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 الخالصة :

ح صتيا الحقليتة فت  ةليتة ، فت  حقتا الوجت ال الوت بس لقلتم الم 4102 الشتوو خالل الموسم حقلية نفذت تجربة      

  بيتتتتتةر خفتتتتتال معتتتتت يت ا  المخيتتتتت ات ا نو يأثتتتتتتتهتتتتت ا ل ااستتتتتة ، ابوغريتتتتت   ج معتتتتتة ب تتتتت ا  –الزااعتتتتتة 

}Trifluralin  لور.هـ 4.2و 0.1بمع ل ا
-0

لور.هـ 4و 0.1بمع ل ا  Fluazifop-butyl  و 
-0

الت   اضت فة  } 

الح صتتا ومنون تتتع لتتخعال اصتت  ا  فتت  ) الم غلتتة ( ومع ملتتة المق انتتة ( weed free)  معتت ملو  غيتت ل ا  غتت ل

وفتتت تيتتميم القت عتت ت اذ طخقتتا الوجربتتة .وا  غتت ل المرافقتتة لهتت   ) جيتتزو و نوب ايتتة وحمتت و و بلتت   (   الختت ءال 

ا لتتوام الرسيلتتية بحيتتا احولتتا ا صتت  ا بثالثتتة منتتراات وبورتيتت  ا لتتوام الم شتتقة و RCBDالن ملتتة المعشتت   

ا  غت ل فت  من فحتة  معت مالتلالمع تو  وتأثير الأظهرت ال وت س  مت   ومع مالت من فحة ا  غ ل ا لوام الث نوية. 

والوتت  انعنلتتا فتت  نلتتخة الوثختتيع لل غتت ل وعلتت  ح صتتا ءي ستت  بمع ملتتة المق انتتة خفتتال ا وناا الج فتتة لل غتت ل 

لور.هتـ Fluazifop-butyl 4.1اذ حققتا معت ملو  اضت فة مخيت  ومنون ت اص  ا الخ ءال  ءي  ال ااستة 
-0

 و مخيت   

Trifluralin4.2 لور.هـ
-0

% 41.20و %41.02اعل  نلخة تثخيع لل غ ل مق ابة لمع ملة غي ل ا  غت ل بل تا  

% لنتا 10.04%  و11.40ب لوو بس وتلوه  ب لخة مق ابة نوع   م  مع ملو  المعت ل ا ءتا متل المخيت يل حيتا ستجال 

لور.هـ Fluazifop-butyl 1.5 مل مخي  
-0

لور.هـ Trifluralin0.1و مخي   
-0

فت  الي ف نوب اية  ب لوو بس و تفوق 

-1.5Fluazifop  ص ف نوب اية متس معت مالت اضت فة مخيت  حققا الووليفة ملاذ اغل  صف ت الح صا ومنون تع 

butyl لور.هـ 4.1و
-0

لور.هتـ Trifluralin4.2مخي   و 
-0

بلت  النلت   الختذوالح صتا  وغيت ل ا  غت ل اعلت  معت ل 

ة م.هتتتتـ 0710.44و  0712.41و 0207.21و 4117.41
-0

ب لووتتتت بس ملتتتتجلة نلتتتتخة نيتتتت    ب لح صتتتتا بل تتتتا  

% ب لووتت بس ءي ستت   بمع ملتتة المق انتتة الوتت  ستتجلا ا نتت  معتت ل بلتت  14.11% و14.71% و 14.24% و72.44

ة م.هـ 110.11
-0

-Fluazifop  وي  لمعت يت التر  الم  ف تة لمخيت وة ا ه  لك ت ثيرا مع تالو الي ف جيز  ،  

butyl   ح صتا الختذوا النلت  يت الر  الع لية خيوص   فت    تم الحيول علية مس مع مق اب   لم 0.1بمع ل ا

   ونلخة الوثخيع لل غ ل.والونا الج ا 

  ، ح صا ومنون ت نو  بية مخي ات ا  غ ل ا، خفال مع يت ا ص  ا  ، : الخ ءال  ، الكلمات المفتاحية 

 

EFFECT OF REDUCING SELECTIVE HERBICIDE SPRAYING RATES 

ON YIELD AND ITS COMPONENTS FOR SOME CULTIVARS OF 

FABA BEAN AND COMPANION WEEDS  

 

Rafid Ahmed Abbas Al-Khalidi 

  

Abstract: 

     Afield experiment was conducted at the research farm of Field Crops Department , 

College of Agriculture - University of Baghdad Abu Graib during winter season 2014 

to study the effect of reducing  selective herbicides spray rates{ Trifluralin rate of 
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spraying 1.8 and 2.4 L.ht
-1

 and Fluazifop-butyl rate of spraying 2.0 and 1.5 L.ht
-1

 } in 

addition to the treatment weed free  and control (weedy) on yield and its components 

for some cultivars of faba bean (Giza , Nubaria, Hama , and baldy) and companion 

weeds . The layout of the experiment was a split–plot in RCBD with three replications 

. cultivars of faba bean were in the main plots while weed control tretment were in sub 

plots. The results showed the extent of the significant influence of weed control 

tretments  in reducing dry weights of the weeds in comparison to the weedy treatment 

which reflected in the inhibition percentage of weeds and on yield and its components 

of faba bean cultivars under study. Added herbicides tretments Fluazifop-butyl 1.5 and 

2.0 L.ht
-1

 and Trifluralin 2.4 L.ht
-1 

gave highest inhibition percentage of weeds which 

approach of the treatment of the absence of weed free reached 93.14% and 90.41% 

respectively, followed by approach percentage of least herbicides rate tretments when 

record 63.91% and 61.19% for each of the herbicides Fluazifop-butyl 1.5 L.ht
-1

 and 

Trifluralin 1.8L.ht
-1

 respectively and the cultivar Nubaria surpassed in most yield and 

its components as the combination of Nubaria with herbicides Fluazifop-butyl 1.5 and 

2.0 L.ht
-1

 and Trifluralin 2.4 L.ht
-1

 and weed free  gave higher rate of total seeds yield 

reached 2067.96 , 1417.43 , 1754.93 and 1731.92 kg.h
-1 

respectively that registered 

increase percentage yield reached 74.29% , 62.49% , 69.70% and 69.30% respectively 

compared with control treatment gave lowest rate of spraying  531.60 kg.h
-1

, followed 

by Giza and there was a significant influence of the low rates of Fluazifop-butyl 1.5 

L.ht
-1

  approach to what obtained with a high spray rates, especially in traits total seeds 

yeild , dry weight of weeds  ,and  the inhibition percentage of weeds. 

keyword: Vicia faba L , reducing spraying rates ,selective herbicide , yield and its 

components 

 

 : المقدمة

متتتتل  .Vicia faba Lيعتتتت  محيتتتتول الختتتت ءال     

ا  هميوتتتع ب عوختتت او ميتتت اأالمح صتتتيا المهمتتتة وتنمتتتل 

اسيلي   للخروتيل والت ءة  حووا  بذواو عل  نلخة ع لية 

الحت و  علت  ا حمت أل ا مي يتة ا س ستية مل الخروتيل 

مثا الليليل والليوسيل وا اج يل ف تال  عتل محوواهت  

( والمعتتتت  ا %12 -21)  العتتت ل  متتتتل الن ابوهيتتت اات

 23)   اللنمة لخ    العظت   والفيو مي ت ت المفيت   لليتحة

ب تت ا  (. ت وشتتر نااعتتة الختت ءال  فتت  العتتراق بمح فظتت ت 

هنوتتت ا  1111بملتتت حة بل تتتا وب بتتتا والوتتتأميم وني تتتو  

طل.هتتتتـ 4.1وبمعتتتت ل انوتتتت   
-0

( ، تعتتتت  مشتتتتنلة  22)  

وحتت ي ت الرسيلتتية الوتت  تواجتتع نيتت    ا  غتت ل احتت   ال

ا  محيتتتول وم هتتت  الختتت ءال  اذ تلتتتخ  م  فلتتتة انوتتت   

ا  غ ل للمحيول عل  موتلخ ت ال مو الم ولفة ) مت   ، 

ان ف ضتت   فتت  الح صتتا ءتت  ضتتو  ، الع  صتتر الم ذيتتة ( 

(. لتذا تخترن أهميتة عمليتة  2% ) 21ييا ال  أةثر مل 

  الحتت  متتل تأثيراتهتت  اللتتلخية علتت  من فحتتة ا  غتت ل فتت

اذ وجتتتتتتتتتتت  اا استتتتتتتتتتتوعم ل ،محيتتتتتتتتتتتول الختتتتتتتتتتت ءال  

غم.هتتتـ112و 171بمعتتت ل ا    Trifluralinمخيتتت 
-0

 

