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تاثیر خلط الكبریت في نظم تطایر االمونیا من سمادي الیوریا ومخلفات االغنام في تربة طینیة تحت 
  *ظروف بیئیة مختلفة

  محمد علي جمال العبیدي          رائدة اسماعیل عبدهللا الحمداني             غیاث محمد قاسم
  لموصلجامعة ا - كلیة الزراعة والغابات  -قسم علوم التربة والمیاه 

  
  الخالصة

تمت دراسة نظم تطایر ا梆مونیا حقلیاً من سمادي الیوریا ومخلفRات ا梆غنRام المضRافة الRى تربRة 
 ٨٠، حیRث اضRیفت ا梆سRمدة منفRردة بمقRدار Calci – camborthidsكلسیة من شRمال العRراق مصRنفة 

خRالل  ١-دونRم.مكغR ٢٥٠٠او مخلوطة مع الكبریت الزراعRي النRاعم الRذي اضRیف بمعRدل  ١-دونم.Nكغم 
تRم تجمیRع . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣لعRام ) الربیRع و الصRیف والخریRف والشRتاء(اربعة مواسم زراعیRة مختلفRة 

وقد  ادى خلط ھRذه ا梆سRمدة %. ٢واستقبال غاز ا梆مونیا المتطایر تحت نظام مغلق في حامض البوریك 
المتصRاعدة مRن ا梆سRمدة  بالكبریت الزراعي الناعم الى خفض معنRوي فRي تطRایر غRاز ا梆مونیRا مRن تلRك

فعنRRRRRRRRRد ا梆ضRRRRRRRRRافة السRRRRRRRRRطحیة بلغRRRRRRRRRت نسRRRRRRRRRبة ا梆نخفRRRRRRRRRاض .غیRRRRRRRRRر المخلوطRRRRRRRRRة بالكبریRRRRRRRRRت
من سماد الیوریا المخلوط مع الكبریت ولمواسم الربیRع والصRیف % ٢٩.٦٢و٣٥.٠٧و٤٤.٤١و٢٨.٧٩

لسRماد مخلفRات ا梆غنRام المخلRوط % ٢٧.٢٧و١٠.٨٩و١٥.٦٧و٨.٤٥والخریف والشتاء على التRوالي  و
اما عند ا梆ضRافة تحRت السRطحیة فقRد بلغRت نسRبة ا梆نخفRاض .ریت وللمواسم ا梆ربعة على التواليمع الكب
لسRRRRRRماد % ٦٦.٦٦و١٩.٤٣و١٥.٥٩و٦٢.٢٧لسRRRRRRماد الیوریRRRRRRا و% ٣٥.٥و٣٧.٠٧و٣٦.٧٢و٥٤.٨٢

وھRذه النتRائج یمكRن ان تسRھم فRي زیRادة كفRاءة ا梆سRمدة . مخلفات ا梆غنام وللمواسRم ا梆ربعRة علRى التRوالي
  .نیة عن طریق تقلیل الفقد با梆مونیا والتي یمكن ان یكون لھا دور مفید في حمایة البیئةالنتروجی

  
  المقدمة

اشارت العدید مRن الدراسRات العلمیRة الRى ان تRرب المنRاطق الجافRة وشRبھ الجافRة ومنھRا التRرب 
 – ٧.٥ pHوذات %  ٣٠ – ٢٠العراقیRة تمتRRاز بمحتRRوى عRRال مRRن كاربونRات الكالسRRیوم قRRد تصRRل الRRى 

مما یوثر سلبا علRى فقRدان ا梆سRمدة النتروجینیRة عRن طریRق التطRایر و梆جRل  خفRض كمیRة ا梆مونیRا  ٨.٤
  المتطایرة ینصح باستخدام الكبریت في مثل ھذه الترب بوصفھ مصRلحا كیمیائیRا لتحسRین خRواص التRرب

