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Annaصنفي شجار التفاح الفتیةألالمحتوى المعدنيوحامض االسكوربیك فيتأثیر الكبریت والنتروجین
Vistabellaو 

احسان فاضل صالح الدوريجاسم محمد علوان االعرجي
تكریتجامعة/ كلیة الزراعة/ستنةقسم البكلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة وھندسة الحدائق

جامعة الموصل

الخالصة
معة الموصل خالل جا/لكلیة الزراعة والغاباتھالتابعالفاكھة حقولاجریت تجربتین منفصلتین في

نف والثانیة على اشجار التفاح الفتیة ص،Anna، االولى على اشجار التفاح الفتیة صنف ٢٠٠٦موسم النمو 
Vistabella المركبة على االصلMM106،٤على مسافة في تربة مزیجیة طینیة رملیةوالمزروعةxم ٤

والرش الورقي بحامض الكبریت والنتروجیناضافةلمعرفة تأثیر،والتي تروى بطریقة الري بالتنقیط
، وقد في االوراق سیومالنتروجین والفسفور والبوتاوالكبریتتركیزا في بینھتوالتداخالاالسكوربیك

و S0 ،S1،١-شجرة. Sغم ٢٠٠و ١٠٠صفر و :ھي الكبریتاستخدمت ثالثة مستویات من كل من
S2غم ٦٠و ٣٠صفر و : ھي والنتروجین،على التواليN١-شجرة،N0 ،N1 وN2اليوعلى الت،

أكدت نتائج . على التواليA1وA0،١- لتر. ملغم ١٢٥صفر و : ھي ومستویین من حامض االسكوربیك
الكبریت والنتروجین والفسفور والبوتاسیوم ان اضافة الكبریت سببت زیادة معنویة في تركیز كلتا التجربتین 

في اوراق كال الصنفین ، في حین ان اضافة النتروجین ادت الى زیادة معنویة في تركیز الكبریت 
، وانخفاض معنوي في Vistabellaبوتاسیوم في اوراق الصنف والنتروجین في اوراق كال الصنفین وال

الرش الورقي بحامض االسكوربیك زیادة معنویة في سببتركیز الفسفور في اوراق كال الصنفین ، بینما 
وأدت،Annaتركیز النتروجین في اوراق كال الصنفین والكبریت والفسفور والبوتاسیوم في اوراق الصنف 

في تركیز الكبریت الى زیادة معنویةیما بین الكبریت والنتروجین وحامض االسكوربیك جمیع التداخالت ف
، عدا تأثیر التداخل بین الكبریت والنتروجین والفسفور والبوتاسیوم في االوراق وفي كال الصنفین 

صنف الوالنتروجین وكذلك التداخل بین النتروجین وحامض االسكوربیك في تركیز البوتاسیوم في أوراق
Anna والتداخل بین الكبریت وحامض االسكوربیك في تركیز الكبریت في أوراق الصنف ،Vistabella،

الرش الورقي بحامض االسكوربیك وبتركیز + ١-شجرة. Nغم ٦٠+ ١- شجرة. Sغم ٢٠٠وان المعاملة 
ة المئویة لعناصر النسب، والتي بلغتكانت ھي االفضل من بین المعامالت االخرى١-لتر. ملغم ١٢٥

على التوالي في% ١.٩٩و ٠.٢٩٥و ٢.٩٤و ٠.٣٤الكبریت والنتروجین والفسفور والبوتاسیوم فیھا
.Vistabellaعلى التوالي في الصنف % ٢.١١و ٠.٢٢٣و ١.٨١و ٠.٤٩وAnnaالصنف 

المقدمة
Malus domesticaالتفاح یحتل Borkhالذي یتبع العائلة الوردیةRosaceae

FAO( طن ٦٢١٩٦٤٧٠ STAT ،وذلك،) ٢٠٠٧
ثمار لكثرة أصنافھ ، واختالف متطلباتھا من الساعات الباردة المفیدة شتاءاً ، اضافة وطعم ال لون  وع شكل و ن لت

القیمتھاوتحملھا للشحن والخزن لمدة طویلة و

( طن ٦٤٣٠٠في حین أن انتاج العراق بلغ ) ٢٠٠٥، Bal( صناعة الجلي والمربى والحلویات والعصیر 
اف التفاح Vistabellaو Annaوان).٢٠٠٤ة االحصائیة للفواكھ والخضر ، المجموع من اصن

ذات المواصفات الجیدة من ناحیة نوعیة الثمار اضافة
الى العراق في منتصلذان ادخالل، وا) ٢٠٠٣والزیباري ، ٢٠٠٠، Erez( شتاءاً 

) .٢٠٠٦والبیاتي ، ٢٠٠٣الزیباري ، ( الماضي وانتشرت زراعتھما في وسط وشمال العراق 
٢٠٠٧مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 

٢٠٠٨/ ١٠/٩وقبولھ ٢٠٠٨/ ٢٣/٦البحث تسلیمتاریخ 
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ویاً 
الفاكھة المختلفة ومنھا التفاح ، 

ات التي ــ
العملیات الحیامــتساعد في اتم

اخرون ، IAA ) (Havlin( ـ Balو ٢٠٠٥و
، كما ان تسمید) ٢٠٠٥، 

D'Anjou) ١٩٨٣( Staiffو Raeseلـ، ففي دراسة
١-شجرة. Nغم ٦٨١و ٤٥٤و ٢٢٧:

رغیزیادة معنویة في تركیز النتروجین في االوراق وزیادة مستوى النتروجین المضاف أدى الى
Tamiواشار .

