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كثافة ونمو االدغال في المناطق المبورة تحت الظروف الدیمیة في اداء نوعین من المحاریث فيكفاءة 
شمال العراق

خالد عصام العالفاحمد محمد سلطان           
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
لتقییم ٢٠٠٨/٢٠٠٩امعة الموصل  للموسم الزراعي نفذت التجربة في حقول كلیة الزراعة والغابات بج

تضمنت التجربة ، في مكافحة االدغال في المناطق المبورة اجراء الحراثاتمن المحاریث وموعدنوعین
, حرثة شتویة (عید اجراء الحراثات اومو) بدون حراثة ، حفار و،قرصي قالب ثالثي(نوعین من المحاریث 

،١٤/٤و،١/٤(المكافحة مدةكذلك موعد اخذ عینات االدغال لقیاسو)ربیعيو،ربیعي + شتوي و
٢م/١٣٧,١صلت الى حیث وبدون حراثةفي معاملة٢م/كثافة عالیة لالدغالبوجوداظھرت النتائج ) ١١/٥و

مقارنة % ٩٦,٨واظھر المحراث القرصي القالب  كفاءة جیدة في قتل االدغال ووصلت نسبة المكافحة الى 
الى استخدام المحراث القرصي القالبادىاذبدون حراثة مقارنة مع المعاملة %٦٥,٥الحفار بالمحراث 

خفض اعداد االدغال الرفیعة والعریضة االوراق واوزانھا الجافة ومعدل الرطوبة المتواجدة في تلك االدغال 
فیما لم تظھر مواعید اخذ ,باقي المعامالتحة عنالربیعیة اعطت افضل نسبة مكاف+ كما ان الحراثة الشتویة 

كما اشارت النتائج ایضا الى تفوق المحراث القرصي في المواعید التي . العینات فروق معنویة في المكافحة 
یفضل استخدام المحراث القرصي في .١١/٥المكافحة ولفترة طویلة لغایة تم فیھا اجراء الحراثات في نسبة 

وقضت على االدغال % ١٠٠قد تصل الىفقط العطاء نسبة مكافحةالربیعیة والربیعیة+ الحراثات الشتویة 
الجافة ومعدل الرطوبة المتواجدة في تلك االدغال في بدایة واوزانھاالرفیعة االوراق والعریضة االوراق 

.١٤/٤وحتى منتصفھ شھر نیسان 

المقدمة
حفاظ على رطوبة التبویر للیستخدماذ,في المناطق الجافةة العامل المحدد لالنتاج الزراعيعد الرطوبتُ 

الناتجة منالموجودة في التربة من خالل تحلل المادة العضویة الغذائیةالتربة ویعمل على زیادة العناصر
للحفاظ على المحتوى الرطوبي للتربة ھومكافحة االدغال خالل فترة التبویرالھدف منانمكافحة االدغال  
یفضل استخدام المحاریث في ھذه المناطق عامةصورةبو).١٩٩٨،رونواخThomsan(للمحصول القادم 

لالراضي ان معاملة الحراثة لمرة واحدة بالمحراث القرصي ) ١٩٩٩(لجوادي اذكراذعلى المبیدات
حققت افضل نسبة مكافحة لالدغال في حین ان معاملة الحراثة لمرة واحدة بالمحراث الحفار حققت المبورة 

التربة وقلبالمحاریث على قطع ھ یجب ان تعمللالدغال وقد عزى السبب في ذلك انافجاعلى وزن 
النجاح مھمة المكافحة المیكانیكیة والقضاء اساسيكعامل وخاصة في مرحلة قبل التزھیروجذور االدغال

ائي لھا ان مكافحة االدغال من خالل الحراثة یعتمد على احداث الضرر الفیزی،على االدغال بصورة جیدة 
وبصورة عامة تزداد نسبة االدغال في االراضي المتروكة عما . )٢٠٠٢( واخرونDeweyحسب ما ذكره 

ففي منطقة ،ھي في االراضي المشغولة بالزراعة كما تزداد كثافة االدغال طبقا لكمیات االمطار الھاطلة 
ھملم امطار لذا فان٣٠٠ناطق في م% ٢٥وترتفع الى % ١٠فان نسبة االدغال التتجاوز ) ملم٢٠٠(الحضر 

من الضروري القضاء على االدغال في المراحل االولى وان معظم الحراثات المستخدمة ھي الربیعیة في 
مقارنة معكذلك لوحظ بان االدغال العریضة االوراق اكثر خطورة في فقد الرطوبة من التربة ،سنة التبویر

)١٩٨٦(UngerوSmikaاشار ). ١٩٨١،والفخري١٩٨٠،الفخري واخرون (االدغال الرفیعة االوراق 
بناء الثالثي یعمل على الحفاظ على مال المحاریث القالبة ومنھا القرصيان قلب االدغال بالتربة باستعالى

التربة من خالل منع اصطدام المطر بسطح التربة وتزید من معدل الترشیح داخل التربة وتقلل بقایا االدغال 
ان المعامالت التي تضمنت ) ٢٠٠٦(ذكر العالف .بالتالي تقلل من فرصة جفاف التربةمن معدل التبخر و

وعزى ذلك الى ان المحراث الحفار یترك خطوط لالدغالاستخدام المحراث الحفار سجلت اعلى وزن جاف
ى عدم كفاءةواشار اللم تتاثر ونمت بشكل طبیعيواضحة بین االسلحة وان االدغال في ھذه المسافات 

الى ان الحراثة تعمل على قتل االدغال الحولیة ) ١٩٩٩(Bostromكما اشار . المكافحة لمرة واحدة
واستنفاذ المخزون الغذائي لالدغال المعمرة وذلك بتحطیم االجزاء النامیة وتحفیز البراعم على النمو مما 

في دراسة ) ١٩٨٠(ون واوضح الفخري واخر.یؤدي الى تكوین نموات جدیدة تستنفذ المخزون الغذائي
تناولت تحدید انسب عدد من الحراثات واعماقھا في اعداد االرض في ظروف صیانة التربة وحفظ الرطوبة 

الى عدم وجود فروقات معنویة بین معامالت سنة ) حمام العلیل وتلعفر(في المناطق الدیمیة في موقعین ھما  ٨/٢/٢٠١٠وقبولھ١٧/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 



ISSN 815)مجلة زراعة الرافدین                   – 316 X) ٢٠١٠)٤(العدد )  ٣٨(المجلد

) مبید ادغال وحراثة خریفیة(و) بیعیة وحراثة خریفیةحراثة ر(و) خریفیةوحراثة شتویة وربیعیة (التبویر 
.وال باعماقھا في تخزین الرطوبة في نھایة الموسم وبدء الموسم التالي) حراثة خریفیة(و

