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 واألدغال السرافقةSorghum bicolor تأثير العزق في القابمية التشافدية لبعض أصشاف الذرة البيزاء

لها
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السدتخمص
 قزاء الخمادي في السحصة البحثية التابعة لكمية/ لمعخوة الخخيفية في تخبة ذات ندجة مديجة في محافطة االنبار2021 نُ ِف َح ْت تجخبة حقمية في العاـ
 لجراسة تأثيخ القابمية التشافدية لبعس أصشاؼ، ً شساالº33  شخقاً وخط عخضº40  جامعة االنبار في مشصقة الحامزية الػاقعة عمى خط شػؿ-الدراعة
) تزسشت التجخبة ثالث عدقات (العدؽ لسخة واحجة والعدؽ لسختيغ والعدؽ لثالث مخات،الحرة البيزاء في األدغاؿ السخافقة ليا بتأثيخ معامالت السكافحة
)RCBD(  صسست التجخبة وفق ترسيع القصاعات الكاممة السعذاة.)فزال عغ معاممة السقارنة ولثالثة أصشاؼ مغ الحرة البيزاء (ليمػ وانقاذ ورابح
: وكانت الشتائج كاالتي. اذ شسمت معامالت السكافحة االلػاح الخئيدة في حيغ شسمت االصشاؼ االلػاح الثانػية،وبتختيب األلػاح السشذقة وبثالثة مكخرات

وجػد تأثيخ معشػي لعاممي الجراسة في صفات كثافة االدغاؿ والػزف الجاؼ ليا كسا أعصت معاممة العدؽ لثالث مخات أعمى متػسط الرتفاع الشبات

 اما االصشاؼ فقج سجل الرشف انقاذ اعمى متػسط لمسداحة، )1- شغ ىػ8.85(  غع) وحاصل الحبػب19.22(  حبة500  سع) ووزف194.87(
.)%8.48( ) والشدبة السئػية لمبخوتيغ1 - نبات2 سع5900( الػرقية بمغ

. العدؽ اليجوي, االدغاؿ,  معامالت السكافحة,  أصشاؼ الحرة البيزاء:الكمسات السفتاحية

Determine the Competitive Ability of Some Sorghum Cultivars by the Effect
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Abstract
A field experiment was carried out in 2021 during the autumn season in soil with a mixture texture in Anbar
Governorate, Ramadi District in research station of college of agriculture, university of Anbar in Al-Hamidiyah
region. To study the effect of the competitive ability of some sorghum cultivars in the accompanying weeds with the
impact of weed control treatments, The experiment was included three hoeings (hoeing once, hoeing twice, and
hoeing three times) in addition to the control treatment with three cultivars of sorghum (Lilo, Angath and Rabeh).
The experiment was designed according to a randomized complete block design (RCBD) and in the arrangement of
split plots and three replications, as the hoes were at main plots while cultivars were at subplots. The results were as
follows. Data showed a significant effect of the study factors in the studied traits, the number of weeds, and their dry
weight, whether three times of hand weeding gave the highest plant height (194.87 cm), 500-grain weight (19.22 g),
grain yield 8.85-ton hectare-1. As for the cultivars, the cultivar recorded the highest average of the leaf area (5900
cm2 plant-1) and the percentage of protein (8.48%).
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السقدمة

ُيعج محرػؿ الحرة البيزاء )Sorghum bicolor (L.

 Moenchمغ محاصيل الحبػب الغحائية والعمفية الكثيخة

عج مغ
األىسية والسدروعة في أغمب مشاشق العالع  ،كسا وتُ ْ
السحاصيل الشقجية التي تحتل مخك اًد ميساً في التجارة
الجولية  ,كسا وتدتخجـ في أنتاج الػقػد الحيػي في اآلونة

األخيخة  ,فزالً عغ صفاتيا السػرفػلػجية التي جعمتو

كقابميتو عمى
متسي اًد عغ بكية السحاصيل الحقمية االخخى ,
ُ
تَحسل الجفاؼ والسمػحة والحرػؿ عمى عجة حذات مشو

عشج إستخجامو كعمف اخزخ ,وتأتي الحرة البيزاء بالسختبة

حيث السداحة السدروعة
الخامدة في دوؿ العالع مغ
ُ
واإلنتاج بعج محرػؿ الحشصة والخز والحرة الرفخاء
غحاء رئيداً في السشاشق الجافة وشبو
والذعيخْ ,إ ْذ تذكل
ً
الجافة في العالع ,ويسكغ خمط حبػبيا مع شحيغ الحشصة
لمحرػؿ عمى الشذأ والكمػكػز ,فزالً عغ كػف حبػبيا

غشية بفيتاميغ ، Bوتجخل حبػبيا كسادة أساسية في العميقة
السخكدة لتغحية الحيػانات والجواجغ إلرتفاع ندبة البخوتيغ

فييا ،إذ ترل الى  Dambiwal) %12واخخوف,(2017,

إلستخجاماتو الستعجدة التي تدج حاجة االنداف
ونط اًخ
ُ
إنتاجيتو في العخاؽ ال زالت
والحيػاف مغ الغحاءّ ،أال أف
ُ

متجنية بدبب السذاكل الستعجدة التي تػاجو انتاج ىحا

اعتو
السحرػؿ ,فزالً عغ قمة إىتساـ الفالحيغ بدر ُ
وانذغاليع في زراعة محرػؿ الحرة الرفخاء وعجـ درايتيع

كمياً
باألصشاؼ الجيجة والسجخمة مغ خارج البمج وإعتسادىع ً

بإنتاجيتو السشخفزة وقمة
عمى الرشف السحمي الحي يتسيد
ُ
ندبة انبات بحورهُ والتي قج ترل في بعس االحياف %50

وال سيسا في السػعج الخبيعي وإرتفاع ندبة ) (HCNفي

مخاحل نسػه االولى .

