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  Lens culinaris Medic ,Lتأثير كمية البذار والمبيدات الكيميائية في نمو وحاصل العدس 
 ,واالدغال المرافقة له 
 سالم حمادي عنتر

 جامعة الموصل // كلٌة الزراعة والغاباتقسم المحاصٌل الحقلٌة
 
 

 الخالصة 
أبحاث قسم  محطةموقعٌن االول : فً  3144-3141نفذت التجربة فً الموسم الزراعً  

حقول أحد المزارعٌن فً جامعة الموصل والثانً فً المحاصٌل الحقلٌة / كلٌة الزراعة والغابات / 
 411و  81)  معدالت البذار  إشتملت التجربة عاملٌن االول ,شمال شرق مدٌنة الموصل  قضاء تلكٌف

( غم /هكتار مادة فعالة 4511نامٌد ) برو الكٌمٌائٌة المبٌدات الثانً أنواعو (كغم / هكتار 431و 
بنفس التركٌزٌن ) تراٌفلورالٌن ( ) برونامٌد + ترفالن المبٌدٌن  / هكتار ( وخلط 2سم 4453وترفالن 

, طبقت التجربة وفق نظام التجارب العاملٌة بتصمٌم القطاعات ة الى معاملة المقارنة السابقٌن ( إضاف
فق النظام المستخدم وبإستخدام إختبار دنكن لبٌانات وتم تحلٌل ا ,العشوائٌة الكاملة وبثالثة مكررات 
كغم فً خفض االدغال الرفٌعة  81كغم على معدل البذار  431المتعدد المدى . تفوق معدل البذار 

ولم تختلف معدل البذار فً تأثٌرها على عدد على التوالً  1651و  1667بمقدار االوراق لكال الموقعٌن 

عدد االفرع الرئٌسٌة وعدد القرنات / نبات وحاصل النبات الفردي ووزن االدغال العرٌضة االوراق و
 91622بمقدار كغم فً الحاصل الكلً  411كغم على معدل البذار  431الف بذرة , تفوق معدل البذار 

 413658و  9864بمقدار كغم / هكتار  81واالخٌر تفوق على معدل البذار للموقعٌن على التوالً  87و 

. تفوق مبٌد الرونامٌد والترفالن والخلط بٌنهما فً خفض اعداد االدغال الرفٌعة ضا للموقعٌن أٌ
والعرٌضة االوراق واوزانها الجافة وارتفاع النبات وعدد االفرع الرئٌسٌة والثانوٌة وحاصل النبات 

امالت فً ولكال الموقعٌن , تفوق مبٌد البرونامٌد على بقٌة المععن المقارنة الفردي ووزن االلف بذرة 
لموقع الكلٌة بٌنما تفوقت معاملة الخلط بٌن المبٌدٌن فً موقع كغم / هكتار  83861زٌادة كمٌة الحاصل 

 . كغم / هكتار 847678تلكٌف 

 
 3143/ 4/  3وقبوله  3144/  31/6تارٌخ تسلم البحث  

 
  لمقدمةا

ٌزرع بالتعاقب مع  من محاصٌل البقول البذرٌة الذي  Lens culinaris Medic ,Lٌعد العدس 
 3141) العطار , فً العالم  المضمونة وشبه المضمونة االمطار محاصٌل الحبوب فً بعض المناطق

, كما تعد الزراعة الدٌمٌة فً شمال العراق من الممارسات االساسٌة لالستثمار الزراعً حٌث تشكل  (
% من مجمل 5ذرٌة بما فٌها العدس فٌها الحبوب الجزء االعظم منها فً حٌن ال تتجاوز البقولٌات الب

ٌعانً محصول العدس من مشاكل عدٌدة وخاصة  , ( 4986الدٌمٌة ) شفٌق وآخرون ,  المحاصٌل

تحت الظروف الدٌمٌة , وتعد االدغال من أهم المشاكل المؤثرة فً إنتاجٌة العدس فهً تنافس 
لكمٌة الكافٌة من أشعة المحصول فً الحصول على المواد الضرورٌة للنمو وفً الحصول على ا

الشمس والرطوبة مما ٌسبب ضعف فً الحاصل وقلة جودته , كذلك تعمل على خفض جودة بذور 
التنظٌف وخاصة الشوفان  العدس المعدة كتقاوي إذ ٌصعب فصلها عن بذور االدغال أثناء عملٌة

من خالل  مشكلة االدغال تقلٌلولقد اوضح الكثٌر من الباحثٌن بإمكانٌة  ,(  3119العبٌدي  والزٌوان )
بان (  Halila 4995)  منافسة االدغال فً وحدة المساحة فقد ذكرزٌادة معدالت البذار لكً تتمكن من 

كما ٌمكن التقلٌل من ,% فاكثر فً المناطق الدٌمٌة  61االدغال تخفض من حاصل العدس بمقدار 

تهدف  .ن التاثٌر على نباتات العدسمشكلة االدغال بإختٌار أفضل المبٌدات التً تحد من نموها دو
ل التأثٌر الضار لالدغال مع إستخدام أفضل المبٌدات فً تقلٌ بذارالدراسة الى تحدٌد افضل معدل 

  .نتاجٌة العدس تحت الظروف الدٌمٌة فً محافظة نٌنوىوزٌادة إ
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 مواد البحث وطرائقه
ول : محطة أبحاث قسم فً موقعٌن اال 3144-3141نفذت التجربة فً الموسم الزراعً 

المحاصٌل الحقلٌة / كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل والثانً فً حقول أحد المزارعٌن فً 
 411و  81قضاء تلكٌف شمال شرق مدٌنة الموصل , إشتملت التجربة عاملٌن االول : معدالت البذار 

غم /هكتار مادة فعالة (  4511مٌد كغم / هكتار والثانً أنواع المبٌدات الكٌمٌائٌة ) برونا 431و 
/ هكتار ( وخلط ) برونامٌد + ترفالن بنفس التركٌزٌن السابقٌن ( إضافة الى  2سم 4453وترفالن 

بإستخدام المرشة الظهرٌة سعة  3141كانون االول  9و  7تم رش المبٌدات بتارٌخ  ,معاملة المقارنة 
نثرا , طبقت التجربة  3144كانون االول  43و  44لتر , زرعت بذور الصنف المحلً بتارٌخ  31

وكانت مساحة  ,وفق نظام التجارب العاملٌة بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وبثالثة مكررات 
نٌسان  من حٌث عدد االدغال  48و  47م , أخذت بٌانات االدغال بتارٌخ  4,5×  5الوحدة التجرٌبٌة 

