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تأثير موعذ رش مبيذ  Challengeوالتركيز في أدغال ونمو وحاصل الحمص  Cicer aretinum Chick peaفي شمال العراق
عمار سالم سالم

سالم حمادي عنتر

قسم المحاصٌل الحقلٌة  /كلٌة الزراعة والغابات  /جامعة الموصل – العراق
E-mail: sanoth1968 @yahoo.com

الخالصة
نفذت تجربة حقلٌة خالل الموسم الزراعً  7107- 7100فيً ميوقعٌن الول فيً من قية القيوت والتيً تقي
على بعد حوالً  41كم شمال مدٌنة الموصل وهً من المنا ق المضمونة اإلم ار أما الموقي الايانً فيً من قية
بعشٌقة والتً تق على بعد  77كم شمال شرق مدٌنة الموصيل وهيً مين المنيا ق شيبة مضيمونة إلم ار تضيمنت
التجربة عاملٌن االول موعد رت المبٌد ( Challengeقبل وبعد االنبات) والعاميل الايانً تراكٌيز المبٌيد (صيفر و
 411و  241و  0111سيم/ 3هكتييار) نفييذت التجربية وفييق نلييام التجيياره العاملٌي باسييتخدام تصييمٌم الق اعييات
العشيوايٌة الكاملية ( ) RCBDوبياال مكييررات وكانيت مسياحة الوحيدر التجرٌبٌيية  71م 7تيم رت المبٌيد للموعييد
االول بتارٌخ  7 /9لموق بعشٌقة و  7107 /7/ 01لموقي القيوت تيم زراعية كيال الميوقعٌن ببيذور الحمي صين
غاه وبمعدل  04كغم /دونم وسمدت جمٌ المعامالت بالسماد النتروجٌنً بكمٌة  71كغم /دونم لكل من الموقعٌن
وأجرٌت عملٌات خدمة المحصيول بحسيه الحاجية وضيمن التوصيٌات المتبعية مين قبيل وزارر الزراعية العراقٌية
وبتارٌخ  7100 5/01و  7100 /5/70تم رت المبٌد  Challengeعلى المجميو الخضيري بمرشية لررٌية سيعة
 04لتر وتحت ضغ ٌدوي مستمر عند وصول الحقل إلى نسبة أنبات  %99لكال الموقعٌن (القوت وبعشٌقة) ،ليم
ٌختل الموقعٌن فً عدد االدغال الرفٌعة االوراق واوزانريا الج افية وإرتفيا النبيات بٌنميا تفيوق موقي بعشيٌقة فيً
عيييدد االدغيييال العرٌضيييية االوراق ووزنريييا الجييييا وعيييدد القرنييييات بمقيييدار  5999و  13974و % 4994علييييى
التوالً تفيوق موق ي القييوت علييى موق ي بعشييٌقة فيً كمٌيية الحاصييل الكلييً والحاصييل البٌولييوجً بمقييدار  5991و
 % 73903علييى التييوالً تفييوق موعييد ا لييرت قبييل االنبييات فييً صييفة عييدد االدغييال العرٌضيية االوراق ووزنرييا
 39937و  % 51901عليى التيوالً وليم ٌختلي عيين موعيد اليرت االخير فييً بقٌية الصيفات ،تفيوق التركٌييز 241
سيم/ 3هكتييار فيً خفييا اعيداد االدغييال الرفٌعية وززنرييا بٌنمييا تفوقيت التراكٌييز كافية فييً عيدد االدغييال العرٌضيية
ووزنرا على ال مقارنة كما تفوقت التراكٌز كافة على المقارنة فً زٌادر كمٌة الحاصل
الكلمات المفتاحٌة :الحم  ،مبٌد التحدي ،موعد الرت
تارٌخ تسلم البح  ،7103 /5/79 :وقبول 7103 /07/31 :
المقذمة
الحم من محاصٌل العايلة البقولٌة (  )Fabaceaeاسم العلمً ( ) Cicer aretinumواسم االنكلٌيزي
( ) chickpeaوهو اال أهم البقولٌيات عالمٌيا م مين حٌي زراعتي وانتشيارد وتعيدد اسيتخدامات وٌيلتً بعيد البياقال
والبزالٌيا وٌيزر علييى ن ياق واس ي فيً جمٌ ي إنحيا العييالم وٌقيدم كمحصييول متعيدد الغييراا (Anonymous
وآخيرون  ) 7112وقيدرت المسياحة المزروعية مين هييذا المحصيول عالمٌيا م خيالل  7101ميابٌن  9،7و  07ملٌييون
هكتيار وبننتيا  01،9ملٌيون ين وبحاصييل  903كغيم /هكتيار ( ) 7107 ،FAOSTATوتتركيز زراعتي بصييورر
ريٌسٌة فً المنيا ق شيبة الجافية وأهيم البليدان المنتجية لريذا المحصيول هيً الرنيد إذ تقيدر نسيبة اإلنتيا فٌريا إليى
حوالً  % 9 4من اإلنتا العالمً وباكستان  %2 4وتركٌا  9 4وفً العيراق تنتشير زراعتي بصيورر ريٌسيٌة فيً
المحافلات الشمالٌة (نٌنوى واربٌل ودهيو والسيلٌمانٌة االنصياريٌ ) 0917 ،عيانً الحمي مين مشياكل عدٌيدر
وخاصة فً المنا ق الدٌمٌة وتعتبر الدغال واحدر من أهم المشاكل التً تؤار على المحصول وتعد عايقا م خ ٌرام
لزٌادر اإلنتيا وصيعوبة عملٌية الحصياد كميا تنيافل محصيول الحمي عليى مقوميات الحٌيار الريٌسيٌة (كالر وبية
والضييو والعناصيير الغذايٌيية الضييرورٌة والمكييان) إذ تسييبه اسييتنزا الر وبيية المحييددر وهييذد تعتبيير ميين أهييم
المشاكل والم عوقات التً تواج المحصول فً المنا ق الدٌمٌة كذل إنخفاا القٌمة الغذايٌة والنوعٌة للمحصول
كما تسبه نق فً كمٌة الحاصل والسبه ٌعود إلى كون معدل نميو الحمي ب ٌييا خاصية فيً المراحيل الوليى
من نمو النبات ،الدراسات المتوفرر لرذا المبٌد قلٌلة وٌعود السبه إلى حدااة فترت اإلنتاجٌة حٌ أنيت فيً ألمانٌيا
سنة  7111وهو ٌنتمً إلى مجامٌ االٌار انايً الفنٌل االسم الشاي لي هيو  Aclonifenواالسيم الكٌمٌيايً لي 2-
 chloro-6-nitro-3-phenoxyanilineول أسما تجارٌة منرا  pandurوفٌنوكسً ترد الدراسة إليى تحدٌيد
أفضل موعد لرت المبٌد  challengeوأفضل التراكٌز المستخدمة حسه اختال المواق

