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 (.Zea mays L) للذرة الصفراء غلةفي بعض صفات النمو وال عشابثير مبيدات األأت

 (1)خضير عباس سلمانو  (1)مها نايف كاظمو  (2)ريسان كريم شاطيو (1)*عمار جاسم غني الخزعلي

 العراق.  ،بغداد ،وزارة الزراعة ،دارة المشاريع والمحطاتإقسم  ،دائرة البحوث الزراعية(. 1)
 ، العراق. لية، كلية الزراعة، جامعة بغدادمحاصيل الحق(. قسم ال2)

 (.a_ammarjassim@yahoo.co.uk. البريد اإللكتروني: عمار جاسم غني الخزعلي)*للمراسلة: 

 06/11/2019تاريخ القبول:    24/07/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
وزارة الزراعة للعروتين  ، يةدائرة البحوث الزراع ،بي غريبأ أبحاثحقول محطة قلية في تجربة ح أجريت

 هكتار/غ   Arrow  60)حديثة    أعشابدراسة تأثير مبيدات  بهدف    2016الربيعية والخريفية للموسم الزراعي  

 سبعة  أداء  في  (هكتار/سم  Proponit  2000و  هكتار/سم  Guradian  2000و  هكتار/سم  Crew  600و
ذلك في   أثر( و 106وتاالر وسارة وبحوث والمها  5018و  3وبغداد  1فجر الذرة الصفراء )من  فناأص

المنشقة. سجلت  قطعت الكاملة المعشاة بترتيب ال. استخدم تصميم القطاعاغلةبعض صفات النمو وال
على  ين روتلكال الع 2.35و  2.18رقية بلغ دليل المساحة الو لمتوسط  أعلى Guradianمعاملة مبيد 

على  لكال العروتين    1.58و    1.49وسط لهذه الصفة بلغ  مت  أقلالمعاملة المدغلة    أعطتفي حين    التوالي
متوسط في معدل صافي التمثيل الضوئي  أعلىفي العروة الربيعية  Crewبمبيد المعاملة  أعطت. التوالي

متوسط لهذه الصفة بلغ   لىع أ ة في العروة الخريفي Proponitمعاملة  أعطت بينما يوم/2م/غ 6.96بلغ 
بلغ  الحبوب في كال العروتين  غلةمتوسط  ل أعلى  عشاب المعاملة الخالية من األ  أعطت .يوم/2م/غ 6.88

على   هكتار/طن 20.57و 17.99 بيولوجية غلة أعلىو  على التوالي  هكتار/طن 4.866و  3.840
  22.24و  22.28بلغ    ال العروتينك  فيد  متوسط لدليل الحصا   أعلى  Arrowمعاملة مبيد    أعطت.    التوالي 

الحبوب   غلةمتوسط ل  أعلى  عشابمع المعاملة الخالية من األ  106صنف بحوث    أعطى.  على التوالي%  
المعاملة المدغلة مع   أعطتفي حين  ،على التوالي في كال العروتين  هكتار/طن  5.817و 4.179بلغ 

 في  ومع صنف المها  ،هكتار/طن   1.449ب بلغ  و بلحا  غلةمتوسط ل  أقلالصنف تاالر في العروة الربيعية  
ن استخدام الصنف الجيد ذو القابلية التنافسية أ الدراسةستنتج ت .هكتار/طن  1.921العروة الخريفية بلغ 

لى تحسين بعض إن يؤدي  أيمكن    الكيماوية  بيداتباستخدام الم  عشابو تقليل منافسة األأغياب    العالية مع
 . راء وبالتالي زيادة الغلةالصف الذرةمعايير النمو لمحصول 

 .أعشابمبيدات  ،أصناف ،ذرة صفراء ،أعشاب: المفتاحيةمات الكل
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 : المقدمة
  وهو  ، القمح والشعير في العالم االقتصادية بعد محصوليالحبية المحاصيل  أهمواحد من   .Zea mays Lمحصول الذرة الصفراء  يعد

زالت متدنية بالمقارنة مع  في العراق ال  يتهإنتاجمعدل ال أن إيته أهمعلى الرغم من و  ،المالع أنحاءذاء المهمة في معظم من مصادر الغ
بلغت المساحة المزروعة   .عشاباأل إزالة سباب عديدة منها عدم االهتمام بعمليات خدمة التربة والمحصول والتي منها ألالعالمي  نتاجاإل

(.  2017  ،ءالجهاز المركزي لالحصاطن )   ألف  185.3قدرها    يةإنتاجالخريفية بة و ن الربيعيدونم للعروتي  ألف  222.8بحدود    2017لعام  
ذ تنافس المحصول على متطلبات النمو كالماء إ ، المحصول يةإنتاجفي حقول الذرة الصفراء مشكلة رئيسية في  عشابانتشار األ نإ

ي وترد نتاجاإلقليل كذلك تعمل على ت .(et al Swanton ,.2015رات )عائل لألمراض والحش وتعتبر 2Coوالضوء والمغذيات و 
ن الذرة الصفراء من المحاصيل الحساسة لمنافسة  إ. (2017 ،آخرون و  )الخزعلي وتسبب مشاكل في قنوات الري والحصاد ،النوعية

نسبة الحبوب ب غلةتخفض  ( وبذلك2014 ، شاطي؛  Dong et al., 2002ولى من عمر النبات )السيما في المراحل األ  عشاباأل
ن  أ Abouzeina et al., (2007)د ـــــــــوج .(El-Metwally et al., 2012) عشابب نوعية وكثافة األ% حس52-19وح من تترا

