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 الخالصة

بهدف الوصول في الكلية التقنية الزراعية / الموصل  2021- 2020الموسم الزراعي  خأللأجريت هذه الدراسة 

كيز مختلفة. طبقت التجربة على نظام افضل موعد لزراعة محصول الشعير بعد رش مبيد الترفالن وبترأالى 

وبثالث مكررات . العامل االول : موعد الزراعة وبثالث مستويات )الزراعة  RCBD وبتصميمالتجارب العاملية 

بعد الرش مباشرة , الزراعة بعد اسبوع من رش المبيد , الزراعة بعد اسبوعين من رش المبيد ( . العامل الثاني : 

, )وهي معاملة المقارنة , أقل  1-هكتار . 3( سم3000,  2600,  2200مستويات )صفر ,  تركيز المبيد وبأربعة

النتائج التي تم الحصول  توتلخص من التركيز الموصى به , التركيز الموصى به وأعلى من التركيز الموصى به( .

 عليها بمايلي : 

 جميع الصفات المدروسة .في وأفضل النتائج  الترفالن حققت مبيدسبوع من رش إالزراعة بعد إن  -

حقق افضل النتائج مقارنة مع التراكيز  (1-. هكتار3سم 2200) إن استخدام التركيز المنخفض لمبيد الترفالن - 

 العالية .

أفضل  1-هكتار . 3سم 2200سبوع من الرش لمبيد الترفالن والتركيز إموعد الزراعة بعد حقق التداخل بين  -

 ولجميع الصفات المدروسة .  النتائج

 الترفالن , مواعيد الزراعة الشعير المحلي , الكلمات االفتتاحية:

Effect of sowing date and Treflan herbicide on the growth and yield 

of local barley, Hordeum vulgare 

Jasim A. Hayawi 

Dep. of Plant Production Techniques, Agricultural Technical College, Northern 

Technical University, Iraq 

 Jasim.hayawi@ntu.edu.iq 

 Date of received27 /11/2022 and accepted 29/12/2022. 

Abstract 

In order to reach the best date for planting the barley crop after spraying the herbicide 

Trflan with different concentrations, this study was conducted during the agricultural 

season 2020-2021 at the Agricultural Technical College / Mosul. The experiment was 

applied on the factorial system of experiments, in RCBD, with three replications. The 
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first factor: the planting date after spraying the herbicide and at three levels (cultivation 

immediately after spraying, cultivation one week after spraying the herbicide, 

cultivation two weeks after spraying the herbicide) . The second factor: the 

concentration of the herbicide at four levels (0, 2200, 2600, 3000) cm3 . ha-1. , (which 

is the control treatment, less than the recommended concentration, the recommended 

concentration and higher than the recommended concentration) .The results obtained 

are summarized as follows: 

- The cultivation after a week of spraying the herbicide Treflan achieved the best results 

in all the studied traits. 

 - The use of a low concentration of Treflan (2200 cm3.ha-1) achieved the best results 

compared to high concentrations. 

- The interaction between the sowing date was achieved after a week of spraying the 

herbicide, Treflan, with a concentration of 2200 cm3. ha-1 has the best results and for 

all studied traits. 

 المقدمة

 

زرع ت تيمن دول العالم وهو أحد المحاصيل ال العديدالمهمة في  االستراتيجية محصول الشعير من المحاصيليعد  

عد من المحاصتتتيل العلفية يمركز أو في الصتتتناعة كما و كعلف وأإلنتاج الحبوب بهدف استتتتعمالها في عمل الخبر 

إن انستتتو موعد لزراعة هذا المحصتتتول هو . (2021)استتتناوا واخرون , المهمة في إنتاج األعالف الخضتتترا  

منتصتتتتتف تشتتتتترين الثاني ول اية كانون االول في المناطق االروائية , اما في المناطق الديمية فزن موعد الزراعة 

إن تدني اإلنتاج ما و نتاجية هذا المحصول متدنية نوعا  إإن  .( 2011جاسم , سلمان واالمطار, )يعتمد على سقوط 

اليتقصتترعلى العراو وحده بل معظم دول العالم التي تعاني من مشتتكالت عدم إتباع الطرائق العلمية  لزراعة هذا 

