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المستخمص

 الختبار تأثير كميات,جامعة بغداد-كمية الزراعة- في حقول قسم المحاصيل الحقمية2011 و2010 طبقت تجربة حقمية خالل عامي
بمفردىا أو بالتكامل مع نصف الكمية الموصى بيا من مبيد

2-

م.) غم760 و530 و350( مختمفة من مخمفات الذرة البيضاء صنف رابح

 كما تضمنت الدراسة معاممة مقارنة تترك األدغال فييا بدون مكافحة.) في مكافحة األدغال وحاصل الحنطة1-ىـ. غم150( الشيفالير
 أظيرت. استعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاممة بثالث مكررات.(مدغمة) ومن بدون مخمفات ومعاممة مبيد بكامل التوصية لممقارنة

 إال أن استعمال,النتائج أن جميع معامالت التجربة خفضت كثافة األدغال ووزنيا الجاف معنويا خالل الموسمين قياسا بمعاممة المقارنة
نصف كمية مبيد الشيفالير مع مخمفات الذرة البيضاء حققت نسبة انخفاض في كثافة األدغال ووزنيا الجاف قياسا باستعمال المخمفات أو

 كما انعكس ذلك في تحقيق أعمى حاصل عند. ولم تختمف معنويا عن استعمال كامل التوصية من المبيد بمفرده,نصف كمية المبيد بمفردىا

 أما,مخمفات مع نصف كمية المبيد والذي لم يختمف حاصميا معنويا عن استعمال المبيد بكامل التوصية بمفرده
2-

2-

م. غم350 استعمال

.م ) فقد حققت حاصل اقل بسبب تثبيط النمو في المراحل المبكرة من نمو المحصول. غم530 و760( التراكيز العالية من المخمفات
 ومن ذلك يمكن أن نستنتج أن استعمال,الزيادة في الحاصل ربما كانت متأتية من زيادة عدد السنابل بالدرجة األساس خالل الموسمين

مخمفات الذرة البيضاء بكميات محدودة مع معدالت منخفضة من مبيدات األدغال يمكن ان يوفر بديال مناسبا عن استعمال تراكيز عالية من

.تمك المبيدات كاستراتيجية صديقة لمبيئة في ادارة االدغال

. الحاصل ومكوناتو, إدارة األدغال, الحنطة:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
A two-year field trial was conducted during 2010-2011 in the experimental field of Field Crop
Department, College of Agriculture, University of Baghdad to test the effect of different rates of (350,
530 and 760) gm.m-2 of sorghum residues Rabh cv. alone or in combination with 50% (150 gm.ha-1) of
recommended rate of Chevalier herbicide with weedy and without sorghum residue check. The
experiment was laid out in RCBD with three replications. Result showed, all treatments significantly
reduced weed population and dry weight of weeds in comparison to control treatment during both
years of the study. However, plots treated with 50% of recommended rate of herbicide and amended
with sorghum residues recorded least weed density and dry biomass and this suppression was much
greater than the residue treatments and reduced herbicide when used alone. Application of Chevalier
herbicide at 50% rate in plots amended with sorghum residue at rates 350 gm.m-2 resulted in similar
yield as with the label herbicide rate treatment. While the higher sorghum residues inhibited yield.
The increase in yield apparently due to increase in number of spikes per unit area. Integration of
sorghum residues at 350 gm.m-2 with a lower herbicide rate can furnish adequate weed suppression
without compromising yield, which could be used as a feasible and environmentally sound weed
management approach in wheat fields.
Key words: Wheat, weed management, yield and their components.
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االىتماـ في السنكات األخيرة إلى إمكانية استعماؿ ظاىرة

المقدمة

االليمكباثي مع جرع منخفضة مف مبيدات األدغاؿ المكصى

يمثؿ كجكد األدغاؿ في حقكؿ المحاصيؿ الحقمية احد

بيافي السيطرة عمى األدغاؿ كتحسيف إنتاج المحاصيؿ في

أىماألسباب كراء انخفاض اإلنتاجية كتردم نكعية المنتج

الزراعي محميا كعالميا ،كقد تتراكح نسبة الخسائر المتسببة

محاكلة لتقميؿ استعماؿ المبيدات كزيادة مقدار التأثير

عناألدغاؿ بحدكد  54إلى  %09حسب نكع المحصكؿ كنكع

االليمكباثي في نمك األدغاؿ ،فقد كجد أف استعماؿ
المستخمصات المائية لمذرة البيضاء مع معدالت منخفضة مف

األدغاؿ كالظركؼ البيئية ( .)11تتضمف الخسائر الناتجة مف

المبيدات معا بشكؿ خميط اك بالتعاقب قد اختزلت بشكؿ كبير

كجكد األدغاؿ االنخفاض في نمك كحاصؿ المحصكؿ نتيجةن

كثافة األدغاؿ ككزنيا الجاؼ كبنسبة اكبر مف استعماؿ

لعاممي المنافسة كاالليمكباثيا كناتجة مف زيادة تكاليؼ عممية

المبيدات أك المخمفات بمفردىا ،كانعكس ذلؾ بشكؿ كاضح

المكافحة المختمفة كعمميات تنقية المنتج مف بقايا األدغاؿ.

عمى زيادة الحاصؿ في العديد مف المحاصيؿ المختبرة

تعد المكافحة الكيميائية لألدغاؿ بكاسطة المبيدات احد أىـ

كالحنطة كالذرة الصفراء كالقطف كالماش ( 11 15 19ك16

التطبيقات الزراعية الميمة لتقميؿ تأثيرىا كزيادة الحاصؿ ،إال

ك .)96مع ذلؾ ،إال أف استعماؿ المستخمصات المائية قد ال

أف االستخداـ المفرط كغير العممي ليذه المركبات الكيميائية
أصبح مصدر قمؽ لمفرد كالمجتمع لما تسببو مف أثار جانبية