و التراكيب الوراثية أ صنافاأل أداءن فهم ومعرفة إضعاف عن المعاملة المدغلة. أ  3-2من  نتاجاإلتؤدي الى زيادة  عشابمكافحة األ
ويمكن اكتشاف قدرتها الوراثية وتشكل  ،ا لهذه الظروفعرفة سلوكها واستجابتهلى مإومكافحتها يؤدي  بشاعت ظروف منافسة األتح

لى اختيار التركيب الوراثي إويقودنا  ،اومكوناته غلةثم ال ،ر ذلك في صفات النمو الخضري ثيأوت عشابعضائها مع نمو ومنافسة األأ 
ساسية لضمان  ات األولى الخطو أي المناسب يعد من ن اختيار التركيب الوراثإ(. 2011 ،آخرون و  طيشا) عشابالمناسب لمنافسة األ

بعض مبيدات ر وتقييد ظن حإضرر على البيئة.  أقل الكمية والنوعية ب من حيث إنتاجفضل ألى إالحصول على النمو الجيد وصواًل 
 ،الذرة الصفراء أعشابفحة المعروف في مكا( 2016 ،اتيل واعتماد المبيداللجنة الوطنية لتسج) Atrazineفي العراق كمبيد  عشاباأل

وذات معدالت  ،على البيئة نةمآمبيدات  عنلى البحث إت دعكونه مسرطن لإلنسان وله تأثير سلبي على المحاصيل الشتوية الالحقة، 
الصفراء   ذرةال أعشابيدات لى دراسة كفاءة مبإ هدف البحث ي لذا .ذات قابلية تنافسية عالية أصناففضاًل عن  ،استعمال منخفضة

 . غلةلنمو والبعض صفات ا فيذلك   أثرو  ،من الذرة الصفراء فأصناسبعة في نمو  ،لى العراقإالمدخلة حديثًا 
 مواد البحث وطرائقه:

زراعة  ة الوزار ب بحوث الزراعيةدائرة ال ،بي غريبأ أبحاثفي محطة  2016تجربة حقلية خالل العروتين الربيعية والخريفية لعام  أجريت
ربعة أ ثير أوتاالر( تحت ت 106بحوث و ، سارهو ، المهاو ،  5018و، 3بغداد و  ،1من الذرة الصفراء )فجر   أصناف سبعة  أداءدف معرفة به

  أثر ( و رهكتا/سم  Proponit  2000و  هكتار/سم  Crew  600و  هكتار/ سم  Guradian  2000و  هكتار/غ  Arrow  60)  أعشابمبيدات  
الرئيسة  القطعالمنشقة بثالثة مكررات، تضمنت  قطعبترتيب ال العشوائيةت الكاملة م القطاعااستعمل تصمي  .غلةذلك في صفات النمو وال

رض التجربة حراثتين متعامدتين بواسطة المحراث أالذرة الصفراء. حرثت  أصنافالثانوية  القطعفي حين تضمنت  ،معامالت المبيدات
ضمت كل   (، حيث4* 3) بمساحة قطع تجريبيةلى إمت قس   ة التسوية.ة وسويت بآلمشاط القرصيالقالب، نعمت بواسطة األالمطرحي 

م   1.5تركت مسافة و  ،خرى األجورة و ال سم بين  25خر وبمسافة اآلمرز و السم بين  75م وبمسافة  3وحدة تجريبية خمسة مروز بطول 
 ت الرئيسية.مالمعامتر بين ال 3ومسافة  ،خرآلمكرر واالوبين  ،خرى األتجريبية و الوحدة البين 
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ريخ فقد زرعت بتا  ةالخريفي  العروة، أما  7/2016/ 15خ  بتاريوحصدت    3/2016/ 20بتاريخ    ةالربيعي  العروةزرعت بذور الذرة الصفراء في  
ي أنبات سبوع من اإلألى نبات واحد بعد إت بذرة ثم خف   3-2، وضعت في كل جورة 26/11/2016وحصدت بتاريخ  2016/ 20/7

اد المركب السمضيف أحيث  ،وسفاتي حسب التوصياتلفاتروجيني و دت التجربة بالسماد النسم   .هكتار/نبات 53333بواقع كثافة نباتية 
N P K (18-18 -0د ) ًأ و  ،عند الزراعة هكتار/غك 400د تحضير التربة بمعدل عن واحدةً  فعة( ضيف سماد اليورياN 46 وبمعدل )%

 مرحلة بداية التزهير في والثالثة  ،سم 30لى ارتفاع إوالثانية عند وصول النباتات  ،ولى عند الزراعةبثالث دفعات األ هكتار/غك 300
 (. 2011  ،لساهوكيجياد وا)

، في  بالنسبة للموسم الخريفي 21/7/2016بالنسبة للموسم الربيعي وبتاريخ  2016/ 24/3قبل البزوغ بتاريخ  تم رش المبيدات المضاف 
استخدمت .  للموسم الخريفي  7/2016/ 29بالنسبة للموسم الربيعي وبتاريخ    3/2016/ 30حين تم رش المبيدات المضافة بعد البزوغ بتاريخ  

، تضمنت التجربة استخدام سبعة هكتار/لتر ماء 400ساس استخدام أعلى  رتهاايمعجرى  2-.سمغك 2.8حت ضغط شة ظهرية تمر 
ربعة أما معامالت المكافحة فقد تضمنت  أ  ،وتاالر(  106بحوث  و   ،سارهو ،  المهاو ،  5018و،  3بغداد  و ،  1من الذرة الصفراء )فجر   أصناف

يدويًا( والمعاملة المدغلة   عشاباأل إزالة) Weed-freeومعاملة  (1 جدول ال)(  Proponitو Crewو Guradianو Arrowمبيدات )
 .(و طول موسم النمومتن عشابتركت األ)

 : (Hunt , 1982)تية حسب دليل المساحة الورقية حسب المعادلة اآل

 دليل المساحة الورقية = 
 معدل المساحة الورقية 

 نباتالمساحة التي يشغلها ال
 : (Hunt , 1982)تية لة اآلي التمثيل الضوئي حسب المعاددل صافحسب معو 
                     𝑁𝐴𝑅 =

𝐶𝐺𝑅

𝐿𝐴𝐼
 

 حيث:
CGR يوم2م/ غ: يمثل معدل نمو المحصول/ . 

