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  *.Allium sativum L الثوم وإنتاج نمو في العضويت واألسمذة الكبريت تأثير
 

 

  ًـهللا الحمداندـل عبـدة إسماعٌـرائ  ديـن الحمنـهللا شاهٌدـن عبـا معـدٌن
 العراق –/ كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل  علوم التربة والموارد المائٌةقسم 

E-mail: Dena-alshaheen@yahoo.com 
 

 الخالصت

لدراسذذة تذذ إٌر إ ذذافة الكبرٌذذت وبعذذ  ا سذذمدة  2011/2012نفذذ ت تجربذذة ح لٌذذة فذذً الموسذذم الزراعذذً 
، طب ت التجربذة وفذق تصذمٌم ال طاعذات العشذوائٌة  .Allium sativum Lالع وٌة فً نمو وحاصل نبات الإوم 

د عنذد مسذتوا احتمذال الكاملة  من التجارب العاملٌذة وبذإ م مكذررات مذت اسذتادام ااتبذار دنكذن متعذدد الحذدو
ومالفات الذدواجن  1-كغم.هكتار 1000% للم ارنة بٌن المتوسطات، تم استعمال الكبرٌت بمستوٌٌن هما صفر و5

 Italpollinaواستعملت بع  ا سذمدة والمستالصذات الع ذوٌة مإذل سذماد  1-طن.هكتار 20و 10بمستوٌٌن هما
 AD Nutrigreenأ ذٌفت المستالصذات الع ذوٌة  كمذا 1-طن.هكتذار2و1)سماد دواجن مصنت( بمستوٌٌن همذا 

. أ ٌف الكبرٌت ومالفات الدواجن إلذى التربذة 1-مل.لتر 5و 2.5رشاً على ا وراق بمستوٌٌن هما  Humistarو
ف  ذذذٌف مذذذت الزراعذذذة. أائذذذرت النتذذذائر ان إ ذذذافة الكبرٌذذذت وبمعذذذدل  Italpollinaقبذذذل الزراعذذذة أمذذذا سذذذماد 

ٌادة معنوٌة فً محتوا ا وراق من الكلوروفٌذل وعذدد النباتذات المحصذودة أدت إلى حدوم ز 1-كغم.هكتار1000

ومتوسذذط وزن الفذذد وعذذدد الفصذذود بذذالرأز ومتوسذذط وزن الذذرأز والحاصذذل الكلذذً للذذر وز والحاصذذل 
زٌذذادة معنوٌذذة فذذً محتذذوا  1-طن.هكتذذار20البذذاٌلوجً، وأعطذذت معاملذذة التسذذمٌد بمالفذذات الذذدواجن وبمسذذتوا 

فٌل وعدد النباتات المحصودة ومتوسط وزن الفذد وعذدد الفصذود بذالرأز ومتوسذط وزن ا وراق من الكلورو
الذذرأز والحاصذذل الكلذذً للذذر وز والحاصذذل البذذاٌولوجً. واإذذر التذذداال بذذٌن الكبرٌذذت والمسذذتوٌات الماتلفذذة مذذن 

مذذن  1-كغم.هكتذذار 1000ا سذذمدة الع ذذوٌة الم ذذافة فذذً زٌذذادة الصذذفات المدروسذذة أعذذ و ف ذذد أعطذذى المسذذتوا 
( زٌادة معنوٌة )باستإناء متوسط وزن الفد ومتوسط وزن الذرأز( 1-طن.هكتار20الكبرٌت مت المستوا الإانً )

فذذذً الكلوروفٌذذذل وعذذذدد النباتذذذات المحصذذذودة وعذذذدد الفصذذذود بذذذالرأز والحاصذذذل الكلذذذً للذذذر وز والحاصذذذل 
 الباٌولوجً.

 الع وٌة.الكلمات الدالة: الكبرٌت، الإوم، السماد الع وي، المستالصات 

 .18/3/2013: وقبوله،  22/1/2013 :تارٌخ تسلم البحم

 المقذمت

( مذذذن محاصذذذٌل الا ذذذر التابعذذذة للعائلذذذة النرجسذذذٌة .Alluim sativm L) Garlicٌصذذذنف الإذذذوم 
Amaryllidaceae  وتكمن أهمٌته من ا ل استادام فصوصه فً التغ ٌة ل ٌمتئا الغ ائٌة العالٌة كما انه ٌسذتادم

فً المجال الطبً، أو ٌحتوي على مواد م ادة للبكترٌا وٌعد ااف اً ل غط الدم ومفٌد فذً عذ أ أمذرا  ال لذب 
وٌتكذون رأز  Cloves(. إن الإوم نبات بصلً مركب ٌعطً عدد مذن البصذٌ ت تذدعى كذل منئذا 2000)حسن، 

الإذذوم مذذن مجمذذول مذذن الفصذذود ٌحمٌذذه تشذذاء رقٌذذق ملتصذذق بئذذا لتغلٌفئذذا والفذذد عبذذارة عذذن بصذذٌلة نا ذذجة 
 (.1988تستعمل عند الغرز لٌتكون منئا مجمول ج ري وا ري )حسن، 

ك ( و لذAnonymous ،2001ٌعد أنتاأ الإوم فً العراق لوحدة المساحة مناف اً قٌاساً لإلنتذاأ العذالمً )
للترب العراقٌذة والتذً تذ دي إلذى انافذا  جاهزٌذة الكإٌذر مذن العناصذر الغ ائٌذة فٌئذا )الزبٌذدي،  pHالرتفال الـ 

( إ ذذافة إلذذى عذذدم أتبذذال الطذذرق والوسذذائل العلمٌذذة الصذذحٌحة فذذً زراعذذة الإذذوم ومنئذذا التسذذمٌد با سذذمدة 1989

فذً كمٌذة ونوعٌذة حاصذل الإذوم حٌذم ٌحتذاأ هذ ا  المعدنٌة والع وٌة ف د تذ إر درجذة تفاعذل التربذة تذ إٌرا كبٌذراً 
قاعذدي  pHولكون الترب العراقٌة  ات محتوا عالً مذن كاربونذات الكالسذٌوم و ات  pH 6-6.5المحصول إلى 

( وتعذذد منذذاطق البصذذرة ونٌنذذوا وبابذذل مذذن اهذذم منذذاطق 2004ف نئذذا تعذذد تٌذذر مإالٌذذة ثنتذذاأ الإذذوم )المحمذذداوي، 
. ومن الوسائل المتبعة لاف  درجة تفاعل التربذة هذً إ ذافة الكبرٌذت المعذدنً (1995زراعته فً ال طر )طه، 

التربذة بعذد ت كسذدو وتكذوٌن حذام  الكبرٌتٌذك حتذى وان دام  لذك التذ إٌر لمذدة  pHللتربة لما له أهمٌة فً افذ  
انوال ( حٌذذم ٌت كسذذد فذذً التربذذة تحذذت الاذذروف الم ئمذذة مذذن حذذرارة ورطوبذذة بذذ1990أسذذابٌت قلٌلذذة )االعامذذً، 
وٌنتر عن  لذك اكاسذٌد الكبرٌذت التذً بذدورها تكذون  Thiobacillus Thiooxidansعدٌدة من البكترٌا والسٌما 

                                              
 من رسالة ماجستٌر للباحم ا ول.البحم مستل 
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التربذة ممذا ٌزٌذد مذن جاهزٌذة الكإٌذر مذن  pHحام  الكبرٌتٌذك بعذد  وبانئذا فذً المذاء والذ ي ٌذ دي الذى افذ  
( إلى ان هناك تذاإٌراً معنوٌذاً ث ذافة 2004) (. أشارت المحمداوي2005العناصر الغ ائٌة فً التربة )الحمدانً، 

عنذد اسذذتادام المسذتوٌات التالٌذذة مذذن  7.54و 7.57و  7.59إلذذى  7.61الكبرٌذت لافذذ  درجذة تفاعذذل التربذة مذذن 
( على التذوالً إ ذافة إلذى زٌذادة تركٌذز النتذروجٌن الكلذً فذً 1-.هكتارSكغم  3000و 2000و  1000الكبرٌت )

 افة الكبرٌت.التربة بزٌادة مستوٌات إ 

ومن العوامل ا ارا التً قد تسئم فً زٌادة نمو وإنتاجٌة محاصٌل الا راوات ومنئا الإوم هو 
استادام ا سمدة الع وٌة والتً ازداد استعمالئا فً اآلونة ا اٌرة للت لٌل من تلوم الحاص ت الزراعٌة بب اٌا 

ا فً تحسٌن اواد التربة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة ا سمدة وك لك الت لٌل من تلوم البٌئة إ افة إلى قدرتئ
والحٌوٌة، ا  تعد المادة الع وٌة مصدراً مئماً وتنٌاً للكإٌر من المغ ٌات والسٌما النتروجٌن والفسفور 

(.وتشكل ا سمدة الحٌوانٌة Adams،1992و Afzelوالبوتاسٌوم وك لك احتوائئا على المغ ٌات الصغرا )

ئا سماد الدواجن مصدراً مئماً للمادة الع وٌة الم افة للتربة باحتوائه على نسبة جٌدة من ب نواعئا الماتلفة ومن
( 2009وآارون ) Babatundeففً دراسة للباحم  العناصر الغ ائٌة ومنئا النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم.

