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 عدة أصناف من الذرة الصفراء لمعامالت مكافحة األدغال استجابة

 عبد اللطيف محمود علي القيسي            سيف نصر نوار الهيتي
 جامعة األنبار-كلية الزراعة

 الخالصة
األنبار  جامعة-الزراعة كلية-نفذت تجربة حقلية في حقول التجارب التابع لقسم المحاصيل الحقلية

. بهدف معرفة تأثير معامالت 2016غريب( وخالل الموسمين الربيعي والخريفي لعام  أبي-)الموقع البديل 
بغداد  المها، سارة،مكافحة األدغال في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناته لبعض أصناف الذرة الصفراء )

 Split Plotبترتيب األلواح المنشقة  RCBD(. طبقت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 3
، 1W Weedy المعاملة المدغلة: معامالت مختلفة لمكافحة األدغال أربعتضمنت الدراسة  مكررات،وبثالثة 

 غم EC بالتركيز الموصى به   Guradian ومعاملة رش مبيد ،0W Weed free ومعاملة غياب األدغال
ومعاملة رش المبيد بنصف ، 2C 1-هـ3سم 2000معدل الرش المادة التجارية الموصى بها ب من 1-لتر 840

 المها، سارة،بينما تضمنت المعامالت الثانوية ثالثة أصناف للذرة الصفراء  ،كمعامالت رئيسة 1Cالتركيز 
  :النتائج باالتي وتلخصت 3 بغداد

محصول الذرة غلب صفات ا ًا لمعامالت مكافحة األدغال المختلفة في معنويالنتائج تأثيرًا  أظهرت
قل متوسط لكثافة األدغال عند اإذ سجلت معاملة رش المبيد بالتركيز الموصى به   ،الصفراء قيد الدراسة

مقارنًة بالمعاملة المدغلة )المقارنة( التي سجلت متوسطًا أعلى لنفس  ،2-نبات م 5.44و  4.67الحصاد بلغ 
وبهذا تكون معاملة رش المبيد بالتركيز  ،تابعولكال الموسمين بالت 2-نبات م 28.33و 32.11الصفة بلغ 

ولكال الموسمين  %82.7و 87.1على متوسط لنسبة مكافحة لألدغال عند الحصاد بلغ أ الموصى به  سجلت 
 %85.9و 88.56وكذلك سجلت نفس المعاملة أعلى نسبة للتثبيط في الوزن الجاف لألدغال بلغت  بالتتابع،

إيجابًا في تحسين صفات النمو الخضري وصفات الحاصل ومكوناته.  هذا نعكساوقد  ،ولكال الموسمين بالتتابع
أصناف الذرة الصفراء فقد تميز الصنف سارة في قدرته  في خفض كثافة األدغال ورفع نسبة المكافحة  أما

من  أفضلمتوسطات أغلب صفات النمو الخضري والحاصل ومكوناتُه بدرجة  زيادةلألدغال المرافقة و 
 األخرى قيد الدراسة. األصناف 

والوزن الجاف  سم،  169.7و 167.3النبات بلغ  ارتفاعفي  متوسط علىا تميز الصنف بتحقيق 
حبة  500 ووزن  ،1-عرنوص .حبة6 56و 605وعدد الحبوب بالعرنوص بلغ  غم،4581و 1306للنبات بلغ 

الحاصل الكلي الذي تميز به  هذا نعكس إيجابًا على اولكال الموسمين بالتتابع. مما  غم 195.7و 134.21بلغ 
ن إمما يعطي مؤشرًا واضحًا على  للموسمين بالتتابع، 1-طن هـ 4.37و  4.08بلغعلى ا الصنف وحقق متوسطًا 

                                                 

 لباحث الثانيلمستل من رسالة الماجستير  البحث. 
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هذا الصنف يتميز بقدرتُه على تحمل منافسة األدغال المرافقة له بدرجة كبيرة مقارنًة بأقل متوسط سجله صنف 
واضحة ألصناف  استجابةأظهرت معاملة العزق اليدوي )بدون أدغال(  ذلكك المها ألغلب الصفات المدروسة.

من معامالت مكافحة األدغال األخرى مقارنًة بالمعاملة المدغلة في تسجيل أعلى  أكثرالذرة الصفراء 
نستنتج من الدراسة  المتوسطات في أغلب الصفات المدروسة. تليها معاملة رش المبيد بالتركيز الموصى به .

 إحدىصفات النمو الخضري والحاصل ومكوناتُه قد يكون  بعضحالية أن تباين أصناف الذرة الصفراء في ال
 المعايير المهمة في تحديد تباين هذه  األصناف في قابليتها التنافسية لنباتات األدغال المرافقة لها.

Response of many maize cultivars to weed control treatments 

AbduL- Lateef M. A. Al –Kaisy             Saif N. N. AL –Heety 
Coll. of Agri.-Univ. of Anbar 

Abstract 

 

A field experiment was carried out in fields of Field Crops Department- 

Agriculture College/ University of Anbar (Abu-Gharaib) and spring seasons of 2016 

in order to know the effect weed control treatments in some growth, yield and its 

components and protein percentage of some maize genotypes (Sarah, Maha and 

Baghdad 3). The experiment was conducted as split plot arrangement in RCBD with 

three replications of each treatment. The study included four treatments: weed 

treatments W1, no weed treatment W0, spraying Guradian herbecide with required 

recommend concentration C2, and a half required recommended concentration of 

herbicide C1 and these treatments occupied the main plots while the genotypes 

represent the sub plots (Sarah, Maha and Baghdad 3). 

Results showed that there is a clear effects of different weed control 

treatments in most studied traits under the study. The treatment of full concentration 

of recommended herbicide achieved lowest of weed density at harvest 4.67 and 5.44 

plant m-2 in comparison with the control (weed treatment) which achieved highest 

mean of weed density 32.11 and 28.33 plant m-2 for both seasons respectively; 

therefore the full concentration recommended herbicide treatment achieved the best 

weed control at harvest, 87.1 and 82.7% for both seasons respectively. This has led 

to reduction in weed dry matter and increase in inhibition in it and that has which 

reflected positively in improvement of growth traits and yield and its components. 

As for genotypes, Sarah genotype was superior in showing its ability in reduction of 

weed density and their dry matter and increase in control of weeds and increase in 

most growth traits and yield and its components in a best degree in comparison with 

other genotypes under study. Sarah genotype was superior in achieving highest 

average of plant height 167.3 and 169.7 cm, plant dry matter 1306 and 1458 g, 

number of grain in ear 605 and 673 grain ear-1, weight of 500 grain 134.21 and 

195.7 gm in turn all has been reflected to total yield in this genotype that gave 

highest average of total yield 4.08 and 4.37 ton ha-1.  
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This is an indicator that this genotype is a very good accompanied weed 

competitor in comparison with Maha that gave the lowest average of most of studied 

traits. The treatment of hand weed control (no weed) showed the clear response of 

maize genotypes more than other weed control treatments and followed by treatment 

of herbicide at recommended rate. It can be concluded from the current study that 

the variance between maize genotypes in most growth traits and yield and its 

components and protein percentage can be an important parameter in the 

determination of the variance between these genotypes and their ability in the 

competition with accompanied weed. 

