
The Sulfur Cycle

WHAT is sulfur?

Symbol: S 

Native form: is a yellow crystalline (crystal like) solid.

In nature: it can be found as the pure element, and as sulfide
and sulfate minerals.

commercial uses: fertilizers, gunpowder, matches,
insecticides, fungicides, vitamins, proteins and hormones.

It is critical in the environment, climate and the health of
ecosystems.

Random facts: it can also be referred to as brimstone.

it’s the tenth most abundant element in the universe



WHERE is sulfur found?

The majority of Earth's sulfur is stored:

In rocks underground!

In sulfur salts at the bottom of the ocean!

The Cycles: 

Erosion, weathering, deposition

Predominately atmospheric cycle

Marine cycle

Soil-plant cycle



The Cycles: part two!!

Mineralization of organic sulfur to the inorganic form 
hydrogen sulfide (H2S).

Oxidation of sulfide and elemental sulfur (S) and related 

compounds to sulfate (SO4).

Reduction of sulfate to sulfide

Microbial immobilization of the sulfur compounds and 

subsequent incorporation into the organic form of sulfur!



:الميكروبيتحول الكبريت -

وفي تركيب العديد يدخل الكبريت كعنصر أساسي في تركيب البروتينات النباتية والحيوانية

.من المركبات العضوية والالعضوية 

أو النباتات يصل الكبريت إلى التربة على شكل مركبات عضوية في فضالت الحيوانات و

يت على شكل هذه الفضالت يتحرر الكبرلتفكك ، ونتيجة نتيجة لتفسخ أجسامها بعد موتها 

. H2Sغاز 

،كذلك خالل عملية إرجاع أمالح حمضي الكبريت والكبريتي H2Sيمكن أن يتشكل غاز 

ز التركي) لكافة الكائنات الحية هو غاز سام بالنسبة لإلنسان وH2Sومن المعروف أن 

ة إلى مركبات كبريتية غير ضارة بالنسبH2Sوعملية تحول ،( 3م/ غم10المسموح به 

دة تقوم بها م اإلنسان أو الحيوان وقابلة لالمتصاص من قبل النبات ، تعتبر عملية معقسلج

.أحياء دقيقة تسمى البكتريا الكبريتية 

:إلى أمالح حمض الكبريت تتم عبر مرحلتين H2Sإن عملية تحول 



:المرحلة األولى 

إلى الكبريت الذي H2Sتقوم البكتريا الكبريتية بأكسدة 

:الخاليا بروتوبالزمايتركز في 

2 H2S + O2 = 2H2O + S2 – 525 KJ ( 125 k.cal )
بيبات على شكل حالبروتوبالزمايتركز الكبريت في 

. احتياطية تستخدمها الخلية عند الحاجة 



:المرحلة الثانية 

الح حمض الكبريتية بأكسدة الكبريت الحر إلى أماتقوم البكتري

:الكبريت وفق المعادلة التالية 

S2 + 3O2 + 2H2O = 2H2SO4 – 1235 KJ ( 294 k.cal ) 
ة في مناطق تنتشر البكتريا الكبريتية بكثرة في الطبيعة ، خاص

تعتبر بكتريا الينابيع الكبريتية، ومياه الصرف الصحي والتربة ، و

:ذاتية التغذية وهوائية وتضم مجموعتين 

:المجموعة األولى 

اباً وهي مجموعة البكتريا الكبريتية الملونة التي تفرز خض

ي وتميزها ألوان مختلفة الشدة من األحمر لألخضر تنتشر ف

.السيتوبالزما 



الضوئي ، ولهذه لتركيبخضاب هذه البكتريا من حيث الدور الوظيفي شبيهة بالكلوروفيل عند بكتريا ا
.البكتريا أشكال مختلفة ، كروية ، عصوية وملتوية 

البكتريا الكبريتية( 





:المجموعة الثانية •
الخيطييييية و يييين  Chlamydobacteriaceaeوهييييي مة وعيييية البكتريييييا عد  يييية اللييييو  ميييين عائليييية 

Thioploca , Thiothrix , Beggiatoaي (25-6) انظر الشكل رقمي.
لكبريي  ومركبياا التييو إضافة إلى البكتريا الكبريتية تو د مة وعة كبيرة من البكتريا التيي تويوب بسدةيدة ا

:إلى ح ض خارج الخال ا وفق ال عادالا التالية H2Sو ( تيو سلفاا ) 
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خرى من وتوجد مجموعة أ، تنتشر هذه البكتريا في المياه العذبة والمالحة وفي التربة 

 Desulfovibrioأو بكتريا  Spirillum desulfuricansالبكتريا الالهوائية  مثل 
desulfuricans التي تقوم بإرجاع أمالح حمض الكبريت إلى غاز الكبريتي ـ ـH2S  .

