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 L. Saccharomyces) الذرة الصفراء للتسميد الحيوي بخميرة الخبز أصناف ستجابةا

Cerevisiae) 

 نسيبة درع عبد العبيدي                    العاني إسماعيل هادي مؤيد
 األنبار جامعة-الزراعةكلية 

  الخالصة 

الموقع األنبار،  جامعة-الزراعة كليةالحقلية، في الحقل التجريبي لقسم المحاصيل  ة حقليةنفذت تجرب  
لدراسة تأثير ثالثة أصناف من الذرة ، 2016خالل الموسمين الربيعي والخريفي للعام  ،البديل )أبو غريب(

 L. Saccraromycesمستخلص خميرة الخبزأربعة مستويات من و  ،سارة والمهافراء وهي المسرة، الص

Cervisiae  الدراسة وفق ترتيب  نتظم عامالارشت على المجموع الخضري.  ،1-لتر غم 30و 20، 10، 0وهي
حتلت ا .وبثالثة مكررات، R.C.B.Dضمن تصميم القطاعات الكاملة المعشاة  Split plotsالمنشقة  األلواح

 الثانوية األلواحمستخلص الخميرة حتلت مستويات الرش با فيما Main plots ةالرئيس األلواحاألصناف 
plotsSub ارتفاع النباتمعنويا في  1-غم لتر 30في الموسم الربيعي تفوق المستوى  :يأتي وبينت النتائج ما 

فروقا معنوية في المساحة  1-غم لتر 20حبة وأعطى المستوى  500ووزن  للنبات وعدد العرانيص والوزن الجاف
الحاصل الكلي للحبوب. عدد الحبوب بالصف تفوقا معنويا في  1-غم لتر 10في حين أعطى المستوى  ،الورقية

عدد العرانيص والمساحة الورقية والوزن تفوقا معنويا في  1-غم لتر 30أما في الموسم الخريفي فقد سجل المستوى 
والحاصل  بالعرنوص أرتفاع النبات وعدد الصفوفمعنويا في  1-غم لتر 20بينما تفوق المستوى  ،للنبات الجاف
حبة وعدد الحبوب  500فروقا معنوية في صفتي وزن  1-غم لتر 10المستوى  أعطىبينما  ،للحبوب الكلي

 بالصف. 

ن في حي ،للنبات رتفاع النبات والوزن الجافافي الموسم الربيعي تفوق صنف المها معنويا في صفات 
 500ووزن  وعدد الصفوف بالعرنوص بالنبات عدد العرانيصو  تفوق الصنف سارة معنويا في المساحة الورقية

المساحة الورقية والوزن  د تفوق صنف المسرة معنويا فيأما في الموسم الخريفي فق. والحاصل الكلي للحبوبحبة 
ا تفوق صنف المها بينم ،بالعرنوص فوفعدد الص في ةمعنوي فروقاصنف سارة ال أعطىو  عدد العرانيصالجاف و 

في  معنوياالدراسة  أثر التداخل بين عاملي والحاصل الكلي للحبوب.حبة  500ووزن رتفاع النبات امعنويا في 
متوسطات لغالبية أعلى ال 1-غم لتر 30نباتات الصنف سارة المرشوشة بالمستوى  أعطتإذ  الصفات المدروسة

 الدراسة الربيعي والخريفي. الصفات في موسمي

 

                                                           
 .بحث مستل من رسالة الباحث الثاني 
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Response of varieties of maize to bio-fertilization of Bread yeast (Saccharomyces 

Cerevisiae L.) 
 Moayad H. I. AL-Ani                                  N. D. A. AL-Obeidi  

Coll. of Agric.- Univ. of Anbar 

Abstract 

A field experiment was conducted in experimental field of Department Of 

Field Crops- Agriculture College/ University Of Anbar (Abu-Ghariab) during spring 

and autumn season of 2016 to study the effect of three maize cultivars (Massara, 

Sarah, and Maha) and four levels from bread yeast extract (Saccharomyces Cervisiae 

L.) 0, 10, 20, and 30 g L-1 were sprayed on the foliar. The two factors of the study 

were organized as split plot within RCBD with three replications. However, cultivars 

occupied the main plots while the yeast levels were put in the sub plots. The results of 

the study showed the following: In spring season, the level 30 g L-1 was significantly 

in plant height, number of ears, plant dry matter weight, weight of 500 grain, and the 

level 20 g L-1 gave significant differences in leaf area. While level 10 g L-1 showed a 

significant difference in grain in number a row total and grain yield of. In autumn 

season, 30 g L-1 level recorded significant in number of ears, leaf area and plant dry 

matter weight. While the level of 20 g L-1 was superior in plant height, number of 

rows and total yield grain. However, the level of 10 g L-1 was prominent in 500 grain 

weight and number of rows. 

         In the spring season, Maha cultivar was significantly superior in the plant 

height, plant dry matter weight, and number of grains in row. While Sarah cultivar 

was significantly superior in leaf area, number ears in plant, and number of rows in 

ear, weight of 500 grains, total yield grain. As for autumn season, Massara cultivar 

was significantly superior in leaf area number of ear, and plant dry matter weight. 

