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دراسة كفاءة تأثير نوعين من العازقات على مكافحة األدغال والحاصل في بستان 
 شه في اربيل ره في حقل كرده  .Prunus Armeniaca l المشمش

 
 امين**طلعت محمد            حسين ظاهر طاهر**            بهرام خورشيد محمد*

 *كلية الزراعة ـ جامعة كركوك          **كلية الزراعة ـ جامعة صالح الدين
 

 الخالصة
 

شه التابع لكلية الزراعة,جامعة صالح  حقل كرده ره بستان المشمش داخل أجريت هذه الدراسة في     
  و كم/ساعة( 4)رصي مع سرعتين ـان العصفور والمشط القـت عازقتان هما لسـالدين,أربيل. حيث استخدم

سم(. وتأثير هذه العوامل على الصفات  25-21)سم( 21-8)سم( و 8-5ساعة( وبثالثة أعماق ) كم/ 6)
ونسبة القضاء على األدغال, والصفات النباتية وهي الزيادة في طول الشجرة و  االنزالقالمكننية وهي نسبة 

باستخدام تصميم القطاعات العشوائية واحدة.الزيادة في طول الفرع الرئيسي للشجرة وعدد ثمار الشجرة ال
بأن المشط القرصي قد تفوق معنويًا  الصفات المدروسة فيفي تأثير العازقات  اإلحصائيةتبين من النتائج الكاملة.

الصفات المدروسة, بان  فيفي جميع الصفات على لسان العصفور, وفي تأثير العازقات مع السرع مع األعماق 
%(  85,14مكافحة لألدغال ) أعلىالقرصي مع السرعة الثانية مع العمق الثاني قد حققت المعاملة بالمشط 

المشط  أن المشط القرصي أكثر مالئمة من لسان العصفور. أن(. 535عدد للثمار للشجرة الواحدة ) وأعلى
 القرصي مالئم أكثر للعمل في البساتين من لسان الحفار.

 
 المقدمة

 (. Rosaceae)العائلة الوردية  إلىينتمي  .Prunus Armeniaca lالمشمش إن زراعة      
 واإلصاباتفي العالم تعاني من عدة مشاكل وفي مقدمتها مشكلة األنجمادات الربيعية المتأخرة 

سريعة التلف,  أنهاعمر خزن ثمار المشمش قصير جدًا أي  أنالمرضية وظهور األدغال, كما 
 لحيث ال تزا(. 2884كغم في العراق ) يوسف,  15يبلغ  الشجرة الواحدة إنتاجمعدل  كما أن

 طريقة العزق الميكانيكي هي الطريقة الغالبة والمهمة للسيطرة على األدغال وهي أساسًا طريقة 
 واألعشاب في صفوف األدغال قتل اقتصادية يمكن استعمالها بسهولة, فتعمل هذه الطريقةعلى

 التربةالعمليةالضرورية تهوية (,اضافةالى2891ن,وآخروKepner) أنواعها بمختلف المحاصيل
 (2885وآخرون, sheikh) بين كما (.1555,)السعيدي للقيام بوظائفها الحيوية الجذور لتنفس
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للبذور و أن اإلفراط في أن العزق هو احد العمليات التي تقوم بها اآللة إلعداد مرقد مناسب      
العزق يؤدي إلى مضيعة في الوقود و الزمن االقتصادي من عمر اآللة والى امكانية التعرية في 

 رجل األراضي المنحدرة عند هطول األمطار.ان استخدام األمشاط القرصية واألمشاط بسالح
 باألمشاط ور مرةأو المر البطة يعد أكثر اقتصادا من المرور ثالث مرات باألمشاط المسننة

في كونها تنافس  رو مرة أخرى باألمشاط المسننة.وان أضرار األدغال ال تنحص القرصية
 للحرائقو لألمراض وملجًأ للحشراتالنباتات االقتصادية في الغذاء والضوء ولكنها تعد مصدرًا 

