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 استجابة محصول العدس لإلدارة المتكاملة لمكافحة األدغال في شمال العراق
  عباس علو خضر        أحمد محمد سلطان                          

  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة
دھوك في موقعي المزروع محصول العدس النامیة مع  الدراسة لمكافحة األدغال أجریت

 لإلدارةألدغال كأسلوب لتقییم طرائق مختلفة في مكافحة ا ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤للموسم الشتوي  وسنجار 
،   ٠.١٠٠ ، فوكس اللترا١.٤٤،  ١.٠٨ مبید الترفالن(تضمنت التجربة ثالث عوامل . المتكاملة
ث كمیات من استخدام ثال والعامل الثاني) معاملة المقارنة إلى إضافةھكتار /لتر مادة فعالة ٠.٢٠٠
أما العامل الثالث تضمن ثالث مستویات من التسمید ) ھكتار/كغم ١٤٠،  ١٠٠،  ٦٠(البذار 

أظھرت النتائج بان األدغال تنافس نباتات المحصول ) . ھكتار/N كغم ٨٠،  ٤٠صفر ، (النتروجیني 
زیادة  أدت .انخفاض الحاصل وان كثافة األدغال في دھوك أكثر من موقع سنجار  إلىبقوة وتؤدي 

وراق في دھوك وتفوقت معاملة البذار خفض الوزن الجاف لألدغال العریضة األ إلىكمیة التقاوي 
لم تظھر اختالفات . ھكتار في سنجار في زیادة حاصل البذور /كغم ١٤٠ھكتار في دھوك و /كغم ١٠٠

لھا دور أكثر أھمیة في زیادة الحاصل عند استعمال مستویات مختلفة من التسمید وان معدالت البذار 
أظھر فوكس اللترا انخفاض في الوزن الجاف لألدغال الرفیعة األوراق . من التسمید في زیادة الحاصل 

فیما كان على التوالي ٪ للتركیزین ١٠.٨و  ١٣.٣٪ للتركیزین ولمبید الترفالن ٨٠،  ٧٧بنسبة 
د فوكس اللترا تركیزین لمبیلل % ٢٨و  ٣٠في الوزن الجاف لألدغال العریضة األوراق  االنخفاض

الترفالن وان زیادة تركیز كال المبیدین لیس لھا أھمیة في لمبید  على التوالي ٪ للتركیزین ٧٧و٧٤و
ھكتار /كغم ١٤٠وان أفضل معاملة في زیادة الحاصل البذور كانت عند معدل بذار . زیادة الحاصل 

ھكتار لموقع دھوك ونفس المعامالت /لتر ١.٤٤ وتحت التسمید العالي والمعاملة بمبید الترفالن بتركیز
  ) .ھكتار/كغم ٤٠(أظھرت زیادة في الحاصل لموقع سنجار ولكن عند التسمید المنخفض 

    
  المقدمة

یعاني محصول العدس من مش"اكل عدی"دة خاص"ة تح"ت الظ"روف الدیمی"ة إذ تلع"ب األدغ"ال دوراً 
علم"اً ب"ان نبات"ات الع"دس ذات ) ١٩٨٦ ، دح"دا(٪ ١٠٠-٥٠ھاماً ف"ي خف"ض اإلنتاجی"ة بنس"بة تص"ل إل"ى 

لذا فان زیادة الكثافة النباتیة بزیادة معدالت الب"ذار ربم"ا  .قدرة تنافسیة ضعیفة تجاه األدغال المرافقة لھا 
 Kirklandو  ١٩٩٥، Young و  Boerboom(یؤدي إلى رف"ع الكف"اءة التنافس"یة بزی"ادة ع"دد نباتات"ھ 

ف"ي  )١٩٨٩، عب"د هللا (قرنات قد تأتي من زیادة ع"دد نباتات"ھ بالحق"ل وان زیادة عدد ال) ٢٠٠٠وآخرون 
على زیادة في عدد القرنات وان المحصلة النھائی"ة ھ"ي كمی"ة الحاص"ل  )١٩٨٨(لم یحصل النعیمي  حین

و  ١٩٩٧وآخ""رون  Ball(لوح""دة المس""احة إذ ت""ؤدي زی""ادة كمی""ة الب""ذار إل""ى ح""د م""ا زی""ادة ف""ي الحاص""ل 
Paolini قت"ل  ذلك ب"ان اس"تخدام المبی"دات ق"د یك"ون ع"امالً مس"اعداً ف"ي فضال عن) . ٢٠٠٣ ، وآخرون
المس""تخدمة ف""ي ھ""ذا ع""د مبی""د الت""رفالن م""ن أفض""ل المبی""دات زی""ادة ف""ي الحاص""ل ویوبالت""الي األدغ""ال 

ي على معظ"م األدغ"ال الرفیع"ة والعریض"ة األوراق م"ع تحقی"ق زی"ادة ف"ي الحاص"ل م"ن یقض المحصول 
) ٢٠٠١، Sardanaو  Singhو  ١٩٩٢ ، وآخ"رون Singh(و نبات"ات المحص"ول نم" ؤثر فيدون أن ی