LAI: دليل المساحة الورقية . 

 للمبيدات المستخدمة في التجربة   االستخدام وموعد االضافةومعدل ئع والكيميائي  . االسم التجاري والشا1جدول ال

 االسم التجاري 

Brand 

Name 

اسم المبيد الشائع  

عالة  ألفوالمادة 

وشكلها في  

 المستحضر التجاري 

 االسم الكيميائي 

Chemical Name 
 الضافة د اموع  معدل االستخدام 

Arrow 
Nicosulfuron 

™75  WDG 
2-(4,6-dimethoxypyrimidin-

2ylcabamoylsufamoyl)-N-N-

dimethylnicotinamide 

 1-. هـ غ 60
post-

emergence 

Crew 
Nicosulfuron 

OD 40 g/L 
 1-.هـ 3سم 600

post-

emergence 

Guradian 
Acetochlor 

840 g/L  EC 

2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-

(2-ethyl-6-

methylphenyl)acetamide 

 1-هـ . 3سم 2000
pre-

emergence 

Proponit 
Propisochlor 

720  g/L EC 

2-CHLOR-6-ethyl-N-

isopropoxymethylacet-o-

toluidide 

 1-. هـ  3سم  2000
pre-

emergence 
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NAR: الذكري.تم قياسها في مرحلة التزهير ، حيث يوم/وراقأ 2م/غ معدل صافي التمثيل الضوئي 
  غلة   تثم استخرج  ،النبات الواحد  غلة توفرطت بذورها وحسب  ،ئيًا من الخطوط الوسطىة نباتات عشواتم اختيار عشر بعد اكتمال النضج  
% حسب المعادلة    15.5ساس رطوبة  أوعدل الوزن الجاف على    ،مضروب في  الكثافة النباتية  (غ)النبات الواحد    غلة الحبوب من معدل  

 ( 1990 ،الساهوكي) تيةاآل

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
100 −%𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡

100 − 15.5𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡
 

 لنبات  بيولوجيةال  غلة ال  تفت ووزنت واستخرججف    ،من خالل حصاد عشرة نباتات عشوائيًا من كل وحدة تجريبية  بيولوجيةال  غلةتم حساب ال
 : (2001 ،احمد)ة تيما دليل الحصاد فقد استخرج من المعادلة اآلأ ،ثم ضرب في الكثافة النباتية واحد

 دليل الحصاد = 
 وبوزن الحب

X 100 
 لوجييو الب غلةوزن ال

باستخدام البرنامج  ،المنشقة القطع( بترتيب RCBD)العشوائية القطاعات الكاملة حصائيًا ووفق تصميم إحللت المتوسطات الحسابية 
الساهوكي )   %5على مستوى    L.S.Dفرق معنوي    أقلل  اموقورنت المتوسطات الحسابية للمعامالت المختلفة باستع   Genstatحصائي  اإل

 ( 1990 ،ووهيب
 :النتائج والمناقشة

 :دليل المساحة الورقية
العروتين دليل المساحة الورقية في  وتداخالتهما في صفة صنافالمبيدات واأل بتأثيروجود تأثير معنوي  ( 2)جدول الوضحت نتائج أ

متوسط لصفة دليل    Guradianن معاملة مبيد  والتي التختلف معنويًا ع  Weed -free  يدوي الالعزيق    معاملة  أعطت  .الربيعية والخريفية
المعاملة المدغلة   أعطت في حين   ،على التوالي  2.35و 2.62و 2.18و  2.23في كال العروتين الربيعية والخريفية بلغ  المساحة الورقية 

فعالية المبيدات في توفير بيئة لى إتعزى هذه النتيجة  1.58روة الخريفية وفي الع 1.49متوسط لهذه الصفة بلغ في العروة الربيعية  أقل
يوي للذرة الصفراء الذي سينعكس على  الح داءن األمالئمة لنمو نباتات الذرة الصفراء من خالل زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي وتحس  

 (. 2014) آخرون ما وجده فزع و زيادة المساحة الورقية. اتفقت هذه النتيجة مع 
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معنويًا عن   106بحوث حيث تفوق الصنف  ،فيما بينها في دليل المساحة الورقية في كال العروتين الربيعية والخريفية صنافاختلفت األ
. يتراوح متوسط دليل المساحة الورقية في العروة على التواليروتين لكال الع 2.44و  2.18بلغ  متوسط أعلى  أعطىف صنافباقي األ
سلوك في  النفس  صنافما في العروة الخريفية سلكت األأ ، 5018 صنف كما في 2.05لى إ 3كما في صنف بغداد 1.87الربيعية 

ختالف الى الطبيعة زى هذا اال. يع2.34  1وصنف فجر 1.95متوسط لهذه الصفة بلغ  أقل 3صنف بغداد أعطىالعروة الخريفية اذ 
ما وجده ترة الضوئية. اتفقت هذه النتيجة مع ألفن درجة حرارة ورطوبة وطول روف البيئية مومدى تفاعلها مع الظ صنافالوراثية لأل