المهمة  (. ومن الطرق2885الجبوري وآخرون, جفافها ومعرقلة لحركة المياه في السواقي) عند
 (.1555 السعيدي,في مكافحة األدغال في البساتين هو استخدام العزق الميكانيكي أو العازقات)

( بأن ضرر األدغال في البساتين الحديثة أكثر مما في البساتين البالغة 2888,وقد ذكر )الداودي 
ة وقليلة التعمق أو الكبيرة العمر الن المجاميع الجذرية للشتالت واألشجار الصغيرة تكون محدود

و االنتشار في التربة مما في األشجار الكبيرة و بذلك تكون معرضة أكثر لمنافسة األدغال لهل 
و ذكر من جملة أهم الطرق لمكافحة األدغال في البساتين هو استخدام معدات الحراثة عند إنشاء 

معدات  أنواعتوزيع قائمة بهدف  لال تزاالدراسات  إنالبساتين و بين األشجار في البساتين.
 وعمقها لنوع التربة مالءمتهاومدى  من مناخ ونوع المحصول اإلقليميةالحراثة حسب المناطق 
(. 2888 ,لمهداويا) ومدى تعمق وانتشار الجذور للمحصول المزروع والغطاء النباتي السائد

تعد من األسلحة ( بان أهم أنواع العازقات باألسلحة الزاحفة و التي 2885,لبنا )اأوضح بينما 
الشائعة االستعمال و االنتشار في اغلب الحقول الزراعية هي عازقات بأسلحة حفارة من توع 

و عازقات من نوع رجل البطة  مدببتين,بنهاية واحدة أو بنهايتين   tine chiselلسان العصفور 
 دمةخفي مجال  ةوان كانت هذه المعدات تستخدم بالدرجة الرئيسي .Sweep fine)كفوف(

وأشار أيضا إلى العازقات القرصية من نوع المشط القرصي المنحرف حيث  النامي.المحصول 
معاملة التربة بين خطوط األشجار في ارض  فيهذه اآللة عن غيرها من األمشاط  ستعملت

( بان السرع المالئمة للعازقات تتراوح ما CIGR Handbook,2888) في وجاء البساتين.
( إلى المتطلبات التكنولوجية لمعدات 1551 ,وأشار) وهبي وآخرونكم/ساعة(. 8-1بين)
 متداخلة والعزق في خطوط متقاطعة أو  بان العازقات يتطلب منها أن تنجز عمليات التربة,تهيئة

 ان طريقة التنبأ للعالقة بين مكافحة األدغال وضررالمحاصيلسم.26على عمق قد يصل إلى
والتزال تفتقر الى األختيار المناسب  صيل واألدغالن المحاتعتمد على حساسية المؤشرات لكل م

 (.1554,واخرون Kurstjens) لقابلية العزق الميكانيكي
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 العملالمواد و طرق 
 الزراعي,كلية  تم تنفيذ التجربة داخل بستان المشمش في حقل كه رده ره شه التابع إلى     

رويال  صنفالمشمش  على أشجار, 1556-1555لسنة اربيل.جامعة صالح الدين في 
 نفور كسو تم تثبيت الساحبة من نوع ماسي  سنوات.عمر سبع ب وم(  4x4بإبعاد)  ةالمزروع

الحفار نوع لسان  العازقات:و كما استخدمت نوعين من  حصان,( 95بقوة حصانية اسمية )
و استخدمت سرعتين في التجربة مع  البطارية,ثنائي  القرصي المنحرفمشط و ال العصفور,
و بثالث أعماق  ساعة(,كم/  6كم/ساعة ( و السرعة الثانية ) 4السرعة األولى ) العازقات:

و قد تم سم(.25-21)العمق الثالث  و(, سم 21-8)العمق الثاني  وسم(,  8-5العمق األول )
   ية عند تنفيذ التجربة و هيصفات المكننالقسم متعلق ب ن,بقسميدراسة الصفات المدروسة 

 لتينوفق المعاد تينالصف اتينوقد تم قياس ه(,)نسبة االنزالق و نسبة القضاء على األدغال
 :تينالتالي

  التالية: لةمن المعادها : ويمكن قياس نسبة االنزالق -2

 :  بواسطة السرعة
100*)/)V(( t tpp VVS                                                            …(2) 

pS:  ( نسبة االنزالق%). 
tV : ( كم / ساعةالسرعة النظرية.) 
pV( 1554 ,طاهر( . )كم / ساعة: السرعة العملية). 