)١٩٨٦ (Starkspur Golden Delicious
في نسبة ١-.Nكغم ٨٦٨وبمقدار 

لالشجار وعزى،في االوراقالبوتاسیوم والفسفور ري  لخض . ا
االحظعلى شتالت التفاح)١٩٨٦(یر نمقبل الراوي ومنوفي الدراسة التي اجریت

وKhattariوالحظ .اال
Shatat)١٩٩٦ (

Starkrimson غم ٢٢عند تسمیدھا بالنتروجین وبمقدارN . واشار . ١-شجرةAhmed اخرون ١٩٩٧(و
% ١و٠.٥بالیوریا وبمقدار Annaالى ان الرش الورقي الشجار التفاح صنف )أ 

توصل .  Chengو
)٢٠٠٢ (Fuji

ودرس .
تأثیر التسمید النتروجیني في محتوى أوراق الخوخ من بعض العناصر الغذائیة وتغیراتھا ) ١٩٨٥( التمیمي 

بمقدار  ١-شجرة. Nغم ٣٠٠و

اخرون . ا اس و د عب ان ) ١٩٩٠( ووج
. Nغم ٣٠٠و ٢٠٠صفر و :Suncrestتسمید اشجار الخوخ صنف 

١-شجرة

.)٢٠٠٥ (
٦٠٠و٤٥٠و ٣٠٠: ١٣عمرھا Cociaاشجار االجاص صنف 

، فوجد ان تركیز النتروجین والفسفور والبوتاسیوم في١-شجرة.Nغم 
.السماد النتروجیني المضاف لتلك االشجار 

٧٥ %)Fenn وMiyamoto،١٩٨١ (
االنخفاض

اخرون Al-Kanani( الكالسیوم ودرجة حرارتھا و
وسائ، لذلك اتجھت الدراسات )٢٠٠٥والحمداني ، ١٩٩٤، ل عض ا التيلب

تطایر  االمونیا وزیادة استفادة النبات من تقلل من
ة فھو باالضافة الى كونھ،

اخرون ، Havline(التي تشMethionineوالـ Cystineوالـ Cysteineمثل الـ و
pHل على خفض صلحاً للتربة النھ یعمیعد م،)٢٠٠٥

Dawood(مماومن ثم زیادة امتصاصھا من قبل النباتاتفیھاالكبرى والصغرى
) ١٩٩٤(ول ). ١٩٩٢واخرون ،

سنة ١١) ٢٠٠٠(.
فوجدا ان المستوى العالي من الكبریت ١-شجرة.Sغم ٥٠٠و٢٥٠وصفر: ھي الكبریت یثالثة مستویات من

تحافي . معنویاً باضافة الكبریت  كمالي ) ٢٠٠٤(والحظ ال
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دى الى١-كرمة.Sغم ٥٠٠وحلواني  وبمقدار  ا
.١-كرمة. Sغم ٢٥٠ةفاضافي اوراق كال الصنفین مقارنة بمعاملتي المقارنة و

لثمري ؤمنال و ا
(أثیرأالشجار الفاكھة المختلفة ، وان ت

Ahmed وب١٩٩٧واخرونJohnson اضافة الى دورة في تقل)١٩٩٩واخرون ،
نفدرجة الحرارة والسموم وتح

)١٩٨٧، Oertli(على الكلوروبالست من االكسدة 
وجود دراسات في العراق تتضمنولعدم.في تركیز العناصر الغذائیة في اوراق النباتات

معاً یكبالكبریت والنتروجین والرش الورقي بحامض االسكور
.اجریت ھذه الدراسةVistabellaو Annaمن الصنفین فتیةاشجار التفاح ال

وطرائقھمواد البحث
الغاباتھحقول اعة و لزر ا

٢٠٠٦Anna
،MM106المركبة على االصل وVistabellaاشجار التفاح الفتیة صنف 

٤x٤
.)١(في الجدول الفیزیائیة والكیمیائیة صفاتھابعضمبینةرملیة والومزروعة في تربة مزیجیة طینیة

زیائیة والكیمیائیة لتربة البستانبعض الصفات الفی: )١(جدول ال
القیمةالصفة

٠.٧٤٤)١- م.دیسي سیمنز(وصیل الكھربائيالت
٧.٦٩تفاعل التربةدرجة 

٥.٢٨)١- كغم.غم(المادة العضویة
٦١٠.٧)١- كغم.غم(الرمل
٢٣٩.٦)١- كغم.غم(الطین

١٥٦.٧)١-كغم.غم(الغرین
مزیجیة طینیة رملیةالنسجة

٩٥)١- كغم.لغمم(النتروجین الجاھز
٢١)١-كغم.ملغم(الفسفور الجاھز

١١٦)١- كغم.ملغم(البوتاسیوم الجاھز
١٧٠.٨)١- كغم.ملغم(البیكاربونات

نینوى/ البحوث والموارد المائیة حللت التربة في مختبرات مدیریة *

) RCBD(استخدم في تنفیذ كلتا التجربتین 
اعيلمعرفة تأثیر اضافة الكبریت لزر ا

،وقد كررت كل تجربة ثالث عض العناصر الغذائیة في أوراق كال الصنفینتركیز بالت فیما بینھا في والتداخ
٢٠٠و ١٠٠صفر و: ا.أستخدام شجرتین لكل وحدة تجریبیةمرات وب

S.١-شجرة)S0وS1 وS2 كمصدر ) % ٩٥( )على التوالي
N2و N1وN0( ١-شجرة . ٦٠Nو ٣٠صفر و : 

) % ٤٦( ) على التوالي 
ونصف الكمیة من النتروجین الى الوحدات التجریبیة حسب المعامالت في االسبوع االول من نیسان من العام 

بعد ١٠سم وعرض ١٠ك بحفر خندق على شكل دائرة بعمق ذلو،٢٠٠٦ لى  اق كل ٢٥سم وع سم من س
ثم ردم بالتربة وسقیت بعد ذلك مباشرة ، في حین ان ) حسب المعامالت ( والیوریاونثر فیھ الكبریت شجرة ،