مستل من رسالة الماجستٌر للباح

الاانً
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مواد البحث وطرائقه
نفذت تجربة حقلٌة خالل الموسم الزراعً  7107- 7100فيً ميوقعٌن الول فيً من قية القيوت والتيً تقي
على بعد حوالً  41كم شمال مدٌنة الموصيل وهيً مين المنيا ق المضيمونة اإلم يار والموقي الايانً فيً من قية
بعشٌقة والتً تق على بعد  77كم شمال شرق مدٌنة الموصل وهً من المنا ق شبة مض مونة اإلم يار تضيمنت
التجربة عاملٌن االول موعد رت المبٌد ( Challengeقبيل وبعيد االنبيات والعاميل الايانً تراكٌيز المبٌيد (صيفر و
 411و  241و  0111سم / 3هكتار) ،تم إعداد الرا (حرااة وتنعٌم وتقسٌم) لكال الموقعٌن فً  71100 /7 /9و
 71100 /7 /2عليى التييوالً نفييذت التجربيية وفييق ن لييام التجياره لعاملٌ ي باسييتخدام تصييمٌم الق اعييات العشييوايٌة
الكاملية ( ) RCBDوبيياال مكييررات وكانييت مسيياحة الوحييدر التجرٌبٌيية  71م 7تييم رت المبٌييد علييى التربيية قبييل
الزراعية بتيارٌخ  71100 /7/9لموقي القيوت باسييتخدام مرشي لررٌية سيعة  04لتيير وتحيت ضيغ ٌيدوي مسييتمر
وبتارٌخ  7100 /7/01نفذت نفل العملٌات وبنفل التراكٌيز بموقي بعشيٌقة وبتيارٌخ  7100 /7/03و 7100 /7 /05
تم زراعة كال الميوقعٌن ببيذور الحمي صين غياه وبمعيدل  04كغيم /دونيم وسيمدت جمٌي المعيامالت بالسيماد
النتروجٌنً بكمٌية  71كغيم /دونيم لكيل مين الميوقعٌن وأجرٌي ت عملٌيات خدمية المحصيول بحسيه الحاجية وضيمن
التوصيييٌات المتبعييية مييين قبيييل وزارر الزراعييية العراقٌييية وبتيييارٌخ  7100 5/01و  7100 /5/70تيييم رت المبٌيييد
 Challengeعليى المجميو الخضييري فيً المييوقعٌن عليى التييوالً عنيد وصييول الحقيل إلييى نسيبة أنبييات %99
أخذت البٌانات التالٌة عن عدد االدغال الرفٌعية والعرٌضية االوراق ووزنريا الجيا (جففيت النباتيات بيالفرن عليى
درجية  21مْ لمييدر  51سيياعة) بتييارٌخ  04نٌسيان ،وفييً نراٌيية الموسييم 0حزٌيران اخييذت البٌانييات التالٌيية إرتفييا
النبات سم ،عدد االفر الريٌسٌة ،عدد االفر الاانوٌة ،عدد القرنات  /نبات عدد البذور  /قرنية ،وزن  411بيذرر
الحاصل الكلً ،الحاصل البٌولوجً
النتائج والمناقشة
تأثير موعد الرش في أعداد األدغال الرفيعة األوراق نبات  4 /1( /مٌ :)2شٌر الجدول ( ) 0عدم وجيود اختالفيات
معنوٌية بيٌن موقي القيوت وبعشيٌقة فيً عيدد الدغييال الرفٌعية الوراق ،كميا أشيار الجيدول أٌضيا إليى عيدم وجييود
فروق معنوٌة بٌن مواعٌيد اليرت فيً تلاٌرهيا عليى عيدد الدغيال الرفٌعية الوراق بٌنميا انخفضيت أعيداد الدغيال
الرفٌعة الوراق عند استخدام التركٌز 241و 0111سم / 3هكتار مقارنية عين المعاملية التيً رشيت بيالتركٌز 411
سم / 3هكتار والمقارنة بنسيبة (  59934و  )% 34997و(  42909و  )% 51993عليى التيوالً ٌشيٌر الجيدول عيدم
وجود فرق معنوي للتداخل بيٌن المواقي ومواعٌيد اليرت فيً عيدد الدغيال الرفٌعية الوراق ،بٌنميا أشيارت نتٌجية
التحلٌل التجمٌعً لموقعً التجربة وجود تلاٌر معنوي للتداخل بٌن المواق والتراكٌز إذ انخفضيت إعيداد الدغيال
الرفٌعة الوراق عند الرت بالتركٌز  241و 0111سم / 3هكتار فً الموقعٌن مقارنة م المعاملة غٌر المرشوشية
فً من قة القوت بمقدار  91954و  57972و  4791و  % 93919كذل إنخفا التركٌز  411سم / 3هكتار عين
المعاملة الغٌر مرشوشة فً القوت بمقدار  % 4194وٌرج السبه إلى كفيا ر المبٌيد بيالتركٌزٌن  241و 0111
سم / 3هكتار بالرغم من اختال المواق للتداخل بٌن مواعٌد رت المبٌد والتراكٌز تلاٌر معنوي فً عدد الدغال
الرفٌعة الوراق ،إذ انخفضت أعداد الدغال عند الرت بالتركٌز  241و 0111سم / 3هكتار بعد اإلنبات  1992و
 1913بصورر معنوٌة مقارنة بالمعامالت التيً تيم رشيرا قبيل اإلنبيات  0913و  7902وذلي لكيون المبٌيد ذو تيااٌر
اسر واكبر عند سقو مباشرر على النبات كميا إنخفضيت كافية المعيامالت المرشوشية قبيل االنبيات وبعيدد عين
معاملة المقارنة بعد االنبات بنستانا معاملة التركٌز  411سم  / 3هكتار قبل االنبات للتيداخل الاالايً بيٌن المواقي
والمواعٌد والتراكٌز تلاٌر معنوي فيً عيدد الدغيال الرفٌعية الوراق إذ انخفضيت أعيداد الدغيال فيً المعيامالت
التً تم رشرا بيالتركٌزٌن  241و 0111سيم / 3هكتيار بعيد اإلنبيات فيً موقي القيوت والتركٌيز  241سيم /3هكتيار
لم وق بعشٌقة بعد االنبات بدرجة اكبر من كافة المعامالت (  ) 1،92بٌنما لم تتيلار المعيامالت المرشوشية بيالتركٌز
 411سيم / 3هكتيار سيوا بعيد أو قبييل اإلنبيات لكيال الميوقعٌن مقارنيية مي المقارنية هيذد النتيياي تتفيق مي ميا ذكييرد
 Kayanوآخرون ) 7114 ( ،بان المبٌدات المستخدمة فً حقول ال حم قللت من أعداد االدغال الرفٌعة االوراق
مقارنة م المعاملة غٌر المرشوشة
2
تأأثير موعأد الأرش فأأي الأوال ال أاد للدغأأال الرفيعأة األوراق نبأات غأأم  4/1( /م )ٌ :شيٌر الجيدول (  )7عييدم
وجود فروق معنوٌة بيٌن ميوقعً بعشيٌقة والقيوت فيً اليوزن الجيا للدغيال الرفٌعية الوراق وقيد ٌرجي السيبه
إلى تواجد الدغال فً كال الموقعٌن بنسه متساوٌة كما ٌشٌر الجيدول عيدم وجيود فيرق معنيوي بيٌن مواعٌيد رت
المبٌد فً الوزن الجا للدغال الرفٌعة الوراق وقد ٌكون السبه أن المبٌد ذو فعالٌة عالٌة سوا تيم اليرت قبيل
او بعيد اإلنبيات بٌنميا أاير إخيتال تركٌييز المبٌيد في ً هيذد الصيفة إذ انخفييا اليوزن الجيا للدغيال الرفٌعية عنييد
اسيييتخدام التركٌييييز  241سييييم/ 3هكتييييار للمبٌييييد مقارنيييية مييي المعامليييية التييييً تييييم رشييييرا بييييالتركٌز  411و 0111
سم / 3هكتار ومعاملة المقارنة بمقيدار (  5 32و  5 32و  2 11غيم) عليى التيوالً وهيذا ٌيدل عليى التيلاٌر الفعيال
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للمبٌييد عنييد اسييتخ دام بييالتركٌز  241سييم / 3هكتييار فييً خفييا الييوزن الجييا للدغييال الرفٌعيية وقليية تييلاٌرد عنييد
التركٌزٌن  411و  0111سم / 3هكتار وقد ٌرج السيبه اليى ان التركٌيز ليم ٌصيل اليى الجرعية المناسيبة الميؤارر
بشكل فعال بٌنما التركٌز  0111سم  / 3هكتار قد أدى الى التلاٌر السلبً للمبٌد على خالٌ ا اللحا الناقلة مما سيبه
