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ومم تخلص
نفذت تجربة حقلية في احد الحقول الخاصة في منطقة األحيمر على بعد  50كم جنوب محافظة النجف األشرف
في تربة طينية غرينية في الموسم الزراعي ، 2013لدراسة تاثير اضافة التوليفة السمادية المكونة من
(برلهيومس+مركب ثالثي محبب +Open green, NPKثنائي فوسفات األمونيوم  +DAPسماد
ورقي )K2SO4فى نمو وحاصل الرز صنف "الياسمين" .استعمل تصميم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث
مكررات.أوضحت النتائج عند الحصاد بأن التوليفة السمادية المقترحة,والمكونة من المواد (برلهيومس+مركب
ثالثي محبب + Open green, NPKثنائي فوسفات األمونيوم  +DAPسماد ورقي )K2SO4تفوقت معنويا في
بعض صفات النمو(ارتفاع النبات و عدد الفروع الحاملة للداليات .م 2-و الحاصل البايولوجي) اذ بلغت نسبة
الزيادة  %22و  %97و  %54على التوالي,وفي الحاصل ومكوناته ( حاصل الحبوب و طول الدالية و عدد
الحبوب في الدالية و وزن الف حبة و دليل الحصاد) اذ بلغت نسبة الزيادة ( %26و  %54و  %06و %52
 ,)%55على التوالي بالمقارنة مع التطبيقات السمادية التقليدية المتمثلة باألسمدة غير العضوية (ثنائي فوسفات
األمونيوم +Diammonium phosphate , DAPيوريا  +Ureaمركب .)NP

وم لم ت وممفت ح ع :الرز ( ,)Oryza sativa L.الياسمين ,برلهيومس ,األحيمر
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Effect of organic-inorganic mixed fertilizers on the growth and yield
of rice (Oryza sativa L.cv. Al-Yasamin)
Karim M. Bhiah*

Hussain K. Musa**

*Department of Soil and water resource - Faculty of AgricultureUniversity of Kufa-Iraq.
**Senior Agricultural Engineer-Iraq
Abstract
A field experiment conducted at Al-Ahamer district, Al-Najaf during summer season
of 2013on clay loam soil. The aim was to investigate the effect of the addition of
suggested organic-inorganic mixed fertilizer on growth and yield of rice (Oryza sativa
L.),cv.Yasamin. Experiment was done as Completely Randomized Block Design
with three replicates. Results showed that the addition of organic-inorganic mixed
fertilizers (Perl humus +NPK, Open green+ Diammonium phosphate (DAP) +Foliar
application, K2SO4), significantly increased plant height (26%), panicle number per
square meter (97%), biological yield (44%), grain yield (26%), panicle length (14%),
grain number per panicle (06%), 1000 grain weight (52%) and harvest index (55%),
in

comparison

with

the Conventional

farming using chemical

(Diammonium phosphate, DAP+ Urea+ nitrogen–phosphorus (NP)).

Keywords: Rice (Oryzasativa L.),Al-Yasamin, Perl humus, Al-Ahamer
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األيجابي فى نمو الجذور (,)52ونتيجة لعدم اضافة

وممقـ مـع

األسمدة العضوية لحقول الرز فان معظم الترب في

يعد محصول الرز )(Oryza sativa L.من بين

العراق تعاني من انخفاض تلك المواد وهذا عائد

أهم المحاصيل الزراعية التي تحقق األمن الغذائي

الى الزراعة المكثفة واستعمال كميات عالية من

للدول المنتجة له و يعد من المحاصيل الحبوبية

األسمدة الكيميائية.

المهمة في العالم فيما يتعلق بتجهيز الغذاء
لألنسان()10
الحنطة)L.

