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تأثير المتبقي من الكبريت في التربة وأضافة االسمدة النايتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية في نمو وحاصل حنطة الخبز
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2102 - 2102  جامعة بغداد خالل الموسم الشتوي-  كمية الزراعة- نفذت تجربة حقمية في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية
لمعرفة تأثير األثر المتبقي لمكبريت في التربة واضافة األسمدة النايتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية في بعض معايير النمو والحاصل

،  طبقت تجربة عاممية بتصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة مكررات.2  صنف ابو غريبTriticum aestivum L.لحنطة الخبز

 والعامل الثاني0- ميكاغرام ه6 و4 و2 و1  األول أثر المستويات المتبقية لمكبريت في التربة من الموسم السابق وكانت،تضمنت عاممين

011 وN  كغم211( أضافة األسمدة الكيمياوية وىي المستويات نفسيا المضافة في الموسم السابق وشممت كامل التوصيات الموصى بيا
 أوضحت النتائج أن المتبقي من الكبريت في التربة أثر معنوياً في جميع. ونصف ىذه التوصيات
0-

0-

0-

 ىـــ. )K  كغم021 وP2O5 كغم

 ميكاغرام ه4.8.8  ميكاغرام ه أعمى حاصل حبوب وحاصل بايولوجي بمغ2  حقق المستوى. صفات النمو ومكونات الحاصل

 وبمعدل نصف التوصيات في بعض مكونات حاصل الحبوب ولم تؤثر أضافةNPK  أثرت أضافة أسمدة.بالتتابع

0-

 ميكاغرام ه20.00و

 نستنتج من البحث أن محصول الحنطة ممكن ان يستفاد من.ىذه األسمدة معنوياً بكال المستويين في حاصل الحبوب والحاصل البايولوجي
.0- ميكاغرام ه2 الكبريت الزراعي المضاف قبل سنة كاممة لحقل كان مزروعاً بالحنطة سابقاً وعند المستوى

. الحاصل،  صفات النمو،  األسمدة النايتروجينة والفوسفاتية والبوتاسية،  األثر المتبقي من الكبريت،  حنطة الخبز: الكممات المفتاحية
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EFFECT OF THE RESIUDAL OF SULFUR IN SOIL AND APPLICATION OF N,P,K
FERTILIZERS ON GROWTH AND YIELD OF BREAD WHEAT
N. H. Zeboon
Lecturer
Field Crop Dept-College of Agriculture - University of Baghdad
najat.Zeboon@yahoo.com
ABSTRACT
A field experiment was conducted at the fields of field Crops Dept.- Coll. of Agric.Univ. of
Baghdad during winter season 2012 – 2013 . The objective of this experiment was to know
the effect of the residual on of sulfur in soil and NPK fertilizers on some growth, yield
components and grain yield of bread wheat Triticum aestivum L. , variety Abu – Ghraib 3.
This experiment carried out , using factorial experiment within Randomized Complete Block
Design with three replicats . The first variable, influence of sulfur residual from last season (0
,2 ,4 ,6) Mg. ha-1 . The second variable, was the same quantity from NPK , which added last
season and half of this quantity of the last season from NPK . The results revealed , that the
residual sulfur effected significantly on some growth and yield component. The sulfer level 2
Mg ha-1 produced highest grain yield (8.494 Mg. ha-1) and biological yield (31.11 Mg. ha-1)
.Using half quantity of NPK effected on some yield components but didn,t effect on grain yield
and biological yield . It can be concluded that wheat plants could be useable from agriculture
sulfur, which added to the wheat field at the last season with level of 2 Mg. ha-1.
key words : bread wheat, residual sulfur, nitrogen, phosphorus, potassium, growth traits,
yield.
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واعتمادا عمى ىذا الرأي تم تنفيذ ىذا البحث لدراسة االثر

المقدمة

المتبقي (غير المتأكسد) لمكبريت في التربة في نمو وحاصل

يحتل محصول الحنطة  Triticum aestivum L.المكانة

الحنطة.

األولى في العالم من حيث المساحة المزروعة واألنتاج

واألكثر اىمية من بين محاصيل الحبوب  ،وتعود اىميتو

المواد وطرائق العمل

الرغم من كون العراق احد المراكز االصمية لنشوء الحنطة

التابع الى كمية الزراعة – جامعة بغداد خالل الموسم الشتوي

ومن البمدان التي تتوافر فييا عوامل نجاح زراعتو اإل ان

 2013-2012بيدف معرفة األثر المتبقي (غير المتأكسد)

نفذت تجربة حقمية في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية

لكونو الغذاء الرئيس ألكثر من  60بمداً في العالم  .عمى

انتاجيتو ماتزال دون المستوى المطموب ،اذ انو يستيمك سنويا

لمكبريت في التربة واضافة األسمدة الكيمياوية النايتروجينية

 4.400مميون طن من حبوب الحنطة يستورد منيا 2.600

والفوسفاتية والبوتاسية في صفات الحاصل وبعض معايير

مميون طن وىو بذلك يأتي في المرتبة السادسة من بين

النمو لحنطة الخبز صنف ابو غريب  . 3طبقت تجربة

البمدان التي تستورد الحنطة ( ،)14ويعود ذلك لعدة اسباب

عاممية بتصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة مكررات ،

منيا عدم اعتماد نظم األدارة الحديثة في مجال خدمة التربة

العامل األول الكبريت الزراعي المضاف الى أرض التجربة

والمحصول والسيما ادارة المغذيات التي ليا دو اًر بار اًز في

قبل سنة كاممة في حقل مزروع بالحنطة لمصنف نفسو وكانت
1-

زيادة االنتاجية ) . )23تتأثر جاىزية الكثير من ىذه العناصر

مستويات األضافة  0و 2و 4و 6ميك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغرام .Sى ـ ـ ـ

