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في مكافحة الحلیانبتراكیز مختلفةGalant superمبید برش مستویات الودیعاموتأثیر 
(Sorghum halepense) (L.) Pers. القطنمحصولفي)Gossypium hirsutum(

حازم أحمد قاسملیاس     اابراھیم محمد النعیمي              أرشد ذنون
قسم االنتاج النباتي                  قسم االنتاج النباتيوحدة بحوث القطن

الموصل/المعھد التقني/ يھیئة التعلیم التقن

الخالصة
في نباتات Galant superدراسة تأثیر مبید بھدف٢٠٠٢نفذت تجربة عاملیة في الموسم الزراعي 

والثاني أربعة ،أسبوع من الريبعد وبعد الري:بعاملین األول موعدین للرشالقطن محصولالحلیان في 
وفق نظام القطع المنشقة بتصمیم القطاعات Galant superمن مبید لتر/مل٤و٣و٢وصفر:تراكیز

لدراسة ٣١٠كوكر صنف القطن باستخدام النمرود موقع, الموصل حقول المعھد التقني العشوائیة الكاملة في 
وحاصل القطن وزن الجوزة ونباتبالعدد الجوزوساق القطر ولثمریةعدد األفرع اونبات الارتفاع صفات 
مستویات الرش بالمبید والتداخل بینھما كان ذو فاعلیة عالیة لخفض أعداد ومواعیدان كال من . الزھر 

تأثرت صفتي عدد الجوز بالنبات ووزن . وأرتفاع نباتات الحلیان التي تم حسابھا في نھایة موسم النمو 
جمیع فقد أثرت معنویاً في مستویات المبید أما، ٪١بمواعید الرش معنویاً عند مستوى احتمال الجوزة

المبید تأثیر معنوي الرش بالصفات ماعدا حاصل القطن الزھر ، في حین كان للتداخل بین مواعید ومستویات 
یادة معنویة لمعظم لتر أدى الى ز/مل٤بتركیز Galant superان رش مبید . على عدد الجوز بالنبات 

.ووزن الجوزةأدى الى زیادة معنویة لعدد الجوز بالنباتأسبوع من الري، وان الرش بعد صفات القطن

المقدمة
فيمن األدغال المعمرة المنتشرة في حقول القطنJohnson grassالحلیاندیع

Alabamaأوللنبات ,كمیة ونوعیة حاصل القطن 
)BlackوWarwick ,تع.)١٩٨٣ دو

وصل على األدغال المعمرة ومن بینھا الحلیان في حقول القطنGalant superمبید وتأثیر  ت Douglasفقد 
استخدام )١٩٨٤(Borvinو ان  لى  دى الىالا ھماخفضأ

احدة ) ١٩٨٦(Kurtzأشار وھكتار/غم٧٥٠بتركیز  نباتات الحلفيمرة و
وصل . ٪٩٠أعطى نتائج أكثر من  آخرون Haitasت الى ان) ١٩٩٥(و

اصل عند , مبید أدى الى زیادة حاصل القطن مقارنة بمعاملة المقارنة الاستخدام  لى ح أع لى  حصول ع ل تم ا وقد 
رش ان) ١٩٩٩(ذكر .سم ٢٥-١٠

Galant superمبید ال
لمعمرة  الان الى)١٩٩٩(أشار ٠ا

ھذا المبید استخدم الى أن )٢٠٠٠(الكتیبي توصلت ٠ثل الحلیان والسعدكفوءاً في مكافحة األدغال المعمرة م
خفضفي وقت مبكر لمكافحة األدغال الرفیعة األوراق في حقول القطن بالمقارنة مع مبیدات أخرى أدى الى 

وومن ٠
على نبات الحلیانبان تأثیر المبید)٢٠٠٤(توصل العبیدي فقدلنبات الحلیان

في فعال٪٦٦.٦
 .Buhler)ان ) ٢٠٠٨

)Pesticide Leaching Potential(٤٨ال
مما تقدم من . األجزاء الخضریة لذلك یعتبر من المبیدات األمینة االستخدام على النبات عند رشھ على واطئ

Galant superتھدف ھذه الدراسة الى اختیار أفضل التراكیز من مبید 
فظة ل٣١٠كوكر  محا
.نینوى 

وطرائقھثحالبمواد 
(split plot)

(RCBD) نمرود موقع،الموصل حقول المعھد التقني في بثالث مكررات استخدام ال قطن ب نف ال كوكر ص
٣١/١٢/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٨/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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لقطع و٣١٠٢٠٠٢ تلت ا )main plot(اح
من الريالرش بعد والرش بعد الري(الرش يموعد بوع  )أس
methyl]الكیماويوأسمھ )مادة تجاریة(لتر/مل٤و ٣و٢و صفرGalant superالمبید  2- (4-

((3-chloro-5-trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)phenoxy)pro-panoate]و
)Haloxyfop–methyl( ١٢.٥تركیز٪.

