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 االمطار مضمونة شبه المناطق في الحنطة حقول في المرافقة األدغال على المبيدات بعض تأثير

Email:talal_ab2009@yahoo.com 

 
 الخالصة

 ODلدراسية تييرير مدييد  2010- 8112ة نينوى للموسم الزراعيي فظ/ محا شي ناحية القوفحقلية  ةأجريت تجرب       

Pallas  الة / دونم فعغم مادة  11.25بتركيز  زاليفمديد الشي (،الة / دونمفعغم مادة  44084و  4106 ،45)بثالرة تراكيز

يعية فحية اددغياا الرفي مكافي (عالية / دونيمفم ميادة غ 04) كمديد التوب + (/ دونمة عالفغم مادة  5404)ومديد الكرانستار 

التجربية باسيتخدام  نفيت  0حاصل الحنطة ىعل كوتيرير ذل عأم ربي نفص محصوا الحنطة الخشنة عوالعريضة النامية م

ي تقلييل عيدد اددغياا في  OD Pallasمدييد  فياةةك ئجهر  النتاظأ 0مكررا  ثية الكاملة وبثالئتصميم القطاعا  العشوا

ا  مكونييا  محصييوا الحنطتيية فصيي ىعليي ة وهييتا النتيجيية انعكسييت ايجابيييا  فييأوزانهييا الجا  فيي يعيية والعريضيية و فالر

بيالتركيز    OD Pallasكغم / دونم عند معاملة مديتيد الي  336.3 ىاحة ليصل  إلوبالتالي زيادة حاصل الغلة لوحدة المس

وق مدييد فيت ككيتل  0قي فكغيم / دونيم  110ي حيي  كيام مقيدار الحاصيل لمعاملية المقارنية في عالة / دونيمفغم مادة  44084

 ODاي حالة استخدام مديد  همعاملة المقارنة ولك  بمستويا  اقل مما هو علي ىعل كالتوب+ ومديد الكرانستار  راليفالشي

Pallas  التيي تيم  كتلي عمقارنية مي ٪ 4206الحاصيل بنسيدة  ضافيانخ ىي معاملة المقارنة أدى إلفعلما ام وجود اددغاا

 OD Pallas 0 ل معاملتها بمديد ا

 ربيع. الكرانستار، توبك، حنطة أم  ،OD Pallasكلمات دالة: 
   .8108/ 04/10وقبوله  11/4/8108 :تاريخ تسلم البحث

 المقدمة

ر مددن تبددالعددالم وتعفددي تي النبددا النتددا وا ةالزراعدد ثتعددد الحنطددة مددن أصددم محاوددين الحبددو  مددن حيدد       

ي التنميدددة فددد هنسدددان والددددور الددد   تلعبدددإلا ءلغددد ا سسدددتراتيجية كونتدددا تمصدددن الموددددر ا سددداالالمحاودددين ا
دوندم بننتاجيدة قددرصا  فالد 040544 حدوالي (8115)ي العراق لعدام فبلغت المساحة المزروعة  االقتوادية.

لوحدد   هحاودل  معددن ننتدا المحودون الزانالدرمم مدن أصميدة  ىوعلد (8116 ،مجتدونصكتار )ألف  8582

 اعد  أسبا  أصمتد ىيعود نل  انتا معدن  في فاضنخ نن ا .العالمي  نتااال عم ة  مقارنت كصيرا   المساحة متدنيا  

سدة صد ا المحودون في منافدعة و العريضة ا وراق والتي تساصم بدرجة كبيدر  فين بنوعيتا الرااانتشتار ا دم
 -Alو  Habib، 8110، رونآخدنسدماعين و) ٪41 - 51 ي حاودن الحبدو  يتدراوي بدينفد فضدا  وتسدب  خ

shamma 2002  وAbdul – khaliq  وImran  ،8115 ) ي العددالم فددنن مددن أصددم الطددرق المسددتخدمة

ر ائحددة ا دمددان صددي اسددتخدام المبيدددات الكيماويددة للحددد مددن انتشددار ا دمددان وتقليددن الخسددفي مكافددوالعددراق 

  PallasODالعدراق حدديصا  صدو مبيدد ىالمحوون ومدن المبيددات التدي أدخلدت نلد   تانالناجمة عنتا وزياد  ن

