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المرافقة  واألدغال  Hordum vulgaris.Lتأثير نظم الحراثة وكمية البذار في نمو وحاصل الشعير 
  .له في المناطق الديمية 

 أحمد محمد سلطان                             سالم حمادي عنتر
 كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

 قسم المحاصٌل الحقلٌة 
 

 الخالصة
( صنف رٌحان ) سة لتقٌٌم النظم الزراعٌة تحت معدل بذار مختلفة من محصول الشعٌر نفذت هذه الدرا

تضمنت , للحد من نمو االدغال ولزٌادة كمٌة الحاصل  2011-2010فً موقعٌن مختلفٌن للموسم الزراعً 
ف معدالت والثانً إختال( حراثة تقلٌدٌة وبدون حراثة ) االول متمثل بنظم الحراثة : الدراسة ثالثة عوامل 

تلكٌف ) والعامل الثالث متمثل بالمواقع البٌئٌة ( هكتار / كغم  120,  100,  80)البذار للمحصول 
أظهرت النتائج الى إنخفاض عدد ووزن االدغال النجٌلٌة فً نظام الحراثة بدون حراثة بنسبة , ( والحمدانٌة 

ف فً عدد ووزن االدغال العرٌضة االوراق مقارنة بالحراثة التقلٌدٌة ولكن لم ٌالحظ ذلك االختال%  42
إنخفض عدد . كما زاد حاصل الشعٌر فً نظام الزراعة بدون حراثة على الحراثة التقلٌدٌة . بٌن النظامٌن 

إنخفض . ووزن االدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق بزٌادة معدالت البذار والذي إنعكس على زٌادة الحاصل 
والوزن الجاف لالدغال عرٌضة االوراق فً نظام الزراعة بدون حراثة وعند عدد ووزن االدغال النجٌلٌة 

هكتار لموقع تلكٌف مما سبب تفوق الحاصل عند كل معدل بذار بٌنما تفوقت الحراثة / كغم  100معدل بذار 
 .  هكتار فً زٌادة الحاصل لموقع الحمدانٌة / كغم  120التقلٌدٌة عند معدل بذار 

 المقدمة

العوامل المؤثرة فً إنبات بذور االدغال للمناطق الدٌمٌة بكثافات مختلفة هً المواقع البٌئٌة إن من أهم 
المختلفة وكمٌة االمطار الساقطة فً تلك المناطق والتً قد تشجع بعض االنواع دون االخرى إضافة الى 

محدودة االمطار تعد  ففً مناطق(  2010, العطار ) إثارة التربة السطحٌة بإستخدام أنواع من المحارٌث 
الرطوبة هً العامل المحدد للنمو واالنتاجٌة بسبب قابلٌة االدغال بأنواعها وكثافتها على إمتصاص كمٌات من 

الرطوبة وما ٌتبقى من رطوبة التربة هو الجزء الٌسٌر للمحصول ورغم ان محصول الشعٌر مقاوم للجفاف 
زٌادة الكثافة النباتٌة للمحصول تزٌد من قدرته على  كما أن فً بعض المناطق, مقارنة بمحصول الحنطة 

 Youngو  Boerboon) التنافس سواء على المكان او الضوء وخاصة لالدغال التً تنمو فً وقت متأخر 
 ,1995  ,Ball  هذا من جهة ومن جهة أخرى النظمة الحراثة تأثٌر (  2010, والعطار  1997وآخرون

ت التربة فقد تؤدي الحراثة التقلٌدٌة الى تشتت بذور االدغال بصورة فً توزٌع بذور االدغال فً طبقا
 Chauhan,  1992وآخرون  Yenish) متجانسة فً مختلف طبقات التربة وعلى حسب نوع المحراث  

بٌنما قلة إثارة التربة فً نظام الزراعة بدون حراثة فإن معظم بذور االدغال تكون فً (  2006وآخرون 
كما ٌؤدي ذلك النظام الى قلة وجود االدغال وزٌادة فً االنتاج لمحاصٌل الحبوب مقارنة الطبقة السطحٌة 

كما إن إستخدام تقنٌة الزراعة بدون حراثة له االثر الكبٌر ( 2005وآخرون  Wiersma) بالزراعة التقلٌدٌة 
ع قلة التكالٌف إضافة فً المحافظة على المخلفات النباتٌة للمحصول السابق والمحافظة على صٌانة التربة م

ٌهدف البحث الى إجراء مقارنة بٌن . الى تحسٌن نمو بادرات المحصول مع إعطاء مرونة فً موعد الزراعة 
نظام الزراعة التقلٌدٌة مع نظام الزراعة بدون حراثة تحت معدل كثافات مختلفة من محصول الشعٌر لبٌئتٌن 

 .    اجٌة محصول الشعٌر مختلفتٌن الجل الحد من نمو االدغال وزٌادة إنت
 

 مواد البحث وطرائقه 
نفذت التجربة فً حقول المزارعٌن فً مناطق مطرٌة مختلفة لموقعً الحمدانٌة وتلكٌف المعتمدة على 

