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 بيدف2012 أجريت تجربة حقمية في محطة أبحاث الرز في المشخاب التابعة الى دائرة البحوث الزراعية في محافظة النجف االشرف خالل الموسم الزراعي الصيفي لعام
 نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات.)SRI(  والياسمين تحت نظام تكثيف الرز33 معرفة تأثير مدد الري والسماد العضوي في الحاصل ومكوناتو لصنفي الرز عنبر
3  السقي يومياً والسقي بفاصمة: إذ مثل العامل الرئيس جدولة الري وىي، وبثالث مكرراتSplit split plot  و بترتيب األلواح منشقة المنشقةRCBD الكاممة المعشاة
 وخضعت،¹ˉىـ. طن10  و2  و0  والياسمين) وثالث كميات من السماد العضوي المتحممة وىي33 أما العوامل الثانوية مثمت األصناف (عنبر، يوم2 يوم والسقي بفاصمة

 اذ كان الشتالSRI ) وقورنت مع طريقة الزراعة مع الطريقة التقميدية في زراعة الرز و نفذت عممية الشتال وفق نظامSRI( ىذه المعامالت وفق مبادئء نظام

) سم مع اكثرمن شتمة12-10(  يوم بالنسبة لمطريقة التقميدية فكانت المسافات بينو شتمة واخرى متقاربة12 سم وشتمة واحدة في الجورة وبعمر مبكر25×22مربع
 مع% 2..2  أظيرت نتائج البحث الى إمكانية توفير كميات مياه الري والحصول عمى أعمى حاصل بنسبة زيادة.) يوم30( ) شتمة بعمر متاخر2-3( واحده في الجورة

،¹ˉىـ.³ م35.52  مم بما يعادل3.5.  يوم3  إذ كانت عمق الماء المستيمك مع فاصل ري، يوم بالمقارنة مع الري المستمر3  مع فاصل الري% 2..5 أقل مياه بنسبة
 كما أظيرت النتائج الى أن كفاءة إستعمال المياه.¹ˉىـ.³ م355.3  مم بما يعادل3.55 ومع الري المستمر،¹ˉىـ.³ م3135.  مم بما يعادل3.13  يوم2 ومع فاصل

 تفوقت كفاءة.³- كغم م0.0462  ومع الري المستمر ىي³- كغم م0.1543  يوم ىي3  ومع الري بفاصل³- كغم م0.1025  يوم ىي2 كانت مع الري بفاصل

 بينت نتائج البحث الى وجود فروق معنوية في صفات. قياسا بالري المستمر2.2  إذ إنخفض إستيالك المياه بمقدار،% .0  يوم بنسبة3 إستعمال المياه مع فاصل
 حبة1000  وعدد الحبوب الممموءة في الدالية ووزن² ووجود فروقات معنوية في الحاصل ومكوناتو (عدد الداليات في م،)النمو (إرتفاع النبات ووزن المادة الجافة
. من السماد العضوي¹ˉىـ. طن10  يوم واستعمال3 ونسبة عدم الخصب وحاصل الحبوب ودليل الحصاد) عند فواصل الري كل
)SRI(  نظام التكثيف لمرز، السماد العضوي، مدد الري، الرز/الكممات المفتاحية
.البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
A field trial was conducted at Al-Mishkhab Rice Research Station at Najaf Governorate during 2015 season to assess the
effects of irrigation periods and organic manure on yield and its components of two local rice varieties (Anber 33, Jasmine)
under System of Rice Intensification (SRI). The experiment was conducted using split split plot arrangement with RCBD
design with three replicates. The main plots were irrigation methods where practiced: continuous submerge and intermittent
water application where irrigation water was scheduled at two different intervals 3, 5 days. The sub plots were varieties
(anber33,jasmin) and three amount of organic manures 0, 5, 10 ton.haˉ¹, planted under System of Rice Intensification (SRI)
compared with conventional method (farmer practice). Transplanted method was done when (SRI) implemented and
seedlings were transplanted by pattern square 25×25cm between other with one seedlings per hill and early transplanted 15
days seedling old. The conventional method were closed randomize space (10- 15)cm with more than one (3-5) seedlings, and
late transplanted (30 days) seedling old. The results indicated that can be save amount of water and obtain of high yield by
29.5% with less water consumption by 57.6 % was used irrigation intervals of 3 days compared with continuance submerge,
and then the amount of water consumption with 3 days interval was 3.67 mm equal 36.762 m³.haˉ¹, with 5 days interval 3.18
mm equal 31.869 m³.haˉ¹, with continuance submerge 8.66 mm equal 86.678 m³.haˉ¹. Also the results indicated that the water
use efficiency (WUE) with irrigation interval 5 days was 31869 kg m-³ , with 3 days interval was 36762kg m-³ , with
continuous submerge was 86678 kg m-³. The WUE Increase was with 3 days interval 70 %, and then the water consumption
was reduced 2.2 compared with continuous submerge. The results indicated that there were significant differences with
growth parameters (plant hight, and dry matter weight) and significant differences with yield and its components (Panicle
number per m², grain number per panicle, 1000 grain weight, sterile percent, grain yield, and harvest index) when used 3
days intervals and 10 ton.haˉ¹ organic manure.
Keywords/ Rice, irrigation periods, organic manure, System of Rice Intensification (SRI)
Part of MSc. Thesis for the first author.
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في خصكبتيا .إف الطريقة التقميدية المتبعة في زراعة الرز

المقدمة

ىي غمر المحصكؿ بالمياه بمستكل  10 – 5سـ طيمة مدة

أكدت  )35(WFOأف نسبة األراضي المركية بمغ مايقارب

النمك ( ,)18إال أف ىذه الطريقة تتطمب صرؼ كميات كبيرة

 % 42مف المساحات المزركعة في العالـ ,كرغـ قمة ىذه

مف المياه قد تصؿ الى أكثر مف  3000مـ ( ,)20كىذه

النسبة إال إنيا تسيـ بما يقارب  % 62مف الغذاء العالمي,

كميات كبيرة يصعب تكفيرىا في رم محصكؿ الرز في كقت

لذ أصبح الماء عامال محددا إلنتاجية المحاصيؿ الحقمية

شحو المياه في العراؽ كال يضمف تكفرىا سنكيا كخصكصا في

الصيفية كالشتكية عمى حد سكاء ,السيما في ظؿ تناقص

فصؿ الصيؼ كالذم يككف فيو الطمب عمى المياه كثيرا ,لذا

المكارد المائية في نيرم دجمة كالفرات ,كمف جيو أخرل فاف

تذبذبت المساحات المزركعو بالرز إعتمادا عمى كميات المياه

الرز ىك المستيمؾ األكبر لممياه كعندما يذكر الرز تذكر

المياه .الرز( )Oryza sativa L.مف محاصيؿ الحبكب

المتكفره سنكيا .إف تقنيف إستعماؿ الماء ىك أمر ىاـ لمحفاظ
عمى الثركة المائية ,كلكي يتمكف مزارعي الرز مف رفع

اليامة في العالـ ,إذ يحتؿ المرتبة الثانية بعد الحنطة مف

اإلنتاجية باستعماؿ أقؿ كمية مف الماء كتقميؿ كمفة اإلنتاج

حيث المساحات المزركعة كاإلنتاجية كيتغذل عميو نحك

كالمحافظة عمى التربة كنكعية الحبكب ,ينبغي التفكير في

نصؼ سكاف العالـ ,كيعد المكرد الرئيس لمالييف السكاف في

تجديد نظـ الزراعة التقميدية الى نظـ زراعية حديثة مثؿ نظاـ

قارة آسيا .تبمغ مساحة الرز المزركعة عالميان في عاـ 4236

التكثيؼ لمحصكؿ الرز

إلى ما يقارب  385مميكف ىكتار أك ما يقارب  % 33مف

System of

Rice

األراضي الصالحة لمزراعة كبإنتاج سنكم  966مميكف طف

 ,)SRI( Intensificationكيعد بديالن مالئمان لحؿ المشكالت

 336دكلة مف أصؿ  3;5دكلة في العالـ ,كاف قارة آسيا

) )SRIىك مف البدائؿ المبشرة بالنجاح لتطكير زراعة الرز

التي تكاجو عمميات زراعة الرز الحالية .إف تطبيؽ نظاـ

كبمتكسط إنتاجية  66:2كغـ ىػˉ ,)13( ¹تنتشر زراعتو في

في العراؽ .تطكر نظاـ التكثيؼ لمرز ( )SRIفي مدغشقر

كحدىا تنتج كتستيمؾ الرز بنسبة  % ;2مف إنتاج الرز

في أفريقيا في عاـ  3;:2مف قبؿ Henri de Laulanie

العالمي .يمعب محصكؿ الرز دك انر متعاظمان في األمف الغذائي

كالذم قضى مدة مف الزمف في تعميـ المزارعيف المحمييف في

في الكطف العربي فيك مف المحاصيؿ الغذائية التي تتجو

مدغشقر حكؿ تطبيقات ىذا النظاـ ,كانتشر ىذا النظاـ

متكسطات استيالكو نحك التزايد بإستمرار في الدكؿ العربية,

الزراعي في عدة دكؿ مف خالؿ التعاكف مع معيد ككرنيؿ

كمف الجدير بالذكر أف متكسط المساحات المزركعة بالرز في
الكطف العربي لألعكاـ ( )4232 -422:بمغت  962ألؼ
ىكتار كبمتكسط إنتاج سنكم  8.6مميكف طف كبإنتاجية

