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 Sinapisتأثير معدالت بذار العدس في القدرة التنافسية للخردل البري )
alba L.والحد االقتصادي الحرج لمكافحته ) 

وغسان عبد الرحمن  (3)بهاء الرهبانو  ( 2) سمير طباشو  (1) *محمد الداحول مزاحم
  (4)اللحام

 مركز البحوث العلمية بالسلمية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، السلمية، سورية.(. 1)
 (. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.2)
 .إدارة بحوث وقاية النبات، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية(. 3(
 .إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية(. 4)

 (m.dahool1975@gmail.com، البريد اإللكتروني: مزاحم محمد الداحول: الباحث )*للمراسلة

 13/04/2020تاريخ القبول:                  2020/ 03/ 19 تاريخ االستالم:             

 الملخص: 
التجربة بتصميم القطع المنشقة بثالثة مكررات، في مركز البحوث العلمية الزراعية نفذت 

معدالت  ة، بهدف دراسة تأثير ثالث2019-2012بالسلمية )سورية( خالل الموسم الزراعي 
في القدرة التنافسية للخردل البري  2م( بذرة/350و ،300و ،250بذار من العدس )

(Sinapis alba L. المزروع ،)( إضافة 2منبات/ 20و 15و 10و 5بأربع كثافات نباتية )
تصادي االق نمو وإنتاجية العدس من التبن والبذور، وتحديد الحد   فيللشاهد المعشب يدويًا 

أعلى قدرة تنافسية للعدس، أعطى  2مبذرة/ 300معدل البذار بينت النتائج أن الحرج للمكافحة. 
كغ/هـ، على التوالي. أعطت معاملة  (2324و 4256 )وأعلى إنتاجية من التبن والبذور 
أفضل نمو للعدس وأعلى إنتاجية من التبن  2مبذرة/ 300التعشيب اليدوي عند معدل البذار 

كغ/هـ، على التوالي مقارنة مع بقية المعامالت. أدت الزيادة  (2230و 4920)والبذور 
ادة قدرته التنافسية، مما انعكس إلى زي 2منبات/ 20إلى  5التدريجية بكثافة الخردل البري من 

الحد االقتصادي  ءبدنمو العدس وإنتاجيته. ُتشير نتائج البحث إلى  فيسلبيًا وبشكل تدريجي 
 2مبمعدل نبات واحد/تها ، وأن زياد2منبات/ 5لمكافحة الخردل البري عند كثافة نباتية الحرج 

كغ/هـ من التبن والبذور على  49.62و ،20.22أدت إلى خفض إنتاجية العدس بكمية 
 التوالي. 

 .فسية ، حد اقتصادي حرج، خردل بريمعدل بذار، قدرة العدس التنا: الكلمات المفتاحية

 المقدمة: 
( من أهم البقوليات الغذائية في دول حوض البحر األبيض المتوسط وفي العديد .Lens culinaris.  Medikُيعد العدس )

 تبنعد وي .(1122إمكانية زراعته بعاًل في فصل الشتاء )كيال، وتحمله الجيد للجفاف و  لقصر دورة حياته من مناطق العالم
؛ Sarker et al., 2003وتستخدم نباتاته المفلوحة في التربة كسماد أخضر )جيدة للحيوانات،  غذائيةقيمة  والعدس ذ
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Ahlawat, 2011). لمساحة وقد بلغت ا، العدس واحدًا من أهم المحاصيل البقولية الغذائية في القطر العربي السوري  وُيعد
طن/هـ )المجموعة اإلحصائية  2 بذرية ألف طن، وغلة 221، وأعطت إنتاجًا 1122ألف هكتار عام  211المزروعة به 

  (.1122السورية، 

 Sarker) إزاءها(، بسبب ضعف قدرته التنافسية Wang, 2012) ُتعد األعشاب الضارة المشكلة الرئيسية إلنتاج العدس

and Erskine, 2006 مقارنة مع العديد من المحاصيل ،)(Esser et al., 1999).  وتعتبر األعشاب عريضة األوراق
من أخطر األعشاب التي تواجه محصول العدس وتؤثر بشكل  .Sinapis arvensis. Lومن أهمها عشبة الخردل البري 

الخردل البري إزاء وُيعد محصول العدس أقل قدرة تنافسية من البازالء  .(McVicar et al., 2017إنتاجيته ) فيكبير 
Sinapis alba. L (Ghosheh and El-Shatnawi, 2006 ،وذلك ألن المجموع الخضري للعدس صغير الحجم ،)

