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( في Sacchharomyces Cerevisiaeتأثير التغذية الورقية بمستخلص خميرة الخبز)
 .Sorghum bicolor L من الذرة البيضاء أصنافخمسة لحاصل الحبوب ومكوناته 

Moench 
 ياسر جابر عباس العيساوي               ينالد عبد المنعم المعيخوليد 

 الحقليةقسم المحاصيل -كلية الزراعة-جامعة بغداد

  الخالصة

مجمع -جامعة بغداد–الزراعة-كلية–التابعة لقسم المحاصيل الحقليةنفذت تجربة حقلية في الحقول 
بهدف دراسة تأثير التغذية الورقية بمستخلص خميرة الخبز  7152الجادرية خالل الموسم الربيعي 
Saccharomyces  cerevisiae   لخمسة أصناف من محصول الذرة البيضاء  ومكوناته الحبوبفي حاصل

 ، رابحإنقاذ، 21كافير، بحوث هي  الذرة البيضاء تضمنت الدراسة عاملين األول اشتمل على خمسة أصناف من
 الرئيسية بينما اشتمل العامل الثاني على اربع تراكيز من مستخلص خميرة الخبز  األلواحوالتي احتلت  ،محليو 
، نفذت الدراسة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الثانوية األلواحوالتي احتلت  5-لتر غم 51، 51، 1، 1

بينت النتائج تفوق التركيز ، وبثالث مكررات  lot DesignpSplitالمنشقة  األلواحوبترتيب   R.C.B.Dالكاملة 
 55.27 بلغ الحبوبحاصل و حبة  7945بلغ  عدد الحبوب بالراس معنويا على بقية التراكيز في 5-لتر غم 51
حاصل و  ،غم 32.23  حبة 5111في معدل وزن  21 تفوق الصنف بحوث فقد لألصنافبالنسبة  أما، 5-هـطن 

 .حبة 7491 بلغ بمعدل بينما تفوق الصنف رابح في عدد الحبوب بالراس ،5-هـ طن 53.25قدره  الحبوب الكلي

Effects of foliar application of yeast extract on seed yield, and seed 

yield components of five sorghum cultivars. 

W. K. A.  Al-Maeini                     Y. J. A. Al-Isawi 
Crop science dept.-coll. of agri.-Univ. of Baghdad 

Abstract 
A field experiment was conducted at the experimental farm, College of 

Agriculture, Al-jadrea, Baghdad, Iraq during spring season of 2016 to study the 

effects of foliar application with yeast extract on grain yield, yield components of five 

sorghum cultivars. The layout of the experiments was split plot design with three 

replicates , The five cultivars it is kafeer, bohooth 70, rabih, inkath and local, 

occupied the main plots  while yeast extract concentrations 0, 5, 10,15 gr L-1 occupied 

the sub-plots. Results of this experiment are summarized as follows: number of seeds 

per head, seed yield increased with the increase of yeast extract concentrations and 

the best concentration in most of yield characters was 15gm L-1.  The cultivar 

buhooth 70 was superior in 1000 seed weight, seed yield while the cultivar Rabih was 

superior in number of seeds per head.  

 
                                                           

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول 
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 المقدمة

من المحاصيل الحبوبية  Sorghum bicolor (L.) Moenchيعد محصول الذرة البيضاء          
، ويحتل المرتبة  لإلنسانالحبوب كغذاء  إلنتاجالرئيسية فقد زرع المحصول منذ القدم ألغراض متعددة ومنها 

الرابعة في الواليات المتحدة والخامسة في العالم من حيث المساحة المزروعة واإلنتاج ، ويعتمد عليه اكثر من 
-55( ، وتحوي حبوبه على 71مليون شخص في العالم خصوصا بلدان أفريقيا وأسيا وأمريكا الوسطى ) 21
الرماد ويمتاز البروتين في الذرة البيضاء بأنه  %7-5دهون و %1-7و كربوهيدرات %91-21بروتين و 53%

