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بعض المبیدات الكیمیائیة في نمو وحاصل ثالثة أصناف من الحنطة الناعمة إضافةتأثیر 

  واألدغال المرافقة لها في المناطق المرویة بمحافظة دیالى

  

  حسن هادي مصطفى العلوي    عدنان حسین علي الوكاع       

  جامعة دیالى/كلیة الزراعة

  

  الخالصة

لدراسة , 2006–2005محافظة دیالى خالل الموسم الزراعي / نفذت التجربة في منطقة بلدروز 

في نمو هكتار / غم 120بمعدل Linturهكتار ومبید الالنتور / 3سم600بمعدل Topikتأثیر مبید التوبك 

تأثیر إلىإضافة, واألدغال المرافقة لها 2وتموز 99إباء, 95إباء: وحاصل ثالثة أصناف من الحنطة هي 

قته مع استخدام الحنطة وعالأصنافهكتار كمنظم نمو في زیادة حاصل /لتر1بمعدل Amistarالفطري المبید

  .بثالثة مكرراتو RCBD  صمیم القطاعات العشوائیة الكاملةباستخدام ت, المبیدات العشبیة

نبات في صفة ارتفاع ال2وتموز 95إباءعن الصنفین " معنویا99إباءالنتائج تفوق الصنف أظهرت

في صفات عدد األشطاء اآلخرینعن الصنفین " سم في حین لم یختلف معنویا84,5ارتفاع بلغ أعلىأعطىإذ

+ الالنتور (عاملة تفوق مإلىكذلك أشارت النتائج , حبة وحاصل الحبوبألفسنبلة ووزن / وعدد الحبوب 

مع " في حین لم تختلف معنویا,ى و والحاصل على المعامالت األخر في صفات النم) األمستار + التوبك 

من "ایوم21وقبل من المكافحة " ایوم50في معدل درجة قتل األدغال بعد ) التوبك + الالنتور ( معاملة 

)34,25( اقل معدل قتل بلغ 2وأعطى صنف تموز .)90( درجة قتل بلغتأعلىأعطت إذ, الحصاد 

كما بینت النتائج أن األمستار سبب . من الحصاد" یوما21ل قب99إباءعن صنف " والذي لم یختلف معنویا

التوبك مقارنة مع استخدام هذین المبیدین مع مبید الالنتور وأضیفعندما فاألصنازیادة في الحاصل ولجمیع 

  .عندما استخدم لوحده مقارنة مع معاملة المقارنة ا لم یكن له تأثیر معنويبینم, لوحدهما 

Effect additive of some pesticides on three wheat variety and 
associated weeds under irrigation land in Diyala  

  

Adnan H. A. Al-Wakaa                       Hassan H. M. Al-Alawy
Diyala Univ./ College of Agri.

Abstract  
The experiment was carried out at private farm_ Baladrooz Diyala city in 

winter season of 2005_2006 to study the effect of some pesticides:Topik As100 600 
ml.ha-1, Lintur WG 120 g . ha-1, on growth and yield of three wheat variety : IPA 95 
, IPA 99 and TMOZ 2 and for its weed control , and the effect of growth regulator 
Amistar fungicides 1000 ml .ha-1 on wheat yield production and its combination with  
herbcides. The experiment was conducted in randomize complete block design 
R.C.B.D as a factorial experiment two factor with three replicates . Result showed that 
IPA 99  gave greater plant height was 84.5 cm , while not significantly different from 
IPA 95 and TMOZ 2 in number tillers , number of seed per spike, 1000 seeds weigh 
and plant seed yield , Also result indicated that Lintur + Topik +Amistar gave greater 
effection growth and yield than other treatments , While not significant different with 
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Litur +Topik in killer weed after 50 day of applied hericides and before 21 day to
harvest was 90 , TMOZ 2 gave dcrease effect in killer weed was 34.25 and no 
significant with IPA 99 before 21 day to harvest , Amistar was more efficiency 
increased yield with all wheat varieties when applied to Litur + Topik , but not 
significant effect when use alone as compare with control treatment .