بشكل كبير بنسبة الكاربونات ودرجة تفاعل التربة المرتفعة

ورمز ليا  S0و S2و S4و ،S6تركت االرض بعد حصاد

نسبيا في الترب العراقية  ،لذلك تركز اىتمام الدراسات السابقة

محصول الحنطة في السنة السابقة بدون حراثة الى السنة

التربة والحد من تأثير الكالسيوم في جاىزيتيا  ،ومن الطرائق

العامل الثاني اضافة األسمدة الكيمياوية النايتروجينية

الفعالة في ىذا المجال أستخدام محسنات التربة مثل الكبريت

والفوسفاتية والبوتاسية

بمستويين المستوى األول كامل

من خالل أكسدتو الى حامض الكبريتيك وىنا يكمن الدور

التوصيات ( 200كغم . Nى ـ و 100كغم. Pى ـ

نمو النبات من خالل القيام بالعمميات االيضية ومنيا تكوين

ىذه التوصيات ورمز ليا بالرمز  F2وىي نفس مستويات

األحماض األمينية والبروتينات وفعالية العديد من االنزيمات
والفيتامينات ( .)16أختمفت آراء الباحثين في تحديد افضل

األضافة نفسيا في السنة السابقة .اضيف السماد النايتروجيني
عمى شكل يوريا ( )N%46عمى وفق مقياس Zadoks

موعد ألضافة الكبريت الى التربة  ،فمن المعموم ان الكبريت

وآخرون ( )28وباربع دفعات( ،الزراعة وعند ظيور ثالث

الالحقة اذ حرثت االلواح مستقمة الواحدة عن االخرى  ،اما

عمى ايجاد الوسائل التي من خالليا يمكن خفض درجة تفاعل

كغم .Kى ـ

االستصالحي لو في الترب الكمسية ( ، )6فضالً عن دوره في

بشكمو الزراعي والرغوي والكبريتات مع المركبات األعتيادية

1-

1-

1-

و 120

) ورمز ليا بالرمز F1والمستوى الثاني نصف

اوراق كاممة ( )ZGS:13عند ظيور العقدة الثانية

تكون غير ذائبة في الماء  ،لكنيا عند اضافتيا الى التربة

( )ZGS:32وعند البطان ( )ZGS:40واضيف السماد

تقوم احياء متخصصة بأكسدتيا وتحوليا الى كبريتات ذائبة

الفوسفاتي دفعة واحدة عند الزراعة عمى شكل سوبرفوسفات

في محمول التربة والتي يمكن لمنبات أن يمتصيا ،كما اختمفت

الثالثي ( ، )18( )P %20اما السماد البوتاسي اضيف عمى

اراء الباحثين حول تحديد موعد أكسدتيا فمنيم من يذكر أن

ثالث دفعات عند الزراعة والتفريع والبطان وعمى شكل

األكسدة تبدأ بعد اسبوعين من األضافة ويذكر اخرون أن

كبريتات البوتاسيوم ( .)3() K%41.5كانت ابعاد الوحدة

 .يقترح اخرون عمى أن أفضل موعد الضافتيا الى التربة

واخر 20سم وبكمية بذار  120كغم .ى ـ1-زرعت أرض

التجريبية 3×2م شممت عمى 10خطوط المسافة بين خط

األكسدة ال تكون فعالة إال بعد مضي مدة تزيد عمى الشيرين
يكون قبل ستة أشير من الزراعة  ،كما يذكر بعض الباحثين

التجربة المبينة صفات تربتيا في جدول  1بتاريخ

أن المحصول المزروع في السنة الالحقة يمكن أن يستفاد من

 . 2012/11/18عند وصول النبات مرحمة  %100تزىير،

الكبريت المتبقي في التربة والمضاف في الموسم السابق
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تم تحديد مساحة  0.3م 50(2سم طول و 60سم عرض)

زبىى
( )17اذ ان  Relative Growth Rate :RGRمعدل

وأختيرت 10نباتات عشوائيا واجريت عمييا القياسات االتية:

النمو النسبي .

-1أرتفاع النبات :تم قياس أرتفاع النبات من قاعدة النبات

 : Lnw1يمثل الموغاريتم الطبيعي لموزن الجاف لمعينة عند
.T1

حتى ياخة السنبمة لمساق الرئيس كمتوسط لعشرة نباتات

الوقت

(.)22

 : Lnw2يمثل الموغاريتم الطبيعي لموزن الجاف لمعينة عند

-2طول السنبمة (سم)  :وىو طول الجزء من قاعدة السنبمة

الوقت

الى نياية السنيبمة الطرفية بدون السفا .

بعد وصول النباتات مرحم ـ ـ ــة النضـ ــج التام حصدت بت ـ ـ ـ ـ ـاريخ

-3مساحة ورقة العمم (سم :)2حسبت من متوسط  10اوراق

 2013/ 5 /2وتم حساب :

-1عدد التفرعات الكمية م :2-حسبت من مساحة 1م 2لكل

عمم لمسيقان الرئيسة حسب المعادلة االتية:

وحدة تجريبية.