 Brand et al., 2007 McDonald et al., 2007; Ahmadi etبطيئة النمو وخاصة في بداية موسم النمو )ونباتاته 

al., 2016; ،)ول الغلة وتقلل خصوبة التربة وتتنافس مع نباتات المحص فينمو نباتات العدس و  فيُتؤثر األعشاب سلبًا  إذ
(، وُتسبب األعشاب Aggarwal and Ram, 2011ز المكاني )على رطوبة التربة وعلى المواد الغذائية وضوء الشمس والحي

 Bekir andفي غلة العدس إذا لم تكافح األعشاب ضمن فترة النمو الحرجة لهذا المحصول ) %211-11خسارة من 

Barboras, 2005 .) 
 ذإترتبط شدة المنافسة لألعشاب الضارة ومقدار تأثيرها في إنتاجية المحاصيل بالعديد من العوامل والظروف المحيطة، 

، مع 1مبكثافة نبات واحد/ (Brassica napus CV.Beacon) نبات اللفت الزيتيوجود عند  %4غلة بنسبة الانخفضت 
وآخرون  Wallوذكر  ،(McDonald et al., 2007) فت الزيتية اللاالنخفاض بالغلة كلما زادت كثافمالحظة زيادة 

قد انخفضت بنسبة  1منبات/ 11( بكثافة .Sinapis arvensis L( أن إنتاجية البازالء عند وجود الخردل البري )2992)
 (، وأن وجود الخردل البري Wall, 1993) %32، وإن إنتاجية الفاصولياء انخفضت بنسبة أكثر من %13أعلى من 

(Sinapis alba L. ) غلة العدس بشكل معنوي مقارنة بالشاهد العدس الخالي من األعشاب قد خفَّض  1منبات/ 21بكثافة
(Hornford and Drew, 1986 ،)وإن االنخفاض المعنوي في إنتاجية القمح من الحبوب يبدأ عند تواجد عشبة اللزيق 
(Setaria viridis L. ) 1منبات/ 211بكثافة (Blackshaw et al., 1981وإن الكثافة الحرجة لعشبة الزيوان ،) (Lolium 

multiforum L. ) 1منبات/ 11على محصول القمح (Liebl and Worsham, 1987 وقد أشار ،)Ghosheh  وEl-

Shatnawi (1112 أن كثافة )31أدت لتخفيض الغلة الحبية وغلة التبن للعدس بنسبة من نباتات القمح،  1منبات/ 24% ،
 Hornford and) %12غلة العدس بنسبة قد خفَّض  1م2نبات/ 31بكثافة ( .Avena fatua L)وجود الشوفان البري  وأن

Drew, 1986.) 
ن قدرة العدس التنافسية ضد األعشاب الضارة )إن زيادة معدل البذار   ,.McDonald et alفوق المعدل الموصى به ُيحس 

ن إنتاجية Baird et al., 2009لكتلة الحيوية لألعشاب )وُيخفض ا(، Walsh and Powles, 2007؛ 2007 (، وُيحس ِّ
تطورت في السنوات األخيرة في شتى أنحاء العالم، دراسات عن الكثافات الحرجة لمنافسة  ، وقد(.Phelps, 2015العدس )

 Rugg andاألعشاب )يبين مقدار االنخفاض في اإلنتاجية مع كثافات متدرجة من أنواع مختلفة من  وأعد  دليلاألعشاب 

Hryder, 2000 ونظرًا لعدم وجود دراسات سابقة في سورية لتحديد الحد االقتصادي الحرج لكثافات األعشاب التي يكون ،)
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 يفدراسة تأثير عدة معدالت بذار من العدس  إلىالبحث  هدفعندها أو فوقها االنخفاض في إنتاجية العدس معنويًا، فقد 
دس نمو وإنتاجية الع في، وتأثير كثافات متزايدة ومتدرجة من هذه العشبة (.Sinapis alba L) ل البري القدرة التنافسية للخرد

 من التبن والبذور، وتحديد الحد االقتصادي الحرج للمكافحة. 
 مواد البحث وطرائقه:

 المادة النباتية: 
 : 3صنف العدس إدلب

، ُيزرع بمعدل 2002عام في منطقتي االستقرار األولى والثانية  للزراعةاعتمد صنف صغير البذرة ذو فلقات حمراء اللون، 
 مؤسسةفرع ال(، وهو صنف مناسب ومزروع في منطقة السلمية، وتم الحصول عليه من 2009)األشقر،  2مبذرة/ 250

