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( في نمو وحاصل Effective Microorganisms) EMتأثير رش المخصب الحيوي

 صنفين من الرز

 

 ضوية جلوب مراد 

 المسيب /المعهد التقني  

 الخالصة :

، في حقل قسم االنتاج النباتي/ الكلية التقنية المسيب / محافظة بابل  6010اجريت تجربة حقلية خالل الموسم        

ف دراسة تأثير مستويات مختلفة من المخصب الحيوي في نمو وحاصل صنفين من الرز . طبقت في تربة مزيجة بهد

، ياسمين(  33-التجربة باتباع تصميم القطاعات الكاملة المعشاة بترتيب االلواح المنشقة ، شغلت االصناف )عنبر

لتر ماء( االلواح ³/100سم 600 ، 100،  600،  0االلواح الرئيسية بينما شغلت مستويات تراكيز المخصب الحيوي )

 33-الثانوية. اظهرت النتائج وجود فروقات معنوية بين الصفات المدروسة لصنفي الرز ، فقد اعطى الصنف عنبر

حبة ودليل الحصاد ، في حين اعطى  1000اعلى ارتفاع للنبات ومساحة ورقة العلم وعدد الحبوب/دالية ووزن 

وحاصل الحبوب الكلي والحاصل البيولوجي ، رافق زيادة مستويات  ²لفعالة/ مالصنف ياسمين اعلى عدد للتفرعات ا

سم  116.1لتر ماء زيادة في معدالت الصفات المدروسة والتي بلغت  ³/100سم 600تركيز المخصب الحيوي الى 

حبة   635.31،  ²فرعا  لعدد الفروع الفعالة/م 311.11لمساحة ورقة العلم ،   ²سم 64.16لصفة ارتفاع النبات  ، 

طن/هـ  للحاصل  16.1طن/هـ للحاصل الكلي ،  3.15حبة ،  1000غم  لوزن  61.15لعدد الحبوب/دالية ، 

االفضل في  ³سم 600% بالنسبة لدليل الحصاد ، في حين كانت التوليفة صنف ياسمين وتركيز 15.1البيولوجي ، و 

اضافة المخصب الحيوي يمكن ان يحسن صفات النمو اعطائها اعلى المعدالت للصفات اعاله. ويمكن استنتاج ان 

 لتر ماء . 3/3سم600لصنفي الرز المدروسة ولمستوى 

 

EFFECT OF SPRAYING EFFECTIVE MICROORGANISMS IN GROWTH 

AND YIELD OF TWO RICE CULTIVARS 

 

Thawiya Chaloob Murad 

 

ABSTRACT : 

Field experiment were conducted during 2010 season in plant production department 

field/Technical College-Almussiab/Babylon province, in loam soil using RCBD in split 

plot design with three replications, the caltivars Amber-33 and Yassamin  in main plots, 

while  EM  level( 0 , 200 , 400 , and 600 cm³/100L water) in sub plots. The results 

showed there were significant differences among the characteristic studies , the Amber-

33 cultivar gave the highest average of plant high, flag leaf area, and grain 

number/panicle , weight of 1000 grain , harvest index , while yassamin cultivar gave the 

highest average of active tillers/m², total grain yield, and the biological yield. The results 

also showed that the increasing biofertilizer concentration caused significant increase in 

all characteristics studies, the 600 cm³ gave 112.1cm to plant hiegh , 29.46 cm² to flag 

leaf area  , 314.41 tillers  to No. of tillers , 235.71 grain  to No. of grains/inflorences , 

24.45gm  to weight of 1000 grain , 7.45 ton/h  to total yield grain , 16.4 ton/h to  
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biological yield ,  and 45.4% to harvesting index , the yassamin cultivar with 600 cm³ 

bio-fertilizergave gave the highest average of characteristics. 

 

 : المقدمة

 مدن المحاصديل الحبوبيدة المهمدة عالميدا هلكوندا الغدئاء الرئيسدي لحدوالي  .Oryza sativa Lيعدد محصدول الدرز      

مليددون طددن مددن السددماد  10العددالم ، معظمهددم فددي اسدديا ، ويتطلددب انتدداج هددئا المحصددول مددا يقددارب % مددن سددكان 50

النتروجيني فدي كدل سدنا تضداف هدئه الكميدة علدى شدكل يوريدا ، إض فصدبحت إضدافتا فدي العقدود االخيدره مشدكلا بي يدة 

ه  في التسميد تقلل من التلدوث البي دي ، بسبب تلوث الماء والهواء والتربة ، لئا ال بد من اللجوء الى طرق وتقانات جديد

ومن هئه التقانات استعمال المخصبات الحيوية وخاصة األحياء كالبكتريا التي لها فلقدره على تثبيت النتدروجين الجدوي 

 ( .,Raiman et al,  2007، وبالتالي تقليل إضافة االسمده الكيميائية إلى التربة مما يؤدي إلدى تقليدل التلدوث البي دي )

