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  33لرز لنف عنرب ه لال  وكووااتاحليف السماد العضوي والنرتوجيني  تأثري
(. Oriza Sativa L . ) 

 رحٌم علوان هلول جاسم
 جامعة المثنى –كلٌة الزراعة 

Rahim_alwan@yahoo.com 
 

 52/1/5111:تارٌخ قبول النشر  5/3/5111: تارٌخ نشر البحث
 

 الخالصة
( فً تربة  3102و  3103الرز فً المشخاب للموسمٌن )  بحوثنفذت تجربة حقلٌة فً محطة 

بترتٌب االلواح المنشقة وفق تصمٌم  Typic Torrifluventsمزٌجة طٌنٌة مصنفة الى تحت الرتبة 

لدراسة مستوٌات السماد العضوي والنتروجٌنً فً حاصل  رراتــالكاملة المعشاة وبثالثة مكالقطاعات 
اجري التحلٌل . وبعد اكتمال النضج الفسٌولوجً جمعت البٌانات و 33ومكونات الرز صنف عنبر 

لمستوى احتمال  LSDاالحصائً وقورنت متوسطات المعامالت على وفق اختبار اقل فرق معنوي 
P<0.05 : ًوكانت النتائج على النحو االت 

بحاصل حبوب قدره معنوٌا  0-هـ Nكغم  011 ًالنتروجٌن التسمٌد اظهرت النتائج تفوق معاملة – 0
ومعدل عدد الحبوب /  غم 3100م و غ 3103حبة بلغ   0111ووزن  0-كغم هـ 0331و  0-كغم هـ 0241
 0-والحاصل البٌولوجً كغم هـ دالٌة 333و دالٌة  321 3-وعدد الدالٌات م  حبة 001و  حبة071دالٌة 
وطول  سم وللموسمٌن على التوالً 030سم و  023وارتفاع النبات   0-كغم هـ 0120و  0-كغم هـ 0133

 . قٌاسا بمعاملة المقارنة سم  3303الدالٌة فً الموسم الثانً حٌث بلغ 
و  031حٌث بلغ  0-طن هـ 00فً المستوى  معنوٌا فً ارتفاع النبات السماد العضوي تأثٌرن كا – 3

 0-كغم هـ 0042و  0-كغم هـ 0300ولوجً ـــــل البٌـــوالحاص سم 3303و  33,2وطول الدالٌة  سم 033
قٌاسا  0-كغم هـ 0233و  0-كغم هـ . 0173 وحاصل الحبوبدالٌة  333دالٌة و  333وعدد الدالٌات 

 بمعاملة المقارنة وللموسمٌن على التوالً  .
 011) النتروجٌننصف توصٌة و لسماد العضويل 0-طن  هـ 00 المستوى اظهر التداخل الثنائً بٌن – 3

 . للموسمٌنو وحاصل الحبوب 3- عدد الدالٌات  مارتفاع النبات و فً تفوقا معنوٌا ( 0-هـ  Nكغم 
 

 حاصل الرز –الكلمات المفتاحٌة : السماد العضوي والنتروجٌنً 
 

 املقدكة
الترب العراقٌة ذات محتوى منخفض من  تعد

كونها تقع فً المناطق الجافة  المادة العضوٌة
احتوائها على نسبة عالٌة وشبه الجافة فضال عن 

      تفاعل وذاتمن معادن كاربونات الكالسٌوم 
(pH ) ( . 0117) حمادي واخرون قاعدي 

ان اضافة اظهرت العدٌد من الدراسات العالمٌة 
 نمو زٌد منالعضوٌة بمختلف انواعها ٌاالسمدة 

لرز وتقلل من محصول احاصل الحبوب لو
ٌة المضافة وتحسن كمٌات االسمدة الكٌمٌائ

ان  (.Bhadoria    a,b3113) خصوبة التربة 
العضوٌة تقلل من مخاطر اضافة االسمدة 

ٌمٌائٌة , اذ ان االضافات العالٌة من االسمدة الك
كمٌات كبٌرة من النترات وخاصة  اضافة