يخمك مف بعض الصعكبات ،مثؿ طرائؽ تحضير المستخمص

عمى البيئة كاألحياء بشكؿ عاـ ،فضال عف تطكر مقاكمة

كعمميات التخمر التي تحدث عند ارتفاع درجات الح اررة

كالحاجة لكميات كبيرة مف المستخمصات في كحدة المساحة

األدغاؿ المختمفة لتمؾ المبيدات ( .)13إف استخداـ تقانات

( ،)11لذا جرل البحث في استعماؿ ظاىرة االليمكباثي مع

زراعية مختمفة إلدارة األدغاؿ في حقكؿ المحاصيؿ ،كالدكرات

الزراعية كالكثافات النباتية كالحراثة كالتسميد كاستعماؿ

المبيدات بطريقة اقؿ كمفة كجيد مف خالؿ حراثة مخمفات

األغطية  mulchingكالمستخمصات النباتية كالمحاصيؿ

المحصكؿ مباشرة مع تربة الحقؿ كالسماح ليا بالتحمؿ كترشح

المركبات االليمكباثية داخؿ الحقؿ مع المبيدات ،كقد كانت

المنافسة ،كفرت بديال جزئيا أك كميا عف استخداـ المبيدات

النتائج في ىذا الجانب باىرة ،اذ لكحظ اختزاؿ كبير في بزكغ

الكيميائية ( ،)22كما أف ىذه التطبيقات تمثؿ كسائؿ أكثر

األدغاؿ كنمكىا مع زيادة حاصؿ نباتات الشعير كالباقالء عند

أمنان مف استخداـ المبيدات بما يتناسب مع متطمبات الزراعة

استعماؿ مخمفات زىرة الشمس مع جرع اقؿ مف المبيدات

المستدامة  Sustainable Agricultureكالتي تتميز

المكصى بيا ( 10ك .)0فضال عف أف إضافة المخمفات

بالمحافظة عمى كسائؿ اإلنتاج كبأقؿ ضرر عمى البيئة .إف

النباتية لمتربة يسيـ في تحسيف خكاصيا الفيزيائية كالكيميائية

مف بيف االستراتيجات اآلمنة المقترحة في السيطرة عمى

كالبيكلكجية نتيجة لزيادة المادة العضكية ( 6ك ،)11كالختبار

تأثيرات األدغاؿ ىك استعماؿ ظاىرة االليمكباثي لبعض

فعالية مخمفات الذرة البيضاء كتحديد الكمية المناسبة منيا مع

المحاصيؿ كمحصكؿ الذرة البيضاء في تقميؿ تأثير األدغاؿ،

نصؼ الكمية المضافة مف مبيد الشيفالير في مكافحة أدغاؿ

كقد أجريت العديد مف البحكث في العالـ حكؿ إدخاؿ ظاىرة

محصكؿ الحنطة كانعكاس ذلؾ عمى الحاصؿ كمككناتو فقد

االليمكباثي في برامج مكافحة األدغاؿ كأظيرت نتائج ميمة

أجريت ىذه الدراسة ،إذ يعد مبيد الشيفالير احد أىـ المبيدات

في تقميؿ كثافة األدغاؿ كأكزانيا الجافة (،24 ،6 ،90 ،11

المستعممة في مكافحة أدغاؿ محصكؿ الحنطة كالمكصى بيا

 )17مما انعكس بشكؿ ايجابي في زيادة حاصؿ المحاصيؿ

مف قبؿ ك ازرة الزراعة العراقية ،كىك مف المبيدات الكيميائية

( .)6مع ذلؾ يكجد ىناؾ شبو اجماع عمى أف استعماؿ

التابعة الى مجمكعة السمفكنيؿ-يكريا ،يحتكم عمى مادة

ظاىرة االليمكباثي في مكافحة األدغاؿ اليمكف أف تصؿ إلى

 Iodosulfuron-methylكالمتخصصة في مكافحة االدغاؿ

الكفاءة العالية لممبيدات الكيميائية المصنعة في عممية

عريضة

المكافحة كاالنتخابية ضد نباتات األدغاؿ ( ،)9 ،11لذا

األكراؽ

كالمادة

Mesosulforon-methyl

يتطمب األمر عمؿ إضافي لزيادة كفاءة ىذه الظاىرة في

المتخصصة في مكافحة االدغاؿ رفيعة األكراؽ ،إذ يمتص

مكافحة األدغاؿ كتحسيف إنتاجية المحصكؿ .مف ىنا تكجو

المبيد بصكرة أساسية عف طريؽ األكراؽ ككذلؾ عف طريؽ
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الجذكر كينتشر جيازيا في النبات فيعمؿ عمى تثبيط أنزيـ

 .2تييئة الحقل لزراعة المحصول الالحق

االستكىيدرككسي سنتيز( ،)AHLSكمف ثـ يمنع عممية البناء

بعد إكماؿ عممية الحصاد لمحصكؿ الذرة البيضاء ،قطع

الحيكم لألحماض االمينية كالبركتيف ،كما يترتب عميو كقؼ

حكالي  %69-49مف المجمكع الخضرم لمذرة البيضاء

نمك االدغاؿ رفيعة كعريضة األكراؽ كمف ثـ مكتيا خالؿ -5

صنؼ رابح كتركت باقي مخمفات النبات في الحقؿ .تـ

 6أسابيع بعد الرش كحسب الظركؼ الجكية (.)1

حساب كمية المخمفات المكجكدة في كؿ لكح كحسب الكثافات

المواد والطرائق

كذلؾ مف خالؿ إسقاط مربع خشبي بمساحة 1ـ 9ثـ جمعت

نفذت تجربة حقمية لعاميف متتالييف في الحقكؿ التابعة لقسـ

المخمفات المكجكدة في داخؿ المربع الخشبي لكؿ كحدة

المكسميف الزراعييف  9919–9990ك 9911–9919بيدؼ

أخذت عينة ممثمة لكؿ كثافة نباتية بكزف  1كغـ كنقمت إلى

دراسة التكامؿ بيف مخمفات الذرة البيضاء صنؼ رابح

الفرف لحساب كزنيا الجاؼ كتعديؿ كزف العينة الحقمي ،كتبيف

كمعدالت منخفضة مف مبيد الشيفالير في مكافحة أدغاؿ

أف كمية المخمفات التي أضافتيا الكثافات إلى الحقؿ كانت

تجريبية لألجزاء فكؽ سطح التربة ككزنت حقميا ،بعد ذلؾ

المحاصيؿ الحقمية في كمية الزراعة-جامعة بغداد خالؿ

محصكؿ الحنطة كأثرىا في الحاصؿ كمككناتو كقد تضمنت

 149ك 419ك 169غـ.ـ 9-كحسب الكثافات النباتية السابقة

التجربة ما يأتي:

لمحصكؿ الذرة البيضاء .تـ تنظيؼ معاممة المقارنة (غير

 .1تييئة مخمفات الذرة البيضاء

المزركعة بمحصكؿ الذرة البيضاء) مف مخمفات األدغاؿ

لغرض تييئة مخمفات الذرة البيضاء بكميات مختمفة لمتجربة

النامية في الحقؿ تجنبا لتأثيرىا في المحصكؿ الالحؽ .بعد

الالحقة ،زرعت بذكر الذرة البيضاء الصنؼ رابح في المكسـ

إكماؿ عممية القطع لجميع المعامالت ،تـ حراثة المعامالت

بكاسطة المحراث القرصي كمف ثـ خمطيا كتنعيميا بكاسطة

الزراعي الصيفي  9990عمى كفؽ تصميـ القطاعات الكاممة

آلة التنعيـ لضماف تقطيع األجزاء النباتية كخمطيا جيدا مع

المعشاة في حقكؿ كمية الزراعة في أبي غريب كبكاقع ثالثة

مكررات ،شممت التجربة أربع معامالت كزعت عشكائيا في

التربة مع المحافظة عمى بقاء المخمفات في داخؿ المكح ثـ

داخؿ كؿ مكرر كتمثؿ ثالث كثافات نباتية مف الذرة البيضاء

إعادة الكحدات التجريبية بكاسطة اآللة بنفس المساحة

( 66ك 111ك )966إلؼ نبات.ق

1-

لممعامالت السابقة.

