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 ممخص الدراسة:

، من خالل نبات الحبقعمى نمو والسكر الخميرة  محمول ثرالتعرف عمى أ ىدفت الدراسة إلى
  اإلجابة عن األسئمة التالية:

 نبات الحبق؟والسكر عمى  الخميرة محمول ـ ما أىمية1

 عمى نمو نبات الحبق؟والسكر ـ ما أثر رش محمول الخميرة 2

 عمى نمو نبات الحبق؟والسكر ـ ما أثر سقي محمول الخميرة 3

زراعة شتالت الحبق )الريحان( في وتم وقد استخدم المنيج التجريبي لمالئمتو لموضوع الدراسة، 
تم رشيا ( 2أصيص رقم ) ،( تم سقييا بالماء العادي1أصيص رقم )، وتم ترقيميا أصيص

، وتوصمت الدراسة تم سقييا بمحمول الخميرة( 3أصيص رقم ) الرشاش،بمحمول الخميرة بواسطة 
 إلى النتائج التالية:

( نمى بشكل بطء وذلك ألنو تم سقيو بالماء العادي ولم يحصل عمى العناصر 1صيص رقم )أ
 المغذية لمنبات الموجودة في محمول الخميرة. 

عدد أوراقو وىذا راجع الى و ( نمى بشكل أسرع سواء من حيث طول الساق 2أصيص رقم)
اصر الالزمة لو اثناء مرحمة تمتاز بسرعة امداد النبات بالعناذ استخدام طريقة الرش بالخميرة 

نموه، وكذلك يستفيد النبات يشكل كبير من العناصر الغذائية المضافة لو عن طريق رش 
 األوراق.

، والسكر ( وذلك لسقيو بمحمول الخميرة1( نمى بشكل أسرع من أصيص رقم)3صيص رقم )أ
 ونجد أن طريقة الرش عمى األوراق أفضل من طريقة الري عمى الجذور

 ء نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يمي:في ضو 

 تكون بديال عن األسمدة الكيمائية.استخدام الخميرة كمحمول مغذي لمنبات ل ضرورة-1

 أسرع.اذ ساىمت في نمو النبات بشكل  رش األوراق ضرورة اتباع طريقة-2
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 مقدمة:ال

حيث تعمل النباتات عمى ترطيب الجو والتخفيف أىمية كبيرة في حياة االنسان لمنبات 
اليواء وتؤدي إلى انتاج االكسجين، والتقميل من نسبة ثاني أكسيد الكربون في من درجة الحرارة 

وتدخل النباتات في العديد من الصناعات ومصدر دخل رئيسا لمفالحين وتعد مصدر غذاء ميم 
من خالل جذورىا  تعمل عمى التقميل من انجراف التربةبية والطبية وكما مثل الصناعات الخش

تحسين يسعى المزارعون دوما إلى لموجود اإلنساني، حيث لذا تمثل الزراعة التحدي الحقيقي 
االستخدام المكثف لألسمدة ظروف زراعتيا ونموىا لزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو من خالل 

 العضوية والكيميائية.

ية يشكل خطرا ييدد حياة إن االسراف في األسمدة الكيميائومن الجدير بالذكر 
أكد كما ويترك آثار سمبية عمى البيئة، وقد المواطنين ويصيبيم باألمراض الخطيرة كالسرطان 

نتاج ى " عدم االضرار بالتوازن البيولوجي لمبيئة، والحفاظ عمى البيئة الدجوي عم من التموث، وا 
ية ر المتبقي الضار لممبيدات الكيميائالبشري خالية من األثية صالحة لالستيالك منتجات زراع

الحاجة إلى لذا تشتد ، (8: 1996والحفاظ عمى الصفات الطبيعية لممنتج الزراعي" )الدجوي،
ائية بحيث تكون آمنة عمى صحة االنسان وال تسبب تموث البيئة يالكيم لألسمدةوسائل بديمة 