  

  المقدمة

المحاصیل الحقلیة في العالم من حیث أهممن .Triticum aestivum Lیعد محصول الحنطة 

إلىنظرنا وٕاذا" بشكل واسع یومیاإلیهیحتاج اإلنسانفي غذاء أساسیةوهي مادة , والمساحات المزروعة نتاجاإل

وهذا یتطلب السعي أخرىا المحصول سنة بعد هذإلىالحاجة الكبیرة تزایدالسكانیة تبین لنا مدى ة الزیادة السنوی

للحفاظ على التوازن ما بین الناتج العام والطلب من خالل البحث عن أسالیب علمیة جدیدة لتطویر باستمرار

والوسائل المتاحة بالشكل األمثل من األرض والمیاه والبذر اإلمكاناتزراعة هذا المحصول واستغالل المتوفر من 

  ) .1" (ونوعا" كماإنتاجأعلى إلىواألسمدة للوصول

تطویر واستنباط أصناف جدیدة وتحدید مواعید الزراعة ومكافحة إلىالتقنیات الزراعیة الحدیثة تهدف 

یمثل انتشار األدغال في محصول إذ, وتحسین النوعیة اإلنتاجاآلفات وباألخص األدغال والتي من شأنها زیادة 

حیث تنافس األدغال النامیة نباتات المحصول على مستلزمات النمو اإلنتاجالحنطة مشكلة رئیسیة من مشاكل 

, ) 2% (45إلىقد یصل معدل الخفض في الحنطة بسبب األدغال إذاإلنتاجیةنقص واضح في إلىمما یؤدي 

األصداء والتفحمات واألمراض البكتیریة لها تأثیر كبیر في خفض باألمراض الفطریة مثل اإلصابةكما أن 

  ) .4, 3( الحنطة إنتاجیةایجابي في دور لهاكما وجد بأن استخدام مواد لها تأثیر منظم للنمو, " أیضااإلنتاج

للظروف المناخیة وعملیات الخدمة واألسالیب " أخرى تبعاإلىالحنطة في العراق من سنة جاإنتیختلف 

وحدة المساحة من هذا المحصول تؤدي إنتاجیةفع لذا فان التوسع في المساحة المزروعة ور , المتبعة في الزراعة 

تجنب استخدام المكافحة إمكانیةوبسبب عدم , وهما هدفان أساسیان للعاملین في هذا المجال اإلنتاجزیادة إلى

جدیدة یكون البحث عن مبیدات" فرض دائماكطریقة مكملة للعملیات الحدیثة في خدمة المحصول فان الواقع ی

  ) .5(لبیئة وال یخل بالتوازن الحیوي ثر في اوغیر مؤ " استعمالها فعاال

األدغال المتخصص لمكافحةTopikمبیدات أحدها مبید التوبك ثالثةالهدف من البحث دراسة كفاءة 

الفطري والذي هو   Amistarلعریضة األوراق ومبید األمستار Linturاآلخر مبید الالنتور رفیعة األوراق و 

99إباء, 95إباء: في نمو وحاصل ثالثة أصناف من الحنطة الناعمة وهي , لوقت منظم نمو في نفس ا

أفضل إلى" وصوالمكافحة وانعكاس ذلك على صفات النمووكذلك تحدید أكثر األصناف استجابة لل, 2وتموز 

    .إنتاج

  

  المواد وطرائق العمل

محافظة دیالى خالل الموسم الزراعي / طبقت هذه التجربة في حقول أحد المزارعین في قضاء بلدروز 

600بمعدل Topikمبید التوبك : تضمنت التجربة عاملین األول استخدام ثالثة مبیدات هي , 2005-2006

لمكافحة عریضة هكتار/ غم120بمعدل Linturلمكافحة األدغال رفیعة األوراق ومبید الالنتور هكتار / 3سم

