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 الملخص
 ، العربية  النبات   وقاية   مجلة .         حديثا    المدخلة  اإلنتقائية  األعشاب/األدغال  لمبيدات  قمحال   أصناف   حساسية.  2021.  أحمد  رمضان   محمد  الطيف،

39(1 :)55-60 . 
  حساسية   دراسة  بهدف   تكريت،   جامعة   الزراعة،   كلية ل  التابع  الحقلية  المحاصيل  قسم  أبحاث  محطة  في  2018/ 2017  الزراعي  الموسم   خالل  حقلية   تجربة   طبقت

  ،95ء أبا :  هي   القمح الطري  من  أصناف ستة  على  األول   شتملا عاملين، التجربة  تضمنت .        حديثا    المدخلة اإلنتخابية  الضارة   األعشاب/ األدغال  لمبيدات  قمح ال أصناف 
  80EC   (750  كونيكور   المبيدين   خليط (  1: ) وهي  األعشاب / األدغال   مبيدات   معامالت   على   الثاني   العامل   شتمل ا و   ،( ورشيد   6  شام   ، 99  أباء   ،22  بحوث   ،3-أبوغريب

  معاملال  غير  الشاهد  معاملة  لى إ  ضافةباإل   ، ( هكتار/ غ   WG ،  300 15  الشفالير(  3)   و   ؛ ( هــ / مل  500% ) 4.5  بالس(  2)   ؛( هــ / مل  20)   75WD  اليت  سبوت( +  هــ / مل
  حققت .          عشوائيا    األعشاب / األدغال   مبيدات   معامالت  وزعت   حيث   ،األعشاب/ األدغال   مبيدات  ومعامالت  األصناف توزيع في مكررات  ةوبثالث (.  فقط   مقطر   ماء   ضافة إ) 

  وعدد(  ²م/ 64.7)   شطاءات اإل  عدد   صفة   في   قيمة  وأعلى  ²م/ عشب   0.38  وبواقع  المبيد  ضافةإ   من     ا  يوم  30  بعد  لألعشاب/ لألدغال  كثافة   أقل  شيفالير  المبيد  معاملة
 (.هـ/طن 4.7)   الكلي والحاصل( غ 39.6)  برة  1000 الـ ووزن (  ²م/ 26.3)   السنبلة/ الحبوب   وعدد( ²م/ 453.5)   السنابل

  .الضارةاألعشاب / األدغال  مبيدات  الحنطة، أصنافحساسية  :مفتاحية  كلمات

 
 1المقدمة 

 

 المرتبة   (.Triticum aestivum L)  الحنطة/القمح  محصول  يتصدر
 حواليإلى    يصل  سنوي   نتاجإ  وبمعدل  نتاج،اإل  حيث  من  العالم  في  األولى
 هذا   نتاجيةإ  تدني  سبب  إن.  (2020الفاو،  )  هـ/طن  مليون   762.7

  خدمة   بعمليات  الجيد  هتماماال  عدمإلى    يعود  والعراق  لعالما  في  المحصول
 ومنها  المختلفة  الزراعية  فات لآل  المحصول  وتعرض  والتربة  المحصول

 حدود   في  الحاصل  في  خسائر  تسبب  والتي  األعشاب/األدغال  نباتات
 سماعيل،ا)  الضارة  األعشاب  ونوعية  كثافة  حسب%  50-30  تتراوح
  16  من  أكثر  العراق  في  ينتشر  حيث  (Trusler  et al., 2007  ؛2002

  رفيعة  عشاباأل  من     ا  نوع  12  و   األوراق  عريضة  باألعشا  من     ا  نوع
 لمبيدات   قمحال  محصول  أصناف  تحمل  تباينإلى    ضافةباإل   األوراق

 .  عشاباأل
  في   Habib & Al Shamma  (2002)  بها  قام  دراسة   أوضحت 

  عشاباأل  لمبيد  وتحملها  ستجابتهاا  في  الشعير  أصناف  تباينإلى    العراق
Isoproturon  و  bromofenoxum  الحظ   كما   Crook et al.  (2004 ) 

