
78 الرجو وآخرون-المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)1(:78-90. آذار/مارس 2018

Al-Rajjo et al -Syrian Journal of Agricultural Research 5(1):78- 90. March 2018

تأثير معّدل البذار والّرش بالمستخلصات المائية لنباتات الذرة البيضاء والتعشيب في غّلة 
 )Triticum durum L.( القمح الصلب

سامي الرجو*)1( وأحمد مهنا)1( وفادي عباس)2(

)1(. قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة البعث، حمص، سورية. 
)2(. مركز البحوث العلمية الزراعية في حمص، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.

.)sami.rajjo@yahoo.com :للمراسلة: م. سامي الرجو. البريد اإللكتروني*(

      تاريخ االستالم: 2017/01/20                               تاريخ القبول:  2017/03/20

الملخص
ُنفّــذ هــذا البحــث فــي قريــة تــل شــنان، شــرقي مدينــة حمــص بســورية فــي الموســم الزراعــي 2013/2012 بزراعــة 
صنــف القمــح الصلــب شــام 5، وذلــك لدراســة تأثيــر معــّدل البــذار )120، 150، 180، 210 كغ/هـــكتار( 
والــّرش بالمســتخلصات المائيــة مــن أجــزاء نباتــات الــذرة البيضــاء )أوراق، وســوق، وجــذور، ومخاليــط منهــا( 
والتعشــيب اليدوي، في إنتاجّية القمح واألعشــاب المرافقة له. أظهرت النتائج أّن معّدل البذار 180 كغ/هـــكتار 
قد حّقق أعلى متوسط للغّلة الحبّية )3207 كغ/هـكتار(، وأعلى متوسط للغّلة البيولوجّية )7846كغ/هـكتار(، 
فــي حيــن ارتفعــت قيــم دليــل حصــاد، وتراجــع الــوزن الجــاف لألعشــاب، وعددهــا فــي وحــدة المســاحة مــع زيــادة 
معّدل البذار. كما أظهرت النتائج أّن الّرش بمستخلص أجزاء نبات الذرة البيضاء )10:1( بمعّدل 5 لتر/هـكتار بعد 
60 و80 يومــًا مــن الزراعــة أّدى إلــى زيــادة الغلّــة الحبّيــة والبيولوجّيــة، وقّللــت مــن عــدد األعشــاب ووزنهــا الجــاف 
فــي وحــدة المســاحة، حيــث أشــارت نتائــج الدراســة أّن الغلّــة الحبّيــة قــد زادت بقيــٍم تراوحــت بيــن %30.11-4.1 
عنــد اســتخدام المســتخلصات المائّيــة للــذرة البيضــاء، وحقّــق المســتخلص المائــي للســوق أفضــل النتائــج تــاله 
مســتخلص الّســوق مــع الجــذور، ثــم مســتخلص الّســوق مــع األوراق. كمــا حّققــت عملّيــة التعشــيب تفّوقــًا معنوّيــًا 
على المعاملة غير المعّشــبة في جميع المؤّشــرات المدروســة. خلصت هذه الدراســة إلى أّن المســتخلص المائي 

لســوق الــذرة البيضــاء، يحّقــق زيــادة معنوّيــة فــي غّلــة القمــح البيولوجّيــة والحبّيــة.
الكلمات المفتاحية: معّدل البذار، المستخلصات المائية للذرة البيضاء، التعشيب، القمح الّصلب.

المقدمة:
ُيعــّد القمــح مــن أقــدم المحاصيــل التــي ُزرعــت منــذ مــا يزيــد عــن 8000 ســنة وذلــك فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم فــي أوروبــا، وغربــي 
آســيا، وشــمالي أفريقيــا، وتقــّدر المســاحة المزروعــة حالّيــًا علــى مســتوى العالــم بحــدود 240 مليــون هكتــارًا، ويزيــد إنتــاج العالــم ســنويًا عــن 

.)Dixon et al., 2009(  0.6 مليــار طــن
بلغت المســاحة المزروعة في القطر العربي الســوري عام 2014 نحو 1.3 مليون هكتار، أنتجت 2.02 مليون طن بمتوســط إنتاجّية 
1.57 طن/هـــكتار، وقــد بلغــت المســاحة المزروعــة بالقمــح القاســي 0.58 مليــون هكتــارًا، أنتجــت 0.95 مليــون طــن بمتوســط إنتاجّيــة 

1.65 طن/هـــكتار )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، 2014(. 
تتأثّــر غّلــة القمــح بالعديــد مــن العوامــل مثــل: الكثافــة النباتّيــة، وطــرق الزراعــة، واألســمدة، ومكافحــة األعشــاب، واآلفــات المختلفــة، 
وُتعتبــر الكثافــة النباتّيــة العامــل األكثــر أهمّيــة فــي إنتــاج محصــول القمــح، والكثافــة النباتيــة ال تتحــّدد فقــط بعــدد النباتــات المالئــم 
فــي وحــدة المســاحة، بــل بتــوزع النباتــات الــذي يحّقــق االســتفادة المثلــى مــن الطاقــة الضوئيــة، وانعكاســها علــى الغّلــة الحبّيــة للمحصــول 

.)Nakamo and Morita, 2009(
يؤثّــر معــّدل البــذار فــي خصائــص النمــو، والصفــات الشــكلّية للقمــح )Ansari et al., 2006(، كمــا يؤثّــر فــي كثافــة األعشــاب المرافقــة 

.)Marwatet al., 2002( للمحصــول والكتلــة الحيوّيــة لهــذه األعشــاب، ومعــّدل النمــو المطلــق للنبــات والغلّــة الحبّيــة
وجــد )Chaudhary et al., )2000 أّن معــّدل البــذار األمثــل فــي القمــح يزيــد عــدد الحبــوب فــي الســنبلة ويقلــل مــن اإلشــطاءات، وقــد توّصــل 
 Arifet al., (2003( إلى أّن معّدل البذار األمثل للقمح يتراوح بين 100 - 150 كغ/هـكتار، في حين استنتج Khan et al., )2001(

أّن أعلى غّلة حبّية من القمح تتحّقق عند استخدام معّدل البذار 150 كغ/هـكتار، بحيث تكون المسافة بين الخطوط 22.5 سم. 
.(Chen and Niell, 2006( كما وجد أّنه كلما زاد معّدل البذار يقّل ارتفاع النبات ويتراجع وزن األلف حّبة، وعدد الحبوب في السنبلة
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درس مهّنــا، )2006( العالقــة بيــن الكثافــة النباتّيــة، وأهــّم مؤشــرات النشــاط التمثيلــي للقمــح، وتأثيــر ذلــك فــي الغلّــة تحــت ظــروف المنطقــة 
الســاحلّية فــي ســورية، فوجــد أّن لمعــّدل البــذار تأثيــرًا واضحــًا فــي كلٍّ مــن مســاحة المســطح الورقــي، وصافــي إنتاجّيــة التمثيــل الضوئــي، 

