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المقدمـة Introduction
بدأت زراعة العنب في وسط اسيا وفي المنطقة الواقعة بين جنوب البحر االسود وبحر قزوين وهذه المنطقة اتفق
عليها معظم علماء النبات بأنها منشأ العنب االوربي  Vitis viniferaالذي نشأت منه جميع اصناف العنب قبل اكتشاف قارة
امريكا الشمالية ثم انتشرت زراعته الى الشرق والغرب ( Winklerواخرون  1944 ،و حسن وسلمان  )1919 ،وزراعة
العنب في العراق قديمة قدم استيطان االنسان وادي الرافدين وازدهرت زراعته في عهد الملك االشوري اشوربانيبال (-661
 )626ق.م (السعيدي  ) 2222 ،ويؤكد ( )1951( Avdievحسب السعيدي  ) 2222 ,ان السومريين كانوا يملكون زراعة
عنب مزدهرة وذلك منذ  4222عام قبل الميالد .كما جاء ذكر العنب في عشر سور وست عشرة اية من القرآن الكريم اذ قال
تعالى "ان للمتقين مفازا ً  ،حدائق واعنابا ً وكواعب اترابا ً " صدق هللا العظيم (سورة النبأ االية .) 33-31
ان الحاجة المتزايدة لثمار العنب ومنتجاته من الزبيب والعصير والنبيذ جعلته مرتبطا ً بحياة االنسان بشكل مباشر
السيما انه يحتل مركز الصدارة بين اشجار الفاكهة من حيث االنتاج والمساحة المزروعة ويشكل  3/1انتاج الفاكهة في العالم
(حسن وسلمان  . )1919 ،وتقدر المساحة المزروعة بالعنب في العالم بـ  4426222هكتار ويبلغ انتاجها حوالي 62614222
طن ومعدل انتاج الهكتار الواحد بحدود  1142كغم وتقدر المساحة المزروعة بالعنب في العراق بحدود  49222هكتار تنتج
 352222طن ومعدل انتاج الهكتار الواحد بلغ  4142كغم (.)1999 ، FAO
ان للعنب اهمية اقتصادية كبيرة في استغالل مختلف انواع االراضي ومنها الرمليـة واالراضي القليلة الخصوبة
واالراضي القليلة العمق كما انه مهـم في تثبيـت التربة ومنـع التعرية قياسا ببقية انواع الفاكهـة االخرى (حسـن وسـلمان ،
 . )1919وتعزى االهميـة االقتصـاديـة للعنب لمردوده االقتصادي الكبير والستمراره في االثمار لعشـرات السـنين () 62-52
سنــة فأكثر (السعيدي . ) 2222,اما القيمة الغذائية للعنب فهي عالية اذ تحتوي الثمار على السكريات والفيتامينات واالحماض
العضوية واالمالح المعدنية وبروتينات ودهون وغيرها .فضالً على اهميته في االستعماالت الطبية في عالج العديد من االمراض
( حســن وسلمان  1919 ,والسعيدي  .)2222 ،وطبقا ً للمكتشفات التمهيدية التي تحققت والتي كشـفت عنها الندوة العالمية