كذلك لوحظ بان مبید فوكس اللترا متخصص لمكافحة األدغال الرفیعة في حق"ول عریض"ة األوراق مث"ل 
النت"""روجین عنص"""راً مش"""جعاً لتك"""وین العق"""د یع"""د ) ٢٠٠٤، ك"""اظم وش"""اطي (القط"""ن والس"""لجم والب"""اقالء 

ھكتار إلى محصول العدس س"ببا زی"ادة ف"ي ع"دد القرن"ات وحاص"ل /كغم نتروجین ٤٠البكتیریة ؛ إضافة 
یھ""دف البح""ث لتحدی""د كمی""ة الب""ذار ) . ٢٠٠٠ ، وآخ""رون Shahو  ١٩٩٥ ، وآخ""رون Gwal(الب""ذور 

المناسبة لمناطق مختلفة من حیث كمیات األمطار مع إضافة عامل المبی"دات لتق"دیر كف"اءة تج"اه األدغ"ال 
لزی"ادة كف"اءة  أما عامل التسمید النتروجیني فكان الغرض من تحدید الكمی"ة المنش"طة . في بیئات مختلفة 

إذ ت"م اختی"ار تل"ك العوام"ل كأس"لوب م"ن أس"الیب المكافح"ة المتكامل"ة العقد الجذریة في تثبی"ت النت"روجین 
  ـــــــــــــــــــــــــ .لألدغال في مناطق بیئیة مختلفة 

   لثانيلباحث لستل من اطروحة دكتوراه لم
   ٢٠٠٨/ ٣/  ٦وقبولھ  ٢٣/١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

  ھ قائوطرالبحث مواد 
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المضمونة األمطار وفي منطقة ) سمیل(جامعة دھوك / نفذت التجربة في موقع كلیة الزراعة 
وذات المواصفات الكیمیائیة  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤سنجار غیر مضمونة األمطار خالل الموسم الزراعي 

 .ملم على التوالي  ٢٠٦و  ٣٤٠حیث كانت كمیة االمطار الساقطة ) ١جدول ال( لموقعین والفیزیائیة ل
لتر مادة  ١.٤٤،  ١.٠٨ . الترفالن) بدون مبید(یة تقییم نوعین من المبیدات الكیمیائتضمنت الدراسة 

الن خلط والتي تم رشھا حیث الترف) ھكتار/مادة فعالة  لتر ٠.٢٠٠،  ٠.١٠٠ھكتار وفوكس اللترا /فعالة
لموقعي دھوك وسنجار على  ٦/١٢/٢٠٠٤و  ٣/١٢سم قبل الزراعة بتاریخ ٧بالتربة على عمق 

للمنطقتین على التوالي كما تضمنت تأثیر  ةیوم من الزراع ٨٤، ٨٧التوالي بینما رش المبید الثاني بعد 
عنصر  ھكتار في حین یضم العامل الثالث تأثیر/كغم ١٠٠،١٤٠، ٦٠اختالف معدالت التقاوي 
٪ كمصدر ٤٦ھكتار یشكل سماد یوریا /نتروجین/كغم ٨٠،  ٤٠صفر ، (النتروجین بثالث مستویات 

صممت التجربة بنظام التجارب  . على صفات األدغال والمحصولوالمضاف عند الزراعة للنتروجین 
 ١٥من العاملیة داخل األلواح المنشقة حیث تضمن السماد النتروجیني األلواح الرئیسیة والذي یض

معاملة ناتجة من استخدام المبیدات ومعدالت البذار لثالث مكررات اختیرت تلك العوامل كوسیلة من 
 ٩٨بذور العدس صنف إباء  تالوسائل المكافحة المتكاملة لألدغال في محصول العدس ، استخدم

 بالرایزوبیاللموقعین على التوالي بعد تلقیح البذور  ١٥/١٢/٢٠٠٤و  ١٣/١٢وتمت الزراعة بتاریخ 
)Rizobium- leguminosarum(  . م وبمسافة ٤خطوط بطول  ٦كل وحدة تجریبیة مكونة من

خامس ) ٪٤٥(وأضیف السماد السوبر فوسفات الثالثي  ٢م٦.٢سم بین الخطوط وبلغت مساحتھا  ٢٥
امل ثم إجراء مسح ش. ھكتار/كغم ٨٠أوكسید الفسفور لجمیع المعامالت عند إعداد األرض بما یعادل 

یوم من الزراعة للموقعین على  ١٠٧ و ١١٥لألدغال وأخذت نماذج من الوحدات التجریبیة بعد 
عدد نباتات المحصول لوحدة المساحة وعدد   تم حساب ºم٧٠التوالي وجففت على درجة حرارة 

ملیة تم تحلیل النتائج بالحاسوب وفق أسلوب التجارب العا. ) ھكتار/كغم(نبات وحاصل البذور /القرنات
في القطع المنشقة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة واستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى عند احتمال 

   .٪ للتمییز بین المتوسطات ٥
  

  ) .ملم ( الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الحقل مع معدل كمیات االمطار ) : ١(جدول ال