خدالل دورة  1¯.هـNكغم  35تساهم األحياء المثبتا للنتروجين الموجود في المحيط الحيوي للنباتات بتثبيتا عند إضافة 

( ، إض إن البكتريددا فلمثبتددا للنتددروجين تكددون لهددا عالقددة تعدداي  Irissarri and Hurek,2001حيدداة محصددول الددرز)

هئا لا دور كبير في تثبيت النتدروجين الجدوي داخدل النبدات ،  طبيعية بالقرب من محيط الجئور لنباتات الرز ووجودها

( اض ان لهددئه األحيدداء الحيويددة تددأثيرا  Rhizobiumو  Bacillusو  Alcatigenesومددن االمثلددا علددى تلددي البكتريددا ) 

صدادية مهماه في محيط الجئور للنباتات ومن بينها نبات الرز. وتكمدن فهميتهدا فدي زيدادة نمدو وحاصدل المحاصديل االقت

المختلفة إضافة إلدى الدرز وضلدي مدن خدالل زيدادة عمليدة التمثيدل الكربدوني وزيدادة فعاليدة المدواد الحيويدة كالهرموندات 

 .( ,Higa 2009واالنزيمات الطبيعية والسيطرة على اامراض والتعجيل بتحطيم المواد اللكنينية في التربة )

الحيويدة المصدنعا  فدي زيدادة نمدو وحاصدل المحاصديل والعمدل علدى فكدت العديد من األبحاث فهمية المخصبات        

لدئا جداءت هدئه الدراسدة ، ( ,Khaliq et al 2006( و ) ,Javaid 2006تقليل كمية األسمدة الكيميائيدة فو تعويضدها )

فدي نمدو وحاصدل  Effective Microorganismsبهدف معرفة تأثير رش مستويات مختلفة مدن المخصدب الحيدوي 

 ن الرز . صنفين م

 

 : المواد وطرائق العمل

المسديب -، فدي حقدول قسدم االنتداج النبداتي /الكليدة التقنيدة6010نفئت تجربة حقلية خالل الموسم الصيفي من عام        

  EM/منطقة مشروع المسيب  شمال محافظة بابل ، بهدف معرفة تأثير رش مستويات مختلفة من المخصب الحيوي  

(Effective Microorganisms 33 -( في نمو وحاصل صنفين مدن الدرز همدا )عنبدر .)اسدتعمل تصدميم  وياسدمين

و ياسدمين ( االلدواح  33 -القطاعات الكاملة المعشاة بترتيب االلواح المنشقا بثالثة مكررات . شغلت االصناف ) عنبدر

لتددر مدداء(  100كددل / ل3سددم  600و  100و 600و EM ( )0الرئيسددية ، بينمددا شددغلت تراكيددز المخصددب الحيددوي ) 

االلواح الثانوية وهي محسوبة على اساس مساحة الهكتار الواحد ثم حسب منها مقدار الرش لكل وحددة تجريبيدة ، رش 

يومددا ، اض كانددت الرشددة االولددى قبددل الزراعددة و علددى سددط  التربددة الريددة  30مددرات الفتددرة بينهددا  3المخصددب الحيددوي 

يومدا مدن االولدى( والرشدة الثالثدة  30النبات مباشرة بعدد االنبدات )بعدد مدرور االولى)رية االنبات( ورشت الثانية على 

سدم  30 -يوما من الثانية( . هي ت  تربة الدراسدة  المبيندة صدفاتها الكيمياويدة والفيزياويدة ولعمدق صدفر 30)بعد مرور 

عدت الحبدوب علدى خطدوط ه ( م ، زر 5×6 ( من حراثة وتنعيم  وقسمت الى الدواح ابعداد اللدوح الواحدد ) 1في جدول )

كغدم / هدـ ، كاندت  160سدم وبكميدة بدئاربلغت 65م والمسدافة بدين خدط واخدر  5وبالطريقة الجافة ، فض كان طول الخط 

وهددي ريددة غزيددره ، واسددتمر الددري بحسددب الحاجددا ،  اضدديف السددماد النتروجينددي  6010/ 6/ 6ريددة الزراعددة بتدداري  

( بدثالث دفعدات متسداوية ، االولدى بعدد تحضدير االرض وقبدل N% 16ا ) على هي دة يوريد 1ˉ.هـ Nكغم   110بكمية 

 16الزراعا والثانية بعد شهر من الدفعة األولى والثالثة بعد شهر من الدفعة الثانية ، واضيف السماد الفوسدفاتي بمعددل 

التربدة بمبيدد  ( ، قبل الزراعة . تم مكافحة االدغال بدرشP2O5% )13.6/ هـ ) على هي ة سوبر فوسفات P2O5كغم 

Ronstar  لتر/هـ بعد الزراعة وقبدل االنبدات ، واسدتمر التعشديب اليددوي كلمدا دعدت الحاجدا اليدا )البرندامج   1بمعدل