Dong et al., (2002) . 
في حين   2.73ورقية بلغ متوسط لدليل المساحة ال ى أعلفي العروة الربيعية  106مع صنف بحوث Guradianمعاملة مبيد  أعطت 

مع بحوث  Weed-freeالمعاملة  أعطتما في العروة الخريفية فقد أ  ،1.34متوسط  أقل 3بغدادالمعاملة المدغلة مع صنف  أعطت
مع المدغلة    المعاملة  في حين سجلت  2.75متوسط بلغ    1مع صنف فجر  Crewالمعاملة بمبيد    أعطتو    2.93متوسط بلغ    أعلى  106

مع  صنافلى استجابة األإيعود مع المبيدات في دليل المساحة الورقية  صنافاأل ن اختالفإ . 1.43متوسط بلغ  أقلصنف تاالر 
 . صنافالمبيدات من جهة واختالف الطبيعة الوراثية لأل

 
 

 للعروتين الربيعية والخريفية  صناف وال عشابمبيدات ال  بتأثير. دليل المساحة الورقية 2جدول ال

 2016العروة الربيعية  -أ

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 2.20 2.03 1.90 2.15 1.89 2.01 1.81 2.00 

Crew 2.12 1.65 1.94 2.23 2.14 1.87 2.06 2.00 

Guradian 2.29 2.08 1.79 2.73 2.16 2.36 1.86 2.18 

Proponit 1.96 1.99 1.99 2.14 2.12 1.81 1.89 1.99 

Weed –free 2.15 2.02 2.26 2.26 2.22 2.40 2.28 2.23 

Weedy 1.59 1.56 1.34 1.57 1.50 1.46 1.40 1.49 

  1.88 1.98 2.00 2.18 1.87 1.89 2.05 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

0.133 0.172 0.339 

 2016العروة الخريفية  -ب

مكافحة  معامالت 

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث  3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 2.20 1.88 1.82 2.56 2.07 2.21 2.10 2.12 

Crew 2.54 2.18 1.72 2.43 2.75 2.33 1.79 2.25 

Guradian 2.16 2.55 2.46 2.44 2.38 2.42 1.99 2.35 

Proponit 2.54 1.96 1.94 2.53 2.24 2.08 2.17 2.21 

Weed –free 2.76 2.33 2.34 2.93 2.98 2.59 2.41 2.62 

Weedy 1.89 1.47 1.45 1.74 1.61 1.51 1.43 1.58 

  1.98 2.19 2.34 2.44 1.95 2.06 2.35 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

0.122 0.139 0.303 
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 : (يوم/2م/غ)معدل صافي التمثيل الضوئي 
 ،المبيدات  في كال العروتين الربيعية والخريفية بتأثير دل صافي التمثيل الضوئيمع وجود تأثير معنوي في (3) جدول في النتائج بينت 
متوسط في معدل صافي التمثيل الضوئي والذي ال يوجد فرق معنوي مع بقية  أعلى في العروة الربيعية  Weed-freeلة معام أعطت

ما في الموسم أ ،يوم/2غ/م 5.40ة بلغ متوسط لهذه الصف لق أ ةالمدغل  المعاملة أعطتفي حين  يوم/2غ/م 6.96ات بلغ معامالت المبيد
  أعلى   Arrowمعاملة    أعطتلى تغير الظروف البيئية حيث  إوربما يعود    ، الخريفي فكان لمعامالت المبيدات سلوكًا مختلفًا في هذه الصفة

  5.40لهذه الصفة بلغ متوسط  أقل المدغلة  المعاملة أعطتفي حين  ،يوم/2غ/م 7.11مثيل الضوئي بلغ متوسط في معدل صافي الت
  6.88الى  free -weedyكما في معاملة  يوم/2غ/م 36.1بقية المعامالت من  تراوح متوسط صافي التمثيل الضوئي في  .يوم/2غ/م
ى من  القصو فادة  الحيوي واالست  اءدوتحسن األلى زيادة كفاءة التمثيل الضوئي  إ. تعزى هذه النتيجة    Proponitكما في معاملة    يوم/2غ/م

على متطلبات النمو. اتفقت هذه النتيجة  عشاببسبب قلة المنافسة بين نباتات المحصول واأللى مادة جافة إئية وتحويلها الطاقة الضو 
وي من خالل دائها الحيألى تحسين إفي حقول الذرة الصفراء يؤدي  عشابوضح بأن استخدام مبيدات األأالذي  (2006)البرزنجي مع 

ن  ألى إوهذا يعود  والتداخل الثنائي صناف. لم يكن هنالك فرق معنوي في العروة الربيعية لألوالحد من منافستها عشاباأل ء علىالقضا
  أعطى ذ إمعنويًا  صنافما في العروة الخريفية فقد اختلفت األأ ،خرالصفة عن العامل اآل كل عامل كان مستقاًل في تأثيره على هذه

  5.70متوسط لهذه الصفة بلغ  أقل 5018الصنف  أعطىفي حين  يوم/2غ/م 6.87صفة بلغ هذه التوسط لم أعلى  3غدادنف بالص
كما في الصنف   يوم/2غ/م  6.26لى  إكما في الصنف تاالر    يوم/2غ/م  6.77تراوح متوسط هذه الصفة في بقية المعامالت من    ،يوم/2م/غ

ومدى قدرتها على االستفادة  صنافثية لهذه األلى الطبيعة الوراإ فصناالتمثيل الضوئي بين األ  في معدل صافي سارة. يعزى االختالف 
 دائها الحيوي.أمتطلبات النمو في  من

