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اختالف عملیات الحراثة األولیة كعامل مؤثر في إنتاجیة الحنطة واألدغال المرافقة لھا تحت الظروف 
  ٠الدیمیة بشمال العراق 
  احمد محمد سلطان

  عراق/موصل /جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة
لزراعة بجامعة وفي حقول كلیة ا) كم شمال الموصل ٣٥( نفذت التجربة في موقع النوران     

لتحدید أربعة نظم حراثة أولیة لنوعین من الحنطة  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الموصل للموسم الزراعي 
صممت التجربة بنظام األلواح  ٠وتأثیراتھا على إنتاجیة محصول الحنطة واألدغال المرافقة لھا 

ة صنف واحة الخشن(و )  ٩٩ناعمة صنف إباء (المنشقة اذ شملت األلواح الرئیسیة أنواع الحنطة 
تنعیم ، مشط + تنعیم ، محراث حفار + محراث مطرحي ( ووضعت أربعة نظم حراثة ) العراق 

أظھرت النتائج بوجود كثافة عالیة لألدغال في . في األلواح الثانویة) قرصي منحرف ، وبدون حراثة 
مة عن معامالت موقع الكلیة مقارنة بموقع النوران، زاد ووزن األدغال في معامالت الحنطة الناع

أدى استخدام المحراث ٠لموقعي النوران والكلیة على التوالي % ٢٠.٢٢الحنطة الخشنة بمعدل 
تنعیم إلى انخفاض عدد وزن األدغال مقارنة بباقي المعامالت وبلغ معدل الفرق في وزن + المطرحي 

النوران والكلیة لموقعي %  ٦٦.٥و   ٥٧.٧األدغال بین معاملتي المحراث المطرحي وبدون حراثة 
للحنطة الناعمة عن الحنطة )ھكتار / كغم(تفوق عدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب ٠على التوالي 

تفوق المحراث المطرحي على بقیة . الخشنة في كال الموقعین بالرغم من تدني االنتاج في موقع الكلیة
لموقع النوران ، بینما ) ھكتار /  كغم(م  وعدد الحبوب وحاصل الحبوب / المعامالت في عدد السنابل 

أعطت المعاملة بدون حراثة اقل ٠كان التفوق سائد لمعامالت المحراث المطرحي والحفار لموقع الكلیة 
بین المحراث المطرحي وبدون ) الحاصل ( حاصل في كال الموقعین ووصل معدل الفرق في االنتاج 

                          ٠التواليلموقعي النوران والكلیة على % ٦٣و  ٢٣حراثة إلى 
  

  المقدمة
تعد الزراعة الدیمیة ھي الطابع السائد ألسلوب استغالل األرض في شمال العراق حیث     

ملم وإن إنتاجیة محصول الحنطة یتذبذب  بتذبذب كمیات األمطار  ٦٠٠ – ٢٥٠تتراوح كمیة االمطار 
  الساقطة

ین كمیة األمطار ونمو وإنتاجیة المحاصیل في تلك ورغم االرتباط ب) ١٩٩٠، الفخري و آخرون (
فان سوء التوزیع وشدة سقوط األمطار تجعل عدم وجود عالقة ثابتة بین كمیة األمطار  قالمناط

والحاصل ھذا إضافة إلى بعض المشاكل الموجودة في الزراعة الدیمیة ومنھا مشكلة االدغال حیث 
ما یجعلھا من المشاكل االساسیة التي تواجھ الزراعة تسبب خسائر كبیرة بسبب إستنزاف الرطوبة م

الجافة إضافة إلى القوة التنافسیة التي تمتلكھا نباتات األدغال ضد محاصیل الحبوب بسبب تأقلمھا وعدم 
  السیطرة على انتشارھا

أشارت كثیر من نتائج األبحاث إلى ضعف نمو محصول الحنطة ). ١٩٨٠، الفخري وسلطان(
ب كثافة وتنوع األدغال المتواجدة خاصة عند عدم توفر إدارة متكاملة لمكافحة األدغال وإنتاجیتھا بسب

إن استخدام أنواع مختلفة )   ٢٠٠٥، ، وكاظم  ٢٠٠٠، والسلطاني  ١٩٩٩عنتر ( في المناطق الدیمیة 
دغال ، من نظم الحراثة في حقول الحنطة یعتمد على نوع التربة ورطوبتھا ومواقعھا البیئیة وكثافة األ