یھدف البحث الى اجراء مقارنة بین المحراث القرصي القالب والحفار ضمن مواعید مختلفة من اجراء 
وقیاس كفاءتھا في الفترة الزمنیة للمكافحة للحقول االوراقالعریضةالحراثات لمكافحة االدغال الرفیعة و

.المبورة تحت نظام التبویر

مواد البحث وطرائقھ
–٢٠٠٨كلیة الزراعة والغابات بجامعة الموصل في الموسم الزراعي نفذت تجربة حقلیة في حقل

وغیر مستغلة للزراعة % ) ١٥.٥٤الرمل % ٤٠الغرین % ٤٤.٥الطین ( في تربة طینیة غرینیة ٢٠٠٩
بعرض المحراث القرصي القالب الثالثي تركي المنشا ( لفترة طویلة لدراسة كفاءة نوعین من المحاریث 

منسالحوم ٢.١٦بعرض شغال تصمیمي قدره ومحراث حفار عراقي المنشام٠.٩شغال تصمیمي قدره 
شتوي ( جراء الحراثات في اوقات مختلفة اتم)ومعاملة تركت بدون حراثة للمقارنة نوع لسان العصفور

اخذت عینات االدغال بواقع ثالث مستویات ،)١١/٣ربیعي ،١١/٣ربیعي + ١٨/١٢شتوي , ١٨/١٢
لقیاس فترة القضاء على االدغال ولبیان )١١/٥الموعد الثالث ،١٤/٤الموعد الثاني ،١/٤الموعد االول (

بثالث بنظام االلواح المنشقة RCBDیم القطاعات العشوائیة الكاملة بتصمنفذت التجربة .كفاءة المحاریث
االلواح الثانویة واحتلت اجراء الحراثاتمكرارت حیث احتلت نظم الحراثة االلواح الرئیسیة فیما احتل موعد 

ند ع٢٨٥Sاستخدمت ساحبة زراعیة من نوع ماسي فوركسن ،الثانویة الثانویةمواعید اخذ العینات االلواح
المعدل الرطوبي لتربة الحقل عند تنفیذ كان م و٢.٢×١٠بلغت مساحة الوحدة التجریبیة .اجراء الحراثات

جمعت عینات االدغال وفق التواریخ الموضحة سابقا باستخدام اطار معدني بمساحة , % ١٥.٨٤البحث 
رر ووضعت في حیث قسمت االدغال الى رفیعة وعریضة االوراق واخذت العینات من كل مك٢م٠.٢٥

اكیاس نایلون لتقدیر الرطوبة الموجودة في تلك االدغال بواسطة قیاس الفرق بین الوزن الرطب والوزن 
تم دراسة عدد ,زن لغایة ثبات الو° م٧٠–٦٥الجاف تم التجفیف في فرن كھربائي على درجة حرارة 

الوزن الجاف لھم وحسبت نسبة وكذلك٢م/الرفیعة والعریضة االوراق والعدد الكلي لالدغالاالدغال 
.)١٩٩٩(االخیرة الجوادي الوزن الجاف وفق المعادلةسالمكافحة على اسا

=نسبة المكافحة 

اھم االدغال المنتشرة في الحقلوكانتكذلك تم اجراء مسح الھم االدغال المتواجدة في ارض التجربة 
Erodium malacoides (L) Willd, Raphanus raphanistrum L., Erodium cicutarium
(L.)L'Her, Anagallis arvensis L , Trifolium spp, Medicago spp, Matricaria

spp,Centaurea pallescens Del.,Carthamus oxyacanthus M.B,,PlantagoLanceolata
L, Cynodon dactylon (L.) Pers, Avena fatua L.مصنفة مثل البعض االدغال غیر فضال عن

المعدالت الشھریة لالمطار ودرجات الحرارة من دائرة االنواء الجویة كما اخذت . بصال والكلبھار البرياال
اجري التحلیل االحصائي للبیانات المتحصل علیھا باستخدام الحاسوب وفقا لتصمیم التجربة , في الموصل 

اما توزیع االمطار للموسم الزراعي %.٥حتمال وتمت المقارنة بین المتوسطات باستخدام اختبار دنكن عند ا
ملم كانون ١٣ملم كانون االول ٦٣ملم تشرین الثاني ١٩فیتمثل باالشھر التالیة تشرین االول ٢٠٠٨/٢٠٠٩
ومجموع االمطار للموسم كان ,ملم مایس صفر ملم٢٨ملم نیسان ٢٧ملم اذار ٣٣ملم شباط ١٠الثاني 

.ملم١٩٣

النتائج والمناقشة
تعد الحراثات من افضل الطرق المستخدمة لمكافحة االدغال في الحقول الزراعیة :ثیر انواع المحاریثتا- ١

ولكن استخدام المحراث غیر المناسب یعكس نتائج سلبیة على حسب نوع االدغال النامیة وكمیة الرطوبة
% ٩٣.٥ذا انخفضت بنسبة اختالف معنوي في عدد االدغال الرفیعة ا) ١(جدول الاظھرت النتائج في ,الحقلیة

بدون حراثة وذلك بسبب كفاءة المحراث الذي ادى الى قلب التربة مع المعاملةفي المحراث القرصي مقارنة
اما المحاریث الحفارة فقد اظھرت كفاءة في علما بان معظم االدغال كانت حولیةوقتل معظم نباتات االدغال

اقل مما في المحراث القر صي القالب وقد یعود السبب الى الرفیعة االوراق بنسبةعلى االدغالالقضاء

الوزن الجاف لالدغال في المعاملة  المطلوبة –الوزن الجاف لالدغال في معاملة المقارنة 

الوزن الجاف لالدغال في معاملة المقارنة 
X١٠٠
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وذلك بسبب اختالف المسافات بین االسلحة المتجاورة المحراث الحفاراسلحةوجود مناطق غیر محروثة بین 
وفي بعض االحیان اختالف في الغیرمحروثةفي المحراث المستخدم مما یؤدي الى ظھور تلك الخطوط

وھذا یؤدي ) ١٩٩٠(البناحسب ما ذكرهعد من عیوب ھذا المحراثوالتي تُ التربةتعمق سالح المحراث في
بسبب في تلك التربة الطینیةالمحراث او لتذبذب عمقھاسلحةالى عدم قتل عدد من االدغال المتواجدة بین 

% ٦٣.٢بنسبةمعنویاومع ذلك فقد انخفضت اعداد االدغال الرفیعة االوراقعدم تجانس استواء الحقل
قللقد ) المحراث القرصي (ان الحراثات العمیقة ) ٢٠٠٧(Prestonمقارنة بمعاملة المقارنة وھذا یتفق مع 

