
 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7118( 1( العدد )56المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (56)    No. (1)   7118 

 

217 

 في لها المزافقة واالدغال   Triticum durum . L الخشنة الحنطة وحاصل نمى في البذار وكمية الحزاثة نظم تأثيز
 الذيمية المناطق
 

 

 رـادي عنتـم حمـسال انـد سلطـد محمـأحم
 العراق –كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل /  المحاصيل الحقليةقسم 

E-mail: Sanoth1968@yahoo.com 
 

 الخالصة

  T.durumنفذت هذه الدراسة لتقييم النظم الزراعية تحت معدالت بذار مختلفة لمحصوول الحنطوة الخةونة 

صنف أم ربيع في موقعين مختلفين )النمرود تحت الري التكميلي والقوش تحوت االمطوار( للحود مون نموو االد وال 
, تضومنت الدراسووة ة ةووة عواموول, 7111 – 7111المرافقوة ولرفووع كفووانت االنتاجيوة للمحصووول للموسووم الزراعووي 

 والعامووول الةووواني, كميوووات البوووذار االول والمتمةووول بووونظم الزراعوووة )زراعوووة تقليديوووة والزراعوووة بووودون حراةوووة( 
كغم / هكتار( والعامول الةالوم متمةول بوالمواقع البيايوة المختلفوةت أظنورت النتوااد  خفو  عودد  140, 171, 111)

%  4595و  5:91ووزن االد ال الرفيعة والعريضة االوراق في نظام ال ف حة مقارنة بالزراعة التقليدية بنسوبة 
د ووال العريضووة االوراق مووع % علووا التوووالي لل 6791و  :689عووة االوراق وبنسووبة علووا التوووالي للد ووال الرفي

عوودم وجووود فروقووات بووين النظووامين فووي كميووة حاصوول الحبوووغت قوول عوودد ووزن االد ووال الرفيعووة االوراق ووزن 
االد ووال العريضووة االوراق فووي القوووش مقارنووة بموقووع النموورود مووع تفوووق حاصوول الحبوووغ فووي النموورود بفووارق 

نخفو  عودد ووزن االد وال بزيوادت معودالت ا%ت  6797كغم / هكتار عن موقع القوش وبنسبة وصولت  1:6799
كغوم / هكتوار بزيوادت الحاصول وبصوورت عاموة أفضول  111كغم  / هكتار بينما تفوق معدل البذار  151البذار الا 

اعوة التقليديوة لموقوع النمورود كغوم / هكتوار فوي نظوام الزر 111حاصل من خ ل التداخل الة ةي عنود معودل بوذار 
كغم / هكتار حيم وصل الفرق بيوننم  151في الزراعة التقليدية عند معدل بذار  القوشبينما ظنر اقل حاصل في 

 %ت :6:9

 الكلمات الدالة: نظام الزراعة, معدل البذار, حنطة خةنةت

 ت18/7/7117; وقبوله،  76/1/7117 :تاريخ تسلم البحم

 المقذمة

إن تأةيرات أنظمة الحراةة المختلفة قود تتعلوق بطبيعوة وتركيوغ وخصواار التربوة نفسونا مموا يو ةر علوا 
( إن التوورغ التووي 7117وآخوورون ) Bhattacharyyaالمحتوووا الرطوووبي للتربووة وعلووا نمووو االد ووال وقوود أكوود 

نظمووة تقليديووة كمووا ان أتسووتخدم فينووا نظووام ال ف حووة تكووون ذات محتوووا رطوووبي عووالي مقارنووة بنظووام الزراعووة ال
الحراةة تأةير علا نموط وتوزيوع وةبوات االد والت ففوي الزراعوة التقليديوة والتوي فينوا اةوارت التربوة الزراعيوة علوا 
حسغ نوع المحاريم المستخدمة في مناطق مختلفة فان معدل نمو االد وال يوزداد كةيورا وفوي وقوت مبكور مقارنوة 

فينوا التربوة أقول إةوارت ولوذلف تونخف  نسوبة االد وال فينوا كموا ان نظوام  بنظام الزراعة بودون حراةوة والتوي تكوون
الزراعة بدون حراةة هي طريقة مبسطة لحصاد المياه مع تحسين تماسف التربة وقلة التعرية وبالتالي تونعك  فوي 

واخووورون  Blackshaw, 7117واخووورون  Chauhan, 7111واخووورون  Kettlerزيوووادت إنتاجيوووة المحصوووول )
نباتوات الحنطوة الخةونة ذات قودرت تنافسوية محودودت تجواه االد وال المرافقوة لنوا لوذا فوان زيوادت الكةافوة  ( تعد7118

النباتية بزيادت معدالت البذار تحسن من القدرت التنافسوية للمحصوول وبنوذه الطريقوة ممكون ان تتغلوغ علوا مةواكل 
دت معوودالت البووذار يعطووي افضوول (ت وقوود اةووارت كةيوور موون البحوووم ان زيووا7119واخوورون,  Ermanاالد ووال )

انتاجيووة لوحوودت المسوواحة علمووا بووان االنتاجيووة تختلووف موون منطقووة الخوورا ومعتموودا علووا نظووم زراعيووة مختلفووة موون 
د وال عون طريوق منافسوتنا ةير الضوار للأالدورات الزراعية او مواعيد الزراعة او االصناف والتوي تقلول مون التو

(, ينودف Young 1::6و   Boerboomالمنافسوة بوين نباتوات المحصوول )د ال الا الحد الذي لم تظنر فوي لل

ات مختلفوة مون يالبحم الا دراسة الفروقات بين نظام الزراعة التقليدية ونظوام الزراعوة بودون حراةوة تحوت مسوتو
 كميات البذار لمواقع مختلفة للحد من نمو االد ال ولرفع انتاجية محصول الحنطة الخةنةت

 قهوطزائ البحث مىاد

نفذت التجربوة فوي حقوول الموزارعين فوي منطقوة النمورود والقووش حيوم اعتمود موقوع القووش علوا كميوة 
ةوتملت التجربوة علوا عواملين االول املم( بينما استخدم الري التكميلي في موقع النمرود,  477االمطار الساقطة )

بينموا كوان العامول الةواني متموة   كغوم / هكتوار( لصونف الحنطوة الخةونة ام ربيوع 151, 171, 111معدل البوذار )
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بنظم الزراعة والتي ةمل نظم الزراعة التقليديوة )طريقوة الفو و( ويقصود بنوا حراةوة علوا حسوغ المنطقوة واةوارت 
التربة الجل تحضير مرقد جيد للبوذور ةوم بعودها تموت الزراعوة بالبواذرت االعتياديوة والنظوام الةواني نظوام الزراعوة 

