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 )Saccaromyces sereviciae( تأثير حجم بذور الفول السوداني ورش النباتات بخميرة الخبز
في المحصول البيولوجي وبعض الدالئل اإلنتاجية للنبات
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الملخص

ُنّفــذ البحــث خــالل الموســمي 2015 و2016 فــي قريــة عــرب الملــك، منطقــة بانيــاس، بمحافظــة طرطــوس، 
لدراســة تأثيــر حجــم بــذور الفــول الســوداني المزروعــة )خليطــة، وصغيــرة، ومتوســطة، وكبيــرة(. ورش النباتــات 
بمحلول خميرة الخبز 4 % في ثالثة معامالت )شــاهد بدون رش، والرش مرة، والرش مرتين(، في المحصول 
البيولوجــي واالقتصــادي وبعــض الدالئــل االنتاجيــة )دليــل الحصــاد %، ودليــل المحصــول %، ودليــل البــذور/غ(. 
اســُتخدم تصميــم القطاعــات المنشــقة مــرة واحــدة، شــغلت أحجــام البــذور القطــع الرئيســية، وعــدد الرشــات القطــع 
المنشــقة فــي أربــع مكــررات. أظهــرت النتائــج اختــالف المؤشــرات المدروســة باختــالف حجــم البــذرة، وأعطــت 
البــذور كبيــرة الحجــم أفضــل القيــم بالنســبة للمحصــول البيولوجــي 200 غ، ودليــل الحصــاد 30.56 %، ودليــل 
والصغيــرة،  الخليطــة،  البــذور)  علــى  معنوّيــًا  وتفّوقــت  غ.  البــذور 74.85  ودليــل   ،% 44.12 المحصــول 
والمتوســطة( باســتثناء المحصــول االقتصــادي. لــم توجــد فــروق معنوّيــة بيــن البــذور المتوســطة الحجــم والخليطــة 
فــي المحصــول االقتصــادي، ودليــل الحصــاد، بينمــا كانــت الفــروق معنويــة فــي المحصــول البيولوجــي، ودليــل 
المحصــول، ودليــل البــذور. تفوقــت معاملتــا الــرش مــرة ومرتيــن معنويــًا علــى الشــاهد بــدون رش، وأعطــى الــرش 
مرتيــن أفضــل القيــم بالنســبة للمحصــول البيولوجــي 215.22 غ والمحصــول االقتصــادي 63.98 غ، ودليــل 
الحصــاد 29.64 % ودليــل المحصــول 42.37 % ودليــل البــذور73.45 غ. أعطــى التفاعــل بيــن )البــذور 
كبيــرة الحجــم × الــرش مرتيــن( أعلــى نســبة زيــادة قــّدرت 15.78 % فــي المحصــول البيولوجــي، 23.99 % فــي 
المحصــول االقتصــادي، 9.74 % فــي دليــل الحصــاد، 13.68% فــي دليــل المحصــول، 7.87 غ فــي دليــل 

البــذور، مقارنــًة مــع التفاعــل بيــن ) البــذور صغيــرة الحجــم ×الشــاهد(.
الكلمــات المفتاحيــة: فــول ســوداني، حجــم البــذور، خميــرة الخبــز، محصــول بيولوجــي، دليــل الحصــاد، دليــل 

البــذور. 
المقدمة:

ينتمــي الفــول الســوداني الــى الفصيلــة البقولّيــة، ويتبــع مجموعــة المحاصيــل الزيتّيــة، إذ تصــل نســبة الزيــت فــي بــذوره إلــى %50، 
والبروتيــن حتــى 35%، وُتعــّد الكســبة الناتجــة بعــد اســتخالص الزيــت عليقــة جيــدة للحيوانــات، وينطبــق األمــر نفســه علــى المجمــوع 

الخضــري طازجــًا أو جافــًا لغنــاه بالبروتيــن والكربوهيــدرات )رقيــة، 1970(.
ــة، أو خميــرة الخبــز أو البيــرة، أحــد التطبيقــات الحديثــة علــى محاصيــل الحقــل، لمــا لهــا مــن فوائــد  ــة، أو الحيوّي وُتعــّد التغذيــة العضوّي
علــى المحصــول، وعــدم تركهــا آثــار ســلبية علــى النبــات، أو التربــة، أو اإلنســان مــن جهــة، ولغناهــا بالفيتامينــات واألحمــاض العضويــة، 
 )Kurtzman and Fell, 2005( B والعناصــر المعدنيــة األساســية، والعناصــر النــادرة، والســكريات، وبعــض هرمونــات النمــو، وفيتاميــن
و)Legras et al., 2006(. أفــاد )Dawod et al ., )2013 إلــى التأثيــر اإليجابــي لــرش الخميــرة فــي زيــادة المــادة الجافــة فــي نبــات 
الصويــا بمقــدار 82.8%، وزاد وزن بــذور النبــات بمقــدار 90.7% مقارنــًة بالشــاهد بــدون رش. كذلــك وجــد صالــح، )2013( زيــادة 
معنوّيــة فــي ارتفــاع نباتــات عبــاد الشــمس خــالل مراحــل النمــّو كافــًة، عنــد المعامــالت المرشوشــة بالخميــرة، مقارنــًة بالشــاهد، وتراوحــت 

الزيــادة فــي ارتفــاع الســاق بيــن 12-29 ســم. 
سجل )Shalaby and EL-Nady, )2008 زيادًة معنويًة في المسطح الورقي، ونسبة الكلوروفيل a وb في أوراق نباتات الشوندر 
الســكري، عنــد إضافــة خميــرة الخبــز بتراكيــز )1 و2 و3( غ/ل بطرائــق مختلفــة، أمــا معاملــة البــذور أو رشــٌا علــى األرض أو رشــٌا 

النباتــات مقارنــًة مــع الشــاهد.
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توّصــل )EL-Tohamy and EL-Greadly, )2007 إلــى تّحســن فــي نوعّيــة قــرون الفاصوليــاء الخضــراء، مــن حيــث ارتفــاع 
البروتيــن، والكربوهيــدرات فيهــا، وانخفــاض محتواهــا مــن األليــاف، عنــد رش خميــرة الخبــز علــى النباتــات بتراكيــز مختلفــة.

