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   . Convolvulus arvensis Lتأثیر بعض المبیدات الكیمیائیة في مكافحة نبات المدید 
   قتیبة صالح شیخ الكاظم       ي عنتر                 سالم حماد

  قسم المحاصیل الحقلیة / كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 
 
  الخالصة

 ٣٠سgم وقطgر  ٤٠أرتفgاع (  بالسgتیكیةین سgناد فgي ، ٢٠٠٦ في الموسم الصgیفي  نفذت التجربة
وعلgى عمgق  سgندانة/  عقgل ٣زرعت العقgل بمعgدل  )كغم ١٠ في السندانة الواحدة التربة وكان وزنسم 

  ٢٥٠ البgازكران لكل مبیgد  تركیزینالمبیدات وبمن أنواع ثالثة  ھماعاملین إشتملت التجربة على  سم ٥
gم ٥٠٠ھ والتركیز الموصى بgار وال/  ٣سgیتھكتgھ  ٥٦٥  كالیوفوسgى بgز الموصgم ١٢٥٠و التركیg٣س 

إضgافة الgى معاملgة  ھكتار  كمادة فعالة/ ٣سم ٢٥٠٠و التركیز الموصى بھ  ١٢٥٠ھكتار والجیزاكارد /
) شgات ثالثgة ر، رشgتین ، رشgة واحgدة ( تكgرار رش المبیgد  فقgد أشgتمل علgى العامل الثانيأما  المقارنة

وفggق نظggام التجggارب  SASبإسggتخدام برنggامج حللggت البیانggات . مggاً یو ٢٠كانggت المggدة بggین كggل رشggتین 
وأظھggرت النتggائج تفggوق ، العاملیggة باسggتخدام التصggمیم العشggوائي الكامggل وبإختبggار دنكggن المتعggدد المggدى 

تفgوق و ، ات المدروسgةصgفكافgة الالثاني على معاملة عدم الرش في االول والمبیدات الثالثة بالتركیزین 
ث مرات على بقیة المعامالت في صفة عدد االفgرع والgوزن الجgاف بینمgا تفgوق تكgرار تكرار الرش ثال

ولgم تختلgف عgدد مgرات ،  الرش ثالث مgرات ومgرتین علgى الgرش مgرة واحgدة فgي صgفة طgول النبgات 
    .عدد البراعم المتكونة وعدد الكبسوالت وعدد البذور التأثیر على في  الرش فیما بینھا معنویا

  
  المقدمة

  العgالم  نباتاً خبیثاً فgي) ١٨(واحُد من أخطر )   .Convolvolus arvensis  L(نبات المدید عد ی
وھgو مgن الفصgیلیة )  Field bind weed (آسُمُھ اإلنكلیgزي  . ر في حقول المحاصیل الزراعیة  وینتش

،  Philliesو  Wiese(، ینتشggر عggن طریggق البggذور والرایزومggات      Convolvulaceaeالمدیدیggة  
ھذا النبات في حقول الحبوب والفاصgولیا والبطاطgا والقطgن والgذرة الصgفراء والمنgاطق  ویكثر). ١٩٧٦

ggواقي واألنھggازل والسggب المبggى جوانggاً علggوفة وخصوصggي االمكشggرق وفggب الطggد وجوانggكك الحدیggر وس
ائر كبیرة فgي یسبب نبات المدید مشاكل كثیرة ذات خس)  . ١٩٨٧،  Fischer(البساتین ومزارع العنب 

تعgد المكافحgة .  عدید من المحاصgیل الزراعیgة وانخفgاض القیمgة النوعیgة للمحصgولالحاصل اإلجمالي لل
الكیمیائیgة باسgتخدام مبیgدات األدغgال إحgدى الوسgائل المھمgة فgي برنgامج المكافحgة وقgد حgازت المقاومgة 

gول علالكیمیائیة المرتبة األولى بسبب النتائج السریعة واإلیجابیة التgن الحصgالطرائق یي یمكgة بgا مقارنgھ
 إن الحصggول علggى نتggائج سggریعة بإسggتخدام المبیggدات الكیمیائیggة  ، ) ٢٠٠٥، سggلطان وعنتggر . (األخggرى 

تأخذ مجاالً واسعاً في الزراعة ولھذا فقد تم اختیار بعض المبیدات لمكافحة نبات المدید ومن ھgذه  ھاجعلت
كغgم مgادة  ٢-١المبیدات الجھازیة القابلة للحركgة ویسgتخدم بتركیgز  من ھومبید الكالیفوسیت و المبیدات 

 ٣-١دونggم لمكافحggة كثیggر مggن األدغggال المعمggرة وتظھggر أعggراض التggأثیر ببطggئ أو قggد تتggأخر بعggد /فعالggة
أما مبیgد الباسgكران فھgو أیضgاً مgن المبیgدات الجھازیgة ویسgتعمل ) ١٩٨٢، حساوي و الجبوري (أسابیع 
دونم ویرش عندما یصgل ارتفgاع نباتgات األدغgال بضgع سgنتمترات أي /مادة فعالة غم ٤٠٠-٣٠٠بمعدل 

مgن وھgو مبید الجیزاكgارد  وكذلك) ١٩٨٢، حساوي والجبوري ( أوراق    ٤-٢عندما تكون في مرحلة 
 یھggدف البحggث الggى دراسggة .   المبیggدات الجھازیggة التggي تنتقggل داخggل أجggزاء النبggات وتggؤثر علیggھ بالكامggل 

  .بیدات المستخدمة بالتركیز المناسب ضمن الظروف البیئیة للمنطقة لمكافحة نبات المدید أفضل الم
  

  وطرائقھ البحث مواد
     استخدمت السنادین البالستیكیة، ٢٠٠٦في الموسم الصیفي محافظة صالح الدینفي  نفذت التجربة

إذ إشتملت ) ة الواحدة كغم في السندان ١٠یعادل التربة  وان وزن سم ٣٠سم وقطر  ٤٠أرتفاع (  
والتركیز  ٢٥٠البازكران بتركیز، لكل مبید  ثالثة تراكیزعاملین االول ثالثة أنواع المبیدات وبالتجربة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــالموصى بھ 
  .البحث مستل من رسالة ماجستیر الباحث الثاني

