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 Sinapis alba في مكافحة الخردل البري Aclonifenمبيد و تأثير معدل البذار 

L. في حقول العدس Lens culinaris Medik 
 (4) غسان المحامو  (3)بهاء أحمد الرهبانو  (1)سمير محمد طّباشو  (1)*مزاحم محمد الداحول

  الالذقية، سكرية.،قسـ كقاية النبات، كمية الزراعة، جامعة تشريف (1)

  .مركز البحكث العممية الزراعية بالسممية، حماه، سكرية (2)

 .الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية، دمشؽ، سكريةإدارة بحكث كقاية النبات،  (3)
 .الزراعية، دمشؽ، سكريةالييئة العامة لمبحكث العممية ( إدارة بحكث المحاصيؿ، 4)
 )m.dahool1975@gmail.comالبريد االلكتركني، : مزاحـ الداحكؿ، الباحث* ممراسمةل)

 

 1/8/2121القبكؿ: تاريخ                                   12/11/2119 :الستالـتاريخ ا
  الممخص:

العممية الزراعية بالسممية  نفذت التجربة بتصميـ القطع المنشقة بثالثة مكررات، في مركز البحكث
، بيدؼ دراسة تأثير ثالث معدالت بذار مف العدس 2018-2017خالؿ المكسـ الزراعي  ،)سكرية(

، Aclonifen (600، كثالث معدالت استخداـ مف مبيد األعشاب 2ـ1( بذرة/350، 300، 250)
( غراـ مادة فعالة/ىكتار لمعاممة ما بعد اإلنبات، إضافة لمتعشيب اليدكم مرتيف بعد 1200، 900
 Sinapis albaيـك مف الزراعة كالشاىد غير المعشب، في مكافحة عشبة الخردؿ البرم  90، 60
L.  مى كفاءة أعأعطى  2ـ1بذرة/ 300معدؿ البذار كانعكاس ذلؾ عمى اإلنتاجية. بينت النتائج أف

ؿ 80.02في المكافحة، كبمغت  % حسب الكزف األخضر لمخردؿ، كأعمى إنتاجية لمعدس، كسجَّ
 250، كبفركؽ معنكية مقارنة بالمعدليف كغ/دكنـ لمتبف كالبذكر عمى التكالي 45.56، 144.27

غ مادة فعالة/ىكتار أفضؿ  Aclonifen 1200حقؽ أعمى معدؿ استخداـ لممبيد . 2ـ1بذرة/ 350ك
ؿ ف % حسب الكزف األخضر لمخردؿ. أعطت معاممة التعشيب 85.3عالية في المكافحة، كسجَّ

مت  2ـ1بذرة/ 300اليدكم عند معدؿ البذار  أعمى إنتاجية لمعدس مقارنة مع بقية المعامالت، كسجَّ
تبيف أف كافة معدالت استخداـ المبيد كغ/دكنـ لمتبف كالبذكر عمى التكالي.  86، 217.67

Aclonifen .قد سببت سمية خفيفة لنباتات العدس المزركعة كلكنيا زالت خالؿ فترة قصيرة 
 .، سكرية، خردؿ برم، عدسAclonifen مبيد معدؿ بذار، مفتاحية:الكممات ال
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 :مقدمةال
 ; SSGA, 2013) صغير الحجـ مقارنة بمحاصيؿ الحبكبشتكم  محصكؿ( .Lens culinaris Medik)ُيعتبر العدس 

Elkoca et al., 2004 حيث ينمك بشكؿ جيد في كؿ أنكاع الترب الجافة الجيدة، كلكنو ال ينمك في الترب الشديدة الجفاؼ كال ،)
(، كُيعد العدس أرخص Lentil – production and management, 2011في الترب الغدقة بسبب ازدياد أمراض الجذكر )

 Costa etباإلضافة إلى أنو مصدر جيد لمكربكىيدرات كالمعادف كالفيتامينات كاأللياؼ )، مصدر لمبركتيف النباتي لتغذية اإلنساف

al., 2006 ،)( كُتعد أمريكا الشمالية كالقارة اليندية كتركيا المناطؽ الرئيسية إلنتاج العدس في العالـDavid et al., 2007 ،)
 (.2116)خطيب كآخركف، القطر العربي السكرم  كُيعتبر العدس كاحدان مف أىـ المحاصيؿ البقكلية الغذائية في
المشكمة الرئيسية كالمحدد (، التي ُتعد Brullo and Guarino, 2007إف بيئة البحر األبيض المتكسط مميئة باألعشاب الضارة )

% كقد تصؿ 51 -%14حيث تؤدم لخفض اإلنتاجية بنسبة (، Ali et al., 2014; Wang, 2012) الرئيسي إلنتاج العدس
  إذا لـ تتبع كتطبَّؽ أساليب إدارة األعشاب% 111