  الصفات
  المواقع

  سنجار  دھوك
  مزیجیة غرینیة  طبینیة غرینیة  بة قوام التر

  ٢٦٤  ٥٢  ) ١-كغم/ غم ( الرمل 
  ٦٧٤  ٤٢٥  ) ١-كغم/ غم ( الغرین 
  ٦٢  ٥٢٣  ) ١-كغم/ غم ( الطین 
NO3    ) ١٥  ٢٧  )جزء بالملیون  

  ٢٢.٨٥  ٨.٩٥  )جزء بالملیون ( الفسفور الجاھز 
  ٧.٧  ٧.٥  )لتر / ملغم ( كالسیوم ذائب 
  ٢.٠٦  ١.٤٣  )١- كغم / غم ( مادة عضویة 
  ٧.٥٢  ٧.٣٦   pHتفاعل التربة 

  ١.٣٣  ١.١٤  )م /دیسیسمنز( التوصیل الكھربائي
  ٢٠٦  ٣٤٠  ) ملم ( كمیات االمطار 

  
  النتائج والمناقشة

أشارت النتائج في :تأثیر كمیات البذار في نمو األدغال والحاصل ومكوناتھ لمحصول العدس  -١
نباتیة لمحصول العدس بزیادة كمیات البذار في دھوك زاد الوزن انھ كلما زادت الكثافة ال) ٢(الجدول 

وھذه حقیقة ثابتة بین نباتین مختلفین إحداھما بقولي واألخر نجیلي . الجاف لألدغال الرفیعة األوراق 
حیث النبات النجیلي یستفاد من محصول العدس في تخصیب التربة باألسمدة النتروجینیة والتي بدوره 

بینما في ) ١٩٨١( الفخرية األوراق وھذه النتائج تتفق مع الوزن الجاف لألدغال الرفیع أدى إلى زیادة
موقع سنجار انخفض الوزن الجاف لألدغال الرفیعة األوراق عند المعدل العالي لتقاوي العدس وان 

ما التأثیر غیر واضح بسبب احتمال قلة الرطوبة في موقع سنجار ال یشجع النمو الخضري لألدغال وإن
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أن التباین البیئي بین الموقعین حساب النمو الخضري وبصورة عامة ف كثافة الجذور على أدى الى زیادة
أما بالنسبة للوزن الجاف . لھ أثره في اختالف نوع األدغال النامیة وسرعة نموھا وتراكم المادة الجافة 

ذار في موقع دھوك وبشكل معنوي لألدغال العریضة األوراق فأنھا تتناسب تناسباً عكسیاً مع كمیة الب
وقد تعتبر زیادة التقاوي عامالً مھماً في خفض وزن األدغال العریضة األوراق أما في موقع سنجار 
بالرغم من وجود تناقص في الوزن الجاف عند زیادة كمیات التقاوي إال أنھ الیوجد فروق معنویة بینھم 

قل مما ھو علیھ في موقع دھوك وقد یرجع السبب وبصورة عامة بأن األوزان الجافة في سنجار ھي أ
إلى محدودیة األمطار الساقطة حیث أن الرطوبة لھ أثر كبیر في نمو األدغال وھذا قد یسبب اختفاء 
تأثیر اختالف معدل التقاوي في خفض وزن األدغال المرافقة للمحصول وھذه النتیجة تتفق مع كل من 

Daniel ١٩٩٧(وآخرون(  وBoerboom  وYoung ) نستنتج من ذلك اختالف المواقع  . ) ١٩٩٥
البیئیة قد تشجع نمو األدغال وفي مواقع أخرى لیس لھا تأثیر اعتماداً على الرطوبة خاصة في الزراعة 

لكال  ٢م/ل إلى وجود فروق معنویة في عدد نباتات المحصو) ٢(أشارت النتائج في الجدول  .الدیمیة 
زیادة كمیة التقاوي  زادت معدالت التقاوي ویعتبر كلمااتات المحصول الموقعین ویتضح زیادة عدد نب

أسلوباً من أسالیب المكافحة المتكاملة لألدغال ألجل إعطاء كثافة عالیة لمنافسة المحصول خاصة عند 
 وآخرون Malikما تكون الرطوبة مالئمة للنمو وإال سوف تنعكس على اإلنتاجیة وھذا ما أكده كل من 

في زیادة التنافس والتقلیل من التأثیر الضار )  ١٩٩٥(  Youngو  Boerboomو  ) ١٩٨٩ (
لألدغال أما النتائج المتحصل علیھا في الموقع سنجار فقد أشارت إلى انخفاض أعداد نباتات المحصول 
مقارنة بموقع دھوك بسبب احتمال قلة األمطار أو بسبب عدم مقاومة الصنف لظروف الجفاف ومع 

لتناسب الطردي بین زیادة كمیة التقاوي وزیادة أعداد نباتات المحصول كان واضحاً وھذا ما ذلك فان ا
أن ھذه األعداد من نباتات المحصول قد انعكست معنویاً على عدد . ) ٢٠٠٣ (  وآخرون Turkأكده 