  .١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٠٠٧/   ١٠/     ٢٩تاریخ تسلم البحث     
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ھكتgار والجیزاكgارد / ٣ سgم ١٢٥٠و التركیgز الموصgى بgھ  ٥٦٥  ھكتار والكالیوفوسgیت/  ٣سم ٥٠٠
شggمل وأضggافة الggى معاملggة المقارنggة  ھكتggار  كمggادة فعالggة/ ٣سggم ٢٥٠٠و التركیggز الموصggى بggھ  ١٢٥٠

ین كggل كانggت المggدة بgg) ثالثggة رشggات  و رشggتین ورشggة واحggدة ( العامggل الثggاني علggى تكggرار رش المبیggد 
وقطggر   سgم ٣ العقgل السgاقیة للمدیgد بطgول واحgد ب  زرعgت الوحgدات التجریبیgة .یومgاً  ٢٠رشgتین ھgي 

وتركggت السggنادین فggي  ٢٠٠٦/  ٦/  ٢٠سggم  بتggأریخ   ٥معggدل ثالثggة عقggل لكggل سggندانة وبعمggق واحggد وب
تخدمت اسgg ٢٠٠٦/ ٧/  ٩أوراق بتggاریخ  ٦المبیggدات بعggد وصggول النبggات الggى عمggر  أضggیفت . الحقggل 

لتgر  وتgم متابعggة التجربgة مgن حیggث السgقي والgرش حسggب المواعیgد الgى نھایggة  ١ المرشgة الیدویgة سggعة 
عgدد  ونبgات / عدد االفرع  وطول النبات سم  في أخذت البیانات المتمثلة.  ٢٠٠٦/ ١٠/ ٢٥الموسم في 

الggوزن الجggاف  و تنبggا/ عggدد الكبسggوالت ونبggات / عggدد البggذور والبggراعم الموجggودة علggى الرایزومggات 
سgاعة فgي  ٤٨ْم لمgدة ٧٢تم تجفیف العینgات فgي الفgرن بدرجgة حgرارة  إذنبات / وع الخضري غم للمجم

حللت البیانات وفgق نظgام التجgارب العاملیgة بالتصgمیم العشgوائي الكامgل  ، مختبر قسم المحاصیل الحقلیة
سgطات المختلفgة معنویgا بgأحرف وأختبرت المتوسgطات بإختبgار دنكgن المتعgدد المgدى حیgث میgزت المتو

  .  مختلفة ھجائیة 
   

  النتائج والمناقشة
) ١(یتضح من الجدول  :نبات المدید  المتكونة علىعدد البراعم  وتكرار الرش في تأثیر المبیدات -١ 

المستخدمة في التجربة وقد أظھر التركیز الثاني  عند تراكیزھا د فروق معنویة بین المبیدات الثالثةووج
ید الكالیفوسیت كفاءة عالیة في خفض عدد البراعم المتكونة في نبات المدید وقد تفوق معنویاً على لمب

ما یدل على أن مبید مّ . مبید البازكران بكال التركیزین وعلى التركیز األول لمبید الجیزاكارد  
ف طریقة القتل إختال الىالسبب وقد یعود  الكالیفوسیت یمنع الرایزومات أو العقل من تكوین براعم

. مما یؤدي إلى عدم قدرة الرایزومات على تكوین براعم جدیدة تتمثل بسمیة المبید  لتلك المبیدات والتي
ویالحظ بأن مبید الجیزاكارد وبالتركیز العالي یأتي بالدرجة الثانیة بعد مبید الكالیفوسیت وھذه المبیدات 

 Fischer الكالیفوسیت وھذا ما أكده ھو مبید افضل  جیدة في خفض عدد البراعم ولكنأعطت نتائج 
أو .  D-2.4یة مثل مبید الكالیفوسیت ومبید التوردون و ئن طریق استخدام المبیدات الكیمیاع) ١٩٧٨(

حیث شكل تطبیقي لمكافحة نبات المدید مبید الكالیفوسیت بالى استخدام ) ١٩٩٤( Youtie كما أشار
یؤدي إلى قتل نبات المدید مما  ى علیھا فترة من الزمناق ویبقیرش بشكل رذاذ على سطح األور

  Prattو  Stephenوبین كل من . بالكامل 
 الرفیعة والعریضة األوراق سواء أن مبید الكالیفوسیت یستعمل لمكافحة األدغال المعمرة)  ٢٠٠٢( 

عدم قدرة تلك بسبب  نھ ذو فعالیة في مكافحة ھذه األدغالأوقد أثبت  سطحیة أو متعمقةجذوره ُكانت 
  . النباتات على تحویل المبید من الحالة السامة الى الحالة غیر السامة

عزى تشیر نتائج الجدول إلى عدم وجود اختالفات معنویة عند تكرار الرش للمبیدات وقد یُ 
ن ینفذ المبید إلى ألجل أمنھاتكفي رشة واحدة   السبب إلى أن المبیدات المستخدمة ھي مبیدات جھازیة

 تكرار الرش نالحظ عدم وجود أھمیةوعند . النبات ویقوم بعملیة الھدم أو القتل  أنسجةیع أجزاء جم
بل في بعض األحیان قد تعطي نتائج معاكسة وغیر . حتى ولو دخلت كمیة اكثر إلى داخل النبات 

أجزاء  حیث یؤدي تكرار الرش إلى قتل األجزاء الخضریة للرش قبل انتقالھ إلى جمیع، فیھا مرغوب 
من )  ١٩٨٨( خرون آویعزى ذلك إلى ما أشار إلیھ سمیر و. النبات وبالتالي عدم قتل النبات بالكامل 

في  وإنتشارھا أن المبید الجھازي ینتقل خالل األجزاء التكاثریة ویعمل على الحد من تكاثر األدغال
 ى قتل األجزاء الخضریةیعمل عل زیادة الجرعة المستخدمة تحول المبید الى مبید لمسي  حین أن 

