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 الخالصة 

) صنف شام  لتقٌٌم النظم الزراعٌة تحت معدالت بذار مختلفة من محصول الحنطة نفذت هذه الدراسة
 جٌة للمحصول للموسم الزراعً( فً مناطق بٌئٌة مختلفة للحد من نمو االدغال ولرفع الكفاءة االنتا6

. تضمنت الدراسة ثالثة عوامل االول : والمتمثل بنظم الزراعة    ) الزراعة التقلٌدٌة  3144 –3141
كغم / هكتار (  431,  411,  01والزراعة بدون حراثة ( والعامل الثانً كمٌات البذار للمحصول ) 

والعامل الثالث متمثل بالمواقع البٌئٌة المختلفة  ) محلبٌة , تلكٌف , الحمدانٌة , الشٌخان , النمرود ( , 
%  3373ة بدون حراثة بنسبة أظهرت النتائج إنخفاض عدد ووزن االدغال الرفٌعة االوراق بنظام الزراع

مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة وكذلك إنخفض عدد ووزن االدغال العرٌضة االوراق بنظام الزراعة بدون حراثة 
% على التوالً مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة بٌنما تفوقت الزراعة التقلٌدٌة فً كمٌة  4173% و  4.71بنسبة 

اعة بدون حراثة كما إنخفض عدد ووزن االدغال الرفٌعة % مقارنة بنظام الزر 374الحاصل بنسبة 

والعرٌضة االوراق وإزدادت كمٌة الحاصل بزٌادة معدالت البذار للمحصول , إختلفت المواقع البٌئٌة فً 
الوزن الجاف وعدد االدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق وكذلك حاصل الحنطة حسب رطوبة التربة أو 

ن جهة ومن جهة أخرى لم تظهر فائدة لزٌادة معدالت البذار فً المناطق معدل سقوط االمطار. هذا م
مضمونة االمطار أو تحت الري التكمٌلً لزٌادة الحاصل وقد إختلف الحاصل  حسب إختالف كثافة االدغال 

 ونموها فً تلك المواقع .
 الكلمات المفتاحٌة : نظم الحراثة , كمٌة البذار .

 
  31/1/3143وقبوله  44/4/3143تارٌخ تسلم البحث 

 

 المقدمة  
ٌعانً محصول الحنطة فً المناطق الدٌمٌة أو فً مناطق الري التكمٌلً من مشاكل عدٌدة والتً تسبب       

قلة االنتاجٌة ومنها مشكلة االدغال المرافقة له فهً تنافس المحصول وتستغل المواد الغذائٌة والرطوبة من 
ول الحنطة وخاصة فً المراحل االولى من نموه عند زراعته فً مناطق التربة بشكل اكثر كفاءة من محص

متوسطة االمطار حٌث تعد الرطوبة فً بعض المناطق البٌئٌة العامل المحدد لالنتاجٌة ) الفخري , 
( كما 3116وآخرون ,  Bhattacharyya(.إن حفظ رطوبة التربة أمر مهم فً الزراعة الدٌمٌة) 4.04

( الى ان تقلٌل الحراثات ٌؤدي الى زٌادة كفاءة خزن المٌاه مقارنة مع نظم 4..3) Nielsenتوصل 
وآخرون  Sekhonالزراعة التقلٌدٌة مما ٌؤدي الى زٌادة كمٌة الماء المتوفر النتاجٌة المحصول كما أكد 

رنة ( أن إستخدام تقنٌة الزراعة بدون حراثة تعمل على تحسٌن قابلٌة التربة على حفظ الرطوبة مقا3113)

بالزراعة التقلٌدٌة التً تؤدي الى تحسٌن خواص التربة . كما ان نوع المحراث له االثر الكبٌر فً حفظ 
الرطوبة . وبصورة عامة إتجهت كثٌر من دول العالم الى إستخدام نظام الزراعة بدون حراثة لما لهذا 

درات مع المرونة فً العملٌة الزراعٌة النظام من فوائد منها إستخدام الوقود وصٌانة التربة وتحسٌن نمو البا
عند الزراعة إضافة الى زٌادة االنتاجٌة فً المواسم الشحٌحة االمطار. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
زٌادة الكثافة النباتٌة لمحصول الحنطة بزٌادة معدالت البذار تؤدي الى رفع الكفاءة التنافسٌة فً وحدة 

 Ball( . أوضح )  3114وآخرون  Lemerleفس االٌجابٌة للمحصول ) المساحة بحٌث ٌصبح نتٌجة التنا
( إن الغاٌة من زٌادة معدالت البذار هو خفض أعداد االدغال وأوزانها الجافة مع زٌادة فً  3..4وآخرون 

كمٌة االنتاج . ٌهدف البحث لرفع الكفاءة االنتاجٌة للمحصول فً المناطق المطرٌة المختلفة وتحت الري 
لً بتطبٌق نظام الزراعة بدون حراثة ومقارنته بالزراعة التقلٌدٌة تحت مستوٌات مختلفة من معدالت التكمٌ

 البذار لمناطق بٌئٌة مختلفة للحد من نمو االدغال. 
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  وطرائقه مواد البحث
إضافة الى الري التكمٌلً فً ( 4جدول )نفذت التجربة فً حقول المزارعٌن فً مناطق مطرٌة مختلفة 

النمرود , طبقت التجربة فً خمسة مواقع بٌئٌة ) محلبٌة , تلكٌف , الحمدانٌة , الشٌخان , النمرود ( موقع 
وشملت التجربة عاملٌن متمثال بنظم الزراعة ) نظام الحراثة التقلٌدٌة ) فالحة /تقلٌدي ( الذي ٌستخدمه 

االعتٌادٌة بعد إثارة التربة وتحضٌر المزارع فً حقوله من حراثة مرة واحدة او مرتٌن ثم الزراعة بالباذرة 
كم / ساعة , ونظام الزراعة بدون حراثة ) ال فالحة ( حٌث تم زراعة الحقل  3مرقد جٌد للبذرة وبسرعة 

 40بدون حراثة بادخال باذرة خاصة لهذا الغرض دون إثارة للتربة , علما بان المسافة بٌن خطوط الزراعة 
( 6كم / هكتار . والعامل الثانً هو زراعة الحنطة الناعمة ) شام  3سم وبسرعة  3-4سم وعمق البذار 

كغم / هكتار ( . تمت الزراعة  خالل شهر كانون الثانً  431,  411,  01بمعدالت بذار مختلفة وهً ) 
كغم / هكتار وسماد  431/ نتروجٌن بمعدل  16وسمدت المعامالت بسماد الٌورٌا  3144للموسم الزراعً 

معامالت بمساحة هكتار واحد  6كغم / هكتار عند الزراعة حٌث تضمن كل مكرر على  01الداب بمعدل 

لكل معاملة ولم تستخدم المبٌدات الكٌمٌائٌة فً هذه التجربة , أخذت نماذج االدغال فً االسبوع االول 
من  3م 4والثانً من شهر نٌسان وصنفت الى ادغال رفٌعة وعرٌضة االوراق واخذ وزنها الجاف لمساحة 

كل معاملة كما تم حصاد محصول الحنطة بالحاصدة المٌكانٌكٌة فً شهر حزٌران الجل قٌاس كمٌة االنتاج 
للهكتار الواحد . تم تحلٌل البٌانات وفق نظام التجارب العاملٌة بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وبثالث 

ظهار تأثٌر إختالف المواقع البٌئٌة , أستخدم مكررات كما تم استخدام التحلٌل التجمٌعً للمواقع الخمسة ال
% بحروف هجائٌة 4إختبار دنكن المتعدد المدى للتمٌٌز بٌن المعامالت التً تختلف عن بعضها عند إحتمال 

 مختلفة . 
 فً مواقع الدراسة . 3144-3141( :كمٌات االمطار الساقطة للموسم الزراعً  4الجدول )  

Table (1) The amount of rainfall  in the season 2010-2011 at the locations of the 

study. 

