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 الملخص 

لدراسة   حقلية  تجربة  )  تأثيرنفذت  عضوية  مخلفات  الصرف  الحيوي    الفحمإضافة  وحمأة 
  Freesia hybridaنبات الفريزيا  التكاثر لالصحي المعالجة( في نمو و إزهار و معامل  

الموسمين  الالذقية  محافظة  في  المزروع   شملت    .2020-2019و    2019-2018خالل 
 N.P.K (30:20:20): تسميد معدنيT2ن إضافة،  دو : الشاهد بT1معامالت: )  5  التجربة

عضوي    2م غ/ تسميد  م  2+  بمعدل  :  T3،  2كغ/  الفحم  م   2إضافة  إضافة    :T4 ،2كغ/ 
  ( + 2م كغ/    2  )  الفحمإضافة    T5:،  2كغ/ م  2,5حمأة الصرف الصحي المعالجة بمعدل  

الصحي   الصرف  م  1,25)حمأة  معاملة   T4المعاملة    حققت .(2كغ/  مع  متقاربة  نتائج 
المدروسة  T2المزارع   الخضري  النمو  مؤشرات  ولمعظم  بينهما  معنوية  فروق  تسجل  لم   ،

تركيز الكلوروفيل الكلي في األوراق(. مساحة المسطح الورقي و   ،األوراقعدد  ،  طول النبات)
المعاملتين   بين  معنوية  فروق  أية  تسجل  لم  النوعية    T5و  T2كما  المواصفات  ولجميع 

الخاصة بالشماريخ الزهرية )عدد الشماريخ الزهرية على النبات، عدد األزهار على الشمراخ،  
قاعد وثخانة  الزهري  الشمراخ  الزهرة(وطول  وارتفاع  في  ته،  أبكر  اإلزهار  كان  حين  في   ،

تفوق    أظهرت النتائج. كما  T2مع فترة إزهار أطول مقارنًة بالمعاملة    T5و  T4المعاملتين  
مؤشرات   ولجميع  الشاهد  معاملة  على  التسميد  معامالت  والزهري جميع  الخضري  النمو 

المعاملة   المدروسة. الك  T5أعطت  من  نسبة  قطرها  أعلى  يتجاوز  التي  سم 1وريمات 
 %( متفوقة معنويًا على جميع المعامالت األخرى.  50,26)

   .، كورماتنمو، إزهار ،الحيوي  الفحم لصرف الصحي ،، حمأة االفريزيا :الكلمات المفتاحية
 المقدمة: 

  موطنها األصليو   جنساً   50ويتبع لها أكثر من    ،Iridaceaeإلى العائلة السوسنية    .Freesia hybrida Lالفريزيا    تنتمي
افريقيا معروف  الفريزيا.  جنوب  الفلقة  أحادية  )  ة أبصال  مظهري  مزروعgenotypeكطراز  مزهر  تزييني  عشبي  نبات  ك ( 

األوائل في العديد من   تصنف من بين أزهار القطف العشرةكما و   ، أو كنبات أصص،أحواض، أو كنبات تزييني داخلي
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األبيض، تبعًا إلى المدى اللوني الواسع ألزهارها ك  والعالمية  األسواق العالمية حيث يتزايد الطلب عليها في األسواق المحلية
والبنفسجي  األصفر، األحمر  الزهري،  الذهبي،  البرتقالي، األصفر  تعد  الالفندر،  للفريزيا.  األكبر  المنتج  بأكثر من  هولندا 

 . لزراعة هذه الزهرة اً مخصص اً هكتار  280

في موقع مشمس أو مظلل    7,5و  6يتراوح ما بين    pHفي الترب الرملية جيدة الصرف، وفق    ة نبات الفريزياتجود زراع
جداً  خفيف  الهدف    إن    .(Ali et al., 2011; Ahmad et al., 2019; Altaee and Alsawaf., 2020)  بشكل 

 معدالتتحديد  م  رغبنوعية جيدة.  لكورمات  من ار أو إنتاج مرتفع  بالرئيس لمعظم مزارعي الفريزيا تحقيق إنتاج زهري أك 
المتطلبات   إلى اآلن  لم تفهم،  التي تلعب الدور األكبر في إنتاج ناجح للفريزيا     NPKالكبرى   عناصرلالتسميد المعدني ل

 (. Li et al., 2019) ل جيدالغذائية العامة لهذا النبات بشك
لالستعماالت العشوائية   حد هدف وضع  بتلقت إضافة األسمدة العضوية المختلفة اهتمامًا متزايدًا في العقدين المنصرمين   

روث الحيوانات،    :بكلفة متدنية مثلو متوفرة محليًا  متنوعة    عضوية  من مصادر  واستبدالها جزئيًا بأسمدة  لألسمدة المعدنية
للتأكد من سالمة اإلنسان والبيئة التي نعيش و كأسلوب متكامل إلنتاج مستديم    ،األسمدة الخضراء، األسمدة الحيوية وغيرها

الغذائية وتحسن من  ؛ لكو فيها للعناصر  التربة و نها تساعد على تأمين تحرر بطيء  الوقت  في    الفيزيائية  هاصفاتخصوبة 
 .(Khalil, 2006; Singh et al., 2014) ذاته

المعالجة الحيوي ) ( و Treated Sewage Sludge)  تعتبر حمأة مياه الصرف الصحي  المخلفات   (Biocharالفحم  من 
الدراسات التي تناولت استخدامها   وقد اقتصرت غالبيةالعضوية التي شاع استخدامها في مجال الزراعة العضوية مؤخرًا،  

 . على تجارب األصصخاصًة مة وأزهار القطف في مجال إنتاج نباتات الزينة عا
تعرف الحمأة بأنها مواد غنية بالكربون العضوي أنتجت خالل عملية معالجة المياه العادمة وتقدم مصدرًا للمادة العضوية 

الغذائية العناصر  من  وغيرها  والفوسفور  استخدامها  و   ،واآلزوت  فيما  في  أمكن  مختلفة  تمت  مجاالت  بشكل   معالجتهالو 
كمناسب األراضي،  الطاقة  ،  استصالح  تجديد  أو  الصناعية  الترب أو  والعمليات  خصوبة  لتحسين  زراعيًا  مركزة  بصورة 

البحر بحوض  الخاصة  المناخية  المنطقة  في  بالمحاصيل  المزروعة  المتوسط  المتدهورة   ,.Antolı´n et al)  األبيض 

2010; Roig et al., 2012) . 
عموماً   تؤدي الحمأة  زيادة  إضافة  وقد   إلى  مختلفة.  نباتية  والمحمية ألنواع  المكشوفة  الزراعات  تجارب  في  النباتي  النمو 

 .(Shanmugam and Abbott, 2015معايير إلضافة الحمأة )و  اً حددت األبحاث حدود
في مصر المزروع في أوساط نمو مختلفة    Freesia refracta cv. Red Lionجربة على نبات الفريزيا  بينت نتائج الت