االضطرابات الهضمية  أمراضخالي من مادة الكلوتين وبالتالي يدخل في غذاء األشخاص الذين يعانون من 
، وفضال عن أهميته كمحصول حيوي فان B (74) عن كونه مصدرا  غنيا  بفيتامينوكذلك مرضى الســكري فضال
هم محاصيل العلف األخضر الصيفية ذات النوعية الجيدة والتي تسهم بشكل كبير هذا المحصول يعد من بين ا 

 إلى باإلضافةعلى شكل سايلج.  أوفي سد الحاجة لألعالف الخضراء صيفا  في العراق ويقدم علفا اخضرا 
أساسية والحيوان الى انه يدخل في الجانب الصناعي كمادة  اإلنساناستخدام هذا المحصول في التغذية من قبل 

نتاج الكحول ) والصباغفي صناعة الشموع   (.27وا 

نتاجه مندرجات الحرارة  وارتفاعيتميز هذا المحصول بقدرته على تحمل الجفاف والملوحة   المادة  وا 
على الرغم من زراعة هذا المحصول على ضفاف  C4 (5.)الكاربون الجافة يكون عاليا  كونه من نباتات رباعية 

ان عملية  إال، (30نهر دجلة في عهد الملك األشوري سنحاريب وتحديدا  في بداية األلفية الثانية قبل الميالد )
 333هكتار وبمعدل غلة  3111ي ما زالت محدودة إذ بلغت المساحة المزروعة منه في العراق هو حوال نتاجهإ

نتاج هذا المحصول في العراق 75)5-هـــ كغم ان زراعته الزالت تعاني الكثير  إال(. على الرغم من قدم زراعة وا 
من المشاكل التي أدت الى انخفاض حاصل الحبوب في وحدة المساحة فأصبح من الضروري إيجاد وسائل 

ة في البيئ أمنةاد عضوية حديثة مختلفة لزيادة اإلنتاج ومن اهم تلك الوسائل تطوير تغذية النبات والتسميد بمو 
هذه الدراسة الستخدام احد األسمدة الحيوية وهو مستخلص خميرة  جاءتلذا  ،ورخيصة الثمن ومجدية اقتصاديا

حسين وزيادة صفات فاعليتها على العديد من المحاصيل بت أثبتتالتي Saccharomyces  cerevisiae  الخبز
مجهرية وحيدة الخلية حقيقية النواة وهي تتكاثر بطريقة االنقسام ال األحياءوتعد الخميرة من  ،النمو والحاصل

ويبدو ان  مايكرومتر وهي عديمة الكلوروفيل. 51-1 يتراوح قطر خلية الخميرة  بين ،(51البسيط أو التبرعم )
قد استعمل خميرة الخبز منذ عصور قديمة إذ تذكر بعض المصادر أن المصريين القدماء هم أول من  اإلنسان

  (.52) ق.م 3511استخدمها في صناعة الخبز والنبيذ أذ وجدت في جرار تعود الى عام 

العلمي  االسم Meyenأطلق  .ي صناعة الخبز دون معرفة ماهيتهاف استخدموهافيه أنهم  ال شكومما 
Saccharomyces cerevisiae  استعماالت  (. وتطورت79) م5921ل مرة على خمائر الجعة عام ألو

(. تحتوي 55( بوصفه الوقود الحيوي )اإليثانولالكحول ) إنتاجالخميرة ودخلت في مجاالت صناعية كثيرة منها 
اغلبها  ( يعد72) أجراهحسب التحليل الذي  وكربوهيدراتفيتامين  53و أمينيحامض  52خميرة الخبز على 

 األحماضوين فقد وجد ان مستخلص الخميرة ينشط االنقسام الخلوي وتك  النبات.موادا  مغذية غنية بما يحتاجه 
وكما هو معروف فهذه  وسايتوكاينين.وكما وجد أن الخميرة تنتج أوكسين وجبرلين  (.77) النووية والبروتينات

