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  تأثیر بعض العوامل في كفاءة مبید الكرامكسون للقضاء على نبات الحلیان
. )Sorghum halepense L   ( في المناطق غیر الزراعیة.  

  أحمد محمد سلطان                                            سالم حمادي عنتر                
    كلیة الزراعة والغابات/ جامعة الموصل / العراق  

   
  الخالصة

جامعة الموصل خالل الموسم الزراعي /نفذت تجربتان حقلیتان في حقول كلیة الزراعة والغابات 
وذلك لتقییم بعض العوامل المؤثرة في كفاءة مبید الكرامكسون منھا إستخدام تراكیز مختلفة  ٢٠٠٣الصیفي 

وضعت . من نبات الحلیان  وتكرار الرش والفترة الزمنیة بین رشة وأخرى عند مراحل نمو مختلفة
. الكاملة وبنظام التجارب العاملیة لكل تجربة وبثالث مكرارت  التجربة بتصمیم القطاعات العشوائیة

أشارت النتائج الى تأثر نباتات الحلیان عند رشھا بمبید الكرامكسون وبكافة التراكیز ولم یظھر إختالف بین 
فقد ، ات بینما كان تأثیر الفترات الزمنیة بین الرشات واضحا معدالت رش المبید في تأثیرھا على نمو النب

تأثرت نباتات الحلیان التي تم رشھا كل أسبوع عن النباتات غیر المعاملة وكان االنخفاض في طول النبات 
و  ٨٢.١ھكتار بمقدار / لتر مادة فعالة  ٠.٦٠و  ٠.٣٠و ٠.١٥عند تكرار الرش كل أسبوع بمعدل رش 

ظھرت . أسابیع  ٤أو  ٣على التوالي بینما لم تظھر أي نباتات عند تكرار الرش كل %  ٨٨.٣و  ٨٨.٣
زیادة في إنخفاض طول نبات الحلیان ووزنھ الجاف عند رشھ بمبید الكرامكسون بأطوار النمو المتأخرة 

 على التوالي ویزداد ھذا التأثر عند%  ٤٧.٥،  ٤٤.٣وقدر ھذا االنخفاض عند الرش في طور التزھیر 
 . رش النبات مرتین مقارنة بالرش مرة واحدة 

  
  المقدمة

واحد من أھم   Johnson grass   ،Sorghum halepense L) السفرندة ( یعد نبات الحلیان 
عشرة ادغال صیفیة في العالم وینتشر ھذا النبات في حقول القطن والذرة الصفراءوفول الصویا والمناطق 

%  ٥٩ – ١٢لمبازل والسواقي واالنھر ویسبب خسائر كثیرة تقدر غیر المزروعة خصوصا على جوانب ا
، وینتشر بواسطة الرایزومات إضافة الى تكاثره بالبذور )  ١٩٩٠،  Warwick( في المحاصیل الزراعیة 

تتأثر صفات نبات الحلیان بدرجات الحرارة إذ تزداد أشطاء النبات ویزداد معدل إستطالتھ بزیادة درجة 
كما إن درجة حرارة التربة لھا تأثیر أشد من درجة حرارة )  ١٩٧٩، أبراھیم ( أو أكثر  مْ  ٣٠الحرارة 

، لتقلیل المشاكل التي یسببھا النبات لالنتاج الزراعي . في زیادة نشاطھ ونموه )  ١٩٨٥، الراوي ( الجو 
دام المبیدات ھناك العدید من طرق المقاومة ولكن النتائج السریعة التي یمكن الحصول علیھا بإستخ

للحد من نموه ویخفض نمو  Paraquatالكیمیائیة إذ أشارت كثیر من البحوث إستخدام مبید الكرامكسون 
،  Frankو    Simon( المجموع الخضري والحد من تكوین الرایزومات وبالتالي یقلل من قابلیة إنتشاره 

١٩٨١  ،Standifer  ،وبفترات زمنیة عدیدة یؤدي الى  كما إن تكرار الرش وبتراكیز مختلفة)  ١٩٧٤
أو یجعل )  ١٩٧٠وآخرون  Damonakis،  ١٩٩١،  Monacoو  Ashton( القضاء على نبات الحلیان 

