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  تأثیر تراكیز وفترات رش مختلفة من مبید الكرامكسون في مكافحة نبات المدید
 Convolvulus arvensis L . 

    سالم حمادي عنتر                                  قتیبة صالح شیخ الكاظم
  قسم المحاصیل الحقلیة / كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

  
  الخالصة

وفwwwق نظwwwام التجwwwارب العاملیwwwة بإسwwwتḿدام  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الموسwwwم الزراعwwwي فwwwي نفwwwذت التجربwwwة 
 و ١٥٠ االول تركیwwز مبیwwد الكرامكسwwون : أشwwتملت التجربwwة ث榜ثwwة عوامwwل ، التصwwمیم العشwwوائي الكامwwل 

 ٣٥و  ٢٥و  ١٥الفتwرة الزمنیwة بwین الرشwات    ،العامwل الثwانيو ھكتwار/ مادة فعالة  ٣سم ٤٥٠ و  ٣٠٠
أwwḿذت ،  ) ث榜wwث رشwwات ورشwwتین  ورشwwة واحwwدة  و دون رشبww( تكwwرار الwwرش : الwwث العامwwل الث. یwwوم

لwwم تظھwwر أي فwwروق معنویwwة بwwین الفتwwرات الزمنیwwة للwwرش  فwwي الصwwفات   ٢٥/١٠البیانwwات نھایwwة الموسwwم 
تwأثیره علwى صwفات المدروسة كافة بینما تفوق التركیز الثالث معنویا على التركیwزین االول والثwاني فwي 

تكرار الرش بشكل معنوي في ḿفض طول النبات وعدد البراعم والwوزن الجwاف وعwدد  أثر ، مدیدنمو ال
بwالرغم مwن ولم نحصل على أي نباتwات عنwد رش المبیwد مwرتین وث榜wث مwرات بwالتركیز الثالwث .االفرع 

  . یوم ٣٥زیادة الفترة الزمنیة بین رشة وأḿرى لحد 
  

  المقدمة 
  العwالم  نباتwاً ḿبیثwاً فwي) ١٨(واحwُد مwن أḿطwر )   Convolvolus arvensis.L(نبwات المدیwد 

وھwو مwن الفصwیلیة )  Field bind weed (آسُمُھ اإلنكلیwزي  . وینتشر في حقول المحاصیل الزراعیة  
،  Philliesو  Wiese(  ، ینتشwwwر عwwwن طریwwwق البwwwذور والرایزومwwwات  Convolvulaceaeالمدیدیwwwة  

ل كثیwwwرة ذات ḿسwwwائر كبیwwwرة فwwwي الحاصwwwل اإلجمwwwالي للعدیwwwد مwwwن یسwwwبب نبwwwات المدیwwwد مشwwwاك  )١٩٧٦
المحاصیل الزراعیة ومن ھذه المشاكل أنھ یسبب نقصاً في غلة المحصول  نتیجة لمنافسwة عوامwل النمwو 
المḿتلفة وانḿفاض القیمة النوعیة للمحصول ḿاصة عنwد وجwود بwذور األدغwال بكمیwات كبیwرة فwي بwذور 

إن اسwتḿدام المبیwدات الكیمیاویwة  . لمسwتغلة للزراعwة أم للتسwویق واالسwتھ榜كالمحاصیل و حبوبھا سواء ا
للحصول على نتائج سwریعة جعلwت ھwذه المبیwدات تأwḿذ مجwاالً واسwعاً فwي الزراعwة ولھwذا فقwد تwم اḿتیwار 
بعwwض المبیwwدات لمكافحwwة نبwwات المدیwwد ومwwن ھwwذه المبیwwدات مبیwwد الكرامكسwwون الwwذي یقتwwل عwwن طریwwق 

إمكانیwwة إسwwتḿدام میسwwد الكرامكسwwون فwwي حقwwول )  ١٩٩١( ◌ِ  Monacoو Ashtonذكwwر  إذ الم榜مسwwة 
)  ١٩٨١( Frankو  Simonھكتwار كمwا ذكwر  /لتwر  ٣ – ١.٥المحاصwیل لمكافحwة دغwل المدیwد بمقwدار 