وجدوا زٌادة معنوٌة فً ف د  1-طن.هكتار 7عند استعماله سماد الدواجن على حاصل الإوم بالمستوٌات صفر و 

عدد ا وراق وطول ا بصال ومستوا البروتٌن فً الإوم م ارنة بمعاملة الم ارنة. كما زاد استادام ا سمدة 
الع وٌة ال ائبة والتً ٌطلق علٌئا المستالصات الع وٌة والتً تحتوي على ا حما  الع وٌة مإل أحما  

( وقد أشارت بع  الدراسات إلى أهمٌة استادام بع  2008، الئٌومك والفولفٌك وا حما  االمٌنٌة )نسٌم

ه و المستالصات فً تحسٌن النمو واثنتاأ لكإٌر من محاصٌل الا ر، عن طرٌق إ افتئا للتربة او مت مٌاو 
 Koznitsov( و2002) Togarinofالري اورشاً على المجمول الا ري للنبات، ف د أائرت نتائر كل من 

% 30-15ٌوم وتزٌد اثنتاأ بنسبة  3-2كبات الئٌومٌة تسرل فً انبات الب ور بمعدل ( إلى ان المر2003)
 %.40-25وتعمل على اف  محتوا الا ر من النترات بم دار 

 وطرائقه البحث مواد

أجرٌذذذت هذذذ و الدراسذذذة فذذذً ح ذذذول قسذذذم البسذذذتنة وهندسذذذة الحدائق/كلٌذذذة الزراعذذذة  ::ًموقعععجًأءعععدراًر  در ععع أولاً
ة لدراسذذة تذذ إٌر إ ذذافة الكبرٌذذت وبعذذ  االسذذمد 2012-2011والغابات/جامعذذة الموصذذل اذذ ل الموسذذم الزراعذذً 

والمستالصات الع وٌة فً زٌادة جاهزٌذة بعذ  العناصذر الغ ائٌذة فذً التربذة وأإرهذا فذً تحسذٌن النمذو الا ذري 
حاصذذل الإذذوم، حٌذذم تذذم تح ذذٌر ا ر  للزراعذذة بحراإتئذذا حذذراإتٌن متعامذذدتٌن وتنعٌمئذذا وتسذذوٌتئا باسذذتادام و

سم لغذر  أجذراء بعذ   30-المحرام ال  ب. إم أا ت منئا عٌنات عشوائٌة بحٌم كانت ممإلة للح ل لعمق صفر
أ  تذم ت ذدٌر هذ و الصذفات حسذب الطذرق (. 1التحالٌل الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والمبٌنذة بعذ  اصائصذئا فذً الجذدول )

   Gregorich (2008.)و Garterمن قبل  ةالم كور

 R.C.B.Dأسذذذتادم فذذذً تنفٌذذذ  التجربذذذة تصذذذمٌم ال طاعذذذات العشذذذوائٌة الكاملذذذة  :ثانيعععا:ًيمعععمييًوينديععع ًر  در ععع 
(Randomized Complete Blocks Design) للتجذذارب ألعاملٌذه لمعرفذة تذذ إٌر الكبرٌذت وبعذ  ا سذذمدة 

والمستالصذذذات الع ذذذوٌة فذذذً التركٌذذذز الجذذذاهز لذذذبع  العناصذذذر الغ ائٌذذذة فذذذً التربذذذة وتركٌزهذذذا فذذذً ا وراق 
والفصود وأإر  لك على صفات النمو الا ري والحاصل. ا  قسم الح ل إلى إذ م قطاعذات كذل قطذال ٌحذوي 

مسذافة بذٌن مذرز وأاذر م لكذل مذرز وال 1.5وحدة تجرٌبٌة والوحدة التجرٌبٌة تحوي إ م مذروز بطذول  18على 
سذم مذابٌن  50سم مذت تذرك مسذافة 10سم بحٌم تكون الزراعة على جئتً المرز والمسافة مابٌن فد وأار  75

زرعذت فصذود الإذوم  (،2004 وحدة تجرٌبٌة وأارا ل مان عدم انت ال ا سمدة بٌن المعذام ت )المحمذداوي،
Garlic (Allium sativm L. )وكذان عذدد والتً تم الحصول علٌئا من االسواق المحلٌة   2011/ 21/9تارٌخ ب

 .نبات 60النباتات فً الوحدة التجرٌبٌة 

 استادمت العوامل والمستوٌات التالٌة فً الدراسة: ثا ثا:ًر عورملًر م دو  :

وحسب المعذام ت بعذد ت سذٌم  21/8/2011: الكبرٌت ال ي أ ٌف قبل شئر من الزراعة أي بتارٌخ ر عاملًرألول
 1000الح ذذل الذذى مذذروز ا  الذذط جٌذذداً مذذت التربذذة فذذً الإلذذم العلذذوي للمذذروز أ ذذٌف بمسذذتوٌٌن همذذا صذذفر و 

 ( ٌبٌن مواصفات الكبرٌت الزراعً المستادم فً الدراسة. 2والجدول ) 1-كغم.هكتار
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 (: بع  الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة لتربة الدراسة 1الجدول )
Table (1): Some chemical and physical properties of studied soils  

 Property  الصفة
 Depth 0-30 cmالعمق 

 Valueال ٌمة  Unitالوحدة 

Electrical conductivity dS.m( 1:1)  درجة التوصٌل الكئربائً
-1

 1.27 

 pH  7.50( 1:1)                                      درجة تفاعل التربة

Calcium carbonate g.kg                       الكالسٌومكاربونات 
-1

 142.00 

Organic matter g.kg                                 المادة الع وٌة
-1

 15.00 

CEC C.mole.kg                             السعة التبادلٌة لألٌونات الموجبة
-1

 19.60 

Field capacity g.kg                                     السعة الح لٌة
-1 320.00 

 االٌونات الموجبة ال ائبة
Dissolved cations 

K
+

 m.mole.L
-1

 0.50 

Ca
++

 m.mole.L
-1

 7.00 

Mg
++

 m.mole.L
-1

 4.00 

 االٌونات السالبة ال ائبة 
Dissolved anion 

HCO3
=

 m.mole.L
-1

 2.50 

CO3
=

 m.mole.L
-1

 Nill 

Cl
-

 m.mole.L
-1

 7.50 

SO4
=

 m.mole.L
-1

 2.00 

 العناصر الجاهزة
Available nutrients 

N mg.kg
-1

 78.40 

P mg.kg
-1

 14.00 

K mg.kg
-1

 215.00 

 مفصوالت التربة
Soil fraction 

Clay g.kgالطٌن 
-1

 250.00 

Silt g.kgالغرٌن 
-1

 550.00 

Sand g.kgالرمل 
-1

 200.00 

 Silty loamمزٌجٌة ترٌنٌة  Soil textureنسجة التربة 

 

 : وٌت من ه ا العامل المعام ت التالٌة:ر عاملًر ثاني

 الم ارنة )بدون إ افة أي سماد( -1

 سذم لسماد مالفذات الذدواجن: تذم الحصذول علذى سذماد مالفذات الذدواجن المتحللذة مذن ح ذول الذدواجن التابعذة  -2
طن/هكتذار(  20و  10والغابات/جامعذة الموصذل، أ ذٌف هذ ا السذماد بمسذتوٌٌن ) الزراعةالإروة الحٌوانٌة/ كلٌة 

%( بعذذد تحلٌلئذذا 2.8علذذى أسذذاز نسذذبة النتذذروجٌن فذذً المالفذذات ) ،1-كغذذم نتذذروجٌن.دونم 140-70والتذذً تعذذادل 
اعذة وتمذت ( ٌو ح بع  الصفات الكٌمٌائٌة لسماد مالفات الدواجن.أ ٌف السذماد للتربذة قبذل الزر2والجدول )

 تغطٌة السماد الع وي بطب ة من التربة قبل عملٌة الري لمنت انجرافئا.

