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 07/05/2019تاريخ القبول:    05/04/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
في قرية عرب الممك، منطقة بانياس، في محافظة طرطوس، لدراسة  2016و 2015نفذ البحث خالل عامي 

تأثير حجم بذور الفول السوداني )خميطة، صغيرة، متوسطة، وكبيرة(، والرش بخميرة الخبز )شاىد بدون رش، 
نبات الرش مرة واحدة، الرش مرتين( عمى المسطح الورقي والكفاءة التمثيمية إلنتاج القرون الجافة والمادة الجافة ل

الفول السوداني. صممت التجربة بترتيب القطاعات المنشقة، حيث شغمت أحجام البذور القطع الرئيسية، وشغل 
( ودليل 2رش الخميرة القطع المنشقة لمرة واحدة. بينت النتائج وجود اختالفات في المسطح الورقي لمنبات )سم

(،  والكفاءة التمثيمية لمقرون الجافة )طن/ىكتار/أسبوع المساحة الورقية، وانتاجيو النبات من القرون الجافة )غ(،
المادة الجافة في النبات )غ( والقش )غ(. حيث أعطت البذور كبيرة الحجم أفضل القيم لممسطح الورقي 

نتاجية النبات 2.22، ودليل المساحة الورقية 2سم 1653.34  0.266غ، والكفاءة التمثيمية لمقرون  64.69، وا 
مقارنة بأحجام البذور األخرى التي أعطت قيمًا أقل. أعطت   طن/ىكتار/أسبوع 0.561، والقش  عطن/ىكتار/أسبو 

معاممة الرش بخميرة الخبز مرة واحدة ومرتين تفوقًا معنويًا في جميع الصفات المذكورة أعاله مقارنًة مع الشاىد 
لدليل المساحة الورقية،  2.25، و2سم1678بدون رش، وأعطى الرش مرتين أفضل القيم لممسطح الورقي 

في الكفاءة التمثيمية لمقرون الجافة،   طن/ىكتار/أسبوع 0.247)غ( في إنتاجية القرون الجافة، و 63.98و
الرش مرتين( أعمى القيم لممسطح  xلمقش. حقق التداخل بين )البذور كبيرة الحجم   طن/ىكتار/أسبوع 0.576و

نتاجية النبات 2.48ية ، ودليل المساحة الورق2سم 1820.50الورقي  )غ(، والكفاءة التمثيمية لمقرون 73.01، وا 
. بينما أعطى التداخل بين )البذور صغيرة  طن/ىكتار/أسبوع 0.597، ولمقش  طن/ىكتار/أسبوع 0.266الجافة 
لدليل المساحة الورقية،  1.48لممسطح الورقي، و  2سم 1110.46الشاىد بدون رش( أقل القيم  xالحجم 

في الكفاءة التمثيمية لمقرون الجافة ولممادة الجافة   طن/ىكتار/أسبوع 0.476و ،0.159قرون/نبات، وغ 39.46و
عمى التوالي. توحي النتائج الى ضرورة استبعاد البذور صغيرة الحجم عند الزراعة، والرش بخميرة الخبز مرتين، 

كونو يساىم في الحصول عمى إنتاجية عالية  % من النباتات، والثانية عند اكتمال االزىار،50األولى عند إزىار 
 من محصول الفول السوداني. 

 فول سوداني، أحجام البذور، الرش بخميرة الخبز، مسطح ورقي، كفاءة تمثيمية.الكممات المفتاحية: 
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 :المقدمة
%والبروتين 50إذ تصل نسبة الزيت في بذوره إلى  ،ويتبع مجموعة المحاصيل الزيتية ينتمي الفول السوداني الى الفصيمة البقولية

وينطبق االمر نفسو عمى المجموع الخضري طازًجا أو  الزيت عميقة جيدة لمحيوانات استخالصوتعد الكسبة الناتجة بعد . %35حتى
 (.1997 جاًفا لغناه بالبروتين والكربوىيدرات عن )رقية،

بخميرة الخبز أو البيرة أحد التطبيقات الحديثة عمى محاصيل الحقول لما ليا من فوائد وتعد التغذية العضوية أو الحيوية أو المعاممة 
عمى المحصول وعدم تركيا أثار سمبية عمى النبات أو التربة أو األنسان من جية ولغناىا بالفيتامينات واألحماض العضوية، والعناصر 

  Legras et al., 2007; Kurtzman) ات النمو ومجموعة فيتامينالمعدنية األساسية والعناصر النادرة والسكريات وبعض ىرمون
and  Fell, 2005). 

كما زاد وزن  ،%82.8أن لرش رش الخميرة اإليجابي في زيادة المادة الجافة في نبات الصويا بمقدار  Dawod et al., (2013)أفاد 
( زيادة معنوية في ارتفاع نباتات عباد 2013خرون )آو كذلك وجد صالح  بالشاىد بدون رش. مقارنةً  %90.7بذور النبات بمقدار 

سجل و سم.  29–12الشمس خالل مراحل النمو كافة عند المعامالت المرشوشة بالخميرة مقارنة بالشاىد وتراوحت الزيادة في الطول بين
Shalaby and El-Nady, (2008)  زيادة معنوية في المسطح الورقي ونسبة الكموروفيلa وb  نباتات الشوندر السكري وراق أفي

غ/ل بطرائق مختمفة أمام عاممة البذور أو رشٌا عمى األرض أورشٌا النباتات مقارنة مع  (3و 2و 1) عند إضافة خميرة الخبز بتراكيز
 الشاىد.
من حيث  Vinga senensislإلى تحسن في نوعية قرون الموبياء الخضراء  El-Tohamy and E-Gready, (2007) توصل
 البروتين والكربوىيدرات فييا وانخفاض محتواىا من األلياف عند رش خميرة الخبز عمى النباتات بتراكيز مختمفة.ارتفاع 
يوم 75و 50بعد غ 173.4،غ86.3عمى زيادة معنوية في إنتاجية المادة الجافة لنبات الذرة الشامية  Tolba et al., (2016) حصل

%من المعادلة 75 ةيوم من الزراعة مع إضاف45 و 30 و15% مع مياه الري بعد3كيزإضافة محمول الخميرة بترا من الزراعة عند
 السمادية األساسية.