 البيئية المحيطة للظروفأنسجة النبات وتحدد مدى استجابته  هرمونات نباتية مهمة في إنبات ونمو وتمايز
(71.) 
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مثل سجلت زيادات في معدل نمو وحاصل عدد من األنواع النباتية عند رشها بمستخلص الخميرة 
عدة تراكيز  استخدام( فروق معنوية عند 51وجد ) (.9و 59و 31و 71الفاصوليا والبردقوش والبطاطا ) محصول

معدل  أعلى 5-لتر غم 1الباقالء حيث أعطى التركيز  من مستخلص خميرة الخبز في صفة عدد القرنات لنبات
لعدد القرنات بالنبات وكذلك حاصل البذور تلك الزيادات جاءت بسبب محتوى المستخلص من تراكيز عالية من 

التي تعد وحدات  األمينيةالكاربوهيدرات واألحماض األوكسينات والسايتوكاينينات التي تزيد من معدالت تمثيل 
الخاليا والتي أدت بالنتيجة الى زيادة الحاصل وكذلك الى وجود فروق معنوية في زيادة عدد البذور  وانقسامبناء 

ية الكلي بالنبات وزيادة حاصل القرنات والحاصل الكلي لنبات الباقالء والذي عزاه الباحث الى األدوار البايوكيميائ
والتي يدخل  األمينيةلمكونات مستخلص الخميرة من العناصر الغذائية والمواد العضوية والفيتامينات واألحماض 

الخاليا وتكون أنسجة النبات وكذلك لدورها  وانقسامجميعها في عمليات تغذية النبات وتوفر المواد الضرورية نمو 
اينين والتي تعد من اهم منظمات النمو النباتية وان توفر في تخليق بعض منظمات النمو مثل الجبرلين والسايتوك

 تلك المواد أدى الى تشجيع زيادة النمو والحاصل ومكوناته.

( الى حصول أفضل زيادة في عدد الثمار ومتوسط وزن الثمرة وحاصل النبات ككل 79أشار الباحث)
 9من مستخلص خميرة الخبز وقد أعطى التركيزين  5- غم لتر 51و 9و 9و 7عند رش نبات الطماطة بتركيز 

( انه عند رش نبات الفلفل بتركيز 73) وأوضح المذكورة.أعلى حاصل ثمار بين التراكيز  5-غم.لتر 51و
من مستخلص خميرة الخبز زاد من الوزن الجاف للنبات وكذلك من وزن الثمرة ومحتواها من المواد  5-غم.لتر3

وعموما فأن الخمائر يمكن استخدامها كمسمدات  الكلي.سكوربك وحاصل النبات الصلبة الذائبة وحامض األ
مكانية اعتبارها  توجهات تدعم Bio fertilizers  حيوية  زراعي  إنتاجالبدائل لغرض  أحدالزراعة العضوية وا 
هذه الدراسة بهدف معرفة تأثير مستخلص خميرة الخبز في  نفذت ما تقدم أهمية على ضوء (.53) نظيف

 أصناف من الذرة البيضاء. الحاصل ومكوناته لخمسة

 المواد وطرائق العمل

–جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –نفذت التجربة في حقل التجارب التابع لقسم المحاصيل الحقلية 
 Saccharomyces)يز مستخلص خميرة الخبزلدراسة تأثير تراك 7152الجادرية خالل الموسم الربيعي 

cerevisiae)  لخمسة أصناف من الذرة البيضاءومكوناته في الحاصلSorgham bicolor (L.) Meonch .
 Split-plots Design المنشقة األلواح( وبترتيب R.C.B.Dتصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) استخدم

، 21، بحوث كافيير، رابح( األصناف Main Plots) إذ تضمنت األلواح الرئيسية لتنفيذ التجربة وبثالثة مكررات
. تم 5-لتر غم 51، 51، 1، 1( تضمنت تراكيز مستخلص الخميرة Sub plot) أما األلواح الثانوية ،محليو نقاذ إ

 2.1التجريبية تهيئة أرض التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية ثم قسمت الى وحدات تجريبية بلغت مساحة الوحدة 
 وأخرم والمسافة بين خط 3طول الخط  على ثالثة خطوط ، احتوت كل وحدة تجريبيةم 3 × 7.1 أي بأبعاد 7م

