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 الخالصة
لنبةات زهةرا النٌةل  3144نفذت هذه الدراسة فً كلٌة الزراعةة والغابةات جامعةة الموصةل مةسل موسةم النمةو        

ن معةةد ت المعةةامست ف مكافحتةة  بهةد بتكةرار القطةةم بمواعٌةةد ممتلفةة س تةةم اسةةتمدام المقارنةات المسةةتقلة للمقارنةةة بٌة
 (Q3)التجربةةةةةة تفةةةةةو  مظهةةةةةرت نتةةةةةا    .وتحدٌةةةةةد مفعةةةةةل موعةةةةةد ٌةةةةةتم فٌةةةةة  مجةةةةةرا  المكافحةةةةةة المٌكانٌكٌةةةةةة

الجةذر والةوزن الجةاف  وطةول 3)القطم فً شهر تموز( معنوٌا فً مفض ارتفاع النبات والمسةاحة الورقٌةة /م
فةً زٌةادا  (Q3)القطم فً شهر مٌار وحزٌران كمةا وتفةو  )القطةم فةً شةهر تمةوز( (Q2)و(Q1)مقارنة مم 

% مقارنةة مم)القطةم  43.43% و43كذلك حققت شدا قتةل تفةو  بنسةبة س3والملفات /م 3عدد كل من النورات /م
بٌنةةت المقارنةةات من مفعةةل موعةةد  جةةرا   .بشةةكل عةةام(Q2) و)القطةةم فةةً شةةهر حزٌةةران( (Q1) فةةً شةةهر مٌةةار(

% رغةم ذلةك مدإ ىلةى 11المكافحة بهذه الطرٌقة هو الموعد المتأمر فً شهر تموز والذي حق  شدا قتل لم تتجاوز 

 دفم النبات ىلى زٌادا التكاثر الجنسً والسجنسً س لذا تعد هذه الطرٌقة غٌر مثالٌة فً القعا  على هذا النبات.
سالمكافحةةة المٌكانٌكٌةةة س امةةتسف Eichhornia crassipes (Mart)Solms النٌةةل ت زهةةرا كلمةةات دالةةةا نبةةا

 مواعٌد وتكرار القطم.
 2012/4/30وقبول   43/3/3143تارٌخ تسلم البحث 

 
 المقدمة

مةةا ً  نبةةات Eichhornia crassipes (Mart)Solms-Laubach ( Water hyacinth)زهةرا النٌةةل      
العذبة وغٌر العذبةة س ٌتحمةل التذبةذ   العمٌقة فً المٌاه العحلة مو Colonizes تعمراتبشكل مس ٌنمو معمر

تحمةل الجفةاف لعةدا ولة  القةدرا علةى س  الكبٌر النات  عن انمفاض وارتفاع مستوٌات المٌةاه مةسل موسةم النمةو
مسةةبا   . مهةةم(3113وآمةةرونس Centerمشةةهر مذا كانةةت ا رض تحةةتفظ بالرطوبةةة مثةةل ا راعةةً الطٌنٌةةة)

القدرا على التكٌف مم التغٌرات فً العوامةل المنامٌةة وتحمل  للظروف البٌ ة الممتلفة و سرعة تكاثره هانتشار
 ممةةرإممتلفةةة لسنتقةةال وا نتشةةار مةةن منطقةةة ىلةةى  ممتلفةةة مةةن المٌةةاه وامتسكةة  وسةةا لفةةً منةةواع  عةةٌ وال
(Wilson 3112وآمرونس ). بزٌةادا الكثافةة ٌصةل ىلةى ارتفةاع مكثةر  سةم( وقةد 411-21) ارتفةاع النبةات ٌبلة

   درجةة الحةرارا  المس مةة لة  .(Jones 3116 و 3112وآمةرون س Center)توفر العناصةر الغذا ٌةة النباتٌة و
فً الظروف المس مةة لنمةوه مدهشةة جةدا  ه. تعتبر مٌكانٌكٌة تكاثر(3141س Dray و  Center ْم ( )35-31) 