 اً تأثير  (Ketki et al..  1992)وجد ، لصو مكونات المح ضنمو محاصيل الحقل وبع فيتأثير حجم البذور المزروعة أما بالنسبة ل
بين النباتات التي تممك ساق عالية االرتفاع والناتجة عن زراعة البذور كبيرة الحجم وبين إنتاجية النبات من البذور  اً ومعنوي اً ايجابي

في  Dawand and There, (1993)  . وكانت نتائجالجافة وكان ليذا اثر واضح في كمية المحصول االقتصادي بشكل عام 
في قيم دليل المساحة الورقية عند  ممحوظاً  نخفاضاً ا Bhardwag and Bhagsani, (1990)سجل و  صويا.االتجاه ذاتو عمى نبات ال

 ,.Gilberato et al أشارو مع النباتات الناتجة عن زراعة البذور الكبيرة.  ةالناتجة عند زراعة بذور صغيرة الحجم مقارن لموبياءنباتات ا
 في نتائج دراستو عمى حجم بذور فول الصويا بوجود عالقة ارتباط قوية بين البذور كبيرة الحجم و إنتاجية النبات من البذور.  (2000)
البذور وارتفاع البادرة والوزن الجاف ليا   إنباتعمى ارتباط إيجابي بين وزن البذور المزروعة ونسبة  Babu et al., (1990)حصل 

و  Vinga radiate نباتي الموبياء الخضراء والسوداء البذور وراق من حيث العدد والمساحة ...ال  عندوطول الجذر ومؤشرات األ
Vinga munga.أشار و  المزروعةSangakkara, (1990) ن بذور الفاصولياء كبيرة الحجم ال تممك تأثير عمى حياة البذور ذاتيا أ
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نتاجية النبات من البذور ووزن  زىار/نبات(األ)عدد  في معدل نمو النبات لكنيا أظيرت عند زراعتيا تأثيراً  بذرة بشكل كبير  100وا 
 وواضح التأثير.

البحث ، لذا ييدف .ا من فوائد عمى النبات والتربةيلما ل منة بيئياً عمى النباتات واآل استخدام خميرة الخبز رشاً الى البحث  ةتعود أىمي
حجاميا وبيان تأثير ذلك عمى نمو النبات ودراسة التفاعل المشترك لمخميرة وحجم أتصنيف بذور الفول السوداني وزراعتيا حسب  إلى

 لنبات الفول السوداني.المسطح الورقي والكفاءة التمثيمية إلنتاج القرون والمادة الجافة البذور عمى 
 

 قه:وطرائالبحث مواد 
ونفذت بعض  محافظة طرطوس، التابعة لمنطقة بانياس، في قرية عرب الممك. 2016و 2015 الزراعييننفذ البحث خالل الموسمين 

 .(Black. 1965)  االختبارات عمى تربة الموقع وفق
 . َخائح اخخباراث ححهيم انخزبت1اندذول 

عًق 

 انعينت/سى

 ححهيم ييكانيكي% PPM % غ حربت100غ/ عجينت يشبعت

P
H

 يهًوز/سى 
كربوناث 

 انكانسيوو

كهس 

 فعال

 يادة

 عضويت
N p K طين سهج ريم 

30 7.43 0.42 5.60 1 3.97 31.0 8.3 245 25 16 59 

60 7.38 0.39 11.20 6 3.45 0.11 8.0 210 25 17 58 

بكربونات الكالسيوم، التربة طينية رممية ذات تفاعل مائل لمقموية، متوسط المحتوى بالبوتاسيوم واآلزوت، جيدة المحتوى بالفوسفور، فقيرة 
    وتزرع منذ سنين عدة بالفول السوداني.

وأضيفت  ،2015في أوائل آذار باستخدام محراث مطرحي قالب بإجراء حراثتين متعامدتين ألرض التجربةتمت الحراثة األساسية 
الجذور وقبل  نتشاراعمى عمق  (K2O)ىكتار كغ/ 100واألسمدة البوتاسية بمعدل (P2O5)كتار كغ/ى 175 األسمدة الفوسفاتية بمعدل

 وعمى دفعتين األولى عند بعد الزراعة ،%46 في صورة يوريا كتاركغ/ى 250زوتية فأضيفت بمعدل األسمدة اآل ماأ ،الحراثة الثانية
 من النباتات.( %100) زىاراإل اكتمال من النباتات والدفعة الثانية عند %50زىار إ
ف البذور حسب أحجاميا يوتم تصن .Arachis hypogea L لمنوعزراعة بذور الفول السوداني صنف ساحل الذي ينتمي  تتم