و  %10.14أ   التتتت  الق تتتت   علتتتت  ا  غتتتت ل ب لتتتتخة 

-Fluazifopوع تتت  استتتوعم ل مخيتتت  % ب لووتتت بس 11.11

butyl   هتتـغم 111و  411بمعتت ل ا.
-0

بل تتا نلتتتخة  

ب لووتتت بس لل غتتت ل المرافقتتتة  %11.4% و 21المن فحتتتة 

( 1وء  وج  الجلخ  والفرطوست  )(.  21لفلوت الحقا ) 

بمع ل  Trifluralinف  محيول القتل اا اض فة مخي  

لور.هتتـ 1.1و  4.2و  0.4ا  
-0

بل تتا نلتتخة المن فحتتة  

وتوصتتتتا  % ب لووتتتت بس11.42% و17.77% و10.42

اا اسو  ا  مخي  الفيونيلي  بمعت ل ( ال   07)     الن ظم 

ستتتتم 4111
1

.هتتتتـ
-0 

 1111ومخيتتتت  الخ ستتتتنراا بمعتتتت ل  

ستتم
1

.هتتـ
-0 

ا   التت  ان فتت أل ةخيتتر فتت  ال لتتخة الم ويتتة 

( 1ال  لت   ) وجت و المرافقة لمحيول الخت ءال لل غ ل 

 0.1 بمعت ل ا  Fluazifop-butyl استو  ا  مخيت اا 

لوتتر .هتتـ 4، 
-0  

ر فتت  خفتتال التتونا الجتت ا لتت غا ءتت  أثتت

بزيت    معت يت ااضت فة  ا ن فت أل يتز ا بحيتا الحلفت  
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لوتتر .هتتـ 4 للمخيتت   ذ حققتتا مع ملتتة  ضتت فة 
-0 

اءتتا معتت ل 

 1.41غم. 44.01و 11.10للونا الج ا بل  
-4

ءي ست    

بمع ملة المق انة )  وا  ض فة مخي  ( الوت  ستجلا أعلت  

 007.11معتتتتتت ل ونا جتتتتتت ا ل خ تتتتتتت ت الحلفتتتتتت  بلتتتتتت  

 1.41.غتتم 422.14و
-4

نلتتخة ان فتت أل بل تتا  فحققتتا 

 0.1%، تلوهتتتتتت  مع ملتتتتتتة  ضتتتتتت فة 14.04% و22.01

.هتتـلور
-0  

 1.41غتتم. 014.74و 11.10فخلتت  
-4

محققتتع  

% 21.74% و10.11بتتتتذلك نلتتتتخة ان فتتتت أل بل تتتتا 

 هميتتة المن فحتتة النيمي سيتتة . ونظتترا  للموستتميل ب لووتت بس

لل غ ل المرافقة للخ ءال   ضت فة  لمراعت   الج نت  الخي ت  

معرفتة أءتا معت ل وفق  ة ا اله ا مل الخحا هو تح يت  

والق بليتتة للتر  مترثر فتت  نمتو وةث فتة ا  غتت ل المرافقتة 

لتتتتخعال اصتتتت  ا الختتتت ءال  وانعن ستتتتع علتتتت  الو  فلتتتتية 

 الح صا ومنون تع.

 

 : المواد طرائق العمل

نفتتذت تجربتتة حقليتتة فتت  حقتتا الوجتت ال الوتت بس لقلتتم    

المح صيا الحقلية / ةلية الزااعتة / ج معتة ب ت ا  ختالل 

ل ااستتة متت   استتوج بة اصتت  ا  4102 الشتتوو الموستتم 

) جيتتز  و نوب ايتتة و حمتت و و بلتت   (  متتل الختت ءال  هتت 

( 0والموضتحة فت  الجت ول ) لمع مالت من فحة ا  غ ل

ا  غتتتت ل المرافقتتتتة واثتتتترو فتتتت  الح صتتتتا ومنون تتتتتع و

(. اذ 4) الموضح انواعهت  فت  الجت وللمحيول الخ ءال  

 RCBDاستتتوعما تيتتتميم القت عتتت ت الن ملتتتة المعشتتت   

حيتا احولتا ا صت  ا ا لتوام  بورتي  ا لوام الم شتقة

. تتم ا  غ ل ا لوام الث نويةالرسيلية ومع مالت من فحة 

ت عتيم وتلتوية حلت  و تهي ة ااأل الوجربتة متل حراثتة 

الموص  بتع وءلتما الت  وحت ات تجريخيتة ا توملا ةتا 

وحتت و تجريخيتتة علتت  اابعتتة متترون الملتت فة بتتيل متترن 

الوجربتتة  اعتتةناتتتم وستتم 01ستتم وبتتيل الجتتوا  11واختتر

ستتم   اليوايتت  بواءتتس  ةفوتتتم اضتت  01/00/4101بوت اي  

.هتتتـة م 011
-0

 071علتتتت   فعوتتتتيل وستتتتوبر فوستتتتف ت  

ة م.هـ
-0

 وتم  ااسة اليف ت ا تية:. ( 1)  

يمثتتتا مووستتتع ا اتفتتت ل : أاتفتتت ل ال ختتت ت ) ستتتم ( .0

 ال هتتت س  ل ملتتتة نخ تتتت ت اخويتتترت عشتتتواسي   متتتل

   ملوو  ستح الوربة ال  اعل  ءمة ب ل خ ت.

: تتتم حلتت بة لنتتا نختت ت  ختت تعتت   الوفرعتت ت فتت  ال .4

ل ملة نخ ت ت مل ةا وح   ع   الحي   ةمووسع 

 تجريخية.

ع   بقلمة مجمول حل  :ع   القرن ت ف  ال خ ت .1

ال  تجتتة متتل ال خ تتت ت ال ملتتة الم وتت ا   القرنتت ت

   .وسجا مووسته  ولجميس الوح ات الوجريخية

 أختتتذت عشتتتر  ءرنتتت ت :عتتت   الختتتذوا فتتت  القرنتتتة .2

عشواسي   مل ح صا ال خ ت ت ال ملة وحلت  عت   

  الخذوا فيه  واسو ر  مووسته . 

: اخذت عي ة عشواسية مل بذا  ) غم ( 011ونا  .1

بتتذا  ستتليمة ن ضتتجة بعتت  خلتتع الختتذوا لنتتا  011

 وح   تجريخية ووننه  بميزات حل س.

ح صا الخذوا ب ل خ ت ) غتم. نخت ت .1
-0

تتم حلت بة : ( 

الج فة لل خ ت مل ال خ تت ت ةمووسع ح صا الخذوا 

 ال ملة الم و ا  عشواسي   مل ةا وح و تجريخية.

ح صتتا القرنتت ت النلتت  ) ة م.هتتـ .7
-0

: تتتم حلتت بع ( 

عل  اس س النث فة ال خ تية وتحويلة ال  ة م.هـ
-0

 . 

ة م.هتتـ ) ح صتتا الختتذوا النلتت  .1
-0

حلتت  علتت  :( 

استتت س مووستتتع ح صتتتا ال خ تتتت ت متتتل ةتتتا وحتتت و 

النث فة ال خ تيتة وتحويلتة الت  تجريخية وعل  اس س 

ة م.هـ
-0

 . 

غتتم. التتونا الجتت ا لل غتت ل )  .4
-0

اختتذت ع تت  :  (

بع  ءتس ا جزا  ال  رية الهواسيتة نه ية الموسم 

لل خ ت ت ع ت  ملتوو  ستتح الوربتة متل ةتا وحت   

 0تجريخيتتة متتل ملتت حة )
4 

فتت  اةيتت س  وضتتعا( 

واءيتتة مثقختتة فتت  فتترا ةهربتت س  ثتتم جففتتا لحتتيل 

 .(42) ثخ ت الونا

ال لخة الم وية للوثختيع لل غت ل : تتم حلت به  وفتت   .01

 .Ciba - Gigy (1)مع  لة 

 

 

 الوزن الجاف لألدغال في معاملة المكافحة                                             

  011× ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011=النسبة المئوية للتثبيط لألدغال 

 الوزن الجاف لألدغال في معاملة المقارنة                                                    

 

تم تحليا الخي ن ت ءي  ال ااسة ب سو  ا  الخرن م  

وءوانا المووست ت  Genstatا حي س  

الحل بية ب سو  ا  طريقة اءا فرق مع و  

L.S.D  طخق   لتريقة  1.11ع   ملوو  احوم ل

تحليا الوخ يل وفت تيميم القت ع ت الن ملة 

 (.41بورتي  ايلوام الم شقة ) RCBDالمعش   



 
                                                                   (3261) , 344  -  333(: 4) 8 - جلة الفرات للعلوم الزراعيةم

 الخالدي ....

