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  الخالصة

غریـب أبـو-جامعـة بغـداد-كلیـة الزراعـة-وم المحاصیل الحقلیـةنفذت تجربتین حقلیتین في حقل قسم عل

و 180و 120معـــدالت البـــذار  تـــأثیربهـــدف معرفـــة 2002/2003و 2001/2002خـــالل الموســـمین الشـــتویین 

رش مبیــــــــدات ومعــــــــدالت 1-هـــــــــ.كغــــــــم360و 300و 240الســــــــماد النتروجینــــــــيومســــــــتویات 1-هـــــــــ.كغــــــــم240

األدغــال
2

1
Logranو Topicوالتوصــیة الكاملــة فــي اســتخدام Logranو Topicفــي اســتخدام مبیــدي التوصــیة 

المنشـقة -المنشـقةاأللـواحاستخدام تصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة بترتیـب ). 99إباءصنف (على نمو الحنطة 

360معــدل البــذار ىأعطــ. هاوجــود فــروق معنویــة فــي عوامــل الدراســة وتــداخالتالنتــائج أظهــرت. بــثالث مكــررات

و 6.1(معــدل فــي دلیــل المســاحة الورقیــة أعلــىیومــًا مــن الزراعــة 102فــي كــال الموســمین وفــي مرحلــة 1-هـــ.كغــم

46.0و 41.0(ومعــــــدل نمــــــو المحصــــــول )2-م.غــــــم509.0و 670.4(الكلــــــيالجــــــاف وفــــــي وزن النبــــــات )6.9

مســــتوى الســــماد أعطــــى)1-یــــوم.2-م.غــــم6.0و 5.7(ومعــــدل صــــافي عملیــــة التمثیــــل الضــــوئي )1-یــــوم.2-م.غــــم

معاملـة وأعطـت. معدل في معظم الصـفات المدروسـةأعلى1-هـ.كغم360تروجیني ایالن
2

1
التوصـیة فـي اسـتخدام 

ومعــدل نمــو المحصــول 6.1معــدل فــي دلیــل المســاحة الورقیــة أعلــىاألولفــي الموســم Logranو Topicمبیــدي 

معـدل أعلـىفـي الموسـم الثـاني Logranو Topicالموصـى بـه مـن مبیـدي أعطتفي حین 1-یوم.2-م.غم41.9

  .)1-یوم.2-م.غم484.4(والمادة الجافة الكلیة )7.5(في دلیل المساحة الورقیة 

في كال الموسمین 1-هـ.Nكغم 360مع مستوى السماد النایرتوجیني 1-هـ.كغم240معاملة البذار أعطت

وفـــي الـــوزن الجـــاف الكلـــي للنبـــات )7.2و 6.6(معـــدل فـــي دلیـــل المســـاحة الورقیـــة أعلـــىیومـــًا 102مرحلـــة وفـــي 

معاملــــةأعطــــت. )1-یــــوم.2-م.غــــم47.7و 43.7(وفــــي معــــدل نمــــو المحصــــول )2-م.غــــم597.6و 699.2(
2

1

  Logranو Topicدي ـــالتوصیة في استخدام مبی

فــي 6.6معــدل فــي دلیــل المســاحة الورقیــة أعلــىاألولفــي الموســم 1-هـــ.Nكغــم 360د مــع مســتوى الســما

بـــان مـــن ذلـــك نســـتنتج . 8.0معـــدل لهـــذه الصـــفة أعلـــىالتوصـــیة الكاملـــة معاملـــة أعطـــتحـــین فـــي الموســـم الثـــاني 

المنافســة مبــدأمحصــول الحنطــة قــد اســتجاب ایجابیــًا لعوامــل الدراســة الــثالث وتــداخالتها وعلیــه یمكــن االســتفادة مــن 

مع السماد النایتروجیني بدًال من استخدام المبیدات في زراعة المحصول والحصول على الذي تحققه الكثافة النباتیة 

  .تحسین نمو المحصولمن استخدام المبیدات وفي المتحققةنفس النتائج 
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Abstract
A field trial was conducted at the experimental farm, Department of Field Crop 

Science, College of Agriculture, University of Baghdad, Abu-Ghraib in 2001/2002 and 
2002/2003 seasons to investigated the effect of seeding rate (120, 180 and 240 kg.ha2), 
nitrogen levels ( 240, 300 and 360 N kg.ha-2) and rate application of herbicides (Topic 
250 gm a.i ha-1+ Logran 125 gm a.i ha-1 and Topic 500 gm+ Logran 250 gm a.i ha-1).

A randomized complete plot design (RCBD) according to split – split plot was 
used with three replications. 

The following results could be summarized as follow : 
Rate seeding 240 kg.ha-1 gave a high value of leaf area index (6.1 and 6.9) dry 

weight of crop (509.6 and 670.4 gm.m-2), rate growth of crop (41.0 and 46.0 gm.m-

2.day-1) and net assimilation rate (5.7, 6.0 gm.m-2.day-1)in the two seasons respectively. 
In both seasons 2001/2002 and 2002/2003 and at all stage growth of plant 

especially at stage 102 day from date planting. The high level of nitrogen fertilization 
360 kg.ha-1 caused increasing of most characteristic as leaf area index, dry weight of 
plant, rate growh of crop and net assimilation rate. 

The treatment 
2

1
recommendation of Topic and Logran at first season gave 

high value of leaf area index (6.1) and rate growth of crop (41.9  gm.m-2 day) at second 
season.

The treatment of full recommendation of rate application of Topic and Logran 
gave high value of leaf area index (7.5) and dry weight of plant (484.4 gm.m-2.day-1). 
Rate of seeding 240 kg.ha-1 with 360 kg.N.ha-1 gave in both seasons high value of leaf 
area index 6.6, 7.2 dry weight of crop (699.2, 597.2 gm.m-2) and rate growth of crop 

(43.7 and 47.7 gm.m-2.day-1) respectively.The treatment 
2

1
recommendation of Topic 

and Logran with nitrogen fertilization 360 kg N.ha-1 at first season gave high value of 
leaf area index 6.6 but at second season gave full recommendation high value 8.0.

From these results we can conclusion that the wheat is positive response to 
study factors, so we can use competition method to control a weed, instead of herbicide 
in order to keep clean environment.    

  

  المقدمة 

اإلنســانفهــو یمــد أهمیــةالمحاصــیل الحبوبیــة أكثــرمــن ) Triticum aestivum(یعــد محصــول الحنطــة 

ملیـار نسـمة یعیشـون 1.5مـن ألكثـررئیسـي غـذائيوهـو مصـدر والبـروتین مـن السـعرات الحراریـة% 25مـن بأكثر

مـن حیـث المسـاحة واإلنتـاج والعائـد لـى األو المرتبـة لحتـیمن سـكان العـالم، لـذلك % 35مثل تبلدًا 40من أكثرفي 

  . )1(المالي 

إال إن هـذه الزیـادة ال الضـعف فـي نهایـة القـرن الماضـي إلـىلهذا المحصول زادت إنتاجیة وحدة المساحة 

بمتوالیـــة هندســـیة فیمـــا یـــزداد الغـــذاء یتزایـــدون األرضـــیةة المتزایـــدة وذلـــك الن ســـكان الكـــرة تلبـــي االحتیاجـــات الغذائیـــ



وٕاذاملیـون نسـمة 6حـوالي 2000سـكان العـالم كـان فـي عـام اإلحصـاءات إلـى أن یر شـحیـث ت)2(عددیة بمتوالیة 

فضـًال عـن . )3(ملیـون نسـمة 14.4بحـدود 2050یكـون العـدد عـام أناستمرت الزیادة بنفس االتجاه فمن المتوقـع 

-% 30فـي الحاصـل تتـراوح مـن السـیما األدغـال التـي تسـبب خسـارة الزراعیـة اآلفـاتإلـىعرض المحصول یتهذا 

15حیث تشیر الدراسات الـى وجـود اكثـر مـن )5و 4(تلك النباتات حسب كثافة ونوعیة % 70إلى وأحیانًا % 50

البــاحثون علــى مكافحــة هــذه للــذلك عمــنوعــًا مــن االدغــال عریضـة االوراق16نوعـًا مــن االدغــال رفیعــة االوراق و 

سـتخدام اان. )7و 6(القضـاء علیهـاأوهـاتأثیر ققـوا نتـائج بـاهرة فـي الحـد مـن النباتات واستخدموا المبیدات حیث ح

طــرق بدیلــة إیجــادتحري عــن الظهــور مشــاكل بیئیــة وصــحیة لــذلك قــام البــاحثون بــإلــىادىطالمفــر هــذه المبیــدات

استخدمت طریقة یث الجانبیة حتأثیراتهافي الحدود الدنیا للحد من عن استخدام هذه المبیدات أو استخدامها عوضًا 

البـذار وهـي فـي وحـدة المسـاحة وذلـك بزیـادة معـدل عن طریق زیادة عدد النباتات واألدغالالمنافسة بین المحصول 

فضــًال عـن كونهــا طریقـة فعالــة فــي زیـادة إنتاجیــة وحــدة )9و 8(مـن األســالیب العلمیـة للتــأثیر فــي مجتمـع األدغــال 

مــن العناصــر عوامـل أخــرى تتعلــق بحاجــة المحصــول فســة یجــب أن یرافقــه اســتخدام طریقــة المناان . )10(المسـاحة 

أهمهاتعتمد على عوامل عدیدة إن المنافسة بین نبات وآخر ذلك إلىإضافة. المغذیة عن طریق التسمید الكیمیاوي

لنباتـــات والتـــي مـــن شـــانها أن تزیـــد مـــن منافســـة المحصـــولالتـــي یمتلكهـــا النبـــات والعوامـــل البیئیـــة لوراثیـــة االصـــفات 

العمــل مــن اجــل الوصــول الــى والتســمید وطــرق الزراعــة وغیرهــا لــذلك اتجــه البــاحثون إلــى األدغــال كالكثافــة النباتیــة 

مــن )12و 11(مــع تحقیــق منافســة جیــدة لالدغــالبمــا یحقــق كفــاءة عالیــة للمحصــول العوامــلهبهــذإمكانیــة الــتحكم 

للضـوء التـي تـؤدي الـى اعتـراض اكبـرالمسـاحة الوقیـةالي زیـادة النباتات في وحدة المساحة وبالتـأعدادخالل زیادة 

وزیــادة العملیــة لنباتــات المحصــول مــن جهــة لألدغــالعلــى كفــاءة عملیــة البنــاء الضــوئي والتــأثیربالتــالي التضــلیل و 