.   ھكتwار لمكافحwة االدغwال فwي حقwول المحاصwیل الحقلیwة/ كغم  ١.١ان مبید الكرامكسون یستḿدم بمعدل 
والفتwرة الزمنیwة بwین كwل لمبیwد الكرامكسwون وعwدد مwرات الwرش بحث الى معرفة أفضل تركیwز یھدف ال

    .تحت الظروف المناḿیة في شمال العراقعلى نبات المدید  لقضاء رشتین  ل
  

  مواد البحث وطرائقھ
وفق نظام التجارب  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥زراعي في الموسم ال ص榜ح الدینفي محافظة نفذت التجربة 

 ٣٠سم وقطر  ٤٠أرتفاع  أستḿدمت السنادین الب榜ستیكیة، یة باستḿدام التصمیم العشوائي الكامل العامل
 ٣سم  ٤٥٠ و   ٣٠٠ و  ١٥٠    تراكیز الرش : العامل االول  اشتملت التجربة ث榜ثة عوامل و  سم 

إذ بدأ الرش   وم ی ٣٥و  ٢٥و  ١٥   الفترة الزمنیة بین الرشات: العامل الثاني ھكتار  و/  مادة فعالة
 ورشتین  ورشة واحدة  ودون رش ( تكرار الرش : العامل الثالث . یوما من بزوغ البادرات  ٢١بعد 

سم وتحتوي على  ٣طول العقلة (  سندانة/ زرعت العقل الساقیة بمعدل ث榜ثة عقل ) .ث榜ث رشات 
) ٦(النباتات بعمر بدأ الرش عندما أصبحت . سم ٢وبعمق  ٢٠/٦/٢٠٠٦بتاریخ  ) برعمین فقط 

تم متابعة النباتات من حیث السقي والرش حسب . لتر ١إذ استḿدمت المرشة الیدویة سعة أوراق 
سم /المتمثلة بطول النبات  البیانات أḿذت ٢٥/١٠/٢٠٠٦وفي نھایة الموسم  الجدول المواعید المبینة في

تم تجفیف ،  )غم(مجموع الḿضري بات والوزن الجاف للن/ وعدد االفرع وعدد البراعم بالرایزومات 
  .ساعة في مḿتبر قسم المحاصیل الحقلیة  ٤٨ْم لمدة  ٧٠العینات في الفرن على درجة حرارة 

  

  .الباحث الثاني  رسالةالبحث مستل من 
  .١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٠٠٧/  ١٠/  ٢٩تاریخ تسلم البحث  
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ḿدام اḿتبار دنكن المتعدد المدى حیث میزت تم تحلیل البیانات وفق نظام التجارب العاملیة بإست
   .المتوسطات المḿتلفة معنویا بحروف ھجائیة مḿتلفة 

  
  .مواعید رش مبیدالكرامكسون حسب الفترة الزمنیة  : )١(الجدول 

 الرشة الثالثة الرشة الثانیة الرشة االولى الفترة الزمنیة
 ٨/٨ ٢٤/٧ ٩/٧ یوم ١٥
 ٢٨/٨ ٣/٨ ٩/٧ یوم ٢٥
 ١٧/٩ ١٣/٨ ٩/٧ یوم ٣٥

  

  
  النتائج والمناقشة

تشیر نتائج : تأثیر تراكیز وفترات رش مختلفة من مبید الكرامكسون في طول نبات المدید   -١
التراكیز المستḿدمة حیث ادى التركیز  وجود اḿت榜فات معنویة بین إلى ) ٢(التحلیل اإلحصائي للجدول 

االول والثاني ولم یḿتلف التركیز االول الثالث الى ḿفض طول النبات معنویا مقارنة بالتركیزین 
وقد یكون السبب في أن التراكیز الḿفیفة من المبید تكون متماثلة  اتوالثاني في تأثیرھما على طول النب

بأن زیادة تركیز مبید الكرامكسون ) ٢٠٠٤(وھذا یتفق مع ما ذكره العبیدي . التأثیر على طول النبات
ی榜حظ من الجدول  عدم وجود اḿت榜فات معنویة بین معدل فترة  . فعال في ḿفض طول النبات رلھا دو

ضریة حتى لو كانت ḿد لھ طاقة كافیة لقتل األجزاء الما یدل على أن المبیالرش بین رشة وأḿرى مّ 
أن مḿزون الغذاء في رایزومات المدید على وھذا یدل . الفترة الزمنیة بین رشة وأḿرى أكثر من شھر 

