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تحت  .Vicia faba Lتأثیر بعض المبیدات الكیمیائیة في مكافحة ادغال محصول الباقالء البذریة 
 الظروف الدیمیة في شمال العراق

  احمد محمد سلطان                               سالم حمادي عنتر
  قسم المحاصیل الحقلیة / كلیة الزراعة والغابات   

  
  الخالصة 

محافظة ( وحقول الشرقاط ) محافظة نینوى ( ول كلیة الزراعة والغابات في حق تجربة النفذت 
اربعة أصناف من   إشتملت الدراسة على  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للموسم الزراعي الشتوي  ) صالح الدین

 ١٢٥٠و ٥٦٥ بتركیزالكالیوفوسیت (  ومبیدات تویثة ، قرشي ، سوري ، بابل (  الباقالء 
إضافة ) ھكتار/مادة فعالة  ٣سم ٥٠٠و  ٢٥٠ بتركیز والبازكران ٢٥٠٠و  ١٢٥٠بتركیزوالجیزاكارد 

وفق نظام التجارب العاملیة بتصمیم القطاعات العشوائیة   تم تحلیل البیانات، الى معاملة المقارنة 
عدم وجود فروق معنویة أظھرت النتائج ، بإḿتبار دنكن المتعدد المدى  وقورنت المتوسطات، الكاملة 

 ḿفض عدد  االدغال العریضة االوراقإن ،في موقع الشرقاط  ووزنھا ي عدد  االدغالبین االصناف ف
كما تفوق الصنف بابل على بقیة االصناف في كمیة ، في موقع الكلیة  ووزنھا في الصنف سوري

 تḿدمة الى إنḿفاض كبیر في عددجمیع المبیدات المس ادت. الحاصل ونسبة البروتین لكال الموقعین 
كان لمبید البازكران  .ن االدغال العریضة لموقع الكلیة لموقع الشرقاط وعدد ووزوزنھا واالدغال 

تفوق الصنف بابل والمعامل بمبید . أفضل تأثیر في زیادة الحاصل ونسبة البروتین في البذور 
 ٧٥0٨على التوالي لموقع الكلیة و %  ٣٠0٥ و ٧١البازكران في زیادة الحاصل والبروتین بنسبة 

الصنف قرشي المعامل بنفس  لیھی، على التوالي لموقع الشرقاط مقارنة بمعاملة المقارنة %  ٢٤.٦و
أظھر مبید الجیزاكارد عدم إḿتیاریتھ في محصول ، المبید والتركیز في زیادة كمیة الحاصل فقط 

في  بصورة عامة ظھر إرتباط سالب. الباقالء وأدى الى قتل جمیع نباتات المحصول لكال الموقعین 
الموقعین بین كمیة الحاصل وعدد ووزن االدغال العریضة االوراق بینما لوحظ إرتباط موجب 

   . نبات وعدد البذور بالقرنة / للموقعین بین كمیة الحاصل وعدد القرنات 
  

  المقدمة
                  تشیر الدراسات الى أن حوض البحر االبیض المتوسط ھو الموطن االصلي للباقالء

 )Summer field   وRobert  ،أن)  ١٩٨٥ك فع ذلم وض البحي حاقالء فاج البیض إنتر االب
ت یتزامن مع إرتفاع الظروف البیئیة حیث أن عقد الثمار ونمو القرنا المتوسط یواجھ صعوبة بسبب

جئ االرتفاع المفا ھذا نتیجةلنمو القرنات وإمتالء الحبوب قصیرة  زمنیةالفترة الان نسبیا و الحرارة
اعة الباقالء العدید من تواجھ زركما ، )  ١٩٩٧،  Abdelو  ١٩٩٦،  Siddiqueو  Loss( للحرارة 
ال سیما نباتات االدغال التي تسبب ḿسائر كبیرة جدا في االنتاج بسبب المنافسة الشدیدة على المشاكل 

ھا للضوء والعناصر منافست فضال عن،الرطوبة في المناطق الدیمیة حیث تعد العامل المحدد لالنتاج 
تستḿدم طرائق عدیدة للتقلیل من االضرار التي تسببھا نباتات االدغال كالطرق الزراعیة و، الغذائیة 