في االسبوع االول من ایار من العام نفسھ واالخر اضیفنصف كمیة النتروجین
لغم ١٢٥صفر و :ھي اعاله ، كما رشت االشجار بمستویین من حامض االسكوربیك  A1وA0( ١-لتر. م
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)، على التوالي 
)Tween 20 (٠.١ %

قطر لم .ا
Pغم ١٠( الخدمھ على االشجار بصورة متماثلة ، حیث سمدت جمیع االشجار

ام سماد)١-شجرة.Kغم ١٠( والبوتاسیوم ) ١-شجرة.  تخد بأس ٢٢–٢٠( يو
.كمصدر للبوتاسیوم ) بوتاسیوم % ٤٣( یوم كمصدر للفسفور ، وكبریتات البوتاس)فسفور % 

االول من اب وع  ب االس لموسم في  ٢٠٠٦من ا
 )

، وث) HClع ٠.١
ساعة ، ٧٠٧٢بدرجة حرارة ) Oven( اكیاس ورقیة مثقبة ، وضعت في فرن كھربائي 

٠.٤، ثم وزن طحنت جیداً و
( Ullrichو ١:٤Johnsonالبركلوریك المركزین وبنسبة 

١٩٥٩(،،
SpectrophotometerFlame photometer ذكورة من

). ١٩٩٩( Raghupathiو Bhargavaقبل 
١:٣بحامضي النتریك والبركلوریك وبنسبة 

ة.)١٩٦٦( CornfieldوChaudharyتشكیل العكارة وحسب طریقة 

٥خطأالعناصر المدروسة
) .١٩٩٦، SAS )SASبأستخدام الحاسوب وفق برنامج % 

النتائج والمناقشة
) ٣و٢(تبین النتائج الموضحة في الجدولین :(% )الكبریت

Anna وVistabella
،أعطى أعلى تركیز منھ) S2( المضاف 
١٨.١٨و ١٨.٥١

لصنف ١٤.٨١تفوق) S1( المضاف  في ا  ٪Anna في ،
. Vistabellaالصنف 

وبالتالي )  ١٩٩٩٢٠٠٥، Sahuو Intodia(الجاھز في
بو ضاحي ،( ق امتصاصھ وزیادة و/ ، أو) ١٩٨٩أ

( افة الكبریت والتي قد تؤدي الى نتیجة الض
.)٢٠٠٧الدوري ، 

الكبریت في أوراق الصنفین ، وان المستوى تأثیر معنوي في زیادة تركیزوكان للتسمید النتروجیني
أعطى أعلى التراكیز منھ ) N2( العالي من التسمید النتروجیني 

Anna١٠.٧١ ، ٪Vistabella
نسبة ) ( التسمید النتروجیني معاملتي المقارنة والمستوى الواطئ من وب

.٪ ٢٠.٥٨و ٢٨.١٢
ـة

تصاص آخرون ، Sholehو ١٩٧٥،رونـ(Rasmussenلالم ـ، إض) ١٩٩٧و
آخرون ، Dong( لألشجار النتروجیني في زیادة نم ٢٠٠٥و

. وبالتالي زیادة امتصاص العناصر الغذائیة من التربة ومنھا الكبریت ) ٢٠٠٦
Anna

 )A1 (١٤.٢٨ ٪ .
ـ

 )Asselbergs،و ١٩٥٧Ahmed ، آخرون ) ب ١٩٩٧و
وتفوق . ـ
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في % ٠.٣٠و Anna٠.٣٦على الصنف Vistabellaنف ـالص
ف .اوراق ھذین الصنفین على التوالي

بو ضاحي ، ( والذي یسبب اختالفاً في محتوى االجزاء المختلفة ألشجار تلك االصناف من العناصر الغذائیة  أ
١٩٨٩.(

وادت جمیع التداخالت بین الكبریت والنتروجین وحامض اال

Vistabella.

أوراق)٪ ( تأثیر الكبریت والنتروجین وحامض األسكوربیك وتداخال:)٢(الجدول 
.Annaأشجار التفاح الفتیة صنف 

النتروجین
 )N(

حامض 
األسكوربی

)(A( ك 

التداخل )S( الكبریت 
N × A

متوسطات 
النتروج

ین S0S1S2

N0A0ب٠.٢٨ج٠.٢٧و–ج ٠.٢٨و–ب ٠.٢٩و–د ٠.٢٥
A1ب ج٠.٢٩ج–أ ٠.٣٥و٠.٢٣و-ب ٠.٢٩

N1A0أ٠.٣١ب ج٠.٢٩و–ج ٠.٢٧د–أ ٠.٣٣و –ج ٠.٢٨
A1أ٠.٣٤أ ب٠.٣٧ج–أ ٠.٣٤و –أ ٠.٣٠

N2A0أ٠.٣١ب ج٠.٢٩ھـ–أ ٠.٣١ھـ–أ ٠.٣٢ھـ و٠.٢٤
A1أ ب٠.٣٣ج–أ ٠.٣٤أ٠.٣٨و–ج ٠.٢٨

التداخل
S × N

N0متوسطات ج–أ ٠.٣١ج٠.٢٦ب ج٠.٢٧
حامض 

األسكوربیك
N1أ ب٠.٣٢أ٠.٣٣ج–أ ٠.٢٩
N2أ ب٠.٣٢أ٠.٣٥ج٠.٢٦

التداخل 
S × A

A0ب٠.٢٨ب ج٠.٢٩أ ب٠.٣١ج٠.٢٦

A1أ٠.٣٢أ٠.٣٥أ ب٠.٣٢ب ج٠.٢٩
أ٠.٣٢أ ٠.٣١ب٠.٢٧متوسطات الكبریت

٪ وفق اختبار ٥خطأمتوسطات كل مجموعة المتبوعة بحروف مختلفة تدل على وجود فروقات معنویة بینھـا عند مستوى احتمال* 
.دنكن متعدد الحدود 