عةمخطط دورة الكبري  في الطبي



 Desulfovibrioبكتريا 
desulfuricans 

يعية، فهيي تويوب يتضح م يا سيبق أ  مة وعياا البكترييا الكبريتيية تويوب ايدور هياب فيي الطب
ريي  إليى إلى مواد غير ضارة في ال ةتنوعاا ، وتويوب بسدةيدة الكبH2Sبسدةدة الغاز الةاب 

ي أمالح الةلفاا التي  حتا ها النباا خالل ن وه 
العديييد ميين  ةيياعد ح ييض الكبرييي  النيياتي عيين ع لييية أدةييدة الكبرييي  فييي التر يية فييي حييل

ت ثيييل ميين قبييل الوااليية للو التييالي يديييد ك ييية ال ييواد الغذائييية( غييير ال نحليية ) ال ييواد ال عدنييية 
. النباتاا واألحياء الدقيوة في التر ة 





Dimethylsulfide (DMS) 

is released by 

phytoplankton, is then 

oxidized to sulfur 

dioxide and ultimately 

sulfate in the 

atmosphere.  

Sulfate can cause 

clouds to form by having 

water droplets condense 

on it.



الجبسيةتقيم استعمال المياه الكبريتية المعالجة إلنتاج البطاطا في الترب

كلية جامعة االنبار\ادهام علي عبد  . د.ا

Evaluation the treatment sulfur water in production 
potato in gypsies soils

PROFESSOR DR..I,A.Abed  / Coll. Agriculture–University 
of Anbar -



اهداف البحث

Aim of experiment

لمعالجةاالكبريتيةالمياهاستعمالصالحيةاختبارلغرض•

المحيطةالصحراويةاألراضيولكون,الزراعةفي

راوحتتجبسيةأراضيالكبريتيةالمياهمصدربمنطقة

بينلهاالسطحياألفقفيالجبسنسبة
قارنةمالمعالجةالكبريتيةالمياهكفاءةتختبرا%40و12

محاولةمعمعالجةدونمنوالكبريتيةاإلسالةمياهمع

فيالجةمعدونمناإلسالةمياهمعالكبريتيةالمياهتخفيف
البطاطانباتري



:المواد وطرائق العمل

رمادي كمصدر للمياه الكبريتية التي تقع غرب مدينة ال 70اختيرت  مياه منطقة الكيلو 

ة عن معالجة  المياه الكبريتيفيواستعملت منظومة المعالجة 3م20جلبت كمية بحدود 

واستمرار التدوير W2وW1طريق إمرارها من أعمدة المنظومة الثالثة في المعالجة 

W2وW1لكل منظومة 3ساعة وجمع الماء الخارج من العمود رقم  24لمدة 
داخل مدينة الرمادي % 23والثاني %  14نسبة جبس ذو تم اختيار موقع اول 

شقة ضمن قسمت األرض إلى ألواح تبعا لتصميم األلواح المنشقة ـــ المن. جامعة االنبار

إذ عدت الموقع اإلول   Split Split plot Designتصميم القطاعات الكاملة المعشاة 

م15جبس مسافة % 23يبعد عن الموقع الثاني % 14حقل ذا نسبة جبس 



في تجهيز الفسفور للنبات تم W2وW1لغرض تحديد كفاءة المياه الكبريتية المعالجة بنظامي الدفعة المستمرة 

كغم  80   (F2)أو التوصية 1-هـpكغم  40 (F1)نصف التوصية ) استعمال السماد الفوسفاتي بمستويين 

p1-هـ

لة تخفيف ولغرض اختبار كفاءة المياه الكبريتية المعالجة مع مياه اإلسالة والكبريتية  من دون معالجة مع محاو

:وكما يأتي(2جدول ) المياه الكبريتية مع مياه اإلسالة من دون معالجة

W1 = ساعة واستعمال مخلفات الفطر المشروم 24الماء المعالج بطريقة المعالجة المستمرة

W2 = الماء المعالج بطريقة المعالجة المستمرة واستعمال مخلفات القمح المخمرةA.niger

W3 = مع ماء اإلسالة 1:1مخلوط بنسبة 70ماء كبريتي من منطقة الكيلو

W4 = 70ماء كبريتي من دون معالجة جلب من منطقة الكيلو

W5 = ماء اإلسالة

60= مكرراتx 3نوعية مياه ري x5مستوى سمادx 2مستوى الجبس  2:إذ تضمنت التجربة المعامالت

 20زرعت درنات  البطاطا صنف دزري في العروة الربيعية بتاريخ ، ( مx 0.70 1.5لوح ) وحدة تجريبية 

