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 Silver Kingتأثٌر الكبرٌت والفسفور وقطر األصل فً النمو الخضري لشتالت الخوخ صنف 

 
 ألخالصة

 الموصل  لدراسة تأثٌر الكبرٌت والفسفور/ فً مشتل المعهد الفنً  2007أجرٌت الدراسة خالل 
المطعمة على األصل البذري  Silver king على شتالت الخوخ  صنؾ  صل فً النمو الخضري األوقطر 

قسمت الشتالت المستخدمة كأصل إلى ثالثة . سم30x35للخوخ والمزروعة فً أكٌيا بالستٌكٌة ذات ابعيدْد ْد 

برٌت بثالثة واستخدم الك,على التوالً ( ملم 0,5± ملم  6ملم و 7, ملم  8)  رفٌع  –وسط   –سمٌكأقطير 
لكل شتلة اللذان  Pؼم2ؼم و1,لكل شتلة والفسفور بثالثة مستوٌيت صفر Sؼم 7و 3,5 ,مستوٌيت وهً صفر

واستخدم . 2007 -1-26خلطي جٌدا مع التربة حسب المعيمالت قبل زراعة الشتالت فً األكٌيا فً 
وقد . كمصدر للفسفور  p%20وسميد سوبرفوسفيت األحيدي,كمصدر للكبرٌت  S %95الكبرٌت الزراعً 

إلى زٌيدة معنوٌة فً عدد  أدت بٌنت النتيئج أن إضيفة الكبرٌت والفسفور وقطر األصل والتداخالت بٌنهي
الوزن ,عدد األفرع المتكونة على الشتالت  , قطر الشتالت , ارتفيع الشتالت ,المسيحة الورقٌة , األوراق 

/ Pؼم 2+ شتلة/Sؼم7معيملة  األفضل بٌن المعيمالت وكينت المعيملة الجيؾ للمجموع الخضري للشتالت 
/ Pؼم 2+ شتلة/Sؼم7معيملة و وارتفيع الشتالت المسيحة الورقٌةو فً عدد األوراق كالقطر السمً+شتلة 
/ Pؼم 1+ شتلة/Sؼم 3,5معيملة  و  الوزن الجيؾ للمجموع الخضري للشتالت الوسط فً القطر+شتلة 

 . تالتالش قطر يلوسط ؾا القطر+ شتلة 
 

 المـقـدمـة

من  Rosaceaeالذي ٌنتمً إلى العيئلة الوردٌة peach (Prunus persica Batsch )ٌعتبر الخوخ 
وٌعتقد أن الموطن . أشجير الفيكهة ذات النواة الحجرٌة وذلك لطبٌعة حمله الؽزٌر وقٌمة ثميره الؽذائٌة العيلٌة أهم

وقد ازداد التوسع فً زراعته فً  ,(Bal  ,2005و  1994ألدٌري وآخرون , ) األصلً للخوخ هو الصٌن 

واآلن ٌزرع الكثٌر من األصنيؾ الجٌدة والسٌمي فً المنطقة الشميلٌة من العراق ومنهي صنؾ  . السنوات األخٌرة 
Silver king  . إن توفر شتالت جٌدة وقوٌة النمو خيصة األصنيؾ الجٌدة تعد من أهم وسيئل انتشير زراعة

الجٌدة وذات األقطير المنيسبة  لاختٌير األصوا الخوخ , وهذا ٌتطلب االهتميم بهي والسٌمي من نيحٌة الفيكهة ومنه
من التربة الستخدامهي فً الؽذائٌة  الكثٌر من العنيصر الشتالت للتطعٌم علٌهي والتسمٌد الجٌد, إذ تستنزؾ

بيلكمٌة والسميد المنيسبٌن  اصر بيلتسمٌدالعملٌيت الحٌوٌة المختلفة فً النبيت لذا وجب تعوٌضهي عن هذه العن
وذلك لتأثٌر عملٌة التسمٌد االٌجيبً فً نمو , ( 2001,األعرجً )لزٌيدة جيهزٌتهي , لالمتصيص من قبل النبيت 

, القٌسً ) الؽذائٌة للنبيت وتعينً معظم الترب العراقٌة من مشكلة حقٌقٌة فً تجهٌز العنيصر . الشتالت
ءة األسمدة المضيفة للترب الكلسٌة  وانخفيض استجيبة النبيتيت إلضيفة هذه األسمدة وكذلك قلة كفي ,(1999

لذلك اتجهت ,( Lindsay, 1979)وخيصة األسمدة الفوسفيتٌة  بسبب عملٌيت الترسٌب واالمتزاز لهذه األسمدة 

لعنيصر الؽذائٌة فهو فضال عن كونه من ا, الدراسيت فً الوقت الحيضر إلى إضيفة الكبرٌت للترب القيعدٌة 
وٌلعب  األمٌنٌة  ٌدخل فً تركٌب بعض الفٌتيمٌنيت الضرورٌة لنمو النبيت الشتراكه فً تركٌب بعض الحوامض

وزٌيدة جيهزٌة , خفض درجة تفيعل التربة  ٌعد مصلحي للتربة ألنه ٌعمل على, دورا فً تكوٌن الكلوروفٌل 
من العنيصر الؽذائٌة الضرورٌة لنمو النبيت ,  وان نقصه  الكبرٌت واحد إن.العدٌد من العنيصر الؽذائٌة فٌهي

ٌسبب بطئ فً سرعة نمو النبيتيت واصفرار األوراق مع انخفيض النمو الكلً لشتالت وأشجير الفيكهة, وفً 
الطرفٌة على األفرخ تكون صفراء , وإن إضيفته إلى  الخوخ فين األوراق الواقعة فً أسفل األوراق أشجير

إلى االستفيدة من خواصه فً خفض درجة تفيعل التربة وزٌيدة جيهزٌة العنيصر الؽذائٌة  تهدؾمي  التربة ؼيلبي
 درا القلٌل من(.1999والنعٌمً,  1989وأبو ضيحً ,  1985محمد , )فٌهي واستصالحهي وزٌيدة خصوبتهي 

 البيحثٌن أو أشير إلى تأثٌر الكبرٌت فً 
ـــــــــــــــــــــــــــ 

 2011/ 10/  10وقبوله  2011/ 8/  1البحث  تيرٌخ تسلم

 سلٌمين محمد ككو الزٌبيري

 العراق/ جيمعة دهوك / كلٌة الزراعة / قسم البستنة 
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الذٌن ذكروا أن ( 1995)وآخرون  Powellشتالت وأشجير الفيكهة ومنهم  وخيصة فً النمو الخضري للنبيت
تزداد خطٌي بزٌيدة مستوى الكبرٌت المضيؾ إلى تلك   Harvesterالمسيحة الورقٌة ألشجير الخوخ صنؾ