ویالحظ تدھور نمو ) .  ١٩٦٩، وآخرون   Baur( النباتات یكون نموات أقل نموات بشكلھا الطبیعي 
)  ١٩٧٤،  Standifer( طوار النمو االخرى النبات عندما یرش مبید الكرامكسون بطور التزھیر مقارنة بأ

یھدف البحث الى تقییم بعض العوامل المؤثرة في كفاءة مبید الكرامكسون منھا التركیز وتكرار الرش . 
والفترة الزمنیة بین رشة وأخرى والرش عند مراحل نمو مختلفة لنبات الحلیان للحد من نموه أو القضاء 

  . عیة تحت الظروف المناخیة لشمال العراق علیھ خاصة في المناطق غیر الزرا
  

  مواد البحث وطرائقھ
جامعة الموصل خالل الموسم / نفذت تجربتان حقلیتان في حقول كلیة الزراعة والغابات 

زرعت رایزومات الحلیان في خطوط طول ، م  ١م وعرض  ٥أستخدمت الواح بطول ، ٢٠٠٣الصیفي
  م والمسافة ١الخط 

  

  .حة دكتوراه الباحث الثاني البحث مستل من أطرو
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  ٢٠٠٧/  ٥/  ٢٣وقبولھ   ٢٠٠٧/  ٣/  ٥تاریخ تسلم البحث 
 ٢٠٠٣/  ٦/  ٢٥رایزومة بتاریخ / براعم  ٣سم وبمعدل  ١٠سم وكان طول الرایزومة  ٢٥بین خط وآخر 

لمبید ) ١الجدول(التجربة االولى أشتملت على عاملین االول ھو إختالف الفترة الزمنیة بین كل رشتین .  
ھكتار / لتر مادة فعالة  ٠.٦٠و ٠.٣٠و ٠.١٥والعامل الثاني معدل الرش صفر و Paraquatالكرامكسون 

أما التجربة الثانیة ، یوم عندما كانت في مرحلة خمسة اوراق  ٢١رشت النباتات بعد . وبثالث مكررات 
والعامل الثاني رش ) تین بدون رش و رشة واحدة و رش( فإشتملت على العامل االول ھو تكرار الرش 

مرحلة ، سم طول  ٣٠عند التفریع ، سم طول  ١٥عند بدء النمو ( المبید عند مراحل نمو نبات الحلیان 
/ لتر مادة فعالة  ٠.٣٠رشت النباتات بتركیز ) سم طول  ١٢٠مرحلتى التزھیر ، سم طول  ٦٠االستطالة 

تم دراسة الصفات .  ٢٠٠٣/  ١٠/  ١٥الى نھایة الموسم ھكتار وتم متابعة النباتات من إذ السقي للتجربتین 
عدد ، نبات / طول الورقة و طول الرایزومات ، نبات / عدد االوراق ، عدد االشطاء ، التالیة طول النبات 

 ٥نبات أخذت البیانات بمعدل / الوزن الجاف للمجموع الخضري والرایزومات ، الرایزومة / البراعم 
وتم تحلیل البیانات )  RCBD( ت التجربتین بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة نباتات لكل مكرر وضع

للمقارنة بین المتوسطات عند )  ١٩٥٥،  Duncan( بالحاسوب وبإستخدام أختبار دنكن المتعدد المدى 
  % . ٥أحتمالیة 
  

  ٠مواعید رش مبید الكرامكسون والفترة الزمتیة بین كل رشتین) :  ١( الجدول 

الفترة الزمنیة بین 
 كل رشتین

الرشة  تاریخ تاریخ الرش
  الرشة الثالثة  الرشة الثانیة  الرشة االولى الرابعة

 ٨/ ٤ ٧/ ٢٨ ٢١/٧ ١٤/٧ ایام ٧
یوم  ١٤  ٨/ ٢٥ ٨/ ١١ ٧/ ٢٨ ١٤/٧ 
 ٩/ ١٥ ٨/ ٢٥ ٤/٨ ١٤/٧ یوم ٢١
 ١١/١٠ ٩/ ١١ ١١/٨ ١٤/٧ یوم ٣٠

  

  النتائج والمناقشة
ى وجود فروق معنویة في تاثیر تركیز مبید الكرامكسون في كافة الصفات ال) ٢(یشیر الجدول 

