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لالدغال المرافقة تحت كثافات نباتیة مختلفةالقابلیةالتنافسیة لبعض اصناف فول الصویا
واثرها في صفات الحاصل ومكوناته

عبد اللطیف محمود القیسي  یق الجلبي            فائق توفجاسم محمد الجمیلي                    
كلیة الزاعة / جامعة االنبار.م.الزراعة/ جامعة بغداد   كلیة ا.كلیة الزراعة/ جامعة بغداد        ا.م.ا

الخالصة
ُنفــذت تجربــة حقلیــة فــي أحــد الحقــول التابعــة لمنطقــة قضــاء الرمــادي / محافظــة االنبــار خــالل موســمي الزراعـــة 

قـة قابلیتها التنافسیة لألدغـال المراففول الصویا في بعض اصناف تحدید مدى تباین. بهدف2011و 2010
.  تضــمنت الدراســة أربعــة معــامالت مختلفــة لألدغــال ( المعاملــة وانعكــاس ذلــك فــي صــفات الحاصــل ومكوناتــه 

غـم 1.152% مـن المـادة التجاریـة بتركیـز EC48التـرفالن مبیـدعاملة غیـاب االدغـال ومعاملـة رش المدغلة وم
ـــــ ــــة هـ ــــز الموصــــى بــــه ) كم، 1-مــــادة فعال ــــة رش المبیــــد بنصــــف التركی عــــامالت رئیســــة ، بینمــــا تضــــمنت ومعامل

. أمـا المعـامالت تحـت 1-نبـات هــ266666و 1-نبـات هــ400000المعـامالت الثانویـة كثـافتین نبـاتیتین همـا 
. أظهـرت النتـائج 35وجیـزة 111وجیـزة 74Leeو Ls75الثانویة فتضمنت أربعة أصناف من فول الصویا هي 

ة االدغال وأوزانها الجافة ورفع نسبة المكافحة لألدغال المرافقة في قدرته في خفض كثاف111تمیز الصنف جیزة 
و 86.58عــدد القرنــات بلــغ معــدل لاعلــى تمیــز بتحقیــق . اذبدرجــة أفضــل مــن االصــناف االخــرى قیــد الدراســة 

لـى . مما انعكـس ایجابـًا عغم في السنتین بالتتابع14.27و 14.39بذرة بلغ 100ووزن 1-قرنة نبات 92.51
، مما یعطي مؤشرا ان 1-طن هـ4.085و 3.422بلغ اعلى معدال الصنف وحققصل الكلي الذي تمیز به الحا

ألغلـب الصـفات Ls75هذا الصنف یتمیـز بقدرتـه علـى تحمـل منافسـة االدغـال قیاسـًا باقـل معـدل سـجله الصـنف 
ال المختلفــة أكثــر مــن كمــا أظهــرت معظــم اصــناف فــول الصــویا اســتجابة لمعــامالت مكافحــة االدغــالمدروســة .

استجابتها للكثافات النباتیـة فـي خفـض كثافـة االدغـال المرافقـة ، مـع ذلـك أن كثافـة االدغـال انخفضـت معنویـًا مـع 
كمـا حققـت الكثافـة .بعفـي السـنتین بالتتـایومـاً 90خـالل )D2( قیاسـًا بــالكثافة الواطئـة )D1( الكثافـة العالیـة

اعطــتكمــا.الســنتینولكــال 1-طــن. هـــ4.26و 3.66بلــغ ورلحاصــل البــذمعــدلأعلــى (D1)النباتیــة العالیــة 
ــالتركیز الموصــى بــه اقــل كثافــة لالدغــال بلغــت  الســنتین فــي 2نبــات . م27.38و 27.86معاملــة رش المبیــد ب
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ABSTRACT
A field experiment was conducted at a field located in Ramadi city/ Al-Anbar

province during the growing seasons of 2010 and 2011, to evaluate the potential
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variations in growth traits of some soybean cultivars and its role in determining of
competitive ability of these cultivars to accompanied weeds and their inpact on yield
and yield components.. The study involved four different weed treatments (weedy,
weed free,Treflan EC45% herbicide spray at recommended concentration(1.152
g.ha-1)and half of recommended concentration, respectively) as main treatments,
whereas, sub plots involved two plant densities which were (400000 plants.ha-1)
and (266666 plants.ha-1). Sub-sub plots comprised of four soybean cultivars (Ls
75, Lee 74, Giza 111 and Giza 35).For soybean cultivars, Giza 111 characterized
with its ability to reduced weeds density and its dry weights, and increased control
percentage of the accompanied weeds in a degree better than other cultivars under
study. This cultivar achieved higher mean values for no. of pods (86.58 and 92.51
pod. plant -1), 100 seed weight (14.39 and 14.27 g)  for both seasons, respectively.
This was positively reflected in total yield characterizing this cultivar by showing
higher means (3.422 and 4.085 t. ha-1). This gave an indicator that this cultivar had
an ability to tolerate weed competition comparing with Ls 75 cultivar which recorded
the lowest means for most studied traits. Most of soybean cultivars showed a
response to the different treatments of weed control higher than their response to
plant densities in reducing accompanied weed density. However, weed density
significantly decreased in the highest crop density (D1) comparing with lowest
density (D2) during the period  90 days in both seasons. The density ( D1) gave

highest seeds yield ( 3.66 , 4.26 t. ha-1).

المقدمة
Glycine maxُیعّد محصول فول الصویا  (L) Merrill الغنیة أحد أهم المحاصیل االقتصادیة

نحاء العالم، حیث تحتوي بذوره بحدود من مصادر الغذاء في معظم اوهوالبروتینیة والزیتیة في العالم، بالمواد
% بروتین كما تحتوي على معظم الحوامض األمینیة الضروریة األساسیة واألحماض 30-50% زیت و24-14

) . وعلى الرغم من التطور الكبیر في انتاج االصناف 10(مشبعة الضروریة األساسیة في التغذیة الدهنیة غیر ال
او المستنبطة التي تتمیز بقدراتها االنتاجیة العالیة ومالئمتها للظروف البیئیة من فول الصویا سواء المدخلة منها

من المحاصیل محدودة التأقلم الن التغایر الوراثي في اصناف ال تزالهااال انالعراقیة المختلفة ومبكرة النضج
الجهات التي جعلتوناته تباین أصناف فول الصویا في الحاصل ومكفان.).7هذا المحصول ال یزال محدودا (

دام تراكیب وراثیة جدیدة أو استنباطها بطرق التربیة المختلفة تربیة وتحسین فول الصویا إلى استختعمل في مجال 
وتجربتها في مواقع عدیدة من اجل الحصول على أصناف ذات صفات نوعیة جیدة وتمتاز باإلنتاجیة العالیــة ، 