  .أخرى

مـع مبیـدات األدغـال مـع مسـتویات مـنمقارنـًة معرفـة مـدى فعالیـة طریقـة المنافسـة إلـىیهدف هذا البحـث 

  ). 99صنف إباء (السماد النایتروجیني في نمو محصول حنطة الخبز 

  

  المواد وطرائق العمل 

فـي جامعـة بغـداد –كلیـة الزراعـة –تجربـة حقلیـة فـي حقـل تجـارب قسـم علـوم المحاصـیل الحقلیـة أجریـت

و 180و 120البـــذار باســـتخدام معـــدل 2002/2003و 2001/2002خـــالل الموســـمین الـــزراعیین غریـــب أبـــي

250المبیـــدات ومعـــدل رش 1-هــــ.Nكغـــم360و 300و 240ومســـتویات الســـماد النـــایتروجیني 1-هــــ.كغـــم240

فـي صـفات نمـو 1Logran-هــ.غـم1Topic +250-هــ.غـم500و 1Logran-هـ.غم1Topic +125-هـ.غم

  ). 99إباءصنف (محصول الحنطة 

7.7pHدیسـي سـیمنز وتفاعـل التربـة 5.2یة الكهربائیـة كانت تربة التجربة مزیجیة غرینیة درجة االیصـال

  %. 1.6ونسبة المادة العضویة 

القـــالب ونعمــت بواســـطة األمشــاط القرصـــیة بـــالمحراث المطرحــي حرثــت ارض التجربــة مـــرتین متعامــدتین 

–المنشـقة وفـق ترتیـب األلـواح .R.C.B.Dاستخدم تصمیم القطاعات الكاملة المعشـاة . التسویةوتمت التسویة بالة

األلـــواح الثانویـــة ، احتلـــت المبیـــدات األلـــواح الرئیســـة فـــي حـــین شـــغلت مســـتویات التســـمید مكـــررات بثالثـــةالمنشـــقة 

× م 4(2م8حتها اقسـمت ارض التجربـة إلـى وحـدات تجریبیـة مسـ. ووضعت معدالت البـذار تحـت األلـواح الثانویـة

ســم 20یــدویًا علــى خطــوط المســافة بــین خــط وآخــر زرعــت البــذور . خطــوط10وتضــمنت كــل وحــدة تجریبیــة ) م2

19/11/2002وفي الموسم الثاني زرعت في 30/5/2002في الموسم األول وحصدت في 20/11/2001بتاریخ 



أضـیف السـماد . ذلـكإلـىكلمـا دعـت الحاجـة سقیت التجربة ریة اإلنبات واستمر السقي . 2/6/2003وحصدت في 

كمیــــة الســــماد نصــــفكامــــل الســــماد الفوســــفاتي مــــعأضــــیف. )46P2O5%(1-هـــــ.كغــــم100الفوســــفاتي بمعــــدل 

1والجــدول )13(یومــًا مــن الزراعــة45بعــد اآلخــرالنصــفوأضــیفالنــایتروجیني مــن كــل مســتوى عنــد الزراعــة 

  . الكیمیاوي والشائع والتجاري لهمایوضح االسم 

  

  ة في التجربةي للمبیدات المستخدماالسم الكیمیاوي والشائع والتجار )1(جدول 

  االسم الشائع  االسم التجاري  االسم الكیمیاوي

(R)-2-[4-(5-chloro-3-Fluoro-2-Pyridyloxy)
Phenoxyl] Propionic acid

Topic 100 ECClodinafop-methyl

3-(6-methoxy-4-methyl-1,3,5-triazine-2-2)-1-(2-[2-
Chloro ethoxyl-Phenyl sulfony]-Urea]

Triasulf Uron
Logran

2-tert-butylamino-4-ethylamino-6- methyl thio-s-
triazine

Terbutryn

  

تـم خلـط المبیـدین معـًا فـي 1-هــ.لتـر مـاء400جرى تعییرها على أسـاس اسـتخدام استخدمت مرشة ظهریة 

  . األدغالنموورقة من 4-2حیث استخدم في مرحلة نفس المرشة 

سـم مـن احـد الخطـوط الوسـطیة 25مـن النباتـات بطـول ل قطـع عینـة  حساب المساحة الورقیة من خالتم 

یـوم مـن 102و 88و 74و 60العملیـة بعـد بـدأتحیـث أسـبوعینمن سـطح التربـة یـدویًا كـل 2سم500لمساحة 

، قــیس طــول كــل ورقــة وعرضــها مــن اعــرض منطقــة بواســـطة ورقــة20-10بمعــدل اإلنبــاتحتــى مرحلــة الزراعــة 

  ).14(Thomasمعادلةكل ورقة وفق مساحة حسبت) owen(مسطرة 

دلیــل المســاحة الورقیــة حســبت مــن خــالل أمــا0.95× عرضــها × طــول الورقــة = 2ســمالمســاحة الورقیــة 

  .)15(على مساحة األرض التي تشغلها للنباتات المحصودة األوراقمساحة قسمة 

  =دلیل المساحة الورقیة 
  مساحة األوراق

  لها النباتمساحة األرض التي یشغ

التـي حسـبت المسـاحة الورقیـة مـن بتجفیـف كـل عینـة محصـودة وذلـك 2-م.غـمحسب الوزن الجـاف للنبـات 

ســاعة 48لمــدة م  ْ 75± جففـت فــي فــرن كهربــائي علـى درجــة حــرارة اكیـاس ورقیــة مثقبــة ثــم لهـا وذلــك بوضــعها فــي 

  ] :17[، أما معدل نمو المحصول فقد حسب من خالل المعادلة التالیة ]16[

CGR = 
A

1
.    

12

12

TT

WW




  :إذ إن 

A = 2م(عینة النباتات شغلهاتمساحة األرض التي (  

W2 = الوزن الجاف لعینة في المدةT2  

W1 = الوزن الجاف لعینة النباتات في المدةT1  

  ] : 17[لة التالیة وفق المعام) 1-یوم.2-م.غم(الضوئي التمثیلحسب معدل صافي 

NAR = 
1LA

CGR
  

  :إنإذ

CGR = معدل نمو المحصول  



LA1 =دلیل المساحة الورقیة  

اقل فرق معنوي لتشخیص الفروق المعنویـة بطریقة تحلیل التباین واستخدم اختبار حللت البیانات إحصائیاً 

  . ] 18% [5احتمالیة بین المتوسطات الحسابیة على مستوى 

  

  النتائج والمناقشة

و 2001/2002الموسـمینخـالل وجود فروق معنویة في دلیل المسـاحة الورقیـة) 3و 2(يیوضح جدول

معــدالت البـذار ومســتویات التســمید ومعــدل اســتخدام المبیــدات بتــأثیرولجمیـع مراحــل نمــو المحصــول 2002/2003

معدل لدلیل المساحة الورقیة أعلىللموسمین الزراعیین 1-هـ.كغم240األعلىأعطى معدل البذار فقدوتداخالتهما

5.4و 4.5و 3.5یومًا من تاریخ الزراعة بلـغ 102یومًا و 88یومًا و 74یومًا و 60في مراحل نمو المحصول 

أعطــىحــین بالتتــابع فــيللموســم الثــاني لمراحــل النمــو المــذكورة 6.9و 6.3و 4.9و 3.4و للموســم األول 6.1و 

و 3.8و 3.2و 2.5خـالل الموسـمین وفـي نفـس تلـك المراحـل اقـل معـدل بلـغ 1-هــ.كغم180األوطأدل البذارمع

بالتتــابع وبــذلك فــان معــدل البــذار األعلــى ســبب زیــادة فــي دلیــل المســاحة الورقیــة 5.9و 5.3و 4.2و 2.9و 4.4

و % 29.6و % 28.9و % 28.6طـــأ بلغـــت خـــالل الموســـمین ولمراحـــل النمـــو نفســـها قیاســـًا إلـــى معـــدل البـــذار األو 

  . بالتتابعللموسم الثاني % 14.5و % 15.9و % 14.3و % 14.7و للموسم األول % 27.9

و 6.1لموسمین لمعدل أقصىإلىوصل فقد) 3و 2جدول (دلیل المساحة الورقیة ازداد بتقدم العمر إن

بالتتـابع % 50.9و % 42.6للموسـمینهـذه الصـفة فيتحققت زیادةیومًا حیث 102بالتتابع وذلك في مرحلة 6.9

ثــم زیــادة األوراقعــدد عــدد االشــطاء وزیــادة زیــادة إلــىیومــًا وهــذا یعــزى 60مــن النمــو األولــىالمرحلــة إلــىقیاســًا 

اتفقـت.زیادة دلیل المساحة الورقیـةحققت وبالتالي التي تشغلها النباتات المساحة وحدة إلىالمساحة الورقیة بالنسبة 

زیـادة دلیـل المسـاحة إلـىبـان زیـادة معـدالت البـذار تـؤدي )20(وٕاسماعیل)19(داودإلیهأشارهذه النتیجة مع ما 

  .الورقیة

نمــو فــي دلیــل المعنویــًا فــي كــال الموســمین ولجمیــع مراحــل فقــد أثــرت مســتویات الســماد النــایتروجیني أمــا

1-هــ.كغـم360ان مسـتوى السـماد النـایتروجیني األعلـى المساحة الورقیة وسلكت نفس سلوك معدالت البذار حیث ك

بــان مســتوى ) 3، 2(الجــدول معــدل لهــذه الصــفة ویالحــظ مــن أعلــىوأعطــىمتفوقــًا معنویــًا علــى بقیــة المســتویات 

و % 18.8وخـالل مراحـل النمـو المختلفـة بنسـبة زیادة فـي المسـاحة الورقیـة فـي كـال الموسـمین سبب األعلىالسماد 

بالتتـــابعللموســـم الثـــاني % 8.9و % 9.8و % 10.4و % 14.7و للموســـم األول % 14.5و % 18.4و % 17.1

األوراقفي زیادة المساحة الورقیة الناتجة عن زیادة فعالیة المرستیمات وزیادة عدد فعالیة النتروجینإلىهذاویعزى

اتفقــت هــذه . نباتــات المســمدة بمســتوى اقــلالإلــىقیاســًا وانعكــس ذلــك ایجابیــًا علــى زیــادة المســاحة الورقیــة واالشــطاء 

  . )22، 21(آخرین النتیجة مع 

فــي دلیــل المســاحة الورقیــة لموســمي الزراعــة ولجمیــع ) 3و2جــدول (معــدالت رش المبیــدات معنویــًا أثــرت

ــــة أعطــــتإذمراحــــل نمــــو المحصــــول ،  معامل
2

1
خــــالل Logranو Topicمعــــدل الموصــــى بــــه مــــن المبیــــدین 

و 5.3و 4.4و 3.5معـدل أعلـىیومـًا 102یومـًا و 88یومـًا و 60الموسمین وفي جمیع مراحل نمـو المحصـول 