S1N2
ارنة٢٩.٦٢وبنسبة زیادة بلغت والتي تفوقت معنویا، Annaالصنف  لمق لة ا لصنف . ٪ على معام في ا أما 

VistabellaS2N2أعل
. ٪ ٦٠.٧١أعطت

AnnaS2A1
لغت معاملة المقارنة وبنسبة زی . ٪ ٣٤.٦١ادة ب

٪N1A1٢٥.٩٢أعطت المعاملة 
N2A1فقد أعطت المعاملة Vistabellaأما في الصنف ،Annaفي الصنف 

أما في .٪ ٣٢.٢٥وبنسبة زیادة بلغت )منھ اقل تركیزأعطتالتي ( تفوقت معنویا على معاملة المقارنة و، 
والتي تفوقت معنویا أعلى تركیز منھ ، S1N2A1أعطت المعاملة Annaحالة التداخل الثالثي ، ففي الصنف 

Vistabella. ٪ ٥٢.٠٠و
S2N2A1 ، اقل أعطتأعلى تركیز من الكبریت في األوراق

٨١.٤٨ ٪ .
المشترك لكل من الكبریت والنتروجین وحامض ا

. عامل منفردا 

في) ٪ ( :)٣(
.Vistabellaصنف الفتیةأشجار التفاحأوراق 
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النتروجین
 )N(

حامض 
األسكوربی

)A( ك 

تداخل ال)S( الكبریت  
N × A

متوسطات 
النتروج

ین S0S1S2

N0A0ب٠.٣٢ب٠.٣١د–أ ٠.٣٧ج د٠.٢٨د٠.٢٧
A1ب٠.٣٣د–ب ٠.٣٣د–أ ٠.٣٧ج د٠.٢٩

N1A0ب٠.٣٤أ ب٠.٣٦د–أ ٠.٣٩د–أ ٠.٣٥د–أ ٠.٣٥
A1ب٠.٣٢د–أ ٠.٣٥د٠.٢٥د–أ ٠.٣٧

N2A0أ٠.٤١أ٠.٤٠ج–أ ٠.٤٢أ ب٠.٤٧د–ب ٠.٣٣
A1أ٠.٤١أ٠.٤٩د–أ ٠.٣٧د–أ ٠.٣٩

التداخل
S × N

N0متوسطات ب ج٠.٣٥ب ج٠.٣٣ج٠.٢٨
حامض 

األسكوربیك
N1ج–أ ٠.٣٧ج٠.٣٠ب ج٠.٣٦
N2أ٠.٤٥أ ب٠.٤٢ب ج٠.٣٦

التداخل 
S × A

A0أ٠.٣٦أ٠.٣٩أ٠.٣٦أ٠.٣٢
A1أ٠.٣٥أ٠.٣٩أ٠.٣٣أ٠.٣٥
أ٠.٣٩أ ب٠.٣٥ب٠.٣٣متوسطات الكبریت

اختبار٥خطأ*  فق  نكن٪ و د
متعدد الحدود 

) ٦و ٥( یتضح من النتائج في الجدولین :( % )النتروجین
) Vistabella )S2تركیز النتروجین في أوراق الصنف 

٢١.٧١بنسبة زیادة ومنھ أعلى تركیز 
. ٪ ١٣.٨١و) S1( الواطئ من الكبریت 
) ١٩٩٨( Mansour) ١٩٩٤( وھذه النتائج تتماشى

ك ) ٢٠٠٠( في العنب وسلمان وكمال )  ٢٠٠٤( والتحافي 

)٢٠٠٧الدوري ، ( 
من ثم زمحتوىونتیجة لزیادة المساحة الورقیة  و

) .٢٠٠٦االعرجي وآخرون ، (النتروجین 
كال

Anna )N2 (
على التوالي ، واللتان لم ) N1( ٪ عن معاملتي المقارنة والمستوى الواطئ من النتروجین ٣٤.٢٣و ٣١.٣٨

لصنف . تختلفا عن بعضھما معنویا  في ا Vistabellaأما 
) N0(، أعلى تركیز للنتروجین في األوراق ) N2( النتروجین 

تلفـ) N1( ولكنھا لم تختلف معنویا عن معاملة ،٪١٩.٣٥وبنسبة زیادة 
آخرون Tamiوھذه النت. بدورھا معنویاً عن معاملة المقارنة والراوي ) ١٩٨٦(و

) ٢٠٠٢( وآخرون Chengو ) أ١٩٩٧( رونـوآخAhmedو ) ١٩٨٦( ونمیر 

-شجرة.Nغم ٦٠( وبالتالي زیادة امتصاصھ وتركیزه في األوراق خاصة عند المستوى العالي من اإلضافة 

ن و ) ١
) .٢٠٠٥و٢٠٠وآخرون ، Dong( تركیزه في األوراق 

و Vistabella١٤.٥٨و Annaالصنفین 
١١.١٨ .

