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في بعض صفات نمو وحاصل الذرة  األدغالالكثافة النباتية وبعض طرق مكافحة  تأثير

 .Zea mays Lالصفراء  

 
 هاشم ربيع لذيذ               حميد كاظم عبد االمير                عبدهللا فاضل سرهيد

 قسم تقنيات االنتاج النباتي / الكلية التقنية المسيب

 

 الخالصة

. بهيف  معرفية  0552ذ البحث في حقول مشروع المسيب / محافظة بابل للموسمين الزراعيين الربيعيي والررففيي نف             

( واالدغال 150تاثير الكثافة النباتية ومعامالت مرتلفة لمكافحة االدغال في صفات نمو وحاصل  الذرة الصفراء صنف بحوث )

ث مكررات . مثلي  المعيامالت الرسيسيية ثيالث اثافيات نباتيية ي فيي حيين مثلي  المرافقة له . استرفم تصميم االلواح المنشقة بثال

المعامـــييـالت الثانوفيية معييامالت مكافحيية االدغييال ) المقارنيية يالعييزال اليييفوط ي الكالففوسييي  بررفقيية المسييحة ي واليير  بمبيييف 

Igran  ثـــــييـة ي رفـــييـه واحـــــييـفة ثــــييـم الحراثـــييـة  (. ي رفيية ثييم  الــــييـر  بمبيـــييـف الكالففوسـييـي  ي ورفتــييـار ثييم الحــــرا

( نبييات /  ييـ فييي 150202اختلفيي  الكثافييات النباتييية معنوفييا فييي تميييد الصييفات المفروسيية للموسييمين ي تفوةيي  الكثافيية النباتييية )

( م5.500و5.500المساحة الورةية للنبات وحاصل الحبوب )
0
اعة على التيوالي ي ( طن /  ـ  لموسمي الزر2.225و 0.211و) 

( نبيات /  يـ فيي عيفد الحبيوب للعرنيو  ووزر 21500واةل وزر تا  واثافة نباتية لالدغال  ي بينما تفوةي  الكثافية النباتيية )

الحبة لموسمي الزراعة على التوالي ي اميا اختلفي  معيامالت مكافحية االدغيال فيميا بينهيا معنوفيا فيي تمييد الصيفات المفروسية 

( طن /  ـ  ي وتلتها معاملية اايافة الكالففوسيي   0.550و2.252  معاملة العزال اليفوط في حاصل الحبوب )للموسمين . تفوة

( طين/  يـ للموسيمين عليى التييوالي  .وار افييل توليفية مين الكثافية النباتيية ومعاملية مكافحيية  2.001و2.000بررفقية المسيحة )

( طن /  ـ لموسمي الزراعة على التوالي  15.220و2.000بوب )والعزال اليفوط اذ اعر  حاصل ح  D3االدغال  ي الكثافة 

(طن /  يـ  0.000و2.000ي ااافة  الكالففوسي  بررفقة المسحة التي اعر  حاصل حبوب  ) D3تلتها التوليفة الكثافة النباتية 

فحة االدغال ادت الى زفادة حاصل لموسمي الزراعة على التوالي .  فستنتج من الفراسة ار الكثافة النباتية العالية ومعامالت مكا

 حبوب الذرة الصفراء وخفض الوزر الجا  لالدغال واعفاد ا  .

المات دالة : الكثافة النباتية ي معامــــالت مكافحة االدغال ي طرفقـــة المسحة ي حاصل الحبوب ي الوزر الجا  لالدغال ي مبيف 

Igran   . 

Effect of plant density amd some weed control treatments on some of growth properties 

and yield of corn( Zea mays L.) 

 

 Hashem R. Latheeth   Hameed K. Abdulameer  Abdullah F. Serheed  

Technical college Al-musaib 

Abstract  

                Two experiments were caired out at the fields of Al-musaib project-babylon city 

during , spring and autmn of 2007. in order to evaluated of effect plant denisty weed control 

treatments on yield and yield components of corn Zea mays L .(C.V) Buhouth 106, spilt plot 

design with three replications were using . plant denisty D1 (71429),D2(95235) and D3(142857) 

plant /ha .which were assigned in the main plots control ,weed free, glyphosate with mop 

herbicide, igran herbicide, one irrigation with glyphosate herbicide,two irrigation with plowing, 

and one irrigations with plowing  in the sub –plots. Significant differences were found among 

plant density in all studied characters in two seasons .The highest plant population (142857) 

plant /ha gave higher leaf area and grain yields (0.462,0.493) m2/plant and (7.784,6.711) tons/ha 

respevictley and decreased the dry weight of weeds   .the lowest population in creased number of 

grain in ear and grain weight respevictly . The weed free gave high yield grain respevictly The 

smeared glyphosate with mop gave (7.229,8.621) ton/ ha grain yield .The treatment D3 and weed 

free gave hieghest grain yield (8.622 and (10.875) ton/ha respevictley .The D3 and glyphosate 
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with mop gave (7.939,9.969) ton/ha respevictiey The result revalted that the high plant 

population increased grain yield and desreased grain yield and descreased dry weight of weeds 

.as well as the control weed treatments .                  

 

 المقدمة 

اغير يا مين المحاصييل االةتصيادفة عليى مترلبيات النميو مثيل   .Zea mays Lتنافس االدغيال محصيول اليذرة الصيفراء        

(  ي اميا انهيا  تي دط اليى خفيض 1020ي وتشيكل بيذلا ا يم مشياال االنتياا ي) الحسياوط والجبيورط ياليوء والمغذفات والمياء 

(  ي  وتيف  0550واخيرور ي alkarmany  و1022واخيرور ي   (Arnold% 05حاصل حبوب الذرة الصفراء بنسة ااثير مين 

Beckett  ( ار وتود دغل الرغيلة بكثافة 1022واخرور  )نبات / م  5.0
0
ز تي دط اليى خفيض حاصيل حيوب اليذرة فيي المير 

 2اليى  5.0( ار وتيود دغيل عير  اليففا بكثافية اةيل مين 1005واخيرور )  Kenezevic% ي بينميا اثبي  10الصفراء بنسيبة 