الطري   من  أصناف   ستة  بين     ا  واضح     ا  ختالفا  المبيدين  لخليط   القمح 
AEF13006  وAEF115008  (Chevalier    )الضرر   نسبة  تباينت  حيث 
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 عشاب األ  مكافحة  في  D-2,4  مبيد  ستخداما  بدايات  ومنذ%(  2-10)
 على   األذى  درجة  أن  Derscheid et al.  (1952)  وجد  األوراق   عريضة
 متباينة  كانت  D-2,4  مبيد  ستخداما   بسبب  الشعير  محصول   أصناف

 أصناف   ختالفاو   عشاب األ  مبيدات  لتعدد  وبالنظر .  الصنف  حسب 
 عشاباأل  ونباتات  عشاباأل  لمبيدات  حساسيتها   وتباين  قمحال  محصول

  قمحال  أصناف  حساسية  معرفةإلى    البحث  هذا  هدف  فقد  لها،  المرافقة
 . العراق في         حديثا   المدخلة عشاباأل لمبيدات

 

 وطرائقه  البحث مواد
 

 التابع  الحقلية  المحاصيل  علوم  قسم  تجارب   حقل  في  حقلية  تجربة  أجريت
 قمحال  لمحصول  الزراعي  لموسما  خالل  تكريت  جامعة  الزراعة،  كليةل

 قمح ال  محصول  من  أصناف  ستة   حساسية  معرفة   بهدف  2017/2018
 لمبيدات(  ورشيد  6  شام  ،99  أباء  ،22  ثو بح  ،3-أبوغريب  ،95  أباء)

 كونيكور  المبيدين  خليط)         حديثا    المدخلة  نتخابيةاال  عشاباأل

Carfentrazone-bromoxynil  +اليت  سبوت  Carfentrazone-ethyl، 
-Iodosulfuron  وشيفالير  Pyroxsulam 45g/L  بالس

Mesosulfuron )ومكوناته الحاصل في ذلك وأثر.  
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  القالب  المطرحي  بالمحراث  متعامدتين  حراتين  التجربة  أرض  حرثت
 . التسوية  لةآب   األرض  تسوية  وتمت  القرصية  األمشاط  طةابوس  ونعمت

 وكانت   مكررات،  ةوبثالث   الكاملة  العشوائية  القطاعات  تصميم  ستخدما
 ، خطوط  على         يدويا    البذور  زرعت.  2م  16  التجريبية  الوحدة  مساحة 
  في   وذلك  هكتار   /كغ  120  بذار  وبمعدل  سم  20  الخطوط  بين  المسافة

 السماد  أضيف.    13/5/2018  بتاريخ  وحصدت  ،19/11/2017
 دفعات  ثالث  وعلى(  N%  46  يوريا)  هكتار/ كغ  200  بمعدل  زوتياآل

 أما.  ستطالةاال   مرحلة  وفي  ءاإلشطا  مرحلة  وفي  الزراعة  عند  متساوية
 دفعة   هكتار/كغ  50  بمعدل  أضيف  فقد  الثالثي  فوسفات  السوبر  سماد
 إنبات   برية  التجربة  أرض   سقيت(.  1995  جدوع، )  الزراعة  عند  واحدة

 . ذلكإلى  الحاجة دعت كلما بعدها الري  ستمراو 
 سبوت+  كونيكور  المبيدين  خليط)  مبيدات  ةثالث   التجربة  في  ستخدما

(. مبيد  بدون )  الشاهد  معاملةإلى    ضافة باإل(  شيفالير  و  بالس  ،اليت
 لتر  400  ستخداما   أساس  على  تعييرها  جرى   ظهرية  مرشة  ستخدمتا

 الشركة  قبل  من  به  الموصى  التركيز  حسب  المبيدات  رشت.  هكتار/ماء
 75WD  اليت   سبوت(+  هكتار/مل  750)  80EC  كونيكور)    المصنعة

