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 مبیدي الترفالن والفوكس أللترا والتسمید النتروجیني في نمو العقد الجذریة لمحصول العدس تأثیر 
 )Lens culinaris Medic (  

  أحمد محمد سلطان                                          عباس علو خضر 
  قسم المحاصیل الحقلیة / كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

  
   الخالصة

لدراسة  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥جامعة الموصل للموسم /في كلیة الزراعة والغابات نفذت تجربة سنادین 
 تضrمنت التجربrة العاملیrة مبیrدات، الجذریrةالعقrد  تكوینتأثیر بعض المبیدات والسماد النتروجیني على 

رنة بدون مبیrد معاملة المقا فضال عنھكتار /لتر  ٢و  ١ أللتراھكتار وفوكس / لتر  ٣.٢ و ٢.٤ترفالن 
أظھر مبید الترفالن تrأثیرات سrلبیة علrى عrدد ووزن . ھكتار/كغم  ٨٠و ٤٠ووالسماد النتروجیني صفر 

 الجذریrةزاد وزن العقد . الجذریةالى زیادة ونشاط العقد  أللتراشجع مبید الفوكس  في حین الجذریةالعقد 
 تعد معاملة التسrمید. دل التسمید نفسھ ھكتار ولكن إنخفض عددھا عند مع/كغم نتروجین ٨٠عند التسمید 

ھكتrار لrنفس المبیrد عنrد /لتrر ١أو ھكتار/اللترا ٢ اللتراھكتار والمعاملة بمبید الفوكس /كغم نتروجین ٤٠
على جrذور نبrات الجذریrةھكتار أفضل معاملة فrي تكrوین ونشrاط العقrد / كغم نتروجین  ٨٠معدل سماد 

  . العدس 
  

  المقدمة
ى   الحاویrة علrالجذریةقولیة ومنھا محصول العدس بتكون العقrد بللعائلة ال ابعةتتمیز المحاصیل الت

مrrن %  ٨٠حاجrrة النبrrات قrrد تصrrل الrrى  معظrrم والتrrي تثبrrت النتrrروجین الجrrوي وتسrrد بكتریrrا الرایزوبیrrا
وتبلrغ كمیrة النتrروجین المثبتrة بواسrطة العقrد لمحصrول العrدس ) ١٩٨١،  Saxena( إحتیاجات النبات 

،  Robertsو  Summerfield(  ھكتrrار/ كغrrم  ١١٥ – ٣٥ف البیئیrrة المالئمrrة حrrوالي تحrrت الظrrرو
یعاني محصول العدس مrن مشrاكل عدیrدة وخاصrة تحrت الظrروف الدیمیrة إذ ) .  ١٩٩٩ومراد  ١٩٨٥

خاصrة ) ١٩٨٦، حrداد % (  ١٠٠ -٥٠تلعب االدغال دورا ھامrا فrي خفrض الحاصrل بنسrبة قrد تصrل 
لعامrل المحrدد لالنتاجیrة كمrا ان ھنrاك تذبrذبا فrي فعالیrة التسrمید النتروجینrي عندما تكون الرطوبrة ھrي ا

تناسب مع تذبrذب كمیrة االمطrار السrاقطة لrذا فrإن إسrتخدام مبیrدات االدغrال یسrاعد فrي السrیطرة علrى ت
ویعد مبید الترفالن من المبیدات المسrتخدمة فrي . المجتمعات النباتیة لالدغال ویؤدي الى زیادة الحاصل 

فrي ) ٢٠٠٤وآخrرون  Tepe( الجذریrةحقول العدس في تركیا ولیس لrھ تrأثیر ضrار علrى تكrوین العقrد 
الrrrى وجrrrود تrrrأثیرات سrrrلبیة علrrrى تكrrrوین ونشrrrاط العقrrrد ) ١٩٩٢(وآخrrrرون  Sporoutحrrrین أشrrrار 

