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تأثير مستويات من السماد العضوي والفحم الحيوي في الصفات اإلنتاجية لنبات 
 .(.Solanum Tuberosum Lالبطاطا )

  (3)هيثم عيدو  (1) زيدانعلي و  (1)⁎ إبراهيممحمد 
 سورية-الالذقية-جامعة تشرين -الزراعةكلية  -قسم علوم التربة والمياه (1)

 .طرطوس. سورية –الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  (2)

 (mohamadli87@hotmail.com محمد إبراهيم البريد االلكتروني:م. )للمراسلة 

 12/03/2021القبول: تاريخ   21/21/1120تاريخ االستالم: 

 الملخص:        
 2020نفذذه اذذها البحذذر زذذي مركذذز البحذذوث العلميذذة الزراعيذذة زذذي طرطذذوس زذذي الموسذذم الربيعذذي لعذذام 

( معذذذامالمك مةونذذذة مذذذن تذذذدا م إوذذذازة اذذذالث مسذذذتويام مذذذن المذذذا   9حيذذذر تتذذذم ا اذذذهه الت ربذذذة )
واذذالث  ك(مذذن السذذما  العتذوا ال ذذار )  قذذار 1( كذ//مO1= 5 , O2O ,2.5 =00 =)العتذوية 

  ( %2B ,=11B ,=00B=2مستويام من الفحذم الحيذوا المعذ ح محليذا مذن قشذور الفذول السذو اني )
وزنًا من التربةك حير زرع زي اذهه التربذة محعذول البااطذا سذ ن سذبونتا ك وجمذح محعذول  رنذام 

 ا كذان ظهرم ال تائج  ن كم من الما   العتوية والفحم الحيذو يوم(  من الزراعة. (107البااطا  عد 
نسذذبة الذذدرنام الكبيذذر  از ا م كمذذا إنتاجيذذة وحذذد  المسذذاحة مذذن نبذذام االبااطذذا تذذياير إا ذذابي علذذ   ذو

علذذذ  حسذذذان الذذذدرنام العذذذطير  والمتوسذذذاة مذذذح زيذذذا   مسذذذتو  الفحذذذم الحيذذذوا  و المذذذا   العتذذذوية  و 
بذذذذذين السذذذذذما  العتذذذذذوا والفحذذذذذم الحيذذذذذوا تفاعذذذذذم التذذذذذياير ك وكذذذذذان  فذذذذذرو مع ذذذذذوا واوذذذذذ  كليهمذذذذذا معذذذذذاً 

 2( سذما  عتذوا المتذار لهذا1م\كذ/ 5 اتًا وحققا معاملة المزارع التقليداة المةونذة مذن )إا ابيا ً 

( بزيذذذذا   قذذذذدراا 2-طن.اذذذذذ 62.7زحذذذذم حيذذذذوا  علذذذذ  إنتذذذذاط مذذذذن  رنذذذذام البااطذذذذا حيذذذذر سذذذذ لا )  %
 ( زقط.2-طن.اذ19.03( عن معاملة الشااد التي س لا  )230%)

 .اإلنتاجيةك البااطاك الما   العتويةك الفحم الحيوا  لمات المفتاحية:الك
 مقدمة:ال

اإلنتذاط الزراعذذي العذالميك ومذح ذلذذ ك امةذن  ن تذع ا الزراعذذة المة فذة إلذذ  زيذا   تفذر  االحتياجذام الطهائيذذة المتزايذد  لسذةان العذذالم 
زذذي ظذذم م ذذاط متوسذذاي جذذار تذذداور التربذذة وتقليذذم  عذذوبتها علذذ  المذذد  الاويذذمك والسذذيما زذذي م اقذذة البحذذر ا بذذي  المتوسذذطك 

بذرا  الذزراعيين  ن اسذت دام ا سذمد  لكن  المقابذم وجذد العديذد مذن ال ونعن جار اسرع تداور محتو  التربة من الما   العتوية, 
 ن اسذذت ا ة المحاسذذيم لةسذذمد  الكيميائيذذة تعتمذذد  ,الكيميائيذذة وحذذداا لتحقيذذ  عائذذد إنتذذاجي مرتفذذح  للمحاسذذيم لذذم احقذذ  االسذذتدامة

ذا كانذا محتو  عل   المذا   العتذوية الما   العتوية زي التربة لما لهذا مذن تذياير إا ذابي علذ   عائعذها الفيزيائيذة والكيميائيذة ولم 
سذذريعة التحلذذم زذذي التربذذة وذام تكلفذذة ما اذذة كبيذذر  لذذهل  كذذان البذذد مذذن البحذذر عذذن اسذذتراتي يام زراعيذذة جديذذد  للحفذذا  علذذ  عوائذذد 

مذن بذين الحلذول العديذد  المقترحذة اسذت دام الفحذم الحيذوا الذها اعذد  م ا ذة  .( (Galantini and Rosell, 2006 إنتاجيذة  علذ  
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مذن الطذالر ال ذوا زذي ( 2CO)د  لتحسين  عائص التربة والحفا  علذ   عذوبتهاك مذح عذزل اذاني  كسذيد الكربذون استراتي ية واع
( جذز  زذي المليذون ويسذتمر زذي االرتفذاع  سذبة ا نشذاة 400نفس الوقا  اسة و ن تركيزه زي الطالر ال وا يبل/ ما اقارن من )