 جياز بايكموس الى أربع مجموعات ىي: باستخدام
 .³( سم1.08) حجمو وقدر المختمفة دون تصنيف. إذ تركت بأحجاميا بذور الشاىد-1
 .³( سم0.69) واحدة وسطياً حجم البذرة ال صغيرة الحجم إذ قدر بذور-2
 .³( سم0.79) متوسطة الحجم إذ قدر حجم البذرة الواحدة وسطيا" بذور-3
 .³سم (1.41) كبيرة الحجم إذ قدر حجم البذرة الواحدة وسطيا" بذور-4

 5كل مسكبة عمى  حتويحيث ت 3 م وعرضيا 4في مساكب طول الخط فييا  4/20  تمت الزراعة في الموسمين األول والثاني بتاري
مكررات  4وتم استخدام  ،)نباتين( كل جورة بذرتين تحتوي ،سم 25الجورة والجورة  وبين ،سم 60بين الخط والخط  المسافة ،خطوط

باستثناء ممرات الخدمة بين  ،²م 576 لمتجربة اإلجماليةوالمساحة  ،²م12 كل منيا مساحة ،قطعة 48القطع التجريبية  فيكون عدد
وبعد الزراعة وظيور البادرات تم تطبيق كافة العمميات الخاصة بالبحث ورش  .االتجاىاتسم في جميع  70والمعامالت بعرضالقطع 



 

Abdel Aziz – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 269-281 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 281-269(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – عبد العزيز 272

 Split plot صممت التجربة بطريقة القطع المنشقة لمرة واحدة لكل معاممة حتى النضج والحصاد. الخميرة فتمت بمواعيدىا وفقاً 
designوتم توزيع المعامالت بالطريقة العشوائية. وشغل رش الخميرة القطع المنشقة لمرة واحدة، ،الرئيسيةذ شغل حجم البذور القطع ، إ 

وثم وزن كمية  %،10ثم إضافة السكر بمعدل  ،ºم 35-30 الخبز الرطبة عن طريق تسخين الماء الى درجة تم تحضير محمول خميرة 
يغطى  ثم دقيقة، 5 لمدة خميرة( سكر+ تم تحريك المحمول)ماء+ الخميرة لمماء إضافة وبعد ،غ/ل4 محمول تركيزه الخميرة لتحضير

الرش ويترك بدون تحريك لمدة ساعتين حيث تكون الخميرة في أوج نشاطيا وأفرزت المعقد الذي يحتوي عمى األنزيمات المختمفة، وتم 
 معامالت ىي: (3)باستخدام 

 .شاىد بدون رش-1
 .من النباتات %100الرش لمرة واحدة عند إزىار-2
وتم رش النباتات حتى البمل الكامل ومن  يوم من الرشة األولى. 30%من النباتات والثانية بعد 100عند إزىارالرش مرتين األولى -3

، (Desbiekhov. 1968) بطريقة الوزن وفققدر ممسطح الورقي من الزراعة ل  أسبوع 19.29بعد القراءات  ذوتم أخ .االتجاىاتكافة 
إلنتاج القرون الجافة وقدرت  الكفاءة التمثيمية )صافي التمثيل الضوئي( رت، قد  (Watson, 1952) دليل المساحة الورقية وفقوقدر 

 :(Watson, 1952 )  وفق( القش) الكفاءة التمثيمية إلنتاج المادة الجافة
 .( أسبوع) كفاءتيا في عممية التمثيل الضوئيفترة بقاء األوراق عمى /(كتارى/)طن = كمية المحصول الكفاءة التمثيمية

لجميع القطع التجريبية بمكرراتيا األربع ثم أخذت  ن كامالً الوسطي ينالخط اتعن طريق قمع نبات إنتاجية النبات من القرون الجافةقدرت 
 Stel and) % وفق5 عند مستوى المعنوية L.S.Dثم حسب قيمة  عولجت المتوسطات لجميع القراءات إحصائياً  المتوسطات.

Torrie. 1980)  باستخدام برنامجGenstat12. 
 النتائج والمناقشة:

 تعود النتائج في الجداول والمناقشة لمتوسط الموسمين معًا.
 :لنبات الفول السوداني تحت تأثير حجم البذور ورش النباتات بخميرة الخبز (2)سم المسطح الورقي -1

القيم   أكبروجدت  ( تحت تأثير حجم البذور إذ²)سم واضحة في مساحة المسطح الورقي لمنبات وجود زيادة (2) توضح نتائج الجدول
المتان تفوقتا  (T3) عند معاممة البذور المتوسطة الحجم (²)سم 1652.78و (T4) معاممة البذور الكبيرة الحجم عند ²سم 1653.34

( عند ²)سم153.05و 473.53 وقدرت ىذه الفروقات بمقدار (،T1والبذور الخميطة ) (T2عمى البذور صغيرة الحجم ) معنوياً 
 ،(T3) مع المعاممة ( قياساً T3و) (T2) عند المعاممتين ²سم 95.49و345.53 و (،T4) المعاممة مع قياساً  (T1)( وT2) المعاممتين

تعزى الزيادة في  .²سم 250.49 صغيرة حجم البذور بمقدار (T2) عمى المعاممة معنوياً  (T1) كما تفوقت المعاممة خميطة البذور
ثم  وبالتالي النمو المبكر( 2018 ،)عبد العزيز وآخرونوفق نتائج  والسريع ليذه المعامالت المبكر  نباتلى اإلإمساحة المسطح الورقي 

زيادة في ي ترتب عميو و زيادة في النمو والتفريغ وزيادة عدد األوراق االمر الذ من عوامل الوسط بشكل أسرع وتحقيق االستفادةالتفريد و 
 .لمنبات المسطح الورقي