: وهو سذماد ع ذوي )مالفذات دواجذن مصذنعة( اٌطذالً المنشذ  ومصذرا باسذتادامه فذً Italipollinaسماد  -3

مذت التربذة الزراعة الع وٌة وف ا ل انون االتحاد ا وربً حٌم تم إ افته للتربة قبذل أسذبول مذن الزراعذة والذط 
 .1-طن.هكتار 2و 1وأ ٌف بمستوٌٌن هما 

 -: وهو سماد ع وي مصنت )بشكل سائل( ٌحتوي على المكونات التالٌة:HumiStarالمستالد الع وي  -4

Total Humic Extract             10% 

Humic acid                           20% 

Fulvic acia                              3% 

K2O                                         5% 

  .H2و H1( وٌرمز لئما 1-مل.لتر 5و 2.5أ ٌف رشا على ا وراق بمستوٌٌن )
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% كذاربون 23.5% نتروجٌن ع وي و8: ٌحتوي ه ا السماد على Nutrigreen ADالمستالد الع وي  -5
ومذذن ممٌذذزات هذذ ا السذذماد أنذذه ٌسذذاعد حذذام  أمٌنذذً(،  19مذذادة ع ذذوٌة وأحمذذا  أمٌنٌذذة ) %39.4ع ذذوي و

النبذات علذذى امتصذذاد العناصذر الغ ائٌذذة مذذن التربذة وٌعمذذل كمذذادة مالبٌذة لئذذا وٌزٌذذد مذن سذذرعة تامذذر ا سذذمدة 
 5و 2.5الع ذذوٌة وٌ لذذل مذذن تذذراكم ا مذذ ا فذذً التربذذة، وأ ذذٌف هذذ ا السذذماد رشذذا علذذى ا وراق بمسذذتوٌن همذذا 

 .1-مل.لتر

ً

الكبرٌذذت الزراعذذً وبعذذ  الاصذذائد الكٌمٌائٌذذة لمالفذذات الذذدواجن المسذذتادمان فذذً (: مواصذذفات 2الجذذدول )

 الدراسة
Table (2): Agricultural sulfur properties and some chemical characteristics of poultry 

manure used in the study 

 (2005من الحمدانً،  م او الكبرٌت الزراعً )
Sulfur Agriculture 

 ت الدواجنمالفا
Poultry manures 

 Propertyالصفة  Value ال ٌمة Property الصفة
 ال ٌم

Value 

 (1:1التوصٌل الكئربائً )
Electrical conductivity dS.m

-1 0.44 
 (1:1التوصٌل الكئربائً )

Electrical conductivity dS.m
-1 1.63 

pH (1:1) 3.7 pH (1:1) 6.28 

Sulfur g.kg          الكبرٌت
% Total nitrogen  النٌتروجٌن الكلً 950 1-

 2.8 

Gypsum g.kg        الجبز
% Total phosphate   الفسفور الكلً 0.036 1-

 1.15 

Calcate g.kg          الكلز
 Total potassium % 1.63البوتاسٌوم الكلً  صفر 1-

Calcium mg.kg  الكالسٌوم
Organic carbon  الكاربون الع وي 64 1-

 48.44 

Clay g.kg               الطٌن
% Organic matter   المادة الع وٌة 15 1-

 83.51 

 الكاربون الكلً
total carbon g.kg

-1 1.2 C:N 17:1 

   Hydrocarbon 0.06الئٌدروكاربون 

 

( رشذذذا علذذذى AD Nutrigreenو HumiStarتذذم إ ذذذافة هذذذ و المستالصذذات الع ذذذوٌة السذذذاب ة الذذ كر )
لتذذر( وأ ذذٌف محلذذول الغسذذٌل 5ا وراق فذذً الصذذباا البذذاكر حتذذى البلذذل الكامذذل باسذذتعمال مرشذذة ٌدوٌذذة سذذعة )

ٌوما من البزوغ مت مراعاة تجنب الرش فذً أإنذاء هبذوب الرٌذاا، بعذد أن أجرٌذت  60)الزاهً( كمادو ناشرو بعد 

نبذات فذً امتصذاد المذادة المرشوشذة عملٌة الس ً للح ل قبل ٌوم واحد من عملٌة الرش مذن أجذل زٌذادة كفذاءة ال
   .(1989)الصحاف، 

اشتملت عملٌات ادمذة المحصذول فذً الح ذل علذى عذدة عملٌذات زراعٌذة وطب ذ  للتوصذٌات  دربعا:ًعملياتًر خ م :
وعلذذى جمٌذذت الوحذذدات التجرٌبٌذذة منئذذا الذذري وحسذذب حاجذذة  (،1989المتبعذذة فذذً زراعذذة الإذذوم )مطلذذوب وآاذذرون،

 ت العزق والتعشٌب والترقٌت ولجمٌت المعام ت بصورة متشابئة.النباتات وأجراء عملٌا

ًخام ا:ًر مداتًر م دو  ً

: تذذم قٌذذاز نسذذبة الكلوروفٌذذل فذذً ا وراق ح لٌذذا قبذذل مرحلذذة (SPADالكلوروفٌذذل الكلذذً فذذً ا وراق )وحذذدة  -أ
(  Chlorophyll meter model spad 502بواسذطة جئذاز ٌذدوي ح لذً ) 11/3/2012تكوٌن الفصذود فذً 

الٌابانٌذذة،حٌم أاذذ ت ال ذذراءة لكذذل عشذذر عٌنذذات بصذذورة عشذذوائٌة وأسذذتارأ  Minoltaالمجئذذز مذذن قبذذل شذذركة 

 المعدل.

ٌومذا بعذد الزراعذة و لذك بعذد ائذور  222أي بعذد  2012/ 29/4الحاصل ومكوناته: تم حصاد النباتذات بتذارٌخ  -ب
ومذن هذ و الع مذات اصذفرار ا وراق وانحنائئذا % مذن النباتذات المزروعذة فذً الح ذل 50ع مات الن ذر لحذوالً 

ولٌونذذة السذذاق، حٌذذم تذذم حسذذاب النباتذذات المحصذذودة فذذً كذذل وحذذدة تجرٌبٌذذة ولجمٌذذت المكذذررات وبعذذدها تذذم حصذذاد 
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النباتات ٌدوٌا باسذتادام الكرك،وأاذ ت عشذر نباتذات عشذوائٌة مذن كذل وحذدة تجرٌبٌذة وربطذت بشذكل حذزم وبعذدها 
   حساب: إم تم تسلت الج ور بالماء

 عدد النباتات المحصودة: تم حساب جمٌت النباتات المحصودة لكل وحدة تجرٌبٌة عند الحصاد. .1

متوسذذط وزن الفذذد )تذذم(: ب سذذمة وزن الذذرأز الواحذذد علذذى عذذدد فصوصذذه ولعشذذر نباتذذات أاذذ ت بصذذورة  .2
 عشوائٌة وأا  المتوسط.

أا ت بصورة عشذوائٌة وأسذتارأ عدد الفصود بالرأز: حسب عدد الفصود بالرأز الواحد لعشر نباتات  .3
 معدلئا.

 متوسط وزن الرأز )تم(: و لك ب سمة وزن ر وز الوحدة التجرٌبٌة على عدد الر وز المحصودة. .4

الحاصل الكلً للر وز )طن /هكتذار(: وزن الحاصذل الكلذً للذر وز لكذل وحذدة تجرٌبٌذة إذم تذم تحوٌلذه إلذى  .5
 )طن /هكتار( وحسب على أساز:

 = الحاصل الكلً للر وز
 وزن ر وز الوحدة التجرٌبٌة )تم(

 2م 10000× 
 (2مساحة الوحدة التجرٌبٌة )م

الحاصل الباٌولوجً )طن /هكتار(: تم حساب الحاصذل البذاٌولوجً أي النبذات ككذل علذى أسذاز الئكتذار وفذق  .6
 معادلة الحاصل الكلً للوحدة التجرٌبٌة 

 الحاصل الباٌولوجً =
 حاصل الوحدة التجرٌبٌة )كغم(

 2م 10000 ×
 (2مساحة الوحدة التجرٌبٌة )م

 

حللذذت النتذذائر إحصذذائٌا حسذذب تصذذمٌم ال طاعذذات العشذذوائٌة الكاملذذة  ذذمن التجذذارب العاملٌذذة باسذذتعمال 
، وقورنت المتوسطات باستادام ااتبار دنكن متعدد الحذدود وعنذد مسذتوا SAS V9الحاسب االلكترونً برنامر 