عرقلة فً عملٌة نقل المبٌد الى منا ق التلاٌر ٌشٌر الجيدول إليى عيدم وجيود فيرق معنيوي للتيداخل بيٌن المواقي
ومواعٌد رت المبٌد فً الوزن الجا للدغال الرفٌعة ،بٌنميا أشيارت نتياي التحلٌيل اإلحصيايً بيلن للتيداخل بيٌن
المواق ي وتراكٌييز المبٌييد تييلاٌر م عنييوي إذ انخفييا الييوزن الجييا للدغييال الرفٌعيية عنييد الييرت بييالتركٌز 241
سييم/ 3هكتييار لموقيي بعشيييٌقة (  4974غييم) والتركٌييز 0111سيييم/ 3هكتييار لموقيي القيييوت (  4927غييم) مقارنيية مييي
المعامالت الغٌر مرشوشة وللموقعٌن والتركٌز  411سم / 3هكتار لموق بعشٌقة وٌرج سبه ذل إلى كفا ر المبٌيد
فً خفا الوزن الجا للدغال الرفٌعة برذد التركٌز برغم من اخيتال المواقي هيذد النتياي تتفيق مي ميا ذكيرد
( plew.وآخرون سنة  ) 0995بان مبٌدات االدغال تقلل من الوزن الجا لالدغال الرفٌعة والعرٌضية االوراق
كما ٌبٌ ن الجدول بان للتداخل بٌن مواعٌد الرت وتراكٌز المبٌد تلاٌر معنيوي فيً اليوزن الجيا للدغيال الرفٌعية
الوراق إذ انخفا الوزن الجا للدغال الرفٌعة عند الرت بالتركٌزٌن  411و  0111سم/ 3هكتار قبيل اإلنبيات
وبعدد مقارنة بالمعاملية الغٌير مرشوشية بنسيبة  77939و  30919و  27911و  % 97911عليى التيوالً كميا أشيار
الجدول عدم وجود فرق معنوي بٌن المعاملة المرشوشة بالتركٌز  411سم/ 3هكتار عن معاملة المقارنة للتداخل
الاالاً بٌن مواعٌد الرت والتراكٌز والمواق تلاٌر معنوي فً الوزن الجيا للدغيال الرفٌعية إذ انخفيا اليوزن
الجا للدغال الرفٌعة الوراق فً المعيامالت التيً تيم رشيرا بيالتركٌز  411و  0111سيم/ 3هكتيار بعيد اإلنبيات
لموق ي بعشييٌقة (  597و  ) 591غييم بدرجيية اكبيير ميين كافيي المعييامالت الخييرى والمقارنيية وهييذا ٌتفييق م ي ماوجييدد
( Malikوآخرون ) 7113 ،الذي بٌن ان للمبٌدات فعالٌة جٌدر فً خفا الوزن الجا للدغال المرافقة للحم
وهذا ٌتفيق أٌضيا مي مااكيدد ( Pooniaوآخيرون ) 0993 ،اليذي بيٌن إن المبٌيدات تخفيا اليوزن الجيا للدغيال
سوا استخدمت قبل أو بعد اإلنبات
2
تأأثير موعأأد ال أرش فأأي عأدد األدغأأال العريوأأة األوراق نبأأات /م ٌ :شييٌر الجيدول (  ) 3وجييود فييرق معنييوي بييٌن
ميوقعً بعشيٌقة والقييوت فيً عيدد الد غييال العرٌضية الوراق إذ انخفضيت أعييداد الدغيال العرٌضية الوراق فييً
موق القوت بنسبة  % 5999مقارنة مي موقي بعشيٌقة وقيد ٌرجي السيبه إليى نليام اليدورر الزراعٌية فيً السينٌن
السابقة للموقعٌن أو بسبه اختال أنيوا الدغيال العرٌضية بيٌن موقي بعشيٌقة وموقي القيوت ،كميا ٌبيٌن الجيدول
وجود فرق معنوي فً عدد الدغال العرٌضة بٌن موعدي رت المبٌد إذ انخفا عدد الدغال العرٌضية الوراق
فً المعامالت التً تم رشرا بعد اإلنبات بنسبة  % 39937مقارنة بالمعامالت التً تيم رشيرا قبيل اإلنبيات وٌرجي
سبه ذل إلى كفا ر المبٌد العالٌة عند استخدام برذا الموعد كما أشار الجيدول إليى انخفياا فيً أعيداد الدغيال
العرٌضيية الوراق بييالتراكٌز الاالاييية للمبٌييد عييين معامليية المقارنييية بنسييبة  91995و  21971و  % 91995عليييى
التوالً وهذا ٌدل على كفا ر المبٌد العالٌة فً خفا الدغال العرٌضة االوراق وبيالتراكٌز الاالايةٌ ،بيٌن الجيدول
إن للتداخل بٌ ن مواعٌد رت المبٌد والمواق تلاٌر معنوي فً عدد الدغيال العرٌضية الوراق إذ انخفضيت أعيداد
الدغال فً المعاملة التً تم رشرا بعد اإلنبات لموق بعشٌقة وأٌضا التً تم رشرا قبل وبعد اإلنبات لموق القوت
مقارنية مي المعاملية التيً تييم رشيرا قبيل اإلنبيات لموق ي بعشيٌقة بمقيدار (  1 13و  1 99و  ) 0 11عليى التييوالً،
أشييارت نتيياي التحلٌييل اإلحصييايً إلييى وجييود تييلاٌر معنييوي للتييداخل بييٌن المواق ي والتراكٌييز فييً عييدد الدغييال
العرٌضة الوراق إذ انخفضت أعداد الدغال العرٌضة الوراق عند الرت بالتراكٌز الاالاة فيً الميوقعٌن مقارنية
بالمعامالت غٌر المرشوشة كما إنخفضت اعداد االدغال فً معاملة المقارنية لموقي القيوت مقارنية بموقي بعشيٌقة
بنسيبة  % 30944كمييا ٌشييٌر الجييدول أن للتيداخل بييٌن المواعٌييد وتراكٌييز المبٌييد فيرق معنييوي فييً عييدد الدغييال
العرٌضة الوراق إذ انخفضيت اعيداد الدغيال العرٌضية الوراق عنيد اليرت بيالتراكٌز الاالاية قبيل وبعيد اإلنبيات
مقارنة م المعامالت غٌر المرشوشة هيذد النتياي تتفيق مي مياذكرد  Marwatوآخيرون ) 7115 (،اليذي أكيد أن
استخدام المبٌد ستومه أدى إلى خفا كاافة االدغال إلى أقصى حد فيً الليواا التيً تيم رشيرا بالمبٌيد ،للتيداخل
الاالاييً بييٌن المواقيي والمواعٌييد والتراكٌييز تييلاٌر م عنييوي فييً عييدد الدغييال العرٌضيية الوراق إذ انخفييا عييدد
الدغال العرٌضة بشكل تام عند اليرت بيالتراكٌز الاالاية للمبٌيد لموقي بعشيٌقة بعيد اإلنبيات وللموعيدٌن فيً موقي
القوت بنفل الموعد مقارنة م المعامالت غٌر المرشوشة للموقعٌن
2
تأثير موعد الرش فأي الأوال ال أاد األدغأال العريوأة األوراق غأم  4/1(/م )ٌ :شيٌر الجيدول ( ) 5وجيود فيرق
معنوي بٌن الموقعٌن فً الوزن الجيا للدغيال العرٌضية الوراق إذ انخفيا اليوزن الجيا للدغيال العرٌضية
الوراق فً موق القوت نسبة  % 13972مقارنة م موقي بعشيٌقة وهيذا ٌرجي إليى اخيتال فيً أنيوا الدغيال
العرٌضة المتواجد ر فً موق القوت عن موق بعشٌقة كما أشار الجدول إلى وجود فرق معنوي بيٌن مواعٌيد رت
المبٌيد فيً تلاٌرهيا علييى اليوزن الجيا للدغييال العرٌضية الوراق إذ انخفيا الييوزن الجيا للدغيال العرٌضيية
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الوراق عند المعامالت التً تم رشرا بعد اإلنبيات بنسيبة  % 51901عين المعيامالت التيً تيم رشيرا قبيل اإلنبيات
وقد ٌرج سبه ذل إلى كفا ر المبٌد العالٌة عند اسيتخدام بعيد اإلنبيات وقلية تيلاٌرد عنيد اسيتخدام قبيل الزراعية
كما ٌوضح الجدول بان لتراكٌز المبٌد الاالاة تلاٌر معنوي فً الوزن الجا للدغال العرٌضة الوراق إذ تفوقيت
التراكٌز الاالاة للمبٌد فيً خفيا اليوزن الجيا للدغيال العرٌضية الوراق مقارنية مي المعاملية الغٌير مرشوشية
بنسبة(  10923و  91945و  )% 12902على التوالً بٌنما لم تختل التراكٌز الاالاة فٌما بٌنرا فيً خفيا اليوزن
الجا للدغال العرٌضة ،للتداخل بٌن الموق ومواعٌد الرت تلاٌر معنوي فً خفا االدغال العرٌضية االوراق
