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تأثير مستويات ومواعيد مختمفة من الكبريت الزراعي في الحديد الجاىز في التربة
ومحتواه في والنبات لصنفين من الحنطة
تركي مفتن سعد

عبدالكريم حمد حسان

انمار حمودي كاظم

قسم عموم التربة والمياه

و ازرة الزراعة

قسم عموم التربة والمياه

كمية الزراعة  -جامعة المثنى

كمية الزراعة -جامعة المثنى

المستخمص:
نفذت تجربة حقمية في ال حقل التابع لمحطة ابحاث الحنطة الواقعة في ناحية الوركاء شمال شرق محافظة المثنى

خالل الموسم الخريفي  4102 – 4102بيدف دراسة تاثير مستويات ومواعيد مختمفة من الكبريت الزراعي المضاف

الى تربة مزروعة بصنفين من الحنطة  Triticum aestivum L.في محتوى التربة من الحديد الجاىز ولمحتواه في
النبات من الحديد الجاىز لمرحمة قبل الزراعة وعند التزىير  .استخدم تصميم القطاعات الكاممة المعشاة باسموب القطع

المنشقة المنشقة بثالثة مكررات .اظيرت النتائج ان اضافة الكبريت الزراعي بالمستوى  4111كغم Sىكتار

0-

قد اثر

معنويا في زيادة محتوى التربة من الحديد الجاىز قبل الزراعة وعند التزىير بسبب تأثيره في خفض  pHالتربة والتي

بمغت قيمو بعد اضافة الكبريت الى التربة  4.02و  4.42لممرحمتين قبل الزراعة وعند التزىير بالتتابع ،واعطى
المستوى  4111كغم Sىكتار

0-

اعمى المتوسطات لمحديد في التربة بمغت بالتتابع  51.4و 51.4ممغم  Feكغم

.-

تربة،

واعطى موعد االضافة في ايمول اعمى متوسط لمحديد الجاىز في التربة قبل الزراعة بمغ  81.3ممغم  Feكغم  .-تربة .كما
اعطى موعد االضافة في تشرين الثاني اعمى متوسط لجاىزية الحديد في التربة بمغت  81.3ممغم  Feكغم
مرحمة التزىير .حقق مستوى االضافة  4111كغم Sىكتار
النبات بمغت بالتتابع  ..313و  44815ممغم  Feكغم

.-

0-

.-

تربة عند

وموعد االضافة في تشرين الثاني اعمى متوسط لمحديد في

مادة جافة ،اما االصناف فقد اعطى الصنف اباء  99اعمى

متوسط لجاىزية الحديد في التربة عند مرحمة التزىير بمغ  0.41ممغم  Feكغم

.-

تربة ،ولم تؤثر االصناف معنويا في

المحتوى الجاف لمنبات من الحديد عند التزىير ،فيما اعطى التداخل الثالثي بين مستويات االضافة والمواعيد واالصناف
اعمى المتوسطات لمحديد الجاىز في التربة ومحتوى الحديد في النبات قبل الزراعة وعند التزىير.
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EFFECT OF DIFFERENT LEVELS AND DATES FROM
AGRICULTURAL SULFUR IN THE AVALIABLE IRON IN
THE SOIL AND ITS CONTANING IN PLANT FOR TWO
CULTIVARS OF WHEAT
Turki M.Saad
Abdulkareem H.Hassan
Anmar H.Kadhim
water &soil Science Dept.
Ministry of Agriculture
water & soil Science Dept.
Coll. of Agric./ Univ. of Al-Muthanna
Coll. of Agric./ Univ. of Al-Muthanna

Abstract:
A field experiment was conducted in an field of the wheat research station that
located in the Al-Warka locality northeast of Al-Muthanna province during the autumn
season 2014-2015 in order to study the effect of different dates and levels of agricultural
sulfur that added to the soil planted with a two cultivars of wheat Triticum aestivum L.
on available iron and its content in plant before planting stage and at flowering. A
randomized complete block design with a style of split split plot with three replicates.
The results showed that the agricultural sulfur addition at level 2000 Kg S ha-1 was a
significant effect to increasing the soil contain of available iron before planting and at
flowering because of its effect of decrease pH soil were its values was 7.14 and 7.25 for
the both stages before planting and at flowering sequentially, the level 2000 Kg S ha -1
gave the highest mean of iron in the soil which were 4.15 and 4.05 mgFe kg-1 soil, the
added date in September gives a highest mean for the avaliable iron in the soil before
planting which were 3.68 mgFe kg-1 soil, also the added date in December gave a highest
mean for the avaliable iron in the soil which were 3.27 mgFe kg -1 soil in flowering stage.
Achieved the level of added 2000 Kg S ha-1 and the added date in December the height
mean of iron in the plant which were sequentially 628.7 and 553.44 mgFe kg -1 dry
matter in the flowering stage. And about the cultivars, IPA-99 gave the highest mean of
available iron in the soil in flowering stage which were 3.20 mgFe Kg -1 soil, the cultivars
did not affect significantly in iron content of plant in the stage of flowering. Interaction
between the added levels, added dates and cultivars gave the highest means for the
available iron before planting and at flowering.
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انًقذيت:
يحتل محصول الحنطة Triticum aestivum L.