استخدامه كمنظم إلىإضافةهكتار لمكافحة الفطریات / لتر 1بمعدل Amistarاألوراق والمبید الفطري أمستار 

معاملة إلىإضافة) 1جدول ( للخدمات الزراعیة Syngentaللنمو والتي تم الحصول علیها من شركة سنجنتا 
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95إباء, 95إباء: والعامل الثاني اشتمل على ثالث أصناف من الحنطة هي , ) رش الماء فقط ( المقارنة 

  .2وتموز 

احتوى المكرر , مكررات ةبثالثRCBDنفذت التجربة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

تم تعفیر البذور المستخدمة في التجربة بالمبید 2م40مساحة الوحدة التجریبیة , عشرة وحدة تجریبیة على اثنتي

بتاریخ ذت عملیة البذار والتسمید بالباذرة نف, )Dividend )mefenoxam+difenoconazoleالفطري 

هكتار / كغم 160المضاف عند الزراعة بواقع ) NPK )18 -18-18بلغ معدل سماد إذ. 15/11/2005

بتاریخ , هكتار/ كغم 100یوم من الزراعة وقبل مرحلة طرد السنابل بواقع 45وأضیف سماد الیوریا بدفعتین بعد 

على ساحبة زراعیة التي تم تعییرها بطریقة الرش باستخدام المرشة المحمولة المبیداتإضافةتم 1/2/2006

الوحدات إلىالمبیدات إضافةمبید األمستار بنفس طریقةإضافةتم , 1/3/2006بتاریخ ,بار 2على ضغط 

  .التجریبیة المقررة 

2م/ د األشطاء وعد2م/ سجلت البیانات عن صفات النمو والحاصل والتي شملت ارتفاع النباتات 

كما تم دراسة درجة القتل في األدغال باتباع , 2م/ سنبلة ووزن ألف حبة وحاصل الحبوب / وعدد الحبوب 

یعني عدم وجود قتل في ) 1( أن الرقم إذ) 100- 1( مكونة من ) Visual estimation( مقیاس بصري 

من " یوما21بعد المكافحة وقبل " یوما50بعد ) 6( یعني موت األدغال بشكل تام ) 100( األدغال والرقم 

وأجري التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام اختبار دنكن 28/5/2006حصاد التجربة في إجراءتم . الحصاد 

متعدد المدى للمقارنة بین متوسط األصناف ومعامالت المبیدات والتوافق بینهما واالستعانة بالبرنامج الجاهز 

Analysis System Statistical ) SAS V.9 ( 5عند احتمال.%  

  

  في البحثةالمستخدمأسماء المبیدات .1جدول 

  معدل االستخدام  المادة الفعالة  اسم المبید  ت

1  TOPIC AS 100Clodinafop_propargyl

مبید أدغال جهازي اختیاري یستخدم بعد 

في حقول الحنطة ضد األدغال اإلنبات

  هكتار/3مس600رفیعة األوراق بمعدل 

2  
LINTUR          

               
70WG

Triasulfuron+Dicamba

مبید أدغال جهازي اختیاري یستخدم بعد 

في حقول الحنطة ضد األدغال اإلنبات

  هكتار/ غم120عریضة األوراق بمعدل 

3  AMISTAR  
Cyproconazole+Azoxystrob

in

مبید فطري ویعمل كمنظم نمو یستخدم بعد 

لتر 1في حقول الحنطة بمعدل اإلنبات

  هكتار/

                

  

  

  

  النتائج والمناقشة 

  .ارتفاع النبات-1
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95إباءفي ارتفاع النبات عن الصنفین " معنویا99إباءتفوق الصنف ) 2( یتضح من الجدول 

إذنبات صفة مرغوبة أن زیادة ارتفاع ال. في حین لم تكن هناك فروق معنویة بین الصنفین األخیرین , 2وتموز 

أشارت, ) 7( تدل في كثیر من الحیان على مالئمة الصنف للظروف البیئیة ومقاومة األدغال وهذا ما أكده 