  WG  15  الشفالير  ،(هكتار/مل  500% )4.5  بالس  ،  (هكتار/مل  20)
 بعد   أنواعها   على  والتعرف  عشاباأل  كثافة  تقدير   جرى (.  هكتار/غ  300
 (. 1 جدول) المربعات بطريقة المبيدات رش من    ا  يوم 30

 
  قمح ال  لمحصول  لمرافقةا  األدغال/ عشاباأل  نباتات  أنواع  . 1  جدول

  خالل   قمحال  من  أصناف   بعدة  المزروعة  التجريبية  القطع  في  المنتشرة

 . 2017/2018 الزراعي الموسم
Table 1. Weed species associated with the wheat crop in the 

experimental plots during the growing season 2017-2018. 
 

  الدغلالعشب/ سما

 العربية  باللغة
Weed Arabic 

common name 

  الدغلالعشب/ سما

 اإلنجليزية  باللغة
Weed English 

Common name 

   لدغلل العلمي  سماال
Weed scientific 

name 

 Small mallow Malva pravi flora الخباز 

 Lady's thistle Silybum marianum مريم  شوك/الكلغان

-Common saw لبين /الحليب أم

thistle 
Sonchus oleraceus 

 Hoary cress Cardaria draba القنيبرة /الجنيبرة

 Sea garden beet Beta vulgaris السليجة 

 Wild oat Avena fatua البري  لشوفانا

 Field bind weed Convolvulus arvensis المديد 

 Burr medic Medicago hispida الكرط 

 Ray grass Lolium temulentum الرويطة 

 Nut grass Cyperus rotundus السعد 

 Annual ryegrass Lolium rigidum الحنيطة 

 

: التالية  الصفات  دراسة  خالل من  الختلفة  المعامالت  أثر  يمو تق  تم
 ،²م/السنابل  عدد  ،²م/شطاءاتاإل  عدد  النبات،  رتفاعا  ،²م/عشاباأل  كثافة

 حللت .  ²م/الكلي  والحاصل  برة  1000  الـ  وزن   السنبلة،/الحبوب  عدد
 دنكن   ختبارا  ستخدماو   التباين  بطريقة          حصائيا  إ  لحسابيةا  المتوسطات

% 5  احتمال  مستوى   عند  لحسابيةا  لمتوسطاتا  بين  لفروق ا  لتشخيص
 ( 1990 ووهيب، لساهوكيا)
 

 والمناقشة  النتائج
 

 عشاب األ كثافة
 كثافة  أقل  حققت   شيفالير  المبيد  معاملة  أن  ( 2  جدول)  النتائج  أظهرت

 سبوت +    كونيكور )  المبيدين   وخليط  بالس  المبيد  معاملة  وتلتها  عشابلأل
 في  التوالي،  على  ، ²م/2.44  و   ²م/1.66  ،²م /0.38  كانت  حيث(  اليت
 بلغت  حيث  كثافة  أعلى (  معاملال  غير )  الشاهد  معاملة  سجلت  حين

         ختالفا  ا  تسجل  لم  بالس  المبيد  معاملة  أن  بالذكر  والجدير.  ²م/21.11
 هذا   تأثير   تشابه  يعني  وهذا   التجربة  في  المستخدمة  المبيدات  عن          معنويا  
       أيضا    النتائج  وتوضح.  الدراسة  في  ين الداخل  ينخر اآل  المبيدين  مع  المبيد
 كثافة   أقل  تسجيلهما  في  3-وأبوغريب  99  أباء  الصنف(  مقاومة)  تحمل

 سجلت  فقد  والمبيدات،  األصناف  بين  ثنائي   تداخل  هناك  وكان  ،عشابلأل
 المرافقة  عشابلأل  تامة  زاحةإ  22  وبحوث  3-أبوغريب  ،99أباء  أصناف

 مبيدات  ستخداماب   المكافحة  كفاءة  بزيادة   يسمح  مما  قمحال  لمحصول
 وقد  .النمو متطلبات على عشاباأل منافسة على لقدرتها وذلك عشاباأل

  المتعلقة   المورفولوجية  العواملإلى    كذلك  التنافسية  قدرتها  زيادة  تعزى 
 التظليل  على   وقدرته  الخضري   مجموعها  وتركيبة  جذورها  ستطالةاب 

(Tollanaar, 1994, 1997). 
 