تستطیع التأثیر على األجزاء األرضیة التي  ویتوقف إنتقالھ الى االجزاء الفعالة في النبات وبالتالي عدم 
وقد أدى مبید الكالیفوسیت بالتركیز الثاني  إلى خفض عدد البراعم لنبات المدید بنسبة  .تعید نموھا أن 

واحدة  بأن معاملة االستخدام لمرةً  كذلك یالحظ، ت مرا ثالثةوخاصة عندما تكرر الرش ل ٪٦٨0١
وبكال التركیزین ولجمیع المبیدات المستخدمة لم تظھر فروقاً معنویة في تأثیر خفض عدد البراعم وھذا 

قد تنتقل إلى أجزاء النبات وبالتالي تصل إلى ھي مبیدات جھازیة  ةیدل على أن المبیدات الثالث
وكذلك الحال مع معاملة االستخدام لمرتین باستثناء معاملة . لبراعم فیھا الرایزومات وتحد من تكوین ا

االستخدام للتركیز األول والتركیز الثاني لمبیدي الكالیفوسیت والجیزاكارد على التوالي وخاصة عند 
أما نتائج .  كفاءة عالیة في خفض عدد البراعم استخدام مبید الكالیفوسیت بتركیز األول حیث أعطى
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لة االستخدام لثالث رشات فیالحظ بأن المبید جیزاكارد  لم یظھر فروقاً معنویة ولكال التركیزین معام
معاملة االستخدام بالتركیز األول لمبیدي بازكران وكالیفوسیت وھذا  فضالً عنفي خفض عدد البراعم 

م جرعات لذلك یفضل استخدا.  لى قتلھایعني أن تكرار الرش یضر باألنسجة الحیة وقد یؤدي إ
  .د المكافحةمنخفضة عن

 ٢( یتضح من الجدول : نبات المدید  على عدد األفرع المتكونة وتكرار الرش فيتأثیر المبیدات   -٢ 
وقد أظھرت النتائج . على ھذه الصفةفروق معنویة بین المبیدات المستخدمة في الدراسة  وجود عدم) 

ویعزى .عالیة في خفض عدد األفرع في نبات المدید بان جمیع المبیدات وبجمیع التراكیز أعطت كفاءة 
 المجموع الجذري  من األجزاء التي ترش علیھا إلى  ذلك الى التأثیر السمي لھذه المبیدات وإنتقالھا

وھذه المادة السمیة سوف تعمل على قتل أو تثبیط البراعم الموجودة على ) الرایزومات ( داخل التربة 
، تكوین األفرع النباتیة اوھدم المخزون الغذائي الموجود داخل الرایزومات الرایزومات وبالتالي عدم 

البراعم لتكوین أفرع جدیدة وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ  حفیزفي ت اً ھام ؤدي دوراً ألن ھذا المخزون ی
Bakke    )١0٨جداً في التربة بعمق  أن نبات المدید یحتوي على مخزون غذائي عالٍ من )  ١٩٣٩-

ت وخاصة وجود فروق معنویة عند تكرار الرش للمبیدا الى)  ٢( جدول الأشارت النتائج في .م ٢0٤
على بعض األفرع  اأن الرشة األولى والثانیة قد أثرتیتضح ذلك ومرات  ٣عندما یكرر الرش 

لیلة بنسبة ق  والمبید الذي انتقل إلى الرایزومات  ، الخضریة الموجودة فوق سطح التربة كلیاً أو جزئیاً 
ھذه الرایزومات التي تحتوي على مخزون غذائي  فان غیر قادر على تثبیط أو قتل البراعم وبالتالي

 Bakkeدة حیاتھا من جدید وھذا ما أكدهتقوم بتحفیز ھذه البراعم لإلنبات وتكوین أفرع جدیدة إلعا عالٍ 
(   لمجموع الخضري ا تثبیطؤدي إلى فإن ذلك یمرات ثالث ولكن عند تكرار الرش لـ) .  ١٩٣٩( 

أو قد تكون بعض البراعم في حالة سكون في تلك الفترة وبالتالي عدم تكوین  بنسبة محدودة )األفرع 
  .أو تكوین أفرع ولكن بنسبة قلیلة جداً ، أفرع 

ھكتار من الكالیفوسیت یعطي /كغم ٠0٨٤بأن استخدام )  ١٩٨٥ (Shea و   Swisher وذكر كل من
.   ٪٨٥فإن نسبة القتل تصل الى  نفسھ ھكتار من المبید/كغم ١0٧عند استخدام أما   ٪ ٥٠نسبة قتل 

فرصة للنمو  ء النباتالمخزون الغذائي وعدم إعطاوھدم تكرار الرش قد یسبب إضعاف النبات ن وأ
بأن معاملة  أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائيو . ) ١٩٨٥( خرون آوھذا یتفق مع ما ذكره الجبوري و

رشة واحدة ولجمیع المبیدات ولكال التركیزین لم تختلف معنویاً في تأثیرھما لعدد األفرع االستخدام ل
وھذا یعني أن الرشھ األولى قد قضت على جزء قلیل من األفرع . المتكونة قیاساً لمعاملة المقارنة 

 ٥٠تكونة بنسبة ختالفاً معنویاً في خفض عدد األفرع المإالنباتیة أما معاملة االستخدام لرشتین فأظھرت 
والسبب ھو أن بعد الرشة األولى ظھرت أفرع أو نموات خضریة ضعیفة غیر قادرة على مقاومة   ٪

ائج معاملة یالحظ من الجدول نتو .ما ساعد على قتلھا بسرعة في استخدام الرشة الثانیة المبید مّ 
ونستنتج من ذلك  ، التركیزینمعنوي لمبید الجیزاكارد ولكال تأثیر  الحظلم ی  االستخدام لثالث رشات

الرشة  ان وقد یكون السبب ھو لھذا المبید بأن تكرار الرش قد ال یعطي نتائج افضل من الرشھ األولى
المبید وبالتالي عدم انتشار المبید في جسم خاللھا نقل یالحیة التي  النسجةقضت على اقد  ربمااألولى 

