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 الخالصة

لدراسة تأثيير إاأافة الكبريأت وبعأس اةسأمدة  8100/8108نفذت تجربة حقلية في الموسم الزراعي         

طبقأأت التجربأأة وفأأم تصأأميم القطاعأأات  ،.Allium sativum Lالعاأأوية فأأي نمأأو وحاصأأل نبأأات اليأأوم 
العشأوائية الكاملأأة اأمن التجأأارم العامليأأة وبأي م مكأأررات مأأب اسأتكدام اكتبأأار دنكأأن متعأدد الحأأدود عنأأد 

-كغم.هكتأار 0111% للمقارنة بين المتوسطات، تم استعمال الكبريت بمستويين هما صفر و5مستوى احتمال 

واستعملت بعس اةسمدة والمستكلصات العاأوية  0-ن.هكتارط 81و 01ومكلفات الدواجن بمستويين هما 0

كمأا ضاأيفت المستكلصأات  0-طن.هكتأار8و0)سأماد دواجأن مصأنب( بمسأتويين همأا  Italpollinaميل سأماد 

ع علأأو اةورام بمسأأأتويين همأأا  Humistarو AD Nutrigreenالعاأأوية  . ضاأأأي  0-مأأل.لتر 5و 8.5رشأأا

فثاأي  مأب الزراعأة. ضت أرت  Italpollinaقبأل الزراعأة ضمأا سأماد  الكبريت ومكلفأات الأدواجن إلأو التربأة

ضدت إلو حدوم زيادة معنوية في محتوى اةورام من  0-كغم.هكتار0111النتائج ان إاافة الكبريت وبمعدل 
الكلوروفيأل وعأدد النباتأات المحصأودة ومتوسأط وزن الفأأا وعأدد الفصأوا بأالرضز ومتوسأط وزن الأأرضز 

وز والحاصأأأل البأأأايلوجي، وضعطأأأت معاملأأأة التسأأأميد بمكلفأأأات الأأأدواجن وبمسأأأتوى والحاصأأأل الكلأأأي للأأأر 

زيادة معنوية في محتوى اةورام مأن الكلوروفيأل وعأدد النباتأات المحصأودة ومتوسأط وزن  0-طن.هكتار81
الفا وعدد الفصوا بالرضز ومتوسط وزن الأرضز والحاصأل الكلأي للأر وز والحاصأل البأايولوجي. وايأر 

الكبريت والمستويات المكتلفة من اةسمدة العاوية الماافة في زيادة الصأفات المدروسأة ضعأ    التداكل بين

( زيأادة معنويأة 0-طن.هكتأار81من الكبريت مأب المسأتوى اليأاني ) 0-كغم.هكتار 0111فقد ضعطو المستوى 
ة وعأأأدد )باسأأتينام متوسأأأط وزن الفأأأا ومتوسأأأط وزن الأأأرضز( فأأأي الكلوروفيأأأل وعأأأدد النباتأأأات المحصأأأود

 الفصوا بالرضز والحاصل الكلي للر وز والحاصل البايولوجي.
 الكلمات الدالة: الكبريت، اليوم، السماد العاوي، المستكلصات العاوية.

 
 02/3/8103، وقبوله88/0/8103:تاريخ تسلم البحم

 المقدمة

( مأأأن محاصأأأيل الكاأأر التابعأأأة للعائلأأأة النرجسأأأية .Alluim sativm L) Garlicيصأأن  اليأأأوم         

Amaryllidaceae  وتكمأن ضهميتأه مأن كأ ل اسأتكدام فصوصأه فأأي التغذيأة لقيمت أا الغذائيأة العاليأة كمأا انأأه
يستكدم في المجال الطبي، ضو يحتوي علأو مأواد ماأادة للبكتريأا ويعأد كافاأاع لاأغط الأدم ومفيأد فأي عأ   

ن اليأأوم نبأأات بصأألي مركأأم يعطأأي عأأدد مأأن البصأأي ت تأأدعو كأأل من أأا (. إ8111ضمأراس القلأأم )حسأأن، 

Cloves  ويتكون رضز اليوم من مجموع من الفصوا يحميه غشام رقيم ملتصم ب ا لتغليف ا والفأا عبأارة

يعأد ضنتأا   (.0322عن بصيلة نااأجة تسأتعمل عنأد الغأرز ليتكأون من أا مجمأوع جأذري وكاأري )حسأن، 

ع لتنتأا  العأالمي )اليوم في العرام لوحدة الم ع قياسأا ( وذلأ  ررتفأاع الأـ Anonymous ،8110ساحة منكفاأا

pH  ،( 0323للترم العراقية والتي ت دي إلأو انكفأاس جاهزيأة الكييأر مأن العناصأر الغذائيأة في أا )الزبيأدي
لمعدنيأة إاافة إلو عدم ضتباع الطرم والوسأائل العلميأة الصأحيحة فأي زراعأة اليأوم ومن أا التسأميد باةسأمدة ا

والعاأأوية فقأأد تأأ ير درجأأة تفاعأأل التربأأة تأأثييرا كبيأأراع فأأي كميأأة ونوعيأأة حاصأأل اليأأوم حيأأم يحتأأا  هأأأذا 

 pHولكأأون التأأرم العراقيأأة ذات محتأوى عأأالي مأأن كاربونأأات الكالسأأيوم وذات  pH 4-4.5المحصأول إلأأو 

بصأرة ونينأوى وبابأل مأن اهأم ( وتعأد منأاطم ال8116قاعدي فثن ا تعد غير ميالية إلنتا  اليأوم )المحمأداوي، 

(. ومأأن الوسأأائل المتبعأأة لكفأأس درجأأة تفاعأأل التربأأة هأأي إاأأافة 0335منأأاطم زراعتأأه فأأي القطأأر )طأأه، 

التربأة بعأد تثكسأد  وتكأوين حأامس الكبريتيأ  حتأو وان  pHالكبريت المعدني للتربة لما له ضهمية فأي كفأس 

يأأم يتثكسأد فأي التربأة تحأت التأرو  الم ئمأة مأأن ( ح0331دام ذلأ  التأثيير لمأدة ضسأابيب قليلأة )ارعتمأي، 

 وينأتج عأن ذلأ  اكاسأأيد Thiobacillus Thiooxidansعديأدة مأن البكتريأا ورسأيما  بأثنواعحأرارة ورطوبأة 
                                                 

 من رسالة ماجستير للباحم اةول.البحم مستل 
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التربأة ممأا  pHالكبريت التي بدورها تكون حامس الكبريتي  بعد ذوبان ا فأي المأام والأذي يأ دي الأو كفأس 

( إلو 8116(. ضشارت المحمداوي )8115ناصر الغذائية في التربة )الحمداني، يزيد من جاهزية الكيير من الع

عنأد  1.56و 1.51و  1.53إلو  1.40معنوياع إلاافة الكبريت لكفس درجة تفاعل التربة من  تثييراان هنا  

 ( علو التوالي إاأافة إلأو0-.هكتارSكغم  3111و 8111و  0111استكدام المستويات التالية من الكبريت )
 زيادة تركيز النتروجين الكلي في التربة بزيادة مستويات إاافة الكبريت.

ومأن العوامأل اةكأرى التأي قأد تسأ م فأي زيأأادة نمأو وإنتاجيأة محاصأيل الكاأراوات ومن أا اليأوم هأأو        

الزراعيأة استكدام اةسمدة العاوية والتأي ازداد اسأتعمال ا فأي اةونأة اةكيأرة للتقليأل مأن تلأوم الحاصأ ت 

ببقايا اةسمدة وكذل  التقليل من تلوم البيئة إاافة إلو قدرت ا في تحسين كواا التربة الفيزيائيأة والكيميائيأة 

ع للكييأأر مأأن المغأأذيات ورسأأيما النتأأروجين والفسأأفور  والحيويأأة، اذ تعأأد المأأادة العاأأوية مصأأدراع م مأأاع وغنيأأا

وتشأكل اةسأمدة الحيوانيأة  (.Adams،0338و Afzelرى )والبوتاسيوم وكذل  احتوائ ا علو المغذيات الصأغ
ع للمادة العاوية الماافة للتربة باحتوائه علأو نسأبة جيأدة  بثنواع ا المكتلفة ومن ا سماد الدواجن مصدراع م ما

وآكأأرون  Babatundeففأأي دراسأأة للباحأأم  مأأن العناصأأر الغذائيأأة ومن أأا النتأأروجين والفسأأفور والبوتاسأأيوم.