 ٌةةةةةةةة النامٌةةةةةةةة فةةةةةةةً نفةةةةةةة  البٌ ةةةةةةةة التةةةةةةةً ٌعةةةةةةةٌ  فٌهةةةةةةةا هةةةةةةةذامقارنةةةةةةةة مةةةةةةةم بقٌةةةةةةةة ا نةةةةةةةواع النبات
النبةات ىذ ٌتمٌةز بنمةو سةرٌم وٌةتمكن مةن تكةوٌن كتلةة حٌوٌةة كبٌةرا مةسل فتةرا زمنٌةة قصةٌرا تغطةً مسةاحة 

 مهةةةةةةم طةةةةةةر  المكافحةةةةةةة المتبعةةةةةةة عنةةةةةةد تواجةةةةةةده فةةةةةةً المٌةةةةةةاه (.4666س  Cilliersو   Hill)واسةةةةةةعة

مصةةةةةابة بةةةةة  صةةةةةغٌرا هةةةةةً المكافحةةةةةة المٌكانٌكٌةةةةةة للشةةةةةر  مو عنةةةةةدما تكةةةةةون المسةةةةةاحات ال المسةةةةةتمدمة 
(Mallyaو4666سAinsworthس3113س)  مهمهةا شةدا ااصةابة عةدا ٌعتمةد علةى ظةروف هذه الطرٌقة ونجاح

المكافحة وقد حققت (.4661وآمرونس Gibbonsوموقم ااصابة وموسم النمو الما  وموعد مجرا  المكافحة )

 زمبةةابوي وفةةً موغنةةدا عنةةد تكرارهةةا مكثةةر مةةن مةةرا ر هةةذا الةةدغل فةةً الحةةد مةةن انتشةةا نتةةا   جٌةةدا المٌكانٌكٌةةة
(Centerو4666س وآمةةرونMailu 3114س)  عنةةد % 31سوقةةد معطةةت هةةذه الطرٌقةةة نسةةبة مكافحةةة بلغةةت

فةةً اسةةبانٌا  Guadianaلهةةذا النبةةات عنةةد تواجةةده فةةً نهةةر  موسةةم النمةةو مةةسلتكرارهةةا فةةً مواعٌةةد ممتلفةةة 
(Cifuentes3114وآمرونس).مول مةرا ىلةى العةرا  دمولة العرر الكبٌر الذي محدث  هذا النبات منذ ونتٌجة   

 تهةدد البٌ ةة الما ٌةةوالفرات حٌث مصبح مشكلة كبٌةرا فً منتصف الثمانٌنات من القرن الماعً فً نهر دجلة 
 طرٌقةةة المٌكانٌكٌةةة)القطم(الاسةةتمدام  الدراسةةة هةةدفلهةةذا ت س( 3144)الجبةةوري سمةةسل فتةةرا زمنٌةةة قصةةٌرا 

 ممتلفة مسل موسم النمو وتحدٌد مفعل موعد ٌتم فٌ  تنفٌذ المكافحة. لمكافحة هذا النبات فً مواعٌد 

                                           

 البحث مستل من مطروحة الباحث الثانً 

 البحث مستل من اطروحة الباحث الثانً
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 مواد البحث وطرائقه
سةم وعةعت فٌهةا تربةة بعمة    31وعمة   ( سم  33   ×43بمساحة ) مستطٌلة الشكل استمدمت سنادٌن      
 31/3/3144نٌل)ملفةات( بشةكل متجةان  فةً سم ثم مل ت بالمةا  بعةدها وعةعت فٌهةا نباتةات زهةرا ال41-42

و 4/3/3144و 3144/ 4/2) اشةةةةتملت التجربةةةةة علةةةةى عةةةةاملٌن همةةةةا مواعٌةةةةد القطةةةةم وهةةةةً ثةةةةسث مواعٌةةةةد
تةةم  والعامةةل الثةةانً تكةةرار القطةةم )مةةرا ومةةرتٌن وثةةسث مةةرات( ٌةةوم 31المةةدا بةةٌن كةةل قطعةةة  (4/4/3144

عل موعد ٌةتم فٌة  مجةرا  المكافحةة بةالح  مةسل موسةم استمدام المقارنات المستقلة بٌن المعامست لمعرفة مف
سوكمةا موعةح فًة معةامست  المةا  سةم فةو  سةطح1-3كانت تجةرإ عملٌةة القطةم  بمسةتوإالنمو لنبات زهرا النٌل.

