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المستخمص

 جامعة بغداد بيدف تحديد-  أبوغريب-  كمية الزراعة-  في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية2013 و2012 نفذت تجربة حقمية خالل الموسم الصيفي لمعامين

 تم تنفيذ.مدى تأثير المــكافحــة المتكاممة لألدغال عن طريق تقميل استعمال المبيد واعادة توزيع النباتات وانعكاس ذلك في الصفات النوعية اللياف بعض أصناف القطن
 إذ شكمت معامالت مكافحة األدغال المختمفة المعامالت الرئيسة، بترتيب األلواح المنشقة وبثالثة مكرراتRCBD التجربة وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة

 أظيرت النتائج أن معاممتي غياب األدغال قد حققت أعمى القيم لمعدالت طول. Sub- plot  بينما شكمت ثمانية أصناف من القطن المعامالت الثانوية،Main-plot

 و27.62 متوسطات عالية في طول التيمة

1-

ىـ. نبات106667 التيمة والمتانة والنعومة فقد بمغت في معاممة غياب األدغال مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصول

 بينما حققت معاممة غياب األدغال مع، مايكرونيرفي الموسمين بالتتابع3.19  و3.04 ونعومة تيمة
ونعومة تيمة بمغت

1-

106667 مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصول
1-

1-

1-

ىـ. نبات200000 الكثافة النباتية العالية لممحصول

تكس. غم18.25  و18.04  ممم ومتانة التيمة بمغت27.24  و26.70 فقد بمغ طول التيمة

ىـ. نبات200000 مع الكثافة النباتية العالية لممحصول

1-

1-

ىـ. لتر2.4  أما معاممة إضافة المبيد بمعدل الرش الموصى بو، مايكرونير في الموسمين بالتتابع2.93  و2.82
1-

1-

ىـ.نبات

ىـ. لتر1.2 وىي متوسطات مقاربة لما حققتو معاممة إضافة المبيد بنصف معدل الرش

 أما األصناف فقد تباينت في. مايكرونير في الموسمين بالتتابع2.81  و2.67 ونعومة تيمة
لمتوسطات عالية في

تكس. غم19.09  و19.00  ممم ومتانة تيمة بمغت28.15

تكس. غم18.32  و18.12  ممم ومتانة تيمة بمغت27.47  و26.96 طول تيمة بمغ

 مايكرونيرفي الموسمين بالتتابع2.94  و2.79 ونعومة تيمة
التي بمغ طول التيمة

1-

1-

تكس. غم17.65  و17.50  ممم ومتانة تيمة26.78  و26.35 فييا

ىـ. نبات200000  في المعاممة المدغمة مع الكثافة النباتية العالية لممحصول1 مع ذلك فإن تحقيق الصنف آشور،صفاتيا النوعية لأل لياف

 وتحقيقو لمتوسطات عالية لنفس الصفات في معاممة إضافة المبيد، طول ومتانة ال تيمة تعكس قابمية ىذا الصنف عمى منافسة األدغال المرافقة ضمن ىذه المعاممة

يؤكد التكامل بين تأثير كل من األصناف ومبيدات األدغال والكثافة النباتية

1-

ىـ. نبات200000 مع الكثافة النباتية العالية لممحصول

1-

ىـ. لتر1.2 بنصف معدل الرش

.في تحسين ىذه الصفات واعتبار ىذه المتغيرات من العوامل الميمة في المكافحة المتكاممة لألدغال المرافقة لمحصول القطن
. طول التيمة، الكثافة النباتية، مبيد الترفالن:الكممات المفتاحية

. * البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث الثاني
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ABSTRACT
A field experiment was conducted at the experimental field, Department of Field Crop Science - College of Agriculture AbuGhraib- University of Baghdad, during summer season at 2012 and 2013, to determine the extent of the impact of Integrated
Weed Management (IWM) By reducing herbicide use and re-distribution of plants as reflected on fiber quality characters of
some cotton cultivars . A randomized complete block design (RCBD) arranged according to split-plot was used with three
replicates , included six weed control treatments as Main-plots where as Sub-plots included eight cotton cultivars. The results
showed that treatments of weedfree achieved highest lint length, lint strength , lint fineness . The treatment of weedfree with
normal crop density of 106667 plant.h-1 achieved highest lint length of 27.62 , 28.15 mm , lint strength of 19.00 , 19.09 g.Tex -1 ,
and lint fineness of 3.04 , 3.19 micronaire, at both seasons respectively, where as the treatment of weedfree with high crop
density of 200000 plant.h-1 achieved lint length of 26.96 , 27.47 mm , lint strength of 18.12 , 18.32 g.Tex -1 , and lint fineness of
2.50 , 2.94 micronaire, at both seasons respectively, treatment of trifluralin with recommended rate of 2.4 L.h-1 applied with
normal crop density of 106667 plant.h-1 achieved lint length of 26.70 , 27.24 mm , lint strength of 18.04 , 18.25 g.Tex -1 , and
lint fineness of 2.79 , 2.94 micronaire at both seasons and these values were approaches to that values achieved by the
treatment of half rate of trifluraline 1.2 L.h-1 applied with high crop density of 200000 plant.h-1 which achieved lint length of
26.36 , 26.78 mm, lint strength of 17.50 , 17.65 g.Tex-1 , and lint fineness of 2.67 , 2.81 micronaire respectively at both seasons.
Different cotton cultivars showed various fiber quality characters , however Ashur-1 cultivar in weedy treatment with high
crop density of 200000 plant.h-1 gave highest rates of lint length, lint strength, and lint fineness, reflect competition ability of
this cultivar to a companion weeds in this treatment . Similarity and achieved high means of fiber characters in the
treatment of half recommended rate of trifluralin 1.2 L.h -1 with high crop density of 200000 plant.h-1 confirmed the
integrated effect of the cultivars , herbicide , and crop density for improve fiber characters and these variables may consider
as important factors for integrated weed management in cotton crop .
key words: trifluralin , plant density , lint length .
*Part of Ph.D. dissertation of the second author.
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محصوؿ القطف بمنافسة األدغاؿ ,كما ذكر Prabhu

المقدمة

وآخروف ( )24إف األدغاؿ تسبب إنخفاض في نوعية األلياؼ

يعد محصوؿ القطف  Gossypium hirsutum L.مف

مما يؤدي الى خفض رتبة الياؼ القطف وانخفاض قيمتيا

المحاصيؿ اإلقتصادي ,وأحد أىـ محاصيؿ األلياؼ عالميا.