دخال بذارت خاصة لنذا الغور  دون حراةوة او دون اةوارت التربوة موع وجوود مسوافة بوين بدون حراةة ويقصد بنا ا
سووم, تمووت زراعووة الموووقعين خوو ل ةوونر كووانون الةوواني  8-6سووم وعمووق الزراعووة يتووراوو  19خطوووط الزراعووة 
كغووم / هكتووار وسووماد  171% نتووروجين بمعوودل  57وسوومدت المعووام ت بسووماد اليوريووا  7111للموسووم الزراعووي 

كغم  / هكتار مع البذار في الباذرت حيم تضمن كل مكورر  91% نتروجين( بمعدل  19% فسفور +  56داغ )ال
معووام ت وكانووت مسوواحة الوحوودت التجريبيووة هكتووار واحوود, تووم اسووتخدام الووري التكميلووي فووي موقووع النموورود علووي  7

الد ووال فووي االسووبوع االول حسووغ احتياجووات المحصووول وخاصووة عنوود انحبووا  االمطووار او قلتنووات أخووذت نموواذ  ا
والةاني من ةنر نيسان وقسومت الوا اد وال رفيعوة وعريضوة االوراق واخوذت اعودادها واوزاننوا الجافوة لمسواحة 

جول قيوا  كميوة االنتوا  متر واحد مربع من كل معاملة كموا توم حصواد محصوول الحنطوة بالحاصودت الميكانيكيوة أ
م التجووارغ العامليووة بتصووميم القطاعووات العةوووااية الكاملووة وبة ةووة للنكتووار الواحوودت تووم تحليوول البيانووات وفووق نظووا

ةير اخووت ف الموووقعين علووا عواموول الدراسووة, كمووا أظنووار توومكووررات كمووا اسووتخدم التحليوول التجميعووي للموووقعين ال
استخدم اختبار دنكن المتعدد المدا للتمييز بين المعام ت التوي تختلوف عون بعضونا بحوروف هجاايوة مختلفوة عنود 

 %ت 6احتمال 

 والمناقشة النتائج

: حفووزت الزراعووة التقليديووة فووي زيووادت عوودد االد ووال الرفيعووة االوراق مقارنووة 2عدد  الدغ لددلرالدعة االدداالدغ ةد ال ال 
% مما يدل علا ان عدم اةارت التربوة فوي هوذا النظوام  5:91بالزراعة بدون حراةة حيم وصل الفرق بيننم بنسبة 

كانوت اةوارت التربوة يقلل من نسبة انبات االد ال او فقط التي تتواجد فوق سطح التربة بينموا فوي الزراعوة التقليديوة 
في الطبقة السطحية بواسطة الحراةات ادت الا ظنور بذور االد ال الا سطح التربة وبوذلف ارتفوع عودد االد وال 
النامية في ذلف النظام, ويعد نظام الزراعة بدون ف حة الندف االول في تقلير عدد االد ال النابتوة وعودم تحفيوز 

(ت كذلف لوحظ عدد االد ال في موقع النمرود مرتفوع مقارنوة 7117خرون وا Cardinaنبات )البذور المدفونة لل

بموقع القوش وقد يرجع السوبغ الوا االدارت الجيودت للحقول فوي السونوات السوابقة مون حيوم مكافحوة االد وال سووان 
نموورود دارت الضووعيفة للتربووة او للحقوول فووي موقووع البطريقووة الوودورات الزراعيووة او باسووتخدام المبيوودات مقارنووة بوواال

ومننا عدم مكافحة االد ال النامية علا جوانغ الطرق الفرعية الزراعية وبذلف ت دي الوا تلووم الحقوول بانتةوار 
( ادت زيادت معدالت البذار الوا انخفوا  عودد االد وال وبتناسوغ عكسوي مموا يودل 7111بذور االد ال )العطار, 

ة افضوول موون القوووت التووي تتواجوود فووي االد ووال النجيليووة علووا ان زيووادت معوودالت البووذار تجعوول القوووت التنافسووية للحنطوو
المصوواحبة للمحصووولت تعوود زيووادت كةافووة نباتووات المحصووول اسوولوغ نوواجح فووي بعوو  المنوواطق ذات المسووتوا 

أةوار  (ت8::1واخورون   Ballالمنخف  من نباتات االد ال للحد من نموو تلوف االد وال النجيليوة وتقليول نسوبتنا )

ظم الزراعة الا تفووق نظوام ال ف حوة فوي خفو  عودد االد وال النجيليوة مقارنوة بالزراعوة التداخل بين المواقع ون
% بينمووا لووم ي حووظ اي فووروق معنويووة بووين نظووامي  6794التقليديووة فووي موقووع النموورود حيووم وصوولت النسووبة الووا 

حظ بتفووق عودد الزراعة لموقع القوش وقد يرجع السبغ الوا قلوة اعوداد تلوف االد وال فوي وحودت المسواحة لوذلف لوو
 االد ووال موقووع النموورود حتووا عنوود اخووت ف معوودالت البووذار مقارنووة بموقووع القوووش كمووا ان زيووادت معوودالت البووذار 

كغوم / هكتووار او اكةوور  171كغوم / هكتووار( خفضوت عوودد االد وال فووي موقووع النمورود بينمووا معودالت البووذار  151)

بوين معودالت البوذار ونظوم الزراعوة الوا خفو  عودد خفضت من عدد االد ال لموقع القوش, كذلف أةار التوداخل 
االد ال النجيلية عند المعدل االول والةاني من البذار فوي نظوام الزراعوة بودون حراةوة مقارنوة بالزراعوة التقليديوةت 
كذلف لوحظ بعدم وجود فروق معنوية لنظام الزراعة بدون حراةة عنود اخوت ف معودالت البوذار, نسوتنتد مون ذلوف 

ة التقليدية وخاصة عند اةوارت التربوة تةوجع كةيور مون بوذور االد وال علوا االنبوات والنموو خاصوة عنود بان الزراع
%, أةار التداخل الة ةي بوجود فوروق معنويوة واضوحة لوبن  5898معدل البذار الواطئ حيم وصلت النسبة الا 

نود كول مسوتوا مون معودالت نظم الزراعة وذلف بتفوق الزراعة بودون حراةوة فوي خفو  عودد االد وال النجيليوة ع
% لمعوودالت البووذار علووا التوووالي, بينمووا  5696, :699, :5:9البووذار لموقووع النموورود حيووم وصوول الفوورق بيووننم 