إن ( 2004)والحظ التحيفً   . ¹ˉشجرة.ؼم 330,9و 167,5و 67صفر و : األشجير وبعدة مستوٌيت هً 
, أدى إلى زٌيدة معنوٌة فً  ¹ˉكرمة.Sؼم500إضيفة الكبرٌت الرؼوي إلى كرميت العنب صنؾ كميلً وبمقدار 

وعزا ذلك إلى دور الكبرٌت ؼٌر المبيشر فً خفض درجة , المسيحة الورقٌة لتلك الكرميت ولموسمٌن متتيلٌٌن 
بة وزٌيدة جيهزٌة العنيصر الؽذائٌة فٌهي وامتصيصهي من قبل الكرميت ,ال سٌمي زٌيدة نشيط الكرميت تفيعل التر

أن تسمٌد ( 2007)وذكر الدوري , الشتراك الكبرٌت فً تمثٌل البروتٌن ودوره فً نمو وتطور جذور الكرميت 
أدت إلى   ¹ˉشجرة.Sؼم200و  100بيلكبرٌت وبمقدار  Vistabellaو  Annaأشجير التفيح الفتٌة صنفً 

زٌيدة معنوٌة فً مسيحة الورقة الواحدة و المسيحة الورقٌة الكلٌة لألشجير وارتفيع األشجير وطول التفرعيت 
.  مقيرنة بمعيملة المقيرنة

تعد الترب العراقٌة ذات محتوى منخفض للكمٌة الجيهزة من عنصر الفسفور لذلك ٌجب إضيفة األسمدة و
الكبٌر والتأثٌر االٌجيبً والمفٌد لهذا العنصر فً نمو  نتٌجة للدورو. (19879, الطيئً )  الفوسفيتٌة إلٌهي

شتالت وأشجير الفيكهة المختلفة أجرٌت بعض الدراسيت لمعرفة تأثٌره فً تحسٌن النمو الخضري لشتالت 
عنوٌة فً أن هنيلك زٌيدة م (1993)وآخرون   Neilsen وأشجير عدة أنواع من الفيكهة , منهي مي ذكره

 31و15,5 )  من الفسفورخوخ المسمدة بيلمستوٌيت المنخفضة الجيؾ للمجموع الخضري لشتالت الالوزن 
الزٌيدة المعنوٌة فً الوزن الجيؾ للمجموع الخضري  وتوصل إلى النتٌجة نفسهي وهً. (تربة .¹ˉكؽم P.ملؽم

Neilsen مع , تربة  ¹ˉكؽم.ملؽم66 اروذلك عند تسمٌد شتالت الخوخ بيلفسفوروبمقد( 1994(وآخرون

وآخرون  Saeed وأوضحت النتيئج التً حصل علٌهي , لهذه الشتالت  مستوى الفسفور المضيؾزٌيدة 
تسمٌد شتالت اللوز صنفً نيبلا ألترا وأم الفحم المطعمة على أصل الخوخ نٌميكور بسميد  أن( 2000)

و الشتالت , حٌث أدى إلى زٌيدة معنوٌة فً الفسفورٌن للشتالت المزروعة فً سنيدٌن فخيرٌة حسن من نم
 Hegaziوالحظ ,  طول النبيت وقطر السيق وعدد األفرع الجينبٌة وعدد األوراق والمسيحة الورقٌة

نيب الجمل والوردي  والمنفلوطً )فً دراستهم على شتالت ثالثة أصنيؾ من الرمين ( 2002) وآخرون 
ٌيدة فً طول السيق وعدد األوراق واألفرع الجدٌدة المتكونة على ز أن هنيلك , اتًسؾوالسميد الؾ أن إضيفة(

 (.ألوراق والجذورالسيق وا)الشتالت وقطر السيق ومسيحة األوراق والوزن الجيؾ ألجزاء النبيت المختلفة 
أن تسمٌد الشتالت البذرٌة ألصل الحمضٌيت تروٌرسترنج والمزروعة ( 2006)والحظ االعرجً وآخرون 

تربة أدى إلى زٌيدة معنوٌة فً طول وقطر السيق الرئٌا .¹ˉكؽم P.ؼم1,50و  0,75صفر و  بـ فً سنيدٌن

( 2006)وأوضح  التحيفً , للشتالت وعدد األوراق على الشتالت وطول السالمٌة مقيرنة بمعيملة المقيرنة
 .حلوانً المسيحة الورقٌة لكرميت العنب صنؾ زٌيدة أن إلضيفة السميد الفوسفيتً تأثٌرا معنوٌي فً

وألهمٌة قطر األصل  وتأثٌرهي االٌجيبً على النمو فً  النمو الخضري وألهمٌة تأثٌر الكبرٌت والفسفور فً
شتالت الخوخ صنؾ   ي نموشتالت الخوخ ولقلة الدراسيت فً هذا المجيل تتضمن تأثٌر هذه  العوامل ؾ

Silver king  أجرٌت هذه الدراسة. 
 

 مواد البحث وطرائقه                                            
 Silver)لدراسة استجيبة شتالت الخوخ صنؾ  2007أجرٌت هذه الدراسة فً الموصل خالل عيم 

king )زرعت بذور .المطعمة على األصل البذري للخوخ المحلً بأقطير مختلفة للتسمٌد بيلكبرٌت والفسفور

ر آذار على خطوط داخل أحواض والمسيفة بٌن الخطوط الخوخ بعد تنضٌدهي لمدة ثالثة أشهر فً بداٌة شه
( Silver king)بطعوم الخوخ صنؾ  2006-9 -1وتم تطعٌم الشتالت فً  سم10والمسيفة بٌن البذور سم50

وقسمت الشتالت المطعمة فً الخرٌؾ السيبق إلى ثالثة  2007-1-23وقلعت الشتالت البذرٌة المطعمة فً 
زرعت الشتالت فً . ملم 0,5± ملم  6 رفٌعملم  و7ملم  ووسط   8 سمٌكقطر  وهً لألصول أقطير
األكٌيا بيلتربة المزٌجٌة الجيفة هوائٌي  المملوءة(سم  x 35 30)فً أكٌيا بولً أثلٌن  26/1/2007

 (.1)والموضحة بعض صفيتهي الفٌزٌيئٌة والكٌمٌيئٌة فً الجدول 
عوامل هً  ةبثالث( RCBD)ة للتجيرب العيملٌة استخدم فً هذه الدراسة تصمٌم القطيعيت العشوائً     

/  Pؼم 2و 1صفر و  والفسفور بثالثة مستوٌيت وهً. شتلة/S ؼم 7و  3,5الكبرٌت بثالثة مستوٌيت  صفر و 
ملم بثالث مكررات 0,5± ملم   6 رفٌعو ملم 7ملم  ووسط   8  سمٌكأقطير وهً قطر  3شتلة و قطر األصل 