ھذا من جھة ومن جھة اخرى تؤثر مستویات النتrروجین . نتیجة إستخدام بعض مبیدات االدغال الجذریة
النتrrروجین الجrrوي الrrى جانrrب  فrrي تثبیrrت كفاءتھrrاومrrدى الجذریةالrrى التربrrة فrrي تكrrوین العقrrد  المضrrافة

ھكتrار أدى / كغrم  ٤٠جرعrة منشrطة بمعrدل  وإن إضافة)  ١٩٩٢، وآخرون  Singh( العوامل البیئیة 
،  ٢٠٠٠، وآخrrرون  Shah( الrrى زیrrادة معنویrrة فrrي عrrدد العقrrد ووزنھrrا لمحاصrrیل عrrدة منھrrا العrrدس 

Sprent  وMinchin ،و  ١٩٨٣Cruz رونrrین  ) ١٩٩٧ ، وآخrrي حrrدفrrرون وجrrإن آخrrددض اخفrrالع        
 )Islam  وAfandi  ،و  ١٩٨٠Podder رونrrrrأثیر . ) ١٩٨٩ ، وآخrrrrة تrrrrى معرفrrrrث الrrrrدف البحrrrrیھ

نشrاط العقrد  فrيوثrالث مسrتویات مrن التسrمید النتروجینrي  أللتrراتركیزین مrن مبیrد التrرفالن والفrوكس 
جودة على جذور نبات العدس في تجربة السنادین لصrعوبة الحصrول علrى نتrائج دقیقrة مrن الموالجذریة 

دراستنا في الحقrل بسrبب تrداخل عوامrل بیئیrة مختلفrة علrى عوامrل الدراسrة مrع عrدم القrدرة علrى جمrع 
  . المتواجدة في الحقل الجذریةتفرعات الجذور والعقد 

  
  وطرائقھ مواد البحث

السrماد وثrالث مسrتویات مrن  أللتrراأثیر تركیزین من مبیدي الترفالن والفrوكس لمعرفة تنفذ ھذا البحث 
سrم مملrؤة  ٤٠سrم وعمقھrا  ٣٠النتروجیني على نشاط العقد الجذریة نفrذت التجربrة فrي سrنادین قطرھrا 

  أسrrrتخدم التصrrrrمیم العشrrrrوائي الكامrrrrل) . ١(جrrrrدول البتربrrrة الحقrrrrل ذات المواصrrrrفات الموجrrrودة فrrrrي 
  

  .طروحة دكتوره الباحث الثاني البحث مستل من أ
  .١٤/١٢/٢٠٠٨وقبولھ   ٢٧/١١/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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CRD  م  ٨٠و ٤٠وصفر  ٠شملت على عاملي التسمید  إذبثالث مكررات وبنظام التجارب العاملیةrكغ
المضrrاف عنrrد الزراعrrة بعrrد حسrrاب الكمیrrة المخصصrrة لكrrل سrrندانة مسrrتخدما سrrماد الیوریrrا ) ھكتrrار/ 

rدر لعنصrد كمصrیط العقrrة لتنشrروجین كجرعrrةر النتrرفالن ، الجذریrدات تrrز %  ٤٨والمبیrrو ٢.٤بتركی 
خفیفrrة مباشrrرة لتثبیrrت مبیrrد التrrرفالن  مrrع ریrrة سrrم ٥خلrrط بالتربrrة بعمrrق ھكتrrار مrrادة تجاربrrة /لتrrر  ٣.٢

لتrر  ٢ و ١وبتركیز % ١٠ أللتراومبید فوكس  ١٠/١٢/٢٠٠٥بالتربة قبل الزراعة بعشرة أیام وبتاریخ 
بمرشrة یدویrة صrغیرة  ٣/٣/٢٠٠٦ریخ یومrا مrن الزراعrة وبتrا ٧٢ھكتار بعد االنبات بـ / ریة اادة تجم

 بالمزرعrrة البكتیریrrة ٩٨عوملrrت بrrذور العrrدس صrrنف إبrrاء .یrrة قعاملrrة توافم ١٥أحتrrوت التجربrrة علrrى 
والتrrي تrrم الحصrrول علیھrrا مrrن مختبrrر )  Rizobium leguminosarum( السrrائلة والحدیثrrة العمrrر 