تبمغ السداحة السدروعة بالسحرػؿ ما يقارب 44.500

مميػف ىكتار في العالع وبإنتاجية َق َجرىا  63.500شغ،
أما في العخاؽ تُْقجر السداحة السدروعة بيحا

السحرػؿ 136152دونع وبإنتاجية َق َجرىا  64.627شغ
) Aboodو (2018 ،Salhومشح بجاية زراعة السحرػؿ
فقج واجية زراعتو العجيج مغ السذاكل التي تحجد إنتاجو
ومشيا الطخوؼ السشاخية كجرجات الح اخرة والخشػبة وعسق
الدراعة وعجـ الحرػؿ عمى االصشاؼ السجخمة ونسػ
نباتات األدغاؿ السخافقة لمسحرػؿ وعجـ مكافحتيا والتي

تدبب خدائخ كبيخة لمسحرػؿ  ,إذ ترل الخدائخ التي

تدببيا ( )%90-50في مخاحل نسػه االولى ،وتُعج مغ
العػامل السحجدة والخصخة ليحا السحرػؿ بدبب مشافدتيا
لو عمى العشاصخ الغحائية والخشػبة وضػء الذسذ

والسكاف ,فزالً عغ إفخاز مػاد اليمػباثية مثبصة لشسػ بحور

ىحا السحرػؿ أو مدببة لو ضعفا في الشسػ وتجىػ ار في

الحاصمػنػعيتو.
ُ

( )2000 ,Al-Taiومع أف عجداً مغ البحػث أشارت الى

تبايغ أصشاؼ السحاصيل في قابميتيا التشافدية لشباتات
األدغاؿ ومشيا الحرة البيزاء  ،فقج لػحظ اف االختالؼ في

اإلنتاج وندب الفقج في الحاصل لبعس االصشاؼ  ,قج

يكػف ناتجا عغ التغيخات السػرفػلػجية السختمفة فيسا بيشيا
عشج وجػد االدغاؿ وعجـ وجػدىا .

ونط اًخ لألضخار التي تدببيا السبيجات الكيسيائية في صحة
االنداف والحيػاف فزالً عغ تأثيخاتيا البيئية والخدائخ
السادية التي تحتاجيا عشج إستخجاميا (Lythgoe

وآخخوف ,)2001،ليحا فقج أُستخجمت بعس التقشيات

والسعالجات لمتأثيخ في مجتسع األدغاؿ السخافقة ليا ومشيا
إستخجاـ شخيقة العدؽ اليجوي ( Al-Jumailiواخخوف،
.)2014
السهاد والظرائق
نفحت تجخبة حقمية في محصة االبحاث التابعة

لكمية

الدراعة -جامعة االنبار -في مشصقة الحامزية والػاقعة
عمى خط شػؿ  º40شخقاً وخط عخض  º33شساالً في
السػسع الخخيفي لعاـ  2021لجراسة تأثيخ كثافة االدغاؿ
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مغ كل وحجة تجخيبية

في صفات الشسػ والحاصل لعجة اصشاؼ مغ الحرة البيزاء

الحراد لسداحة  1ـ

وباستخجاـ تختيب االلػاح السشذقة ( (Spilt Plotوفق

( Al-Chalabiو .)2001 ,Al-Majidi

ترسيع القصاعات الكاممة السعذاة ) (R.C.B.Dوبثالثة

-2الػزف الجاؼ لألدغاؿ (غع ـ :)2-تع قصع األدغاؿ عشج

خم ْد ليا ( ,)W3 ,W2 ,W1,W0في حيغ شسمت االلػاح
ُي َ
الثانػية األصشاؼ (رابح وليمػ وانقاذ) ورِم َد ليا (,V2 ,V1

وحجة تجخيبية باستخجاـ شخيقة السخبعات ولسداحة ـ 2وتع

مكخرات تزسشت االلػاح الخئيدة معامالت العدؽ والتي

 )V3بالتتابع ،اجخيت عسميات خجمة التخبة والسحرػؿ ،

مدتػى سصح التخبة قبل أجخاء عسمية الحراد ومغ كل
تجفيفيا بػاسصة الفخف الكيخبائي عمى درجة ح اخرة ْ 70ـ
لحيغ ثبػت الػزف ثع وزنت بالسيداف الحداس.

إذ تست حخاثة أرض التجخبة حخاثة متعامجة بػاسصة

ارتفاع الشبات (سع) :تع قياس إرتفاع الشبات عشج مخحمة

السحخاث السصخحي وتع تشعيسيا باستخجاـ أالت التشعيع وتع
ست الى وحجات تجخيبية
تدػيتيا بألة التدػية ،ومغ ثُع ُق ِد ْ

الدىخية وكسعجؿ لخسذ نباتات أخحت عذػائياً مغ الخصػط

خصػط السدافة بيغ خط وأخخ 50سع وبيغ جػرة وأخخى

السداحة الػرقية (سع 2نبات :)1-تع حداب السداحة الػرقية

أبعادىا  3×2ـ 2أحتػت الػحجة التجخيبية عمى خسدة

25سع ,بمغ عجد الػحجات التجخيبية  36وحجة وبثالثة

 % 100تدىيخ مغ مدتػى سصح التخبة الى نياية الشػرة
السحخوسة لكل وحجة تجخيبية (.)1985 ,House
لعذخ أوراؽ مأخػذة مغ عذخة

نباتات مغ الخصػط

مكخرات كل مكخر يحتػي عمى  12وحجة تجخيبية ،تست

الػسصية السحخوسة مغ خالؿ قياس مداحة الػرقة الخابعة

عسمية الدراعة بتاريخ  2021/7/16بػضع ثالث حبات

مغ أعمى الشبات ,لكل وحجة تجخيبية باستخجاـ ىالسعادلة

بالجػرة وتع تغصيتيا بتخبة بدسظ 3-1سع وبعج أنباتيا

االتيةA=L×W×6.18 :

ووصػؿ البادرة الى ( )10سع تع أجخاء عسمية الخف ليا
ألبقاء نبات واحج في الجػرة .اضيف سساد اليػريا %46
 Nبكسية  390كغع ىػ ػ