ويصنّف

ثانيا

بعد

ان معظم الدراسات في العراق ركزت على

(Triticumaestivumو

يج ّهز

استعمال األسمدة الكيميائية مثل األسمدة النتروجينية
والفوسفاتية مع غياب استعمال األسمدة البوتاسية

سعرات حرارية أكثر منها ).(5

( ,)5على الرغم من ان البوتاسيوم يلعب دورا

تلعب األسمدة سواء كانت كيميائية ام عضوية دورا

مهما في انتاج الحبوب ( ,)59والبد من التوجه الى

اساسيا في خصوبة التربة وتغذية النبات .فأألسمدة

اتباع الطرائق التي تضمن انتاج غذاء صحي وذو

الكيميائية تستعمل بشكل واسع في العالم ,األمر

نوعية جيدة ,من خالل اضافة التوليفة السمادية

الذي انعكس على تلوث المياه واحداث خلل في

المناسبة والمكونة من السماد العضوي والمعدني مع

التنوع األحيائي من خالل التأثير على الكائنات

مراعات التقليل من استعمال األسمدة الكيميائية قدر

الحية الدقيقة المفيدة والمخصبة للتربة و وجعل

األمكان للحصول على الحد األقصى للغلة ,اضافة

المحاصيل اكثر عرضة لألصابة باألمراض (.)17

الى تقليل التلوث البيئي( .)52وعلى الرغم من

اضافة الى مساهمة األسمدة الكيميائية في ظاهرة
األحتباس الحراري نتيجة ألنبعاث

سهولة تصنيع األسمدة الكيميائية وامكانيات

اكاسيد

استعمالها بكميات اقل من األسمدة العضوية إال ان

النتروجين  NOxو  N2Oمن األسمدة النتروجينية

استعمالها بشكل مستمر يؤدي الى استنزاف المادة

المضافة ( )15في المقابل ,األسمدة العضوية تساعد

العضوية في التربة ويؤثر سلبيا على صفاتها

في تحسين تركيب التربة وتعمل على تنشيط األحياء

الفيزيائية والكيميائية ( .)59وفي المقابل فان

الدقيقة فيهاونمو جذور النبات وزيادة تجمعات

استخدام األسمدة العضوية يؤدي الى تحقيق التوازن

الديدان األرضية  Earthwormsاضافة الى دور

الغذائي الذي ينعكس ايجابيا على نمو النبات (.)52

المواد العضوية في زيادة قابلية التربة في حفظ

ونظرا لقلة الدراسات في مجال استعمال التوليفة

الماء ومسك العناصر الغذائية ( )6و (.)55

السمادية (عضوية – معدنية) لمحصول الرز في

في اآلونة األخيرة ،أصبح استعمال األسمدة غير

العراق نفذت هذه التجربة لمعرفة اداء صنف الرز

العضوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.إن

"ياسمين" للتوليفة السمادية و تاثيرها في نمو

استعمال هذه األسمدة بشكل كبير ،يؤثر سلبيا فى

الحاصل ومكوناته في تربة طينية غرينية.

النظام البيئي,وبالمقابل إن اضافة المواد الهيوميكية
تحسن الصفات الفيزيائية والكيميائية والحيوية
للتربة .وتؤثر فى نمو النبات نتيجة لتأثيرها
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ج ول :0صف ت ومبرمه امس ( (Perl humusومم ت مل لي
ومتجربع كم مثبت لى وممغلف

Perl humus property

Unit

Value

الرطوبة

30

أحماض عضوية

60

 Nعضوي

1.5-1
)(%

 Pعضوي

0.3-0.2

بوتاسيوم )(K

0.5-0.3

كالسيوم )(Ca

1-0.5

حديد )(Fe

1.1

مواد صلبة ذائبة

70

نسبة المواد المعدنية

40-35

التركيز الكلي لألمالح

dS/m

pH

<12
6-5
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ج ول  :4صف ت وم م وممركب ) (Open greenومم ت مل لي ومتجربع كم مثبت لى
وممغلف
Property

Unit

Value

NO3-

10

NH4+

2

NH2

)(%

2

P2O5

8

K2O5

15

SO32-

10
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ج ول :3ووق ت وض لع ومتام فع وم م يع وممقترحع

التوليفة السمادية المقترحة

وقت األضافة (شهر) بعد الزراعة

5-

5

 566كغم داب . DAPهـ

2

)  46داب 46+برلهيومس 46 +مركب Open green,NPK
5 46+يوريا) كغم .هـ
 566كغم مركب  .NPهـ

