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أستجابة أصناف خمتلفة من تأثري مستويات خمتلفة من السماد العضوي والكيمياوي يف 
.oryza sativa Lالرز 

محمد سعید حرانعلي سالم حسین       
الجامعة التقنیة الجنوبیة/المعھد التقني/ الشطرة 

E.mail : haran_mohammed@yahoo.com

15/10/2015تاریخ قبول النشر:27/4/2017تاریخ استالم البحث :

الخالصة
- 2013نفذت تجربة حقلیة في احد حقول المزارعین في قضاء الشطرة خالل الموسم الصیفي 

4والبركة والیاسمین1(اباءoryza sativaاصناف من الرز ةبھدف دراسة استجابة ست2014
.والكیمیاوي) لخمسة مستویات من السماد العضوي33وفرات وعنبر،وبحوث

الستة أختلفت معنویا فیما بینھا بالصفات المدروسة. أذ تفوق الصنف أظھرت نتائج الدراسة أن االصناف 
39.30) یومیا ومساحة ورقة العلم (115.26تزھیر(%50أباء في متوسط عدد االیام من الزراعة حتى 

في 33حبة) في حین تفوق الصنف عنبر149.30سم) وعدد الحبوب بالدالیا (30.24) وطول الدالیا (2سم
یوم) وارتفاع النبات 33.50حتى النضج الفسیولوجي (% تزھیر50متوسط عدد االیام من 

) والحاصل 1-.ھـمیكاغرام4.04ب (غم) وحاصل الحبو21.73سم) ووزن ألف حبة(116.60(
%).43.58) ودلیل الحصاد(1-.ھـمیكاغرام9.26البایولوجي(

%من 33طن من السماد العضوي مع 3وھي مزج F5,F4)F4یینالمستوتفوقكما أشارت النتائج الى 
) في %من التوصیة السمادیة33طن من السماد العضوي مع 4وھي مزج F5التوصیة السمادیة اما 

معنویا على المستویات االخرى واعطى F5، كما تفوق المستوى السمادي الصفات المدروسةجمیع
)ودلیل 1-.ھـمیكاغرام9.14) والحاصل البایولوجي (1-.ھـمیكاغرام3.92(اعلى معدل لحاصل الحبوب

%).42.92الحصاد (
نتائج الى تفوق أشارت التداخل االصناف ومستویات السماد العضوي والكیمیاوي في كل الصفات و

حاصل الحبوب والحاصل البایولوجي ودلیل في F5,F4) المسمد بمستوى السماد 33الصنف (عنبر
فقد F5,F4) المسمد بالمستوى 1أما الصنف (أباءالحصاد وعدد الحبوب في الدالیا وارتفاع النبات.

% تزھیر وكذلك طول الدالیا 50اعطى اعلى معدل وتفوق معنویا في صفة عدد االیام من الزراعة حتى 
وھذا یدل على امكانیة زیادة الحاصل ومكوناتھ بتقلیل التسمید الكیمیائي الى الثلث ومساحة ورقة العلم

باضافة المادة العضویة.
ناف مختلفة من الرز.الكلمات المفتاحیة : سماد عضوي وكیمیاوي ، اص

املقدمة
أحد المحاصیل L.Oryza sativaیعد الرز

المرتبة الثانیة من الذي یحتلالمھمة الستراتیجیة 
حیث االھمیة والمرتبة الثالثة من حیث المساحة 
المزروعة بعد محصول الحنطة والشعیر. 

وتتركز زراعتھ في المنطقة الوسطى.
أن رفع القدرة االنتاجیة للحاصالت الزراعیة 
كان والیزال الھدف االول للزراعة الحدیثة في 
العالم وعلیھ فقد عرج مربوا النبات والبیئیون 

مشاریع ومختصو التقنیة الحیاتیة الى تكریس 
بحوثھم لرفع القدرة االنتاجیة للمزروعات 
متوخین في ذلك سد الطلب المتزاید على الغذاء 

وعلیھ كان البد من قا لمفھوم االمن الغذائي.تحقی

االھتمام بھذا المحصول حیث استنبطت في 
الفترة االخیرة مجموعة من االصناف وھذا 
یتطلب دراستھا تحت الظروف البیئیة المختلفة 
والسائدة في المنطقة وتحدید أفضل الممارسات 
الحقلیة لھا بھدف الوصول الى اقصى انتاجیة 

القدرة االنتاجیة ألي صنف مھما كان الن ممكنة
فأنھ یتوقف على عملیات خدمة المحصول 

. فقد اشارت العدید من )1993(الیونس،
الدراسات الى اختالف االصناف فیما بینھا في 

المدروسة، فقد ذكرالنباتیةالصفات
Laghari)الى اختالف 2007واخرون (

االصناف المدروسة في بعض صفات النمو 
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Fagad and Deكوناتھ واشاروالحاصل وم
Datta)1998 الى تباین االصناف فیما بینھا (

في في كل من صفة طول الدالیا وعدد الحبوب 
الدالیا ووزن االلف حبة والنسبة المئویة للعقم 

