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Original Article

 في مكافحة االدغال السرافقة وحاصل بذور الذرة البيزاءPropnit تأثير الكثافة الشباتية و مبيد االدغال
2
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2

السدتخمص
 بيجؼ معخفة،) في حقل التجارب التابع لكمية عمؾم اليشجسة الدراعية – جامعة بغجاد (ابؾ غخيب2222 نفحت تجخبة حقمية خالل العخوة الخبيعية لمعام
 طبقت التجخبة وفق.تأثيخ معامالت مكافحة االدغال والكثافة الشباتية في صفات نسؾ االدغال العخيزة والخفيعة االوراؽ والحاصل الكمي لمحرة البيزاء
 تزسشت االلؾاح الخئيدة اربعة معامالت مختمفة لالدغال، بثالثة مكخراتSplit-plot ترسيؼ القظاعات الكاممة السعذاة وبتختيب االلؾاح السشذقة
ومعاممة الخش بشرف التخكيد

1-

 ممغؼ دونؼ522-452  بالتخكيد السؾصى بوProponit (السعاممة السجغمة ومعاممة العدؽ اليجوي ومعاممة رش السبيج

 تذيخ نتائج التحميل االحرائي.)1- نبات دونؼ125×2.2  و125×1.5  و125×1.0(  بيشسا تزسشت االلؾاح الثانؾية ثالثة كثافة نباتية،)السؾصى بو
) واعمى ندبة2-نبات م2.22  و7 8.89(  بالتخكيد السؾصى بو سجمت أقل متؾسط لكثافة االدغال الخفيعة والعخيزةProponit الى معاممة رش السبيج
 اما عؽ تأثيخ الكثافة.)%75.33( ) واعمى ندبة مئؾية لتثبيط الؾزن الجاؼ لالدغال% 88.23 72.17( مكافحة االدغال الخفيعة والعخيزة االوراؽ

 اقل1- الف نبات ىػ222  حيث سجمت الكثافة الشباتية،الشباتية فقج اشارت الشتائج الى وجؾد تأثيخ معشؾي لمكثافة الشباتية في اغمب الرفات السجروسة
 اعمى ندبة لمتثبيط بمغت1- الف نبات ىػ122  وسجمت الكثافة الشباتية،)%269.74- نبات م4.79( كثافة عجدية لالدغال العخيزة وندبة مكافحتيا
 واعيخت معامالت التجاخل.

1-

 طؽ ىػ ػ6.23 معشؾياً وسجمت اعمى حاصل لمحبؾب بمغ1- الف نبات ىػ152  وتفؾقت الكثافة الشباتية،% 63.53

 بكامل التخكيد وفي بعضProponit السختمفة بيؽ عاممي الجراسة تأثي اًخ معشؾياً ومتبايشاً في اغمب الرفات السجروسة اال ان تؾليفة الخش بالسبيج الػ
االحيان بشرف التخكيد السؾصى بو مع زيادة الكثافة الشباتية أدى الى زيادة مشافدة السحرؾل لالدغال السخافقة وخفض اعجادىا بذكل اكبخ مؽ تأثيخ

.كال العامميؽ بذكل مشفخد
. التشافذ، التمؾث البيئي، االدغال السخافقة، Sorghum bicolor L :الكمسات السفتاحية
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Abstract
A field experiment was carried out during the spring season of 2020 in the experimental field of the College of
Agricultural Engineering Sciences - University of Baghdad - Abu Ghraib to know the effect of weed controlling
broad and narrow leaf weeds and grain yield of sorghum (Inqath cultivar). Randomized complete block design
(RCBD) was used according to split plots at three replications. The main plots included three weed control
treatments (spraying of propnit herbicide at the recommended dose of 450-500 ml dunum-1 and half recommended
dose of 225-250 ml donum-1) and weedy and free weedy treatments. In contrast, the subplots included three plant
densities (1.0×105, 1.5×105, and 2.0×105, plants ha-1). The results of the statistical analysis indicate that the spraying
of herbicides Proponit at the recommended concentration recorded the lowest average density of broad and narrow
leaves (7.89 7 and 2.22 plants m-2) and the highest percentage of controlling broad and narrow leaves (72.17
88.03%) and the highest percentage of inhibiting the dry weight (75.33%). As for the effect of plant density, the
results indicated that there was a significant effect of plant density in most of the studied traits, where the plant
density recorded 200 thousand plants ha-1, the lowest numerical density for broad leaves and the percentage of their
control (4.79 plants m-2 and 69.74%), and the plant density recorded 100 thousand The plant ha -1 had the highest
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inhibition rate of 63.53%. The plant density exceeded 150 thousand plants ha-1, and the highest grain yield was 6.03
tons ha-1. The different combinations between the two studied factors significantly affected most of the studied
traits.
Keywords: Sorghum bicolor L., companion weeds, pollution, competition

السقدمة
عج َمحرؾل ال ُحرة البيزاء ()Sorghum bicolor L.
ُي ّ
مؽ محاصيل الحبؾب السيسة بعج الحشظة والخز والحرة
الرفخاء والذعيخ مؽ حيث السداحة السدروعة واالنتاج

( .)2018 ،FAOفيي غحاء الكثخ مؽ  522مميؾن مؽ
البذخ في اكثخ مؽ  32دولة  ،وقج نال ىحا السحرؾل