(. تمت الزراعة يدويا وذلك بعمل شق على طول الخط وتم وضع ثالث 2سم ) 2.71سم وبين جورة وأخرى  21
 واحد،د البزوغ بثالثة أسابيع تم خفها الى نبات ومن ثم تغطيتها بطبقة خفيفة من التربة وبع جورةبذور في كل 

رض التجربة عينات عشوائية من ا أخذت الزراعة.عملية  إتمامبعد  رويت ثم 71/3/7152 زرعت التجربة في
 .(5زيائية والكيميائية لها )جدول سم لتقدير بعض الصفات الفي 31- 1 قبل الزراعة وعلى عمق



 ISSN: 1992-7479                                                      7152، 5عدد  51لزراعية، مجلد مجلة األنبار للعلوم ا

511 

 

 6112لسنة  قبل الزراعة بعض الخصائص الفيزيائية والكيمائية لتربة حقل التجربة 1 جدول

 الوحدة القياس الصفة الوحدة القياس الصفة الوحدة القياس الصفة
EC 6.2 1-Ds.m HCO3 5.3 1-Meg.L K 3..6 1-Meg.L 
PH 3.5 - S 6.51 1-Meg.L Na 5.33 1-Meg.L 
Ca 3.15 1-Meg.L Caco3 13.66 % O.M 1.56 % 
Mg 5.51 1-Meg.L N 1.112 % Caso4.2H2O)) 1.13 1-MLg.kg 

Cl 11.3 1-Meg.L P 55.11 PPm    

وتمت إضافة سماد  5-هكغم  729د تحضير التربة وبمعدل ( عن59:59تم إضافة سماد المركب )داب 
يوم من الزراعة كدفعة ثانية على اعتبار ان الدفعة األولى هي  91بعد  5-هكغم  932 ( وبمعدلN%92اليوريا )

اليدوي كلما دعت  التعشيببطريقة  األدغال(. أجريت مكافحة 57نسبة النايتروجين الموجود في سماد الداب )
 مادة %51ديازنون المحبب بمبيد ال Sesamia creticaالذرة تم مكافحة حشرة حفار ساق  ذلك، إلىالحاجة 
 1-9 وذلك بتلقيم القمة النامية ولمرتين األولى كمكافحة وقائية في مرحلة 5-هكغم ديازنون  2 قدارفعالة بم

 (.57يوم من المكافحة األولى ) 51أوراق والثاثية بعد مرور 

الوزن المحدد من الخميرة  إذابة( من (Saccharomyces cerevisiaeتم تحضير مستخلص الخميرة 
ساعة لتنمو  57وترك لمدة  5:5نفس الوزن من السكر  إليه( في لتر من الماء الدافئ مضافا باكماياالجافة نوع )

التراكيز المستخدمة وفق النسب المحددة وتمت عملية الرش حتى البلل  أعدادالخميرة وتتكاثر وبهذه الطريقة تم 
( وتم رش معاملة 54) من الرشة األولىأيام  51التام في الصباح الباكر عند بداية التزهير وتكرر الرش بعد 

 المقارنة بالماء الخالي من أي أضافات.

والفيتامينات حسب تحليل الذي  والكربوهيدرات األمينية األحماضمحتوى مستخلص خميرة الخبز من  6جدول 
 (62) أجراه

Yeast extract 

Vitamins  
Mg 100g-1 dry weight 

Vitamins  
Mg 100g-1 dry weight 

Amino acid  
Mg 100g-1 dry weight 

Amino acid  
Mg 100g-1 dry weight 

39.88 Nicotinic  2.23 Vit.B1 0.45 Tryptophan  1.99 Arginine  
19.56 Panthothenic acid  1.33 Vit.B2 2.19 Valine  2.31 Histamine 
9.23 Paminobenzioc acid 1.25 Vit.B6 2.00 Glutamic acid 2.31 Isoleucine  
4.36 Folic acid  0.15 Vit.B12 1.59 Serine  3.09 Leucine  
2.09 Pyridoxine  2.71 Thiamin  1.33 Aspartic acid  2.95 Lysine  