عرٌضة االوراق ووزنها ) جففت العٌنات فً الفرن على الرفٌعة االوراق ووزنها وعدد االدغال ال
ساعة , وفً نهاٌة الموسم أخذت بٌانات المحصول من حٌث إرتفاع النبات وعدد  18ْم لمدة  73درجة 

االفرع الرئٌسٌة والثانوٌة وعدد القرنات / نبات وعدد البذور / قرنة حاصل النبات الفردي ووزن 
كلً  كغم /هكتار , تم تحلٌل البٌانات وفق النظام المستخدم وبإستخدام / بذرة ) غم ( والحاصل ال 4111

  ,إختبار دنكن المتعدد المدى 
   

 أهم االدغال المنتشرة فً حقول التجربة .:(  4جدول ) ال
Table (1) : The most important weeds distribution in the field of the     

                    experiment 

 اسم العائلة  االسم العلمً  االسم االنكلٌزي  االسم العربً 

 Barley  Hordeum glaucum poaceae الشعٌر البري 

 Wideout  Avena fatua poaceae الشوفان البري 

 Bromus Bromus sterilis poaceae السنٌسلة

 Wild mustard Sinapis arvensis Crucifera الخردل البري

 Common sowthistle Sonchus oleraceus Asteraceae ام الحلٌب 

 Wild radish Sinapis raphanistrum Solanaceae الفجٌلة 

 Pale Centary Centaurea pallescens Astaraceae  الكسوب االصفر 

 Hope clover Trifolium campestre Legumenceae النقل االصفر 

 
 . 3144-3141مدٌنة الموصل معدل  االمطار ل :  ( 3الجدول ) 

Table (2): The monthly average  rainfall in Mosul city 2010-2011 . 

 ماٌس  نٌسان آذار شباط 3كانون  4كانون  3تشرٌن  4تشرٌن  الشهر

كمٌة 
 االمطار

2 - 15 57 68 365 411 265 

 
 ( : تحلٌل التربة لموقعً الدراسة . 2الجدول )  

Table (3) Analysis of soil in study Locations . 

رمل  الموقع
% 

غرٌن 
% 

طٌن  
% 

المادة  N P K النسجة
 العضوٌة

Ph Ec 

غرٌنٌة  21645 5861 44615 تلكٌف
طٌنٌة 
 لومٌة

411 4694 291 .92 763 2654 

 1679 768 461 315 8626 98 لومٌة  35652 1668 37668 الكلٌة 
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 النتائج والمناقشة
ٌشيٌر  , ار في نموو وحاصول العودا واالدغوال المرفقوة لوه فوي مووقعي الدرا وةتأثير معدل البذ-1
 وراق( الى وجود فروق معنوٌة بٌن معدالت البذار فً تأثٌرها على عدد االدغيال الرفٌعية اال1الجدول )

كغيم مقارنية  431و411عية االوراق عنيد الكثافية النباتٌية إذ إنخفيض عيدد االدغيال الرفٌ فً موقع الكلٌة 
بزٌييادة , كمييا إنخفضييت اعييداد االدغييال % علييى التييوالً  9,93و  6,33بمقييدار  81ثافيية االولييى بالك

مقارنة بالكثافية النباتٌية  431و 411معدالت البذار فً موقع تلكٌف إذ كان االنخفاض فً الكثافة النباتٌة 
اتٌية قليت اعيداد بيأن كلميا زادت الكثافية النبنسيتنت  مين ذليك  % على التيوالً 5,36و  7,89بمقدار  81

االدغال الرفٌعة االوراق بسبب زٌادة القدرة التنافسٌة لنباتيات العيدس وتغليب بيادرات العيدس فيً نموهيا 
على بيادرات االدغيال او قيد ٌكيون السيبب فيً فشيل بعيض بيادرات االدغيال فيً انباتهيا عنيد زٌيادة عيدد 

الييذٌن اكييدوا علييى ( 3141)ر والعطييا (3117)بييادرات العييدس , هييذا النتييائ  تتفييق مييع نتييائ  خضيير , 

إنخفييض الييوزن  ,إنخفيياض اعييداد االدغييال الرفٌعيية االوراق بزٌييادة معييدالت البييذار لمحصييول العييدس 
غيم ( مقارنية ميع الكثافية االوليى  46,35كغم )  431عند الكثافة النباتٌة  رفٌعة االوراق لنباتات االدغال

نميا لييم تختليف معيدالت البييذار فيً تاثٌرهيا علييى فيً موقييع الكلٌية , بٌ 3غيم /م 48,22و  48,67والثانٌية 

اليوزن الجيياف فييً موقييع تلكٌييف وٌرجيع السييبب فييً موقييع الكلٌيية كانيت النباتييات المنتشييرة هييً الشييوفان 
حٌيث  Hordeum marenumبٌنما فً موقع تلكٌف كانت نباتات الشعٌر البري  Avena fatua البري

ر بٌنها فروقات معنوٌة بٌنما الشوفان البيري كانيت نباتاتيه ان  حجم نباتات الشعٌر البري قلٌلة لذا لم تظه
( الييى عييدم وجييود اختالفييات معنوٌيية بييٌن  1) كمييا ٌشييٌر الجييدول ,كبٌييرة لييذا كييان الييوزن الجيياف عييالً 

معدالت البذار فً تأثٌرها على اعداد االدغال العرٌضة االوراق فً ميوقعً الدراسية وٌعيود السيبب فيً 
ت العدي فً التنافس مع نباتات الكسوب االصفر والخردل البيري ولسيان الكليب ذلك الى عدم كفاءة نباتا

والكلغان التً كانت منتشرة فً الموقع االول كيذلك عيدم قيدرة نباتيات العيدس عليى المنافسية ميع نباتيات 
فييً تباٌنييت االوزان الجافيية لالدغييال , الخييردل البييري والسييلٌجة والكسييوب االرجييوانً فييً موقييع تلكٌييف

 كلٌة ولم تختلف االوزان فً موقع تلكٌف والسبب موقع ال
وهيذا فً ذلك لم ٌكن بسبب معدالت البذار لضعف نباتات العدي فً تنافسها مع تلك االنواع من االدغال 

( بييان معييدالت البييذار لمحصييول العييدس لييم تييؤثر فييً اعييداد واوزان 4997وآخييرون ) Danialمييا اكييدا 

الجدول نفسه الى عدم وجدود فيروق معنوٌية بيٌن معيدالت البيذار  كما ٌشٌر , االدغال العرٌضة االوراق
فً تأثٌرها على ارتفاع النبات فً موقع الكلٌة والسبب ٌعود الى قلة التنافس بٌن النباتات فً هذا الموقيع 