0

5-

 50داب50 +برلهيومس 50 +مركبOpen green, NPK
5 50+يوريا) كغم .هـ
5

(2/5كغم566.لتر 5-كبريتات البوتاسيوم  )K2SO4,سماد ورقي

ج ول  :2ووق ت وض لع ومتام فع وم م يع وومتقل يع
وقت األضافة (شهر) بعد الزراعة

التوليفة السمادية التقليدية

5

) 566داب  566 +يوريا)كغم .هـ

2

( 566داب  566+مركب  06+ NPيوريا)كغم .هـ

0

5

566كغم مركب  .NPهـ

5-

5-

5-

يوريا 06كغم .هـ ( 5-عند الطور العجيني Dough ripe
)stage
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لضمان عدم غمر النباتات كليا في المناطق

ومماو وطروئق وم مل

المنخفضة األمر الذي يؤدي الى اختناقها وموتها.
نفذت تجربة حقلية في احد الحقول الخاصة في
منطقة األحيمر على بعد  46كم جنوب محافظة

تمت الزراعة في الوحدات التجريبية باستعمال

النجف األشرففي تربة طينية غرينيبة درجة تفاعلها

الطريقة المبتلة وبطريقة البذار المباشر  .وتم السقي

( 9.2(pHوالتوصيل الكهربائي لها  5.2ديسي

للمعامالت حسب حاجة النبات ,و التعشيب اليدوي

سيمنز.م5-للموسم الزراعي  ,2013لمعرفة تاثير

كلما دعت الحاجة الى ذلك .وعند وصول النباتات

التوليفة السمادية المكونة من (برلهيومس+مركب

الى مرحلة النضج الفسيولوجي تم قطع السقي عنها

ثالثي محبب + Open green, NPKثنائي

قبل  54يوما من الحصاد .

فوسفات

األمونيوم

DAP

ورقي

+سماد

المؤشرات المدروسة

)K2SO4في نمو وحاصل الرز صنف "الياسمين"
فـي نهاية التجربة تم اخذ عشرة نباتات عشوائيا

وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة و بثالث
مكررات .تضمنت التجربة
األولى,

التوليفة

السمادية

لقياس المؤشرات التالية عند الحصاد :

معاملتين ,المعاملة
المكونة

من

مؤشرات النمو الخضري

(برلهيومس+مركب ثالثي محبب + , NPK
 -5معدل ارتفاع النبات (سم) من سطح التربة

 Open greenثنائي فوسفات األمونيوم DAP

حتى نهاية الدالية.

+سماد ورقي ( )K2SO4الجدولين 5و ,)2
واضيفت التوليفة السمادية المقترحة

للهكتار

 -2معدل عدد الفروع الحاملة للداليات .م2-من

بالطريقة المبينة في جدول ( .) 0وقد تم رش السماد
الورقي K2SO4,

خالل (حصاد  5م.)2

((K%45و بدرجة حموضة
 -0تم حساب وزن المادة الجافة (السيقان

 2.4-2.6واضيف له مادة ناشرة(الزاهي)بتركيز

5-

 % 0.1لتجانس توزيع المحلول على االوراق),

واألوراق) (طن.هـ ) بعد جففت على

مسا ًء لتجنب تبخر المحلول نتيجة لدرجة الحرارة

درجة حرارة  94درجة مئوية لمدة 50

العالية .اما المعاملة الثانية ,التوليفة السمادية

ساعة لحين ثبات الوزن ,ثم وزنت

التقليدية المتمثلة باألسمدة غير العضوية (ثنائي

بالميزان األلكتروني الحساس وسجل

فوسفات األمونيوم + DAPيوريا  +Ureaمركب

الوزن ثم حول الى طن .هـ.5-

 .)NPفقد اضيفت للهكتارايضا بالطريقة المبينة في

 -5تم حساب الحاصل البيولوجي (طن.هـ)5-

جدول (. )5هيأت التربة من حيث الحراثة والتنعيم

لـ  5م 2عند الحصاد ثم حول الوزن الى

والتعديل ثم قسمت على الواح  5×0م ,فصلت عن

طن .هـ.5-

بعضها بمروز عرضها6.5م.

بعد ذلك كررت

عملية التسوية لضمان توزيع الماء بشكل متساوي
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 -0النسبة المئوية لعدم الخصب ( )%عن

مؤشرات الحاصل ومكوناته

طريق المعادلة التالية:

 -5معدل طول الدالية (سم) من عقدة حامل
الدالية الى نهاية الدالية.
 -2معدل عدد الحبوب في الدالية.

