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 Helianthus(تأثیر مستویات الكبریت والسماد الفوسفاتي في الصفات النوعیة لزهرة الشمس

annuus L.(

  

  **وجیه مزعل الراويو *غازي مجید الكواز، *نجاة حسین زبون

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة *
  وزارة الزراعة–الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة **

  

  خالصةال

بحاث االسحاقي التابعة للشركة العامة في محطة أ2004الربیعي خالل الموسم نفذت تجربة حقلیة

الصفات النوعیةالفوسفاتي فيالسماد و إضافة الكبریت الزراعيلمعرفة تأثیر وزارة الزراعة / للمحاصیل الصناعیة 

  .)هجین زهرة العراق ( محصول زهرة الشمسل

52و26و 0( احتلت مستویات السماد الفوسفاتي ررات ،مك  بأربعةالمنشقة األلواحستخدم تصمیم أ

و2400و1800و1200و600( الكبریتالمعامالت الرئیسیة ومستویات ا-هـ.Pكغم) 104و78و

في الصفات النوعیة لبذور زهرة اً معنویاً ثیر الكبریت تأإضافةأثرت.المعامالت الثانویة ا- هـ.Sكغم ) 3000

) % 21.98و43.99( ــت ـبروتین بلغلزیت و لمئویةعلى نسبةأا - هـ.Sكغم2400طى المستوى عإذ أالشمس 

مئویةأعلى نسبةا-هـ.Pكغم 78و104عطى المستوى الفسفور معنویا في هذه الصفة وأثر على التوالي ، كما أ

نوي في نسبة الزیت والبروتین معثیر وكان للتداخل تأ.  توالي على ال) % 21.96و43.40(بروتین بلغت لزیت و ل

و45.52(  على معدل لنسبة الزیت والبروتین بلغت أا-هـ.Pكغم   104وا- هـ.Sكغم 2400حقق المستویان فقد 

  .على التوالي ) %   23.025

الحصول على إلى ا-هـ.Pكغم 52وا - هـ.Sكغم 1800بالمستوى و الفسفورالكبریت و إضافةدت أو 

وكان للتداخل . على التوالي و ا-هـ.طن1.422و 1.276و 2.820و 2.474اوبروتین بلغعلى حاصل زیت أ

ا- هـ.Pكغم 52و ا - هـ.Sكغم 2400یان إذ أعطى المستو بین العاملین تأثیر معنوي في حاصل الزیت والبروتین 

ا- هـ.Pكغم 52+ ا -هـ.Sكغم 1200وأعطى المستویان ا-هـ.طن2.954لصفة حاصل الزیت بلغ أعلى معدل 

  .ا- هـ.طن1.487لصفة حاصل البروتین بلغ أعلى معدل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مستل من رسالة ماجستیر للباحث األولالبحث 



82

Effect of sulphur and phosphorus fertilizer levels on quality characters 
of Sunflower (Helianthus annuus L.)

Najat H. Zeboon* , Gazy M. Al-Kawas* and Wajeh M. Al-Rawi**

* College of Agriculture/ University of Baghdad
** State Company for Industrial Crops- Ministry of Agriculture

Abstract
A field experiment was carried out during Spring season (2004) in Ishaqi 

Research Station Company For Industrial Products Ministry of Agricultural to study the 
effect of sulphur and phosphorus fertilizer levels on quality characters of sunflower 
hybrid Iraq flower. Split plot design with four replications was used Phosphorus levels 
were (0, 26, 52, 78, 104) P. h-1 as main plots whereas the sub plots were sulphur levels 
were (600, 1200, 1800, 2400, 3000) kg S/ h-1 sulphur levels were 2400 kg S/ h-1 gave 
the highest percentage of oil and protein (43.99 and 21.98) % respectively . Phosphorus 
also significantly influenced the characters above . The levels 104 and 78 kg P / h-1