كغيم / هكتيار فيً موقيع  431لتوفر كافة متطلبات النمو بٌنما انخفضت اطوال النباتات عند معدل البيذار 

السييبب فييً ذلييك ٌعييود الييى كثييرة اعييداد نباتييات الشييعٌر البييري فييً وحييدة المسيياحة والتييً تكييون تلكٌييف و
التنافس بٌنها وبٌن نباتات المحصول , ان عيدم وجيود فتزداد حالة  والها مقاربة الطوال نباتات العدساط

والتً ٌطميح  فروق معنوٌة بٌن معدالت البذار فً تأثٌرها على ارتفاع النبات تعد من الصفات المرغوبة
الفيال  الحصيول علٌهيا للييتخلت حياالت الرقياد وتاثٌراتهييا السيلبٌة عليى مكونييات الحاصيل وهيذا النتييائ  

( والييذي اكييد عييدم تيياثر ارتفيياع نباتييات العييدس معنوٌييا بزٌييادة 4982,)  Haddadتتفييق مييع مييا وجييدا 
ة بيٌن معيدالت البيذار كما اشار الجدول عدم وجيود فيروق معنوٌي ,كغم  451الى  61معدالت البذار من 

فً تاثٌرها على عدد الفروع الرئٌسٌة وعدد الفيروع الثانوٌية  لكيال الميوقعٌن وقيد ٌعيود السيبب فيً ذليك 
هييذا النتييائ  تختلييف مييع  , الييى قليية حاليية التنييافس بييٌن النباتييات بسييبب تييوفر الرطوبيية والعناصيير الغذائٌيية

ب مييع معييدالت البييذار اال ان هييذا الصييفة تتيياثر الكثٌيير ميين البيياحثٌن الييذٌن ادوا بييان عييدد الفييروع ٌتناسيي
بالعوامل الوراثٌة بدرجة كبٌرة وبسبب تيوفر الرطوبية وخصيوبة التربية تغليب الميؤثرات الوراثٌية عليى 

كميا اشيار الجيدول عيدم وجيود فيروق معنوٌية بيٌن معيدالت البيذار فيً تاثٌرهيا عليى   ,المؤثرات البٌئٌة 
عناصر غذائٌية سبب توفر كافة مستلزمات النمو من رطوبة وحبة ب 4111حاصل النبات الفردي ووزن 

الف بذرة مؤشرا لكمٌية الحاصيل  4111فً موقعً الدراسة , قد ال ٌعطً حاصل النبات الفردي ووزن 

اال  بسبب عدم وجود تنافس بٌن النباتات لتوفر الرطوبة الكافٌية وكيذلك العناصير الغذائٌية بشيكل كياف , 
ف معدالت البذار فٌما بٌنها فً كمٌة الحاصل والسبب ٌعود الى عدد النباتيات ان الجدول ٌشٌر الى اختال

و  39,12وحييدة المسيياحة إذ تفوقييت الكثافيية الثالثيية علييى الكثييافتٌن االولييى الثانٌيية بمقييدار الموجييودة فييً 
%   فييً موقييع الكلٌيية امييا موقييع  45,28%   كمييا تفوقييت الكثافيية الثانٌيية علييى االولييى بمقييدار  43,32

كٌيييف فقيييد سيييلكت معيييدالت البيييذار نفيييس السيييلوك إذ تفوقيييت الكثافييية الثالثييية عليييى الكثيييافتٌن االوليييىتل



 مجــــلة زراعــــة الـرافدٌــــن
 3142( 4( العدد )14المجلد )

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)    

Mesopotamia J. of Agric. 
Vol. (14) No. (4) 2013     

 

361 

 

 لموقعً الدراسة . )الكلٌة( . تأثٌر كمٌة البذار   فً نمو وحاصل العدس واالدغال المرافقة له: (  1جدول ) ال

Table (4): Effect of seeding rates in  controlling weeds  and on the growth & yield of Lentil crop . 

% 5ها معنوٌا عند مستوى احتمال القٌم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعض                

 
معدل البذار 

كغم / 
 هكتار

Seeding 

rates 

Kg/ha 

عدد 
دغال اال

الرفٌعة 
  3م/ االوراق

No.of 

narrow 

leaves 

weed 

/m
2 

وزن 
االدغال 
الرفٌعة 
  االوراق
Weight 

of 

narrow 

leaves 

weed 

(g)/m
2 

عدد 
االدغال 
العرٌضة 
   االوراق

No.broa

d leaves 

weed 

/m
2

 

وزن 
االدغال 
العرٌضة  

 3م/االوراق
Weight 

of broad 

leaves 

weed 

(g)/m
2 

إرتفاع 
 النبات
Plant 

height 

عدد الفروع 
الرئٌسٌة 

 No /نبات

of main 

branches  

عدد االفروع 
 No الثانوٌة

of 

secondary 

branches 

عدد 
القرنات/ 
 نبات

No of 

pods 

حاصل النبات 
 الفردي

Yield of 

individual 

plant (g)   

 4111وزن 

بذرة غم 
Wieght 

of 100 

seed/g 

الحاصل الكلً 
 كغم / هكتار

 Total Yield 

kg/ha 

81   a6675  
 

  a48667    a1651    ab82622    a21675    a2658    a5647    a47647    a4637    a11634    c611635  

411   ab6622  
 

  a48622    a1613    a87682      a21693    a2658    a5622   a46682   a4635    a12675    b728675  

431   b6618  
 

  b46635    a1651    b83651    a25635    a2658    a5618    a46651    a4632    a11682    a839618  

 تلكٌف

81   a9651  
 

  a45635    a2647    a59613   ab22667     a2658      a1651    a46622    a4619    a11675    c633667 

411   b8675  
 

  a41635    a2658    a59667    a21635    a2658    a1682    a47618      a4645      a11658    b735635  

431   b9611  
 

  a42.82    a2647    a64667    b23675    a2658    a5611    a46613    a4647    a15611    a843635  
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%  وٌرجيع السيبب 46,17% بٌنما تفوقت الكثافة الثانٌة على االولى بمقدار  44,99و  21,15والثانٌة  

ً وحيدة المسياحة بسيبب إخيتالف كمٌيات البيذار ,هيذا النتٌجية توكيد  أٌضا الى  اختالف اعيداد النباتيات في
خصييوبة التربيية بييالموقعٌن والتييً تمكنييت ميين تجهٌييز النباتييات بكييل مييا تحتاجييه ميين العناصيير الغذائٌيية 