333 
ISSN 2072-3875     

 

 مختلفة الداخلة في التجربة( يبين معامالت مكافحة األدغال ال 0جدول ) 

 

 األسم التجاري معامالت المحافحة
نسبة المادة 

 الفعالة
معدل الرش لتر.هـ

-0 
 وقت األضافة

 بدون إضافة - - - Weedyالمقارنة 

 غياب األدغال

Weedfree 
 بدون إضافة - - -

Trifluralin Treflin *081 غم.لتر
-0 

 قبل الزراعة 0.8

Trifluralin Treflin *081 غم.لتر
-0

 قبل الزراعة 4.0 

Fluazifop-

butyl 
Fusilade *451 غم.لتر

-0
 0.5 

بعد شهر من 

 الزراعة

Fluazifop-

butyl 
Fusilade *451 غم.لتر

-0
 4 

بعد شهر من 

 الزراعة

 (9) (4101* دليل مكافحة األفات الزراعية )

 

 Tab.(2)Species of companion weeds ( انواع األدغال المرافقة لمحصول الباقالء4جدول )

 

 شكل الورقة األسم العلمي األسم األنكليزي األسم المحلي

 عريض األوراق  .Field bind weed Convlvus arvensis L مديد

 رفيع األوراق .Annual darnel Lolium temulentum L رويطة

 رفيع األوراق .Rigid rye grass Lolium rigidum L حنيطة

 عريض األوراق .Milk thistle Silybum marianum L كلغان

 زند العروس
Common 

bishop's weed 
Ammi majus L. عريض األوراق 

 عريض األوراق .Bur clover Medicago hispida L كرط

 عريض األوراق .Sweet clover Melilotus indicus L حندقوق

 رفيع األوراق Means grass Sorghoum helpenths سفرندة

 رفيع األوراق Wild oats Avena fatua شوفان بري

 :النتائج والمناقشة

 )سم( : رتفاع النباتأ

( التت  وجتتو  اخوالفتت ت 1فتت  الجتت ول )تختتيل ال وتت س      

مع وية م بيل ا ص  ا ف  صفة ااتف ل ال خت ت اذ حقتت 

 11.11ياتف ل ال خ ت بلت   مووسعالي ف جيز  أعل  

وتوفتت سم لليت ف الخلت    21.42 ووسعسم بي م  اءا م

( متتل 02س متت  توصتتا اليتتة عختت  النتتريم )هتتذو ال ويجتتة متت

 .ااتفتت ل ال ختت تا صتت  ا ءتت  اخولفتتا فيمتت  بي هتت  بيتتفة 

معت مالت من فحتة ا  غت ل مع ويت   فت  ة فة وة ا تأثير 

 Trifluralin4.2اذ حققا مع ملة  ض فة مخيت  ،اليفة 

لور.هـ
-0

وستجلا مع ملتة ستم  11.11بل   ووسعاعل  م 

لور.هـ Trifluralin0.1اض فة 
-0

 11.11بلت   ووستعم 

ملتة غيت ل ا  غت ل   لم ت ولف مع ويت   عتل مع سم والو

ستتم  12.11   ياتفتت ل ال ختت ت بلتت  الوتت  ستتجلا مووستتت

 21.11واا اءا ااتف ل ة ا ف  مع ملة المق انة اذ بلت  

معت مالت  سم. اا الزي    الح صلة ف  ااتف ل ال خ ت ف 

 المن فحة ة فتة هتو نويجتة لوتأثير المعت يت الم ت فة فت 

خفتال ةث فتة ا  غت ل  ءوا وانالة ا  غ ل ممت  ا   الت 

للمحيتتتول بحيتتتا اتتتت م لل خ تتتت ت ءلتتتا متتتل م  فلتتتوه  و

ا ستتوف    متتل موتلختت ت ال متتو الم ولفتتة بتت وا  تت  بي تت  

ت  فل  وبذلك تز ا  ةفت    الومثيتا ال توس  والفع ليت ت 

للمحيول. وتوفتت هتذو ال ويجتة متس توصتا اليتع الحيوية 

( متتتتل اا عمليتتتت ت من فحتتتتة 1الجلختتتت  والفرطوستتتت  )

 وتترفالا ءتت  ستتخ  نيتت    فتت مخيتت  الا  غتت ل ب ستتوعم ل 
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وتشتتير ال وت س  التت  اا الوتت اخا متت   ااتفت ل نختت ت القتتتل.

  مالت من فحة ا  غ ل ة نا مع ويتعبيل ا ص  ا ومع

جيتزو متس معت يت اذ حققا الووليفة المنونع مل صت ف 

لور.هتتـ 4.2و Trifluralin 0.1 مخيتت اضتت فة 
-0

اعلتت   

سم لنليهم  والو  لم ت ولتف مع ويت   11.11بل   مووسع

بمعتتت ل  Fluazifop-butylعتتتل مع ملتتتة اضتتت فة مخيتتت  

لور.هتتتـ 4.1اضتتت فة 
-0

ومع ملتتتة غيتتت ل ا  غتتت ل الوتتت   

 سم ب لوو بس. 11.11و  11.11سجلو  

 

)سم( المعامالت المختلفة في ارتفاع نباتات الباقالءتأثير ( يبين 3جدول )  

 

  معامالت المكافحة

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيزة 

 54.11 00.14 50.14 01.14 01.51 ( Weedy) المقارنة

 Weedfree 11.33 08.11 51.33 53.33 50.51 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 18.33 09.33 51.11 01.14 53.58 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 18.33 10.11 58.11 51.11 11.18 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 10.11 51.33 00.11 03.11 50.18 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  11.11 53.33 01.14 04.11 54.11 

LSD 1.448 3.495 

 Mean 13.11 54.00 51.00 05.90 المتوسط 
 

LSD 4.414 

 

فرع.نباتعدد التفرعات )
-0

:) 

وجو   ( ال  ع   2)  تشير ال و س  ف  الج ول    

 مع مالت من فحة فروق مع وية بيل ا ص  ا و

 ا  غ ل والو اخا فيم  بي ه  ف  ع   الوفرع ت ل خ ت ت

 .الخ ءال 

 

) فرع نباتنباتات الباقالء عدد التفرعات ل( يبين تأثير المعامالت المختلفة في 0جدول )
-0 

) 

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيزة 

 Weedy  0.11 0.11 5.11 0.11 0.45 المقارنة

 Weedfree 0.14 0.14 0.33 0.14 0.58 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 3.14 3.14 5.14 5.11 0.51 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 0.11 5.33 5.11 5.33 0.94 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 0.11 0.11 0.14 0.11 0.04 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  3.33 1.33 0.11 5.11 0.14 

LSD n.s n.s 

 Mean 3.90 0.14 0.48 0.14 المتوسط 
 

LSD n.s 

 

عدد القرنات بالنبات ) قرنة.نبات
-0

 :) 

 فتروق( الت  عت   وجتو  1ل )تشير ال وت س  فت  جت و 

عتتت   القرنتتت ت ب ل ختتت ت  ا فتتت   صتتت بتتتيل ا عمع ويتتت

ءرنتتة.نخ ت
-0

المعتت مالت الم ولفتتة بي متت  ةتت ا تتتأثير ،  

غيتت ل  ة ا  غتت ل مع ويتت   اذ حققتتا معتت ملو لمن فحتت

 Fluazifop-butyl 4.1واضتتتتت فة مخيتتتتت   ا  غتتتتت ل

لور.هتتـ
-0

و  00.11لعتت   القرنتت ت بلتت   مووستتعاعلتت   

ءرنة.نخ ت 01.11
-0

بي م  سجلا مع مالت ، ب لوو بس  

لور.هـ 0.1و Trifluralin4.2  اض فة مخي 
-0

ومخي   

Fluazifop-butyl 0.1 لور.هتتتتتتـ
-0

بلتتتتتت   مووستتتتتتع 

ءرنتتتتتتتتتتة.نخ ت 7.11و  1.17و  4.11
-0 

ب لووتتتتتتتتتت بس 

 2.11بلتتت   اءتتتا مووستتتعمع ملتتتة المق انتتتة وستتتجلا 

ءرنتتة.نخ ت
-0

يعتتو  اللتتخ  لفعتتا المخيتت ات فتت  وءتت  .  

خفال اع ا  وتحجيم  وا ا  غ ل مم  ير   ال  ءلتة 
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اا هتتتذو ال ويجتتتة توفتتتت متتتس متتت  م  فلتتتوه  للمحيتتتول 

 (. 41،  17، 4توصا الية ) 

تشير ال و س  لع   مع وية الو اخا م  بتيل معت مالت    

.من فحتتتتتتتتتتة ا  غتتتتتتتتتت ل الم ولفتتتتتتتتتتة وا صتتتتتتتتتت  ا

 

قرنة.نباتنباتات الباقالء ) ( يبين تأثير المعامالت المختلفة في عدد القرنات على5جدول )
-0

) 

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيزة 

 Weedy  1.11 5.11 0.14 3.14 0.83 المقارنة

 Weedfree 01.33 04.14 00.11 04.33 00.58 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 8.14 4.33 8.14 01.11 8.14 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 01.11 8.33 01.11 00.11 9.83 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-

0
 

8.11 4.11 4.33 9.11 4.83 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-

0
  

9.14 4.14 00.11 00.14 01.11 

LSD n.s. 4.05 

 Mean 8.48 8.11 8.48 9.10 المتوسط 
 

LSD n.s. 