وغلّــة القمــح ومكّونــات الّســنبلة، وتــّم الحصــول علــى أعلــى غلّــة حبّيــة )4900 كغ/هـــكتار( عنــد معــّدل البــذار 6 مليــون حبة/هـــكتار.
وجد )Ali et al., )2010 أّن أفضل معّدل للبذار في ظروف منطقة Vehari في الباكستان كان 150 كغ/هكتار، حيث كان عدد 

اإلشطاءات عند هذا المعّدل )306، 303، 308 إشطاء/نبات( في األعوام 2006، 2007، 2008 على التوالي.
كما حّقق هذا المعّدل أعلى متوسط لوزن األلف حبة حيث بلغ )36.28، 40.74، 36.26 غ( في األعوام 2006، 2007، 2008 
علــى التوالــي، كذلــك حّقــق هــذا المعــّدل أعلــى غّلــة حبّيــة بحــدود )4.05، 4.12، 4.22 طن/هـــكتار(، وأعلــى دليــل حصــاد 

)47.94، 48.88، 47.59 %( في األعوام 2006، 2007، 2008 على التوالي.
وجــدت العديــد مــن الدراســات أّن اســتعمال المــواد الطبيعّيــة المســتخلصة مــن النباتــات ُيعــّد آمنــًا بيئّيــًا باإلضافــة إلــى فعاليتــه الكبيــرة وتأثيــره 
فــي زيــادة اإلنتاجّيــة، فقــد وجــد )Ahmed et al., )1991 أّنــه يمكــن االســتفادة مــن مخّلفــات الــذرة البيضــاء فــي مكافحــة األعشــاب فــي 
حقــول القمــح دون أي أثــر ســلبي علــى الغّلــة. حيــث تحتــوي مخّلفاتهــا علــى مــواد )كيماوّيــة ومــواد كيماوّيــة ثانويــة( ُتعتبــر ســامة للعديــد 
مــن األنــواع العشــبية، كمــا اســتعملها )Cheema and Khaliq, )2000 الــذي وجــد أّنهــا تزيــد غلّــة القمــح مــن الحبــوب بنســبة 21-10 % 
مقارنــًة بالشــاهد غيــر المعامــل. فــي حيــن جــّرب )Ben-Hammoudaet al., )2001 مســتخلص أوراق الشــعير علــى نبــات القمــح 
فالحــظ تأثيــرًا جيــدًا فــي مكافحــة األعشــاب، وتحســين نمــو النبــات. وقــد الحــظ )Roth et al., )2000 أّن مســتخلص جــذور الــذرة 
 Ashraf and Al-khlaq, )2007( فــي نمــو القمــح، ومقاومــة األعشــاب. كمــا وجــد )البيضــاء يؤثــر بتراكيــز منخفضــة )5 لتر/هكتــار
أّن الــّرش بمســتخلصات الــذرة البيضــاء أّدى إلــى زيــادة ارتفــاع نبــات القمــح وزيــادة طــول الســنابل مقارنــًة مــع الشــاهد، كمــا زاد عــدد 
الحبــوب بالســنبلة الواحــدة بشــكٍل معنــوي. وزاد متوســط وزن األلــف حبــة عنــد اســتخدام مســتخلص جــذور الــذرة البيضــاء مــع الّســوق، 
ومســتخلص الجــذور مــع األوراق. فــي حيــن وجــد )Awan et al., )2012 تأثيــرًا واضحــًا لمســتخلصات الــذرة البيضــاء فــي تحســين 

الغّلــة الحبّيــة والبيولوجيــة ودليــل الحصــاد.
وجــدت بعــض الّدراســات أن الــّرش بمســتخلصات الــذرة البيضــاء قــد ســاهم فــي تحســين عــدد الحبــوب فــي الســنبلة، وذلــك يعــود إلــى أثرهــا 
المثّبــط لنمــّو األعشــاب، األمــر الــذي ينّشــط مــن عمليــة التمثيــل، والنقــل باتجــاه الحبــوب )Borras et al., 2004(، كذلــك توّصــل 
)2009( ,.Malik et al إلــى نتائــج مماثلــة. أّمــا )Mushtaq et al., )2010 فقــد وجــدوا زيــادة متوســط وزن األلــف حبــة عنــد 
ــة  اســتخدام هــذه المســتخلصات كنتيجــٍة لضعــف القــدرة التنافســية لألعشــاب. فــي حيــن وجــد )Cheema et al., )2008 ازديــاد الغّل
 Allelochemicals ــة للقمــح عنــد اســتخدام هــذه المســتخلصات، وعــزوا ذلــك إلــى المــواد الكيماوّيــة والمــواد الشــبيهة بالكيماوّيــة الحبّي
التــي تتواجــد فــي المســتخلصات المائّيــة للــذرة البيضــاء، وقــد توّصــل )Ashraf and Naeem, )2005 إلــى نتائــج مماثلــة عنــد اســتخدام 

مســتخلص عبــاد الشــمس.
ُتعــّد الظــروف المالئمــة لنمــّو القمــح مالئمــة أيضــًا لنمــّو وتكاثــر األعشــاب المصاحبــة لهــا حيــث تقــوم األعشــاب بإنتــاج كمّيــات كبيــرة مــن 
البــذور تظــّل لفتــرٍة طويلــة فــي التربــة حّيــة. تنافــس األعشــاب نبــات القمــح علــى الضــوء والمــاء والعناصــر الغذائيــة وكذلــك علــى المــكان 
وتعيــق العمليــات الزراعيــة المختلفــة وتؤّمــن مــأوًى وعائــاًل للعديــد مــن اآلفــات الحشــرية والمرضيــة وبالنتيجــة تقلــل مــن إنتاجّيــة المحصــول 
والتــي تصــل حتــى 20 % أو أكثــر مــن ذلــك حســب كثافــة األعشــاب وأنواعهــا ومــّدة بقائهــا فــي األرض. وتشــير نتائــج إحــدى التجــارب 
التــي ُأجريــت فــي مصــر فــي أحــد المواقــع إلــى أّن كثافــة األعشــاب عندمــا كانــت صفــرًا و 50 و100 نباتــًا عشــبيًا فــي  1 م2 كان الفقــد 

