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Medicago sativaفي نمو الجت االدغالمبیداتتأثیر كمیة البذار و L.لھالمرافقة واالدغال.
ذیاب أحمد قاسمسالم حمادي عنتر                             

الزراعیةدائرة البحوث/ كلیة الزراعة والغابات                وزارة الزراعة/جامعة الموصل 
نینوىقسم المحاصیل الحقلیة                                            

الخالصة
مركز / في منطقة حاوي الكنیسة ٢٠٠٩وربیع ٢٠٠٨نفذت التجربة في خریف الموسم الزراعي 

/ كغم ٣٦و ٢٤بمستویینلبذاروتضمنت عاملین كمیة افي حقل موبوء بالحامول سابقامدینة الموصل
ھكتار مادة فعالة قبل الزراعة خلط بالتربة سطحیا وفیوزالید / غم١١٥٢أربعة مبیدات ھي الترفالن وھكتار 
DB-2,4ھكتار و /غم مادة فعالة ١٦٢ھكتار مادة فعالة بعد شھر من الزراعة وھالوكسي فوب /غم ٢٥٠
التعشیب الیدويخیرین فضال عن معاملة یوم من الزراعة للمبیدین اال٢١ھكتار مادة فعالة بعد /غم ٥٢٠

الكثافة أظھرت,وبإستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بثالثة مكررات) بدون مكافحة(والمقارنة
ووزنھا الجاف وعدد االدغال الرفیعة االوراق وعدد االدغال العریضةإنخفاضا في عددالنباتیة الواطئة

ولم تختلف كال الموسمینلعالیة في صفة الوزن الجاف لحاصل العلف في الفروع بینما تفوقت الكثافة ا
تلیھا معاملة , وللموسمین الیدوي على معامالت المكافحةتفوقت معاملة التعشیب . الكثافتین في بقیة الصفات 

والوزن الرطب فقط في ٢٠٠٨مبید الترفالن في صفة الوزن الرطب والجاف للحامول في الموسم الخریفي 
في خفض عدد االدغال العریضة االوراق واوزانھا الجافة DB-2,4بینما تفوق مبید ٢٠٠٩الموسم الربیعي 

سجلت معاملة التعشیب الیدوي سواء عند الكثافة النباتیة الواطئة او العالیة أعلى حاصل للعلف , للموسمین 
.للموسمینالجاف 

المقدمة
صیل العلف البقولیة ویسمى ملك االعالف لقیمتھ أھم محا) L.Medicago sativa(یعد الجت 

تغذیة لكما یعتبر مصدر بروتیني ,)سیالج, دریس ،علف أخضر (العالیة وإستخداماتھ المتعددة الغذائیة
سنة وحسب ٢٠-٤وھو محصول معمر یمكث في االرض حوالي)١٩٨٩,Mueler.وFick(الدواجن 

ملیون ھكتار واالنتاج ٣٥بلغ المساحة المزروعة بالجت عالمیات.الظروف البیئیة ونظام إدارة المحصول
ألف ٥٦المساحة المزروعة قد بلغت أما في العراق ف,)٢٠٠٢،FAO) (٢٠٠٢(طن عام ٤٥٤العالمي 

تنتشر زراعتھ في محافظة نینوى لمالئمة االراضي وتوفر میاه الري بنسب ملوحة و)٢٠٠٩(عام ھكتار
تواجھ زراعة الجت مشاكل عدیدة منھا نمو االدغال الرفیعة ) ١٩٩٦, Al-Nabulsi(لنموهمالئمة

القیمة الغذائیة للعلف فيوالعریضة االوراق فضال عن إنتشار نبات الحامول وھو نبات زھري متطفل یؤثر 
كما قد تكون االدغال عائال لنقل االمراض , )٢٠٠٥,Koyanو Lanini(واالستساغة من قبل الحیوانات 

الزراعیة منھا تستخدم العدید من الطرق في مكافحة االدغال المنتشرة مع الجت والحشرات الى الجت و
والمیكانیكیة كالحرق والحش المتكرر )٢٠٠٣،ArnoldوHuarte(كمیة التقاويكموعد الزراعة و

)Orloff وCudney،دغال االعتیادیة او سواء لمكافحة االفضال عن أستخدام المبیدات الكیمیائیة ) ١٩٩٣
و DB)Richard-2,4وھالوكسي فوب وفیوزیلید وترفالنمن ھذه المبیدات المستخدمة ھي, المتطفلة 

Linscott ,١٩٨٨(.
في مكافحة االدغال الرفیعة والعریضة مبیدوأفضل تحدید أفضل كمیة بذارالدراسة منفھدال

.اعي الخریفي والربیعي للموسم الزراالوراق فضال عن مكافحة الحامول 

مواد البحث وطرائقھ
في منطقة حاوي ٢٠٠٩و ربیع ٢٠٠٨نفذت التجربة في خریف الموسم الزراعي عام 

لتحقیق ) ھكتار/ كغم ٣٦و٢٤(مدینة الموصل إذ إشتملت التجربة على عاملین االول كمیة البذار/الكنیسة
قبل الزراعة خلط ھكتار مادة فعالة /غم ١١٥٢( ھي ترفالن كثافتین نباتیتین مختلفتین والثاني أربعة مبیدات

غم ١٦٢(وھالوكسي فوب) ھكتار بعد شھر من الزراعة/ غم مادة فعالة ٢٥٠(وفیوزالید )بالتربة سطحیا
یوم من الزراعة لكال٢١ھكتار بعد / غم مادة فعالة DB٥٢٠-2,4ھكتار و/مادة فعالة 

.ث الثاني مستل من أطروحة دكتوراه الباح
.٢٠١٠/ ٢٧/١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  