و Shamsi)، فقد وجد 8ن الدراســــات في مجــــال مقارنة وتقویم التراكیب الوراثیـــــة (وعلیــــــه فقد أجـریت العدید م
Kobrace)21 أن الصنف (William تفوق في معدل البذور في القرنة بینما تفوق الصنفClark 63 في
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على (3)ا جمعةبذرة. كما بینت نتائج الدراسة التي قام به100صفتي معدل عدد القرنات في النبات ووزن 
سبعة أصناف من فول الصویا أن الصنف اباء قد تفوق معنویا على الصنف حویجة في معدل عدد القرنات 
ومعدل عدد البذور في النبات ومعدل حاصل البذور الكلي في وحدة المساحة ، بینما أعطى الصنف حویجة 

Luquezو Weilenmannن فقد قام األرجنتیدراسة فيفيو .بذرة100أعلى معدل لوزن TN12والصنف 
) باستخدام سبعة وعشرین صنفا تعود لمجامیع النضج الثالثة والرابعة من اجل تحسین انتاجیتها والحصول 22(

الذي یعود لمجموعة النضج الرابعة أعطى أعلى معدل للحاصل بلغ Deliaعلى انتاج عاٍل فوجد أن الصنف 
1.79والذي یعود لمجموعة النضج الثالثة أقل حاصل بلغ P9369، بینما أعطى الصنف 1-طن. هـ3.50

لم یكن الصنف المناسب العامل الوحید لتحقیق أعلى إنتاجیة بل عوامل أخرى منها تحدید ومع ذلك .1-طن. هـ
ل ان الكثافة النباتیة ٌتعد من األمور المهمة الستغالحیث الكثافة النباتیة ومكافحة األدغال المرافقة للمحصول،

عوامل البیئة المختلفة كالحرارة والضوء والماء والعناصر الغذائیة وغیرها واالستفادة منها لزیادة كمیة ونوعیة 
الحاصل في وحدة المساحة وصوًال إلى الكثافة النباتیة المثلى التي تعد المفتاح الرئیسي الذي یؤدي إلى زیادة 

على Sb-273) تفوق الصنف 6رقیه ومحمد (تالحظ.)19( ور ومكوناته لنباتات فول الصویاحاصل البذ
5298.89في معظم الصفات المدروسة وسجل أعلى انتاجیه من البذور بلغت Sb-314و Sb-44الصنفین 
وجد .1- نبات. هـ200000قیاسا بالكثافة النباتیة 1-نبات. هـ400000عند زراعتها بالكثافة النباتیة 1-كغم. هـ

و 1.963أعطت أقل معدل لحاصل البذور ومكوناته بلغ 1-نبات.ه400000كثافة النباتیة ) أن ال4الجمیلي (
التي تفوقت في 1- نبات.ه300000و 000200قیاسا بالكثافة الدراسةموسمي في كال 1- طن.ه1.858

ا بینها في بذرة وأعلى حاصل بذور ولم تختلف معنویا فیم100إعطائها أعلى معدل لعدد القرنات بالنبات ووزن 
في أنظمة الصفوف كانت فول الصویا إلى الكثافة النباتیة حاصلاستجابة حاصل ومكوناتان. هذه الصفة 

).13(الضیقة.
على العناصر الغذائیة اوذلك لمنافستهـــــفول الصویالمحصولن العوامل المحددة والخطرة هي ماألدغالأن

إضافــــة لتأثیر المواد المثبطـــــة التي تفرزهـــــــــــا بعض األدغـــــــال ممـــا تسبب لــــــه والرطوبــــة وضوء الشمس والمكــــان 
ومع أن عددًا مـن البحوث أشـــارت إلى تبـــاین أصناف المحــاصیل ، ضعفـــــًا في النمـــــو وتدهــــــــورًا في الحــــــــاصل

األدغال ومنها فول الصویا فقد لوحظ أن االختالف في اإلنتاجیة ونسب الفقد في في قابلیتهــــا التنـــافسیة مع
اوالحاصل لبعض األصناف قد یكون ناتجًا عن التغیرات المورفولوجیة المختلفة فیما بینها عند وجود االدغال

دغال المرافقة لهذا ) ولهذا فقد اعتمدت بعض التقنیات والمعالجات للتأثیر في مجتمع األ24و 2عدم وجودها (
) بان تداخل النمو 16وآخرون (Janinkأشار . اذالمحصول منها استخدام المبیدات أو زیادة الكثافة النباتیة

الجذري والخضري لألدغال مع محصول فول الصویا هي من األسباب المباشرة في خفض الحاصل، وتتسبب 
الصویا منافسة كبیرة بسبب سرعة نموها ومقدرتها الكبیرة األدغال التي تنبت في الوقت الذي تنبت فیه بذور فول

أعلى أو أسفل نباتات فول الصویا ولذا فإنها ستعترض ما یسمى باإلشعاع Conopyعلى تكوین غطاء 
. كذلك أشار ول الصویاعلى حساب محصول فPhotosynthetically Active Radiation (PAR)الفعال
Joshi)17ج ) إلى أن نبات اللزیCocklebur هو أكثر األدغال تحدیدًا لحاصل فول الصویا، إذ أن وجود

سم من خطوط الزراعة یتسبب بخفض نمو وحاصل فول الصویا 30.5نبات واحد من الدغل المذكور في كل 
% على التوالي. أما وجود نباتین من الدغل المذكور ضمن المسافة 59% و 87وانتاج المادة الجافة بمقدار 

) من 18وآخرون (Kermatiكما تمكن قیاسا الى معاملة المكافحة.ا فأنه یتسبب بخسارة كاملة للحاصلذاته
عند مكافحة األدغال وتقلیل قابلیتها للمنافسة في الوقت الحصول على أعلى معدل لعدد القرنات في النبات
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وما بعد الزراعة. وعلى العكس مما ی63یوما من الزراعة قیاسًا بمكافحتها بعد 26الحرج لنمو المحصول بعد 
أشارت إلیه البحوث المذكورة سابقًا عن تأثیر منافسة األدغال في نمو وحاصل فول الصویا، فقد وجد ان فول 
الصویا یمكن أن یكون المحصول البدیل لتعویض الخسائر الناجمة عن وجود األدغال في الحقول الموبوءة بها 

یط نمو األدغال من خالل قدرته على المنافسة على متطلبات النمو الرئیسیة، باعتباره یمتلك القدرة على تثب
لذلك تهدف .)24و 15إضافة إلى قدرة فول الصویا على تثبیط نمو األدغال بفعل التأثیر االلیلوباثي المضاد (

تقلیل المبید المستخدم في لامكانیة اعتماد القدرة التنافسیة للصنف مع الكثافة النباتیة المناسبة هذه الدراسة الى 
لي الوصول الى اعلى حاصل بذور .المرافقة لهذا المحصول وبالتل امكافحة االدغا

العملطرائق المواد و 
حقول التابعة لقضاء الاحدفي2011و2010نفذت تجربة حقلیة خالل الموسمین  لعام 

بتأثیر لالدغال المرافقةبعض اصناف فول الصویا بهدف تحدید القدرة التنافسیة ل،الرمادي/محافظة االنبار
استعمل تصمیم القطاعات العشوائیة .وانعكاسها في الحاصل ومكوناتهومعامالت االدغالالكثافة النباتیة

وبثالث مكررات حیث تضمنت Split Split Plotبترتیب األلواح المنشقة المنشقة R.C.B.Dالمعشاةالكاملة
أربعة مستویات من معامالت األدغال وكما یلي:المعامالت الرئیسة 

وهي المعاملة التي یتم من خاللها ترك كافة أنواع األدغال تنمو ،لألدغال)المعاملة المدغلة (منافسة كاملة- 1
وتنافس أصناف فول الصویا المختلفة طول موسم النمو.

