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  الخالصة
 ٢٠٠٣اجریت ھذه الدراسة في منطقة البوسیف قرب مدینة الموصل خالل الموسم الزراعي 

 عند فترات زمنیة   Sorghum halepense(L.)وذلك لتحدید مستوى القطع لنباتات دغل الحلیان 
وضعت ، مختلفة كوسیلة لمكافحة نبات الحلیان وكذلك لدراسة تاثیر التداخل بینھما في صفات النمو 

حللت   وبثالث مكررات كتجربة عاملیة  RCBDالمعامالت بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
ند مستوى البیانات احصائیا وتمت المقارنة بین المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى ع

اظھرت النتائج انخفاض الوزن الجاف للمجموع الخضري والرایزومات عند استخدام ، %  ٥احتمال 
كذلك اشارت النتائج ان الفترة الزمنیة . سم من سطح التربة مقارنة بعدم القطع  ١٠او  ٥القطع سواء 

لة للمكافحة أذا یوم فیما اذا استعملت كوسی ٣٠او  ٢٠ایام ھي افضل من  ١٠بین كل قطع واخر 
و   ٩٨.٢و ، %  ٥٥.٦و   ٧٨.٨و   ٩٨.٦انخفض طول الرایزومة المتكونة بعد المعاملة بمقدار 

كذلك انخفض الوزن الجاف للمجموع . لعدد البراعم مقارنة بمعاملة المقارنة %  ٥٠.٦و   ٧٧.٨
 ٦٨.٢و   ٩١.٩و  ٩٩.٧للوزن الجاف للنمو الخضري و %  ٨٤.٩،  ٩٤.٣،  ٩٦الخضري بمعدل 

كذلك لوحظ بان تاثیر تداخل تكرار ، للوزن الجاف للرایزومات مقارنة بالنباتات غیر المقطوعة % 
ایام اعطى افضل النتائج في جمیع مستویات القطع سواء كان من سطح التربة او عند  ١٠القطع كل 

  .سم فوق سطح التربة   ١٠ارتفاع 
  

  المقدمة
واحد من   Johnson grass   ،Sorghum halepense L) السفرندة ( یعد نبات الحلیان 

اخطر عشر ادغال صیفیة في حقول المحاصیل الزراعیة في العالم ویسبب مشاكل كثیرة ذات خسائر 
والذرة الصفراء %  ٥٩ – ٢٥كبیرة في الحاصل الزراعي اذ انخفض الحاصل للبنجر السكري بنسبة 

لتقلیل المشاكل التي ) ١٩٩٠،  Warwick% ( ٤٢- ٢٣وحاصل فول الصویا بنسبة %  ٤٠-١٢بنسبة 
ھناك العدید من طرق المقاومة لھ وتعد طریقة القطع وسیلة لتقلیل انبات النبات ، یسببھا نبات الحلیان 
فضال عن اضعاف قابلیتھ على المنافسة لنباتات المحصول ) رایزومات ، بذور ( من اجزاءه التكاثریة 

ولى من العمر قد یزید من تفاقم المشكلة خصوصا اذا كان القطع لمرة ان قطع النبات في المراحل اال. 
اال ان تكرار القطع یكون ذا تاثیر سلبي على ، ) ١٩٨٩،  Newman( واحدة بسبب عدد االشطاء  

وكذلك ) االوراق(نمو النبات واضعافھ بشكل كبیر  بسبب فقدان كمیات كبیرة من مصانع الغذاء 
كذلك یجب ان یؤخذ ارتفاع النبات عند القطع بنظر االعتبار حیث ان . ایزومة المخزون الغذائي في الر

قطع الجزء العلوي من النبات ال یكون مؤثرا والنبات یستطیع تعویض ھذا النقص وبفترة زمنیة قصیرة 
)Jeffery و Lorenzi  ،تلعب الفترة الزمنیة المحصورة بین االنبات والقطع دورا ھاما في ) . ١٩٨٧