( طين  رمل/  )/ورملحجم/حجم(    1:1)طين،  صحي  صرف  المخصب  مع  حجم/حجم(    3:1حمأة  مستويات مختلفة من 
سم والمزروعة في وسط رمل/ حمأة أعطت النمو   2-1أن الكورمات بقطر    (،ل  /3سم  5،  2.5،  0العضوي األكتوسول )
إن في  وزيادة  الكوريماتاألفضل  والالمتكونة  البنت  تاجية  القطر  إلى  باإلضافة  الجديدة  ،  للكورمات  الرطب  زيادة   معوزن 

 P  (El-Sayed et al., 2012.)و Nمن اها بسيطة في محتو 
 ؛Pelargonium peltatum cv. Maximeالمسكة  في النمو واإلزهار والقيمة التزيينية لنبات    الزراعةتأثير وسط  درس  
% أو  30بطاطا، قش    لب%  35الصحي،  % من حمأة الصرف  35% أو  70)أنواع كمبوست:    4الوسط من    فيها  حضر
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الدراسة كمبوست بعمر  ا  .%(30نشارة خشب   الثانية كمبوست   واستخدم  أشهر  7ستخدم في السنة األولى من  في السنة 
وأنتجت شماريخ زهرية    ،ضل وفقًا لمعايير النمو أشهر نموًا أف  7كمبوست بعمرال  وسط   أبدت النباتات النامية في.  سنةبعمر  

وكانت تزيينة    ذات  أكثر  تلأعلى  قيمة  بعمر    كمن  كمبوست  في  وأعطى  المزروعة  كمبوست  سنة،  من  المكون  الوسط 
الحمأة  70) من  القش30و%  من  النتائج.    (%  عن  أفضل  نتج  محتوى كما  زيادة  الكمبوست  من  إضافة  النبات   أوراق 

 .(Zawadzińska and Salachna, 2018العناصر المعدنية )

تأثير األوساط المكونة من الكمبوست المنتج من حمأة الصرف الصحي والقش أو نشارة الخشب   لتقييم  دراسة أخرى   أجريت
( البنفسج  نبات  األولViola × Wittrockiana Gamsعلى  الكمبوست:  من  نوعين  باستخدام  الوسط  حضر  من    (؛ 

الصنوبر. كما 30% حمأة صرف صحي مع  70، والثاني من  % قش30مأة صرف صحي و% ح70 % نشارة خشب 
     pHذو    البيتموسكان الشاهد وسطًا من  .  %75و  50و  25الكمبوست بمعدالت  مع    البيتموسأوساط من    6جهزت  

بمعدل  6  -5.8 الصحي  الصرف  المكون من حمأة  للكمبوست  أن  النتائج  بينت  تأثير  50.  البنفسج  %  أكبر على إزهار 
بالنسبتين   اآلزوت والفوسفور 75و  25مقارنة  األوراق من  إلى زيادة محتوى  الوسط  في  الكمبوست  %. وأدت زيادة كمية 

المثالية النمو ضمن حدوده  نهاية موسم  في  الكلي  الفوسفور  كما كان محتواها من  كان محتوى و   ؛والبوتاسيوم والكبريت. 
البنفسج من اآلزوت ال  نبات  الثاني  الكلي والبوتاسيوم والكبريت في  البنفسج المزهرة موسم  أعلى مقارنة مع محتوى نباتات 

 (.Zawadzińska and Salachna, 2015) في الموسم األولالمزروعة 
( تم جمعها من شمال شرق ES)  an Eroded Soil  دراسة لتقييم أثر خلط حمأة الصرف الصحي مع تربة منجرفةتمت  

أوساط    3في البيت البالستيكي تحت ظروف متحكم بها وفق    Ocimum basilicum Lرومانيا كوسط لنمو نبات الحبق  
 ((sewage sludge  SS  حمأة الصرف الصحي  مع%ES  (15  )  نجرفة ، خليط من التربة المESمختبرة: تربة منجرفة  

لنباتات في ان الكلوروفيل والكاروتينويدات أعلى  محتوى األوراق م%. كان  100%(، حمأة صرف صحي  85)  ES+ SSو
. كما ازداد  ESالنباتات النامية في التربة المنجرفة لوحدها  بمقارنة  ووسط الحمأة مع التربة    الحمأة  وسط   كل من   النامية في 

إلى    SSإضافة الحمأة    أدت.  ESمقارنة مع    معاملة الحمأة والتربة  % في44و  34,5طول النباتات ووزنها الرطب بمقدار  
 (. Burducea et al., 2019الحبق ) والفيزيولوجية لنباتتحسين المؤشرات الموروفولوجية  

والبندورة  لآلزوت  المثبت  والبرسيم  الذرة  نباتات  إنتاج  في  الحمأة  استخدام  فيها  تم  التي  األبحاث  من  العديد  هناك 
الجفاف و ت وس والقمح والشعير و واألوكاليبت المفيد في حاالت  النبات وإنتاجه كمًا  أثيرها  نمو  نتائجها اإليجابية في تحسين 

  .(Önal et al., 2003; Antolín et al., 2010; Shahin et al., 2016) ونوعاً 
ن حديثًا نسبيًا، ومع ذلك فإن الفحم بشكل أو بآخر قد استخدم عبر التاريخ بشكل رئيسي كمحس Biochar يعد مصطلح

بيئة (Filiberto et al., 2013)للتربة   في  الكتلة  بتسخين  إنتاجها  يتم  بالكربون  غنية  صلبة  مادة  بأنه  الفحم  يعرف   .
معزول أو  مصاَدر  ككربون  الترب  إلى  إضافتها  بغية  األوكسجين  على  (C) محدودة  و   للحفاظ  التربة  تحسين وظائف 

الحقلية على حد سواءو خصائصها   الذي    ،قيمتها  العالاألمر  الباحثين حول  اهتمام   ,.Joseph et al)م  جذبت إضافته 

بين    .(2010 الحموضة  درجة  تتراوح  حيث  العوامل،  من  للعديد  تبعًا  الفحم  مواصفات  الختالف   9.9-6.2تختلف  تبعًا 
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(ْ م. ال يزود الفحم النبات بالمواد الغذائية الموجودة فيه 700-260ية تحت درجات التفحيم المختلفة )مصادر الكتلة الحيو 
 (Shanmugam and Abbott, 2015) مباشرة للمساعدة في إغناء حالة التربة الخصوبية 

لدراسة   تجربة  األصص  نفذت  ورد  لنبات  النمو  لوسط  كمكون  الصنوبر  خشب  فحم  نمت    Rosa rugosaتأثير  حيث 
%  50% فحم،  25تموس +  ي% ب 75  بيتموس،  100)والفحم:    (peat)  تموس السفاغنوميالنباتات في خلطات مختلفة من ب

الوسط احتمالية واعدة  % فحم إلى    25% فحم( حجم/ حجم. كان إلضافة  75تموس +  ي% ب25% فحم،  50تموس +  يب
يمكن اعتماده بصورة اقتصادية بدون تأثيرات سلبية على إنتاجية أو تموس و ي % ب100مقارنتها مع الوسط    لنبات الورد عند