While Sarah cultivar was significantly prominent in number of rows in ear). While 

Maha cultivar was significantly superior in plant height, weight of 500 grains and 

total yield. 

       As for the interaction between the study two factors, it significantly affected in 

most studied traits, however Sarah cultivar plants that treated with 30 g L-1 gave the 

highest values of most traits means and for the two seasons of the study. 

 المقدمة

من  عد، وتالمهمة في العالم من المحاصيل الحبوبية الغذائية .Zea mays Lالذرة الصفراء تعد 
تأتي بالمرتبة الثالثة بعد محصولي الحنطة والرز من حيث المساحة واإلنتاج إذ  ،المحاصيل االستراتيجية

نسان بصورة مباشرة في الدول الفقيرة الحتوائها تدخل في تغذية اإل لتعدد استعمالها فهي تأتي أهميتهاو  .تانالعالمي
( أن التراكيب الوراثية من الذرة 12، وأكد )ربوهيدرات والبروتينات والزيوت والمعادناعلى نسبة عالية من الك
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رتفاع النبات والحاصل الجاف ااختلفت معنويًا في صفتي  3001)وتاالر والعز وهايبرد  106الصفراء )بحوث 
معنوية بين صنفي الذرة  ( وجود فروق 17بين ) بأعلى متوسط للصفتين. 106فقد تفوق التركيب الوراثي بحوث 

بأعلى  Obatanpaفي متوسط حاصل المادة الجافة، إذ تفوق الصنف  Dorke)و Obatanpaالصفراء )
بالرغم من الذي أعطى أقل متوسط.  Dorkeالصنف ب ا من الزراعة مقارنةيوم 55حاصل للمادة الجافة بعد 

أن إنتاجيته بوحدة المساحة المزروعة في العراق ال تزال متدنية مقارنة باإلنتاج العالمي إذ  إالأهمية المحصول 
أما المساحة  1-طن هـ 2.6ألف هكتار وبمعدل إنتاجية بلغت  128.736بلغت المساحة المزروعة في العراق 

 (. 61) 2011لعام  1-طن هـ 5.18مليون هكتار وبإنتاجية بلغت  170.40العالم فقد بلغت  فيالمزروعة 

نتاجية العالمونظرًا ل نتيجة لعوامل عدة أهمها عدم  والذي كان لتفاوت الكبير بين إنتاجية العراق وا 
لذا فأن اختيار التراكيب الوراثية واألصناف ذات القاعدة الوراثية األوسع وذات  ،األصناف المعتمدة استخدام

أن التسميد العضوي ذو المصادر  ق النافعة لزيادة المساحة واإلنتاجية.ائالتكيف البيئي العالي تعد من الطر 
اإلنتاجية بصورة آمنة  ق ويعد استخدام خميرة الخبز أحد الوسائل المستخدمة في زيادةائالطبيعية من أفضل الطر 

خزين هائل من العناصر الغذائية  L.  Saccharomyces cerevisiae. تعد خميرة الخبز(9) ورخيصة نسبياً 
مهما وطبيعيا لبعض الهرمونات النباتية مثل الجبرلين  االمهمة واألحماض األمينية والبروتينات وتعد مصدر 

هم في ة النمو الخضري والثمري وكذلك تسخميرة الخبز دورا مهما في زياد (. تؤدي10والسايتوكاينين واألوكسين )
ربوهيدرات وفي تشجيع انقسام الخاليا واستطالتها وتصنيع البروتين واألحماض النووية وصناعة اتسريع تراكم الك

أن احتواء مستخلص الخميرة على النتروجين  ا( في دراستهم15)(. كذلك توصل الباحثان14كلوروفيل )
( أن 14)وجد  .رتفاع النبات والمساحة الورقيةافي زيادة النمو الخضري من  اً يكون سبب األمينيةواألحماض 

رتفاع النبات والمساحة امستخلص الخميرة له دور في تشجيع الخاليا على النمو واالنقسام واالستطالة وزيادة 
 .بعض العناصر المعدنية في المستخلص على تشجيع النمو هم وجودويس الورقية

 المواد وطرائق العمل

 ةل تجارب التابعو حقأحد في  2016خالل الموسمين الربيعي والخريفي لعام  انتحقلي تاننفذت تجرب
بو غريب( الواقعة على خط عرض أالموقع البديل ) -نبارألجامعة ا -لقسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة 

بهدف دراسة تأثير مستويات من التسميد الحيوي بالخميرة على نمو وحاصل  شرقام 44وخط طول  شماالم 33
وفق تصميم القطاعات الكاملة   split plotsالمنشقة  األلواحترتيب  باستخدامصناف من الذرة الصفراء أ ةثالث

 ،المسرة: الذرة الصفراء  أصناف plots Main رئيسيةال األلواحإذ أحتلت  ( وبثالثة مكررات،(RCBDالمعشاة 
 . Sub plotsثانويةال األلواح 1-غم لتر 30 و 20 ، 10 ، 0مستويات الخميرة  ، وشغلت، مهاسارة

