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تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور عرق السوس في المحتوى الكيميائي 

 Anacamptis coriophora لدرنات االوركيد البري

 

 زينب صباح الزم                                      زاله محمد أحمد

 عة السليمانيةكلية الزراعة / جام                                              

 الخالصة :

، لدراسة 2002/ 5-22الى  2-20حقل كلية الزراعة / جامعة السليمانية خالل الفترة من  في التجربة   تم تنفيذ

  المحتوى الكيميائي لدرنات األوركيد.تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور عرق السوس في 

( غم/لتر وأربعة مستويات من منقوع 5.5، 5، 2.5، 0خبز الجافة )تم دراسة أربعة مستويات من خميرة ال

(غم/لتر والتداخل بينهما حيث تم رش النباتات بمعلق خميرة الخبز الجافة و 5.5، 5، 2.5، 0جذورعرق السوس )

رق ورقتين حقيقيتين ثم كل عشرة أيام و حتى بداية التزهير وبفا منقوع جذور عرق السوس اول مرة بعد ظهور أول

وقد اظهرت نتائج هذا البحث تفوق معاملة الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة بتركيز  ثالثة أيام بين المحلولين،

غم/لتر سواء لوحدها أو بتداخلها مع بعضها في المحتوى الكيميائي  5غم/لتر ومنقوع جذورعرق السوس بتركيز 5

ر الذائبة والسكريات الكلية، المواد الهالمية، القلويدات، للدرنات )النتروجين ، البوتاسيوم، السكريات الذائبة وغي

 البروتين( .  

 

The effects of spray applications of dry yeast suspension and liquorice ab 

 

 Sabah Lazim                  Zhala Mohammed Ahmed 

 

ABSTRACT : 

This experiment were performed at the field of the College of to study the effects of 

spray applications of dry yeast suspension and liquorice root extractions on the chemical 

contents of orchids tubers. The  experiment ـ 

the study of four levels of dry yeast extraction (0, 2.5, 5 and 7.5 g/L), and  four 

levels of liquorice root extraction (0, 2.5, 5 and 7.5 g/L) and their interaction, The plants 

were sprayed with dry yeast and liquorice root extractions just after the emergence of the 

second true leaf until beginning of flowering and every 10 days with three days interval 

between the two extractions sprays. The results of the  experiment showed the 

superiorities of spray application treatments of dry yeast (5 g/L) and liquorice root (5 

g/L) extractions, either alone or combined with each other in  tuber chemical contents 

(nitrogen, protein, potassium, soluble sugars, insoluble sugars, total sugars, mucilage 

materials and alkaloids). 

 

 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني 
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 : المقدمـة

تعد كردستان العراق الموطن األصلي للكثير من النباتات الطبية واألقتصادية المهمة التي يمكن ان تساهم 

طوير أقتصاد البلد ومن أهم هذه النباتات نبات األوركيد المعروف في المنطقة باسم السالمة ويطلق عليه في دعم وت

 باللغة العربية أسم السحلب.

التي تعد واحدة من أهم وأكبر عوائل النباتات المزهرة إذ  انها   Orchidaceaeإلى عائلة  يعود األوركيد

( أما في كردستان العراق فيوجد منها 2003،  واخرون Prideon) نوع مسجل 35000-25000جنس و 880تضم 

(  ،تعود  Chakravarty  ، 2288و  AL-Rawiحوالي تسعة أنواع تنمو بشكل بري حسب آخر تصنيف لها) 

الفائدة الغذائية والطبية لهذا النبات الى درناته اذ أنها تدخل في صناعة اآليس كريم )مسحوق درنات األوركيد( كذلك 

،  Wildlifeعمل كشراب ساخن مع الحليب أو الماء الساخن أوتخلط مع الحبوب لصناعة الخبز والبسكويت) تست

(. باألضافة الى أستعمالها في عالج سرطان البروستات والعقم عند 2002 ، واخرونJacquemynو  2002

والبول الدموي ولعالج مرض  الرجال كما تستعمل لوقف نزيف المعدة ولعالج اإلسهال والمغص المعوي والبواسير

(. فضالً عن اهمية ازهاره والتي تعد من أجمل 2002و السنجري ،  2003وآخرون ،  Jin-Mingالروماتزم )

وأغلٰى أزهار القطف التجارية في العالم لطول عمرها على النبات كذلك طول عمرها التنسيقي في المزهرية والذي 

 (.2004وآخرون ،  Aminيصل الشهر تقريبا )

دوالر أمريكي والسبب هو  200يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدرنات المجففة لهذا النبات الٰى مايقارب 

أعتماد الجميع على األوركيد البري الذي ينمو على أرتفاعات شاهقة في الجبال كما حذر علماء النبات من أن 

 األوركيد البري مهدد باألنقراض.