 نسبة القضاء على األدغال: -1
 التالية: لةمن المعاد هاويمكن قياس 

100*)/)(( cmcd DDDW                                                          …(1) 
dW:  نسبة القضاء على األدغال (%). 
 cD(.1: الوزن الجاف ألدغال معاملة المقارنة )غم / م 

mD(.2888(. )الجوادي, 1: الوزن الجاف ألدغال المعاملة المعنية )غم / م 
و تم قياسها بعد تنفيذ التجربة وهي )الزيـادة فـي ارتفـاع     بالصفات النباتيةوقسم متعلق      

استخدم تصميم  (.الثمار للشجرة الواحدة  دللشجرة, عد يفي طول الفرع الرئيس ةالشجرة, الزياد
 (  Randomized Complete Block Designئية الكاملة بتجربة عاملية )القطاعات العشوا
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وقد وضعت جميـع بيانـات التجربـة للتحليـل األحصـائي      ( .2885 , عبد الياس)داود و  

ANOVA دود عنـد مسـتوى   وقورنت متوسطات المعامالت بموجب اختبار دنكن متعدد الح
 وحدة تجريبية حيث اعتبر كل ثالثة أشجار وحدة تجريبية واحدة و 36%, وبمجموع 5احتمال 

 من الشجرة الوسط.    النباتية أخذ القراءاتتم 
                

 النتائج والمناقشة
 وسةتأثير العازقات على الصفات المدرأواًل: 

( وجـود  2نالحظ من الجدول رقـم ) ف )%( نزالقاالصفة نسبة  إلىبالنسبة  الصفات المكننية:
نسـبة انـزالق   أعلى حقق  لسان العصفور أنفروق معنوية بين العازقتين في هذه الصفة حيث 

على التوالي, ويرجع السبب فـي  %(  9,64و)%(  8,18فكانت ) المشط القرصي منمعنوي 
.أما بالنسـبة  (2885لبنا ,من لسان العصفور )ا للتربة ًاختراقأسهل أ ذلك كون المشط القرصي

لم تسجل العازقتان فروق ف (,2وكما مبين في الجدول رقم ) صفة نسبة القضاء على األدغال إلى
بان استخدام  (2888الجوادي ) إليهوهذه النتيجة تتفق مع ما أشار  ,هذه الصفةل ما بينهامعنوية في

  سبة األدغال.لها تأثير فعال في القضاء على ن كان المعامالت الميكانيكية
تفوقًا معنويًا في  قد سجل المشط القرصي( بان 2يتبين من الجدول رقم ) الصفات النباتية:

سم( 44,54سم(و) 54,62)طول الشجرة للزيادة في الصفات النباتية على لسان العصفور بالنسبة
ئيسي طول الفرع الرلزيادة في ل أما بالنسبة للمشط القرصي ولسان العصفور على التوالي,

 ,للمشط القرصي ولسان العصفور على التوالي سم( 14,22سم( و ) 34,29فكانت ) للشجرة
( و 134,29وعدد الثمار للشجرة الواحدة, أما بالنسبة لعدد الثمار للشجرة الواحدة فكانت )

المكافحة الجيدة  إلىللمشط القرصي ولسان العصفور على التوالي. ويرجع السبب  (128,11)
مما أثر على الصفات النباتية المدروسة بصورة بها المشط القرصي من لسان العصفور قوميالتي 

المشط القرصي مالئمة في العمل  أنفي  (2885وهذه النتيجة تتفق مع البنا ) ايجابية ومعنوية,
 بين أشجار البساتين.