كالتطكير

لمزراعة

كالغذاء

and

,Agriculture

Internationa
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 .)CIIFAD( Developmentإف نظاـ ( )SRIىك طريقة

تقارب  :822كغـ.ىػˉ .)7( ¹أما في العراؽ فيعد الرز مف

أك أسمكب جديد في زراعة الرز كالذم يتطمب اإلستخداـ

المحاصيؿ اإلستراتيجية كيأتي بعد الحنطة كالشعير في

الفعاؿ لممكارد الطبيعية جنبان الى جنب مع اإلستخداـ الحكيـ

المساحات المزركعة كاإلنتاجية ,ففي عاـ  4234زرع

لممدخالت الخارجية إلنتاج مثالي لمرز .إف نظاـ ( )SRIىك

بمساحات إجمالية تقارب مف  9;8;3ىكتار كتنتج ما يقارب

طريقة لإلدارة الزراعية في زراعة الرز لزيادة الحاصؿ في

; 58355طف مف الرز الخاـ كبمتكسط إنتاجية 6756

كحدة المساحة مع التقميؿ في البذكر كاإلحتياجات المائية

كغـ.ىػˉ ,¹كىذه المساحة متدنية بالمقارنة مع إحصاءآت عاـ

كتعديؿ النظاـ البيئي لمتربة (الحقؿ) مع ترتيبات ميكانيكية

 4228ك 4229كالتي كانت  347863ك  346563ىكتار

خاصة .إف ( )SRIىك نظاـ كليس تقنية كيقكـ أساسان عمى

عمى التتابع  .إف متكسط إنتاج كحدة المساحة قميالن بالمقارنة

فكرة أف الرز لديو المقدرة عمى إنتاج المزيد مف التفرعات

مع إنتاجية الدكؿ العربية ,كيعكد أحد أسباب ذلؾ الى

انخفاض في خصكبة تربة المنطقة الشمبية بسبب النمط

كالحبكب بالمقارنة قياسا بالطريقة التقميدية ,كيمكف تحقيؽ ىذه

الزراعي الجديد الذم أستحدث في زمف الحصار كىك تعاقب

اإلمكانيات مف خالؿ الشتاؿ المبكر إلعطاء ظركؼ نمك

زراعة محصكؿ الحنطة بعد محصكؿ الرز مما سبب تراجع

مثمى كالمسافات الكاسعة بيف الشتالت كترطيب التربة بدؿ
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غمرىا بالماء كالتنشيط اإلحيائي لتحقيؽ صحة التربة كظركؼ

( 37يكـ) .طريقة الزراعة كفؽ الطريقة التقميدية ىي< الشتاؿ

تيكية لمتربة خالؿ مرحمة النمك الخضرم لمنباتات ( ,)11أف

عمى مسافات متباينة كمتقاربة بيف الجكر (37-32سـ)

نظاـ ( )SRIىك نظاـ منيجي بيئي لزيادة إنتاجية الرز مف

كبدكف خطكط (شتاؿ عشكائي) كبعدة شتالت في الجكرة (-5

خالؿ اإلدارة السميمة ألقؿ المدخالت مثؿ مياه الرم كالبذكر .

 7شتمة في الجكرة الكاحدة) كبعمر  52يكـ .أجرم التسميد
العضكم كالكيميائي عمى كفؽ طريقة الزراعة كىي< طريقة

المواد وطرائق العمل

الزراعة كفؽ نظاـ  < SRIإذ تـ نثر السماد العضكم المتحمؿ

أجريت تجربة حقمية في محطة أبحاث الرز في المشخاب

مف مخمفات نباتية مصنعة في معمؿ مركز الزراعة العضكية

التابعة الى دائرة البحكث الزراعية خالؿ المكسـ الزراعي

في النجؼ كسجمت نتائج مككناتو مف تحميمو في مختبرات

الصيفي لعاـ  4237بيدؼ معرفة تأثير مدد الرم كالمادة

المركز ككما في جدكؿ رقـ (<)3

العضكية عمى الحاصؿ كمككناتو لصنفي الرز عنبر 55

جدول  .1المواصفات والنسب المئوية لمعناصر الموجودة في

كالياسميف تحت نظاـ التكثيؼ لمرز ( .)SRIصنفي الرز

السماد العضوي المستخدم في البحث

المستعممة بالتجربة ىي مف األصناؼ المحمية المعتمدة في

الصفة
ديسي سمنز.مEC 1-
pH
C%
N%
C/N
P%
Na%
K%
Ca%
Mg%
Fe%
Zn%
Mn%
Cu%

محطة بحكث الرز في المشخاب .نفذت التجربة كفؽ تصميـ
التحميؿ التجميعي بترتيب األلكاح منشقة المنشقة Split split
 ,plotإذ مثؿ العامؿ الرئيس جدكلة الرم كىي< الرم يكميان
كالرم بفاصمة  5يكـ كالرم بفاصمة  7يكـ ,أما العكامؿ

الثانكية مثمت األصناؼ (عنبر 55كالياسميف) كبثالث

مستكيات مف التسميد العضكم المتحمؿ كىي ( 2ك  7ك )32
طف.ىػˉ ,¹كخضعت ىذه المعامالت كفؽ مبادئء نظاـ
( )SRIكقكرنت ىذة الطريقة مع طريقة الزراعة التقميدية في
زراعة الرز .ككانت تربة الحقؿ مزيجية طينية كدرجة

التكصيؿ الكيربائي  5.3ديسي سمنز.ـ

3-

القيمة
2.40
7.07
47.4
2.61
18.1
0.62
0.48
1.03
1.92
0.71
0.523
0.075
0.011
0.006

نثر السماد في الكحدات التجريبية الخاضعة لنظاـ SRI

كدرجة تفاعؿ

بمستكييف ىما <  32طف.ىػˉ ¹ك  7طف.ىػˉ ¹كخمطت مع

التربة  .pH 7.9ىيئو الحقؿ مف حيث الحراثة كالتنعيـ

التربة قبؿ الشتاؿ .ثـ أضيؼ السماد المركب ()NP 18×18

كالتعديؿ كالتقسيـ ,كررت التسكية بكجكد الماء لضماف نجاح

كبكمية  422كغـ.ىػˉ ¹كبدفعة كاحدة خمطا مع التربة.

نمك الشتالت المنقكلة كىي عممية ميمة في طريقة الشتاؿ.

كأضيؼ سماد اليكريا  N%68بكمية  362كغـ.ىػˉ ¹ك

أجريت الزراعة بطريقة الشتاؿ ,تـ نقع البذكر كفؽ مكاعيد

بدفعتيف ,أضيفت الدفعة األكلى بعد  34يكـ مف الشتاؿ

الزراعة ككمرت البذكر المنقكعة بعد  6:ساعة مف غمرىا

كالدفعة الثانية بعد شير مف الدفعة األكلى ,كؿ ىذه األسمدة

بالمياه لغرض حصكؿ بداية اإلنبات .بعد مركر  46ساعة

المضافة تمثؿ نصؼ الكمية المكصى بيا في تسميد حقكؿ

عمى تكميرىا كحصكؿ اإلنبات زرعت البذكر بأطباؽ الشتاؿ

الرز .أما في طريقة الزراعة التقميدية فتـ إضافة كامؿ

البالستيكية بعد ممئيا بتربة ناعمة كتعديؿ كتسكية التربة داخؿ

التكصية السمادية لممعامالت كىي<  622كغـ.ىػˉ ¹لسماد

الطبؽ كنقعو بالماء .بعد  7أياـ عمى الزراعة ,نشرت األطباؽ

مركب  NP 18×18ك بدفعة كاحدة خمطا مع التربة أيضان.

