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  2006،) 2(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

مع التسمید التقلیدي في نمو المركب ت الزراعي والسماد الكبریتي تأثیر إضافة الكبریمقارنة 

Helianthusوحاصل زهرة الشمس  annuus L.  

  

  العانيلمؤید هادي إسماعیالصوالغ وبشیر حمد عبد اهللا،علي حسین إبراهیم ألبیاتي 

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

خـالل , نفذت تجربتین حقلیتین وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة في حقول كلیة الزراعة جامعـة االنبـار 

إضـــافة الكبریـــت الزراعـــي :أوال-:لدراســـة تـــأثیر ثـــالث معـــامالت وهـــي 2002و 2001الموســـم الربیعـــي للعـــامین 

180والنیتـروجین 1-هــ. P2O5كغم 240إضافة الفسفور بمستوى :ثانیاً . ) T1(1-هـ. °Sا غرام میك2بمستوى 

 : N( ) 6: 19: 65( ب ـي المركـــاد الكبریتـــة السمـــإضافــ:ثالثــاً . )T2) (التســمید التقلیــدي ( 1-هـــ. Nكغـم 

P2O5 : S (1-هــ. میكـا غـرام 3بمسـتوى)T3 ( لكـل معاملـة فـي نمـو وٕانتـاج محصـول زهـرة وبواقـع ثـالث مكـررات

قـــدر بعــض الخـــواص الكیمیائیــة لتـــرب المحــیط الجـــذري . الشــمس هجـــین یوروفلــور ولتحدیـــد كفــاءة التســـمید لإلنتــاج 

واالمتصاص )ارتفاع النبات ، المسافة الورقیة و الوزن الجاف للنبات ( والمتضمنة مؤشرات نمو المحصولبعض و 

, حیـث أظهـرت النتـائج. إضـافة إلـى الحاصـل وصـفاته , ور خالل مرحلتي التزهیـر والنضـج الكلي للنتروجین والفسف

فــي خفــض درجــة تفاعــل التربــة وزیــادة قــیم توصــیل الكهربــائي للتربــة وكــذلك محتــواه مــن T3تفــوق معنویــا للمعاملــة 

الل مرحلتـــي النمـــو إضـــافة إلـــى الكمیـــات الممتصـــة منهـــا مـــن قبـــل النبـــات خـــ. النتـــروجین الكلـــي والفســـفور الجـــاهز

ارتفــاع النبــات ومســاحته الورقیــة ووزن النبــات الجــاف وكــذلك قطــر ًا فــيایجابیــانعكــس. المدروســة ولعــامي التجربــة

T1علــى المعاملــة % 10.6و 27.3فقــد تفوقــت بنســبة , القــرص وعــدد البــذور فــي القــرص وحاصــل النبــات الكلــي 

. علـى التـوالي2002و 2001اصل البذور ولعـامي لدراسـة من حیث حT2على المعاملة % 3.6و 3.7وبنسبة 

% 19.8وقــد أعطــى أفضــل كفــاءة تســمید لإلنتــاج بلــغ كمعــدل لعــامي الدراســة T3ازداد نســبة الزیــت فــي المعاملــة 

الكبریت مع متطلبات المحصـول وجودولوحظ أن . T1مقارنة بالمعاملة % 15.4كفاءة T2بینما أعطت المعاملة 

أكثــر مــن كفـــاءة فــي زیـــادة اإلنتــاج ضـــمن ظــروف التـــرب كـــان) T3(فــي الســـماد المســتعمل ر الغذائیـــةمــن العناصــ

  .تحسین جاهزیة المغذیات المضافة كأسمدة ته فيالكلسیة مؤكدا أهمی
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EFFECT OF COMPOUND SULPHER FERTILIZER ADDITION ON 
THE GROWTH AND YIELD FOR SUNFLOWER

Helianthus annuus L.

A. H. Al-Bayaty , B. H. Abdali and M. H. Al-Ani
College of Agriculture / Al-Anbar University

Summary
Two field experiments were carried out at the college of agriculture - university of 

Al-Anbar in spring season of 2001 and 2002 years. To study the effect of three 
treatments. The first was application of agricultural sulpher at level 2 Meq S°. ha-1 (T1) 
the second was application phosphorus and nitrogen at level 240 kg P2O5 . h-1 and  180 
kg N. ha-1 respectively (T2), and third treatment was application compound sulpheric 
fertilizer (6 : 19 : 65) (N : P2O5 : S) to soil with level 3 Meq. ha-1 (T3). Which replicated 
third time on growth and productivity of sunflower (Euro-flower hybrid) and to 
limitation the fertilizer efficiency for production. Same chemical properties of 
rizosphere soil were determined with crop growth parameters and total uptake of
nitrogen also phosphours during flowering and maturation stages. Addition to yield 
properties. The results were showed significantly superiority for T3 treatment in 
reduction the soil pH and increasing soil EC also soil content from nitrogen and 
available phosphors with increasing them uptake at the two studied stage of plant 
growth during the two years. Which positively reflect on growth parameters (plant 
height, leaf area and plant dry matter) also yield components, head diameter, number of 
seeds per head and total seeds yield. which superiority with 27.3 and 10.65 % portion 
on T1 during the two studied years respectively. Oil contains and its yield was increased 
at T3 treatment also. Which gets best fertilizer efficiency for production reached 19.8 % 
as average in comparison to T1. the results were showed that addition of sulpher with 
crop recommendation of nutrients more efficiency to increase the  yield which reflected 
the importance in improvement of nutrient availability when we added it to the soil as 
fertilizer.