مع معاممة مقارنة تترؾ

بدكف زراعة .بعد إكماؿ عمميات الحراثة كالتنعيـ كالتعديؿ قسـ

 .3زراعة محصول الحنطة

تربة طينية غرينية بتاريخ  9990/1/19في األلكاح عمى

معامالت إضافة أك مف دكف اضافة مبيد الشيفالير

خطكط المسافة بيف خط كآخر  14سـ كبيف جكرة كأخرل 4

( Chevalerاالسـ الكيميائي لممبيد Mesosulfuron +

ك 19ك 99سـ لتحقيؽ الكثافات النباتية المطمكبة .تمت

 Iodosulfuronمع مادة كاقية لممبيد Mefenpyr-

إضافة األسمدة الفكسفاتية عمى دفعة كاحدة كحسب التكصيات

 diethylبنسبة  ،)%14كالمبيد تابع الى مجمكعة السمفكنيؿ

قسمت األلكاح السابقة إلى قسميف لكؿ لكح رئيس تمثؿ

الحقؿ إلى ألكاح بإبعاد  6ـ ×  4ـ .تمت زراعة البذكر في

( 169كغـ.ق1-ػ) .كما أضيؼ سماد اليكريا ()N %56
بمعدؿ  199كغـ.ىػ

1-

– يكريا  Sulfonyl-ureaمف أنتاج شركة ( Bayr Crop
 )Scienceكبمعدؿ إضافة  199غـ.ىػ

بشكؿ دفعتيف األكلى بمعدؿ  119كغـ

1-

(تكصية الشركة

بعد شيريف مف الزراعة كالثانية بمعدؿ  199كغـ قبؿ مرحمة

المنتجة) ،بينما قسمت المعاممة الخالية مف المخمفات إلى

التزىير بمدة كجيزة .تمت مكافحة الحقؿ بمبيد الديازينكف

ثالثة معامالت تمثؿ معامالت المقارنة ( مبيد بكامؿ التكصية

الذرة مرتيف خالؿ المكسـ .كانت األلكاح تركل دكريا كفي

عمى المعامالت التكافقية اآلتية:

نفس الكقت كحسب الحاجة .بعد الكصكؿ إلى مرحمة النضج

 .1معاممة مدغمة (تترؾ األدغاؿ فيياا بدكف أم مكافحة كمف

تـ حصاد األلكاح يدكيا ،إذ أخذت الرؤكس كتركت متبقيات

دكف إضافة مخمفات).

كمبيد  %49مف التكصية كمعاممة مدغمة) .اشتممت التجربة

المحبب تمقيما عمى النبات لمكقاية مف اإلصابة بحفار ساؽ

 .9إضافة مخمفات الذرة البيضاء بمعدؿ  149غـ.ـ.9-

النبات في الحقؿ.
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 .1إضافة مخمفات الذرة البيضاء بمعدؿ  419غـ.ـ
 .5إضافة مخمفات الذرة البيضاء بمعدؿ  169غـ.ـ

ليمود

9-

 = Bالكثافة أك الكزف الجاؼ لألدغاؿ في المعاممة المدغمة.

9-

حسبت مككنات الحاصؿ كالحاصؿ مف مساحة ربع متر مربع

 .4إضافة  %49مف الجرعة المكصى بيا مف مبيد الشيفالير
( 149غـ.ىػ.)1-

 .6إضافة مخمفات الذرة البيضاء بمعدؿ  149غـ.ـ

مربع خشبي ناقص ضمع مف أضالعو ،إذ تـ كزف النباتات

9-

+

المحصكدة مف مساحة الربع متر مع الحبكب أكال لحساب

9-

+

كمف ثـ تحكيميا إلى طف باليكتار .كما حسبت السنابؿ في

إضافة  %49مف الجرعة المكصى بيا مف مبيد الشيفالير.

 .1إضافة مخمفات الذرة البيضاء بمعدؿ  419غـ.ـ

مف منتصؼ المكح أخذت في مرحمة النضج التاـ بكاسطة

الحاصؿ البيكلكجي ثـ تـ دراسيا يدكيا كحساب كزف الحبكب

إضافة  %49مف الجرعة المكصى بيا مف مبيد الشيفالير.
 .1إضافة مخمفات الذرة البيضاء بمعدؿ  169غـ.ـ

9-

العينة المحصكدة كتـ تحكيميا إلى متر مربع ،أما عدد
+

الحبكب بالسنبمة فقد قدرت كمتكسط لعشر سنابؿ عشكائية مف

 .0إضافة  %199مف الجرعة المكصى بيا مف مبيد

معاممة لحساب ككزف  1999حبة بكاسطة جياز عد البذكر

إضافة  %49مف الجرعة المكصى بيا مف مبيد الشيفالير.

كؿ كحدة تجريبية .أخذت عينة عشكائية مف الحبكب لكؿ

الشيفالير ( 199غـ.ىػ.)1-

اآللي .تـ تحميؿ بيانات الحاصؿ إحصائيا حسب تصميـ

رش مبيد الشيفالير بعد  54يكما مف الزراعة عمى المجمكع

القطاعات الكاممة المعشاة  RCBDبينما تـ تحميؿ بيانات

الخضرم لممحصكؿ كاألدغاؿ كتحديدا عند بداية مرحمة

األدغاؿ حسب المقارنات المستقمة لنفس التصميـ بإخراج

ضغط مستمر كارتفاع  19سـ كحسب التراكيز المدركسة

التحميؿ في برنامج  Genstatكتمت مقارنة المتكسطات

معاممة المقارنة بدرجة حرية كاحدة مقابؿ بقية المعامالت .تـ

التفرعات لمحنطة ،بكاسطة مرشة ظيرية متخصصة تحت
كعمى أساس  599لتر ماء.ىػ .1-زرعت بذكر الحنطة صنؼ

