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حیویة خزین بذور االدغال تحت تأثیر معامالت مختلفة من المكافحة لمحصول العدس
احمد محمد سلطان                                      محي الدین موفق العطار

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة

لمكافحة األدغال عند زراعة محصول العدس في موقعي تلكیف والنمرود في محاف
٢٠٠٨/٢٠٠٩,٢٤

فالح,(نظم الحراثة  دون  فالحة ,+ة ب دون  ,+ب
\كغم١٠٠,١٢٠,١٤٠ثالث كمیات بذار مَ استخد) بطریقة المزارعحراثة تقلیدیة 

بتة).,(
یأعداد.الك

ا% ٨٨.٥, ١٤.٩٠
ت أظ.نمرود على التواليالمعاملة المقارنة لموقعي تلكیف ولألدغال العریضة األوراق عن٦٤.٤، ١٣.٢

أعداد بذور  +ب
انخفضَ . ذلك  ١٢٠األوراقاألدغالك

ة األوراق ، ففيیضالعراألدغاللكال الموقعین بینما اختلفت النتائج لعدد بذور ھكتار/كغم
./كغم١٠٠اقل عدد بینما في موقع النمھكتار /كغم١٤٠معدل بذار 

نظام )\كغم ١٤٠(أعطت حت  +فالحة الالت
,األوراقأعلىدون مبید لموقع النمرود فالحة وبالاللموقع تلكیف وتحت نظام 

أعلى\كغم١٢٠أعطتبینما 
+,غال العریضة األوراق لموقع تلكیفبذور األد

.تحت نظام الري التكمیليھكتار\كغم١٤٠الكالفوسیت وتحت معدل بذار 

المقدمة
دغالإدارةإن في األ

دغالأنظمة یة األ
Clementsأظھرت. البذور القدیمة تزداد أعدادھا مع زیادة العمقأنفي حین للتربة 

وأفقیاً أن البذور تتوزع عمودیاً ) ١٩٩٦(وآخرون 
٤(% ٩٥(% .

فينتاج من خزین البذورھي ِ 
األدغالسر بقاء ودیمومة نباتات القاسیة وان ِ 

أعدادإنتاجعلى 
اإلنبات

)Malo،وو). ٢٠٠٠
نظمةأكثر أ

آخرونYenish(التوزیع العمودي لبذور األدغال باختالف نوع المحراث  نظمةففي ).١٩٩٢،و لحراثة أ ا
نظمةا في  األ

البذور إنباتوتعتمد االستجابة في .)٢٠٠٦،وآخرونChauhan(التربة بدرجة كبیرة فتدفن معظم البذور 
دغالونوع ) المعدل الرطوبي(األمطارعلى معدل سقوط  لسائدةاأل إجراءإن. ا

.أفضلھاالمختلفة واختیار 

مواد البحث وطرائقھ
نفذت التجربة في موقعي

دغالبمعامالت مختلفة لمكافحة  املاأل الث عو ث نة من  تشمل ثة نظم الحرا: المكو بعةو بدون (أر
٠.٨٠٠//

.٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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معدالت ينوالعامل الثا) ھكتار، بدون حراثة وبدون مبید، حراثة تقلیدیة/مادة فعالة/لتر٦سیت بتركیز والكالف
اعة (، )/كغم١٤٠، ١٢٠، ١٠٠(صنف إبآءالبذار لمحصول العدس زر

لكال ١١/٦/٢٠٠٩، ٦/٦/٢٠٠٩). 
) م١٠-(. 

)٥٠x٥٠() سم٥٠x٥٠xسم٧ (
تظم وتم ١٥/١٠/٢٠٠٩األسفلومغلف من  من
. ٢٦/١١/٢٠٠٩النامیة الرفیعة والعریضة األوراألدغالبذور تقدیر أعداد

الذي األلواحتم تحلیل التجربة بنظام 
نكن ) SAS(ـ ار د واستخدم اختب

) ١٩٥٥،Duncan(المتعدد المدى
.%٥مستوىعندمعنویا 

.نسجة التربة لموقعي التجربة:)١(الجدول 
نسجة التربة%الطین %الغرین %الرمل موقعي التجربة

مزیجیة٣٣.٧٤١.٣٢٥.٠تلكیف
طینیة١٢.١٣٨.٥٤٩.٤النمرود

شةالنتائج والمناق
النتائج المتحصل علیھا بعد انتھاء وحصاد التجربة الحقلیة لمحصول :األوراقالرفیعة األدغالخزین بذور -١