(Menalled, 2010 ;Brand et al., 2007 ;Elkoca et al., 2004 ;Tanveer and Ali 2003،)  كُتعد األعشاب عريضة
 11مف أخطر األعشاب التي تكاجو محصكؿ العدس، حيث إف كجكد   Sinapis alba. Lاألكراؽ كباألخص عشبة الخردؿ البرم

 Hornford andنباتات منيا في المتر المربع أدل لخفض غمة العدس بشكؿ معنكم مقارنة بالشاىد الخالي مف األعشاب )

Drew, 1986) ، بالنمك كيعكد ضرر األعشاب لسببيف: األكؿ إف محصكؿ العدس ضعيؼ كبطيء النمك كىذا يسمح لألعشاب
(، كالسبب Bukun and Guler, 2005بسيكلة كُيمكنيا مف الحصكؿ عمى الرطكبة كالمكاد الغذائية دكف منافسة مف المحصكؿ )

 Ermanالثاني ىك كمية األمطار القميمة كالتي سيتشاركيا العدس مع األعشاب لذلؾ فإف مكافحة األعشاب ضركرم لرفع إنتاجيتو )

et al., 2008).  ـ المبيدات المناسبة ُيقمؿ المنافسة الُمبكرة لألعشاب كُيزيد غمة محصكؿ العدس )إف استخداErman et al., 

2004; Muehlbauer et al., 1995 ،)بيف حيث Elkoca ( 2115كآخركف عاـ)  زيادة الكتمة النباتية لمحصكؿ العدس كغمتو
 .عند استخداـ المبيدات % عمى التكالي75%، 94في شرؽ تركيا بنسبة  مف البذكر

 ,Phelps) كتساىـ في خفض مجتمعات األعشاب ،إف زيادة معدؿ بذار العدس ُتؤدم لزيادة منافسة العدس لألعشاب كُتحّسف الغمة

2015 ;Baird, 2007،)  كجدقد ك McDonald ( 2117كآخركف عاـ ) 1211إلى  521مف زادت أف الغمة مف بذكر العدس قد 
 .2ـ1نبات/ 211إلى  91كزيادة معدؿ البذار مف  ،2ـ1نبات/ 41كذلؾ عند كثافة أعشاب  ،كغ/ىكتار

ىدؼ البحث إلى معرفة تأثير معدؿ البذار )ثالث معدالت مختمفة مف بذار العدس(، كمعدؿ استخداـ مبيد األعشاب )ثالث 
، كحساب Sinapis alba. L(، كالتأثير المتبادؿ بينيما في مكافحة ُعشبة الخردؿ البرم Aclonifenمعدالت استخداـ مف مبيد 

 كفاءتيا في المكافحة، كتقييـ تأثيرىا في اإلنتاجية.
 :مواد البحث وطرائقه

األكلى ُيزرع في مناطؽ االستقرار ، 2112عاـ منذ صنؼ صغير البذرة ذك فمقات حمراء المكف، ُمعتمد  :3إدلب صنؼ العدس 
، كتـ الحصكؿ عميو مف ؼ مناسب كمزركع في منطقة السمميةصنكىك  ،(2119)األشقر،  2بذرة/ـ 251كالثانية بمعدؿ زراعة 

 .مؤسسة إكثار البذار بحماه
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 :Sinapis alba. L عشبة الخردل البري
معنقة،  ياعند قاعدة الساؽ، كتككف أكراق ىذه األشكاؾ صمبةزغب أك أشكؾ ناعمة كتككف  ياُعشبة حكلية قائمة، يكجد عمى ساق

، أما األزىار فيي صفراء المكف يكجد عمييا أشعارك حافة مسننة  كذنصؿ الكرقة كىي مفصصة إلى فصكص غير متساكية ك 
الثمرة أما ، كتككف فترة إزىار الُعشبة بيف شيرم آذار كنيساف، كمككنة مف أربع سبالت رفيعة كأربع بتالت بشكؿ بيضكم مقمكب

 (. Sauerborn and Sauerborn, 1988سـ ) 3-1.5بشكؿ قرف كثير الشعر كليا منقار مسطح طكيؿ كيصؿ طكلو بيف فتككف 
 :Aclonifen األعشاب مبيد

، ُيستخدـ لمقضاء عمى األعشاب عريضة األكراؽ ضمف Diphenyl Etherمبيد أعشاب جيازم انتخابي يتبع لمعائمة الكيميائية 
عمى محصكلي القطف كعباد  1983، كُيستخدـ في معاممة ما قبؿ اإلنبات في فرنسا كأكركبا منذ عاـ األكراؽالمحاصيؿ عريضة 