وقد أدت معاملة . فیز البراعم لتكوین أفرع جدیدة تح علىما ساعد الرایزومات النبات بالكامل مّ 
  االستخدام لمبید الكالیفوسیت وبكال التركیزین تفوقاً معنویاً في خفض عدد األفرع لنبات المدید بمقدار 

وھذا یدل على انتشار المبید بشكل . فرعاً للتركیز األول والتركیز الثاني على التوالي  ٤0٦٧و  ٣0٣٣
ما أدى إلى القضاء على جزء كبیر من األفرع وتثبیط جزء كبیر من البراعم ت مّ جید في جسم النبا

  .) ١٩٨٨(خرون ،آسمیر و وھذا ینطبق مع ما أشار إلیھ .  أیضاً 
یتضgح مgن الجgدول  :دیֺنبֺات المد علֺى عֺدد الكبسֺوالت المتكونֺة وتكرار الֺرش فֺيتأثیر المبیدات  - ٣
عggدد الكبسggوالت المسggتخدمة فggي الدراسggة ولكggن  ةالثالثgg عggدم وجggود فggروق معنویggة بggین المبیggدات) ٣(

الثاني الذي أدى إلgى خفgض  هوخاصة مبید الكالیفوسیت بتركیز یةفض عند إستخدام المبیدات الكیمیائإنخ
كبسولة قیاساً لمعاملة المقارنة مما یدل علgى أن مبیgد الكالیفوسgیت أدى  ١٦0١١عدد الكبسوالت بمقدار  

 ذلgك المبیgد سgرعة إنتقgالت الخضریة وخاصة التي تحمل نgورات تكاثریgة بسgبب إلى وقف معظم النموا
وھgذا یتفgق . یتركز عادة في مناطق النمو الفعالgة كgالبراعم القاعدیgة أو السgاقیة الذي داخل جسم النبات و

ولوحظ بأن مبید البازكران یأتي بعد مبید الكالیفوسیت في خفض ) .١٩٨٨(مع ما ذكره سمیر وآخرون 
 ات المسgتخدمةد الكبسوالت ویلیھ مبید الجیزاكارد وھgذا یgدل علgى وجgود اختالفgات فgي فعالیgة المبیgدعد

إلggى عggدم وجggود  أشggارت نتggائج التحلیggل اإلحصggائي.فggي داخggل النبggات  اوسggرعة تفاعلھgg اودرجggة سggمیتھ
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ة ھي مبیgدات وقد یرجع السبب إلى أن المبیدات المستخدم. اختالفات معنویة عند تكرار الرش للمبیدات 
  ):فقد تكفي  جھازیة

 
/ المتكونgة  عgدد البgراعم (تأثیر تأثیر أنواع وتراكیز  مختلفة من المبیدات وعدد مgرات الgرش فgي ): ١(الجدول 

   .في نبات المدید  )نبات

  المبیدات
/  ٣سم( التركیز 

  )هكتار
  تكرار الرش

  المعدل
 مرات ٣  مرتین مرة

  بازكران
 أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠  صفر

 ب ٦.٣٣ د -أ ٦.٠٠    -أ ٦.٦٧ د -أ٦.٣٣  ٢٥٠

 ب ٦.٢٢ هـ-    ٣.٣٣ أ ب ٧.٠٠ أب ٨.٣٣  ٥٠٠

  كالیوفوسیت
 أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠  أ  ٩.٠٠  صفر

 X 31 ٤.٨٩ هـ -أ ٥.٣٣ هـ - د ٣.٠٠ د -أ ٦.٣٣  ٥٦٥

    ٤.٣٣ هـ ٢.٠٠ د -أ ٥.٦٧ هـ -أ ٥.٣٣  ١٢٥٠

  جیزاكارد
 أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠ أ ٩.٠٠  صفر

 ب ٦.٣٣    -أ ٦.٦٧ د -أ ٥.٦٧    -أ ٦.٦٧  ١٢٥٠

 X 31 ٦.٠٠ أ ب ٧.٣٣ هـ -ب ٥.٠٠ د -أ ٥.٦٧  ٢٥٠٠

  أ ٦.٤١ أ ٦.٦٧  أ ٧.٢٩  المعدل
 

 )نبgات / عدد االفرع  المتكونة( تأثیر أنواع وتراكیز  مختلفة من المبیدات وعدد مرات الرش في ) : ٢(الجدول 
  .لمدید في نبات ا

  المبیدات
/  ٣سم( التركیز 

  )هكتار
  تكرار الرش

  المعدل
 مرات ٣  مرتین مرة

  بازكران
 أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠  صفر

 ب ٤.٣٣    -أ ٤.٦٧ د -ب ٣.٠٠ أ ب ٥.٣٣  ٢٥٠

 ب ٣.٢٢ )    ٢.٠٠ د -ب ٣.٠٠    -أ ٤.٦٧  ٥٠٠

  كالیوفوسیت
 أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠  صفر

 ب ٣.٠٠ د -ب ٢.٦٧ )    ٢.٣٣ د -أ ٤.٠٠  ٥٦٥

 ب ٣.١١ د ١.٣٣ د -أ ٤.٠٠ د -أ ٤.٠٠  ١٢٥٠

  جیزاكارد
 أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠ أ ٦.٠٠  صفر

 ب ٤.٤٤    -أ ٤.٦٧ د -أ ٤.٠٠    -أ ٤.٦٧  ١٢٥٠

 ب ٤.٠٠ د -أ ٤.٠٠ د -أ ٣.٦٧    -أ ٤.٣٣  ٢٥٠٠

  ب ٤.١٥ أ ب ٤.٢٢ أ ٥.٠٠  المعدل
 

/ المتكونgة  عgدد الكبسgوالت ( تأثیر أنواع وتراكیgز  مختلفgة مgن المبیgدات وعgدد مgرات الgرش فgي): ٣(الجدول 
  .في نبات المدید  ) نبات 