المدروسة فقد انخفض طول النبات بشكل ملحوظ عند استخدام المبید وخاصة عند التركیز االول إذ كان 
مقارنة بعدم استخدام المبید كما اختلفت التراكیز %  ٩٢.٩سم والمقدرة بنسبة انخفاض  ١٣٥الفرق بحدود 

خدمة فیما بینھا معنویا بتاثیرھا في طول النبات وقد یرجع السبب الى ان فعل مبید الكرامكسون یؤدي المست
الى ھدم الكلوروفیل وخاصة عند وجود الضوء وتحول اللون االخضر الى االصفر وبذلك نجد ان البراعم 

كما یالحظ .ر ذلك النبات النامیة بعد الرش قد اعتمدت على المواد الغذائیة المخزونة والتي ادت الى قص
من الجدول ان مبید الكرامكسون قد خفض من عدد االشطاء بشدة إذ كان االنخفاض عند استخدام المبید 

على التوالي بینما لم تختلف %  ٩٧و ٩٤و ٩٤بالتراكیز الثالثة مقارنة مع عدم استخدام المبید بمقدار 
نستنتج من ذلك ان زیادة التركیز لیس لھ اھمیة بالغة . طاء تراكیز المبید فیما بینھا بتاثیرھا على عـدد االش

وكان لعدد االوراق  سلوكا مشابھا . ھكتار قد یكون كافیا في تثبیط نمو النبات / ٣سم  ٧٥٠وانما التركیز 
%  ٨٣.٣و ٦٦.٦و  ٦٢.٥لعدد االشطاء إذ انخفض عدد االوراق عند استخدام المبید بالتراكیز الثالثة 

لتركیز المبید تاثیر  . استخدام المبید بینما لم تختلف التراكیز الثالثة فیما بینھا في عدد االوراق  مقارنة بعدم
في صفة طول الورقة فقد اختلفت التراكیز فیما بینھا وكان مقدار االنخفاض  بالتراكیز الثالثة عن المقارنة 

. كان التاثیر اشد في صفات النمو  على التوالي إذ لوحظ كلما زاد تركیز المبید %  ٩٠.٦و ٨١.٣و ٧٨
انعكس التاثیر الشدید في النمو الخضري  سلبیا في طول الرایزومات فقد انخفض طول الرایزومات عند 

على التوالي بینما %  ٩٨.٩و ٩٨.٨و  ٩٨.٤استخدام المبید لكافة التراكیز مقارنة بعدم االستخدام وبنسب 
الرایزومات وان ھذا االنخفاض في طول الرایزومات قد خفض  لم تختلف التراكیز في تاثیرھا على طول

و  ٩٨.٦و  ٩٨.٦من اعداد البراعم الموجودة علیھا إذ قل عدد البراعم عند استخدام التراكیز الثالثة بنسب 
  .مقارنة بعدم استخدام المبید ، بینما لم تختلف التراكیز فیما بینھا في تاثیرھا على عدد البراعم %  ٩٨.٩
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  .مواعید رش مبید الكرامكسون عند مراحل نمو مختلفة لنبات الحلیان) :   ٢(  ول الجد

 تكرار الرش
 اطوار النمو

سم ١٢٠التزھیر  سم ٦٠االستطالة   سم ٣٠التفریع   سم ١٥بدء النمو   
 ١٠/٨ ٣٠/٧ ٢٢/٧ ١٦/٧ رشة واحدة

 ٩/ ١٠ ١٥/٨ ٨/ ١ ٢٥/٧ رشتین
  

على الصفات الخضریة وصفات الرایزومات إذ انعكس سلبا یالحظ من الجدول ایضا تاثیر المبید 
على الوزن الجاف للمجموع الخضري والوزن الجاف للرایزومات فقد انخفض الوزن الجاف للمجموع 

على التوالي مقارنة بعدم %  ٩٩.٨و ٩٩.٧و  ٩٩.٧الخضري عند استخدام المبید بتراكیزه الثالثة بمـقدار 
تلف التراكیز الثالثة عن بعضھا معنویا وقد كان تاثیر المبید على الوزن الجاف استخدام المبید بینما لم تخ

للرایزومات مشابھا لتاثیره في الوزن الجاف للمجموع الخضري فقد انخفض الوزن الجاف للرایزومات عند 
تختلف على التوالي بینما لم %  ٩٩.٩و  ٩٩.٩و  ٩٩.٨استخدام المبید مقارنة بعدم استخدام المبید بنسب 