الى ادخال كثیر من بذور االدغال في السكون بسبب العمق الذي تتواجد فیھ البذوروادىمن ظھور االدغال 
ا المحراث الحفار سجلت اعلى وزن جاف ان طریقة المكافحة التي استخدم فیھ)٢٠٠٦(العالف كذلك توصل

لالدغال الحولیة وعزى ذلك الى ان المحراث الحفار یترك خطوط واضحة غیر معاملة في المسافات بین
على االدغال في جمیع والنضجغیر المعاملة تستمر بالنموحة وان االدغال في ھذه المسافات االسل

اخذ الوزن الجاف لالدغال الرفیعة االوراق نفسھاالتجاهبو. لمرة واحدةالحراثةالمعامالت وخاصة عند 
باالنخفاض عند استخدام المحراث القرصي او الحفار مما یدل على ان المحراث القرصي مناسب لتلك التربة 

خفاض الوزن الجاف حتى للنباتات التي نفي مجال مكافحة االدغال كما ادى المحراث القرصي ایضا الى ا
) بذور او رایزومات(او التي ظھرت بعد الحراثة والتي التقوى على اعطاء اعضاء تكاثریة بقت بعد الحراثة

كذلك یالحظ من الجدول بان كمیة الرطوبة المتواجدة في االدغال النامیة بعد اجراء . خالل ذلك الموسم 
عدادھا كانت ویعود سبب ذلك الى ان االقالبفي معاملة المحراث القرصيالحراثات كانت محدودة جدا 

قلیلة جدا اذا ما قورنت مع معاملة بدون حراثة والتي امتصت كمیات من الماء وفقدھا من التربة بما یعادل 
نستنتج من تلك النتائج بان المحراث المناسب لقتل االدغال لیس فقط ھو لقتل او لتقلیل .٢م/غم ٣٠١.٢٨

الحراثة بذور وبكمیات كبیرة وانما تقلل من امتصاص اعداد االدغال لكي ال تنتج تلك االدغال الباقیة بعد
١٩٨٢،الفخريو١٩٨٠،الفخري واخرون (میة الرطوبة المتواجدة في التربة الماء او تحافظ على ك

ان الحقول المحروثة )٢٠٠١(و اخرون Hatfieldوھذا ما اكده ایضا)١٩٨٦،UngerوSmikaو
من خالل .وتقلل من التبخر مقارنة مع التربة غیر المحروثةتودي الى زیادة خزن الرطوبة من التربة 

نالحظ ایضا عدد االدغال العریضة االوراق كانت اقل من االدغال الرفیعة االوراق في موقع ) ١(جدولال
على % ٨٤و % ٩٧كفاءة في قتل االدغال بنسبة ) والحفارالقالبالقرصي(المحاریث اثبتتالتجربة وقد 

مما یدل على ان تلك المحاریث كانت افضل في قتل االدغال العریضة على الوزن الجاف مقدرا التوالي
االوراق مقارنة بقتل االدغال الرفیعة االوراق كذلك یالحظ ان كمیة الرطوبة الموجودة في االدغال العریضة 

)١٩٩٨، Martinو Creswell(االوراق ھي اقل مما في االدغال الرفیعة االوراق في معاملة المقارنة
وھي بدورھا اعلى من في حالة استخدام المحراث القرصي٢م/غم٧.٠٨ولكن انخفضت كمیة الرطوبة الى

وبصورة عامة اظھر المحراث القرصي كفاءة في . كمیة الرطوبة لنفس المعاملة لالدغال الرفیعة االوراق
٩٦.٨زیادة نسبة المكافحة الىخفض اعداد االدغال الكلیة ووزنھا معنویا بشكل ملحوظ مما ادى الى 

Prestonو) ١٩٩٩(وھذه النتائج تتطابق مع ما توصل الیھ الجواديتواليالعلى للمحراثین% ٦٥و
)٢٠٠٧(
الى عدم وجود فروق معنویة في كثافة االدغال واوزانھا ) ١(جدول الیشیر :تاثیر موعد اجراء الحراثات -٢

اء او في الربیع او معا لیس لھا اء الحراثات سواء كانت في الشتاجرعدا نسبة المكافحة مما یدل على ان
الى ان معظم االدغال النامیة كانت حولیة فمن الصعب ظھورھا مرة اخرى في ذلكتاثیر وقد یرجع السبب

موجودة في الطبقة تكونمعظم جذورھا وانوان ظھرت فان اعدادھا قلیلة ونموھا محدودبعد الحراثة
تربة وكذلك عند نموھا سوف تظھر من خالل االمطار في بدایة الموسم اما بذور االدغال السطحیة من ال

من خالل تعمق المحراث قد تكون ساكنة وھذا ما تم مالحظتھاكثر سم او٢٥المتواجدة في اعماق متباینة 
الشتوي كمیات االمطار المحدودة خالل الموسمكذلك. سم٢٠–٧وح عمق الحراثة من االقرصي والذي تر

ادى الى تقلیل اعداد االدغال النامیة ووزنھا الجاف وكذلك لم )الحظ االمطار(والربیعي وسوء توزیعھا
) ٢٠٠٦(ذكره العالف تظھر فروقات معنویة في المعامالت الثالثة وھذه النتیجة تتفق مع 
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٢٠٠٩–٢٠٠٨في الصفات المدروسة لالدغال النامیة خالل سنة التبویر للموسم الزراعي تاثیر انواع المحاریث وموعد اجراء الحراثات وموعد اخذ العینات) ١(الجدول 
الصفات

موعد الحراثة

عدد االدغال 
الرفیعة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال الرفیعة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال الرفیعة 
٢م/االرواق غم

غال عدد االد
العریضة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال العریضة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال العریضة 
٢م/االوراق غم

العدد الكلي 
٢م/لالدغال

الوزن الجاف الكلي 
٢م/لالدغال غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في االدغال 

٢م/ غم

نسبة المكافحة 
%الكلیة 

أ٩٦.٨ج٤.٧٥ج٤.٣١ج٧.١١ج٧.٠٨ب١.٦٧ج١.٤٨ب٢.٦٨ج٢.٦٣ج٥.٦٣قرصي قالب
ب٦٥.٥١ب١٤٣.١٣ب٦٦.٦٩ب٤٠.١٤ب٧٧.١٩أ٢٢.٢٨ب٨.١٤ب٦١.٤١ب٤٤.٤١ب٣٢محراث حفار
صفر جأ٤٣٥.٩٨أ١٧٧.٠٦أ١٣٧.١١أ١٣٤.٧أ٢٨.٩أ٥٠.٢٢أ٣٠١.٢٨أ١٤٨.١٦أ٨٦.٨٨بدون حراثة