اىتساماً كبي اًخ مؤخ اًخ ليذ فقط لكؾنو خامذ محرؾل
حبؾبي  ،بل النو محرؾل غيخ مجعؾم وان القجرة
االنتاجية لو غيخ مدتغمة فسؽ السسكؽ ان تديؼ الحرة
البيزاء في حل أزمة الغحاء والسيَّسا لمذعؾب والسشاطق

التي تكؾن بحاجة متدايجة الييا (، Anonymous

 .)2212تعج االدغال مؽ اىؼ السذاكل الدراعية الخئيدة
لالنتاج الدراعي السخبح  ،اذ انيا تعسل كعائل لألمخاض
والحذخات فزالً عؽ تأثيخىا الدمبي في تقميل كسية
السيسا محرؾل
الحاصل ونؾعيو السحاصيل االستخاتيجية و َّ

الحرة البيزاء ( Swantonواخخون  .)2215 ،واستعسمت
طخائق مختمفة لمقزاء عمى االدغال او الحج مؽ تأثيخىا
وابخزىا مبيجات االدغال الكيسيائية والتي حمت محل

الظخائق االخخى لمسكافحة لكؾنيا اكثخ فاعمية واقل تكمفة

مؽ غيخىا  ،اال ان بعض انؾاع السبيجات نتيجة

الستخجاميا السدتسخ تدبب تمؾثاً لمبيئة وتأثخ في نسؾ
السحاصيل الالحقة ( ،)2222 ،Tahaولتالفي ىحه

االوراؽ في مخاحل نسؾىا االولى في حقؾل الحرة البيزاء
وغيخىا ( .)2212 ، EFSAكسا تؼ تخكيد االىتسام مؤخ اًخ
عمى خفض االعتساد عمى استخجام السبيجات بإيجاد

تقانات

بجيمة إلدارة

االدغال تتزسؽ

عجدآ مؽ

الدتخاتيجيات االمشة والتظبيقات الدراعية إلدارة االدغال في
حقؾل السحاصيل الحقمية وىي استخجام الكثافات الشباتية
السثمى السالئسة لمحج مؽ انتذار االدغال ومشافدتيا والتي
تعظي اعمى معجل النتاجية السحرؾل (،Salman

 ،)2216ويسكؽ ان تعج ىحه التظبيقات بجيل جدئي
لمسكافحة الكيسيائية واكثخ امشاً واقل تمؾثاً لمبيئة ،فزالً عؽ
السحافغة عمى وسائل االنتاج .لحا طبقت ىحه الجراسة

بيجؼ تقييؼ فعالية افزل تخكيد لسبيج Propotin
1-

(بخوبدوكمؾر  722غخام لتخ ) وامكانية خفض تخكيده
لمحج مؽ تأثيخ االدغال رفيعة وعخيزة االوراؽ السخافقة
لسحرؾل الحرة البيزاء والديظخة عمييا مؽ خالل اعتساد
اسمؾب االدارة الستكاممة ،وتحجيج الكثافة الشباتية السثمى

التي تحج مؽ مشافدتيا لمسحرؾل.
السواد والطرائق

نفحت تجخبة حقمية خالل العخوة الخبيعية لمعام  2222في

حقل التجارب التابع لكمية عمؾم اليشجسة الدراعية – جامعة

بغجاد (ابؾ غخيب) ،بيجؼ معخفة تأثيخ معامالت مكافحة
االدغال والكثافة الشباتية في صفات نسؾ االدغال العخيزة

االضخار يسكؽ استخجام السبيجات ذات التخكيب الكيسيائي

والخفيعة االوراؽ والحاصل الكمي لمحرة البيزاء .طبقت

لسكافحة ادغال الحرة البيزاء والقزاء عمييا او الحج مؽ

االلؾاح السشذقة  Split-plotبثالثة مكخرات ،تزسشت

السختمف وبسعجالت مختمفة تستاز بفعالية انتخابية عالية

تأثيخىا  ،ومؽ بيؽ اىؼ تمػ السبيجات االنتخابية مبيج
بخوبدوكمؾر ( )Proponitوىؾ مؽ السبيجات االنتخابية
التي يسكؽ ان تدتعسل لسكافحة األدغال العخيزة والخفيعة

التجخبة وفق ترسيؼ القظاعات الكاممة السعذاة وبتختيب
االلؾاح الخئيدة اربعة معامالت مختمفة لالدغال (السعاممة

السجغمة ومعاممة العدؽ اليجوي ومعاممة رش السبيج

60

Al-Mohammedi et al., 2022

 Proponitبالتخكيد السؾصى بو  522-452ممغؼ دونؼ

1-

حاصل الحبوب (طن هـ :)1-تؼ تقجيخ حاصل الحبؾب مؽ

ومعاممة الخش بشرف التخكيد السؾصى بو) ،بيشسا تزسشت

حراد عذخ نباتات اخحت عذؾائياً مؽ الخظؾط الؾسظية

و  125×1.5و  125×2.2نبات دونؼ .)1-تست عسمية

مقج اًر بالغخام وحؾلت البيانات الى طؽ ى ػ .1-

مزخة الغيخية سعة  16لتخ بعج تعييخىا بالساء السقظخ

أُجخي تحميل البيانات قيج الجراسة طبقاً لظخيقة تحميل
التبايؽ ،وحممت إحرائياً بحدب ترسيؼ القظاعات