التالٌةةةة ا فةةًة نهاٌةةةة الموسةةةم بتةةةارٌخ  ت(. وتةةةم امةةةذ الصةةةفا4( وممطةةةط معةةةامست القطةةةم شةةةكل )4التجربةةةة جةةةدول )
س  3س المسةةاحة الورقٌةةة /م3سعةةدد ا ورا  /م 3بات)سةةم( سطةةول الجذر)سةةم( سعةةدد الملفةةات/م)ارتفةةاع الن31/41/3144

 Visibleوفةة  مقٌةةا  بصةةري ل القتةة شةةداوحسةةبت  سشةةدا القتةةل(.3س الةةوزن الجةةاف كلغةةم /م 3عةةدد النةةورات /م

Scale(VS)  411-4ٌتراوح بٌن (Kay  و4662سRyan   وMadsen 3141س )( ٌعنةً عةدم 4)الةرقم ىن ىذ
القٌةا  مةم  مسةا لنباتةات وعلةى لٌعنً القتةل التةام  411الرقم  ىنفً حٌن  زهرا النٌل ود تأثٌر فً نباتات وج

حٌةةث س (3144)الجبةةوري سللنبةةات علةةى مسةةا  الةةوزن الجةةاف  ورا حسةةبت المسةةاحة الورقٌةةة كمةةا  معاملةة المقارنةةة
الةوزن الجةاف لكةل [المسةاحة الورقٌةة  اتٌةةبواسطة مقراص معلومةة المسةاحة وحسة  المعادلةة اآ ممذت مساحة ا ورا 

بعةةد مجةةرا  التحلٌةةل ااحصةةا ً للتجربةةة باسةةتمدام التصةةمٌم  .مسةةاحة ا قةةراص X]( قةةرص31ا ورا /الةةوزن الجةةاف)
 (باسةةتمدام الحاسةةو  Orthogonal contrastالعشةةوا ً الكامةةل بةةثسث مكةةررات تةةم مجةةرا  المقارنةةات المسةةتقلة )

دنكن المتعدد المدإ للمقارنة بٌن المتوسةطات حٌةث مٌةزت المتوسةطات التًة تمتلةف عةن  واعتمد امتبارSAS برنام  
 بحروف هجا ٌة ممتلفة.%  4% و  2 احتمال بععها معنوٌا على مستوإ

 
ً تجربة القطم لنبات زهرا الٌن4جدول ) ٌنوإ. 3144ل مسل صٌف (ا المعامست المستمدمة ف ً محافظة ن  ف

Table(2):Treatments for water hyacinth during Summer 2011 in neniva province . 

 المعامست ت المعامست ت
4 Check (with out mowing) 3 Second Time + two  mowing 
3 First Time + one mowing 4 Second Time + three  mowing 

3 First Time + two  mowing 5 Third Time + one mowing 
1 First Time + three mowing 6 Third Time + two mowing 
2 Second Time + one  

mowing 
41 Third Time + three  mowing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
فً محافظة   3144( ا ممطط التجربة من حٌث مواعٌد القطم وتكراره حس  مشهر السنة لعام 4شكل ) ال

 نٌنوإ  .
Diagram (1):Schematic of time of cutting and frequency according to the months of   

                  year 2011in neniva province . 

1
s
t tim

e
 o

f 

c
lip

p
in

g
 

P
la

n
tin

g
 tim

e
 2

0
1
1
/3

/2
0

 

1/6 

1/6 

1/6 1/8 1/7 

 

1/7 

 

2
 n

d
 tim

e
 o

f 

c
lip

p
in

g
 

1/7 

 1/7 

 1/7 

 

1/9 1/8 

 

1/8 

 

3
 rd

 tim
e

 o
f 

c
lip

p
in

g
 

1/5 

1/5 

1/5 1/7 1/6 

1/6 

Check 



 مجـــلة زراعــــة الرافــديـــن

 3143( 3( العدد )14المجلد )

    ISSN: 2224-9796 (Online) 

 ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (41) No. (3) 2013 
 

314 

 

 النتائج والمناقشة
ىن الهدف ا ساسً من مجرا  مقارنات بٌن المعامست  جل تحدٌد مفعل شهر تةتم فٌة  عملٌةات الحة  سةوا       