1-

وعمى ثالث مخاحل األولى عشج

 =Aالسداحة الػرقية لمشبات سع

2

 =Lشػؿ الػرقية سع
 =Wاقرى عخض لمػرقة سع

الدراعة والثانية عشج ارتفاع  30سع لمشبات والثالثة عشج بجء

الثابت= El-Sahoki( 6.18و )2014 ,Jiyad

سػبخ فػسفات ثالثي ( )P2O5 45%وبػاقع 100

السأخػذة مدبقاً لعج حبػبيا ومغ كل وحجة تجخيبية وبذكل

التدىيخ ،كسا تست إضافة الدساد الفػسفاتي عمى شكل

1ويت أرض التجخبة
كغعPى ػ عشج الدراعة دفعة واحجةُ .ر ْ
بعج الدراعة مباشخة ،إذ تػالت الخيات حدب رشػبة التخبة

وحاجة الشبات الييا .أُجخيت عسمية رش الشباتات رشة

وزف 500حبة (غع) :تع أخح  500حبة مغ الشباتات
عذػائي وتع وزنيا بالسيداف الحداس ثع أخحت متػسصاتيا

(.)1985 ,House

حاصل الحبػب (شغ ىػ :)1-قيدت ىحه الرفة مغ خالؿ

1-

حراد رؤوس نباتات الثالثة خصػط الػسصية مغ كل وحجة

بعج  20يػماً مغ البدوغ وتع حراد السحرػؿ عشج ضيػر

تجخيبية بعج ذلظ تع تفخيصيا وتشطيفيا مغ الذػائب مزافاً
الييا وزف الحاصل لمشباتات السأخػذة في الرفتيغ أعاله

وقائية بسبيج  Diazinonالدائل وبسعجؿ  20ممغع لتخ
عالمات الشزج .

الرفات قيد الدرسة

كثافة االدغاؿ (نبات ـ :)2تع تذخيز أنػاع األدغاؿ
وعجدىا وحداب كثافتيا باستخجاـ شخيقة السخبعات عشج

وتع وزنيا وأخح متػسصاتيا وتع تحػيميا الى شغ ى ػ.1-

ندبة البخوتيغ في الحبػب( :)%تع حداب وفق السعادلة

حاصل الحبػب ( شغ ى ػ × )1-ندبة البخوتيغ .%

))1984 ,A.O.A.C
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جدول  .1أنهاع األدغال السشتذرة في مهقع التجربة لمعروة الخريفية 2221
ث

األسى

األسى األَكهيسي

األسى انعهًي

انعائهت

9

انرغيهت

Lambs auartey

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

2

انعاكول

Prickly alhagi

Alhagi maurorum medic L.

Papilionaceae

3

انسعذ

Nut grass

Cyperus rotaundus L.

Cyperaceae

0

انثيم

bermuda grass

Cynodon spp

Poaceae

9

زيسوو

Hairy-node beargrass

Dichanthium annulatum L.

Poaceae

Purslane

Portulaca oleracea L.

Portulaceae

Johnson grass

Sorghum halepense L.

Poaceae

Rough pigweed

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

1

انًذيذ

Bindweed

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

90

انخباز

Dwarf mallow

Malva parviflora L.

Malvaceae

0
9
0

انشائع

انبربيٍ
انبري
انسفرَذة
(حهياٌ)
عرف
انذيك

•

قهيم جذا ً يٍ ()%91- 0

•

قهيم يٍ ()%91- 00

•

يتوسط يٍ ( (%91-00

•

كثيف يٍ ((%91 - 00

•

كثيف جذا ً يٍ ((%900 - 00

عريضت
األوراق
عريضت
األوراق
رفيعت
األوراق
رفيعت
االوراق
رفيعت
االوراق
عريضت
األوراق
رفيعت
األوراق
عريضت
األوراق
عريضت
األوراق
عريضت
األوراق

انحياة

انكثافت

حوني

قهيم

يعًر

قهيم

يعًر

يتوسط

يعًر

كثيف

يعًر

يتوسط

حوني

يتوسط

يعًر

يتوسط

حوني

كثيف

حوني

كثيف جذا

حوني

قهيم جذا

تكخار عسمية العدؽ ادت الى خفس عجد نباتات االدغاؿ

الشتائج والسشاقذة
كثافة نباتات االدغال في وحدة السداحة (نبات م)2-

اف تأثيخ معامالت العدؽ في عجد االدغاؿ في الستخ
السخبع مػضحة في ججوؿ ( )2اذ تذيخ الى وجػد
اختالفات معشػية لمتأثيخ في ىحه الرفة ،فقج حققت معاممة

العدؽ لثالث مخات أقل متػسط لمرفة بمغ  5.56نبات

ـ ،2-في حيغ سجمت معاممة

َوعه

دورة

درجت

السقارنة اعمى متػسط

لمرفة بمغ  24.67نبات ـ ،2-وقج يعدى الدبب الى اف

في وحجة السداحة ,مسا حققت أعمى تأثيخ معشػي ليا في
خفس عجد نباتات األدغاؿ السخافقة لمسحرػؿ ،نتيجة
لتأثيخ الحر الستكخر الحي تع أجخاءه والحي اضعف مغ
قابمية الشبات ،وأنعكذ ايجابا عمى نباتات األدغاؿ وقمل

مغ أعجادىا.

كسا أشارت نتائج الججوؿ نفدو الى تأثيخ معشػي ألصشاؼ
الحرة في كثافة االدغاؿ ،فقج حقق الرشف انقاذ
51
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اقل متػسط لعجد األدغاؿ بمغ  13.33نبات ـ ،2-مقارن ًة
بالرشف ليمػ الحي سجل اعمى متػسط لكثافة األدغاؿ بمغ

وججه مع  Al-Qaisiو  )2017( Al-Hitiالحيغ اكجوا

 ،إف ىحا التبايغ بيغ أصشاؼ الحرة

عمى اف اصشاؼ الحرة الرفخاء تتبايغ في قابميتيا التشافدية

 15.42نبات ـ

2-

تثبيط نسػ تمظ الشباتات أو مشع نسػىا .فقج تساشت مع ما

البيزاء ،قج ُيعدى الى تخكيبيا الػراثي أو اختالؼ شبيعة
نسػىا وقابميتيا عمى مشافدة نباتات األدغاؿ ومجى

اما بالشدبة لمتجاخل الثشائي بيغ معامالت الجراسة ,فقج

استفادتيا مغ متصمبات الشسػ الزخورية كالزػء والساء

أضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوقات معشػية اال انيا اختمفت

والعشاصخ الغحائية ،أو قج يخجع الدبب الى قابمية بعس

عجديا فيسا بيشيا.