أفضل المعامالت في لوحدهما ومع األمستار من) التوبك + الالنتور( أن معاملتي إلى) 3( النتائج في جدول 

إلىوقد یرجع السبب " حیث تفوقت عن غیرها من المعامالت معنویاالتأثیر االیجابي على معدل ارتفاع النبات 

لمحصول وهذه النتائج توفیر المواد الغذائیة لنبات اإلىكفاءة هذه المبیدات في خفض أعداد األدغال مما أدى 

( دول حیث یبین الج, " أیضا" معنویا" وكان للتداخل بین األصناف والمبیدات تأثیرا, ) 10, 9, 8( تتفق مع 

مقارنة مع الصنفین 99إباءلوحدهما ومع األمستار تفوقت مع الصنف ) التوبك + الالنتور( بأن معاملتي ) 4

على معاملة األمستار لوحده " معنویا" أن جمیع معامالت المبیدات أظهرت تفوقا" ویالحظ أیضا, اآلخرین 

إلىفي ذلك ات مع جمیع األصناف ویعزى السبب ومعاملة المقارنة اذ أعطت كفاءة جیدة في زیادة ارتفاع النب

في حول كفاءة مبید التوبك والالنتور فعالیة المبیدات ضد األدغال وهذا یتفق مع ما وجده كثیر من الباحثین 

  ) .13,14, 12, 11(األوراق في حال خلطهماضة مكافحة األدغال رفیعة وعری

  .عدد األشطاء-2

قد تتساوى إذأثیر معنوي لألصناف في معدل عدد األشطاء عدم وجود ت) 2(یالحظ من الجدول 

في هذه الصفة للظروف البیئیة كما ویعتقد بأن الصفات الوراثیة لها دخل كبیر " األصناف في هذه الصفة تبعا

" مع األمستار تفوقت معنویا) التوبك + الالنتور( أن معاملة ) 3( ویتضح من الجدول , ) 15( وهذا ما أكده 

مقارنة مع معاملة المقارنة التي لم تختلف ) 359,44( معدل أشطاء أعلىأعطتإذبقیة المعامالت على 

فعالیة مبید األمستار في إلىعن معاملة األمستار لوحده ویعتقد أن سبب زیادة عدد األشطاء یعود " معنویا

بأن ) 4(كذلك یشیر الجدول . دوره كمنظم نمو إلىإضافةمكافحة األمراض الفطریة التي قد تصیب الحنطة 

أكبر عدد ) األمستار + لتوبكا+ الالنتور( للتداخل بین األصناف والمبیدات تأثیر معنوي اذ أعطت معاملة 

كما ویتضح عدم وجود اختالفات معنویة بین معاملة األمستار مع جمیع , 2وتموز 99إباءمع الصنفین طاء شأ

عدم فعالیة هذا المبید في األثیر على هذه الصفة في حالة وجود إلىاألصناف ومعاملة المقارنة ویشیر هذا

كبیر بسبب منافسة األدغال لها وعلیه إجهادأن نباتات المحصول تكون تحت إلىاألدغال وقد یعزى سبب ذلك 

أن جمیع مبیدات األدغال تفوقت " ویتضح أیضا, فان تأثیر هذا المبید على المحصول ال یظهر بشكل واضح 

كفاءة هذه المبیدات في مكافحة إلىفي زیادة عدد األشطاء ولجمیع األصناف وقد یرجع سبب ذلك " عنویام

  .األدغال مما یحفز نباتات المحصول على النمو بشكل أفضل 

  

  .سنبلة/ عدد الحبوب -3

/ في معدل عدد الحبوب 2على صنف تموز 99وٕاباء95إباءتفوق الصنف ) 2(یتضح من الجدول 

العوامل الوراثیة إلىوقد یرجع سبب ذلك 99وٕاباء95إباءمعنویة بین الصنف " بلة في حین لم نجد فروقاسن