مساحة ورقة العمم = طول ورقة العمم × عرضيا عند

 -2عدد السنابل م : 2حسب لجميع النباتات من مساحة

المنتصف × معامل التصحيح () 22 ( )0.95

1م.2

-4محتوى الكموروفيل في ورقة العمم  :حسب حقميا كمتوسط

 -3عدد الحبوب بالسنبمة  :تم حسابو كمتوسط لعشر سنابل

لعشر اوراق عمم بوساطة جياز .SPAD -502

بعد تفريطيا يدويا .

عند وصول النبات الى مرحمة النضج الفسمجي بعد 149

 - 4وزن  1000حبة (غم) :تم عد ألف حبة عشوائيا

يوماً من الزراعة تم تقدير بعض معايير النمو الفسمجية
ومنيا:

 -1معدل نمو المحصول غم م
االتية:

2-

2

باستعمال عداد البذور من حاصل 1م ثم وزنت كل عينة

1-

لكل وحدة تجريبية.

يوم  .حسب المعادلة

الموجودة في المساحة المحصودة من كل وحدة تجريبية حيث

وزنت النباتات بكامميا (حبوب  +قش) ومن ثم حول الوزن

( )17اذ ان  Crop Growth Rate :CGRمعدل نمو

الى ميكاغرام ىـ

2

2

 -2معدل النمو النسبي  RGRغم.غم

1-

 :بعد الد ار ـ ـس اليـ ـدوي

لنباتا ـت 1م المحصودة من كل وحدة تجريبية وبعدعزل القش

 :W1يمثل الوزن الجاف لعينة النباتات عند الوقت . T1
1-

1-

 -6حاصل الحبوب ميكاغرام ىـ

 :Aتمثل مساحة االرض التي تشغميا عينة النبات بـ م .

 : W2يمثل الوزن الجاف لعينة النباتات عند الوقت

1-

 -5الحاصل البايولوجي ميكاغرام ىـ  .قدر لجميع النباتات

)CGR= 1/A * (W2 – W1) /(T2-T1

المحصول.

.T2

عن البذور تم وزن الحبوب بعد ان اضيفت ليا البذور

.T2

1-

المستعممة في تقدير وزن  1000حبة لممعاممة نفسيا ثم

.يوم  :حسب

حول الوزن الى ميكاغرام ىـ

المعادلة اآلتية:

1-

عند رطوبة .)1(%13-12

)RGR=(Lnw2-Lnw1)/(T2-T1

جدول  .0بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة حقل التجربة لمموسم 2102-2102
الصفت
درجت حفاعل الخربت ( ) pH
األيصاليت الكهربائيت (ديسي سيونسم)1-
النايخروجيي الجاهس ( هلغن كغن 1-حربت)
الفسفىر الجاهس ( هلغن كغن 1-حربت)
البىحاسيىم الجاهس ( هلغن كغن 1-حربت)
الوادة العضىيت ( غن كغن 1-حربت )
الكبريخاث = ( SO4هلي هكافئ لخر) 1-

القين
7.6
2.7
25
18.35
346
3.3
20

الصفت
 (CO3هلي هكافئ لخر )
( HCO3هلي هكافئ لخر) 1-
( Caهلي هكافئ لخر) 1-
هفصىالث الخربت
رهل(غن كغن 1-حربت )
غريي ( غن كغن 1-حربت )
طيي ( غن كغن 1-حربت )
1-

القين
Nill
2
23
140
535
325

لمستويات الكبريت في التربة والتداخل بين العاممين  ،بينما

النتائج والمناقشة

أثرت األسمدة النايتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية المضافة

ارتفاع النبات سم :تشير النتائج الموضحة في جدول  2الى

بشكل معنوي في ىذه الصفة اذ تفوق مستوى األضافة

عدم تأثر ىذه الصفة معنوياً باألثر المتبقي ( غير المتأكسد)
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نصف التوصية ( )F2معنوي ًا بأعطاء اعمى متوسط بمغ

زبىى
جدول  .2تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKطول

 100.16سم مقارنة بـ  97.8سم عند اضافة كامل التوصية

السنبمة سم

( )F1وقد يعزى السبب الى كون محتوى التربة من ىذه

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

األسمدة (جدول  )1كان كافياً لمنمو المتمثل بأرتفاع النبات

( ، )7لذا عند اضافة كامل التوصية لم تحصل أستجابة

لمنبات وقد يكون ىذا المحتوى جاء نتيجة أكسدة الكبريت في

التربة وزيادة جاىزية العناصر  NPKوقد تكون مدة بقاء ىذا

الوخىسظ

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
10.810
9.800
10.740
10.283
10.830
11.290
11.737
8.850
0.2107
11.029
10.056
0.1054

10.305
10.512
11.060
10.293
0.1490

العنصر كافية لحصول ىذه األكسدة  .لم تتفق ىذه النتيجة

مساحة ورقة العمم سم

معنوية تأثير كامل التوصيات في ىذه الصفة.

