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 شمال العراقب في كثافة االدغال وخزين بذورها في التربة للمناطق الديمية نوع المحراثتاثير 

 خالد عصام العالف                                                  احمد دمحم سلطان             
 واالالت الزراعٌة/ كلٌة الزراعة       قسم المكائن                              قسم المحاصٌل الحقلٌة/كلٌة الزراعة

 والغابات جامعة الموصل                                              والغابات جامعة الموصل      
 

 
 الخالصة

ة االمطار فً طاجرٌت هذه الدراسة لتقٌٌم نظم حراثة مختلفة فً الحقول المبورة للمناطق متوس
التجربة فً كلٌة الزراعة والغابات/جامعة  لسائدة فً المناطق الدٌمٌة,نفذتا تاثٌرها على نمو االدغال
، محراث قرصً) تضمنت الدراسة عاملٌن االول نظم حراثةو 2010 -2009الموصل للموسم الزراعً 

تمشٌط الحقل وبدون تمشٌط بنظام االلواح المنشقة واظهرت  بدون حراثة( والعامل الثانً، حفار، مطرحً
قلة اعداد االدغال الرفٌعة عند استخدام المحراث القرصً والمطرحً بٌنما لم ٌالحظ اي تاثٌر على النتائج ب

عدد االدغال العرٌضة كما ان استهالك الماء من قبل االدغال الرفٌعة كان اقل مما هو علٌه فً االدغال 
لم وت بباقً المعامال نسبة المكافحة لالدغال فً المحراث القرصً والمطرحً مقارنة رتفعتالعرٌضة وا

ٌالحظ وجود فروقات معنوٌة بٌن معامالت التمشٌط وبدونه فً اعداد االدغال كما انخفض الوزن الجاف 
% 40التمشٌط بنسبة لالدغال الرفٌعة والعرٌضة فً معامالت التمشٌط وزادت نسبة المكافحة فً معامالت 

بوجود التمشٌط اعلى نسبة من مكافحة  اظهرت معامالت نظم الحراثةوغٌر الممشطة عن المعامالت 
 االدغال.

 .حقول مبورة ، خزٌن بذور ، حراثات كلمات دالة:
 
 

 المقدمة
لالنتاج الزراعً فً المناطق  تتمٌز مناطق الزراعة الجافة بكون الرطوبة هً العامل المحدد

حوث فً تاثٌر نظم (.تباٌنت نتائج الدراسات والب1981، الفخري)المضمونة وغٌر المضمونة االمطار
( ان تقلٌل الحراثات او 1997) Nielsenالحراثة فً المحتوى الرطوبً للتربة للمناطق الدٌمٌة فقد توصل 

وقد ذكر ، استخدام نوع من المحارٌث ٌؤدي الى زٌادة كفاءة خزن المٌاه مقارنة مع نظم الحراثة التقلٌدٌة
Bhashan التربة المحروثة بالمحراث المطرحً القالب ( ان اكثر فقد رطوبً حدث فً 1973) واخرون

( ان معظم البذور 2002) واخرون Morris االدغال النامٌة وهذا ما اكده عددعلى نوعٌة و انعكسوبالتالً 

كما ان لنظم الحراثة تاثٌر فً توزٌع البذور فً طبقات ، المنتجة حدٌثا تكون قرٌبة من الطبقة السطحٌة للتربة
البذور فً  منلتً تستخدم فٌها انظمة حراثة التً ٌكون فٌها اقل اثارة للتربة تبقى العدٌد ففً الترب ا، التربة

فً االنظمة التً تثار فٌها التربة بدرجة كبٌرة تدفن معظم البذور فً التربة وهذا ٌعتمد  الطبقة السطحٌة بٌنما
(.لقد 1992، واخرون(Yanishعلى اختالف انواع المحارٌث والتوزٌع العمودي لبذور االدغال فً التربة 