فقد وجأدوا زيأادة  0-طن.هكتار 1علو حاصل اليوم بالمستويات صفر وتعماله سماد الدواجن ( عند اس8113)
معنويأأة فأأي عأأدد اةورام وطأأول اةبصأأال ومسأأتوى البأأروتين فأأي اليأأوم مقارنأأة بمعاملأأة المقارنأأة. كمأأا زاد 

اةحمأاس  استكدام اةسأمدة العاأوية الذائبأة والتأي يطلأم علي أا المستكلصأات العاأوية والتأي تحتأوي علأو

( وقأد ضشأارت بعأس الدراسأات 8112العاوية ميل ضحماس ال يوم  والفولفيأ  واةحمأاس ارمينيأة )نسأيم، 
إلأو ضهميأة اسأأتكدام بعأس هأأذ  المستكلصأات فأأي تحسأين النمأأو واإلنتأا  لكييأأر مأن محاصأأيل الكاأر، عأأن 

فقأد ضت أرت نتأائج كأل مأن طريم إاافت ا للتربة او مأب ميأا  الأري اورشأاع علأو المجمأوع الكاأري للنبأات، 

Togarinof (8118و )Koznitsov (8113 إلو ان المركبات ال يومية تسرع في انبات البذور بمعأدل )8-

 %.61-85% وتعمل علو كفس محتوى الكار من النترات بمقدار 31-05يوم وتزيد اإلنتا  بنسبة  3
 

 مواد البحث وطرائقه

اسأأة فأأي حقأأول قسأأم البسأأتنة وهندسأأة الحدائم/كليأأة الزراعأأة ضجريأأت هأأذ  الدر :ضور: موقأأب ضجأأرام الدراسأأة

لدراسة تثيير إاافة الكبريت وبعس ارسمدة  8108-8100والغابات/جامعة الموصل ك ل الموسم الزراعي 
والمستكلصأأات العاأأوية فأأي زيأأادة جاهزيأأة بعأأس العناصأأر الغذائيأأة فأأي التربأأة وضيرهأأا فأأي تحسأأين النمأأو 

تأم تحاأير اةرس للزراعأة بحرايت أا حأرايتين متعامأدتين وتنعيم أا وتسأويت ا  الكاري وحاصل اليوم، حيم

سأأم  31-باسأتكدام المحأرام القأأ م. يأم ضكأأذت من أا عينأأات عشأوائية بحيأأم كانأت مميلأأة للحقأل لعمأأم صأفر

(. ضذ تأم تقأدير 0لغرس ضجرام بعس التحاليأل الكيميائيأة والفيزيائيأة والمبينأة بعأس كصائصأ ا فأي الجأدول )

  Gregorich (8112.)و Garterمن قبل  ةالصفات حسم الطرم المذكور هذ 

 R.C.B.Dضسأأتكدم فأأي تنفيأأذ التجربأأة تصأأميم القطاعأأات العشأأوائية الكاملأأأة  :يانيأأا: تصأأميم وتنفيأأذ الدراسأأة

(Randomized Complete Blocks Design للتجارم ضلعامليأه لمعرفأة تأثيير الكبريأت وبعأس اةسأمدة )
عاأأوية فأأي التركيأأز الجأأاهز لأأبعس العناصأأر الغذائيأأة فأأي التربأأة وتركيزهأأا فأأي اةورام والمستكلصأأات ال

والفصوا وضير ذلأ  علأو صأفات النمأو الكاأري والحاصأل. اذ قسأم الحقأل إلأو يأ م قطاعأات كأل قطأاع 

م لكأل مأرز والمسأافة بأين  0.5وحأدة تجريبيأة والوحأدة التجريبيأة تحأوي يأ م مأروز بطأول  02يحأوي علأو 

سم مأب تأر  مسأافة 01سم بحيم تكون الزراعة علو ج تي المرز والمسافة مابين فا وضكر  15ضكر مرز و

(، 8116 سأأم مأأابين وحأأدة تجريبيأأة وضكأأرى لاأأمان عأأدم انتقأأال اةسأأمدة بأأين المعأأام ت )المحمأأداوي، 51

والتي تأم الحصأول علي أا مأن   8100/ 80/3تاريخ بGarlic (Allium sativm L. )زرعت فصوا اليوم 

 .نبات 41وكان عدد النباتات في الوحدة التجريبية ارسوام المحلية 
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 بعس الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة  (0الجدول )
Table (1) Some chemical and physical properties of studied soils  

 Propertyالصفة 
 Depth 0-30 cmالعمم 

 Valueالقيمة  Unitالوحدة 

 Electrical conductivity dS.m-1 0.81( 040درجة التوصيل الك ربائي )

 pH  1.51( 040درجة تفاعل التربة )

 Calcium carbonate g.kg-1 068.11كاربونات الكالسيوم 

 organic matter g.kg-1 05.11المادة العاوية 

 CEC C.mole.kg-1 03.41السعة التبادلية لأليونات الموجبة 

 Field capacity g.kg-1 381.11السعة الحقلية 

 اريونات الموجبة الذائبة
Dissolved cations 

K+ m.mole.L-1 1.51 

Ca++ m.mole.L-1 1.11 

Mg++ m.mole.L-1 6.11 

 اريونات السالبة الذائبة 
Dissolved anion 

HCO3= m.mole.L-1 8.51 

CO3= m.mole.L-1 Nill 

Cl- m.mole.L-1 1.51 

SO4= m.mole.L-1 8.11 

 العناصر الجاهزة
Available nutrients 

N mg.kg-1 12.61 

P mg.kg-1 06.11 

K mg.kg-1 805.11 

 مفصورت التربة
Soil fraction 

 Clay g.kg-1 851.11الطين 

 Silt g.kg-1 551.11الغرين 

 Sand g.kg-1 811.11الرمل 

 Silty loamمزيجية غرينية  Soil textureنسجة التربة 

 

 ياليا: العوامل المدروسة: استكدمت العوامل والمستويات التالية في الدراسة:

وحسأم المعأام ت بعأد  80/2/8100العامل اةول: الكبريت الذي ضاي  قبل ش ر مأن الزراعأة ضي بتأاريخ 

 0111للمروز ضاي  بمستويين همأا صأفر و الحقل الو مروز اذ كلط جيداع مب التربة في اليلم العلويتقسيم 

 ( يبين مواصفات الكبريت الزراعي المستكدم في الدراسة. 8والجدول ) 0-كغم.هكتار
 العامل الياني: ويتامن هذا العامل المعام ت التالية:

 المقارنة )بدون إاافة ضي سماد( -0

مكلفات الدواجن: تم الحصول علو سماد مكلفات الدواجن المتحللة من حقول الأدواجن التابعأة لقسأم  سماد -8

 81و  01والغابات/جامعأأأة الموصأأأل، ضاأأأي  هأأأذا السأأأماد بمسأأأتويين ) اليأأأروة الحيوانيأأأة/ كليأأأة الزراعأأأة

%( 8.2المكلفات )، علو ضساز نسبة النتروجين في 0-كغم نتروجين.دونم 061-11طن/هكتار( والتي تعادل 

ضاي  السأماد للتربأة قبأل  ( يواح بعس الصفات الكيميائية لسماد مكلفات الدواجن.8بعد تحليل ا والجدول )
 الزراعة وتمت تغطية السماد العاوي بطبقة من التربة قبل عملية الري لمنب انجراف ا.