حددة ا دمددان في مكافدديسددتخدم ه بأندد (Anonymous، 8101)لتقريددر تشددير التعليمددات الوددادر  مددن ا  ثحيدد

مدم / لتدر  24م المداد  بيروكسدو ىة وصدو يحتدو  علدعيدالحنطدة الشدتوية والربي ي حقدونفيعة والعريضة فالر

مددوت  ىد  نلددؤقسددام الخايددا ممددا يددالنة يا مينيددة ا ساسددية الضددرور  ضوالدد   يحددون دون تكددوين ا حمددا
تدم  ثحيد رليفامبيدد الشدي العدراق حدديصا   ىمن المبيدات التي أدخلدت نلد كأوراق ك ل 4 – 1ي مرحلة فا دمان 

ي حقون الحنطة والقمح الشيلمي فعة والعريضة ا وراق فيحة ا دمان الرفلمكا 8118واعتماده عام  هتستجيل

 ،انفأدمان الشدو حةفي مكافن  يستخدم  (،8118، حبي  والجلبي)عالة / صكتار ف مم ماد  64ويستخدم بمعدن 

الكرانسددتار أيضددا مددن  (.Anonymous ،8116) والخددردن البددر م، الفجيلددة، أبددو دمددي ،الرويطددة ،الحنطددة

شدديد   الحنطدة والشدعير وصدو مدن المبيددات ي حقونفا دمان العريضة ا وراق  حةفلمكا االنتخابيةالمبيدات 

مدن ا دمدان الحوليدة العريضدة ا وراق وعداد  حة مجموعدة فلمكا جدا  ة ضفبتراكيز منخدمان الا ىالتأصير عل
 أوراق 4 - 5ن ودددددددغير  ونشدددددددطة النمدددددددو بمرحلدددددددةابدددددددات عنددددددددما تكدددددددون ا دمدددددددالنبعدددددددد ا شيدددددددر

(Anonymous،8112 .)يعدة ا وراق فحدة ا دمدان الرفتو مدن المبيددات المتخوودة لمكاف كأما مبيد التوب

/ صكتدار  5سدم 441لألدمدان ويسدتخدم بمعددن  ةمييقتدن ا نسدجة المرسدت ىيعمن علد ثنبات حيالبعد ا شوير

 Odصددو دراسددة تددأصير مبيددد  ثالبحددمددن  فنن التددد(. Stranchar ،0224) نفاحددة الشددوفمدداد  تجاريددة لمكا

pallas ىعلد ابتد ىوبدالتراكيز الموود كالتوبد علير وخلط مبيد  الكرانستار مفاالشي ة ومبيدلفبتركيزات مخت 

 معتز محمد صديق صالح الدي  عدد القادر صالح طالا عدد  طاب الحيالي

جامعة  والغابا  قسم المحاصيل الحقلية / كلية الزراعة

 الموصل

 مديرية زراعة نينوى
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 فروظدننتاجيدة حاودن الحنطدة تحدت  ىعلد كيعة ا وراق وتأصير  لدفوالردمان الحنطة العريضة الحة افمكا

 .ة نينوىفظمحا
 وطرائقه البحث مواد

شددمان مدينددة  شالتابعددة لناحيددة القددو ةيفي قريددة الشددرفددي حقددون احددد المددزارعين فددأجريددت الدراسددة 
الموسدم تدم  ي بدايدةفدبعدد سدقوط أون مطدر   8101/  8112ي الموسدم الزراعدي ف (كم 40) ةفالموون بمسا

 ضة ا رئددبواسددطة الخرماشددة مددن أجددن تتي ضالقروددي صددم قسددمت ا ر ثواسددطة المحددراب ضحراصددة ا ر
تمدت  هاند م علمدا   4وطدون الخدط  خدرآسدم بدين خدط  84 افةالمسدخطوط  ىللزراعة وبعدصا تم تقسيم الحقن نل

 خالموددقة بتداري عبيدام ر فوقد زرعت ب ور الحنطة الخشنة ودن .زراعة خمسة خطوط لكن وحد  تجريبية

يمددا يلددي معددامات المبيدددات والتراكيددز فو .كغددم / دونددم 51سددم وبمعدددن  01 – 2عمدد   ىعلدد 18/11/8112

 ي التجربة:فالمستخدمة 

 4106، 64/دونددم أ  مددا يعددادن )5سددم 084و 008، 011بصاصددة تراكيددز حيددث اسددتخدم Od pallas مبيددد .0