 )Oertli ،١٩٨٧ (
الورقیة 

Anna) . ٢٠٠٧الدوري ، ( 
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ذي بلغ Vistabella% ) ٢.٠٦( ین في االوراق ـى تركیزاً من النتروجـأعل ل وا
% . ١.٧٠تركیز النتروجین في أوراقھ 

.االصناف في تركیز الكبریت في االوراق 

S2N2،
Annaفي الصنف S0N2المعامالت الناتجة عن التوافیق بین مستویات الكبریت والنتروجین ما عدا المعاملة 

ارنة وھذه المعاملةتفوقتفقد Vistabella، أما في الصنف  لمق فقط S1N0و S0N1ا
 .S1A1

Vistabellaو ٤٠Annaو ٢٦.٠٨
توسطات N2A1وفي حالة التداخل بین النتروجین وحامض االسكوربیك ، أعطت المعاملة . التوالي  لم لى ا أع

٪ ٣٠.٦١و ٥٣.٦١
Anna وVistabella . )الكبر

لصنف S2N2A1) وحامض االسكوربیك  Annaفي ا
.٪ ١٣٩.٠٢والتي تفوقت معنویا على معاملة المقارنة وبنسبة زیادة بلغت 

في ) ٪( ینك وتداخالتھـا في تركیز النتروجتأثیر الكبریت والنتروجین وحامض األسكوربی:)٤( الجدول 
.Annaصنف الفتیةأوراق أشجار التفاح

النتروجین
 )N(

حامض 
األسكوربی

ك 
 )A(

التداخل )S( الكبریت  
N × A

متوسطات 
النتروجین

S0S1S2

N0A0ب١.٨٨ج١.٦٦و- ج١.٨٨و- ج١.٨٧و١.٢٣
A1ب ج٢.١٠و- د١.٤٦ج-أ٢.٧١ھـ-أ٢.١٤

N1A0ب١.٨٤ج١.٧٢و–ج ١.٩٠و- ج١.٨٧ھـ و١.٣٨
A1ب ج١.٩٦و - ج١.٩٢و - ب ١.٩٨و–ب ١.٩٨

N2A0أ٢.٤٧أ ب٢.٣٩أ ب٢.٨١و–د ١.٤٦أ٢.٩٢
A1أ٢.٥٥أ٢.٩٤د–أ ٢.٢٩ج–أ ٢.٤٢

التداخل
S × N

N0متوسطات د١.٦٧ب ج٢.٢٩د١.٦٨
حامض 

األسكوربیك
N1ج د١.٩١ج د١.٩٢د١.٦٧
N2أ٢.٨٧ج د١.٨٧أ ب٢.٦٧

التداخل 
S × A

A0ب١.٩٢أ ب٢.١٩ب١.٧٣ب١.٨٤
A1أ٢.٢٠أ ب٢.١٠أ٢.٣٢أ ب٢.١٨
أ٢.١٥أ٢.٠٣أ٢.٠١متوسطات الكبریت

٪ وفق٥خطأ* 
حدود اختبار دنكن متعدد ال

في) ٪ ( :)٥( الجدول 
.Vistabellaصنف الفتیةأوراق أشجار التفاح

النتروجین
 )N(

حامض 
األسكوربی

)A( ك 

التداخل )S( الكبریت  
N × A

متوسطات 
النتروجین S0S1S2

N0A0ب١.٥٥ج١.٤٧أب١.٩٨و١.١٥ھـ و١.٢٨
A1ب ج١.٦٤ھـ–أ ١.٧٤د–أ ١.٨٠و–د ١.٣٧

N1A0أب١.٧٠ب ج١.٥٩ھـ–أ ١.٧٢و–ب ١.٦٠و–ج ١.٤٧
A1أ ب١.٨١ھـ–أ ١.٧٣أ ب٢.٠٠ھـ- أ ١.٦٩

N2A0أ١.٨٥أب١.٧٧أ٢.١٢ھـ–أ ١.٧٥و–ج ١.٤٦
A1أ١.٩٢د–أ ١.٨١أ ب٢.٠٧ج–أ ١.٨٧

التداخل
S × N

N0متوسطات أ ب١.٨٦ج د١.٤٧د١.٣٢
حامض 

األسكوربیك
N1ج–أ ١.٧٢ج–أ ١.٨٠د–ب ١.٥٨
N2أ١.٩٧أ ب١.٩١ج–أ ١.٦٦

التداخل 
S × A

A0ب١.٦١أ١.٩٤ج١.٥٠ج١.٤٠
A1أ١.٧٩أ ب١.٧٦أ١.٩٦ب ج١.٦٤
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أ١.٨٥أ١.٧٣ب١.٥٢متوسطات الكبریت
٪ وفق ٥خطأ* 

.اختبار دنكن متعدد الحدود 

املة Vistabellaأما في حالة الصنف  لمع طت ا أع S2N2A0فقد 
٦٥.٦٢ ٪ .

) .٢٠٠٧الدوري ، ( ھذا العنصر وتركیزه في االوراق 
إن ) ٧و٦(( % ) :

AnnaS1
٪ على التوالي ،١١.٧و ١٢.٠٩وبنسبة زیادة بلغت S2و S0والتي تفوقت معنویا على المعاملتین 

S2 اتVistabella
ماشىتتوھذه النتائج . ٪ على التوالي ١٤.٠٦و ٢٠.١٦وبنسبة زیادة بلغت S1و S0المعاملتین 

وقد یعزى السبب في ذلك إلى دور . في العنب ) ٢٠٠٤( في الیوسفي كلمنتاین والتحافي ) ١٩٩٤( األحول 

) .١٩٩٠حسن وآخرون ، ( وتركیزه في األوراق 
و Annaوكان للت

Vistabella فقد أعطت معاملة المقارنة ، )N0 (فوقت ،أعلى تركیز منھ تي ت وال
٢٢.٣في كال الصنفین وبنسبة زیادة بلغت ) اللتان لم تختلفا عن بعضھما معنویا ( N2و N1نمعاملتیالعلى 

. ٤٥.٥٧Vistabellaو ٣٩.٤٠و١٧.٩٢Annaو 
Vang-Peterson )١٩٧٣ (Tamiآخرون ) ١٩٨٦(و

في أشجار
، )٢٠٠٧الدوري ، ( استھالك ھذا العنصر في عملیات البناء المختلفة

NAD و
NADP

) .١٩٨٥محمد ، ( الكربوھیدرات واالحماض الدھنیة 

Annaالصنف 
١٠.٤٣ ٪.