نستنتج من ذلك بان مبید الكرامكسون لھ . التراكیز فیما بینھا في تاثیرھا على الوزن الجاف للرایزومات 
تاثیر كبیر في خفض نمو المجموع الخضري والحد من تكوین الرایزومات وبالتالي یقلل من قابلیة انتشاره 

بید الكرامكسون تجاه االدغال وبتراكیز بدرجة كبیرة ان ھذه النتائج اكدھا بعض الباحثین حول فعالیة م
   Standiferمختلفة مثل 

ان للفترة الزمنیة تاثیر في صفات نمو نبات الحلیان ، اذ یتضح ). ١٩٨١(  Frankو Simonو) ١٩٧٤(
وجود فروق معنویة بین الفترات الزمنیة الستخدام المبید فقد انخفض طول النبات عند ) ٣(من الجدول 

%  ٧٥و  ٧٥و  ٧٠.٧و  ٦٤.٦مبید كل اسبوع واسبوعین وثالثة واربعة اسابیع بنسب تكرار استخدام ال
اظھرت النتائج فروقا معنویة بین تكرار الرش كل اسبوع وكل . على التوالي مقارنة بعدم استخدام المبید 

 كما انخفض طول النبات عند تكرار الرش كل ثالثة اسابیع%  ١٧.١اسبوعین إذ كان االنخفاض بنسب 
تبین من الجدول نفسھ ان تكرار رش  . % ١٤ واربعة اسابیع مقارنة بتكرار الرش كل اسبوعین بمقدار

على التوالي عند تكرار الرش كل اسبوع % ٦٩.١و٦٩المبید خفض من عدد االشطاء لنبات الحلیان بمقدار 
د رش المبید كل اسبوع ولم یكن االختالف معنویا بین عدد االشطاء عن. وكل اسبوعین مقارنة بعدم الرش 

یظھر من نتائج الجدول نفسھ انخفاض عدد االشطاء عند تكرار الرش كل ثالثة اسابیع واربعة . واسبوعین 
بینما لم یختلف تكرار رش المبید كل ثالثة اسابیع % ١٩اسابیع مقارنة بتكرار الرش كل اسبوعین بمقدار 

یشیر .تفسر لنا ضعف نمو النبات بعد رشھ بالمبید  مقارنة بتكرار الرش كل اربعة اسابیع ھذه النتائج
الجدول الى فروق معنویة في صفة عدد االوراق بالنبات عند تكرار الرش مقارنة بعدم رش النبات إذ قدر 

على التوالي %  ٧٥و  ٧٥و  ٤١.٦و  ٢٠.٨اسبوعا بمقدار  ٤و ٣و ٢و ١االنخفاض عند تكرار الرش كل 
مقارنة بتكرار الرش كل %  ٢٦.٣تكرار الرش كل اسبوعین بمقدار  كما انخفض عدد االوراق عند. 

وانخفض عدد االوراق عند تكرار الرش كل ثالثة واربعة اسابیع مقارنة بتكرار الرش كل . اسبوع 
یالحظ ایضا وجود فروق معنویة في تاثیر تكرار الرش على طول الورقة اذ % .   ٥٧.١اسبوعین بمقدار 

على التوالي %  ٧٥و  ٧٥و  ٤٦.٣و  ٤٣.٨اسابیع بنسب  ٤و٣و٢و١رش كل انخفض  عند تكرار ال
مقارنة بعدم رش المبید كما انخفض طول الورقة عند تكرار رش المبید كل اسبوعین مقارنة بتكرار الرش 

عند تكرار رش المبید كل اسبوعین مقارنة بتكراره كل ثالثة واربعة اسابیع %   ٢٢.٢كل اسبوع بمقدار 
واظھر تكرار رش مبید الكرامكسون تاثیر معنوي في إذ انخفض طول ،على التوالي %  ٥٥.٥بمقدار 

%  ٧٥و ٧٥و٧٥و  ٧١اسبوعا مقارنة بعدم الرش بنسب  ٤و٣و٢و١الرایزومات عند تكرار الرش كل 
%  ١٣.٥اسبوعا مقارنة بتكرار الرش كل اسبوع بمقدار  ٤و٣و٢وعند تكرار الرش كل ، على التوالي 