نظام التجارب العاملیة وباستخدام ، )بدون مكافحة(والتعشیب الیدوي فضال عن معاملة المقارنة, ) المبیدین
عت زر,م ٢.٥×٣وكانت مساحة الوحدة التجریبیة بثالثة مكرراتمیم القطاعات العشوائیة الكاملة تصوفق 
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أیلول-١٥في بعد أعداد االرضالموسم الخریفيفي نثرا %)٧٨نسبة إنباتھ ( الصنف المحلي الجت بذور
تم متابعة الحقل من حیث االحتیاجات . ٢٠٠٩آذار ٢٠بینما زرعت بذور الموسم الربیعي في ٢٠٠٨
بالمرشة لتجربة لقترحةلماتم رش المبیدات أیام١٠وبعد وصول النباتات الى عمر حسب التوصیات المائیة 

بیانات الموسم الربیعيسجلتبینما ٢٠٠٩الموسم الخریفي في ربیع بیاناتسجلت.لتر ٢٠الظھریة سعة 
, وزن الرطب وھي المن االزھار % ٢٥- ١٠عندما بلغت نباتات الجت صف شھر تشرین االول في منت

, عدد الفروع , إرتفاع النباتات , وزنھا الجاف , ق االوراالرفیعة, عدد االدغال العریضة, الجاف للحامول 
.ساعة٤٨مْ لمدة ٧٠جففت العینات في الفرن الكھربائي على درجة ,لمحصول الجت الوزن الجاف للعلف 

وتم أعتماد إختبار دنكن , حللت بیانات الصفات المختلفة حسب طریقة التصمیم التجریبي المستخدم 
ى طبیعة االختالفات بین متوسطات الكثافة النباتیة ومعامالت المكافحة والتوافق المتعدد المدى للتعرف عل

) .٢٠١٠,  عنتر (بینھما 

النتائج والمناقشة
تشیر بیانات تجربة الموسم الزراعي الخریفي : واالدغال المرافقة لھیر الكثافة النباتیة في نمو الجتتأث

الوزن توسطات الكثافتین لصفتيبین مةمعنویاتقوفرعدم وجودالى ) ١(الموضحة في الجدول ٢٠٠٨
الطري والجاف لنباتات الحامول وقد یرجع السبب الى عدم تأثر االصابة بالكثافة النباتیة إذ تتمكن نباتات 

,الحامول من الحصول على كل ما تحتاجھ من المواد الغذائیة والماء سواء بالكثافة العالیة او المنخفضة 
االوراق ووزنھا الجاف إذ العریضةعدد االدغال لصفتيالبذار فروقات معنویة بین كمیتيما ظھرتنیب

الكثافة النباتیة عندوأوزانھا الجافة ٢م٠.٥/ نبات ٠.٦بمقدار االوراقالعریضة إنخفضت أعداد االدغال 
قدرة نباتات االدغال ب ذلكوقد یعود سب. الكثافة النباتیة المنخفضةمقارنة ب٢م/غم٠.٣٩العالیة بمقدار 

وإنخفاض قابلیتھا على المنخفضةالكثافة عنداالوراق على االنبات والمنافسة مع نباتات الجت العریضة
الكثافة النباتیة عندالنابتة ووزنھا الجاف االدغالبذورأدى الى قلة وھذا,لكثافة النباتیة العالیةاعندالتنافس 

الكثافة عنداالوراق بشكل معنوي الرفیعةإنخفضت أعداد االدغال . ) ٢٠٠٧(خضرالعالیة وھذا ما أكده
ولم یتأثر الوزن الجاف ھكتار/ كغم ٢٤المنخفضةمقارنة مع الكثافة النباتیةھكتار/كغم٣٦العالیةالنباتیة 

عند أي كثافة تنافس االوراق على الرفیعةمما یدل على قابلیة االدغال ال, بإنخفاض وزیادة الكثافة النباتیة 
لم تتأثر صفة إرتفاع النبات بإختالف كمیة البذار اما بالنسبة لنبات الجت ف. نباتیة سواء أكانت واطئة ام عالیة

إزداد بینما لكثافتینعند اجھ من غذاء وضوء بالقدر الكافيحتادل على حصول النباتات على كل ما تمما ی
٣٦الكثافة النباتیة العالیة بمقارنةھكتار/ كغم ٢٤فة النباتیة المنخفضة الكثاعندعدد االفرع للنبات الواحد 

بسبب ان وذلك)١٩٦٢(Cowettو Spragueوھذا ما أكده نبات/ فرع ٠.٠٧بمقدار ھكتار/ كغم 
مما یتیح الفرصة للنبات بالنمو وتكوین االفرع مقارنة,المساحة التي یشغلھا النبات الواحد كانت أكبر

للكثافة النباتیة تأثیر معنوي في حاصل الوزن ظھر.ن الفروع یبالكثافة النباتیة العالیة التي تحد من تكو
إذ تفوقت الكثافة النباتیة العالیة على الكثافة النباتیة المنخفضة في حاصل العلف الجاف بمقدار ,الجاف

وھذا ما أكده باتات في وحدة المساحةالى زیادة أعداد النالسببویعود٢م/ غم مادة جافة ٧.٤٧٢
WakefieldوSkaland)٢٠٠٩الربیعيتشیر نتائج التحلیل االحصائي لبیانات التجربة للموسمو.)١٩٦٥
الوزن الطري والجاف للحامول و صفاتالبذار م وجود إختالفات معنویة بین كمیتيعدنفسھفي الجدول 

تفوقت بینما ع ووأوزانھا الجافة فضال عن أرتفاع النبات وعدد الفرأعداد االدغال الرفیعة والعریضة االوراق
صفة الوزن الجاف لھكتار/ كغم ٢٤ھكتار على الكثافة النباتیة المنخضة/ كغم ٣٦الكثافة النباتیة العالیة 