الحسابية لممعامالت باستعماؿ اختبار اقؿ فرؽ معنكم

أبك غريب بتاريخ  9919/11/95ك 9911كبمعدؿ بذار 199

 L.S.Dعمى مستكل .)19( %4

كغـ.ىػ

1-

عمى شكؿ خطكط متساكية المسافة بيف خط كاخر

النتائج والمناقشة

 99سـ .أضيؼ السماد الفكسفاتي دفعة كاحدة قبؿ الزراعة إذ

تــأثير المعـــامالت المختمفــة فـــي كثافـــة األدغــال الناميـــة مـــع

 199كغـ.ىػ ،1-في حيف أضيؼ سماد اليكريا ()N %56

مف خالؿ عد كتشخيص األدغاؿ النامية في الحقػؿ اتضػح أف

استعمؿ سماد سكبر فكسفات ثالثي ( )P2O5 %56بمعدؿ

بمعدؿ  999كغـ .Nىػ

1-

محصول الحنطة وأوزانيا الجافة

بثالث دفعات متساكية األكلى عند

 %14-19م ػػف األدغ ػػاؿ النامي ػػة ف ػػي الحق ػػؿ كان ػػت م ػػف ن ػػكع

الزراعة كالثانية بعد اكتماؿ البزكغ بشير كالثالثة عند مرحمة

عريض ػػة األكراؽ خػ ػػالؿ المكسػ ػػميف كتمثمػ ػػت بأدغػ ػػاؿ السػ ػػميجة

يكما مف الزراعة كذلؾ مف خالؿ حساب كثافة األدغاؿ في

البرم  Ducus carota Lكالكمغػاف Silybumm arianum

البطاف .سجمت كثافة األدغاؿ في المعامالت بعد  09ك119

 Betla vulgarisكزنػػد العػػركس  Ammi majusكالجػػزر

مساحة متر مربع في منتصؼ المكح ،كما حسب الكزف

كالكس ػػكب األص ػػفر  Carthamus axyacanthusكأع ػػداد

الجاؼ لألدغاؿ عند كصكؿ المحصكؿ مرحمة النضج

قميمػػة مػػف الينػػدباء  Cichorium intybusكالكذينػػة Petty

الفسيكلكجي كذلؾ بقطع األدغاؿ لجميع المعامالت مف

 spurgeبينمػ ػػا كانػ ػػت نسػ ػػبة األدغػ ػػاؿ الرفيعػ ػػة ح ػ ػكالي %19

مساحة متر مربع ككضعيا في أكياس كرقية ثـ تجفيفيا

كتمثمػ ػػت بػ ػػدغؿ الشػ ػػكفاف البػ ػػرم fatua

ككزنيا .حسبت النسبة المئكية لالنخفاض في كثافة األدغاؿ

 Lolium temulentumكابػػك دمػػيـ .Phalaris minor

كالكزف الجاؼ مف خالؿ المعادلة:

إذ أف:

 Avenaكالركيطػ ػػة

تبػػيف النتػػائج (جػػدكؿ  )1تػػأثير إضػػافة مخمفػػات الػػذرة البيضػػاء
بمفردىا أك بالتكامػؿ مػع نصػؼ الكميػة المكصػى بيػا مػف مبيػد

A
 %لالنخفاض =  - 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
B

الشػ ػػيفالير فػ ػػي كثافػ ػػة األدغػ ػػاؿ ككزنيػ ػػا الجػ ػػاؼ خػ ػػالؿ عػ ػػامي

الد ارس ػ ػ ػػة  9919ك ،9911إذ يالح ػ ػ ػػظ أف إض ػ ػ ػػافة المخمف ػ ػ ػػات

 = Aالكثافة أك الكزف الجاؼ لألدغاؿ لمعامالت المكافحة.

بجميػػع معػػدالت اإلضػػافة بمفردىػػا حققػػت انخفػػاض فػػي كثافػػة
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األدغ ػػاؿ خ ػػالؿ مكس ػػمي نم ػػك المحص ػػكؿ كبنس ػػبة ل ػػـ تختم ػػؼ

المكافحػػة بتقػػدـ عمػػر المحصػػكؿ كالػػدغؿ .لقػػد أشػػارت د ارسػػات

معنكيػ ػػا اك تزيػ ػػد أحيانػ ػػا عمػ ػػى معاممػ ػػة إضػ ػػافة المبيػ ػػد بنصػ ػػؼ

عدي ػ ػػدة إل ػ ػػى دكر مخمف ػ ػػات بع ػ ػػض المحاص ػ ػػيؿ ف ػ ػػي مكافح ػ ػػة

الكميػػة بمفػػرده ،كمػػا أف إضػػافة نصػػؼ كميػػة المبيػػد مػػع جميػػع

األدغ ػػاؿ كمني ػػا ال ػػذرة البيض ػػاء ( )10 ،24 ،6 ،90 ،11كق ػػد

كميات المخمفات المضافة قد زادت مػف نسػبة المكافحػة بحيػث

عػػزت اغمػػب الد ارسػػات تمػػؾ الفعاليػػة إلػػى التػػأثيرات االليمكباثيػػة

لػػـ تختمػػؼ معنكيػػا عػػف إضػػافة مبيػػد الشػػيفالير بكامػػؿ التكصػػية

لممركبػ ػػات الفينكلي ػ ػػة المترشػ ػػحة أك المتح ػ ػػررة مػ ػػف تحمػ ػػؿ تم ػ ػػؾ

مػ ػػع

ك acid

كف ػػي كػ ػػال مكس ػػمي الز ارع ػػة  .خ ػػالؿ المكسػػػـ األكؿ ()9919
حققػ ػػت معاممػ ػػة إضػ ػػافة المخمفػ ػػات بمعػ ػػدؿ  169غػ ػػـ.ـ

9-

المخمفات مثػؿ  syringic acidك  vanillic acidك gallic
 acidك caffeic acidك p-coumaric cid

نصػػؼ التكصػػية مػػف المبيػػد أعمػػى نسػػبة مكافحػػة بعػػد  09يكمػػا

 ferulicك catechol acidك p- hydroxyl benzoic

بمغت  %1456كبدكف فرؽ معنكم عف بقيػة معػامالت التكامػؿ

 acidك protocatechuic acidكق ػ ػ ػػد ثبت ػ ػ ػػت فعاليتي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي

بيف المخمفات كنصؼ كمية المبيد ،كما لـ تختمؼ معنكيػا عػف

تثبيط إنبات كنمك العديد مف أنكاع األدغاؿ كالمحاصػيؿ ،كىػذا

معاممػ ػػة إضػ ػػافة كامػ ػػؿ التكصػ ػػية لممبيػ ػػد بمفػ ػػرده كالتػ ػػي بمغػ ػػت

قد يفسر نسبة االنخفاض في كثافة األدغاؿ ككزنيا الجاؼ في

 .%4451ظيػ ػ ػػر نفػ ػ ػػس اتجػ ػ ػػاه التػ ػ ػػأثير بعػ ػ ػػد  119يكمػ ػ ػػا مػ ػ ػػف