نوعية النبات التزيينية ) عدد األزهار و  نتائج التأثير في النمو وفعالية استخدام الماء و نوعية نبات الورد فقد أعطت نفس  
كذلك ازداد محتوى الجذور  ات، كما زادت تراكيز الكالسيوم والصوديوم في األوراق والجذور و مقارنة ببقية الخلط لون الورقة(

 Fascellaالبوتاسيوم )اتجاه معاكس لتراكيز الفوسفور و   من المغنزيوم بزيادة النسبة المئوية للفحم في الوسط في حين حدث

et al., 2017.)  
البقايا   من  المصنع  الفحم  من  وسط  استخدام  إمكانية  الختبار  دراسة  Biochar green waste(BOW  )الخضراء  في 

والمستخدمة في    Original Peat Substrate (OPS)القياسية أو األصلية    البيتموسكبديل عن بعض أو كل أوساط  
النبات باستخدام  Calathea rotundifola cv. Fasciata  التزييني  زراعة  الدراسة  نفذت  مختلفة:    3.   OPخلطات 

(100  ،)%BGW  (100%  ) وOP+ BGW  (50  +%50  قلل .)%BOW    شهور  6من تفكك الوسط في نهاية تجربة،  
مقارنة مع    OP + BGW% في الوسط  22الثالث، فقد زادت الكتلة الكلية بمقدار    مو النبات أعظميًا في الخليطنكان  و 

لوحده. أشارت النتائج إلى أنه باإلضافة إلى التقليل من النفايات الخضراء فإن الفحم يولد منتجًا يمكن   البيتموساستخدام  
ويمكن أن يقلل من تحلل    C. rotundifola cv. Fasciataفي زراعة نبات    البيتموسكبديل جزئي للخث أو  استخدامه  

 (.Tian et al., 2012الوسط فيطيل فترة استخدامه )
في وسط أساسه   والمنامة L. dentate و Lavandula angustifoliaفي دراسة على نوعين من نبات الالفندر المزروع

( من فحم خشب الصنوبر. تمت التوصية بناء على )بالحجم%  75%، أو50%،  25%،  0  بمعدالت:تم تسميده    البيتموس
الب % فحم من خشب الصنوبر واعتماده كنظام إنتاج بديل 25تموس والمسمد بـ  يهذه التجربة بتبني الوسط األساسي من 

)عدد األوراق، طول   لزراعة الالفندر المزروع في أصص مع عدم وجود تأثيرات سلبية في نمو النباتات أو نوعيتها تزيينياً 
للماء ومحتوى أعلى لألوراق من   النبات  المنتجة وفعالية استخدام كتلة  الكتلة  الغذائية    الكلوروفيل الجذور،  العناصر  ومن 

الفيزيائية  الخواص  من  العديد  تحسين  إلى  الفحم  من  النمو  وسط  محتوى  زيادة  أدت  والبوتاسيوم.  والفوسفور  كالنترات 
  )الفوسفور غذائية  الحجمية والمسامية الكلية وكذلك إتاحة العناصر ال  والكثافة  pHو،  ECلية الكهربائية  الناق  والكيميائية مثل

و  الفيزيولوجية والكالسيوم  والمؤشرات  النمو  نمط  في  سلبي  بشكل  الوسط  في  الفحم  من  األعلى  النسبة  وأثرت  المغنزيوم(، 
 (. Fascella et al., 2020لنباتات األصص تبعًا لشروط وسط النمو األقل مثالية )

  :وأهدافهأهمية البحث -
العضوية   الزراعة  العالمي نحو  التوجه  العالمية  و مع  لألهمية  الزينةتبعًا  الفريزيا    -  لنباتات  نبات  كقطاع زراعي    –ومنها 

 ،للرقابةتتطلب هذه الزراعة إضافات من األسمدة المعدنية ال تخضع حيث  ،تحقق صادراته أرباحًا جيدة
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مخلفات إلضافة  يأتي هذا البحث في إطار السعي إلى مواكبة الدراسات المحلية والعالمية عن اآلثار البيئية واالقتصادية  
وبشرية   طبيعية  تدويرها  زراعية  الحيوي  )معاد  الحراجية  Biocharالفحم  األشجار  وبعض  الليمون  تقليم  بقايا  وحمأة    من 

المعالجة( الصحي  الزينة إلى    الصرف  بنباتات  المزروعة  ك   الترب  لتزويد  وتجربتها  مرضية  خاص و نباتات  البدائل  بشكل 
 لذلك هدف هذا البحث إلى: ، أزهار القطف بالعناصر الغذائية

موذجًا حساسًا( عند زراعتها في تربة كلسية إلى معدالت ونماذج التسميد  الفريزيا ن   )نباتمقارنة استجابة أزهار القطف    -
 إمكانية تبني الزراعة العضوية لتحقيق العائد االقتصادي المتوقع منه.  عنمختلفة المصدر والبحث ال

 البحث وطرائقه:مواد 
   مكان تنفيذ البحث: -

م عن سطح البحر،    250كم وعلى ارتفاع    25محافظة الالذقية بـ  نفذ هذا البحث في منطقة عين البيضا الواقعة شمال  
( متتاليين  زراعيين  و)2019-2018لموسمين  المخبرية  .  (2019-2020(  التحاليل  كلية ف أجريت  تشرين،  جامعة  ي 

 البساتين وقسم علوم التربة والمياه.   الزراعة، قسم
 النباتية:  المادة -

النباتية    تمثلت الفريزيابالمادة  النظيفة   Yellow freesia old fashionالصنف  (  Freesia hybrida)  كورمات نبات 
سم ووزنها    0.1  ±  1,27متوسط قطرها  والوزن )  والخالية من أي ضرر ميكانيكي أو مرضي والمتجانسة بالحجم والشكل

 . ورائحته العطرية المميزةيتميز هذا الصنف بلون أزهاره الصفراء (، 0,05 ±غ  1,05
 طرائق البحث: -
 تحضير تربة الموقع: -

قسمت أرض التجربة إلى قطعتين تجريبيتين مستقلتين بحيث استخدم كل قطعة تجريبية في موسم زراعي مستقل. أجريت  
كما أزيلت جميع الحجارة من أرض   مرتين متتاليتين وبشكل متعامد،سم( لتربة الموقع    40في الموسم األول حراثة عميقة )

  50باإلضافة إلى  ممرات للخدمة بعرض  ،  2م   1,05*    3,30  الموقع، ثم خططت األرض وقسمت إلى أحواض بأبعاد
 .سم
 تحليل التربة:-

حيث تم تقدير محتواها من العناصر المعدنية   حللت تربة موقع التجربة قبل الزراعة في مخابر كلية الزراعة بجامعة تشرين
(N, P, Kالكلس الفعال والمادة العضوية إضافة إلى درجة الحموضة والناقلية الكهربائية ،) . 