درا من مصادرالتسميد الحيوي المهمة وذلك لقدرتهاعلى خزن الفوسفات الفائض تعد خميرة الخبز الجافة مص

( وقد 2258وآخرون ،  Urech( وحدة من الفوسفات في الفجوات داخل الخلية )200-20بشكل سالسل تحوي )

 ( الى أن عنصر النتروجين من أهم العناصر التي تؤثر في نمو وتطور نبات األوركيد2225) Rasmussenاشار 

 Tartouraوفي دراسة من قبل  ويمكن ان نحصل على النتروجين وبشكله العضوي من معلق خميرة الخبز الجافة .

 1.2% ( حول التحليل الكيميائي لخميرة الخبز الجافة وجد بأنها تحوي العناصر الغذائية )النتروجين2002)

( اضافة الٰى 0.01%والصوديوم 0.02%والكاسيوم 0.013%والمغنيسيوم0.30% والبوتاسيوم  0.13%والفسفور

جزء  (0.0003والمولبيديم0.016 والبورون  0.04والنحاس 0.04والخارصين 0.07والمنغنيز 0.13)الحديد

%، كذلك وجد بأن 4.5% والكربوهيدرات الكلية بنسبة 5.3بالمليون فضالً عن إحتوائها على البروتين الكلي بنسبة 

( بأن رش 2225) Abdel-Azizملغم/مل.  وجد  0.3م/مل والجبريلين ملغ0.5نسبة أندول حامض خليك بلغت 

غم/لتر أدى الى زيادة في النمو الخضري وامتصاص العناصر 5نباتات الطماطة بمعلق خميرة الخبز الجافة بتركيز 

 ( حول تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة في2222وآخرون ) El-Ghamrinyوهذا ماأكده   (NPKالغذائية )

غم/لتر أعطى أعلى معدل امتصاص لكل من عنصر النتروجين والفسفور 20الطماطة أذ الحظوا بأن الرش بتركيز 

 والبوتاسيوم في األوراق والسيقان والجذور.

( لمعرفة تأثير التسميد الحيوي علٰى نبات الريحان وذلك بأستخدام 2004وفي دراسة أخرٰى من قبل القدسي )

وجد بأن الرش أدٰى إلٰى احداث زيادة معنوية في محتوٰى األوراق من النتروجين  غم/لتر2خميرة وبتركيز 

( ان 2008والبوتاسيوم والفسفور باإلضافة الٰى نسبة الكربوهيدرات الكلية قياساً بنباتات المقارنة.ووجد سرحان )

قد ادٰى  2002و 2005وسمين ( غم/لتر وللم2و  4و  2معاملة نباتات البطاطا بمعلق خميرة الخبز الجافة بتركيز )

الى احداث زيادة في محتوى المجموع الخضري من كل من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم فضالً عن الزيادة في  

  غم/لتر. 2نسبة البروتين ومحتوى الدرنات من كل من النتروجين والبوتاسيوم والفسفور وكان افضل تركيز هو 

ة عصارتها ألحتوائها على مواد كاليكوسيدية أهمها المادة الحلوة تمتاز جذور نبات عرق السوس بحالو

Glycyrrhizin   والتي توجد بشكل أمالح الكالسيوم و البوتاسيوم لحامض الكليسيريزكGlycyrrhizic acid  

ضعف حالوة سكر القصب ويمكن تذوق حالوتها  50فضال عن سكر الكلوكوز والسكروز وتبلغ حالوة المادة فيه 
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( 2005( .وقد أكد العجيلي )2004و حجازي ،   2222من الماء)الدروش وآخرون ،  25000:2حلول مخفف من م

مينية والكربوهيدرات والعناصر المهمة األخرى نبات عرق السوس يحتوي على تراكيز عالية من األحماض األبأن 

ث التي أجريت على النباتات ان الرش من خالل  البحو ما يكسبها أهمية كبيرة في االستخدامات التغذوية وقد ظهر

 لسوس يعمل على تحسين نمو النبات بمنقوع جذور عرق ا

( حول تأثير الرش بمنقوع جذور عرق السوس في نمو نبات 2005و في دراسة أخرى من قبل ساهي )

ر أدٰى ٕالى غم/لت 5غم/لتر أظهرت النتائج بأن الرش بتركيز  5و 2.5وبتراكيز  2005و 2004الجيربرا للموسمين 

النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم مقارنة بنباتات المقارنة والتي أعطت  أعطاءأعلى تركيز في محتوى األوراق من

غم/لتر قد اثر معنوياً في زيادة محتوى أوراق النباتات  5و 2.5أن الرش بالمستويين وأقل النسب من هذه العناصر 

 2005لربيع  %4.228و  4.580و   2004لربيع  %2.244 و 2.225من الكربوهيدرات إذ بلغت النسب 

للموسمين  % 2.580و %0.822وللمعاملتين على التوالي مقارنة بنباتات المقارنة إذ بلغت نسبة الكربوهيدرات 

 %23.228و % 22.258وبلغ  النسبة المئوية للبروتين في األوراقعلى التوالي وتفوقت ذات المعاملتين في 

 . %2.225التوالي مقارنة بنباتات المقارنة إذ بلغ  للمعاملتين على

 

ونظراً للقيمة األقتصادية والطبية العالية لهذا النبات وبسبب عدم وجود تجارب سابقة عليه في داخل القطر من 

هذه  ناحية تحليل المكونات وإيجاد الوسط المالئم لنموه أو أي معامالت لتحسين األنتاجية كماً ونوعاً لذا جاءت فكرة

 الدراسة.

 

 المواد وطرائق العمل :

اجريت هذه التجربة في حقل كلية الزراعة /جامعة السليمانية في منطقة بكره جو وزرعت شتالت األوركيد التي   

سم وكان الوسط الزراعي موحداً  30تم الحصول عليها من منطقة بازيان في السليمانية  في سنادين ذات قطر 

كغم 8( على التوالي وبحجم 2:2:2:2اعية : بتموس : تربة نهرية : سماد حيواني ( بنسب )ومحتوياً على )تربة زر

 (.2)جدول 

(غم/لتر ومنقوع جذور عرق 5.5، 5، 2.5، 0تم رش النباتات بمعلق خميرة الخبز الجافة بأربعة تراكيز )

م كل عشرة أيام و حتى بداية (غم/لتر بعد ظهور أول ورقتين حقيقيتين ث5.5، 5، 2.5، 0السوس بأربعة تراكيز )

التزهير وبفارق ثالثة أيام بين المحلولين بالنسبة لمعامالت التداخل. نفذت التجربة العاملية في السنادين وفق التصميم 

بخمسة مكررات وقورنت جميع المتوسطات في التجارب  Complete Randomized Designالعشوائي الكامل 

(. حللت البيانات هذه 2280)الراوي وخلف هللا ،   %5عدد الحدود عند مستوى احتمال الثالث وفقاً ألختبار دنكن مت

 Statistical}  (SPSS  Ver-18)  التجربة بواسطة برنامج الحاسوب األحصائي الجاهز للعلوم األجتماعية

Package for Social Sciences.} 

 

 -تحضير معلق خميرة الخبز الجافة:

غم في لتر من الماء المقطر  (5.5 ، 5 ، 2.5يرة الخبز الجافة بإذابة أوزان معينة هي )تم تحضير معلق خم      

غم من سكر)السكروز( لتنشيط الخميرة ثم تم وضعها في حاضنة على 2ْم مع اضافة  32الدافىء بدرجة حرارة 

 (.2255وآخرون ،  Chalutzْم لمدة ساعتين ) 25درجة حرارة 

 -: تحضير منقوع جذور عرق السوس

غم من مسحوق جذور عرق السوس كال  (5.5 ، 5 ، 2.5تم تحضير منقوع جذور عرق السوس وذلك بوزن )

ْم  الى كل واحد منها وغلقت ووضعت في الحاضنة  40على انفراد وتمت اضافة لتر واحد من الماء المقطر بدرجة 

قماش الململ حيث تم الحصول على  ساعة ثم تم ترشيح المحلول بطبقتين من 24ْم  لمدة  30على درجة حرارة 

 (.2222(غم/ لتر )المرسومي ، 5.5، 5، 2.5المستويات المطلوبة وهي )
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 ( : بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية  للوسط الزراعي المستخدم في زراعة النباتات.1جدول)

 

 الوسط اتفالص

EC 4.60 

pH 8.25 

 0.27 % النتروجين الكلي

 43.13 لغم/كغمالفسفور الجاهز م

 66.34 البوتاسيوم الذائب ملغم/كغم

 23.87 % كاربونات الكالسيوم

 8.08 % المادة العضوية

 29.13 % الرمل

 41.07 % الغرين

 29.80 % الطين

 مزيجية طينية النسجة

 تم أجراء تحليل التربة في مختبرات قسم التربة والمياه في كلية الزراعة/جامعة السليمانية