أصشاؼ الحرة البيزاء الى إنتاج مػاد اليمػباثية تعسل عمى

لشباتات االدغاؿ السخافقة ليا.

2-

جدول  .2تأثير معامالت السكافحة في كثافة االدغال لثالثة (نبات م )
يعايالث انًكافحت

االصُاف
Control

انعسق نًرة واحذة

انعسق نًرتيٍ

انعسق نثالث يراث

)(W0

()W1

))W2

()W3

رابح

25.33

17.67

90.00

5.33

15.08

نيهو

25.67

90.00

13.67

6.33

15.42

أَقار

09.00

13.67

11.67

9.00

13.33

24.67

15.78

12.44

5.56

V

يتوسط يعايالث
انًكافحت
LSD 0.05

, W=1.880

الهزن الجاف لألدغال (غم م)2-

ُيعج الػزف الجاؼ لألدغاؿ أحج السعاييخ السيسة التي تجؿ
عمى قػة السشافدة بيغ نباتات السحرػؿ ونباتات األدغاؿ
عمى متصمبات الشسػ الزخورية كالساء والزػء و CO2

والعشاصخ الغحائية ،و ْان َع َك َدت ىحه السشافدة في القابمية
عمى تخاكع السادة الجافة ( ,)2014 ,Shatiإذ تذيخ نتائج
ججوؿ ( )3إلى وجػد تاثيخات معشػية لمعدقات واألصشاؼ
والتجاخل بيشيسا في ىحه الرفة.

فقج اضيخت نتائج الججوؿ ( )3بأف معاممة السقارنة

(السجغمة) أعصت أعمى متػسط لمػزف الجاؼ لألدغاؿ بمغ

87.00غع ـ ،2-في حيغ أعصت معاممة العدؽ لثالثة

مخات أقل متػسط لمرفة بمغ  11.11غع ـ .2-وقج ُيعدى
الدبب في انخفاض الػزف الجاؼ لألدغاؿ في معاممة
العدؽ الى اجخاء عسمية العدؽ الستكخر لشباتات االدغاؿ

,V=0.968

يتوسط االصُاف

W×V=NS

عمى الفعاليات الحيػية لمشباتات وىحا أدى إلى قمة إنتقاؿ

نػاتج عسمية التسثيل مغ السرجر الى السرب ،ومغ ثَع قمة
الػزف الجاؼ ليا .وبشفذ االتجاه قجا تػصل اليو Khazali
( )2016فقج حرل عمى اقل متػسط لمػزف الجاؼ
لشباتات االدغاؿ في معامالت السكافحة اشارت نتائج
الججوؿ ( )3الى وجػد اختالفات معشػية بيغ أصشاؼ الحرة
البيزاء ،في الػزف الجاؼ لشباتات األدغاؿ ،فقج سجل
الرشف رابح أعمى متػسط لمػزف الجاؼ لألدغاؿ بمغ
2-

43.08غع ـ

 ،في حيغ حقق الرشف انقاذ أقل متػسط
2-

بمغ 30.17غع ـ  ،فقج ُيعدى ىحا الى التبايغ بيغ
األصشاؼ فيسا بيشيا وراثياً وفدمجياً ،أو مجى قابمية
الرشف عمى مشافدة األدغاؿ واألستفادة مغ متصمبات
الشسػ الزخورية ،مسا ِا ْن َع َك َذ عمى قمة أعجاد األدغاؿ ،وىحا
بجو ِره أدى الى قمة الػزف الجاؼ ليا.

,مسا اثخسمبا عمى كفاءة عسمية التسثيل الزػئي والتأثيخ
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جاؼ لألدغاؿ بمغ 11.00غػع ـ ،2-وقػج يعػػد ذلػظ الػى أف

كسػػا أثػػخ التػػجاخل معشػيػاً فػػي صػػفة الػػػزف الجػػاؼ لألدغػػاؿ،

الرػػشف ليمػػػ أضيػػخ إسػػتجابة اكثػػخ لسعاممػػة العػػدؽ لػػثالث

إذ سػػجمت معاممػػة السقارنػػة عشػػج تػػجاخميا مػػع الرػػشف اربػػح

أعمى متػسط بمغ 111.00غع ـ ،2في حػيغ حققػت معاممػة

العدؽ لثالث مخات عشػج تػجاخميا مػع الرػشف ليمػػ أقػل وزف

ػذ إيجابػػ ػاً فػ ػػي خف ػ ػػس ال ػ ػػزف الج ػ ػػاؼ
م ػ ػخات  ،مسػ ػػا ْان َع َك ػ ػ َ
لألدغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل مد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتػى.

جدول  .3تأثير معامالت السكافحة في متهسط الهزن الجاف (غم م ) لالدغال لثالثة أصشاف من الذرة البيزاء لمعروة الخريفية
2-

2221

يعايالث انًكافحت

االصُاف
Control

انعسق نًرة واحذة

انعسق نًرتيٍ

انعسق نثالث يراث

))W0

((W1

()W2

((W3

يتوسط األصُاف

رابح

111.00

28.00

19.67

13.67

43.08

نيهو

78.67

25.33

19.67

11.00

33.67

أَقار

71.33

24.00

16.67

8.67

30.17

87.00

25.78

18.67

11.11

V

يتوسط يعايالث
انًكافحت
LSD 0.05

, W=4.49

ارتفاع الشبات (سم)

اشارت نتػائج الجػجوؿ ( )4الػى وجػػد اختالفػات معشػيػة فػي
صػ ػ ػػفة ارتفػ ػ ػػاع الشبػ ػ ػػات لسعػ ػ ػػامالت السكافحػ ػ ػػة واالصػ ػ ػػشاؼ