اختلفت النتااد لموقع القوش بعدم ظنور فروقات واضحة بوين نظوامي الزراعوة عنود كول معودل بوذار, وقود يرجوع 
قع لذا إختفا توأةير نظوم الزراعوة ولكون زيوادت معودالت البوذار فوي السبغ الا قلة عدد االد ال النامية في ذلف المو

ك  النظامين خف  من عدد االد ال, نستنتد من ذلف ظنور فروقات واسوعة بوين النظوامين عنودما تكوون الحقوول 
موبونت ببذور االد ال او عندما يكون خزين التربوة مون البوذور عوالي جودا, بينموا لوم تظنور تلوف الفروقوات عنودما 

 د ال او نظيفة جدات  كون الحقول  ير موبونت باأت

ال
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 ت 7(: تأةير المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار في عدد االد ال الرفيعة االوراق / م1الجدول )
Table (1): Effect of location, tillage systems and seeding rate on number of narrow leaf 

weeds / m
2
 . 

تأةير نظم 
 الحراةة

Tillage 

system 

تأةير 
 الموقع

Location 

التداخل بين 
 المواقع والحراةة
Location * 

Tillage 

system 

 معدل البذار / هكتار
Seeding rate (kg / ha) نظم الحراةة 

Tillage 

systems 

 الموقع
Locations 

140 120 100 

 

 

2.33  

B 

2.0 

cd 

2.33 

cd 

2.67 

c 
 بدون حراةة

No- tillage النمرود 
Namrood 4.89  

A 

3.67 

b 

5.67  

a 

5.33 

a 
تقليدية 

conventional 

0.56  

C 

0.33 

fg 

0.33 

fg 

1.0  

ef 
 بدون حراةة

No- tillage القوش 
Al kosh 0.78  

C 

0.0  

g 

0.56 

fg 

1.67 

e 
تقليدية 

conventional 

3.61  

a 

 

2.83 

b 

4.0  

a 

4.0  

a 
النمرود 

Namrood 
المواقع التداخل بين 

 ومعدل البذار
Location * 

seeding rate 
0.67  

b 

0.17 

d 

0.50  

d 

1.33 

c 

 Alالقوش 

kosh 

1.44  

b 

 

1.17 

b 

1.33  

b 

1.83 

b 
 بدون حراةة

No- tillage 
التداخل بين نظم 
 الحراةة ومعدل البذار
Tillage system * 

seeding rate 
2.83  

a 

1.83 

b 

3.17  

a 

3.50 

a 
تقليدية 

conventional 

 
1.50 

b 

2.25  

a 

2.67 

a 
 تاةير معدل البذار

% عنود كول عامول مون عوامول الدراسوة وعنود كول  6القيم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضنا معنويا عنود مسوتوا احتموال 
 تداخل ت

Value followed by the same letters are not significantly different . 

 

( بوجوود فوروق معنويوة فوي وزن االد وال 7جودول )ال: من الم حظ فوي (2 زنالدغ للرالدعة االاالدغ ةد ال)ل ال ال 

النجيلية وأعطت الزراعة بدون حراةة اقل وزن جاف لتلف االد وال مقارنوة بالزراعوة التقليديوة ولكون عنود حسواغ 
 وم مقارنوة بوالوزن الجواف للنبوات  17تفوق الوزن فوي نظوام ال ف حوة والبالغوة معدل وزن النبات الواحد ي حظ 

% وهذا يدل علوا زيوادت الووزن للنبوات الواحود كلموا  :719 م وبنسبة  1796الواحد في الزراعة التقليدية والبالغة 
هوذه النتيجوة تتفوق موع  7قلت عدد االد ال وبصورت عامة قلة الوزن الجاف ناتد من قلة اعوداد االد وال الناميوة / م

( أةوار الجودول الوا خفو  وزن 1:88وآخورون,   Ballكةير من البحووم المطبقوة فوي دول مختلفوة مةول الننود )
% وذلوف بسوبغ قلوة عوودد االد وال فوي ذلوف الموقووع  6:االد وال فوي موقوع القوووش مقارنوة بموقوع النمورود ونسووبة 

جع االد وال علوا النموو بحريوة دون حودوم تنواف  بوين ( كما ان الوري التكميلوي فوي موقوع النمورود ةو1)الجدول 

المحصوول واالد ووال المرافقووة علوا الرطوبووة ممووا زاد موون وزن االد وال لوحوودت المسوواحة وهوذه النتيجووة تتفووق مووع 
د ووال عنوود عوودم وجووود جفوواف لمرحلووة معينووة موون النمووو او عنوودما تتوووفر بعو  البوواحةين بزيووادت الوووزن الجوواف لل

( أما زيوادت معودالت البوذار فكوان لنوا اةرهوا 1:81وآخرون,  Blevinsلنمو تلف االد ال )الرطوبة بةكل مناسغ 

د وال مموا يودل علوا زيوادت كةافوة نباتوات المحصوول لوه التوأةير االيجوابي فوي الواضح في خف  الوزن الجواف لل
حصوول وقود وصول الفورق منافسة االد ال المرافقة خاصة عند توفر العناصر الغذااية والرطوبة المناسبة لنمو الم

%ت  7:91كغوم / هكتوار الوا  151كغوم / هكتوار مقارنوة بمعودل بوذار  111في خف  تلف الصفة عند معدل بوذار 

نستنتد من ذلف بوان محصوول الحنطوة الخةونة تملوف قودرت فوي منافسوة االد وال النجيليوة ولكون لوي  بقودرت نباتوات 
(ت أةووار 9::1وآخوورون,  Siddiqueموون الحنطووة الخةوونة ) قلمووة للةوود الموواايأالحنطووة الناعمووة التووي تكووون اكةوور 

الحراةوة الوا تفووق الزراعوة بودون حراةوة فوي خفو  وزن االد وال مقارنوة بالزراعوة التداخل بوين المواقوع ونظوم 
فوي موقوع القووش بين النظامين % ولكن لم ن حظ تلف الفروقات 4596وبنسبة وصلت  التقليدية في موقع النمرود
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( نستنتد من ذلوف بظنوور 1غ الا قلة عدد االد ال في ذلف الموقع مقارنة بموقع النمرود )الجدول وقد يرجع السب

