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Lens(استجابة نمو العدس  culinaris Med. (مید النتروجیني والمكافحة والعقد الجذریة لھ للتس
یة لألدغالائیالكیم

عباس علو خضراحمد محمد سلطان                        
عراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة 
٢٠٠٥/ تجربةنفذت

معاملة المقارنة إلىإضافةھكتار /لتر0.2 , 0.1وفوكس اللترا 1.44، 1.08الترفالن لدراسة تأثیر مبیدي
ت أشار. ) /كغم٨٠و٤٠وصفر (والسماد النتروجیني ) بدون مبید(

إلىالنتائج 
لسماد ااستخد. اللترا نتائج م ا

بصورة . /كغم٨٠إلىفي صفات النمو أفضلھكتار /كغم٤٠النتروجیني بمعدل  و
أكثر

/Nكغم ٤٠/لتر٢أفضل معاملة كانت عند تداخل مبید فوكس اللترا بمعدل . السمادي العالي 
/ Nكغم ٨٠مع نفسھ مبیدللھكتار/لتر١أو 

.محصول العدس 

مقدمةال

إضافةإذ
البیئاتالنتروجین الحیوي المثبت عن طریق العقد الجذریة ، وفي كثیر من 

جذور علىإعطاءكمیة محدودة من السماد النتروجیني لغرض إلى
آخرون Gwalفقد ذكر . النبات وتلك الكمیة معتمداً على درجة خصوبة التربة  ) ١٩٩٥(و

و Motiorوجد رنات وزیادة الحاصل زیادة في عدد القإلىأدىھكتار /كغم  نتروجین١٨بمعدل 
Miah)نخفاض إلىأدىلسماد النتروجیني وخاصة في التربفرط بامان التسمید ال) ١٩٩٤ ا

و) ١٩٩٥, AL-Thahabi(غال لألدالحرجةالمدةالمنافسة أو معمدةیتناسب مع طول االنخفاضوھذا 
Halila للحد من اإلنبات)١٩٩٤(وآخرون

أعدادمنافسة األدغال  لعقد و ووزن ا

خرون وآSporoutالحظ في حین ) ٢٠٠٤,وآخرونTepe(سلبیة على نمو النبات أو على العقد الجذریة 
ذكر . ) ١٩٩٢(

وكاظم ٢٠٠٤,و، ٢٠٠٢, الشمري(العریضة األوراق من دون حدوث تأثیرات سلبیة للمحصول 
) . ٢٠٠٤,الشاطئو

.النتروجیني على نمو النبات ونشاط العقد الجذریة لجذور نبات العدس 

مواد البحث وطرائقھ
امع/ نفذت التجربة ، ٢٠٠٥ج

.الدراسة مع عدم القدرة على جمع الجذور والعقد الجذریة المتواجدة علیھا 
. لغرض تلقیحھا )Rizobium leguminosarum(ئلة الحدیثة العمر بالمزرعة البكتریة السا٩٨

.باحث الثاني للستل من اطروحة دكتوراه م
.١٩/١/٢٠١٠وقبولھ في ١٧/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

فعالة %٤٨( أضیف مبید الترفالن  ادة  / لتر ١.٤٤و٥١.٠٨) م
٣٠زرعت البذور في سنادن قطرھا . ١٠/١٢/٢٠٠٥ة قبل الزراعة بعشرة أیام وبتاریخ ھكتار مع ریة خفیف

بعمق ) ١(جدول ال٤٠سم وعمق  بمعدل ٧و / بذور ١٠سم و
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سقي النتروجینيتم إضافة السماد. ٢٠/١٢/٢٠٠٥سندانة بتاریخ 
نة بترك . ھكتار/ Nكغم ٨٠و٤٠وعند الزراعة بمعدل صفر  لسندا في ا درة  ا لة الب بعد مرح ات  فت النبات خف

أضیف مبید الفوكس , نباتات ٥
٧٢٢بعد االنبات بـ مادة فعالة % ١٠اللترا 

CRD/ لتر٢و١ركیزعلى المجموع الخضري وبت٣/٣/٢٠٠٦
) ( بثالث مكررات وبنظام التجارب العاملیة 