فــي اإلنتاجيــة  )0، 23.2، 57.1( % علــى التوالــي )حيــاص ومهنــا، 2007(.
وجــد )2012( ,.Malik et al أّن أقــل كتلــة حيويــة لألعشــاب المرافقــة لمحصــول القمــح )32.66 غ/م2( تحّققــت عنــد إجــراء التعشــيب 
يدويــًا ، كمــا أّدى تطبيــق التعشــيب يدويــًا إلــى زيــادة متوســط وزن األلــف حبــة، مقارنــًة مــع طــرق المكافحــة الكيميائّيــة، حيــث بلــغ متوســط 
وزن األلــف حبــة عنــد التعشــيب اليــدوي )40.77 غ(، بينمــا تــراوح متوســط هــذا الــوزن بيــن )37.77- 40.66 غ( عنــد اســتعمال 
مبيــدات عشــبّية مختلفــة. وكمــا هــو معلــوم فــإّن اســتخدام المبيــدات الكيميائّيــة فــي حقــول القمــح بهــدف مكافحــة األعشــاب يؤثّــر فــي القيمــة 

 .)Nazarko et al., 2003( الغذائّيــة للقمــح والعديــد مــن المحاصيــل األخــرى
الزراعيــة  الــدورة  فــي  الاّلحــق  المحصــول  علــى  كبيــر  بشــكٍل  األعشــاب  مكافحــة  فــي  الكيماوّيــة  المبيــدات  اســتعمال  يؤثّــر  كمــا 
)Norsworthyaet al., 2005(، وبالمقابــل قــد ال تــؤّدي المكافحــة اليدويــة لألعشــاب الهــدف المطلــوب منهــا فــي بعــض الحــاالت 
)Gerami et al., 2012(، لذلــك يجــب اعتبــار التعشــيب جــزءًا مــن اإلدارة المتكاملــة للمحصــول، واالهتمــام بهــا حتــى فــي ظــروف 

.)Kruidhofet al., 2009( الزراعــة البعليــة، لضمــان الحصــول علــى أعلــى إنتاجيــة
القمــح محصــوٌل اســتراتيجي مهــّم لــه اســتعماالت عديــدة )غذائّيــة، صناعّيــة، علفّيــة .. ( وُيســهم فــي حــّل مشــكلة األمــن الغذائــي. ومشــكلة 

إنتــاج القمــح فــي المنطقــة المتوســطّية هــي تذبــذب إنتاجــه مــن ســنٍة ألخــرى تبعــًا للهطــوالت المطرّيــة، ودرجــات الحــرارة. 
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بــذار محســن،  المتطــّورة، واســتنباط أصنــاف جديــدة، وزراعــة  التقانــات  المســاحة مــن خــالل تطبيــق  ويمكــن زيــادة مردودّيــة وحــدة 
واالســتخدام األمثــل لمختلــف المصــادر المتوفّــرة، ومــع زيــادة التلــّوث مــن جــّراء اســتخدام الكيماوّيــات بــات ملّحــًا البحــث عــن بدائــل طبيعّيــة لهــا، 
بحيــث تحافــظ علــى ســالمة البيئــة، ونظافــة المنتــج، وصحــة المســتهلك وتحّســن اإلنتــاج، وتأتــي المســتخلصات النباتّيــة الطبيعيــة كمــواد 
بديلــة عــن المركبــات الكيماوّيــة. ونظــرًا لنــدرة األبحــاث بهــذا المجــال فــي ســورية علــى محصــول القمــح قمنــا بتنفيــذ هــذا البحــث بهــدف 
دراســة تأثيــر كلٍّ مــن معــّدالت البــذار، والتعشــيب، والــّرش بالمســتخلصات المائيــة، ألجــزاء نباتــات الــذرة البيضــاء )أوراق وســوق وجــذور( 

فــي الغّلــة الحبّيــة والبيولوجّيــة لنبــات القمــح، وكتلــة األعشــاب المرافقــة، تحــت ظــروف المنطقــة الشــرقية مــن محافظــة حمــص.
مواد البحث وطرائقه:

ُنفّــذ البحــث فــي قريــة تــل شــنان التــي تبعــد 25 كــم شــرقي مدينــة حمــص، ترتفــع حوالــي 480 م عــن ســطح البحــر، وتقــع ضمــن منطقــة 
االســتقرار الثانيــة بمعــّدل هطــول مطــاري حوالــي 300 مــم ســنويًا، فــي الموســم  2013/2012 وزراعــة صنــف القمــح الصلــب شــام-5 

المعتمــد للزراعــة فــي منطقــة الدراســة، إذ تــّم الحصــول عليــه مــن المؤسســة العامــة إلكثــار البــذار. 
من أهّم مواصفات صنف القمح:

صنــف ربيعــي قاســي، وســاقه طويلــة، ومقــاوم للرقــاد، ومقــاوم لالنفــراط ، وقليــل اإلشــطاء، والحبــوب متوســطة الحجــم، ووزن 1000 حبــة 
44 غ، ونســبة البروتيــن بالحبــوب %14، لــون الحبــوب عنبــري، وشــكلها بيضــوي، وطــول النبــات 56 ســم. 

ُزرعت التجربة في 15 تشرين ثاني/نوفمبر ولغاية 15 كانون األول/يناير. اإلنتاجية 4-4.5 طن/هكتار مروي و2-3 طن/هـــكتار بعل، 
وعــدد األيــام حتــى اإلســبال 144 يــوم، وللنضــج التــام  181يــوم، ولــون الســنبلة كريمــي، ولــون الســفا كريمــي، وشــكل الســنبلة هرمــي 

طول السنبلة 6 سم، وزغب السنبلة غائب. ويبين الجدول )1( بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة موقع الزراعة.

الجدول 1. بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الموقع
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يتبّيــن مــن الجــدول )1( أّن التربــة رملّيــة، وفقيــرة بالمــاّدة العضوّيــة، كمــا أّنهــا قليلــة الملوحــة، وذات تفاعــل قاعــدي تقريبــًا، وفقيــرة جــدًا 
بــاآلزوت، وجّيــدة المحتــوى مــن البوتــاس، وغنّيــة بالفوســفور، وبالتالــي لــم تتــّم إضافــة األســمدة الفوســفاتّية.