كفانت نظام ال ف حة في خف  عودد ووزن االد وال عنودما توزداد كةافوة االد وال فوي حقول معوين او عنودما يكوون 
اةوار التوداخل بوين المواقوع (ت كوذلف Daniel ,7118خزين بذور االد ال بالتربة عالي والعك  بالعك  صحيح )

ومعدالت البذار الا قلة وزن االد ال في موقوع القووش مقارنوة بموقوع النمورود عنود كول معودل بوذار حيوم وصول 
% علوا حسواغ معودالت البوذار بوالتوالي مموا يودل علوا ان نموو  999:و  595:و  199:الفرق بين الموقعين الوا 

االد وال فوي موقوع القووش بسوبغ التسوميد الجيود والوري المناسوغ  االد ال في موقع النمرود افضل بكةير مون نموو
مقارنة بموقع القوش المعتمد علا كمية االمطار ومعدل انحباسنا مع ةدت سوقوطنات جميوع تلوف العوامول قود تجعول 
من كمية االمطار فعالة تجاه النباتات )المحصول + الد ل( عنودما يكوون خوزين التربوة مون الرطوبوة عوالي او قود 

عل االمطار  ير فعالة في نمو النباتات  خاصة عندما معظم المان لم ينفذ بالتربة بالكميوة المطلوبوة وهوذا يعتمود يج
( أةوار التوداخل بوين نظوم 7118وآخورون,  Sekhonايضا علا نوع التربة ونسجتنا في نفاذية المان الا داخلنوا )

خف  وزن االد ال النجيلية خاصة عنود معودل بوذار  الزراعة واخت ف معدل البذار الا تفوق نظام ال ف حة في
ةير معوودالت البووذار فووي هووذه الصووفة محوودود جوودا فووي أكغووم / هكتووار مقارنووة بالزراعووة التقليديووة امووا توو 171و  111

ةير لمعودالت البوذار فوي نظوام أكغوم / هكتوار بينموا لوم ي حوظ اي تو 151الزراعة التقليدية وخاصة عند معدل بذار 

ةار التداخل الة ةي في موقوع النمورود بوجوود فوروق معنويوة بوين نظوم الزراعوة عنود كول معودل بوذار ال ف حةت أ
حيم تفوق نظام ال ف حة علا الزراعة التقليدية معنويا بينموا لوم ي حوظ تلوف الفروقوات فوي موقوع القووش كموا لوم 

راعوة عنود كول معودل بوذار وقود يرجوع ةير نظم الزأةير اخت ف معدالت البذار عند كل نظام زراعي وال تأيظنر ت
السبغ في ذلف لموقع القوش الا قلة االد ال النامية مع محصول الحنطة الخةنة بسبغ االدارت الجيدت في مكافحوة 

عوووام السووابقة ممووا خفوو  موون عوودد االد ووال الناميووة او موون خووزين بووذورها  فووي التربووة بعكوو  مووا هووو االد ووال لل
التربة ومقدار ما يترةح مون الرطوبوة ونفاذهوا الوا  هالا عنصر الرطوبة ونسج م حظ في موقع النمرودت إضافة

 عماق متباينةتأداخل التربة ب

 

 ت 7(: تأةير المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار في الوزن الجاف ل د ال الرفيعة االوراق / م2الجدول )
Table (2): Effect of location , tillage systems and seeding rate on dry weight of narrow 

leaf weeds / m
2
 . 

تاةير نظم 
 الحراةة

Tillage 

system 

تاةير 
 الموقع

Location 

التداخل بين المواقع 
 Locationوالحراةة

* Tillage 

system 

 معدل البذار / هكتار
Seeding rate (kg / 

ha) 

 نظم الحراةة
Tillage 

systems 

 الموقع
Locations 

140 120 100 

 

 

43.89  

B 

40.6 

c 

40.67 

c 

50.33 

b 
 بدون حراةة

No- tillage النمرود 
Namrood 67.00  

A 

54.33 

b 

71.67 

a 

75.0 

a 
تقليدية 

conventional 

2.28  

C 

1.17 

d 

1.67 

d 

4.0  

d 
 بدون حراةة

No- tillage القوش 
Al kosh 3.33  

C 

0.0  

d 

3.67 

d 

6.33 

d 
تقليدية 

conventional 

55.44  

a 

 

47.50 

c 

56.17 

b 

62.67 

a 
النمرود 

Namrood 
التداخل بين المواقع 

 ومعدل البذار
Location * 

seeding rate 
2.81  

b 

0.58 

d 

2.67 

d 

5.17 

d 

 Alالقوش 

kosh 

23.08  

b 

 

20.92 

b 

21.17 

b 

27.17 

b 
 بدون حراةة

No- tillage 
التداخل بين نظم 
 الحراةة ومعدل البذار
Tillage system * 

seeding rate 
35.17  

a 

27.17 

b 

37.67 

a 

40.67 

a 
تقليدية 

conventional 

 
24.04 

c 

29.42 

b 

33.92 

a 
 تاةير معدل البذار

 الدراسة وعند كل تداخل ت% عند كل عامل من عوامل  6القيم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضنا معنويا عند مستوا احتمال 

Value followed by the same letters are not significantly different . 
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( وجود فوروق معنويوة بوين نظوم الزراعوة حيوم قلول نظوام 4أةار الجدول ):الال2ع  الدغ للرالدعالةاضاالدغ ةد ال ال 
د هووذه النسووبة كبيوورت وقوود يرجووع % وتعوو :689الزراعووة بوودون حراةووة موون عوودد االد ووال العريضووة االوراق بنسووبة 

السبغ الا ان كةرت الحراةات او اةارت التربوة قبول الزراعوة قود يجلوغ بعو  بوذور االد وال الوا سوطح التربوة فوي 
الزراعووة التقليديووة وبووذلف يووزداد عووددها بينمووا فووي نظووام الزراعووة بوودون حراةووة فووان بووذور االد ووال المتواجوودت بووين 

ت ات وبذلف يكون عددها اقول مموا فوي الحراةوة التقليديوة عنود تنيوأنبط تتنيأ للخطوط الزراعة علا سطح التربة فق
مرقد لبذور المحاصويل اضوافة الوا ذلوف عنود حراةوة االر  فوان الرطوبوة سووف تنفوذ الوا داخول التربوة بأعمواق 

نموا كميوة تتناسغ مع عمق الحراةة وبذلف تةجع  حتا بذور االد ال علا علا االنبات وهي في أعمواق متباينوة بي
الرطوبة الموجودت بين خطوط الزراعة في الزراعة بدون حراةة تكوون قليلوة فوي نفاذيتنوا للتربوة وبوذلف قود تكوون 