نبات / م
0
% ي   ي وتعف طرفقة زفادة الكثافة النباتيية 05الى  0في المرز ادت الى خفض حاصل الذرة الصفراء بنسبة تراوح    

ي  1021ي  SweetوMinoti ف  التقنيييييييات والمعالجييييييات الحففثيييييية للتيييييياثير فييييييي مجتمييييييد االدغييييييال ) للمحصييييييول احيييييي

WalkerوBuchanan 1005  يKenzevic   ي وايذلا  تقانيات اايافة مبييفات االدغيال غيير المنتربية ي  1005واخيرور ي )

ي   ROPE-WICK Application( واسييييترفام طرفقيييية  1021ي  Andersonو   (Mcwhorterاييييالر  الموتييييه 

Dale)ي اذ استرفم   ذه التقانات لمكافحة االدغال النامية في حقول الرماطة والقرن وفيول الصيوفا مين ةبيل البياحثين 1020ي)

( . وعليه تاءت نتاسج  عفد  من الباحثين ت اف خفض اثافة االدغيال وزفيادة حاصيل حبيوب 1022واخروري (Keeleyاعاله و 

باونف مادة فعالية / افكير  5.50و 5.500مزتا بكمية  Mesotrionو  Foramsulfurفة المبيففن الذرة الصفراء ومنها ادت ااا

% ) 155% الييى 22الييى اعريياء حاصييل عييالي ميين الييذرة الصييفراء ي واانيي  مكافحيية االدغييال عيير  الييففا والرغيليية بنسييبة 

Ransom  و   0550واخروري   Rice وحصيل   0550واخروري . )Arnold ( 0550واخيرور)   عليى نسيبة مكافحية ليفغل

(  ار اسيتعمال مبييف 0550) Davidو Fontem% . اميا اثبي   25% وليفغل الكلغيار بنسيبة 00عر  اليففا والرغيلية بنسيبة 

Nicosulfuron  غم /  ـ بااافته من  مرة  او مرتين خالل موسيم النميو فيي حقيول اليذرة الصيفراء ادت  055الى  105بكمية

سيم مقارنية بمعاملية المقارنية وازداد حاصيل حبيوب  50اليى  00  فغل الحلفيا عنيفما فكيور ارتفاعيه الى اعراء افيل مكافحة ل

 (  انرفاض اعفاد دغل  1005واخرور ) Kenezevic% للموسمين على التوالي .اما بين 20% الى 05للذرة الصفراء بنسبة 

يية لنباتيات اليذرة الصيفراء وبالتيالي ازداد حاصيل الحبيوب عر  الففا النامية في حقول الذرة الصفراء عنيف زفيادة الكثافية النبات

للذرة الصفراء ي وتالفيا لمشياال تليوث البي ية بالكيمياوفيات وتاثير يا فيي صيحة االنسيار والحييوار وتليوث التربية والمنيا   مميا 

ة لمكافحية االدغيال ي ليذا نفيذ حفى بالباحثين في مرتلف انحاء العالم للتوته نحو البحيث فيي افجياد بيفاسل عين المبييفات الكيمياوفي

البحث لمقارنة بعض المبيفات لمكافحة ادغال الذرة الصفراء مد طرال اخرى للوصول الى افيل الوساسل البففلة عين المبييفات 

 .لمكافحة االدغال والتي تغني عن استعمال المبيفات او تقليل خرر ا البي ي 

 

 المواد وطرائق العمل  

 0552ول احف المزارعين في مشروع المسيب ـ محافظة بابل في موسمين زراعيين الربيعيي والررففيي نفذ البحث في حق        

% . اسيترفم  5.02% والنتيروتين الكليي 1.2يواان  نسيجة تربية الحقيل  طينيية غرفنيية مزفجيية ونسيبة الميادة العييوفة فيهيا 

)   D2( و121500) D1معييامالت الكثافيية النباتييية  تصييميم االلييواح المنشييقة بثالثيية مكييررات ي مثليي  المعييامالت الرسيسييية

ـي المقارنية بيفور مكافحية 1( نبات /  كتار . والمعامالت الثانوفة مثلــــ  معامالت مكافحة االدغال 150202)  D3( و00002

  Igran   بمبييف   ـي الير 5لتر مادة فعالة /  ـ  بررفقة المسحة عليى االدغيال   0ـ ااافة مبيف الكالففوسي  0ـ العزال اليفوط 0

ـ رفة واحفة ثيم الحـــــيـراثة. تيم تحييير  2ـ رفتار ثم الحراثة 0ـ رفة واحفة ثم الر  بمبيــــف الكالففوسي  0لتر /  ـ   0بمعفل 

فوميا لكيي تنبي   05التربة وتقسيمها حسب التصميم المسترفم ي روف  المعامالت التي تعامل بالرط ةبل الزراعية وتراي  فتيرة 

ال بعف ا تم حراثة ارض المعامالت اعاله للترلص من االدغال واايف الكالففوسي  بعف انبات االدغال لمعاملة اليرط ثيم االدغ

ااافة الكالففوسي  ي اما المعاملة رفتيار ثيم الحراثية فيتم رط ارض المعاملية بعيف ثالثية اسيابيد مين الرفية االوليى بعيف ا حرثي  

اغم /  ـ  005امصفر للنتروتين بمعفل   N% 50ف تقسيم الحقل اايف سماد اليورفا ارض التجربة للترلص من االدغال ي بع

اغم /  يـ عنيف الزراعية   055( بمعفل P2O5% 50. اايف  نصف امية النتروتين وسماد السوبر فوسفات الكالسيوم الثالثي )

ة اعيياله  ي امييا النصييف االخيير ميين سييم ( لتعرييي الكثافييات المييذاور05و10و15ي زرعيي  البييذور فييي تييور المسييافة بينهمييا  ) 

% مييادة فعاليية لمكافحيية حشييرة سيياال الييذرة ي تييم 15النتيروتين اايييف  عنييف بفافيية التز ييير الييذارط  ي اسييترفم مبيييف الييففازفنور 