الشرائية .أشار  )5( Al-farttoosiأف معامالت المكافحة

في العراؽ يأتي محصوؿ القطف في مقدمة المحاصيؿ

أثرت معنويا في طوؿ التيمة ومتانتيا ونعومتيا.أما

الصناعية الصيفية ,أشار  Dimovaو )13( Dikovإلى

 )23( Pettigrewفقد أشار الى أف الظروؼ البيئية تؤثر في

اإلستعماالت العديدة لمقطف بدءا بالبذور والزيت الموجود فييا

نوعية األلياؼ وانتاجيا واف الظروؼ المؤثرة في العمميات

وغيرىا مف اإلستعماالت فتستعمؿ أليافو في صناعة الغزؿ

الفسمجية تؤثر في طوؿ ومتانة الياؼ القطف ,إذ أف إختالؼ

والنسيج والمفروشات وصناعة الورؽ وتشكؿ أليافو 90-85

نوعية األلياؼ قد يعود الى إختالؼ عمميات خدمة المحصوؿ

 %مف إنتاج األلياؼ األخرى ,يستخرج الزيت مف بذوره والذي

مثؿ مػكافػحة األدغػاؿ والػكػثػافػة النبػاتػيػة .لػذلػؾ ييػدؼ ىػػذا

تتراوح نسبتو  % 26-18مف وزف البذور ,والذي يستعمؿ

البحث إلى تحديد مدى تأثير المػكافحػة المتكاممة لألدغاؿ

في صناعة الزيوت الغذائية وصناعة الصابوف والمنظفات,

في الصفات النوعية أللياؼ بعض أصناؼ القطف وامكانية

وتستعمؿ الكسبو بعد إستخالص الزيت مف البذور كعمؼ
لألبقار مخموطة بمواد العمؼ األخرى إذ تصؿ نسبة البروتيف

اإلستفاده مف األصناؼ ذات القابمية التنافسية لألدغاؿ

في الكسبو ما بيف ( .)%36 -32برزت في السنوات األخيرة

وتوزيعيا الحقمي في تحسيف ىذه الصفات لتقميؿ اإلعتماد
عمى المبيدات الكيمياوية وتقميؿ التموث البيئي بفعؿ ىذه

إمكانية استعماؿ تقانات عدة لزيادة كفاءة مكافحة األدغاؿ

المبيدات.

وتحسيف فعاليتيا لمتقميؿ مف كمية المبيدات المضافة وذلؾ
بسبب تصاعد الرغبة في إيجاد بدائؿ لممكافحة الكيميائية التي
ليا أبعاد واعتبارات بيئية وصحية كإعتماد برامج المكافحة

المواد والطرائق

نفذت تجربة حقمية خالؿ الموسـ الصيفي لمعاميف 2012

المتكاممة لألدغاؿ التي تتضمف مدى واسع مف طرائؽ

و 2013في حقؿ التجارب التابع لكمية الزراعة  -أبوغريب -

مكافحة األدغاؿ متحدة مع بعضيا ,بيدؼ تقميؿ اإلعتماد

جامعة بغداد في تربة مزيجو طينية غرينية .بعد إعداد أرض

والمياه ,وتقميؿ الكمفة الكمية لمكافحة األدغاؿ في المستقبؿ
مف خالؿ زراعة أصناؼ ذات قابػمية تػنافػسيػة لألدغػاؿ

بأبعاد ( )3×3ـ  ,وفؽ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة

 RCBDبترتيب األلواح المنشقة وبثالثة مكررات ,شكمت

الم ارف ػق ػػة وغيرىا مف البدائؿ التي تشكؿ مضاميف ميمة

معامالت مكافحة األدغاؿ المختمفة المعامالت الرئيسة

لممكافحة المتكاممة لألدغاؿ المرافقة لمحصوؿ القطف (, 9

 Main – plotsالتي تضمنت معامالت إضافة المبيد بمعدؿ

التجربة مف حراثة وتنعيـ وتسوية قسمت إلى وحدات تجريبية

عمى المبيدات وتقميؿ خطر تجمع ىذه المبيدات في التربة

 .)27 ,26 ,16 ,15أشار دليؿ Bayer Crop Science

1-

واضافة المبيد بنصؼ معدؿ

الرش الموصى بو  1.2لتر.ىػ

مع توزيع حقمي لنباتات

الرش الموصى بو  2.4لتر.ىػ

( )10إلى أف المكافحة المتكاممة لألدغاؿ تشمؿ الدورات
الزراعية ,تطبيؽ العمميات الزراعية بالشكؿ الصحيح كالزراعة

1-

المحصوؿ بمسافتيف لمزراعة ( )25×75سـ الذي شكؿ كثافة

في الموعد المالئـ ,إستعماؿ معدالت بذار مثالية ,الزراعة

نباتية  106667نبات.ىػ

بمسافات زراعة مالئمة ,إختيار األصناؼ المالئمة ذات

1-

( )D1ومسافة زراعة ()20×50

سـ الذي شكؿ كثافة نباتية  200000نبات.ىػ

1-

()D2

القابمية عمى منافسة األدغاؿ ,منع نباتات األدغاؿ مف التزىير
وتكويف البذور ,تنوع المبيدات واستعماليا حسب التوصيات أو

