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 في شمال العراق مقارنة اداء نظم مختلفة في مكافحة االدغال تحت ظروف التبوير
 خالد عصام العالف

 الزراعٌة / كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل  قسم المكائن واالالت
 

 الخالصة
 دغاللال مختلفة بٌن طرائق مكافحة وذلك للمقارنة 2442/2404الزراعً  الدراسة خالل الموسمنفذت 

( وعدد , والدمج بٌن الحراثة والمبٌد) حراثة بالمحراث القرصً القالب,رش بمبٌد الكرامكسون )الباراكوات(
 مرات تكرار المكافحة )مرة واحدة , مرتٌن( اضافة الى مواعٌد اخذ عٌنات االدغال لقٌاس فعالٌة المكافحة

تفوقا لظروف الدٌمٌة حٌث اظهرت النتائج لالدغال العرٌضة والرفٌعة االوراق  النامٌة تحت ا لتلك الطرائق
مبٌد الباراكوات( والحراثة بالمحراث القرصً بتحقٌقهما اعلى + معنوٌا لطرٌقتً المكافحة )محراث قرصً 

% على التوالً حٌث 29,23و %22,02نسبة مكافحة لالدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق وصلت الى 
وصفر  2واوزانها الجافة وصل الى صفر نبات/م ة االوراقالعرٌض لوحظ انخفاض واضح العداد االدغال

, وسجلت طرٌقة المكافحة )محراث قرصً ومبٌد( اٌضا انخفاضا واضح  للوزن الجاف لالدغال 2غم/م
 حٌن تفوقت طرٌقة الحراثة بالمحراث,فً 2/منبات 0,93واعدادها  2غم/م4,22الرفٌعة االوراق وصل الى 

دونم/ساعة,كما واظهرت  0,90)انظام المكافحة( اعلى انتاجٌة فعلٌة لاللةالقرصً لمرة واحدة بتحقٌقها 
النتائج ان تكرار المكافحة لمرتٌن ادى الى انخفاض معنوي فً اعداد االدغال واوزانها الجافة وزٌادة نسبة 

اعلى  03/4موعد اخذ العٌنات االول  سجلالمكافحة مع انخفاض معنوي فً االنتاجٌة الفعلٌة لاللة, فً حٌن 
قٌم العداد االدغال واوزانها الجافة اال انه تفوق معنوٌا بتحقٌقه اعلى نسبة مكافحة كلٌة لالدغال وصلت الى 

66,62.% 

 المقدمة
المستخدمة لمكافحة االدغال فً الحقول الزراعٌة ولكن استخدام  تعد الحراثات من افضل الطرائق

 اكدحٌث سب نوع االدغال النامٌة وكمٌة الرطوبة الحقلٌة,المحراث غٌر المناسب ٌعكس نتائج سلبٌة على ح
Cone (2446) ان لمعامالت الحراثة تاثٌر معنوي على كثافات بذور االدغال لكافة  فً دراسة اجراها

االنواع الموجودة فً حقل التجربة حٌث اشار ان الكثافات الكلٌة لبذور االدغال كانت عالٌة فً االعماق 
ن سطح التربة( للنظام بدون حراثة والمحراث الحفار ثم ٌلٌها المحراث القرصً وقد بٌن الضحلة )القرٌبة م

ان هناك صعوبة فً االعتماد على نظم الحراثة المخفضة )بدون حراثة , الحراثة بالمحراث الحفار( لغرض 
لمحصول هناك سببٌن رئٌسٌٌن النخفاض االنتاجٌة ل ان (2446واخرون) Arif مكافحة االدغال وقد بٌن

واالدغال النامٌة فً الحقل حٌث اوضح ان الحراثة تعد عنصر اساسً وع الحراثة المستخدم الزراعً هما ن
 ( ان الحراثة تؤثر فً االدغال عن طرٌق القلع والتقطٌع ودفن2444)Shrestha بٌن  فً مكافحة االدغال,

ٌئة التربة الناتجة عن دفن ان التغٌر فً بدغال الى اعماق كبٌرة تفقد فٌها قدرتها على االنبات حٌث بذوراال
وقد بٌن  ,ٌؤدي الى تثبٌط انباتها باالضافة ان الحراثة تعمل على تحرٌك بذور االدغال عمودٌا وافقٌا البذور

Felton و Mccloy(0222ان )من قدرة المزارعٌن وساعدتهم على  ه بالرغم من ان المبٌدات قد زادت
ان زٌادة عملٌات الحراثة  (0220)واخرون Cardinaسلباً على البٌئة,كما بٌن مكافحة االدغال اال انه ٌؤثر 

االدغال بطرٌقة  ( ان الفالح الٌكافح2442العبٌدي )للتربة قد خفض من انواع واعداد االدغال النامٌة ,وبٌن 
الخدمة  واحدة فقط ولكن تتضمن عملٌات االنتاج السلٌم للحقل من عملٌات اعداد االرض للزراعة وعملٌات

