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  للتسمید بالكبریت والفسفور بأقطار أصول مختلفة Silver Kingاستجابة شتالت الخوخ صنف 

 
 ألخالصة

الموصل  لدراسة تأثیر الكبریت / في مشتل المعھد الفني  ٢٠٠٧أجریت الدراسة خالل عام 
المطعمة على األصل البذري للخوخ بأقطار  Silver King شتالت الخوخ  صنف  فيوالفسفور 

 ،مختلفة  لمعرفة تأثیرھا في التراكیز الجاھزة  لعناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم في التربة 
  ٣,٥ ، واستخدم الكبریت بثالثة مستویات وھي صفر ، راكیز ھذه العناصر في أوراق ھذه الشتالتوت
وقد بینت النتائج أن .  لكل شتلة Pغم٢و غم١،بثالثة مستویات صفرلكل شتلة والفسفور S غم٧و

النتروجین إضافة الكبریت والفسفور والتداخل فیما بینھما أدت إلى زیادة معنویة في تركیز عنصر 
األصل وكذلك إضافة الكبریت والفسفور وقطر  توأد  في التربة ،ةوالفسفور والبوتاسیوم الجاھز

غم ٧وان معاملة . التداخالت بینھا إلى زیادة معنویة في تركیز النتروجین والبوتاسیوم في األوراق 
S/غم  ٢+ شتلةP /ر النتروجین والفسفور شتلة كانت المعاملة األفضل بین المعامالت في تركیز عنص

قطر وسط ھي األفضل + شتلة / Pغم  ٢+ شتلة/ Sغم ٧بینما معاملة  ، والبوتاسیوم الجاھز في التربة 
  .من بین المعامالت األخرى  في تركیز النتروجین والفسفور والبوتاسیوم في األوراق 

   
 المـقـدمـة

من أھم أشجار  Rosaceaeالعائلة الوردیة  من Prunus persica Batsch  یعتبر الخوخ        
الموطن  ویعتقد إن. الفاكھة ذات النواة الحجریة وذلك لطبیعة حملھ الغزیر وقیمة ثماره الغذائیة العالیة

زراعتھ في  توقد ازداد ).٢٠٠٥،  Balو  ١٩٩٤ألدیري وآخرون ، ( األصلي للخوخ ھو الصین 
واآلن یزرع الكثیر من األصناف الجیدة والسیما في المنطقة الشمالیة من العراق .  السنوات األخیرة 

ألصناف الجیدة تعد من أھم وسائل لإن توفر شتالت جیدة وقویة النمو . Silver kingومنھا صنف  
من ناحیة اختیار األصول الجیدة  انتشار زراعة الفاكھة ومنھا الخوخ ، وھذا یتطلب االھتمام بھا السیما

الكثیر من العناصر الغذائیة  الشتالت وذات األقطار المناسبة للتطعیم علیھا والتسمید الجید ، إذ تستنزف
لذا وجب تعویضھا عن ھذه العناصر  ، من التربة الستخدامھا في العملیات الحیویة المختلفة في النبات

األعرجي (جاھزة لالمتصاص من قبل النبات صالحة بصورة جعلھا ،و بالتسمید بالكمیة المناسبة
وتعد معظم الترب العراقیة  ذات محتوى عالي من . نمو الشتالت من للتحسینوذلك ) ٢٠٠١،

وتعاني  ھذه الترب من مشكلة حقیقیة في تجھیز ، كاربونات الكالسیوم وذات تفاعل یمیل للقاعدیة 
للترب الكلسیة  وانخفاض استجابة النباتات  المضافة فاءة األسمدةوكذلك قلة ك، العناصر الغذائیة للنبات 

 (إلضافة ھذه األسمدة وخاصة األسمدة الفوسفاتیة  بسبب عملیات الترسیب واالمتزاز لھذه األسمدة 
Lindsay،1لذلك اتجھت الدراسات في الوقت الحاضر إلى إضافة الكبریت للترب القاعدیة ،)  ٩٧٩ ،

ن العناصر الغذائیة الضروریة لنمو النبات الشتراكھ في تركیب بعض الحوامض فھو فضال عن كونھ م
وزیادة جاھزیة العدید من ،  یعد مصلحا للتربة ألنھ یعمل على خفض درجة تفاعل التربة، األمینیة 

أن ھنالك زیادة معنویة في  )٢٠٠٧(والدوري  )٢٠٠٥(وقد ذكر ألزاھدي . العناصر الغذائیة فیھا
عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم الجاھزة في التربة مع زیادة مستوى إضافة الكبریت تركیز 
 كورونت صنف الخوخ شتالت إلى الكبریت اضافة أن )٢٠١٠( سلیمان و االعرجي وبین. للتربة 
النتروجین والفسفور (العناصر الغذائیة  جاھزیة في معنویة زیادة سبب تربة¹ˉكغم.Sغممل٥٠٠وبمقدار

 ىوان محتو، في العراقاألسمدة الفوسفاتیة بكثرة في مشاتل الفاكھة تستعمل .في التربة ) والبوتاسیوم 
الفسفور الجاھز في التربة العراقیة منخفضة لذلك ینصح بإضافة األسمدة الفوسفاتیة للنباتات المزروعة 

 Havlin( وریة للنباتألن الفسفور من العناصر الغذائیة الضر،) ١٩٨٧،الطائي ( في ھذه الترب 
 صنف الخوخ شتالت إلى الفسفور إضافة أن )٢٠١٠( سلیمانو االعرجي بین وقد. )٢٠٠٥وآخرون ،
     ـــــــــــــــــــــــــــ  النتروجین والفسفور والبوتاسیوم جاھزیة في معنویة زیادة سبب كورونت

  ٢٠١١/ ٦/  ٦وقبولھ  ٢٠١١/  ١٣/٣تاریخ تسلم البحث    

 سلیمان محمد ككو الزیباري

 العراق /جامعة دھوك  /كلیة الزراعة  /قسم البستنة 
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 الفسفور إضافة أن) ٢٠٠٩( سلیمانو االعرجي ذكر وقد .في التربة والكبریت
 تركیز في معنویة زیادة سبب Dixired صنف الخوخ شتالت إلى تربة¹ˉكغم.Pغممل٣٠وبمقدار

وقد الحظ عدد من الباحثین ان تسمید  . النتروجین والفسفور والبوتاسیوم في أوراق ھذه الشتالت
شتالت الفاكھة بالفسفور سبب زیادة معنویة في تركیز العناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم في 

 ¹ˉسندانة.Pغم ١٠إضافة الفسفور بمقدار  ان) ٢٠٠٠(وآخرون  Saeedوجد فقد . أوراق ھذه الشتالت 
عند إضافة ) ٢٠٠٢(وآخرون  Hegaziسم  و ٣٠ا لشتالت اللوز النامیة في سنادین فخاریة قطرھ

تربة لشتالت ثالثة أصناف من الرمان النامیة في أكیاس  ¹ˉكغم.Pغم ٣٧,٧١و ٢٥,١٤الفسفور بمقدار 
 إلى  تربة ¹ˉكغم.Pغم مل٣٠الفسفوروبمقدار إضافة أن) ٢٠٠٩( سلیمانو االعرجي الحظ وقد .بالستكیة
العناصر الغذائیة النتروجین والفسفور  تركیز في معنویة زیادة سبب Dixired صنف الخوخ شتالت