وقد أشارت البحوث إلى إن استخدام المحراث الحفار أو المطرحي قد یصلح لبعض المناطق دون 
مناطق أخرى وقد أعطى نتائج ایجابیة في زیادة عدد نباتات المحصول وفي زیادة مكونات الحاصل 

 Mohammed Ali(وبالتالي تنعكس على الحاصل الكلي مقارنة بالحراثة التقلیدیة أو بدون حراثة 
،  ٢٠٠٠، Hemmatو  Hajabbasi، و ١٩٩٧، ، واالعظمي ١٩٩٧،  Carman، و  ١٩٨٥،

یھدف البحث إلى دراسة نظم حراثة مختلفة عند إعداد األرض للزراعة وتأثیرھا ٠) ٢٠٠٥، وخسرو 
  .في إنتاجیة نوعین من الحنطة واألدغال المصاحبة لھا تحت الظروف

  

  مواد البحث وطرائقھ
كم شمال الموصل ، وحقول كلیة الزراعة والغابات  ٣٥النوران (حقلیة في موقعین  نفذت تجربة

في تربة طینیة وطینیة غرینیة للموقعین  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الزراعي لعام  مفي الموس) بجامعة الموصل
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تنعیم ، + تنعیم ، محراث حفار + محراث مطرحي (على التوالي لدراسة أربعة نظم حراثة مختلفة 
  مشط قرصي

  

  . ٢٠٠٧/ ٢٠/٦وقبولھ  ١٨/٤/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
خشنة صنف واحة العراق وحنطة ناعمة صنف (لزراعة نوعین من الحنطة ) منحرف ، بدون حراثة

 ١٤.٥عند محتوى رطوبي  ٢٠٠٥/ ١٢/ ١٥و  ١٢/٢٠٠٥/ ١٢نفذت عملیات الحراثة في ). ٩٩إباء 
فذت عملیة البذار والتسمید بالباذرة كاسبارد ن٠لموقعي الكلیة والنوران على التوالي %  ١٥.١و 

للموقعین على التوالي وكان معدل  ٣٠/١٢/٢٠٠٥و  ١٢/٢٠٠٥/ ٢٩ذوالفجاج المعزقي وبتاریخ 
 Npkھكتار ومعدل السماد المركب / كغم كغم  ١٤٠ھكتار والخشنة /كغم  ١٣٠البذار للحنطة الناعمة 

تم تقسیم الحقل وفق تصمیم ٠ھكتار /كغم  ١٨٧بمعدل  ةالمضاف عند الزراع)  ١٥ – ٨ – ١٥( 
بنظام األلواح المنشقة بثالث مكررات حیث احتلت أنواع  R C B Dالقطاعات العشوائیة الكاملة 

م  ٢٠الحنطة األلواح الرئیسیة ومعامالت الحراثة في األلواح الثانویة ، وكان طول الوحدة التجریبیة 
، عدد  ٢م/ اصل لمحصول الحنطة و شملت عدد النباتات تم دراسة صفات النمو الح٠م  ٢.٥وعرضھا 

، كما تم دراسة األدغال من حیث ) ھكتار / كغم ( سنبلة وحاصل الحبوب /، عدد الحبوب  ٢م/ السنابل 
كما تم تسجیل معدل سقوط األمطار إذ بلغ ٠ ٤/٢٠٠٦/ ٢٣ – ١٤عددھا ووزنھا الجاف في الفترة 

النوران على التوالي وقد لوحظ إن معدل سقوط األمطار في ملم لموقعي الكلیة و ٤٥٤.٥و  ٤٣١
تشرین الثاني ،وكانون األول ( ملم  للمدة نفسھا ٣٠٧ملم بینما سجل  ٣٣٦النوران لغایة نھایة شباط بلغ 

تم إجراء الحصاد في األسبوع األول من شھر حزیران ٠للموقع الثاني ) ، وكانون الثاني ، وشباط 
المتحصل علیھا باستخدام الحاسوب وفقا لتصمیم التجربة  تاالحصائي للبیانا وإجرى التحلیل ٢٠٠٦/

