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تأثير مستوى وموعد اضافة الكبريت الزراعي في بعض الصفات الكيميائية
لمتربة قبل الزراعة وعند الحصاد لصنفين من الحنطة
تركي مفتن سعد

قسم عموم التربة والمياه

عبدالكريم حمد حسان

كمية الزراعة -جامعة المثنى

انمار حمودي كاظم

قسم عموم التربة والمياه

وزارة الزراعة

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 – 4102بهدف دراسة تاثير اضافة الكبريت الزراعي بمستويات ومواعيد مختمفة في

درجة التفاعل ( )pHوااليصالية الكهربائية ( )ECلتربة مزروعة بصنفين من الحنطة .Triticum aestivum L.
استخدم تصميم القطاعات الكاممة المعشاة باسموب القطع المنشقة المنشقة بثالثة مكررات .اظهرت النتائج ان اضافة

الكبريت الزراعي بالمستوى  4111كغمSهكتار

0-

اثر معنويا في خفض درجة تفاعل وزيادة قيم االيصالية الكهربائية

لتربة مزروعة بصنفين من الحنطة إباء  99و ابو غريب لممراحل قبل الزراعة وعند الحصاد بمغت بالتتابع  4.02و

 4.29لدرجة تفاعل التربة و  ...1و  4.92ديسي سيمنز م

0-

لدرجة االيصالية الكهربائية لمصنفين بالتتابع ،كما

اعطى موعد االضافة في تشرين الثاني عند الحصاد اقل المتوسطات لدرجة تفاعل التربة واعمى المتوسطات لدرجة
االيصالية الكهربائية لمتربة بمغت بالتتابع  2.14و  4.24ديسي سيمنز م .0-واعطى موعد االضافة في ايمول اعمى

متوسط لدرجة االيصالية الكهربائية بمغ  ..12ديسي سيمنز م

0-

في مرحمة قبل الزراعة ،فيما لم يكن لالصناف تاثير

عمى درجة االيصالية الكهربائية لممرحمتين قبل الزراعة وعند الحصاد .وكان لمتداخل بين مستويات ومواعيد االضافة
واالصناف تأثير معنوي في خفض درجة تفاعل التربة لكال المرحمتين.
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EFFECT OF LEVELS AND DATES OF ADDTION THE
AGRICULTURAL SULFUR IN SOME CHEMICAL
SPECIFICATIONS FOR THE SOIL BEFORE PLANTING &
AT HARVEST OF TWO CULTIVARS OF WHEAT
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Abdulkareem H.Hassan
Anmar H.Kadhim
water
&soil Science Dept.
Ministry of Agriculture
water & soil Science Dept. Coll. of
Agric./ Univ. of Al-Muthanna
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Abstract:
A field experiment was conducted in an field experiment of 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 add the agricultural sulfur of different
dates and levels in the degree of reaction (pH) and the electrical conductivity (EC) of a
soil plant with two cultivars of wheat Triticum aestivum L., a randomized complete block
design with a style of split split plot with three replicates. The results showed that the
agriculture sulfur addition of the level 2000 Kg S ha-1 was a significant effect in
reducing the degree of reaction and increasing the degree of electrical conductivity to
the soil planted with a two cultivars of wheat IPA-99 & Abu Ghraip for the stages
before planting and at harvest which were sequentially 7.14 and 7.49 for the degree of
soil reaction and 3.30 and 2.96 dSm-1 for the degree of electrical conductivity, also the
date added in November for the harvest stage given the lowest means for the degree of
reaction and higher mean of the electrical conductivity of the soil, which were
sequentially 8.02 and 2.67 dSm -1. The added dates in September gave highest mean for
the degree of electrical conductivity was 3.06 dSm -1 in the stage before planting, while
there was no significant effect on the degree of the electrical conductivity for the three
stages. The interaction between the levels add sulfur, added dates, and cultivars a
significant effect to reducing the degree of reaction for the stages before planting and at
harvest.
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انًقذيت:
يعد محصول الحنطة Triticum aestivum L.من