 كافحةتتعاون وتعمل على مبعد الزراعة واتباع دورة زراعٌة مالئمة وغٌر ذلك من العملٌات التً 
انتخابً واسع  غٌر مبٌد ٌؤثر بالمالمسة paraquat لا نا( 0292)واخرون  Klingmanبٌن واالدغال,

انه ٌثبط نمو االدغال المعمرة  االنتشار لمكافحة االدغال الحولٌة النامٌة سواء عرٌضة او رفٌعة االوراق كما
المتكاملة لالدغال  االدارة( ان نظام Bernards )2446قد اوضح وعن طرٌق اتالف المجموع الخضري,

(IWMٌتضمن تطوٌر برنامج ) للمكافحة مثل العزق والحراثاث  مكافحة االدغال باستخدام عدة طرائق

ق ائد واحدة من اكثر الطرٌكانٌكٌة لمكافحة االدغال ٌتعالم بٌن ان الطرائقكما و واستخدام المبٌد الكٌمٌائً,
كٌمٌائٌة لمكافحة االدغال والتً تشمل الحراثة والحش والقطع ,العزق والقلع الٌدوي الغٌر الشائعة 

بٌن العالف ق المٌكانٌكٌة الشائعة,ائنٌات الطر)للمساحات الصغٌرة( كما وبٌن ان دفن النبات ٌعد احد تق
اجراها ان تداخل معاملة الرش بمبٌد الباراكوات فً الفصل الشتوي سجلت اعلى وزن ( فً دراسة 2446)

وبفارق معنوي عن بقٌة التداخالت وعزى ذلك الى ان عملٌة الرش  2غم/م06,22جاف لالدغال وصل الى   2400/ 2 /02وقبوله    2404/ 04/  6تارٌخ تسلم البحث 
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افحة ( انه ٌجب ان ترافق عملٌة الحراثة لمك2442تمت لمرة واحدة فقط فً بداٌة الموسم,كما بٌن الجبوري )
عة المحاصٌل االدغال المعمرة طرائق مكافحة اخرى مثل استخدام المبٌد او طرائق زراعٌة مثل زرا

دى باستخدام مبٌدات االدغال ُتعد اح ( ان المكافحة الكٌمٌائٌة2445المنافسة او الخانقة وبٌن سلطان وعنتر)
المرتبة االولى بسبب النتائج السرٌعة  الكٌمٌائٌة برنامج المكافحة وقد احتلت المكافحةالوسائل المهمة فً 

 المقارنة بٌن طرائق مكافحة ول علٌها مقارنة بالطرائق االخرى,ٌهدف البحث الىواالٌجابٌة التً ٌمكن الحص
الى قٌاس كفاءة تلك العرٌضة والرفٌعة االوراق النامٌة تحت الظروف الدٌمٌة باالضافة  لالدغال مختلفة

 .الطرائق
 

 قهمواد البحث وطرائ
 – 2442بجامعة الموصل فً الموسم الزراعً  ٌة فً حقل كلٌة الزراعة والغاباتنفذت تجربة حقل

%( وكان الحقل غٌر مستغل 05,54%,الرمل 44%,الغرٌن 44,5فً تربة طٌنٌة غرٌنٌة )الطٌن  2404
ت سم واستخدم24للزراعة ,استخدم فً التجربة محراث قرصً قالب ثالثً تركً المنشا بعرض شغال 

 gramxoneالحراثة واستخدم مبٌد ال  جراءعند ا s285ساحبة زراعٌة من نوع ماسً فوركسن 

(paraquat)  لغرض اجراء المكافحة الكٌمٌائٌة بواسطة مرشة ظهرٌة  %24ونسبة المادة الفعالة فٌه

 .الً معامالت البحث ومواعٌد اجراءهاوٌبن الجدول الت/ دونم , 3سم444وبمعدل رش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2م4,25م تقرٌباً جمعت عٌنات االدغال بواسطة اطار معدنً 34× م 0بلغت مساحة والوحدة التجرٌبٌة 
( 00/5واالخٌرة بتارٌخ  26/4ارٌخ انٌة بتوالث 03/4بتارٌخ  الالولى)ثالث مراحل  وبثالثة مكرارات وعلى

وضعت فً اكٌاس ثم جففت العٌنات بمعدل درجة  صنفت العٌنات اثناء الجمع الى عرٌضة ورفٌعة االوراق
   -لمدة ٌومٌن ثم وزنت وتم حساب نسبة المكافحة بالمعادلة التالٌة : ºم64حرارة 

 044×   الوزن الجاف لالدغال فً المعاملة –المقارنة نسبة المكافحة % = الوزن الجاف لالدغال فً معاملة  
                                               الوزن الجاف لالدغال فً معاملة المقارنة                

كذلك تم اجراء مسح الهم االدغال المتواجدة فً ارض التجربة وكانت اهم االدغال المنتشرة فً الحقل 

Erodium malacoides (L), Raphanus raphanistrum L., Erodium cicutarium 

(L.)L'Her. , Anagallis arvensis L. , Trifolium Spp. , Medicago Spp. , Matricaria 

Spp. ,Centaurea pallescens Del.,Carthamus oxyacanthus M.B, Plantago       

Lanceolata L, Cynodon dactylon (L.) Pers. , Avena fatua L. 