( یوم من االنبات یعمل على اضعافھ بشدة اذا كان القطع مستمر  ٢١فقطع النبات بعد . ف النبات اضعا
McWhorter  ،وقد یكون القطع غیر مؤثر اذا اكمل النبات تكوین الرایزومات بكامل ) ١٩٧١

یھدف البحث الى ) . ١٩٩٨،و اخرون   Jerrylو  ١٩٨٨، الجاف واخرون ( مخزونھا الغذائي 
مو نبات الحلیان كوسیلة لمكافحتھ بالحش او القطع على ارتفاعات مختلفة من سطح التربة اضعاف ن

  .تحت ظروف المنطقة الشمالیة ، عند فترات زمنیة مختلفة من نمو النبات 
   

  مواد وطرق البحث
جمعت رایزومات الحلیان من منطقة الرشیدیة  نفذت التجربة في حقل التجارب التابع للشركة 

 ١٣.٥رمل  و %  ٥٩طین  و %  ٢٧.٥( بتربة مزیجیة رملیة . لصناعة السكر في الموصل العامة 



  

، سم وبسمك ثابت  ١٠اخذت الرایزومات وقطعت بطول ) م  ١×  ٥( تم عمل الواح   ) . غرین % 
  زرعت الرایزومات بتاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . لثاني البحث مستل من أطروحة دكتوراة الباحث ا
  .١٥/٦/٢٠٠٥وقبولھ     ٢٠٠٥/   ٢/  ١٣تاریخ تسلم البحث 

، سم واشتملت التجربة على عاملین  ٢٥بشكل خطوط المسافة بین خط واخر  ٢٠٠٣/  ٦/  ١
والعامل الثاني الفترة الزمنیة ) سم  ١٠و    ٥من سطح التربة  و على ارتفاع ( االول ارتفاع القطع     

بدأ القطع عند وصول النبات الى طول ) . یوم  ٣٠و    ٢٠و   ١٠طع  و بعد بدون ق( بعد كل قطع 
 ١٠ایام ھو  ١٠سم ثم استمر القطع حسب الفترة الزمنیة وكان عدد مرات القطع عند المستوى  ٢٥

 ٩/ ٢٠مرات وتوقف القطع بتاریخ  ٤یوما ھو  ٣٠مرات وعند  معاملة ٥یوم  ٢٠معاملة  مرات وعند 
 ١٣٥حصدت النباتات وكانت فترة نموھا .  ١٥/١٠/٢٠٠٣نبات حتى نھایة الموسم واستمرت خدمة ال

عدد االشطاء المتكونة ) سم ( نباتات من كل مكرر لصفات طول النبات  ٥یوما واخذت البیانات بمعدل 
عدد ، نبات / طول الرایزومات سم ، ) سم ( طول الورقة ، شطأ / عدد االوراق ، نبات / بعد القطع 

الوزن الجاف ، نبات / الوزن الجاف للمجموع الخضري غم ، نبات / عم بالرایزومات البرا
ساعة أو عند  ٤٨ْم ولمدة  ٧٠تم تجفیف العینات في الفرن على درجة حرارة . نبات / للرایزومات غم 

ات تم تحلیل البیانات بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة كتجربة عاملیة وبثالث مكرر. ثبات الوزن 
واستخدم اختبار دنكن المتعدد المدى  للمقارنة بین المتوسطات حیث میزت المتوسطات التي تختلف 

  .وبحروف ھجائیة مختلفة % ٥عن بعضھا معنویا على مستوى 
  

  النتائج والمناقشة
الى وجود اختالفات معنویة في كافة ) ١(یشیر الجدول :   تاثیر ارتفاع القطع في نمو نبات الحلیان -١

فقد اعطت معامالت مستوى القطع تاثیرا بالغا في انخفاض طول ،الصفات المدروسة عدا عدد االوراق 
النباتات وخاصة عندما یكون مستوى القطع مع سطح التربة بینما نجد بان اطوال النباتات اخذت 