  المبیدات
/  ٣سم( التركیز 

  )هكتار
  تكرار الرش

  المعدل
 مرات ٣  مرتین مرة

  بازكران
 ا ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠  صفر

 ب جـ ١.٢٢ هـ -د  ٠.٣٣ هـ -د ١.٠٠ د -ب ٢.٣٣  ٢٥٠

 ب جـ ١.٥٦ هـ -ب ٢.٠٠ هـ-جـ  ١.٣٣ هـ-جـ ١.٣٣  ٥٠٠

  كالیوفوسیت
 أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠  صفر

 جـ ١.٠٠ هـ -د ١.٠٠ هـ -جـ١.٣٣ هـ -د ٠.٦٧  ٥٦٥

 جـ ٠.٨٩ هـ ٠.٠٠ هـ -جـ١.٣٣ هـ -جـ١.٣٣  ١٢٥٠

 أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠ أ ١٧.٠٠  صفر  جیزاكارد
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 ب ٢.٦٧ جـ -ب ٣.٣٣ د -ب ٢.٣٣ د -ب ٢.٣٣  ١٢٥٠

 جـ -ب ١.٨٩ هـ -د ١.٠٠ هـ -د ٠.٦٧ ب ٤.٠٠  ٢٥٠٠

  أ ٦.٥٢ أ ٦.٥٦ أ ٧.٠  المعدل

رشة واحدة ألجل أن ینفذ المبید إلى جمیع أجزاء جسم النبات ویتركز داخلھا وبالتالي یؤدي إلى قتل 
لت كمیة اكثر إلى داخل ذلك حتى ولو دخلأي أھمیة  وعند تكرار الرش نالحظ عدم وجود . النبات

یؤدي ھذا إلى قتل األجزاء الخضریة المعرضة للرش قبل انتقال المبید إلى جمیع أجزاء  إذالنبات 
مبید  ذكر بأن  ) ١٩٨٣(  Boyallوھذا یتفق مع ما أشار إلیھ النبات بالكامل  النبات وبالتالي عدم قتل

وقد  . استعمالھ في المناطق االستوائیة لمكافحة األدغال المعمرة  لیة عند الكالیفوسیت اثبت كفاءة عا
مبید الكالیفوسیت بالتركیز الثاني  إلى عدم تكوین الكبسوالت في النبات بشكل كامل عندما یكرر  أدى

ي على النموات الخضریة ضمرات یتضح من ذلك بان الرشة األولى والرشھ الثانیة قد تق ثالثالرش ل
قد تظھر نموات  خضریة ضعیفة قد تؤدي إلى تكوین عدد قلیل من الكبسوالت  مدةوبعد ، جودة المو

أثناء تكوین النورات أو األزھار وبالتالي  في رشات قد یصادف الرشة الثانیة ثالث ولكن عند تكرار
أعطى  قدفمبید الجیزاكارد وللتركیز األول  أما ،النموضعف  فضالً عنتؤدي إلى عقم في النورات 

 ثالث رشات  نتائج معاكسة لمبید الكالیفوسیت للتركیز الثاني  إذ زاد عدد الكبسوالت عند تكرار الرش
نستنتج من ذلك بأن تكرار الرش قد ال یعطي نتائج افضل من الرشھ األولى كما . كبسوالت  ٣0٣٣إلى 

وھذا ما   مبید الجیزاكارد ال یعطي نتائج جیدة عند تكرار الرش في جمیع الصفات تقریباً  بأننالحظ 
  .بأن انتقال ھذه المبیدات في األوراق یتم بواسطة األنسجة الحیة )  ١٩٥٩ ( Foyو   Crafts أكده

صائي تشیر نتائج التحلیل اإلح :)سم(طول نبات المدید  في  وتكرار الرش  تأثیر المبیدات - ٤  
ربة وقد أعطت التراكیز جد فروق معنویة بین المبیدات المختلفة المستخدمة في التووج) ٤(للجدول 

ران البازك يوخاصة مبید. العالیة لكل المبیدات المستخدمة نتائج جیدة في خفض طول نبات المدید 
ما یدل مّ . التوالي سم على  ٧٦0٦١ ، ٧٦0٨٣طول النبات بمقدار  إنخفض والكالیفوسیت للتركیز الثاني

إذا زادت  ھنعلى أن ھذه المبیدات ھي مبیدات جھازیة تنتشر في جسم النبات ولكن بتراكیز مناسبة أل
خر أي قتل الخالیا الناقلة آلوصى بھ سوف یقوم بقتل جزء قلیل من النبات ویترك اھذه التراكیز عن المُ 

ما یساعد تلك نبات وخاصة إلى الرایزومات مّ للمبید وبالتالي عدم انتقال المبید إلى جمیع أجزاء ال
البراعم من جدید أو دفع النموات الخضریة التي تأثرت بالمبیدات بنسبة قلیلة  إنتاج الرایزومات على

إلى ارتفاع مناسب وقد یكون ھذا االرتفاع في طول النبات متساویاً مع طول النبات لمعاملة المقارنة 
بأن طول النبات المعامل بالمبید قد یكون متساویاً مع )  ٢٠٠٤( بیدي وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ الع

 كما أوضحت النتائج.  ناً وسمكاً طول النبات لمعاملة المقارنة ولكن من حیث الوزن الجاف اقل وز
ن معاملة االستخدام لرشتین ولثالث رشات قد تفوقت إحیث   وجود اختالفات معنویة عند تكرار الرش 

یتضح من ذلك بأن الرشة األولى و. على معاملة االستخدام لرشة واحدة قلیل طول النبات في تمعنویاً 
 ، تأثر النبات بالمبید قلةعلى النبات بالكامل وبالتالي  قد تكون ذات تركیز أو جرعة غیر كافیة للقضاء

م النبات ووصولھا إلى زیادة المادة الفعالة وانتقالھا داخل جس فیؤديأما عند تكرار الرش مرتین وثالث 
إلى الرایزومات مما أدى إلى ھدم المواد الغذائیة الموجودة في الرایزومات وتثبیط بعض البراعم أي 

ما ذكره الجبوري إضعاف النبات واستنفاذ المخزون الغذائي وعدم إعطائھ فرصة للنمو وھذا یتفق مع 
لة على فترات عند مكافحة فضل إضافتھ بجرعات منخفضة إلى معتدیلذلك .  ) ١٩٨٥( وآخرون 