لوقاية السرطان وامراض القلب المنعقدة في سان فرانسسكو ( )1991فأن االعناب الطازجة ومنتجات االعناب تظهر امكانية
هامة في تقليـل السـرطان واالمـراض االخرى اذ اشار  Pezzutoفي النـدوة وهو باحث في مجال السـرطان الى ان االعنــاب
تحـوي على مركب يعرف يـ  Resveratrolيعمل كمثبط نمو لالورام السرطانية.
هناك وسائل عديدة تساعد في رفع انتاجية الشجرة وتحسين الصفات النوعية للثمار من خالل تحسين عمليات خدمة
التربة والمحصول واستعمال بعض مصلحات التربة والمغذيات المعدنية  .ويعد الكبريت احد الموارد الطبيعية الهامة في العراق
وبجانب استعماالته الصناعية فأن الكبريت يستعمل الغراض التنمية الزراعية في انحاء مختلفة من العالم اذ تؤدي اضافته في
المناطق الجافة وشبه الجافة الى تحسين مواصفات الترب واستصالح القاعدية منها وفي المناطق الرطبة يضاف الكبريت
لمعالجة نقص الكبريتات في التربة والنبات (هالل والبدراوي  .)1912 ،وقد اكد  Pepperو  )1941( Millerان اعراض
نقص الكبريت في التربة والنبات تنتشر في مساحات متعددة من العالم  .ويضاف الكبريت الى التربة اما لسد حاجة النباتات من
هذا العنصر في الترب التي تعاني من نقصه والنه عنصر ضروري لنمو النبات او يضاف الجل خفض درجة تفاعل التربة
( )pHالقاعدية الستصالحها وزيادة خصوبتها لزيادة االنتاجية لمختلف المحاصيل التي تزرع فيها ويضاف قبل مدة العطاء
الزمن الكافي الكسدة الكبريت واحداث التأثير فيؤثر في  pHالتربة وزيادة الحامضية (النعيمي .)1999 ،
كما ان دراسة تأثير العناصر الغذائية الصغرى على النبات تأخذ اهمية كبيرة في عالم الزراعة اذ وجد من خالل التجارب ان
للعناصر المغذية الصغرى دورا ً فاعالً في زيادة االنتاج وتحسين نوعيته فضالً على انها تحافظ على النبات من االصابة
باالمراض المختلفة الناتجة عن نقصها وتحسن نوعية الحاصل (جواد واخرون  .)1911 ،وبما ان العناصر المعدنية الصغرى
يحتاجها النبات بكميات قليلة وعوامل تثبيتها في التربة كثيرة ومتعددة فأن اضافتها بالرش لمرة واحدة او مرتين وفي الوقت
المناسب تكون طريقة صحيحة لتلبية حاجات النبات ( Christensenواخرون  . )1912 ،وحيث ان درجة تفاعل التربة
والمحتوى من الكلس من اهم العوامل التي تؤثر في جاهزية الفوسفور والعناصر الغذائية الصغرى ولكون اغلب الترب العراقية
ذات محتوى عالي من كاربونات الكالسيوم وذات تفاعل يميل للقاعدية اذ تتراوح الدالة الحامضية ( )pHلها بين 1.2 – 4.5