 

 -صفات قيد الدراسة:ال

  -لدرنات :لالمحتوٰى الكيميائي 

 -محتوى الدرنات من عناصر النتروجين والفسفور والبوتاسيوم: -1

 والبوتاسيوم بأستخدام  Spectrophotometerبأستخدام  والفسفور Microkjeldahlقدير النتروجين بأستخدام تم ت

Flame photometer العناصر على أساس الوزن الجاف )وتم  حساب محتوى الدرنات من هذهRayan  واخرون

 (.Jaiswal  ،2004و  2002، 

 

 -تقدير النسبة المئوية للبروتين في الدرنات:- 2

 تم حسابها بأستخدام المعادلة االتية :

 (.2288وأخرون ،  Egan)    2.25× النسبة المئوية للبروتين = النسبة المئوية للنتروجين 

 

 -ئوية للسكريات الكلية في الدرنات:تقدير النسبة الم -3

النسبة  -( في تقدير السكريات الكلية في الدرنات وحسبت حسب المعادلة التالية:2250) Joslynأستخدمت طريقة  

 .المئوية للسكريات الكلية = النسبة المئوية للسكريات الذائبة + النسبة المئوية للسكريات غير الذائبة

 

 -للمواد الهالمية في الدرنات: تقدير النسبة المئوية -4

 (.2255واخرون ،  Woolfتم تقديرها وفق   ) 

 

  -:تقدير القلويدات الكلية-5

 (.2002وآخرون، Djilani)تم تقديرها وفق
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 : النتائج والمناقشة

 : النسبة المئوية للنتروجين في الدرنات 

قد ازداد بتأثير الرش بمعلق خميرة الخبز  ( ان محتوٰى الدرنات من النتروجين2يتضح من نتائج الجدول )

وبفرق  %2.33غم/لتر اذ بلغت  5الجافة وأعلٰى نسبة مئوية للنتروجين في الدرنات ظهرت عند الرش بتركيز 

 %.2.32غم/لتر بلغ  2.5رش بتركيز معنوي عن جميع المعامالت باستثناء ال

غم/لتر أعلٰى نسبة 5سوس وقد أعطٰى التركيز كذلك تأثرت هذه النسبة عند المعاملة بمنقوع جذور عرق ال

غم/لتر اذ بلغت  5.5وبفرق معنوي عن باقي المعامالت بأستثناء الرش بتركيز  %2.35للنتروجين في الدرنات بلغ 

 % .2.20ظهرت في معاملة المقارنة وأقل نسبة % 2.32النسبة 

ير معنوي في النسبة المئوية للنتروجين في كذلك الحال بالنسبة للتداخل بين محلولي الرش فقد كان لهما تأث

غم/لتر مع الرش  5الدرنات وأعلٰى نسبة ظهرت في معاملة التداخل بين الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة بتركيز 

وبفرق معنوي عن جميع المعامالت بأستثناء  %2.53غم/لتر اذ بلغت النسبة  5بمنقوع جذور عرق السوس بتركيز 

اذ بلغت  من منقوع جذور عرق السوسغم/لتر  5معلق الخميرة  وتداخله مع الرش بتركيز عدم الرش بمعاملة 

2.42.% 

 

( : تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذورعرق السوس والتداخل بينهما في النسبة 2جدول)

 المئوية للنتروجين في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 السوس )غم/لتر(

تأثير منقوع  لق الخميرة )غم/لتر(تركيز مع

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 1.18  hi 1.40   cd 1.09  j 1.14  ij 1.20  c 

2.5 1.09  j 1.35  de 1.27  fg 1.31  ef 1.25  b 

5 1.49  ab 1.22  gh 1.53  a 1.22  gh 1.37  a 

7.5 1.35  de 1.32  ef 1.44  bc 1.31  ef 1.36  a 

 b 1.32  a 1.33  a 1.24  c  1.28 لق الخميرةتأثير مع

* المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على حدة أو تداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن          

 %5متعدد الحدود وعند مستوى احتمال 

 

 : النسبة المئوية للفسفورفي الدرنات

المئوية للفسفور في الدرنات وفيه يتضح ان هذه النسبة ازدادت  ( التحليل اإلحصائي للنسبة3يبين الجدول )

غم/لتر اعلٰى نسبة 5.5معنوياً بزيادة تراكيز محلولي الرش فبالنسبة للرش بمعلق خميرة الخبز فقد اعطٰى التركيز 

لمقارنة % وبفرق معنوي عن باقي المعامالت واقل نسبة ظهرت في معاملة ا0.252مئوية للفسفور في الدرنات بلغ 