االساليب التي من شأنيا زيادة جاىزية ىذه المغذيات لما

اكثر المحاصيل اىمية في العالم  ،فيي تمد غذاء

ليا من اىمية بسبب زيادة التأثير في الحاصل ومكوناتو

االنسان بأكثر من  %52من السعرات الح اررية

لدورىا في الكثير من العمميات الفسمجية ولكون النبات ال

والبروتين ،باالضافة الى احتواءه عمى كميات من

يمكنو ان يكمل دورة حياتو بدون ىذه المغذيات ،ومن

الدىون والفيتامينات ( B1و  )B2وبعض االمالح

االساليب المتبعة ليذا الغرض ىو اضافة الكبريت

المعدنية  ،كما انيا مصدر الغذاء الرئيسي في اكثر من

الزراعي الى التربة والذي يدخل في العديد من التفاعالت

 04دولة وألكثر من  %52من سكان العالم ( ،FAO

التي تحصل في التربة ،ويعود ذلك الى تعدد صور

 ،) 5442كما انو يحتل المكانة االولى في العالم من

الكبريت الكيميائية والعضوية والمعدنية المتواجدة في

حيث المساحة المزروعة واالنتاج ،وقد جاء في آخر

التربة وتعدد انواع االحياء المجيرية التي تسيم في

تقرير لمنظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدة

تحوالتو في التربة ،اذ تكون مسؤولة بالدرجة االولى عن

( )FAOبتاريخ  5422/25/40بان االنتاجية لمحنطة

تحول صور الكبريت العضوية الى معدنية جاىزة لمنبات

في العالم وصمت الى  502مميون طن ،وفي العراق

( Heوآخرون 5424 ،و  Jossephوآخرون،)5420 ،

بمغت االنتاجية  00244844مميون طن حسب احصائية

واوضح  Valdebenito-Rolackوآخرون ( )5422ان

المنظمة اعاله لعام  .(5422 ،FAO( 5420ان معدل

االحياء المجيرية يمكنيا عند الظروف المالئمة ان تؤدي

غمة وحدة المساحة في العراق ما تزال دون المستوى

دو اًر ميماً في اكسدة الكبريت حيوياً في التربة ولبكتريا

المطموب قياساً بالمعدل العالمي وقد يعود سبب ذلك الى

ذاتية التغذية الكيميائية التابعة لجنس Thiobacillus

ممارسة االساليب التقميدية القديمة في طرائق الزراعة

وبعض االحياء المجيرية ذاتية التغذية من بكتريا

وخدمة المحصول فقد تزايد االىتمام بيذا المحصول مما

وفطريات دور ميم في ذلك اذ يتحول الكبريت بفعل ىذه

ادى الى استنباط اصناف جديدة ذات قدرة انتاجية عالية

االحياء الى حامض الكبريتيك والذي يؤدي الى خفض

من قبل العديد من المؤسسات البحثية في العراق ،اال ان

درجة تفاعل التربة وزيادة جاىزية المغذيات والذي يعمل

المقدرة االنتاجية ألي صنف ميما كانت مواصفاتو تعتمد

في ىذه الحالة كمصمح لصفات التربة القاعدية والكمسية.

عمى االدارة المتبعة وفق االسس العممية الصحيحة ،لذا

وتكمن اىمية الكبريت لنمو النبات كونو يدخل في تكوين

كان لزاماً عمى المختصين استثمار السبل الكفيمة برفع

البروتين من خالل تكوين العديد من االحماض االمينية،

انتاجية االصناف الجديدة ،وتعتبر عوامل التربة ومنيا

حيث يعد الـ  cysteineو الـ  methionineمن اىم

درجة التفاعل من العوامل المؤثرة في زيادة انتاجية

االحماض االمينية الحاوية عمى الكبريت في النبات فيما

محصول الحنطة اذ ان الترب العراقية عموماً ذات

يوجدان بصورة احماض حرة ويعمالن كمبنات اساسية في

محتوى عال من كاربونات الكالسيوم وذات  pHمرتفع

بناء البروتين ( Brosnanو  ،)5442 ،Brosnanكما

يميل الى القاعدية وبذلك تقل جاىزية المغذيات السيما

ان لمكبريت اىمية في تكوين روابط  Sـ ـ  Sلتكوين

الصغرى  Micronutrientsلذلك البد من اتباع

االحماض االمينية  Glutamicو  Glycineولو دور
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ميم في تكوين  CoASHوالفيتامينات وتكوين الـ

من قبل الييئة العامة لكبريت المشراق ،وثالث مواعيد

 Ferredoxinوىو عامل مختزل قوي ويعد احد مكونات

لإلضافة وىي االول من  :ايمول و تشرين االول و

سمسمة النقل االلكتروني لمتفاعالت الضوئية في عممية

تشرين الثاني .بعد تييئة ارض التجربة من عمميات

التركيب الضوئي (ابو ضاحي و اليونس ،)2822 ،كما

حراثة وتنعيم وتسوية اخذت عينات تربة من العمق -4

يدخل الكبريت في تركيب كثير من المركبات غير

 04سم من مواقع مختمفة من الحقل  ،ومزجت جيدا

االساسية في النبات لكنيا تسيم في صنع آليات دفاعية

لمجانستيا وجففت ىوائيا ونعمت باستخدام مطرقة بولي

ضد آكالت االعشاب واآلفات واالمراض او تكون الطعم

اثمين  ،ومررت من منخل قطر فتحاتو  5ممم ،اخذت

الخاص او النكية المميزة لمغذاء النباتي (النعيمي،

منيا عينة مركبة لغرض تقدير بعض صفات التربة

 .)2820وبالنظر إلنتاج كميات كبيرة من الكبريت

الكيميائية والفيزيائية الخاصة بتربة التجربة (راين

الزراعي في حقل المشراق الذي يستخرج من االرض او

وآخرون( )5440 ،جدول ،)5ومن ثم قسم الحقل الى

يتكون عمى شكل نواتج عرضية من الصناعات النفطية

الواح مساحتيا ( 2 = 0 × 5م )5تبعا لمتصميم

فان اضافتو الى الترب العراقية التي تميل كما ذكرنا الى

المستعمل ،وتركت اكتاف بين الوحدات التجريبية بمسافة

القاعدية سوف يزيد من جاىزية المغذيات الصغرى

 482م وبين المكررات مسافة  0م اضافة الى السواقي،

والذي سينعكس ايجابيا في زيادة نمو محصول الحنطة

وتم اضافة الكبريت الزراعي ومصدره حقول المشراق

وزيادة انتاجيتيا لذلك فان ىذا الدراسة ىدفت الى معرفة

نسبة الكبريت فيو  %82 -85الى االلواح وحسب

تاثير مواعيد ومستويات اضافة الكبريت الزراعي في

المستويات ومواعيد االضافة المبينة اعاله بخمطو بالتربة

بعض الصفات الكيميائية لمتربة قبل الزراعة وعند

عمى عمق  54سم ،وتم ري االلواح بعد كل اضافة

الحصاد لصنفين من الحنطة.

لمكبريت بدءا من الموعد االول ،ويعاد رييا بعد مرور

المواد وطرائق العمل:

 22يوما مرة اخرى وىكذا في الموعد الثاني وانتياءا

نفذت تجربة حقمية خالل الموسم الزراعي -5420

بالموعد الثالث لالضافة ،ثم اعيدت عممية التسوية لتربة

 5422في الحقل التابع لمحطة ابحاث الحنطة الواقعة

االلواح بعد االنتياء من ري االلواح وجفاف التربة

في ناحية الوركاء (25كم شمال شرق محافظة المثنى)

