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للبدء صنف دكسي ريد   Prunus persica  الفتية أشجار الخوختأثير بعض المعامالت السمادية في نمو 
باإلثمار 

 جاسم محمد علوان األعرجً

العراق / جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والؽابات / قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 

الخالصة 
 2009و  2008وهندسة الحدائق خالل موسمً النمو  قسم البستنة /أجرٌت هذه الدراسة فً حقل الفاكهة 

أضٌؾ السماد المركب . صنؾ دكسً رٌد للتسمٌد المعدنً والعضوي  الفتٌة ، لدراسة إستجابة أشجار الخوخ
NPK  من بعدة نسبN  :P  :K  (1  :0.5  :0.5  لكل من النتروجٌن  1:  1:  1و  0.75:  0.75:  1و :

/  Nؼم  76و  57و  38: هً  من النتروجٌن ، وعلى أساس ثالث مستوٌات(  توالًعلى ال البوتاسٌوم: الفسفور 
و  57و  38وبثالث مستوٌات وبما ٌعادل  ( 1-كؽم.  Nؼم  18.32مخلفات األؼنام ) شجرة ، والسماد العضوي 

وي فً وقد تمت إضافة السماد العض. شجرة ، فً حٌن تركت أشجار معاملة المقارنة بدون تسمٌد /  Nؼم  76

أكدت النتائج أن كافة معامالت . نتصؾ شهر شباط وفً كال الموسمٌن بداٌة شهر كانون الثانً والمعدنً فً م
 كٌز عناصر النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوماالتسمٌد المعدنً والعضوي أدت إلى زٌادة معنوٌة فً تر

صفات النمو الخضري المدروسة ، و ألوراقافً  ونسبة المادة الجافةوالكربوهٌدرات والكلوروفٌل  والمؽنسٌوم
)  0.75:  0.75:  1و  1:  1:  1 إضافة السماد المعدنً عند النسبتٌن الحصول علٌها عندوأن أحسن النتائج تم 

N  :P  :K  ) ؼم  76وبمقدارN  /ؼم  76بمعدل لك عند إضافة السماد العضوي وكذ شجرةN  /شجرة  . 

 
المقدمة 

من فاكهة المناطق  Rosaceaeالذي ٌنتمً إلى العائلة الوردٌة  Prunus persica Batschٌعد الخوخ 
، وٌزرع هذا النوع من (  Bal  ،2005) المعتدلة ، موطنه األصلً هً المناطق الوسطى والشمالٌة من الصٌن 

م الوالٌات المتحدة الفاكهة فً الكثٌر من دول العالم ، تحتل الصٌن المرتبة األولى من ناحٌة اإلنتاج ثم إٌطالٌا ث
، وقد زرع هذا النوع من الفاكهة فً العراق منذ القدم ، (  Anonymous  ،2007) إلخ ............ األمرٌكٌة 

شجرة وإنتاجها حوالً  66509حوالً ( إستثناء إقلٌم كردستان ب) دد األشجار المثمرة فً العراق إذ ٌبلػ ع
كسً رٌد من األصناؾ الجٌدة التً تزرع بنجاح فً المنطقة ، وٌعد الصنؾ د(  2007،  مجهول) طن  1206

، وهو خصب ذاتٌاً ، ثماره كروٌة الشكل ، متوسطة الحجم وذات زؼب (  1991نصر ، )  الشمالٌة من العراق
( .  1982ٌوسؾ ، ) خفٌؾ ولحمها متماسك وصالحة للشحن لمسافات بعٌدة 

تجرى سنوٌاً فً بساتٌن الفاكهة ، وأن كفاءة إستعمال  التً ةمن العملٌات البستنٌة المهمتعد عملٌة التسمٌد 
، وأن األشجار المزروعة األسمدة وفاعلٌتها تتعلق بعوامل عدٌدة مثل التربة والبٌئة المحٌطة وكذلك نوع وصنؾ 

ب تحسٌن الحالة الفسلجٌة ألشجار الفاكهة ٌمكن أن ٌتحقق بشكل كبٌر عن طرٌق التسمٌد المتوازن والذي تستجً
، إلى أن نسب (  1982) ومحفوظ (  1971) فقد أشار قطنا ( .  2006بوعٌسى وآخرون ، ) له األشجار 

الفسٌولوجٌة التً تمر  ألشجار الفاكهة تعتمد على األطوارالتً ٌجب أن تضاؾ  Kو  Pو  Nالعناصر الؽذائٌة 
ناصر على التوالً عندما تكون العلهذه  1:  0.75:  1.5هً  N  :P  :K وإقترحوا أن نسب، بها األشجار 

، أن هنالك زٌادة معنوٌة فً El-Shamy  (1990  )و  Haggagوالحظ . األشجار فً طور النمو الخضري 
والرمان صنفً  Pyrgosو  Vazanataكٌز عناصر النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم فً أوراق التٌن صنفً اتر

Higazi  وArabi  السماد المركب مع زٌادة مستوٌات اإلضافة منNPK  . وذكرStiles  (  1996) وآخرون