 الذرة الصفراء للعروتين الربيعية والخريفية   على محصول  عشابمبيدات ال بتأثيرالتمثيل الضوئي .  معدل صافي 3جدول ال

 2016 الربيعية العروة -أ

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 5.87 6.80 6.45 7.37 7.64 6.71 7.62 6.92 

Crew 6.58 7.88 6.76 6.47 6.89 7.50 6.64 6.96 

Guradian 6.66 6.58 7.72 6.10 7.55 5.92 7.72 6.89 

Proponit 6.27 5.91 6.22 6.83 6.45 7.85 6.91 6.64 

Weed -free 7.19 7.38 6.82 7.88 7.37 5.92 6.14 6.96 

weedy 4.99 4.56 5.78 5.77 5.73 5.31 5.67 5.40 

  6.78 6.53 6.94 6.74 6.53 6.52 6.26 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

N.S 0.766 N.S 

 2016فية العروة الخري  -ب

  معامالت مكافحة

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث  3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 6.54 7.24 8.61 6.41 7.65 6.55 6.81 7.11 

Crew 5.76 6.74 8.12 6.52 5.47 6.21 8.06 6.70 

Guradian 6.86 5.96 5.59 6.65 6.93 5.93 7.42 6.48 

Proponit 5.84 7.69 7.47 6.58 6.94 7.00 6.62 6.88 

Weed -free 5.27 6.59 6.37 6.42 6.04 6.11 6.14 6.13 

weedy 4.00 5.82 5.06 6.04 5.54 5.76 5.54 5.40 

  6.77 6.26 6.43 6.44 6.87 6.67 5.71 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

0.428 0.415 1.038 
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 :(هكتار/طن)  حبوبال ةلغ 
معاملة مبيد  أعطتوتداخلهما في العروتين الربيعية والخريفية.  صنافالمبيدات واأل بتأثيروجود فرق معنوي  ( 4)جدول  الوضحت نتائج أ

Guradian    أقل غلة  المعاملة المد  أعطتفي حين    هكتار/طن    4.546و  3.666حبوب في العروتين الربيعية والخريفية بلغ    غلة متوسط  
الحبوب بنسبة  غلةوبذلك سببت هذه المعاملة زيادة في  هكتار/طن 2.387و 1.768كال العروتين بالتتابع بلغ  يمتوسط لهذه الصفة ف

الحبوب في بقية  غلة  تتراوح لى المعاملة المدغلة. إقياسًا  ي على التوالفي كال العروتين الربيعية والخريفية  %47.5و  %  51.7
. توضح هذه النتائج   Proponitكما في معاملة    هكتار/طن  3.654الى    Crewي معاملة المبيد  كما ف  هكتار/طن  3.288ت من  المعامال

وبالتالي   ءار ونباتات الذرة الصف  عشابفعالية المبيدات في توفير بيئة مالئمة لنمو نباتات الذرة الصفراء بدون شد بيئي وهو المنافسة بين األ 
الحبوب   غلةمتوسط ل  أعلى  أعطتالتي    Weed freeوهذا واضح من معاملة    لهاالحيوي    اءدتحسن األزيادة كفاءة عملية البناء الضوئي و 

  آخرون حبيب و   كل من   وجده تفق هذه النتيجة مع ما  ت  . على التواليلربيعية والخريفية  في كال العروتين ا   هكتار/طن   4.866و    3.840بلغ  
لى  إالذرة الصفراء تؤدي    أعشابمكافحة    نأب  Hawaldar and Agasimani (2012)و  El-matwally et al., (2012)( و2002)

 حبوب الذرة الصفراء.  غلةزيادة 
على  في كال العروتين الربيعية والخريفية  هكتار/طن 4.607و 3.595الحبوب بلغ   غلة متوسط ل أعلى 106الصنف بحوث   أعطى 

كما في صنف تاالر في العروة الربيعية   هكتار/طن  2.946من    الحبوب فقد تراوحت  غلةما بينها في  اختلفت في  صنافبقية األما  أ  التوالي
الصفات المورفولوجية  لى اختالف إ صنافحبوب األ غلة. يعزى هذا االختالف في 1كما في صنف فجر هكتار/طن 3.593لى إ
وطبيعة  الورقية وشكل الورقةكاالختالف في ارتفاع النبات وكبر المساحة  عشابية على المنافسة مع األوالتي تعطيها القابلسلجية لفاو 

 عشاب خر ومن ثم تعطيه القدرة على التحمل ومنافسة األآتميز صنف عن صنف  ميلها على الساق والتبكير في النضج وغيرها التي
ما أ  هكتار/طن  4.459  متوسط للصفة بلغ   أعلىفي العروة الربيعية    nitPropoمع مبيد    5018  الصنف  أعطى  (.2009  ،آخرون لذيذ و )

في حين  هكتار/طن 5.817متوسط لهذه الصفة بلغ  أعلى Weed-freeمع المعاملة  106الصنف بحوث  أعطىالعروة الخريفية في 
 أعطتع المبيدات قد  م  صنافألع ان جميأيالحظ    هكتار/طن  2.696نفس الصنف مع المعاملة المدغلة متوسط لهذه الصفة بلغ    أعطى

ونفس الصنف مع المعاملة  Arrow مع مبيد  106لة المدغلة وهنالك فرق بين معاملة الصنف بحوثلى المعامإالحبوب قياسًا    غلةزيادة في  
غلة  المد   مع المعاملة  قياساً   هكتار/طن  3.121فرق بلغ    أعطى  Weed-freeونفس الصنف مع المعاملة    هكتار/طن  2.437المدغلة بلغ  