showed the highest oil and protein percentage ( 43.40 and 21.96 ) % respectively . the 
interaction of 2400 kg S / h-1 + 104 kg P / h-1 was significantly influential , as it gave 
the highest oil and protein percentage (45.52 and 23.025) % respectively . Application 
of 1800 kg S / h-1 and 52 kg P / h-1 showed the highest percentage of oil and protein 
(2.474 , 2.820 ; 1.276 and 1.422 ) t / h respectively .The interaction between the two 
factors influenced the yield of oil and protein significantly. The interaction of 2400 kg S 
/ h-1 + 52 kg P / h-1 gave the highest yield oil (2.954) t / h and the interaction of 1200 kg 
S / h-1 + 52 kg P/ h-1 gave the highs yield protein (1.487) t/ h .

  

المقدمة

احد أهم المحاصیل الزیتیة في العالم وهو في   annuus    Helianthusیعد محصول زهرة الشمس 

) 1%  ( 50مقدمة هذه المحاصیل على مستوى القطر ، تحتوي بذوره على نسبة عالیة من الزیت قد تتجاوز 

لبیئة العراقیة من البیئات المناسبة إلنتاج تعد ا. وللزیت استعماالت كثیرة منها الطبخ وفي صناعة الزبدة والصابون

زهرة الشمس إال إن إنتاجیته الزالت منخفضة ویعود السبب في ذلك إلى ضعف تطبیق العملیات الزراعیة ومنها 

لذلك فأن دراسة تأثیر التسمید لرفع اإلنتاجیة یعد أساسًا مهمًا من بین ) 2( عامل التسمید وبالكمیات المناسبة 

إذ تؤدي العناصر الغذائیة دورًا بارزًا في زیادة إنتاجیة , و األخرى المرتبطة بحاصل المحصول عوامل النم

المحصول ، وللكبریت دور مهم في النبات من خالل تكوین البروتینات حیث یدخل في تكوین األحماض األمینیة 

Cysteine وCystine سبة للفسفور فهو یدخل في تكوین أما بالن.وفي فعالیة عدد من الفیتامینات واألنزیمات

الفوسفولبیدات واألسترات مع مجامیع الهیدروكسیل العائدة للسكریات وفي بناء األغشیة الخلویة ویخزن في البذور 

ألهمیة الدراسات المتعلقة بتأثیر الكبریت .على هیئة فایتین المهم في عملیة اإلنبات فضًال على الوظائف األخرى 

ل بینهما في إنتاجیة زهرة الشمس هدفت الدراسة إلى الحصول على أفضل تولیفة من العنصرین والفسفور والتداخ

  .لتحقیق أعلى حاصل زیت وبروتین هجین زهرة العراق 
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المواد وطرائق العمل

في محطة أبحاث اإلسحاقي التابعة للشركة العامة 2004/ نفذت تجربة حقلیة خالل الموسم الربیعي 

الصفات وزارة الزراعة بهدف دراسة تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في / اعیة للمحاصیل الصن

  .) هجین زهرة العراق(زهرة الشمس النوعیة لمحصول

بتصمیم القطاعات الكاملة المعشـاة Split plot designأستخدم لتنفیذ التجربة ترتیب القطع المنشقة 

المعامـالت ) ا -هـ.Pكغم 104و 78و 52و 26و0( یات السمـاد الفوسـفاتي احتلت مستو , بأربعة مكررات 

1200و 600( واحتلت مستویات الكبریت , على التوالي   p5و p4و p3و p2و p1الرئیسیة ورمز لها بالرمـوز 

S5و S4و S3و S2و S1المعامالت الثانویة ورمز لها بالرموز ) ا - هـ.Sكغم 3000و 2400و 1800و 

) P% 20( والسماد الفوسفاتي السوبر فوسفات الثالثي ) كبریت % 95( على التوالي واستخدم الكبریت الزراعي 

سم لتقدیر بعض الخصائص ) 30–0(أخذت عینات عشوائیة من تربة حقل التجربة قبل الزراعة وعلى عمق . 

