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تأثير مبيد األدغال  azimsulfuronفي بعض الخصائص الحياتية لمحصول الرز
Oryza sativa L.
خالد وهاب عبادي *

طارق عبد السادة كريم **

مروان سامي سعيد **

* كهيت انسراعت  /جبيعت األَببر .
** كهيت انسراعت  /جبيعت ديبنى .

الخالصة
نفذت تجربة حقلٌة فً محطة أبحاث الرزفً المشخاب  /محافظة النجف خالل الموسم الصٌفً لعام 2008
 ،وفق تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثة مكررات لمعرفة تأثٌرالمبٌدات  azimsulfuronالمستخدم
بمعدل رش  25و  50و  75غم مادة تجارٌة  /هكتارو  propanilبمعدل  10لترمادة تجارٌة  /هكتار و
 penoxsulamبمعدل  2.5لترمادة تجارٌة  /هكتارفً تقلٌل نمواألدغال وأنعكاس ذلك على حاصل الرز
ومكوناته  .اشارت النتائج ان استعمال  azimsulfuronادى الى خفض الوزن الجاف لدغل الدنان بنسب
تراوحت مابٌن  % 97 - 88قٌاسا ً بالمعاملة المدغلة  ،ولم تختلف معنوٌا ً هذه النسب عن مبٌدي propanil
و  . penoxsulamكما حصلت زٌادة فً عدد األفرع الثمرٌة الحاملة للدالٌات  /م  2وطول الدالٌة لنباتات
الرز بنسب تراوحت

 % 68 - 48و  % 9 - 8على التوالً  .أعطت معامالت مبٌد

حاصل تراوح مابٌن

 6.6 - 6.2طن  /هكتارلمعدالت الرش المختلفة  ،فً حٌن اعطت معاملتً

azimsulfuron

 propanilو  penoxsulamحاصل بلغ  6.3و  7.0طن  /هكتار على التوالً  .بٌنما بلغ وزن الحاصل
 2.9طن  /هكتارفً المعاملة المدغلة .

انًقذيت
ٌعتبرالرز  Oryza sativa L .من محاصٌل الحبوب المهمة والرئٌسٌة فً العالم  ،اذ ٌحتل
المرتبة الثانٌة بعد القمح  Triticum aestivum L.من حٌث األهمٌة االقتصادٌة  ،وٌستخدم ألكثرمن
نصف سكان العالم  ،وهو المورد األقتصادي لمئات المالٌٌن من سكان اسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة
(  1993 ، Juliano؛ ٌ . ) 1998 ، Labradaعد الرز فً العراق من المحاصٌل األستراتٌجٌة من
حٌث أستهالكه ومساحته المزروعة التً قدرت لعام

 2007م بحدود  0.124ملٌون هكتار واالنتاج

الكلً 0.393ملٌون طن وبمعدل غلة  3.163طن /هكتار(المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ) 2009 ،
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 2009 / 12 / 21
تارٌخ قبول النشر . 2010 / 2 / 24
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إن معدل اإلنتاج للهكتار فً العراق ٌعد منخفضا ً بالمقارنة مع انتاجٌته فً الدول العربٌة ودول العالم .
على الرغم من ان العراق من الدول المعروفة بزراعة هذا المحصول بسبب مالئمة الظروف البٌئٌة
لزراعته ( الٌونس . ) 1993 ،
لعل من العوامل الرئٌسٌة التً تسبب خفض حاصل الرز فً القطرهوعدم اتباع برنامج فعال لمكافحة
األدغال والمتمثلة بالدنان  Echinochloa crus - galli L .والسعـد Cyperus rotundus L.
والدهنان  Echinochloa colonum L .والسجل  Cyperus odoratus L.والقصب البري
 Phramgmites australis L.والبربٌن  Lippa nodiflora L.والردي choub

Typha

 angustata Boryetودغل السلهو  ( Paspalum distichum L.الخطٌب  1975 ،و الغالبً ،
 . ) 1998اشار العدٌد من الباحثٌن الى ان هذه األدغال تسبب خسائر تصل الى