تلك الفترا الزمنٌة ولٌ  الهدف للمقارنة بٌن تكرار الحة  .  المفردا مو المتكررا التً معطت محسن مكافحة مسل
( ىلى من صفة ارتفاع النبات لم ٌسحظ فٌها تباٌن معنوي بةٌن معةامست القطةم التةً بةدمت فةً 3جدول )الفقد مشار 

شهر مٌار مم معامست شهر حزٌران وقد ٌرجةم السةب  ىلةى التقةار  فةً ارتفةاع النبةات بةٌن الشةهرٌن ولكةن عنةد 
% سوهةذا 4جرا  مقارنة بٌن معامست شهر مٌار مم معامست شهر تموز لوحظ وجود تباٌن معنوي عند احتمةال م

ٌعنً ىن معدل المعامست التً طبقت فً شهر تموز كان لها مثرها السةلبً فةً مفةض ارتفةاع النبةات حٌةث وصةل 
(مدت ىلةةى قصةةر ارتفةةاع Q3وز)سةةم سكةةذلك لةةوحظ بةةان معةةامست القطةةم مو الحةة  فةةً تمةة44.45الفةةر  بٌةةنهم ىلةةى 

%(سنسةتنت  مةن ذلةك 4( وبدرجةة تبةاٌن معنةوي عالٌةة )Q2النبات مقارنة بالمعامست المطبقة فً شهر حزٌةران )
( تعك  نتةا   اٌجابٌةة فةً هةذه الصةفة مةن حٌةث المكافحةة بسةب  Q3بان معدل طرٌقة الح  )القطم( وتكرارها )
وآمةرون  Chuثةل فةً ذلةك الشةهر بسةب  اسةتنزاف المةواد الغذا ٌةة )عدم قدرا النبات للوصةول ىلةى ا رتفةاع ا م

(. وعند مجرا  مقارنة للمعامست بٌن ا شهر لصةفة عةدد ا ورا  فةان التفةو  المعنةوي كةان واعةحا بةٌن  3113س
Q1  عةةدQ3 وQ 3 عةةدQ3  ولةةم نسحةةظ مي امةةتسف معنةةوي بةةٌن 4عنةةد احتمةةال %Q1 عةةدQ2  حٌةةث مدت.

( ىلى زٌادا كبٌرا فً عةدد ا ورا  عنةد مقارنتهةا بمعةامست الحة  المطبقةة سةوا  Q3) المعامست فً شهر تموز
  364( Q1و  Q3(  وبلغةت نسةبة الزٌةادا فةً عةدد ا ورا  بةٌن )Q2( مو فً شةهر حزٌةران )Q1فً شهر مٌار )

وز لةٌ  وان زٌادا عدد ا ورا  من جرا  تكرار القطم فً شهر تم 3ورقة /م 333(Q3عد  Q2وبٌن) 3ورقة/م
من صالح عملٌات المكافحة بل كلما كانت عدد ا ورا  اقل كلمةا كانةت نسةبة النجةاح فةً عملٌةة المكافحةة مفعةلس 
ولكن بالرغم من ذلك العةدد الكبٌةر مةن تكةوٌن ا ورا  م  ىن حجمهةا  كةان صةغٌر وهةذا مةا تةم تفسةٌره فةً صةفة 

وكةةذلك  3/م3م 4.4ىلةةى  Q1فةةً معةةامست  3/م3م 6.16المسةةاحة الورقٌةةة حٌةةث انمفعةةت المسةةاحة الورقٌةةة مةةن 
(  عنةةد مسةةتوإ Q3لشةةهر تمةةوز ) 3/م3م 4.4لشةةهر حزٌةةران ىلةةى  Q2فةةً معةةامست  3/م3م 5.2انمفعةةت مةةن 

% .وبصةةةورا عامةةةة كلمةةةا كانةةةت المسةةةاحة الورقٌةةةة اقةةةل كلمةةةا كانةةةت نتٌجةةةة المكافحةةةة بطرٌقةةةة الحةةة  4معنوٌةةةة 
% 2لنورات فقد لةوحظ وجةود فةرو  معنوٌةة عنةد مسةتوإ (.مما لصفة عدد ا3141س Madsen و   Ryanمفعل)
مما ٌدل على كفا ا المعامست فً شهر تمةوز   Q3عد  Q2% بٌن 4ووجود معنوٌة عند مستوإ  Q3و Q1بٌن 
(Q3(مدت ىلى تنشٌط التكاثر الجنسً للنبات مقارنة بمعامست شهر مٌار )Q1( وشهر حزٌران )Q2 وهذه صةفة )