دغال األ
راثة او غیر متأثرة بنظم الحراثة وھي وھي تلك النباتات التي كانت ھاربة من نظم الحاألمنباتات سقطت من
فقد . الى بعض البذور التي قد انتقلت بواسطة الریاحإضافةمن البذور المتواجدة في التربة األغلبیةالتي تمثل 

دغالأعطتلموقع تلكیف بان الحراثة التقلیدیة ٢الجدولأشار األ
اعة قد سمحت أنة وقد یعزى السبب الى بمستویات الالفالح الزر قبل 

فالحةمعنویة بین الفالحة التقلیدیة ووجود المحصول بفروقأثناءفي النمو األدغالكثیر من بذور ل لال نفس . ا
دغال وق سطاأل بة في ف لتر ح ا

أسالیبعند استخدام ) ٢٠٠٥(Jefferyالفالحة التقلیدیة ھذه النتائج تتفق مع 
لتربةإثارةأعلى كذلك. ل

اكد األوراقالرفیعة غالاألدالى تقلیل بذور أدىھكتار في كال الموقعین /كغم١٢٠ آخرونBallاذ  و
دغال) ٢٠٠٦(وآخرونDayو ) ١٩٩٧( دغاللأل األ

كذلك . األمرالمرافقة لمحصول العدس 
األوراقالجدول نفسھ الى قلةأشار

أثناء) الدغل(یُ . مقارنة بالري التكمیلي ولكال الموقعینالدیمي للزراعة
أناألمتكون البذور على النبات 

إنتاجاألدغالونوع ١جدول

دغالأعداداألرضیةحول قلة الرطوبة ) ٢٠٠١(وآخرونBrandو ) ١٩٩٠(ولي  األ
أعدادإنتاجقد تؤدي الى ضعف قدرة النبات الواحد على أنھااو األوراقالرفیعة الاألدغوخاصة 

أظھرت. والتي تنعكس نتائجھا على معدل خزین البذور الحیة في التربةاألدغالبذور 
وراقاألاألدغال

. التقلیدیة عند نظام الري مقارنة بالالفالحة لموقع تلكیف
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تأثیر نظم الحراثة ومعدالت البذار والري التكمیلي في محصول العدس مع التداخالت على عدد األ:)٢(الجدول 
.لموقعي تلكیف والنمرود٢٠٠٩-٢٠٠٨ي الزراع

.كل موقع على حدىوعند٪ عند كل عامل من عوامل الدراسة وتداخالتھا٥القیمة المتبوعة بالحرف نفسھ ال تختلف عن بعضھا معنویاً عند مستوى احتمال 

نمرودتلكیف

نظم الحراثة
X

نظم ألري

نظم الحراثة
متوسط نظم الري

نظم الحراثة
متوسط نظم الري

نظأم الري
حراثة تقلیدیة بدون حرأثة

)بدون مبید(
لیدیة حراثة تقبدون حراثة

)بدون مبید( بدون مبیدكالفوسیتكرامكسونبدون مبیدكالفوسیتكرامكسون
أ٨٤.٠٠١١٨.٨٨أ١٠٠.٠٠٢٠٠.٠٠جـ٩١.٥٥أ٨٦.٠٥و٥٠.٢٢د٩٣.٧٧أ١٢٧.٣٣ھـ٧٢.٨٨تكمیلي
ب١٣.٦٦و١٢.٤٤و١٢.٠٠ھـ١٧.٣٣و١٢.٨٨ب٧٣.٢٢ز٤٠.٤٤ب١١١.٥٥جـ١٠٣.١١ز٣٧.٧٧دیمي

متوسط معدل البذارد٤٨.٢٢أ١٠٦.٠٠ب٥٨.٦٦جـ٥٢.٢٢متوسط معدل البذارد٤٥.٣٣ب١٠٢.٦٦أ١١٥.٢٢جـ٥٥.٣٣متوسط نظم الحراثة
نظم الحراثة