 Ribeiroو ١٩٩٨واخRRRRرون ، Pedersonو ١٩٩٢واخRRRRرون ، Dawood( الكیمیائیRRRRة والخصRRRRوبیة 
ویعRRد الكبریRRت مRRن المركبRRات ذات الفعRRل الحامضRRي الRRذي یRRؤدي الRRى تقلیRRل ا梆س ).  ٢٠٠١خRRرون ،وا

)  ١٩٨٧( Blairو )  ١٩٨٠( DawoodالھیRRRRدروجیني عنRRRRد اضRRRRافتھ للتRRRRرب القاعدیRRRRة ،فقRRRRد 梆حRRRRظ 
ان اضRافة الكبریRت الRى التRرب الكلسRیة ادت الRى خفRض ا梆س الھیRدروجیني ) ٢٠٠١(والراوي وتركي 

ى زیادة جاھزیة العناصر الغذائیة في التربة ومنھا النتروجین والفسفور والعدید مRن العناصRر مما ادى ال
  .الصغرى

یتاكسRRد الكبریRRت فRRي التRRرب تحRRت الظRRروف المالئمRRة مRRن حRRرارة ورطوبRRة بRRانواع عRRدة مRRن 
 ممRا ینRتج عنRھ اكاسRید الكبریRت التRي تكRون بRدورھا Thio bacillus thiooxiidansالبكتریRا و梆سRیما 

حRRامض الكبریتیRRك بعRRد ذوبانھRRا بالمRRاء ممRRا یRRؤدي الRRى زیRRادة فعالیRRة ایRRون الھیRRدروجین فRRي طRRور التربRRة 
  السRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRائل

)Tabatabai ،تیة)  ١٩٩٤梆ت ا梆كما ھو مبین في المعاد:  
 S  +O2                                          SO2 
2SO2  +     O                                 2SO3 
2SO3  +  2H2O                                   2H2SO4 
H2SO4                                            2H+   + SO4

-2 
وقد یضاف الكبریت الزراعي على سطح التربة ویخلط معھا مع الترطیRب بالمRاء ویتRرك لمRدة 

ومRن ثRم خفRض درجRة تفاعRل التربRة او یوما من اجRل السRماح لالكسRدة البایولوجیRة للكبریRت  ٢١ – ١٤
یخلطھ مع المادة العضویة حیث ان المادة العضRویة تعRد ضRروریة للبكتریRا مRن نRوع غیRر ذاتیRة التغذیRة 

فقRد ذكRر ) . ٢٠٠٤، Gracia(بوصفھا مصدرا للطاقة والكاربون والتRي قRد تشRارك فRي عملیRة ا梆كسRدة 
Lindemann  وی) ١٩٨٨(واخرونRادة العضRي ان اضافة المRة فRة التغذیRاء ذاتیRحی梆ة اRن فعالیRل مRة تقل

  اكسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRدة الكبریRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRت بسRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRبب
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  مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاني
  ٣٠/١١/٢٠٠٦وقبولھ   ٢٩/٥/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 

  Germidو  Lawrenceالتاثیر التثبیطي للمركبات العضویة على ھRذه ا梆حیRاء فRي حRین وجRد كRل مRن 
ان اضRRافة المRRادة العضRRویة للتRRرب الكلسRRیة زاد ). ١٩٩٣( Lindemannو  Cifurentesو )  ١٩٨٨(

  مـن 
سرعة ا梆كسدة البایولوجیة بسبب تشجیع نمو ا梆حیاء الدقیقRة مRن نRوع غیRر ذاتیRة التغذیRة مRن جھRة وقلRة 

الRى ان خلRط )  ١٩٩٥( كمRا اشRار البیRاتي  .فعالیة ا梆حیاء ذاتیة التغذیة من ھRذه التRرب مRن جھRة اخRرى
ادى الى زیادة جاھزیة العناصر الغذائیRة فRي تربRة كلسRیة فRي وسRط ) الجت (والسماد ا梆خضر الكبریت 