سrم مrن  ٧جامعrة الموصrل وزرعrت بعمrق / كلیة الزراعة والغابات / حیاء المجھریة في قسم التربة اال
تrrم سrrقي السrrنادین مباشrrرة وكrrذلك .  ٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٠سrrندانة بتrrاریخ / بrrذور  ١٠سrrطح التربrrة بمعrrدل 

خففrت .  وفي حدود السrعة الحقلیrة ت حسب حاجة النباتات وبكمیات متساویة لجمیع السنادینریاتوالت ال
تمrت دراسrة صrفات النمrو والمجمrوع الجrذري . سندانة / نباتات  ٥النباتات بعد مرحلة البادرة مع ترك 

 إذ ٤/٢٠٠٦/ ٦و  ٥یوم من الزراعة وبتاریخ  ١٠٥من مرحلة االزھار بعد %  ٥٠عند الجذریةوالعقد 
لجrrاف للمجمrrوع الrrوزن ا قیrrاستrrم غسrrل الجrrذور بالمrrاء بعrrد وضrrعھا فrrي منخrrل الجrrل التنظیrrف وتمrrت 

نبrات /  النشrطة الجذریةنبrات وعrدد ووزن العقrد / نبات والوزن الجrاف للمجمrوع الجrذري / الخضري 
وتrم تحلیrrل البیانrrات  بالوقrت نفسrrھتrrم تكrrرار التجربrة مrrرتین . ونسrبة البrrروتین فrي المجمrrوع الخضrري 

اسrطة الحاسrوب مسrتخدما المتحصل علیھا وفق نظام التجارب العاملیrة فrي تصrمیم العشrوائي الكامrل بو
  %٥نrrrة بrrrین المتوسrrrطات عنrrrد إحتمrrrال وإسrrrتخدام إختبrrrار دنكrrrن المتعrrrدد المrrrدى للمقار SASبرنrrrامج 

 )Duncan  ،١٩٥٥ . (  
  

  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة السنادین للموسم ) : ١(الجدول 
الرمrrrrrrrل   قوام التربة 

  كغم/ غم
الغrrrrrرین 

/ غrrrrrrrrrrم 
  كغم

الطrrrین 
غrrrrrrrrrrم 

  غمك/

NO3 
١-كغم.ملغم  

الفسفور 
 الجاھز 

.ملغم  
١- كغم  

الكالسrrیوم 
ذائrrrrrrrrrrrrب 
ملغrrrrrrrrrrrrrم 

  ١-لتر/

مrrrrrrrrrrrrادة 
عضrrrویة 

/ غrrrrrrrrrrrم 
  كغم 

pH 

التوصrrrrrrrrیل 
الكھربrrrrrائي   

-م/دیسیمینز
١  

  ٠.٤٩٥  ٦.٨٥  ٦.٢   ٥.٨  ١.٨  ٠.٠٣٧٨  ٥٥٦  ٢٥٠  ١٩٤  طینیةغرینیة 
   

  .خدمة في التجربةمستالفعالة ال ي للمبیدین ونسبة المدةئاالسم الشائع والتجاري والكیمیا) : ٢(الجدول 
نسبة المادة الفعالة   االسم التجاري  االسم الشائع

%  
  االسم الكیمیاوي 

Trifluralin Treflan  ٤٨ %  a-a-a trifluro-2,6-dinitro-N,N-
diproyl-p toludin 

Cycloxidim Focus ultra ١٠%  (R2)-2-{1-(ethoyimno)butyl} -3-
hydroxy-5-C3-thiannyl)-2-

cyclohexene-1-one 
  

  النتائج والمناقشة
أشارت النتائج الrى وجrود إخrتالف معنrوي : تأثیر السماد النتروجیني في صفات النمو لنبات العدس  -أ