 الـمـقـدمـة

في العالم، إذ  االقتصادية الحبوب محاصيل أهم ىحدإ .Zea mays Lُيعْد محصول الذرة الصفراء 
 9ــــلم، إذ تحتوي حبوبُه على نسبة ال بأس بها من البروتين تقدر بُيعْد من مصادر الغذاء في معظم أنحاء العا

 % 4ـــونسبة من الزيت تقدر ب % 70ــــتقدر نسبتها ب الكربوهيدراتعلى نسبة عالية من  احتوائهافضاًل عن  %
في صناعة العليقة المركزة للدواجن  استعمالهامتعددة منها  استخدامات(، كما وأن لمحصول الذرة الصفراء 19)

 أوراقه تستخدم ، كمالإلنسانالنشأ والزيت من حبوبها والتي تستخدم كغذاء  استخراجوالمواشي، فضاًل عن 
المتعددة في كثير من الصناعات الغذائية  الستخداماتهونظرًا  (.12في صناعة الورق ) وسيقانه  وكوالحه  

 استخدامهفضاًل عن  األصباغ،علفيًا وصناعيًا في أنتاج  ل  كمحصو  دامهواستخالبشري  باالستهالكالخاصة 
َي بملك المحاصيل )و كوقود حيوي بدياًل عن وقود السيارات التقليدي   (.20ُسم 

تليها الصين ُثم  تحتل الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى في إنتاجها لهذا المحصول حالياً 
وبالرغم من أهمية  المحصول،الموطن األصلي لهذا  هي ط أمريكا والمكسيكويعتقد أن منطقة وسالهند، 

فقد بلغت المساحة  العالمي، باإلنتاجمقارنًة  متدنيًا،في العراق ال زالت  إنتاجيتهإال أن معدل  المحصول،
ا في (. أم15) مليون طن 880 أنتجت حاصال مقداره مليون هكتار 175من  2013عالميًا لعام  لهُ  المزروعة

 (.6)1-هـ طن 2.280هكتار بإنتاجية قدرها  452.300 بحدود 2010 العراق فقد بلغت المساحة المزروعة لعام
كالظروف  إنتاجيتُه،ومنُذ أن أدخل المحصول إلى العراق فقد واجهت زراعته العديد من المشاكل التي حددت 

جراء العمليات الزراعية كعمليات خدمة التربة. وبالرغم من التطور الكبير في إنتاج ا  البيئية المناسبة له و 
 اإلنتاجيةاألصناف سواء كانت تلك األصناف مستنبطة أو مدخلة إلى العراق حديثًا التي تتميز بقدراتها 

نتيجة لعدة  ة المحصولونوعي إنتاجيةومالئمتها للظروف البيئية العراقية المختلفة الزال العراق يعاني من تردي 
 عوامل ومنها مكافحة األدغال المرافقة لُه. 

دراسة القابلية التنافسية لألصناف الداخلة في هذه الدراسة لألدغال النامية  لذا تهدف هذه الدراسة إلى
تحديد أفضل تداخل ، و تحديد أفضل معاملة لمكافحة األدغال التي تعطي أكثر حاصل وأفضل نوعية، و معها
 عاملي الدراسة يعطي حاصاًل أعلى وأفضل نوعية.بين 
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 المواد وطرائق العـمـل

في حقل التجارب التابع لقسم  2016نفذت تجربة حقلية خالل الموسمين الربيعي والخريفي لعام 
طينية  همزيج ذات نسجة في تربةأبي غريب( -)الموقع البديلاألنبار  جامعة- الزراعة كلية-المحاصيل الحقلية 

معامالت مكافحة األدغال في  تأثيرمعرفة  بهدف 1جدول غرينية مبينة خصائصها الفيزيائية والكيميائية في 
ستخدم تصميم ا (.3بغداد  المها، سارة،بعض صفات النمو والحاصل ومكوناتُه لبعض أصناف الذرة الصفراء )

تضمنت  مكررات،( وبثالثة Split Plotة )بترتيب األلواح المنشق .R.C.B.Dالقطاعات العشوائية الكاملة 
، ومعاملة غياب 1W Weedy: المعاملة المدغلة األلواح الرئيسة أربع مستويات من معامالت مكافحة األدغال

من  1-لتر 840غم EC وبالتركيز الموصى به   Guradian، ومعاملة رش مبيد 0W Weed freeاألدغال 
 3سم 1000، ومعاملة رش المبيد بنصف التركيز 2C 1-هـ3سم 2000المادة التجارية الموصى بها بمعدل الرش 

تم أجراء  (.3المها وبغداد ، أما المعامالت الثانوية فقد تضمنت أصناف الذرة الصفراء )سارة (.1C 1-هـ
ثم  القالب،بواسطة المحراث المطرحي  إذ تمت حراثة األرض حراثة متعامدة التربة،العمليات الخاصة بخدمة 

ثم قسمت إلى وحدات تجريبية بأبعاد التسوية،  بآلة تسويتها وتمتم تنعيمها بواسطة األمشاط القرصية المرنة 
  .2م 3×3

وبين  سم 30 وأخرى  هسم وبين جور  60 خطوط والمسافة بين خط وآخر5  تجريبية  وحدة كل تضمنت
سم. تم زراعة حبوب الذرة الصفراء بعد  50سم وكانت المسافة بين مكرر وآخر  50كل وحدة تجريبية وأخرى 

، 2016/7/2)فقد زرعت بتأريخ  الخريفية، العروة ماأ، 2016/4/3بتأريخ  األولى للعروة الربيعية الريةأجراء 
جراء إ وتم 10سم وتم تغطية البذور بطبقة مناسبة من التربة  2وبعمق  الجورةحبة في  2-3حيث تم وضع 

 الجورةول ورقتين على النبات إلى نبات واحد في أعملية الخف بعد بزوغ النباتات ونموها واكتمال ظهور 
ُأضيف السماد النتروجيني على شكل يوريا  .(1-نبات هــ 55.5555) للحصول على الكثافة النباتية المطلوبة

(% 46 N )كغم  300وبمعدل N دفعات األولى عند الزراعة والثانية عند وصول النبات إلى  بثالث1-هـ
و  NPK (%18 Nالسماد المركب على شكل  وأضيف، )9) والثالثة في مرحلة بداية التزهير سم 30رتفاعا

%18 P عند الزراعة1-هـ كغم 400( دفعة واحدة بمعدل. 

( وقائيًا برش النباتات L. Sesamia creticaجراء عملية المكافحة لحشرة حفار ساق الذرة )إتم 
 يوماً  20مادة فعالة( بدفعتين األولى بعد  60%)1-هـ لتر 6حتى البلل التام وبمقدار مستحلببمبيد الديازينون ال

تمت عملية الحصاد  (.1) يومًا من الدفعة األولى وللموسمين الربيعي والخريفي 15واألخرى بعد  من اإلنبات
األوراق والسيقان وتصلب وجفاف الحبوب وظهور الندبة السوداء التي  كاصفرار عند ظهور عالمات النضج

جراء إصناف المحصول فقد تم أالمواد الغذائية إليها لكل صنف من  انتقالملئ الحبة وتوقف  اكتمالتدل على 
يد وتم رش المب .25\ 11\2016وللعروة الخريفية بتأريخ  ،25\7\2016عملية الحصاد للعروة الربيعية بتأريخ 
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بعد الزراعة وقبل بزوغ البادرات، أما معاملة العزق اليدوي فقد تم إجراءها على طول موسم النمو كلما دعت 
 الحاجة وعند ظهور األدغال.