أظھرت النتائج و .بالتدریج وموتھا في النھایة  األدغال المعمرة حتى یمكن نقل المبید إلى ھذه األجزاء
إلى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت وقد أعطت التراكیز العالیة لمبیدي الكالیفوسیت والبازكران 

 سم على التوالي في التركیز الثاني ١٠٣,٥ـ١٣٥,٦٧  كفاءة عالیة في خفض طول نبات المدید بمقدار
   . مرات  ثالثعندما تكرر الرش ل

 ٥ (یتضح من الجدول  :)نبات/غم(الوزن الجاف لنبات المدید  وتكرار الرش فيتأثیر المبیدات   - ٥ 
العالیة وقد أظھرت التراكیز . في الدراسة  د فروق معنویة بین المبیدات المختلفة والمستخدمة ووج)  

لكل ھذه المبیدات  كفاءة عالیة في خفض الوزن الجاف لنبات المدید وخاصًة عند استخدام مبید 
 عن معاملة المقارنة عند إستخدام غم ٤٢٥0٨٩وقد إنخفض الوزن الجاف للنبات بمقدار  الكالیفوسیت 

فعالیة عالیة وینتقل داخل  ووذ ما یدل على ان مبید الكالیفوسیت ھو مّ . أعاله  في لتركیز الثاني للمبیدا
یتوافق مع ما ذكره  كما. )  ١٩٩٤(  Youtieأجزاء النبات وبالتالي یؤدي إلى قتلھ  وھذا ما أكده 

لوحظ و. بأن مكافحة األدغال المعمرة بمبید الكالیفوسیت قد حققت اقل وزن جاف )  ٢٠٠٦( العالف 
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الجیزاكارد في خفض الوزن الجاف لنبات المدید  بأن مبید البازكران یأتي بالدرجة الثانیة ویلیھ مبید
في  ي ومدى تفاعلھئف التركیب الكیمیامن اختال اً ن االختالف في فعالیة المبیدات قد یكون ناتجوإ

   . النبات  انسجة
  

سgم ( تأثیر أنواع وتراكیز  مختلفة من المبیدات وعدد مرات الرش في طول نبgات المدیgد ) : ٤(الجدول 
.( 

  المبیدات
/  ٣سم( التركیز 

  )هكتار
  تكرار الرش

  المعدل
 مرات ٣  مرتین مرة

  بازكران
 أ ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠ ا ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠  صفر

 -  ١١٢.١٧ هـ -ب ٩٨.٣٣ هـ - ب ١٠٧.٨٣ -  - أ ١٣٠.٣٣  ٢٥٠

 -  ٩٠.١٧ و -هـ ٦٣.٥٠ هـ -ب ٩٨.٣٣ هـ - ب ١٠٨.٦٧  ٥٠٠

  كالیوفوسیت
 أ ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠  صفر

 -  ١٠٢.٠٦ هـ - ب ١٠٢.١٧ و -د ٧٦.٦٧ د - أ ١٢٧.٣٣  ٥٦٥

 -  ٩٠.٣٩ و ٣١.٣٣ هـ - ب ١٠٠.١٧ -  - أ ١٣٩.٦٧  ١٢٥٠

  جیزاكارد
 أ ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠ أ ١٦٧.٠٠  صفر

 أ ب ١٤٠.٢٢ -  - أ ١٣٦.٦٧ -  - أ ١٤٠.٠٠ أ ب ١٤٤.٠٠  ١٢٥٠

 -  - ب ١١٧.٢٢ د - أ ١٢٥.٨٣ هـ --  ٨٩.٣٣ -  - أ ١٣٦.٥٠  ٢٥٠٠

   ب ١١٧.٦٥ ب ١٢٣.٧٠ أ ١٤٣.٠٦  المعدل

  
فgي  نبgات/ لنبات المدیgد غgم  الوزن الجاف تأثیر أنواع وتراكیز  مختلفة من المبیدات وعدد مرات الرش في): ٥(الجدول 

  . نبات المدید 

  المبیدات
/  ٣سم( التركیز 

  )هكتار
  تكرار الرش

  المعدل
 مرات ٣  مرتین مرة

  ازكرانب
 أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠  أ ٥٩٥.٠٠  صفر

 )    ٣١٥.١١ د - ب ٢٨٠.٣٣ د - ب ٣٢٠.٦٧ ) :  ٣٤٤.٣٣  ٢٥٠

 د هـ ٢٦٧.٦٧ هـ و ١٤٧.٠٠ د - ب ٢٩٤.٣٣ ب ٣٦١.٦٧  ٥٠٠

  كالیوفوسیت
 أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠  صفر

 هـ و ٢٢٧.٧٨ د هـ ٢١٨.٣٣ هـ ١٥٦.٦٧ د - ب ٣٠٨.٣٣  ٥٦٥

 و ١٦٩.١١ و ٦٨.٣٣ د هـ ٢١٧.٣٣ د هـ ٢٢١.٦٧  ١٢٥٠

  جیزاكارد
 أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠ أ ٥٩٥.٠٠  صفر

 ب ٤٧٨.٤٤ )    ٣٥٣.٠٠ أ ٥٠٤.٦٧ أ ٥٧٧.٦٧  ١٢٥٠

 -  ٣٥٢.١١ د - ب ٣٣٠.٦٧ هـ -   ٢٣٩.٣٣ أ ٤٨٦.٣٣  ٢٥٠٠

     ٣٥٣.٦٣ ب ٣٩٠.٨٩ أ ٤٥٣.٨٩  المعدل

فgي   )نبgات/ عgدد البgذور المتكونgة ( نواع وتراكیز  مختلفة من المبیدات وعgدد مgرات الgرش فgي تأثیر أ) :   ٦( جدول ال
 .نبات المدید 

