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 2021خالؿ الموسـ الزراعي ) الرشيدية/الموصل أجريت التجربة في الكمية التقنية الزراعية
ختالؼ كثافة نوعيف مف األدغاؿ الرفيعة 2022 – ( لدراسة تأثير إختالؼ مواعيد الزراعة وا 

والعريضة األوراؽ في نمو وحاصل محصوؿ الحنطة . وتضمنت الدراسة أربع تجارب أسُتخدمت 
ة ذات المواصفات ( سـ . ممئت بالترب30( سـ وقطر )30فييا سناديف بالستيكية ذات إرتفاع )

. ُزرعت بذور  لري ( سـ مف األعمى لمراعاة عممية ا5( مع ترؾ مسافة )3الموضحة في الجدوؿ )
( بذرات في السندانة . وطبقت التجارب األربعة عمى وفق نظاـ 10( بواقع )6الحنطة صنف شاـ )

 وبثالثة مكررات .  ةالكامم ةالعشوائي القطاعات التجارب العاممية وبالتصميـ

 التجربة األولى والثانية : 
مف االسبوع االوؿ مف كانوف االوؿ  تضمنت عامميف , األوؿ موعد الزراعة وبمستوييف )موعد مبكر

( والعامل الثاني كثافة الدغل )الشوفاف البري االسبوع االوؿ مف كانوف الثاني  ( و )موعد متأخر مف
 6حنطة ,  10دغل +  4حنطة ,  10دغل +  2والفجيمة( بأربعة مستويات ىي )معاممة المقارنة , 

حنطة( . تـ الحصوؿ عمى بذور دغل الشوفاف البري والفجيمة مف حقوؿ الكمية التقنية  10دغل + 
اعة بذور األدغاؿ في نفس وقت زراعة محصوؿ ( . وأجريت زر 2021 – 2020الزراعية لمموسـ )

 الحنطة . 
 

 التجربة الثالثة والرابعة :  
تضمنت التجربة عامميف األوؿ مراحل رش المبيد بثالث مستويات )مرحمة النمو المبكر , مرحمة 

وبأربعة مستويات ىي  Atlantisاألشطاء , مرحمة البطاف( . والعامل الثاني تراكيز مبيد األدغاؿ 
, التركيز األقل مف الموصى  1-( غـ . ىػ300عاممة المقارنة بدوف مبيد , التركيز الموصى بو ))م

 4. أجريت عممية الزراعة بواقع ) 1-( غـ . ىػ400, األكثر مف الموصى بو ) 1-( غـ . ىػ200بو )
 ( وفي نفس الوقت . 6بذرات مف الحنطة( صنف شاـ ) 10بذرات مف الدغل + 



 ب
 

المبيد في الصباح الباكر وبتاريخ كل مرحمة مف مراحل نمو محصوؿ الحنطة , أجريت عممية رش 
( مرحمة 2022/  2/  28( مرحمة األشطاء في )2022 / 1/ 24وىي : مرحمة النمو المبكر في )

 ( . 2022/  3/  21البطاف في )

 وتمخصت النتائج بما يأتي :
 التجربة األولى والثانية : 
ر معنوياا عمى الموعد المتأخر في جميع الصفات عدا صفة دليل تفوؽ موعد الزراعة المبك

الحصاد التي لـ يظير بينيما أي تأثير معنوي عند دغل الشوفاف البري , وتفوؽ الموعد 
 المتأخر عمى الموعد المبكر في صفة دليل الحصاد عند دغل الفجيمة .

المدروسة عدا صفة إرتفاع النبات تفوؽ المعاممة المقارنة عمى بقية المعامالت في جميع الصفات 
 لمحصوؿ الحنطة عند دغل الشوفاف البري .

 تفوؽ المعاممة المقارنة عمى بقية المعامالت في جميع الصفات المدروسة عند دغل الفجيمة .  

حنطة( أعمى إرتفاع لنباتات  10دغل +  2حقق التداخل بيف موعد الزراعة المبكر والمعاممة )
 محصوؿ الحنطة عند دغل الشوفاف البري . 

تفوؽ التداخل بيف الموعد المبكر ومعاممة المقارنة معنوياا عمى بقية التداخالت في معظـ الصفات 
 المدروسة عند دغل الشوفاف البري .

ل بيف الموعد المبكر ومعاممة المقارنة معنوياا عمى بقية التداخالت في جميع الصفات تفوؽ التداخ
 المدروسة عند دغل الفجمية , عدا صفة دليل الحصاد .

 التجربة الثالثة والرابعة :    

تفوؽ رش المبيد في مرحمة النمو المبكر معنوياا عمى بقية مراحل الرش لممبيد في جميع الصفات 
 ند دغمي الشوفاف البري والفجيمة .المدروسة ع



 ج
 

تفوؽ معاممة المقارنة )التركيز صفر( معنوياا عمى بقية التراكيز في صفة إرتفاع النبات لمحصوؿ 
الحنطة عند دغمي الشوفاف البري والفجيمة , صفة إرتفاع دغمي الشوفاف البري والفجيمة , صفة 

دغل الفجيمة , صفة الوزف الجاؼ لدغمي عدد األشطاء لدغل الشوفاف وعدد التفرعات الرئيسة ل
 الشوفاف البري والفجيمة , عدد البذور المنتجة مف الشوفاف البري والفجيمة.

معنوياا عمى بقية التركيز في )صفة عدد األشطاء لمحصوؿ  1-( غـ . ىػ200تفوؽ المعاممة )
, وزف حبوب  الحنطة , صفة مساحة ورقة العمـ  , طوؿ السنبمة ,عدد الحبوب في السنبمة

السنبمة , عدد السنابل , حاصل الحبوب , الحاصل الحيوي , دليل الحصاد ودرجة التأثر( عند 
 دغمي الشوفاف البري والفجيمة .

 عمى بقية التراكيز في صفة وزف ألف حبة . 1-غـ . ىػ 300)تفوؽ التركيز )

مى إرتفاع لنباتات     حقق التداخل بيف رش المبيد في مرحمة النمو المبكر والتركيزصفر أع
 محصوؿ الحنطة عند دغمي الشوفاف البري والفجيمة . وأعمى إرتفاع لدغل الفجيمة .

)أعمى عدد مف  1-( غـ . ىػ200حقق التداخل بيف رش المبيد في مرحمة النمو المبكر والتركيز )
, وزف  األشطاء لمحصوؿ الحنطة , مساحة ورقة العمـ , طوؿ السنبمة , عدد حبوب السنبمة

حبوب السنبمة , عدد السنابل , حاصل الحبوب , الحاصل الحيوي ودليل الحصاد( عند دغمي 
 حبة عند دغل الفجيمة .  1000الشوفاف البري والفجيمة( . ووزف 

حبة عند  1000حقق التداخل بيف رش المبيد في مرحمة األشطاء والتركيز )صفر( أعمى وزف 
وعدد أشطاء ووزف جاؼ وأعمى بذور منتجة  لدغل الشوفاف  دغل الشوفاف البري وأعمى إرتفاع

 البري .

( غـ . 400د التركيز )ػػػػتسبب التداخل بيف رش المبيد في مرحمتي النمو المبكر واألشطاء عن
 في موت نباتات الشوفاف البري . 1-ىػ



 د
 

لؾ التداخل بيف وكذ  1-( غـ . ىػ400تسبب التداخل بيف رش المبيد في المراحل الثالثة والتركيز )
 .مةفي موت نباتات الفجي 1-( غـ . ىػ300رش المبيد في مرحمة النموالمبكر والتركيز )

  