والت ػػجاخل بيشيس ػػا ،اذ أعص ػػت معامم ػػة الع ػػدؽ الي ػػجوي ل ػػثالث

مخات اعمى متػسط بمغ  194.87سع ،واختمفت معشػيا عغ
باقي السعامالت االخخى ,في حيغ أعصت السعاممػة السجغمػة
اقل متػسػط الرتفػاع الشبػات بمػغ  173.74سػع ،و قػج يكػػف

الدبب لتفػؽ ىحه السعاممة بػبعس الرػفات االخػخى كرػفة

,V=3.83

W×V=7.21

أمػ ػػا االصػ ػػشاؼ فقػ ػػج أضيػ ػػخت الشتػ ػػائج تفػ ػػػؽ الرػ ػػشف انقػ ػػاذ
معشػيػػا وسػػجل متػسػػصا اعمػػى ليػػحه الرػػفة بمػػغ 189.09

سػػع ولػػع يختمػػف معشػيػػا عػػغ الرػػشف اربػػح ,فػػي حػػيغ سػػجل
الرػػشق ليمػػػ متػسػػصا أقػػل لمرػػفة بمػػغ  175.02سػػع .ىػػحا

يع ػػػد ال ػػى شبيعت ػػو الػراثي ػػة والت ػػي انعكد ػػت ايجاب ػػا وأص ػػبح
أكثػػخ كفػػاءة لألسػػتفادة مػػغ الستصمبػػات الزػػخورية كػػالطخوؼ
البيئية وبالتالي أثخ عمى جسيع العسميات الحيػية في الشبػات

وانقدػػاـ واسػػتصالة الخاليػػا التػػي انعكدػػت عمػػى زيػػادة صػػفة

كثاف ػػة االدغ ػػاؿ ووزف األدغ ػػاؿ الج ػػاؼ الج ػػجاوؿ ( 2و ,)3

ارتفػػاع الشبػػات  .اف االنخفػػاض الػاضػػح فػػي أرتفػػاع الشبػػات

معػػػامالت الع ػػدؽ ع ػػغ معامم ػػة السقارن ػػة مس ػػا انعك ػػذ ذل ػػظ

عمػػى مشافدػػة االدغػػاؿ لمسحرػػػؿ شػػػؿ مػسػػع الشسػػػ  .امػػا

قػػج يعػػدى سػػبب ذلػػظ الػػى قمػػة الكثافػػة العجديػػة لالدغػػاؿ فػػي

فػػي السعاممػػة السجغمػػة وزيادتػػو فػػي السعاممػػة االخػػخى مؤشػػخ

ايجابػػا عمػػى زيػػادة ارتفػػاع الشبػػات ,وىػػحا يؤكػػج مػػع مػػا تػصػػل

بخرػػػص التػػجاخل بػػيغ عػػاممي الج ارسػػة فقػػج أشػػارت الشتػػائج

) )2018ال ػػحيغ وجػ ػجوا اف غي ػػاب االدغ ػػاؿ أدى ال ػػى زي ػػادة

الرشف أنقاذ سجمت أعمى متػسط بمغ  206.56سػع قياسػا

الي ػ ػػو ك ػ ػػل م ػ ػػغ  Tahirوآخ ػ ػػخوف )2009( ،و (Al-Rawi
ارتفاع الشبات في تمظ السعامالت.

االػػى تػػجاخل معاممػػة العػػدؽ لػػثالث م ػخات عشػػج تػػجاخميا مػػع

مػػع السعاممػػة السجغمػػة عشػػج تػػجاخميا مػػع الرػػشف ليمػػػ التػػي

س ػ ػ ػ ػػجمت متػس ػ ػ ػ ػػصا اق ػ ػ ػ ػػل لمر ػ ػ ػ ػػفة بم ػ ػ ػ ػػغ 161.24س ػ ػ ػ ػػع .
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جدول  .4تأثير معامالت السكافحة في متهسط ارتفاع الشبات (سم) لثالثة أصشاف من الذرة البيزاء لمعروة الخريفية 2221
يعايالث انًكافحت

االصُاف
Control

انعسق نًرة واحذة

انعسق نًرتيٍ

انعسق نثالث يراث

))W0

()W1

))W2

()W3

رابح

177.94

198.66

175.38

198.45

187.61

نيهو

161.24

172.77

186.46

179.6

175.02

أَقار

182.05

182.43

185.3

206.56

189.09

173.74

184.62

182.38

194.87

V

يتوسط يعايالث
انًكافحت

, W=2.010

LSD 0.05

السداحة الهرقية (سم. 2نبات)1-

,V=1.512

يتوسط االصُاف

W×V=2.959

االصشاؼ في السداحة الػرقية ،اذ اعصى الرشف انقاذ

االوراؽ في الشبات أىع االجداء الشباتية التي تقػـ في

ترشيع وأنتاج السػاد الغحائية لحلظ تُعج السداحة الػرقية
ودليميا مكياسا لحجع عسمية التسثيل الكاربػني وعامل ميع
في تحميل ومعخفة صفات الشسػ ,فزال عغ أنيا مؤثخ
ايجابي يجفع الشباتات لسشافدة االدغاؿ (Baghestani

واخخوف .)2007,

اشارت نتائج في الججوؿ ( )5الى وجػد فخوقات معشػية
في صفة السداحة الػرقية لسعاممة االصشاؼ ,بيشسا لع
تختمف معشػيا في معاممة السكافحة والتجاخل بيغ عاممي
الجراسة.