( .  قطع الري عن النباتات عنددما وصدلت الدى مرحلدة النضدج الفسديولوجي وضلدي 1444الوطني لتطوير زراعة الرز،
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بدوب وجفافهدا ثدم الحصداد ، اض كاندت فتدرة الحصداد مختلفدة تبعدا الخدتالف بتحويل لون الداليات الى اصدفر وامدتالء الح

  -فترة نضجهما ودرست الصفات التالية :

 ـ ارتفاع النبات )سم ( : قيس لعشر نباتات عشوائية عند الحصاد ومن سط  التربة الى القمة النامية. 1

 Palniswamy andعادلة االتية طبقا الى  )(  لعشرة اوراق علم عشوائية وحسب الم6ـ مساحة ورقة العلم )سم 6

Gomez   1971,.) 

 0.74× عرضها ) من اعرض منطقة ( × (= طول الورقة  6مساحة ورقة العلم ) سم        

 ( عند الحصاد  6م 0.65م طول ) 1( : حسب لـ 6ـ عدد التفرعات الفعالة ) عدد الداليات / م 3

 يات عشوائية . ـ عدد الحبوب / داليا : حسب لعشر دال 1

 % . 11حبة بميزان كهربائي حساس وعلى اساس رطوبة  1000حبة: وزنت  1000ـ وزن  5

 حصد خطان محروسان من كل معاملة وحسب الحاصل على  -ـ حاصل الحبوب ) الشلب ( طن / هـ :6

 %ومن ثم حول الى طن / هـ . 11اساس رطوبة     

 ( ووزنت النباتات ثم حول الوزن الى طن/ هـ  6م0.65م طول ) 1ـ الحاصل البيولوجي : حصد  3

   100× ـ دليل الحصاد : حسب االتي =   )وزن الحبــــــــــوب / الحاصل البيولوجي(  8

( للمقارندة بدين .L.S.Dحللت البيانات إحصائيا بطريقة تحليدل التبداين لكدل صدفا ، واسدتعمل اقدل فدرق معندوي )        

 .( ,Steel and Torrie 1980مالت )المتوسطات الحسابية للمعا

 

 ( بعض الصفات الفيزيائية و الكيميائية لتربة الدراسة1جدول )

 

درجة 

 التفاعل

التوصيل 

 الكهربائي

dS/m 

المادة 

 العضوية

 غم/كغم

النتروجين 

 الكلي 

 غم/كغم

 الفسفور

الجاهز  

 ملغ/كغم

 مفصوالت التربة

 النسجة غم / كغم

 طين غرين رمل

 مزيجة 201 436 363 28.2 4.1 8.8 5.82 7.46

 

 : النتائج والمناقشة

 (ارتفاع النبات1

( االختالفات المعنوية بين معدالت ارتفاع النبات لصنفي الرز ، اض اعطدى الصدنف عنبدر 6اظهرت نتائج جدول )       

الرتفداع النبدات بلد   سدم فدي حدين اعطدى الصدنف ياسدمين اقدل معددل 136.15اعلدى معددل الرتفداع النبدات بلد    33ـ 

% ، ويعددزى سددبب 54سددم  وان نسددبة الفددرق فددي ارتفدداع النبددات للصددنفين شددكلت  18.46سددم بفددرق قدددره  83.14

االخدتالف فددي ارتفدداع النبدات الددى دور المخصددب الحيدوي فددي التددأثير علدى بعددي الهرمونددات النباتيدة التددي تسدداهم فددي 

لتددأثير فددي صددنف العنبددر اكثددر مددن الصددنف ياسددمين بسددبب اخددتالف تحفيددز انقسددام الخاليددا وبالتددالي اسددتطالتها وكددان ا

(  و 1448التركيب الوراثي في طبيعتا الوراثية مما اسهم في هئه االختالفات ، واتفقدت هدئه النتيجدة مدع )العيسداوي ، 

(Muhammed et al 2008,.) 

، اض اعطدى  EMش المخصدب الحيدوي بينت النتدائج وجدود زيدادة معنويدة فدي ارتفداع النبدات بزيدادة مسدتويات ر       

سم قياسا بمعاملة المقارنة التدي  116.1لتر ماء اعلى معدل الرتفاع النبات بل   100/ 3سم 600مستوى الرش بتركيز 

سدم ، ان سدبب الزيدادة يعدزى الدى ان رش المخصدب الحيدوي اثدر فدي  101.68اعطت اقل معددل الرتفداع النبدات بلد  

الدى زيدادة انقسدام الخاليدا واسدتطالتها . اتفقدت هدئه النتيجدة مدع النتدائج التدي توصدل اليهدا  زيادة نسبة نمدو السداق نتيجدة

(Javaid and Suhab 2010, ). 