( ان السلوب الحراثة تاثٌر معنوي على كثافة االدغال حٌث سجل اعلى كثافة لالدغال 2005) Jefferyبٌن 
بان تنوع البذور  (2008) واخرون Feldmanفً معاملة بدون حراثة مقارنة بالنظم االخرى.كذلك اكد 

استخدام المحراث الحفار.تعتمد االستجابة لظهور  زداد عند استخدام المحراث المطرحً وٌنخفض فً حالةٌ
االدغال باستخدام محارٌث مختلفة على معدل سقوط االمطار ونوعٌة التربة. ان الهدف من هذه الدراسة هو 

المحروثة وغٌر المحروثة( للحقول المبورة على كثافة االدغال النامٌة فً ) لمعرفة تاثٌر اختالف نظم الحراثة
 ة. المناطق الدٌمٌ

 
 مواد البحث وطرائقه

-2009كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل فً الموسم الزراعً  حقول حقلٌة فً تجربةاجرٌت 
لمعرفة تاثٌر اجراء الحراثات والتمشٌط فً مكافحة االدغال النامٌة تحت الظروف الدٌمٌة واٌضا  2010

اشتملت الدراسة على عاملٌن االول  ق المبورةتاثٌرها فً انبات بذور االدغال وتوزٌعها فً التربة للمناط
محراث ، محراث قرصً قالب ثالثً) ثالثة محارٌث لغرض اجراء الحراثات فٌه استخدمتالتمشٌط والثانً 

منشا تركً  ذو) محراث حفار( حٌث كان كل من المحراثان القرصً والمطرحً، مطرحً ثالثً االبدان
نصف مشط مزدوج( ) واستخدم مشط قرصً (حه لسان العصفورالمنشأ ونوع سال والمحراث الحفار عراقً

بجمٌع المحارٌث المذكورة وتم  10/1/2010لغرض اجراء التمشٌط بعد الحراثة اجرٌت الحراثة بتارٌخ 

E-mail: Ahsultan2007@yahoo.com 

 

 18/6/2012 :وقبوله 8/9/2011 :تارٌخ تسلٌم البحث
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اجراء التمشٌط فً الٌوم التالً وتُركت معاملة بدون حراثة لغرض المقارنة فً  حٌن تم تمشٌط نصف معاملة 
لغرض الحراثة والتمشٌط بالمعدات  s285ساحبة زراعٌة من نوع ماسً فوركسناستخدمت ، المقارنة

-25كم/ساعة. وكان عمق الحراثة للمطرحً بحدود 5المذكروة وكانت السرعة االرضٌة للساحبة بحدود 
سم واخذت عٌنات تربة لقٌاس رطوبة التربة اثناء التنفٌذ وكانت 16-10سم وللحفار 20-15سم وللقرصً 30

 6/4/2010بتارٌخ سم جمعت عٌنات االدغال من الحقل 20-صفر  % عند العمق من21.24بحدود رطوبة ال
ورفٌعة االوراق ووضعت فً اكٌاس  وصنفت االدغال حقلٌا الى عرٌضة 2سم50*50باستخدام اطار معدنً 

اس لمدة ٌومٌن ثم وزنت لقٌ °م70ووزنت لقٌاس الوزن الرطب ثم جففت فً فرن على درجة حرارة  ورقٌة

الوزن الجاف واٌضا جمعت عٌنات تربة من كل مكرر فً الشهر الرابع ووضعت فً اكٌاس باستخدام اطار 
سم واٌضا جمعت عٌنات تربة بنفس الطرٌقة فً الشهر السادس 10-7من اعماق  2سم25*25معدنً 

لمتواجدة فً ة بهدف انبات بذور االدغال اٌووضعت عٌنات التربة فً الموسم التالً فً صنادٌق بالستٌك
حساب عدد االدغال النامٌة فً كل مرة ٌحصل فٌها نمو جدٌد لبذور االدغال الموجودة فً خزٌنها وتم 