 . نتائج تحليل عينات التربة لموقع التجربة 1لجدول ا
التحليل الميكانيكي  

% 

pH EC  OM  3CaCo  كلس

   فعال

N 

 كلي

P  

  متاح

K 

 متاح

+2Ca +2Mg 

 ppm )%(  )ملموز/سم(  طين  سلت رمل

21 33 46 8,15 0,91 2,75 46,25 20,8 0,17 6,82 238 2410 66,6 
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قلوية، قليلة الملوحة    pHأنها تربة طينية سلتية ذات درجة  (  1الجدول،  ل التربة المستخدمة في الزراعة )ظهرت نتائج تحليأ
من المادة العضوية ومرتفع من كربونات الكالسيوم والكلس الفعال، فقيرة متوسط  ذات سعة تبادل كاتيونية جيدة. محتواها  

 .   موالمغنيزيو باآلزوت وذات محتوى جيد بالبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم 
المعدنية والعضوية قبل أسبوع من الزراعة   مواصفاته    من مخلفات األبقار واألغنام  متخمر ومعقمسماد  )أضيفت األسمدة 

تم توزيعها  قطعة تجريبية لمرة واحدة فقط، و   إلى القطع التجريبية وحسب الكميات المخصصة لكل (  2مبينة في الجدول ،
 . سم 20-15على كامل سطح القطعة المحددة بشكل متجانس ثم قلبت التربة على عمق 

 (:AN NMERشركة  )حسبالمكونات الرئيسة للسماد العضوي المستخدم : )2(الجدول 
نسبة 

 الرطوبة
OM 

C 

 عضوي
K2o N P Na 

مواد 

 غريبة

Mn Zn Fe 
B 

 على شكل شيالت 

  8 %  42 % 18 % 8   % 1,3  % 0,65  % 0,5  %  %5 < 2 % 6 % 2 % %0.3 

الحمأة:- المعالجة   إضافة  أماكن تجميعها في محطة  الحمأة من  حامضي   pH ذاتهي  و ،  ) محطة الرويمية(  تم تأمين 
)الجدول،   مرتفع جدًا من البوتاسيوموذات محتوى اآلزوت والفوسفور  وعنصري مرتفع من المادة العضوية محتواها و خفيف، 

الحمأة    (.  3 للزراعة  وضعت  المختارة  تم نشرها  على جانب األرض  ثم  حيث  أسبوعين،  لمدة  الشمس  أشعة  جزئيًا تحت 
مع مرعاة عدم خلط أو نقل الطبقة السطحية من التربة    بنفس طريقة إضافة السماد العضوي إلى القطع التجريبية    أضيفت

 فيما بين القطع التجريبية المختلفة.
 التجربة:المواصفات الرئيسة لحمأة الصرف الصحي المستخدمة في  (:3)الجدول 

pH 

EC 

  /)ملموز

 سم( 

% 

OM C 
كلي 

N 

P 

متا 

 ح

K 

 متاح 
Ca Mg 3CaCo 

6,2 1,263 49,81 28,2 2,36 
0,

79 
0,123 2,18 0,72 14,28 

بعد تكسيره و طحنه إلى مسحوق،   وفق معدل اإلضافة المحدد    إلى التربةأضيف الفحم الحيوي    :الفحم الحيوي إضافة    -
إن الفحم المستخدم في التجربة  .  عاة عدم خلط أو نقل الطبقة السطحية من التربة فيما بين القطع التجريبية المختلفةا مر مع  
 . )4) الجدول ،محتواه من المادة العضوية مرتفعناقليته الكهربائية منخفضة، كما أن و  قلوي  pHذو

 المكونات الرئيسة للفحم المستخدم في التجربة:المواصفات و  (:4)الجدول 

pH 
EC

  )ملموز/ سم(
%OM %C 

N كلي   

% 

p 

متاح 

% 

K 

متاح 

% 

%Ca % Mg 

8,41 0,11 8,12 46,29 0,19 0,14 0,18 1,3 0,0190 

   الزراعة: -
 ×  15بأبعاد  (  لجميع المعامالت)لكال الموسمين و أيلول    30بتاريخ  كورمات نبات الفريزيا في أماكنها المخصصة  زرعت  

تدخل النباتات   م ، مع مراعاة زراعة نطاق حماية حول كل مكرر بمسافات الزراعة نفسها، بحيث لسم  3  على عمقو  سم 15
 المزروعة ضمن هذه النطاقات في القراءات المأخوذة. 

 :تصميم التجربة -
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نبات في   50مكررات لكل معاملة وبمعدل    3( بواقع  Tiمعامالت )   5  تالقطاعات الكاملة وتضمن  صممت التجربة وفق
 كما يلي:  ،للقطعة التجريبية الواحدة  2م 3,5مساحة و  كل مكرر

T1-  شاهد: بدون تسميد 
T2- :تسميد معدني  معاملة المزارعK.P.N ((30:20:20 /2كغ/ م  2+ تسميد عضوي  2م  غ . 
T3- 2م  /كغ 2بمعدل  الفحم الحيوي   إضافة . 
T4-  2كغ/ م  2,5إضافة حمأة الصرف الصحي المعالجة بمعدل . 

T5-  على التوالي.  ( 2كغ/ م  1,25+   2م  /كغ 2) معدلبحمأة الصرف الصحي المعالجة الفحم الحيوي + إضافة 
 عمليات الخدمة: -

أرض  الري   - ري  تم  بمعدل  :  بالغمر(،  )الري  يدويًا  مباشرة  الزراعة  بعد  الواحدة    30-25التجربة  التجريبية  للقطعة  ليتر 
 حسب عوامل الطقس وارتفاع درجات الحرارة وحاجة التربة، حتى دخول النبات في مرحلة اصفرار األوراق وذبولها.

 الحاجة إلى ذلك. العزيق: تم العزيق بشكل يدوي إلزالة األعشاب الضارة كل ما دعت  -
ليتوقف بعد    - النورات تدريجيًا  النباتات مباشرة بعد قطف  الكورمات: خفف ري  القطف،    6تخزين  ثم  أسابيع من عملية 

 . في مكان ظليل جيد التهوية لتخزن حتى موعد الزراعة  تم وضعهابحذر و  قلعت آخر في التربة ثم اً الكورمات شهر  تركت
 القياسات المأخوذة: و  القراءات -

 :المجموع الخضري   دراسة -

المجموع الخضري   أخذت الزهرية  القراءات على  النبات  تسجيل:  تم  ، حيثفي بداية ظهور الشماريخ  عدد األوراق  ،طول 
وذلك بوزن    Digimizer( باستخدام برنامج  Glozer, 2008وفقًا لطريقة )مساحة المسطح الورقي    ،المتشكلة على النبات
و  الخضري  ثمأالمجموع  وزنها،  حساب  ثم  منه  خضرية  عينة  مساحة    خذ  وحساب  العينة  تصوير  طريق  عن  مساحتها 

الخض المجموع  الورقي= وزن  المسطح  التالية: مساحة  العالقة  للنبات من  الورقي  الخضرية المسطح  العينة    \ ري* مساحة 
 وزن العينة الخضرية. 