معامالت التجربة: 
1. معّدل البذار: 

اسُتخدمت في هذه التجربة أربعة معّدالت للبذار هي: 120، 150، 180، 210 كغ/هـكتار.
2. الّرش بالمستخلصات المائية لنباتات الذرة البيضاء بمعّدل 5 لتر/هكتار بعد 60 و80 يومًا من الزراعة: 

وتضّمنت عملية الّرش ســبع معامالت: شــاهد بدون رش، ومســتخلص الجذور، ومســتخلص الّســوق، ومســتخلص األوراق، ومســتخلص 
الجــذور والّســوق، ومســتخلص الّســوق واألوراق، ومســتخلص األوراق والجــذور. وتــّم تحضيــر المســتخلصات بالطريقــة التــي اتبعهــا 
)Ashraf and Al-khlaq, )2007 وهــي كالتالــي: عنــد نضــج محصــول الــذرة البيضــاء، ُأخــذت بعــض النباتــات وُفصلــت إلــى جــذور 
وســوق وأوراق، ثــّم ُجّففــت هوائّيــًا تحــت أشــعة الشــمس، ثــم ُقّطعــت قطعــًا صغيــرة بحــدود 2 ســم، وغّطســت هــذه األجــزاء كاّلً علــى حــدة 
بالمــاء المقطــر بنســبة 1: 10 مــّدة 24 ســاعة، بعــد ذلــك تــّم ترشــيح المســتخلص المائــي لهــذه األجــزاء ثــم ُخفّــف تركيزهــا بمقــدار 20 مــرة 
عــن طريــق الغلــي المســتمر، حتــى أصبــح حجــم المحلــول مســاويًا 20/1 مــن حجــم المحلــول األصلــي. ُحفظــت هــذه المســتخلصات بعــد 

تبريدهــا لحيــن اســتخدامها.
3. التعشيب: 

ُنّفذت عملية التعشيب اليدوي بعد رش المستخلص، أي بعد 60 يومًا من الزراعة، ولدينا معاملتين: تعشيب يدوي، بال تعشيب.
ُحّضــرت األرض للزراعــة بإجــراء الحراثــة األساســية فــي الخريــف علــى عمــق 22 ســم بواســطة المحــراث القــاّلب، وقبــل الزراعــة تّمــت 
حراثــة األرض بشــكٍل غيــر عميــق وتــّم تمشــيطها. ُأضيفــت كامــل األســمدة البوتاســّية بنــاًء علــى تحليــل التربــة أثنــاء تحضيــر األرض 
للزراعــة، أّمــا األســمدة اآلزوتيــة فُأضيفــت علــى دفعتيــن: نصــف الكمّيــة عنــد الزراعــة، والّنصــف اآلخــر فــي نهايــة مرحلــة اإلشــطاء، 

وبدايــة تطــاول الّســاق )مهنــا، 2006(.
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المؤّشرات المدروسة: 
1. الغلّــة البيولوجّيــة: تمثّــل الــوزن الجــاف الكلــي )حــب + قــش( لجميــع النباتــات المحصــودة مــن مســاحة محــّددة مــن األرض )1 م2(. 

وحّولــت القيــم الناتجــة إلــى كــغ فــي الهكتــار.
2. الغّلة الحبّية: ُحسبت الغّلة الحبّية على أساس أّنها نظيفة ومحتواها من الرطوبة %14.

3. دليل الحصاد وُيعّبر عن نسبة الغّلة الحبّية إلى الغّلة البيولوجّية.
4. عــدد األعشــاب الضــاّرة ووزنهــا: تــّم ذلــك باســتخدام إطــار خشــبي مربــع طــول ضلعــه 50 ســم، وبالتالــي مســاحته = 0.25 م2، حيــث 
تــّم رمــي اإلطــار عشــوائّيًا مرتيــن فــي كّل قطعــة تجريبيــة، وُجمعــت األعشــاب المتواجــدة داخــل اإلطــار، وتــّم عّدهــا بغــّض النظــر 

عــن نــوع العشــب، ثــم تــّم قيــاس الــوزن الرطــب، ثــم جّففــت حتــى ثبــات الــوزن، وحســب الــوزن الجــاف الكلــي فــي وحــدة المســاحة. 
تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:

 RCBD with split ُصّممــت التجربــة وفــق تصميــم القطاعــات الكاملــة العشــوائية، وفــق ترتيــب القطــع المنشــّقة مــن الّدرجــة الثانيــة
split Plot  وبثالثــة مكــررات، حيــث توّضعــت معــّدالت البــذار فــي القطــع الرئيســية، ومســتخلص الــّرش فــي القطــع المنشــقة مــن الدرجــة 
األولــى، والتعشــيب فــي القطــع المنشــقة مــن الدرجــة الثانيــة. وتــّم إجــراء عمليــات التحليــل اإلحصائــي لكافّــة الصفــات التــي شــملتها الدراســة 

. Gen.STAT V. 11 باســتخدام برنامج
النتائج:

1. تأثير العوامل المستقلة في بعض مؤشرات غّلة القمح الصلب واألعشاب المرافقة:
تأثير معّدل البذار: 

ــة، حيــث حّقــق  ــة البيولوجيــة، والحبّي ــكتار قــد تفــّوق علــى باقــي المعــّدالت بالغّل ُيالحــظ مــن الجــدول )2( أّن معــّدل البــذار 180 كغ/هـ
)7846، 3207( كغ/هـــكتار علــى التوالــي، إال أّن الزيــادة عــن المعــّدل 150 كغ/هـــكتار كانــت ظاهرّيــة، ومعنوّيــًة مقارنــًة بالمعّدليــن 
120 و210 كغ/هـكتار. في حين تفّوق معّدل البذار 210 كغ/هـكتار معنوّيًا في دليل الحصاد )0.414(، وقد تراجع دليل الحصاد 
معنوّيــًا مــع تناقــص معــّدل البــذار. كمــا لوحــظ أّن الكثافــة المنخفضــة قــد شــجعت علــى نمــّو األعشــاب، فتراجــع عــدد األعشــاب ووزنهــا 
الجــاف مــع زيــادة الكثافــة النباتّيــة )زيــادة معــّدل البــذار(، حيــث حقّــق معــّدل البــذار 120 كغ/هـــكتار أعلــى عــدد مــن األعشــاب فــي وحــدة 

المســاحة 74.38 عشــبة/م2، وأعلــى وزن جــاف 114.85 غ/م2. 
تأثير الّرش بالمستخلصات المائّية للذرة البيضاء: 