 Erodium) الهم االدغال الموجودة فً حقل التجربة وهً اجري مسح، العٌنات المزروعة
malacoides(L) Willd. الشوفان البري ، منقار اللقلق   Avena fatua L. ،الفجٌلة Raphanus 

raphanistrum L. ،  الثٌل Cynodon dactylon(L.) Pers. ، النفل  Trifolium spp ،عٌن الجمل  
Anagallis arvensis L. ،  ًجت حول Medicago spp ،Plantago Lanceolata L. اذان الصخلة) 

 -التالٌة: باستخدام المعادلة وتم حساب نسبة المكافحة
  الوزن الجاف لالدغال فً المعاملة –لالدغال فً معاملة المقارنة  الوزن الجاف=تثبٌط نسبة ال

 الوزن الجاف لالدغال فً معاملة المقارنة 
الكامل وفق نظام االلواح المنشقة حٌث شملت االلواح  ((RCBDتصمٌم القطاعات العشوائٌةاستخدم 

لنتائج باستخدام اختبار دنكن المتعدد وتم تحلٌل ا التمشٌطوااللواح الثانوٌة على  نظم الحراثةالرئٌسٌة على 
 .المدى وادناه جدول السواقط المطرٌة لثناء الموسم الزراعً

Average 

mm 
May Apr. Mar. Feb. Jan. Dec. Nov. Oct. 

31215 1715 15 62 6015 3215 75 35 24 

 

 النتائج والمتاقشة

عوامل المؤثرة فً انبات بذور االدغال ان من اهم ال -تاثير انواع المحاريث في مكافحة االدغال: - 1
دون  االدغالبعض  انبات شجعتربة وكمٌة االمطار الساقطة وقد المبورة هً نوعٌة ال للمناطق الدٌمٌة

فقد لوحظ بان المحراث القرصً والمطرحً ، االخرى اضافة الى اثارة التربة السطحٌة بانواع من المحارٌث
( مما ٌدل على  ان 1جدول )دغال الرفٌعة مقارنة بالمعاملة بدون حراثةاعطى نتائج معنوٌة واقل عدد من اال

تحرٌك التربة او قلبها ٌؤدي دفن كثٌر من بذور االدغال التً كانت متواجدة على سطح التربة عندما سقطت 
من النباتات االم فً السنة السابقة وادخالها فً طور السكون االمر الذي ادى الى قلة انباتها 

Yenish)فٌهم ( هذا من جهة ومن جهة اخرى نجد بان المحراثٌن السابقٌن الذكر لم تدفن 1992، واخرون

بدون حراثة( ) مقارنةوان معدل الفرق بٌنهم وبٌن معاملة ال البذور بعمق واحد فً التربة بل كانت متباٌنة
بان نسبة عدم % للمحراث القرصً والمطرحً على التوالً. نستنتج من ذلك 45.5و  8، 41وصلت الى 

من  وللتاكد% للمحراثٌن على التوالً 58.2و  54.5انبات بذور االدغال والمدفونة بالتربة وصلت الى 

اقل اثارة للتربة السطحٌة فقد لسان العصفور( الذي ٌعطً ) صحة ذلك التعلٌل نالحظ بان المحراث الحفار
كثٌر من المصادرحول عدم  اكدتهبات وهذا ما % ان34.5نبات بما ٌعادل  96ارتفعت عدد البذور النابتة الى 

ة وعلى باو قلة اثارة التربة تشجع بذور االدغال المتواجدة فً سطح التربة على االنبات وقلة دفنها بالتر
كما موضح ) ( كذلك بان معدل سقوط االمطار2002، واخرونWebster ) حسب نوع السالح فً المحراث

الفترة الزمنٌة لرطوبة التربة لها اثرها فً ظهور معدل عالً من نباتات من خالل جدول السواقط المطرٌة( و
( اما عدد االدغال العرٌضة االوراق فنالحظ عدم وجود فروق معنوٌة Wicks ،1968 و Smika) االدغال