من جية ،وطبيعة وسموكية ودور العنصر في تغذية

المكانة االولى في العالم من حيث المساحة المزروعة

المحصول من جية اخرى .ان الدراسات التي تناولت

واالنتاج ( ،)FAO, 1995وتشير آخر التوقعات

موضوع جاىزية المغذيات في التربة والنبات في العراق

االحصائية الى ان االنتاج العالمي سوف يصل

عموما ومحافظة المثنى خصوصاً قد اىممت المغذيات

 023926مميون طن في عام ،)FAO, 2000( 5602

الصغرى بشكل كبير وركزت اىتماميا عمى العناصر

وتعود اىمية ىذا المحصول الى كونو الغذاء الرئيسي

الكبرى ،وان المنفذ من البحوث حول ىذا الموضوع وان

الكثر من  40بمداً في العالم (ما يعادل  %35من سكان

كانت قميمة فقد اىتمت بإضافة المغذيات الصغرى الى

العالم وذلك بسبب محتواه العالي من البروينات

التربة عمى الرغم من عدم جدواىا لسببين ،االول يتعمق

والكاربوىيدرات ( ،)Curtis, 1982اذ يمد االنسان باكثر

بما تعانيو الترب من مشاكل عدة عمى رأسيا المحتوى

من  % 25من احتياجاتو من السعرات الح اررية والبروتين

العالي من كاربونات الكالسيوم وارتفاع قيمة  pHالتربة،

( ،)Bushuk, 1998باالضافة الى احتواءه عمى كميات

مما يجعميا عرضة لمترسيب او التثبيت .لذلك صار من

من الدىون والفيتامينات ( B1و  )B2وبعض االمالح

البدييي البحث عن وسائل اخرى نضمن معيا وصول

المعدنية (اليونس 9)0335 ،عمى الرغم من كون العراق

المغذي لمنبات واالستفادة منو ،ومن بين ىذه الوسائل

احد المواطن االصمي ة لنشوء الحنطة ومن البمدان التي

اضافة الكبريت الزراعي الى التربة باعتباره احد

تتوفر فييا عوامل نجاح زراعتو ،اال ان متوسط انتاجيتيا

المصمحات التي تساىم في خفض درجة تفاعل التربة

الزال دون المستوى المطموب ( 568.79كغم.ىكتار ،)1-

وزيادة جاىزية المغذيات الصغرى فييا كعنصر الحديد

وىي بذلك ال ترقى الى  % 30من متوسط االنتاج

الذي يعد من المغذيات الميمة في نمو وتطور النبات

العالمي (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية،)2001 ،

لدخولو في تراكيب غير ذائبة داخل النبات ،اذ بين

وىناك اسباب كثيرة تقف وراء تدني انتاجيتو والتي

 Mengelو  )5660( Kirbyان لمحديد فائدتان

تتمخص بعدم اعتماد التقنيات الحديثة في مجال زراعة

اساسيتان في العمميات الحيوية لمنباتات ،االولى انو

وخدمة ىذا المحصول ( Beuerleinوآخرون.)0330 ،

منشط النزيمات االكسدة واالختزال في سمسمة انتقال

ان النيوض بواقع زراعة ىذا المحصول بغية تحقيق

االلكترونات في عممية التنفس ،والثانية انو يساعد في

تحسين كمي ونوعي في انتاجيتو يتطمب البحث المستمر

بناء الكموروفيل عمى الرغم من انو ال يدخل في تركيبو.

في مجال تطوير الطرق التي من شأنيا زيادة جاىزية

كذلك وجد ان الحديد يشترك في مركبات حيوية مثل

المغذيات الصغرى والكبرى عمى العموم والتي تمعب دو اًر

 Cytochromesالتي تدخل في عمميات البناء الضوئي

كبي اًر وبنفس القدر من االىمية من الناحية الحيوية في

والتنفس واالمتصاص النشط ،وان النبات يحتاج الحديد

تغذية النبات وان البحث في ىذا المجال يتطمب درجة

بكميات اكبر من احتياجو لبقية المغذيات الصغرى ،وان

كبيرة من الفيم واالحاطة بمراحل نمو وتطور المحصول

معدل تركيز عنصر الحديد في انسجة النبات االعتيادية
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يتراوح من ،)5662 ،Hechman( ppm 026 – 26

اضافة الى السواقي ،وتم اضافة الكبريت الزراعي

لذلك ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة تاثير اضافة

ومصدره حقول المشراق نسبة الكبريت فيو %30 - 35

مستويات مختمفة من الكبريت الزراعي وبمواعيد مختمفة

الى االلواح وحسب المستويات ومواعيد االضافة المبينة

عمى محتوى الحديد الجاىز في التربة ومحتواه في

اعاله بخمطو بالتربة عمى عمق  56سم ،وتم ري االلواح

النبات.

بعد كل اضافة لمكبريت بدءا من الموعد االول ،ويعاد
رييا بعد مرور  02يوما مرة اخرى وىكذا في الموعد

المواد وطرائق العمل:

الثاني وانتياءا بالموعد الثالث لالضافة ،ثم اعيدت عممية

نفذت تجربة حقمية خالل الموسم الزراعي - 5602

التسوية لتربة االلواح بعد االنتياء من ري االلواح وجفاف

 5602في الحقل التابع لمحطة ابحاث الحنطة الواقعة

التربة لتييئتيا لمزراعة  ،حيث خططت االلواح الى عشرة

في ناحية الوركاء(01كم شمال شرق محافظة المثنى)

خطوط بمسافة  02سم بين خط وآخر بطول  2م

بدءًا من  5602/63/60وانتياءًا بتاريخ ،5602/62/56

باستعمال آلة يدوية صنعت بيدف ضبط المسافة بين

بيدف دراسة تاثير مواعيد ومستويات اضافة الكبريت

الخطوط ،بعد ذلك زرعت االلواح ببذور االصناف

الزراعي في جاىزية الحديد في التربة ومحتواه في

المستخدمة .اضيف السماد الفوسفاتي دفعة واحدة عند

صنفين من الحنطة الناعمة Triticum aestivum L.

الزراعة بكمية  066كغم.Pىكتار

في تجربة تضمنت معامالتيا صنفين ىما إباء  33-و

السوبر فوسفات االحادي ( ،)P %20اما السماد

ابو غريب ،وثالثة مستويات من الكبريت الزراعي ىي 0
و  1000و  2000كغم Sىكتار

1-

والمبينة بعض

0-

عمى شكل سماد

النتروجيني فقد اضيف بكمية  006كغم .Nىكتار

0-

وبواقع دفعتان عند الزراعة وفي نياية مرحمة التفرعات

صفاتو في جدول ( )1والمقدرة من قبل الييئة العامة

وقبل طرد السنابل وعمى ىيئة سماد اليوريا ()N%46

لكبريت المشراق ،وثالث مواعيد لإلضافة وىي االول من

(جدوع .)0332 ،جرى تنفيذ التجربة باستعمال تصميم

 :ايمول و تشرين االول و تشرين الثاني .بعد تييئة ارض

القطع المنشقة المنشقة ، Split-Split Plot Design

التجربة من عمميات حراثة وتنعيم وتسوية اخذت عينات

المعشاة

تصميم

وباستعمال

القطاعات

الكاممة

تربة من العمق  26- 6سم من مواقع مختمفة من الحقل

( )R.C.B.Dباستعمال اختبار اقل فرق معنوي ( L. S.