ر تموز ٌسب  تحفٌز النبات على التكةاثر بالوقةت الةذي صةممت تلةك المعةامست  جةل غٌر مرغوبة  ن  مسل شه
فةً شةهر تمةوز بنسةبة  3نةورا /م 35.4)حزٌةران( ىلةى  3نةورا /م46.33المكافحة حٌةث زادت عةدد النةورات مةن 

فةةا ا % وتعةةد هةةذه النسةةبة عالٌةةة فةةً منتةةا  البةةذور  جةةل تكةةاثره بهةةذه الطرٌقةةة ممةةا ٌقلةةل مةةن ك6.34وصةةلت ىلةةى 
المكافحة بالقطم مصوصا مسل الموعد المتأمر س ن بذور هذا النبات لها القدرا على من تبقى بحٌوٌة عالٌة لفترا 

سةةنة وتنبةةت بشةةكل جٌةةد عنةةد تةةوفر الظةةروف المس مةةة وتكةةوٌن نباتةةات جٌةةدا   31طوٌلةةة مةةن الةةزمن قةةد تصةةل ىلةةى 
(Barrett  و 4651 سJulien  و4666وآمةةرونسAnonymous ىن وسةةٌلة التكةةاثر ا ساسةةٌة والتةةً 3113س .)

ٌعتمد علٌ  نبات زهرا النٌل هً عن طرٌ   الملفات عندما ٌكون بشكل بساط معري ٌغطةً سةطح المةا  سحٌةث 
ولةم نسحةظ مي  Q3عةد  Q2و مقارنةة  Q3عةد  Q1% عنةد مقارنةة 4لوحظ وجود فةرو  معنوٌةة عنةد احتمةال 

( ىن Q1(مقارنة بشهر مٌار )Q2عدد الملفات بشهر حزٌران ) بالرغم من زٌادا Q2عد   Q1فرو  معنوٌة بٌن 
( حفةز النبةات علةى معطةا  اكبةر عةدد مةن Q3الزٌادا الحاصلة من جرا  استمدام الح  وتكراره فً شهر تموز )

 31( بة  Q2)ملفةة وعةن شةهر حزٌةران  36( بة  Q1مي بفةار  عةن شةهر مٌةار ) 3ملفةة /م 313الملفات وصلت 
عملٌات الح  مدت ىلى زٌادا عدد الملفات وماصة مذا كان الحة  متةأمر فةً شةهر تمةوز  ملفة وهذا ٌعنً بان

وقد ٌكون بسب  التراكم التجمٌعً للمواد الغذا ٌة الكثٌرا فً ذلك النبات عند معطا  فترا زمنٌةة كافٌةة للتمةزٌن 
مةسل ا شةهر ( سكما ىن عملٌات الح  التً نفةذت 4662س Modsenو   Owensو 4654س  Gopal) ًالغذا 

الثسثة )مٌار وحزٌران وتموز ( قد معطت عدد ملفات مكثر من معاملة المقارنةة. نسةتنت  مةن ذلةك بةان عملٌةات 
الح  المطبقة فً مشهر الصٌف  جل مكافحت  انعك  فً زٌادا نمةوه ولةذلك ٌعةد الحة  طرٌقةة غٌةر مرغوبةة 

 Cilliersد فةةةً تحفٌةةةزه علةةةى التكةةةاثر)فةةةً مكافحةةةة نبةةةات زهةةةرا النٌةةةل بةةةل تعتبةةةر تلةةةك الطرٌقةةةة دافةةةم جٌةةة
(من صفة الوزن الجةاف لةم ٌحةدث فٌهةا امةتسف معنةوي بةٌن معةامست شةهر 3(.موعح جدول )3113وآمرونس
(  مما ٌدل على ىن الوزن الجاف لجمٌم المعامست فةً شةهر  مٌةار لةم تمتلةف Q2( وشهر حزٌران )Q1مٌار )