لمنشث ومصرح باسأتكدامه فأي : وهو سماد عاوي )مكلفات دواجن مصنعة( ايطالي اItalipollinaسماد  -3
الزراعأة العاأوية وفقأا لقأانون ارتحأاد اةوربأأي حيأم تأم إاأافته للتربأة قبأأل ضسأبوع مأن الزراعأة وكلأط مأأب 

 .0-طن.هكتار 8و 0التربة وضاي  بمستويين هما 

: وهأأو سأأماد عاأأوي مصأأنب )بشأأكل سأأائل( يحتأأوي علأأو المكونأأات HumiStarالمسأأتكلا العاأأوي  -6
 -التالية:

Total Humic Extract             10% 
Humic acid                           20% 
Fulvic acia                              3% 
K2O                                        5% 
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 . H2و H1( ويرمز ل ما 0-مل.لتر 5و 8.5ضاي  رشا علو اةورام بمستويين )

% 83.5% نتأأروجين عاأأوي و2: يحتأأوي هأأذا السأأماد علأأو Nutrigreen ADالمسأأتكلا العاأأوي  -5

حامس ضميني(، ومن مميزات هأذا السأماد ضنأه  03مادة عاوية وضحماس ضمينية ) %33.6كاربون عاوي و
يساعد النبات علو امتصاا العناصأر الغذائيأة مأن التربأة ويعمأل كمأادة مكلبيأة ل أا ويزيأد مأن سأرعة تكمأر 

يقلل من تراكم اةم ح فأي التربأة، وضاأي  هأذا السأماد رشأا علأو اةورام بمسأتوين همأا اةسمدة العاوية و

 .0-مل.لتر 5و 8.5
 

مواصأفات الكبريأت الزراعأي وبعأس الكصأائا الكيميائيأة لمكلفأات الأدواجن المسأتكدمان فأي  (8الجدول )
 الدراسة

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

manure used 

 (8115من الحمداني،  مثكوذالكبريت الزراعي )
Sulfur Agriculture 

 مكلفات الدواجن
Poultry manures 

 Propertyالصفة  Valueالقيمة  Propertyالصفة 
 القيم

Value 

 (040التوصيل الك ربائي )
Electrical conductivity dS.m-

1 
1.66 

 (040الك ربائي )التوصيل 
Electrical conductivity dS.m-1 

0.43 

pH (040) 3.1 pH (040) 4.82 

 Total nitrogen % 8.2النيتروجين الكلي  Sulfur g.kg-1 351الكبريت 

 Total phosphate % 0.05الفسفور الكلي  Gypsum g.kg-1 1.134الجبز 

 Total potassium % 0.43البوتاسيوم الكلي  صفر Calcate g.kg-1الكلز 

 Organic carbon 62.66الكاربون العاوي  Calcium mg.kg-1 46الكالسيوم 

 Organic matter % 23.50المادة العاوية  Clay g.kg-1 05الطين 

 الكاربون الكلي
total carbon g.kg-1 

0.8 C:N 0140 

   Hydrocarbon 1.14ال يدروكاربون 

 

( رشأا علأو اةورام AD Nutrigreenو HumiStarالعاأوية السأابقة الأذكر )تم إاافة هأذ  المستكلصأات 

لتأر( وضاأي  محلأول الغسأيل )الزاهأي( 5في الصباح الباكر حتو البلل الكامل باستعمال مرشأة يدويأة سأعة )

يوما من البزوغ مب مراعاة تجنم الرش في ضينام هبأوم الريأاح، بعأد ضن ضجريأت عمليأة  41كماد  ناشر  بعد 
ي للحقأل قبأل يأوم واحأد مأن عمليأة الأرش مأن ضجأل زيأادة كفأامة النبأات فأي امتصأاا المأادة المرشوشأة السق

  .(0323)الصحا ، 
رابعأأا: عمليأأات الكدمأأة: اشأأتملت عمليأأات كدمأأة المحصأأول فأأي الحقأأل علأأو عأأدة عمليأأات زراعيأأة وطبقأأث 

حأدات التجريبيأة من أا الأري وعلأو جميأب الو (،0323للتوصيات المتبعة في زراعة اليأوم )مطلأوم وآكأرون،
 وحسم حاجة النباتات وضجرام عمليات العزم والتعشيم والترقيب ولجميب المعام ت بصورة متشاب ة.

 كامسا: الصفات المدروسة 

(: تم قياز نسبة الكلوروفيأل فأي اةورام حقليأا قبأل مرحلأة SPADالكلوروفيل الكلي في اةورام )وحدة  -ض 

 Chlorophyll meter model spadبواسأأطة ج أأاز يأأدوي حقلأأي ) 00/3/8108تكأأوين الفصأأوا فأأي 

حيأأم ضكأذت القأأرامة لكأل عشأر عينأأات بصأورة عشأأوائية  اليابانيأة، Minoltaالمج أز مأن قبأأل شأركة  (502
 وضستكر  المعدل.

يومأا بعأد الزراعأة وذلأ  بعأد  888ضي بعأد  8108/ 83/6الحاصل ومكوناته: تم حصأاد النباتأات بتأاريخ  -م

% من النباتات المزروعة في الحقل ومن هأذ  الع مأات اصأفرار اةورام 51ت ور ع مات الناج لحوالي 
ولجميأب المكأررات وبعأدها وانحنائ ا وليونة السام، حيم تم حسام النباتات المحصودة في كل وحدة تجريبيأة 
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 ة من كأل وحأدة تجريبيأة وربطأت بشأكلوضكذت عشر نباتات عشوائي تم حصاد النباتات يدويا باستكدام الكر ،

  يم تم حسام: حزم وبعدها غسلت الجذور بالمام

 عدد النباتات المحصودة: تم حسام جميب النباتات المحصودة لكل وحدة تجريبية عند الحصاد. .0

ا )غأأم(: بقسأأمة وزن الأأرضز الواحأأد علأأو عأأدد فصوصأأه ولعشأأر نباتأأات ضكأأذت متوسأأط وزن الفأأ .8

 بصورة عشوائية وضكذ المتوسط.

عدد الفصوا بالرضز: حسم عدد الفصوا بأالرضز الواحأد لعشأر نباتأات ضكأذت بصأورة عشأوائية  .3

 وضستكر  معدل ا.

 وز متوسأأأط وزن الأأأرضز )غأأأأم(: وذلأأأ  بقسأأأأمة وزن ر وز الوحأأأدة التجريبيأأأة علأأأأو عأأأدد الأأأأر .6

 المحصودة.

الحاصأل الكلأأي للأأر وز )طأأن /هكتأأار(: وزن الحاصأأل الكلأي للأأر وز لكأأل وحأأدة تجريبيأأة يأأم تأأم  .5

 تحويله إلو )طن /هكتار( وحسم علو ضساز:

 الحاصل الكلي للر وز =
 وزن ر وز الوحدة التجريبية )غم(

 8م 01111× 
 (8مساحة الوحدة التجريبية )م

الحاصأأل البأأايولوجي )طأأن /هكتأأار(: تأأم حسأأام الحاصأأل البأأايولوجي ضي النبأأات ككأأل علأأو ضسأأاز  .4

 ال كتار وفم معادلة الحاصل الكلي للوحدة التجريبية 

 الحاصل البايولوجي =
 حاصل الوحدة التجريبية )كغم(

 8م 01111× 
 (8مساحة الوحدة التجريبية )م

 سادسا: التحليل اإلحصائي:

حللت النتائج إحصائيا حسم تصميم القطاعات العشأوائية الكاملأة اأمن التجأارم العامليأة باسأتعمال الحاسأم 

، وقورنأأت المتوسأأطات باسأأتكدام اكتبأأار دنكأأن متعأأدد الحأأدود وعنأأد مسأأتوى SAS V9ارلكترونأأي برنأأامج 

