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في مكافحة )  Triticum durum(كفاءة بعض المبیدات الكیمیائیة في صنفین من الحنطة الخشنة  
  .االدغال للمناطق الدیمیة في شمال العراق 

  سالم حمادي عنتر 
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة 

   
  الخالصة
 – ٢٠٠٤جامعة الموصل للموسم الزراعي / نفذت تجربة حقلیة في كلیة الزراعة والغابات 

ھكتار و لینتور / مادة فعالة  ٣سم ٧٠لدراسة كفاءة نوعین من المبیدات المتخصصة  ھما توبك   ٢٠٠٥
( ھكتار  والخلط بینھما  في مكافحة االدغال في حقول صنفین من الحنطة ھما/ ةغم مادة فعال ١٢٠

طبقت تجربة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وفق نظام ، تحت الظروف الدیمیة ) واحة و أم ربیع
لمبید %  ٩١و   ٩٨أظھرت النتائج بخفض وزن االدغال الرفیعة االوراق بنسبة ، االلواح المنشقة 

وكذلك إنخفض وزن االدغال العریضة االوراق . على التوالي ، ك لوحده ومخلوط مع اللنتور التوب
لم یكن للمبیدات أو االصناف . لمبید اللینتور مع التوبك ومبید اللینتور لوحده %  ٥٤و   ٧٤.٥بنسبة 

نما أظھرت بی، حبة  ١٠٠٠تأثیر على صفة عدد الفروع الحاملة للسنابل وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 
كذلك وجد ، فروق معنویة في صفة  الحاصل الكلي للدونم وقد تفوق صنف أم ربیع على الصنف واحة 

كما ظھر صنف الواحة أكثر تأثرا باالدغال عن صنف ، فروق بین مبید التوبك واللینتور ومخلوطھما 
  .أم ربیع في صفة الحاصل

   
  المقدمة

اق والعالم وتعتبر مناطق الزراعة الدیمیة في شمال تعد الحنطة من المحاصیل المھمة في العر
العراق ومنھا محافظة نینوى من أھم المناطق في إنتاجیة الحنطة على مستوى القطر ولكن ما زال 
االنتاج لیس بالطموح أو بالمستوى العالي بسبب وجود مشاكل زراعیة منھا منافسة االدغال للمحصول 

مطار حیث تلعب االدغال دورا رئیسیا في خفض االنتاج وخاصة وخاصة في المناطق شبھ مضمونة اال
كما أن تنوع االدغال )  ١٩٨٤،الفخري( عندما تكون الرطوبة االرضیة ھي العامل المحدد لالنتاجیة 

وكثافتھا وعدم إتباع الدروات الزراعیة في بعض المناطق سھل الكثیر لنباتات االدغال االنتشار بشكل 
وللتغلب على ھذه المشكلة أوصت . ة بل الى زیادة كثافتھا ومنافستھا للمحصول واسع في حقول الحنط

بعض الشركات الى إستخدام مبید التوبك أو اللینتور في مكافحة االدغال الرفیعة أو العریضة االوراق 
 كذلك)   ١٩٩٦، شعبان( وقد اكد كثیر من الباحثین حول إستخدام تلك المبیدات في المناطق المرویة  

أكد كثیر من الباحثین أمكانیة إستخدام تلك المبیدات في المناطق الدیمیة كمرحلة أولى للتقلیل من خطر 
االدغال ثم بعد ذلك االعتماد على الطرق التقلیدیة لكي نتجنب التلوث الذي قد یحصل في بعض 

  . ) ١٩٩٩،عنتر ( المناطق  
لرفیعة االوراق دون التأثیر على نبات أظھر مبید التوبك كفاءة عالیة في مكافحة االدغال ا

ھكتار مادة فعالة كما أن ھذا المبید لھ قابلیة الخلط مع مبیدات /  ٣سم ٧٠الحنطة عندما یرش بتركیز 
یھدف البحث الى   ،) ١٩٩٤ ، Raffelو  Fluhو  ١٩٨٨وآخرون   Charlotte ( أخرى       

دغال الرفیعة االوراق واالخر لعریضة االوراق إستخدام نوعین من المبیدات أحدھما متخصص لقتل اال
والخلط بینھما الظھار كفاءة تلك المبیدات تحت الظروف الدیمیة في شمال العراق عند زراعة صنفین 