قد یكون  تطع إعادة النمو 榜ḿل شھر واحد وإظھار فروق في طول النبات أو محدودة بحیث لم تس
المبید فعاال بدرجة عالیة بحیث ظھر تأثیره عند الرش مباشرة بغض النظر عن الفترة الزمنیة بین 

أشارت كثیر من  إذ .لم تظھر أي اḿت榜فات في طول النبات عند اḿت榜ف الفترة الزمنیة  ،الرشات 
لنباتات المعمرة وḿاصة في موسم نشاطھا یعتمد على معدل المḿزون الغذائي انمو أن  األبحاث على

ضریة ḿإلظھار نموات جدیدة أو یعتمد على معدل الھرمونات المنشطة لنمو البراعم بعد قتل األجزاء ال
 بأن مبید الكرامكسون أظھر  فعالیة) ١٩٨٧(ḿرون آلیھ سمیر وإوھذا ینطبق مع ما أشار . للنبات 

عالیة في مقاومة معظم األدغال العریضة والرفیعة األوراق إال أن بعد فترة زمنیة من قتل األدغال بھذا 
وھذا یعتمد على المḿزون الغذائي الذي یتواجد .  اً جدید اً نباتی اً المبید فأن األدغال بزغت لتكون غطاء

ى المḿزون الغذائي لتكوین نموات في الرایزومات وأن نبات المدید من األدغال المعمرة التي تعتمد عل
  .)١٩٣٩( وآḿرون   ḿBakkeضریھ جدیدة وھذا ما أكده 

ومع ذلك نفسھ وجود اḿت榜ف معنوي واضح عند اḿت榜ف عدد مرات الرش على النبات  كما لوحظ
ن榜حظ بأن الرش مرتین أو ث榜ث مرات لم یḿتلف فیما بینھما لذلك فمن الجانب االقتصادي یعد الرش 

وأن الرش مرة واحدة قد أدى إلى انḿفاض في طول النبات بمقدار . أفضل من ث榜ث رشات  وھمرتین 
أن معاملة االستḿدام لرشتین ولث榜ث رشات قد اḿتلفت معنویاً و. قیاساً بمعاملة المقارنة  سم١٠٩.٧٨

جداً ḿاصة  وھذا یدل على أن إعادة النمو لنبات المدید ھي بطیئة. عن معاملة االستḿدام لرشة واحدة 
 طولھإلى  نفسھعند معاملتھ بمبید الكرامكسون أو أن نبات المدید یحتاج إلى فترة زمنیة طویلة لكي یعید 

اقل طوالً وسمكاً من النبات غیر  اً ان نبات المدید عندما یرش بالكرامكسون سوف یعطي نبات .السابق 
الكرامكسون برشات متعاقبة وḿاصة  معامل بالمبید وقد أكد كثیر من الباحثین على استḿدام مبید

 ٣٥للفترة  لثحظ من الجدول بأن التركیز الثان榜.    )١٩٨١،   Frankو   Simon( لألدغال المعمرة
وھذا فع榜ً ما  اً یوم ١٥قد تفوق معنویاً في ḿفض طول النبات قیاساً للتركیز األول والثاني للفترة  اً یوم

 مدةتركت  اً یوم ḿ٣٥ذ الصفات فأن معاملة رش المبید كل تمت م榜حظتھ عندما توقف رش المبید أل
 ١٥زمنیة طویلة استطاع النبات أن یعید نموه بشكل جید وبالتالي یعطي طول نبات مناسب أما للفترة 

بشكل جید أو قد یعیدھا ولكن اقل  تھیاحفقد تركت فترة زمنیة قصیرة ال یستطیع النبات أن یعید  اً یوم
)  ٢ (ی榜حظ من الجدول  .المكافحة وھذا ھو الذي أدى إلى ḿفض طول النبات بكثیر مما علیة قبل 

وجود فروق معنویة بین المعام榜ت وقد أظھرت النتائج عدم وجود أي نمو ḿضري لنبات المدید عند 
وث榜ث مرات وھذا یدل على أن تأثیر التركیز أقوى من أزیادة التركیز للمبید وḿاصة عند الرش مرتین 