المزركعة في مشتؿ األطباؽ ,كتـ سقي المشتؿ يكميان كلغاية

أضيؼ سماد اليكريا  N % 68بكمية  4:2كغـ.ىػˉ ¹ك

كصكؿ الشتالت الى عمر  37يكـ عند تطبيؽ الشتاؿ بنظاـ

بدفعتيف أضيفت األكلى بعد  34يكـ مف الشتاؿ ك الثانية بعد

 ,SRIكبعمر  52يكـ عند تطبيؽ الشتاؿ بالطريقة التقميدية

شير مف الدفعة األكلى ( .)1خضعت التجربة الى جدكلة

(طريقة الفالح) .طريقة الزراعة كفؽ نظاـ  SRIكىي< الشتاؿ

الرم كتـ حساب كميات المياه المستعممة في التجربة

عمى مسافات بنمط الشتاؿ المربع ( )47×47سـ بيف شتمة

باستعماؿ عدد ماء تـ نصبو في الساقية الرئيسة ,كسجمت

كأخرل كبيف خط كآخر كبشتمة كاحدة في الجكرة كبعمر مبكر
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كميات الماء المستيمؾ في الكحدات التجريبية كافة كفؽ

الحصاد كلكافة الكحدات التجريبية .حسب كزف  3222حبة

جدكلة الرم كبثالث مدد كىي<

مف أخذ نمكذج عشكائي مف الحبكب مف الحاصؿ الكمي لكؿ

(أ) الرم يكميان< إذ تـ إركاء الكحدات التجريبية الخاضعة لمرم

كحدة تجريبية كتـ حساب  3222حبة يدكيان كمف ثـ كزنت

كتـ إستبعاد قياس الماء في السكاقي ,إذ تـ تسجيؿ القراءآت

حسبت النسبة المئكية لعدـ الخصب مف عشرة داليات لجميع

(ب) الرم بفاصمة  5يكـ< تـ تنفيذ ىذه الجدكلة لمرم بعد 36

المئكية لعدـ الخصب = عدد الحبكب الفارغة ÷ عدد الحبكب

مف سماد

الكمية (الحبكب المممكءة  +الحبكب الفارغة) × .)2( 322

اليكريا المخصصة لمكحدات التجريبية الخاضعة تحت نظاـ

حسب حاصؿ الحبكب بعد حصاد 3ـ 38( ²جكرة) مف كؿ

الى الكحدات التجريبية كبارتفاع  9سـ فكؽ سطح التربة

أساس محتكل رطكبي  )10( %36كتـ معادلتيا الى

كيترؾ الحقؿ لمدة ثالثة أياـ ثـ يركل كىكذا ,كسجمت كميات

طف.ىػˉ .¹كحسب دليؿ الحصاد كفؽ المعادلة األتية <دليؿ

المياه كفؽ ىذه الجدكلة إذ حسبت مف الشتاؿ حتى النضج

الحصاد = (كزف الحبكب في ـ ÷ ²كزف الحاصؿ البايمكجي

الفسمجي.

في ـ .)49( 322 × )²حممت البيانات إحصائيان بطريقة

بالميزاف الكيربائي الحساس كعمى أساس رطكبة .);(%36

يكميان كحسبت كميات المياه مف الشتاؿ الى النضج الفسمجي
فقط لممياه الداخمة فعالن في الكحدات التجريبية.

يكـ مف الشتاؿ أم بعد اضافة الدفعة االكلى

الكحدات التجريبية عند الحصاد كفؽ المعادلة األتية< النسبة

كحدة تجريبية كبعد فصؿ الحبكب كتجفيفيا  87ـ ᵒكزنت عمى

 SRIكىي نصؼ الكمية .ككانت طريقة الرم بدخكؿ الماء

(جػ) الرم بفاصمة  7يكـ< تـ تنفيذ ىذه الجدكلة لمرم بعد 36

تحميؿ التبايف كفؽ تصميـ التحميؿ التجميعي ,ثـ قكرنت

يكـ مف الشتاؿ أم بعد اضافة الدفعة االكلى مف سماد اليكريا

المتكسطات الحسابية لمكحدات التجريبية بإستخداـ أقؿ فرؽ

المخصصة لمكحدات التجريبية الخاضعة تحت نظاـ .SRI

معنكم ( Least Significant Different )L.S.Dعند

ككانت طريقة الرم بدخكؿ الماء الى الكحدات التجريبية

مستكل إحتمالية  .)26( 2.27كأستعمؿ برنامج Gen stat
في التحميؿ اإلحصائي (.)19

كبارتفاع  9سـ فكؽ سطح التربة كترؾ الحقؿ لمدة خمسة أياـ
ثـ يركل كىكذا ,كسجمت كميات المياه ككفؽ ىذه الجدكلة إذ

النتائج والمناقشة

أشكاؿ الرم لصنفي الرز عنبر 55كالياسميف كالخاضعة

مكسـ نمك محصكؿ الرز ,اظيرت طريقة الرم اليكمي اعمى

حسبت مف الشتاؿ حتى النضج الفسمجي .كلغرض قياسا

كميات المياه :بيف الشكؿ  3كميات المياه المستيمؾ خالؿ

لجدكلة الرم الثالث (الرم المستمر كالرم بفاصمة  5يكـ

استيالؾ مائي بمغ  :889:ـ.³ىػˉ ,¹كانخفض الى 58984

كالرم بفاصمة  7يكـ) ,فقد أستعمؿ البرنامج األلكتركني

عند فترة الرم كؿ  5يكـ كالى ; 53:8ـ.³ىػˉ ¹عند فترة

 Cropwatإليجاد أشكاؿ متطمبات المحصكؿ مف المياه

الرم كؿ  7يكـ .اف تطبيؽ تكنكلكجيا حديثة في الرم ممكف

( .)CWRعند النضج التاـ تـ قياس متكسط إرتفاع النبات

اف يقكدنا الى حفظ المياه بنسبة . )24( % 72

 32نباتات ,تـ قياسو مف مستكل سطح التربة إلى نياية
الدالية لمتكسط عشرة نباتات اختيرت عشكائيا عند الحصاد

كلكافة الكحدات التجريبية .قدر كزف المادة الجافة الكمي
لمنبات مف متكسط كزف عينة النباتات الثالث مف كؿ كحدة
تجريبية خالؿ مراحؿ النمك الخمسة بعد أف جففت عمى درجة

ح اررة  87ـ ºلمدة  6:ساعة ( )14ثـ كزنت بالميزاف
االلكتركني الحساس كحكؿ الكزف الى غـ.ـˉ .²كحسبت عدد
الداليات في ـ ²كذلؾ بكضع متر مربع في كسط الكحدة
التجريبية ك حصادىا مف أسفؿ النباتات كاحتساب عددىا.
حسبت عدد الحبكب في الدالية مف متكسط عشر داليات عند

شكل  . 1يوضح كميات المياه المستيمكة (م.ِ3ه )1-
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الرم اليكمي التي أعطت أقؿ متكسط بمغ  0.0462كغـ.ـ.5-

كفاءة إستعمال المياه :تشير النتائج في جدكؿ  4بأف

إف االختالفات بيف جدكلة الرم في متكسط كفاءة استعماؿ

ألختالؼ الصنؼ تأثي انر معنكي نا في كفاءة استعماؿ المياه,

المياه ,يعزل ذلؾ الى إف فكاصؿ الرم بالحقؿ تسمح بالتيكية

بتفكؽ صنؼ الياسميف عمى صنؼ العنبر ,55إذ كاف متكسط

كفاءة استعماؿ المياه في

الحساني والمعاضيدي

الجيدة كنشاط األحياء الدقيقة في التربة كالتي زادت مف تحمؿ

صنؼ الياسميف ىك 2.345:

كغـ.ـ ,5-قياسا مع صنؼ العنبر 55الذم بمغ ;2.299

المادة العضكية في التربة مما شجع بنمك الجذكر كامتصاص

ىذه األصناؼ في ىذه الصفة ,كتنسجـ ىذه النتائج مع ما

بينت نتائجيـ حصكؿ زيادة في كفاءة استعماؿ المياه عند

كغـ.ـ .5-قد يعزل سبب ذلؾ الى اإلختالفات الكراثية بيف

أكثر لممغذيات ,كتتفؽ ىذه النتائج مع ما كجده ( )8كالذم

تكصؿ إليو ( )8كالذم أشار الى كجكد إختالفات معنكية في
كفاءة استعماؿ المياه

تطبيؽ طريقة التناكب الترطيب كالتجفيؼ.أما بالنسبة لمتداخؿ
بيف األصناؼ كالتسميد فقد كاف ليا أثر معنكم في متكسط

بإختالؼ األصناؼ.كأعطى التسميد

كفاءة استعماؿ المياه ,إذ أعطت نباتات صنؼ الياسميف

تأثي انر معنكيان في كفاءة استعماؿ المياه ,إذ تفكقت معاممة
التسميد  32طف.ىػ ,3-إذ سجمت زيادةن معنكيةن في متكسط
كفاءة استعماؿ المياه بمغ  2.3386كغـ.ـ ,5-في حيف

كالتسميد بكميات  7طف.ىػˉ ¹أعمى متكسط بمغ 0.1463
كغـ.ـ

سجمت معاممة المقارنة أقؿ كفاءة بمغ  2.2:46كغـ.ـ .5-قد

5-

قياسا مع معاممة المقارنة لصنؼ عنبر 55التي

أعطت أقؿ متكسط لكفاءة استعماؿ المياه بمغ 0.0683

يرجع السبب الى إتاحة المزيد مف المغذيات كنشاط نمك

كغـ.ـ ,5-كأعطى التداخؿ بيف األصناؼ كالرم أث انر معنكيان في

أسيمت في زيادة إمتصاص الماء كالمغذيات مما أدل الى

الياسميف بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط لكفاءة

متكسط كفاءة استعماؿ المياه ,إذ أعطت نباتات صنؼ

الجذكر عند إضافة المزيد مف المادة العضكية لمتربة كالتي

5-

زيادة في النمك الخضرم لمنباتات كمنيا إرتفاع النبات .كما

استعماؿ المياه بمغ  0.1911كغـ.ـ  ,في حيف أعطت

تكضح النتائج في الجدكؿ نفسو إلى كجكد فركقا معنكية لتأثير

معاممة تداخؿ صنؼ عنبر 55عند الرم اليكمي أقؿ كفاءة
5-

بمغ  0.0369كغـ.ـ .