عمى  18وحجة تجخيبيو بسداحة  3×2م 2لمؾحجة التجخيبية،

وباستعسال البخنامج اإلحرائي  ،GenStatوقؾرنت

تحزيخ التخبة بسقجار ( 436كغؼ ه-ػ ,)1وأضيف سساد

( )L.S.D.عشج مدتؾى احتسال Al-Rawi( 2.25

االلؾاح

الثانؾية

ثالثة

كثافة

نباتية

(125×1.0

الخش بعج الدراعة وقبل البدوغ في الرباح الباكخ بأستخجام
فقط .تؼ اجخاء عسميات الخجمة لمتخبة وتست زراعة بحور

محرؾل الحرة البيزاء (صشف انقاذ) .يحتؾي كل مكخر
تست اضافة سساد الجاب ( N:Pبشدبة  )46:18عشج

اليؾريا ( 696كغؼ ه-ػ )1عمى دفعتيؽ ثمث الكسية عشج

اكتسال البدوغ والستبقي بعج  32يؾماً مؽ الدراعة
( Cheyedواخخون  .)2214وعشج تدىيخ الشباتات غمفت
الخؤوس السشتخبة لحسايتيا مؽ الظيؾر.
الرفات السدروسة:
كثافة االدغال رفيعة وعريزة االوراق :تؼ حداب كثافة

االدغال رفيعة وعخيزة االوراؽ بظخيقة السخبعات بعج 25

يؾماً مؽ رش السبيج ولسداحة  1م 2مؽ كل وحجة تجخيبية .

ندبة مكافحة االدغال رفيعة وعريزة االوراق :تؼ حداب
الشدبة السئؾية لسكافحة االدغال رفيعة وعخيزة االوراؽ

( )%بعج  25يؾماً مؽ رش السبيج وفق السعادلة االتية:
ندبة السكافحة

عجد االدغال في معاممة السقارنة

عجد األدغال في السعامالت

عجد االدغال في معاممة السقارنة

(.)2223 ، AL-Chalabi

ندبة التثبيط لالدغال رفيعة وعريزة االوراق (:)%
ندبة التثبيط (× 100 = )%

،AL-Chalabi( 100

.)2223

إذ أن = A - :الؾزن الجاؼ لألدغال رفيعة او عخيزة
االوراؽ في معامالت السكافحة.

 = Bالؾزن الجاؼ

لألدغال رفيعة او عخيزة االوراؽ في معاممة السقارنة.

واستخخج متؾسط حاصميا الستخخاج حاصل الشبات الؾاحج

التحميل االحرائي

العذؾائية الكاممة  R.C.B.Dبتختيب األلؾاح السشذقة

الستؾسظات الحدابية باستخجام اختبار أقل فخؽ معشؾي

و.)1982 ،Khalaf Allah
الشتائج والسشاقذة
أنواع األدغال

مؽ السعخوؼ ان محرؾل الحرة البيزاء مؽ السحاصيل
الريفية التي تدرع في عخوتيؽ وتخافقيا العجيج مؽ نباتات

األدغال الحؾلية والسحؾلة والسعسخة ،والتي تتدامؽ مؾعج
نسؾىا مع نسؾ السحرؾل الخئيدي  ،ومؽ اىؼ تمػ االدغال
التي تؼ تذخيريا في معاممة السقارنة (السعاممة السجغمة)

الدفخنجة والسجيج وعخؼ الجيػ والجىشان ،باالضافة الى

انتذار انؾاع اخخى مؽ االدغال مثل الحمفا وام الحميب

والكمغان والجىشان والبخبيؽ والخغيمة والدميجة والخباز
(ججول .)1

كثافة االدغال الرفيعة (نبات م)2-

سجمت السعاممة السجغمة أعمى متؾسط لكثافة نباتات

األدغال رفيعة االوراؽ بمغ  33.89نبات م

2-

 ،في حيؽ

سجمت معاممة رش مبيج الػ  Proponitبالتخكيد السؾصى
ِ
بو متؾسظاً أقل لمكثافة العجدية لالدغال بمغ  8.89نبات
م ،2-ولؼ يختمف معشؾياَ عؽ معاممة الخش بشرف التخكيد
السؾصى والحي سجل متؾسظاً بمغ بمغ  9.89نبات م

2-
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جدول  .1أنواع األدغال السذخرة في الدراسة واسسها العمسي ودورة حياتها لحقل التجارب

هعورة

(ججول  .)2وقج يعدى الدبب الى أن الخش يسبيج

 125×1.5و 125×2.0نبات ى ػ

الػ Proponitقج أثخ عمى البحور وثبط انباتيا مسا انعكذ

العجدية لالدغال رفيعة االوراؽ والتي بمغت  33.67و

ايجاباً عمى خفض عجد األدغال وتؾاججىا مع السحرؾل

( .)2212 ،EFSAوىحه الشتائج تتفق مع ما اوججه

1-

حوليت

االسن الشائع
السفرًذة
الحلفا
الوذيذ
أم الحليب
الكلغاى
الذهٌاى
البربيي
الرغيلت
السليجت
عرف الذيك
الخباز

االسن االًكليسي
Johnson grass
Cogon grass
Smeller Bind Weed
common sowthistle
Milk thistle
Purple pain-Grass
Purslane
White goosefoot
Wild beet
Rough pigweed
Dwarf mallow

االسن العلوي
Sorghum halpense L.
ImperatacylindricaL.
Convulusarrensis L.
Sonchusoleraceus L.
Silybummarianum L.
Echinochloacolonum (L.) Link
Portulacaoleracea L.
Chenopodium album L.
Beta vulgaris L.
Amaranthusretroflexus L.
Malvaparviflora L.

