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Pendimethalinأستجابة بعض أصناف حنطة الخبز لمكافحة األدغال بمبید 

  في صفات النمو وحاصل  الحبوب ومكوناتههار وأث Pyroxsulamو
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  الخالصة 

  

كلیــة /فــي حقــول قســم المحاصــیل الحقلیــة 2008/2009لیــة خــالل الموســم الزراعــي نفــذت تجربــة حق

الحبــوب لــبعض أصــناف ومكونــات أســتجابة بعــض صــفات النمــو وحاصــل معرفــة جامعــة بغــداد بهــدف-الزراعــة

أظهــرت . pyroxsulamو pendimethalinتـأثیر مبیـدي األدغـال لL.Triticum aestivumحنطـة الخبـز 

المبیدات المسـتخدمة كانـت كفـوءة وفعالـة فـي الصـفات المدروسـة بشـكل معنـوي عنـد مقارنتهـا بالمعاملـة النتائج ان 

في كافة األلـواح المعاملـة بالمبیـدین وأنعكـس 2م/ حصل انخفاض معنوي في معدل كثافة األدغال حیث المدغلة 

االصـناف المدروسـة ، حیـث تفـاوت كذلك بینـت النتـائج وجـود اخـتالف بـین . ذلك معنویًا على الحاصل ومكوناته 

واقـل وزن 2م/ نبـات 90.7تاثیر هذه االصناف بتاثیر المعامالت ، اذ یالحظ ان اقل معدل لكثافـة األدغـال بلـغ 

اعطـــى صـــنف تحـــدي اعلـــى حاصـــل حبـــوب وحاصـــل و مـــع الصـــنف عـــراق،2م/ غـــم 24.4جـــاف لألدغـــال بلـــغ 

علـــى الترتیـــب ، فـــي حـــین اعطـــى صـــنف % 16.7و هكتـــار / طـــن 17.7و 6.7بـــایولوجي ودلیـــل حصـــاد بلـــغ  

صــنف للســم ســجل97.8كــان ، واعلــى ارتفــاع للنبــات  2م/ ســنبلة 452.2بلــغاعلــى عــدد ســنابل 3ابوغریــب

نموها الخضري قد یكون احد المعاییر في تحدید تبـاین هـذه صفات ان تباین اصناف الحنطة في معظم. 95اباء

  .ة األدغال االصناف في قابلیتها على منافس

  

Response of bread wheat cultivars to the effect of the herbicides
pendimethalin and pyroxsulam and their influence on growth 

characteristics and grains yield and its components 

Kh. W. Abadi 1                 H. S . M . Al-Agidi 2

1 AL-Anbar Univ. / College of Agri.
2 AL-Anbar Univ. / College of Agri

Abstract
Field experiment was carried out at the farm of the Dept. of Field Crop 

Science , College of Agriculture , University of Baghdad during the season 2008 /
2009 to evaluate the effect of pendimethalin and pyroxsulam herbicides  on growth 
characteristics , grain and yield components of some wheat cultivars . Results showed 
that both herbicides were significantly efficienct in studied characteristics compared 
to weedy treatment . A positive effects were recorded for yield and yield components.
The results showed that the reduction of weed density and weed dry weight in Iraq 
cultivar reached 90.7 plant / m2 , 24.4 g / m2 respectively . Tahaddi cultivar produced
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the highest grian yield ( 6.7 t / ha )  , biological yield ( 17.7 t / ha )  and harvest index 
(16.7 %) . However the cultivar Abu-Graib3 gave highest number of spikes 452.2 
per / m2 . While IPA95 cultivar was 97.8 cm height . The differences of wheat 
cultivars in their growth characteristics may be considered as indicators for 
determination the cultivars competitive ability against weeds . 

  المقدمة

تسببه من خسائر كبیرة من خالل تاثیرهـا اتعد األدغال من اهم المشاكل التي تواجه منتج المحاصیل لم

70ــ 30، اذ تسبب خسارة في الحاصل تتراوح من ) 1( في خفض انتاجیة الحاصل األقتصادي وتردي نوعیته 

هــذه النباتــات المحاصــیل علــى المــواد الغذائیــة والمــاء والضــوء تنــافس) . 2( حســب كثافــة األدغــال وانواعهــا % 

صـول تتلـف كمیـات كبیـرة مـن المحو الحاصـل ضتـؤدي الـى خفـوعوامل اخرى محددة للنمو وهذه العوامل جمعیهـا 

لذلك اتجه الباحثون الـى مكافحـة هـذه األدغـال والحـد مـن اضـرارها باسـتعمال ) . 3( لتسویقیة لهالحقلي والقیمة ا

تعد مكافحة األدغال مـن عوامـل ) .  6، 5، 4(   ة وقد تحققت نتائج كبیرة بهذا الخصوص ئیالمبیدات الكیمیا

البنیـــة الوراثیـــة تاثیر فة الـــى خدمــة المحصـــول التـــي تـــؤثر فـــي حاصــل الحبـــوب ومكوناتـــه فـــي حنطـــة الخبــز باالضـــا

وان اسـتجابة نباتـات الحنطـة لمبیـدات األدغـال ،لالصناف المزروعة وغالبا مایحصـل تـداخل بـین هـذین العـاملین

ان اتبــاع طریقــة واحــدة فــي مكافحــة األدغــال ) . 10، 9، 8، 7( تختلــف بــاختالف البنیــة الوراثیــة لالصــناف

ولهــذا یفضــل تتطبیــق اســلوب التكامــل او األدارة المتكاملــة وهــي عبــارة عــن التكــون كفــوءة فــي معظــم االحیــان ، 