معنوياً بأضافة األسمدة  NPKوباألثر المتبقي لمكبريت في

مع ما توصمت اليو  Zeboonو )30(AL- Hilfyمن

توضح البيانات في جدول  4الى تأثر مساحة ورقة العمم

جدول  .2تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي

التربة والتداخل بينيما  ،اذ حقق المستوى  F2اعمى متوسط

أرتفاع النبات سم لمموسم 2102 – 2102

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
98.83
94.42
101.08
98.69
100.05
99.35
100.70
95.85
NS
100.16
97.08
1.841

بمغ  56.09سم 2مقارنة بـ  54.66سم 2عند اضافة كامل

الوخىسظ

االسمدة  F1وقد يعزى السبب باألضافة الى دور ىذه
العناصر في زيادة النمو ( مساحة ورقة العمم ) الى ان

96.62
99.88
99.70
98.27
NS

محتوى تربة ارض التجربة (جدول  )1من ىذه العناصر كان
كافيا ألحداث ىذه الزيادة في مساحة ورقة العمم بسبب ان

اكسدة الكبريت تعمل عمى زيادة جاىزية العديد من العناصر

الكبرى والصغرى ومن ثم عند اضافة كامل التوصيات لم

طول السنبمة سم

تحصل استجابة  ،ودور النايتروجين في تكوين الكموروفيل

توضح البيانات في الجدول  3الى أن طول السنبمة تأثر

ويأتي دور البوتاسيوم بتنشيط انزيمات ىذه العممية ونقل

معنوياً بأضافة األسمدة  Nو Pو  Kوبالمتبقي (غير

منتجاتيا والتي تستعمل في نمو الورقة فضالًعن نقل المواد

المتأكسد) من الكبريت في التربة والتداخل بين العاممين في

الغذائية من الجذور الى االوراق ومن ثم زيادة نمو االوراق

ىذه الصفة ،اذ تفوق المستوى  F2بأمتالك نباتاتو أعمى

ومساحتيا وان العمميات الحيوية الجارية في النبات تحتاج

متوسط ليذه الصفة وبنسبة زيادة بمغت  %9.68مقارنة

الى طاقة النجازىا وىنا يأتي دور الفسفور في نقل الطاقة

بالمستوى  ،F1اما بالنسبة لمستويات المتبقي فقد تفوق
المستوى  4ميكاغرام .ى ـ ـ

1-

التمام ىذه العمميات المؤدية الى زيادة نمو الورقة (16

معنويا في زيادة طول السنبمة

و .)18تتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو باحثون آخرون

وأعطى أعمى متوسط بمغ  11.06قياساً بـ 10.305

( )9و( )13و( )30الذين اشاروا الى معنوية تأثير ىذه

و10.512و 10.293سم لمعاممة المقارنة وأثر المستوى 2
و 6ميكاغرام .ى ـ ـ

1-

العناصر في زيادة مساحة ورقة العمم  .تفوق األثر المتبقي

بالتتابع  .إختمفت إستجابة طول السنبمة

لممستوى  2ميكاغرام.Sى ـ

عمى مستويات األسمدة ومستويات الكبريت معنوياً ووجد أن

1-

معنوياً عمى باقي المستويات
2

واعطى اعمى متوسط بمغ  65.64سم وبنسب زيادة بمغت

اضافة نصف التوصيات من االسمدة الكيمياوية (  )F2أدت

 %39.04و  %19.08و %22.62قياساً بمعاممة المقارنة

الى زيادة طول السنبمة بزيادة مستويات االثر المتبقي لمكبريت
ووصل اقصى متوسط ليا عند المستوى  6ميكاغرام .ى ـ ـ

2

1-

وباألثر المتبقي لممستوى  4و 6ميكاغرام.Sى ـ بالتتابع  ،وقد

1-

تفوق ىذا المستوى في ىذا الموسم عن الموسم السابق عند

بمغ 11.737سم ونسبة زيادة بمغت  % 32.6مقارنة

2

األضافة قبل شير اذ حقق  33.69سم في ولربما ان ىذا

بالمستوى  F1وعند مستوى الكبريت نفسو .

الوقت كان كافياً لتأكسده وقد يكون السبب في معنوية تأثير
الكبريت في ىذه الصفة الى دخولو في تكوين الـ
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1-

 Ferredoxinالميم في اختزال النترات والكبريتات ونقل

عند أثر المستوى  6ميكاغرام.ى ـ

االلكترونات في عممية التمثيل الضوئي وان المواد الناتجة

المستوى وعدم األضافة الى  0.45عند المستوى  F1اما عند

منيا تستعمل في نمو النبات ومنيا ( زيادة مساحة الورقة)

المستوى  F2ازداد محتوى الكموروفيل في ورقة العمم عند أثر

او تنتقل الى المصبات وىي الحبوب حيث تخ ــزن فييا (. )2

ليصل الى  45.65ميكـ ـروغرام

المستوى  6ميكاغرام.ى ـ
سم

تتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو ( )5و( )25و(. )30

كان التداخل معنوياً وأعطى المتيقي لممستوى  2ميكاغرام
.ى ـ

1-

محتوى ورقة العمم من الكموروفيل ميكروغرام  .سم

عمم وعند زيادة مستويات المتبقي لمكبريت حصل أنخفاض

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

و %24.27مستويات األسمدة المضافة نفسيا وىذا دليل
عمى إختالف إستجابة مساحة ورقة الحنطة لألسمدة NPK
عنيا لمستويات الكبريت.
جدول  .4تأثير المتبقي من الكبريت وأضافة  NPKفي
مساحة ورقة العمم سم 2لمموسم 2102 – 2102

محتوى الكموروفيل ميكروغرام  .سم

2-

لمموسم 2102 – 2102

معنوي وبنسب بمغت  %22.47و %12.59و%9.58

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

.