( 1756بـتتتتت ) 2020. وقد قُدر إنتاج العراو من الشعير لسنة ( 2002وآخرون ,   Mennanالمحصول وخدمته )

إن  ( طن . 141.276.744أما إنتاجية العالم من الشتتعير فكانت ).( 2020ألف طن )الجهاز المركزا لإلحصتتا  ,

والتي تستتتتتنزف نتاجية في وحدة المستتتتاحة هو انتشتتتتار األدألال في األراعتتتتي الزراعية الأحد أستتتتباب انخفا  إ

( إذ تتستتتبو هذه 2010ة مما يجعلها من المشتتتكالت الرئيستتتة التي تواجه الزراعة الجافة )العكيدا , رطوبة الترب

دألال السائدة ( حسو كثافة ونوعية األ %50 – 30االدألال في إنخفا  الحاصل و بنسو متفاوتة  تنحصر بين ) 

 Heatherاعة في الحقل )وعالقتها مع نظم الزر (Seedbank)وحستتتتتتو مقدار خزين بذور االدألال في التربة 

زدادت كثافة نباتات األدألال في وحدة المستتتتتتاحة إأكد عدد كبير من الباحثين بأنهُ كلما   وقد . (2007وآخرون , 

وبنا   على ما تقدم أصتتتتب  .  (2004وآخرون,  Sloane)المزروع فيها المحصتتتتول فزلن الحاصتتتتل يقل تبعا  لذل  

ستتتتخداما  واألستتترع إإلزاما  استتتتخدام الوستتتائل األكثر فعالية واألقل تكلفة لزيادة اإلنتاج, ولعل من أكثر الوستتتائل 

يعد مبيد الترفالن من و(. Girma ,2010و  Derpsch)ستتتتتتتخدام المبيدات الكيميائية إ وانتشتتتتتتارا  حول العالم ه

سبو في ذل  مبيدات الداينايتروانيلين الو صيل الحقلية وال سعة االستعمال في مكافحة االدألال التي تنمو مع المحا ا

بات , ) عد االن يدات التي تضتتتتتتتاف ب قاومة بعض االدألال للمب  .( Powles  ,2001و  Llewellynيعود الى م

ملم ز 10×  1‚99( ان مبيد الترفالن والذا يمتل  عتتتت ا بخارا عال  )2006وآخرون ) Chauhanوأوعتتتت  

دألال في حقول المحاصتتتيل الحقلية, ولكي يكون مبيد الترفالن ْم( يستتتتخدم وبشتتتكل واستتتع في مكافحة األ 29,5في

يد الترفالن يكون من 2015ن يخلا في التربة . وبين حياوا )أمؤثرا  البد من  تأثير مب خالل تكوين خاليا ( أن 

على الجذور والرويشتتتتتتة  ن تأثيره يكون ستتتتتتريعا  أمنتفخة مع تثخن كروا للخاليا في النباتات المعاملة  بالمبيد , و

فضل أفضل موعد لزراعة محصول الشعير بعد رش مبيد الترفالن وأهو معرفة  بحثالهدف من ال التي يالمسها .

فضتتال  عن تقليل الكميات المستتتخدمة من  ت أو بطأ النمو للمحصتتول .نباتركيز للمبيد بحيث ال يؤثرعلى نستتبة اإل

 المبيد التي تعطي نفس التأثير بأقل عرر للبيئة . 
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 مواد وطرائق البحث 

 

زراعة محصول الشعير  عدمو االول : عاملينوتضمن  لكلية التقنية الزراعية / الموصل ,في ا لبحثا أجرا

سبوعين إسبوع من رش المبيد , الزراعة بعد إ, الزراعة بعد  مباشرة بعد رش المبيد وبثالث مستويات )الزراعة

, وقد  1-هكتار .3( سم3000,  2600,  2200,  صفر)  مستويات أربعة: مبيد الترفالن وب ثانيال.  من رش المبيد(

عملية  إستمرت . وتم ت طيته بالتربة قبل الزراعة ظهريةالمرشة العافة المبيد على سط  التربة بواسطة إتم 