طرق مكافحة االفات ومنها الطریقة الزراعیة بشكل متكامل بهدف تحقیق مكافحـة كفـوءة واحدة أو اكثرمن توظیف 

ـــــد الشـــــیفالیراشـــــارت دراســـــات ســـــابقة ) . 11( واقتصـــــادیة لألدغـــــال فـــــي اي محصـــــول   +ان اســـــتخدام مبی

mesosulfuron ) iodosulfuron   (مكافحــة لألدغــال اعلــى فــي فــي محصــول الحنطــة ، اعطــى نســبة

في حـین . ) 12( 3وابوغریب 99واباء 95الصنف فتح مقارنة باالصناف االخرى اباء معالعریضة والرفیعة 

وبشـكل كبیـر 99واباء 3عن حدوث انخفاض في كثافة األدغال في اصناف القمح ابوغریب ذكرت دراسة اخرى

اذ حققــا bentazoneبالتعاقــب مــع مبیــد chevalierعنــد اســتخدام مبیــد 95وفــتح وابــاء 6قیاســا بأصــناف شــام 

علــى الترتیــب وانعكــس ذلــك فــي تحقیــق اعلــى انتاجیــة مــن الحبــوب % 44.5و 57.2اعلــى نســبة مكافحــة بلغــت 

تفـــوق بـــاعلى نســـبة 99بـــان صـــنف ابـــاء كمـــا وجـــد. ) 13( هكتـــار علـــى الترتیـــب / طـــن 3.73و 3.89بلغـــت 

واعزي ذلـك التفـوق الـى التـداخل األیجـابي بـین الصـنف ابـاء 6مكافحة لألدغال مقارنة باالصناف ابوغریب وشام 

زیادة كفاءة المكافحة لألدغال یعود الى التداخل اذ ان  ،هكتار / غم 300ومبید الشیفالیر المستخدم بمعدل 99

ألدغـــال والعوامـــل الوراثیـــة المتمثلـــة بصـــفات الصـــنف الموروثـــة وربمـــا قـــدرتها فـــي منافســـة األیجـــابي بـــین مبیـــدات ا

اخـتالف البنیـة الوراثیـة الصـناف باحثون اخرون انفي حین وجد ، )15، 14( األدغال على متطلبات النمو 

ا بـین اصـناف الحنطـة كذلك بان هناك تداخًال معنویـ،  metribuzanالحنطة لها دورفي تحملها وحساسیتها لمبید 

16( في كثیر من الصفات الحقلیة من ضمنها حاصل الحبـوب tribenuronــmethylو  bifonexومبیدي 

زیادة في حاصـل الحبـوب فـي وحـدة المسـاحة لـبعض االصـناف عنـد اشارت دراسة اخرى الى حصول . ) 17، 

معرفـــــة تـــــاثیر مبیـــــدي ا البحـــــث الـــــى لـــــذا یهـــــدف هـــــذ. ) isoproturon )18و D 2,4اســـــتعمال مبیـــــدي

pendimethalin وpyroxsulam   هـي في بعض الصفات النمو واألنتاجیة ألربعة اصـناف فـي حنطـة الخبـز

  .3وابوغریب95عراق و تحدي واباء 
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  المواد وطرائق العمل

فــــي حقــــل التجــــارب التــــابع لقســــم علــــوم 2008/2009نفــــذت تجربــــة حقلیــــة خــــالل الموســــم الزراعــــي 

بترتیـب RCBDجامعـة بغـداد ، اسـتعمل تصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة / محاصیل الحقلیـة ـ كلیـة الزراعـة ال

تضــمنت معــامالت المبیــدات المعــامالت الرئیســیة وهــي اســتخدام . وبثالثــة مكــررات Split Plotاأللـواح المنشــقة 

البـــزوغ لمكافحـــة األدغـــال الرفیعـــة هكتـــار قبـــل مرحلـــة/ لتـــر مـــادة تجاریـــة 1.6بمعـــدل pendimethalinمبیـــد 

هكتار بعـد البـزوغ لمكافحـة األدغـال الرفیعـة / لترمادة تجاریة 0.3بمعدل pyroxsulamوعریضة االوراق ومبید 

امــا المعــامالت الثانویــة . اضــافة الــى معاملــة التعشــیب الیــدوي والمعاملــة المدغلــة ) 1جــدول ( وعریضــة االوراق 

اجریــت عملیــات خدمــة التربــة . 3وابوغریــب95لحنطــة وهــي عــراق وتحــدي وابــاء فتضــمنت اربعــة اصــناف مــن ا

( بلغـت مسـاحة الوحـدة التجریبیـة ) . 19(والمحصول مـن حراثـة وتنعـیم وتسـویة وتسـمید وفـق التوصـیات المعتمـدة 

ســـم 20م والمســـافة بـــین خـــط واخـــر 3علـــى خطـــوط بطـــول 2008/ 11/ 17م وتمـــت الزراعـــة بتـــاریخ ) 3× 2

عزلــــت نباتــــات األدغــــال المرافقــــة لنباتــــات الحنطــــة بعنایــــة لغــــرض . 2009/ 5/ 7المحصــــول بتــــاریخ وحصــــد

درجـة 68وضعها داخل اكیاس في فـرن كهربـائي علـى درجـة ثموحساب اعدادها ، ومن) 2جدول ( تشخیصها 

قاعــدة الســنبلة علــى مئویــة لحــین ثبــات الــوزن ثــم وزنــت ، تــم قیــاس ارتفــاع النبــات مــن مســتوى ســطح التربــة حتــى 