الرش وذلك بسبب وجود فروق معنویة في معاملة الرش مرة واحدة بین التراكیز المḿتلفة  عدد مرات
ن التركیز الثالث قد تفوق معنویاً على ك榜 التركیزین األول والثاني في ḿفض طول النبات إحیث 
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وأوضح .  )٢٠٠٤(ḿرون آالعبیدي و هكدأ سم على التوالي وھذا ما ١١٨.٨٩-١١٦.٥٥ بمقدار
Johnson و Frick )مسة یجب أن یتم رشھا بتناسق تام ) ٢٠٠٢榜أن المبیدات التي یكون تأثیرھا بالم

على النباتات بحیث یضمن تغطیتھا جیداً حتى یعطي فعالیة عالیة في المكافحة وأوضحوا أن اتجاه 
  .ورقة النبات المعامل أفقیاً أو عمودیاً وعرض الورقة یؤثر على فعالیة المكافحة 

سم عند تكرار الرش ث榜ث مرات  ٢٥.١٧نḿفض طول النبات إلى تأثیر تكرار الرش إوبالنسبة ل
فقد أدى إلى انḿفاض واضح ومعنوي في نھایة الموسم وی榜حظ من  بین كل رشتین اً یوم ٣٥وبمعدل 

 ٢٥و  ١٥في الفترة مرتین وث榜ث مرات  ال توجد فروق معنویة بین عدد مرات الرش  ھالجدول بأن
وی榜حظ أیضا أن .  الرش مرتین ھي أفضل من ث榜ث رشاتفمن الجانب االقتصادي یعد ولذلك  اً یوم

قد تفوقت معنویاً على معاملة الرش لمرة واحدة  اً یوم ١٥معاملة الرش مرتین وث榜ث مرات وللفترة 
 . ید الكرامكسون في ḿفض طول النباتوھذا یدل على أن كلما زادت عدد مرات الرش زاد تأثیر مب

وقد أكدت النتائج بأن زیادة التركیز عند أي . النتائج وجود اḿت榜فات معنویة بین المعام榜ت  أظھرتو
النتائج في مكافحة دغل المدید وھذا  أفضلفترة زمنیة ḿاصة عند تكرار الرش لمرتین أو ث榜ث أعطى 

النتائج أكدھا كلما زاد تركیز مبید الكرامكسون زاد تأثیره على النبات المرشوش وھذه  ھیدل على أن
   Frankو Simon و )١٩٧٤(،  Standifer مثل ین عند استعمال مبید الكرامكسونكثیر من الباحث

األول والثاني ولجمیع الفترات  ینالتركیز عدم وجود فروق معنویة بینوی榜حظ من الجدول  ) .١٩٨١(
  .یوم والمعاملة لمرتین رش    ١٥،٢٥،٣٥  الزمنیة الث榜ث 

تشیر نتائج ٠یز وفترات رش مختلفة من مبید الكرامكسون في عدد افرع نبات المدید تأثیر تراك -٢
حیث ن榜حظ  ،إلى وجود اḿت榜ف معنوي بین تراكیز المبید المستḿدمة ) ٣(التحلیل اإلحصائي للجدول 

أن التركیز الثالث لمبید الكرامكسون قد تفوق معنویاً في ḿفض عدد األفرع لنبات المدید قیاساً 
ن زیادة التركیز لھ أھمیة بالغة في القضاء على المجموع الḿضري للنبات إ إذالثاني و ولاأل ینلتركیزبا

وی榜حظ من الجدول بأن التركیز األول والثاني لم یḿتلفا معنویاً في تأثیرھما . نموه ویعمل على تثبیط 
ري أدى إلى تحفیز كثیر قتل المجموع الḿض أنفي ذلك الى السبب  دوعقد یعلى عدد أفرع النبات  و

عدم وجود اḿت榜ف معنوي بین معدل فترة الى یشیر الجدول   .أفرع جدیدة  وإعطاءمن البراعم للنمو 
ما یدل على أن المبید لھ طاقة كافیة لقتل األجزاء الḿضریة حتى لو كانت الرش بین رشة وأḿرى مّ 

یستطع إعادة النمو 榜ḿل شھر واحد لم  وان النباتمن شھر  أكثرالفترة الزمنیة بین رشة وأḿرى 
 .یولوجیة تعود للنبات سف ألسبابوإظھار فرق في عدد األفرع أو قد تكون البراعم في طور سكون 