 (.Anonymous، 0334% )5احتمال 
 النتائج والمناقشة

( إلأو ضن إاأافة الكبريأت 3(: تشير النتائج المواحة فأي الجأدول )SPADوى اةورام من الكلوروفيل )محت

( ضدت إلأو زيأأادة معنويأة فأي محتأوى اةورام مأأن الكلوروفيأل إذ بلغأت نسأأبة 0-كغم.هكتأار 0111وبمقأدار )

ت فأي كفأس درجأة تفاعأل %( مقارنة بمعاملة المقارنة وقد يعود السبم في ذل  إلو دور الكبريأ6.3الزيادة )
التربة وزيادة تركيز النتروجين الجاهز في ا وبالتالي زيادة تركيز هذا العنصر فأي اةورام واشأتراكه المباشأر 

الداكلأة فأي تركيأم هأذ  الصأبغة  Porphyrinsفي بنام صبغة الكلوروفيأل باعتبأار  ضحأد مكونأات مجأاميب الأـ

ة تركيأز الكبريأت فأي اةورام ودور  غيأر المباشأر فأي ( إاأافة إلأو زيأاد0323والصحا ،  0325)محمد، 

وحسأأن  0325بنأام هأذ  الصأبغة مأن كأأ ل ارشأترا  فأي عمليأات اةكسأدة واركتأأزال ونقأل الطاقأة )محمأد، 

( فأي حأين ضدت 8111( والدوري )8112( وهذ  النتائج تتفم مب ماذكر  كل من الزيباري )0331وآكرون، 
فأأة إلأأو زيأأادة معنويأأة مقارنأأة بمعاملأأة المقارنأأة فقأأد تفوقأأت معاملأأة مكلفأأات إاأأافة اةسأأمدة العاأأوية المكتل

وعأن معاملأة التسأميد  %( مقارنأة بمعاملأة المقارنأة.08الدواجن معنويا فأي هأذ  الصأفة وبنسأبة زيأادة بلغأت )

( بنسأأبتي زيأأادة Nutrigreen ADو Humistar%( وعأأن معأأاملتي الأرش بأأـ )6.5) Italpollinaل بسأماد ا

%( علو التوالي، وقد يعود السأبم فأي زيأادة محتأوى اةورام مأن الكلوروفيأل إلأو دور مكلفأات 1.8و 5.2)

( والتأي ضدت إلأو زيأادة النتأروجين فأي 8)الجأدول  ومن أا النتأروجين الدواجن وما تحتويه من عناصأر غذائيأة
حصأأل عليأأه  ب مأأاالنبأأات الأأذي يعمأأل كأأدور مباشأأر فأأي بنأأام صأأبغة الكلوروفيأأل. وهأأذ  النتأأائج تتماشأأو مأأ

 ( لنبات البصل.8100( لنبات اليوم و)حمود، 8100)الحرباوي، 
وتبين ضياا ضن إاافة المستويات المكتلفة من اةسأمدة العاأوية ضدت إلأو زيأادة معنويأة فأي محتأوى اةورام 

يأا فأي معنو 0-هكتأار  طأن. 81من الكلوروفيل مقارنة بمعاملة المقارنة حيم تفوقت مكلفات الدواجن وبمقأدار

( وقد يعود 53.81%( مقارنة بمعاملة المقارنة التي ضعطت ضقل قيمة ل ذ  الصفة )05.33هذ  الصفة وبنسبة )
السبم في ذل  إلو دور المكلفات وكما ذكر في ضع  . وتشير النتائج ضياا ضن التداكل بين الكبريت واةنأواع 

و زيأأأادة معنويأأأة فأأأي محتأأأوى اةورام مأأأن والمسأأتويات المكتلفأأأة مأأأن اةسأأأمدة العاأأأوية الماأأأافة ضدى إلأأأ

( مأن الكبريأت مأب المسأتوى 0-كغم.هكتأار 0111الكلوروفيل مقارنة بمعاملأة المقارنأة فقأد ضعطأت المعاملأة )

( مقارنأة بمعاملأأة SPAD 11.03( مأن مكلفأات الأدواجن ضعلأو قيمأه ل أذ  الصأفة )0-طن.هكتأار 81اليأاني )

عأود السأأبم فأي ذلأأ  إلأو الأدور المشأأتر  للكبريأت ومكلفأأات ( وقأد يSPAD 52.11المقارنأة التأي ضعطأأت )
 الدواجن في زيادة محتوى اةورام من الكلوروفيل وكما ذكر سابقا.
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كأ ل  (SPAD(: تثيير الكبريت وبعس اةسمدة العاأوية فأي محتأوى اةورام مأن الكلوروفيأل )3الجدول )

 8108-8100موسم النمو 
Table (3): Effect of sulfur and some manures on chlorophyll leaf contents (SPAD) 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادية
Fertilizer 
treatment 

 مستويات اراافة
Levels added 

 مستويات الكبريت
Levels sulfur kg.ha-1 

متوسطات 
مستويات 

 اراافة
Means levels 

added 

متوسطات ضنواع 
 اةسمدة
Means 
fertilizer 

kinds 
1 0111 

 Control  52.11 f 53.11 e f 53.81 g 53.81 cبدون إاافة 

مكلفات الدواجن 
Poultry manure 

 b-f 44.11 a-c 46.32 b 48.11 0-طن.هكتار 01
44.33 a 

 a b 11.03 a 42.82 a 44.63 0-طن.هكتار 81

Italpollina 
 f 45.41 a-d 48.32 d e 53.01 0-طن.هكتار 0

43.63 b 
 c-f 41.63 a b 46.62 b 40.53 0-طن.هكتار 8

Humistar 
 e f 43.63 b-f 40.14 e f 41.01 0-مل.لتر 8.5

48.44 b 
 b-f 46.83 b-e 43.54 b c 48.31 0-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 d-f 41.63 e f 41.15 f 40.11 0-مل.لتر 8.5

40.24 b 
 c-f 46.63 b-e 48.32 c d 40.53 0-مل.لتر 5

 متوسطات الكبريت
Means sulfur 

 40.54 b 46.40 a   

 ٪.5حتمال ام وجود فروقات معنوية عند مستوى * اةحر  المتشاب ة امن نفز العمود تعني عد

 

 صفات الحاصل:

 0111( الأو ضن إاأافة الكبريأت وبمقأدار )6المواأحة فأي الجأدول )عدد النباتات المحصأودة: تشأير النتأائج 

%( 01.6( ضدت إلو زيادة معنوية في عدد النباتات المحصودة لنبات اليوم وبنسبة زيأادة بلغأت )0-كغم.هكتار
مقارنة بمعاملة المقارنة وقد يعود السبم في ذل  الو ضن إاافة الكبريت ضدت إلو كفأس درجأة تفاعأل التربأة 

ة جاهزية الكيير مأن العناصأر الغذائيأة فأي التربأة وفأي اةورام وزيادت أا فأي الفصأوا وبالتأالي زيأادة وزياد

وهذ   النمو الكاري والجذري مما جعل زيادة في نمو النبات الذي ضعطو زيادة في عدد النباتات المحصودة،

معنويأة فأي حاصأل النبأات  ( فقأد ضشأار إلأو حصأول زيأادة8115حصل عليأه العبيأدي ) النتائج تتماشو مب ما

( من الكبريت. بينما ضدت إاافة ضنواع مكتلفة من 0-كغم.هكتار 8111الواحد لنبات الفاصوليا عند المستوى )
اةسمدة العاوية المكتلفة إلو زيادة عدد النباتات المحصودة مقارنة بمعاملة المقارنة ولكن ا لم تصل إلأو حأد 

%( مقارنأأة بمعاملأأة 04.4لأأدواجن حيأأم تفوقأأت معنويأأا وبنسأأبة زيأأادة )المعنويأأة باسأأتينام معاملأأة مكلفأأات ا
المقارنة، وقد يعود السبم في ذل  إلأو إاأافة مكلفأات الأدواجن ودورهأا فأي تحسأين صأفات التربأة الفيزيائيأة 