لتييئتيا لمزراعة  ،حيث خططت االلواح الى عشرة

بتاريخ  ،5420/48/42اما موعد الحصاد فكان بتاريخ

خطوط بمسافة  22سم بين خط وآخر بطول  0م

 ،5422/40/54بيدف دراسة تاثير مواعيد ومستويات

باستعمال آلة يدوية صنعت بيدف ضبط المسافة بين

اضافة الكبريت الزراعي في بعض الصفات الكيميائية

الخطوط ،بعد ذلك زرعت االلواح ببذور االصناف

لتربة مزروعة بصنفين من الحنطة الناعمة Triticum

المستخدمة .اضيف السماد الفوسفاتي دفعة واحدة عند
2-

 aestivum L.في تجربة تضمنت معامالتيا صنفين

الزراعة بكمية  244كغم.Pىكتار

ىما إباء 88-و ابو غريب ،وثالثة مستويات من

السوبر فوسفات االحادي ( ،)P %20اما السماد

الكبريت الزراعي ىي  0و  1000و  2000كغمS

النتروجيني فقد اضيف بكمية  224كغم .Nىكتار

2-

والمبينة بعض صفاتو في جدول ( )1والمقدرة

وبواقع دفعتان عند الزراعة وفي نياية مرحمة التفرعات

ىكتار

1-

عمى شكل سماد
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pH

EC 1:1

1:1

dSm-1

3.7

4.4

جذول ( )1بعض صفاث انكبريج انزراعي انًسخخذو في انذراست
Ca+2
CaSO4 CaCO3
%C
انكبريج %
%
%
mg kg-1
64

95

_

0.0036

انطين %

Mesh
1.5

0.12

جدول ( )2بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة
انصفت

انقيًت

انىحذة

درجت حفاعم انخربت pH

4.8

-

االيصانيت انكهربائيت EC

2.6

ديسي سيًنز.و

انسعت انخبادنيت انكاحيىنيت CEC

8.4

سنخيًىل كغى 1-حربت

انًادة انعضىيت

14.1

انجبس

1.11

انكهس

641

انكاربىناث

Nil

انبيكاربىناث

1.12

انكبريخاث

146.1

االيىناث انجاهزة

اننخروجين انجاهز

8.1

انفسفىر انجاهز

6.2

انبىحاسيىو انجاهز

18.2

انخحهيم انًيكانيكي
اننسجت

انطين

28.1

انغرين
انريم

184.6
142.1

انقطر

1-

غى كغى 1-حربت

سنخيًىل كغى 1-حربت
يهغى كغى حربت

يهغى كغى 1-حربت

غى كغى

1-

ريهيت يزيجت Lomy sand
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وقبل طرد السنابل وعمى ىيئة سماد اليوريا ()N%46

االضافة في (ايمول و تشرين االول و تشرين الثاني)

(جدوع .)2882 ،جرى تنفيذ التجربة باستعمال تصميم

االلواح الثانوية ،اما االلواح الصغرى فقد خصصت

القطع المنشقة المنشقة ،Split-Split Plot Design

لصنفي الحنطة (اباء  88و ابو غريب).

المعشاة

تم قياس درجة تفاعل التربة  pHودرجة االيصالية

تصميم

وباستعمال

القطاعات

الكاممة

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

الكيربائية  ECفي راشح العجينة المشبعة باستعمال

 )D.عند مستوى معنوية  4842في مقارنة متوسطات

جيازي الـ  pH-meterوالـ  EC-meterلمصفتين
وحسب

المعامالت (الراوي وخمف اهلل )2824 ،وبثالث مكررات

بالتتابع

واربعة وخمسون وحدة تجريبية ،حيث احتمت مستويات

وآخرون(.)2825

الطريقة

الموصوفة

في

Page

اضافة الكبريت الزراعي ( 4و  2444و )5444
كغمSىكتار

2-

االلواح الرئيسية بينما احتمت مواعيد

النتائج والمناقشة :
 -1تاثير اضافة الكبريت الزراعي ومواعيد االضافة في درجة تفاعل التربة ( )pHقبل الزراعة
يتضح من نتائج جدول ( )3ان زيادة مستوى اضافة

مستويات الكبريت ومواعيد االضافة تمثمت بالمدد

الكبريت الى التربة قد ادت الى خفض درجة تفاعل

االسبوعية من بداية موعد كل اضافة وانتياءا بمنتصف

التربة قبل الزراعة ،اذ تفوقت معاممة الكبريت 2000

فقد

كغمSىكتار

1-

معنويا واعطت اقل متوسط لدرجة تفاعل

الموعد االخير لالضافة في درجة تفاعل التربة،

تفوقت معنويا اضافة الكبريت بالمستوى 2000
1-

التربة بمغ  7.14قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت

كغمSىكتار

اعمى متوسط بمغ  8.12وبنسبة انخفاض بمغت

لمتوسطات درجة تفاعل التربة بمغت  7.02و  7.15و

 ،%12.07كما تفوق مستوى االضافة 2000

 7.25قياسا مع معاممة المقارنة التي اعطت اعمى

-

المتوسطات ليذه الصفة بمغت  8.25و  8.18و 7.92

وبنسبة انخفاض بمغت  %2.19الذي تفوق بدوره عمى

لالشير ايمول و تشرين االول وتشرين الثاني بالتتابع.

المعاممة بدون اضافة بنسبة انخفاض  .%10.10وىذا

بمغت نسبة االنخفاض  %14.91و  %12.59و

التاثير ناتج من عممية االكسدة البايولوجية لمكبريت والتي

 %8.46لممواعيد الثالث بالتتابع بالمقارنة مع المعاممة

نتج عنيا تحرر ايونات الييدروجين مما ادى الى خفض

1-

كغمSىكتار
1

1-

معنويا عمى المستوى 1000كغمSىكتار

لمواعيد االضافة الثالث واعطت اقل القيم

بدون اضافة .كما تفوق المستوى  2000كغمSىكتار
1-

درجة تفاعل التربة .تتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو

معنويا عمى المستوى  1000كغمSىكتار

كل من ابو ضاحي ( )2888واالعظمي وآخرون

انخفاض بمغت  %3.44و  %2.29لمموعدين االول و

( )5442و لطيف ( )2006وعميوي والشماع ()2008

الثالث ،بينما لم يختمف المستويان بينيما معنويا في

والبياتي وآخرون ( )5448من وجود تاثير معنوي لزيادة

الموعد الثاني .وتفوق المستوى  1000كغمSىكتار

1-

كمية الكبريت في خفض درجة تفاعل التربة .اشارت

معنويا عمى معاممة المقارنة بنسب انخفاض بمغت

نتائج جدول ( )3الى ان ىناك تاثي ار معنويا لمتداخل بين
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جدول ( )1تاثير مستويات الكبريت ومواعيد االضافة في متوسط درجة تفاعل التربة ( )pHقبل الزراعة
االصناف
اباء99-