فضال عف معاممتيف مدغمة ومعاممة غياب األدغاؿ مع كال

الكثافتيف  .أما المعامالت الثانوية  Sub -plotsفتضمنت

Al-

ثمانية أصناؼ مف القطف ىي آشور 1والشاتا وكوكر310

تقميؿ كمية المبيدات المستعممة .عمى الرغـ مف أف

 Chalabyوآخروف ( )4أوضحوا أف وجود األدغاؿ سبب

وماكنير وستونفيؿ وأبوغريب 5ومرسومي 1وىاس .حضرت

إنخفاض في طوؿ التيمة ونعومتيا ,إال أف بعض الباحثيف

كمية مبيد x,x,x-trifluoro-2,6-dinitro-( Trifluralin

أشار الى عدـ تأثر معظـ الصفات النوعية لأللياؼ في

 )N-N-dipropyl-p-toluidineالتابع لممجموعة الكيميائية
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 Dinitroanilinesفي المعامالت الرئيسة بإستعماؿ الماء
كمحموؿ لمرش بمقدار  600لتر .ىػ

1-

عف معاممة إضافة المبيد بنصؼ معدؿ الرش  1.2لتر.ىػ

وجرى الرش بإستعماؿ

مضخة ظيرية سعة  16لتر تحت ضغط  2.8كغـ .سـ

2-

1-

مع الكثافة النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

إذ

1-

وبطوؿ تيمة بمغ  26.78ممـ ,لـ تختمؼ ىذه المعاممة كذلؾ

تـ الرش قبؿ الزراعة ثـ خمط المبيد المضاؼ بالتربة

معنويا عف المعاممة المدغمة مع الكثافة النباتية اإلعتيادية

وبإستعماؿ الخرماشة اليدوية .تمت زراعة بذور المحصوؿ في

لممحصوؿ  106667نبات.ىػ

1-

بطوؿ تيمة بمغ  26.62ممـ,

الموسـ األوؿ بتاريخ  2012 / 4 /12و في الموسـ الثاني

أما أقؿ طوؿ تيمة فقد سجمتو المعاممة المدغمة مع الكثافة

 5 -4بذرات لكؿ جوره ثـ خفت إلى نباتيف بعد إسبوعيف مف

ممـ .بالرغـ مف عدـ معنوية الفروؽ بيف معامالت المكافحة

النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ1-إذ بمغ 25.58

بتاريخ  2013/4/14إذ زرعت عمى عمؽ  5سـ وبمعدؿ
البزوغ ( .)22أضيؼ السماد النايتروجيني (اليوريا )N %46

في طوؿ التيمة في الموسـ األوؿ إال إف إتجاه التأثير

بمقدار  400كغـ  .ىػ1-عمى دفعتيف متساويتيف ,األولى بعد

لممعامالت المختمفة كاف مشابيا لما تحقؽ في الموسـ الثاني

الخؼ والثانية في بداية التزىير( ,)14أضيؼ السماد
الفوسفاتي بمقدار 107كغـ.ىػ

1-

إذ أف معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة النباتية اإلعتيادية

قبؿ الزراعة عمى شكؿ داب

لممحصوؿ  106667نبات.ىػ

ثنائي فوسفات االمونيوـ ( N%81و ) P2O5 % 64والسماد

تيمة بمغ  27.62ممـ .إذ يالحظ أف تأثيرالكثافة النباتية

البوتاسي عمى شكؿ كبريتات البوتاسيوـ ()K2O % 50
بمقدار 165كغـ.ىػ

1-

1-

سجمت أيضا أعمى طوؿ

اإلعتيادية في تحقيؽ تيمة أطوؿ مما في الكثافة النباتية

عمى دفعتيف متساويتيف األولى في

العالية ,قد يعود أصالً الى اف التنافس عمى الغذاء وعوامؿ

بداية تكويف البرعـ الزىري والثانية بعد مرحمة  % 50تزىير

النمو يؤثر في متوسط استطالة الخاليا وانقساميا لمشعرة,

 insulanaبمبيد الميثاف200بتركيز 100مؿ 100/لترماء.

البيئية تؤثر في نوعية األلياؼ وانتاجيا واف الظروؼ المؤثرة

( )18تـ مكافحة دودة جوزة القطف الشوكية Earias

وىذا يتفؽ مع  )23(Pettigrewالذي أشار الى أف الظروؼ

تمت الجنية األولى لمحصوؿ القطف فػي 2012/ 9 /26

في العمميات الفسمجية ربما تؤثر في طوؿ ومتانة الياؼ

في المػوسـ األوؿ و 2013/9/29فػػي الػمػوسػـ الثػاني بػعػػد

القطف  ,إذ أف إختالؼ نوعية األلياؼ قد يعود الى إختالؼ

الجنية األولى ,وتـ قياس الصفات النوعية أللياؼ القطف في

النباتية  .أما سبب عدـ وضوح التأثير في الموسـ األوؿ فقد

تػفػتح  % 60مػف الجوز ( )12والجنية الثانية بعد شير مف

عمميات خدمة المحصوؿ مثؿ مكافحة األدغاؿ والكثافة

مختبرات الشركة العامة لمصناعات القطنية-قسـ السيطرة

فسر عمى أف ىذه الصفة مرتبطة بالعوامؿ الوراثية أكثر مف

النوعية  -بغداد  -الكاظمية التي شممت طوؿ التيمة (ممـ)

تأثرىا بالعوامؿ البيئية ,أشار  )8(AL-SingariوAlbediri

ومتانة التيمة (غـ  .تكس  )1-ونعومة التيمة (مايكرونير).