2سـم ( الساق الرئیسي عند الحصاد كمعدل لعشرة نباتات من كل وحدة تجربیـة ، فیمـا قیسـت مسـاحة ورقـة العلـم 

العـــرض عنــــد × طـــول الورقــــة = كمعـــدل لعشـــر أوراق مــــن كـــل وحـــدة تجریبیــــة وفـــق معادلـــة المســــاحة الورقیـــة ) 

  ) . 0.95Thomas)20× المنتصف 

/ ر مربـع وحـول علـى اسـاس طـن تـجي من وزن النباتـات المحصـودة مـن مسـاحة مقدر الحاصل البایولو 

لمجموعة النباتات المحصودة مـن مسـاحة متـر مربـع مـن الخطـوط الوسـطیة ، 2م/ وحسب عدد السنابل . هكتار 

حبــة منهــا حیــث 1000ســنابل لكــل وحــدة تجریبیــة  وعــدت 10ســنبلة كمعــدل لعــدد الحبــوب فــي / وعــدد الحبــوب 

عملیــة الــدراس للعینــة المحصــودة مــن مســاحة متــر مربــع  ثــم بعــد اجــراءحاصــل الحبــوب حســب وزنهــا ، اســتخرج

مــن قیمــة حاصــل % هكتــار ، كمــا حســب دلیــل الحصــاد / فصــل القــش ووزنــت الحبــوب ثــم حــول الــوزن الــى طــن 

نــت المتوســطات الحبــوب علــى الحاصــل البــایولوجي ، اجــرى التحلیــل األحصــائي طبقــا لطریقــة تحلیــل التبــاین وقور 

  ) .21% (0.05حسب اختبار اقل فرق معنوي تحت مستوى 

  

  االسماء العامة والتجاریة والكیمیائیة لمبیدات األدغال التي وردت في البحث.1جدول 

  األسم الكیمیائي

Chemical name
  العاماألسم

Common name
األسم التجاري

Trade name

N ـ ـ 1 ) ethylpropyl ) ـ ـ 2,6 dinitro ـ ـ 3,4 xylidine
PendimethalinStomp

N-( 5,7 -dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-2-yl) 
- 2 – methoxy-4-(trifluoromethyl) pyridine-3-

sulfonamide
Pyroxsulam  Powerflex  

\  
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  2009-2008أنواع األدغال التي شخصت في حقل التجربة خالل موسم النمو.2جدول 

  دورة الحیاة  العائلة  األسم العلمي  األسم االنكلیزي  األسم المحلي

  حولي شتويWild oatsAvena fatua L.Poaceae  شوفان البري

  حولي شتويLesser canaryPhalaris minor L.Poaceae  ابو دمیم

  حولي شتويRigid rye grassLolium rigidum GaudPoaceae  حنیطة

  حولي شتويMelilotMelilotus indicus ( L.)Leguminosae  حندقوق

  حولي شتويDwarf mallowMalva praviflora L.Malvaceae  خباز

  حولي شتويPrickly lettuceLactuca scariola L.Compositae  خس البري

  حولي شتويWild carrotDaucus carota L.Umberlliferae  جزر البري

  حولي شتويSow baneChenopodium murale L.Chenopodiaceae  رغیلة

  معمرصیفيPlantainPlantago lanceolata L.Plantaginaceae  اذان الصخلة

  حولي شتويWild beetsBeta vulgaris L.Chenopodiaceae  سلیجة

  معمر صیفيField bindweedConvolvulus arvensis L.Convolvulaceae  مدید

  مصالة
Prostrate 

Knotweed
Polygonum aviculare L.Polygonaceaeحولي شتوي  

Wild safflower  كسوب أصفر
Carthumus axyacanthus 
M.B

Compositaeحولي شتوي  

  حولي شتويMilk thistleSilybum marianum   ( L.)Compositae  كلغان

  حولي شتويCommon sowSonchus oleraceus  L.Compositae  ام الحلیب

  

  النتائج والمناقشة

، اذ یتضـح ان اقـل 2م/ اختالف المعامالت معنویا في تاثیرها علـى عـدد األدغـال ) 3( یبین الجدول 

pyroxsulamتلیــه معاملــة 2م/ نبــات 14.5بلــغ  pendimethalinمتوســط لعــدد األدغــال كــان مــع معاملــة 

التـي، غیـر انهمـا اختلفـا معنویـا عـن معاملـة المدغلـة بینهمـا مع عدم وجود اخـتالف معنـوي) 2م/ نبات 20.8(

، 10( آخــربن اتفقــت هــذه النتیجــة مــع بــاحثین . 2م/ نبــات 416.7ازدات كثافــة األدغــال عنــدها فوصــلت الــى 

الـذین اشــاروا الــى ان المبیــدات المضـافة ســببت انخفــاض معنــوي فــي معـدل الكثافــة العددیــة لنباتــات األدغــال ) 22

  .مستخدمة قیاسا بالمعاملة المدغلةاألصناف اللمعظم

عـدد األدغـال بلـغ لاعطى صنف عراق اقل متوسـط حیثما األصناف فقد اختلفت معنویا فیما بینهما ، أ

غیـر انهمـا اختلفـا معنویـا عـن ) 2م/ نبـات 96.0( 95الذي لم یختلف معنویا عن صنف ایاء2م/ نبات 90.7

قـد . على الترتیـب 2م/ نبات 131.3و 134.0ا الى مزدات كثافة األدغال فیهالتي ا3صنفي تحدي وابوغریب 