ابى غريب

1
4.61
4.11
4.11
4.11
4.61
1.41

1111
1.11
1.61
1.11
1.61
1.11
1.81
0.16

6111
1.11
1.61
1.11
2.41
1.11
1.11

االصناف
×
يىاعيذ االضافت
1.82
1.82
1.86
1.81
1.84
1.82
n.s
يخىسط االصناف

اباء99-

4.11

1.11

1.19

1.88

ابى غريب

8.12

7.29

7.09

1.81

يسخىياث انكبريج كغىSهكخار

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

االصناف
×
يسخىياث انكبريج

 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع
 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع

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

1-

n.s
4.68
4.14
1.96

 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع

4.16

1.61
1.66
1.86
0.12
1.11
1.14

n.s
يخىسط
يىاعيذ االضافت
1.81
1.86
1.81
n.s

1.16
1.18
1.68
1.18

* ( non-significant : n.sغير معنوي)
 %11.88و  %11.74و  %6.31لمواعيد االضافة

 %12.56و  %10.58و  %11.65لمصنف اباء99-

االول والثاني والثالث بالتتابع.

و  %17.23و  %14.58و  %5.87لمصنف ابو

اثر التداخل بين الكبريت المضاف ومواعيد االضافة
واالصناف معنويا في صفة درجة تفاعل التربة قبل

غريب لممواعيد الثالث بالتتابع .تفوق مستوى االضافة
 1000كغمSىكتار

1-

معنويا عمى معاممة المقارنة بنسب

1-

انخفاض  %10.98و  %10.58و  %8.67لمصنف

لكافة مواعيد االضافة ولمصنفين اباء 99-وابو غريب

اباء 99-و  %12.89و  %12.88و %4.60

اقل المتوسطات بمغت  7.17و  7.27و 7.13

لمصنف ابو غريب لممواعيد الثالث بالتتابع  ،كما تفوق

الزراعة ،فقد اعطى المستوى  2000كغمSىكتار

1-

لممواعيد ايمول وتشرين االول وتشرين الثاني بالتتابع

مستوى االضافة  2000كغمSىكتار

لمصنف اباء 99-و  6.87و  7.03و  7.37لممواعيد

 99لموعد االضافة االول معنويا عمى مستوى االضافة
1-

لمصنف اباء-

بنسبة انخفاض  %1.78فيما لم

الثالث بالتتابع لمصنف ابو غريب قياسا بمعاممة المقارنة

 1000كغمSىكتار

التي اعطت اعمى المتوسطات ليذه الصفة بمغت 8.20

تكن ىناك فروق معنوية بينيما لمموعد الثاني ،اما الموعد

و  8.13و  8.07لمصنف اباء 99-و  8.30و 8.23

الثالث لالضافة فقد تفوق المستوى  2000كغمSىكتار

1-

و  7.83لمصنف ابو غريب .كانت نسبة االنخفاض

وبانخفاض قدره  .%3.26اما الصنف ابو غريب فقد
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تفوق مستوى االضافة  2000كغمSىكتار

1-

لمموعد

المستويين لمموعد الثاني والثالث لالضافة (جدول .)3

بنسبة

بينت النتائج عدم وجود تاثير معنوي لمواعيد االضافة

انخفاض  %4.98ولم تكن ىناك فروق معنوية بين

واالصناف في درجة تفاعل التربة قبل الزراعة.

االول معنويا عمى المستوى  1000كغمSىكتار

1-

 -6تاثير اضافة الكبريت الزراعي ومواعيد االضافة في درجة االيصالية الكهربائية ( )ECديسي سيمنز م

0-

قبل الزراعة
تعد درجة االيصالية الكيربائية ( مموحة التربة ) من

اآليونات

المتبادلة

عمى

أسطح التبادل بوساطة

العوامل الميمة والرئيسية في الحد من نمو النباتات

اليايدروجين لذلك تحصل زيادة بيذه األيونات في محمول

وخفض الحاصل بسبب تأثيراتيا المباشرة وغير المباشرة

التربة وما يرافقو من ذوبان الكمس وتحرر اآليونات

في النبات  .لذا فإن التربة التي تتميز بإرتفاع نسبة

المرتبطة بو كيمياوياً ،وىذا يتفق مع ما توصل اليو

األمالح فييا تقل قابميتيا اإلنتاجيو .بينت نتائج جدول 4

التحافي وآخرون ( )6115و جبر وآخرون ( )6117و

وجود تاثير معنوي الضافة الكبريت الزراعي ومواعيد

عميوي والشماع ( )2008عمى ان اضافة الكبريت ليا

االضافة في درجة االيصالية الكيربائية لمتربة قبل

تاثير معنوي في زيادة درجة االيصالية الكيربائية لمتربة.