الرم في كفاءة استعماؿ المياه ,إذ تفكقت معاممة الرم
بفكاصؿ كؿ  5يكـ بمغت  0.1544كغـ.ـ

5-

قياسا بجدكلة

جدول  .2تأثير الصنف والتسميد وجدولة الري والتداخل بينيما في متوسط كفاءة إستعمال المياه كغم.م
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كتبيف نتائج الجدكؿ نفسو بأف التداخؿ بيف التسميد ك الرم

أعطت أقؿ متكسط لكفاءة استعماؿ المياه كالذم بمغ

أعطى أث انر معنكيان في متكسط كفاءة استعماؿ المياه ,إذ

 2.2556كغـ.ـ

أعطت معاممة التداخؿ بيف الرم فكاصؿ كؿ  5يكـ كالتسميد

بكميات 32طف.ق

3-

الحساني والمعاضيدي
5-

جدكؿ .4

متطمبات المحصول لمماء Crop Water Requirement

أعمى متكسط لكفاءة استعماؿ المياه بمغ

) :(CWRأستخدـ برنامج  Cropwatاأللكتركني إليجاد

اليكمي التي أعطت أقؿ كفاءة بمغ  0.0408كغـ.ـ.5-كحقؽ

المستمر كفكاصؿ رم كؿ  5يكـ كفكاصؿ رم كؿ  7يكـ)

 0.1885كغـ.ـ

5-

قياسا مع معاممة تسميد المقارنة كالرم

شكؿ متطمبات المحصكؿ لمماء ( )CWRكلجدكلة الرم (الرم

التداخؿ الثالثي بيف عكامؿ التجربة تأثي انر معنكيان في ىذه

ككما في األشكاؿ  4ك  5ك  . 6تكضح األشكاؿ المقارنة

الصفة ,إذ أعطت نباتات صنؼ الياسميف المسمدة بكميات

بيف متطمبات المحصكؿ لمماء ,إذ أف شكؿ  CWRلمرم

تسميد  32طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ

المستمر كانت فترات الرم متقاربة لكثرة عدد أياـ الرم (346

عند فترة الرم اليكمي التي

فإف فترات الرم كانت متباعدة لقمة عدد أياـ الرم ( 88يكـ ك

 2.4627كغـ.ـ ,5-قياسا مع نباتات صنؼ العنبر55
كمعاممة التسميد 32طف.ىػ

3-

يكـ) ,بينما شكؿ  CWRلفكاصؿ الرم كؿ  5يكـ ك 7يكـ
; 7يكـ) عمى الترتيب.
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صفات النمو

الحساني والمعاضيدي

النبات .ربما يعزل ذلؾ الى إف فكاصؿ الرم بالحقؿ يسمح

1-

بالتيكية الجيدة كنشاط األحياء الدقيقة في التربة كالتي زادت

أرتفاع النبات (سم.نبات ) :تشير النتائج في جدكؿ  5بأف

مف تحمؿ المادة العضكية في التربة مما شجع بنمك الجذكر

ألختالؼ الصنؼ تأثي انر معنكيان في إرتفاع النبات ,بتفكؽ

كامتصاص أكثر لممغذيات ,كتتفؽ ىذه النتائج مع ما كجده

الصنؼ عنبر 55عمى صنؼ الياسميف ,إذ كاف متكسط

( )17كالذم بينت نتائجيـ حصكؿ زيادة في إرتفاع النبات

إرتفاع النبات في الصنؼ عنبر 55ىك ; 344.8سـ ,قياسا

عند تطبيؽ فكاصؿ الرم كؿ  5يكـ .أما بالنسبة لمتداخؿ بيف

مع صنؼ الياسميف الذم بمغ  :6.84سـ .قد يعزل سبب

األصناؼ كالتسميد فقد كاف ليا أثر معنكم في متكسط إرتفاع

ذلؾ الى اإلختالفات الكراثية بيف ىذه األصناؼ في ىذه

النبات ,إذ أعطت نباتات الصنؼ عنبر 55كالتسميد بكميات

الصفة ,كتنسجـ ىذه النتائج مع ما تكصؿ إليو ( )3ك ()7

 32طف.ىػˉ ¹أعمى متكسط بمغ  348.34سـ قياسا مع

كالذم أشاركا الى كجكد إختالفات معنكية في إرتفاع النبات

معاممة المقارنة لصنؼ الياسميف التي أعطت أقؿ متكسط

بإختالؼ األصناؼ.كأعطى التسميد تأثي انر معنكيان في إرتفاع

لإلرتفاع النبات بمغ  :4.62سـ ,كأعطى التداخؿ بيف

النبات ,إذ تفكقت معاممة التسميد  32طف.ىػˉ ,¹إذ سجمت

األصناؼ كالرم أث انر معنكيان في متكسط إرتفاع النبات ,إذ

زيادةن معنكيةن في متكسط إرتفاع النبات بمغ  328.36سـ ,في
حيف سجمت معاممة المقارنة أقؿ ارتفاع لو بمغ  322.25سـ.

أعطت نباتات الصنؼ عنبر 55بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى

متكسط إلرتفاع النبات بمغ  348.3:سـ ,في حيف أعطت

قد يرجع السبب الى إتاحة المزيد مف المغذيات كنشاط نمك

معاممة تداخؿ صنؼ الياسميف بفاصمة رم كؿ  7يكـ أقؿ

الجذكر عند إضافة المزيد مف المادة العضكية لمتربة كالتي

إرتفاع لمنبات بمغ  :2.59سـ .كتبيف نتائج الجدكؿ نفسو بأف

أسيمت في زيادة إمتصاص الماء كالمغذيات مما أدل الى
زيادة في النمك الخضرم لمنباتات كمنيا إرتفاع النبات ,كتتفؽ

التداخؿ بيف التسميد الرم أعطى أث انر معنكيان في متكسط

إرتفاع النبات عند اضافة المادة العضكية لمحصكؿ الرز.

رم كؿ  5يكـ كالتسميد بكميات  32طف.ىػˉ ¹أعمى متكسط

إرتفاع النبات ,إذ أعطت معاممة التداخؿ بيف الرم فكاصؿ

ىذه النتائج مع نتائج ( )10كالذم بيف الى كجكد زيادة في

ألرتفاع النبات بمغ  333.2:سـ قياسا مع معاممة تسميد

كما تكضح النتائج في الجدكؿ نفسو إلى كجكد فركقا معنكية

المقارنة كالرم بفاصمة رم كؿ  7يكـ التي أعطت أقؿ إرتفاعان

لتأثير الرم في متكسط إرتفاع النبات ,إذ تفكقت معاممة الرم

لمنبات بمغ  ;9.25سـ .كحقؽ التداخؿ الثالثي بيف عكامؿ

بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ بمغت  328.:5سـ قياسا بجدكلة

التجربة تأثي انر معنكيان في ىذه الصفة ,إذ أعطت نباتات

الرم بفاصمة رم  7يكـ التي أعطت أقؿ متكسط بمغ ;;.79

الصنؼ عنبر 55المسمدة

سـ .إف اإلختالفات بيف جدكلة الرم في متكسط إرتفاع
829
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الحساني والمعاضيدي

بفاصمة رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ  354.35سـ قياسا

كبفاصمة رم كؿ  7يكـ التي اعطت اقؿ متكسط إلرتفاع

مع نباتات صنؼ الياسميف كمعاممة المقارنة لمتسميد كالرش

النبات كالذم بمغ  99.;9سـ .جدكؿ (.)5

وزن المادة الجافة (غم.م)²

معنكيان في متكسط كزف المادة الجافة ,إذ أعطى الرم بفكاصؿ

يكضح الجدكؿ ( )6أف

كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ  825.:غـ ,بينما أعطت فترة

لمصنؼ تأثي انر معنكيان في كزف المادة الجافة في ـ ,²فقد تفكؽ

الرم كؿ  7يكـ أقؿ متكسط لكزف المادة الجافة بمغ ;68:.

الصنؼ عنبر 55عمى صنؼ الياسميف ,إذ سجؿ صنؼ

غـ كقد يعكد سبب ذلؾ الى تطبيؽ نظاـ الرم المتناكب أك

عنبر  55أعمى متكسط لكزف المادة الجافة بمغ  779.2غـ ,

قياسا مع صنؼ الياسميف بمغ  6:6.3غـ ,كقد يعزل سبب

فكاصؿ رم ذك تأثير فعاؿ ألنو كفر بيئة ىكائية سمح بدخكؿ

ذلؾ الى إختالؼ في قدرتيا التفريعية كمساحتيا الكرقية كفي

األككسجيف الى التربة مما شجع نمك كتنشيط االحياء الجيرية

ك تحمؿ المادة العضكية مف قبؿ األحياء الدقيقة المكجكدة في

كارتفاع النبات ,فاألصناؼ عالية اإلرتفاع كطكيمة مدة النمك

التربة كتككيف مغذيات خالؿ مراحؿ نمك النباتات كخصكصان

تتفكؽ في كزف المادة الجافة .كافقت ىذه النتيجة مع ()45

الذم أكد أف إختالؼ األصناؼ لو تأثير معنكم في كزف

المرحمة الخضرية كالتي زادت مف تككيف التفرعات كارتفاع

أما بالنسبة لمتسميد ,فإف معاممة التسميد

النبات كاألكراؽ كاعتراضيا ألشعة الشمس كرفع عممية التمثيؿ

العضكم  32طف.ىػˉ ¹أعطت زيادةن معنكيةن في متكسط كزف
المادة الجافة ,إذ بمغ  7;;.4غـ متفكقة بذلؾ عمى معاممة

الضكئي كتككيف مادة خضرية غزيرة ,مما أدل الى زيادة في

المادة الجافة.