أضيخت الشتائج الججوؿ ( )5الى وجػد فخوقات معشػية بيغ

اعمى متػسط لمرفة بمغ  5900سع ،2بيشسا سجل الرشف
ليمػ اقل متػسط لمرفة بمغ  5384سع .2وىحا يذابو ما

وججه  Ranaوآخخوف ) )2014الحيغ أشاروا إلى أف

التخاكيب الػراثية في الحرة البيزاء تتبايغ فيسا بيشيا في

صفة السداحة الػرقية لمشبات ،وقج يعدى سبب أختالؼ
أصشاؼ الحرة البيزاء في متػسصات السداحة الػرقية الى
تبايشيا الػراثي في صفاتيا الفدمجية والتذخيحية والػراثية,

أو ربسا ُيعدى الدبب الى تفػؽ الرشف أنقاذ في صفة
أرتفاع الشبات (ججوؿ  .)4أما بالشدبة لسعامالت العدؽ
والتجاخل بيغ عاممي الجراسة فقج بيشت الشتائج انيا لع
تختمف معشػيا اال انيا أختمفت عجديا فيسا بيشيا.

جدول  .5تأثير معامالت السكافحة في متهسط صفة السداحة الهرقية (سم )2لثالثة أصشاف من الذرة البيزاء لمعروة الخريفية 2221
يعايالث انًكافحت

االصُاف
Control

انعسق نًرة واحذة

انعسق نًرتيٍ

انعسق نثالث يراث

)(W0

()W1

((W2

((W3

رابح

4915

5817

5476

6294

5626

نيهو

5083

5364

5635

5455

5384

أَقار

5727

5796

5701

6375

5900

5242

5659

5604

6042

V

يتوسط يعايالث
انًكافحت
LSD 0.05

, W=1.880

,V=279.8

يتوسط االصُاف

W×V=NS
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وزن  522حبة (غم)

عج مغ السكػنات األساسية لحاصل الحبػب
إف وزف الحبة ُي ْ
عج الحبػب السرب الشيائي
الكمي في الحرة البيزاء ،إ ْذ تُ ْ

الديػ ػػادة فػ ػػي وزف الحبػ ػػػب نتيجػ ػػة لقمػ ػػة السشافدػ ػػة مػ ػػغ قبػ ػػل
األدغاؿ في معاممة العدؽ لػثالث مػخات ( ، )W3مسػا أتػاح
الفخصة لمسحرػؿ االستفادة مغ متصمبػات الشسػػ الزػخورية

والخئيذ لمسػاد الغحائية السرشعة ،كسا أف وزف البحور ألي

كالزػء والساء والعشاصخ الغحائيػة ،وىػحا انعكػذ ايجابػا فػي

اتجو
نبات عبارة عغ دالة لسعجؿ التسثيل الزػئي وانتقاؿ نػ ُ
) )1990 ,Issaو( Bayeواخخوف.)2022 ،

وزي ػػادة السد ػػاحة الػرقي ػػة (الج ػػجوليغ  4و )5وبالت ػػالي زي ػػادة

أضي ػ ػ ػػخت نت ػ ػ ػػائج ج ػ ػ ػػجوؿ ( )6وج ػ ػ ػػػد ت ػ ػ ػػأثيخ معش ػ ػ ػػػي ب ػ ػ ػػيغ

متػسػػصات معػػامالت السكافحػػة فػػي صػػفة وزف  500حبػػة ،
فيسػػا لػػع يكػػغ ىشالػػظ تػػأثيخ معشػػػي بػػيغ االصػػشاؼ والتػػجاخل

بػ ػػيغ معػ ػػامالت السكافحػ ػػة واالصػ ػػشاؼ .فقػ ػػج أشػ ػػارت نتػ ػػائج

الج ػػجوؿ ( )6الػ ػػى وجػ ػػػد ت ػػاثيخات معشػيػ ػػة بػ ػػيغ متػسػ ػػصات

معػػامالت السكافحػػة فػػي صػػفة وزف  500حبػػة ،فقػػج سػػجمت

معاممػ ػػة العػ ػػدؽ لػ ػػثالث م ػ ػخات ( )W3أعمػ ػػى متػسػ ػػط بمػ ػػغ
 19.22غ ػ ػػع ،ف ػ ػػي ح ػ ػػيغ س ػ ػػجمت معامم ػ ػػة الع ػ ػػدؽ لسػ ػ ػختيغ

متػس ػػصاً أق ػػل لمر ػػفة بم ػػغ  15.12غ ػػع .وق ػػج ُيع ػػدى س ػػبب

تحد ػػيغ ص ػػفات الشس ػػػ الخز ػػخي لمشبات ػػات كارِتف ػػاع الشب ػػات

كف ػػاءة الشبات ػػات ف ػػي تشذ ػػيط عسمي ػػة التسثي ػػل الز ػػػئي ونق ػػل
نػاتجيا مغ السرجر الى السرػب مسػا زاد مػغ تػخاكع السػادة

الجافػة وبالتػالي زيػػادة مكػنػات الحاصػل ومػػغ ثَػع زيػػادة وزف
َ
الحبػ ػػػب ,فقػ ػػج أشػ ػػار  Abouzienaواخػ ػػخوف ( )2007أف
وج ػػػد نبات ػػات األدغ ػػاؿ م ػػع نبات ػػات السحر ػػػؿ ت ػػؤدي إل ػػى

خفس وزف الحبػب.

فيس ػػا ل ػػع يكػػػغ اي تػ ػػأثيخ معش ػػػي لألصػػػشاؼ والتػ ػػجاخل بػ ػػيغ

معػ ػ ػػامالت العػ ػ ػػدؽ اال انيػ ػ ػػا أختمفػ ػ ػػت عػ ػ ػػجديا فيسػ ػ ػػا بيشيػ ػ ػػا.