3.2و 2.8و 2.4و 1.9معاملة المقارنة اقل معـدل أعطتفي حین . بالتتابع7.3و 6.5و 5.0و 3.4و 6.1

المعاملـة إلىزیادة في دلیل المساحة الورقیة قیاسًا وبذلك سببت هذه المعاملة بالتتابع 4.4و 4.1و 3.4و 2.4و 

ـــــك المراحـــــل بنســـــبة  و % 29.4و % 36.9و % 47.2و % 45.4و % 45.7المدغلـــــة خـــــالل الموســـــمین وفـــــي تل



فـي القضـاء علـى األدغـال سـواء كانـت رفیعـة أو فعالیة هذه المبیـداتإلىهذایعزىو . بالتتابع% 38.7و % 32.0

ینمو بدون شد بیئـي ودون المنافسـة علـى متطلبـات النمـو نبأتوفر بیئة مالئمة للمحصول عریضة األوراق وبالتالي 

الــوظیفي خاصــًة عملیــة البنــاء الضــوئي والتــي تــنعكس علــى فعالیــات المحصــول الحیویــة مــن خــالل األداءوتحســین 

لتـالي زیـادة دلیـل المسـاحة ة التـي یشـغلها المحصـول وباحالمسـاإلـىزیادة عدد التفرعات وزیادة مساحة الورقـة قیاسـًا 

  . الورقیة

مــن إن مكافحــة أدغــال الحنطــة بواســطة المبیــدات تــؤدي إلــى )23(واحمــد )20(إســماعیلوبــین كــل مــن 

  . زیادة دلیل المساحة الورقیة

كان التداخل معنویَاً◌ بین معامالت المبیدات ومستویات السماد النـایتروجیني خـالل الموسـمین وفـي جمیـع 

أعطت معاملة فقد . و المحصولمراحل نم
2

1
مع مستوى السماد Logranو Topicالتوصیة من استخدام المبید 

6.6و 5.9و 4.9و 3.9یومـًا أعلـى معـدل بلـغ102یومـًا و 88یومـًا و 74یومـًا و 60األعلى في مراحل نمـو 

. بالتتــابع3.6  3.1و 2.6و 2.1معــدلالســماد اقــل المعاملــة المدغلــة مــع نفــس المســتویات مــن أعطــتفــي حــین 

مـع Logranو Topicمعاملـة التوصـیة الكاملـة مـن مبیـد أعطتفي حین 2001/2002األولوذلك في الموسم 

زیــادةمعــدل فـي تلــك المراحــل وســببت أعلــى2002/2003فــي الموســم 1-هــ.Nكغــم360نفـس المســتوى الســمادي 

بالتتــابع % 41.2و % 39.4و % 32.7و % 28.9المعاملــة المدغلــة بلغــت إلــىیاســًا فــي دلیــل المســاحة الورقیــة ق

التــي تنــافس األدغــالمعاملــة المبیــدات مــن خــالل القضــاء علــى عنــدالمحصــول أداءتحســین إلــىهــذاربمــا یعــودو 

عملیــة علــى الفعالیــات الحیویــة خاصــةً والتــأثیرالمحصــول أداءعلــى أثــرتوالتــيالمحصــول علــى متطلبــات النمــو 

آخــرین تشــابهت هــذه النتیجــة مــع . البنــاء الضــوئي حیــث یالحــظ االنخفــاض فــي دلیــل المســاحة جــراء هــذه المنافســة

)23(.  

كغــم 360األعلــىمــع مســتوى الســماد النــایتروجیني 1-هـــ.كغــم240األعلــىتفوقــت معاملــة معــدل البــذار 

N.نمـو المحصـول ، حیـث أعطـت أعلـى معـدل فـي على بقیـة المعـامالت خـالل الموسـمین وفـي جمیـع مراحـل1-هـ

بالتتــــابع فــــي حــــین 7.2و 6.6و 5.2و 3.6و 6.6و5.9و4.9و 3.8هــــذین الموســــمین وفــــي تلــــك المراحــــل 

و 3.4و 2.9و 2.3كــل مــن معــدل البــذار ومســتوى الســماد النــایتروجیني اقــل معــدل أعطــت معاملــة معــدل األوطــأ 

  .  )24(قت هذه النتیجة مع آخریناتف. 5.5و 4.9و 3.9و 2.7و 3.9

تفوقــت معاملــة 
2

1
معنویـــًا األعلــىمــع معــدل البـــذار Logranو Topicالتوصـــیة فــي اســتخدام مبیـــدي 

4.2معـدل فـي تلـك المراحـل أعلـىأعطـتحیـث ) 2جـدول (وفي جمیع مراحل نمو المحصول األولخالل الموسم 

ــــة 2002/2003فــــي الموســــم التــــالي أمــــاالمعاملــــة المدغلــــة بالتتــــابع إلــــىقیاســــًا 7.4و 6.5و 5.4و  فــــان معامل

و 7.1و 5.5و 3.8معــدل أعلــىأعطــتاألعلـىمـع معــدل البــذار Logranو Topicالتوصـیة الكاملــة لمبیــدي 

اقـل أعطـتمع المعاملة المدغلة وخالل تلك المراحل وفي الموسـمین في حین نالحظ بان معدل البذار األوطأ 8.0

ســببت وبــذلك . بالتتــابع3.7و 3.4و 2.9و 2.0و 2.9و 2.5و 2.1و 1.7معــدل لــدلیل المســاحة الورقیــة بلــغ 

% 61.1و % 59.5مــع معــدل البــذار األوطــأ بلــغ المعاملــة المدغلــة إلــىهــذه المعاملــة زیــادة فــي هــذه الصــفة قیاســًا 

  . )25(تشابهت هذه النتیجة مع آخرین . تابعبالت% 51.9و % 50.7و % 44.2و % 47.4% 60.0و % 63.1و

معاملـــة أعطـــت. وفـــي جمیـــع مراحـــل نمـــو المحصـــولكـــان التـــداخل الثالثـــي معنویـــًا خـــالل الموســـمین 
2

1

النــایتروجیني لكــل مــن معــدل البــذار والســماد األعلــىمــع المســتوى Logranو Topicالتوصــیة فــي اســتخدام مبیــد 



في الموسم الثاني أما. األولبالتتابع وذلك في الموسم 7.9و 4.7معدل أعلىیومًا 102یومًا و 60خالل مرحلة

والتــــي ال تختلــــف معنویــــًا مــــع Logranو Topicمــــن مبیــــدي فــــان معــــدل التوصــــیة الكاملــــة 2002/2003
2

1

المعاملـة أعطـتفـي حـین . بالتتابع8.4و 4.0بلغت معدل في هاتین المرحلتینأعلىالتوصیة من هذین المبیدین 

102یومـًا و 60خـالل الموسـمین وفـي مراحـل المدغلة مع المستوى األوطـأ مـع معـدل البـذار والسـماد النـایتروجیني 

بالتتــابع وهــذا یعطــي مؤشــرًا واضــحًا بــان كانــت اســتجابة المحصــول 2.5و 1.5و 3.4و 1.8یومـًا اقــل معــدل بلــغ 

  . دراسة الثالث ایجابیاً لعوامل ال

خـالل ) 2-م.غـم(إلى وجـود فـروق معنویـة فـي الـوزن الجـاف للنبـات ) 5و 4(نیجدولفي النتائج الأشارت 

معدالت البذار ومستویات السماد النایتروجیني ومعـدل رش المبیـدات بتأثیرالموسمین وفي جمیع مراحل نمو النبات 

خـالل الموسـمین وفـي جمیـع مراحـل نمـو المحصـول 1-هــ.كغـم240لـىاألعمعـدل البـذار أعطىحیثداخالتهماتو 

و 431.4و319.6و 245.4و 670.4و 504.8و 379.0و 213.2معـــدل للـــوزن الجـــاف للنبـــات بلـــغ أعلـــى

فـي األوراقزیـادة عـدد إلـىوبالتـاليزیـادة عـدد النباتـات فـي وحـدة المسـاحة إلىبالتتابع وهذا یعزى 2-م.غم509.0

أداء زیـادة كفـاءة عملیـة البنـاء الضـوئي وبالتـالي إلـىالشمسي ممـا یـؤدي لالشعاعاعتراض اكبر مع لمساحة وحدة ا

اتفقــت هـــذه . النبــات لفعالیتــه الحیویــة علـــى أفضــل وجــه الســـیما تصــنیع المــواد الغذائیـــة وزیــادة تــراكم المـــادة الجافــة

  ).20(النتیجة مع آخرین 

مــادة الجافــة یـزداد بتقــدم عمــر النبـات فقــد كانــت نسـبة الزیــادة فــي بـان وزن ال) 5و 4(نالحـظ مــن جــدولي 

مرحلـة النمـو إلـىبالتتـابع قیاسـًا % 51.8و % 68.8یومًا من النمـو خـالل الموسـمین 102المادة الجافة في مرحلة 

ر كمیـة اعتـراض اكبـوكبـر حجمهـا وبالتـالي واألوراقزیادة عدد التفرعـات بسبب وذلك )یوماً 60(لمحصول لاألولى

تطابقــت هــذه . الشمســیة وزیــادة كفــاءة عملیــة البنــاء الضــوئي وانعكــس علــى زیــادة تــراكم المــادة الجافــةاألشــعةمــن 

بــان یــزداد تــراكم المــادة الجافــة بزیــادة معــدالت البــذار وبتقــدم عمــر )19(وداود )8(شــاطي أوضــحهالنتیجــة مــع مــا 

  . النبات

كغـم360األعلـىمستوى السـماد أعطىالسماد النایتروجیني فقد ازداد وزن المادة الجافة بزیادة مستویات

N.الزراعــةمــن تــاریخًا مــیو 60معــدل فــي مرحلــة أعلــىفقــد كــاننمــو الل حــخــالل الموســمین وفــي جمیــع مرا1-هـــ

المســتوى أعطــىبالتتــابع فــي حــین 2-م.غــم261.6و 200.3اعلــى معــدلهــذا المســتوى وخــالل الموســمین أعطــى

الزیـادة فــي وزن تاســتمر . 2-م.غـم179.6و 180.2هــذین الموسـمین وفــي نفـس المرحلــة اقـل معــدل األوطـأ خـالل

2-م.غـــم541.8و 632.5یومـــًا 102فـــي كـــال الموســـمین حیـــث بلـــغ فـــي مرحلـــة المـــادة الجافـــة بزیـــادة عـــدد االیـــام