.ة التخلص التام من جمیع أنواع األدغال  معاملة غیاب األدغال (غیاب تام لمنافسة األدغال) وهي معامل- 2
% من المادة التجاریة بمعدل EC48استخدام مبید الترفالن ب،معاملة الرش بالمبید بالتركیز الموصى به - 3

حیث حضرت كمیة خلط بالتربة قبل الزراعة ) 1-مادة فعالة هــغم1.152( 1-لتر. هـ2.4الرش الموصى به 
.1-لتر. هـ600ء كمحلول للرش بمقدار المبید باستعمال الما

576 .0( 1-لتر هـ1.2في هذه المعاملة تم استخدام ، معاملة الرش بالمبید بنصف التركیز الموصى به - 4
) من المبید وتم تحضیر محلول الرش ووقت وطریقة الرش كما في المعاملة السابقة. 1-مادة فعالة هــغم 

ورمز 1-نبات ه266666و400000ة فقد تضمنت مستویان من الكثافة النباتیة هما أما المعامالت الثانوی
سم 50على مروز المسافة بین مرز وآخر D1على التوالي . تم زراعة المحصول في الكثافة D2و D1لها 

ى مروز فقد تم زراعة المحصول علD2أما في الكثافة الثانیة 2) م3.5×3.5مرز للوحدة التجریبیة(6وبمعدل
أما المعامالت تحت الثانویة فقد تضمنت . مرز للوحدة التجریبیة4سم وبمعدل 75المسافة بین مرز وآخر 

وجمیع تلك األصناف قد 35وجیزة 111وجیزة Lee74و Ls75أربعة أصناف من فول الصویا هي الصنف 
2010/5/15اف فول الصویا بتأریخ تم اعتمادها للزراعة في مناطق مختلفة من العراق. تم زراعة بذور أصن

سم وتم تغطیة البذور بطبقــــــــة خفیفة من التربة ، تم تسمید 2سربــــــــــا وبعمق ال یتجـــــــــــــاوز 2011/5/15و
أضیفت على دفعتین 1-كغم. هـ160یتروجین وبواقع % ن46التجربة بالسماد النایتروجیني على شكل یوریا 

راعة والثانیة عند مرحلة التزهیر والسماد الفوسفاتي على شكل سوبر فوسفات الكالسیوم( األولى عند الز 
46%P2O5 االتیةتم تسجیل البیانات.1-كغم. هـ80) دفعة واحدة عند الزراعة وبواقع:
تأثیر المعامالت المختلفة في األدغال المرافقة لفول الصویا –أوال 

أنواع األدغال وكثافتها
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على درجة انتشار األدغال وتواجدها في كل وحدة تجریبیة ، فقد سجلت أنواع وكثافة األدغال للتعرف 
سم لمساحة متر مربع واحد من كل 50×50یوم من الزراعة بطریقة المربعات باستعمال مربع بأبعاد  90بعد 

) .1وحدة تجریبیة (
دة تجریبیة عند الحصاد لتقدیر :ن لكل وحمن المرزین الوسطیبصورة عشوائیةتم اخذ عشرة نباتات -ثانیا

تم حسابها من معدل عشر نباتات تم أخذها بصورة عشوائیة من المرزین الوسطیین.:1-عدد القرنات. نبات- 1
.ا بصورة عشوائیة تم حسابها كمعدل لعدد البذور في القرنات لعشر نباتات تم أخذه:1- عدد البذور. قرنة- 2
.من ثم وزنها بذرة عشوائیا من بذور كل وحدة تجریبیة و 100ب تم حسابذرة:100وزن - 3
):تم حساب حاصل البذور من خالل حصاد نباتات المرزین الوسطیین وأضیف 1-حاصل البذور ( طن. هـ- 4

لها حاصل العشرة نباتات من كل وحدة تجریبیة ثم حولت على أساس وحدة المساحة (هكتار).
النتائج والمناقشة

یوم90دغال بعد كثافة اال
) إلى وجود تأثیر معنوي لمعامالت مكافحة االدغال في هذه الصـفة . اذ 2و1(في الجدولنتائج  الاشارت 

27.38و 27.86حققت معاملـة رش المبیـد بـالتركیز الموصـى بـه أقـل كثافـة لألدغـال فـي كـال الموسـمین بلغـت 
تلتها معاملة رش المبید بنصف التركیز الموصى بـه االخرى ت . واختلفت معنویا عن المعامالبالتتابع2-نبات.م

في حـین سـجلت المعاملـة المدغلـة أعلـى كثافـة لألدغـال بلغـت بالتتابع2-نبات.م39.65و 40.67والتي سجلت 
ــة المدغلــة یؤكــد اســتمرار بــزوغ ونمــو بالتتــابع .2-نبــات.م48.21و 50.35 إن زیــادة عــدد االدغــال فــي المعامل
دیدة مـن نباتـات االدغـال بسـبب طـول موسـم النمـو للمحصـول ممـا انعكـس علـى زیـادة كثافـة االدغـال فـي أعداد ج

90فعالیـة المبیــد حتـى بعــد ان انخفــاض كثافـة االدغــال فـي معــاملتي اضـافة المبیــد یؤكـد اســتمراریة.هـذه الفتـرة
النباتیة في خفض كثافـة االدغـال فـي كـال .   كما تشیر النتائج إلى وجود تأثیر معنوي للكثافاتیوما من الزراعة

للموســمین 2-نبــات.م27.37و 28.33) اقــل معــدل بلــغ (D1الموســمین . حیــث حققــت الكثافــة النباتیــة العالیــة 
30.25و 31.11) التــي ســجلت أعلــى معــدل بلــغ D2. واختلفــت معنویــا عــن الكثافــة النباتیــة الواطئــة (بالتتــابع
) للمحصول إلى زیادة عدد D1انخفاض كثافة االدغال عند الكثافة النباتیة العالیة (ربما یعزى سبب . و 2-نبات.م