 عشاباختلفت في مدى االستجابة لمكافحة األ صناف ن األأو ب الحبو   غلة تسبب خفض في  عشابن األأمن هذا يتبين  ولنفس الصنف.
اتفقت هذه النتيجة مع     عشاب ألواالختالف في قدرتها على التحمل ومنافسة ا  صناف حسب الطبيعة الوراثية لهذه األ  غلة وسبب زيادة في ال

 (.  2009 ،آخرون لذيذ و و  2012  ،السعدون )
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 :(هكتار/طن) بيولوجيةال غلةال
متوسط لهذه   أعلى  Proponitمبيد  في كال العروتين. سجلت معاملة ولوجيةبيال غلة ود فروق معنوية في الوج ( 5)جدول البينت نتائج 
  غلة متوسط  أعطى الذي   Guradianعند العروة الربيعية والذي لم يختلف معنويًا عن معاملة مبيد  هكتار/طن  18.07الصفة بلغ 

   20.57و  17.99  بلغ    بيولوجية  متوسط غلة  Weed freeلت معاملة  ي حين سج  ف  ربيعيةالة  العرو في    هكتار/طن  17.37بلغ    ةيولوجيب
ة  لعرو ل  هكتار/طن 19.42يولوجي بلغ ب غلةمتوسط  Guradianمعاملة مبيد  أعطتبينما  على التوالي،في كال العروتين  هكتار/طن
سببت معاملة مبيد  ،على التوالي  هكتار/طن 10.92و 9.26متوسط لهذه الصفة بلغ  أقلالمعاملة المدغلة  سجلتيفية في حين الخر 

Guradian لى المعاملة المدغلةإقياسًا   على التوالي% لكال العروتين 43.8% و  46.7بنسبة  بيولوجيةال غلة زيادة في ال . 
 
 
 
 
 
 
 

   ةوالخريفي  ةالربيعي للعروتين عشاب مبيدات ال بتأثير(  هكتار/)طن الحبوب غلة.  متوسط 4جدول ال

 2016الموسم الربيعي  -أ

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 3.836 3.516 3.373 3.758 3.946 2.916 3.037 3.483 

Crew 3.276 2.941 3.281 3.691 3.617 3.339 2.870 3.288 

Guradian 3.900 3.162 3.671 4.048 3.928 3.409 3.548 3.666 

Proponit 4.459 3.502 3.515 3.777 3.901 3.062 3.360 3.654 

Weed -free 3.972 3.409 3.933 4.179 4.095 3.884 3.410 3.840 

weedy 1.972 1.534 1.740 2.115 2.072 1.497 1.449 1.769 

 3.283 2.946 3.018 3.593 3.595 3.252 3.011 3.569 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

0.1294 0.1485 0.3216 

 2016الموسم الخريفي  -ب

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

  معامالتوسط مت صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 4.399 3.469 4.024 5.133 4.371 4.021 4.441 4.265 

Crew 3.823 2.938 4.223 4.799 4.944 4.116 4.152 4.142 

Guradian 4.875 4.424 4.055 5.217 4.909 4.153 4.189 4.546 

Proponit 4.167 3.333 4.862 3.982 4.656 2.939 3.778 3.960 

Weed -free 4.872 3.860 4.973 5.817 5.137 4.576 4.829 4.866 

weedy 2.497 1.921 2.283 2.696 2.405 2.275 2.634 2.387 

 4.028 4.004 3.680 4.404 4.607 4.070 3.324 4.105 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

0.2923 0.3555 0.7341 
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 للمحصول الحيوي  داءأللى تحسين اإ مر الذي يؤدي األ عشابد من نمو وقتل األفي الح عشابت األتعزى هذه النتيجة الى فعالية مبيدا
متوسط  أقل أعطتفي هذه الصفة واضح من نتائج المعاملة المدغلة التي  عشابثير األأوتوالذي ينعكس على زيادة المادة الجافة الكلية 

معنويًا   106(. تفوق صنف بحوث  2006  ،الكتبي؛    1990  ،لوسياأل)   ما وجدهيجة مع  . اتفقت هذه النتلوجي في كال العروتينو يالب  غلةلل
على   هكتار/طن 20.24و  17.13متوسط لهذه الصفة بلغ  أعلى  أعطىفي كال العروتين الربيعية والخريفية حيث  ناف صبقية األعلى 

 هكتار/طن  16.29  لىإ كما في صنف المها     رهكتا/طن  14.20من  في العروة الربيعية    صنافلبقية األ  بيولوجيةال  غلة ال  ت. تراوحالتوالي

  3كما في صنف بغداد هكتار/طن  17.15من  صنافلبقية األ لوجيو يالب غلةريفية فقد تراوح الي العروة الخما فأ .1كما في صنف فجر 
 لوراثية لكل صنف.لى الطبيعة اإ صنافتعزى هذه االختالفات بين األ 1كما في صنف فجر هكتار/طن 19.29لى إ

 :دليل الحصاد
 أعطتفي كال العروتين الربيعية والخريفية .  صنافمبيدات واألال بتأثيرالحصاد وجود فروق معنوية في دليل  (6)جدول الشارت نتائج أ

متوسط   قلأالمعاملة المدغلة    أعطتحين    % في  25.03متوسط في دليل الحصاد بلغ    أعلى في العروة الربيعية    Proponitمعاملة مبيد  
. تفوق صنف سًا الى المعاملة المدغلة% قيا23اد بنسبة % وبذلك سببت هذه المعاملة زيادة في دليل الحص 19.28فة بلغ لهذه الص