جدول  .5تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي

وعند المستويين F1و  F2نفسيما اقصى مساحة ورقة

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
49.31
45.11
65.77
65.50
59.47
50.78
49.81
57.25
2.077
56.09
54.66
1.039

3-

1-

ليصل الفرق بين ىذا

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
43.50
43.50
44.80
47.60
44.00
46.03
45.65
43.05
1.864
44.49
45.05
NS

عدد التفرعات الكمية  .م

الوخىسظ
43.50
46.20
45.02
44.35
1.318

2

الوخىسظ

تشير البيانات الموضحة في جدول  6الى زيادة عدد الفروع

47.21
65.64
55.12
53.53
1.469

معنوياً بتأثير األسمدة الكيمياوية المضافة واألثر المتبقي
لمكبريت في التربة والتداخل بين العاممين  ،اذ نالحظ تفوق

المستوى  F2معنوياً في ىذه الصفة وبنسبة زيادة بمغت

 %10.92مقارنة بالمستوى F1وبالعودة الى محتوى التربة

2-

من ىذه االسمدة (جدول )1نالحظ ان العناصر كانت

يتضح من بيانات الجدول  5عدم وجود فروقاً معنوية بين

بالمستوى الكافي لذا عند اضافة كامل التوصيات لم تحدث

مستويات األسمدة المضافة ( )NPKفي محتوى ورقة العمم

أستجابة لمنبات  ،امتمكت نباتات االثر المتبقي لممستوى 2
1-

2

من الكموروفيل  ،اما بالنسبة لتأثير الكبريت المتبقي فقد كان

ميكاغرام .ى ـ ـ

معنوياً اذ أعطى المستوى المتبقي في التربة  2ميكاغرام S

وبنسب زيادة بمغت  %46.16و %14.55و%20.35

.ى ـ

3

1-

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  46.20ميكروغرام سم

قياساً ب ـ  43.50و 45.02و 44.35ميكروغرام سم

المقارنة والمستوى  4و 6ميكاغرام.ى ـ

1-

3-

-

اعمى متوسط بمغت  734.5فرع  .م

مقارنة بعدم األضافة وبأثر المستويين  4و 6ميكاغرام .ى ـ ـ

عند

في حين اعطى المستوى  4ميكاغرام .ى ـ ـ

1-

1-

عند اضافة

بالتتابع ولم يكن

الكبريت قبل شير من الزراعة في الموسم السابق530.1

يعزى السبب الى تفوقو بأعطاء اقصى مساحة ورقة العمم

زيادة مستويات االسمدة المضافة من  F2الى  F1انخفض

ىناك فرق معنوي بين المستويين  2و 4ميكاغرام.ى ـ

1-

و 550.8فرع م

 ،وقد

ودور الكبريت في زيادة محتوى الكموروفيل في األوراق وذلك

2-

عدد الفروع الكمية

لمعالقة الموجبة بين البروتين الكبريتي الموجود في البالستيدة

(  .)29نالحظ من الجدول نفسو عند
وبنسب بمغت  %15.61و%0.14

و %19.39و %5.42عند مستويات األثر المتبقي لمكبريت
في التربة نفسيا وكان أقصى عدد لمفروع عند مستوى األثر

الخضراء وبين الكثافة الضوئية لمستخمص الكموروفيل (.)10

المتبقي  2ميكاغرام .ى ـ ـ

أثر التداخل بين العاممين معنوياً في ىذه الصفة اذ ان الفرق

في ىذه الصفة عند عدم اضافة الكبريت وعند مستويات

1-

2

والمستوى  F2بمغ  735فرع .م

وان نسبة األنخفاض كانت %0.14عند زيادة مستويات

التسميد F1و  F2كان  0وعند زيادة مستويات األثر المتبقي

االسمدة من  F2الى  F1وعند مستوى األثر المتبقي 2

لمكبريت في التربة انخفضت ىذه الصفة لتصل الى 43.05

ميكاغرام .ى ـ ـ
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المستوى كان اكثر تأثي اًر في زيادة عدد الفروع الكمية من

معدل نمو المحصول غم  .م

أضافة األسمدة وىناك إختالفات في األستجابة عمى تأثير

ويعرف بأنو الزيادة الحاصمة في الوزن الجاف لمجتمع النبات

في وحدة مساحة األرض في وحدة الزمن ( ، )15ويعرف

جدول  .6تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي
عدد التفرعات .م

S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

2-

 .يوم

0-

يعد معدل نمو المحصول احد المعايير الفسمجية لمنبات

المتغيرين.

هسخىياث
الكبريج

زبىى

2-

النضج الفسمجي بأنيا المرحمة التي ال تحصل فييا أي زيادة

لمموسم 2102 – 2102

بالمادة الجافة لمنبات  .ولذلك لم تؤثر مستويات األسمدة

الوخىسظ
هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
545.0
460.0
735.0
734.0
710.0
572.3
627.3
593.3
13.47
654.3
589.9
6.74

الوزن الجاف لمنبات عند النضج الفسمجي غم .م

المضافة معنوياً في ىذه الصفة ( جدول ) 8لعدم معنوية

502.5
734.5
641.2
610.3
9.53

تأثيرىا في الوزن الجاف لمنبات  ،بينما توضح نتائج الجدول

نفسو وجود فروقاً معنوية في معدل نمو المحصول بتأثير
مستويات الكبريت المتبقي في التربة اذ حقق المستوى 2