یعزى هذا التفاوت فـي كثافـة انـواع األدغـال بـین االصـناف الـى تباینهـا فـي صـفاتها المروفولوجیـة وبالتـالي قـد یعـد 

اذ بینـت نتـائج دراسـة ) .   23(  ذلك مؤشرًا على تباینها في قابلیتها لمنافسـة األدغـال او تحملهـا لهـذه المنافسـة 

95ان هنــاك تباینــا فــي شــدة المنافســة بــین اصــناف الحنطــة تجــاه األدغــال ، اذ كــان الصــنف ابــاء) 24( ســابقة 

بالمقارنـــة مـــع % 24.5األكثــر تحمـــًال لمنافســة األدغـــال مــن األصـــناف األخــرى اذ بلـــغ معــدل انخفـــاض حاصــله 

، اذ اعطــى ) 3جـدول ( بیـدات األدغـال واألصـناف یــا بـین مكـان التـداخل معنو . للصـنف األقـل تحمـالً % 45.5

، فــي حــین اعطــت 2م/ نیــات 2.0اقــل معــدل ألعــداد األدغــال بلــغ 95مــع صــنف ابــاءpendimethalinمبیــد 

  . 2م/ نبات 478.7المعاملة المدغلة مع صنف تحدي اعلى معدل عدد األدغال بلغ 



ISSN: 1992-7479                                                2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

150

  لألدغال) 2م/ غم ( والوزن الجاف ) 2م/ نبات ( ة العددیة تاثیر المعامالت المختلفة في الكثاف. 3جدول 

  المعامالت

  )2م/ نبات ( كثافة األدغال 

  األصناف  المتوسط

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

Pendimethalin9.3  2.0  24.0  22.7  14.5  
pyroxsulam13.6  6.0  33.3  30.5  20.8  

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  تعشیب یدوي

  416.7  472.0  478.7  376.0  340.0  نةالمقار 

    131.3  134.0  96.0  90.7  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

28.2  25.7  49.9  

  

  المعامالت

  )2م/ غم ( الوزن الجاف 
  

  المتوسط
  األصناف

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

Pendimethalin4.3  0.5  10.1  9.2  6.0  

Pyroxsulam6.2  2.5  14.7  11.2  8.6  

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  تعشیب یدوي

  103.3  116.0  115.3  94.7  87.3  المقارنة

    34.1  35.0  24.4  24.4  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

3.7  5.6  10.0  

  

ل بــین معــامالت األدغــال واألصــناف فــي كثافــة وجــود تــاثیر معنــوي للتــداخالــى ) 23( العكیــدياشــار

، بینمـا 95وابـاء3االدغال اذ بلغت اعلى كثافة ادغال في المعاملة المدغلة مع الصـنف تحـدي  یلیـه ابـو غریـب 

( كما تشیر النتائج . Harmony extraمبید بعاملة مالبلغت اقل كثافة لألدغال مع الصنفین تحدي وعراق عند 

امالت مبیدات األدغال المختلفة قد اثرت معنویا في معدل الوزن الجاف للنباتات ، اذ حققت الى ان مع) 3جدول 

، فـي حـین سـجلت المعاملـة المدغلـة اعلـى وزن 2م/غـم 6معـدل اقـل وزن جـاف بلـغ pendimethalinمعاملة 

، 18، 14( و شاطيMuhammadالحیاني و تماثل هذه النتیجة  مع ماوجده . 2م/ غم 103.3جاف بلغ 

امـــا االصـــناف فقـــد تفـــوق .  بحصـــول انخفاضـــا فـــي الـــوزن الجـــاف لألدغـــال وباســـتعمال مبیـــدات األدغـــال )22

غـــم یلیـــه الصـــنف 24.4لـــى بقیـــة األصـــناف محققـــا اقـــل وزن جـــاف لكـــل منهمـــا بلـــغ ع95الصـــنفان عـــراق وابـــاء 

النتـــائج وجـــود تـــاثیر معنـــوي كمـــا اظهـــرت) . 2م/ غـــم 35.0( والصـــنف تحـــدي ) 2م/ غـــم 34.1( ابوغریـــب 

، فقـد بلـغ معـدل اقـل وزن جـاف )  3جـدول( للتداخل بین المبیدات واالصناف في صـفة الـوزن الجـاف للنباتـات 

واعلى وزن جاف عند المعاملة المدغلة مـع ) 2م/ غم 0.5( 95مع صنف اباءpendimethalinعند معاملة 

مـن ان ) 25(        ذه النتیجة تتفق مع ماشار الیـه الجلبـي تتفق ه). 2/ غم 116.0( 3ابو غریب صنف 

خفـــض الـــوزن الجـــاف لالدغـــال المرافقـــة مـــع االصـــناف المختلفـــة قـــد یعـــد احـــد المعـــاییر المهمـــة للقابلیـــة التنافســـیة 

  . للصنف مع األدغال 
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یفسـر ذلـك عدم وجـود فـروق معنویـة بـین المعـامالت فـي صـفة ارتفـاع النبـات ، وقـد ) 4( یبین الجدول 

جــــاءت هــــذه النتیجــــة مطابقــــة لمــــا توصــــل الیــــه . بعــــدم تــــاثر هــــذه الصــــفة بوجــــود األدغــــال اوعــــدم وجودهــــا  

mennan)27 ( وقـد ، ذلـك الصـنف علـى تحمـل منافسـة األدغـالبقدرةان صفة ارتفاع النبات للصنف لم ترتبط

ة ومـایتعلق بطـول وقصـر سـالمیات هـذه یعزى سبب تباین اصناف الحنطـة فـي ارتفـاع النبـات الـى طبیعتهـا الوراثیـ

