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تأثیر الكبریت والفسفور وحامض الجبرلیك في تركیز بعض العناصر الغذائیة في أوراق شتالت الخوخ 
Dixired١صنف 

)٢( سلیمان محمد ككو الزیباري )١( جاسم محمد علوان االعرجي

.العراق/ة الموصلجامع/كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وھندسة الحدائق ) ١( 
.العراق / الموصل / المعھد التقني / قسم االنتاج النباتي ) ٢( 

الخالصة
بDixired٩سمدت

١٥صفر و : وتربة١-كغم. Sملغم ٥٠٠و ٢٥٠صفر و : الكبریت ھي كل منمستویات من
ثالثي ) S% ٩٥( ، وقد استخدم الكبریت الزراعي ١تربة١-كغم. Pملغم ٣٠و  ات ال فوسف بر  لسو اد ا ( وسم

٢٢ %P (لشتالت ین للكبریت والفسفور على التوالي ،كمصدر راعة ا
في كال امن باط  ثالثة ش ب

لغم ٣٠و١٥صفر و : مستویات من حامض الجبرلیك ھي  ، ١-لتر. GA3م
أكدت النتائج ان اضافة . یوم من تفتح البراعم والثانیة بعد شھر من الرشة االولى ٤٥بعد 

وأن فقط ،
١-لتر. GA3ملغم ٣٠+ تربة ١-كغم. Pملغم ٣٠+ تربة ١-كغم. Sملغم ٥٠٠المعاملة 

% ٠.٣٥و ٣.٣٨و ٠.٢٣و ٢.٥٧%٠.٢٧و ٢.٣١و ٠.١٩و ٢.٣٨
.الثاني 

المقدمة
Peach )Prunus persica Batsch (Rosaceae من

،،المھمةأشجار الفاكھة ذات النواة الحجریة
) ٢٠٠٥، Bal(االصلي لھذا النوع من الفا

) . ٢٠٠٧، FAO STAT( ألف طن ، ١٥٨٤٦.٤٨العالمي من ثمار الخوخ 
النوع من الفاكھة منذ القدم ، السیما في المنطقة الشمالیة من العراق

).١٩٩١ونصر ، ١٩٨٢یوسف ، ( Dixiredالصنفومنھا

لشتالتحیث انالخوخ ، وھذا یتطلب العنایة الكافیة بھا السیما من ناحیة التسمید ،  تستنزفا
تربة م من ال

بكثرة في المشاتل من دون تحدید المستویات المالئمة لشتالت االنواع المختلفة من الفاكھة 
الترب العر) ١٩٩١( 

 )
) ١٩٨٧الطائي ، 

اخرون Saeedمعنویة في تركیز عناصر النتروجین والفسف و
١-سندانة. Pغم ١٠وبمقدار عند اضافة الفسفور) ٢٠٠٠( 

غم ٣٧.٧١و ٢٥.١٤) ٢٠٠٢( واخرون Hegaziسم و ٣٠فخاریة قطرھا 
P.ة أصناف من الرمان النامیة في أكیاس بالستیكیة لشتالت ثالث١-كغم.

تـان االسمدة الفوسفاتیة المضافة للتربة قد تتعرض الى عملیة الترسیب في التربة ، لذلك اتجھ

) ٢٠٠٥واخرون ، Havlinو ١٩٩٧واخرون ، Tisdale( استخدامھاكفاءة 

٢٠٠٨بحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني 
/    /وقبولھ   ٢٠٠٨/ ١٠/ ٧تأریخ تسلم البحث 
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اخرون ، Dawood( مما ینعكس ایجابیاً في نموھا وتركیزھا في االوراق ،امتصاصھا من النبات ١٩٩٢و
١-كرمة. Sغم ٥٠٠) ٢٠٠٤( فقد بین التحافي . )

توصل الدوري  ، و االوراق  ) ٢٠٠٧( في 

.١-شجرة. Sغم ٥٠٠ا بـ ـ، وذلك عند تسمیدھاح ـاالشجار الفتیة لصنفین من التف

) ٢٠٠٢واخرون ، Hartmann( على زیادة انقسام الخالیا واتساعھا 
El-Seginy )٢٠٠٣ (

١-لتر. GA3ملغم ٢٠بـ  Annaف ألشجار التفاح صن

 .Kim)٢٠٠٤ (
١-لتر. GA3ملغم ٥٠ألشجار الخوخ بـ 

اخرون Stylianidisودرس . ترك ، ) ٢٠٠٤( و
و، ١-لتر. GA3ملغم ١٠تأثیر رش أشجار أربعة أصناف من التفاح بـ 