عدد 
مرات 
تكرار 
 المكافحة

 

طرائق 
 المكافحة

 تارٌخ اجراءها

تكرار 
المكافحة 

لمرة 
 واحدة

 00/3 حراثة

 00/3 مبٌد

حراثة 
 ومبٌد

 للرش 23/3للحراثة, 00/3

تكرار 
المكافحة 
 لمرتٌن

 للحراثة الثانٌة 34/3للحراثة االولى, 00/3 حراثة

 للمرة الثانٌة 23/3للمرة االولى, 00/3 مبٌد

حراثة 
 بٌدوم

للحراثة  34/3للرش للمرة االولى, 23/3للحراثة االولى, 00/3
 للرش للمرة الثانٌة 6/4الثانٌة,
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وفٌما ٌخص االنتاجٌة الفعلٌة لاللة فان االنتاجٌة تعرف بانها معدل اداء االلة والتً تعتمد على نوع االلة  
ولغرض حساب  (.0220المستخدمة ووحدات انتاجٌة االلة وحدة المساحة لوحدة الزمن )الطحان واخرون,

ساحة الوحدة التجرٌبٌة( وحساب الزمن انتاجٌة طرٌقة المكافحة فقد تم تثبٌت مساحة ثابتة لجمٌع المعامالت )م
  -االزم الجراء المكافحة لهذه المساحة وفق القانون التالً :

 مساحة المعاملة )دونم(          انتاجٌة االلة =                       
 لوقت لالزم لمكافحة هذه المعاملة )ساعة(ا                                      

مكافحة امالت التً تضمنت اكثر من طرٌقة الجراء المكافحة لكل معاملة وللمع وقت الالزمحٌث تم حساب ال
,تم تحلٌل البٌانات احصائٌا وفق التصمٌم المستخدم لكل مرور المستغرقفقد تم جمع الوقت  او اكثر من مرور

ة )االلواح الرئٌسٌة حٌث اشتملت التجربة على العوامل التالٌ (وفق نظام االلواح المنشقة RCBD) للتجربة

هً معامالت المكافحة وتكرار المكافحة  معامالت ثانوٌة وموعد اخذ العٌنات المعامالت الثانوٌة الثانوٌة( 
,وفٌما ٌلً %5وتمت المقارنة بٌن المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 فترة التجربة. ح السواقط المطرٌة لمدٌنة الموصل خاللجدول ٌوض
 

تشرين 
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

كانون 
 الثاني

 المجموع ايار نيسان اذار شباط

 مل51823 مل1523 مل13 مل48 مل4223 مل5823 مل53 مل53 مل82

 

 النتائج والمناقشة
مكافحة( سجلت  ( ان معاملة المقارنة )بدون0ٌظهر الجدول) تاثير طرائق المكافحة في الصفات المدروسة : -1  

جاف لالدغال الرفٌعة االوراق والعرٌضة االوراق وبتفوق معنوي على باقً المعامالت وهذا ٌؤكد ان  اعلى وزن
مكافحة االدغال باي طرٌقة مكافحة ٌؤدي الى التقلٌل من نمو االدغال افضل من ترك االرض من دون 

ن لم تختلف معنوٌا عن معاملة المقارنة)بدون نفس الجدول ان معاملة الرش بمبٌد الكرامكسووٌظهر مكافحة,
فً صفة الوزن الجاف لالدغال  وال عن باقً طرائق المكافحة مكافحة( فً صفة عدد االدغال الرفٌعة االوراق

 العرٌضة االوراق االدغال غال العرٌضة االوراق اال ان عددالرفٌعة  االوراق وكذلك فً صفة الوزن الجاف لالد
ارنة مع المعامالت التً تضمنت )محراث قرصً,محراث قرصً ورش بمبٌد الكرامكسون( وقد كان اعلى مق فٌها

بٌنما تفوقت معامالت المكافحة بالمحراث  %55,22معاملة الرش بمبٌد الكرامكسون نسبة مكافحة سجلت 
 بلغت حةا اعلى نسبة للمكافمالقرصً القالب ومعاملة المحراث القرصً القالب ومبٌد الكرامكسون بتحقٌقه

ان  من (Preston2446 (و Bernards (2446)ما ذكره  وٌعزى ذلك الى % على التوال22,02ًو29,23%

الحراثة تحطم او تقضً على االدغال الحولٌة والمحولة اضافة الى تقطٌع او تدمٌر النظام الجذري واالجزاء 
استخدام الحراثة  فعالٌة ( حول0222)Bostrom ماذكره  الخضرٌة االخرى لالدغال المعمرة,باالضافة الى

وراق بعد مرور عام فً والمبٌد فً نفس المعاملة حٌث الحظ انخفاض كبٌر فً االدغال الحولٌة العرٌضة اال
االنتاجٌة الفعلٌة وفً ما ٌخص  ,ت المكافحة التً تضمنت استخدام الحراثات والمبٌد فً نفس المعاملة معامال