كمٌة االمطار الساقطة فً موقع الحمدانٌة )  2011 – 2010كمٌات االمطار الساقطة فً الموسم الزراعً 
حٌث شملت التجربة (  2011), نواء الجوٌة فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى اال, ملم  287ملم وتلكٌف  298

والعامل ( هكتار / كغم  120,  100,  80) عاملٌن االول إختالف معدالت البذار لصنف الشعٌر رٌحان 
الثانً نظم الزراعة والمتمثلة بالزراعة التقلٌدٌة والتً ٌقصد بها حراثة الحقل على حسب المنطقة ونوع االلة 

                                            
 2 25/6/20وقبوله في  2 25/2/20تاريخ تسلم البحث    
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مستخدمة فً إثارة التربة الجل تحضٌر مرقد جٌد للبذور ثم بعدها تمت الزراعة بالباذرة االعتٌادٌة والنظام ال
الثانً هو نظام الزراعة بدون حراثة وٌقصد بها إدخال بذارة خاصة لهذا الغرض دون حراثة او دون إثارة 

م تمت زراعة الموقعٌن خالل س 7-5سم وعمق ٌتراوح  18للتربة مع وجود مسافة بٌن خطوط الزراعة 
هكتار / كغم  120نتروجٌن بمعدل %  46سمدت المعامالت بسماد الٌورٌا .  2011/شهر كانون الثانً 

معامالت فً كل مكرر  6تضمنت التجربة , هكتار مع البذار فً الباذرة / كغم  80وسماد الداب بمعدل 
ذج االدغال فً االسبوع االول والثانً من شهر أخذت نما, وكانت مساحة الوحدة التجرٌبٌة هكتار واحد 

وقسمت الى ادغال رفٌعة وعرٌضة االوراق واخذ عددها ووزنها الجاف للمتر المربع الواحد  2011/نٌسان 
. من كل معاملة كما تم حصاد محصول الشعٌر بالحاصدة المٌكانٌكٌة الجل قٌاس كمٌة االنتاج للهكتار الواحد 

أسلوب التجارب العاملٌة بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وبثالث مكررات كما  تم تحلٌل البٌانات وفق
كما أستخدم إختبار , استخدم التحلٌل التجمٌعً للموقعٌن الظهار تأثٌر إختالف المواقع على عوامل الدراسة 

 .بحروف هجائٌة مختلفة % 5دنكن المتعدد المدى للتمٌٌز بٌن المعامالت عند احتمال 
 

 تائج والمناقشةالن
تعد اختالف نظم الزراعة عامال مهما فً الحد من نمو االدغال :  2م/ عدد االدغال الرفيعة االوراق 

بوجود فروق معنوٌة بٌن نظم الزراعة والتً ادت الى خفض ( 1)الحولٌة الرفٌعة االوراق واشار الجدول 
على ان عدم او قلة اثارة التربة فً نظام مما ٌدل %  41.6االدغال فً نظام الزراعة بدون حراثة بنسبة 

الزراعة بدون حراثة قللت من نمو تلك االدغال بٌنما فً الزراعة التقلٌدٌة والتً تحرث التربة قبل زراعتها 
شجعت بعض البذور المدفونة والتً ظهرت على سطح التربة بانباتها حٌث أشارت بعض البحوث فً بلدان 

وآخرون  Cardina)  م الزراعة بدون حراثة الى قلة ظهوراالدغال فٌها متفرقة من العالم تستخدم نظا

(  0.61و  3.61) كذلك أشار الجدول بزٌادة عدد االدغال فً موقع تلكٌف عن موقع الحمدانٌة( .  2002
او قد ٌرجع الى نوع , وقد ٌرجع السبب اما الى نظام الدورة الزراعٌة فً السنٌن السابقة % 83بنسبة 

الرفٌعة المتواجدة والتً قد تختلف عن منطقة الحمدانٌة او قد ٌكون بمكافحة االدغال الرفٌعة لموقع  االدغال
وبصورة عامة تتباٌن . الحمدانٌة لعدة سنٌن سابقة مما خفض من نسبة تلك االدغال فً هذا الموسم الزراعً 

)  رٌقة إنتشار تلك االدغال كثافة االدغال حسب المواقع البٌئٌة وحسب ادارة التربة والحقل وحسب ط
Jeffery  ,2005  . ) ًتعد زٌادة معدالت البذار من إحدى الوسائل فً تقلٌل ظهور االدغال وخاصة ف

وقد أشار , محصول الشعٌر الذي ٌعد محصول منافس لالدغال بسبب سرعة نموه وتحمله للشد الرطوبً 
بذار ووصلت نسبة االنخفاض فً االدغال بٌن الجدول الى خفض عدد االدغال الرفٌعة بزٌادة معدالت ال

وتعد هذه النسبة جٌدة فً الحد من نمو تلك %  45.5هكتار الى / كغم  120هكتار و / كغم  80معدل البذار 
هذه النتائج تتفق مع بعض الباحثٌن فً المحاصٌل ومنها الشعٌر عندما ٌزرع فً مناطق مطرٌة . االدغال 
من خالل التداخل بٌن نظم الزراعة والمواقع البٌئٌة لوحظ بوجود فروق (   2006وآخرون  Day)  مختلفة 