ذ حصل زيادة في عدد أوراق النبات الناتجة إ العريض عمى بعض طرز الفول العادي (Metwally, 2003) تتفق ىذه النتائج مع نتائج
 .عن زراعة البذور كبيرة الحجم وىذا أدى زيادة المسطح الورقي وبالتالي زيادة عدد القرون عمى النبات
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ثم عند معاممة الرش مرة واحدة  ،(²)سم 1678.01لمساحة المسطح الورقي عند معاممة الرش مرتين وتفوقيا القيم   أكبروجدت 
( عمى التوالي معاممتي الرش مرة واحدة ²)سم 363.94و259.23 عمى الشاىد بدون رش بمقدار معنوياً  وتفوقاً  (،²)سم 1574.07

 (.²)سم 193.93تين عمى معاممة الرش مرة واحدة بمقداركما تفوقت معاممة الرش مر  ومرتين.
 ،تعزى الزيادة في مساحة المسطح الورقي الى دور الخميرة التي تعد غذاء حيوي ومصدر ىام وغني  بمنظم النمو السيتوكينين خاصة

 و (Khedr and Farid, 2000) إضافة إلى السكريات والفيتامينات واألنزيمات واألحماض األمينية وبعض العناصر المعدنية
(Fathy et al., 1996)إضافة  ،يعني زيادة أعداد الخاليا وبالتالي مساحتيا ومعروف دور السيتوكينين في تنشيط االنقسام الخموي ما

 يؤكد ذلك زيادة ما ،لفترة أطول الورقي المسطح استمراريعني  إلى دوره في الحفاظ عمى ىذه األوراق خضراء وتأخير شيخوختيا ما
يعزز ىذه الزيادة توفر  وما (،²)سم1574.07 ( مقارنة مع الرش مرة واحدة²)سم 1678.01المسطح الورقي عند الرش مرة ثانية إلى 

السيتوكينين في تكشف البراعم الجانبية وتحررىا من  السكريات والفيتامينات ....إل  وبالتالي زيادة النمو الخضري لمنبات نتيجة دور
 تتوافق ىذه النتائج مع نتائج يعني زيادة التفرع وظيور أوراق جديدة تضاف لممسطح الورقي وتؤدي إلى زيادتو. االسيادة القمية م

(Mady, 2009)  يوما من الزراعة عند استخدام  95و75عمى الفول العادي الذي حصل عمى زيادة معنوية في المسطح الورقي بعد
 .الشاىدمل/ل مقارنة مع  50و 25الخميرة بتركيز 

معاممة الرش  Xالكبيرة الحجم  البذور)عند التداخل بين معاممة  (²)سم 1820.50تحققت أعمى قيمة لممسطح الورقي لممسطح الورقي
مع التداخل بين      ) البذور  ةً ( مقارن2)سم 310.04( و 2)سم  474.50ذ قدرت بحوالي إ وكانت الفروقات عالية المعنوية مرتين(،

 1110.46 لمتداخلقيم  أقل( وجدت الشاىد بدون رش Xالحجم صغيرة البذور مع التداخل بين ) الشاىد( ومقارنةً  Xالخميطة الحجم 
 .الشاىد بدون رش(  Xالبذور الصغيرة الحجم )( بين ²)سم

)سى . انًسطح انورقي2اندذول 
2

 (²نُباث انفول انسوداَي ححج حأثيز حدى انبذور ورش انُباحاث بانخًيزة )سى (

 (³)سى حدى انبذور
 عذد انزشاث

 يخوسط حدى انبذور
 انزش يزحيٍ انزش يزة شاهذ بذوٌ رش

 1346.00 1572.46 1672.40 1530.29b (T1) بذور خهيطت

 1110.46 1292.46 1436.48 1279.80c (T2) بذور صغيزة انحدى

 1392.00 1702.68 1782.66 1625.78a (T3) بذور يخوسطت انحدى

 1410.92 1728.68 1820.50 1653.34a (T4) بذور كبيزة انحدى

  1314.84c 1574.07b 1678.01a يخوسط عذد انزشاث

L.S.D 5 (%) 

 78.82 نحدى انبذور

 61.41 نعذد انزشاث

 79.33 رشت (  x)حدى  نهخفاعم

CV(%) 16111 

 انًخًاثهت إنى عذو وخود انًعُويت وغيز انًخًاثهت إنى وخود انًعُويت األحزفحشيز 

 :ورش النباتات بخميرة الخبز دليل المساحة الورقية لنبات الفول السوداني تحت تأثير حجم البذور -2
 عند معاممة البذور متوسطة الحجم 2.17تالىا  (T4) عند معاممة البذور كبيرة الحجم 2.22 قيم لدليل المساحة الورقية  أكبروجدت 

(T3،) الخميطة عند معاممة البذور 2.04 ثم (T1) 1.70 ثم ( عند معاممة البذور صغيرة الحجمT2 وبذلك نجد تفوق معنوي في )
عمى  (T1و) (T3تفوقت المعاممة) كما (،T1و) (T2مقارنة مع المعاممتين ) 0.18و  0.52مقداره (T4) متوسطات القيم عند المعاممة
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فسر الزيادة في دليل المساحة الورقية إلى الزيادة في المسطح الورقي لمنبات في ت .عمى التوالي 0.34و 0.47( بمقدارT2) المعاممة
العزيز )عبد  لمنباتات  أكبر( ألن االرتباط وثيق بين المؤشرين ألن البذور الكبيرة الحجم والمتوسطة أظيرت نباتاتيا قوة وتفرع 2) الجدول
قيم لدليل المساحة الورقية عند نبات   أكبر واوجد نالذي (Adriano et al., 2002). وتتفق ىذه النتائج مع (2018 وآخرون،