في    صناففي حين اختلف سلوك بعض األ  على التوالي%    24.01% و24.3العروتين حيث بلغ  معنويًا في دليل الحصاد لكال    5018
علها  وتفا صنافوراثية لأللى الطبيعة الإ% وهذا ربما يعود  23.4% و 19.8ه الصفة بلغ ف تاالر متوسط لهذصن أعطىذ إالعروتين 

ترة الضوئية خالل مدة التزهير لفا مع البيئة التي تختلف بين العروتين الربيعية والخريفية من حيث درجة الحرارة والرطوبة وزيادة طول 

 الذرة الصفراء ل لمحصو   ةوالخريفي ةين الربيعيعروتلل عشابمبيدات ال  بتأثير (هكتار /ن البايلوجي )ط غلةلا .  متوسط 5جدول ال

 2016العروة الربيعية  -أ

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 15.08 15.07 14.07 18.50 16.71 15.78 16.23 15.92 

Crew 16.35 15.06 15.26 16.87 17.01 15.93 15.67 16.02 

Guradian 17.75 15.95 16.20 19.51 19.06 16.31 16.78 17.37 

Proponit 14.29 13.39 14.34 16.95 15.89 16.25 14.84 18.07 

Weed -free 18.07 17.36 18.02 20.46 19.14 16.48 16.38 17.99 

weedy 9.00 8.38 9.06 10.51 9.92 8.82 9.14 9.26 

  14.84 14.93 16.29 17.13 14.49 14.20 15.09 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

1.290 1.312 N.S 

 2016العروة الخريفية  -ب

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3د بغدا المها  5018 المكافحة 

Arrow 18.53 17.57 20.22 21.15 20.37 18.63 18.42 19.27 

Crew 18.63 18.88 18.01 20.39 19.41 18.52 18.59 18.92 

Guradian 19.02 19.59 17.73 20.83 21.26 18.43 19.09 19.42 

Proponit 19.03 19.44 18.35 21.45 19.90 18.66 18.38 19.32 

Weed -free 18.77 19.46 19.14 24.21 23.20 20.15 19.09 20.57 

weedy 9.70 11.02 9.45 13.42 11.42 11.30 10.15 10.92 

  17.29 17.62 19.26 20.24 17.15 17.66 17.28 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

0.812 0.892 N.S 
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  غلة ما في في دليل الحصاد بسبب تباينه صنافكون هذه االختالفات بين األوقد ت غلةنخفاض الومدة امتالء الحبة سيؤدي ذلك الى ا
  غلة شار الى اختالف دليل الحصاد بسبب االختالف في أ( الذي 2001وضحه احمد )أاتفقت هذه النتيجة مع ما ( 4جدول لا)الحبوب 
 الحبوب.

 : راجعالم  
.  موعد الزراعة بتأثير( .Zea mays Lالذرة الصفراء )مراحل وصفات وحاصل تراكيب وراثية من  .(2001)، شذى عبد الحسين احمد

 . 106ع ص  .جامعة بغداد ،كلية الزراعة ،رسالة ماجستير
استجابة بعض التراكيب الوراثية للتسميد النايتروجيني وتاثيره في النمو وقوة الهجين للذرة  . (1990)، عباس عجيل محمد عباس لوسياأل

 داد. جامعة بغ ،الزراعة كلية ،رسالة ماجستير .الصفراء
جامعة  ،كلية الزراعة ،. رسالة ماجستيرءة الصفراترة الحرجة لمكافحة االدغال في محصول الذر لفا .(2006)، زكريا محمود البرزنجي

 .  90ع ص  .بغداد
وموعد الحصاد بجودة وص وجرعة النايتروجين عالقة موقع البذرة على العرن .(2011)مدحت مجيد الساهوكي ، صدام حكيم و  جياد

 .18- 1(: 5)42 .بذور الذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية
من الذرة الصفراء  أصنافاستجابة وتحمل خمسة  .(2002) الحي لفامحمد علي حسين وائل مصطفى جاسم وو  ، شوكت عبدهللا حبيب

 . 142-128: (4) 12.  راعيةالز   بحاثباء لألإ. مجلة واالدغال المرافقة لعدد من مبيدات االدغال

 من الذرة الصفراء  أصنافلسبعة  ةوالخريفي  ةن الربيعيي عروتلل عشابمبيدات ال  بتأثير.  دليل الحصاد 6جدول ال

 2016الربيعية العروة  -أ

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 20.16 23.87 23.97 20.31 23.62 18.91 19.11 22.28 

Crew 20.22 19.74 21.51 22.27 21.25 21.25 18.96 20.74 

Guradian 22.25 19.84 22.61 20.75 20.61 20.97 21.15 21.17 

Proponit 32.44 26.55 25.08 24.33 25.04 18.92 22.88 25.03 

Weed -free 22.05 20.06 21.84 20.42 21.39 23.79 20.83 21.48 

weedy 22.42 19.40 19.21 20.06 20.88 16.97 16.04 19.28 

  19.83 20.14 22.13 21.36 22.37 21.58 24.26 صناف متوسط ال

LSD 0.05 تداخل ال المبيدات  صناف ال 

 1.104 0.909 N.S 

 2016العروة الخريفية  -ب

معامالت مكافحة  

 عشاب ال

متوسط معامالت   صناف ال

 تاالر  سارة  1فجر  106بحوث 3بغداد  المها  5018 المكافحة 

Arrow 23.72 19.81 20.56 24.23 21.55 21.59 24.22 22.24 

Crew 20.56 15.57 23.41 23.51 25.47 22.23 22.39 21.88 

Guradian 25.71 22.75 22.87 25.16 23.03 22.56 22.00 23.42 

Proponit 22.11 17.17 26.46 18.59 23.44 15.90 20.57 20.61 

Weed -free 26.03 19.99 26.06 24.04 22.17 22.72 25.34 23.76 

weedy 25.91 17.49 24.18 20.07 21.14 19.99 25.97 22.11 

  23.41 20.83 22.80 22.60 23.92 18.77 24.01 صناف متوسط ال

LSD 0.05 
 التداخل  المبيدات  صناف ال

0.903 N.S 2.261 



 