  

  المقدمة

والذي . في مقدمتها على مستوى القطر ویأتيالمحاصیل الزیتیة في العالم أهمیعد محصول زهرة الشمس احد 

كسـبة بـذوره تعتبـر علفـا جیـدا للحیوانـات الرتفـاع أنكمـا , % 55والـذي تصـل الزیت من البـذور أنتاجیزرع لغرض 

  ) .1(األخرىالعناصر إلىإضافة% 6والزیت % 22-20والكاربوهیدرات % 36محتواها من البروتین 

ألـفخمسـونبان المساحة المزروعة بهـذا المحصـول هـي 2000لعاملإلحصاءتشیر بیانات الجهاز المركزي 

باإلنتـاجوحـدة المسـاحة ال تـزال متدنیـة مقارنـة إنتاجیـةأنأالزراعة هـذا المحصـول فيوبالرغم من التوسع , هكتار 

زیـادة اي یمكـن مـن خاللهـتـیحتم علینا التفكیر جدیا في البحث عن السبل الاإلنتاجلتدني في معدل وهذا ا. العالمي 

  .كما ونوعا لوحدة المساحة اإلنتاج

أن جاهزیة معظم العناصر الغذائیة في الترب العراقیة محدودة بسبب ارتفاع محتواهـا مـن إلىالدراسات أشارت

تربـة كمـا فـي تـرب 1-كغـم. غم 500تربة وقد تصل الى 1-كغم. غم 300–200والذي یتراوح ما بین الكربونات 

األســـمدةإضـــافةتكـــون فوســـفات الكالســـیوم فـــي التـــرب الكلســـیة عنـــد إلـــى) 3(أشـــارحیـــث . )2(الواحـــات الغربیـــة 

) 4(الحـظ كمـا. تقلیـل مـن جاهزیتهـا للنبـات الترسـیب الیونـات الفوسـفات و اتعملیـإلـىالتـرب مشـیرا إلىالفوسفاتیة 
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النیتروجینیـة تفقـد فـي ظـروف التربـة الكلسـیة عـن طریـق التطـایر والغسـل لـذا فقـد اتجهـت األسـمدةبان جزء كبیر مـن 

الكالسـیوم فـي كاربونـات تـأثیرالوسائل الممكن من خاللها خفـض درجـة تفاعـل التربـة والحـد مـن أیجادإلىالدراسات 

للنبــــات ومنهــــا اســــتخدم المحســــنات ذات الفعــــل لمحــــیط الجــــذري جاهزیــــة العناصــــر الغذائیــــة وخاصــــة عنــــد منطقــــة ا

5(كل من أوضحالكبریتیة والتي تعد من الوسائل الفعالة في خفض درجة تفاعل التربة فقد األسمدةألحامضي مثل 

حامض الكبریت مما یساعد في خفـض درجـة تفاعـل إلىحیویا بتأكسدهالكبریت للتربة إلضافةالیجابیة اآلثار) 6, 

میكـا غـرام2التربة بمستوى إلىاالیجابي للكبریت المضاف التأثیر) 10, 9, 8, 7(الباحثونكما الحظ . ة ـالترب

S .فـي خفـض درجـة تفاعـل التربـة والمحافظـة علـى السـماد الفوسـفاتي المضـاف مـن التثبیـت وتقلیـل الفقـد مـن 1-هـ

حصــول زیــادة ایجابیــة فــي المحتــوى الكلــي للفســفور واالحظــكمــا . عــن طریــق التطــایر ســماد الیوریــا المضــاف للتربــة 

  .والنیتروجین في النباتات المزروعة في تجاربهم 

صعوبة التحكم في ظروف التربة والمناخ نسبیا فقد اتجـه البـاحثون نحـو األسـمدة النتروجینیـة والفوسـفاتیة لونظرا 

الكبریــت بتثبیـت وبطرائــق أهمـا شــیوعا هـو تغلیــف السـماد الأوالتطــایر أوســواء بالغسـل الفقــد منهـانفسـها بغیــة تقلیـل

قــیم فقــد بالغســل للنتــرات عنــد اســتخدام أوطــأ) 11(وقــد تــم الحصــول علــى نتــائج مشــجعة فــي هــذا المجــال فقــد الحــظ 

والحــظ . الیوریــا المغلفــة بالكبریــت والــذي یعمــل وجــوده علــى التقلیــل مــن الــذوبان الســریع للیوریــا ومــن فقــد االمونیــوم 

مــع الصــخر % 50عــن طریــق خلــط الكبریــت بنســبة افضــعأأربعــةالفوســفاتیة األســمدةزیــادة كفــاءة أمكانیــة) 12(

  .الفوسفاتي عند التصنیع 

لــذا تهــدف الدراســة الحالیــة مقارنــة كفــاءة الســماد الكبریتــي المركــب مــع التســمید التقلیــدي فــي نمــو وحاصــل زهــرة 

  .الشمس كما ونوعا 

  

  المواد وطرائق العمل

شـماال وخـط   °1533جامعة االنبار والواقعة على خط عـرض-نفذت تجربتین حقلیة في حقول كلیة الزراعة 

ــكلسی،ةـطینیــةمزیجــفــي تربــة 2002و 2001شــرقا خــالل الموســم الربیعــي للعــامین °0743طــول غــم 245(ة ــ

CaCO3 .(وتوصیلها الكهربـائي7.8ذات درجة تفاعل )تربة1-كغمEce(3.1ds.m-1 وذات مسـتوى مـنخفض

بــثالث R.C.B.Dباســتخدام تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة )تربــة1-كغــم. غــم 12.3(مــن المــادة العضــویة