إلى أن التسمٌد بالعناصر الؽذائٌة المتعددة وبصورة متوازنة ٌؤدي  
 

    2011/  10/  10وقبوله  2011/  9/  7تأرٌخ تسلم البحث 

) وآخرون  بوعٌسى وفً الدراسة التً أجرٌت من قبل. إلى تحسٌن النمو الخضري مبكراً فً البساتٌن الحدٌثة 
أسمدة تحتوي على نسب مختلفة أنواع من بعدة  Goldin Deliciousتسمٌد أشجار التفاح صنؾ حول (  2006

(  44: صفر :  12فٌه  N  :P  :Kنسب ) من العناصر الؽذائٌة وهً نترات األمونٌوم وسماد علً البوتاسٌوم 
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الساق كانت فً ادة محٌط ـى نسبة لزيـأن أعلالحظوا ، (  20:  20:  20فٌه  N  :P  :Kنسب ) وسماد متوازن 

الثانً والثالث على  السماد األول ، فً حٌن أن طول النموات الحدٌثة وحجم تاج النبات كانت األعلى فً السمادٌن
والذي  NPKالمركب ، حول إستخدام السماد (  2008) وفً الدراسة التً أجرٌت من قبل العبٌدي . التوالً 

)  N  :P  :Kألشجار المشمش الفتٌة صنؾ زٌنً ، إذ كانت كمٌة  N : P  :K 1  :0.5  :0.5تبلػ فٌه نسب 

، الحظ أن المستوى  100:  100:  200و  50:  50:  100و  25:  25:  50هً ( شجرة / على أساس ؼم 
فً  Kو  Pو  Nكٌز عناصر ا، أعطى أعلى المتوسطات لتر(  100:  100:  200) العالً من السماد المركب 

ومحتواها من الكلوروفٌل والمادة الجافة فٌها وإرتفاع األشجار وقطر ساقها  وكذلك مساحة الورقةاألوراق 
. مقارنة بالمستوٌات األخرى ومعاملة المقارنة الرئٌس 

تلحق الضرر باإلنسان والحٌوان والبٌئة ،  قد أن اإلنتشار الواسع والمكثؾ لألسمدة الكٌمٌائٌة والتً
الزراعة البحث عن مصادر نظٌفة للعناصر الؽذائٌة التً تضاؾ للنباتات ، لذلك برزت أهمٌة  فرضت ضرورة

 ومستخلصات األعشاب البحرٌة الخضراء والحٌوٌةو الحٌوانٌة) العضوٌة كإستعمال األسمدة العضوٌة المختلفة 
موماً ، والتً تعمل على تحسٌن ، كإحدى أهم البدائل المهمة لألسمدة الكٌمٌائٌة فً بساتٌن الفاكهة ع( وؼٌرها 

التربة خاصة القاعدٌة منها وتزٌد من جاهزٌة  pHالخصائص المختلفة للتربة ، إضافة إلى أنها تعمل على خفض 
واألعرجً  2003والفرطوسً ،  Plaster  ،1997و  1994الطوقً ، ) الكثٌر من العناصر الؽذائٌة فً التربة 

مما ٌنعكس بصورة إٌجابٌة   ركٌزها فً األوراقالنبات وت جذور ها من قبلٌزداد إمتصاص، والتً قد (  2010، 
( .  2010واألعرجً ،  2008والعبٌدي ،  Schupp  ،2001و  Moran) فً النمو الخضري لألشجار 

، ومعرفة  NPKفأن هذه الدراسة تهدؾ إلى مقارنة إستخدام السماد العضوي مع السماد المركب  لذلك

من السماد العضوي الذي ٌجب أن ٌضاؾ ألشجار الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد للحصول المستوى المناسب 
. ٌؤثر فً تهٌئة األشجار الحدٌثة للبدء باإلثمار على أحسن نمو خضري لألشجار والذي 

 
  مواد البحث وطرائقه

جامعة  / والؽابات كلٌة الزراعة / هذه الدراسة فً حقل الفاكهة التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق  نفذت
وبثالث (  RCBD) ستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة إب 2009و 2008الموصل خالل موسمً النمو 

لبعض تٌة صنؾ دكسً رٌد شجار الخوخ الؾأستجابة إلدراسة ،  ستخدام شجرتٌن لكل وحدة تجرٌبٌةإمكررات وب
عمرها سنة واحدة عند بداٌة )  صل البذري للخوخمطعمة على األ، حٌث كانت األشجار المعامالت السمادٌة 

والمبٌنة بعض صفاتها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة  فً تربة مزٌجٌة ؼرٌنٌة م x 4 4والمزروعة على مسافة  (التجربة 
تم تحضٌر هذا و،  NPKوالتً إشتملت على إستخدام السماد المركب  ،بالتنقٌط  المروٌةو(  1) فً الجدول 

والسوبر (  N%  46) ، بإستخدام الٌورٌا (  Kو  Pو  N) سب ومستوٌات من العناصر الثالثة السماد بعدة ن
كمصادر للنتروجٌن والفسفور (  K%  43) وكبرٌتات البوتاسٌوم (  P%  22 – 20) فوسفات الثالثً 

لكل من  1:  1:  1و  0.75:  0.75:  1و  0.5:  0.5:  1) ، حٌث كانت النسب والبوتاسٌوم على التوالً 
/  Nؼم  76و  57و  38هً  من النتروجٌن ، وعلى أساس ثالث مستوٌات( البوتاسٌوم : الفسفور : النتروجٌن 