 (.الة / دونمفعماد   مم 44084و

   .عالة / دونمفمم ماد  00084/ دونم ما يعادن  ³سم 44 استخدم بتركيز ثحي اليرفمبيد شي .8

كرانسدتار بتركيدز  ( +عالة / دونمفمم ماد   04) /دونم ما يعادن ³سم 041استخدم بتركيز  ثحيك مبيد توب .5

   (.عالة / دونمفمم ماد   5404)دونم ما يعادن  / ³سم 50

   .بدون استخدام ا  مبيد ةمعاملة المقارن .6

سجلت كمية ا مطار السداقطة  .مكررات ثية الكاملة وبصائم توميم القطاعات العشواظا  نف ت التجربة وفن
 8101/  4/  82 خحوددت التجربدة بتداري(. 0) ي الجدونفخان موسم الزراعة وحس  الكميات الموضحة 

 ت التي تمت دراستتا: فاوين الوفاوأدناه ت

مراحدن مدن النمدو باسدتخدام  4 ى: تدم حسدا  عددد ا دمدان علدا وراق والعريضدة الرفيعدة ا دمان عدد -1

. 8100/ 4/ 82 ، 81/6 ،85/5 ،88/2 ،05/8 ،11/1سددم وكمددا يلددي  41×41اطددار خشددبي  و ابعدداد 

لدراسددة تددأصير  RCBDتين كتجربددة عامليددة ضددمن توددميمفتددم تحليددن صدداتين الودد سصدد ا ا سددا ىوعلدد

   .تواجد أو انتشار ا دمان والتداخن بينتماة من فالمبيدات وخان مراحن نمو مختل

ي ئن الكتربدافدري الفدوضدعت العيندات  ثعندد الحوداد حيدا وراق )مم( الرفيعدة لألدمدان الجاف الوزن -2

 لمد  

 .ويةئدرجة م 44 درجة حرار  ىساعة وعل 48

ي ئن الكتربددافددروضدعت العينددات ال ثعنددد الحودداد حيدد )مدم(ن العريضددة ا وراق لألدمددا الجدداف الدوزن -3

 لمد  

 الحواد. عند ويةئدرجة م 44 درجة حرار  ىساعة وعل 48
نباتدات لكدن وحدد  تجريبيدة  01ت التي تمت دراستتا لمحودون الحنطدة عندد الحوداد كاندت معددن فااما الو

 وكما يلي:  

 وزن-4 الحبدو  / سدنبلة عددد-6)سدم( السدنبلة  طدون-5( 8علدى )م تفرعداتال عددد-8)سدم(  النبدات رتفاع -0

 .حواد الخطوط الوسطية حيث تمكغم / دونم  الحاون-4 حبة 0111

واسدتخدم  SASالحاسدو   جبرنام   التوميم المستخدم باستخدامفو يا  ئنحوا المتحون عليتا ئجم تحلين النتات

  ت.اختبار دنكن للمقارنة بين متوسطات المعاما
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Table (1) The mean rainfall precipitation at Alqush Location –Nineveh Province 

for agricultural growing season 2009-2010.   

Total 

Rainfall ml. 
 Alqush-ALsharafia village  Description Month 

58 
       31 30 29 8 7 Date/Day 2009 

Oct.        12 11 3 2 4 Mean/ml 

52 
      18 15 14 4 2 1 Date/Day Nov. 

2009       2 8 18 3 7 1 Mean/ml 

062 
31 30 28 20 19 18 17 14 12 9 7 6 Date/Day Dec. 

2009 31 2 1 47 16 20 9 7 3 10 1 1 Mean/ml 

4404 
    31 26 25 22 21 20 19 3 Date/Day Jan. 

2010     5 2 18 5.5 1 9 25 1 Mean/ml 

8004 
      28 23 22 19 6 1 Date/Day Feb.  

2010       6 2 1 1 3 8.5 Mean/ml 

44 
     29 8 6 4 3 2 1 Date/Day Mar.  

2010      6 4 1 8 1 6 31 Mean/ml 

0804 
        28 24 22 12 Date/Day Apr.  