 -4تم حساب الحاصل الكلي (طن.هـ)5-

 -5وزن  5666حبة (باخذ نموذج عشوائي
من وحدة المساحة التي تم حصادها

للمساحة التي تم حصادها من كل وحدة

(5م ,)2وتم عد  5666حبة ,بعد ذلك

تجريبية وصححت الرطوبة الى  %55ثم

وزنت بالميزان األلكتروني الحساس

استخدمت الصيغة التالية لحساب حاصل

وعلى اساس رطوبة .%55

الحبوب الكلي.

حاصل الحبوب = كمية الحاصل في م( 2كغم) × 1طن× -100محتوى الرطوبة
2

م

 1000كغم

86

 -2تم حساب دليل الحصاد كاألتي:

حللت البيانات للصفات المدروسة باستخدام

بمعاملة المقارنة (جدول )4وقد تعزى هذه النتيجة

البرنامج األحصائي Genstatوحسب اختبار اقل

الى جاهزية العناصر المغذية نتيجة استعمال المواد

فرق معنوي( )LSDعند مستوى معنوية () 0.05

الهيوميكية ونشاط المجموع الجذري اضافة الى

لمقارنة الفروق بين المتوسطات.

زيادة التمثيل الكاربوني ,لما لصفة الطول من اهمية
كبيرة في توزيع الضوء على اجزاء النبات وبالتالي

ومنت ئج ووممن قشع

تلعب دورا مهما في التمثيل الكربوني .و اتفقت هذه

مؤشرات النمو

النتيجة مع  Sivokumarواخرون ( )26و

ارتفاع النبات (سم)

Siavoshiواخرون ( )50الذين اشاروا الى اهمية

أدت اضافة التوليفة السمادية المقترحة الى زيادة

المغذيات في ارتفاع النبات ونشاط المجموع

معنوية في ارتفاع النبات مقدارها ( )%22قياسا

الجذري .وربما تعود

192
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ج ول :5تأث رومتام فع وم م يع وممقترحع لي ب ض مؤشروت ومنما ومخضري ومم وسع

المعاملة

(سم)

طن.هـ

5-

(طن.هـ)5-

المقارنة

84

297

8.9

13.7

التوليفة السمادية المقترحة

562

466

11.6

19.8

قيم  LSDعند مستوى 0.05

10.3

552

1.6

1.7
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عدد الفروع الحاملة للداليات .م

2-

وزن المادة الجافة

الحاصل البايولوجي
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النتروجين اضافة الى التوازن الغذائي مع العناصر