اغيم /  يـ    0استرفام مبيف الكالففوسي  بررفقة المسحة وذلا بعف اسبوعين وشهر من الزراعة ي اذ وايع  اميية المبييف بمعيفل 
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% مين الحجيم 15% حجيم  ي ذط 15حوض من البالستا ي واايف اليها الماء طبقا الى النسبة بين المبيف والمياء ذذ ااييف  في 

( ي اميا ااييف ةلييل مين 1020ي , Frank)  Beste% مياء ( 05% ( و )52المسترفم  مبيف ) مادة تجارفة  نسبة المادة الفعالة 

اسرة للشف السرحي مزت  مكونات الحوض وذلا بتحرفكها بواسرة عصا من % وزر حجم امادة ا0بمقفار   مسحوال الغسيل

 (  ثم مسح  بها االدغال ذ ابا وافابا دور التماس مد نباتات المحصول ي     MOPالرشب غرس  في الحوض تففلة من القرن ) 

نيوع االدغيال الناميية واثافتهيا  سجل  البيانات على عشر نباتات محروسة ي اخذت عشواسيا من ال وحفة تجرفبيية ي اايافة اليى

والوزر الجا  لها لكل وحفة تجرفبيية ي  اخيذت البيانيات عين اعيفاد االدغيال الموتيودة فيي ايل معاملية مين معيامالت المكافحية 

المرتلفة عنف مرحلة التز يير ي وذليا باسيقاط  متير مربيد ميرتين لكيل معاملية بصيورة عشيواسية ي واخيذ المعيفل وتيم وزنهيا بعيف 

 واسيا ي اذ ترا  في الحقل لكيي تجيف وتيم تقليبهيا ميرة فومييا لييمار تميام الجفيا  . تيم تسيجيل البيانيات لعشيرة نباتيات  تفافها

% تز ير من النورات الذارفة واالنثوفة والمساحة الورةية م 05عشواسيا من الزراعة الى 
0
اذ تيم ةياسيها وفيل المعادلية   مربيد  

 Elsahookie (1020)  5.20× طييييييييييييييييييييييييييييول الورةيييييييييييييييييييييييييييية التييييييييييييييييييييييييييييي تحيييييييييييييييييييييييييييي  العرنييييييييييييييييييييييييييييو   

نباتيات ي  اميا حاصيل الحبيوب حصيفت نباتيات الميرزفن الوسيريين ولكيل  15وعفد البذور في العرنيو  ووزر البيذرة لمعيفل 

معاملة ماعفا نصف متر من طرفي المرزفن ترا  امنرقة حارسة واخيذت العيرانيص وتففي  وعزلي  الحبيوب ونظفي  تييفا  

زني  ثيم احتسيب الحاصيل عليى اسياس طين /  يـ . ةيفرت فعاليية معيامالت المكافحية انسيبة %  وو15وتفف  الى نسبة رطوبة 

 م وفة امافلي :

 عفد االدغال في المعاملة )س (  –عفد االدغال في معاملة المقارنة                                         

 155× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فعالية معاملة المكافحة =      ـــــــــــــــــــــــــ         

 عفد االدغال في معاملة المقارنة                                                               

 

   5.51ة وبمستوى معنوف  L.S.Dحلل  البيانات احصاسيا وةورن  المعفالت باسترفام  اةل فرال معنوط 

 

 (: أهم األدغال المنتشرة في حقل التجربة ودرجة كثافتها خالل موسمي الزراعة1جدول)

 الموسم الخريفي

 درجة الكثافة  االسم العلمي  االسم االنكليزي  االدغال 

 متوسط .Bermudagrass  Cynodon dactylon L الثيل

 كثيف

 كثيف جدا 

 .Field bind weed  Convolvulus arvensis L المديد

 Purple الدهنان 

panicgrass  

Echinochola colonum  

 قليل Pigweed Amaranthus retroflexus عرف الديك

 قليل Sowthistle Sonechus oleraceus ام الحليب 

 قليل جدا  Lambs quarters Chenopodium oleraceus الرغيلة 

 جدا  قليل Plantain Plantago lanceolata الزباد

 

 % من االدغال المنتشرة في اللوح التجرفبي 25_ 55اثيف تفا من 

 %     من االدغال المنتشرة في اللوح التجرفبي55 – 00اثيف من 

 %     من االدغال المنتشرة في اللوح التجرفبي00 -10متوسط من 

 %         من االدغال المنتشرة في اللوح التجرفبي10  -0ةليل من 

 % من االدغال المنتشرة في اللوح التجرفبي0 –من صفر ةليل تفا 

 

 

 

 النتائج والمناقشة 

( معفالت الكثافة العفدفة ونسبة المكافحة والوزر الجا  غم / م0فواح تفول )   
0
لالدغال لموسمي الزراعة الربيعي  

د االدغال النامية ي اذ الما زادت الكثافة وفظهر من الجفول ار للكثافات النباتية تاثيرا عالي المعنوفة في عف 0552والررففي 

( نبات /  ـ ي ةل عفد االدغال النامية عنف معاملة المقارنة الى ) D1  (21500النباتية لنباتات الذرة الصفراء عن الكثافة 
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ثافة للموسمين الربيعي  الررففي  على التوالي ي الر زفادة الك  D3وD2% ( للكثافتين 25% و02% ( و) 00.0% و00.0

النباتية لنباتات الذرة الصفراء ادت الى زفادة تنافسها مد االدغال على مترلبات النمو واذلا تظليلها  لنباتات االدغال وبالتالي 

حجب اليوء عنها ي مما ادى الى خفض عملية التمثيل اليوسي لها  مما اختزل الكثافة العفدفة لها في وحفة المساحة . عموما 

 D2وD1% بين الكثافتين 52% و00.2لكثافة العفدفة للذرة الصفراء ادت الى خفض اعفاد االدغال بنسبة فالحظ ار زفادة ا

للموسمين الربيعي والررففي  D3وD1%  بين الكثافتين 00.2% و00وبنسبة  D3وD2%  بين الكثافتين 00.0%  و02.2و

غم الى  102.5ء ي ادت الى خفض الوزر الجا  لالدغال من على التوالي  . اما فالحظ ار زفادة الكثافة النباتية للذرة الصفرا

% للموسمين على 20و 02.2. و ذا الرفض فشكل   D3الى  D1غم الكثافة النباتية من  01.0غم الى  100.2غم ومن  51.5