2010         8 2.5 1 1 Mean/ml 

8504 
        4 3 2 1 Date/Day May 

2010         3.5 11.5 4.5 4 Mean/ml 

611       Total 

  

 لنتائج والمناقشةا

معندو   ضافدانخ ىي التجربدة أدت نلدفدبدأن معدامات المبيددات المسدتخدمة  (8) الجدون ئجتشير نتا

يز وبددالترك OD pallasي حالدة اسدتخدام مبيددد فددأكصدر شدد   ضافددنخاليعددة وكدان صد ا افي عددد ا دمدان الرفد

فعالة / دونم. حيث كان االنخفداض معنويدا  مقارندة مدع بقيدة المعدامات حيدث انخفدض العددد مم ماد   44084

عن معاملة المقارندة وصد ا مدا يؤكدد فعاليدة صد ا المبيدد فدي مكافحدة ا دمدان الرفيعدة ا وراق  % 4504بنسبة 

، Anonymousنتدائج التقريدر الودادر عدن )تحت الظروف المحلية وصد ه النتدائج تتفد  مدع مدا أشدارت نليدة 

أصرا  كبيرا  على عدد ا دمان رفيعدة ا وراق وقدد يعدود صد ا نلدى  6/  81كان لرش المبيدات بتاريخ (. 8101

زيدداد  ا فعددان الحيويددة بالنبددات وبالتددالي زيدداد  نشدداط المبيددد داخددن النبددات ممددا قلددن مددن عدددد ا دمددان مقارنددة 

دن على أن الجو البارد يدؤخر نشداط المبيدد لبطدو نمدو النبدات أودا . وبودور  عامدة بمعاملة المقارنة وص ا ي

أدت نلى خفض أعداد ا دمان رفيعة الوراق مند  ا سدبوع ا خيدر مدن  OD pallasفنن جميع تراكيز المبيد 

لدواطو أفضدن شتر آ ار ولم تظتر فروق معنوية بين التراكيز الفعالة لد لك المبيدد لد ا فدنن نسدتخدام التركيدز ا

من حيث الجدوى االقتوادية للمزارع. نن سب  عدم قتن جميدع ا دمدان بعدد شدتر آ ار السديما بعدض أندواع 

ا دمدان الرفيعدة ا وراق حيدث تنبددت بعدد رش المبيدد وتجاوزصددا مرحلدة التدأصير وقدد يكددون السدب  فدي كسددر 
(. أعطددت معاملددة مبيددد الشدديفالير 0ملددم الجدددون ) 54سددكونتا وجددود أمطددار فددي شددتر نيسددان وأيددار والبالغددة 

ي فدير لافمبيدد الشديو  ا خيرفداءكوصد ا يفسدر  OD Pallasومعاملة الكرانستار + التوبك نتائج مقارندة لمبيدد 

 كاليدة التوبدفع ىالسب  نلد عقد يرجف كالتوب +يعة ا وراق أما بالنسبة لمعاملة الكرانستارفحة ا دمان الرفمكا

 .لمبيد الكرانستار سيعة ا وراق وليفا دمان الر ىعل ءي القضاف

ضدت عددد ا دمدان العريضددة فخ OD pallasبددأن التراكيدز الصاصدة لمبيدد  (5) ي الجددونأوضدحت النتدائج فد

وكدان أقدن عددد عندد  كالتوبد+الير ومعاملدة الكرانسدتارفمعاملدة مبيدد الشدي عوراق وبشكن معندو  مقارندة مدالا
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 ODان  مبيددى ا يددن علد وصد ةبقيدة المبيددات ومعاملدة المقارند عمقارنة مد OD pallasالتركيز العالي لمبيد 

pallas  الير فيعددددددة والعريضددددددة ا وراق مقارنددددددة بمبيددددددد الشددددددتيفي قتددددددن ا دمددددددان الرفدددددد  كفدددددداءأكصددددددر

ن اي قتددن ا دمددفدد فائتددهك نالعريضددة ا وراق أكبددر مدد ي قتددن ا دمددانفدد فائتددهوان ك بددك(التو+الكرانسددتار)أو

يتضدح مدن  .معاملدة المقارندةمع عند التركيز العالي مقارنة  ٪4208 ىوولت النسبة نل ثا وراق حي يعةفالر

ونتايدة  85/5مدن الزمنيدة  بدنختاف الفتدر أن عدد ا دمان العريضدة ا وراق المتحودن عليتدا  فسهالجدون ن

ع فدااليتتدا عندد ارتفعدات جميعتا ترت المبيظأ ثحيى بالمواعيد الصاصة ا ول ة  مقارن ددا  اقن ع تشتر أيار كان