بعد تهیئة األرض للزراعة تمت إضافة مستویات الكبریت دفعة , ) 1( الفیزیائیة والكیمیائیة لها والمبینة في الجدول 

أما السماد الفوسفاتي , واحدة وقبل الزراعة بشهر واحد حیث خلط الكبریت بتربة الحقل باستخدام الخرماشة الیدویة 

جربة تم إكمال متطلبات معامالت الت, فقد أضیف عند الزراعة دفعة واحدًة وتمت إضافته تحت خط الزراعة 

, ا وعلى دفعتین متساویتین - هـ.Nكـغم 280نایتروجین بمعدل % 46) یوریا ( بإضـافة السماد النایتروجیني 

أضیف السماد ) . 3( الدفعة األولى بعد ثالثة أسابیع من اإلنبات والدفعة الثانیة عند بدایة تكوین البراعم الزهریة 

سم للحصول على 25سم وبین نبات وآخر 75سافة بین مرز وآخر الم, النایتروجیني بطریقة النثر داخل المروز

تركت المروز . زرعت خمسة مروز لكل وحـدة تجریبیة . م 6بلغ طول المرز , هـ / نبات 53333.33كثافة نباتیة 

م بین الوحدات 2وتم ترك مسافة 2م) 6× 3.75( الطرفیة خطوط حارسة وبذلك كانت مساحة الوحدة التجریبیة 

هكتار زرعت بذور هجین زهرة العراق في االول من 0.294بلغت مساحة التجربة . لتجریبیة وكذلك بین المكررات ا

سم أجري الخف إلى نبات واحد ) 5–4( بذور في الجورة الواحدة وعلى عمق 3یدویًا بوضع 2004شهر اذار  

وري ) یدویًا ( تمت عملیات التعشیب , ) 4( ـة بعـد ظهور البادرات وتكوین الزوج األول من األوراق الحقیقیـ

تموز ، تم إختیار عشرة نباتات بصورة عشوائیة من المروز 7حصدت النباتات بتاریخ. المحصول حسب الحاجة 

  الوسطیة الثالث لغرض إجراء الدراسة علیها وهي 

- % :نسبة الزیت .1

وعلى أساس Soxhletلبذور بإستعمال جهاز أخذت عینة عشوائیة من كل معاملة لتقدیر محتوى الزیت في ا

) .5( الوزن الجاف للبذور وفقًا للطریقة المذكورة في 

  -) :ا -هـ.طن( حاصل الزیت .2

:تم حسابه من المعادلة اآلتیة 

  ) ا - هـ.طن( حاصل البذور × نسبة الزیت ) = ا -هـ.طن( حاصل الزیت 

  % :نسبة البروتین .3

لة من أجل تقدیر محتوى البذور من البروتین وأستخدم جهاز أخذت عینة عشوائیة من كل معام

Microkjeldahl النسبة = لتقدیر نسبة النایتروجین ومن ثم محتوى البذور من البروتین حیث نسبة البروتین

).5( 6.25× المئویة للنـایتروجین 
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  :حسب من المعادلة اآلتیة : حاصل البروتین .4

) .ا -هـ.طن( حاصل البذور × ة للبروتین النسبة المئوی= حاصل البروتین 

حللت البیانات إحصائیًا لتقدیر تأثیر المعامالت المختلفة والتداخل بینها باستخدام تصمیم القطع المنشقة 

Split Plot Desigen وقورنت المتوسطات الحسابیة باستعمال أقل فرق معنويLSD على مستوى معنویة

) SAS(بسیط واإلنحدار بین الصفات المختلفة وذلك حسب برنامج تحلیل التباین حسب معامل اإلرتباط ال). 0.05(

) .6( والواردة في 

  

