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تأثري اضافة السماد احليوي  EM1و مستويات خمتلفة من السماد النرتوجيني والسماد

املخلوط يف حاصل الرز ومكوناته
كرٌم محمد به ٌّه
كلٌة الزراعة /جامعة الكوفة
Email: karimm.bhiah@uokufa.edu.iq
تارٌخ قبول النشر 3126/7/28:

تارٌخ استالم البحث 3126/5/23:

الخالصة
أجرٌت تجربة حقلٌة خالل شهر حزٌران  -تشرٌن الثانً 3125 ،فً تربة طٌنٌة مزٌجٌة فً
حقول محطة ابحاث الرز فً المشخاب لدراسة تأثٌر األسمدة الكٌماوٌة مع السماد الحٌوي ( )EM1فً
حاصل الرز ( ،)Oryza sativa L.صنف الٌاسمٌن ( ،)Yasaminومكوناته .استعملت تولٌفة
سمادٌة من السماد المخلوط ( )P+Nوالٌورٌا والسماد الحٌوي ،مستحضر الكائنات الدقٌقة الفعالة،
( )EM1تضمنت اربع معامالت هً ( T1كمٌة السماد الكٌمٌاوي الموصى بها للرز فقط) و T2
(السماد الحٌوي  5/2 +كمٌة السماد الكٌمٌاوي الموصى بها للرز) و ( T3السماد الحٌوي  3/2 +كمٌة
السماد الكٌمٌاوي الموصى بها للرز) و( T4السماد الحٌوي  +كمٌة السماد الكٌمٌاوي الموصى بها
للرز) .استعمل تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث مكررات .أظهرت النتائج عند الحصاد زٌادات
معنوٌة فً عدد الحبوب فً الدالٌة وعدد الفروع الحاملة للدالٌات فً المتر المربع و حاصل الرز عند
اضافة المعاملة  T4اذ بلغت القٌم  2615:حبة  .دالٌة  1-و  573دالٌة .م 3-و 5.31مٌكاغرام.هـ ،2-وان
استعمال السماد الحٌوي  EM1خفض النسبة المئوٌة العدم الخصب الى .%5
الكلمات المفتاحٌة :الرز ( ,)Oryza sativa L.الٌاسمٌن ,سماد حٌوي ( ,)EM1النتروجٌن ,السماد
المخلوط
املقذمة

من  ٪51بحلول عام  3141و  ٪81بحلول عام
 ،)311: , FAO( ،3161لذلك ان استعمال
كمٌات كبٌرة من االسمدة الكٌمٌائٌة من اجل
زٌادة االنتاج تؤدي الى زٌادة التلوث فضال عن
ارتفاع اسعار تلك االسمدة .اٌضا وحسب تقرٌر
منظمة  FAOان هناك حاجة لزٌادة االنتاج
واألنتاجٌة للرز مع الزٌادة المضطردة فً عدد
السكان األمر الذي ٌتطلب زٌادة األنتاج وتحسٌن
نوعٌته.
ان األستعمال الزائد عن الحد الموصى به
لألسمدة الكٌمٌائٌة ٌؤدي إلً آثار سلبٌة علً
البٌئة ،األمر الذي ٌترتب علٌه تهدٌدا لصحة
األنسان باألضافة الى التأثٌر المباشر على
الكائنات الحٌة الدقٌقة النافعة الموجودة فً
التربة والتً تلعب دورا مهما فً تحلل المواد
العضوٌة وبالتالً زٌادة خصوبة التربة ،اذ تبنى
المزارعٌن استراتٌجٌة زٌادة غلة المحاصٌل عن
طرٌق استعمال األسمدة الكٌمٌائٌة والمبٌدات.
فً الوقت الحاضر ظهر جلٌا التأثٌر السلبً