ع دھوك نبات في كال الموقعین إذ لوحظ زیادة عدد القرنات عند انخفاض كمیات البذار في موق/القرنات
ري وھذا مما یشجع النمو الثمري على حساب النمو الخض ٢م/وقد یرجع السبب إلى قلة أعداد النباتات

 ١٤٠أكدتھ نتائج موقع سنجار حیث أن األعداد القلیلة من النباتات عند زیادة كمیة التقاوي إلى ما 
اتات في دھوك عند معدل ھكتار أعطى أفضل عدد من القرنات ألن أعدادھا ھو أقل من أعداد النب/كغم
عدد   وبصورة عامة ) ٢٠٠٣(وآخرون  Singhذلك من قبل  ھكتار وھذا ما تم مالحظتھ/كغم ٦٠ر بذا

عند معدالت بذار عالیة ھي نصف عدد القرنات المنتجة في موقع  سنجارالقرنات المنتجة في موقع 
د القرنات في موقع دھوك إال أن بالرغم من االختالفات المعنویة في عد. دھوك عند معدل بذار واطئ 

حاصل البذور لم یختلف معنویاً عند اختالف معدالت التقاوي وقد یرجع السبب إلى اختالف في أعداد 
مع ذلك نالحظ بأن ونباتات المحصول وعدد القرنات التي أدت إلى عدم وجود تلك الفروق المعنویة 

أما في موقع  ) ١٩٧٠( Sharmaا أكده مھكتار وھذا /كغم ١٠٠أفضل حاصل كان من معدل تقاوي 
أن االستجابة لمعدالت بذار عالیة كانت معنویة  سنجار فبالرغم من قلة الحاصل في ذلك الموقع إال

ومرغوبة وھذا یعني بان عدد النباتات في معدالت البذار العالیة كانت مناسبة لكمیات الرطوبة 
إن معدل الفرق في . نبات /افة إلى زیادة عدد القرناتالمحدودة مقارنة بباقي معدالت البذار األخرى إض

٪ لمعدالت البذار الثالثة على ٥٨.٢ و ٦٦.٩ و ٦٧.١اإلنتاجیة بین موقع دھوك وسنجار وصل إلى 
التوالي وھي نسبة كبیرة في المعیار اإلنتاجي للصنف الواحد وان ھذه النسبة تتناقص كلما زادت 

تكون الظروف البیئیة عامالً  بات لھ القدرة على اإلنتاج ولكن قدمعدالت البذار مما یدل على أن الن
  .داً لتلك القدرة اإلنتاجیة محد

یتضح من  :تأثیر مبیدات األدغال الكیمیاویة في نمو األدغال والحاصل ومكوناتھ لمحصول العدس  -٢
ارنة ومعاملة وجود فروق معنویة في وزن األدغال الرفیعة األوراق بین معاملة المق) ٢(الجدول 

یعد مبید فوكس اللترا أكفاء في خفض . ھر بین المبیدین ن ولكن ھذه الفروق المعنویة لم تظالمبیدی
قتل األدغال  فيالوزن الجاف لألدغال مقارنة بمبید الترفالن لكال الموقعین بسبب تخصصھ التام 

وراق كان استخدام فوكس أفضل وقد الرفیعة األوراق لذا فكلما كانت الحقول موبؤة باألدغال الرفیعة األ
إن نوع . نالحظ العكس عند وجود أدغال عریضة األوراق إذ یعد الترفالن أفضل من المبید األول 

األدغال الحولیة الرفیعة ووقت إنباتھا وسرعة نموھا ونوع التربة ورطوبتھا لھا اثر كبیر في كفاءة 
. )١٩٩٥( وآخرون Yasinو  )١٩٩٥(  رونوآخ Muehlbauerالمبید وسرعة القتل وھذا ما أكده 

استخدام مبید الترفالن في الموقعین  األوراق فقد لوحظ انخفاض كبیر عند ن األدغال العریضةأما وز
المبید تعتمد على نوع االدغال المتواجدة في  وان فعالیة. بینما لم نالحظ ذلك في مبید فوكس اللترا 
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الترفالن في موقع سنجار ھي أفضل من فعالیتھ لموقع دھوك مبید  بصورة عامة فعالیة. حقول العدس 
إن ھذا االنخفاض قد یساعد في السیطرة على . بالرغم من الظروف البیئیة غیر المناسبة في سنجار 

 Mruthyuniayaالمجتمعات النباتیة لألدغال ویؤدي إلى زیادة في الحاصل وھذا ما أكده 
لنتائج أن عدد نباتات المحصول في موقع دھوك لم تتأثر أكدت ا. )٢٠٠٤( وكاظم و الشاطي)١٩٨٩(

بإضافة المبیدین وھذا یدل على مقاومة محصول العدس للمبیدین بینما في موقع سنجار ، خفض مبید 
نباتات المحصول عند تعرضھا  أنفوكس اللترا عدد نباتات المحصول معنویاً وقد یرجع السبب إلى 