وكدان للتدداخل بدين األصدناف والددرش بالمخصدب الحيدوي تداثيراه معنويداه فددي معددالت ارتفداع النبدات ، إض فعطددت        

لتر مداء فعلدى معددل الرتفداع النبدات  100/  3سم 600وي بتركيز والرش بالمخصب الحي  33–المعاملة صنف العنبر
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سم وهئا يمكن ان  يعزى الى ان استجابة الصنف عنبر للمخصب الحيوي كاندت فكثدر ممدا هدي عليدا مدن  133.14بل  

 استجابة صنف ياسمين على الرغم من اختالفهما الوراثي . 

 

في صفتي ارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم لصنفين  EM( تأثير مستويات مختلفة من المخصب الحيوي 2جدول)

 من الرز

 

 المعدل
 2مساحة ورقة العلم سم

 المعدل
 تركيزEM ارتفاع النبات سم

 الصنف عنبر الصنف ياسمين الصنف عنبر الصنف ياسمين لتر3/111سم

25.37 23.62 27.12 101.68 78.91 124.44 1 

26.75 24.18 29.31 107.49 82.85 132.14 211 

28.79 26.17 31.42 110.23 85.25 135.21 011 

29.46 27.04 31.88 112.10 86.94 137.19 011 

 المعدل 132.45 83.49  29.39 25.25 

الصنف       EM      التداخل 

4.06      1.07       3.18 

        التداخل      EM      الصنف  

18.85     3.04      16.12 
LSD0.05 

 

 : (مساحة ورقة العلم2

( ان صدفة معددل مسداحة ورقدة العلدم قدد اختلفدت معنويدا بدأختالف االصدناف ، إض فحدرز الصدنف 6يشير الجدول)       

، بينما فعطى الصنف ياسدمين اقدل معددل لمسداحة ورقدة  6سم 64.43فعلى معدل لمساحة ورقة العلم بل   -33 –عنبر 

مساحة ورقدة العلدم بدين األصدناف إلدى اخدتالف القددرة علدى التمثيدل الكربدوني ، يعزى اختالف  6سم 65.65العلم بل  

الئي بدوره فدى إلى زيادة نواتج التمثيدل ونشداط وفعاليدة المركبدات المتكوندة واالنزيمدات التدي تسدهم فدي زيدادة انقسدام 

نوية في مسداحة ورقدة العلدم لحدد الخاليا ومنها خاليا ورقة العلم مما يؤدي إلى زيادة مساحتها . في حين رافق زيادة مع

بزيددادة  6سددم 68.34الددى 65.33لتددر مدداء اض ازدادت مسدداحة ورقددة العلددم مددن  100/ 3سددم100مسددتوى الددرش بتركيددز 

 لتر ماء .  3/100سم100إلى  0مستوى الرش من 

ة لددم تكددن /هددـ لكددن هددئه الزيدداد 3سددم600بزيددادة معدددل الددرش إلددى  6سددم 64.16ازدادت مسدداحة ورقددة العلددم إلددى        

/هددـ يعددزى سددبب زيددادة مسدداحة ورقددة العلددم إلددى إن رش المخصددب 3سددم100معنويددة مقارنددا بمسددتوى الددرش بتركيددز 

الحيوي يؤدي إلى زيادة فعالية األحياء الدقيقدة الموجدودة فدي محديط الجدئور التدي بددورها لعبدت دوراه كبيدراه فدي زيدادة 

نزيمدات ممدا اثدرت فدي زيدادة انقسدام الخاليدا التدي انعكسدت فدي امتصاص العناصر الغئائية مدن قبدل النبدات ونشداط اال

 (. ,Javaid and Suhab 2010توسع ورقة العلم ، واتفقت هئه النتيجة مع )

اثددر التددداخل بددين األصددناف ومسددتويات رش المخصددب الحيددوي تددأثيرا معنويددا فددي معدددل مسدداحة ورقددة العلددم ، اض       

-لتر ماء والصدنف عنبدر 100/ 3سم 600ى رش المخصب الحيوي بتركيز ومستو -33-تفوقت المعاملة صنف عنبر 

بالتتدابع . ويمكدن  6سدم 31.16و  6سدم 31.88بإعطاء اعلي معدل لمساحة ورقة العلم بلد   100ومستوى الرش   -33

للدرش بالمخصدب الحيدوي تكدون اعلدى مدن اسدتجابة صدنف  -33-ان يعزى سبب ضلدي الدى ان اسدتجابة الصدنف عنبدر 

 ين . الياسم

 

 : (عدد الفروع الفعالة3

كان لالصناف ومستويات المخصب الحيوي والتداخل بينهمدا تدأثير معندوي فدي معددل عددد الفدروع الفعالة/داليدة         

فرعدا ، فدي حدين اعطدى الصدنف  365.3( ، فقد اعطى الصنف ياسدمين اعلدى عددد مدن معددل التفرعدات بلد  3)جدول

فرعددا، ان اخددتالف االصددناف فددي هددئه الصددفة يعكددس اخددتالف  638.15عددات بلدد  اقددل عدددد مددن معدددل التفر 33-عنبددر