 كثار البذار بحماه.العامة إل
  .Sinapis alba Lعشبة الخردل البري     

على ساقها زغب أو أشوك ناعمة وتكون هذه األشواك صلبة عند قاعدة الساق، وتكون أوراقها ُعشبة حولية قائمة، يوجد 
معنقة، ومفصصة إلى فصوص غير متساوية ونصل الورقة ذو حافة مسننة ويوجد عليها أشعار، أما األزهار فهي صفراء 

آذار ونيسان،  ة إزهار الُعشبة بين شهري اللون ومكونة من أربع سبالت رفيعة وأربع بتالت بشكل بيضوي مقلوب، وتكون فتر 
 Sauerborn andسم ) 3-1.5أما الثمرة فتكون بشكل قرن كثير الشعر ولها منقار مسطح طويل ويصل طوله بين 

Sauerborn, 1988.) 
، 2019-2012تمت الزراعة في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسلمية للموسم الزراعي موقع التجربة وطريقة الزراعة: 

مادة عضوية، ودرجة  %1.26طين(، وتحتوي على %25وسلت،  %34ورمل،  %41في أرض تربتها لومية مكونة من )
سم 20بمسافة م للخط و 2بشكل يدوي، في خطوط بطول  20/12/2012، ُزرعت بذور العدس بتاريخ PH=8.65حموضة 

للقطعة  2م2.2بين كل خطين متجاورين، وكان عدد خطوط الزراعة سبعة خطوط في القطعة التجريبية الواحدة، وبمساحة 
المجموعة في الموسم السابق في أرض التجربة، بنفس   .Sinapis alba Lالخردل البري  ونثرت بذورالتجريبية الواحدة. 

 5/2/2019العدد للعشبة المدروسة بتاريخ  ثم فردت وثبتتاريخ زراعة العدس لضمان تواجدها في كل القطع التجريبية. 
ة أوراق حقيقية، وتم الحفاظ على أعدادها في القطع التجريبي 5-4أوراق حقيقية حيث كان العدس بمرحلة  4-2بمرحلة 

حسب مخطط التجربة بمتابعتها بالتفريد طيلة موسم النمو، وأجرينا عملية التعشيب اليدوي لمعاملة الشاهد المعشب مرتين 
 يوم من الزراعة. 90، 60بعد 

نفذت التجربة ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وفق ترتيب القطع المنشقة وبثالثة مكررات، بحيث تصميم التجربة: 
كقطع رئيسية، وأربع كثافات من الخردل البري  2م( بذرة/350و، 300و، 250لى ثالثة معدالت بذار من العدس )احتوت ع

 .يوم من الزراعة( كقطع منشقة 90، 60، إضافة للشاهد المعشب يدويًا مرتين )بعد 2م( نبات/20و، 15و، 10و، 5)
(، ارتفاع نباتات العدس 2م يوم من الزراعة )غ/ 90القراءات التالية: وزن األعشاب األخضر بعد  أخذتالصفات المدروسة: 

 )سم(، إنتاجية العدس من التبن والبذور )كغ/هـ(.
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ومقارنة المتوسطات باختبار أقل فرق معنوي  edition Genstat12th برنامجالنتائج بواسطة  حللتالتحليل اإلحصائي: 
 .%5 عند مستوى معنوية
 النتائج والمناقشة: 

 القدرة التنافسية للخردل البري وانعكاس ذلك على نمو العدس وإنتاجيته: فيتأثير معدل بذار العدس 
تخفيض وزن الخردل مما سهم في (، 1بيَّنت النتائج وجود فروق معنوية عالية بين معدالت البذار فيما بينها )الجدول رقم 

معنويًا على  2مغ/ 1151.53، بتخفيضه وزن الخردل البري مع متوسط 2مة/م  بذر 300تفوق معدل البذار و األخضر، 
 2مغ/ 1219.21و 1565.41، بوزن أعشاب 2مبذرة/ 350 لثالثا)المعدل الموصى به( و  2مبذرة/ 250 األولالمعدلين 

(، وهذا يدل على انخفاض القدرة التنافسية 2)الجدول رقم  األولمعنويًا على المعدل  الثالثعلى التوالي، وكذلك تفوق المعدل 
 ;Weinerللخردل البري عند زيادة معدل بذار العدس، وإن خفض وزن األعشاب مع زيادة معدل البذار يتوافق مع نتائج )

 (.2002و)سلطان وخضر،   (2001
(، حيث أدى معدل البذار الثاني 1لجدول رقم أدى زيادة معدل البذار لتحسين نمو نباتات العدس وبفروق معنوية عالية )ا