مما ٌدل على %  41.4معنوٌة بٌن النظام الزراعً بدون فالحة مع الزراعة التقلٌدٌة وقد وصلت النسبة الى 
قللت  وجود خزٌن كبٌر من بذور االدغال الرفٌعة االوراق فً التربة لموقع تلكٌف بحٌث النظام بدون حراثة

من إنبات تلك البذور بٌنما فً الزراعة التقلٌدٌة التً تم إجراء حراثة قبل الزراعة قد هٌأت فرصة الكبر عدد 
بٌنما فً موقع الحمدانٌة لم تالحظ أي فروق . من بذور االدغال ان تصل الى سطح التربة الجل إنباتها 

أوضح التداخل بٌن . بالتربة محدود جدا معنوٌة بٌن النظامٌن مما ٌعكس على ان خزٌن بذور االدغال 
المواقع ومعدل البذار بزٌادة عدد االدغال لموقع تلكٌف عند مقارنتها مع موقع تلكٌف عند كل معدل بذار هذا 

من جهة ومن جهة اخرى كان تأثٌر معدالت البذار معنوٌة فً خفض االدغال الرفٌعة االوراق بزٌادة 
بٌنما لم ٌالحظ أي فروقات معنوٌة فً أعداد االدغال حتى ولو إختلفت كثافة معدالت البذار لموقع الحمدانٌة 

نستنتج من ذلك بعدم المغاالت فً زٌادة كمٌات البذار لموقع . الشعٌر بمعدالت بذارها فً موقع الحمدانٌة 
عة ومعدالت كذلك أشار التداخل بٌن نظم الزرا. تلكٌف إذا كان الهدف هو الحد من إنتشار االدغال النجٌلٌة 

البذار الى خفض أعداد االدغال فً نظام الزراعة بدون حراثة مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة كذلك ادت زٌادة 
معدالت البذار فً النظامٌن الى خفض أعداد االدغال وهذا ٌعنً بان نظام الزراعة ومعدالت البذار لها تأثٌر 

ثً بٌن العوامل وفً موقع الحمدانٌة الى تباٌن معنوي أشار التداخل الثال. فً خفض عدد االدغال النجٌلٌة 
واضح بٌن النظامٌن من الزراعة حٌث قلت عدد االدغال فً نظام الزراعة بدون حراثة مقارنة مع الزراعة 

كذلك لوحظ تأثٌر , التقلٌدٌة عند كل معدل بذار بٌنما لم نجد ذلك االختالف بٌن النظامٌن فً موقع تلكٌف 
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الدغال عند إختالف معدالت البذار فً موقع تلكٌف وللنظامٌن بٌنما قلت أو إختفت تلك واضح على عدد ا
وبصورة عامة فإن أفضل معاملة فً خفض االدغال النجٌلٌة فً محصول . الفروقات لموقع الحمدانٌة 

بٌنما . هكتار / كغم  100الشعٌر عندما نستخدم نظام الزراعة بدون حراثة فً موقع تلكٌف وعند معدل بذار 
هكتار لموقع تلكٌف /  80لوحظ زٌادة اكبر عدد من االدغال النجٌلٌة فً الزراعة التقلٌدٌة وعند معدل بذار 

 % . 93.8حٌث وصلت نسبة الفرق بٌن المعاملتٌن الى 
الى وجود فروق معنوٌة بٌن ( 2)أشارت النتائج فً جدول :  ( 2م/ غم ) وزن االدغال الرفيعة االوراق 

وقد إخفض الوزن الجاف لالدغال النجٌلٌة عندما . االساسٌة فً الدراسة مع إختالف التداخل بٌنهم العوامل 
وقد ٌرجع السبب فً ذلك %  42أستخدم نظام الزراعة بدون حراثة مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة بمعدل فرق 

د ٌرجع الى قلة عدد االدغال لٌس فقط لقلة تراكم المادة الجافة فً االدغال أثناء نموه مع المحصول ولكن ق
كما إن المالحظ بأن محصول الشعٌر ذو قوة تنافسٌة عالٌة مع ( .  1جدول ) فً ذلك النظام الزراعً 

االدغال النجٌلٌة بسبب تكوٌن مجموع خضري جٌد ومنتشر ومتعمق مما قلل من نشاط نمو االدغال النامٌة 
ن الجاف لالدغال النجٌلٌة لموقع تلكٌف بنسبة كبٌرة كما لوحظ زٌادة فً الوز( . 1981, الفخري ) معه 

مما ٌدل على ان حقل تلكٌف موبوء %  98.9مقارنة بموقع الحمدانٌة حٌث وصلت نسبة الفرق بٌنهم الى 
باالدغال النجٌلٌة قد ٌكون السبب سوء ادارة الحقول او سوء ادارة التربة فً السنوات السابقة مما شجع على 

ال فً التربة مقارنة بموقع الحمدانٌة الذي قد تكون إدارة الحقول فً مكافحة االدغال زٌادة خزٌن االدغ
وهناك كثٌر من . لالعوام السابقة كانت جٌدة وهذا إنعكس على خفض معدل خزٌن بذور االدغال فً التربة 