الد ارسػػة الحاليػػة .مػػع ذلػػؾ ،إال أف فعاليػػة المركبػػات االليمكباثيػػة

م ػػع

في مكافحة االدغاؿ قد ال تصؿ إلػى الفعاليػة العاليػة لممبيػدات

نصؼ كمية المبيػد حققػت أعمػى نسػبة مكافحػة بمغػت %6955

الكيميائيػة المصػنعة عنػد اسػتعماليا بػالتراكيز المكصػى بيػػا (8

الز ارع ػػة ،إال أف إض ػػافة المخمف ػػات بمع ػػدؿ  149غ ػػـ.ـ

9-

كبػدكف فػػرؽ معنػػكم عػف بقيػػة معػػامالت التكامػؿ كالمبيػػد بكامػػؿ

ك 0ك ،)11فقػػد تثػػبط المركبػػات االليمكباثيػػة انبػػات نمػػك بعػػض

التكصية بمفردة .أما الكزف الجاؼ فقػد كانػت نسػبة االنخفػاض

ب ػػذكر األدغػ ػػاؿ خػ ػػالؿ الم ارحػ ػػؿ االكلػ ػػى مػ ػػف نمػ ػػك المحصػ ػػكؿ

مخمفػػات مػػع نصػػؼ

كلكني ػػا ق ػػد تع ػػاكد اإلنب ػػات بع ػػد زكاؿ ت ػػأثير تم ػػؾ المركب ػػات أك

كمية المبيد كبدكف فرؽ معنكم عف معػامالت التكامػؿ االخػرل

غسػػميا مػػف التربػػة ( 9ك )27أك قػػد تنبػػت بعػػض البػػذكر كلكنيػػا

ف ػػإف ت ػػأثير المع ػػامالت ك ػػاف اكب ػػر ف ػػي خف ػػض كثاف ػػة األدغ ػػاؿ

االليمكباثيػػة فػػي اغمػػب الفعاليػػات الفسػػمجية لمػػدغؿ عنػػد دخكليػػا

كزيػػادة نسػػب المكافحػػة لجميػػع المعػػامالت ،إال أف التػػأثير كػػاف

مػع المػػاء الػػى داخػػؿ الخاليػػا كالتػػأثير فػػي نفاذيػػة الخاليػػا كبنػػاء

بػنفس االتجػػاه ألغمػػب معػػامالت مكافحػة األدغػػاؿ ،فقػػد حسػػنت

البركتينػ ػػات كعمميػ ػػة التمثيػ ػػؿ الكربػ ػػكني كالتػ ػػنفس كغيرىػ ػػا (23

البيضػػاء فػػي مكافحػػة األدغػػاؿ (أك بػػالعكس) فقػػد حققػػت أعمػػى

تسػ ػػتطيع المنافس ػ ػػة أك مقاكم ػ ػػة تػ ػػأثير المبيػ ػػدات ،كبػ ػػذلؾ ف ػ ػػأف

نسػ ػػبة مكافحػ ػػة لألدغػ ػػاؿ بمغػ ػػت  0951ك %0959فػ ػػي معاممػ ػػة

إضػػافة كميػػات منخفضػػة مػػف مبيػػدات األدغػػاؿ قػػد تكػػكف كافيػػة

مخمفات مػع  %49مبيػد بعػد  09ك119

لقتػػؿ أك تثبػػيط نمػػك تمػػؾ األدغػػاؿ ( )11كىػػذا قػػد يفسػػر حالػػة

يكمػا مػف الز ارعػػة بالتتػابع ،متفكقػػة بػذلؾ عمػػى جميػع معػػامالت

التكامػػؿ بػػيف فعػػؿ المخمفػػات كالمبيػػد فػػي زيػػادة نسػػبة المكافحػػة

ع ػػف إض ػػافة المبي ػػد بكام ػػؿ التكص ػػية بمف ػػرده بع ػػد  119يكم ػػا

الكيميائيػػة المصػػنعة ى ػػي االنتخابيػػة فػػي التػ ػأثير ف ػػي األدغ ػػاؿ

كالتػػي بمغػػت  .%1159كمػػا حققػػت نف ػػس المعاممػػة ( 149غ ػػـ

دكف األضرار بنباتات المحصكؿ ،كىػذه الميػزة قػد ال تكجػد فػي

.ـ 9مخمفات مػع  %49مبيػد) أعمػى نسػبة انخفػاض فػي الػكزف

اغمػػب التػػأثيرات االليمكباثيػػة لمخمفػػات المحاصػػيؿ كمنيػػا الػػذرة

دكر ايجػػابي إلض ػػافة مخمفػػات ال ػػذرة البيضػػاء ف ػػي رفػػع كف ػػاءة

لمخمفات الذرة البيضاء في المراحؿ األكلى لنمك الحنطة ()91

المعػػدالت المنخفضػػة مػػف مبيػػد الشػػيفالير فػػي مكافحػػة أدغػػاؿ

كم ػػا ك ػػاف لي ػػا ت ػػأثير ف ػػي األدغ ػػاؿ ،كلك ػػف الت ػػأثير ق ػػد يختم ػػؼ

محص ػػكؿ الحنطػ ػػة ،إال أف زي ػػادة كميػ ػػة المخمف ػػات أعمػ ػػى مػ ػػف

بػػاختالؼ أن ػكاع المحاصػػيؿ كمقاكمتيػػا ككػػذلؾ بػػاختالؼ كميػػة

ربمػػا تعطػػي تػػأثيرات سػػمبية فػػي انخفػػاض نسػػبة

المخمفات المضافة لمتربة ( ،)27كىذا قد يفسر االنخفاض فػي

أعالىػػا أيضػػا مػػع معاممػػة  149غػػـ.ـ

9-

تكاجو صػعكبة فػي النمػك خػالؿ المكسػـ بسػبب تػاثير المركبػات

كالمبيد بكامؿ التكصية بمفره .أما في المكسـ الثاني (،)9911

إضػ ػػافة المبيػ ػػد بنصػ ػػؼ التكصػ ػػية مػ ػػف فعاليػ ػػة مخمفػ ػػات الػ ػػذرة

إضافة  149غـ.ـ

9-

ك 25ك 12ك )19مم ػ ػػا ين ػ ػػتج عني ػ ػػا نم ػ ػػك نبات ػ ػػات ض ػ ػػعيؼ ال

فػػي المعػػامالت التػػي أضػػيفت معػػا .إف مػػف ممي ػزات المبيػػدات

إضػػافة المخمفػػات بمفردىػػا أك مػػع المبيػػد ،كلػػـ تختمػػؼ معنكيػػا

الج ػػاؼ لألدغ ػػاؿ بمغ ػػت  .%0650م ػػف ذل ػػؾ يتض ػػح أف ىن ػػاؾ

 149غػػـ.ـ

9-

البيض ػػاء ،فق ػػد أش ػػارت العدي ػػد م ػػف البح ػػكث إل ػػى كج ػػكد ت ػػأثير
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نسبة المكافحة لألدغاؿ عنػد زيػادة كميػة المخمفػات عػف 149
غػػـ.ـ