العراق وزاد من كمیة النتروجین الممتص مما انعكس ایجابیا على محصول الذرة الصفراء وقRد یضRاف 
بRRات الكبریRRت بتقنیRRة اخرىRRوھي تغلیRRف حبیبRRات الیوریRRا بالكبریRRت لزیRRادة كفRRاءة اسRRتخدامھا مRRن قبRRل الن

)Tisdale ، رونRRRRRرون ، ١٩٧٧واخRRRRRدي واخRRRRRر ، ٢٠٠١والعابRRRRRظ ) . ٢٠٠٢وجبRRRRRح梆وShahine 
الیوریRا وسRلفات ا梆مونیRوم ونتRرات ( الى ان خلط الكبریت مRع ا梆سRمدة النتروجینیRة ) ١٩٩٩( واخرون

%  ٣٠ادى الRRى خفRRض النسRRبة المئویRRة لتطRRایر ا梆مونیRRا بنسRRبة ) ا梆مونیRRوم وفوسRRفات ثنRRائي ا梆مونیRRوم 
  .مقارنة بكمیة ا梆مونیا المتطایرة من ا梆سمدة نفسھا وغیر المخلوطة بالكبریت

  مواد البحث وطرائقھ
تRRم اختیRRار موقRRع كلیRRة الزراعRRة والغابRRات والواقRRع ضRRمن جامعRRة الموصRRل والمصRRنفة تربتھRRا           

 ١٥ –صRفر (،جمعت العینات الترابیة مRن الطبقتRین السRطحیة  Calci – camborthidsالكلسیة ضمن 
كل على حدة قبل البدء بالتجRارب ،جففRت العینRات ھوائیRا ونخلRت ) سم  ٣٠ -١٥(وتحت السطحیة ) سم 

ملم واجریت لھRا التحالیRل الالزمRة لتقRدیربعض الصRفات الكیمبائیRة والفیزیائیRة فیھRا  ٢بمنخل سعة ثقوبھ 
  .) ١٩٨٢(واخرون  Pageوحسب الطرق الواردة في ) ١(والموضحة في الجدول 

  
 بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للتربة المستخدمة): ١(الجدول 

 وحدة القیاس الصفة
 )سم(العمق 

 ٣٠ – ١٥ ١٥ -صفر 
 ٠.٤١ ٠.٣٧ ١-م.دیسي سیمنز )١:١(التوصیل الكھربائي 
 ٧.٥٠ ٧.٨٢  )١:١(درجة تفاعل التربة 

 ١٩.٢٨ ٢٢.٤٠ ١-كغم.غم المادة العضویة
 ١١.٧١ ١٣.٠٠ ١-مكغ.غم الكاربون العضوي

 ١.٩٤ ٢.٧٠ ١-كغم.غم النتروجین الكلي
  ٦:١  ٥:١   النتروجین/نسبة الكاربون 

 ٣٥.٣٢ ٣٥.٤٧ ١-كغم.شحنة.سنتي مول السعة التبادلیة لالیونات الموجبة
 ٢٥٣.٤٢ ٢٤٤.٧٠ ١-كغم.غم الكاربونات الكلیة
 ٢٥.٤٠ ٣٠.٦٢ ١-كغم.غم النتروجین الجاھز

 ٤٨.٢٢ ٥١.٠٦ ١-كغم.مملغ الفسفور الجاھز
 ١٦١.٨٠ ١٧٥.٤٠ ١-كغم.ملغم البوتاسیوم الجاھز 