السماد

األخرى المضافة مثل الفسفور والبوتاسيوم ()52

) )2,46%Nوالداب (NH4)2HPO4 (N % 18,

اذ بالطريقة التقليدية يتم اضافة كميات عالية من

)P2O5% 46بغيا ب البوتاسيوم (.)5

عدد الفروع الحاملة للداليات .م

2-

النتروجيني

(اليوريا

)CO(NH2

وزن المادة الجافة (طن.هـ)5-

تعد هذه الصفة من الصفات المهمة عند توفر

يبين الجدول ( )4وجود تفوق معنويفي صفة وزن

الظروف المثالية كونها تعبر عن كفاءة النبات في

المادة الجافة للمجموع الخضري  .اذ كان اعلى
5-

اعطاء حاصل عالي وبالتالي زيادة حاصل الحبوب

وزن مادة جافة  55.2طن.هـ

الكلي .اظهرت النتائج المبينة في الجدول ( )4وجود

التوليفة السمادية المقترحة واقل وزن مادة جافة

فروق معنويةفي هذه الصفة اذ بلغ اعلى معدل عدد

 0.7طن.هـ 5-عند استخدام التسميد التقليدي .ربما

داليات في المتر المربع  466دالية في الوحدات

يعزى السبب الى توفر المغذيات وباألخص

التجريبية التي اضيفت لها التوليفة السمادية

النتروجين والذي يلعب دورا مهما في زيادة النمو

المقترحة(جدول  )4وبمعدل زيادة مقدارها ()%97

الخضري .هذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه

قياسا بمعاملة المقارنة ,وان زيادة عدد التفرعات في

 Fageriaوآخرون ( )7حول زيادة وزن المادة

حامض

ألضافة

النبات

ربما

الى

تعود

اضافة

الجافة

للمجموع

الخضري

عند استخدام

نتيجة

الهيوميكHumic acidالذييحسن بشكل كبير

النتروجين ,لما له من دور ايجابي في نمو النبات

جاهزية النتروجين للنبات والذي يعد من العناصر

و مع

الرئيسية

للنمو

الخضري

بزيادة نمو ونشاط المجموع الجذري ,
ماأشار اليه

(,)26كذلك

 Sahaوآخرون ( )52بان اضافة

اشارSiavoshiوآخرون ( )50الى اهمية األسمدة

الحوامض الهيوميكية ادى الى زيادة وزن المادة

الكبرى

الجافة للمجموع الخضري للرز لدورها الكبير في

الصغرى

تجهيز النتروجين للنبات .ايضا  )59( Shaunبين

 Micronutrientsللنبات .وفي هذا الصدد أشار

ان اضافة مصادر مختلفة من المواد العضوية ادى

 )52( Sahaالى اهمية المواد الهيوميكية للنبات من

الى زيادة وزن المادة الجافة للمجموع الخضري

خالل تجهيز عنصر النتروجين للنبات والذي يعد

لمحصول الرز,في حين اشار  Bhadoriaو

عنصرا اساسيا في زيادة النمو الخضري للنبات,في

)5( Prakashالى ان إضافة المادة العضوية مع

حين أشار Siavoshiوآخرون ( )50الى اهمية

األسمدة الكيمياوية ( )NPKقد أعطى أعلى انتاج

النتروجين في عملية انقسام الخاليا .او ربما تعود

من المادة الجافة للمجموع الخضري بالمقارنة مع

الزيادة في عدد الفروع الحاملة للداليات الى األسمدة

إضافة األسمدة الكيمياوية فقط ,نظرا لتوفر تلك

العضوية التي تلعب دورا مهما في التوازن الغذائي

العناصر الغذائية من المصدرين (الكيميائي

للنبات وبصورة خاصة المغذيات الصغرى

والعضوي) مما يزيد من قدرة التربة على تجهيز

Micronutrientsالتي تؤثر ايجابيا في زيادة عدد

هذه العناصر ثم زيادة امتصاصها عن طريق

العضوية

في

تجهيز

Macronutrients

المغذيات
و

التفرعات في النبات (.)50
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الجذور والتي تعد من العناصر المهمة للفعاليات

الزيادة في طول الدالية الى توفر العناصر الغذائية

الفسيولوجية للنبات.

اثناء مرحلتي النمو الخضري والتكاثري ,أو ربما
يعود السبب الى ان فقدان النتروجين يكون اقل

الحاصل البايولوجي (طن.هـ)5-

بوجود المواد الهيوميكية مما ساعد على النمو

أعطت التوليفة السمادية المقترحة زيادة معنوية في

الخضري وبضمنه طول الدالية في الرز ,باألضافة

الحاصل البايولوجي مقدارها  %54مقارنة

الى ارتباط طول الدالية بارتفاع النبات,كما اظهرت

بالطريقة التقليدية (جدول .)4قد تعزى هذه الزيادة

نتائج دراسة Bahmaniarو  (0(Ranjbarبأن

الى زيادة عدد الفروع الحاملة للداليات و وزن

اضافة النتروجين بمعدل  46كغم .هـ 5-لمحصول

المادة الجافة و زيادة حاصل الحبوب (الجدولين 4

الرز صنف  Nedaادى الى زيادة ارتفاع النبات

و)2وفي هذا الصدد اشارSahaوآخرون ( )52و

بنسبة  %56وطول الدالية بنسبة  %02اذ اثر

 )59(Shaunالى حصول زيادة معنوية في ارتفاع

عنصر النتروجين معنويا في طول النبات مما

النبات و المادة الجافة وعدد الحبوب لكل نبات

انعكس على طول الدالية ,في حين ذكر  Mishraو

ووزن  5666حبة عند استخدامهم اسمدة معدنية

 )50( SrivastavaوSahaوآخرون( (52ان فقد

وعضوية مقارنة بمعاملة المقارنة ,وقد اوعزوا

النتروجين يكون قليل عند توفر الحوامض

تلك الزيادة الى الذوبانية العالية لبعض

الهيوميكية التي تلعب دورا اساسيا في تحسين

المصادر السمادية (معدنية او عضوية) المستعملة

الصفات الفيزيائية والكيميائية واألحيائية للتربة,

في التجربة والذي يؤدي الى زيادة جاهزية

وتؤثر ايجابيا على نمو النبات من خالل تاثيرها في

العناصر الغذائية لألمتصاص من قبل النبات اضافة

نمو الجذور والذي يرتبط بتحسن امتصاص

الى وجود بعض المصادر العضوية التي تؤمن

المغذيات الكبرى مثل النتروجين و الفسفور و

تحرر العناصر الغذائية ببطئ مما يجعلها متيسرة

الكبريت والمغذيات الصغرى مثل الحديد والزنك

سبب

للنبات خالل مدة النمو.