وقrrد أدت الrrى زیrrادة الrrوزن ) ٣جrrدول ال( والمعrrامالت السrrمادیة ) بrrدون سrrماد ( بrrین معاملrrة المقارنrrة 
یرجrع السrبب إمrا الrى زیrادة فrي طrول النبrات أو تفرعاتrھ وقrد %  ٤٥.١الجاف للنمو الخضري بمعدل 

وبالتrالي تrrؤدي الrى زیrrادة تrراكم المrrادة الجافrة بالنبrrات بشrكل مباشrrر أو غیrر مباشrrر بسrبب زیrrادة العقrrد 
إزداد الrوزن .  )١٩٩٥(وآخrرون  Gwalو  )١٩٩٢(خrرون آو Singhوھذه النتrائج تتفrق مrع  الجذریة

ان االخrتالف فrي وزن الجrذور ھrrو  إذام معrدالت عالیrة مrن التسrrمید الجrاف للجrذور معنویrا عنrد إسrrتخد
اكبر من معدالت االخrتالف للمجمrوع الخضrري ممrا یrدل علrى ان التسrمید لrھ دور فعrال فrي زیrاد نمrو 

بصrrورة عامrrة فrrأن معrrدل الفrrرق بrrین أفضrrل وأدنrrى وزن . الجrrذور بتناسrrب طrrردي مrrع زیrrادة التسrrمید 
لrة اذلك بان الجذور اكثر إستجابة للسماد من النمو الخضري وھrذه الحنستنتج من  % ٦٤.١للجذور بلغ 

حrظ بrطء فrي نمrو الجrزء الخضrري یال إذشائعة في المحاصیل الدیمیة المتوسrطة أو المحrدودة االمطrار 
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تسrrتمر الجrrذور بrrالنمو العمrrودي واالفقrrي لكrrي تسrrتغل الرطوبrrة بrrاكبر قrrدر كrrاف  فrrي حrrینوتفرعاتrrھ 
ھكتrار كانrت جرعrة منشrطة / كغrم  ٤٠ظ من الجدول نفسھ بأن معدل التسمید یالح) . ١٩٨١ ،الفخري(

 الجذریrةادت زیادة كمیة السماد الrى نقrص فrي عrدد العقrد  في حین الجذریةلتكوین أفضل عدد من العقد 
 )٢٠٠٤(ویrونس وقاسrم  )٢٠٠٠(وآخrرون  Shahو  )١٩٩٥(وآخrرون  Gwalوھذه النتائج متفقة مع 

تسrتجیب لكمیrات قلیلrة مrن السrماد فrي بدایrة  الجذریrةوتكrوین العقrد لعrدس والبیقیrا ان نبrات ا االحظو إذ
الخاصrة بالعrrدس بالتكrاثر وتثبیrت النتrروجین الجrوي فrي حrین ان زیrrادة  الجذریrةالنمrو لحrین بrدء العقrد 

ھrذا مrن جھrة ومrن جھrة أخrرى لrوحظ زیrادة السrماد . الجذریrةالسماد یؤدي عمال تثبیطیrا لتكrوین العقrد 
للنبات معنویrا ممrا یؤكrد بrأن  الجذریةادت الى زیادة الوزن الجاف للعقد  )ھكتار/ كغم  ٨٠( نتروجینيال

مما یدل ان زیادة العقد فrي بعrض الحrاالت قrد یrؤثر  الجذریةالتسمید العالي یزید من الوزن الجاف للعقد 
ھمrrا مrrن الصrrفات وزن العقrrد فالنبrrات ممكrrن ان ینrrتج عقrrد كثیrrرة ولكrrن علrrى حسrrاب الrrوزن وكال فrrي

الن وجrود أكبrر عrدد مrن العقrد وزیrادة وزنھrا یrؤدي الrى نمrو النبrات بشrكل الجذریةالمرغوبة في العقد 
إن . فrي باكسrتان ) ٢٠٠٠(وآخrرون  Shahأفضل ویزید من حاصrل البrذور او القrش وھrذا مrا الحظrھ 