 % 90فً الرز

المزروع بطـرٌقة البذار و % 48فً الرزالمزروع بطرٌقة الشتال(  Nyarkoو  1994 ، Dedatta؛
 Fujisakaوآخرون  . ) 1993 ،ذكر Fischerوآخرون (  ) 1997بان تواجد نبات الدنان بعدد 40
نبات  /م 2سبب انخفاض فً حاصل الرزبحدود  % 70بعد ٌ 130وم من منافسته للمحصول  .بٌنما
ذكرأحمد وآخرون (  ) 2000بان وجود  65نبات دنان  /م  2خفض الحاصل بنسبة  . % 38ان احد
اهم الطرق المتبعة لمكافحة األدغال فً حقول الرز والحد من نموها ومنافستها هواستخدام مبٌدات
األدغال االنتخابٌة  ،حٌث اشارت العدٌد من البحوث الى كفاءة وانتخابٌة العدٌد من هذه المبٌدات ومنها
البروبانٌل (  ( propanilوأوكساداٌزون )  ) oxadiazonالمسمى رونستار  Ronstarوأوردام ( (
 ، molinateأضافة الى مبٌدات مثل
 bensulfuronو quincloraeوpenoxsulam

 oryzalinو  ethoxysulfuronو- methyl
و imazethapyrو  pendimethalinومبٌد

 Saini ( benzobicyclonو  2002 ، Angrias؛  Pellerinو  2004 ، Webster؛ Jason
وآخرون  2009 ،؛  Komatsubaraوآخرون  ) 2009 ،أوضح حبٌب وآخرون (  ) 1998الفعالٌة
العالٌة لمبٌد البروبانٌل فً خفض اعداد الدنان الى  15نبات  /م  2بالمقارنة مع

 28نبات  /م  2فً

االلواح غٌر المرشوشة بالمبٌد وانعكس ذلك فً كمٌة الحاصل  ،حٌث اعطت األلواح المعاملة بالمبٌد
 4.49طن  /هكتار قٌاسا ً بمعاملة المقارنة التً اعطت  3.53طن  /هكتار  .كما أظهرت نتائج أحمد
وآخرون (  )2000ان هناك تاثٌر معنوي عند خلط مبٌد اوكساداٌزون بمعدل 2000سم  3مع 6000
سم 3بروبانٌل للهكتارالواحد فً اختزال عدد الدنان وانعكس ذلك فً زٌادة حاصل الحبوب الذي بلغ
 4572كغم  /هكتار ،فً حٌن اعطت معاملة المقارنة اقل معدل بلغ

 2356كغم  /هكتار .ان مبٌـدي

البروبانٌل واوكساداٌزون قد خفض الوزن الجاف لألدغال الرفٌعة وعرٌضة األوراق بنسبة % 70.4
و  % 71.3على التوالً قٌاسا ً مع معاملة المقارنة  ،وسببا زٌادة فً حاصل الرز بنسبة
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و  ( % 54.4شاطً  . ) 2003 ،وذكر  Riazوآخرون (  ) 2007ان استخدام خلٌط مبٌد
 pendimethalinمع  ethoxysulfuronاعطى حاصل مقداره  3.48طن  /هكتار مقارنة مع 1.1
طن  /هكتار فً األلواح غٌر المعاملة بالمبٌد  .وان استخدام مبٌدي  azimsulfuronو  propanilقد
خفض من الوزن الطري لدغل الدنان بنسبة

 % 76.9و  % 85.3قٌاسا مع معاملة المقارنة

(  Vidottoوآخرون  . ) 2007 ،فً حٌن اشار  Christosواخرون (  ) 2006بان نسبة مكافحة
دغلً  Echinochloa oryzoidesو Echinochloa phyllopogonتراوحت مابٌن % 100 - 84
عند أستخدام مبٌد

 penoxsulamبمعدل  40 -20غرام مادة فعالة  /هكتار  .بما ان المبٌد

 azimsulfuronمسجل حدٌثا ً فً العراق  ،لذلك أستهدف هذا البحث معرفة تأثٌرهذا المبٌد وكذلك
المبٌدٌن  propanilو  penoxsulamفً حاصل الرزومكوناته من خالل كفاءتها وفعالٌتها فً مكافحة
األدغال المرافقة لمحصول الرزفً القطر .
المواد وطرائق البحث
ادخل المبٌد  azimsulfuronالمنتج عام  2006ــ  2007من قبل شركة  DuPontفً تجربة حقلٌة
فً محطة أبحاث الرز فً المشخاب  /محافظة النجف خالل الموسم الصٌفً لعام  2008لغرض تقٌٌم
فعالٌة وانتخابٌة المبٌد فً مكافحة األدغال المرافقة لمحصول الــرز بالمقارنة مـع مبٌدي