الزراعة ،يتبين لنا من نتائج جدول( )4ان زيادة مستوى
اضافة الكبريت الى التربة ادت الى زيادة معنوية في
درجة االيصالية الكيربائية لمتربة قبل الزراعة ،حيث
تفوق المستوى  6111كغمSىكتار

0-

معنويا واعطى

اعمى قيمة لدرجة االيصالية الكيربائية بمغت 3.31
ديسي سيمنز م

0-

قياسا بمعاممة المقارنة والتي اعطت

متوسط بمغ  6.59ديسي سيمنز م

0-

اي بنسبة زيادة

 %67.40عن معاممة المقارنة ،كما تفوق المستوى
 6111كغمSىكتار
كغمSىكتار

0-

0-

معنويا عمى المستوى 0111

بنسبة زيادة بمغت  %6.07وتفوقت

المستوى  0111كغمSىكتار

0-

بدوره عمى معاممة

المقارنة بنسبة زيادة .%64.70

بينت نتائج جدول( )4تاثير التداخل بين مستويات
الكبريت ومواعيد االضافة في درجة االيصالية الكيربائية
فقد تفوق مستوى االضافة  6111كغمSىكتار

0-

معنويا

لكافة مواعيد االضافة واعطى اعمى المتوسطات ليذه
الصفة بمغت  0805و  0804و  0850ديسي سيمنز م

2-

قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل المتوسطات ليذه
الصفة بمغت  6.56و  6.54و  6.67ديسي سيمنز م

0-

لالشير ايمول وتشرين االول وتشرين الثاني بالتتابع.
بمغت نسبة الزيادة  %30.64و  %69.96و %61.97
لممواعيد الثالث بالتتابع ،وتفوق مستوى االضافة 6111
كغمSىكتار

0-

كذلك معنويا عمى مستوى االضافة 0111

كغمSىكتار

0-

لممواعيد الثالث وبنسب زيادة بمغت

كما بينت النتائج في جدول( )4تفوق موعد

 %3.37و  %0.85و  %0.65لممواعيد الثالث

االضافة االول في شير ايمول معنويا عمى موعد

-

بالتتابع ،كما تفوق مستوى االضافة  0111كغمSىكتار

عمى معاممة المقارنة بدون اضافة وبنسب زيادة بمغت

االضافة الثاني والثالث بنسبة زيادة بمغت  %1.99لكال

0

الموعدين ولم يختمف موعدا االضافة الثاني والثالث

 %67.34و  %67.56و  %09.48لممواعيد الثالث

بينيما معنويا .قد يعود سبب ىذه الزيادة إلى إن إضافة

بالتتابع.

المصمحات الحامضية إلى التربة تؤدي إلى إزاحة
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جدول ( )8تاثير مستويات الكبريت ومواعيد االضافة في متوسط درجة االيصالية الكهربائية ( )ECديسي سيمنز م

1-

قبل الزراعة
االصناف
اباء99-

ابى غريب

1
6.82
6.82
6.24
6.82
6.86
6.28

1111
1.61
1.61
1.66
1.68
1.68
1.12
n.s

6111
1.12
1.62
1.62
1.11
1.18
1.61

االصناف
×
يىاعيذ االضافت
1.12
1.16
1.18
1.12
1.11
1.11
0.02
يخىسط االصناف

اباء99-

6.21

1.68

1.69

1.18

ابى غريب

6.84

1.66

1.11

1.11

يسخىياث انكبريج كغىSهكخار

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

االصناف
×
يسخىياث انكبريج

 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع
 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع

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

1-

n.s
 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع

6.82
6.88
6.21
6.89

1.62
1.68
1.19
0.02
1.61
0.02

n.s
يخىسط
يىاعيذ االضافت
1.12
1.11
1.11
0.01

1.11
1.11
1.61
1.11

* ( non-significant : n.sغير معنوي)
اظيرت نتائج جدول( )4وجود تاثير معنوي لمتداخل

عمى كال الموعدين الثاني والثالث بنسب زيادة بمغت

بين مواعيد اضافة الكبريت الزراعي واالصناف ،فقد

 %0.11و  %6.11لمموعدين الثاني والثالث بالتتابع،

تفوق موعد االضافة في شير ايمول لمصنف اباء99-

وتفوق الموعد الثاني عمى الموعد الثالث بنسبة زيادة

معنويا واعطى اعمى متوسط لدرجة االيصالية الكيربائية

بمغت  .%0.11قد يعود سبب ذلك الى ان مدة 01

قياسا بالموعد

اسابيع من بدأ اضافة الكبريت الزراعي في شير ايمول

لمتربة بمغت  3.16ديسي سيمنز م

0-

0-

قد اعطى عممية

الثاني لالضافة الذي اعطى اقل متوسط بمغ 3.16

وبالمستوى  6111كغمSىكتار

ديسي سيمنز وبنسبة زيادة بمغت  .%0.36ولم يختمف

االكسدة الوقت الكافي لتكوين اكبر كمية من حامض

الموعد االول لالضافة لمصنف اباء 99-معنويا عن

الكبريتيك والذي بدوره ادى الى خفض درجة التفاعل كما

الموعد الثالث لالضافة ،وتفوق الموعد الثالث لالضافة

ذكرنا وزيادة ذوبان االيونات المتبادلة مما ادى الى زيادة

لمصنف اباء 99-معنويا عمى الموعد الثاني لالضافة

التوصيل الكيربائي عمى عكس االضافات االخرى التي

بنسبة زيادة بمغت  .%0.11اما بالنسبة لمصنف ابو

تمت االضافة االولى لممدد  6اسابيع و 6اسبوع لنفس

غريب فقد تفوق موعد االضافة االول لشير ايمول معنويا

المستوى التي من المحتمل انيا لم تاخذ الوقت الكافي
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التمام عممية االكسدة البايولوجية .تتفق ىذه النتائج مع

الكيربائية .بينت النتائج عدم وجود تاثير معنوي

ما توصل اليو التحافي وآخرون ( )6115الى ان درجة

لالصناف قبل الزراعة في صفة درجة االيصالية

االيصالية الكيربائية تزداد بزيادة مستويات الكبريت

الكيربائية لمتربة .كما ان التداخل بين الكبريت المضاف

المضاف مع الزمن ،كما اتفقت ىذه النتائج مع ما

واالصناف والتداخل بين العوامل الثالث كان غير معنوي

توصل اليو لطيف ( )2006من ان ىناك تاثير معنوي

مما يعني

أن كل عامل كان مستقال في تأثيره عن

لزيادة كمية الكبريت المضاف وبعد  8اسابيع في خفض

العامل اآلخر في ىذه الصفة.