قابليتها التفريعية وتباينهما في عدد التفرعات التي تنشأ وتدتمكن مدن حمدل الدداليات اض ان زيدادة عدددها تسدهم فدي زيدادة 

، كمدا يشدير الجددول (  ,Peng et al 1999القدرة االنتاجية للنبات مـــــــــــــــــن خدالل زيدادة عددد ووزن الحبدوب ) 
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ادى الى زيدادة عددد الفدروع الفعالدة  ³سم 600،  100نفسا الى ان زيادة تركيز المخصب الحيوي رشا على النبات الى 

فرعا بالتتابع مقارنة بالتراكيز االخرى ، مما يدل ان اضافة المخصب الحيوي ادى الدى  311.11و   310.05واعطى 

ن خالل دوره في زيادة فعالية االنزيمات التي تلعب دورا في زيدادة عمليدة التمثيدل الكربدوني ممدا زيادة قابلية التفريع م

يسهم في تصنيع المواد الغئائية التي تحسن الصفات الخضرية لنبات الرز. كما يبين الجدول ان توليفدة الصدنف ياسدمين 

فرعدا ممدا يؤكدد اخدتالف اسدتجابة النبدات  336.34قد اعطت اعلى معددل لعددد التفرعدات بلد   ³سم 600ومعدل الرش 

 ( .,Nanjaareddly et al 1995للرش بالمخصب الحيوي بأختالف القابلية التفريعية لالصناف )

 

 :(عدد الحبوب / دالية0

اظهرت النتائج ان الصناف الرز المدروسة ومستويات المخصدب الحيدوي وتدداخلهما تدأثيرات معنويدة فدي صدفة        

اعلدى  33-( ، فقد اختلفت االصناف في التأثير على هدئه الصدفة واعطدى الصدنف عنبدر3للدالية جدول)حاصل الحبوب 

حبدة . ويعدود السدبب فدي ضلدي  144.34حبة ، مقارندة بالصدنف ياسدمين الدئي اعطدى  618.34معدل لعدد الحبوب بل  

 Muhammed etليدة والتزهيدر)الى اختالف فترة النضج لكال الصنفين ومعدل نمو المحصول بدين مرحلدة نشدوء الدا

al 2008,( و )Peng et al 1999,رافددق زيددادة 6( ، فضددال عددن زيددادة المسدداحة الورقيددة لورقددة العلددم )جدددول . )

مستويات تركيز المخصب الحيوي زيادة في معددل عددد الحبدوب للداليدة ، اض اختلفدت معددالت عددد الحبدوب فيمدا بينهدا 

اعلددى معددل بلدد    ³سدم 600كيددز المخصدب الحيددوي ، فقدد اعطددى معددل الددرش  اختالفدا معنويدا بددأختالف مسدتويات تر

وترجدع سدبب % . 35حبة بفارق نسدبي قددره  131.64حبة ، في حين اعطت معاملة المقارنة اقل معدل بل   635.31

الزيادة الى اسباب فسيولوجية نتيجة زيادة نواتج التمثيل الكربوني والئي يسبب زيادة عدد االزهار المتكوندة لكدل نبدات 

. كما وجد تأثير للتداخل المعنوي بين االصناف ومستويات تركيز المخصب الحيوي فقد كان اعلى معددل للحبدوب عندد 

لتر مخصب حيدوي   100/ ³سم600مستويات تركيز المخصب الحيوي  مع رش بأختالف 33-استعمال  التوليفة )عنبر

 100حبة والئي تفدوق معنويدا علدى بداقي معدامالت التوليفدات االخدرى ماعددا الصدنف عنبدر والتركيدز  615.13( بل  

 ن .، وهئا دليل ان استجابة صنف العنبر لمستويات تركيز المخصب الحيوي تختلف عن استجابة الصنف ياسمي 3سم

 

لصنفين من   في صفتي عدد الفروع وعدد الحبوب  EM( تأثير مستويات مختلفة من المخصب الحيوي3جدول )

 الرز

 

 المعدل
 عدد الحبوب/دالية

 المعدل
 تركيزEM عدد الفروع الفعالة

 الصنف عنبر الصنف ياسمين الصنف عنبر الصنف ياسمين لتر3/111سم

174.69 168.14 181.23 282.12 308.56 255.68 1 

199.08 188.54 209.62 300.25 324.29 276.36 211 

226.88 214.63 239.13 310.05 331.96 288.15 011 

235.71 226.25 245.17 314.41 336.39 292.42 011 

 المعدل 278.15 325.30  218.79 199.39 

الصنف       EM      التداخل 

9.96     4.32         6.17  

             الصنف       EM        التداخل 

26.12      9.45      18.32 
LSD0.05 

 

 : حبة 1111( وزن 5

حبدة بلد   1000اعلدى وزن  33-( ، اض احدرز الصدنف عنبدر 1فدي وزن الحبدة الجددول )اختلفت األصناف معنوياه       