propanil

الـذي ٌباع تحت األسـم التجاري ستـام ف  34 -و  penoxsulamتحت األسم  . Rain bowحرثت
األرض بواسطة المحراث المطرحً القالب ونعمت بواسطة األمشاط القرصٌة  .قسمت األرض الى
الواح بمساحة  ) 5 × 5 ( 25م ، 2ووزعت المعامالت وفق تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثة
مكررات  .تمت الزراعة فً  2008 /6 / 5بكمٌة بذار  120كغم  /هكتار ،اذ زرعت بذور صنف
ٌاسمٌن على هٌئة خطوط بمسافة  20سم بٌن خط واخر ،وغطٌت البذور بواسطة الخرماشة  ،سمدت
ارض التجربة بمعدل  140كغم  /هكتار سماد نتروجٌنً و  46كغم  /هكتار من السماد الفوسفاتً ،
اضٌف السماد النتروجٌنً على ثالث دفعات متساوٌة  ،األولى عند الزراعة مع السماد الفوسفاتً
والثانٌة بعد شهر من األولى والثالثة بعد شهرمن الثانٌة (جدوع ،

 . ) 1997شملت التجربة المعاملة

بمبٌدات  azimsulfuronالمستخدم بمعدل  25و 50و 75غم  /هكتار و  propanilبمعدل  10لتر /
هكتار و  penoxsulamبمعدل  2.5لتر  /هكتار اضافة الى المعاملة المدغلة  .رشت المبٌدات عند
مرحلة  4 - 3أوراق من نمو األدغال بأستخدام مرشة ظهرٌة سعة

 10لتر وتحت ضغط ٌدوي

مستمرجرى تعٌرها على اساس استخدام  320لتر مــاء  /هكتار .فً نهاٌة الموسم تم جمع األدغال
بقطعها من مستوى سطح التربة فً مساحة مترمربع واحد من كل مكرر

لغرض تشخٌصها وحساب

اعدادها  ،وحددت نسبة األختزال فً عدد األدغال وفق المعادلة التالٌة :
عذد األدغبل في يعبيهت انًقبرَت ــ عذد األدغبل في انًعبيهت ببنًبيذ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 100

عذد األدغبل في يعبيهت انًقبرَت

جففت األدغال بوضعها داخل اكٌاس مشبكة تحت الشمس لفترة

 7أٌام (  ) sun curingوحسبت

أوزانها الجافة ونسبة التثبٌط المئوٌة وفق المعادلة التالٌة :
A
انُسبت انًئىيت نهتثبيظ =  100ــ ــــــــــــــــــ × 100
B

اذ ان :
 = Aالوزن الجاف لألدغال فً معاملة المكافحة .
 = Bالوزن الجاف لألدغال فً معاملة المقارنة .

تم حصاد التجربة فً  6تشرٌن الثانً  ، 2008قٌس أرتفاع النبات من مستوى سطح التربة الى نهاٌة
الدالٌة وذلك باخذ  10دالٌات من وسط كل لوح من الواح التجربة  .وحسب عدد التفرعات الحاملة وغٌر
الحاملة للدالٌة  /م 2ومعدل طول الدالٌة  .كماحسبت عدد الحبوب المملوءة والضامرة فً الدالٌة ونسبة
العقم المئوٌة بأستخدام المعادلة التالٌة :
َظجخ انؼمى  ] = %ػذد انجذٔر انفبرغخ  /ػذد انجذٔرانكهٛخ ( ثذٔريًهٕءح ٔفبرغخ ) [ × 100

ووزن  1000حبة ( غم ) ومن ثم حسب حاصل الشلب بحصاد متر مربع واحد من وسط اللوح
ودرست ٌدوٌا ً حال حصادها ثم جمع الحاصل ووزن وحول الى طن  /هكتار .حللت البٌانات أحصائٌا ً
وقورنت المتوسطات بأستخدام أختباراقل فرق معنوي عند مستوى  Steel ( 0.05و 1960 ، Torrie
).
النتائج والمناقشة
تأثير المبيدات المختلفة في الكثافة العددية لألدغال السائدة والوزن الجاف
ٌبٌن جدول (

 ) 1وجود تاثٌر معنوي فً كثافة األدغال بتأثٌرالمبٌدات  ،اذ اعطى مبٌد

 azimsulfuronالمستخدم بمعدل  50غم  /هكتار ادنى متوسط لدغل الدنان بلغ
حٌن اعطت المعاملة المدغلة اعلى معدل بلغ