أ ب٥٥.٧٤أ١٨٣.٧١أ٧٨.٨٤أ٦٣.٤٨أ٧٤.٦٤أ١٩.٦٢أ٢١.٣٣أ١١٥.١٩أ٥٩.٢١أ٤٢.١٤الشتوي
أ٥٨.٠٢أ١٧٣.٤٢أ٧٢.٦٧أ٥٥.٧٧أ٥٩.٢٥أ١٣.٢أ٢٠أ١١٤.١٧أ٥٩.٤٧أ٣٧.٢٥الشتوي والربیعي

ب٤٨.٥٥أ٢٢٦.٧٢أ٩٦.٥٤أ٦٥.١١أ٨٥.٢٥أ٢٠.٠٢أ١٨.٥١أ١٣٦.٠١أ٧٦.٥٢أ٤٥.١١الربیعي
أ٥٢.٧٢أ٢٧٠.٩٣ب٩١.٧٩أ٦٨.٧٤أ١٠٥.٨٦أ٢٤.١٤أ٢٢.٠٧أ١٦٤.٥٤ب٦٧.٦٦أ٤٦.٦٦الموعد االول
أ٥٤.١٤أ٢٧٧.٩٣أ١٣٣.٧١أ٦١.٤أ١٠١.٦٢أ٢٤.٩٧أ٢٧.٤أ١٧٧.٢٤أ١٠٨.٧٤أ٤٣.٨٥الموعد الثاني
أ٥٥.٤٥ب٣٥.٠٨ج٢٢.٥٥أ٥٤.٢٢ب١١.٤٨ب٣.٧٤ب١٠.٣٧ب٢٣.٥٩ج١٨.٨أ٣٤الموعد الثالث

٢٠٠٩-٢٠٠٨تاثیر التداخل بین انواع المحاریث وموعد اجراء الحراثات في الصفات المدروسة لالدغال النامیة خالل سنة التبویر للموسم الزراعي ) ٢(الجدول 

%٥كل صفة التختلف عن بعضھا البعض معنویا عند مستوى احتمال القیم المتبوعة بالحرف نفسھ ل
القیم االقل ھي االفضل عدا صفة نسبة المكافحة

عدد االدغال الصفات
الرفیعة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
فیعة لالدغال الر
٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال الرفیعة 
٢م/االرواق غم

عدد االدغال 
العریضة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال العریضة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال العریضة 
٢م/االوراق غم

العدد الكلي 
٢م/لالدغال

الوزن الجاف الكلي 
٢م/لالدغال غم

كمیة الرطوبة 
الكلیة المتواجدة 

٢م/ في االدغال غم

نسبة المكافحة 
%الكلیة  موعد اجراء 

الحراثة
نوع الحراثة 
المستخدمة

الشتوي
أ٩٣.٤١ج١٠.٥٥د٨.٠٩ج د١٤.٦٧ب٢٠.٤٧ب ج٤.٨٧ب٤ب٥.١ج٣.٢٢ج د١٠.٦٧قرصي قالب
ب٧٣.٨ج١٠٤.٦٢ج٥١.٣٧ب ج٣٨.٦٧أ ب٦٨.٢١أ ب٢٥.١٢ب٩.٧٧ب٣٩.١٩ج٢٦.٢٥ب ج٢٨.٨٩محراث حفار
صفر دأ٤٣٥.٩٨أ١٧٧.٠٦أ١٣٧أ١٣٤.٧أ٢٨.٨٩أ٥٠.٢٢أ٣٠١.٢٨أ١٤٨.١٦أ٨٦.٨٩بدون حراثة

شتوي وربیعي
أ٩٨.٨٢ج١.٢٨د٠.٥٢د١.٧٨ب٠.٧٧ج٠.١٦ب٠.٤٤ب٠.٥٢ج٠.٣٦د١.٣٣قرصي قالب
ب٧٥.٢٥ج٨٢.٩٩ج د٤٠.٤٣د-ب ٢٨.٤٤أ ب٤٢.٢٨ج-أ ١٠.٥٤ب٤.٨٨ب٤٠.٧١ج٢٩.٨٨د-ب ٢٣.٥٦محراث حفار
صفر دأ٤٣٥.٩٨أ١٧٧.٠٦أ١٣٧.١١أ١٣٤.٧أ٢٨.٩٢أ٥٠.٢٢أ٣٠١.٢٨أ١٤٨.١٦أ٨٩.٨٦بدون حراثة

الربیعي
أ٩٨.١٧ج٢.٤١د٤.٣د٤.٨٩صفر بصفر جصفر بب٢.٤١ج٤.٣ج د٤.٨٩قرصي قالب
ج٤٧.٤٧ب٢٤١.٧٧ب١٠٨.٢٧ب٥٣.٣٣أ١٢١.٠٦أ٣١.١٩ب٩.٧٧ب١٠٤.٣٥ب٧٧.٠٨ب٤٣.٥٦محراث حفار
صفر دأ٤٣٥.٩٨أ١٧٧.٠٦أ١٣٧.١١أ١٣٤.٧أ٢٨.٨٩أ٥٠.٢٢أ٣٠١.٢٨أ١٤٨.١٦أ٨٦.٨٩بدون حراثة

ISSN /
815 –
316X
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٢٠٠٩- ٢٠٠٨تاثیر التداخل بین انواع المحاریث وموعد اخذ عینات االدغال في الصفات المدروسة لالدغال النامیة خالل سنة التبویر للموسم الزراعي ) ٣(الجدول 

عدد االدغال فاتالص
الرفیعة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال الرفیعة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال الرفیعة 
٢م/االرواق غم

عدد االدغال 
العریضة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال العریضة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال العریضة 
٢م/ق غماالورا

العدد الكلي 
٢م/لالدغال

الوزن الجاف الكلي 
٢م/لالدغال غم

كمیة الرطوبة 
الكلیة المتواجدة 

٢م/ في االدغال غم

نسبة المكافحة 
%الكلیة  نوع الحراثة موعد اخذ العینة

المستخدمة

الموعد االول
أ٩٧.٢٤ج٣.٥٩و٥.١٧د٤.٨٩ج١٦.٦٩ب٣.٧د١.٣٣ب١.٩٢د١.٤٧ه٣.٥٦قرصي قالب
ب٦٠.٩١ب١٨٢.٩٥ج د٧٥.٢٨ج د٣٣.٣٣ب ج٨٨.٣أ٢٩.١٦د١٠.٢٢ب٧٨.٢٨ج د٤٦.١٣ه-ج٢٣.١١محراث حفار
صفر جأ٦٢٥.٩٩ب١٩٤.٩٢أ١٦٨أ٢١٢.٥٨أ٣٩.٥٨ب٥٤.٦٦أ٤١٣.٤١ب١٥٥.٣٧أ١١٣.٣٣بدون حراثة