حصــل )Tolba et al., )2016 علــى زيــادٍة معنويــٍة فــي إنتاجّيــة المــادة الجافــة لنبــات الــذرة الشــامية 86.3 غ، 173.4غ بعــد 50 
و75 يومــًا مــن الزراعــة، عنــد إضافــة محلــول الخميــرة بتراكيــز3% مــع ميــاه الــري بعــد 15 و30 و45 يومــًا مــن الزراعــة مــع إضافــة 

75% مــن المعادلــة الســمادية األساســية.
  ketiki et al., )1992( وفــي مجــال تأثيــر حجــم البــذور المزروعــة علــى نمــو محاصيــل الحقــل، وبعــض مكّونــات المحصــول، وجــد
تأثيــرًا إيجابيــًا ومعنويــًا بيــن النباتــات التــي تملــك ســاق عاليــة االرتفــاع، والناتجــة عــن زراعــة البــذور كبيــرة الحجــم، وبيــن إنتاجّيــة النبــات مــن 
 Dawande and There, )1993( البــذور الجافــة، وكان لهــذا أثــٌر واضــٌح فــي كمّيــة المحصــول االقتصــادي بشــكٍل عــام، وكانــت نتائــج

فــي االتجــاه ذاتــه علــى نبــات الفاصوليــاء.
ســّجل )Bharndwj and Bhagsari, )1990  انخفاضــًا ملحوظــًا فــي قيــم دليــل المســاحة الورقيــة عنــد نباتــات الفاصوليــاء الناتجــة 
مــن زراعــة بــذور صغيــرة الحجــم، مقارنــَة مــع النباتــات الناتجــة عــن زراعــة البــذور الكبيــرة. أشــار )Gilberto et al., )2000  فــي 
نتاجّيــة النبــات مــن البــذور. حصــل  نتائــج دراســتهم علــى حجــم بــذور فــول الصويــا، بوجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بيــن البــذور كبيــرة الحجــم، واإ
 )Babu et al., )1990 علــى ارتبــاط إيجابــي بيــن وزن البــذور المزروعــة، ونســبة إنبــات البــذور، وارتفــاع البــادرة، والــوزن الجــاف 
 Vingamungaو Vinga radiate لهــا، وطــول الجــذر، ومؤشــرات األوراق، مــن حيــث العــدد، والمســاحة ..إلــخ عنــد نباتــي العناقيــة
المزروعــة. ذكــر )Sangakkara, )1990 أّن بــذور الفاصوليــاء كبيــرة الحجــم، ال تملــك تأثيــر علــى حيــاة البــذور ذاتهــا، لكّنهــا أظهــرت 
نتاجّيــة النبــات مــن البــذور، ووزن 100 بــذرة بشــكٍل كبيــر  عنــد زراعتهــا تأثيــرًا فــي عــدد األزهــار علــى النبــات، ومعــّدل نمــّو النبــات، واإ

وواضــِح التأثيــر.
تنبــع أهمّيــة البحــث مــن أهمّيــة النبــات االقتصادّيــة، والغذائّيــة، والعلفّيــة مــن جهــة، و تراجــع المســاحة المزروعــة، وانخفــاض إنتاجّيــة 
وحــدة المســاحة، وبالتالــي عــزوف المزارعيــن عــن زراعــة الفــول الســوداني إاّل بمســاحات محــدودة، وألغــراض شــخصية، لذلــك تــّم التوجــه 
إلــى فــرز بــذور الفــول الســوداني، وزراعتهــا حســب أحجامهــا، لمــا لهــا مــن تأثيــر فــي نمــو الجنيــن، وظهــور البــادرات، كــون البــذور الكبيــرة 
أكثــر احتــواءًا للمدخــرات العضويــة، إضافــة إلــى اســتخدام خميــرة الخبــز رشــًا علــى النباتــات كطريقــة حديثــة وجديــدة، لــم تســتخدم علــى 

نبــات الفــول الســوداني فــي ظــروف القطــر، وتعــد طريقــة آمنــة علــى البيئــة واإلنســان والنبــات، ورخيصــة الثمــن، وســهلة االســتعمال. 
يهدف البحث إلى:

•   بيــان أثــر تصنيــف البــذور حســب أحجامهــا علــى المحصــول البيولوجــي، والمحصــول االقتصــادي للنبــات، وعلــى دليــل الحصــاد، 
ودليــل المحصــول، ودليــل البــذور.

•   دراسة تأثير رش خميرة الخبز مرًة أو مرتين في الدالئل اإلنتاجية المذكورة. 
•   إظهــار أثــر التفاعــل المشــترك للخميــرة، وحجــم البــذور، علــى بعــض المؤشــرات اإلنتاجّيــة لنبــات الفــول الســوداني، تحــت الظــروف 

الحقليــة، وتقديــم قيمــة علميــة مضافــة تخــدم عمليــة التنميــة وتشــّجع المــزارع علــى اســتخدامها.