 

عدد البذور في القرنة ) بذرة.قرنة
-0

 :) 

( الت  وجتو  فتروق مع ويتة 1توضح نوت س  الجت ول )

 ووستتعبتتيل ا صتت  ا اذ حقتتت اليتت ف حمتت و اعلتت  م

بذا .ءرنتة 1.07لع   الخذوا فت  القرنتة بلت  
-0

وتلوتع  

بلت   وب اية وبل   اذ ستجال ةليهمت  مووستعالي فيل ن

بذا .ءرنتتة 2.74
-0 

جيتتز  ا نتت  بي متت  ستتجا اليتت ف 

بذا .ءرنتة 2.22لع   الخذوا ف  القرنة بلت   مووسع
-

0
ء  يرجس الت  اذ (  0 توفت مس ابراهيم )هذو ال و س   .

 ا خوالف ت الوااثية وبيل ا ص  ا.

وةتتتتذلك توضتتتتح ال وتتتت س  فتتتت  الجتتتت ول التتتت  اا      

مع مالت من فحة ا  غ ل ء  أثرت مع وي   ف  اليتفة 

 حققتتا معتت ملو  غيتت ل ا  غتت ل واضتت فة مخيتت  اذ 

Trifluralin4.2 لور.هـ
-0

 1.17بلت   أعلت  مووستع 

بذا .ءرنتتة
-0

بي متت  حققتتا معتت مالت اضتت فة يهمتت  للن 

Fluazifop-butyl 4.1  لور.هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ 0.1و
-0

 

لور.هتتتتتـ Trifluralin 0.1و
-0 

مق ابتتتتتة  مووستتتتتت ت

 2.11و 2.44و 1.11بل تتا  ووستتععتت  ي    علتت  م

بذا .ءرنتتة
-0

ب لووتت بس والوتتت  هتت  عمومتتت  اعلتت  متتتل  

 نة )الم غلة( والو  ستجلا اءتا مووستعمع ملة المق ا

بذا .ءرنة 4.71لع   الخذوا ب لقرنة بل  
-0

وءت  يعتو   

ال  اا معت مالت اضت فة المخيت   سخ  هذو ا خوالف ت

ا ت التتت  تقليتتتا ةث فتتتة ا  غتتت ل ممتتت  ا   التتت  تقليتتتا 

ب واو فت  الو  فس عل  موتلخ ت ال مو والذ  انعنس 

 منون تتع. واا هتذو ال ويجتة توفتت متسني    الح صتا و

  (. 01 ، 07،  2م  توصا اليع ) 

ال وتتتت س  وجتتتتو  تتتتت اخا مع تتتتو  متتتت  بتتتتيل تختتتتيل    

فتة اذ حققتا مع ملتة غيت ل ا  غت ل المع مالت الم ول

 1.17بلتتتت   متتتتس اليتتتت ف نوب ايتتتتة اعلتتتت  مووستتتتع

بذا .ءرنة
-0

مق ابة لم  تحقت فت  مع ملتة والو  ة نا  

هتتـلور Trifluralin4.2 اضتت فة مخيتت  
-0

متتس نفتتس  

بذا .ءرنتتة 1.11بلتت   ووستتعاليتت ف فقتت  ستتجلا م
-0 

المنونع مل اضت فة مخيت  ة فة وةذلك حققا الووليف ت 

Trifluralin4.2 لور.هتتتتتتتـ
-0

-Fluazifopومخيتتتتتتت   

butyl 0.1 لور.هتتتـ
-0

ومع ملتتتة غيتتت ل ا  غتتت ل متتتس  

بذا .ءرنتة 1.11بلت   ووستعالي ف حم و م
-0

. وهتذو 

ال وتت س  تختتيل ب  منتت ا خفتتال معتت يت التتر  لمخيتت  

Fluazifop-butyl  ونلفتتتتتة الممتتتتت  يتتتتتر   ل فتتتتتال

خي تتت  ال تتتت ت  عتتتل استتتتو  ا  الولتتتتو  الا ءويتتت  ية و

 المخي ات.
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( يبين تأثير المعامالت المختلفة في عدد البذور في قرنة نباتات الباقالء )بذرة.قرنة1جدول )
-0

) 

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيزة 

 Weedy  4.33 4.11 3.14 3.11 4.45 المقارنة

 Weedfree 5.11 1.14 1.11 5.11 5.14 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 0.11 3.33 0.33 0.14 0.18 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 5.14 1.11 1.11 5.11 5.14 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 0.11 0.14 1.11 5.11 0.94 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  5.14 5.14 5.11 5.14 5.51 

LSD 0.013 1.414 

 Mean 0.00 0.44 5.04 0.44 المتوسط 
 

LSD 1.180 

 

 بذرة )غم(: 011وزن 

يتت ف نوب ايتتة ( اا ال7تختتيل ال وتت س  فتت  جتت ول )

بلتتتت    ابتتتتذ 011لتتتتونا  مووستتتتعاعتتتتت  أعلتتتت  

 ووستعجيز  سجا اءا م الي فغم بي م  011.11

غم. وتشير ال و س  ال  مع وية الوتأثير 042.01بل  

مع ملتتتتة لمعتتتت مالت من فحتتتتة ا  غتتتت ل اذ حققتتتتا 

لور.هتتتتـ Trifluralin4.2 ضتتتت فة مخيتتتت  
-0 

أعلتتتت  

غتتتم  وةتتتذلك 014.17بلتتت  لتتتونا الختتتذا   ووستتتعم

 4.1و  -Fluazifop 1.5 اضت فة  حققتا مع ملتة

لور.هـ
-0

غتم ةليهمت  ومع ملتة 011.41بل   ووسعم 

Trifluralin 0.1 لور.هتتتتتتتتتتـ
-0

ل بلتتتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتت  

غم والوت  لتم ت ولتف مع ويت   عتل مع ملتة 010.14

غتتم وبي متت  014.42غيتت ل ا  غتت ل الوتت  ستتجلا 

بلتتتتت   ووستتتتتعمع ملتتتتتة المق انتتتتتة ستتتتتجلا ا نتتتتت  م

غتتم واا ستتخ  ءتت  يعتتو  التت  اا ان فتت أل 004.14

فت   والمن فحتة الوثختيعةث فة ا  غ ل ونيت    نلتخة 

مم  انعنس ايج بيت   علت   مع مالت اض فة المخي ات

،  07 صتتا وتوفتتت هتتذو ال ويجتتة متتس ) منونتت ت الح

01  ،04 .) 

امتت  الوتت اخا فقتت  ةتت ا مع ويتت   اذ حققتتا توليفتتة    

متتتتتس  ضتتتتت فة مخيتتتتت  و نوب ايتتتتتة  اليتتتتت ف حمتتتتت و 

Trifluralin 4.2 لور.هتتتـ
-0

بلتتتت   اعلتتتت  مووستتتع 

وحققتتتتتا غتتتتتم ب لووتتتتت بس 022.14وغتتتتتم 021.47

لور.هتتـ Trifluralin0.1 مع ملتتة اضتت فة مخيتت  
-0

 

غتم 024.02مق ال بلت   مووسعمس الي ف حم و 

ءي س   بمع ملة المق انة الوت  ستجلا اءتا معت ل بلت  

   مس جميس ا ص  ا.

 

 (غم) بذرة 011وزن ( يبين تأثير المعامالت المختلفة في 4جدول )

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيزة 

 Weedy  011.81 033.13 000.11 015.50 004.14 المقارنة

 Weedfree 049.55 038.31 041.40 034.04 034.90 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 005.43 034.45 004.44 031.44 030.59 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 048.09 000.34 001.44 039.50 039.54 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 030.83 034.15 033.34 031.13 033.91 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  031.03 031.03 030.31 000.45 033.91 

LSD 4.014 3.454 
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 Mean 040.03 031.81 034.31 030.49 المتوسط 
 

LSD 4.111 

  

 

 

حاصل البذور بالنبات ) غم.نبات
-0

 :) 

( وجتو  اخوالفت ت مع ويتة 1تخيل ال و س  ف  ج ول ) 

ت ق ا ف  ح صا ال خ ت مل الخذوا اذ حم بيل ا ص 

 71.11بلتت   اليتت فيل نوب ايتتة وجيتتز  اعلتت  مووستتع

غم.نختتت ت 11.10و
-0

 اا وءتتت  يعتتتز  التتت   ب لووتتت بس. 