9-

تأثير المعامالت المختمفة في الحاصل ومكوناتو لمحصول

عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ معنكيتػػو ،إذ أف التراكيػػز العاليػػة

الحنطة

مف المخمفات ربما أثرت بشكؿ كبير فػي الم ارحػؿ األكلػى لمنػك

يمث ػػؿ الحاص ػػؿ المحص ػػمة النيائي ػػة لجمي ػػع العممي ػػات الحيكي ػػة

المحص ػػكؿ ممػػا قمػػؿ م ػػف المجمػػكع الخضػػرم كع ػػدد التفرع ػػات

لمنب ػػات خ ػػالؿ م ارح ػػؿ النم ػػك المختمف ػػة  ،كى ػػك ي ػػأتي م ػػف ع ػػدة

كىذا يجعػؿ النبػات اقػؿ منافسػة لألدغػاؿ فػي الم ارحػؿ المتػأخرة

مككن ػػات تمث ػػؿ بمجمكعي ػػا مص ػػدر الزي ػػادة اك االنخف ػػاض ف ػػي

ال يتج ػػاكز م ػػدة  09–19يكم ػػا ( 21ك 6ك 91ك ،)1كىػ ػػذا مػ ػػا

معنػػكم لمعػػامالت التكامػػؿ بػػيف كميػػات إضػػافة المخمفػػات مػػع

مف النمك ،كالسػيما بعػد زكاؿ تػأثير المركبػات االليمكباثيػة الػذم

إنتاجية المحصكؿ .مف خالؿ جدكؿ  9يتضح أف ىنػاؾ تػأثير

ظير مف خالؿ النتائج إذ انخفضت نسػبة المكافحػة بعػد 119

 %49مػػف تكصػػية مبيػػد الشػػيفالير فػػي حاصػػؿ الحبػػكب خػػالؿ

يكمػا مػػف الز ارعػػة فػي التراكيػػز العاليػػة لممخمفػػات ( 419ك169

المكسػػميف كمػػف دكف فػػرؽ معنػػكم عػػف إضػػافة كامػػؿ التكصػػية

غ ػػـ.ـ )9-قياس ػػا بالم ػػدة  09يكم ػػا مم ػػا يؤش ػػر عم ػػى أف ىن ػػاؾ

م ػػف المبي ػػد ،بينم ػػا ل ػػـ يك ػػف الت ػػأثير معن ػػكم إلض ػػافة المخمف ػػات

أدغػػاؿ ربمػػا بػػدأت باإلنبػػات بعػػد  09يكمػػا .بينمػػا كانػػت كميػػة
 149غػػـ.ـ

9-

بمفردىا أكاضافة نصػؼ تكصػية المبيػد بمفردىػا قياسػا بمعاممػة

مخمفػػات كافيػػة لتثبػػيط جػػزء مػػف بػػذكر كنباتػػات

المقارن ػػة (المدغم ػػة) .س ػػجمت مع ػػاممتي إض ػػافة مخمف ػػات ال ػػذرة

األدغ ػ ػػاؿ دكف اإلضػ ػ ػرار الكبي ػ ػػر بنبات ػ ػػات المحص ػ ػػكؿ بحي ػ ػػث

البيضػ ػػاء بمعػ ػػدؿ  149ك 419غػ ػػـ.ـ

9-

خػ ػػالؿ المكسػ ػػـ األكؿ

اسػ ػػتطاعت المنافسػ ػػة كبنػ ػػاء مجمػ ػػكع خضػ ػػرم كػ ػػافي لتغطيػ ػػة

( )9919زيػ ػػادة معنكيػ ػػة فػ ػػي حاصػ ػػؿ الحبػ ػػكب بحػ ػػدكد 9951

انتيػػى مفعػػكؿ المخمفػػات كالمبيػػد ،كىػػذا مػػا أشػػير إليػػو مػػف قبػػؿ

معن ػػكم ع ػػف معامم ػػة إض ػػافة مبي ػػد الش ػػيفالير بكام ػػؿ التكص ػػية

بػػادرات األدغػػاؿ الجديػػدة كمنعيػػا مػػف النمػػك فػػي الفت ػرات التػػي

ك %16.0قياس ػ ػػا بمعامم ػ ػػة المقارن ػ ػػة (المدغم ػ ػػة) كب ػ ػػدكف ف ػ ػػرؽ

 )91( Lahmoodعنػػد د ارسػػة تػػأثير نفػػس كميػػات المخمفػػات

كالتػػي حققػػت زيػػادة فػػي حاصػػؿ الحبػػكب بمغػػت  %9156قاسػػا

لمصنؼ انقاذ في نمك محصكؿ الحنطة كاألدغاؿ المرافقة.

بمعامم ػ ػػة المدغم ػ ػػة .بينم ػ ػػا ل ػ ػػـ يك ػ ػػف الت ػ ػػأثير معنكي ػ ػػا إلض ػ ػػافة
المخمفات بمفردىا كلجميع كميات اإلضافة.

جدول  .1تأثير التكامل بين إضافة مبيد الشيفالير ومخمفات الذرة البيضاء في كثافة األدغال ووزنيا الجاف لعامي الدراسة
 2010و2011
2010

2011

َسبة االَخفاض في األدغال ()%

َسبة االَخفاض في األدغال ()%

يعايالت يكافحة األدغال
انوزٌ
كثافة األدغال
انجاف
( َبات.و) 1-
نألدغال
 130يوو
 90يوو
 130يوو
 90يوو
(غى)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
*يذغهة ()Weedy check
149.4
37.8
38.8
49.6
26.2
يخهفات  350غى .و
19.0
61.6
41.5
42.0
26.4
يخهفات  530غى  /و 2
130.0
67.4
32.6
29.5
31.3
يخهفات  760غى .و
41.4
46.9
37.1
21.0
10.9
يبيذ انشيفانير (  %50يٍ انتوصية )
92.0
90.8
73.3
60.4
70.2
يخهفات  350غى .و %50 + 1-يٍ يبيذ انشيفانير
54.0
69.7
74.2
54.1
67.0
يخهفات  530غى .و %50 + 1-يبيذ انشيفانير
54.8
79.8
58.1
58.9
75.6
يخهفات  760غى .و % 50 + 1-يبيذ انشيفانير
78.2
76.5
50.7
50.7
55.7
يبيذ انشيفانير (  %100يٍ انتوصية )
26.0
13.5
14.9
18.0
22.7
أ  .ف  .و 0.05
2
*كثافة االدغال في معاممة المقارنة (المدغمة) بعد  90و 130يوم كانت  401.3و  181.3نبات.م والوزن الجاف  355.6لمموسم االول
كثافة األدغال
( َبات.و) 1-