الموعد الثاني
أ٩٨.٢٤ج٥.٦٨و٥.٤٤د٨ج٣.٧٨ب١.١٧د٢.٦٦ب١.٩د٤.٢٧د ه٥.٣٣قرصي قالب
ب٦٤.١٧ب٢٠٤.٤٧ج١٠٩.٤ج٥١.٥٦أ ب١٢٦.٣٦أ٣٢.٧٣د٨.٨٨ب٨٠.٨٩ج٧٦.٦٧ب ج٤٢.٦٧محراث حفار
صفر جأ٦٢٣.٦٤أ٢٨٦.٣ب١٢٤.٦٧أ ب١٧٤.٧٢أ٤١.٠٢أ٧٠.٦٦أ٤٤٨.٩٢أ٢٤٥.٢٨ب٥٤بدون حراثة

الموعد الثالث
أ٩٤.٩١ج٤.٩٧و٢.٣١د٨.٤٤ج٠.٧٧ب٠.١٦د٠.٤٤ب٤.٢د٢.١٥د ه٨قرصي قالب
ب٧١.٤٥ج٤١.٩٦ه و١٥.٣٩ج د٣٥.٥٦ج١٦.٨٩ب٤.٩٧د٥.٣٣ب٢٥.٠٧د١٠.٤٢د-ب ٣٠.٢٢محراث حفار
صفر جج٥٨.٢٩د ه٤٩.٩٥ب١١٨.٦٧ج١٦.٧٩ب٦.١١ج٢٥.٣٣ب٤١.٥١ج د٤٣.٨٤أ٩٣.٣٣بدون حراثة

٢٠٠٩-٢٠٠٨اعي تاثیر التداخل بین موعد اخذ عینات االدغال وموعد اجراء الحراثات في الصفات المدروسة لالدغال النامیة خالل سنة التبویر للموسم الزر) ٤(الجدول 

%٥القیم المتبوعة بالحرف نفسھ لكل صفة التختلف عن بعضھا البعض معنویا عند مستوى احتمال 
القیم االقل ھي االفضل عدا صفة نسبة المكافحة

عدد االدغال الصفات
الرفیعة االوراق 

٢م/

الجاف الوزن 
لالدغال الرفیعة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال الرفیعة 
٢م/االرواق غم

عدد االدغال 
العریضة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال العریضة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال العریضة 
٢م/االوراق غم

العدد الكلي 
٢م/لالدغال

الكلي الوزن الجاف
٢م/لالدغال غم

كمیة الرطوبة 
الكلیة المتواجدة 

٢م/ في االدغال غم

نسبة المكافحة 
%الكلیة  موعد اخذ عینات 

االدغال
موعد اجراء 

الحراثات

الموعد االول
أ ب٥١.٨أ٢٣٩.١٥ب٩٢.٣٤أ٧٥.٥٦أ ب٩٤.١٩أ ب٢٦.٧٥أ ب٢٣.٥٥أ١٥٩.٩٨د-ب ٦٥.٦أ٥٢شتوي

أ ب٥١.٤١أ٢٧٥.٥ب٩٣.٧٧أ٦٤.٨٩أ١١٠.٨٩ج-أ ٢٣.٣٩ج-أ ٢١.٣٣أ١٦٤.٦١ب ج٧٠.٤١أ٤٣.٥٦شتوي وربیعي
أ ب٥٤.٩٤أ٢٩٧.٨٩ب٨٩.٢٦أ٦٥.٧٨أ١١٢.٤٩ج- أ ٢٢.٣ج-أ ٢١.٣٣أ١٦٩.٠٤د-ب ٦٦.٩٦أ٤٤.٤٤ربیعي

الموعد الثاني
أ ب٥٧.٥٨أ٢٨٣.٢ب١٢٣.٥٤أ٦٢.٨٩أ١١٩.٨٤أ٢٩.١١أ٢٩.٧٧أ١٦٦.١٤أ ب٩٤.٤٣أ٣٣.١١شتوي

أ٦٢.٩٣أ٢٢٠.٥٣ب١٠٤.٧٨أ٥٣.١١أ ب٦٠.٥ج-أ ١٤.٠٤أ٢٥.٣٣أ١٦٠.٠٣ب٩٠.٧٤أ٢٧.٧٨شتوي وربیعي
ب٤١.٩أ٣٣٠.٠٦أ١٧٢.٨٣أ٦٨.٢٢أ١٢٤.٥٣أ٣١.٧٧أ٢٧.١١أ٢٠٥.٥٣أ١٤١.٠٥أ٤١.١١ربیعي

الموعد الثالث
أ ب٥٧.٨٣ب٢٨.٧٩ج٢٠.٦٤أ٥٢ب٩.٣٤ج٣.٠٣ج د١٠.٦٦ب١٩.٤٥د١٧.٦١أ٤١.٣٣شتوي

أ٥٩.٧٣ب٢٤.٢٣ج١٩.٤٦أ٤٩.٣٣ب٦.٣٦ج٢.٢د٨.٨٨ب١٧.٨٦د١٧.٢٦أ٤٠.٤٤شتوي وربیعي
أ ب٤٨.٧٩ب٥٢.٢١ج٢٧.٥٤أ٦١.٣٣ب١٨.٧٤ب ج٦.٠١د-ب ١١.٥٥ب٣٣.٤٧د ج٢١.٥٣أ٤٩.٧٨ربیعي
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٢٠٠٩-٢٠٠٨النامیة خالل سنة التبویر للموسم الزراعي تاثیر التداخل بین انواع المحاریث وموعد اجراء الحراثات وموعد اخذ العینات لالدغال ) ٥(الجدول 

%٥القیم المتبوعة بالحرف نفسھ لكل صفة التختلف عن بعضھا البعض معنویا عند مستوى احتمال 
قل ھي االفضل عدا صفة نسبة المكافحةالقیم اال

عدد االدغال الصفات
الرفیعة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال الرفیعة 