العائلت
Poaceae
Poaceae
Convolvulacea
Compositae
compositae
Poaceae
Partulacaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Amaranlhaceae
Malvaceae

دورة الحياة

اعمى متؾسط لمكثافة

 35.67نبات ىػ ػ 1-عمى التتابع ،ولؼ يختمفا معشؾياً فيسا
بيشيسا ،وكانت السكافحة الكاممة لسعاممة العدؽ اليجوي

Hassanوآخخون ( )2212و  Tahirوآخخون)2211( ،

ولجسيع الكثافات الشباتية ( )%122تمتيا معاممة رش السبيج

و.)2218( Al-Rawi

بالتخكيد السؾصى بو عشج تجاخميا مع جسيع الكثافات

اما بالشدبة لمكثافة الشباتية فال يؾجج ليا اي تأثيخ معشؾي

في ىحه الرفة اال أنيا أختمفت عجدياً ،كسا بيشت الشتائج
وجؾد تأثيخ معشؾي لتجاخل عاممي الجراسة في ىحه الرفة،
اذ سجمت نباتات السعاممة السجغمة عشج الكثافتيؽ

الشباتية اذ سجمت متؾسظاً بمغ  9.22و  8.67و 9.22
نبات ى ػ 1-بالتتابع ،فيسا سجمت معاممة رش السبيج بشرف
التخكيد السؾصى بو  ،لؼ تختمف جسيع السعامالت معشؾياً

فيسا بيشيا.

جدول  .2تأثير معامالت مكافحة االدغال والكثافة الشباتية في كثافة االدغال الرفيعة (نبات م)2-
الكثافة الشباتية (نبات ىػ)1-

معامالت مكافحة االدغال
5

5

متؾسط معاممة السكافحة
5

12 ×1.0

12 ×1.5

12 ×2.0

العدؽ اليجوي

32.33

33.67

35.67

33.89

0.00

0.00

0.00

0.00

½ تخكيد السبيج

11.00

9.67

9.00

9.89

رش بالتخكيد السؾصى بو

9.00

8.67

9.00

8.89

السجغمة

LSD 0.05
متؾسط الكثافة

2.22
13.08

LSD 0.05

13.00
N.S

كثافة االدغال العريزة االوراق (نبات م)2-
سجمت معاممة السقارنة (السجغمة) أعمى متؾسط لكثافة

نباتات األدغال بمغ  17.94نبات م ،2-في حيؽ سجمت

2.15
13.42

معاممة رش مبيج  Proponitبالتخكيد السؾصى ِ
بو متؾسظاً
أقل لمكثافة العجدية لالدغال عخيزة االوراؽ بمغ 2.22
2-

نبات م  ،ولؼ تختمف معشؾيا عؽ معاممة الخش
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بشرف التخكيد السؾصى بو والتي بمغ  3.44نبات م

2-

الشباتية  125×1.5نبات ى ػ

1-

والتي سجمت متؾسظاً بمغ

لمعخوة الخبيعية الثانية (ججول  .)3وقج يخجع الدبب الى أن

 7.22نبات م .2-وقج يعدى الدبب الى زيادة أن زيادة

رش مبيج ػ Proponitيسشع انبات بحور االدغال الخفيعة

عجد نباتات السحرؾل في وحجة السداحة قمل مؽ فخص

تأثيخىا عمى الشجيميات الحبؾبية في بحور األدغال ومشع

لمسشافدة الذجيجة لشباتات الحرة البيزاء لالدغال العخيزة

وعخيزة االوراؽ ومؽ ثؼ تؤدي الى مؾتيا الدخيع بدبب

نسؾىا وتؾقف العسميات فييا (.)2212 ،EFSA

بدوغ نباتات االدغال قياساً بالكثافات األخخى نتيجة
االوراؽ السخافقة ليا مسا اثخ بذكل معشؾي عمى كثافتيا

اما عؽ تأثيخ الكثافة الشباتية فتغيخ الشتائج وجؾد تأثيخ

العجدية .وىحه الشتائج تتساشى مع ما تؾصل اليو Al-

عخيزة االوراؽ السخافقة لسحرؾل الحرة البيزاء عشج

وججوا في دراستيؼ الى الجور االيجابي الحي تمعبو زيادة

الحراد ،أذ حققت الكثافة العالية اقل متؾسط ليا بمغ

الكثافة الشباتية في خفض اعجاد وكثافة االدغال السخافقة

معشؾي في ىحه الرفة إذ خفض الكثافة العجدية لالدغال

 4.79نبات م ،2-والحي لؼ يختمف معشؾياً مع الكثافة

 Jumailiواخخون ( )2213و )2216( Salmanالحيؽ

لمسحرؾل الخئيدي.