مواد البحث وطرائقه: 

ُنفّــذ البحــث خــالل الموســمين الزراعييــن 2015 و2016 فــي قريــة عــرب الملــك. التابعــة لمنطقــة بانيــاس، بمحافظــة طرطــوس، وُنفّــذت 
.Black, )1965( بعــض االختبــارات علــى تربــة الموقــع وفقــًا لطريقــة

الجدول 1. نتائج اختبارات تحليل التربة

عمق العينة/سم
تحليل ميكانيكي%P.P.M%غ/100غ تربةعجينة مشبعة

PHمادة عضوية%كلس فعالكربونات الكالسيومملموز/سمNpkطينسلترمل

307.430.425.613.973,38.3245251659

607.380.3911.263.452.98.0210251758

ُأجريت الحراثة األساسية لألرض، بحراثتين متعامدتين في أوائل آذار/مارس 2015، وُأضيفت األسمدة الفوسفاتية بمعّدل 175 كغ/هكتار 
)P2O5(، واألســمدة البوتاســية بمعّدل 100 كغ/هكتار )K2O(، على عمق انتشــار الجذور وقبل الحراثة الثانية، أما األســمدة اآلزوتية 
فأضيفــت بمعــّدل 250 كغ/هكتــار فــي صــورة يوريــا 46%، بعدالزراعــة وعلــى دفعتيــن األولــى عنــد إزهــار 50% مــن النباتــات، والدفعــة 

الثانيــة عنــد إزهــار 100% مــن النباتــات.
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تــّم زراعــة بــذور الفــول الســوداني صنــف ســاحل الــذي ينتمــي للنــوع .Arachis hypogea L وتــّم تصنيــف البــذور حســب أحجامهــا 
باســتخدام جهــاز بايكلــوس إلــى مجموعــات أربــع هــي:

1- بذور الشاهد إذ تركت بأحجامها المختلفة دون تصنيف. وقدر حجمها )1.08( سم³.
2- بذور صغيرة الحجم إذ قدر حجم البذرة الواحدة وسطيًا )0.69( سم³.

3- بذور متوسطة الحجم إذ قدر حجم البذرة الواحدة وسطيًا )0.79( سم³.
4- بذور كبيرة الحجم إذ قدر حجم البذرة الواحدة وسطيًا )1.41( سم³.

تّمــت الزراعــة فــي الموســمين األول والثانــي بتاريــخ 4/20 فــي مســاكب طــول الخــط فيهــا 4 م وعرضهــا 3 م، تحتــوي كل مســكبة علــى 
6 خطــوط، المســافة بيــن الخــط والخــط 60 ســم، وبيــن الجــورة والجــورة 25 ســم، تحتــوي كل جــورة بذرتيــن )نباتيــن(. وتــم اســتخدام 4 
مكــررات فــكان عــدد القطــع التجريبيــة 48 قطعــة، مســاحة كل منهــا 12 م²، والمســاحة اإلجماليــة للتجربــة 576 م²، باســتثناء ممــرات 
ــّم تطبيــق كافــة عمليــات  الخدمــة بيــن القطــع والمعامــالت بعــرض 70 ســم فــي جميــع االتجاهــات. وبعــد الزراعــة وظهــور البــادرات، ت
الخدمــة الخاصــة بالبحــث مــن حيــث التفريــد وعمليــات العزيــق والــري الــدوري، ورش الخميــرة التــي ُنفّــذت بمواعيدهــا وفقــُا لــكّل معاملــة حتــى 
النضــج والحصــاد. ُصممــت التجربــة بطريقــة القطــع المنشــقة لمــرة واحــدة Split plot design، إذ شــغل حجــم البــذور القطــع الرئيســة، 

وشــغل رش الخميــرة القطــع المنشــقة لمــرة واحــدة، وتــم توزيــع المعامــالت بالطريقــة العشــوائية.
تــّم تحضيــر محلــول خميــرة  الخبــز الرطبــة عــن طريــق تســخين المــاء الــى درجــة 30-35 مº، ثــم إضافــة الســكر بمعــدل 10%، وثــم 
وزن كمية الخميرة لتحضير محلول تركيزه 40غ/ل، وبعد إضافة الخميرة للماء تم تحريك المحلول )ماء+ســكر+خميرة( لمدة 15 دقيقة، 
ثــم تــّم تغطيتــه وتركــه بــدون تحريــك لمــدة ســاعتين، حيــث تكــون الخميــرة فــي أوج نشــاطها، وأفــرزت المعقــد الــذي يحتــوي علــى األنزيمــات 

المختلفــة، وتــّم تحضيــر محلــول تركيــز 4 %، ثــُم الــرش وفــق )3( معامــالت هــي:
1- شاهد بدون رش.

2- الرش لمرة واحدة عند إزهار%100من النباتات.
3- الــرش مرتيــن: األولــى عنــد إزهــار %100 مــن النباتــات، والثانيــة بعــد 30 يــوم مــن الرشــة األولــى. وتــّم رش النباتــات حتــى 
البلــل الكامــل ومــن كافــة االتجاهــات. وتــّم أخــذ القــراءات اآلتيــة عــن طريــق قلــع جميــع نباتــات الخطيــن الوســطيين مــن كّل قطعــة 
وللمكــررات األربعــة، وفصلــت الجــذور عنــد عقــدة الجــذر، وجففــت العــروش، والقــرون، حتــى أصبحــت برطوبــة  10 %، ثــم قــدرت 

المتوســطات وحســب المحصــول البيولوجــي، والمحصــول االقتصــادي للنبــات/غ، 
- المحصول البيولوجي: وهو وزن القرون الجافة + المادة الجافة للنبات او القش )غ(.

- المحصول االقتصادي: وهو وزن القرون الجافة للنبات )غ(.
 100 x ) قدر دليل الحصاد )%( وفق المعادلة = ) المحصول االقتصادي/المحصول البيولوجي -

- قدر دليل المحصول )%( وفق المعادلة = )المحصول االقتصادي/المادة الجافة، أو القش ( x 100 )عبد العزيز، 2006(. 
- قــدر دليــل البــذور)غ( أو وزن 100 بــذرة وذلــك بــوزن 100 بــذرة بمعــدل ثــالث مكــررات مــن كل قطعــة تجريبيــة ثــم قــدرت  
ــًا لطريقــة )Steel an Torrie, )1980  ثــم حســبت قيمــة  ــًا وفق المتوســطات. عولجــت المتوســطات لجميــع القــراءات إحصائي

L.S.D عنــد مســتوى معنويــة %5 .