وقبل زراعة  .شتلة 243=  3×  3×  3×  3×  3بذلك ٌكون عدد الشتالت شتالت لكل وحدة تجرٌبٌة و 3و
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م فً المشتل والتً تمثل القطيعيت ثم فرشت أرضٌة 6الشتالت فً األكٌيا تم تحضٌر ثالثة أحواض بطول 
 .وجوانبه لمنع اختراق الجذور ووصولهي للتربة  األحواض بطبقة من النيٌلون السمٌك لتؽطً قيعه

 بعض الصفيت الفٌزٌيئٌة والكٌمٌيئٌة للتربة المستخدمة فً الدراسة :  (1) الجدول

 القٌمة الصفة

 1,401 ¹ˉم.سٌمنٌز    التوصٌل الكهربيئً دٌسً

pH 7,49 

 1,882 ¹ˉكؽم.الميدة العضوٌة ؼم

 540,88 ¹ˉكؽم.ؼم الرمل

 80,33 ¹ˉكؽم.ؼم الطٌن

 360,79 ¹ˉكؽم.ؼم الؽرٌن

 رملٌة مزٌجٌة النسجة

 29,995 ¹ˉكؽم.ٌتيت ملؽمالكبر

 40 ¹ˉكؽم.النتروجٌن الجيهز ملؽم

 12 ¹ˉكؽم.الفسفور الجيهز ملؽم

 121 ¹ˉكؽم.البوتيسٌوم الجيهز ملؽم

 97,3 البٌكيربونيت 

 
كمصدر للكبرٌت ( S%95)وتم استخدام الكبرٌت الزراعً . وزعت المعيمالت عشوائٌي داخل كل قطيع  

كمصدر للفسفور وتم خلطهمي جٌدا مع التربة وحسب المعيمالت ( P%20)وسميد سوبر فوسفيت األحيدي 
زراعة الشتالت بأقطيرهي المختلفة  بعد توزٌعهي حسب المعيمالت ت وتم .عند زراعة الشتالت فً أكٌيا 

 بحوالً لألصولالمدروسة عشوائٌي داخل كل قطيع , وبعد شهر من زراعة الشتالت تم قرط السيق الرئٌسً 
شتلة / N ؼم1وسمدت جمٌع الشتالت المزروعة بسميد نتروجٌنً وبمقدار. نطقة التطعٌم سم فوق م5

شتلة وبيستخدام سميد كلورٌد / K2Oملؽم 750وسميد بوتيسٌوم وبمقدار  N% 46بيستخدام سميد الٌورٌي 
ول من تم قٌيا الصفيت التيلٌة فً بداٌة شهر تشرٌن األ. وذلك فً بداٌة شهر نٌسين K2O %60البوتيسٌوم 
بطرٌقة النسبة  وهً عدد األوراق المتكونة على الشتالت والمسيحة الورقٌة للشتالت 2007موسم النمو
سم من 5على ارتفيع  وقطر الشتالت من منطقة التطعٌم  وارتفيع الشتالت ( 1985محمد , )والتنيسب 

. لخضري للشتالتوعدد األفرع المتكونة على الشتالت والوزن الجيؾ للمجموع ا منطقة التطعٌم
حللت النتيئج إحصيئٌي حسب التصمٌم المستخدم,وقورنت المتوسطيت حسب اختبير دنكن متعدد الحدود وتحت   

 )SAS(Anonymous ,2001 بيستخدام الحيسوب وفق برنيمج % 5مستوى احتميل خطأ

 
 النتائج والمناقشة                                       

أن إلضيفة الكبرٌت ( 2)تبٌن النتيئج فً الجدول  :¹ˉشتلة.ورقة/كونة على الشتالت عدد األوراق المت -1
شتلة /Sؼم  7تأثٌرا معنوٌي فً عدد األوراق المتكونة على الشتالت , وان أعلى القٌم منهي كينت فً المعيملة

تفوقت ( شتلة/ Sؼم3,5)شتلة , وهذه المعيملة /Sؼم3,5والتً تفوقت معنوٌي على معيملة المقيرنة والمعيملة 
وهذا قد ٌعود إلى دور الكبرٌت فً زٌيدة . هً األخرى معنوٌي على معيملة المقيرنة, فً هذه الصفة 

, والتً قد تستخدم فً عملٌيت النمو  وتركٌزهي فً األوراقامتصيص بعض العنيصر الؽذائٌة من التربة 
لى زٌيدة عدد األوراق المتكونة على الشتالت وأدت إضيفة الفسفور إ. الخضري المختلفة ومنهي عدد األوراق

شتلة , فً حٌن أن المعيملة /  Pؼم1شتلة معنوٌي على معيملة المقيرنة ومعيملة /  Pؼم 2, و تفوقت المعيملة 
( 2000)وآخرون  Saeedشتلة لم تختلؾ معنوٌي مع معيملة المقيرنة  وهذا ٌتميشى مع مي ذكره /  Pؼم1

ٌرجع إلى دخول الفسفور فً تركٌب  ذلك فً شتالت الرمين وقد( 2002) وآخرون Hegaziفً اللوز و
إلى  وربمي ٌعود ذلكالمركبيت الحيملة للطيقة والتً تستخدم فً العملٌيت الحٌوٌة المختلفة داخل النبيت , 

ٌة جند)دوره فً انقسيم الخالٌي , كمي انه ٌسرع من التكوٌن المبكر للجذور ونموهي وانتشيرهي فً التربة 
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وهذا قد ٌؤدي إلى زٌيدة امتصيص العنيصر الؽذائٌة من التربة وتركٌزهي فً األوراق والتً تدخل ( 2003,
إلى زٌيدة السكرٌيت المصنعة فً األوراق عند أو ربمي ٌعود ذلك فً العملٌيت الحٌوٌة المختلفة داخل النبيت, 

وكين لقطر األصل تأثٌر معنوي .نمو األوراق إضيفة الفسفور والتً تستخدم فً عملٌيت النمو المختلفة ومنهي
فً عدد األوراق المتكونة على الشتالت , وقد أعطت معيملة القطر السمٌك أعلى المتوسطيت من هذه الصفة 

وقد ٌعود  .لم تختلؾ معنوٌي مع معيملة القطر الوسط لكنهي , والتً تفوقت معنوٌي على معيملة القطر الرفٌع و
هذه األصول وزٌيدة تكوٌن الجذور وامتصيص العنيصر سٌقين  فً وجودالؽذاء الم ٌةكم السبب فً ذلك إلى

 .الؽذائٌة التً تستخدم فً نمو األوراق
 

شتالت الخوخ  المتكونة على وراقاألوتداخالتهي فً عدد  وقطر األصل تأثٌر الكبرٌت والفسفور(:   2)الجدول 
 . 2007لنمو خالل موسم ا(  ¹ˉشتلة .ورقة )  Silver kingصنؾ 