جدول  .3تأثير معامالت مكافحة االدغال والكثافة الشباتية في كثافة االدغال العريزة (نبات م)2-
معامالت مكافحة االدغال

الكثافة الشباتية (نبات ىػ)1-

متؾسط معاممة السكافحة

125×1.0

125×1.5

125×2.0

العدؽ اليجوي

20.33

17.67

15.83

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

½ تخكيد السبيج

4.33

3.67

2.33

3.44

رش بالتخكيد السؾصى بو

3.33

2.33

1.00

2.22

السجغمة

LSD 0.05
متؾسط الكثافة

2.22
5.92

7.00

LSD 0.05

فيسا بيشيسا تأثيخ معشؾي عشج عسمية الحراد  ،اذ سجمت

معاممة رش السبيج بالتخكيد السؾصى بو عشج تجاخميا مع
2-

5

فيسا كانت كثافة
5

األدغال أعمى عشج الكثافتيؽ  12 ×1.0و 12 ×2.0
نبات ى ػ

1-

4.79

0.47

كسا وبيشت نتائج الججول نفدو ان لتجاخل عاممي الجراسة

الكثافة العالية بمغ  1.22نبات م

2.19

التي سجمت الستؾسط نفدو  2.33نبات ىػ ػ

1-

ولكال السعاممتيؽ .فيسا سجمت معاممة رش السبيج بشرف

التخكيد عشج تجاخميا مع الكثافة نباتية 125×1.0نبات ى ػ
اعمى كثافة لشباتات االدغال بمغت  4.33نبات م

2-

1-

مقارنة

باقل كثافة لالدغال والتي سجمت عشج الكثافة العالية بمغ

 2.33نبات م ،2-اما معاممة السقارنة فقج سجمت أعمى

كثافة لالدغال عشج تجاخميا مع الكثافة 125× 1.0نبات

ىػ 1-بمغ  22.33نبات م

2-

فيسا كانت أقل كثافة لالدغال

عشج تجاخل معاممة السقارنة مع الكثافة العالية بمغ 15.83

نبات م.2-

ندبة مكافحة االدغال الرفيعة ()%

بيشػػت نتػػائج الجػػجول ( )3ان معاممػػة العػػدؽ اليػػجوي سػػجمت
مكافحػ ػ ػػة كاممػ ػ ػػة لالدغػ ػ ػػال ( ،)%122ثػ ػ ػػؼ تمتيػ ػ ػػا معاممػ ػ ػػة
السكافحػػة بالسبيػػج بػػالتخكيد السؾصػػى بػػو التػػي سػػجمت أعمػػى

ندبة لمسكافحة بمغػت  ، %72.17والتػي لػؼ تختمػف معشؾيػاً
مع معاممة السكافحة لالدغال رفيعة االوراؽ عشج رش السبيج

بشرػػف التخكيػػد السؾصػػى بػػو  ،مقارنػػة بأقػػل ندػػبة مكافحػػة
لألدغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال والت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجمت عش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج السعامم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
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السجغمة بمغػت  %2.22لمسعاممػة السجغمػة (السقارنػة) .وقػج

في مؾعج الحراد ،إذ سجمت أعمى ندبة عشج الكثافة

يعػػؾد سػػبب ىػػحه الديػػادة فػػي الشدػػبة السئؾيػػة لمسكافحػػة بسبيػػج

بمغت  %61.22والتي لؼ تختمف

 125×1.0نبات ى ػ

1-

1-

 Proponitالػ ػػى دوره فػ ػػي التػ ػػأثيخ فػ ػػي الفعاليػ ػػات الحيؾيػ ػػة

معشؾياً عؽ الكثافة الشباتية  222الف نبات ىػ

االميشيػػة والبخوتيشػػات وىػػحا عيػػخ واضػػحاً مػػؽ خػػالل تػػأثيخ

 ،%59.53وىحا يعدى الدبب إلى أن الكثافة الشباتية في

وتثب ػ ػػيط انب ػ ػػات ب ػ ػػحور األدغ ػ ػػال ومش ػ ػػع تخمي ػ ػػق االحس ػ ػػاض

 ،فيسا

كانت ندبة السكافحة أقل عشج الكثافة الؾاطئة بمغ

وحجة السداحة يؤدي الى زيادة اعتخاضيا لمزؾء وبالتالي

السبيج فػي ندػبة السكافحػة لالدغػال عشػج الحرػاد ،مسػا أدى

إلى التقميل مػؽ أعػجادىا وقيقػاؼ نسؾىػا الجػجول ( ،)3وبػحلػ

يدداد تغميميا لشباتات األدغال مسا أنعكذ أيجاباً في
خفض عجدىا فؾأضعاؼ نسؾىا وىحا انعكذ أيجاباً عمى

 Shrivastavوآخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخون ( )2215و Kandasamy

اما بالشدبة لمتجاخل فتغيخ الشتائج ان اعمى قيسة

( ، )2217ال ػ ػ ػػحيؽ أك ػ ػ ػػجوا عم ػ ػ ػػى أن مع ػ ػ ػػامالت السكافح ػ ػ ػػة

لمتجاخل بمغت  %74.77عشج معاممة رش السبيج

حقق ػػت ندػػػبة عالي ػػة لمسكافح ػػة قياسػ ػاً بسع ػػامالت السكافح ػػة

ندبة السكافحة ليا.