 مكذلك بعد، وبدون حراثة بٌن انواع المحارٌث بالرغم من التباٌن الواسع بٌن معاملة المحراث المطرحً
اختالف فً عدد النباتات النابتة بٌن المحراث الحفار وبدون حراثة وقد ٌرجع السبب اما ان تلك وجود 

االدغال العرٌضة االوراق تتنتج بذور باعداد هائلة بحٌث حتى عند اثارة التربة تبقى كثٌر من بذورها فً 
واجدة فً المنطقة الطبقة السطحٌة ولذلك ٌزداد معدل انباتها وهذا ٌعتمد على نوع االدغال المت

Yenish)او قد تكون كمٌة الرطوبة مناسبة جدا لنمو تلك البذور حتى ولو دفنت باعماق 1992، واخرون )

×100 
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 وق سطح التربة علما بان المحارٌثمتباٌنة لقدرة خزٌن المواد الغذائٌة فً البذور على انباتها وظهورها ف
ل نفاذٌة الماء الى داخل التربة وبنفس الوقت ٌسهل لتربة وانما الى تفتٌتها لكً ٌسهلتؤدي لٌس فقط قلب 

( الى وجود اختالفات 1) كذلك ٌشٌر جدول( 2001، واخرون Siddique) خروج البادرة من سطح التربة

معنوٌة فً الوزن الجاف والرطب لكال النوعٌن من االدغال حٌث اظهرت معاملة المحراث القرصً 
بدون حراثة( لالدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق ) معاملة المقارنةوالمطرحً اختالفا فً الوزن الجاف عن 

% للمحراث المطرحً 85% للمحراث القرصً لالدغال الرفٌعة و 68وان نسبة االنخفاض وصلت الى 

لالدغال العرٌضة االوراق.نستنتج من ذلك بالرغم من ظهور ادغال رفٌعة او عرٌضة االوراق  فً 
على الوزن الجاف لهم وبالتالً  والمطرحً اال ان نموهم ضعٌف مما انعكس المعامالت المحراث القرصً
حٌث كانت نسبة المكافحة فً المحراث القرصً والمطرحً اعلى نسبة  التثبٌطاعطى تباٌن معنوي فً نسبة 

% وان هذه النسبة قد ٌكون سببها عملٌات التمشٌط على انبات بعض 39.56بٌنما بدون حراثة وصلت الى 

االدغال.ان الفائدة المرجوة من تقدٌر الوزن الرطب لالدغال لمعرفة معدل استهالك الماء من قبل بذور 
الن الرطوبة االرضٌة فً المناطق الدٌمٌة تشكل العامل االول فً  او معدل الرطوبة فً االدغال االدغال

اصها للرطوبة فسوف ( اما اذا كثرت نباتات االدغال وزادت من امتص1981) انتاجٌة المحاصٌل الفخري

تنعكس على انتاجٌة المحاصٌل علما بان االدغال اكثر تاقلما للمناطق الدٌمٌة من المحاصٌل الحقلٌة بسبب 
 (Benvenutiنسبة انباتها وسرعة نموها وتوسع المجموع الجذري لكً تمتص كمٌات كثٌرة من الرطوبة 

هً اقل مما فً  2قبل االدغال الرفٌعة /م( وبصورة عامة فان معدل استهالك الماء من 2001، واخرون
من قبل االدغال  2االدغال العرٌضة االوراق وخاصة فً معاملة بدون حراثة نجد بان معدل استهالك الماء /م

بٌنما نفس المعاملة لالدغال العرٌضة االوراق وصل الى  2غم/م176.78الرفٌعة االوراق وصل الى 
دل استهالك المائً للنبات الواحد نستنتج من ذلك بان كلما قلت وهذا اٌضا ٌنعكس على مع 2غم/م265.79

اعداد االدغال العرٌضة االوراق كلما زاد  اعداد االدغال كلما احتفظت التربة بالرطوبة كذلك كلما انخفضت
خزٌن التربة من الرطوبة وذلك ٌؤكد على ان استخدام المحراث المناسب فً المناطق الدٌمٌة وخاصة فً 

تبوٌر ٌعطً نتائج جٌدة لٌس فقط فً خفض اعداد االدغال وانما زٌادة مخزون التربة من الرطوبة فترة ال
 االرضٌة.