 1000م ، ان تبداين االصدناف فدي وزن غ 66.31حبة بل   1000غم، بينما احرز الصنف ياسمين اقل وزن لـ  66.46

 )( فدي اسدتقبال ندواتج التمثيدل الضدوئي ) Sinkحبة يعود الى تباينهدا فدي طدول مددة امدتالء الحبدة ، وكفداءة المصدب)  

Source   الن حبة الرز محدده فيزيائياه منئ نشوئها باغلفة الحبة ، وتباينها في عدد الفدروع الرئيسدية للداليدة ، كمدا انهدا
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ن من حيث مساحة ومدة بقاء ورقة العلدم فعالدة ، التدي تعدد المصددر الدرئيس والمهدم لندواتج التمثيدل الكربدوني . ان تتباي

 (.   ,Peng et al 1999( و )1448هئة النتيجة توافق ما حصل عليا ) العيساوي ، 

ت باعطائدا اعلدى وزن  معنويداه علدى بقيدة المسدتويا 3سدم 600واوضحت النتائج تفوق مستوى المخصب الحيدوي        

، بينمدا اعطدت المعاملدة عددم اضدافة  3سدم 100غم  فيما لم يكدن الفدرق معنويدا مدع التركيدز  61.15حبة بل   1000لـ 

% ، ويعددود 13غددم في بنسددبة زيددادة بلغددت  3.61بفددارق بلدد   60.81حبددة بلدد   1000المخصددب الحيددوي اقددل وزن لددـ 

( واثدر 6الفتره للنضج الفسيولوجي وزيادة مساحة ورقة العلم الجددول ) السبب ان المخصب الحيوي ادى الى زيادة مدة

ضلي ايجابياه في اطالة حيوية الورقة وقيامها بعملية البناء الضوئي ، مما اتاح الفرصدة لندواتج التمثيدل الضدوئي لالنتقدال 

مخصدب الحيدوي دوراه فدي زيدادة نحو جميع الداليات لمليء الحبوب ، مما يسهم في زيادة وزن الحبة ، اض ان الضافة ال

فعالية االنزيمات الحيوية التي لها دور في تنشيط وفعاليدة المصدب فدي اسدتقبال المدواد المصدنعا ، واتفقدت هدئه النتيجدا 

( . وكان للتداخل بين عاملي الدراسة تأثيراه معنوياه في معددالت وزن  ,Javaid and Suhab 2010مع ما توصل لا )

 100/ 3سدم 600بمسدتوى  EMاعطدت التوليفدة صدنف الدرز عنبدر والدرش بالمخصدب الحيدوي  حبة / غم ، اض 1000

 غم . 61.88حبة بل   1000لتر اعلى وزن 

 

 : (حاصل النبات الكلي طن / هـ6

( ، اض احددرز الصدنف ياسدمين حاصددل حبدوب بلدد  1اختلفدت األصدناف معنويدداه فدي حاصدل الحبددوب الكلدي جددول)       

طن /هـ ، ان لتبداين االصدناف فدي طدول مددة  6.5اقل حاصل حبوب بل   33احرز الصنف عنبر طن/هـ ، بينما  3.63

النمو وفي قدرة المصب ) المساحة الورقية ( ، والختالفها في مكونات الحاصل نفسدا كدان سدبباه فدي اخدتالف الصدنفين 

 ( .   3،  6فيما بينهما في صفة الحاصل )الجداول 

 

حبة والحاصل الكلي  1111في صفتي وزن  EMختلفة من المخصب الحيوي ( تأثير مستويات م 0جدول ) 

 لصنفين من الرز

 

 المعدل
 الحاصل الكلي طن/هـ

 المعدل
 تركيزEM حبة غم 1111وزن 

 الصنف عنبر الصنف ياسمين الصنف عنبر الصنف ياسمين لتر3/111سم

6.22 6.62 5.82 20.84 21.12 20.55 1 

6.71 7.16 6.25 22.28 22.18 22.38 211 

7.18 7.44 6.92 23.84 23.62 24.06 011 

7.45 7.88 7.02 24.45 24.02 24.88 011 

 المعدل 22.96 22.74  6.50 7.27 

        التداخل      EMالصنف       

1.02       0.36       0.69    

        التداخل     EMالصنف         

2.38      1.26        0.15 
LSD 

 

 100زيدادة معنويدة فدي حاصدل  الحبدوب الدى مسدتوى الدرش  EMرافق زيادة مستويات رش المخصدب الحيدوي       

  EMطن / هـ ، بزيدادة مسدتوى الدرش بالمخصدب الحيدوي  3.8الى  6.66لتر اض ازداد معدل الحبوب من 100/  3سم

حاصل الحبوب معنوية . تعزى الزيادة فدي  لتر بعدها لم تكن الزيادة في100/  3سم 100لتر الى 100/  3سم 600من 