( )3و )7( AL-Qaisyالى عدـ تأثر ىذه الصفة بالعوامؿ
البيئية ومنيا منافسة األدغاؿ.أما تأثيراألصناؼ المختمفة

النتائج والمناقشة طول التيمة

تشير النتائج في الجدوؿ  1الى وجود تأثير معنوي

فتشير النتائج في الموسـ الثاني الى تبايف األصناؼ فيما

لمعامالت المكافحة المختمفة في طوؿ التيمة في الموسـ

بينيا في صفة طوؿ التيمة ,إذ حقػقت نبػاتات الصنػؼ آشور1

الثاني فقط ,إذ حققت معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة

أعمى طوؿ تيمة بمغ  27.46ممـ وبفارؽ غير معنوي عف

النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ  106667نبات.ىػ

1-

األصناؼ ماكنير وكوكر 310وستونفيؿ وبطوؿ تيمة بمغ

أعمى

 27.07 ,27.30 ,27.32ممـ بالتتابع .إف الصنؼ ستونفيؿ

طوؿ تيمة بمغ  28.15ممـ ,قياسا بطوؿ تيمة أقؿ سجمتو
معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة النباتية العالية لممحصوؿ

 200000نبات.ىػ

1-

لـ يختمؼ معنويا عف األصناؼ مرسومي 1وأبوغريب5
والشاتا التي سجمت طوؿ تيمة بمغ ,26.71 ,26.78

بمغ  27.47ممـ  ,وبفارؽ غير معنوي

 26.64ممـ بالتتابع ,أما أقؿ طوؿ تيمو فقد سجؿ مع الصنؼ

عف معاممة إضافة المبيد بمعدؿ الرش الموصى بو 2.4

لتر.ىػ

1-

نبات.ىػ

ىاس الذي لـ يختمؼ معنويا عف األصناؼ الثالثة األخيرة إذ

مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ 106667

1-

بمغ  26.50ممـ ,وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الباحثيف

الذي بمغ  27.47ممـ  ,والتي لـ تختمؼ معنويا
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الذيف أكدوا إف صفة طوؿ التيمة تختمؼ بإختالؼ األصناؼ

الموسميف كمييما ,إذ حققت معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة

وانيا مرتبطة بطبيعة الصنؼ الوراثية ( )6 ,3 ,1ولـ يسجؿ

أعمى متانة

النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ 106667نبات.ىػ

التداخؿ بيف معامالت المكافحة المختمفة واألصناؼ المختمفة

تيمة بمغت  19.00و 19.09غـ.تكس

تأثير معنوي في الموسميف كمييما  ,وعمى الرغـ مف أف

1-

1-

في الموسميف

بالتتابع تمييا معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة النباتية العالية

لممحصوؿ 200000نبات.ىػ1-التي بمغت  18.12و 18.32

العديد مف الباحثيف أشاروا الى إرتباط صفة طوؿ التيمة
بالطبيعة الوراثية لمصنؼ ,إال أف باحثيف آخريف أشاروا الى

غـ.تكس

إف مثؿ ىذه التغايرات قد تحصؿ بسبب تأثيرات بيئية مثؿ

1-

في الموسميف بالتتابع والتي لـ تختمؼ معنويا عف

معاممة إضافة المبيد بمعدؿ الرش الموصى بو  2.4لتر.ىػ

إرتفاع درجات الح اررة والرياح الحارة التي قد تتوافؽ مع مراحؿ

مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ  106667نبات.ىػ

111-

تكوف وتفتح الجوز ,أو بسبب عوامؿ أخرى متعمقة بكمية

والتي حققت متانة تيمة بمغت  18.04و  18.25غـ.تكس

بالتربة وتوازنيا مع كمية الماء التي يفقدىا النبات بالنتح أثناء

معدؿ الرش  1.2لتر.ىػ1-مع الكثافة النباتية العالية

الماء أثناء نمو الشعره ( )11ومدى توفر الرطوبة المناسبة

في الموسميف بالتتابع ,قياسا بمعاممة إضافة المبيد بنصؼ

إرتفاع درجات الح اررة (.)20

لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

متانة التيمة

1-

التي سجمت متانة تيمة أقؿ

بمغت  17.50و 17.65غـ.تكس

تشير النتائج في الجدوؿ  2الى أف معامالت المكافحة

1-

في الموسميف بالتتابع.

المختمفة أثرت معنويا في متانة التيمة (غـ.تكس )1-في

جدول .1تأثير المعامالت المختمفة في طول التيمة ( ممم ).
انــــًــــوســــــى 2012
يعايالت انًكافحة
T1
يدغهة D1 +
T2
غياب األدغالD1+
T3
يثيد تًعدل رش  2.4نتر.هـD1+1-
T4
يدغهة D2 +
T5
غياب األدغالD2+
T6
يثيد تًعدل رش  1.2نتر.هـD2+ 1-
انًتوسط
أ.ف.و 0.05

األصــــــنــــــــــــــاف
ستونفيم
ياكنـيـر

آشور1-

الشاتا

كوكر310

26.20

26.00

26.40

26.50

27.70

27.10

27.80

27.60

28.10

26.80

26.70

27.60

27.00

27.40

26.00

25.80

25.40

26.00

25.70

25.00

25.00

24.00

27.30

27.10

27.00

27.30

26.80

26.00

27.00

27.20

26.80

26.10

26.60

26.70

25.40

26.00

26.70

26.50

26.62

26.03
26.07
يعايالت انًكافحة × االصنــــاف
N.S

26.40
26.77
يعايالت انًكافحة
N.S

26.90

26.80
األصنـــــــاف
N.S

انًتوسط

أتوغرية5

يرسويي1

هاس

27.00

25.50

25.00

26.00

26.07

27.90

28.00

26.80

27.62

25.50

26.60

26.70

25.00

25.24
26.96
26.35

26.35

انــــًــــوســــــى 2013
يعايالت انًكافحة
T1
يدغهة D1 +
T2
غياب األدغالD1+
T3
يثيد تًعدل رش  2.4نتر.هـD1+1-
T4
يدغهة D2 +
T5
غياب األدغالD2+
T6
يثيد تًعدل رش  1.2نتر.هـ D2+1-
انًتوسط
أ.ف.و 0.05