  *بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة قبل الزراعة ) 1(جدول 

وحدة القیاسالقیمةالصفة

تربة1- كغم.غم437الرمل

تربة1- كغم.غم242الغرین

تربة1- مكغ.غم321الطین

مزیجیة طینیةالنسجة

تربة1- كغم.غم14.3المادة العضویة

PH**7.81

EC**4.431-م. دسي سیمنز

تربة1- كغم.غم207معادن الكاربونات

1- كغم تربة. ملغم12الفسفور الجاهز

1- كغم تربة. ملغم34النایتروجین الجاهز

1-لتر.ملي مول12.1الكالسیوم

1-لتر.ملي مول4.5تالكاربونا

تربة1-كغم.سنتیمول1.2الكبریتات

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة –تم تحلیل التربة في مختبرات الدراسات العلیا *  

  تم تقدیرها في عجینة التربة المشبعة** 
  

  بعض الصفات للكبریت الزراعي المستخدم في الدراسة) 2(جدول 

وحدة القیاسالقیمةالصفة

PH3.7

EC4.41-م. دسي سیمنز

%95الكبریت

64ppmالكالسیوم

%ـالكلس

%0.12الكاربون

%1.5الطین

325Meshالقطر

  تم الحصول على هذه القیاسات من الهیئة العامة لكبریت الم
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النتائج والمناقشة

  .محصول زهرة الشمس تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في الصفات النوعیة ل

  .%نسبة الزیت : 1

تعد نسبة الزیت من الصفات النوعیة المهمة التي یزرع من أجلها محصول زهرة الشمس ویأخذ أهمیته 

تختلف النسبة المئویة للزیت باختالف التراكیب الوراثیة والظروف البیئیة سیما , منها من حیث كونه محصوًال زیتیًا 

تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي .عن عملیات خدمة المحصول وبالتحدید إضافة المغذیات فضالً ،درجة الحرارة

وجود زیادة في نسبة ) 3( حیث یبین الجدول . إلى وجود تأثیر معنوي بإضافة الكبریت في النسبة المئویة للزیت 

ا أعلى معدل -هـ.Sكغم 2400الزیت مع زیادة مستویات الكبریت المضاف إذ أعطت النباتات المسمدة بالمستوى 

ا - هـ.Sكغم 600مقارنًة بالمعاملة المسمدة بـ % 7.95وبنسبة زیادة قدرها % 43.99لنسبة الزیت في بذورها بلغ 

ا والمسمدة -هـ.Sكغم 2400وال یوجد فرق بین المعاملة المسمدة بالمستوى % 40.75وأعطت نسبة زیت قدرها 

  .فضًال عن معاملة المقارنة ) 1800و 1200( اختلفت عن المستویات ا لكنها - هـ.Sكغم 3000بالمستوى 

الذین أكدوا زیادة نسبة الزیت لبذور زهرة الشمس بزیادة ) 9و8و7( اتفقت هذه النتائج مع ما توصل الیه 

من أن الكبریت یزید من نسبة الزیت في بذور ) 11و 10( مستوى إضافة الكبریت وأیضـًا ما أكده كل من 

أما بالنسبة لتأثیر الفسفور فقد كان معنویًا في زیادة محتوى البذور من الزیت حیث حقق . المحاصیل الزیتیة 

مقارنًة بمعاملة % 4.50وبنسبة زیادة بلغت % 43.40ا أعلى معدل لنسبة الزیت بلغت -هـ.Pكغم 104المستوى 

ا - هـ.Pكغم 104ناك فرق معنوي بین المستوى ولم یكن ه% 41.53المقارنة بدون تسمید وأعطت أقل معدل بلغ 

وقد یعزى سبب تأثیر الفسفور في زیادة نسبة , ا لكنه اختلف معنویًا عن بقیة المستویات -هـ.Pكغم 52والمستوى 

وكذلك تأثیره في زیادة كثافة الجذور وزیادة تكوین , الزیت إلى دخوله عنصرًا أساسیا في تركیب األحماض الدهنیة 

) 14و13و 12(ت الفوسفاتیة المهمة في عملیة التركیب الضوئي ونقل الطاقة وامتصاص العناصر الغذائیـة المركبا

ا - هـ.كغم فسفور30–0وذكر األول أن تزاید إضافة الفسفور من ) 17و16و15و8( واتفقت هذه النتــائج مــع . 