  . بالتتابع

ي وزیـادة و صـًة عملیـة االنقسـام الخلـإن هذه الزیـادة تعـزى إلـى دور النـایتروجین فـي زیـادة فعالیـة النبـات خا

تطابقـت هـذه حجم وعدد األوراق مما یؤدي إلى زیادة عملیة تصـنیع الغـذاء بفعـل زیـادة كفـاءة عملیـة البنـاء الضـوئي

  . )22و 19(النتیجة مع آخرین 

رش المبیــدات زیــادة فــي الــوزن الجــاف للنبــات خــالل الموســمین وفــي جمیــع مراحــل نمـــو تســببت معــدال

المســتخدم بمعــدل رش Logran+ 1-هـــ.غــم500المســتخدم بمعــدل رش Topicمعاملــة مبیــد أعطــتإذ، النبــات

304.1و 233.9و 674.9و 490.9و 344.6و 194.9معـدل للـوزن الجـاف للنبـات بلـغ أعلى1-هـ.غم250

أعطـتفـي حـین یومـاً 102و 88و 74و 60بالتتابع خالل الموسمین وفي مراحل 2-م.غم484.4و 410.6و 

و 378.9و 280.1و 215.8و 482.1و 383.8و 325.9و 182.3المعاملة المدغلة اقل معدل لهذه الصفة 



یالحظ بان معدل الوزن الجاف ازداد بتقدم عمر النبات ، حیث بلغت نسبة الزیادة في هـذه بالتتابع2-م.غم447.1

إن. یوماً 60مرحلة النمو إلىبالتتابع قیاسًا % 51.1و % 71.1یومًا وخالل الموسمین 102المعاملة وفي مرحلة 

المرافقة للحنطـة وبـذلك وفـرت فرصـة مالئمـة لنمـو النبـات بـدون األدغالالمبیدات على تأثیرإلىهذه النتیجة تعزى 

ام النبـات قیإلىأدتكفاءة عملیة البناء الضوئي والتي على متطلبات النمو وبذلك ازدادت من قبل االدغال منافسة 

)25(وآخرون  Rinellaاتفقت هذه النتیجة مع نتائج. تراكم المادة الجافةالیته الحیویة بصورة فعالة السیمافعبأداء

الحنطــة لفعالیتهــا أداءتحســین إلـىیــؤدي األدغــالالـذین أوضــحوا بــان اسـتخدام مبیــدات )Porter)26و Peterو 

  .الحیویة وبالتالي زیادة تراكم المادة الجافة

كــان التــداخل معنویـــًا بــین معـــدل رش المبیــدات ومســـتویات الســماد النـــایتروجیني فــي صـــفة الــوزن الجـــاف 

األعلـىمع مستوى السماد Logranو Topicمعاملة المعدل الموصى به من استخدام مبیدي أعطتإذللنبات ، 

أعطـتیومـًا 102وفي جمیع مراحل نمو المحصول ففي مرحلة نمو الموسمینال معدل في كأعلى1-هـ.كغم360

فــي 2-م.غــم558.0فــي الموســم األول و 2-م.غــم695.5للنبــات بلــغمعــدل فــي الــوزن الجــاف أعلــىهــذه المعاملــة 

لموسـمین اقـل معـدل ولكـال ا2-م.غـم240األقلمع مستوى السماد ةالمعاملة المدغلأعطتفي حین الموسم الثاني 

  . )12و 10(اتفقت هذه النتیجة مع آخرین . بالتتابع2-م.غم372.0و 452.3بلغ 

معاملــة المبیــدات مــع معــدل البــذار معنویــًا فــي معــدل الــوزن الجــاف فــي كــال الموســمین وفــي جمیــع أثــرت

وفـي تقـدم عمــر معـدل الـوزن الجـاف یــزداد بزیـادة معـدالت البـذار مــع المبیـدات إنالمحصـول ، یالحــظ ومراحـل نمـ

مـــع Logranو Topicباســـتخدام مبیــدي معاملــة التوصـــیة الكاملــةأعطــتیومـــًا ، 102النبــات ففــي مرحلـــة نمــو 

  . بالتتابع وفي كال الموسمین2-م.غم524.4و 737.2معدل بلغ أعلىمن البذار األعلىالمعدل 

البــذار وفـي كـال الموسـمین وفـي جمیــع فـي معـدلكـان التـداخل معنویـًا بـین مســتویات السـماد النـایتروجیني 

األعلى مع معدل البذار األعلى وفي كال الموسمین وفـي جمیـع مراحل نمو النبات إذ أعطت معاملة مستوى السماد 

یومــًا أعطــت هــذه المعاملــة أعلــى عــدل بلــغ 102مراحــل نمــو النبــات أعلــى معــدل للــوزن الجــاف ففــي مرحلــة النمــو 

  ).19(اتفقت هذه النتیجة مع آخرین . ابع وفي كال الموسمینبالتت2-م.غم597.2و 699.2

  .كان التداخل الثالثي معنویًا في كال الموسمین وفي جمیع مراحل نمو النبات

خــالل الموســمین )1-یــوم.2-م.غــم(فــي معــدل نمــو المحصـول ) 7و 6جـدول (أثـرت معــدالت بــذار معنویــًا 

240األعلـىمعـدل البـذار أعطـىإذ، ) یومـاً 102-88و 88-74و 74-60(وفي جمیع مراحل نمو المحصول 

1-یـوم.2-م.غـم46.0و29.7و 21.0و في الموسم االول 41.7و 28.1و 20.4معدل نمو بلغ أعلى1-هـ.كغم

وفـي نفـس مراحـل للنمـو اقـل معـدل 1-هــ.كغـم180معـدل البـذار األوطـأ أعطـىبالتتـابع فـي حـین في الموسم الثاني 

في الموسم الثاني 1-یوم.2-م.غم41.7و 26.7و 19.3و في الموسم االول 37.2و 25.3و 18.7بلغتالنمو

خــالل الموســمین وفــي نفــس تلــك المراحــل زیــادة فــي معــدل النمــو بنســبة األعلــىمعــدل البــذار لكــانوبــذلك بالتتــابع

ان إلـــىیعـــود قـــد وذلـــك قیاســـًا الـــى معـــدل البـــذار األوطـــأ بالتتـــابع % 9.4و % 8.1و % 9.9و % 10.0و % 8.3

زیــادة عــدد النباتــات فــي وحــدة المســاحة ممــا یســاعد فــي تحســین كفــاءة عملیــة التمثیــل إلــىزیــادة معــدل البــذار یــؤدي 

األداءالشمســي وبالتــالي تحســین اإلشــعاعالتــي تعتــرض اكبــر كمیــة مــن ةالكلیــاألوراقمســاحةمــن خــالل الضــوئي

)20(إســماعیلكــل مــن إلیــهأشــارهــذه النتیجــة تطابقــت مــع مــا . جافــةتــراكم المــادة الالحیــوي للمحصــول والســیما 

  . بان هناك عالقة ارتباط موجب بین معدالت البذار ومعدل نمو المحصولأوضحاالذین )21(وبكتاش 



وفـي كافـة مراحـل النمـو معدالت رش المبیدات معنویًا على معدل نمو المحصول في كال الموسـمین أثرت

معاملة أعطتإذ، 
2

1
معـدل فـي الموسـم أعلـىLogranو Topicكمیة المعـدل الموصـى بـه فـي اسـتخدام مبیـد 

1-یـوم.2-م.غـم41.0و 28.2و 20.6بلـغیومًا 102-88و یومًا 88-74یومًا و 88-60في مراحل نمو األول

بالتتـابع % 16.6و % 16.3و % 11.6ة بالتتابع وبـذلك سـببت هـذه المعاملـة زیـادة فـي معـدل نمـو المحصـول بنسـب

سـلكت المبیـدات فـي . 1-یـوم.2-م.غـم34.6و 23.6و 18.7التـي كـان لهـا اقـل معـدل المعاملـة المدغلـةإلىقیاسًا 

تفوقــت معاملــة إذ، األولالموســم الثــاني نفــس ســلوكها فــي الموســم 
2

1
و Topicمعــدل الموصــى بــه مــن مبیــدي 

Logranم.غـــم47.0و 29.8و 21.4عنویـــًا علـــى المعاملـــة المدغلـــة وأعطـــت أعلـــى معـــدل لنمـــو المحصـــول م-

  . 1-یوم.2-م.غم39.7و 26.2و 18.8بالتتابع في حین أعطت المعاملة المدغلة اقل معدل 1-یوم.2

عریضــــة األدغـــالیــــؤثر علـــى Logranفـــي حـــین األوراقرفیعـــة األدغــــالیـــؤثر علـــى Topicمبیـــد إن

إلـىالـذي یـؤدي األمـراألدغـالفـي القضـاء علـى synergisticهـذین المبیـدین تضـامني تأثیروبذلك كان وراقاأل

وانعكـس ذلــك بشـكل سـلیم تـوفر بیئـة مالئمـة لنمـو المحصــول بـدون شـد بیئـي وبالتــالي االسـتفادة مـن متطلبـات النمــو 

ازدادت فعالیاتهــا بفعــل انعــدام المنافســة وبالتــالي التــيعلــى كفــاءة العملیــات الحیویــة والســیما عملیــة البنــاء الضــوئي

اقــل معــدل لنمــو المحصــول بســبب أعطــتالتــي زیــادة نمــو المحصــول كمــا هــو واضــح مــن خــالل المعاملــة المدغلــة 

و )27(تطابقـت هـذه النتیجـة مـع مـا وجـده كـل مـن شـاطي . والمحصـولاألدغالبین على متطلبات النمو المنافسة 

Rinellaاألدغـال النامیـة مـع محصـول الحنطـة وتحسـن أدائـه المبیـدات تقضـي علـى معظـم إنمـن )25(وآخرون

  . وبالتالي زیادة معدل نمو المحصولالوظیفي 

بین معدل رش المبیدات ومستویات السماد النایتروجیني خالل الموسمین وفـي مراحـل كان التداخل معنویًا 

ة معاملأعطتإذیومًا ، 102-88یومًا و 88-74نمو 
2

1
Logranو Topicمعدل الموصى بـه مـن اسـتخدام 

102-88یومــًا و 88-74وفــي خــالل مرحلــة 2001/2002فــي الموســم 1-هـــ.كغــم360األعلــىومســتوى الســماد 

المعاملــة المدغلــة مــع نفــس المســتوى مــن الســماد أعطــتفــي حــین 1-یــوم.2-م.غــم44.3و 30.3معــدل أعلــىیومــًا 

الزیـادة بتـأثیر معاملـة وبـذلك كانـت نسـبة 1-یـوم.2-م.غـم35.3و 24.1اقل معدل من نمـو المحصـول یتروجیني النا