  Rain quatity كمٌة االمطار      Location الموقع

 Mohalabia    34374  المحلبٌة

 Talkef          3.373 تلكٌف

 Hamdania  3.0 الحمدانٌة

 Shekan        43371 الشٌخان

     Spcayvr تحت المرشات    Namroodالنمرود

 

 النتائج والمناقشة 
( تفحوق معحدل عحدد االدغحال الرفٌعحة االوراق فحً 3جحدول )الوضحح ٌ:  2عدد االدغاال الرفيعاة االوراق م م

% وهحذا ٌحدل علحى ان الزراعحة  3373الزراعة التقلٌدٌة مقارنة على عددها فً الزراعة بحدون حراثحة بنسحبة 

لحى اكثحر محن الثلحث وقحد أكحد كثٌحر محن البحاحثٌن فحً مواقحع بٌئٌحة بدون حراثة قللت من نسحبة انبحات االدغحال ا
( كمحححا ان  Eskandari  ,3111و  Hemmatمختلفحححة ححححول قلحححة نمحححو االدغحححال فحححً نظحححام الالفالححححة )  , 

االستمرار فً البرنامج لعدة سنٌن قد تصل نسحبة انبحات البحذور الحى اقحل نسحبة . وان زٌحادة عحدد االدغحال فحً 
سوف تنعكس بالعام القادم الى زٌادة أعدادها بسحبب كثحرة انتاجهحا للبحذور الناتجحة محن النبحات  الحراثة التقلٌدٌة

( إن من أحد االسالٌب المتبعة فً الزراعة الدٌمٌحة هحً  3113وآخرون  Blackshaw ) االم للعام الماضً 

الدغححال ولححٌس زٌححادة كثافححة المحصححول فححً وحححدة المسححاحة الجححل ان تكححون نباتححات المحصححول هححً المنححافس ل
( بشحكل 3جحدول الكغحم / هكتحار )  431او  411بالعكس وقد تحققت تلك النتٌجة عند زٌادة معحدل البحذار الحى 

كغم / هكتار وقد ٌرجع السبب الحى ان  431و 411معنوي ولكن لم تالحظ أي فروق معنوٌة بٌن كمٌة البذار 

لمنحاطق متوسحطة او البحذار وخاصحة ل الرطوبة تلعحب دور رئٌسحً فحً انتاجٌحة المحصحول علحى حسحاب كمٌحة
( وبصحححورة عامحححة فحححان معحححدل عحححدد االدغحححال الرفٌعحححة االوراق   3114وآخحححرون  Tepe)مححححدودة االمطحححار

منخفضة فً ذلك الموسم الزراعحً لخمسحة مواقحع بٌئٌحة . أعطحت منطقحة النمحرود أعلحى معحدل لعحدد االدغحال 
لى وجود الري التكمٌلً مما ساعدت الرطوبحة المناسحبة وقد ٌرجع السبب ا 3/ م 374الرفٌعة االوراق والباغة 

 الرفٌعة االوراق مقارنة بالمواقع البٌئٌة المعتمدة على االمطار والتً ادت الى إنبات أعداد كثٌرة من االدغال 
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. 2200-2202ٌة مختلفة فً محافظة نٌنوى للموسم الزراعً لمواقع بٌئ 2( : تاثٌر نظم الزراعة ومعدل البذار فً عدد االدغال الرفٌعة االوراق /م 2الجدول )             

Table (2) : Effect of tillage systems and seeding rates on Number of narrow leaf weeds at different locations in Nineveh province 

(2010-2011) . 

 َظى اانشراعة

 Tillage 

 system  

يعذل انبذار 

Seeding 

rates 

ًوقعان Location   انتذاخم بيٍ َظى

انشراعة ويعذل 

 Interactionانبذار

between tillage 

system and 

seeding rates  

تأثيز َظى 

انشراعة 

Effect of 

Tillage 

system 

تأثيز يعذل 

  انبذار

Effect of 

seeding 

rates  

 انًحهبية

Mohalabia 

 تهكيف

Talkef 

 انحًذاَية

Hamdania 

 انشيخبٌ

Shekan 

 انًُزود

Namrood 

 بذوٌ حزاثة

No- Till 

80 2.33   bc 0.0      e 2.33     bc 0.0    e 2.33   bc 1.40   c 

 

 

100 1.67     c 0.33  de 1.67       c 0.0    e 2.33   bc 1.20   c 

120 1.33  c d 1.67    c 1.33     cd 0.0    e 1.33   cd 1.13   c 

تقهيذية 

Conventional 

80 3.00   ab    3.0    ab    3.33      ab 0.0    e 3.67     a 2.60   a 

100 1.67     c   2.33   bc 2.33      bc 0.0    e 3.0      ab 1.87   b 

120 1.67     c 1.83    c 1.67       c 0.0    e 2.33    bc 1.50   b 

انتذاخم بيٍ َظى 

وانًوقعانشراعة   

Interaction 

between tillage 

system and 

location  

 بذوٌ حزاثة

No-Till 

1.78     c 0.67    d 1.78       c 0.0    e 2.0     bc  1.24  b 

 تقهيذية

Con-till 

  2.1       b   2.39     b 2.4         b 0.0    e 3.0      a 1.99  a 

انتذاخم بيٍ يعذل انبذار 

انًوقعو Interaction 

between Location 

and seeding rates 

80   2.67     ab   1.5       c 2.83        a 0.0    e 3.0     a  2.60  a 

100   1.67      c   1.33     c 2.0        bc 0.0    e 2.67  ab 1.53  b 

120 
   1.5       c   1.75      c 1.5        bc 0.0    e 1.83   c 1.32  b 

  Effect of locations     1.94      b   1.53      c 2.11      b 0.0    e 2.50   aتأثيز انًوقع  
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الى سكون بعض بذور االدغحال كمحا هحو مالححظ فحً موقحع تلكٌحف حٌحث اختلحف معنوٌحا عنحد بحاقً المواقحع 
ٌرجححع الححى تبححاٌن معححدل سححقوط االمطححار إضححافة الححى النظححام البٌئٌححة . إن االخححتالف المعنححوي بححٌن المواقححع قححد 

الزراعً السائد فً ذلحك الموقحع كمحا قحد ٌرجحع السحبب الحى معحدل التبحاٌن بحٌن االنحواع النباتٌحة التابعحة للعائلحة 
الزراعحة وكمٌحة البحذار وأظهحرت النتحائج بزٌحادة النجٌلٌة .  أشار الجدول أٌضا وجود تداخل معنوي بٌن نظحم 