(ابو ضاحي  .)1994 ،ونظرا ً لتوفر كميات كبيرة جدا من الكبريت الرغوي ( %92كبريت) في حقول المشراق الناتج من
تصفية الكبريت الخام ولندرة ما موجود من دراسات وبحوث على تأثير الكبريت في نمو االعناب وتطورها وتأثير ذلك على
الحاصل وخواصه النوعية اجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير اضافة الكبريت الرغوي للتربة واستخدام الرش الورقي
ببعض العناصر الصغرى ( B ، Mn ، Zn ، Feو  )Cuوتداخلها مع الكبريت واثرها في نمو االعناب و في صفات الحاصل
الكمية و النوعية للصنفين كمالي وحلواني اذ جرت هذه الدراسة الول مرة في القطر على االعناب.

المستخلص
اجري البحث في احد البساتين الخاصة في منطقة ابو الجاسم الزراعية في المسيب  /محافظة بابل للموسمين  2221و 2222
لدراسة تأثير اضافة الكبريت الرغوي للتربة والرش ببعض العناصر الصغرى في الصفات الخضرية واالنتاجية لكرمات صنفي
العنب كمالي وحلواني المغروسة عام  1992والمرباة على قمريات سلكية .تم اختيار  54كرمة لكل صنف واجري التقليم الشتوي
عليها في منتصف كانون الثاني ولموسمي الدراسة وذلك بترك  14عينا ً للكرمة موزعة على سبع قصبات اثمارية يحتوي كل
منها  12عينا ً مع سبعة دوابر تجديدية بواقع برعمين.
تضمنت الدراسة ثالث تجارب شملت التجربة االولى  :ثالثة عوامل ( )2 × 4 × 3مثلت اضافة ثالثة مستويات من الكبريت
الرغوي ( 522 ، 252 ، 2غم  /كرمة) وعدد مرات الرش بالمحلول المغذي ( 3 ، 2 ، 1 ، 2مرات) على صنفين من العنب هما
كمالي وحلواني  .بثالثة مكررات لكل معاملة وبواقع كرمة واحدة للمكرر فكان عدد الكرمات  42كرمة.
اضيف الكبريت الرغوي للتربة في  2/25لكال الموسمين  2221و . 2222رشت الكرمات بالمحلول المغذي الذي يحتوي على
( )B ، Cu ، Mn ، Zn ، Feبثالثة مواعيد االولى عند ظهور العناقيد الزهرية والثانية بعد العقد والثالثة بعد جني الحاصل.
التجربة الثانية شملت دراسة تأثير مستويات من الكبريت اعلى من تلك المستخدمة في التجربة االولى وهي (1222 ، 452 ، 2
 1252 ،غم  /كرمة) في بعض الصفات الكمية والنوعية في الصنفين كمالي وحلواني .احتوت التجربة على ثماني معامالت
مكررة ثالث مرات بمجموع  24كرمة.
استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة للتجربتين االولى والثانية وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود
تحت مستوى احتمال.%5
التجربة الثالثة اجريت لدراسة تأثير المستويات المختلفة من الكبريت الرغوي ( 1252 ، 1222 ، 452 ، 522 ، 252 ، 2غم
 /كرمة) في بعض صفات التربة الكيميائية وقد شملت التجربة  6معامالت بثالث مكررات فكان عدد الكرمات  . 11واستخدم
التصميم العشوائي الكامل وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود .
ويمكن تلخيص النتائج المهمة كما يأتي :

التجربة االولى
 -1دراسة النمو الخضري
بينت النتائج ان المساحة الورقية للكرمة وللعنقود والمحتوى النسبي للكلوروفيل قد تأثرت معنويا ً باضافة الكبريت الرغوي او
الرش بالمحلول المغذي والتي ازدادت بزيادة مستويات الكبريت والمحلول المغذي .اما التأثير الناتج عن اشتراك هذين العاملين
معا ً فأنه عمل على زيادة المساحة الورقية للكرمة والمحتوى النسبي للكلوروفيل في االوراق لكال الصنفين .وقد تفوق الصنف
كمالي على الصنف حلواني معنويا ً في المساحة الورقية للكرمة وللعنقود بينما كان التفوق المعنوي للصنف حلواني في نسبة
الكلوروفيل في االوراق .

 -2دراسة المحتوى المعدني
ادت اضافة الكبريت الرغوي للتربة الى زيادة معنوية في محتوى االوراق من النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والحديد
والزنك والمنغنيز كما تم الحصول على النتائج نفسها عند استخدام الرش بالمحلول المغذي والسيما عند زيادة عدد الرشات
باستثناء البوتاسيوم الذي لم تحصل فيه زيادة في الموسم االول وازداد معنويا ً في الموسم الثاني كما ازداد معنويا ً عنصر النحاس
في االوراق  .ادى تداخل الكبريت الرغوي مع عدد الرشات الى حصول زيادة جميع العناصر السابقة الذكر في االوراق وبشكل
معنوي واعلى الزيادات حصلت عند تداخل الرش لمرتين او ثالث مرات مع  522غم  / Sكرمة في كال الصنفين .وقد تميز
الصنف حلواني على الصنف كمالي في محتوى االوراق من الفوسفور والحديد والنحاس بينما تفوق الصنف كمالي معنويا ً في
محتوى االوراق من النتروجين والمنغنيز.