 2م 3×3وحدات تجريبية بأبعاد  إلىتهيئة أرض التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية ومن ثم قسمت  تتم
 75خطوط وكانت المسافة بين خط وآخر   5تجريبية ذ تضمنت كل وحدةإ ،2م 9لتصبح مساحة الوحدة التجريبية 
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 تربة من أماكن خذت عيناتأو  ،1-نبات هـ 53. 333لتعطي كثافة نباتية مقدارها سم 25 وأخرى سم وبين جورة 
الفيزيائية في مختبرات و  الكيميائيةسم لتقدير بعض الصفات  30-0 عمقال منقبل الزراعة و  من الحقل عشوائية

 .1موضحة في جدول قبل الزراعة وال الربيعي والخريفيغريب وللموسمين  أبو- الهيئة العامة للبحوث الزراعية

الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة وللموسمين الربيعي والخريفي لعام بعض  1 جدول
2016 

 الوحدة الصفة
 القيمة

 الوحدة الصفة
 القيمة

الموسم 
 الربيعي

الموسم 
 الخريفي

الموسم 
 الربيعي

الموسم 
 الخريفي

ــ درجة تفاعل التربة  ــــــــــــــــ نسجة التربة 7.5 7.6 ــــــــــــــــــــ  طينية غرينية مزيجة ــــ

التوصيل 
 الكهربائي

 البوتاسيوم الجاهز  2.80 3.3 1-م ديسي سيمنز للتربة
 تربة1-ملغم كغم

353 320 

 15.38 12.72    لجاهزا الفسفور 2.4 مياه السقي

 32.05 30  النتروجين الجاهز 1.50 1.28 تربة 1-غم كغم المادة العضوية %

 
 مفصوالت
 التربة

 الطين
 تربة 1-غم كغم

السعة التبادلية  335 330
  لأليونات

 سنتي مول شحنة
 560 563 الغرين 25.8 22.5 تربة1-كغم

     105 107 الرمل 

 أبي غريب.-البحوث الزراعية  * تم تحليل عينات التربة في مختبر دائرة

في الموسم الخريفي  14/8/2016وبتاريخ  الربيعي،في الموسم  23/3/2016بتاريخ  يدوياً تمت الزراعة 
خفت  اإلنباتوبعد  ومن ثم تم تغطية البذور بطبقة من التربة سم2 بذرة في الجورة الواحدة وبعمق 2-3 بوضع 

تمت عملية الري بعد الزراعة مباشرة وروي الحقل بعد ذلك حسب حاجة  جورة،نبات واحد في كل  إلى
بعد الزراعة وقبل البزوغ وذلك  1-هــ كغم 4مادة فعالة وبمقدار  %80المحصول. تم رش الحقل بمبيد االترازين 

الذكرية  األزهاروقبل ظهور . (7كلما دعت الحاجة لذلك )عملية التعشيب  استمرارالحولية مع  األدغاللمكافحة 
 غم  30و 20، 10، 0 مستوياتة الخضري بأربع مجموععلى المستخلص الخميرة  رشتمت عملية  واألنثوية

 .(9)من قبل الخميرة بطريقة الغلي وذلك حسب الطريقة الموصوفةجراء تحضير مستخلص أوذلك بعد  1-لتر
والثانية بعد  ،30/5/2016ريخ أضافتها بتأولى تمت األ دفعتين،وتمت عملية الرش لمستخلص الخميرة على 

 أيضاما في الموسم الخريفي تمت عملية الرش لمستخلص الخميرة أ الربيعي،ولى للموسم األ الرشةيام من أعشرة 
في حين رشت معاملة  ،ولىاأل لرشةيام من اأوالثانية بعد عشرة  22/10/2016ريخ أولى بتاأل دفعتين،على 

 المقارنة بالماء فقط خالل مرحلتي الرش.

 للموسمينوتمت عملية الحصاد  المحصول،د ظهور عالمات النضج على تمت عملية الحصاد عن
، النبات )سم( ارتفاعهي الصفات المدروسة وكانت . بالتتابع 8/12/2016 و 25/7/2016 والخريفي عيالربي

، (1-)عرنوص نبات نباتفي العدد العرانيص ، )غم( الوزن الجاف ،(5) حسب 1(-نبات 2المساحة الورقية )سم
 .(1-هــ )طن الحاصل الكلي للحبوب، حبة )غم( 500وزن  )صف عرنوص( عدد الصفوف بالعرنوص
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 النتائج والمناقشة

  )سم( رتفاع النباتا 

معنوية بين مستويات الرش بالخميرة في الموسمين  وجود فروق  إلى 2الجدول نتائج  أشارت         
رتفاع النبات في اأعلى متوسط لصفة  1-غم لتر 30الربيعي والخريفي، إذ أعطت المعاملة المرشوشة بالمستوى 

التي أعطت أقل  معاملة القياسبمقارنة  % 7.16سم وبزيادة معنوية بنسبة  165.17 الموسم الربيعي وبلغت
1 -غم لتر 20أما في الموسم الخريفي فقد تفوقت المعاملة المرشوشة بالمستوى  سم، 154.12متوسط للصفة بلغ 