إذ انخفضت اعداد االدغال فً موق القوت مقارنة عن موق بعشقة وللموعيدٌن بمقيدار  03914و  4929غيم كميا
انخفضت االدغال فً المعامالت المرشوشة بعد االنبات مقارنة بالمرشوشة قبيل االنبيات فيً موقي بعشيٌقة بمقيدار
 1950غم وقد ٌعود السبه إلى أنوا الدغال النامٌة فً موق بعشٌقة تختل عن موق القوت ،كما ٌبٌن الجيدول
وجود فرق معنوي للتداخل بٌن المواق والتراكٌيز إذ انخفيا اليوزن الجيا للدغيال العرٌضية بيالتراكٌز الاالاية
للمبٌد فً موق القوت مقارنة م ماٌلترا فً موق بعشٌقة وقد ٌرج سبه ذل إلى كفا ر المبٌد فً خفا اليوزن
الجا للدغال العرٌضة بموق القوت مقارنة م بعشٌقة كما ٌبٌن الجدول بلن للتداخل بٌن مواعٌيد رت المبٌيد
والتراكٌز تلاٌر معنوي فيً خفيا اليوزن الجيا للدغيال العرٌضية إذ تفوقيت التراكٌيز الاالاية للمبٌيد فيً خفيا
الوزن الجا للدغال العرٌضة عن المعامالت التً رشيت بعيد اإلنبيات بصيورر معنوٌية مقارنية مي ماٌلتريا التيً
رشت قبل اإلنبات والمقارنة للموقعٌن والتً لم ٌسجل فٌرا أي إنبات ،للتداخل الاالاً بٌن تراكٌيز المبٌيد ومواعٌيد
الرت والمواق تلاٌر معنوي فً خفا الوزن الجا للدغال العرٌضة الوراق إذ تفوقت التراكٌز الاالاة للمبٌيد
بشيكل معنيوي ع نييد اليرت بعييد اإلنبيات لموق ي بعشيٌقة والقيوت مقارنيية بالمقارنية والمعييامالت التيً تييم رشيرا قبييل
اإلنبات لموق بعشٌقة كما انخفا الوزن الجا أٌضيا للتركٌيز  411و  0111سيم/ 3هكتيار بشيكل ملحيول لموقي
القوت قبل اإلنبات مقارنة م التركٌز  241سم / 3هكتار والمقارنة وهذا ٌدل على كفا ر المبٌيد عنيد اسيتخدام بعيد
اإلنبات للموقعٌن
تأأثير موعأد الأرش فأي ارتاأاا النبأات أمٌ :شيٌر الجيدول (  ) 4عيدم وجيود فيروق معنوٌية بيٌن المواقي فيً صيفة
ارتفا النبات (  31،45و  31،70سم ) وٌرج السبه إلى التشاب بٌن الموقعٌن من حٌ البٌية والتربة كما أشار
الجيدول عييدم وج ي ود فيرق معنييوي بييٌن مواعٌيد رت المبٌييد فييً تلاٌرهيا علييى ارتفييا النبيات بٌنمييا أشييارت نتيياي
التحلٌل اإلحصايً المتحصل علٌرا أن لتراكٌز المبٌد تلاٌر معنوي فيً ارتفيا النبيات إذ تفوقيت المعاملية التيً تيم
رشرا بالتركٌز  241و  0111سم/ 3هكتار بصورر معنوٌة فً ارتفا النبات مقارنة بالتً تيم رشيرا بيالتركٌز 411
سم/ 3هكتار والمقارنة بمقدار (  094و  )0997و (  7902 0924سم) على التوالً ،بٌنما ليم تتيلار المعاملية التيً تيم
رشييرا بييالتركٌز  411سييم/ 3هكتييار مقارنيية م ي المعامليية الغٌيير مرشوشيية ،كمييا ٌبييٌن الجييدول وجييود فييرق معنييوي
للتداخل بٌن مواعٌد رت المبٌد وال مواق إذ تساوت جمٌ المعامالت فً ارتفا النبات سو تم الرت قبيل أو بعيد
الالنبات لكال الموقعٌن كما ٌبٌن الجدول أن للتداخل بٌن المواق والتراكٌز فرق معنوي فيً صيفة ارتفيا النبيات
إذ تفوقيت المعامليية التيً تييم رشيرا بييالتركٌز  0111سيم/ 3هكتييار لموقي القييوت مقارنية بكافيية ال معيامالت الخييرى
ومعامالت المقارنة كما ٌلرر للجدول وجود اختالفات معنوٌة فً التداخل بٌن مواعٌد الرت والتراكٌيز إذ تفوقيت
المعاملية التييً تيم رشييرا بيالتركٌز  0111سييم/ 3هكتيار قبييل اإلنبيات (  37913سييم وكيذل المعامليية بييالتركٌز 241
سم/ 3هكتار بعد اإلنبات (  3794سم) بصورر متساوٌ ة فً زٌادر ارتفا النبات بٌنما لم تتلار بقٌية المعيامالت مقارنية
م المعيامالت الغٌير مرشوشية ولكيال الميوقعٌن كميا ٌبيٌن الجيدول وجيود اختالفيات معنوٌية للتيداخل الاالايً بيٌن
المواق والمواعٌد وتراكٌز المبٌد إذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا بالتركٌز  0111سم/ 3هكتار قبل اإلنبات لموق
القوت (  3591سم)على كافة المعيامالت هيذد النتياي تتفيق مي ماتوصيل إلٌي  Khanوآخيرون ) 7111 (،إذ ذكير
وان إضافة المبٌدات لمكافحة الدغال فً حقول الحم ل تلاٌر كبٌر فً زٌادر ارتفا النبات وذلي بسيبه تقلٌيل
المنافسة بٌن الدغل والمحصول
تأثير موعد الرش في عدد القرنات  /نبات ٌ :شيٌر الجيدول ( ) 9وجيود اختالفيات معنوٌية بيٌن الميوقعٌن فيً عيدد
القرنات  /نبات إذ زاد عدد القرنات /نبيات فيً موقي بعشيٌقة مقارنية مي موقي القيوت بنسيبة  % 4994كميا ٌشيٌر
الجدول عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن مواعٌد رت المبٌد فً تلاٌرها على عدد القرنات  /نبات بٌنما زادت عدد
القرنات  /نبات عند استخدام التركٌز  241سم / 3هكتار مقارنة م المعاملة التً تم رشرا بيالتركٌز  411و 0111
سم/ 3هكتار والمقارنة بنسبة (  05991و  1919و  )% 01924لكل منرا على التوالً وهذا ٌدل على التلاٌر الفعيال
للمبٌد عند استخدام بالتركٌز  241سم/ 3هكتار ٌشٌر الجدول للتداخل بٌن مواعٌد رت المبٌد والمواق اختالفات
معنوٌة فً عدد القرنات للنبات إذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا بعد اإلنبات فً موق بعشٌقة عن معيامالت موقي
القوت سوا بعد او قبل االنبات بنسيبة (  2923و  )% 1907بٌنميا ليم ٌختلي تيلاٌر المبٌيد فيً ا لمعيامالت التيً تيم
رشرا قبل اإلنبات لموق بعشٌقة م بقٌة المعامالتٌ ،شٌر الجيدول إليى وجيود فيرق معنيوي للتيداخل بيٌن المواقي
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وتراكٌز المبٌد فً عدد القرنات للنبات إذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا بالتركٌز  241سيم / 3هكتيار لموقي بعشيٌقة
(  ) 03952مقارنة م باقً المعامالت ال خرى والمقارنة بٌنما وجد ان أقل عدد للقرنات فً معاملة المقارنة لموق
القوت كما ٌبٌن الجدول إلى أن للتداخل بٌن مواعٌد رت المبٌيد والتراكٌيز فروقيات معنوٌية فيً عيدد القرنيات /
نبات إذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا بالتركٌز  241سم / 3هكتار بعد اإلنبات ( ٌ ) 07992لٌ التركٌز التركٌز 411
و  0111سم/ 3هكتار قبل اإلنبات (  0794و  ) 07901عن باقً المعامالت الخرى والمقارنة بٌنما لم ٌتلار التركٌز
 411سم/ 3هكتار سوا بعد أم قبل اإلنبات فً عدد القرنات /نباتٌ ،شٌر الجدول بان للتداخل الاالاً بيٌن مواعٌيد
رت المبٌد والتراكٌز والمواق اختال فات معنوٌة فً عدد القرنات إذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا بيالتركٌز 241
سم/ 3هكتار بعيد اإلنبيات لموقي بعشيٌقة (  ) 05979عين كافية المعيامالت الخيرى والمقارنية كميا ليوحل أٌضيا عيدم