النتائج والمناقشة:

أواًل- تأثير حجم البذور في بعض المؤشرات االنتاجية لنبات الفول السوداني: 

1- المحصول البيولوجي )غ/نبات(:
ُتظهر نتائج الجدول )2( ارتفاع قيم المحصول البيولوجي للنبات تحت تأثير أحجام البذور، فقد أعطت البذور كبيرة الحجم أعلى القيم 
210.0 غ، تلتهــا البــذور متوســطة الحجــم 201.79 غ، ثــم البــذور الخليطــة 195.78 غ، وأخيــرًا البــذور صغيــرة الحجــم 186.33 غ. 
كذلــك وجــدت فــروق معنوّيــة فــي قيــم المحصــول البيولوجــي عنــد جميــع المعامــالت، وتفوقــت البــذور كبيــرة الحجــم علــى جميــع المعامــالت 
فــي هــذا المؤشــر بنســبة 6.77، 11.05، 3.91 % علــى التوالــي، للبــذور الخليطــة والصغيــرة والمتوســطة الحجــم. ُتعــزى الزيــادة فــي 
المحصــول البيولوجــي عنــد النباتــات الناتجــة عــن نمــو البــذور كبيــرة الحجــم، إلــى أن هــذه البــذور أعطــت بــادرات قويــة ألن الفلقــات فيهــا 
كبيرة، والجنين كبير وواضح، وعند ظهور الفلقات فوق سطح التربة تكون كفاءتها التمثيلية أكبر، وذات وزن نوعي كبير، وهذا يوفر 
نواتــج تمثيــل ضوئــي أكثــر الســتمرار نمــو البــادرة وتطورهــا. هــذه الميــزة تجعــل النباتــات أســرع فــي التفــرع، والتشــكل، والمــرور بكافــة مراحــل 
خصــاب ونضــج ،وبالتالــي زيــادة الــوزن البيولوجــي للنبــات مقارنــًة ببقيــة المعامــالت. يتوافــق تأثير البذور الكبيرة  أطــوار الحيــاة مــن إزهــار واإ

الحجــم علــى زيــادة المحصــول البيولوجــي للنبــات مــع نتائــج الباحــث )Metwally, )2003 علــى الفــول العــادي.
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2- المحصول االقتصادي للنبات )غ(:
أّدى النمــو المبّكــر للنباتــات الناتجــة عــن نمــّو البــذور كبيــرة الحجــم والمتوســطة، إلــى دخولهــا مرحلــة النمــو الثمــري بشــكٍل مكثــف، نتيجــة 
توفــر قاعــدة النمــو الخضــري للنبــات كالســاق، والفــروع، ومــا تحملــه مــن أوراق )عبــد العزيــز وآخــرون، 2018(، وبالتالــي ارتفــاع وتيــرة 
اإلزهــار، وزيــادة عــدد القــرون علــى النبــات، نتيجــة قــدرة المســطح الورقــي للنباتــات علــى إمــداد األزهــار والبويضــات المخصبــة بنواتــج 
عمليــة التمثيــل الضوئــي، وبالتالــي زيــادة عــدد القــرون، وزيــادة وزنهــا حتــى 64.69 غ مقارنــًة مــع المحصــول االقتصــادي للنباتــات 
الناتجــة عــن زراعــة البــذور الخليطــة والصغيــرة والمتوســطة 58.45 غ، 44.86 غ و60.05 غ علــى التوالــي، )الجــدول 2( محققــة 
زيــادة مقدارهــا  9.65%، 30.81 %، 3.17 % علــى التوالــي. وتفّوقــت البــذور كبيــرة الحجــم معنوّيــًا علــى البــذور الخليطــة والصغيــرة 
فــي المحصــول االقتصــادي للنبــات، بينمــا كانــت الزيــادة مقارنــًة مــع البــذور متوســطة الحجــم غيــر معنويــة. أضــف إلــى ذلــك أن قيــم 
المحصــول االقتصــادي )القــرون الجافــة( هــي انعــكاس تــام لقــوة النباتــات ونموهــا الطبيعــي، نتيجــة قدرتهــا علــى نقل المّدخرات العضوية 
وادخارهــا فــي القــرون. يتوافــق هــذا التفســير مــع مــا ذكــره بلــه، )1995( علــى بــذور الصويــا كبيــرة الحجــم، ويتوافــق تأثيــر البــذور كبيــرة 
الحجــم علــى زيــادة المحصــول االقتصــادي مــع مــا توصــل إليــه )Dawande and There, )1993 علــى الصويــا عنــد زراعــة بــذور 

كبيــرة الحجــم للصنــف  Assiut ,104 مقارنــًة مــع البــذور الناتجــة عــن زراعــة بــذور صغيــرة ومتوســطة الحجــم.

الجدول 2. تأثير حجم بذور الفول السوداني في بعض المؤشرات االنتاجية للنبات

L.S.D 5%بذور كبيرةبذور متوسطةبذور صغيرةبذور خليطة )شاهد(المؤشرات االنتاجية 

195.82c186.33d201.79b210.00a5.12المحصول البيولوجي للنبات )غ(

58.45b44.76c60.05ab64.69a4.65المحصول االقتصادي للنبات )غ(

29.69b24.04c29.67b30.56a0.61دليل الحصاد )%(

41.90c31.62d42.32b44.12a1.26دليل المحصول )%(

69.96c64.10d72.56b74.85a2.11دليل البذور )غ(

تشير األحرف المتماثلة في الصف نفسه الى عدم وجود معنوية واألحرف غير المتماثلة إلى وجود معنوية.