جدول  .6تأثير معامالت السكافحة في متهسط وزن ( 522غم) حبة لثالثة أصشاف من الذرة البيزاء لمعروة الخريفية 2221
يعايالث انًكافحت
االصُاف

Control

انعسق نًرة واحذة

انعسق نًرتيٍ

انعسق نثالث يراث

V

)(W0

()W1

()W2

()W3

رابح

16.55

17.78

13.10

19.13

16.64

نيهو

19.28

16.25

17.13

19.86

18.13

أَقار

18.02

17.40

15.14

18.65

17.30

17.95

17.15

15.12

19.22

يتوسط يعايالث
انًكافحت
LSD 0.05

, W=1.427

حاصل الحبهب (طن هـ)1-

ُيعج حاصل الحبػب السحرمة الشيائية لمفعاليات الحيػية
التي يقػـ بيا الشبات ،وىػ عبارة عغ وزف الحبػب الجافة

,V=NS

يتوسط االصُاف

W×V=NS

زيادة عجد الحبػب في وحجة السداحة ( Liواخخوف،
. )2022

بيشت نتائج الججوؿ ) (7الى عجـ وجػد فخوقات معشػية

والسحرػدة عشج نزج السحرػؿ في وحجة مداحة معيشة

بيغ أصشاؼ الحرة  ،في حيغ اعصت معامالت السكافحة

السادة الجافة والسجة الدمشية إلى مخحمة الشزج ودليل

مخات أعمى متػسط لرفة حاصل الحبػب بمغ 8.85شغ

 ،كسا يتحجد حاصل الرشف بثالثة عػامل أيزاً ىي وزف

الحراد .إذ كمسا زادت السادة الجافة كاف ىشاؾ تػقع قي

فخوقات معشػية فيسا بيشيا ،إذ سجمت عسمية العدؽ لثالث

ىػ ،1-في حيغ سجمت معاممة السقارنة (السجغمة) أقل
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متػسط لمرفة بمغ  6.25شغ ىػ 1-وقج ُيعدى الدبب الى
تفػؽ ىحه السعاممة في أغمب الرفات الججاوؿ ( 2و  3و
 4و  5و  , )6او ربسا يعدى بدبب انخفاض الحاصل

االدغاؿ وقمة السشافدة مع نباتات السحرػؿ فانعكذ ذلظ
ايجابا في الحاصل ومكػناتو .
أما بالشدبة لمتجاخل فقج بيشت نتائج الججوؿ الى عجـ وجػد

عشج معاممة السقارنة الى التأثيخ الدمبي ليحه السعاممة عمى

فخوقات معشػية بيغ عاممي الجراسة عشج تجاخميسا لمتأثيخ

جسيع مكػنات الحاصل وعمى عكذ ذلظ فاف زيادة

في ىحه الرفة اال انيسا أختمفا عجديا فيسا بيشيسا.

الحاصل في السعامالت االخخى كاف بدبب قمة تػاجج

جدول  .7تأثير معامالت السكافحة في متهسط حاصل الحبهب )طن هـ )1-لثالثة أصشاف من الذرة البيزاء لمعروة الخريفية 2221
يعايالث انًكافحت

االصُاف
Control

انعسق نًرة واحذة

انعسق نًرتيٍ

انعسق نثالث يراث

)(W0

()W1

()W2

()W3

رابح

5.71

6.46

7.77

7.82

6.94

نيهو

7.32

6.93

8.06

8.58

7.72

أَقار

5.74

6.48

7.69

10.16

7.52

6.25

6.62

7.84

8.85

V

يتوسط يعايالث
انًكافحت
LSD 0.05

, W=0.902

ندبة البروتين في الحبهب ()%

بيشت الشتائج في الججوؿ ( )8أف معامالت مكافحة

األدغاؿ أثخت معشػياً في ندبة البخوتيغ في الحبػب ،فقج
تفػقت معاممة العدؽ لثالث مخات محققة أعمى متػسط
لشدبة البخوتيغ في الحبػب بمغت  ، % 9.347في حيغ
سجمت السعاممة السجغمة أقل متػسط لمرفة بمغ6.237

,V=NS

يتوسط االصُاف

W×V=NS

الى الصبيعة الػراثية ليحه األصشاؼ ،أو قج ُيعدى الدبب
إلى تفػؽ الرشف انقاذ في صفة أو أكثخ مغ صفات الشسػ

الخزخي كرفة السداحة الػرقية الججوؿ ( )5مسا جعميا

معخضة لمزػء بذكل أفزل ،وِا ْن َع َك َذ ىحا في كفاءة
التسثيل الزػئي ،مسا أدى إلى زيادة فعالية أنديع الػ

 Nitrate reductaseالسيع في إختداؿ الشتخات إلى نتخيت

 ،%إف الديادة في ندبة البخوتيغ في الحبػب في معامالت

ثع إلى األمػنيػـ والحي يجخل في تكػيغ األحساض

مكافحة األدغاؿ وإنخفاض ندبتو في السعاممة السجغمة

األميشية ،والتي تُ َع ْج الػحجة األساسية في بشاء البخوتيغ،
وىحه الشتيجة تتساشى  Prajapatiواخخوف ( )2017الحيغ

لمسحرػؿ في التأثيخ عمى السحرػؿ كساَ ونػعاً.

أشاروا الى اف ندبة الديت والبخوتيغ تختمف باختالؼ

يعصي مؤش اًخ عمى الجور السؤثخ لألدغاؿ السخافقة
كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوقات معشػية بيغ أصشاؼ

االصشاؼ وتخكيبيا الػراثي والطخوؼ البيئية السحيصة بيا.

الحرة البيزاء في ىحه الرفة ،فقج حقق الرشف انقاذ أعمى

أما بخرػص التجاخل بيغ عاممي الجراسة ،فقج بيشت

متػسط لمرفة بمغ  %8.486مقارنة بالرشف رابح الحي

سجل متػسصاً أقل بمغ  ،% 7.871وقج تُعدى ىحه الشتيجة

الشتائج عجـ وجػد تأثيخ معشػي ليا في ىحه الرفة عشج
تجاخميا

اال

انيا

اختمفت

عجديا

فيسا

بيشيا.
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2221 ) ألصشاف من الذرة البيزاء لمعروة الخريفية%(  تأثير معامالت السكافحة في متهسط ندبة البروتين في الحبهب.8 جدول
يعايالث انًكافحت

االصُاف

انعسق نثالث يراث

ٍانعسق نًرتي

انعسق نًرة واحذة

Control

)W3(

)W2(

)W1(

(W0)