نفسھ أشارت النتائج  إلى وجود اḿت榜ف معنوي واضح عند اḿت榜ف عدد مرات الرش على النبات 
األفرع لنبات المدید قیاساً لث榜ث مرات واحدة قد تفوق معنویاً في ḿفض عدد  ن榜حظ بأن الرش مرةً و

عند رش المبید على النبات قد أباد المجموع الḿضري بالكامل ولكن لم یؤثر  أنرش وھذا یدل على 
وھذه بدورھا قد تحفز البراعم على النمو وبالتالي تعطي ) الرایزومات والجذور(على األجزاء األرضیة 
بأن عند استعمال ) ٢٠٠٦(ḿرون آالع榜ف و هذكر مع ماوھذا یتفق ) األفرع(نموات ḿضریھ جدیدة 

مبید الكرامكسون قد یؤثر على المجموع الḿضري وال یؤثر على األجزاء األرضیة لألدغال المعمرة 
بأن مبید الكرامكسون اظھر ) ١٩٨٧(ḿرون آوذكر كل من سمیر و. وبالتالي یعید نموھا الḿضري 

المعمرة العریضة والرفیعة األوراق إال انھ بعد فترة زمنیة من فعالیة عالیة في مكافحة معظم األدغال 
وقد أظھرت النتائج بأن التركیز الثالث ولجمیع .  اً جدید اً نباتی اً قتل نباتات األدغال بزغت لتكون غطاء

األول والثاني في ḿفض عدد األفرع لنبات المدید وذلك  ینمعنویاً على التركیز تفوقالفترات الزمنیة قد 
وبصورة عامة كلما كانت الفترة الزمنیة بین الرشات متقاربة كلما انḿفض . سباب التي ذكرت سابقاً لأل

وḿاصة للتركیز  اً یوم ١٥تم م榜حظتھ عندما كانت الفترة الزمنیة  عدد األفرع إلى اقل ما یمكن وھذا ما
یكون  عندماو، على قتلھا  سوف یعمل نمون  رش المبید على ھذه األفرع في بدایة الإذ إالثالث للمبید  
الن المḿزون الغذائي في الرایزومات ال عادة الرش عند إ موتھذه األفرع ت جدیدة فانالنبات أفرع 

   . یكفي لتغذیة عدد كبیر من األفرع 
ḿاصة عند  لمبیداأظھرت النتائج عدم وجود أي نمو ḿضري لنبات المدید عند زیادة تركیز  كما

وقد یكون السبب ان رش التركیز العال للمبید یؤدي الى موت جمیع ت الرش مرتین أو ث榜ث مرا
تصبح وبالكامل  البراعم النامیة من الرایزومة في بدایة إنباتھا وبالتالي یقضي على المجموع الḿضري

ھذا السبب  . الرایزومة دون براعم وھذا ما تمت م榜حظتھ فع榜 أثناء فحص السندانة عند أحد الصفات 
وی榜حظ أیضا عندما یتكرر الرش ث榜ث مرات وḿاصة في . جدیدة وافرع أدى إلى عدم ظھور نموات 
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یساعد  فأن ذلكي عند قتل المجموع الḿضر ن عدد األفرع یزداد والسبب ھوإالتركیز األول والثاني ف
لیھ سمیر إوھذا یتفق مع ما أشار .  جدیدةلتكوین أفرع  ساكنةالرایزومات على تحفیز البراعم ال

  .) ١٩٨٧(واḿرون 
بین كل رشتین تفوقاً معنویاً في ḿفض عدد  اً یوم ٣٥تفوق الرش مرة واحدة وبمعدل  ولوحظ

ات وقد یكون السبب ھو عند القضاء على مرتین أو ث榜ث مربمستوى األفرع لنبات المدید قیاساً للرش 
المجموع الḿضري قد تظھر نموات جدیدة ولكن بشكل قلیل جداً وقد یرجع السبب إلى قلة المḿزون 

وھذا یدل على أن نبات .  الغذائي الذي ال یكفي لنمو عدد كبیر من البراعم وبالتالي إعطاء أفرع قلیلة 
وھذا یتفق مع ما أكده . ج إلى فترة زمنیة طویلة لكي تعید نموھا من األدغال المعمرة تحتا اً المدید وكثیر