 2016الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة وللموسمين الربيعي والخريفي لعام  1 جدول

 الوحدة الصفة
 القيمة

 الوحدة الصفة
 القيمة

الموسم 
 الربيعي

الموسم 
 الخريفي

الموسم 
 الربيعي

الموسم 
 الخريفي

ــ درجة تفاعل التربة  ــــــــــــــــ نسجة التربة 7.5 7.6 ــــــــــــــــــــ  طينية غرينية مزيجة ــــ

التوصيل 
 الكهربائي

 البوتاسيوم الجاهز  2.80 3.3 1-م ديسي سيمنز للتربة
 تربة1-كغمملغم 

353 320 

 12.48 10.82    لجاهزا الفسفور 2.4 مياه السقي
 30.05 28  النتروجين الجاهز 1.10 1.48 تربة 1-غم كغم المادة العضوية %

 
 مفصوالت
 التربة

 الطين
 تربة 1-غم كغم

السعة التبادلية  335 330
  لأليونات

 سنتي مول شحنة
 560 563 الغرين 23.5 21.4 تربة1-كغم

     105 107 الرمل 

 أبي غريب.-البحوث الزراعية تم تحليل عينات التربة في مختبر دائرة *

درست أنواع األدغال ودرجة كثافتها إذ تم تشخيص أنواع األدغال ودرجة كثافتها خالل موسمي النمو 
( باستعمال طريقة المربعات ولمساحة متر مربع واحد من كل وحدة تجريبية، قدرت كثافة 3و 2)الجدولين 

(. أما 1األدغال والنسبة المئوية للمكافحة بحساب كثافة األدغال عند الحصاد وبنفس الطريقة أعاله )الفقرة 
  وفق المعادلة التالية: (2)بالنسبة للمكافحة فقد حسبت من 

 عدد األدغال في المعامالت األخرى  – ةاألدغال في المعاملة المدغل عدد                              
  100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية للمكافحة )%( = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدغلةعدد األدغال في المعاملة                                                   

من كل وحدة تجريبية عند  2م1على أساس الوزن الجاف لألدغال ولمساحة  حسبت نسبة التثبيط
  :(2)الحصاد وفق المعادلة التالية 

Inh= 100-(A/B)*100 

الوزن الجاف لألدغال في  B ، والوزن الجاف لألدغال في معامالت المكافحةA ، ونسبة التثبيط Inhإذ أن 
 المعاملة المدغلة.

الثالثة الوسطية  أخذ خمسة نباتات بصورة عشوائية من الخطوطبصفات النمو الخضري كما قدرت 
)سم( من قاعدة النبات عند مستوى  النباتات ارتفاعتم قياس وقد المحروسة لكل وحدة تجريبية عند الحصاد 

 كمعدل )غم( لوزن الجافحسب ا بينما سطح التربة وحتى قاعدة ورقة العلم )العقدة السفلى للنورة الذكرية(.
وجففت طبيعيًا مع  ،وقطعت النباتات عند مستوى سطح التربة حيث للنباتات الخمسة المأخوذة عند الحصاد

م( ◦ 70أما الموسم الخريفي تم تجفيفها بالفرن الكهربائي في درجة حرارة ) ،التقليب المستمر في الموسم الربيعي
 ولكال الموسمين.لكتروني اإلوزنت بالميزان  الوزن ثم لحين ثبوت
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عدد ل كمعدل (1-عرنوص عدد الحبوب بالعرنوص )حبة. حسب، إذ حاصل حبوب الذرة ومكوناتهقدر 
، كما اخذ المحصودة من كل وحدة تجريبية وللعرانيص المأخوذة من النباتات الخمسة الحبوب في العرنوص

من كل عينة مأخوذة لخمسة نباتات  حبة يدويًا بصورة عشوائية 500 حساب( بحبة )غم 500معدل وزن 
الحساس وتم تعديل الوزن على أساس رطوبة  اإللكترونيوزنها بالميزان  محصودة من كل وحدة تجريبية وتم

 (:4وحسب المعادلة اآلتية) 15.5%

 الوزن األصلي×84.5) \(الرطوبة األصلية -100)) =%15.5)غم( برطوبة  حبة 500 وزن 

( من خالل حصاد نباتات الخطوط 1-هكتار الكلي في وحدة المساحة )طنتم حساب حاصل الحبوب 
الثالثة الوسطية وأضيف لها حاصل الخمسة نباتات من كل وحدة تجريبية وتم تفريط عرانيصها ثم حولت على 

جرى تحليل البيانات المدروسة بعد جمع وتبويب الصفات المدروسة كافة إ (.1-هـ أساس وحدة المساحة )طن
 وباستعمالبترتيب األلواح المنشقة  RCBDبحسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  إحصائياً تحلياًل  وحللت

( للتمييز L.S.Dاإللكترونية وتم استخدام أقل فرق معنوي )الموجود في الحاسبة  Genstatاإلحصائي البرنامج 
 (.8) 0.05بين المتوسطات المختلفة إحصائيا عند مستوى احتمالية 

 2016في موقع التجربة للموسم الربيعي  ودرجة كثافتها أنواع األدغال المنتشرة 2ل جدو

 نوعه العائلة العلمي االسم نكليزي اإلاالسم  الشائع االسم ت
دورة 
 الحياة

درجة 
 الكثافة

 Lambs الرغيلة 1

auartey 
Chenopodium  album L. Chenopodiaceae قليل جداً  حولي عريضة األوراق 

 قليل جداً  حولي عريضة األوراق Wild beet Beta  vulgaris L. Chenopodiaceae السليجة 2
 قليل جداً  معمر رفيعة األوراق Common Reed Phragmites  australis L. Poaceae القصب البري  3

 قليل جداً  معمر رفيعة األوراق Nut grass Cyperus rotaundus L. Cyperaceae السعد 4

 قليل جداً  معمر رفيعة األوراق Johnson grass Sorghum  halepense L. Poaceae السفرندة )حليان( 5

 قليل حولي عريضة األوراق Common sowthistle Sonchus oleraceus L. Compositae أم الحليب 6

 قليل حولي األوراقعريضة  Rough  pigeed Amaranthus  retroflexus L. Amaranthaceae عرف الديك 7
 متوسط حولي عريضة األوراق Prickly  lettuce Lactuca  scariola L. Campositae الخس البري  8

 كثيف حولي عريضة األوراق Field   bind weed Convolvulus  arvensis L. Convolvulaceae المديد 9

 كثيف معمر عريضة األوراق Priekly alhagi Alhagi  maurorum L. Papilionaceae العاكول 10

 كثيف جداً  حولي عريضة األوراق Purslane Portulaca  oleracea L. Portulaceae البربين 11

الكسوب  12
 األصفر

Wild  

safflawer 

Carthamus  

oxyacanthus L. Compositae كثيف جداً  حولي عريضة األوراق 

( الموجودة في المعاملة %39-20قليل من ) ،الموجودة في المعاملة المدغلة )المقارنة( ( األدغال%19-قليل جدًا من )صفر *
( الموجودة في %79-60كثيف من )، ( الموجودة في المعاملة المدغلة )المقارنة(%59-40متوسط من ) ،المدغلة )المقارنة(