كغم  80ذار عن كما ان زٌادة معدالت الب( .   Riethmuller  ,2000)  الباحثٌن متفقٌن حول ذلك التعلٌل 
هكتار قللت من الوزن الجاف لالدغال النجٌلٌة ولكن لم ٌالحظ فروق معنوٌة عند زٌادتها الى معدل بذار / 

هكتار وقد ٌرجع السبب لٌس فقط للقوة التنافسٌة لمحصول الشعٌر ولكن قد تلعب الرطوبة / كغم  120
تها بالمخزون الرطوبً دورا بارزا فً نمو ومعدالت االمطار وتكرارها وشدة سقوطها ونسبة التربة وعالق

أشار التداخل بٌن ( .  2007, وآخرون  Mcdonald)  الشعٌر وخاصة فً الكثافات العالٌة من البذار 

 المواقع ونظم الزراعة بوجود إختالف معنوي بٌن نظام الزراعة بدون حراثة والزراعة التقلٌدٌة لموقع تلكٌف 
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 .ونظم الزراعة ومعدل البذار فً عدد االدغال الرفٌعة االوراق  تأثٌر المواقع( :  1) جدول 
التداخل بٌن  هكتار/ معدل البذار كغم  نظم الحراثة  المواقع

 المواقع والحراثة
 تاثٌر الحراثة تاثٌر المواقع

80 100 120 

   ب 2.67 د هـ 1.67 جـ د 2.67 ب جـ 3.67 بدون حراثة تلكٌف

 أ 4.56 جب  3.67 أ ب 4.67 أ 5.33 تقلٌدٌة

 جـ 0.44 و 0.33 و 0.33 هـ و 0.67 بدون حراثة الحمدانٌة 

 جـ 0.78 و 0.33 هـ و 0.67 هـ و 1.33 تقلٌدٌة

التداخل بٌن المواقع ومعدل 
 البذار

 أ 3.61  جـ 2.67 ب 3.67 أ 4.500 تلكٌف 

 ب 0.61 د 0.33 د 0.50 د 1.00 الحمدانٌة 

الحراثة ومعدل  التداخل بٌن
 البذار

 ب 1.56  د 1.0 جـ د 1.50 ب جـ 2.17 بدون حراثة

 أ 2.67 جب  2.00 أ ب 2.67 أ 3.33 تقلٌدٌة

  جـ 1.50 ب 2.08 أ 2.75 معدل البذار

 
 .تأثٌر المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار فً الوزن الجاف لالدغال الرفٌعة االوراق ( :  2) جدول 

التداخل بٌن المواقع  هكتار/ معدل البذار كغم  م الحراثة نظ المواقع
 والحراثة

تاثٌر 
 المواقع

 تاثٌر الحراثة

80 100 120 

   ب 13.67 هـ 9.67 د 13.67 جـ 17.67 بدون حراثة تلكٌف

 أ 23.44 ب 21.33 ب 22.67 أ 26.33 تقلٌدٌة

 ـج 1.40 و 1.17 و 0.87 و 2.17 بدون حراثة الحمدانٌة 

 جـ 2.60 و 0.93 و 2.10 و 4.77 تقلٌدٌة

 أ 18.56  جـ 15.00 ب 18.17 أ 22.00 تلكٌف  التداخل بٌن المواقع ومعدل البذار

 ب 2.0 د 1.05 د 1.48 د 3.47 الحمدانٌة 

 ب 7.53  جـ 5.42 جـ 7.27 ب 9.92 بدون حراثة التداخل بٌن الحراثة ومعدل البذار

 أ 13.02 ب 11.13 ب 12.38 أ 15.55 تقلٌدٌة

  ب 8.28 ب 9.83 أ 12.73 معدل البذار
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وقد ٌكون بسبب كثرة االدغال النامٌة فً موقع تلكٌف ولهذا ظهر تأثٌر إختالف نظم الزراعة بٌنما عندما 
ومعدالت  كذلك أشار التداخل بٌن المواقع. قلت االدغال فً موقع الحمدانٌة إختفى الـتأثٌر بٌن نظم الرزاعة 

البذار الى خفض الوزن الجاف لالدغال النجٌلٌة بزٌادة معدالت البذار لموقع تلكٌف بٌنما لم ٌالحظ ذلك فً 
موقع الحمدانٌة مما ٌدل على ان خزٌن بذور االدغال فً التربة لموقع الحمدانٌة محدود جدا وذلك لم ٌظهر 

كذلك أشار التداخل بٌن نظم الزراعة . ل النجٌلٌة تأثٌر زٌادة معدالت البذار فً خفض الوزن الجاف لالدغا
فقد لوحظ زٌادة الوزن الجاف عند إختالف معدالت البذار فً الزراعة التقلٌدٌة مقارنتها . ومعدالت البذار 

إن أفضل معاملة .بنظام الزراعة بدون حراثة أما تأثٌر معدالت البذار فقد كانت محدودة فً هذه الصفة 
 100جاف لالدغال النجٌلٌة عند إستخدام نظام الزراعة بدون حراثة وتحت معدل بذار خفضت من الوزن ال