 .
Mayi )٢٠٠٧ (

.١-لتر. GA3ملغم ٧٥وذلك عند معاملتھا بـ 

النبات
Dixiredالمذكورة انفاً 

.تركیز بعض العناصر الغذائیة في أوراق شتالت ھذا الصنف ، اجریت ھذه الدراسة 

مواد البحث وطرائقھ
 / /

٢٠٠٧Dixiredو ٢٠٠٦
. ألضافة الكبریت والفسفور وحامض العلى االصل البذري للخوخ

كل موسالمتجانسة النمو تقریباً ، والمطعمة في الخریف السابق لموسم الدراسة مـفي 
Dixiredالتي تم الحصول علیھا، و

٢/٢/٢٠٠٦٢٢/١/٢٠٠٧
١٧و١٨ووضعت في مكان مظلل حیث دفن مجموعھا الجذري لحین موعد الزراعة والذي تم في 

٩سم وتستوعب لـ ١٥سم وقطرھا ٣٥الموسمین  االول والثاني على التوالي في أكیاس بولي أثلین ارتفاعھا 
، ) ١( كغم من ال

اخرون Pageھاتم تقدیروالتي ) ١٩٨٢( و
.)٢( خالل فترة الدراسة والمبینة في الجدول 

RCBD امل بثالثة عو و
١-كغم.Sملغم ٥٠٠و ٢٥٠صفر و: ھي الكبریت بثالثة مستویات ھي 

٣٠و ١٥صفر و : ١-كغم.Pملغم ٣٠و ١٥صفر و : 
١-لتر. GA3ملغم 

٣x٣x٣x٣xبعاد ـ٤٠٥=٥ دق بأ ٨x١.٥xا
تمثل القطاعـات ، ثم ي ـي والتـق على التوالـرض والعمـول والعـمتر لكل من الط٠.٢٥

بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة) : ١(الجدول 
القیمةالصفةالقیمةالصفة

٣١.٢٩٥)¹ˉكغم.ملغم(الكبریتات          ١.٤٥٦)١-م.دیسسیمنیز(التوصیل الكھربائي
pH٤٩)ˉكغم.ملغم(النتروجین الجاھز  ٧.٥٣

٢٢)¹ˉكغم.ملغم(فسفور الجاھز    ال١.٧١)¹ˉكغم.غم(  المادة العضویة    
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١٣٠)¹ˉكغم.ملغم(البوتاسیوم الجاھز  ٤٦٢.٥٥)¹ˉكغم.غم(  الرمل             
٨٤)¹ˉكغم.ملغم(الكالسیوم           ٢٣٠.٩٠)¹ˉكغم.غم( الطین             
٢٨.٩٤)¹ˉكغم.ملغم(المغنسیوم          ٣٠٦.٥٥)¹ˉكغم.غم( الغرین            

٩٧.٣)¹ˉكغم.ملغم( البیكاربونات       مزیجیةالنسجة

و ٢٠٠٦) : ٢(
٢٠٠٧*

درجات الحرارة الشھرالسنة
الصغرى م

درجات الحرارة 
%النسبیة العظمى م

١.٦١١.١٧٨نيكانون الثا١
٦.٤١٥.٣٧٦شباط٢
٨.٥٢١.٤٦٥آذار٣
١٣.٨٢٥.٢٦٩نیسان٤
١٧.٤٣٣.٢٤٧أیار٥
٢١.٦٣٩.٨٢٧حزیران٦٢٠٠٦
٢٥.٧٤٢.١٢٨تموز٧
٢٧.٣٤٥.١٢٧آب٨
٢٠.٢٣٨.١٣٤أیلول٩

١٦.٢٣٠.٧٥٢تشرین األول١٠
٦.٣١٨.٩٥٩تشرین الثاني١١
٠.٥١٤.٣٦٥كانون األول١٢
١.٢١٢.٥٧٩كانون الثاني١
٥.٢١٥.١٧٨شباط٢
٧.٢١٩.٣٦٦آذار٣
١٠.٦٢٢.٤٧٠نیسان٤
١٩.٦٣٤.٧٤٦أیار٥
٢٣.٤٤٠.٦٣١حزیران٦٢٠٠٧
٢٧.١٤٣.٧٢٥تموز٧
٢٦.٣٤٣.٤٣١أب٨
٢٠.٩٣٨.٨٢٩أیلول٩

١٥.٥٣٢.٦٤٠األولتشرین١٠
٨.٠٢٣.٠٥٣تشرین الثاني١١

 أخذت البیانات من دائرة األنواء الجویة العراقیة في الرشیدیة.