 المعاملة المدغلة )المقارنة(.( الموجودة في %100-80كثيف جدًا من ) ،المعاملة المدغلة )المقارنة(
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 2016في موقع التجربة للموسم الخريفي  ودرجة كثافتها أنواع األدغال المنتشرة 3ل جدو
دورة  نوعه العائلة العلمي االسم االسم اإلنكليزي  الشائع االسم ت

 الحياة
درجة 
 الكثافة

 قليل جداً  حولي عريضة األوراق Common sowthistle Sonchus oleraceus L. Compositae أم الحليب 1

 قليل جداً  معمر رفيعة األوراق Johnson grass Sorghum  halepense L. Poaceae السفرندة )حليان( 2

 قليل حولي عريضة األوراق Dwarf mallow Malva  parviflora L. Malvaceae الخباز 3

 قليل معمر رفيعة األوراق Nut grass Cyperus  rotaundus L. Cyperaceae السعد 4

 قليل معمر رفيعة األوراق Common Reed Phragmites  australis L. Poaceae القصب البري  5

 متوسط حولي عريضة األوراق Milk thisth Silybum marianum L. Compositae الكلغان 6
 متوسط معمر عريضة األوراق Priekly alhagi Alhagi  maurorum medic L. Papilionaceae العاكول 7
 متوسط حولي عريضة األوراق Wild beet Beta  vulgaris L. Chenopodiaceae السليجة 8
 كثيف جداً  حولي عريضة األوراق Field  bind weed Convolvulus  arvensis L. Convolvulaceae المديد 9

 كثيف جداً  معمر رفيعة األوراق Cogon  grass Imperata  cylindrica L. Poaceae الحلفا 110

 ةالنتائج والمناقش

 كثافة ونسبة المكافحة ونسبة التثبيط لنباتات األدغال في األدغال المختلفة تأثير معامالت

وجود تأثيرات معنوية لمعامالت المكافحة واألصناف والتداخل بينهما في  إلى 4 الجدولتشير نتائج 
 28.33و 32.11المعاملة المدغلة أعلى متوسط لكثافة األدغال بلغ فقد سجلت  هذه الصفة ولكال الموسمين.

 بالتركيز الموصى به  أقل متوسط لنفس الصفة بلغ Guradianفي حين سجلت معاملة رش مبيد  ،2نبات م

بنصف  Guradianولم تختلف معنويًا مع معاملة رش مبيد  بالتتابع،ولكال الموسمين  2م نبات 5.44و  4.67
بالدرجة الرئيسة Guradian مبيدفعالية رش  استمرارالتركيز الموصى به ولكال الموسمين. ويرجع السبب إلى 

مما أدى إلى موت أغلب نباتات األدغال وخفض كثافتها. وتتفق  لألدغال،على العمليات الحيوية  أثرتالتي 
 إلى خفض معنوي لكثافة األدغال.( الذين أشاروا إلى أن رش المبيدات تؤدي (13هذه النتيجة مع 

وجود تأثيرات معنوية  النتائج إلىأشارت فقد  الصفة،أما بالنسبة لتأثير أصناف الذرة الصفراء في هذه 
أعلى متوسط  3فقد سجل الصنف بغداد  بين األصناف وفي كال الموسمين على كثافة األدغال عند الحصاد.

 في حين سجل الصنف سارة أقل متوسط لنفس الصفة بلغ ،2نبات م 12.75و  13.75بلغلكثافة األدغال 
نتيجة لتباين أصناف الذرة  االختالفولكال الموسمين بالتتابع. ويرجع السبب في هذا  2نبات م 9.25و 9.58

فضاًل عن التباين في العوامل الفسلجية والوراثية لألصناف.  النبات، كارتفاع الصفراء في صفاتها المورفولوجية
القابلية التنافسية ألصناف الذرة الصفراء  اختالفإلى  أكدوا( الذين 7)ذه النتيجة مع ما توصل إليه  وتتفق ه

َأَثر التداخل بين معامالت المكافحة واألصناف معنويًا في هذه الصفة ولكال و  لألدغال المتواجدة معها.
أعلى متوسط  3ففي الموسم الربيعي فقد سجلت المعاملة المدغلة عند تداخلها مع الصنف بغداد  الموسمين،
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 Guradianبينما سجلت معاملة رش مبيد  ،2نبات م 36.33و 42.00لكثافة األدغال عند الحصاد بلغ 
ولكال  2ات منب 4.67و 4.33 قل متوسط لنفس الصفة بلغابالتركيز الموصى به  عند تداخلها مع صنف المها 

 الموسمين بالتتابع.

إلى  نفسه أما بالنسبة لتأثير معامالت مكافحة األدغال في نسبة المكافحة، فقد بينت نتائج الجدول
لمعامالت مكافحة نباتات األدغال واألصناف لموسمي الدراسة والتداخل بينهما وللموسم  وجود تأثيرات معنوية

لنسبة المكافحة  بالتركيز الموصى به  أعلى متوسط Guradianد معاملة رش مبي فقد أعطت الربيعي فقط.
لنسبة  بنصف التركيز والتي أعطت متوسطاً  Guradianتليها معاملة رش مبيد  ،%82.7و 87.1لألدغال بلغ 
ويؤكد ذلك  بالمقارنة مع المعاملة المدغلة )المقارنة(. بالتتابع،ولكال الموسمين  %78.2و 79.9 المكافحة بلغ

كثافة  انخفاضوبالتالي  من بداية الرش إلى هذه الفترة، فعالية المبيد في تأثيرها على نباتات األدغال راراستم
 ذلك على زيادة النسبة المئوية لمكافحة األدغال. وتتفق هذه النتيجة مع انعكسمما  المدة،األدغال خالل هذه 

 نسبة المكافحة لألدغال. المبيدات يؤدي إلى زيادة استخدام( اللذان أكدا على أن 21)

فكان معنويًا في  الحصاد،أصناف الذرة الصفراء على النسبة المئوية للمكافحة عند  أما بالنسبة لتأثير
أعلى متوسط لنسبة المكافحة  3ففي الموسم الربيعي أعطى الصنف بغداد  الموسمين،ولكال  هذه الصفة

 ،%69.3 المكافحة بلغ صفةسارة أعلى متوسط ل الصنف أما في الموسم الخريفي فقد أعطى .% 70.3بلغ
 اختالفوقد يرجع السبب إلى  .ولكال الموسمين % 61.0صنف المها أقل متوسط لنفس الصفة بلغ بينما أعطى

في النسبة المئوية لمكافحة  اختالفذلك على  انعكسمما  األدغال،األصناف فيما بينها في تأثيرها على كثافة 
( الذين أكدوا على أن أصناف الذرة الصفراء تختلف في 7)لنتيجة مع ما أشار إليه  األدغال. وتتفق هذه ا

 قابليتها التنافسية لنباتات األدغال المرافقة لها.