كران بعد (، كيهستخدـ في سكرية مبKilinç, 2011عمى محاصيؿ عباد الشمس كالحمص كالعدس ) 1994الشمس، كفي تركيا منذ 
اإلنبات لمكافحة أىـ األعشاب الضارة عريضة األكراؽ )الخردؿ البرم، الصفيرة، الفجيمة، الدبيقة( كالتي تنمك في حقكؿ العدس 

 (.2012)زىرة، 
كبثالثة مكررات، بحيث احتكت عمى ثالثة  نفذت التجربة ضمف تصميـ القطاعات العشكائية الكاممة كفؽ ترتيب القطع المنشقة

، Aclonifen (600كقطع رئيسية، كعمى ثالثة معدالت استخداـ لممبيد  2( بذرة/ـ350، 300، 250)بذار مف العدس  معدالت
 (. 1، إضافة لمشاىديف المعشب يدكيان كغير المعشب كقطع منشقة )الجدكؿ رقـ غراـ مادة فعالة/ق( 1200، 900

 بذار المختمفة من العدس:الد معدالت ( معدالت المعامالت التجريبية لمكافحة األعشاب عن9الجدول )
 المعامالت التجريبية معدل بذار العدس

2م9بذرة/ الرمز  المعاممة الرمز 
معدل االستخدام غ 

 مادة فعالة/هـكتار
موعد االستخدام   

M1 251 A1 Aclonifen 611 
عندما تككف ُعشبة الخردؿ البرم في  مبكر بعد اإلنبات

أكراؽ 4-2مرحمة   

M2 011 A2 Aclonifen 911 
عندما تككف ُعشبة الخردؿ البرم في  مبكر بعد اإلنبات

أكراؽ 4-2مرحمة   

M3 051 A3 Aclonifen 9211 
عندما تككف ُعشبة الخردؿ البرم في  مبكر بعد اإلنبات

أكراؽ 4-2مرحمة   

  Wf 
شاهد معشب 

 يدويا  
- 

تقتمع جميع األنكاع مف األعشاب الضارة المكجكدة في 
يـك مف الزراعة 91، 61التجريبية مرتيف بعد القطعة   

  W 
شاهد غير 

 معشب 
- 

ُعشبة الخردؿ البرم فقط في القطعة  تتترؾ جميع نباتا
كذلؾ بمتابعتيا  التجريبية كُتزاؿ بقية أنكاع األعشاب األخرل

 طيمة مكسـ النمك
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% 41)، في أرض تربتيا لكمية 2118-2117تمت الزراعة لمتجربة في مركز البحكث العممية الزراعية بالسممية لممكسـ الزراعي 
بذكر العدس  ُزرعت، حيث PH=7.765% مادة عضكية، كدرجة حمكضة 2.5، كتحتكم عمى(% طيف25% سمت، 34رمؿ،

يف كؿ خطيف متجاكريف، ككاف عدد خطكط الزراعة سبعة خطكط سـ ب 21بشكؿ يدكم، في خطكط بمسافة  24/12/2117بتاريخ 
بنثر  Sinapis alba. Lعشبة الخردؿ البرم  ُزرعت لمقطعة التجريبية الكاحدة. 2ـ 2.8في القطعة التجريبية الكاحدة، كبمساحة 

دىا في كؿ القطع التجريبية، بذكرىا المجمكعة في المكسـ السابؽ في أرض التجربة، بنفس تاريخ زراعة العدس أيضان لضماف تكاج
عمى عشبة الخردؿ البرم، كبعد  مع اإلبقاء نبتة في أرض التجربة،كقبؿ رش ُمعدالت المبيد الُمختبرة ُقمنا بإزالة كؿ األعشاب المُ 

الرش ُقمنا بقمع كؿ األعشاب حديثة اإلنبات بعد ظيكرىا فكؽ سطح التربة مباشرةن، ما عدا ما ُينبت مف عشبة الخردؿ البرم 
 مكضكع التجربة، كذلؾ بمتابعتيا طيمة مكسـ النمك.

أكراؽ حقيقية لعشبة الخردؿ، بتاريخ  4-2في مرحمة  بعد الزراعة كبعد اإلنباتالُمختبرة  المبيداستخداـ  معدالتُقمنا برش 
عممية التعشيب اليدكم لمعاممة الشاىد  أجريناسـ، ك  8-5أكراؽ بارتفاع  5-4بمرحمة كانت نباتات العدس حيث ، 11/2/2118

 يـك مف الزراعة. 91، 61المعشب مرتيف بعد 
ف الرش، درجة السمية النباتية حسب سمـ جمعية األعشاب يـك م 31تـ أخذ القراءات التالية: عدد األعشاب قبؿ الرش كبعد 