  .كما یھدف البحث الى مدى تأثر الصنف باالدغال والمبیدات المستخدمة ، من الحنطة الخشنة 
  

  مواد البحث وطرائقھ
جامع�ة الموص�ل ف�ي / كلی�ة الزرع�ة والغاب�ات / قسم المحاصیل الحقلیة  نفذت التجربة في حقل

، لدراسة مكافح�ة االدغ�ال ف�ي حق�ول الحنط�ة تح�ت الظ�روف الدیمی�ة  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤الموسم الزراعي 
( تض��منت التجرب��ة ع��املین االول أص��ناف الحنط��ة ، أع��دت أرض التجرب��ة م��ن حی��ث الحراث��ة والتنع��یم 

ھكت�ار لمكافح�ة االدغ��ال /   ٣س�م  ٧٠توب��ك  ( الث��اني ن�وعین م�ن المبی�دات   والعام�ل) أم ربی�ع ، واح�ة 
  الرفیعة  االوراق  



  
  ٢٠٠٥/  ١١/  ٢٣وقبولھ  ٢١/٧/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 
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وال�ذي ت�م الحص�ول علی�ھ ) ھكت�ار لمكافح�ة االدغ�ال العریض�ة االوراق / غ�م  ١٢٠اللینتور ومبید ٢٠٠٥
والخل�ط بینھم�ا فض�ال ع�ن المقارن�ة وب�ثالث ،  من ش�ركة س�ایجنتا حی�ث یس�تخدم الول م�رة ف�ي الع�راق 

م  ٢خط��وط ط��ول الخ��ط  ٤وح��دة تجریبی��ة ك��ل وح��دة تجریبی��ة تض��م  ٢٤تض��منت التجرب��ة . قطاع��ات 
سم  مع ت�رك مس�افة نص�ف مت�ر ب�ین ك�ل وح�دتین تج�ریبیتین وكان�ت كمی�ة  ١٥ن خط وآخر والمسافة بی

% ٤٦وس���مدت بس���ماد الیوری���ا تركی���ز  ١٢/  ٣٠زرع���ت التجرب���ة بت���اریخ . دون���م / كغ���م  ٢٥الب���ذار 
بینم�ا كوفح�ت  ٣/ ١رشت المبیدات المذكورة بالمرشة الظھری�ة بت�اریخ ، أوراق  ٤نتروجین في مرحلة 

ودة ب��ین الوح��دات التجریبی��ة بمبی��د الكرامكس��ون وق��د ت��م ال��رش عن��دما كان��ت الحنط��ة ف��ي االدغ��ال الموج��
أخ��ذت عین��ات االدغ��ال ف��ي منتص��ف ش��ھر نیس��ان وص��نفت ال��ى أدغ��ال رفیع��ة ، مرحل��ة ط��ور التفری��ع 

س�اعة لقی�اس ال�وزن  ٤٨ْم لم�دة  ٧٠وعریضة االوراق وتم أخذ أعدادھا ثم وضعت ب�الفرن عل�ى درج�ة 
ع�دد ، أخ�ذت البیان�ات التالی�ة م�ن نب�ات الحنط�ة وھ�ي أرتف�اع النب�ات  ٦/  ١٥یة الموسم في نھا، الجاف 

نبات�ات م�ن ك�ل وح�دة  ١٠بمع�دل ، حب�ة  ١٠٠٠وزن ، عدد حب�وب الس�نبلة ، التفرعات الحاملة للسنابل 
ت ت�م تحلی��ل البین��ات وف�ق نظ��ام االل��واح المنش�قة وبتص��میم القطاع��ا. تجریبی�ة  ث��م  كمی�ة الحاص��ل لل��دونم

العشوائیة الكاملة حی�ث ض�مت االل�واح الرئیس�یة االص�ناف والثانوی�ة المبی�دات ومی�زت المع�امالت الت�ي 
  .  تختلف معنویا في ما بینھا بحروف مختلفة 

 
  .كمیات االمطار الساقطة ودرجات الحرارة والرطوبة النسبیة للموسم الزراعي ): ١( الجدول 