إلى وجود تأثيرات معنوية للتداخل بين معامالت مكافحة األدغال المختلفة  كما تشير النتائجو 
 Guradianفقد أعطت معاملة رش مبيد  فقط،الربيعي وللموسم  واألصناف في نسبة المكافحة عند الحصاد

لنسبة  على متوسطا  3والصنف بغداد والصنف بغداد  بالتركيز الموصى به  عند تداخلها مع الصنف سارة
بنصف التركيز عند  Guradianبينما أعطت معاملة رش مبيد  ،لكليهما % 92.8المكافحة لنباتات األدغال بلغ
األصناف  استجابةوقد يرجع السبب إلى تباين  .% 68.4ل نسبة مكافحة بلغقاتداخلها مع صنف المها 

تحقيق نسبة مكافحة لألدغال مع كل صنف من هذه  اختالفنعكس ذلك في امما  األدغال،لمعامالت مكافحة 
فقد بينت النتائج عدم وجود فروقات معنوية للتأثير في هذه الصفة بالرغم  األصناف. أما في الموسم الخريفي

 عدديًا. اختالفهامن 

على الوزن الجاف لنباتات األدغال في المعاملة المدغلة  فهي تعتمد النسبة المئوية للتثبيطوأما من 
إلى وجود  (5) جدولالائج نت )معاملة المقارنة( والوزن الجاف لنباتات األدغال في المعامالت األخرى. تشير
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لمعامالت مكافحة األدغال واألصناف ولكال الموسمين ولتداخل العاملين في الموسم الربيعي  تأثيرات معنوية
بالتركيز الموصى به  أعلى متوسط للنسبة  Guradianمعاملة رش مبيد  أعطت دفق .الصفةفقط في هذه 

بنصف التركيز والتي  Guradianها معاملة رش مبيد تلي ،%85.9و  88.56 المئوية لتثبيط األدغال بلغ
مقارنًة مع المعاملة المدغلة  بالتتابع،ولكال الموسمين  % 79.00و  80.78لنسبة التثبيط بلغ أعطت متوسطاً 

مما  العالية،في معاملة المكافحة إلى فعالية المبيد  )المقارنة(. وقد يرجع السبب في قلة النسبة المئوية للتثبيط
نسبة التثبيط لنباتات لألدغال مقارنًة بالمعاملة  زيادة وبالتالي لألدغال،الوزن الجاف  خفضتأثيرُه في أدى 

( الذي أكد على أن قلة النسبة المئوية لتثبيط األدغال في المعامالت 3المدغلة. وتتفق هذه النتيجة مع )
  المكافحة.

( والنسبة 2م نباتمتوسط الكثافة ) والتداخل بينهما فيتأثير معامالت مكافحة األدغال واألصناف  4جدول 
 ئوية لمكافحة نباتات األدغال )%(الم

 2016الموسم الخريفي  2016الموسم الربيعي 

معامالت مكافحة 
 األدغال

متوسط  األصناف
 المكافحة

متوسط  األصناف
 3بغداد  المها سارة 3بغداد  المها سارة المكافحة

 1W 27.00المدغلة 

0.00 

27.33 

0.00 

42.00 

0.00 

32.11 

0.00 

21.33 

0.00 

7.33 

0.00 

36.33 

0.00 

28.33 

0.00 

 0W 0.00غياب األدغال 

100.00 

0.00 
100.00 

0.00 

100.00 

0.00 
100.00 

0.00 

100.00 

0.00 

100.00 

0.00 

100.00 

0.00 

100.00 

رش المبيد بالتركيز 
 2Cالموصى به  

4.67 

92.8 

4.33 

75.6 

5.00 

92.8 

4.67 

87.1 

6.33 

90.3 

4.67 

74.9 

5.33 

82.9 

5.44 

82.7 

رش المبيد بنصف 
 1Cالتركيز 

6.67 

82.8 
7.67 

68.4 

8.00 

88.6 

7.44 

79.9 

9.33 

87.00 
8.67 

69.1 

9.33 

78.4 

9.11 

78.2 

L.S.D (0.05) 5.98 
10.34 

1.15 

6.78 

3.76 
N.S 

2.98 

4.91 

 9.58 متوسط األصناف

68.9 

9.83 

61.0 

13.75 

70.3 
 
 

9.25 

69.3 

10.17 

61.0 
12.75 

65.3 

 

L.S.D (0.05) 3.63 
5.38 

1.70 

5.59 

 السطر الثاني يمثل متوسطات النسبة المئوية لمكافحة األدغال. السطر األول يمثل متوسطات كثافة األدغال، *

كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لألصناف في النسبة المئوية للتثبيط ولكال الموسمين ففي 
فقد  أما في الموسم الخريفي .% 71.25أعلى متوسط لنسبة التثبيط بلغ 3الموسم الربيعي أعطى الصنف بغداد 

في حين سجل صنف المها متوسطًا أقل  ،%70.57أعطى الصنف سارة أعلى متوسط لنسبة التثبيط بلغ 
وسارة  3. أن تفوق الصنفان بغداد للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع 62.00% و 64.83 وللصفة نفسها بلغ

وذلك من خالل قابليتهما  المها،في نسبة التثبيط يؤشر على قابليتهما العالية لمنافسة األدغال قياسًا بصنف 
إلى أن  (16) ذكر في الحصول على النتروجين والماء وعملية التمثيل الضوئي فقد على التظليل أو كفاءتهما

ذلك  وانعكاسميكانيكية المنافسة لألدغال قد تعود إلى قابلية الصنف في الحصول على المواد الغذائية والماء 
  قابليتهما على المنافسة. وازديادعلى نموهما 
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وية للتداخل بين معامالت مكافحة األدغال المختلفة إلى وجود تأثيرات معن كما تشير النتائج
 بالتركيز Guradianفقد أعطت معاملة رش مبيد  فقط،النسبة المئوية للتثبيط وللموسم الربيعي  األصناف فيو 

بينما أعطت معاملة  ،% 95.67بلغ  متوسطًا اعلى لهذه الصفة 3الموصى به عند تداخلها مع الصنف بغداد 
 .% 73.00قل لنفس الصفة بلغ ابنصف التركيز عند تداخلها مع صنف المها متوسطًا  Guradianرش مبيد 

ثبيط في الوزن تأثير معامالت مكافحة األدغال واألصناف والتداخل بينهما في النسبة المئوية للت 5جدول 
 الجاف لألدغال )%(

 2016الموسم الخريفي  2016الموسم الربيعي 

 معامالت مكافحة األدغال
متوسط  األصناف

 المكافحة
متوسط  األصناف

 3بغداد  المها سارة 3بغداد  المها سارة المكافحة

 1W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00المدغلة 

 0W 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00غياب األدغال 

 2C 83.67 86.33 95.67 88.56 95.00 75.00 87.7 85.9رش المبيد بالتركيز الموصى به  
 1C 80.00 73.00 89.33 80.78 87.3 73.00 76.7 79.00 رش المبيد بنصف التركيز

L.S.D (0.05) 13.23 12.84 N.S 4.28 

  66.1 62.00 70.57  71.25 64.83 65.92 متوسط األصناف
L.S.D (0.05) 3.40 6.31 

 المختلفة في بعض صفات النمو الخضري لمحصول الذرة الصفراءتأثير المعامالت األدغال 

األصناف ا وأستخدام إلى وجود تأثير معنوي لمعامالت مكافحة األدغال  6جدولالتشير نتائج 
النبات ولكال الموسمين. فقد أعطت معاملة غياب األدغال أعلى متوسط لصفة  ارتفاع والتداخل بينهما في

  145.9بلغ ألرتفاعفي حين أعطت المعاملة المدغلة أقل متوسط ل ،سم 180.8و  174.7 النبات بلغ الرتفاع
ويرجع السبب إلى قلة الكثافة العددية لنباتات األدغال في المعامالت  ولكال الموسمين بالتتابع. سم 136.8و 

لمتواجدة مع مما قلل من منافستها لنباتات المحصول بسبب فعالية المبيد في مكافحة األدغال ا ،المكافحة
النبات في تلك المعامالت. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه   ارتفاعنعكس ذلك على زيادة او  ،المحصول

 ارتفاعإلى زيادة  ( الذي أكد على أن غياب منافسة األدغال بالمعامالت المكافحة لنباتات المحصول أدى3)
  النبات لمحصول الذرة الصفراء.