3- دليل الحصاد )%(:
وجــدت أكبــر قيمــة لدليــل الحصــاد 30.56 % عنــد معاملــة البــذور كبيــرة الحجــم، وتفّوقــت معنوّيــًا علــى جميــع المعامــالت، كذلــك 
وجــدت فــروق معنوّيــة بيــن المعامــالت )متوســطة، ومختلطــة، وصغيــرة(. يعــزى ارتفــاع دليــل الحصــاد عنــد معاملــة البــذور الكبيــرة 
الحجــم إلــى ارتفــاع قيــم المحصــول االقتصــادي للنبــات 64.69 غ مقارنــًة بالمعامــالت األخــرى، إذ اســتطاعت النباتــات الناتجــة عــن 
هــذه البــذور نقــل وتحويــل كميــة أكبــر مــن المّدخــرات العضويــة إلــى المحصــول االقتصــادي )القــرون(، بــداًل مــن توجيهــه إلــى المــادة 
الجافــة للنبــات، ممــا يترتــب عليــه زيــادة قيــم دليــل الحصــاد، مقارنــًة مــع المعامــالت األخــرى. بلغــت الزيــادة فــي دليــل الحصــاد عنــد 

البــذور كبيــرة الحجــم 2.85 % مقارنــًة مــع البــذور الخليطــة، و21.33 % مقارنــًة مــع البــذور الصغيــرة الحجــم.

4- دليل المحصول )%(:
ســلك دليل المحصول المنحى نفســه لدليل الحصاد، مع ارتفاع قيمه بنســبة أكبر، ألّن المحصول االقتصادي هنا ُينســب إلى وزن 
المــادة الجافــة )القــش(، وليــس إلــى المحصــول البيولوجــي كمــا فــي دليــل الحصــاد. وقــد تفّوقــت معاملــة البــذور كبيــرة الحجــم معنوّيــًا 
علــى جميــع المعامــالت، ألّن النباتــات الناتجــة عنهــا عــّززت قيــم دليــل الحصــاد، وذلــك بتوجيههــا وترحيلهــا نواتــج عمليــة التمثيــل 
الضوئــي إلــى المحصــول االقتصــادي )القــرون( بطريقــة أكفــأ مــن النباتــات الناتجــة عــن البــذور المتوســطة والخليطــة والصغيــرة 
الحجــم. ويالحــظ مــن قيــم دليــل الحصــاد ودليــل المحصــول أن معامــالت البــذور الكبيــرة والمتوســطة والخليطــة تفّوقــت جميعــًا علــى 
البــذور صغيــرة الحجــم، ممــا يــدّل علــى أهمّيــة البــذور الكبيــرة، ألّن دليــل الحصــاد ودليــل المحصــول مــن المؤشــرات اإلنتاجيــة الهاّمــة 
التــي تعكــس كفــاءة النبــات العاليــة فــي االســتفادة القصــوى مــن المــواد المتاحــة فــي وســط النمــو، ســواًء كانــت بيئيــة أو زراعيــة، ونقــل 
نواتــج التمثيــل الضوئــي إلــى القــرون، إذ بلغــت الزيــادة فــي دليــل المحصــول  5.03 % مقارنــًة مــع البــذور الخليطــة، و28.33 %  
اليــه  البــذور مــع مــا توصــل  البــذور الكبيــرة الحجــم علــى زيــادة دليــل  البــذور الصغيــرة الحجــم. يتوافــق تأثيــر  مقارنــًة مــع 

)2000( ,.Erich et al علــى الفــول العــادي، ومــع )Penaloza and Levio, )1992 علــى العــدس.
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5- دليل البذور )غ(:
يّتضــح مــن الجــدول )2( تفّوقــًا عالــي المعنويــة لمعامــالت البــذور الكبيــرة والمتوســطة والخليطــة الحجــم، مقارنــًة مــع معاملــة البــذور 
الصغيــرة فــي دليــل البــذور 64.10 غ، كذلــك تفّوقــت معاملــة البــذور الكبيــرة الحجــم 74.85 غ عليهــا فــي المعامــالت بمقــدار 
6.35% و14.36% و3.6% علــى التوالــي، للبــذور الخليطــة والصغيــرة والمتوســطة. تُفّســر الزيــادة فــي دليــل البــذور عنــد النباتــات 
الناتجــة عــن زراعــة بــذور كبيــرة الحجــم أو متوســطة أو خليطــة، إلــى النمــّو المبّكــر للنبــات نتيجــة كبــر فلقــات البــذور، وزيــادة وزنهــا 
النوعــي، وبالتالــي تكــون البــادرات ذات كفــاءة تمثيليــة أعلــى عنــد تكشــفها فــوق ســطح التربــة، وارتفــاع قيــم المســطح الورقــي، ودليــل 
المســاحة الورقيــة نتيجــة زيــادة عــدد الفــروع وماتحملــه مــن أوراق )عبــد العزيــز وآخــرون، 2018(، وبالتالــي اســتقطاب أكبــر كميــة 
مــن الطاقــة الضوئيــة، ممــا يترتــب عليــه زيــادة فعالّيــة عمليــة التمثيــل الضوئــي، وتوافــر مدخراتهــا العضويــة، وترحيــل الجــزء األكبــر 
منهــا إلــى البــذور نتيجــة وجــود جهــاز نقــل فعــال فــي نباتاتهــا القويــة النمــو، وبالتالــي ارتفــاع وزن البــذور ومنهــا وزن دليــل البــذور.

ثانيًا– تأثير رش خميرة الخبز في بعض الدالئل اإلنتاجية لنبات الفول السوداني: 

تبّين نتائج الجدول )3( وجود تأثيٍر معنوٍي لرش الخميرة مرة أو مرتين على جميع المؤشرات اإلنتاجية مقارنًة مع الشاهد. 