 حزیران أیار نیسان آذار شباط ٢كانون ١انونك ٢تشرین الشھر
 صفر ٤.٣٤ ٧٥.٦٠ ٢.٦٠ ٦٠.٩ ٨٧.٧ ٦٦.٢ ٧٢.٧ األمطار 
درجات 
 الحرارة 

٣٩.٦٦ ٣٢ ٢٥.٧٦ ٢٢.٤٢ ١٤.٤٢ ١٣.٥٤ ٩٦.٥ ١١.٨ 

الرطوبة 
 النسبیة 

٢٦.٨٨ ٤٧.٢٥ ٥٨.٧٣ ٦٢.٠٥ ٧٤.٨٩ ٨١.١٨ ٨٠.٨٨ ٧٩.٦٨ 

   
  النتائج والمناقشة

الى أن ) ٢( یشیر الجدول .  لحنطة في مكافحة أالدغالتأثیر المبیدات الكیمیائیة وبعض أصناف ا - أ
إستخدام مبید التوبك أعطى أفضل النتائج في مكافحة االدغال الرفیعة االوراق حیث إنخفض عدد 

بینما لوحظ بأن  ٢م/ نبات  ٩.٦٦نبات مقارنة بمعاملة المقارنة والتي تحتوي على   ٠.١٦االدغال الى 
في خفض عدد االدغال الرفیعة االوراق بسبب تخصص ذلك المبید على مبید اللینتور لیس لھ أھمیة 
بینما لوحظ عدم وجود فروق معنویة بین الصنفین من الحنطة في خفض ، االدغال العریضة االوراق 

االدغال مما یعلل بأن االدغال الرفیعة االوراق لھا قوة تنافسیة عالیة مع نباتات الحنطة التي تعود الى 
أوضحت النتائج بوجود تداخل معنوي بین االصناف . والى التشابھ نفسھ في النمو  نفس العائلة

وإستخدام المبیدات ولكن من المالحظ بأن معظم التداخل المعنوي یرجع الى إستخدام المبیدات أكثر من 
تأثیر االصناف وھذا ما تم مالحظتھ في مبید التوبك ومخلوط من مبید التوبك واللینتور مع الصنف 
واحة وام ربیع بالرغم من أن مبید التوبك قد قضى على جمیع االدغال الرفیعة االوراق في صنف 
الواحة وھذا ما أكده كثیر من الباحثین حول كفاءة مبید التوبك في مكافحة االدغال الرفیعة االوراق في 

 ١٩٩٤،    Fluh وRaffel و  ١٩٥٥،  Strachan( المناطق الدیمیة عندما یرش في موعده المناسب 
  ) .١٩٩٤، وآخرون  Hugoو

في كثیر من االحیان عدد االدغال قد الیعطي دقة كفاءة المبید في المكافحة ولكن الوزن 
الجاف قد یكون المعبر عن كفاءة تلك المبیدات بسبب ظھور أعداد من االدغال الرفیعة قد تكون صغیرة 

أعداد قلیلة من االدغال ولكن نموھا مطرد مما  وتأثیرھا التنافسي مع المحصول محدود فیما نجد وجود
الى صفة وزن االدغال )  ٢( یؤثر على نمو المحصول وتستنزف مواده الغذائیة وقد أشار الجدول 

الرفیعة االوراق إذ أعطى مبید التوبك مع اللینتور كفاءة عالیة ومعنویة في خفض وزن االدغال وبنسبة 
رنة بمعاملة المقارنة وھذا ما أكده كثیر من الباحثین في كفاءة على التوالي مقا، %  ٩١و  ٩٨تقدر 



و  ١٩٩٣،  وآخرون  Hassanain(مبید التوبك في خفض الوزن الجاف لالدغال الرفیعة االوراق 
، بینما لم یكن لالصناف أي تأثیر في خفض الوزن الجاف لالدغال الرفیعة االوراق ) .  ١٩٩٦،شعبان 

وإستخدام المبیدات كان معنویا بسبب كفاءة مبید التوبك ولیس بسبب كفاءة  إن التداخل بین االصناف
مبید اللینتور إذ أوضحت النتائج بعدم وجود فروق معنویة بین مبید اللینتور ومعاملة المقارنة بینما كان 