Ustimenko. وتوصلوصفة حاصل الحبوب
) الى ان االصناف التي 2003واخرون(

فت بالصفات المدروسة قد اختلمتاستخد
Nanging)جمیعھا حیث تفوق الصنف 

معنویا في صفات النمو والحاصل (57161
6.30حیث اعطى اعلى حاصل بلغ ومكوناتھ
مقارنة بالصنفین 1-..ھـمیكاغرام

IR60819وRP2235.
) الى وجود 2001(وتوصل مھدي واخرون

فروقات معنویھ بین اصناف الرز في جمیع 
ة كمتوسط لثالث مواسم وقد الصفات المدروس

) اعلى حاصل 6حقق الصنف المنتخب (تربیة
للتسمید كانكما 1-.ھـمیكاغرام4.91حبوب بلغ 

دور مھم في زیادة امداد وتوازن العناصر 
الغذائیة الضروریة والتي تؤدي الى زیادة نمو 

حیث اكد ،الزراعیةوانتاج المحاصیل 
Peltonen)2003 على زیادة حاصل المادة (

الجافة لمحصول الرز كما ان لالسمدة العضویة 
تقلیل من تلوث المیاه السطحیة الدور مھم في 

والجوفیة. كما انھا تقلل من التلوث الناتج من 
استعمال وتصنیع المبیدات كما ان استخدام 
االسمدة العضویة تحد من استھالك كمیات 

افة الى ذلك فأن ضخمة من المیاه والطاقة باالض
االسمدة العضویة تزید من خصوبة التربة 
وتنوعھا البایولوجي وزیادة احتفاظھا بالرطوبة 
والعناصر الغذائیة وعلى ھذا االساس فأن 

مدى استجابة أصناف معرفة البحث یھدف الى 
الرز الى مستویات مختلفة من السماد العضوي 

والكیمیاوي.
ق العملائاملواد وطر
ربة في احدى حقول زراعة الرز في نفذت التج

قضاء الشطرة محافظة ذي قار خالل الموسم 
دراسة تاثیر بھدف 2014-2013الصیفي 
(المخلفات النباتیة) االسمدة العضویة اضافة 

في المنتجة في مركز ذي قار لالسمدة العضویة 
وفي نمو للعناصر الرئیسیة درجة تجھیزھا 

االسمدة الكیمیاویة وحاصل الرز بوجود 
% ومدى تأثیر ذلك على 33الموصى بھا بنسة 

القدرة االنتاجیة لستة اصناف من الرز، وطبقت 

Splitالتجربة وفقا لتصمیم االلواح المنشقة 
plot Desgn.

حرثت االرض الخاصة بالتجربة حراثتین 
تین وتم تنعیمھا وتسویتھا ثم قسمت الى دمتعام

كتاف بعرض مترمكررات والواح وعملت اال
بین االلواح وكذلك بین المكررات وقد واحد

متر مربع 15كانت مساحة الوحدة التجریبیة 
بالمستویات وتم اضافة السماد العضوي للتجربة 

على اساس التجربة والمحسوبة في المقترحة 
عدة بالدونم الواحد وتم خلطھا مع التربة

، 1-.دونممیكاغرام1مستویات ھي 
، 1-.دونممیكاغرام3، 1-.دونممیكاغرام2
أضافة الى معاملة المقارنة 1-.دونممیكاغرام4

السماد الكیمیاوي كامل والتي استخدم فیھا 
على 1-.ھكتارPكغم100بكمیة الموصى بھ 

% 21ھیئة سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثي (
p كغم 120) وKعلى ھیئة كبریتات 1-. ھكتار

اعة. أما السماد مع الزر(K%41)البوتاسیوم 
كغم 280النایتروجیني فقد أضیف بكمیة 

Nعلى ھیئة سماد الیوریا 1-.ھكتار(N%46)
وعلى دفعتین أحداھما مع الزراعة والثانیة بعد 

وكانت معامالت التجربة كما شھر من االنبات،
یلي:
F1 :) السماد الكیمیاوي الموصى بھالمقارنة(
F2 :1من 33سماد عضوي + میكاغرام %

السماد الكیمیاوي 
F3 :2من 33سماد عضوي + میكاغرام %

السماد الكیمیاوي 
F4 :3من 33سماد عضوي + میكاغرام %

السماد الكیمیاوي 
F5 :4من 33سماد عضوي + میكاغرام %

السماد الكیمیاوي 
ز ھي لستة اصناف من الرزرعت البذور

وبحوث وفرات 4والبركة والیاسمین1(أباء
التي تم الحصول علیھا من محطة )33وعنبر

في 25/6/2013بتأریخ ابحاث المشخاب 
سم بعد تنقیع 18سطور والمسافة بین االسطر 

ساعة واستمرت عملیة 48البذور وتكمیرھا لمدة 
اي 24/7الري والبزل لكافة المعامالت لغایة 

یوم من الزراعة وبعد ذلك تم تطبیق 29بعد 
عملیة الري المستمر (الغمر) وحسب المعامالت 
المذكورة. أجري التحلیل الكیمیاوي والفیزیاوي 