اعلتت  معتت ل لتتونا حققتت  اليتت فيل نوب ايتتة وجيتتز  

 (. 7)ج ول  بذا  011

الجتتت ول التتت  اا الوتتتأثير نوتتت س  ا تتت ات ةتتتذلك و    

اذ حققتتا المع تتو  لمعتت مالت من فحتتة ا  غتت ل ة فتتة 

اعلتتت  معتتت ل لليتتتفة ءي ستتت   بمع ملتتتة المق انتتتة الوتتت  

غم.نخت ت 47.11ا اءا معت ل بلت  سجل
-0

فقت  حققتا  

 Fluazifop-butyl 4.1 مع ملتتتتة اضتتتت فة مخيتتتت  

لور.هتتتـ
-0

لتتتونا الختتتذوا ب ل ختتت ت بلتتت   ووستتتعاعلتتت  م 

غم.نخ ت 77.12
-0

تلوه  مع ملة غيت ل ا  غت ل الوت   

غم.نختت ت 11.72ستتجلا 
-0

وستتجلا مع ملتتة اضتت فة  

لور.هتـ Trifluralin4.2 مخي  
-0

ت مقت ال ووستت م 

غم.نختت ت 12.41بلتت  
-0

. اذ يعتتز  هتتذو ال ويجتتة التت  

خفال الو  فس بتيل نخ تت ت ا  غت ل والمحيتول ممت  

 01)    لل متو وا نوتت  ا   الت  ات حتة الفرصتتة ام مهت

(. وتشير نو س  نفس الج ول ال  الو اخا المع و  مت  

بيل المع مالت الم ولفة اذ حققا الووليفة المنونة متل 

ز  متتتتتتس اضتتتتتت فة مخيتتتتتت  اليتتتتتت فيل نوب ايتتتتتتة وجيتتتتتت

Fluazifop-butyl 4.1 لور.هتتـ
-0

اعلتت  معتت ل بلتت   

غم.نختتتت ت 41.11و 010.10
-0 

ا  محققتتتتة ب لووتتتت بس 

ب لووتتت بس % 71.41% و74.71نلتتتخة نيتتت    بل تتتا 

ا نتت  ءي ستت   بمع ملتتة المق انتتة )الم غلتتة( الوتت  ستتجلا 

غم.نختتت ت 41.17و 47.17بلتتت   ووستتتعم
-0

ب لووتتت بس.  

وحقتتتتتتتت نفتتتتتتتس اليتتتتتتت ف ا متتتتتتتس اضتتتتتتت فة مخيتتتتتتت  

Trifluralin4.2 لور.هتتتتتتـ
-0

 17.11معتتتتتت ل بلتتتتتت   

غم.نختتتت ت 71.12و
-0

ملتتتتجلع نلتتتتخة نيتتتت    بل تتتتا  

بمع ملتتتتتتتة % ب لووتتتتتت بس ءي ستتتتتت   11.11% و11.14

نلتت   اضتت فة المخيتت  المق انتتة.وحققا بتت ء  المعتت يت

ي  لمع ملتتة اعلتت  متتل مع ملتتة المق انتتة ومق ابتتة ع يتت 

 غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل ا  غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل.

  

 

( يبين تأثير المعامالت المختلفة في حاصل البذور بالنبات ) غم.نبات8جدول )
-0

 ) 

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيز ة 

 Weedy  45.14 44.54 30.10 41.51 44.51 المقارنة

 Weedfree 81.90 83.08 53.90 08.14 11.40 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 08.48 51.98 03.19 04.34 04.03 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 45.10 84.15 51.44 01.85 10.95 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 59.30 19.95 54.08 09.81 54.90 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  93.51 010.30 51.34 58.91 44.50 

LSD 01.159 5.418 

 Mean 13.80 41.11 04.81 01.34 المتوسط 
 

LSD 4.001 

 

هـ القرنات الكلي ) كغمحاصل 
-0

 :) 

( اليت فيل نوب ايتة وجيتز  4أظهرت نوت س  جت ول )

 0111.72بلت   حققا اعل  مع ل لح صتا القرنت ت

هتتتـ ة تتتم 0172.11و
-0

وستتتجا اليتتت فيل ب لووتتت بس  

 0417.11و 0422.41بلتت   ووستتعحمتت و وبلتت   م

ة م.هتتتـ
-0

وءتتتت  يعتتتز  التتتت   اا اليتتتت فيل  ب لووتتتت بس 
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بتذا   011نوب اية وجيتز  حققت  اعلت  معت ل لتونا 

 (.1)جتتت ول  ب ل ختت ت( وح صتتا الختتذوا  7)جتت ول 

تخيل ال و س  تفوق معت مالت من فحتة ا  غت ل  كوةذل

ة فة بوحقيقه  مع يت اعلت  ءي ست   بمع ملتة المق انتة 

مخيتتتتت  و  اضتتتتت فة فقتتتتت  حققتتتتتا معتتتتت مل )الم غلتتتتتة(

Fluazifop-butyl 4.1 لور.هتتتتتتتتتتتتـ
-0

 و 

Trifluralin4.2 لور.هتتتتتتـ
-0

اعلتتتتتت  معتتتتتت ل بلتتتتتت   

هتتـة تتم  0171.21و 0441.21
-0

ملتتجلة ب لووتت بس  

% ب لووتتت بس 11.14% و17.02نلتتخة نيتتت    بل تتا 

-Fluazifop  وةتتذلك تميتتزت مع ملتتة اضتت فة مخيتت 

butyl 0.1  هتتتتـلوتتتتر
-0

ا ءرنتتتت ت بوحقيقهتتتت  ح صتتتت 

ايضت فة الع ليتة معت يت مق ال للموحيا علية ف  

ة م.هـ 0212.71اذ بل  للمخي  
-0

محقق   نلتخة نيت     

المق انتتة % ءي ستت   بمع ملتتة 11.74ب لح صتتا بل تتا 

 111.11لليتتفة بلتت   ووستتعالوتت  ستتجلا اوطتت  م

ة م.هتتـ
-0

واا هتتذو الزيتت    مرتختتتة بوتتأثير معتت يت  .

فت  خفتال ةث فتة واعت ا  ا ض فة الم ولفة للمخي ات 

ا  غتتت ل ممتتت  ستتت هم فتتت  نيتتت    الفع ليتتتة الحيويتتتة 

ة ويجتتة  للمحيتتول وانعن ستتة علتت  نيتت    الح صتتا

ل ن حيتتة المحيتتول علتت  ا  غتت ل متت لوتترجيح ةفتتة

 .المحيتتول علتت  موتلختت ت ال متتو الم ولفتتة م  فلتتة

ستتتلت ا  وهتتتذو ال ويجتتتة توفتتتت متتتس متتت  توصتتتا اليتتتة

متتل اا  (07( والنتت ظم )01)القيلتت  و (00)وع وتتر

نيمي ويتة تعتت  نوت س  فع لتة وةفتو   فتت  المن فحتة ال

 .من فحتتتة ا  غتتت ل وب لوتتت ل  نيتتت    ةميتتتة الح صتتتا

وتشير ال و س  ةذلك ال  وجو  ت اخال  مع وي   مت  بتيل 

مع ملتة اليت فيل نوب ايتة العواما الم ولفة اذ حققا 

 Fluazifop-butyl 4.1 وجيتتز  متتس اضتت فة مخيتت  

لور.هتتـ
-0

 4101.14و 4111.71 اعلتت  معتت ل بلتت  

ة م.هتتتـ
-0 

وب لتتتخة نيتتت    ب لح صتتتا بل تتتا ب لووتتت بس 

وحققتتتتتا مع ملتتتتتة % ب لووتتتتت بس 72.14% و71.14

لور.هتـ Trifluralin4.2اض فة مخي  
-0

ح صتا بلت   

ة م.هتتتتتتتـ 0414.41و 4411.21
-0

متتتتتتتس نفتتتتتتتس   

نلتتتخة نيتتت    ب لح صتتتا  وستتتجلااليتتت فيل ب لووتتت بس 

ءي ستتتتتت   ب لمع ملتتتتتتة % 14.41% و14.22بل تتتتتتا 

 110.14الوتتتتت  ستتتتتجلا ح صتتتتتال  بلتتتتت  الم غلتتتتتة 

ة م.هتتـ 117.11و
-0

وتختتيل  ب لووتت بس.لنتتال اليتت فيل  

اذ ع  ي   مت  بتيل ال وت س  الموحققتة  تفوء   ال و س  ه  لك 

 Fluazifop-buty0.1  سجلا مع ملة اض فة مخيت 

لور.هـ
-0

 0742.12مس الي ف نوب اية ح صا بل   

ة م.هـ
-0

والو  لم ت ولف مع ويت   عتل مع ملتة غيت ل  

 0444.11والو  ستجلا  لي ف جيز ا  غ ل مس ا

ة م.هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ
-0

.