األخػ ػ ػػخى ،وىػ ػ ػػحه الشتػ ػ ػػائج تتساشػ ػ ػػى مػ ػ ػػع مػ ػ ػػا تؾصػ ػ ػػل اليػ ػ ػػو

 Proponitبشرف التخكيد السؾصى بو عشج تجاخميا مع

بسبيػ ػػجات األدغػ ػػال ادت الػ ػػى تقميػ ػػل عػ ػػجد نباتػ ػػات األدغػ ػػال

5

وبالتالي زيادة ندبة السكافحة.

1-

الكثافة الشباتية العالية  12 ×2.0نبات ى ػ  ،في حيؽ

ويالحظ مؽ نتائج الججول نفدو التأثيخ السعشؾي لمكثافة

سجمت أقل قيسة لمتجاخل عشج السعاممة السجغمة مع جسيع
الكثافات الشباتية بستؾسط بمغ .%2.22

الشباتية في الشدبة السئؾية لسكافحة االدغال رفيعة االوراؽ

جدول  .4تأثير معامالت مكافحة االدغال والكثافة الشباتية في ندبة مكافحة االدغال الرفيعة()%
الكثافة الشباتية (نبات ىػ)1-

معامالت مكافحة االدغال

متؾسط معاممة السكافحة

125×1.0

125×1.5

125×2.0

العدؽ اليجوي

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

½ تخكيد السبيج

65.98

71.29

74.77

70.68

رش بالتخكيد السؾصى بو

72.16

74.26

70.10

72.17

السجغمة

LSD 0.05

3.31

متؾسط الكثافة

61.39

59.53

LSD 0.05

العخوتيؽ .وقج يخجع الدبب الى ان السبيج تأثيخ في زيادة

تذيخ نتائج الججول ( )5ان معاممة العدؽ اليجوي

سجمت

ندبة

61.22

0.51

ندبة مكافحة االدغال عريزة االوراق ()%
مكافحة

3.08

كاممة

لالدغال

عخيزة

االوراؽ( ،)%122تمتيا معاممة السكافحة بالتخكيد السؾصى
بو مؽ السبيج  Proponitبمغت  ، % 88.23فيسا وسجمت
السعاممة السجغمة اقل ندبة مكافحة لالدغال عخيزة

االوراؽ عشج الحراد بمغت  %2.2لمسعاممة السجغمة ولكال

ندبة السكافحة قج يكؾن ناجساً عؽ التأثيخ في بحور
االدغال وايقاؼ نسؾىا مسا يشعكذ أيجاباً عمى خفض عجد
االدغال معشؾياً وندبة عالية قياساً بسعاممة السقارنة .وىحا
يتفق مع ما تؾصل اليو )2217( KandasamyوAl-
 )2218( Rawiالحيؽ أكجوا عمى أن أستخجام مبيجات
األدغال قج يؤدي الى التأثيخ في الفعاليات الحيؾية
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لالدغال  %69.74عشج الكثافة الشباتية  125×2.0نبات

في الشباتات ،مسا يؤدي الى تقميل أعجادىا ومؽ ثؼ التأثيخ

ى ػ ،1-فيسا كانت أقل ندبة لمسكافحة عشج الكثافة

عمى الشدبة السئؾية لمسكافحة ليا.

 125×1.0نبات ى ػ 1-بمغت  ،% 65.57وقج يعدى الدبب

كسا بيشت الشتائج وجؾد تأثيخ معشؾي لمكثافة الشباتية في

الشدبة السئؾية لسكافحة االدغال عخيزة االوراؽ في مؾعج

الى أن تأثيخ الكثافة العالية في رفع ندبة السكافحة ىؾ

الحراد ،اذ ارتفعت ندبة السكافحة لالدغال تجريجاً عشج

انعكذ لتأثيخىا في خفض كثافة األدغال.

زيادة الكثافات الشباتية ،اذ بمغت اعمى ندبة مكافحة

جدول  .5تأثير معامالت مكافحة االدغال والكثافة الشباتية في ندبة مكافحة االدغال عريزة االوراق ()%
الكثافة الشباتية (نبات ىػ)1-

معامالت مكافحة االدغال
5

متؾسط معاممة السكافحة
5

5

12 ×1.0

12 ×1.5

12 ×2.0

العدؽ اليجوي

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

½ تخكيد السبيج

78.69

79.25

85.26

81.06

رش بالتخكيد السؾصى بو

83.60

86.79

93.68

88.03

السجغمة

LSD 0.05
متؾسط الكثافة

3.77
65.57

3.12

66.51

LSD 0.05

اما عؽ تأثيخ التجاخل فتغيخ الشتائج ان لسعاممة التجاخل

69.74

1.46

وبشدبة عالية .وىحا عيخ واضحاً مؽ خالل تأثيخ السبيج

الثشائي بيؽ معاممة الخش بالتخكيد السؾصى بو مؽ السبيج

في تقميل كثافة االدغال ووزنيا الجاؼ مقارنة مع السعاممة

ى ػ )1-سجمت اعمى ندبة لمسكافحة بمغت  ،%93.68والتي

 proponitالعالية ،التي أدت الى ايقاؼ عسل االنديسات

 Proponitمع الكثافة الشباتية العالية ( 125×2.0نبات
تأتي بعج السكافحة الكاممة لسعامالت العدؽ اليجوي لجسيع