ُيالحــظ أّن الــّرش بجميــع المســتخلصات المدروســة قــد تفّوقــت علــى الشــاهد معنوّيــًا فــي كلٍّ مــن الغّلــة البيولوجيــة والحبّيــة، وأّن عمليــة 
الــّرش قــد أّدت إلــى انخفــاض عــدد األعشــاب ووزنهــا الجــاف فــي وحــدة المســاحة مقارنــًة مــع الشــاهد. كمــا أوضحــت أّن الــّرش بمســتخلص 
الّســوق  قــد تفــّوق معنوّيــًا علــى باقــي المســتخلصات فــي كلٍّ مــن الغلّــة البيولوجّيــة والحبّيــة ودليــل الحصــاد، حيــث حقّــق 8372 كغ/هـــكتار 
غلّــة بيولوجيــة بزيــادة قدرهــا 23.05% عــن الشــاهد، و3582 كغ/هـــكتار غلّــة حبّيــة بزيــادة قدرهــا 30.11% عــن الشــاهد، و دليــل 
حصــاد 0.427 بزيــادة قدرهــا 5.69% عــن الشــاهد، كذلــك األمــر زاد مســتخلص الّســوق مــن القــدرة التنافســية للقمــح مــع األعشــاب، 
حيــث حقّــق اســتخدامه أقــل عــدد مــن األعشــاب )33.67 نبــات/م2( بتراجــع قــدره )62.53%( عــن الشــاهد، وأقــل وزن جــاف لألعشــاب 
)45.81غ/م2( بتراجــع قــدره )65.05%( عــن الشــاهد. فــي حيــن حقّــق الــّرش بمســتخلص الجــذور+ األوراق أدنــى غلّــة بيولوجّيــة 
)7152 كغ/هـــكتار(، وحبّية )2866 كغ/هـــكتار( مشّكاًل فارقًا معنوّيًا مع باقي المعامالت. كما حّقق الّرش بمستخلص األوراق أدنى 

دليــل الحصــاد 0.396 متراجعــًا بشــكٍل معنــوٍي عــن باقــي المســتخلصات، )الجــدول، 2(. 
تأثير التعشيب: 

حّققــت المعامــالت المعّشــبة تفّوقــًا معنوّيــًا علــى المعامــالت غيــر المعّشــبة فــي جميــع المؤّشــرات المدروســة، حيــث زادت الغلّــة البيولوجّيــة 
فــي المعامــالت المعّشــبة بنســبة 9.93% ، كمــا زادت الغلّــة الحبّيــة بنســبة 17.63% ، ودليــل الحصــاد بنســبة 6.89%، فــي حيــن زاد 

عــدد األعشــاب ووزنهــا بمقــدار أربعــة أضعــاف تقريبــًا فــي المعامــالت غيــر المعّشــبة )الجــدول، 2(.
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الجدول 2. تأثير العوامل المستقلة في بعض مؤشرات غلّة القمح الصلب واألعشاب المرافقة

العامل
الغلّة البيولوجية

كغ/هـكتار
الغلّة الحبيّة
كغ/هـكتار

وزن األعشاب الجاف عدد األعشاب/م2دليل الحصاد
غ/م2

I- معّدل البذار
120 كغ/هكتار. 1

150 كغ/هكتار. 2

180 كغ/هكتار. 3

210 كغ/هكتار. 4

7179

7789

7846

7249

2852

3153

3207

3011

0.397

0.404

0.408

0.414

74.38

64.00

57.67

46.50

114.85

90.24

75.59

53.30
LSD 0.05169.567.80.00293.9525.488

II. الّرش بالمستخلصات المائية للذرة البيضاء

1. شاهد بال رش

2. جذور

3. سوق

4. أوراق

5. جذور+ سوق

6. سوق+ أوراق

7. جذور+ أوراق

6804

7393

8372

7574

7725

7591

7152

2753

3037

3582

3004

3101

3048

2866

0.404

0.410

0.427

0.396

0.401

0.401

0.400

89.87

61.21

33.67

61.08

63.96

57.46

57.21

131.07

82.95

45.81

82.31

86.75

78.12

77.46

LSD 0.05224.289.80.00395.2287.260

III. التعشيب

تعشيب. 1

بال تعشيب. 2

7871

7160

3303

2808

0.419

0.392

26.17

95.11

33.33

133.66

LSD 0.05119.848.00.00212.7943.881

2. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في الغّلة البيولوجية:
ُيالحــظ مــن الجــدول )3( تفــّوق جميــع المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة علــى مســتوى معــّدالت البــذار جميعهــا. فعنــد معــّدل البــذار 
120 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســب تراوحــت بيــن 2.44% فــي معاملــة الّســوق و13.08% فــي 
معاملة  )الّسوق+ األوراق(. وحّققت معاملة الّرش بمستخلص )الجذور+ سوق( المعّشبة أعلى غّلة بيولوجية 7841 كغ/هـــكتار متفّوقة 
علــى الشــاهد بنســبة 13.16%، فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص )الجــذور+ األوراق( غيــر المعّشــبة أدنــى غلّــة بيولوجّيــة فــي 

كافّــة معامــالت التجربــة 6461 كغ/هـــكتار متفّوقــة علــى معاملــة الشــاهد بنســبة  %7.08.
ــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 2.93% فــي  كذلــك األمــر عنــد معــّدل البــذار 150 كغ/هـ
معاملة الّســوق و15.05% في معاملة األوراق، وحّققت معاملة الّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلى غّلة بيولوجّية 8893 كغ/هـــكتار 
متفّوقة على الشــاهد بنســبة 16.87%، في حين كانت معاملة الّرش بمســتخلص )الجذور+األوراق( غير المعّشــبة أدنى غّلة بيولوجّية 

7039 كغ/هـــكتار متفّوقــة علــى معاملــة الشــاهد بنســبة  %9.54 .
ــة الّســوق  ــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 17% فــي معامل وعنــد معــّدل بــذار 180 كغ/هـ
و12.10% في معاملة )الّسوق + األوراق(، مّما يدل على أّن استخدام معاملة الّرش بمستخلص الّسوق عند معّدل بذار180 كغ/هـكتار 

قــد يغنــي عــن التعشــيب. 



83 الرجو وآخرون-المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)1(:78-90. آذار/مارس 2018

Al-Rajjo et al -Syrian Journal of Agricultural Research 5(1):78- 90. March 2018

وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق الغيــر معشــبة أعلــى غّلــة بيولوجّيــة فــي كاّفــة معامــالت التجربــة 8966 كغ/هـــكتار متفّوقــة 
على الشاهد بنسبة 18.43%، في حين كانت معاملة الّرش بمستخلص الجذور+ أوراق غير المعّشبة أدنى غّلة بيولوجية 7041 كغ/هـكتار 

متفّوقــة علــى معاملــة الشــاهد بنســبة  %7.09 .
عنــد معــّدل بــذار 210 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 1.09%  فــي معاملــة الّســوق 
و14.53% فــي معاملــة  الجــذور. وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى غلّــة بيولوجّيــة 8183 كغ/هـــكتار متفّوقــًة 
علــى الشــاهد بنســبة 16.24%، فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص )الجــذور+ األوراق( غيــر المعّشــبة أدنــى غلّــة بيولوجّيــة 