عف طريؽ استخداـ  المبيد المستخدمة لمعدالتلكزف األخضر لألعشاب، الكفاءة النسبية ا(، 2 جدكؿ رقـال) EWRSاألكركبية 

كتـ أخذ غمة العدس مف التبف ، ( لكزف األعشاب1925) Abbottكمعادلة ( لعدد األعشاب، 1955) Tiltonك  Hendersonمعادلة 
Genstat12، كتـ تحميؿ النتائج بكاسطة برنامج 3/5/2118الحصاد كالذم تـ بتاريخ كالبذكر بعد 

th  كمقارنة المتكسطات باختبار
 .%5أقؿ فرؽ معنكم عند مستكل معنكية 

 :EWRS( درجات السمية وفقًا لسمم جمعية األعشاب األوروبية 2الجدول )
 التسمم النباتيأعراض  القراءة
 نباتات سميمة كال تكجد أعراض سمية مطمقان  9
 أعراض خفيفة جدان ؛ تقـز خفيؼ أك اصفرار 2
 (، كلكنيا مرئية بكضكح 2أعراض خفيفة مثؿ ) 0
 اصفرار أشد قد يصاحبو تقـز دكف احتماؿ انعكاسو عمى اإلنتاج 4
 كيحتمؿ انعكاسو عمى اإلنتاجانتصاب ضعيؼ لمنبات ؛ اصفرار شديد يصاحبو تقـز  5
( أكثر مف ) 6  (5يزداد الضرر )االصفرار كالتقـز
 % 51غياب بعض النباتات في القطعة التجريبية أقؿ مف  7
 % 51غياب بعض النباتات في القطعة التجريبية أكثر مف  8
 مكت كامؿ نباتات القطعة التجريبية  9
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 :ةالنتائج والمناقش

 عمى العدس: السمية النباتية
، أف معدالت EWRSتبيف مف خالؿ مالحظاتنا الحقمية لنمك نباتات العدس ككفقان لتقييـ سمـ جمعية األعشاب األكركبية 

قد سببت سمية خفيفة لنباتات العدس المزركعة، مع مالحظة ازدياد درجة السمية مع ازدياد تركيز  Aclonifenاستخداـ المبيد 
 (.3يـك مف الرش، كلكف ىذه السمية زالت خالؿ فترة قصيرة )الجدكؿ رقـ  31لؾ بعد المبيد المستخدـ كذ ُمعدؿ

 والُمختبرة عند معدالت مختمفة من  بذار العدس: Aclonifen( درجة السمية النباتية لمعدالت استخدام المبيد 0الجدول )
 المعامالت 

 التجريبية

 السمية النباتية بعد رش المبيدات بمدة
 يوم 45 يوم 01

 M1 M2 M3 M1 M2 M3 االسم الرمز

A1 Aclonifen 1 1 1 1 1 1 
A2 Aclonifen 2 2 2 1 1 1 
A3 Aclonifen 3 2 3 1 1 1 
Wf   ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ شاهد معشب يدويا 
W ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ شاهد غير معشب 

M1 :251 2بذرة عدس/ـ ،M2 :311 2بذرة عدس/ـ ،M3 :351 2بذرة عدس/ـ . 

 الخردل البري وانعكاس ذلك عمى اإلنتاجية: تأثير معدل البذار في عدد ونمو عشبة
معدالت البذار فيما بينيا، بتخفيض عدد ككزف األعشاب األخضر، حيث تفكؽ معدؿ  نت النتائج كجكد فركؽ معنكية عالية بيفبيَّ 

معنكيان عمى المعدليف  2ـ1ُعشبة/ 143.6يـك مف الرش إلى  31، بتخفيضو عدد األعشاب بعد 2ـ1بذرة/ 311البذار الثاني األكسط 
، 214.3عشاب األعمى التكالي بعدد  2ـ1بذرة/ 351)المعدؿ المكصى بو( كاألعمى كىك  2بذرة/ـ 251األدنى 
 (.4%، ككذلؾ تفكؽ المعدؿ األعمى معنكيان عمى المعدؿ األدنى )الجدكؿ رقـ 66.51عمى التكالي، كبكفاءة 2ـ1ُعشبة/157.8

 وكفاءة استخدام المبيدات: يوم من الرش 01عدد األعشاب بعد  (4الجدول )

المعامالت  (2م9) عشبة/ يوم من الرش 01عدد األعشاب بعد  لممبيدات )%( كفاءة النسبيةال
 M3 M2 M1 المتوسط M3 M2 M1 المتوسط التجريبية

47.95 49.98 49.96 43.91 253
b 265.7 205.7 287.7 A1 

51.77 50.69 52.05 52.58 137.6
c 131.7 126 155 A2 

53.49 43.59 64.05 52.83 85.8
d 86 82.3 89 A3 

366.6 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ـــــــــ
a 305.7 304 490 W 