 نباتات الخضر ٌؤدي الى اخطار كبٌرة علىل
واخرون  Shan) الحٌاة البشرٌة بعد االستهالك 

( . للمادة العضوٌة اهمٌة عظمى من  3113
خالل تحسٌن معظم صفات وخصائص التربة 
الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والحٌوٌة فهً تعمل على 

التربة وتحسٌن  تشكٌل وترتٌب ارتباط حبٌبات
تجمعاتها وتركٌبها , فضال عن زٌادة قابلٌتها 

كونها من اهم لحفظ الماء والعناصر الغذائٌة 
 فً تأثٌراتها در الغذاء فً التربة فضال عنمصا

      حرارتها وزٌادة درجة خفض تفاعل التربة
 (Bhadoria  b3113  من اهم صفات . )

التكوٌن كون كامل ان ٌ الجٌد السماد العضوي
وعدٌم الرائحة وخالً من  من ناحٌة التحلل
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بذور االدغال واالعشاب واالمراض والحشرات 
من والفٌروسات وٌحتوي على نسبة عالٌة 

العناصر الغذائٌة الكبرى والصغرى , وان 
%  21تكون نسبة المادة العضوٌة اكثر من 

وخالً من االمالح والشوائب والحصى 
الغراض فً والصخور وان ٌكون متعدد ا

تعد ترب  ( . 3113 ) العابدياستعماالته 
زراعة الرز الغدقة مالئمة جدا لفقدان 

اختزال النترات النتروجٌن بشكل غازات بعملٌة 
البٌولوجً فضال عن عملٌات فقد النترات 

 تهدف هذه( .  0111بالغسل ) النعٌمً , 
الدراسة الى تقلٌل االسمدة الكٌمٌائٌة المستخدمة 

زٌادة  فضال عنثارها البٌئٌة المختلفة وتقلٌل ا
فً محافظة  النمو والحاصل لمحصول الرز

وتحدٌد افضل كمٌة من  النجف االشرف
السمادٌن العضوي والكٌمٌائً بما ٌضمن اعلى 

 .حاصال من الحبوب 
 

 املواد وطرائق العم  : 
وث الرز فً نفذت تجربة حقلٌة فً محطة بح

فً تربة  3102و  3103المشخاب للموسمٌن 
( . بترتٌب االلواح  0مزٌجة طٌنٌة ) جدول 

المنشقة بتصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة 
وبثالثة مكررات . شغلت مستوٌات االسمدة 

ٌنما شغلت االلواح الرئٌسٌة ب النٌتروجٌنٌة
 االلواح الثانوٌة مستوٌات السماد العضوي

.وتمت الزراعة فً نفس التربة وكذلك 
. حضر السماد العضوي )  المعامالت للموسمٌن

فً حفر  مخلفات االغنام ( بتخمٌره لمدة شهرٌن
مع المحافظة على تقلٌبه ٌومٌا  نة بالناٌلونمبط

( م ْ  71 – 31والمحافظة على درجة حرارة ) 
.  ( 0) جدول  ( . 3113دي عاب) التقرٌبا 

العضوي قبل الزراعة وتم خلطه اضٌف السماد 
,  01,  0,  1مستوٌات )  بأربعةبالتربة جٌدا 

,  0,  1)  باألرقامورمز لها  0-( طن . هـ 00
. السماد النتروجٌنً ( على التوالً  3,  3

توصٌة ) ربع  01,  1 اضٌف بثالثة مستوٌات )
 Nلرز ( ( كغم توصٌة ا ) نصف 011لرز ( , ا

من  ( 3,  0,  1)  باألرقامورمز له  ( 0 -. هـ
. واضٌف السماد على التوالً سماد الٌورٌا

وبعد شهرٌن من  رالنتروجٌنً بدفعتٌن بعد شه
زرعت التجربة  ( . 0111) جدوع  الزراعة

 ذاته وبنفس المعامالت للموسمٌن فً الموقع
نبات فً الجورة  3 – 3ل بواقع بطرٌقة الشت

سم  31سم بٌن خط واخر و  31الواحدة بمسافة 
ٌوما , بعد زراعة  30بعمر  بٌن جورة واخرى

من كل موسم  3/  31المشتل وتحضٌره بتارٌخ 
من سماد (  0-كغم . هـ 41. اضٌف الفسفور ) 

كغم  3300والبوتاسٌوم )  سوبر فوسفات الثالثً
قبل  من سماد كبرٌتات البوتاسٌوم ( 0-. هـ

وبالتساوي لجمٌع المعامالت . ) جاسم  الزراعة
 لكال 00/  31تم الحصاد بتارٌخ ( .  3110

 الموسمٌن .
 