بٌنما أعطت معاملة الزراعة التقلٌدٌة عند معدل بذار  2م/ غم  0.87هكتار لموقع الحمدانٌة والبالغة / كغم 
تداخل الثالثً بعدم نستنتج من خالل ذلك ال. هكتار لموقع تلكٌف أعلى وزن جاف لالدغال النجٌلٌة / كغم  80

وجود إختالفات معنوٌة بٌن نظم الزراعة فً موقع الحمدانٌة وقد ٌرجع السبب الى قلة ظهور تلك االدغال 
كذلك ظهر تأثٌر واضح لنظام الزراعة بدون حراثة . وقلة نموها لذلك الموقع إذا ما تم مقارنتها بموقع تلكٌف 

ت البذار لموقع تلكٌف بٌنما لم تعطً نتائج إٌجابٌة فً فً خفض الوزن الجاف لالدغال عند زٌادة معدال
 .الزراعة التقلٌدٌة لموقع الحمدانٌة حتى ولو زادت معدالت البذار 

وجود إختالفات معنوٌة فً عوامل ( 3)أشارت النتائج فً جدول : 2م/ عدد االدغال العريضة االوراق 

حٌث لم تظهر أي فروقات بٌن نظم الزراعة وقد ٌرجع  الدراسة وتداخالتها المختلفة عدا تأثٌر نظام الزراعة
السبب الى قلة وجودها بالنظامٌن أو ان نمو محصول الشعٌر له تألثٌر فً إنبات االدغال العرٌضة االوراق 
بسبب سرعة إنباته مقارنة باالدغال العرٌضة االوراق كالخردل البري والفجٌلة وكٌس الراعً أو قد تكون 

بٌنما لوحظ زٌادة تلك . النظامٌن لم تصل الى الحد الذي تشجع فٌه نمو تلك االدغال رطوبة التربة فً 
وقد ٌكون هذا ناتج من %  91االدغال فً موقع الحمدانٌة مقارنة بموقع تلكٌف حٌث وصل الفرق بٌنهم الى 

غال فً االعوام إختالف فً خزٌن بذور االدغال فً التربة أو قد ٌرجع الى أدارة الحقل من حٌث مكافحة االد
السابقة فً موقع تلكٌف وهً حالة طبٌعٌة عندما تتباٌن االدغال على حسب إختالف المواقع البٌئٌة وعلى 

معدالت اما تأثٌر زٌادة ( .   2001, وآخرون  Brand)   حسب نوع االدغال المتواجدة فً تلك المناطق 
هكتار وقد ٌرجع السبب فً ذلك الى / كغم  120البذار فقد أثرت معنوٌا فً خفض االدغال عند معدل بذار 

واالدغال العرٌضة االوراق من حٌث الصفات الشكلٌة والتشرٌحٌة ( الشعٌر ) التباٌن بٌن المحصول النجٌلً 
ر ٌعد منافس قوي لالدغال العرٌضة وخاصة فً المراحل االولى من نمو تلك االدغال الن محصول الشعً

 Ball)  وبصورة عامة كلما زادت معدالت البذار تؤدي الى خفض اعدادها وهذه النتٌجة تتفق مع . االوراق 
أشارت النتائج الى وجود فروق معنوٌة بٌن نظم الزراعة فً موقع الحمدانٌة بٌنما لم ( .   1997, وآخرون 

قع تلكٌف وقد ٌرجع السبب الى قلة أعداد تلك االدغال فً موقع تلكٌف تالحظ تلك الفروق المعنوٌة فً مو
كما أشار التداخل بٌن المواقع ومعدالت البذار فقد إنخفض عدد االدغال العرٌضة . مقارنة بموقع الحمدانٌة 

/  كغم 120االوراق عند كل معدل بذار فً تلكٌف مقارنة بموقع الحمدانٌة كما أن زٌادة معدل البذار الى 
هكتار فً الحمدانٌة قد خفض من تلك االدغال بٌنما فً موقع تلكٌف لنفس معدل البذار لم تظهر ادغال ولكن 

أشار التداخل بٌن نظم الحراثة ومعدالت البذار الى تباٌن . هكتار / كغم  80لم تختلف معنوٌا عن المعدل 
كتار والنتائج فً هذا التداخل غٌر ه/ كغم  120معنوي محدود بٌن نظم الزراعة وخاصة عند معدل بذار 

أما تأثٌر التداخل الثالثً بٌن العوامل فقد إختفت الفروقات فً إعداد االدغال العرٌضة االوراق بٌن . واضحة 
نظم الزراعة فً موقع تلكٌف وقد ٌرجع السبب الى قلة أعدادها او خلوها من االدغال العرٌضة االوراق 

زراعة بدون حراثة والزراعة التقلٌدٌة فً موقع الحمدانٌة وبصورة عامة ظهر بٌنما ظهر التأثٌر بٌننظام ال
 أعداد االدغال فً نظام الزراعة بدون 
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 .تأثٌر المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار فً عدد االدغال العرٌضة االوراق ( :  3) جدول 
ع التداخل بٌن المواق هكتار/ معدل البذار كغم  نظم الحراثة  المواقع