اشتملت وحتم حراثة األرض ونسجة طینیة 
اعة سم٣٠سم بینھا و٨٠بمسافة وم٢.٥بطول ینالوحدة التجریبیة على مرز لزر مت ا وت

٢٢٠٠٢بتاریخ 
N٪٤٧دونم باستخدام سماد الیوریا /Nكغم٤٠النیتروجیني بمعدل

عند بلوغ بعد الخف والثانیة بعد مرور ش
اصل.١٥في سم٣٠ارتفاعالقطن اتنبات ٢٠ح

عدد و)سم(ارتفاع نبات القطن تم تسجیل البیانات لصفات ووالجنیة الثانیة بعد مرور شھر من الجنیة األولى
لجوزو) ملم(قطر ساق القطن واألفرع الثمریة لجوزة ونباتبالعدد ا )غم(وزن ا

. )/كغم(تم والوحدة التجریبیةالحاصل من جمیعثم جنيعشوائیة

،الرشبعدنباتات الحلیانارتفاعو٢م٤مساحتھا 
RCBD

) .١٩٨٠(التي أوضحھا الراوي وخلف هللا 

النتائج والمناقشة
نتائج ) ١(یبین الجدول : على صفات نبات الحلیان Galant superتأثیر مواعید ومستویات الرش بمبید 

تحلیل التباین لصفات نبات الحلیان وفیھ یتضح ان متوسطات مربعات مواعید الرش ومستویات المبید 
) . سم(صفتي عدد نباتات الحلیان وارتفاع النبات ل٪١والتداخل بینھما كانت معنویة عند مستوى احتمال 

بعد الري أدى الى Galant superمتوسطات ھذه الصفات وفیھ نالحظ أن رش مبید ) ٢(ویوضح الجدول 
لتر أیضا أدى الى خفض معنوي /مل٣، وان الرش بتركیز ٤٣خفض معنوي لعدد نباتات الحلیان حیث بلغ 

لتر إذ /مل٤و٢ویشیر اختبار دنكن الى انھ لم یختلف عند التركیزین ٨ألعداد نباتات الحلیان حیث بلغ 
لتر بعد الري /مل٢اختلفت كافة معامالت الرش بالمبید عن معاملة المقارنة ، وأظھرت معاملة الرش بتركیز 

فقد سجل وبالنسبة لتأثیر العوامل تحت الدراسة على ارتفاع نبات الحلیان . خفضاً معنویاً لعدد نباتات الحلیان 
لتر /مل٤سم ، وان الرش بتركیز ١٥٩.٧أقل ارتفاع لنباتات الحلیان معنوي عند الرش بعد الري حیث بلغ 

لتر وھذا /مل٣سم ولم یختلف معنویاً عن التركیز ١٤٧.٥أدى الى تقلیل معنوي الرتفاع نباتات الحلیان إذ بلغ 
بعد الري خفض معنوي الرتفاع نبات الحلیان لتر/مل٣، وكان لرش المبید بتركیز ) ٢٠٠٤(ما أكده العبیدي 

یتضح مما تقدم ان كال من ) . بدون رش(سم والذي اختلف معنویاً عن معاملة المقارنة ١٤٦.٦إذ بلغ 
مستویات ومواعید الرش بالمبید والتداخل بینھما كان ذو فاعلیة عالیة لخفض أعداد وارتفاع نباتات الحلیان 

ما بسم النمو والتي انعكس تأثیرھا ایجابیا في زیادة حاصل القطن ومكوناتھ ورالتي تم حسابھا في نھایة مو
التي نمت إما من البذور أو من الرایزومات یعود السبب في ذلك الى انخفاض شدة منافسة نباتات الحلیان

.لمحصول القطن على العناصر الغذائیة خالل موسم النمو المدفونة تحت سطح التربة
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.Gallant superتحلیل التباین لصفات نبات الحلیان عند مستویات ومواعید الرش بمبید :)١(الجدول 