وألھمیة تأثیر الكبریت والفسفور في تركیز العناصر الغذائیة  .والبوتاسیوم في أوراق ھذه الشتالت
الجاھزة في التربة  وفي أوراق النباتات المضافة إلیھا وألھمیة قطر األصل في تطعیم الشتالت إلنتاج 

صفات وتأثیرھا االیجابي على النمو في شتالت الخوخ المطعمة ولقلة الدراسات شتالت قویة وجیدة ال
في ھذا المجال تتضمن تأثیر ھذه  العوامل في تركیز بعض العناصر الغذائیة في التربة وفي تركیز 

  .أجریت ھذه الدراسة  Silver kingالعناصر الغذائیة في أوراق شتالت الخوخ صنف  
  

 مواد البحث وطرائقھ
لدراسة استجابة  ٢٠٠٧الموصل خالل عام / أجریت ھذه الدراسة في مشتل المعھد التقني 

 بأقطار مختلفةوبذري للخوخ المحلي المطعمة على األصل ال) Silver king(شتالت الخوخ صنف 
زرعت بذور الخوخ بعد تنضیدھا لمدة ثالثة أشھر في بدایة شھر آذار على .للتسمید بالكبریت والفسفور

بطعوم  ٢٠٠٦-٩ -١وتم تطعیم الشتالت في  سم٥٠المسافة بین الخطوط ، أحواض  ط داخلخطو
وقسمت الشتالت  ٢٠٠٧- ١- ٢٣ت البذریة المطعمة في وقلعت الشتال) Silver King(الخوخ صنف 

± ملم  ٦ملم  وصغیر ٧سط  ملم  وو ٨المطعمة في الخریف السابق إلى ثالثة أقطار وھي  قطر كبیر 
لكل من الطول  )سم  ٣٥ x ٣٠(في أكیاس بولي أثلین  ٢٦/١/٢٠٠٧زرعت الشتالت في .  ملم٠.٥

ومألت األكیاس بالتربة المزیجیة الجافة ھوائیا والموضحة بعض صفاتھا الفیزیائیة  والقطر على التوالي
  ).١(والكیمیائیة في الجدول 

  
  الدراسة في تخدمةالمس للتربة والكیمیائیة الفیزیائیة الصفات بعض :)١( الجدول

 القیمة الصفة
 ١,٤٠١ ¹ˉم.سیمنیز  دیسي الكھربائي التوصیل

pH ٧,٤٩ 
 ١,٨٨٢ ¹ˉكغم.المادة العضویة غم

 ٥٤٨,٨ ¹ˉكغم.الرمل غم
 ٨٣,٣ ¹ˉكغم.الطین غم
 ٣٦٧,٩ ¹ˉكغم.الغرین غم

 رملیة مزیجیة النسجة
 ٢٩,٩٩٥ ¹ˉكغم.الكبریتات ملغم

 ٠٠,٤٠ ¹ˉكغم.النتروجین الجاھز ملغم
 ٠٠,١٢ ¹ˉكغم.الفسفور الجاھز ملغم

 ٠٠,١٢١ ¹ˉكغم.البوتاسیوم الجاھز ملغم
 ٩٧,٣ ¹ˉكغم.ملغم  البیكاربونات

 وبثالثة) RCBD(عاملیھ في تجربة استخدم في ھذه الدراسة تصمیم القطاعات العشوائیة 
 :بثالثة مستویات وھيوالفسفور . شتلة/Sغم ٧غم  و٣.٥ وعوامل ھي الكبریت بثالثة مستویات  صفر 
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 ٦ملم  وصغیر ٧ملم  ووسط   ٨أقطار وھي قطر كبیر   ٣األصل شتلة و قطر /  Pغم٢و ١ وصفر 
  ٣×  ٣ ٣جریبیة وبذلك یكون عدد الشتالتشتالت لكل وحدة ت ٣ملم و وبثالث مكررات و٠.٥±  ملم 

في  م٦بطول اض وقبل زراعة الشتالت في األكیاس تم تحضیر ثالثة أحو .شتلة ٢٤٣=  ٣×  ٣×
لتغطي قاعھ المشتل والتي تمثل القطاعات ثم فرشت أرضیة األحواض بطبقة من النایلون السمیك 

وتم . وزعت المعامالت عشوائیا داخل كل قطاع . لمنع اختراق الجذور ووصولھا للتربة  وجوانبھ
 )P%٢٠(سوبر فوسفات األحادي كمصدر للكبریت وسماد ) S%٩٥(استخدام الكبریت الزراعي 

 تتم .كمصدر للفسفور وتم خلطھما جیدا مع التربة وحسب المعامالت عند زراعة الشتالت في أكیاس 
زراعة الشتالت بأقطارھا المختلفة  بعد توزیعھا حسب المعامالت المدروسة عشوائیا داخل كل قطاع ، 

. قة التطعیم سم فوق منط٥بحوالي  ت قرط الساق الرئیسي للشتالتوبعد شھر من زراعة الشتال
% ٤٦سماد الیوریا  شتلة باستخدام/ N غم١وسمدت جمیع الشتالت المزروعة بسماد نتروجیني وبمقدار

N ملغم ٧٥٠وبمقدار  وموبوتاسیK2O / ٦٠شتلة وباستخدام سماد كلورید البوتاسیوم% K2O  وذلك
أوراق مكتملة النمو في بدایة شھر أب من  ١٠من كل وحدة تجریبیة  جمعت. في بدایة شھر نیسان

ثم بالماء  بماء عاديالورقة الثالثة إلى السادسة للشتالت من قمة النموات الحدیثة وغسلت األوراق 
وضعت األوراق في  ھاتنشیف وبعد. بھا من األتربة وبقایا المبیدات تصقال المقطر عدة مرات إلزالة ما

 ساعة ٧٢درجة مئویة لمدة ٧٠بدرجة حرارة ) Oven(كھربائي  ت في فرنجففأكیاس ورقیة مثقبة، و
غم منھا وھضمت ٠.٤، ثم وزن  وطحنت جیدا بعد استخراجھا من الفرن.  إلى حین ثبات الوزن

ما ذكر  حسب لكل منھا على التوالي ١:٤باستخدام حامضي الكبریتیك والبروكلوریك المركزین وبنسبة 
وقدر فیھا النتروجین باستخدام جھاز مایكرو كلداھل والفسفور  )١٩٥٩( Ulrichو  Johnsonمن قبل 

 وكما ذكر Flame photometerوالبوتاسیوم باستخدام جھاز  Spectrophotometerباستخدام جھاز 
كلیة الزراعة  وتم إجراء ھذه القیاسات في مختبرات )١٩٩٩( Roghupsthiو Bhargara من قبل

حسب التصمیم المستخدم ، وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن  حللت النتائج إحصائیا.   والغابات
نظام التحلیل  باستخدام الحاسوب وفق برنامج% ٥متعدد الحدود وتحت مستوى احتمال خطأ 

  )٢٠٠١،  Anonymous(  اإلحصائي
  

 النتائج والمناقشة
  تركیز بعض العناصر الغذائیة الجاھزة في تربة الزراعة - أ

 بینھم8ا والت8داخل والفس8فور الكبری8ت من لكل إن) ٢( الجدول من یالحظ :تربة ¹ˉكغم.ملغم النتروجین-١
 الكبری8ت حال8ة فف8ي ، Silver King ص8نف الخ8وخ تربة في الجاھز النتروجین تركیز في معنویا تأثیرا

أعط8ى أعل8ى متوس8طا من8ھ ، وال8ذي تف8وق معنوی8ا عل8ى   ش8تلة/ Sغ8م ٧ من8ھ الع8الي المس8توى أن یالحظ
وآخ88رون  Elgalaوھ88ذه النت88ائج تتماش88ى م88ع م88ا ذك88ره . ش88تلة/ Sغ88م  ٣,٥معامل88ة المقارن88ة والمعامل88ة 

 والزیب8888اري االعرج8888ي و) ٢٠٠٧( وال8888دوري) ٢٠٠٠( Harhashو  Abdel Nasserو ) ١٩٩٨(
 للترب8ة الكبری8ت إض8افة زی8ادة م8ع ی8زداد التربة في الجاھز النتروجین تركیز أن ذكروا الذین ،) ٢٠١٠(
 بوس8اطة أكس8دتھ خ8الل م8ن الترب8ة تفاع8ل درجة خفض في الكبریت دور إلى ذلك في السبب یرجع وقد.