كغم / هكتار للزراعة التقلٌدٌة وقد إنخفضت أعدادها عنحد  01غال الرفٌعة االوراق عند معدل البذار عدد االد

إختالف معنوي بٌن معدالت البحذار فحً الزراعحة  زٌادة معدل البذار لنفس النظام الزراعً بٌنما لم ٌالحظ أي
فحً تأثٌرهحا علحى عحدد االدغحال  بدون فالححة ممحا ٌؤكحد بحان معحدل البحذار فحً نظحام الالفالححة لحٌس لحه اهمٌحة

النامٌححة . هححذه النتححائج تتفححق مححع بعححض البححاحثٌن فححً منححاطق مختلفححة مححن العححالم بإسححتعمال نظححام الالفالحححة  )  
Parker  وFryer  ,4.34   وبصورة فان نظام الالفالحة قد خفضت من عدد االدغحال الرفٌعحة االوراق . )

% عنحد معحدل البحذار االول  1673ل من البذار وصلت النسحبة بٌحنهم مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة عند نفس المعد

وتعد تلك النسبة كبٌرة جدا فً خفض االدغال النجٌلٌة مما توفر كمٌة من الرطوبحة الجحل ان تمتصحها نباتحات 
المحصححول كححذلك لححوحظ تححداخل معنححوي بححٌن نظححم الزراعححة والمواقححع البٌئٌححة . ازدادت عححدد االدغححال الرفٌعححة 

فً الزراعة التقلٌدٌة لموقع النمرود والتً اختلفت عن الزراعة بدون حراثة لنفس الموقع او لمواقحع االوراق 
بٌئٌة اخحرى وقحد ٌرجحع السحبب الحى وجحود الحري التكمٌلحً فحً موقحع النمحرود وعحدم وجحوده فحً مواقحع بٌئٌحة 

ل الرفٌعحة االوراق مقارنحة اخرى مما ٌدل على ان الرطوبة تعد العامل المهم فً إنبحات وزٌحادة أعحداد االدغحا
بالمواقع البٌئٌة االخرى ذات محتوى رطوبً ومعدل سقوط أمطار محدودة ومختلفة فٌمحا بٌنهحا . أشحار موقحع 

% لنظححام  3373,  6674تلكٌححف بنظححام الالفالحححة الححى قلححة أعححداد االدغححال وبمعححدل فححرق مححع موقححع النمححرود 

ا لحم تظهحر فحروق بحٌن النظحامٌن فحً موقحع الشحٌخان بسحبب عحدم الالفالحة والفالحة التقلٌدٌة على التوالً بٌنم
وجود أي أدغال رفٌعة االوراق , لوحظ وجحود فحروق معنوٌحة بحٌن المواقحع البٌئٌحة وكمٌحات البحذار وبصحورة 
عامة كلما زادت كمٌة كمٌة البذار إنخفضت عدد االدغال فً موقع النمرود والحمدانٌة بٌنما لم ٌالحظ فحروق 

قع تلكٌف عند زٌادة كمٌة البذار مما ٌحدل علحى ان المواقحع البٌئٌحة لهحا تحأثٌر كبٌحر فحً زٌحادة او معنوٌة فً مو
نقصان عدد االدغال الرفٌعة االوراق كما ان فً بعض المواقع ومنها النمرود والحمدانٌحة زٌحادة كمٌحة البحذار 

وٌحة بحٌن المواقحع البٌئٌحة ونظحم ( وجحود فحروق معن3لها تأثٌر واضح فً عدد االدغال النجٌلٌة . أشار جدول )

الزراعة وكمٌات البذار وبصورة عامة ٌالحظ وجود فروق بٌن نظام الالفالحة مع النظام الزراعحً التقلٌحدي 
عند كل معدل بذار إستخدم وخاصة فً منطقة النمرود وتلكٌحف أمحا فحً موقحع المحلبٌحة وبسحبب قلحة االمطحار 

لنظام الزراعً محدود عند كل معدل بذار ولكن بالرغم من ذلحك وسوء توزٌعها فان معدل الفرق بٌن نوعً ا
 .  3فقد ادت الزراعة بدون حراثة الى تقلٌل عدد االدغال النجٌلٌة / م 

أعطت الزراعة التقلٌدٌة زٌادة فً الوزن الجاف لالدغال الرفٌعة  : 2وزن االدغال الرفيعة االوراق م م
( مما ٌؤكد معدل نموها أقوى بكثر فً الزراعة التقلٌدٌة  3جدول الاالوراق مقارنة بالنظام بدون حراثة ) 

% مما ٌدل ان كفاءة  3373مما هو مالحظ فً نظام الزراعة بدون فالحة وقد وصلت النسبة بٌنهم الى 

إمتصاص الماء من قبل تلك االدغال كانت عالٌة مما إنعكس على الوزن الجاف وبالتالً ٌنعكس على كمٌة 
ة التً تنافس المحصول علٌها وخاصة عندما تكون االدغال مشابهة لمحصول الحنطة من الماء المحدود

حٌث نوع الجذور وعمقها وعدد أشطائها ولذلك فان معدل التنافس ٌكون عالً جدا مقارنة بأدغال اخرى 
خفض  من عوائل مختلفة . نستنتج من ذلك بان نظام الزراعة بدون حراثة ٌقلل من وزن االدغال إضافة الى

أعدادها وهذا هو الهدف المنشود . وقد أكدت كثٌر من البحوث حول تفوق نظام الالفالحة فً خفض 
و  ( كذلك أشار الجدول الى ان زٌادة معدل البذار العالً فً خفض  3111وآخرون  Kettlerاالدغال )

ٌادة الكثافة فً وحدة وزن االدغال مما ٌدل على ان محصول الحنطة له القابلٌة فً تنافس االدغال عند ز
المساحة , ٌتضح من الجدول بوجود إختالف فً الوزن الجاف على حسب إختالف المواقع البٌئٌة فقد أظهر 
أعلى معدل فً الوزن الجاف لموقع النمرود وقد ٌرجع السبب اما لكثرة أعداد االدغال النجٌلٌة مقارنة فً 

لجاف بالرغم من زٌادة أعدادها وهذا ناتج من زٌادة نسبة ( أو زٌادة الوزن ا 3) جدول     المواقع االخرى
والتً  3غم / م 3733الرطوبة او وجود الري التكمٌلً فً ذلك الموقع مقارنة بموقع المحلبٌة والذي أعطى 

معدل سقوط االمطار محدود جدا فٌها وبصورة عامة وبالرغم من االنخفاض الكبٌر فً وزن االدغال فً 
كٌف والحمدانٌة فأن الفروق المعنوٌة ظهرت فٌما بٌنها وموقع النمرود إن سبب هذا موقع المحلبٌة وتل

االختالف قد ٌرجع الى معدل إختالف الرطوبة فً التربة وهً ناتجة من إختالف معدالت االمطار . كذلك 
 زراعً  نظام فقد لوحظ عند كل الحراثة مع كمٌة البذار أشار الجدول وجود اختالف معنوي عند تداخل نظم

 .    
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( : تبثيز َظى انشراعة ويعذل انبذار في وسٌ االدغبل انزفيعة االوراق /و 3انجذول ) 
3
7 3144-3141نًواقع بيئية يختهفة في يحبفظة َيُوى نهًوسى انشراعي          

Table (3) : Effect of tillage systems and seeding rates on dry weight of narrow leaf weeds/m
2
 at different locations in nineveh province (2010-

2011) . 