  .أن هذه الصفة مهمة في تحدید كمیة الحاصل " علما, لكل صنف 

( لة سنبلة باختالف المبیدات حیث تفوقت معام/ حدوث زیادة في عدد الحبوب ) 3(یظهر من الجدول       

+ الالنتور( ي هذه الصفة في حین تفوقت معاملةعلى جمیع المعامالت ف"معنویا)األمستار+التوبك+ رالالنتو 

إذوهذا ما یؤكد بأن مكافحة األدغال لها تأثیر ایجابي في هذه الصفة , على معاملة األمستار والمقارنة ) التوبك 

وجود ) 4( ویالحظ من الجدول ) . 31,11( سنبلة بلغ / معدل لعدد الحبوب أعطت معاملة المقارنة أقل 
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+ الالنتور( و ) األمستار + التوبك+ الالنتور( تداخل معنوي بین األصناف والمبیدات حیث حققت معاملتي 

مقارنة مع بقیة المعامالت 99وٕاباء95إباءسنبلة مع الصنفین / أفضل تأثیر ایجابي في عدد الحبوب ) التوبك 

سنبلة في جمیع األصناف / خدام المبیدات أعطى نتائج معنویة في زیادة عدد الحبوب كما یشیر الجدول أن است

+ الالنتور(   بالرغم من اختالف كفاءة تلك المبیدات ومدى استجابة األصناف لها حیث لوحظ أن معاملة 

مع مبید األمستار بالمقارنة) التوبك + الالنتور( كانت من أفضل المعامالت تلتها معاملة ) األمستار + التوبك

  .ومعاملة الرش بالماء فقط ولجمیع األصناف 

أن صفة وزن ألف حبة من الصفات المهمة التي تمثل أحد الصفات الرئیسة لحاصل :حبة 1000وزن -4

في مواقع Sinkالمصب إلىSourceعلى كفاءة انتقال المواد المصنعة في المصدر " كما تعد مؤشرا, الحبوب 

بذرة حیث تعد من المعاییر المهمة التي تسهم مع صفة عدد السنابل وعدد الحبوب في تحدید وزن الخزن في ال

95إباءتفوق الصنف إذ, بوجود اختالفات معنویة بین األصناف ) 2( ویبین الجدول ) 16( حاصل الحبوب 

إلىیرجع سبب ذلك وقدفي حین لم تكن هناك فروق معنویة بین الصنفین , 2وتموز 99إباءعلى الصنف 

كل من انخفاض عدد األدغال ومبید األمستار مقارنة مع إلىنتیجة استجابته 95إباءامتالء الحبوب في صنف 

البذرة بكفاءة عالیة وهذا یتفق مع إلىسرعة انتقال المواد المصنعة في األوراق إلىالصنفین اآلخرین الذي أدى 

أن المكافحة مع هذا الصنف تكون فعالة أكثر في زیادة الحاصل یستنتج من ذلك . Syme ,1970ما ذكره 

أن المبیدات لها تأثیر ایجابي في هذه ) 3( وكذلك یظهر الجدول , 2وتموز 99إباءمقارنة مع الصنفین 

+ رالالنتو ( على بقیة المعامالت تلتها معاملة " معنویا) األمستار+ التوبك+ الالنتور( الصفة اذ تفوقت معاملة 

كفاءة المبیدات في إلىوقد یعود السبب . عن معاملتي األمستار والمقارنة " والتي اختلفت معنویا) التوبك 

مكافحة األدغال وكفاءة مبید األمستار في القضاء على األمراض الفطریة التي قد تصیب الحنطة كما وأن هذا 

, شركة سنجنتا ( یعطي فترة كافیة المتالء الحبة المبید یعمل على زیادة فترة النمو الخضري لنبات الحنطة مما

زیادة طول وعرض البذرة إلى بأن معاملة بذور الحنطة بالكلتار أدى ) 17( كما یتفق هذا مع ما ذكره ) 2005

