يختمف عن بعضيما معنويا عند استعماليما مع مدد الري

المعاممتين  100و 50ممغم .لتر 1-إذ أدت ىاتين المعاممتين

الجفاف والمموحة إذ إن ليذا الحامض دور كبير في تطوير

إلى تحسين صفات النمو الخضري كطول النبات وعدد

تحمل المحاصيل الزراعية لإلجيادات البيئية وترتبط إستفادة

األوراق والوزن الجاف لممجموع الخضري والمساحة الورقية

النبات من ىذا المركب بعدة عوامل منيا التركيز المستعمل

لمتسويق والتي تؤدي الى زيادة حاصل النبات الواحد واإلنتاج

التطور والتأقمم) وعموما فإن التراكيز المنخفضة تحسن من

الكمي إذ يؤدي حامض السالسيميك دو ار ميما في نمو وتطور

قدرة النبات عمى إنتاج مضادات األكسدة ومن ثم خفض

النبات من خالل حث امتصاص اآليونات والمغذيات والتحكم

حساسية النبات لإلجيادات الحيوية والبيئية ( 6و.)13

السالسيميك الى زيادة امتصاص اآليونات من محمول التربة.

السالسيميك بالتركيزين  50و 100ممغم /لتر والتي رويت

وزيادة كفاءة الحصول عمى المغذيات وزيادة تركيز الكموروفيل

بمدد متباعدة ( D2و )D3لم تختمف معنويا عن بعضيما وقد

في المجموع الخضري وزيادة كفاءة البناء الضوئي وزيادة

تحسنت مؤشراتيما الخضرية واالنتاجية لذا نوصي برش

من حامض السالسيميك وطريقة اإلضافة وحالة النبات (مرحمة

وزيادة مكونات الحاصل المتمثمة بعدد ووزن الدرنات الصالحة

يستنتج من البحث أن نباتات البطاطا التي رشت بحامض

في حركة الثغور والبناء الضوئي ( ,)10إذ يؤدي حامض

تصنيع المواد الكاربوىيدراتية ( 21و 22و .)8و لحامض

نباتات البطاطا بحامض السالسيميك بتركيز  50ممغم /لتر في

السالسيميك دور في تحسين العمميات الحيوية في النبات والتي

بداية النمو الخضري ومرحمة تكون السيقان االرضية ومرحمة

تنعكس في زيادة مؤشرات اإلنتاجية ( .)26وفي ظروف

تكون الدرنات عند تعرض النباتات الى االجياد المائي (ريات

التجربة التي طبقت فييا المعامالت بشكل فعمي إبتداءا من

متباعدة).

( 15/3/2015مرحمة اكتمال البزوغ وبداية النمو الخضري)
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