 العدی8د جاھزی8ة م8ن یزی8د مم8ا ، الكبریتیك حامض إنتاج و الرطوبة بوجود فیھا الموجودة الدقیقة األحیاء
 ت8أثیر ال8ى یرج8ع ق8د وك8ذلك،  )١٩٨٩، ض8احي أب8و( النت8روجین ومنھ8ا  التربة في الغذائیة العناصر من

م8ن س8ماد الیوری8ا المض8اف للترب8ة  ) NH3( آمونی8ا شكل على المتطایر النتروجین فقد تقلیل في الكبریت
ش8تلة أعط8ت أعل8ى متوس8طا م8ن /  Pغ8م  ٢أما في حالة الفسفور فیالحظ من الج8دول نفس8ھ أن إض8افة  .

ي الترب88ة والت88ي تفوق8ت معنوی88ا عل88ى معامل88ة المقارن88ة والت8ي ل88م تختل88ف معنوی88ا م88ع النت8روجین الج88اھز ف88
شتلة لم تختلفا معنویا فیم8ا /  Pغم  ١شتلة ، في حین أن معاملة المقارنة والمعاملة / غم فسفور ١معاملة 
ض رب8ة نتیج8ة لتك8وین ح8امالت pHوقد یعود السبب في ذل8ك إل8ى دور الفس8فور المھ8م ف8ي خف8ض ، بینھما

 و االعرج8ي و) ١٩٨٧(وزیادة جاھزی8ة النت8روجین فیھ8ا ، وھ8ذا یتواف8ق م8ع م8ا ذك8ره ع8واد  الفسفوریك
إن إض88افة الس88ماد الفوس88فاتي للترب88ة ی88ؤدي إل88ى تك88وین ح88امض الفس88فوریك ال88ذي  م88ن) ٢٠١٠( س88لیمان

إلى زیادة نشاط اإلحی8اء الدقیق8ة ف8ي الترب8ة نتیج8ة  وربما یرجع السبب أیضا.التربة pHیؤدي إلى خفض 
أم8ا ف8ي . إلضافة الفسفور إلیھا والتي قد تعمل على زیادة تحلل المواد العضویة وتح8رر النت8روجین منھ8ا

 أعل8ى ش8تلة أعط8ت/  Pغ8م  ٢+  ش8تلة/ Sغ8م ٧حالة التداخل بین الكبریت والفسفور فیالحظ أن معامل8ة 



 ISSN: 2224-9796 (Online) الرافدین زراعة مجلة
 ٢٠١٢) ٢( العدد) ٤٠( المجلد

ISSN: 1815 – 316 X (Print) 
 

 ٤٧

 ع88دا ىالترب88ة والت88ي تفوق88ت معنوی88ا عل88ى جمی88ع الت88داخالت األخ88ر ف88ي اھزالج88 النت88روجین م88ن التراكی88ز
وق8د . شتلة في حین أن معاملة المقارن8ة أعط8ت أق8ل تركی8زا من8ھ/ غم فسفور ١+  شتلة/ Sغم ٧ المعاملة

یرج88ع الس88بب ف88ي ذل88ك إل88ى الت88أثیر االیج88ابي المش88ترك لعنص88ري الكبری88ت والفس88فور ف88ي خف88ض درج88ة 
جاھزیة العناصر الغذائیة فیھا ومنھا النتروجین وكما ذكر آنفا عند تفس8یر ت8أثیر ك8ل  تفاعل التربة وزیادة

 .منھما على حدا 
 
) ترب8ة ¹ˉكغ8م.ملغ8م( الج8اھز النتروجین تركیز في بینھما والتداخل والفسفور الكبریت تأثیر :)٢(الجدول 

  .Silver Kingصنف  الخوخ تربة في

 )غم( الكبریت
تأثیر متوسطات  )غم(الفسفور 

 ٢ ١ صفر  الكبریت
 ج ٤٣,٤٦ ھد  ٤٧,١٦ ھد  ٤٣,١٢ ھ٤٠,١١ صفر
 ب ٥٥,٦٣ ج د ٦٢,٣٥ ج د ٥٣,١٠ ج د ٥١,٤٥ ٣,٥٠

 أ ٧٠,١١ أ ٨٤,٥٥ أ ب ٦٥,٤٤ ب ج ٦٠,٣٦ ٧
متوسطات      

 أ٦٤,١٠٠ أ ب ٥٣,٨٩ ب ٥٠,٦٢ تأثیر الفسفور

حسب اختبار  متوسطات كل عامل وكذلك التداخل بینھما التي تشترك بأحد الحروف األبجدیة ال تختلف معنویا فیما بینھا ٭
  .٪٥عند مستوى احتمال  دنكن متعدد الحدود

إن إلض8افة الكبری8ت والفس8فور ) ٣(تب8ین النت8ائج الموض8حة ف8ي الج8دول :  تربgة¹ˉكغgم.الفسفور ملغgم-٢
ف8ي الترب8ة ، فف8ي حال8ة الكبری8ت ف8ان المس8توى  ةتأثیرا معنویا في كمیة الفس8فور الج8اھزوالتداخل بینھما 

الت8ي (أعط8ى أعل8ى كمی8ة من8ھ، وال8ذي تف8وق معنوی8ا عل8ى معامل8ة المقارن8ة ) ش8تلة/ S غ8م ٧(العالي منھ 
 ش8تلة تفوق8ت ب8دورھا/ Sغ8م  ٣,٥كم8ا إن المعامل8ة ، ش8تلة/Sغ8م ٣,٥والمعامل8ة ) أعطت اقل تركی8ز من8ھ

-Abdel و) ١٩٩٨( وآخ8رون  Elgalaوھ8ذه النت8ائج تتواف8ق م8ع نت8ائج . معنوی8ا عل8ى معامل8ة المقارن8ة
Nasser و Harhash )و قد یرجع ذل8ك ،  ) ٢٠١٠( سلیمانو االعرجي و )٢٠٠٧(والدوري ) ٢٠٠٠

وإنت88اج ح88امض الكبریتی88ك وم8ن ث88م انخف88اض درج88ة تفاع88ل  للترب88ة  إل8ى زی88ادة أكس88دة الكبری88ت المض8اف
أب8و ض8اخي (التربة مما ی8ؤدي إل8ى زی8ادة جاھزی8ة الكثی8ر م8ن العناص8ر الغذائی8ة ومنھ8ا عنص8ر الفس8فور 

وق88د یرج88ع الس88بب أیض88ا إل88ى زی88ادة تحل88ل الم88ادة العض88ویة نتیج88ة إلض88افة الكبری88ت ). ١٩٨٨ومؤی88د ، 
كم8ا أن إض8افة الفس8فور أدى إل8ى ت8أثیر معن8وي ف8ي . ي تركیبھ8ا وإطالق جزء من الفسفور الذي یدخل ف8