إذ لييم تختلييف النباتييات فٌمييا بٌنهييا بالحاصييل وللكثافييات الثالثيية كمييا ان تييأثٌر الظييروف البٌئٌيية كييان قلييٌال 
هيذا  ,بذرة بٌنما كان التأثٌر المباشر هو اختالف عيدد النباتيات بوحيدة المسياحة  4111 الفردي او بوزن

( اليذٌن أكيدوا بيان  4978)  Eserو  Tosumو  EL-Warraky  (4978  )النتيائ  تتفيق ميع كيل مين 

 زٌادة التقاوي تقلل من تأثٌر الظروف البٌئٌة فً موقع التجربة وان االختالفات فً كمٌة الحاصيل بسيبب
اعداد النباتات فً وحيدة المسياحة وخاصية عنيدما تكيون التربية خصيبة والظيروف البٌئٌية متيوفرة بشيكل 

    ,كامل مما ٌمنع حدوث أي تنافس بٌن النباتات 
ٌشيٌر , تأثير المبيدات الكيميائية في نمو وحاصل العدس واالدغال المرافقة له فوي مووقعي الدرا وة -2

عنوٌة بٌن المبٌدات المستخدمة فً تأثٌرها على عدد االدغيال الرفٌعية وجود إختالفات مالى ( 5الجدول )

االوراق ووزنها إذ لم تتمكن بادرات االدغال الرفٌعة االوراق من النمو فً موقعً الدراسة عنيد معاملية 
التربة بمبٌد البرونامٌد وكذلك الترفالن او خلطهما معا مما ٌوكيد بيان هيذٌن المبٌيدن ذو كفياءة عالٌية فيً 

 Hordumقتل االدغال الرفٌعة االوراق وخاصية الشيوفان البيري والسنٌسيلة والشيعٌر البيري مين نيوع 

marenum   ٌالحظ بان وزن االدغيال فيً موقيع الكلٌية كيان اكبير مقارنية ميع موقيع  , فً موقع الكلٌة

جياف تلكٌيف  بيالرغم مين ان عيدد االدغيال فيً موقيع تلكٌيف اكثير والسيبب فيً ذليك ٌعيود اليى اليوزن ال
هيذا  ,كنباتيات فردٌية اكبير مين اليوزن الجياف لنباتيات الشيعٌر البيري  Avena fatuaلنباتيات الشيوفان 

فً نتائ  مبٌد الترفالن المخلوط مع التربة قبل زراعية  ( 3111وآخرون ) Erdalالنتائ  تتفق مع نتائ  

وراق فيً حقيول العيدس كميا المحصول والذي اكد على فعالٌة مبٌد الترفالن فً قتل االدغال الرفٌعية اال
( التً اكدت على كفاءة مبٌد البرونامٌيد عنيد خلطيه بالتربية فيً 4979)  Anonymous تتفق مع نتائ  

كمييا ٌشييٌر الجييدول الييى الييى تيياثٌر هييذٌن المبٌييدٌن سييواء عنييد  ,قتييل بييادرات االدغييال الرفٌعيية االوراق 
ضيية االوراق إذ تفييوق مبٌييد البرونامٌييد اسييتخدامها لوحييدهما او خلييط فييً تقلٌييل مكافحيية االدغييال العرٌ

التيوال فيً موقيع الكلٌيية % عليى  19,21و  71,66بمقيدار  عليى معاملية المقارنية والتيرفالن وخلطهميا 
%  58,94و  14,37و  68,64فً موقع تلكٌيف للمعامالت الثالثة عن المقارنة مقدار التفوق  بٌنما كان

هيو اكفيأ مين مبٌيد التيرفالن فيً مكافحية االدغيال العرٌضية كما لوحظ بان مبٌد البرونامٌيد  على التوالً 
% فيً موقيع تلكٌيف  32,64% فً موقع الكلٌة وبمقدار  51االوراق إذ تفوق االول على الثانً بمقدار 

وٌالحظ من الجدول ان المبٌدات لم تقضً على االدغال العرٌضة االوراق كافية إذ ليم تيتمكن مين قتيل  ,
والمصييييالة  Silybum marianum والكلغييييان Sinapis arvensisنباتييييات والخييييردل البييييري 
Polygonum aviculare والكسيوب االصيفر Centaurea pallescens  كيذلك ليم  فيً موقيع الكلٌية

تييتمكن ميين قتييل نباتييات المرٌيير والكسييوب االصييفر والخييردل البييري فييً موقييع تلكٌييف , إنعكسييت أعييداد 
دغيال العرٌضية ٌالحظ ان إنخفياض اليوزن الجياف لالفيً موقعً الدراسة عليى وزنهيا الجياف االدغال ف

% عليى  41, 3و  54,43مقيدار ملية بالمبٌيدات مقارنية بالمقارنية بعااالوراق فً المعامالت الثالثية  الم

فيً خفيض اليوزن الجياف لالدغيال بٌنما لوحظ تفوق مبٌد البرونامٌد عن مبٌد التيرفالن والخليط ,التوالً 
فً موقع الكلٌة اما فً موقع تلكٌيف فقيد إنخفضيت اليوزن الجياف  %  23,91بمقدار العرٌضة االوراق 

% عليى التيوالً  38,74و  39,58لالدغال فً المعامالت المعاملية بالمبٌيدات مقارنية بالمقارنية بمقيدار 

ٌالحظ بيان معيدل اليوزن الجياف لالدغيال كنبيات واحيد  ,ولم تختلف معامالت المبٌدات فٌما بٌنها معنوٌا 
كلٌة اكبر من معدل الوزن الجاف لالدغيال كنبيات واحيد فيً موقيع تلكٌيف وقيد ٌرجيع السيبب  فً موقع ال

( اليى 5أشيار الجيدول ), وبة تربية تلكٌيف الى خصوبة  تربة الكلٌة ورطوبتها  افضل من خصوبة ورط

 اختالف تأثٌر المعامالت فً إرتفاع نباتيات العيدس إذ ليوحظ تفيوق النباتيات فيً معيامالت المبٌيدات عين

ميع نباتيات االدغيال ٌعود الى ضعف نباتات العدس فً المنافسية المقارنة فً موقعً الدراسة والسبب 
وخاصة مع االدغال الرفٌعة االوراق والتً كانت سيرٌعة النميو واكثير ارتفاعيا مقارنية ميع النباتيات 

قصيٌرة  ضيعٌفة وذات اطيوالما ادى الى حجب أشعة الشيمس عين نباتيات العيدس وبقٌيت االخرى م
تفيوق نباتيات  ,ات كافٌية مين الضيوء مٌيمقارنة ميع النباتيات المعاملية بالمبٌيدات التيً كانيت تسيتلم ك