 

 

( يبين تأثير المعامالت المختلفة في حاصل القرنات الكلي ) كغم.هـ9جدول )
-0

 ) 

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيز ة 

 Weedy  584.15 180.59 409.54 130.41 155.11 المقارنة

 Weedfree 0949.13 4080.41 0054.10 0444.10 0401.40 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 0400.50 0059.40 0044.53 0439.89 0414.10 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 0919.41 4431.03 0305.81 0451.44 0141.03 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 0014.80 0490.10 0340.49 0315.40 0080.45 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  4303.19 4151.43 0040.30 0503.05 0995.01 

LSD 409.500 034.089 

 Mean 0540.13 0833.04 0400.41 0414.11 المتوسط 
 

LSD 81.399 

 

حاصل البذور الكلي ) كغم.هـ
-0

 :)   

لح صا  ووسعوية بيل ا ص  ا اذ حقت الي ف نوب اية اعل  موجو  اخوالف ت مع ( 01تخيل ال و س  ف  ج ول )

ة م.هـ 0224.77ب لخذوا بل  
-0

 411.14و 0414.47بل ا  ووست توبل   م ووسجلا  ص  ا جيز  وحم  

ة م.هـ 410.14و
-0 

ونا اعل  حقت الي ف نوب اية واا هذو ال ويجة مرتختة بمنون ت الح صا  اذ  ب لوو بس.
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واا هذو ال ويجة (  4القرن ت النل  )ج ول ( ح صا  1( وح صا الخذوا ب ل خ ت ) ج ول  7بذا  )ج ول  011

  (. 01،   01،  0 توفت مس م  توصا الية )

 Fluazifop-butyl 4.1ملو  اض فة مخيت   حققا معة ا تأثير مع مالت من فحة ا  غ ل مع وي   ف  اليفة اذ      

لور.هتـ
-0

لور.هتـ Trifluralin4.2 ووغيت ل ا  غت ل  
-0

 0144.10و 0111.71و 0174.01 بلت  ووستعاعلت  م 

ة م.هتتـ
-0

ءي ستت   بمع ملتتة  ب لووتت بس %10.27% و14.41% و17.21 بل تتا ب لح صتتا ملتتجلة نلتتخة نيتت   ب لووتت بس  

ة م.هتتـ 104.10ح صتتا بتتذوا ةلتت  بلتت   ووستتعالمق انتتة )الم غلتتة( الوتت  ستتجلا م
-0

واا هتتذو ال ويجتتة مرتختتتة  . 

(  7بذا  )جت ول  011ونا  بمنون ت الح صا مثا

( ح صتتتتا  1وح صتتتتا الختتتتذوا ب ل ختتتت ت ) جتتتت ول 

ق فتتتتت  اذ اا الوفتتتتتو ( 4القرنتتتتت ت النلتتتتت  )جتتتتت ول 

معتتت مالت من فحتتتة ا  غتتت ل بيتتتوا  ع متتتة نتتت ت  

لمحيول مم  ست ع  ل ل فال تأثير وم  فلة ا  غ ل

انعنتتس علتت  ا ستتوف    متتل موتلختت ت ال متتو والتتذ  

ونمتو ال خت ت ت ومنونت ب  يج ل عل  ني    ح صا 

 (. 41،  04،  07،  01و ال ويجة توفت مس ) ذواا ه

تشتتيرنو س  نفتتس الجتت ول التت  اا الوتت اخا متت  بتتيل    

لووليفتة متل فتة ةت ا مع ويت   اذ حققتا االعواما الم ول

 1.5مخيتت  اضتت فة  صتت ف نوب ايتتة متتس معتت مالت

Fluazifop-butyl لور.هتتتتتتتتتتتـ 4.1و
-0

مخيتتتتتتتتتتت   و 

Trifluralin4.2 لور.هتتـ
-0

اعلتت  وغيتت ل ا  غتت ل  

و  0712.41و 0207.21و 4117.41معتت ل بلتت  

ة م.هتتتـ 0710.44
-0

ملتتتجلة نلتتتخة نيتتت    ب لووتتت بس  

 % و14.24% و72.44ب لح صتتتتتتتتتتتتتا بل تتتتتتتتتتتتتا 

% ب لووتتتتتت بس ءي ستتتتتت   بمع ملتتتتتتة 14.11% و14.71

 110.11بلتت   ووستتعالمق انتتة الوتت  ستتجلا ا نتت  م

ة م.هـ
-0

 سجا الي ف جيز  مس اض فة مخي  مخي  و 

Fluazifop-butyl 4.1 لور.هتتتتتتـ
-0

 و مخيتتتتتت   

Trifluralin4.2 لور.هـ
-0

 ووستعموغي ل ا  غ ل  

 0111.10و 0147.12ح صتتتتتتتتا بتتتتتتتتذوا بلتتتتتتتت  

ة م.هتتتتتـ 0117.10و
-0

ب لووتتتتت بس ءي ستتتتت   بمع ملتتتتتة  

ة م.هتـ 210.21المق انة الو  سجلا مع ي بلت  
-0

 .

م  بتيل ا صت  ا  فيةهذو ال ويجة تخيل الق بلية الوألاا 

ومعتت مالت المن فحتتة ممتت  ا   التت  تعزيتتز م  فلتتة 

 ا ص  ا لل غ ل.

 

( يبين تأثير المعامالت المختلفة في حاصل البذور الكلي ) كغم.هـ01جدول )
-0

 ) 

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيز ة 

 Weedy  010.03 530.11 558.11 091.30 504.10 المقارنة

 Weedfree 0514.50 0430.94 0058.93 0140.45 0355.48 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 941.10 0054.44 910.19 990.90 0115.45 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 0518.30 0450.93 0154.10 0111.04 0349.10 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 0058.11 0004.03 0148.51 0100.44 0040.19 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  0844.30 4114.91 0049.04 0403.95 0544.08 

LSD 090.908 014.838 

Mean 910.89 988.34 0004.44 0439.94 المتوسط  

LSD 11.344  

 

الوزن الجاف لألدغال )غم.م
-4

  :) 

( التت  وجتتو  اخوالفتت ت 00شتير ال وتت س  فتت  الجت ول )ت

مع ويتتة بتتيل ا صتت  ا فتت  التتونا الجتت ا لل غتت ل اذ 

نوب ايتة اذ ة ا اءا مع ل لتونا ا  غت ل متس اليت ف 

غم.  14.41بل  
-4

ستجا ونا تتالو اليت ف جيتز  اذ  

غتم.  11.11ا غ ل بل  
-4

وهتذا ءت  يعتو  الت  الق بليتة  

ة يتتليتت ف وال  تجتتة عتتل  تتنا وهي تتة وء بللالو  فلتتية 

 ل ال ختت ت فتتوالمومثلتتة ب ات مجمتتول ال  تتر ال متتو لل

 للي ف.والوفرع ت 

ويختتتيل الجتتت ول اي تتت   الوتتت ثير المع تتتو  لمعتتت مالت    

لل غت ل اذ   غ ل ف  خفتال التونا الجت امن فحة ا 

ت اءتتا ونا جتت ا لل غتت ل فتت  معتت ملو  اضتت فة تحقتت

Fluazifop-butyl 4.1 لور.هتتتتتتتـ
-0

 Trifluralin و 

لور.هتتـ 4.2
-0

غتتم.  10.11و 40.11بلتت   
-4

ب لووتت بس  

لور.هتـ Fluazifop-butyl0.1  تلوهت  المعت ملويلو
-0
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لور.هتتتتـ Trifluralin 0.1و 
-0

ملتتتتجلة ونا ا غتتتت ل  

غم.  001.11و 014.77بل 
-4

ءي س   بمع ملة ب لوو بس  

بلتت   ووستتعالمق انتتة )الم غلتتة( والوتت  ستتجلا اعلتت  م

غم.  111.41
-4

وهذو ال ويجتة تختيل الوتأثير الواضتح . 