 والناتجة عن زراعة البذور كبيرة الحجم.  Kaboonالفاصولياء صنف 
وحققت معاممتي الرش مرة واحدة  الرش مرتين،عند  2.25 وارتفع إلى عند الرش مرة واحدة، 2.09وصل دليل المساحة الورقية الى 

كذلك حققت معاممة الرش مرتين زيادة  مقارنة مع الشاىد بدون رش عمى التوالي. 0.50و 0.34 اومرتين زيادة مقدارى
 (.0.05) عند مستوى المعنوية وكانت جميع ىذه الفروقات معنوية مقارنة مع معاممة الرش مرة واحدة،0.16مقدارىا

 دنيم انًساحت انورقيت نُباث انفول انسوداَي ححج حأثيز حدى انبذور ورش انُباحاث بخًيزة انخبز. .3اندذول 

 (³)سى حدى انبذور
 عذد انزشاث

 يخوسط حدى انبذور
 انزش يزحيٍ انزش يزة شاهذ بذوٌ رش

 1.79 2.09 2.23 2.04c (T1) بذور خهيطت

 1.48 1.72 1.91 1.70d (T2) بذور صغيزة انحدى

 1.86 2.27 2.38 2.17ab (T3) بذور يخوسطت انحدى

 1.88 2.31 2.48 2.22a (T4) كبيزة انحدى بذور

 - 1.75c 2.09b 2.25a يخوسط عذد انزشاث

L.S.D5(%) 

 0.12 نحدى انبذور

 0.10 نعذد انزشاث

 0.19 انزشاث(  xنهخفاعم  )حدى 

C.V (%) 11.09 

 انًخًاثهت إنى عذو وخود انًعُويت وغيز انًخًاثهت إنى وخود انًعُويت األحزفحشيز 

 (3مرتين إلى الزيادة المعنوية في المسطح الورقي لمنبات في الجدول) تعزى الزيادة في دليل المساحة الورقية عند الرش مرة واحدة أو
الزيادة المعنوية التي طرأت عمى المسطح الورقي لمنبات  وىذه الرش مرة ومرتين وتفوقيما معنويا عمى الشاىد بدون رش، ةعند معامم

عمى دليل المساحة الورقية تحت  وانعكست إيجاباً  النبات ومساحتيا، نتيجة زيادة النمو الخضري والتفرع وزيادة عدد األوراق التي يحمميا
 االحتفاظعند الرش مرتين مع 2.25 قيمة لو  كبرحتى وصل دليل المساحة الورقية أل مراحل النمو ثبات مساحة التغذية لمنبات خالل

 Shalaby and)في خاليا األوراق ثانية االنقسامبحيوية ىذه األوراق وعدم شيخوختيا نتيجة منع تيدم الكموروفيل فييا وبالتالي إعادة 
EL-Nady, 2008)    ز البروتين وتخميقمما يعز RNA نفس الضوئي في النبات.وبالتالي التوازن بين عممية التمثيل الضوئي والت 

بين عند التفاعل  2.38الرش مرتين( تالىا X كبيرة الحجم لبذور)اعند التفاعل بين  2.48 قيم لدليل المساحة الورقية  أكبروجدت 
وىذا  .(الشاىد بدون رش Xلبذور صغيرة الحجم )اعند تفاعل 1.48القيم  أقلوكانت  .2.38الرش مرتين(  Xالبذور متوسطة الحجم)

 يؤكد دور خميرة الخبز وما تحتويو من مواد حيوية ليا دور كبير في تشكيل األوراق والمسطح الورقي وبالتالي دليل المساحة الورقية.
 :تحت تأثير حجم البذور والرش بخميرة الخبز)غ( إنتاجية النبات من القرون الجافة -3 

غ عند  64.69 فوجدت أعمى القيم ،(4الجدول ) مختمفة في إنتاجية النبات من القرون الجافة أعطت أحجام البذور المدروسة قيماً 
غ عند البذور صغيرة 44.76وأخيرًا  ،الخميطةغ عند البذور 58.45و غ عند البذور المتوسطة الحجم، 60.05م ث البذور كبيرة الحجم،

بادرات قوية ناتجة عن فمقات كبيرة الحجم  رة الحجم والمتوسطة الى إعطائياتعزى الزيادة في إنتاجية النبات عند البذور الكبي الحجم.
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ىذه البداية السميمة لمبادرات تعطي  ، أكبروذات كفاءة تمثيمية أعمى منذ بداية حياتيا وذات وزن نوعي كبير وبالتالي تمثل ضوئي 
. تتفق (1995 )بمو، ذكره ن القرون الجافة يتوافق ىذا مع ماإنتاجية النبات م في نباتات قوية النمو الخضري والثمري انعكس إيجاباً 

نتجت عن زراعة  لفول العريض البذورعمى إنتاجية لنبات اأ الذي حصل عمى Black, 1965)) جمع نتائ (3)النتائج في الجدول 
 البذور الكبيرة الحجم.