 (ؼم)الفسفور (ؼم)الكبرٌت 

تأثٌر الكبرٌت  األصلقطر 
 والفسفور

 
 رفٌع وسط سمٌك تأثٌر الكبرٌت

 صفر

ط 40,11 صفر ط 39,90  ي 37,27  هـ 39,09   

ج 41,76 وز 44,30 1  وز 43,94  ح ط 41,13  د 43,12   

و 45,33 2 ز ح 42,97  ط 40.87  د 43,05   

3,5 

ج 55,53 صفر ج 55,23  هـ 52,03  ج 54,27   

ب 54,29 ج 55,47 1  ج 55,27  هـ 52,27  ج54,33   

ج 55,43 2 ج د 55,07  هـ 52,30  ج 54,27   

7 

ب ج 56,40 صفر ب ج 56,40  د هـ 53,17  ج 55,32   

أ 57,10 ب 58,13 1  ب 57,73  ج د 54,50  ب 56,79   

أ 60,80 2 أ60,27  ب ج 56,50  أ 59,19   

أ 51,39 تأثٌر السمك أ 51,86  ب 48,89    تأثٌر الفسفور 

* السمك 
 الفسفور

ج 50,68 صفر ج 50,51  هـ 47,49  أ49,56   

ب 52,63 1 ب 52,31  د 49,30  ب 51,42   

أ 53,85 2 أب 52,77  ج د 49,89  ج 52,17   

* السمك 
 الكبرٌت

د 43,25 صفر د 42,27  هـ 39,76   

ب 55,48 3,5  ب 55,19  ج 52,20   

ب 58,44 7 أ 58,13  ب 54,72   

 
وأثرت جمٌع التداخالت فٌمي بٌن الكبرٌت والفسفور وقطر األصل معنوٌي فً عدد األوراق المتكونة على     

ففً حيلة التداخل بٌن الكبرٌت والفسفور فين أعلى المتوسطيت من هذه الصفة كينت فً المعيملة . الشتالت , 
+ شتلة /  Sؼم7خل بٌن الكبرٌت وقطر األصل فين معيملةشتلة , أمي عند التدا/  Pؼم2+ شتلة /  Sؼم7

 Pؼم2وعند التداخل بٌن الفسفور وقطر األصل , فين التداخل بٌن  , القطر السمٌك أعطت أعلى المتوسطيت
. هذه الصفة لأعلى القٌم  ىالقطر السمٌك أعط+  شتلة/ 
ألصل فين أعلى عددا من األوراق على وفً حيلة التداخل الثالثً فٌمي بٌن الكبرٌت والفسفور وقطر ا    

وهذا قد ٌرجع إلى التأثٌر , القطر السمٌك +شتلة /  Pؼم2+ شتلة /  Sؼم7الشتالت كينت فً المعيملة 
االٌجيبً المشترك لكل من الكبرٌت والفسفور وقطر األصل فً هذه الصفة وكمي ذكر أنفي عند تفسٌر تأثٌر 

. كل عيمل على انفراد
:  ¹ˉشتلة.2سم /ٌة للشتالتالمساحة الورق-2

أن إلضيفة الكبرٌت والفسفور وقطر األصل  تأثٌر معنوي فً ( 3) الجدولتبٌن النتيئج الموضحة فً      
 ), ففً حيلة الكبرٌت أعطى المستوى العيلً منه Silver king المسيحة الورقٌة لشتالت الخوخ صنؾ

وهذه . شتلة/  Sؼم3,5ا على معيملة المقيرنة والمعيملة أعلى القٌم منهي , والذي تفوق معنوي ( شتلة/  Sؼم7
فً العنب ( 2006)والتحيفً  فً الخوخ( 1995)وآخرون  Powellالنتيئج تتميشى مع مي وجده كل من 

وهذا قد ٌرجع لزٌيدة عدد األوراق على .  Vistabellaو  Annaفً التفيح صنفً ( 2007)والدوري 
ة األوراق , وذلك لزٌيدة محتوى األوراق من الكلوروفٌل , نتٌجة , ولربمي مسيح( 2الجدول)الشتالت 
 ةالمقيرنتً تفوق معنوٌي على معيمل( شتلة/  Pؼم2)الكبرٌت وٌالحظ أٌضي أن معيملة الفسفورإلضيفة 

وهذه النتيئج .  شتلة/  Pؼم1ولم تحدث اختالفيت معنوٌة فٌمي بٌن معيملة المقيرنة والمعيملة . شتلة/  Pؼم1و
فً شتالت اللوز صنفً نيبلا الترا وأم ( 2000)وآخرون  Saeed شى مع النتيئج التً حصل علٌهيتتمي
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فً شتالت ثالثة أصنيؾ من ( 2002)وآخرون  Hegaziالفحم المطعمة على أصل الخوخ نٌميكور و
, وذلك ولربمي مسيحتهي ( 2الجدول)وهذا قد ٌرجع إلى زٌيدة عدد األوراق المتكونة على الشتالت , الرمين

لدور الفسفور فً زٌيدة محتوى األوراق من الكلوروفٌل والمواد الؽذائٌة المصنعة فً األوراق , وكذلك 
الضرورٌة لعملٌيت النمو الخضري المختلفة ومنهي عدد ( وؼٌرهي ATPو ADP)المركبيت الحيملة للطيقة 

. األوراق ومسيحتهي 
 

كبرٌت والفسفور وتداخالتهي فً المسيحة الورقٌة لشتالت الخوخ تأثٌر قطر األصل وال(:  3) الجدول            
.  2007خالل موسم النمو  ( ¹ˉشتلة.2سم ) Silver kingصنؾ 

الكبرٌت 
 (ؼم)

)الفسفور
 (ؼم

تأثٌرالكبرٌت  قطر األصل
 والفسفور

تأثٌر 
 رفٌع وسط سمٌك الكبرٌت

 صفر

ك 554,81 صفر ك 552,17  ل 515,73  ز 540,90   
582,93 
 ج

ي 588,81 1 ي 584,20  ك 547,53  و 573,52   

ح 667,20 2 ط 634,41  ي 601,53  هـ 634,38   

3,5 

هـ و 813,87 صفر هـ و 811,03  ز 762,93  د 795,94   
822,50 
 ب

د هـ 836,40 1 هـ 823,30  وز 788,10  ج 815,93   

أ 872,80 2 ب ج 869,40  هـ 824,70  أ 855,63   

7 

أ ب 897,53 صفر أ ب 897,83  ج د 859,70  أ 855,02   

أ 873,01 ب ج 872,00 1  د-ب 866,00  هـ و 817,40  ب 851,80   

أ 910,70 2 أ ب 895,30  هـ-ج 840,60  أ 882,20   
أ 779,35 تأثٌر السمك أ 770,40  ب 728,69   تأثٌر الفسفور 

 

ك 
سم
ال

ر* 
سفو

الف
 

ج 755,40 صفر ج 753,68  د 712,79  ب 740,62   

ج 765,74 1 ج 757,83  د 717,68  ب 747,08   

أ 816,90 2 ب 799,70  ج 755,61  أ 790,74   

ك 
سم
ال

 *

ت
رٌ
الكب

 