املة٢٧ووصولھا للتربة ، ثم وزعت المعامالت عشوائیاً والتي عددھا  ( . مع
٩٥%S ( )٢٢ %P (

١٠طاع ، قرط الساق الرئیس للشتالت فوق منطقة التطعیم بـ وتوزیعھا حسب المعامالت عشوائیاً داخل كل ق

٤٥بحامض الجبرلیك ولمرتین في الموسم ، االولى بعد 
من أیار في الم

) Tween 20( االولى ، وقد تم الرش في الصباح الباكر وحتى البلل الكامل مع استخدام مادة ناشرة 
لنتروجین . % ٠.١
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٥٠N .-٤٦( ١ %N (ملغم ٥٠
K2O.٦٠( تربة بأستخدام كلورید البوتاسیوم ١-كغم %K2O (وذلك ف ،

٧٥
) .١٩٩٨األعرجي ، ( من السعة الحقلیة لحین انتھاء التجربة % 

 )
االعرجي ، ( ) HClع ٠.١

١٩٩٨ ( )Oven ( درجة حرارة ب
٠.٤د استخراجھا من الفرن ، ثم وزن ساعة ، و طحنت جیداً بع٧٢درجة مئویة لمدة ٧٠

لكل منھما على التوالي وحسب ما ذكر من ١:٤باستخدام حامضي الكبریتیك و البركلوریك المركزین وبنسبة 
Johnson وUllrich )١٩٥٩ (
Flame photometerوالبوتاسیوم باستخدام جھاز Spectrophotometerبأستخدام جھاز 

). ١٩٩٩( Raghupathiو Bhargavaالمذكورة من قبل 
١:٣

.)١٩٩٧( واخرون Patelللونیة بعد تشكیل العكارة وحسب ما ذكر من قبل ا

) ١٩٩٦، SAS )SASبأستخدام الحاسوب وفق برنامج % ٥متعدد الحدود تحت مستوى احتمال خطأ 

النتائج والمناقشة
أن٦و ٥و ٤و ٣

زیادة معنویة في تركیز النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والكبریت في أوراق تربة سبب ١-كغمSملغم ٥٠٠
ارنةاذ،Dixiredشتالت الخوخ صنف  و ١١.١٦مق

و S٣٠.٠٠و Kو Pو N% ٤٠.٠٠و ١٧.٨٣و ٢٠.٠٠
.% ٥٠.٠٠و ١٦.٧٣و ٢٠.٠٠
وقد . في التفاح )٢٠٠٧( الدوري في العنب و) ٢٠٠٤( التحافي 

/ و 

، اضافة الى أن ) ٢٠٠٨والزیباري ، ٢٠٠٧الدوري ، ( العناصر الغذائیة من التربة وتركیزھا في االوراق 
زی

) .٢٠٠٥الحمداني ، ( وتركیزه في األوراق 

تكن الت لمـاضافة الفسفور وفي كال 
وان اعلى التراكیز من عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والكبریت ة ،ـمعنوی