تلاٌر المعامالت الولى لموق بعشٌقة سوا قبل اوبعد اإلنبات بٌنما تفوقيت المعاملية الاانٌية و الاالاية لموقي القيوت
عين المقارنية والمعيامالت الخيرى وهيذا ٌتفيق مي ماوجيدد  Althahabiوآخيرون ) 0995 ( ،الليذٌن أوضييحوا أن
وجود الدغال فً حقيول الحمي ٌيؤدي إليى خفيا عيدد القرنيات للنبيات بسيبه المنافسية بيٌن نباتيات المحصيول
والدغل
تأثير موعد الرش في وال  111بذرة (غم)ٌ :شٌر الجدول ( ) 2وجود اختالفات معنوٌية بيٌن الميوقعٌن فيً صيفة
وزن  011بذرر اذ تفوق موق القوت على موق بعشٌقة بنسبة  % 42944وقد ٌرجي السيبه إليى خصيوبة التربية
فً موق القوت مقارنية مي موقي بعشيٌقة كميا ٌبيٌن الجيدول وجيود فروقيات معنوٌية فيً مواعٌيد رت المبٌيد فيً
تلاٌرها فً وزن  011بيذرر إذ تفيوق موعيد اليرت قبيل االنبيات عليى بعيدد بنسيبة  % 01951بٌنميا أدى اسيتخدام
تراكٌيز المبٌييد الاالايية الييى زٌييادر وزن  011بيذرر مقارنيية بالمقارنيية بنسييبة  30919و  31973و  % 33999علييى
التوالً وٌرج السبه إلى تلاٌر المبٌد الفعال عند استخدام بالتراكٌز الاالاة فً م كافحية االدغيال وتقلٌيل التنيافل
م نباتات الحم مقارنة بالمقارنة كما ٌبٌن الجدول أٌضا وجود فروقيات معنوٌية للتيداخل بيٌن المواقي ومواعٌيد
الرت إذ تفوقت معامالت القوت قبل وبعد االنبات فً وزن  011بذرر مقارنة م معيامالت بعشيٌقة بمقيدار 1912
و  9923غم كما تفوق موعد الرت قبل االنبات لموقي بعشيٌقة عليى موعيد اليرت بعيد االنبيات بمقيدار  7923غيم،
كما ٌشٌر الجدول بان للتداخل بٌن المواق وتراكٌز المبٌد تلاٌر معنوي فً وزن  011بيذرر إذ تفوقيت المعيامالت
التً تم رشرا بالتراكٌز الاالاة فً موق القوت مقارنة بموق بعشٌقة فً وزن  011بذرر بمقيدار  1907و 00951
و  9915غم كما تفوق المعامالت التً تم رشرا بالموقعٌن على معامالت المقارنة وقد ٌرج السيبه فيً ذلي اليى
خصوبة التربة فً موق القوت والدلٌل على ذل تفوق معاملة المقارنية فيً موقي القيوت مقارنية بموقي بعشيٌقة
كما أشار الجدول إلى وجود اختالفات معنوٌة ل لتداخل بٌن تراكٌيز المبٌيد ومواعٌيد اليرت فيً وزن  011بيذرر إذ
ادت جمٌ ي المعييامالت إلييى زٌييادر وزن  011بييذرر كمييا ٌالحييل تفييوق المعامليية التييً تييم رشييرا بييالتركٌزٌن 241
و  0111سييم / 3هكتييار قبييل اإلنبييات (  73994و  73950غييم) بشييكل ملحييول مقارنيية ببيياقً المعييامالت ومعييامالت
المقارنةٌ ،شٌر الجدول أٌضيا بيان للتيداخل الاالايً بيٌن المواقي ومواعٌيد رت المبٌيد والتراكٌيز تيلاٌر معنيوي فيً
زٌادر وزن  011بذرر إذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا بالتركٌزٌن  241و  0111سم / 3هكتار قبل اإلنبيات لموقي
القييوت مقارنييية بكافييية المعيييامالت الخيييرى والمقارنييية (  79931و  79905غيييم) هيييذا ٌتفيييق مييي ماحصيييل علٌييية
 Qureshiوآخرون ) 7117 (،الذٌن اكدو إن المكافحة المبٌدات سوا تم رشرا قبيل أو بعيد اإلنبيات عليى الدغيال
الغازٌة لحقل الحم تزٌد من وزن  011بذرر لكن وجود الدغال بكاافة كبٌرر سيو ٌقليل مين وزن  011بيذرر
وذل بسبه المنافسة بٌن الحقل ونبات المحصول
تأثير موعد الرش في الن بة المئوية للبروتيلٌ :شٌر الجدول (  ) 1إلى وجود فروق معنوٌة بيٌن ميوقعً القيوت
وبعشيٌقة فيً النسيبة الميوٌيية للبيروتٌن إذ تفوقيت المعامليية فيً موقي القيوت علييى موقي بعشيٌقة بنسييبة % 52929
وٌرجي السيبه إليى النميو الجٌيد لنباتييات فيً هيذا الموقي كميا أشيار الجييدول إليى عيدم وجيود فيروق معنوٌية بييٌن
مواعٌد رت المبٌد فً تلاٌرها فً النسبة الميوٌة للبيروتٌن ،بيٌن الجيدول وجيود فروقيات معنوٌية بيٌن مواعٌيد رت
المبٌد فً تلاٌرها فً النسبة الميوٌة للبروتٌن إذ تفيوق التركٌيز  241سيم / 3هكتيار عليى المعاملية التركٌيز 0111
سييم / 3هكتييار والمعامليية الغٌيير مرشوشيية بنسييبة  02919و  % 71907علييى ا لتييوالً كمييا ٌبييٌن الجييدول وجييود
فروقات معنوٌة للتداخل بٌن المواق ومواعٌد الرت فً النسبة الميوٌية للبيروتٌن إذ تفوقيت معيامالت القيوت عليى
معامالت موق بعشٌقة بنسبة  52925و  52993وقد ٌعيود السيبه كميا ذكرنيا سيابقا إليى خصيوبة التربية فيً موقي
القوت مقارنة بموق بعشٌقة كميا ٌشيٌر الجيدول إليى وجيود اختالفيات معنوٌية للتيداخل بيٌن المواقي والتراكٌيز فيً
تلاٌرها فً النسبة الميوٌة للبروتٌن إذ تفوقت المعامالت التً تم رشرا بالتراكٌز  411و  241سم / 3هكتار لموق
القوت على باقً المعامالت والمقارنة (  77922و  ،) 75909كما أشيار الجيدول إليى وجيود فيرق معنيوي للتيداخل
بٌن مواعٌد الرت والتراكٌز فً تلاٌرها عليى النسيبة الميوٌية للبيروتٌن إذ تفيوق التركٌيز  241سيم / 3هكتيار عليى
معامالت المقارنة بنسيبة  79931و ، % 33921للتيداخل الاالايً بيٌن المواقي والتراكٌيز والمواعٌيد تيلاٌر معنيوي
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فيً النسيبة الميوٌية للبيروتٌن إذ زاد بشيكل مل حيول فيً المعيامالت التيً تيم رشيرا بيالتركٌز  241سيم /3هكتيار بعييد
اإلنبات لموق القوت (  )% 72959وهذد النتاي م ابقة لما حصل علٌة  ) 0995 ( ،Althahiعندما أوضح بلحيد
أبحاا أن الدغال تخفا من النسبة الميوٌة للبروتٌن فً حقول الحم وكذل وزن  011بذرر عند تواجدها م
لكن استخدام المبٌدات لمكافحة الدغال أدى إلى رف النسبة بدرجة عالٌة
الحم
2
تأأثير موعأأد ال أرش فأي مميأأة اللاغأأل غأأم  /م ٌ :شيٌر الجييدول ( ) 9وجييود فروقييات معنوٌية بييٌن المييوقعٌن فييً
تلاٌرها فً كمٌة الحاصل إذ تفوقت كمٌة الحاصل فً موق القيوت بمقيدار  5991غيم /م 7عمياهو علٌية فيً موقي
بعشٌقة كما ٌبٌن الجدول عدم وجود فروق معنوٌية بيٌن مواعٌيد رت المبٌيد سيوا قبيل أو بعيد اإلنبيات  003915و
 005995غم /م  7على التوالً وهذا ٌدل على فعالٌة المبٌد العالٌة لكال الموقعٌن فً هذد الصفة ،كما ٌبٌن الجدول
وجيود فروقييات معنوٌية بييٌن تراكٌيز المب ٌييد فيً تلاٌرهييا عليى كمٌيية الحاصيل إذ تفوقييت المعيامالت التييً تيم رشييرا
بالتراكٌز الاالاة بنسبة  05927و  03919و  % 01912مقارنة بالمعاملة الغٌر مرشوشة
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