Carbohydrates 
Mg 100g-1 dry weight 

4.96 Riboflavin  0.23 Cysteine  0.72 Methionine  

23.2 Carbo.  0.26 Inositol  1.53 Proline  2.01 phenylalanine 
13.33 Glucose  0.09 Biotin  1.49 Tyrosine  2.09 Threonine  

 

وهو المتداول في المكاتب الزراعية )المحلي و  21بحوث و  رابحو إنقاذ استخدمت في الدراسة األصناف 
عند  إذ أخذت (5-نباتغم )وزن الرأس درست صفات النبات ك(، ويكون بمتناول يد المزارع العراقي العراقية

صول أخذ معدل وزنها للحلكل وحدة تجريبية ثم الخطوط الوسطية  رؤوس عشوائيا من خمسمرحلة الحصاد 
حبة عشوائيا من النباتات التي أخذ معدل  5111أخذ إذ  (غم) حبة 5111وزن ، و على معدل الوزن للرأس الواحد

رؤوس ممثلة  خمس أخذتإذ  لحبوب بالرأسعدد ا، كما قدر وزنت بميزانثم وزن الرأس فيها لكل وحدة تجريبية 
حاصل ، كذلك حسب (1) هاثم استخرج معدل هاللوحدة التجريبية وتم حساب عدد الحبوب بالرأس بعد تفريط
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بصورة عشوائية لكل وحدة تجريبية ثم فرطت نباتات  51حصاد من خالل  (5-الحبوب الكلي ) طن  هكتار
 .5-هــ طن ىإلثم حولت ووزنت حبوبها 

 

 النتائج والمناقشة
 (1-نبات  غم)وزن الرأس  

 غم 19.94 متوسط بلغ أعلى أعطىلمستخلص الخميرة قد  5-لتر غم51التركيز  ان 3جدول يتبين من 
معنويا عن  تفوق غير انه ، 5-نباتغم  17.29 الذي بلغ 5-لتر غم51التركيز ختلف معنويا عن يولم  5-نبات

ان تأثير  .5-نبات غم 99.23بلغ  متوسط للصفة أقل أعطتومعاملة المقارنة التي  5-لتر غم 1التركيز 
فانعكس يرجع الى محتوى الخميرة من العناصر الغذائية وجاهزيتها  في زيادة وزن الراس مستخلص خميرة الخبز

 وتراكم المواد المصنعة الجديدة وال سيما الحبوبوبناء المركبات  العناصر المتصاصكفاءة النبات ذلك في زيادة 
وهذا يتفق مع ما توصل . وزن الحبةوالتي تؤثر في المحصلة باإليجاب على معدل  ووزنهازاد عددها  فيها التي

 بلغوالذي  وزن الرأسمعنويا  في  21تفوق الصنف بحــوث الجدول نفسه  نتائج (. بينت79 ،3) الباحثين إليه
التي  األخرى  األصنافولم يختلف معنويا عن الصنف رابح غير انه تفوق معنويا على  5-نبات غم 23.24
 .5-نبات غم 79.45متوسط بلغ  أقلالصنف المحلي فيها  أعطى

بينهما فضال الى ذلك فان الصنف  أن اختالف األصناف في هذه الصفة يعود الى التباين الوراثي 
وكذلك يشير  .(2) إليهوهذا يتفق مع ما توصلت  .(9جدول )المعدل وزن الحبة تفوق معنويا في  21بحوث 

 غم51 × 21إذ تفوقت معاملة التداخل )بحوث  ،لروقا  معنوية بين معامالت التداخالجدول نفسه الى وجود ف
 أقل( 5-لتر غم 1 ×محلي بينما أعطت معاملة التداخل ) 5-نبات غم 22.11معدل للتداخل بلغ  بأعلى( 5-لتر

يتضح من الجدول وجود اختالفات بين معامالت التداخل بصفة وزن  .5-غم نبات 71.21بلغ  للصفة معدل
الرأس وسبب ذلك يعود الى مقدار تعبير الصنف عن مدى استجابته لتركيز معين من مستخلص خميرة الخبز 