 .التسميد الحيوي وكان البديل ىو 

والنبات لكي ينمو يحتاج إلى كافة العناصر الغذائية، فيناك الكثير من الفطريات التي 
ية بعض العناصر الكيميائات بعالقة تبادل المنفعة حيث يقدم الفطر لمنباتات ترتبط مع النبات

نبات بتقديم وبالمقابل يقوم الالتي يحتاجيا النبات في صنع غذائو وفي عممياتو الفسيولوجية 
 (83:2010،نخيالن)لمفطر المواد الغذائية 

النباتية والحيوانية في التربة وتعد الخميرة من الفطريات اذ تشارك في تفتيت البقايا 
وىنالك مثال لمعالقة التعايشية بين الفطريات وجذور النبات، وقد ركز باحثو الفطريات عمى 

فطر ولقد قادت أبحاث الرز الناجمة من  neurosporaالدراسة الوراثية وال سيما فطر 
Gibberlla  (18: 2009الشبيب،)النبات. إلى اكتشاف مجموعة من ىرمونات نمو 

عمى خزن تعد خميرة البيرة مصدرا من مصادر التسميد الحيوي الميمة وذلك لقدرتيا 
، وقد أجريت الفوسفات الفائض بشكل سالسل وحدة من الفوسفات في الفجوات داخل الخمية
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العديد من الدراسات حول التحميل الكيميائي لخميرة البيرة الجافة وجد بأنيا تحوي العناصر 
الغذائية )النتروجين( والفسفور والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والمنغنيز 

 (5والنحاس فضال عن احتوائيا عمى البروتين والكربوىيدات )خميل، د.ت :

عممية االنقسام والتغذية وتنتج الخميرة ىرمون السيتوكيتين والذي يؤدي إلى تنشيط 
الناتجة وتكوين النبات لمجموع خضري كبير لخاليا النبات مما يعمل عمى زيادة حجم الثمار 

، وقد أكدت وزيادة المجموع الخضري وجودة عممية االزىار والثمارتؤدي لزيادة النمو والتفريع 
العديد من الدراسات عمى استخدام الخميرة في تنشيط النمو الجذري في المراحل المبكرة في 

 (7: 2015والبصل والكوسا )مصطفى،محاصيل الخضر مثل الطماطم 

الن بيئتنا الفمسطينية تعاني من االستخدام المفرط  البحثيىذا الموضوع  ختياروتم ا
بشكل وقد تزايدت االمراض الخطيرة في اآلونة األخيرة ية من قبل المزارعين لألسمدة الكيميائ

 اجراء من خالل خميرة عمى نمو النباتالفي محاولة لمتعرف عمى أثر  مخيف وجاء ىذا البحث
 النباتنمو عمى  خميرةالعممية لدراسة أثر تجربة 

 

 :دراسةمشكمة ال

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة  ؟ الحبقعمى نمو نبات والسكر الخميرة  محمول أثر ما
 التالية:

 ؟الحبق نباتوالسكر عمى  خميرةال محمول ـ ما أىمية1

 ؟الحبق نباتعمى نمو  والسكر خميرةال رش محمول ثرأـ ما 2

 ؟الحبق عمى نمو نبات والسكر خميرةالـ ما أثر سقي محمول 3

 :دراسةأهداف ال

 .الحبق نبات والسكر عمى خميرةالمحمول أىمية  ىـ التعرف عم1

 .الحبق تنبا نموعمى  والسكر كشف عن أثر رش محمول خميرةـ ال2



  

3 
 

 .الحبق نباتعمى نمو والسكر  خميرةالشف عن أثر سقي محمول ـ الك3

 :دراسةأهمية ال

 تكتسب الدراسة أىميتيا من خالل:

 نبات الحبق.عمى نمو والسكر  خميرةال محمول ـ أىمية معرفة أثر1

 أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة: ـ يمكن2

 في التعرف عمى أثر الخميرة عمى النبات كسماد طبيعي ـــــــــــ القائمون عمى وزارة الزراعة 

 ــــــــــــ المزارعون 

 ـــــــــــــ الميتمون في مجال حماية البيئة 

 :دراسةحدود ال

 عمى نمو نباتوالسكر   خميرةال محمول ن أثراقتصرت الدراسة عمى بيا الحد الموضوعي:

 مدرسة مريم فرحات الثانوية الحد المكاني:

 2018ـــــــــــ 2017الفصل الثاني من العام الدراسي  الحد الزماني:

 :دراسةمصطمحات ال

عبارة عن ميكروبات من مممكة الفطريات أحادية الخمية بيضاوية الشكل، حجم الخمية  الخميرة:
حجميا، ترى خمية الخميرة اال بالميكروسكوب وذلك لصغر ميكرون ال  8ــــــ 5يتراوح ما بين 

وتتكون من الجموكان الخارجية لمخميرة أي جدار الخميرة تمعب دورا في حماية الخمية الطبقة 
 (2: 2015)مصطفى،والمنان.

( غرام5)سكر صغيرة ممعقة( + غرام4) خميرة صغيرة معمقة تحضيره يتم الخميرة: محمول
 .ساعات 3 لمدة فترات عمى التقميب مع( ماء لتر 1 في وتذاب

نبات حولي من فصيمة النعناع، تتم  وىو ُيعرف بالريحان Ocimumاالسم العممي: الحبق:
زراعتو لمحصول عمى أوراقو العطرية التي تمتاز بأنيا بيضاوّية الشكل، والمعة، وليا حواف 
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ناعمة، أو مسننة قمياًل، كما أنيا عادًة ُتشبو الكوب، وتكون ُمرّتبًة مقابل بعضيا عمى طول 
 (http://mawdoo3.com :2018تمارا،)السيقان.

 

 السابقة:الدراسات 

تأثير رش مستخمص الخميرة الجافة وسائل جوز ( بعنوان " 3102دراسة غالب وآخرون )
 المئوية لمزيت العطري لنبات الجيرانيوم" الهند في مؤشرات النمو واإلزهار والنسبة

أجريت التجربة في مشتل كمية الزراعة، جامعة الكوفة في محافظة النجف االشرف من 
بعاممين العامل األول مستخمص الخميرة الجافة بأربعة  15/5/2013إلى  15/11/2012

% 20و  10،  0والعامل الثاني سائل جوز اليند بثالثة تراكيز 1-غم.لتر6و 4، 2،  0تراكيز 
عمى نبات الجرانيوم ) خبيزه الزينة( . نفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة، 

معاممة وكل معاممة  12احتوى المكرر الواحد عمى  بوصفيا تجربة عامميو بثالث مكررات
عند مستوى احتمال  L.S.Dأصص، وقورنت المتوسطات حسب اقل فرق معنوي  5شممت 
معنويا أو  1-غم.لتر6.    أظيرت النتائج إن الرش بمستخمص الخميرة الجافة بتركيز  0.05

ق والعقد في النبات والزىيرات %  تفوق معنويا في عدد األورا20الرش بسائل جوز اليند بتركيز 
في النورات ، قطر الزىيرة ، محتوى األوراق من الكموروفيل الكمي ، الكاربوىيدرات الكمية الذائبة 
والنسبة المئوية لعنصري النتروجين والزيت األساسي   كذلك اظير التداخل بين عاممي التجربة 

مع الرش بسائل جوز اليند بتركيز  1-غم.لتر 6أن الرش بمستخمص الخميرة الجافة بتركيز 
عقدة والزىيرات بمغت  5.79ورقة والعقد بمغ  17.57% أعطى أعمى عدد من األوراق بمغ 20

سم واكبر محتوى األوراق من  5.31زىيرة عمى النورة ، واكبر قطر لمزىيرة بمغ  4.80
تروجين في األوراق واعمي نسبة مئوية لمن 1-ممغم.غم 7.63الكربوىيدرات الذائبة الكمية بمغت 

 % مقارنًة مع اقل القيم في معاممة المقارنة. 0.57% والزيت األساسي  1.92
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تأثير الرش بمعمق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور  ( بعنوان "3102دراسة الزم وأحمد)
 الوركيد البري  الخضري والدرني لنبات عرق السوس في صفات النمو