نبات كةير من بذور االد ال بسبغ تلوف الرطوبوة انحودرت الوا خوط الزراعوة وتجمعوت تلف الرطوبة  ير كافية أ
هذه الصفة لم ن حوظ اي فروقوات بعودد االد وال بوين  (ت أما تأةير المواقع علا1:85وآخرون,  Lindstaonفيه )

موقع النمرود والقوش وهذا يعتمد علا كمية االمطوار السواقطة او كميوات ميواه الوري التكميلوي فوي النمورود او قود 
يرجووع الووا االنووواع النباتيووة وبصووورت عامووة فووان اعوودادها فووي المتوور المربووع الواحوود قليلووة, أظنوور الجوودول وجووود 

كغم / هكتوار وهوذا يعنوي بوان الكةافوة النباتيوة لمحصوول  151دد االد ال إذا زادت كمية البذار الا نخفا  في عا

الحنطة الخةنة لنا القدرت في تناف  االد وال العريضوة االوراق وخاصوة فوي المنواطق مضومونة االمطوار او عنود 
التنافسية العالية عند زيوادت كةافتنوا  توفر الرطوبة لنمو نباتات المحصول, وقد أةارت كةير من البحوم الا القدرت

( ويعد هوذا االسولوغ مون احودا الطورق الزراعيوة 8::1وآخرون,  Ballالا منافسة االد ال في انباتنا ونموها )

للحد مون نموو االد وال, أةوار التوداخل بوين المواقوع ونظوم الزراعوة الوا قلوة عودد االد وال العريضوة االوراق عنود 
ون حراةوة سووان فوي موقوع النمورود او القووش وهوذا يودل علوا ان هوذا النظوام يقلول مون استخدام نظام الزراعوة بود
% للموووقعين علووا التوووالي نسووتنتد موون ذلووف بووان توواةير الزراعووة بوودون  :6:9و  6697انبووات تلووف االد ووال بنسووبة 

معودالت البوذار حراةة في خف  االد ال لموقع القوش اكةر من موقع النمرود, كذلف اةار التداخل بوين المواقوع و
الا عدم وجود فروق معنوية في عدد االد ال العريضة االوراق للموقعين عند معودل البوذار االول والةواني ولكون 

كغم / هكتار في خف  تلف االد وال للمووقعين مموا ت كود تلوف النتوااد  151ظنر تأةير عند زيادت معدل البذار الا 

عة ومعدالت البذار الا خف  االد ال خاصة عند معدل البوذار العوالي ةير المواقعت أةار التداخل بين نظم الزراات
حيم ظنر في الموقعين أقل عدد من االد وال مقارنوة بمعودالت البوذار االولوا والةانيوةت وبصوورت عاموة فوان عودد 

د وال االد ال في نظام ال ف حة اقل مما هوو عليوه فوي نظوام الزراعوة التقليديوة, وقود لووحظ بوان اقول عودد مون اال
د ول / هكتوار بينموا  796كغم / هكتوار والبالغوة  151لوحظ في نظام الزراعة بدون حراةة وعند معدل بذار عالي 

%  799:عند نف  معدل البذار ولكن في الزراعة التقليديوة حيوم وصولت النسوبة بيوننم الوا  7د ل / م 45أعطت 

خاصوة عنود زيوادت معودالت البوذار للمحصوول, أةوار مما يدل علا كفانت نظام ال ف حة في الحد من نمو االد ال 
التداخل الة ةي الا زيادت عدد االد ال في نظام الزراعوة التقليديوة مقارنوة بونظم ال ف حوةت كموا أةوار الوا خفو  

 151عدد االد ال عند زيادت معدالت البذار في ك  الموقعين لنظام ال ف حة حيم ادت زيوادت كميوات البوذار الوا 

هكتار في نظام ال ف حة لموقع النمرود الا عدم إنبوات أي د ول عوري  االوراق بينموا لووحظ زيوادت عودد كغم / 
ت وبصوورت 7د ول / م 5978كغم / هكتار لموقع القوش والبالغوة  171االد ال في الحراةة التقليدية عند معدل بذار 

 كغم / هكتارت  151ت التقاوي الا عامة ظنرت فروقات معنوية بين النظامين وللموقعين عند زيادت معدال

( أةوار الجودول وجوود فوروق معنويوة بوين نظوم الزراعوة 5: )(2دع زنالدعجلفالعال للرالدعالةاضداالدغ ةد ال)لد ال ال 
% وتعود هوذه  6791حيم تفووق نظوام الزراعوة بودون حراةوة فوي خفو  وزن االد وال عريضوة االوراق وبنسوبة 

الوونقر فووي وزن االد ووال عااوود الووا قلووة عوودد االد ووال او الووا النمووو النسووبة كبيوورت فووي مجووال االد ووال وقوود يكووون 
الضعيف لتلف االد ال النامية تحت هذا النظام  بسبغ القوت التنافسية لنباتات المحصوول تجواه النودف المنةوود مون 

(ت كووذلف أةووار Stoltenberg ,1::8و  Dawitتطبيووق نظووم ال ف حووة فووي الحوود موون نمووو االد ووال واضووعافنا )
%  7191دول بوجود تباين معنوي بين المواقع وقد لوحظ اقل وزن في موقع القوش حيم وصلت النسوبة الوا الج

( وهوذا يودل علوا ان معودل النموو لتلوف 4بالر م من الزيادت  ير المعنوية في عدد االد ال لوذلف الموقوع )الجودول 

د وال يوادت او نقصوان الووزن الجواف للاالد ال منخف  وقد تلعغ الرطوبة او كميات االمطار دورا بوارزا فوي ز
بينما في موقع النمرود والمتمةل بالري التكميلي اضافة الا كميات االمطار الساقطة فقد حسونت مون نموو االد وال 
مما زاد من الكتلة الحيوية لتلف االد ال وقد أةارت كةير من المصادر حول كميات الرطوبة المتوافرت فوي التربوة 

( أمول توأةير Jeffery ,7116د وال المتكيفوة للموقوع الجغرافوي )ي الووزن الجواف وخاصوة للالا تحسن وزيادت ف
 كغوم / هكتوار ولكون زيوادت 171و 111اخت ف معدل البذار فقد لوحظ بعدم وجود فروق معنوية بين معدل البوذار 
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 ت 7االوراق / م(: تأةير المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار في عدد االد ال العريضة 3الجدول )
Table (3): Effect of location , tillage systems and seeding rate on number of broad leaf 

weeds / m
2
 . 