  ٠%٥وتمت المقارنة بین المتوسطات باستخدام اختبار دنكن عند احتمال 
  

  النتائج والمناقشة
الى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت )  ١( أشارت النتائج في الجدول :  ٢م/ عدد األدغال الكلیة 

وقعین ، إذ اظھر المحراث المطرحي كفاءة جیدة في خفض عدد األدغال في وحدة المساحة لكال الم
لموقع % ٧٠،  ٤٠.٥٥للموقعین ووصلت نسبة االنخفاض مع المحراث الحفار أو بدون حراثة إلى 

نستدل من تلك النتائج بان  ٠لموقع الكلیة على التوالي % ٥٨.٣و  ١٢.٣النوران على التوالي و 
المطرحي أدى إلى قلب التربة بشكل جید و دفن عدد كبیر من بذور األدغال في التربة بحیث المحراث 

حتى لوتوفرت لھا العوامل البیئیة لالنبات  فان مقدرتھا على االنبات ضعیفة بسبب دفن البذور في 
تلك البذور  أعماق التربة مما قد یدخلھا في طور سكون أما عدد االدغال المتواجدة أو النابتة فقد تكون

مدفونة وبعملیة الحراثة بالمحراث المطرحي وجدت فرصتھا لالنبات عند وجودھا على سطح التربة 
  اوقریبة منھا

)Mohler  ،االختالف الموجود بین موقعي التجربة في ھذه الصفة یدل على إن معدل ٠)  ١٩٩٣
ة بأي نوع من المحاریث لعدة لموقع الكلیة والتي ھي غیر معامل) Seed bank(خزین البذور بالتربة 

بینما لوحظ في موقع النوران عدد األدغال اقل بكثیر ، سنوات، أنتجت إعداد كثیرة من نباتات االدغال 
حراثة (بسبب استغالل األرض سنویا بالمحاصیل الزراعیة ووجود دورات زراعیة في ذلك الحقل 

الزراعیة إلى خفض مستمر في عدد  قد تؤدي تلك العملیات) وإشغالھا بمحاصیل زراعیة متنوعة
أوضحت النتائج في الجدول ٠األدغال المخزونة في التربة وفي عدد األدغال النامیة لوحدة المساحة 

عدم وجود اختالفات معنویة بین نوعي الحنطة في تلك الصفة للموقعین حیث إن زراعة الحنطة ) ٢(
دغال النابتة في تلك المعامالت ومع ذلك نالحظ سواءا الناعمة أو الخشنة لیس لھا تاتیر على عدد األ

انخفاض غیر معنوي لعدد األدغال في الحنطة الناعمة مقارنة بالحنطة الخشنة وقد یرجع السبب ان 
إنبات الحنطة الناعمة قد یكون أسرع من إنبات الحنطة الخشنة بسبب احتیاج األولى لرطوبة اقل من 

ذا یعني قد تكون الحنطة الناعمة قد نافست بعض الشيء لبعض الحنطة الخشنة في عملیة اإلنبات وھ
بینت ٠) ١٩٧٩،الفخري (نباتات األدغال المتأخرة في اإلنبات عكس ماھو مالحظ في الحنطة الخشنة 

لموقع النوران بان المحراث المطرحي سواءا في معامالت الحنطة الخشنة أو ) ٣(النتائج في الجدول 
% ٢٣.٢٥، و ٢٣.٨غال بشكل معنوي وقد وصل ھذا االنخفاض إلى الناعمة خفض في عدد األد

وبصورة عامة فان المحراث الحفار التختلف كفاءة في خفض ٠للحنطة الخشنة والناعمة على التوالي 
إما النتائج المتحصل علیھا في موقع الكلیة نالحظ ٠عدد األدغال عن المشط القرصي لموقع النوران 
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وقع األول لالسباب السابقة الذكر وان المحراث المطرحي خفض عدد األدغال عدد األدغال أكثر من الم
النابتة سواءا في معامالت الحنطة الخشنة أوالناعمةأما المحراث المشط القرصي في معامالت الحنطة 

  ٠الناعمة فكفاءتھ مشابھ للمحراث الحفار في الحنطة الخشنة
ن المحراث المطرحي والحفار اظھرا كفاءة جیدة في أوضحت النتائج إ: ٢م/ الوزن الجاف لألدغال  