الصفة انھ  نالحظ من ھذه، سم عند القطع ١٠،  ٥بالزیادة وبشكل معنوي كلما تركت النباتات بارتفاع 
سم اعطى  ١٠كلما كان القطع منخفضا  كانت استعادة نموه ضعیفة بینما لوحظ القطع على ارتفاع 

نستنتج من ذلك بان جزءا من المواد ، فرصة الستعادة النمو ولكن بدرجة اقل من المعاملة بدون قطع 
في تجھیز البراعم القاعدیة  الغذائیة قد خزن في السیقان القریبة من سطح التربة والتي لھا دور محدود

لنمو عدد من االشطاء على الرغم من االختالف في مستویات القطع نجد عدم وجود فروق معنویة في 
عدد االشطاء ونستنتج بان اختالف مستویات القطع لیس لھا تاثیر في تكوین االشطاء الن نمو االشطاء 

ما سبب انخفاض عدد االشطاء بالمعامالت یكون من البراعم القاعدیة والتي ھي تحت سطح التربة ا
المختلفة قد یرجع الى ان النباتات غیر المعرضة للقطع المتكرر حفزت البراعم القاعدیة على النمو 
وتكوین اكبر عدد من االشطاء بسبب الكفاءة التمثیلیة للنبات والتركیب الضوئي والتي ادت الى وفرة 

اما عدد االوراق لم یختلف معنویا بین المعامالت .  البراعم ن المواد الغذائیة لنمو اكبر عدد ممكن م
 ١٩.٣و  ٢٧.٣و  ٣٢.٥ولكن المالحظ بان طول الورقة قد تاثر معنویا حیث قدرت نسبة االنخفاض  

  .عن معاملة النباتات غیر المقطوعة % 
( اء الموسم سم عند انتھ ١٦٨ان النباتات غیر المعاملة بالقطع المتكرر كونت رایزومات  بطول 

برعم بینما لوحظ بان النباتات  التي قطعت فقد انخفضت  ٧٥والتي احتوت على ) شھر  ٤.٥بعد مرور 
على التوالي لتلك %   ٥٤.٨و  ٥٩.١و  ٦٠.٨اطوال الرایزومات المتكونة بنسبة وصلت الى  

بالرغم من وجود اوضحت تلك النتائج .وبدورھا فقد انخفض عدد البراعم ایضا ،المعامالت من القطع 
مع المعامالت التي تعرضت للقطع المستمر في صفتي ) بدون قطع ( اختالفات بین معاملة المقارنة 

اظھرت النتائج ایضا بانخفاض .طول الرایزومات وعدد براعمھا ولكن ما زال طول السالمیة ثابتا 
تلك النباتات وھي  الوزن الجاف للمجموع الخضري وللرایزومات عند استخدام معاملة القطع مع

انعكاس لجمیع الصفات المدروسة التي ادت معامالت مستویات القطع الى خفض تلك الصفات مقارنة 
نستنتج من الصفات المدروسة لھذا العامل من الدراسة بعدم وجود فروق واضحة ، بمعاملة المقارنة 

مع سطح التربة او عند  وجوھریةبین مستویات القطع وھذا ما تمت مالحظتھ عندما قطع النباتات
سم من سطح التربة ولكن مجرد قطع النباتات باي مستوى من سطح التربة ادى الى تدھور  ١٠ارتفاع 

بان قطع نبات الحلیان یجب ان یكون )   ١٩٦٩(   Andersonوھذا ما اكده  .كبیر في نمو النباتات 



  

ساعد على اضعاف النبات بشكل على ارتفاعات منخفضة وقریبة من سطح التربة ولعدة مرات مما ی
  . كبیر وقلة تكوین المواد الكربوھیدرایتیة 