ميكاغرام .ى ـ 1-اعمى متوسط ليذه الصفة وبنسبة زيادة بمغت

2

 %37.40و %13.60و %22.95مقارنة بمعاممة عدم

تشير البيانات الموضحة في جدول  7الى وجود فروقاً معنوية

األضافة والمستويين  4و 6ميكاغرام .ى ـ

1-

بالتتابع  ،وقد

في الوزن الجاف لمنبات عند مرحمة النضج الفسمج ـ ـ ـ ـ ــي بتأثير

يعود السبب في ذلك الى تفوق ىذا المستوى ( 2ميكاغرام

معنوياً بأمتالك نباتاتو أقصى وزن جاف بمغ

الوزن الجاف ومن ثم أنعكس في زيادة معدل نمو المحصول

و %22.96مقارنة بمعاممة عدم اضافة الكبريـ ـ ـ ـ ـ ــت

المحصول بزيادة مستويات األثر المتبقي ليصل الى اقصى

أختمفت المستويات معنوياً فيما بينيا  ،وقد يعزى السبـ ــب في

يوم1-عند مستويي األضافة F1و F2

األثر المتبقي لمكبريت في التربة اذ تفوق المستوى 2ميكاغرام
.ى ـ

1-

.ى ـ )1-في معظم صفات النمو المدروسة وىذا سبب زيادة

3111غم .م 2وبنسب زيادة بمغت  %37.41و%13.58
وبالمستويين المتبقي لممستوى  4و 6ميكاغرام .ى ـ
تفوق 2ميكاغرام .ى ـ

1-

1-

 .كان التداخل معنوياً في ىذه الصفة اذ ازداد معدل نمو

وقد

متوسط لو عند أثر المستوى  2ميكاغرام .ى ـ 1-بمغ 21.48
و20.27غم .م

الى تفوقو في مساحة ورقة العمم

بالتتابع وبزيادة مستويات األثر المتبقي أنخفض معدل نمو

وعدد الفروع الكمية وعددالسنابل (جدول  4و 6و .) 10ولم

المحصول بنسبة  %17.45و %19.55و %12.37و

تؤثر مستويات االسمدة المضافة في ىذه الصفة معنوياً بينما

 %17.75عند مستويي االضافة نفسيما بالتتابع  ،ىذا دليل

اثر التداخل بين العاممين معنوياً في ىذه الصفة اذ ازداد

واضح عمى إختالف إستجابة المحصول لمستويات الكبريت

الوزن الجاف لمنبات بزيادة مستويات االثر المتبقي لمكبريت

واألسمدة .

في التربة ليصل الى اقصى متوسط لموزن الجاف بمغ 3201

و 3021غم  .م

2

عند المستوى  2ميكاغرام  .ى ـ

جدول  .8تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي

1-

معدل نمو المحصول غم  .م

ولممستويين  F1و. F2

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

الوزن الجاف لمنبات غم  .م 2لمموسم 2102 – 2102
هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

2-

 .يوم

2102

جدول  .2تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي
هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
2446
2082
3021
3201
2647
2830
2486
2574
120.5
2650
2672
NS

2-

الوخىسظ
2264
3111
2739
2530
85.2

0-

لمموسم – 2102

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
16.418
13.975
20.277
21.483
17.765
18.994
16.684
17.275
0.8088
17.786
17.932
NS

معدل النمو النسبي غم .غم .0-يوم

الوخىسظ
15.196
20.880
18.379
16.979
0.5719

0-

توضح البيانات في جدول  9عدم وجود فروقاً معنوية بتأثير

األسمدة الكيمياوية المضافة في زيادة معدل النمو النسبي
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لنباتات الحنطة وىذا يقترن مع عدم معنوية تأثير ىذه األسمدة

 %35.59و %8.75و %15.24مقارنة بـ  0و 4و6

في الوزن الجاف(جدول  )7والذي انعكس في ىذه الصفة اذ

ميكاغرام .ى ـ ـ

ولربما يعود سبب ذلك الى ان عدد الفروع

ان ىذا المعيار يعبر عن زيادة الوزن الجاف في مراحل معينة

الكمية عند ىذا المستوى ( 2ميكاغرام .ى ـ ـ

وعالقتيا بالوزن األولي لمنبات  .ومن نتائج الجدول نفسو

من بقية المستويات (جدول )6وىذا ادى الى عدد أكبر من

نالحظ وجود فروقاً معنوية لمستويات األثر المتبقي لمكبريت

السنابل الن حوالي  %50منيا تحمل سنابالً في الظروف

1-

1-

) كانت اعمى

في التربة في زيادة معدل النمو النسبي اذ تفوق أثر المستوى

الطبيعية وتسيم في صنع الكساء الميم في عممية التمثيل

بأمتالك نباتاتو اعمى متوسط ليذه الصفة

بمغ  0.054مقارنة ب ـ  0.052و 0.053و 0.052عند

الضوئي  )4( ،و( . )12اثر التداخل بين العاممين معنوياً في

المقارنة (عدم األضافة ) والمستويين  4و 6ميكاغرام .ى ـ

1-

ىذه الصفة اذ وصل عدد السنابل الى اقصى حد لو عند

اضافة كامل التوصيات ونصفيا بمغ  670.0و 635.0

 2ميكاغرام .ى ـ

1-

2-

وقد يعود السبب في ذلك الى تفوق ىذا المستوى في زيادة

سنبمة .م

الوزن الجاف ومن ثم انعكاس ذلك في معدل النمو النسبي .