( سم بين خطوط الزراعة 15( , وبمسافة )1-ك م . هكتار 100, وبمعدل بذار )( 2021 /11 /15 - 1)من الزرعة 

وفي نهاية . , وبمسافة واحد متر بين بين المكررات  متر(  2× متر  1في الوحدة التجريبية والتي كانت بمساحة )

)نسبة البزوغ , درجة تأثر نباتات  : اآلتية تم دراسة الصفاتو ( ,2022/  5/  29ُحصدت النباتات في ) الموسم

يعني أن  10حيث يعني الرقم صفر أن النباتات سليمة والرقم   10الى  0االدألال )باألعتماد على التدريج من 

ت , طول السنبلة , عدد الحبوب في السنبلة , شطا  للنبارتفاع النبات , عدد األإ( 2015حياوا , النباتات ميتة )

 الكامل ة الكاملةالعشوائي القطاعات تصميموب العامليةنظام التجارب  البحث بزستخدام نُفذ. وزن حبوب السنبلة( 

RCBD  ستخدم الحاسوب على وفق برنامج ز, حللت البيانات ب (2000)الراوا وخلف هللا , وبثالث مكررات

((SAS إستخدام إو( ختبار دنكن المتعدد المدىDuncan  ,1955 للمقارنة بين المتوسطات )عند مستوى احتمال 

0.05  . 
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 النتائج والمناقشة

 : )%( لبادرات المحصول لبزوغانسبة 

( أن نسبة البزوغ تفوقت معنويا عند الزراعة بعد اسبوع من 1في الجدول ) الواردة ظهر نتائج التحليل االحصائيتُ 

( % 9,8و  33الرش للمبيد على الموعدين )بعد الرش مباشرة وبعد اسبوعين من الرش للمبيد بنسبة زيادة بل ت )

ادة وان زي.  (Hayawi  ,2019و  Hamadوتماثلت هذه النتيجة مع ما حصل عليه ) للموعدين على التوالي

( 57.9,  68.7,  78.0, 96.9إذ بل ت نسبة البزوغ ) التركيز للمبيد رافقها انخفا  معنوا تدريجي في هذه الصفة

, اما التداخل بين موعد  (2015, وتطابقت هذه النتيجة مع توصل اليه )حياوا ,  % للتراكيز االربعة على التوالي

نوا تدريجي عند كل موعد من مواعيد الزراعة مع زيادة الزراعة وتركيز المبيد فنالحظ ان هناك انخفا  مع

لمقارنة عمن الموعد االول )الزراعة بعد الرش مباشرة( , وإن اعلى نسبة بزوغ تحققت عند معاملة االتركيز للمبيد 

بعد والزراعة   1-. هكتار3سم( 3000)فقد تحققت عند التداخل بين التركيز % , اما ادنى نسبة بزوغ 99, إذ بل ت 

 % . 34 تالرش مباشرة , إذ بل 

 

 درجة تأثر نباتات المحصول بالمبيد

ن درجة تأثر النباتات المعاملة بالمبيد عند الزراعة بعد الرش مباشرة ألى إ( 1تشير البيانات الواردة في الجدول )

في وقد يعزى السبو ,  درجة (7.50إذ بل ت درجة التأثر ) بقية المعامالتتأثرت معنويا وبدرجة كبيرة مقارنة مع 

. ونالحظ ان زيادة التركيز للمبيد  (2015)حياوا ,  النباتات هذه لمبيد مما زاد من تأثرلالبذور  مالمسةالى  ذل 

إذ بل ت  في درجة التأثر للنباتات , إذ نالحظ ان اقل تأثر تحقق عند معاملة المقارنة تدريجية  زيادة معنوية ارافقه

ما التداخل أ,  ( درجة7.6والذا وصل الى ) كيز العاليعلى تأثير تحقق عند الترأن أفي حين ( 1.6درجة التأثر)

ن أون التراكيز الثالثة للمبيد تسببت في موت النباتات عند الزراعة بعد الرش مباشرة , أبين العاملين فتظهر النتائج 

 اسبوع من الرش وبعد اسبوعين من الرش .  زدادت معنويا عند زيادة التركيز لكل من الزراعة بعدإدرجة التأثر 