درجة التفاعل لمتربة وبالتالي زيادة درجة االيصالية
 -.تاثير اضافة الكبريت الزراعي ومواعيد االضافة في درجة تفاعل التربة ( )pHعند الحصاد
بينت نتائج جدول( )2وجود تأثير معنوي إلضافات

المختمفة بعد كل اضافة وصوال الى المراحل المذكورة ،او

الكبريت عمى درجة تفاعل التربة عند الحصاد ،فقد

قد يكون بسبب ارتفاع نسبة معادن الكربونات فييا ومن

معنويا واعطت

ثم امكانية معادلة الكالسيوم اليونات الييدروجين الناتجة

اقل متوسط لدرجة التفاعل عند مرحمة الحصاد بمغ

من عممية اكسدة الكبريت .وىذا يتفق مع ما توصل اليو

 5808وبنسبة انخفاض  %20822و  %5888مقارنة

عميوي والشماع ( )2008من ان إلضافة الكبريت تاثي ار

2-

معنويا في خفض درجة تفاعل التربة لمدة اقصاىا

-

شيرين بعد االضافة ومن ثم يعود بعدىا ليرتفع مرة

تفوقت االضافة  5444كغمSىكتار

2-

بالمعاممة بدون اضافة ومعاممة  2444كغمSىكتار

بالتتابع ،كما تفوق مستوى االضافة  2444كغمSىكتار
2

معنويا عمى معاممة المقارنة بنسبة انخفاض %2800

اخرى.

(جدول .)2ان السبب في ذلك قد يعود الى ان زيادة

بينت نتائج جدول( )2وجود تاثير معنوي لمواعيد

اضافة الكبريت قد تؤدي الى خفض درجة تفاعل التربة

االضافة عمى متوسط درجة تفاعل التربة عند الحصاد،

الى اقصى حد بسبب اكسدتو وتحولو الى حامض

اذ تفوق موعد االضافة في شير تشرين الثاني معنويا

الكبريتيك .وىذا يتطابق مع ما توصل اليو زبون

واعطى اقل متوسط ليذه الصفة بمغ  2845وبنسبة

( )5442حيث بين ان درجة تفاعل التربة قد انخفضت

انخفاض  %5825عن موعد االضافة االول في ايمول

معنويا بزيادة مستويات اضافة الكبريت الى التربة .من

بينما لم تكن ىناك فروق معنوية بينو وبين الموعد الثاني

النتائج المستحصمة لدينا ليذه الصفة في تربة الزراعة

لالضافة في شير تشرين االول ،وتفوق موعد االضافة

يمكن مالحظة ان درجة تفاعل التربة قد اخذت باالرتفاع

الثاني عمى الموعد االول لالضافة بنسبة انخفاض

تدريجيا عن معدالتيا في المراحل السابقة لممستوى

 .%5802ان ذلك ربما يعود الى تفاوت المدد الزمنية لما

 5444كغمSىكتار ،2-حيث بمغت متوسطاتيا لممراحل

بعد االضافة وصوال الى ىذه المرحمة ،فالموعد االخير

قبل الزراعة ومرحمة التزىير ومرحمة الحصاد بالتتابع

لالضافة يعد اقرب ما يكون لموعد الحصاد وبحدود

 5822و  5852و  .5808ان عودة درجة التفاعل

خمسة اشير بعد االضافة االخيرة والذي اعطى اقل

لالرتفاع تدريجيا عمى مر المراحل قد يكون بسبب بطئ

المتوسطات ليذه الصفة ،مقارنة بالمواعيد االخرى

عممية اكسدة الكبريت او انتيائيا بعد مرور المدد الزمنية

لالضافة .وعمى الرغم من ارتفاع قيم متوسطات درجة
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جدول ( )8تاثير مستويات الكبريت ومواعيد االضافة في متوسط درجة تفاعل التربة ( )pHعند الحصاد
االصناف

اباء99-

ابو غريب

0
4.11
4.81
4.81
4.11
4.41
4.91

1000
4.11
1.41
1.91
4.81
4.11
4.61
1.18

2000
1.11
1.81
1.11
1.41
1.11
1.61

االصناف
×
مواعيد االضافة
4.12
1.92
1.91
4.11
4.18
4.11
n.s
متوسط االصناف

اباء99-

4.82

1.92

1.81

4.11

ابو غريب

4.46

4.16

1.81

4.61

مستويات الكبريت كغمSهكتار

مواعيد االضافة
ايلول
تشرين االول
تشرين الثاني
ايلول
تشرين االول
تشرين الثاني
L.S.D

االصناف
×
مستويات الكبريت

 10اسابيع
 6اسابيع
 2اسابيع
 10اسابيع
 6اسابيع
 2اسابيع

1-

1.11

L.S.D
ايلول
مواعيد االضافة
تشرين االول
×
مستويات الكبريت
تشرين الثاني
L.S.D
متوسط مستويات الكبريت
L.S.D

 10اسابيع
 6اسابيع
 2اسابيع

4.11
4.24
4.28
4.29

4.61
4.14
4.11
1.1
4.18
1.11

n.s
متوسط
مواعيد االضافة
4.68
4.18
4.16
1.11

1.11
1.14
1.16
1.89

* ( non-significant : n.sغير معنوي)
التفاعل ىذه عمى ما كانت عميو في مرحمة التزىير فيي

كغمSىكتار

2-

لمواعيد االضافة كافة في ايمول و تشرين

تعتبر اقل من قيم متوسطات ىذه الصفة بالنسبة

االول و تشرين الثاني معنويا واعطى اقل المتوسطات

لممعامالت التي بدون اضافة ،وىذا يدل عمى دور

ليذه الصفة بمغت  5855و  5802و  5805لممواعيد

الكبريت الزراعي في تعديل صفات التربة الكيميائية

الثالث بالتتابع وبنسبة انخفاض  %22844و %20882

والفيزيائية ورفع كفاءتيا االنتاجية بمرور الزمن عمى

و  %22802عن معاممة المقارنة وبنسبة  %2828و

استخدامو .وىذا يتطابق مع ما توصل اليو البياتي

 %2822و  %8820عن معاممة االضافة 2444

وآخرون ( )5448الذي الحظ التاثير االيجابي الضافة

كغمSىكتار2-لممواعيد الثالث لالضافة بالتتابع .وتفوق
مستوى االضافة  2444كغمSىكتار

الكبريت ودوره في خفض درجة تفاعل التربة.