 َظى اانشراعة

 Tillage 

 system  

يعذل انبذار 

Seeding 

rates 

انتذاخم بيٍ َظى  Locationانًوقع

انشراعة ويعذل 

 Interactionانبذار

between 

tillage system 

and seeding 

rates  

تأثيز َظى 

انشراعة 

Effect of 

Tillage 

system 

تأثيز يعذل 

  انبذار

Effect of 

seeding 

rates 

 انًحهبية

Mohalabia 

 تهكيف

Talkef 

 انحًذاَية

Hamdania 

 انشيخبٌ

Shekan 

 انًُزود

Namrood 

 بذوٌ حزاثة

No- Till 

80 2.17    i 0.0        i 12.17    ef 0.0    i 47.67 c 12.40 cd 

 

 

100 2.03   hi 1.67     hi 9.67    e-i 0.0    i 45.0    c 11.67 cd 

120 1.13    ij 6.47   e-i 6.83    e-i 0.0    i 30.0   d 8.89    d 

 Conventionalتقهيذية 

80 3.30 e-i 11.90 e-g 13.67     e 0.0    i 80.17 a 21.81   a 

100 2.4  g-i 10.6 e-g 10.83 e- h 0.0    i 62.43 b 17.25    b 

120 2.60 f-i 7.37  e-i 7.17    e-i 0.0    i 50.67 c 13.56    c 

انتذاخم بيٍ َظى انشراعة 

 Interaction وانًوقع

between tillage 

system and 

location  

 بذوٌ حزاثة

No-Till 

1.78 d 2.71   d 9.56     c 0.0    i 40.89 b  10.99 b 

 تقهيذية

Con-till 

2.77 d 9.96    c 10.56   c 0.0    i 64.42 a 17.54 a 

انتذاخم بيٍ يعذل انبذار 

 Interactionوانًوقع

between Location 

and seeding rates 

80 2.73 fg 5.95 e-g 12.92    d 0.0    i 63.92 a  17.103 a 

100 2.22  fi 6.13 e-g  10.25   de 0.0    i 53.72 b 14.46   b 

120 
1.87   fi 6.92 d- f   7.0    d-f 0.0    i 40.33 c 11.22   c 

  Effect of locations 2.27 d 6.33    c 10.06  b 0.0    i 52.66 aتأثيز انًوقع  
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بوجود عالقة عكسٌة فً وزن االدغال وهذا ٌعنً كلما زادت كمٌة البذار قل وزن االدغال النجٌلٌة ولكن 
ووصلت النسبة على حسب معدل البذار بٌن   التقلٌدٌةفإن تأثٌرها أكبر مما فً الحراثة تحت نظام الالفالحة 

% على التوالً , تلك النسب تؤكد كلما زادت كمٌة البذار كلما قل  173% ,  3373% ,  1374النظامٌن 

رود وللزراعة الفرق  بٌن النظامٌن عند كل معدل بذار . أشار الجدول الى تفوق الوزن الجاف فً موقع النم
بٌنما إنخفضت فً موقع المحلبٌة وتلكٌف للزراعة بدون حراثة وللزراعة  3غم / م 61713التقلٌدٌة والبالغة 

التقلٌدٌة لموقع المحلبٌة . إن سبب االنخفاض فً الوزن الجاف لموقع المحلبٌة ٌرجع الى قلة االمطار 
ك االدغال النجٌلٌة أما فً موقع الحمدانٌة لم ٌالحظ ( مما إنعكس على معدل النمو لتل 4جدول ال)  وانحباسها

أي فروق معنوٌة بٌن النظامٌن من الزراعة . زٌادة عدد االدغال فً موقع النمرود قد ٌرجع الى الري 
التكمٌلً لتلك الحقول وبصورة عامة فان االختالف بٌن النظامٌن لوحظ فً موقع النمرود وتلكٌف . كذلك 

كغم / هكتار لموقع النمرود  01ن كمٌة البذار والمواقع البٌئٌة وأعطت كمٌة البذار لوحظ إختالف معنوي بٌ

أعلى معدل وزن جاف لالدغال النجٌلٌة وٌتناقص الوزن معنوٌا عند زٌادة كمٌة البذار . لوحظ تناقص غٌر 
د ٌرجع معنوي فً الحمدانٌة وإن معدل االختالف المعنوي بدأ ٌختفً خاصة فً المحلبٌة والنمرود وق

أظهرت معامالت الزراعة التقلٌدٌة  السبب الى التباٌن فً معدل سقوط االمطار على حساب المواقع البٌئٌة .
بإختالف معدالت البذار فً موقع النمرود تباٌنا واضحا من خالل التداخل الثالثً وأعطت الزراعة بدون 

لٌدٌة وإن هذا االختالف قد ٌكون بسبب فالحة أقل وزن جاف كل حسب معدل البذار مقارنة بالزراعة التق
الري التكمٌلً والذي ادى الى زٌادة الكتلة الحٌوٌة للنبات حتى فً النظام بدون حراثة مقارنة بالمواقع 
االخرى . نستنتج من ذلك بإن إختالف االمطار له دور بارز فً إختالف الوزن الجاف لالدغال النجٌلٌة 

ظته من خالل المواقع البٌئٌة المختلفة وثانٌا إختالف النظم الزراعٌة وٌعقبه بالدرجة االولى وهذا ما تم مالح
 431إختالف معدالت البذار , وبصورة عامة أفضل المعامالت فً خفض الوزن الجاف عند معدل البذار 

عبر كغم / هكتار فً الزراعة بدون حراثة ولجمٌع المواقع البٌئٌة فً الدراسة فً كثٌر من الحاالت قد ال ت
لتأثٌر عامل معٌن عند دراستة بسبب تباٌن االدغال فً حجمها وإختالف  عدد االدغال عن القٌمة الحقٌقٌة

معدل تنافسها مع المحصول ولكن الوزن الجاف تحت الظروف الدٌمٌة تعطً مؤشرات ودالئل على قوة 
 النمو لتلك االدغال وتعد مؤشر واضح لتلك المعامالت.  