 ( 2) ضحة بعض صفاته فً الجدول ووالم ( 1-كؽم.  Nؼم  18.32مخلفات األؼنام ) شجرة ، والسماد العضوي 
شجرة ، فً حٌن تركت أشجار /  Nؼم  76و  57و  38وبما ٌعادل  من السماد العضوي وبثالث مستوٌات، 

 :وكما ٌلً (  2004وآخرون ،  Chatzitheodorou ) معاملة المقارنة بدون تسمٌد

( . معاملة المقارنة )  Kصفر :  Pصفر :  N  صفر.  1
2  .38 N  :19P   :19 K  .
3  .38 N  :28.5P   :28.5 K  .
4  .38 N  :38P   :38 K  .
5  .57 N  :28.5P   :28.5 K  .
6  .57 N  :42.75P   :42.75 K  .
7  .57 N  :57P   :57 K   .
8 .76 N  :38P   :38 K  .
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9  .76 N  :57P   :57 K  .
10  .76 N  :76P   :76 K  .
. شجرة /  Nؼم  38السماد العضوي وبما ٌعادل .  11
. شجرة /  Nؼم  57السماد العضوي وبما ٌعادل .  12
. شجرة /  Nؼم  76ٌعادل السماد العضوي وبما . 13

 
بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة حقل الخوخ صنؾ دكسً رٌد :(1)الجدول   

 القٌمة وحدة القٌاس الصفة

1-م.دسً سٌمٌنز التوصٌل الكهربائً  0.595 

 7.70  درجة تفاعل التربة

1-كؽم.ؼم المادة العضوٌة  9.50 

1-كؽم.ؼم البٌكاربونات  0.195 

1-كؽم.مغ الرمل  247.40 

1-كؽم.ؼم الطٌن  211.60 

1-كؽم.ؼم الؽرٌن  541.00 

  مزٌجٌة ؼرٌنٌة النسجة

 0.0105 % النتروجٌن الكلً

1-كؽم.ملؽم الفسفور الجاهز  16.62 

1-كؽم.ملؽم البوتاسٌوم الجاهز  133.39 

 
 

بعض الخصائص الكٌمٌائٌة للسماد العضوي :(2)الجدول   

ةالقٌم وحدة القٌاس الصفة  

 pH  (1:1)   6.61 

1-م.دسً سٌمنز التوصٌل الكهربائً  2.65 

1-كؽم.ؼم النتروجٌن الكلً  18.32 

1-كؽم.ؼم الفسفور الكلً  0.22 

1-كؽم.ؼم البوتاسٌوم الكلً  2.1 

1-كؽم.ؼم الكاربون العضوي  325.64 

1-كؽم.ؼم المادة العضوٌة  567.33 

C:N ratio  17.77 

 
 بداٌة شهر كانون الثانً والمعدنً فً منتصؾ شهر شباط وفً كال الموسمٌنالسماد العضوي فً  أضٌؾ

سم من الساق  25سم وعلى بعد  20سم وعرض  20بعمق  شجارك بعمل خندق حول الساق الرئٌس لأل، وذل
. شجار بعد ذلك مباشرة سمدة فٌه وردم بالتربة وسقٌت األشجار ، ونثرت هذه األألالرئٌس ل
 ورقة 10وراق المكتملة النمو من منتصؾ النموات وبمعدل أخذت األن كل موسم فً بداٌة شهر آب م 

لمدة  درجة مئوٌة 70جة حرارة در، وجففت بفرن كهربائً ب( ورقة من كل وحدة تجرٌبٌة  20) من كل شجرة 
) والبركلورٌك (  H2SO4) ستخدام حامضً الكبرٌتٌك إمنها وهضمت جٌداً ب ؼم 0.4ساعة ، ثم وزن  72

HClO4 )  لكل منهما على التوالً  1:  4المركزٌن وبنسبة (Johnson  وUllrich  ،1959  )فٌها  روقد
و  Bhargavaوحسب الطرق المذكورة من قبل والمؽنسٌوم عناصر النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم 

Raghupathi  (1999 ) ،  وحسب طرٌقة والكربوهٌدرات الكلٌةHerbert  ما تم تقدٌر ، ك(  1971) وآخرون
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والنسبة المئوٌة  ،(   Nina  ،2000و  (SPAD meter  Felixlohالكلوروفٌل فً االوراق باستخدام جهاز 
ومساحة  A.O.A.C.  (Anonymous  ،1970 )للمادة الجافة فً األوراق وحسب الطرٌقة المذكورة فً 

الزٌادة األول من كل موسم قدرت فً منتصؾ تشرٌن .  Patton  (1984 )وراق حسب الطرٌقة التً ذكرها األ

 ساق الرئٌس ر الـوالزٌادة فً قط، رة خشبٌة مدرجة ـستخدام مسطإب( سم ) شجار رتفاع األإفً 
 تٌنالصؾ اتٌنذلك بقٌاس هو(  Vernier) ستخدام القدمة إمنطقة التطعٌم ب فوق سم 5رتفاع إعلى ( ملم ) شجار لأل

حصائٌاً وفق إحللت النتائج  ( . 2001خربوتلً ، ) ق بٌن القراءتٌن وسجل الفر نهاٌتهفً و كل موسمفً بداٌة 
وسطات وقورنت المت، SAS  (Anonymous  ،2002  ) الحاسوب وفق برنامج عمالستإالتصمٌم المستخدم ب