د ویرجع السبب الى زیادة أعداد النباتات في وحدة المساحة دون وجو, ٢م٢/غم ١٤.٣٧للحاصل بمقدار 
.ختالف كمیة البذار ال واوزانھا الجافة على الحاصل بإعداد االدغي تأثیر الأ

٢٠٠٩تشیر نتائج التحلیل االحصائي لتجربة :لھتأثیر بعض المبیدات في نمو الجت واالدغال المرافقة
مقارنة معنوي لمبید الترفالن في تأثیره على الوزن الرطب للحامول تفوقوجود ) ١(الموضحة في الجدول 
قد الرطبالوزن ویالحظ ان , معنویاالمقارنة والتي لم تختلف فیما بینھامعاملة مع المبیدات االخرى و

وھذا , ٢م٠.٥/غم ١٣.٥٨للحامول في معاملة التعشیب الیدوي مقارنة مع الترفالن بمقدار إنخفض معنویا 
ولكونھا متخصصة على انواع أخرى من ,یدل على ان نبات الحامول مقاوم لھذه المبیدات المستخدمة

ذ إنخفض إ,الرطب للحامول على الوزن الجافالوزنت نتائج صفةإنعكس،)٢٠٠٤, العبیدي ( االدغال 
المعامالت سواء المعاملة بالمبیدات مقارنة مع كافة معنویاالوزن الجاف للحامول في معاملة التعشیب الیدوي

االوراق إذ عریضةدات المستخدمة إختالفات في تأثیرھا على أعداد االدغال الاظھرت المبی. او غیر المعاملة 
لعریضةال االتي سجلت أعلى عدد لالدغمعاملة المقارنة جمیع المعامالت مقارنة مع عندمعنویاإنخفضت
, ستخدمة مقارنة مع كافة المبیدات الممعنویاد االدغال في معاملة التعشیب الیدويكما إنخفض عد. االوراق 

الذي سجل أقل عدد من االدغال DB-2,4وجد بأن أكثر المبیدات تأثیرا في خفض أعداد االدغال ھو مبید



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

وكانت نسبة االنخفاض بمقدار ,المبیدات االخرىبفارق معنوي عن متوسطات٢م٠.٥نبات ٢.٤٤
وھذه النتائج تتفق ,وب عن الھالوكسي ف%١٨.١٨عن الفیوزالید و %١٨.٤٦عن الترفالن و %٢٩.٣٧٩

, DB-2,4بإنخفاض أعداد االدغال عند إستخدام مبید )٢٠٠٧(وآخرون Richardما توصل الیھمع 
االوراق على أوزانھا عریضةأعداد االدغال الت نتائجإنعكس,EPTCالترفالن و يوالذي تفوق على مبید

عن كافة المعامالت معنویا بینما إنخفض معنویاإذ إنخفض الوزن الجاف في معاملة التعشیب الیدويالجافة 
كافة یلیھ الترفالن ولم یختلف تأثیر مبید معامالت المبیدات االخرىعن DB-2,4الوزن الجاف لمعاملة 

عامالت كافة االوراق في المرفیعةد االدغال الإنخفض عد, صفةلھذه الالفیوزالید عن الھالوكسي فوب 
بینما وجد بأن أقل عدد من االدغال في معاملة التعشیب الیدوي ٢م٠.٥/نبات ١٧.٣١مقارنة مع المقارنة 

الفیوزالید والھالوكسي يسجل مبید. عن معامالت المبیدات كافة معنویا والتي إنخفضت فیھا أعداد االدغال 
یا عن مقارنة مع معاملة الترفالن الذي إنخفض معنو٢م/نبات ٥.٦١و ٥.١٨فوب أقل عدد من االدغال 

2,4-DBاالوراق ولم تختلف معاملتي رفیعةوھذا یدل على تباین المبیدات في تأثیرھا على االدغال ال
الكتیبيتوصل الیھوھذا ما ,االوراقرفیعةالفیوزالید والھالوكسي فوب فیما بینھا في عدد االدغال ال

االوراق رفیعةد االدغال الج صفة عدنتائإنعكست . عندما أستخدم ھذه المبیدات في حقول القطن , )٢٠٠٠(
الیھلیدوي معنویا عن كافة المعامالت تعلى الوزن الجاف إذ إنخفض الوزن الجاف في معاملة التعشیب ا

تباینت المعامالت معنویا في أطوال النباتات إذ . BD.2.4معاملة الفیوزالید والھالوكسي فوب ثم الترفالن ثم 
نبات/ سم ٦٤.٥٠التعشیب الیدويبفارق معنوي عن معاملةمعامالت كافة إنخفضت أطوال النباتات في ال

التي لم تختلف معنویا عن الھالوكسي فوب ولم تختلف معاملة نبات/ سم DB٦٢.٧٨-2,4معاملة الیھت
بینما إنخفضت معاملة المقارنة معنویا أمام كافة , معاملتي الترفالن والفیوزالید معالھالوكسي فوب 

عن المعامالت معنویا BD.2.4التعشیب الیدوي ومبید تفوقت معاملتي. إرتفاع نباتاتھا في صفة مالتالمعا
الترفالن بالمرتبة الثانیةوبتفوق معنوي عن معاملتيمعاملة الھالوكسي فوب وجاءت, كافة في عدد الفروع 

ویعتقد ان السبب ,معامالت معنویانبات بینما إنخفضت المقارنة عن كافة ال/فرع ٠.١٢و ٠.٢٠والفیوزالید 
اختلفت . ھو مزاحمة نباتات االدغال لنباتات الجت والتي لم تسمح لھا بتكوین العدد الكافي من الفروع 

إذ تفوقت معاملة التعشیب الیدوي على كافة المبیدات , الوزن الجاف علىالمعامالت فیما بینھا في تأثیرھا 
لف معاملة المقارنة تولم تخ,DB-2,4معاملة ومعاملة الترفالن الیھنوي تبفارق معغم ٤٨٣.٣١المستخدمة 