سم متفوقًا بفروق معنوية عالية على المعدلين اآلخرين، وتفوق معدل  32.2لزيادة ارتفاع نباتات العدس إلى  2مبذرة/ 300
(، 3 سم، على التوالي )الجدول رقم 30.20و 31.13البذار األعلى معنويًا على معدل البذار األقل )الموصى به( بارتفاع 

 وهذا يدل على أهمية زيادة معدل البذار لتحسين نمو المحصول ومنافسته للخردل البري.
أدى زيادة معدل البذار لتحسين قدرة العدس التنافسية والتي انعكست بزيادة اإلنتاجية من التبن والبذور بفروق معنوية عالية 

الثاني بقدرته التنافسية قاد لتفوقه على معدلي البذار األقل  (، مع مالحظة أن تفوق معدل البذار1فيما بينها )الجدول رقم 
 350كغ/ه، على التوالي. وتفوق معدل البذار األعلى  2324.02و 4256.02واألعلى بفروق معنوية عالية، مسجاًل 

عند كغ/هـ  2126.00و 3914.64بإنتاجيته من التبن والبذور، حيث بلغت  2مبذرة/ 250على المعدل األقل  2مبذرة/
(، مع مالحظة أن 4كغ/هـ عند المعدل األقل على التوالي )الجدول رقم  1992.66و 3562.00المعدل األعلى مقابل 

انخفاض إنتاجية العدس عند المعدل األعلى تعود إلى المنافسة السلبية بين نباتات العدس على المواد الضرورية للنمو، وهذا 
أظهرت النتائج أن زيادة معدل ، و  .(;Selim, 1999 Singh and Singh, 2002; Ouji et al., 2016يتوافق مع )

، وهذا انعكس على تحسين (Ouji et al., 2016بذار العدس أدى لزيادة ارتفاع نباتات العدس وهذا يتوافق مع نتائج )
 .(Redlick, 2015؛ McDonald et al., 2007؛ Baird, 2007اإلنتاجية متوافقًا مع نتائج  )

 نمو وإنتاجية العدس: فيتأثير الكثافة النباتية للخردل البري 
( وجود فروق معنوية عالية بين كثافات الخردل البري في التأثير على الصفات 1أظهر التحليل اإلحصائي في الجدول رقم )

 إنتاجية العدس من التبن والبذور(.و  ارتفاع العدس،و  المدروسة )وزن الخردل األخضر،
إلى  5تائج وجود زيادة تدريجية وبفروق معنوية عالية في الوزن األخضر لعشبة الخردل البري، مع زيادة الكثافة من بيَّنت الن

 2مغ/ 2295.11أعلى وزن أخضر  2منبات/ 20مقارنة مع الشاهد المعشب يدويًا، حيث أعطت أعلى كثافة  2منبات/ 20
 (.2على التوالي )الجدول رقم  2مغ/ 226.22مسجلًة  2منبات/ 5مقارنة مع أدنى كثافة 
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انعكست الزيادة التدريجية في عدد ووزن الخردل البري بتناقص تدريجي وبفروق معنوية عالية، على ارتفاع نباتات العدس، 
 32.11وإنتاجيته من التبن والبذور مقارنة بالشاهد المعشب يدويًا، حيث بدأ االنخفاض المعنوي في ارتفاع نباتات العدس 

سم، ولكن  32.12مقارنة مع الشاهد المعشب يدويًا بارتفاع  2منبات/ 10من الخردل حتى كثافة  2منبات/ 5كثافة  سم عند
لم تؤد لزيادة التناقص في ارتفاع نباتات العدس بفروق معنوية، ولكن عاد  2منبات/ 15إلى  10زيادة كثافة الخردل من 

 (.3سم )الجدول رقم  30.44تفاع بار  2منبات/ 20النقص ليصبح معنويًا عند الكثافة 
إلى زيادة تدريجية بوزنها األخضر مما زاد منافستها لنباتات  2منبات/ 20إلى  5أدت الزيادة التدريجية بكثافة الخردل من 

العدس على الماء والمواد الغذائية، وهذا انعكس بتناقص تدريجي في إنتاجية العدس من التبن والبذور وبفروق معنوية عالية 
 4312.20، ُمسجلًة إنتاجية 2منبات/ 5مقارنة مع الشاهد المعشب يدويًا، حيث بدأ التناقص المعنوي عند الكثافة 