) یوضح 1لتربة الحقل قبل الزراعة والجدول(
.الكیمیائیة والفیزیائیةالصفاتبعض 
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) الصفات الكیمیاویة والفیزیاویة لتربة التجربة1جدول(
القیمةتربةصفات الت
7.4تفاعل التربة1
1- دیسي سیمیز.مECe2.46التوصیل الكھربائي 2

1-غم.كغم0.160النتروجین الكلي3

1-ملغم .كغم 6.05الفسفور الجاھز 4

1-غم.كغم0.026البوتاسیوم الجاھز 5

1-غم.كغم تربة278الرمل6

1- غم.كغم تربة375.4الغرین7

1- غم.كغم تربة346.6الطین8

مزیجیة غرینیةالنسجة9
10O.M4.81-غم.كغم

11Ca3.13- مول.م

12Mg0.33- مول.م

13Na0.83- مول.م

14K0.93- مول.م

15Cl2.93- مول.م

16HCO32.13- مول.م

17SO40.43- مول.م

القیاس بعجینة التربة المشبعة*

:نباتیة المقاسةالصفات ال
صفات النمو/أوال

% تزھیر 50عدد االیام من الزراعة وحتى -1
حسبت على اساس عدد االیام الالزمة لتزھیر 

% من نباتات الوحدة التجریبیة وھو خروج 50
كامل الدالیا ومن خالل المشاھدة والمتابعة.

% تزھیر حتى النضج: 50من عدد االیام-2
% تسنبل وحتى النضج 50حسب عدد االیام من 

النھائي اي تحول كامل النباتات الى اللون 
االصفر.

ارتفاع النبات (سم): حسب كمتوسط لعشرة -3
نباتات بشكل عشوائي من مستوى سطح التربة 

الى قاعدة الدالیا ولكل وحدة تجریبیة.
بأستخدامحسبت): 2مساحة ورقة العلم(سم-4

-:المعادلة التالیة
) كمتوسط 0.74× عرضھا ×(طول الورقة 

لعشرة نباتات اختیرت عشوائیا من كل وحدة 
.)1997، كما اوضح جدوع(تجریبیة

طول الدالیا (سم) حسب كمتوسط لطول -5
لعشرة دالیات اختیرت عشوائیا من كل وحدة 

تجریبیة.

:/ الحاصل ومكوناتھثانیا
الحبوب/دالیا: حسبت كمتوسط لعدد عدد -1

حبوب عشر سنابل اخذت من المساحة 
المحصورة من كل وحدة تجریبیة.

1000حبة(غم) أذ تم حساب 1000وزن -2
حبة من كل وحدة تجریبیة ثم وزنت عند رطوبة 

14.%
: حسب من 1- .ھـمیكاغرامحاصل الحبوب -3

وزن حاصل المساحة المحصودة من كل وحدة 
1-.ھـمیكاغرامتجریبیة وحول بعد ذلك الى 

%.14وعلى اساس رطوبة 
حسب من : و1- .ھـمیكاغرامالحاصل الحیوي -4

وزن النباتات الكلیة للمساحة المحصودة من كل 
وحدة تجریبیة بعد فصل الحبوب من النباتات 

على اساس 1-.ھـمیكاغراموحول بعد ذلك الى 
%.14رطوبة 

دلیل الحصاد%:تم احتساب لكل وحدة -5
تجریبیة من حاصل الحبوب والحاصل الحیوي 

من المساحة المحصودة وفقا للمعادلة التالیة:
100×1-.ھـمیكاغرامحاصل الحبوب 

1-.ھـمیكاغرامالحاصل الحیوي 
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التحلیل االحصائي:
بعد جمع وتبویب البیانات للصفات المدروسة 
كافة حللت البیانات طبقا لطریقة تحلیل التباین 
السلوب االلواح المنشقة وذلك بأستعمال التحلیل 
االحصائي وقورنت متوسطات المعامالت 

تحت احتمال L.S.Dأقل فرق معنوي بحساب 
).1980(الراوي وخلف هللا،0.05

النتائج واملناقشة
صفات النمو:/اوال

ومستویات السماد العضوي تأثیراالصناف
في صفة عدد االیام بینھاوالتداخل والكیمیاوي 

:% تزھیر50من الزراعة حتى 
) 2أذ أوضحت نتائج التحلیل االحصائي جدول (

وجود فروقات معنویة بین المعامالت في صفة 
% تزھیر حیث 50عدد االیام من الزراعة حتى 

اعلى معدل F5,F4اعطت المعاملة السمادیة 
% تزھیر 50في عدد االیام من الزراعة حتى 

وتفوقت معنویا على المعامالت السمادیة 
اقل F2ة السمادیة االخرى واعطت المعامل

% 50معدل في عدد االیام من الزراعة حتى 

تزھیر في حین لم یظھر اي فرق معنوي بین 
بالنسبة لھذه الصفة.F5,F4المعاملتین 

نفسھ الى وجود فروقات كما یشیر الجدول 
معنویة بین االصناف نتیجة تأثیر من الزراعة 

1حیث اعطى الصنف أباء% تزھیر50حتى 
یوم وتفوق 115.26اعلى معدل لعدد االیام بلغ 

معنویا على االصناف االخرى في حین اعطى 
اقل معدل لھذه الصفة وبلغ 1الصنف بحوث

یوم محققا نسبة انخفاض تقدر بـ 76.40
. كما تشیر 1قیاسا بالصنف أباء33.71%

) الى وجود تداخل معنوي بین 2بیانات الجدول (
والكیمیاوي ویات السماد العضوي مست

F5واالصناف حیث اعطى المستوى السمادي 
اعلى معدل لصفة عدد االیام 1مع الصنف أباء

% تزھیر وتفوقت معنویا 50من الزراعة حتى 
في حین اعطت على المعامالت االخرى 

اقل 1مع الصنف بحوثF2المعاملة السمادیة 
ویعود السبب في ذلك الى معدل لھذه الصفة.