  الفرق  المعنوي  عالي  في  مبید  التوبك 
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وتوبك ولینتور بالوقت الذي ال یوجد فروق معنویة بین الصنفین وھذا ما یؤكد تأثیر المبید ھو أكفأ من 

  . إستخدام صنف الحنطة 
االوراق  الى أن مبید اللینتور أظھر كفاءة في مكافحة االدغال العریضة)  ٣( أشار الجدول 

اكثر من مبید التوبك وذلك بسبب تخصصھ لالدغال العریضة االوراق بإستثناء نبات الكلغان حیث 
سبب تشوھات في االوراق الحدیثة والنورات الزھریة وتسبب في أفشال تكوین البذور حیث تكونت 

الف صلب بذور بیضاء اللون ذات جدار رقیق فارغة بینما تكون بذور الكلغان ذات لون داكن وغ
، وممتلئة   وھذا ما أكدتھ النتائج عند خلط مبید اللینتور مع التوبك حیث أعطى نفس الكفاءة في التأثیر 

كذلك من المالحظ بأن عدد االدغال العریضة االوراق في معاملة التوبك كانت أعلى من معاملة 
ي التجربة لم تعطي دقة كاملة المقارنة وقد یرجع السبب الى أن كفاءة التوزیع العشوائي للمعامالت ف

أما االصناف لیس لھا تأثیر في خفض اعداد االدغال ، بسبب تباین كثافة االدغال في منطقة دون أخرى 
العریضة االوراق كذلك لوحظ التداخل بین االصناف وإستخدام المبیدات ذات معنویة محدودة بسبب 

لالصناف ومبید اللینتور المتخصص لقتل عدم وجود فروقات معنویة واضحة بین معاملة المقارنة 
االدغال العریضة االوراق ولكن كانت الفروق معنویة لمبید التوبك بسبب عدم تخصصھ لتلك االدغال 

( ھذه النتائج قد تكون غیر واضحة في أخذ صفة عدد االدغال ولكن عند قیاس الوزن . السابقة الذكر 
لینتور و ( وزان االدغال في معاملة المخلوط أعطت فروقات واضحة حیث إنخفضت أ)  ٣الجدول
على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة وھذه ، %  ٥٤و   ٧٤.٥ومبید  اللینتور لوحده الى ) توبك 

كذلك لوحظ بأن الصنف واحة ، النتیجة تعزز بأن وزن االدغال لھا من أالھمیة أكثر من أعداد االدغال 
%  ٥٠دغال مقارنة بالصنف ام ربیع وبنسبة تتراوح بحدود كان لھ تأثیر معنوي في خفض وزن اال

وقد یرجع الى أن صنف الواحة ذات نمو كثیف وإرتفاعھ عالي ومعدل نموه سریع مقارنة بالصنف ام 
ربیع مما شجعت تلك الصفات على التنافس مع نباتات االدغال فإنخفض وزنھا كذلك أشار نفس الجدول 

%  ٩٦.٣و  ٩٩مبیدات واالصناف حیث إنخفض وزن االدغال بنسبة الى وجود تداخل معنوي بین ال
نستنتج من ھذه النتائج بأن خلط . لمعاملة اللینتور ومخلوط اللینتور وتوبك على التوالي لصنف الواحة 

دخول المرشة مرتین ( المبیدین ھي أفضل من إستخدام كل مبید على حدى من الجانب البایولوجي 
كذلك نستنتج بان كل من مبید التوبك ، ومن الجانب االقتصادي أیضا) لللحقل قد یؤذي المحصو

واللینتور وخاصة عند الخلط ال یقضي قضاءاً تاما على جمیع االدغال المتواجدة في تلك الحقول ولكن 
  .یقلل من االدغال الى الحد الذي ال یجعل ھناك تنافس بین االدغال والمحصول 

) ٢(یبین الجدول .  واالصناف في صفات نمو وأنتاجیة محصول الحنطة تأثیر المبیدات الكیمیائیة -ب
الى وجود أختالف معنوي واضح بین الصنفین في إرتفاع النبات وأظھر الصنف واحة اكثر طوال من 

سم وھذه الصفة قد تكون مھمة في مجال التنافس مع االدغال ولكن قد تكون  ١٩الصنف أم ربیع بحدود 
بینما ) .  ١٩٩٩، عنتر ( تاجیة للحبوب وقد یرجع الى التباین الوراثي لالصناف غیر مرغوبة في االن