 السرع على الصفات المدروسة تأثير العازقات مع: انيًاث

تتناسب طرديًا مع  االنزالقنسبة  إن( 1( والجدول )2من الشكل رقم ) نالحظ الصفات المكننية:
 السرعة لكال العازقتين إال أن المشط القرصي حقق اقل نسبة انزالق من لسان العصفور. 
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زيادة نسـبة   إلىلسرعة العملية تؤدي زيادة ا أن( في 1554وهذه النتيجة تتفق مع طاهر )     
, حيث سجل لسان العصفور أعلى مع التربة اإلطاراتوذلك بسبب تقليل فرص تماسك  االنزالق

 كم/ساعة( والسرع األخرى مقارنة مع المشط القرصي. 9زيادة نسبة انزالق معنوية بالسرعة )
( بان نسبة 1( والجدول رقم )1)أما بالنسبة لنسبة القضاء على األدغال, فنالحظ من الشكل رقم 

, وأن المشط القرصي حقـق  لكال اآللتين القضاء على األدغال تتناسب تناسبًا طرديًا مع السرعة
لسان العصفور فقد حقـق   إلىبالنسبة  ا, أممعنوية مع السرعة الثانية من لسان العصفور أعلى
و آخـرون   Duttة تتفق مع وهذه النتيج معنوية مع السرعة األولى من المشط القرصي. أعلى

 وقت.رع ـبأسوإذ تعد األمشاط القرصية أفضل اآلالت في عزق التربة  (2886)

لم تكن هناك فروق معنويـة للعـازقتين مـع    ( أنه 1يتبين من الجدول رقم ) الصفات النباتية: 
اقل السرعتين بالنسبة لصفة طول الشجرة باستثناء لسان العصفور مع السرعة الثانية حيث سجل 

فقد سجل طول الفرع الرئيسي  في زيادةللسم(. أما بالنسبة  45,98زيادة طول للشجرة فكانت )
سم(, وقد سجل المشط القرصـي مـع    38,11زيادة ) أعلىالمشط القرصي مع السرعة الثانية 

وقد يعزى السبب الى القضاء على (.352,69السرعة الثانية أكبر عدد للثمار للشجرة الواحدة )
 ل للجذور.ـورأفضـال المنافسة لألشجار على الماء والغذاء والى تطاألدغ

 تأثير العازقات مع األعماق على الصفات المدروسةثالثًا: 

طرديًا مـع  تزداد  االنزالقنسبة  أن( 3( والجدول )3نالحظ من الشكل رقم ) الصفات المكننية:
وتتفق هذه النتيجة مع  االنزالقدة نسبة زيا إلى أدىأن زيادة العمق قد  إذ األعماق لكال العازقتين

أما بالنسبة زيادة المقاومة بزيادة العمق. إلىالسبب في ذلك يرجع  أن( حيث بين 1554طاهر )
( بأن هذه الصفة 4( والشكل رقم )3لصفة نسبة القضاء على األدغال فنالحظ من الجدول رقم )

نسـبة   أعلىقد حقق ور مع العمق الثاني لسان العصفوان تناسبًا طرديًا مع العمق  أيضاتتناسب 
هذا ولـم تظهـر    .لكافة األعماقالمشط القرصيحيث تفوق معنويًا , %(85,41) قضاء لألدغال

 فروقات معنوية بين العمقين الثاني والثالث للمشط القرصي.
 أعلى( بان المشط القرصي مع العمق األول قد سجل 3نالحظ من الجدول رقم ) الصفات النباتية:

 الرئيسيطول الفرع بالنسبة لصفة الزيادة في  أماسم(,  65,29زيادة في طول الشجرة فكانت)
وبالنسبة لصفة عدد الثمار  سم(. 45,83فكانت للمشط القرصي مع العمق الثالث حيث سجل )