 (.Anonymous، 1996% )5احتمال 

 والمناقشت النتائح

( إلذذى أن إ ذذافة الكبرٌذذت 3تشذذٌر النتذذائر المو ذذحة فذذً الجذذدول )(:SPADًمحيععواًرألودرمًمععكًر ولودو)يععلً 
( أدت إلذذى زٌذذادة معنوٌذذة فذذً محتذذوا ا وراق مذذن الكلوروفٌذذل إ  بلغذذت نسذذبة الزٌذذادة 1-كغم.هكتذذار 1000وبم ذذدار )

فً  لك إلى دور الكبرٌت فً اف  درجذة تفاعذل التربذة وزٌذادة %( م ارنة بمعاملة الم ارنة وقد ٌعود السبب 4.9)

تركٌذز النتذروجٌن الجذذاهز فٌئذا وبالتذالً زٌذذادة تركٌذز هذ ا العنصذذر فذً ا وراق واشذتراكه المباشذذر فذً بنذاء صذذبغة 
 الداالذذذذذذة فذذذذذذً تركٌذذذذذذب هذذذذذذ و الصذذذذذذبغة  Porphyrinsالكلوروفٌذذذذذذل باعتبذذذذذذارو أحذذذذذذد مكونذذذذذذات مجذذذذذذامٌت الذذذذذذـ

( إ افة إلى زٌادة تركٌز الكبرٌت فً ا وراق ودورو تٌر المباشر فذً بنذاء هذ و 1989، والصحاف 1985)محمد، 
( 1990وحسذن وآاذرون،  1985الصبغة من ا ل االشتراك فً عملٌات ا كسدة واالاتزال ون ذل الطاقذة )محمذد، 

ا سذمدة الع ذوٌة ( فذً حذٌن أدت إ ذافة 2007( والدوري )2008وه و النتائر تتفق مت ما كرو كل من الزٌباري )

الماتلفة إلى زٌادة معنوٌة م ارنة بمعاملة الم ارنة ف د تفوقت معاملة مالفات الدواجن معنوٌا فً هذ و الصذفة وبنسذبة 
 %( م ارنة بمعاملة الم ارنة.12زٌادة بلغت )

 %( وعذذذذذذذذذذذن معذذذذذذذذذذذاملتً الذذذذذذذذذذذذرش 4.5) Italpollinaل التسذذذذذذذذذذذمٌد بسذذذذذذذذذذذماد ا معاملذذذذذذذذذذذةوعذذذذذذذذذذذن 
%( علذى التذوالً، وقذد ٌعذود السذبب فذً زٌذادة 7.2و 5.8( بنسذبتً زٌذادة )Nutrigreen ADو Humistarبذـ )

 ومنئذذا النتذذروجٌن محتذذوا ا وراق مذذن الكلوروفٌذذل إلذذى دور مالفذذات الذذدواجن ومذذا تحتوٌذذه مذذن عناصذذر ت ائٌذذة
. ( والتذً أدت إلذى زٌذادة النتذروجٌن فذً النبذات الذ ي ٌعمذل كذدور مباشذر فذً بنذاء صذبغة الكلوروفٌذل2)الجدول 

 ( لنبات البصل.2011( لنبات الإوم و)حمود، 2011حصل علٌه )الحرباوي،  وه و النتائر تتماشى مت ما

وتبذذٌن أٌ ذذا أن إ ذذافة المسذذتوٌات الماتلفذذة مذذن ا سذذمدة الع ذذوٌة أدت إلذذى زٌذذادة معنوٌذذة فذذً محتذذوا 
معنوٌذا  1-طن.هكتذار  20دارا وراق من الكلوروفٌل م ارنة بمعاملة الم ارنة حٌم تفوقت مالفذات الذدواجن وبم ذ

( وقد ٌعذود 59.20%( م ارنة بمعاملة الم ارنة التً أعطت أقل قٌمة لئ و الصفة )15.33فً ه و الصفة وبنسبة )

السبب فً  لك إلى دور المالفات وكمذا  كذر فذً أعذ و. وتشذٌر النتذائر أٌ ذا أن التذداال بذٌن الكبرٌذت وا نذوال 
الع وٌة الم افة أدا إلى زٌذادة معنوٌذة فذً محتذوا ا وراق مذن الكلوروفٌذل والمستوٌات الماتلفة من ا سمدة 

 20( مذذن الكبرٌذذت مذذت المسذذتوا الإذذانً )1-كغم.هكتذذار 1000م ارنذذة بمعاملذذة الم ارنذذة ف ذذد أعطذذت المعاملذذة )
( م ارنذذة بمعاملذذة الم ارنذذة التذذً SPAD 70.13( مذذن مالفذذات الذذدواجن أعلذذى قٌمذذه لئذذ و الصذذفة )1-طن.هكتذذار
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( وقد ٌعود السذبب فذً  لذك إلذى الذدور المشذترك للكبرٌذت ومالفذات الذدواجن فذً زٌذادة SPAD 58.70عطت )أ

 محتوا ا وراق من الكلوروفٌل وكما  كر ساب ا.

 

اذذ ل  (SPAD(: تذذ إٌر الكبرٌذذت وبعذذ  ا سذذمدة الع ذذوٌة فذذً محتذذوا ا وراق مذذن الكلوروفٌذذل )3الجذذدول )
 2012-2011موسم النمو 

Table (3): Effect of sulfur and some manures on chlorophyll leaf contents (SPAD) 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادٌة
Fertilizer 

treatment 

 مستوٌات اال افة
Levels added 

 مستوٌات الكبرٌت
Levels sulfur kg.ha

-1
 

متوسطات 
مستوٌات 
 اال افة
Means 

levels 

added 

متوسطات 
 أنوال ا سمدة

Means 

fertilizer 

kinds 
0 1000 

 بدون إ افة
Control 

 58.70 f 59.70 e f 59.20 g 59.20 c 

 مالفات الدواجن
Poultry manure 

1-طن.هكتار 10
 62.70 b-f 66.07 a-c 64.38 b 

66.33 a 
1-طن.هكتار 20

 66.43 a b 70.13 a 68.28 a 

Italpollina 
 f 65.67 a-d 62.38 d e 59.10 1-طن.هكتار 1

63.43 b 
 c-f 67.43 a b 64.48 b 61.53 1-طن.هكتار 2

Humistar 
 e f 63.43 b-f 61.76 e f 60.10 1-مل.لتر 2.5

62.66 b 
 b-f 64.23 b-e 63.56 b c 62.90 1-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 d-f 60.43 e f 60.75 f 61.07 1-مل.لتر 2.5

61.86 b 
 c-f 64.43 b-e 62.98 c d 61.53 1-مل.لتر 5

 متوسطات الكبرٌت
Means sulfur 

 61.56 b 64.61 a   

 ٪.5* ا حرف المتشابئة  من نفز العمود تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة عند مستوا أحتمال 

 

ًمداتًر حامل:

 1000الذذى أن إ ذذافة الكبرٌذذت وبم ذذدار ) (4تشذذٌر النتذذائر المو ذذحة فذذً الجذذدول )ععع  ًر نبايععاتًر محمععو  :ً
%( 10.4( أدت إلذذى زٌذذادة معنوٌذذة فذذً عذذدد النباتذذات المحصذذودة لنبذذات الإذذوم وبنسذذبة زٌذذادة بلغذذت )1-كغم.هكتذذار

م ارنة بمعاملة الم ارنة وقذد ٌعذود السذبب فذً  لذك الذى أن إ ذافة الكبرٌذت أدت إلذى افذ  درجذة تفاعذل التربذة 
عناصر الغ ائٌة فً التربة وفً ا وراق وزٌادتئا فذً الفصذود وبالتذالً زٌذادة النمذو وزٌادة جاهزٌة الكإٌر من ال

وهذ و النتذائر  الا ري والج ري مما جعل زٌادة فً نمو النبات ال ي أعطى زٌادة فذً عذدد النباتذات المحصذودة،
ت الواحذد لنبذات ( ف د أشار إلى حصول زٌادة معنوٌة فذً حاصذل النبذا2005حصل علٌه العبٌدي ) تتماشى مت ما

( من الكبرٌت. بٌنما أدت إ افة أنوال ماتلفة من ا سذمدة الع ذوٌة 1-كغم.هكتار 2000الفاصولٌا عند المستوا )

الماتلفة إلى زٌادة عذدد النباتذات المحصذودة م ارنذة بمعاملذة الم ارنذة ولكنئذا لذم تصذل إلذى حذد المعنوٌذة باسذتإناء 
%( م ارنة بمعاملذة الم ارنذة، وقذد ٌعذود السذبب 16.6ٌا وبنسبة زٌادة )معاملة مالفات الدواجن حٌم تفوقت معنو

فذً  لذذك إلذى إ ذذافة مالفذذات الذدواجن ودورهذذا فذً تحسذذٌن صذذفات التربذة الفٌزٌائٌذذة والكٌمٌائٌذة وزٌذذادة جاهزٌذذة 
ابٌا علذى ( ومنئا النتروجٌن فً التربة وزٌادة تركٌزو فً النبات مما أنعكز اٌج2010العناصر الغ ائٌة )الناصر، 

(.فذذً حذذٌن أن إ ذذافة المسذذتوٌات 2003والبٌذذاتً،  Letey ،2000و Pangالفعالٌذذات الحٌوٌذذة الماتلفذذة للنبذذات )

الماتلفة من ا سمدة الع وٌة الم افة أدت إلى زٌادة فً عدد النباتات المحصودة م ارنة بمعاملة الم ارنذة ولكذن 
 ه و الزٌادة لم تصل حد المعنوٌة.