والى استخدام 1الصفة الوراثیة للصنف بحوث
والتي ساھمت F2كمیة اقل من السماد العضوي

% تزھیر. 50في انخفاض الفترة الزمنیة حتى 

في عدد االیام من بینھاوالتداخل والكیمیاوي) تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي2جدول(
% تزھیر50الزراعة حتى 

االسمدة
متوسط F1F2F3F4F5االصناف

االصناف
1114.67112.33115.33116.67117.33115.26أباء

99.3398.97100.67101.33102.00100.46البركة
485.6784.3386.3387.6788.3386.46الیاسمین
175.3372.6776.3378.6779.0076.40بحوث
114.00112.67114.33115.67116.00114.53فرات

33113.33111.67113.67114.67114.67113.53عنبر
100.3898.77101.11102.39102.88متوسط التسمید

0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى
مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف

0.631.221.25

تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 
في عدد االیام من بینھاوالتداخل والكیمیاوي 

% تزھیر الى النضج الفسیولوجي:50
) تاثیر معنوي 3أظھر التحلیل االحصائي جدول(

% تزھیر الى 50لالصناف في عدد االیام من 
النضج الفسیولوجي حیث اعطى الصنف 

فوق معنویا اعلى معدل لعدد االیام وت33عنبر
على المعامالت االخرى وبزیادة نسبیة مقدارھا 

الذي 4% قیاسا بالصنف الیاسمین41.05
كما ظھرت 23.75اعطى اقل معدل لعدد االیام 

فروقات معنویة بین االصناف االخرى. كما 
یشیر نفس الجدول الى وجود فروقات معنویة 
بین المعامالت السمادیة حیث اعطت المعاملة 

اعلى معدل لعدد االیام ولم تختلف F5السمادیة
وتفوقتا معنویا F4معنویا مع المعاملة السمادیة 

على المعامالت االخرى في حین اعطت 
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اقل معدل لعدد االیام كما F2المعاملة السمادیة 
ظھر تداخل معنوي بین مستویات السماد 

واالصناف حیث تفوق والكیمیاوي العضوي 
F5مع المعاملة السمادیة 33الصنف عنبر

معنویا على المعامالت االخرى في حین اعطى 
ل قاF2مع المعاملة السمادیة 4الصنف یاسمین

ویعود السبب ،یوم21.50معدل لعدد االیام بلغ 
في انخفاض الفترة الزمنیة للنضج الفسیولوجي 

السماد الى طبیعة الصفة الوراثیة والى كمیة
وھذا یتفق معالعضوي المستخدم في المعاملة 
Bhuiyanما حصل علیھ كل من

واخرونCastillo) و2004واخرون(
)2005(.

االصناف ومستویات السماد العضويتأثیر 
في ارتفاع النبات:بینھاوالتداخل والكیمیاوي

) الى وجود تأثیر معنوي 4تشیر بیانات الجدول(
لالصناف والسماد العضوي في صفة ارتفاع 
النبات(سم) حیث اظھرت االصناف اختالف 

33معنوي في ھذه الصفة واعطى الصنف عنبر
اعلى معدل لھذه الصفة وتفوق معنویا على 

االصناف االخرى وبزیادة نسبیة مقدارھا 
الذي اعطى 4قیاسا بصنف الیاسمین54.43%

ویعود ذلك للصفات اقل معدل لھذه الصفة 
حیث انھا تلعب دور كبیر في الوراثیة للصنف

ارتفاع النبات اضافة الى مستوى السماد 
، العضوي ونسبة النتروجین الموجود في السماد

كما اظھرت البیانات في نفس الجدول تفوق 
امالت االخرى على المعF4المعاملة السمادیة 

F5ولم تختلف معنویا مع المعاملة السمادیة 
والتي بدورھا تفوقت معنویا على المعامالت 

F2االخرى في حین اعطت المعاملة السمادیة 
اقل معدل لھذه الصفة وبنسبة انخفاض تقدر 

، كما F4قیاسا بالمعاملة السمادیة %6.07بـ
ظھر تداخل معنوي بین االصناف ومستویات 

حیث اعطى والكیمیاوي د العضوي السما
F5,F4مع المعاملة السمادیة 33الصنف عنبر

اعلى معدل الرتفاع النبات في حین اعطى 
اقل F2مع المعاملة السمادیة 4الصنف الیاسمین

ذه الصفة.معدل لھ

والكیمیاوي والتداخل بینھا في عدد االیام من ) تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 3جدول(
% تزھیر الى النضج الفسیولوجي50