من أكثر
الرز )(Oryza sativa L.
المحاصٌل الحبوبٌة التً ٌتم زراعتها على نطاق
واسع فً اسٌا ،حٌث ٌزرع وٌستهلك أكثر من
 % :1من الرز فً آسٌا .تتفاوت كمٌة الرز
بٌن مرتفعة ومنخفظة فً الدول المنتجة لهذا
2المحصول  ،مثل مصر ( 8561مٌكاغرام .هـ
) والصٌن ( 7581مٌكاغرام .هـ ) 2-و الٌابان
والعراق (-3511
( 7561مٌكاغرام .هـ)2-
 7511مٌكاغرام .هـ )2-ودولة فلسطٌن (6561
مٌكاغرام .هـ )2-والهند ( 3531مٌكاغرام .هـ
 Manimaran( )2و ; 3123، Devi
 .)1998,FAOتسعى الكثٌر من الدول المنتجة
للرز الى تحقٌق االكتفاء الذاتً كهدف رئٌسً
ٌنعكس بدوره على االمن الغذائً لشعوبها ،من
خالل اضافة اسمدة صدٌقة للبٌئة كون
االستعمال المفرط لالسمدة الكٌمٌائٌة العالٌة
التحلل ٌؤثر بشكل كبٌر على التربة وصحة
االنسان .تتوقع األمم المتحدة  FAO /أن انتاج
الرز العالمً سوف تحتاج إلى زٌادة إنتاج أكثر
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لألستعمال المكثف لهذه األسمدة على البٌئة
واألنسان ) ،)2:77 , Nishioهنا برزت
الحاجة ألستعمال اسمدة اخرى مثل السماد
الحٌوي  EM1الذي قد ٌقلل استعماله من
الكمٌات الزائدة المضافة من األسمدة الكٌمٌائٌة.
ان السماد الحٌوي ،مستحضر الكائنات الدقٌقة
الفعالةEffective Micro- (EM1) ،
 Organismsهو من المستحضرات الطبٌعٌة
التً تمثل مجموعة متوافقة من الكائنات الحٌة
الدقٌقة النافعة مثل البكترٌا الممثلة للضوء
 Photosynthetic Bacteriaالتً لها القدرة
على التمثٌل الضوئً وتصنٌع الغذاء ،و بكترٌا
حامض الالكتٌك Lactic Acid Bacteria
التً تنتج حامض الخلٌك وتحسن عملٌة التخمر
والتحلل للمواد مثل اللكنٌن  Ligninو
السٌلولوز  Celluloseوتقلل من تجمعات
النٌماتودا  Nematodesوتحد من انتشار
الفٌوزارٌوم  ،Fusariumوٌتكون المستحضر
اٌضا من الخمائر  Yeastالتً تفرز المواد
المضادة للبكترٌا الضارة وٌضا لها القدرة على
تصنٌع الهرمونات واألنزٌمات النافعة للنبات
التً تشجع انقسام الخالٌا ،و االكتٌنومٌسٌتس
الفطرٌات
و
Actinomycetes
 Fungiوالتً تلعب دورا مهما فً تحسٌن
صفات التربة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والباٌولوجٌة
النمو والصفات النوعٌة للمحاصٌل
وفً
) ،) 3116 ، APNANوكذلك اشار كل من
 Manimaranو  (2012) Deviالى ان
اضافة السماد الحٌوي  EM1ادت الى تحسٌن
خواص التربة الكٌمٌائٌة ونمو النبات
( Yamadaوآخرون 3114 ،و ، Zachariah
.)3113
ٌعد السماد الحٌوي  EM1من المستحضرات
االمنة صحٌا والٌحتوي على أي مبٌد او مادة
كٌمٌائٌة ضارة وٌؤدي وظائف مفٌدة ومتعددة
تقود الى خصوبة التربة ،مثل إفراز أنزٌمات
تقوم بتحلٌل المواد العضوٌة المعقدة ومعدنة
العناصر الغذائٌة الموجودة بها و تحوٌلها من
الصورة العضوٌة غٌر الذائبة إلً الصورة