6645 كغ/هـــكتار متفّوقــة علــى معاملــة الشــاهد بنســبة  %6.39.
ــكتار عنــد اّتبــاع التعشــيب  ــة بيولوجيــة قدرهــا 8951 كغ/هـ بالنتيجــة تفــّوق معــّدل البــذار 180 ومعاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق بغّل

ــكتار فــي المعاملــة غيــر المعّشــبة دون وجــود فــروٍق معنويــٍة بيــن هاتيــن المعاملتيــن. و8966 كغ/هـ

الجدول 3. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في الغلّة البيولوجية

التعشيبالمستخلص المائي
معّدل البذار )كغ/هكتار(

120150180210

شاهد
6929760975717040تعشيب

6034642665756246بال تعشيب

جذور
7455816281587544تعشيب

6711720373256587بال تعشيب

سوق
7715889389518183تعشيب

7531864089668095بال تعشيب

أوراق
7798832782627749تعشيب

6958723873766887بال تعشيب

جذور+سوق
7841824282547498تعشيب

7342773677097178بال تعشيب

سوق+أوراق
7766834983407728تعشيب

6868737674406860بال تعشيب

جذور+أوراق
7095781478687251تعشيب

6461703970416645بال تعشيب

LSD 0.05= 634.1      CV=12.2%

3. التأثير المشترك لكلٍّ من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في الغّلة الحبّية: 
ُنالحــظ مــن الجــدول )4( أّنــه عنــد معــّدل البــذار 120 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 
10.50%  فــي معاملــة الّســوق و20.88% فــي معاملــة )الّســوق+ األوراق(. وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى 
غلّــة حبّيــة 3337 كغ/هـــكتار متفّوقــة علــى الشــاهد بنســبة 17.05% فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الجــذور+ األوراق غيــر 

المعّشــبة أدنــى غلّــة حبّيــة فــي كافــة معامــالت التجربــة 2441 كغ/هـــكتار متفّوقــة علــى معاملــة الشــاهد بنســبة  %5.63. 
وعند معّدل البذار 150 كغ/هـــكتار تفّوقت المعامالت المعّشــبة على غير المعّشــبة بنســبة تراوحت بين  11.11%  في معاملة الّســوق 
و21.95% فــي معاملــة األوراق، وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى غّلــة حبّيــة 3921 كغ/هـــكتار متفّوقــة علــى 
الشــاهد بنســبة 24.48% في حين كانت معاملة الّرش بمســتخلص )الجذور+األوراق( غير المعّشــبة أدنى غّلة حبّية 2708 كغ/هـــكتار 

متفّوقــًة علــى معاملــة الشــاهد بنســبة  %7.76.
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عنــد معــّدل بــذار 180 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 9.11% فــي معاملــة الّســوق 
و20.01% فــي معاملــة )الّســوق+األوراق(، وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى غّلــة حبّيــة فــي كافــة معامــالت 
التجربــة 4023 كغ/هـــكتار متفّوقــة معنوّيــًا علــى الشــاهد بنســبة 27.67%. وكانــت أفضــل المعامــالت حيــث تفّوقــت معنوّيــًا علــى باقــي 

معامــالت التجربــة.
عنــد معــّدل بــذار 210 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن  8.96% فــي معاملــة الّســوق 
و21.18% فــي معاملــة )الّســوق+ األوراق(، وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى غّلــة حبّيــة 3721 كغ/هـــكتار 

متفّوقــة علــى الشــاهد بنســبة %24.49.

الجدول 4. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في الغلّة الحبيّة

التعشيبالستخلص
معّدل البذار )كغ/هـكتار(

120150180210
2851315031512989تعشيبشاهد

2311251325712491بال تعشيب

3093343634673260تعشيبجذور

2597283129362673بال تعشيب
3337392140233721تعشيبسوق

3020352936873415بال تعشيب
3122338434073211تعشيبأوراق

2594277528502686بال تعشيب
3168339534253222تعشيبجذور+سوق

2789297430032828بال تعشيب
3138344934793273تعشيبسوق+أوراق

2596284928992701بال تعشيب
2866322332623058تعشيبجذور+أوراق

2441270827402629بال تعشيب

LSD0.05= 253.1    CV=15.1%

4. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في دليل الحصاد: 
ُنالحــظ مــن الجــدول )5( أّنــه عنــد معــّدل البــذار 120 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســب تراوحــت بيــن 
6.32% في معاملة )الجذور+ الّســوق( و7.73% في معاملة الّســوق. وحّققت معاملة الّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلى دليل 
الحصــاد 0.432 متفّوقــة علــى الشــاهد بنســبة 4.85% فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص األوراق غيــر المعّشــبة أدنــى دليــل 
الحصــاد فــي كافّــة معامــالت التجربــة 0.373 متراجعــًة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة -2.61%. أّمــا عنــد معــّدل البــذار 150 كغ/هـــكتار 
تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 5.99%  فــي معاملــة األوراق و8.09% فــي معاملــة الّســوق، 
وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى دليــل الحصــاد 0.441 متفّوقــة علــى الشــاهد بنســبة 6.52%، فــي حيــن 
أعطت معاملة الّرش بمســتخلص األوراق غير المعّشــبة أدنى دليل الحصاد 0.384 متراجعة عن معاملة الشــاهد بنســبة  -%1.79.

عنــد معــّدل البــذار 180 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 5.99% فــي معاملــة الجــذور 
و9.25% فــي معاملــة الّســوق، وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى دليــل الحصــاد 0.449 متفّوقــًة علــى الشــاهد 
بنســبة 7.93%. كذلــك عنــد معــّدل البــذار 210 كغ/هـــكتار تفّوقــت المعامــالت المعّشــبة علــى غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن 
6.40% فــي معاملــة الجــذور و9.14% فــي معاملــة )الّســوق+الجذور(. وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أعلــى دليــل 
الحصــاد فــي كاّفــة معامــالت التجربــة 0.454 متفّوقــة علــى الشــاهد بنســبة 7.08% فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص أوراق 

غيــر المعّشــبة أدنــى دليــل الحصــاد 0.39 متراجعــة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة  -%2.26.
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الجدول 5. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في دليل الحصاد