دونم/ساعة فٌما سجلت  0,90اعلى انتاجٌة ُسجلت للمحراث القرصً القالب الجدول ان  ٌظهرلطرٌقة المكافحة 
اداء عملٌة المكافحة باستخدام  ةدونم /ساعة وٌعزى ذلك الى  سرع 4,06معاملة الرش بالمبٌد اقل انتاجٌة فعلٌة 

ان طرٌقة , وٌظهر الجدول الساحبة الزراعٌة والمحراث القرصً مقارنة بالرش بمرشة معلقة على ظهر العامل
دونم/ساعة  4,23 بلغت )محراث قرصً قالب ومبٌد المكرامكسون( سجلت انتاجٌة فعلٌةباستخدام  المكافحة

طرٌقة الرش بمبٌد الكرامكسون على الرغم من ان تكرار المكافحة لنفس المعاملة )حراثة  معنوي عنوبختالف 
السبب فً هذه  اال ان عملٌات المكافحةب الداء بسبب زٌادة الزمن المطلوالى تقلٌل االنتاجٌة  ادىورش مبٌد( 

تكون االدغال كثٌرة وتحتاج الى وقت اكثر للرش وتوزٌع المبٌد ضمن  االولى مرةللعند الرش  هالنتٌجة ان
المساحة المحددة بٌنما عند اجراء الرش بعد الحراثة تكون االدغال قلٌلة جداً وتحتاج الى وقت اقل النجاز نفس 

 المساحة.
 تاثٌر طرائق المكافحة فً الصفات المدروسة: ( 0ول )جدال
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 الصفات    
 
 

 المعامالت

عدد االدغال 
الرفٌعة 
 2االوراق /م

الوزن 
الجاف 
لالدغال 
الرفٌعة 
االوراق 

2غم/م  

عدد االدغال 
العرٌضة 
 2االوراق /م

الوزن 
الجاف 
لالدغال 

العرٌضة  
االوراق 

2غم/م  

نسبة 
المكافحة 
الكلٌة 

 لالدغال %

تاجٌة االن
الفعلٌة لنظام 

المكافحة 
 دونم / ساعة

 أ 0.90 أ 29.23 صفر ب ب 4.22 ب 4.26 ب 4.66 حراثة

 ج 4.06 ب 55.22 ب 05.26 أ 24 ب 9.36 أ 22 مبٌد

 ب 4.23 أ 22.02 ب 4.36 صفر ب ب 4.22 ب 0.93 حراثة ومبٌد

بدون 
 مكافحة

  صفر ج أ 49.32 أ 29.99 أ 30.39 أ 46.66

 
( وجود فروقات معنوٌة فً جمٌع الصفات 2ٌظهر الجدول) كرار المكافحة في الصفات المدروسة :تتاثير  -8 

باستثناء صفة عدد االدغال العرٌضة االوراق وٌشٌر الجدول ان اجراء عملٌة المكافحة لمرتٌن)تكرار المكافحة( 
ا واضح من خالل تكرار ٌؤدي الى الحد من االدغال سواء العرٌضة او الرفٌعة االوراق بشكل معنوي وهذ

واقل وزن جاف  2/م06,99المكافحة لمرتٌن التً تفوقت معنوٌاً بتحقٌقها اقل عدد لالدغال الرفٌعة االوراق 
واعلى نسبة مكافحة كلٌة لالدغال بلغت  2غم/05,42واقل وزن جاف لالدغال العرٌضة االوراق  2غم/م2,43

مرتبط بتكرار المكافحة ان تقلٌل كثافة االدغال الحولٌة  ( من2446) % وهذا ٌتفق مع ما ذكره العالف65,69
دونم/ساعة وبتفوق معنوي على 4,269وتنوع اسالٌبها,بٌنما سجلت المكافحة لمرة واحدة اعلى انتاجٌة بلغت 

دونم /ساعة وٌعزى ذلك الى سرعة انجاز المكافحة لمرة واحدة وقلة 4,542تكرار المكافحة لمرتٌن التً سجلت 
 لالنجازها مقارنة باعادتها لمرتٌن لنفس وحدة المساحة. مالزالالوقت 

 
 ( تاثٌر تكرار المكافحة فً الصفات المدروسة2جدول )

 

( وجود فروقات معنوٌة فً جمٌع 3ٌظهر الجدول ) : في الصفات المدروسةير مواعيد اخذ عينات االدغال تاث -5 
الصفات باستثناء صفة عدد االدغال الرفٌعة االوراق التً لم تظهر فٌها فروقات معنوٌة بٌن المواعٌد الثالثة الخذ 

جاف لالدغال  ٌلحظ فً باقً الصفات ان الموعد االول لالخذ عٌنات االدغال قد سجل اعلى وزنوعٌنات االدغال 
واعلى وزن جاف لالدغال  2غم/م23,5واعلى عدد لالدغال العرٌضة االوراق 2غم/م09,4الرفٌعة االوراق بلغ 

 واعٌد وٌعزى ذلك الى ان االدغال فً الموعد االولموبتفوق معنوي على باقً ال 2غم/م22,69العرٌضة االوراق
والكثافة النباتٌة مما ادى الى زٌادة اعداد االدغال النامٌة كانت باكبر مراحل النمو  03/4خذ العٌنات الذي صادفال