كذلك الطریقة الكیمیائیة حیث أن استḿدام المبیدات یعد من الطرق السریعة ووالمیكانیكیة والبایولوجیة 
(   Askewو  Corbets) ١٩٨٢( والجبوري  والحساويإذ اكد كل من   النتائج والسھلة االستḿدام 

بأن المكافحة الكیمیائیة بإستḿدام المبیدات ذات نتائج فعالة وكفوءة ) ٢٠٠٥( وسلطان وعنتر ) ١٩٩٦
                                                                              .في مكافحة االدغال وḿاصة العریضة االوراق 

محافظة نینوى أو  حقولسواء في  لظروف المنطقةلبحث الى تحدید أفضل االصناف  مالئمة یھدف ا، 
كذلك تحدید أفضل المبیدات في تقلیل الḿسائر التي تسببھا نباتات االدغال في ،  محافظة صالح الدین

  . حقول الباقالء 
  

  مواد البحث وطرائقھ
والثاني في  )كلیة الزراعة والغابات حقول( نفذت التجربة بموقعین االول في محافظة نینوى

وإشتملت الدراسة على عاملین االول اربعة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦محافظة صالح الدین للموسم الزراعي 
( المبیدات . والعامل الثاني نوع المبید وتركیزه ) بابل و سوري و قرشي و تویثة(أصناف من الباقالء 

مادة  ٣سم ٥٠٠و  ٢٥٠والبازكران  ٢٥٠٠و  ١٢٥٠والجیزاكارد  ١٢٥٠و ٥٦٥الكالیوفوسیت  
  .معاملة  ٢٨علیھ فأن عدد معامالت التجربة ،إضافة الى معاملة المقارنة ) ھكتار/فعالة
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  .٢٠٠٨/ ٦/٣وقبولھ  ٢٠٠٧/ ١١/١٢تاریخ تسلم البحث  
  

والمسافة ) سم  ٤٠( والمسافة بین الḿطوط ) م  ٢0٥( في ḿطوط طول الḿط زرعت البذور 
(    المركبأضیف السماد ، جورة / بذور  ٣بمعدل  ٢٠٠٦/ ١٢/ ٢٠بتاریخ )  سم  ٣٠(بین الجور 

N P K(  ور  ١/٣/٢٠٠٧اوراق بینما تم رش المبیدات بتاریخ  ٤عند عمري طات فت النباتعندما كان
وجففت  ٢٠٠٧/ ١٥/٤أḿذت الصفات الḿاصة باالدغال بتاریخ ،بإستḿدام المرشة الیدویة  التفریع

 الصفات أما لحساب الوزن الجاف لالدغال  ساعة ٤٨ْم لمدة ٧٠حرارة رن على درجة فالعینات بال
 ونبات  / عدد االفرع  و) سم ( طول النبات  أḿذت في نھایة الموسم وھيفقد الḿاصة بنباتات الباقالء 

ة كمی و) غم ( بذرة  ١٠٠وزن  و)سم (      طول القرنة وقرنة /عدد البذور  و نبات/ عدد القرنات 
تم تحلیل البیانات  وفق نظام التجارب العاملیة بتصمیم  . )%(نسبة البروتین  و)  ٢م/غم ( الحاصل 

  .وتمت المقارنة بإḿتبار دنكن المتعدد المدى ، القطاعات العشوائیة الكاملة 
  

  .درجات الحرارة العظمى والصغرى ومعدل سقوط االمطار في منطقتي الدراسة : )  ١(  الجدول
  تكریت  الموصل  الشھر

  معدل سقوط االمطار  درجة الحرارة الصغرى  درجة الحرارة العظمى  معدل سقوط االمطار  الصغرى درجة الحرارة  العظمى درجة الحرارة

  ٢٢  ٢0٣٥  ١٣0٨  ٢٦0٢  ١0٠٥  ١٢0٥٩  كانون الثاني
  ٥١0٤  ٥0٧٩  ١٦0٤٤  ٦٤0٧  ٥0١٩  ١٤0٨٨  شباط
  ١٦0٢  ٨0٣٥  ٢٢0٣  ٢٢0٣  ٧0٠٥  ١٩0١٤  آذار