وان االنخفاض في . اسابیع فیما بینھا   ٤و٣و٢ولم یظھر فرق معنوي عند تكرار الرش كل . والي على الت
طول الرایزومات انعكس سلبیا على عدد البراعم  الذي كان لھ سلوك مشابھ لطول الرایزومات وكان 

على %  ٧٥و ٧٥و  ٧٥و ٧١.٢مقارنة بعدم الرش بنسب  ٤و٣و٢و١االنخفاض عند تكرار الرش كل 
اسابیع مقارنة بتكرار الرش كل اسبوع  ٤و٣و٢التوالي وانخفض عدد البراعم عند تكرار الرش كل 

   . على التوالي % ١٣.١بمقدار
تاثیر تكرار رش مبید الكرامكسون في الصفات الخضریة وصفات الرایزومات انعكس بشكل واضح 

جاف للمجموع الخضري عند على الوزن الجاف للمجموع الخضري والرایزومات إذ انخفض الوزن ال
على التوالي ولم تظھر %  ٧٥و ٧٥و  ٧٥و ٧٤.٣مقارنة بعدم الرش بمقدار  ٤و٣و٢و١تكرار الرش كل 
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تاثر الوزن الجاف للرایزومات عند تكرار الرش  .معامالت الرش االربعة فیما بینھا  اي فروق معنویة بین 
%  ٧٥و ٧٥و ٧٥و  ٧٤.٦ة بعدم الرش بنسب اسابیع مقارن ٤و٣و٢و١إذ انخفض عند تكرار الــرش كل 

اذ اشارا الى ان تكرار رش مبید ) ١٩٩١(  Monaco و  Ashtonھذه النتائج تتفق مع، على التوالي 
  .الكرامكسون وبتراكیز مختلفة وبفترات زمنیة عدیدة یؤدي الى القضاء على نبات الحلیان

كبیر في المجموع الخضري والرایزومات نستنتج ان تكرار رش مبید الكرامكسون یؤدي الى تدھور 
كما ان عدم وجود فروق معنویة للفترات الزمنیة للرش قد یكون . ویقلل قدرة النبات على المنافسة والتكاثر 
  . سببھ وجود رشات متساویة لكل معاملة 

ثیرا الى وجود تداخل معنوي بین تراكیز المبید وتكرار رشھ اذ اظھرت النتائج تا) ٤(یشیر الجدول 
بالغا في خفض صفات نبات الحلیان فقد اشتد انخفاض الصفات المدروسة عند التركیز االول بینما نالحظ 

كذلك لوحظ زیادة التاثیر عند الرش بفترات زمنیة متباعدة مقارنة .عدم وجود اي اھمیة في زیادة التركیز 
یان یحتاج الى فترة زمنیة نوعاما وقد یرجع السبب الى ان نبات الحل) اسبوع ( بالرش بفترات محدودة 

طویلة العادة نموه الطبیعي وھذا  ما اكدتھ نتائج صفتي الوزن الجاف للمجموع الخضري والرایزومات 
واللتین تعدان من اھم الصفات في ھذه الدراسة اذ لوحظ عدم تكوین رایزومات جدیدة بعد الرش عندما 

ة واربعة اسابیع وھذه داللة قاطعة على عدم قدرة النبات على كانت الفترة الزمنیة بین الرش اسبوعین وثالث
تلك النتائج تعكس طریقة المكافحة لھذا النبات كذلك لوحظ بعدم وجود . تكوین االجزاء الخضریة للتكاثر 

نستدل من ھذه النتائج . نموات خضریة جدیدة خاصة عندما تكون فترات الرش كل ثالثة او اربعة اسابیع 
لیس لھ القدرة على خزن المواد الغذائیة بسرعة وبشكل كاف الستخدامھا في اظھار نموات جدیدة ان النبات 

او قد تدخل البراعم المتبقیة في طور سكون السباب فسیولوجیة وعدم قدرتھا على النمو وبالتالي فان 
ن التوقیت والتركیز مناسبین المرحلة النھائیة للنتائج تعكس اھمیة استخدام ھذا المبید في المكافحة فیما اذا كا

الى وجود فروق معنویة في تكرار رش المبید فقد انخفضت اطوال النباتات ) ٥(تشیر نتائج الجدول .  
بینما كان %  ٣٤.٨المعاملة بمبید الكرامكسون لمرة واحدة مقارنة مع النباتات غیرالمعاملة بالمبید بمقدار 