)غ( عند الرش مرة واحدة مقارنة مع الشاىد في متوسطات القيم  56.14 ثم )غ( عند الرش مرتين، 63.98 جدت أعمى إنتاجية لمنباتو 
كذلك تفوق الرش  عمى التوالي الرش مرتين والرش مرة واحدة، )غ( 5.70و  17.54وبذلك نجد زيادة معنوية مقدارىا )غ(، 50.44

 غ/النبات. 7.84 عمى الرش مرة واحدة بمقدار مرتين معنوياً 
وتعزيز توجيو وانتقال مدخرات التمثيل  دور خميرة الخبز في تحفيز النبات عمى تشكل المادة الجافة، ومرد الزيادة في إنتاجية النبات ى
 نموىا وزيادة وزنيا في مرحمة النضج. اكتمالوبالتالي  ناضجة )القرون( ثم إلى الثمار غير الضوئي من األوراق إلى األزىار

السبب إلى  ويعزى امنيا وعدم تساقطي وثبات عدد كبير األزىار عمى النبات،ن لمخميرة دور في تكوين أ Hopkins, (1995) ذكر
ورفع  ت جميعا ليا دور في تحسين النموكوناىذه الم .يتوكينينلسكسين واو الكربوىيدرات فييا واحتوائيا عمى ىرموني النمو األخار اد  

عمى نبات الموبياء الذي  (Ahmad et al., 2002)الباحث  تائجزيادة إنتاجية النبات مع ن فييتوافق تأثير الخميرة  إنتاجية النبات.
 Mekki and) ومع ،عمى الشاىد وتفوق معنوياً  غ/ل،6و 2غ/ل األفضل مقارنة مع التركيزين 4 استخدم تراكيز عدة فكان التركيز

Ahmed, 2005)  ًغ/النبات  16.11القرون الجافةفحصل عمى إنتاجية من غ/ل 1بمعدل  عمى الصويا الذي استخدم خميرة الخبز رشا
 .غ/النبات12.5مقارنة مع الشاىد الذي أعطى  عند رش الخميرة

الرش Xالبذور كبيرة الحجم )غ عند التداخل بين  73.01 قيمة إلنتاج البذور  أكبرأعطى التداخل بين حجم البذور وعدد الرشات 
 %   45.95نتاج النبات انخفض فييا إوالتي  الشاىد( Xالبذور صغيرة الحجم )غ/النبات عند التداخل بين  39.46 أقلو  ،(مرتين
 مع التداخل السابق. مقارنةً 

 

 

 

 

 

 

 

 انبذور وانزش بخًيزة انخبزححج حأثيز حدى )غ( . إَخاخيت انُباث يٍ انقزوٌ اندافت 4اندذول 

 (³)سى حدى انبذور
 عذد انزشاث

 يخوسط حدى انبذور
 انزش يزحيٍ انزش يزة شاهذ بذوٌ رش

 53.39 57.49 63.86 58.45b (T1) بذور خهيطت

 39.46 44.29 50.54 44.76 c (T2) صغيزة انحدى بذور

 53.46 58.19 68.50 60.05ab (T3) بذور يخوسطت انحدى

 55.49 64.62 73.01 64.69a (T4) كبيزة انحدى بذور

 - c 56.14b 63.98a   50.44 يخوسط عذدانزشاث

L.S.D 5 (%) 
 6.18 حدى انبذور

 5.11 عذد انزشاث
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 9.15 انزشاث( xنخفاعم  )حدىا

CV% 14.4 

 انًخًاثهت إنى عذو وخود انًعُويت وغيز انًخًاثهت إنى وخود انًعُويت األحزفحشيز 

 :تحت تأثير حجم البذور ورش النباتات بخميرة الخبز (أسبوع/كتارطن/ه)الكفاءة التمثيمية إلنتاج القرون الجافة  -4
 ابقيم مقدارى T2وT1وT3تالىا أحجام البذور  ، أسبوع/كتارطن/ى 0.233ية أعمى قيم الكفاءة التمثيم (T4) أعطت البذور الكبيرة الحجم
مع حجم  مقارنةً  T1   وT3وT4 وبذلك نجد تفوق معنوي ألحجام البذور. عمى التوالي  أسبوع/كتارطن/ى 0.175-0.225-0.230

تعزى الزيادة في الكفاءة التمثيمية إلنتاج القرون الجافة عند ىذه المعامالت إلى  بينما لم توجد فروق معنوية بينيا. ،T2البذور الصغيرة 
 أو اعتراض( مما يعني 3) والمتوسطة والخميطة في دليل المساحة الورقية الجدول تفوق النباتات الناتجة عن أحجام البذور الكبيرة

ن استقبال أفضل لمضوء نتيجة تركيب وتوزيع األوراق وبالتالي زيادة نواتج التركيب الضوئي وترحيمو إلى القرون وارتفاع إنتاج النباتات م
 الكفاءة التمثيمية لمقرون. معوالذي يرتبط مباشرة  االقتصاديالمحصول 

 مقارنة مع الشاىد  أسبوع/كتارطن/ى 0.247وعند الرش مرتين حتى 0.214 أظير الرش مرة واحدة ارتفاع الكفاءة التمثيمية حتى
 معنويًا عمىكذلك تفوق الرش مرتين  عند الرش مرة ومرتين عمى التوالي، 0.045و0.012  اقدرىزيادة معنوية  وجدوبذلك ، 0.202

 ما يدل عمى أىمية الخميرة ودورىا في زيادة الكفاءة التمثيمية إلنتاج القرون الجافة.  أسبوع/كتارطن/ى 0.045لرش مرة واحدة بمقدار ا
وزيادة عدد الفروع الثمرية عمى النبات وزيادة عدد القرون  تعزى الزيادة في الكفاءة التمثيمية إلى دور الخميرة في تحسين نمو النباتات،