مقارنة ببقية التراكيز الداخلة بالدراسة وبالتالي يعتمد على االختالفات بين التراكيب الوراثية  أعلىبصورة 
أظهرت اختالفا  في طبيعة النمو والمساحة الورقية وارتفاع النبات وطول فترة امتالء ربما نفسها والتي  لألصناف

 الحبوب المتمثل بوزن الرأس.ختالف في حاصل الالحبة وكل تلك االختالفات تؤدي بالضرورة الى ا

 خمسة أصناف من الذرة البيضاءل (1-نبات)غم  تأثير تراكيز مستخلص خميرة الخبز في وزن الرأس 5 جدول

 تراكيز
 أصناف

 المتوسط 13 11 3 1
 1-لتر غم

 35.15 25.15 36.35 .21.2 33.51 كافير
 .25.3 23.33 25.35 23.65 33.33 31بحوث 
 55.12 36.62 35.51 5..31 53.23 إنقاذ
 21.51 23.51 25.55 21.13 35.33 رابح
 1..65 .62.5 65.53 65.26 61.23 محلي

  .35.5 36.25 36.13 55.35 المتوسط
L.S.D 35..5 للتداخل=                    6.112= للتراكيز               5.525= لألصناف 
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 (غم)حبة  1111وزن 

اعلى  عطائهبإ قد تفوق  المقارنة( )معاملة 5-لتر غم 1التركيز  ان 9نتائج جدول يتضح من       
 79.92الذين أعطوا  5-لتر غم 51و 51و 1معنوي عن التراكيز  غم بفرق  35.72حبة بلغ  5111متوسط لوزن 

النقص في معدل  باتجاهأن الفرق المعنوي بين معاملة المقارنة والتراكيز جاء  بالترتيب.غم  72.11و 72.12و
دد الحبوب بالرأس مستخلص الخميرة الذي بدا تأثيره واضحا  في زيادة علوزن البذرة مع زيادة في نسبة التركيز 

زيادة التنافس بين البذور  إلىوبالتالي أن زيادة العدد الكلي للحبوب بالرأس يؤدي بالمقابل  3 كما في جدول
من المصادر وقد يكون العامل المحدد ليس توفر المواد الغذائية من )المصبات( على المواد الغذائية القادمة 

النبات المحددة في نقل نواتج التمثيل الضوئي الى المصبات وظروف  أنسجةعدمه بل قد يرجع السبب الى قدرة 
حبة باستخدام تراكيز  5111تلك المواد وهذا ما يفسر انخفاض معدل وزن  على المنافسة بين الحبوب للحصول

 (.51) إليهمستخلص الخميرة وهذا يتفق مع ما توصل 

 32.23بذرة بلغ حبة  5111على اعلى لوزن  21حصول الصنف بحوث  وبينت نتائج الجدول نفسه 
 75.12و 72.19 بوزن  محلياألصناف كافير ورابح و  ثمغم  39.97بمتوسط بلغ  إنقاذالصنف  يليهغم 

المورفولوجية  الصفاتفي  هاالى اختالف في وزن الحبة األصنافبين  ختالفال. قد يعود ابالترتيب غم 75.12و
وزن البذرة من الصفات التي تحدد وراثيا  مع وجود إمكانية اختالفها بفعل  ويعتبروراثيا   المحكومة بالجينات
غير المرشوشة  إنقاذ نباتات الصنف أما بالنسبة لمعامالت التداخل فقد تفوقت (.31 ،7العوامل البيئة )

مع الرش حلي نباتات الصنف المغم بينما أعطت  34.2حبة بلغ  5111معدل لوزن  بأعلى بمستخلص الخميرة
بالنسبة ان اختالف معامالت التداخل  غم. 59.3حبة بلغ  5111معدل لوزن  أقل 5-لتر غم 51بالتركيز 
الى اختالف في مدى االستجابة  بذلك قد أدىفبمعظم الصفات المدروسة ا وراثي هاقد يعود الى اختالف لألصناف