إذ انخفضت اطوال النباتات التي تم رشھا مرتین عن التي االنخفاض اشد عندما رشت النباتات مرتین 
وتدل ھذه النتیجة على ان زیادة عدد الرشات یزید من تاثیر المبید في %  ١٠.٤رشت مرة واحدة بمقدار 

نبات الحلیان وقد اكد كثیر من الباحثین على استخدام مبید الكرامكسون برشات متعاقبة وخاصة لالدغال 
كما تاثرت صفة عدد االشطاء بمبید الكرامكسون ولكنھا لم تتاثر  )١٩٨١( Frankو  Simon   المعمرة مثل

فقد انخفضت  االشطاء في النباتات المرشوشة بالمبید مرة واحدة ومرتین عن . معنویا عند تكرار الرش 
یرجع  اما عدد اوراق نبات الحلیان فلم تتاثر بتكرار رش المبید وقد% .  ٦٠و ٥٣.٣المقارنة بمقدار 

السبب ان تقزم النبات وقصر سالمیتھ ال یعني نقصا في عدد السالمیات او البراعم الموجودة بالسالمیات 
النھا صفة مرتبطة بالعوامل الوراثیة اكثر من ارتباطھا بالعوامل البیئیة بینما نجد ان طول الورقة سلك 

مرتین عن النباتات غیر المرشوشة نفس سلوك عدداالشطاء إذ انخفضت اطوالھا عند الرش مرة واحدة و
ولم تختلف النباتات المعاملة مرة واحدة عن المعاملة مرتین معنویا  وقد یعود السبب %  ١٩.٥و١٦بمقدار 

یالحظ من الجدول نفسھ ان طول الرایزومات .الى وجود صفة االتزان بین طول السالمیة للنباتات النجیلیة 
واختلفت النباتات %   ٥٤.٦ید مرة واحدة عن غیر المعاملة بمقدار انخفض  في النباتات المعاملة بالمب

% ٢٣.٥المرشوشة مرتین عن المرشوشة مرة واحدة معنویا وكان مقدار االنخفاض بطول الرایزومات 
وقد یرجع السبب الى انخفاض نسبة المواد الغذائیة المخزونة او قلة كفاءة النبات في تكوین رایزومات 

في صفة عدد البراعم إذ قل   اثر النباتات بمبید الكرامكسون في تخفیض طول الرایزوماتانعكس ت. جدیدة 
عن المقارنة ولم تختلف النباتات المرشوشة مرة %  ٤٣.٦عددھا بالنباتات المرشوشة مرة واحدة بمقدار 

ومات واحدة عن التي رشت مرتین معنویا وھذا یدل على ان سبب قلة عدد البراعم ھوقصر طول الرایز
تاثیر المبید في المجموع الخضري . عند الرش وان تكرار رش المبید ال یقلل من عدد البراعم معنویا 

والرایزومات انعكس بشكل سلبي على الوزن الجاف إذ انخفض الوزن الجاف للمجموع الخضري عند رش 
ات التي رشت مرة واحدة عن النباتات غیر المرشوشة ولم تختلف النبات%  ٥٥.٩المبید مرة واحدة بمقدار 

عن التي رشت مرتین في وزنھا الجاف  وكذلك فان سلوك الوزن الجاف للرایزومات إذ لم تختلف النباتات 
المرشوشة مرة واحدة عن التي رشت مرتین بالوزن الجاف بینما انخفضت تلك النباتات عن المقارنة بمقدار 

رش نبات الحلیان بمبید الكرامكسون ذو تاثیر كبیر نستنتج من ذلك ان . على التوالي %  ٨٣.١و%  ٧٥.٦
 Baurوھذا ما اكده .في معظم الصفات مما یجعل النباتات اقل قابلیة على تكوین نموات بشكلھا الطبیعي 
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نستنتج من خالل صفتي الوزن الجاف للمجموع الخضري والرایزومات عدم اھمیة ) .  ١٩٦٩(  وآخرون
  . غیر المعنوي في تلك الصفتین  تكرارالرش بالرغم من االنخفاض

ان مبید الكرامكسون ذو تاثیر في نمو النبات عند رشھ في  اطوار نمو ) ٥(یالحظ من الجدول 
مختلفة وخاصة في االطوار المتاخرة إذ انخفض طول النبات في المعامالت التي رشت عند كافة االطوار 