(مم Q2وحزٌران ) (Q1)نوٌة بٌن معامست  شهر مٌار عن معامست شهر حزٌران لكن لوحظ وجود فرو  مع

حٌث انمفض الوزن الجةاف فةً شةهر تمةوز بمةا ٌعةادل %س4( عند مستوإ معنوٌة Q3معامست شهر تموز )
مقارنةة بشةهر  فً شهر تموزالجفاف وكذلك انمفض الوزن  مقارنة مم الوزن الجاف لشهر مٌار 3غم/م614

وقد ٌرجم سب  ا نمفةاض فةً الةوزن الجةاف لشةهر تمةوز  3غم/م463ووصل الفر  بٌن الوزنٌن  حزٌران
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 .3144المقارنات المستقلة بٌن مواعٌد ومرات القطم على متوسطات  الصفات المدروسة لنبات زهرا النٌل النامً فً محافظة نٌنوإ لعام  ا(3الجدول )
Table(2): The orthogonal contrasts  between date and frequency of  clipping on means characteristic study for water hyacinth  growth 

in Neniva province 2011.   

 
 المعامست

Treatments 
 ارتفاع النبات )سم(

High of plants(cm) 

 3عدد ا ورا  /م
Number of leaf /m2  

 3المساحة الورقٌة /م
Leaf area /m2 

 

 3عدد النورت /م

Number florescence/m2  

Q 1 VS Q 2 13.44 عد 
VS 

 عد 4422 36
VS 

 عد 6.16 4451
VS 

 عد 31.1 5.2
VS 

46.33 

Q 1 VS Q 3 13.44 عد 
VS 

 عد 4422 **31.33
VS 

 عد 6.16 **4213
VS 

 عد 31.1 **4.4
VS 

35.4* 

Q 2 VS Q 3 36 عد 
VS 

 عد 4451 **31.33
VS 

 عد 5.2 **4213
VS 

 عد 46.33 ** 4.4
VS 

35.4** 

 تالمعامس
Treatments 

 3عدد الملفات /م
Number daughter 

plants/m2 

 طول الجذر )سم(
Long Root (cm) 

 3الوزن الجاف غم /م
Dry weight /m2 

 شدا القتل )%(
Degree effect(%) 

Q 1 عد 
VS 

Q 2 344 عد 
VS 

 عد 34 353
VS 

 عد 3331 31.2
VS 

 عد 34.11 3442
VS 

31.44* 

Q 1 عد 
VS 

Q 3 344 عد 
VS 

 عد 34 ** 313
VS 

 عد 3331 * 31.5
VS 

 عد 34.11 ** 3333
VS 

34.11 ** 

Q 2 عد 
VS 

Q 3 353 عد 
VS 

 عد 31.2 ** 313
VS 

 عد 3442 * 31.5
VS 

 عد 31.44 ** 3333
VS 

34.11 ** 

 
     Probability   1%%. 2* ا عند احتمال 

     Probability   5%%.    4**ا عند احتمال 
Q 1 (1+3+3  معاملة( )   .)معامست شهر مٌارQ1= T(2+3+4)(in may) 

Q 2 (4+3+2  معاملة.)معامست شهر حزٌران()Q2=T(5+6+7)(in june) 

 Q 3(41+6+5  معاملة.)معامست شهر تموز()Q3=T(8+9+10)(in july) 
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ت بشهر مٌار وحزٌران ىلى ىن معظم المواد الغذا ٌة صرفت فً تكوٌن مععا  فً النبةات مثةل ملفةامقارنة 
.على الةرغم (3112وآمرون سCenter ) مكثر فً شهر تموزلتالً فان ا ستهسك الغذا ً كان مو مورا  وبا

من وجود هذا ا نمفاض بالوزن الجاف م  ىن النبات قد كةون عةدد كبٌةر مةن الملفةات وا ورا  والنةورات 
روف القاسةٌة والتةً مكنةت هةذا  جةل اسةتعادا نمةوه س وتعةد هةذه مهةم الوسةا ل الدفاعٌةة للبقةا  ومقاومةة الظة