ر الجفول ( . واظه 1005واخروري Knezevicو  1000.يElmoreالتوالي  ي وتتفل  ذه النتيجة مد ماتوصل اليه الباحثين  )

االختالفات العالية المعنوفة بين معامالت مكافحة االدغال في الكثافة العفدفة والوزر الجا  غم لالدغال خالل الموسمين 

الربيعي والررففي ي اذ تفوة  معاملة العزال اليفوط باعراسها اةل عفد لالدغال ) صفر ( في وحفة المساحة . تلتها معاملة 

( نبات من انواع االدغال النامية  في وحفة المساحة ي و ذه المعاملة ةلل  00ة المسحة التي اعر  )ااافة الكالففوسي  بررفق

% للموسمين الربيعي والررففي على التوالي عن  المقارنة ي تبين  ذه النتيجة افاءة 20% و 20.2اعفاد االدغال بنسبة 

مسحة في خفض عفد االدغال في وحفة المساحة الر الرفض معاملتي العزال اليفوط وااافة مبيف الكالففوسي  في طرفقة ال

بسبب العزال المستمر لالدغال في معاملة العزال والى التاثير الفعال والتقنية العالية التي استرفم  الاافة مبيف الكالففوسي  

المسحة اافأ في  (ي وار طرفقة 1021ي   AndersonوMcwhorter مما اسهم في القياء او الحف من االدغال و ذا ماافه 

% للموسمين على التوالي 22% و50.0بنسبة   Igranخفض واختزال اعفاد االدغال في وحفة المساحة مقارنة بااافة مبيف 

( ي بينما لم ترتلف المعاملتين رفة وااافة الكالففوسي  ورفتار ثم الحراثة فيما بينهما  0551واخرور ي Evanو ذا مااافه ) 

( دغل للموسمين الربيعي والررففي 21و20.0املة رفة ثم الحراثة اعلى عفد لالدغال في وحفة المساحة )معنوفا ي واعر  المع

على التوالي بعف معاملة المقارنة اذ ار ذلا ف اف عفم افاستها في مكافحة االدغال وتقليل عفد ا وتاءت  ذه النتيجة مرابقة لما 

( . اما  Arnold  0550  0550واخرور ي Petersonو  Knezevic 1994و   Berzseny 1993 (توصل له الباحثور  

وتفت  االختالفات العالية المعنوفة لمعامالت مكافحة االدغال بين معفالت الوزر الجا  لالدغال في وحفة المساحة لموسمي 

لزراعة تلتها معاملة ( غم لموسمي ا5الزراعة الربيعي والررففي ي اذ اعر  معاملة العزال اليفوط اةل وزر تا  لالدغال ) 

غم وزر تا  لالدغال للموسمين على التوالي ي  10.5غم و 5.25ااافة مبيف الكالففوسي  بررفقة المسحة ي اذ اعر  معفال 

و ذه النتيجة ت اف افاءة ااافة مبيف الكالففوسي  بررفقة المسحة  في مكافحة االدغال وتقليل عفد ا  . اما اثر التفاخل بين 

نباتية ومعامالت مكافحة االدغال تاثيرا عالي المعنوفة في الكثافة العفدفة والوزر الجا  لالدغال  . اذ تفوة  التوليفة الكثافات ال

( دغل ووزر تا  )غم( للموسمين على التوالي . تلتها 5معاملة العزال اليفوط ولجميد الكثافات باعراء اةل اثافة عفدفة )

( دغل واةل وزر 10.2و10باعراء اةل اثافة عفدفة ) D3ررفقة المسحة والكثافة النباتية التوليفة ااافة مبيف الكالففوسي  ب

( غم للموسمين الربيعي والررففي على التوالي . وار  ذه النتيجة تواح ا مية  ذه التوليفة في 0.5و0.00تا  لالدغال )

لما لزفادة الكثافة النباتية وتقنية ااافة المبيف دورا  خفض اعفاد االدغال ومكافحتها لكور عملية العزال اليفوط مكلفة اةتصادفا.

 افجابيا في خفض اعفاد االدغال الر تاثير احف ما اامل تاثير االخر وبكلفة اةل من العزال  . 
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الوزن الجاف ( تاثير الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة االدغال  في معدالت الكثافة العددية ونسبة المكافحة و2جدول )

 . 2002لالدغال لموسمي الزراعة الربيعي والخريفي 

الكثافة            

 العددية

 

 

 

معامالت 

 المكافحة 

 الموسم الربيعي 

 

  2الكثافة العددية لالدغال ونسبة المكافحة                                              الوزن الجاف غم / م 

D1  نسبة

المكافحة 

 % 

D2  نسبة

المكافحة 

% 

D3  نسبة

المكافحة 

 % 

 المعدل  D1 D2 D3 المعدل 

 ..2. 16.1 ...1 612.1 2..62 51.1 2.2. 5..1 662.1 5 6.2.1 المقارنة 

العزق 

 اليدوي 

0 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 

اضافة 

الكاليفوسيت 

 مسحا 

15.1 .6.2 22.2 .5.5 65 .2.. 21 61... ..22 1.51 60.2 

مبيد اضافة 

Igran 

52.1 22.6 1..2 15.5 25.2 20.2 1... 16..5 6...2 61.12 26.. 

رية ثم 

اضافة 

 الكاليفوسيت 

12.2 11.. 12.2 52.5 2..2 11.6 1..1 12.5 21..6 6...5 2... 

ريتان ثم 

 الحراثة 

2..1 52.2 55.1 50.2 10.2 51.1 5..1 1..15 2..61 22.1. 11.1 

رية ثم 

 الحراثة 

605.1 11.. 12.1 10.6 51.1 1..2 25.1 ...11 5..51 16.12 5..1 

  15..6 1...2 52.16   11  ...1  25.11 المعدل 

L.S.D   

0.05 

 كثافات

66.. 