1- المحصول البيولوجي )غ/نبات(:
لــى 215.44 غ عنــد الــرش مرتيــن، وهــذا  ارتفعــت قيــم المحصــول البيولوجــي للنبــات إلــى 197.20 غ عنــد الــرش مــرة واحــدة، واإ
نتيجــة زيــادة ارتفــاع ســاق النبــات، وعــدد الفــروع عليــه، وعــدد األوراق )عبــد العزيــز وآخــرون، 2018( وهــذا عائــد لــدور الخميــرة 
الحيــوي فــي إمــداد النباتــات بالعناصــر المعدنيــة األساســية، وبعــض العناصــر الصغــرى، والســكر، وفيتاميــن B، وبعــض األحمــاض 
األمينيــة )Kurtzman and Fell, 2005(، وهــذا يحفــز تأثيرهــا علــى حبيبــات الكلوروفيــل، وعلــى األنزيمــات، ممــا يحســن عمليــة 
 )Shalaby and El Nody, 2008( للنبــات  الخضــري  النمــو  وعلــى  التفــرع  علــى  ويشــجع  ذاتهــا،  الضوئــي  التمثيــل 
و)عبــد العزبــز وآخــرون، 2018(، ويحــث علــى غــزارة األزهــار ويؤمــن لهــا حاجاتهــا العضويــة نتيجــة انتقــال وترحيــل نواتــج التمثيــل 
الضوئــي مــن األوراق إلــى األزهــار، وبالتالــي اســتمرار نموهــا والحفــاظ علــى أكبــر نســبة منهــا، ومنعهــا مــن التســاقط، ممــا يعنــي 
ثباتهــا علــى النبــات )Heikal, 2005( مــا يعنــي ارتفــاع عــدد القــرون علــى النبــات، ممــا يتســبب فــي زيــادة وزنهــا، وزيــادة المحصــول 

االقتصــادي للنبــات، وارتفاعــه معنويــًا حتــى 56.14 غ عنــد الــرش مــرة واحــدة، و63.98  غ عنــد الــرش مرتيــن.

2- المحصول االقتصادي للنبات )غ(:
ُتعــّد الزيــادة فــي المحصــول االقتصــادي ســببًا واضحــًا الرتفــاع دليــل الحصــاد مــن 28.37 %  إلــى 29.38 % عنــد الــرش مــرة 
 )Nickolic et al ., 2009 ( ومرتيــن علــى التوالــي، مقارنــًة مــع الشــاهد، كــون الخميــرة تحتــوي هرمونــي النمــو األوكســين والســايتوكينين
 .)Mady, 2009 ( ومعروف دورهما المنشــط في بعض ظواهر النمو األساســية، والحفاظ على األعضاء الثمرية، وعدم تســاقطها
إضافــة إلــى دور الســيتوكينين فــي تأخيــر شــيخوخة األوراق، وبالتالــي منــع تهــّدم حبيبــات الكلوروفيــل وتفســخها، أي إعطــاء فتــرة 
حيــاة أطــول للمســطح الورقــي تــؤّدي لنواتــج عضويــة تزيــد المحصــول االقتصــادي، وتحّســن نســبة دليــل الحصــاد. وفــي االتجــاه ذاتــه 
يتحّســن معنوّيــًا دليــل المحصــول والــذي وصــل إلــى 39.65 و42.37 % عنــد الــرش مــرة ومرتيــن علــى التوالــي مقارنــًة مــع الشــاهد، 
نتيجــة اســتمرار األوراق فــي تخليــق البروتينــات، واألحمــاض النوويــة )Olaiya, 2008(، وبالتالــي وجــود تــوازن بيــن التمثيــل 
الضوئــي، والتنفــس الضوئــي فــي النباتــات المرشوشــة بالخميــرة، ممــا يعطيهــا أفضليــة فــي إدخــار وتوفيــر كمّيــة أكبــر مــن هــذه المــواد 
العضويــة الناتجــة التــي تخــّزن فــي القــرون بدرجــة أكبــر منهــا فــي القــش، وبالتالــي ارتفــاع دليــل المحصــول معنوّيــًا عنــد الــرش مرتيــن 
أكثــر مــن مــرة واحــدة. وارتفــاع قيــم دليــل المحصــول ينســب فيــه المحصــول االقتصــادي إلــى وزن المــادة الجافــة فقــط التــي يشــكلها 

النبــات، بعكــس دليــل الحصــاد الــذي ينســب فيــه المحصــول االقتصــادي إلــى المحصــول البيولوجــي الــذي أنتجــه النبــات كامــاًل.
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الجدول 3. تأثير رش خميرة الخبز في بعض المؤشرات اإلنتاجية لنبات الفول السوداني

)%( L.S.D 5الرش مرتينالرش مرة واحدةالشاهد بدون رشالمؤشرات االنتاجية 

182.86c197.20b215.44a5.68المحصول البيولوجي للنبات )غ(

50.44c56.14b63.98a4.11المحصول االقتصادي للنبات )غ(

27.47c28.37b29.64a0.61دليل الحصاد)%(

37.93c39.65b42.37a1.12دليل المحصول )%(

67.43c70.39b73.45a1.61دليل البذور )غ(

تشير األحرف المتماثلة في الصف نفسه الى عدم وجود معنوية واألحرف غير المتماثلة إلى وجود معنوية.