( وجود إختالف معنوي فً عوامل الدراسة 1جدول )ال: ٌالحظ من  2ة االوراق م معدد االدغال العريض
%  4.71وتداخالتها المتنوعة فقد أظهر نظام الالفالحة الى قلة فً عدد االدغال العرٌضة االوراق بنسبة 

لم تستطع ان  مقارنة بالزراعة التقلٌدٌة مما ٌدل على أن بذور االدغال العرٌضة االوراق المدفونة فً التربة
تنبت اما عندما تستعمل الحراثات قبل الزراعة ) زراعة تقلٌدٌة ( فأن الحراثة االولٌة كفٌلة بإظهار كثٌر من 
بذور االدغال الى السطح ولذلك زاد عددها او قد لم تصل الرطوبة الكافٌة فً التربة الى العمق الذي تتواجد 

ت التربة . هذه النتائج أكدها باحثٌن حول إستخدام نظام تلك البذور ولذلك قل عددها او بقت ساكنة تح
( ومن 3111وآخرون  Owsley  ,4..1  ,Cassidaو  Millالالفالحة فً تقلٌل نسبة االدغال النابتة )  

 المالحظ بان االنخفاض فً االدغال العرٌضة االوراق اكثر من نسبة االنخفاض لالدغال الرفٌعة االوراق
لالفالحة . كذلك أشارت النتائج الى إنخفاض أعداد االدغال كلما زاد معدل البذار مما %( فً نظام ا 3373)

ٌدل على ان نباتات الحنطة لها القدرة على التنافس ضد االدغال عندما تزداد كثافتها فً وحدة المساحة 
% وهناك  34كغم /هكتارالى  431كغم / هكتار و  01بحٌث وصل الفرق بأعداد االدغال بٌن معدل البذار 

دراسات كثٌرة حول معدل البذار المناسب على حسب المناطق البٌئٌة المختلفة الجل إعطاء أفضل كفاءة فً 
,  3113وآخرون  Paoliniإٌداء ذلك المحصول نحو االنتاجٌة العالٌة ضمن المناطق المطرٌة المختلفة ) 

Ball  ر واضح فً عدد االدغال العرٌضة االوراق ( كما ان إختالف المواقع البٌئٌة لها تأثٌ 0..4وآخرون
بٌنما لم تختلف باقً  3دغل / م 3763والبالغة  3وأظهرت حقول تلكٌف أعلى عدد من االدغال النابتة / م

المناطق المدروسة عن بعضها سواء فً مناطق محدودة االمطار مثل موقع المحلبٌة او مناطق الري 
بأن اختالف معدل الرطوبة لٌس له اهمٌة كبٌرة فً زٌادة اعداد التكمٌلً مثل النمرود , نستنتج من ذلك 

االدغال وكسر سكونها بل تلك البذور تمثل اعدادها الطبٌعٌة فً الحقل . وقد ٌرجع السبب فً خفض تلك 
االدغال الى مكافحة االدغال العرٌضة االوراق فً السنٌن السابقة ولذلك قل مخزونها فً التربة تدرٌجٌا , 

التداخل بٌن نظم الزراعة وكمٌة البذار لوحظ بصورة عامة زٌادة اعداد االدغال بنظام الزراعة  من خالل
التقلٌدٌة عن نظام الزراعة بدون حراثة كما ان زٌادة كمٌة البذار ادت الى خفض معنوي فً اعداد االدغال 

كغم /هكتار الى  01بذار  العرٌضة االوراق حٌث وصل الفرق بٌن الحراثة التقلٌدٌة والالفالحة عند معدل
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( : تبثيز َظى انشراعة ويعذل انبذار في عذد االدغبل انعزيضة االوراق /و 1انجذول ) 
3

7 3144-3141نًواقع بيئية يختهفة في يحبفظة َيُوى نهًوسى انشراعي    

Table ( 4 ) :Effect of tillage systems and seeding rates on Number of broad leaf weeds at different locations in nineveh province 

(2010-2011) . 

 َظى اانشراعة

 Tillage 

 system  

يعذل انبذار 

Seeding 

rates 

انتذاخم بيٍ َظى  Locationانًوقع

انشراعة ويعذل 

 Interactionانبذار

between 

tillage system 

and seeding 

rates  

تأثيز َظى 

انشراعة 

Effect of 

Tillage 

system 

تأثيز يعذل 

  انبذار

Effect of 

seeding 

rates 

 انًحهبية

Mohalabia 

 تهكيف

Talkef 

 انحًذاَية

Hamdania 

 انشيخبٌ

Shekan 

 انًُزود

Namrood 

 بذوٌ حزاثة

No- Till 

80 1.33      g 3.67 b-d 0.0     h 2.0  e- g 2.0   e- g 1.80 d 

 

 

100 1.67    fg 3.0   c- e 0.0     h 1.67    fg 1.67    fg 1.60 d 

120 1.3       g 2.67 d- f 0.0     h 1.33     g 0.0      h 1.07 e 

 Conventionalتقهيذية 

80 3.0   c- e 5.33     a 5.67     a 4.33     b 2.67 d- f 4.2   a 

100 3.33 b-d 4.0    bc 4.33    b 3.33 b-d 3.67 b-d 3.73 b 

120 3.0  c- e 3.33 b-d 3.33 b-d 2.0 e- g 3.67 b-d 3.07 c 

انتذاخم بيٍ َظى انشراعة 

 Interaction وانًوقع

between tillage 

system and 

location  

 بذوٌ حزاثة

No-Till 

1.44   c 3.11     b 0.0      d 1.67    c 1.22     c  1.49 b 

 تقهيذية

Con-till 

3.11 b 4.22    a 4.44     a 3.22    b 3.33    b 3.67 a 

انتذاخم بيٍ يعذل انبذار 

 Interactionوانًوقع

between Location 

and seeding rates 

80 2.17 e- g 4.5     a 2.83 b- e 3.17 bc 2.33 d- g  3.0 a 

100 2.5   c- f 3.5     b 2.17 e- g 2.5 c- f 2.67 c- e 2.67 b 

120 
2.17 e- g 3.0 b-d 1.67     g 1.67   g 1.83    fg 2.07 c 

  Effect of locations 2.28    b 3.67  a 2.22   b 2.44   b 2.28    bتأثيز انًوقع  
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% مما ٌؤكد عدم اجراء حراثة تقلل من نسبة ظهور االدغال وعند اجراء مقارنة بٌن المواقع ونظم  43

عدد االدغال العرٌضة االوراق مقارنة بالزراعة نظام الالفالحة خفض من الزراعة لوحظ بشكل عام بان 
 411التقلٌدٌة فً جمٌع المواقع وأظهر موقع الحمدانٌة أفضل نتٌجة فً ذلك حٌث وصلت نسبة االنخفاض 

)الشٌخان( او مناطق الري التكمٌلً ) النمرود (  ة بٌنما فً مناطق مضمونة االمطار% فً نظام الالفالح
% على التوالً بٌنما فً منطقة  6371% ,  10ت إنخفاض فً عدد تلك االدغال ووصلت النسبة الى أعط

% . نستنتج من تلك النسب بإن إختالف كمٌة  4373محدودة االمطار ) المحلبٌة ( وصلت النسبة بٌنهم الى 

التربة لتلك المناطق االمطار لٌس له تأثٌر فً ظهور تلك االدغال ولكن قد ٌكون خزٌن بذور االدغال فً 
( كذلك أشارت النتائج من خالل التداخل بٌن كمٌة البذار والمواقع  3113وآخرون  Cardinaلها أهمٌتها ) 

دغل /  174كغم / هكتار أعطى أعلى عدد من تلك االدغال والبالغة  01بان موقع تلكٌف عند معدل البذار 
ار لموقعً الحمدانٌة والشٌخان وبصورة عامة فً كغم / هكت 431مقارنة بأقل عدد عند معدل بذار  3م