كزف المادة الجافة لمنباتات .كافقت ىذه النتيجة مع ( )3:ك
( )3الذيف أكدكا أف ىنالؾ فركؽ معنكم في كزف الكتمة الحية

المقارنة التي بمغ الكزف الجاؼ ليا  623.5غـ ,كربما يعكد

لمنباتات في مدد الرم .كتبيف نتائج الجدكؿ بأف لمتداخؿ بيف

السبب الى مساىمتيا في زيادة متكسطات النمك الخضرم مف

األصناؼ كمعامالت التسميد أث انر معنكيان في متكسط كزف

خالؿ زيادة متكسطات التمثيؿ الضكئي كزيادة إرتفاع النبات

المادة الجافة ,إذ أعطت نباتات الصنؼ عنبر 55كمعاممة

كعدد التفرعات نتيجة تكفر مغذيات في التربة بسبب إستخداـ

التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹أعمى متكسط لكزف المادة

كميات عالية مف المادة العضكية .كافقت ىذه النتيجة مع (

 )31الذم أكد عمى أف لممادة العضكية دكر ىاـ لمنبات عند

الجافة ,إذ بمغ  84;.4غـ قياسا مع نباتات الصنؼ ياسميف

إضافتيا الى التربة ,إذ بينت نتائج بحثو حصكؿ زيادة في

كمعاممة المقارنة لمتسميد  57:.6غـ ,كبيف التداخؿ بيف

األصناؼ كالرم أف ىناؾ تأثي انر معنكيان في متكسط كزف المادة

كزف المادة الجافة قياسا بالطريقة التقميدية .كأعطى الرم تأثي انر
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الجافة ,إذ أعطى صنؼ العنبر  55بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ

رم كؿ  7يكـ أقؿ متكسط  582.7غـ .أعطى التداخؿ

أعمى متكسط بمغ  877.2غـ قياسا مع نباتات صنؼ
الياسميف بفكاصؿ رم كؿ 7يكـ كالتي سجمت أقؿ متكسط

الثالثي بيف عكامؿ التجربة تأثي انر معنكيان في ىذه الصفة ,إذ

أعطت نباتات الصنؼ عنبر 55كمعاممة التسميد العضكم

لكزف المادة الجافة بمغ  626.:غـ .أما بالنسبة لمتداخؿ بيف

 32طف.ىػˉ ¹كالرم بفكاصؿ كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ

التسميد كالرم فقد أعطى ىذا التداخؿ تأثي انر معنكيان في متكسط

 9;3.9غـ

قياسا مع نباتات الصنؼ ياسميف كمعاممة

بتسميد عضكم  32طف.ىػˉ ¹أعمى متكسط ليا بمغ 955.4

المادة الجافة بمغ  4;2.9غـ.جدكؿ (.)6

المقارنة لمتسميد كبفكاصؿ رم كؿ  7يكـ أقؿ متكسط لكزف

كزف المادة الجافة ,إذ أعطت معاممة الرم فاصؿ كؿ  5يكـ
غـ قياسا مع معاممة المقارنة بدكف مادة عضكية بفكاصؿ

الحاصل ومكوناتة :عدد الداليات في م :2يبيف الجدكؿ ()7

المادة العضكية الى التربة سبب تكافر مغذيات كثيرة كتحسيف
خكاص التربة الفيزياكية كالكيمياكية مما أدل الى زيادة في

أف لمصنؼ تأثي انر معنكيان في عدد الداليات في ـ ,²فقد تفكؽ

عدد التفرعات لمنباتات ,إذ مف المعمكـ إف العالقة طردية بيف

صنؼ الياسميف عمى الصنؼ عنبر ,55إذ بمغ متكسط عدد

نمك الجذكر كعدد التفرعات فكمما كانت الجذكر ذات نمك جيد

الداليات في صنؼ الياسميف  42;.8دالية.ـˉ ,²في حيف

كمما كاف قابميتيا عمى إمتصاص المغذيات كالماء مف التربة

أعطى صنؼ عنبر 55أقؿ عددان ليا بمغ 35;.6دالية.ـˉ.²

كقد يعكد السبب الى إختالؼ قابمية األصناؼ الكراثية

عاليان ,مما إنعكس عمى النمك الجيد لممجمكعة الخضرية فكؽ

التفرعات التي تنشأ كتتمكف مف حمؿ الداليات ,كتكافؽ ىذه

النتيجة مع ( )53الذم اكد الى إف إضافة المادة العضكية

سطح التربة كالتفرعات الحاممة لمداليات كاألكراؽ .كافقت ىذه

المختمفة في التفريع ,عالكة عمى إختالفيا مف حيث عدد

الى التربة أدت الى زيادة في عدد الداليات قياسا بالطريقة

النتيجة مع ما تكصؿ اليو ( )5الذم أكد أف لألصناؼ تأثير

التقميدية التي تـ معاممتيا باألسمدة الكيميائية .كأثر الرم تأثي نار

معنكم في صفة عدد الداليات الفعالة.أما بالنسبة لمتسميد فقد

أثر معنكيا في عدد الداليات في ـ ²بتسجيؿ معاممة التسميد

معنكيان في متكسط عدد الداليات في ـ ,²إذ تفكقت معاممة

كأقميا في معاممة المقارنة بمغ  382.3دالية.ـˉ ,²كربما يعكد

عددان بمغ  423.3دالية.ـˉ ,²بينما أعطت فترة الرم بفكاصؿ

الرم بفكاصؿ كؿ  5يكـ في ىذه الصفة ,فقد أعطت أعمى

 32طف.ىػˉ ¹أعمى عدد مف الداليات بمغ  3:5.9دالية.ـˉ,²

كؿ  7يكـ أقؿ عدد لمداليات بمغ  377.5دالية.ـˉ ,²كقد يعزم

السبب الى نمك الجذكر الغزيرة عند إضافة كمية كبيرة مف
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السبب الى الظركؼ اليكائية الجيدة كالتي تحققت بفاصؿ

إذ بمغ  469.4دالية.ـˉ ²قياسا مع نباتات صنؼ العنبر 55

الرم كؿ  5يكـ أسيمت في رفع نشاط تحمؿ المادة العضكية

بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ كالتي حققت أقؿ عدد بمغ 348.9

مف قبؿ األحياء الدقيقة في التربة كتكفر المغذيات لمنباتات

دالية.ـˉ .²أما بالنسبة لمتداخؿ بيف التسميد كالرم فقد أعطى

كالذم إنعكس عمى زيادة تككيف التفرعات الحاممة لمداليات

ىذا التداخؿ تأثي انر معنكيان في متكسط عدد الداليات ,إذ أعطت

تناكب الترطيب كالتجفيؼ لمحصكؿ الرز أعطى إرتفاع في

متكسط بمغ  43:.5دالية.ـˉ ²قياسا مع معاممة المقارنة

لمنباتات .كافقت ىذه النتيجة ( )5الذم أكد الى أف تطبيؽ

معاممة التسميد  32طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى

عدد الداليات .كتبيف نتائج الجدكؿ بأف لمتداخؿ بيف األصناؼ

بفكاصؿ كؿ  7يكـ التي أعطت أقؿ عددان لعدد الداليات بمغت

إذ أعطت معاممة التسميد  32طف.قˉ ¹لصنؼ الياسميف

التجربة تأثي انر معنكيان في ىذه الصفة ,إذ أعطت نباتات صنؼ

 364.2دالية.ـˉ.²

كمعامالت التسميد اث انر معنكيان في متكسط عدد الداليات.ـˉ,²
أعمى قيمة بمغت ; 448.دالية.ـˉ ,²في حيف أعطت معاممة

كأعطى التداخؿ الثالثي بيف عكامؿ

الياسميف بكميات سماد  32طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ

أعمى متكسط لعدد الداليات بمغ  4:5.5دالية.ـˉ ²قياسا مع

المقارنة لصنؼ عنبر 55أقؿ عددان ليا بمغ 358.3

نباتات صنؼ عنبر  55كمعاممة المقارنة لمتسميد بفكاصؿ

دالية.ـˉ ,²كحقؽ التداخؿ بيف األصناؼ كالرم أث انر معنكيان في

متكسط عدد الداليات في ـ ,²إذ أعطت نباتات صنؼ

رم كؿ  7يكـ التي أعطت اقؿ عددان لمداليات بمغت 337.9

< يكضح

( )34الذيف أكضحت نتائج بحثيـ الى عدـ كجكد فركؽ

الياسميف بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط لعدد الداليات,

عدد الحبوب الممموءة في الدالية حبة.دالية

1-

دالية.ـˉ.²

معنكية بيف األصناؼ في صفة عدد الحبكب في الدالية .أما

الجدكؿ ( )8عدـ تفكؽ األصناؼ معنكيان في صفة عدد

بالنسبة لمتسميد ,فإف معاممة التسميد العضكم  32طف.ىػˉ¹

الحبكب المممكءة في الدالية ,فقد بمغ متكسط عدد الحبكب

المممكءة بالدالية لصنؼ الياسميف بمغ  34;.;6حبة.دالية,3-

أعطت زيادة معنكية في متكسط عدد الحبكب المممكءة في

قياسا مع صنؼ عنبر 55بمغ  34:.37حبة.دالية ,3-كقد

الدالية ,إذ بمغ  357.44حبة.دالية

3-

متفكقة بذلؾ عمى

معاممة المقارنة لمتسميد بمغ  342.3:حبة.دالية ,3-كربما

يعزل ذلؾ الى أسباب ناتجة ربما الى محدكدية نكاتج التمثيؿ

يعكد السبب الى كفرة المغذيات في التربة كاعتراض الضكء

الضكئي ,أك الى تذبذب نكاتج التمثيؿ الضكئي في المراحؿ

مف قبؿ األكراؽ الكثيرة عند إستعماؿ كميات كبيرة مف السماد

الحرجة مف حياة النبات لمصنفيف .كافقت ىذه النتيجة مع
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العضكم ,كأف عدد الحبكب يتحكـ فيو ما متكفر مف مكاد