  ٣١  ١٣0٣٤  ٢٦0٨  ٣٩0٢  ١٠0٣  ٢٢0٣٢  نیسان 
  ١٠  ٢٤  ٣٧0١  ١٩0١  ١٩0٤٨  ٣٤0٤٠  مایس

  
  النتائج والمناقشة

عدم وجود فروق ) ٤و٢( ینأشارت النتائج في الجدول: تىىأثیر االصىىناف فىىي الصىىفات المدروسىىة  -١
دغال حیث إن كثافة اال، معنویة في عدد االدغال الرفیعة االوراق ووزنھا في موقعي الكلیة والشرقاط 

تتأثر باالصناف المزروعة ولكن المالحظ بأن عدد االدغال الرفیعة االوراق ووزنھا في  ووزنھا لم
عما ھو علیھ  موقع الكلیة أكثر من موقع الشرقاط إذ تمثل عدد االدغال في موقع الكلیة أربعة أضعاف

موقع الكلیة حیث إنḿفض  اما عدد االدغال العریضة االوراق فقد تأثرت معنویا في، في موقع الشرقاط 
عند زراعة الصنف سوري  بینما لم نالحظ ذلك في موقع الشرقاط مما یدل على أن نوع االدغال 
النامیة في الشرقاط تḿتلف عن موقع الكلیة ولكن ھذا االḿتالف في عددھا ووزنھا لم یتأثر معنویا 

ان طول النبات وعدد االفرع ) ٢جدول ال( یالحظ في موقع الكلیة )  ٤و٢ ینجدولال( بالمواقع البیئیة 
وعدد القرنات وعدد البذور بالقرنة لم تتأثر معنویا بإḿتالف االصناف وھذا یدل على أن االصناف 

 قد تكون فاḿتفت االستجابات الفسیولوجیة ضمن البیئة الواحدةاوالمستḿدمة في التجربة اما متكیفة بیئیا 
عنویة في الصفات السابقة الذكر وھذا ما لوحظ في موقع فروق ملم تظھر ) . وراثیا (    بأالصل

أما طول النبات فقد لوحظ بأن الصنف ) ٣جدولال(الشرقاط في صفتي عدد االفرع وعدد البذور بالقرنة 
بابل ھو أقصر االصناف وبشكل معنوي عن البقیة مما یدل على أن طول الصنف بابل یتأثر بالظروف 

عند عدد من القرنات وفي طول القرنة  كما لوحظ بأن أقل) ٤(جدول الئج في البیئیة وھذا ما أكدتھ النتا
الوراثیة یالحظ بأن طول القرنة وعدد البذور بالقرنة تعد من الصفات  إذ الصنف تویثة لموقع الشرقاط 

بذرة مقیاس  ١٠٠تعد وزن ) ٤جدول ال(تتأثر بالظروف البیئیة وḿاصة عدد البذور بالقرنة  التي قلما 
ḿزین المواد الغذائیة في البذرة حیث یعد الصنفین بابل وتویثة من أفضل االصناف في زیادة وزن لت

موقع الكلیة بینما بذرة في  ١٠٠/غرامات  ٨قرشي بأكثر من البذور وتḿتلف معنویا عن الصنف 
ما  وھذه النتائج تتفق مع سوري ھو االفضل في موقع الشرقاط عن باقي االصنافنالحظ الصنف 

نستنتج .  سوري على بقیة االصناف في معظم صفات النموبتفوق الصنف  )٢٠٠٤( جده الحمدانيو
التي تم بذرة وھذا ما أكدتھ النتائج  ١٠٠من ذلك بأن المواقع البیئیة لھا تأثیر واضح على وزن 

كثافة  إذ اظھر موقع الشرقاط تفوقا معنویا على موقع الكلیة وقد یرجع السبب الى أن الحصول علیھا 
للصنف  )بذرة  ١٠٠( یعد وزن البذور، ونمو االدغال في موقع الشرقاط أقل مما ھو في موقع الكلیة 