على التوالي وھذا %   ٤٤.٣و  ٢٠.٩و  ١٨.٤و  ١٣.٦مقارنة مع المعامالت غیر المرشوشة وبمقدار 
یدل على ان النبات یتاثر بالمبید كلما تقدم في العمر والسبب یعود الى استطاعة النبات تعویض االجزاء 

ولم یختلف تاثیر المبید عند الرش بطور بدء النمو وطور التفریع إذ یعد . المیتة كلما كان الرش مبكرا 
كما یالحظ من الجدول نفسھ بان . ط كذلك الرش في طور التفریع واالستطالة النبات في بدایة العمر النش

عدد االشطاء سلك نفس سلوك طول النبات إذ اختلف عدد االشطاء بالنباتات المرشوشة مقارنة بغیر 
على التوالي ولم تختلف النباتات المرشوشة بطور %  ٥١.٣و ٤٦.٧و  ٣٥.٣و ٢٦.٧المرشوشة بمقدار 

التي رشت بطور التفریع كذلك لم تختلف النباتات المرشوشة بطور التفریع واالستطالة  بدء النمو عن
كما تشیر البیانات في الجدول . وھذا یدل على ان المبید یؤثر في ھذه الصفة عند جمیع االطوار .والتزھیر 

شت بطور عدم وجود فروق معنویة في صفة عدد االوراق بینما انخفض طول الورقة بالنباتات التي ر
على التوالي بینما لم %  ٢٠.٧و ١٢.٦و ١٢.٦التفریع واالستطالة والتزھیر عن نباتات المقارنة بمقدار 

 Monaco و  Ashtonتختلف نباتات المقارنة عن النباتات التي رشت بطور بدء النمووھذه النتائج اكدھا 
في النمو بسبب المبید اذا تم  نستنتج من ذلك بان النبات قادر على تعویض النقص الحاصل، ) ١٩٩١(

یشیر الجدول الى وجود اختالفات معنویة في تاثیر المبید  على اطوال الرایزومات . الرش بوقت مبكر 
بكافة االطوار وان التاثیر السلبي الشدید كان في النباتات المرشوشة بطور التزھیر والسبب في ذلك صعوبة 

لفقدان جزء من المجموع الخضري الذي یقوم بانتاج المواد  تكوین الرایزومات في النباتات المرشوشة
وان انخفاض قدرة النبات . الغذائیة التي یصدرھا الى الرایزومات اما الجل تكوین خالیا جدیدة او للخزن

في تكوین الرایزومات انعكس في صفة عدد البراعم إذ قل عدد البراعم  مع زیادة تقدم النبات بالعمر اثناء 
  % . ٥١.٣انخفض عدد البراعم بالنباتات المرشوشة بطور التزھیر عن المقارنة بمقدار  الرش فقد

كما یالحظ من الجدول ان تدھور النمو الخضري للنبات عند الرش انعكس في الوزن الجاف للنبات  
فاض كان الذي انخفض في النباتات المرشوشة بكافة المراحل مقارنة مع النباتات غیر المعاملة اال ان االنخ

كما یشیر الجدول الى ان ضعف قدرة النبات % .  ٤٧.٥شدیدا عند المعاملة في طور التزھیر وبمقدار 
على تكوین الرایزومات انعكس في وزنھا الجاف ولكافة االطوار اال ان التاثیر كان شدیدا عند الرش بطور 

ة بطور بدء النمو عن المرشوشة بینما لم تختلف النباتات المرشوش%  ٦٦.٧التزھیر إذ كان االنخفاض 
 Standiferوتتفق ھذه النتائج مع نتائج ، بطور التفریع واالخیرة لم تختلف عن المرشوشة بطور االستطالة

)١٩٧٤(  .  
ان تاثیر المبید یكون شدیدا في طول النبات عند تكرار الرش وبطور ) ٦(یالحظ من الجدول 

ارنة في حالة عدم الرش بینما كان انخفاضھ بطور بدء النمو بالمق%  ٧٥التزھیر  اذ قصر النبات بنسبة 
وھذا یدل على قدرة النبات  في استعادة نموه عند الرش بطور بدء النمو ولقد كان تاثیر ، %  ٢٧وبرشتین 