لم تظھر معامالت المبیدات فروقات معنویة مما یدل على أن المبیدات المستخدمة ربما لیس لھا تأثیر 
 في فسلجة نبات الحنطة وھذه المعلومة تعطي دعم في إستخدام تلك المبیدات في حقول الحنطة بدون أن

كذلك . تتأثر نباتات الحنطة بذلك وخاصة عند إستخدامھا بالتركیز الموصى بھ وبالموعد المحدد لھا 
أشار نفس الجدول الى أن التداخل كان معنویا وأن سبب ذلك التداخل راجع الى االصناف اكثر مما ھو 

خلوط التوبك مع من تأثیر المبیدات الكیمیاویة حیث لوحظ الصنف ام ربیع في معاملة التوبك أو م
كذلك تشیر النتائج الى عدم ) . واحة ( اللینتور أقصر طوال من معاملة المقارنة ومن الصنف االخر 

وجود فروق معنویة بین الصنفین في عدد الفروع الحاملة للسنابل وقد تتساوى االصناف في ھذه الصفة 
بین االصناف والمبیدات على ھذه الصفة تبعا للظروف البیئیة كذلك ال یوجد تأثیر للمبیدات أو التداخل 

  ) . ١٩٩٩( ویعتقد بأن الصفات الوراثیة لھا دخل كبیر في ھذه الصفة وھذا ما أكده عنتر  



الى وجود فروق معنویة بین الصنفین في طول السنبلة وقد اظھر )  ٢(  یالحظ من الجدول 
ن الوراثي المظھري بینما لم یالحظ الصنف واحة أكثر طوال من الصنف ام ربیع قد یكون بسبب التبای

وجود فروق معنویة عند إستخدام المبیدات وھذا یدل على أن المبیدات لیس لھا تأثیر سلبي في تلك 
أظھر التداخل صفة معنویة ولكن المالحظ على ھذا التداخل بأن . الصفة وھذه صفة مرغوبة بالمبیدات 

یدات لذلك نجد صنف الواحة ال توجد فروق معنویة عند تأثیر االصناف ھو أقوى من تأثیر إستخدام المب
معاملة المقارنة أو عند إستخدام أي نوع من المبیدات   وكذلك الحال للصنف ام ربیع ولكن بین 

  الصنفین یوجد فروق معنویة بینھم 
  ٢٠٠٥)  ٤( العدد )   ٣٣ (المجلد              )ISSN  1815-316 X(مجلة زراعة الرافدین                              

عدم وجود فروق معنویة بین المبیدات واالصناف والتداخل بینھم في صفة عدد )  ٤( یبین الجدول 
الحبوب بالسنبلة وقد یرجع السبب الى عوامل وراثیة بالرغم من إختالف االصناف علما بأن ھذه 

كذلك لم یكن ھناك  . حبة  ١٠٠٠ الصفة تعتبر من الصفات المھمة في تحدید كمیة الحاصل وكذلك وزن
حبة وقد یرجع  ١٠٠٠فروق معنویة بین االصناف وإستخدام المبیدات والتداخل بینھم في صفة وزن 

یشیر الجدول نفسھ الى وجود . السبب الى التشابھ الكبیر بین االصناف في تلك الصفتین السابقتین الذكر 
یع تفوقا على الصنف واحة في صفة حاصل فروق معنویة بین الصنفین حیث اظھر الصنف أم رب

النبات الكلي من الحبوب وقد یرجع السبب الى قلة إرتفاع النبات وإتجاه النبات الى النمو الثمري بعكس 
الحال للصنف واحة أما المبیدات المستخدمة فقد أظھرت وجود فروق معنویة بینھا بسبب كفاءتھا في 

االوراق كل حسب تخصصھ كما اظھرت فروقات معنویة مع  القضاء على االدغال الرفیعة والعریضة
أظھر الصنف ام ربیع عند إستخدام مخلوط مبید اللینتور و التوبك أفضل معاملة من . معاملة المقارنة 

كذلك لوحظ في معاملة المقارنة ھناك تباین في االنتاج بین الصنفین ) دونم / كغم٣٣٢( حیث االنتاج 
بأن )  ٤( نستنتج من الجدول . ام ربیع اكثر تأقلما للبیئة من الصنف واحة وھذا یدل على ان الصنف 