 ،ومزجت جيدا لمجانستيا وجففت ىوائيا ونعمت

 )D.عند مستوى معنوية  6962في مقارنة متوسطات

باستخدام مطرقة بولي اثمين  ،ومررت من منخل قطر

المعامالت (الراوي وخمف اهلل )0326 ،وبثالث مكررات

فتحاتو  5ممم ،اخذت منيا عينة مركبة لغرض تقدير

واربعة وخمسون وحدة تجريبية ،حيث احتمت مستويات

بعض صفات التربة الكيميائية والفيزيائية الخاصة بتربة
البحث (جدول( )5راين وآخرون ،)5662 ،ومن ثم تم

اضافة الكبريت الزراعي ( 6و  0666و )5666
كغمSىكتار

0-

االلواح الرئيسية بينما احتمت مواعيد

تقسيم الحقل الى الواح مساحتيا ( 0 = 2 × 5م  )5تبعا

االضافة في (ايمول و تشرين االول و تشرين الثاني)

لمتصميم المستعمل ،وتركت اكتاف بين الوحدات

االلواح الثانوية ،اما االلواح الصغرى فقد خصصت

التجريبية بمسافة  692م وبين المكررات مسافة  2م

لصنفي الحنطة (اباء  33و ابو غريب).
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قدرت جاىزية عنصر الحديد في التربة بالطريقة

كل وحدة تجريبية في مرحمة التزىير وغسمت بالماء

الموصوفة من قبل  Lindsayو )0312( Norvell

العادي ثم بالماء المقطر الزالة الغبار العالق ثم جففت

باضافة  06غم تربة الى  56مل من محمول

وخمطت بصورة متجانسة ثم طحنت واخذ  0غم من

االستخالص  DTPAذي درجة تفاعل ()pH= 192

مسحوق العينة الجافة وىضمت باستعمال حامض

ورج لمدة ساعتين ورشح ثم قدرت العناصر باستعمال

النتريك  HNO 3وحامض البيركموريك  HCIO 4وقدرت

جياز التحميل الطيفي باالمتصاص الذري Atomic

االمتصاص

العناصر

 absorption Spectrophotometerنوع ( PG

اعاله

جياز

باستعمال

الذريAtomic absorption Spectrophotometer
كما جاء في .(0302( Black

 .)990كما قدر محتوى النبات من الحديد الجاىز
بطريقة اليضم الرطب المقتبسة من قبل Rashid
( ،) 0320حيث اخذت عينات نباتية بصورة عشوائية من

جذول ( )1بعض صفاث انكبريج انزراعي انًسخخذو في انذراست
pH

EC 1:1

1:1

dSm-1

3.7

4.4

انكبريج %

Ca+2
mg kg-1

CaCO3
%

CaSO4
%

64

_

0.0036

95

انطين %

%C

Mesh
1.5

0.12

جدول ( )2بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة قبل الزراعة
انصفت

انقيًت

انىحذة

درجت حفاعم انخربت pH

315

-

انخىصيم انكهربائي EC

.1.

انسعت انخبادنيت انكاحيىنيت CEC

413

انًادة انعضىيت

.31.

انجبس

.1.8

انكهس

.3.

انكاربىناث

Nil

انبيكاربىناث

.1..

انكبريخاث

.3.13

االيىناث انجاهزة

اننخروجين انجاهز

418

انفسفىر انجاهز

.1.

انقطر

ديسي سيًنز1و

.-

سنخيًىل كغى  .-حربت

غى كغى  .-حربت

سنخيًىل كغى  .-حربت
يهغى كغى  .-حربت
.-

يهغى كغى حربت
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انبىحاسيىو انجاهز

841.

انحذيذ انجاهز

.154

انطين

.413

انغرين
انريم

.531.
33.1.

يفصىالث انخربت

غى كغى

.-

ريهيت يزيجت Lomy sand

اننسجت
النتائج والمناقشة :

 - .تاثير اضافة الكبريت الزراعي ومواعيد االضافة عمى جاىزية الحديد في التربة (ممغم  Feكغم  .-تربة) قبل الزراعة
بينت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي لمستويات

االخير ،فكمما زادت ىذه الفترة كمما اعطى ذلك لعممية

الكبريت المضاف ومواعيد االضافة في جاىزية الحديد

االكسدة البايولوجية الوقت الكافي الكسدة اكبر قدر من

في التربة قبل الزراعة ،فقد تفوق مستوى اضافة الكبريت

الكبريت وخفض درجة تفاعل التربة وزيادة جاىزية

معنويا واعطى اعمى متوسط ليذه

المغذيات ومنيا الحديد (حمد )5662 ،و ( االعظمي،

بمعاممة

 .)0336اشارت نتائج جدول ( )2الى عدم وجود تاثير

0-

معنوي لالصناف عمى جاىزية الحديد في التربة قبل

 5666كغمSىكتار

0-

الصفة بمغ  2902ممغم كغم

0-

تربة قياسا

المقارنة التي اعطت اقل متوسط بمغ  5902ممغم كغم

تربة وبنسبة زيادة بمغت  % 21913وتفوق عمى مستوى
االضافة  0666كغمSىكتار

0-

الزراعة.

بزيادة قدرىا ،%0902

بينت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي لمتداخل

والذي بدوره تفوق معنويا عمى معاممة المقارنة بنسبة

بين الكبريت المضاف واالصناف في جاىزية الحديد في

 .% 21930اما بالنسبة لمواعيد االضافة فقد تفوق موعد

التربة قبل الزراعة فقد اعطت المعاممة 5666

االضافة االول في شير ايمول معنويا واعطى اعمى
متوسط لجاىزية الحديد في التربة بمغ  2902ممغم كغم

0-

تربة قياسا بالموعد الثالث لالضافة في تشرين الثاني
الذي اعطى اقل متوسط بمغ  2922ممغم كغم

0-

تربة

كغمSىكتار

0-

اعمى متوسط لمحديد الجاىز بمغت 2903

و 2905ممغم كغم

0-

تربة لمصنفين اباء  33-و ابو غريب

بالتتابع ،قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل متوسط
بمغ  5922و  5915ممغم كغم

0-

تربة لمصنفين اباء 33-

بنسبة زيادة بمغت  ،% 0901وتفوق الموعد االول

و ابو غريب بالتتابع ،كانت نسبة الزيادة في الحديد

لالضافة عمى الموعد الثاني في تشرين االول بنسبة

الجاىز  %20922و %20921لمصنفين اباء  33 -و ابو

 ،% 2900وبدوره تفوق الموعد الثاني لالضافة عمى

غريب بالتتابع ،وقد تفوق مستوى االضافة 5666

الموعد الثالث بنسبة  .% 5936ان سبب ذلك قد يعزى

كغمSىكتار

0-

معنويا عمى مستوى االضافة 0666

الى تاثير مواعيد االضافة والفترة التي يتعرض ليا

كغمSىكتار

0-

بزيادة قدرىا  %0905و  %1960لمصنفين

الكبريت خالل تواجده في التربة الى حين موعد االضافة
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جدول ( ) 8تاثير مستويات الكبريت ومواعيد االضافة في جاىزية الحديد في التربة (ممغم  Feكغم
االصناف
اباء 99-

ابى غريب

.
.14.
.185
.13.
.13.
.144
.139

....
51..
8193
81.4
51..
8199
814.
.1.4

....
51.3
51..
51.3
515.
5185
81..