 االقتصادين قيم المحصول البيولوجي التي شكل منيا المحصول وبالتالي تحس   (2018 )عبد العزيز وآخرون، القرن/النبات ووزن
 Mekki)تتوافق ىذه النتائج مع وتعد ىذه النسبة أساس تقييم الكفاءة التمثيمية في نباتات محاصيل الحقل. (%29.69-28.47) حوالي

and Ahmed, 2005)   وارتفعت ىذه النسبة نتيجة ارتفاع كمية المحصول 56.33 الكفاءة التمثيمية لمقرون الجافةإذ قدرت %
 ميكروبين(. )بمخمفات الصويا+ غ/ل مقارنة مع الشاىد الذي تم تسميده 1عند الرش بالخميرة تركيز )القرون( االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

  إلَخاج انقزوٌ اندافت ححج حأثيز حدى انبذور ورش انُباحاث بخًيزة انخبز  (أسبوع/كخارطٍ/ه). انكفاءة انخًثيهيت 5اندذول 

 (³حدى انبذور)سى
 عذد انزشاث

 يخوسط حدى انبذور
 انزش يزحيٍ انزش يزة بذوٌ رش شاهذ

 0.206 0.222 0.246 0.225a (T1) بذور خهيطت

 0.159 0.171 0.195 0.175b (T2) بذور صغيزة انحدى

 0.206 0.220 0.264 0.230a (T3) انحدىبذور يخوسطت 

 0.207 0.283 0.226 0.233a (T4) بذور كبيزة انحدى

  c 0.214 b 0.247 a 0.202 يخوسط عذد انزشاث

L.S.D 5 (%) 

 0.009 حدى انبذور

 0.011 عذد انزشاث

 0.015 انزشاث(xنخفاعم  )حدى ا

CV% 6.68 
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 انًخًاثهت إنى عذو وخود انًعُويت وغيز انًخًاثهت إنى وخود انًعُويت األحزفحشيز 

 :  تحت تأثير حجم البذور ورش النباتات بخميرة الخبز (/أسبوعكتارطن/ه)الكفاءة التمثيمية إلنتاج المادة الجافة  -5

 ،0.545مقابل   أسبوع/كتارطن/ى 0.561القش وأعطى أعمى القيم  إلنتاجفي الكفاءة التمثيمية  معنوياً  T4 تفوقت البذور الكبيرة الحجم
ن البذور الصغيرة أمع مالحظة  ،عمى التوالي لمبذور المتوسطة والصغيرة والخميطة الحجم  أسبوع/كتارطن/ى 0.531 ،0.545
من القرون الجافة  تصادياالقالمحصول  انخفاضويعود السبب إلى  ،تتساوى مع البذور متوسطة الحجم في ىذه الصفة  T2الحجم

( EL-Murabaa et al., 1987)ليو إ(. تتفق ىذه النتائج مع ما توصل 5جدول )المع جميع المعامالت  مقارنةً T2 لنبات المعاممة
المادة الجافة لى زيادة إعدد لمفروع الجانبية عمى نبات الفول العادي نتجت عن زراعة البذور الكبيرة الحجم وىذا أدى   أكبر واوجد نالذي

 أكثر أدت الى زيادة إنتاجية النبات. لمنبات وفي الوقت نفسو حممت ىذه الفروع قروناً 
كما تفوقت معاممة الرش   أسبوع/كتارطن/ى 0.069و 0.030 عمى الشاىد بمقدار معنوياً  تبدي معاممتي الرش مرة واحدة ومرتين تفوقاً 
ادة الجافة في النبات تعزى الزيادة في الكفاءة التمثيمية إلنتاج الم . أسبوع/كتارطن/ى 0.03 مرتين عمى معاممة الرش مرة واحدة بمقدار

 (Amer, 2004)( وىذا يعني زيادة محتواه من حبيبات الكموروفيل 2( ميرة في رفع قيم المسطح الورقي لمنبات في الجدولخإلى دور ال
عمى  في أعضاء النبات عامة مما انعكس معنوياً  وادخارىاتاج المادة الجافة وما يترتب عمى ذلك من زيادة فعالية التمثيل الضوئي في إن

 ..TolbA et al)مع ىذه النتائج  زيادة الكفاءة التمثيمية إلنتاج المادة الجافة عند معاممتي الرش بالخميرة وخاصة الرش مرتين. وتتفق
 يا.عمى نبات الصو ( (Mekki and Ahmed, 2005 عمى نبات الذرة ومع(2016

 :ن حجم البذور والرش بخميرة الخبزالكفاءة التمثيمية إلنتاج المادة الجافة تحت تأثير التداخل بي-6
البذور )تالىا التداخل بين  الرش مرتين(،X  الصغيرة الحجم البذور)عند التداخل بين   أسبوع/كتارطن/ى 0.613وجدت أعمى القيم 

البذور )عند التداخل بين   أسبوع/كتارطن/ى 0.476 القيم أقلو  ، أسبوع/كتارطن/ى 0.561 عطى القيمةأذ إ الرش مرتين(X  الكبيرة
ولكن  عمى النمو الخضري لنباتات ىذه المعاممة، وىذا يؤكد أىمية رش الخميرة التي أثرت إيجاباً  الشاىد بدون رش(Xالحجم الصغيرة
 .األخرىنموىا الثمري مقارنة بالتداخل بين المعامالت  انخفض

 

 

 

 