 النبات  إرتفاع
  المبيدين  وخليط بالس المبيد معاملة  تفوق إلى  (3 جدول) النتائج أشارت

 كانت  حيث  النبات  رتفاعا  في          معنويا  (  اليت  سبوت+    كونيكور)
  وجده  ما  مع  النتيجة  هذه  تتوافق.  التوالي  على  سم، 79.8  و   سم  80.8

Bailey et al.  (2004  )النبات  رتفاعا  خفض  في  الشيفالير  مبيد  تأثير  في 
الطري   أصناف  من  لعدد  هذه   في  بينها  فيما  األصناف  تباينت.  القمح 

 سجل   حين  في  معنوية  قيمة  أعلى  رشيد  الصنف  سجل  حيث  الصفة
  الصفات   ختالفا  النتيجة  هذه  تؤكد.  معنوية  قيمة  أقل  3-أبوغريب  الصنف
 رتفاعا  وفي  عشاباأل  لمبيدات  حساسيتها  في  لألصناف  بوضوح  الوراثية
 استخدام   عند  رشيد  للصنف     ا  معنوي      ا  تفوق  الثنائي  التداخل  سجل.  النبات
 يعزى  وقد سم  93.3 بلغ حيث( اليت سبوت+  كونيكور) المبيدين خليط

 نعكس ا  والذي   المعاملة  هذه  مع   رشيد  الصنف  مةءمالإلى    ذلك  في  السبب
 .الصفة هذه على         يجابيا  إ
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 . التجريبية القطع في  (2م/العدد)  عشاباأل كثافة في األعشاب مبيدات استخدامو القمح ألصناف الوراثي التركيب تأثير. 2 جدول
Table 2. Effect of wheat genotypes and herbicide applications on weeds density (No./m2) in the experimental plots. 

 

 Wheat genotypes مح ق ال أصناف
 معامل ال غير شاهدال

Untreated control 
 اليت  سبوت+ كونيكور

Konicor + spot light 
 بالس
Plus 

 شيفالير 
Chevalier 

 Abaa 95 25.00 ab 1.66 fg 0.66 fg 0.00 g 95 أباء

 Abou Ghreib-3 16.66 d 0.33 fg 0.66 fg 0.00 g  3-أبوغريب

 Bouhouth 22 22.66 bc 6.33 e 1.00 fg 0.00 g  22 بحوث

 Abaa 99 14.66 d 1.33 fg 0.00 g 0.66 fg  99 أباء

 Cham 6 27.00 a 4.33 e-g 3.00 e-g 0.33 fg  6 شام

 Rachid 20.66 c 0.66 fg 4.66 ef 1.33 fg  رشيد

 Mean 21.11 a 2.44 b 1.66 bc 0.38 c  المعدل

 %.5 احتمال مستوى عند معنوي فرق وجود عدم تعني           وعاموديا          افقيا   متشابهة أحرف يتبعها التي القيم
Values followed by the same letters in the same row or same column are not significantly different at P=0.05. 

 
 .القمح أصناف من لعدد اإلشطاءات وعدد النبات رتفاعا صفة في األعشاب مبيدات استخدام تأثير .3 جدول

Table 3. The effect of using herbicides on plant height and number of tillers of a number of wheat genotypes. 
 