د 603,61 صفر د 590,26  هـ 554,93   
ب 841,02 3,5  ب 834,58  ج 791,91   

أ 893,41 7 أ 886,38  ب 839,23   

 

للشتالت , والذي تفوق معنوٌي  أعطى اكبر مسيحة ورقٌة لألصل وتؤكد النتيئج أٌضي أن القطر السمٌك     
هذا وقد ٌعود السبب فً ذلك إلى  .ختلؾ معنوٌي مع معيملة القطر الوسط يلم لكنه على معيملة القطر الرفٌع و

فً هذه األصول وزٌيدة تكوٌن الجذور وامتصيص العنيصر الؽذائٌة التً تستخدم فً نمو  وجودالؽذاء الم
أمي .دة عدد األوراق نتٌجة لزٌيدة المواد الؽذائٌة المصنعة فً األوراقزٌي فًاألوراق أو ربمي ٌرجع  السبب 

شتلة /  Sؼم7فين أعلى مسيحة ورقٌة للشتالت كينت فً المعيملة  بيلنسبة للتداخل فٌمي بٌن الكبرٌت والفسفور
لسمٌك القطر ا +شتلة /  Sؼم7أمي فً حيلة التداخل بٌن الكبرٌت وقطر األصل فين معيملة .شتلة/  Pؼم2+ 

وفً حيلة التداخل بٌن الفسفور وقطر األصل فين أعلى مسيحة ورقٌة , أعطت اكبر مسيحة ورقٌة للشتالت 
أمي بيلنسبة للتداخل الثالثً بٌن الكبرٌت . القطر السمٌك+ شتلة / P ؼم2لشتالت  كينت فً المعيملة 

 شتلة/  Pؼم2+ شتلة /  Sؼم7لة والفسفور وقطر األصل , فين أعلى مسيحة ورقٌة لشتالت كينت فً المعيم
وهذا قد ٌرجع إلى التأثٌر المشترك لكل عيملٌن معي أو العوامل الثالثة معي فً هذه الصفة . القطر السمٌك +

. ولنفا األسبيب التً ذكرت فً تفسٌر تأثٌر كل عيمل على انفراد
ضيفة الكبرٌت تأثٌرا معنوٌي فً أن إل( 4)تشٌر النتيئج المبٌنة فً الجدول  :¹ˉشتلة.سم/ارتفاع الشتالت-3

أعطى أعلى المتوسطيت من هذه الصفة , والذي ( شتلة/  Sؼم7)ارتفيع الشتالت , وان المستوى العيلً منه 
شتلة لم تختلؾ /  Sؼم3.5شتلة , وان المعيملة /  Sؼم3,5تفوق معنوٌي على معيملة المقيرنة والمعيملة 

وقد ٌعود , فً التفيح ( 2007)ائج تتفق مع مي حصل علٌه الدوري وهذه النت. معنوٌي مع معيملة المقيرنة 
السبب فً ذلك إلى دور الكبرٌت فً زٌيدة تركٌز بعض العنيصر الؽذائٌة فً األوراق  ومحتوى األوراق من 

وتأثٌر ذلك فً زٌيدة كفيءة عملٌة التركٌب الضوئً ( 3الجدول)الكلوروفٌل الكلً والمسيحة الورقٌة للشتالت 
ادة تصنٌع السكرٌيت واستخدام المركبيت والمواد المصنعة والنيتجة عنهي فً عملٌيت النمو والبنيء وزي

وكين للفسفور تأثٌر ( .Huner  ,2004و  Hopkinsو Stitt  ,1990و  1988عبدول , )الحٌوي 
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,   لمقيرنةشتلة  تفوقت معنوٌي على معيملة ا/  Pؼم2و1تٌنالمعيملمعنوي فً ارتفيع شتالت الخوخ , وان 
فً شتالت فً  ( 2000)وآخرون  Saeed وهذه النتيئج تتفق مع مي حصل علٌه

  
 king           ارتفيع شتالت الخوخ صنؾ وتداخالتهي فً قطر األصل الكبرٌت والفسفور تأثٌر:  (4)الجدول
Silver (¹ˉشتلة.سم)  2007خالل موسم النمو  .

الكبرٌت 
 (ؼم)الفسفور (ؼم)

ٌرالكبرٌت تأث قطر األصل
 والفسفور

تأثٌر 
 رفٌع وسط سمٌك الكبرٌت

 صفر

ط-و 54,00 صفر ط 48,67  ط-و 54,67  د 52,44   

ب 66,44 ح-هـ 59,00 1  ط-هـ64,33  ط-هـ59,67  د-ب 61,00   

ج-أ 90,33 2 أ ب 96,00  ح-ج 71,33  أ 85,89   

3,5 

ح-ز50,00 صفر ط-هـ59,33  ط-هـ63,33  د 57,56   

ب 62,30 ح ط 49,00 1  ط-ج 70,00  هـط56,00  ج د 58,33   

ط-و54,67 2 ط-ج 71,00  د-أ 87,33  ب 71,00   

7 

ط-و54,00 صفر ز-ج 71,67  ط-هـ55,33  د-ب 60,33   

أ 73,11 أ 100,00 1  ج-أ 90,33  أ 89,22هـ -ب77,33   

ط-د 67,33 2 و-ج 74,33  ط-د 67,67  ب ج 69,78   

ب 64,26 تأثٌر السمك أ 71,74  ب أ 65,85   تأثٌر الفسفور 

 

ك 
سم
* ال

سفو
رالف

 

هـ 52,67 صفر هـ-ج 59,89  د هـ 57,78  ب 56,78   

د-أ 69,33 1 أ ب 74,89  د-ب 64,33  أ 69,52   

ج-أ 70,78 2 أ 80,44  أ ب 75,44  أ 75,56   

ك 
سم
ال

 *
ت
رٌ
الكب

 

أ ب 67,78 صفر أ ب 69,67  ب ج 61,89   

ج 51,22 3,5  أب 66,78  أ ب 68,89   

أ ب 73,78 7 أ 78,78  أ ب 66,78   

 
وقد ٌعزى سبب , فً شتالت التروٌرسترنج ( 2006)ثالثة أصنيؾ من الرمين واالعرجً وآخرون  شتالت

إضيفة إلى دخول الفسفور فً المركبيت الحيملة للطيقة ,( 3الجدول)ذلك لزٌيدة المسيحة الورقٌة للشتالت 
االعرجً ) الخالٌيلفة ومنهي انقسيم وزٌيدة حجم والتً قد تستخدم فً العملٌيت الحٌوٌة المخت

تفوق القطر إذ تأثٌر معنوي فً ارتفيع الشتالت   لألصل وتشٌر النتيئج أن للقطر الوسط.(2006,وآخرون
, فً حٌن أن القطر السمٌك والقطر الرفٌع لم تختلفي معنوٌي فٌمي بٌنهي  فقط الوسط معنوٌي على القطر السمٌك