 ىالعوار  النباتية وبالتدالي وودون المبيدد نلد مع حركة المبيد داخن النبات جندرجات الحرار  ا مر ال   يع

عددم قتدن  ظلدوح كالتي تنشط مدن نمدو النبدات كد ل ءي ا جوافأن المبيدات تعمن ى مناط  الخلن وص ا يدن عل

مدن مامسدة  ا دمدان وصربدا    كتدأخر نمدو تلد ىنمدا نلد كسدب   لد عوقد يرجدالعريضة ا وراق  ا دمان عجمي

داخن بدين تدالامدا  .ا وراق ةأدمدان معمدر  عريضد دأو قد توجد ءتر  الشتاف فيسكونتا  رالمبيد بسب  عدم كس

د عدوم ىالمبيدد وحتد شبدر ءي التجربدة مند  البددفدالمبيدات المسدتخدمة  واضحا  لكافة فكانالمبيدات والمواعيد 
ا دمددان العريضددة  عقتددن جميدد ىوبددالتركيز العددالي أدى نلدد OD pallasمبيددد  شالحودداد وبددالرمم مددن أن ر

 وداد.الح ىوحتد عالرابد دالمبيددات وبالموعد مدع جميدع معنويدا   فيختلد ملد هأن الن سا وراق عند الموعد الخام
 ىي التجربدة أدت نلدفدالمبيدات المستخدمة  عبأن جمي (6) عليتا من الجدون ائج المتحونالنت  عت جميحأوض

التي لم  تعامدن بالمبيدد  كتلع يعة والعريضة ا وراق مقارنة مفلألدمان الر في الوزن الجافمعنو  فاض انخ

 عأن جميد ىلادمدان وصد ا يددن علد فالدوزن الجدا ىي تاصيرصدا علدفدروق  معنويدة بدين المبيددات فدتر ظو لم ت

وزن ا دمدان التدي  فدضي ختدالأعداد ا دمان وبالفض خ فيد  يعالة وجفت نكا المبيدات المستخدمة بالتجربة

ي النبدات بدالتركيز فدكر  حدون دخدون المبيدد عدن طريد  الجد ر وانتشداره فالمبيد مما قد يعطي  شنمت بعد ر

، لحاوده )مدا توودن نليد ع  مدفدتت ئجوصد ه النتدا فالجداوزنده ولكدن يقلدن مدن نمدوه و لدهقت ىد  نلدؤال   لدم يد
  .حة ا دمان العريضة ا وراقفي مكاف  استخدام المبيدات ءافي ك( ف8114

 

Table (2) Effect of some Herbicides at different growth stages on the no. of narrow 

leaves growing with wheat crop in the agricultural season of 2009-2010 

in Nineveh Province.  

Periodes 

Herbicides 

00/0/8101 05/8/8101 88/8/8101 85/5/8101 81/6/8101 82/4/8101 Mean 

Pallas OD 

45 g. 

i.e./donum 

33.33 a-d 36.00 33.00 a-d 6.33 j 2.67 j 3.00 j 19.06 

bc 

Pallas OD 

50.4 g. 

i.e./donum 

22.00 i 34.00 abc 32.67 b-e 5.67 j 3.33 j 3.33 j 16.83 

c 

Pallas OD 

56.25 g. 

i.e./donum 

22.67 hi 24.33 hij 24.00 hij 3.33 j 0.00 j 3.00 j 12.89 

d 

Chevaller 

11.25 g. 

i.e./donum 

37.00 ab 33.00 a-d 31.00 b-f 5.33 j 1.33 j 3.00 j 18.44 

bc 

Topic + 

granstar 

15 + 37.5 

g. 

i.e./donum 

39.00 a 34.33 abc 32.33 b-f 6.33 j 1.67 j 4.00 j 19.61 

b 

Control 29.67 c-g 26.67 e-i 28.67 c-h 27.67 d-i 27.67 d-i 26.33 f-i 27.78 
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a 

Mean 30.61 a 31.39 a 30.28 a 9.11 b 6.11 c 7.11 bc  

Means followed by same letters did not differed significantly at level 5%. 

 

Table (3) Effect of some Herbicides at different growth stages on no. of broad 

Leaves growing with wheat crop in the agricultural season of 2009-2010 

in Nineveh Province.  