الى  2-20الفترة من خالل تم تنفيذ التجربة في حقل كمية الزراعة / جامعة السميمانية 
تأثير الرش بمعمق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور عرق السوس في  لدراسة ، 2002/ 23-5

 5، 5.2، 0أربعة مستويات من خميرة الخبز الجافة ( صفات النمو الخضري والدرني تم دراسة
(غم/لتر والتداخل بينيما 5.5، 5، 5.2، 0)السوس  (غم/لتر وأربعة مستويات من منقوع  5.5،

السوس بعد ظيور أول  حيث تم رش النباتات بمعمق خميرة الخبز الجافة و منقوع جذور عرق 
ونفذت  ير وبفارق ثالثة أيام بين المحمولين،ورقتين حقيقيتين كل عشرة أيام و حتى بداية التزى

 Design Randomizedىذه التجربة العاممية في السنادين وفق التصميم العشوائي الكامل 
Complete ،بخمسة مكررات وقورنت جميع  دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال اختبار

ث تفوق معاممة الرش بمعمق وقد اظيرت نتائج ىذه البح، 5المتوسطات في ىذه التجربة وفقا %
غم/لتر سواء لوحدىا  5السوس بتركيز  غم/لتر ومنقوع جذور عرق 5خميرة الخبز الجافة بتركيز 

، النسبة المئوية األوراق أو بتداخميا مع بعضيا في صفات النمو الخضري ارتفاع النبات، عدد
النسبة  قطر الدرنة، لممادة الجافة في المجموع الخضري وصفات النمو الدرني طول الدرنة،

 لمدرنات.الكيميائي  والمحتوى )الدرنة المئوية لممادة الجافة في 

 

 دراسة:منهج ال

تم استخدام المنيج التجريبي لمالئمتو لمدراسة والذي يعرف عمى أنو" المنيج الذي يسعى لمكشف 
لمعرفة عن العالقات بين المتغيرات في ظروف يسيطر الباحث فييا عمى متغيرات أخرى 

الظروف التي تسبب ظاىرة محددة، وكذلك فالتجريب ىو تغيير متعمد مضبوط بالشروط 
 (9: 2007المحددة لحدث ما، ومالحظة التغيرات في الحدث ذاتو")الشربيني،
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 االطار النظري:

ميكروبات أحادية الخاليا يمكنيا التواجد في وسط بو أكسجين أي عبارة عن  :الَخميرةمفهوم 
و ، األكسجين كما يمكن لبعضيا العيش بدون ىواء وال تشترط ان تكون من الفطرياتتتنفس 

( وغالًبا من نوع الفطريات Ascosporidaeىي كائنات حقيقية النواة تنتمي لفطريات من نوع )
الخمائر ، الزقية وقد يرمز إلى مراحل تطور فطريات أخرى باسم الخميرة، تتكاثر عبر التبرعم

 ( https://ar.wikipedia.org/wiki :2018)ويكبيديا، ن البكتيريا.إجماال أكبر م

يرجع بداية استخدام الخميرة لمقدماء المصريين حيث قاموا باستخدام الخميرة في صناعة 
رة ألول مرة لندي انطوني يوينيويك الخميسنة ولقد اكتشف العالم اليو  4000منذ حوالي  الخبز

الدور الذي ، وفي القرن التاسع عشر اكتشف العالم الفرنسي باستور 1680تحت المجير عام 
صناعي إلنتاج الخميرة في أوروبا في تمعبو الخميرة في عممية تخمير الخمور، وبدء أول مشروع 

 (1 :2015)مصطفى،1846عام 

نتج من الشعير أو التفاح أو المشروب الذي ي نسبة إلىاالسم سّميت خميرة البيرة بيذا 
العنب وىو البيرة؛ ذلك ألن الناس قديمًا كانوا يأخذون الخميرة من جراء تخمر تمك المواد، حّتى 
وصمنا إلى يومنا ىذا وأصبحت تؤخذ من بعض الفطريات النباتّية، رغم بقاء اسم خميرة البيرة 

 (http://mawdoo3.com :2016وردة، )أبودارجًا حّتى اليوم.