السجغمة .أو ربسا قج يعدى الدبب إلى فعالية مبيج

وتجىؾر إنقدام الخاليا ،مسا يشعكذ في الؾزن الجاؼ

الكثافات ( ،)%122في حيؽ سجمت أقل قيسة لمتجاخل

لمسجسؾع الخزخي لشباتات األدغال ،وبالتالي انعكذ ذلػ

عشج السعاممة السجغمة لجسيع الكثافات الشباتية بستؾسط بمغ

في زيادة ندبة التثبيط ليا مقارن ًة بسعاممة السقارنة السجغمة،
وىحا يتفق مع ما جاء بو  Abuzienaوآخخون)2213( ،

بيشت نتائج ججول ( )6ان معاممة العدؽ اليجوي سجمت

الحيؽ وججوا أن ندبة التثبيط تختفع في معامالت مكافحة

.%2.22

الشدبة السئوية لمتثبيط في الوزن الجاف لألدغال ()%

أعمى ندبة لمتثبيط ( ،)%122ثؼ تمتيا معاممة الخش
بالتخكيد السؾصى بو لمسبيج  Proponitالتي سجمت اعمى
متؾسط لشدبة التثبيط بمغت  ،%75.33في حيؽ بمغت
ندبة التثبيط لالدغال عشج الحراد  %2.2لمسعاممة

السجغمة (السقارنة) .تتساشى ىحه الشتيجة مع Al-Sultani
( )2222و )2228( Al-Abadiالحيؽ أشاروا الى ان رش

مبيجات االدغال أدى الى خفض الؾزن الجاؼ لالدغال

و  Samantوآخخون )2215( ،و)2218( Al-Rawi
األدغال.

كسا لؾحظ وجؾد تأثيخ معشؾي لمكثافة الشباتية في الشدبة

السئؾية لتثبيط الؾزن الجاؼ في االدغال ،اذ سجمت الكثافة
5

الشباتية الؾاطئة  12 ×1.0نبات ى ػ

1-

أعمى ندبة لمتثبيط

بمغت % 63.53والتي لؼ تختمف معشؾياً عؽ الكثافة
5

1-

 12 ×1.5نبات ى ػ التي حققت متؾسظاً بمغ .%62.28
مقارنة بالكثافة العالية التي حققت أقل ندبة
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لمتثبيط بمغت  ، %62.19وقج يعدى الدبب إلى أن زيادة

أما التجاخل بيؽ معامالت مكافحة األدغال والكثافات

الكثافة الشباتية لمسحرؾل في وحجة السداحة يؤدي الى

الشباتية فقج كان معشؾياً  ،إذ أعيخت الشتائج أن أعمى ندبة

األدغال وتقميل االشعة الؾاصمة الييا مسا يؤثخ في ىسمية

السؾصى بو مع الكثافة الشباتية  125×1.0نبات ى ػ ,1-إذ

التسثيل الزؾئي ونؾاتجيا والفعاليات الحيؾية وخاصة الشسؾ

سجمت ندبة قجرىا  ، %79.25في حيؽ بمغت اقل قيسة

وبالتالي يقمل مؽ كسية السادة الجافة الستخاكسة في

لمتجاخل عشج لمسعاممة السجغمة مع جسيع الكثافات الشباتية

األدغال.

بمغت .%2.22

تكؾيؽ غظاء خزخي كثيف يعسل عمى تغميل نباتات

لمتثبيط كانت عشج تجاخل معاممة رش السبيج بالتخكيد

جدول  .6تأثير معامالت مكافحة االدغال والكثافة الشباتية في الشدبة السئوية لمتثبيط في الوزن الجاف لالدغال ()%
الكثافة الشباتية (نبات ىػ)1-

معامالت مكافحة االدغال

125×1.0

125×1.5

125×2.0

العدؽ اليجوي

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

½ تخكيد السبيج

74.88

73.84

69.32

72.68

رش بالتخكيد السؾصى بو

79.25

75.29

71.44

75.33

السجغمة

LSD 0.05

2.70

متؾسط الكثافة

63.53

بيشت نتائج الججول ( )7التفؾؽ لمشباتات التي كؾفحت

بظخيقة العدؽ اليجوي بإنتاجيا اعمى متؾسط لحاصل
الحبؾب الكمي بمغ  6.68طؽ ىػ ػ

1-

 ،والتي لؼ تختمف

معشؾياً عؽ السعاممة التي رشت نباتاتيا بكامل التخكيد

السؾصى بو مؽ السبيج السدتخجم والتي اعظت  6.52طؽ
مؽ حاصل الحبؾب الكمي  ،في حيؽ انخفض

الحاصل الحبؾبي الكمي لشباتات السعاممة السجغمة

(السقارنة) ،اذ بمغ  2.49طؽ ى ػ ػ .1-وقج يعدى سبب تفؾؽ

معاممة العدؽ اليجوي وقعظائيا أعمى متؾسط لحاصل

الحبؾب يخجع الى قمة نباتات األدغال أو إنعجاميا التي
ادت الى قمة مشافدتيا لشباتات السحرؾل االقترادي عمى
الستظمبات الزخورية لمشسؾ ،الحي انعكذ في زيادة

الحاصل

ومكؾناتو.