 ١٤٥.٠٠ ١٤٠.٠٠ ١-كغم.غم الماء الجاھز
 ١١٢.٠٠ ١١٠.٠٠ ١-كغم.غم نقطة الذبول الدائم

 ١٥٧.٠٠ ٢٥٠.٠٠ ١-كغم.غم السعة الحقلیة
 ١.٤٨ ١.٤٠ ٣-م.میكاغرام الكثافة الظاھریة

 ٢٠٤.٠٠ ٢٢٤.٠٠ ١-كغم.غم الرمل
 ٢١٠.٠٠ ٢٠٣.٠٠ ١-كغم.غم الغرین
 ٥٨٦.٠٠ ٥٧٣.٠٠ ١-كغم.غم الطین

 طینیة طینیة  النسجة
  

وتم تقدیر بعض الصفات الكیمیاءیة لمخلفات ا梆غنام المتحللة قبل اضافتھا للتربRة والموضRحة 
 ١٩٩٩(، Raghapathiو  BhargavaوحسRRب الطرائRRق التRRـي اوردھRRا ) ٢(خصائصRRھا فRRي الجRRدول 
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 ١-دونRم.كغRم  ٨٠بمقدار ثابت ھو ) الیوریا ومخلفات ا梆غنام المتحللة (ـة ا梆سمـدة النتروجینیة تم اضاف).
مصلحا 梆جRل خفRض درجRة تفاعRل ) ٣(وبدفعة واحدة تم استخدام الكبریت المبینة مواصفاتھ في الجدول 

  .١-دونم.كغم٢٥٠٠التربة حیث اضیف بمقدار 
  

 لفات ا梆غنامبعض الخصائص الكیمیائیة لمخ):٢(الجدول 
 القیمة الصفة القیمة الصفة

 ١.٩ ١-كغم.البوتاسیوم الكلي    غم ٦.٢١ )١:١(   pHدرجة التفاعل 
 ٣٣٨.٩ ١-كغم.الكاربون العضوي  غم ٥.٩٤ ١-م.دیسي سیمنز) ١:١(التوصیل الكھربائي  

 ٥٨٤.٢ ١-كغم.المادة العضویة     غم ١٦ ١-كغم.النتروجین الكلي     غم
 ٢١:١ النتروجین/بة الكاربون نس  ٠.١٨ ١-كغم.الفسفور الكلي       غم

  
  مواصفات الكبریت الزراعي المستخدم في الدراسة): ٣(الجدول 

  القیمة  الصفة  القیمة  الصفة
  ٦٤  -١-كغم.الكالسیوم  ملغم  ٠.٤٤  ١-م.دیسیمنز) ١:١(التوصیل الكھربائي 

pH )١٥  ١-كغم.الطین   غم  ٣.٧  )١:١  
  ١.٢  ١-كغم.الكلي غم الكاربون  ٩٥٠  ١-كغم.غم Sالكبریت 

  ٠.٠٦  الھیدروكاربون   ٠.٠٣٦  ١-كغم.الجبس  غم
  ٦٤  -١-كغم.الكالسیوم  ملغم  صفر  ١-كغم.الكلس غم

  
استخدمت طریقتRان 梆ضRافة ا梆سRمدة النتروجینیRة ا梆ولRى سRطحیة وذلRك بنثRر ا梆سRمدة وحسRب 

 ٥سRم وعRرض  ١٥لثانیة بحفر ثالثة اخادید بعمق المعامالت داخل ا梆لواح وفرشھا على سطح التربة وا
  .سم داخل كل لوح ثم وضعت ا梆سمدة داخلھا وحسب المعامالت ثم ردمت التربة

تRRم قیRRاس كمیRRة النتRRروجین المتطRRایرة حقلیRRا خRRالل التجRRارب لحRRین التوقRRف عRRن التطRRایر حیRRث 
مل حامض البوریRك مRع  ٤٠وذلك باستخدام )  ١٩٨٥(واخرون  Blackاعتمدت الطریقة التي اقترحھا 