انوزٌ
انجاف
نألدغال (غى)
0.0
41.2
52.7
47.7
26.5
96.9
75.7
80.5
88.9
19.3
.2010

*كثافة االدغال في معاممة المقارنة (المدغمة) بعد  90و 130يوم كانت  830.7و 303.0نبات.م 2والوزن الجاف  226.4لمموسم الثاني.2011
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جدول  .2تأثير التكامل بين إضافة مبيد الشيفالير ومخمفات الذرة البيضاء في الحاصل ومكوناتو لمحنطة لعامي الدراسة 2010
و2011
يكوَات انحاصم
انحاصم
عذد
(طٍ.هـ )1-
انسُابم (
و)
انًوسى 2010

يعايالت يكافحة األدغال

يذغهة ( ) Weedy check
يخهفات  350غى .و

1-

يخهفات  530غى .و

1-

يخهفات  760غى .و

1-

دنيم انحصاد
()%

عذد انحبوب
بانسُبهة

وزٌ 1000
حبة (غى )

انحاصم انبيونوجي
( طٍ.هـ) 1-

3.84

270.0

56.2

30.6

10.7

35.7

4.18

300.0

62.0

29.7

11.6

36.1

3.95

54.0

297.8

9.7

29.1

41.0

3.98

266.7

50.4

31.1

10.1

39.5

يبيذ انشيفانير (  %50يٍ انتوصية )

4.27

303.3

56.1

30.0

11.1

38.6

يخهفات  350غى .و %50 + 1-يٍ يبيذ انشيفانير

4.85

331.1

55.2

31.9

11.6

42.2

يخهفات  530غى .و %50 + 1-يبيذ انشيفانير

4.57

327.8

51.0

31.7

10.6

43.2

يخهفات  760غى .و % 50 + 1-يبيذ انشيفانير

4.36

312.2

54.4

32.2

10.7

40.9

يبيذ انشيفانير (  %100يٍ انتوصية )

4.90

346.7

61.4

29.1

11.4

42.7

أ  .ف  .و 0.05

0.56

44.5

ns

2.5

1.4

4.6

يذغهة ( ) Weedy check

انًوسى 2011
يخهفات  350غى .و

1-

2يخهفات  530غى .و
يخهفات  760غى .و

1-

4.70

368.9

52.4

33.0

14.2

33.1

5.05

358.9

48.2

34.8

13.5

37.5

5.31

1-

53.9

333.3

13.1

34.7

37.1

5.26

367.8

53.4

34.0

13.5

38.3

يبيذ انشيفانير (  %50يٍ انتوصية )

4.88

356.7

51.5

32.2

14.1

34.6

يخهفات  350غى .و %50 + 1-يٍ يبيذ انشيفانير

6.24

390.0

48.7

34.0

15.3

40.8

يخهفات  530غى .و %50 + 1-يبيذ انشيفانير

5.43

388.9

50.1

33.8

14.3

40.7

يخهفات  760غى .و % 50 + 1-يبيذ انشيفانير
يبيذ انشيفانير (  %100يٍ انتوصية )

6.01
5.90

408.9
408.9

53.4
49.8

34.8
33.4

15.8
16.7

37.7
35.3

أ  .ف  .و 0.05

0.95

33.7

ns

1.2

2.2

2.7

أما في المكسـ الثاني ( )9911فقد أظيرت معامالت التكامؿ

التكامؿ بيف إضافة المخمفات كنصؼ كمية المبيد قياسا

بيف المخمفات كنصؼ كمية المبيد نفس اتجاه التأثير خالؿ

باإلضافة المفردة ليا كفي كال مكسمي الدراسة ،فقد حققت

المكسـ األكؿ ،فقد حققت معاممتي إضافة المخمفات بمعدؿ

معاممتي إضافة  149غـ.ـ

مخمفات  %49 +مبيد كمعاممة

 %9556قياسا بمعاممة المقارنة ،كمف دكف فرؽ معنكم عف

بمغ  11151ك 15651سنبمة.ـ

 149غـ.ـ

9-

أعمى زيادة معنكية في حاصؿ الحبكب كبنسبة

بقية معامالت التكامؿ ( 419ك 169غـ.ـ

9-

9-

كامؿ التكصية مف المبيد أعمى عدد لمسنابؿ في المكسـ األكؿ
9-

عمى التتابع قياسا بأقؿ عدد

 %49 +مبيد).

لمسنابؿ في معاممة المدغمة بمغ  919سنبمة.ـ ،9كىذا كاف

كما لـ تختمؼ معنكيا عف معاممة إضافة كامؿ التكصية مف

متكافؽ مع زيادة الحاصؿ في ىذه المعامالت .كذلؾ في

المبيد كالتي حققت زيادة بمغت  ،%9951بينما لـ يكف التأثير

المكسـ الثاني ،فقد حققت معامالت إضافة  169ك149

عند تحميؿ الزيادة في حاصؿ الحبكب إلى مككناتيا نالحظ

9

أعمى عدد سنابؿ بمغ  59150ك 10959ك 59150سنبمة.ـ

أف الزيادة في الحاصؿ في معامالت التكامؿ قد تككف متأتية

كىك أيضا كاف متكافؽ مع زيادة الحاصؿ في ىذه المعامالت.

مف زيادة عدد السنابؿ في كحدة المساحة أكثر مف بقية

لـ يكف التأثير معنكم لمعامالت مكافحة االدغاؿ المختمفة في

ك ،)5إذ يالحظ أف عدد السنابؿ قد زاد في جميع معامالت

أظيرت المعامالت تأثير معنكم في كزف البذكر ،فقد سجمت

غـ.ـ

معنكيا إلضافة المخمفات أك المبيد بنصؼ التكصية بمفردىا.