) ١٩٨٧، Oertli( وحمایة الكلوروبالست من األكسدة الضوئیة 

 )
و ٠.٢٩) . ٢٠٠٧، 

.على التوالي Vistabellaو Annaللصنفین % ٠.٢٦

٪ (تأثیر الكبریت والنتروجین وحامض األسكوربیك وتداخالت:)٦( الجدول 
.Annaصنف ةالفتیفي أوراق أشجار التفاح)

النتروجین
 )N(

حامض 
األسكوربی

Aك   )(

التداخل )S( الكبریت  
N × A

متوسطات 
النتروجین

S0S1S2

N0A0أ٠.٣٢٩أ ب٠.٣١٧د٠.٢٤٣أ٠.٤٣٢ج د٠.٢٧٦
A1أ٠.٣٤٢ب ج٠.٣٥٥أب٠.٣٧٥د- ب ٠.٢٩٦

N1A0ب٠.٢٦٩ج٠.٢٥٦د٠.٢٧٠د٠.٢٤٥د٠.٢٥٣
A1ب ج٠.٢٨٢ج د٠.٢٨٩د- ب ٠.٣٠١د٠.٢٥٧

N2A0ب٠.٢٧٩ج٠.٢٦١د٠.٢٣٩د٠.٢٤٥د- ب ٠.٢٩٩
A1ب ج٠.٢٩٨د- ب ٠.٢٩٥ج د٠.٢٩٣د- ب ٠.٣٠٦

متوسطات ب٠.٢٩٩أ٠.٤٠٣بN0٠.٢٨٦التداخل
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S × NN1حامض ب٠.٢٧٩ب٠.٣٧٣ب٠.٢٥٥
األسكوربیك N2ب٠.٢٦٧ب٠.٢٦٩ب٠.٣٠٢

التداخل 
S × A

A0ب٠.٢٧٨ج٠.٢٥١أ ب٠.٣٠٧ب ج٠.٢٧٦
A1أ٠.٣٠٧أ ب٠.٣١٣أ٠.٣٢٣ج–أ ٠.٢٨٦
ب٠.٢٨٢أ٠.٣١٥ب٠.٢٨١متوسطات الكبریت

٪ وفق ٥خطأل* 
.متعدد الحدود اختبار دنكن

)٪(تأثیر الكبریت والنتروجین وحامض األسكوربیك وتداخالت:)٧( الجدول 
.Vistabellaصنف الفتیةأوراق أشجار التفاحفي 

النتروجین
 )N(

حامض 
األسكوربی

)A( ك 

التداخل )S( الكبریت  
N × A

ات متوسط
النتروجین

S0S1S2

N0A0أ٠.٣٢٩ب٠.٣٠٠ب ج٠.٣٤٩د- ب ٠.٢٨٧د ھـ٠.٢٦٥
A1أ٠.٣٥٨أ٠.٤٣٤ب٠.٣٥٥د- ب ٠.٢٨٧

N1A0ب٠.٢٣٦ج٠.٢٤٤د ھـ٠.٢٤٥د ھـ٠.٢١٩د ھـ٠.٢٠٩
A1ج٠.٢٤٧د ھـ٠.٢٤٩د ھـ٠.٢٢٥ھـ- ج ٠.٢٦٩

N2A0ب٠.٢٢٦ج٠.٢٣٦د ھـ٠.٢٥١ھـد ٠.٢٢٦د ھـ٠.٢٣٢
A1ج٠.٢١٦د ھـ٠.٢٢٣د ھـ٠.٢٢٦ھـ٠.١٩٨

التداخل
S × N

N0متوسطات أ٠.٣٩١ب٠.٣٢١ب ج٠.٢٧٦
حامض 

األسكوربیك
N1ج د٠.٢٤٧ج د٠.٢٢٢ج د٠.٢٣٩
N2ج د٠.٢٣٧ج د٠.٢٢٦د٠.٢١٥

التداخل 
S × A

A0أ٠.٢٧٤أ ب٠.٢٨١ب٠.٢٤٤ب٠.٢٣٥
A1أ٠.٢٥٤أ٠.٣٠٢أ ب٠.٢٦٨ب٠.٢٥١
أ٠.٢٩٢ب٠.٢٥٦ب٠.٢٤٣متوسطات الكبریت

اختبار ٥خطأ*  فق  ٪ و
دنكن 

.متعدد الحدود 

وكان ل

لصنف فيS1N0عند المعاملة  ، وقد كانت Annaا الخرى 
لصنف . معاملة المقارنة مقارنة ب٪ ٤٠.٩نسبة الزیادة فیھا  لة ا في حا Vistabellaأما 

نسبة S2N0العنصر كان في المعاملة  وب
وعند ا. ٪ عن معاملة المقارنة ٤١.٦٦زیادة بلغت 

S1A1عند المعاملة كان أعلى تركیز منھ Annaالصنف 
املة Vistabellaالصنف أوراقفي أما٪ ، ١٧.٠٢زیادة بلغت  لمع عند ا

S2A1٢٨.٥١یا على معاملة المقارنة وبنسبة زیادة بلغت والتي تفوقت معنو ٪.
N0A1

دة بلغت وبنسبة زیاتفوقت معنویا علیھا، في حین أنھا Annaتختلف معنویا عن معاملة المقارنة في الصنف 
١٩.٣٣٪Vistabella. المعاملة

S1N0A0 في حالة الصنفAnna والمعاملةS2N0A1 لصنف Vistabellaفي ا
٪ في ٦٣.٧٧و ٥٦.٥٢یادة بلغت وبنسبة زعلى معاملة المقارنةمعنویا تان تفوقتا لوالالفسفور في األوراق ، 

. كال الصنفین على التوالي 

.دة النمو الخضري وحدوث تخفیف لتركیز ھذا العنصر في األوراق بالنتروجین والذي أدى إلى زیا
) ٩و ٨(ج( % ) :

Anna وVistabella
)S1(أعطت أعلى ت
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 )S0 (١٩.٥٢و ٢١.٣٣Anna وVistabella .
تحا) ٢٠٠٠( النتائج تتماشى مع النتائج التي حصل علیھا سلمان وكمال  لي وال لمح ا قال  لبرت ٢٠٠٤( في في ا

 ( .