عل  الم اط العالمي وسحة اإلنسان والزراعةك والت وع البيولذوجيك حيذر احتذوا البشريةك مح ما يترتة عل  ذل  من تيايرام سلبية  
 الفحم الحيوا عل  تراكية عارية شديد  التعقيد تقاوم التحلم زي التربة وبالتالي امة ها ت بيا الكربون زي التربة آلالر الس ين

 (Biederman and Harpole, 2012.) 
ك  نذ  م ذتج ي ذي  ذالكربون الع عذراك ي ذتج عذن مذا اسذم   التحلذم ( (Lehmann and Joseph, 2009اعرر الفحم الحيوا وزذ  

 (.0م700( للموا  العتوية  غيان  و وجو  محدو  لةكس ينك وزي  رجام حرار  م  فتة نسبًيا ) قم من Pyrolysisالحرارا )
التربةك حير تع ا سعت  التبا لية الكاتيونية العالية إل  تعتبر ال عائص الفيزيائية والكيميائية للفحم الحيوا مفتاحا لفهم وظائف  زي 

تحسي ام واوحة زي  عذوبة التربذةك كمذا  ن الهيةذم المسذامي ومسذاحة السذا  ال ذوعي الكبيذر  لذ  تذوزر مذوئاًل م اسذبًا ل مذو ونشذا  
تربذةك و رجذة ت شذيط الفحذمك ومعذدالم الكائ ام الحية الدقيقة المفيذد ك وي تلذن تذيايره علذ  إنتاجيذة المحاسذيم  ذا تالر نسذبت  زذي ال

 Biederman and) اسذذت دام ك و نذذواع المحاسذذيمك و نذذواع التربذذة ومذذد الم التربذذة ا  ذذر ك وطريقذذة ال مذذح بذذين اذذهه العوامذذم  

Harpole, 2012). 

ك مذذن  اذذذم المحاسذذيم االقتعذذذا اة زذذي سذذذوريةك ولذذ   اميذذذة كبيذذذر  L.(Solanum tuberosumمذذن جهذذذة   ذذر ك تعتبذذذر البااطذذا )
كمحعذذول تعذذديرا لةسذذواو ا وروبيذذة والعربيذذة و حذذد معذذا ر الذذد م القذذوميك ولمذذا كذذان الذذرا الكذذازي اعتبذذر  مذذرًا حاسذذمًا لتحقيذذ  

زقد وجد  ن الفحم الحيوا يزيذد ي وذام احتياط مائي عالإنتاجية وجو   جيد  لهها المحعول  نها حساسة للطااة لل فار زي التربة 
قذذدر  التربذذة علذذ  االحتفذذا    المذذا  ك كمذذا  نذذ  اعمذذم علذذ  امتعذذا    ذذار المذذا  الموجذذو  زذذي الهذذوا  ا مذذر الذذها يبقذذي التربذذة رطبذذة 

 .(Liu et al, 2016) ويم ح جفازها
محعول البااطاك ووجد  ن الفحم  راسة زي معر حول است دام الفحم الحيوا وحم  الفولفي  كمعدر عتوا زي زراعة م نفه

الحيذذوا اعتبذذر بذذدياًل واعذذًدا لةسذذمد  الكيماويذذة تحذذا ظذذرور التربذذة المعذذريةك حيذذر وجذذد العديذذد مذذن اآلاذذار المفيذذد  السذذت دام الفحذذم 
التكذالي  الحيوا وحم  الفولفي  زي الزراعذة م ذم اإلمذدا  السذريح  الع اسذر الطهائيذة وزيذا   إنتاجيذة المحاسذيمك زتذاًل عذن تقليذم 

 .((Metwaly,2020 الما اة وتلوث البيئة
إنتاط محعذول البااطذا مذح زيذا   اسذت دام الفحذم الحيذوا وعذز  السذبة إلذ  زيذا   الكتلذة الحيويذة الميةروبيذة زذي  زي زيا   كما   م

للتربذةك وزيذا   االحتفذا   الع اسذر  وزيذا   سذعة التبذا ل الكذاتيوني التربة إوازًة لقدر  الفحم الحيوا عل  زيذا   احتفذا  التربذة  المذا ك
 .((Niar, 2015 مما ا عم الفحم الحيوا وسيلة اامة إل ار  الترن المتداور  ومتراجعة ال عوبة الطهائيةك

اسذذت دام الفحذذم الحيذذوا زذذي زراعذذة البااطذذا إلذذ  زيذذا   الكتلذذة الحيويذذة لذذةوراوك وطذذول ال ذذهر وح مذذ ك ومحعذذول الذذدرنام     كمذذا 
املة الشااد والحظ ع د  راست  للتركية الكيميائي لل بام زيا   محتو  البوتاسيوم زي ا وعيذة ال اقلذة لل باتذام المعاملذة مقارنة مح مع

 الفحم الحيوا واو ع عر احتاج  نبام البااطا  ةميام كبير   ن  يلعذة  ر اذام زذي تحويذم السذةريام إلذ  نشذا  ونقلهذا وت زي هذا 
عل  نبام القم   ن الفحم الحيوا زا  من نمو وإنتاجية نبام القم  وعزز مقاومة اذها زي  راسة   ر  الباح ون زي الدرنام. ووجد 