من    - األوراق  جهاز  الكلي  الكلوروفيل  محتوى  سبيباستخدام  الضوئي  و   كتروالطيف  ميتر  تركيز  فوتو  األسيتون  مذيب 
التالية80 المعادلة  : قراءة الجهاز عند طول ODحيث أن     OD 665Chl.a+ b= 6.45*OD*17.72 +649:  % وفق 

التالية:  المحددالموجة   المعادلة  النباتي وفق  النسيج  الصبغة في    A :حيث  A=C* V\ 1000* P.  وتم حساب تركيز 
: فهو  V  ليتر؛ أما  \: تركيز األصبغة مقدرًا بالـمغCغ من الوزن الرطب؛    \تركيز األصبغة في النسيج النباتي مقدرًا بالـ مغ

 (.Tretiakov,1990إلى وزن النسيج النباتي مقدرًا بالغرام ) Pويشير حجم مستخلص األصبغة مقدرًا بالـ مل، 
ا بواقع  نباتات من الفريزي 3لـ  الكامل أخذ المجموع الخضري بالجاف لألوراق والنسبة المئوية للمادة الجافة: الوزن الرطب و - 

°م  80التجفيف على درجة حرارة  عد  من ثم حساب الوزن الجاف بالوزن الرطب و ثالثة مكررات لكل معاملة، وتم حساب  
 .100الوزن الرطب(*  \نسبة المادة الجافة وفق المعادلة: % المادة الجافة= )الوزن الجافو  حتى ثبات الوزن 
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  N بطريقة كلداهل، الهضم الرطب لتقدير عنصر اآلزوت  محتوى المجموع الخضري من بعض العناصر المعدنية  تقدير  -
(Walsh and Beaton, 1973; Van Schouwenberg and Walinge, 1973     و ) بطريقة الهضم الجاف لتقدير

   (.Isaac et al., 1975; Gupta, 2000( وفق طريقة )P, K, Ca, Mg)بقية العناصر المعدنية 
  المجموع الزهري:   دراسة -

حتى نهاية اإلزهار ن بداية ظهور الشماريخ الزهرية و القراءات على المجموع الزهري بمعدل قراءة كل يومين اعتبارًا م  أخذت
تسجيل تم  باإلزهار:    حيث  الخاصة  المؤشرات  الزهريةبعض  الشماريخ  ظهور  بداية بداية  الزهرة بتتمثل  )  اإلزهار  ،  تفتح 

الزهري  الشمراخ  على  النباتات  5لـ    األولى  )  (،% من  اإلزهار  إزهار  قمة  اإلزهار،  60عند  نهاية  النباتات(،  فترة % من 
 .  اإلزهار الكلي

ا الزهرية  للشماريخ  النوعية  الصفات  النباتسجلت  على  و :  لمتكونة  الزهري  الشمراخ  الزهرة طول  )أسفل  قاعدته  ثخانة 
الاألولى(،   الشماريخ  الزهري، متوسط عدد  الشمراخ  األزهار على  الرطب والجاف  متوسط عدد  الوزن  النبات،  زهرية على 

الجافةو  المادة  الزهرية  نسبة  بأخذ  للشماريخ  زهرية    9:  المعامالت  شماريخ  من  معاملة  كل  من  الكامل  التفتح  مرحلة  في 
 . ثبات الوزن  °م حتى80المدروسة باتباع طريقة التجفيف على درجة حرارة 

 دراسة معامل التكاثر:-
الكامل   السبات  مرحلة  في  النباتات  دخول  بعد  الكورمات  قلع  و تم  بالكامل(  الخضري  المجموع  القراءات   سجلت)جفاف 

الكلي الكوريمات  عدد  التكاثر(  ،التالية:  )معامل  كورمة  كل  عن  الناتجة  الكوريمات  المتشكلةعدد  الكوريمات  تصنيف   ، 
المجموعة الثانية: كوريمات  ،  سم  1أكبر من  المجموعة األولى: الكوريمات التي أقطارها  )  :مجموعات  4أقطارها في  حسب  

بين   أقطار  بين  سم،    1-0,76ذات  األقطار  ذات  الكوريمات  الثالثة:  الرابعة:    0,75-0,51المجموعة  المجموعة  سم، 
 .  )سم 0,50أـصغر من ضمت الكوريمات التي أقطارها 

 التحليل اإلحصائي:   -
للنتائج و  التحليل اإلحصائي  البرنامج اإلحصائي  تم  المتوسطات   SPSSللموسمين معًا باستخدام  حيث تم إخضاع جميع 

 %.5( لتقدير التباين بين المتوسطات عند درجة معنوية LSDمع تحديد أقل فرق معنوي ) ANOVAلتحليل التباين 
 المناقشة:النتائج و 

 المجموع الخضري: -

الحقلية و  القراءات  الخضريةجود فروق معنأظهرت  المؤشرات  في  المدروسة  وية  المعامالت   تتفوق(.  5الجدول،  )  حسب 
على    سمT3  (21,88  ،21,78، 23,03و  T1المعاملتين  على  في متوسط طول النبات    T2  ،T4  ،T5  الثالثة  المعامالت

مع عدم تسجيل   ( من حيث متوسط عدد األوراقT5و  T2 ،  T3  ،T4المعامالت المسمدة المدروسة )  تتفوق  التوالي(. كما
المتوسط   T1ورقة( متفوقة على معاملة الشاهد    8,92  ، 8,22،8,94  ،8,86فيما بينها بواقع )   معنويةفروق   التي حققت 

)المعام  حققت   كماورقة(.    7,94) األقل ورقي  على  أ   (T5و  T2  ،T4الت  مسطح  ،  309,10،  315,54)  ع بواقمساحة 
الترتيب،  (  2سم  307,29 المعاملة  على  )  3Tتلتها  الشاهدو (  2سم221,21بمقدار  التي    T1تفوقت جميعها على معاملة 

   (. 2سم 196,43سجلت أقل مساحة مسطح ورقي )
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 لمعامالت المدروسةالمؤشرات الخضرية لنبات الفريزيا وفقًا ل ((5 الجدول

 المعاملة

متوسط 

طول  

النبات  

 )سم(

متوسط عدد  

األوراق 

 )ورقة( 

مساحة 

المسطح 

الورقي  

 (2)سم

الكلوروفيل  

الكلي 

 )مغ/غ(

الوزن  

 الرطب )غ( 

الوزن  

 الجاف )غ( 

% المادة  

 الجافة 

T1 18,82 شاهد c 7,94 b 196,43 c 1,82 d 9,81 c 0,89 c 9,07 c 

T2 21,88 مزارع a 8,86 a 315,54 a 3,54 a 16,63 a 2,00 a 12,03 a 

T3 19,04 فحم b 8,22 a 225,21 b 2,20 c 12,19 b 1,15 c 9,46 c 

T4 21,78 حمأة a 8,94 a 309,10 a 3,61 a 15,58 a 1,91 ab 12,29 a 

T5    فحم

 وحمأة 
23,03 a 8,92 a 307,29 a 2,69 b 14,65 a 1,56 b 10,65 b 

LSD 5% 1,39 0,74 21,8 0,37 2,06 0,35 0,94 

C.V % 6,9 4,9 8,6 4,4 6,95 7,20 7,41 

الكلوروفيل    محتوى  فيT4و  T2تان  المعامل  تتفوق كما ،  مغ/ غ(  3,61و  3,54)  بواقع  المعامالت  بقية  علىاألوراق من 
 مغ/ غ(.  1,82التي سجل فيها المحتوى األقل من الكلوروفيل ) T1على معاملة الشاهد تفوقت جميع المعامالت المدروسة 

على    T5و T2، T4  تالمعامال  تتفوق متوسط  T3و    T1المعاملتين  معنويًا  الخضري   في  للمجموع  الرطب   الوزن 
  T4و بين المعاملتين    T2،T4تينفي حين لم تسجل فروق معنوية بين المعامل(  غ على الترتيب14,65،  15,58  ،16,63)
المعامبقية المعامالت المدروسةالتي تفوقت بدورها على  و   T5و نسبة مادة جافة جاف و   أفضل وزن   T2لة  . كما حققت 
 %(.12,29غ و1,91) T4%( لكن بدون فروق معنوية مع المعاملة 12,03و غ2,00)

الجدول في  النتائج  باختالف ( 6)  تبين  المعدنية  العناصر  بعض  من  األوراق  محتوى  في  الواضحة  المعنوية  الفروقات   ،
 المعامالت المدروسة. 