متكسط لعدد الحبكب الممكءة في الدالية بمغ 357.8:

غذائية جاىزة .كافقت ىذه النتيجة مع ( )25كالتي بينت نتائج

قياسا مع نباتات الصنؼ عنبر 55كمعاممة

حبة.دالية

3-

المقارنة لمتسميد  33;.26حبة.دالية ,3-كبيف التداخؿ بيف

بحكثيـ حصكؿ زيادة في عدد الحبكب في الدالية عند
إستعماؿ األسمدة العضكية .كأعطى الرم تأثي انر معنكيان في

األصناؼ كالرم أف ىناؾ تأثي انر معنكيان في متكسط عدد

بفكاصؿ كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ  367.4:حبة.دالية,3-

بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ 368.;5

الحبكب المممكءة في الدالية ,إذ أعطى صنؼ عنبر 55

متكسط عدد الحبكب المممكءة في الدالية ,إذ أعطى الرم

حبة.دالية

بينما أعطت فترة الرم كؿ  7يكـ أقؿ متكسط لعدد الحبكب

المممكءة في الدالية بمغ  336.53حبة.دالية ,3-كقد يعكد

3-

قياسا مع نباتات صنؼ عنبر 55بفكاصؿ رم

كؿ 7يكـ كالتي سجمت أقؿ متكسط لعدد الحبكب المممكءة في
الدالية بمغ  333.55حبة.دالية .3-أما بالنسبة لمتداخؿ بيف

سبب ذلؾ الى أف نشاط األحياء الدقيقة في التربة بفاصؿ رم

 5يكـ كاف أكثر مف فاصؿ الرم البعيد  7يكـ ,كىذا النشاط
أدل الى زيادة نمك الجذكر كتجييز المغذيات لمنبات كزيادة

التسميد كالرم فقد أعطى ىذا التداخؿ تأثي انر معنكيان في متكسط

عدد الحبكب المممكءة ,إذ أعطت معاممة الرم فاصؿ كؿ 5

في تضميؿ األكراؽ كاعتراضيا ألشعة الشمس ,مما أدل الى

يكـ بتسميد عضكم  32طف.ىػˉ ¹أعمى متكسط ليا بمغ

زيادة في عمميات التمثيؿ الضكئي كزيادة إمتالء الحبكب

 379.2:حبة.دالية

قياسا مع معاممة المقارنة بدكف مادة

بالدالية .كافقت ىذه النتيجة مع ( )38ك ( )3:كالتي أكدت

عضكية بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ أقؿ متكسط 325.39

3-

3-

نتائجيـ الى أف إنتاجية عدد الحبكب في الدالية كاف منخفض

حبة.دالية .كأعطى التداخؿ الثالثي بيف عكامؿ التجربة تأثي انر

مقارنو مع فترة الرم كؿ  5يكـ حيث زادت فييا إنتاجية

كمعاممة التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹كالرم بفكاصؿ كؿ 5

الحبكب في الدالية .كتبيف نتائج الجدكؿ بأف لمتداخؿ بيف

يكـ أعمى متكسط بمغ  383.89حبة.دالية

قياسا مع نباتات

الحبكب المممكءة في الدالية ,إذ أعطت نباتات صنؼ

يكـ أقؿ متكسط لعدد الحبكب المممكءة في الدالية بمغ

الياسميف كمعاممة التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹أعمى

 325.22حبة.دالية .

معنكيان في ىذه الصفة ,إذ أعطت نباتات الصنؼ عنبر55

تحت طريقة الغمر المستمر ككذلؾ عند فترة الرم كؿ  9يكـ

األصناؼ كمعامالت التسميد أث انر معنكيان في متكسط عدد

3-

صنؼ عنبر 55كمعاممة المقارنة لمتسميد كبفكاصؿ رم كؿ 7
3-
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وزن  1000حبة (غم) :أظير الجدكؿ ( )9أف لمصنؼ

العضكية.كأعطى الرم تأثي انر معنكيان في متكسط كزف 3222

عمى الصنؼ عنبر 55كأعطى أعمى متكسط لكزف 3222

; 3;.5:غـ ,قياسا مع الرم بفكاصؿ كؿ  7يكـ التي

حبة ,إذ أعطى الرم بفكاصؿ كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ

تأثي انر معنكيان في كزف  3222حبة ,إذ تفكؽ صنؼ الياسميف

سجمت أقؿ كزف بمغ ; 39.85غـ .كقد يعكد السبب الى أف

حبة بمغ  3:.963غـ في حيف أعطى صنؼ العنبر 55أقؿ

فاصؿ الرم كؿ  5يكـ ساعد عمى حدكث ظركؼ ىكائية أدت

كزف بمغ  3:.49:غـ .كربما يعزل ذلؾ الى أختالؼ

الى تككيف جذكر نشطة كغزيرة كصحية ساعدت عمى زيادة

التركيب الكراثي لألصناؼ ,ككذلؾ الى تأثر ىذه الصفة بمدة

إمتصاص المغذيات مف التربة الى الداليات في مرحمة البزكغ

إمتالء الحبة ككفاءة المصدر كالمصب في إنتاج كاستقباؿ

كالنضج .كافقت النتيجة مع ( )3:أشار الى أف كزف 3222

نكاتج التمثيؿ الضكئي ألف حبة الرز محددة فيزيائيان منذ

حبة كاف عالي عند فترة رم كؿ  5يكـ مقارنو مع فترات الرم

نشكئيا بأغمفة الحبة ,كىذا يتفؽ مع ماتكصؿ اليو ( .)5أما

كؿ  9يكـ كالغمر المستمر.كقد كاف لمتداخؿ بيف األصناؼ

بالنسبة لمتسميد ,فالتسميد بػ  32طف.ىػˉ ¹سماد عضكم

كمعامالت التسميد أثر معنكم في متكسط كزف  3222حبة,

أعطى زيادةن معنكيةن في متكسط كزف  3222حبة بمغ
 3:.;39غـ ,قياسا مع معاممة التسميد لمقياسا التي أعطت

إذ أعطت نباتات الصنؼ ياسميف كمعاممة التسميد العضكم

أقؿ متكسط بمغ  39.:55غـ .كالسبب ربما يعكد الى أف

 32طف.ىػˉ ¹أعمى متكسط بمغ  3;.444غـ قياسا بنباتات

اإلضافة الزائدة مف المادة العضكية الى التربة كتحمميا بفعؿ

الصنؼ عنبر 55كمعاممة المقارنة التي أعطت أقؿ متكسط

بمغ  39.889غـ .أما التداخؿ بيف األصناؼ كالرم ,فقد

األحياء الدقيقة زاد مف إتاحة المغذيات كنمك الجذكر

بينت نتائج الجدكؿ نفسو كجكد فركؽ معنكية فيما بينيا في

كامتصاصيا خالؿ فترة نمك النبات الى الداليات كخاصة في

مرحمة البزكغ كالنضج مما أدل الى زيادة في إمتالء الحبكب.

ىذه الصفة بتفكؽ نباتات صنؼ الياسميف بفكاصؿ رم كؿ 5

كافقت ىذه النتيجة مع) )33الذم أشار الى كجكد زيادة في

يكـ عمى صنؼ العنبر 55بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ.

كزف  3222حبة عند تطبيؽ نظاـ  SRIبكجكد المادة

كيتبيف مف نتائج الجدكؿ بأف التداخؿ بيف التسميد كالرم

يكـ أعمى متكسط بمغ  42.722غـ ,بينما أعطت معاممة

كؿ مف التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹كالرم بفكاصؿ كؿ 5

بمغ  39.555غـ .كأكضح التداخؿ الثالثي بيف عكامؿ

المقارنة لمتسميد كالرم بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ أقؿ كزف ليا

أعطى أث انر معنكيان في متكسط كزف  3222حبة ,إذ أعطى
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النسبة المئكية لعدـ الخصب .تكافقت ىذه النتيجة مع ك ()7
كالذم أكد أف األصناؼ تتبايف فيما بينيا في صفة عدـ

كؿ مف صنؼ الياسميف كالتسميد العضكم  32طف.ىػˉ¹

كالرم بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط ,إذ بمغ 42.889
غـ ,قياسا مع معاممتي تداخؿ نباتات الصنؼ عنبر55

الخصب .كأعطى التسميد تأثي انر معنكيان في متكسط نسبة عدـ

الخصب ,إذ أعطت معاممة المقارنة زيادة معنكية في متكسط

كمعاممة المقارنة لمتسميد كالرم بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ

نسبة عدـ الخصب كالتي بمغ  ,% 33.66قياسا مع معاممة

العضكم  7طف.قˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ أقؿ متكسط بمغ

 ,% 6.;:كربما يعكد سبب ذلؾ الى دكر كثرة المادة

 39.555غـ لكؿ منيما.