مكافحة األدغال والذي تسبب في انخفاض الوزن الجاف مقارنة بالمحراث المشط القرصي في موقع 
للمحراث % ٥٦.٥للمحراث المطرحي % ٥٧.٧وصلت نسبة االنخفاض إلى )  ١الجدول ( النوران 

ن % ٤٧.٥القرصي فقد خفض الوزن الجاف بنسبة  الحفار مقارنة بدون حراثة ، إما المحراث المشط 
إن سبب تفوق المطرحي أو الحفار قد یعود إما دفن بذور األدغال بعمق قد  ٠معاملة بدون حراثة 

التستطیع الرویشة الوصول إلى سطح التربة أو وصولھا إلى سطح التربة قد یستنزف كمیات كبیرة من 
ضعیفة أو قد یكون ظھورھا ونموھا متأخرا عن نمو بادرات المواد الغذائیة وبالتالي تظھر البادرة 

و  Pollard(الحنطة إضافة إلى كثافة نباتات الحنطة في وحدة المساحة تفوق عن عدد نباتات األدغال 
Cussans  ،النتائج في موقع الكلیة مشابھ إلى حد ما مع موقع النوران ولكن المالحظ بان ٠) ١٩٨١
غم بینما نالحظ  ٠.٥٧د في النوران لمعاملة المحراث  المطرحي یصل إلى الواح) الدغل(وزن النبات 

غم في موقع الكلیة مما یدل على إن كفاءة  ٠.٤٩معدل وزن النبات الواحد لنفس المعاملة یصل إلى 
المحاریث في الكلیة من حیث الوزن الجاف ھي أفضل مما ھو في موقع النوران وقد یرجع السبب في 

في موقع الكلیة مما زاد من شدة تنافسھا على الرطوبة أو العناصر السمادیة فخفض من زیادة أعدادھا 
لوحظ انخفاض في الوزن الجاف لألدغال معنویا في كال الموقعین عند زراعة الحنطة ٠وزنھا الجاف

ووصل معدل وزن الدغل في الحنطة الخشنة )  ٢الجدول ( الخشنة مقارنة بمعامالت الحنطة الناعمة 
إن ھذا االختالف قد ٠غم  ٠.٦٤ – ٦٢غم بینما كان وزن الدغل الواحد في الحنطة الناعمة  ٠.٤٨ إلى

یرجع إلى طبیعة نمو الحنطة الخشنة وعدد تفرعاتھا القاعدیة ومساحتھا الورقیة ھي اكبر من طبیعة 
دغال عن نمو نمو الحنطة الناعمة وبالتالي فقد تكون منافستھا لألدغال أقوى خاصة إذا تأخر نمو اال

ھذا باالضافة الى إختالف عدد نباتات الحنطة النامیة في وحدة المساحة وخاصة لموقع ، نباتات الحنطة 
إن التداخل بین نوعي الحنطة مع أنواع المحاریث  ٠مقارنة بموقع النوران )  ٢الجدول ( الكلیة

ة بعدم وجود اختالفات معنویة المستخدمة في إعداد األرض لزراعتھا قد أعطى میزة في الحنطة الخشن
بینما نالحظ التفوق المعنوي للمحراث )  ٣الجدول ( بین أنواع المحاریث المستخدمة في كال الموقعین 

وبصورة عامة أعطى  ٠المطرحي والحفار عن القرصي عند زراعة الحنطة الناعمة لموقع النوران 
زن جاف في موقع النوران بینما نالحظ المحراث المشط القرصي في معامالت الحنطة الخشنة اقل و

إما المعامالت التي لم تستخدم فیھا الحراثة . المطرحي في الحنطة الناعمة أعطت اقل وزن جاف
االلولیة فقد كان معدل وزن األدغال عالي بالرغم من وجود فروق معنویة بین نوعي الحنطة 

   ٠نوران المزروعة في موقع الكلیة بینما لم نالحظ ذلك في موقع ال
الى زیادة عدد النباتات النابتة معنویا عند )  ١الجدول ( أشارت النتائج : ٢م/ عدد نباتات الحنطة 

استخدام المحراث الحفار في كال الموقعین إضافة إلى استخدام المحراث المطرحي في موقع الكلیة وقد 
ا یترك بقایا المحاصیل على سطح یرجع السبب إن المحراث الحفار یفكك التربة بشكل جید والیقلبھا لذ