ان الهدف االساسً من عملٌات التمشٌط هو لتكسٌر الكتل  تاثير عمليات التمشيط في مكافحة االدغال: -2 
الرطوبة الى  اذة التربة السطحٌة لنفوكذلك الثار القالبة الترابٌة الناتجة عن استخدام انواع من المحارٌث

 ومن خالل الجدول (1990، البنا) االدغال ومقاومتها تقلٌلوتهٌئة التربة للمعامالت الالحقة و داخل التربة
( لوحظ بعدم وجود فروقات معنوٌة بٌن التمشٌط وعدمه فً اعداد االدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق 2)

اعلى مما هً  ووكذلك ان عدد االدغال الرفٌعة فً معاملة بدون تمشٌط هبالرغم من الفرق الواسع بٌنهم.
علٌه فً االدغال العرٌضة.نستنتج من ذلك سواء بوجود عملٌات التمشٌط او عدمه الٌؤثر على اعداد االدغال 

 2فً المناطق المبورة ولكن ٌؤثر على الوزن الجاف معنوٌا لكال النوعٌن حٌث انخفض الوزن الجاف/م
ن الوزن كذلك من المالحظ با 2جود التمشٌط وقد ٌرجع السبب الى التباٌن الواضح فً اعداد االدغال/معندو

اقل من الوزن الجاف لالدغال العرٌضة االوراق فً معاملة بدون تمشٌط ولكن  الجاف لالدغال الرفٌعة هو
كون ناتجة من اختالف معدل ظهر العكس عند وجود التمشٌط بٌن النوعٌن من االدغال.ان تلك الفروقات قد ت

حٌث اظهرت فروقات معنوٌة بٌنما اختفت تلك الفروقات فً الوزن الرطب اٌضا وخاصة لالدغال العرٌضة 
او معدل الرطوبة  الوزن الرطب لالدغال الرفٌعة االوراق.تلك النتائج انعكست على معدل االستهالك المائً

الك المائً لالدغال العرٌضة االوراق سواء فً المتر وبصورة عامة نالحظ ان معدل االسته فً االدغال
المربع الواحد او على مستوى النبات الواحد هو اعلى مما هو علٌه فً االدغال الرفٌعة االوراق بالرغم من 

العرٌضة االوراق وزٌادة قابلٌة  تباٌن اعدادها وقد ٌرجع السبب الى زٌادة المساحة الورقٌة لتلك االدغال
االمتصاص مقارنة باالدغال الرفٌعة االوراق التً  قد ٌكون معدل نتحها اكثر مما هو علٌه فً جذورها على 

االدغال العرٌضة االوراق وبالتالً ٌكون معدل المخزون الرطوبً فً النباتات الرفٌعة االوراق اقل مما هو 
او  (.تلك النتائج انعكست على نسبة المكافحةVoth ،1980وSelim ) علٌه فً النباتات عرٌضة االوراق

وبصورة عامة نالحظ ان عملٌات التمشٌط التً ادت الى قلة اعداد االدغال زادت من نسبة  نسبة التثبٌط
فً  % وتعد هذه النسبة جٌد40.15عن تلك المعامالت غٌر الممشطة وبنسبة وصلت الى معنوٌا المكافحة 

 (.Feast ،1973 وRoberts ) ذه النتائج اكدها كثٌرٌن من الباحثٌن منهمالمناطق المناطق المطرٌة وه

( وجحود 3) ٌوضحح الجحدول  اثير التداخل بين انواع المحاريثث وعمليثات التمشثيط فثي مكافحثة االدغثال:ت -3