النباتات في وحدة المساحة والتي تؤدي إلى تظلیل االدغال مما یؤدي إلى تقلیل عملیة البناء الضوئي فیها وارباك 
.)11( الفعالیات الحیویة وخاصة النمو وبالتالي موت نباتات االدغال وانخفاض كثافتها

أما بالنسبة لألصناف فقد أشارت النتائج إلـى وجـود تـأثیر معنـوي لهـا فـي هـذه الصـفة فـي كـال الموسـمین . حیـث 
للموســمین بالتتــابع2-نبــات.م25.43و 26.18بلــغ 111تحقــق أقــل معــدل لكثافــة االدغــال مــع الصــنف جیــزة 

بینمــا بلـغ أعلــى معـدل لكثافــة بالتتـابع2-منبـات.27.63و 27.72فبلغــت كثافـة االدغــال Lee74یلیـه الصـنف 
أمـــا تـــأثیر التـــداخل الثنـــائي بـــین معـــامالت االدغـــال .ولكـــال الموســـمین 35وجیـــزة Ls75االدغـــال مـــع الصـــنف 

والكثافــات النباتیــة فقــد أشــارت النتــائج إلــى وجــود تــأثیر معنــوي لهــا فــي كثافــة االدغــال فــي كــال الموســمین . حیــث 
) مــع الــرش بــالتركیز الموســى بــه اقــل معــدل لكثافــة االدغــال فــي كــال (D1لنباتیــة العالیــة ســجلت معاملــة الكثافــة ا

) فـي المعاملـة المدغلـة D2(لتـي سـجلت فیهـا الكثافـة الواطئـةالموسمین واختلفت معنویـا عـن المعـامالت االخـرى ا
ت المعاملـة المدغلـة ا اعطـ، كمـ2-نبـات.م49.54و 51.62اعلى معدل لكثافة االدغال في كال الموسـمین بلـغ 

في السـنتین بالتتـابع2-نبات.م46.88و 49.08للمحصول معدال عالیا لكثافة االدغال بلغت مع الكثافة العالیة
أما تأثیر التداخالت الثنائیة االخرى والتداخل الثالثي فلم یكن لها تأثیر معنوي في هذه الصفة ..
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2010-یوما من الزراعة 90) بعد2-( نبات . مة األدغالتأثیر المعامالت المختلفة في كثاف.1جدول

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل معامالت األصناف
الكثافات ×االدغال

النباتیة Ls75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D153.3744.3745.1353.4349.08
D255.0351.4047.7752.2751.62

ألدغالامعاملة غیاب 
D10.000.000.000.000.00
D20.000.000.000.000.00

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D130.8021.8021.3329.1025.76
D233.4029.6324.0032.8029.96

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D143.0732.7332.4745.6038.47
D246.3741.8038.7744.5742.88

2.42الكثافات =× األصناف = غ.م    معامالت األدغال × الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

معدل معامالت االدغال35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
54.2047.8846.4552.8550.35المدغلة المعاملة

0.000.000.000.000.00معاملة غیاب األدغال 
32.1025.7222.6730.9527.86معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 

44.7237.2735.6245.0840.67معاملة رش المبید بنصف التركیز 
32.7527.7226.1832.22معدل االصناف

2.21معامالت األدغال =1.97األصناف = غ.ماألصناف = × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف× التداخل بین الكثافات 

معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة
D131.8124.7324.7332.0328.33
D233.7030.7127.6332.4131.11

1.04=الكثافات النباتیة غ.ماألصناف = × الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 
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2011-یومًا من الزراعة 90) بعد 2-. تأثیر المعامالت المختلفة في كثافة األدغال (نبات . م2جدول  

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

عدل تداخل ماألصناف
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

Ls75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D151.1345.8341.7048.8746.88
D253.8048.1743.3752.8349.54

ألدغالامعاملة غیاب 
D10.000.000.000.000.00
D20.000.000.000.000.00

بید معاملة رش الم
بالتركیز الموصى بِه 

D127.8323.8319.8027.6024.77
D228.9726.8331.2732.9029.99

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D143.5037.4032.4038.0037.83
D245.7039.0034.8746.3741.48

3.32الكثافات =× الت األدغال األصناف = غ.م  معام× الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
معدل معامالت 

االدغال
52.4747.0042.5350.8548.21المعاملة المدغلة 

0.000.000.000.000.00معاملة غیاب االدغال
28.4025.3325.5330.2527.38لموصى بهمعاملة رش المبید بالتركیز ا

44.6038.2033.6342.1839.65معاملة رش المبید بنصف التركیز 
31.3727.6325.4330.82معدل االصناف

3.27معامالت األدغال ==2.03األصنافغ.م=األصناف ×   معامالت األدغال   0.05أ.ف.م 
األصناف× ات التداخل بین الكثاف

معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة
D130.6226.7723.4828.0227.37
D232.1228.5027.3833.0230.25

0.84الكثافات النباتیة =غ.ماألصناف = × الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 

) 1-قرنة . نبات (عدد القرنات 
األخــرى لنباتــات  فــول یعــد عــدد القرنــات للنبــات هــو المكــون الرئیســي واألكثــر أهمیــة مــن مكونــات الحاصــل

إلى وجود اختالف  معنوي بین األصناف للتأثیر في هـذه الصـفة 4و 3.  فقد أشارت النتائج في جدولالصویا 
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واختلــف 1-قرنــة . نبــات92.51و 86.58أعلــى معــدل بلــغ 111ولكــال الموســمین . حیــث حقــق الصــنف جیــزة 
-قرنـة . نبـات 70.84و 68.60اقل معدل بلغ Ls75معنویا عن االصناف االخرى  التي سجل فیها الصنف 

وقــد یعــزى ســبب تفــوق الصــنف 1-قرنــة . نبــات21.67و 17.98. وبفــارق معنــوي بلــغ فــي الســنتین بالتتــابع1
اثــرت الكثافــة النباتیــة معنویــا فــي هــذه و .إلــى تســجیله أعلــى معــدل لعــدد التفرعــات (فــي عــدد القرنــات111جیــزة 

87.37و 84.33أعلى معدل لعـدد القرنـات بلـغ )(D2الصفة وفي كال الموسمین، حیث حققت الكثافة الواطئة 
بالتتـابع سـمین لمو فـي ا1-قرنة  نبات74.71و71.73(D1)في حین بلغت مع الكثافة العالیة 1-قرنة . نبات 

قــد یعــود إلــى التظلیــل ) D1فــي الكثافــة العالیــة (إن انخفــاض عــدد القرنــات) D1الكثافــة العالیــة (.امــا بخصــوص
الذي تسببه النباتات فیما بینها مما یؤدي إلى تساقط القرنات قبل الوصول إلى مرحلة النضج بسبب التظلیل الذي 