د یرجrع السrبب الrى قلrة نسrبة ھذه الزیادة في التسمید أظھرت زیادة معنویة في نسبة البروتین بالنبات وق
االلیrrاف وزیrrادة نسrrبة االوراق التrrي تحتrrوي علrrى نسrrبة أعلrrى نسrrبیا مrrن البrrروتین وھrrذا مrrا أشrrار الیrrھ 

Stoddard  رونrrن  )١٩٩٣(وآخrrا مrrبیا لمحتواھrrا نسrrا ثباتrrوي یعطیھrrروجین الجrrت النتrrفة تثبیrrأن ص
  .البروتین 

الrrى ) ٣(أشrrارت نتrrائج الجrrدول  :نب炳炳ات الع炳炳دس ت炳أثیر إس炳炳تخدام مبی炳炳دات االدغ炳炳ال ف炳炳ي ص炳炳فات النم炳و ل -ب
إنخفاض الوزن الجاف للنمو الخضري معنویا عنrد إسrتخدام مبیrد التrرفالن خلrط بالتربrة وقrد ادى زیrادة 

 و ٢٠٠٤(وآخrرون  Erdal Elkocaالتركیrز الrى تrأثیر كبیrر فrي الrوزن الجrاف للنبrات وھrذا مrا اكrده 
  وآخrrرون Tepeالسrrمي لrrبعض المبیrrدات وھrrذا مrrا اكrrده  بrrأن نباتrrات العrrدس تعrrاني مrrن التrrأثیر) ٢٠٠٥

الrrى ان اسrrتخدام مبیrrد التrrرفالن فrrي حقrrول العrrدس ادى الrrى  )٢٠٠٤( وآخrrرون Ermanو  )٢٠٠٤(
 أللتrراعrدم تrأثر محصrول العrدس عنrد إسrتخدام مبیrد الفrوكس  لrوحظ فrي حrین. ظاھرة التسمم الضوئي 

ھrذه . راق وذات إختیاریrة عالیrة فrي حقrول العrدس بسبب تخصص المبید في قتrل االدغrال الرفیعrة االو
 فrي حrین أللتrرالوحظ تأثیرات إیجابیة لمبید الفوكس  إذالنتائج إنعكست أیضا على الوزن الجاف للجذور 

التأثیرات السrلبیة لوحظrت فrي مبیrد التrرفالن ممrا یrدل أن التrرفالن ممكrن ان ینتقrل داخrل االنسrجة الrى 
وبصورة عامة إنخفاض الوزن الجاف للجrذور ھrو نrاتج مrن ضrعف النبrات . مناطق النمو للتأثیر علیھا 

في تراكم المادة الجافة وضعف في النمو الخضrري وھrذا إنعكrس فrي ضrعف النمrو الجrذري للنبrات مrن 
وقrد الجذریةلھ تأثیرات إیجابیة ومعنویrة فrي زیrادة عrدد العقrد  أللتراخالل الجدول إتضح ان مبید فوكس 

أن المبید قد دخل الى داخل النبات وتحول الى نشاط ھرموني مشجع لتكوین العقد علrى نستنتج من ذلك ب
ن فقrrد أظھrrرت إنخفاضrrا فrrي ھrrذه الصrrفة ولكrrن الغریrrب فrrي نتrrائج الامrrا فعالیrrة مبیrrد التrrرفجrذور النبrrات 

مقارنrة بrالتركیز الrواطيء لrھ وقrد ال یوجrد الجذریةالعقrد  أعrداد الترفالن ھو عند زیrادة التركیrز تتحسrن
إن معدل الفرق بین معاملة المقارنة ومبید الترفالن في التركیز االول وصrل . حالیا تفسیر لھذه الظاھرة 

 الجذریrةة على تكrوین العقrد الى وجود تأثیرات سلبی) ١٩٩٢(وآخرون Sporout وھذا ما أكده %  ٨٠
ھrrذه النتrrائج إنعكسrrت علrrى الrrوزن الجrrاف للعقrrد . االدغrrال  ور العrrدس نتیجrrة رشrrھ بrrبعض مبیrrداتلجrrذ