مRل داخRل حفRرة فRي  ٥٠في بیكر سRعة  Bromo crysol greenو  Methyl Redقطرتین من كاشف 
سRRم ومسRRاحتھا  ٢٣التربRRة ، حیRRث تمRRت تغطیRRة البیكRRر بحاویRRة بالسRRتیكیة شRRفافة دائریRRة الشRRكل قطرھRRا 

منعRRا لتسRRرب وتRRم تثبیRRت حRRواف الحاویRRة بشRRكل محكRRم وذلRRك بعمRRل عجینRRة تربRRة حولھRRا  ٢سRRم ٤١٥.٦٤
ا梆مونیRRا المتطRRایرة وبعRRد تحRRول لRRون الحRRامض مRRن الRRوردي الRRى ا梆خضRRر تمRRت معایرتRRھ مRRع حRRامض 

علما بان معاملة المقارنة لم یحدث فیھا تطRایر لالمونیRا لRذلك لRم . مو梆ر ٠.٠١٤الھیدروكلوریك بتركیز 
فRRي تصRRمیم القطRRع المنشRRقة اتبRRع فRRي تنفیRRذ الدراسRRة تصRRمیم القطاعRRات العشRRوائیة الكاملRRة . تRRذكر النتRRائج

حللRRـت النتRRائج احصRRائیا حRRـسب التصRRمیم المسRRتخدم باستخRRـدام الحاسRRوب علRRى وفRRق .وبRRثالث مكRRررات
،وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود عند مسRتوى احتمRال ) ١٩٨٥( SASبرنامج 

٥. %  
  

  النتائج والمناقشة
الRى ان اقصRى فقRد تجمیعRي ) ٤(تشیر النتائج المبینة فRي الجRدول  :الكمیة التجمیعیة لالمونیا المتطایرة 

لالمونیRRا المتطRRایرة اختلRRف بRRاختالف كRRل مRRن المصRRدر السRRمادي المضRRاف وطریقRRة اضRRافتھ والموسRRم 
 ٤٠.٩١حیRث سRجل اقصRى فقRد مRن سRماد الیوریRا خRالل فصRل الصRیف .الزراعي المضRاف فیRھ السRماد

ومRRRRن  ١-دونRRRRم.كغRRRRم ٢٢.٧٤فRRRRض بفعRRRRل الكبریRRRRت الRRRRى لالضRRRRافة السRRRRطحیة الRRRRذي انخ ١-دونRRRRم.كغRRRRم
امRا سRماد مخلفRات ا梆غنRام .لالضافة تحRت السRطحیة ١-دونم.كغم ٦.٩٣انخفضت الى ا ١-دونم.كغم١٠.٩٥

فRRي الموسRRم  ١-دونRRم.كغRRم ٥.٤٨و ١-دونRRم.كغRRم ٩.٧٣فقRRد سRRجل اقصRRى فقRRد تجمیعRRي لالمونیRRا المتطRRایرة 
فRRي حRRین ادت اضRRافة الیوریRRا ومخلفRRات .لRRى التRRوالىالخریفRRي لالضRRافتین السRRطحیة وتحRRت السRRطحیة، ع
فRي الموسRم  ١-دونRم.كغRم ٥.٤٨و ١-دونRم.كغRم ٢٤.٥٤ا梆غنام سویتاً الى حصول اقصى فقد لالمونیRا بلRغ 

  .الخریفي لالضافتین السطحیة وتحت السطحیة، على التوالي
حیة الRى خفRض لقد ادت اضافة الكبریت الى المصادر السمادیة سواء اضافة سطحیة او تحت سط

الكمیة القصوى من ا梆مونیا المتطایرة ففي حالة سماد الیوریا، ادت اضRافة الكبریRت الRى خفRض معنRوي 