االصناف
×
يىاعيذ االضافت
81.5
8153
8148
813.
81.8
818.
.1.8
يخىسط االصناف

اباء 99-

.148

8198

51.9

8144

ابى غريب

.13.

8134

51..

8143

يسخىياث انكبريج كغى Sهكخار

يىاعيذ االضافت
ايهىل
حشرين االول
حشرين انثاني
ايهىل
حشرين االول
حشرين انثاني
L.S.D

االصناف
×
يسخىياث انكبريج

.-

تربة) قبل الزراعة

 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع
 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع

.1.8

L.S.D
ايهىل
يىاعيذ االضافت
حشرين االول
×
يسخىياث انكبريج
حشرين انثاني
L.S.D
يخىسط يسخىياث انكبريج
L.S.D

.-

.1..
.154
.138

 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع

.1.8

51.3
8193
81..
.1.8
8139
.1..

n.s
يخىسط
يىاعيذ االضافت
81.3
8144
8154
.1..

5185
51..
819.
51.4

* ( non-significant : n.sغير معنوي)
بالتتابع ،وتفوق مستوى االضافة  0666كغمSىكتار

0-

معنويا عمى معاممة المقارنة بنسبة زيادة بمغت %22922

معنوي لمكبريت المضاف الى التربة في خفض درجة
التفاعل لمتربة وزيادة جاىزية المغذيات فييا كالحديد.

و  %20922لمصنفين اباء  33-و ابو غريب بالتتابع.

بينت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي لمتداخل

ان زيادة تركيز الحديد الجاىز في التربة قد يعزى بسبب

بين مستويات الكبريت المضاف ومواعيد االضافة عمى

اضافة الكبريت الزراعي الى التربة الذي يتحول الى

جاىزية الحديد في التربة قبل الزراعة ،فقد اعطت
0-

حامض الكبريتيك بعممية االكسدة البايولوجية ومن ثم

المعاممة  5666كغمSىكتار

خفض درجة تفاعل التربة  pHوزيادة جاىزية الحديد.

المتوسطات لمحديد الجاىز في التربة بمغت  2922و
0-

لكافة المواعيد اعمى

وىذا يتفق مع ما توصل اليو  )0322(Abo- Radyو

 2955و  2936ممغم كغم

العبيدي وآخرون ( )0332و االعظمي وآخرون

االول وتشرين الثاني بالتتابع ،متفوقا بذلك عمى معاممة

( )5660و الزاىدي ( )5662و التحافي وآخرون

المقارنة التي اعطت اقل المتوسطات ليذه الصفة بمغت

( )5662و عطيوي واحمد ( )5661الى ان ىناك تاثير

تربة لممواعيد ايمول وتشرين

 5900و  5922و  5922ممغم كغم

0-

تربة لممواعيد

الثالث بالتتابع .بمغت نسبة الزيادة في الجاىزية
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 %00952و  %15952و  %21920لثالث مواعيد

بمواعيد االضافة قد يعود الى كثافة اعداد االحياء

0-

المجيرية الذاتية التغذية المؤكسدة لمكبريت والتي يكون

بنسبة

لمثايوكبريتات تاثي ار معنويا في نشاطيا والتي بدورىا تكون

 %0921و  %0962و  ،% 0902وتفوقت المعاممة

محددة بالوقت الكافي لمقيام بعممية االكسدة بالشكل

عمى معاممة المقارنة بنسبة زيادة

المطموب حيث من المحتمل ان عممية االكسدة لم تاخذ

 %20925و  %05922و  .% 51920ان زيادة جاىزية

الوقت الالزم لتجييز اكبر كمية من الثايوكبريتات

الحديد في التربة عند ىذا المستوى من الكبريت ولجميع

الضرورية لالحياء المجيرية التمام عممية االكسدة ،كذلك

مواعيد االضافة قد تعود الى زيادة كمية الكبريت

فان الجفاف او نقصان الرطوبة والمرتبطة بعمميات

المضاف والمدة الزمنية التي كانت كافية الكسدة الكبريت

االكسدة واالختزال تؤثر في جاىزية الحديد في التربة،

بفعل االحياء المجيرية المتخصصة بذلك والتي ينتج

كما ان زيادة تركيز احد العناصر مثل المنغنيز او الزنك

عنيا تكوين حامض الكبريتيك بكميات مناسبة لخفض

او النحاس نتيجة الضافة الكبريت قد يؤدي في بعض

درجة تفاعل التربة وزيادة المغذيات الجاىزة فييا .وىذا

االحيان الى اختالل توازن الحديد معيا .وىذا يتفق مع

يتفق مع ما توصل اليو ابو ضاحي ( )0333و لطيف

ما ذكره ابو ضاحي واليونس ( )0322و المعاميري

( )5660و عميوي والشماع ( )5662من ان لزيادة كمية

( )2002و الشاطر وابو نقطة ( ،)5600فضالً عن ما

الكبريت المضاف تاثي ار عمى خفض درجة التفاعل بزيادة

تتميز بو الترب الكمسية من احتواءىا عمى معادن

الفترة الزمنية من بدأ االضافة.

كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم بالدرجة االساس والتي

بالتتابع .تفوقت معاممة الكبريت  5666كغمSىكتار
معنويا عمى المعاممة  0666كغمSىكتار
 0666كغمSىكتار

0-

0-

بينت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي لمتداخل

تؤثر في جاىزية الحديد من خالل تقييده لمحديد بعمميات

بين مواعيد االضافة واالصناف عمى تركيز الحديد

االمتزاز والترسيب وتكوين معقدات تسيم في تقميل

الجاىز في التربة قبل الزراعة ،فقد اعطى موعد االضافة

جاىزيتو لمنبات (عمي وآخرون.)5602 ،

االول في شير ايمول اعمى متوسط لمحديد الجاىز في

بينت نتائج جدول ( )2ان ىناك تاثير معنوي لمتدخل

تربة لمصنفين

الثالثي بين كمية الكبريت المضاف ومواعيد االضافة

اباء  33-و ابو غريب بالتتابع ،متفوقا بذلك عمى قيم

واالصناف عمى الحديد الجاىز في التربة قبل الزراعة،

التربة بمغ  2902و  2910ممغم كغم

0-

0-

متوسطات ىذه الصفة لمموعدين الثاني والثالث بنسبة

فقد اعطى المستوى  5666كغمSىكتار

زيادة بمغت  %2906و  % 2905بالتتابع لمصنف اباء -

الثالث كافة ولكال الصنفين اعمى متوسطات لتركيز

 33و  %5956و  % 06925لمموعدين بالتتابع لمصنف

الحديد الجاىز في التربة قبل الزراعة بمغت بالتتابع
0-

لممواعيد

ابو غريب ،فيما تفوق موعد االضافة الثالث معنويا عمى

 2951و  2900و  2902ممغم كغم

موعد االضافة الثاني بزيادة بمغت  %0922لمصنف

 33و  2920و  2922و  2900ممغم كغم

اباء  33-وتفوق الموعد الثاني عمى الموعد الثالث

لممواعيد الثالث بالتتابع لمصنف ابو غريب ،قياسا

لالضافة بنسبة  .% 2962يالحظ من ىذه النتائج ان

بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل المتوسطات والتي

ىناك تباين

في جاىزية الحديد في التربة وعالقتو

تربة لمصنف اباء -

بمغت  5926و  5922و  5910ممغم كغم
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الثالث بالتتابع لمصنف اباء  33-و  5915و  5922و