 مكافحة 

60.5 

 

 للتداخل 

6..6 

  2.1. ..1 61.21   

   الموسم الخريفي  

 20.6 16.1 52.1 621.1 ..665  51.2 52 1... 0 205.2 المقارنة 

العزق 

 اليدوي 

0 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 

اضافة 

الكاليفوسيت 

 مسحا 

16.1 2... 6..1  62.2  21.5 22.1 ..26 5.1 62 

اضافة مبيد 

Igran 

21.1 11.. 10.2 15.5 20.1  11.1 11.2 62.1 60.1 21.. 

رية ثم 

اضافة 

 الكاليفوسيت 

.2.2 5... 11.2 1 2..2  52.2 12.. 20.1 62.6 21.. 

ثم ريتان 

 الحراثة 

.1.1  5..1  11.1  11.. 10.1 22.0 65.1 11.2 

رية ثم 

 الحراثة 

622.2  26.1  51.2  .6.6 25.5 15.6 26.2 11.6 

  ..1 22 51.2   .2  11.1  2... المعدل 

L.S.D   

0.05 

 كثافات

62.. 

 

 مكافحة 

61.1 

 

 للتداخل 

6..2 

  2... ..6 65.21  
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 التزهير الذكري  

% مين النيورات 05( الفروةات  عالية المعنوفة  بين الكثافيات النباتيية فيي الميفة مين الزراعية اليى تز يير 0فبين الجفول )        

% تز ييير ميين النييورات الذارفيية  ) 05بيياطول مييفة ميين الزراعيية الييى  D3الذارفيية لموسييمي الزراعيية  . تفوةيي  الكثافيية النباتييية 

عليى التيوالي ي ةيف فعيود السيبب فيي ذليا اليى ار  D2وD1فوما عين الكثيافتين ( 1.2و0.020( فوما وبفرال )00.102و02.021

الكثافة النباتية العالية ي ادت الى زفادة التظليل مميا ادى اليى اسيتمرار النبيات بيالنمو وعلييه تياخير التز يير اليذارط . اميا اثيرت 

لتز يير اليذارط اذ اعرتيا معاملتيا المكافحية العيزال معامالت مكافحة االدغال تاثيرا عالي المعنوفة فيي الميفة مين الزراعية اليى ا

( فوما لموسمي الزراعية 00.000و00.55( و)00.0و02.200اليفوط وااافة الكالففوسي  مسحا اطول مفة للتز ير الذارط )

االدغال تياثيرا معنوفيا على التوالي ي وانهما لم فرتلفا فيما بينهما معنوفا ي لم فكن للتفاخل بين الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة 

للموسم الربيعي ي بينما اار تاثير التفاخل عالي المعنوفة في الميفة مين الزراعية اليى التز يير اليذارط للموسيم الررففيي ي تفوةتيا 

باعرياء اعليى ميفة  مين الزراعية اليى التز يير  D3التوليفتار العزال اليفوط وااافة مبيف الكالففوسي  مسحا مد الكثافة النباتيية 

 ( فوما على التوالي مقارنة ببقية التوليفات .00.0و00.2الذارط )

% من النورات  50( تاثير الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة االدغال في معدالت المدة من الزراعة الى تزهير    1جدول )  

 2002الذكرية  لموسمي الزراعة الربيعي والخريفي 

 الكثافة النباتية

 

 

 ةمعامالت المكافح

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

D1 D2 D3 المعدل D1 D2 D3 المعدل 

 00..52 16.1 52.6 55.0 55.21 52.2 55.2 52.1 المقارنة 

 11.000 15.2 12.1 16.0 52.22 10.0 1..5 55.0 العزق اليدوي 

اضافة الكاليفوسيت 

 مسحا 

51.2 52.2 5..1 51..0 5..2 12.0 15.1 12.111 

 Igran 55.0 51.1 5..0 51.11 5..0 10.2 11.2 10..00د اضافة مبي

رية ثم اضافة 

 الكاليفوسيت 

51.2 51.1 5..0 51.11 52.2 5..2 12.2 10.011 

 12.211 12.2 10.1 15.1 51.20 10..5 51.0 51.1 ريتان ثم الحراثة 

 111..5 10.2 1..5 51.1 51.61 0..5 55.2 51.2 رية ثم الحراثة 

00..5  126..5 51.526 51.1.5 المعدل 

0 

10.052 11.652  

L.S.D 

0.01 

2.0.6 

 للكثافات

6.111 

 مكافحة

NS 

 تداخل 

 2.15. 6..61 1.16.  

 

 التزهير االنثوي 

( . اذ 5اثرت الكثافة  النباتية تاثيرا عالي المعنوفة في المفة من الزراعة الى التز يير االنثيوط لموسيمي الزراعية  تيفول )       

( فوما بيين 1و0( و)0و5% تز ير انثوط بمفة تجاوزت ) 05ادت زفادة الكثافة النباتية الى اطالة المفة الالزمة من الزراعة الى 

( ي ربميا فمكين تفسيير  يذا التياخير اليى زفيادة Knzevic 1005للموسمين عليى التيوالي . و يذا مااايفه   D2وD1و D3الكثافة 

التظليل وزفادة المنافسة على مواد التمثيل اليوسي ثم برييء نميو الحرفيرة اايافة اليى زفيادة التظلييل اليذط في دط اليى ةلية نفياذ 

سيتها للمحصيول واتياح فرصية النميو المثيالي للمحصيول . اميا بيني  اليوء مما عرةل نمو االدغال وخفض اعفاد ا وتقليل مناف

النتاسج ار معامالت  مكافحة االدغال اختلف  فما بينها اختالفيا عيالي المعنوفية فيي الميفة مين الزراعية اليى التز يير االنثيوط ي اذ 

( فوميا 20.000و20.200( و)02.000و 005000تفوةتا المعاملتار العزال اليفوط وااافة الكالففوسي  مسحا في معيفل  يذه )ي

للموسمين الربيعي والررفف على التوالي ي و ميا ليم فرتلفيا معنوفيا فيميا بينهميا . واعري   معاملية المقارنية اةيل معيفال للتز يير 

ل بيين ( فوما . اما ار المعاملتار رفة  وااافة الكالففوسي  ورفتار ثم الحراثة ليم ترتلفيا معنوفيا بينهميا . وايار للتيفاخ00.000)