المعدنٌة الذائبة التً ٌستطٌع النبات امتصاصها
واالستفادة منها و إفراز األحماض التً تقوم
بإذابة العناصر المعدنٌة الموجودة فً التربة
مثل إذابة أمالح الفوسفات الصخري غٌر الذائبة
وتحوٌلها إلً أمالح فوسفات ذائبة ،وكذلك
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تحرٌر عنصر البوتاسٌوم وغٌره من العناصر
المرتبطة بمعادن التربة )، APNAN
.)3116
كذلك ٌساهم  EM1فً إفراز بعض المواد
المخلبٌة  Chelating Agentsالتً تعرف
باسم حوامل الحدٌد " "iron carrierالتً
تٌسر للنباتات امتصاص عنصر الحدٌد ).(Fe
اٌضا تؤدي الى أكسدة مركبات الكبرٌت ()S
غٌر الذائبة وتحوٌلها إلً صورة ذائبة .و تثبٌت
نتروجٌن ( )Nالهواء الجوي مما ٌزٌد من
محتوي التربة من  Nوكذلك تمثٌل ثنائً أكسٌد
الكربون  CO2بواسطة البكترٌا ذاتٌة التغذٌة
مما ٌزٌد من الكربون العضوي .كذلك تحسن
بناء التربة  Soil Structureعن طرٌق تجمٌع
حبٌبات التربة بربطها مع بعضها بواسطة خٌوط
هاٌفات الفطرٌات واألكتٌنومٌسٌتات أو لصقها
بواسطة مواد صمغٌة لزجة تفرزها الكائنات
الدقٌقة ،مما ٌزٌد من درجة التهوٌة فً التربة،
و تساعد الكائنات الدقٌقة علً تكوٌن الدبال
 Humusفً التربة وهو تركٌب معقد له طبٌعة
غروٌة ناتج من تحلل المواد العضوٌة وهو
ٌؤدي إلً زٌادة قابلٌة التربة على مسك الماء
 Water Holding Capacityوالسعة التبادلٌة
الكاتٌونٌة Cation Exchange Capacity
والقدرة التنظٌمٌة Buffering Capacity
لدرجة تفاعل التربة  pHكما ٌعتبر مخزن
للمواد الغذائٌة فً التربة ،مما ٌحسن من
خصوبة التربة بوجه عام .واٌضا إفراز
منظمات النمو النباتٌة األمر الذي ٌسرع من
معدل نمو النبات ،و إفراز مضادات حٌوٌة تثبط
نمو بعض المٌكروبات الممرضة للنبات و إمداد
التربة بأعداد وفٌرة من الكائنات الدقٌقة المفٌدة
تنافس األحٌاء المرضٌة وتحول دون نشاطها
وأصابتها للنبات ( Filhoو اخرون.)2::4 ،
بالنظر للطلب المتزاٌد على الرز عالمٌا ومحلٌا
ادى الى حدوث تطور فً طرٌقة انتاجه بما
ٌتعلق باألصناف ذات األنتاجٌة العالٌة وتطبٌق
طرق التسمٌد المتكاملة والمتضمنة اضافة
المخصب الحٌوي .EM1اشارة بعض
الدراسات ( )1995 , Hussainوالتً استمرت
لمدة  6سنٌن فً الباكستان من ان اضافة
المخصب الحٌوي  EM1قد ادى الى زٌادة
حاصل الرز والحنطة (Triticum aestivum
) L.و تحسٌن الخواص الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة
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والباٌولوجٌة للتربة .فٌما اظهرت نتائج دراسة
 Ahmadوآخرون ( )2::4فً الباكستان
اٌضا ان اضافة المخصب الحٌوي  EM1سبب
زٌادة فً حاصل الرز مقدارها  %:56قٌاسا
بمعاملة المقارنة .اظهرت بعض الدراسات ( ,
فً كورٌا ان
) 2::4 Hong-Gon