تأثیر معنوي في هذه الصفة فقد أعطت كان للتداخل% . 41.3–38.9زادت نسبة الزیت في البـــذور من 

% 45.52ا أعلى معدل لنسبة الزیت في البذور بلغ - هـ.Pكغم 104+ ا - هـ.Sكغم 2400المعاملة المسمدة بـ 

  ) .3( ا جدول - هـ.Pكغم 78+ ا -هـ.Sكغم 600عند المعاملة المسمدة % 40.35مقارنًة بـ 
  

  ( % )ي والتداخل بینهما في محتوى البذور من الزیت تأثیر الكبریت والسماد الفوسفات) 3(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P140.42541.27541.35042.27542.32541.530
P241.22541.55042.05043.60042.75042.235
P340.57541.05041.77544.02543.35042.155
P440.35041.92542.50044.52545.47542.955
P541.17542.22542.82545.52545.25043.400

40.75041.60542.10043.99043.830المعدل

  S*    =0.443      P*    =0.600     P × S*    =0.990      0.05أقل فرق معنوي  

  ) .ا -هـ.طن( حاصل الزیت : 2

ین مهمتین وهما حاصل البذور تعد هذه الصفة من الصفات الكمیة المهمة وهي نتیجة تفاعل صفت
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ا ومحتوى البذور من الزیت ومن هنا تكتسب هذه الصفة أهمیتها إذ إن الحصول على نسبة زیت عالیة - هـ.طن

  .وحاصل زیت قلیل تعد عملیة غیر اقتصادیة وال تحقق الهدف الذي یبتغیه منتجو زهرة الشمس 

یبین . ضافة الكبریت في صفة حاصل الزیت تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي إلى وجود فروق معنویة إل

2.474ا بلغ -هـ.Sكغم 1800زیادة في معدل المعامالت بزیادة مستویات اإلضافة ولحد المستوى ) 4( الجدول 

ولم تختلف , ا -هـ.Sكغم 600ا عند المستوى -هـ.طن2.195مقارنًة بـ % 12.7ا وبنسبة زیادة قدرها - هـ.طن

ا ولكنها اختلفت عن المعاملة - هـ.Sكغم 3000ا معنویًا عن المعاملة المسمدة بـ -هـ.Sكغم 1800المعاملة 

1200و 2400( ولم تختلف المعاملتان , ا فضًال عن معاملة المقارنة - هـ.Sكغم ) 1200و 2400( المسمدة بـ 

  )19و18و9و7( وهذه النتائج جاءت متفقة مع ما توصل إلیه ) 

سفاتي فقد أشارت نتائج التحلیل اإلحصائي إلى وجود فروق معنویة إلضافة السماد أما تأثیر السماد الفو 

ا معنویًا وبنسبة -هـ.Pكغم 52تفوق المعاملة المسمدة بالمستوى ) 4(الفوسفاتي في هذه الصفة ویبین الجدول

ختلفت المعاملة المسمدة وقد ا, ا - هـ.طن1.881مقارنًة بالمعاملة بدون تسمید والتي بلغت % 49.9زیادة قدرها 

ا وهذه بدورها لم -هـ.Pكغم 104و 78و 26ا معنویًا عن بقیة المعامالت المسمدة بالمستویات -هـ.Pكغم 52بـ 

  ) .21و20و17و16( وأتفق هذا مع ما وجده , تختلف معنویًا فیما بینها 

52+ ا -هـ.Sكغم  2400(لة وكان للتداخل بین العاملین تأثیر معنوي في هذه الصفة إذ أعطت المعام