اطوار النمو وتكرار الرش في صفة عدد االشطاء غیر مشابھة لتاثیر العاملین في طول النبات إذ كان 
ولم .د االشطاء شدیدا عند رش النباتات بالمبید بطور التزھیر سواء مرة واحدة او مرتین االنخفاض في عد

یكن الطوار النمو وتكرار الرش تاثیر في عدد االوراق بالنبات اال ان اطوالھا انخفضت  في النباتات 
النباتات التي تم رشھا كما اختلفت . المعاملة بطور التزھیر سواء مرة واحدة او مرتین مقارنة ببقیة النباتات 

یشیر الجدول ایضا الى وجود فروق . بطور التفریع واالستطالة ولمرة او مرتین عن نباتات المقارنة 
معنویة بین اطوار نمو النبات عند الرش وتكراره في التاثیر على طول الرایزومات إذ قل طول 

ان تكرار رش النبات مرتین . المبید  الرایزومات كلما تم رش النبات بعمر متقدم وكذلك عند تكرار رش
وذلك %  ٣٣.٣بطور التزھیر خفض من طول الرایزومات عن مثیالتھا التي رشت مرة واحدة وبمقدار 

الن النبات یتجھ النتاج الرایزومات بعد فترة التزھیر فیكون تاثیر الرش بمراحل النمو النشط والتفریع 
ان انخفاض طول الرایزومات . لذي یتحكم بھ العامل الوراثي واالستطالة شدیدا باستثناء عدد االوراق ا
%  ٨٠.٨إذ قل العدد عند تكرار الرش بطور التزھیر بمقدار ، انعكس على عدد البراعم الموجودة علیھا 

كما یشیر الجدول  الىان فقدان النبات لمجموعھ الخضري عند الرش . مقارنة بالنباتات غیر المعاملة بالمبید 
ى وزنھ الجاف فقد اثر تكرار رش المبید باطوار مختلفة في الوزن الجاف بنفس تاثیره على انعكس عل

كما ان التاثیر بالوزن الجاف للرایزومات كان بنفس اتجاه التاثیر في صفة . ارتفاع النبات وعدد االشطاء 
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یر وقدر طول الرایزومات إذ كان اقل انخفاض للوزن الجاف عند رش النبات مرتین وبطور التزھ
  %. ٩٥االنخفاض عن النباتات غیر المرشوشة بمقدار 

بصورة عامة لوحظ بان الرش في المراحل المتاخرة لنمو النبات افضل من الرش في المراحل 
المبكرة للنمو او عند طور بدء النمو النشط في مجال المكافحة كذلك لوحظ بان الفرق في النتائج بین الرش 

ر محدود خاصة اذا كان العامل االقتصادي في سعر المبید وتكالیف الرش مكلفة لمرة واحدة والرش المكر
لذا یفضل الرش لمرة واحدة  علما بان الرش المبكر یحفز نمو البراعم وان ھذا االستنتاج الماخوذ من 
المالحظات الحقلیة قد ال تنطبق على حقول المزارعین وخاصة اذا وجد نبات الحلیان مع المحاصیل 

تصادیة الن من الصعب عملیا االنتظار عندما یصل النبات الى طور التزھیر بسبب استنزافھ قدر كبیر االق
من المواد الغذائیة والمحتوى الرطوبي وقد یكون التنافس ایضا على المكان واالضاءة وبذلك ال تفید 

  .  اال عند وجود نبات الحلیان في المناطق غیر الزراعیة . المكافحة المتأخرة 
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ABSTRACT 
Two experiments were carried out at College of Agriculture and and Forestry 

, Mosul Universty in 2003 growing season to determine the doses , frequency , 
duration time of application at different stage of Johnson grass growth on the 
efficiency of paraquate for control S . halepense . Data was subjected to the 
conventional analysis of Randomized Complete Block Design ( RCBD) as a 
factorial experiment . Results indicated that all concentrations used had effect on 
plant growth but there is no significant effect between different doses on growth of  
S . halepense rhizomes . Plant that received 0.15 , 0.30 , 0.60 L a.i / ha of 
paraquate at every week were more effect which reduce plant length up to 82.1 , 
88.3 , 88.3 % respectively , while there was no rhizomes emerge when it spray 
every 3 or 4 weeks interval . However , the reduction of shoot length and dry 
weight were up to 44.3 and 47.5 % respectively with two times sprayed especially 
at flowering stage if it compared with the single application. 
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