بشكل )  ١( اشارت النتائج في الجدول : تاثیر الفترة الزمنیة للقطع في صفات نمونبات الحلیان  -٢
عام ان تكرار القطع بفترات زمنیة مختلفة قد ادى الى تدھور نمو النبات بكافة صفاتھ المدروسة بشكل 

ففي صفة طول النبات نجد انخفاضا شدیدا حیث وصلت نسبة االنخفاض ، وي ما عدا عدد االوراق معن
بدون قطع (عند اختالف الفترات الزمنیة للقطع مقارنة بمعاملة المقارنة %  ٥٠و  ٧٢.٦و  ٨١.٤الى  

من تكرار  كان اكثر تاثیرا) ایام  ١٠كل (كذلك لوحظ بان تكرار القطع عند فترات زمنیة قصیرة ، ) 
ایام لم تعط  ١٠نستدل من ھذه النتائج بان الفترة الزمنیة بین كل عملیة قطع ، القطع عند فترة كل شھر 

فرصة كافیة للنبات من استعادة نموه بالشكل الطبیعي لذلك تقزم النبات بشكل كبیر بینما كان القطع كل 
ة نموه ولكن لم یصل الى طول النباتات یوما قد اعطى فرصة افضل من المعاملة السابقة في استعاد ٣٠

  .غیر المقطوعة 
التاثیر نفسھ لوحظ في عدد االشطاء وطول الورقة بینما لم تتاثر صفة عدد االوراق وھذه النتائج  

ان تدھور النبات في صفات النمو الخضري قد ادى الى انتاج ، تؤكد التفسیر السابق لصفة طول النبات 
بدوره انعكس ایضا على عدد البراعم في الرایزومة فقد اشارت النتائج الى  رایزومات قصیرة جدا وھذا

فقد قدرت نسبة االنخفاض . انخفاض شدید في طول الرایزومات المتكونة بعد المعاملة وعدد البراعم 
و  ٩٨.٢لطول الرایزومات و%  ٥٥.٦و  ٧٨.٨و  ٩٨.٦)  بدون قطع (عن معاملة المقارنة      

ومما تجدر االشارة الیھ ان صفة طول الرایزومات المتكونة للنبات ، دد البراعم لع%  ٥٠.٦و ٧٧.٨
سم ھذه  ٢الواحد لھا اھمیتھا البالغة في مجال تكاثره او انتشاره وخاصة عندما یصبح طولھا بحدود 

ل الصفة ممكن ان تستغل في مجال المكافحة عندما یتواجد نبات الحلیان في محاصیل لم تتاثر بالقطع مث
ان جمیع تلك الصفات المدروسة .محصول الجت والبرسیم او المحاصیل الورقیة كالسلق او الكرفس 

عند تكرار قطع النبات لفترات زمنیة معینة والتي ادت الى تدھور نمو النبات قد انعكست او لوحظت 
بشكل معنوي وواضح في صفتي الوزن الجاف للمجموع الخضري او للرایزومات فقدرت نسبة 

 ٦٨.٢و  ٩١.٩و  ٩٩.٧لصفة الوزن الجاف للنمو الخضري و  %  ٨٤.٩و ٩٤.٣و  ٩٦النخفاض ا
ھذه النتائج اعطت استنتاجات ، لصفة الوزن الجاف للرایزومات مقارنة بالنباتات غیر المقطوعة % 

ك فانھ ودالئل كثیرة في ھذه الدراسة منھا بان نبات الحلیان یتاثر بشكل كبیر بالقطع مقارنة بعدمھ كذل
یتاثر بشدة واكثر عندما یتكرر القطع بفترات زمنیة متقاربة اكثر من تاثره بمستوى القطع كذلك نستنتج 
بان نبات الحلیان یحتاج الى فترة زمنیة طویلة لكي یرجع الى وضعھ ونموه الطبیعي وھذه الصفة یمكن 