2

1
و % 20.5مع نفـس المسـتوى مـن السـماد النـایتروجیني Logranو Topicالموصى به من استخدام المبیدین 

تحــت معــدل الســماد األوطــأ معاملــة مقارنــًة مــع المعاملــة المدغلــة نســبة الزیــادة لهــذه البالتتــابع فــي حــین كانــت % 20

المبیــدات بتــأثیرلــذلك اســتفاد المحصــول مــن زیــادة الســماد النــایتروجیني % 23.7و % 24.1بلغــت 1-هـــ.كغــم240

  ).10(آخریناتفقت هذه النتیجة مع . وبذلك ازداد معدل نمو المحصولوبالتالي تحسن أدائه الحیوي األدغالعلى 

بـــان معاملـــة) 7و 6(یالحـــظ مـــن جـــدولي 
2

1
مـــع معـــدل Logranو Topicالموصـــى بـــه مـــن مبیـــدي 

یومًا قد تفوقـت معنویـًا علـى 102-88یومًا و 88-74خالل الموسمین وفي مرحلتي 1-هـ.كغم240األعلىالبذار 

1-یــوم.2-م.غــم49.4و 31.3و 44.2و 30.1معــدل لنمــو المحصــول بلــغ أعلــىأعطــتإذ، المعاملــة المدغلــة 

1-یــوم.2-م.غـم41.3و 27.2و 36.4و 24.8المعاملـة المدغلــة مـع نفـس معـدل البـذار أعطـتبالتتـابع فـي حـین 

البذار مع المبیدات خالل موسمي النمو وفي مرحلتي وجود استجابة ایجابیة بزیادة معدل إلىالجدول یؤشر إنكما 

یومــًا وهــذا یعنــي بــان لمعــدل البــذار دورًا فــي زیــادة هــذه الصــفة عنــد انعــدام المنافســة مــع 102-88یومــًا و 74-88

  . األدغال



النــایتروجیني ، حیـث یالحــظ ار ومســتویات السـماد ذبــین معـدالت البـ) 7و6جـدولي (كـان التـداخل معنویــًا 

النــایتروجیني خــالل الموســمین وفــي مــع زیــادة مســتویات الســماد بــان هنالــك اســتجابة ایجابیــة بزیــادة معــدالت البــذار 

مـــع مســـتوى 1-هــــ.كغـــم240األعلـــىمعاملـــة معـــدل البـــذار أعطـــتإذیومـــًا ، 102-88یومـــًا و 88-74مرحلتـــي 

بالتتــابع فــي 1-یــوم.2-م.غــم47.7و 30.4و 43.7و 29.8معــدل أعلــى1هـــ.Nكغــم 360الســماد النــایتروجیني 

خـــالل 1-هــــ.Nكغـــم 240األقـــلمـــع مســـتوى الســـماد 1-هــــ.كغـــم120معـــدل البـــذار األوطـــأ معاملـــةأعطـــتحـــین 

إلــىبالتتــابع وهــذا یعــزى 1-یــوم.2-م.غــم40.3و 25.9و 36.3و 24.7الموســمین وفــي تلــك المراحــل اقــل معــدل 

تكـوین البـروتین فـي فـي األساسـيدوره إلـىأضـافهدور النایتروجین الذي یعمل على توسیع الخالیا وزیادة انقسامها 

ذلك فان زیادة إلىإضافةالمحصول الوظیفي وخاصًة عملیة النمو أداءاالمینیة وزیادة األحماضمن لة طویلة سال

تعتــرضالتــي األوراقحجــم وعــدد زیــادة زیــادة عــدد النباتــات فــي وحــدة المســاحة وبالتــالي إلــىمعــدالت البــذار تــؤدي 

توافقـت هـذه النتیجـة مـع مـا . وبالتـالي زیـادة معـدل النمـواألشعة الشمسیة وبالتالي زیادة كفاءة عملیة البنـاء الضـوئي

زیادة معدل نمو إلىیؤدي بان زیادة معدل البذار مع زیادة مستوى النتروجین)22(والحیدري )20(إسماعیلوجده 

  . الحنطة

یومـًا ففـي الموسـم 102-88یومـًا و 88-74كان التـداخل الثالثـي معنویـًا خـالل الموسـمین وفـي مرحلتـي 

یومـــًا أعطـــت معاملـــة 102-88یومـــًا و 88-74وفـــي مرحلتـــي 2001/2002األول 
2

1
كمیـــة الموصـــى بـــه مـــن 

مع أعلى معدل لكـل مـن البـذار ومسـتوى السـماد النـایتروجیني أعلـى معـدل لنمـو Logranو Topicاستخدام مبید 

معاملـة المدغلـة مـع المعـدل األوطـأ لكـل مـن معـدل في حین أعطـت ال1-یوم.2-م.غم47.6و 32.4المحصول بلغ 

، أمـا 1-یـوم.2-م.غـم32.3و 22.0البذار والسماد النایتروجیني خـالل الموسـم األول وفـي تلـك المراحـل اقـل معـدل 

فقد تشابهت النتـائج وسـلك المحصـول نفـس سـلوكه مـن خـالل إعطـاء أعلـى معـدل 2002/2003في الموسم الثاني 

بالتتــابع وذلــك فــي معاملــة 1-یـوم.2-م.غــم51.3و 32.3ول فــي نفـس تلــك المراحــل بلــغ فـي معــدل نمــو المحصــ
2

1

مـــع معـــدل األعلـــى لكـــل مـــن معـــدل البـــذار ومســـتوى الســـماد   Logranو Topicالكمیـــة الموصـــى بـــه مـــن مبیـــدي 

ــــة المدغلــــة مــــع المعــــدل األوطــــأ لكــــل مــــن م عــــدل البــــذار ومســــتوى الســــماد النــــایتروجیني فــــي حــــین أعطــــت المعامل

إن هــذه النتــائج توضــح بشــكل دقیــق االســتجابة االیجابیــة . 1-یــوم.2-م.غــم36.9و 24.3النــایتروجیني اقــل معــدل 

لمعـدل نمــو المحصــول بتــأثیر عوامــل الدراســة الثالثــة وتـداخالتهما حیــث اســتمر نمــو المحصــول بزیــادة معــدل البــذار 

  .  بانعدام المنافسة مع األدغال بتأثیر المبیداتوزیادة مستوى السماد النایتروجیني

-م.غم(           في صفة صافي عملیة التمثیل الضوئي ) 9و 8جدولي (معدالت البذار معنویًا أثرت

معدل البذار أعطىإذ، 2002/2003و 2001/2002خالل مراحل نمو المحصول وفي موسمي النمو ) 1-یوم.2

بالتتـابع خـالل 1-یـوم.2-م.غـم5.7و 5.3و 7.3معـدل لهـذه الصـفة أعلـىاألولموسـم في ال1هـ.كغم240األعلى

-م.غــم4.4و 4.0و 5.8معــدل البــذار األوطــأ اقــل معــدل خــالل تلــك المراحــل بلــغ أعطــىتلــك المراحــل فــي حــین 

و % 20.5زیــادة فـــي هــذه الصـــفة حســب هـــذه المراحــل بنســـبة األعلـــىبالتتــابع وبـــذلك ســبب معـــدل البــذار 1-یــوم.2

أعطىاألعلىفي الموسم الثاني فان معدل البذار أمامعدل البذار األوطأ ، إلىبالتتابع قیاسًا % 22.8و % 24.5

یالحـظ مــن . معــدل البـذار األوطــأ فـي تلـك المراحــلإلـىبالتتــابع قیاسـًا % 30.0و % 30.0و % 14.3زیـادة بنسـبة 

مرحلـة إلـىیومـًا قیاسـًا 102-88انخفـض فـي مرحلـة النمـو صافي التمثیل الضوئي قد لبان معد) 9و 8(جدولي 

% 20.0و % 30.0و % 21.9و % 23.5و % 24.1یومًا خالل موسـمي النمـو بنسـبة 74-60من األولىالنمو 



مــن نمــو المحصــول األولــىزیــادة كفــاءة عملیــة البنــاء الضــوئي فــي المراحــل إلــىبالتتــابع ، وذلــك یعــود % 14.3و 

الشمسـي اإلشـعاعبكمیـة تتـأثرثیل الضوئي هو مقیاس مورفولوجي ذو داللة فسیولوجیة مهمـة وذلك الن صافي التم

مقـــدرة النبــات علــى االســـتفادة القصــوى مــن الطاقـــة آخــرالورقـــة وكمیــة تــنفس النبـــات أي بمعنــى أســطحالمــار بــین 

السفلى األوراقتضلیل إلىؤدي مادة جافة ومع تقدم العمر تزداد مساحة الورقة ودلیلها مما یإلىالشمسیة وتحویلها 

زیــادة معــدالت التــنفس بســبب شــیخوخة أخــرىممــا یخفــض مــن كفــاءة عملیــة التمثیــل الضــوئي مــن جهــة ومــن جهــة 

  ).20(آخریناتفقت هذه النتیجة مع . بالستیدات وخفض فعالیاتها التمثیلیةلا

خال موسمي النمو ولكافة یتروجیني معدل صافي التمثیل الضوئي معنویًا بزیادة مستویات السماد الناازداد

1-هــ.كغـم360إلـى240مراحل نمـو المحصـول حیـث ازداد هـذا المعـدل بزیـادة مسـتویات السـماد النـایتروجیني مـن 

یومًا ولكن یالحظ بان معدل هذه 74-60بالتتابع خالل مرحلة النمو من % 40.3و % 43.0في الموسمین بنسبة 

ومـن یومـًا 88-74مـن حیـث كـان االنخفـاض خـالل موسـمي النمـو وفـي مراحـل الصفة انخفض بتقدم عمـر النبـات 

74-60المرحلـة المتقدمـة مـن النمـو مـن إلـىبالتتـابع قیاسـًا % 32.3و % 24.2و % 28.8یومًا بنسبة 88-102

دة ومعــدل تــنفس النبــات فزیــاصــافي عملیــة التمثیــل الضــوئي هــو الفــرق بــین معــدل التمثیــل الضــوئي الكلــي إن. یومــاً 

وامتصاصـها األوراقسرعة عملیة التمثیل الضوئي مـن خـالل اتسـاع مسـاحة إلىمستوى السماد النایتروجیني یؤدي 

وبالتـــالي صـــافي عملیـــة البنـــاء األوراقالشمســـي بكمیـــات كبیـــرة ولكـــن بتقـــدم العمـــر یـــزداد التـــنفس وتشـــیخ اإلشـــعاع