وAgasimani

60.19

1.56

حاصل الحبوب (طن هـ)1-

ىػ ػ

1.19

62.28

LSD 0.05

1-

متؾسط معاممة السكافحة

وىحا

((2012

يتفق

مع

Hawaldar

وTagourوMassad

( .(2017اما الكثافات الشباتية فقج تفؾقت الشباتات

السدروعة بالكثافة الشباتية  152الف نبات ىػ1-معشؾياً عمى
الشباتات السدروعة بالكثافات الشباتية االخخى باعظائيا

زيادة معشؾية لحاصل الحبؾب الكمي وتدجيميا اعمى
متؾسط بمغ  6.23طؽ ىػ ػ
لمشباتات

الحبؾب

التي

1-

 ،في حيؽ انخفض حاصل
زرعت

بالكثافة

الشباتية

الؾاطئة( 125×1.0نبات ى ػ )1-والتي اعظت أقل متؾسط
لمرفة بمغ  5.14طؽ ىػ ػ ،1-ولؼ تختمف معشؾياً مع
الشباتات السدروعة بالكثافة  125×2.0نبات ى ػ5.21 1-
1-

طؽ ىػ ػ  .ويعؾد سبب ىحا التفؾؽ الى كفاءة وندبة
اعتخاض الزؾء بعسمية التسثيل الكخبؾني واستغالل العؾامل
البيئة السختمفة كالزؾء والح اخرة والساء والعشاصخ الغحائية

واالستفادة مشيا لديادة نؾعية وكسية الحاصل في وحجة

السداحة عشج الكثافة الشباتية السثمى التي تعتبخ السفتاح
الخئيذ الحي أنعكذ في زيادة الحاصل ومكؾناتو لشباتات
السحرؾل .أما تأثيخ التجاخل الثشائي لعاممي الجراسة في
حاصل الحبؾب الكمي ،فقج بيشت الشتائج تفؾؽ لمتؾليفة
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الشاتجة مؽ العدؽ اليجوي لمكثافة  152الف نبات ىػ ػ

1-

معشؾياً عمى جسيع التجاخالت االخخى بتدجيميا اعمى
متؾسط ليحه الرفة بمغت

طؽ ى ػ

1-

 ،بيشسا اعظت

التؾليفتيؽ لشباتات السعاممة السجغمة لمكثافتيؽ  122و 222

الف نبات ى ػ 1-أقل متؾسظيؽ لمرفة ومؽ دون ان يختمفا

معشؾيا فيسا بيشيسا ( 2.39و  2.32طؽ ه.)1-

جدول  .7تأثير معامالت مكافحة االدغال والكثافة الشباتية في حاصل الحبوب الكمي (طن هـ)1-
معامالت مكافحة االدغال

الكثافة الشباتية (نبات ىػ)1-

متؾسط معاممة السكافحة

125×1.0

125×1.5

125×2.0

العدؽ اليجوي

2.39

2.74

2.32

2.49

6.21

7.41

6.42

6.68

½ تخكيد السبيج

5.80

6.93

5.81

6.18

رش بالتخكيد السؾصى بو

6.16

7.05

6.28

6.50

السجغمة

LSD 0.05
متؾسط الكثافة
LSD 0.05

0.32
5.14

6.03

0.21
5.21

0.17

االستشتاج
ان ازالة االدغال بذكل كامل سؾاء بظخيقة العدؽ اليجوي

اعجاد االدغال  ،والحي يؤشخ عمى قابمية نباتات الحرة

أو استخجام مبيج  Proponitبكامل التخكيد ،قج قمل مؽ

البيزاء ،عمى مشافدة االدغال السيَّسا بعج مخحمة الشسؾ

زيادة الشسؾ والحاصل .كسا ان معاممة رش السبيج بشرف

استخجام السبيجات في عسمية مكافحة االدغال .كسا ان رش

التخكيد السؾصى بو سجمت نتائج مقاربة مؽ التي سجمتيا

السبيجػ  Proponitبشرف التخكيد السؾصى بو مع زيادة

عج مؤش اًخ ايجاباً
معاممة الخش بالتخكيد السؾصى بو ،وىحا ُي ْ
لتقميل كسية السبيجات السدتخجمة في عسميات السكافحة.

الكثافة الشباتية ادت الى زيادة مشافدة السحرؾل لالدغال

السخافقة وخفض اعجادىا بكال نؾعييا الخفيعة وعخيزة

ولؾحظ التأثيخ الؾاضح لديادة الكثافة الشباتية في تقميل

االوراؽ بذكل اكبخ مؽ تأثيخ كال العامميؽ بذكل مشفخد .

مشافدة األدغال لسحرؾل الحرة البيزاء مسا انعكذ في

الدخيع واستظالة الشبات ،وىحا مؽ شأنو ايزا ان يقمل مؽ
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