الصفاتمصادر التباین
الحریةدرجات 

M.Sمتوسطات المربعات 
)سم(نبات الارتفاع٢م٤/نباتاتالعدد 

٢٦٦.٥٠٠٥٢.٦٢٥المكررات
**٢٥٢١.٥٠٠**١٢٥٨٣.٣٧٥مواعید الرش

٢٢١.٥٠٠٥٣.٣٧٥)أ(الخطأ التجریبي 
**٤٧٥٥.٤٤٤**٣٤٥٦٤٢.٧٠٨مستویات المبید

**٤٥٤.٩٤٤**٣٩٤٦.٢٦٤مستویات المبید× مواعید الرش 

١٢٣٣.٩٤٤٤٤.١١١)ب(الخطأ التجریبي 
٢٣المجموع الكلي

.٪١معنوي عند مستوى احتمال * *

.نباتات الحلیانوارتفاععلى عددGallant superید مستویات ومواعید الرش بمبتأثیر:)٢(الجدول 
)سم(نبات الارتفاع ٢م٤/نباتاتالعدد الصفات

مستویات الرش
)لتر/مل(

الرش بعد 
الري

الرش بعد 
أسبوع من 

الري

معدل 
مستویات 

الرش

الرش بعد 
الري

الرش بعد 
أسبوع من 

الري

معدل 
مستویات 

الرش

١٥٥.٠٠صفر
أ٢٠٨.٦٦٧أ٢٢١.٦٧ب١٩٥.٦٧أ١٨٤.١٦٧أ٢١٣.٣٣ب

ب١٧٣.٠٠ب١٩٤.٣٣ج١٥١.٦٧ب٨.٦٦٧دج ١٤.٠٠د٢٣.٣٣
ج١٥٠.٨٣٣ج١٥٥.٠٠ج١٤٦.٦٧ب٨.٠٠٠د ج ١١.٦٧د٣٤.٣٣
ج١٤٧.٥٠٠ج١٥٠.٠٠ج١٤٥.٠٠ب١٢.٦٦٧ج١٦.٠٠دج ٤٩.٣٣

أ١٨٠.٢٥٠ب ١٥٩.٧٥٠أ٦٣.٧٥ب٤٣.٠٠الرشمعدل مواعید
.٪١معنویاً عند مستوى احتمال عن بعضھامتشابھة ال تختلفالمتوسطات المتبوعة بأحرف 

تشیر النتائج المبینة في الجدول : على صفات القطن Galant superتأثیر مواعید ومستویات الرش بمبید
ن الجوزة بمواعید لصفتي عدد الجوز بالنبات ومتوسط وز٪١الى تأثیرات معنویة عند مستوى احتمال ) ٣(

الرش ، أما مستویات المبید فقد أثرت معنویاً في جمیع الصفات المدروسة ما عدا حاصل القطن الزھر ، 
وكان للتداخل بین مواعید الرش ومستویات المبید تأثیر معنوي على عدد الجوز بالنبات فقط ولم تتأثر بقیة 

قطر الساق وعدد األفرع الثمریة وحاصل القطن أن صفات ارتفاع النبات و) ٤(یوضح الجدول . الصفات 
الري ، في حین تشیر متوسطات الزھر لم تتأثر معنویاً بموعدي الرش بعد الري والرش بعد أسبوع من 

الى زیادة معنویة لمعامالت رش المبید بعد أسبوع من ) غم(نبات ومتوسط وزن الجوزة /صفتي عدد الجوز
التوالي ونالحظ زیادة في حاصل القطن الزھر لنفس معاملة الرش على٣.٩٨٠و٢٠.٨٣٣الري حیث بلغت 

Galantمما تقدم یتضح ان المكافحة الكیماویة للحلیان بالرش بمبید . ولكن ھذه الزیادة لم تصل حد المعنویة 
super یبین الجدول . بعد أسبوع من الري قد انعكس تأثیره بوضوح على صفات الحاصل ومكوناتھ للقطن

تأثیر مستویات الرش للمبید على الصفات الخضریة والحاصل للقطن وفیھ نالحظ ان رش المبید بتركیز ) ٥(
ازداد معنویاً عند التركیز ) ملم(لتر أدى الى زیادة معنویة في ارتفاع نباتات القطن ، وان قطر الساق /مل٢
نبات /وتحققت زیادة معنویة لعدد األفرع الثمریةلتر ،/مل٤و٢لتر ولم یختلف معنویاً عن التركیزین /مل٣