  المبیدات
/  ٣سم( التركیز 

  )هكتار
  تكرار الرش

  المعدل
 مرات ٣  مرتین مرة

  بازكران
 أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠  صفر

 ب جـ ٤.١١ جـ د ١.٠٠ د -ب ٤.٠٠ د -ب ٧.٣٣  ٢٥٠

 جـ -ب ٤.٣٣ د -ب ٦.٣٣ د -ب ٢.٣٣ د -ب ٤.٣٣  ٥٠٠

  كالیوفوسیت
 أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠  صفر

 جـ ٢.٢٢ جـ د ٢.٠٠ د -ب ٢.٦٧ جـ د ٢.٠٠  ٥٦٥

 جـ ٢.٠٠ د ٠.٠٠ د -ب ٢.٦٧ د -ب ٣.٣٣  ١٢٥٠
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  جیزاكارد
 أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠ أ ٦٥.٠٠  صفر

 ب ٨.٣٣ ب ١٠.٣٣ د -ب ٦.٦٧ د -ب ٨.٠٠  ١٢٥٠

 جـ -ب ٤.٨٩ د -ب ٣.٣٣ د -ب ٢.٦٧ جـ -ب٨.٦٧  ٢٥٠٠

  أ ١٦.١١ أ ١٥.٧٥ أ ١٦.٢٧  المعدل

% . ٥القیمة المتبوعة بالحرف نفسھ ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال   

اً على مرات معنوی ٣لـ الرش وتفوقد اختالفات معنویة عند تكرار الرش للمبیدات ووج كما لوحظت
لنبات المدید وھذا یدل ) ريللمجموع الخض(ومرتین في خفض الوزن الجاف أ معاملتي الرش لمرةً 

النبات بالتدریج وموتھا بالنھایة وعندما یضاف المبید بھذه الطریقة  أنسجةالمبید داخل  تركز على
ـ بعد الرشة األولى  یالحظ أن النباتات المعاملة ال تظھر علیھا عالمات التأثیر أو تظھر بشكل قلیل

  و  Ashton وھذا ما أكده بشكل واضح جداً بعد الرشة الثانیة أو الثالثة  تظھرعالمات ال ھذهولكن 
Crafts)أو قد یرجع السبب إلى إضعاف النبات واستنفاذ المخزون الغذائي وعدم إعطائھ )  ١٩٧٣

( مع ما ذكره الجبوري وآخرون  فرصة للنمو بسبب تكرار المكافحة أو تكرار رش المبید وھذا یتفق
١٩٨٥ (.  

 الى الحصول على مراتثالث مبید الكالیفوسیت بالتركیز الثاني عندما تكرر الرش  أدت إضافةقد و  
. غم  ٥٩٥ قیاساً بمعاملة المقارنة التي أعطت   غم ٦٨0٣٣ اقل وزن جاف للمجموع الخضري  

ثرت على النبات ولكن بشكل قلیل لكن  عالمات والرشة الثانیة أ ىیتضح من ذلك بأن الرشة األولو
بشكل واضح جداً بعد الرشة الثالثة وھذا یدل على ان تكرار الرش یؤدي إلى إضعاف ظھرت التأثیر 

النبات واستنفاذ المواد الغذائیة الموجودة في الرایزومات وبالتالي ال یكفي لتحفیز البراعم لتكوین 
بازكران بالتركیز الثاني قد تفوق معنویاً المبید بأن الجدول  كذلك یالحظ من  ، مجموع خضري جدید

عالیة قد یكون السبب ھو االختالف في فومرات رش ،  ٣على مبید الجیزاكارد وبكال التركیزین ولـ
  .يئالمبیدات وتركیبھا الكیمیا

وجود فروق  ) ٦ (یتضح من الجدول  :إنتاج بذور نبات المدید  في الرش وتكرارتأثیر المبیدات  - ٦ 
وقد أظھرت التراكیز العالیة لكل المبیدات . معنویة بین المبیدات المختلفة المستخدمة في الدراسة 

المستخدمة كفاءة عالیة في خفض إنتاج بذور المدید وخاصة عند استخدام مبید الكالیفوسیت وقد وصل 
أن مبید الكالیفوسیت أدى إلى مما یدل على . للتركیز الثاني للمبید أعاله  ٪ ٩٧أعلى انخفاض إلى 

وقف معظم النموات الخضریة وخاصة التي تحمل نورات بسبب خاصیة ذلك المبید في انتشاره في 
كذلك لوحظ بأن . كالبراعم القاعدیة أو الساقیة  یتركز عادة في مناطق النمو الفعالةالذي النبات و أجزاء

أن االختالف في فعالیة المبید قد یكون ناتج ،الجیزكارد مبید البازكران یأتي بالدرجة الثانیة ویلیھ مبید 
النبات إضافة إلى درجة حساسیة  أنسجةفي  مع التفاعالت داخلھمن اختالف التركیب الكیمیاوي ومدى ت

وبصورة عامة فأن جمیع  ، النبات لتلك المبیدات والناتجة من اختالف طریقة التأثیر على النبات
أشارت النتائج  إلى عدم  كما . الكالیفوسیت  كان افضل مبید بشكل جید ولكنأظھرت فعالیتھا المبیدات 

ت المستخدمة ھي وجود اختالفات معنویة عند تكرار الرش للمبیدات وقد یكون السبب ھو أن المبیدا
ینفذ المبید إلى جمیع أجزاء جسم النبات ویقوم بعملیة رشة واحدة ألجل أن  منھا تكفي مبیدات جھازیة

عدم وجود أي أھمیة من ذلك حتى ولو دخلت كمیة اكثر إلى  وعند تكرار الرش نالحظ. و القتل أ الھدم
یؤدي تكرار الرش إلى قتل  عطي نتائج معاكسة وغیر مرغوبة داخل النبات ؛ بل في بعض األحیان ت

ل األوراق األجزاء الخضریة المعرضة للرش قبل انتقالھ إلى جمیع أجزاء النبات وبھذه الطریقة قد یقت
وال یؤثر على السیقان المدادة المحتویة على غذاء وبراعم من وصول المبید إلیھا وبالتالي تنعكس على 

فاستعمال تراكیز عالیة من المبید یضر باألنسجة الحیة وقد یؤدي إلى قتلھا . زیادة النمو الخضري 
  .األوراق بواسطة األنسجة الحیة  المبید ینتقل في حیث أنولذلك تتوقف عملیة االنتقال لھذا المبید 