 6نبات  /م  ، 2فً

 301نبات  /م  ، 2وبذلك سبب هذا المبٌد اختزال عدد

الدنان بنسبة  . % 98نالحظ اٌضا ً عدم وجود تاثٌرمعنوي بٌن مبٌد  azimsulfuronالمستخدم بمعدل
 25و 50و 75غم  /هكتارومبٌدي  propanilو ، penoxsulamوٌعنً ذلك تشابه تاثٌرهذه المبٌدات
على األدغال  ،اذ سبب مبٌدي  propanilو penoxsulamخفضا ً فً عدد الدنان بنسبة % 96.6
و % 98على التوالً  .تعزى هذه النتٌجة الى تاثٌرالمبٌدات على الفعالٌات الحٌوٌة لدغل الدنان من
خالل تثبٌط انزٌم  ) Acetolactate synthase ( ALSوتخلٌق البروتٌنات وبالتالً موت الدغل .
اتفقت هذه النتٌجة مع الباحثٌن حبٌب وآخرون (  )1998و شاطً (  ) 2003و  Vidottoوآخرون
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(  . ) 2007كما اوضحت النتائج اٌضا ً عدم وجود تأثٌرات معنوٌة لكافة المبٌدات المستعملة فً خفض
الكثافة العددٌة لدغل السلهو .تشٌربٌانات الجدول نفسه الى التاثٌرالمعنوي للمبٌدات فً خفض الوزن
الجاف لألدغال  ،اذ اعطت معاملة  penoxsulamادنى معدل وزن جاف بلغ  2.9غم  /م  2فً حٌن
اعطت المعاملة المدغلة اعلى معدل بلغ  160.7غم  /م  2والتً لم تختلف معنوٌا عن جمٌع المبٌدات
األخرى والتً اعطت وزن جاف تراوح مابٌن  6.9 - 4.8غم  /م ٌ . 2تبٌن من الجدول (  ) 1انعكاس
تاثٌرالمبٌدات فً نسبة التثبٌط بالوزن الجاف التً تراوحت مابٌن
 azimsulfuronفً حٌن بلغت

 % 97.0 - 88.2لمعاملة

 % 95.7و  % 98.1لمبٌدي  propanilوpenoxsulam

على

التوالً .
جدول  . 1تأثيرالمبيدات في كثافة األدغال ( نبات  /م ) 2والوزن الجاف ( غم  /م. ) 2
عذد َببتبث

عذد َببتبث

انىزٌ انجبف

 %نهتثبيظ في

انًعبيهت

يعذل انرش

انذَبٌ  /و2

انسههى  /و2

نألدغبل  /و2

انىزٌ انجبف

7

14.1

91.2

azimsulfuron

 25غى  /هـ

46

4.8

97.0

azimsulfuron

 50غى  /هـ

6

4

88.2

azimsulfuron

 75غى  /هـ

64

5

18.9

propanil

 10نتر  /هـ

10

3

6.9

95.7

penoxsulam

 2.5نتر /هـ

6

3

2.9

98.1

انًقبرَت

0.0

301

5

160.7

0.0

أ .ف  .و 0.05

ـــ

54.7

2.9

6.7

ــــ

تأثير المبيدات المختلفة في بعض الصفات الخضرية لمحصول الرز
ٌوضح الجدول (  ) 2تأثٌر المعامالت فً اهم الصفات الخضرٌة لمحصول الرز  ،حٌث ٌتضح
عدم وجود فروق معنوٌة فً معدل أرتفاع النبات بٌن معامالت المبٌدات المختلفة التً تراوحت مابٌن
 83.6ــ  85.3سم مقارنة مع  82سم فً المعاملة المدغلة  .كذلك أظهرت النتائج اٌضا ً وجود تأثٌرات
معنوٌة لطرٌقة المكافحة فً بعص الصفات الخضرٌة لمحصول الرزالمتمثلة بعدد األفرع الثمرٌة
الحاملة وغٌرالحاملة للدالٌات  /م . 2اذ أعطت معاملة المكافحة بمبٌد  azimsulfuronبمعدل  75غم /
هكتاراعلى معدل لألفرع الثمرٌة الحاملة للدالٌة (