لتر وكان لرش المبید بتركیز /مل٤ولم یختلف معنویاً عن التركیز ٢٢.٥لتر حیث بلغ /مل٣عند التركیز 
عن معاملة ٪٣٦١.٧وبنسبة زیادة ٢٦.١٦٧لتر تأثیر معنوي على عدد الجوز بالنبات حیث بلغ /مل٤

الذي بلغ ) غم(لتر تأثیر معنوي على متوسط وزن الجوزة /مل٤كیز وكان لرش المبید بتر, المقارنة 
عن معاملة المقارنة مما انعكس بشكل واضح على زیادة حاصل القطن ٪٩٦.١غم وبنسبة زیادة ٤.٦٦٢

. الزھر عند نفس التركیز لكونھما مكونین رئیسیین من مكونات الحاصل باإلضافة الى عدد األفرع  الثمریة 
لتر أدى الى زیادة معنویة لمعظم الصفات وربما /مل٤بتركیز Galant superدم ان رش مبید نستنتج مما تق

یعود السبب في ذلك الى فاعلیة المبید ضمن ھذا التركیز في القضاء على نباتات الحلیان التي تشكل منافس 
ابة ایجابیة لھذا التركیز شدید لنباتات القطن على العناصر الغذائیة خالل موسم النمو ، والمالحظ كون االستج

فالبد من إجراء المزید من الدراسات لتراكیز أعلى من التراكیز المستخدمة في ھذه الدراسة للتعرف على 
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صفات محصول القطن التي ربما تكون باالتجاه السلبي وتؤدي الى خسارة في الحاصل وزیادة فيتأثیرھا 
.زیادة في حاصل القطن عند استخدامھ لنفس المبید على ) ١٩٩٥(وآخرون Haitasالتكالیف ، وقد حصل 

تحلیل التباین للصفات الخضریة والحاصل لمحصول القطن عند مستویات ومواعید الرش:)٣(لجدول ا
.Galant superبمبید 

درجات مصادر التباین
الحریة

لصفاتلM.Sمتوسطات المربعات 

ارتفاع النبات
)سم(

اق قطر الس
)ملم(

عدد األفرع 
الثمریة

عدد 
نبات/الجوز

متوسط 
وزن 

الجوزة 
)غم(

حاصل القطن 
الزھر 

)ھكتار/كغم(

٢٤٥٨.١٦٦٦.١٦٦١.٦٦٦٠.٥٠٠٠.٠٧٧٢٤٠٤٣.١٦٦المكررات
١٥٦٤٢٨٩٠.٦٦٦**٠.٣٩٥**١٧٠.٠٤٢٠.٣٧٥٨.١٦٦٥٣٢.٠٤٢مواعید الرش

٢٣٧.١٦٦٢.٠٠١.١٦٦٠.٦٦٦٠.٠٢٥٦٨٧١.١٦٦)أ(الخطأ التجریبي 
٢١٤٥١٦٩٨.٦٦٦**٦.١٥٢**٥٤٩.٠٤٢**٣٨٧.٨٣٣**١٧٥.٢٦٤**٣١٧٣٥٦.٥٩٧مستویات المبید
× مواعید الرش 
٠.٠٥٠٢٨٦٥٥٢٣.٥٥٥**٣٤٧١.٠٤٢٩.٨١٩٥.٦١١٨٤.٠٤٢مستویات المبید

الخطأ 
١٢٢٨٩.٢٧٧٧.٠٨٣٤.٠٥٥٠.٩١٦٠.٠٣٧٥٦٢٤١.٦١١)ب(التجریبي

٢٣المجموع الكلي
.٪١معنوي عند مستوى احتمال * * 

.الصفات الخضریة والحاصل لمحصول القطن فيGalant superتأثیر مواعید الرش بمبید :)٤(الجدول 
أسبوع من الريالرش بعد الرش بعد الريالصفات

أ١٢٢.٦٦٧أ١١٩.٢٥٠)سم(ارتفاع النبات 
أ١٠.٩١٧أ١١.١٦٧)ملم(قطر الساق 

أ١٨.٠٠٠أ١٦.٨٣٣نبات/عدد األفرع الثمریة
أ٢٠.٨٣٣ب١١.٤١٧**نبات/عدد الجوز

أ٣.٩٨٠ب٣.٧٢٤**)غم(وزن الجوزة 
أ٣٤٨٩.٠٠ب١٨٧٤.٣٣)ھكتار/كغم(حاصل القطن الزھر 

.ھا المتوسطات المتبوعة بأحرف مختلفة في الصف الواحد تختلف عن بعض،٪ ١معنوي عند مستوى احتمال * * 