  .على زیادة الحاصل " المحصودة وهذا ینعكس ایجابیا

+ التوبك+ الالنتور( حیث تفوقت معاملة وجود تداخل معنوي بین األصناف والمبیدات ) 4( یبین الجدول    

في حین ) التوبك + الالنتور( عن معاملة " ولجمیع األصناف ولم تختلف معنویاعلى بقیة المعامالت ) األمستار 

أعطت معاملة األمستار ومعاملة المقارنة أقل قیمة ولجمیع األصناف وهذا یدل على أن المبیدات لیس لها تأثیر 

  .في صفة وزن ألف حبة سلبي على األصناف 

  

  .تأثیر األصناف في صفات النمو والحاصل لمحصول الحنطة ) 2( الجدول 

ارتفاع النبات  األصناف

  ) سم (

/ عدد الحبوب  عدد األشطاء

  سنبلة

حبة 1000وزن 

  ) غم ( 

( حاصل الحبوب 

  )هـ / كغم 

  ب3459,32  أ30,66  أ48,33  أ256,58  ب74,83  95إباء

  أب3666,68  أب30,33  أ50,33  أ277,25  أ84,5  99إباء

  أ3806  ب29,17  ب38,68  أ271,75  ب74,67  2تموز 

  %5عند مستوى احتمال " القیمة المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنویا
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  تأثیر المبیدات المستخدمة في صفات النمو والحاصل لمحصول الحنطة) 3( الجدول 

                      

  المعامالت

          

ارتفاع النبات

  )سم ( 

             

  عدد األشطاء

            

/ عدد الحبوب 

  سنبلة

            

  حبةوزن ألف 

  )غم ( 

          

حاصل الحبوب 

  )هـ / كغم ( 

Control52,0ج2325,32  ج25,55  ج31,11  ج212,79  ب  

Lintur+Topik  106,67ب4176  ب33,44  ب53,44  ب316,44  أ  

Amistar51,23ج2136,88  ج25,11  ج35,67  ج197,44  ب  

Amistar+Litur+Topik102,11أ5937,76  أ36,11  أ62,89  أ359,44  أ  

  %5عند مستوى احتمال " القیمة المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنویا

  

الحاصل من أهم الصفات التي یجریها الباحثون وهي حصیلة تعد كمیة ) :هكتار /كغم ( حاصل الحبوب -5

على " معنویا2تفوق الصنف تموز ) 2( توضح النتائج في الجدول , مكونات الصفات التي تمت دراستها 

عن " والذي لم یختلف معنویا) هـ/كغم 3806( بلغ " في حاصل الحبوب حیث أعطى حاصال95إباءصنف 

فیما بینهما ، مما یدل بأن أصناف الحنطة 99وٕاباء95إباءیختلف الصنفان في حین لم, 99إباءصنف 

( یشیر الجدول ) . 19و18( وهذا یتفق مع ما وجده اإلنتاجیةتختلف في استجابتها للظروف البیئیة ومقدرتها 

) التوبك + لالنتورا( على المعامالت األخرى تلیها معاملة ) األمستار + التوبك+ الالنتور( تفوق معاملة ) 3

, على التوالي ) 2325,32و2136,88( حاصل بلغ بینما أعطت كل من معاملة األمستار والمقارنة أقل معدل 

مما یبین بأن عملیة مكافحة األدغال فعالة في زیادة الحاصل من خالل خفض منافسة األدغال للمحصول كما 

إلىأدت هذه المعامالت إذالتوبك + مع الالنتورتهإضافیظهر دور األمستار في تحسین صفات الحاصل عند 

  .على زیادة الحاصل " حبة وعدد الحبوب بالسنبلة والذي انعكس ایجابیا1000زیادة وزن 

+ الالنتور( أعطت معاملة إذوجود تداخل معنوي بین األصناف والمبیدات ) 4( یظهر من الجدول   