 %.0.224اذ بلغت 

غم/لتر الٰى أعطاء اعلٰى نسبة  5.5كذلك الحال بالنسبة لمنقوع جذور عرق السوس فقد أدٰى الرش بتركيز 

 %.0.283% قياساً بالمقارنة 0.253مئوية للفسفور بلغ 

بتركيز  غم/لتر مع منقوع جذور عرق السوس 5.5كما ادٰى التداخل بين محلول الرش بمعلق الخميرة بتركيز 

% وبفرق معنوي عن جميع معامالت التداخل وأقل 0.332غم/لتر الٰى إعطاء اعلٰى نسبة مئوية للفسفور بلغت  5.5

غم/لتر  2.5غم/لتر مع منقوع جذور عرق السوس بتركيز  2.5قيمة ظهرت في معاملة الرش بمعلق الخميرة بتركيز 

 %.0.242التي بلغت 
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علق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذورعرق السوس والتداخل بينهما في النسبة المئوية (: تأثير الرش بم3جدول)

 للفسفور في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 السوس )غم/لتر(

تأثير منقوع  تركيز معلق الخميرة )غم/لتر(

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 0.171  gh 0.194  fg 0.192  fg 0.174  gh 0.183  d 

2.5 0.182  g 0.149  h 0.214  ef 0.265  bc 0.202  c 

5 0.196  fg 0.232  de 0.216  ef 0.238  cde 0.220  b 

7.5 0.229  de 0.278  b 0.251  bcd 0.332  a 0.273  a 

 c 0.213  b 0.218  b 0.252  a  0.194 تأثير معلقالخميرة

حدة أوتداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد *المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على 

 %5الحدود وعند مستوى احتمال 

 

 النسبة المئوية للبوتاسيوم في الدرنات

( ان الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة قد أثر بشكل معنوي في النسبة المئوية للبوتاسيوم 4تبين نتائج الجدول )

وبفرق معنوي عن بقية التراكيز اما  %2.34غم/لتر اذ بلغت 5رش بتركيز في الدرنات وأعلٰى نسبة ظهرت عند ال

 %. 2.53المقارنة اذ كانت النسبة أقل نسبة فظهرت في معاملة 

كذلك ادٰى الرش بمنقوع جذور عرق السوس بجميع تراكيزه الٰى زيادة معنوية في النسبة المئوية للبوتاسيوم 

 %.2.55% قياساً بالمقارنة 2.25لتر اذ بلغت غم/5وأعلٰى نسبة ظهرت عند الرش بتركيز

كما كان للتداخل بين المحلولين تأثير معنوي في هذه النسبة وأعلٰى  معدل ظهر في معاملة التداخل بين الرش 

غم/لتر وبفرق معنوي عن جميع 5غم/لتر مع الرش بمنقوع جذور عرق السوس بتركيز 5بمعلق الخميرة بتركيز 

 %.2.28% قياساً بمعاملة عدم الرش بكال المحلولين التي كانت نسبتها 2.48لغت النسبة معامالت التداخل اذ ب

 

(: تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور عرق السوس والتداخل بينهما في النسبة 4جدول)

 المئوية للبوتاسيوم في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 السوس )غم/لتر(

تأثير منقوع  لخميرة )غم/لتر(تركيز معلق ا

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 1.28  m  1.17  n 2.42  b 1.33  l 1.55  c 

2.5 1.57  j 1.66  i 2.24  d 2.19  e 1.92  b 

5 1.81  g 1.64  i 2.48  a 1.93  f 1.97  a 

7.5 1.45  k 1.71  h  2.21  de 2.36  c 1.93  b 

  c 1.55  c 2.34  a 1.95  b  1.53 تأثير معلق الخميرة

تختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد  ال اأو تداخالته* المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على حدة 

 %5الحدود وعند مستوى احتمال 

 

 :النسبة المئوية للسكريات الذائبة في الدرنات

ئبة قد ازدادت بشكل معنوي نتيجة الرش بمعلق خميرة ( إلٰى ان النسبة المئوية للسكريات الذا5يشير الجدول )

% أما أقل قيمة فظهرت في 3.02غم/لتر اذ بلغت النسبة  5الخبز الجافة وأعلٰى معدل ظهر عند الرش بتركيز 

غم/لتر من منقوع جذور عرق السوس  5% وكذلك اعطٰى الرش بتركيز 2.25معاملة المقارنة التي اعطت نسبة 