  .)22و 19(الضوئي وقد اتفقت هذه النتیجة مع نتائج عدة باحثین 

أعطــتإذ) 9و 8جــدولي (فــي معــدل صــافي التمثیــل الضــوئي خــالل الموســمین المبیــدات معنویــًا أثــرت

معاملــة 
2

1
معــدل لهــذه الصــفة خــالل الموســمین أعلــىLogranو Topicمعــدل االســتخدام الموصــى بــه لمبیــدي 

وذلك خالل بالتتابع 1-یوم.2-م.غم   4.4و 4.8ل لها معاملة المقارنة اقل معدأعطتفي حین 1-یوم.2-م.غم7.7

ــــة النمــــو  % 42.8و % 36.7یومــــًا وبــــذلك ســــببت هــــذه المعاملــــة بزیــــادة معــــدل هــــذه الصــــفة بنســــبة 74-60مرحل

  . بالتعاقب

بتقـــدم العمـــر حیـــث یالحـــظ بـــان اســـتخدام انخفـــض معـــدل صـــافي التمثیـــل الضـــوئي 
2

1
كمیـــة االســـتخدام 

عمـا كـان علیـه % 29.9یومـًا بنسـبة 88-74قد انخفض في مرحلة Logranو Topicلموصى به من المبیدین ا

وانخفـــاض كفـــاءة عملیـــة البنـــاء الضـــوئي وزیـــادة األوراقشـــیخوخة إلـــىوهـــذا ربمـــا یعـــزى . یومـــاً 74-60فـــي مرحلـــة 

  . التنفس الذي استهلك طاقة

معاملـة أعطـتإذالسـماد النـایتروجیني كان التداخل معنویًا بـین المبیـدات ومسـتویات 
2

1
كمیـة االسـتخدام 

معـدل أعلـى1-هــ.كغـم360األعلـىمع مستوى السماد النایتروجیني Logranو Topicالموصى به من المبیدین 

أعطــتفــي حــینیومــًا فــي الموســم االول 74-60وذلــك فــي مرحلــة 1-یــوم.2-م.غــم9.0صــافي التمثیــل الضــوئي 

أي بنســب زیـادة بـین هــاتین 1-یـوم.2-م.غـم2.2اقـل معــدل األقـلالمعاملـة المدغلـة مــع مسـتوى السـماد النــایتروجیني 

النمــو المبیــدات وفــرت بیئــة مناســبة للمحصــول لالســتفادة مــن متطلبــات إنوهــذا یعنــي %. 75.5المعــاملتین بلغــت 

أداءین كفــاءة عملیــة البنــاء الضــوئي وانعكــس ذلــك علــى وبالتــالي تحســاألدغــالوخاصــًة النــایتروجین بالقضــاء علــى 

  . المحصول لفعالیاته الحیویة وبالتالي زیادة معدل صافي التمثیل الضوئي

أعطـتإذمعنویـًا، 1-هـ.كغم360األعلىمع مستوى السماد 1-هـ.كغم240األعلىتفوقت معاملة البذار 

نفــس معاملــة الســماد مــع معــدل أعطــتفــي حــین 1-یــوم.2-م.غــم8.6معــدل لصــفة صــافي التمثیــل الضــوئي أعلــى



وهـذا یوضـح لمـا لمعـدل البـذار % 19.8الفـرق بـین المعـاملتین كـان بنسـبة إنأي 1-یـوم.2-م.غـم6.9البذار األوطـأ 

  . في زیادة معدل هذه الصفةتأثیرمن 

معاملــة أعطــت
2

1
فــي حــین 1-یــوم.2-م.غــم8.4األعلــىكمیــة االســتخدام الموصــى بــه مــع معــدل البــذار 

وبـذلك كـان الفـرق فـي هـذه الصـفة بـین المعـاملتین 1-یـوم.2-م.غـم6.9األقـلنفس المعاملة مع معدل البذار أعطت

كان التـداخل . زیادة معدل البذار في صفة صافي التمثیل الضوئيأهمیةوهذا یعطي ایضًا دلیًال على % 17.8هو 

المسـتخدم بمعـدل Logranو Topicمعاملـة المبیـدین أعطـتإذفي التمثیل الضـوئي في صفة صاالثالثي معنویًا 

2

1
أعلى1-هـ.كغم360األعلىمستوى السماد 1-هـ.كغم240األعلىالتوصیة والتوصیة الكاملة مع معدل البذار 

األعلىتوى السماد األوطأ ومعدل البذار المعاملة المدغلة مع مسأعطتفي حین 1-یوم.2-م.غم9.2و 9.6معدل 

وبذلك سببت معاملة المبیدات المستخدمة بكامل التوصیة وبنصـفها زیـادة فـي هـذه الصـفة بنسـبة1-یوم.2-م.غم2.5

  .بالتتابع% 74.0و % 72.8

من خالل هذه النتائج نستطیع االستنتاج بان محصول الحنطة قـد اسـتجاب بشـكل ایجـابي لعوامـل الدراسـة 

المحصــول وذلـــك بزیـــادة المــادة الجافـــة الكلیـــة ودلیــل المســـاحة الورقیـــة أداءثالثــة وتـــداخالتهما مــن خـــالل تحســـین ال

ومعدل نمـو المحصـول وصـافي عملیـة التمثیـل الضـوئي لـذلك فـان اسـتخدام طریقـة المنافسـة مـن خـالل زیـادة معـدل 

ع زیـادة مسـتویات السـماد النـایتروجیني قـد یعـوض عدد النباتات في تلك الوحدة مالبذار في وحدة المساحة أي زیادة 

عـــن اســـتخدام المبیـــدات وبالتـــالي تحقیـــق الهـــدف مـــن خـــالل المحافظـــة علـــى البیئـــة التـــي قـــد یلوثهـــا اســـتخدام هـــذه 
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  .54-37):3(39. العلوم الزراعیة العراقیة

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )یوم(خالل مراحل نمو المحصول 2001/2002تأثیر معدالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبیدات في دلیل المساحة الورقیة للموسم األول لعام )2(جدول 

معدل 

استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

معدل البذار

  1-هـ.كغم

  مستویات

النایتروجین

  1-هـ.كغم

  یوم102  یوم88  یوم74  یوم60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 250
+

Logran 
125

240  2.7  3.0  3.7  3.1  3.4  3.8  4.8  4.0  4.1  4.6  5.8  4.8  4.7  5.3  6.7  5.6  
300  3.0  3.3  4.2  3.5  3.8  4.1  5.4  4.4  4.6  4.9  6.5  5.3  5.3  5.6  7.5  6.1  

360  3.2  3.7  4.7  3.9  4.0  4.7  6.1  4.9  4.8  5.6  7.3  5.9  5.5  6.4  7.9  6.6  

Topic 500
+

240  2.6  3.0  3.8  3.1  3.3  3.8  4.9  4.0  4.0  4.6  5.9  4.8  4.6  5.3  6.8  5.6  
300  3.0  3.1  4.2  3.4  3.7  3.9  5.4  4.3  4.4  4.8  6.5  5.2  5.1  5.3  7.5  6.0  



Logran 
250  

360  3.23.4  4.4  3.7  4.0  4.3  5.6  4.6  4.8  5.2  6.7  5.6  5.5  6.0  7.7  6.4  

Weedy
240  1.5  1.81.91.71.92.22.42.22.22.62.82.52.53.03.22.9
300  1.7  1.8  2.1  1.9  2.1  2.3  2.7  2.4  2.5  2.8  3.1  2.8  2.9  3.2  3.5  3.2  
360  1.8  2.0  2.4  2.1  2.3  2.5  3.1  2.6  2.8  3.0  3.6  3.1  3.2  3.4  4.1  3.6  

  0.5  1.4  0.9  1.4  0.5  1.3  0.7  1.4  %5. م.ف.أ

مستویات 

× التسمید 

  معدالت البذار

240  2.3  2.6  3.1  2.6  2.9  3.3  4.0  3.4  3.4  3.9  4.8  4.0  3.9  5.4  5.6  4.7  
300  2.6  2.7  3.5  2.9  3.1  3.4  4.5  3.7  3.8  4.1  5.4  4.4  4.4  4.7  6.2  5.1  

360  2.7  3.0  3.8  3.2  3.6  3.8  4.9  4.1  4.1  4.6  5.9  4.9  4.7  5.3  6.6  5.5  

  0.2  0.8  0.3  0.6  0.3  0.7  0.4  0.8  %5. م.ف.أ

معدل 

استخدام 

المبیدات مع 

  معدالت البذار

Topic 250 +
Logran 125

3.0  3.3  4.2  3.5  3.7  4.2  5.4  4.4  4.5  5.0  6.5  5.3  5.2  5.8  7.4  6.1  

Topic 500 +
Logran 250

2.9  3.2  4.1  3.4  3.7  4.0  5.3  4.3  4.4  4.8  6.4  5.2  5.1  5.5  7.3  6.0  

Weedy1.7  1.9  2.1  1.9  2.1  2.3  2.7  2.4  2.5  2.8  3.2  2.8  2.9  3.2  3.6  3.2  

  0.5  0.8  0.6  0.9  0.1  0.7  0.5  0.8  %5. م.ف.أ

    6.1  4.8  4.4    5.4  4.2  3.8    4.5  3.5  3.2    3.5  2.8  2.5  معدل البذار

  0.5  0.5  0.10  0.5  %5. م.ف.أ

  

  )یوم(خالل مراحل نمو المحصول 2002/2003عدالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبیدات في دلیل المساحة الورقیة للموسم الثاني لعام تأثیر م)3(جدول 



معدل 

استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

معدل البذار

  1-هـ.كغم

  مستویات

النایتروجین

  1-هـ.كغم

  یوم102  یوم88  یوم74  یوم60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 250
+

Logran 
125

240  3.2  3.3  3.5  3.3  4.5  4.8  5.1  4.8  5.8  6.2  6.7  6.2  6.5  6.9  7.5  7.0  
300  3.3  3.4  3.6  3.4  4.8  4.9  5.2  5.0  6.2  6.4  6.8  6.5  6.9  7.2  7.6  7.2  

360  3.5  3.6  3.8  3.6  5.1  5.2  5.5  5.3  6.6  6.8  7.1  6.7  7.4  7.6  7.9  7.6  

Topic 500
+

Logran 
250  

240  3.2  3.4  3.6  3.4  4.6  4.9  5.2  4.9  5.9  6.4  6.8  6.4  6.6  7.2  7.6  7.1  
300  3.4  3.5  3.8  3.6  4.9  5.1  5.5  5.2  6.4  6.6  7.1  6.7  7.2  7.4  7.9  7.5  

360  3.63.8  4.0  3.8  5.2  5.5  5.8  5.5  6.8  7.1  7.5  7.1  7.6  7.9  8.4  8.0  