أعلى التراكی8ز م8ن ) شتلة/  Pغم  ٢(، فقد أعطى المستوى العالي منھ  في التربة الجاھز تركیز الفسفور
  ھذا العنصر، وتفوق معنویا على معاملة المقارنة 

  
 في) تربة ¹ˉكغم.ملغم( الجاھز الفسفور تركیز في بینھما والتداخل والفسفور الكبریت تأثیر :)٣(الجدول

  Silver King صنف الخوخ تربة

 )غم( الكبریت
متوسطات  )غم(الفسفور 

 ٢ ١ صفر  الكبریت تأثیر
 ج ٢٢,٣٨ ھـ ٢٤,٤٧ و ٢٣,٣٠ ز ١٩,٣٨ صفر
 ب ٢٧,٧٥ ج ٢٨,٨٩ ج ٢٨,٦١ د ٢٥,٧٥ ٣,٥٠

 أ ٣٠,٣١ أ ٣٢,٥٥ ب ٣٠,٢٤ ج ٢٨,١٦ ٧
  متوسطات

 تأثیر الفسفور 
 أ ٢٨,٦٤ ب ٢٧,٣٨ ج ٢٤,٤٣

 اختبار حسب بینھا فیما معنویا تختلف ال األبجدیة الحروف بأحد تشترك التي بینھما التداخل وكذلك عامل كل متوسطات ٭
  .٪٥ احتمال مستوى عند الحدود متعدد دنكن

وھ8ذا یتماش8ى . المقارن8ة  شتلة عل8ى معامل8ة/ P غم١ وتفوقت المعاملة. شتلة/فسفور غم١وعلى  المعاملة
ال88ذین وج88دوا أن ھنال88ك زی88ادة ) ٢٠١٠(  س88لیمان و االعرج88ي و) ٢٠٠٥(م88ع م88ا ذك88ره كام88ل وفاطم88ة 

وق8د یع8ود الس8بب ف8ي ذل8ك . معنویة في تركیز الفسفور الجاھز في التربة بزیادة مستویات اإلض8افة من8ھ 
إلى زیادة نش8اط " وقد یرجع السبب أیضا.اءللتربة بوجود المإلى زیادة ذوبان السماد الفوسفاتي المضاف 
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 ٤٨

اإلحیاء الدقیقة الموجودة في التربة نتیجة لتوفر الفسفور الكافي لھا مما أدى إلى زیادة نشاطھا في تحلی8ل 
أم88ا ف88ي حال88ة الت88داخل ب88ین الكبری88ت . الم88ادة العض88ویة وتح88رر ج88زء م88ن الفس88فور ال88داخل ف88ي تركیبھ88ا

شتلة أعطت أعلى تركیز منھ ، والت8ي تفوق8ت معنوی8ا /  Pغم  ٢+  تلةش/ Sغم ٧والفسفور فان المعاملة 
على جمیع التداخالت األخرى في حین أن معاملة المقارنة أعطت أقل تركی8زا من8ھ ف8ي واختلف8ت معنوی8ا 

وق88د یع88ود الس88بب إل88ى الت88أثیر االیج88ابي . ع88ن بقی88ة مع88امالت الت88داخل األخ88رى م88ن الكبری88ت والفس88فور
الترب8ة وزی8ادة جاھزی8ة ھ8ذا العنص8ر  pHیت والفسفور في ھذه الصفة نتیج8ة لخف8ض المشترك بین الكبر

إضافة إلى زیادة تح8رر الفس8فور م8ن الم8ادة العض8ویة نتیج8ة لزی8ادة تحللھ8ا بواس8طة األحی8اء ، في التربة 
  .الغذائیة األخرىالدقیقة الموجودة في التربة بسبب توفر الفسفور لھا ولربما بعض العناصر 

أن إض8افة الكبری8ت أدى إل8ى ) ٤(توضح النت8ائج المبین8ة ف8ي الج8دول :  )تربة¹ˉكغم.ملغم(تاسیوم البو-┚
أعل88ى )  ش88تلة/ S غ88م٧(ت88أثیر معن88وي ف88ي تركی88ز البوتاس88یوم الج88اھز ف88ي الترب88ة ، وق88د أعط88ت المعامل88ة

ش88تلة ك88ذلك تفوق88ت المعامل88ة /Sغ88م ٣,٥والت88ي تفوق88ت معنوی88ا عل88ى مع88املتي المقارن88ة و ، التراكی88ز من88ھ 
و آخ88رون  Elgalaوھ88ذه النت88ائج تتف88ق م88ع  . معنوی88ا عل88ى معامل88ة المقارن88ة) ش88تلة/ Sغ88م ٣,٥(الثانی88ة 

 س8888888لیمان و االعرج8888888ي و) ٢٠٠٧( وال888888دوري) ٢٠٠٠( Harhashو  Abdel-Nasserو ) ١٩٩٨(
 لزی88ادة نتیج88ة الترب88ة تفاع88ل درج88ة خف88ض ف88ي الكبری88ت دور إل88ى ذل88ك ف88ي الس88بب یرج88ع وق88د). ٢٠١٠(

 الترب8ة ف8ي الغذائی8ة العناص8ر م8ن العدی8د جاھزی8ة م8ن یزی8د ق8د وال8ذي الكبریتی8ك حامض وتكوین أكسدتھ
ش8تلة تفوقت8ا معنوی8ا عل8ى /  Pغ8م٢و١وبمق8دار الفس8فور إض8افة أن أیض8ا النتائج وتؤكد البوتاسیوم، ومنھا

شتلة اختلفت معنویا عن معاملة المقارنة ، وھ8ذا یتماش8ى م8ع /  Pغم١ان المعاملة كما  ، معاملة المقارنة
قد یك8ون الس8بب ف8ي ذل8ك ھ8و دور الفس8فور المھ8م ف8ي خف8ض . ) ٢٠١٠( الزیباري و االعرجي ما ذكره

pH  التربة نتیجة لزیادة ذوبان السماد الفوسفاتي المضاف للترب8ة وتك8وین ح8امض الفوس8فوریك وم8ن ث8م
وكان للتداخل بین الكبریت والفس8فور . ر الغذائیة في التربة ومنھا البوتاسیومزیادة جاھزیة بعض العناص

شتلة أعطت أعلى التراكیز م8ن /  Pغم  ٢+  شتلة/ Sغم ٧تأثیرا معنویا في ھذه الصفة  ، وان المعاملة 
البوتاسیوم الجاھز في الترب8ة والت8ي تفوق8ت معنوی8ا عل8ى جمی8ع الت8داخالت األخ8رى ف8ي ح8ین أن معامل8ة 
المقارن88ة أعط88ت أق88ل تركی88زا من88ھ واختلف88ت معنوی88ا ع88ن بقی88ة مع88امالت الت88داخل األخ88رى م88ن الكبری88ت 

ص8فر غ8م +   ش8تلة/ Sغ8م ٣,٥ المعاملة و شتلة/  Pغم  ١+  شتلة/ Sصفر غم  المعاملة عدا (والفسفور
P  /س8فور ف8ي ھ8ذه وقد یرجع السبب في ذلك إلى التأثیر االیجابي المشترك لكل من الكبری8ت والف. )شتلة

 .الصفة وكما ذكر آنفا عند تفسیر تأثیر كل منھما على حدا 
  

) تربة ¹ˉكغم.ملغم( الجاھز البوتاسیوم تركیز في بینھما والتداخل والفسفور الكبریت تأثیر :)٤(الجدول
 .Silver King صنف الخوخ تربة في