 معدنية من بعض العناصر ال لنبات الفريزيا محتوى المجموع الخضري  (:6 )الجدول
 %N% P% K% Ca% Mg المعاملة

T1 1,42 شاهد d 0,180 d 0,65 d 0,53 e 0,054 d 

T2 2,56 مزارع a 0,325 a 1,18 a 1,00 a 0,098 a 

T3 1,79 فحم c 0,227 c 0,82 c 0,66 d 0,068 c 

T4 2,22 حمأة b 0,300 b 1,02 b 0,82 c 0,085 b 

T5  2,27 فحم  وحمأة b 0,279 b 1,05 b 0,84 b 0,087 b 

LSD 5% 0,26 0,034 0,11 0,012 0,01 

C.V % 4,8 4,6 5,5 4,3 4,5 

كما تفوقت  راق ولجميع العناصر المدروسة،  ( على معاملة الشاهد في محتوى األو T2  ،T3  ،T4  ،T5)  تفوقت المعامالت
المعامالت  T2المعاملة   جميع  محتوى   على  الناضجة    في  )ااألوراق   الكالسيوم و البوتاسيوم  و الفوسفور  و   آلزوتمن 

 T4لم تسجل فروق معنوية بين المعاملتين  .  ) التواليعلى  %  0,098،  1,00،  1,18،  0,325،  2,56)بواقع    (المغنزيومو 
 . T3المعاملة جميع العناصر عدا الكالسيوم، تلتهما  في محتوى األوراق من T5و
 المجموع الزهري:  - 

النتائج في الجدول ) اإلزهار المدروسة. حيث دخلت  وجود فروق معنوية بين المعامالت المدروسة في مؤشرات  (  7تبين 
كما حققت    يومًا(،  153و  113)واإلزهار  الشماريخ الزهرية  بشكل أبكر من بقية المعامالت في بداية تشكل   T5 معاملةال
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)  T4  وT2 المعاملتان إزهار  فترة  و   يوماً   29و  28أطول  التوالي(،  المدروسةجميع  تفوقت  على  معاملة   المعامالت  على 
 يومًا(. 19الشاهد في مدة اإلزهار الكلية )

 لمعامالت المدروسة. ل بعض المؤشرات الخاصة باإلزهار لنبات الفريزيا   (:7 ) الجدول

المعامالت  ( وجود بعض الفروق المعنوية في المواصفات النوعية للشماريخ الزهرية الناتجة بين  8من خالل الجدول)  ضحيت
المعاملتان    .المدروسة على    T4و  T2تفوقت  الزهرية  الشماريخ  عدد  متوسط  في  المدروسة  المعامالت  بقية  على  معنويًا 
على  المعامالت   تفوقت جميعو   ،T5و  T3انعدم الفرق المعنوي بين المعاملتين  شمراخ( على الترتيب و   7,31،7,70النبات )

 شمراخ/ النبات. 4,77التي سجلت العدد األقل بمتوسط  T1معاملة الشاهد 
 لمعامالت المدروسة ل بعض المواصفات النوعية للشماريخ الزهرية لنبات الفريزيا  .(:8)الجدول 

 المعاملة

متوسط عدد  

الشماريخ 

 النبات \الزهرية

متوسط طول  

الشمراخ الزهري 

 )سم(

متوسط عدد األزهار  

الشمراخ على 

 ( )زهرة

متوسط ثخانة  

الشمراخ الزهري 

 ()سم

متوسط 

ارتفاع  

 الزهرة 

 ()سم

T1 4,77 شاهد c 9,96 c 6,77 c 0,22 c 4,78 d 

T2 7,31 مزارع a 12,97 a 7,77 a 0,25 ab 5,82 ab 

T3 5,30 فحم bc 10,71 bc 7,16 b 0,24 b 5,43 c 

T4 7,70 حمأة a 12,02 b 7,15 b 0,26 a 5,89 a 

T5   5,99 وحمأة فحم b 11,24 b 7,67 a 0,24 ab 5,61 b 

LSD 5% 1,03 0,85 0,21 0,013 0,21 

C.V % 7,3 8,1 8,2 6,9 6,5 

الم لبقية  األزهار  ؤشراتبالنسبة  عدد  متوسط  الزهري،  الشمراخ  طول  )متوسط  قاعدة  الشمرا  \المدروسة  ثخانة  ومتوسط  خ 
المعاملتين  الشمراخ و  لم تسجل فروق معنوية بين  الزهرة(  الزهرية. كما  و   T5و  T2ارتفاع  المواصفات  اللتان حققتا أفضل 

 تفوقت جميع المعامالت المسمدة عضويًا أو معدنيًا على معاملة الشاهد.

 نسبة المادة الجافة:وزن الرطب والجاف و متوسط ال -
و الحمأة مع الفحم  T4  حمأة ال  تيمعاملو   T2معاملة المزارع  عدم وجود فروق معنوية بين  (  9هر النتائج في الجدول )تظ

T5   الشاهد  على معامالتي تفوقت جميعها  و الفحم  لة  الرطب و ومعاملة  الزهرية أو نسبة  سواء في الوزن  للشماريخ  الجاف 
 المادة الجافة.  

 

 

 المعاملة

بداية ظهور  

 الشماريخ الزهرية

 ( )يوم

 نهاية اإلزهار )يوم(  بدء اإلزهار )يوم( 
             فترة اإلزهار الكلي

 ) يوم( 

T1 116 شاهد b 159 b 176 b 19 d 

T2 117 مزارع ab 161 a 189 a 28 a 

T3 118 فحم a 153 c 175 b 22 c 

T4 116 حمأة b 162 a 191 a 29 a 

T5  113 فحم  وحمأة c 152 c 177 b 25 b 

LSD 5% 1,11 1,86 2,98 2,22 

C.V % 7,8 6,6 9,3 7,5 



 301    2022                              سآب/أغسط 306-291(:4)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –قاسم وآخرون

Kasem  et al –Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(4): 291-306 August 2022 

 المادة الجافة للشماريخ الزهرية لنبات الفريزيا الجاف ونسبة الرطب و متوسط الوزن   (:9) الجدول