 تحالٌل التربة :
( : تم قٌاسها pHدرجة تفـاعل التـربة ) -

:  1فً معلق ) pH meterبأستعمال جهاز 
واخرون  Page( حسـب طـرٌقة  ) 1

0143. ) 

تـم ( : ECدرجة التوصٌل الكهربائً ) -
 Conductivityقٌـاسها بأستخدام جهاز

Bridge   تربة : ماء(  1:1فً معلـق(
 ( .0143واخرون  Page)  حسب طرٌقـة

 
( : قدرت نسبة الجبس CaSO4الجـبس ) -

بـوساطة التـرسٌب باألسٌتون وحسب 
 ( .0143واخرون  Page)  طرٌقة

المادة العضوٌة : قـدرت حسب طرٌقة  -
Walkley وBlack  (ًالمذكورة فPage 
 ( .0143واخرون 

الـفسفور الجاهز : قدر حسب طرٌقة  -
Olsen  بأستخالصه بوساطة بٌكاربونات

وطـور  0.5M( NaHCO3الصـودٌوم )
اللـون بمـولبٌدات األمونٌوم وحامض 
األسكوربٌك وأجري التقدٌر بأستخدام جهاز 

 Page)  الطـٌف الضوئً كما ورد فً
 ( .0143واخرون 

البوتاسٌوم الجاهز : أستخـلص وقـدر  -
 Flame photometerبجـهاز اللهب 
 .( Jakson 0104 وحـسب طرٌقة )
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 ( بعض خصائص وصفات التربة والمادة العضوٌة قبل الزراعة . 1جدول ) 

 الوحدة الصفة

 تربة 1-كغم  غم  511 كاربونات الكالسٌوم

 تربة 1-كغم  غم  5,2 الجبس

 تربة 1-كغم  غم  5,4 المادة العضوٌة

 تربة 1-كغم  ملغم  4 الفسفور الجاهز

 تربة 1-كغم ملغم  15 النتروجٌن الجاهز

 تربة 1-كغم ملغم  141 البوتاسٌوم الجاهز

 1-م دٌسً سٌمنز  ,38 ( 1:  1) االٌصالٌة الكهربائٌة 

 3,4 ( 1  :1) (  pHتفاعل التربة ) 

 1-ملغم كغم 321,  351,  511 الرمل , الغرٌن , الطٌن

 مزٌجه طٌنٌة نسجة التربة

 1-ملغم . كغم  1311,  2111,  1511 فً السماد العضوي N  ,P  ,Kتركٌز 

 
ــــدرت بطــــرٌقة الماصـــة  - ـــة : ق ــــسجة الترب ن

pipette method ( ًالـــواردة فـــ Page 
 ( .0143واخرون 

قدرت كاربونات الكالسٌوم باستخدام معادلة   -
 Page)  الحــامض الزائــد علــى وفــق طرٌقــة

     ( .0143واخرون 

فً  قدر النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم -
وحسب الطرق الواردة فً  السماد العضوي

Motsara  وRoy  (3114 . ) 
 

 
 
 

 النتائج واملناقشة
والنتروجٌنً فً تأثٌر السماد العضوي  –أ 

 صفات النمو لمحصول الرز :
  : ) سم ( ارتفاع النبات – 1

السماد  لتأثٌر( ٌظهر تفوقا معنوٌا  3الجدول ) 
 3103وجٌنً فً ارتفاع النبات للموسمٌن النتر