 )غم( الكبریت
  متوسطات  )غم(الفسفور 

 ٢  1 صفر  تأثیر الكبریت
 ج ١٤٤,٦ ج ١٦١,٧٠ د ١٤١,٢٢ د ١٣٠,٨٨ صفر
 ب ١٦٦,٤١ ب ١٨٧,٣٠ ب ج ١٧١,٢٧ د ١٤٠,٦٦ ٣,٥
 أ ١٨٤,٠٤ أ  ١٩٣,٣٣ ب ج ١٧٨,٠١ ب ج ١٨٠,٧٧ ٧

  متوسطات 
 أ ١٨٠,٧٧ ب ١٦٣,٥٣ ج ١٥٠,٧٧ تأثیر الفسفور

 اختبار حسب بینھا فیما معنویا تختلف ال األبجدیة الحروف بأحد تشترك التي بینھما التداخل وكذلك عامل كل متوسطات ٭
  .٪٥ احتمال مستوى عند الحدود متعدد دنكن

  
  
  )٪(تركیز بعض العناصر الغذائیة في األوراق  -ب
ان إلض8افة الكبری8ت ت8أثیرا معنوی8ا ف8ي تركی8ز ) ٥(یالحظ من النتائج المبینة في الجدول : النتروجین -١

 Sغ8م ٧، وان المس8توى الع8الي م8ن الكبری8ت المض8اف   Silver King النت8روجین ف8ي أوراق الص8نف
غ8م ٣.٥تفوقت المعامل8ة كما  فقط تركیز منھ والذي تفوق معنویا على معاملة المقارنة ىشتلة أعطى اعل/

S /وھذه النتائج تتماشى مع ما حصل علیھ . شتلة معنویا على معاملة المقارنةMansour )ف8ي ) ١٩٩٨



 ISSN: 2224-9796 (Online) الرافدین زراعة مجلة
 ٢٠١٢) ٢( العدد) ٤٠( المجلد

ISSN: 1815 – 316 X (Print) 
 

 ٤٩

وق8د یع8ود الس8بب ف8ي ذل8ك . Dixired ص8نف الخ8وخ ش8تالت ف8ي) ٢٠٠٩( س8لیمانو االعرجي العنب و
إلى دور الكبریت في خفض درجة تفاعل الترب8ة ولربم8ا تحل8ل الم8ادة العض8ویة وزی8ادة جاھزی8ة عنص8ر 

، وبالت88الي زی88ادة امتصاص88ھ م88ن قب88ل الج88ذور وتركی88زه ف88ي األوراق ، )  ٢الج88دول(النت88روجین فیھ88ا 
ف8ي ح8ین . الفسفور معنویا في تركی8ز النت8روجین ف8ي األوراق ولم یؤثر ) .٢٠٠٦االعرجي وآخرون ، (

في تركیز النتروجین في األوراق ، وقد أعط8ت معامل8ة القط8ر الوس8ط " معنویا" لقطر األصل تأثیرا كان
ل8م تختل8ف  و أعلى التراكیز منھ والتي تفوقت معنویا على معاملة القطر الكبیر و معامل8ة القط8ر الص8غیر

وق8د یع8ود الس8بب ف8ي ذل8ك إل8ى . معاملة القط8ر الكبی8ر ف8ي ھ8ذه الص8فة عنلقطر الصغیر معنویا معاملة ا
الغ88ذاء المخ88زون ف88ي ھ88ذه األص88ول وزی88ادة تك88وین ونم88و الج88ذور وم88ن ث88م امتص88اص العناص88ر الغذائی88ة 

 هوخزن8ھ ف8ي األوراق وزی8ادة تركی8زه ف8ي أوراق ھ8ذ)  ٢الج8دول ( الجاھزة من التربة ومنھا النتروجین 
أوقد یع8ود الس8بب إل8ى زی8ادة ع8دد وط8ول الج8ذور المتكون8ة عل8ى الش8تالت والت8ي ق8د تزی8د م8ن . الشتالت

وك8ان لجمی8ع الت8داخالت فیم8ا ب8ین  .وجینامتص8اص وتركی8ز العناص8ر الغذائی8ة ف8ي األوراق ومنھ8ا النت8ر
ف8ي حال8ة الت8داخل الكبریت والفسفور وقطر األصل تأثیرا معنویا ف8ي تركی8ز النت8روجین  ف8ي األوراق ، ف

 العنص8ر ھذا من تركیز شتلة أعلى/ P ١شتلة  ومعاملة / Sغم ٧بین الكبریت والفسفور أعطت المعاملة 
 حال88ة ف88ي أم88ا. األوراق ف88ي للنت88روجین تركی88زا اق88ل أعط88ت المقارن88ة معامل88ة أن ح88ین ف88ي ، األوراق ف88ي

غ8م ٧المعامل8ة معامل8ة  ف8ي كان8ت العنصر ھذا من التراكیز أعلى فان األصل وقطر الكبریت بین التداخل
S /المعامل8ة أعط8ت فق8د األص8ل وقط8ر الفس8فور ب8ین الت8داخل حال8ة وف8ي  .الوس8ط شتلة  ومعاملة القط8ر 
أما في حال8ة الت8داخل الثالث8ي ب8ین . الوسط أعلى تركیزا للنتروجین في األوراق   القطر+  شتلة/ P غم٢

 Pغ8م ١+ ش8تلة / Sغ8م ٧فان أعلى تركیز للنتروجین ك8ان ف8ي معامل8ة  األصل وقطر الكبریت والفسفور
األص8ل  قط8ر وقد یعزى ذلك إلى الت8أثیر المش8ترك للكبری8ت م8ع الفس8فور أو م8ع  القطر الوسط+  شتلة /

األص88ل أو العوام88ل الثالث88ة مجتمع88ة ف88ي زی88ادة نم88و الج88ذور وم88ن ث88م زی88ادة  وك88ذلك الفس88فور م88ع قط88ر
ی88ة م88ن الترب88ة ومنھ88ا النت88روجین ، إض88افة إل88ى زی88ادة التركی88ز الج88اھز م88ن امتص88اص العناص88ر الغذائ

النتروجین في التربة نتیجة إلضافة الكبریت والفس8فور وم8ن ث8م زی8ادة امتصاص8ھ وتركی8زه ف8ي األوراق 
  .وكما ذكر آنفا

نوی8ا أن إضافة الكبری8ت والفس8فور وقط8ر األص8ل ل8م ت8ؤثر مع) ٦(تبین النتائج  في الجدول  :الفسفور-٢
ویالح88ظ م88ن الج88دول نفس88ھ أن .  Silver Kingف88ي تركی88ز الفس88فور ف88ي أوراق ش88تالت الخ88وخ ص88نف 

 Silverالتداخل الثنائي فیما بین الكبریت والفسفور أثرت معنویا في تركی8ز الفس8فور ف8ي أوراق ص8نف 
king ركی8ز من8ھ وق8د ، حیث أعطت التداخل فیما بین المستویات العالیة من الكبریت مع الفسفور أعلى ت

یعزى ذلك إلى التأثیر المشترك للكبری8ت م8ع الفس8فور ف8ي زی8ادة نم8و الج8ذور وم8ن ث8م زی8ادة امتص8اص 
العناصر الغذائیة من الترب8ة ومنھ8ا الفس8فور، إض8افة إل8ى ت8أثیر ك8ل م8ن الكبری8ت والفس8فور ف8ي جاھزی8ة 

العنص8ر وتركی8زه ف8ي األوراق والذي قد یؤدي إلى زیادة امتصاص ھ8ذا ) ٣الجدول (الفسفور في التربة 
وفي حالة التداخل الثنائي فیما بین الكبریت وقطر األصل وبین الفسفور وقطر األص8ل ف8ان االختالف8ات .