  :تضمن المعامالت التالیة أذا, مكررات 

T1-میكا غرام 2الكبریت الزراعي بمستوى إضافةS .1جدول ( .1-هـ(  

T2-كغـم 240ول من الفسفور بمستوى المحصمتطلباتإضافةP2O5 .21( ي ـات ثالثــبهیئـة سـوبر فوسفـ1-هــ

 %P ( كغــم 180دفعــة واحــدة أثنــاء أعــداد األرض للزراعــة وN .یــوم مــن 15علــى دفعتــین األولــى بعــد 1-هـــ

  ) .13(% )45( بهیئة سماد الیوریا الزراعة والثانیة عند تكون البراعم الزهریة

T3-هــ. میكا غرام سماد 3بمستوى ) 2(قبل معمل األسمدة العراقي جدول سماد الكبریتي المصنع من إضافة ال-

  .بل الزراعة بأسبوعین ق1

  

  

  

  

  

  المستخدم في الدراسةالزراعي مواصفات الكبریت ) 1(جدول 
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  الهیدروكاربون  

%  

  الطین

%  

الكاربون 

  %الكلي 

  الجبس

%  

  الكلس

%  

Ca++

Ppm
Ec 1 : 1
Ds.m-1

pH
1 : 1

  الكبریت

%  

325  0.06  1.5  0.12  0.0036  -  64  0.44  3.7  95  

  

  مواصفات السماد الكبریتي المركب المستخدم في الدراسة) 2(جدول 

  القیاس  الصفة

  اصفر مخضر  اللون

  سم0.02  القطر المكافئ

  جیبي كروي  الشكل

  6  %النیتروجین 

  19  %وكسید الفسفور أخامس 

  65  %الكبریت 

  عمل األسمدة العراقيم  المصدر

  2001  تاریخ التصنیع

  2658  رقم براءة االختراع

  1997/ 6/ 29  تاریخ براءة االختراع

  

مـع ) 2م16ة ـأي بمساحـ( م 4× 4ادـبإبعـة ـوحدات تجریبیـإلىقسمت اتهوتسویاتنعیمهو األرضبعد حراثة 

فرنسـي المنشـأ Euroflowrرلـو فالشمس هجـین یور زرعت بذور زهرة . والقطاعات األلواحم بین 1.5ترك فواصل 

70ســم والمســافة بــین الســطور 20وأخــرى جــورهفــي جــور المســافة بــین 2002/ 3/ 7و 2001/ 3/ 1بتــاریخ 

وعنـد وصـول النبـات , األرضثـم رویـت . جـورهبـذرات فـي كـل 3هــ وبمعـدل / نبـات 71428سم أي بكثافة نباتیـة 

مـن المـاء الجـاهز فـي تربـة الحقـل % 50كـان یجـري الـري بعـد اسـتنزاف .نبات واحد ىإلسم خفت 10ارتفاع إلى

نباتــات 5تقلعــعنــد مرحلــة التزهیــر . خــالل كــل موســم نمــو ةریــ13وبلــغ عــدد الریــات . باســتخدام الطریقــة الوزنیــة 

  :ا القیاسات التالیة واجري علیه. مع التربة المحیطة بالمجموع الجذري للنبات من الخطوات الوسطیةعشوائیة

  -:مؤشرات النمو 

  .الزهريمن سطح التربة حتى قاعدة القرص ) سم ( متوسط ارتفاع النبات -1

طـول Eالمسـاحة الورقیـةLAحیـث LA = 0.65 EW2لكـل نبـات وفـق المعادلـة ) 2سـم(المسـاحة الورقیـة -2

) .14(ربع عرض الورقة مW2و الورقة

) .15(ساعة 48ولمدة °م70ارة الوزن الجاف للنبات في درجة حر -3

عنــد مرحلــة الحصــاد قلعــت عشــرة نباتــات بصــورة عشــوائیة مــع التربــة المحیطــة بجــذرها مــن الخطــوط الوســطیة 

  .للوحدات التجریبیة واجري علیها نفس قیاسات مؤشرات النمو عند مرحلة التزهیر 

:قیاسات الحاصل وصفاته النوعیة وكما یلي إلىإضافة

  ) .16(وحسب طریقة ) سم ( لقرص معدل قطر ا-1

.معدل عدد البذور في القرص -2

:حسبت وفق المعادلة التالیة ) 1-هـ. میكا غرام ( حاصل البذور الكلي -3

  الكثافة النباتیة بالهكتار× البذور منمعدل حاصل النبات 
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وحسـب حاصـل الزیـت Soxhletباسـتعمال جهـاز النسبة المئویة للزیت في البذورقدرت:نسبة وحاصل الزیت-4

100/ الـوزن الجـاف أسـاسحاصل البذور على ×البذور لزیت فيلالمئویةنسبةالبالهكتار من حاصل ضرب 

.