 القمح  صنافأ
 Wheat genotypes 

    No. of tillers/m²  ²م/اإلشطاءات عدد Plant height (cm)النبات )سم(   ارتفاع

الشاهد غير  

 المعامل 
Untreated 

control 

كونيكور+س 

 بوت اليت
Konicor + 

spot light 
 بالس
Plus 

 شيفالير 
Chevalier 

غير  شاهد ال

 معامل ال
Untreated 

control 

كونيكور+س 

 بوت اليت
Konicor + 

spot light 
 بالس
Plus 

 شيفالير 
Chevalier 

 Abaa 95 74.3 b-f 81.7 b-d 75.7 b-f 70.3 ef 358.0 gfh 506.7 c 458.7 d 576.0 ab 95أباء 

 Abou Ghreib-3 71.3 d-f 73.7 c-f 79.3 b-f 60.0 g 276.0 j 319.3 i 387.0 f 424.0 e  3-أبوغريب

 Bouhouth 22 73.7 c-f 76.7 b-f 80.3 b-e 69.7 f 321.3 i 376.0 fg 328.0 hi 434.7 de  22بحوث 

 Abaa 99 76.3 b-f 75.7 b-f 80.3 b-e 73.3 d-f 321.3 i 328.0 hi 363.3 fg 421.3 e  99أباء 

 Cham 6 58.7 g 78.0 b-f 84.7 ab 69.7 f 357.3 gfh 593.3 ab 569.3 b 602.7 a  6شام 

 Rachid 84.0 a-c 93.3 a 84.7 ab 81.3 b-d 220.0 k 283.3 j 277.3 j 329.3 hi  رشيد

 Mean 73.1 b 79.8 a 80.8 a 70.7 b 309.0 c 401.1 b 397.3 b 464.7 a  المعدل

 %.5                                                                                         القيم التي يتبعها أحرف متشابهة افقيا  وعاموديا  تعني عدم وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال 
Values followed by the same letters in the same row or same column are not significantly different at P=0.05. 

 
 ات شطاءاإل عدد

 مقارنة           معنويا    المبيدات  معاملة  تفوق إلى    (3  جدول)  النتائج  أشارت 
 خليط   المعاملتين  تأثير  تشابهت  .األعشاب  بمبيد  معاملال  غير  شاهدبال

  عدد   بلغ  حيث          معنويا    بالس  والمبيد(  اليت  سبوت+    كونيكور)  المبيدين
 في  ،التوالي  على  ،²م/ءاشطإ  397.3  و  ²م/ءاشطإ  401.1  شطاءاتاإل

  464.7  وبلغت  معنوية  قيمة  أعلى  شيفالير  لمبيدا  معاملة  سجلت  حين
 معنوية  قيمة  أقل  معاملال  غير  الشاهد  معاملة  سجلت   حين  في  ²م/ءاشطإ

  ت سبب   عشاباأل  أن  النتيجة  هذه  أكدت.  2م/ءاشطإ  0.930  بلغ  وبمعدل
 لمنافسة ا  خالل  من  وذلك  المساحة   وحدة في اتشطاءاإل  عدد  في     ا  خفض

 ما   مع  النتيجة  هذه  وتتوافق  األساسية،  النمو  مقومات  على  لمحصولا  مع
  األصناف   أما  .(Crook et al., 2004  ؛Brain et al., 2000)         سابقا    نشر
 وقد  معنوية  قيمة  أعلى  6  شام  الصنف  سجل  حيث          معنويا    تباينت  فقد

 تتفوق  كما  .صنف  لكل  الوراثية  الصفات  تباينإلى    ذلك  في  السبب  يعزى 
 حيث  ،        معنويا    الشيفالير  عشاب األ  مبيد  باستخدام  6  شام  الصنف   معاملة
 .Willimgham et al وجده ما  مع يتفق مما ،²م/ءاشطإ 602.7 أعطت

(2008). 
 