التربة مما یزید من نفوذ قطرات المطر إلى داخل التربة ویقلل من تبخرھا وبھذه الطریقة وخاصة في 
)  ١٩٨٠، الفخري وآخرون ( المناطق الدیمیة تكون الرطوبة العامل المحدد النبات حبوب الحنطة 

نسبة االنبات وبالتالي تزداد عدد النباتات في وحدة  وزیادة الرطوبة في التربة وبقائھا لمدة قد یشجع من
( المساحة إضافة إلى كفاءتھ في قتل األدغال مقارنة معاالمشاط القرصیة  او المعاملة بدون حراثة  

 ٠حول تفوق المحراث الحفار على بقیة المحاریث )  ٢٠٠٥( ھذه النتائج تتفق مع خسرو )  ١الجدول 
نتائجھا تدعم التعلیل السابق من حیث كمیة الرطوبة النافذة إلى داخل التربة  إما معاملة بدون حراثة فان

محدودة جدا خاصة عند سقوط األمطار بغزارة فیصبح جریان الماء سطحي دون االستفادة من تلك 
المیاه كاملة في عملیة االنبات ھذا إضافة إلى نوع التربة ومعدل انحدارھا في موقع الكلیة والذي یختلف 

  ٠موقع النوران إذ تعد تربة النوران أفضل بكثیر من تربة موقع الكلیة  عن
إلى عدم وجود فروق معنویة بین نوعي الحنطة في كال الموقعین )  ٢الجدول  ( أوضحت النتائج في 

بالرغم من اختالف في معدالت البذار مما یؤكد بان كثیر من الحبوب إما انجرفت مع ماء المطر 
الزراعة أو قد یكون ھناك اختالف في نسبة االنبات وبصورة عامة تفوق عدد  الغزیر خاصة بعد

 ٠للحنطة الخشنة والناعمة على التوالي % ٥٤و  ٥٨النباتات في موقع النوران على موقع الكلیة بنسبة 
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) ٣الجدول(وجود تداخل معنوي بین نوعي الحنطة ونظم الحراثة في موقع النوران فقط  جاظھرت النتائ
معاملة المحراث الحفار أفضل عدد للحنطة الخشنة بینما لوحظ اقل عدد كان في معاملة بدون  أعطت

 ٠وقد ینعكس ھذا الفرق على الحاصل ومكوناتھ% ٢٥حراثة للحنطة الناعمة وتقدر نسبة الفرق بینھم 
فروق إما في موقع الكلیة ، فبالرغم من انخفاض عدد النباتات عن موقع النوران إال إن لم تظھر 

معنویة في تداخل نظم الحراثة مع نوعي الحنطة ومع ذلك نالحظ أعلى عدد للنباتات في معاملة 
  ٠المحراث المطرحي في الحنطة الناعمة واقل عدد في نفس نوع الحنطة المزروعة بدون حراثة 

ویة في أدت نظم الحراثة األولیة في استخدام المحراث المطرحي إلى زیادة معن:  ٢م/ عدد السنابل 
بصورة عامة كان . عدد السنابل لكال الموقعین إضافة إلى معاملة المحراث الحفار في موقع الكلیة 

معدل عدد السنابل في النوران أفضل مما ھو علیھ في موقع الكلیة اذ لوحظ معدل الفرق في معاملة 
بین معاملة المحراث  كما كان الفرق٠على التوالي  ٢م/ سنبلة  ٨٩،  ٢٨٠المحراث المطرحي والحفار 

، وفي موقع الكلیة وصل )  ١جدول ( سنبلة في موقع النوران  ٢٣٥المطرحي عن معاملة بدون حراثة 
سنبلة مما یدل إن كفاءة المحراثالحفار في موقع ٢٨٠الفرق بین المحراث الحفار وبدون حراثة إلى 

نستدل من  ٠في موقع النوران  الكلیة أفضل من باقي المعامالت بینما لوحظ  المطرحي ھو األفضل
تلك النتائج ان استخدام تظم الحراثة تختلف من موقع الخر حسب نوع التربة ومدى مسامیتھا  لحفظ 

 ثعلما إن المحرا)  ٢٠٠٣،   Titi(الرطوبة وكذلك مدى تأثیر كثافة األدغال على إنتاجیة الحنطة 
أظھرت النتائج بعدم وجود ٠)  ١ل الجدو( المطرحي كان األفضل في خفض عدد ووزن األدغال 