  :للنبات والتربة فقد تضمنت ةلیل الكیمیائیابالنسبة للتحأما

دام حـــامض باســـتخكـــل علـــى انفـــرادالرطبـــةهضـــمت بالطریقـــة )الخضـــریة والبـــذور األجـــزاء( النباتیـــة تنـــایالع-1

النیتـــروجین وحســـب طریقـــة كلـــدال تركیـــزافیهـــقـــدر ) 17(أوردهـــاوحســـب الطریقـــة التـــي البیروكســـید الكبریتیـــك و 

  ) .15(ق الواردة في ائوالفسفور الكلي حسب الطر 

قــدر فیهــا درجــة تفاعــل التربــة و التوصــیل الكهربــائي والنیتــروجین .بیــة المحیطــة بــالمجوع الجــذري التراالعینــات -2

حســـب كفـــاءة ) .18(ق الـــواردة فـــي ائـــالمدروســـة وحســـب الطر مرحلتـــي النمـــوكـــال عنـــدوالفســـفور الجـــاهزالكلـــي 

  :وفق المعادلة التالیة لإلنتاجالتسمید 
  

  =كفاءة التسمید لإلنتاج % 
  المقارنةاإلنتاج لمعاملة-التي أضیف لها السمادةاإلنتاج للمعامل

  

 ×100  

  

  )19(حسب و 
  مقارنةاإلنتاج لمعاملة ال

  

  النتائج والمناقشة

  . المعامالت في بعض الصفات الكیمیائیة لتربة المحیط الجذري للنبات تأثیر-1

وجـود زیـادة معنویـة فـي قـیم درجـة التوصـیل الكهربـائي لتربـة المحـیط الجـذري للنبـات) 3( یالحظ مـن الجـدول 

عنـد 1.93ds.m-1و 2.42من T2زداد في المعاملة فقد ا, السماد الكبریتي المركب أوالزراعيالكبریتبإضافة

والــى T1عنــد المعاملــة 3.61ds.m-1و 3.70إلــىعلــى التــوالي 2002, 2001مرحلــة التزهیــر لعــامي الدراســة 

التربــة إلــىمضــیةاالحالمصــلحات إضــافةانإلــىویعــزى ســبب ذلــك . T3عنــد المعاملــة 2.42ds.m-1و3.11

هلـذلك تحصـل زیـادة فـي هـذ, التبـادل بواسـطة الهیـدروجین أسـطحعلـى ةالمتبادلـةالموجبـاتنـاالیو إزاحـةإلىتؤدي 

جـاءتوهـذه النتـائج . اـً بـه كیمیائیـةالمرتبطـات في محلول التربة وما یرافقه من ذوبان للكلس وتحرر االیوناتاالیون

  ) .23, 22, 21, 20, 9(متوافقة مع ما وجده كل من 

T2للمعاملــة 2.51ds.m-1ظ عنــد مرحلــة التزهیــر اســتمر عنــد مرحلــة النضــج فقــد ازداد مــن االتجــاه المالحــ

ازداد مـــن 2002وفـــي عـــام , علـــى التـــوالي T2و T1للمعـــاملتین 2.97ds.m-1و 3.40إلـــى2001وفـــي عـــام 

الكبریـــت إضـــافةتـــأثیرأنوبصـــورة عامـــة یالحـــظ . أعـــالهلـــنفس المعـــامالت 2.41ds.m-1و 3.33إلـــى2.15

قــد انخفــض عنــد مرحلــة النضــج مقارنــة بمرحلــة التزهیــر الكهربــائيیم التوصــیلقــفــي زیــادة المركــبوالســماد الكبریتــي

  ) .9(ویرجع السبب في ذلك إلى انخفاض أكسدة الكبریت بمرور الزمن 

أوفة الكبریـت تفاعل التربـة بإضـادرجةوجود اتجاه عام ومعنوي النخفاض قیم) 3( یتضح من نتائج الجدول 

السماد الكبریتي في خفـض درجـة تفاعـل التربـة مـن إضافةفقد سبب . السماد الكبریتي المركب خالل عامي الدراسة 

. عنــد مرحلــة التزهیــر 2002فــي عــام 7.70إلــى7.82ومــن 2001فــي عــام 7.71إلــىT1عنــد المعاملــة 7.80

هــذا التفــوق المالحــظ مــن أن, ) 1-هـــ. °Sمیكــا غــرام 2إضــافة( T1بصــورة غیــر معنویــة عــن المعاملــة ةومتفوقــ

فــي قــیم درجــة تفاعــل التربــة وهــذا اً انخفاضــاً الكبریــت وتكــون الحــامض الكبریتــي مســببأكســدةنــاتج عــن التــأثیرحیــث 

  ) .23, 21, 9(یتفق مع ما حصل علیه كل من 

عنــد عــل التربــة قــد كــان غیــر معنویــاً المعــامالت المدروســة فــي درجــة تفاتــأثیرأن) 3( یالحــظ مــن الجــدول 

الســماد الكبریتــي أوالكبریــت إضــافةلتــأثیرویعــزى ســبب االنخفــاض الواضــح . مرحلــة النضــج ولكــال عــامي الدراســة 
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مـن % 60بـان ) 24(الكبریـت مـع الـزمن وقـد أشـار أكسـدةانخفـاض إلـىرحلة التزهیـر بممقارنةعند مرحلة النضج 

إلــىوانخفــاض أكســدته مــع الــزمن یعــود , اإلضــافةیومــا مــن 60-10مــابین أكســدتهللتربــة یــتم الكبریــت المضــاف 

CaCO3غــم 245( بكمیــات عالیــة الكالســیوم المتواجــدة فــي التربــةكربونــاتمــعاســتهالك كافــة الحموضــة الناتجــة 

, 8(وتوصـل كـل مـن السـماد الكبریتـيإضـافةقیم درجـة تفاعـل التربـة قبـل إلىالعودة إلىمؤدیا بذلك )تربة1-كغم

  .الكبریت للترب الكلسیة إضافةعند هنتائج مشابهإلى) 20

الســماد الكبریتــي المركــب فــي مرحلتــي التزهیــر والنضــج فــي إلضــافةمعنویــا اً تــأثیر )2( نتــائج جــدول أظهــرت

إلــىT1للمعاملـة 63النیتــروجین الكلـي مــن ازداد محتـوى األولــىمحتـوى التربــة الكلـي مــن النیتـروجین ففــي المرحلـة 