 -3دراسة صفات كمية الحاصل
ادت اضافة الكبريت الرغوي للتربة الى زيادة معنوية في عدد العناقيد عند المستوى  522غم  / Sكرمة عن معاملة المقارنة
بينما احدث الرش بالمحلول المغذي زيادات غير معنوية في هذه الصفة كما حصلت زيادات غير معنوية في عدد العناقيد عند
تداخل الكبريت الرغوي مع عدد الرشات في معامالت الصنف الواحد وافضل النتائج ظهرت عند تداخل الرش لمرتين وثالث
مرات مع المستوى  522غم  / Sكرمة في كال الصنفين في الموسم الثاني .كما اثر الكبريت الرغوي والرش بالمحلول المغذي
في وزن العنقود ووزن وحجم  122حبة اذ ازدادت هذه الصفات معنويا ً بزيادة مستويات الكبريت او عدد الرشات كما ازدادت
عند تداخل الكبريت مع عدد الرشات واعلى زيادة لوزن العنقود حصلت عند تداخل الرش لمرتين او ثالث مرات مع  522غم S
 /كرمة في كال الصنفين في الموسم الثاني اذ بلغت  % 22.56في الصنف حلواني و % 23.45في الصنف كمالي .اما عدد
الحبات في العنقود فأنها لم تتأثر معنويا ً بالمعامالت في الموسم االول ولكن ازدادت معنويا ً عند تداخل الرش لمرتين وثالث مرات
مع  522غم  / Sكرمة لكال الصنفين في الموسم الثاني.
اما الحاصل الكلي للكرمة فقد ازداد معنويا ً بزيادة مستويات الكبريت او عدد الرشات كما ان اشتراك العاملين ادى الى زيادة
معنوية في كمية الحاصل واعلى زيادة حصلت عند تداخل الرش لثالث مرات مع  522غم  / Sكرمة في الموسم الثاني والتي
بلغت  % 35.36في الصنف حلواني و % 35.39في الصنف كمالي .وازداد طول وقطر العنقود عند الرش لمرتين او ثالث
مرات مع  522غم  / Sكرمة لكال الصنفين وللموسمين.
وقد تفوق الصنف حلواني على الصنف كمالي معنويا ً في الحاصل الكلي للكرمة وعدد العناقيد وعدد الحبات في العنقود بينما
كان التفوق للصنف كمالي في وزن وحجم  122حبة ووزن العنقود في الموسم الثاني فقط  .ولم يختلف الصنفان معنويا ً في طول
وقطر العنقود.

 -4الصفات النوعية للحاصل
ادت اضافة الكبريت الرغوي للتربة او الرش بالمحلول المغذي والتداخل بينهما الى حصول زيادات معنوية في نسبة المواد
الصلبة لذائبة الكلية (  )TSSونسبة السكريات المختزلة في عصير الحبات ونسبة الـ TA \ TSSوصبغة االنثوسيانين في
الحبات وازدادت هذه الصفات بزيادة مستويات الكبريت وعدد الرشات بالمحلول المغذي وحصلت اعلى زيادة في نسبة الـ TSS
في الموسم االول عند تداخل الرش لمرتين مع  522غم  / Sكرمة والتي بلغت  % 12.44في الصنف حلواني و  % 12.26في
الصنف كمالي كما حقق تداخل الرش لثالث مرات مع  522غم  / Sكرمة اعلى زيادة في نسبة الـ  TA \ TSSفي الموسم الثاني
بلغت  % 21.94في الصنف كمالي و  % 15.94في الصنف الصنف حلواني  .كما حصل انخفاض غير معنوي في نسبة
الحموضة الكلية واقصى انخفاض ظهر عند استخدام الرش لمرتين او ثالث مرات مع  522غم  / Sكرمة في الصنفين .وقد
تفوق الصنف كمالي على الصنف حلواني معنويا ً في نسبة الحموضة الكلية واالنثوسيانين في حين لم يختلف الصنفان في نسبة
الـ  TSSوالسكريات في عصير الحبات.

وقد لوحظ ان الرشة الثالثة والتي تمت بعد جني الحاصل كان لها تأثير واضح في الموسم الثاني في اغلب الصفات المدروسة
مما انعكس ايجابيا ً على كمية الحاصل في الموسم الثاني.