العضكية في التربة يؤدم الى زيادة في المغذيات كلطكؿ فترة

نسبة عدم الخصب ( :)%يبيف الجدكؿ ( ):أف لمصنؼ تأثي انر

نمك النبات مما يزيد النمك الخضرم كزيادة عدد األكراؽ

التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹التي أعطت أقؿ متكسط بمغ

كمعاممة التداخؿ الناتجة مف نباتات الصنؼ نفسو كالتسميد

كالتفرعات كبالتالي سترفع نكاتج التمثيؿ الضكئي في المصب

معنكيان في نسبة عدـ الخصب ,فتفكؽ صنؼ الياسميف عمى

فتنخفض نسبة عدـ الخصب .أما بالنسبة لمرم فإف الرم

صنؼ عنبر 55في ىذه الصفة ,إذ بمغ متكسط نسبة عدـ

الخصب في صنؼ الياسميف  % :.89قياسا مع صنؼ

بفكاصؿ كؿ  7يكـ أعطى أعمى متكسط نسبة عدـ خصب

عنبر 55الذم أعطى أقؿ نسبة عدـ الخصب بمغ ;;% 8.

بمغ  % 33.75قياسا بجدكلة الرم بفكاصؿ كؿ  5يكـ التي

كقد يعزل ذلؾ الى االختالفات الكراثية بيف األصناؼ في

أعطت  ,% 7.78كربما يعكد سبب ذلؾ الى أف نسبة عدـ
الخصب تتأثر بنقص الماء مف خالؿ تأثر مككناتو كاألكراؽ

نسبة عدـ الخصب الى اختالفيا في مدة فعالية األكراؽ

كالسيقاف كالجذكر ,لذلؾ إرتفعت نسبة عدـ الخصب في

كطكؿ مدة إمتالء الحبكب كسرعة إنتقاؿ نكاتج التمثيؿ

فكاصؿ  7يكـ.

الضكئي كغيرىا مف العكامؿ التي تؤدم الى زيادة أك قمة

أما سبب إرتفاع نسبة عدـ الخصب في الرم المستمر فقد

نمك الجذكر كنشاطيا الحيكم في إمتصاص المغذيات كالماء

يعكد الى حدكث بيئة ال ىكائية في التربة أدت الى ضعؼ

كالذم إنعكس عمى نمك األجزاء الخضرية كبالتالي إزدادت
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نسبة عدـ الخصب نتيجة ىذا العجز في أداء الجذكر .كقد

الى أف السماد العضكم بالكميات الكبيرة أسيمت في تكفير

كاف لمتداخؿ بيف األصناؼ كمعامالت التسميد أثر معنكم في

مغذيات كثيرة مما أعطت نمك أفضؿ لمنباتات مف حيث

متكسط نسبة عدـ الخصب ,إذ أعطت نباتات الصنؼ

تككيف مجمكعة جذرية كبيرة كصحية كنمك خضرم غزير

عنبر 55كمعاممة المقارنة لمتسميد أعمى متكسط بمغ 33.98

كالتفرعات كاألكراؽ أدت الى زيادة حاصؿ الحبكب.كافقت ىذه

 ,%قياسا مع أقؿ متكسط ناتج ليا مف نباتات صنؼ

النتيجة مع ) (15الذيف أشاركا الى تفكؽ النباتات المعاممة

 .%كحقؽ التداخؿ بيف األصناؼ كالرم أث انر معنكيان في

معنكيان في متكسط حاصؿ الحبكب ,إذ تفكقت معاممة الرم

بالمادة العضكية في صفة حاصؿ الحبكب .كأثر الرم تأثي انر

الياسميف كمعاممة التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹بمغ 4.:4

متكسط متكسط نسبة عدـ الخصب ,إذ أعطت نباتات صنؼ

بفكاصؿ كؿ  5يكـ في ىذه الصفة ,فقد أعطت أعمى حاصؿ

الياسميف بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ أعمى متكسط لنسبة عدـ

لمحبكب بمغ  7897كغـ.ىػˉ ,¹بينما أعطت فترة الرم بفكاصؿ

بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ التي أعطت أقؿ متكسط بمغ 6.5:

يعزم السبب الى نمك الجذكر النشطة كالصحية بسبب التيكية

 .%كيتبيف مف نتائج الجدكؿ بأف التداخؿ بيف التسميد كالرم

الجيدة التي أدت الى حدكث تشققات في التربة كدخكؿ

قد أعطى أث انر معنكيان في متكسط نسبة عدـ الخصب ,إذ

األككسجيف الييا عند استخداـ فكاصؿ رم مما أسيمت في

كؿ  7يكـ أقؿ حاصؿ لمحبكب بمغ  .5492كغـ.ىػˉ ,¹كقد

الخصب بمغ  % 35.48قياسا مع نباتات الصنؼ نفسو

زيادة نشاط األحياء الدقيقة في التربة كزاد مف عممية تحميؿ

أعطت معاممة المقارنة لمتسميد بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ أعمى

متكسط بمغ  ,% 3:.54قياسا مع أقؿ متكسط كانت عند

المادة العضكية مما أدل ذلؾ الى تجييز مغذيات بكمية أكبر

معاممة التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ

لمنباتات خالؿ دكرة حياة المحصكؿ إنعكس ذلؾ عمى حصكؿ

بمغ  .% 4.:6كأعطى التداخؿ الثالثي بيف عكامؿ التجربة

زيادة في الفركع الحاممة لمداليات كالى زيادة كزف 3222

تأثي انر معنكيان متكسط نسبة عدـ الخصب ,إذ أعطت نباتات

حبة .كافقت ىذه النتيجة مع ) )21ك ( )18كالتي أكضحت

يكـ أعمى متكسط بمغ  % 42.27قياسا مع نباتات الصنؼ

كؿ  5يكـ أدت الى زيادة في متكسط حاصؿ الحبكب قياسا

عنبر 55كمعاممة التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹كالرم

الغمر المستمر.كتبيف نتائج الجدكؿ بأف لمتداخؿ بيف

بفكاصؿ كؿ  5يكـ التي أعطت أقؿ متكسط بمغ ;. 4.6

األصناؼ كمعامالت التسميد أث انر معنكيان في متكسط حاصؿ

بحكثيـ الى أف عند تطبيؽ فترات الرم المتناكب فكاصؿ رم

الصنؼ ياسميف كمعاممة المقارنة لمتسميد كبفكاصؿ رم كؿ 7

الحبكب ,إذ أعطت معاممة التسميد بكمية  7طف.ىػˉ ¹لصنؼ

حاصل الحبوب (كغم.ىـˉ :)¹يبيف الجدكؿ (;) أف لمصنؼ

عنبر 55أعمى حاصؿ لمحبكب بمغ  8274كغـ.ىػˉ ,¹في

تأثي انر معنكيان في متكسط صفة حاصؿ الحبكب ,فقد تفكؽ

حيف أعطت معاممة المقارنة لصنؼ عنبر 55أقؿ حاصؿ

صنؼ الياسميف عمى الصنؼ عنبر ,55إذ بمغ متكسط

لمحبكب بمغ  4;;:كغـ.ىػˉ ,¹كحقؽ التداخؿ بيف األصناؼ

حاصؿ الحبكب في صنؼ الياسميف  7494كغـ.قˉ ,¹في

كالرم أث انر معنكيان في متكسط حاصؿ الحبكب ,إذ أعطت

حيف أعطى صنؼ عنبر 55أقؿ حاصؿ لمحبكب لو بمغ

نباتات صنؼ الياسميف بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط

 5584كغـ.ىػˉ .¹كقد يعكد السبب في تفكؽ صنؼ الياسميف

لحاصؿ الحبكب ,إذ بمغ  9247كغـ.ىػˉ ¹قياسا مع صنؼ

في الحاصؿ الى تفكقو في إنتاج عدد عالي مف الداليات في

ـ ²كالى زيادة كزف  3222حبة ,كتكافؽ ىذه النتيجة مع ما

عنبر 55بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ كالتي حققت أقؿ حاصؿ

تكصؿ اليو ) )42الذم بينت نتائج بحكثيـ في األصناؼ

لمحبكب بمغ  477:كغـ.ىػˉ .¹أما بالنسبة لمتداخؿ بيف

التسميد كالرم فقد أعطى ىذا التداخؿ تأثي انر معنكيان في متكسط

المختمفة تختمؼ في حاصؿ الحبكب في كحدة المساحة.أما

حاصؿ الحبكب ,إذ أعطت معاممة التسميد العضكم 32

بالنسبة لمتسميد فقد أثر معنكيا في متكسط حاصؿ الحبكب

طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ 8;4:

بتسجيؿ معاممة التسميد العضكم بكمية  32طف.ىػˉ ¹أعمى
حاصؿ لمحبكب بمغ  6:43كغـ.ىػˉ ,¹كأقؿ حاصؿ لمحبكب

كغـ.ىػˉ ¹قياسا مع معاممة المقارنة بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ

في معاممة المقارنة بمغ  57::كغـ.ىػˉ ,¹كربما يعكد السبب

التي أعطت أقؿ حاصؿ لمحبكب بمغ  4992كغـ.ىػˉ.¹
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المقارنة لمصنؼ عنبر  55بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ التي

ىذه الصفة ,إذ أعطت نباتات صنؼ الياسميف بكميات سماد

أعطت أقؿ حاصؿ لمحبكب بمغ  4486كغـ.ىػ

عضكم  32طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط

1-

.