 (.396,55للثمار ) معنوي عدد أعلىللشجرة الواحدة فقد سجل لسان العصفور مع العمق الثاني 
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وقد تعود األسباب الى القضاء الجيد على األدغال وعدم تضرر الكتلة الرئيسية للجذور بما      
فيها جذور األمتصاص والى توفر الرطوبة بالعمق المطلوب للجذور وبالتالي تسهيل عملية 

 لجذور وانتقالها الى األوراق.اقفصاص المواد الغذائية من قبل هذه ا

 ع األعماق على الصفات المدروسةالعازقات مع السرع م التداخالت بين تأثيررابعًا:

األولى ( بان المعاملة بالمشط القرصي مع السرعة 4نالحظ من الجدول رقم ) :الصفات المكننية
عاملة للسان العصفور الموالتي لم تختلف معنويًا عن والعمق األول قد حققت أقل نسبة انزالق 

المشط القرصي والسرعة الثانية مع العمق األول عن السرعة األولى والعمق األول وكذلك في 
أما أعلى نسبة انزالق فقد %( على التوالي.5,15%( و )5,13%( و )5,55فكانت النسب )

والتي تفوقت  %(22,64سجلته المعاملة بلسان العصفور مع السرعة الثانية والعمق الثالث )
 ن يذلك الباحث إلىكما أشار  االنزالقلحد األعلى لنسبة ضمن ا. وهي معنويًا على بقية المعاملت

Hill & Lund(1553)  ( 22-9)نسب االنزالق في التربة الصلبة أن(,2883)وعزيزو أمين%
في  نسب االنزالق أن, و %(  للساحبتين ثنائي السحب و رباعي السحب على التوالي25-6و )

%( في التربة الناعمة للساحبتين ثنائي السحب و رباعي 21-8%( و )25-25التربة الناعمة )
( بان 4بالنسبة لصفة مكافحة األدغال فنالحظ من الجدول رقم ) أماالسحب على التوالي أيضا. 

 معنوية في نسبة أعلىالمعاملة بالمشط القرصي مع السرعة الثانية والعمق الثاني قد حققت 
المعاملة بلسان العصفور مع السرعة األولى  والتي لم تختلف معنويًا عن قضاء على األدغالال

 %( على التوالي.85,52%( و )85,14الثاني فكانت النسب ) والعمق
( بان المعاملة بالمشط القرصي مع السرعة األولى 4نالحظ من الجدول رقم ) الصفات النباتية:
سم( بينما سجلت المعاملة  68,55في طول الشجرة ) معنوية ادةزي أعلى حققتوالعمق الثاني قد 

 أماسم(. 34,69بلسان العصفور مع السرعة الثانية والعمق الثالث اقل زيادة في طول الشجرة )
( بان المعاملة بالمشط 4نالحظ من الجدول رقم )ف بالنسبة لصفة الزيادة في طول الفرع الرئيسي

 سم(,  45,33في هذه الصفة )زيادة  أعلى حققتقد  لثعمق الثاوالمع السرعة الثانية القرصي 
اقل زيادة في طول الفرع  بينما سجلت المعاملة بلسان العصفورمع السرعة األولى والعمق الثاني

حظ من الجدول رقـم  بالنسبة لصفة عدد الثمار للشجرة الواحدة فنال أما سم(. 29,55الرئيسي )
ي مع السرعة الثانية والعمق الثاني قد حققت اكبر عدد للثمـار  ( بان المعاملة بالمشط القرص4)
 عدد  (,  بينما سجلت المعاملة بلسان العصفور مع السرعة الثانية والعمق األول اقل535,55)
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المعاملة بالمشـط القرصـي مـع    كون  يعود الى (. ولعل السبب في ذلك58,33للثمار )     
نسـبة   وأعلىوذلك لتحقيقها نسبة انزالق قليلة نسبيًا  أكثرالسرعة الثانية والعمق الثاني مالئمة 

زيادة في طول الفـرع   بأعلىواشتركت في المعنوية %( 85,14قضاء معنوية على األدغال )
األول سجلت أقل نسبة قضاء وان المعاملة بلسان العصفور مع السرعة الثانية والعمق  الرئيسي.