2-

معنويا عمى

تبين نتائج جدول( )2ان ىناك تاثير معنوي لمتداخل

معاممة المقارنة بنسبة انخفاض  %2850و  %2882و

بين مستويات اضافة الكبريت الزراعي الى التربة

 %2802لمواعيد االضافة في ايمول و تشرين االول و

ومواعيد االضافة عمى درجة تفاعل التربة في مرحمة

تشرين الثاني بالتتابع.

الحصاد،

حيث

تفوق

مستوى

االضافة

5444
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اثر التداخل بين مستويات االضافة واالصناف

انخفاض عن معاممة المقارنة بمغت  %22822و

معنويا عمى درجة تفاعل التربة في مرحمة الحصاد ،فقد

 %20804و  %25852لمصنف اباء 88-و %22842

لمصنفين

و  %22854و  %22802لمصنف ابو غريب لمواعيد

اباء 88-و ابو غريب معنويا واعطيا اقل متوسط ليذه

االضافة في ايمول و تشرين االول و تشرين الثاني

الصفة بمغا  5822و  5805لمصنفين اباء 88-و ابو

بالتتابع ،وبنسبة  %0850و  %2828و %5820

غريب بالتتابع وبنسبة انخفاض  %25855و %2822

لمصنف اباء 88-و %5805و  %22828و %22822

لمصنف اباء 88-و  %22802و  %24855لمصنف ابو

لمصنف ابو غريب لمواعيد االضافة الثالث بالتتابع عن

-

المستوى  2444كغمSىكتار .2-وتفوق مستوى االضافة

تفوق مستوى االضافة  5444كغمSىكتار

2-

غريب عن معاممة المقارنة ومعاممة  2444كغمSىكتار
2

بالتتابع .وتفوق المستوى  2444كغمSىكتار

2-

لكال

 2444كغمSىكتار

2-

معنويا عمى معاممة المقارنة بنسبة

الصنفين معنويا عمى معاممة المقارنة بنسبة انخفاض

انخفاض  %5854و  %2825و  %2825لمصنف اباء-

بمغت  %5842و  %2825لمصنفين اباء 88-و ابو

 88و  %0822و  %2.68و  %5820لمصنف ابو

غريب بالتتابع (جدول .)2

غريب لمواعيد االضافة االول و الثاني والثالث بالتتابع.

بينت نتائج جدول( )2التاثير المعنوي لمتداخل بين

لم يكن ىناك تاثير معنوي لالصناف عمى درجة

اضافة الكبريت ومواعيد االضافة واالصناف عمى درجة

تفاعل التربة عند الحصاد ،حيث اشارت النتائج الى عدم

تفاعل التربة عند مرحمة الحصاد ،فقد تفوق مستوى

وجود فروق معنوية بين االصناف في تاثيرىا عمى ىذه

لمواعيد االضافة كافة

الصفة .كما لم يكن ىناك تاثير معنوي لمتداخل بين

ولمصنفين اباء 88-و ابو غريب معنويا واعطى اقل

مواعيد االضافة واالصناف ،وىذا يعني ان كل عامل

متوسط ليذه الصفة بمغ  5850و  5800و  5805لمصنف

كان مستقال في تاثيره عمى العامل الثاني في ىذه الصفة

اباء 88-و  5824و  5800و  5855لمصنف ابو غريب

(جدول.)2

االضافة  5444كغمSىكتار

2-

لمواعيد االضافة االول والثاني والثالث بالتتابع وبنسبة
 -8تاثير اضافة الكبريت الزراعي ومواعيد االضافة في درجة االيصالية الكهربائية ( )ECديسي سيمنز م1-عند الحصاد
اوضحت نتائج جدول ( )2وجود تاثير معنوي

عمى معاممة المقارنة بنسبة  .%20822ان ذلك قد يعود

لمستويات االضافة في درجة االيصالية الكيربائية لمتربة

الى ان زيادة مقدار اضافة الكبريت الى التربة تعمل عمى

عند مرحمة الحصاد ،فقد بينت نتائج جدول  2تفوق

زيادة درجة االيصالية الكيربائية بسبب تكوين حامض

معنويا واعطى

الكبريتيك بفعل اكسدة الكبريت وزيادة ذوبان بعض

اعمى متوسط لدرجة الصفة بمغ  5882ديسي سيمنز م،2-

المركبات والمعادن واطالق بعض االيونات المتبادلة

قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل متوسط بمغ

نتيجة إلحالل ايون الييدروجين محميا وزيادة االيصالية

 ،كانت نسبة الزيادة ،%52824

الكيربائية في محمول التربة .وىذا يتطابق مع ما توصل

عمى معاممة

اليو جبر وآخرون ( )6117و عميوي والشماع ()5442

بنسبة  ،%22852وتفوق االخير

المذين الحظوا وجود زيادة معنوية في درجة االيصالية

مستوى االضافة  5444كغمSىكتار

 5800ديسي سيمنز م

2-

2-

وتفوق المستوى  5444كغمSىكتار
 2444كغمSىكتار

2-

2-
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ىي اقل مما كانت عميو

الكيربائية لمتربة عند اضافة الكبريت .والمالحظ من ىذه

ولممستوى  5444كغمSىكتار

النتائج ان درجة االيصالية الكيربائية عند ىذه المرحمة

قبل الزراعة وفي مرحمة التزىير والتي بمغت متوسطاتيا

جدول ( )2تاثير مستويات الكبريت ومواعيد االضافة في درجة االيصالية الكهربائية( )ECديسي سيمنز م1-عند الحصاد
االصناف
اباء99-