 : )سم( ات المحصولرتفاع نباتإ

( الى ان معاملة الزراعة بعد اسبوع من رش المبيد حققت أعلى متوسا في 2تشير البيانات الواردة في الجدول )

السبو في ذل  الى سم , وبذل  تفوقت معنويا على بقية المعامالت , وقد يعزى ( 38.08)ارتفاع النبات , إذ بلغ 

وجا ت هذه النتيجة مطابقة للما حصل عليه  ألسل المبيد في التربة وتواجده بعيدا عن عمق تواجد البذور في التربة

(Hayawi  , 2021 وآخرون ) في هذه ا  معنوا فانخ ارافقههذه الزيادة ن أ. أما زيادة التركيز للمبيد فنالحظ

 النوع النباتي إسم العائلة االسم العلمي االسم االنكليزا االسم العربي

 رفيع االوراو Wild oat Avena fatua Poaceae الشوفان البرا

 أبو دميم
Mediterranean 

conary grass 
Phalaris minor Poaceae رفيع االوراو 

 الشعير البرا
Marsh barley 

grass 
Hordeum glaucum Poaceae رفيع االوراو 

 عريض االوراو Wild mustard Brassica arvensis Brasicaceae الخردل البرا

 Wild dock الفجيلة
Raphanus 

raphanistrum 
Brasicaceae عريض االوراو 

 كيس الراعي
Shepherd's 

purss 

Capsella bursa-

postoria L. 
Brasicaceae  االوراوعريض 

 ( أنواع األدألال المنتشرة في الحقل1جدول )
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( سم للتراكيز االربعة 20.55,  14.00,  24.00,  41.44إذ وصل االرتفاع الى ) الصفة مقارنة مع معاملة المقارنة

معاملة المقارنة عمن المواعيد الثالثة   , اما التداخل بين العاملين فتشير النتائج في الجدول نفسه الى ان على التوالي

باتات تحقق عند التداخل بين معاملة رتفاع للنإعلى أ, وان  الداخلة في الدراسة تفوقت معنويا على جميع التركيز

في حين تسبو التداخل بين التركيز العالي .  ( سم46.66المقارنة والزراعة بعد رش المبيد مباشرة إذ بلغ االرتفاع )

 ( سم .32.00والزراعة بعد اسبوعين من رش المبيد في تسجيل أقل ارتفاع والذا بلغ )  1-. هكتار 3( سم2600)

 وأن التداخل بين التراكيز الثالثة والزراعة بعد الرش مباشرة تسبو في موت النباتات .

 أشطاء نباتات المحصول :عدد 

( ان الزراعة بعد اسبوع من رش المبيد تفوقت معنويا على بقية 2في الجدول ) الواردة تبين نتائج التحليل االحصائي

في حين نالحظ ان الزراعة بعد الرش . ( شطأ 2.00والذا بلغ )المعامالت , إذ حققت اعلى عدد من االشطا  

تأثر جذور هذه النباتات وقد يعود السبو في ذل  الى  ( شطأ0.83إذ بلغ ) مباشرة حققت اقل عدد من االشطا 

ا ونالحظ أن زيادة تركيزالمبيد رافقه.  المتواجدة بالقرب من المبيد والذا انعكس سلبا  على صفات النمو الخضرا

بين التراكيز المستخدمة في إنخفا  معنوا في عدد االشطا  , ولكن هذا االنخفا  لم يصل الى حد المعنوية 

, إذ بلغ عدد الدراسة . وأن تراكيز المبيد الثالثة حققت إنخفاعا  معنويا  في عدد االشطا  مقارنة مع معاملة المقارنة 

 العاملين فتشير النتائج الى انما التداخل بين أ. ( شطأ 1.0,  1.0,  1.2,  2.5االشطا  للتراكيز االربعة )

( 3.3تسبو في إعطا  أعلى عدد من االشطا  والذا بلغ ) معاملة المقارنة والزراعة بعد الرش مباشرةالتداخل بين 

والزراعة بعد أسبوعين   1-. هكتار 3( سم3000و 2600و 2200بينما تسبو التداخل بين التراكيز الثالثة ) شطأ ,