عاني من تأثیرات المبید بالرغم من تخصص المبید فقد یفقد جزء من المبید قد ت إضافةلشد مائي عند 
النتائج السابقة بان مبید الترفالن ذات  وأشارتاختیاریتھ وبالتالي تؤثر على عدد نباتات المحصول 

كفاءة جیدة في القضاء على األدغال مقارنة بمعاملة المقارنة أو بمبید فوكس اللترا في موقع دھوك 
ي زیادة عدد القرنات عندما ھیأت فرص نمو جیدة للمحصول ؛ وقد سلك المبید نفسھ ف إلى وبالتالي أدت

 (  Fabisھا كل من موقع سنجار بالرغم من ان عدد القرنات في موقع سنجار اقل وھذه النتیجة أكد
 إلىقد أدت  ) ١جدول ال(  تلك النتائج. ) ٢٠٠٤( وكاظم والشاطئ ) ٢٠٠١( والبلداوي  ) ١٩٩٨

لوحظ بان زیادة تركیز  فالن في كال الموقعین كماور معنویاً وخاصة في معاملة التردة حاصل البذزیا
فالن لیس لھ أھمیة في زیادة الحاصل بسبب عدم اقتصادیتھ في صرف كمیات من المبید أما مبید التر

 أدىزیادة التركیز  نأمبید فوكس اللترا فقد تماثل كفاءة التركیز األول مع معاملة المقارنة في دھوك بل 
في موقع سنجار وان كمیة الحاصل  حتى تم مالحظة تأثیرات سلبیة وانخفاض في الحاصل وھذا ما إلى

یتناسب مع  الصنف ال أنفي موقع سنجار ھي أقل بكثیر عما ھو علیھ في موقع دھوك مما یدل على 
المبید على التربة عند  ةافأضان وبصورة عامة ف. المحدودة في موقع سنجار  األمطار أوكمیة الرطوبة 

 ( وآخرون Raiz هالمبید على النمو الخضري وھذا ما أكد إضافةقبلھا ھي أفضل من  أوالزراعة 
  )٢٠٠٥( وآخرون  Mojeniو )  ٢٠٠٤(  وآخرون Erdl Elkoca و        )  ٢٠٠١

النتائج  أظھرت :س تأثیر التسمید النتروجیني في نمو األدغال والحاصل ومكوناتھ لمحصول العد -٣
فیعة األوراق في كال الموقعین وان ربوجود فروق معنویة في الوزن الجاف لألدغال ال) ٢(جدول الفي 

زیادة كمیة السماد في موقع دھوك لیس لھا أھمیة عكس ما ھو موجود في موقع سنجار وھذا یدل على 
لمحصول العدس أو استفادت بشكل غیر استفادت مباشرة من التسمید النتروجیني  إمانباتات األدغال  أن

حول اختالف الوزن الجاف  إلیھ اإلشارةومما تجدر . مباشر من نشاط العقد البكتیریة المثبتة للنتروجین 
األدغال للرطوبة  وأقلمةلألدغال الرفیعة األوراق بین الموقعین ناتج من تباین المحتوى الرطوبي للتربة 

أما وزن األدغال العریضة فقد لوحظ عدم وجود . مید المختلفة المحدودة ولیس بسبب معدالت التس
في دھوك فروق معنویة ) كغم  ٨٠( التسمید العالي  أعطى في حیناختالفات معنویة في موقع سنجار 

وجودھا بفارق محدود ذات  أووان عدم وجود اختالفات معنویة  )كغم  ٤٠(    عن التسمید الواطئ
لیس الھدف ھ والجافة للمحصول وھذا ھو الھدف من یستغل في بناء المادةالتسمید قد  أندالالت على 

 نفسھیتضح من الجدول . ر عملیات التسمید وسیلة من وسائل المكافحة المتكاملة لتسمید األدغال لذا تعتب
النباتات لم  أعدادوجود اختالف معنوي في عدد النباتات المحصول لوحدة المساحة في دھوك فقد لوحظ 

 أكثرالنباتات  أعدادففي المعاملة غیر المسمدة وجدت فیھا  . یب لمعدالت التسمید بشكل متناسقتستج
مما ھو علیھ عند التسمید الواطئ لذا ال یعّد التسمید عامل مھم في زیادة عدد النباتات في الحقل الن 

لذا قد تكون حیویة  البذرةنموه یعتمد على المخزن الغذائي في  وإنمایعتمد على التسمید  البذور ال إنبات
النباتات في الحقل وفي سنجار قد تكون كمیة األمطار وسوء  وأعداد اإلنباتفي نسبة  دورالبذور لھا 

وبالتالي لم نجد فروق بین  اإلنباتالشد المائي عند  إلىتوزیعھا أو تأخر سقوطھا كلھا تعد عوامل أدت 
لى عدد القرنات ففي كال الموقعین نجد عدم وجود ھذه النتائج أیضاً انعكست ع. معامالت التسمید 

 أن إلىوقد یرجع السبب  أھمیةالتسمید لیس لھ  أنفروق معنویة بین معامالت التسمید وھذا یدل على 
األرض المستخدمة في كال الموقعین كانت غنیة أو تحتوي على عنصرالنتروجین بكمیة بالتربة مما 