وو. 
٥٠للمجموعالجاف الوزن /الخضري

تم غسل الجذور تحت تیار ماء جاري بعد أن وضعت محتویات إذ) ٦/٤/٢٠٠٦و ٥(یوم من الزراعة ١٠٥

.٠.٠٥واستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى للمقارنة بین المتوسطات عند احتمال SASبرنامج مستخدماً 

.٢٠٠٦-٢٠٠٥یة والفیزیائیة لتربة السنادین للموسم الصفات الكیمائ) : ١(جدول ال
قوام 
التربة

الرمل 
كغم/غم

الغرین 
كغم/غم

الطین 
كغم/غم

NO3
PPm

الفسفور 
PPmالجاھز 

یوم ذائب كالس
لتر/ملغم

مادة عضویة 
كغم/غم

تفاعل 
pHالتربة 

التوصیل الكھربائي 
)م/دیسیمینز(

طینیة 
١٩٤٢٥٥٥٦٠.٠٣٧٨١.٨٥.٨٠.٦٢٦.٨٥٠.٤٩٥غرینیة

.االسم الشائع والتجاري والكیماوي للمبیدین ونسبة المادة الفعالة المستخدمین في التجربة ) : ٢(جدول ال
االسم الكیماوينسبة المادة الفعالة ٪سم التجارياالاالسم الشائع

TrifluralinTreflan٤٨a-a-a trifluro-2.6-dinitro-N,N-diproyl-p toluidin

CycloxidimFocus ultra١٠(R2)-2-{1-(ethoyimno)butyl)}-3-hydroxy-5-C3-
thiannyl)-2-cyclohexene-1-one

النتائج والمناقشة
فوقت:تأثیر التس-١ ت

وان ٣جدول ال/كغم٨٠/كغم٤٠
٪١٧.٦معدل الفرق بین أفضل وأدنى ارتفاع للنبات بلغ 

إلىأدتھكتار /كغم٤٠غیر مرغوب وان الجرعة المنشطة 
) ٢٠٠٤() ١٩٩٥(وآخرون Gwalھ لنتائج ھوي وھذه النتائج مشابكمیات من النتروجین الج

 .

١١.٦
 .

التي و٣جدولال
) بدون تسمید(معاملة المقارنة 
إلىة وبشكل معنوي وقد یرجع السبب في تفوق معاملة المقارنة المعدالت السمادی

أن
إذ

اسم( Shahو ١٩٩٢,ق
أنتحت الظروف الحقلیة ولكي ینمو المحصول بشكل أفضل ) ٢٠٠٠وآخرون 

ھكتار وھي جرعة منشطة لتكوین /كغم٤٠أظھرت معاملة التسمید ) . ١٩٨٦,Singhو Sharma(محدودة 
املة أو٣٢.٧بلغ إذ٣جدول ال بمع

Islam و
Afandi)و ) ١٩٨٠Shah ,٢٠٠٠

/كغم٤٠-٢٠ة نسبیاً من النتروجین تتراوح من كمیات قلیلإضافةإلىاألخرى حیث تحتاج 
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النمو لحین بدء العقد الجذریة بجذور العدس 
بأن ) ٢٠٠٤(/كغم٨٠

بة جافة أو (كما أن اختالف معدل الرطوبة . د العالي أدى عمالً تثبیطیاً لتكوین ونشاط العقد الجذریة التسمی تر
و Vanketes warlu() تربة غدقة بالماء

Ahlawat,١٩٩٣. (
٢-:

٣جدول الأظھرت النتائج 
ارنة  لمق لة ا ام بمع نة  ار بكرة مق لة م في مرح دس  لع ات ا ري لنب خض ل ) (ا

. لترفالن ومعاملة المقارنة وكذلك بین التركیزین للمبید نفسھ كبیر بین معاملة ا
لعزأكده٧.٥١في طول النبات وتقزمھ إذ بلغ انخفاض كبیرإلىمن المبید ترفالن  ) ٢٠٠٠(ام ا

إلى

حدوث خلل فسلجي في اإلىوبشكل تدریجي وقد یؤدي 
ات في إلى فاخ دوث انت ح

إن) . ١٩٨٢,ساوي وباقر الح(یة وھذا یثبط استطالة الجذور نھایة القمم المرستیم
اعة اآلثارلیس الھدف فقط عند زر