خلوھا لیب الیدويالسبب في تفوق معاملة التعشیعود,معنویاعن معاملة مبید الفیوزالید والھالوكسي فوب 
ياما السبب في تفوق مبید,بصورة جیدةالنمو من االدغال الرفیعة والعریضة مما أتاح لنبات الجت 

لكونھا مبیدات تقتل االدغال الرفیعة والعریضة االوراق مقارنة مع المبیدات االخرى DB-2,4الترفالن و
.)٢٠٠٠،CanevariوSteve(التي قد تكون متخصصة على نوع من االدغال دون االخر

التعشیب تفوق معاملتي) ١(لموضحة في الجدول ا٢٠٠٩للموسم الربیعيتشیر بیانات التجربةو
بقیة ولم تختلف ,صفتي الوزن الرطب والجاف للحامول لمعنویات المعامالبقیةیدوي والترفالن عنال
التعشیب الیدوي ومبید االوراق في معاملتيعریضةالدغال الإنخفضت أعداد ا, فیما بینھا معنویامعامالتال

2,4-DB ق مع ما وجدهیتفوھذا ,على التوالي٦.٧٥و ٧.٦٦عن معاملة المقارنة بمقدارTomlin
معاملة عندإذ وجد اقل وزن جاف لالدغال ,د االدغال على أوزانھا الجافةنتائج عدإنعكست . )١٩٩٥(

د االدغال إنخفض عد. ومعنوي عن بقیة المعامالت DB-2,4مبید رق غیر معنوي عنابفالتعشیب الیدوي 
والفیوزالید والھالوكسي فوب مقارنة مع معاملة التعشیب الیدوي عند معامالتاالوراق معنویا رفیعةال

معاملة الترفالن عن بینما إنخفض عند, على التوالي٢م٠.٥/ نبات١.٢٣و ١.١٥و ١.٥٥الترفالن بمقدار 
رتفاع معنویا في صفة إمكافحة االدغال معامالت ت كافة تفوق.غم ١.١٣بمقدار معنویا المقارنة معاملة 

بینما ظھرت جمیع المعامالت بما فیھا . معنویاوالتي لم تختلف فیما بینھا,ارنةالنبات عن معاملة المق
عن كافة معنویا تفوقت معاملة التعشیب الیدوي. عدد الفروع معاملة المقارنة متماثلة في تأثیرھا على

على % ٦.٤٦و ٧.٧٩و ٥.٢٣بمقدار DB-2,4باستثناء معاملة ي الوزن الجاف لحاصل العلففمبیداتال
التي سجلت أقل وزن جاف معاملة المقارنة معنویا علىفحة االدغال تفوقت كافة معامالت مكاالتوالي بینما 

. )٢٠٠١(Mariacیتفق مع وھذا )٣٧٢.٥٦(بلغ 
٢٠٠٨تشیر بیانات تجربة الموسم : الجتذار والمبیدات الكیمیائیة في نمو تأثیر التداخل بین كمیة الب

الوزن الرطب لصفتيمعنوي بین كمیة البذار والمبیدات الكیمیائیة تداخلوجود ) ٢(دول الموضحة في الج
وعند الكثافتین معاملة التعشیب الیدوي عندإذ إنخفض الوزن الرطب للحامول معنویا ,والجاف للحامول

خفض الوزن الرطب كما ان, ببقیة المعامالت بفارق معنوي عن على التوالي١.٠٢و ١.٠١النباتیتین وبلغ
المبیدات ولم تختلف, عن بقیة المعامالت عند الكثافة الواطئة او العالیةللحامول في معاملة الترفالن 

التي سجلت أعلى وزن رطب عن معاملة المقارنة DB-2,4الكیمیائیة الثالثة الفیوزالید والھالوكسي فوب و
اف كما إنخفض الوزن الج, غم على التوالي ١٥.٥١و ١٥.٥٢المنخفضة او المرتفعةسواء بالكثافة النباتیة 
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باقي المعامالت التي لم تختلف فیما بمقارنة الواطئة والعالیةثافتین النباتیتینالكلمعاملة التعشیب الیدوي عند
بالرغم من االنخفاض ولوقد یرجع السبب الى عدم تخصص ھذه المبیدات في مكافحة الحام،بینھا معنویا

االوراق في جمیع عریضةد االدغال الر عدتأثو.المقارنة معاملة بعض المعامالت عن فيالطفیف 
االوراق في معاملة التعشیب عریضةالمقارنة إذ وجد أقل عدد لالدغال المعاملةالمعامالت مقارنة عن

على % ١٢.٣٣و ١٣.٢٧بمقداروالتي إنخفضت عن معاملة المقارنة,عند بالكثافتین النباتیتینالیدوي 
د قلل عدالذي DB-2,4د االدغال الرفیعة االوراق  ھو نما كان أقل المبیدات في خفض عدبی,التوالي

على النباتیتین الواطئة والعالیة للكثافتین %١١.٠٠و ١١.٨٨المقارنة بمقدار قیاسا الى معاملةاالدغال 
عند%٥.٥٠و ٥.٨٩المقارنة بمقدار اسا الى معاملةقید االدغال قلل عدیلیھ مبید الترفالن الذي , التوالي

ھو مبید متخصص DB-2,4ویرجع السبب في ذلك الى ان مبید ،على التواليالمنخفضة والعالیةالكثافتین 
االوراق عریضةعدد االدغال الت نتائجإنعكس, االدغال العریضة االوراق في محصول الجتفي مكافحة 

االوراق في معاملة التعشیب الیدويالعریضةفقد وجد أقل وزن جاف لالدغال , على أوزانھا الجافة 
نتائجیشیرو. ثم الترفالن DB-2,4یلیھ مبید على التوالي ٠.٩٩و١.٤٣المنخفضة والعالیة وبلغللكثافتین 
قیاسا ثافتین الكعند االوراق في معاملة التعشیب الیدويرفیعةالى إنخفاض عدد االدغال الأیضا ) ٢(الجدول 