100 100 100 100 0
e 0 0 0 WF 

157.8 ــــ 62.33 66.51 61.07 ػػػػػػ
b 

143.6
a 

204.3
c المتوسط 

 Tre M M.Tre LSD ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ

 95262 99299 8225 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 0.05
 ػػػػػػ ػػػػػػ Tre M ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ

CV% 
 ػػػػػػ ػػػػػػ 029 5 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ
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M1 :251 2بذرة عدس/ـ ،M2 :311 2بذرة عدس/ـ ،M3 :351 2بذرة عدس/ـ . 
A1 :611 ىػ/غراـ مادة فعالة ،A2 :911 غراـ مادة فعالة/ق ،A3 :1211 غراـ مادة فعالة/ق، WF ،شاىد معشب يدكيان :W :.شاىد غير معشب 
M ،معدؿ بذار العدس :Tre ،معامالت تجريبية :M.Tre.التفاعؿ بيف معدؿ بذار العدس كالمعامالت التجريبية :  

 324.7تفكؽ المعدؿ الثاني لمبذار أيضان بفركؽ معنكية عالية عمى المعدليف اآلخريف بتخفيضو الكزف األخضر لألعشاب إلى 
عمى المعدؿ 2ـ1غ/ 385.1إلى معنكيان بتخفيضو كزف األعشاب األخضر %، كتفكؽ معدؿ البذار األعمى 81.12، كبكفاءة 2ـ1غ/

 (.5)الجدكؿ رقـ  2ـ1غ/ 578.3 بكزف أعشاب األدنى
 وكفاءة استخدام المبيدات: وزن األعشاب األخضر (5الجدول )

المعامالت  (2م9)غ/وزن األعشاب األخضر  كفاءة النسبية لممبيدات)%(ال
 M3 M2 M1 المتوسط M3 M2 M1 المتوسط التجريبية

45.24 46.08 49.79 39.85 606.9
b 502.7 453 865 A1 

73.61 62.24 84.93 73.64 289
c 352 136 379 A2 

85.30 85.12 85.37 85.42 160.1
d 138.7 132 209.7 A3 

1090.9 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ـــــــــ
a 932.3 902.3 1438 W 

100 100 100 100 0
e 0 0 0 WF 

 74.73 80.02 73.36 ــــ
 

385.1
b 

324.7
c 

578.3
a المتوسط 

 Tre M M.Tre ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
LSD 0.05 

 29226 91226 92292 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ Tre M ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ

CV% 
 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 929 029 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ

M1 :251 2بذرة عدس/ـ ،M2 :311 2بذرة عدس/ـ ،M3 :351 2بذرة عدس/ـ . 
A1 :611  ،غراـ مادة فعالة/ىػA2 :911  ،غراـ مادة فعالة/قA3 :1211  ،غراـ مادة فعالة/قWF ،شاىد معشب يدكيان :W.شاىد غير معشب : 
M ،معدؿ بذار العدس :Tre ،معامالت تجريبية :M.Tre.التفاعؿ بيف معدؿ بذار العدس كالمعامالت التجريبية :  

 التي بمغت ،عمى إنتاجية العدسبتخفيض عدد ككزف األعشاب، انعكس إيجابيان  إف الكفاءة العالية كالمعنكية لمعدؿ البذار الثاني
كغ/دكنـ لمتبف كالبذكر عمى التكالي، كتفكقت معنكيان عمى معدالت البذار األخرل، مع مالحظة أف انخفاض  45.56، 144.27

 قد تعكد إلى المنافسة السمبية بيف نباتات العدس عمى المكاد الضركرية لمنمك، ،2ـ1بذرة/ 351إنتاجية العدس في المعدؿ األعمى 
(، Ouji et al., 2016 ;Singh and Singh, 2002 ;Selim, 1999 ;Forbes and Watson, 1992)كىذا يتكافؽ مع 

نتاجيتو إالذم بمغت  مبذكر عمى المعدؿ األكؿل كغ/دكنـ 42.13كغ/دكنـ لمتبف ك 134.67كتفكؽ معدؿ البذار الثالث معنكيان بغمة 
 (.6التكالي )الجدكؿ رقـ كغ/دكنـ لمتبف كالبذكر عمى  37.27، 117.87

الباحثيف أظيرت النتائج أف زيادة معدؿ بذار العدس أدل لتخفيض مجتمعات األعشاب كزيادة الغمة، كىذا يتكافؽ مع 
(McDonald et al., 2007 ;Baird, 2007 ;Paolini et al., 2003 ;Ball et al., 1997 كيتعارض مع ،) الباحثيف
(Tawaha and Turk, 2002 ;Kirkland et al., 2000.) 
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 إنتاجية العدس من التبن والبذور: (6الجدول )
المعامالت  كغ/دونم((وزن التبن  كغ/دونم((وزن البذور 