X
معدل البذار

أ٧١.٠٠جـ٧٨.٠٠ب١٠٦.٠٠و٥٦.٠٠ز٤٤.٠٠أ٤٤.٠٠٨٤.٨٣ھـ٦٥.٣٣ب١٣٦.٦٦د١٠٠٩٣.٣٣
ب٥٧.٦٦ح٣٣.٣٣جـ٧٧.٣٣د٧٢.٠٠ز٤٨.٠٠ب٦٨.٤١ھـ٦٣.٣٣ب١٣٢.٦٦و١٢٠٣٠.٠٠٤٧.٦٦
أ٧٠.١٦ح٣٣.٣٣أ١٣٤.٦٦ز٤٨.٠٠ھـ٦٤.٦٦أ٨٥.٦٦ز٢٨.٦٦جـ١١٠.٠٠أ١٦١.٣٣و١٤٠٤٢.٦٦

نظــم الريxمعــدالت البــذار  xنظـم الحراثــة  
نظم الري

X
معدل البذار

نظــم الريxمعــدالت البــذار  xة  نظـم الحراثــ
نظم الري

X
معدل البذار

تكمیلي
جـ١٣٨.٦٦١٤.٦٦ب٢٠٨.٠٠و١٠٠.٠٠ح٦٢.٦٦أ١٠١.٦٦و٦٤.٠٠ط ي٣٤.٦٦أ١٦٠.٠٠ب١٠٠١٤٨.٠٠
جـ١٧.٣٣ط٥٣.٣٣جـ١٣٨.٦٦ز١١٠.٦٦ز٨٩.٣٣جـ٦٨.٥٠ح ط٣٧.٣٣جـ١٢٦.٦٦و٦٢.٠٠زح١٢٠٤٨.٠٠
د٦.٠٠ح٦٠.٠٠أ٢٥٣.٣٣ز٨٩.٣٣د١٢٢.٦٦ب٨٨.٠٠ز٤٩.٣٣جـ د١٢٠.٠٠أ١٦٠.٠٠ك١٤٠٢٢.٦٦

دیمي
أ١٢٧.٣٣ل١٧.٣٣ن٤.٠٠ل م١٢.٠٠ك٢٥.٣٣جـ٦٨.٠٠ي ك٢٤.٠٠ھـ٩٦.٠٠د١١٣.٣٣ط- ز١٠٠٣٨.٦٦
ب٩٨.٠٠ل م١٣.٣٣ل١٦.٠٠ي٣٣.٣٣م ن٦.٦٦جـ٦٨.٣٣ھـ٨٩.٣٣ب١٣٨.٦٦ك- ط٣٣.٣٣ل١٢٠١٢.٠٠

أ١٣١.٣٣م ن٦.٦٦ل١٦.٠٠م ن٦.٦٦م ن٦.٦٦ب٨٣.٣٣ل٨.٠٠ھـ١٠٠.٠٠أ١٦٢.٦٦و١٤٠٦٢.٦٦
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د الحصاد للموسم تأثیر نظم الحراثة ومعدالت البذار والري التكمیلي في محصول العدس مع التداخالت على عدد األدغال العریضة األوراق في خزین التربة بع:)٣(الجدول 
.لموقعي تلكیف والنمرود٢٠٠٩-٢٠٠٨الزراعي 

نمرودتلكیف

نظم الحراثة
X
ألرينظم 

نظم الحراثة
متوسط نظم الري

نظم الحراثة
متوسط نظم الري نظأم ألري

حراثة تقلیدیة بدون حرأثة
)بدون مبید(

حراثة تقلیدیة بدون حراثة
)بدون مبید( بدون مبیدكالفوسیتكرامكسونبدون مبیدكألفوسیتكرأمكسون

أ٢٩.٣٣جـ٢٤.٠٠أ٣٧.٣٣ب٣٣.٣٣جـ٢٢.٦٦أ٦٧.٢٧أ٨٨.٢٢أ٨٧.١١جـ٥٤.٦٦ھـ٣٩.١١تكمیلي
ب١٠.٤٤ھـ١٠.٦٦و٧.٥٥د١٦.٨٨و٦.٦٦ب٥٨.٤١ھـ٣٤.٦٦ب٧٦.٠٠ب٧٤.٠٠د٤٩.٠٠دیمي

متوسط معدل البذارجـ١٧.٣٣ب٢٢.٤٤أ٢٥.١١د١٤.٦٦متوسط معدل البذارب٦١.٤٤أ٨١.٥٥ب٦٤.٣٣جـ٤٤.٠٥متوسط نظم الحراثة