 الصفة.من قبل األصناف لهذه 

خمسة أصناف من الذرة ل)غم( حبة  1111تأثير تراكيز مستخلص خميرة الخبز في معدل وزن  4جدول 
 البيضاء

 تراكيز
 أصناف

 المتوسط 13 11 3 1
 1-لتر غم

 63.15 62.13 62.25 62.53 51.56 كافير
 52.35 52.61 52.56 52.51 55.13 31بحوث 
 55.56 55.55 53.26 55.33 21..5 إنقاذ
 61.32 61.55 66.63 66.55 62.35 رابح
 .13.3 13.51 12.55 15.63 61.31 محلي

  62.31 63.33 65.53 51.62 المتوسط
L.S.D 6.53للتداخل=                             1.56للتراكيز=                   1.55= لألصناف 

 

 1-عدد الحبوب بالرأس نبات

حبة متفوقا  على جميع  7945أعلى معدل بلغ  عطائهبإ 5-لتر غم51لتركيز تفوق ا 1جدول تبين من 
 5-لتر غم 1و 51حبة تاله التركيزان  9945 اقل معدل بلغ معاملة المقارنةفبها  أعطتالتي  األخرى التراكيز 
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بزيادة تراكيز مستخلص  بالراس أن زيادة عدد الحبوب بالترتيب.حبة  5997و 7199بلغ معدل  بإعطائهما
لمستخلص في زيادة كفاءة العمليات الحيوية التي تحدث بداخل النبات أذ ان مستخلص يرجع الى دور االخميرة 

 لألحماضوالتي تعمل كوحدات بناء في التفاعالت المنتجة  األمينية األحماضالخميرة يحتوي على مجموعة من 
بداخل النبات وكذلك احتوائها على النتروجين وبعض العناصر المعدنية التي تعمل على تنشيط النمو  األمينية

وتسهم بشكل فاعل في بناء الكلوروفيل في األوراق فضال عن ان مستخلص الخميرة يعد مصدرا  طبيعيا  
ا وزيادة معدالت نموها والذي يؤثر بزيادة تفريع للسايتوكاينينات التي تلعب دورا  رئيسيا  في انقسام الخاليا وتكاثره

 اإلثراءوتكوين الجذور وهذا يعني ان النبات يستطيع التعبير عن نفسه على افضل المستويات بوجود هذا 
 .(59 ،52التغذوي الذي يحتويه هذا المستخلص )

حبة متفوقا  على  7491اعلى معدل لعدد الحبوب بلغ  عطائهبإاألصناف فقد تفوق الصنف رابح  إما 
الذي الصنف المحلي  وأخيرا ثم الصنف إنقاذ 21ر فالصنف بحوث جميع األصناف معنويا  تاله الصنف كافيي

يرجع الى االختالفات الوراثية  األصناف فيما بينها بصفة عدد الحبوب بالنباتان اختالف  حبة. 5929 أعطى
 × )رابحيوضح الجدول تفوقت معاملة التداخل  (.73و 4)في مكونات الحاصل  اختالفها إلى بينهما والتي تقود

( والتي 5-نبات غم 1 × إنقاذ)بالمعاملة حبة قياسا   9739اعلى معدل لعدد الحبوب بلغ  عطائهبإ (5-لتر غم51
اختالف األصناف  الىو  الوراثي التغايريعتمد على مدى  أيضاوهذا  حبة. 415 لصفة بلغلأعطت اقل معدل 

 .بنسبة االستجابة للمستخلص

 خمسة أصناف من الذرة البيضاءل عدد الحبوب بالرأسمستخلص خميرة الخبز في تراكيز تأثير   5جدول
 تراكيز

 أصناف
 المتوسط 13 11 3 1

 1-غم.لتر

 .613 6162 6535 6516 1553 كافير
 1356 1515 1532 1356 1312 31بحوث 
 1555 6652 1532 1563 11. إنقاذ
 6.51 5655 6.55 6315 6151 رابح
 1525 6155 .133 16.2 31. محلي

  65.1 6155 1556 .155 المتوسط
L.S.D 651.5للتداخل=                              165.2للتراكيز=                  3..12= لألصناف 