. %  5حتمال خطأ إعند مستوى  LSDأقل فرق معنوي ختبار إستخدام إب

 
 النتائج والمناقشة

، أن جمٌع المعامالت  ( 4و 3 ) تدل النتائج الموضحة فً الجدولٌن :في األوراق كيز العناصر الغذائية اتر

والبوتاسٌوم  عناصر النتروجٌن والفسفوراكٌز ، المعدنٌة والعضوٌة أدت إلى زٌادة معنوٌة فً تر السمادٌة
لنتروجٌن وفً كال الموسمٌن ومتوسط الموسمٌن ، وأن أعلى التراكٌز من عناصر افً األوراق لمؽنسٌوم وا

والسماد  N76  :P57  :K57، تلتها المعاملتان  N76  :P76  :K76والفسفور والبوتاسٌوم كانت فً المعاملة 
شجرة ، فً حٌن أن أعلى التراكٌز من عنصر المؽنسٌوم فً األوراق كانت عند /  Nؼم  76 وبمقدارالحٌوانً 

شجرة /  Nؼم  38و  57ة هذا السماد وبمقدار شجرة تاله إضاؾ/  Nؼم  76إضافة السماد الحٌوانً وبمقدار 
، قد ٌرجع  NPKنتٌجة إلضافة السماد المركب  Kو  Pو  Nأن السبب فً زٌادة تراكٌز عناصر . على التوالً 

التربة مع زٌادة مستوى إضافة هذا السماد إلحتوائه على هذه العناصر  إلى زٌادة جاهزٌة هذه العناصر فً
والعبٌدي  2006األعرجً وآخرون ، ) األشجار وتركٌزها فً األوراق  جذور من قبل وبالتالً زٌادة إمتصاصها

تطور الجهاز الجذري لألشجار ، وذلك ألن دور هذه العناصر فً زٌادة النمو الخضري وول، (  2008، 
ونات فً إنقسام الخالٌا وزٌادة النشاط المرستٌمً من خالل إشتراكه فً تركٌب بعض الهرمدوراً لنتروجٌن ل

أن الفسفور ضروري إلنقسام الخالٌا وٌسرع من التكوٌن المبكر للجذور ونموها ، و IAAالنباتٌة وخاصة 

و  2003جندٌة ، ) وإنتشارها فً التربة ، إضافة إلى دور البوتاسٌوم فً تكوٌن مجموع جذري قوي لألشجار 
Havlin  ، التربة والذي قد ٌؤدي إلى  فًجذور ال إنتشار ، وأن ذلك ربما ٌؤدي إلى زٌادة(  2005وآخرون

والعبٌدي ،  2006آخرون ، األعرجً و) ها فً األوراق العناصر الؽذائٌة من التربة وتركٌز زٌادة إمتصاص
قد ٌذوب فً الماء الموجود فً %  17 وبنسبة سماد كبرٌتات البوتاسٌوم الكبرٌت الموجود فً ، كما أن ( 2008

ًً حامض الكبرٌتٌك ً ة فً ـالتربة وبالتالً زٌادة جاهزٌة العناصر الؽذائً pHالذي ٌعمل على خفض  التربة مكونا

 ز ـكًازٌادة تر وأما، (  2008العبٌدي ، ) التربة وإمتصاصها من قبل جذور األشجار 
 

 
 

فً أوراق  (كنسبة مئوٌة ) كٌز النتروجٌن والفسفور ادٌة فً ترتأثٌر بعض المعامالت السما( :  3) الجدول 
.  2009و  2008الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد خالل موسمً النمو  أشجار

 ) % (تركٌز الفسفور  ) % ( تركٌز النتروجٌنالمعاملة 

المتوسط  2009 2008المتوسط  2009 2008
 0.153 0.155 0.151 1.17 1.18 1.17( المقارنة)Kصفر:Pصفر:Nصفر

38  N: 19 P:19 K 1.29 1.27 1.28 0.183 0.186 0.184 

38 N  :28.5 P  :28.5 K 1.30 1.27 1.28 0.188 0.189 0.188 
38  N: 38 P  :38 K 1.35 1.30 1.32 0.194 0.193 0.193 

57 N: 28.5 P: 28.5K 1.79 1.71 1.75 0.184 0.189 0.186 
57 N: 42.75 P: 42.75K 1.83 1.80 1.81 0.197 0.193 0.195 

57 N: 57 P: 57K 1.90 1.92 1.91 0.196 0.200 0.198 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

2012( 4)العدد ( 40)المجلد   
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 66 

76 N: 38 P: 38K 1.96 1.98 1.97 0197 0.198 0.197 

76 N: 57 P: 57K 2.21 2.39 2.30 0.205 0.201 0.203 
76 N: 76 P: 76K 2.42 2.40 2.41 0.215 0.220 0.217 

 0.182 0.189 0.175 2.03 2.09 1.97 (شجرة/Nؼم38)السماد العضوي 

 0.192 0.199 0.185 2.16 2.32 2.00 (شجرة/Nؼم57)السماد العضوي 
 0.203 0.210 0.197 2.29 2.38 2.20( شجرة/Nؼم76)السماد العضوي 