االسمدة
F1F2F3F4F5االصناف

متوسط 
االصناف

130.6529.2531.2532.6032.9531.34أباء
28.4527.2528.8529.6529.9528.83البركة
423.7021.5023.9024.7524.9023.75الیاسمین
126.4525.6527.2528.9529.2527.51بحوث
31.6530.2531.8532.7532.9531.89فرات
3332.6031.5033.2034.9535.2533.50عنبر

28.9127.5629.3830.6030.87متوسط التسمید
0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى

السمادمستویات ×االصناف مستویات السماداالصناف
1.121.191.56
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والتداخل والكیمیاوي ) تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 4جدول(
في ارتفاع النبات(سم)بینھا

االسمدة
F1F2F3F4F5االصناف

متوسط 
االصناف

1113.60109.95114.85116.45116.45114.26أباء
109.20107.45111.66115.33114.85111.69البركة
473.3571.9574.3578.9578.9075.5الیاسمین
1111.40109.20112.30114.65113.35112.18بحوث
113.16110.25115.16117.65117.30114.68فرات
33115.40113.50114.75119.60119.75116.60عنبر

106.01103.71107.17110.42110.06متوسط التسمید
0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
1.161.251.86

تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 
في مساحة ورقة بینھاوالتداخل والكیمیاوي 

العلم:
التحلیل  االحصائي المبینة في أظھرت نتائج

) وجود فروقات معنویة لالصناف 5جدول (
والسماد العضوي في مساحة ورقة العلم. حیث 

معنویا على االصناف 1تفوق الصنف أباء
االخرى ضمن التجربة واعطى اعلى معدل 

في حین اعطى 2سم39.30لمساحة ورقة العلم 
اقل معدل لھذه الصفة بلغ 4الصنف الیاسمین

، %28.98تقدر بـوبنسبة انخفاض 2سم27.91
كما اظھرت النتائج تفوق السماد العضوي 

واعطاؤھا F4للمعاملة السمادیة والكیمیاوي 
اعلى معدل لمساحة ورقة العلم بلغت 

ولم تختلف معنویا عن المعاملة 2سم36.68
وھاتین المعاملتین تفوقتا معنویا F5السمادیة 

الخرى. في حین على المعامالت السمادیة ا
اقل معدل لھذه F2اعطت المعاملة السمادیة 

وبنسبة انخفاض بلغت 2سم32.79الصفة بلغ 
10.60%.

تداخل معنوي لھذه الصفة حیث كما یوجد 
مع الصف F5,F4تفوقت المعاملة السمادیة 

معنویا على المعامالت االخرى. واعطت 1أباء
اقل 4مع الصنف الیاسمینF2المعاملة السمادیة 

وبنسبة انخفاض 2سم25.15معدل لھذه الصفة 
، والسبب في ذلك یعود بالدرجة % 40تقدر بـ

االولى الى كمیة السماد العضوي المستخدم في 
المعاملة باالضافة الى اسباب اخرى منھا طبیعة 

وھذا یتفق مع الصنف المزروع وغیرھا 
).Datta)1998وFagadeماتوصل ألیھ

في مساحة ورقة بینھاوالتداخل والكیمیاوي ) تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 5جدول(
)2العلم(سم

االسمدة
متوسط F1F2F3F4F5االصناف

االصناف
138.6035.3639.2041.9241.4239.30أباء

34.3633.3935.4236.9237.1935.45البركة
427.3225.1528.3229.6529.1427.91الیاسمین
135.2134.1936.2537.9037.6536.24بحوث
34.3633.2534.9035.3635.2334.62فرات
3336.3235.4036.2638.3337.1936.53عنبر

34.3632.7935.0536.6836.30متوسط التسمید
0.05مستوىاقل فرق معنوي تحت 

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
1.501.201.88
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تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي -5
في طول الدالیا:بینھاوالتداخل والكیمیاوي 

) وجود 6أشارت النتائج المبینة في الجدول(
في صفة طول فروقات معنویة بین االصناف 

معنویا 1الدالیا (سم) حیث تفوق الصنف أباء
على االصناف االخرى واعطى اعلى معدل 

سم وبزیادة نسبیة 30.24لھذه الصفة بلغ 
4% مقارنة بصنف الیاسمین20.38مقدارھا 

الذي اعطى اقل معدل لھذه الصفة بلغ 
، كما تفوقت المعاملة السمادیة سم25.12
F5,F4ت السمادیة معنویا على المعامال

اعلى معدل لھذه F4االخرى واعطت المعاملة 

بالمعاملة السمادیة مقارنة سم 29.97الصفة بلغ 
F2 والذي اعطت اقل معدل لھذه الصفة الصفة
سم، ومن الجدول نفسھ یالحظ وجود 26.70بلغ 

اختالف معنوي وتداخل بین المعامالت السمادیة 
ملة واالصناف في ھذه الصفة حیث اعطت المعا