تعتبر خميرة البيرة أعظم اكتشاف غذائي في جميع العصور فيي تحتوي عمى اثنى 
وىي مصدر خصب لمبروتينات ، ر حمضا وأربعة عشر معدنا جوىرياعشر فيتامينا، وستة عش

كما تحتوي عمى ، االساسي Bالممتازة باالضافة الى الزنك والحديد كذلك منجم غني لفيتامينات 
 (24:  2013صالح وآخرون، )ألمالح المعدنية كالحديد والكالسيوم وبعض ا لبروتينالدىن وا

 فوائد استخدام الخميرة في تسميد النباتات ومكافحة اآلفات:

استخدام فطر الخميرة في التسميد الطبيعي لمنباتات يوفر تغذية لمنبات آمنة بحيث تخمو 
تحتوى ، ضارة باإلضافة ألنيا رخيصة الثمن وتنتجيا المصانع بكميات كبيرة جداً  من أى

وثانى أكسيد الكربون الذى يشكل  فيتامينات )ب( منيا: مجموعةالخميرة عمى مواد غذائية كثيرة 
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 :2011)عباس،.الضوئيقيام بعممية التمثيل لمحول النبات وسطًا 

http://www.mazra3a.net) 

تستخدم الخميرة عمى محصول الطماطم في مرحمة نمو الثمرة عندما يكون حجم ثمرة 
 كماوالغرض ىو تكبير حجم الثمار وسرعة نموىا ، ، الطماطم كحبة الزيتون أو أكبر قمياًل 

حجم الثمرة مقارب لحجم الميمونو أو يزيد  أي تضاف الخميرة الى بساتين الخوخ وىي مثمرة
              ( https://ar-ar.facebook.com :2013)سميمان،.قميالً 

وتستخدم الخميرة بشكل عام في محاصيل كثيرة جدا سواء خضر أو فاكية، فيي 
طم ــــــــــ الخضر مثل: )الطماتستخدم في تنشيط النمو الجذري في المراحل المبكرة في محاصيل 

نتائج طيبة أيضا وتعطي  ـــــ البطيخ ــــــ الشمام ــــــــــ الخيارــــــ الكوسا(الباذنجان ــالفمفل ـــــــ  البصل ـــــــــ
 2015ية ــــــــ والشبت ــــــــ البقدونس ـــــــــــ الجرجير( )مصطفى،في المحاصيل الورقية مثل: )المموخ

:7) 

 يوم( 30روقد تمت تجربتيا عمى محصول القمح في مرحمة مبكرة من النمو )عم
وأعطى نتائج جيدة. وتستخدم كذلك عمى أشجار الفاكية لزيادة سرعة نمو الثمار كما في الموز 

: 2011عباس،)ــــــــــــ الخوخ ــــــــــــ التفاح ـــــــــــ المشمش )أحيانا( ـــــــــــ الكمثرى.  ــــــــــ البرتقال بأنواعو
http://www.mazra3a.net) 

عض محاصيل الخضر مخموطا بالعسل األسود لزيادة سرعة وتستخدم أيضا عمى ب
ويتم استخدام الخميرة في التسميد عن طريق حل الخميرة في الماء حيث يتم تخمير النضج، 

ساعات في لترات ماء قميمة ثم يخفف المحمول إلى تركيزات  6ـــــــــــ 4قالب الخميرة البيرة لمدة 
 (7: 2015مصطفى،)الباكر. ت في الصباح محددة من الماء ثم يرش عمى النباتا

 ؟ما الناتج من تحمل الخميرة في الماء

عند ترك الخميرة في الماء فإنيا تتحمل الى عدد كبير من الفيتامينات واألحماض 
، والذي يعول عميو تنشيط الجذور  االمينية،ولكن ما ىو أىم منيم جميعًا ىو ىرمون السيتوكينين