الخلط فً موقع الكلٌة فقد ٌعود الى نوعٌة االدغال النامٌة فً تلك المعامالت التً  العدس فً معاملة
جدول الى وجود فروق كما ٌشٌر ال ,أجبرت نباتات العدس الى التنافس معها للحصول على الضوء 
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معنوٌة بٌن المبٌدات المستخدمة فً تاثٌرها على عدد الفروع الرئٌسيٌة والثانوٌية مقارنية ميع نباتيات 
%  14,75بمقدار عن بقٌة المعامالت المقارنة إذ أنخفض عدد الفروع الرئٌسٌة فً معاملة المقارنة 

 3,44و  3,78ة المقارنة فً موقع الكلٌية بٌنما كان عدد االفرع الثانوٌة فً معامل,فً كال الموقعٌن 
ذ ٌالحييظ بييان النباتييات المعييامالت عييدد القرنييات بالمبٌييدات المختلفيية إتييأثرت  ,فييً موقييع تلكٌييف 

بالبرونامٌد وبسبب قلة االدغيال النامٌية معهيا تمكنيت مين النميو الجٌيد ليذا زاد عيدد القرنيات بالنبيات 
القرنات عندما ٌكون لوحيدة غٌير مخليوط ميع مبٌيد اخير  الواحد او قد ٌكون المبٌد محفزا لزٌادة عدد

بٌنما  42,99فقد تفوقت النباتات المعاملة بمٌد البرونامٌد على نباتات المعاملة بمبٌد الترفالن بمقدار 
قييع الكلٌيية كمييا تفوقييت النباتييات المعامليية % فييً مو 62,66تفوقييت علييى نباتييات المقارنيية بمقييدار 

ت % كميا تفوقي 61614والخلط بمقيدار ن على النباتات المعاملة بالترفالد فً موقع تلكٌف بالبرونامٌ
و  Abd-Elkheerتفييق مييع مييا ذكييرا كييل ميين هييذا النتييائ  ت , 53,1علييى نباتييات المقارنيية بمقييدار 

Hauka (4988 ( والبلداوي )الذٌن اشاروا الى ان اسيتخدام مبٌيد التيرفالن قيد سيبب زٌيادة 4988 )
الى اختالف المبٌدات المسيتخدمة  (5أشار الجدول ) , الباقالءعلى نباتات فً عدد القرنات المتكونة 

فً تأثٌرها على حاصل النبات الفردي إذ تفوقت النباتات المعاملة بالبرونامٌد على معاملية التيرفالن 
% فً موقيع الكلٌية  64,78بٌنما تفوقت على معاملة المقارنة بمقدار  41,49ومعاملة الخلط بمقدار 

إذ تفوقيت معاملية البرونامٌيد عليى  لوحظ بان المبٌدات سلكت نفيس السيلوك فيً موقيع تلكٌيف كما  ,
% على التوالً كما تفوقت على معاملة المقارنية  48,48و  32,28معاملة الترفالن والخلط بمقدار 

د % فً موقع تلكٌف والسبب ٌعود الى الى قلة االدغال النامٌة فيً معاملية البرونامٌي 63,99بمقدار 
مقارنيية مييع معامليية التييرفالن والخلييط ولمييوقعً الدراسيية , تتفييق النتييائ  مييع نتييائ  كيياظم وشيياط  

كميا  ,( الذٌن اشاروا الى زٌادة عدد القرنات فً النباتات البقولٌة عند استخدام مبٌد الترفالن 3111)
رة فيً معاملية د وزن االليف بيذابيذرة إذ ز 4111 نٌشٌر الجدول الى تأثٌر المبٌدات إٌجابٌيا فيً وز

ن اد السيبب اليى الترفالن والخليط وٌعيو ةعلى معامل 51689و  51,38دراسة لالبرونامٌد ولموقعً ا
فً معاملة البرونامٌد كانت قلٌلة مقارنة ميع بقٌية المعيامالت كميا تفوقيت المعياملتٌن  لمنافسة االدغا

بب إذ ان كثيرة االدغيال فيً االخرٌٌن الترفالن والخلط عليى المقارنية فيً كيال الميوقعٌن ولينفس السي
معاملة المقارنة سببت ضعف فً كمٌة المواد الغذائٌة الداخلة الى بذور العدس وهذا ميا اكيدا العيزام 

( بان وزن االلف بذرة ٌزداد فً محصول العدس عند مكافحية االدغيال النامٌية وذليك لتقلٌيل 3111)
مٌيية الحاصييل إذ ٌالحييظ زٌييادة كمٌيية إنعكييس تييأثٌر الصييفات المييذكورة سييابقا فييً ك,التنييافس بٌنهييا 

مقارنيية ببقٌيية المعييامالت إذ تفوقييت عيين معامليية فييً موقييع الكلٌيية الحاصييل فييً معامليية البرونامٌييد 
% على التوالً والسبب فً ذلك ٌرجع  29,54و  4,96و  3,97الترفالن والخلط والمقارنة بمقدار 

ة االدغييال النامٌيية سييواء الرفٌعيية او الييى ارتفيياع  مكونييات الحاصييل فييً هييذا المعامليية إضييافة الييى قليي
وٌرجيع السيبب فيً ذليك اليى  4,12العرٌضة كما تفوقت معاملة الخلط على معاملة الترفالن بمقيدار 

ً موقع تلكٌف فقد وجد اما ف ,وجود مبٌدالبرونامٌد الذي كانت فعالٌته اكثر من فعالٌة مبٌد الترفالن 
ثييم معامليية  799,22برونامٌييد ٌلٌهييا معامليية ال 847,78المعييامالت  الخلييط علييى بقٌيية تفييوق معامليية

فيق ميع نتيائ  خضير هيذا النتيائ  تت , 181,22المقارنية جمٌعهيا عين معاملية الترفالن والتً تفوقيت 
  .الذي أشار الى زٌادة حاصل العدس فً معاملة الترفالن مقارنة بالنباتات غٌر المعاملة 
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 )الكلٌة( . لموقعً الدراسة . ثٌر المبٌدات الكٌمٌائٌة  فً نمو وحاصل العدس واالدغال المرافقة لهتأ :(5جدول )ال

Table ( 5) : Effect of chemical herbicides in  controlling weeds  and on the growth & yield of Lentil crop. 
المبٌدات 
 الكٌمٌائٌة