اعلى معدل لھذه 1أباءمع الصنف F4السمادیة 
سم مقارنة بالمعاملة السمادیة 31.95الصفة بلغ 

F2الذي اعطت اقل معدل 4مع الصنف یاسمین
سم وتتفق ھذه النتائج مع 23.13لطول الدالیا 

).Datta)1998وFagadeألیھماتوصل 

في طول الدالیا(سم)بینھاوالتداخل والكیمیاوي ) تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 6جدول(
االسمدة
F1F2F3F4F5االصناف

متوسط 
االصناف

129.2728.1430.2531.9531.6230.24أباء
28.2327.8529.1430.3030.4529.20البركة
424.6023.1325.7226.1426.0525.12الیاسمین
127.5026.1428.1329.2529.8528.17بحوث
28.6727.3529.5530.6030.2729.28فرات
3328.4227.6029.1431.5431.1329.56عنبر

27.7826.7028.6529.9729.89متوسط التسمید
0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
0.260.460.52

ثانیا:الحاصل ومكوناتھ
تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 

في عدد حبوب بینھاوالتداخل والكیمیاوي 
الدالیا:
االصناف معنویا فیما بینھا في صفة أختلفت

) حیث تفوق 7عدد الحبوب للدالیا جدول(
معنویا على االصناف االخرى 1الصنف أباء

في ھذه الصفة واعطى اعلى معدل بلغ 
% 15.35وبزیادة نسبیة مقدارھا حبة 149.16

الذي اعطى اقل 4مقارنة بالصنف الیاسمین
نسبة . اما بالحبة129.30بلغ معدل لھذه الصفة 

لمستویات السماد العضوي فھي االخرى لھا 
تاثیر معنوي على ھذه الصفة حیث اعطت 

اعلى معدل لھذه F5,F4المعاملة السمادیة 
الصفة وتفوقتا معنویا على المعامالت االخرى. 

اقل F2في دورھا اعطت المعاملة السمادیة 
واتفقت ھذه حبة136.92معدل لھذه الصفة بلغ 

Ustimenkoه كل منالنتیجة مع ماذكر
)، كما ظھر تداخل معنوي بین 2003وأخرون(

االصناف والمعامالت السمادیة المستخدمة حیث 
تفوقت مجموعة من التولیفات معنویا على 
التولیفات االخرى واعطت تولیفة الصنف 

اعلى معدل F5مع المعاملة السمادیة 33عنبر
وتتفق ھذه النتائج حبة153.33لھذه الصفة بلغ 

).Datta)1998وFagadeع نتائج كل منم
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عدد ببینھاوالتداخل والكیمیاوي ) تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 7جدول(
ةالدالیفي الحبوب 

االسمدة
F1F2F3F4F5االصناف

متوسط 
االصناف

1148.33145.44149.89150.33151.83149.16أباء
140.35135.66146.33147.44148.33143.62البركة
4128.60126.83129.33130.33131.44129.30الیاسمین
1138.60135.33139.86141.60141.35139.30بحوث
143.35138.66145.33147.33147.66144.46فرات
33142.33139.60147.83152.66153.33147.15عنبر

140.26136.92143.09144.94145.65متوسط التسمید
0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
1.972.242.95

تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 
في صفة وزن بینھاوالتداخل والكیمیاوي 

:حبة1000
اشارت نتائج التحلیل االحصائي المبینة في 

) الى اختالف االصناف فیما بینھا 8جدول(
حبة، 1000معنویا تأثیرھا على متوسط وزن 

اعلى متوسط لھذه 33حیث اعطى الصنف عنبر
غم وتفوق معنویا على 21.73الصفة بلغ 

االصناف االخرى في حین اعطى الصنف 
غم 18.73عدل لھذه الصفة اقل م4یاسمین

%. كما اظھرت 13.80وبنسبة انخفاض بلغت 
النتائج وجود فروقات معنویة لمستویات التسمید 

حبة حیث تفوقت 1000العضوي في معدل وزن 
معنویا على المعامالت F5,F4المعاملتین 

) وبزیادة نسبیة مقدارھا 8االخرى جدول(

%) على التوالي مقارنة 15.73و20.48(
التي اعطت اقل معدل لوزن F2ملة بالمعا

حبة، كما اظھر التداخل بین االصناف 1000
والسماد العضوي تأثیرا معنویا في معدل وزن 

مع 33ألف حبة حیث اعطى الصنف عنبر
اعلى معدل لھذه الصفة F5المستوى السمادي 

وتفوق معنویا على التولیفات االخرى ضمن 
بیعة أذ أن ھذه الصفة تتأثر بالطالتجربة. 