) ٪(:)٣(الجدول 
.٢٠٠٧و٢٠٠٦النمو يلموسمDixiredشتالت الخوخ صنف أوراق 

الكبریت
)تربة¹ˉكغم.ملغم(

الفسفور
¹ˉكغم.ملغم(

)ربةت
)¹ˉلتر.ملغم(حامض الجبرلیك 

P X S
تمتوسطا
تأثیر 
الكبریت ١٥٣٠صفر

٢٠٠٦

صفر
ج١.٩٦ج د٢.٠٦ج د٢.٠١د١.٨٢صفر

ب٢.٠٦ ب ج٢.١٣د-ب٢.١٠د-أ ٢.١٤د–أ ١٥٢.١٤
ب ج٢.٠٨د–أ ٢.٢٥ج د١.٩٧ج د٣٠٢.٠١

٢٥٠
ب جد-أ٢.٢٢د-ب٢.١٠د-ب٢.١٠صفر ٢.١٤

ب٢.١٦ ب ج٢.١٠د–أ ٢.١١ج د٢.٠٦د–أ ١٥٢.١٤
ب٢.٢٤ج–أ ٢.٣٦د-أ ٢.٢٤د–أ ٣٠٢.١٢

ب جد-أ٢.١٩د-أ٢.١٩ج د٢.٠٦صفر٥٠٠ أ٢.١٤٢.٢٩
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ب٢.٢٦ج–أ ٢.٣٦ج-أ ٢.٢٨د–أ ١٥٢.١٤
أ٢.٤٧ج–أ ٢.٣٨أ٢.٥٤أ ب٣٠٢.٥٠

S
X

GA3

متوسطات تأثیر ج-أ٢.١٣ب ج٢.٠٤ج١.٩٩صفر
الفسفور أ ب٢.٢٣أج-أ٢.١٣ج-أ٢٥٠٢.١٢

أ  ب٥٠٠ أ٢.٣١أ٢.٢٣٢.٣٣

GA3 X P
ب٢.٠٨بأ ٢.١٥أ ب٢.١٠ب١.٩٩صفر
أ ب١٥ أ بأ ب٢.١٤٢.١٦ أ ب٢.١٩٢.١٦
أ ب٣٠ أ٢.٢١ أ٢.٢٦أ٢.٢٥٢.٣٣

أ٢.٢٣أ٢.١٧أ٢.١٢متوسطات تأثیر حامض الجبرلیك
٢٠٠٧

صفر
ج١.٧٧ب ج١.٧٢ب ج١.٧٢ب ج١.٨٨صفر

ب٢.١٠ ج–أ ٢.٣٧ج-أ ٢.٧٨ج-أ ٢.٠٤ج-أ١٥٢.٢٩
ب ج٢.١٦ب ج١.٨٤ج-أ٢.٢٩ج-أ٣٠٢.٣٧

٢٥٠
ب ج٢.٠٨ج-أ٢.٠٤ب ج١.٩٠ج-أ٢.٢٩صفر

ب٢.٣١ ب ج٢.١٢ج-أ٢.٧٠ج-أ٢.٢٠ج١٥١.٤٧
أ ب٢.٧٤ج-أ٢.٧٦ج-أ٢.٧٨ج-أ٣٠٢.٧٠

٥٠٠
ج-أ٢.٢٩ج-أ٢.٢٩ج-أ٢.٥٧ب ج٢.٠٠صفر

أ٢.٧٣ أ٢.٩٧أ٣.٤٣أ ب٢.٩٠ج-أ١٥٢.٥٧
أ٢.٩٣ج-أ٢.٥٧أ ب٣.١٠أ ب٣٠٣.١٠

S
X

GA3

متوسطات تأثیر أ ب٢.١١ب٢.٠١أ ب٢.١٨صفر
الفسفور أ ب٢.٥٠أ ب٢.٢٩أ ب٢٥٠٢.١٥

أ ب٢.٧٦أ٢.٨٦أ ب٥٠٠٢.٥٦

GA3 X P
ب٢.٠٤ب٢.٠١ب٢.٠٦ب٢.٠٦صفر
أ٢.٤٩أ٢.٩٧أ ب٢.٣٨ب١٥٢.١١
أ٢.٦١أ ب٢.٣٩أ ب٢.٧٢أ ب٣٠٢.٧٢

أ٢.٤٦أ٢.٣٩أ٢.٣٠متوسطات تأثیر حامض الجبرلیك
٭ قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ولكل موسم ال تختلف معنویا فیما بینھما 

.٪ ٥تمال حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى اح

لغم ٣٠ ١-كغم.Pم

% ١٨.٧٥و ١٣.٠٤و ٦.٢٥و ٨.٦٥
.% ٢٢.٢٢و ٧.١١و ١٣.٣٣و ٢٧.٩٤

لرمان) ٢٠٠٢( واخرون Hegaziحصل علیھ  . في ا
التربة عند اضافة الفسفور ، ولربما بسبب زیادة نشاط االحیاء الدقیقة الموجودة في التربة نتیجة لتوفیر الطاقة 

أو الى دور / و . 