ملغـم 125و90إلـى65ومـن .2001علـى التـوالي فـي عـام T2 ,T3لمعاملـةتربة1-كغمNملغم 120و86

Nویرجــع تفــوق المعاملــة .2002تربــة لــنفس المعــامالت فــي عــام 1-كغــمT2 علــى المعاملــةT1هــذا إضــافةإلــى

دور الكبریــت فــي زیــادة إلــىفیعــود T3المالحــظ للمعاملــة التفــوقأمــا, عــدني للتربــة مالعنصــر مــن خــالل التســمید ال

خــالل مرحلــة اً هــذا االتجــاه المالحــظ عنــد التزهیــر ظــل مســتمر , )9(جاهزیــة النیتــروجین فــي المحــیط الجــذري للنبــات 

حصول زیادة في جاهزیة عنصـر النیتـروجین عنـد إضـافته مـع االحظذإ) 25(وهذا یتفق مع ما أشار إلیه , النضج 

  .بریت معاً الك

السـماد أوالكبریـت إضـافةمعنویـا نتیجـة تـأثیرالفسفور الجاهز فـي تربـة المحـیط الجـذري للنبـات فقـد اظهـر أما

1-كغـمPملغـم 17.60و 12.20إلـى T1للمعاملة 10.61من الكبریتي فقد ازداد الجاهز منه عند مرحلة التزهیر

تربـة 1-كغـمPملغـم 17.65و 13.00إلى11.08ومن .2001على التوالي في عام T2و T1تربة للمعاملتین 

حــامض الكبریتیــك إلــىالكبریــت وتحولـه أكســدةاالیجــابي نـاتج عــن التــأثیرهــذا . 2002للمعـامالت نفســها عنــد عـام 

زیادة جاهزیـة الفسـفور فـي مثـل هـذه التـرب ذات المحتـوى العـالي إلىوما یرافقه من خفض درجة تفاعل التربة مؤدیا 

أذاT2علــى المعاملــة T1هــا المعاملــةییلT3عنــد مرحلــة النضــج لــوحظ تفــوق المعاملــة . ربونــات الكالســیومان كمــ

2002و 2001تربة خالل كال عـامي التجربـة 1-كغمPملغم 10.93و 10.81قیم فسفور جاهز بلغ T3أعطت

هــذا . تربــة 1-كغــمPملغــم 7.11و 7.06فســفور جــاهز بلــغ أدنــىأعطــتالتــي T2علــى التــوالي مقارنــة بالمعاملــة 

الكالســیوم ومــا تســببه مــن تبیــت وترســیب للفســفور ربونــاتاكتــأثیرإلــىیعــود T2االنخفــاض الحاصــل فــي المعاملــة 

یظهــر الــدور االیجــابي للكبریـت فــي خفــض درجــة تفاعــل T3وان تفـوق المعاملــة . التربــة بهیئــة ســماد إلــىالمضـاف 

وهـذا یتفـق مـع مـا وجـده كـل مـن . تربة المحیطة الجذري للنبات وبالتالي زیادة جاهزیة الفسفور المضاف مـع السـماد 

  .جاهز على الدور االیجابي للكبریت المضاف للتربة في زیادة كمیة الفسفور الأكدواالذین ) 23, 20, 9(

  :المعامالت في محتوى النبات من النتروجین والفسفور تأثیر-2

وفـي كـال T3السماد الكبریتي المركـب بإضافةمعنویا اً تأثیر لنیتروجین لاالمتصاص الكلي نتائج دراسة أظهرت

/ Nغــم 4.49و 4.12بلــغ محتــوى النبــات آذT2و T1علــى المعــاملتین تتفوقــإذ) 4( عــامي التجربــة جــدول 

نبات عند / Nغم 1.38و 1.36و .على التوالي2002و 2001رحلة التزهیر ولكال عامي التجربة نبات عند م

القــیم لمحتــوى النبـات مــن النیتــروجین فــي أوطـأفــي حــین لــوحظ . أیضــا وعلــى التـوالي نیلمرحلـة النضــج ولكــال العـام

امي التجربـة وهــذا یـرتبط بصـور مباشــرة ولعـ) 1-هــ. میكـا غــرام 2بمسـتوى الزراعــي الكبریـت إضـافة( T1المعاملـة 

والــدور االیجــابي للكبریــت المرافــق للمغـــذیات ) 2جــدول ( فــي جاهزیــة النیتــروجین فـــي التربــة مــع مــا تــم مالحظتــه 

والـذي انعكـس ایجابیـا . لنبـات لتهـافـي السـماد الكبریتـي المركـب فـي خفـض درجـة تفاعـل التربـة وزیـادة جاهزیالكبرى 

ن في النبات وان نتائج محتوى النبات من النیتروجین یشیر إلى كمیة العنصـر وهـي دلیـل تجهیـزه في تركیز النیتروجی

ـــ.) 21, 9(وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا الحظـــه كـــل مـــن ) 26(وبـــذلك فانـــه یـــرتبط بكمیـــة التربـــة ,  ي مـــن حصـــول زیـــادة ف
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. التسمید المعدني بالنتروجین نباتات الذرة الصفراء عند إضافة الكبریت للتربة معاالمتصاص الكلي للنیتروجین في 

  .امتصاص األخرأحدهماأن إضافة عنصر النیتروجین مع الكبریت معا یزید ) 25(وقد أشار 

تحـول معظمـه إلـىفیعـود من النیتروجین عند مرحلة النضـجاالنخفاض المالحظ في تركیز ومحتوى النباتأما