. )11( لعملیات الحیویة داخل النباتیؤدي إلى قلة نفوذ الضوء وعدم التوازن في ا
فــي عــدد القرنــات للنبــات الواحــد فــي كــال الموســمین . فقــد حققــت النباتــات فــي اختلفــت معــامالت األدغــال معنویــا

تلتهـــا معاملــة رش المبیـــد بـــالتركیز 1-قرنــة  نبـــات101.69و 91.98معاملــة غیـــاب األدغـــال أعلــى معـــدل بلـــغ 
قرنة نبات بینما سـجلت المعاملـة المدغلـة اقـل معـدل بلـغ 86.28و84.96بلغ الموصى به حیث سجلت معدًال 

ــــابع1-قرنــــة نبــــات 65.87و 66.44 ــــغ بالتت ــــة غیــــاب 1-قرنــــة نبــــات35.82و 25.44وبفــــارق بل عــــن معامل
في هـذا ب، وقد یعزى السبمعاملة الرش بالتركیز الموصى به  عن 1-قرنة . نبات20.51و 18.52االدغال و 

إلـــى أن غیـــاب منافســـة األدغـــال لنباتـــات  المحصـــول علـــى متطلبـــات النمـــو المختلفـــة كالضـــوء والعناصـــر فـــوقالت
فعالیة عملیة البنـــــــــــــــاء الضوئي وبالتالي تجهیز االزهار الناشئة والقرنات النامیـة بمتطلباتهـا مـن منالغذائیــــــة یزید

ممــا انعكــس ایجابــا فــي  زیــادة هــا فضــال  عـن زیــادة عــدد التفرعــات فیالغـذاء المصــنع لزیــادة نســبة الخصــب والعقــد
) مـن الحصـول علـى أعلـى معـدل 18وآخـرون (Kermati.وهـذا یطـابقرنات المتكونة على تلك التفرعات عدد الق

.         ابلیتها التنافسیة لنمو المحصول لعدد القرنات في نباتات فول الصویا عند مكافحة االدغال وتقلیل ق
تشیر النتائج الى وجود تداخل معنوي بین معامالت األدغال و الكثافات النباتیة في هذه الصفة . فقد كذلك

) مــع ذلــك فــإن معاملــة غیــاب (D2حققــت كافــة معــامالت األدغــال أعلــى معــدل لعــدد القرنــات مــع الكثافــة الواطئــة 
واختلفـت معنویـا 1-قرنـة نبـات110.93و101.39قد حققت أعلى معدل بلغ )(D2لواطئة مع الكثافة ااالدغال

فـي 1-قرنة نبـات91.72و 92.80عن المعامالت االخرى تلتها معاملة رش المبید بالتركیز الموصى به بلغت  
1-قرنــة نبــات61.33و 61.89. امــا المعاملــة المدغلــة فقــد ســجلت اقــل معــدل لهــذه الصــفة بلــغ الســنتین بالتتــابع

التــداخل الثنائیــة معــامالتوقــات معنویــة فــي عــدد القرنــات بــین كمــا اشــارت النتــائج الــى عــدم وجــود فر .بالتتــابع
یالحظ في التداخل الثالثي التفوق العـددي للصـنف الثالثي في هذه الصفة و مع ذلك االخرى ومعامالت التداخل

مقارنــة 1-قرنــة نبــات139.79و113.25الواطئــة والتــي بلغــت مــع معــامالت غیــاب االدغــال والكثافــة 111جیــزة
ببقیة االصناف االخرى في الموسمین بالتتابع .
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2010- )1- . تأثیر المعامالت المختلفة في عدد القرنات في النبات (قرنة .نبات 3جدول

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل صنافاأل
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

Ls75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D146.0160.5977.3867.5961.89
D263.8670.3077.9871.8370.99

ألدغالامعاملة غیاب 
D175.8181.0589.0984.3382.57
D289.6396.37113.25106.32101.39

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D169.2079.6481.7477.9277.13
D282.7086.69103.8597.9592.80

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D154.2764.0174.6468.4765.35
D267.3471.8678.6970.5972.12

4.20الكثافات =× معامالت األدغال غ. ماألصناف = × الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
معدل معامالت 

االدغال
54.9465.4475.6869.7166.44المعاملة المدغلة 

82.7288.71101.1795.3391.98معاملة غیاب األدغال 
75.9583.1692.8087.9484.96معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 

60.8167.9376.6769.5368.73معاملة رش المبید بنصف التركیز 
68.6076.3186.5880.62معدل االصناف

3.25ت األدغال =معامال4.42األصناف = غ.م   األصناف = × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف× التداخل بین الكثافات 

معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة
D161.3271.3279.7174.5871.73
D275.8881.3093.4486.6784.33

2.34فات النباتیة =الكثاغ .م األصناف = × الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 
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2011-)1- . تأثیر المعامالت المختلفة في عدد القرنات في النبات (قرنة . نبات 4جدول 

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل األصناف
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

Ls75Lee 74 35ة جیز 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D152.2564.4471.6956.9461.33
D265.1970.4879.0166.9970.41

ألدغالامعاملة غیاب 
D180.2593.75108.4687.3792.46
D290.68117.11130.79105.16110.93

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D173.1280.2491.4678.5380.84
D280.0194.85102.6188.4491.72

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D157.7166.1772.6260.4164.23
D267.4980.7083.4774.0376.42

5.52الكثافات =× معامالت األدغال غ.م األصناف =× الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×األدغال التداخل بین معامالت 

معدل معامالت 35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
االدغال

58.7267.4675.3561.9665.87المعاملة المدغلة 
85.46105.43119.6296.26101.69معاملة غیاب األدغال 

76.5687.5497.0383.9986.28معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 
62.6073.4478.0567.2270.32معاملة رش المبید بنصف التركیز 

70.8483.4792.5177.36معدل االصناف
3.97معامالت األدغال =5.49األصناف = غ.ماألصناف = × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 

األصناف× التداخل بین الكثافات 
معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة

D165.8376.1586.0670.8174.71
D275.8490.7898.9783.9087.37

2.13األصناف = غ .م            الكثافات النباتیة =× الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 

) 1-عدد البذور في القرنة (بذرة قرنة 
البذور في القرنة من العوامل األساسیة لضمان حاصل جید في وحدة المساحة و یتـأثر عـدد تعد صفة عدد 

جـدولفـيبینـت النتـائج) .10(ورة وأخـرى البذور في القرنة بشكل واضح باختالف المسافة بـین الخطـوط وبـین جـ
Lee74سـجل الصـنف أن أصناف فول الصویا قد اختلفت فیما بینها في معدل عـدد البـذور بالقرنـة ، فقـد 6و5