٢م/االوراق غم

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال الرفیعة 
٢م/االرواق غم

عدد االدغال 
العریضة االوراق 

٢م/

الوزن الجاف 
لالدغال العریضة 

٢م/ق غماالورا

كمیة الرطوبة 
المتواجدة في 

االدغال العریضة 
٢م/االوراق غم

العدد الكلي 
٢م/لالدغال

الوزن  الجاف 
الكلي لالدغال 

٢م/غم

كمیة الرطوبة 
الكلیة المتواجدة 

/ في االدغال غم
٢م

نسبة المكافحة 
%الكلیة  موعد اخذ 

موعد اجراء عینات االدغال
نوع الحراثةالحراثة

الموعد االول

شتوي
أ ب٩١.٧٥د١٠.٧٨ج د١٥.٥٢ج د١٤.٦٧ج–أ ٥٠.٠٧ب١١.١١ب ج٤ب٥.٧٧ب٤.٤١و–د ١٠.٦٧قرصي قالب
د–ب ٦٣.٦٦ج د٨٠.٦٨ج د٦٦.٥٩ج د٤٤ج١٩.٩٣أ ب٢٩.٥٩ب ج١٢ب٦٠.٧٥ب٣٧و–ج ٣٢محراث حفار
صفر وأ٦٢٥.٩٩ب١٩٤.٩٢أ١٦٨أ٢١٢.٥٨أ ب٣٩.٥٥أ٥٤.٦٦أ٤١٣.٤١أ١٥٥.٣٧أ١١٣.٣٣بدون حراثة

شتوي وربیعي
أ١٠٠صفر دصفر دصفر دصفر جصفر بصفر جصفر بصفر بصفر وقرصي قالب
ه–ج ٥٤.٢٦د-ب ٢٠٠.٤٩ج٨٦.٤ج د٢٦.٦٧ج–أ ١٢٠.٠٨أ ب٣٠.٥٣ب ج٩.٣٣ب٨٠.٤١ب٥٥.٨٧و–ج ١٧.٣٣محراث حفار
صفر وأ٦٢٥.٩٩ب١٩٤.٩٢أ١٦٨أ٢١٢.٥٨أ ب٣٩.٦٤أ٥٤.٦٦أ٤١٣.٤١أ١٥٥.٣٧أ١١٣.٣٣بدون حراثة

ربیعي
أ١٠٠صفر دصفر دصفر دصفر جصفر بصفر جصفر بصفر بصفر وقرصي قالب
د–ب ٦٤.٨٣ب ج٢٦٧.٦٧ج د٧٢.٨٧ج د٢٩.٣٣ج–أ ١٢٤.٨٩أ ب٢٧.٣٥ب ج٩.٣٣ب٩٣.٦٩ب٤٥.٥٢و–ج ٢٠محراث حفار
صفر وأ٦٢٥.٩٩ب١٩٤.٩٢أ١٦٨أ٢١٢.٥٨أ ب٣٩.٥٥أ٥٤.٦٦أ٤١٣.٤١أ١٥٥.٣٧أ١١٣.٣٣بدون حراثة

الموعد الثاني

شتوي
أ٩٨.٦٧د١٢.٣١ج د٤.٣١ج د١٤.٦٧ج١١.٣٣ب٣.٥١ب ج٨ب٠.٩٧ب٠.٨ج د١٤.٦٧قرصي قالب

د–أ ٧٤.٠٨ب ج د٢١٣.٢٦ج د٨٠ج د٤٩.٣٣ج–أ ١٧٣.٤٧أ ب٤٢.٨ب ج١٠.٦٦ب٤٨.٥٣ب٣٧.٢و-ج ٣٨.٦٧حفارمحراث
صفر وأ٦٢٣.٦٤أ٢٨٦.٣أ١٢٤.٦٧ج–أ ١٧٤.٧٢أ ب٤١.٠٢أ٧٠.٦٦أ٤٤٨.٩٢أ٢٤٥.٢٨د–ب ٥٤بدون حراثة

شتوي وربیعي
أ١٠٠صفر دصفر دصفر دصفر جصفر بجصفرصفر بصفر بصفر وقرصي قالب
أ ب٨٨.٧٩د٣٧.٩٥ج د٢٨.٠٣ج د٣٤.٦٧ج٦.٧٧ب١.٠٩ب ج٥.٣٣ب٣١.١٧ب٢٦.٩٣و–ح ٢٩.٣٣محراث حفار
صفر وأ٦٢٣.٦٤أ٢٨٦.٣أ ب١٢٤ج–أ ١٧٤.٧٢أ ب٤١.٠٢أ٧٠.٦٦أ٤٤٨.٩٢أ٢٤٥.٢٨د–ب ٥٤بدون حراثة

ربیعي
أ٩٦.٠٦د٤.٧٢ج د١٢د٩.٣٣صفر جصفر بصفر جب٤.٧٢ب١٢و-د٩.٣٣صي قالبقر

ه و٢٩.٦٦ب٣٦١.٨١أ ب٢٢٠.١٧ب ج٧٠.٦٧أ ب١٩٨.٨٥أ٥٤.٢٩ب ج١٠.٦٦ب١٦٢.٩٦أ١٦٥.٨٨ب ج٦٠محراث حفار
صفر وأ٦٢٣.٦٤أ٢٨٦.٣أ ب١٢٤.٦٧ج–أ ١٧٤.٧٢أ ب٤١.٠٢أ٧٠.٦٦أ٤٤٨.٩٢أ٢٤٥.٢٨د–ب ٥٤بدون حراثة

الموعد الثالث

شتوي
أ ب٨٩.٨٢د٨.٥٦ج د٤.٤٤ج د١٤.٦٧صفر جصفر بصفر جب٨.٥٦ب٤.٤٤و–ج ١٤.٦٧قرصي قالب
ج–أ ٨٣.٦٨د١٩.٥٢ج د٧.٥٣ج د٢٢.٦٧ج١١.٢٤ب٢.٩٧ب ج٦.٦٦ب٨.٢٨ب٤.٥٦و–ج ١٦محراث حفار

صفر وج د٥٨.٢٩ج د٤٩.٩٥أ ب١١٨.٦٧ج١٦.٧٩ب٦.١١ب٢٥.٣٣ب٤١.٥١ب٤٣.٨٤أ ب٩٣.٣٣ثةبدون حرا

شتوي وربیعي
أ٩٦.٤٦د٣.٨٥ج د١.٥٧د٥.٣٣ج٢.٣١ب٠.٤٨ج١.٣٣ب١.٥٥ب١.٠٩ه و٤قرصي قالب
ج–أ ٨٢.٧٣د١٠.٥٣ج د٦.٨٥ج د٢٤صفر جصفر بصفر جب١٠.٥٣ب٦.٨٥و–ج ٢٤محراث حفار
صفر وج د٥٨.٢٩ج د٤٩.٩٥أ ب١١٨.٦٧ج١٦.٧٩ب٦.١١ب٢٥.٣٣ب٤١.٥١ب٤٣.٨٤أ٩٣.٣٣بدون حراثة