  Silver King .لم تكن  معنویة في تركیز الفسفور في أوراق صنف 
ف8ان أعل8ى تركی8ز للفس8فور ك8ان ف8ي  األص8ل وقط8ر أما في حالة التداخل الثالثي بین الكبریت والفسفور  

وق8د یع8زى ذل8ك إل8ى الت8أثیر المش8ترك . قط8ر األص8ل الوس8ط+  ش8تلة / Pغ8م ٢+ ش8تلة / Sغم ٧معاملة 
للعوامل الثالث8ة مجتمع8ة ف8ي زی8ادة نم8و الج8ذور وم8ن ث8م زی8ادة امتص8اص العناص8ر الغذائی8ة م8ن الترب8ة 

سفور في جاھزی8ة الفس8فور ف8ي الترب8ة وكم8ا ذك8ر ومنھا الفسفور ، إضافة إلى تأثیر كل من الكبریت والف
  .أنفا والذي قد یؤدي إلى زیادة امتصاص ھذا العنصر وتركیزه في األوراق

  
  

 الكبریت
 )غم(

  الفسفور
 )غم(

 الكبریت تأثیر )ملم( الشتلة قطر
 والفسفور

 تأثیر
 صغیر وسط كبیر الكبریت

 صفر
ج ١,٨٨ صفر ج ب ٢,٠٦   ج ب ٢,٠٤  ب ١,٩٩   

ب ٢,٠٠ ج-أ ٢,١٩ ١  ج ب ٢,٠٦   ج ب ٢,٠٦  ب أ ٢,١٠   
ج ب ٢,٠١ ٢ ج-أ ٢,١٨  ج-أ ٢,٢٧  ب أ ٢,١٥    
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في أوراق ) ٪(تأثیر قطر األصل والكبریت والفسفور وتداخالتھا في تركیز النتروجین ):  ٥(الجدول 
  .Silver Kingشتالت الخوخ صنف 

 حسب بینھما فیما معنویا تختلف ال انفراد على كل تداخالتھا أو عامل لكل المتشابھة األحرف ذات المتوسطات قیم ٭
 . ٪٥ احتمال مستوى تحت الحدود متعدد دنكن اختبار

  
في أوراق ) ٪(تأثیر قطر األصل والكبریت والفسفور وتداخالتھا في تركیز الفسفور ):  ٦(الجدول 

  Silver Kingشتالت الخوخ صنف 
  

 حسب بینھما فیما معنویا تختلف ال انفراد على كل تداخالتھا أو عامل لكل المتشابھة األحرف ذات المتوسطات قیم ٭
 . ٪٥ احتمال مستوى تحت الحدود متعدد دنكن اختبار

أن ھنال88ك زی88ادة معنوی88ة ف88ي تركی88ز )  ٧(یتب88ین م88ن النت88ائج الموض88حة ف88ي الج88دول :  البوتاسggیوم -┚
م8ع زی8ادة مس8توى إض8افة الكبری8ت ، حی8ث تفوق8ت  Silver Kingالبوتاسیوم في أوراق الخوخ لص8نف 

ش88تلة ول88م تختل88ف المعامل88ة / Sغ88م ٣.٥ش88تلة معنوی88ا عل88ى معامل88ة المقارن88ة والمعامل88ة / Sغ88م ٧المعامل88ة 
وھذه النتائج تتماشى مع النت8ائج الت8ي حص8ل علیھ8ا . معنویا مع معاملة المقارنة) شتلة/ Sغم ٣.٥(الثانیة 

وقد یعزى الس8بب ف8ي ذل8ك إل8ى دور .  Dixired صنف الخوخ شتالت في) ٢٠٠٩( وسلیمان االعرجي
وم8ن ) ٤الج8دول (تاس8یوم الج8اھز ف8ي الترب8ة الكبریت في خفض درجة تفاعل التربة  وزیادة تركی8ز البو

٣.٥ 
ج ب ١,٩٧  صفر ب أ ٢,٣٢  ج- أ٢,١٤  ب أ ٢,١٤    أ ٢,١٧ 

ج- أ٢,١٤ ١ ب ج-أ ٢,٢٨  ج- أ٢,١٤  ب أ ٢,١٩    
ج ب ١,٩٩ ٢ ج-أ ٢,٢٢  ب أ ٢,٣٦  ب أ ٢,١٩    

٧ 
ج ب ٢,٠١ صفر ب أ ٢,٣٤  ج-أ ٢,٢٩  أ ٢,٢١    

أ ٢,٢٦ ج ب ٢.٠٢ ١  ب أ ٢.٣٧  ب أ ٢,٣٦  أ ٢,٢٥    
ج-أ ٢,٢٣ ٢ أ ٢,٥٥   ج-أ ٢,٢٠  أ ٢.٣٣   

ب ٢,٠٥ )ملم( القطر تأثیر أ ٢,٢٦  ب ٢,١٣     الفسفور تأثیر 
  تأثیر
           القطر

 الفسفور و

ج ١,٩٦ صفر ب أ ٢,٢٤  ج-أ ٢,١٦  أ ٢,٠٩   

ج-أ ٢,١٢ ١  ب أ ٢,٢٣  ب أ ٢,١٩  أ ٢,١٦   
ج ب ٢,٠٨ ٢ أ ٢,٣٢  ب أ ٢,٢٨  أ  ٢,٢٠   

  تأثیر
  القطر

 الكبریت و 

ج ٢,٠٣ صفر ج ب ٢,١٠  ج ب ٢,١٢   
ج ٢,٠٣ ٣,٥   أب ٢,٢٧  ج-أ ٢,٢٢   

ج ب ٢,٠٩ ٧ أ ٢,٤٢  ب أ ٢,٢٨   

 الكبریت
 )غم(الفسفور )غم(

 لكبریت تأثیر )ملم( الشتلة قطر
 والفسفور

 تأثیر
 صغیر وسط كبیر الكبریت

 صفر
ب ٠,١٥ صفر ب ٠,١٥  ب ٠,١٤  ب ٠,١٥   

أ ٠,١٦ ب أ ٠,٢٠ ١  ب أ٠,٢١  ب ٠,١٩  ب أ ٠,٢٠   
ب ٠,١٧ ٢ ب ٠,١٥  ب ٠,١٦  ب أ٠,١٦   

٣.٥ 
ب ٠,١٥ صفر ب ٠,١٦  ب ٠,١٥  أب ٠,١٥   

أ ٠,١٦ ب ٠,١٧ ١  ب ٠,١٦   ب ٠,١٦  ب أ٠,١٦   
ب أ ٠,١٨ ٢ ب أ ٠,١٨  ب ٠,١٧  ب أ ٠,١٨   