الrوزن الجrاف  فrي أللتrرالوحظ عدم وجود أي تأثیر سrلبي لمبیrد فrوكس  إذوأخذت المسار نفسھ  الجذریة
 خفاض في ھذه الصفة عند إستعمال مبید التrرفالنحظ وجود تأثیرات معنویة وسلبیة وإنلو في حینللعقد 

أثrر علrى الrوزن  إذن الجاف للعقrد قrد یكrون سrببھ عrدم نمrو النبrات بشrكل جیrد ان ھذا النقص في الوز .
أمrا نسrبة البrروتین فrي .  أللتrراالجاف للنمو الخضري والجrذري والعكrس صrحیح بالنسrبة لمبیrد فrوكس 

النبrrات فقrrد أشrrارت النتrrائج بصrrورة عامrrة الrrى زیrrادة بزیrrادة تركیrrز كrrال المبیrrدین وأن معrrدل الفrrرق بrrین 
 ١٣.٨وأدنrى نسrبة بrروتین فrي معاملrة المقارنrة وصrلت ) التركیrز الثrاني  أللترافوكس ( لة أفضل معام

ثیrrة تابعrrة للصrrنف أكثrrر مrrن ھنrrا تجrrدر االشrrارة ان نسrrبة البrrروتین فrrي النبrrات تربطھrrا عوامrrل ورا% . 
  .بالعوامل البیئیة المحیطة بنمو النبات  إرتباطھا

لوحظ وجrود تبrاین :  نمو نبات العدسالنتروجیني في صفات  تأثیر التداخل بین المبیدات والسماد -جـ 
في الrوزن الجrاف للمجمrوع الخضrري وإن معاملrة المقارنrة متباینrة  )٤الجدول (معنوي بین المعامالت 

أظھر مبید التrرفالن تrأثیرات ضrارة علrى نبrات العrدس . إختالف المعدل السمادي المضاف  معنویا عند
rrد كrrاف عنrrوزن الجrrاض الrrي وإنخفrrماد النتروجینrrتویات السrrد  إذل مسrrن المبیrrاني مrrز الثrrوحظ التركیrrل
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عنrد  أللتrراأظھrر مبیrد فrوكس  فrي حrینغrم  ٠.٠٩ھكتار أقل وزن جاف بلrغ / كغم  ٨٠والمسمد بمعدل 
ھكتار زیادة في الوزن / كغم  ٨٠ھكتار والتركیز االول المسمد / كغم  ٤٠التركیز الثاني المسمد بمعدل 

أمrا عنrد عrدم التسrمید فقrد إنخفrض الrوزن الrى مrا . ارنة أو عن المعاملة بمبیrد التrرفالن عن معاملة المق
أدت زیادة التسمید الrى زیrادة معنویrة فrي وزن الجrذور لمعاملrة المقارنrة مقارنrة . دون معاملة المقارنة 

مقارنrة عنrد إنخفاضا فrي الrوزن الجrاف عrن معاملrة ال أللتراأظھر مبید فوكس . بباقي معامالت التسمید 
یعد مبیrد التrرفالن عنrد وجrوده فrي بیئrة محصrورة بالسrنادین غیrر . ھكتار / كغم  ٨٠زیادة التسمید الى 

 فrي حrینمناسب لمحصول العدس بسبب التالمس المباشر بین جذور المحصول مrع المبیrد لفتrرة طویلrة 
ناطق ویقل تrأثیره علrى النبrات ل المبید لمخارج منطقة وجود المبید أو قد یغس في الحقل قد یتعمق الجذر

 أللتrرالذا إنخفض الوزن الجاف للنبات لكافة مستویات التسمید مقارنة بمعاملة المقارنة أو بمبید فوكس ، 
. وھrذا الفrرق نrاتج مrن إخrتالف إسrتخدام المبیrد %  ٩٥.٣وإن معدل الفرق بین أفضل وأدنى وزن بلrغ 
تفوقا معنویا عن باقي معامالت المقارنrة ) ھكتار/ كغم  ٨٠(أظھرت معاملة المقارنة عند التسمید العالي 