الوراثیة للصنف باالضافة الى عملیات خدمة 
ویأتي بمقدمتھا التسمید المستخدم المحصول 

كما" ونوعا" حیث أن الحبة التأخذ حاجتھا 
كاملة من المواد الغذائیة أذا كان ھناك نقص 
بالعناصر الغذائیة التي تصلھا عن طریق الجزء 

وتتفق ھذه النتائج مع ماتوصل الیھ الخضري 
Castillo)2005وأخرون.(

) تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي والكیمیاوي والتداخل بینھا في وزن 8جدول(
حبة(غم)1000

االسمدة
F1F2F3F4F5االصناف

متوسط 
االصناف

119.6519.3520.6622.3022.8520.96أباء
18.2517.6519.6020.8521.1419.49البركة
417.9516.3518.3820.3320.6518.73الیاسمین
117.7516.6518.2520.5420.8518.80بحوث
19.5719.6820.3321.8021.4520.56فرات
3319.8519.6220.6623.8524.7021.73عنبر

18.8318.2119.6421.6121.94متوسط التسمید
0.05تحت مستوىاقل فرق معنوي 

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
0.700.850.94
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السماد العضوي تأثیر االصناف ومستویات 
في حاصل الحبوب:بینھاوالتداخل والكیمیاوي 

) وجود فروقات معنویة 9النتائج جدول(أظھرت
في حاصل الحبوب نتیجة تأثیر االصناف حیث 
اثرت معنویا في حاصل الحبوب واعطى 

اعلى معدل لحاصل الحبوب 33الصنف عنبر
وبزیادة نسبیة مقدارھا 1-.ھـمیكاغرام4.04بلغ 

% مقارنة بصنف البركة الذي اعطى 22.42
مستویات اقل معدل لحاصل الحبوب كما اثرت 

السماد العضوي ھي االخرى معنویا في صفة 
F5حاصل الحبوب واعطت المعاملة السمادیة 

- .ھـمیكاغرام3.92اعلى معدل لحاصل الحبوب 

وتفوقت معنویا على المعامالت السمادیة 1

اقل معدل F2االخرى في حین اعطت المعاملة 
وبنسبة انخفاض بلغ 3.09لحاصل الحبوب بلغ 

النتائج بأن تأثیر التداخل % واظھرت21.17
كان معنویا بین االصناف ومستویات السماد 

مع 33العضوي ولوحظ بأن الصنف عنبر
اعطى اعلى معدل F5المستوى السمادي 

لحاصل الحبوب وتفوق معنویا على التولیفات 
% 67.27االخرى وبزیادة نسبیة مقدارھا 

مقارنة بالتولیفة لصنف البركة مع المستوى 
والذي اعطى اقل معدل لحاصل F2السمادي

. 1-.ھـمیكاغرام2.75الحبوب بلغ 

في حاصل الحبوب تأثیراالصناف ومستویات السماد العضوي والكیمیاوي والتداخل بینھا)9جدول(
1-میكاغرام.ھـ

االسمدة
F1F2F3F4F5االصناف

متوسط 
االصناف

13.272.933.803.883.923.56أباء
3.152.753.253.653.703.30البركة
43.353.093.503.703.723.46الیاسمین
13.203.053.453.603.653.39بحوث
3.463.283.693.933.953.66فرات
333.693.454.254.284.604.04عنبر

3.353.093.653.793.92متوسط التسمید
0.05فرق معنوي تحت مستوىاقل

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
0.250.180.29

من الزیادة في عدد الحبوب التفوق متأتياأن ھذ
حبة أضافة الى 1000بالدالیة وكذلك وزن 

الصفة الوراثیة للصنف قیاسا باالصناف
االخرى المستخدمة في التجربة وزیادة السماد 
العضوي المستخدم في ھذه المعاملة وھذا یتفق 

) الذین اشاروا الى 2006وأخرون(Sakalaمع 
تفوق الصنف عنبر مع المستویات السمادیة 

F5,F4 في كل من عدد الحبوب في الدالیا
حبة.1000ووزن 

تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي -4
في الحاصل بینھاوالتداخل لكیمیاوي وا

البایولوجي:

) بأن االصناف كان 10في الجدول(بینت النتائج 
لھا تأثیر معنوي في الحاصل البایولوجي 

اعلى 1وأباء33واعطى كل من الصنفین عنبر
معدل للحاصل البایولوجي وتفوق معنویا على 
االصناف االخرى وبزیادة نسبیة مقدارھا 

) على التوالي مقارنة %17.73و19.02(
الذي اعطى اقل معدل من 4بصنف الیاسمین

الحاصل البایولوجي.
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حاصل الفي بینھاوالتداخل والكیمیاوي )تأثیراالصناف ومستویات السماد العضوي 10جدول(
1-.ھـمیكاغرامبایولوجيال

االسمدة
متوسط F1F2F3F4F5االصناف

االصناف
18.658.159.569.709.759.16أباء

8.457.958.509.209.158.65البركة
47.657.207.858.108.147.78الیاسمین
18.207.508.258.508.608.21بحوث
8.408.209.109.209.248.82فرات
338.888.009.669.809.969.26عنبر

8.377.838.828.589.14متوسط التسمید
0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
0.420.320.64

كما أظھرت النتائج بأن السماد العضوي كان لھ 
تأثیر معنوي في الحاصل البایولوجي حیث 

معنویا على F5تفوق المستوى السمادي 
المستویات االخرى الداخلة في التجربة واعطى 

9.14اعلى معدل للحاصل البایولوجي بلغ(
) وبزیادة نسبیة 1-میكاغرام.ھـ

%) مقارنة بالمستوى السمادي 16.73مقدارھا(
F2 والذي اعطى اقل معدل للحاصل

%)، أن أختالف االصناف 7.83البایولوجي(
ف مستویات معنویا فیما بینھا وكذلك اختال

التسمید العضوي معنویا لصفة الحاصل 
البایولوجي أنعكس على التاخل بین االصناف 
ومستویات التسمید العضوي الذي اختلف معنویا 