 نهُباث ححج حأثيز حدى انبذور ورش انُباحاث  أسبوع(طٍ/هكخار/). حقييى انكفاءة انخًثيهيت إلَخاج انًادة اندافت 6اندذول 

 بخًيزة انخبز 

 (³حدى انبذور)سى
 عذد انزشاث

 يخوسط حدى انبذور
 انزش يزحيٍ انزش يزة شاهذبذوٌ رش

 0.509 0.528 0.555 0.531c (T1) بذور خهيطت

 0.476 0.547 0.613 0.545b (T2) صغيزة انحدى بذور

 0.528 0.539 0.568 0.545b (T3) بذور يخوسطت انحدى

 0.526 0.538 0.597 0.561a (T4) بذور كبيزة انحدى

  c 0.538 b 0.576a 0507 يخوسط عذد انزشاث

L.S.D 5 (%) 

 0.012 حدى انبذور

 0.013 عذد انزشاث

 0.019 انزشاث( xانبذور  نخفاعم  )حدىا
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CV% 8.36 

 انًخًاثهت إنى عذو وخود انًعُويت وغيز انًخًاثهت إنى وخود انًعُويت األحزفحشيز 

 :االستنتاجات
(، ³)سم 0.79(، ومتوسطة ³)سم 0.69(، وصغيرة ³)سم1.08 أدى تصنيف بذور الفول السوداني حسب أحجاميا إلى بذور خميطة-1

اختالفات بين النباتات الناتجة من ىذه البذور من حيث مساحة المسطح الورقي ودليل المساحة الورقية، ( إلى وجود ³)سم 1.41وكبيرة 
 نتاجية النبات، والكفاءة التمثيمية إلنتاج القرون الجافة، والكفاءة التمثيمية إلنتاج المادة الجافة )القش(.ا  و 
 % مقارنة  5.65 %، وإلنتاج المادة الجافة بمقدار3.56 لقرون الجافة بمقدارأدى تصنيف البذور إلى ارتفاع الكفاءة التمثيمية إلنتاج ا-2

 مع البذور الخميطة التي يزرعيا المزارع.
%من النبات إلى زيادة معنوية في 100 من النباتات، والثانية عند إزىار %100أدى الرش بخميرة الخبز مرتين، األولى عند إزىار -3

% مقارنة 11.98%، والكفاءة التمثيمية لمقش 22.28ووصمت الزيادة في الكفاءة التمثيمية لمقرون الجافة  ،جميع الصفات المذكورة أعاله
 مع الشاىد بدون رش.

 :التوصيات
بقاء البذور -1 خميطة مع بعضيا لمحصول عمى أفضل نمو  )المتوسطة والكبيرة(األخرى استبعاد البذور الصغيرة الحجم عند الزراعة وا 

 وبالتالي أعمى إنتاج من القرون، وأعمى كفاءة تمثيمية.لمنبات، 
 من النباتات. %100% من النباتات، ومرة ثانية عند إزىار50رش نبات الفول السوداني بخميرة الخبز مرتين، األولى عند إزىار -2
ضافتيا بطرائق أخرى.40وأكثر من  أقلدراسة تراكيز جديدة -3  غ/ل لبيان مدى االستجابة ليا وا 
 لمراجع:ا

 .335. كمية الزراعة، منشورات جامعة تشرين، لجزء النظري. افيزيولوجيا المحاصيل(. 1995) عدنان حسن ،بمو
 صفحة.  180. الجزء النظري منشورات جامعة تشرين، كمية الزراعة (. المحاصيل الزيتية و تكنولوجيتيا.1997) رقية نزيو

مجمة جامعة  صديقة لمبيئة.(. منشطات نمو النباتات 2013جبار ) حواس حسينخالد، صالح، مصطفى عباس، ىوزان عبداهلل، 
 .35-19(:4)16 .النيرين، العراق
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Abstract 

The experiment was carried out during 2015 and 2016 seasons at Arab EL-

Melk Village, Banias area, Tartous Governorate, Syria, to study the effect of 

seed size of peanut plant (mixture, small, medium and large) and spraying 

bread yeast (control, one spray and twice) on plant leaf area (PLA), leaf area 

index (LA), net assimilation rate (NAR) and yield and dry mater per plant. The 

experiment arranged according to split plot in a randomized complete block 

with four replications. The size of seeds allocated in the maine plots and the 

yeast sparing  in the sub plots. The large seeds gave better plant leaf area 

(1653.34)    , leaf area index (2.22), yield (64.69) g, net assimilation rate of 

dry pod (0.216) ton/ha/week and dry mater (0.561) ton/ha/week, compared to 

the other seeds sizes. The spraying with bread yeast once and twice 

significantly increased for all parameter studied compared to the control, and 

the spraying twice gave better LA (1678)   , LAI (2.25), yield pod/plant 

(63.68)g, NAR of pods (0.247) ton/ha/week and NAR for dry matter (0.576) 

ton/ha/week. The interaction between (large size seeds x twice sprays) gave the 

highest values in PLA (1820.50)      LAI (2.48), yield plant (73.01) g, NAR 

for dry pods (0.266) ton/ha/week and (0.597) ton/ha/week for dry matter. while 

the interaction between (small seed size with the control). Gave the lowest 

values. The results indicated that the small seeds should be avoided from 

planting and bread yeast should be applied for two times, the first at 50% of 

flowering and the second at full flowering plants, because these treatments gave 

high production.  

Key word: Peanut, Seed size, Bread yeast, Leaf area, Net assimilation rate. 

 