 M3 M2 M1 المتوسط M3 M2 M1 المتوسط التجريبية

27
d 26.33 31 23.67 119.22

d 115 135.67 107 A1 

38.44
c 38.67 40 36.67 142.22

c 142 149.67 135 A2 

64
b 67.67 69.67 54.67 189.56

b 200.33 208.67 159.67 A3 

0.93
e 1 1.11 0.67 9.11

e 9 9.67 8.67 W 

77.89
a 77 86 70.67 201.22

a 207 217.67 179 WF 

 42.13
b 

45.56
a 

37.27
c 

 
134.67

b 
144.27

a 
117.87

c 
 المتوسط

Tre M M.Tre Tre M M.Tre LSD 

0.05 3.176 2.552 5.191 5.823 5.794 9.928 

Tre M ــــ ــــ Tre M ــــ ــــ 
CV% 

 ــــ ــــ 1.9 4.5 ــــ ــــ 2.7 7.6

M1 :251 2بذرة عدس/ـ ،M2 :311 2بذرة عدس/ـ ،M3 :351 2بذرة عدس/ـ . 
A1 :611  ،غراـ مادة فعالة/ىػA2 :911  ،غراـ مادة فعالة/قA3 :1211  ،غراـ مادة فعالة/قWF ،شاىد معشب يدكيان :W.شاىد غير معشب : 
M ،معدؿ بذار العدس :Tre ،معامالت تجريبية :M.Tre.التفاعؿ بيف معدؿ بذار العدس كالمعامالت التجريبية :  

 في عشبة الخردل البري وانعكاس ذلك عمى اإلنتاجية: Aclonifenتأثير المكافحة ومعدالت استخدام المبيد 
كجكد فركؽ معنكية عالية بيف المعامالت التجريبية كالشاىد غير المعشب، كبيف المعامالت فيما بينيا، أظير التحميؿ اإلحصائي 

 161.1، 2ـ1عشبة/ 85.8بمعدؿ االستخداـ األعمى عدد األعشاب ككزنيا األخضر إلى  Aclonifenالمبيد ضت معاممة حيث خفَّ 
عمى المعدليف ك (، 2ـ1غ/ 1191.9، 2ـ1عشبة/ 366.6) لمعشبمتفكقة بشكؿ معنكم عمى الشاىد غير ا، عمى التكالي 2ـ1غ/

 األدنى.
معنكيان عمى المعدؿ  غ289 بكزف 2ـ1عشبة/137.6 ، كالذم خفض عدد األعشاب إلىتفكؽ معدؿ االستخداـ الثاني مف المبيد

المبيد أيضان معنكيان عمى كعمى الشاىد غير المعشب، كتفكؽ المعدؿ األكؿ مف 2ـ1غ/ 616.9، 2ـ1عشبة/ 253األكؿ )األدنى( 
 (.5، 4الشاىد غير المعشب )الجدكليف رقـ 

معاممة  ايميي %،111حققت معاممة التعشيب اليدكم أفضؿ النتائج مف حيث خفض عدد األعشاب ككزنيا األخضر بكفاءة بمغت 
ثـ المعدؿ الثاني لممبيد، % عمى التكالي، 85.3%، 53.49كفاءة  التي سجمتك  بمعدؿ االستخداـ األعمى Aclonifenالمبيد 

 (.5، 4فالمعدؿ األدنى )الجدكليف رقـ 
ض عدد ككزف األعشاب، كىذا انعكس خف نتائج جيدة مف حيث Aclonifen حققت معاممة التعشيب اليدكم كاستخداـ المبيد

ية كعمى الشاىد غير المعشب معنكيان عمى كؿ المعامالت التجريبمعاممة التعشيب اليدكم  إذ تفكقتإيجابيان عمى إنتاجية العدس، 
 كنـكغ/د 64، 189.56األعمى بغمة  كغ/دكنـ لمتبف كالبذكر عمى التكالي، ثـ تمتيا معاممة المبيد بالمعدؿ 77.89، 211.22بغمة 

لمتبف كالبذكر عمى التكالي، كالتي تفكقت بدكرىا معنكيان عمى  المعدليف اآلخريف مف المبيد كعمى الشاىد غير المعشب الذم بمغت 
كغ/دكنـ  38.44، 142.22كما تفكؽ المعدؿ األكسط مف المبيد مسجالن  كغ/دكنـ، 1.93كغ/دكنـ كالبذكر  9.11غمتو مف التبف 