المستخدمة في الدراسة في كال الموقعین ومع ذلك نالحظ تفوق عد  ةفروق معنویة بین نوعي الحنط
قد ٠للحنطة الخشنة والناعمة على التوالي % ٨١، ٧٥السنابل في موقع النوران عن موقع الكلیة بنسبة 

)  ٢الجدول ( غال ومعدل نموھا في كال الموقعین تفسر تلك النتائج على أساس اختالف في كثافة األد
كما یالحظ بان الحنطة الناعمة قد تكون أكثر تأقلما من الحنطة الخشنة من حیث استجابتھا لنوع التربة 

اظھر التداخل بین  ٠)  ٢٠٠٢، إسماعیل ( ورطوبتھا إضافة إلى القوة التنافسیة مع نباتات األدغال 
وبالرغم من ذلك ) ٣الجدول(بعدم وجود فروق معنویا في كال الموقعین نظم الحراثة ونوعي الحنطة 

فقد أعطى المحراث المطرحي أكثر عدد للسنابل في موقع النوران وأعطت ألحنطة الخشنة بدون حراثة 
للموقع نفسھ اقل عدد للسنابل بینما اختلفت النتیجة في موقع الكلیة وكان أكثر السنابل عددا عند استخدام 

اث الحفار واقل عددا في معاملة بدون حراثة بسبب قلة كثافة األدغال إضافة إلى أنواعھا المحر
كما إن استخدام الحقل سنویا یقلل من كثافة األدغال عكس ما ھوعلیھ في موقع الكلیة الذي لم ٠المختلفة 

وره أدى إلى زیادة سنویا وھذا بد ویستغل للزراعة لفترة طویلة مما شجع نباتات األدغال بالتكاثر والنم
  ٠معدل خزین البذور بالتربة 

ظھر تفوق معنوي للمحراث المطرحي عن باقي نظم الحراثات في كال :السنبلة /عدد الحبوب 
لموقعي النوران % ٥٧.٨و  ١٩.٥إذ اختلفت عن معاملة بدون حراثة بنسبة ) ١جدول (الموقعین 

إلى وجود فرق واسع بین المحراث المطرحي وبدون  تشیر النتائج في موقع الكلیة. والكلیة على التوالي
حراثة وقد یرجع السبب إلى زیادة كثافة نباتات األدغال وتنوعھا بسبب عدم استغاللھا في السنین 

إضافة إلى طوبوغرافیة الحقل  قد یقلل من المحتوى )بدون أي تأثیر على نمو األدغال ( الماضیة 
ق بین المعاملتین عالي بینما نجد في موقع النوران بان نوع الرطوبي للتربة ولذلك ظھر معدل الفر

التربة مناسبة لزراعة محصول الحنطة كما إن استخدامھا بمحاصیل متنوعة في السنین السابقة وإعداد 
األرض سابقا قد یقلل من كثافة األدغال ولذلك ظھرت المعاملة بدون حراثة أفضل من نفس المعاملة 

، أكد كثیر من الباحثین بان المحراث المطرحي لھ تأثیر على كثافة %٢٣ل فرق في موقع الكلیة وبمعد
أشارت النتائج بوجود اختالف ٠) ١٩٩٢،  Ball(األدغال إضافة إلى وجود نظام الدورات الزراعیة 

وقد تفوقت الحنطة الناعمة على الخشنة ) ٢الجدول (معنوي بین نوعي الحنطة في كال الموقعین     
السبب إما إلى العوامل الوراثیة لكل نوع نباتي أو إن الحنطة الناعمة أكثر تنافسا مع األدغال وقد یرجع 

إضافة إلى ذلك بان نمو الحنطة الخشنة وإعطاء إنتاجیة عالیة یتطلب رطوبة أكثر مما علیھ في الحنطة 
، الحمداني (الناعمة ، ولذلك یصعب زراعة الحنطة الخشنة في مناطق متوسطة أو محددة األمطار 

بینما كان الفرق في موقع % ٤٣وقد وصل معدل الفرق في النوران بین نوعي الحنطة إلى ) ١٩٨٢
مما یدل على إن األدغال تلعب دور رئیسي وواضح في خفض عدد الحبوب بالسنبلة % ٢٢الكلیة 