حاصل الحبوب الى زيادة قدرة المصب المتمثل بالمساحة الورقية التي تقوم بعملية التمثيدل الكربدوني فضداله عدن زيدادة 

حبة ، والى العمليات الحيوية المتمثلة في نشداط االنزيمدات وخاصدة اثنداء التزهيدر وامدتالء  1000عدد الداليات ووزن 

 Muhammed et al)واسدتقبال المدواد المصدنعة مدن المصددر وتجميعهدا فددي المصدب . واتفقدت النتيجدة  مدع  الحبدة

 ( . ,Daly and Stewart 1999و )  (,2008

كما اثر التداخل بين االصناف والمخصب الحيوي معنوياه في حاصل الحبوب واعطت المعاملة الصنف ياسمين       

. مما يؤكد ان االصناف تفاعلت  3.88لتر اعلى حاصل حبوب بل  100/ 3سم 600ورش المخصب الحيوي بمعدل 
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مع المخصب الحيوي في اظهار تأثيره فيها في ان الصنف ياسمين كان االكفأ لالستفادة من المخصب الحيوي 

 واستغالل قدراتا الفسلجية لتحقيق نمو افضل ومعدالته عالية لصفات مكونات الحاصل والئي انعكس في زيادة

 الحاصل .

 

 : (الحاصل البيولوجي طن / هـ 7

( االختالفدات المعنويدة بدين االصدناف فدي الحاصدل البيولدوجي ، اض تفدوق الصدنف ياسدمين 5اكدت نتائج جددول )       

الدئي اعطدى معدداله للحاصدل  33–طن / هـ مقارنة بالصدنف عنبدر 16.45بأعطاء اعلى معدل للحاصل البيولوجي بل  

طن /هـ . يعزى اختالف االصناف في الحاصل البيولوجي الى اختالفها في القدرة التفريعية ومددة  11.3البيولوجي بل  

بقاء المساحة الورقية فعالة ، مما اثر فدي انتداج المدادة الجافدة الدئي يشدير الدى مجمدل فعاليدة النبدات فدي البنداء الضدوئي 

معنويداه فدي معددالت الحاصدل البيولدوجي ، اض تفوقدت  تدأثيراه  EM( . وكان للرش بالمخصب الحيوي  3،  6الجداول ) 

طدن / هدـ علدى الدرغم مدن عددم  16.1لتر باعطاء اعلى معددل للحاصدل البيولدوجي بلد  100/ 3سم 600معاملة الرش 

لتددر ، ان سددبب االختالفددات فددي الحاصددل البيولددوجي نتيجددة للددرش 3/100سددم 100تفوقهددا معنويددا علددى معاملددة الددرش 

يعود الى الزيادة الحاصلة في كدل مدن طدول المددة مدن الزراعدة الدى النضدج وعددد التفرعدات  EMبالمخصب الحيوي 

( مما تسبب تأثيراه فيجابياه فدي تركيدب ووظدائف الخاليدا واالنسدجة ، وزيدادة  3،  6للنبات والمساحة الورقية الجداول ) 

م الخاليدا الدئي اسدهم فدي زيدادة المدادة الجافدة فعاليات االنزيمات لما لها من دور فعال في االنقسدام الخلدوي وزيدادة حجد

المتكونة مما في ضلي حاصدل الحبدوب وانعكدس علدى الحاصدل البيولدوجي . جداءت هدئه النتيجدة مطابقدة لمدا توصدل لدا 

(Muhammed et al 2008,)  ، ( . اثدر التدداخل بدين االصدناف ورش المخصدب الحيدوي تددأثيراه 6003و )العتدابي

لتددر والصددنف 3/100سددم 600ل البيولددوجي ، اض تفددوق الصددنف ياسددمين عنددد مسددتوى الددرش معنويدداه فددي معدددل الحاصدد

طدن / هدـ  13.68طدن / هدـ  و  13.56باعطاء فعلى معدل للحاصل البيولوجي بلد   3سم 100ياسمين ومستوى الرش 

ل مراحدل النمدو بالتتابع ، قد يعزى سبب ضلي الى كفداءة الصدنف ياسدمين العاليدة فدي االسدتجابة للمخصدب الحيدوي خدال

المختلفة وتمثيلا بشكل فمثل ، مما فنعكس في زيدادة مددة بقداء المحصدول وزيدادة عددد التفرعدات وعددد الدداليات ووزن 

 الحبة والتي فثرت في زيادة حاصل الحبوب والحاصل البيولوجي .