غم لو تم  ٣٣.٧٣الصنف أم ربیع مقاوم لالدغال وخاصة العریضة االوراق حیث كان وزن االدغال 
كذلك فأن الحاصل القلیل من معاملة التوبك ) توبك + لینتور ( مقارنتھا بالصنف واحة لنفس المعاملة 

  .  ناتجة من كثرة االدغال العریضة االوراق بینما االدغال الرفیعة االوراق كانت خالیة تماما  قد تكون 
  

THE EFFICENCY OF SOME HERBICIDES IN TWO  WHEAT VARITY 
(Triticum  durum) ON WEED CONTROL UNDER DRY LAND AREA IN 

NORTH IRAQ 
Salim H. Anter 

Field Crop  Dept. College of Agric. and  Forestry . Univ of  Mosul., Iraq 
 

ABSTRACT 
Field experiment was conducted in winter season of 2004-2005 at field of 

college of Agriculture / Mosul university field to evaluate the effeciency of two 
herbicides ( Topik 70 g.a.i / ha , Lintor 120 g. a . i /ha ) with two wheat  varity ( Waha 
, Om rabee ) for weed control in wheat field under dry land farming conditions  . Date 
were subjected to the conventional analysis randomized complete block design 
(R.C.B.D) as a factorial experiment within split plot with three replicats . The results , 
showed that the narrow leaf weeds had decreased up to 98 , 91 % for Topik and Topik 
+ Lintor treatment , respectively . Also broadleaf weed had decreased up to 74.5 , 
54%  for Lintor + Topik ,and Lintor treatment respectively  There is no significant 
effect of varity or herbicides on number of tillers , number of seeds per spik and 1000 
seeds wieght , but significant effects on plant seed yield had been showed where Om 
rabee  had higher seed than Waha . Also waha had been effected with weeds more 
than Om rabee . There is no significant effect between herbicides used on plant seed 
yield .  
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  . تأثیر االصناف المستخدمة في صفات االدغال ومحصول الحنطة ):  ٢( الجدول 
 االصناف االدغال رفیعة االوراق االدغال العریضة االوراق اصل ومكوناتھ للحنطةصفات النمو والح

الحاصل 
/ الكلي كغم

 دونم

وزن 
١٠٠٠ 

غم/ حبة  

عدد الحبوب 
 بالسنبلة

 طول السنبلة
)سم (   

عدد الفروع 
 الحاملة للسنابل

أرتفاع 
)سم( النبات  

/ الوزن غم
٢م  

٢م/ العدد ٢م/ الوزن غم  ٢م/ العدد    

ب ٢٥٧.٥ أ ٢١.٤٢  أ ٤٠.٤٧  أ ٦.٧٥  أ ٣.٩١  أ ١٠٨.٨٣  ب ٣٠.٩٩  أ ٣.٦٦٧  أ ٢٢.٥٨  أ ٥.٧٥٨   واحة 
أ ٢٩٦.٢ أ ٢١.٨٠  أ ٣٧.٨١  ب ٥.٦٨  أ ٣.٨٨  أ ٨٦.٨٣  أ ٦١.٣٣  أ ٦  أ ٣٦.٢٢  أ ٤.٦٦   أم ربیع 
 

  .تأثیر المبیدات في صفات االدغال والحنطة):  ٣( الجدول 
ال العریضة االوراقاالدغ صفات النمو والحاصل ومكوناتھ للحنطة    االدغال رفیعة االوراق 