ربیعي
أ٩٨.٤٦د٢.٥١ج د٠.٩١د٥.٣٣صفر جصفر بصفر جب٢.٥١ب٠.٩١و–د ٥.٣٣قرصي قالب
د ه٤٧.٩٤ج د٩٥.٨٣ج د٣١.٧٧ج د٦٠ب ج٣٩.٤٣ب١١.٩٣ب ج٩.٣٣ب٥٤.٤ب١٩.٨٤ه–ب ٥٠.٦٧محراث حفار
صفر وج د٥٨.٢٩ج د٤٩.٩٥أ ب١١٨.٦٧ج١٦.٧٩ب٦.١١ب٢٥.٣٣ب٤١.٥١ب٤٣.٨٤أ ب٩٣.٣٣بدون حراثة
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اما نسبة المكافحة فقد ظھرت . من ان تقلیل كثافة االدغال الحولیة مرتبط بتكرار المكافحة وتنوع اسالیبھا
الحراثات الشتویة والربیعیة افضل من الحراثات الشتویة او الربیعیة وبشكل معنوي وھذا یدل على ان معظم 

ان الحراثات الشتویة او الشتویة والربیعیة كانت اكثر كفاءة في لموسم الشتوي االدغال قد نمت من ابذور
وقد یرجع السبب الى ان تاثر الجذور وخاصة لالدغال زیادة نسبة المكافحة مقارنة بالحراثات الربیعیة

بعد النجیلیة قد یكون محدود في الحراثة الربیعیة مما اثرت على النمو الخضري فقط ولذلك ظھرت نموات
المعاملة وقللت من مستوى المكافحة او ان الحراثة الشتویة ھیات مرقد جید لنو بذور االدغال واعقبتھا 

وبصورة عامة لو كانت كمیات االمطار جیدة للموسم الزراعي وتوزیعھا مناسب الحراثة الربیعیة في قتلھا
افحة ولكن بسبب عدم او قلة نمو ادغال لنمو االدغال لظھرت الحراثات الربیعیة ھي االفضل في عملیات المك

)١٩٨٢(الفخريماوجدهتتفق معجیدة في فصل الربیع حالة دون ذلك وھذه النتیجة 
الزمنیة لمكافحة المدةان الھدف االساسي لھذا العامل من الدراسة ھو لتقییم طول :تاثیر موعد اخذ العینات-٣

نموھا تحت الظروف المطریةة حیاتھا وسلوكیةدغال متنوعة في دورخاصة عندما تكون االاالدغال
الى عدم وجود فروقات معنویة في عدد االدغال الرفیعة او ) ١(یشیر الجدول.باستعمال نوعین من المحاریث

واخر موعد الخذ ١١/٣لحراثات كانت فيلالعدد الكلي لالدغال علما بان الفترة الزمنیة بین اخر اجراء 
لالدغال منیة كافیة مدة زوھذا یعني اعطاء١/٤في موعد الخذ العینات كانوان اول ١١/٥فيالعینات

ولكن المالحظ بان فقط اعداد المدةخالل تلك ونموھا ووزنھاالمتواجدة بعد الحراثة في زیادة اعدادھا
ببیرجع السانخفض معنویا مقارنة مع المواعید االولى وقدقد١١/٥االدغال العریضة في الموعد الثالث 

ولذلك انخفض عددھا عندما اخذت العینات )الحظ االمطار(تحمل الجفافعلىالى عدم قدرة بعض االدغال 
فقد تباین معنویا سواء اذا كانت االدغال رفیعة او عریضة او ) الوزن الجاف(في شھر ایار اما نمو االدغال 
ي تلك االدغال الباقیة بعد اجراء اقل وزن جاف واقل كمیة رطوبة ف١١/٥كالھما واعطى الموعد الثالث 

عندما تكون االمطار عالیة في والحراثات وقد یرجع السبب الى قلة كمیات االمطار الساقطة او سوء توزیعھا
مما یدل على ان , اعید وفترة الربیع لظھرت نتائج الوزن الجاف لالدغال في الموعد الثالث اكثر من باقي الم

تلك الحدود من الرطوبة االدغال نمت تحت ضمنمطار الشتویة والل فترة االالنمو الحاصل لالدغال كان خ
وبناءاً على ھذا التفسیر نجد بان نسبة المكافحة لم تختلف )٢٠٠٦(Smithاالرضیة وھذه النتیجة تتفق مع

.معنویا بین المواعید الثالثة الخذ العینات
وجود فروقات معنویة الى)٢(یشیر جدول :لحراثاتانواع المحاریث وموعد اجراء اتاثیر التداخل بین -٤

ءة في في اعداد االدغال الرفیعة والعریضة والعدد الكلي لالدغال وقد اظھر المحراث القرصي اعلى كفا
والعدد الكلي عندما تم اجراء الحراثة في الموسم الشتوي والربیعي بالدرجة خفض اعداد االدغال الرفیعة

ادىاما االدغال العریضة االوراق فقد واعلى نسبة مكافحة كلیةیعي بالدرجة الثانیةاالولى وفي الموسم الرب
د فروقات معنویة بالرغم من عدم وجوالمحراث القرصي في الموسم الربیعي الى قتل جمیع االدغال النامیة 

االوراق القرصي كفوء في خفض الوزن الجاف لالدغال الرفیعة عد المحراثی.بین استخدام المحراثین
جود فروقات والربیعي ومع ذلك نالحظ عدم ووالوزن الكلي لالدغال عندما یستخدم في الموسم الشتوي

اما االدغال العریضة االوراق فان . عند استخدام المحاریث شتویا او ربیعیا فقطمعنویة بین المحراثین
وھذا انعكس على كمیة الرطوبة یا على االدغال نھائالقضاءادت الىالحراثة الربیعیة للمحراث القرصي

الحفار عند استخدامھ في محراثغلب المحراث القرصي على الیفي االدغال وبصورة عامة فقد المتواجدة
افحة مما یدل على ان نوع المحراثفي نسبة المك) ربیعي + شتوي و, ربیعيو,شتوي(سم مختلفة موا

ماوجده كل منلقتل االدغال وھذه النتائج تتفق مععد اجراء الحراثة المستخدم لھ اھمیة اكبر من مو
Murphy٢٠٠٦(واخرون(وSmith)٢٠٠٦(