 % وبفرق معنوي واضح عن بقية التراكيز.3.22كريات الذائبة اذ بلغت أعلٰى نسبة من الس
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كما كان للتداخل بين المعامالت تأثيره المعنوي في هذه الصفة اذ اعطت معاملة التداخل بين الرش بمعلق 

غم/لتر أعلٰى نسبة مئوية للسكريات  5غم/لتر مع الرش بمنقوع جذور عرق السوس بتركيز  5الخميرة بتركيز 

ر عرق السوس وتداخله مع الرش بتركيز اما أقل معدل فظهرت عند عدم الرش بمنقوع جذو% 4.22الذائبة اذ بلغت 

 %.2.20غم/لتر من معلق الخميرة اذ بلغت  2.5

 

( : تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذورعرق السوس والتداخل بينهما في النسبة 5جدول)

 المئوية للسكريات الذائبة في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 السوس )غم/لتر(

تأثير منقوع  ق الخميرة )غم/لتر(تركيز معل

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 3.30  e 1.10  p 1.45  n 3.19  f 2.26  d 

2.5 1.19  o 2.25  j 2.16  k 3.85  c 2.36  c 

5 2.54  i 3.51  d 4.29  a 2.71  g 3.26  a 

7.5 1.56  m 2.57  h 4.16  b 1.78  l 2.52  b 

 d 2.36  c 3.02  a 2.89  b  2.15 تأثير معلق الخميرة

* المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على حدة أو تداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد 

 %5الحدود وعند مستوى احتمال 

 

 : النسبة المئوية للسكريات غير الذائبة في الدرنات 

ة معنوية في النسبة المئوية للسكريات غير الذائبة كما هو واضح لقد ادٰى الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة الٰى زياد

وبفرق  %32.24غم/لتر اذ بلغت النسبة  5( اذ يتبين ان اعلٰى نسبة قد ظهرت عند الرش بتركيز 2في الجدول )

اما أقل معدل فقد ظهر في  %33.25غم/لتر فقد بلغت نسبته  5.5معنوي عن باقي التراكيز يليه الرش بتركيز 

% كما ادٰى الرش بمنقوع جذور عرق السوس الٰى زيادة معنوية في هذه 22.25عاملة المقارنة وقد كانت النسبة م

وبفرق معنوي عن باقي التراكيز اما أقل معدل فقد  %35.35غم/لتر اذ بلغ  5النسبة وأعلٰى معدل ظهر في تركيز 

 %.28.28ظهر في معاملة المقارنة وقد كانت النسبة 

التداخل بين محلولي الرش الٰى زيادة معنوية في النسبة المئوية للسكريات غير الذائبة وأعلٰى نسبة  كذلك ادىٰ 

غم/لتر مع الرش بمنقوع جذور عرق السوس  5ظهرت في معاملة التداخل بين الرش بمعلق خميرة الخبز بتركيز 

مالت التداخل اما أقل معدل فظهرت % وبفرق معنوي واضح عن جميع معا45.54غم/لتر اذ بلغت النسبة  5بتركيز 

غم/لتر من معلق الخميرة اذ بلغت 2.5عند عدم الرش بمنقوع جذور عرق السوس وتداخله مع الرش بتركيز 

22.52.% 

 

(: تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذورعرق السوس والتداخل بينهما في النسبة المئوية 6جدول)

 درنات االوركيد. للسكريات غير الذائبة في

 

تركيز منقوع عرق السوس 

 )غم/لتر(

تأثير منقوع  تركيز معلق الخميرة )غم/لتر(

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 34.90  d 22.52  m 24.60  kl 33.90  e 28.98  d 

2.5 24.43  l 31.35  h 30.62  i 38.20  c 31.15  c 

5 32.32  g 38.17  c 45.54  a 33.37  f 37.35  a 

7.5 25.02  k 32.37  g 43.78  b 27.22  j 32.10  b 

 d 31.10  c 36.14  a 33.17  b  29.17 تأثير معلق الخميرة

*المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على حدة أو تداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد 

 %5الحدود وعند مستوى احتمال 
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 : لسكريات الكلية في الدرناتالنسبة المئوية ل

سلكت النتائج المتعلقة بالنسبة المئوية للسكريات الكلية سلوكاً مشابهاً للسكريات الذائبة وغيرالذائبة كما هو واضح     

كذلك ادٰى الرش  غم/لتر 5% عند الرش بمعلق الخميرة بتركيز 32.25( وبلغت أعلٰى نسبة 5من بيانات الجدول )

 %.40.22من منقوع جذور عرق السوس الٰى اعطاء أعلٰى معدل لهذه النسبة اذ بلغت  غم/لتر 5بتركيز 