لألدغـال   أن( فـي  2888%(, وهذه النتيجة تتفق مع الداودي )81,42معنوية على األدغال )
 ة. لمزروعفي األراضي اعلى المحاصيل حصرها  نال يمكأضرارًا 

 ( يبين تأثير العازقات في الصفات المدروسة2جدول رقم )

 العازقات

 الصفات المدروسة
نسبة 

االنزالق 
%() 

نسبة القضاء 
على األدغال 

)%( 

الزيادة في طول 
 ( cmالشجرة )

الزيادة في طول 
الفرع الرئيسي 

 (cmللشجرة )

عدد الثمار 
 للشجرة الواحدة

 ب 128,11 ب14,22 ب 44,84 أ 83,88 أ 8,18 لسان العصفور
 أ 134,29 أ 34,29 أ 54,62 أ 83,83 ب 9,64 مشط قرصي

 %.5وف المتشابهة التوجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال *  األرقام التي أمامها الحر

 
 

 ( يبين تأثير المحاريث مع العازقات في الصفات المدروسة1جدول رقم )

 السرع العازقات
km/hr 

 الصفات المدروسة
نسبة 

االنزالق 
)%( 

نسبة القضاء 
على األدغال 

)%( 

الزيادة في 
طول الشجرة 

(cm ) 

لزيادة في طول ا
الفرع الرئيسي 

 (cmللشجرة )

عدد الثمار 
للشجرة 
 الواحدة

لسان 
 العصفور

 km/hr4 9,63 ج 155,33 ج 14,69 أ 48,22 ج 83,64 ب 
km/hr6    8984 ب 133,22 ج 13,56 ب 45,98 ب 84,33 أ 

مشط 
 قرصي

 km/hr4 9,31 د 266,69 ب 35,22 أ 54,69 د 81,83 د 
km/hr6    9,86 أ 352,69 أ 38,11 أ 54,56 أ 84,94 ج 

 %.5*  األرقام التي أمامها الحروف المتشابهة التوجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال 
 
 
 



 00 

 2002 )1(العدد -(2(المجلدالدراسات العلمية  -مجلة جامعة كركوك
 

 لمدروسة( يبين تأثير العازقات مع األعماق في الصفات ا3جدول رقم )

مستويات  العازقات
 األعماق

(cm) 

 الصفات المدروسة
نسبة 

االنزالق 
)%( 

نسبة القضاء 
على األدغال 

)%( 

الزيادة في طول 
 ( cmالشجرة )

الزيادة في طول 
الفرع الرئيسي 

 (cmللشجرة )

عدد الثمار 
للشجرة 
 الواحدة

لسان 
 العصفور

 

 د 242,69 ب ج 14,69 ب55,55 هـ 82,91 د 5,88 5-25
 أ 396,55 د 28,55 ب 48,83 أ 85,41 ج 9,88 25-25
 د 245,55 ب ج 18,83 ج 35,55 ب 84,82 أ 25,89 25-15

مشط 
 قرصي

 ج 121,55 ب ج 19,69 أ 65,29 د 83,14 هـ 5,23 5-25
 ب 345,55 ب 34,55 أب 56,55 ج 84,59 ج 9,95 25-25
 د 255,55 أ 45,83 ب  49,69 ج 84,28 ب 25,58 25-15

 %.5األرقام التي أمامها الحروف المتشابهة التوجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال *  

 
 مع السرع مع األعماق في الصفات المدروسة ت( يبين تأثير العازقا4جدول رقم )

 %.5*  األرقام التي أمامها الحروف المتشابهة التوجد بينها فروق معنوية حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال 

 السرع العازقات
km/hr 

مستويات 
 األعماق

(cm) 

 الصفات المدروسة
نسبة االنزالق 

)%( 
نسبة القضاء 
على األدغال 

)%( 

الزيادة في طول 
 ( cmالشجرة )