 ( ومن ا النتروجين في التربة وزيادة تركيأز  فأي8101والكيميائية وزيادة جاهزية العناصر الغذائية )الناصر، 

والبيأأأاتي،  Letey ،8111و Pangالنبأأأات ممأأأا ضنعكأأأز ايجابيأأأا علأأأو الفعاليأأأات الحيويأأأة المكتلفأأأة للنبأأأات )

(.فأأي حأأين ضن إاأأافة المسأأتويات المكتلفأأة مأأن اةسأأمدة العاأأوية الماأأافة ضدت إلأأو زيأأادة فأأي عأأدد 8113
وكأأان للتأأداكل بأأين  ويأأة.النباتأات المحصأأودة مقارنأأة بمعاملأأة المقارنأأة ولكأن هأأذ  الزيأأادة لأأم تصأأل حأد المعن

الكبريأت واةنأأواع المكتلفأأة مأن اةسأأمدة العاأأوية الماأأافة تأثييرا معنويأأا فأأي عأدد النباتأأات المحصأأودة فقأأد 

( مأن مكلفأات الأدواجن 0-طن.هكتأار 81( من الكبريأت مأب المسأتوى )0-كغم.هكتار 0111ضعطو التركيز )

%( وهأذ  36.3عاملأة المقارنأة بنسأبة زيأادة بلغأت )( والتي اكتلفأت معنويأا عأن م54ضعلو قيمة ل ذ  الصفة )
وقد يعزى السبم في ذل  إلأو الأدور المشأتر  لكأل  المعاملة لم تكتل  معنويا مب ضغلم المعام ت الماافة،

 من الكبريت ومكلفات الدواجن في زيادة عدد النباتات المحصودة وكما ذكر عند تفسير كل عامل علو حدا.

( 0-كغم.هكتأار 0111( ضن إاأافة الكبريأت بمعأدل )5تواح النتائج في الجدول )متوسط وزن الفا )غم(: 
ضدت إلو زيادة في متوسط وزن الفا ولكن هذ  الزيادة لم تكن معنوية مقارنة بمعاملة المقارنة، ويتبأين ضياأا 

ا مقارنأة ضن التسميد بإاافة ضنواع مكتلفة من اةسمدة العاوية ضدت إلو زيادة معنويأة فأي متوسأط وزن الفأ

التأي ضعطأت زيأادة ولكن أا غيأر Nutrigreen AD و Humistar ببمعاملة المقارنة )باسأتينام معأاملتي الأرش 

%( مقارنأأة بمعاملأأأة 36.21معنويأأة( حيأأم تفوقأأت معاملأأة مكلفأأات الأأأدواجن معنويأأا وبنسأأبة زيأأادة بلغأأت )
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( حيأأم ضشأأاروا ضن 8113) Suthar( و8100حصأأل عليأأه الحربأأاوي ) المقارنأأة، وهأأذ  النتأأائج تتفأأم مأأب مأأا
الزيادة في متوسط وزن الفا ربما ترجب للدور اريجابي للمكلفات العاوية في زيادة النمو الكاأري وذلأ  

رحتوائه علو العناصر الغذائية الارورية في عمليات التمييل الغذائي والتي انعكست في زيأادة تجمأب المأواد 

لنباتات المسمدة بالمكلفات العاأوية وبالتأالي زيأادة وزن الفأا. الغذائية المصنعة في الفصوا الناتجة من ا

فأأي حأأين ضدت إاأأافة المسأأتويات واةنأأواع المكتلفأأة مأأن اةسأأمدة العاأأوية الماأأافة إلأأو زيأأادة معنويأأة فأأي 

( 0-طن.هكتأار81متوسط وزن الفا مقارنة بمعاملة المقارنة حيم تفوقت معاملة مكلفات الدواجن وبمقأدار )

 %(. 32.81معاملة المقارنة وبنسبة زيادة بلغت )معنويا علو 
 

( تثيير الكبريت وبعأس اةسأمدة العاأوية فأي عأدد النباتأات المحصأودة لنبأات اليأوم كأ ل موسأم 6الجدول )

  8108-8100النمو 
Table (4) Effect of sulfur and some manures on harvested garlic during growth 

season 2011-2012 

 م ت السماديةالمعا
Fertilizer treatment 

 مستويات اراافة
Levels added 

 مستويات الكبريت
Levels sulfur kg.ha-1 

متوسطات 
 مستويات اراافة
Means levels 

added 

متوسطات ضنواع 
 اةسمدة
Means 

fertilizer kinds 1 0111 

 Control  60.41 b 65.33 a b 63.51 a 63.51 bبدون إاافة 

مكلفات الدواجن 
Poultry manure 

 a b 55.11 a b 51.44 a 64.33 0-طن.هكتار 01
51.16 a 

 a b 54.11 a 51.23 a 65.41 0-طن.هكتار 81

Italpollina 
 a b 62.11 a b 65.33 a 68.41 0-طن.هكتار 0

61.33 a b 
 a b 53.11 a b 51.44 a 62.33 0-طن.هكتار 8

Humistar 
 a b 51.11 a b 62.11 a 64.11 0-مل.لتر 8.5

62.15 a b 
 a b 51.41 a b 63.51 a 62.33 0-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 a b 62.41 a b 61.23 a 61.11 0-مل.لتر 8.5

62.33 a b 
 a b 51.11 a b 62.23 a 61.41 0-مل.لتر 5

 متوسطات الكبريت
Means sulfur 

 65.34 b 51.16 a   

 ٪. 5حتمال ام وجود فروقات معنوية عند مستوى امن نفز العمود تعني عد * اةحر  المتشاب ة

 
تثيير الكبريت وبعس اةسمدة العاوية فأي متوسأط وزن الفأا )غأم( لنبأات اليأوم كأ ل موسأم  (5الجدول )

 8108-8100النمو 
Table (5) Effect of sulfur and some manures on mean weight of garlic glove during 

growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادية
Fertilizer treatment 

 مستويات اراافة
Levels added 

 مستويات الكبريت
Levels sulfur kg.ha-1 

متوسطات 
 مستويات اراافة
Means levels 

added 

نواع متوسطات ض
 اةسمدة
Means 

fertilizer 
kinds 

1 0111 

 Control  8.63 f 3.14 b-f 3.3 i 3.3 cبدون إاافة 

مكلفات الدواجن 
Poultry manure 

 a-d 5.84 a b 5.03 b 5.11 0-طن.هكتار 01
5.84 a 

 a 5.04 a-c 5.33 a 5.43 0-طن.هكتار 81

Italpollina 
 a-e 6.14 a-e 6.53 c 6.63 0-طن.هكتار 0

6.83 b 
 b-f 6.84 a-e 3.33 d 3.13 0-طن.هكتار 8

Humistar 
 e f 3.61 e f 3.33 h 3.84 0-مل.لتر 8.5

3.52 b c 
 b-f 3.31 b-f 3.23 f 3.14 0-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 c-f 3.53 d-f 3.52 g 3.43 0-مل.لتر 8.5

3.15 b c 
 b-f 3.34 b-f 3.33 e 3.31 0-مل.لتر 5

 متوسطات الكبريت
Means sulfur 

 3.31 a 6.88 a   

 ٪. 5حتمال ام وجود فروقات معنوية عند مستوى * اةحر  المتشاب ة امن نفز العمود تعني عد
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ويتبين ضياا ضن للتداكل بأين الكبريأت واةنأواع المكتلفأة مأن اةسأمدة العاأوية تأثييرا معنويأا فأي هأذ  الصأفة 

بدون إاأافة الكبريأت ضعلأو  0-هكتار طن.81مقارنة بمعاملة المقارنة حيم ضعطت مكلفات الدواجن وبمقدار 

%( وربما يعود السبم إلو دور مكلفات الدواجن في زيادة هذ  الصفة وكمأا ذكأر 030.42نسبة زيادة بلغت )
 سابقا.