 والحراثة
 تاثٌر الحراثة تاثٌر المواقع

80 100 120 

   أ 3.56 ب ج2.67 أ 4.33 أ ب 3.67 بدون حراثة تلكٌف

 ب 2.67 جـ 2.0 بجـ2.67 أ ب 3.33 تقلٌدٌة

 جـ 0.44 د 0.0 د 0.0 د 0.33 بدون حراثة الحمدانٌة 

 جـ 0.11 د0.0 د0.0 د 1.0 تقلٌدٌة

قع ومعدل التداخل بٌن الموا
 البذار

 أ 3.11  ب 2.33 أ 3.50 أ 3.50 تلكٌف 

 ب0.28 جـ 0.0 جـ 0.17 جـ 0.67 الحمدانٌة 

التداخل بٌن الحراثة ومعدل 
 البذار

 أ 1.83  ب ج1.33 أ 2.17 أ ب 2.00 بدون حراثة

 أ 1.56 جـ 1.0 أجـ 1.50 أ 2.17 تقلٌدٌة

  ب 1.17 أ  1.83 أ 2.08 معدل البذار

 
 .تأثٌر المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار فً الوزن الجاف لالدغال العرٌضة االوراق ( :  4) جدول 

التداخل بٌن المواقع  هكتار/ معدل البذار كغم  نظم الحراثة  المواقع
 والحراثة

 تاثٌر الحراثة تاثٌر المواقع

80 100 120 

   أ 30.44 أ 27.0 أ 32.67 أ 31.67 بدون حراثة تلكٌف

 أ 28.56 أ ب 21.67 أ 31.33 أ 32.67 تقلٌدٌة

 ب 2.00 جـ 0.0 جـ 0.0 جـ 6.0 بدون حراثة الحمدانٌة 

 ب 5.44 جـ 0.0 جـ 4.33 ب ج12.0 تقلٌدٌة

التداخل بٌن المواقع ومعدل 
 البذار

 أ 29.50  أ 24.33 أ 32.00 أ 32.17 تلكٌف 

 ب 3.72 جـ 0.0 ب ج2.17 ب 9.00 الحمدانٌة 

التداخل بٌن الحراثة ومعدل 
 البذار

 أ 16.22  ب 13.50 أب16.33 أب18.83 بدون حراثة

 أ 17.00 ب 10.83 أب17.83 أ 22.33 تقلٌدٌة

  ب 12.17 أب17.08 أ 20.58 معدل البذار
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البذور المتواجدة على  حراثة فً الحمدانٌة أكثر من نظام الزراعة التقلٌدٌة وقد ٌرجع السبب الى ان جمٌع
سطح التربة قد حفزت على االنبات بٌنما البذور المدفونة العماق متباٌنة فً التربة لم تتشجع على االنبات 

 .وقد ٌكون بسبب قلة الرطوبة النافذة الى التربة 
عدم وجود فروق معنوٌة بٌن نظم ( 4)ٌتضح من جدول :  ( 2م/ غم ) وزن االدغال العريضة االوراق 

وقد تكون من نوع معٌن من االدغال ولذلك لم (  3جدول ) الزراعة وقد ٌرجع السبب الى تساوي أعدادها 
بٌنما لوحظ زٌادة وزن االدغال فً موقع الحمدانٌة عن موقع تلكٌف . تختلف أوزانها وخاصة عند قلة عددها 

ك االدغال مما نمى الدغل بشكل مما ٌدل على ان الرطوبة المتواجدة فً التربة مناسبة لتل%  87.4بنسبة 
)   جٌد وأعطى وزن عالً ا وان هناك تباٌن فً عمق الجذور وعدم حصول تنافس قوي على رطوبة التربة 

Pala   وفً كثٌر من المصادر تشٌر الى عدم نطابق عدد االدغال مع أوزانها الن فً (   2000, وآخرون
ي مقارنة بعدد من االدغال النامٌة ذات النمو المحدود بعض المواقع قد ٌنمو دغل واحد وله وزن جاف عال

أما تأثٌر إختالف كثافة محصول الشعٌر فً خفض الوزن الجاف فقد . والذي ٌنعكس على قلة الوزن الجاف 
أظهرت النتائج الى خفض الوزن الجاف كلما زادت معدالت البذار لمحصول الشعٌر وقد ٌكون السبب فً 

بٌن محصول الشعٌر واالدغال العرٌضة االوراق وخاصة عند زٌادة معدالت البذار  ذلك الى التنافس الشدٌد
أشار التداخل بٌن المواقع ونظم الزراعة ( .   2001, وآخرون  Lemerle)  وهذه النتائج تتفق مع كل من 

ن الى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن نظم الزراعة فً كل موقع ولكن هناك إختالف بٌن المواقع فً الوز
بحٌث لم ٌظهر تأثٌر نظم الحراثة (  3جدول ) الجاف لالدغال وقد ٌرجع السبب الى قلة أعدادها فً تلكٌف 