ال بام لمشةلة الملوحة زي التربة حيذر لعذة  ورًا مز وجذًا تم ذم زذي ا معذا  ع عذر العذو يوم علذ  سذاوا اال معذا  العاليذة 
وزي ت ربذة   ذر  ك (et al, 2015) Akhtar .المائيةة وزيا   سعتها ل زيئام الفحم الحيواك وزي تقليم التطط ا سموزا زي الترب
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 اتًا  ن الفحم الحيوا زا  من محتو  رطوبة التربة مما     إل  تحسين الوظائن الحيوية ل بام الب ذدور  وزا  مذن  وبي ا الت ارن 
تحسذين ال مذو واإلنتذاط الكلذي لذدرنام البااطذا الحلذو   ن إوازة الفحم الحيوا لتربة مزروعة  البااطذا الحلذو      إلذ  كما  إنتاجيت .
(ك وكذذان لذذ   ورًا  تازريذذًا مذذح ا سذذمد  المعدنيذذة حيذذر     االسذذت دام المشذذتري مذذح ا سذذمد  المعدنيذذة إلذذ  زيذذا   إنتذذاط %20ب حذذو )

(ك زذي نفذس 2012ئذ  )وزمال  Dou(ك كمذا وجذد %(75 ( وزيذا   الكتلذة الحيويذة للم مذوع ال تذرا ب سذبة %100الذدرنام ب سذبة )
السياو  ن الفحم الحيوا زا  من إنتاجية محعول البااطا الحلو  وزا  من  محتو  السةر زي الدرنام ك مما     إل  تحقيذ  المزيذد 

 . ((Walter and Rao, 2015 من ا رباا االقتعا اة للمزارعين
التربذذة الزراعيذذة  ذذالفحم الحيذذوا زذذي العذذين وذلذذ   ن الفحذذم زيذذا   ملحوظذذة زذذي إنتذذاط محعذذول ا رز ع ذذد معال ذذة وبي ذذا ال تذذائج 

الحيوا عمم علذ  تذوزير إمذدا  مسذتمر لل بذام  ع عذر اآلزوم مذن  ذالل اال معذا  الكبيذر لةمونيذوم علذ  سذاوح  واالن فذا  
لعذين  اتذًا إلذ  تقليذذم الحذا  زذي انبعااذام  كسذيد ال يتذذروز مذن حقذول ا رزك و  م إوذازام الفحذذم الحيذوا لتربذة لوميذة كلسذية زذذي ا

 ( مقارنذة مذح الشذااد%19ك ازتها الظاارية وزيذا   محتوااذا مذن اآلزوم الكلذي ممذا     إلذ  زيذا   زذي إنتذاط الذهر  العذفرا  ب سذبة )

Zhang et al, 2014)  )  ك وعزAbiven et al, 2015)  , ) ذل   ن الفحم الحيوا اعاي نبام الهر  نظام جهرا  ك ذر تاذورًا
وانتشارًا زي التربة ا مر الها احسن امتعا  الع اسر الطهائية ونقلها إل  ال بام  اسة زي الم اط  ذام ال فار لفترام طويلة 

 والها ي عةس عل  زيا   إنتاجية ال بام.
 Zea mays ن الفحم الحيذوا زا  مذن الكتلذة الحيويذة ومحعذول الحبذون ل بذام الذهر  العذفرا  )Oguntunde  (1112 )كما وجد 

L.( ب سة )ما   ( مقارنة مح الشاه%44-91  .Partey  زقد است دموا الفحم الحيوا مح ا سذمد  ال تذرا  ال ات ذة  2014 و  رون
( مقارنذذة مذذح إوذذازة %35عذذن قلذذة  قااذذا محعذذول الفذذول زذذي ا ر  وكانذذا ال تي ذذة  ن زا م إنتاجيذذة نبذذام الذذهر  البيتذذا  ب سذذبة )

 وزا   لط الفحم الحيوا مح ا سمد  المعدنية إنتاجية الهر  البيتا  مقارنة مح ا سمد  المعدنية لوحداا.ا سمد  ال ترا  لوحداا 

( زا  من عم  وك ازة جهور نبام الشعير المزروع زي %1 ن إوازة الفحم الحيوا للتربة  مقدار ) (1122) وآ رون  Bruun وجد
ير وعز  السبة لزيا   قدر  التربة عل  االحتفا   الما   إوازة الفحم تربة رملية  ش ة و عا  زيا   زي محعول حبون الشع

 الحيوا.    
معال ة التربة الرملية  الفحم الحيوا المحتر من  قااا سوو نباتام الذهر ك زذي زراعذة محعذول  Amin and Essa (1122) رس 

زي كفا   است دام اآلزوم والفوسفور من قبم ال بذامك حيذر الكوسا والحظا  ن اها اإلجرا  زا  نسبة الما   العتوية زي التربة وزا  
اةذون الفحذم الحيذوا معذدًرا  الباح ذان  ن اذل ك اقتذر ( مقارنة مح الشاادك وب ا  عل  ٪55زا م  وزان امار الكوسا الاازجة ب سبة )