بٌن النتيئج أٌضي أن لجمٌع التداخالت فٌمي بٌن الكبرٌت والفسفور وقطر األصل تأثٌرا وت .فً هذه الصفة 
تداخل فٌمي بٌن الكبرٌت والفسفور فين أعلى ارتفيع للشتالت كينت فً ففً حيلة المعنوٌي فً ارتفيع الشتالت 

صل فين معيملة أمي فً حيلة التداخل بٌن الكبرٌت وقطر األ .شتلة/  Pؼم1+ شتلة /  Sؼم7المعيملة 
وفً حيلة التداخل بٌن الفسفور , القطر الوسط أعطت اكبر مسيحة ورقٌة للشتالت  +تربة ¹ˉكؽم.Sؼم7

إمي . القطر الوسط+  شتلة/ P ؼم2وقطر األصل فين أعلى مسيحة ورقٌة للشتالت  كينت فً المعيملة 
فً على المتوسطيت من هذه الصفة كينت بيلنسبة للتداخل الثالثً بٌن الكبرٌت والفسفور وقطر األصل , فين أ

 .شتلة والقطر السمٌك/  Pؼم1شتلة و/  Sؼم7 العيملة
أن إلضيفة الكبرٌت ( 5)تشٌر النتيئج الموضحة فً الجدول  : (ملم)قطر الشتالت النامٌة من الطعوم -4

شتلة , /  Sم3,5تأثٌر معنوي فً قطر الشتالت , وان أعلى المتوسطيت من هذه الصفة كينت فً المعيملة 
شتلة لم تختلؾ معنوٌي عن المعيملة /  Sؼم 7وان المعيملة  فقط والتً تفوقت معنوٌي على معيملة المقيرنة

وهذا قد ٌرجع إلى دور الكبرٌت . تفوقت هً األخرى معنوٌي على معيملة المقيرنة ولكنهي شتلة ,/  Sؼم3,5
عملٌيت النمو المختلفة ومنهي زٌيدة قطر السيق  فً زٌيدة السكرٌيت المصنعة فً األوراق واستخدامهي فً

.  فً هذه الصفة  وقطر األصل وٌالحظ من الجدول نفسه عدم وجود تأثٌر معنوي للفسفور. الرئٌا للشتالت
 Silverوتداخالتهي فً قطر الطعم لشتالت الخوخ صنؾ  قطر األصلو الكبرٌت والفسفور(:  5) الجدول 

king (ملم)  2007خالل موسم النمو  .

 (ؼم)الفسفور (ؼم)الكبرٌت  

تأثٌر الكبرٌت  قطر األصل
 رفٌع وسط سمٌك تأثٌر الكبرٌت والفسفور

ب ج 3,57 صفر صفر ج 2,93  ب ج 3,51  ب 3,34  ب 4,29   
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ج-أ 5,06 1 ب ج 4,32  ب ج 3,87  أ ب 4,42   

ب ج 4,48 2 أ ب 5,64  ج-أ 5,20  أ 5,11   

3,5 

أ ب 5,42 صفر ج-أ 5,23  ج-أ 5,04  أ 5,23   

أ 5,20 أ ب 5,39 1  أ 7,00  ب ج 3,96  أ 5,45   

ج-أ 4,97 2 ب ج 4,43  أ ب 5,37  أ 4,93   

7 

أ ب 5,55 صفر أ ب 5,58  ب ج 4,16  أ 5,10   

أ 5,18 أ ب 5,24 1  أ ب 5,47  ج-أ 4,77  أ 5,16   

أ ب 5,39 2 أ ب 5,36  ج-أ 5,08  أ 5,28   

أ 5,01 تيثٌر السمك أ 5,11  أ 4,55   تأثٌر الفسفور 

 

ك 
سم
ال

 *

ر
سفو

الف
 

أ ب 4,85 صفر أ ب 4,85  ب 4,24  أ 4,55   

أ ب 5,23 1 أ 5,60  ب 4,20  أ 5,01   

أ ب 4,95 2 أ ب 5,14  أ ب 5,22  أ 5,10   

ك 
سم
ال

 *

ت
رٌ
الكب

 

أ ب 4,37 صفر أ ب 4,30  ب 4,19   
أ ب 5,26 3,5  أ 5,55  أ ب 4,79   

أ ب 5,39 7 أ 5,47  ا ب 4,67   

 
قطر الشتالت , وان أعلى  وقطر األصل تأثٌر معنوي فًوكين لجمٌع التداخالت فٌمي بٌن الكبرٌت والفسفور 

عند التداخل بٌن الكبرٌت ( شتلة/  Pؼم1و شتلة/  Sؼم3,5) فً معيملة المتوسطيت من هذه الصفة كينت 
والقطر  شتلة/  Sؼم3,5) والفسفور  وان أعلى المتوسطيت من هذه الصفة كينت عند تداخل المستوٌيت

عند التداخل ( تربة والقطر الوسط¹ˉكؽم.ؼم1تداخلال معيملة عندوعند التداخل بٌن الكبرٌت والقطر ( الوسط

 Pؼم2+ شتلة/  Sؼم7بٌن الفسفور وقطر األصل وان أعلى المتوسطيت من هذه الصفة كينت عند المعيملة 
إلى  لشتالتقد ٌعزى سبب الزٌيدة فً قطر ا .لعوامل الثالثةالقطر الوسط عند التداخل الثالثً بٌن ا+ شتلة/ 

لكبرٌت فً زٌيدة المواد الؽذائٌة المصنعة فً األوراق بعملٌة التركٌب الضوئً واستخدامهي فً ا تأثٌر
. عملٌيت البنيء والنمو

م وجود عد( 5)تبٌن النتيئج المبٌنة فً الجدول  : ¹ˉشتلة.فرخ/المتكونة على الشتالت  خعدد األفر-5
مع زٌيدة مستوى إضيفة  Silver king المتكونة على شتالت الخوخ صنؾ خاختالفيت معنوٌة فً عدد االفر

المتكونة على الشتالت وان معيملة  خوكين إلضيفة الفسفور تأثٌر معنوي فً زٌيدة عدد االفر.الكبرٌت
, والتً تفوقت معنوٌي على  أعطت أعلى المتوسطيت من هذه الصفة( شتلة/  Pؼم2)المستوى العيلً منه 

. لم تختلؾ معنوٌي مع معيملة المقيرنةشتلة /  Pؼم1,وان المعيملة  شتلة/  Pؼم1معيملة المقيرنة والمعيملة 
فً شتالت اللوز صنفً نيبلا الترا وأم ( 2000)وآخرون  Saeed ألٌهوهذه النتيئج تتميشى مع مي توصل 

وقد ٌرجع السبب فً ذلك إلى . الثة أصنيؾ من الرمين فً شتالت ث( 2002)وآخرون  Hegaziالفحم و
والتً تستخدم فً , دور الفسفور المهم فً  زٌيدة السكرٌيت المصنعة فً األوراق بعملٌة التركٌب الضوئً