 )Havlin ، اخرون ، ) ٢٠٠٥٢٠٠٨و

) .  ٢٠٠٨الزیباري ، ( وتركیزه في االوراق 
وم 

أعلى القیم من ھذه العناصر وفي كال ١-لتر. GA3ملغم ٣٠والكبریت في االوراق ، وقد أعطت المعاملة 
شتالت ) ٪(:)٤(

.٢٠٠٧و٢٠٠٦النمو يلموسمDixiredالخوخ صنف 
الكبریت

)تربة¹ˉغمك.ملغم(
الفسفور

P X S)¹ˉلتر.ملغم(حامض الجبرلیك )تربة¹ˉكغم.ملغم(
متوسطات 

تأثیر 
الكبریت ١٥٣٠صفر

٢٠٠٦
صفر

ج٠.١٣ز- ھـ ٠.١٤وز٠.١٤ز٠.١٣صفر
ب٠.١٥ ج٠.١٤ز- ج٠.١٥ز-د٠.١٤ز-د١٥٠.١٤

ب٠.١٧ج–أ ٠.١٨و–أ ٠.١٦ز- ج٣٠٠.١٥

٢٥٠
ب٠.١٧ج-أ٠.١٨ز-ب٠.١٦و- ج٠.١٦صفر

أ٠.١٧ ب٠.١٧ج–أ ٠.١٨و–أ ٠.١٧ز-ب١٥٠.١٦
ب٠.١٧ج-أ٠.١٨د–أ ٠.١٧ز-ب٣٠٠.١٦

٥٠٠
ھ-أ د-أ٠.١٧و- ج٠.١٦صفر ب٠.١٧٠.١٧

أ٠.١٨ أ ب٠.١٧ج–أ ٠.١٨د–أ ٠.١٧د–أ ١٥٠.١٧
أ٠.١٩أ٠.١٩أ  ب٠.١٩ج–أ ٣٠٠.١٨

S
X

GA3

د-بج د٠.١٥د٠.١٤صفر متوسطات تاثیر ٠.١٦
الفسفور ب ج٢٥٠ أأ ب٠.١٦٠.١٧ ٠.١٨

أ٠.١٨أ٠.١٨أ ب٥٠٠٠.١٧
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GA3 X P
جج٠.١٦ج٠.١٥صفر ب٠.١٦٠.١٦
ب٠.١٦ج-أ٠.١٧ب ج٠.١٦ج١٥٠.١٦
أ  بب ج٣٠٠.١٦ أ٠.١٧أ٠.١٧٠.١٨

أ٠.١٧أ ب٠.١٦ب٠.١٦متوسطات تأثیر حامض الجبرلیك
٢٠٠٧

صفر
ھصفر ھ-ج٠.١٣ ھ-ج٠.١٤ د٠.١٥٠.١٤

ب٠.١٥ ھ-ج١٥ ب ج٠.١٦ج د٠.١٧ج د٠.١٥٠.١٦
ھ-ج٣٠ ھد ٠.١٥ ھ-ج٠.١٤ ج د٠.١٦٠.١٥

٢٥٠
ھ-جصفر ھ-ج٠.١٥ ج د٠.١٦٠.١٥ج د٠.١٦

ب٠.١٦ ھد ١٥ ھ-ج٠.١٤ ھ-ج٠.١٥ ج د٠.١٦٠.١٥
ھ-جج د٣٠٠.١٦ ب ج٠.١٦ج د٠.١٦٠.١٦

٥٠٠
ھ-جصفر ھ-ج٠.١٥ ب ج٠.١٦ب٠.١٦٠.١٧

أ٠.١٨ ھ-ج١٥ ھ-ج٠.١٦ ب٠.١٧ب٠.١٦٠.٢٠
أ٠.٢١أ٠.٢٣أ ب٠.٢١أ ب٣٠٠.٢١

S
X

GA3

د-بد ھـ٠.١٥ھـ٠.١٤صفر متوسطات تأثیر ٠.١٦
الفسفور ج د٠.١٦د ھـ٠.١٦د ھـ٢٥٠٠.١٥

أ٠.٢٠ب٠.١٧ب ج٥٠٠٠.١٧

GA3 X P
د-بد ھـ٠.١٥ھـ٠.١٤صفر ج٠.١٦٠.١٥
ب٠.١٦أ ب٠.١٧ھـ- ج٠.١٦د ھـ١٥٠.١٥
أ٠.١٧أ٠.١٨أ ب٠.١٧أ ب٣٠٠.١٧