تقلیل كما وجد بأن أكفأ المبیدات في , للكثافتین على التوالي ١٥.٣٤و ١٦.٥٠إذ بلغالمقارنة الى معاملة 
بمقدار العدد قیاسا الى معاملة المقارنةقللاالوراق ھو مبید الھالوكسي فوب الذي رفیعةد االدغال العد

االوراق على أوزانھا رفیعةد االدغال الت نتائج عدنعكسإ, على التواليعند الكثافتین ١٠.٨٤و ١٢.٧٨
عند معاملة التعشیب الیدوي والتي إنخفض متوسطھااالوراق رفیعةالجافة إذ وجد أقل وزن جاف لالدغال ال

ا المعاملة لیھالمنخفضة والعالیة على التوالي تغم للكثافتین ٣.١١و ٣.٢٧عن معاملة المقارنة بمقدار 
كان .معنویاالكثافتین االولى والثانیة واللذان لم یختلفان فیما بینھماعندفیوزالید والھالوكسي فوب البالمبیدین

املة المقارنة للكثافة مععندإذ إنخفض, تلصفة إرتفاع النبااداخل بین الكثافة النباتیة والمبیدات معنویتلا
كما وجد , العالیةالكثافة النباتیة عنداملة المقارنة عن كافة المعامالت معنویا بإستثناء معالنباتیة المنخفضة

وكان.معنویا االخرى كافةالمعامالتت علىمعاملة التعشیب الیدوي التي تفوقكانتالمعامالتأن أفضل ب
في المعامالتأفضل لوحظ انإذ ,صفة عدد االفرعلمعنویاالتداخل بین الكثافة النباتیة والمبیدات الكیمیائیة

معاملة  الیھالمنخفضة تالكثافة النباتیة عندالفروع كانت معاملة التعشیب الیدوي أكثر عدد مناءإعط
2.4.BDفي المعامالتأن أقل لوحظ بینما , واللتان لم تختلفان فیما بینھما معنویا ذاتھانفس الكثافةعند

مزاحمة على وھذا یدل ,او العالیة المنخفضةثافة النباتیة الكاء الفروع معاملة المقارنة سواء عند إعط
لتداخل بین الكثافة النباتیة ظھر ا. االدغال لنباتات الجت التي لم تسمح بتكوین الفروع بشكل طبیعي 

االدغال المعامالت على وزنإذ أنعكس تأثیر,الوزن الجاف للحاصللصفةاالمبیدات معنویمعامالت و
عند معاملة التعشیب الیدويكانأن افضل وزن جاف فوجد ,صفةھذه العلىالرفیعة والعریضة االوراق  

یعود ٢م/غم٤٨٠.٦١و ٤٨٦.٠٢الكثافة النباتیة العالیة یلیھا نفس المعاملة عند الكثافة النباتیة المنخفضة  
DB-2,4السبب الى عدم وجود أي تأثیر لالدغال العریضة والرفیعة االوراق على نباتات الجت تلیھا معاملة 

.٢م/غم ٤٦٦.٣٩ثم الترفالن عند الكثافة النباتیة المنخفضة  ٢م /غم٤٦٧.٧٣عند الكثافة النباتیة العالیة  
الى وجود تداخل معنوي بین ) ٢(الموضحة في الجدول ٢٠٠٩تشیر بیانات الموسم الربیعي

إذ إنخفض الوزن الرطب , حامول الكثافة النباتیة والمبیدات الكیمیائیة لصفة الوزن الرطب والجاف لنبات ال
ولم تختلف , والجاف معنویا عند معاملتي التعشیب الیدوي والترفالن عند الكثافتین المنخفضة والعالیة 

.االخرى فیما بینھا وعن المقارنة أیضا عند كال الكثافتینمعامالت المبیدات
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.)٢٠٠٨(للموسم الخریفي واالدغال المرافقة لھMedicago sativaفي نمو الجت والمبیدات تاثیر كمیة البذار ) : ١(الجدول 
محصول الجت نباتات االدغال الحامول

كمیة البذار 
ھكتار/ كغم 

الوزن الجاف 
لحاصل العلف 

٢م٢/غم

عدد 
/ التفرع 
نبات

إرتفاع النبات 
سم

الوزن الجاف لالدغال 
الرفیعة االوراق 

٢م٠.٥/غم

عدد االدغال 
الرفیعة االوراق

٢م٠.٥/غم

الوزن الجاف لالدغال 
العریضة االوراق 

٢م٠.٥/غم

عدد االدغال 
العریضة االوراق 

٢م٠.٥/غم

الوزن الجاف 
للحامول 

٢م٠.٥/غم

الوزن الرطب 
للحامول 

٢م٠.٥/غم

ب٤٥٤.٨٥ ا٣.٨٤ أ٦٢.٢٩ أ١.٨٣ أ٩.٨١ أ٨.٧٢ أ٩.٠١ أ١.٧٦ أ١٢.٨٥ 24
أ٤٦٠.٨٧ ب٣.٧٧ أ٦٢.٤٤ أ١.٨١ ب٩.٥٨ ب٨.٣٣ ب٨.٤١ أ١.٧٦ أ١٢.٦٩ 36

المبیدات
ب٤٦٥.٣١ جـ٣.٦٨ جـ٦١.٩٤ جـ٢.٣٢ جـ١٢.٣٩ جـ٨.٢١ جـ٨.١٩ أ١.٩٩ ب١٤.٥٩ ترفالن
جـ د٤٥٠.٢٤ جـ٣.٧٦ جـ٦١.٩٧ د٠.٩٤ د٥.٧٨ ب١٢.٨٥ ب١٣.٢٢ أ٢.٠٥ أ١٥.١٤ فیوزیالید