اع ا  وةث فة ا  غت ل م تذ خفال لمخي ات ا  غ ل ف  

اونانهت  الج فتة ب اية الموسم ممت  انعنتس علت  خفتال 

اا  اذفت  نه يتة الموستم ومتس جميتس معت يت ا ضتت فة 

التت  ءوتتا ا نلتتجة الحيتتة الق سمتتة بعمليتتة  ات ا تالمخيتت 

عمليتتة الهتت   ءتت  الومثيتتا ال تتوس  ممتت  ير تتر علتت  اا 

تفوءتا علتت  عمليتتة الخ تت   ب  نلتتجة ال خ تيتتة وب ل ويجتتة 

وانعنس ذلك عل  التونا ان ف أل تراةم الم    الج فة 

الجلختتتت   وهتتتتذو ال ويجتتتتة توفتتتتت متتتتسالجتتتت ا لل غتتتت ل 

وال  لتت   ( 7)لختت  والراونتت ون  والج( 2واختتروا )

والقيلتتت  ( 01(  تتت ط  )04و تتت ط  وةتتت ظم ) (1)

الذيل وج و اا التونا الجت ا ( 40المشرف  )( و01)

للجتتزا  ال  تترية لل خ تتت ت ان فتتال بزيتت    تراةيتتز 

وتختيل نوت س  نفتس الجت ول الت  وجتو   .المخي  الم  فة

بتتيل ا صتت  ا ومعتت مالت المن فحتتة اذ تتت اخال  مع ويتت   

مخيتتتت  حقتتتتت اليتتتت ف نوب ايتتتتة متتتتس مع ملتتتتة اضتتتت فة 

Fluazifop-butyl 4.1 لور.هتتتـ
-0

ا نتتت  ونا جتتت ا  

غتتم.  1.71لل غتت ل بلتت  
-4

ملتتة المق انتتة ءي ستت   بمع  

للتتتتونا الجتتتت ا بلتتتت   الوتتتت  ستتتتجلا اعلتتتت  مووستتتتع

غتتتم.  414.11
-4

متتتس وءتتت  ستتتجلا بتتت ء  ا صتتت  ا  

معتت مالت المن فحتتة الم ولفتتة نوتت س  يبتتأس بهتت  ءي ستت   

اا هتذو ال ويجتة تختيل مت   الوتأثير بمع مالت المق انة. 

معتت مالت تأثيرا صتت  ا ومتتل ختتالل م  فلتتة الوتتألف  

التتت  خفتتتال التتتونا الجتتت ا من فحتتتة ا  غتتت ل اذ ا   

 لل غ ل المرافقة له .

 

يبين تأثير المعامالت المختلفة في الوزن الجاف لألدغال )غم.م( 00جدول )
-4

 ) 

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  المتوسط 

Mean بلدي حماه نوبارية جيز ة 

 Weedy  415.51 439.55 483.33 000.04 318.41 المقارنة

 Weedfree 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 غياب األدغال

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 004.51 09.04 050.01 010.14 008.11 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 05.04 09.90 48.81 11.00 30.18 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-

0
 

011.40 00.31 050.14 031.89 019.44 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-

0
  

41.54 1.48 43.10 34.01 40.88 

LSD 00.144 41.084 

  001.19 011.34 59.95 81.11 المتوسط

LSD 44.440  

 

 ألدغال لالنسبة المئوية للتثبيط 

( الت  وجتو  فتروق 04تشير ال وت س  فت  الجت ول )

مع وية م  بيل ا ص  ا ف  نلخة الوثختيع لل غت ل 

حيا تحقت اعل  نلخة للوثخيع مس الي ف نوب ايتة 

حم و و% تلوه  اص  ا بل   وجيز  72.71بل ا 

% 17.41% و11.14ملتتتتتتتجلة نلتتتتتتتخة بل تتتتتتتا 

 % ب لوو بس.14.21و

ة وتتتتأثير ه  لتتتك استتتوج بوةتتتذلك تختتتيل ال وتتت س     

فتت   لمعتت مالت من فحتتة ا  غتت ل الم ولفتتة ةمع ويتت

والوتتت  هتتت  ال لتتتخة الم ويتتتة لوثختتتيع نمتتتو ا  غتتت ل 

اذ ( 00مرتختتتة بتت لونا الجتت ا لل غتت ل )جتت ول

 Fluazifop-butylحققتتا معتت ملو  اضتت فة مخيتت  

لور.هتـ 4.1
-0

لور.هتـ Trifluralin4.2 و مخيت   
-0

 

مق ابتتة لمع ملتتة غيتت ل لل غتت ل نلتتخة تثختتيع اعلتت  

 % ب لووتتتت بس41.20% و41.02ا بل تتتتا  غتتتت ل 

لمع ل ا ءا وتلوه  ب لخة مق ابة نوع   م  مع ملو  ا

% 10.04%  و11.40 حيتا ستجال مل المخيت يل

لور.هتـ Fluazifop-butyl 0.1 مخيت   لنتا متل
-0

 

لور.هـ Trifluralin0.1 و مخي  
-0

ب لووت بس. وهت   

متل خفتال  (00لم  هو ف  جت ول ) مرتختةنويجة 

 )  ا لل غ ل وهذو ال ويجة توفت متسف  الونا الج

تختيل ال وت س  فت  نفتس الجت ول وجتو   .( 04،  07

تتت اخال  مع ويتت   بتتيل ا صتت  ا ومعتت مالت من فحتتة 

اذ حققتتا الووليفتتة المنونتتة متتل اليتت ف  ا  غتت ل
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 Fluazifop-butyl 1.5 مس اض فة مخي  نوب اية 

لور.هتـ 4.1و
-0

 4.2وTrifluralin 1.8 و مخيت   

لور.هتتتتـ
-0

% 41.41ثختتتتيع بل تتتتا نلتتتتخة تاف تتتتا  

 % ب لووتتتتتتتتتتت بس40.71% و71.72% و11.42و

وةتتذلك حققتتا توليفتتة اليتت ف جيتتز  متتس اضتت فة 

لور.هتتـ Fluazifop-butyl 4.1مخيتت 
-0

 و مخيتت  

Trifluralin4.2 لور.هتتتتـ
-0

نلتتتتخة تثختتتتيع بل تتتتا  

اا هتتتذو ال ويجتتتة % ب لووتتت بس. 42.44% و44.01

ج  ت محيتلة لمت  تتم الحيتول عليتة متل خفتال 

( ممت  ا   00ف  ا وناا الج فة لل غ ل )جت ول 

حوت  فت  معت يت التر  ال  ني  ا  نلتخة الوثختيع 

 وهتتتتذو ال ويجتتتتة توفتتتتت متتتتسالم  ف تتتتة للمخيتتتت ات 

(1،07،01.) 

 

 

 

 المختلفة في النسبة المئوية للتثبيط لألدغال )%(( يبين تأثير المعامالت 04جدول )

 

 معامالت المكافحة 

Control Treatments  

  Cultivars  األصناف  Mean 

 بلدي حماه نوبارية جيز ة المتوسط

 Weedy  1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 المقارنة

 Weedfree 011.11 011.11 011.11 011.11 غياب األدغال
011.1

1 

Trifluralin 0.8 لتر.هـ
-0

 54.34 48.40 01.30 13.34 10.09 

Trifluralin 4.0 لتر.هـ
-0

 90.44 90.45 91.11 85.14 91.00 

Fluazifop-butyl 0.5 لتر.هـ
-0

 59.44 81.90 01.41 18.40 13.90 

 Fluazifop-butyl4.1 لتر.هـ
-0

  94.08 91.98 94.11 90.39 93.00 

LSD 9.115 0.948 

Mean 18.14 14.03 40.43 14.45  المتوسط  

LSD 0.011  

    

 

ا ستتتوف    متتتل ب  منتتت ا  عانتتتمتتتل ال ااستتتة  نستتتتنتج

خفتتتتال فتتتت  الق بليتتتتة الو  فلتتتتية  صتتتت  ا الختتتت ءال  

عنس فتتت  تقليتتتا ممتتت  يتتت معتتت يت التتتر  للمخيتتت ات 

الولتتتتو  الخي تتتت  ال تتتت ت  متتتتل و الونلفتتتتة ا ءويتتتت  ية

 و  ا  المخي ات بمع يت ا  ع لية.اس

 

 :المصادر

  . استوج بة صت فيل4100ابراهيم ، ااس  حم   . .0

للتتر  ب لزنتتك.  Vicia faba Lمتتل الختت ءال  

 .44-11(:4)1مجلة النوفة للعلو  الزااعية 

. تتتتأثير 4112الخلتتت او  ، محمتتت  هتتتذال ةتتت ظم . .4

بعتتتال مخيتتت ات ا  غتتت ل النيمي سيتتتة علتتت  نمتتتو 

( ومنون تتع  Vicia faba Lوح صتا الخت ءال  )

وا  غتت ل المرافقتتة لتتع. استت لة م جلتتوير ، ءلتتم 

المح صتتتيا الحقليتتتة ، ةليتتتة الزااعتتتة ، ج معتتتة 

 .14ب  ا .ل.ص.

الخلتتت او ، محمتتت  هتتتذال وموفتتتت عختتت  التتترناق  .1

ال قي  وجالل حمي  حمز  وخليا ابراهيم محمت  

وخ لتتتتتتت و ابتتتتتتتراهيم ه  تتتتتتتم وهتتتتتتت    محمتتتتتتت  

ااعتة و ااستة . ضوابع ومع يير ن4102ةريم.

المح صتتتتتتيا الحقليتتتتتتة. وناا  الوعلتتتتتتيم العتتتتتت ل  

والخحا العلم  ، ج معة ب ت ا  ، ةليتة الزااعتة. 

 .114ل.ص.