األستعمال المفرط لألسمدة الكٌمٌائٌة قد ادى الى
تلوث البٌئة والذي اثر سلبا على نوعٌتها مما قاد
الى تبنً فكرة امكانٌة استعمال السماد الحٌوي
 EM1ألهمٌته فً تقلٌل بعض المشاكل
الزراعٌة وتحسٌن خصوبة التربة ،المستعملة
على نطاق واسع من العالم والتً نأمل تداولها
فً العراق بشكل كبٌر كونها التتضمن األحٌاء
الضارة وال المرضٌة والتحتوي اٌضا على اي
مادة سمٌة وخالٌة من المخاطر التً تضر
بسالمة البٌئة و صحة األنسان ،اضافة الى
دورها الفعال فً التقلٌل من االسمدة الكٌمٌائٌة
الموصى بها للمحاصٌل .ان اضافة ( ) EM1
تزٌد من عدد األحٌاء الدقٌقة المفٌدة للتربة
وتؤدي اٌضا الى صٌانة نظام التربة الطبٌعً
وتحسن انتاجٌة ونوعٌة المحصول ( ، Higa
 ) 2::2لما لها من دور فً زٌادة جاهزٌة
المغذٌات للنبات وتوقف االثر الضار لألحٌاء
األخرى وتحسن نسجة التربة عن طرٌق زٌادة
محتوى الدبال  .الهدف من هذه الدراسة معرفة
مدى تأثٌر اضافة السماد الحٌوي  EM1مع
مستوٌات مختلفة من السماد المخلوط والٌورٌا
الى التربة فً حاصل نبات الرز صنف
(الٌاسمٌن) ومكوناته.
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الرز (الٌاسمٌن) عند إضافة كمٌة األسمدة
الكٌمٌائٌة الموصى بها  511كغم.هـ 2-سماد
مخلوط ( )P29×N29عند تهٌئة التربة مع
 280كغم .هـ  2-سماد الٌورٌا ()N %57
أضٌف على دفعتٌن  :الدفعة األولى ،اضافة
نصف الكمٌة بعد شهر من الزراعة ،واضٌف
النصف الثانً بعد شهرٌن من الزراعة.
حضرت تربة الحقل من حٌث الحراثة والتنعٌم
والتعدٌل ثم قسمت الى الواح  4×4م ،فصلت
عن بعضها بمروز عرضها 1.5م ،.كانت تربة
الحقل طٌنٌة مزٌجٌة ،درجة اإلٌصال الكهربائً
 2.4دسٌسٌمنز.م  ، 2-ودرجة تفاعل التربة 856
 . PHتمت زراعة الرز فً  20حزٌران
وبطرٌقة الزراعة الجافة عن طرٌق نثر البذور
مباشرة على التربة وتغطٌتها بالتربة وبكمٌة
بذار 231كغم.هـ .2-نفذت التجربة بتصمٌم
القطاعات الكاملة المعشاة  RCBDوبثالثة
مكررات.
سقٌت التجربة بطرٌقة الري المتناوب (المتقطع)
بعد الزراعة كل ثالثة اٌام ولمدة ٌ41وم ،
لتوفٌر األوكسجٌن فً التربة والمهم لزٌادة نشاط
األحٌاء المجهرٌة  Siavoshi( ،و، Shankar
 .)3124تم مكافحة األدغال النامٌة فً
المعامالت ٌدوٌا كلما دعت الحاجة لذلك.
استعملت اربع معامالت فً التجربة (جدول )2
استعمل فٌها السماد الكٌمٌائً (الخلٌط والٌورٌا)
مع السماد الحٌوي ) EM1الكائنات الدقٌقة
الفعالة ( Effective Micro-Organism
(جدول  ،)3علما ان كمٌة السماد الحٌوي كانت
 2711سم.4هـ 2-اضٌفت للحقل بعد حصاد
الحنطة كون الدورة الزراعٌة المتبعة فً ادارة
التربة هً نظام حنطة-رز Wheat – rice
 .cropping systemعند النضج التام
للنباتات ،أخذت ) (10نباتات عشوائٌا ً من كل
وحدة تجرٌبٌة لحساب مؤشرات الحاصل
ومكوناته.