ا - هـ.طن1.649مقارنًة بـ % 79ا وبنسبة زیادة قدرها -هـ.طن2.954أعلى معدل لهذه الصفة بلغ ) ا -هـ.Pكغم 

  .ا -هـ.Sكغم ) 0 + 600( عند المستوى 

  

  )ا -هـ.طن( حاصل الزیتتأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في) 4(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P11.6491.7921.9081.9852.0711.881

P22.2142.1902.2512.2912.7362.336
P32.6782.8622.7832.9542.8212.820
P42.3022.4252.5582.3762.3182.396
P52.1332.3042.8692.1752.2982.356

2.1952.3142.4742.3562.449المعدل

  S*    =0.079   P*    =0.152     P × S*    =0.176     0.05أقل فرق معنوي  

  

% .نسبة البروتین : 3

تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي إلى وجود تأثیر معنوي إلضافة الكبریت في محتوى بذور زهرة الشمس من 

ا بإعطائها أعلى معدل نسبة - هـ.Sكغم2400تفوق المعاملة المسمدة بـ ) 5( ویالحظ من الجدول , البروتین 

ا والتي - هـ.Sكغم 600مقارنًة مع المعاملة المسمدة بـ % 7.53وبنسبة زیادة قدرها % 21.98البروتین بلغت 

ا معنویًا عن المستوى -هـ.Sكغم 2400ولم یختلف المستوى % 20.44إعطت أقل معدل لنسبة البروتین بلغ 

ین ولكنه إختلف عن بقیة المستویات كما إختلفت المستویات فیما بینها معنویًا ا في نسبة البروت- هـ.Sكغم 3000

قد یعزى سبب زیادة نسبة البروتین بزیادة إضافة الكبریت إلى دور الكبریت المهم . في محتوى البذور من البروتین 

وهذه النتائج . البروتین وذلك من خالل دخوله في تكوین األحماض األمینیة التي تعد الوحدات الرئیسیة في بناء
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الذین توصلوا إلى إن إضافة الكبریت تؤدي إلى زیادة محتوى البذور ) 19و8( إتفقت مع ما توصل إلیه كل من 

5( بالنسبة لتأثیر السماد الفوسفاتي في هذه الصفة كان تأثیرًا معنویًا حیث تشیر النتائج في الجدول . من البروتین 

وبنسبة % 21.96ا بإعطائها أعلى معدل لنسبة البروتین بلغت -هـ.Pكغم 78مسمدة بـ إلى تفوق المعاملة ال) 

بالمقارنة بالمعاملة بدون تسمید % 6.4ا و - هـ.Pكغم 26مقارنًة بالمعاملة المسمدة بالمستوى % 6.5زیادة قدرها 

ا والمعاملة بدون تسمید كما -هـ.Pكغم 26بالفسفور حیث ال توجد فروق معنویة بین معدالت المعامالت المسمدة بـ 

یعتقد أن األسمدة الفوسفاتیة لها دور في زیادة . ا - هـ.Pكغم 104و 78انه ال یوجد فرق معنوي بین المستوى 

كفاءة النبات في استخدام النایتروجین ومن ثم زیادة المركبات النایتروجینیة والتي تدخل في تكوین البروتین وبذلك 

الذي توصل إلى أن إضافة الفسفور ) 17( وٕاتفقت هذه النتائج مع ما وجده . ین في البذور تزداد نسبة البروت

) 20( ا زادت من محتوى بذور زهرة الشمس من البروتین وبفروق معنویة وكذلك مع - هـ.Pكغم 78وبالمستوى 

لتداخل بین العاملین له تأثیر وكان ا. حیث وجد أن إلضافة الفسفور تأثیرًا معنویًا في النسبة المئویة للبروتین 

ا - هـ.Pكغم 104ا و - هـ.Sكغم 2400أن المعاملة المسمدة بـ ) 5( معنوي في هذه الصفة إذ یوضح الجدول 