 

 :(دليل الحصاد 8

 - 33-ت دليل الحصداد ، اض تفدوق الصدنف عنبدر( االختالفات المعنوية بين األصناف في معدال5فوض  الجدول )       

% . يعددزى السددبب فددي ضلددي الددى ان التطددور  11.15علددى الصددنف ياسددمين بإعطدداء فعلددى معدددل لدددليل الحصدداد بلدد  

الحاصدل بالصددفات المورفولوجيددة للنبددات وزيدادة الحاصددل البيولددوجي وكددئلي زيدادة حاصددل الحبددوب للصددنف ياسددمين 

ي وزن المادة الجافة الكلية ، مما فنعكس ضلي على خفي قيم دليدل الحصداد ، علدى عكدس التتناسب والزيادة الحاصلة ف

 فأن الحاصل البيولوجي كان متزناه مع حاصل الحبوب مما فعطى دلياله اعلى للحصاد  . 33 –الصنف عنبر

 600ة الدرش بمعددل تأثيراه معنوياه في معدل دليل الحصاد ، اض تفوقدت معاملد EMكما فثر رش المخصب الحيوي       

% علدى  10.60بمعددل زيدادة قددرها  1.15% بفدارق  15.1لتدر باعطداء فعلدى معددل لددليل الحصداد بلد  100/  3سم

معاملددة المقارنددة عدددم رش المخصددب الحيددوي ، يعددزى سددبب الزيددادة فددي معدددالت دليددل الحصدداد يعددود الددى ان رش 

لنبددات ممددا فدى الددى زيددادة المسدداحة الورقيددة وزيددادة عدددد المخصددب الحيددوي فسددهم فددي زيددادة عمليددة البندداء الكربددوني ل

الددداليات وعدددد الحبددوب / داليددة ووزن الحبددوب وبالتددالي زيددادة حاصددل الحبددوب وزيددادة تددراكم المددادة الجافددة الكليددة ، 

اء دليدل متزامناه ومتناسباه مع الحاصل البيولوجي في ان زيادة تراكم المادة الجافة اكبر مدن حاصدل القد  وبالتدالي اعطد

 حصاد عالي .
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في الحاصل البيولوجي ودليل الحصاد لصنفين من  EM( تأثير مستويات مختلفة من المخصب الحيوي 5جدول ) 

 الرز

 

 المعدل
 دليل الحصاد  %

 المعدل
 تركيزEM الحاصل البيولوجي  طن/هـ

 الصنف عنبر الصنف ياسمين الصنف عنبر الصنف ياسمين لتر3/111سم

41.25 41.00 41.5 15.08 16.14 14.02 1 

42.90 42.60 43.20 15.65 16.82 14.48 211 

44.50 43.10 45.90 16.17 17.28 15.06 011 

45.40 44.80 46.00 16.40 17.56 15.25 011 

 المعدل 14.70 16.95  44.15 42.88 

        التداخل       EMالصنف       

2.16        1.12        1.09  

 التداخل       EMالصنف      

2.16       0.52       1.72 
LSD0.05 

 

تاثيراُ معنوياه في معددالت دليدل الحصداد  EMكما كان للتداخل  بين االصناف ومستويات رش المخصب الحيوي        

ر لتددر  والصددنف عنبدد100/ 3سددم 600عنددد مسددتوى رش المخصددب الحيددوي  -33-، اض تفددوق توليفددة الصددنف العنبددر 

% بالتتدابع ، ممدا يشدير الدى ان اسدتجابة 15.40%  و  16.0باعطاء اعلى معدل لدليل الحصاد بلد   3سم 100والرس 

اعلدى مدن صدنف ياسدمين وكدئلي تحويدل جدزء كبيدر مدن المدادة   EMللدرش بالمخصدب الحيدوي  - 33-صدنف العنبدر

زيددادة كفدداءة االوراق فددي صددنع الغددئاء الجافددة الددى حاصددل اقتصددادي ) حبددوب ( ، او ان للمخصددب الحيددوي دوراه فددي 

 وزيادة قدرتها االعتراضية لضوء الشمس مما زاد من تراكم المادة الجافة في المصبات.

 

اعلى  33-وجود فروقات معنوية بين الصفات المدروسة لصنفي الرز ، فقد اعطى الصنف عنبرنستنتج من الدراسة 

حبة ودليل الحصاد ،  في حين اعطى الصنف  1000دالية ووزن ارتفاع للنبات ومساحة ورقة العلم وعدد الحبوب/

وحاصل الحبوب الكلي والحاصل البيولوجي ، كما ان زيادة مستويات تركيز   ²ياسمين اعلى عدد للتفرعات الفعالة/ م

لتر ماء زاد في معدالت الصفات المدروسة ، في حين كانت التوليفة صنف  ³/100سم 600المخصب الحيوي الى 

االفضل في اعطائها اعلى المعدالت للصفات اعاله. وفي ضوء   3سم 100والتركيز  ³سم 600مين وتركيز ياس

 لتر ماء .  3/3سم600باضافة المخصب الحيوي لصنفي الرز المدروسة ولمستوى نوصي النتائج انفة الئكر يمكن ان 

 

 : الــمصــــــــادر

( ، وزارة 3) .  تسميد الرز ، نشره ارشادية رقم 1444ق الشلبية . البرنامج الوطني لتطوير زراعة الرز في المناط

 الزراعة ، العراق .
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