تاةير نظم 
 الحراةة

Tillage 

system 

تاةير 
 الموقع

Location 

التداخل بين 
المواقع 
 والحراةة

Location * 

Tillage system 

 معدل البذار / هكتار
Seeding rate (kg/ha) نظم الحراةة 

Tillage 

systems 

 الموقع
Locations 

140 120 100 

 

 

1.44  

b 

0.0  

F 

2.0 

cd 

2.33 

cd 
 بدون حراةة

No- tillage النمرود 
Namrood 3.22 

 a 

3.33 

abc 

3.33 

abc 

3.0  

cd 
تقليدية 

conventional 

1.56  

b 

0.67 

ef 

1.67 

de 

2.33 

cd 
 بدون حراةة

No- tillage القوش 
Al kosh 3.89 

 a 

2.67 

cd 

4.67 

a 

4.33 

ab 
تقليدية 

conventional 

2.33  

a 

 

1.67 

b 

2.67 

a 

2.67  

a 
النمرود 

Namrood 
التداخل بين المواقع 

 ومعدل البذار
Location * 

seeding rate 
2.72 

 a 

1.67 

b 

3.17 

a 

3.33 

 a 

 Alالقوش 

kosh 

1.50  

b 

 

0.33 

c 

1.83 

d 

2.33 

cd 
 بدون حراةة

No- tillage 
التداخل بين نظم 
 الحراةة ومعدل البذار
Tillage system * 

seeding rate 
3.56  

a 

3.0 

bc 
4.0 a 

3.67 

ab 
تقليدية 

conventional 

 
1.67 

c 

2.92 

b 

3.0  

a 
 تاةير معدل البذار

% عنود كول عامول مون عوامول الدراسوة وعنود كول  6عنود مسوتوا احتموال القيم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضنا معنويا 

 تداخل ت
Value followed by the same letters are not significantly different . 

 

 كغوم / هكتووار قللوت موون الووزن الجواف معنويووا مموا يوودل علوا ان زيووادت الكةافوة سوواعدت  151معودالت البوذار الووا 

التنافسوية وبوذلف قللوت مون معودل النموو لتلوف االد وال والتوي انعكسوت علوا قلوة الووزن  نباتات المحصول في القوت
%, لكن بالر م من وجوود تلوف  5194الجاف حيم وصل الفرق بين المعدل االول من البذار ومعدل البذار الةالم 

لتنواف  ايضوا بوين د ال اال ان قد ال تزيود وحودت االنتوا  للمحصوول بول يحودم االنسبة في خف  الوزن الجاف لل
نباتات المحصول ولكن بصورت عامة زيادت القدرت التنافسية عند زيادت معدالت البذار للحد من نمو االد ال ولوي  

(, أةار التداخل بين المواقع ونظوم الزراعوة الوا تفووق نظوام Murphy ,7111و  Lemerleالقضان التام علينا )

د ال العريضة االوراق سوان في موقع النمرود او القوش حيم الزراعة بدون حراةة في خف  الوزن الجاف لل
% للمووقعين علوا التووالي مموا ي كود كفوانت ذلوف النظوام فوي موقوع  7499و  5:94وصل الفرق بين النظامين الوا 

د والت وقود يرجوع السوبغ فوي ذلوف الوا زيوادت كفوانت القوش أفضل من موقع النمرود في خفو  الكتلوة الحيويوة لل
ف حووة فووي منوواطق مطريووة قليلووة او محوودودت بينمووا عنوودما تتوووفر الرطوبووة كمووا فووي موقووع النموورود )الووري نظووام ال 

التكميلي( فان معدل الفرق سووف يقول وذلوف بسوبغ قلوة التنواف  علوا الرطوبوة او العناصور المعدنيوة الداخلوة الوا 
ين المووقعين وخاصوة عنود معودل بوذار النباتت أةار التداخل بوين المواقوع ومعودالت البوذار بوجوود تبواين معنووي بو

د وال عريضوة االوراق اال فوي ةير في معدالت البوذار علوا الووزن الجواف للأكغم / هكتار ولكن لم يظنر ت 111
د ال في موقوع القووش كغم / هكتارت وان افضل معاملة في خف  الوزن الجاف لل 151زيادت تلف المعدالت الا 

كغوم /  111بينموا لووحظ اعلوا وزن جواف فوي موقوع النمورود عنود معودل بوذار كغم / هكتار  151عند معدل بذار 
%  كما أةار التداخل بين نظم الزراعة ومعدالت البذار بانخفوا   6198هكتار وقد وصل معدل الفرق بيننم الا 

البوذار الوا الوزن الجاف في نظام ال ف حة مقارنة بالزراعة التقليدية عند كل معودل بوذار كموا ان زيوادت معودالت 
كغم / هكتار قللت من نمو االد ال واوزاننوا الجافوة مقارنوة بمعودالت البوذار المنخفضوةت زادت نسوبة الفورق  151
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% وتعود تلوف النسوبة عاليوة  799:كغوم / هكتوار الوا  151بين نظام ال ف حة والزراعة التقليدية عند معدل البذار 

لة حتوا عنود زيوادت معودالت البوذار, أةوار التوداخل الة ةوي الوا مما يدل علا ان نظام الزراعة بودون حراةوة مفضو
د وال العريضوة االوراق فوي المووقعين ولمعودالت البوذار مقارنوة تفوق نظام ال ف حة في خف  الوزن الجاف لل

بالزراعة التقليدية وان اكةر الفروقات لوحظت بين النظامين عنود كول معودل بوذار فوي موقوع القووش كموا ان زيوادت 
كغم / هكتار فوي موقوع النمورود عنود نظوام ال ف حوة الوا عودم انبوات االد وال العريضوة  151عدالت البذار الا م

االوراق مقارنة بالزراعة التقليدية وبصورت عامة لوحظ تدر  في خف  الووزن الجواف فوي نظوام الزراعوة بودون 
 في الزراعة التقليديةت حراةة لك  الموقعين عند زيادت معدالت البذار بينما لم ي حظ ذلف

 
 ت 7(: تأةير المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار في الوزن الجاف االد ال العريضة االوراق / م4الجدول )

Table (4): Effect of location , tillage systems and seeding rate on dry weight ofbroad 

leaf weeds / m
2
 . 