املواد وطرائق العمل
أجرٌت تجربة حقلٌة فً محطة أبحاث الرز فً
المشخاب ( 33كم جنوب محافظة النجف
األشرف) خالل الموسم الزراعً حزٌران-
تشرٌن الثانً  3125بهدف معرفة أداء صنف
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جدول  :6المعامالت المستعملة فً الدراسة
الكمٌة (كغم .هـ)2-

المعاملة

2-

) 400كغم .هـ (18×18) NP 2 -سماد خلٌط  391 +كغم .هـ
) 46سماد نقً )( ،كمٌة السماد الموصى بها للرز)
2)(18×18
) 400كغم .هـ
السماد الحٌوي ( 2711 )EM1سم. 4هـ5/2 + 2-
 NPسماد خلٌط  391 +كغم .هـٌ 2 -ورٌا ) (N% 46سماد نقً )
) 400كغم .هـ(18×18) 2 -
السماد الحٌوي ( 2711 )EM1سم. 4هـ3/2 + 2-
 NPسماد خلٌط  391 +كغم .هـٌ 2 -ورٌا ) (N% 46سماد نقً )
السماد الحٌوي ( 2711 )EM1سم. 4هـ 400) + 2-كغم .هـ(18×18) NP 2 -
سماد خلٌط  391 +كغم .هـٌ 2 -ورٌا ) (N% 46سماد نقً )

T1
T2
T3
T4

ٌورٌا (N%

جدول  :2صفات السماد الحٌوي (( EM1المستعمل فً التجربة كما مثبت على المغلف
الجهة المنتجة
انتاج ٌابانً –
سوري مشترك
اشراف مؤسسة
اٌمرو الٌابانٌة

تركٌب المادة
Photosynthesis
بكترٌا التمثٌل الضوئً
bacteria
بكترٌا حامض الالكتٌك Lactic acid bacteria
Yeast
خمائر
Fungi
فطرٌات

مؤشرات الحاصل ومكوناته
الفروع الحاملة للدالٌات.م  :حسب معدل عدد
الفروع الحاملة للدالٌات من خالل (حصاد متر
عدد الحبوب الفارغة

و

عدد الحبوب الكلً

الحاصل الكلً (مٌكاغرام.هـ )2-للمساحة التً تم
حصادها من كل وحدة تجرٌبٌة وصححت
الرطوبة الى  %25ثم استعملت الصٌغة التالٌة
لحساب حاصل الحبوب الكلً (.)21

وزن  2111حبة حسب بأخذ عٌنة عشوائٌة من
وحدة المساحة المتر مربع التً تم حصادها،
وتم عد  2111حبة ،بعد ذلك وزنت بالمٌزان
اإللكترونً الحساس وعلى اساس رطوبة
.%25
حاصل الحبوب

 2711سم. 4هـ 2-مع مٌاه الري
وبمعدل  27لتر.هـ 2-خالل
موسم النمو

مربع) عشوائٌا ثم حسب معدل عدد الحبوب فً
الدالٌة .وحسبت النسبة المئوٌة لعدم الخصب
( )%بالمعادلة التالٌة:

3-

كمٌة الحاصل فً م

األستعمال

كغم

م

طن

محتوى الرطوبة

كغم

حللت البٌانات للصفات المدروسة باستخدام
البرنامج األحصائً  Genstatوحسب اختبار

اقل فرق معنوي ( )LSDعند مستوى معنوٌة
( ) 0.05لمقارنة الفروق بٌن المتوسطات.

النتائج واملناقشة
عدد الحبوب.دالٌة
ٌالحظ من جدول ( )4الى وجود فروقات
معنوٌة فً هذه الصفة اذ تحقق اعلى متوسط
عدد حبوب فً الدالٌة فً المعاملة  T4اذ اعطت

اعلى القٌم بلغت  2615:حبة ربما تعزى هذه
النتٌجة الى توفر العناصر المغذٌة نتٌجة
استعمال األسمدة المعدنٌة ودور السماد الحٌوي
 Manimaran) EM1و )3123 ، Devi

6-

609

المجلد  5/العدد 2/

مجلة القادسية للعلوم الزراعية

لسنة 2105

 )2::5( Fukaiاللذٌن اكدوا ان زٌادة عدد
الحبوب فً الدالٌة ٌؤثر مباشره فً زٌادة
حاصل الحبوب الكلً.