الكبرٌت وا نوال الماتلفة من ا سمدة الع وٌة الم افة ت إٌرا معنوٌا فً عدد النباتذات  وكان للتداال بٌن
( مذن مالفذات 1-طن.هكتذار 20( مذن الكبرٌذت مذت المسذتوا )1-كغم.هكتذار 1000المحصودة ف د أعطى التركٌز )

%( 34.3زٌذادة بلغذت )( والتذً ااتلفذت معنوٌذا عذن معاملذة الم ارنذة بنسذبة 56الدواجن أعلى قٌمة لئذ و الصذفة )
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وه و المعاملة لم تاتلف معنوٌا مت أتلب المعام ت الم افة،وقد ٌعزا السبب فً  لك إلذى الذدور المشذترك لكذل 
 من الكبرٌت ومالفات الدواجن فً زٌادة عدد النباتات المحصودة وكما  كر عند تفسٌر كل عامل على حدا.

 
 وٌة فً عدد النباتات المحصودة لنبات الإذوم اذ ل موسذم النمذو ت إٌر الكبرٌت وبع  ا سمدة الع :(4الجدول )

2011-2012   
Table (4): Effect of sulfur and some manures on harvested garlic during growth season 

2011-2012 

 المعام ت السمادٌة
Fertilizer 

treatment 

 مستوٌات اال افة
Levels added 

 مستوٌات الكبرٌت
Levels sulfur kg.ha

-1
 

متوسطات 
مستوٌات 
 اال افة
Means 

levels added 

متوسطات 
 أنوال ا سمدة

Means 

fertilizer 

kinds 
0 1000 

 بدون إ افة
Control 

 41.67 b 45.33 a b 43.50 a 43.50 b 

 مالفات الدواجن
Poultry manure 

1-طن.هكتار 10
 46.33 a b 55.00 a b 50.66 a 

50.74 a 
1-طن.هكتار 20

 45.67 a b 56.00 a 50.83 a 

Italpollina 
 a b 48.00 a b 45.33 a 42.67 1-طن.هكتار 1

47.99 a b 
 a b 53.00 a b 50.66 a 48.33 1-طن.هكتار 2

Humistar 
 a b 50.00 a b 48.00 a 46.00 1-مل.لتر 2.5

48.75 a b 
 a b 50.67 a b 49.50 a 48.33 1-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 a b 48.67 a b 47.83 a 47.00 1-مل.لتر 2.5

48.33 a b 
 a b 50.00 a b 48.83 a 47.67 1-مل.لتر 5

 متوسطات الكبرٌت
Means sulfur 

 45.96 b 50.74 a   

 ٪. 5* ا حرف المتشابئة  من نفز العمود تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة عند مستوا أحتمال 

 

( أدت 1-كغم.هكتذار 1000( أن إ افة الكبرٌذت بمعذدل )5تو ح النتائر فً الجدول )ميو طًوزكًر دصً غي(:ً

إلى زٌادة فذً متوسذط وزن الفذد ولكذن هذ و الزٌذادة لذم تكذن معنوٌذة م ارنذة بمعاملذة الم ارنذة، وٌتبذٌن أٌ ذا أن 
نوٌة فً متوسط وزن الفد م ارنة بمعاملذة التسمٌد بإ افة أنوال ماتلفة من ا سمدة الع وٌة أدت إلى زٌادة مع

التذً أعطذت زٌذادة ولكنئذا تٌذر معنوٌذة( Nutrigreen AD و Humistar بالم ارنذة )باسذتإناء معذاملتً الذرش 
%( م ارنذذة بمعاملذذة الم ارنذذة، وهذذ و 34.87حٌذم تفوقذذت معاملذذة مالفذذات الذذدواجن معنوٌذذا وبنسذذبة زٌذذادة بلغذذت )

( حٌذم أشذاروا أن الزٌذادة فذً متوسذط وزن 2009) Suthar( و2011حرباوي )النتائر تتفق مت ماحصل علٌه ال

الفد ربما ترجت للذدور االٌجذابً للمالفذات الع ذوٌة فذً زٌذادة النمذو الا ذري و لذك الحتوائذه علذى العناصذر 
 الغ ائٌذذة ال ذذرورٌة فذذً عملٌذذات التمإٌذذل الغذذ ائً والتذذً انعكسذذت فذذً زٌذذادة تجمذذت المذذواد الغ ائٌذذة المصذذنعة فذذً
الفصذذود الناتجذذة مذذن النباتذذات المسذذمدة بالمالفذذات الع ذذوٌة وبالتذذالً زٌذذادة وزن الفذذد. فذذً حذذٌن أدت إ ذذافة 
المستوٌات وا نوال الماتلفة مذن ا سذمدة الع ذوٌة الم ذافة إلذى زٌذادة معنوٌذة فذً متوسذط وزن الفذد م ارنذة 

( معنوٌذا علذى معاملذة الم ارنذة 1-هكتذارطن.20بمعاملة الم ارنة حٌم تفوقذت معاملذة مالفذات الذدواجن وبم ذدار )
 %(.  38.20وبنسبة زٌادة بلغت )

وٌتبٌن أٌ ا أن للتداال بٌن الكبرٌت وا نوال الماتلفة من ا سمدة الع وٌة ت إٌرا معنوٌا فذً هذ و الصذفة 
بدون إ افة الكبرٌذت أعلذى نسذبة  1-طن.هكتار20م ارنة بمعاملة الم ارنة حٌم أعطت مالفات الدواجن وبم دار 

 .سٌ كر الح اً %( وربما ٌعود السبب إلى دور مالفات الدواجن فً زٌادة ه و الصفة وكما 131.68زٌادة بلغت )
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(: تذذ إٌر الكبرٌذت وبعذذ  ا سذذمدة الع ذوٌة فذذً متوسذذط وزن الفذد )تذذم( لنبذذات الإذوم اذذ ل موسذذم 5الجذدول )
 2012-2011النمو 

Table (5): Effect of sulfur and some manures on mean weight of garlic glove during 

growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادٌة
Fertilizer 

treatment 

 مستوٌات اال افة
Levels added 

 مستوٌات الكبرٌت
Levels sulfur kg.ha

-1
 

متوسطات 
مستوٌات 
 اال افة

Means levels 

added 

متوسطات 
 ا سمدةأنوال 

Means 

fertilizer 

kinds 
0 1000 

 بدون إ افة
Control 

 2.43 f 3.76 b-f 3.9 i 3.9 c 

 مالفات الدواجن
Poultry manure 

1-طن.هكتار 10
 5.00 a-d 5.26 a b 5.13 b 

5.26 a 
1-طن.هكتار 20

 5.63 a 5.16 a-c 5.39 a 

Italpollina 
 a-e 4.76 a-e 4.59 c 4.43 1-طن.هكتار 1

4.29 b 
 b-f 4.26 a-e 3.99 d 3.73 1-طن.هكتار 2

Humistar 
 e f 3.40 e f 3.33 h 3.26 1-مل.لتر 2.5

3.58 b c 
 b-f 3.90 b-f 3.83 f 3.76 1-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 c-f 3.53 d-f 3.58 g 3.63 1-مل.لتر 2.5

3.75 b c 
 b-f 3.96 b-f 3.93 e 3.90 1-مل.لتر 5

 متوسطات الكبرٌت
Means sulfur 

 3.97 a 4.22 a   

 ٪. 5* ا حرف المتشابئة  من نفز العمود تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة عند مستوا أحتمال 

 