ومعامليية ااييافة  D3الكثافييات النباتييية ومعييامالت مكافحيية االدغييال تيياثيرا عييالي المعنوفيية فييي  ييذه الصييفة . وتفوةيي  التوليفيية 

 ( فوما 20.0الكالففوسي  مسحا باعراء اعلى معفال للتز ير االنثوط )
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زهير االنثوي لموسمي الزراعة الربيعي ( تاثير الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة االدغال في معدالت الت  1جدول ) 

 2002والخريفي 

 

 الكثافة النباتية 

 

 

 

 معامالت المكافحة 

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

 

D1 

 

 

 

D2 

 

D3 

 

 المعدل

 

D1 

 

 

 

D2 

 

D3 

 

 المعدل

 11.211 2..1 11.2 12.1 16.600 11.1 16.0  المقارنة 

 22.211 25.2 22.1 20.1 511..1 22.1 20.0 11.1 العزق اليدوي 

اضافة 

الكاليفوسيت 

 مسحا 

15.2 1..0 26.0 1..211 1..2 22.0 25.1 22.111 

اضافة مبيد 

Igran 

15.2 11.2 1..1 11..00 1..1 20.0 25.0 26.111 

رية ثم اضافة 

 الكاليفوسيت 

11.2 11.1 1..1 11.111 1..1 20.2 21.1 26.600 

 20.000 22.1 2..1 0..1 15.111 12.1 15.2 11.1 ريتان ثم الحراثة 

 11.211 10.1 2..1 15.1 11.211 11.2 15.1 12.1 رية ثم الحراثة 

  26.152 20.061 12.212  626..1 11.612 52..11 المعدل 

L.S.D 

0.01  

0.1 0..61 6.5.0  0.012 0.01. NS  

 

 المساحة الورقية 

( . تفوة  الكثافية النباتيية 0نباتية في صفة المساحة الورةية  لموسمي تفول )وتفت فروةات عالية المعنوفة بين الكثافات ال      

D3 ( م5.500و5.500باعريياء اعلييى مسيياحة ورةييية )
0
( م5.500و5.510للموسييمين علييى التييوالي واةييل مسيياحة ورةييية )  

0
 

م (5.500و5.550 يو ) D1وD3واار الفرال في المساحة الورةية بين الكثافتين  D1اعرتها الكثافة 
0
للموسيمين ي وفشيكل  يذا  

( مميا ادى اليى االسيتمرار بيالنمو 0و0% . ولكور زفادة الكثافة النباتيية اخيرت التز يير الجيفولين )10.0% و11.2الفرال نسبة 

الريرط وبفوره ف دط الى زفادة مساحة االوراال  . اما اختلف  معامالت مكافحة االدغال فيما بينها اختالفا عالي المعنوفة فيي 

المساحة الورةية للموسمين ي اذ  تلي  المعاملية اايافة الكالففوسيي  مسيحا بعيف معاملية العيزال الييفوط  فيي اعرياء معيفال   صفة

( م5.012و5.500لصفة المساحة الورةية )
0
للموسمين على التوالي ي اذ ار  ذه النتيجة تعني النمو الريرط المتميز نتيجة لقلة  

و من اوء وغذاء مما ادى الى زفادة المساحة الورةيية واعيفاد االوراال بينميا اعري  معاملية منافسة االدغال على مترلبات النم

( م5.002و5.000المقارنة اةل مساحة ورةية )
0
% عن معاملية العيزال الييفوط . 02.0% و55.2للموسمين على التوالي بفارال  

( ي مميا زاد منافسيتها عليى 1غيال الناميية تيفول )و ذا االنرفاض فيي مسياحة الورةية فعيود اليى وتيود االعيفاد الكبييرة مين االد

مترلبات النمو وةلل نمو نباتات الذرة اذ انعكس ذلا على المساحة الورةية  . واثر التفاخل بين الكثافة النباتية ومعامالت مكافحة 

ومعاملية D3   الكثافية االدغال معنوفا فيي  يذه الصيفة للموسيم الربيعيي وليم في ثر التيفاخل معنوفيا فيي الموسيم الررففيي . اعري

( م5.021العزال اليفوط اعلى معفال للمساحة الورةية )
0
( 5.522وااافة الكالففوسي  مسحا باعراء معيفال ) D3تلتها التوليفة  

م
0
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(: تاثير الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة االدغال في معدالت المساحة الورقية / م  5جدول ) 
2
عي لموسمي الزراعة الربي 

 2002والخريفي 

 الكثافة النباتية

 

معامالت 

 المكافحة

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

D1 D2 D3 المعدل D1 D2 D3 المعدل 

 0.152 ..0.1 0.151 0.122 0.112 0.122 0.112 ..0.2 المقارنة 

 0.5.5 0.162 0.5.1 0.116 0.516 0.5.6 0.512 0.512 العزق اليدوي 

اضافة 

 الكاليفوسيت

 مسحا 

0.112 0.121 0.1.. 0.111 0.1.2 0.506 0.522 0.502 

اضافة مبيد 

Igran 

0.112 0.11. 0.122 0.150 0.111 0.1.1 0.501 0.1.1 

رية ثم اضافة 

 الكاليفوسيت 

0.16. 0.11. 0.121 0.111 0.151 0.1.. 0.502 0.1.2 

ريتان ثم 

 الحراثة 

0.102 0.16. 0.111 0.16. 0.161 0.111 0.11. 0.116 

 0.125 0.150 0.121 0.101 0.100 0.161 .0.10 0.121 رية ثم الحراثة 

  ..0.1 .0.11 0.111  0.112 0.112 0.161 المعدل 

L.S.D 

0.01  

0.010 

للكثافات 

 النباتية 

0.062 

مكافحة 

 االدغال 

0.51 

 

 للتداخل 

 0.012 0.01. NS  

 

 عدد حبوب العرنوص 

 D2اليى   D1( ي فزفادة الكثافة مين 0نباتية في الموسمين  الى تقليل عفد الحبوب في العرنو  تفول )ادت زفادة الكثافة ال     

% ( للموسيمين عليى التيوالي .  اختلفي  01.0%و2% ( و) 01.0% و10.0ةللي  عيفد حبيوب العرنيو  بنسيبة)   D3ثم  الى 