 030و  023حٌث كان ارتفاع النبات  3102و 
% قٌاسا  03و  33وبنسبة زٌادة قدرها سم 

وهذا  بمعاملة المقارنة و للموسمٌن على التوالً
النبات  وــنمزٌادة نتٌجة لدور النتروجٌن فً 

( . اظهر السماد  0111) النعٌمً  واستطالته
       3102معنوٌا فً الموسم  تأثٌرا العضوي

معنوٌا فً هذه  تأثٌرا ن لهسم( ولم ٌك 033)
 .  3103الصفة فً الموسم االول 

 

 ( تأثٌر السماد النتروجٌنً والسماد العضوي فً ارتفاع النبات سم . 5 ) جدول
 5111الموسم الثانً  المعدل 5113الموسم االول 

      N المعدل

      Or 
0 1 2  

N       

   Or 
0 1 2 

0 106 125 140 124 0 113 123 133 123 

1 110 126 138 125 1 118 125 132 125 

2 105 115 145 122 2 123 139 138 131 

3 111 125 150 129 3 125 137 138 133 

 *N=4.7 135 129 120 المعدل * N =16.3 143 123 108 المعدل

LSD NXOr= 32.6* Or=18.8قٌم 
ns

  LSD NXOr= 9.5* Or= 5.5* 

 .  P< 0.05*= معنوي عند مستوى احتمال 
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اظهر التداخل الثنائً بٌن السماد العضوي 
 00والنتروجٌنً تفوقا معنوٌا لمعاملة التداخل 

-. هـ Nكغم  011مع  سماد عضوي 0-طن . هـ

 سم 034سم و  001حٌث بلغ ارتفاع النبات  0
% قٌاسا بمعاملة  33 و 23وبنسبة زٌادة قدرها 

ربما  وهذا على التوالًوللموسمٌن المقارنة 
بالعناصر الغذائٌة وخاصة لتجهٌز الكافً ٌعود ل

 الكبرى فً السماد العضوي .
  طول الدالٌة ) سم ( : – 5

 لتأثٌر( لم ٌظهر اختالفا معنوٌا  3الجدول ) 
فً هذه الصفة . بٌنما كان  ًالنتروجٌن السماد
معنوٌا عند اضافة االسمدة العضوٌة فً  التأثٌر

سم  3302حٌث بلغ طول الدالٌة  3103الموسم 
 التأثٌرولم ٌكن  0-طن . هـ 00عند اضافة 

التداخل الثنائً بٌن  . 3102معنوٌا فً الموسم 
ٌنً اظهر تفوقا معنوٌا وجالسماد العضوي والنتر

 سم 37حٌث بلغ طول الدالٌة  3103للموسم 
طن .  01اد العضوي بمقدار عند اضافة السم

 0-. هـ Nكغم  011 والنتروجٌن بمقدار 0-هـ
كغم  01مع  0-طن . هـ 00للتداخل  وهً مقاربة

N  ا ٌبرهن سد حاجة النبات من وهذ  0-. هـ
 كتعوٌض لنقص النتروجٌن العضوي السماد

. اما فً  3103والعناصر االخرى فً الموسم 
عدا  فلم تكن الفروق معنوٌة 3102الموسم 

 00كان معنوٌا فً المعاملة ف التداخل الثنائً 
 . 0-هـ Nكغم  011مع  0-طن . هـ

 
 سم . فً طول الدالٌة السماد العضويو ًالنتروجٌن السماد ( تأثٌر 3) جدول

 5113 الموسم الثانً المعدل 5112 الموسم االول

 N المعدل
   Or 

0 1 2  
N 

    Or 
0 1 2 

0 25.3 25.0 25.3 25.2 0 24.0 25.7 26.3 25.3 

1 26.3 25.7 26.0 26.0 1 26.7 25.7 25.3 25.9 

2 25.6 25.1 27.0 26.2 2 26.4 26.6 26.5 26.5 

3 25.7 26.9 26.6 26.4 3 26.3 26.7 26.8 26.6 

 ----- 26.2 26.8 25.9 المعدل --- 26.2 25.6 25.7 المعدل

LSD NXOr=1.6* Or=0.9* N=0.8
ns

 
Or= 1.4

ns
    NXOr= 2.4* 

N=1.2
ns

 