 ( أن أ ذذذذذافة الكبرٌذذذذذت وبم ذذذذذدار 6تبذذذذذٌن النتذذذذذائر المو ذذذذذحة فذذذذذً الجذذذذذدول ) عععععع  ًر دمعععععوصًبعععععا دأ :
عذذدد الفصذذود بذذالرأز لنبذذات الإذذوم وبنسذذبة زٌذذادة بلغذذت ( أدت إلذذى زٌذذادة معنوٌذذة فذذً 1-كغم.هكتذذار 1000)
%( م ارنة بمعاملة الم ارنة وقد ٌعود السبب فً  لك إلى دور الكبرٌت فً جاهزٌذة العناصذر الغ ائٌذة فذً 5.26)

( وبالتذذالً زٌذذادة عذذدد الفصذذود بذذالرأز وهذذ ا 5الفصذذود التذذً أدت إلذذى زٌذذادة متوسذذط وزن الفد)الجذذدول 
( الذ ٌن Farooqui ،2009و Raina ،2008و Jaggiو 2004ه كذل مذن )المحمذداوي، ٌتماشى مت ماحصذل علٌذ

أشذذذاروا إلذذذى حصذذذول زٌذذذادة معنوٌذذذة فذذذً عذذذدد الفصذذذود بذذذالرأز عنذذذد ألتسذذذمٌد بالكبرٌذذذت م ارنذذذة بمعاملذذذة 
الم ارنة،وٌ حا من الجدول أن التسمٌد بإ افة أنذوال ماتلفذة مذن ا سذمدة الع ذوٌة أدت إلذى زٌذادة معنوٌذة فذً 

( حٌذذم تفوقذذت معاملذذة Humistarد الفصذذود بذذالرأز م ارنذذة بمعاملذذة الم ارنذذة )باسذذتإناء معاملذذة الذذرش بذذـعذذد
سذبب فذً  لذك الذى ل%( م ارنذة بمعاملذة الم ارنذة وقذد ٌعذود ا6.08مالفات الدواجن معنوٌا وبنسذبة زٌذادة بلغذت )

دوراالٌجابً للسذماد الع ذوي فذً زٌذادة دور المالفات الع وٌة فً زٌادة نواتر عملٌة التمإٌل الغذ ائً كنتٌجذة للذ
( اللذ ان 2011( والحربذاوي )Suthar) ،2009( والنتذائر تتفذق مذت ماحصذل علٌذه 2000النمو الا ري )حسن،

وجدا زٌادة فً عذدد الفصذود بذالرأز عنذد إ ذافة المالفذات الع ذوٌة، فذً حذٌن أن التسذمٌد بإ ذافة مسذتوٌات 
اإٌرا معنوٌذذا فذً زٌذذادة عذدد الفصذذود بذالرأز حٌذذم تفذوق المسذذتوا وأنذوال ماتلفذذة مذن ا سذذمدة الع ذوٌة لذذه تذ

 %(.  7.56( من مالفات الدواجن معنوٌا م ارنة بمعاملة الم ارنة وبنسبة زٌادة بلغت )1-طن.هكتار20)

وأدا التداال بٌن الكبرٌت وا نوال الماتلفذة مذن ا سذمدة الع ذوٌة الم ذافة الذى زٌذادة معنوٌذة فذً عذدد 
( مذن 1-طن.هكتذار20( مذن الكبرٌذت مذت المسذتوا )1-كغم.هكتذار1000حٌم أعطى المستوا ) الفصود بالرأز

( والتذً تفوقذت معنوٌذا عذن معاملذة الم ارنذة فذد/رأز 13.07مالفات الذدواجن أعلذى قٌمذة لئذ و الصذفة بلغذت )
ا مذرة  كذرو %( وقد ٌعزا السبب إلى الدور المشترك لكل من الكبرٌت والمالفذات كمذ10.76بنسبة زٌادة بلغت )

 ساب ا عند تفسٌر ت إٌر كل عامل على حدا.
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(: ت إٌر الكبرٌت وبع  ا سمدة الع وٌة فً عدد الفصود بالرأز الواحد لنبات الإذوم اذ ل موسذم 6الجدول )
 2012-2011النمو 

Table (6): Effect of sulfur and some manures on mean weight of garlic glove per head 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادٌة
Fertilizer 

treatment 

 مستوٌات اال افة
Levels added 

 مستوٌات الكبرٌت
Levels sulfur kg.ha

-1
 

متوسطات 
مستوٌات 
 اال افة

Means levels 

added 

متوسطات 
 أنوال ا سمدة

Means 

fertilizer 

kinds 
0 1000 

 بدون إ افة
Control 

 11.80c-e 12.53 a-c 12.16 d 12.16 b 

 مالفات الدواجن
Poultry manure 

1-طن.هكتار 10
 12.60 a-c 12.87 a b 12.73 b 

12.90 a 
1-طن.هكتار 20

 13.10 a 13.07 a 13.08 a 

Italpollina 
 f 12.43 a-d 11.63 g 10.83 1-طن.هكتار 1

11.68 c 
 d-f 12 b-e 11.73 f 11.47 1-طن.هكتار 2

Humistar 
 a-d 12.83 a b 12.56 c 12.30 1-مل.لتر 2.5

12.32 b 
 a-d 12b-e 12.08 e 12.17 1-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 f 11.47 d-f 11.03 h 10.60 1-مل.لتر 2.5

11.38 c 
 e f 12.33 a-d 11.73 f 11.13 1-مل.لتر 5

 متوسطات الكبرٌت
Means sulfur 

 11.77 b 12.39 a   

 ٪5* ا حرف المتشابئة  من نفز العمود تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة عند مستوا أحتمال 

 

( أدت 1-كغم.هكتذار 1000( الذى أن أ ذافة الكبرٌذت وبم ذدار )7تشٌر نتائر الجدول )ميو طًوزكًر دأ ً غي(:ً
%( وقذد 11.57إلى زٌادة معنوٌة فً زٌادة متوسط وزن رأز الإوم م ارنة بمعاملة الم ارنة وبنسبة زٌادة بلغت )

ٌعذذود السذذبب الذذى دور الكبرٌذذت فذذً زٌذذادة جاهزٌذذة العناصذذر الغ ائٌذذة فذذً التربذذة وا وراق وبالتذذالً زٌذذادة النمذذو 
(. وٌتبذٌن 2004مذت مذا حصذلت علٌذه )المحمذداوي، الا ري ال ي أعطى أعلى وزن للذرأز الواحذد وهذ ا ٌتفذق 

أٌ ذذا أن التسذذمٌد با ذذافة أنذذوال ماتلفذذة مذذن ا سذذمدة الع ذذوٌة أدا إلذذى زٌذذادة معنوٌذذة فذذً متوسذذط وزن الذذرأز 
التذذً أعطذذت زٌذذادة ولكنئذذا لذذم تكذذن معنوٌذذة( حٌذذم  Nutrigreen ADو Humistar)باسذذتإناء معذذاملتً الذذرش 

%( م ارنذة بمعاملذة الم ارنذة وهذ و النتذذائر 77.19نوٌذا وبنسذبة زٌذذادة بلغذت )تفوقذت معاملذة مالفذات الذدواجن مع
( الذ ٌن أكذدوا علذى أن إ ذافة المذادة الع ذوٌة 2011( والحربذاوي )2006تتفق مت ماحصل علٌه عاتً وشذ ا )

ً محذٌط لئا أهمٌة فً تجئٌز العناصر الغ ائٌة وت لٌل الف د عن طرٌق الغسل والري و لك الحتفاائذا بالرطوبذة فذ
الج ور وتعمل على تحسٌن اواد التربة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وتسذئٌل حركذة ونمذو وتطذور الجذ ور فذً التربذة 
ف   عن دور العناصر الغ ائٌة الكبرا والصغرا الناتجة من تحلل المادة الع وٌة فذً التربذة وحصذول النبذات 

اءة عملٌذة التركٌذب ال ذوئً ومذن إذم زٌذادة كمٌذة على جمٌت حاجتذه مذن العناصذر الغ ائٌذة ممذا أدا إلذى رفذت كفذ
الكاربوهٌدرات المصنعة وانت الئا من أماكن تصنٌعئا إلذى مواقذت ازنئذا فذً ا بصذال وبالتذالً سذوف تذ دي إلذى 

فً حٌن أدت إ افة مستوٌات وأنوال ماتلفة من ا سمدة الع ذوٌة الذى زٌذادة معنوٌذة  زٌادة وزن الرأز الواحد.
( 1-طن.هكتذار20ت معاملة مالفذات الذدواجن وبم ذدار )قاحد م ارنة بمعاملة الم ارنة حٌم تفوفً وزن الرأز الو
 %( م ارنة بمعاملة الم ارنة.84بنسبة زٌادة قدرها )