 LSD 0.05 0.09 0.08 0.08 0.032 0.031 0.031قٌمة 

 
فً أوراق (  كنسبة مئوٌة)  البوتاسٌوم والمؽنسٌومكٌز االمعامالت السمادٌة فً تر تأثٌر بعض( :  4) الجدول 

.  2009و  2008أشجار الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد خالل موسمً النمو 

 ) % ( مؽنسٌومتركٌز ال ) % (بوتاسٌوم تركٌز الالمعاملة 

المتوسط  2009 2008المتوسط  2009 2008
 0.21 0.22 0.20 1.53 1.55 1.52( المقارنة)Kصفر:Pصفر:Nصفر

38  N :19 P:19 K 1.67 1.72 1.69 024 0.28 0.26 
38 N  :28.5 P  :28.5 K 1.94 1.96 1.95 0.25 0.27 0.26 

38  N :38 P  :38 K 1.99 2.16 2.07 0.30 0.36 0.33 
57 N :28.5 P :28.5K 1.88 1.94 1.91 0.28 0.30 0.29 

57 N :42.75 P :42.75K 1.99 2.16 2.07 0.29 0.36 0.32 

57 N :57 P :57K 2.30 2.28 2.29 0.32 0.32 0.32 
76 N :38 P :38K 1.90 1.98 1.94 0.32 0.33 0.32 

76 N :57 P :57K 2.32 2.36 2.34 0.35 0.37 0.36 
76 N :76 P :76K 2.42 2.59 2.50 0.39 0.41 0.40 

 0.41 0.44 0.39 1.86 1.87 1.85 (شجرة/Nؼم38)السماد العضوي 

 0.45 0.46 0.44 2.05 2.11 2.00 (شجرة/Nؼم57)السماد العضوي 
 0.47 0.48 0.46 2.30 2.33 2.27( شجرة/Nؼم76)السماد العضوي 

 LSD 0.05 0.08 0.08 0.08 0.03 0.03 0.03قٌمة 

 

قد ٌرجع إلى إحتواء هذا السماد على  إضافة السماد العضوي ،فً األوراق عند  Mgو  Kو  Pو  Nعناصر 
كمٌات كافٌة من هذه العناصر ، مما ٌؤدي إلى زٌادة جاهزٌتها فً التربة وإمتصاصها من قبل األشجار ، وأن 

التربة نتٌجة لتكوٌن العدٌد من األحمـاض العضوٌة ذات القدرة  pHتحلل السماد العضوي قد ٌؤدي إلى خفض 
، (  1994الطوقً ، ) ابة بعض المركبات والمواد الحاملة للعناصر الؽذائٌة وإطالقها إلى محلول التربة على إذ

وربما إلى دور السماد العضوي فً تطور المجموع الجذري لألشجار نتٌجة إحتواءه على العدٌد من العناصر 
عناصر الؽذائٌة من التربة وتركٌزها فً الؽذائٌة مما ٌحسن الصفات الفٌزٌائٌة للتربة ، وإلى زٌادة إمتصاص ال

 ( .  2010واألعرجً ،  2008العبٌدي ، ) األوراق 
 

أن إضافة السماد المعدنً المركب (  5) النتائج المذكورة فً الجدول  تدل :تركيز الكلوروفيل في األوراق 
NPK ي تركٌز الكلوروفٌل فً سببت زٌادة معنوٌة ؾ عضويبكافة النسب والمستوٌات وجمٌع مستوٌات السماد ال

،  أعلى المتوسطات من هذه الصفة ، N76  :P76  :K76األوراق مقارنة بمعاملة المقارنة ، وأعطت المعاملة 
وهذا قد ٌرجع إلى زٌادة  ..شجرة /  Nؼم  76والسماد الحٌوانً وبمقدار  N76  :P57  :K57تلتها المعاملتان 

) مع زٌادة مستوى إضافة السماد المعدنً المركب والعضوي فً األوراق  Mgو  Kو  Pو  Nعناصر تركٌز 

ٌدخل فً تركٌب ، إذ  صبؽة الكلوروفٌلفً بناء  دوراً أساسٌاً ، حٌث ٌلعب النتروجٌن (  4و  3الجدوالن ، 
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األحماض األمٌنٌة والبروتٌنات المهمة فً بناء البالستٌدات الخضراء ، كما ٌدخل فً تركٌب وحدات الـ 
Porphyrins من نتروجٌن األوراق ٌدخل فً تركٌب الكلوروفٌل %  70أن ولتً تدخل فً بناء الكلوروفٌل ، ا

عملٌة التركٌب الضوئً وٌساعد فً تكوٌن من ي تمثٌل الكربوهٌدرات التً تنتج ، كما أن للفسفور دوراً ؾ
لبوتاسٌوم فً تنشٌط الكثٌر من البالستٌدات الخضراء ، وٌساهم ا األحماض األمٌنٌة والبروتٌنات المهمة فً بناء

نزٌمات التً تساعد فً بناء البالستٌدات الخضراء ، فً حٌن أن المؽنسٌوم ٌدخل كذرة مركزٌة فً تركٌب اإل
نزٌمات المسئولة عن تحلل البروتٌن إلى أحماض ، كما ٌنشط اإل%  2.7سبة تصل إلى الكلوروفٌل وبن ءجزي

 2005وآخرون ،  Havlinو  2003جندٌة ، ) ي وتكوٌن الكلوروفٌل أمٌنٌة تستخدم فً النمو الخضري والجذر
 ) .