التي سجلت أقل متوسط  سم مقارنة بمعاملة القياس 184.34النبات وبلغت  ارتفاعأعلى متوسط لصفة  بإعطاء
أن خميرة الخبز الجافة تعد المصدر الطبيعي للسايتوكاينينات  إلىسم. وقد يعزى سبب ذلك  172.98للصفة بلغ 

التي لها دور مهم في انقسام الخاليا وتمايزها وزيادة حجمها ويكون للرش بمستخلص الخميرة الجافة دورًا مهمًا 
وجود  إلى 5نتائج الجدول  نتكما بي .(13) في تكوين الجذور وزيادة التفريع وتكوين البالستيدات الخضراء

اختالفات معنوية بين أصناف الذرة الصفراء في الموسمين الربيعي والخريفي، إذ تميزت نباتات صنف المها 
مقارنة  م بالتتابعس 184.17و 167.41بإعطاء أعلى متوسط للصفة في كال الموسمين الربيعي والخريفي وبلغت 

 149.89سجلت أقل متوسط للصفة في كال الموسمين الربيعي والخريفي وبلغت  المسرة التينباتات صنف ب
لعوامل البيئية االختالف في استجابة األصناف لظروف النمو وا إلىسم بالتتابع. وقد يعزى سبب ذلك  172.81و

 . (7و6 ) النبات ارتفاعغاير في صفة في الت المختلفة، مما أثر

رتفاع النبات في الموسم الخريفي فقط، إذ تفوقت اأثر التداخل بين عوامل الدراسة معنوًيا في صفة 
بينما سم،  192.43معنويا بأعلى متوسط للصفة بلغت  1-غم لتر 30نباتات الصنف سارة والمرشوشة بالمستوى 

 سم. 168.00مرشوشة بالخميرة أقل متوسط للصفة بلغت الغير أعطت نباتات صنف المسرة و 

لمحصول  )سم(النبات رتفاعا متوسطفي  امستخلص الخميرة والتداخل بينهمالرش بالصنف و  تأثير 2 جدول
 للموسمين الربيعي والخريفي الصفراء الذرة

 األصناف
 

 األصناف متوسط (1-غم لترالخميرة )مستويات 

0 10 20 30 

 149.89 152.67 153.27 148.13 145.50 المسرة

168.00 169.23 177.17 176.83 172.81 

 165.67 168.43 162.67 174.87 156.73 سارة

174.40 175.97 188.87 192.43 182.92 

 167.41 174.40 166.07 169.03 160.13 المها

176.53 190.13 187.00 183.03 184.17 
  165.17 160.67 164.01 154.12 الخميرة الجافة متوسط مستويات

172.98 178.44 184.34 184.10  

LSD 

0.05 
 التداخل األصناف الخميرة
4.647 2.444 N.S 

2.584 2.193 4.163 
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   (1-نبات 2)سمالمساحة الورقية 

وجود فروق معنوية بين مستويات الرش بالخميرة في كال الموسمين الربيعي  إلى 3جدول  أشارت نتائج
أعلى متوسط لصفة المساحة الورقية في الموسم  1-غم لتر 20والخريفي، إذ سجلت المعاملة المرشوشة بالمستوى 

 غم  30، أما في الموسم الخريفي فقد تميزت المعاملة المرشوشة بالمستوى 1-نبات 2سم 4283 بلغتالربيعي 
مرشوشة أقل متوسط الغير ، بينما أعطت المعاملة 1-نبات 2سم 6502بإعطاء أعلى متوسط للصفة بلغت  1-لتر

بالتتابع. وقد يعزى  1-نبات 2سم 5227و  3711لصفة المساحة الورقية في كال الموسمين الربيعي والخريفي وبلغت
سبب ذلك ألن المستخلص سلك سلوكا مشابها لسلوك الجبرلين في تحفيز النموات الخضرية من البراعم الساكنة 
من جانب وأيضا زيادة استطالة الخاليا وانقسامها من جانب آخر وذلك لتأثيره في األنزيمات الخاصة بتحويل 

 بات في تكوين المواد البروتينية الجديدة الالزمة للنمو وا عطائهابسيطة يستفاد منها الن إلىالمركبات المعقدة 
نموات خضرية كبيرة تسبب زيادة المساحة الورقية للنباتات المعاملة بها وربما استفادت خاليا النبات من سكريات 

 .(4)المستخلص في فعالياتها الحيوية ومن ثم زادت المساحة الورقية 

 (1-نبات 2)سم متوسط المساحة الورقيةفي  االخميرة والتداخل بينهمومستخلص تأثير الصنف  3جدول 
 الصفراء للموسمين الربيعي والخريفي لمحصول الذرة