وتبٌن النتائر أن للتداال بٌن الكبرٌت والمستوٌات وا نوال الماتلفة من ا سذمدة الع ذوٌة الم ذافة تذ إٌر 
 م ارنذذذة بمعاملذذذة الم ارنذذذة حٌذذذم أعطذذذت معاملذذذة مالفذذذات الذذذدواجن وبم ذذذدار  معنوٌذذذا فذذذً زٌذذذادة وزن الذذذرأز

( مذذن دون إ ذذافة الكبرٌذذت أعلذذى زٌذذادة معنوٌذذة لئذذ و الصذذفة م ارنذذة بمعاملذذة الم ارنذذة وٌعذذود 1-طن.هكتذذار 20)

 .أدناو كر فً سٌالسبب الى دور المالفات الع وٌة كما 
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الع ذوٌة فذً متوسذط وزن الذرأز )تذم( لنبذات الإذوم اذ ل موسذم (: تذ إٌر الكبرٌذت وبعذ  ا سذمدة 7الجدول )
 2012-2011النمو 

Table (7): Effect of sulfur and some manures on mean weight of garlic head per plant 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادٌة
Fertilizer 

treatment 

 مستوٌات اال افة
Levels added 

 ستوٌات الكبرٌتم
Levels sulfur kg.ha

-1
 

متوسطات 
مستوٌات 
 اال افة

Means levels 

added 

متوسطات 
 أنوال ا سمدة

Means 

fertilizer 

kinds 
0 1000 

 بدون إ افة
Control 

 29.30 g 47.97 d-g 38.63 i 38.63 c 

 مالفات الدواجن
Poultry manure 

1-طن.هكتار 10
 63.33 a-d 68.27 a b 65.80 b 

68.45 a 
1-طن.هكتار 20

 74.47 a 67.73 a-c 71.10 a 

Italpollina 
 d-g 60.10 a-e 54.28 c 48.47 1-طن.هكتار 1

50.80 b 
 43.27e-g 51.40 b-f 47.33 d 1-طن.هكتار 2

Humistar 
 f g 45.17 d-g 42.82 g 40.47 1-مل.لتر 2.5

44.89b  c 
 d-g 47.33 d-g 46.96 f 46.60 1-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 f g 40.60 f g 39.80 h 39.00 1-مل.لتر 2.5

43.21b  c 
 43.67e-g 49.60 c-f 46.63 f 1-مل.لتر 5

 متوسطات الكبرٌت
Means sulfur 

 47.62 b 53.13 a   

 ٪. 5* ا حرف المتشابئة  من نفز العمود تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة عند مستوا أحتمال 

 

( أن إ ذذافة الكبرٌذذت وبم ذذدار 8تبذذٌن النتذذائر المو ذذحة فذذً الجذذدول )ر حامععلًر ولععيً لععدنو ً طععكً  ويععاد(:ً
( أدت إلى زٌادة معنوٌة فً الحاصل الكلً لر وز نبات الإوم م ارنة بمعاملة الم ارنة بنسذبة 1-كغم.هكتار1000)

إلذذى دور الكبرٌذذت فذذً زٌذذادة جاهزٌذذة %( م ارنذذة بمعاملذذة الم ارنذذة وقذذد ٌرجذذت السذذبب فذذً  لذذك 20.75زٌذذادة )

العناصر الغ ائٌة من ا ل اف  درجة تفاعل التربة حٌذم ازدادت جاهزٌذة العناصذر الغ ائٌذة فذً التربذة والذ ي 
أمتصئا النبات وأزداد تركٌزها فً ا وراق إم ن لت إلى الفصود وال ي أدا الى زٌادة عذدد الفصذود بذالرأز 

و  Jaggiى زٌذذادة الحاصذذل الكلذذً للذذر وز وهذذ ا ٌتفذذق مذذت ماحصذذل علٌذذه )ووزن الذذرأز والذذ ي بذذدورو أدا إلذذ
Raina ،2008 وFarooqui ،2009 ال ٌن أشاروا فً دراستئم الى زٌادة فً حاصل الر وز لنبات الإوم عنذد )

 إ افة الكبرٌت إلى التربة، وٌتبذٌن أٌ ذا أن التسذمٌد بإ ذافة أنذوال ماتلفذة مذن ا سذمدة الع ذوٌة كذان لذه تذ إٌرا
 Nutrigreen ADباسذتإناء معاملذة الذرش  معنوٌا فذً زٌذادة الحاصذل الكلذً للذر وز م ارنذة بمعاملذة الم ارنذة.

%( 118.3التذً أعطذت زٌذادة ولكنئذا تٌذر معنوٌذة حٌذذم تفوقذت معاملذة مالفذات الذدواجن وبنسذبة زٌذادة بلغذذت )
وقذد ( 2011( والحربذاوي )2004ون )وآاذر El-Mansiوه و النتائر تتفق مت ما وجذدو م ارنة بمعاملة الم ارنة 

ٌعذذود السذذبب فذذً  لذذك إلذذى الذذدور االٌجذذابً للمالفذذات الع ذذوٌة فذذً زٌذذادة متوسذذط وزن الفذذد وعذذدد الفصذذود 
بالرأز ال ي أدا إلى زٌادة الحاصل الكلً للر وز.فً حٌن أن إ افة المستوٌات وا نوال الماتلفة مذن ا سذمدة 

حاصل الكلً للر وز م ارنة بمعاملة الم ارنة حٌم تفوقت معاملة مالفذات الع وٌة أدت إلى زٌادة معنوٌة فً ال
%( م ارنة بمعاملة الم ارنذة وقذد ٌعذود السذبب فذً 124.5وبنسبة زٌادة قدرها )1-طن.هكتار 20الدواجن وبم دار 

صذل ( حصذول زٌذادة معنوٌذة فذً الحا8 لك الى ت إٌر مالفات الذدواجن وكمذا  كذر اعذ و. وٌ حذا مذن الجذدول )

الكلً للر وز نتٌجة للتداال بٌن الكبرٌت وا نوال والمستوٌات الماتلفة مذن ا سذمدة الع ذوٌة الم ذافة م ارنذة 
( مذن 1-طن.هكتذار 20( مذن الكبرٌذت مذت المسذتوا )1-كغم.هكتذار 1000بمعاملة الم ارنة حٌم أعطى المستوا )

املذة الم ارنذة وربمذا قذد ٌعذود السذبب فذً  لذك %( م ارنة بمع227.5مالفات الدواجن أعلى زٌادة معنوٌة بلغت )

 وكما  كر ساب ا للدور المشترك للكبرٌت والمالفات معا.
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(: ت إٌر الكبرٌت وبع  ا سمدة الع وٌة فً الحاصل الكلً للر وز )طن/هكتار( لنبات الإوم اذ ل 8الجدول )
 2012- 2011موسم النمو 

Table (8): Effect of sulfur and some manures on total yield of garlic heads (Ton/Hr) 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادٌة
Fertilizer 

treatment 

 مستوٌات اال افة
Levels added 

 مستوٌات الكبرٌت
Levels sulfur kg.ha

-1
 

متوسطات 
مستوٌات 
 اال افة

Means levels 

added 

متوسطات 
 أنوال ا سمدة

Means 

fertilizer 

kinds 
0 1000 

 بدون إ افة
Control 

 2.90 e 5.27 d e 4.08 i 4.08 c 

 مالفات الدواجن
Poultry manure 

1-طن.هكتار 10
 7.93 a-c 9.40 a 8.66 b 

8.91 a 
1-طن.هكتار 20

 8.83 a b 9.50 a 9.16 a 

Italpollina 
 d e 7.03 b-d 6.13 c 5.23 1-طن.هكتار 1

6.10 b 
 d e 6.80 b-d 6.08 d 5.37 1-طن.هكتار 2

Humistar 
 d e 5.70 c d 5.15 g 4.60 1-مل.لتر 2.5

5.47 b 
 c d 6.00 c d 5.80 e 5.60 1-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 d e 4.90 d e 4.78 h 4.67 1-مل.لتر 2.5

5.24 b c 
 d e 6.20 c d 5.70 f 5.20 1-مل.لتر 5

 متوسطات الكبرٌت
Means sulfur 

 5.59 b 6.75 a   

 ٪. 5* ا حرف المتشابئة  من نفز العمود تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة عند مستوا أحتمال 

ً

 1000( أن إ ذافة الكبرٌذت وبم ذدار )9(: أشذارت النتذائر المبٌنذة فذً الجذدول )ر حاملًر بايو وءيً طك ً وياد
%( م ارنذة 19.10الباٌولوجً لنبات الإذوم بنسذبة زٌذادة بلغذت )( أدت إلى زٌادة معنوٌة فً الحاصل 1-كغم.هكتار