 ٢٠٠٧) ١(العدد ) ٣٥(المجلد  )316X -1815 ISSN( مجلة زراعة الرافدین
  

 – ٣١.٠٥و  ٢٢.٧٤ – ٤٠.٩١و  ١١.٢٥ – ١٥.٨٠فRRRي كمیRRRة ا梆مونیRRRا التجمیعیRRRة المتطRRRایرة مRRRن 
وقRRد . التRوالي لمواسRم الربیRRع ، الصRیف ،الخریRف والشRRتاء، علRى  ١-دونRم.كغRم  ٠.١٩ – ٠.٢٧ ٢٠.١٦

یرجع السبب الى التاثیر الحامضي للكبریت بعد اكسدتھ بواسطة احیاء التربة الذي ادى الRى تقلیRل درجRة 
  تفاعــل التربــة

  
مRن ا梆سRمدة المخلوطRة وغیRر  ١-دونRم.التغیرات في الكمیة التجمیعیة لالمونیا المتطایرة كغم): ٤(الجدول

  .المخلوطة بالكبریت

المتوسطات لكل موسم المتبوعة بحروف مختلفة تدل على وجود فروقات معنویة بینھا حسRب اختبRار دنكRن متعRدد الحRدود 
  %٥عند مستوى احتمال 

  
 ShahineونیRRا المتطRRایرة وھRRذا یتوافRRق مRRع مRRا ذكRRره والRRذي یعمRRل علRRى خفRRض الكمیRRة التجمیعیRRة لالم 

 Mengelو) ٢٠٠١(عند خلRط الكبریRت مRع ا梆سمRـدة النتروجینیRة وحمRادي واحمRـد ) ١٩٩٩(واخرون 
عند استعمال الیوریا المغلفة بالكبریت ،الRذین بینRوا ان اضRافة الكبریRت تعمRل علRى ) ٢٠٠٢(واخـرون  

وقد یرجـع السـبب ایضRـا الRى .خفض كمیة ا梆مونیـا المتطایرة خفض درجة تفاعل التربة مما یؤدي الى 
  دور جـذر

الكبریتات الذي یتفاعل مع ا梆مونیا المتحررة مكونا كبریتات ا梆مونیوم والRذي یعRد اكثRر ثباتRا واسRتقرارا 
  .من مركبات كاربونات ا梆مونیوم في حالة عدم وجود الكبریت

تشیر النتائج الموضRحة فRي الجRدول  :لمئویة لالمونیا المتطایرةالدور التثبیطي للكبریت في النسبة ا. ٢
الى ان 梆ضافة الكبریRت مRع ا梆سRمدة النتروجینیRة المختلفRة دوراً فRي خفRض النسRبة المئویRة لتطRایر ) ٥(

ا梆مونیا من ھذه ا梆سمدة ولكRال طریقتRي ا梆ضRافة السRطحیة وتحRت السRطحیة ولمواسRم الدراسRة ا梆ربعRة 
الخریف والشتاء، ففي حالة سماد الیوریا فان نسRبة ا梆نخفRاض عنRد ا梆ضRافة السRطحیة الربیع والصیف و

فRي .في الربیع والصیف والخریف والشتاء، على التRوالي% ٢٩.٦٢و ٣٥.٠٧و ٤٤.٤١و ٢٨.٧٩بلغت 
عنRRد ا梆ضRRافة تحRRت السRRطحیة ولمواسRRم الدراسRRة %  ٣٧.٥٠و ٣٧.٠٧و ٣٦.٧٢و ٥٠.٨٢حRRین بلغRRت 

 Shahineو) ١٩٩٧( TisdaleوھRذا یتفRق مRع مRاذكره كRل مRن . ه، على التواليا梆ربعة المذكورة اعال
التربRة  pHوقد یرجع السبب الى دور الكبریت فRي خفRض ).٢٠٠١(وحمادي واحمد ) ١٩٩٩(واخرون 

وجعل الظروف حامضیة مما یؤدي الى تقلیل كمیة ا梆مونیا المتطایرة من سماد الیوریا وھذا یتوافRق مRع 
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  واخRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRرون ShahineمRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRاذكره 
من ان اضافة الكبریت تؤدي الى خفض درجة حموضة التربRة ومRن ثRم خفRض كمیRة ا梆مونیRا ) ١٩٩٩(