) أذ تفوقت بعض 10كما موضح في الجدول(
التولیفات معنویا على التولیفات االخرى واعطى 

اعلى F5,F4مع المستویین 33الصنف عنبر
لبایولوجي في حین اعطى معدل للحاصل ا

اقل معدل F2مع المستوى 44الصنف یاسمین
للحاصل البایولوجي وتتفق ھذه النتائج مع 

).2004وأخرون(Bhuiyanماتوصل ألیھ 

صادتأثیراالصناف ومستویات السماد العضوي والكیمیاوي والتداخل بینھا في دلیل الح)11جدول(
االسمدة

متوسط F1F2F3F4F5االصناف
االصناف

138.2035.9539.7440.0040.2038.81أباء
37.2734.5938.2339.6740.8838.12البركة
443.7942.9144.5845.6745.7044.53الیاسمین
139.0240.6641.8142.3542.4441.25بحوث
41.1940.0040.5442.7142.7441.43فرات
3341.5543.1243.3944.2845.5843.58عنبر

40.1739.5341.3842.4442.9241.28متوسط التسمید
0.05اقل فرق معنوي تحت مستوى

مستویات السماد×االصناف مستویات السماداالصناف
0.620.450.85

تأثیر االصناف ومستویات السماد العضوي 
في دلیل الحصاد:بینھاوالتداخل والكیمیاوي 

) 11من خالل البیانات الموضحة في الجدول(
یتضح وجود تأثیر معنوي لالصناف في صفة 

4دلیل الحصاد حیث اعطى الصنف یاسمین
) وتفوق 44.53اعلى معدل لھذه الصفة بلغ (

ي حین اعطى معنویا على االصناف االخرى ف
صنف البركة اقل معدل لھذه الصفة بلغ 

). كما أن مستویات التسمید العضوي 38.12(
ھي االخرى كان لھا تأثیر معنوي لصفة دلیل 

اعلى F5الحصاد واعطت المعاملة السمادیة 
معدل لھذه الصفة وتفوقت معنویا على 
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المستویات االخرى وبزیادة نسبیة 
التي F2ملة ) مقارنة بالمعا8.57مقدارھا(

). 39.53اعطت اقل معدل في دلیل الحصاد(
كما اظھر التداخل بین االصناف ومستویات 

وجود فروقات والكیمیاوي التسمید العضوي 
معنویة بین التولیفات الداخلة في التجربة حیث 
تفوقت بعض التولیفات معنویا على التولیفات 
االخرى واعطت التولیفة المتكونة من المستوى 

اعلى معدل 4مع الصنف یاسمینF5السمادي 
) وقد یعود 45.70لصفة دلیل الحصاد وبلغ(

سبب تباین االصناف في دلیل الحصاد الى 
اختالفھما في قیمة الحاصل البایولوجي وحاصل 
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Effect on Response of Different Varieties of Rice (Oryza sativa L.)
to Different Levels of Organic and Chemical Fertilizey

Ali Salem Hussein Mohammed Saeed Haran
AL−Shatrah Technical Institute

Abstract
A field experiment is carried out in one of the rice fields in Al-Shatra

district during the summer season 2013-2014 to study the effect of response of
varieties of rice (Oryza sativa) (parents 1 , pond , jasmine 4, research , Firat and
ward 33) to five levels of mixed organic and chemical fertilizers.

Results of the study show that the six cultivars differed significantly
among the qualities studied. The superiority of class parents in the average
number of days from planting to 50% flowering (115.26 day) and an area of flag
leaf (39.30 cm2) and the length of Dahlia (30.24 cm) and the number of grains
Baldalia (149.30 pill) while outweigh class Ward 33 in the average number of
days from 50% flowering until physiological maturity (33.50 day) and plant
height (116.60 cm) and weight of thousand grain (21.73 g) and holds the grain
(4.04 mecagerm.h -1) and Winning bio (9.26 mecagerm.h -1) and harvest index
(43.58%).

The results show that the mixing 3 mecagerm.D-1 of the organic fertilizer
with 33% of the chemical fertilizer F4 and mixing of mecagerm.D-1 of the
organic fertilizer (F5) and the level gives the highest rate in holds grains (3.92
mecagerm.h -1) and Bioloyical yeild (9.14 mecagerm.h -1) and harvest index
(42.92 %) as compared with the other level of the treatment.

The results show that treatment of (ward 33) with F5, F4 treatment gave
the highest quotient of grain and winning biological and harvest index and the
number of grains in the Dahlia and plant height.

Tnteration of spannt gives F5& F4 treatments the highest rate and the
superiority of moral character in the number of days from planting to 50%
flowering, as well as the length of Dahlia and space science paper.

Keywords : Different Varieties of Rice , Organic and Chemical
Fertilizey