وبالتالً ٌنعكس تأثٌر ذلك اٌجابٌا وبشكل مباشر
على حاصل الحبوب وهذه النتٌجة تتفق مع
ماذكره  )2::1( McCauleyو  Lilleyو

جدول  :3تاثٌر اضافة السماد الحٌوي  EM1و مستوٌات مختلفة من السماد المعدنً فً بعض
مؤشرات الحاصل ومكوناته
المعاملة

عدد الحبوب .
6دالٌة

عدد الفروع
الحاملة
2للدالٌات .م

النسبة المئوٌة
لعدم الخصب
()%

وزن 6000
حبة (غم)

حاصل الحبوب
(مٌكاغرام.هـ)6-

T1

120.8

429.3

6667

20.00

4.900

T2

63267

420.7

5633

20.60

4.693

T3

114.3

438.3

6.67

21.33

5.097

T4

150.9

462.3

4.00

19.67

5.313

قٌم  LSDعند
مستوى 0.05

21.91

28.21

NS

6658

0.43

2-

( )3125الى ان
 OladeleوAwodun
استعمال السماد الحٌوي على الرز اثر اٌجابٌا
فً تحسٌن حالة نباتات الرز فً مرحلتً النمو
الخضري والثمري قٌاسا بمعاملة المقارنة.اٌضا
اتفقت النتٌجة المذكوره اعاله مع ما
وجده  Manimaranو  )3123( Deviفً
صفة عدد الفروعات الحاملة للدالٌات.م 3-بان
استعمال المخصب الحٌوي مع السماد المعدنً
ادى الى زٌادة عدد الدالٌات فً المتر المربع،
وقد ٌعود السبب الى اهمٌة السماد الحٌوي فً
تحسٌن وتدوٌر و جاهزٌة العناصر الغذائٌة وفً
تحلل المواد العضوٌة وتحسٌن الخواص
الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة واألحٌائٌة للتربة مما أدى
الى زٌادة عدد الفروع الحاملة للدالٌات
(.(1993, Filo

عدد الفروعات الحاملة للدالٌات.م
ٌشٌر (جدول  )4الى وجود فروق معنوٌة فً
عدد الفروعات الحاملة للدالٌات.م 3-بٌن
المعامالت .فقد تفوقت المعاملة ( T4المخصب
الحٌوي  +كمٌة السماد الكٌمٌاوي الموصى بها
للرز) باعطاءها اعلى معدل عدد دالٌات فً
المتر المربع بلغ  462.3وبمعدل زٌادة مقدارها
(  )%858قٌاسا بمعاملة المقارنة . ،وعلى
الرغم من عدم وجود فرق معنوي بٌن
المعاملتٌن (  T1و  (T2نالحظ ان اداء المعاملة
( T2السماد الحٌوي  5/2 +كمٌة السماد
الكٌمٌاوي الموصى بها للرز) كان واضحا فً
عدد الفروع الحاملة للدالٌات والتً اعطت
 53158دالٌة .م 3-وكان مقاربا ألداء المعاملة
( T1كمٌة السماد الكٌمٌاوي الموصى بها للرز
فقط) التً حققت  53:54دالٌة .م 3-وقد ٌعود
ذلك ألستعمال السماد الحٌوي  EM1الذي ساعد
على تحسٌن خواص التربة ونسبة العناصر
الغذائٌة فٌها مما مكن من تحقٌق نتائج متقاربة
مع معاملة المقارنة ( T1كمٌة السماد الكٌمٌاوي
الموصى بها ) .اكد Gopalakrishnan
واخرون ( )3123هذه النتٌجة من أن استعمال
األسمدة الحٌوٌة على نبات الرز قد اثر بشكل
كبٌر فً زٌادة عدد الفروع الحاملة للدالٌات.
هذه النتائج تتفق اٌضا مع ما اشارالٌه