Chemical 

herbicides  

عدد االدغال 
 رفٌعة االوراقال

  3م/

No.of 

narrow 

leaves weed 

/m
2 

وزن االدغال 
الرفٌعة 
  االوراق

Weight of 

narrow 

leaves 

weed 

(g)/m
2 

عدد االدغال 
العرٌضة 
   االوراق

No.broad 

leaves 

weed /m
2

 

وزن االدغال 
العرٌضة  

 3م/االوراق
Weight of 

broad 

leaves 

weed 

(g)/m
2 

إرتفاع 
 النبات
Plant 

height 

عدد الفروع 
الرئٌسٌة 

 No /نبات

of main 

branches  

عدد االفروع 
 No الثانوٌة

of 

secondary 

branches 

عدد 
القرنات/ 
 نبات

No of 

pods 

حاصل 
النبات 
الفردي 

Yield of 

individua

l plant (g) 
  

وزن 
4111 
بذرة غم 
Wieght 

of 100 

seed/g 

الحاصل 
الكلً كغم / 

 هكتار
 Total 

Yield 

kg/ha 

 صفر برونامٌد
 

  c3611   c56644   c26678   a1   a5689   a33633   a4657   a51638    828.00 a  صفر

 صفر ترفالت
 

  b1611   b82667  b28644   a1   a6611   b49644   b4614   b16689   c812611  صفر

 صفر خلط
 

  b1611   b82667   a14633   a1   a6644   c48   b4614   b16656   b844678  صفر

  a35655   a74611  مقارنة 
 

 a7689   a441678  d32678   b3622   b3678    d8611   c1661    c22622   d511689  

 
 تلكٌف

 صفر b  برونامٌد
 

 b صفر    c4678   b51633  a26611   a1611   a5611    a34622   a4651   a51689   b799622   

  صفرb  ترفالت
 

  b صفر  b2622   b51689   a27611   a1611   a5656   b47678   b4648   b17656   c77867 

 صفر b  خلط
 

  b صفر  c3622   b51689   a27633   a1611   a6611   b47678   b4636   b17622   a847678 

  a26622  مقارنة 
 

  a57678   a5667   a77611  b32644   b3622   b3644   c41633   c1657   c22622   d181622  

%  5ها معنوٌا عند مستوى احتمال القٌم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعض                
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تاثير التداخل بين معدالت البذار والمبيدات الكيميائيوة فوي نموو وحاصول العودس واالدغوال المرافقوة  -3
( بيان للتيداخل بيٌن معيدالت البيذار والمبٌيدات الكٌمٌائٌية تيأثٌر معنيوي فيً صيفات 6: ٌشٌر الجيدول )له 

الوراق ولمعيدالت البيذار الثالثية عنيد االدغال المدروسة إذ لوحظ عدم إنبات  بادرات االدغيال الرفٌعية ا
اسييتخدام مبٌييدي البرونامٌييد والتييرفالن والخلييط بٌنهمييا إذ تمكنييت هييذا المبٌييدات ميين قتييل كافيية بييادرات 
الشوفان البري والشعٌر البري والسنٌسيلة المنتشيرة فيً فيً ميوقعً التجربية الكلٌية وتلكٌيف بٌنميا ليوحظ 

وراق فً معاملية المقارنية وقيد ٌعيود السيبب اليً  قيوة التنيافس  وجود اعداد كثٌثة من االدغال الرفٌعة اال
لهذا االدغال بسبب كثافتها العالٌة  بٌنما تكون نباتات العدس ضعٌفة فً بداٌة نموهيا , وقيد إنعكيس عيدد 
االدغال الرفٌعة االوراق على اوزانها الجافة إذ لوحظ بزٌادة اليوزن الجياف لالدغيال الرفٌعية بانخفياض 

كما ٌشٌر الجدول الى وجود فروق معنوٌة بٌن المبٌيدات المسيتخدمة  ,بذار ولموقعً الدراسة  معدالت ال
إذ لوحظ كفاءة مبٌد البرونامٌيد فيً خفيض االدغيال العرٌضية االوراق  العرٌضةفً خفض عدد االدغال 

ميع معاملية ( بٌنما لم تختليف معاملية التيرفالن  4,22و  3,22و 3,22االوراق ولمعدالت البذار الثالثة )

فييً تييأثٌر هييا علييى االدغييال العرٌضيية االوراق إال ان كافيية المعييامالت المعامليية بالمبٌييدات تفوقييت علييى 
( فيً موقيع الكلٌية  8,22و  8,1و  7,22معاملة المقارنة والتً لم تختليف فٌهيا معيدالت البيذار معنوٌيا )

عاملية المقارنية ولكافية معيدالت اما فً موقيع تلكٌيف فقيد ليوحظ تفيوق معيامالت المبٌيدات الثالثية عليى م
البذار كما لوحظ بان مبٌد البرونامٌد اكفأ مبٌد مبٌد الترفالن فً مكافحية االدغيال العرٌضية االوراق وليم 

انعكس عيدد االدغيال العرٌضية   ,ٌكن هناك تأثٌر كبٌر لمعدالت البذار مقارنة بتأثٌر المبٌدات الكٌمٌائٌة 
نخفاض الوزن الجاف لالدغيال العرٌضية االوراق فيً المعيامالت إ الوراق على وزنها الجاف إذ لوحظا

المعاملة بالمبٌدات مقارنة بمعاملية المقارنية وليم ٌالحيظ تيأثٌر كبٌير لمعيدالت البيذار فيً كيل معاملية مين 
ٌشييٌر الجييدول أٌضييا الييى تييأثٌر االدغييال فييً إرتفيياع نباتييات العييدس إ لييوحظ تفييوق معييامالت المبٌييدات , 

المعيامالت المعاملية بالمبٌيدات مقارنية ميع معاملية المقارنية إذ وجيد ان نباتيات معاملية  نباتات العدس فً
المقارنة قصٌرة جدا بسبب تضلٌل نباتات االدغال االكثير منهيا ارتفاعيا  ففيً موقيع الكلٌية اثيرت نباتيات 

وقيع تلكٌيف بشكل كبٌر جدا على نباتات العدس بٌنميا فيً مونباتات الخردل البري ولسان الكلب الشوفان 
أشيار الجيدول اليى تفيوق  ,بدرجة كبٌيرة فيً اطيوال نباتيات العيدس  والمرٌر اثرت نباتات الشعٌر البري

كافة المعامالت المعاملة بالمبٌدات فً تأثٌرها على عدد الفروع الرئٌسٌة ولكافية معيدالت البيذار مقارنية 
ولمعيدالت البيذار الثالثية , صيفة عيدد مع نباتات المقارنية والتيً انخفضيت فٌهيا اعيداد الفيروع الرئٌسيٌة 