كغ/هـ على التوالي  2120.00و 4115.53كغ/هـ للتبن والبذور على التوالي، مقارنة بالشاهد المعشب يدويًا  2401.11و
( 2004العدس مع زيادة كثافة الخردل يتوافق مع )حبيب وعبادي، (، وإن حدوث تناقص تدريجي إلنتاجية 4)الجدول رقم 

 الذين بيَّنوا حدوث تناقص تدريجي في إنتاجية القمح مع الزيادة التدريجية لكثافة األعشاب الضارة.
البذور لمحصول و  أدت زيادة قدرة الخردل التنافسية مع زيادة عدد ووزن نباتاته إلى زيادة النسبة المئوية للفقد في إنتاجية التبن

من إنتاجية التبن والبذور على التوالي  %11.42و %2.45العدس مع زيادة عددها في المتر المربع، حيث بلغت نسبة الفقد 
 (.4على التوالي )الجدول رقم  2منبات/ 20عند كثافة  %36.44و %32.99مقابل  2منبات/ 5عند كثافة 

بفروق معنوية مع الشاهد  2منبات/ 5المختبرة من الخردل البري بدءًا من كثافة إن تخفيض إنتاجية العدس عند كل الكثافات 
من هذه العشبة قد خفَّضت  2منبات/ 10الذين أكدا أن كثافة Drew  (1926 )و Hornfordالمعشب يدويًا يتوافق مع نتائج 

من غلة بذور العدس عند كثافة  %36.44قد اإلنتاجية بشكل معنوي مقارنة مع الشاهد المعشب يدويًا، وإن النسبة المئوية للف
 Sinapisالذين بيَّنوا أن إنتاجية البازالء عند وجود الخردل البري  (Wall et al., 1991تتوافق مع نتائج ) 2منبات/ 20

arvensis L.   35قد انخفضت بنسبة أعلى من  2منبات/ 20بكثافة%. 
سم وبفروق معنوية عالية مع بقية  32.12ارتفاع لنباتات العدس إلى أدت معاملة التعشيب اليدوي مرتين إلعطاء أعلى 

كغ/هـ للتبن والبذور على  2120.00و 4115.53الكثافات المدروسة من الخردل، مما انعكس بإعطاء أعلى إنتاجية للعدس 
التعشيب اليدوي مرتين  (، وإن تحقيق معاملة4، 3التوالي، وبفروق معنوية عالية مع كافة الكثافات المدروسة )الجدولين 

 ,Aggarwal and Ram؛ Turk and Tawaha, 2002أفضل إنتاجية للعدس يتوافق مع نتائج  العديد من الباحثين )
 .(Chaudhary et al., 2011؛ Ahlawat, 2011؛ 2011
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 يبين جدول تحليل التباين للصفات المدروسة: .(1) الجدول

 الصفة المدروسة
مصادر 

 االختالف

 درجات الحرية

df 

مجموع 

 SSالمربعات 

متوسط المربعات 

MS 

 معنوية قيمة

F 

/م
غ

( 
ضر

خ
أل
 ا
ل
رد

خ
ال
ن 

وز
0)

 

 ــــــ 4.06E+03 2.03E+03 2 المكررات

معدل البذار 

(SR) 
2 1.35E+06 6.73E+05 <0.001 

 ــــــ 2.22E+00 5.56E-01 4 الخطأ األول

كثافات الخردل 

(PD) 
4 3.08E+07 7.70E+06 <0.001 

التفاعل 

(SR× PD) 
8 3.74E+05 4.68E+04 <0.001 

 ــــــ 1.03E+03 4.27E+01 24 الخطأ الثاني

 ــــــ ــــــ 3.25E+07 44 المجموع

م(
س

( 
س

عد
ال
ع 

فا
رت

ا
 

 ــــــ 6.6889 13.3778 2 المكررات

معدل البذار 

(SR) 
2 15.2444 7.6222 <0.001 

 ــــــ 0.0889 0.3556 4 الخطأ األول

كثافات الخردل 

(PD) 
4 29.2 7.3 <0.001 

التفاعل 

(SR× PD) 
8 0.5333 0.0667 0.924 

 ــــــ 0.1778 4.2667 24 الخطأ الثاني

 ــــــ ــــــ 62.9778 44 المجموع

ن 
تب

ال
ن 

وز
)

ر(
تا

هك
غ/

ك
 

 ــــــ 66702.2 133404.4 2 المكررات

معدل البذار 

(SR) 
2 3589351 1794676 <0.001 

 ــــــ 192.2 768.9 4 الخطأ األول

كثافات الخردل 

(PD) 
4 14703169 3675792 <0.001 

التفاعل 

(SR× PD) 
8 335271.1 41908.9 <0.001 

 ــــــ 148.3 3560 24 الخطأ الثاني

 ــــــ ــــــ 18765524 44 المجموع

ر 
و
بذ

ال
ن 

وز
)