فً حقل التجربة وزٌادة اوزانها الجافة بشكل ملحوظ مقارنة مع باقً المواعٌد وٌظهر الجدول اٌضا ان الموعد 
 واقل عدد لالدغال  2غم/م5,93بلغ  الرفٌعة سجل اقل وزن جاف لالدغال 00/5الثالث 

 
 عٌنات االدغال فً الصفات المدروسة موعد اخذ: ( 3جدول )ال

 
 

ختلف معنوٌا عن ٌلم  والذي 2/مغم9,9واقل وزن جاف لالدغال العرٌضة االوراق  2/منبات6 العرٌضة االوراق
الموعد االول ) الكثافة وهذا ٌؤكد ماذكر سابقا بان االدغال وصلت الى اكبر مراحل النمو فً  26/4الموعد الثانً 

 أ 4.269 ب 64.92 أ 06.23 أ 04.22 أ 00.42 أ 24.62 مرة واحدة

 ب 4.542 أ 65.69 ب 05.42 أ 02.33 ب 2.43 ب 06.99 مرتٌن

 أ 66.62 أ 22.69 أ 23.5 أ 09.4 أ 23.96 الموعد االول

 ب 56.62 ب 04 ب 04.33 ب 6.32 أ 06.06 الموعد الثانً

 أ ب 64.66 ب 9.9 ب 6 ب 5.39 أ 06.33 الموعد الثالث
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والوزن الجاف( بعدها اخذت كثافة االدغال والوزن الجاف ٌقل بسبب ان اغلب االدغال حولٌة شتوٌة واكملت 
بسبب قلة السواقط  دورة حٌاتها وان اغلب االدغال التً نمت فً الموعد الثانً والثالث كانت قلٌلة ونموها محدود

وعلى الرغم من ذلك فان الموعد االول  عٌنات وهذا مبٌن فً جدول االمطارالمطرٌة خالل تلك الفترة من اخذ ال
% ,ان سبب هذه النتائج هو 56,62نسبة مكافحة  باقل % ثم الموعد الثان66,62ًحقق اعلى نسبة مكافحة بلغت 

عد االول وقلت االدغال فٌها كبٌراً فً المو ان نسبة المكافحة كانت تقاس على اساس معاملة المقارنة التً كان نمو
نمو االدغال فٌها فً الموعد الثانً بسبب فترة قلة االمطار فٌما نمت االدغال فً باقً المعامالت بسبب احتفاظها 

 نمو االدغال فً معاملة المقارنة العٌنات مما ادى الى بالرطوبة وفً الموعد الثالث هطلت االمطار قبل فترة اخذ
الربٌعٌة من اكثر االسالٌب فعالٌة فً مكافحة  ( ان الحراثة0294) واخرونوهذا ٌتفق مع ما توصل الٌه الفخري 

 االدغال الحولٌة.
( عدم وجود فروقات 4ٌظهرالجدول ) :في الصفات المدروسة تاثير التداخل بين طرائق المكافحة و تكرارها -4

ات معنوٌة فً باقً الصفات معنوٌة فً صفة عدد االدغال الرفٌعة االوراق والعرٌضة االوراق بٌنما ظهرت فروق
 االوراق الرفٌعة والعرٌضةالمدروسة حٌث سجلت معاملة المقارنة )بدون مكافحة( اعلى وزن جاف لالدغال 

الحراثة والمبٌد عند المكافحة  الجدول اٌضا ان تداخل معاملة ظهروٌلتوالً,اعلى (2غم/م49,32, 2غم/م30,39)
ها اقل وزن جاف لالدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق واعلى نسبة مرتٌن تفوقت على بقٌة المعامالت بتحقٌقل

انه كلما زاد تكرار المكافحة  تظهر هذه النتائجو%( على التوالً  22,96, 2صفرغم/م , 2غم/م4,45) مكافحة
وٌظهر من الجدول ان ,لالدغال حد ذلك من نموها وادى الى تقلٌل الوزن الجاف لالدغال النامٌة بشكل ملحوظ 

بتحقٌقها اعلى  ٌع المعامالت عند المكافحة لمرة واحدة قد تفوقت على نفس المعامالت عند المكافحة لمرتٌنجم
تاخٌر  الى وهذا ٌؤكد انه كلما زاد تكرار عملٌات المكافحة باختالف طرائقها ادى ذلك انتاجٌة فعلٌة لنظام المكافحة

 لاللة. فعلٌةملٌة وبالتالً قلة االنتاجٌة الانجاز عملٌة المكافحة وزٌادة الوقت االزم النجاز الع
 
 تاثٌر التداخل بٌن طرائق المكافحة و تكرار المكافحة فً الصفات المدروسة  : ( 4جدول )ال