فروقححات معنوٌححة لصححفات االدغححال الرفٌعححة االوراق وخاصححة فححً معاملححة بححدون حراثححة وبححدون تمشححٌط حٌححث 
بححاقً المعححامالت االخححرى فححً زٌححادة اعححدادها واوزانهححا الجافححة والرطبححة بٌنمححا لححم تظهححر بححاقً اختلفححت عححن 

المعامالت اي اختالفات معنوٌة ما ٌدل على ان عدم اثارة التربة سواء بالتمشٌط او بعدم استخدام اي نحوع محن 
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قلحل محن اعحدادها بسحبب امحا المحارٌث ٌزٌد من نسبة انبات بذور االدغال الرفٌعة وان استعمال المحارٌث قحد ٌ
دفنها فً اعماق متباٌنة وعدم وصول الرطوبة االرضٌة لها الن تنبت جمٌع تلك البذور التً كانت سحابقا علحى 

، Voth و(Selim او عححدم قححدرة البححادرة الححى الوصححول الححى سححطح التربححة بسححبب نفححاذ غححذائها سححطح التربححة 
د اعطححت معاملحة بحدون تمشححٌط وبحدون حراثحة او اسححتخدام امحا بالنسحبة لالدغححال العرٌضحة االوراق فقح، (1980

المحراث الحفار اعلى عدد من االدغال العرٌضة االوراق بسبب عدم او قلة اثارة التربة  بٌنما اعطحت معاملحة 
حححراث المطرححً اقححل عححدد محن االدغححال العرٌضحة االوراق والتححً اختلفححت عحن العححاملٌن السححابقٌن للمالتمشحٌط 

زٌحادة الحوزن الرطحب لالدغحال العرٌضحة االوراق فحً معاملحة بحدون تمشحٌط وبحدون حراثحة الذكر.كذلك لحوحظ 
والتً اختلفت معنوٌا عن باقً المعامالت امحا الحوزن الجحاف فقحد اعطحت معاملحة التمشحٌط واسحتخدام المححراث 

محة )بحدون تمشحٌط وبحدون حراثحة( وبصحورة عا القرصً والمطرحً اقل وزن جحاف مقارنحة بمعاملحة المقارنحة
نالحظ بان المحراث المطرحً بوجود التمشٌط او عدمه اعطى اقل وزن جاف لالدغال العرٌضحة االوراق ان 
خالصة تلك المعامالت ونتائجها انعكست على نسبة المكافحة وبسبب التباٌن فحً النتحائج بحٌن االدغحال الرفٌعحة 

 المعححامالت عححدا معاملححة المقارنححةفقححد اختفححت الفروقححات المعنوٌححة بححٌن  والعرٌضححة وخاصححة فححً الححوزن الجححاف
بدون تمشٌط وبدون حراثة(.وبصورة عامة ان االتجاه الحدٌث فً مكافحة االدغال فً المناطق المطرٌحة الحى )

، واخحرون Swanton) عدم استخدام المحارٌث فحً تحضحٌر االرض بحل الزراعحة المباشحرة دون اثحارة التربحة
االدغال ولكحن فحً السحنة االولحى والثانٌحة وقحد تصحل الحى السحنة ( هذا بالرغم من ظهور اعداد هائلة من 2000

 Hassan) الثالثححة فححً اسححتخدام المبٌححدات بعححد االنبححات للقضححاء علٌهححا وبعححدها ٌقححل عححدد االدغححال بشححكل ملحححوظ
ٌن التربحة وهحذا هحو الهحدف من اعداد بذور االدغال فحً خحز ٌقلل( بهذا االسلوب الزراعً قد 2003، واخرون

ان تشجٌع بذور االدغال على االنبات ومكافحتها بطرق مختلفة هً افضل محن بقحاء بحذورها فحً  المنشود حٌث
    سكونها. التربة وتحتاج الى عدة سنٌن لكسرالتربة وزٌادة مخزون البذور فً 