  ) .26(في النبات البذور لتكوینها مما یسبب في انخفاضهإلىاألوراقمن 

الســماد الكبریتــي بإضـافةوجـود اتجــاه نحـو زیــادة االمتصــاص الكلـي للفســفور فـي النبــات ) 4( یوضـح الجــدول 

فقد ازداد كمیة الفسفور الكلـي الممـتص عنـد مرحلـة التزهیـر مـن T2و T1المركب وبفروق معنویة على المعاملتین 

إلـــىعلـــى التـــوالي لیصـــل 2002و 2001موســـمي النمـــو لعـــام فـــي T1نبـــات عنـــد المعاملـــة / غـــم 0.29و 0.25

للموســـمین علـــى 1-هــــ . میكـــا غـــرام 3الســـماد الكبریتـــي المركـــب بمســـتوى إضـــافةنبـــات عنـــد / غـــم 0.64و 0.61

زیـادة من حصول ) 21(إلیهأشارالفسفور في النبات ویتفق مع ما تركیزهذا السلوك كان متماشیا مع أن. التوالي 

زیــادة كمیــة إلــىویعــزى ذلــك . الكبریــت مقارنــة بــالغیر مســمدة بالكبریــت بإضــافةیــة الممتصــة مــن الفســفور مــن الكم

.ممــا انعكــس فــي الكمیــة الممتصــة منــه فــي النبــات) 3(الجــاهز فــي تربــة المحــیط الجــذري للنبــات جــدولالفســفور 

أعطــىآذالنضــج فــي امتصــاص الفســفور فــي مرحلــة معنویــا تــأثیراالســماد الكبریتــي المركــب إلضــافةویالحــظ بــأن 

وان االنخفــاض المالحــظ فــي المحتــوى الكلــي للفســفور عنــد . نبــات فــي كــال موســمي النمــو المدروســة / غــم 0.14

مــن محتــوى % 80أنإلــى) 27(أشــارالبــذور فقــد إلــىالنبــاتأجــزاءانتقــال الفســفور مــن إلــىمرحلــة النضــج یعــزى 

  .س ـر محصول زهرة الشمو بعد مرحلة التزهیر لیساهم في تكوین بذراقاألو النبات من الفسفور ینتقل من 

  :المعامالت في مؤشرات النمو للمحصول تأثیر-3

أعطـــتآذوجـــود فروقـــات معنویـــة فـــي معـــدل ارتفـــاع النبـــات بـــاختالف المعـــامالت ) 5( یتضـــح مـــن الجـــدول 

2002و 2001ســم فــي العــامین 101.5و 97.7مرحلــة التزهیــر بلــغ عنــدمعــدل لهــذه الصــفة أعلــىT3المعاملــة 

قـیم لهـذه أدنـىT1المعاملـة أعطـتفـي حـین . سم عند مرحلة النضج 137.0و 133.4ازداد لیبلغ , على التوالي 

سم 120.8و 120.4عند مرحلة التزهیر في حین بلغت 2002و 2001سم للعامین 88.5و 84.7الصفة بلغت 

انخفاض درجة تفاعل التربة عند المنطقة إلىیعزى T3أن تفوق المعاملة . توالي عند مرحلة النضج للعامین على ال

وزیــادة الممــتص مــن النیتــروجین و الفســفور ) 3( الجذریــة للنبــات وزیــادة جاهزیــة المغــذیات كمــا لــوحظ فــي الجــدول 

انقســـام واســـتطالة الكبریـــت فـــي العملیـــات التـــي تحـــدث داخـــل النبـــات مســـببا زیـــادة فـــي جانـــب دور إلـــى) 4( جـــدول 

الـذین وجـدوا زیـادة فـي ارتفـاع زهـرة ) 28, 10(وهـذا یتفـق مـع مـا الحظـه كـل مـن . الخالیا و بالتالي ارتفاع النبـات 

  .الكبریت في ظروف تربنا الكلسیة بإضافةالشمس 

T3لـة المعامأعطـتمعنویا للمعامالت في المساحة الورقیة للنبـات حیـث تأثیروجود ) 5( یظهر من الجدول 

عنـد )اتـنبـ/ 2سـم5857و 5853( فـي مرحلـة التزهیـر و )نبـات/ 2سم3870و 3857(مساحة ورقیةأعلى

  .على التوالي 2002و 2001مرحلة النضج في عامي التجربة 

زیادة في المساحة الورقیة بنسـبة بلغـت أعطىالسماد الكبریتي المركب قد إضافةأن) 5( یالحظ من الجدول 

علـى 2002و 2001عند مرحلة النضج للعـامین % 37.0و %36.4عند مرحلة التزهیر و %18.6و 17.9%

  .T2التوالي مقارنة بمعاملة التسمید االعتیادي 

T3المعاملـة أظهـرتفـي وزن النبـات الجـاف فقـد أیضاالسماد الكبریتي المركب كان واضحا ومعنویا تأثیرأن

و . نبـــات / غـــم 140.4و 135.1. وزن جـــاف للنبـــات بلـــغ فـــي مرحلـــة التزهیـــر ىأعلـــاهـــئتفوقـــا معنویـــا فـــي إعطا

علـى التـوالي مقارنـة بالمعاملـة 2002و 2001نبات في مرحلة النضج فـي عـامي الدراسـة / غم 119.7و 120.0

T1 10(القیم وهذا یتفق مع ما الحظه أدنىأعطتالتي . (  
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  :وعیته ت في مؤشرات الحاصل ونالمعامالتأثیر-4

أعطـىفقـد ) 6( السماد الكبریتي المركب بشكل معنـوي فـي قطـر القـرص و لعـامي التجربـة جـدول إضافةاثر 