نظم الحراثة
X

معدل البذار

جـ١٦.١٦د- جـ٢١.٣٢و- ھـ١٦.٦٦ح- و١٤.٠٠ز ح١٢.٦٦ب٦٢.٩١ھـ٢٨.٣٣ب٩٩.٣٣جـ٧١.٣٣د١٠٠٥٢.٦٦

ب١٩.١٦ح١٠.٦٦ب٢٥.٣٣ب جـ٢٤.٠٠ھـ و١٦.٦٦أ٨١.٢٠أ١٢٨.٠٠جـ٧٢.٦٦جـ٧١.٦٦د١٢٠٥٢.٥٠
أ٢٤.٣٣د ھـ٢٠.٠٠ب٢٥.٣٣أ٣٧.٣٣و ز١٤.٦٦جـ٤٤.٤١ھـ٢٨.٠٠جـ٧٢.٦٦د٥٠.٠٠ھـ١٤٠٢٧.٠٠

نظــم الريxمعــدالت البــذار  xنظـم الحراثــة  
نظم الري

X
معدل البذار

نظــم الريxمعــدالت البــذار  xنظـم الحراثــة  
نظم الري

X
معدل البذار

تكمیلي
د١٢.٠٠ط- ز١٧.٣٣جـ د٣٢.٠٠زح١٨.٦٦ك- ط١٣.٣٣د٥٤.١٦ك- ط٣٤.٠٠د٨٢.٦٦ز ح٥٠.٦٦ح١٠٠٤٩.٣٣
د١٢.٣٣و ز٢١.٣٣جـ٣٦.٠٠و ز٢١.٣٣ھـ و٢٥.٣٣أ٩٤.٣٣أ٢٠١.٣٣جـ د٨٦.٦٦ح٤٩.٣٣ط١٢٠٤٠.٠٠
ھـ٧.٠٠جـ د٣٣.٣٣ب٤٤.٠٠أ٦٠.٠٠د ھـ٢٩.٣٣د٥٣.٣٣ل- ي٢٩.٣٣جـ٩٢.٠٠و- ھـ٦٤.٠٠ل- ي١٤٠٢٨.٠٠

یميد
جـ٢٠.٣٣ھـ و٢٥.٣٣ل١.٣٣ي ك٩.٣٣ك- ط١٢.٠٠ب٧١.٦٦ل٢٢.٦٦ب١١٦.٠٠جـ٩٢.٠٠ح- و١٠٠٥٦.٠٠
ب٢٦.٠٠صفر لي- ح١٤.٦٦ھـ و٢٦.٦٦ك٨جـ٦٨.٠٨زح٥٤.٦٦ز- ھـ٥٨.٦٦جـ٩٤.٠٠ھـ١٢٠٦٥.٠٠
أ٤١.٦٦ك٦.٦٦ك٦.٦٦ي- ح١٤.٦٦صفر لھـ٣٥.٥٠ك ل٢٦.٦٦زح٥٣.٣٣ط ي٣٦.٠٠ك ل١٤٠٢٦.٠٠
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اما التداخل بین . معنویة بین الفالحة التقلیدیة والالفالحة عد معاملة الكالفوسیت
/١٢٠األوراقاألدغال

فالحة وكذلك لال في ا كسون  ام كر ل اما . /كغم١٤٠ا
ن/كغم١٤٠و١٢٠

خفض عدد البذور .  دغالان ت األوراقلأل
عدل البذار  /١٢٠، ١٢٠/١٠٠م

أشارھكتار في الزراعة الدیمیة حیث /كغم١٤٠معدل بذار
McDonald(األوراقاألدغالأدى

. ٢) ٢٠٠٧،وآخرون
١٤٠قلاألدغال

+ ھكتار للنظام الدیمي لموقع تلكیف والتي لم تختلف عن معاملة الالفالحة /كغم
بنسبة أعطت. /١٢٠بذار قات  % ٩٢.٦و % ٩٥فرو

اما في موقع النمرود . ھكتار للنظام الدیمي/كغم١٤٠وسیت تحت معدل بذارمبید الكالف+ بدون حراثة معاملة 
بذور ٤/كغم١٠٠معاملة الالفالحة وبدون مبید تحت معدل بذارأعطت