التجربة الثانية
 -1صفات كمية الحاصل
لم تظهر في الموسم االول فروق معنوية بين معامالت الصنف الواحد في عدد العناقيد لكنها ازدادت معنويا ً في الموسم الثاني
بتفوق المستوى  452غم  / Sكرمة على المستوى  1252غم  / Sكرمة في كال الصنفين وقد بلغ عدد العناقيد  /كرمة عند
المستوى  452غم  / Sكرمة  52.33عنقود في الصنف كمالي و 51.64عنقود في الصنف حلواني مقابل (  41.64و ) 54.22
عنقود  /كرمة في معاملة المقارنة للصنفين كمالي وحلواني على التوالي في حين لم يتجاوز المعدل ( 43.33و  ) 46.64عنقود
 /كرمة عند المستوى  1252غم  /كرمة للصنفين المذكورين على التوالي .
اما وزن العنقود فقد ازداد معنويا ً عند المستوى  452غم  / Sكرمة في الصنفين وبلغ اعلى معدل لوزن العنقود عند هذا المستوى
(  615.15و ) 594.61غم في الصنفين كمالي وحلواني على التوالي في الموسم الثاني في حين اقل معدل (  412.52و421.16
)غم ظهرعند المستوى  1252غم  / Sكرمة لذات الصنفين على التوالي  .كما حصلت زيادة معنوية في الحاصل الكلي للكرمة
وخاصة في الموسم الثاني عند المستوى  452غم  / Sكرمة والذي تفوق على بقية المعامالت في كال الصنفين الذي حقق اعلى
حاصل بلغ (  32.12و  ) 35.29كغم في الصنفين كمالي وحلواني على التوالي في حين اقل حاصل ظهر عند المستوى 1252
غم  / Sكرمة والذي بلغ ( 14.14و ) 19.24كغم  /كرمة في ذات الصنفين على التوالي .
وقد تفوق الصنف حلواني على الصنف كمالي في كمية الحاصل الكلي للكرمة وعدد العناقيد بينما لم يختلف الصنفان في وزن
العنقود .
 -2الصفات النوعية للحاصل
ادت اضافة الكبريت الرغوي للتربة الى زيادة معنوية في نسبة الـ  TSSفي عصير الحبات واقصى زيادة حصلت عند المستوى
 452غم  / Sكرمة في كال الصنفين وللموسمين اذ بلغت نسبة الـ  15.12 ( TSSو )% 15.29في الصنفين كمالي وحلواني
على التوالي في حين اقل نسبة ظهرت عند المستوى  1252غم  / Sكرمة والتي بلغت ( 13.52و )% 13.54في ذات الصنفين
على التوالي بينما وصلت هذه النسبة الى (  13.96و ) % 14.12في معاملة المقارنة للصنفين المكورين على التوالي في
الموسم الثاني .وقد تفوقت جميع المعامالت في الصنف كمالي على المعامالت كافة في الصنف حلواني في نسبة الحموضة الكلية
في الحبات وانخفضت نسبة الحموضة عند المستوى  452غم  / Sكرمة في الصنف كمالي الى  % 2.412و الذي اختلف معنويا ً
عن المستوى  1252غم  / Sكرمة لذات الصنف الذي اعطى نسبة حموضة اعلى بلغت  % 2.44 2بينما لم تظهر فروق
معنوية في معامالت الصنف حلواني في الموسم االول وفي الموسم الثاني حصل انخفاض معنوي في نسبة الحموضة عند
المستويين  452و  1222غم  / Sكرمة في الصنف حلواني عن المسـتوى  1252غم  / Sكرمة لذات الصنـف فبلغـت نسـبة
الحموضـة ( % 2.532و )% 2.542كما ازدادت صبغة االنثوسيانين معنويا ً عند المستوى  452غم  / Sكرمة في الصنف
كمالي والذي تفوق على جميع المعامالت .وازدادت هذه الصبغة ايضا ً في الصنف حلواني وعند مستوى الكبريت نفسه وبذلك
تفوق على المستويين  2و  1252غم  / Sكرمة لذات الصنف.
وقد تفوق الصنف كمالي على الصنف حلواني في نسبة الحموضة الكلية واالنثوسيانين في حين لم يختلف الصنفان في نسبة الـ
 TSSفي عصير الحبات.