5- دليل البذور)غ(:
ُيعــّد هــذا الدليــل مؤشــرًا إنتاجيــًا ونوعّيــًا هاّمــًا ألّنــه يعكــس مــن الناحيــة المورفولوجيــة حجــم الفلقتيــن، وكبــر حجــم الجنيــن، واختالفهمــا 
بالمــواد العضويــة مــن جهــة، وكثافــة البــذرة  ذاتهــا الرتفــاع مكوناتهــا الكيميائيــة والعضويــة. وتظهــر نتائــج الجــدول )3( ارتفــاع قيــم 
دليــل البــذور إلــى 70.39 غ عنــد الــرش مــرة واحــدة و73.45 غ عنــد الــرش مرتيــن مقارنــًة مــع الشــاهد 67.43 غ، وكانــت هــذه 
ــة عاليــة. ُتعــزى الزيــادة  ــة إحصائّي الزيــادة معنويــة عنــد المســتوى 5 %، كذلــك تفــّوق الــرش مرتيــن علــى الــرش مــرة واحــدة بمعنوّي
فــي دليــل البــذور عنــد معاملتــي الــرش بخميــرة الخبــز إلــى دور الخميــرة فــي تحســين ورفــع قيــم دليــل الحصــاد ودليــل المحصــول فــي 
الجــدول )3(، ولــوال التحّســن فــي نوعّيــة البــذور نتيجــة النمــو المبّكــر للنباتــات، والتشــكل المبكــر للقــرون، واكتمــال نضجهــا وادخــار 
المــواد العضويــة فيهــا بدرجــة أكبــر مــن القــش، لمــا ارتفعــت قيــم المحصــول االقتصــادي فــي المعاملتيــن اللتيــن تــّم رشــهما بخميــرة 
الخبــز مقارنــًة مــع الشــاهد دون رش، الــذي لــم يرتفــع دليــل  البــذور فيــه. تتوافــق هــذه النتائــج مــع نتائــج )Mady, )2009 علــى 
الفــول العــادي، حيــث ارتفــع دليــل البــذورو وصــل إلــى 75.35 و 79.40 غ عنــد الــرش بتركيــز 25 و 50 مــغ/ل مقارنــًة مــع 

الشــاهد 70.30 غ ، ومــع نتائــج  )Ahmad et al ., )2002 علــى اللوبيــاء.

ثالثا-  تأثير التفاعل بين حجم البذور والرش بخميرة الخبز في بعض المؤشرات اإلنتاجية لنبات الفول السوداني:

1- المحصول البيولوجي )غ(:
أعطــى تفاعــل )البــذور كبيــرة الحجــم × الــرش مرتيــن( أعلــى القيــم فــي المحصــول البيولوجــي 228 غ، مقارنــًة مــع التفاعــل 
ــًة مــع التفاعــل )البــذور كبيــرة الحجــم × الشــاهد دون رش( 192 غ.  )البــذور كبيــرة الحجــم× الــرش مــرة واحــدة( 210 غ، ومقارن
وبذلــك حققــت المعاملــة تفاعــل )البــذور كبيــرة الحجــم ×الــرش مرتيــن( زيــادة بنســبة 15.78 % مقارنــًة مــع التفاعــل )البــذور كبيــرة 

الحجــم × الشــاهد دون رش( 7.89 % مقارنــًة مــع التفاعــل )البــذور كبيــرة الحجــم ×الــرش مــرة ( )الجــدول 4(. 

2- المحصول االقتصادي للنبات )غ(:
وجــدت أعلــى قيمــة للمحصــول االقتصــادي 73.01 غ عنــد تفاعــل )البــذور كبيــر الحجــم ×الــرش مرتيــن ( وتفّوقــت معنوّيــًا  علــى 
تفاعــل جميــع المعامــالت الجــدول )4( ، وحققــت زيــادة مقدارهــا 23.99 % مقارنــة مــع تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم ×الشــاهد 

دون رش(, و11.49 % مقارنــًة مــع تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم × الــرش مــرة واحــدة( . 

3- دليل الحصاد )%(:
قُــّدرت أعلــى قيمــة  لدليــل الحصــاد 32.02 % عنــد تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم × الــرش  مرتيــن( التــي تفّوقــت معنوّيــًا علــى تفاعــل 
) البــذور الكبيــرة الحجــم × الشــاهد( بمقــدار 9.74 %، وعلــى تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم × الــرش مــرة واحــدة( بمقــدار  3.90 %.

4- دليل المحصول )%(:
وصلــت أكبــر قيمــة لدليــل المحصــول 47.09 % )الجــدول 4( عنــد تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم × الــرش مرتيــن( محققــة زيــادًة 
معنويــًة مقدارهــا 5.25 % مقارنــًة مــع تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم ×الــرش مــرة(، و13.68 % مقارنــًة مــع  تفاعــل )البــذور 

الكبيــرة الحجــم × الشــاهد دون رش(.
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5- دليل البذور )غ(:
أظهــر دليــل البــذور المنحــى نفســه فوجــدت أكبــر قيمــة لــه 77.24 غ عنــد تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم × الــرش مرتيــن( مقارنــًة 
مــع تفاعــل )البــذور كبيــرة الحجــم × الــرش مــرة واحــدة(، ومقارنــًة مــع تفاعــل )البــذور الكبيــرة الحجــم × الشــاهد دون رش( محققــة 

زيــادة مقدارهــا 1.79 % و 7.87 % علــى التوالــي، للتفاعليــن المذكوريــن )الجــدول 4(. 

الجدول 4. تأثير التفاعل بين حجم البذور والرش بخميرة  الخبز في المحصول البيولوجي  )غ(، والمحصول االقتصادي )غ( ، ودليل الحصاد 
)%(، ودليل المحصول )%(، ودليل البذور )غ(