 
 (1-هـ _حاصل الحبوب )طن5

تركيز تفوق ال إذ الصفة،هذه  الخميرة فيتراكيز مستخلص وجود فروق معنوية بين الى  2جدول يشير 
 5-هـ طن 55.73بـ  5-لتر غم51يليه التركيز  5-هـ طن 55.27متوسط بلغ  أعلى عطائهإبمعنويا  5-غم.لتر 51

غير ان كالهما تفوقا معنويا على  5-هـ طن 55.57والذي بلغ  5-لتر غم 1م يتفوق معنويا على التركيز لالذي 
أن حاصل الحبوب يرتبط ارتباطا  معنويا   .5-هطن  4.19أقل متوسط للصفة بلغ  أعطتمعاملة المقارنة التي 

 ،بجميع مكونات الحاصل والتي تمثل في الذرة البيضاء عدد الرؤوس وعدد الحبوب بالرأس ومعدل وزن الحبة
نسبيا  ومن خالل النتائج  عاليةي هذه الدراسة والتي تم زراعتها بكثافه وبما انه جميع األصناف المستخدمة ف

المتحصلة فأن جميع األصناف أعطت رأسا  واحدا  فقط فعال فأصبح تأثير عدد الرؤوس محايدا  لجميع األصناف 
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فهذان العامالن بالحقيقة هما المعنيان بزيادة  الحبةوبقي التأثير األكبر لعدد الحبوب بالرأس ومعدل وزن 
أن الزيادة في حاصل  .حاصل الحبوب في وحدة المساحةومن ثم في حاصل الحبوب في النبات  وانخفاض
 (1، 3الجدول ) 5-لتر غم 51التركيز ووزن الراس وال سيما  الحبوب بالرأس زيادة عددمن خالل  جاءتالحبوب 

 (.77) هإليوهذا يتفق مع ما توصل 

ولم يتفوق  5-هطن  53.25متوسط لحاصل الحبوب بلغ  أعلى 21بحوث  أعطىفقد أما بالنسبة  
وبزيادة مقدارها  األخرى  األصنافغير انه تفوق معنويا على  5-هطن  57.42معنويا على الصنف رابح الذي 

ان تفوق الصنف . 5-هطن  1.35متوسط لحاصل الحبوب بلغ  أقل أعطىطن عن الصنف المحلي الذي  9.31
بالنسبة  أما (.9 ،3حبه )الجدولين  5111في هذه الصفة يرجع الى تفوقه في وزن الراس ووزن  21بحوث 

معدل لحاصل الحبوب بلغ  ( أعلى5-لتر غم51 × 21)بحوث معاملة التداخل  أعطتبين العاملين فقد  لتداخلل
وقد يرجع  5-هـــ طن 9.91 معدل بلغ أقل أعطت التي( 5-لتر غم 1 × )محليمقارنة بالمعاملة  5-هـــ طن 59.95

هذا الى االختالفات الوراثية بين األصناف في مقدار االستجابة لمستخلص الخميرة وكيفية التعبير عنها من 
 9 جدولت من خالل اختالف األصناف في صفات مكونات الحاصل )ءخالل زيادة الحاصل الكلي والتي جا

 للمغذيات.ا واختالف استجابته (2و 1و

خمسة أصناف من الذرة ل( 1-ه طن)تأثير تراكيز مستخلص خميرة الخبز في حاصل الحبوب  6 جدول
 ءالبيضا

 
 تراكيز

 أصناف
 المتوسط 13 11 3 1

 1-لتر غم
 16.55 15.52 11.66 3..16 1..11 كافير
 15.21 15.51 15.35 5..15 16.56 31بحوث 
 11.63 11.13 11.53 11.53 3.21 إنقاذ
 3..16 3..15 15.25 16.55 11.53 رابح
 3.51 3.23 2.12 3.15 5.51 محلي

  11.36 11.65 11.16 35.. المتوسط
L.S.D 1.133للتداخل=                              1.551للتراكيز=                  1.351= لألصناف 
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