التجربة الثالثة
بعض صفات التربة الكيميائية
ادت اضافة الكبريت الرغوي الى خفض درجة تفاعل التربة ( )pHحول الكرمة ومنذ الشهر االول من االضافة خصوصا ً في
المستويين  452و  522غم  / Sكرمة وقد وصل اقصى انخفاض بعد  65يوما ً من اضافة الكبريت عند المستوى  452غم / S
كرمة اذ بلغت قيمة الـ  4.52 PHووصلت الى  4.56عند المستوى  522غم  / Sكرمة في حين كانت  4.12في معاملة
المقارنة ثم اخذت القيم تزداد بعد الشهر الثالث من االضافة واقتربت من قيمة الـ  pHلمعاملة المقارنة في جميع المستويات كما
ازداد التوصيل الكهربائي ( )ECوالكبريتات المستخلصة من التربة بزيادة مستويات الكبريت الرغوي ومع الزمن.

SUMMARY
This study was conducted in a private vineyard on two grape cultivars;Kamali and Halwani
,Located South of Baghdad,Abul-Jassim area /Musaiab ,Babylon province .During the
growing seasons of 2001 and 2002 ,the effect of foam sulfur(90%) and foliar sprays of
micronutrient solution (Fe,Zn ,Mn, Cu ,and B) were xaminated on vegetative and
reproductive growth and crop quality .A winter pruning was performed during mid-January
on 57 vines selected from each cultivar leaving seven canes with 12 eyes each and other 7
spures each bears 2 eyes. Three experiments were included in this study ;the first experiment
was designed in a factorial experiment included 3 factors ; foam Sulfur (0,250,500,g/vine),
nutrient solution (0,1,2,3, spray) functioned on 2 cultivars Kamali and Halwani. Foam sulfur
was dresed on 25thFebreuary each season .Three sprays of nutrient solution were
implemented before flowering ,after fruit set and after vintage. The 24 treatments each was
replicated 3 times and grouped in RCBD (one vine per replicate). The 2nd experiment was
designed with 4 levels of foam sulfur application (0,750,1000,1250 g /vine) using the same
cultivars , the 8 treatments were replicated 3 times and grouped in RCBD too. In the 3rd
experiment the examination of the effect of foam
sulfur levels(0,250,500,750,1000,1250
g/vine) on soil properties around vine were set out in CRD (6 treatments each with 3
replicates) .
The results are summarized as follows:

Experiment 1

Vegetative Growth
Results showed that the leaf area/vine ,leaf area /bunch and
relative chlorophyll content
were increased significantly with increasing of sulfur levels from 0-500 g/vine and number
of sprays from 0-3 on both cultivars .Best results had obtained with the interaction of sulfur
at500g/vine with either two or three sprays .Kamali significantly superior to Halwani in leaf
area per vine and bunch while Halwani distinguished in relative chlorophyll content in leaves
.
.

Leaves Elemental Composition
Foliar application with nutrient solution led to a significant increases in leaves content of
N,P,K,Fe,Zn,Mn and Cu. Same results has been found with the addition of foam sulfur
except for Cu.Also the interaction of sulfur with sprays number significantly increased all
measured nutrients in leaves. Maximum increasing has been resulted by the spray
interaction (two or three times )with 500g S/vine in both cultivars .Halwani was distinguished
significantly by leaf content from P,Fe,Cu while Kamali was surpassed significantly in leaves
content from N and Mn .
.