كما ادٰى التداخل بين هذين التركيزين لمحلولي الرش الٰى اعطاء أعلٰى نسبة مئوية للسكريات الكلية اذ بلغت  

بمنقوع جذور  % وبفرق معنوي واضح عن جميع معامالت التداخل أما أقل نسبة فظهرت عند عدم الرش42.83

 %.23.22غم/لتر من معلق الخميرة اذ بلغت 2.5عرق السوس وتداخله مع الرش بتركيز 

    

( : تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذورعرق السوس والتداخل بينهما في النسبة 7جدول)

 المئوية للسكريات الكلية في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 تر(السوس )غم/ل

تأثير منقوع  تركيز معلق الخميرة )غم/لتر(

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 38.20  e 23.62  p 26.05  n 37.09  f 31.24  d 

2.5 25.62  o 33.60  j 32.78  k 42.05  c 33.52  c 

5 34.86  i 41.68  d 49.83  a 36.08  g 40.61  a 

7.5 26.58  m 34.94  h 47.94  b 29.00  l 34.62  b 

 d 33.46  c 39.15  a 36.06  b  31.32 تأثير معلق الخميرة 

*المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على حدة أو تداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد 

 %5الحدود وعند مستوى احتمال 

 

 النسبة المئوية للمواد الهالمية في الدرنات

( أن الرش بمعلق الخميرة قد سبب زيادة معنوية في النسبة 8لتحليل األحصائي في الجدول )ا اظهرت نتائج      

 غم/لتر اذ5المئوية للمادة الهالمية وأعلٰى نسبة ظهرت عند الرش بمعلق الخميرة بتركيز 

 %.45.52قياساً بالمقارنة اذ كانت  %54.38بلغت  

غم/لتر فقد ادٰى الٰى اعطاء اعلٰى نسبة مئوية للمواد الهالمية  5أما بالنسبة للرش بمنقوع جذور عرق السوس بتركيز 

 %.45.22وبفرق معنوي واضح عن بقية التراكيز اما أقل نسبة فظهرت في معاملة المقارنة  %55.28اذ بلغت 

 5غم/لتر مع الرش بمنقوع جذور عرق السوس بتركيز 5كذلك ادٰى التداخل بين الرش بمعلق الخميرة بتركيز 

 %.42.00% قياساً بالمقارنة اذ بلغ 22.00تر الٰى اعطاء اعلٰى نسبة مئوية للمواد الهالمية اذ بلغت غم/ل

 

( : تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذورعرق السوس والتداخل بينهما في النسبة 8جدول)

 المئوية للمواد الهالمية في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 م/لتر(السوس )غ

تأثير منقوع  تركيز معلق الخميرة )غم/لتر(

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 42.00  j 47.94  g  47.80  g 43.00  j 45.19  d 

2.5 45.28  i 50.00  f 52.00  e 46.70  h 48.50  c  

5 49.40  f    55.00  c 61.00  a 57.30  b 55.68  a 

7.5   54.20  cd 40.50  k 56.70  b 53.80  d 51.30  b 

 d 48.36  c 54.38  a 50.20  b  47.72 تأثير معلق الخميرة

*  المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على حدة أو تداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد 

 %5الحدود وعند مستوى احتمال 
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 : النسبة المئوية للقلويدات الكلية في الدرنات

( نالحظ ان النسبة المئوية للقلويدات سلكت السلوك نفسه الذي حصل لكثير من الصفات 2تائج الجدول )من ن

غم/لتر من معلق الخميرة اعلٰى نسبة مئوية للقلويدات في مسحوق  5ب المدروسة األخرٰى اذ سجلت النباتات المعاملة 

المقارنة اذ كانت قيمة فظهرت في معاملة % وبفرق معنوي عن جميع المعامالت أما أقل 0.235الدرنات بلغت 

 %.0.220النسبة 

غم/لتر الٰى زيادة معنوية في النسبة المئوية للقلويدات في  5كما أدٰى الرش بمنقوع جذور عرق السوس بتركيز 

 %.0.220% قياساً بالمقارنة 0.255الدرنات اذ كانت 

واضحة في هذه الصفة وأعلٰى نسبة سجلت في  كذلك ادٰى التداخل بين المحلولين الى احداث زيادة معنوية

% 0.440غم/لتر من منقوع جذور عرق السوس اذ بلغت  5غم/لتر من معلق الخميرة مع  5معاملة التداخل بين 

قيمة فظهرت عند عدم الرش بمنقوع جذور عرق السوس  وبفرق معنوي واضح عن جميع معامالت التداخل أما أقل