 ٨.٤٥اما بالنسبة لسماد مخلفRات ا梆غنRام فقRد بلغRت نسRبة ا梆نخفRاض عنRد ا梆ضRافة السRطحیة . المتطایرة
سRطحیة بلغRت للمواسم ا梆ربعة، على التوالى ، وعنRد ا梆ضRافة تحRت ال%  ٢٧.٢٧و ١٠.٨٩و ١٥.٦٧و

فRRي مواسRRم الربیRRع والصRRیف والخریRRف والشRRتاء، علRRى %  ٦٦.٦٦ ١٩.٣٤و ١٥.٥٩و ٦٢.٢٧النسRRبة 
  وھذا . التوالي

  
  .قیم النسب المئویة للتثبیط من ا梆سمدة المخلوطة بالكبریت): ٥(الجدول

  المواسم  المعامالت  ا梆ضافة

  سطحیة

  الشتاء  الخریف  الصیف  الربیع
  ٢٩.٦٢  ٣٥.٠٧  ٤٤.٤١  ٢٨.٧٩  یوریا

  ٢٧.٢٧  ١٠.٨٩  ١٥.٦٧  ٨.٤٥  مخلفات اغنام
  ٣٣.٣٣  ٣١.٣٣  ٥٧.٣٤  ١٩.٣٦  مخلفات اغنام+ یوریا 

  تحت سطحیة
  ٣٧.٥٠  ٣٧.٠٧  ٣٦.٧٢  ٥٠.٨٢  یوریا

  ٦٦.٦٦  ١٩.٣٤  ١٥.٥٩  ٦٢.٢٧  مخلفات اغنام
  ٣٧.٥٠  ٢١.٣٤  ٤١.٩١  ٦١.٥٧  مخلفات اغنام+ یوریا 

 
 -Fakharani   Elو) ١٩٩٥(والبیRRRRاتي ) ١٩٩٣( Lindemanو CifurentesیتفRRRRق مRRRRع مRRRRاذكره 

 Thiobacillusالذین ذكروا بان اضافة المادة العضویة تزید من نمو ا梆حیاء الدقیقة من نRوع ) ١٩٩٥(
وتزید من سرعة ا梆كسدة البایولوجیة للكبریت الذي ینتج حامض الكبریتیك الذي لھ دور فعRال فRي جعRل 

  .عل التربة وھذا ینعكس على كمیة ا梆مونیا المتطایرةالظروف حامضیة أي خفض درجة تفا
مخلفRات ا梆غنRام ادت الRى خفRض + وتبین ایضاً ان اضافة الكبریRت الRى مخلRوط سRمادي الیوریRا 

%  ٣٣.٣٣و ٣١.٣٣و ٥٧.٣٤و ١٩.٣٦النسRRبة المئویRRة للتطRRایر والتRRي بلغRRت عنRRد ا梆ضRRافة السRRطحیة 
شRتاء، علRRى التRوالي، امRRا عنRRد ا梆ضRافة تحRRت السRRطحیة لمواسRم الدراسRRة الربییRع والصRRیف والخریRRف وال

  .للمواسم المذكوره اعاله، على التوالي %  ٣٧.٥٠و ٢١.٣٤و ٤١.٩١و ٦١.٥٧فبلغت 
ان ا梆خRتالف فRRي نسRRبة تثبRRیط الكبریRRت لكمیRRة ا梆مونیRRا المتطRRایرة لمواسRRم الدراسRRة قRRد یرجRRع الRRى 

في كفRاءة ونشRاط ا梆حیRاء المؤكسRدة للكبریRت  الظروف المناخیة من حرارة وامطار والتي لھا دور كبیر
  ).١٩٩٧مولود ، (وھذا مااكده 

 

EFFECT OF SULPHURE INCORPORATED WITH UREA , AND 
SHEEP MANURE ON AMMONIA VOLATILIZATION PATTERN 

INCLAY  SOIL UNDER DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS 
Mohammad .A.Al-Obaidi         Raida. I.Al-Hamdany           Gahiath. M. 