بــذرة 2.43و 2.55الــذي حقــق معــدًال بلــغ Ls75علــى التــوالي تــاله الصــنف 2.55و2.61أعلــى معــدل بلــغ 
ـــة ـــابع1-قرن ـــذي ســـجل معـــدًال اقـــل بلـــغ 111بینمـــا ســـجل الصـــنف جیـــزة بالتت ـــذره 2.16و 2.25ال 1-قرنـــة. ب
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ا فـي طبیعـة نموهـا وتفرعاتهـا وعـدد القرنـات لكـل ان سبب تباین األصناف قـد یعـود إلـى اختالفهـبالتتابع للموسمین 
ـــات . وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع وجـــده الـــدلیمي وآخـــرون( ـــذین أشـــاروا إلـــى 21(KobraceوShamsi) و5نب ) ال

.لنبــاتعــدد القرنـات بااختالفهمـافي اخـتالف األصـناف فــي هـذه الصــفة نتیجـة للتبــاین الـوراثي بینهمــا فضـال عــن
ن الكثافــات النباتیــة كــان لهــا تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفة فــي الموســم االول فقــط . إذ كمــا أشــارت النتــائج الــى ا

قیاسًا بمعدلها مع الكثافة العالیـة 1-بذره قرنة2.49وسجلت أعلى معدل بلغ )(D2تفوقت الكثافة النباتیة الواطئة 
D1)( اختالفات معنویـة بـین معـامالت إلى وجودائج تشیر النتكما.  1-قرنة . بذرة 1.8و2.38الذي بلغ

- بذره قرنه 2.67و2.60األدغال المختلفة في هذه الصفة. حیث حققت معاملة غیاب األدغال أعلى معدل بلغ 

قیاسـًا بأقـل 1-بـذره قرنـه 2.44و 2.48تلتها معاملة رش المبید بالتركیز الموصى به حیث سجلت معـدًال بلـغ 1
فـي تفــوق الســبب وقــد یعـود. للموسـمین بالتتـابع1-بـذرة قرنــه 2.11و 2.27غ معـدل سـجلته المعاملــة المدغلـة بلــ

إلى أن نباتات فول الصویا قد نمت تحت ظروف جیدة جراء تخلصها من منافسة األدغـال معاملة غیاب االدغال
لـى وبالتـالي على متطلبات النمو المختلفة وهذا یجعل النباتات قادرة على تكوین مساحة ورقیة اكبـر ذات كفـاءة أع

إنتاج مادة جافة كافیة إلمداد او تجهیز وحدات ثمریه أكثر مقارنة بالنباتـات التـي تنمـو فـي بیئـات شـدیدة المنافسـة 
اما النتائج عن تأثیر معامالت التداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي لعوامل الدراسـة فتشـیر .نتیجة وجود األدغال 

یة لتأثیرها في صفة عدد البذور في القرنةالنتائج الى عدم وجود فروق معنو 

2010-) 1- . تأثیر المعامالت المختلفة في عدد البذور في القرنة (بذرة قرنة 5جدول

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل األصناف
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

Ls75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D12.362.492.171.912.32
D22.382.452.162.222.31

ألدغالامعاملة غیاب 
D12.662.672.272.392.50
D22.832.902.532.552.70

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D12.682.472.172.372.42
D22.752.762.212.452.55

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D12.312.642.202.312.37
D22.382.512.252.492.41

غ.مالكثافات =× األصناف = غ.م      معامالت األدغال × الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

معدل معامالت 35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
االدغال

2.372.472.162.072.27المعاملة المدغلة 
2.752.782.402.472.60معاملة غیاب األدغال 

2.722.622.192.412.48معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 
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2.352.572.222.402.39معاملة رش المبید بنصف التركیز 
2.552.612.252.34االصنافمعدل

0.16معامالت األدغال =0.19األصناف = غ.م األصناف = × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف× التداخل بین الكثافات 

معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة
D12.502.572.202.252.38
D22.592.662.292.432.49

0.10األصناف =غ.م                                 الكثافات النباتیة =× الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 

2011- ) 1-تأثیر المعامالت المختلفة في عدد البذور في القرنة(بذرة قرنة. 6جدول 

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل األصناف
معامالت 

الكثافا×االدغال
ت النباتیة

Ls75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D12.322.221.962.012.13
D22.142.281.882.092.10

معاملة غیاب ألدغال
D12.612.802.372.542.58
D22.803.002.602.672.77

ید معاملة رش المب
بالتركیز الموصى بِه 

D12.452.682.182.422.43
D22.532.662.242.332.44

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D12.382.391.982.332.27
D22.192.392.102.212.22

غ.مكثافات =ال× األصناف =  غ.م      معامالت األدغال × الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
معدل معامالت 

االدغال
2.232.251.922.052.11المعاملة المدغلة 

2.702.902.492.602.67معاملة غیاب األدغال 
2.492.672.212.382.44معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 

2.292.392.042.272.25معاملة رش المبید بنصف التركیز 
2.432.552.162.33معدل االصناف

0.17معامالت األدغال =0.15األصناف = غ.ماألصناف = × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف× التداخل بین الكثافات 

معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة
D12.442.522.122.332.35
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D22.422.582.212.322.38
غ.ماألصناف = غ.م                             الكثافات النباتیة =× الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 

بذرة (غم)100وزن 
ود فروقات معنویة بین األصناف في هذه الصفة ولكال الموسمین ، حیث وج8و7تشیر النتائج في جدول 

أقل Ls75غم على التوالي ، بینما سجل الصنف 14.27و 14.39أعلى معدل بلغ 111سجل الصنف جیزة 
مكونات 111. وقد یعود السبب في ذلك إلى امتالك الصنف جیزة بالتتابعغم 13.25و 13.16معدل بلغ 

انعكس ذلك في زیادة كفاءته في تحویل نواتج عملیة البناء الضوئي ،Ls75یة مغایرة عن الصنف وراثیة وفسلج
) من ان أصناف فول الصویا تتباین في 3(ما اشار الیه جمعة. وهذا یتفق معإلى حاصل اقتصادي (البذور)

ي هذه الصفة فقد بینت أما بالنسبة لتأثیر الكثافات النباتیة فبذرة .100ومنها معدل وزن صفات الحاصل
أعلى (D2)النتائج ولكال الموسمین على وجود فرق معنوي في هذه الصفة . اذ حققت الكثافة النباتیة الواطئة 

بلغ اقل معدل(D1)، بینما حققت الكثافة النباتیة العالیة بالتتابعغم للموسمین 13.95و 14.03معدل بلغ 
) ان الكثافة النباتیة الواطئة4النتیجة تتفق مع ما أشار إلیه الجمیلي (. وهذهفي السنتین بالتتابعغم 13.49

.بذرة100اعطت اعلى معدل لوزن 
بذرة ، حیث حققت 100إلى وجود تأثیر معنوي بین معامالت األدغال المختلفة في وزن تشیر النتائجكما