مناطق مضمونة االمطار او الري التكمٌلً تنخفض اعداد االدغال كلما زاد معدل البذار بسبب نمو 
لبذار فً مناطق محدودة االمطار محصول الحنطة بشكل جٌد بٌنما اختفى او قل هذا التأثٌر لزٌادة معدل ا

ت من خالل التداخل الثالثً فً تقلٌل عدد االدغال العرٌضة االوراق هً محلبٌة ( إن أفضل معاملة لوحظ)
كغم / هكتار فً ذلك النظام لموقع  431معامالت نظام الالفالحة فً موقع الحمدانٌة وعند معدل بذار 

% , بٌنما لوحظ بأن معدل لظهور تلك االدغال كانت فً  411النمرود وحٌث وصلت نسبة االنخفاض الى 
 كغم / هكتار لموقع تلكٌف والحمدانٌة .  01التقلٌدٌة عند معدل بذار الحراثة 

( وجود فروق معنوٌة فً كافة 4جدول )الٌتضح من ( :  2وزن االدغال العريضة االوراق ) غم م م

عوامل الدراسة وتداخالتها المختلفة فقد أعطى نظام الالفالحة اقل وزن جاف لالدغال عرٌضة االوراق 
% وقد ٌكون السبب قلة اعداد تلك  4173الزراعة التقلٌدٌة ووصلت نسبة الفرق بٌنهم الى مقارنة بنظام 

االدغال فً ذلك النظام وهذا ناتج من قلة نمو وظهور االدغال مما ٌدل على ان رغم قلة اعداد االدغال فان 
زٌادة معدل ( كذلك لوحظ بان  3111وآخرون  Kettlerنموها ضعٌف اٌضا . هذه النتائج تتفق مع )  

كغم / هكتار حٌث وصلت  431البذار  قلل من الوزن الجاف لتلك االدغال النامٌة وخاصة عند معدل بذار 
% مما ٌؤكد زٌادة  3176كغم / هكتار الى  431كغم / هكتار و  01النسبة فً خفض الوزن الجاف بٌن 

ن وزنها بالرغم من تخفٌض كمٌة البذار لمحصول الحنطة تنافس االدغال العرٌضة االوراق وتخفض م
اعدادها أٌضا . اكدت كثٌر من المصادر على ان زٌادة كمٌة البذار الى الحد االمثل تعطً نتائج مرغوبة فً 

أشارت النتائج فً ( . 3113وآخرون  Paoliniزٌادة االنتاج إضافة الى تقلٌل من وزن االدغال االخرى )
وهذا لٌس ناتج  3غم / م 31730موقع النمرود والبالغة  الجدول نفسه بأن أعلى معدل وزن جاف لوحظ فً

من كثرة أعداد االدغال فً ذلك الموقع ولكن قد ٌرجع الى توفر الرطوبة المناسبة لنمو تلك االدغال بشكل 
جٌد عندما كانت تلك الحقول تحت الري التكمٌلً . اما باقً المواقع المعتمدة على االمطار فقد اختلفت عن 

قد ٌعتمد على نوع االدغال المتواجدة فً موقع معٌن والتً تختلف فً أنواعها لمواقع أخرى  بعضها وهذا
وعلى سبٌل المثال وزن دغل من الزٌوان او الفجل البري ال ٌتطابق وزنها مع وزن دغل الحندقوق او 

وقد أظهر موقع  الرمٌمٌنة . وهذا ٌعنً وجود اختالف فً انواع االدغال النامٌة فً مواقع بٌئٌة مختلفة .
الحمدانٌة والمحلبٌة اقل وزن جاف لتلك االدغال مقارنة بمواقع بٌئٌة اخرى فً الدراسة أظهر التداخل بٌن 
نظم الزراعة وكمٌة البذار الى قلة الوزن الجاف فً نظام الالفالحة مقارنة بالنظام التقلٌدي للزراعة كما فً 

لى خفض الوزن الجاف لالدغال العرٌضة االوراق , مما ٌدل كال النظامٌن أظهرت كمٌات البذار العالٌة ا
على ان زٌادة كمٌة البذار ونظام الزراعة بدون حراثة لها أثرها الواضح فً تقلٌل وزن االدغال الجافة , 

كغم /  431فقد ظهر الفرق واضحا بٌن الزراعة بدون فالحة مقارنة بنظام الزراعة التقلٌدٌة عند معدل بذار 
% وتعد تلك النسبة كبٌرة جدا فً خفض الوزن الجاف لالدغال . كذلك أظهر  3173صل الى هكتار وو

التداخل بٌن نظام الزراعة والمواقع البٌئٌة إختالفات واسعة فً الوزن الجاف لالدغال وقد تفوقت نظام 
وقع تلكٌف بٌن % عن الحراثة التقلٌدٌة بٌنما قلت النسبة فً م 411الالفالحة فً موقع الحمدانٌة بنسبة 

% لمواقع مضمونة االمطار  4374% و  4074% . وبصورة عامة وصلت النسبة الى  3173النظامٌن الى 
% وقد ٌرجع  3674( بٌنما أعطت المحلبٌة فرق بمعدل ) الشٌخان والنمرود على التوالً والري التكمٌلً

ند مقارنة كمٌات البذار مع إختالف الى اختالف فً كمٌات سقوط االمطار عند مواقع بٌئٌة مختلفة اما ع
المواقع البٌئٌة فٌتضح بأن أعلى معدل  للوزن الجاف كان فً موقع النمرود عند كل معدل بذار معٌن 
مقارنتها بالمواقع البٌئٌة االخرى . وبصورة عامة فان زٌادة معدل البذار قلل من الوزن الجاف لالدغال لكل 
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ة ويعذل انبذار في وسٌ االدغبل انعزيضة االوراق /و( : تبثيز َظى انشراع 4انجذول ) 
3
7 3144-3141نًواقع بيئية يختهفة في يحبفظة َيُوى نهًوسى انشراعي    

Table (5) :Effect of tillage systems and seeding rates on dry wieght of  broad leaf weeds/m
2
 at different locations in nineveh province 

(2010-2011) . 

 َظى اانشراعة

 Tillage 

 system 

يعذل انبذار 

Seeding 

rates 

 Locationانًوقع
انتذاخم بيٍ َظى 

انشراعة ويعذل 

 Interactionانبذار

between tillage 

system and 

seeding rates  

تأثيز َظى 

انشراعة 

Effect of 

Tillage 

system 

تأثيز يعذل 

  انبذار

Effect of 

seeding 

rates 

 انًحهبية

Mohalabia 

 تهكيف

Talkef 

 انحًذاَية

Hamdania 

 انشيخبٌ

Shekan 

 انًُزود

Namrood 

 َظى اانشراعة

Tillage system  

 بذوٌ حزاثة

No- Till 

80 7.00 l- o 19.47    f- i 0.0       o 8.5   k- n 30.67 c- e 13.13 c 

 

 

100 8.77 k- m 19.0     g- i 0.0      o 6.67   l-n 27.33 d-f 12.35 c 

120 6.17 m-o 15.0      j- l 0.0       o 5.33   no 0.0       o 5.3     d 

 