.) ١٩٩١وآخرون ، Christensen( تركیزه في أوراقھا

Vistabella )N2 ( والذي ،
املة ١٦.٨٥وبنسبة زیادة بلغت) N0( تفوق معنویا على معاملة المقارنة  ع

ـوھذا یتماش) . N0( والتي لم تختلف بدورھا عن معاملة المقارنة ) N1(ئ التسمید بالمستوى الواط
. عند إضافة السماد النتروجیني ألشجار الخوخ ) ١٩٩٠( وعباس وآخرون )١٩٨٥( توصـل إلیھ التمیمـي

ري للنبات  ذ Dongو ١٩٨٥محمد ، ( ج
) ٢٠٠٥وآخرون ، 

.األوراق 

Annaلة في المعامA1١٤.٤٧
)A0 . (وقد

) ب ١٩٩٧وآخرون ، Ahmed( النموالمشجعة 
. من التربة ومنھا البوتاسیوم من العناصر الغذائیة

.على التوالي Vistabellaو Annaللصنفین % ١.٩١و ١.٦٢االوراق ، والذي بلغ 

معاملتي أعلى تركیز منھ S1N2فقط ، حیث أعطت المعاملة Vistabellaالصنف 
بین الكبریت وحامض وأثر التداخل. ٪ على التوالي ٣٧.١٠و ٥٠.٣٤وبنسبة زیادة بلغت S0N1المقارنة و 

أعلى التراكیز S1A1ة االسكوربیك معنویاً في تركیز البوتاسیوم في أوراق كال الصنفین ، وقد أعطت المعامل
.على التوالي٪ عن معاملة المقارنة لكال الصنفین٢٩.٦٢و ٤٣.٦٠منھ ، وبنسبة زیادة بلغت 

في )٪ ( :)٨( لالجدو
.Annaصنف الفتیةأوراق أشجار التفاح

النتروجین
 )N(

امض ح
األسكوربی

)A( ك 

التداخل )S( الكبریت  
N × A

متوسطات 
النتروجین

S0S1S2

N0A0أ١.٥٧أ١.٥٦أب١.٧٣أب١.٦٦ب١.٣٠
A1أ١.٥٨أب١.٤١أب١.٨٥أ ب١.٤٧

N1A0أ١.٦٥أ١.٤٨أب١.٦٥أب١.٥٦ب١.٢٣
A1أ١.٨٢أب١.٧٣أ٢.٠٨أ ب١.٦٦

N2A0أ١.٦٦أ١.٥١أب١.٤٢أب١.٦٤أب١.٤٦
A1أ١.٨٠أ١.٩٩أب١.٨٠أب١.٦٢

التداخل
S × N

N0متوسطات أ١.٥٧أ١.٧٦أ١.٣٨
حامض 

األسكوربیك
N1أ١.٦٩أ١.٨٢أ١.٤٤
N2أ١.٧١أ١.٧٢أ١.٥٤

التداخل 
S × A

A0ب١.٥٢أ ب١.٦٠أ ب١.٦٢ب١.٣٣
A1أ١.٧٤أ١.٧١أ١.٩١أ ب١.٥٨
أب١.٦٦أ١.٧٧ب١.٤٦متوسطات الكبریت

٪ وفق ٥خطأمتوسطات كل مجموعة المتبوعة بحروف مختلفة تدل على وجود فروقات معنویة بینھـا عند مستوى احتمال*
.اختبار دنكن متعدد الحدود 

في )٪ ( تأثیر الكبریت والنتروجین وحامض األسكوربیك وتدا:)٩( الجدول 
.Vistabellaصنف الفتیةأوراق أشجار التفاح

متوسطات التداخل )S( الكبریت  حامض النتروجین
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 )N(األسكوربی
)A( ك 

S0S1S2N × Aالنتروجین

N0A0ب١.٧٨ب١.٧٢ج- أ ٢.٠٤د- أ ١.٧٢د١.٤٠
A1أ ب١.٨٤ج- أ ٢.٠٧د- أ ١.٩٣د- ب ١.٥١

N1A0أب١.٨٨أ ب١.٨١د- أ ١.٩٦د- أ ١.٩٧ج د١.٥٠
A1أ ب١.٩٤د- أ ١.٩٨أ٢.١٦د- أ ١.٦٩

N2A0أ٢.٠٨أ ب٢.٠٣د- أ ١.٩٦أ ب٢.١٤د- أ ١.٩٨
A1أ٢.١٣ج- أ ٢.١١أ٢.٢٢ج- أ ٢.٠٦

التداخل
S × N

N0أ٢.٠٥ج- أ ١.٨٢ج١.٤٥

األسكوربیك
N1أب١.٩٧أ٢.٠٦ب ج١.٥٩
N2أ٢.٠٤أ٢.١٨أ٢.٠٢

التداخل 
S × A

A0أ ١.٩٤ج١.٦٢–
ج

أ١.٨٥أ ب١.٩٨

A1أ١.٩٧أ ب٢.٠٥أ٢.١٠ب ج١.٧٥
أ٢.٠٢أ٢.٠٢ب١.٦٩متوسطات الكبریت

٪ وفق ٥خطأمتوسطات كل مجموعة المتب*
اختبار دنكن متعدد الحدود 

فوقتيوال، نھ أعلى تركیز مN2A1فقط ، وقد أعطت المعاملة Vistabellaأوراق الصنف  تت
وأثر التداخل.٪ ٢٣.٨٣معاملة المقارنة فقط وبنسبة زیادة بلغت 