عندما تكون الفترات الزمنیة متباعدة مقارنة بالرش بفترات  بأن تأثیر الرش یزداد ) ٢٠٠٤(العبیدي 
  .الطبیعي  نموھا إلعادةألن بعض األدغال تحتاج إلى فترة طویلة نوعا ما  أو متقاربة محدودة

بأن زیادة التركیز عند أي فترة زمنیة وḿاصة عند تكرار الرش مرتین أو وقد أكدت النتائج 
او ث榜ث  النتائج في مكافحة دغل المدید وی榜حظ بأن معاملة الرش مرتین أفضلث榜ث مرات أعطى 

لذلك فمن  اً یوم ١٥،٢٥،٣٥ وللفترات الزمنیة الث榜ث لتركیز الثالثاقد أعطت نتائج جیدة في  رشات
من ث榜ث رشات علماً بأن الفرق في عدد األفرع قلیل بین  أفضلدي یعد الرش مرتین الجانب االقتصا

ن عند استḿدام مبید إوھذه النتائج أكدھا كثیر من الباحثین حیث . الرشة لمرتین ولث榜ث رشات 
  وآḿرون  Damonakis(الكرامكسون یجب أن یستḿدم برشات متعاقبة وḿاصة لألدغال المعمرة 

ش ḿفض عدد األفرع عند تكرار الریتكرار الرش سوف یضعف نمو النبات وبالتالي وعند ) . ١٩٧٠
   .)٢٠٠٤ ، العبیدي ( أسابیع ٤-٣كل 

یشیر :تأثیر تراكیز وفترات رش مختلفة من مبید الكرامكسون في الوزن الجاف نبات المدید  -٣  
یتضح من . لتراكیز العالیة إلى وجود اḿت榜فات معنویة بین تراكیز المبید وḿاصة في ا) ٤(الجدول 

الجدول بأن التركیز الثالث من مبید الكرامكسون قد أظھر تأثیراً واضحاً وقد أدى إلى انḿفاض في 
نستنتج من . الثاني على التوالي  األول و ین٪ مقارنة بالتركیز٥٢.٨٪ و ٥٨.٥الوزن الجاف بنسبة 

مجموع الḿضري وھذا بالتالي یؤدي إلى ذلك بأن مبید الكرامكسون لھ تأثیر كبیر في ḿفض نمو ال
ḿفض في الوزن الجاف ھذه النتائج أكدھا كثیر من الباحثین حول فعالیة مبید الكرامكسون تجاه األدغال 

  .) ١٩٨١( Frank و  Simonو )١٩٧٤( Standifer  وبتراكیز مḿتلفة مثل
ّمما یدل على أن عدم وجود اḿت榜ف معنوي بین معدل فترة الرش بین رشة وأḿرى  كما لوحظ

المبید لھ طاقة كامنة لقتل األجزاء الḿضریة حتى لوكانت الفترة الزمنیة بین رشة وأḿرى أكثر من 
شھر وھذا یدل على أن مḿزون الغذاء في رایزومات المدید محدودة بحیث لم یستطع إعادة النمو 榜ḿل 

ئیة من رطوبة وغیرھا غیر شھر واحد وإظھار فرق في الوزن الجاف لھ أو قد تكون الظروف البی
جاف عند اḿت榜ف الفترة م榜ئمة إلعادة النمو بالسرعة الكافیة ولذلك لم تظھر أي اḿت榜فات في الوزن ال

إلى وجود اḿت榜ف معنوي واضح عند اḿت榜ف عدد مرات الرش  ومع ذلك  أشارت النتائج. الزمنیة
إن الرش مرة واحدة قد أدت إلى . رشات ن榜حظ عدم وجود فرق معنوي بین الرش مرتین أو ث榜ث 

كما لوحظ . ٪ عن معاملة المقارنة وتزداد النسبة عند الرش مرتین ٢٨.٦انḿفاض الوزن الجاف بنسبة 
إعادة  غم نستدل من ھذه النتائج بان ٥٠.٧انḿفاض الوزن الجاف بین الرشة الواحدة والرشتین بمعدل 