األصــــــنــــــــــــــاف
ستونفيم
ياكنـيـر

آشور-1-

الشاتا

كوكر310

27.15

26.47

27.00

27.38

28.43

27.58

28.15

28.10

28.77

27.52

27.00

27.93

27.83

27.93

27.00

26.23

25.00

25.75

26.00

25.60

25.66

25.00

27.85

27.29

28.00

27.50

27.00

27.00

28.10

27.00

27.57

26.47

27.00

27.10

26.00

26.30

27.00

26.80

27.07

26.78
26.71
يعايالت انًكافحة × االصنــــاف
N.S

26.64
27.46
يعايالت انًكافحة
0.52

27.30

27.32
األصنـــــــاف
0.51

الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ 106667بمغت 17.19
و 17.25غـ.تكس

أتوغرية5

يرسويي1

هاس

27.13

26.00

25.80

26.00

26.62

28.30

28.75

27.10

28.15

26.00

26.70

27.24

25.40

25.58
27.47
26.78

26.50

الكثافة النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ1-فبمغت

أما أقؿ متانة تيمة فقد سجمت في المعاممة المدغمة مع
1-

انًتوسط

 16.31و 16.26غـ.تكس

في الموسميف بالتتابع تمتيا معاممة

1-

في الموسميف بالتتابع .إف

إرتفاع قيـ متانة التيمة في معامالت المكافحة قد يعود إلى
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دورىا في خفض كثافة األدغاؿ وخفض أوزانيا الجافة ومف

سجال أقؿ متانة تيمة ضمف ىذه المعاممة وبفارؽ غير معنوي

ثـ خفض منافستيا لممحصوؿ عمى متطمبات النمو المختمفة

بينيما بمغت لكؿ منيما  18.50في الموسـ األوؿ و 18.30

مما يوفر لمنبات فرصة أكبر لإلفادة مف ىذه المتطمبات

بالتتابع في الموسـ الثاني قياسا بمتانة

و  18.90غـ.تكس

1-

لترسيب السميموز داخؿ األلياؼ وزيادة نضجيا إلعطاء متانة

تيمة أقؿ سجمتيا معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة النباتية

ألياؼ أفضؿ ,أتفقت ىذه النتيجة مع ما وجده باػحثوف

مع بقية األصناؼ

العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

آخػ ػروف( )7 ,5 ,3في إف معامالت مكافحة األدغاؿ حققت

1-

في الموسميف كمييما بإستثناء الصنؼ أبوغريب 5ضمف ىذه
1-

زيادة معنوية في متانة التيمة .وبالمثؿ فإف تأثيرالكثافة النباتية

المعاممة فقد حقؽ أعمى متانة تيمة بمغت  19.00غـ.تكس

عمى المواد الغذائية مما قد يؤثر في ترسيب السميموز داخؿ

كوكر 310وستونفيؿ المذاف سجال متانة تيمة بمغت  18.50و

في متانة التيمة قد يعود الى المنافسة بيف نباتات المحصوؿ

في الموسميف كمييما وبفارؽ غير معنوي عف الصنفيف
1-

األلياؼ وزيادة نضجيا إلعطاء نوعية الياؼ أعمى ( .)2إتفؽ

 18.70غـ.تكس

أف إنخفاض الكثافة النباتية أدى الى زيادة متانة التيمة .أما

الموسـ الثاني فقط وبمتانة تيمة بمغت  18.50غـ .تكس

ذلؾ مع ما وجده  )7( AL-Qaisyو )17( Hammoodفي

الذي لـ يختمؼ معنويا عف األصناؼ الثالثة المذكورة في

تأثير األصناؼ المختمفة في متانة التيمة فكاف معنويا في

 17.00و  17.40غـ.تكس

أبوغريب 5وكوكر 310ومرسومي 1أعمى متانة تيمة
بمغت 18.09و 18.08و 17.92غـ.تكس
 17.72و  17.67غـ.تكس