فروق معنویة إما التداخل بین العاملین لم تظھر . ١٩٨٦،   Egleyمااكده  اخاصة لموقع الكلیة وھذ
في كال الموقعین ولكن إشارت النتائج في إستخدام المحراث المطرحي في الحنطة الناعمة أعطى 
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وبشكل غیر معنوي أعلى عدد من الحبوب في كال الموقعین بینما كان اقل عدد في معاملة بدون حراثة 
  .للحنطة الخشنة

كال الموقعین تفوقا معنویا في حاصل  اظھر المحراث المطرحي في -) :ھكتار / كغم ( حاصل الحبوب 
ففي موقع النوران تمیز المحراث )  ١الجدول ( الحبوب إضافة إلى المحراث الحفار في موقع الكلیة 

عن معامالت الحفار والمشط % ٢٣،و  ١٥.٢و  ٦.٩المطرحي عن بقیة  المعامالت بمعدل فرق  
% ٦٣و ١٦و  ٥.٦لیة بمعدل فرق القرصي وبدون حراثة على التوالي ، وكذلك في موقع الك

نستدل من تلك النتائج بان معاملة بدون حراثة في ارض تستغل سنویا  ٠للمعامالت السابقة على التوالي 
في زراعة المحاصیل قد تكون أفضل بكثیر من المعاملة نفسھا لحقل غیر مزروع لعدة سنوات وھذا 

الجدول (في حقول الكلیة مقارنة بحقل النوران  ناتج من اختالف في كثافة ونوعیة األدغال المتواجدة
وبصورة عامة فان موقع النوران أفضل من موقع الكلیة في إنتاجیة المحصول ھذه النتائج تتفق مع ) ١
)Mohammed Ali ،تفوقت الحنطة الناعمة معنویا على الحنطة الخشنة في كال الموقعین ٠) ١٩٨٥

دد الحبوب في السنبلة أو كفاءة الحنطة الناعمة في منافسة وقد یرجع السبب إما إلى ع)  ٢الجدول ( 
األدغال عن طریق سرعة نموھا الجذري ونموھا الخضري المحدود مقارنة بنمو نباتات الحنطة 
الخشنة ، كما إن احتیاجھا للرطوبة اقل من الحنطة الخشنة ، اذ تؤكد النتائج بان معدل الفرق في موقع 

أظھرت النتائج بعدم ٠% ١٩.٤بینما وصل الفرق في موقع النوران % ٢٦.٩نوعي الحنطة  نالكلیة بی
وجود فروق معنویة بین المعامالت عند تداخل العاملین ولكن المالحظ بان المحراث المطرحي القالب 
للحنطة الناعمة أعطت أفضل حاصل في كال الموقعین بالرغم من االختالف الواسع في إنتاجیة 

ھكتار للموقعین على / كغم  ٣٦٤و  ٢٦١٨.٦٧حیث وصلت االنتاجیة إلى المحصول في الموقعین 
التوالي ، بینما لوحظ أدنى انخفاض في إنتاجیة الحنطة في معاملة بدون حراثة للحنطة الخشنة حیث بلغ 

نستدل من ذلك بان عدم إجراء أي حراثة في الحقول المشغولة  ٠ھكتار / كغم ١٦٨و  ١٤٨٩.٣االنتاج 
في موقع الكلیة ،  يأعطت أفضل إنتاجیة من معاملة المحراث المطر ح) النوران ( اعة سابقا بالزر

وھذا قد یكون بسبب األدغال التي تلعب دور رئیسي في خفض إنتاجیة المحصول وكذلك نقص 
الرطوبة أیضا تعد العامل األول في انخفاض إنتاجیة المحصول بسبب  استنزاف الرطوبة من قبل 