والنحاس

والمنغنيز.

وفي

هذا

المجال

وجدSiavoshiوآخرون ( )18ان هناك تفوق في

الحاصل ومكوناته

طول الدالية لموسمين من الزراعة نتيجة اضافة

طول الدالية (سم)

األسمدة العضوية لما لها من دور في زيادة جاهزية
العناصر الغذائية والتي قد تساعد قي زيادة المساحة

طول الدالية من الصفات المهمة التي ترتبط بارتفاع

الورقية التي تلعب الدور األساس

النبات وحاصل الحبوب) .(10إن اضافة التوليفة

في عملية

التركيب الضوئي وبالتالي استعمال نواتج البناء

السمادية ساعد على زيادة معنوية في طول الدالية

الضوئي ألنشطة النبات المختلفة.

مقارنة بالطريقة التقليدية (جدول  .)2اذ تفوقت
المعاملة التي اضيف لها التوليفة السمادية المقترحة
في طول الدالية 20سم قياسا بالطريقة التقليدية
26سم و بلغ مقدار الزيادة  .%54و قد تعزى
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طول الدالية
المعاملة

(سم)

.دالية

5-

(طن.هـ)5-

المقارنة

20

109

56

19

5.2

09

التوليفة السمادية المقترحة

23

142

0

22

8.3

42

قيم  LSDعند مستوى 0.05

1.4

5.1

6.5

1.2

1.8

4.7
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عدد الحبوب الممتلئة

عدد الحبوب الفارغة.
5دالية

وزن  5666حبة(غم)

حاصل الحبوب

دليل الحصاد ()%
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عدد الحبوب  .دالية

5-

في مرحلة امتالء الحبوب نتيجة ألضافة األسمدة

تعد هذه الصفة من مكونات الحاصل المهمة

المعدنية او العضوية او كالهما معا.

(.)2يشير (جدول  )2الى وجود فروقات معنوية في

وزن  5666حبة (غم)