أ٠.١٧ب٠.١٦ب٠.١٥مض الجبرلیكمتوسطات تأثیر حا
٭ قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ولكل موسم ال تختلف معنویا فیما بینھما حسب اختبار 

.٪٥دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

شتالت في أوراق ) ٪(:)٥(الجدول 
.٢٠٠٧و٢٠٠٦النمو يلموسمDixiredالخوخ صنف 

الكبریت
)تربة¹ˉكغم.ملغم(

الفسفور
P X S)¹ˉلتر.ملغم(حامض الجبرلیك )تربة¹ˉكغم.ملغم(

متوسطات 
تأثیر 
الكبریت ١٥٣٠صفر

٢٠٠٦
صفر

د١.٥١د١.٥٥د١.٥٠د١.٤٨صفر
ج١.٥٧ ج د١.٥٩ج د١.٦٦د١.٥٧د١٥١.٥٣

د-ب١.٦٢ج د١.٦٧د١.٦٠د٣٠١.٥٩

٢٥٠
د–ب ١.٦٢ج د١.٦٦د١.٦٣د١.٥٩صفر

ب١.٦٧ ب ج١.٦٦ج د١.٧١ج د١.٦٨د١٥١.٦٠
ب ج١.٧٢ب ج١.٨٨ج د١.٦٧د٣٠١.٦١

٥٠٠
ب ج١.٧٠ج د١.٧٢ج د١.٧٠ج د١.٦٧صفر

أ١.٨٥ ب١.٧٤ب ج١.٨٩ج د١.٦٩د١٥١.٦٣
أ٢.١٢أ٢.٣١ب٢.٠٥ب٣٠٢.٠٠

S
X

GA3

دصفر دد١.٥٤١.٥٦ متوسطات تأثیر ١.٦٣
الفسفور ب جج د١.٦٦د٢٥٠١.٦٠ ١.٧٥

أ١.٩٨ب١.٨١ب ج٥٠٠١.٧٧

GA3 X P
ب١.٦١د–ب ١.٦٤ج د١.٦١د١.٥٨صفر
د١٥ ب١.٦٦ب١.٧٥د-ب ١.٥٩١.٦٥
ب ج٣٠ ب١.٧٣ أ١.٨٢أ١.٧٧١.٩٥

بمتوسطات تأثیر حامض الجبرلیك أب١.٦٣١.٦٨ ١.٧٨
٢٠٠٧

صفر
ھصفر ھد ٢.٠٠ ھ-ج٢.٢٩ ج٢.٣٣٢.٢١

ب٢.٤٥ ھ-ج١٥ أ ب٢.٥٩د-أ ٢.٧١د–أ ٢.٣١٢.٧٥
ھ-ج٣٠ ھ-بد-أ ٢.٣١٢.٧١ ب ج٢.٦٣٢.٥٥

٢٥٠
ھ-بصفر ھ-ج٢.٤٦ ھ-ب٢.٣٨ ب ج٢.٦٧٢.٥٠

ب٢.٦٢ ھ-ب١٥ ھ-ب٢.٦٣ أ ب٢.٦٩د-أ ٢.٦٧٢.٧٩
ھ-ج٣٠ أ ب٢.٦٥د-أ ٢.٩٢د–أ ٢.٣٣٢.٧١

٥٠٠
أ ب٢.٨٨د-أ ٢.٩٢د–أ ٢.٩٦د-أ ٢.٧٥صفر

أ٢.٨٦ ھ-ب١٥ ھ-ب٢.٥٤ أ ب٢.٧٨أ ب٢.٦٧٣.١٣
ھ-ج٣٠ أ٢.٩٣أ٣.٣٨ج–أ ٢.٤٢٣.٠٠

S
X

GA3

متوسطات تأثیر ب ج٢.٥٦ب ج٢.٥٨د٢.٢١صفر
الفسفور ب ج٢.٧٩ب ج٢.٥٨ج د٢٥٠٢.٤٧

أ٣.١٤أ ب٢.٨٨ب ج٥٠٠٢.٥٧

GA3 X P
أ٢.٥٣د-أ ٢.٦٤د–ب ٢.٥٤د٢.٤٠صفر
أ٢.٦٩أ ب٢.٨٨د–أ ٢.٦٩ج د١٥٢.٤٩
أ٢.٧١أ٢.٩٧ج-أ ٢.٨١د٣٠٢.٣٥