 445.0فرع  /م  ، ) 2فً حٌن أعطت المعاملة

المدغلة اقل عدد لألفرع الثمرٌة (  217.3فرع  /م  . ) 2اما بخصوص األفرع غٌر الحاملة للدالٌات
فقد اعطت معاملتً  azimsulfuronبمعدل  50غم  /هكتار و  propanilاعلى معدل بلغ  25فرع /
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م 2قٌاسا ً مع المعاملة المدغلة (  3.6فرع /م . ) 2سبب أستخدام المبٌدات زٌادة فً عدد األفرع الثمرٌة
فً المتر المربع الواحد بنسبه تراوحت مابٌن  % 68 - 48قٌاسا ً الى المعاملة المدغلة  .ان هذه النتائج
تعود الى فعالٌة هذه المبٌدات فً الحد من نبات الدنان المصاحب لمحصول الرز فأثرت بشكل فعال
علٌه وأزدات مكونات الصفات الخضرٌة لمحصول الرز  .وفً دراسة سابقة وجد أحمد واخرون (
 ) 2000بان خلط مبٌدي اوكساداٌزون مع بروبانٌل اعطى عدد دالٌات للمتر المربع الواحد بلغ 207
دالٌة مقارنة مع  136دالٌة فً األلواح غٌر المعاملة بالمبٌد  .وفً دراسة الشاطً (  ) 2003حقق
خلط المبٌدٌن اعاله الى زٌادة عدد األفرع الثمرٌة  /م
قٌاسا الى المعاملة المدغلة  .وكذلك اشار

 2بنسبة  % 34.6و  % 36.2على التوالً

 Riazوآخرون (  ) 2007بان استخدام خلٌط مبٌد

 pendimethalinمع  ethoxysulfuronفً حقول الرزاعطى دالٌات بلغت  198.7دالٌة  /م  2مقارنة
مع  140دالٌة  /م  2فً األلواح المدغلة  .أظهرت جمٌع نباتات الرز زٌادة معنوٌة فً معدل طول الدالٌة
لجمٌع المعامالت الكٌمٌاوٌة قٌاسا ً مع المعاملة المدغلة .
جذول  . 2تأثيرانًبيذاث في بعض انصفبث انحقهيت انخضريت نًحصىل انرز .
انًعبيهت

يعذل انرش

ارتفبع انُببث

انتفرعبث انحبيهت

انتفرعبث انغير

طىل انذانيت

( سى )

نهذانيبث  /و2

حبيهت نهذانيبث/

( سى )

و2

azimsulfuron

 25غى  /هـ

83.6

331.6

22.3

21.7

azimsulfuron

 50غى  /هـ

84.0

316.3

25.0

22.6

azimsulfuron

 75غى  /هـ

84.3

445.0

10.3

21.4

propanil

 10نتر  /هـ

84.0

337.3

25.0

22.8

penoxsulam

 2.5نتر /هـ

85.3

426.3

14.3

22.2

انًقبرَت

0.0

82.0

217.3

3.6

20.1

أ .ف  .و 0.05

ـــ

غ.و

115.0

13.6

1.2

تأثير المبيدات المختلفة في حاصل الرز ومكوناته
لم تكن الزٌادة معنوٌة فً معدل عدد البذورالمملوءة لجمٌع المعامالت بالرغم من اختالف نسبة
البذورالضامرة معنوٌا ً بالمعامالت المختلفة ( جدول  . ) 3اذ اشارت النتائج الى وجود فروق معنوٌة فً
نسبة العقم  ،وتفوقت معاملة  propanilفً انخفاض نسبة العقم فً نباتاتها التً بلغت  % 4.1قٌاسا ً مع
 % 6.6فً المعاملة المدغلة ٌ ،مكن تعلٌل ذلك فً كفاءة أستخدام العناصر السمادٌة من قبل نباتات
الرز المزروع فً هذه المعاملة بعد غٌاب منافسة األدغال حٌث سجلت عالقة كبٌرة بٌن جاهزٌة
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األسمدة وانخفاض نسبة العقم فً دالٌات الرز( الخشن ،

 . ) 1975كذك اشارت النتائج عدم وجود

فروق معنوٌة للمبٌدات فً تاثٌرها فً صفة وزن  1000حبة ربما ٌعزى الى ان هذه الصفة وراثٌة قلما
تتاثربالظروف البٌئٌة  ،وهذا ٌتفق مع ماذكره الخطٌب (