الحاصل مقارنة مع المعامالت األخرى ولجمیع األصناف بینما لم أعلى معدل في زیادة) األمستار + التوبك

( كما یالحظ تفوق معاملة . عن بعضهما والتي أعطت أقل حاصل " تختلف معاملة األمستار والمقارنة معنویا

, 2وتموز 95إباء لها ومع الصنفین ةالمناظر عن المعامالت " معنویا99إباءمع الصنف ) التوبك + الالنتور

أكثر استجابة 95إباءهذا یوضح أن الصنف , 95إباءفوقت معاملة األمستار على معاملة المقارنة لصنف وت

یصاب بكثیر من 95إباءقد یرجع السبب أن الصنف 2وتموز 99إباءلتأثیر األمستار مقارنة مع الصنف 

تحت 2وتموز 99إباءثر من بالفطریات أكلإلصابةأي حساسیته إنتاجهاألمراض الفطریة التي تسبب خفض 

اآلخرینللنمو لمبید األمستار كانت أكبر مقارنة مع الصنفین أو استجابته للتأثیر المنظم , نفس الظروف البیئیة 

  . زیادة الحاصل إلىمما أدى 
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عدم وجود اختالف معنوي لألصناف في درجة قتل ) 5( یتضح من الجدول : درجة القتل في األدغال -6

21في درجة قتل األدغال قبل 2عن تموز 95إباءمن المكافحة بینما تفوق الصنف " یوما50بعد األدغال

قد یرجع , خالل هذه الفترة 99وٕاباء95إباءمن الحصاد بینما تظهر النتائج عدم وجود فرق معنوي بین " یوما

نتیجة الظروف البیئیة المالئمة أو طبیعة نموه وقدرته على التنافس مع نباتات األدغالإلى95إباءتفوق صنف 

نتیجة العوامل الوراثیة وهذا مما یؤكد بأن استجابة األصناف للظروف البیئیة له تأثیر ایجابي في زیادة الحاصل 

.  

على معاملة األمستار " تفوقت معنویا) األمستار + التوبك+ الالنتور ( ومن نفس الجدول نالحظ أن معاملة   

من المكافحة " یوما50في درجة قتل األدغال بعد ) التوبك + الالنتور( عن معاملة " ختلف معنویاوالمقارنة ولم ت

. بینما أعطت كل من معاملة األمستار والمقارنة أقل معدل درجة قتل في األدغال , من الحصاد " یوما21وقبل 

21من المكافحة و" یوما50غال بعد كما أكان للتداخل بین األصناف والمبیدات تأثیر معنوي في درجة قتل األد

على بقیة " معنویا) األمستار + التوبك+ الالنتور( تفوق معاملة ) 6( یظهر من الجدول إذ, قبل الحصاد " یوما

بعد 99مع الصنف اباء) التوبك + الالنتور( عن معاملة " المعامالت ومع جمیع األصناف ولم تختلف معنویا

كما , ما أعطت كل من معاملة األمستار والمقارنة أقل معدل درجة قتل لألدغال من المكافحة بین" یوما50

ومن , من الحصاد " یوما21حتى قبل ) األمستار + التوبك+ الالنتور( نالحظ من النتائج استمرار تفوق معاملة 

لصفة وهذا یتفق استخدام المبیدات أكثر من تأثي األصناف في هذه اإلىبأن التداخل المعنوي یرجع المالحظ 

" یوما21كما یالحظ أن مبید األمستار لیس له تأثیر على درجة قتل األدغال قبل ) 2005( مع ما وجده عنتر 

تحفیزه نباتات المحصول على النمو الخضري مما یزید من قدرتها على منافسة إلىمن الحصاد والذي یعزى 

وهذا , رة ثانیة بشكل كثیف بعد المكافحة حتى نهایة الموسم النمو مإعادةاألدغال والحد من تأثیرها ومنعها من 