النسبة المئوٌة لعدم الخصب
نالحظ من الجدول ( )4الى ان المعاملة ()T4
هً افضل المعامالت فً نسبة عدم الخصب اذ
اعطت اقل نسبة عقم (  )% 5فٌما بلغت نسبة
العقم ( )% 758فً معاملة عدم اضافة الـ
 EM1على الرغم من عدم وجود فروقات
معنوٌة بٌن المعامالت فً هذه الصفة .قد ٌعزى
السبب فً ذلك الى استعمال السماد الحٌوي
 EM1الذي ٌلعب دورا مهما فً تحسٌن نوعٌة
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و  Limواخرون ) 2::2 ،وقد ٌعود السبب الى
ان اضافة االسمدة الكٌمٌائٌة بشكل منفرد الى
التربة قد تتعرض الى الغسل والفقد والتطاٌر او
التثبٌت اال ان اضافتها مع المخصب الحٌوي
ٌساهم فً رفع جاهزٌة العناصر المغذٌة ومن ثم
زٌادة كفاءة امتصاصها من قبل النبات اذ عن
طرٌق األحٌاء الموجودة فً المخصب الحٌوي
ٌمكن تثبٌت النتروجٌن وتحرر الفوسفور ()P
وتحقٌق التوازن الغذائً مما ٌنعكس اٌجابٌا على
جاهزٌة العناصر الغذائٌة للنبات ( ، Snyder
 .)2:96أن استعمال األسمدة الحٌوٌة على
نبات الرز قد اثر بشكل كبٌر فً زٌادة حاصل
حبوب .تتوافق هذه النتٌجة اٌضا مع ماتوصل
الٌه .)3111 ( Biswas

المحصول .هذه النتٌجة تتفق مع ماتوصل الٌه
 )2004) Phamبان األسمدة الحٌوٌة تعمل
على زٌادة الحاصل وتحسٌن نوعٌته.
وزن  6000حبة (غم)
ٌشٌر جدول ( )4الى وجود فروقات معنوٌة فً
وزن  2111حبة ،اذ كان هناك فرق معنوي بٌن
المعاملتٌن  T3و  ،T4وعلى الرغم من عدم
وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت  T2و
 T3مع معاملة المقارنة  ،T1اذ كان هناك تفوق
حسابً فً وزن  2111حبة للمعامالت التً
استعمل فٌها  5/2و  3/2الكمٌة الموصى بها من
السماد الكٌمٌائً مع السماد الحٌوي ( (EM1اذ
تفوقت هاتٌن المعاملتٌن  T2و  T3بنسبة
 %3و  %758بالتتابع ،قٌاسا بمعاملة عدم
اضافة المخصب الحٌوي ( ،)T1وهذا ٌفسر
اهمٌة السماد الحٌوي فً رفع كفاءة النبات
التغذوٌة من خالل تٌسر المغذٌات وتحقٌق حالة
التوازن الغذائً.
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The Impact of Bio fertilizer (EM1) and the Different Levels of
Nitrogen and Mixed Chemical Fertilizers Addition on the Yield of
Rice and it's component .
Karim M. Bhiah
Coll. of Agri. / Univ. of Al-Kufa
Abstract
A field experiment is carried out during June to November, 2014 to
study the impact of chemical fertilizers with biofertilizer (EM1) on the yield of
rice and its components (Oryza sativa L.), cv.Yasamin. The experiment is done
using Completely Randomized Block Design with three replicates. There are
four treatments of mixed fertilizers, urea and biofertilizer (EM1) that is used in
this study, T1 (recommended dose of chemical fertilizer for rice), T2
(biofertilizer + 1/4 recommended dose of chemical fertilizer for rice), T3 (1/2
recommended dose of chemical fertilizer for rice) and T4 (biofertilizer + whole
recommended dose of chemical fertilizer for rice). Significantly, increases are
observed in seeds per panicle, 150.9, number of tillers.m-2 462 and grain yield,
5.31 Mg. ha-1 in T4 treatment). Using biofertilizer (EM1) reduces spikelet
sterility to 4%.
Keyword: Rice (Oryza Sativa L.), Yasamin, Biofertilizer EM1, Nitrogen,
Mixed Fertilizer .
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