المككنات كىك المككف األكثر تأثي ار في زيادة الحاصؿ (9

9-

مخمفات  %49 +مبيد كمعاممة  %199مف المبيد

عدد الحبكب بالسنبمة الكاحدة كلكال مكسمي الدراسة .بينما
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معاممة إضافة  169غـ.ـ

9-

ليمود

مخمفات  %49 +مبيد أعمى

المحصكؿ مما سمح لممحصكؿ مف بناء مجمكع خضرم

كزف  1999حبة بمغ  1959غـ ،بينما سجمت معاممتي إضافة

كافي لمنافسة األدغاؿ كانتاج حاصؿ حبكب جيد .أما دليؿ

بمفردىا كمعاممة مبيد الشيفالير

الحصاد فاف زيادتو تعطي مؤشر عمى زيادة في تحكيؿ

المخمفات  419غـ.ـ

9-

 %199بمفردة اقؿ كزف حبكب بمغ  9051غـ.ـ ،9-بينما لـ

المتمثالت إلى الحبكب كالسنابؿ في المحصكؿ اك ربما تؤشر

تختمؼ بقية المعامالت معنكيا فيما بينيا خالؿ المكسـ األكؿ،

عمى نجاح المحصكؿ في حمؿ سنابؿ خصبة ،كمف النتائج

اقؿ كزف لمحبكب بمغ  1959غـ بينما سجمت معاممتي إضافة

بيف كميات إضافة المخمفات كنصؼ كمية المبيد قياسا

كمعاممة إضافة المخمفات مع

بمعاممة المقارنة (المدغمة) ،فخالؿ المكسـ االكؿ ،حققت

 %49مف التكصية لممبيد أعمى كزف  1999حبة بمغ 1551

مع

أما في المكسـ الثاني فقد سجمت معاممة المقارنة (المدغمة)

المخمفات بمعدؿ  419غـ.ـ

9-

يتضح أف دليؿ الحصاد قد زاد في اغمب معامالت التكامؿ

معاممة إضافة المخمفات بمعدؿ  419ك 149غـ.ـ

9-

غـ ،كعمى ما يبدك أف نسبة الزيادة في كزف البذكر قد ال

نصؼ كمية المبيد أعمى دليؿ لمحصاد بمغ  5159ك%5959

تعطي اتجاىا كاضحا لتاثير المعامالت عمى الرغـ مف

كالذم لـ يختمؼ معنكيا عف معاممة إضافة كامؿ التكصية مف

معنكيتيا ،كالسبب ربما يعكد إلى ارتباط مككنات الحاصؿ مع

المبيد كالتي سجمت دليؿ حصاد بمغ  ،%5951قياسا بأقؿ

بعضيا البعض بعالقة غالبا ما تككف عكسية ،إذ أف زيادة

دليؿ لمحصاد سجؿ مع معاممة المدغمة بمغ  ،%1451اما بقية

عدد السنابؿ في النبات مثال ينتج عنيا تكزيع المتمثالت عمى

المعامالت فمـ تختمؼ معنكيا فيما بينيا .أما في المكسـ

الثاني فقد سجمت نفس معامالت التكامؿ (إضافة المخمفات

اكبر عدد مف السنابؿ مما يقمؿ مف حصة السنبمة الكاحدة،

9-

كذلؾ فاف زيادة عدد الحبكب يقمؿ مف كمية نكاتج التمثيؿ

بمعدؿ  419ك  149غـ.ـ

الكربكني المجيزة لمحبة الكاحدة إذا لـ يترافؽ مع زيادة كبيرة

دليؿ لمحصاد بمغ  5951ك %5951بينما كاف اقؿ دليؿ حصاد

في كمية المتمثالت المجيزة .أما عندما تككف ىناؾ زيادة في

مع معاممة المدغمة كالذم بمغ  .%11.9عمكما يالحظ في

زيادة احد المككنات مع بقاء المككنات األخرل ثابتة أك

مخمفات مع نصؼ التكصية مف المبيد بحيث لـ تختمؼ

تنخفض أك تزيد بنسبة قميمة ال تتناسب مع نسبة الزيادة في

معنكيا عف إضافة كامؿ التكصية مف المبيد بمفرده كلكال

المككف األكؿ ( .)99يمثؿ الحاصؿ البيكلكجي مجمكع كزف

المكسميف كىذه الزيادة كانت مقترنة بزيادة عدد السنابؿ في

المساحة ،لذا فاف زيادة اك نقصاف الحاصؿ البيكلكجي قد

المعامالت .بينما لـ يالحظ ذلؾ التأثير عند إضافة كميات

يعطي مؤشر عف نمك المحصكؿ خالؿ المكسـ ،كمف النتائج

أعمى مف المخمفات لمتربة ( 169غـ.ـ ) ،كعمى ما يبدك أف

يتضح اف معامالت مكافحة األدغاؿ قد أثرت معنكيا في

إضافة المخمفات بمعدؿ  149غـ كانت أفضؿ أداءا مع

الكزف البيكلكجي لمحصكؿ الحنطة في كال مكسمي الدراسة،

إضافة المبيد في زيادة الحاصؿ مف إضافة الكميات العالية

تجيز نكاتج التمثيؿ الكربكني فإف زيادة الحاصؿ قد تأتي مف

مع نصؼ كمية المبيد) أعمى

المكسميف اف حاصؿ الحبكب زاد مع إضافة  149غـ.ـ

الحبكب كككزف المجمكع الخضرم لممحصكؿ في كحدة

9-

كحدة المساحة كالحاصؿ البيكلكجي كدليؿ الحصاد في ىذه
9-

9-

فقد انخفض الكزف البيكلكجي إلى اقؿ قيمة في معامالت

مف المخمفات لمتربة ( 419أك  169غـ.ـ ) ،كالسبب قد

بمفردىا في كال

يعكد الى تأثير التراكيز العالية مف المخمفات خالؿ المراحؿ

المكسميف ،بينما أدت إضافة نصؼ الكمية مف المبيد مع

األكلى لنمك المحصكؿ كالذم أشير إليو مف قبؿ آخركف (91

نفس ىذه الكميات مف المخمفات الى زيادة الكزف البيكلكجي

ك )91بينما كاف التأثير اقؿ عند إضافة تراكيز قميمة مف

التأثير السمبي لزيادة كمية المخمفات في محصكؿ الحنطة

مع المعامالت خالؿ مراحؿ النمك (الجدكؿ  )1كالتي سمحت

كالتي أشيرألييا سابقا مف قبؿ ( 91ك ،)91أما إضافة 149

لمنبات مف النمك دكف منافسة أك منافسة قميمة اسيمت في

مخمفات بمفردىا أك مع نصؼ كمية المبيد ربما كانت

النياية في زيادة الحاصؿ .تتحدد بعض مككنات الحاصؿ

كافية لتثبيط بعض نباتات األدغاؿ دكف التأثير عمى نمك

الحبكبي مف مرحمة بدء التزىير الى مرحمة النضج الفسمجي

إضافة المخمفات بمعدؿ  419ك 169غـ.ـ

9-

كلكف لـ يختمؼ معنكيا عف معاممة المقارنة كىذا قد يعكد إلى

غـ.ـ
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( )14كما أف عدد السنابؿ يتحدد بنجاح الفركع في حمؿ

مخمفات الذرة البيضاء كبكميات محددة مع نصؼ الكمية

سنابؿ خصبة ( ،)1كمف ثـ فأف تحسف أداء المحصكؿ

المكصى بيا مف مبيد الشيفالير.

كانخفاض المنافسة خالؿ ىذه المرحمة ينعكس إيجابا عمى
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