و  %20921و  % 52902لممواعيد الثالث بالتتابع

تربة لمصنف ابو غريب .كانت نسبة

لمصنف ابو غريب .وىذا قد يعود الى زيادة مستوى

الزيادة  %16926و  %12902و  %20922لمموعد

الكبريت المضاف الى التربة وطول الفترة الزمنية المتوفرة

االول والثاني والثالث بالتتابع لمصنف اباء  33-و

التمام عممية االكسدة الحيوية من قبل االحياء المجيرية

 %05902و  %16956و  % 52930لممواعيد الثالث

والتي تعمل مجتمعة عمى زيادة جاىزية الحديد في

بالتتابع لمصنف ابو غريب .تفوق المستوى 5666

التربة .وىذا يتفق مع ما توصل اليو مجموعة من

-

الباحثين من ان زيادة كمية الكبريت المضاف الى التربة

واعطى نسب زيادة بمغت  %5902و  %2951و

بوجود فترة زمنية كافية ليا تاثير معنوي عمى خفض

 % 02925لممواعيد الثالث بالتتابع لمصنف اباء  33-و

درجة تفاعل التربة وبالتالي زيادة جاىزية المغذيات فييا

 %3932و  %2911و  % 0926لممواعيد الثالث بالتتابع

ومنيا الحديد (االعظمي وآخرون ( )5660و البياتي

لمصنف ابو غريب .كما تفوق المستوى 0666

( )5660و العبيدي وآخرون ( )5661و المعاميري

معنويا ليذه الصفة عمى معاممة المقارنة

( )2002وعطيوي وآخرون ( )5661وعميوي والشماع

 5923ممغم كغم

كغمSىكتار
0

كغمSىكتار

0-

0-

0-

معنويا عمى المستوى  0666كغمSىكتار

بنسب زيادة بمغت  %00926و  %16963و %25952

(.))5662

لممواعيد الثالث بالتتابع لمصنف اباء  33-و %21922
 - .تاثير اضافة الكبريت الزراعي ومواعيد االضافة في جاىزية الحديد في التربة (ممغم  Feكغم  .-تربة) عند التزىير
بينت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي لمستويات
االضافة ومواعيد االضافة واالصناف في جاىزية الحديد

اعطت زيادة معنوية في جاىزية عنصر الحديد في
التربة.

في التربة عند مرحمة التزىير ،فقد تفوق مستوى االضافة

اثرت مواعيد االضافة معنويا عمى الحديد الجاىز

معنويا واعطى اعمى متوسط ليذه

في التربة عند مرحمة التزىير(جدول  ،)2فقد اعطى

تربة ،قياسا بمعاممة

موعد االضافة الثالث في تشرين الثاني اعمى متوسط

 5666كغمSىكتار

0-

الصفة بمغ  2962ممغم كغم

0-

المقارنة التي اعطت اقل متوسط بمغ  5955ممغم كغم

0-

تربة ،بمغت نسبة الزيادة  .% 25922وتفوق كذلك مستوى
االضافة  5666كغمSىكتار
 0666كغمSىكتار

0-

0-

معنويا عمى المستوى

لمحديد الجاىز في التربة بمغ  2951ممغم كغم

0-

تربة،

قياسا بموعد االضافة االول في ايمول الذي اعطى اقل
متوسط بمغ  2962ممغم كغم

0-

تربة ليذه الصفة ،بمغت

بنسبة زيادة بمغت  ،%52906كما

نسبة الزيادة  .% 0901وتفوق موعد االضافة الثالث

معنويا عمى

كذلك عمى موعد االضافة الثاني لشير تشرين االول

معاممة المقارنة بزيادة بمغت  .%22956ان سبب ىذه

بنسبة  ،% 0922فيما تفوق موعد االضافة الثاني عمى

الزيادة قد يعود الى اضافة الكبريت الذي يعمل عمى

موعد االضافة االول بنسبة  .% 2922ان السبب في ذلك

خفض درجة تفاعل التربة وزيادة جاىزية المغذيات فييا

قد يعود الى الى تاثير مواعيد االضافة بالمدد الزمنية

ومنيا الحديد .وىذا يتطابق مع ما ذكره عطيوي واحمد

الممتدة لما بعد االضافة لحين موعد التزىير ،حيث

( )5661من ان المعاممة المضاف ليا الكبريت قد

نالحظ ارتفاع جاىزية الحديد في التربة بتقدم موعد

تفوق مستوى االضافة  0666كغمSىكتار

0-
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االضافة حيث ان عممية االكسدة البايولوجية تحتاج من

والشماع ( )5662من ان لممدة الزمنية بعد اضافة

 0- 2ا سابيع او اكثر لتقوم بيذه العممية وحسب ظروف

الكبريت تأثير معنوي في خفض درجة تفاعل التربة

التربة المالئمة (ابو ضاحي واليونس .)0322 ،وىذا

وزيادة جاىزية عنصر الحديد فييا.

يتفق مع ما توصل اليو لطيف ( )5660و عميوي
جدول ( ) 5تاثير مستويات الكبريت ومواعيد االضافة في جاىزية الحديد في التربة (ممغم  Feكغم
االصناف
اباء 99-

ابى غريب

.
.1.5
.1.8
.1.5
.1.8
.1..
.1..

....
81.3
81..
8185
81.4
81.8
8183
.1..

....
8134
51..
51..
81..
51..
51.8

االصناف
×
يىاعيذ االضافت
81..
81.8
81..
81.8
81..
81.3
.1.5
يخىسط االصناف

اباء 99-

.1.5

81.9

51.9

81..

ابى غريب

.1..

81.9

51..

81.3

يسخىياث انكبريج كغى Sهكخار

يىاعيذ االضافت
ايهىل
حشرين االول
حشرين انثاني
ايهىل
حشرين االول
حشرين انثاني
L.S.D

االصناف
×
يسخىياث انكبريج

 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع
 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع

L.S.D
.1.8
.1..
.1..

 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع

.1..