) لموقعً الدراسة7 م5/0(/  تااٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً عدد ال دغال الرفٌعة الوراق:)0( الجدول
Table (1): Effect of time spraying and doses on No of narrow leaves weed /1/4m 2 of study locations .
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
7 11 a

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

7 11a-d

7 99a-c

0 33cde

7 33a-d

7 11a

3 33 a

0 11de

1 99 e

3 11ab

7 74 a

3 11ab

0 99b-e

7 33a-d

7 11a-e

0992 a

3 33a

1999a

1 99a

7 11a-e

7 157a

7 92ab

0 13bcd

0 11 d

7 92 ab

0 99 a

3 02 a

0 02 cd

0 4 cd

7 11bc

7 02 a

7 4 ab

7902 b

0 13 b

7 02 b

0 13 a

3933 a

1 13 c

1992 c

7 4 ab

7 97 a

0941 b

0974 b

7 33 a

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

) لموقعً الدراسة7 م5/0(/  تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً الوزن الجا للدغال الرفٌعة الوراق:)7( الجدول
Table (2): Effect of time spraying and doses on D.W of narrow leaves weed /1/4m 2 of study locations .
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
9 49 a

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

01 11a-d

9 43 bcd

9 71 cd

07 41 abc

00 02
a
00 02 a

02 93
a
05 91 ab

2 99bcd

5 31 d

05 29 ab

2953 bcd

07 91 abc

9 23 bcd

2 57
a

03 51 abc

5 11a

5 71 d

1 19bcd

01 39a

03 92 a

1 91 ab

4 74 b

03 93 a

9 79 a

05 11 a

4 27 b

1 44 ab

1 91 ab

01 39 a

07 31ab

1 51bcd

9 44 bcd

00 07 abc

9 79 a

04 92
a

4 13 cd

5 74d

00 57 ab

03 91 a

00 72 a

9 91 b

00972 a

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

) لموقعً الدراسة7 م5/0(/  تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً عدد الدغال العرٌضة الوراق:)3( الجدول
Table (3): Effect of time spraying and doses on No of broad leaves weed /1/4m2 of study locations.
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
0 41 a