 ) 1975وشاطً (  . ) 2003كذلك

تشٌربٌانات الجدول(  ) 3الى التاثٌرالمعنوي للمبٌدات فً زٌادة حاصل الحبوب مقارنة بالمعاملة
المدغلة  ،اذ اعطت معاملة  penoxsulamاعلى معدل فً حاصل الحبوب بلغ  7.0طن  /هكتار والذي
لم ٌختلف معنوٌا ً عن بقٌة المبٌدات  ،فً حٌن اعطت المعاملة المدغلة اقل معدل بلغ  2.9طن  /هكتار
وبذلك سبب مبٌد  penoxsulamزٌادة فً الحاصل بنسبة  % 58.6قٌاسا ً الى المعاملة المدغلة  ،فً
حٌن سبب مبٌد  azimsulfuronالمستخدم بمعدل  25و  50و  75غم  /هكتارومبٌد propanil
 % 53.2و  % 54و % 56.0و  % 54.0على التوالً  .ان نتائج الحاصل تعود الى فعالٌة
المبٌدات فً الحد من نبات الدنان المصاحب لمحصول الرزبالدرجة الرئٌسٌة  ،فأثر بشكل فعال علٌه
فأزدات مكونات الحاصل .
جـذول  . 3تأثير انًبيذاث انًختهفت في حبصم حبىة انرز وبعض يكىَبته .
انًعبيهت

يعذل انرش

عذد انحبىة
انًًهىءة

عذد انحبىة
انضبيرة

َسبت
انعقى %

وزٌ 1000
حبت  /غى

حبصم انحبىة
طٍ  /هكتبر

azimsulfuron

 25غى  /هـ

1229.3

66.6

5.1

18.9

6.2

azimsulfuron

 50غى  /هـ

1414.0

92.0

6.3

19.6

6.3

azimsulfuron

 75غى  /هـ

1231.3

90.6

7.0

19.0

6.6

propanil

 10نتر  /هـ

1268.0

56.0

4.1

18.7

6.3

penoxsulam

 2.5نتر /هـ

1214.6

108.0

7.9

20.3

7.0

انًقبرَت

0.0

983.3

68.0

6.6

17.6

2.9

أ .ف  .و 0.05

ـــ

غ.و

27.1

1.6

غ.و

2.0

اتفقت هذه النتٌجة مع ما ذكره حبٌب وآخرون (

 )1998و شاطً (  )2003و  Riazوآخرون

(. ) 2007

األستُتبج
كبٌ نؼًهٛخ رع يجٛذ

 azimsulfuronثًؼذل  25ــ  50غى ْ /كزبررأثٛزجٛذ ف ٙخفض انكثبفخ

انؼذدٚخ نُجبربد انذَبٌ ٔنى ٚخزهف يغ يجٛذ

 propanilثًؼذل  10نزز ْ /كزبرٔيجٛذ penoxsulam

ثًؼذل  2.5نززْ /كزبرٔف ٙخفض يؼذل انٕسٌ انجبف نهذغم يًب اَؼكض ػهٗ حبصم انزسٔيكَٕبرّ .
ٔثذنك ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ يجٛذ  azimsulfuronثذٚالً اضبفٛب ً ٔفؼبالً رجبِ ادغبل انزس ًٚكٍ اطزؼًبنّ فٙ
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يُبطك سراػخ انزسنًكبفحخ األدغبل يغ األخذ ثُظزاألػزجبرانُبحٛخ األلزصبدٚخ ٔكهفخ انًكبفحخ لٛبطب ً
ثبنًجٛذاد انًٕصٗ ثٓب  ،فضالً ػٍ ربثٛزِ ف ٙاألدغبل األخزٖ انز ٙلذ رًُٕف ٙحمٕل انزسف ٙانًُبطك
انًخزهفخ يغ االخذ ثُظزاألػزجبرانًٕاصفبد انظًٛخ نهًجٛذ ٔيذٖ انزبثٛزػهٗ انجٕاَت انجٛئٛخ ٔخبصخ فٙ
انجٛئخ انًبئٛخ .