عـدم وجـود فـروق الـى الـذین اشـاروا ) 23( العكیـدي و ) 4( كـل مـن عبـادي مـعاتفقـت هـذه النتیجـة .األصـناف 

علــى بقیــة االصــناف وســجل اعلــى ارتفــاع بلــغ 95تفــوق الصــنف ابــاء. معنویــة بــین المعــامالت فــي تلــك الصــفة 

سم 93.7، في حین سجل الصنفان تحدي وعراق اقل ارتفاعًا بلغ ) سم96.5( 3سم یلیه صنف ابوغریب97.8

ان اصـناف ) 14( والحیاني ) 11( واخرون  kongوهذا یتوافق مع ماشار الیه . سم  على الترتیب 94.6و 

ــ.بینهــا فــي صــفة ارتفــاع النبــات الحنطــة المختلفــة تتبــاین فیمــا ین كمــا اظهــرت النتــائج عــدم وجــود تــاثیرًا معنویــا ب

ســم ، 100.7اعلــى ارتفــاع بلــغ pendimethalinمــع مبیــد 95المعــامالت واالصــناف ، فقــد ســجل الصــنف ابــاء

  .مع الصنف عراقpyroxsulamسم في معاملة 90.9في حین انخفض الى 

  

  )2سم( ومساحة ورقة العلم  ) سم(تاثیر المعامالت المختلفة في ارتفاع النبات  . 4جدول 

  المعامالت

  )سم ( النبات ارتفاع

  األصناف  المتوسط

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

Pendimethalin95.6  100.7  95.2  98.8  97.5  
Pyroxsulam90.9  98.9  95.0  96.2  95.2  

  95.3  96.5  93.7  96.3  94.6  تعشیب یدوي

  94.6  94.5  91.1  95.3  97.5  المقارنة

    96.5  93.7  97.8  94.6  المتوسط

  0.05م .ف. أ
  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت

  
n.s2.6  n.s

  المعامالت

  )2سم( مساحة ورقة العلم 

  األصناف  المتوسط

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

Pendimethalin41.5  43.8  40.2  37.5  40.7  
Pyroxsulam40.3  39.9  35.5  36.9  38.1  

  38.7  40.0  38.6  42.7  33.8  تعشیب یدوي

  36.1  40.1  36.4  33.1  34.8  مقارنةال

    38.6  37.7  39.8  37.6  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

1.21.82.0

  

الى وجـود فـروق معنویـة فـي صـفة المسـاحة الورقیـة بتـاثیر مكافحـة أیضًا ) 4( تشیر النتائج في جدول 

تلتهـا معـاملتي التعشـیب 2سم40.7اعلى معدل لهذه الصفة بلغ pendimethalinاألدغال ، اذ اعطت معاملة 

مقارنـــة الترتیـــبعلـــى 2ســـم38.1و 2ســـم38.7التـــي اعطـــت مســـاحة ورقیـــة بلغـــت pyroxsulamالیـــدوي و
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جاءت هذه النتیجة مطابقة مع ماذكره . 2سم36.1بالمعاملة المدغلة التي اعطت اقل متوسط لهذه الصفة بلغت 

. الى ان المساحة الورقیة تعد من اهم العوامل المؤثرة في منافسة المحصول لألدغال ) 28، 4(خرونباحثون ا

اعلـى مسـاحة ورقیـة بلغـت 95كما تشیر النتـائج الـى وجـود فـروق معنویـة بـین االصـناف ، فقـد حقـق الصـنف ابـاء

. 2سم37.6ساحة ورقیة بلغت والتحدي ، بینما سجل الصنف عراق اقل م3تلتها الصنفان ابوغریب2سم39.8

الــذي وجــد التراكیــب الوراثیــة المختلفــة للحنطــة قــد اختلفــت فــي ) 26(  دراســة ســابقة تتفــق هــذه النتیجــة مــع نتــائج 

مساحتها الورقیة واشارالى ان هذه الصفة تعد عامًال مهمًا من العوامل التـي تعـزى لهـا القـدرة ذلـك التركیـب الـوراثي 

كــذلك بینــت النتــائج وجــود فــروق معنویــة بــیم المعــامالت واالصــناف ، فقــد تفوقــت معاملــة  .علــى منافســة األدغــال 

، فـــي حـــین اعطـــت 2ســـم43.8واعطـــت اعلـــى مســـاحة ورقیـــة بلغـــت 95للصـــنف ابـــاءpendimethalinمبیـــد 

  ) . 2سم33.1( مساحة ورقیة لالمعاملة المدغلة مع نفس الصنف اقل معدل 

ًا مــن مكونــات الحاصــل وهــو فــي الغالــب یــرتبط ارتباطــًا موجبــًا مــع حاصــل یعــد عــدد الســنابل مكونــًا مهمــ

وجود فروق معنویـة بـین المعـامالت فـي صـفة عـدد السـنابل ، اذ حقـق ) 5( الحبوب ، فقد أظهرت نتائج جدول 

505.3و 445.0سـنابل بلـغ للومعاملة التعشیب الیدوي اعلـى عـدد pyroxsulamوpendimethalinمبیدي 

/ سـنبلة 315.9على الترتیب ، قیاسًا بالمعاملة المدغلة التـي سـجلت اقـل عـدد سـنابل بلـغ 2م/ سنبلة 413.0و 

ممــا یــنعكس علــى زیــادة كفــاءة بیئــيیعــزى ذلــك الــى ان غیــاب األدغــال یتــیح للمحصــول ان ینمــو بــدون شــد. 2م