بمعاملة الم ارنة وقد ٌعود السذبب فذً  لذك إلذى دور الكبرٌذت فذً تحسذٌن صذفات النمذو الا ذري والذ ي أنعكذز 
 Nasreenو 2004اٌجابٌا فً زٌذادة الحاصذل البذاٌولوجً وهذ ا ٌتفذق مذت مذا حصذل علٌذه كذل مذن )المحمذداوي، 

( الذذ ٌن وجذذدوا أن إ ذذافة الكبرٌذذت أدت إلذذى زٌذذادة فذذً الحاصذذل AL-Faraihat ،2009و Imamul ،2005و

الكلً )أي الباٌولوجً( فً نباتات الإوم والبصل. وٌتبٌن أٌ ا أن ث افة أ نوال الماتلفذة مذن ا سذمدة الع ذوٌة 
 ADناء معاملذذة الذذرش بذذـالم ذذافة تذذ إٌرا معنوٌذذا فذذً زٌذذادة الحاصذذل البذذاٌولوجً م ارنذذة بمعاملذذة الم ارنذذة )باسذذتإ

Nutrigreen( حٌذذم تفوقذذت معاملذذة مالفذذات الذذدواجن معنوٌذذا وبنسذذبة زٌذذادة بلغذذت )م ارنذذة بمعاملذذة 87.7 )%

الم ارنة. وقد ٌعود السبب فً  لك إلى ما توفرو المادة الع وٌة من عناصذر ت ائٌذة كبذرا وصذغرا مغ ٌذة منئذا 
ئذم فذً نمذو وأسذتطالة النبذذات وزٌذادة النمذو الا ذري وبالتذذالً النتذروجٌن والفسذفور والبوتاسذٌوم التذً لئذذا دور م

( والحربذاوي 2006زٌادة الحاصل الباٌولوجً لنبات الإوم وه ا ٌتماشى مت ماحصل علٌه كل مذن عذاتً وشذ ا )
( الذذ ٌن أشذذاروا الذذى زٌذذادة معنوٌذذة فذذً الحاصذذل الكلذذً )البذذاٌولوجً( نتٌجذذة 2011وآاذذرون ) Yolds( و2011)

ٌمذذتد مذذن  ات للتسذذمٌد الع ذذوي ممذذا أنعكذذز اٌجابٌذذا فذذً ارتفذذال النبذذات ومعذذدل نمذذوو وم ذذدار مذذاالسذذتجابة النبذذ
فذً حذٌن  العناصر المغ ٌة مما أدا الى حصول زٌادة مستمرة فً الحاصل بزٌادة نسبة المادة الع وٌة الم ذافة.

ٌذة فذً الحاصذل البذاٌولوجً أن إ افة المستوٌات الماتلفة من ا سمدة الع ذوٌة قذد أدت جمٌعئذا الذى زٌذادة معنو
معنوٌا وبنسبة زٌذادة بلغذت  1-طن.هكتار 20م ارنة بمعاملة الم ارنة حٌم تفوقت معاملة مالفات الدواجن وبم دار

 %( م ارنة بمعاملة الم ارنة وقد ٌعود السبب فذً  لذك الذى دور مالفذات الذدواجن وكمذا  كذر فذً أعذ و.93.20)
%( م ارنذة بمعاملذة الم ارنذة وقذد 93.20معنوٌذا وبنسذبة زٌذادة بلغذت ) 1-طن.هكتار 20مالفات الدواجن وبم دار

وكذذان للتذذداال بذذٌن الكبرٌذذت وا نذذوال  .أدنذذاو كر فذذً سذذٌٌعذذود السذذبب فذذً  لذذك الذذى دور مالفذذات الذذدواجن وكمذذا 
الماتلفذذة مذذن ا سذذمدة الع ذذوٌة الم ذذافة تذذ إٌرا معنوٌذذا فذذً زٌذذادة الحاصذذل البذذاٌولوجً حٌذذم أعطذذت المعاملذذة 

 10( الذذ ي لذذم ٌاتلذذف معنوٌذذا عذذن المسذذتوا 1-طن.هكتذذار 20( مذذن الكبرٌذذت مذذت المسذذتوا )1-كغم.هكتذذار 1000)
%( م ارنذة 155.4من مالفذات الذدواجن تذ إٌرا معنوٌذا فذً زٌذادة هذ و الصذفة وبنسذبة زٌذادة بلغذت ) 1-طن.هكتار

 .الح اً  كر سٌرٌت والمالفات وكما بمعاملة الم ارنة وقد ٌعود السبب فً  لك إلى الدور المشترك لكل من الكب
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(: ت إٌر الكبرٌت وبع  ا سمدة الع وٌة فذً الحاصذل البذاٌولوجً )طذن /هكتذار( لنبذات الإذوم اذ ل 9الجدول )
 2012-2011موسم النمو 

Table (9): Effect of sulfur and some manures on biological yield of garlic (Ton/Hr) 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادٌة
Fertilizer 

treatment 

 مستوٌات اال افة
Levels added 

 مستوٌات الكبرٌت
Levels sulfur kg.ha

-1
 

متوسطات 
مستوٌات 
 اال افة

Means levels 

added 

متوسطات 
 أنوال ا سمدة

Means 

fertilizer 

kinds 
0 1000 

 بدون إ افة
Control 

 7.83 f 11.60 c-f 9.71 i 9.71 d 

 مالفات الدواجن
Poultry manure 

1-طن.هكتار 10
 16.23 a-c 19.17 a 17.70 b 

18.23 a 
1-طن.هكتار 20

 17.53 a b 20.00 a 18.76 a 

Italpollina 
 c-f 15.53 a-d 13.51 e 11.50 1-طن.هكتار 1

14.16 b 
 13.40b-e 16.23 a-c 14.82 c 1-طن.هكتار 2

Humistar 
 e f 14.37 b-e 12.47 f 10.57 1-مل.لتر 2.5

13.24b c 
 13.77b-e 14.27 b-e 14.02 d 1-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 e f 11.00 d-e 10.73 h 10.47 1-مل.لتر 2.5

11.18 c d 
 c-f 11.93 c-f 11.63 g 11.33 1-مل.لتر 5

 متوسطات الكبرٌت
Means sulfur 

 12.51 b 14.90 a   

 .٪5المتشابئة  من نفز العمود تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة عند مستوا أحتمال * ا حرف 

 

 20مذذت مالفذذات الذذدواجن بم ذذدار  1-كغم.هكتذذار 1000ونسذتنتر مذذن البحذذم ان ا ذذافة الكبرٌذذت وبم ذدار 
 أعطت أف ل النتائر فً نمو وحاصل نبات الإوم. 1-طن.هكتار

 

EFFECT OF SULFUR AND ORGANIC FERTILIZERS ON GROWTH AND 

YIELD OF GARLIC ALLIUM SATIVUM L. 

 

Dena Maan Abdullah Shaheen Raida Ismail Al-Hamdany 
Department of Soil Science and Water Resources, College  of  Agriculture and Forestry, 

Mosul  University. Iraq 
E-mail: Dena-alshaheen@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

A field experiment was carried out during agricultural season 2011/2012 to 

study the effect of sulfur addition with some organic fertilizers on plant growth and the 

yield of garlic Allium sativum L. which has been got as cloves from local markets. 

Experiment was conducted according to the randomized complete block designe 

withing factorial experiments by three replicates. Using Duncan test polynomial on 

possibility of 5% to compare averages of treatments, Eighteent sulfur addition was 

applied levels of zero and 1000 kg.ha
-1

 and poultry manures of 10 and 20 tons.ha
-1

. 

Some fertilizers and organic extracts such as Italpollin in levels 1 and 2 tons.ha
-1

. 

Afoiler organic extracts were applied on levels 2.5 and 5 ml.liter
-1

.  
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The results showed that sulfur addition at a rate of 1000 kg.ha
-1

 caused a 

significant increase on chlorophyll leaves content and plants harvested, cloves number, 

mean clove weight, total heads yield and biological yield, poultry manure application 

at the level of 20 tons.ha
-1

 appeared also a significant increase as above, also intraction 

between sulfur and levels of added organic fertilizers increased the above studied 

properties, 1000 kg.ha
-1

 of sulfur with (20 tons.ha
-1

) of organic fertilized had a 

significant increase on studied properties accept mean weight of clove and head.  

Keywords: Sulfur, Garlic, Organic fertilizer, Organic extracts. 
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