 %.0.220غم/لتر من معلق الخميرة اذ بلغت  2.5وتداخله مع الرش بتركيز 

 

( : تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذورعرق السوس والتداخل بينهما في النسبة 9جدول)

 المئوية للقلويدات في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 السوس )غم/لتر(

تأثير منقوع  تركيز معلق الخميرة )غم/لتر(

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 0.150  fg 0.110  h 0.200  c 0.180  cde 0.160  b 

2.5 0.170  def 0.150  fg 0.140  g 0.190  cd 0.163  b 

5 0.160  efg 0.250  b 0.440  a 0.170  def 0.255  a 

7.5 0.160  efg 0.180  cde 0.160  efg 0.190  cd 0.173  b 

 c 0.173  b 0.235  a 0.183  b  0.160 تأثير معلق الخميرة

* المعدالت المشتركة بنفس الحروف لكل عامل على حدة أو تداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد 

 %5الحدود وعند مستوى احتمال 

 

 النسبة المئوية للبروتين في الدرنات 

س سلوك النسبة المئوية للنتروجين وهذا لقد سلكت النتائج المتعلقة بالنسبة المئوية للبروتين في الدرنات نف

غم/لترإلٰى زيادة  5( اذ أدٰى الرش بمعلق خميرة الخبز بتركيز 20يظهر واضحاً من النتائج المبينة في الجدول)

% أما من تأثير الرش بمنقوع 5.28قياساً بالمقارنة اذ بلغت  %8.33معنوية في النسبة المئوية للبروتين اذ بلغت 

س فقد أدٰى الرش كذلك الٰى زيادة معنوية في النسبة المئوية للبروتين في الدرنات وأعلٰى نسبة جذور عرق السو

 %.5.52غت قياساً بالمقارنة التي بل %8.53غم/لتر اذ بلغت النسبة  5ظهرت عند الرش بتركيز 

 5رة الخبز بتركيز أما فيما يتعلق بالتداخل بين محلولي الرش فقد أعطت معاملة التداخل بين الرش بمعلق خمي

غم/لتر الٰى اعطاء أعلٰى نسبة مئوية للبروتين التي بلغت  5غم/لتر مع الرش بمنقوع جذور عرق السوس بتركيز 

 5عدم الرش بمعلق الخميرة وتداخله مع الرش بتركيز وبفرق معنوي عن جميع المعامالت بأستثناء معاملة  2.52%

 %.2.33 اذ بلغت من منقوع جذور عرق السوسغم/لتر 
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( : تأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور عرق السوس والتداخل بينهما في النسبة 11جدول)

 المئوية للبروتين في درنات االوركيد.

 

تركيز منقوع عرق 

 السوس )غم/لتر(

تأثير منقوع  تركيز معلق الخميرة )غم/لتر(

 7.5 5 2.5 0 عرق السوس

0 7.38  hi 8.76  cd 6.80  j 7.13  ij 7.52  c 

2.5 6.80  j 8.43  de 7.94  fg 8.18  ef 7.83  b 

5 9.33  ab 7.61  gh 9.59  a 7.60  gh 8.53  a 

7.5 8.44  de 8.25  ef 9.00 c 8.19  ef 8.47  a 

  b 8.26  a 8.33  a 7.77  c  7.98 تأثير معلق الخميرة

الحروف لكل عامل على حدة أو تداخالتها التختلف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد  *المعدالت المشتركة بنفس

 .الحدود وعند مستوى احتمال

 

وقد يرجع السبب في زيادة محتوى الدرنات من الصفات االنفة الذكر الى أحتواء كال المحلولين على عناصر       

NPK  ن قبل النبات ومن ثم انتقاله وتراكمه في الدرنات ) وعند رشهما على النبات يتم امتصاص هذه العناصر م

( كذلك يؤدي كال هما الى زيادة كفاءة عملية التركيب الضوئي ويساعد البوتاسيوم على نقل نواتج 2282الصحاف ، 

 ( كما يؤدي زيادة 2005عملية التركيب الضوئي الى الدرنات وبالتالي يزداد تركيز السكريات الكلية فيها )عمران ، 

تركيز النتروجين في الدرنات الى زيادة تركيز البروتين والقلويدات الكلية لكونه يدخل في تركيب كليهما )ابو زيد ، 

( ولكون المواد الهالمية متكونة اصالً من المعادن والبروتين والسكريات  2002والعيثاوي وعبد الرزاق ، 2000

 (2255واخرون ،  Woolfكيزها)  فأن زيادة تركيزهم في الدرنات يؤدي الى زيادة تر
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