الفروع الثانوٌة سلكت نفس سلوك عدد الفيروع الرئٌسيٌة إذ إنخفضيا اعيداد الفيروع الثانوٌية  فيً معاملية 
إن لخفيض االدغيال  ,المقارنة معنوٌا مقارنية ميع المعيامالت المعاملية بالمبٌيدات ولمعيدالت البيذار كافية 

لجافة تيأثٌر عيدد القرنيات ان نباتيات العيدس التيً نميت ميع اعيداد الرفٌعة والعرٌضة االوراق واوزانها ا
قلٌلة من نباتات االدغال تمكنت من انتاج اعداد كبٌرة من القرنات ولكافة معدالت البذار وخاصة معاملة 
البرونامٌييد التييً كانييت فٌهييا اعييداد االدغييال قلٌليية مقارنيية مييع معامليية التييرفالن والخلييط , بٌنمييا لييم تييتمكن 

العدس من انتاج قرنات كثٌرة فً معاملة المقارنة والسبب فً ذلك هيو المنافسية الشيدٌدة مين قبيل  نباتات
نباتات االدغال لنباتيات العيدس والتيً جعليت نباتيات العيدس ليم تحصيل عليى كيل ميا تحتاجيه مين الميواد 

لمعييامالت أشييار الجييدول الييى تفييوق حاصييل النبييات الفييردي فييً االغذائٌيية او الرطوبيية ولكييال المييوقعٌن ,
المعاملة بالمبٌدات مقارنة مع معاملة المقارنية إذ تفوقيت كافية المعيامالت  عليى معاملية المقارنية معنوٌيا 

ان التيياثٌر السييلبً لالدغييال ظهرفييً وزن االلييف حبيية إذ لييوحظ انخفيياض وزن االلييف  ,ولكييال المييوقعٌن 
معامالت ولكال الميوقعٌن كميا ليوحظ بيان حبة فً معاملة المقارنة ولمعدالت البذار الثالثة مقارنة ببقٌة ال

غم ( بٌنما اقل وزن وجيد فيً  51,67) كغم  431اعلى وزن ظهر فً معاملة البرونامٌد ولمعدل البذار 
فيً موقيع الكلٌية بٌنميا وجيد اعليى وزن فيً كغيم / هكتيار  411و  81معاملة المقارنة عند معيدل البيذار 
غم ( بٌنما اقل وزن وجد معاملة المقارنة  54,22 ) / هكتار كغم 81معاملة البرونامٌد عند معدل البذار 

إذ لوحظ بان أعلى حاصل فً معدل البيذار  ,كغم / هكتار فً موقع تلكٌف  411و 81عند معدلً البذار 
كغم / هكتيار ٌلٌيه معيدل البيذار الثاليث ولمعاملية  935,11كغم / هكتار ومعاملة البرونامٌد   431الثالث 

 على التوالً  كما ٌالحظ تدرج زٌادة الحاصل عند زٌادة معدالت البذار وللمعامالت  الترفالن والخلط
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 افقة له لموقعً الدراسة .) الكلٌة ( .تأثٌر التداخل بٌن معدل البذار والمبٌدات الكٌمٌائٌة فً نمو وحاصل العدس واالدغال المر :( 6جدول ) ال

Table (6): The impact of interaction between seeding rates and chemical herbicides in  controlling weeds  and on the growth & yield of Lentil 

crop.  
المبٌدات 
 الكٌمٌائٌة

Chemical 

herbicides 

معدل 
 البذار

Seeding 

Kg/ha 

االدغال عدد 
الرفٌعة 
  3م/ االوراق

No.of 

narrow 

leaves 

weed /m
2 

وزن االدغال 
  الرفٌعة االوراق
Weight of 

narrow 

leaves weed 

(g)/m
2 

عدد االدغال 
العرٌضة 
   االوراق

No.broad 

leaves 

weed /m
2

 

وزن االدغال 
العرٌضة  

 3م/االوراق
Weight of 

broad 

leaves 

weed 

(g)/m
2 

إرتفاع 
 النبات
Plant 

height 

عدد الفروع 
الرئٌسٌة 

 No /نبات

of main 

branches  

عدد 
االفروع 

 No الثانوٌة

of 

secondar

y 

branches 

عدد القرنات/ 
 نبات

No of pods 

حاصل 
النبات 
الفردي 

Yield of 

individual 

plant (g)   

 4111وزن 

بذرة غم 
Wieght of 

100 seed/g 

الحاصل الكلً 
 هكتار كغم /

 Total 

Yield kg/ha 

 81 برونامٌد
 

  c صفر   cصفر    c3622   cq61611   c26667  a1611   a6611    a33667   a4667   ab51651   d735611  

411 
 

  c صفر   c صفر   c3622   cq63667   c27611  a1611   a5667   a33622   ab4657   ab19667   c821611  

431 
 

  c صفر   c صفر  c4622   e15667   c26667  a1611   a6611   a34667   ab4617   a51667   a935611  

 81 ترفالن
 

  c صفر   c صفر  b1611   b82622   c27622  a1611   a6622   b31611   b4611   ab17622   f713622  

411 
 

  cصفر ج   c صفر  b2667   b87622   c27667  a1611   a6611   bc49611  b4611   ab17611   e815611  

431 
 

  c صفر   c صفر  b1622   b81622   b29622   a1611   a5667   c48622   b4612   b16622   b912611  

 81 خلط
 

  c صفر   c صفر  b1622   b81611   a14667   a1611   a6611   c47667   b4611   ab17611   d735622  

411 
 

  cصفر    c صفر  b1622   b82611   ab14611   a1611   a6622   c48611   b4617   b16622   e841611  

431 
 

  c صفر   c صفر  b2667   b88611   ab14611   a1611   a6611  c48622   ab4617   b16622   b911611  

 81 مقارنة 
 

 a37611   a71667   a7622   a441611   e32622   b3622   b3622   e8622   c1661   e23611    p118622  

411 
 

 b35622   a72622   a8611   a448622   e31611   b3622   b2622   e8611   c1657   e23611   h516611  

431  b31622   b65611   a8622   a446611   e31611   b3622    b3667   e7667    c1662   c26611  g588622  

 % . 5القٌم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنوٌا عند مستوى احتمال                       
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 تلكٌف 
المبٌدات 
 الكٌمٌائٌة

Chemical 

herbicides 

معدل 
 البذار

Seeding 

Kg/ha 

عدد 
االدغال 
الرفٌعة 
 االوراق

  3م/

No.of 

narrow 

leaves 

weed 

/m
2 

وزن 
االدغال 
الرفٌعة 
  االوراق
Weight 

of 

narrow 

leaves 

weed 

(g)/m
2 

عدد االدغال 
العرٌضة 
   االوراق

No.broad 

leaves 

weed /m
2

 