عدد الحبوب في الدالية نتيجة ألضافة التوليفة

وزن  5666حبة تاثر ايجابيا نتيجة ألضافة التوليفة

السمادية المقترحة,اذ اظهرت النتائج اقل عدد في

السمادية المقترحة ,التي سجلتاعلى متوسط لوزن

الحبوب غير الخصبة الذي بلغ 0حبة في الدالية

 5666حبةاذ بلغ22غم اي بزيادة مقدارها %52

في الوحدات التجريبية التي اضيف لها التوليفة

قياسا بالطريقة التقليدية (جدول  .)6قد تعود تلك

السمادية المقترحة,والتي اختلفت معنويا عن عدد

الزيادة الى اضافة البوتاسيوم الى التربة و رشه

الحبوب غير الخصبة والذي بلغ 56حبة في الدالية

على األوراق وهذا يتفق مع ماذكره Bahmaniar

قياسا بمعاملة المقارنة (الطريقة التقليدية) .وبناء

و )0( Ranjbarبان البوتاسيوم يلعب دورا مهما

على ذلك كان معدل عدد الحبوب الخصبة في الدالية

في نقل الكربوهيدرات الى الحبوب مؤديا الى زيادة

 552حبة للوحدات التي اضيف لها التوليفة

وزنها .أو يعود السبب الى تأثير الــ  Pعلى صفات

عن عدد

النمو الزهري ( .)18و قد تكون تلك الزيادة كنتيجة

الحبوب الخصبة في الدالية اذ بلغ  567حبة في

أل ضافة المواد الهيوميكية التي تزيد جاهزية

المقارنة (جدول  .)2اقل نسبة مئوية لعدم الخصب

العناصر الغذائية

فقد ذكر Dhanasekaranو

( )%2سجلت من المعامالت التي استلمت التوليفة

 )9( Govindasamyعند دراستهم لتأثير اليوريا

السمادية ,في حين سجلت الطريقة التقليدية اعلى

والمواد الهيوميكية على اداء محصول الرز بان

نسبة لعدم الخصب بلغت ( .)%8.4حيث ان اضافة

جاهزية العناصر الغذائية اثناء المرحلة التكاثرية

التوليفة السمادية حقق زيادة معنوية بنسبة %06

 reproductive stageساعد في امتالء الحبوب

يعود

وبالتالي اثرفي وزن الحبوب .ايضا تم تأكيد هذه

السبب في ذلك الى اضافة المواد الهيوميكية والتي

النتيجة من قبل Siavoshiوآخرون ( )58الذين

تساعد في امتصاص الفسفور ) ,)Pوالمعروف ان

وجدوا ان اضافة األسمدة العضوية والمعدنية معا

 Pيلعب دورا ً مهما ً في زيادة عدد الحبوب في

حقق زيادة معنوية في وزن  5666حبة واوعزوا

الدالية فقد ذكر Siavoshiوآخرون ()10ان زيادة

ذلك الى التغذية الكافية للنبات اثناء فترة النمو.

عدد الحبوب في الدالة نتيجة لزيادة جاهزية

حاصل الحبوب (طن.هـ)5-

العناصر الغذائية المشتملة على الفسفور بسبب

يبين (الجدول  )2ان اضافة

اضافة األسمدة العضوية او المعدنية بشكل منفصل

المقترحة اثر معنويا في حاصل الحبوب طن.هـ 5-اذ

او بخلطهما معا لما للفسفور من اهمية كبيرة في

أعطت التوليفة السمادية المقترحة زيادة معنوية في

كل

مقدارها  %26قياسا بالطريقة

السماديةالمقترحة والذي اختلف معنويا

بالنسبة لعدد الحبوب في الدالية ,و ربما

عملية

تكوين

الحبوب.

و

ايضااشار

حاصل الحبوب

التوليفة السمادية

من Larijaniو )12( Hoseiniالى اهمية التغذية

التقليدية ,وقد اكدت هذه النتيجة ماتوصل اليه

المتوازنة المتضمنة المغذيات الكبرى والصغرى

باحثون آخرون ,فقد توصل  Bhadoriaو
Prakash
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بالموازنة مع األسمدة الكيمياوية ( )NPKقد أعطت

اشاروا الى ان اضافة األسمدة العضوية يؤدي الى

أعلى انتاج من المادة الجافة وحاصل الحبوب

زيادة حاصل الحبوب .وقد تعزى زيادة الحاصل

بالمقارنة مع إضافة األسمدة الكيمياوية فقط .وقد

الى ان اضافة المواد الهيوميكية تزيد حاصل

يعود السبب الى ان اضافة األسمدة العضوية ادى

الحبوب الكلي للرز لتاثيرها األيجابي في تغذية

الى تحسين حالة التربة وزيادة السعة التبادلية

ونمو النبات .وهذا يتم اما بشكل مباشر على نمو

الكاتيونية و زيادة قابلية التربة لألحتفاظ بالعناصر

النبات من خالل تأثيره في امتصاص النبات

الغذائية لمدة طويلة وبالتالي تجهيز المحصول بتلك

للعناصر الغذائية او من خالل تأثيره في تنظيم نمو

العناصر مما ينعكس على زيادة حاصل حبوب الرز

النبات مما ادى بالنهاية الى زيادة حاصل الحبوب.