لحاصؿ الحبكب بمغ  ::63كغـ.ىػˉ ¹قياسا مع معاممة

إرتفاع النبات مع إنخفاض في حاصؿ الحبكب .كافقت ىذه

دليل الحصاد ( :)%يبيف الجدكؿ ( )32أف لمصنؼ تأثي انر

النتيجة مع ( )22الذيف بينت نتائج بحكثيـ الى إرتفاع صفة

معنكيان في متكسط صفة دليؿ الحصاد ,فقد تفكؽ صنؼ

دليؿ الحصاد لمرز عند إستعماؿ السماد الكيميائي بالمقارنة

الياسميف عمى الصنؼ عنبر ,55إذ بمغ متكسط دليؿ الحصاد

مع السماد العضكم .كأثر الرم تأثي انر معنكيان في متكسط دليؿ

في صنؼ الياسميف  ,% 73.;7في حيف أعطى صنؼ

الحصاد  ,إذ تفكقت معاممة الرم بفكاصؿ كؿ  5يكـ في ىذه

عنبر 55أقؿ دليؿ حصاد لو بمغ  .% 59.96كقد يعكد

الصفة ,فقد أعطت أعمى دليؿ حصاد بمغ  ,% 6:.29بينما

السبب الى زيادة حاصؿ الحبكب لمصنؼ الياسميف ,كيشير

أعطت فترة الرم بفكاصؿ كؿ  7يكـ أقؿ دليؿ حصاد بمغ

دليؿ الحصاد الى كفاءة التمثيؿ الضكئي لمصنؼ في تحكيؿ

 ,% 63.62كقد يعزم السبب الى أف دليؿ الحصاد ىك

جزء مف المادة الجافة الى حاصؿ إقتصادم ,كما أف

العالقة بيف حاصؿ الحبكب مع الحاصؿ البيكلكجي كليس الى

األصناؼ تباينت في إرتفاع النبات ,فعادةن ما تحرز األصناؼ
المتكسطة كالقميمة اإلرتفاع مثؿ صنؼ الياسميف دليؿ حصاد

طريقة الرم .كتبيف نتائج الجدكؿ بأف لمتداخؿ بيف األصناؼ
كمعامالت التسميد عدـ كجكد اث انر معنكيان في متكسط دليؿ

أعمى قياسا باألصناؼ الطكيمة ,كتكافؽ ىذه النتيجة مع ما

الحصاد ,إذ أعطت معاممة المقارنة لصنؼ الياسميف أعمى

تكصؿ اليو ( )29الذيف أشاركا الى كجكد فركؽ معنكية بيف

دليؿ حصاد بمغ  ,% 75.94في حيف أعطت معاممة التسميد

األصناؼ في صفو دليؿ الحصاد .أما بالنسبة لمتسميد فقد

العضكم بكمية  32طف.ىػˉ ¹لصنؼ عنبر 55أقؿ دليؿ

أثر معنكيا في متكسط دليؿ الحصاد بتسجيؿ معاممة المقارنة

حصاد ليا بمغ  ,% 75.94كحقؽ التداخؿ بيف األصناؼ

أعمى دليؿ حصاد بمغ  ,% 68.;7كأقميا في معاممة التسميد

كالرم أث انر معنكيان في متكسط دليؿ الحصاد ,إذ أعطت نباتات

العضكم بكمية  32طف.ىػˉ ¹بمغ  ,% 65.68كربما يعكد

صنؼ الياسميف بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط لدليؿ

السبب الى استجابة الصنؼ عنبر 55لمتسميد الكيميائي أدت

الحصاد ,إذ بمغ  % 78.25قياسا مع صنؼ عنبر 55

الى إرتفاع في كزف المادة الجافة لمصنؼ عنبر 55كزيادة
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الثالثي بيف عكامؿ التجربة تأثي انر معنكيان في ىذه الصفة ,إذ

 .% 54.84أما بالنسبة لمتداخؿ بيف التسميد كالرم فقد

أعطت نباتات صنؼ الياسميف بكميات سماد عضكم 32

أعطى ىذا التداخؿ تأثي انر معنكيان في متكسط دليؿ الحصاد ,إذ

طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  5يكـ أعمى متكسط لدليؿ الحصاد

أعطت معاممة التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم

بمغ  % 78.99قياسا مع نباتات صنؼ عنبر  55كمعاممة

كؿ  5يكـ أعمى متكسط بمغ  % 69.:2قياسا مع معاممة

التسميد العضكم  7طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ التي

أعطت أقؿ دليؿ حصاد بمغ .% 53.77

التسميد العضكم  32طف.ىػˉ ¹بفكاصؿ رم كؿ  7يكـ التي

أعطت أقؿ دليؿ حصاد بمغ .% 5;.88كأعطى التداخؿ

ىدر المياه مع فاصؿ  5يكـ بنسبة  ,%92إذ إنخفض

اإلستنتاجات والتوصيات

إستيالؾ المياه بمقدار  % 4.4مقارنة بالرم المستمر .ىذه

إف إمدادات مياه الرم ىي العامؿ المحدد لمتكسع في زراعة

الحقيقة تعني تكفير كمية كبيرة مف مياه الرم كالتي تسمح

الرز في العراؽ ,كما أف نظاـ التكثيؼ لمرز ( )SRIىك

بزراعة المساحات المزركعة الحالية حتى في حالة نقص

ممارسة جديدة لمزارعي الرز في العراؽ كىك يمثؿ الخطكة
األكلى لمطريؽ الطكيؿ نحك تبني أنظمة حديثة لإلنتاج لمحد

المكارد المائية في المستقبؿ ,كىذا ليس فقط سيعزز األمف

مف إستيالؾ المياه ,كانو فقط يحتاج الى تغيير إستراتيجي في

الغذائي ,بؿ األمف المائي أيضان .إف تطبيؽ فكاصؿ الرم
سيقمؿ مف ساعات ككمؼ تشغيؿ مضخات المياه ,إذ أشارت

نمط الرم مف الغمر المستمر الى فكاصؿ رم .أظيرت نتائج

نتائج البحث الى أف عدد أياـ السقي قد إنخفض بنسبة 74.7

البحث الى إمكانية تكفير كميات مياه الرم كالحصكؿ عمى

 %مع فاصؿ الرم  7يكـ ,كبنسبة  % 68.:مع فاصؿ

أعمى حاصؿ بنسبة  % 29.5مع أقؿ مياه بنسبة % 79.8

الرم  5يكـ مقارنة بالرم المستمر(الغمر) .نكصي بتطبيؽ

مع فاصؿ الرم  5يكـ بالمقارنة مع الرم المستمر ,إذ كانت

نظاـ التكثيؼ لمرز ( )SRIفي حقكؿ مزارعي الرز نظ انر

كمية المياه المستيمكة مع فاصؿ  5يكـ  5.89مـ بما يعادؿ

لنتائجو اإليجابية في حفظ المصادر الطبيعية كالتربة كالمياه

 58984ـ.³ىػˉ ¹كمع فاصؿ  7يكـ  5.3:ممـ بما يعادؿ

كحفظ البيئة مف التمكث كزيادة اإلنتاج كتحسيف نكعيتو,

; 53:8ـ.³ىػˉ ¹كمع الرم المستمر  :.88ممـ بما يعادؿ

كينبغي إيجاد الدعـ المناسب لو سنكيان لنشره بشكؿ كاسع ,مع

 :889:ـ.³ىػˉ .¹إذا إعطيت كفاءة إستعماؿ المياه األكلكية,

إمكانية تنفيذ نظاـ التكثيؼ لمرز ( )SRIمع أصناؼ الرز

فإف حاصؿ الحبكب في كحدة الماء يككف أكثر إنخفاظان في
838

الحساني والمعاضيدي

2017/ 48)3(: 840 -823 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
.% 72 القصيرة فترة النمك لتقميؿ إستيالؾ المياه أكثر مف
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كالتأكيد عمى تغيير طريقة الرم التقميدية (الغمر المستمر
. يكـ5 لمحقؿ) كاستبدالو بالرم المتناكب كبفكاصؿ رم
كاضافة المادة العضكية مف مخمفات النباتية كالحيكانية
.كالتقميؿ مف إستعماؿ األسمدة الكيمياكية
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