وزن االدغال 
العرٌضة  

 3م/االوراق
Weight of 

broad 

leaves 

weed 

(g)/m
2 

إرتفاع 
 النبات
Plant 

height 

عدد 
الفروع 
الرئٌسٌة 

 No /نبات

of main 

branches  

عدد االفروع 
 No الثانوٌة

of 

secondary 

branches 

عدد 
القرنات/ 
 نبات

No of 

pods 

حاصل 
النبات 
الفردي 

Yield of 

individual 

plant (g)   

وزن 
4111 
بذرة غم 
Wieght 

of 100 

seed/g 

الحاصل 
الكلً كغم / 

 هكتار
 Total 

Yield 

kg/ha 

 c4667   c52622   a26622   a1611   a5611  34667 b   a4657   a54622   g715611  صفر c  صفر e   81 برونامٌد

411   e صفر  c صفر  bc3622   c52667   a26667   a1611   a5622   b34622   ab4652   ab51667   d811667  

431   e صفر  c صفر  c4622   c55667   a26622   a1611   a6611   b34611   ab4652   ab51667   b888622  

  b2622   c51622   a27611   a1611   a5667   b47611   c4641   ab18611   p688611  صفر c  صفر e   81 ترفالن

411   e صفر  c صفر  b2622   c51667   a27622   a1611   a5611   b47667   bc4621   ab18611   f778622  

431   e صفر  c صفر  b2622   c55667   a28611   a1611   a6611   b48.67   c4642   b16667   c871611  

  cb3667   c55611   a27622   a1611   a5667   b47667   c4642   ab17667   f741611  صفر c  صفر e   81 خلط

411   e صفر  c صفر  cb3667   c51667   a27622   a1611   a6622   b48667   bc4621   ab17667   e838622  

431   e صفر  c صفر  c4667   c55611   a27611   a1611   a6611   b47611   ac4622   b16667   a945611  

  c25611   a64611   a6611   b75611   b31611   b3622   b4667   c44611   e1657   e23611   k287667  81 مقارنة 

411  a28611   ab57611   a5622   b75667   b35667   b3622   b3667   c41667   e1617   e23611   i189667  

 % . 5القٌم المتبوعة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنوٌا عند مستوى احتمال                
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هكتيار / كغيم 81رنة وخاصية مين معيدل البيذار تم الحصول علٌه من معامالت المقا حاصل الكافة وان اقل

وٌرجع السبب فً ذلك الى زٌادة اعداد النباتات فً وحدة المساحة قد سببت فً زٌيادة الحاصيل كميا ان قلية 
االدغال سواء الرفٌعة والعرٌضة االوراق قد مكنت نباتات العدس من انتياج قرنيات اكثير وذات وزن اكثير 

فوقيت نباتيات العيدي فيً معاملية معيدل مقارنة مع نباتات المقارنة فً موقع الكلٌية , اميا فيً موقيع تلكٌيف ت
بٌنميا وجيد ان اقيل كغيم / هكتيار (  945,11كغم / هكتار واستخدام الخلط بٌن المبٌيدٌن ) 431البذار الثالثة 

 .كغم / هكتار  287,67كغم / هكتار  81حاصل فً معاملة المقارنة عند معدل البذار 

 
EFFECT OF SEEDING RATE AND SOME HERBICIDES ON 

GROWTH AND YIELD OF LENTOL Lens culinaric L MEDIC AND 

ACCOMPANYING WEEDS  

Salim Hommadi Antar 

Field crops Dept , College of Agric & forestry 

University of Mosul 

 

ABSTRACT 

The experiment was carried out in as  agricultural seasons (2010-2011)  at  

two locations : Field crops Dept  research station /college of Agric & forestry and 

Talkeef northern  east of  mosul  . The study was included two factors , the effect 

of seeding rates with three leveles (80 , 100 , 120 kg / ha) and herbicides 

Bronamed (1500 g/ha a.i) Treflan (1152 m/ha a.i) and in mixture at the same 

concentrations and  with cheek treatment . The data were analyse according to the 

RCBD . using Duncan test using seeding  rate (120 kg) kg / ha led to a significant 

decrease in the numbers of narrow leaves for both location . with a value of (0.67) 

and (0.50 ) respectively . as compared with the seeding of  (80) kg . No.wide 

leaves weed , No . branches . No. bots / plabt . yiwld of plant , weight of 1000 

seeds ded not deffer when either using (80) or (120) kg/ha higher when using 

(120) kg/ha as compared with 100 kg/ha for both locations with higher values 

estimated (90.33 and (87) for both location respectively . The seeding rate 100 kg 

were higher values (98.1) and (102.58) for both location respectively as compared 

with (80) kg / ha. The Bronamed and treflan and when they mixed together let to 

a significantly decrease in the numbers of  wide and narrow leaves and there dry 

weight , plabt hight , No. mean and secondry branches and yield of plant and the 

weight of (1000) seeds as compared with the control treatment for both location , 

bronamd herbicide was superior in the total yield ( 8280 kg/ha) for the college as 

compared with the all other treatments were as the mixture between these two 

herbicides showed higher production at talkef location (817.78) kg/ ha . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 المصادر
 ( , تأثٌر بعض مبٌدات االدغال الكٌمٌائٌة على حاصل الباقالء 3114البلداوي , محمد هذال كاظم )

  (Vicia faba L   ومكوناته  واالدغال المرافقة له , رسيالة ماجسيتٌر , كلٌية الزراعية , جامعية بغيداد )

 العراق , –
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( تيأثٌر بعيض أسيالٌب المقاومية المتكاملية لالدغيال فيً نميو وحاصيل العيدس 3117بياس عليو )خضر , ع
Lens culinaris Medic  3117, أطروحة دكتوراا , جامعة الموصيل , كلٌية الزراعية والغابيات 

.  
( , تيييأثٌر التيييرفالن وكمٌيييات البيييذار 3111شييياط  و رٌسيييان كيييرٌم وحاميييد عبييياس شيييهاب الجبيييوري )

( : 5, مجلية الزراعية العراقٌية )صيفات النبيات واالدغيال  -4نميو وحاصيل السيلجم  والنتيروجٌن فيً
41-49 . 

( , دراسية تيأثٌر التسيمٌد عليى بعيض 4986شفٌق , جالل و عبدهللا قاسيم الفخيري واحميد محميد سيلطان )
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