بان ) ١٩٨٨(ف و آخرون والجا) ١٩٧١(  McWhorterاستغاللھا في مجال المكافحةوھذا ما اكده 
تكرار قطع نبات الحلیان وبفترات متقاربة یضعف من النمو بدرجة كبیرة مقارنة مع النباتات غیر 

  .المقطوعة  
)  ٢( تشیر نتائج الجدول :القطع وفتراتھ في صفات النمو لنبات الحلیان   تاثیر التداخل بین ارتفاع -٣

فقد لوحظ ان النباتات التي ، ة عدا صفة عدد االوراق وجود فروق معنویة في كافة الصفات المدروس
لیس لھا قدرة في اعادة نموھا الى الشكل الطبیعي عندما تم قطعھا مع مستوى سطح التربة وعند تكرار 

سم من سطح التربة وبفترات زمنیة تصل الى شھر بین كل حشة واخرى وھذا  ١٠القطع على ارتفاع 
بات وطول الورقة اما عدد االشطاء لم یختلف معنویا سواء عند ما تمت مالحظتھ في صفة طول الن

كذلك ، تكرار القطع بفترات زمنیة مختلفة او عند قطع النبات بارتفاعات مختلفة من سطح التربة 
اشارت النتائج ایضا بان النباتات لم تستطع ان تكون رایزومات بعد المعاملة خاصة عند تكرار القطع 

لذا نستنتج بان المعامالت ،سم  ٥القطع عند مستوى سطح التربة او على ارتفاع  ایام سواء كان ١٠كل 
التي ادت الى عدم انتاج او تكوین رایزومات تعد من افضل المعامالت في مجال المكافحة خاصة 

سم  ١٠بینما عندما كان القطع على ارتفاع . عندما تتكاثر النباتات بالرایزومات او تنتشر بواسطتھا 
وھذه ، فرصة لتكوین الرایزومات وبشكل طردي مع زیادة الفترة الزمنیة بین كل حشة واخرى اعطى 

  .النتیجة انعكست في عدد البراعم ایضا 
ان لصفة الوزن الجاف للمجموع الخضري او للرایزومات تاثیرھا في تكاثر نبات الحلیان لذا 

فقد اشارت ، ءة التمثیلیة لنمو النبات یعد الوزن الجاف  محصلة الصفات المدروسة والمعبرة بالكفا
ایام اعطى افضل النتائج في جمیع مستویات القطع سواء كان القطع  ١٠النتائج ان تكرار القطع كل 

سم فوق سطح التربة بینما ادت المعامالت التي اخذت فترة زمنیة  ١٠عند سطح التربة او عند ارتفاع 
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 ). ١٩٨٧(   Lorenzi و   Jefferyیوما من تكرار القطع وھذا ما اكده   ٢٠و ١٠مع مثیالتھا عند 
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 ABSTRACT 

 
The experiment was carried out at Albosife ( Near Mosul city ) in 2003 

growing season to determine the influnce of  time , level of cutting and their 
interaction on growth of Johnson grass . Date were subjected to the 
conventional analysis randomized complete block design ( R ، C ، B ، D)as a 
factorial experiment with three replicates . The result showed that the cutting 
plant at 5 or 10 cm above the soil had markedly depressed the dry weight of 
plant and rhizomes if it compared with out cutting treatment . Also the frequent 
cutting at every 10 days was more effect on plant growth than 20 or 30 days if 
it used  as a method for it control . It reduced the length of rhizome up to 98.6 , 
78.8 and 55.6 % respectively and 98.2 , 77.8 and 50.6 % for number of buds on 
rhizome . On other hand the same treatment ( cutting every 10 days ) had 
excellent in decrease in D . W . of plant growth and rhizomes which reduced up 
to 96 , 94.3 , 84.9 % for D . W . of plant growth and 99.7 , 91.9 68.2 % for D . 
W . of rhizomes . The best result interaction between two factors was the 
frequent time of cutting of every 10 days which cutting near the soil surface .  
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