قطـر أدنـىفي حـین لـوحظ . على التوالي 2002و 2001سم للعامین 15.4و 14.8معدل قطر قرص بلغ أعلى

  .لتوالي على ا2002و 2001سم للعامین 14.5و 14.1بلغ T1قرص في المعاملة

عـدد بـذور فـي القـرص بلـغ T3المعاملـة أعطـتآذهذا االتجاه نفسه لوحظ في دراسة عـدد البـذور فـي القـرص 

زیـادة جاهزیـة العناصـر إلـىعلى التوالي ویعـزى سـبب ذلـك 2002و 2001قرص للعامین / بذرة 1023و 1043

یجابیا في زیادة المسـاحة الورقیـة للنبـات جـدول مما انعكس ا) 4( وكمیة الممتصة منه جدول ) 3( الغذائیة جدول 

. المكونة على النباتات األقراصإلىوبالتالي زیادة المواد المصنعة بعملیة التمثیل الضوئي الذي ینتقل الحقا ) 5( 

السـماد الكبریتـيإلضـافةمعنویا تأثیراً أیضا) 6( یتضح من الجدول .)10, 8(كل من وهذا یتفق مع ما الحظه 

ونسـبته T1على المعاملـة % 10.6و 27.3فقد تفوقت بنسبة . في الحاصل الكلي للبذور وفي كال عامي الدراسة 

  .على التوالي 2002و 2001الدراسة لعامي T2على المعاملة % 3.9و 3.7

ورة تـوافر ممـا یشـیر إلـى ضـر . مشابها لما لـوحظ بـالوزن الجـاف للنبـات سلوكاً زیادة حاصل البذور قد سلكأن

تشــتیت عنصـــر محاولــة منــعإلــىإضــافةمراحــل نمــوه إثنـــاءالعناصــر الغذائیــة الالزمــة لنمــو النبــات بصــورة جــاهزة 

التربــة عــن طریــق خفــض درجــة تفاعــل التربــة والــذي یــوثر إلــىالفســفور و التقلیــل مــن فقــدان النیتــروجین المضــاف 

  .مباشرة في الحاصل الكلي للنبات 

و T1مقارنــة بالمعــاملتین T3فــي المعاملــة حصــول زیــادة معنویــة فــي نســبة الزیــت ) 6( یالحــظ مــن الجــدول 

T2ي ـعلـى التوالـ2002و 2001لعـامي الدراسـة % 54.9و 54.2نسـبة زیـت فـي بـذورها بلـغ أعلـىأعطتآذ .

إلـىیشـیر ممـا . للعـامین علـى التـوالي % 42.0و 42.5بلـغ T1نسبة زیـت لـوحظ فـي المعاملـة أدنىأنفي حین 

التســــمید التقلیــــدي معاملــــةوان المحصــــول مــــن المغــــذیاتالكبریــــت الزراعــــي لــــم یعطــــي كافــــة متطلبــــات إضــــافةأن

إضـــافةولكـــن T1مـــن المعاملـــة أعلـــىنســـبة زیـــت وأعطـــتالمحصـــول احتیاجـــاتوالفســـفور قـــد غطـــت بـــالنیتروجین

أفضـلنویا في توفیر متطلبـات المحصـول بشـكل قد تفوقت مع)النیتروجین الفسفور ( مع العناصر الغذائیة الكبریت

  .)28, 10(وهذا یتفق مع ما حصل علیه . انعكس على الحاصل الكلي من البذور 

معــدل بلــغ أعلــىT3المعاملــة أعطــتزیــادة نســبة الزیــت واتجــاه وســلوكه انعكــس علــى حاصــل الزیــت فقــد أن

62.0بنسـبة T1ي متفوقة بذلك على المعاملـة لتواعلى ال2002و2001للعامین 1-هـ.میكا غرام2.91و 3.03

ویعــزى زیــادة . علــى التــوالي 2002و 2001للعــامین % 26.5و 28.4بنســبة T2و علــى المعاملــة % 47.7و 

وأكــدنتــائج مشــابهة إلــى) 28(وقــد توصــل T3زیــادة حاصــل البــذور ونســبة الزیــت فــي المعاملــة إلــىحاصــل الزیــت 

  .المغذیةالكبریت مع متطلبات المحصول من العناصر بإضافةبذور زهرة الشمس حصول زیادة في حاصل زیت

  :كفاءة التسمید لإلنتاج -5

بلـغ لإلنتـاجكفـاءة تسـمید أفضـلأعطـىقـد ) T3(كفاءة استخدام السماد الكبریتي المركب أنلوحظ من النتائج 

ممـا یشــیر . كمعـدل لعـامي الدراسـة % 15.4كفـاءة أعطــىالـذي ) T2(كمعـدل مقارنـة بالتسـمید التقلیـدي % 19.8

  .T2على المعاملة % 4.4بنسبة T3تفوق المعاملة إلى

كفــاءة فـي زیــادة أكثـریتضـح مـن هــذا أن إلضـافة الكبریــت مـع متطلبــات المحصـول مــن النیتـروجین و الفســفور 

إضـافةیعتبـر اإلداريالجانـب ومـن. كأسـمدةفـي تحسـین جاهزیـة العناصـر المغذیـة المضـافة أهمیتـهاً مؤكـداإلنتـاج

الزراعـة بأسـبوعین بـدال مـن اسـتخدام األسـمدة التقلیدیـة للنیتـروجین و السماد الكبریتي المركب مهـم كدفعـة واحـدة قبـل 