٧ 
ب ٠,١٦ صفر ب أ ٠,١٨  ب ٠,١٧  ب أ٠,١٧   

ب أ ٠,١٨ ١  أ٠,٢١ ب أ٠,٢١  ب أ٠,٢١  ب أ ٠,٢٠   
أ ٠,٢٣ ٢ أ ٠,٢٣  أ ٠,٢٣  أ ٠,٢٣   

أ ٠.١٧  أ ٠.١٨  أ ٠.١٨ )ملم( القطر تأثیر   لفسفور تأثیر 

  تأثیر
 و القطر

 الفسفور

أ ٠,١٥ صفر أ ٠,١٦  أ ٠,١٥  أ ٠,١٦   

أ ٠,٢٢ ١  أ ٠,١٧ أ ٠,١٨  أ ٠,١٩   
أ ٠,١٩ ٢ أ ٠,١٨  أ ٠,١٨  أ ٠,١٩   

  تأثیر
 و القطر

 الكبریت

أ٠,٢١ صفر أ ٠,١٥  أ ٠,١٥   
أ ٠,١٧ ٣,٥   أ ٠,١٧  أ ٠,١٦   

أ ٠,١٩ ٧ أ٠,٢١  أ ٠,٢٠   
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وھ8ذا . ثم امتصاص كمیات كبیرة منھ من قبل الشتالت والذي انعكس ایجابی8ا عل8ى تركی8زه ف8ي أوراقھ8ا 
م88ن أن زی88ادة التركی88ز الج88اھز للبوتاس88یوم ف88ي ) ١٩٩١(وآخ88رون  Christensenیتماش88ى م88ع م88ا ذك88ره 

  . اتاتالتربة یؤدي إلى زیادة تركیزه في أوراق النب
وتبین النتائج أیضا أن إلضافة الفسفور إلى التربة تأثیرا معنویا في زیادة تركیز البوتاسیوم ف8ي األوراق  

ش8تلة الت8ي تفوق8ت / Pغ8م ١ش8تلة معنوی8ا عل8ى معامل8ة المقارن8ة والمعامل8ة / Pغم ٢، وقد تفوقت المعاملة
وآخ8رون  Saeedمعنویا ھي األخرى على معاملة المقارنة ،  وھ8ذه النت8ائج تتواف8ق م8ع م8ا حص8ل علی8ھ 

  .في شتالت الرمان) ٢٠٠٢(وآخرون  Hegaziفي شتالت اللوز و) ٢٠٠٠(
  

في أوراق ) ٪(تركیز البوتاسیوم تأثیر قطر األصل والكبریت والفسفور وتداخالتھا في ):  ٧( الجدول 
  .Silver King  شتالت الخوخ صنف

 حسب بینھما فیما معنویا تختلف ال انفراد على كل تداخالتھا أو عامل لكل المتشابھة األحرف ذات المتوسطات قیم ٭
  . ٪٥ احتمال مستوى تحت الحدود متعدد دنكن اختبار

عن8د إض8افة الفس8فور وم8ن ) ٤الجدول (البوتاسیوم في التربة وقد یعود السبب في ذلك إلى زیادة جاھزیة 
ثم زیادة امتصاصھ وتركیزه ف8ي األوراق ، أوال8ى زی8ادة نم8و الج8ذور نتیج8ة إلض8افة الفس8فور، وم8ن ث8م 

   .زیادة قابلیتھا في امتصاص العناصر الغذائیة من التربة ومنھا البوتاسیوم
حی8ث تف8وق قط8ر األص8ل الكبی8ر  ف8ي االوراق واظھر قطر األص8ل تفوق8ا معنوی8ا ف8ي تركی8ز البوتاس8یوم 

تفوقا معنویا على معاملة القطر الوسط ومعاملة المقارنة في ھ8ذه الص8فة ، وأن معامل8ة القط8ر الوس8ط ل8م 
لمخ8زون ف8ي ھ8ذه ھ8ذا وق8د یع8ود الس8بب ف8ي ذل8ك إل8ى الغ8ذاء ا. تختلف معنویا مع معاملة القطر الص8غیر

وزیادة تكوین الجذور و امتصاص البوتاسیوم ومن ثم خزن8ھ ف8ي األوراق ) القطر الكبیر (       األصول
وم8ن ث8م  ، أوربما یرجع  السبب إلى زیادة نمو الجذور نتیجة لزیادة المواد الغذائیة المصنعة في األوراق

  . یومزیادة امتصاص العناصر الغذائیة من التربة ومنھا البوتاس
وأثرت جمیع التداخالت فیما بین الكبریت والفسفور وقطر األصل معنویا في تركیز البوتاسیوم في 

 Sغم ٧المعاملة ( الكبریت والفسفوراألوراق ، حیث أعطت التداخالت فیما بین المستویات العالیة من 
الفسفور أو مع قطر األصل ، سواًء الكبریت مع ) شتلة و معاملة القطر الكبیر/ Pغم ٢شتلة والمعاملة /

قطر األصل أعلى التراكیز من + الفسفور + أو بین الفسفور مع قطر األصل وكذلك الكبریت 
أن السبب في التأثیر المعنوي للتداخالت فیما بین .  Silver kingالبوتاسیوم في األوراق في الصنف 
یت والفسفور في زیادة التركیز قد یرجع إلى تأثیر كل من الكبر. الكبریت والفسفور وقطر األصل 

 الكبریت
 )غم(الفسفور )غم(

 الكبریت تأثیر )ملم( الشتلة قطر
 والفسفور

 تأثیر
 صغیر وسط كبیر الكبریت

 صفر
ھـ-ج٢,٢٢  صفر ي ١,٥٢  ي ط ١,٥٥  د ١,٧٧   

ب ١,٨٧ ج ب٢,٥٣   ١  ي-ح ١,٥٨  ي-ح ١,٦٤   د-ب ١,٩٢ 
د-ب٢,٤٦   ٢ ي-ح ١,٦٨  ي-ح ١,٦٦  د-ب ١,٩٣   

٣.٥ 
ز-ھـ٢,١٣ صفر ي -ح ١,٧٠  ي-ح ١,٥٧  د ١,٨٠   

ب ١,٩٤ د-ب٢,٤٢  ١  ي-ح ١,٧١  ي-ح ١,٦٣  د-ب ١,٩٤   
ب أ ٢,٧١ ٢ ي -و ١,٨٤  ي-ح ١,٧٢  ب أ ٢,٠٩   

٧ 
د ج ٢,١٦ صفر ي -ح ١,٦٧  ي -ز ١,٨٠  د ج ١,٨٨   

أ ٢,٠٥ ي -ح ١,٦٥  أج ٢,٦٧ ١  ي -و ١,٨٤  ج-أ ٢,٠٥   
أ ٢,٨٧ ٢ ط - ھـ١,٩١  ي -ھـ ١,٩٢  أ ٢,٢٣   

أ ٢,٤٧ )ملم( القطر تأثیر ب ١,٧٠  ب ١,٧٠    الفسفور تأثیر 
  تأثیر
 و القطر

 الفسفور

ب ٢,١٧  صفر ج ١,٦٣  ج ١,٦٤  ج ١,٨١   

أ ٢,٥٦ ١  ج ١,٧١ ج ١,٦٥  ب ١,٩٧   
أ ٢,٦٨ ٢ ج ١,٨١  ج ١,٧٧  أ ٢,٠٨   

  تأثیر
 و القطر

 الكبریت

أ٢,٤٠ صفر ج١,٦٠  ج ١,٦٢   
أ ٢,٤٣ ٣,٥   ج ب ١,٧٥  ج ١,٦٤   

أ ٢,٥٧ ٧ ج ب ١,٧٤  ب ١,٨٥   
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أو إلى زیادة نمو الجذور / الجاھز للبوتاسیوم في التربة ومن ثم زیادة امتصاصھ من قبل الجذور و
نتیجة إلضافة الكبریت والفسفور للتربة ومن ثم زیادة قابلیتھا في امتصاص العناصر الغذائیة من التربة 