( شطأ على التوالي , وربما يعزى السبو 1.6,  1.3,  1.3من الرش للمبيد في تسجيل أقل عدد من االشطا  إذ بلغ )

تواجد جذور نباتات المحصول في منطقة تواجد المبيد مما إنعكس سلبا  على النمو الخضرا بما في ذل  في ذل  

 (2021وآخرون ,  Hahawiعدد االشطا  )

  

 : طول السنبلة )سم(

( الى ان الزراعة بعد أسبوع من الرش للمبيد تفوقت معنويا على بقية المعامالت في 2تظهر البيانات في الجدول )

 ا, وان زيادة التركيز للمبيد رافقه ( سم7.83,  13.91,  3.08إذ بلغ طول السنبلة للمواعيد الثالثة ) طول السنبلة

 9.66,  12.33إذ بلغ طول السنبلة للتراكيز االربعة )مقارنة مع معاملة المقارنة  السنبلةطول انخفا  معنوا في 

-هكتار . 3سم( 2200)التركيز  التداخل بين العاملين فنالحظ ان, اما التداخل بين ( سم على التوالي 4.77,  6.33, 

أدنى طول للسنبلة فكان , اما  ( سم14.66إذ بلغ ) طول للسنبلة كبرالزراعة بعد اسبوع من رش المبيد حقق ا و 1

وربما يعود  والزراعة بعد اسبوعين من رش المبيد .  1-هكتار.  3( سم2200عند التداخل بين التركيز ) ( سم4.66)

من الطبقة القريبة من سط  التربة , وزراعة البذور وتواجدها في منطقة تواجد  ألسل المبيدالى السبو في ذل  

  .  المبيد بعد ال سل مما أثر سلباُ في صفات النمو والحاصل 

 : عدد حبوب السنبلة

( الى ان الزراعة بعد اسبوع من الرش للمبيد تفوو معنويا 2في الجدول ) الواردة تشير بيانات التحليل االحصائي

( حبة 6.33,  12.75,  5.00إذ بلغ عدد الحبوب للمواعيد الثالثة )  بقية المعامالت في عدد حبوب السنبلة على

معاملة المقارنة , اما تراكيز المبيد فنالحظ ان هناك انخفا  معنوا تدريجي في هذه الصفة ابتدا  من  على التوالي

( حبة 3.55,  5.22,  7.88,  15.44إذ بلغ عدد الحبوب للتراكيز االربعة ) وصوال  الى معاملة التركيز العالي

, وكذل  التركيز  الموعد االولوالتراكيز الثالثة  التداخل بين تظهر نتائج التداخل بين العاملين الى انو.  على التوالي

و عدم وجود سنابل في هذه تسببت في عدم وجود حبوب في السنبلة بسب والموعد الثالث  1-هكتار. 3( سم 3000)

وان أعلى عدد للحبوب تحقق عند التداخل بين معاملة المقارنة والزراعة بعد رش المبيد مباشرة إذ بلغ ,  المعاملة

في والزراعة بعد اسبوعين من رش المبيد   1-هكتار . 3سم (2600)التركيز( حبة , بينما تسبو التداخل بين 20.00)

  .( حبة3.33في السنبلة والذا بلغ )تسجيل أقل عدد من الحبوب 
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 : وزن حبوب السنبلة )غم(

( الى ان صفة وزن حبوب السنبلة سل  نفس سلوك عدد الحبوب في السنبلة 2تشير البيانات الواردة في الجدول )

على بقية  إذ تفوقت الزراعة بعد أسبوع من الرش للمبيد معنويا  في كل من العوامل الرئيسة والتداخل فيما بينهما . 