 
 :  1-الحاصل البٌولوجً كغم . هـ – 3

( تفوقا معنوٌا لمعاملة  2ٌظهر من الجدول ) 
حٌث بلغ  0-. هـ Nكغم  011اضافة النتروجٌن

%  23وبنسبة زٌادة قدرها  0-كغم . هـ 0133
ولم  3103قٌاسا بمعاملة المقارنة فً الموسم 

بالرغم  3102تبلغ درجة المعنوٌة فً الموسم 
من تفوقها معنوٌا على معاملة المقارنة بحاصل 

 04وبنسبة زٌادة قدرها  0-كغم . هـ 0012قدره 
% . اما معدالت اضافة السماد العضوي فإنها 

اال انها  3103فً الموسم  لم تبلغ درجة المعنوٌة
 0-طن . هـ 00تفوقت معنوٌا فً المعاملة 

على معاملتً  0-كغم . هـ 0042بحاصل قدره 
من السماد  0-طن . هـ 0المقارنة ومعاملة اضافة 

العضوي . اما التداخل الثنائً بٌن السماد 
النتروجٌنً والسماد العضوي فقد تفوقت معنوٌا 

طــــن  01بكمٌة  معاملة اضافة السماد العضوي
 3103فً الموسم  0-. هـ Nكغم  011و  0-. هـ

ومعاملة  0-كغم . هـ 3003بحاصل قدره 
التداخل بٌن معاملة اضافة السماد العضوي 

 0-. هـ Nكغم  011و  0-طن . هـ 00بكمٌة 
 . 0-كغم  هـ 0434بحاصل قدره 
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 . 1-( تأثٌر السماد النتروجٌنً والسماد العضوي فً الحاصل البٌولوجً كغم . هـ 1 ) جدول
 5111الموسم الثانً  المعدل 5113الموسم االول 

 N المعدل
    Or 

0 1 2  
N 

   Or 
0 1 2 

0 4172 5164 5480 4939 0 3400 6048 4500 4649 

1 4196 5292 5480 4989 1 3692 3936 4624 4084 

2 3636 5416 6192 5081 2 4796 4860 5212 4956 

3 4556 5856 6552 5655 3 5352 5572 5828 5584 

 ----- 5926 5432 4140 المعدل
LSD N= 

784
ns 4310 5104 5041 ----- 

LSD N= 768* Or =888
NS 

NXOr= 1536* NXOr=1568* LSDOr=904* 

 
حٌث ٌزداد الحاصل  3102فً الموسم 

البٌولوجً بزٌادة اضافة السماد العضوي 
والنتروجٌنً وللموسمٌن نتٌجة تعوٌض النقص 
فً النتروجٌن من السماد العضوي المضاف 

النمو الخضري ودور النتروجٌن فً زٌادة 
والحاصل البٌولوجً وهذه النتٌجة موافقة لما 

 Baligar  (3110 . )و  Fageriaوجده 
 
 

العضوي والنتروجٌنً فً السماد  تأثٌر –ب 
 :صفات الحاصل 

 ( :  5عدد الدالٌات ) م - 1
( نالحظ تفوقا معنوٌا فً  0من الجدول ) 

 0-. هـ Nكغم  011للمستوى  3103الموسم 
ولم ٌكن له تأثٌر معنوي  3-دالٌة . م 321بعدد 

تفوق ف . اما السماد العضوي 3102فً الموسم 
من السماد العضوي  0-طن . هـ 00المسـتوى 

 3102للموسم  3-دالٌة . م  331للموسمٌن بواقع 
  ولم ٌكن له تاثٌرا معنوٌا فً الموسم االول