7.871

9.290

8.581

7.657

5.957

رابح

8.202

9.420

9.373

7.943

6.070

نيهو

8.486

9.330

9.152

8.781

6.683

أَقار

9.347

9.036

8.127

6.237

يتوسط االصُاف

W×V=NS

,V=0.3595

, W=0.4426

V

يتوسط يعايالث
انًكافحت
LSD 0.05

األستشتاج
 وىحا يعج مؤش اًخ ايجاباً لتقميل عجد العدقات،معشػية بيشيسا
 أضيخ الرشف أنقاذ.السدتخجمة في عسميات السكافحة

تَ َس َيد ْت معاممة العدؽ اليجوي لثالث مخات بكفاءة عالية في
 اذ تفػقت في أغمب الرفات,القزاء عمى نباتات األدغاؿ

مشافدة عالية لشباتات االدغاؿ مسا زادت عشجه ندبة

 ومغ ثع زيادة. مسا قممت مغ مشافدة األدغاؿ،قيج الجراسة

الجراسة االخخى وىحا مؤشخ جيج عمى قابمية الرشف

مقاربة عجدياً مغ الستػسصات التي سجمتيا معاممة اجخاء
 بالخغع مغ وجػد فخوقات،عسمية العدؽ لثالث مخات

 كسا تفػؽ في أغمب الرفات قيج,السكافحة ووزنيا الجاؼ
.االخخى

االصشاؼ

مع

مقارنة

لالدغاؿ

العالية

 سجمت معاممة العدؽ لسختيغ متػسصات.الشسػ والحاصل

References
A.O.A.C. 1984. Official methods of analysis of 14th
edition Association of official analytical
chemists Washington, D.C. USA.
Abood, N. M and M.A. Salh, 2018. Response of
several Sorghum varieties to potassium foliar.
Iraqi Journal of Agricultural Sciences. 8102
:49(6):973- 981.
Abouziena, H.F., M. F. El-Karmany, M. Singh, and
S.D. Sharma, 2007. Effect of nitrogen rates
and weed control treatments on maize yield
and associated weeds in sandy soils. Weed
Technology, (1) 21: 1049–1053.
Al-Chalabi, F.T. and L.I.M. Al-Majidi, 2001. weed
plants scattered on the railways of Iraq. Iraqi
Journal of Agricultural Sciences. 32.
Al-Jumaili, J.M., F.T. Al-Chalabi and A.L.M. AlQaisi, 2014. Physiological parameters
expressing the competitive ability of some

57

soybean cultivars for the companion weed.
Iraqi Journal of Agricultural Sciences, 45 (8):
781-791.
Al-Khazali, A.J. 2016. Effect of some modern
herbicides on the competitive ability, growth
and yield of seven varieties of maize (Zea
mays L.). Master Thesis. College of
Agriculture,University of Baghdad.
Al-Qaisi, A.M.A. and S.N.N. Al-Hiti, 2017.
Response of several yellow maize cultivars to
weed control treatments. Anbar Journal of
Agricultural Sciences. 51(2):454-470.
Alrawi, A.F.S.A. 2018. Effect of weed control
methods on the growth, yield and quality of
three cultivars of maize Zea mays L. and the
accompanying
weed.
Master's
thesis,
Department of Field Crops, College of
Agriculture, University of Anbar.

Yousef and Al-Kaisy, 2022

Al-Tai, S.M.S. 2000. Allelopathy. The Ministry of
Higher Education and the Educational
University. The Republic of Iraq.
interference with weeds: I. Grain yield and
competitive index. Pakistan Journal of Weed
Science Research (Pakistan). 12: 119-129.
Baye, W., Q. Xie, and P. Xie, 2022. Genetic
Architecture of Grain Yield-Related Traits in
Sorghum and Maize. International journal of
molecular sciences, 23(5): 2405.
Dambiwal, D., R.N. Katkar, K.R. Kumawat, C.R.
Hakla B. Bairwa, K. Kumar, and S.R. Lakhe,
2017. Effect of soil and foliar application of
zinc on sorghum (Sorghum
bicolor L.
Moench) yield, agronomic efficiency and
apparent recovery efficiency. IJCS, 5 (4) :
435- 438.
El-Sahoki, M. and S.H. Jiyad, 2014. Estimation of the
leaf area of sorghum using a single leaf. Iraqi
Journal of Agricultural Sciences. 45(1):1-5.
House, L.R. 1985. Aguid to sorghum Breeding . 2nd
ed. International Crop Research Institute for
the semi-Arid Tropics. ICRSAT. P. O. Andhra
Pradesh 502 – 324 India . pp 20.
Issa, T.A. 1990. Crop Plant Physiology. Ministry of
Higher Education and Scientific Research,
University of Baghdad. pp: 496.
Li, H., L. Li, N. Liu, S. Chen, and L. Shao, 2022
Functions of deep roots in regulating water
consumption during crop growing season to
improve crop production and water
productivity.
Lythgoe , B., R.M. Norton, M.E. Nicolas, and D.J.
Connor, 2001. Compensatory and competitive
ability of two canola cultivars.
Prajapti, N., G. Singh, P. Choudhary, and B.L. Jat,
2017. Effect of seed rate on yield and quality
of fodder sorghum genotype int j.
curr.Microbial App. Sci., 6(2):339 355.
Rana, A.S., A.H. Ahmad, N. Saleem, A. Nawaz, T.
Hussian and M. Saad. 2014. Differential
response of sorghum cultivars for fodder yield
and quality. J. Glob. Innu. Agric. Soc. Sci.,
2(1): 6 -10.
Shati, R.K. and S.H.A. Al-Ziyadi. 2014. Effect of
seed rates and herbicides on leaf area index
and dry matter accumulation in rice. Iraqi
Journal of Agricultural Sciences. 45(8): 801810.

58

Baghestani, M.A., E. Zand, and S. Soufizadeh, 2006.
Iranian winter wheat's (Triticum aestivum L.)
Tahir, M.M., R. Javed, A. Tanveer, M. Ather, S. A.
Wasaya, A.H. Bukhari, and J. Rehman, 2009.
Integrated weed management in maize. Pak. J.
life Soc. Sci.. 7 (2): 168-174.