ر(
تا

هك
غ/

ك
 

 ــــــ 43962.2 87924.4 2 المكررات

معدل البذار 

(SR) 
2 799897.8 399948.9 <0.001 

 ــــــ 692.2 2768.9 4 الخطأ األول

كثافات الخردل 

(PD) 
4 5665502 1416376 <0.001 

التفاعل 

(SR× PD) 
8 103991.1 12998.9 <0.001 

 ــــــ 512.8 12306.7 24 الخطأ الثاني

 ــــــ ــــــ 6672391 44 المجموع

 مصادر االختالف
 درجات الحرية

df 

وزن الخردل 

 (0األخضر )غ/م

ارتفاع العدس 

 )سم(

وزن التبن 

 كغ/هكتار((

وزن البذور 

 كغ/هكتار((

 43962.20 66702.20 6.69 2.03 2 المكررات

 **2 6.73** 7.629** 1794676.00** 399948.90 (SRمعدل البذار )

 692.20 192.20 0.09 5.56 4 الخطأ األول

 **4 7.70** 7.30** 3675792.00** 1416376.00 (PDكثافات الخردل )

 **8 4.68** 0.07NS 41908.90** 12998.90 (SR× PDالتفاعل )

 512.80 148.30 0.18 4.27 24 الخطأ الثاني
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 نمو المحصول وإنتاجيته: فيتأثير التفاعل بين معدل بذار العدس والكثافة النباتية للخردل البري 
( وجود عالقة تفاعل بفروق معنوية عالية بين معدل بذار العدس وكثافات الخردل المدروسة في 1من الجدول رقم ) حظيال

التأثير على الصفات المدروسة ما عدا ارتفاع العدس فقد كانت الفروق ظاهرية، حيث انخفض وزن الخردل األخضر لكل 
( أكثر وبفروق معنوية عالية مقارنة مع مثيالتها عند معدلي البذار 2م/بذرة 300الكثافات المدروسة عند معدل البذار الثاني )

(، مما يدل على زيادة قدرة نباتات العدس التنافسية، وهذا قاد لتحسين نمو العدس، وإعطائه أعلى 2اآلخرين )الجدول رقم 
 4640.00البذار الثاني إنتاجية  عند معدل 2منبات/ 5إنتاجية من التبن والبذور وبفروق معنوية عالية، حيث أعطت كثافة 

كغ/هـ ومعدل  2313.30و 4443.30كغ/هـ من التبن والبذور على التوالي، مقارنة مع معدل البذار األعلى  2546.10و
كغ/هـ على التوالي، وأعطت معاملة التعشيب اليدوي عند معدل البذار الثاني أعلى  2303.30و 4033.30البذار األقل 

لت  إنتاجية مقارنة مع كغ/هـ من التبن والبذور على التوالي  2230.00و 4920.00بقية المعامالت التجريبية، حيث سجَّ
 (.4)الجدول رقم 

 (2وزن الخردل األخضر )غ/مفي يبين تأثير معدل البذار وكثافة الخردل البري  .(2الجدول )
 معدل بذار العدس         

 

 الكثافة النباتية 

 للخردل البري

 المتوسط 0البذار بذرة/ م معدل

052 422 452 

 d826.22 763.33 595.00 1120.33 0نبات/م 5الكثافة األولى 

 c1572.00 1538.00 1335.67 1842.33 0نبات/م 22الكثافة الثانية 

 b1968.11 1883.00 1801.33 2220.00 0نبات/م 25الكثافة الثالثة 

 a2295.11 2215.00 2025.67 2644.67 0نبات/م 02الكثافة الرابعة 

 e0.00 0.00 0.00 0.00 الشاهد المعشب

 a1565.47 c1151.53 b1279.87 2111319 المتوسط

LSD 0.05 Trt SR SR×Trt ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 9312 1322 2312

CV % Trt SR ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 132 133

SR 

 الحد االقتصادي الحرج لمكافحة عشبة الخردل البري ومقدار النقص في اإلنتاجية:
الحد االقتصادي الحرج لمنافسة المحصول مع الخردل البري في إنتاجية العدس  ( أن4ستنتج مما سبق ومن الجدول رقم )ي