، وزيادة معدل النمو الخضري في األعمار األولى من عمر 
 (  https://ar-ar.facebook.com:2013سميمان،).النبات
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يؤدي إلى تنشيط عممية االنقسام والتغذية وتنتج الخميرة ىرمون السيتوكيتين والذي 
الناتجة وتكوين النبات لمجموع خضري كبير النبات مما يعمل عمى زيادة حجم الثمار لخاليا 

وزيادة المجموع الخضري وجودة عممية اإلزىار  تؤدي لزيادة النمو والتفريع
 (93والثمار.)ادريس،د.ت:

وأدت  DNA)يؤثر السيتوكينين عمى االنقسام الخموي بالثمرة خاصة خطوة تضاعف )
ث أضعاف الحجم العادي عندما لى زيادة حجم حبات العنب الالبذرى إلى ثالالمعاممة بو إ

جزء في المميون وبذلك يتضح طبيعة عمل الخميرة كمنشط  500ــــــــــ 100عوممت الثمار بتركيز 
   (https://www.zara3aclick.com : 2016مصطفى،)لمنمو الخضري والثمري. 

 :أهمية السكر لمنبات

 وىو يستخدم كبديل لمسكر (األسود العسل) الموالس مع الخميرة إلضافة بالنسبة أما
 تحمل عمى تعمل الخميرة بمساعدة الالىوائية البكتريا ألن وذلك النضج زيادة عمى تعمل فيي

 سرعة زيادة عن المسؤول اليرمون  وىو األيثمين، ىرمون  التحمل ناتج من وينطمق األسود العسل
 (102: ت.د ادريس،.)الثمار تنفس سرعة زيادة عمى عممو نتيجة النضج
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   :الثاني والثالث سؤالي البحثإلجابة عن ل

لذلك سنحتاج الى  الخميرة عمى نمو نبات الحبق )الريحان( أثرتجربة نفحص فييا  بإعدادقمنا   
 المواد التالية:

 المواد واألدوات:

 3عدد  ــــ أصيص1

 حبق )ريحان(من نبات الــــــ شتالت 2

 ــــــ ماء 3

 غرام(5)ة صغيرة سكرق+ ممعغرام( 4)معمقة صغيرة خميرة يتم تحضيره ـــــ محمول الخميرة 4
 ساعات. 3( مع التقميب عمى فترات لمدة لتر ماء 1تذاب في و 

 زجاجة رشاش يتم تعبئة محمول الخميرة بيا ليتم رش النبات بيا.ـــــــ 5

 ليتم سقي النبات بيا. ــــــــ زجاجة عادية ويتم تعبئة محمول الخميرة بيا6

 سير البحث:

 أصيصيتم زراعة شتالت الحبق )الريحان( في ــــــ 1

  (3ــــــ  2ـــــ 1من رقم )صيص يتم ترقيم األـــــــ 2

( يتم سقييا بالماء العادي بمعدل مرتين يوميا صباحا قبل شروق الشمس 1رقم ) أصيصــــ 2
 ومساء بعد غروب الشمس.

 قبل صباحا يوميا مرتين بمعدلبواسطة الرشاش ( يتم رشيا بمحمول الخميرة 2رقم ) أصيصــــ 3
 .الشمس غروب بعد ومساء الشمس شروق 

 يوميا مرتين بمعدل( يتم سقييا بمحمول الخميرة بواسطة زجاجة عادية 3رقم ) أصيصــــ 4
 .الشمس غروب بعد ومساء الشمس شروق  قبل صباحا
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 العوامل األخرى من ضوء وحرارة تمع تثبي تم سقييا بالماء العادي( 1رقم )أصيص 

 

 
 مع تثبيت العوامل األخرى من ضوء وحرارة ( تم رشيا بمحمول الخميرة2أصيص رقم )

 
 ةبيت العوامل األخرى من ضوء وحرار مع تث ( تم سقييا بمحمول الخميرة3أصيص رقم )
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 ـــــ نسجل مشاىداتنا في الجدول التالي:5

 التاريخ اليوم 
 (3اصيص رقم) (2اصيص رقم) (1اصيص رقم)