 لةسمد  الفوسفاتية الستعالا التربة الرملية ال يرية  سبة محتواه العالي من الفوسفور. 
ك لتقيذيم اسذت دام الفحذم الحيذوا وروث 2015-2016)ت ذارن ميدانيذة علذ  مذد  عذامين )(2019) و  ذرون      Adekiya جذر  

وتركيز الع اسر الطهائية زي ا وراوك حير     اها االست دام إل   (.Raphanus sativus L)الدواجن عل  إنتاجية نبام الف م 
ك  وعلذ  الذريم  نذ  زذي العذام ا ول لذم تكذن الزيذا ام كبيذر    Mg)و Ca و K و P و Nزيذا   تراكيذز الع اسذر الطهائيذة زذي التربذة )

طول جهر الف م زي كال العامينك وكان ا اي  لتراكيز الع اسر الطهائية زي ال بامك لكن  ار تابي  الفحم الحيوا  شةم كبير عل 
تياير تفاعم كبير للفحم الحيوا مح روث الدواجنك وعزوا ذل  إلذ  قذدر  الفحذم الحيذوا علذ  زيذا   كفذا   اسذت دام الع اسذر الطهائيذة 
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مك وزا  وزن زذذي روث الذذدواجن مذذن قبذذم ال بذذام حيذذر  نت ذذا عمليذذة ال لذذط بذذين الفحذذم الحيذذوا وروث الذذدواجن  علذذ  محعذذول للف ذذ
 .( مقارنة  الفحم الحيوا  و روث الدواجن  شةم م فر  ٪257جهر الف م ب سبة )

 هدف البحث:
 راسة إمةانية إوازة الفحم الحيوا كمحسن  عوبي وزيزيائي مذح المذا   العتذوية علذ  إنتاجيذة نبذام البااطذا وتذيايره علذ  ح ذوم 

 ال ات ة.الدرنام 
 البحث وطرائقه: مواد      

 المواداألولية:-
 اذذذام مذذذن  100-110زذذذي الت ربذذذةك واذذذو سذذذ ن اول ذذذدا متوسذذذط التبةيذذذر زذذذي ال تذذذج )Spuntaالبااطذذذا اسذذذت دم سذذذ ن النباااات: 

الزراعة(ك  رنات  متااولة كبير  الح م ومقوسة قلياًلك لون القشر   سذفرك ولذون اللذة  سذفر زذات ك العيذون سذاحيةك إنتاجذ  عذال زذي 
 طرطوس.  –العرو  الربيعيةك وجيد زي العرو  ال ريفيةك ومعدره المعسسة العامة إلك ار البهار 

 اريقة الحرو زي ظذرور الاوائيذة علذ  من ال وع البلدا من قشور الفول السو اني  تم تحتير الفحم الحيوا محليا الفحم الحيوي:
( لمد  ساعةك حيذر  ن اذهه الحذرار  مذح اذها الذزمن كانذا كذازيين للتوسذم إلذ  زحذم حيذوا  مواسذفام م اسذبة اسذت ا ًا 0م (450حرار  

اذو مذن ال ذوع البلذدا الذها يذزرع عذا ً  زذي شذهر (ك والفذول السذو اني المسذت دم Ibraheem and Zidan, 2020لت ذارن سذا قةك )
 نيسان زي الم اقة الساحلية زي سورية.

 تم است دام الزبم البقرا المت مر وال ار لهها الطر . المادة العضوية:

 معامالت التجربة:  
 5 ,2.5 ,0والتي تعا ل ) O1,O0(O,2( معامالمك مةونة من تدا م االث مستويام من الما   العتوية )9تتم ا اهه الت ربة )

kg.m2 ( ك واذذالث مسذذتويام مذذن الفحذذم الحيذذوا)2,B1,B0B( ك والتذذي تعذذا ل)وزنذذًا مذذن التربذذةك كمذذا اذذو مبذذين زذذي %2 ,%1 ,0 )
(ك  ويفا ا سمد  المعدنية  شةم موحد ل ميح معامالم الت ربة وز  المعا لة السما اة المعتمد  من قبم ايئذة البحذوث 1ال دول )
 الزراعية.العلمية 

(ك  إتباع طرائ  القياسام والتحاليم 2زي ال دول )حد م  ام  عائص التربة والفحم الحيوا والما   العتوية المست دمة 
 (.3الكيميائية المحد   زي ال دول )

 

 

 (: معامالت التجربة.1دول )ج

ا(مستوى الفحم الحيوي )وزن  

B 

 مستوى السماد العضوي كغ\م2

O 

0 = O0 2.5 = O1 5 = O2 
 0% = B0 0B0O 

0B1O 
0B2O 

1% = B1 1B0O 1B1O 1B2O 

2% = B2 2B0O 2B1O 2B2O 
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 للقياسات والتحاليل الكيميائية المنفذة.(: يوضح أسماء الطرائق المتبعة 3جدول )
 اسم الطريقة نوع االختبار التسلسل

 متر  pH است دام جهاز  (10/1pHتفاعم التربة ) 1
 .Richards ,1954 است دام جهاز ال اقلية الكهربائية وز  (10/1ECmSال اقلية الكهربائية  ) 2
3 1-CEC cmol.kg   1953.طريقة كلوريد الباريوم وز, Mehlich 
 .Roy  ,2008و Motsara الاريقة اللونية وز   الما   العتوية  )%( 4
 (.1N NaOH(  والمعاير  الرجعية بذ )1N HCl حم  ) كربونام الكالسيوم الكلية )%( 5
 .,Zidan1984 و Matar طريقة الهيدرومتر وز  قوام التربة     6