نشاط العقد البكتیریة لتثبیت  أن إلىول العدس أو قد ترجع عدم ظھور أھمیة لتسمید محص إلىأدى 
 Gwalو )  ١٩٩٣ (  Singhو  Singh أكدهدور النتروجین وھذا ما  إلغاء إلى أدىالنتروجین 

عدم وجود فروق معنویة في حاصل البذور لكال  إلى أدتتلك النتائج السابقة  )١٩٩٥ ( وآخرون
نتیجة وجود السماد ومن مخلفات  أوالموقعین مما یؤكد بان النتروجین المثبت بواسطة البكتریا العقدیة 

  .المحصول السابق بكمیات كبیرة مما ألغى دور السماد النتروجیني المضاف للتجربة 
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النتائج في  أشارت :الصفات المدروسة  فيألدغال تأثیر التداخل بین كمیات البذار ومبیدات ا -٤
الموقعین وان  وجود فروق معنویة في الوزن الجاف لألدغال الرفیعة األوراق في كال )٣(الجدول 

٪ مقارنة ٩٢.٥و  ٩٠.٩ و ٩٢فالن في التركیز األول انخفض الوزن الجاف بمعدل استخدام مبید التر
عدالت التقاوي أما كفاءة مبید فوكس اللترا فھي بالطبع مع معاملة المقارنة وعلى حسب اختالف م

فالن وخاصة في موقع سنجار لتخصصھ التام في مكافحة األدغال الرفیعة األوراق من مبید الترأفضل 
فالن ذات كفاءة جیدة في مكافحة كذلك وجد بان مبید التر. مختلفة تحت جمیع مستویات كمیات البذار ال

المبید  أنق تحت مستویات مختلفة من كمیات البذار للتركیزین وھذا یدل على األدغال العریضة األورا
فوكس اللترا فقد كانت كفاءتھ محدودة تجاه األدغال العریضة  أما. لم یتأثر بزیادة معدالت التقاوي 

النباتات  أعدادبصورة عامة تزداد . األوراق في كال الموقعین مع ظھور عدم جدوى لزیادة تركیزه 
ازداد عدد النباتات في معاملة المقارنة  إذصول كلما زادت معدالت البذار في موقع دھوك المح

في موقع سنجار فان معدالت البذار  أما. ھكتار /كغم ١٤٠والتركیز األول في المبیدین عند معدل بذار 
للترا سبب النباتات وخاصة عند رش مبید الترفالن ولكن مبید فوكس ا أعدادعلى زیادة  تالعالیة شجع

 إلىأدت زیادة معدالت البذار . ھكتار /كغم ٦٠انخفاضاً في أعداد النباتات وخاصة عند معدل بذار 
فالن غلى مبید فوكس اللترا دھوك وقد تفوقت تركیزي مبید الترنبات في موقع /انخفاض عدد القرنات

المعامالت عند معدل بذار  فالن على باقيھكتار بینما تفوقت مبید التر/كغم ٦٠وخاصة عند معدل بذار 
ھكتار ومعاملة /كغم ١٠٠فالن التركیز األول وعند معدل بذار أظھرت معاملة التر. ھكتار /كغم ١٤٠

ھكتار أفضل حاصل معنوي بینما أعطت معاملة /كغم ١٤٠الترفالن التركیز الثاني عند معدل بذار 
  . اإلنتاجیةمن  مستوى أدنىار ھكت/كغم ١٤٠فوكس اللترا عند التركیز الثاني وتحت معدل بذار

 أشارت :الصفات المدروسة  فيتأثیر التداخل بین مستویات التسمید النتروجیني ومبیدات األدغال  -٥
التسمید لھ الفضل األكبر في زیادة وتراكم المادة الجافة لألدغال الرفیعة  أن) ٤(النتائج في الجدول 

د اتضح عدم وجود فروق معنویة بین المبیدین حتى عند فعالیة المبیدین فق أمااألوراق لموقع دھوك 
انخفاض الوزن  إلى أدتالنتائج في موقع سنجار فان ظروف الجفاف  أما. اختالف معدالت التسمید 

مبید الترفالن فقد  أماالجاف مقارنة بموقع دھوك وخاصة للمعامالت التي لم یتم استخدام المبید فیھا 
. عند زیادة التسمید  عند عدم التسمید ولكن یتناقص ھذا التأثیر معنویاً تناقص الوزن الجاف  إلى أدى

اظھر مبید الترفالن . قضى على األدغال وان كفاءتھ لم تختلف باختالف التسمید  اللترا مبید فوكس
كفاءة جیدة في خفض وزن األدغال العریضة األوراق وخاصة عند التركیز الثاني عند مستویات 

خفض الوزن الجاف ولكن بنسبة اقل من مبید  إلى أدىید ولكن مبید فوكس اللترا مختلفة من التسم
الترفالن في دھوك بینما في موقع سنجار فان كفاءة مبید الترفالن لم یتأثر معنویاً بزیادة التسمید وھو 