    .الفسفور و التي تضاف على دفعتین أو أكثر إثناء مراحل نمو المحصول في ظروف تربنا الكلسیة 
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  تأثیر المعامالت في بعض الصفات الكیمیائیة لترب المحیط الجذري للنبات) 3(جدول 

  الصفات

  المدروسة

  

  

  المعاملة

  مرحلة النضج  مرحلة التزهیر

2001  2002  2001  2002  

E
ce

 d
s.

m
-1

  

pH

النتروجین 

  الكلي

الفسفور 

  الجاهز

E
ce

 d
s.

m
-1

  

pH

النتروجین 

  الكلي

الفسفور 

  الجاهز

E
ce

 d
s.

m
-1

  

pH

النتروجین 

  الكلي

الفسفور 

  الجاهز

E
ce

 d
s.

m
-1

  

pH

النتروجین 

  الكلي

الفسفور 

  الجاهز

تربة1-كغم. ملغم تربة1-كغم. ملغم تربة1-كغم. ملغم تربة1-كغم. ملغم 

T13.70  7.75  63  10.61  3.61  7.70  65  11.08  3.40  7.80  43  9.28  3.33  7.81  48  9.40  

T22.42  7.80  86  12.20  1.93  7.82  90  13.00  2.51  7.76  63  7.06  2.15  7.76  61  7.11  

T33.11  7.71  12017.60  2.427.70  12517.65  2.97  7.83  96  10.81  2.41  7.82  90  10.93  

L.S.D. 0.050.310  0.046  18.10  0.47  0.305  0.044  20.50  0.51  0.311  N.S12.31  0.50  0.312  N.S11.52  0.61  

  

  

  تركیز ومحتوى النبات من النیتروجین والفسفورأثیر المعامالت في ت) 4(جدول 

  الصفات

  المدروسة

  

  

  المعاملة

2001  2002  

  مرحلة النضج  مرحلة التزهیر  مرحلة النضج  مرحلة التزهیر

  الفسفور  النتروجین  الفسفور  النتروجین  الفسفور  النتروجین  الفسفور  النتروجین

  التركیز

%  

  المحتوى

  نبات/غم

  تركیزال

%  

  المحتوى

  نبات/غم

  التركیز

%  

  المحتوى

  نبات/غم

  التركیز

%  

  المحتوى

  نبات/غم

  التركیز

%  

  المحتوى

  نبات/غم

  التركیز

%  

  المحتوى

  نبات/غم

  التركیز

%  

  المحتوى

  نبات/غم

  التركیز

%  

  المحتوى

  نبات/غم

T11.10  1.12  0.25  0.25  0.60  0.52  0.07  0.06  1.12  1.20  0.27  0.29  0.62  0.54  0.08  0.07  

T21.53  1.64  0.37  0.40  0.72  0.71  0.08  0.08  1.52  1.67  0.35  0.39  0.73  0.71  0.09  0.09  
T33.05  4.12  0.45  0.61  1.13  1.36  0.12  0.14  3.20  4.49  0.46  0.64  1.15  1.38  0.12  0.14  

L.S.D. 0.050.017  0.30  0.001  0.02  0.004  0.08  0.001  0.005  0.021  0.32  0.002  0.03  0.005  0.09  0.001  0.006  

  مؤشرات النمو المدروسةتأثیر المعامالت في) 5(جدول 
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  مؤشر النمو

  

  المعاملة

  مرحلة النضج  مرحلة التزهیر

2001  2002  2001  2002  
  ارتفاع النبات

  )سم ( 

  المساحة الورقیة

  نبات/ 2سم

الوزن الجاف 

  )غم ( للنبات 

  ارتفاع النبات

  )سم ( 

  المساحة الورقیة

  نبات/ 2سم

الوزن الجاف 

  )غم ( لنبات ل

  ارتفاع النبات

  )سم ( 

  المساحة الورقیة

  نبات/ 2سم

الوزن الجاف 

  )غم ( للنبات 

  ارتفاع النبات

  )سم ( 

  المساحة الورقیة

  نبات/ 2سم

الوزن الجاف 

  )غم ( للنبات 

T184.7  2772  101.9  88.5  2762  107.2  120.4  3792  86.8  120.8  3775  86.5  
T289.3  3272  107.2  92.3  3262  110.0  124.7  4292  99.3  123.3  4275  97.1  
T397.7  3857  135.1  101.5  3870  140.4  133.4  5853  120.0  137.0  5857  119.7  

L.S.D. 0.053.25  258.61  5.58  3.37  263.78  5.74  3.23  487.76  2.35  3.41  493.53  2.47  

  

  

  

  الحاصل والنوعیةمؤشرات تأثیر المعامالت في) 6(جدول 

الحاصل مؤشرات 

  والنوعیة

  

  المعاملة

2001  2002  

معدل قطر 

  القرص

  )سم ( 

عدد البذور في 

  القرص

حاصل البذور 

  الكلي

  1- هـ. میكاغرام 

  نسبة الزیت

  حاصل الزیت

  

  1- هـ. میكاغرام 

معدل قطر 

  القرص

  )سم ( 

عدد البذور في 

  القرص

حاصل البذور 

  الكلي

  1- هـ. میكاغرام 

  نسبة الزیت

  حاصل الزیت

  

  1- هـ. غرام میكا

T114.1  874  4.4  42.5  1.87  14.5  858  4.7  42.0  1.97  
T214.3  939  5.4  43.7  2.36  14.7  940  5.1  45.2  2.30  
T314.8  1043  5.6  54.2  3.03  15.4  1023  5.3  54.9  2.91  

L.S.D. 0.050.495  51.465  0.147  0.482  0.262  0.503  50.788  0.152  0.527  0.273  
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