Anna املة لمع ان عند ا ٦٠.٠٠نسبة S1N1A1ك
Vistabellaاملة فكان لمع S1N2A1عند ا

.٪ ٥٨.٥٧المقارنة وبنسبة زیادة بلغت 
في التربة ، وكذل

.ومن ثم زیادة امتصاصھا لھذا العنصر من التربة وكما ذكر عند تفسیر تأثیر كل عامل منفردا 

EFFECT OF SULPHUR , NITROGEN AND ASCORBIC ACID ON
MINERAL CONTENT OF YOUNG APPLE TREES CVS. ANNA AND

VISTABELLA
Jassim M. A. Al-Aa' reji Ehsan F. S. Al-Douri

Hort.&LandscapeDesignDept. Hort.Dept.Collge ِ.Agric.
CollegeofAgric&Forstry, MosulUniv.,Iraq Tikrit Univ.Iraq.

ABSTRACT
Tow isolated experiments were conducted in the field of the College of

Agriculture & Forestry / University of Mosul , during the 2006 growing season .
The first was on Anna cv. young apple trees and the second  was on Vistabella cv.
young apple trees which were grafted on MM.106 rootstock, and planted in sandy
clay lomy soil at 4×4 meters apart under drip irrigation system , to investigate the
effect of sulphur , nitrogen , ascorbic acid and their interactions on leaves S , N , P
and K concentrations.Three levels of each sulphur ( 0 , 100 and 200 gm. tree-1, S0 ,
S1 and S2 respectively ) , and nitrogen ( 0 , 30 and 60 gm. tree -1 , N0 ,    N1 and N2
respectively ) and two levels of ascorbic acid ( 0 and 125 mg.L.-1, A0 and A1
respectively) were used . The results of both experiments indicated that Sulphur
application significantly increase leaves S , N , P and K concentration at both
CVS.While nitrogen application leds to significant increase in leaves S and N
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concentration of both cultivars and K in leaves of Vistabella CV.and significant
decrease of leaves P in both cultivars.Whereas ascorbic acid spray led to significant
increase in leaves N in both cultivars and leaves S , P and K in Anna cultivar.All
interactions among sulphur , Nitrogen and ascorbic acid significantly effected
leaves S , N , P and K concentrations on both cultivars , except the effect of S X N
and N X Ascorbic acid interactions on K concentration in leaves of Anna CV. , and
the effect of S X Ascorbic acid interaction on S concentration in leaves of
Vistabella CV.The treatment 200gm S.tree-1 + 60gm.N .tree-1 + foliar spray of
ascorbic acid at 125mg.L-1 was the best , the percentage of S , N , P and K on it was
0.34 , 2.94 , 0.295 and 1.99 % respectively in leaves of Anna CV.and 0.49 , 1.81 ,
0.223 and 2.11% respectively in the leaves of Vistabella CV.

المصادر

) . ٢٠٠٤( المجموعة اإلحصائیة السنویة للفواكھ والخضر 
.بغداد ، العراق

 )١٩٨٩ . ( .
.جامعة بغداد ، العراق 

 )١٩٩٤ . (
رسالة . 

.اعة ، جامعة بغداد ، العراق ماجستیر ، كلیة الزر
و

 )٢٠٠٦ . (
N ،P ١٨٧-١٨١) : ٢( ٦مجلة جامعة تكریت للعلوم الزراعیة ،. لشتالت الترویر سترینج.

اص صنف تأثیر معدالت متباینة من التسمید االزوتي) . ٢٠٠٥( بطحھ، محمد  األج نمو شجرة  Cociaفي 
.٦٣–٥١) :٢( ٢١مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعیة ، . 

( للتفاح ) . ٢٠٠٦( البیاتي ، إحسان محمود حلمي 
Malus domestica ( صنفيAnna بغداد ، ،. و شرابي امعة  ج

.العراق 
) . ٢٠٠٤( التحافي ، سامي علي عبد المجید 

 )Vitis vinifera L. . (
.دكتوراه ، كلیة الزراعة جامعة بغداد ، العراق 

 )١٩٨٥(.
 .

.یة الزراعة ، جامعة صالح الدین ، العراق ماجستیر ، كل
 )٢٠٠٥ . (

تحت نظامي الري السیحي والتنقیط ) Brassica oleracea( المغذیات وإنتاج نبات زھرة القرنابیط 
.النبار ، العراق رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة ا. 

 )١٩٩٠( .
.بیت الحكمة للنشر والترجمة والتوزیع ، جامعة بغداد ، العراق . واألسمدة 

) .٢٠٠٥( الحمداني ، رائدة اسماعیل عبد هللا 
.اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، العراق . االغنام في تربة كلسیة 

 )٢٠٠٧. (
Anna وVistabella .

.كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، العراق 
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 )١٩٨٦(.
 ))Malus pumila mill.((.١٨ )١ : (

١٤٠-١٢٥.
 )٢٠٠٣(.

.رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، العراق. البذریة والطعوم النامیة علیھا 
تأثیر إضافة النتروج) . ٢٠٠٠( سلمان ، محمد عباس وكمال سالم محمد 

 )Citrus Sinensis L.
Osbeck . (، ٣١مجلة العلوم الزراعیة العراقیة )٣٠٥-١٨٧) : ٤.

 ,)١٩٨٩(. .
.والتوزیع ، جامعة بغداد ، العراق 

) .١٩٩٠( و جمیل یاسین 
Suncrest .

.١١٨-١٠٥) : ١( ٢٢زراعة الرافدین ، 
لجة النبات .)١٩٨٥( , محمد  امعة . , الجزء الثاني . فس ج
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