ٌعزى السبب  وٌمكن أنالمتكونة على الشتالت  ألفرخاعملٌيت النمو المختلفة  والتً قد تؤدي إلى زٌيدة عدد 

والتً لهي دور مهم فً تشجٌع نمو  ر الذي ٌلعبه الفسفور فً تحفٌز النبيت إلنتيج السيٌتوكيٌنٌيتأٌضي إلى الدو
 (.1991ومحمد ومؤٌد ,  1982عبدالقيدر وآخرون, ) البراعم الجينٌة وبيلتيلً زٌيدة عدد الفروع الجينبٌة

ت معيملة القطر الوسط وكين لقطر األصل تأثٌر معنوي فً عدد األفرخ المتكونة على الشتالت وقد أعط
أعلى المتوسطيت من هذه الصفة , والتً تفوقت معنوٌي على معيملة القطر الرفٌع ولكنهي لم تختلؾ معنوٌي 

 الؽذاء المخزون هذا وقد ٌعود السبب فً ذلك إلى.عن معيملة القطر السمٌك
  

فً شتالت الخوخ  المتكونة خوتداخالتهي فً عدد األفر قطر األصلو الكبرٌت والفسفور تأثٌر(: 6)الجدول 
 . 2007خالل موسم النمو   ¹ˉشتلة.فرخ Silver kingصنؾ 

 (ؼم)الفسفور (ؼم)الكبرٌت  

 األصلقطر              

 رفٌع وسط سمٌك تيثٌر الكبرٌت (ؼم)الفسفور

 صفر

و-ب 2,00 صفر و-ب 1,67  و-ب 1,67  ج 1,78   

أ 2,54 د-أ 3,00 1  هـ-ب 2,50  و-د 1,00  ج 2,17   

أ ب 4,00 2 أ ب 4,00  د-أ 3,00  أ ب 3,67   

3,5 
و-ب 2,33 صفر و-ب 1,67  و-ج 1,33  ج 1,78   

أ2,81  
ج-أ 3,67 1 أ ب 4,00  و-د 0,16  ب ج 2,56   
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د-أ 3,00 2 أ 5,33  أ ب 4,00  أ 4,11   

7 

و-ب 2,00 صفر د-أ 3,00  و-ج 1,33  ج 2,11   

أ 2,19 و-ب 2,00 1  هـ-ب2,67  هـ-ب 2,33  ج 2,33   

و-ب 2,00 2 أ ب 4,00  هـ و 0,33  ج 2,11   

أ 2,67 تأثٌر السمك أ 3,20  ب 1,67   تأثٌر الفسفور 

 

ك 
سم
ال

ر* 
سفو

الف
 

د-ب 2,11 صفر د-ب 2,11  ج د 1,44  ب 1,89   

ب 2,89 1 ب 3,06  د 1,11  ب 2,35   

ب 3,00 2 أ 4,44  ب ج 2,44  أ 3,30   

ك 
سم
ال

ت* 
رٌ
الكب

 

ج-أ3,00 صفر ج-أ 2,27  د-ب 1,89   

ج-أ3,00 3,5  أ 3,67  ج د 1,78   

د-ب 2,00 7 أ ب 3,22  د 1,33   

 
ٌضي أن لجمٌع التداخالت فٌمي بٌن وٌتبٌن أ .التطعٌمالخوخ البذرٌة المستخدمة فً  أصول ي سٌقينؾ   

 الكبرٌت والفسفور وقطر األصل تأثٌرا معنوٌي فً عدد التفرعيت المتكونة على الشتالت وان أعلى
عند التداخل بٌن الفسفور  شتلة/  Pؼم 2+شتلة /  Sؼم 3,5المتوسطيت من هذه الصفة كينت عند المعيملة 

القطر الوسط عند التداخل بٌن الكبرٌت وقطر األصل وفً + شتلة /  Sؼم3,5والكبرٌت وفً المعيملة 
ان أعلى المتوسطيت من و.األصلوقطر  الفسفوربٌن تداخل الالقطر الوسط عند +  شتلة/  Pؼم2 المعيملة 

القطر الوسط عند التداخل الثالثً بٌن + شتلة/  Pؼم2+ شتلة/  Sؼم3,5هذه الصفة كينت عند المعيملة 
إن الزٌيدة فً عدد التفرعيت المتكونة على الشتالت نتٌجة للتداخالت الثنيئٌة أو التداخل . العوامل الثالثة 

 . ترك لهذه العوامل الثالثً قد ٌرجع إلى التأثٌر االٌجيبً المش
أن إلضيفة ( 7)تشٌر النتيئج الموضحة فً الجدول  :¹ˉشتلة.غم/الوزن الجاف للمجموع الخضري -6

شتلة /  Sؼم7الكبرٌت تأثٌرا معنوٌي فً الوزن الجيؾ للمجموع الخضري للشتالت , وقد تفوقت المعيملة 
ي بدورهي تفوقت هً األخرى على معيملة شتلة , والت/  Sؼم3,5معنوٌي على معيملة المقيرنة والمعيملة 

والمسيحة الورقٌة ( 2الجدول)وهذا قد ٌرجع إلى زٌيدة عدد األوراق المتكونة على الشتالت . المقيرنة 
نتٌجة إلضيفة الكبرٌت ( 5 الجدول)وقطر الشتالت ( 4الجدول)الشتالت وكذلك ارتفيع ( 3الجدول )للشتالت 

ر تأثٌره فً هذه الصفيت , وبيلتيلً زٌيدة الوزن الجيؾ الكلً للمجموع ولنفا األسبيب التً ذكرت فً تفسً
وكين إلضيفة الفسفور تأثٌر معنوي أٌضي فً زٌيدة الوزن الجيؾ للمجموع الخضري , وان  .الخضري

أعطى أعلى المتوسطيت من هذه الصفة , والذي تفوق معنوٌي على (  شتلة/  Pؼم2)المستوى العيلً منه 
تفوقت هً األخرى معنوٌي على معيملة  شتلة/  Pؼم1, كمي أن المعيملة شتلة /  Pؼم1ارنة ومعيملتً المق

 .المقيرنة
 Hegaziوفً الخوخ  ( 1994و 1993)وآخرون  Neilsenوهذه النتيئج تتميشى مع مي حصل علٌه 

الجداول )الت وقد ٌعود إلى زٌيدة عدد األوراق والمسيحة الورقٌة للشت. فً شتالت الرمين( 2002)وآخرون 
نتٌجة إلضيفة الفسفور ( 6و4الجدول )وكذلك ارتفيع الشتالت وعدد التفرعيت المتكونة على الشتالت ( 3و2

وٌالحظ أٌضي أن هنيلك اختالفيت معنوٌة فً  .وكمي ذكر سيبقي عند تفسٌر تأثٌر الفسفور فً هذه الصفة 
قطر الوسط أعطى أعلى المتوسطيت من األصل وان ال الوزن الجيؾ للمجموع الخضري عند اختالؾ قطر