 169.7و167.3 النبات بلغ  الرتفاععطى أعلى متوسط ا ف سارة تفوق معنويًا و بينت النتائج أن الصن
سم ولكال الموسمين  158.9و 155.9رتفاع النبات بلغ مقارنًة بصنف المها الذي أعطى أقل متوسط ال ،سم

فضاًل عن طول موسم النمو وتأخر مرحلتي  ،بالتتابع. وقد يعود السبب إلى تباين األصناف في تركيبها الوراثي
التزهير الذكري واألنثوي وذلك الن محصول الذرة الصفراء من محاصيل محدودة النمو أي يتوقف النمو عند 

النبات لبعض  ارتفاعوينعكس ذلك على زيادة  ،الخاليا انقسام واستطالةمما يؤدي إلى زيادة  ،التزهير اكتمال
مما ينعكس  ،تتباين في تركيبها الوراثي ( الذي أكد إلى أن األصناف13)يجة مع األصناف. وتتفق هذه النت

النبات  ارتفاعكما َأَثر التداخل بين معامالت المكافحة واألصناف معنويًا في صفة  النبات. ارتفاعذلك على 
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 ألرتفاع متوسط سارة أعلى مع الصنف ولموسمي الدراسة. فقد أعطت معاملة غياب األدغال عند تداخلها
المعاملة المدغلة عند تداخلها مع الصنف نفسُه متوسطًا  في حين أعطت ،سم 190.6و 188.9  النبات بلغ

 .وللموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع سم 128.3و 136.1 أقل لهذه الصفة بلغ 

نفسُه جدول الفقد أشارت نتائج أما من ناحية تأثير معامالت المكافحة في صفة الوزن الجاف للنبات، 
لمعامالت مكافحة األدغال ولكال الموسمين واألصناف للموسم الربيعي فقط والتداخل  إلى وجود تأثير معنوي 

للموسم الخريفي فقط في متوسط الوزن الجاف للنبات، إذ حققت معاملة غياب األدغال أعلى متوسط للوزن 
لتتابع، ولم تختلف معنويًا عن معاملتي رش ولكال الموسمين با 1-نبات غم 1582و 1415الجاف للنبات بلغ 

بالمعاملة  ، مقارنةً غير أن جميع هذه المعامالت أختلفت معنوياً  المبيد بالتركيز الموصى به  وبنصف التركيز
ن إولكال الموسمين بالتتابع.  1-نبات غم 1223و 960 أقل متوسط للوزن الجاف بلغ سجلتالمدغلة والتي 

معاملة العزق اليدوي أو قلتها في معاملتي رش المبيد بالتركيز الموصى به وبنصف  غياب نباتات األدغال في
 االستفادةمما ساعد نباتات المحصول على  ،منافسة نباتات األدغال لنباتات المحصول انعدامالتركيز أدى إلى 

 النبات كارتفاعضري نعكس إيجابًا على صفات النمو الخامن متطلبات النمو الضرورية والمهمة للنبات، وبذلك 
( إلى أن 18)وبالتالي زيادة الوزن الجاف للنبات. وهذا يتفق مع ما أشار إليه  وغيرها من صفات النمو،

وزن المادة الجافة في المعاملة المدغلة يعود إلى قلة الضوء وقلة نقل المغذيات، مما أدى إلى قلة  انخفاض
 وزن المادة الجافة الكلية للنبات. فاضانخنواتج التمثيل الضوئي التي تكون سببًا في 

تأثير معامالت مكافحة األدغال واألصناف والتداخل بينهما في متوسط االرتفاع )سم( والوزن الجاف  6 جدول
 (1-للنبات )غم نبات

 2016الموسم الخريفي  2016الموسم الربيعي 

 معامالت مكافحة األدغال
متوسط  األصناف

 المكافحة
متوسط  األصناف

 3بغداد  المها سارة 3بغداد  المها سارة المكافحة

 1Wالمدغلة 
136.1 

933 

144.2 

952 
157.4 

995 

145.9 

960 

128.3 

1243 

149.5 

1250 

132.6 

1175 

136.8 

1223 

 0Wغياب األدغال 
188.9 

1458 

168.5 

1460 

166.6 

1327 

174.7 

1415 

190.6 

1463 

165.7 

1450 

186.2 

1832 

180.8 

1582 

رش المبيد بالتركيز الموصى به  
2C 

185.6 

1380 

166.7 

1195 

167.6 

1367 

173.3 

1314 

188.1 

1512 

155.9 

1383 

156.1 

1402 

166.7 

1432 

 1Cرش المبيد بنصف التركيز 
158.8 

1453 

144.1 

1060 

155.7 

1129 

152.9 

1214 

171.6 

1615 

164.4 

1513 

162.1 

1352 

166.0 
1493 

L.S.D (0.05) 
14.84 
N.S 

10.24 

263.0 

15.11 

290.3 
9.93 

234.1 

 167.3 متوسط األصناف

1306 

155.9 

1167 

161.8 

1204 
 
 

169.7 

1458 

158.9 

1399 

159.2 

1440 
 

L.S.D (0.05) 
7.52 

111.4 
7.85 
N.S 

 النبات للمحصول، السطر الثاني يمثل متوسطات الوزن الجاف للمحصول. ارتفاعالسطر األول يمثل متوسطات * 

 النتائج إلى وجود تأثيرات معنوية فقد تشير ،أما بالنسبة لتأثير أصناف الذرة الصفراء في هذه الصفة
فقد حقق الصنف سارة أعلى متوسط للوزن الجاف  لألصناف وللموسم الربيعي فقط في الوزن الجاف للنبات.
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قد يعزى السبب إلى غم. و  1167في حين حقق صنف المها أقل متوسط لهذه الصفة بلغ  ،غم  1306بلغ
أو قد يكون السبب تفوق  ،والفسلجية والوراثية تباين أصناف الذرة الصفراء فيما بينها في الصفات المورفولوجية

النبات والتي تعد من الصفات المهمة التي تنعكس إيجابًا  كارتفاعالصنف في واحدة في صفات النمو الخضري 
أصناف الذرة الصفراء في  اختالف( الذي أكد على 3)النتيجة مع  . وتتفق(5في زيادة الوزن الجاف للنبات )

 الوزن الجاف لنباتات المحصول. زيادة وبالتالي ،لمعامالت المكافحة لنباتات األدغال استجابتها