 تصميم وتنفيذ البحث:
مسذتويام مذن الفحذم  3سمما الت ربة  اريقة القاح الم شقة بذ الث مسذتويام مذن السذما  العتذوا ك ي شذ  عذن كذم مسذتو  م هذا 

بواقح االث مةررام لكم معاملة وكم قاعذة م شذقة مةونذة الحيوا وب الث مةررام لكم م ها وزعا  اريقة عشوائية ومن الحقم,  
( لتعذذب  المسذذاحة 1م 47.25=  5.25×  9( وبالتذذالي مسذذاحة كذذم قاعذذة م شذذقة )1م 5( قاذذح ت ريبيذذة مسذذاحة كذذم م هذذا )9مذذن )

( نبذذام مذذوزعين 27(ك حيذذر م لذذا كذذم قاعذذة ت ريبيذذة مةذذررًا واحذذداكوتحتوا القاعذذة الت ريبيذذة علذذ  )1م 141.75الكليذذة المزروعذذة )
م( بذذين القاذذح  2سذذم(ك وتركذا مسذذازة  مذان )25سم(كوالمسذازة بذذين ال باتذام زذذي ال ذط )70علذ  االاذذة  اذو ك المسذذازة ييمذا بي هذذا )

 ( عل   ساس المساحة المزروعة زعليًا.1م \نبام 5.14م( بين المعامالم.وبالتالي تبل/ الك ازة ال باتية ) 1.5الم شقةك و )

  سذذذم(ك  وذذيفا ا سذذذمد 8تمذذا زراعذذة الذذذدرنام الكاملذذة زذذذي بدااذذة شذذذهر شذذبا  زذذذي العذذرو  الربيعيذذذة زذذي حفذذذر سذذطير  علذذذ  عمذذ  )
العتوية  زعة واحد  قبم الزراعة وز  معامالم الت ربةك  ما ا سمد  المعدنية زكانا موحد  لكازة معذامالم الت ربذة حيذر  وذيفا 
ا سمد  البوتاسية والفوسذفاتية كاملذًة وقسذم مذن سذما  اليوريذا قبذم الزراعذةك بي مذا  وذي  القسذم ال ذاني مذن اليوريذا  عذد إنبذام الذدرنام 

مليذذة التحتذذينك وذلذذ  وزذذ  التوسذذية السذذما اة المعتمذذد  مذذن قبذذم ايئذذة البحذذوث العلميذذة الزراعيذذةك وتذذم إجذذرا  رشذذة  يسذذبوعين مذذح ع
يذوم( مذن إنبذام الذدرنام ورشذة   ذر  قبذم شذهر مذن الحعذا ك ونفذهم عمليذام العزيذ  والتحتذين  عذد  20مبيدام ود اللفحة  عد )

نظرًا الستمرار ااذول ا ماذار  ذالل معظذم و اريقة الرا  ال او  ع د الحاجة إنبام الدرنام  يسبوعين  ما عملية الرا زقد تما  
 م اقة الزراعة  ماار يزير   الل موسم ال مو.لم نحتاط لعملية الرا حير تعروا  وقام الحاجة للرا 

 سم(، والفحم الحيوي والسماد العضوي المستخدم قبل الزراعة.0-30(: بعض الخصائص المختارة للتربة الموقع على عمق )2جدول )
 السماد العضوي  الفحم الحيوي  التربة الصفة التسلسل

 7.4 9.323 5.8 (10/1pHالتربة )تفاعم  1

 0.25 1.35 1.98 (10/1ECmSال اقلية الكهربائية  ) 2

3 1-CEC cmol.kg 60.0 160.12 215 

 70 1.55 4.84 الما   العتوية )%( 4

 12.02 8.00 4.68 كربونام الكالسيوم الكلية )%( 5

 - - طي ي القوام 6
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 :لمؤشرات المدروسةا
 يوم من الزراعة:  107)معشرام اإلنتاجية الرئيسية التالية ع د جمح المحعول  عد) قياس تم 

 متوسط عدد درنات النبات الواحد:

 متوسط عد  الدرنام/ نبام.وحسة نباتام من كم مةرر  تسحعد  الدرنام المتشةلة عل  س م 

 حجم التدرن:

 Gataolina andجر  تقدير ح م الدرنام لتسعة نباتام من كم مةررك حير جر  تدريج الدرنام عل   ساس وزنها وزقًا لذ )

Abdikof,. 2005:ك عل  الشةم التالي) 

a. <(  35 رنام سطير )غ 
b. ( 35-80 رنام متوساة .)غ 
c. (  80> رنام كبير .)غ 

 وحسبا ال سبة المئوية لكم م موعة من الدرنام كما يلي:
  ) X 100 إنتاجية ال بام /مالدرنام سطير  الح )   =/ نبامللدرنام العطير ال سبة المئوية  -
 X 100( إنتاجية ال بام /الدرنام متوساة الح م= )ال سبة المئوية للدرنام المتوساة/ نبام -
 X(  100 إنتاجية ال بام /الدرنام كبير  الح م)    =الكبير / نبامال سبة المئوية للدرنام - 