فً أوراق  الكربوهٌدراتنسبة و ( SPADوحدة ) الكلوروفٌل تأثٌر بعض المعامالت السمادٌة فً تركٌز ( :  5) الجدول 
.  2009و  2008أشجار الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد خالل موسمً النمو 

 ) % (تركٌز الكربوهٌدرات (  SPADة وحد) الكلوروفٌل المعاملة 

المتوسط  2009 2008المتوسط  2009 2008
 3.84 4.02 3.66 27.63 27.14 28.12( المقارنة)Kصفر:Pصفر:Nصفر

38  N :19 P:19 K 32.15 32.94 32.54 4.63 5.64 5.13 

38 N  :28.5 P  :28.5 K 33.40 33.32 33.36 5.08 5.22 5.15 

38  N :38 P  :38 K 37.43 37.91 37.67 5.35 5.67 5.51 

57 N :28.5 P :28.5K 31.40 32.00 31.70 5.11 5.56 5.33 
57 N :42.75 P :42.75K 39.77 39.15 39.46 5.99 6.13 6.06 

57 N :57 P :57K 40.49 41.52 41.00 6.56 6.56 6.56 

76 N :38 P :38K 38.63 37.94 38.28 6.34 6.39 6.36 

76 N :57 P :57K 41.55 42.62 42.08 6.61 6.64 6.62 

76 N :76 P :76K 44.12 44.20 44.16 6.88 6.98 6.93 
 6.05 6.10 6.01 35.88 36.55 35.22 (شجرة/Nؼم38)السماد العضوي 

 6.20 6.20 6.21 38.97 39.52 38.43 (شجرة/Nؼم57)السماد العضوي 

 6.75 6.84 6.67 40.42 41.23 39.61( شجرة/Nؼم76)السماد العضوي 

 LSD 0.05 1.62 1.64 1.63 0.86 0.86 0.86قٌمة 

 
لقد سببت إضافة السماد المعدنً المركب وبكافة النسب  :نسبة الكربوهيدرات والمادة الجافة في األوراق 

والمستوٌات وكذلك كافة مستوٌات السماد العضوي زٌادة معنوٌة فً نسبة الكربوهٌدرات والمادة الجافة فً 
، تلتها معاملة السماد  N76  :P76  :K76األوراق ، وأن أعلى التراكٌز من هاتٌن الصفتٌن كانت فً المعاملة 

كال  فً  N57  :P57  :K57 و N76  :P57  :K57شجرة ثم المعاملتٌن /  Nؼم  76الحٌوانً وبمقدار 

) نسبة الكلوروفٌل فً األوراق  وهذا قد ٌرجع إلى زٌادة( .  6و  5الجدوالن ) الموسمٌن ومتوسط الموسمٌن 
، (  6الجدول ، ) إلى زٌادة مساحة الورقة الواحدة  ، ولنفس األسباب التً ذكرت سابقاً وكذلك(  5الجدول ، 

) والتً قد تؤدي إلى زٌادة كمٌة المواد المصنعة فً األوراق بعملٌة التركٌب الضوئً وتجمعها فً األوراق 
أن زٌادة تراكٌز بعض العناصر الؽذائٌة فً األوراق نتٌجة للمعامالت السمادٌة ، فضالً عن (  2010األعرجً ، 

النباتٌة ، حٌث ٌدخل  قد ٌؤدي إلى زٌـادة بناء الكثٌر من المركبات داخل الخالٌا(  4و  3الجدوالن ) المختلفة 
الوزن الجاؾ  من%  5 – 1النتروجٌن فً تركٌب الخلٌة النبـاتٌة ، إذ تكون مركبات النتروجٌن حوالً 

لبروتوبالزم الخلٌة النباتٌة ، كما ٌدخل الفسفور فً تركٌب الساٌتوبالزم بالخالٌا النباتٌة واألحماض النووٌة 
وؼٌرها ، وٌلعب البوتاسٌوم دوراً فً تكوٌن وإنتقال المواد الكربوهٌدراتٌة داخل األشجار ، وٌساهم المؽنسٌوم فً 

%  0.85 – 0.25اق إلى األوراق ، وٌوجد فً أوراق النبات بنسبة ما بٌن تحرك المواد الكربوهٌدراتٌة من الس
.  ( 2003جندٌة ، ) من وزنها الجاؾ 

بكافة النسب  NPKأن إضافة السماد المعدنً المركب (  7و  6) ٌتضح من الجدولٌن : صفات النمو الخضري  

وٌة فً مساحة الورقة الواحدة  والمستوٌات وكذلك كافة مستوٌات السماد العضوي أدت إلى زٌادة معن
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تأثٌر بعض المعامالت السمادٌة فً النسبة المئوٌة للمادة الجافة فً األوراق  ومساحة الورقة ( :  6) الجدول 

.  2009و  2008ألشجار الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد خالل موسمً النمو (  2سم) الواحدة 

 ( 2سم) رقة الواحدة مساحة الو) % ( نسبة المادة الجافة  المعاملة 

المتوسط  2009 2008المتوسط  2009 2008

 22.03 21.95 22.12 40.61 40.97 40.25( المقارنة)Kصفر:Pصفر:Nصفر
38  N :19 P:19 K 42.68 42.97 42.82 24.61 24.33 24.47 