.الصفات الخضریة والحاصل لمحصول القطن فيGalant superتأثیر مستویات الرش بمبید :)٥(الجدول 
مستویات الرش

الصفـــات
لتر/ملGalant superمبید 

٢٣٤صفر
ب١٣٦.٥٠٠أ ب١٤٥.١٦٧أ١٦٠.٥٠٠ج٤١.٦٦٧**)سم(ارتفاع النبات 

أ١٣.٨٣٣أ١٤.٥٠٠أ١٢.٨٣٣ب٣.٠٠**)ملم(قطر الساق 
أ ب٢٢.٠٠أ٢٢.٥٠٠ب١٩.٦٦٧ج٥.٥٠٠**عدد األفرع الثمریة

أ٢٦.١٦٧ب٢٢.٠٠ج١٠.٦٦٧د٥.٦٦٧**نبات/عدد الجوز
أ٤.٦٦٢ب٤.٢٨٨ب٤.٠٨٣ج٢.٣٧٧**)غم(متوسط وزن الجوزة 
أ٤٦٧٨ب٣٧٧٨ج١٧٤٨د٥٢٢.٠)ھكتار/كغم(حاصل القطن الزھر 

.المتوسطات المتبوعة بأحرف مختلفة في الصف الواحد تختلف عن بعضھا, ٪١معنوي عند مستوى احتمال * *

وتأثیره على صفات القطن فان Galant superمبید بالرش ومستویات مواعید بین تداخل إن الو
ى زیادة غیر لتر بعد الري أدى ال/مل٢یشیر الى ذلك وفیھ نالحظ ان رش المبید بالتركیز ) ٦(الجدول 
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لتر بعد أسبوع من الري أدى /مل٢معنویة الرتفاع النبات واختلف عن معاملة المقارنة ، وان الرش بتركیز 
لتر بعد /مل٣الذي اختلف عن معاملة المقارنة ، وان الرش بتركیز ) ملم(الى زیادة غیر معنویة لقطر الساق 

المقارنة ، نبات الذي اختلف عن معاملة /الثمریةأسبوع من الري أدى الى زیادة غیر معنویة لعدد األفرع
لتر بعد أسبوع من الري حیث بلغ /مل٤وقد سجلت زیادة معنویة لعدد الجوز بالنبات عند الرش بتركیز 

عموماً نالحظ ان الرش بالتركیز العالي . ویشیر اختبار دنكن الى انھ أختلف عن جمیع المعامالت ٣٣.٦٦
.طى أفضل النتائج في زیادة متوسطات صفات نباتات القطن بعد أسبوع من الري قد أع

الصفات الخضریة فيGalant superالرش بمبید مستویاتومواعیدتأثیر التداخل بین :)٦(الجدول 
.والحاصل لمحصول القطن 

أسبوع من الريالرش بعد الرش بعد الريمواعید الرش
مستویات 
الرش

اتالصفـ

لتر/ملGalant superمبید لتر/ملGalant superمبید 

٢٣٤صفر٢٣٤صفر

أ ب١٤٣.٦٧أ ب١٥٦.٣٣أ ب١٥٦.٣٣ج٣٤.٣٣ب١٢٩.٣٣أ ب١٣٤.٠٠أ١٦٤.٦٧ج٤٩.٠٠)سم(ارتفاع النبات 

٣.٦٦٧)ملم(قطر الساق 
أ١٤.٠٠أ١٣.٠٠أ١٤.٣٣٣ب٢.٣٣٣أ١٣.٦٦٧أ١٦.٠٠أ١١.٣٣٣ب

عدد األفرع الثمریة
أ ب٢٢.٣٣أ٢٤.٣٣ب٢٠.٣٣ج٥.٠٠أ ب٢١.٦٦٧أ ب٢٠.٦٦٧ب١٩.٠٠ج٦.٠٠نبات/

أ٣٣.٦٦٧ب٣٠.٣٣٣ھ١١.٦٦٧ز٧.٦٦٧ج١٨.٦٦٧د١٣.٦٦٧و٩.٦٦٧ح٣.٦٦٧**نبات/عدد الجوز
متوسط وزن 

أ٤.٧٤٣أ ب٤.٤٨٣جب ٤.٢٩٧ھ٢.٤٠٠أ ب٤.٥٨٠دج ٤.٠٩٣د٣.٨٧٠ھ٢.٣٥٣)غم(الجوزة 

حاصل القطن 
أ٥٩٢٩.٣ب٥٣٢٠.٠د٢٠٠٢.٧و٧٠٤.٠ج٣٤٢٨.٠د٢٢٣٦.٠ھ١٤٩٣.٣و٣٤٠.٠)ھكتار/كغم(الزھر 