الجلختتت  ، فتتت ست توفيتتتت وانويتتت اه    حميتتت    .2

. 4111الحلفتت  وهتت    محمتت  ةتتريم العختتو   .

 Arachis hypogaraاستوج بة فلتوت الحقتا )

L.   لعتتت   متتتل مخيتتت ات ا  غتتت ل واثرهتتت  فتتت )

لح صتتتتا ومنون تتتتتع. مجلتتتتة العلتتتتو  الزااعيتتتتة ا

 .004-011(:4) 11العراءية 

الجلختتتت ، فتتتت ست توفيتتتتتت وحميتتتت  عختتتت  خشتتتتت ا  .1

. استتوج بة منونتت ت ح صتتا 4100الفرطوستت . 

وح صا القتل للم   المم  ع ومن فحة ا  غت ل 
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بمخيتتت  الورايفلتتتوااليل. مجلتتتة العلتتتو  الزااعيتتتة 

 .17-47(:1)2العراءية:

وحميتتتت  عختتتت  خشتتتتت ا  الجلختتتت ، فتتتت ست توفيتتتتتت .1

. أ ا  ميتت و التتر  المم  تتتة 4104الفرطوستت . 

فت  ةفت    مخيتت  الورايفلتوااليل لمن فحتة ا  غتت ل 

وأثره  ف  تقليا الولو  الخي ت . المترتمر العلمت  

ج معة ةربال . العتراق.  –الث ن . ةلية الزااعة 

 ة نوا ا ول. 01-00

الجلخ ، ف ست توفيت ومعت  يوستف الراونت ون .  .7

. الحتت و  الحرجتتة الفع لتتة حيويتت   الم وقلتتة 4112

 fluazifop-butylو glyphosateمتتل مخيتت   

 Imperata cylindrica (L.)ف  نخ ت الحلف  

Beauv .11. مجلتتة العلتتو  الزااعيتتة العراءيتتة 

(4 :)70-11. 

. المع لجتتة 4101ال  لتت   ، اافتت  أحمتت  عختت س. .1

الم   طيلتتتتتتتتتتتتتية لمح ليتتتتتتتتتتتتتا ا  مخيتتتتتتتتتتتتت   

Glyphosate  وFluazifop-butyl   واثرهتتتتت

فتتت  من فحتتتة الحلفتتت . اطروحتتتة  ةوتتتوااو، ءلتتتم 

المح صتتتيا الحقليتتتة ، ةليتتتة الزااعتتتة ، ج معتتتة 

 .441ب  ا .ل.ص.

. الهي تتة 4101 ليتتا من فحتتة ا فتت ت الزااعيتتة.  .4

 الع مة لوء ية المزاوع ت، وناا  الزااعة.

ستتتتتتتلت ا ، احمتتتتتتت  محمتتتتتتت  وستتتتتتت لم حمتتتتتتت     .01

يتة فت  نمتو . تتأثير المخيت ات الجه ن4111ع ور.

 12نختتت ت اللتتتع .     مجلتتتة نااعتتتة الرافتتت يل 

(0:)011-012. 

ستتتتتتتلت ا ، احمتتتتتتت  محمتتتتتتت  وستتتتتتت لم حمتتتتتتت     .00

. تتتأثير بعتتال المخيتت ات النيمي ويتتة 4111ع وتتر.

فتت  من فحتتة ا غتت ل محيتتول الختت ءال  الخذايتتة 

تحا الظروا ال يمية فت   تم ل العتراق. مجلتة 

 .014-011(:1) 11نااعة الراف يل 

ةتتتريم ومحمتتت  هتتتذال ةتتت ظم  تتت ط  ، ايلتتت ا  .04

. تأثير بعال مخي ات ا  غت ل النيمي سيتة 4112.

فتت  ا  غتت ل المرافقتتة لمحيتتول الختت ءال . مجلتتة 

 .012-044(: 0) 11العلو  الزااعية العراءية 

. ةفتتت    تراةيتتت  4111 تتت ط ، ايلتتت ا ةتتتريم. .01

تج ايتتة م ولفتتة متتل مخيتت  الوتترفالا فتت  من فحتتة 

يتتتتتتة أ غتتتتتت ل القتتتتتتتل. مجلتتتتتتة العلتتتتتتو  الزااع

 .011-010(:0)12العراءية

. تتأثير 4101عخ  النريم ، هشت   عخت  الوهت ل . .02

اةيتتتتتتتز م ولفتتتتتتتة متتتتتتتل الح يتتتتتتت  الم لختتتتتتت  تر

(FeEDDHA فتتت  نمتتتو ثالثتتتة اصتتت  ا متتتل )

(. مجلة  ي ل  للعلتو   Vicia faba L الخ ءال  )

 .117-110(:4)1الزااعية

. تتتتأثير 4101العيلتتت و  ،ي ستتتر جتتت بر عختتت س. .01

واوا والزنتتتك فتتت  نمتتتو الو ذيتتتة الواءيتتتة بتتت لخ

 Vicia وح صتتا ستتوة اصتت  ا متتل الختت ءال  )

faba L  أطروحة  ةووااو ، ءلتم المح صتيا .)

الحقليتتتتتتتتتتة ، ةليتتتتتتتتتتة الزااعتتتتتتتتتتة ، ج معتتتتتتتتتتة 

 .041ب  ا .ل.ص.

القيلتتتتتتت  ، عختتتتتتت  اللتيتتتتتتتف محمتتتتتتتو  علتتتتتتت   .01

. تح يتتت  القتتت ا  الو  فلتتتية لتتتخعال 4104احمتتت .

اصتتتت  ا فتتتتول اليتتتتوي  بوتتتتأثير صتتتتف ت ال متتتتو 

 خ تية وانعن سته  فت  من فحتة ا  غت ل والنث فة ال

والح صتتا ومنون تتتع. أطروحتتة  ةوتتوااو ، ءلتتم 

المح صتتتيا الحقليتتتة ، ةليتتتة الزااعتتتة ، ج معتتتة 

 .021ا نخ ا.ل.ص.

. تتتتتأثير 4101النتتتت ظم ، ءويختتتتة صتتتت لح  تتتتي  . .07

المن فحة النيمي وية والعزق الي و  لل غ ل فت  

( ومنون تتع.  Vicia faba L ح صتا الخت ءال  )

( 4)2لتتة ج معتتة ةرةتتوو للعلتتو  الزااعيتتة. مج

:41-012. 

. تقيتتتتيم بعتتتتال 4114ةتتتت ظم ، محمتتتت  هتتتتذال . .01

اصتت  ا الختت ءال  بوتتأثير بعتتال مخيتت ات ا  غتت ل 

النيمي ويتتتتة. مجلتتتتة ا نختتتت ا للعلتتتتو  الزااعيتتتتة. 

7(0:)174-111. 

ةتتت ظم ، محمتتت  هتتتذال وايلتتت ا ةتتتريم  تتت ط   .04

. تتتتأثير بعتتتال مخيتتت ات ا  غتتت ل علتتت  4112.

ن ت ح صتا الخت ءال . مجلتة العلتو  ح صا ومنو

 .041-041(: 0) 11الزااعية العراءية 

. تتتأثير بعتتال 4111لتيتتف، أحمتت  عختت الرحيم.  .41

المخي ات النيمي وية والعزق اليت و  فت  ح صتا 

 Arachis hypogaraفلوت الحقتا ومنون تتع 

L. . (: 1)04وا  غ ل المرافقة لتع. مجلتة الوق ت

017– 021 . 

. 4111اهيم طتتتت ا  .المشتتتترف  ، حلتتتتيل ابتتتتر .40

أستتتتوج بة فلتتتتوت الحقتتتتا للمن فحتتتتة النيمي سيتتتتة 

لل غتت ل وأثرهتت  فتت  صتتف ت ال متتو والح صتتا 

واليتتتتف ت ال وعيتتتتة. استتتت لة م جلتتتتوير ، ءلتتتتم 

المح صتتتيا الحقليتتتة ، ةليتتتة الزااعتتتة ، ج معتتتة 

 .72ب  ا .ل.ص.

. النتتتتراس ا حيتتتت س  4104وناا  الزااعتتتتة. .44

 ال تتت ص لخي نتتت ت المح صتتتتيا الزااعيتتتة. ءلتتتتم
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بحتتتتو  ا ءويتتتت   الزااعتتتت ،  استتتتر  الخحتتتتو  

 .12الزااعية. ل.ص.

. تق نتت ت  4100يعقتتول ، التت  ويوستتف نمتتر.  .41

انوتتتت   مح صتتتتيا الحختتتتول والخقتتتتول ) الجتتتتز  

ال ظتتتر  (. م شتتتواات ج معتتتة  مشتتتت ، ةليتتتة 

اله  ستتتتتتتتتة الزااعيتتتتتتتتتة ، ج معتتتتتتتتتة  مشتتتتتتتتتت. 

 .447ل.ص.
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