 السنابل  عدد
 السنابل  عدد  صفة  في  معنوية  فروق   وجودإلى    (4  جدول)  ائجالنت   أشارت

 453.5)  معنوية  قيمة  أعلى   شيفالير  المبيد  معاملة  حققت  حيث  ،²م/
 عن          معنويا   تختلف  لم يت وال بالس المبيد معاملة         معنويا   وتلتها( ²م/سنبلة
 ²م/سنبلة  387.9  كانت  حيث  (اليت  سبوت+  كونيكور)    المبيدين   خليط

  غير   شاهدال  معاملة  سجلت  حين  في  التوالي،  على  ،²م/سنبلة  377.8  و
 النتيجة  هذه  تعزى و (  ²م/سنبلة  271.3)  معنوية  قيمة  لأق  بالمبيد  معاملال

 سمح  مما  عشاباأل  نباتات  أعداد  تخفيض  في  المبيدات  هذه  فعاليةإلى  
  والعناصر   والماء  الضوء  على  أفضل  بشكل  افسين   أن  للمحصول

        سابقا    باحثون   ليهإ  توصل  ما  مع  النتيجة  هذه  تشابهت  .الغذائية
(Brain et al., 2000)  .شام   الصنف  سجل  فقد  ،األصناف  مقارنة   عند 

 ،معنوية   قيمة  أقل  رشيد  الصنف  سجل  حين   في  السنابل  لعدد   قيمة  أعلى  6
 في  المستخدمة  للمبيدات  تحملها  في          وراثيا    األصناف  تباين   هذا  يعكسو 

 قيمة   أعلى   6  شام  صنف  أعطى  .لها  المرافقة  عشابلأل  وكذلك  البحث
 590.7إلى    وصلت  حيث  شيفالير  المبيد  استخدام  عند   السنابل  لعدد

 .²م/سنبلة
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 السنبلة /الحبوب عدد
 في   كانت  السنبلة/الحبوب  لعدد  قيمة  أعلى  أن(  4  جدول)  النتائج  أشارت
 يالحظ  لم  ذلك   من  وبالرغم  (السنبلة/حبة  26.31)  شيفالير   المبيد   معاملة

 مع   متقاربة  النتيجة  هذه  وكانت  ،المبيدات  معامالت  بين   معنوية  فروقات
 بين   المعنوية  واضحة  فروقات  هناك   كانت.         سابقا  (  2005)  أحمد  وجده  ما
 بين   الوراثية  ختالفاتاإلإلى    يعزى   وهذا  السنبلة/الحبوب  ألعداد  صنافاأل

 الصنف  سجل  .عشاباأل  لمبيدات  حساسيتها  أو  تحملها  في  األصناف
 سبوت+  كونيكور)  المبيدين خليط معاملة في    ا  معنوي     ا  تفوق 3-أبوغريب

 . السنبلة/حبة  32.40 وبمعدل 3 غريب أبو للصنف(  اليت
 

      بر ة  1000 الــ وزن 
 39.6  ،39.7  وبمعدل       بر ة  لأللف  وزن   أعلى  بالمبيدات  لمعاملةا  سجلت

 لىع  ،المبيدين  وخليط  الشيفالير  ،بالس  عشاباأل  اتلمبيد  غ  38.8و

 أقل   معاملال  غير  شاهدال   معاملة  سجلت  حين  في  ،(5)جدول    التوالي
 تأثير  بين  معنوية  فروقات   وجود  عدم        أيضا    لوحظ.  غ  38.1  وبلغ  معدل

  من   للمبيدات  يجابياإل   لتاثيرا        أيضا    ويتضح  .الصفة  هذه  في  المبيدات
 على  لمنافسةا  وتقليل  قمحلل  المرافقة  عشاباأل  تأثير  من  الحد  خالل

  والذي   لكاربونيا  التمثيل  كفاءة  زيادة  عنه  ينتج  مما  لرئيسيةا  النمو  متطلبات
 هذه   تفقتا.  الحبة  وزن   زيادة  ثم  ومن  ،المصنعة  لموادا  زيادةإلى    أدى

 .Hugh et al  و(  2003)  الجلبي  من   كل  ليهإ  توصل  ما  مع  النتيجة
 الكيميائية  بالمبيدات  الحنطة  أدغال  مكافحة  بأن  أشاروا  الذين(  2004)

         معنويا    6  شام  الصنف  تفوق         أيضا    لوحظو .  الحبة  وزن   زيادةإلى    يؤدي
 استخدام   عند  رشيد  الصنف  وكذلك(  غ  41.1)  شيفالير  المبيد  استخدام  عند

 لم   الفروقات  أن  إال  ،(غ  41.4)  اليت  سبوت+  كونيكور  المبيدين  خليط
 . (5)جدول  بينهما معنوية تكن

 
 

 .قمحال أصناف من لمجموعة الحبوب/السنبلة  وعدد  2م/السنابل عدد في عشاباأل مبيدات استخدام تأثير. 4 جدول

Table 4. Effect of herbicides application on the number of spikes/m² and number of kernels/spike of selected wheat genotypes. 
 