التعشيبالستخلص
معّدل البذار )كغ/هـ(

120150180210
0.4120.4140.4160.424تعشيبشاهد

0.3830.3910.3910.399بال تعشيب
0.4150.4210.4250.432تعشيبجذور

0.3870.3930.4010.406بال تعشيب
0.4320.4410.4490.454تعشيبسوق

0.4010.4080.4110.422بال تعشيب
0.4000.4070.4130.415تعشيبأوراق

0.3730.3840.3870.390بال تعشيب
0.4040.4120.4150.430تعشيبجذور+سوق

0.3800.3840.3900.394بال تعشيب
0.4040.4130.4170.424تعشيبسوق+أوراق

0.3780.3860.3900.394بال تعشيب
0.4040.4130.4150.422تعشيبجذور+أوراق

0.3780.3850.3900.396بال تعشيب

LSD=  0.0109      CV=7.1%

5. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في عدد األعشاب:
ُنالحــظ مــن الجــدول )6( أّنــه عنــد معــّدل البــذار 120 كغ/هـــكتار انخفــض عــدد األعشــاب فــي المعامــالت المعّشــبة عــن غيــر المعّشــبة 
بنســب تراوحــت بيــن 61.54%  فــي معاملــة الّســوق و70.09% فــي معاملــة )الجذر+الّســوق(، وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص 
الّســوق المعّشــبة أقــل عــدد أعشــاب 25 نبــات/م2 أي أقــل مــن  الشــاهد بنســبة 46.81%، فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص 
جــذر+ ســوق غيــر المعّشــبة أعلــى عــدد أعشــاب فــي كافّــة معامــالت التجربــة 117 نبــات/م2 متراجعــًة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة  
28.66 %. أّمــا عنــد معــّدل البــذار 150 كغ/هـــكتار انخفــض عــدد األعشــاب فــي المعامــالت المعّشــبة عــن غيــر المعّشــبة بنســبة 

تراوحــت بيــن 69.64% فــي معاملــة الّســوق و75.47% فــي معاملــة )الجــذور+ الّســوق(.
عند معّدل البذار 180 كغ/هـــكتار انخفض عدد األعشــاب في المعامالت المعّشــبة عن غير المعّشــبة بنســبة تراوحت بين %71.76  
فــي معاملــة )األورق+الّســوق( و79.63% فــي معاملــة )الجــذور+ الّســوق(، وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة 
أقل عدد أعشــاب 13 نبات/م2 أي أقل من الشــاهد بنســبة 53.57% في حين كانت معاملة الّرش بمســتخلص )الجذور+ الّســوق( 

غير المعّشبة أعلى عدد أعشاب 108 نبات/م2 متراجعًة عن معاملة الشاهد بنسبة 26.03 %.
عند معّدل بذار 210 كغ/هـكتار انخفض عدد األعشاب في المعامالت المعّشبة عن غير المعّشبة بنسبة تراوحت بين 63.64 %  
فــي معاملــة الّســوق و75.36% فــي معاملــة )الجــذور+ األوراق(. وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أقــل عــدد أعشــاب 
12 نبات/م2 في كاّفة معامالت التجربة أي أقل من الشاهد بنسبة 53.85% في حين كانت معاملة الّرش بمستخلص )الجذور+ الّسوق( 

غيــر المعّشــبة أعلــى عــدد أعشــاب75 نبــات/م2 متراجعــة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة %34.78.
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الجدول 6. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في عدد األعشاب

التعشيبالستخلص
معّدل البذار )كغ/هـ(

120150180210
47362826تعشيبشاهد

164158146115بال تعشيب
35282524تعشيبجذور

1111018877بال تعشيب
25171312تعشيبسوق

65564833بال تعشيب
36282422تعشيبأوراق

1101009276بال تعشيب
35262222تعشيبجذور+سوق

11710610875بال تعشيب
35272418تعشيبسوق+أوراق

112958564بال تعشيب
36242117تعشيبجذور+أوراق

113938569بال تعشيب
LSD 0.05= 14.8   CV=15.1%

6. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في وزن األعشاب الجاف: 
ُنالحــظ مــن الجــدول )7( أّنــه عنــد معــّدل البــذار 120 كغ/هـــكتار انخفــض عــدد األعشــاب فــي المعامــالت المعّشــبة عــن غيــر المعّشــبة 
بنســب تراوحــت بيــن 67.18%  فــي معاملــة ســوق و74.92% فــي معاملــة جــذر+ ســوق. وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق 
المعّشــبة أقل وزن أعشــاب 33.57 غ/م2 أي أقل من الشــاهد بنســبة 52.66 % في حين كانت معاملة الّرش بمســتخلص جذر+ ســوق 

غيــر المعّشــبة أعلــى وزن أعشــاب فــي كافــة معامــالت التجربــة 184.78 غ/م2 متراجعــًة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة  33.11 %.
عنــد معــّدل بــذار 150 كغ/هـــكتار انخفــض عــدد األعشــاب فــي المعامــالت المعّشــبة عــن غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن %73.26  
فــي معاملــة ســوق و78.04% فــي معاملــة )الجذور+الّســوق(، وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أقــل وزن أعشــاب 
21.48غ/م2 أي أقــل مــن الشــاهد بنســبة 57.25%، فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص )الجذور+الّســوق( غيــر المعّشــبة أعلــى 

وزن أعشــاب 151.43غ/م2 متراجعــة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة 35.71 %.
عنــد معــّدل بــذار 180 كغ/هـــكتار انخفــض عــدد األعشــاب فــي المعامــالت المعّشــبة عــن غيــر المعّشــبة بنســبة تراوحــت بيــن %74.93 
فــي معاملــة )الّســوق+األوراق( و81.31% فــي معاملــة )الجذور+الّســوق(. وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أقــل 
وزن أعشــاب 15.39غ/م2 أي أقــل مــن الّشــاهد بنســبة 56.09% فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص )الجذور+الّســوق( غيــر 

المعّشــبة أعلــى وزن أعشــاب 142.83 غ/م2 متراجعــًة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة  %29.09.
عنــد معــّدل بــذار 210 كغ/هـــكتار انخفــض عــدد األعشــاب فــي المعامــالت المعّشــبة عــن غيــر المعّشــبة بنســب تراوحــت بيــن %62.21  
فــي معاملــة الّســوق و73.02% فــي معاملــة )الجــذور+األوراق(. وحّققــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الّســوق المعّشــبة أقــل وزن أعشــاب 
فــي كاّفــة معامــالت التجربــة 13.81غ/م2 أي أقــل مــن الشــاهد بنســبة 57.05% فــي حيــن كانــت معاملــة الــّرش بمســتخلص الجــذور 

غيــر المعّشــبة أعلــى وزن أعشــاب 85.19غ/م2 متراجعــة عــن معاملــة الشــاهد بنســبة  %42.04.
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الجدول 7. التأثير المشترك لكل من معّدل البذار والّرش بالمستخلصات والتعشيب في وزن األعشاب الجاف.