 الصفات
  
 المعامالت 

عدد االدغال 
الرفٌعة 
 2االوراق /م

الوزن 
الجاف 
لالدغال 
الرفٌعة 
االوراق 

2غم/م  

عدد االدغال 
العرٌضة 
 2االوراق /م

وزن ال
الجاف 
لالدغال 

العرٌضة  
االوراق 

2غم/م  

نسبة 
المكافحة 
الكلٌة 

 لالدغال %

االنتاجٌة 
الفعلٌة لنظام 

المكافحة 
 دونم / ساعة

عدد مرات 
 المكافحة

طرائق 
 المكافحة

 مرة واحدة

 أ 2,44 أ 29,04 صفر د صفر  أ د 4,44 أ 9 حراثة

 د 4,20 ج 46,46 ب 02,95 أ 26,55 ب 02,05 أ 25,33 مبٌد ا

حراثة 
 ومبٌد

 ج 4,29 أ 29,32 د 4,64 أ 4,44 د 4,32 أ 2,66

بدون 
 مكافحة

  صفر د أ 49,32 أ 29,99 أ 30,39 أ 46,66

 مرتٌن

 ب 0,02 أ 22,62 صفر د صفر أ د 4,00 أ 0,33 حراثة

 هـ4,023 ب 63,52 ج 02,46 أ 24,44 ج 4,56 أ 09,66 مبٌد ا

حراثة 
 ومبٌد

 د 4,023 أ 22,96 صفر د صفر أ د 4,45 أ 4,99

بدون 
 مكافحة

  صفر د أ 49,32 أ 29,99 أ 30,39 أ 46,66

 
 (5ٌظهر الجدول) :في الصفات المدروسة تاثير التداخل بين طرائق المكافحة ومواعيد اخذ عينات االدغال -5

معاملة بدون مكافحة فً  داخلت ٌظهر انوعدم وجود فرقات معنوٌة فً صفة عدد االدغال الرفٌعة االوراق كما 
على باقً المعامالت  وبتفوق معنوي 2غم/م60,5الموعد االول سجلت اعلى وزن جاف لالدغال الرفٌعة االوراق 

,  2/م53,33العرٌضة االوراق  اٌضا بتحقٌقها اعلى عدد ووزن جاف لالدغال وتفوقت على باقً المعامالت
ه تلك الفترة شهدت افضل مراحل نمو االدغال بسبب توفر الرطوبة على التوالً وٌعزى ذلك الى ان 2غم/م20,03

ر صفة نسبة المكافحة تفوق معنوي لجمٌع طرائق المكافحة التً تظمنت استخدام الحراثة هوالجو المناسب, ,وتظ
اعلى  التت تلك المعامعٌد الثالثة حٌث حققااو الحراثة والمبٌد معاً فً نفس المعاملة على باقً المعامالت فً المو
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نسبة للمكافحة والتً لم تختلف  معنوٌا عن بعضها البعض وذلك بسبب ان الحراثة بالمحراث القرصً القالب 
  نمو فً حالةلعدم قدرتها على اان تؤدي الى قلب التربة وبالتالً قتل االدغال النامٌة  والتً غالبا ماتكون حولٌة و

( الذي بٌن ان 0292ا ٌتفق مع ما توصل الٌه )الفخري,ذورها وتضرر جزء كبٌر منها وهذجمن  اقتالعها
 الحراثات تعتبر من اشد االسالٌب المعروفة فعالٌة واكثرها اقتصادٌا فً القضاء على االعشاب. 

 تاثٌر التداخل بٌن طرائق المكافحة ومواعٌد اخذ العٌنات فً الصفات المدروسة :(5جدول )ال

 
 الصفات

 المعامالت
عدد االدغال 

عة الرفٌ
 2االوراق /م

الوزن الجاف 
لالدغال 
الرفٌعة 

2االوراق غم/م  

عدد االدغال 
العرٌضة 
 2االوراق /م

الوزن الجاف 
لالدغال 

العرٌضة  
2االوراق غم/م  

نسبة المكافحة 
الكلٌة لالدغال 

عدد مرات  %
 المكافحة

طرائق 
 المكافحة

الموعد 
 االول

 أ 22,22 صفر د صفر هـ ب 4,44 أ 2 حراثة

 ب 64,22 ب 26,6 ب 44,66 ب 00,92 أ 24,66 مبٌد ا

 أ 22,66 صفر د صفر هـ ب 4,09 أ 3,5 حراثة ومبٌد

 صفر د أ 20,03 أ 53,33 أ 60,5 أ 62,33 بدون مكافحة

الموعد 
 الثانً

 أ 22,0 صفر د صفر هـ ب 4,22 أ 3,33 حراثة

 ج 33,46 ج 02,65 ج د 09 ب 2,42 أ 26,33 مبٌد ا

 أ 26,22 ج د 6,53 هـ 4,66 ب 4,4 أ 4,66 مبٌدحراثة و

 صفر د ب 26,04 ج 22,66 ب05,5 أ 33,33 بدون مكافحة

 
الموعد 
 الثالث
 

 أ 26,66 صفر د صفر هـ ب 4,56 أ 9,66 حراثة

 ب 60,42 د 0,02 ج د 03,33 ب 3,66 أ 09 مبٌد ا

 أ 22,9 صفر د صفر هـ ب 4,49 أ 0,33 حراثة ومبٌد

 صفر د ب 26,69 د هـ 04,66 ب 06,03 أ 36,33 حةبدون مكاف
 

( عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن 6ٌظهر الجدول) تاثير التداخل بين مواعيد اخذ العينات و تكرار المكافحة: -4
مواعٌد اخذ العٌنات وعدد مرات تكرار المكافحة فً كافة الصفات حٌث ٌظهر الجدول ان تكرار المكافحة لمرتٌن 