وهذا ماذكره ايضا  Mohdوآخرون ( )55بأن

ومن خالل مالحظة البيانات الواردة في جدول ()2

اضافة األسمدة العضوية ادى الى تحسين حالة

قد تبين ان اضافة التوليفة السمادية المقترحة

التربة وزيادة قابليتها على تجهيز العناصر الغذائية

(جدول  )0ادت الى زيادة حاصل الحبوب  ,وهذا ما

للنبات .وفي دراسة أخرى ,ادت اضافة األسمدة

اكدته نتائج  Sahaوآخرون ( )16من ان اضافة
5-

العضوية من مصادر مختلفة بشكل منفرد او

المواد الهيوميكية بمقدار  2لتر.هـ والتي ادت الى

توليفة سمادية( ,اسمدة عضوية مع اسمدة معدنية

زيادة حاصل الرز بنسبة  %5واعزوا ذلك الى

 NPKمع مراعات اضافة السماد النتروجيني في

تيسر العناصر الغذائية اثناء مرحلة التكاثر

ثالث دفعات عند نقل الشتالت و ومرحلتي

Reproductive stageوالذي ساعد في امتالء

التفرعات واألزهار( ,الى زيادة محتوى االوراق

الحبوب بشكل جيد مما ادى الى زيادة وزنها

من الكلوروفيل مما ادى الى زيادة حاصل الحبوب

وحجمها وبالنهاية زيادة حاصل الحبوب الكلي

نظرا ألهمية محتوى النبات من الكلوروفيل في

لمحصول الرز ,وهذا يتفق مع مااورده Shaun

تجهيز الطاقة الضرورية لنمو النبات وانتاج
الحبوب

 ,اذ ان توفر العناصر الغذائية

()17

بان تحرر العناصر الغذائية والسيما

مثل

النتروجين من األسمدة العضوية المضافة سيكون

النتروجين والمغنيسيوم يلعب دورا مهما في تكوين

بطئ مع الزمن ومتيسر لمحصول الرز خالل مدة

جزئ الكلوروفيل اضافة الى اهمية الحديد مع كونه

نموه مما ادى الى زيادة حاصل الحبوب الكلي

اليدخل في تركيب الكلوروفيل

مقارنة بمعاملة عدم األضافة.

اال ان النبات

اليستطيع تكوين الكلوروفيل بدونه ( .)50و قد

ان المعاملة فقط باألسمدة غير العضوية لم ينتج عنه

تعزى الزيادة في حاصل الحبوب الى ان اضافة

نباتات ذات غلة ونمو عاليين .وهذا ربما يعود الى

األسمدة العضوية لمحصول الرز ادت الى زيادة

النقص بالمواد العضوية في التربة والتي تلعب

معنوية في حاصل الحبوب كنتيجة للزيادة الحاصلة

دورا مهما في حفظ المغذيات ( .)2اذ ان النبات

في وزن الف حبة وعدد الداليات في المتر المربع

يستطيع امتصاص كمية محددة من المغذيات في

واألفرع الفعالة الحاملة للدايات وطول الدالية وقلة

مدة معينة من النمو والمتبقي من المغذيات سوف

الحبوب الفارغة في الدالية ,وتتفق هذه النتيجة مع

يفقد عن طريق الغسل .في حين اشار)0( Fageria

ما توصل اليه  Siavoshiواخرون ( )50الذين

 Fageriaوآخرون ( )7الى ان العناصر

و
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المغذية الرئيسية ومنها النتروجين ,الموجود في

انعكس ايجابيا على صفات الحاصل ومكوناته فحقق

تركيب األسمدة المضافة ,تلعب دورا مهما في

اعلى متوسط لدليل الحصاد قياسا بمعاملة المقارنة.

زيادة مكونات الحاصل بضمنها وزن  5666حبة

يُستنتج من هذه التجربة بان التوليفة السمادية

وبالتالي زيادة حاصل الحبوب .او ربما تعود الزيادة

المقترحة

(األسمدة العضوية مع نصف كمية

الى البوتاسيوم المضاف الى التربة او المرشوش

األسمدة المعدنية) في تربة طينية غرينيةاعطت

على اوراق النبات.

اعلى معدالت نمو و حاصل للرز صنف

وفي هذا الصدد ايضا اشار Sahaوآخرون ()52

"الياسمين"

و

)59( Shaun

إلى ان

استعمال األسمدة

وممص

العضوية وتقليل معدل األسمدة الكيميائية يؤدي الى

2004.Potassium

زيادة حاصل الرز اضافة الى صيانة التربة من

behaviour and response under

خالل تحسين بناءها وزيادة ثباتية مجاميعها وزيادة

different methods of irrigation

قدرتها لألحتفاظ بالماء باألضافة الى كون المواد

and management. In 'IPI regional

العضوية تعد مخزنا للعناصر الغذائية في تغذية

and

workshop

النبات األمر الذي ينعكس ايجابيا على نمو المجموع

fertigation development in West

الجذري والخضري وحاصل الحبوب الكلي.

Asia and North Africa'.24-28
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