 0111ضاأأأافة الكبريأأأت وبمقأأأدار )( ضن 4عأأدد الفصأأأوا بأأأالرضز: تبأأأين النتأأأائج المواأأأحة فأأأي الجأأأدول )

%( 5.84( ضدت إلو زيادة معنوية في عدد الفصوا بالرضز لنبأات اليأوم وبنسأبة زيأادة بلغأت )0-كغم.هكتار
مقارنأأة بمعاملأأة المقارنأأة وقأأد يعأأود السأأبم فأأي ذلأأ  إلأأو دور الكبريأأت فأأي جاهزيأأة العناصأأر الغذائيأأة فأأي 

( وبالتأالي زيأادة عأدد الفصأوا بأالرضز وهأذا 5جأدول الفصوا التي ضدت إلو زيأادة متوسأط وزن الفا)ال

( Farooqui ،8113و Raina ،8112و Jaggiو 8116يتماشأأو مأأب ماحصأأل عليأأه كأأل مأأن )المحمأأداوي، 
الأذين ضشأاروا إلأو حصأول زيأادة معنويأة فأي عأأدد الفصأوا بأالرضز عنأد ضلتسأميد بالكبريأت مقارنأة بمعاملأأة 

بإاافة ضنواع مكتلفأة مأن اةسأمدة العاأوية ضدت إلأو زيأادة معنويأة  وي حت من الجدول ضن التسميد المقارنة،

( حيأأم تفوقأأت Humistarفأأي عأأدد الفصأأوا بأأالرضز مقارنأأة بمعاملأأة المقارنأأة )باسأأتينام معاملأأة الأأرش بأأـ

%( مقارنأة بمعاملأة المقارنأة وقأد يعأود السأبم فأي 4.12معاملة مكلفات الدواجن معنويا وبنسبة زيادة بلغت )
ور المكلفات العاوية في زيادة نواتج عملية التمييل الغذائي كنتيجة للدوراريجابي للسماد العاوي ذل  الو د

( والحربأأاوي Suthar) ،8113( والنتأائج تتفأأم مأأب ماحصأأل عليأأه 8111فأي زيأأادة النمأأو الكاأأري )حسأأن،

ين ضن التسأميد ( اللذان وجدا زيادة في عدد الفصوا بالرضز عند إاأافة المكلفأات العاأوية، فأي حأ8100)
معنويا في زيادة عدد الفصأوا بأالرضز حيأم  تثييرابإاافة مستويات وضنواع مكتلفة من اةسمدة العاوية له 

( مأن مكلفأات الأدواجن معنويأا مقارنأة بمعاملأة المقارنأة وبنسأبة زيأادة بلغأت 0-طن.هكتار81تفوم المستوى )

(1.54 .)% 
 

العاأوية فأي عأدد الفصأوا بأالرضز الواحأد لنبأات اليأوم كأ ل ( تثيير الكبريأت وبعأس اةسأمدة 4الجدول )

 8108-8100موسم النمو 
Table (6) Effect of sulfur and some manures on mean weight of garlic glove per 

head during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادية 
Fertilizer 

treatment 

 مستويات اراافة
Levels added 

 مستويات الكبريت
Levels sulfur kg.ha-1 

متوسطات 
مستويات 
 اراافة

Means levels 
added 

متوسطات ضنواع 
 اةسمدة
Means 

fertilizer 
kinds 

1 0111 

 Control  00.21c-e 08.53 a-c 08.04 d 08.04 bبدون إاافة 

مكلفات الدواجن 
Poultry manure 

 a-c 08.21 a b 08.13 b 08.41 0-طن.هكتار 01
08.31 a 

 a 03.11 a 03.12 a 03.01 0-طن.هكتار 81

Italpollina 
 f 08.63 a-d 00.43 g 01.23 0-طن.هكتار 0

00.42 c 
 d-f 08 b-e 00.13 f 00.61 0-طن.هكتار 8

Humistar 
 a-d 08.23 a b 08.54 c 08.31 0-مل.لتر 8.5

08.38 b 
 a-d 08b-e 08.12 e 08.01 0-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 f 00.61 d-f 00.13 h 01.41 0-مل.لتر 8.5

00.32 c 
 e f 08.33 a-d 00.13 f 00.03 0-مل.لتر 5

 متوسطات الكبريت
Means sulfur 

 00.11 b 08.33 a   

 ٪5حتمال ام وجود فروقات معنوية عند مستوى * اةحر  المتشاب ة امن نفز العمود تعني عد

 

التأداكل بأأين الكبريأأت واةنأأواع المكتلفأأة مأأن اةسأأمدة العاأوية الماأأافة الأأو زيأأادة معنويأأة فأأي عأأدد وضدى 

( 0-طن.هكتأار81( من الكبريت مب المستوى )0-كغم.هكتار0111الفصوا بالرضز حيم ضعطو المستوى )

معاملأأة ( والتأي تفوقأت معنويأأا عأن فأأا/رضز 03.11مأن مكلفأات الأأدواجن ضعلأو قيمأة ل أأذ  الصأفة بلغأت )

%( وقد يعأزى السأبم إلأو الأدور المشأتر  لكأل مأن الكبريأت والمكلفأات 01.14المقارنة بنسبة زيادة بلغت )
 كما مرة ذكر  سابقا عند تفسير تثيير كل عامل علو حدا.
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( 0-كغم.هكتأار 0111( الأو ضن ضاأافة الكبريأت وبمقأدار )1متوسط وزن الرضز )غم(: تشير نتائج الجأدول )
ة معنويأأة فأأي زيأأادة متوسأأط وزن رضز اليأأأوم مقارنأأة بمعاملأأة المقارنأأة وبنسأأبة زيأأادة بلغأأأت ضدت إلأأو زيأأاد

%( وقأد يعأأود السأأبم الأأو دور الكبريأت فأأي زيأأادة جاهزيأأة العناصأر الغذائيأأة فأأي التربأأة واةورام 00.51)
ه وبالتأأالي زيأأادة النمأأو الكاأأري الأأذي ضعطأأو ضعلأأو وزن للأأرضز الواحأأد وهأأذا يتفأأم مأأب مأأا حصأألت عليأأ

ضنأواع مكتلفأة مأن اةسأمدة العاأوية ضدى إلأو زيأادة  بإاأافة(. ويتبأين ضياأا ضن التسأميد 8116)المحمداوي، 

التأي ضعطأت زيأادة  Nutrigreen ADو Humistarمعنوية في متوسط وزن الرضز )باستينام معاملتي الرش 

%( مقارنأة 11.03ادة بلغأت )ولكن ا لم تكن معنوية( حيم تفوقت معاملة مكلفأات الأدواجن معنويأا وبنسأبة زيأ

( الأذين ضكأدوا 8100( والحرباوي )8114بمعاملة المقارنة وهذ  النتائج تتفم مب ماحصل عليه عاتي وشذى )
علو ضن إاافة المادة العاوية ل ا ضهمية في تج يز العناصر الغذائيأة وتقليأل الفقأد عأن طريأم الغسأل والأري 

وتعمل علو تحسين كأواا التربأة الفيزيائيأة والكيميائيأة وتسأ يل وذل  رحتفات ا بالرطوبة في محيط الجذور 

حركة ونمو وتطور الجذور في التربة فا  عن دور العناصأر الغذائيأة الكبأرى والصأغرى الناتجأة مأن تحلأل 

المادة العاوية في التربة وحصول النبات علو جميأب حاجتأه مأن العناصأر الغذائيأة ممأا ضدى إلأو رفأب كفأامة 

كيم الاوئي ومن يم زيادة كمية الكاربوهيدرات المصنعة وانتقال ا من ضماكن تصأنيع ا إلأو مواقأب عملية التر

فأأي حأأين ضدت إاأأافة مسأأتويات  كزن أا فأأي اةبصأأال وبالتأأالي سأأو  تأأ دي إلأأو زيأأادة وزن الأأرضز الواحأأد.