* ( non-significant : n.sغير معنوي)
بينت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي الصناف
الحنطة في جاىزية الحديد في التربة عند مرحمة التزىير،
فقد اعطى الصنف اباء  33-اعمى متوسط ليذه الصفة
بمغ  2956ممغم كغم

.-

n.s

ايهىل
يىاعيذ االضافت
حشرين االول
×
انكبريج
يسخىياث
حشرين انثاني
L.S.D
يخىسط يسخىياث انكبريج
L.S.D

0-

.-

تربة) عند التزىير

تربة ،قياسا بالصنف ابو غريب

الذي اعطى اقل متوسط بمغ  2901ممغم كغم

0-

تربة،

كانت نسبة الزيادة .%6932
بينت نتائج جدول ( )2ان ىناك تاثير معنوي
لمتداخل بين مستويات الكبريت المضاف ومواعيد

8135
51..
51..

.1..
يخىسط
يىاعيذ االضافت
81.3
81..
81.3
.1.8

81..
81.4
818.
.1.4
51.4
81.9
.1..
االضافة عمى الحديد الجاىز في التربة عند مرحمة
التزىير ،فقد تفوق مستوى االضافة  5666كغمSىكتار

0-

معنويا لكافة مواعيد االضافة في اعطاءه اعمى
المتوسطات لجاىزية الحديد في التربة بمغت  2912و
 2950و  2955ممغم كغم

0-

تربة لمواعيد االضافة في

اشير ايمول و تشرين االول وتشرين الثاني بالتتابع،
قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل المتوسطات
والتي بمغت  5952و  5955و  5955ممغم كغم

0-

تربة

لمواعيد االضافة الثالث بالتتابع ،بمغت نسبة الزيادة
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 %01910و  %23902و  % 52906لممواعيد ايمول

ابو غريب فقد تفوق الموعد الثالث لإلضافة معنويا عمى

وتشرين االول وتشرين الثاني بالتتابع .وتفوق المستوى

الموعد الثاني في تشرين االول بنسبة بمغت .%0922

معنويا عمى المستوى 0666

وتفوق موعد االضافة الثاني معنويا عمى الموعد االول

بنسبة بمغت  %02915و  %53922و

لالضافة بنسبة زيادة بمغت %2922و  %0951لمصنفين

 % 52906لمواعيد االضافة االول و الثاني و الثالث

اباء  33-و ابو غريب بالتتابع .وىذا قد يعود الى تأثير

0-

المدد الزمنية ومستويات اضافة الكبريت الزراعي في

معنويا عمى معاممة المقارنة بنسبة زيادة  %20903و

مرحمة قبل الزراعة في اكسدة الكبريت من قبل االحياء

 %20926و  % 20922لمواعيد االضافة االول و الثاني

المجيرية المتخصصة مع توفر الظروف المالئمة ليا في

و الثالث بالتتابع .ان سبب ذلك قد يعود الى تأثير

التربة الذي ساعد في خفض  pHالتربة وزيادة جاىزية

مستويات الكبريت ومواعيد االضافة بالمدد الزمنية من

المغذيات فييا .وىذا يتطابق مع ما ذكره ابو ضاحي

موعد االضافة الى مرحمة التزىير في خفض درجة

( )0333الى ان اضافة الكبريت الرغوي الى التربة قد

تفاعل التربة وبالتالي زيادة جاىزية المغذيات في التربة

حقق اقصى انخفاض في درجة تفاعل التربة بعد مرور

والسيما الصغرى كالحديد .وىذا يتطابق مع ما ذكره

شيرين من االضافة ،كما تطابق ذلك مع ما توصل اليو

البياتي ( )5660و عميوي والشماع ( )5662المذين

لطيف ( )5660من ان المستوى  2666كغمSىكتار

0-

توصموا الى ان الزيادة في كمية الكبريت المضاف الى

قد خفض قيمة تفاعل التربة الى اقل قيمة عند  2اسابيع

التربة والمدد الزمنية لبقاءه في التربة تؤدي الى زيادة

بعد الزراعة.

 5666كغمSىكتار
كغمSىكتار

0-

0-

بالتتابع .وتفوق مستوى االضافة  0666كغمSىكتار

اثر التداخل بين مستويات الكبريت ومواعيد االضافة

جاىزية الحديد في التربة.
بينت النتائج جدول ( )2ان ىناك تاثير معنوي

واالصناف معنويا في جاىزية عنصر الحديد في التربة

لمتداخل بين مواعيد االضافة واالصناف عمى جاىزية

عند مرحمة التزىير ،فقد اعطى مستوى االضافة 5666
0-

الحديد في التربة عند مرحمة التزىير ،فقد تفوق موعد

كغمSىكتار

االضافة الثالث في تشرين الثاني لمفترة  5اسابيع معنويا

اعمى المتوسطات ليذه الصفة بمغت  2922و  2956و

واعطى اعمى متوسط لجاىزية الحديد في التربة عند
التزىير بمغ  2950ممغم كغم

0-

تربة و  2.22ممغم كغم

0-

لكافة مواعيد االضافة ولكال الصنفين

 2950ممغم كغم

0-

تربة لمصنف اباء  33-و  2905و

 2950و  2952ممغم كغم

0-

تربة لمصنف ابو غريب

تربة لمصنفين اباء  33-و ابو غريب بالتتابع قياسا

لمواعيد االضافة في ايمول وتشرين االول وتشرين الثاني

بالموعد االول لالضافة في شير ايمول الذي اعطى اقل

بالتتابع ،قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل

تربة

0-

متوسط ليذه الصفة بمغ  2905و  2962ممغم كغم

0-

لمصنفين بالتتابع ،كانت نسبة الزيادة  %2923و

المتوسطات بمغت  5952و  5.52و  5952ممغم كغم

تربة لمصنف اباء  33-و  5952و  5956و  5956ممغم
0-

تربة لمصنف ابو غريب لمواعيد االضافة الثالث

 %1965لمصنفين اباء  33-و ابو غريب بالتتابع .لم

كغم

يكن ىن اك فروق معنوية بين موعد االضافة الثالث

بالتتابع ،بمغت نسبة الزيادة  %10922و  %22922و

وموعد االضافة الثاني لمصنف اباء  ،33-اما الصنف

 %21932لمصنف اباء  33-و  %05922و %30920
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و  % 35951لمصنف ابو غريب لمواعيد االضافة ايمول
و تشرين اال ول و تشرين الثاني بالتتابع .وتفوق مستوى