 القمح  صنافأ
 Wheat genotypes 

    No. of kernels/spikeالسنبلة /الحبوب عدد   No. of spikes/m²  ²م/السنابل عدد

الشاهد غير  

 المعامل 
Untreated 

control 

كونيكور+س 

 بوت اليت
Konicor + 

spot light 
 بالس
Plus 

 شيفالير 
Chevalier 

غير  شاهد ال

 معامل ال
Untreate

d control 

كونيكور+س 

 بوت اليت
Konicor + 

spot light 
 بالس
Plus 

 شيفالير 
Chevalier 

 Abaa 95 326.7 jkl 490.7 c 441.3 de 548.0 b 23.6 d-j 25.2 d-g 26.0 d-g 27.9 a-d 95أباء 

 Abou Ghreib-3 228.0 no 284.3 ml 365.3 hgi 414.7 def 27.4 b-f 32.4 a 24.3 d-g 27.4 b-e  3-أبوغريب

 Bouhouth 22 330.7 jkl 358.7 hji 321.3 jkl 448.0 d 22.1 g-j 24.2 d-j 27.9 a-d 23.4 d-j  22بحوث 

 Abaa 99 194.7 o 344.3 h-k 381.3 fgh 403.7 efg 31.2ab 20.0 ij 22.5 g-j 26.4 d-g  99أباء 

 Cham 6 348.0 h-k 514.0 bc 552.0 ab 590.7 a 20.8 hij 22.9 f-j 19.7 j 23.3 e-j  6شام 

 Rachid 200.0 o 275.0 m 266.0 mn 316.0 kl 25.9 d-g 23.1 e-j 28.9 abc 29.5 abc  رشيد

 Mean 271.3 c 377.8 b 387.9 b 453.5 a 25.2 a 24.6 a 24.9 a 26.3 a  المعدل

 %.5 احتمال مستوى عند معنوي فرق وجود عدم تعني           وعاموديا          افقيا   متشابهة أحرف يتبعها التي القيم
Values followed by the same letters in the same row or same column are not significantly different at P=0.05. 

 

 

 .  القمح أصناف من لمجموعةالحاصل الكلي )كغ/هـ( وفي ( غ ) حبة 1000 الـ وزن في عشاباأل مبيدات استخدام تأثير .5 جدول
Table 5. Effect of herbicides treatment on 1000 kernels (g) and total yield (Kg/ha) of selected wheat genotypes.  

 

 القمح  صنافأ
 Wheat genotypes 

 Total yield (Kg/ha)الحاصل الكلي )كغ/هـ(      kernels (gr) 1000)غ(       بر ة  1000وزن 

الشاهد غير  

 المعامل 
Untreated 

control 

كونيكور+س 

 بوت اليت
Konicor + 

spot light 
 بالس
Plus 

 شيفالير 
Chevalier 

غير  شاهد ال

 معامل ال
Untreate

d control 

كونيكور+س 

 بوت اليت
Konicor + 

spot light 
 بالس
Plus 

 شيفالير 
Chevalier 

 Abaa 95 38.8 a-e 37.3 de 38.8 a-e 37.9 cde 3.0 def 4.6 b 4.5 b 5.8 a 95أباء 

 Abou Ghreib-3 36.8 e 36.6 e 39.1 a-e 39.9 a-d 2.3 ji 3.4 cd 3.5 c 4.5 b  3-أبوغريب

 Bouhouth 22 38.4 a-e 39.2 a-e 37.8 cde 40.4 abc 2.8 efg 3.3 cd 3.5 c 4.2 b  22بحوث 