بسبب بدأ االنخفاض المعنوي عندها،  2منبات/ 5من التبن والبذور، يبدأ عندما تكون حقول العدس موبوءة بكثافة أعشاب 
حدة المساحة، مع مالحظة أنه تم اختيار نباتات في و  5وبالتالي ال يوجد مبرر لمكافحتها عندما تكون موجودة بكثافة أقل من 

ألنه تم اختبار كثافات أقل في تجارب سابقة غير منشورة في منطقة  2منبات/ 5الحد األدنى لكثافات الخردل البري الُمختبرة 
 نمو وإنتاجية العدس من التبن والبذور. فيالسلمية ولم يكن لها تأثير معنوي 

ارتباط سالبة وقوية بين إنتاجية العدس من التبن والبذور مع الكثافة العددية والوزن بَينت عالقات االرتباط وجود عالقة 
للعالقة   -r= 0.91و  -r= 0.88قيمة   (R2األخضر للخردل، حيث بلغ معامل االرتباط )الجذر التربيعي لمعامل التحديد 

الي، إنتاجية العدس من البذور على التو × لبري إنتاجية العدس من التبن و للعالقة كثافة الخردل ا× كثافة الخردل البري 
إنتاجية العدس من التبن و للعالقة وزن الخردل × للعالقة وزن الخردل البري األخضر   -r= 0.97و  -r= 0.95وبلغ 
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 (، وإن ارتفاع قيمة معامل االرتباط يدل4، 3، 2، 1إنتاجية العدس من البذور على التوالي )المخططات × البري األخضر 
على أن معظم الضرر في تخفيض اإلنتاجية أتى من تأثير منافسة عشبة الخردل البري. ولغرض تحديد مقدار االنخفاض 
في إنتاجية العدس من التبن والبذور، تم حساب معادلة االنحدار البسيط بين الكثافة العددية والوزن األخضر لنباتات الخردل 

سببت خفضًا بإنتاجية  2مزيادة الكثافة العددية لنباتات الخردل بمعدل نبات واحد/ مع إنتاجية العدس، حيث بينت النتائج أن
 2مكغ/هـ من التبن والبذور على التوالي، وأدت زيادة الوزن األخضر لنباتات الخردل بمعدل غ/ 49.62و 20.22العدس 

 (.4، 3، 2، 1كغ/هـ من التبن والبذور على التوالي )المخططات  0.432و 0.122إلى خفض إنتاجية العدس 
 / سمارتفاع العدس في ( يبين تأثير معدل الزراعة وكثافة الخردل البري 3الجدول رقم)

 معدل بذار العدس            
 الكثافة النباتية 

 للخردل البري

 1معدل البذار بذرة/ م 1معدل البذار بذرة/ م

052 052 052 

 b32.11 32.33 32.67 31.33 1نبات/م 3الكثافة األولى 

 c31.45 31.67 32.00 30.67 1نبات/م 21الكثافة الثانية 

 c31.11 31.33 31.67 30.33 1نبات/م 23الكثافة الثالثة 

 d30.44 30.33 31.33 29.67 1نبات/م 11الكثافة الرابعة 

 a32.78 33.00 33.33 32.00 المعشبالشاهد 

 c30.80 a32.20 b31.73 12331 المتوسط

LSD 0.05 PD SR SR×PD ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1342 1311 N.S ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

CV % Trt SR ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 134 231

 )التبن والبذور كغ/هـ( إنتاجية العدس في( يبين تأثير معدل الزراعة وكثافة الخردل البري 4الجدول رقم)
 1عند معدل بذرة/م كغ/هكتار((وزن البذور  1عند معدل بذرة/م كغ/هكتار((وزن التبن  الصفة

 للفقد % المتوسط 452 422 052 للفقد % المتوسط 452 422 052 المعامالت

 2الكثافة
403

3.30 

4640.

00 
4443.30 

4372.20
b 8.45 

2303.

30 

2546.

70 
2373.30 

2407.77
b 11.48 

 1الكثاف
341

6.70 

4266.

70 
3730.00 

3804.47
c 20.33 

1930.

00 

2260.

00 
2056.70 

2082.23
c 23.45 

 12الكثافة
308

6.70 

3956.

70 
3493.30 

3512.23
d 26.45 

1630.

00 

2136.

70 
1960.00 

1908.90
d 29.82 

 4الكثافة
279

0.00 

3436.

70 
3373.30 

3200.00
e 32.99 

1550.

00 

1846.

70 
1790.00 

1728.90
e 36.44 

 الشاهد
451

3.30 

4980.

00 

4833.3

0 

4775.5
a3 

0.00 2580.

00 

2830.