 ووزن جاف لالدغال الرفٌعة االوراق واقل عدد ووزن جاف االول او الثانً او الثالث سجل اقل عددفً الموعد 
ك واضحا فً نسبة ونجد ذل عند مقارنتها بالمكافحة لمرة واحدة فً المواعٌد الثالثةلالدغال العرٌضة االوراق 

 المكافحة الكلٌة.
 و تكرار المكافحة تاثٌر التداخل بٌن مواعٌد اخذ العٌنات: ( 6جدول )ال

 الصفات                  
 المعامالت 

عدد االدغال 
الرفٌعة 
 2االوراق /م

الوزن الجاف 
لالدغال 
الرفٌعة 
االوراق 

2غم/م  

عدد االدغال 
العرٌضة 
 2االوراق /م

الوزن الجاف 
لالدغال 

العرٌضة  
االوراق 

2غم/م  

نسبة 
المكافحة 
الكلٌة 

 لالدغال %

 
تكرار 
 المكافحة

 

ٌد اخذ مواع
عٌنات 
 االدغال

 مرة واحدة

 أ 64,45 أ 32,49 أ 24 أ 24,64 أ 26,65 الموعد االول

 أ 55,99 أ 04,46 أ 00,33 أ 6,66 أ 09 الموعد الثانً

 أ 62,66 أ 2,03 أ 6,33 أ 5,96 أ  06,33 الموعد الثالث

 مرتٌن

 أ 60,2 أ 26,29 أ 23 أ 06,06 أ 20 الموعد االول

 أ 52,36 أ 2,54 أ 2,33 أ 6,40 أ 04,33 لثانًالموعد ا

 أ 66,66 أ 9,46 أ 4,66 أ 4,2 أ 05,33 الموعد الثالث

تاثير التداخل بين طرائق المكافحة وعدد مرات تكرار المكافحة ومواعيد اخذ عينات االدغال في الصفات  -6
ٌث سجل تداخل معاملة بدون حراثة ح فً جمٌع الصفات (عدم وجود فروقات معنوٌة6ٌظهر الجدول) المدروسة:

,  2/م62,33عند تكرار المكافحة لمرتٌن فً موعد اخذ العٌنات االول اعلى عدد لالدغال الرفٌعة والعرٌضة 
 2غم/م20,03,  2غم/م60,50على التوالً واعلى وزن جاف لالدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق  2/م53,33

خل جمٌع المعامالت عند المكافحة لمرة واحدة او مرتٌن فً الموعد نفس الجدول ان تدا ظهرعلى التوالً, وٌ
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االول قد سجلت  نسب مكافحة اعلى من تداخل نفس المعامالت عند المكافحة لمرة واحدة او مرتٌن فً الموعد 
 .الثانً والثالث

 
 ال في الصفات المدروسة ( تاثير التداخل بين طرائق المكافحة وتكرار المكافحة ومواعيد اخذ عينات االدغ7جدول )

 

 
COMPARING THE PERFORMANCE OF DIFFERENT WEED CONTROL METHODS 

UNDER DRY LAND FARMINIG SYSTEMS IN NORTH IRAQ 
K.E. allaaf 

Dept. of Agric. Machines & Equipments,College of Agriculture And Forestry,Univ.OF 
Mousl 

 
ABSTRACT 

Weed contol study on fallow field was condected during growing season 2009/2010 
at field of agriculture college,Mosul university to determine the efficiency of different 
weed control methods (plowing by disk plow,sprayind paraquat herbicide,plowing and 
spraying), the frequency of controlling (once,twice) and the duration time of weed samples 
taken from the field (13 April,27April,11May) on narraw and broadleaf weed control in dry 
land farming,The results showed that a significant effect for treatment(disk plow+paraquat 
herbicide)and plowing by disk plow. They achieving highest weed control percentage for 
broadleaf and narrow weed were up to 99.12% ,98.93 % respectively, where it was noted a 
clear reduction for broadleaf weed density and dry weight up to zero plant/m