املأة المقارنأة حيأم وضنواع مكتلفة من اةسمدة العاوية الو زيادة معنوية فأي وزن الأرضز الواحأد مقارنأة بمع

%( مقارنأأة بمعاملأأة 26( بنسأأبة زيأأادة قأأدرها )0-طن.هكتأأار81ت معاملأأة مكلفأأات الأأدواجن وبمقأأدار )قأأتفو
 المقارنة.

 

تثيير الكبريت وبعس اةسمدة العاوية في متوسط وزن الأرضز )غأم( لنبأات اليأوم كأ ل موسأم  (1الجدول )

 8108-8100النمو 
Table (7) Effect of sulfur and some manures on mean weight of garlic head per 

plant during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادية
Fertilizer 

treatment 

 مستويات اراافة
Levels added 

 مستويات الكبريت
Levels sulfur kg.ha-1 

متوسطات 

مستويات 
 اراافة

Means levels 
added 

متوسطات ضنواع 

 اةسمدة
Means 

fertilizer 
kinds 

1 0111 

 Control  83.31 g 61.31 d-g 32.43 i 32.43 cبدون إاافة 

مكلفات الدواجن 
Poultry manure 

 a-d 42.81 a b 45.21 b 43.33 0-طن.هكتار 01
42.65 a 

 a 41.13 a-c 10.01 a 16.61 0-طن.هكتار 81

Italpollina 
 d-g 41.01 a-e 56.82 c 62.61 0-طن.هكتار 0

51.21 b 
 63.81e-g 50.61 b-f 61.33 d 0-طن.هكتار 8

Humistar 
 f g 65.01 d-g 68.28 g 61.61 0-مل.لتر 8.5

66.23b  c 
 d-g 61.33 d-g 64.34 f 64.41 0-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 f g 61.41 f g 33.21 h 33.11 0-مل.لتر 8.5

63.80b  c 
 63.41e-g 63.41 c-f 64.43 f 0-مل.لتر 5

 متوسطات الكبريت
Means sulfur 

 61.48 b 53.03 a   

 ٪. 5حتمال ام وجود فروقات معنوية عند مستوى * اةحر  المتشاب ة امن نفز العمود تعني عد

 

وتبأين النتأائج ضن للتأداكل بأين الكبريأأت والمسأتويات واةنأواع المكتلفأة مأأن اةسأمدة العاأوية الماأافة تأأثيير 

 81معنويأا فأي زيأادة وزن الأرضز مقارنأة بمعاملأة المقارنأأة حيأم ضعطأت معاملأة مكلفأات الأدواجن وبمقأأدار )

ارنة بمعاملة المقارنة ويعأود السأبم ( من دون إاافة الكبريت ضعلو زيادة معنوية ل ذ  الصفة مق0-طن.هكتار
 الو دور المكلفات العاوية كما ذكر في ضع  . 

( ضن إاأافة الكبريأت وبمقأدار 2الحاصل الكلي للر وز )طن /هكتار(: تبأين النتأائج المواأحة فأي الجأدول )

( ضدت إلو زيادة معنوية في الحاصل الكلي لر وز نبات اليأوم مقارنأة بمعاملأة المقارنأة 0-كغم.هكتار0111)

إلأو دور الكبريأأت فأأي زيأأادة %( مقارنأأة بمعاملأة المقارنأأة وقأأد يرجأأب السأبم فأأي ذلأأ  81.15بنسأبة زيأأادة )
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جاهزية العناصر الغذائيأة مأن كأ ل كفأس درجأة تفاعأل التربأة حيأم ازدادت جاهزيأة العناصأر الغذائيأة فأي 
التربة والذي ضمتص ا النبات وضزداد تركيزها في اةورام يم نقلت إلأو الفصأوا والأذي ضدى الأو زيأادة عأدد 

و زيادة الحاصل الكلي للر وز وهذا يتفم مأب ماحصأل الفصوا بالرضز ووزن الرضز والذي بدور  ضدى إل

( الأأذين ضشأأاروا فأأي دراسأأت م الأأو زيأأادة فأأي حاصأأل Farooqui ،8113و Raina ،8112و  Jaggiعليأأه )
الأر وز لنبأأات اليأأوم عنأأد إاأأافة الكبريأت إلأأو التربأأة، ويتبأأين ضياأأا ضن التسأميد بإاأأافة ضنأأواع مكتلفأأة مأأن 

 معنويا في زيادة الحاصل الكلي للر وز مقارنة بمعاملة المقارنة. اةسمدة العاوية كان له تثييرا

التي ضعطت زيادة ولكن ا غير معنوية حيأم تفوقأت معاملأة مكلفأات  Nutrigreen ADباستينام معاملة الرش 

 El-Mansi%( مقارنة بمعاملة المقارنة وهذ  النتائج تتفم مأب مأا وجأد  002.3الدواجن وبنسبة زيادة بلغت )

( وقد يعود السبم في ذل  إلو الدور اريجابي للمكلفأات العاأوية فأي 8100( والحرباوي )8116ون )وآكر
فأي حأين ضن  زيادة متوسط وزن الفا وعدد الفصوا بالرضز الذي ضدى إلو زيادة الحاصل الكلي للر وز.

لحاصل الكلأي للأر وز إاافة المستويات واةنواع المكتلفة من اةسمدة العاوية ضدت إلو زيادة معنوية في ا

وبنسأبة زيأادة قأدرها 0-طن.هكتأار 81مقارنة بمعاملة المقارنة حيم تفوقت معاملأة مكلفأات الأدواجن وبمقأدار 

%( مقارنة بمعاملة المقارنة وقد يعود السبم في ذلأ  الأو تأثيير مكلفأات الأدواجن وكمأا ذكأر اعأ  . 086.5)

اصأل الكلأأي للأأر وز نتيجأأة للتأأداكل بأأين الكبريأأت ( حصأأول زيأأادة معنويأأة فأأي الح2وي حأت مأأن الجأأدول )
واةنواع والمستويات المكتلفة من اةسمدة العاوية الماأافة مقارنأة بمعاملأة المقارنأة حيأم ضعطأو المسأتوى 

( مأأن مكلفأأات الأأدواجن ضعلأأو زيأأادة 0-طن.هكتأأار 81( مأأن الكبريأأت مأأب المسأأتوى )0-كغم.هكتأأار 0111)

عاملأة المقارنأأة وربمأا قأد يعأأود السأبم فأأي ذلأ  وكمأا ذكأأر سأابقا للأأدور %( مقارنأأة بم881.5معنويأة بلغأت )
 المشتر  للكبريت والمكلفات معا.

 

 ي للأر وز )طن/هكتأار( لنبأات اليأومتثيير الكبريت وبعس اةسأمدة العاأوية فأي الحاصأل الكلأ (2الجدول )

 8108- 8100ك ل موسم النمو 
Table (8) Effect of sulfur and some manures on total yield of garlic heads (Ton/Hr) 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادية
Fertilizer 

treatment 

 مستويات اراافة
Levels added 

 مستويات الكبريت
Levels sulfur kg.ha-1 

متوسطات 

مستويات 
 اراافة

Means levels 
added 

متوسطات ضنواع 

 اةسمدة
Means 

fertilizer 
kinds 

1 0111 

 Control  8.31 e 5.81 d e 6.12 i 6.12 cبدون إاافة 

مكلفات الدواجن 
Poultry manure 

 a-c 3.61 a 2.44 b 1.33 0-طن.هكتار 01
2.30 a 

 a b 3.51 a 3.04 a 2.23 0-طن.هكتار 81

Italpollina 
 d e 1.13 b-d 4.03 c 5.83 0-طن.هكتار 0

4.01 b 
 d e 4.21 b-d 4.12 d 5.31 0-طن.هكتار 8

Humistar 
 d e 5.11 c d 5.05 g 6.41 0-مل.لتر 8.5

5.61 b 
 c d 4.11 c d 5.21 e 5.41 0-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 d e 6.31 d e 6.12 h 6.41 0-مل.لتر 8.5