  .زیادة التركیز لكال المبیدین لم یجِد نفعاً في كفاءتھما  وانفوكس اللترا  دأفضل من مبی
 ٤٠نباتات المحصول لوحدة المساحة عند في دھوك انخفاضاً في عدد  النتائجھرت أظ

 أماھكتار وخاصة لمعاملة المقارنة /Nكغم ٨٠عدد النباتات عند التسمید  مقارنة مع ھكتار تسمید /كغم
في موقع سنجار فقد لوحظ انخفاض في . على ھذه الصفة  تأثیرھاالمبیدات فأھمیتھا محدودة جداً في 

دد النباتات كلما زادت الجرعة السمادیة وبصورة عامة نجد أفضل عدد في معاملة الترفالن التركیز ع
 ٤٠الثاني وغیر المسمدة فیما انخفض العدد عند استخدام فوكس اللترا التركیز الثاني وتحت معدل سماد 

لتركیز األول من مبید نبات تفوقاً معنویاً في دھوك عند استخدام ا/عددالقرنات أنلوحظ . ھكتار /كغم
مبید فوكس اللترا عند جمیع مستویات التسمید  أعطىھكتار بینما /كغم ٤٠الترفالن والمسمدة بـ

نتائج موقع سنجار  أظھرتاقل عدد من القرنات بینما ) وخاصة التركیز الثاني من التسمید الواطئ(
مستویات التسمید زاد  ن عند كلن تأثیر التسمید مع معامالت المبیدات وباألخص مبید الترفالافقد

تفوق مبید الترفالن على مبید فوكس اللترا وعلى معاملة المقارنة عند كل مستوى  حاصل البذور نتیجة
اظھر الترفالن التركیز الثاني تفوقاً معنویاً في زیادة الحاصل عند  إذاالتسمید في دھوك مستویات من 

ل عند استخدام مبید فوكس اللترا التركیز الثاني عند ھكتار بینما انخفض الحاص/كغم ٨٠معدل سماد 
المعاملة السمادیة نفسھا وھذا الحاصل المنخفض ھو أقل مما ھو علیھ في معاملة المقارنة سواء عند 

ھكتار لمبید /كغم ٤٠حاصل عند التسمید  أفضلفي موقع سنجار لوحظ . التسمید الواطئ أو العالي 
  .حاصل عند معاملة المقارنة بدون سماد  أدنىكان  الترفالن التركیز األول بینما

اتجھت :الصفات المدروسة فيتأثیر التداخل بین مستویات التسمید النتروجیني وكمیات البذار  -٦
مستوى من نوع من التباین في وزن األدغال الرفیعة األوراق لموقع دھوك عند كل  إلى النتائج
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 ٨٠عند التسمید  ھكتار تقاوي/كغم ٦٠جاف عند معاملة التسمید ولوحظ انخفاض الوزن ال مستویات
في موقع سنجار فان اقل وزن جاف لوحظ عند التسمید الواطئ وتحت  أما) ٥جدول ال(  ھكتار/كغم

بالنسبة لألدغال العریضة األوراق فان اقل وزن جاف لوحظ عند  أما. ھكتار /كغم ١٤٠معدل بذار 
ھكتار وفي موقع سنجار فان اقل وزن عند عدم التسمید /كغم ١٤٠التسمید الواطئ وبمعدل بذار 

  .ولمعدل البذار نفسھ 
انخفاض عدد نباتات المحصول عند التسمید الواطئ ولكن بزیادة التسمید یزداد عدد  أنلوحظ 

بینما كانت النتائج مغایرة في سنجار . ھكتار لموقع دھوك /كغم ١٤٠النباتات وخاصة عند معدل بذار 
ھكتار وغیر المسمدة بینما انخفض العدد عند /كغم ١٤٠دة عدد النباتات عند معدل بذار فقد لوحظ زیا
 ١٤٠ إلىزیادة معدالت التقاوي  أدت. ھكتار /كغم ٨٠ھكتار والمسمدة بـ/كغم ٦٠معدل بذار 

نبات في دھوك وھذا /أقل عدد من القرنات إلىھكتار في معاملة التسمید الواطئ أو غیر المسمدة /كغم
 ١٤٠نتائج سنجار فان معاملة البذار  أما. من تأثیر التسمید  اختالف معدل البذار ھو أكثر أنعلى یدل 
عند معاملة  وجد عدد من القرنات وان اقل عدد من القرنات أفضل أعطىھكتار غیر المسمدة /كغم
 ١٤٠ذار تفوقت معاملة التسمید العالي مع معدل ب.ھكتار /كغم ١٤٠مید نفسھا وتحت معدل بذارسالت

حاصل من البذور في حین نالحظ انخفاضاً عند معدل البذار نفسھ ولكن  أفضل إعطاءھكتار في /كغم
 ١٤٠المعامالت كانت عند معدل بذار  أفضلنتائج موقع سنجار فان  أماتحت معامالت التسمید الواطئ 

  .ھكتار عند جمیع المستویات المختلفة من السماد /كغم
بان كفاءة ) ٦(یالحظ من الجدول  :العوامل الثالثة في الصفات المدروسة تأثیر التداخل بین  -٧