بالتتابع,

إضافة المبيد بمعدؿ الرش الموصى بو  2.4لتر.ىػ

الصنؼ آشور 1الذي بمغت  17.58غـ.تكس  ,ثـ الصنؼ

معاممة إضافة المبيد بنصؼ معدؿ الرش  1.2لتر.ىػ

الشاتا فبمغت  17.42غـ.تكس ,1-أما أقؿ متانة تيمة فقد

الكثافة النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

سجمت مع الصنؼ ماكنير وبمتانة تيمة بمغت 17.08

بمغت  18.50غـ.تكس

غـ.تكس ,1-أما في الموسـ الثاني فػقػد حػقػقػت األصناؼ

 17.37غـ.تكس

التي

.أما في المعاممة المدغمة مع

بالتتابع وبفارؽ غير

المعاممة بمغت  17.50و  17.80غـ.تكس

1-

فقد

1-

في الموسميف

بالتتابع ,والذي لـ يختمؼ معنويا عف بقية األصناؼ في

بالتتابع  ,أما الصنفيف

الموسـ األوؿ فقط  ,أما في الموسـ الثاني فمـ يختمؼ الصنؼ

الشاتا وماكنير فقد سجال أقؿ متانة تيمة بمغت  17.43و
1-

1-

مع

سجؿ الصنؼ كوكر 310أعمى متانة تيمة ضمف ىذه

معنوي يمييـ الصنؼ آشور 1وستونفيؿ وىاس فبمغت 17.90
و  17.74و  17.57غـ.تكس

1-

1-

الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ  106667نبات.ىػ

كوكر 310ومرسومي 1وابوغريب  5أعمى متانة بمغت

1-

1-

ولـ تختمؼ عف متانة التيمة لمصنؼ نفسو كوكر 310في

1-

 18.27و 18.10و 18.06غـ.تكس

1-

مع

الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ  106667نبات.ىػ

بالتتابع ولـ يختمفا معنويا عف

1-

1-

في الموسميف بالتتابع .حافظ

الصنؼ كوكر 310في تحقيؽ أعمى متانة تيمة مع معاممة

وبفارؽ غير معنوي يمييـ الصنفيف ستونفيؿ وىاس فبمغت
1-

1-

,

أما أقؿ متانة تيمة فقد سجمت مع الصنؼ ماكنير فبمغت

الموسميف كمييما ,ففي الموسـ األوؿ حققت نباتات الصنؼ
1-

في الموسميف بالتتابع والصنؼ آشور1

كوكر  310معنويا عف األصناؼ أبوغريب 5ومرسومي1

بالتتابع .تؤكد ىذه النتائج وجود تبايف

وآشور 1والتي سجمت متانة بمغت ,17.30 ,17.43

وراثي بيف األصناؼ والذي أشار اليو العديد مف الباحثيف (,2

 17.30غـ.تكس

1-

بالتتابع ,وأقؿ متانة مع األصناؼ الشاتا
1-

 .)21 ,6 ,3كاف تأثير التداخؿ بيف معامالت المكافحة

وماكنير وىاس بمغت  17.00غـ.تكس

الموسميف كمييما ,إذ حققت معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة

النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

مرسومي 1أعمى متانة تيمة بمغت  19.50و 19.60

ىذه المعاممة في الموسـ األوؿ فقط .وعمى الرغـ مف أف عدد

المختمفة واألصناؼ المختمفة معنويا في متانة التيمة في

بينما سجمت كافة األصناؼ في المعاممة المدغمة مع الكثافة

النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ  106667نبات.ىػ1-مع الصنؼ
غـ.تكس

1-

لألصناؼ الثالثة.
1-

متانة تيمة أقؿ

بإستثناء الصنؼ مرسومي 1الذي لـ تتغير متانة تيمتو بتأثير

في الموسميف بالتتابع ,والذي لـ يختمؼ معنويا

مف الباحثيف قد أشاروا الى أف ىذه الصفة قد تكوف وراثية

عف بقية األصناؼ بإستثناء الصنفيف الشاتا وآشور 1المذيف

وتتأثر بعدد محدد مف العوامؿ البيئية أىميا ما يتعمؽ بكمية
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الماء المتوفرة في التربة ,فإف ىذه االختالفات بيف المعامالت

المحصوؿ لـ تظير تأثي ار معنويا واضحا في الصفات النوعية

قد تكوف ناجمة عف تأثير األدغاؿ في المنافسة عمى الماء,

لمتيمة (الطوؿ ,المتانة  ,النعومة).

أشار  )20( Koraبأف ىذه الصفة تتأثر بمدى توفر الماء
والتسميد النيتروجيني والفسفوري في التربة .الحظ Anjum

نعومة التيمة

تعد صفة نعومة التيمة مف الصفات الميمة في صناعة

وآخروف ( )9أف لكثافات نباتات األدغاؿ تأثير معنوي في

الغزؿ والنسيج فتعمؿ زيادة النعومة مع زيادة نضج الشعرة

طوؿ التيمة ومتانتيا ,وعمى العكس مف ذلؾ فقد أشار AL-

عمى غزؿ أكبر عدد ممكف مف الشعرات في الخيط الواحد

 )8( Singariالى إف مكافحة االدغاؿ أوتركيا تنافس

مما يكسبو متانة أعمى.

جدول  .2تأثير المعامالت المختمفة في متانة التيمة ( غم  .تكس
يعايالت انًكافحة
T1
يدغهة D1 +
T2
غياب األدغالD1+
T3
يثيد تًعدل رش
 2.4نتر.هـD1+1-
T4
يدغهة D2 +
T5
غياب األدغالD2+
T6
يثيد تًعدل رش
 1.2نتر.هـD2 +1-
انًتوسط
أ.ف.و 0.05

يعايالت انًكافحة
T1
يدغهة D1 +
T2
غياب األدغالD1+
T3
يثيد تًعدل رش
 2.4نتر.هـD1+1-
T4
يدغهة D2 +
T5
غياب األدغالD2+
T6
يثيد تًعدل رش
 1.2نتر.هـD2 +1-
انًتوسط
أ.ف.و 0.05

انــــًــــوســــــى 2012
األصــــــنــــــــــــــاف
ستونفيم
ياكنـيـر

1-

).

آشور1-

الشاتا

كوكر310

17.00

17.00

17.50

17.00

18.50

18.50

19.00

19.00

19.50

18.00

18.00

18.50

18.00

17.33

18.00

16.50

16.00

16.50

15.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

18.50

17.00

18.50

19.00

18.00

18.00

17.50

17.00

18.50

16.50

18.00

18.03

17.50

17.00

17.58

17.42

18.08

17.08

17.72

18.09

17.92

17.67

يعايالت انًكافحة
0.23

انًتوسط

أتوغرية5

يرسويي1

هاس

17.00

17.50

17.00

17.50

17.19

19.00

19.50

19.00

19.00

18.50

18.00

18.04

16.50

16.31
18.12
17.50

يعايالت انًكافحة × االصنــــاف
0.68

األصنـــــــاف
0.28
انــــًــــوســــــى 2013
األصــــــنــــــــــــــاف

انًتوسط

آشور-1-

الشاتا

كوكر310

ياكنـيـر

ستونفيم

أتوغرية5

يرسويي1

هاس

17.30

17.00

17.80

17.00

17.20

17.43

17.30

17.00

17.25

18.90

18.30

19.30

19.30

19.00

19.30

19.60

19.00

19.09

18.20

18.00

18.70

18.10

18.00

18.10

18.70

18.20

18.25

16.70

16.20

16.60

15.50

15.55

16.50

17.00

16.00

16.26

18.50

18.00

18.70

17.40

18.70

19.00

18.30

18.00

18.32

17.80

17.10

18.50

16.90

18.00

18.00

17.70

17.20

17.65

18.27

17.74
17.37
األصنـــــــاف
0.28

17.43
17.90
يعايالت انًكافحة
0.26

معاممة

إذ تشير النتائج في الجدوؿ  3الى أف معامالت المكافحة
المختمفة أثرت معنويا في نعومة التيمة في الموسميف كمييما,

17.57
18.10
18.06
يعايالت انًكافحة × االصنــــاف
0.68

غياب

األدغاؿ

لممحصوؿ200000

مع

الكثافة

نبات.ىػ1-بمغت

النباتية

2.82

العالية

مايكرونير

ففي الموسـ األوؿ حققت معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة

وبفارؽ غير معنوي عف معاممة اضافة المبيد بمعدؿ الرش

أقؿ نعومة

1-

مع الكثافة النباتية اإلعتيادية

لممحصوؿ 106667نبات.ىػ

التي بمغت  2.79مايكرونير.

النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ  106667نبات.ىػ

1-

الموصى بو  2.4لتر.ىػ

تيمة (أعمى قراءة مايكرونير) بمغت  3.04مايكرونير ثـ
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1-

الشاتا وآشور 1وىاس فبمغت 2.73

و  2.67و 2.66

1-

مايكرونير بالتتابع  ,أما أعمى نعومة تيمة فقد سجميا الصنؼ

بمغت نعومة التيمة  2.67مايكرونير ,وبفارؽ غير معنوي عف

أبوغريب 5بمغت  2.55مايكرونير ,أما في الموسـ الثاني فقد

مع الكثافة النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

سجؿ الصنؼ كوكر 310أقؿ نعومة تيمة بمغت 3.01

المعاممة المدغمة مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ

 106667نبات.ىػ1-التي بمغت  2.64مايكرونير ,أما أعمى

مايكرونير ولـ تختمؼ معنويا عف األصناؼ ستونفيؿ وماكنير

وآشور 1ومرسومي 1والتي بمغت  2.96و  2.93و  2.88و

نعومة تيمة فقد سجمتيا المعاممة المدغمة مع الكثافة النباتية
لممحصوؿ

العالية

200000

نبات.ىػ

1-

 2.87مايكرونير بالتتابع ,وسجؿ الصنؼ أبوغريب 5أعمى

بمغت2.52

نعومة تيمة بمغت  2.68مايكرونير ,وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما

مايكرونير ,أما في الموسـ الثاني فقياسا بالقراءة التي سجمتيا

وجده باحثوف آخروف ( )3و ( )4مف تبايف أصناؼ القطف

معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة النباتية اإلعتيادية
لممحصوؿ 106667نبات.ىػ

1-

في ىذه الصفة .أما تأثيرالتداخؿ بيف معامالت المكافحة

التي بمغت  3.19مايكرونير

المختمفة واألصناؼ المختمفة فكاف معنويا في التأثير في

فقد سجمت معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة النباتية العالية
لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

1-

نعومة التيمة في الموسـ األوؿ فقط  ,إذ حققت األصناؼ

نعومة أعمى بمغت 2.93

ستونفيؿ وكوكر  310وماكنير ومرسومي 1في معاممة غياب

مايكرونير ,ولـ تختمؼ معنويا عف معاممة إضافة المبيد
بمعدؿ الرش الموصى بو  2.4لتر.ىػ

1-

األدغاؿ مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ 106667

مع الكثافة النباتية

نبات.ىػ

اإلعتيادية لممحصوؿ التي بمغت  2.94مايكرونير ,بينما
لتر.ىػ

نبات.ىػ

1-

األصناؼ أبوغريب 5وىاس وآشور 1والشاتا وبفارؽ غير

مع الكثافة النباتية العالية لممحصوؿ 200000

معنوي بمغت  2.85 , 2.85 , 2.80 , 2.70مايكرونير

نعومة أعمى بمغت  2.81مايكرونير ,أما أعمى

بالتتابع مع ذلؾ فإف نفس ىذه األصناؼ سجمت نعومة تيمة

نعومة تيمة فقد تحققت في المعاممة المدغمة مع الكثافتيف

النباتيتيف اإلعتيادية لممحصوؿ  106667نبات.ىػ
العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