 حمأة T4 فحم  T3 مزارع T2 شاهد T1 المعاملة
T5فحم  

 وجمأة 
LSD5% C.V% 

الوزن  

 غ \الرطب 
6,45 b 9,49 a 6,88 b 10,28 a 10,16 a 1,09 6,7 

الوزن  

 غ \الجاف 
0,42 b 0,92 a 0,53 b 0,92 a 1,02 a 0,21 6,8 

% المادة  

 الجافة 
6,51 d 9,69 a 7,71 c 8,95 b 10,04 a 0,87 7,14 

 :دراسة معامل التكاثر -
الجدول) في  المدونة  النتائج  في  01تشير  واضحة  معنوية  فروق  وجود  إلى  و ا (  المتكونة  للكوريمات  الكلي  عدد  في  لعدد 

   .المدروسةعامل التكاثر( حسب المعامالت ريمات الناتجة من كورمة واحدة )مو الك

 توزع الكريمات الناتجة عن المعامالت المدروسة حسب أقطارها اثر و معامل التك (:10 ) .الجدول

 المعاملــة 
العدد الكلي  

 ريمات وللك

معامل 

 التكاثر 

 % الكوريمات المتشكلة حسب أقطارها)سم( 

 سم 1أكبر من  1 -0.76 0.75 -0.51 0,50أـصغر من 

T1 101 شاهد c 2,81 d 12,97 a 30,6 a 48,51 a 7,92 d 

T2 220 مزارع a 6,11 ab 8,12 b 23,7 b 40,91 c 27,27 c 

T3 184 فحم b 5,22 c 5,00 c 13,48 c 46,74 b 34,78 bc 

T4 222 حمأة a 6,22 a 7,25 b 13,92 c 37,39 e 41,44 b 

T5  191 فحم  وحمأة b 5,44 bc 7,00 bc 3,47 d 39,27 d 50,26 a 

LSD 5% 20,4 0,76 2,04 5,49 1,58 7,88 

C.V % 9,8 7,9 8,5 8,7 8,3 9,1 

انعدمت  في كل من العدد الكلي للكوريمات ومعامل التكاثر، و   T1تفوقت جميع المعامالت المسمدة على معاملة الشاهد  
المعنوية الحمأة  الفروق  ومعاملة  المزارع  معاملة  المقارنة  .  بين  أقطارهاعند  حسب  المتكونة  الكوريمات  مجموعات    ،بين 

الرابعة المجموعة  أكبر من    وخاصة  أقطار  ذات  مزهرة  1)الكوريمات  نباتات  وإعطاء  للزراعة  الصالحة  تفوقت   ،سم(  فقد 
%(، تلتها  50,26على بقية المعامالت المدروسة ) لجة(وحمأة الصرف الصحي المعا  بالفحم الحيوي )التسميد    T5المعاملة  

تفوقت جميع المعامالت السمادية ، كما  T3  ،T2بين المعاملتين  انعدم الفرق المعنوي  %( و   41,44بواقع )  T4  ةالمعامل
 %T1 (7,92.)على معاملة الشاهد 

ربة كلسية من حيث ) طول النبات  المزروع في تتحسن مؤشرات النمو الخضري لنبات الفريزيا  بينت النتائج   المناقشة: 
عند إضافة  عند إضافة الحمأة و   محتوى األوراق الناضجة من الكلوروفيل الكلي(وعدد األوراق ومساحة المسطح الورقي و 

استطاعت  و   (T2نتائجهما مع معاملة المزارع )  حيث تقاربت(  على الترتيب  T5و  T4تان  المعامللحمأة مع الفحم الحيوي )ا
امين متطلبات النبات من العناصر الغذائية الالزمة للنمو، أما من حيث محتوى األوراق الناضجة من العناصر المعدنية )  ت

N, P, K, Ca, Mg  فقد تفوقت معاملة المزارع على جميع المعامالت المدروسة بمعنوية واضحة تلتها المعاملتان )T4  
الذي انعكس على المواصفات الزهرية للنباتات في األمر    على معاملة الشاهد.تفوقت جميعها  و    T3ثم معاملة الفحم  T5و

من حيث جودة  ، و T5هي األفضل تلتها المعاملة    T4و  T2المعامالت المدروسة حيث كانت مدة اإلزهار في المعاملتين  
فاع ارتالشمراخ الزهري وطوله و الشمراخ وثخانة    \عدد األزهارالنبات،    \المواصفات الزهرية )متوسط عدد الشماريخ الزهرية
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يمكن تفسير ذلك بالدور اإليجابي الذي تلعبه .  T2من مجاراة المعاملة    T5و  T4السمادية    الزهرة( فقد تمكنت المعامالت
الحمأة  الحمأة  إضافة   الفيزيائيةو أو  الخواص  الحيوي في تحسين  أن إضافة  للتربة  الكيميائيةو   الفحم  الدراسات  بينت  فقد   ،

ن كتلة الكائنات الحية الدقيقة  ما اإلنتاجية في الطبقة السطحية و الفحم الحيوي المنتج من مواد خشبية إلى التربة يزيد طاقته
البوتاسيوم كيز عناصر الفوسفور و ايزيد تر ونشاطها، ويحسن عالقات ماء التربة والسعة الحقلية والسعة التبادلية الكاتيونية و 

 ,.Filiberto et al)في أنسجة النبات  الفوسفور  و   تربة اإلجمالي كما يزيد من تركيز البوتاسيوم  آزوت الوالكربون الكلي و 

إلى (2013 أدى  و   ما  الجيد  ونموه  الجذري  للمجموع  المبكر  امتصالتطور  الكبرى سهولة   ( المعدنية  للعناصر  اصه 
التربة    pHفي خفض درجة    التي لعبت دورًا هاماً و   T5)و    T4)المعاملتان  الصغرى( المتحررة من المادة العضوية للحمأة  و 

سواء في مخزون    تاحة العناصر الغذائية للنباتأثر مباشرة في إ  مافي التربة    طرح مركبات الهيوميك العضويةو الكلسية  
 الزراعي المناسبمواصفات الوسط  ين قوام التربة الطينية الثقيلة محققًا بذلك  ساهم في تحسو التربة الطبيعي أو من الحمأة  

، مؤثرًا بصورة بشكل أفضل ضمن النبات  البوتاسيومو   تثبيت الفوسفورأدى إلى  و (  Ali et al., 2011لنمو نباتات الفريزيا )
النباتات نمو  في  نتائج  جالنتائهذه    .خضرياً   إيجابية  الفريزيا   Jassim and Radhi, (2019)تتفق مع  نبات  مع و   على 

 على الحبق. Burducea et al., (2019)على نبات حشيشة الليمون و نتائج  d’Avila, (2016)نتائج أبحاث 
ال اآلزوت  مصدر  دور  حمأة  تلعب  خاصة  الغذائية  تحرره  فللعناصر  من  و تسرع  الطين  يساهم  حين  في  التربة  الفحم  إلى 

في   باآلزو الحيوي  التربة  احتفاظ  المباشر  و   تزيادة  تسربه  من  أثبتت التقليل  كما  متنوعة.  آليات  خالل  من  البيئة  إلى 
في   الفحم  دور  و الدراسات  المتاح  الفوسفور  مستويات  النزيادة  قبل  من  امتصاصه  و تحسين  النبات بات  استخدام  فعالية 