Quantitative Characteristics
The number of clusters were increased significantly by sulfur application at 500 g/vine .The
increase in sulfur levels and number of sprays or their interaction resulted a significant
increase in the average of cluster weight, yield ,weight and size of (100)berries and cluster
length and diameter.The highest increase of average of cluster weight ,yield per vine were
obtained at the interaction of 500gS/vine x 3sprays of nutrient solution for the two cultivars
in the second season by 23.75,35.39% in Kamali and 22.56,35.36% in Halwani. Number of
berries per cluster was increased significantly in the second season only particularly with
500
gS/vine
accompained
with
2
or
3
sprays.
.
َ
qualitative
Characteristics
The addition of foam sulfur,foliar application of nutrient solution or their interaction
resulted in a significant increases in the Total Soluble solid(TSS) % , reducing sugars %
,TSS/TA and Anthocyanin .These values were increased with increase of sulfur levels and
sprays number.The highest increase of TSS%
was obtained from interaction
between(500gS/vine x 2sprays) of two cultivars in the first season by 12.26% in Kamali and
12.44% in Halwani. The interaction (500gS/vine x 3sprays) realized maximum increase of
TSS/TA by 15.97% in Kamali and 21.97% in Halwani. A small decrease in titratable acidity
was occured specially in the interaction 500 gS/vine with 2 or 3 sprays .Kamali significantly
surpassed Halwani by titratable acidity and anthocyanin content .It is noticed that the third
spray after vintage in the first season had been clearly effect in most properties in the second
season which positively reflected on yield.

Experiment 2
1-The number of clusters was
increased significantly in the second season in both cultivars . Foam sulfur at level of 750
g/vine was significantly superior to 1250 g/vine but showed no diffirence from control or
1000g S/vine .Weight of cluster and yield were incresed significantly at 750gS/vine in both
two cultivars specially in the second season (615.15,597.68)g while the least average
(412.52,408.86)g were obtained at level of 1250gS/vine in Kamali and Halwani respectively.
The highest yield per vine was obtained with 750g S/vine spcially in the second season by
(32.10, 35.09)kg while the least yield (17.87,19.07)kg were at level of 1250g S/vine for Kamali
and Halwani respectively . Halwani significantly advantaged to Kamali in yield /vine and
number of clusters.
2-The addition of Foam sulfur lead to significant increases in TSS% . Maximum values
occurred at 750g S/vine in both cultivars(15.10,15.09%) while the least values (13.57,13.52%)
were obtained at level of 1250 g S/vine whereas control treatment gave (13.96,14.10%) in
Kamali and Halwani respectively.Titratable acidity was reduced due to the application of
750g S/vine in Kamali cultivar ,while the reduction was found in 2nd year in case of Halwani
.Anthocyanin content was increased significantly by sulfur level at 750g /vine in Kamali

which surpassed all treatments.Also this pigment was increased in Halwani at the same rate
of sulfur .Kamali had significant superiority on Halwani in total acidity and anthocyanin
content .

Experiment 3
The resullts indicated that addition of foam sulfur lead to reduction in soil pH beginning
from first month after addition specially at 500 or 750g S /vine .The peak of decrease was
after 65 days from the sulfur addition of 750g /vine .PH values began to rise after third
month of addition and approach that of control. Electrical conductivity ,sulfate ion
concentration were increased with the increase in sulfur levels with respect to time .

التوصيات
وفي ضوء نتائج البحث يمكن الخروج بالتوصيات االتية :
 -1استخدام الكبريت الرغوي في حقول االعناب لكون الكبريت عنصر غذائي ومصلح للتربة وخاصة في تربنا التي يميل
فيها الـ  pHالى القاعدية على ان اليزيد مستوى الكبريت عن  452غم  / Sكرمة .
 -2استخدام الكبريت الرغوي بمستوى  522غم  / Sكرمة مع الرش بالمحلول المغذي لمرتين على االقل قبل التزهير
وبعد العقد.
 -3اجراء دراسة حول اضافة الكبريت الرغوي على شكل دفعات خالل الموسم وبمستويات مختلفة التزيد عن  452غم
 / Sكرمة كل ثالثة اشهر لتالشي تأثير الدفعة.
 -4يفضل رش االعناب بعد الجني بالمحلول المغذي