كعمى الشاىد غير ، كغ/دكنـ البذكر 27كغ/دكنـ لمتبف ك 19.22معنكيان عمى المعدؿ األدنى بغمة  لمتبف كالبذكر عمى التكالي
 (.6المعدؿ األدنى مف المبيد معنكيان عمى الشاىد غير المعشب )الجدكؿ أيضان المعشب، كتفكؽ 



 0201شباط /فبراير 161-149(:1)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –داحول وآخرون 

 

 

Al Dahool et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 149-161 February2021 

 

 

956 

معدس كىذا يتكافؽ مع نتائج حققت معاممة التعشيب اليدكم مرتيف أفضؿ كفاءة في مكافحة األعشاب كأعطت أفضؿ إنتاجية ل
ف استخداـ Ahlawat, 2011 ;Turk and Tawaha, 2002 ;Saxena and Wassimi, 1980العديد مف الباحثيف ) (، كا 

 .(Shomar et al., 2015)إنتاجية جيدة لمعدس كتكافؽ ذلؾ مع نتائج أعطى  Aclonifenالمبيد 

المناسبة قمؿ المنافسة الُمبكرة لألعشاب، كزاد إنتاجية العدس مف التبف كالبذكر، إف استخداـ مبيدات األعشاب بمعدالت االستخداـ 
 (.Elkoca et al., 2005 ;Erman et al., 2004 ;Stork, 1998 ;Mohamed et al., 1997) كىذا يتكافؽ مع نتائج

 اإلنتاجية: فيتأثير التفاعل بين معدالت البذار ومعامالت مكافحة عشبة الخردل البري 
التحميؿ اإلحصائي كجكد ارتباط بيف معدالت البذار كالمعامالت التجريبية، حيث كانت المعامالت التجريبية المختبرة  بينت نتائج

ثـ جاءت المعامالت التجريبية  ،أكثر كفاءة في تخفيض عدد األعشاب ككزنيا األخضر 2ـ1بذرة/ 311عند معدؿ البذار الثاني 
 .2ـ1بذرة/ 251ثـ المعدؿ األدنى )المعدؿ المكصى بو(  ،2ـ1بذرة/ 351عند المعدؿ األعمى لمبذار 

 86مقابؿ  2ـ1عشبة/ 82.3أدل استخداـ المعدؿ األعمى مف المبيد عند معدؿ البذار الثاني إلى تخفيض عدد األعشاب إلى 
يما بينيا، كخفض المعدؿ عند المعدؿ األدنى لمبذار كبفركؽ ظاىرية ف 2ـ1عشبة/ 89عند معدؿ البذار األعمى، ك 2ـ1عشبة/
عند معدؿ البذار األعمى بفركؽ  2ـ1غ/ 138.7مقابؿ  2ـ1غ/ 132مف المبيد عند معدؿ البذار الثاني كزف األعشاب إلى  األعمى

 .2ـ1غ/ 219.7 الذم بمغ كزف األعشاب فيو تفكقا معنكيان عمى المعدؿ األدنى لمبذار قدظاىرية بينيما، ك 
 311حيث حقؽ المعدؿ األعمى لممبيد عند معدؿ البذار الثاني ) ،افحة األعشاب انعكست عمى اإلنتاجيةإف الفعالية الجيدة في مك

بينما بمغت اإلنتاجية عند معدؿ البذار  ،التكالي عمى لمتبف كالبذكر كنـكغ/د 69.67، كنـكغ/د 218.67( إنتاجية بمغت 2ـ1بذرة/
 251، كقد تفكؽ ىذيف المعدليف عمى معدؿ البذار األدنى )بذكركغ/دكنـ  67.67كغ/دكنـ تبف ك 211.33( 2ـ1بذرة/ 351الثالث )

 (.6، 5، 4كغ/دكنـ )الجداكؿ  54.67، 159.67الذم بمغت اإلنتاجية فيو ك  ،(2ـ1بذرة/
 ،البرمفي مكافحة ُعشبة الخردؿ لزيادة الفعالية  مع زيادة معدؿ بذار لمعدسAclonifenالمستخدـ أدت زيادة معدؿ المبيد 

 (.Redlick et al., 2017 ;Redlick, 2015 ;O’Donovan et al., 2004)كىذا يتكافؽ مع نتائج 
 ،2ـ1غ/ 912.3ككزف األعشاب إلى  ،2ـ1عشبة/ 314خفضت معاممة الشاىد غير المعشب عند معدؿ البذار الثاني عدد إلى 

 2ـ1غ/ 1438 بكزف ،2ـ1عشبة/ 491كانت  التكالي، بينماعند معدؿ البذار األعمى عمى 2ـ1غ/ 2،932.3ـ1عشبة/ 315.7مقابؿ 
عند المعدؿ األدنى لمبذار، كىذه الفعالية تدؿ عمى أىمية زيادة معدؿ البذار لحد معيف لزيادة المنافسة بيف المحصكؿ كاألعشاب 