 متوسط األصناف (1-غم لترالخميرة )مستويات  األصناف

0 10 20 30 

 3551 3595 3800 3625 3184 المسرة

5262 6402 6549 6336 6137 

 4466 4796 4718 4648 3703 سارة

5199 6043 6538 6630 6102 

 4269 4450 4330 4050 4246 المها

5220 5963 6318 6542 6011 

  4281 4283 4107 3711 متوسط مستويات الخميرة الجافة

5227 6136 6468 6502  

LSD 

0.05 
 التداخل األصناف الخميرة
114.9 225.5 248.9 

186.5 95.4 N.S 

وجود اختالفات معنوية بين أصناف الذرة الصفراء في كال الموسمين  إلى 3الجدول  كما بينت نتائج
الربيعي والخريفي، إذ تفوقت نباتات الصنف سارة بأعلى متوسط لصفة المساحة الورقية في الموسم الربيعي بلغت 

الموسم  . أما في2سم 3551، في حين أعطت نباتات صنف المسرة أقل متوسط للصفة إذ بلغت 2سم 4466
بينما أعطت نباتات  ،2سم 6137الخريفي فقد تميزت نباتات صنف المسرة بإعطاء أعلى متوسط للصفة وبلغت 

االختالف بين األصناف وتأثيره في  إلىوقد يعزى سبب ذلك  2سم 6011صنف المها أقل متوسط للصفة بلغت 
بين عوامل الدراسة معنويا في صفة المساحة (. وأثر التداخل 2تلك الصفة وأيضا االختالف في السلوك الوراثي )

معنويا بأعلى  1-غم لتر 30الورقية في الموسم الربيعي فقط، إذ تفوقت نباتات الصنف سارة والمرشوشة بالمستوى 
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، بينما أعطت النباتات صنف المسرة غير المرشوشة بالخميرة أقل متوسط لصفة 2سم 4796متوسط للصفة بلغت 
 .       2سم 3184المساحة الورقية وبلغت 

 الوزن الجاف )غم( 

وجود فروق معنوية بين مستويات الرش بالخميرة في كال الموسمين  إلى 4الجدول نتائج  أشارت
بإعطاء أعلى متوسط لصفة الوزن  1-غم لتر 30الربيعي والخريفي، إذ تميزت المعاملة المرشوشة بالمستوى 

 ،13.4مقدارها  زيادةغم بالتتابع وبنسبة  1957.0و 1784الجاف في كال الموسمين الربيعي والخريفي وقد بلغت 
مرشوشة التي أعطت أقل متوسط في كال الموسمين الربيعي والخريفي وقد الغير مع المعاملة  بالمقارنة  36.4%
 ارتفاعأهمية الخميرة الجافة وتأثيرها في زيادة  إلىغم بالتتابع. وقد يعزى سبب ذلك  1433.9و 1573بلغت 

الفسلجي الدور  إلىالجاف أو يعزى السبب مما أدى ذلك في زيادة الوزن  ،النبات وعدد األوراق وقطر الساق
حصول زيادة في جميع صفات النمو الخضري  إلىمما أدى  لمستخلص الخميرة الذي يسهم في تشجيع النمو،

  .(4)المدروسة وأعطى زيادة في الوزن الجاف 

لمحصول ( 1-)غم نبات تأثير الصنف ومستخلص الخميرة والتداخل بينهما على متوسط الوزن الجاف 4جدول 
 الذرة الصفراء للموسمين الربيعي والخريفي

 االصناف متوسط (1-غم لترالخميرة )مستويات  األصناف

0 10 20 30 

 1645 1698 1718 1654 1510 المسرة

1635.0 1686.3 1882.0 2113.3 1829.2 

 1670 1781 1771 1533 1596 سارة

1033.3 1915.7 1728.3 1988.7 1666.5 

 1705 1872 1671 1659 1614 المها

1633.3 1680.3 1852.0 1769.0 1733.7 

  1784 1721 1615 1573 الخميرة الجافة متوسط مستويات

1433.9 1760.8 1820.8 1957.0  

LSD 

0.05 
 التداخل األصناف الخميرة
70.8 21.1 107.1 

9.43 22.22 23.15 

وجود اختالفات معنوية بين أصناف الذرة الصفراء في كال الموسمين  إلى 4الجدول نتائج  كما بينت
الربيعي والخريفي، إذ سجلت نباتات صنف المها أعلى متوسط لصفة الوزن الجاف في الموسم الربيعي وبلغت 

نباتات صنف المسرة التي سجلت أقل بالمقارنة ب %3.6 نسبتهاغم وبزيادة معنوية نسبتها وبزيادة معنوية  1705
غم. أما في الموسم الخريفي فقد تفوقت نباتات صنف المسرة بإعطاء أعلى متوسط  1645متوسط للصفة وبلغت 

نباتات الصنف سارة التي أعطت أقل بالمقارنة ب9.7% نسبتهاغم وبزيادة معنوية  1829.2للصفة وقد بلغت 
ذلك إلى أن أصناف الذرة الصفراء تكون متباينة فيما يعزى سبب  غم. وقد 1666.5متوسط للصفة وقد بلغت 

أثر التداخل بين عوامل الدراسة معنويا في صفة الوزن و  .ةبينها في الصفات الفسلجية والوراثية والمورفولوجي
 1-غم لتر 30المرشوشة بالمستوى ريفي، إذ أعطت نباتات صنف المها الجاف في كال الموسمين الربيعي والخ
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غير ي حين سجلت نباتات صنف المسرة و غم، ف 1872أعلى متوسط للصفة في الموسم الربيعي وقد بلغت 
غم. أما في الموسم الخريفي فقد أعطت نباتات صنف  1510مرشوشة بالخميرة أقل متوسط للصفة وبلغت ال