1-

1-

أقؿ نعومة تيمة بمغت  3.80و  3.20و  3.10و

 3.00مايكرونير بالتتابع قياسا بأعمى نعومة تيمة مع

سجمت معاممة إضافة المبيد بنصؼ معدؿ الرش 1.2
1-

1-

أعمى في معاممة غياب األدغاؿ مع الكثافة النباتية العالية

و

لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

فبمغت  2.69و

1-

مع بقية األصناؼ .أما في

معاممة إضافة المبيد بمعدؿ الرش الموصى بو  2.4لتر.ىػ

 2.57مايكرونير بالتتابع ,إف السبب في تحقيؽ أعمى نعومة

مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ 106667نبات.ىػ

تيمة في المعاممة المدغمة قد يعود الى عدـ نضج األلياؼ في

11-

فقد سجؿ مع الصنفيف كوكر 310وماكنير وبفارؽ غير

ىذه المعاممة إذ إف األلياؼ غير الناضجة تكوف أنحؼ وأنعـ

معنوي بينيـ أقؿ نعومة تيمة بمغت  3.00و  2.90مايكرونير

مقارنة باأللياؼ الناضجة ( ,)6وقد تساىـ معامالت مكافحة

بالتتابع ,في حيف سجمت أعمى نعومة تيمة مع الصنؼ

األدغاؿ في تحسيف حجـ المصدر وزيادة محتوى الكموروفيؿ

أبوغريب 5بمغت  2.65مايكرونير وبفارؽ غير معنوي عف

في إحداث وفرة مف المواد الكاربوىيدراتية أثناء ترسيب

بقية األصناؼ .سجمت جميع األصناؼ نعومة تيمة أعمى في

السكريات الموجودة بالنبات .أشار باحثوف آخروف ()3

معاممة إضافة المبيد بنصؼ معدؿ الرش  1.2لتر.ىػ

و( )19و( )25الى إف وجود األدغاؿ مع القطف تؤدي الى

1-

مع

الكثافة النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

إعطاء قيـ منخفضة لقراءة المايكرونير.إختمفت األصناؼ فيما

1-

بإستثناء الصنؼ مرسومي 1الذي لـ تتغير نعومتو بتأثير ىذه

بينيا معنويا في نعومة التيمة في الموسميف كمييما  ,ففي

المعاممة ,مع ذلؾ فقد سجمت ىذه المعاممة مع الصنفيف

الموسـ األوؿ سجمت نباتات الصنؼ كوكر 310أقؿ نعومة

كوكر 310ومرسومي 1وبفارؽ غير معنوي بينيما أقؿ نعومة

تيمة بمغت  2.92مايكرونير الذي لـ يختمؼ معنويا عف

تيمة بمغت  2.80لكؿ منيما  ,وأعمى نعومة مع الصنؼ

الصنؼ ماكنير الذي سجؿ نعومة تيمة بمغت 2.85

أبوغريب 5بمغت  2.60مايػكرونيػر وبػفارؽ غػير معنوي عف

مايكرونير يميو الصنفيف ستونفيؿ ومرسومي 1المذيف سجال

بقية األصناؼ .كذلؾ سجؿ الصنؼ كوكر 310في المعاممة

نعومة تيمة بمغت  , 2.82و  2.80مايكرونير ,ثـ األصناؼ
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المدغمة مع الكثافة النباتية اإلعتيادية لممحصوؿ 106667

تيمة ضمف ىذه المعاممة تحققت مع األصناؼ كوكر310

مػع الصنؼ كػوكر 310أقؿ نعومة تيمة بمغ

بمغت  2.70مايكرونير ثـ مرسومي 1والشاتا وماكنير بمغت

نبػات.ىػ

1-

 2.60مايكرونير لكؿ مف ىذه األصناؼ .والمالحظ أف

 2.80مايكرونير وبفارؽ غير معنوي عف األصناؼ ماكنير

الصنؼ أبوغريب 5قد حقؽ نعومة تيمة أعمى بغض النظر

والشاتا ومرسومي 1وىاس التي بمغت , 2.70 , 2.80

عف معامالت المكافحة المختمفة قياسا ببقية األصناؼ مما قد

 2.65 , 2.70مايكرونير بالتتابع ,بينما حقؽ الصنفيف

يؤشرعمى تأثر ىذه الصفة بعوامؿ وراثية في الصنؼ ,إذ إف

أبوغريب 5وستونفيؿ أعمى نعومة تيمة بمغت  2.40و 2.50

القيـ األقؿ تعني زيادة في صفة النعومة ليذا الصنؼ,

مايكرونير بالتتابع .أما في المعاممة المدغمة مع الكثافة
النباتية العالية لممحصوؿ  200000نبات.ىػ

1-

فاأللياؼ الناعمة ينتج عنيا نسيج أقوى وأكثر إنتظاما مقارنة

فقد حقؽ

بالنسيج الناتج مف الياؼ ذات نعومة قميمة (.)6

الصنفيف أبوغريب 5وستونفيؿ أعمى نعومة تيمة وبفارؽ غير

معنوي بينيما بمغت  2.30و  2.40مايكرونير ,وأقؿ نعومة
جدول . 3تأثير المعامالت المختمفة في نعومة التيمة ( مايكرونير ).
يعايالت انًكافحة
T1
يدغهة D1 +
T2
غياب األدغالD1+
T3
يثيد تًعدل رش 2.4
نتر.هـD1+1-
T4
يدغهة D2 +
T5
غياب األدغالD2+
T6
يثيد تًعدل رش 1.2
نتر.هـD2+ 1-
انًتوسط
أ.ف.و 0.05

يعايالت انًكافحة
T1
يدغهة D1 +
T2
غياب األدغالD1+
T3
يثيد تًعدل رش 2.4
نتر.هـD1+1-
T4
يدغهة D2 +
T5
غياب األدغالD2+
T6
يثيد تًعدل رش 1.2
نتر.هـD2+ 1-
انًتوسط
أ.ف.و 0.05

انــــًــــوســــــى 2012
األصــــــنــــــــــــــاف
أتوغرية5
ستونفيم
ياكنـيـر
كوكر310

آشور1

الشاتا

2.60

2.70

2.80

2.85

2.85

3.20

3.10

2.68

2.80

3.00

2.90

2.80

2.50

2.60

2.70

2.60

2.40

2.30

2.80

2.75

3.00

3.00

2.80

2.65

2.90

2.60

2.70

2.80

2.70

2.60

2.60

2.80

2.82

2.66
2.80
2.55
يعايالت انًكافحة × االصنــــاف
0.17

انًتوسط

يرسويي1

هاس

2.80

2.50

2.40

2.70

2.65

2.64

3.80

2.70

3.00

2.80

3.04

2.65

2.80

2.70

2.79

2.60

2.50

2.52

2.70

2.82

2.60

2.67

2.85
2.92
2.73
2.67
األصنـــــــاف
يعايالت انًكافحة
0.07
0.06
انــــًــــوســــــى 2013
األصــــــنــــــــــــــاف
أتوغرية5
ستونفيم
ياكنـيـر
كوكر310
الشاتا
آشور1

انًتوسط

يرسويي1

هاس

2.85

2.60

2.80

2.75

2.65

2.50

2.65

2.70

2.69

3.15

2.90

3.35

3.25

3.90

2.90

3.15

2.90

3.19

3.00

2.85

3.10

3.00

3.00

2.80

2.90

2.85

2.94

2.65

2.55

2.70

2.60

2.50

2.40

2.60

2.60

2.57

2.90

2.80

3.15

3.10

2.90

2.80

3.00

2.80

2.93

2.75

2.75

2.95

2.90

2.80

2.70

2.90

2.75

2.81

3.01

2.93
األصنـــــــاف
0.14

2.96

2.77
2.87
2.68
يعايالت انًكافحة × االصنــــاف
N.S

2.74
2.88
يعايالت انًكافحة
0.17
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