د٤٤٥.٥٥ ب٣.٨٨ ب جـ٦٢.١٩ د٠.٨٩ د٥.٦١ ب١٣.٠٠ ب١٣.٤٢ أ٢.٠٤ أ١٥.٢١ ھالوكسي 
فوب

ب جـ٤٦١.٠٦ أ٣.٩٨ ب٦٢.٧٨ ب٣.٠١ ب١٥.٦٩ د٢.٣٦ د٢.٤٤ أ٢.٠٨ أ١٥.٣٢ 2,4-DB
أ٤٨٣.٣١ أ٤.٠١ أ٦٤.٥٠ ھـ٠.٢٨ ھـ١.٣٩ ھـ١.٢١ ھـ١.٠٨ ب٠.٣٢ جـ١.٠١ تعشیب یدوي
د٤٤١.٦٧ د٣.٥٠ د٦٠.٨٣ أ٠.٤٨ أ١٧.٣١ أ١٣.٥٠ أ١٣.٨٩ أ٢.٠٩ أ١٥.٣٧ مقارنة

.)٢٠٠٩(الموسم الخریفي 

ب٣٩٦.٦٥ أ٣.١٦ أ٦٦.٣٦ أ١.٤٢ أ٥.٨٣ أ٧.٣٣ أ٥.٧٧ أ٢.٤٧ أ٢١.٢٨ 24
أ٤١١.٠٢ أ٣.١٥ أ٦٦.٠٦ أ١.٣١ أ٥.٦٨ أ٦.٧٦ أ٥.٥٦ أ٢.٤٥ أ٢١.٠٩ 36

المبیدات
ب جـ٤٠٥.٦٧ أ٣.٠٦ أ٦٦.٢٨ ب١.٦٩ ب٧.٠٣ أ ب٦.٥١ أ ب٥.٤٤ ب١.٤٥ ب١٢.٢٩ ترفالن

جـ٣٩٦.٠١ أ٣.١٣ أ٦٦.٤٢ جت٠.٥٤ جـ٢.٠٨ أ١١.٠٢ أ٨.٠٦ أ٣.٠٩ أ٢٧.١٦ فیوزیالید

جـ٤٠٠.٩٨ أ٣.١٩ أ٥٦٦.٥٦ جـ٠.٤٦ جـ١.٦٧ أ٩.٨٨ أ٨.١٧ أ٣.٢١ أ٢٧.٦٥ ھالوكسي 
فوب

أ ب٤٢٠.٨٩ أ٣.٣٤ أ٦٦.٧٥ أ٢.٥٤ أ١٠.٨٦ جـب ١.٩٥ ب جـ٢.٨٣ ا٣.٢١ أ٢٧.٨٥ 2,4-DB
أ٤٢٦.٨٨ أ٣.٢٣ أ٦٦.٧٥ جـ٠.١٤ جـ٠.٦١ جـ٠.٩٩ جـ٠.٩٢ ب٠.٥٢ ب٤.١٤ تعشیب یدوي
د٣٧٢.٥٦ أ٣.٠٠ ب٦٤.٥٠ أ٢.٨٢ أ١٢.٢٨ أ١١.٩٣ ا٨.٥٨ أ٣.٢٨ أ٢٨.٠٢ مقارنة

% .٥ا معنویاعند مستوى إحتمال المعامالت التي اخذت  الحرف نفسھ لم تختلف فیما بینھ
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.)٢٠٠٨والحامول واالدغال المرافقة لھ للموسم الخریفي Medicago sativaتأثیر التداخل بین كمیة البذار ومبیدات االدغال في نمو الجت ) : ٢(الجدول 
محصول الجت نباتات االدغال الحامول

مبیدات االدغال كمیة البذار 
ھكتار/كغم

لجاف الوزن ا
لحاصل العلف 

٢م٢/غم

/ عدد التفرع 
نبات

إرتفاع النبات 
سم

الوزن الجاف لالدغال 
الرفیعة االوراق 

٢م٠.٥/غم

عدد االدغال 
الرفیعة االوراق 

٢م٠.٥/غم

الوزن الجاف 
لالدغال العریضة 

٢م٠.٥/االوراق غم

عدد االدغال 
العریضة االوراق 

٢م٠.٥/غم

الوزن الجاف 
للحامول 

٢م٠.٥/غم

الوزن الرطب 
للحامول 

٢م٠.٥/غم

ب جـ٤٦٦.٣٩ ھـ و٣.٧٣ جـ د٦١.٦١ ھـ٢.٣٩ د١٢.٧٨ جـ٨.٨١ د٨.٥٥ أ٢.٠١ ب جـ١٤.٧٤ ترفالن

٢٤

ھـ و٤٤٥.١٠ د و٣.٧٧ جـ د٦١.٧٢ ز٠.٩٣ و٥.٨٣ ب١٢.٨٨ ب جـ١٣.٥٠ أ٢.٠٥ أ ب١٥.١٤ فیوزیالید
دھـ و٤٤٦.٢٩ جـ د٣.٨٨ ب جـ٦٢.٢٨ ز٠.٨٥ ز٥.٢٨ أ ب١٣.٢٢ أ ب١٣.٨٣ أ٢.٠٤ أ ب١٥.١٩ ھالوكسي فوب
و-جـ٤٥٤.٣٩ أ ب٤.٠١ ب٦٣.٠٠ د٢.٨٨ جـ١٥.٣٣ ھـ٢.١٤ و٢.٥٦ ا٢.٠٩ أ١٥.٥١ 2,4-DB
أ ب٤٨٠.٦١ أ٤.٠٩ أ٦٤.٥٠ ح٠.٣٢ ح١.٥٦ و١.٤٣ ز١.١٧ ب٠.٢٦ د١.٠١ تعشیب یدوي