رنة مع نباتات الصنف غم بالمقا 2113.3أعلى متوسط للصفة وبلغت  1-غم لتر 30المسرة والمرشوشة بالمستوى 
  غم. 1033.3بالخميرة والتي أعطت أقل متوسط للصفة وبلغت  غير المرشوشةسارة 

 (1-عدد العرانيص في النبات )عرنوص نبات

معنوية بين مستويات الرش بالخميرة في كال الموسمين الربيعي  وجود فروق  إلى 5الجدول نتائج  أشارت        
بأعلى متوسط لصفة عدد العرانيص في النبات  1-غم لتر 30والخريفي، إذ تفوقت المعاملة المرشوشة بالمستوى 

 مقدارهابالتتابع وبزيادة معنوية  1-عرنوص نبات 671.6و 1.378في كال الموسمين الربيعي والخريفي وقد بلغت 

مرشوشة التي أعطت أقل متوسط للصفة في كال الموسمين التتابع بالمقارنة بالمعاملة غير الب % 22.9و 14.8
وقد يعزى سبب ذلك لزيادة احتواء مستخلص الخميرة على  بالتتابع. 1-عرنوص نبات 1.356و 1.200وقد بلغت 

       .(1)العناصر المعدنية المختلفة 

وجود اختالفات معنوية بين أصناف الذرة الصفراء في الموسم الخريفي  إلى 5كما بينت نتائج الجدول        
 عرنوص 1.517وبلغتعدد العرانيص في النبات  متوسط لصفةفقط، فقد تميزت نباتات صنف المسرة بأعلى 

سجلت أقل متوسط للصفة وبلغت  بالمقارنة بنباتات الصنف سارة التي %5.2وبزيادة معنوية مقدارها  1-نبات
تأثير اإليجابي لألصناف في زيادة صفة عدد العرانيص في  إلى. وقد يعزى سبب ذلك 1-عرنوص نبات 1.442
. وأثر التداخل بين عوامل الدراسة معنويا 8و 7و 6صفة المساحة الورقية ودليلها في الجدول  في وزيادتهاالنبات 

في صفة عدد العرانيص في النبات في الموسم الربيعي فقط، فقد سجلت نباتات صنف المها المرشوشة بالمستوى 
، بينما أعطت 1-عرنوص نبات 1.467بأعلى متوسط لصفة عدد العرانيص في النبات وقد بلغت  1-غم لتر 30

 .1-عرنوص نبات 1.167أقل متوسط للصفة وبلغت  1-لتر غم 10بالمستوى  نباتات الصنف سارة والمرشوشة

في  (1-عرنوص نبات )العرانيصعدد  متوسطفي  االصنف ومستخلص الخميرة والتداخل بينهم تأثير 5جدول 
 الربيعي والخريفيالصفراء للموسمين  لمحصول الذرة النبات

 األصناف متوسط (1-غم لترالخميرة ) مستويات األصناف

0 10 20 30 

 1.208 1.233 1.233 1.167 1.200 المسرة

1.400 1.433 1.567 1.667 1.517 

 1.283 1.433 1.267 1.233 1.200 سارة

1.267 1.400 1.433 1.667 1.442 

 1.325 1.467 1.400 1.233 1.200 المها

1.400 1.400 1.400 1.667 1.467 

  1.378 1.300 1.211 1.200 الخميرة الجافة متوسط مستويات

1.356 1.411 1.467 1.667  

LSD 

0.05 
 التداخل األصناف الخميرة

0.0618 N.S 0.1280 

0.0687 0.0401 N.S 
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 عدد الصفوف في العرنوص

معنوية بين مستويات الرش بالخميرة في كال الموسمين  وجود فروق  إلى 6الجدول نتائج  أشارت
أعلى متوسط لصفة عدد الصفوف في  1-غم لتر 30الربيعي والخريفي، إذ أعطت المعاملة المرشوشة بالمستوى 

مرشوشة أقل ال، في حين أعطت المعاملة غير 1-صف نبات 16.589العرنوص في الموسم الربيعي وبلغت 
، أما في بالتتابع 1-صف نبات615.75و 15.411سمين الربيعي والخريفي وبلغت متوسط للصفة في كال المو 

 17.656أعلى متوسط للصفة وبلغت  1-غم لتر 20الموسم الخريفي فقد سجلت المعاملة المرشوشة بالمستوى 
  .1-صف نبات

وجود اختالفات معنوية بين أصناف الذرة الصفراء في الموسم الربيعي فقط،  إلى 6الجدول نتائج  بينت
صف  16.900إذ تميزت نباتات الصنف سارة بأعلى متوسط لصفة عدد الصفوف في العرنوص وقد بلغت 

 14.508، بينما أعطت نباتات صنف المسرة أقل متوسط لصفة عدد الصفوف في العرنوص فقد بلغت 1-نبات
درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية  وارتفاعزيادة فترة اإلضاءة  إلى. وقد يعزى سبب ذلك 1-صف نبات