+ ا - هـ.Sكغم 600مقارنًة بالمعاملة المسمدة بـ % 23.025أعطت أعلى معدل لمحتوى البذور من البروتین بلغ 

ضافة عنصري النایتروجین أو الكبریت غالبًا ما یزید من إمتصاص العنصر أن إ) 22( أكد . ا -هـ.Pكغم 26

اآلخر ومن ثم دخول النایتروجین في المركبات التي تكون األحماض األمینیة الداخلة في تكوین البروتین هذا فضًال 

  .ن البروتین على دور الفسفور في زیادة كفاءة إستخدام النبات للنایتروجین ومن ثم زیادة محتوى البذور م

  

  (%)تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في محتوى البذور من البروتین ) 5(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P119.67519.97521.67522.07519.85020.650

P219.40019.85020.57521.40021.85020.615
P320.60021.32521.40021.12521.85021.260
P421.57521.37522.20022.30022.37521.965
P520.97521.17521.57523.02522.95021.940

20.44520.74021.48521.98521.775المعدل

  S*    =0.274     P*    =0.395     P × S*    =0.612     0.05أقل فرق معنوي  

) .ا -هـ.طن( حاصل البروتین : 4

شیر نتائج التحلیل اإلحصائي إلى وجود فروق معنویة في صفة حاصل البروتین بتأثیر إضافة كل من ت

ا والتي إختلفت عن بقیة -هـ.Sكغم 1800تفوق المعاملة ) 6( الكبریت والفسفور والتداخل بینهما ویبین الجدول 

كغم 600ا عند المستوى - هـ.طن1.105ا مقارنًة بـ-هـ.طن1.276المستویات معنویًا بإعطائها أعلى معدل بلغ 

S.كغم 3000ولم یختلف المستوى , ا - هـS.كغم 2400ا معنویًا عن المستوى - هـS.ا بینما إختلف المستوى -هـ

ا - هـ.Sكغم 2400ا ولم یختلف المستوى - هـ.Sكغم 1200و 600ا معنویًا  عن المستوى -هـ.Sكغم 3000

  ا - هـ.Sكغم 600ا إختلف معنویًا عن المستوى ا بینم-هـ.Sكغم 1200معنویًا عن 

- هـ.طن1.422ا والمعبر عن تأثیر الفسفور أعلى معدل لهذه الصفة بلغ -هـ.Pكغم 52أعطى المستوى 

والتي إختلفت عن بقیة % 52.2ا من دون تسمید بالفسفور وبنسبة زیادة قدرها - هـ.طن0.934ا مقارنًة بـ 
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ا معنویًا فیما بینها باستثناء -هـ.Pكغم 104و78و26معامالت المسمدة بالمستوى المستویات في حین لم تختلف ال

وقد ) 25و24و20و17( وجاءت هذه النتائج مشابهه لما توصل إلیه ) 6( إختالفها عن معاملة المقارنة جدول 

ن أعلى معدل لهذه والمعبرة عن تأثیر التداخل بین العاملی) ا  - هـ.52P+ ا -هـ.Sكغم  1200(أعطت المعاملة 

كغم 600( ا عند المستوى -هـ.طن0.802مقارنًة بـ % 85.4ا وبنسبة زیادة قدرها - هـ.طن1.487الصفة بلغ 

S.0+ ا - هـ. (  

  

  )ا -هـ.طن( تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في حاصل البروتین ) 6(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P10.8020.8601.0001.0360.9710.934

P21.0421.0461.1751.1241.3991.157

P31.3601.4871.4261.4181.4221.422

P41.2301.2371.3361.1891.1401.227
P51.0921.1551.4441.1021.1661.192

1.1051.1571.2761.1741.220المعدل

  S*    =0.049      P*    =0.094      P × S*    =0.110     0.05أقل فرق معنوي  
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