( الحى ان عوامحل 5.4) ٌشحٌر جحدول  :تاثير نظم الحراثة والتمشيط في مخثزون التربثة مثن بثذور االدغثال -4

من حٌث نظم الحراثة وعملٌات التمشٌط وحتى مواعٌد اخذ العٌنات لتقدٌر مخزون بذور االدغحال فحً  الدراسة
 ، التربة للمناطق الدٌمٌة المبحورة لحم تعطحً نتحائج معنوٌحة سحواء فحً عحدد االدغحال الرفٌعحة والعرٌضحة االوراق

اخحذ العٌنحات والتمشحٌط وكحذلك  كذلك لوحظ بعدم وجود فروق معنوٌة بٌن نظم الحراثة والتمشٌط وبٌن مواعٌد
( 5) ( بٌنمحا اشحار جحدول4 جحدول)التداخل الثالثحً للعوامحل السحابقة الحذكر فحً عحدد االدغحال الرفٌعحة االوراق 

اٌضا الى عدم وجود فروقات معنوٌة فً مواعٌد اخذ عٌنحات االدغحال محع التمشحٌط ونظحم الحراثحة محع مواعٌحد 
قححد ٌرجححع السححبب الرئٌسححً الححى ان كثححرة سححقوط االمطححار قبححل اخححذ  ،اخححذ العٌنححات لالدغححال العرٌضححة االوراق

ملم من بداٌة الموسم ولغاٌة نهاٌة شحهر اذار والتحً تمثحل المجمحوع الكلحً لالمطحار  289العٌنات قد وصل الى 
% االمر الذي شجع كثٌر من بذور االدغال سحواء الرفٌعحة او العرٌضحة فحً االنبحات ممحا ادى 92.5بما ٌعادل 

فاء تاثٌرات عوامل الدراسة على مخزون البحذور فحً التربحة كحذلك الفتحرة الطوٌلحة لرطوبحة التربحة ادت الى اخت
الى كسحر السحكون لحبعض انحواع االدغحال ممحا شحجع علحى نموهحا حتحى ولحو كانحت متحاخرة واشحارت كثٌحر محن 

محع تحوفر درجحات  المصادر الى ان توفر الرطوبة لعدة اشهر وبكمٌات مناسحبة خحالل طبقحات التربحة السحطحٌة
الحرارة ومع وجود مرقد جٌد من التربة قد شجع كثٌر من انحواع االدغحال علحى النمحو واالنبحات. محن المالححظ 
فً التجربة ان انبات بذور االدغال استمر بشكل تدرجً من بداٌة الموسم لسقوط االمطار ولغاٌحة شحهر نٌسحان 

باتهحا المبكحر بٌنمحا لوحظحت ادغحال اخحرى صحغٌرة فً الحقل حٌث لحوحظ وجحود ادغحال كبٌحرة الحجحم بسحبب ان
الحجم بسبب انباتها المتاخر. تلك النتحائج محن زٌحادة فحً انبحات بحذور االدغحال الرفٌعحة والعرٌضحة االوراق فحً 

، الحقل اثرت بشكل مباشر على معدل مخزون البذور بالتربة وخاصة عند اخحذ نمحاذج التربحة فحً شحهر نٌسحان
تربة فً بداٌة موسم سقوط االمطار الختلفت النتحائج حتما.امحا سحبب اخحذ عٌنحات التربحة بٌنما لو اخذت نماذج ال

حزٌران( هو لقٌاس كمٌحة البحذور السحاقطة محن النباتحات االم خحالل الموسحم الربٌعحً ولكحن ) فً الشهر السادس
الحراثحة وموعحد النتائج حالت دون ذلك.وبالرغم من تلك النتائج لوحظ وجود فروقات معنوٌة بسٌطة بحٌن نظحم 

( فً عدد االدغال الرفٌعة االوراق حٌث لوحظ زٌادة عدد االدغال الرفٌعحة االوراق فحً 4 جدول) اخذ العٌنات