، 1.67بدكف استخداـ المبيدات، كلكف ىذه الكفاءة لـ تكف كافية لزيادة غمة العدس مف البذكر بشكؿ معنكم حيث أعطت غمة بذكر 
ف عدـ 6، 4،5بفركؽ ظاىرية فقط )الجداكؿ ك عمى التكالي  (351، 311، 251) ت البذار الثالثةكغ/دكنـ لمعدال 1، 1.11 (، كا 

 (.Kirkland et al., 2000زيادة معدؿ البذار يتكافؽ مع نتائج )الحصكؿ عمى زيادة في إنتاجية العدس عند 
 86كغ/دكنـ،  217.67إنتاجية العدس مف التبف كالبذكر إلى لزيادة مرتيف عند معدؿ البذار الثاني لاستخداـ التعشيب اليدكم  أدل

أيضان استخداـ معاممة  ، كتفكؽكالمكصى بومعدلي البذار األعمى  استخدامو عند كقت معنكيان عمىفتك كغ/دكنـ عمى التكالي، 
 معدؿ استخداميا عند كغ/دكنـ مف التبف كالبذكر معنكيان عمى 77كغ/دكنـ،  217معدؿ البذار األعمى بإنتاجية  التعشيب اليدكم عند
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ف  71.67كالبذكر  ،كغ/دكنـ 179إنتاج التبف  افييالذم بمغ األدنى  البذار مف البذكر مع  زيادة في إنتاجية العدسالكغ/دكنـ. كا 
 (.Saleem et al., 2012نتائج )يتكافؽ مع زيادة معدؿ البذار لحد معيف 

 االستنتاجات:
، كالحصكؿ عمى أعمى غمة ممكنة مف البرم الخردؿعشبة لرفع الكفاءة في مكافحة  2ـ1بذرة/ 311إلى أدت زيادة معدؿ البذار  -

 العدس مقارنة بالمعدليف األقؿ )المكصى بو( كاألعمى.
فعالية في المكافحة مما انعكس بالحصكؿ عمى أعمى ( غراـ مادة فعالة/ىكتار 1200) الُمستخدـ المبيدأعطى أعمى ُمعدؿ مف  -

 إنتاجية جيدة لمعدس.
أعطت معاممة التعشيب اليدكم لمرتيف زيادة كبيرة في اإلنتاج مقارنة مع بقية المعامالت التجريبية كمع الشاىد غير المعشب،  -

 كسجمت أعمى إنتاجية. 
مع بقية أفضؿ مكافحة كأعمى إنتاجية لمعدس مقارنة  2ـ1بذرة/ 311كم مرتيف مع معدؿ البذار حقؽ الدمج بيف التعشيب اليد -

 غراـ مادة فعالة/ىكتار.( 1211) الُمستخدـ Aclonifen مبيدأعمى ُمعدؿ مف ، ثـ أتى بعده استخداـ المعامالت
 المراجع:

(. العدس، مديرية اإلرشاد الزراعي، كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي، الجميكرية العرية السكرية، رقـ النشرة 2119األشقر، فؤاد. )
 صفحة.  23، 484
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Abstract: 

The experiment was carried out with the split plots design, with three 

replications, at the Scientific Agricultural Research Center in Salamieh 

(Syria), during the 2017-2018 agricultural season, with the aim of studying 

the effect of three sowing rates of lentil (250, 300, 350) seed/1 m
2
, and three 

rates of Aclonifen herbicide (600, 900, 1200) g a.i/Hectare at post-planting 

treatment, in addition to hand weeding twice after 60, 90 days of cultivation 

and weedy control, in controlling wild mustard (Sinapis alba L.) and its 

reflection on productivity. The results showed that the sowing rate of 300 

seed/1 m
2
 gave the highest control efficiency, and reached 80.02% 

according to the green weight of mustard, the highest productivity of lentil, 

and recorded 144.27, 45.56 kg/dunum for hay and seeds respectively, and 

with significant differences compared to rates 250 and 350 seed/1 m
2
. The 

highest rate of 1200 g a.i/Hectare of Aclonifen herbicide was the best 

control efficacy, and scored 85.3% according to the green weight of 

mustard. The hand weeding treatment at the sowing rate of 300 seed/1 m
2
 

gave the highest productivity of lentil compared to the rest of the treatments, 

and recorded 217.67 and 86 kg/dunum of hay and seeds, respectively. Light 

phytotoxicity of Aclonifen's rates was noticed on lentil but melted rapidly. 

Keyword: Sowing rate, Aclonifen herbicide, Wild mustard, lentil, Syria. 