لآلزوت دور هام  زيادة إنتاج المادة الجافة.  و  ين وحدات اإلكثارتكو ل التالية من النمو وخاصة اإلزهار و حالمراللفوسفور في 
تركي و في  والبروتين  والفيتامينات  النمو  هرمونات  منب  فيزيد  النووية  و   األحماض  الخاليا  الغذائية  انقسام  العناصر  تراكم 

ة  عديد من العمليات االستقالبيفي حين يلعب الفوسفور دورًا في اليشكل مخزونًا غذائيًا،  ل الضوئي و المصنعة بعملية التمثي
يؤثر في نمو الجذور  يدخل في تركيب الغشاء الخلوي و و النشاء  ضمن النبات كاالنقسام الخلوي وتركيب وانتقال السكريات و 

انعدام الفرق المعنوي و   T5اإلزهار الجيد لنباتات المعاملة  يفسر النمو و   ما ،زهار جيدة النوعيةينعكس في مواصفات اإلما  
النتائج مع نتائجT4مع   على نبات    ,Świątek et al., (2019)أبحاث  األبحاث السابقة، باإلضافة لنتائج    . تتفق هذه 
 .Shanmugam and Abbott; (2015مع أبحاث )و  الذرة

أعطت   التيT5المعاملة  تلتها  و إنتاج الكوريمات  من حيث معامل التكاثر و   T2تفوقت معاملة الحمأة على معاملة المزارع  
يمكن ربط    متفوقة معنويًا على جميع المعامالت األخرى.%(  50,26سم )1أعلى نسبة من الكوريمات التي يتجاوز قطرها  

الجيد   الخضري  بالنمو  السابقة   و للنباالنتائج  المعامالت  هذه  في  المزروعة  النبات   الحمأةقدرة  تات  إمداد  على  المضافة 
العناصر   الغذائية من  التربة الكلسية  دور الفحم في تحسين امتصو     N, P, K, Ca, Mgباحتياجاته  الفوسفور في  اص 

االحتفاظ باآلزوت و زيادة الكربون الكلي في دوره في  لبوتاسيوم في األنسجة النباتية و زيادة تراكيز اوتثبيته ضمن النبات و 
إلى  ما  التربة، الضوئي    أدى  التركيب  عملية  وتنشيط  الخضري  المسطح  منو زيادة  مخزنة   نواتجها  ومواد  مركبات 

ا  النشاءو   كالكربوهيدرات في  التخزينية  األعضاء  إلى  انتقالها  و وتسهيل  البنت  الكورمات  تشكل  عند  مما لنبات  الكوريمات 
في  أسرع    ساهم  وبالتالي    للكوريماتتطور  قطر المتشكلة  للفريزيا ها  زيادة  العضوية  الزراعة  نتائج  مع  يتفق  وهذا  ووزنها 
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(Younis et al., 2012; El-Sayed et al., 2012 و األخضر(  المسطح  إلى  الحمأة   إضافة  نتائج  في    مع  ودورها 
 .(Hassan et al., 2015) تشكل الريزومات 

و ربما   T1رغم تفوقه على معاملة الشاهد    مؤشرات النمو( التأثير اإليجابي الكبير في  T3إلضافة الفحم الحيوي ) لم يكن  
درجة   إلى  ذلك  التجربةالمرت  pHيعود  في  المستخدم  للفحم  شوارد    ، فعة  تحرر  زيادة  إلى  أدت  التي  المطرية  والهطوالت 

هذا  و   أدى إلى الحد من انتشار الجذور بًا في إتاحة العناصر الغذائية و البيكربونات السالبة إلى وسط النمو ما انعكس سل
أبحاث  مع  الفقير    Helliwell et al., (2015)يتفق  النمو  وسط  إلى  الفحم  إضافة  أن  وجد  حيث  القيقب  غراس  على 

 في نمو النبات.   ضعيف بالعناصر الغذائية أو بالمادة العضوية كانت ذات تأثير

  :االستنتاجات والتوصيات -

 . في زراعة وإكثار نبات الفريزيا الفحم الحيوي و  يأظهرت النتائج إمكانية استخدام حمأة الصرف الصح  -

كغ/   2 حمأة الصرف الصحي + 2م\كغ T5 (25,1( وحمأة الصرف الصحي 2م\كغ 5,2)T4حققت كل من المعاملتين  -
)تسميد معدني+ عضوي( بالنسبة لمعظم المؤشرات الخضرية    T2( نتائج متقاربة من نتائج معاملة المزراع  حيوي فحم    2م

 والزهرية المدروسة. 
 سم(. 1في عدد االكوريمات المتشكلة األكبر حجمًا )قطر < T2على معاملة المزارع  T5وT4   تانتفوقت المعامل -

 من خالل ما تقدم فإن المقترحات التي يمكن أن تخلص لها هذه الدراسة:    
( في تحقيق إنتاج زهري  2م \كغ  25,1حمأة الصرف الصحي المعالجة )( مع  2كغ/م  2الفحم الحيوي )  كانية استخدامإم  -

 )كوريمات( بنوعية جيدة. ة مع إمكانية إنتاج وحدات إكثاربمواصفات جيد
الاستخدام    - السابقة  البقايا  أخرى )زراعة محمية، كثافات ومواعيد زراعية مختلفة....(عضوية  على  و   في شروط زراعية 

لدوره القطف  أزهار  السيما  أخرى  تزيينية  تأثيره  ا نباتات  وتحديد  واإلزهار  النمو  في  الزيت    ااإليجابي  ونوعية  كمية  على 
 العطري. 
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 Abstract 
A field experiment was conducted to evaluate the influence of treated 

organic residues additions  (biochar (B) and treated sewage sludge 

(TSS)) on growth, flowering and corm production of Freesia hybrida 

grown in calcareous soil, at Lattakia, during the seasons 2018- 2019 

and 2019- 2020. The experiment included 5 treatments: (T1: Control 

without any additions, T2: mineral fertilization of NPK (30:20:20) 

g/m2+ 2 Kg/ m2 of organic manure, T3: 2 Kg/ m2    of B, T4: 2,5 Kg/ 

m2 of TSS and T5: (1,25 Kg\ m2 of TSS+ 2 Kg / m2 of B). The 

treatment T4 achieved close results to treatment T2 with no 

significant differences in between of almost studied vegetative 

parameters (plant height, leaf number, leaf area, leaf content of total 

chlorophyll). No significant differences was recorded between T2 and 

T5 for all qualitative flowering characteristics( number of spikes 

plant-1, number of flowers spike-1, flower stalk’s length and diameter 

and flower height), while early flowering was recorded in T4 and T5 

along with longer flowering duration as compared to T2. Results also 

showed that all fertilization treatments were superior to the control 

treatment T1 for all studied parameters of vegetative growth and 

flowering. Treatment T5 achieved the highest percentage of cormels  < 

1 cm in diameter (50,26%) and was significant superior to all other 

studied treatments. 

Keywords: Freesia, sewage sludge, biochar, growth,  ,bflowering, 

corms. 
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