2
 and zero 

g/m
2
 ,Weed control  by (disk plow + paraquat herbicide) gave lowest dry weight up to 0.22 

g/m
2
 and density 1.83 plant/m

2 
 for narrow weed.Plowing once by disk plow has surpassed 

                                       
 الصفات                                     

 المعامالت              
عدد االدغال 

الرفٌعة 
االوراق /م

2
 

الوزن الجاف 
لالدغال 
الرفٌعة 
االوراق 

غم/م
2  

عدد االدغال 
العرٌضة 
االوراق /م

2
 

الوزن الجاف 
لالدغال 

العرٌضة  
االوراق 

غم/م
2  

نسبة 
المكافحة 
الكلٌة 

 لالدغال %
مواعٌد اخذ 

 العٌنات

عدد مرات 
تكرار 
 المكافحة

طرائق 
 المكافحة

 الموعد
 االول

 مرة واحدة

 أ 22,95 صفر أ صفر أ أ 4,49 أ 4 حراثة

 أ 56,42 أ 36,2 أ 42,66 أ 24,63 أ 26,66  مبٌد

 أ 22,32 صفر أ أ صفر أ 4,36 أ 6 حراثة ومبٌد

 صفر أ أ 20,93 أ 53,33 أ 60,50 أ  62,33 بدون مكافحة

 مرتٌن

 أ 044 صفر أ صفر أ صفر أ صفر أ حراثة

 أ 94,92 أ 09,40 أ 39,66 أ 3,06 أ  04,66 مبٌد

 أ 044 صفر أ صفر أ صفر أ صفر أ حراثة ومبٌد

 فر أص أ 20,03 أ 53,33 أ 60,50 أ 62,33 بدون مكافحة

الموعد 
 الثانً

 مرة واحدة

 أ  29,22  صفر أ صفر أ أ 4,45 أ  6,66 حراثة

 أ 22,46 أ 03,42أ  أ 20,33 أ 04,22 أ 34,66 مبٌد

 أ 25,95 أ 2,24 أ 0,33 أ 4,90 أ 0,33 حراثة ومبٌد

 صفر أ أ 26,04 أ 22,66 أ 05,50 أ 33,33 بدون مكافحة

 مرتٌن

 أ 044 صفر أ أ صفر صفر أ صفر أ حراثة

 أ 36,46 أ 02,40 أ 04,66 أ 9,56 أ 24 مبٌد

 أ 044 صفر أ صفر أ صفر أ صفر أ حراثة ومبٌد

 صفر أ أ 26,04 أ 22,66 أ 05,50 أ 33,33 بدون مكافحة

الموعد 
 الثالث

 مرة واحدة

 أ  26,36  صفر أ صفر أ أ 4,9 أ 03,33 حراثة

 أ  54,6 أ 9,96 أ 09,66 أ 5,53 أ 09,66 مبٌد

 أ 044 صفر أ صفر أ صفر أ صفر أ حراثة ومبٌد

 صفر أ أ  26,69  أ 04,66 أ 06,03 أ 36,33 بدون مكافحة

 مرتٌن

 أ 22,09 صفر أ صفر أ أ 4,33 أ 4 حراثة

 أ 69,22 أ 6,2 أ 9 أ 2 أ 06,33 مبٌد

 أ 22,6 صفر أ صفر أ أ 4,06 أ 2,66 حراثة ومبٌد

 صفر أ أ 26,69 أ 04,66 أ 06,03 أ 36,33 فحةبدون مكا
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significantly by achieving highest field efficiency for equipment 1.81 D/hr.The results also 
showed that controlling for twice time gave a significant decrease in weed density and dry 
weight and increasing weed control percentage with a significant decreas in actual 
productivity of the equipment while weed sa                                              
                                                                                          
percentage up to 67.62%. 

 

 لمصادرا
,مدٌرٌة دار الكتب (.علم االدغال,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً,جامعة بغداد2442الجبوري,باقر عبد خلف )

 للطباعة والنشر.
(.اقتصادٌات وادارة المكائن واالالت 0220الطحان,ٌاسٌن هاشم,مدحت عبد هللا حمٌدة ومحمد قدري عبد الوهاب )

 الزراعٌة,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً,جامعة الموصل, دار ابن االثٌر للطباعة والنشر.
دغال واساسٌات المكافحة,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً,جامعة الموصل, (.اال2442العبٌدي,سالم حمادي عنتر)

 دار ابن   االثٌر للطباعة والنشر.
(.مقارنة اداء نظم مكننٌة مختلفة فً مكافحة االدغال تحت ظروف التبوٌر,رسالة 2446العالف,خالد عصام احمد)

 ماجستٌر,كلٌة الزراعة والغابات,جامعة الموصل.
(. دراسات فً تاثٌر اسالٌب الحراثة تحت ظروف 0294بد هللا قاسم,احمد محمد سلطان وحٌدر عمر حٌدر)الفخري ع

 .003 -22( :2) 5الزراعة الدٌمٌة على انتاج الحنطة فً شمال العراق.مجلة زراعة الرافدٌن,
كتب للطباعة والنشر,جامعة (. الزراعة الجافة اسسها وعناصر استثمارها,مدٌرٌة دار ال0292الفخري, عبد هللا قاسم )

 الموصل,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
(. االدغال وطرق مكافحتها,وزارة التعلٌم العالً والبحث 0292حساوي,غانم سعد هللا وباقر عبد خلف الجبوري )

 العلمً,جامعة الموصل, مدٌرٌة درا الكتب للطباعة والنشر.
 sorghum الجهازٌة فً مكافحة دغل الحلٌان(.كفاءة بعض المبٌدات 2445)سلطان,احمد محمد وسالم حمادي عنتر
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