.المتوسطات المتبوعة بأحرف مختلفة في الصف الواحد تختلف عن بعضھا، ٪١معنوي عند مستوى احتمال * * 

INFLUENCE OF GALANT SUPER APPLICATION TIME AND RATES  IN
CONTROL JOHNSON GRASS (Sorghum halepense) (L.) Pers. IN COTTON

CROP (Gossypium hirsutum)
Arshad Thanoon Al-Niaumi Ibraheem Mohamed Alyas Hazem Ahmed Kasim

Cotton Research Unit Plant Production Dept. Plant Production Dept.
Commission of Technical Education /Insti. Tech. Educa.  Mosul, Iraq

ABSTRACT
A factorial experiment was conducted in the season 2004 to study the effect

of Galant super herbicide for controlling Johnson grass in cotton crop with two
factors, the first : two time of application (after irrigation) and after a week of
irrigation , and the second four rates (0 , 2 , 3 , 4 m/Liter) of herbicide in split plot
system with RCBD at the fields of technical institute of Mosul –Al namrood
location using Koker-310 variety of cotton to study the characters of plant height ,
No. of fruiting branches , stem diameter , No. bolls per plant , boll weight and seed
cotton yield . Both time and rates of spraying herbicide and the interaction between
them had height effect in reducing No. of plant and plant height of Johnson grass
which calculated in the end of season . The No. bolls per plant and boll weight
affected significantly at 1% of probability with spraying time , the application rates
affected significantly for all characters except seed cotton yield , while the
interaction between the two factors had significant effect on No. bolls per plant .
Spraying Galant super in concentration 4ml./liter significantly increasing almost all
characters of cotton , and spraying after a week of irrigation significantly increasing
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No. bolls per plant and boll weight which reflects to non significant increasing of
seed cotton yield . It’s important to study applying higher concentrations of this
herbicide in controlling Johnson grass in cotton fields in future .

المصادر
٢مجلة الزراعة العراقیة ٠المكافحة المتكاملة لألدغال الوسائل والتطبیق ) ١٩٩٩(فؤاد كاظم ،اسماعیل 
)٢٨٠-٢٤: )٣
عة بادار الكتب للط. افحتھا األدغال وطرق مك) . ١٩٨٢(باقر عبد خلف الجبوري غانم سعد هللا و،حساوي 

.١٩٥عدد الصفحات ،جامعة الموصل ،والنشر 
تأثیر فعالیة بعض مبیدات األدغال االنتخابیة باستخدام تراكیز ومواعید ) ٢٠٠٠(الكتیبي ، دالیا سلیم حسن 

رسالة ماجستیر ، . رش مختلفة على أدغال وحاصل القطن وتأثیرھا على المحصول الالحق للقطن 
٠یة الزراعة جامعة تكریت كل

في مكافحة أدغال ) برومترین(تأثیر مبید الجیزاكارد . ) ١٩٩٩( كریمة كریم جاسم وصالح حسن ،سمیر 
التقریر السنوي للبرنامج الوطني .ذلك على الحاصل في محطة أبو غریبمحصول القطن واثر

.لعراق  جمھوریة ا، وزارة الزراعة ، لتطویر زراعة القطن في العراق
ونمو دغل الحلیان إنباتبعض العوامل البیئیة في تأثیر. )٢٠٠٤(سالم حمادي عنتر احمد ،العبیدي 

Sorghum halepenseكلیة ،قسم المحاصیل الحقلیة ،أطروحة دكتوراه . مكافحتھاوأسالیب
. جامعة الموصل ،الزراعة والغابات 

دار . تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة ) . ١٩٨٠(خلف هللا خاشع محمود وعبد العزیز محمد ،الراوي
.٤٨٧عدد الصفحات ،جامعة الموصل ،الكتب للطباعة والنشر 
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