.یمیائیة في الحد من ضرر األدغال یؤكد الدور الفعال والمهم للمبیدات الك
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  الحنطةمة في صفات النمو والحاصل لمحصول تأثیر التداخل بین األصناف والمبیدات المستخد. 4الجدول

الصفات                                

  المعامالت

ارتفاع النبات 

  )سم(
  عدد األشطاء

/ عدد الحبوب

  سنبلة

1000وزن 

  )غم (   حبة

         حاصل الحبوب 

  )هـ/كغم ( 

إباء 

95  

Control  42,66هـ1972,0  د27,33  هـ د31,033  د206,67  هـ  

Lintur+

Topik
  ج4054,68  ب ج34,0  ب أ59,33  ب ج329,33  ب99,33

Amistar51,33هـ د2114,68  هـ د24,33  د ج36,33  د186,0  هـ د  

Amistar+

Lintur+

Topik  

  أ5696,0  ب أ37,0  أ66,33  ب أ340,33  ب أ106,0

إباء 

99  

Control58,67هـ د2349,32  د26,67  د ج36,67  د217,0  د  

Lintur+

Topik
  ب4654,68  ج32,67  ب أ59,0  ب ج320,67  أ114,33

Amistar53,0هـ د2148,0  د26,67  د ج39,33  د205,33  هـ د  

Amistar+

Lintur+

Topik  

  أ6072,0  ب أ ج35,33  أ66,33  أ366,0  أ112,0

  2تموز 

Control54.67د2652,0  هـ22,67  هـ25,33  د214,67  د  

Lintur+

Topik
  ج3818,68  ب ج33,66  ج42,0  ج299,33  أ ب106,0

Amistar49,33ـ ده2148,0  هـ د24,33  د هـ31,33  د201,0  هـ د  

Amistar+

Lintur+

Topik  

  أ6045,32  ب أ36,0  ب56,0  أ372,0  ج88,33

  %5عند مستوى احتمال " ف عن بعضها معنویاالقیمة المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختل

  .تأثیر األصناف والمبیدات المستخدمة في درجة القتل لألدغال المرافقة لمحصول الحنطة . 5الجدول

  األصناف

القتل معدل درجة 

50في األدغال بعد 

  من المكافحة" یوما

معدل درجة القتل 

21في األدغال قبل 

  من الحصاد" یوما

  المعامالت

معدل درجة القتل في 

" یوما50األدغال بعد 

  من المكافحة

معدل درجة القتل 

في األدغال قبل 

من " یوما21

  الحصاد

  ب1.00  بControl1,00  أ37,167  أ44,250  95إباء 

  أ71,11  أLintur+Topik88,33  ب أ36,33  أ46,33  99إباء 

  ب1,00  بAmistar1,00  ب34,25  أ44,66  2تموز 

  
Amistar+

Lintur+Topik  
  أ70,56  أ90,0

  %5عند مستوى احتمال " عضها معنویاالقیمة المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن ب

  درجة قتل األدغال المرافقة لمحصول الحنطةتأثیر التداخل بین األصناف والمبیدات في .6الجدول 
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  المبیدات  األصناف

  الصفات

درجة قتل األدغال 

  المكافحةمن " یوما50بعد

درجة قتل األدغال 

  من الحصاد" یوما21قبل

  95إباء 

Control1,00د1,00  ج  

Lintur+Topik85,0ب أ ج76,67  ب  

Amistar1,00د1.00  ج  

Amistar+Lintur+Topik  90,0أ75,0  ب أ  

  99إباء 

Control1,00د1,00  ج  

Lintur+Topik93,33ب ج68,33  أ  

Amistar1,00د1,00  ج  

Amistar+Lintur+Topik  90,0ج66,67  ب أ  

  2تموز 

Control1,00د1,00  ج  

Lintur+Topik86,67ب أ73,33  ب  

Amistar1,00د1,00  ج  

Amistar+Lintur+Topik  90,0ب أ ج70,0  ب أ  

  %5عند مستوى احتمال " لقیمة المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنویاا
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