نظم  تأةير
 الحراةة

Tillage 

system 

 تأةير
 الموقع

Location 

التداخل بين المواقع 
 Locationوالحراةة

* Tillage 

system 

 معدل البذار / هكتار
Seeding rate (kg/ha) 

 نظم الحراةة
Tillage 

systems 

 الموقع
Locations 

140 120 100 

 

 

20.78  

b 

0.0  

G 

29.67 

cd 

32.67 

a-d 
 بدون حراةة

No- tillage النمرود 
Namrood 41.0  

a 

38.33 

abc 

43.67 

ab 

41.0 

abc 
تقليدية 

conventional 

13.11  

c 

5.0 

ef 

13.67 

ef 

20.67 

c 
 بدون حراةة

No- tillage القوش 
Al kosh 36.22  

a 

31.33 

b 

44.33 

a 

33.0 

a-d 
تقليدية 

conventional 

30.89  

a 

 

19.17 

d 

36.67 

a 

36.83 

a 
النمرود 

Namrood 
التداخل بين المواقع 

 ومعدل البذار
Location * 

seeding rate 
24.67  

b 

18.17 

d 

29.0 

ab 

26.83 

bc 

 Alالقوش 

kosh 

16.94  

b 

 

2.50 

d 

21.67 

c 

26.67 

c 
 بدون حراةة

No- tillage 
التداخل بين نظم 
 الحراةة ومعدل البذار
Tillage system * 

seeding rate 
38.61  

a 

34.83 

b 

44.00 

a 

37.0 

ab 
تقليدية 

conventional 

 
18.67 

b 

32.83 

a 

31.83 

a 
 تاةير معدل البذار

% عنود كول عامول مون عوامول الدراسوة وعنود كول  6القيم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضنا معنويا عنود مسوتوا احتموال 

 تداخل ت
Value followed by the same letters are not significantly different . 

 

تعد كية الحاصل هي المحصلة الننااية والم ةر الحقيقوي لتوأةير عوامول الدراسوة مون  كمااالدعحلصرالكغ ال الهكتلة:
تبواين معنووي بوين  ( بعودم وجوود6تـاةير نظم الزراعة او زيادت معدالت البذار لك  الموقعين, فقود أةوار الجودول )

, 1نظم الزراعة بالر م من انخفا  عدد ووزن االد ال الرفيعة والعريضة االوراق في نظام ال ف حوة )جودول 
( ولكن من الناحية االقتصادية استعمال نظام ال ف حة قد قلل من النفقات والجند والسيطرت علا مواعيود 5, 4, 7

كلفوة االنتوا  فوي نظوام الزراعوة بودون حراةوة هوي اقول مون النظوام الةواني  الزراعة مقارنوة بالزراعوة التقليديوة فوان
)للزراعة التقليدية( ويعد ذلف ربحا للمزارع وقد أكدت كةير من المصادر حول نقطتين االولا هوي ان هوذا النظوام 

وبة كافية فوي نه يمةل بالحد االدنا نوع من حصاد المياه وعند وجود رطةير في مناطق محدودت االمطار أأاكةر ت
ةير يختفي او يتساوا مع نظام الزراعوة التقليديوة والنقطوة الةانيوة حتوا عنودما يتسواوا الحاصول أالتربة فان هذا الت

بين النظامين فان الجدول االقتصادية لنظام ال ف حة افضل من نظام الزراعة التقليدية وقد اكد كةيور مون البحووم 
كذلف أةار الجدول الا تفوق الحاصل في موقع النمرود علوا موقوع القووش  (ت7111حول تلف التعليلين )العطار, 

% مما يدل علا توفر الرطوبوة عون طريوق الوري التكميلوي  6797كغم / هكتار وبنسبة وصلت  1:67995بفارق 
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في موقع النمرود لي  فقوط بكميوة الرطوبوة وانموا بتووفر الرطوبوة المناسوبة حسوغ مراحول نموو النبوات قود أعطوا 
اد جيدت مقارنة بموقع القوش علما في كةير من المواقع قد سقطت كميات امطوار متسواوية ولكون تكورار المطور نتا

وةدت سقوطه لوه اةور كبيور فوي االنتوا  اكةور مون الكميوة السواقطة مون االمطوار الن اي انحبوا  فوي االمطوار عنود 
ات السماد او خصووبة التربوة ونسوجتنا ( وقد تلعغ كمي1:91مراحل نمو النبات قد ي ةر علا الحاصل )الفخري, 

( الووا تفوووق معوودل البووذار الموونخف  6(ت كمووا اةووار الجوودول )7118وآخوورون,  Mckenzieفووي زيووادت الحاصوول )
كغووم / هكتووار فووي  151و  111كغووم / هكتووار علووا بوواقي المعوودالت حيووم وصوول الفوورق بووين معوودل البووذار  111

%ت إن وجووود التناسووغ العكسووي بووين معوودالت البووذار  99 كغووم / هكتووار وبنسووبة فوورق 719986انخفووا  الحاصوول 

وكميووة الحاصوول قوود يرجووع الووا زيووادت الكةافووة النباتيووة لنباتووات المحصووول لوحوودت المسوواحة وبالتووالي فقوود أةوور علووا 
مكونات االنتا  وخف  من معدل االنتا  بالر م من ان له قدرت تنافسوية موع االد وال ولكون تلوف القودرت التنافسوية 

( نسوتدل مون 7114وآخورون,  Paoliniةير بين نباتوات المحصوول والتوي ادت الوا قلوة الحاصول )أف  التاةرت بن

ةير فووي خفوو  عوودد ووزن االد ووال يعوود مصوودر ةووانوي فووي خفوو  االنتووا  ولكوون التنوواف  بووين نباتووات أذلووف التوو
ة بعودم وجوود فوروق المحصول يعد المصدر االول في خف  االنتاجية, أةار التوداخل بوين المواقوع ونظوم الزراعو

معنوية بين نظم الزراعة في ك  الموقعين ولكن وجود اخت ف معنوي بين الموقعين وهذا نواتد مون زيوادت الفورق 
بالحاصل بين الموقعين, كذلف اةار التداخل بين المواقع ومعدالت البذار فقد لوحظ وجود تبواين معنووي فوي موقوع 

كغوم /  111لم ي حظ ذلف في موقع القوش وقد أعطا اعلوا معودل بوذار  النمرود وعند زيادت معدالت البذار بينما

فووي زيووادت  تووأةيرهكتووار لموقووع النموورود افضوول حاصوول مقارنووة ببوواقي المعووام ت يتضووح موون التووداخل بعوودم وجووود 
 معدالت البذار في كمية الحاصل لموقع القوشت 

 
 مية الحاصل كغم / هكتارت(: تأةير المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار في ك5الجدول )

Table (5): Effect of location , tillage systems and seeding rate on grain yield of Wheat 

(kg / ha). 