وانخفض تدريجياً بزيادة مستويات األثر المتبقي ليصل الى

اعمى متوسط بمغ

1وبنسبة انخفاض  %19.49عن المستوى  F2وعند المستوى

أثر التداخل بين العاممين معنوياً في ىذه الصفة اذ أعطت

نباتات أثر المستوى  2ميكاغرام .ى ـ

1 -

 505.2و 627سنبمة .م

 0.054عند مستويي االضافة  F1و F2ثم أنخفض بعدىا

عدد السنابل  .م

جدول  ..تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي
2102

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

لمموسم – 2102

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
0.0523
0.0512
0.0537
0.0541
0.0528
0.0533
0.0524
0.0527
0.0003
0.0528
0.0528
NS

الوخىسظ
0.0517
0.0539
0.0531
0.0525
0.0002

0-

الوخىسظ
481.2
652.5
600.0
566.2
10.64

 :من خالل البيانات الموضحة في

باألسمدة المضافة ومستويات األثر المتيقي من الكبريت في
التربة والتداخل بين العاممين  ،اذ تفوق المستوى  F2في ىذه
الصفة وبنسبة زيادة بمغت  %2.54مقارنة بأضافة المستوى

عدد السنابل .م  :من نتائج جدول  10نالحظ وجود فروقاً
معنوية عند اضافة االسمدة

 F1قد يعزى السبب في ذلك الى أمتالك نباتات ىذا المستوى

النايتروجينية والفوسفاتية

أعمى متوسط لعدد السنيبالت في السنبمة ومن ثم ازداد عدد

والبوتاسية واالثر المتبقي لمكبريت في التربة والتداخل بينيما

الحبوب تبعاً لذلك  .اما بالنسبة لمستويات األثر المتبقي فقد

في ىذه الصفة  ،اذ تفوق المستوى  F2بامتالك نباتاتو اعمى
متوسط لعدد السنابل .م
2-

2-

بمغ  609.3سنبمة .م

2-

1-

تفوق المستوى  6ميكاغرام  .ى ـ باعطاء اعمى متوسط بمغ

مقارنة

 54.33حبة  .سنبمة

عند اضافة  F1وقد يعزى السبب في

المذان لم يختمفا ايضا بينيما  .أن

الجيد بمعنى ان المصادر تكون كافية لتجييز المصبات

معنويا في ىذه الصفة بأعطاء اقصى عدد

لمسنابل بمغ  652.5سنبمة .م

1-

وبدون فارق معنوي عن المستويين

زيادة مكونات الحاصل تأتي معظميا من النمو الخضري

جدول  )6ومن ثم زيادة عدد السنابل  ،تفوق أثر المستوى2
2-

1-

 2و 4ميكاغرام  .ى ـ

ذلك الى امتالك ىذا المستوى اقصى عدد لمفروع الكمية (

ميكاغرام .ى ـ ـ

لمموسم 2102 – 2102

جدول 11نالحظ ان عدد الحبوب بالسنبمة تأثر معنوياً

الحاصل ومكوناتو

1-

2-

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
560.0
402.3
635.0
670.0
615.0
585.0
627.3
505.0
15.05
609.3
540.6
7.52

عدد الحبوب .سنبمة

2-

بـ 540.6سنبمة .م

عند المستوى  6ميكاغرام  .ى ـ

جدول  .01تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي

المضافة نفسيا (  F1و .) F2
معدل النمو النسبي غم .غم .0-يوم

1-

-

المتبقي نفسو.

بزيادة أثر المستويات األخرى وعند مستويات االسمدة

0-

عند اثر المستوى المتبقي  2ميكاغرام  .ى ـ

1-

بالمتمثالت اذ ان ىناك نتائج لبحوث قادت الى الشك في

وبنسبة زيادة بمغت
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كون المواد المتمثمة يمكن ان تكون العامل المحدد لعدد

جدول  .02تأثير األثر المتبقي من الكبريت واضافة NPK

الحبوب بمعنى ان عامل نقص المواد المتمثمة ىو احد

في وزن  0111حبة غم لمموسم 2102 – 2102

العوامل الفسيولوجية التي يمكن ان تتدخل في منع جميع

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

الزىيرات الخصبة من حصول عقد لمحبوب فييا ( ،) 24
نالحظ من الجداول  4و 5و 6و 7ان المستوى  2ميكاغرام

 Sىـ

1-

زبىى

تفوق في اغمب صفات النمو وأدى ذلك في النياية

الى زيادة المواد المتمثمة وتصديرىا الى بادئات الزىيرات ومن

الوخىسظ

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
31.65
35.65
34.80
33.75
32.50
31.80
33.64
34.55
0.874
33.15
33.94
0.437

33.65
34.27
32.15
34.10
0.618

ثم زيادة عدد الحبوب في السنبمة  .تؤكد ىذه النتائج ماتوصل

الحاصل البايولوجي ميكاغرام .ىــ

معنوياً اذ ازداد عدد الحبوب بزيادة مستويات األثر المتبقي

المضافة في الحاصل البايولوجي وىذا يأتي من عدم تأثيرىا

اليو بعض الباحثين ( )25و( . )26اثر التداخل بين العاممين

بيانات جدول  13عدم معنوية تأثير األسمدة الكيمياوية

عند اضافة نصف التوصيات  F2زيادة طردية في حين
كانت الزيادة في ىذه الصفة لحد المستوى  2ميكاغرام  .ى ـ

في الوزن الجاف لمنبات و حاصل الحبوب ( جدول7و) 14

1-

ومن ثم لم يكن تأثيرىا معنوياً في ىذه الصفة بينما نالحظ

ثم حصل انخفاض في عدد الحبوب اي ان الفرق في عدد
الحبوب بين المستوى  F1و F2كان  1.34حبة  .سنبمة