ة التفرعــات التــي هــي مــن المراحــل البنــاء الضــوئي وبالتــالي اداء المحصــول لفعالیتــه بشــكل ســلیم خاصــة فــي مرحلــ

المبكرة في نمو المحصول التي یجب ان یرافقها غیاب األدغال وبذلك یكون لـه تـاثیر ایجـابي بزیـادة عـدد السـنابل 

الـذین اشـاروا الـى ان اعلـى عـدد ) 17، 13( دراسات سـابقة اتفقت هذه النتیجة مع ) . 23( في وحدة المساحة 

كمـا تشـیر النتـائج الـى . غیاب عامل المنافسة بین المحصـول واألدغـال المرافقـة لـه سنابل قد تحقق في معامالت 

لعـــدداعلـــى معـــدل 3وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین االصـــناف فـــي صـــفة عـــدد الســـنابل ، فقـــد حقـــق الصـــنف ابوغریـــب

و 445.5والتحـدي التـي اعطـت عـدد سـنابل بلغـت 95تلیه االصـناف عـراق وابـاء2م/ سنبلة 452.3سنابل بلغ ال

) 18، 14( أخـــرون بـــاحثونوتماثـــل هـــذه النتیجـــة مـــع ماوجـــده . علـــى الترتیـــب 2م/ ســـنبلة 386.4و 395.0

اما بالنسبة للتداخل بین المعامالت . الى ان التراكیب الوراثیة تختلف في قدرتها على تكوین السنابل الذین اشارو 

أشــارت النتــائج أیضــًا الــى . داخل فــي تلــك الصــفة  واالصــناف فقــد بینــت النتــائج الــى عــدم وجــود تــاثیر معنــوي للتــ

و  pyroxsulamو  ســنبلة  فــي معــامالت التعشــیب الیــدوي/ زیــادة معنویــة فــي معــدل عــدد الحبــوب وجــود 

pendimethalin     سـنبلة / حبـة 39.8سـنبلة علـى الترتیـب مقارنـة مـع / حبـة 45.0و46.8و47.3اذ بلغت

بـان )   26، 6، 4(          بـاحثون اخـرونمـع مااشـار الیـه هـذا یتوافـق . ) 5جـدول ( في المعاملة المدغلـة 

مكافحــة ادغــال الحنطـــة بالمبیــدات قــد اثـــر بصــورة معنویـــة فــي زیــادة حاصـــل حبــوب الحنطــة مقارنـــة مــع االلـــواح 

بة امـــا بالنســـ. ســـنبلة / ســـنبلة وعـــدد الحبـــوب / ووزن الحبـــوب 2م/ المدغلـــة مـــن خـــالل مؤشـــرات عـــدد الســـنابل 

عـــدد للالصــناف فقــد اشــارت النتــائج الــى تباینهــا معنویــًا فــي هــذه الصــفة ، اذ حقــق الصــنف تحــدي اعلــى معــدل 

، فــي ) ســنبلة / حبــة 48.4( 3ســنبلة والــذي لــم یختلــف معنویــًا عــن الصــنف ابوغریــب/ حبــة 49.9حبــوب بلــغ ال

. سنبلة علـى الترتیـب / حبة 41.2و 39.4اقل عدد للحبوب في السنبلة بلغ 95حین سجل الصنفان عراق واباء

النتـائج الـى عـدم وجـود اشـارتوكـذلك . ویبدو ان هذه الصفة تتحكم بهـا عوامـل وراثیـة خاصـة بالصـنف المـزروع 

  .تداخل معنوي بین المعامالت واالصناف 

  

  سنیلة/ وعدد الحبوب   2م/ تاثیر المعامالت المختلفة في عدد السنابل  .5جدول 
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  المعامالت

  2م/ السنابل عدد

  األصناف  المتوسط

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

pendimethalin474.4  446.7  381.1  477.8  445.0  
pyroxsulam552.2  438.9  467.8  562.2  505.3  

  413.0  420.0  416.7  405.1  410.0  تعشیب یدوي

  315.9  348.9  280.0  289.1  345.4  المقارنة

    452.2  386.4  395.0  445.5  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

82.8  39.3  n.s

  المعامالت

  سنبلة/ عدد الحبوب 

  األصناف  المتوسط

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

pendimethalin38.3  46.6  49.1  46.1  45.0  
pyroxsulam43.3  42.0  48.9  53.0  46.8  

  47.3  50.3  56.7  43.2  39.1  تعشیب یدوي

  39.8  44.2  45.2  33.1  36.8  المقارنة

    48.4  49.9  41.2  39.4  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

2.0  3.5  n.s

  

بان هناك تاثیرًا معنویًا لالصناف وتـداخل المعـامالت معهـا فقـط فـي صـفة ) 6(جدول یتضح من نتائج 

غـم 41.9حبـة بلـغ 1000وزن لـتفوق الصنف عراق معنویًا عن بقیة االصـناف بـاعلى معـدل حبة ،1000وزن 

، فـــي حـــین اختلـــف معنویـــًا عـــن الصـــنفین تحـــدي ) غـــم 40.1( 95والـــذي لـــم یختلـــف معنویـــًا عـــن الصـــنف ابـــاء

غیاب یعزى تفوق صنف عراق الىوقد . غم على الترتیب 33.9غم  و 39.0اللذان اعطي وزن  بلغ 3وابوغریب

المــاء والعناصــر ممــا یقلــل المنافســة الــى) 3جــدول (  منافســة األدغــال او انخفــاض اعــدادها وقلــة وزنهــا الجــاف 