ي تفوةي  معاملية العيزال الييفوط عليى بقيية معيامالت معامالت مكافحية االدغيال بعيفد حبيوب العرنيو  اختالفيا عيالي المعنوفية 

( حبية للموسييمين عليى التييوالي ي  تلتهيا معامليية 000و002مكافحيـة االدغييال فيي اعلييى معيفال لعييفد حبيوب العرنــــــــــييـو   ) 

ب ( حبيية للموسييمين ي اييار اةييل عييفد حبييو000.0و 005.1ااييافة الكالففوسييي  مسييحا باعريياء معييفال لعييفد حبييوب العرنييو  )

%( عيين معيياملتي العييزال اليييفوط وااييافة 00.1و25.1%( و)25.0%و110للعرنييو   عنييف المقارنيية الييذط انرفييض بنسييبة 

الكالففوسي  مسحا للموسمين عليى التيوالي . اميا اختلفي  اسيتجابة  يذه الصيفة اختالفيا عيالي المعنوفية بياختال  الكثافية النباتيية 

( حبة للموسيمين 500.2و550.0عزال اليفوط اعلى معفال لعفد حبوب العرنو  )وال D1ومعاملة المكافحة ي اذ اعر  التوليفة 

 ومعاملة المقارنة التي اعر  اةل عفد حبوب للعرنو  للموسمين . D3% عن التوليفة 02و122بنسبة زفادة 

وسمي الزراعة (:  تأثير الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة االدغال في معدالت عدد الحبوب / عرنوص  لم  1جدول )  

 2002الربيعي والخريفي 

 الكثافة النباتية

 

 معامالت المكافحة

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

D1 D2 D3 المعدل D1 D2 D3 المعدل 

 221.51 .20 1..26 212.1 12..62 656 621.2 260.2 المقارنة 

 1.1 .11 1.5 115.2 .15 106 112.2 1..10 العزق اليدوي 

 111.11 2..16 121.2 ..1 120.6 2.6.2 125 151.2 يفوسيت مسحا اضافة الكال

 Igran 12. 2.1.2 251.2 2.2.61 122 112 2.6 11..1اضافة مبيد 

 1..12 2.1.1 112.2 116.1 2.2.6 211.1 221 .16 رية ثم اضافة الكاليفوسيت 

 2.2.12 1..22 ..2 161 2..21 222.1 220.1 160 ريتان ثم الحراثة 

 221.12 216.2 2..21 2.1 ..211 261.2 2..21 2.5.1 م الحراثة رية ث

  2.1.1 120.1 ..110  211.01 221.15 5..120 المعدل 

L.S.D 

0.01  

5.2 60.2 6..5  ..2 66.1 2..6  
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 وزن الحبة 

اذ ةيل وزر الحبية بزفيادة الكثافية ( االختالفات العالية المعنوفية بيين الكثافيات النباتيية فيي وزر الحبية ي 2تبين نتاسج الجفول )     

%( للموسمين على التوالي للكثافتين المتوسرة والعالية عن الواط ية . وذليا فعيود اليى 01.0% و 2%( و)2.2% و23النباتية )

ام الميادة ةلة عفد العرانيص عنف الكثافة الواط ة  في وحفة المساحة مقارنة بالكثافات العالية مما ادى الى ةلة المنافسة وزفادة ترا

الجافيية ي اثييرت معييامالت مكافحيية االدغييال تيياثيرا عييالي المعنوفيية فييي وزر الحبيية . تفوةتييا المعاملتييار العييزال اليييفوط وااييافة 

( غيم للموسيمين عليى التيوالي ي اذ انهميا ليم 5.005و 5.002( و)5.501و 5.050الكالففوسي  مسحا باعراء اعليى وزر حبية )

تلفتا معنوفا عن بقية معامالت المكافحة ي فعتقف ار سيبب الزفيادة فيي وزر الحبية فعيود اليى ةلية عيفد فرتلفا معنوفا فيما بينهما واخ

( وبالتالي ةلة المنافسة على مترلبات النمو من اوء ي وعناصر غذاسية مميا اتياح الفرصية اليى نباتيات 1االدغال النامية تفول )

ذه الصيفة ي مميا اظهير التبيافن فيي وزر الحبية بيين معيامالت المكافحية الذرة الصفراء للنمو بصورة مثالية وانعكاس ذلا على  ي

% ( لمعامليية العييزال اليييفوط وااييافة 10.5% و00.0% و 05.2% و00.0المرتلفيية واانيي   الزفييادة فييي وزر  الحبيية بنسييبة) 

تفاخل بين الكثافات النباتيية الكالففوسي  مسحا عن المقارنة للموسمين على التوالي  . اظهرت النتاسج  عفم وتود تاثير معنوط لل

ومعامالت مكافحة االدغال في وزر الحبة للموسم الربيعي ي بينما اار التفاخل بينهما معنوفيا فيي وزر الحبية للموسيم الررففيي . 

ادة والعزال اليفوط او ااافة الكالففوسي  مسحا وزنا اعلى للحبة ي متفوةتيار عليى بقيية التوليفيات ي ار الزفي D1اعر  التوليفة 

في وزر الحبة لهاتين التوليفتين فعود لقلة عفد العيرانيص للنباتيات فيي وحيفة المسياحة مميا ادى اليى ةلية المنافسية وزفيادة تيراام 

والعزال اليفوط او ااافة الكالففوسي  مسحا عليى التيوالي ي  D3% عن التوليفات  05.0% و10.0المادة الجافة  وبنسبة زفادة 

العيزال  D1( ملغيم لكيل حبية عين التوليفتيار 21و22ومعاملية المقارنية ) D3زر الحبية عين اةيل توليفية بينما ااني  الزفيادة فيي و

 % .00.0و50.0اليفوط او ااافة الكالففوسي  مسحا على التوالي بنسبة زفادة 

راعة الربيعي (  تاثير الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة االدغال في  معدالت وزن الحبة )غم( لموسمي الز  2جدول )   

 2002والخريفي 

 

 الكثافة النباتية

 