5.86 b c 
 d e 4.81 c d 5.11 f 5.81 0-مل.لتر 5

 متوسطات الكبريت
Means sulfur 

 5.53 b 4.15 a   

 ٪. 5حتمال ام وجود فروقات معنوية عند مستوى * اةحر  المتشاب ة امن نفز العمود تعني عد

 

( ضن إاأأافة الكبريأأت وبمقأأدار 3الحاصأأل البأأايولوجي )طأأن/ هكتأأار(: ضشأأارت النتأأائج المبينأأة فأأي الجأأدول )

إلأأو زيأأادة معنويأأة فأأي الحاصأأأل البأأايولوجي لنبأأات اليأأوم بنسأأبة زيأأادة بلغأأأت ( ضدت 0-كغم.هكتأأار 0111)

%( مقارنأة بمعاملأة المقارنأة وقأد يعأود السأبم فأي ذلأ  إلأو دور الكبريأت فأي تحسأين صأفات النمأأو 03.01)
الكاأأري والأأذي ضنعكأأز ايجابيأأا فأأي زيأأادة الحاصأأل البأأايولوجي وهأأذا يتفأأم مأأب مأأا حصأأل عليأأه كأأل مأأن 

( الأأأأذين وجأأأأدوا ضن إاأأأأافة AL-Faraihat ،8113و Imamul ،8115و Nasreenو 8116)المحمأأأداوي، 
الكبريأأت ضدت إلأأو زيأأادة فأأي الحاصأأل الكلأأي )ضي البأأايولوجي( فأأي نباتأأات اليأأوم والبصأأل. ويتبأأين ضياأأا ضن 
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المكتلفة من اةسأمدة العاأوية الماأافة تأثييرا معنويأا فأي زيأادة الحاصأل البأايولوجي مقارنأة  اةنواعإلاافة 

( حيأم تفوقأت معاملأة مكلفأات الأدواجن معنويأا AD Nutrigreenبمعاملة المقارنة )باستينام معاملة الرش بأـ

مأأا تأأوفر  المأأادة  %( مقارنأأة بمعاملأأة المقارنأأة. وقأأد يعأأود السأأبم فأأي ذلأأ  إلأأو21.1وبنسأأبة زيأأادة بلغأأت )
العاوية من عناصر غذائية كبرى وصغرى مغذية من أا النتأروجين والفسأفور والبوتاسأيوم التأي ل أا دور م أم 

النبات وزيادة النمو الكاري وبالتالي زيادة الحاصل البايولوجي لنبات اليأوم وهأذا يتماشأو  واستطالةفي نمو 

( الأأذين 8100وآكأأرون ) Yolds( و8100ي )( والحربأأاو8114مأب ماحصأأل عليأأه كأأل مأأن عأاتي وشأأذى )
ضشاروا الو زيادة معنوية في الحاصل الكلي )البايولوجي( نتيجة رستجابة النبات للتسميد العاوي مما ضنعكز 

يمأتا مأن العناصأر المغذيأة ممأا ضدى الأو حصأول زيأادة  ايجابيا فأي ارتفأاع النبأات ومعأدل نمأو  ومقأدار مأا

فأأي حأأين ضن إاأأافة المسأأتويات المكتلفأأة مأأن  ة المأأادة العاأأوية الماأأافة.مسأأتمرة فأأي الحاصأأل بزيأأادة نسأأب

اةسمدة العاوية قأد ضدت جميع أا الأو زيأادة معنويأة فأي الحاصأل البأايولوجي مقارنأة بمعاملأة المقارنأة حيأم 

%( مقارنأأة 33.81معنويأأا وبنسأأبة زيأأادة بلغأأت ) 0-طن.هكتأأار 81تفوقأت معاملأأة مكلفأأات الأأدواجن وبمقأأدار
 ة المقارنة وقد يعود السبم في ذل  الو دور مكلفات الدواجن وكما ذكر في ضع  . بمعامل

 

( تثيير الكبريت وبعس اةسمدة العاوية في الحاصل البايولوجي )طن /هكتار( لنبات اليوم ك ل 3الجدول )

 8108-8100موسم النمو 
Table (9) Effect of sulfur and some manures on biological yield of garlic (Ton/Hr) 

during growth season 2011-2012 

 المعام ت السمادية
Fertilizer 

treatment 

 مستويات اراافة
Levels added 

 مستويات الكبريت
Levels sulfur kg.ha-1 

متوسطات 

مستويات 
 اراافة

Means levels 
added 

توسطات ضنواع م

 اةسمدة
Means 

fertilizer 
kinds 

1 0111 

 Control  1.23 f 00.41 c-f 3.10 i 3.10 dبدون إاافة 

مكلفات الدواجن 
Poultry manure 

 a-c 03.01 a 01.11 b 04.83 0-طن.هكتار 01
02.83 a 

 a b 81.11 a 02.14 a 01.53 0-طن.هكتار 81

Italpollina 
 c-f 05.53 a-d 03.50 e 00.51 0-طن.هكتار 0

06.04 b 
 03.61b-e 04.83 a-c 06.28 c 0-طن.هكتار 8

Humistar 
 e f 06.31 b-e 08.61 f 01.51 0-مل.لتر 8.5

03.86b c 
 03.11b-e 06.81 b-e 06.18 d 0-مل.لتر 5

Nutrigreen AD 
 e f 00.11 d-e 01.13 h 01.61 0-مل.لتر 8.5

00.02 c d 
 c-f 00.33 c-f 00.43 g 00.33 0-مل.لتر 5

 متوسطات الكبريت
Means sulfur 

 08.50 b 06.31 a   

 ٪5حتمال ام وجود فروقات معنوية عند مستوى * اةحر  المتشاب ة امن نفز العمود تعني عد

 

%( مقارنأة بمعاملأة المقارنأة 33.81معنويأا وبنسأبة زيأادة بلغأت ) 0-طن.هكتأار 81مكلفات الدواجن وبمقأدار
 وقد يعود السبم في ذل  الو دور مكلفات الدواجن وكما ذكر في ضع  . 

الحاصأل وكان للتداكل بين الكبريت واةنواع المكتلفة من اةسمدة العاوية الماافة تثييرا معنويأا فأي زيأادة 

( الذي 0-طن.هكتار 81( من الكبريت مب المستوى )0-كغم.هكتار 0111البايولوجي حيم ضعطت المعاملة )

مأن مكلفأأات الأدواجن تأثييرا معنويأا فأأي زيأادة هأذ  الصأأفة 0-طن.هكتأار 01لأم يكتلأ  معنويأا عأأن المسأتوى 

ي ذلأ  إلأو الأدور المشأتر  لكأل %( مقارنة بمعاملة المقارنة وقأد يعأود السأبم فأ055.6وبنسبة زيادة بلغت )
 من الكبريت والمكلفات وكما ذكر سابقا.

 81مأأب مكلفأأات الأأدواجن بمقأأأدار  0-كغم.هكتأأار 0111ونسأأتنتج مأأن البحأأم ان ااأأافة الكبريأأت وبمقأأأدار 

 ضعطت ضفال النتائج في نمو وحاصل نبات اليوم.  0-طن.هكتار
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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.  

         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.  

Key words: Sulfur, Garlic, Organic fertilizer, Organic extracts.  
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 المصادر

ماد العاأأوي فأأي مسأأتويات مكتلفأة مأأن السأأماد الفوسأفاتي والسأأ تأأثيير(. 8113البيأاتي، حسأأين علأأي هنأدي )
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وم. الأأدار العربيأأة للنشأأر والتوزيأأب. جم وريأأة مصأأر (. ضنتأأا  البصأأل واليأأ8111حسأأن، ضحمأأد عبأأد المأأنعم )
 العربية. 
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(. تأثيير الكبريأت والنتأروجين والأرش بحأامس ارسأكوربي  فأي النمأو 8111الدوري، ضحسان فاال صأالح )
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