تقهيذية 

Conventional 

80 11.33 i- n 32.0     cd 20.33 f-h 19.67 f- i 37.67 bc 24.2    a 

100 11.33 i- n 26.0 d- g 16.67 h- k 16.67 j- n 45.33   a 23.2 ab 

120 11.67 i-n 23.33 e- h 14.33 i- m 13.0 h- k 40.67 ab 20.6   b 

تقهيذية 

Conventiona 

 بذوٌ حزاثة

No-Till 
7.31      e 17.82     c 0.0       f 6.83      e 19.33   c  10.26 b 

 تقهيذية

Con-till 
11.44   d 27.11    b 17.11 c 16.44    c 41.22   a 22.67 a 

انتذاخم بيٍ َظى 

 انشراعة وانًوقع

Interaction 

between tillage 

system and 

location  

80 9.17 d   e 25.73    b 10.17 d- e  14.08    d 34.17 a  18.66 a 

100 10.05 d e 22.5   bc 8.33   de  11.67 d e 36.33 a 17.78 a 

120 
8.92 d  e 19.17 c 7.17      f   9.17   d e 20.33 c 12.95 b 

 تأثيز انًوقع  

Effect of locations 
9.38 c d 22.47 b 8.56     d 11.64 c 30.28 a  
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 431لبذار وخاصة معدل البذار المواقع عدا موقع المحلبٌة حٌث لم ٌظهر أي إختالف معنوي عند معدل ا

ثالثً كانت فً موقع الحمدانٌة لمعامالت نظام كتار . إن أفضل معاملة لوحظت من خالل التداخل اله/ كغم
كغم / هكتار ولنفس النظام الزراعً لموقع النمرود بٌنما اظهرت معاملة  431الالفالحة وبمعدل بذار 

كغم / هكتار لموقع النمرود أعلى وزن جاف لالدغال العرٌضة االوراق  411بمعدل بذار  الزراعة التقلٌدٌة 

ٌعقبه زٌادة  الثالثً بان نظام الالفالحة له تأثٌر كبٌر فً خفض الوزن الجاف. نستنتج من ذلك التداخل 
الثانٌة وتلعب المواقع البٌئٌة تأثٌر بسٌطا فً هذه الصفة بسبب التباٌن البسٌط فً معدل  ةكمٌة البذار بالدرج

 سقوط االمطار ) عدا موقع الري التكمٌلً فً النمرود ( .
( وجود فروق معنوٌة فً كافة عوامل  6جدول ) ال: أشارت النتائج فً  كمية الحاصل ) كغم م هكتار (

الدراسة وتداخالتها المختلفة فقد أعطت الزراعة التقلٌدٌة حاصل افضل من نظام الزراعة بدون فالحة 

% وتعد تلك النسبة محدودة جدا فً النظام االقتصادي حٌث ان كلفة نظام الزراعة بدون  374وبنسبة فرق 

ً أقل بكثٌر من نظام الزراعة التقلٌدٌة وهذا ٌعنً بأن الربح الصافً قد ٌزداد فً نظام الالفالحة فالحة ه

هذا بالرغم من قلة عدد ووزن االدغال النامٌة فً نظام الالفالحة , كما ان إستخدام هذا النظام ) الالفالحة ( 

اول سنتٌن ولكن ممكن ان ٌعطً نتائج  قد ال ٌعطً ثماره فً زٌادة االنتاجٌة من خالل تطبٌقه اول سنة او

سنوات . وقد تتساوى كمٌة االنتاج فً النظامٌن عند توفر الرطوبة  3مرغوبة بعد اكثر من تطبٌقه لمدة 

ولكن تظهر اهمٌة نظام الالفالحة فً سنوات الجفاف او عند قلة او انحباس االمطار وهذا ما أكدته كثٌر من 

( . كذلك أشار الجدول ان   3116وآخرون  Nielsen 4..3  ,Bhattacharyaالبحوث االسترالٌة )  

كغم / هكتار ( وهذا ٌعنً  431زٌادة كمٌة البذار ادت الى زٌادة كمٌة االنتاج وخاصة فً المعدل العالً ) 

زٌادة عدد نباتات الحنطة وبالتالً زٌادة فً عدد السنابل او فً طولها وعدد بذورها وبالتالً انعكس فً 

( حول زٌادة الحاصل بزٌادة كثافة  3..4وآخرون  Ballالحاصل . تلك النتائج تتفق مع كل من )   زٌادة

المحصول لوحدة المساحة . اما التباٌن فً المواقع البٌئٌة فقد اظهرت النتائج بان معدالت االمطار او 

االمطار ) محلبٌة ( والتً اختالف كمٌة الرطوبة فً التربة تناسبا طردٌا مع االنتاج . ففً مناطق محدودة 

سقطت كمٌات محدودة من االمطار لم ٌصل نبات الحنطة الى مرحلة االنتاج وكذلك لم نحصل على أي 

( ا مناطق الري التكمٌلً )النمرود( فً مناطق الزراعة الدٌمٌة . ام 4.04حاصل وهذا ما أكده ) الفخري , 

الري ووقت إعطاؤها عن طرٌق المرشات فقد أعطت افضل حاصل بسبب السٌطرة التامة فً كمٌة 

المحورٌة ولذلك لم ٌعانً محصول الحنطة من شد مائً ٌعكس ما هو مالحظ فً موقع المحلبٌة وهذا ما 

( كما جاء موقع الشٌخان بالدرجة الثانٌة فً  3113وآخرون  Mckenzieأكده الباحثون بقلة الحاصل ) 

نما لم تختلف كمٌة االنتاج معنوٌا بٌن موقع تلكٌف والحمدانٌة االنتاج على حساب كمٌات االمطار الساقطة بٌ

علما بان االنتاجٌة تنخفض الى اكثر من النصف مقارنة باالنتاج فً موقع النمرود مما ٌدل فً هذه الدراسة 

على ان الرطوبة قد تكون العامل االول المحدد النتاجٌة المحصول وٌعقبه بعد ذلك النظام الزراعً الذي 

كما ان هناك سبب اخر وهو قد تكون كمٌات  ( .4.04الى زٌادة حفظ الرطوبة بالتربة ) الفخري ,  ٌؤدي

االمطار متساوٌة لموقعٌن ولكن سوء توزٌعها خالل فصل النمو او زٌادة شدة االمطار قد تجعل من تلك 

تائج التداخل بٌن نظام الكمٌة ذات فائدة محدودة جدا وهذا التعلٌل موجود فً مواقعنا الزراعٌة . أشارت ن

الزراعة وكمٌات البذار الى تفوق االنتاج فً نظام الزراعة التقلٌدٌة وخاصة عند معدل البذار المنخفض 

كغم / هكتار فقد تفوق نظام الالفالحة بنسبة بسٌطة على الزراعة التقلٌدٌة  431ولكن عند زٌادة المعدل الى 

واحد ولكن بإستمرار هذا النظام ً االنتاجٌة من خالل موسم . إن تلك النتائج ال تعطً مدلوال واضحا ف

الالفالحة ( قد ٌتفوق على النظام االول بسبب إمكانٌة حصاد المٌاه فً نظام الالفالحة , كما ان من )

ممٌزات الالفالحة إعطاء فرصة كبٌرة فً زراعة مساحات واسعة بعد حصاد المحصول السابق كما ٌحافظ 