أثر التداخل بين عوامل الدراسة معنويا في صفة عدد الصفوف في و  .(8)النمو وتكوين مواقع الحبوب  مدةخالل 
-غم لتر 30إذ تفوقت نباتات الصنف سارة والمرشوشة بالمستوى والخريفي، العرنوص في كال الموسمين الربيعي 

، في حين سجلت نباتات 1-صف نبات 17.867بإعطاء أعلى متوسط للصفة في الموسم الربيعي وبلغت  1
بالخميرة أقل متوسط للصفة في كال الموسمين الربيعي والخريفي وقد بلغت  غير المرشوشةصنف المسرة 

والمرشوشة في فقد تفوقت نباتات صنف المسرة بالتتابع، أما في الموسم الخري 1-صف نبات 15.333و 14.100
 .1-صف نبات 18.400بإعطاء أعلى متوسط لصفة عدد الصفوف في العرنوص وبلغت  1-غم لتر 20بالمستوى 

 بالعرنوص توسط وزن عدد الصفوففي م االصنف ومستخلص الخميرة والتداخل بينهم تأثير  6جدول
 الربيعي والخريفي الصفراء للموسمين الذرةلمحصول 

 األصناف متوسط (1-غم لترالخميرة )مستويات  األصناف
0 10 20 30 

 14.508 14.933 14.667 14.333 14.100 المسرة

15.333 16.400 18.400 17.333 16.867 

 16.900 17.867 16.867 17.000 15.867 سارة

15.700 18.467 17.267 16.667 17.025 

 16.658 16.967 16.867 16.533 16.267 المها

16.233 17.600 17.300 16.433 16.892 

  16.589 16.133 15.956 15.411 الخميرة الجافة متوسط مستويات

15.756 17.489 17.656 16.811  

LSD 

0.05 
 التداخل األصناف الخميرة

0.1455 0.2499 0.2920 

0.1736 N.S 0.3771 

 )غم( حبة 500وزن 

وجود فروق معنوية بين مستويات الرش بالخميرة في كال الموسمين  إلى 7الجدول نتائج  أشارت
حبة في  500أعلى متوسط لصفة وزن  1-غم لتر 30الربيعي والخريفي، إذ أعطت المعاملة المرشوشة بالمستوى 
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مرشوشة والتي الالمعاملة غير ببالمقارنة  % 6.6حبة وبزيادة معنوية مقدارها  117.94الموسم الربيعي إذ بلغت 
حبة، أما في الموسم الخريفي فقد سجلت المعاملة المرشوشة  110.57سجلت أقل متوسط للصفة وبلغت 

بالمقارنة  % 11.3حبة وبزيادة معنوية مقدارها  106.85أعلى متوسط للصفة وبلغت  1-غم لتر 10بالمستوى 
أن مستخلص  إلىحبة. وقد يعزى سبب ذلك   95.97أعطت أقل متوسط للصفة مرشوشة والتيالغير بالمعاملة 

زيادة  إلىالخميرة يحتوي على العديد من المركبات والمواد التي تحسن من النمو الخضري والثمري والتي تؤدي 
 .المصب وزيادة وزن الحبوب وامتالئها تبعا لذلك إلىتحول المواد المصنعة من المصدر 

وجود اختالف معنوي بين أصناف الذرة الصفراء في كال الموسمين  إلى 7الجدول ج نتائ كما بينت
حبة في الموسم الربيعي إذ  500الربيعي والخريفي، فقد تفوقت نباتات الصنف سارة بأعلى متوسط لصفة وزن 

نباتات صنف المسرة التي أعطت أقل متوسط مقارنة ب % 3.1مقدارها حبة وبزيادة معنوية  117.37بلغت 
حبة. أما في الموسم الخريفي فقد سجلت نباتات صنف المها أعلى متوسط للصفة بلغت  113.81للصفة وبلغت 

نباتات الصنف سارة التي أعطت أقل متوسط للصفة إذ ب مقارنة11.6% مقدارهاحبة وبزيادة معنوية  108.11
  االختالف بين األصناف. إلىحبة. وقد يعزى سبب ذلك  96.85بلغت 

حبة في كال الموسمين الربيعي والخريفي،  500أثر التداخل بين عوامل الدراسة معنويا في صفة وزن 
بأعلى متوسط للصفة في الموسم الربيعي  1-غم لتر 30فقد تميزت نباتات صنف المسرة والمرشوشة بالمستوى 

 108.22بالخميرة أقل متوسط للصفة وبلغت  غير المرشوشةبينما سجل صنف المسرة حبة،  121.63وقد بلغت 
أعلى متوسط  1-غم لتر 20نباتات صنف المها والمرشوشة بالمستوى  حبة. أما في الموسم الخريفي فقد سجلت

بمستخلص الخميرة أقل  غير المرشوشةحبة، في حين أعطت نباتات الصنف سارة و  125.44للصفة وقد بلغت 
 حبة. 89.11متوسط للصفة إذ بلغت 