. أوأجريت عمليات الخدمة كافة للمحصول.2012 /2/



تحليل التربة  والمياه المستعملة  2و1جدول 

نسبة الماءNPالنسجةرملغرين طين1-ديسيسمنز مPHECالتحليل
%الجاهز

1-مكغملغم 1-مغم كغ

14 موقع % 

اول

808.614.7مزيجة7.443.21290380330

موقع 23%

ثاني

727.213.1مزيجة7.253.89240390370

الكلية PHECنوع الماء

1-ديسيسيمنز م

ECالحقيقيSO4
ملي ملي 2-

1-مكافي لتر

Cl ملي ملي

-مكافي لتر 1

ملوحة كامنة  نصف
SO4تركيز

-2 +Cl

W17.497.591.4718.11.9610.96مياه معالجة

W27.827.941.4417.61.819.89مياه معالجة

W3 مخلوطة

w4:w5
7.891.981.9826.621.5914.92

W48.542.742.7255.42.9429.64مياه غير معالجة

W57.451.181.183.20.241.82



70البئر االرتوازي للمياه الكبريتية كيلو 



70مجري المياه الكبريتية في منطقة الكيلو 



نبات البطاطا في الحقل





(1-غم نبات)البطاطاتأثير معامالت الدراسة في معدل الوزن الجاف للجزء الخضري لنبات 

,معنوية لكل من محتوى التربة الجبسي ونوعية الماء المستعمل في الرينتائج وجود تأثيرات البينت 

نسبة 
%الجبس

نوعية ماء 
الري

W1W2W3W4W5

14%F1
45.743.032.117.948.8

F2
51.341.334.423.657.8

23%F1
40.333.418.314.744.3

F2

45.135.519.816.847.6



نسبة 
%الجبس

نوعية ماء 
الري

W1W2W3W4W5

14%F111.031.212.59.840.2

F241.041.213.810.350.2

23%F120.016.03.64.816.0

F221.517.24.25.221.2

(  1-طن هـ )تأثير معامالت الدراسة في الحاصل الكلي للبطاطا 
أن لكل من مستوى الجبس و مستوى السماد ونوعية ماء الري تأثيرات ( 4)أظهرت النتائج المبينة في الجدول

في % 14عند محتوى جبس1-طن هـ30.24فقد بلغ أعلى حاصل كلي, معنوية في معدل الحاصل الكلي للدرنات
 .%23عند مستوى جبس1-طن هـ15.97حين انخفض ليصل



نسبة 
%الجبس

نوعية ماء 
الري

W1W2W3W4W5

14%F13.773.623.994.963.19

F24.064.204.515.104.12

23%F14.364.104.875.324.26

F24.514.355.195.864.86

تاثير معامالت الدراسة في اإليصالية الكهربائية للتربة بمرحلة الحصاد
أدت إلى زيادة قيم اإليصالية الكهربائية لمستخلص% 23إلى%14بين الجدول أن زيادة نسبة الجبس في التربة من

على التتابع% 14و23%مع نسبة جبس1-ديسيسيمينز م3.72و4.25العجينة المشبعة للتربة التي بلغت



نسبة 
%الجبس

نوعية ماء 
الري

W1W2W3W4W5

14%F1W1W2W3W4W5

F292.7095.90159.30360.4048.50

23%F194.8094.90152.10366.9047.60

F2104.50104.80162.80371.3049.07

تأثير المعامالت المستعملة في تركيز الكبريتات في التربة بمرحلة الحصاد
SO-2ملغم158.7ليصل إلى% 23أن تركيز الكبريتات في محلول التربة ازداد معنويا مع زيادة نسبة الجبسأظهرت النتائج

-كغم4
دل معنوي إذ بلغ أعلى مع,في حين كان الستعمال نوعيات من المياه األثر المعنوي المهم في زيادة نسبة الكبريتات في التربة, 1

SO-2ملغم367.2
SO-2ملغم  49.3في حين كان معدل الكبريتات مع استعمال ماء اإلسالة W4مع استعمال مياه نوع1-كغم4

4
SO-2ملغم100و97.1بلغ W1وW2و مع استعمال ماء1-كغم

على التتابع1-كغم4



نسبة 
%الجبس

نوعية ماء 
الري

W1W2W3W4W5

14%F112.212.18.89.86.4

F215.113.19.911.27.3

23%F16.56.25.35.44.5

F28.87.67.46.26.2

تأثير معامالت الدراسة في تركيز الفسفور بمرحلة الحصاد
المستعملة ومستوى أظهرت النتائج  أن تركيز الفسفور الجاهز في التربة يتأثر معنويا بمستوى الجبس ونوعية المياه

في التربة ذات المحتوى الجبسي1-ملغم كغم10.59إضافة السماد إذ بلغ أعلى معدل معنوي للفسفور الجاهز
جبس% 23ذات محتوى 1-ملغم كغم6.41مقارنة بمعدل% 14



شكرا إلصغائكم