الحاصل  المبیدات
/ الكلي كغم

 دونم

وزن 
١٠٠٠ 
 حبة غم

عدد الحبوب 
 بالسنبلة

 طول السنبلة
)سم (   

عدد الفروع 
 الحاملة للسنبل

أرتفاع 
النبات 

)سم(  

٢م/ العدد    ٢م/ الوزن غم  ٢م/ الوزن غم 
  

٢م/ العدد   

د ٢٢٢.٩ أ ٢١.٧٩  أ ٣٩.٠٧  أ ٦.٠٣  أ ٣.٩١  أ ٩٨.٠  أ ٧٤.٠  أ ب ٥.٣٣  أ ٥١.٨٠  أ ٩.٦٦   مقارنة 
ب ٢٨٤.٣ أ ٢١.٦١  أ ٣٩.٠٦  أ ٦.٢٥  أ ٣.٨٦  أ ٩٩.١٧  ب ج ٣٣.٩٧  ب ٢.٥٠  أ ٦٠.٥٧  أ ٨.٧٨   لینتور 
ج ٢٧٩.٤ أ ٢٢.١٨  أ ٣٩.٤٥  أ ٦.٣٥  أ ٣.٩٨  أ ٩٥.٠  أ ب ٥٧.٨٢  أ ٩.٠  ب ١.٠٢  ج ٠.١٦   توبك 
أ ٣١٢.٣ أ ٢٠.٨٦  أ ٣٩.٠  أ ٦.٢٥  أ ٣.٨٣  أ ٩٨.٠  ج ١٨.٨٧  ب ٢.٥  ب ٤.٢٢  ب ٢.٢٣  توبك+ لینتور    
 

.تأثیر النداخل بین االصناف والمبیدات المستخدمة في صفات االدغال ومحصول الحنطة ):  ٤( الجدول   
  االدغال رفیعة االوراق االدغال العریضة االوراق صفات النمو والحاصل ومكوناتھ للحنطة 

أصناف 
 الحنطة

الحاصل 
/ ي كغمالكل

 دونم

وزن 
١٠٠٠ 
 حبة غم

عدد الحبوب 
 بالسنبلة

طول السنبلة 
) سم (   

عدد الفروع 
الحاملة 
 للسنابل

أرتفاع 
) سم (النبات   

 الوزن 
   ٢م/ غم

٢م/ العدد   الوزن  
   ٢م/ غم

٢م/ العدد   المبیدات 

ح ٢١٤.٤ أ ٢١.٦٠  أ ٣٨.٨٣  ج -أ ٦.٣٣  أ ٤.١٦  ب ج ١٠٦.٠  أ ١٠٨.٣٣  ب ج ٤.٦٦  ج-أ٤٦.٦٧  أ ٩.٣٣    مقارنة 
ھـ ٢٦١.٣ واحة أ ٢١.٦٠  أ ٣٩.٥٦  أب ٦.٧  أ ٣.٨٣  ج د ٩٨.٣٣  ج ١  ب ج ٢.٣٣  ج-أ ٣٨.٨  أ ١١.٢٣   لینتور 

و ٢٤٥.٣ أ ٢١.٥٧  أ ٤٢.١  أ ٧.٠٦  أ ٤.٠  أ ب١١٣.٣٣  ج ١٠.٦٣  أ ب ٧.٠   توبك صفر ج صفر ج 
د ٢٩٣.١ أ ٢٠.٦٢  أ ٤١.٤  أ ٦.٩٣  أ ٣.٦٦  أ ١١٧.٦٦  ج ٤  ج ٠.٧٨  ج ب ٤.٨٧  ج ٢.٤٦  توبك+ لینتور    
ز ٢٣١.٥ أ ٢١.٩٨  أ ٣٩.٣٠  ب ج ٥.٧٣  أ ٣.٦٦  د ٩٠.٠  ب ج ٣٩.٦٧  ج -أ ٦  أ ب ٥٦.٣  أ ١٠.٠    مقارنة 
ج ٣٠٧.٧ أ ٢١.٣٢  أ ٣٨.٥٦  ب ج ٥.٨  أ ٣.٩  ج ١٠٠  ب ٦٦.٩٣  ب ج ٢.٦٦  أ ٨٢.٣٣  ب ٦.٣٣   لینتور 



ب ٣١٣.٦ أ ٢٢.٧٩  أ ٣٦.٨٠  ب ج ٥.٦٣  أ ٣.٩٦  ھـ ٧٦.٦٦  أ ١٠٥.٠  أ ١١.٠  ج ٢.٠٣  ج ٠.٣٣   أم ربیع توبك 
أ ٣٣٢.٠ أ ٢١.١٠  أ ٣٦.٦٠  ج ٥.٥٦  أ ٤.٠  ھـ ٧٨.٣٣  ب ج ٣٣.٧٣  ج -أ ٤.٣٣  ج ٣.٥٧  ج ٢.٠  توبك+ لینتور    

  