Al-Khaz’ali et al.,– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 177-188 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  188- 177(: 4)6وث الزراعية السورية للبحالمجلة   – وآخرون  الخزعلي  187

االدغال في معدالت نمو المحصول  تأثير بعض مبيدات .(2017ريسان كريم شاطي )و  مها نايف كاظمو  عمار جاسم غني ،الخزعلي
- 133(: 8) 22عدد خاص(. من الذرة الصفراء. مجلة الزراعة العراقية البحثية ) أصنافوالنمو النسبي والحاصل لسبعة 

149 . 
ع ص   العراق.  ،. جامعة بغداد. مطابع التعليم العالي والبحث العلميها وتحسينهاإنتاجلذرة الصفراء  ا  .(1990)مدحت مجيد    ،الساهوكي

400 . 
. دار  . وزارة التعليم العالي والبحث العلميتطبيقات في تصميم وتحليل التجارب .(1990)، مدحت مجيد وكريمة محمد وهيب الساهوكي

 . 368لنشر. ع ص  الحكمة للطباعة وا
ا. مجلة جامعة تكريت للعلوم تأثير المبيدات وفترات الري في حاصل الذرة الصفراء واالدغال المرافقة له  . (2012)ي  ، سامي نور دون السع

 . 102 –  93:  (3)  12الزراعية.  
جلة  في العراق. الم .Triticum aestivum Lعلى القمح الطري  عشاباستخدام بعض مبيدات األ أثر .(2014)، ريسان كريم شاطي

 . 272-253( :2)  10االردنية في العلوم الزراعية. 
لمكافحة   Brassica sppاستجابة ثالثة تراكيب وراثية من السلجم ..  (2011)احمد    هالة طالبحسين هادي محمد و و   ، ريسان كريمشاطي

 . 239-228(: 1) 3ذلك على صفات النمو. مجلة ديالى للعلوم الزراعية.  أثراالدغال و 
صل الذرة الصفراء نمو وحا .(2014) حسن علي فياض عبد العزيز يونس عبد العزيز و و  مجاهد اسماعيل حمدانو  ، احمد طاللـــزعفـــــــــ

 . 141 –  131(:6)  19(  عدد خاص . مجلة الزراعة العراقية )موعد العزق الميكانيكي والمكافحة الكيميائية  لألدغال بتأثير
قي ها المتبأثر و   .Zea mays Lتأثير بعض مبيدات االدغال المستخدمة حديثًا في الذرة الصفراء  .(2006 ) ، داليا سليم حسنالكتبي

 . 78ع ص   جامعة بغداد . ، كلية الزراعة ،. اطروحة دكتوراه ل الالحقةفي المحاصي
 النباتية للكثافات   .Zea mays L الصفراء ذرةال استجابة . (2009) حميد كاظم عبد األمير وعبدهللا فاضل سرهيدو   ، هاشم ربيعلـــــــذيذ

 . 154 – 144( : 2) 1. رات للعلوم الزراعيةلفا . مجلةاالدغال مكافحة ومعامالت
  .18لجهاز المركزي لالحصاء. ع ص. ا2017لسنة  والبطاطا الصفراء والذرة القطن إنتاج تقرير .(2018وزارة التخطيط )

 . 21. ع ص المحظورة والمقيدة االستعمال. اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات المبيدات  (2016  ) عةوزارة الزرا 
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Abstract 

A field trial was conducted of Abu-Ghraib Research Station, Agriculture 

Research Office Research during the spring and fall times of 2016, to study the 

effect of new herbicides (60gm.h-1 Arrow, 600 cm3.h-1 Crew, 2000 cm3.h-1 

Guradian and 2000 cm3.h-1 Proponit) on the performance of seven maize cultivars 

(Fajer 1, Baghdad 3, 5018, Al-Maha, Talar, Sara and Buhuth 106). The 

experiment was accomplished using Randomized Complete Block Design 

(RCBD) in a split plot arrangement. The Guradian treatment gave the highest 

value of Leaf Area Index (LAI) 2.18 and 2.35 at both seasons respectively, while 

the weedy treatment gave the lowest values (1.49 and 1.58) respectively. Crew 

treatment gave superior value of Net Assimilation Rate (NAR) 6.96 gm.m-2.day-

1 at spring season, while Proponit treatment gave superior value at fall season 

6.88 gm. m-2.day-1. The weed -free treatment gave superior value of grain yield 

and biological yield at both seasons 3.840, 4.866 and 17.99, 20.57 ton.ha-1, while 

Arrow treatment gave high value of harvesting index at both seasons 22.28% and 

22.24 % respectively. The treatment weed-free with Buhuth106 gave superior 

value of grain 4.179 and 5.817 ton.ha-1 at both seasons respectively. While weedy 

treatment with Talar gave lowest value of grain yield in spring season was 1.449 

and with Al-Maha in fall season 1.921 ton.ha-1. It can be concluded from this 

study that using good cultivars of highly competitive with the absence or 

reduction of weeds competition by using herbicides, it could lead to improve 

some growth index for maize and thus increase yield. 

Key words:  Weeds, Zea mays, Cultivars, Herbicides.  
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