الى وجدود فروقات معنویة في ) ٣(یشیر الجدول:التداخل بین انواع المحاریث وموعد اخذ العیناتتاثیر-٥
االدغال الرفیعة یعد المحراث القرصي اكفا من المحراث الحفار في خفض اعداد . المدروسةكافة الصفات

اما االدغال العریضة , واوزانھا الجافة في كافة المواعید التي اخذت فیھا العینات وخاصة في الموعد االول 
االوراق فان اعدادھا لم تتباین معنویا بین نوعي المحراثین في كافة المواعید  ولكن اظھر الوزن الجاف 

لم یظھر اختالف بین المحراثین في الموعد الثالث اذي فقط انخفاضا واضحا ومعنویا في الموعد االول والثان
وھذه النتائج انعكست على كمیة الرطوبة المتواجدة في االدغال ایضا بینما في االدغال الرفیعة لم تظھر 

رطوبة في االدغال لنوعي المحاریث في كافة مواعید اخذ العینات وعند فروقات معنویة في كمیات ال
دغال الكلیة واوزانھا الجافة نجد المحراث القرصي كان افضل في خفض تلك الصفات في ة اعداد االظمالح

لوحظ عدم وجود فروق معنویة بین المحراثین في الموعد الثالث لكمیة الرطوبة في حینالمواعید الثالثة 
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المحراث بریعت.المتواجدة في االدغال من خالل تلك الصفات المدروسة والتي انعكست على نسبة المكافحة
.الحفار ولكافة المواعیدالمحراثعن الكلیةالقرصي وبشكل معنوي افضل في نسبة المكافحة

عدم وجود فروقات ) ٤(یوضح الجدول :خذ العینات وموعد اجراء الحراثاتد اعتاثیر التداخل بین مو- ٦
انخفاض معنوي في عدد االدغال معنویة بین المعامالت في عدد االدغال الرفیعة واالدغال الكلیة بینما لوحظ 

االوزان الجافة لالدغال الرفیعة توقد اظھر. العریضة وخاصة للحراثات الشتویة والربیعیة للموعد الثالث 
والعریضة انخفاضا كبیرا ومعنویا في الحراثات الشتویة والشتویة الربیعیة للموعد الثالث عن باقي المعامالت

لمتواجدة في تلك االدغال بینما لوحظ انخفاض الوزن الجاف الكلي وكمیة وانعكس ذلك على كمیة الرطوبة ا
ھذه النتائج .الثالثة مقارنة بالموعد الثاني واالولالحراثةلمواعیدالخذ العیناتالرطوبة في الموعد الثالث

+ شتویة الموعد الثاني والثالث الخذ العینات للحراثة الاعطت موشر واضح في نسبة المكافحة فقد اعطى
الربیعیة اعلى نسبة مكافحة لالدغال وبشكل معنوي بینما اعطت معاملة الحراثة الربیعیة في الموعد الثاني 

حسب ومن موسم زراعي الى موسم اخراقل نسبة من المكافحة وھذه النتیجة قد تختلف من منطقة الى اخرى
فھناك من االدغال ونسجة التربةالمطار الساقطةتنوع وكثافة االدغال النامیة وعالقتھا مع كمیة الرطوبة او ا

اذا كانت دورة حیاتھا بینما نالحظ انواع اخرى التنبت االماتنمو في ظروف مطریة محدودة جدا وتستكمل 
وبصورة عامة كلما .سبة المكافحة ایضا سوف تختلف ولذلك نمتوفرة طول موسم النمواالمطار او الرطوبة

).٢٠٠٣,Thirumuruganو Govindan(لما كان خزین التربة من الرطوبة اكثركانت المكافحة مبكرة ك
) ٥(یوضح الجدول :بین انواع المحاریث وموعد اجراء الحراثات وموعد اخذ العیناتالتداخل تاثیر-٧

من افضلالقرصي فة الصفات المدروسة ویعد المحراثوجود فروقات معنویة بین المعامالت في كا
) ١/٤(الموعد االول عندفي الحراثات الربیعیة الربیعیة او+ سواء في الحراثات الشتویة حفارالمحراث ال

من افضل المعامالت تعتبرللحراثة الشتویة والربیعیة) ١٤/٤(في الموعد الثانيو.الختبار كفاءة المحراثین
لوحظ المحراث في حین% ١٠٠في قتل االدغال الرفیعة والعریضة االوراق والتي اعطت نسبة مكافحة 

كانالخذ العینات) ١١/٥(وفي الموعد الثالث ) ١٤/٤(الحفار المستخدم في الحراثة الربیعیة للموعد الثاني 
اقل كفاءة في قتل االدغال وخفض اوزانھا الجافة وبالتالي انعكس على نسبة المكافحة المقدرة بنسبة 

الحفار عند اجراء حراثتین شتویة وربیعیة على التوالي كذلك اعطى المحراث % ٤٧,٩٤و% ٢٩,٦٦
وبصورة عامة فان المحراث القرصي القالب % ٥٤,٢٦نسبة مكافحة وصلت الى ) ١/٤(للموعد االول 

عند اختالف المعامالت بینما اعطى المحراث الحفار نسبة اقل % ١٠٠–٨٩,٨٢اعطى نسبة مكافحة بین 
.من تلك النسبة 

EFFICIENCY OF PLOWING SYSTEMS ON WEEDS DENSITY AND
GROWTH IN BARE FALLOW UNDER DRY LAND FARMING IN

NORTHERN IRAQ
A.M. Sultan                            K.E. Al-allaaf

College of Agric. and Forestry, Univ. of Mosul,Iraq

ABSTRACT
Weed control study on bare fallow was conducted during growing season

2008/2009 at field of Agricultural College,Mosul University to determine the
efficiency of two plowing ( disk plow,chisel plow and without plowing),time of
plowing (winter,winter + spring,spring) and duration time for weed samples taken
from the field (1st April,14th April,11 May)on narrow or broadleaf weed control in
dry land farming.Result indicated that there is high density of weeds/m2 in untreated
plowing up to137.1 . Disk plow gave the best treatment for weed control which
reached up 96.8% when compared with chisel plow 65.5%.  related to unplowing
treatment.Disk plow was reduced numbers,dry weight and moisture content in
weeds. Also plowing at winter + spring gave agood weed control when compard
with other treatments while duration time for weed sampls which had been taken
from different  treatments were unsignificant . Disk plow showed suppriority in
weed control when was used at different time of plowing (winter,winter +
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spring,spring) which gave efficiency in weed control until 11 May.Therefor, it is
desirable to use disk plow in winter + spring or in spring to get 100% weed control
of narrow or broadleave from beginning to mid April.
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