ول الزيادة في ط
الفرع الرئيسي 

 (cmللشجرة )

عدد الثمار 
للشجرة 
 الواحدة

لسان 
 العصفور

km/hr4 

 

 د 114,55 د هـ 11,69 ج د هـ 52,669 ز 82,53 و 5,13 5-25
 ج 151,55 هـ 29,55 أ ب ج58,33 أ 85,52 د 9,58 25-25
 ز 245,55 ب ج 34,33 و ز 36,33 ج 84,19 ب25,585 25-15

km/hr6 
 ط 58,33 ج د هـ 15,33 ج د هـ و 48,33 و 81,42 هـ 6,96 5-25
 ب 555,55 د هـ 11,55 هـ و ز 38,33 أب 85,11 ج 8,42 25-25
 ز 245,55 د هـ 13,33 ز 34,69 أب 85,35 أ 22,64 25-15

مشط ال
 قرصي

km/hr4 

 

 ج 155,55 د هـ 13,33 ب ج د 54,33 هـ و81,53 و 5,55 5-25
 ز 255,55 ب ج د 35,69 أ 68,55 و 81,85 د هـ 9,25 25-25
 ح 255,55 أ ب 36,33 د هـ وز 45,69 د 83,36 ب 8,85 25-15

km/hr6 
 و 295,55 ب ج د 31,55 أ ب 66,55 ج 83,85 و 5,15 5-25
 أ 535,55 أ ب 39,33 د هـ و ز 43,55 أ 85,14 ج 8,35 25-25
 هـ155,55 أ 45,33 ب ج د 54,69 ب 85,52 ب 25,33 25-15
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3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

7.20

7.60

8.00

8.40

8.80

9.20

 
 (km/hrالسرعة العملية )                   

 لسان العصفور. ▲

 المشط القرصي. ●
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تأثير العازقات مع السرع في 2الشكل رقم )
 صفة نسبة االنزالق%

 

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

82.80

83.20

83.60

84.00

84.40

84.80

 
 (km/hrالسرعة العملية )                   

 لسان العصفور. ▲

 المشط القرصي. ●

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تأثير العازقات مع السرع في صفة 1الشكل رقم )
 نسبة القضاء على األدغال %

نسبة 

القضاء 

على 

 األدغال %

نسبة 

األنزلق 

% 

4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

                                                                     
 (cm) مقالع                            

 لسان العصفور. ▲

 المشط القرصي. ●

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تأثير العازقات مع األعماق في 3الشكل رقم )
 صفة نسبة االنزالق%

 نسبة

االنزالق  

% 

4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

 
 (cm) العمق                            

 لسان العصفور. ▲

 المشط القرصي. ●

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تأثير العازقات مع األعماق في صفة 4الشكل رقم )
 نسبة القضاء على األدغال %

 

 نسبة 

القضاء 

على 

 األدغال%
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Effect of tow types of cultivaitors on weed control & the yield 

for apricot orchard in grdarasha field / erbil 
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Abstract 

 
This study was carried out in Apricot Orchard in garderashe field – salahhadeen 

university - Erbil. Two cultivators are used harrow disk & tine chisel with two forward 

speeds are (4 km/ hr) & (6km/hr) with three depths are (5-8 cm),(8-12 cm)& (12-15 cm) 

and affects this factors on; 1- Mechanization parameters: slippage percentage and weed 

controlled percentage. 2- Plants parameters: the told of the trees, the told of the main 

branch of the trees and number of fruits for one tree. Then using of randomized 

complete block design. The statistical results illustrated; the effect of the cultivators on 

all parameters: Superlative of the harrow disk significantly on all parameters than tine 

chisel. The effect interaction between cultivators with speeds and with depths on all 

parameters: The treatment of the harrow disk with second speed with second depth is 

recorded highest ratio of weeds control (85.24%) and highest number of fruits for one 

tree (530). The harrow disk is suitable in Orchard than the tine chisel.   

     