قیاسًا بالتتابعغم لكال الموسمین 14.34و 14.32معاملة غیاب األدغال  أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 
غم 1.25و 1.14غم على التوالي وبفارق بلغ 13.09و13.18بالمعاملة المدغلة التي سجلت أقل معدل بلغ 

بلغ سجلت معدالو تلتها معاملة رش المبید بالتركیز الموصى به والتي لم تختلف معنویا عنها في الموسم االول 
یعود إلى ربما. ان سبب زیادة وزن البذور في معامالت مكافحة االدغال المختلفةغم بالتتابع14.09و14.03

كفاءة عملیة فزادتعدم او لقلة منافسة نباتات األدغال لنباتات المحصول على الماء والعناصر الغذائیة والضوء
زیادة تراكم هذه المواد في البناء الضوئي وٕانتاج المادة الجافة التي تنتقل من المصدر إلى المصب مما یؤدي إلى

أشارت النتائج كذلك إلى وجود فروقات معنویة بین تداخل معامالت كما .اوزانهاالبذور وانعكاس ذلك على زیادة
األدغال المختلفة مع الكثافات النباتیة ولكال الموسمین . فقد حققت معاملة غیاب األدغال مع الكثافة الواطئة 

)D2 غم قیاسًا بأوزانها مع الكثافة العالیة (14.95و14.92) اعلى معدل بلغD1 في نفس المعاملة التي (
سجلت وزن اقل تلتها معاملة رش المبید بالتركیز الموصى به والتي اختلفت عنها معنویا في كال الموسمین مع 

املة بالمبید تفوق معاملة غیاب االدغال والمعغم ، ان سبب  14.30و14.37بلغ والتي)D2الكثافة نفسها (
بالتركیز الموصى مع الكثافة الواطئة قد یعود الى انعدام او قلة المنافسة بین نباتات االدغال ونباتات المحصول 

أشارت النتائج إلى عدم وجود تأثیر معنوي لمعامالت التداخل كذلكمما انعكس ایجابًا على زیادة وزن البذور.
ذه الصفة . الثنائي االخرى والتداخل الثالثي في ه
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2010-) 1- بذرة ( غم بذرة 100. تأثیر المعامالت المختلفة في وزن 7جدول 

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل األصناف
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

LS75Lee 74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D112.6612.7313.9013.2413.13
D212.7312.9713.7613.4213.22

ألدغالامعاملة غیاب 
D113.0313.4414.4114.0113.72
D214.4214.7715.4515.0114.92

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D112.9913.3214.3314.0913.68
D214.2414.2614.7014.2814.37

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D112.1713.1814.4413.9013.42
D213.0013.2914.0914.0113.60

0.49الكثافات =× األصناف = غ.م      معامالت األدغال × الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

معدل معامالت 35جیزة 111جیزة LS75Lee74معامالت األدغال
االدغال

12.7012.8513.8313.3313.18المعاملة المدغلة 
13.7314.1014.9314.5114.32معاملة غیاب األدغال 

13.6113.7914.5214.1914.03معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 
12.5913.2414.2713.9613.51معاملة رش المبید بنصف التركیز 

13.1613.5014.3913.10معدل االصناف
0.44معامالت األدغال = 0.28األصناف =غ.ماألصناف = × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 

األصناف× التداخل بین الكثافات 
معدل الكثافات35جیزة 111جیزة LS75Lee 74الكثافات النباتیة

D112.7113.1714.2713.8113.49
D213.6013.8214.5014.1814.03

0.21الكثافات النباتیة = غ.ماألصناف = × الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 
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2011-) 1- بذرة(غم بذرة 100. تأثیر المعامالت المختلفة في وزن 8جدول 

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل األصناف
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

LS75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D112.5012.5813.7513.1512.10
D212.7312.8813.7413.4013.19

ألدغالامعاملة غیاب 
D113.2513.3414.3014.0213.73
D214.4014.6415.6215.1414.95

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D113.4913.8914.1913.9213.87
D213.9814.0314.7414.4414.30

معاملة رش المبید 
بنصف التركیز 

D112.7013.2413.9313.6013.37
D212.9213.2913.8813.4213.38

0.32الكثافات =× معامالت األدغال غ.م األصناف = × الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
معدل معامالت 

االدغال

المعاملة المدغلة 
12.6112.7313.7513.2813.09

معاملة غیاب األدغال 
13.8213.9914.9614.5814.34

معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 
13.7413.9614.4714.1814.09

معاملة رش المبید بنصف التركیز 
12.8113.2713.9013.5113.37

13.2513.4914.2713.89معدل االصناف
0.24معامالت األدغال = 0.27األصناف = غ.ماألصناف = × ال معامالت األدغ0.05أ.ف.م 

األصناف× التداخل بین الكثافات 
معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة

D112.9813.2614.0413.6813.49
D213.5113.7114.5014.1013.95

0.18الكثافات النباتیة = غ.ماألصناف = × اتیة الكثافات النب0.05أ.ف.م 
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)1-الحاصل الكلي (طن. هـ
یعد حاصل البذور الكلي هو المحصلة النهائیـة الناتجـة عـن تـأثیرات العوامـل البیئیـة والوراثیـة والتـداخل فیمـا 

، وتعــد هــذه )بــذرة100عــدد البــذور فــي القرنــة ووزن ،عــدد القرنــات (بینهــا وهــو نتــاج عــدد مــن المكونــات وهــي 
اشارت أما بالنسبة  لتأثیر األصناف في صفة الحاصل الكلي .لتكوین حاصل البذورالمكونات المحصلة النهائیة

حیــث ســجل الصــنف جیــزة )9و 8جــدول ( أن هنــاك فروقــات معنویــة بــین األصــناف فــي هــذه الصــفةالنتــائج بــ
واختلــف معنویــا عــن االصــناف االخــرى فــي كــال الموســمین ، 1-طــن. هـــ4.08و3.42أعلــى معــدل بلــغ 111

للموســمین علــى التــوالي ، بینمــا ســجل 1-طــن. هـــ3.75و3.23حیــث ســجل معــدال بلــغ Lee74تــاله الصــنف 
111أن تفـوق الصـنف جیـزة فـي الموسـمین بالتتـابع.1-طـن. هــ3.40و 2.95أقل معدل بلغ Ls75الصنف 
ان هـذه) . 8و 7بـذرة (جـدول 100ووزن ) 4و3فة الحاصل یعود إلى تفوقه في عـدد القرنـات ( جـدولفي ص

) الـــذین أشـــاروا إلـــى أن االخـــتالف فـــي الحاصـــل 14(Godseyو ) Bruening)12و Egliالنتـــائج تتفـــق مـــع 
وجــود تـــأثیر معنـــوي كمـــا تشـــیر النتــائج إلـــى بــذرة.100ي عــدد القرنـــات أو وزن فـــنافیعــود إلـــى اخــتالف األصـــ