طول 
 الساق

عدد 
 االوراق

طول 
 الساق

عدد 
 األوراق

طول 
 الساق

عدد 
 األوراق
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 نتائج البحث

ظيار  وتميوميًا  حبق )الريحان(ال نباتقمنا بتتبع نتائج نمو     تسجيل النتائج في جداول وا 
فوتوغرافية تبين فيما يمي صورة ، أصيصأيام في كل  أربعةالتغيير والتطور الحاصل لمنبتة كل 

نتائج ال

 
 النتائج التي حصمنا عمييا.   ولفيما يمي جد

 التاريخ اليوم 
 (3اصيص رقم) (2اصيص رقم) (1اصيص رقم)

طول 
 الساق

عدد 
 االوراق

طول 
 الساق

عدد 
 األوراق

طول 
 الساق

عدد 
 األوراق

 ورقة 10 سم5 ورقة 12 سم5 ورقة 11 سم5 8/2 الخميس
 ورقة 10 سم6 ورقة 12 سم7.5 ورقة 11 سم5.5 12/2 االثنين
 ورقة 13 سم7.5 ورقة16 سم11 ورقة11 سم6 17/2 السبت
 ورقة 16 سم9 ورقة 22 سم13.5 ورقة13 سم6.5 20/2 الثالثاء
 ورقة 21 سم11 ورقة 25 سم17.5 ورقة13 سم7 24/2 السبت
 ورقة 24 سم13.5 ورقة 32 سم22 ورقة 14 سم7.5 28/2 األربعاء
 ورقة 29 سم15 ورقة 40 سم25.5 ورقة 14 سم9 4/3 األحد

 ورقة34 سم17.5 ورقة54 سم31 ورقة15 سم10.5 8/3 الخميس
 ورقة39 سم19 ورقة67 سم35 ورقة15 سم12 12/3 االثنين
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 النتائج:تحميل 

تم سقيو بالماء العادي ولم يحصل  ( نمى بشكل بطء وذلك ألنو1يتضح لنا ان اصيص رقم )
  الموجودة في محمول الخميرة. عمى العناصر المغذية لمنبات

وىذا ( نمى بشكل أسرع سواء من حيث طول الساق أم عدد أوراقو 2يتضح لنا أصيص رقم)
اثناء  الالزمة لو العناصربالنبات  سرعة امدادتمتاز براجع الى استخدام طريقة الرش بالخميرة 

عن طريق رش  من العناصر الغذائية المضافة لويشكل كبير النبات  ، وكذلك يستفيدهمرحمة نمو 
 األوراق.

مول الخميرة، بمح سقيووذلك ل (1نمى بشكل أسرع من أصيص رقم) (3)كذلك اصيص رقم 
 طريقة الري عمى الجذور. ونجد أن طريقة الرش عمى األوراق أفضل من

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يمي:

 ضرورة استخدام الخميرة كمحمول مغذي لمنبات لتكون بديال عن األسمدة الكيمائية.-1

 ضرورة اتباع طريقة رش األوراق اذ ساىمت في نمو النبات بشكل أسرع.-2
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 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع.والمعقمات
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   https://ar-ar.facebook.comم،2018/مارس16

م، الموقع: 2018/مارس 16التسميد بالخميرة : تاريخ االطالع  (2011أسامة )عباس، -9
 http://www.mazra3a.net، المزرعة نت

وسائل جوز اليند في ( تأثير رش مستخمص الخميرة الجافة 2013غالب، عمى وآخرون )-10
كوفة لمعموم المجمة والنسبة المئوية لمزيت العطري لنبات الجيرانيوم،  مؤشرات النمو واالزىار

 2،ع5، مجالزراعية

 ( تأثير الرش بمعمق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذر2013) زينب وأحمد، زالةالزم، -11
مجمة الفرات لمعموم  ،لوركيد البري اوالدرني لنبات  الخضري  في صفات النمو عرق السوس

 .36-28، 3ع ،5، مجالزراعية
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مجمة أسيوط لمدراسات ( المجاالت المختمفة الستخدام الخميرة، 2015مصطفى، عبير)-13
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