تاةير نظم 
 الحراةة

Tillage 

system 

تاةير 
 الموقع

Location 

التداخل بين المواقع 
 والحراةة

Location * 

Tillage system 

 معدل البذار / هكتار
Seeding rate (kg / ha) 

 نظم الحراةة
Tillage 

systems 

 الموقع
Locations 

140 120 100 

 

 

3473.78  

a 

3217.33 

c 

3542.67 

ab 

3661.33 

a 
 بدون حراةة

No- tillage النمرود 
Namrood 3477.78  

a 

3389.33 

bc 

3366.67 

bc 

3677.33 

a 
تقليدية 

conventional 

1559.56  

b 

1505.33 

d 

1584.0 

d 

1589.33 

d 
 بدون حراةة

No- tillage القوش 
Al kosh 1486.33 

 b 

1476.0 

d 

1488.0 

d 

1495.0 

d 
تقليدية 

conventional 

3475.78 

a 

 

3303.33 

c 

3454.67 

b 

3669.33 

a 
النمرود 

Namrood 
التداخل بين المواقع 

 ومعدل البذار
Location * 

seeding rate 
1522.94 

b 

1490.67 

d 

1536.0 

d 

1542.17 

d 

 Alالقوش 

kosh 

2516.67 

a 

 

2361.33 

c 

2563.33 

ab 

2625.33 

a 
 بدون حراةة

No- tillage 

التداخل بين نظم 
الحراةة ومعدل 

 البذار
Tillage system 

* seeding rate 

2482.06 

a 

2432.67 

b c 

2427.33 

bc 

2586.17 

a 
تقليدية 

conventional 

 
2397.0 

c 

2495.33 

b 

2605.75 

a 
 تاةير معدل البذار

% عنود كول عامول مون عوامول الدراسوة وعنود كول  6القيم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضنا معنويا عنود مسوتوا احتموال 

 تداخل ت
Value followed by the same letters are not significantly different . 
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كغم / هكتار لوحظ بان معدل الفرق بيوننم وصول  151الموقعين عند معدل بذار  وعند اجران مقارنة بين
% بالر م من خفو  عودد ووزن االد وال فوي موقوع القووش مموا  :659كغم / هكتار او ما يعادل  1917977الا 

حسواغ ومن حيم انتظام سقوط االمطار علا  الول في االنتاجية من حيم الكميةيدل علا ان الطوبة تعد العامل ا
 111مراحل نمو النباتت كذلف أةار التداخل بين نظم الزراعوة واخوت ف معودالت البوذار الوا تفووق معودل البوذار 

كغوم  111كغم / هكتار علا باقي المعدالت لك  النظامين من الزراعة وقد أعطا نظام ال ف حة عند معدل بوذار 
 151لوحظ اقل حاصل عند زيوادت معودالت البوذار الوا  كغم / هكتار  بينما 777694/ هكتار أعلا حاصل والبالغ 

كغم / هكتار والذي لم يختلف معنويا عون الحراةوة التقليديوة عنود نفو   7471944كغم / هكتار لنف  النظام والبالغ 

ةير سلبي في خفو  الحاصولت كوذلف أمعدل البذارت نستدل من ذلف بان زيادت معدالت البذار في ك  النظامين لنا ت
كغم / هكتار للنظامين لموقع النمورود مقارنوة لونف   111التداخل الة ةي الا زيادت الحاصل عند معدل بذار اةار 

المعام ت في موقوع القووشت كموا لووحظ فوي موقوع القووش بعود وجوود فوروق معنويوة بوين نظوم الزراعوة عنود كول 
لحاصول عنود زيوادت معودالت البوذار مستوا من معدالت البذار بينموا تميوز موقوع النمورود بانخفوا  تودريجي فوي ا

وخاصة في نظام الزراعة بدون حراةة وبصورت عامة فان افضل حاصل لوحظ في الزراعوة التقليديوة عنود معودل 
كغوم /  151كغم / هكتار لموقع النمرود بينما اقل حاصل لوحظ في الزراعوة التقليديوة عنود معودل بوذار  111بذار 

 %ت :6:9كغم / هكتار أي بنسبة انخفا  وصلت  7711944بيننم هكتار لموقع القوش حيم بلغ الفرق 

 

EFFECT OF TILLAGE SYSTEM AND SEED RATES ON GROWTH AND 

YIELD OF DURUM WHEAT (Triticum durum) AND GROWTH OF 

ASSOCIATED WEEDS IN DRYLAND FARMING. 

 

Ahmad. M. Sultan Salim. H. Antar 
Field Crops Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: Sanoth1968@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

A field experiment was conducted during the growing season 2010-2011 at 

Namrood under supplementary irrigation and Al-koosh location under rainfall 

condition in Naniva province to evaluate tillage system (No till. Conventional till) 

under different seeding rates (100, 120, 140 kg / ha) to eliminate weed growth and to 

increase durm wheat var (Omm Rabie) yield Triticum durum L. However, the location 

was the third factor. The results showed that there was reduction in the number or dry 

weight of narrow 49.1 %.34.4 % respectively and broad leave weeds (57.9, 56.1 % 

respectively) in no till system when compared with conventional tillage but there was 

no difference between the two tillage system in wheat yield. In Al- Koosh location, 

there were reduction in the number and dry weight of grass weeds and dry weight of 

broad leave weeds when compared with Namrood location.Wheat yield was higher at 

Namrood as comparing with Al-Koosh (56.2 %) with difference between the two 

system up to 1952.8 kg / ha. On other hand, as seed rates had increased up to 140 

kg/ha, the weed growth was low and the yield increased even if at 100 kg/ha seed rate. 

In general, the best result of crop yield at Namrood was with 100 kg/ ha seed rate 

under conventional tillage while at Al-Koosh location, Low yield had given in the con. 

Till differences between the two treatments reached up to 59.9 %. 

Keywords: seeding rate, tillage system, durum wheat. 
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 المصادر

(ت توأةير بعو  العمليوات الزراعيوة فوي مكافحوة االد وال الناميوة فوي محصوول 7111العطارت محي الدين موفقت )
 ت Lens culinaris Medicالعد  تحت الظروف الديمية والري التكميلي 
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