النباتٌة وبالتالً تتحول الى مواد عضوٌة إضافة الى قلة التكالٌف وهذا ٌعنً زٌادة معدل  على بقاء المخلفات

أشارت نتائج التداخل بٌن المواقع ونظام الزراعة الى تفوق ,  الربح حتى عند تساوي االنتاج بٌن النظامٌن 

تساوت كمٌات االنتاج معنوٌا نظام الالفالحة فً موقع النمرود والشٌخان على نظام الزراعة التقلٌدٌة بٌنما 

فً موقع تلكٌف اما فً موقع الحمدانٌة فقد تفوقت نظام الزراعة التقلٌدٌة على نظام الالفالحة , إن هذا 
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7 3144-3141( : تبثيز َظى انشراعة ويعذل انبذار في كًية انحبصم كغى / هكتبر نًواقع بيئية يختهفة في يحبفظة َيُوى نهًوسى انشراعي  6انجذول )   

Table (6) :Effect of tillage systems and seeding rates on yield kg/h at different locations in nineveh province (2010-2011) . 

 َظى اانشراعة

 Tillage 

 system  

يعذل انبذار 

Seeding 

rates 

انتذاخم بيٍ َظى  Locationانًوقع

انشراعة ويعذل 

 Interactionانبذار

between tillage 

system and 

seeding rates  

تأثيز َظى 

انشراعة 

Effect of 

Tillage 

system 

تأثيز يعذل 

  انبذار

Effect of 

seeding 

rates 

 انًحهبية

Mohalabia 

 تهكيف

Talkef 

 انحًذاَية

Hamdania 

 انشيخبٌ

Shekan 

 انًُزود

Namrood 

 بذوٌ حزاثة

No- Till 

80 0.0 p 1424.0    p 946.33    o 1700.0 h 2993.33 d 1412.73 d 

 

 

100 0.0 p 1280.0  lm 1059.67 no 1900.0 g 3112.0 c 1470.33   c 

120 0.0 p 1180.0   m 1269.33 lm 2150.0 f 3333.33 b 1586.53 ab 

 Conventionalتقهيذية 

80 
0.0 p 1346.67 kl 1246.67 lm 1600.0 hi 3860.0 a 1610.67   a 

100 0.0 p 1332.0   kl 1530.0     ij 1850.0 g 2596.0 e 1461.60 cd 

120 0.0 p 1172.0 m 1847.33 g 2050.0 f 2636.0 e 1541.07    b 

انتذاخم بيٍ َظى انشراعة 

 Interaction وانًوقع

between tillage 

system and 

location  

 بذوٌ حزاثة

No-Till 

0.0 h 1294.67 f 1091.78 g 1916.67 c 3146.22 a  1489.87 b 

 تقهيذية

Con-till 

0.0 h 1283.56 f 1541.33 e 1833.33 d 3030.67 b 1537.78 a 

انتذاخم بيٍ يعذل انبذار 

 Interactionوانًوقع

between Location 

and seeding rates 

80 0.0 k 1385.33 h 1096.50 j 1650.0 f 3426.67 a  1511.70 b 

100 0.0 k 1306.0 h j 1294.83 i 1875.0 e 2854.0 c 1465.97 c 

120 
0.0k 1176.0    j 1558.33 g 2100.0 d 2984.67 b 1563.80 a 

  Effect of locations 0.0 d 1229.11 c 1316.56 c 1875.0 b 3088.44 aتأثيز انًوقع  
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ربة التً لها القابلٌة على حفظ الرطوبة إضافة الى كمٌات التباٌن فً المواقع البٌئٌة قد ٌرجع الى نوع الت

شدة سقوطها بحٌث إذا كان إنحباس باالمطار لفترة وخاصة فً مرحلة التزهٌر بان نسجة و الساقطة االمطار

التربة قد تساعد على حفظ الرطوبة لبعض المواقع البٌئٌة مما ٌقلل من أثر الشد المائً على نباتات المحصول 

( . ٌوضح التداخل بٌن المواقع وكمٌات البذار الى  3113وآخرون  Mckenzieمرحلة التزهٌر ) ند وخاصة ع

اختالف واضح بٌن المواقع البٌئٌة على حساب معدالت البذار حٌث لوحظ زٌادة االنتاج كلما زادت معدالت 

ة معدالت البذار اما فً موقع الشٌخان والحمدانٌة بٌنما أعطت حقول تلكٌف نتائج عكسٌة عند زٌادالبذار لموقع 

كغم / هكتار افضل حاصل على  01النمرود فقد لوحظ تباٌن غٌر واضح فً االنتاج وقد اعطى معدل بذار 

كغم / هكتار بٌنما زٌادة كمٌة البذار خفضت االنتاج  3136763مستوى معدالت البذار والمواقع البٌئٌةوالبالغة 

ونة االمطار او تحت الري التكمٌلً ال ٌوجد حاجة فً زٌادة معدالت بشكل معنوي مما ٌدل على ان مواقع مضم

البذار لزٌادة االنتاج .من خالل تداخل العوامل الثالثة فً الدراسة اتضح وبصورة عامة وجود زٌادة محدودة فً 

ٌنما ظهرت االنتاج فً نظام الالفالحة عن نظام الزراعة التقلٌدٌة لموقعً تلكٌف والشٌخان عند كل معدل بذار ب

نتائج عكسٌة فً موقع الحمدانٌة حٌث تفوقت الزراعة التقلٌدٌة على نظام الالفالحة , اما فً موقع النمرود 

كغم / هكتار على نظام  431,  411فكانت النتائج مختلفة حٌث اظهر تفوق نظام الالفالحة عند معدل بذار 

كغم / هكتار على نظام الالفالحة  01تقلٌدٌة عند معدل بذار الزراعة التقلٌدٌة بٌنما كان التفوق العالً للزراعة ال

. 
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ABSTRACT 

A Field experiment was conducted during the growing season 2010-2011 at 

Talkief , Hamdania , Mahllbia , Shiekan and Namrood locations in Naniva provancy to 

evaluate effect of tillage systems ( no tillage , conventional tillage ) under different seed 

rates ( 80 , 100 , 120 kg/ ha)  at that locations on yield & of wheat ant associated weeds 

. However , where are the other factors . The results showed that 37.71 of number and 

dry  weight of grass weeds was reduction in no till if it compared with Cno-till . Also 

no. and Dwt . of broodleaves weed had been reduced up to 59.47 , 54.71 . respectively 

in no till comparing with Con . till too , While Wheat yield had increased in con.till up 

to 3.1 % compering with no till . On the other hand , as seed rates increased , dry 

weight or number of weed plants will be reduced and subsequently the yield will be 

increased . However , There was differences in number of Dry weight  of narrow or 

broad leaves weeds as well as Yield according to soil moisture or the avarege of rainfall 

, which the moisture to be considered the first factor for the productive of crop in 

different rainfall area so that there was no benefit of increasing seed rates in high 

rainfall region or the crop sown under the supplementary irrigation for increasing crop 

yield Therefore yield was differences depending on density and growth of weeds at 

those locations. 
Keywords : Tillege system , seeding rate. 
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