00 

2750.0

0 

2720.0
a0 

0.00 

 المتوسط

356

8.00
c 

4256.
a02 

3974.6
b4 

191131

9 

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

1998.
c66 

2324.
a02 

2186.0
b0 

122933

2 

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

LSD 

0.05 

Trt SR SR×Trt ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

Trt SR SR×Trt ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

2231

3 

ـــــــــــــــ 12314 24312

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ 19313 12322 11311

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

CV % Trt SR ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

Trt SR ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ 131 131

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ 133 2

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــ

 ــــــــ

 



   

AL-dahoul et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5),344-357 October 2021 

 

 0202تشرين األول/أوكتوبر   357-344( 5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية   –وآخرون الداحول 
450 

 
 : معامل التحديد 2Rخط االنحدار البسيط بين كثافة الخردل البري وإنتاجية العدس من التبن:( يبين 1المخطط رقم)

 
 : معامل التحديد 2R( يبين خط االنحدار البسيط بين كثافة الخردل البري وإنتاجية العدس من البذور:2المخطط رقم)

 
 : معامل التحديد 2Rالبري وإنتاجية العدس من التبن:( يبين خط االنحدار البسيط بين الوزن األخضر للخردل 3المخطط رقم)
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 معامل التحديد 2R( يبين خط االنحدار البسيط بين الوزن األخضر للخردل البري وإنتاجية العدس من البذور:4المخطط رقم)

 االستنتاجات:

 اتجاه محصول العدس، وقد أعطىأدت زيادة معدل بذار العدس لخفض القدرة التنافسية لنباتات ُعشبة الخردل البري  -
 أفضل منافسة، والذي انعكس بدوره على إعطاء المحصول أعلى إنتاجية من التبن والبذور. 2مبذرة/ 300المعدل 

إلى زيادة تدريجية في وزنه األخضر، مما زاد قدرته  2منبات/ 20إلى  5أدت الزيادة التدريجية بكثافة الخردل البري من  -
 ل العدس، وهذا انعكس سلبيًا وبشكل تدريجي على نمو العدس وإنتاجيته من التبن والبذور.التنافسية ضد محصو 

لمنافسة المحصول مع الخردل البري في إنتاجية العدس من التبن والبذور، عندما كان حقل الحد االقتصادي الحرج بدأ  -
 .2منبات/ 5العدس موبوءًا بكثافة أعشاب 

أفضل نمو وأعلى إنتاجية للعدس مقارنة مع بقية المعامالت  2مبذرة/ 300عند معدل البذار  أعطت معاملة التعشيب اليدوي  -
 التجريبية.

 49.62و 20.22إلى خفض إنتاجية العدس بقيمة  2مأدت زيادة الكثافة العددية لنباتات الخردل البري بمعدل نبات واحد/ -
 كغ/هـ من التبن والبذور على التوالي.

 0.432و 0.122إلى خفض إنتاجية العدس بقيمة  2ماألخضر لنباتات الخردل البري بمعدل غرام واحد/ أدت زيادة الوزن  -
 كغ/هـ من التبن والبذور على التوالي.
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Abstract  

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

replications, at the Scientific Agricultural Research Center in Salamieh 

(Syria), during the growing season 2018/2019, to study the effect of 

three sowing rates of lentil (250, 300, 350) seeds/m2 in the 

competitiveness of wild mustard (Sinapis alba L.) which sowing at four 

densities (5, 10, 15 and 20 plants/m2), in addition to hand weeding 

check on the growth and productivity of lentil from hay and seeds, and 

determination of the critical economic limit for control. The results 

showed that the sowing rate of 300 seeds/m2 gave the highest 

competitiveness of lentil, the best lentil growth, and the highest 

productivity of hay and seeds with 4256 and 2324 kg/ha, respectively. 

The hand weeding treatment at a sowing rate of 300 seeds/m2 gave the 

best lentil growth and the highest productivity of hay and seeds with 

4980 and 2830 kg/ha, respectively, compared to the rest of the 

treatments. The gradual increase in the density of wild mustard from 5 

to 20 plants/m2 gave its competitiveness, which was negatively and 

gradually reflected on the growth and productivity of lentil. The results 

of the research indicate that the critical economic limit for controlling 

wild mustard started at a density of 5 plants/m2, and that increasing the 

plant density of wild mustard at the rate of one plant/m2 decreased the 

productivity of lentil by 80.22 and 49.62 kg/ha of hay and seeds, 

respectively. 

Key words: Sowing rate, Lentil Competitiveness, Critical economic 

limit, Wild mustard. 

 

 