إلى عدم تكوین البذور في النبات بشكل  وبثالث رشات وقد أدى مبید الكالیفوسیت بالتركیز الثاني  
لنموات الخضریة الموجودة وبعد على ا اناألولى والثانیة قد تقضیتین یتضح من ذلك بأن الرش.  كامل
تكوین عدد قلیل من البذور ولكن عند تكرار الرش قد تظھر نموات خضریة ضعیفة قد تؤدي إلى  مدة

عن  فضالً تكوین النورات  وبالتالي تؤدي إلى عقم في النورات  لثة الرشة الثا فمرات قد تصادثالثة ل
ضعف النمو وعند تكرار رش المبید سوف یسبب إضعاف النبات واستنفاذ المخزون الغذائي وعدم 

  ) . ١٩٨٥(كره الجبوري وآخرون اعطائة فرصة للنمو وھذا یتفق مع ما ذ



 ٢٠٠٨) ٢( العدد  )  ٣٦( المجلد   )        ISSN  1815-316X(                 مجلة زراعة الرافدین    

  

وجود اختالفات غیر معنویة في إعداد البذور المنتجة عند اختالف )  ٦ (كذلك یالحظ من الجدول 
إلى زیادة غیر معنویة لعدد  ىأدقد تكرار الرش لثالث مرات  ان حیثلمبید البازكران تكرار الرش 

الخضریة وأعطى فرصة كافیة للنموات الجدیدة األجزاء  بعض البذور وھذا یؤكد أن المبید أدى إلى قتل
.  ا اختلف مبید الكالیفوسیت عن ذلكما اكثر عدد من البذور بینم اً التي لم یصل المبید إلیھا فأعطت نوع

من أن المبید الجھازي ینتقل خالل األجزاء ) ١٩٨٨(ویعزى ذلك إلى ما أشار إلیھ سمیر وآخرون 
فقط لتركیز األول بامبید الجیزاكارد اما .  وإنتشارھا ر ھذه األدغالالتكاثریة ویعمل على الحد من تكاث

 ٣إذ زاد عدد البذور عند تكرار الرش . أعطى نتائج معاكسة لمبید الكالیفوسیت للتركیز الثانيقد 
 نستنتج من ذلك بأن تكرار الرش قد ال یعطي نتائج افضل من الرشة األولى. بذور  ١٠0٣٣إلى مرات 

وأشار . كما نالحظ وجود اختالفات واضحة في فعالیة المبیدات تجاه ھذه الصفة  المبید بالنسبة لھذا
Callihan بأن مبید الكالیفوسیت ھو مبید غیر اختیاري یستخدم لمكافحة نبات ) ١٩٩٠( وآخرون

  . المدید ویحد من انتشاره 
  

EFFECT AND FREQUENCY OF APPLICATION OF SOME 
HERBICIDES ON  FIELD BIND WEED CONTROL  Convolvulus 

arvensis L. 
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ABSTRACT 
The factorial pots experiment was conducted in order to investigate the 

effect of some herbicides ( Basagran , 250,500 , Glyphosate , 565 , 1250 , 
Gesagard , 1250 , 2500 cm3 a.i /ha) and unweeded check treatment which 
applied with different frequency of application ( one , two  , three times )which  
take 20 days interval on control of fieldbind weed in summer season 2006 at 
Salah Aldeen prov . CRD design with three replicates was used . The 
significant result showed that all herbicides used were superiority on plant 
growth if it compared with unweeded cheek treatment . On other hand , two 
times or three times duration application of herbicides had more effect on plant 
length than one time of application . However, unsignificant result of different 
herbicides frequency had been on number of buds, no-capsule , and no-of seeds 
.  

 
  لمصادرا

مقاومgة االدغgال فgي المحاصgیل الحقلیgة تحgت الظgروف الدیمیgة ) . ١٩٨٤( أحمد محمد سلطان ، أحمد 
  . جامعة الموصل . نشرة علمیة . في العراق 

الجبgggوري ، بgggاقر عبgggد خلgggف ، غgggانم سgggعد هللا حسgggاوي وعبgggد الغنgggي عمgggر إسgggماعیل السgggارمة مgggي     
والعggزق ومواعیggد التطبیggق والتggداخل بینھمggا علggى  تggأثیر بعggض المبیggدات الكیمیائیggة) . ١٩٨٥(

-١٢٥): ٣(٣، " زانكggو "العراقیggة للعلggوم العراقیggة  مجلggةال. مكافحggة الحلفggا فggي وسggط العggراق 
١٣٨.    

األدغgال وطgرق مكافحتھgا، وزارة التعلgیم ). ١٩٨٢(حساوي ، غانم سعد هللا وباقر عبد خلف الجبgوري 
  .صل ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر العالي والبحث العلمي ، جامعة المو

تgأثیر اخgتالف الفتgرة الزمنیgة ومسgتوى القطgع فgي ) ٢٠٠٦(وسالم حمادي عنتر ، أحمد محمد ، سلطان 
     .١١٧-١١: ) ١( ٣٤،مجلة زراعة الرافدین ) .  Cyperus rotundus( نمو نبات السعد 

مقارنgggة تgggأثیر مبیgggد األدغgggال . ) ١٩٨٨(صgggالح حسgggین خالgggد عgggادل ومحمgggود صgggادق حسgggن ، سgggمیر 
مجلgة العلgوم ) . .Sorghum halepense L(الكالیفوسیت والبgاراكوات علgى نبgات السgفرندة 

 . ٢١٤-٢٠٧): ٢(١٩الزراعیة العراقیة ، 
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تggأثیر بعggض العوامggل البیئیggة فggي إنبggات ونمggو دغggل الحلیggان ) . ٢٠٠٤( سggالم حمggادي عنتggر ، العبیggدي 
Sorghum halepense L.  ھ وأgالیب مكافحتgوراه .سgة دكتgة . اطروحggل كلیgة الموصgجامع

  .   ٢٠٠٤الزراعة والغابات 
مقارنة اداء نظم مكننیة مختلفة في مكافحة االدغال تحت ظروف ) ٢٠٠٦( خالد عصام احمد ، العالف 
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