Kassim 
Dept . of Soil & Water Sci., College of Agric. & Foresty . Univ. of Mosul .Iraq 

 

ABSTRACT 
Ammonia volatilization from urea and sheep manure in calcareous soil 

classificed as calci – camborthids , fertilizers were added sperately and together 
at rate 80 kg N.D-1  with agriculture sulphure at 2500 Kg.D-1 during four 
seasons (Spring ,Summure , Autumn, and Winter) 2003-2004 .Ammonia gas 
were collected under closed system in Boric acid 2% under feild 
conditions.The results showed sulphure caused a significant reduction in 
ammonia volatilization,for surface application,the percent of reduction were 
28.79,44.41,35.07 and29.62% for urea ,8.45,15.67,10.89 and 27.27%for sheep 
manure during the four season respectively ,while the sub surface application 
caused more reduction in ammonia volatilization ,50.82,36.72,37.07 and 37.5% 
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for urea and 62.27,15.59,19.43 and 66.66% for manure sheep during the four 
season respectively. This result may  contribute in increasing of Nitrogen 
fertilization effeciency and contributed in the ecological contract. 

  المصادر
تـأثیر اضـافة الكبریـت والمخلفـات العضـویة علـى جاهزیـة العناصـر ).١٩٩٥(البیاتي، علي حسین إبراهیم 

  .جامعة بغداد. كلیة الزراعة. اطروحة دكتوراه. الغذائیة لمحصول الذرة الصفراء

فـي  تفقد النتـروجین بشـكل امونیـا مـن أسـمده الیوریـا والیوریـا المغلفـة بالكبریـ). ٢٠٠٢(سلمان  دجبر، عب
  .٤٢ -٣٣): ٣(٣٣. مجلة العلوم الزراعیة العراقیة.بعض الترب مختلفة النسجة

ــا المغلفــة بالكبریــت كســماد بطــئ ). ٢٠٠١(حمــادي، خالــد بــدر واحمــد عبــد الهــادي الــراوي اســتخدام الیوری
 ٢٦.ة نقاشــــیة عــــن دور الكبریــــت فــــي تحســــین التربــــة وزیــــادة الحاصــــلحلقــــ.التجهیــــز للنتــــروجین

  العراق. بغداد.شباط

تـــــأثیر الكبریـــــت الرغـــــوي فـــــي نمـــــو وحاصـــــل ).٢٠٠١(الـــــراوي، احمـــــد عبـــــد الهـــــادي وتركـــــي مفـــــتن ســـــعد
  .٧٥ -٦٩): ١(٦.مجلة الزراعة العراقیة.الباقالء

ثیر مســتویات ومواعیــد اضــافة تــأ).٢٠٠١(العابــدي، جلیــل اســباهي وعلــي حســن فــرج وســحر علــي ناصــر
-٩٦) :  ٢(٦. مجلــة الزراعــة العراقیــة.الیوریــا والیوریاالمغلفــة بالكبریــت فــي حاصــل الــذرة الصــفراء

١٠٢.  
تأثیر عدد الRدفعات ومواعیRد اضRافة الیوریRا ونسRبة ا梆سRتنزاف للمRاء ). ١٩٩٧(مولود، بخشان مصطفى

قسRRRم علRRRوم /كلیRRة العلRRRوم. ة ماجسRRRتیررسRRRال.الجRRاھز فRRRي تطRRRایر ا梆مونیRRا ونمRRRو الRRRذرة الصRRفراء
  .اربیل. جامعة صالح الدین.الحیاة
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