في موقع سنجار  وخاصة المبیدین وخاصة فوكس اللترا في مكافحة األدغال الرفیعة كانت جیدة 
في  أمافي كفاءة المبیدین وخاصة لموقع دھوك  أھمیةویالحظ بان التسمید ومعدالت البذار لیس لھا 

ھكتار لم یعطي /كغم ١٠٠لوحظ بان مبید الترفالن عند التسمید العالي ومعدل بذار موقع سنجار فقد 
في خفض الوزن الجاف لالدغال تلعب معدالت البذار دور أكثر أھمیة من دور التسمید . نتائج جیدة 

وقد  األدغالتباین في وزن  إلىمعدالت البذار یودي  اختالف أنحیث العریضة االوراق في دھوك 
عند التسمید الواطي بغض النظر عن  األدغالبید الترفالن كفاءة عالیة في خفض وزن أظھر م

كفاءة في خفض الوزن الجاف  أعلىمبید الترفالن  أعطىفي موقع سنجار  أمامستویات كمیات البذار 
نباتات المحصول باستخدام  أعداد تتأثرلم  . ھكتار/كغم ١٤٠عند التسمید العالي وتحت معدالت بذار 

وان زیادة كمیة التقاوي لھا الفضل األكبر  )٧الجدول (  معدالت التسمید في دھوك وسنجار أولمبیدات ا
. وقد تباینت معاملة المبیدات في كال الموقعین باختالف العوامل السابقة الذكر  أعدادھافي زیادة 

مختلفة ولكن مبید  بصورة عامة تفوق مبید الترفالن عن معاملة المقارنة تحت معدالت تسمید وبذار
ھكتار غیر /كغم ١٤٠انخفاض عدد القرنات عن معاملة المقارنة عند معدل بذار  إلى أدىفوكس اللترا 

أفضل معاملة كانت عند استخدام مبید الترفالن . ھكتار لموقع دھوك /كغم ٦٠المسمدة ومعدل بذار 
نتائج موقع سنجار فقد اظھر  أمائ ھكتار وعند التسمید الواط/كغم ٦٠التركیز األول وتحت معدل بذار 

مبید الترفالن تفوقاً في زیادة عدد القرنات عن معاملة المقارنة تحت مستویات تسمید وبذار مختلفین 
  .ھكتار تحت مستویات مختلفة من التسمید /كغم ٦٠بینما لوحظ نقص في عدد القرنات في معدل بذار 

 ١٤٠د الترفالن التركیز الثاني عند معدل بذار تفوق معاملة المبی إلىالنتائج في دھوك  أشارت
معاملة مبید فوكس اللترا التركیز الثاني في حاصل  أدنىھكتار بینما كان /كغم ٨٠ھكتار والمسمدة /كغم

 أفضلنتائج موقع سنجار فان  أما. ھكتار وتحت نفس مستوى التسمید /كغم ١٠٠وعند معدل بذار 
 ٤٠ھكتار والمسمدة /كغم ١٤٠ز الثاني وتحت معدالت بذار حاصل لوحظ عند مبید الترفالن التركی

ھكتار /كغم ٦٠عند التركیز األول لمبید فوكس اللترا عند معدل بذار  إنتاج أدنىھكتار بینما كان /كغم
  .وغیر المسمدة 
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Weed control study on lentil were conducted during growing season 2004 
– 2005 at Dohuk and Singar in north Iraq. to determine the effect of different 
methods of weed control as integrated weed management .Cultural practices 
been used in different rates of seedling (60.100.140 Kg /ha). Also nitrogen 
fertilizer had used (0.0.40.80 Kg N/ha) while chemical methods (herbicides) 
used such as Treflan 1.08.1.44 and Focus ultra 0.1.0.2 L.a.i /ha). The results 
indicated that weeds   compete lentil strongly and reduce lentil yield 
potentially. Weed density at Dohuk was more higher than at Singar. Increasing 
rate of seeding was able to improve the competition power against broad leaf 
weeds at Dohuk. which 100 kg/ha at Dohuk and 140 kg/ha at Singar had 
increased the seeds yield of lentil.  Different levels  of fertilizer use had 
insignificant result in increasing lentil yield .In general. rate of seeding had 
more important role for seed yield increasing than nitrogen fertilization . Focus 
ultra had reduced narrow leaf weed biomass at Dohuk up to 77.80% for two 
concentrations of herbicide respectively. where as Treflan had less effect 
(13.3.10.8%). On  the other hand Terflan was more effect on broad leaves. 
biomass weeds than Focus which gave up to 74.77% if it camper with 28.30% 
for two doses of Focus ultra respectively.But there was no clear evidence in 
increasing seed yield related to increase herbicides doses. The best result in 
seed yield had seen at Dohuk when used Treflan at 1.44 La.i /ha with 140Kg/ha 
seed rate under 80Kg/ha nitrogen fertilizer. These results had also seen at 
Singar but under 40 Kg/ha nitrogen fertilizer.   
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