و٤٣٦.٣٠ ز ح٣.٥٤ ھـ٦٠.٦٧ أ٣.٥٩ أ١٨.٠٦ أ١٣.٨٢ ا١٤.٤٤ أ٢.١١ أ١٥.٥٢ مقارنة
د-ب٤٦٤.٢٢ و ز٣.٦٤ ب جـ٦٢.٢٨ و٢.٢٤ ھـ١٢.٠٠ د٧.٦١ ھـ٧.٨٣ أ١.٩٧ جـ١٤.٤٤ ترفالن

٣٦

ھـ-جـ٤٥٥.٣٨ ھـ و٣.٧٥ ب جـ٦٢.٢٢ ز٠.٩٤ و ز٥.٧٢ ب١٢.٨١ جـ١٢.٩٤ أ٢.٠٥ أ ب١٥.١٤ فیوزیالید
ھـ و٤٤٤.٨١ جـ د٣.٨٨ ب جـ٦٢.١١ ز٠.٩٤ و٥.٩٤ ب١٢.٧٨ جـ١٣.٠٠ أ٢.٠٥ أ١٥.٢٢ ھالوكسي فوب
ب جـ٤٦٧.٧٣ ب جـ٣.٩٦ ب جـ٦٢.٥٦ جـ٣.١٣ ب١٦.٠٦ ھـ٢.٥٧ و٢.٣٣ أ٢.٠٥ أ ب١٥.١٣ 2,4-DB

أ٤٨٦.٠٢ ب جـ٣.٩٤ أ٦٤.٥٠ ح٠.٢٥ ح١.٢٢ و٠.٩٩ ز١.٠٠ ب٠.٣٧ د١.٠٢ تعشیب یدوي
و-د٤٧٧.٠٥ ح٣.٤٦ د ھـ٦١.٠٠ ب٣.٣٦ ب١٦.٥٦ أ ب١٣.١٩ ب جـ١٣.٣٣ أ٢.٠٧ أ١٥.٥١ مقارنة

٢٠٠٩الموسم 
ھـ-جـ٣٩٩.٣٦ أ٣.٠٥ أ٦٦.٦٧ أ ب١.٨٨ ب جـ٧.٢٢ أ ب٦.٧٨ أ ب٥.٥٦ ب١.٤١ ب١٢.٢٩ ترفالن

٢٤

و-د٣٨٨.٦٦ أ٣.١٣ أ٦٦.٥٠ جـ د٠.٥٤ د ھـ٢.١١ أ١١.١٨ أ٨.١٧ أ٣.١١ أ٢٧.٤١ فیوزیالید
ھـ-جـ٣٩٣.٥٠ أ٣.٢٢ أ٦٦.٧٢ جـ د٠.٤٨ ھـ١.٧٢ أ١١.٢٣ أ٨.٢٨ أ٣.٤١ أ٢٧.٨٥ ھالوكسي فوب

د-أ٤١٠.٢٤ أ٣.٣٢ أ٦٦.٩٤ أ ب٢.٥٤ جـ-أ١٠.٧٨ ب١.٨٢ ب جـ٣.٠٦ أ٣.٢٢ أ٢٧.٩٣ 2,4-DB
جـ-أ٤١٩.٣٦ أ٣.٢٤ أ٦٦.٦٧ د٠.١٦ ھـ٠.٦٧ ب١.١٧ جـب١.٠٠ ب٠.٥٥ ب٤.٢٩ تعشیب یدوي

و٣٦٨.١٤ أ٣.٠٢ ب جـ٦٤.٦٧ أ٢.٩٤ أ١٢.٥٠ أ١١.٨٣ أ٨.٥٦ أ٣.٣١ أ٢٧.٨٩ مقارنة
د-أ٤١١.٩٧ أ٣.٠٦ أ ب٦٥.٨٩ ب جـ١.٥١ جـ د٦.٨٣ أ ب٦.٢٤ جـ-أ٥.٣٣ ب١.٤٩ ب١٢.٣١ ترفالن

٣٦

جـ د٤٠٣.٣٧ أ٣.١٣ أ٦٦.٣٣ جـ د٠.٥٤ د ھـ٢.٠٦ أ١٠.٨٥ أ٧.٩٤ أ٣.٠٨ أ٢٦.٩٢ فیوزیالید
د-ب٤٠٨.٤٦ أ٣.١٧ أ٦٦.٣٩ جـ د٠.٤٥ ھـ١.٦١ أ ب٨.٥٣ أ٨.٠٦ أ٣.١٩ أ٢٧.٤٥ ھالوكسي فوب
أ ب٤٣١.٥٤ أ٣.٣٥ أ٦٦.٥٦ أ ب٢.٥٤ جـ-أ١٠.٩٤ ب٢.٠٨ ب جـ٢.٦١ أ٣.١٩ أ٢٧.٧٦ 2,4-DB

أ٤٣٤.٤١ أ٣.٢٢ أ٦٦.٨٣ د٠.١١ ھـ٠.٥٦ ب٠.٨٢ جـ٠.٨٣ ب٠.٤٩ ب٣.٩٨ تعشیب یدوي
ھـ و٣٧٦.٣٨ أ٢.٩٩ جـ٦٤.٣٣ أ ب٢.٧٠ أ ب١٢.٠٦ أ١٢.٠٢ أ٨.٦١ أ٣.٢٤ أ٢٨.١٤ مقارنة

% .٥المعامالت التي اخذت نفس الحرف لم تختلف فیما بینھا معنویاعند مستوى إحتمال 
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وجد أقل عدد لالدغال فقد, االوراق عریضةالد االدغالما بینھا في صفة عدتباینت المعامالت فیو
عن %  ٩٠.٠٤بمقدار إذ إنخفضالعالیةالكثافة النباتیة الیدوي عند معاملة التعشیبعنداالوراق عریضةال