و 3.66أعلــى معــدل بلــغ (D1)للكثافــات النباتیــة علــى حاصــل البــذور الكلــي، إذ حققــت الكثافــة النباتیــة العالیــة 
2.72) التـــي ســـجلت أقـــل معـــدل بلـــغ (D2قیاســـًا بالكثافـــة الواطئـــة فـــي الموســـمین بالتتـــابع ،1-طـــن. هــــ4.26

) نــاجم عــن (D1زیــادة الحاصــل مــع الكثافــة النباتیــة العالیــة . ان ســببفــي الســنتین بالتتــابع1-طــن. هـــ3.10و
أعــداد النباتــات فــي وحــدة المســاحة والتــي عوضــت عــن الــنقص الحاصــل فــي مكونــات الحاصــل عنــد هــذه زیــادة  

الكثافــة فضــال عــن زیــادة عــدد القرنــات المحصــودة وعــدد البــذور الكلــي بوحــدة المســاحة ممــا یــنعكس إیجابــًا علــى 
) اللذان وجـدا ان اعلـى حاصـل للبـذور واعلـى عـدد Ikawelle)23و Yunusaمع  وهذا یتفقالحاصل الكلي. 

.عند الكثافة النباتیة العالیة والمسافة الضیقة بین الخطوط لنباتـات فـول الصـویا تحققللقرنات بوحدة المساحة قد 
فـي صـفة الحاصـل الكلـي للبـذور. تشیر النتائج الـى وجـود تـأثیر معنـوي لمعـامالت مكافحـة األدغـال المختلفـةكما

تلتهـا معاملــة رش المبیــد بــالتركیز 1-طــن. هـــ4.25و 3.72فقـد حققــت معاملــة غیـاب األدغــال أعلــى معــدل بلـغ 
1-طــن. هـــ3.83و 3.54الموصــى بــه والتــي اختلفــت عنهــا معنویــا فــي كــال الموســمین حیــث ســجلت معــدال بلــغ 

. ان انخفــاض الحاصــل فــي المعاملــة 1-طــن. هـــ3.18و 2.77بلــغ قیاســًا بأقــل معــدل ســجلته المعاملــة المدغلــة
7و 6جـدولو () 5و4جـدولالمدغلة قد یعود إلى التأثیر السلبي لهذه المعاملة على جمیع مكونات الحاصل (

) فانعكس سلبا على حاصل البذور بوحدة المساحة وعلى العكس مـن ذلـك فـان زیـادة الحاصـل فـي معاملـة غیـاب 
نـات ومـن ثـم زیـادة او قلة المنافسة في المعاملة بالمبید بالتركیز الموصى به قد ادى الى زیـادة هـذه المكو االدغال 

اثر التداخل بین معـامالت االدغـال المختلفـة والكثافـة النباتیـة فـي الحاصـل الكلـي للمحصـول فـي حاصل البذور .
فیهـا المعاملـة المدغلـة اعلـى حاصـل كلـي مـع الموسم االول.وعلى العمـوم فقـد حققـت كافـة معـامالت االدغـال بمـا

(D1)ولكـال الموسـمین. مـع ذلـك فـان معاملـة غیـاب االدغـال مـع الكثافـة (D1)الكثافة النباتیة العالیة للمحصول 
تلتهــا المعاملــة بــرش المبیــد بــالتركیز الموصــى بــه مــع الكثافــة 1-طــن ه4.88و4.21حققــت اعلــى حاصــل بلــغ 

.الموسمین بالتتابعفي1-ن هط4.48و4.05نفسها بلغ 
أمــا تــأثیر التــداخالت الثنائیــة االخــرى والتــداخل الثالثــي بــین عوامــل الدراســة المختلفــة فتشــیر النتــائج إلــى عــدم 

.وجود فروق معنویة في هذه الصفة
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2010-) 1- . تأثیر المعامالت المختلفة في الحاصل الكلي للبذور (طن هـ 9جدول

غالمعامالت األد
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل األصناف
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

Ls75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D12.803.333.343.053.13
D22.182.312.632.492.40

ألدغالامعاملة غیاب 
D13.974.304.574.024.21
D22.913.243.613.173.23

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D13.914.264.083.974.05
D22.742.963.323.053.02

معاملة رش المبید بنصف 
التركیز 

D13.003.143.403.443.25
D22.062.312.382.142.22

0.23الكثافات =× صناف = غ.م      معامالت األدغال األ× الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

معدل معامالت 35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
االدغال

2.492.822.982.772.77المعاملة المدغلة 
3.443.774.093.593.72معاملة غیاب األدغال 

3.323.613.703.513.54المبید بالتركیز الموصى بِه معاملة رش 

2.532.732.892.792.73معاملة رش المبید بنصف التركیز 

2.953.233.423.17معدل االصناف
0.14معامالت األدغال =0.13األصناف = غ.ماألصناف = × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 

األصناف× فات التداخل بین الكثا
معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة

D13.423.623.763.853.66
D22.472.712.702.992.72

0.15الكثافات النباتیة =غ.ماألصناف = × الكثافات النباتیة 0.05أ.ف.م 
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2011-) 1-معامالت المختلفة في الحاصل الكلي للبذور (طن هـ. تأثیر ال10جدول 

معامالت األدغال
الكثافات 
النباتیة
)1-( نبات . هـ

معدل تداخل األصناف
معامالت 

الكثافات ×االدغال
النباتیة

Ls75Lee74 35جیزة 111جیزة

المعاملة المدغلة 
D13.343.884.173.333.68
D22.312.923.082.412.68

ألدغالامعاملة غیاب 
D14.895.045.184.404.88
D23.353.063.923.603.62

معاملة رش المبید 
بالتركیز الموصى بِه 

D14.284.245.164.234.48
D22.893.163.643.073.19

معاملة رش المبید بنصف 
التركیز 

D13.454.264.353.964.00
D22.692.933.152.932.93

الكثافات = غ.م× معامالت األدغال غ.ماألصناف = × الكثافات × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 
األصناف×التداخل بین معامالت األدغال 

معدل معامالت 35جیزة 111جیزة Ls75Lee74معامالت األدغال
االدغال

2.823.403.622.873.18المعاملة المدغلة 
4.124.324.554.004.25معاملة غیاب األدغال 

3.583.704.403.653.83معاملة رش المبید بالتركیز الموصى بِه 
3.073.593.753.453.47معاملة رش المبید بنصف التركیز 

3.403.754.083.49معدل االصناف
0.16معامالت األدغال = 0.14األصناف = غ.م    =األصناف × معامالت األدغال 0.05أ.ف.م 

األصناف× التداخل بین الكثافات 
معدل الكثافات35جیزة 111جیزة Ls75Lee74الكثافات النباتیة

D13.994.354.713.984.26
D22.813.153.453.003.10

0.10الكثافات النباتیة =.مغ = األصناف × الكثافات النباتیة0.05أ.ف.م 
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