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

7 99 ab

0 11 cde

0 99 bcd

0 11 cde

1 91 b

3 99 a

1 11 e

1 11 e

1 11 e

1 24 b

7 33 e

1 11 e

1 99de

1 41 b

7 11 bc

1 11 e

1 11 e

1 11
e
1 11 e

0 74 a

3 02 a

1 4 cd

1 13 c

1 41 cd

1 93 b

7 02 b

1d

1 33 cd

1d

0 02 a

74a

1 4 bc

0 02 b

1 41 bc

1 20 b

7 13a

1c

1c

1c

7 92 a

1 74 b

1 41 b

1974 b

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

) لموقعً الدراسة7  م5/0(/  تلاٌر موعد رت والتراكٌز فً الوزن الجا للدغال العرٌضة الوراق:)5( الجدول
Table (4): Effect of time spraying and doses on DW of broad leaves weed /1/4m2 of study locations.
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
04 91 a

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

73 93ab

1 99de

01 99 bc

2 42 b

31 79 a

1 11 f

7 03 c

9 71 def

1 11 f

0 10 c

2 73 def

00 29 a
0 92 b

500
07 39 cd

11 f

1 11 f
1 11 f

1 11 f

7 31
هــ و
1 11 f

72 01 a

5 33 cd

9 51 b

9 01 bc

9 27 bc

1d

0 04 d

1d

9 14 a

04 12 ab

5 33 de

01 93 bc

9 01 cd

5 99 b

01 24a

1e

1e

1e

09 90 a

7 02 b

4 37 b

3 19 b

1 11 f

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

 تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً ارتفا النبات (سم) لموقعً الدراسة:)4( الجدول
Table (5): Effect of time spraying and doses on plant height cm of study locations .
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
31 74 a

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

30 11b-e

30 99 a-d

71 99d-g

79 99b-g

31 13 a

30 33 a-e

79 33c-g

37 99 ab

31 11b-e

31 92 a

72 11fg

35 11 a

30 11 b-e

31 99b-f

79 24 a

72 99fg

31 99 b-f

37 33abc

71 33 efg

31 45 a

30 02 abc

31 4 abc

31 92 abc

79 13 bc

31 70 a

72 33 d

37 33 a

30 92 ab

79 4 c

31 59 a

79 11 b

37 13 a

79 13 b

31 02 b

31 79 a

79 41 b

31 11 b

37 4 a

79 02 b

79 74 b

30 57 a

30 02 a

79 92 b

500

 \ئ%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

 نبات لموقعً الدراسة/  تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً عدد القرنات:)9( الجدول
Table (6): Effect of time spraying and doses on No of nods / plant of study locations.
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
00 22 ab

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

00 19 bcd

00 19 bcd

07 99 ab

01 9cde

07 07 a

03 11 a

01 29 cde

05 79 a

01 53 de

00 74 b

1 99 f

07 33 bc

07 33 bc

00 99 bcd

00 70 b

9 33 ef

07 09 bcd

00 99 bcd

00 99 bcd

00 95 a

07 53 ab

00 37 bc

03 52 a

01 44 c

00 73 b

9 11 d

07 74 b

07 11 b

00 92 bc

00 40 a

01 72 d

07 01 abc

07 4 ab

00 92 cd

00 99 a

00 02 cd

00 52 bcd

07 92 a

00 14 cd

01 27 c

00 21 b

07 23 a

00 0 bc

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

 بذرر (غم) لموقعً الدراسة011  تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً وزن:)2( الجدول
Table (7 ): Effect of time spraying and doses on wieght 100 seeds(gm) of study locations.
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
09 23 b

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

07 99 fg

02 99 c-g

01 11 c-g

01 41 cde

05 11 c

07 33 g

04 99 d-g

05 33 d-g

03 99 efg

75 11 a

01 41 cde

79 05 a

79 31 a

77 41 bc

73 91 a

71 03 cd

77 71 bc

79 11 ab

79 11 ab

04 39 b

07 4 c

09 92 b

09 02 bc

09 03 bc

75 71 a

09 71 b

74 20 a

72 94 a

75 74 a

71 22 a

04 52 d

73 50a

73 94a

71 45ab

01 11 b

09 73 cd

01 92 bcd

71 02 ab

09 13 abc

04 14 b

70 09 a

70 90 a

71 09 a

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%

227

الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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 تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً النسبة الميوٌة للبروتٌن لموقعً الدراسة:)1( الجدول
Table (8): Effect of time spraying and doses on protin % of study locations .
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

05949 b

00941 e

09914 c-e

09973 c-e

05955 de

05992 b

07937 e

09902 c-e

09934 c-e

04914 c-e

70940 a

73902 ab

09994 c-e

71993 bc

74910 ab

77901 a

71957 bc

71910 b cd

72959 a

71947 bc

05929 b

00990 d

09900 c

09979 c

05924 cd

70910 a

70911 ab

01951 bc

75909 a

77922 a

01913 a

02935 b

09941 bه

01941 ab

09927 ab

01945 a

09932 b

01919 ab

70991 a

02929 b

09914 b

02979 b

71975 a

01929 ab

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL –Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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دونم لموقعً الدراسة/ تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً الحاصل الكلً كغم:)9( الجدول
Table: (9): Effect of time spraying and doses on yield kg/donum of study locations .
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
112.72 ab

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

96.24 e

118.2 a-d

114 a-d

122.44 a-c

112.28 b

96.92 e

107.44 de

118.4 a-d

118.24 a-d

114.96 ab

108 cde

117.76 a-d

116.56 a-d

117.52 a-d

119 a

109.32 b-e

116.24 a-d

127.56 a

127 ab

111.52 b

96.6 c

112.83 ab

116.2 ab

120.36 a

117 a

96.6 b

117 a

122.08 a

120.28 a

113.84 a

102.12 d

118 ab

115.28 ab

119.96 ab

114.64 a

103.12 cd

111.84 cd

123 a

120.64 ab

102.64 b

114.92 a

119.16 a

120.36 a

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%
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الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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 دونم لموقعً الدراسة/  تلاٌر موعد رت المبٌد والتراكٌز فً الحاصل البٌولوجً كغم:)01( الجدول
Table: (10): Effect of time spraying and doses on biological yield kg/donum of study locations .
تااٌر التركٌز
Effect of
Doses

تااٌر الموق
Effect of
location

التداخل بٌن الموق
والموعد
Location *
time
322.56 c

Doses cm3 / h  هكتار/ 3التركٌز سم
Control

1000

750

265.32 g

405.44 b-e

311.04 efg

308.4 efg

382.28 b

297.32 ef

449.6 bc

390.8 c-f

391.32 c-f

467.75 a

350.68 c-g

572.67 a

496 ab

446 bc

389.84 b

320.52 d-g

399.08 cde

419.48 bcd

420.4 bcd

352.4 b

281.32 c

427.25 a

350.92 b

349.88 b

458.44 a

335.6 bc

485.88 a

459.08 a

433.2 a

394.76 a

308 c

489.09 a

404.88 b

377.2 b

386.08 a

308.92 c

424.32 b

405.12 b

405.88 b

308.12 c

456.72 a

405 a

391.25 b

500

%4 عن بعضرا عند مستوى احتمال
Treatment shearing the same letter did not differ sifnificantly at 5%

230

الموعد
Spring time
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
قبل اإلنبات
Befor emergence
بعد اإلنبات
After emergence

الموق
Locations
بعشٌقة
Baasheka
القوت
AL -Kosh
التداخل بٌن الموق
والتركٌز
Location * doses
التداخل بٌن الموعد
والتركٌز
Time * doses