انًصبدر
أحًذ  ،يحًذ يصطفٗ  ،شٕكذ ػجذهللا حجٛت  ،فؤاد كبظى أطًبػٛم ٔػمٛم ٕٚطف  . 2000 .أطزجبثخ
األدغــبل انًزافمخ نًحصٕل انزسنخالئظ يجٛـذ٘ األٔكظبدٚبسٌٔ يــغ انجزٔثبَٛم ٔرأثٛزاًْب فٙ
حبصم صُف انزس ػُجز  . 33يجهخ انشراػخ انؼزالٛخ  23 : ) 6 ( 5 .ــ . 29
جذٔع  ،خضٛزػجبص  . 1997 .ارشبد َٔصبئح نشراػخ انزس .انٓٛئخ انؼبيخ نالرشبد ٔانزؼبٌٔ انشراػٙ
.
ٔسارح انشراػخ  .جًٕٓرٚخ انؼزاق َ .شزح ارشبدٚخ رلى ( . ) 5
حجٛت  ،شٕكذ ػجـذ هللا  ،يحًذ يصطفٗ أحًذ  ،فــؤاد كبظى اطًـــبػٛم  ،يحًذ فزٚــح ٔػمٛم ٕٚطف .
 . 1998رمٕٚى فؼــبنٛخ ٔأَزخبثٛخ انًجٛــذاد انًصُؼخ يحهٛــب ً ف ٙيكبفحخ األدغـــبل ف ٙحمٕل انزس
.
 . Oryza sativa L.يجهخ انشراػخ انؼزالٛخ  106 : ) 2 ( 3ــ . 113
انخشٍ  ،ػه ٙػهٔ ٙأحًذ إَٔرػجذ انجبر٘ (
ص.

 .) 1975اَزبج انًحبصٛم  ،دارانًؼبرف ــ يصز 126

انخطٛت  ،لبطى يحًذ ػه . 1975 . ٙيكبفحخ األدغبل كًٛٛبٔٚب ً ف ٙحمٕل انزس  .رطبنخ يبجظزٛز

 .لظى
انًحبصٛم انحمهٛخ ــ كهٛخ انشراػخ ــ جبيؼخ ثغذاد  169ص .
شبط ، ٙرٚظبٌ كزٚى  . 2003 .دٔر طزٚمخ انشراػخ ٔانًكبفحخ انكًٛٛبٔٚخ ف ٙحبصم انحجٕة ٔيكَٕبرّ
نهزس ٔاألدغبل انًزافمخ نّ  .يجهخ انؼهٕو انشراػٛخ انؼزالٛخ  125 : ) 2 ( 34 .ــ . 130
انغبنج ، ٙػه ٙطبنى حظ . 1998 . ٍٛأطزجبثــخ يحصٕل انــزس ٔ Oryza sativa L.األدغبل انًزافمخ
نكًٛبد يخزهفخ يٍ انجذٔرٔانزظًٛذ انًؼذَٔ ٙانح ٕ٘ٛرحذ فززاد ر٘ يخزهفخ  .أطزٔحخ دكزٕراِ .
لظى انًحبصٛم انحمهٛخ ــ كهٛخ انشراػخ  125 .ص .
انًُظًخ انؼـــزثٛخ نهزًُٛخ انشراػٛــخ  . 2009 .رمزٚزأٔضبع األيٍ انغذائ ٙانؼزث ، 2008 ٙانكزـبة
انظُــٕ٘ نالحصبءاد انشراػٛخ انؼزثٛخ انًجهذ  ، 28رًٕس ص  70ــ . 74
انَٕٛض  ،ػجذ انحًٛذ احًــذ  . 1993 .اَزبج ٔرحظ ٍٛانًحبصٛم انحمهٛخ ٔ .سارح انزؼهٛى انؼبنــٔ ٙانجحث
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ABSTRACT
Field experiment was conducted with three replicates according to RCBD at

the Mishkab Rice Research Station , AI ـــNajaf Province , during the
growing season of 2008 to investigate the efficiency of herbicides
azimsulfuron was used at rate of 25 , 50 , 75 gm / ha , while propanil and

penoxsulam were used at rate 10 L / ha , 2.5 L / ha respectively on
weeds and its influence on quality characteristics and rice yield . Results
showed that the herbicide azimsulfuron reduced dry weight of
Echinochloa crus-galli L. from 88 to 97 % with no significant differences
with propanil and penoxsulam compared with weedy treatment . Also ,
results indicated that there was an increase in yield component such as
number of panicles / m2 and panicle length from range 48  ــ68 % and
8  ــ9 % respectively . However application of azimsulfuron resulted in
rice yield of 6.2  ــ6.6 t / ha at depending on rate application , in
comparison to 6.3 , 7.0 , 2.9 t / ha obtained in propanil , penoxsulam
and weedy treatment respectively.
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