وقد ٌعود . هذه الصفة , والتً تفوقت معنوٌي على القطر الرفٌع  ولكنهي لم تختلؾ معنوٌي مع القطر السمٌك
 المستخدمة فً التطعٌم وزٌيدة  السبب فً ذلك إلى الؽذاء المخزون فً األصول

         
وتداخالتهي فً الوزن الجيؾ للمجموع  قطر األصل ورتأثٌر قطر األصل والكبرٌت والفسؾ(:  7) لجدول ا

 . 2007خالل موسم النمو   ¹ˉشتلة.ؼم Silver kingالخضري لشتالت الخوخ صنؾ 

 (ؼم)الكبرٌت  

غ)الفسفور
 (م

الكبرٌت  تأثٌر قطر األصل                   
 والفسفور

تأثٌر   
 رفٌع وسط سمٌك الكبرٌت

 صفر

ط ي 27,65 صفر ي-ز 28,67  ي 25,53  هـ 27,28   

ج 30,45 ط-و 32,42 1  ط-و 32,98  ي-ح 28,30  د 31,23   

ح-هـ 33,87 2 ز-د 34,33  ي-و 30,30  د 32,83   

3,5 
هـ-ب 39,40 صفر د-ب 39,67  ي-و 31,17  ج 36,74   

ب 37,86  
ب ج 40,33 1 ب ج 40,67  ط-و 32,13  ج 37,71   



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

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

 

 19 

ب 41,97 2 ب 42,87  ط-و 32,53  ب ج 39,12   

7 

هـ-ب 39,40 صفر ب 43,30  ط-و 33,43  ب ج 38,71   

أ 42,50 أ ب 44,03 1  أ ب 44,33  و-ج 35,70  ب 41,36   

أ 49,13 2 أ 49,33  أ ب 43,80  أ 47,42   

أ 38,69 تأثٌر السمك أ 39,57  ب 32,54   تأثٌر الفسفور 

 

ك 
سم
ال

ر* 
سفو

الف
 

د 35,48 صفر ج د 37,21  هـ 30,40  ج 34,25   

جب  38,93 1 ج-أ 39,33  هـ 32,04  ب 36,77   

أ ب 41,66 2 أ 42,18  د 35,54  أ 39,79   

ك 
سم
ال

 *

ت
رٌ
الكب

 

د 31,31 صفر د 31,99  هـ 28,04   
ج 40,57 3,5  ب 41,07  د 31,94   

أ 44,19 7 أ 45,66  ج 37,64   

وكين  .ألفرع للشتالتواوامتصيص العنيصر الؽذائٌة التً تستخدم فً نمو األوراق والسٌقين تكوٌن الجذور 
لجمٌع التداخالت فٌمي بٌن الكبرٌت والفسفور وقطر األصل تأثٌر معنوي فً الوزن الجيؾ للمجموع 

 شتلة/  Pؼم2+شتلة /  Sؼم 7الخضري للشتالت وان أعلى المتوسطيت من هذه الصفة كينت عند المعيملة 
القطر الوسط عند التداخل بٌن الكبرٌت +  لةشت/  Sؼم3,5عند التداخل بٌن الفسفور والكبرٌت وفً المعيملة 

القطر الوسط عند تداخل الفسفور وقطر األصل وان أعلى + شتلة /  Pؼم2وقطر األصل وفً المعيملة 
القطر الوسط عند التداخل + شتلة /  Pؼم2+شتلة /  Sؼم7المتوسطيت من هذه الصفة كينت عند المعيملة 

ن الزٌيدة فً الوزن الجيؾ للشتالت فً التداخالت الثنيئٌة أو التداخل هذا وأ.الثالثً بٌن العوامل الثالثة 
  .الثالثً قد ٌرجع إلى التأثٌر االٌجيبً المشترك لهذه العوامل الثالثة  

: نستنتج  أنٌمكن  موممي تقد
إلى زٌيدة معنوٌة فً عدد األوراق  أدت إضيفة الكبرٌت والفسفور وقطر األصل والتداخالت بٌنهي أن   

الوزن الجيؾ ,عدد األفرع المتكونة على الشتالت  , قطر الشتالت , ارتفيع الشتالت ,لمسيحة الورقٌة ا,
شتلة / Pؼم 2+ شتلة/Sؼم7معيملة  وكينت المعيملة األفضل بٌن المعيمالت للمجموع الخضري للشتالت 

شتلة وارتفيع .2سم 910,70شتلة والمسيحة الورقٌة بلػ .ورقة 60,80فً عدد األوراق بلػ  كالقطر السمً+
القطر الوسط فً الوزن الجيؾ للمجموع +شتلة / Pؼم 2+ شتلة/Sؼم7شتلة ومعيملة .سم  100الشتالت بلػ 

القطر الوسط فً قطر + شتلة / Pؼم 1+ شتلة/Sؼم 3,5ؼم و معيملة 49,33الخضري للشتالت بلػ 

 . ملم7الشتالت بلػ 

 EFFECTOF SULPHUR , PHOSPHORUS AND ROOTSTOCKS DIAMETER  

ON VEGETATIVE GROWTH OF SILVER KING PEACH TRANSPLANTS   

Sulaiman M. Kako 

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

 

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

Technical Institute Nursery / Mosul /Iraq, during 2007 growing season ,to study  the 

effect of sulphur and phosphorus and diameter rootstock on vegetative growth  of 

Silver king peach cv. budded on peach seedling at different sizes rootstocks ,which 

was planted in black polyethylene bags  ( 30x35 cm ) . The effect of rootstock 

diameter ,classified as large ,medium and small ( 8,7, 6 mm  respectively), 

agriculture Sulphur and Phosphorus were studied. Three levels of sulphur (0 , 3.5 

and 7gr Stransplantˉ¹) ,with three levels of Phosphorus of (0, 1 and 2gr p 

transplanˉ¹t) were used. The agriculture sulphur (95: S) was used as a source of 

sulphur and super phosphate (20:P)were used as a source for Phosphorus which 

were incorporated with soil befor planting the transplants in a black polyethylene 

bags , at the on 26
th

 January 2007. Results indicated that the diameter rootstock , 

sulphur , and Phosphorus and their interaction caused a significant increase in the 

leaves  number per transplants , leaf area of transplants, transplants height, 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

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

 

 20 

transplants diameter , number of shoots and vegetative dry weight . The best 

treatment as compared with the other treatments was the treatment of (7gr S 

transplantˉ¹ +2gr p transplantˉ¹ + large diameter) in leaves number per transplants , 

leaf area of transplants, diameter transplants , the treatment of (7gr S transplantˉ¹ 

+2gr p transplantˉ¹ + transplants medium in vegetative dry , and the treatment of 

(3.5gr S transplantˉ¹ +1gr p transplantˉ¹+ diameter medium  in diameter transplants . 
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