كـذلك . االولیة لتمثیلها في عملیة التركیب الضوئي من قبل المحصول مما یؤثر بشكل مباشر على وزن الحبـوب 

حبـة ، اذ سـجل الصـنف عـراق مـع 1000ي صـفة وزن أظهر التداخل بـین المعـامالت واالصـناف تـاثیرًا معنویـًا فـ

مـع 3غـم فـي صـنف ابوغریـب32.1غم واقـل وزن بلـغ 42.4حبة بلغ 1000اعلى وزن pyroxsulamمعاملة 

الــى وجــود فــروق معنویــة بــین المعــامالت فــي ) 6جــدول (  یشــیر كــذلك الجــدول . pendimethalinالمعاملــة 

هكتـار ، / طـن 6.7اعلى معدل لحاصل الحبوب بلـغ pyroxsulamصفة حاصل الحبوب ، فقد حققت معاملة 

هكتـار ، اي بنسـبة انخفـاض بلغـت / طـن 5.0في حین سجلت المعاملة المدغلة اقل معدل لحاصل الحبـوب بلـغ 

حققـا حاصـل حبـوب بلـغ والتعشـیب الیـدوي اللـذانpendimethalinوالتي لم تختلف معنویـًا عـن معاملـة % 34

ان غیـاب منافسـة كـال النـوعین .علـى الترتیـب % 22و% 18هكتـار وبنسـبة انخفـاض بلغـت /طن 6.1و 5.9

مــن االدغـــال الرفیعــة والعریضـــة فــي المعـــامالت منــذ المراحـــل المبكــرة مـــن نمــو المحصـــول وحتــى مرحلـــة النضـــج 

ل لمتطلبــات الفســیولوجي قــد ادت الــى اتاحــة الفرصــة لنباتــات الحنطــة فــي االســتهالك األفضــل واالســتغالل األمثــ

النمــو الرئیســیة كالضــوء والعناصــر الغذائیــة والرطوبــة ، ممــا ادى الــى زیــادة معــدالت التمثیــل الضــوئي ومعــدالت 
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ان زیـادة حاصـل الحبـوب فـي المعـامالت المسـتخدمة . النمو، وانعكس ذلك على تـراكم المـادة الجافـة فـي الحبـوب 

) . 23(حبة مجتمعة اوعن زیادة أحـدها 1000نبلة ووزن قد تكون ناجمة عن زیادة عدد السنابل وعدد حبوب الس

3كما تبین النتائج وجود فروق معنویة بین االصـناف فـي حاصـل الحبـوب فقـد سـجلت االصـناف تحـدي وابوغریـب

هكتـار علــى الترتیـب التـي لـم تختلــف عـن بعضـها معنویــًا ، / طـن 6.2و 6.7اعلـى معـدل لحاصـل الحبــوب بلـغ 

االختالف فـي ان . هكتارعلى الترتیب / طن 5.7و 5.3اقل حاصل بلغ 95راق واباءفي حین سجل الصنفان ع

بــاحثون تتفـق هـذه النتیجـة مـع . حاصـل الحبـوب بـین االصـناف قـد تعــود الـى عوامـل وراثیـة تـتحكم بهـذه الصــفات 

ة حاصــل الــذین اشــاروا الــى وجـود اختالفــات معنویــة بــین اصــناف الحنطـة المختلفــة فــي صــف)   26، 18(اخـرون 

كذلك أظهرت النتائج وجود تأثیر معنوي للتداخل بین المعامالت واالصناف ، اذ تفوق حاصـل الحبـوب ،الحبوب 

هكتـار ، فـي حـین اعطـى صـنف / طـن 7.5في الصنف تحدي مع معاملة التعشیب الیـدوي واعطـى حاصـل بلـغ 

التبـاین بـین االصـناف فـي المعـامالت ان هـذا . هكتـار / طـن 4.0مع المعاملـة المدغلـة اقـل حاصـل بلـغ 95اباء

المختلفة في صـفة حاصـل الحبـوب قـد یكـون مؤشـرًا مهمـًا فـي تباینهـا فـي قابلیتهـا التنافسـیة لألدغـال المرافقـة وهـذا 

الـى ان غیـاب األدغـال أدى الـى زیـادة حاصـل الحبـوب التـي اشـارت دراسات سابقة النتیجة تتفق مع توصل الیه 

وبالتــالي اصــناف الحنطــة تختلــف فــي قابلیتهــا التنافســیة لألدغــال المرافقــة، كمــا انســة نتیجــة غیــاب عامــل المناف

  .) 26، 25، 17، 9( اختلفت في حاصل حبوبها

  )هكتار / طن ( وحاصل الحبوب  ) غم ( حبة  1000تاثیر المعامالت المختلفة في وزن . 6جدول 

  المعامالت

  )غم ( حبة 1000وزن 

  فاألصنا  المتوسط

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

Pendimethalin40.7  41.7  38.7  32.1  38.3  
Pyroxsulam42.4  39.6  39.4  32.8  38.6  

  39.5  34.7  39.2  42.0  42.2  تعشیب یدوي

  38.5  36.3  38.7  37.0  42.1  المقارنة

    33.9  39.0  40.1  41.9  المتوسط

  0.05م .ف. أ
  ألصنافا× المعامالت    األصناف  المعامالت

  
n.s1.5  2.9  

  المعامالت

  )هكتار /طن ( حاصل الحبوب 

  األصناف  المتوسط

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

Pendimethalin5.0  6.9  5.7  6.2  5.9  
Pyroxsulam6.7  5.9  7.2  7.0  6.7  

  6.1  6.4  7.5  6.0  4.8  تعشیب یدوي

  5.0  5.4  6.2  4.0  4.5  المقارنة

    6.2  6.7  5.7  5.3  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

0.8  0.8  1.5  

الــى وجــود فــرق معنــوي بــین المعــامالت والمعاملــة المدغلــة فــي صــفة الحاصــل ) 7(جــدول البینــت نتــائج 