Periodes 

Herbicides 

00/0/8101 05/8/8101 88/8/8101 85/5/8101 81/6/8101 82/4/8101 Mean 

Pallas OD 

45 g. 

i.e./donum 

19.67 f 23.00 def 22.33 ef 2.67 g 1.00 g 3.00 g 11.94 

cd 

Pallas OD 

50.4 g. 

i.e./donum 

21.00 ef 23.67 c-f 22.33 ef 0.67 g 0.33 g 4.33 g 12.01 

cd 

Pallas OD 

56.25 g. 

i.e./donum 

19.33 f 22.00 ef 19.00 f 2.00 g 0.00 g 4.67 g 11.17 

d 

Chevaller 

11.25 g. 

i.e./donum 

19.33 f 30.00 ab 29.00 a-d 0.33 g 0.33 g 3.67 g 13.78 

bc 

Topic + 

granstar 

15 + 37.5 

g. 

i.e./donum 

24.00 bf 30.67 a 27.00 a-e 2.33 g 0.33 g 3.00 g 14.56 

b 

Control 19.33 f 29.33 abc 29.00 a-d 26.00 a-e 30.33 a 26.33 a-e 26.72 

a 

Mean 20.44 26.44 a 24.78 c 5.67 c 5.39 a 7.50 c  

Means followed by same letters did not differed significantly at level 5% . 

    

المبيددات  عاع نبدات الحنطدة باسدتخدام جميدفدي ارتفزياد  معنوية  ىنل (6)ي الجدون فالوارد   ئجترت النتاظا

دمدان وبالتدالي الي تقليدن عددد افد  المبيدات المسدتخدمة فاءك ىالسب  نل عمعاملة المقارنة وقد يرج عمقارنة م
 OD pallasوق المبيدد فدد تفقد ءطاالشدة لعددد ابأما بالنسد ه.قة لفسة بين المحوون وا دمان المرافتقلين المنا

معاملدة المقارندة أمدا  لدىع كل وكد  كالتوبد +رامعداملتي الشديفالير والكرانسدت ىة التراكيز المستخدمة علافوبك
، طدون السدنبلة ثمدن حيد OD pallasوق مبيدد فدت ىنلد هسفيشير الجدون نفات مكونات الحاون فبالنسبة لو

بقيددة معددامات  ىي التركيددز العددالي علدده فددسدديما عنددد اسددتخدامالحبددة و 0111وعددد الحبددو  / سددنبلة و وزن 

ي فدوتعدد صد ه النسدبة كبيدر   ٪48زاد الحاودن بنسدبة  ثلددونم حيدسر زياد  حاودن ملدة افالتجربة وص ا ما ي

  ثقددة لمحوددون الحنطددة حيددفحددة ا دمددان المرافي مكافدد  المبيدددات فدداءي كفددالسددب   عوقددد يرجدد االنتددا زيداد  
 .معاملة المقارنة عم .٪ قياسا  46.7ير لافكانت نسبة زياد  الحاون لمعاملة مبيد الشي

ملدم لمحوددون  611الديميددة وبمعددن أمطددار  ظدروفمبيددين يسددتخدمان تحدت الفضددن بدأن أ كمدن  لدد جنسدتنت

ي فدد  صدد ين المبيدددين فدداءالموددادر ك نوقددد أكدددت كصيددر مدد والشدديفالير. OD pallasـ الحنطددة صمددا مبيددد  الدد

و  Crooks ،0222 ،واخددرون Khan)مددا وجددده  ع  مددفددوصدد ا يت .قددة للمحوددونفحددة ا دمددان المرافمكا

ومدن جتدة  (.Dow Agro Sciences Australia Ltd  ،8101و التقريدر الودادر عدن   8116، اخدرون
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التدوالي قدد أصدر  ىعلد 8دمدن / م 51 - 82ة وعريضدة ا وراق بمعددن فيعدد أدمدان روبأن وج ظأخرى ناح

 ضافدالمنداط  و كاندت نسدبة انخ  كي تلدفدر الرطوبدة فننتاجيدة المحودون بدالرمم مدن تدوى بشكن مباشر عل
لوحددد     أن عدددد ا دمددان صددي أكصددر مددن الحددد الحددر ىممددا يدددن علدد %4206ا دمددان  كبسددب  تلددالحاوددن 

درجددة سددكون البدد ور ومعدددن سددقوط ة ا دمددان ونوعتددا وفددحسدد  كصا ىعلدد  النسدد كوقددد تتغيددر تلدد .المسدداحة

 .المناط  كا مطار حس  تل

Table (4) Effect of some herbicides on the dry weights of narrow and broad leaf 

weeds and on the characteristics of wheat crop growing in the 

agricultural season of 2009-2010 in Ninevah Provency.  