38 N  :28.5 P  :28.5 K 43.65 42.65 43.15 26.44 26.20 26.32 
38  N :38 P  :38 K 44.44 45.21 44.82 26.99 27.14 27.06 

57 N :28.5 P :28.5K 43.67 43.65 43.66 25.21 25.94 25.57 

57 N :42.75 P :42.75K 44.98 44.55 44.26 29.81 29.00 29.40 
57 N :57 P :57K 45.32 45.20 45.26 29.40 29.47 29.43 

76 N :38 P :38K 43.65 43.68 43.66 29.88 30.92 30.40 

76 N :57 P :57K 45.96 45.85 45.90 30.52 31.00 30.76 
76 N :76 P :76K 46.68 46.63 46.65 33.21 34.00 33.60 

 24.47 24.33 24.61 42.59 42.83 42.35 (شجرة/Nؼم38)السماد العضوي 
 26.76 26.20 27.32 43.27 43.22 43.32 (شجرة/Nؼم57)السماد العضوي 

 31.252 31.66 30.84 46.27 46.20 46.34( شجرة/Nؼم76)السماد العضوي 

 LSD 0.05 1.46 1.52 1.48 2.20 2.21 2.20قٌمة 

 
أعلى  N76  :P76  :K76وإرتفاع األشجار وقطر ساقها الرئٌس مقارنة بمعاملة المقارنة ، وقد أعطت المعاملة 

:  N76شجرة ثم المعاملتٌن /  Nم غ 76المتوسطات من هذه الصفات ، تلتها معاملة السماد الحٌوانً وبمقدار 
P57  :K57  وN57  :P57  :K57  لى وأن السبب فً ذلك ربما ٌرجع إ. فً كال الموسمٌن ومتوسط الموسمٌن

الكربوهٌدرات نتٌجة لزٌادة محتوى االوراق من ب الضوئً المصنعة فً االوراق وهً زٌادة نواتج عملٌة التركً
كٌز ازٌادة تر ن، كما أ(  2007ري ، الدو)ستخدم فً عملٌات النمو المختلفة ، والتً ت(  5الجدول ) الكلوروفٌل 

هماً فً زٌادة دوراً متلعب  ( 4و  3الجدوالن ) ور والبوتاسٌوم والمؽنسٌوم فً األوراق عناصر النتروجٌن والفسؾ
ن للنتروجٌن دوراً مباشراً فً بناء الهرمون النباتً  النمو الخضري لألشجار ، حٌث أ

 
ملم )  وقطر الساق الرئٌس( سم ) شجار الزٌادة فً إرتفاع األتأثٌر بعض المعامالت السمادٌة فً ( :  7) جدول ال

.  2009و  2008الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد خالل موسمً النمو ألشجار  (

 (ملم)الزٌادة فً قطر الساق الرئٌس  (سم ) الزٌادة فً إرتفاع األشجارالمعاملة 

المتوسط  2009 2008لمتوسط ا 2009 2008

 9.00 8.89 9.12 51.36 51.34 51.41( المقارنة)Kصفر:Pصفر:Nصفر
38  N :19 P:19 K 55.41 56.00 55.70 12.91 11.47 12.19 

38 N  :28.5 P  :28.5 K 57.91 57.85 57.88 14.19 15.00 14.59 

38  N :38 P  :38 K 58.63 57.99 58.31 15.21 15.20 15.20 
57 N :28.5 P :28.5K 59.00 58.41 58.70 16.00 16.42 16.21 

57 N :42.75 P :42.75K 62.31 63.32 62.81 17.22 17.10 17.16 

57 N :57 P :57K 63.41 63.00 63.20 18.21 19.45 18.83 
76 N :38 P :38K 61.82 62.27 62.04 17.21 18.97 18.09 

76 N :57 P :57K 64.94 66.74 65.84 19.58 20.20 19.89 
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76 N :76 P :76K 68.05 69.45 68.75 20.00 21.66 20.83 

 16.97 16.95 17.00 60.93 60.87 61.00 (شجرة/Nؼم38)السماد العضوي 
 18.72 19.00 18.45 65.87 66.32 65.42 (شجرة/Nؼم57)السماد العضوي 

 20.04 20.22 19.86 67.84 67.74 67.94( شجرة/Nؼم76)السماد العضوي 

 LSD 0.05 3.82 3.50 3.64 1.21 1.60 1.43قٌمة 

 
IAA ن الفسفور ٌساهم ، كما أ(  1985محمد ،) ة الجدٌدة نقسام الخالٌا وبناء االنسجوزٌادة النشاط المرستٌمً وإ

تلفة ومنها توفٌر الطاقة الالزمة للعملٌات الحٌوٌة المخها النبات فً ـفً تكوٌن المركبات الؽنٌة بالطاقة التً ٌحتاج
الخالٌا وعملٌة  نقسامإفً ورستٌمٌة نسجة المدور البوتاسٌوم فً تشجٌع نمو األ فضالً عنالنمو الخضري ، 

دور لى وإ، نزٌمات هذه العملٌة وتنشٌط العدٌد من اإلنتقال المواد الناتجة من إالتركٌب الضوئً و
اإلنزٌمات المسئولة عن تحلل  إلى األوراق وتنشٌطساق ة من الـادة حركة المواد الكربوهٌدراتًـفً زي المؽنسٌوم