عاملي الدراسة في هذه الصفة، فقد تشير النتائج إلى عدم وجود  بين لتداخلا لتأثير أما بالنسبة
ذه الصفة وللموسم الربيعي فقط. أما في الموسم الخريفي فقد أشارت النتائج إلى وجود تأثيرات معنوية في ه

. فقد حققت معاملة في الموسم الخريفي فقط تأثيرات معنوية للتداخل بين معامالت مكافحة األدغال واألصناف
غم، في حين  1832أعلى متوسط للوزن الجاف للنبات بلغ  3غياب األدغال عند تداخلها مع الصنف بغداد 

 غم. 1175المعاملة المدغلة عند تداخلها مع الصنف نفسُه أقل متوسط للصفة نفسها بلغ  سجلت

 تأثير معامالت األدغال المختلفة في صفات حاصل الحبوب ومكوناتُه لمحصول الذرة الصفراء

يتحدد العدد الكلي للحبوب في العرنوص من خالل عدد حبوب الصف وعدد الصفوف في العرنوص. 
إلى وجود تأثير معنوي لمعامالت مكافحة األدغال واألصناف والتداخل بينهما في هذه   7 جدولالنتائج  أشارت

 634.6بالعرنوص بلغ  معاملة غياب األدغال متوسطًا أعلى لعدد الحبوب أعطت فقد الصفة ولكال الموسمين.
 حبة  506.7و 439في حين أعطت المعاملة المدغلة أقل متوسط لهذه الصفة بلغ  ،1-عرنوص حبة 699.2و

ولكال الموسمين بالتتابع. وقد يعزى السبب إلى قلة منافسة نباتات األدغال لنباتات المحصول في  1-عرنوص
نعكس ذلك امما  نمو المحصول، ملة في بعض صفاتتفوق تلك المعا والذي أدى إلى معاملة العزق اليدوي،

( الذين أشاروا إلى زيادة عدد الحبوب بالعرنوص في 22)على عدد الحبوب بالعرنوص. وتتفق النتيجة مع 
أو تقليل المعامالت التي تم إجراء عملية المكافحة لها والتي أدى إلى تقليل أعداد نباتات األدغال ومنع 

  وبالتالي زيادة عدد الحبوب بالعرنوص. ،نعكس ذلك على زيادة نمو النباتاف ،منافستها للمحصول

 النتائج إلى وجود فروقات معنوية بينت فقد الصفة،أما بالنسبة لتأثير أصناف الذرة الصفراء في هذه 
على لعدد أ أعطى الصنف سارة متوسطًا  إذ ألصناف في عدد الحبوب بالعرنوص ولكال الموسمين.ا بين

بينما سجل الصنف  ،للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع1-عرنوص حبة 673.9و 605بالعرنوص بلغ الحبوب 
في حين سجل صنف المها أقل  الربيعي، في الموسم 1-عرنوص حبة 518.7 أقل متوسط للصفة بلغ  3بغداد 

أصناف الذرة . وقد يعود السبب إلى تباين في الموسم الخريفي 1-عرنوص حبة 590.9 متوسط للصفة بلغ
ي بعض صفات مكونات فضاًل عن تفوق الصنف سارة ف ،والفسلجية والوراثية الصفراء في صفاتها المورفولوجية

نعكس ذلك إلى زيادة عدد الحبوب بالعرنوص. أو ربما يكون السبب زيادة القابلية امما  ،الحاصل األخرى 
نعكس ذلك على نمو النباتات وزيادة امما  ،ألخرى غال أكثر من بقية األصناف االتنافسية للصنف لنباتات األد
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( الذي أشار إلى أن صفة عدد 3)مكونات الحاصل فيها ومنها عدد الحبوب بالعرنوص. وتتفق النتيجة مع 
 نوص تزداد في المعاملة المكافحة.الحبوب بالعر 

 حبة) بالعرنوصعدد الحبوب معامالت مكافحة األدغال واألصناف والتداخل بينهما في متوسط  تأثير  7جدول
 ( في محصول الذرة الصفراء1-عرنوص

 2016الموسم الخريفي  2016الموسم الربيعي 

متوسط  األصناف معامالت مكافحة األدغال
 المكافحة

متوسط  األصناف
 3بغداد  المها سارة 3بغداد  المها سارة المكافحة

 1W 495 393 429 439 588.3 482.5 449.3 506.7المدغلة 

 0W 747 650 507 634.6 736.1 723.2 638.2 699.2غياب األدغال 

 2C 605 589 581 591.6 720.1 558.4 705.7 661.4رش المبيد بالتركيز الموصى به  

 1C 573 597 558 576 651.1 599.5 654.5 635.0رش المبيد بنصف التركيز 

L.S.D (0.05) 108.4 79.5 112.14 92.54 

  611.9 590.9 673.9  518.7 557.2 605 األصنافمتوسط 
L.S.D (0.05) 52.8 48.62 

النتائج إلى وجود تأثير معنوي للتداخل بين  أشارتفقد  ،لتداخل بين عاملي الدراسةلأما بالنسبة 
معامالت مكافحة األدغال واألصناف ولكال الموسمين في عدد الحبوب  بالعرنوص. ففي الموسم الربيعي فقد 

 حبة. 393أعطت المعاملة المدغلة عند تداخلها مع صنف المها متوسطًا أقل لعدد الحبوب بالعرنوص بلغ 
ة غياب األدغال عند تداخلها مع الصنف سارة متوسطًا أعلى لهذه الصفة ، في حين أعطت معامل1-عرنوص

. أما في الموسم الخريفي فقد أعطت المعاملة المدغلة عند تداخلها مع الصنف 1-عرنوص حبة 747بلغ 
في حين أعطت معاملة غياب  ،1-عرنوص حبة 449.3أقل متوسط لعدد الحبوب بالعرنوص بلغ  3بغداد

 .1-عرنوص حبة 736.1لها مع الصنف سارة أعلى متوسط وللصفة نفسها بلغ األدغال عند تداخ

 (1-وحاصل الحبوب )طن هــ حبة )غم( 500وزن 

إذ تعد الحبوب المصب النهائي  الصفراء،يعد وزن الحبة من المكونات األساسية لحاصل حبوب الذرة 
معامالت مكافحة بين  إلى وجود فروقات معنوية 8 جدولالنتائج  بينتفقد  والرئيس للمواد الغذائية المصنعة.