غريب لممواعيد الثالث بالتتابع ،كما تفوق مستوى
االضافة  0666كغمSىكتار

0-

معنويا عمى معاممة

0-

معنويا عمى مستوى

المقارنة بنسب زيادة بمغت  %22932و  %20903و

0-

بنسب زيادة بمغت

 %23900لمصنف اباء  33-و  % 22912و  20925و

 %01912و  %52922و  %50962لمصنف اباء 33-

 % 22902لمصنف ابو غريب لمواعيد االضافة الثالث

و  %00923و  %26922و  %52902لمصنف ابو

بالتتابع (جدول .)2

االضافة  5666كغمSىكتار

االضافة  0666كغمSىكتار

 - 8تاثير اضافة الكبريت الزراعي ومواعيد االضافة في محتوى الحديد في النبات (ممغم  Feكغم  .-مادة جافة)عندالتزىير
اوضحت نتائج جدول ( )2وجود فروق معنوية عند

مادة جافة وبنسبة زيادة  %03912و  %1922مقارنة

اضافة الكبريت في محتوى المادة الجافة لمنبات من

بالموعد االول في شير ايمول و الموعد الثاني في شير

الحديد ،فقد بينت نتائج جدول ( )2تفوق مستوى

تشرين االول بالتتابع .كما تفوق موعد االضافة الثاني

معنويا واعطى اعمى

عمى الموعد االول بنسبة  .% 00953قد يكون سبب ذلك

مادة

الى تاثير المدة الزمنية لما بعد اضافة الكبريت عمى

جافة وبنسبة زيادة  ،% 00920مقارنة بعدم اضافتو و

عممية االكسدة البايولوجية لو ،حيث تبدأ ىذه العممية عند

 ،وتفوق

اضافة الكبريت الى التربة مباشرة في حال توفر الظروف

معنويا عمى معاممة

المالئمة ليا في التربة الى حين نفاذ الكمية المضافة

المقارنة بنسبة  .% 20926وقد يعزى السبب الى ان

الى التربة عن طريق استيالكيا من قبل النبات او عن

اضافة الكبريت ربما سببت خفض درجة تفاعل التربة

طريق عمميات غسل التربة بواسطة عممية الري

من خالل اكسدتو وتحولو الى حامض الكبريتيك ومن ثم

المستمرة ،ولكون موعد االضافة االخير اقرب ما يكون

زيادة جاىزية المغذيات في التربة ومنيا الحديد وعند

من مرحمة التزىير فقد كانت كمية الكبريت المتأكسدة

بشكل افضل من بقية

اكثر من مواعيد االضافة االولى وبالتالي حققت اكبر

المستويات وبذلك ادى الى زيادة امتصاص الحديد من

جاىزية لمحديد في التربة والنبات ،فقد تم تقدير محتوى

قبل الجذور مما ادى الى زيادة تركيزه في النبات .تتفق

التربة من الكبريتات الجاىزة في ىذا البحث ولممراحل

ىذه النتيجة مع ما ذكره عطيوي واحمد ( )5661من ان

الثالث قبل الزراعة وعند التزىير وعند مرحمة الحصاد

الى التربة قد ادى

حيث بمغ اعمى متوسط ليا عند االضافة 5666

االضافة  5666كغمSىكتار

0-

متوسط ليذه الصفة بمغ  05291ممغم  Feكغم
 %55922عن المستوى  0666كغمSىكتار
المستوى  0666كغمSىكتار

المستوى  5666كغمSىكتار

0-

0-

اضافة الكبريت  5666كغمSىكتار

0-

0-

0-

0-

عند مرحمة التزىير ولألشير ايمول وتشرين

الى زيادة جاىزية عنصر الحديد في التربة وامتصاصو

كغمSىكتار

من قبل نبات الذرة الصفراء .اشارت نتائج جدول ()2

االول وتشرين الثاني بالتتابع  16391و  12592و
0-

الى ان مواعيد اضافة الكبريت قد اثرت معنويا في

 26592ممغم  SO 4كغم

محتوى النبات من الحديد في مرحمة التزىير ،حيث تفوق

توصل اليو ابو ضاحي ( )0333الى ان الزيادة في

موعد االضافة الثالث في شير تشرين الثاني واعطى

كمية الكبريت المضاف تؤدي الى خفض درجة تفاعل

اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  22292ممغم  Feكغم

0-

مادة جافة .وىذا يتفق مع ما

التربة الى اقصى حد بعد مرور شيرين من االضافة.
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جدول ( )4تاثير مستويات الكبريت ومواعيد االضافة في جاىزية الحديد في النبات (ممغم  Feكغم

.-

مادة جافة)

عند التزىير
االصناف
اباء 99-

ابى غريب

.
8..18
8.41.
5581.
83.1.
5..15
5851.

....
54.13
44.15
4.513
54914
4..1.
45.18
..183

....
..81.
.581.
.4.13
44.1.
...1.
.341.

االصناف
×
يىاعيذ االضافت
5..13
4..1.
44814
5..13
4.314
44818
n.s
يخىسط االصناف

اباء 99-

83.1.

4.81.

.8.18

4..13

ابى غريب

5..19

4..13

...1.

4.31.

يسخىياث انكبريج كغى Sهكخار

يىاعيذ االضافت
ايهىل
حشرين االول
حشرين انثاني
ايهىل
حشرين االول
حشرين انثاني
L.S.D

االصناف
×
يسخىياث انكبريج

 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع
 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع

..199

L.S.D
ايهىل
يىاعيذ االضافت
حشرين االول
×
يسخىياث انكبريج
حشرين انثاني
L.S.D
يخىسط يسخىياث انكبريج
L.S.D

85.1.
83813
5831.

 ..اسابيع
 .اسابيع
 .اسابيع

لمتداخل بين مستويات الكبريت واالصناف في محتوى
النبات من الحديد في مرحمة التزىير ،فقد اعطى مستوى
اعمى متوسط ليذه

الصفة بمغ  02092و  05096ممغم  Feكغم

0-

مادة جافة

لمصنفين اباء  33-و ابو غريب بالتتابع متفوقا بذلك عمى
معاممة المقارنة ومستوى االضافة  0666كغمSىكتار

0-

بنسبة زيادة  %03902و  %50900لمصنف اباء  33-و
 %22902و  % 52962لمصنف ابو غريب .وتفوق
مستوى اال ضافة  0666كغمSىكتار

0-

n.s
يخىسط
يىاعيذ االضافت
5..1.
4.515
44815
8.58

43513
.8.1.
..91.
..313

معاممة المقارنة بنسبة  %23960و  %52951لمصنفين

اوضحت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي

0-

5441.
4.318
44.14
n.s
4..13
9.95

83914

* ( non-significant : n.sغير معنوي)

االضافة  5666كغمSىكتار

.-

معنويا عمى

بالتتابع .اثر التداخل بين اضافات الكبريت ومواعيد
االضافة واالصناف معنويا عمى تركيز الحديد في النبات
عند مرحمة التزىير ،فقد اظيرت النتائج تفوق اضافة
الكبريت