التفاعل بين

حجم البذور × عدد الرشات
المحصول البيولوجي 

للنبات )غ(
المحصول االقتصادي 

للنبات ) غ(
دليل الحصاد

)%(

دليل المحصول

)%(

دليل البذور

)غ(

بذور صغيرة×شاهد دون رش

بذور خليطة× شاهد دون رش

بذور متوسطة×شاهد دون رش

بذور كبيرة × شاهد دون رش

163.26f

185.61d

190.56d

192.00d

39.46d

53.39c

53.44c

55.49c

24.17f

28.04e

28.76d

28.90d

31.87c

38.97f

40.22e

40.65c

61.04f

68.20d

69.33bd

71.16b

بذور صغيرة × رش مرة

بذور خليطة× رش مرة

بذور متوسطة× رش مرة

بذور كبيرة× رش مرة

186.00d

194.00de

198.81c

210.00bc

44.29e

57.47cd

58.19c

64.62b

23.81ef

29.27d

29.62d

30.77b

31.25c

41.19e

41.54e

44.62b

63.42e

69.42d

72.88b

75.86a

بذور صغيرة× رش مرتين

بذور خليطة× رش مرتين

بذور متوسطة× رش مرتين

بذور كبيرة× رش مرتين

208.00bc

209.74bc 

216.00bc

228.00a

50.54c

63.86 b a

68.50a

73.01a

24.14cf

31.70ab

30.70b

32.02a

31.30c

44.30b

46.44a

47.09a

66.86c

72.25b

75.46a

77.24a

L.S.D 5)%(11.815.081.031.562.25
تشير األحرف المتماثلة في الصف نفسه الى عدم وجود معنوية واألحرف غير المتماثلة إلى وجود معنوية.
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تظهــر نتائــج الجــدول )4( أّن التفاعــل بيــن )البــذور المتوســطة الحجــم × الــرش مرتيــن( والتفاعــل بيــن )البــذور المتوســطة الحجــم × الــرش 
مــرة واحــدة( تفّوقــت معنوّيــًا فــي جميــع المؤشــرات المدروســة، باســتثناء دليــل الحصــاد الــذي أظهــر التفاعــل بيــن )البــذور المتوســطة الحجــم 

× الــرش مرتيــن( قيمــة مقدارهــا 30.70 % وهــي أقــل مــن التفاعــل بيــن )البــذور الخليطــة × الــرش مرتيــن(، إذ بلغــت %31.70 .
كذلــك تظهــر نتائــج  الجــدول )4( أن تفاعــل )البــذور الصغيــرة الحجــم × الــرش مرتيــن(، وتفاعــل )البــذور صغيــرة الحجــم × الــرش مــرة 
واحــدة( كانــت  قيمهــا أقــل مــن جميــع المؤشــرات المدروســة مقارنــًة مــع التفاعــالت األخــرى، ممــا يظهــر أهميــة حجــم البــذور، والــدور الــذي 

يلعبــه رش الخميــرة فــي التأثيــر المشــترك علــى المؤشــرات المدروســة.

 االستنتاجات:

1- أّدى تدريــج أو فــرز البــذور حســب أحجامهــا إلــى بــذور )خليطــة، وصغيــرة، ومتوســطة، وكبيــرة( إلــى التأثيــر علــى النباتــات الناتجــة 
عنهــا، وبالتالــي التأثيــر علــى المحصــول االقتصــادي، والبيولوجــي، ودليــل الحصــاد، ودليــل المحصــول، ودليــل البــذور.

2- أعطت البذور الكبيرة الحجم أفضل القيم في جميع المؤشــرات المدروســة مقارنًة مع القيم الناتجة عن زراعة البذور ذات األحجام 
)الخليطة، والصغيرة، والمتوسطة( وبفروٍق معنوّيٍة. واحتلت البذور متوسطة الحجم الترتيب الثاني.

3- أظهــر الــرش بخميــرة الخبــز مــرة ومرتيــن تفّوقــًا معنوّيــًا علــى الشــاهد دون رش، فــي جميــع المؤشــرات المدروســة. وأعطــى الــرش 
مرتيــن أفضــل القيــم مقارنــًة مــع الــرش مــرة واحــدة ومــع الشــاهد.

4- أظهــر التفاعــل بيــن )البــذور كبيــرة الحجــم × الــرش مرتيــن( تفوقــًا عالــي المعنويــة فــي جميــع المؤشــرات المدروســة، انعكســت إيجابــًا 
علــى المحصــول البيولوجــي، وعلــى المحصــول االقتصــادي، اللذيــن زادا بنســبة 15.78% و23.99 % علــى التوالــي، مقارنــًة مــع 

الشــاهد دون رش، و يمكــن تطبيــق ذلــك حقليــًا لقلــة التكاليــف وانخفــاض ســعر الخميــرة.

التوصيات:

1- متابعة دراسة رش خميرة الخبز على نباتات محصول الفول السوداني واستخدام أصناف قائمة ومفترشة.
2- دراسة تراكيز خميرة الخبز أقل وأكثر من 4 % لتحديد التركيز األمثل.

3- دراسة طرائق أخرى إلضافة الخميرة كنقع البذور أو الرش على سطح التربة.
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Abstract

The research was carried out during 2015 and 2016 seasons at Arab El-Mulk village, 
Banias district, in Tartous Governorate, to study the effect of planting peanut seeds 
size )mixture, small, medium and large(, and spraying plants with bread yeast 
)Saccaromyces serevisiae( concentration of )4%( in three treatments )control, once 
and twice(, on biological yield )BY(, Economic yield )EY( and some physiological 
indicators; yield index )YI(, Harvest index )HI(, crop index )CI( and seed index 
)SI(. The experiment design was set as split plot in a randomized complete block 
with four replications. The seeds size considered the main factor, while spraying 
yeast allocated the sub plots. The results showed that seed size caused significant 
increases in all of the studied indicators.  The large seeds gave better values of )BY( 
210 g, )HI( 30.56%, )CI( 44.12%, )SI( 74.85 g, except )EY( compared with mix, 
small and med seeds. Also the results showed that there were no significant increase 
between mixture and medium seed size in (YE) and (HI), but there was a significant 
increase in )BY( and )SI(, on the other hand the treatments; spray yeast for once and 
twice had significant increases compared to the control, and the twice yeast spraying  
gave  better values )215.22 g ,63.98 g, 29.64%, 42.37 % and 73.45g ( of )BY , EY 
,HI, CI and SI( respectively, compared to the control. The interaction between seeds 
size and bread yeast spraying caused a significant increase which achieved 15.78 % 
in )BY(, 23.99 % in )EY(, 9.74 in )HI(, 13.68% in )CY( and 7.87g in )SI( compared 
to the interaction between untreated treatment and small seeds size.
Key words: Peanut plant, Seeds size, Bread yeast, Biological yield, Harvest yield. 