 (: 1-اإلنتاجية الكلية )طن. ها

إنتاجيذة ال بذام الواحذد متذروبة  عذد  ال باتذام زذي الهةتذار. متوسذط تذم حسذان اإلنتاجيذة الكليذة مذن الذدرنام )طذن زذي الهةتذار( مذن 
. ومذح ازتذرا   ن 1م \نبذام 5.14=  1سم( وبالتالي ك ازة ال باتذام زذي الذذ م 70* 25عل   ساس  ن المسازام بين ال باتام اي )

حذوالي مذن المسذاحة الكليذة زتعذب  الك ازذة ال باتيذة  %10ةم ممرام  دمة زي الحقم تعذا ل حذوالي المساحة يير المزروعة عل  ش
 (.1نبام/م 4.6)

 لتحليل اإلحصائي:ا
(ك ع ذد مسذتو  مع ويذة LSD(ك وجذر  حسذان  قذم زذرو مع ذوا )Two ways ANOVA تذعا نتذائج الت ربذة لتحليذم التبذاين )

 .,NULL Corporationاإلسذدار ال ذاني عشذذر ) Genstatك لمتوسذاام المعذامالم وذلذ   اسذت دام البرنذامج اإلحعذائي %5

2009.) 
 النتائج والمناقشة:

 تأثير المعامالت على اإلنتاج الكلي من البطاطا:-
إنتاجيذة الهةتذار  ي ح ذوم الذدرنام وزذي( بدااًةك  ن المعامالم الم تلفة  ارم بدرجة عالية المع وية )***( ز4يالحظ من ال دول )

محعول البااطاك حير  ن إوازام الفحم الحيوا والما   العتوية الم فر   للتربذة حققذا زيذا ام واوذحة زذي إنتاجيذة البااطذا من 
( مقارنذة  إنتاجيذة %47( واي زيا   مع وية ملحوظة تعا ل حذوالي )2-طن.اذ 27.91) 1B0Oوحق  الفحم الحيوا  المستو  ا ول 

(  اتذًا زيذذا   2-طن.اذذذ34.96) 2B0O(ك كمذذا حقذ  المسذذتو  ال ذاني مذذن الفحذم 2-طن.اذذ19.03) 0B0Oالشذااد بذدون  ا إوذذازة 
(ك وكذذهل   عاذذا إوذذازام المذذا   % 83.7( و علذذ  مذذن الشذذااد  حذذوالي )%25.3زذذي اإلنتذذاط  علذذ  مذذن المسذذتو  ا ول  حذذوالي )
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قيمذذة  0B1Oع ويذذة واوذذحة وكبيذذر  علذذ  إنتذذاط البااطذذا حيذذر سذذ م المسذذتو  ا ول م هذذا زذذي المعاملذذة العتذذوية الم فذذر   زيذذا ام م
( بزيذذا   2-طن.اذذذ 45.38) 0B2O( عذذن الشذذااد و عاذذ  المسذذتو  ال ذذاني م هذذا زذذي المعاملذذة % 77( بزيذذا   )2-طن.اذذذ 33.74)
ًا زقذذد  عاذذا تذذيايرًا  تكامليذذًا واوذذحًا لكذذم م همذذاك وعذذزز ( عذذن الشذذااد.  مذذا اإلوذذازام المشذذتركة للفحذذم والمذذا   العتذذوية معذذ138%)

سذذ لا متوسذذاًا لجنتذذاط مذذن الذذدرنام قذذدره  1B1Oالفحذذم الحيذذوا التذذياير اإلا ذذابي للمذذا   العتذذوية علذذ  اإلنتذذاط حيذذر  ن المعاملذذة 
( 2-طن.اذذ 27.91) 1B0O( عذن المسذتو  ا ول للفحذم م فذر ًا  %50( عن الشاادك وبزيا   )%120( بزيا   )2-طن.اذ 42.05)

(ك وحققا معاملذة المسذتويين ا علذ  2-طن.اذ33.74) 0B1O( عن المستو  ا ول من الما   العتوية  شةم م فر  %(24وزيا   
( عذن الشذااد و % 229( واذو  علذ  مسذتو  إنتاجيذة بذين جميذح المعذامالم بزيذا   )2-طن.اذذ 62.7إنتاجا قذدره ) 2B2Oلكم م هما

( عذذن المسذذتو  ال ذذاني مذذن المذذا   % 38(ك و )2-طن.اذذذ  34.96) 2B0O( عذذن المسذذتو  ال ذذاني مذذن الفحذذم الحيذذوا  مفذذر ه 79%)
 (. 2-طن.اذ 45.38) 0B2Oالعتوية  مفر اا 

حيذذر وجذذدوا  ن إوذذازة الفحذذم الحيذذوا لتربذذة محعذذول البااطذذا ( Akhtar et al,2015)جذذا م اذذهه ال تذذائج م سذذ مة مذذح نتذذائج 
تحسذين ظذرور التطهاذة مذن  ذالل زيذا   كفذا   امتعذا  البوتاسذيوم وتركيذزه زذي ا وعيذة ال اقلذة ل باتذام البااطذاك كمذا  سااما زذي