بالمستوى

 5666كغمSىكتار

0-

لمواعيد

االضافة كافة ولكال الصنفين باعطاءه اعمى المتوسطات
ليذه الصفة مقارنة

بعدم اضافتو

بنسب زيادة

بمغت %30922و  %10902و  %21920لمصنف اباء -
 33و  %23922و  %22925و  %21936لمصنف ابو
غريب لمواعيد االضافة في ايمول وتشرين االول بالتتابع
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وعن المستوى  0666كغمSىكتار

0-

بنسبة  %22902و

 %00925و  %02906لمصنف اباء  33-و %50902

و  %52926و  % 52922لمصنف ابو غريب لمواعيد
االضافة الثالث بالتتابع (جدول .)2

و  %52900و  % 50923لمصنف ابو غريب لمواعيد

لم تؤثر االصناف معنويا عمى محتوى النبات من

االضافة االول والثاني والثالث بالتتابع .كما تفوق معنويا

الحديد في المادة الجافة ،ولم يكن ىناك تأثير معنوي

لكافة المواعيد ولكال

لمتداخل بين مستويات الكبريت ومواعيد االضافة وبين

الصنفين عمى معاممة المقارنة بنسبة  %20960و

مواعيد االضافة واالصناف ،وىذا يعني ان كل عامل

 %20926و  %51921لمصنف اباء  33-و %52923

كان مستقال في تأثيره عن العامل الثاني في ىذه الصفة.

المصادر العربية :

( .)Helianthus annuus L.مجمة االنبار لمعموم

ابو ضاحي ،يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس.

الزراعية.06- 0 :)5(2 .

 ..933دليل تغذية النبات .و ازرة التعميم العالي والبحث

التحافي ،سامي عمي عبد المجيد وجبار عباس حسن

العممي .جامعة بغداد.

وداود عبد اهلل داود ....4 .تاثير اضافة مستويات

ابو ضاحي ،يوسف محمد ..999 .تاثير اضافة

مختمفة من الكبريت الرغوي في بعض صفات التربة

الكبريت الرغوي والسماد الفوسفاتي في جاىزية عنصري

الكيميائية في بساتين العنب .مجمة العموم الزراعية.

الزنك والنحاس في التربة وتركيزىما في المادة الجافة

.52- 52 :)0(20

لالجزاء العميا وحاصل الحبوب ونوعيتيا لمحنطة

جدوع ,خضير

( .)Triticum activum L.مجمة العموم الزراعية.

وارشادات .منشورات و ازرة الزراعة .الييئة العامة لإلرشاد

.11- 00 :)0(26

والتعاون الزراعي.

االعظمي ,زيدون عبد الكريم ونزار يحيى نزىت ومؤيد

حمد ،ابتسام ....4 .ميكروبيولوجيا اليواء والتربة

احمد اليونس ..... .تقييم كفاءة الكبريت الرغوي في

(الجزء النظري) .كمية العموم  -جامعة دمشق.

زيادة جاىزية فسفور التربة وسماد صخر الفوسفات.

الراوي ،خاشع محمود و عبد العزيز محمد خمف اهلل.

المؤتمر القطري االول لمتربة والموارد المائية .كمية

 .0991تصميم وتحميل التجارب الزراعية .و ازرة التعميم

الزراعة -جامعة بغداد.

العالي والبحث العممي .جامعة الموصل.

االعظمي ،احمد عبد الكريم ..99..تاثير اضافة

راين ،جون و جورج اسطفان وعبد الرشيد.5662 .

الكبريت الرغوي والصخر الفوسفاتي عمى جاىزية البعض

الدليل المختبري لتحميل التربة والمياه .المركز الدولي

من العناصر الغذائية وحاصل الذرة الصفراء .اطروحة

لمبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) .االصدار

دكتوراه – كمية الزراعة – جامعة بغداد.

االول .مترجم.

المستوى  0666كغمSىكتار

0-

عباس.

 .0992الحنطة حقائق

البياتي ,عمي حسين ابراىيم وبشير حمد عبد اهلل

الزاىدي ،وليد فميح حسن ....4 .تاثير الكبريت

الصوالغ ومؤيد ىادي اسماعيل العاني ..... .مقارنة

الزراعي ومخمفات الدواجن والصخر الفوسفاتي في

تاثير اضافة الكبريت الزراعي والسماد الكبريتي المركب

جاىزية وامتصاص الفسفور وبعض العناصر الغذائية

مع التسميد التقميدي في نمو وحاصل زىرة الشمس
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ونمو وحاصل الحنطة (.)Triticum aestivum L.

عميوي ,عمي محمد وليث محمد جواد الشماع....3 .

رسالة ماجستير – كمية الزراعة – جامعة بغداد.

تاثير اضافة الكبريت في درجة حموضة التربة  pHونمو

الشاطر ,محمد سعيد وفالح ابو نقطة ..... .خصوبة

وانتاجية نبات السمجم .مجمة ام سممة لمعموم- 0 :)5(2 .

التربة والتسميد (الجزء النظري) .كمية الزراعة -جامعة

0

دمشق.
العبيدي ،محمد عمي جمال ومازن فيصل سعيد ولزكين
احمد ميروين ميمداني ....3 .حركيات اكسدة
الكبريت الزراعي في تربة كمسية من شمال العراق .مجمة
زراعة الرافدين.2- 0 :)0(22 .
العبيدي ،محمد عمي جمال ونبيل فاضل خميل وعمي
محمد سعد اهلل ..995 .حالة الحديد في بعض ترب
شمال العراق .مجمة العموم الزراعية العراقية:)5(50 .
.22- 50
عطيوي ,عمي احمد وحافظ عبد اهلل احمد....3 .
تاثير اضافة الكبريت الرغوي في فقد النتروجين بالتطاير
وجاىزية بعض العناصر الغذائية في التربة وامتصاصيا
من قبل نبات الذرة الصفراء (.)Zea mays

الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية العربية..... .
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية .جامعة الدول العربية.
مجمد .50
لطيف ,احمد عبد الرحيم ..... .استجابة بعض
اصناف من الحنطة الضافة الكبريت الزراعي والفسفور.
اطروحة دكتوراه  -كمية الزراعة – جامعة بغداد.
المعاميري ،عمي عباس كاظم ....3 .تاثير مستويات
من الكبريت والمادة العضوية عمى نشاط وتواجد البكتريا
ذاتية التغذية المؤكسدة لمكبريت والثايوكبريتات في التربة
عند مدد حضن مختمفة .مجمة جامعة االنبار لمعموم
الصرفة.06- 0 :)5(0 .
اليونس ,عبد الحميد احمد ..99. .انتاج وتحسين
المحاصيل الحقمية .و ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
جامعة بغداد.
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