          
 سم . 5والسماد العضوي فً عدد الدالٌات م ( تأثٌر السماد النتروجٌنً 1 ) جدول

 5113الثانً الموسم  المعدل 5113الموسم االول 

 N المعدل

Or 
0 1 2  

N 

   Or 
0 1 2 

0 243 275 363 293 0 231 362 342 312 

1 244 281 306 277 1 277 289 270 279 

2 226 299 355 293 2 296 317 296 303 

3 263 333 370 322 3 367 317 395 360 

 349 297 244 المعدل
 ----- 326 321 293 المعدل --------

Or=4

6
ns 

N=40* 
LSD NXOr= 

79* 

LSD 

NXOr=115* 
Or= 67* 

N= 

58
NS 

 
اما التداخل الثنائً بٌن السمادٌن العضوي 
والنتروجٌنً فقد اظهر تفوقا معنوٌا للموسمٌن 

 011و سماد عضوي 0-طن . هـ 00معاملة الفً 
 310و  3-دالٌة . م 371بعدد  0-. هـ Nكغم 

  3102و 3103للموسمٌن على  3-دالٌة . م 

المشتركة ضافة الالتوالً . وهذا ٌظهر اهمٌة ا
لسمادٌن معا لتحسٌن صفات وخصائص التربة ل

 المختلفة ومن ثم النمو والحاصل للنبات .
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 معدل عدد الحبوب فً الدالٌة : – 5
 تأثٌرا( ٌظهر انه لم ٌكن هناك  3من الجدول ) 

السمادٌن العضوي والنتروجٌنً  إلضافةمعنوٌا 
بالرغم من تفوق  ٌنفً هذه الصفة للموسم

      المعامالت على معاملة عدم اضافة االسمدة

.اما التداخل بٌن السمادٌن فقد اظهر  ) المقارنة (
 01تفوقا معنوٌا لمعاملة التداخل بٌن المستوى 

 0-. هـ Nكغم  011سماد عضوي و  0-طن . هـ
 حبة . 074بعدد  3103 فً الموسم

 
 دالٌةمعدل عدد الحبوب/  ( تأثٌر السماد النتروجٌنً والسماد العضوي فً 2جدول ) 

 5111الموسم الثانً  المعدل 5113الموسم االول 

 N المعدل
    Or 

0 1 2  
N 

    Or 
0 1 2 

0 158 161 160 160 0 140 149 160 150 

1 170 169 170 170 1 172 153 142 156 

2 170 172 178 173 2 178 170 161 170 

3 157 165 174 165 3 165 162 171 166 

 170 166 164 المعدل
 ----- 159 159 164 المعدل --------

Or=12
NS 

N=11
NS 

LSD NXOr= 21
* 

LSD NXOr=30* Or= 17
ns 

N= 15
NS 

 
فقد تفوق معنوٌا التداخل  3102بٌنما فً الموسم 

مع عدم اضافة السماد  0-طن . هـ 01
حبة اٌضا وهذا  074النتروجٌنً بعدد حبوب 

ٌظهر دور السماد العضوي فً تحسٌن 
 وتخصٌب التربة وتعوٌض نقص العناصر
وتجهٌز النبات باحتٌاجاته من العناصر المختلفة 

 وخاصة النتروجٌن . 

 حبة ) غم ( : 1111وزن  – 3
( ٌظهر عدم معنوٌة االضافات  7الجدول ) 

المختلفة من النتروجٌن فٌما بٌنها ولكنها تفوقت 
معنوٌا على معاملة عدم اضافة النتروجٌن 

االسمدة  إلضافة. كذلك بالنسبة  للموسمٌن
لم تتفوق فٌما بٌنها معنوٌا ولكنها  فإنهاالعضوٌة 

 االضافة .تفوقت معنوٌا على معاملة عدم  
 

 حبة ) غم (. 1111السماد العضوي فً وزن ( تأثٌر السماد النتروجٌنً و 3جدول ) 
 5111الموسم الثانً  المعدل 5113الموسم االول 