التعشيبالستخلص
معّدل البذار )كغ/هـ(

120150180210

70.9150.2435.0532.15تعشيبشاهد
276.23235.55201.43146.98بال تعشيب

45.9235.5829.1828.27تعشيبجذور
178.47144.17116.8285.19بال تعشيب

33.5721.4815.3913.81تعشيبسوق
102.3080.3363.0336.54بال تعشيب

46.1135.2328.4526.45تعشيبأوراق
173.87142.91122.3183.13بال تعشيب

46.3433.2526.7025.65تعشيبجذور+سوق
184.78151.43142.8383.03بال تعشيب

46.0434.6528.2221.83تعشيبسوق+أوراق
176.82136.14112.5868.67بال تعشيب

47.5230.6524.4620.09تعشيبجذور+أوراق
179.01131.69111.8274.46بال تعشيب

LSD 0.05= 20.535       CV= 15.2%

المناقشة:
تفــّوق معــّدل البــذار 180كغ/هـــكتار معنوّيــًا علــى باقــي المعــّدالت بالغّلــة البيولوجيــة والحبّيــة، كمــا زاد دليــل الحصــاد مــع زيــادة معــّدل 
البــذار، وقــّل كل مــن عــدد األعشــاب ووزنهــا الجــاف فــي وحــدة المســاحة. تتفــق النتائــج الســابقة مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة، 
فقــد وجــد )El-Ganbeehy et al., )2001 أّن زيــادة معــّدل البــذار إلــى 132 كغ/هكتــار أّدت إلــى زيــادٍة معنوّيــٍة فــي كلٍّ مــن 

المحصــول البيولوجــي وغلّــة الحبــوب، وعــدد الســنابل فــي المتــر المربــع.
تفــّوق الــّرش بــأي نــوع مــن المســتخلصات علــى الشــاهد معنوّيــًا فــي كلٍّ مــن الغلّــة البيولوجّيــة والحبّيــة، كمــا أّدت عمليــة الــّرش إلــى 
انخفــاض عــدد األعشــاب ووزنهــا الجــاف. وكانــت الزيــادة األعلــى عنــد اســتخدام مســتخلص الّســوق. وتتفــق هــذه النتائــج مــع العديــد مــن 
الّدراســات الســابقة، فقــد وجــد )Awan et al., )2012 تأثيــرًا واضحــًا لمســتخلصات الــذرة البيضــاء فــي تحســين الغّلــة الحبّيــة للقمــح.  
كذلــك وجــد )Awanet al., )2012 أّن اســتخدام مســتخلص الــذرة البيضــاء علــى محصــول القمــح بتراكيــز مختلفــة قــد عــّزز مــن 
مؤشــرات نمــو النبــات ورفــع إنتاجيتــه، ويعــزى ذلــك إلــى تأثيــر المــواد الكيماويــة التــي تنتجهــا نباتــات الــذرة البيضــاء عنــد النضــج والتــي تؤثــر 
إيجابــًا فــي تحســين غّلــة القمــح، وقــد توّصــل إلــى النتيجــة نفســها أيضــًا )Cheema et al., )2008، الذيــن فســروا ذلــك بــأّن اســتعمال 
المســتخلص يزيــد مــن كمّيــة العناصــر المعدنّيــة المغذّيــة فــي التربــة، والتــي يمتّصهــا محصــول القمــح بســبب نــدرة ظهــور األعشــاب عنــد 

اســتعمال المســتخلص.
االستنتاجات والمقترحات: 

توّضــح النتائــج التــي توّصلنــا لهــا أهميــة معــّدل البــذار والــّرش بالمســتخلصات المحّضــرة مــن أجــزاء نباتــات الــذرة البيضــاء والتعشــيب فــي 
غّلــة القمــح الّصلــب. فقــد حّقــق معــّدل البــذار 180 كغ/هـــكتار أعلــى متوســط للغّلــة الحبّيــة، والغّلــة البيولوجيــة. فــي حيــن حّقــق معــّدل 

البــذار 210 كغ/هـــكتار أعلــى دليــل للحصــاد وأقــل عــدد مــن األعشــاب وأقــل وزن جــاف.
كمــا ســّببت جميــع المســتخلصات المائيــة ألجــزاء نباتــات الــذرة البيضــاء زيــادة فــي كل مــن الغلّــة البيولوجيــة والحبّيــة، كمــا أدت إلــى 

انخفــاض عــدد األعشــاب وتراجــع وزنهــا الجــاف.
 وحقّــق مســتخلص الّســوق أفضــل النتائــج، تــاله مســتخلص الّســوق مــع الجــذور، ثــم مســتخلص الّســوق مــع األوراق، بينمــا حقّــق 

مســتخلص األوراق والجــذور قيمــًا قريبــة مــن الشــاهد. 
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بناًء على ماسبق توصي الدراسة بزراعة القمح الّصلب في المناطق ذات الظروف البيئية المشابهة لمنطقة الدراسة بمعّدل 180 كغ/هـكتار، 
ورش المســتخلص المائــي لســوق الــذرة البيضــاء بتركيــز 10% بعــد 60-80 يومــًا مــن الّزراعــة، والقيــام بالتعشــيب اليــدوي بعــد 60-80 يومــًا 
مــن الزراعــة، كذلــك البــّد مــن اســتمرار الّدراســة حــول تأثيــر التراكيــز المختلفــة مــن المســتخلصات، ومواعيــد رش أخــرى، باإلضافــة لدراســة 

تأثيــر مســتخلصات محّضــرة مــن نباتــات أخــرى.
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Abstract
This research was conducted at Tal Shnan village, located at the eastern of Homs 
city, Syria during 2012/ 2013 growing season, using hard local wheat cultivar, 
Sham 5, to study the effect of seed rates (120, 150, 180, 210 kg/ha), spray with 
different parts of sorghum water extracts using different, and weeding on wheat 
yield and weeds accompany with the crop. Results showed that seed rate (180 
kg/ha) achieved the highest biological yield and grain yield. Harvest index was 
increased with increasing seed rate. While, dry weight and number of weeds in 1m2 
were decreased with increasing seed rate. Spray with sorghum water extracts (1:10) 
by 5 L/ha after 6080- days of sowing caused an increment in biological and grain 
yields. Also, a decrement in dry weight and number of weeds in 1m2. 
Water extract of the stems achieved the highest values, followed by (stems+roots), 
then (stems+leaves) extracts, while (leaves+roots) attained the lowest values. This 
study concluded that sorghum water extract of the stems achieved a significant 
increment in wheat yield.
Key words: Seed rate, Sorghum water extracts, Weeding, Wheat.