( 500سجلت معاملة غياب األدغال أعلى متوسط لوزن ) إذ حبة ولكال الموسمين. 500األدغال في صفة وزن 
 117.33في حين سجلت المعاملة المدغلة أقل متوسط لهذه الصفة بلغ  غم، 197.1و 137.21حبة بلغ 

في معامالت المكافحة المختلفة يعود إلى  حبوبع. أن سبب زيادة وزن الغم ولكال الموسمين بالتتاب 160.53و
 انعكسوبالتالي  والضوء،قلة أو عدم منافسة نباتات األدغال لنباتات المحصول على الماء والعناصر الغذائية 

نتاجعلى كفاءة عملية التمثيل الضوئي  مما يؤدي إلى  المصب،المادة الجافة التي تنتقل من المصدر إلى  وا 
( إلى أن وجود األدغال ومنافستها 14)ذلك على أوزانها. فقد أشار  وانعكاس حبوبزيادة تراكم هذه المواد في ال

أصناف الذرة  االبذور. أملنباتات المحاصيل تؤدي إلى خفض أوزان البذور وأن غيابها يؤدي إلى زيادة وزن 
عنوية لتأثيرها في هذه الصفة فقد حقق الصنف سارة أعلى الصفراء فقد أشارت النتائج إلى وجود فروقات م
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أقل متوسط بلغ  3في حين سجل الصنفان المها وبغداد  غم، 195.7و 134.21( حبة بلغ 500متوسط لوزن )
الصنف سارة مكونات وراثية  امتالكغم ولكال الموسمين بالتتابع. وقد يرجع السبب إلى  162.85و 125.91

نعكس ذلك في زيادة كفاءتُه في او  النبات، ة ارتفاعوتفوقه  في صف 3لصنفان المها وبغداد وفسلجية مغايرة عن ا
( إلى أن وزن البذور ألي 11))البذور(. وقد أشار  اقتصاديتحويل نواتج عملية التمثيل الضوئي إلى حاصل 

 نواتجُه. وانتقالنبات عبارة عن دالة لمعدل التمثيل الضوئي 

النتائج إلى وجود فروقات معنوية للتداخل بين  تعتمد الدراسة،الثنائي بين عاملي للتداخل  أما بالنسبة
وللموسم الربيعي فقط. فقد سجلت معاملة غياب األدغال عند تداخلها مع  معامالت مكافحة األدغال واألصناف
في حين سجلت المعاملة المدغلة عند تداخلها  غم، 148.96 ( حبة بلغ500الصنف سارة متوسطًا أعلى لوزن )

 غم.  112.53متوسطًا أقل لهذه الصفة بلغ 3مع الصنف بغداد 

 نفسهُ  جدولالنتائج  فقد أشارت الكلي،أما بالنسبة لتأثير معامالت المكافحة في صفة حاصل الحبوب 
سم الربيعي فقط والتداخل بينهما لمعامالت مكافحة األدغال لكال الموسمين واألصناف للمو  وجود تأثير معنوي 

و  4.00أعلى متوسط بلغ  معاملة غياب األدغال سجلتفقد  للموسم الخريفي فقط في حاصل الحبوب الكلي.
طن  3.01و  2.58 في حين سجلت المعاملة المدغلة )المقارنة( متوسطًا أقل لهذه الصفة بلغ ،1-هـطن  4.87

عملية العزق اليدوي في التأثير على نمو  تحدثهولكال الموسمين بالتتابع. وتوضح هذه النتائج التأثير الذي  1-هـ
نباتات األدغال الذي أتاح لنباتات المحصول أن تنمو بدون شد بيئي وهو المنافسة على متطلبات النمو كالماء 

ة كفاءة عملية التمثيل الضوئي وتحسين فعاليتها األمر الذي أدى إلى زياد ،CO)2والعناصر المغذية والضوء و)
الحاصل في المعاملة المدغلة إلى التأثير السلبي لهذه المعاملة  انخفاضالحيوية، أو ربما يعزى السبب في 
نعكس سلبًا على حاصل البذور اف ،د العرانيص وعدد الحبوب بالعرنوصعلى جميع مكونات الحاصل كعد

من ذلك فأن زيادة الحاصل في معاملة غياب األدغال قد يعود إلى قلة المنافسة  بوحدة المساحة، وعلى العكس
 وهذا أنعكس إيجابًا على زيادة مكونات الحاصل ،ة رش المبيد بالتركيز الموصى به  في تلك المعاملة ومعامل

أن األصناف إلى  (17) ألن حاصل البذور هو دالة لمكوناته . فقد أشار ،ومن ثم زيادة حاصل البذور الكلي
أكثر قياسًا مع األصناف األخرى، أما  حبوبها قد يكون حاصل ،والمادة الجافة الحاصل التي تتفوق في

المادة الجافة وتراكمها في المجموع الخضري بداًل  ارتفاعفقد يعود إلى  ،الحاصل في بعض األصناف انخفاض
  الكلي في مثل هذه األصناف.، مما يؤدي إلى قلة الحاصل االقتصاديمن تراكمها في الحاصل 

صفة حاصل  األصناف فيإلى وجود فروقات معنوية بين  النتائج لألصناف فقد أشارت أما بالنسبة
 4.08 بلغ وللموسم الربيعي فقط. فقد سجل الصنف سارة أعلى متوسط لحاصل الحبوب الكلي الحبوب الكلي

. وقد يعزى تفوق الصنف 1-هـ طن 2.86 في حين سجل صنف المها أقل متوسط لهذه الصفة بلغ ،1-هـ طن
 . (8و 7)الجدول  حبة مقارنًة باألصناف األخرى  500عدد الحبوب بالعرنوص ووزن  تيسارة بصف
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 حبة )غم( 500تأثير معامالت مكافحة األدغال واألصناف والتداخل بينهما في متوسط وزن   8الجدول
 (1-)طن هـوحاصل الحبوب الكلي 

 2016الموسم الخريفي  2016الموسم الربيعي 

متوسط  األصناف معامالت مكافحة األدغال
 المكافحة

متوسط  األصناف
 3بغداد  المها سارة 3بغداد  المها سارة المكافحة

 1W 121.75المدغلة 

2.91 

117.72 

1.87 
112.53 

2.96 

117.33 

2.58 

174.2 

2.69 

154.6 

3.13 

152.8 

3.21 

160.53 

3.01 

 0W 148.96غياب األدغال 

4.31 

131.22 

3.81 
131.44 

3.88 

137.21 

4.00 

222.7 

4.68 

182.0 

4.97 
186.6 

4.94 

197.1 

4.87 

 2C 139.88رش المبيد بالتركيز الموصى به  

4.04 

128.65 

3.41 
140.22 

3.40 

136.25 

3.62 

213.2 

4.94 

174.7 

3.81 

165.8 

5.01 

184.56 

4.59 

 1C 126.25رش المبيد بنصف التركيز 

5.05 

126.06 

2.37 

124.60 

3.24 

125.64 

3.55 

172.7 

5.15 

193.4 

4.16 

146.2 

3.85 

170.76 

4.39 

L.S.D (0.05) 9.25 
N.S 

7.46 

0.99 

N.S 

0.89 
24.69 

0.65 

 134.21 متوسط األصناف

4.08 

125.91 

2.86 

127.20 

3.37 

 195.7 

4.37 

176.17 

4.02 
162.85 

25 
 

L.S.D (0.05) 4.13 
0.90 

18.72 
N.S 

 السطر الثاني يمثل متوسطات حاصل الحبوب الكلي.حبة،  500السطر األول يمثل متوسطات وزن  *

( الذي أشار إلى أن معامالت مكافحة األدغال أدت إلى زيادة حاصل الحبوب 3)وتتفق النتيجة مع 
 تداخل معامالت مكافحة األدغاللالكلي في محصول الذرة الصفراء. فقد أشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي 

الصنف مع  سجلت معاملة رش المبيد بنصف التركيز عند تداخلها إذ فقط،مع األصناف في الموسم الخريفي 
في حين سجلت المعاملة المدغلة مع الصنف  ،1-هـ طن  5.15متوسطًا أعلى لحاصل الحبوب الكلي بلغ سارة
 .1-هـ طن  2.69متوسطًا أقل لهذه الصفة بلغ نفسهُ 
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