زيا   زذي إنتاجيذة نباتذام الكوسذا مذح إوذازة الفحذم الحيذواك وعذزوا ذلذ  لزيذا   كفذا   ال بذام زذي  (Amin and Eissa,2017) وجد
ك حيذر  ن الفحذم الحيذوا  (DeLuca et al,2009; Xu and Chen, 2013)  شذار إليذ  اسذت دام اآلزوم والفوسذفورك تيكيذدًا لمذا

اعزز امتعا  ال بام للفوسفور  ن  امل  مواقح موجبة الشح ة عل  ساح  تحتفظ  ع عر الفوسفور وتم ذح انطسذال  واذو ع عذر 
(ك حيذر وجذذدوا  ن El-Sawy et al, 2000) مهذم للعمليذام الحيويذذة ل بذام البااطذذاك كمذا جذذا م اذهه ال تذذائج م سذ مة مذذح نتذائج

الفحم الحيوا اساام زي زيذا   اإلنتذاط مذن البااطذا مذن  ذالل تزويذد ال بذام  الع اسذر الرئيسذية اآلزوم والفوسذفور والبوتاسذيوم التذي 
تفاعليذًا كبيذرًا  ظهذور تذيايراً   إلذ (1122وآ ذرون ) Adekiya  شذاركمذا  تلعة  ورا مهما زي جميح العمليام الحيوية ل بام البااطا.

( مقارنذذة  إنتذذاط ٪257للفحذذم الحيذذوا مذذح روث الذذدواجنك حيذذر  نت ذذا عمليذذة ال لذذط بي همذذا  علذذ  محعذذول للف ذذم الذذها زا  ب سذذبة )
الفحذذم الحيذذوا  و روث الذذدواجن  شذذةم م فذذر ك وعذذزوا ذلذذ  إلذذ  قذذدر  الفحذذم الحيذذوا علذذ  زيذذا   كفذذا   اسذذت دام الع اسذذر الطهائيذذة زذذي 

 من قبم ال بام.  روث الدواجن
الذهين اسذت دموا الفحذم الحيذوا مذح ا سذمد  ال تذرا  ال ات ذة عذن قلذة  قااذا  (Partey et al, 2014) واي نتائج متوازقذة مذح نتذائج

( مقارنذذة مذذح %35محعذذول الفذذول زذذي ا ر  حيذذر     التذذياير التكذذاملي بي همذذا إلذذ  زيذذا   إنتاجيذذة نبذذام الذذهر  البيتذذا  ب سذذبة )
 ا سمد  ال ترا  لوحداا.إوازة 

 رنات الكبيرة والصغيرة والمتوسطةيوم من الزراعة ونسب الد 107(: اإلنتاج الكلي من البطاطا بعد 4جدول )
 

 المعاملة
 اإلنتاج من الدرنات )غ/نبات(

 

 (%اإلنتاج من الدرنات )

 
 هكتار\اإلنتاج الكلي طن

 كبيرة متوسطة صغيرة كبيرة متوسطة صغيرة

O0B0 56.73 b 219.28 e 137.6 g 13.71 a 52.91 a 33.38 g 19.03 h 

O0B1 72.30 a 282.52 c 251.8 f 11.92 b 46.58 b 41.50 f 27.91 g 

O0B2 10.87 e 338.71 a 410.4 e 1.43 d 44.57 c 54.00 e 34.96 f 

O1B0 10.90 e 327.99 a 395.6 e 1.48 d 44.65 c 53.87 e 33.79 f 

O1B1 18.15 d 277.57 c 618.4 d 1.99 cd 30.36 d 67.65 d 42.05 e 
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 الدرنات حسب الوزن:تدرج 
( يوم  عد الزراعةك ام قدرم اإلنتاجية لل بام الواحد 107تم ج ي الدرنام زي مرحلة ال تج  عد اسفرار الم موع ال ترا  عمر)

 ,Gataolina and Abdikof) زي المعامالم الم تلفة ومن ام تم تقسيم الدرنام  حسة  وزانها إل  االث م موعام وز 

 غ(.80غ(ك  رنام كبير  )< 35-80غ(ك  رنام متوساة )ما بين<35سطير  ):  رنام ( 2005
( زيا   مع وية زي نسبة الدرنام الكبير  مح زيا   مستو  اإلوازة من الفحم الحيوا  شةم م فر ك حير 4تظهر نتائج ال دول )

 ,251.83القيمتين )  1B0Oو   2B0Oس م متوسط إنتاط الدرنام الكبير  للمستو  ا ول وال اني من الفحم الحيوا 

غ/نبام(ك وان ف  متوسط إنتاط الدرنام  137.62التي س لا ) 0B0Oغ/نبام( عل  التوالي مقارنة مح معاملة الشااد 410.44
 0B0O (56.73غ/نبام( مقارنة مح معاملة الشااد  10.87) 2B0Oالعطير   شةم حا  زي المستو  ا عل  للفحم الحيواك 

 غ/نبام(.
    إل  تحسن نوعية الدرنام من  0B1O ظهرم اإلوازام الم فر   للما   العتوية  اتا  ن المستو  ا ول من الما   العتوية 