 N المعدل

      Or 
0 1 2  

N 

     Or 
0 1 2 

0 19.0 20.0 20.0 19.7 0 19.3 20.0 20.0 19.8 

1 19.7 20.0 20.3 20.0 1 19.3 20.3 20.0 19.9 

2 17.3 19.7 20.3 19.1 2 19.7 20.0 20.0 19.9 

3 18.7 19.7 20.0 19.4 3 20 20.3 20.3 20.2 

 20.2 19.8 18.7 المعدل
 ----- 20.1 20.2 19.6 المعدل --------

Or=1.11
ns

 N=0.96
NS LSD NXOr= 

1.92* 

LSD 

NXOr=0.97* 
Or=0.56

NS N= 

0.49
NS 

 . املة المقارنة وكذلك فٌما بٌنها وللموسمٌنللمعامالت على مع معنوٌا تفوقاالتداخل الثنائً اظهر 
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 ( :  1-حاصل الحبوب ) كغم . هـ – 1
( ٌظهر تفوق جمٌع معامالت  4الجدول ) 

 للموسمٌن النتروجٌن معنوٌا فً حاصل الحبوب
 ًالنتروجٌن السماد وتفوقت معاملة اضافة

 011بالمستوى ) نصف التوصٌة ( بما ٌعادل 

 0241اذ بلغ حاصل الحبوب فٌها  0-. هـ Nكغم 
للموسمٌن  0-كغم . هـ 0331و  0-كغم . هـ

  على التوالً . 3102و  3103

 
 . 1-السماد العضوي فً حاصل الحبوب كغم. هـ( تأثٌر السماد النتروجٌنً و 4جدول ) 

 5111الموسم الثانً  المعدل 5113الموسم االول 

 N المعدل
      Or 

0 1 2  
N 

   Or 
0 1 2 

0 3336 4684 5344 4492 0 3240 4408 5092 4248 

1 3380 4628 5256 4424 1 3624 4196 5012 4276 

2 3544 4328 5724 4532 2 4344 5132 5256 4908 

3 4056 5676 5484 5072 3 4976 5412 5928 5436 

 5480 4828 3580 المعدل
 ----- 5320 4788 4044 المعدل --------

Or=472* N=408* 
LSD NXOr= 

816* 

LSD 

NXOr=1016* 
Or=588* 

N= 

508*
 

 
اما معدالت اضافة السماد العضوي فقد تفوقت 

بالمستوى  اضافة السماد العضويمعنوٌا معاملة 
للموسمٌن اذ كان حاصل الحبوب  0-طن . هـ 00

 0-كغم . هـ 0233و  0-كغم . هـ 0173فٌها 
 على التوالً . 3102و  3103للموسمٌن 

التداخل الثنائً بٌن السمادٌن العضوي 
تفوقا معنوٌا لمعاملة فقد اظهر والنتروجٌنً 

سماد  0-طن . هـ 01التداخل بٌن المستوى 
 اذ بلغ 0-. هـ Nكغم  011عضوي والمستوى 

والذي لم  0-كغم .هـ 0732حاصل الحبوب فٌها 
 0-طن .هـ 00عن معاملة التداخل ٌختلف معنوٌا 

والذي كان  0-. هـ Nكغم  01سماد عضوي و 
فً  0-كغم . هـ 0373حاصل الحبوب فٌها 

فقد تفوق  3102. اما فً الموسم  3103الموسم 
 011سماد عضوي و  0-طن . هـ 00التداخل 

 0-كغم . هـ 0134بحاصل قدره  0-. هـ Nكغم 
 00والذي لم ٌختلف معنوٌا عن معاملة التداخل 

 0-. هـ Nكغم  01سماد عضوي و  0-طن . هـ
كغم . هـ  0203حٌث كان حاصل الحبوب فٌها 

هن دور االسمدة العضوٌة فً سد . وهذا ٌبر 0-
النقص الناتج من اضافة االسمدة الكٌمٌائٌة 

 وتحقٌق االهداف المطلوبة . 
 

 االستنتاجات والتوليات
من  العالٌة المستوٌات اعطت : االستنتاجات

من االضافات  نتائج مقاربة السماد العضوي
روجٌنً نتٌجة لسد النقص العالٌة للسماد النت

 دعناصل من عنصر النتروجٌن خصوصا الح
االخرى  الضرورٌة الغذائٌة توفر العناصر

 . للنمو واالنتاج المطلوبة

 
 التوصٌات

 0-طن . هـ 00نوصً بالتسمٌد بالمســـتوى 
) نصف  0-. هـ Nكغــم  011سماد عضــوي و 

توصٌة النتروجٌن ( لتحقٌقها افضل عدد 
عن  لدالٌات وحاصل الحبوب وللموسمٌن فضالل

الناتجة من االضافات العالٌة من  تقلٌل االضرار
 االسمدة الكٌمٌائٌة . 