Weedy
240  1.82.22.62.22.63.23.83.23.13.84.53.83.44.24.64.1
300  2.0  2.4  2.8  2.4  2.9  3.4  4.0  3.4  3.4  4.0  4.8  4.1  3.6  4.5  5.0  4.4  
360  2.2  2.7  3.1  2.7  3.2  3.6  4.3  3.7  3.6  4.2  5.1  4.3  4.0  4.7  5.4  4.7  

  0.9  1.5  0.7  1.1  0.6  1.2  0.5  101  %5. م.ف.أ

مستویات 

× التسمید 

  معدالت البذار

240  2.7  2.9  3.2  2.9  3.9  4.3  4.7  4.3  4.9  5.5  6.0  5.5  5.5  6.1  6.6  6.1  
300  2.9  3.1  3.4  3.1  4.2  4.5  4.9  4.5  5.3  5.7  6.2  5.7  5.9  6.4  6.8  6.4  

360  3.1  3.4  3.6  3.4  4.5  4.8  5.2  4.8  5.7  6.0  6.6  6.1  6.3  6.7  7.2  6.7  

  0.4  0.9  0.4  0.7  0.3  0.7  0.3  0.6  %5. م.ف.أ



معدل 

استخدام 

المبیدات مع 

  معدالت البذار

Topic 250 +
Logran 125

3.3  3.4  3.6  3.4  4.8  5.0  5.2  5.0  6.2  6.5  6.9  6.5  6.9  7.2  7.7  7.3  

Topic 500 +
Logran 250

3.4  3.6  3.8  3.6  4.9  5.2  5.5  5.2  6.4  6.7  7.1  6.7  7.1  7.5  8.0  7.5  

Weedy2.0  2.4  2.8  2.4  2.9  3.4  4.0  3.4  3.4  4.0  4.8  4.1  3.7  4.5  5.0  4.4  

  0.7  1.1  0.2  0.5  0.4  0.7  0.2  0.5  %5. م.ف.أ

    6.9  6.1  5.9    6.3  5.7  5.3    4.9  4.5  4.2    3.4  3.1  2.9  معدل البذار

  0.5  0.3  0.3  0.2  %5. م.ف.أ

  

  )یوم(خالل مراحل نمو المحصول 2001/2002للموسم االول لعام 2-م.دالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبیدات في الوزن الجاف للنبات غمتأثیر مع)4(جدول 

معدل 

استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

معدل 

البذار

  1-هـ.كغم

  مستویات

النایتروجین

  1-هـ.كغم

  یوم102  یوم88  یوم74  یوم60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 
250
+

Logran 

240  158.4  179.1  207.7  181.7  287.4  316.4  368.4  324.1  399.4  450.5  504.2  541.4  585.5  636.9  709.4  643.9  
300  166.0  186.8  216.0  184.6  298.0  328.6  382.3  336.3  413.0  463.8  517.5  464.8  598.3  667.8  729.1  665.1  

360  178.8  198.8  228.3  202.0  316.0  349.1  405.7  356.9  435.5  486.2  540.0  487.2  622.7  675.5  758.0  385.4  



125
Topic 
500
+

Logran 
250  

240  161.2  185.9  209.9  185.7  291.8  325.7  371.1  329.5  405.6  474.1  531.8  470.5  593.3  654.0  714.5  653.9  
300  168.7  193.5  217.7  193.3  302.4  338.0  385.0  341.8  418.9  504.4  549.1  490.8  606.1  685.2  734.2  675.2  

360  181.5205.5  230.0  205.7  320.4  358.5  408.4  362.4  441.3  515.0  578.4  511.6  630.5  692.9  763.0  695.5  

Weedy

240  151.9173.3193.6172.9277.8306.9346.3310.3298.2368.2416.5361.0391.8452.9512.3452.3
300  159.5  181.0  201.9  180.8  287.9  325.2  360.2  324.4  320.6  380.5  436.4  379.2  424.6  470.3  536.8  477.2  

360  172.4  193.0  214.2  193.2  305.9  339.1  383.6  343.1  354.3  410.4  468.8  411.2  467.8  505.8  576.7  516.8  

  9.2  20.9  24.2  38.4  19.0  28.5  10.2  17.5  %5. م.ف.أ

مستویات 

التسمید 

معدالت × 

  البذار

240  157.2  179.4  204.1  180.2  285.5  316.3  361.9  321.3  367.7  430.9  484.2  427.6  523.5  581.3  645.4  583.4  
300  184.7  187.1  211.9  187.9  296.1  330.6  375.8  334.2  384.2  449.6  501.0  444.9  543.0  607.8  66.7  605.8  

360  177.6  199.1  224.2  200.3  314.1  348.9  399.2  354.1  410.4  470.5  529.1  470.0  573.7  624.7  699.2  632.5  

  4.6  11.8  15.5  24.4  16.2  23.4  8.2  13.2  %5. م.ف.أ

معدل 

استخدام 

المبیدات 

مع 

Topic 
250 +

Logran 
125

167.7  188.2  217.3  191.1  300.5  331.4  385.5  339.1  416.0  466.8  520.6  467.8  602.2  661.1  732.2  665.2  

Topic 
500 +

Logran 
170.5  195.0  219.2  194.9  304.9  340.7  388.2  344.6  421.9  497.8  553.1  490.9  609.9  677.4  737.2  674.9  



معدالت 

  البذار

250

Weedy161.3  182.4  203.2  182.3  290.4  323.9  363.4  325.9  324.4  386.4  440.6  383.8  428.1  476.3  541.9  482.1  

  8.3  12.7  18.3  26.3  14.2  21.2  5.8  12.1  %5. م.ف.أ

  607.3  670.4  604.9  546.7    504.8  450.3  387.4    379.0  322.0  298.6    213.2  188.5  166.5  معدل البذار

  7.8  14.1  17.2  8.8  %5. م.ف.أ

خالل مراحل نمو 2002/2003للموسم الثاني لعام ) 2-م.غم(تأثیر معدالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبیدات في الوزن الجاف)5(جدول 

  )یوم(المحصول 

معدل 

استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

معدل 

البذار

  1-هـ.كغم

  مستویات

النایتروجین

  1-هـ.كغم

  یوم102  یوم88  یوم74  یوم60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 
250
+

Logran 
125

240  175.8  192.2  207.6  191.9  230.2  251.8  272.6  251.6  310.9  339.9  368.0  339.6  366.8  401.1  434.2  400.7  
300  210.5  233.3  244.8  229.5  275.7  303.3  320.7  299.9  372.2  409.4  432.9  404.8  439.2  483.1  510.8  477.7  

360  237.2  263.9  291.1  264.1  308.6  343.1  378.4  343.4  416.6  463.2  510.8  463.5  491.6  546.6  602.7  547.0  

Topic 
500

240  181.2  197.7  213.0  197.3  235.6  257.0  276.9  256.5  318.1  346.9  373.8  346.3  375.3  409.3  441.1  408.6  
300  216.0  238.8  250.4  235.1  280.8  310.4  325.5  305.6  379.1  419.7  439.4  412.5  447.3  494.4  518.5  486.7  



+
Logran 

250  
360  242.7269.3  296.2  269.4  315.7  350.1  385.1  350.3  426.2  472.5  519.9  472.9  502.9  557.7  613.5  558.0  

Weedy
240  163.0181.1194.8179.6211.9235.4253.3233.5286.1317.8341.9315.3337.6375.0403.4372.0
300  197.7  220.6  232.2  216.8  257.0  286.8  301.9  281.9  310.2  326.7  356.2  331.0  360.3  390.0  416.6  385.7  
360  224.5  251.1  278.3  251.0  291.8  326.4  361.8  326.7  318.2  337.5  372.4  342.7  370.2  390.2  420.5  393.6  

  10.2  26.8  25.5    16.2  24.2  11.2  19.6  %5. م.ف.أ

مستویات 

التسمید 

معدالت × 

  البذار

240  173.3  190.3  205.1  189.6  225.9  248.1  267.6  247.2  305.0  334.9  361.2  333.7  359.9  395.1  426.2  393.7  
300  208.1  230.9  242.6  227.2  271.2  300.2  316.0  295.8  366.1  405.2  426.6  399.3  431.9  478.1  503.4  471.1  

360  234.8  261.4  288.5  261.6  305.4  339.9  375.1  340.1  412.2  458.8  506.4  459.1  486.4  541.4  597.6  541.8  

  8.2  18.2  16.8  26.6  12.6  18.5  9.3  16.2  %5. م.ف.أ

معدل 

استخدام 

المبیدات 

مع 

معدالت 

  البذار

Topic 
250 +

Logran 
125

207.8  229.8  247.8  228.5  271.5  299.4  322.9  298.3  366.6  404.2  437.2  402.7  432.5  476.9  515.6  475.1  

Topic 
500 +

Logran 
250

213.3  235.3  253.2  233.9  277.4  305.8  329.2  304.1  374.5  412.8  444.4  410.6  441.8  487.1  524.4  484.4  

Weedy195.1  217.6  235.1  215.8  253.6  282.9  305.7  280.1  342.3  381.9  412.6  378.9  403.9  450.6  486.9  447.1  

  10.2  16.2  16.2  28.2  9.6  14.2  7.2  9.4  %5. م.ف.أ



    509.0  471.5  426.1    431.4  399.6  361.1    319.6  296.0  267.5    245.4  227.6  205.4  معدل البذار

  9.8  18.2  18.2  9.6  %5. م.ف.أ



خالل مراحل نمو 2001/2002للموسم األول لعام ) 1-یوم.2-م.غم(تأثیر معدالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبیدات في معدل نمو المحصول)6(جدول 

  )یوم(المحصول 

معدل استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

  1-هـ.كغممعدل البذار

  مستویات

  1-هـ.كغمالنایتروجین

  یوم102- 88  یوم88- 74  یوم74- 60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 250
+

Logran 125

240  19.5  20.1  21.2  20.3  25.3  26.1  27.5  26.3  37.2  38.4  40.4  38.7  
300  20.0  20.4  21.6  20.7  25.9  28.2  30.4  28.2  38.1  41.4  44.7  41.4  
360  20.2  20.7  21.8  20.9  28.2  30.3  32.4  30.3  40.8  44.5  47.6  44.3  

Topic 500
+

Logran 250  

240  18.5  19.1  20.2  19.3  26.8  28.8  28.1  27.2  39.4  39.4  41.3  40.0  

300  19.0  19.6  20.7  19.8  26.6  27.4  28.7  27.6  39.1  40.3  42.2  40.5  
360  19.219.8  20.9  20.0  27.4  29.8  31.7  29.6  40.3  43.8  46.6  43.6  