) (
إذ٣جدول الالنبات 

ترفالن أدى ٢.٨٧األوراق وقد أعطى التركیز العالي أكثر عدد من األفرع بلغ 
إلىانخفاض العدد إلى
نباتفرع وھذا یدل على أن اال

ارنة إلىك أشارت النتائج كذل) . ٢٠٠٤(وآخرون Ermanو ) ٢٠٤(وآخرون Tepeأكده لمق لة ا ام وق مع ف ت
ري مما و ذ الج ع 

مبید فوكس اللترا وبصورة عامة تعد تل
. بالعكس وبالتالي تعكس حالة نمو النبات 

 .
أوطریق المجموع الخضري مشجعة لتكوین العقد سواء المبید دخل عن 

اضحاً التربة ودخلت النبات عن طریق الجذر  في و
Sporout)ة) ١٩٩٢

.لجذور العدس نتیجة رشھ ببعض مبیدات األدغال 
٣-

توى :العدس 
٤جدول من مستویات التسمید 
إلىالمعاملة غیر المسمدة 

ھكتار ال/كغم٤٠السماد عن مبید فوكس اللترا كما أن زیادة مقارنة معفي طول النبات 
Erman آخرون ) . ٢٠٠٤(و

المقارنة زیادة في تلك الصفة بزیادة معدالت السماد 
مع معاملة المقارنة عند

 .

Yadav آخرون ) . ١٩٩٠(و

. /كغم٤٠اد الجاف للمجموع الجذري أعقبتھا معاملة الترفالن التركیز الثاني عند معدل سم
نمو إلى

لعدس  ات ا ذري لنب لج ا نمو  ل ى ضعف في ا عكس عل ن أ ذري مما  لج ). ١٩٧٧,Hassein(ا
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. ٤ول جدال
م

 .
عقدة ، ٦٠/كغم٤٠لتركیز الثاني لمبید فوكس اللترا وتحت معدل سماد معنوي عند ا

ور ا) فوكس(في زیادة عدد العقد وإن المبید 
الحاصلة ب

Walker وReberts)١٩٧٥ (Singh)و ) ١٩٩٢
Sporout ١٩٩٢(وآخرون. (

RESPONSE OF LENTIL (Lens culinaris medic)AND ITS NODULATION TO
NITROGEN FERTILIZATION AND CHEMICAL WEED CONTROL

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

ABSTRACT
Pots experiment was carried out at the college of Agriculture. and Forestry,

Mosul University in winter growing season 2005 to determine the effect of
herbicides (Trifluralin ١.٠٨ , ١.٤٤ , Focus ultra ٠.١, 0.2 L/ha) with check
treatments and nitrogen fertilizer (0.0 , 40 , 80 Kg N/ha) on growth of lentil and its
nodulation . The result indicated that terflan had negative effect on all plant growth
charactertis and number of nodulation on its roots, but focus ultra had positive result
on plant high, number of branch and number of nodulation . 40 Kg N/ha.fertilizer
gava a significant result on plant high and nodulation than 80 Kg N/ha . In general
focus ultra and 40 Kg N/ha was more positive effect than treflan or 80 Kg N/ha The
best result obtained was when interaction between focus ultra 2L/ha with 40 Kg
N/ha fertilization or 1L/ha of the same herbicide with 80 Kg N/ha occurred and
gave a good growth nodulation on root lentil crop .

المصادر
مؤسسة. األدغال وطرائق مكافحتھا ) . ١٩٨٢(الحساوي ، غانم سعد هللا وباقر خلف الجبوري 

.النشر ، جامعة الموصل و
)٢٠٠٢ . ( .

.جامعة الموصل /ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات
)٢٠٠٤ . (Sorghum

halepense L. جامعة الموصل /رسالة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات. وأسالیب مكافحتھ.
) . ٢٠٠٠(العزام ، طھ خضر برھو 

.٦٧–البحوث التقنیة /التقني
)١٩٩٢ . (

.)١(24. مجلة زراعة الرافدین . الدیمیة 
)٢٠٠٤ . (

.١٢٨–١٢٥) : ١(٣٥مجلة العلوم الزراعیة . الباقالء 
) . ٢٠٠٤(اسم ، خلیل قاسم یوسف ، أمل نعوم وق

)Vicia sativa ( .
٦٦–٥٩: )٣(٩.
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