 لمحصول الذرةحبة )غم( 500 توسط وزن في م االصنف ومستخلص الخميرة والتداخل بينهم تأثير 7جدول 
 الربيعي والخريفي الصفراء للموسمين
 متوسط األصناف (1-غم لترالخميرة )مستويات  األصناف

0 10 20 30 

 113.81 121.63 111.87 113.52 108.22 المسرة

99.73 95.61 100.21 100.57 99.03 

 117.37 119.72 119.40 116.10 114.25 سارة

89.11 99.49 103.71 95.08 96.85 

 113.92 112.47 115.17 118.82 109.24 المها

99.07 125.44 106.69 101.24 108.11 

  117.94 115.48 116.14 110.57 متوسط مستويات الخميرة الجافة

95.97 106.85 103.54 98.96  

LSD 

0.05 
 التداخل األصناف الخميرة
1.843 1.980 3.106 

1.021 0.731 1.610 

 ( 1-الحاصل الكلي للحبوب )طن ه

وجود فروق معنوية بين مستويات الرش بالخميرة في كال الموسمين  إلى 8الجدول نتائج  أشارت
أعلى متوسط لصفة الحاصل الكلي  1-غم لتر 10الربيعي والخريفي، إذ أعطت المعاملة المرشوشة بالمستوى 
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أقل متوسط  غير المرشوشة، في حين أعطت المعاملة 1-طن ه 6.264للحبوب في الموسم الربيعي وقد بلغت 
بالتتابع. أما في الموسم الخريفي  1-طن ه53.31و 4.891للصفة في كال الموسمين الربيعي والخريفي وبلغت 

. وقد 1-طن ه 4.030أعلى متوسط للصفة وقد بلغت  1-غم لتر 30فقد سجلت المعاملة المرشوشة بالمستوى 
( الذي ينعكس إيجابيا في زيادة النمو 2)جدولما يحتويه مستخلص الخميرة من مغذيات  إلىيعزى سبب ذلك 

زيادة تصنيع  إلىوالذي يؤدي  (7جدول)والمساحة الورقية  (5)جدول النبات ارتفاعخالل زيادة  الخضري من
زيادة  حبة ومن ثم (جدول 15) حبة 500ووزن ( 12 )جدولزيادة عدد العرانيص  إلىدي المواد الغذائية مما يؤ 

 الحاصل الكلي للحبوب.

وجود اختالفات معنوية بين أصناف الذرة الصفراء في كال الموسمين الربيعي  إلى 8بينت نتائج الجدول 
والخريفي، إذ تميزت نباتات الصنف سارة بإعطاء أعلى متوسط لصفة الحاصل الكلي للحبوب في الموسم الربيعي 

. 1-طن ه 4.725صفة وبلغت ، في حين أعطت نباتات صنف المسرة أقل متوسط لل1-طن ه 6.264وقد بلغت 
طن  4.041أما في الموسم الخريفي فقد تفوقت نباتات صنف المها بإعطاء أعلى متوسط للصفة وبلغ مقدارها 

. وقد يعزى سبب 1-طن ه  3.295مقدارها، بينما أعطت نباتات الصنف سارة أقل متوسط للصفة وقد بلغ 1-ه
(. وأثر التداخل بين عوامل الدراسة معنوًيا في 2والظروف البيئية )ذلك للتداخل الذي حصل بين العوامل الوراثية 

أعلى متوسط  1-غم لتر 10صفة الحاصل الكلي للحبوب، إذ أعطت نباتات الصنف سارة والمرشوشة بالمستوى 
، في حين سجلت نباتات صنف المسرة وغير المرشوشة 1-طن ه 7.315للصفة في الموسم الربيعي وقد بلغت 

. أما في الموسم الخريفي فقد تفوقت نباتات صنف المها 1-طن ه 3.947أقل متوسط للصفة وقد بلغت بالخميرة 
، في حين أعطت نباتات 1-طن ه 4.525بأعلى متوسط للصفة وقد بلغت  1-غم لتر 20والمرشوشة بالمستوى 

 .1-طن ه 2.889الصنف سارة وغير المرشوشة بالخميرة أقل متوسط للصفة وقد بلغت 

 (1-)طن ه متوسط الحاصل الكلي للحبوب ستخلص الخميرة والتداخل بينهما فيتأثير الصنف وم 8جدول 
 لمحصول الذرة الصفراء للموسمين الربيعي والخريفي

 األصناف متوسط (1-غم لترالخميرة )مستويات  األصناف

0 10 20 30 
 4.725 5.250 4.528 5.173 3.947 المسرة

3.831 3.369 4.053 3.524 3.694 

 6.264 6.041 5.595 7.315 6.103 سارة

2.889 3.351 3.511 3.431 3.295 

 5.217 4.763 5.945 5.538 4.622 المها

3.225 3.974 4.525 4.441 4.041 

  5.351 5.356 6.009 4.891 الخميرة الجافة متوسط مستويات

3.315 3.564 4.030 3.799  

LSD 

0.05 
 التداخل األصناف الخميرة

0.0942 0.1055 0.1604 

0.042 0.1422 0.1776 
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