١٤٠/
٢٥٣.٣٣

.معظم المعامالت الداخلة في التداخل الثالثي
األدغال٣الجدولأشار:األوراقاألدغال-٢

عند استخدام مبید الكراماألوراق
.أكثرالنتائج 

نعكس واالنامیة مع المحصول في حقل تلكیف كانت اقل عدداً األوراقالعریضة السبب الى ان اعداد األدغال
دغالالمنالبذورمنإنتاجھذلك على ما تم  األ

إلىالمتواجدة في الطبقة تحت السطحیة 
Dawit و

Stoltenberg)األدغالخزین بذور الجدول الى قلةأشارك كذل. )١٩٩٧
األوراقسابق ال

Tepeدغال)٢٠٠٥(وآخرون محراث إلىاأل ل وع ا ن

مذات ال) المطریة(مقارنة بالزراعة الدیمیة اإلنباتتزید من قدرة البذور على 
كذلك لوحظ من الجدول نفسھ بان اقل عدد من خزین البذور . الل فصل النموخاإلمطارفي توزیع 
أن/كغم١٤٠و١٠٠معدل بذار

آخرونEramnذكر . البذورأعدادالبالغ في تقلیل األثرالبذار في تلكیف وخاصة عند زیادتھا لھ  )٢٠٠٨(و
مشاكل الى ان زی لى  لب ع تغ لى ال دي ا تؤ ار  بذ الت ال د دغالادة مع . األ

األدغالنتائج تداخل نظم الحراثة مع نظم الري بان اقل عدد من خزین بذور 
الزراعة الدیمیة وعند استخدام مبید الكرامكسون في الالفال

نمرود ا قع ال ئج عن مو لك النتا فت ت استخدامظختل ب
نتائج التداخل بین نظم الحراثة مع معدالت البذار أظھرت . استخدام المبیدات اقل عدد مقارنة بباقي المعامالت

ااألعدادأقل 
اما . /كغم١٠٠إضافةھكتار /كغم١٤٠بذار

. /كغم١٢٠معاملة الحراثة التقلیدیة عند معدل بذارأعطتفي موقع النمرود فقد 
دغال األ

. ھكتار تحت الزراعة الدیمیة/كغم١٤٠لوحظ عند معدل بذار
دغالأنالى  /كغم١٠٠لوحظاأل

ھكتار عند نفس المعاملة والتي أعطت /كغم١٢٠الزراعة التقلیدیة مقارنة بنظام الري التكمیلي عند معدل بذار
. معدلأعلى



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد ) ٣٨(المجلد )              ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                  

/كغم١٢٠اإلنباتعلى 
١٤٠/

.بالري التكمیليبالزراعة 

VIABILITY OF WEED SEED BANK UNDER DIFFERENT EFFECTS OF
WEED CONTROL IN LENTIL

A. M. Sultan                                               M. A. M. Alattar
Field Crops Dept., College of Agric. and Forestry , Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
Weed seeds bank experiment was carried out to determine the viable numbers

of weed after different weed control methods in lentil in Talkief and Namrood
locations in Naniva provancy during winter season 2008-2009. Soil samples had
been taken after lentil harvesting. Three factors used in this experiment tillage
system (Zero tillage (Z.T.) + Gramaxon (Gr) , Zero tillage (Z.T.) + Glyphosate (Gl) ,
Zero tillage (Z.T.) , Conventional tillage (C.T.). Different seeding rate (S.R.) of
lentil used (100, 120, 140 kg/ha). Also different irrigation systems (rainfall and
supplementary irrigation (S.I.) of lentil had been used. Date were subjected in
R.C.B.D. as split- split plots with four replications. The result indicated that weed
seed population was significantly reduced under rainfall when compared to (S.I.)
in Talkief and Namrood location which gave 14.9% , 88.5% for grasses weed seed
(G.W.S.) and 13.2% , 64.4% for broad leaves weed seeds (B.W.S.) in two locations
respectively. Under (C.T.) system had a significant lower number of (G.W.S.), in
two locations while the lower numbers of (B.W.S.) had seen at (Z.T. + Gr.) in this
two locations. On other hand , lowest (G.W.S.) was in 120 kg/ha of (S.R.) in two
locations while (B.W.S.) was different in that two locations, which lower number
had recorded in (140 and 100 kg/ha) in talkief and Namrood, respectively. The
highest number of (G.W.S.) were recorded at (Z.T. + Gl.) under (S.I.) with 140
kg/ha (S.R.) in Talkief and under the same condition but with (Z.T.) at Namrood
location.
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