.  ( 2003جندٌة ، ) النمو الخضري والجذري  فًالبروتٌن إلى أحماض أمٌنٌة تستخدم 
نستنتج من هذه الدراسة بأنه ٌمكن تحسٌن النمو الخضري ألشجار الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد وذلك       

لكل من النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم على  0.75:  0.75:  1وبنسبة  NPKبتسمٌدها بالسماد المركب 
المتوسطات لجمٌع الصفات المدروسة ، كما ٌمكن  فضلشجرة ، التً أعطت أ/  Nؼم  76التوالً وبمقدار 

شجرة ، إذ لم تختلؾ هذه /  Nؼم  76اإلستعاضة عن السماد المعدنً المركب بالسماد العضوي وبما ٌعادل 
المتوسطات لجمٌع الصفات  لة السماد المعدنً المذكورة والتً أعطت أفضلمعنوٌاً عن معامها فً نتائجالمعاملة 

 . المدروسة 

 
EFFECTS OF SOME FERTILIZERS TREATMENTS ON GROWTH OF 

YOUNG  PEACH TREES ( Prunus persica ) CV.  DIXIRED FOR BEGINNING 

OF FRUITING 
Jassim M. A. Al-Aa' reji 

Hort.&Landscape Design Dept./College of Agric&Forstry/MosulUniv.,Iraq 
 

ABSTRACT 
This study was conducted in the pomology field / Horticulture and Landscape 

Design Dept .during 2008 and 2009 growing seasons to study the response of peach 
trees cv. Dixired for mineral and organic fertilizers . Compound fertilizer NPK with 
three ratios of N : P : K ( 1 : 0.5 : 0.5 ) ( 1 : 0.75 : 0.75 ) and ( 1 : 1 : 1 ) for N : P : K 
respectively ) with three leveles of nitrogen ( 38 , 57 and 76 gm N / tree ) were applied 
at the middle of February , Meanwhile organic fertilizer ( sheep manure 1.83 % N ) 
were added at the beginning of January with three levels of nitrogen ( 38 , 57 and 76 
gm N / tree ) , and control trees were unfertilizerd . Results indicated that the 
application of all treatments of mineral and organic fertilizers significantly increased 
leaves N , P , K , chlorophyll , carbohydrates and dry matter concentration , leaves area 
, tree height and main stem diameter as compared with control . The best results were 
obtained with the application of mineral fertilizer at two ratios ( 1 : 1 : 1 and 1 : 0.75 : 
0.75 for N : P : K respectively ) at a rate of 76 gm N / tree and organic fertilizer at a 
rate of 76 gm N / tree . 
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لسماد العضوي والٌورٌا والكبرٌت فً النمو الخضري وتركٌز بعض تأثٌر ا( .  2010) األعرجً ، جاسم محمد علوان 
(  2)  10مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة ، . العناصر الؽذائٌة ألشجار الخوخ الفتٌة صنؾ دكسً رٌد 

 :76 – 86  .
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مجلة . لشتالت التروٌرسترنج  Pو  Nوالفسفور فً مواصفات النمو الخضري ومحتوى األوراق من الـ 
 . 187 – 181( :  2)  60جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة ، 
وإنتاج  تأثٌر التسمٌد اإلضافً بأسمدة ذوابة مختلفة على نمو( .  2006) بو عٌسى ، عبد العزٌز وعلً دٌب وربٌع زٌنة 

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات . فً منطقة كسب  Goldin Deliciousثمار التفاح وجودتها صنؾ 
.  215 – 205( :  1)  28سلسلة العلوم الباٌولوجٌة ،  –والبحوث العلمٌة 

رٌة       مصر جمهو. الدار العربٌة للنشر والتوزٌع . الطبعة األولى . فسٌولوجٌا أشجار الفاكهة .  (2003)جندٌة ، حسن 
.   العربٌة
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 . 162 – 155: آذار  28 – 24العربً الخامس ، اإلسماعٌلٌة ، مصر 

ض األسكوربٌك فً النمو الخضري تأثٌر الكبرٌت والنتروجٌن وحام( .  2007) الدوري ، إحسان فاضل صالح 
رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة .  Vistabellaو  Annaوالمحتوى المعدنً ألشجار التفاح الفتٌة صنفً 

. والؽابات ، جامعة الموصل ، العراق 
 ٌررسالة ماجست. تأثٌر إضافة بعض المخلفات العضوٌة على بعض صفات التربة الكلسٌة  . (1994)الطوقً ، أحمد علً 

 .، العراق  ، كلٌة الزراعة ، جامعة  بؽداد
صنؾ زٌنً  لبعض   .Prunus armeniaca Lإستجابة أشجار المشمش ( . 2008)العبٌدي ، عبد الستار جبار حسٌن 
 .، كلٌة الزراعة ، جامعة بؽداد ، العراق  رسالة ماجستٌر .المعامالت السمادٌة 

 Triticumثٌر المستخلصات لبعض المخلفات العضوٌة فً نمو الحنطة تأ( .  2003) الفرطوسً ، بٌداء عبود جاسم 
aestivum  . رسالة ماجستٌر ، كلٌة الزراعة ، جامعة بؽداد ، العراق .
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