( ألم على 0.16,  0.37,  0.18المواعيد في صفة وزن حبوب السنبلة , وبلغ وزن حبوب السنبلة للمواعيد الثالثة )

التوالي . وأن زيادة التركيز لمبيد الترفالن رافقه إنخفا  معنوا تدريجي في وزن حبوب السنبلة إذ بلغ الوزن 

. وتظهر نتائج التداخل بين العاملين الى ان  ( ألم على التوالي0.16,  0.16,  0.24,  0.48للتراكيز االربعة )

والموعد الثالث  تسببت في  1-هكتار. 3( سم 3000التداخل بين التراكيز الثالثة والموعد االول , وكذل  التركيز )

تحقق  وزن لحبوب السنبلة بسبو عدم وجود سنابل في هذه المعاملة , وان أعلى  وزن لحبوب السنبلة عدم وجود 

, بينما تسبو التداخل بين  ألم( 0.74عند التداخل بين معاملة المقارنة والزراعة بعد رش المبيد مباشرة إذ بلغ )

والذا  وزن لحبوب السنبلةوالزراعة بعد اسبوعين من رش المبيد في تسجيل أقل   1-. هكتار 3( سم2600التركيز)

 . ألم ( 0.10بلغ )
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 موعد الزراعة
نسبة 

 البزوغ %
 درجة التأثر

ارتفاع 

النبات 

 )سم(

عدد 

 االشطاء

طول 

السنبلة 

 )سم(

عدد حبوب 
 . سنبلة-1

وزن حبوب  

)غم( سنبلة  

 c 7.50 a 11.66 c 0.83 c 3.08 c 5.00  b 0.18 b 58.9 بعد الرش مباشرة

سبوع من الرشإبعد   

 

88.0 a 

 

4.00 c 38.08 a 2.0 a 13.91 a 

 

12.75 a 

 

0.37 a 

سبوعين من الرشإبعد   

 

79.3 b 

 

4.91 b 25.25 b 1.5 b 7.83 b 

 

6.33 b 

 

0.16 b 

كيز المبيداتر  
 

 

  0 سم3 . هكتار-1

 

96.9 a 

 

1.6 d 41.44 a 2.5 a 12.33 a 

 

15.44 a 

 

0.48 a 

 b 5.5 c 24.00 b 1.2 b 9.66 b 7.88 b 0.24 b 78.0 2200 سم3 . هكتار-1

 c 7.0 b 14.00 c 1.0 b 6.33 c 68.7 2600 سم3 . هكتار-1

 

5.22 c 

 

0.16 c 

 d 7.6 a 20.55 b 1.0 b 4.77 c 3.55 c 0.16 c 57.9 3000 سم3 . هكتار-1

المبيدكيز اتر× موعد الزراعة   

الزراعة بعد الرش 

 مباشرة

0 99.0 a 0.0 h 46.66 a 3.3 a 12.33 a 20.00 a 0.73 a 

2200 55.2 g 10 a 0.00 d 0.0 e 0.00 b 0.00 d 0.00 f 

2600 47.3 h 10 a 0.00 d 0.0 e 0.00 b 0.00 d 0.00 f 

3000 34.0 i 10 a 0.00 d 0.0 e 0.00 b 0.00 d 0.00 f 

اسبوع الزراعة بعد 

 من الرش

 

0 97.7 ab 2 g 
39.66 

ab 
2.6 a b 12.33 a 14.66 b 0.46 b 

2200 91.4bcd 3 f 
38.00 

ab 
2.3 b c 14.66 a 

 

13.33 

bc 

 

0.43 b 

2600 

 

89.6 cd 

 

5 d 32.00 b 1.6 d c 14.33 a 

 

12.33 

bc 

 

0.43 bc 

3000 73.2 e 6 c 
42.66 

ab 
1.3 d 14.33 a 

 

10.66 c 

 

0.20 de 

الزراعة بعد 

 اسبوعين من الرش

0 

 

94.0  

abc 

 

3 f 
38.00 

ab 
1.6 c d 12.33 a 

11.66 

bc 
0.26 d 

2200 87.3 d 3.6 e 34.00 b 1.3 d 14.33 a 10.33 c 0.30 cd 

2600 69.2 ef 6 c 
10.00 

bc 
1.3 d 4.66 b 

 

3.33 d 

 

0.10 ef 

3000 

 

66.6 f 

 

7 b 19.00 c 1.6 c d 0.00 b 

 

0.00 d 

 

0.00 f 

 وتراكيز مبيد الترفالن والتداخل بينهما في الصفات المدروسة  الزراعة ( موعد2جدول )
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