٨٨.٣٢بمقدار افة النباتیة االولى والتي إنخفض العدد فیھاالكثیلیھا معاملة التعشیب الیدوي عندمعاملة المقارنة
الكثافة النباتیة عند% ٥٥.٠٠نخفض عن المقارنة بمقدار إوالذي DB-2,4یلیھا معاملة,قارنةعن الم

الترفالن والھالوكسي في حین لم یختلف المبیدین االخرینالعالیةللكثافة النباتیة عند % ٦٩.٦٩والمنخفضة
عریضةد االدغال الالمعامالت على عدأثیرإنعكس ت, عند الكثافتینعن معاملة المقارنةفیما بینھا معنویا فوب 

عندBD.2.4التعشیب الیدوي ومبید عند معاملتيإذ وجد اقل وزن جاف ,االوراق على أوزانھا الجافة
% ٨٢.٦٩و ٩٣.١٨و٨٤.٦٢و٩٠.١١عن المقارنة بمقدار قللت الوزنوالتي,المنخفضة والعالیة الكثافتین 

االوراق إذ وجد رفیعةعدد االدغال المالت فیما بینھا في تأثیرھا على الى تباین المعا)٢(الجدول بیاناتشیركما ت
المنخفضة التعشیب الیدوي ومبید الھالوكسي فوب بالكثافتین عند معاملتياالوراق رفیعةاقل عدد لالدغال ال

یلیھا مبید , ٨٧.٢٢و٩٥.٥٦و ٨٦.٢٤و ٩٤.٦٤عن معاملة المقارنة بمقدار قللت العددوالتي والعالیة
تأثیر المعامالت على إنعكس .عند الكثافتینمعنویاDB-2,4ومبیدي الترفالن الفرق بینكنم یول.الفیوزالید

معاملة التعشیب الیدوي إذ عندإذ لوحظ أقل وزن جاف ,على الوزن الجافاالوراق رفیعةعدد االدغال ال
الكثافة عند % ٩٥.٩٢المنخفضة والكثافة النباتیة عند% ٩٤.٥٦عن المقارنة بمقدار الوزن الجافإنخفض
بفارق معاملة المقارنة فقطعندالنبات إنخفض طول. مبیدي الفیوزالید والھالوكسي فوب یلیھالعالیةالنباتیة 

عند معنویاكافة معامالت المكافحة فیما بینھاولم تختلف معنوي عن جمیع المعامالت االخرى عند الكثافتین 
عدد الفروع للنبات الواحد لصفةومعامالت المكافحةبین الكثافة النباتیة تداخل معنوي ظھر أي لم ی.الكثافتین 

لحاصل العلف الجاف إذ ,الوزن الجافا لصفةمعنویالنباتیة ومعامالت المكافحةلتداخل بین الكثافة بینما كان ا.
المقارنة بمقدار معاملة والذي تفوق عن العالیةالكثافة النباتیة د عنوجد أعلى حاصل في معاملة التعشیب الیدوي

٣٦٨.١٤وبلغالمنخفضةالكثافة النباتیة ومعاملة المقارنة عندینما وجد اقل حاصل للوزن الجاف ب% ١٣.٣٦
.غم

EFFECT OF SEEDING RATE AND HERBICIDE APPLICATION ON
ALFALFA GROWTH Medicago sativa AND ITS

ASSOCIATED WEEDS
Salim .H.Anter Thyab .A.Kaseem

Field Crop Dept /Colleg of Agric and Forestry Agriculture researchs center
Univ of Mosuel, Iraq Nineveh

ABSTRACT
The experiment was carried out in autumn agricultural season (2008) and spring

(2009) in Valley church, Mosul city. Two factors were used in this experiment, seeding
rate at (24,36 kg/h) and four herbicides ( Treflan 1152 g/h a.i befor planting mixed with
soil , Fusilade 250 g/h a.i which applied one month after planting , Haloxyfop 162 g/h
a.i and 2,4-DB 250 g/h a.i which applied 21 day after planting , As well as a had
pulling treatment was selected as a control treatment . The experiment was laid out as a
Randomize Complete Block design with three replicates. The low seeding rates gave a
high number of narrow and broad leaf weeds, number of branches / plant. At a high
seeding rate the dry weight of forage yield were significantly higher at the two season
.The seeding rates did not show any significant differences in all parameters studied .
The hand pulling treatment showes a dramatic decreased in the fresh and dry weights
of dodder weed in autumn season (2008) , while only the fresh weight significant
decreased in spring season (2009) .2,4-DB herbicide gave a significant decreased in the
No . of broad leaves and its dry weight in the two season . On the other hand, the hand
pulling treatment had a higher dry weight of forage yield at different seeding rates .

المصادر
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Lens culinaris Medicتأثیر بعض أسالیب المقاومة المتكاملة في نمو وحاصل العدس) ٢٠٠٧(عباس علو ،خضر 
.٢٠٠٧ابات كلیة الزراعة والغ/ جامعة الموصل . أطروحة دكتوراه . في شمال العراق 

Sorghumتأثیر بعض الظروف البیئیة في إنبات ونمو دغل الحلیان ) ٢٠٠٤(سالم حمادي عنتر،العبیدي  alepense
.٢٠٠٤كلیة الزراعة والغابات /جامعة الموصل . أطروحة دكتوراه . وأسالیب مكافحتھ 

دار بن االثیر . جامعة الموصل . SASمج التحلیل االحصائي في البحث العلمي وبرنا) ٢٠١٠(سالم حمادي ،عنتر 
.للطباعة والنشر 

تأثیر بعض مبیدات االدغال االنتخابیة بإستخدام تراكیز ومواعید رش مختلفة على أدغال )٢٠٠٠(دالیا سلیم ،الكتیبي 
.) ٢٠٠٠(جامعة تكریت. رسالة ماجستیر . وحاصل القطن وتأثیرھا على المحصول الالحق 
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