Yield  

kg/donum 

1000grain  

weight 

Number 

of grains 

/ 

spike 

Spike  

length 

Height 

of plant 

(cm) 

No.of  

tillers 

D.W. of 

broad 

leaves 

(g/0.5 

m2) 

D.W.of 

narrow 

weed 

leaves 

(g/0.5 

m2) 

Treatment 

269.5 b 40.0 b 51.0 ab 17.2 a 98.9 ab 20.5 a 5.2 b 4.3 b 

Pallas OD 

45 

g. i.e./donum 

319.3 a 41.1 b 50.3 ab 19.6 a 97.2 ab 20.6 a 5.1 b 3.2 b 

Pallas OD 

50.4 

g. i.e./donum 

336.3 a 43.0 a 58.5 a 19.0 a 95.0 ab 20.7 a 2.6 b 2.1 b 

Pallas OD 

56.25 

g. i.e./donum 

        Chevalier 

206.3 c 

 

40.0 b 

 

49.1 b 

 

12.3 b 

 

91.0 ab 

 

19.8 a 

 

5.8 b 

 

6.2 b 

 

11.25 

g. i.e./donum 

230.8 bc 39.2 b 49.4 b 12.2 b 98.0 a 20.0 a 6.1 b 4.3 b 

Topic+granstar 

15+37.5 

g. i.e./donum 

110.1 d 35.8 c 44.3 b 9.3 b 86.4 b 18.3 b 45.3 a 32.7 a control 
Means followed by same letters did not differed significantly at level 5%. 
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ABSTRACT 

       The experiment was carried out at al-Alkosh location in Nineveh Governorate 

in the agricultural season of 2009-2010. The aim of the present research is to study 

the effect of OD Pallas herbicide with three doses (4556.25 and 50.4 g/donum) 
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,Chevalier (11.25 g/donum) and Granstar (37.5g/donum) + Topic (15g/donum) 

herbicides in controlling broad and narrow leaf weeds growing with durum wheat 

um rabee variety and to obtain the effect of these treatment on the yield of wheat. 

The experiment was set out as Randomized Complete Block Design with three 

replicates. The results showed that OD Pallas gave a significant reduction in the 

number of broad and narrow leaf weeds and their dry weights and this results had a 

positive reflect in increasing the yield of wheat. The highest yield production of 

wheat was obtained with using OD Pallas at concentration of 125 cm³/donum 

(336.3 kg/donum) whereas the yield in the control treatment was only 110 

kg/donum. Furthermore the presence of weeds in the control treatment led to a 

reduction in the yield production of up to 59.4%.  Keywords: OD Pallas , Chevalier 

, Granstar , Topic , Wheat , Um Rabee variety.   
Received:11/6/2012  Accepted 15/10/2012 

 المصادر

مجلدة جامعدة تكريدت للعلدوم  ..Triticum aestivum Lا دمدان العريضدة ا وراق ا  محودون الحنطدة 

  .  011-28: (5)4. الزراعية

  فدداءك :( 8110)حسددين  بعرشدديد علددي وصدداد  شددا فددردوس, شددوكت عبداللدده حبيدد  , فددؤاد كدداظم نسددماعين،

ي فددوراق اليعددة افدمددان العريضددة والرالحددة افي مكافدد النتقائيددةص المبيدددات ائخوددا ضعاليددة بعددفو
 .065-054(: 4) مجلة الزراعة العراقية. الحنطة

حة ا دمدان عريضدة في مكاف H-222  المبيد ء تقييم كا ،8118. ي  الجلبيف  توفائشوكت عبدالله و ،حبي 

الكتددا  السددنو  للجنددة الوطنيددة  ،ي الحنطددةفدديعددة فلألدمددان العريضددة والر H-229ا وراق والمبيددد 

 .24-28(: 0)8 وزار  الزراعة .لتسجين واعتماد المبيدات

  .حةفا  مكا Tribenuron (Granstar)  أربعة أنواع من مبيد فاءتقييم ك .(8114) شاكر متد  ،والح 
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