  .أثیر كل عامل على حدا، وكما ذكر في تفسیر ت في األوراقوتركیزھا 
  

     RESPONE OF SILVER KING PEACH TRANSPLANTS  TO 
SULPHUR AND PHOSPHORUS FERTILIZER AT DEFERNT  SIZES 

OF ROOTSTOCKS  
Sulaiman M. Kako 

Hort. Dept., College of Agriculture, Dohuk Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
This study was conducted on peach transplants (Prunus persica Batsch) 

in the Nursery of Technical Institute / Mosul /Iraq, during 2007 growing 
seasons ,to investigate the effect of sulphur and phosphorus on Silver King 
Peach transplants, which was budded on Peach seedling  rootstocks at different 
sizes  on available soil concentrations of N,P , and K in the soil and this effect 
on leaves minerals content of Silver King Peach transplants, , agriculture 
sulphur and phosphorus. Three levels of sulphur (0 , 3.5 and 7grSˉ¹transplant) , 
three levels of Phosphorus (0, 1 and 2 grPˉ¹transplant) and three  rootstocks  ( 
8,7, 6 mm ) respectively was used. The results indicated that the Sulphur , 
Phosphorus and the interaction between sulphur and phosphorus caused a 
significant increase in available concentration of N,P and K in the soil. The 
interaction between Sulphur and Phosphorus significantly affected the 
concentration of available nitrogen, phosphorus and potassium in the soil ,also 
the results indicated that the diameter rootstock , Sulphur , and Phosphorus and 
their interaction between them caused a significant increase in the 
concentration of N,K in the leaves .The interaction treatment of medium 
diameter+ 7 gm S transplantˉ¹ +2gm Pˉ¹ transplantˉ¹  was the best treatment as 
compared with the other treatments which gave the highest means of available 
concentrations of N,P ,K in the soil and  their concentrations in the leaves .  
 

 المصادر
 ، والتوزی8ع والترجم8ة للنش8ر الحكم8ة بی8ت. العمل8ي النبات تغذیة) . ١٩٨٩( محمد یوسف ، أبوضاحي

  . العراق ، بغداد جامعة
 للطباع88ة الكت88ب دار.  النب8ات تغذی88ة دلی8ل) . ١٩٨٨( الی88ونس احم8د ومؤی88د محم8د یوس88ف ، أبوض8احي

  . العراق ، الموصل ،جامعة والنشر
 إنتاجی8ة في الرغوي والكبریت النتروجین مستویات تأثیر.  )١٩٩٤( جابر محمد سالم كمال ، األحول

.  الكلمنت8این والیوس8في المحل8ي للبرتقال المغذیة العناصر من األوراق ومحتوى الثمار ونوعیة
  . ،العراق بغداد ،جامعة الزراعة ،كلیة ماجستیر رسالة

 الخض8ري النم8و ف8ي والفوس8فاتي النتروجیني التسمید تأثیر) . ١٩٩٩( علوان محمد جاسم ، األعرجي
 ، الراف8دین زراع8ة مجل8ة) .  س8ترینج ك8اریزو( الحمض8یات أص8ل لشتالت المعدني والمحتوى

  .١ ـ١٧) :٢(٣١
 والمحت8وى الخض8ري النم8و في والزنك بالحدید الرش تأثیر)  ٢٠٠١( علوان محمد جاسم ، األعرجي

  .٨٢-٧٧):٦(٣٢ العراقیة الزراعیة العلوم مجلة. عثماني صنف الكمثرى الشجار المعدني
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 ت8أثیر). ٢٠٠٦( اإلم8ام أم8ین محم8د ونبی8ل الحم8داني إس8ماعیل ورائ8دة علوان محمد جاسم ، األعرجي
  N م88ن األوراق ومحت88وى الخض88ري النم88و مواص88فات ف88ي والفس88فور ب88النتروجین التس88مید

P١٨٧-١٨١):٢( ٦ الزراعیة، للعلوم تكریت جامعة مجلة.  الترویرسترینج لشتالت.  
 والفسفور لكبریت تأثیرا). ٢٠٠٩( الزیباري ككو محمد وسلیمان علوان محمد جاسم،  األعرجي

 الخوخ شتالت أوراق في العناصرالغذائیة بعض تركیز في الجبرلیك وحامض
  .٩٧-٨٨)٣(٣٧ زراعة الرافدین. مجلة.  Dixiredصنف

 في والفسفور لكبریت تأثیرا). ٢٠١٠( الزیباري ككو محمد وسلیمان علوان محمد جاسم،  األعرجي
 صنف الخوخ شتالت تربة في الجاھزة KوP وN عناصر وتركیز التربة تفاعل درجة

  .١١٨-١٠٦  )٢(١٠ الزراعیة للعلوم تكریت جامعة مجلة. كورونت
 العناص88ر بمحل88ول وال88رش الرغ88وي الكبری88ت ت88أثیر). ٢٠٠٤( المجی88د عب88د عل88ي س88امي ، التح88افي

 Vitis vinifera( وحل8واني كمالي العنب لصنفي واإلنتاجیة الخضریة الصفات في الصغرى
L. .(العراق ، بغداد جامعة ، الزراعة كلیة دكتوراه، أطروحة.   

 بح888امض ال88ورقي وال88رش والنت88روجین الكبری88ت ت88أثیر). ٢٠٠٧( ص88الح فاض88ل إحس88ان،  ال88دوري
 Anna ص88نفي الفتی88ة التف88اح ألش88جار المع88دني والمحت88وى الخض88ري النم88و ف88ي االس88كوربیك

  .العراق .جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات . رسالة ماجستیر. Vistabellaو
 زراعتھ8ا الفاكھ8ة بس8اتین). ١٩٩٤( س8حار وولی8د ك8ردوش ومحم8د دی8وب وعبدالعزیز نزال ، الدیري

 العربی8ة الجمھوری8ة. حل8ب جامع8ة. الجامعی8ة والمطبوع8ات الكت8ب مدیری8ة. وإنتاجھا ورعایتھا
  . السوریة

تأثیر الكبری8ت الزراع8ي ومخلف8ات ال8دواجن والص8خر الفوس8فاتي ) ٢٠٠٥(ولید فلیح حسن ، ألزاھدي 
  في جاھزیة وامتصاص الفسفور وبعض العناصر الغذائیة ونمو وحاصل الحنطة 

)Triticum aestivum L.  .( العراق . جامعة بغداد ، كلیة الزراعة ، رسالة ماجستیر.  
 الحكمة دار مطابع) . مترجم( التربة ومصلحات األسمدة). ١٩٨٧( علوان احمد طھ ، الطائي

  . العراق ، الدین صالح جامعة  والنشر، للطباعة
مدیری88ة دار الكت88ب للطباع88ة والنش88ر ، . التس88مید وخص88وبة الترب88ة ) . ١٩٨٧(ك88اظم مش88حوت ، ع88واد 

  .جامعة الموصل ، العراق
 ف8ي الفس8فور ومع8دالت الت8رب خص8ائص ت8أثیر ).٢٠٠٥( المحم8ود جاس8م وفاطم8ة ولید محمد ، كامل

 كلی88ة األراض88ي، واستص88الح الترب88ة ن88دوة .الس88وریة الت88رب بع88ض ف88ي للفس88فور اإلف88ادة دلی88ل
  .٢٠٠٥ ، آذار ٢٩-٢٧ حلب جامعة ، الزراعة
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