قياساً بالمقارنة في حين وصل الى  7.33حبة  .سنبمة

1-

1-

التأثير المعنوي لمكبريت في زيادة الحاصل البايولوجي اذ

1-

تفوق المستوى  2ميكاغرام .ى ـ

بين

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

مقارنة بعدم األضافة والمستويين  4و 6ميكاغرام .ى ـ

لمموسم 2102 – 2102

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
51.33
52.67
52.33
56.00
55.00
52.00
58.00
50.67
1.867
54.17
52.83
0.934

1 -

وبنسبة زيادة بمغت  %37.41و %13.58و%22.96

جدول  .00تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي
عدد الحبوب .سنبمة

1 -

بأمتالك نباتاتو اعمى

متوسط لمحاصل البايولوجي بمغ  31.11ميكاغرام .ى ـ

المستويين وعند مستوى األثر المتبقي  6ميكاغرام  .ى ـ .
0-

0-

 :يالحظ من خالل

1-

 ،قد

يعزى السبب الى ان اضافة الكبريت وعند ىذا المستوى ادت

الوخىسظ

الى زيادة معنوية في صفات النمو لمنبات متمثمة في مساحة

52.00
54.17
53.50
54.33
1.320

ورقة العمم (جدول  )4وعدد الفروع الكمية (جدول  )6وعدد
السنابل (جدول  )10ووزن الف حبة (جدول  )12والذي
انعكس عمى زيادة الوزن الجاف عند النضج الفسمجي (جدول
 )7وحاصل الحبوب (جدول  )14ومن ثم زيادة الحاصل
البايولوجي  .كان التداخل معنوياً في ىذه الصفة اذ ازداد

وزن  0111حبة.غم لوحظت فروقات معنوية بين مستويي

الحاصل البايولوجي بزيادة الكبريت الى 2ميكاغرام .ى ـ 1 -ثم

األسمدة  F1و F2ومستويات األثر المتبقي من الكبريت في

أنخفض تدريجياً بزيادة المستويات األخرى وبنسب أنخفاض

حقق المستوى  F1متوسطاً بمغ  33.94غم وبنسبة زيادة

مستويات األسمدة المضافة  F1و  F2نفسيا بالتتابع .

التربة والتداخل بينيما في وزن  1000حبة (جدول  )12اذ

بمغت  %3.68و %8.55و %1.93و %4.27وعند

بمغت  %2.38مقارنة بالمستوى  ، F2كما حقق المستوى 2
ميكاغرام  .ى ـ

1-

جدول  .02تأثير المتبقي من الكبريت واضافة  NPKفي

اعمى متوسط بمغ  34.27غم مقارنة ب ـ

الحاصل البايولوجي ميكاغرام .ىــ

 33.65و 32.15و  34.10غم عند المستويات  0و 4و6
ميكاغرام  .ى ـ

1-

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
أ.ف.م%5
الوخىسظ
أ.ف.م%5

بالتتابع  .اثر التداخل بين العاممين معنوياً

في ىذه الصفة اذ ان الفرق في وزن  1000حبة بين

المستويين  F1و F2كان  4غم عند عدم اضافة الكبريت
في حين بمغ  0.91غم عند المستوى  6ميكاغرام  .ى ـ

1-

والمستويين نفسيما من االسمدة .
1430

0-

لمموسم 2102 – 2102

هسخىياث األسودةNPK
F2
F1
24.46
20.82
30.21
32.01
26.47
28.30
24.86
25.74
1.205
26.50
26.72
NS

الوخىسظ
22.64
31.11
27.39
25.30
0.852

زبىى
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14 يظير من بيانات جدول: 0-ىــ. حاصل الحبوب ميكاغرام
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عدم وجود فروقاً معنوية في حاصل الحبوب بتأثير األسمدة
الكيمياوية المضافة والتداخل بينيا وبين األثر المتبقي

2  بينما تفوق أثر المستوى،لمستويات الكبريت في التربة

 بأمتالك نباتاتو اعمى متوسط لحاصل الحبوب1 -ى ـ. ميكاغرام
%64.23 وبنسبة زيادة بمغت

1 -

 ميكاغرام ى ـ8.494 بمغ

 عند عدم أضافة الكبريت والمستويين%9.93 و%23.80و
 قد يعود السبب في ذلك الى. بالتتابع

1-

 ميكاغرام ه6 و4

تفوق ىذا المستوى في زيادة مكونات الحاصل (عدد السنابل

) ومن ثم11و10)( الجدولين1-وعدد الحبوب سنبمة

2-

م

انعكس ذلك في زيادة الحاصل كما أن زيادة ىذه المكونات

ربما جاءت نتيجة لزيادة صفات النمو(عدد التفرعات والوزن

) والتي زادت عند ىذا المستوى تتفق7 و6الجاف(الجدول
)20() و19( ىذه النتيجة مع ماتوصل اليو باحثون اخرون
) المذين أشاروا الى معنوية تأثير الكبريت في زيادة21(و
.حاصل الحبوب
 فيNPK  تأثير المتبقي من الكبريت واضافة.08جدول
0-

الوخىسظ

5.172
8.494
8.256
7.727
0.618

ىــ. حاصل الحبوب ميكاغرام

NPKهسخىياث األسودة
F2
F1
5.500
4.843
8.463
8.525
8.300
8.211
7.946
7.509
NS
7.552
7.272
NS

هسخىياث
الكبريج
S0
S2
S4
S6
%5م.ف.أ
الوخىسظ
%5م.ف.أ
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