على الوزن الجاف كما ان االدغال النامٌة فً موقع الحمدانٌة تساوت أوزانها الجافة فً كال النظامٌن من 
فأن ذلك التأثٌر ٌختفً خالل موسم النمو الزراعة وهذا ٌعنً بأن االدغال عندما تظهر وتأخذ حرٌتها بالنمو 

أي بالمعنى العام نظم الحراثة لها تأثٌر على عدد االدغال أكثر من تأثٌرها على أوزانها خاصة إذا كان 
أشار التداخل بٌن المواقع ومعدالت البذار . المحصول نجٌلً واالدغال من االنواع ذات االوراق العرٌضة 

الوزن الجاف على موقع تلكٌف عند كل معدل بذار وهذا بسبب قلة االدغال فً  الى تفوق موقع الحمدانٌة فً
محدود جدا كما أن زٌادة معدالت البذار لٌس لها تأثٌر فً موقع ( الوزن الجاف) موقع تلكٌف ومعدل نموها   

لم ٌالحظ أي هكتار عندما / كغم  120هكتار و / كغم  80الحمدانٌة بٌنما لوحظ التأثٌر خاصة بٌن معدل بذار 
كذلك أشار التداخل بٌن نظم الحراثة ومعدالت البذار الى عدم وجود .دغل عرٌض االوراق فً تلك المعاملة 

إختالف معنوي بٌن معدالت البذار فً نظام الزراعة بدون حراثة بٌنما إختلفت فً الزراعة التقلٌدٌة وخاصة 
ر التداخل الثالثً الى زٌادة االوزان الجافة فً كذلك أشا. هكتار / كغم  120و 100و  80بٌن معدل بذار 

أظهر نظام الزراعة . كال النظامٌن لموقع الحمدانٌة مقارنة بموقع تلكٌف وخاصة عند زٌادة معدالت البذار 
بدون حراثة الى إنخفاض الوزن الجاف مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة فً موقع تلكٌف حٌث لم تظهر أي نباتات 

نستنتج من تلك النتائج بأن نظم الزراعة لٌس لها تأثٌر واضح على الوزن . معدالت البذار أدغال عند زٌادة 
الجاف بعكس ما هو موجود فً عدد االدغال وخاصة العرٌضة االوراق كذلك فإن زٌادة معدالت البذارلم 

ل واالدغال تؤثر على الوزن الجاف لتلك االدغال وقد ٌرجع السبب الى إختالف تعمق الجذور بٌن المحصو
كما ان كثرة االدغال فً الحقل كما هو موجود فً موقع الحمدانٌة , العرٌضة االوراق والى سلوكٌة نموها 

 .ٌقلل أو ٌخفً تأثٌر نظم الحراثة وخاصة فً الوزن الجاف لتلك االدغال 
ٌعة والعرٌضة بالرغم من التباٌن بٌن العدد والوزن الجاف لالدغال الرف: (هكتار / كغم ) كمية الحاصل 

االوراق إال إن حاصل الشعٌر إختلف معنوٌا بتأثٌر نظم الزراعة وأعطت الزراعة بدون حراثة أفضل 
محصول مقارنة بنظام الزراعة التقلٌدٌة ناهٌك عن قلة المصارٌف فً ذلك النظام والذي ٌعد ربحا إقتصادٌا 

 ار هذا النظام ٌتطبق لعدة إضافة الى زٌادة كمٌة الحاصل وقد أشارت البحوث الى إن إستمر
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 .هكتار  / تأثٌر المواقع ونظم الزراعة ومعدل البذار فً كمٌة الحاصل كغم ( :  5) جدول 

 نظم الحراثة المواقع

 معدل البذار
التداخل بٌن المواقع 

 والحراثة
 تاثٌر المواقع

تاثٌر 
 120 100 80 الحراثة

 تلكٌف

 ب 1281.67 ب 1435.0 د 1300.0 ز -هـ 1110.0 بدون حراثة
  

 تقلٌدٌة
 

 هـ 1200.0
 أ 1388.33 أ 1620.0 د -جـ 1345.0

 الحمدانٌة

 ب 1243.89 هـ و 1147.67 هـ و 1160.0 ب جـ 1424.0 بدون حراثة

 تقلٌدٌة
 

 جـ 1046.67 ز 1020.0 ز 1040.0 و ز 1080.0

التداخل بٌن المواقع 
 ومعدل البذار

 أ 1527.50 ب1322.50 د 1155.0 تلكٌف
 

 أ 1335.00

 الحمدانٌة
 

 جـ 1252.0
 هـ 1083.83 د هـ 1100.0

1145.28 
 ب

التداخل بٌن الحراثة 
 ومعدل البذار

 أ ب 1291.33 ب جـ 1230.0 أ ب 1267.0 بدون حراثة

 

 أ 1262.78

 تقلٌدٌة
 

 د 1140.0
 أ 1320.0 جـ د 1192.50

1217.50 
 ب

 ب 1211.25 ب 1203.50 معدل البذار
 أ 1305.67
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سنوات سوف ٌحقق زٌادة تدرٌجٌة فً االنتاج وقلة فً عدد االدغال وهذا هو الهدف المنشود فً تطبٌق نظام 
كذلك لوحظ بزٌادة الحاصل (   2006وآخرون ,  Dhima) وهذه النتٌجة تتفق مع كل من . الزراعة بدون حراثة 