تیادي ḿاصة عندما یعامل بمبید الكرامكسون وأن النبات النمو لنبات المدید ھي اقل بكثیر من نموه االع
یحتاج إلى فترة زمنیة طویلة لكي یعید نفسھ إلى الوزن الجاف الذي كان علیھ سابقاً وھذا یعتمد على 

لوحظ وجود إḿت榜فات . ت الظروف البیئیة م榜ئمة لنموهمعدل المḿزون الغذائي وقوة النمو فیما إذا كان
على الوزن الجاف لنبات المدید وقد أظھرت النتائج بأن تأثیر التركیز التركیز  معام榜تمعنویة بین 

ی榜حظ عدم وجود اḿت榜ف معنوي في التركیز الثالث عند اḿت榜ف إذ قوى من تأثیر الفترة الزمنیة أ
الفترة الزمنیة بین كل رشتین وبصورة عامة كلما كانت الفترة الزمنیة بین الرشات متباعدة كلما 

یوماً  ١٥ض الوزن الجاف إلى اقل ما یمكن وھذا ما تمت م榜حظتھ عندما كانت الفترة الزمنیة انḿف
كذلك لوحظ من الجدول بان التركیز الثاني للمبید أعطى زیادة في . وḿاصة التركیز الثالث للمبید 

ز كثیر من الوزن الجاف أكثر من التركیز األول ّمما یدل على أن قتل المجموع الḿضري أدى إلى تحفی
وقد أظھرت .  یوماً  ١٥للفترة الزمنیة نفسھا  البراعم للنمو وإعطاء وزن جاف أكثر من التركیز األول

النتائج عدم وجود أي نمو ḿضري لنبات المدید عند زیادة التركیز للمبید وḿاصة عند الرش مرتین أو 
ما یؤدي إلى إضعاف النبات ث榜ث مرات وان الوزن الجاف ینḿفض أكثر عند زیادة عدد مرات الرش م
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ع ما ذكره الجبوري وآḿرون واستنفاذ المḿزون الغذائي وعدم إعطائھ فرصة للنمو وھذا یتفق م
إلى وجود اḿت榜فات معنویة بین المعام榜ت وقد أكدت )  ٤( أشارت النتائج في الجدول . )١٩٨٥(

لرش مرتین أو ث榜ث أعطى أفضل النتائج بأن زیادة التركیز عند أي فترة زمنیة وḿاصة عند تكرار ا
النتائج في مكافحة دغل المدید بینما لم تعط نتائج مرغوبة عند الرش مرة واحدة على الرغم من 
انḿفاض الوزن الجاف عند زیادة التركیز للفترات الزمنیة كافة بین الرشات وھذا یتفق مع ما ذكره 

ید الكرامكسون مرة واحدة كانت غیر كافیة بان مكافحة األدغال المعمرة بمب) ٢٠٠٦(الع榜ف وآḿرون 
لقتل األدغال المعمرة بالكامل وعدم تأثر الرایزومات األرضیة بالمبید ّمما أعطى فرصة لألدغال 
المعمرة أن تنمو بشكل جید وتعطي أعلى وزن جاف  قیاساً لمعاملة المقارنة التي أعطت وزناً جافاً أقل  

  Damonakisالغة في القضاء على األدغال المعمرة وھذا ما أكده تكرار الرش لُھ أھمیة بفان كذلك .
من ان استḿدام مبید الكرامكسون برشات متعاقبة وḿاصة لألدغال المعمرة أعطى ) ١٩٧٠( وآḿرون

  .نتائج جیدة 
یشیر : تأثیر تراكیز وفترات رش مختلفة من مبید الكرامكسون في عدد براعم نبات المدید  - ٤

إنḿفض عدد البراعم في التركیزین الثاني  إذت榜ف معنوي بین تراكیز المبید وجود اḿ إلى) ٥(الجدول 
وھذا یدل على أن كلما . برعما على التوالي قیاسا بالتركیز االول  ٣.١٩٤و  ٠.٥٥٥والثالث بمقدار 

زاد تركیز المبید أدى إلى القضاء على المجموع الḿضري بالكامل وبسرعة  وبالتالي تصبح عدد 
ویتضح من الجدول عدم وجود فروق معنویة بین التركیزین األول  .  براعم على الرایزومة قلیلة جداً لا