 Abaa 99 38.4 a-e 41.3 a 39.4 a-e 39.9 a-d 2.3 hji 2.8 efg 3.4 cd 4.3 b  99أباء 

 Cham 6 37.5 cde 40.4 abc 40.0 a-d 41.1 ab 2.7 fgh 4.6 b 4.4 b 5.7 a  6شام 

 Rachid 38.1 b-e 39.6 a-e 41.4 a 38.1 b-e 2.0 j 2.5 ghi 3.2 cde 3.6 c  رشيد

 Mean 38.1 b 38.8 ab 39.7 a 39.6 a 2.5 d 3.5 c 3.7 b 4.7 a  المعدل

 %.5 احتمال   مستوى  عند معنوي  فرق  وجود عدم  تعني           وعاموديا          افقيا   متشابهة  أحرف يتبعها التي   القيم
Values followed by the same letters in the same row or same column are not significantly different at P=0.05. 
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 الكلي  الحاصل
 وتلته           معنويا    شيفالير  المبيد  معاملة  تفوق إلى    (5  جدول)  النتائج  أشارت
 حيث  الكلي  الحاصل  على  المبيدين   خليط  ومعاملة  بالس  المبيد  معاملة

 سجلت  حين  في  التوالي،   على   ،هـ/طن  3.5  و  3.7  ،  4.7  معدالتها  بلغت
 بذلك .    هـ/طن  2.5  تلغب   التي  قيمة  أقل   معاملال  غير  شاهدال  معاملة
)46  بنسبة  الحبوب  حاصل   في  زيادة  المبيدات  حققت ( الشيفالير% 

)32و . (اليت  سبوت+    كونيكور  المبيدين  خليط)%  29  و (  بالس% 

و )         سابقا    نشر   ما   مع   نتائجال   هذه  تفقتا  ؛2010كاظم،  شاطي 
Trusler et al., 2007؛  Crook et al., 2004؛  Patrick et al., 2009) 

. لمبيداتا  ختالفاب   الحبوب  حاصل  في   ختالفا  هناك  بأن  أوضحوا  لذينا
  حساسية  أقل  95  أباء  الصنف  فكان  ،األصناف  بين  تباين  وجود   لوحظ  كما

 المبيد   استخدام   عند  حاصل  أعلى  حقق   يثح  المستخدمة  للمبيدات
  95  أباء  ينالصنف  أن  البحث  هذا  نتائج   من  ستنتاجاال  يمكن  .شيفالير

 .تخابيةالن ا عشاباأل لمبيدات       تحمال   األصناف أكثر هما 6 شام و
 

Abstract 
El-Taif, M.R.A. 2021. Sensitivity of Wheat Genotypes to Newly Introduced Selective Herbicides. Arab Journal of Plant 

Protection, 39(1): 55-60. 
Field experiments were conducted during the 2017-2018 growing season at the Research Station of the Field Crops Department, College 

of Agriculture, Tikrit University. The main aim of the study was to assess the sensitivity of six wheat genotypes to the newly introduced 

herbicides. The wheat genotypes evaluated were: Aba 95, Abu Ghraib-3, Research 22, Para 99, Sham 6 and Rasheed. The three herbicides 

applied according to the dosage recommended by the manufacturer as follows: (1) Konicor 80EC 750 ml/ha + Spotlight 75WD 20 ml/ha; (2) 

Plus 4.5% 500 ml/ha; and (3) Chevalier WG 15 300 g/ha, in addition to an untreated control. The experimental design followed was three 

replications. The herbicide treatments were randomly distributed. The Chevalier herbicide treatment showed the best results with lowest density 

of weeds 30 days after applying the pesticide (0.4 weeds/m2), highest number of wheat tillers (464.7/m2) and spikes (453.5/m2), the number of 

grains/spike (26.3) and the 1000 kernels weight (39.6 g), with a total yield of 4.7 tons/ha. 
Keywords: Sensitivity of wheat varieties, herbicides. 
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