أ٢.٨٣أ٢.٦٨ب٢.٤٢متوسطات تأثیر حامض الجبرلیك
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٭ قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ولكل موسم ال تختلف معنویا فیما بینھما حسب اختبار 
.٪ ٥لحدود تحت مستوى احتمال دنكن متعدد ا

) ٪(:)٦(الجدول 
.٢٠٠٧و ٢٠٠٦النمو يلموسمDixiredالخوخ صنف 

الكبریت
)تربة¹ˉكغم.ملغم(

الفسفور
تربة¹ˉكغم.ملغم(

(
P X)¹ˉلتر.ملغم(حامض الجبرلیك  S متوسطات

تأثیر الكبریت
١٥٣٠صفر

٢٠٠٦
صفر

و٠.١٤ح ط٠.١٤ح ط٠.١٥ط٠.١٤صفر
ج٠.١٥ وھ ٠.١٥ط- ز٠.١٦ح ط٠.١٥ح ط١٥٠.١٤

و-د٠.١٦ط-و٠.١٦ط-و٠.١٦ط- ز٣٠٠.١٦

٢٥٠
ھـ- ج٠.١٦ط- ھـ٠.١٧ط-و٠.١٧ط- ز ٠.١٦صفر

ب٠.١٧ ج د٠.١٧ح-د٠.١٨ط-ھ٠.١٧ط-ھ١٥٠.١٧
ج٠.١٨ز- ج٠.١٩ط-د٠.١٨ح-د٣٠٠.١٧

٥٠٠
ج٠.١٨ج د٠.٢١ط- ھـ٠.١٧ط- ز٠.١٦صفر

أ٠.٢١ ب٠.٢١ب٠.٢٤ھ- ج٠.٢٠و- ج١٥٠.١٩
أ٠.٢٤أ٠.٢٧ب٠.٢٤ب ج٣٠٠.٢١

S
X

GA3

متوسطات تأثیر ز- ھـ٠.١٦و ز٠.١٥ز٠.١٥صفر
فورالفس ج د٠.١٨ھ- ج٠.١٧و-د٢٥٠٠.١٧

أ٠.٢٤ب٠.٢٠ب ج٥٠٠٠.١٩

GA3 X P
ج٠.١٦د-ب٠.١٧ھد ٠.١٦ھ٠.١٥صفر
ب٠.١٨أ ب٠.١٩د-ب٠.١٧ج د١٥٠.١٧
أ٠.١٩أ٠.٢١أ ب٠.١٩ب ج٣٠٠.١٨

أ٠.١٩ب٠.١٨ب٠.١٧متوسطات تأثیر حامض الجبرلیك
٢٠٠٧

صفر
د٠.١٤ج٠.١٥ج٠.١٤ج٠.١٣صفر

ج٠.١٦ د-ب٠.١٨ب ج٠.٢٠ج٠.١٩ج١٥٠.١٦
ج د٠.١٦ج٠.١٧ج٠.١٥ج٣٠٠.١٥

٢٥٠
د-ب٠.١٩ب ج٠.٢٠ج٠.٢٠ج٠.١٦صفر

ب٠.٢٠ د-ب٠.١٩ب ج٠.٢٢ج٠.١٨ج١٥٠.١٨
ب ج٠.٢١ب ج٠.٢٢ب ج٠.٢١ب ج٣٠٠.٢١

٥٠٠
ب ج٠.٢١ب ج٠.٢٤ب ج٠.٢٠ج٠.١٩صفر

أ٠.٢٤ ب٠.٢٢ب ج٠.٢٥ب ج٠.٢٢ب ج١٥٠.٢٠
أ٠.٣٠أ٠.٣٥بأ٠.٣١ب ج٣٠٠.٢٣

S
X

GA3

متوسطات تأثیر ج د٠.١٧ج د٠.١٦د٠.١٥صفر
الفسفور ب ج٠.٢١د-ب٠.٢٠ج د٢٥٠٠.١٨

أ٠.٢٨أ  ب٠.٢٤د-ب٥٠٠٠.٢١

GA3 X P
ب٠.١٨بأ ٠.٢٠ب٠.١٨ب٠.١٦صفر
أ ب٠.٢٠أ  ب٠.٢٢أ  ب٠.٢٠ب١٥٠.١٨
أ٠.٢٢أ٠.٢٥أ  ب٠.٢٢أ ب٣٠٠.٢٠