والثاني مما یدل على أن تأثیر المبید كان منḿفضاً ولذلك لم ی榜حظ أي استجابة لقتل أو النḿفاض عدد 
رى وھذا یدل على أن اḿت榜فات معنویة بین معدل فترة الرش بین رشة وأḿولم ی榜حظ وجود  .البراعم 

المبید ھو مبید لمسي یقتل عن طریق الم榜مسة ولھذا یؤثر على المجموع الḿضري ولكن الیؤثر على 
بشكل مباشر مما یعطي لھا ) الرایزومات والجذور(األجزاء النباتیة التي توجد تحت سطح التربة 

أشارت النتائج  و. ة عدد البراعمرھا تؤدي إلى زیادالفرصة في النمو وزیادة طول الرایزومة التي بدو
榜تḿث ف ف عدد مرات الرش على النبات نفسھإلى وجود فرق معنوي واضح عند ا榜حظ بان الرش ث榜ن

وھذا ، مرات قد تفوق معنویاً في ḿفض عدد البراعم لنبات المدید مقارنة بالرش مرة واحدة ومرتین 
تأثیر التركیز أقوى من تأثیر  وكان. براعم یدل على أن زیادة تكرار الرش یؤدي إلى تقلیل عدد ال

الفترة الزمنیة حیث ی榜حظ عدم وجود اḿت榜ف معنوي في التركیز الثالث عند اḿت榜ف الفترة الزمنیة 
بین كل رشتین وبصورة عامة كلما كانت الفترة الزمنیة بین الرشات متقاربة كلما انḿفض عدد البراعم 

یوماً وḿاصة للتركیز الثالث للمبید  ١٥تھ عندما كانت الفترة الزمنیة إلى اقل ما یمكن وھذا ما تم م榜حظ
وھذا یدل على ان قتل المجموع الḿضري أدى إلى تحفیز كثیر من البراعم للنمو وإعطاء نموات . 

  .ḿضریة جدیدة بدالً من أن تبقي البراعم ساكنة علیھا وبالتالي تعطي عدداً كبیراً من البراعم 
ئج عدم وجود أي نموات ḿضریة لنبات المدید عند زیادة التركیز للمبید وقد أظھرت النتا

في قتل نبات المدید  وḿاصة عند الرش مرتین أو ث榜ث وھذا یدل على ان تأثیر التركیز لُھ دور فعال
وی榜حظ بان كلما زاد عدد مرات الرش  .وعدم اعطاء نموات طویلة مما یؤدي الى تقلیل عدد البراعم 

 ٢.٨٨٩وقد انḿفض عدد البراعم لنبات المدید إلى  )  .٢٠٠٤( راعم وھذا ما أكده العبیديقل عدد الب
وی榜حظ من الجدول بان الرش . یوماً بین كل رشتین  ٢٥برعماً عند تكرار الرش ث榜ث مرات وبمعدل 

دل یوماً وھذا ی ١٥ث榜ث مرات قد أعطى فرقاً غیر معنوي مقارنة بالرش مرتین في الفترة الزمنیة 
وقد أكدت النتائج بان زیادة التركیز . على ان بعض البراعم قد دḿلت طور السكون لعوامل فسیولوجیة 

عند أي فترة زمنیة وḿاصة عند تكرار الرش مرتین أو ث榜ث مرات أعطت أفضل النتائج في مكافحة 
  .  دغل المدید ویدل على أن تكرار الرش لُھ تأثیر عاٍل على ḿفض عدد البراعم 
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 Pots experiment was carrid out at Salah aldeen prov. in 2006 summer 
growing season to investigate the effect of herbicide doses (150, 300, 450 
cm3a.i/ha) application time (15 , 25 , 30 days intervals ) and frequent 
application ( without application , one , two , three time of application ) on 
growth of bind weed  . Data wrer collected at 25th October . CRD design with 
three replicates was used as a factorial experiment. Unsignificant result had 
seen on all growth characteristic of plant with the different time of herbicide 
application . While the third dose of herbicide was significantly superior than 
other doses . The more frequency of herbicide application had significant effect 
on reducing plant length , dry weight , number of buds , and number of branch . 
The interaction two or three time of application at dose 450cm3 a.i/ ha  with 
every 15 , 25 or 35 days duration had markedly effect on plant growth which 
all plants was control . 
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