ابى غريب

1
6.86
6.14
6.86
6.61
6.68
6.66

1111
6.22
6.28
6.11
6.21
6.26
6.11
n.s

6111
6.96
6.91
6.91
6.91
6.91
6.99

االصناف
×
يىاعيذ االضافت
6.11
6.21
6.11
6.21
6.26
6.28
n.s
يخىسط االصناف

اباء99-

6.88

6.21

6.98

6.29

ابى غريب

6.68

6.22

6.92

6.26

يسخىياث انكبريج كغىSهكخار

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

االصناف
×
يسخىياث انكبريج

 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع
 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع

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

1-

n.s
6.81
6.16
6.16

 11اسابيع
 2اسابيع
 6اسابيع

6.18

6.28
6.28
6.16
n.s
6.22
1.11

6.96
6.91
6.94

n.s
يخىسط
يىاعيذ االضافت
6.28
6.28
6.21
n.s

6.92

* ( non-significant : n.sغير معنوي)
2-

بينت نتائج جدول ( )2عدم وجود تاثير معنوي

لممرحمتين قبل الزراعة ومرحمة التزىير بالتتابع .وىذا يدل

لمواعيد االضافة واالصناف عمى درجة االيصالية

عمى ان اضافة الكبريت الى التربة قد ادت بالنياية الى

الكيربائية ،كما لم يكن ىناك ايضاً تاثير معنوي لمتداخل

خفض درجة االيصالية الكيربائية لمتربة بنسب

بين مستويات الكبريت ومواعيد االضافة وبين المستويات

 %24804و  %2820لممرحمتين قبل الزراعة وفترة

واالصناف وبين مواعيد االضافة واالصناف وبين

التزىير ،وفي نفس الوقت ىذا االنخفاض ىو دليل عمى

المستويات والمواعيد واالصناف عمى درجة االيصالية

انخفاض كمية الكبريت الموجودة في التربة والذي نتج

الكيربائية في ىذه المرحمة .مما يعني ان كل عامل كان

عنو عودة درجة تفاعل التربة لالزدياد وانخفاض في

مستقال في تاثيره عن العامل الثاني في ىذه الصفة.

في ذلك الحين  0804و  0850ديسي سيمنز م

درجة االيصالية الكيربائية مرة اخرى.
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المصادر العربية :
ابو ضاحي  ،يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس.

الفسفور وبعض العناصر الغذائية ونمو وحاصل حنطة

 .0922دليل تغذية النبات .و ازرة التعميم العالي والبحث

الخبز .مجمة العموم الزراعية العراقية852-24 :)5(02 .

العممي .جامعة بغداد.

جدوع ,خضير عباس .0992 .الحنطة حقائق

ابو ضاحي ،يوسف محمد .0999 .تاثير اضافة

وارشادات .منشورات و ازرة الزراعة .الييئة العامة لإلرشاد

الكبريت الرغوي والسماد الفوسفاتي في جاىزية عنصري

والتعاون الزراعي.

الزنك والنحاس في التربة وتركيزىما في المادة الجافة

الراوي ،خاشع محمود و عبد العزيز محمد خمف اهلل.

لالجزاء العميا وحاصل الحبوب ونوعيتيا لمحنطة

 .0921تصميم وتحميل التجارب الزراعية .و ازرة التعميم

( .)Triticum activum L.مجمة العموم الزراعية.

العالي والبحث العممي .جامعة الموصل.

.77-16 :)1(30

راين ،جون و جورج اسطفان وعبد الرشيد.5440 .

االعظمي ,زيدون عبد الكريم ونزار يحيى نزهت ومؤيد

الدليل المختبري لتحميل التربة والمياه .المركز الدولي

احمد اليونس .4110 .تقييم كفاءة الكبريت الرغوي في

لمبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) .االصدار

زيادة جاىزية فسفور التربة وسماد صخر الفوسفات.

االول .مترجم.

المؤتمر القطري االول لمتربة والموارد المائية .كمية

زبون ،نجاة حسين .4112 .تاثير مستويات الكبريت

الزراعة-جامعة بغداد.

والسماد الفوسفاتي في نمو وحاصل زىرة الشمس

البياتي ،عمي حسين ابراهيم وبشير حمد عبد اهلل

( .)Helianthus annuus L.رسالة ماجستير – كمية

صوالغ ومؤيد هادي العاني .4119 .تاثير الكثافة

الزراعة – جامعة بغداد.

النباتية ومستوى اضافة الكبريت الزراعي في نمو وغمة

عميوي ,عمي محمد وليث محمد جواد الشماع.4112 .

محصول زىرة الشمس تحت الظروف الجافة غربي

تاثير اضافة الكبريت في درجة حموضة التربة  pHونمو

العراق .المجمة العربية لمبيئات الجافة800-55 :)0(5 .

وانتاجية نبات السمجم .مجمة ام سممة لمعموم-1 :)2(5 .

التحافي ،سامي عمي عبد المجيد وجبار عباس حسن

.6

وداود عبد اهلل داود .4112 .تاثير اضافة مستويات

لطيف ,احمد عبد الرحيم .4112 .استجابة بعض

مختمفة من الكبريت الرغوي في بعض صفات التربة

اصناف من الحنطة الضافة الكبريت الزراعي والفسفور.

الكيميائية في بساتين العنب .مجمة العموم الزراعية.

اطروحة دكتوراه  -كمية الزراعة – جامعة بغداد.

852-50 :)2(02

النعيمي ،سعد اهلل نجم عبد اهلل .0922 .مبادئ تغذية

جبر ،عبد سممان و حسين محمود شكري وليد فميح
حسن الزاهدي .4114 .تاثير الكبريت الزراعي
ومخمفات الدواجن والصخر الفوسفاتي في جاىزية

النبات .و ازرة التعميم العالي والبحث العممي .جامعة
الموصل( .مترجم).
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