و  Hill )الما ٌة ا مرإ الموجود فةً نفة  البٌ ةة اتالنبات من ا نتشار والسٌادا بسرعة وٌتفو  على النبات
Cilliers سعموما ٌظهر من تلك النتا   بان هذا ا نمفاض فً الوزن الجاف   ٌؤدي ىلى مكافحة  (4666س

لنفسةة  وسةةا ل تسةةاعده مةةن ىن ٌمةةر  مةةن تلةةك النبةةات قةةد هٌةةأ  علمةةا سقةةد ٌعةةعف قةةدرا النبةةات الةةدغل ولكةةن
الظروف الحرجة لمكافحت س لذا تعد الفترا الزمنٌة بٌن حشة وممةرإ وزٌةادا تكةرار الحة  ذات قٌمةة عالٌةة 
فً مجةال المكافحةة وم  فةان سةرعة النمةو فةً هةذا النبةات سةوف تتغلة  علةى عملٌةات المكافحةة بةل ٌةزداد 

مةن الةوزن  الظروف البٌ ٌة من حرارا وزٌادا طول النهار مهمةة فةً تعةوٌض مةا فقةدهنشاطا فٌما مذا كانت 
الجاف فً مراحل الحة  . من تلةك النتةا   تعززهةا نتةا   مبحةاث المحاصةٌل العلفٌةة مو ا دغةال عنةد رعةً 

مو نمةوات جدٌةدا وبكثةرا كمةا فةً ملجةت  الحٌوانات لألدغال البرٌة فان سرعة نمو النبات تمكن  مةن معطةا 
 .(3113)الجبوري سالبرسٌم والثٌل والحلٌان والسعد والقص 

مسصة تلك الصفات من زٌادا ونقصان تتبلور فً صفة شدا القتل وهذا هو الهدف المنشود مةن مجةرا  
%. فقد ازدادت شدا القتةل 4% س2.حٌث ظهرت جمٌم المقارنات متفوقة معنوٌا على مستوإ  مو القطم الح 

% و  تعةد تلةةك النسةبة مرغوبةة فةةً مجةال المكافحةة كمةةا 3.33ة بشةهر مٌةةار بفةار  فةً شةهر حزٌةةران مقارنة
%علةى 43.43%س43مقارنة بشةهر مٌةار وحزٌةران ووصةل الفةر  بٌةنهم ىلةى  ززادت شدا القتل فً شهر تمو

 ا اآتٌةالتوالً. من مسل تلك المقارنات اتعحت النقاط 
 على ىن المكافحة بهذه الطرٌقة ععٌفة جدا. % وهذا ٌدل11معدل القتل مو المكافحة لم تتجاوز  -4

 تغل  سرعة نمو النبات على الفترا الزمنٌة بٌن الحشات . -3

 الح  وتكراره ٌزٌد من التكاثر الجنسً والسجنسً لنبات زهرا النٌل . -3

مفعل نسبة مكافحة مو قتل وصلت فً شهر تموز وهذا ٌعنً بان المكافحة المبكةرا بهةذه الطرٌقةة  -1
 .لم تجدي نفعا
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ABSTRACT 

        The experiment was conducted at the field station of college of Agriculture 

Forestry / Mosul University (Iraq) during the growing season 2011 on water 

hyacinth .The purpose of the research is to study the effect of frequency of clipping 

at different duration to control this weed .It was used Orthogonal contrast analysis 

between mean treatments in order to determine the best time for mechanical 

clipping of water hyacinth .Results showed that the clipping treatments of July (Q3) 

had to significantly decreased in plant high, leaf area ,root length and dry weight 

comparing with treatments had done on May or June (Q1,Q2).On other hand Q3 

had superiority in number of inflorescences /m² and number of daughter plant/m² .In 

general ,the percentage of killing for Q3 was superior than Q1 or Q2 which had 

reach up to 16% and 12.76% respectively. In general, the Orthogonal contrast had 

give the beast treatment for clipping at the end of July which caused the higher of 
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killing reached up to 40% .Although the water hyacinth plant had tendency to 

produce a high number of seed and also the vegetative reproduction was highly 

increased .As a result at this study ,it is not useful to consider the mechanical 

method as a reasonable way in controlling water hyacinth .  
Key words: : Eichhornia crassipes (Mart)Solms, Mechanical Control, Different 

Clipping Dates 
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