 معامالت المكافحة

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

D1 D2 D3 المعدل D1 D2 D3 المعدل 

 .0.20 0.6.6 .0.26 0.222 0.6.1 0.626 0.6.1 0.262 المقارنة 

 0.216 0.216 0.216 0.2.2 0.215 0.201 0.256 .0.22 العزق اليدوي 

الكاليفوسيت اضافة 

 مسحا 

0.212 0.216 0.206 0.21. 0.225 0.21. 0.221 0.250 

 Igran 0.252 0.211 0.6.1 0.222 0.251 0.225 0.202 0.222اضافة مبيد 

رية ثم اضافة 

 الكاليفوسيت 

0.211 0.22. 0.6.. 0.220 0.211 0.211 0.6.1 0.225 

 .0.26 0.6.6 0.222 0.212 0.261 0.6.1 0.221 .0.21 ريتان ثم الحراثة 

 0.261 0.6.5 .0.26 0.211 0.202 .0.62 0.261 0.222 رية ثم الحراثة 

  0.201 0.211 0.256  ..0.6 0.222 0.211 المعدل 

L.S.D 

0.06  

0.065 

 للكثافات

0.002.  

 للمكافحة 

NS  

 للتداخل 

 0.0055 

 للكثافات

0.06. 

 للمكافحة

0.02. 

 للتداخل 

 

 

 ـحاصل الحوب طن / ه

طين /  يـ ذط بنسيبة زفيادة  1.022و 1.500اتيح مين نتياسج الموسيمين الربيعيي والررففيي ار الحاصيل الكليي زاد بكميية        

باعرياء اعليى حاصيل حبيوب  D3(  ي تفوة  الكثافة النباتية 2الجفول ) D3الى  D1% بزفادة الكثافة النتباتية من 02.2و02.0

ى التيوالي ي وفعييود السيبب فيي ذليا اليى ار زفييادة نباتيات اليذرة الصيفراء فيي وحييفة ( طين /  يـ للموسيمين  علي2.225و0.211)

المساحة  ادت الى  تعوفض ةلة عفد الحبوب فيي العرنيو  ووزر الحبية بزفيادة عيفد العيرانيص فيي وحيفة المسياحة  الجيفولين 

 .,Beste 1000واخيرور ي Berzseny( مما انعكس ذلا على الحاصل الكلي و ذه النتيجة ت فف ماتوصيل البياحثور ليه)  2و0)

( التيياثيرات العالييية المعنوفيية  لمعييامالت مكافحيية 2( .. امييا فبييين الحييفول ) 0550واخييرور  Petersonو  1020يFrank.و

( طين /  يـ للموسيمين  0.550و2.252االدغال في حاصل الحبوب ي تفوة  معاملة العزال اليفوط باعراء اعلى حاصل حبيوب )

%  لموسمي الزراعة عن  المقارنة . وتلتها معاملة ااافة مبيف الكالففوسي  مسيحا ي اذ 02و115.0نسبة زفادة على التوالي . وب

% مقارنية بمعاملية اايافة  00.0%و05.0%   عن  المقارنية ي وبنسيبة زفيادة  05.1%و02.0اعر  زفادة في الحاصل بنسبة 
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% مقارنة بمعاملية رفية ثيم اايافة الكالففوسيي  ي اميا نسيبة 05.2و01. اما شكل  نسبة الزفادة في حاصل الحبوب  Igranمبيف 

%( مقارنة بمعاملتي رفتار ورفية واحيفة ثيم الحراثية وللموسيمين عليى التيوالي ي وةيف 50و05.0%(  و)02و 02الزفادة فكان  )

لمكافحية االخيرى اليى فعود سبب  الزفادة في حاصل الحبيوب لليذرة الصيفراء باسيترفام الكالففوسيي  مسيحا مقارنية بمعيامالت ا

فعالية تاثير تقنية ااافة الكالففوسي  بهذه الررفقة في االدغال النامية مد الذرة الصفراء ي  مما ادى الى مكافحة تيفة لها والحف 

 1000واخرور ي Berzsenyi( و ذا مااثبته الباحثور)  1من ارر افي المنافسة على مترلبات النمو وتقليل اعفاد ا الجفول )

. اميا ) 0550واخيرور ي Concaric,Knezevicو 0550واخيرور ي Ransomeو  0550واخيرور ي Williams,Ferrellو

 D3اثر التفاخل بين الكثافيات النباتيية ومعيامالت مكافحية االدغيال تياثيرا عيالي المعنوفية فيي حاصيل الحبيوب ي تفوةي  التوليفية 

طيين /  ييـ لموسييمي الزراعيية علييى التييوالي . ونسييبة زفييادة ( 15.220و 2.000والعييزال اليييفوط باعريياء اعلييى حاصييل حبييوب )

ومعامليية ااييافة  D3و المقارنيية التييي اعريي  اةييل حاصييل حبييوب امييا تلتهييا التوليفيية  D3% ( عيين التوليفيية  20%و20.0)

( طيين /  ييـ  لموسييمي الزراعيية بنسييبة انرفيياض فييي الحاصييل  0.000و2.000الكالففوسييي  مسييحا باعريياء حاصييل حبييوب )

واايافة الكالففوسيي  مسيحا ي اعري  زفيادة فيي الحاصيل  D3والعيزال الييفوط وار التوليفية  D3ن التوليفية % ع10%و10.2

ورفيية ثييم ااييافة الكالففوسييي  لموسييمي الزراعيية   Igran% ( مقارنيية بااييافة مبيييف 20.0%و00.0%(و)05.1و05.0بنسييب )

مكافحية االدغيال ادتيا اليى زفيادة حاصيل الحبيوب لليذرة  عليى التيوالي  . فسيتنتج مين البحيث ار زفيادة الكثافية النباتيية ومعيامالت

 الصفراء وخفض الكثافة العفدفة لالدغال .        

 

(  تاثير الكثافات النباتية ومعامالت مكافحة االدغال في معدالت حاصل الحبوب طن / هـ لموسمي الزراعة   .جدول )   

 2002الربيعي والخريفي 

 الكثافة النباتية

 

 كافحةمعامالت الم

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

D1 D2 D3 المعدل D1 D2 D3 المعدل 

 1.511 11..5 1.161 1.650 1.111 11..1 1.262 .2.26 المقارنة 
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