Weedy
240  17.017.618.217.822.022.824.223.032.333.535.633.8
300  17.5  18.1  19.2  18.3  22.7  23.5  24.9  23.7  33.4  34.5  36.6  34.8  
360  17.7  18.3  19.4  18.5  23.2  23.7  25.2  24.1  34.1  34.8  37.0  35.3  

  2.5  3.6  2.1  3.2  م.غ  م.غ  %5. م.ف.أ

× مستویات التسمید 

  معدالت البذار

240  18.3  18.9  20.0  19.1  24.7  25.2  26.6  26.6  36.3  37.1  39.1  37.5  
300  18.8  19.4  20.5  19.6  25.1  76.4  28.0  26.3  36.9  38.7  41.2  38.9  
360  19.0  19.6  20.7  19.8  26.2  27.9  29.8  28.0  38.4  41.0  43.7  41.1  

  1.6  2.3  1.4  2.3  م.غ  م.غ  %5. م.ف.أ

معدل استخدام 

المبیدات مع معدالت 

  البذار

Topic 250 +
Logran 125

19.9  20.4  21.5  20.6  26.5  28.2  30.1  28.2  38.7  41.4  44.2  41.5  

Topic 500 +
Logran 250

18.9  19.5  20.6  19.6  26.9  28.0  29.5  28.1  39.6  41.2  43.4  41.4  

Weedy17.4  18.0  19.1  18.2  22.6  23.3  24.8  23.6  33.3  34.2  36.4  34.6  



  2.0  2.6  1.7  2.6  1.1  م.غ  %5. م.ف.أ

    41.7  38.9  37.2    28.1  26.5  25.3    20.4  19.3  18.7  معدل البذار

  1.2  1.4  1.4  %5. م.ف.أ

  

خالل مراحل نمو 2001/2002للموسم الثاني لعام ) 1-یوم.2-م.غم(تأثیر معدالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبیدات في معدل نمو المحصول )7(جدول 

  )یوم(المحصول 

معدل استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

  1-هـ.مكغمعدل البذار

  مستویات

  1-هـ.كغمالنایتروجین

  یوم102- 88  یوم88- 74  یوم74- 60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 250
+

Logran 125

240  20.3  21.2  22.0  21.2  27.5  29.3  30.3  29.0  43.0  45.9  47.5  45.5  

300  20.5  21.3  22.1  21.3  28.0  29.8  31.3  29.7  44.2  47.0  49.4  46.9  

360  20.8  21.7  22.5  21.7  28.9  30.7  32.2  30.6  46.1  48.9  51.3  48.8  

Topic 250
+

Logran 125  

240  19.2  20.1  20.9  20.1  26.1  27.9  28.9  27.6  41.0  43.8  45.5  43.4  
300  19.4  20.2  21.0  20.2  26.8  28.4  29.8  28.3  42.4  44.9  47.2  44.8  

360  19.720.6  21.4  20.6  27.4  29.5  30.7  29.2  43.9  47.2  49.1  46.7  

Weedy
240  17.818.619.418.624.325.326.425.336.938.440.038.4
300  17.9  18.7  19.5  18.7  25.0  25.9  27.2  26.0  37.9  39.3  41.2  39.5  
360  18.3  19.1  19.9  19.1  26.4  26.7  28.4  27.4  40.0  40.4  42.8  41.1  

  2.6  3.4  2.1  2.6  1.3  1.9  %5. م.ف.أ

مستویات التسمید 

  معدالت البذار× 

240  19.1  19.9  20.8  19.9  25.9  27.5  28.5  27.3  40.3  42.7  44.3  42.4  
300  19.3  20.1  20.9  20.1  26.6  28.0  29.4  28.0  41.5  43.7  45.9  43.7  

360  19.6  20.8  21.3  20.6  27.6  29.0  30.4  29.0  43.3  45.5  47.7  45.5  



  1.6  2.6  1.4  1.8  م.غ  1.3  %5. م.ف.أ

معدل استخدام 

المبیدات مع 

  معدالت البذار

Topic 250 +
Logran 125

20.5  21.4  22.2  21.4  28.1  29.9  31.3  29.8  44.4  47.3  49.4  47.0  

Topic 250 +
Logran 125

19.4  20.3  21.1  20.3  26.8  28.6  29.8  28.4  42.4  45.3  47.3  45.0  

Weedy18.0  18.8  19.6  18.8  25.2  26.0  27.3  26.2  38.3  39.4  41.3  39.7  

  2.2  2.5  1.6  1.9  0.5  1.2  %5. م.ف.أ

    46.0  44.0  41.7    29.2  28.2  26.7    21.0  20.2  19.3  معدل البذار

  2.1  1.2  0.6  %5. م.ف.أ

  



خالل مراحل نمو المحصول 2001/2002للموسم األول لعام ) 1- یوم.2- م.غم(ات في صافي التمثیل الضوئي تأثیر معدالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبید)8(جدول 

  )یوم(

معدل استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

  1-هـ.كغممعدل البذار

  مستویات

  1-هـ.كغمالنایتروجین

  یوم102- 88  یوم88- 74  یوم74- 60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 250
+

Logran 125

240  5.2  5.8  6.5  5.8  3.8  4.6  4.7  4.3  4.2  5.4  5.6  5.1  
300  7.6  8.7  9.2  8.5  4.9  5.6  6.4  5.6  5.4  6.4  6.9  6.2  
360  8.0  9.3  9.6  9.0  5.6  6.4  7.3  6.4  6.1  6.6  7.5  6.7  

Topic 500
+

Logran 250  

240  4.9  5.2  6.3  5.5  3.4  4.2  4.4  4.0  3.8  5.2  5.8  4.9  

300  7.2  8.4  8.8  8.1  4.3  5.3  6.1  5.2  5.2  6.1  6.6  6.0  
360  7.78.8  9.2  8.6  5.3  6.1  6.8  6.1  5.8  6.4  6.9  6.4  

Weedy

240  1.92.22.52.22.43.23.53.02.82.93.02.9
300  4.7  6.3  6.6  5.9  2.8  3.5  3.7  3.3  2.6  3.7  4.2  3.5  

360  5.0  6.5  7.0  6.2  3.5  4.3  4.8  4.2  3.7  4.1  4.8  4.2  

  0.9  1.6  1.0  1.6  0.9  1.6  %5. م.ف.أ

× مستویات التسمید 

  معدالت البذار

240  4.0  4.4  5.1  4.5  3.2  4.0  4.2  3.8  3.6  4.5  4.8  4.2  
300  6.5  7.8  8.2  7.5  4.0  4.8  5.4  4.7  4.4  5.4  5.9  5.2  

360  6.9  8.2  8.6  7.9  4.8  5.6  6.3  5.6  5.2  5.7  6.4  5.8  

  0.5  0.9  0.4  0.8  0.9  %5. م.ف.أ

معدل استخدام 
Topic 250 +
Logran 125

6.9  7.9  8.4  7.7  4.8  5.5  6.1  5.4  5.2  6.1  6.7  6.0  



المبیدات مع معدالت 

  البذار

Topic 500 +
Logran 250

6.6  7.5  8.1  7.4  4.3  5.2  5.8  5.1  4.9  5.9  6.4  5.7  

Weedy3.9  5.0  5.4  4.8  2.9  3.7  4.0  3.5  3.0  3.6  4.0  3.5  

  0.7  0.0  1.0  1.0  0.8  1.0  %5. م.ف.أ

    5.7  5.2  4.4    5.3  4.8  4.0    7.3  6.8  5.8  معدل البذار

  0.5  0.5  0.5  %5. م.ف.أ

  

خالل مراحل نمو المحصول 2001/2002اني لعام للموسم الث) 1-یوم.2- م.غم(تأثیر معدالت البذار ومستویات النایتروجین ومعدالت رش المبیدات في صافي التمثیل الغذائي )9(جدول 

  )یوم(

معدل استخدام 

  المبیدات

  1-هـ.غم

  1-هـ.كغممعدل البذار

  مستویات

  1-هـ.كغمالنایتروجین

  یوم102- 88  یوم88- 74  یوم74- 60

  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120  المعدل  240  180  120

Topic 250
+

Logran 125

240  5.4  5.6  5.9  5.6  2.4  4.2  4.3  3.6  2.8  4.3  4.6  3.9  
300  7.8  8.6  9.3  8.6  5.1  6.5  6.6  6.0  6.0  7.2  8.3  7.2  
360  8.4  8.8  9.6  8.9  5.3  6.9  7.2  6.5  6.4  7.6  8.7  7.6  

Topic 500
+

Logran 250  

240  5.2  5.4  5.6  5.4  2.0  3.9  4.1  3.3  2.6  3.7  4.3  3.5  

300  7.3  8.3  8.8  8.1  4.8  6.1  6.3  5.7  5.8  6.9  8.0  6.9  

360  8.08.5  9.2  8.6  5.0  6.4  6.6  6.0  6.0  7.2  8.3  7.2  

Weedy
240  2.32.83.22.81.31.82.41.81.21.61.91.6
300  4.4  5.0  5.6  5.0  2.7  3.6  3.9  3.4  3.2  3.9  4.7  3.9  
360  5.2  5.5  5.8  5.5  2.9  3.8  3.6  3.4  3.8  4.4  5.2  4.5  



  0.8  1.2  0.8  1.5  0.9  1.4  %5. م.ف.أ

× مستویات التسمید 

  معدالت البذار

240  4.3  4.6  4.9  4.6  1.9  3.3  3.6  2.9  2.2  3.2  3.6  3.0  
300  6.5  7.3  7.9  7.2  4.2  5.4  5.6  5.0  5.0  6.0  7.0  6.0  
360  7.2  7.6  8.2  7.7  4.4  5.7  5.8  5.3  5.4  6.4  7.4  6.4  

  0.4  0.6  0.3  0.8  0.3  0.7  %5. م.ف.أ

استخدام معدل

المبیدات مع معدالت 

  البذار

Topic 250 +
Logran 125

7.2  7.7  8.3  7.7  4.3  5.9  6.0  5.6  5.1  6.4  7.2  6.2  

Topic 500 +
Logran 250

6.8  7.4  7.8  7.2  3.9  5.5  5.7  5.0  4.8  5.9  6.9  5.9  

Weedy4.0  4.4  4.9  4.4  2.3  3.1  3.3  2.9  2.7  3.3  3.9  3.3  

  0.7  0.8  0.7  0.9  0.8  1.0  %5. م.ف.أ

    6.0  5.2  4.2    5.0  4.8  3.5    7.0  6.5  6.0  معدل البذار

  0.4  0.5  0.5  %5. م.ف.أ



  