زي متوسط إنتاط  غ/نبام(ك والزيا   الكبير  مع وياً  10.90 الل االن فا  الواو  والمع وا زي متوسط إنتاط الدرنام العطير  )
حير س م ان فاوا زي وزن  0B2O ال سبة للمستو  ال اني من الما   العتوية وبشةم مشا   /نبام( غ 395.58الدرنام الكبير  )

  غ/نبام(ك مقارنة  الشااد.600غ/نبام( وزيا   زي وزن الدرنام الكبير  إل  حوالي ) 24.07الدرنام العطير  )

زيا    1B1Oالدرنام الكبير ك حير  عاا المعاملة المشتركة ما التياير المشتري للفحم الحيوا والما   العتوية معا زقد عزز إنتاط 
غ/نبام( عل  حسان العطير  والمتوساة مقارنة مح الشااد الها  618.40مع وية واوحة زي متوسط إنتاط الدرنام الكبير  )

 غ/نبام(.  137.62 عا   قم متوسط إنتاط للدرنام الكبير  )
ط للدرنام العطير  لك ها س لا وبشةم ملفا  عل  متوسط إنتاط للدرنام الكبير   ا إنتا 2B2Oو 1B2Oولم تس م المعاملتان 

عل  جميح المعامالم زي متوسط إنتاط الدرنام الكبير   2B2Oغ/نبام( عل  التواليك مح تفوو المعاملة  1178.68 ,1071.22)
 غ/نبام(. 1178.68)
اللهين عزوا زيا   ح م الدرنة  سبة قدر  الفحم الحيوا عل  تحسين احتفا   (Nair et al, 2015) توازقا اهه ال تائج مح نتائج 

ل  التربة  الما  وزيا   السعة التبا لية الكاتيونية للتربة الها ي عةس عل  زيا   احتفا  التربة  الع اسر الطهائية وتش يح ال موك وكه
احس ان من نوعية الدرنام الم ت ة. وتوازقا اهه ال تائج  اتًا  ك  ن الفحم الحيوا والما   العتوية معاً  (Metwaly, 2020) وجد
(ك اللهين وجدوا زيا   زي ح وم  رنام البااطا مح إوازة الفحم الحيوا نتي ة لتحسين امتعا  2015وزمالئ  ) Akhtarمح 

الهين وجدوا  ن ( Oguntunde et al, 2004) ال بام للبوتاسيوم وزيا   تركيز اها الع عر زي ا وعية ال اقلة لل بامك ومح
 است دام الفحم الحيوا زي زراعة محعول الهر  العفرا ك زا  من ح م الحبة وكمية المحعول زي واحد  المساحة.

 

O1B2 24.42 c 255.10 d 811.9 c 2.24 c 23.37 e  74.39 c 50.21 c 

O2B0 24.07 c 302.44 b 659.9d 2.44 c 30.66 d 66.90 d 45.38 d 

O2B1 0 f 226.03 e 1071.2 b 0 e 17.42 f 82.58 b 59.67 b 

O2B2 0 f 184.37 f 1178.7 a 0 e 13.58 g 86.42 a 62.70 a 

F.pr 0.001> 0.001> 0.001> 0.001> 0.001> 0.001> 0.001> 

LSD0.05 5.7 18.2 57.3 0.622 1.69 1.69 2.67 
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 االستنتاجات: 
زيا   نسبة زي حد  المساحة و ا شةم م فر  عل  اإلنتاجية من  رنام البااطا زي و للما   العتوية والفحم الحيوا تياير اا ابي  -

 الدرنام الكبير  عل  حسان العطير  والمتوساة  شةم مع وا.
سذذااما اإلوذذازام المشذذتركة لهمذذا زذذي زيذذا   اإلنتذذاط  رإا ذذابيك حيذذتذذياير بذذين السذذما  العتذذوا والفحذذم الحيذذوا  شذذةم تكامذذم ال -

المذزارع التقليداذة مذن   شةم واو  وحق  المستو  ال اني من الما   العتوية مح المستو  ال اني من الفحذم الحيذوا  و )معاملذة
زحم حيوا(  عل  إنتاط لمحعذول البااطذا وبشذةم عذالي المع ويذة مقارنذة مذح معذامالم الشذااد وبذاقي  %2السما  العتوا + 
 معامالم الت ربة.
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Effect of levels of organic fertilizer and biochar on 

productivity of potato plant (Solanum Tuberosum L.). 
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Abstract:  

This research work was carried out at the Agricultural Center for Scientific 

Research, in Tartous, in spring season 2020, as this experiment included (9) 

treatments, consisting of interaction between three levels of organic matter 

(O2= 5, O1= 2.5 , O0= 0 ) kg/m2, and three levels of biochar  (B0=0, B1=1, 
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B2=2) % by weight of soil. The results showed that both organic matter and 

biochar singly and in combination, had a positive effect on productivity of 

potato tubers and with an increase in the percentage of large tubers and 

decrease in the percentage of small and medium tubers. Also, the 

complementary effect between organic fertilizer and biochar was also 

positive, as the traditional farm treatment of, organic fertilizer + 2 % 

biochar, achieved the highest yield of potatoes (62.7 ton.h-1) with (229%) 

increase, compared with the control treatments which gave (19.03 ton.h-1) 

only. 

Key wards; Potato, Organic matter, Biochar, productivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