  ٠ نباتات األدغال
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ABSTRACT 

 Field experiment was carried out in Al – Nawaran field (35 km north 
Mosul city) and in the field of Agric & Forestry College , Mosul University 
(Northen Iraq) during growing season  2005 – 2006 to study the effect of 
different tillage system (Mold board plow + harrowing , Chisel plow + 
harrowing , Offset disk harrow and Zero tillage for two types ,of wheat (durm 
and soft grain)) on wheat yield and weed biomass .The experiment designe was  
RCBD with three replicates as asplit plote. The main plote was wheat types 
while the sub plote was tillage system. Result indicated that there was more 
weed number had seen at collge farm than Al– Nawaran and weed dry weight 
was increased up to 22,20% in soft than durm wheat at  Al – Nawaran and 
college locations respectively. Less weed biomass had seen with the moldboad 
plow than other treatments . The differences between mold – board and zero 
tillage reach up 57.7,66.5 % in two locations respectively in spite of low grain 
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yield was recorded at college farm , number of seeds / spike and grain yield 
was superier in soft than durm wheat . Moldboard plow at  Al – Nawaran and 
moldboard or chesial at college location gave higher number of spik / m² , 
number of seeds /spike and higher yield ( kg/ha) .On other hand, less yield had 
recoerded with the zero tillage and the differences between moldboord and zero 
tillage in the grain yield was reached up to  23 , 63% at two locations, 
respectively . 
 

  المصادر
واالدغال المرافقة     Triticum aestivumاستجابة الحنطة الناعمة) . ٢٠٠٢(اسماعیل ، سمیر خلیل 

 ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة ٠یدات والتسمید النتروجین للتداخل بین كمیات البذار والمب
    ٠جامعة بغداد 

دراسة انظمة الحراثة المختلفة على بعض الخواص ).  ١٩٩٧( االعظمي ، رعد عطا محمود 
 ١٠مجلة البحوث التقنیة . الفیزیاویة للتربة وحاصل الحنطة في المنطقة الوسطى من العراق 

  ٠بغداد / ة المعاھد الفنیة ھیئ.  ٩١ – ٨٦) : ٣٥(
تاثیر خشونة السطح وعمق البذار ومسافات الزراعة  ٠) ١٩٨٢ (الحمداني ، عبداالمیر سلمان داود 

كلیة الزراعة ، رسالة ماجستیر  ٠على حفظ الرطوبة وانتاج الحنطة في المنطقة الدیمیة 
   ٠والغابات ، جامعة الموصل 

ثیر تكرار المعامالت المیكانیكیة باستخدام ثالث انواع  من تا) . ٢٠٠٥(خسرو ، منتصر خیري حسین 
رسالة .المحاریث في الصفات الفیزیاویة والحیویة للتربة وصفات النمو والحاصل للشعیر

  ٠جامعة الموصل / ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات 
بري ومكافحتھ التاثیر التثبیطي لدغل الخردل ال). ٢٠٠٠(السلطاني ، عبد الكریم حایف كاظم  

  .رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد . واالدغال االخرى  في حقول الحنطة 
كفاءة بعض المبیدات العشبیة في محصول الحنطة تحت الظروف ) . ١٩٩٩(عنتر ، سالم حمادي 

  رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل. الدیمیة في شمال العراق 
دراسة : المحاصیل الحقلیة الزراعة الدیمیة في شمال العراق ) . ١٩٧٩(ي ، عبدهللا قاسم الفخر

كلیة الزراعة والغابات ، جامعة  ٠لمصادر االنتاج الزراعي واالتجاھات العلمیة لتطویرھا 
  .الموصل 

ب دراسات في تاثیر اسالی). ١٩٨٠(الفخري ، عبدهللا قاسم واحمد محمد سلطان وحیدرعمر حیدر 
مجلة زراعة . الحراثة تحت ظروف الزراعة الدیمیة على انتاج الحنطة في شمال العراق 

   ١١٢ – ٩٩)  ٢( ١٥الرافدین 
تاثیر عدد ). ١٩٩٠(الفخري ، عبدهللا قاسم ولیث خلیل اسماعیل وعبد االمیر سلمان الحمداني 

الظروف الدیمیة  الحراثات وعمق البذار ومسافات الزراعة في حاصل الحنطة ومكوناتھ تحت
  . ١٣٦-١٢٥)  ٣(  ٢٢مجلة زراعة الرافدین  . في شمال العراق 

تاثیر مستویات مختلفة من السماد البوتاسي وبعض مبیدات ) . ٢٠٠٥(كاظم ، عبد الحمزة حسین  
رسالة . ومكوناتھ واالدغال المرافقھ لھ  Hordeum vulgareاألدغال  في حاصل الشعیر  
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