والتعشیب الیدوي اعلى حاصـل بـایولوجي pyroxsulamو pendimethalinالبایولوجي ، اذ سجلت معامالت 
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طـن 15.6هكتار على الترتیب ، في حـین انخفـض الحاصـل البـایولوجي الـى / طن 17.7و 18.5و 16.6لغ ب

ان انخفاض الحاصل البایولوجي في المعاملـة المدغلـة قـد یعـود الـى وجـود عامـل . هكتار في المعاملة المدغلة / 

التـاثیر فـي تـراكم المـادة الجافـة فـي المنافسة لألدغال مما أثر بشكل واضح علـى نمـو المحصـول وتطـوره وبالتـالي

  ) . 23( اجزاء النبات المختلفة 

  

  (%)ودلیل الحصاد  ) هكتار  / طن ( تاثیر المعامالت المختلفة في الحاصل البایولوجي  .7جدول 

  

  المعامالت

  )هكتار / طن ( الحاصل البایولوجي 
  

  المتوسط
  األصناف

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

pendimethalin17.1  19.4  14.2  15.8  16.6  
pyroxsulam21.8  17.3  17.5  17.5  18.5  

  17.7  17.5  19.6  17.4  16.4  تعشیب یدوي

  15.6  15.9  19.5  13.0  14.3  المقارنة

    16.6  17.7  16.7  17.4  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

2.2n.s4.2  

  

  المعامالت

  ( % )ل الحصاد دلی
  

  المتوسط
  األصناف

  3ابوغریب  تحدي  95آباء  عراق

pendimethalin29.2  35.6  40.1  39.2  36.0  
pyroxsulam30.7  34.1  41.1  40.0  36.5  

  34.7  36.6  38.3  34.5  29.2  تعشیب یدوي

  32.0  34.0  31.8  30.8  31.5  المقارنة

    37.5  37.8  33.8  30.2  المتوسط

  

  0.05م .ف. أ

  األصناف× المعامالت    األصناف  المعامالت
  

3.2  4.1  n.s

  

كمــا أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین االصــناف فــي حاصــلها البــایولوجي وفــروق معنویــة 

pyroxsulamللتــداخل مــابین المعــامالت واالصــناف ، اذ اوضــحت النتــائج الــى تفــوق صــنف عــراق مــع معاملــة 

هكتار فـي المعاملـة / طن 13.0هكتار وانخفض الحاصل الى / طن   21.8جي بلغ وسجلت اعلى حاصل بایولو 

شــیر الحبــوب والحاصــل البــایولوجي ، اذ ییمثــل دلیــل الحصــاد النســبة بــین حاصــل . 95المدغلــة مــع صــنف ابــاء

والتعشیب الیدوي في صـفة دلیـل الحصـاد pyroxsulamو pendimethalinالى تفوق معامالت ) 7( جدول 

علــى الترتیــب ، فــي حــین % 34.7و 36.5و 36.0نــة بالمعاملــة المدغلــة وســجلت اعلــى دلیــل حصــاد بلــغ مقار 

قــد یعــزى ســبب انخفــاض دلیــل الحصــاد فــي المعاملــة % . 32.0ســجلت المعاملــة المدغلــة اقــل دلیــل حصــاد بلــغ 

اما . ادة في حاصل الحبوب المدغلة الى ان الزیادة التي حصلت في الوزن الجاف لالجزاء الخضریة لم یرافقها زی

االصناف فقد اختلفت فیما بینها معنویًا فـي قیمـة دلیـل الحصـاد ، اذ تفـوق الصـنف تحـدي فـي اعطـاء اعلـى دلیـل 

% ) . 30.2( وصـنف عـراق % ) 33.8( 95واباء% ) 37.5( 3یلیه الصنف ابو غریب% 37.8حصاد بلغ 
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د نتیجـة لتبـاین هــذه االصـناف فـي قابلیتهــا علـى نقـل المــواد بینهــا فـي صـفة دلیــل الحصـاان االصـناف تتبـاین فیمـا

وتشــیر النتــائج ایضــًا الــى عــدم وجــود تــاثیر معنــوي بــین المعــامالت ) . الحبــوب ( الممثلــة الــى المصــب الرئیســي 

  . واالصناف 

pendimethalinمــــــن النتــــــائج التــــــي حصــــــل علیهــــــا یبــــــدو واضــــــحًا ان اســــــتعمال مبیــــــدات األدغــــــال 

ذلك معاملــة التعشــیب الیــدوي كــان لهــا اثــرًا معنویــًا فــي تحســین الصــفات الخضــریة لألصــناف وكــpyroxsulamو

األصـناف، كما تبین وجود اخـتالف فـي أسـتجابة المستعملة في البحث مما انعكس على زیادة الحاصل ومكوناته 

، وهذه صـفة مهمـة فـي وتداخلها مع وسائل المكافحة المستعملة وكذلك قي قابلیة األصتاف على منافسة األدغال

االنتــاج الزراعــي حیــث ان الصــنف المنــافس یســاعد علــى تقلیــل كمیــات مبیــدات األدغــال وبالتــالي یــنعكس ایجابیــًا 

  .على كلف االنتاج والبیئة بشكل عام 
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