على النبات مما یدل على إن التسمید لھ أثر في زیادة عدد العقrد وخاصrة فrي الجذریةفي صفة عدد العقد 
معنویا عند كافة مسrتویات  ضااظھر مبید الترفالن إنخفا في حین، المعامالت غیر المستخدمة بھا المبید 

مrن خrالل . التسrمید النتروجینrي الذي اعطى زیrادة فrي عrدد العقrد عنrد  أللتراید فوكس التسمید عكس مب
قrد یكrون منشrطا  أللتrراتلك النتائج نستنتج بأن التسمید لھ دور مھم في زیادة عدد العقrد وإن مبیrد فrوكس 

ى أو عكrس دور التrرفالن الrذي قضrل الزیrادة الحاصrلة فrي ھrذه الصrفة بومساعدا لدور التسمید في معrد
أمrrrا وزن العقrrrد  .المسrrrمدة منrrrع أو ثrrrبط مrrrن تلrrrك الزیrrrادة سrrrواءا فrrrي المعrrrامالت المسrrrمدة او غیrrrر 

إذ زیrادة التسrمید ادت الrى زیrادة الrوزن كمrا الجذریrةللنبات فقد سrلكت السrلوك نفسrھ لعrدد العقrد الجذریة
تrرفالن علrى التrوالي وال أللتrراواضrح بrین التrأثیرات االیجابیrة والسrلبیة لمبیrد فrوكس  لوحظ وجود فرق

المسrمدة بتسrمید واطrئ والتركیrز  أللتrراالتركیز الثاني لمبیrد فrوكس  دوإن أفضل المعامالت لوحظت عن
نسبة البروتین في النبات أیضا إختلفrت معنویrا ففrي معاملrة المقارنrة . االول منھ عند التسمید العالي منھ 

عنrد عrدم  أللتrراالترفالن فقد تفوق على مبیrد فrوكس وجدت زیادة طفیفة بزیادة معدالت التسمید اما مبید 
التسrrمید بسrrبب أن مبیrrد التrrرفالن ادى الrrى تقrrزم النبrrات وزیrrادة نسrrبة االوراق التrrي رفعrrت مrrن نسrrبة 

مrن  . زیrادة فrي ھrذه الصrفة عنrد المعrامالت المسrمدة بمعrدل عrالي أللتrراأظھر مبیrد فrوكس . البروتین 
وجود إسrتجابة للتسrمید العrالي عنrد إسrتخدام التركیrز الثrاني مrن مبیrد  خالل تلك النتائج ممكن ان نستنتج

وإسrrتجابة أقrل عنrrد التركیrز االول منrrھ وبصrورة عامrrة فrأن معrrدالت التسrمید قrrد تقلrل مrrن  أللتrرافrوكس 
  . التأثیر السلبي لمبید الترفالن 

 
FFECT OF SOME HERBICIDES AND NITROGEN FERTILIZATION 

ON NODULATION GROWTH IN LENTIL CROP (Lens culinaris 
MEDIC) 

 A.M. Sultan                                                                        A.A. Khudir  
College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

The factorial pots experiment was conducted in order to investigate the 
effect of some herbicides ( Trifluralin 2.4 , 3.2 , Focus ultra 1,2 L/ ha) with 
check treatment and nitrogen fertilizer ( 0.0 , 40 , 80 kg N / ha) on growth of 
nodulation in 2005-2006 season at Agric and Forestry college , Mosul Univ . 
The results indicate that treflan had effect negtively on number and weight of 
nodulation but focus ultra had positive result on it . Weight of nodulation had 
increased at 80 kg N / ha but numbers was reduced . The best results obtained 
with interaction between focus ultra 2 L / ha and 40 kg N / ha fertilization or 1 
L/ ha of the same herbicide with 80 kg N / ha which gave good growth of 
nodulation on root lentil crop .  
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