كثرة االدغال فً حقول الحمدانٌة وهذا ٌعنً بالرغم من وجود ادغال  لموقع الحمدانٌة على موقع تلكٌف بالرغم من
رفٌعة أو عرٌضة إال إن القوة التنافسٌة لمحصول الشعٌر عالٌة جدا ضد االدغال النامٌة معه وخاصة عند توفر 

 الرطوبة المناسبة لمحصول الشعٌر الذي ٌتحمل الشد المائً بسبب سرعة االنبات وسرعة النمو وسرعة نمو
. وإنتشار المجموع الجذري لالستحواذ على المواد الغذائٌة والرطوبة قبل تسارع النمو لتلك االدغال المرافقة له 
وهذه التعالٌل تتفق مع بعض الباحثٌن حول قوة التنافس لمحصول الشعٌر وخاصة عند نموه فً مناطق مطرٌة 

هكتار الى / كغم  120زٌادة معدالت البذارالى كذلك أشارت ( . 1981, الفخري ) مختلفة أو محدودة االمطار 
زٌادة الحاصل مقارنة بمعدالت البذار االخرى وقد تكون تلك الزٌادة هً نتاج من زٌادة عدد نباتات المحصول ولٌس 

نستنتج من ذلك بأن الطاقة االنتاجٌة للمحصول تزداد عند تزاٌد معدالت البذار من , زٌادة من حاصل النبات الفردي 
إن ( .  2007وآخرون  McDonald) حدوث تنافس مع بعضها وهناك كثٌر من البحوث تؤٌد ذلك التعلٌل  دون

التداخل بٌن المواقع ونظم الزراعة أعطى فروقات معنوٌة بٌن الزراعة التقلٌدٌة بدون حراثة حٌث تفوقت الزراعة 
قع تلكٌف وان تأثٌر االدغال على كمٌة الحاصل التقلٌدٌة فً موقع الحمدانٌة بٌنما تفوقت الزراعة بدون حراثة فً مو

كذلك أشار التداخل . فً موقع الحمدانٌة محدود جدا بسبب زٌادة الحاصل فً موقع الحمدانٌة مقارنة بموقع تلكٌف 
هكتار لموقع الحمدانٌة عن باقً معدالت البذار / كغم  120بٌن المواقع ومعدالت البذار الى تفوق معدل البذار 

هكتار أدت الى زٌادة الحاصل فً موقع / كغم  120و  100وبصورة عامة زٌادة كمٌة البذار الى  للموقعٌن
. هكتار لوحظ تفوق موقع تلكٌف على موقع الحمدانٌة / كغم  80الحمدانٌة مقارنة بتلكٌف ولكن عند معدل بذار 

حراثة على الزراعة التقلٌدٌة عند  أشار التداخل أٌضا بٌن نظم الزراعة ومعدالت البذار الى تفوق الزراعة بدون
من خالل التداخل . هكتار / كغم  120هكتار بٌنما إختفت تلك التأثٌرات عند معدل بذار / كغم  80معدل بذار 

الثالثً لعوامل الدراسة إتضح بوجود فروق معنوٌة بٌن نظم الزراعة وبتفوق نظام الزراعة بدون حراثة على 
دل بذار لموقع تلكٌف بٌنما لم تالحظ تلك الفروقات فً موقع الحمدانٌة وبصورة عامة الزراعة التقلٌدٌة عند كل مع

لوحظ , هكتار على نظام الزراعة بدون حراثة لموقع الحمدانٌة / كغم  120تفوقت الزراعة التقلٌدٌة عند معدل بذار 
هكتار بٌنما / كغم  120ل بذار أعلى إنتاج لمحصول الشعٌر فً موقع الحمدانٌة عند الزراعة التقلٌدٌة وعند معد

 .لوحظ أقل إنتاج لنفس المعامالت ولكن فً موقع تلكٌف 
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ABSTRACT 
 

A field experiment was conducted drying growing season 2010-2011 at Talkief and 

Hamdania locations in Naniva provancy to study the effect of tillage systems (no till , 

conventional till ) and seeding rates (80 , 100 , 120 kg/ha) on weed growth and barley 

productivity var .Reehan . However , the locations was the third factors . The result 

showed that the number dry weight .of grass weeds were reduced up to 42% in no till if it 

compered with con. till but there were no significant ( No.Dwt) between the two systems 

with broadleave weeds .Yield of Barley was increased in no till when it compared with 

con.till . On other hand , there were reduction in number or dry weight of grass and 

broadleaves weeds at increasing seed rates which  reflected on high yield production . In 
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general , grass weeds (No.Dwt) and Dwt of broad leav weeds had reduction in no till at 

seed rate 100 kg/ha at Talkie which it rised the barley yield at every seed rate, while 

superiority of yield was seen at 120 kg/ha seed rate at Hamdania . 
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