تااٌر التركٌز
effect of doses

نفس الختل

المعامالت التً أخذت الحر
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كما ٌشٌر الجدول بان للتداخل بٌن الموق وموعد الرت تلاٌر معنوي فً صيفة كمٌية الحاصيل إذ تفوقيت المعاملية
بعيد االنبييات فييً موق ي القيوت علييى معامليية بعشييٌقة بمقيدار  4994غييم /م 7وهييذا ٌييدل عليى خصييوبة التربيية وقليية
الدغال فً موق القوت التً أارت بشكل إٌجابً فً كمٌة الحاصيل ،كميا ٌلرير الجيدول وجيود فروقيات معنوٌية
فً التداخل بٌن المواق وتراكٌز المبٌد فً تلاٌرها على الحاصيل ،إذ تفوقيت المعيامالت التيً تيم رشيرا بيالتراكٌز
الاالاة فً موق القوت والتركٌز  411سم / 3هكتار فً موق بعشيٌقة عليى المقيارنتٌن بمفيدار  73929و 73991
و  74951و  7195غم  /م  7أشار الجدول أٌضا بان للتداخل بٌن مواعٌد رت المبٌد والتراكٌز تيلاٌر معنيوي فيً
كمٌة الحاصل اذ تفوقت كافة المعامالت المرشوشة قبل وبعد االنبات على معاملة المقارنة ،كما ٌبٌن الجيدول بيلن
للتداخل الاالاً بٌن مواعٌد الرت والتراكٌز والمواقي تيلاٌر معنيوي فيً زٌيادر كمٌية الحاصيل إذ تفوقيت المعاملية
التً تم رشرا بعد اإلنبات بالتركٌز  241سم / 3هكتار لموق القوت مقارنية مي كافية المعيامالت الخيرى وخاصية
معامالت المقارنة هذد النتاي تتفيق مي ماحصيل علٌية  Aliوآخيرون ) 7113 ( ،اليذٌن اكيدو أن أعليى حاصيل تيم
الحصول علٌة كان فً اللواا التً تم رشرا بالمبٌدات مقارنة م اللواا الغٌر معاملة والمدغلة
تأثير موعد الرش في اللاغل البيولو ي غم  /م ٌ : 2شٌر الجدول (  ) 01وجود فروقات معنوٌة بٌن الموقعٌن فً
تلاٌرهيا فييً كمٌيية الحاصييل البٌوليوجً إذ تفييوق موق ي القييوت بنسييبة  % 73903مقارنية بموق ي بعشييٌقة كمييا ٌبييٌن
الجدول عدم وجود فروق معنوٌة بٌن مواعٌد رت المبٌد ،وهذا ٌدل على فعالٌة المبٌيد العالٌية لكيال الموعيدٌن فيً
هذد الصفة ،كما ٌبٌن الجدول وجود فروقات معنوٌة بٌن تراكٌز المبٌد فً تلاٌرها عليى كمٌية الحاصيل البٌوليوجً
إذ تفوقت المعاملة التيً تيم رشيرا بيالتركٌز  0111سيم/ 3هكتيار عليى معاملية المقارنية والمعيامالت التيً تيم رشيرا
بييالتركٌز  411و  241سييم /3هكتييار بنسييبة  37945و  05933و  % 00937علييى التييوالً كمييا تفوقييت معييامالت
التركٌزٌن  411و  241سم / 3هكتار على معاملة المقارنة بنسبة  70974و  % 73997كما ٌشيٌر الجيدول بيان
للتداخل بٌن الموق وموعد الرت تلاٌر معنوي فً صفة كمٌية الحاصيل البٌوليوجً إذ تفوقيت المعاملية المرشوشية
قبل االنبات فً موق القوت على المعامالت كافة بنسبة  30915و  01972و  % 09999على التوالً ،كما ٌلرر
الجدول وجود فروقات معنوٌة فيً التيداخل بيٌن المواقي وتراكٌيز المبٌيد فيً تلاٌرهيا عليى الحاصيل البٌوليوجً إذ
تفوقت المعامالت التً تم رشرا بالتراكٌز الاالاة لموق القوت والتركٌز  0111سم / 3هكتار على معاملة المقارنة
لكييييييال الميييييييوقعٌن بمقييييييدار  054993و  040911و  022929و  715 49غيييييييم و  90994و  9299و 073951
و  041971غم  /م 7أشار الجدول أٌضيا بيان للتيداخل بيٌن مواعٌيد رت المبٌيد والتراكٌيز تيلاٌر معنيوي فيً كمٌية
الحاصل البٌولوجً اذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا التركٌز  0111سم/ 3هكتار قبل اإلنبات على المعامالت كافة
كما تفوقت كافة المعامالت ال مرشوشة بالتراكٌز الاالاة سوا قبل او بعد االنبات على معاملتً المقارنة ،كما ٌبيٌن
الجييدول بييلن للتييداخل الاالاييً بييٌن مواعٌييد الييرت والتراكٌييز والمواق ي تييلاٌر معنييوي فييً زٌييادر كمٌيية الحاصييل
البٌولوجً إذ تفوقت المعاملة التً تم رشرا بعد اإلنبات بالتركٌز  0111سم/3هكتار لموق القوت (  427992غم /
م ) 7مقارنة م كافة المعامالت الخيرى ومعيامالت المقارنية هيذد النتياي تتفيق مي ماحصيل علٌية  Aliوآخيرون،
(  ) 7113الذٌن اكدو أن أعلى حاصل بٌولوجً تم الحصول علٌة كان فً اللواا التً تم رشرا بالمبٌيدات مقارنية
م اللواا الغٌر معاملة والمدغلة
EFFECT OF SPRAYING OF NEW HERBICIDE CHALLENGE IN
DIFFERENT CONCENTRRATION ON GROWTH AND YIELD OF Cicer
arietinuml AND ACCOMPANYING WEEDS IN NORTH OF IRAQ
Salim. H. Antar
Ammar. S. Salim
Field Crops Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: sanoth1968 @yahoo.com
ABSTRACT
The experiment was carried out in an agricultural seasons (2011-2012) at two
locations: Baasheka 25 km sowthren east mosul and Alkosh 30 km northern east
)mosul . The study was included two factors spraying time (pre and post emergence
and concentration of challenge herbicide (zero, 500, 750 and 1000 ml/h -1). The data
were analysed according th the RCBD using Duncan test to compare between the
treatments. Chickpea were planting at tow locations(Kab variety) at level of 15 kg
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/donum, with spraying challenge herbicide post emergence at 18 and 21 /4/2011 There
was no significant different the tow locations for No. of narrow leaves, DW of narrow
leaves and height of plants,At Basheka location. The No of broad leaves, DW of broad
leaves No of nodes had a significant high values reach upto 49.6, 83.25 and 5.95 % as
compared with Alkosh location. Wheares the weight of total yield and biological yield
were significant higher at Alkosh location 4.68, 23.13 % respectively. The spring pre
emergence superior in No. and DW of broad leaves 39.32 and 48.18 % for both
parameters respectively. There were no significant effect for time of spraying for all
other characters. The dose 750 ml/h-1 superior in decreasing of No and DW of narrow
leaves, while all other doses were suprire in No and DW of broad leaves compared
with the control. All doses a gave a significant increase in yield grain compared with
control treatment.
Keywords: Ckeakpea, Challenge herbicide, Time of spring.
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