 

 املصادر
ابو ضاحً , ٌوسف محمد ومؤٌد احمد الٌونس 

. دلٌل تغذٌة النبات . وزارة 0144. 
التعلٌم العالً والبحث العلمً . جامعة 

 بغداد .
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. اهمٌة المادة  3113العابدي , جلٌل سباهً . 
الترب الزراعٌة . مجلة العضوٌة فً 

 32( . ص  2الزراعة العراقٌة . العدد ) 
 .م . 33 –

(. األسمدة 0111ألنعٌمً, سعد هلل نجم عبدهللا )
وخصوبة التربة. دار الكتب للطباعة 
والنشر, جامعة الموصل. جمهورٌة 

 العراق.
. تأثٌر  3110جاسم , رحٌم علوان هلول . 

مستوٌات وطرائق ومواعٌد اضافة 
البوتاسٌوم فً جاهزٌته فً التربة وحاصل 

. رسالة ماجستٌر .  33الرز صنف عنبر 
 كلٌة الزراعة . جامعة بغداد . 

. ارشادات  0111جدوع , خضٌر عباس  . 
ونصائح فً زراعة الرز . البرنامج 

الرز فً المنطقة  الوطنً لتطوٌر زراعة
 . 3الشلبٌة . وزارة الزراعة . نشرة رقم 

حمادي , خالد بدر وعادل عبد هللا الخفاجً 
( . تأثٌر 0117وطارق سالم سلٌم .)

إضافة الزنك على حاصل الحنطة والرز 
مجلة إباء  -المزروعٌن فً ترب كلسٌة 

 330 - 300( : 3) 7 -لألبحاث الزراعٌة 
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The Effect of Organic and Nitrogen Fertilizers on Yield and Its 

Component of Rice Variety Amber 33 (Oryza sativa L.) . 
 

R. A. H. Jassim 

Coll. of Agri. / Muthanna univ. 

Abstract 
A field experiment is conducted at Al – Mishkhab rice research station in 

Al – Najaf Governorate during summer seasons 2013 and 2014 to study the 

effects of organic matter and the chemical N fertilizer to reduce chemical N 

fertilizer and determine the best dose for both fertilizers to give the best  grain 
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yield  and growth of rice (Oryza sativa L.) Amber 33 variety . Treatments 

include four level of organic matter ( 0 , 5 , 10 , 15 ) ton .h
-1

 at sub plots and 

three levels of nitrogen fertilizer ( 0 , 50 , 100 ) kg .N . h
-1

 at main plot . split is 

conducted with three replicates . The following results are obtained:  
  
1- Superiority of  nitrogen at 100 kg .N h

-1
 in grain yield ( 5480 , 5320 ) kg h

-1
 

and the weight of 1000 grain ( 20.2 , 20.1 ) gm. and the number of grain per 

spike ( 170 , 159 ) and the number of spike in M
2
 ( 349 , 326 ) and the biological 

yield ( 5926 , 5041 ) kg h
-1

 and spike length in the second season 26.2 cm and 

plant height ( 143 , 135 ) cm as compared with control treatment for both 

seasons. 

2- The organic matter at 15 ton h
-1

 treatment  has significant effect on the plant 

height ( 129 , 133 ) cm and the length of spike ( 26.4 , 26.6 ) cm and biological 

yield ( 5655 , 5584 ) kg h
-1

  and grain yield ( 5072 , 5436 ) kg h
-1

  and the 

number of spike in M
2
 ( 322 , 362 ) as compared with control treatment of both 

seasons.  

3- The interaction between levels of organic matter & levels of nitrogen 

application is affected significantly in grain yield ,  the number of spike and the 

plant height at 15 ton .h
-1

 and 100 kg .N.h
-1

 of both seasons .  
 

Keywords : Organic and Nitrogen Fertilizers , Rice 