أ٠.٢٢أ  ب٠.٢٠ب٠.١٨متوسطات تأثیر حامض الجبرلیك

.٪٥دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

% ٢٢.٢٢و ١٦.٩٤و ١٣.٣٣% ١١.٧٦و ٩.٢٠و ٦.٢٥التوالي 
.Stylianids

. في التفاح ) ٢٠٠٤(
ومحتوى األوراق من الكلوروفیل والتي قد تؤدي الى زی

 )٢٠٠٨
       . (

بوتاسیوم والكبریت وفي كال الموسمین ، وان أعلى القیم لعناصر الفسفور والبوتاسیوم والكبریت والفسفور وال

تربة ١-كغم.Pملغم ٣٠و تربة١-كغم. Sملغم ٥٠٠( التداخل بین المستویات العالیة من العوامل المدروسة 
) ١-. ٣٠GA3و 

.النتروجین في حالة التداخل الثالثي في الموسم األول وجمیع التداخالت في الموسم الثاني

.ذكر انفاً عند تفسیر تأثیر كل عامل على انفراد 
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EFFECT OF SULPHUR , PHOSPHORUS AND GIBBERELLIC ACID ON
SOME MINERAL CONCENTRATION IN LEAVES OF DIXIRED PEACH

TRANSPLANTS
Jassim M. A. Al-Aareji (1) Sulaiman M. Kako (2)

(1) Hort.& Landscape Design Dep. /College of Agric & Forstry / Mosul Univ /Iraq. ِ ◌

(2) Plant Production Dep./ Technical Institute / Mosul / Iraq .

ABSTRACT
Dixired peach transplants which were budded on peach seedling rootstock and

planted on black polyethylene bags containing 9 Kg soil were fertilized with three
levels of  sulphur ( 0 , 250 and 500 mg. S Kg-1soil ) and phosphorus ( 0 , 15 and 30
mg P Kg-1 soil ) .The agriculture sulphur ( 95 % S ) and triple super phosphate ( 22
% P ) used as a source for sulphur and phosphorus respectively , which were mixed
with soil when the transplants planted in the bags at the 17 th of febroury at both
seasons . Transplants were sprayed with three levels of GA3 ( 0 , 15 and 30 mg.
GA3 L-1 ) twice at both seasons , first spray was after 45 days from full buds burst ,
while the second was after one month from the first spray . Results indicated that
application of sulphur , phosphorus and GA3 each alone and all interactions among
them significantly increased N , P , K and S concentrations in the leaves in both
seasons , except the effect of GA3 on N concentration in the leaves at both seasons ,
and the effect of phosphorus on leaves K concentration at the second season only .
The treatment 500 mg. S Kg-1 soil + 30 mg. P Kg-1 soil + 30 mg. GA3 L-1. was the
best , which gave the highest means of P , K and S at both seasons , the
concentration of N , P , K and S on it was respectively 2.38 , 0.19 , 2.31 and 0.27 %
in the first season and 2.57 , 0.23 , 3.38 and 0.35 % in the second season .

المصادر
مركبة ) . ١٩٩٨( األعرجي ، جاسم محمد علوان  ل ا

.اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ،  جامعة الموصل ، العراق . 
رى في ). ٢٠٠٤(التحافي ، سامي علي عبد المجید  الصغ

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

اـــ). ٢٠٠٥(
وصـات، جامعة. تربة كلسیةومخلفات االغنام في  لم العراق ل،ـا

.
اضل صالح , الدوري  ان ف ). ٢٠٠٧(إحس

AnnaوVistabella .
.العراق،جامعة الموصل،یة الزراعة والغابات كل،ماجستیر

. الطبعة الثانیة . المشاتل وتكثیر النبات ) ١٩٩١( الراوي ، عادل خضر وعلي الدوري 
.والنشر ، جامعة الموصل ، العراق 

محتوى تأثیر الكبریت والفسفور والجبرلین في النمو وا.)٢٠٠٨( الزیباري ، سلیمان محمد ككو  لمعدني ل ا
.، العراق الموصلاطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة . لشتالت صنفین من الخوخ 

)١٩٨٧ .() . (
.والنشر،  جامعة صالح الدین ، العراق 

ا). ١٩٩١(
.دار المعارف ، كلیة الزراعة ، جامعة اإلسكندریة ، جمھوریة مصر العربیة. الوطن العربي 
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)١٩٨٢ . ( .
.جامعة الموصل ، العراقوالنشر ، 
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