معاملة بدون حراثة بٌنما لم ٌظهر أي نبات فً معاملة المحراث المطرحً وخاصة عند اخذ العٌنات فً شحهر 
والثانً الخذ نمحاذج التربحة وخاصحة للمعحامالت بحدون كما لوحظ فروقات معنوٌة بٌن الموعد االول  ، حزٌران

نستنتج من ذلحك بحان كثٌحر محن نباتحات االدغحال فحً الحقحل انفرطحت  ، %85.7حراثة حٌث وصل الفرق بٌنهم 

بذورها من نباتات االم وسحقطت علحى سحطح التربحة فحً شحهر حزٌحران مقارنحة  باخحذ عٌنحات التربحة فحً شحهر 
كانت فً مرحلة تكوٌن البذور ولحذلك قحل عحدد البحذور فحً التربحة عنحدما اخحذت نٌسان والتً كثٌر من االدغال 

( فقحد تباٌنحت محع نتحائج 5 جدول) العٌنات فً شهر نٌسان. اما نتائج مخزون بذور االدغال العرٌضة فً التربة

الثححً االدغححال الرفٌعححة االوراق وذلححك بوجححود اختالفححات معنوٌححة بححٌن نظححم الحراثححة مححع التمشححٌط والتححداخل الث
 للعوامل الدراسٌة وقد اظهرت زٌادة فً عدد البذور المخزونة فً التربة فً معاملة بدون حراثة وبدون 
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م الماضحً وكحذلك محن البحذور المتكونحة تمشٌط وربما ٌرجع السبب الى بقاء البذور فوق سحطح التربحة محن العحا
خالل موسم الدراسة بٌنما نالحظ قلة المخزون البذري فً معاملحة المححراث القرصحً وبحدون تمشحٌط والبالغحة 

. اما نتائج التحداخل الثالثحً لعوامحل الدراسحة فقحد اظهحرت المعاملحة بحدون حراثحة وبحدون تمشحٌط 2نبات/م 1133

فً شهر حزٌران تفوقا فً المخزون البذري فً التربة مقارنة مقارنحة فحً وخاصة عندما اخذت عٌنات التربة 
نسححتنتج مححن ذلححك بححان عححدم حراثححة االرض فححً سححنة التبححوٌر او عححدم حراثححة االرض عنححد ، جمٌححع المعححامالت

ٌؤدي الى انبات معظم بذور االدغال المتواجحدة فحً سحطح التربحة وبالتحالً ٌسحهل  (نظام بدون حراثة) الزراعة
ها اما البذور التحً نبتحت علحى مراححل او علحى فتحرات زمنٌحة مختلفحة بسحبب سحكونها بطرٌقحة دفنهحا فقحد مكافحت

 تشكل معضلة فً عملٌات المكافحة.
 

TILLAGE TYPES EFFECT ON WEED DENSITY AND WEED SEED BANK 

UNDER DRY LAND FARMING IN NORTHERN IRAQ   
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ABSTRACT 
Weed control study was carried out in order to evaluate different plowing 

systems in dry land farming during fallow season and their effects on weed growth, 

The study was conducted in the College of Agriculture and Forestry/ Mosul 

university during 2009-2010 consisting of two factors, the first was plowing 

systems (disk plow, mold board plow, chisel, no-tillage) and the  second factor 

harrowing and no harrowing after plowing .The results showed reducing the number 

of narrow leave weed in plowing by disk plow and mold board plow with no effects 

on number of broad  leaved weed and water consumption by narrow leaved weed 

was less then broad leaved weed, The weed control percentage increased for disk 

plow and  mold board plow comparison with other treatments .On the other hand  

no, significant effects were seen   in number of weed with harrowing, also weed dry 

weight for both types of weed decreased and weed control percentage increased  by  

40% in harrow treatment in compression and no harrow. Plowing systems with 

harrowing showed highest weed control percentage. 
Key Word: Tillage,Weed Seed Bank ,Farrow Field 
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