قرشي أقل وزنا في كال الموقعین عن باقي االصناف وقد تكون ھذه الصفة مرغوبة إعتمادا على حجم 
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الصنف بابل بارتفاع  للموقعین إذ تمیز ینأظھرت االصناف إḿتالفا معنویا في نسبة البروت. البذور 
تعد نسبة ، نسبة البروتین بینما لوحظ أقل نسبة في الصنف سوري وبشكل معنوي ولكال الموقعین 

تفوق الصنف بابل في كمیة الحاصل على بقیة .  ة وقلما تتأثر بالعوامل الزراعیةالبروتین صفة وراثی
صنف تویثة ولكال الموقعین مما یدل االصناف في كال الموقعین بینما كان أقل االصناف إنتاجا ھو ال

على أن الصنف بابل متأقلم تحت الظروف المناḿیة للمنطقة وقد یكون السبب ناتج من زیادة طول 
بذرة ومن زیادة عدد القرنات ومع ذلك نالحظ بصورة عامة بان كمیة الحاصل في  ١٠٠القرنة ووزن 

   . الشرقاط ھي أعلى من موقع الكلیة
وجود إḿتالفات ) ٣(أشارت النتائج في الجدول  :ت الكیمیائیة في الصفات المدروسة تأثیر المبیدا -٢

ھكتار /  ٣سم ٢٥٠٠ بتركیز معنویة بین المبیدات المḿتلفة في التجربة وأظھر مبید الباسكران
 ھكتار الى تقلیل عدد االدغال الرفیعة االوراق في موقع الكلیة بینما/  ٣سم  ٥٠٠٠ بتركیز والجیزاكارد

لوحظ أن مبید الكالیوفوسیت بكال التركیزین أدى  الى زیادة عددھا بالرغم من ان ھذا المبید یستعمل 
 )  ١٩٨٥( Swisherو Shea وھذه النتیجة تتفق مع ما وجده  للقضاء على االدغال بشكل عام

Youtie )ون االو )١٩٩٤دما تكدة عنة واحال  ومع ذلك قد تظھر نتائج یصعب تفسیرھا اال في حالدغ
حفز تموجودة ولكن بعد عملیة القتل قد تمعمرة ففي الرشة االولى قد تؤدي الى قتل النموات الḿضریة ال
تفرعات حدیثة أو قد تفسر على  ظھورالبراعم الموجودة فوق أو تحت سطح التربة الى النمو السریع و

،   والنمو ولذا زاد عددھا  ان االدغال المتواجدة حفزت كثیر من بذور االدغال االḿرى على االنبات
فأن جمیع المعامالت ) ٦جدول ال( موقع الشرقاط  امأ، قارنة فنتائجھا یصعب تفسیرھا أما معاملة الم

الكیمیائیة أدت بدون إستثناء الى ḿفض كبیر في عدد ووزن االدغال الرفیعة االوراق معنویا مقارنة 
ین قد یرجع الى تباین نوع وكثافة االدغال المتواجدة بمعاملة المقارنة ان ھذا االḿتالف في كال الموقع

ḿفض كبیر في عدد جمیع المبیدات الى  أدتفقد  ووزنھا أما عدد  االدغال العریضة. في المنطقتین 
بأن ھذه  )٢٠٠٧( ھذه النتائج تتفق مع ما وجده الكاظم) ٥و٣ ینجدولال( االدغال في كال الموقعین 
إذ لم یالحظ أي فروق معنویة بین المبیدات تقلیل االدغال العریضة االوراق المبیدات الثالثة فعالة في  

أشارت ، المستḿدمة مما یدل على أن ھذه المبیدات ذات كفاءة جیدة في قتل االدغال العریضة االوراق 
وجود إḿتالف معنوي وتباین في اطوال النباتات إذ لوحظ بأن مبید الباسكران ) ٣(جدول الالنتائج في 

ھكتار أقل تأثیرا في طول النبات مقارنة بباقي المبیدات في موقع الكلیة اما مبید /  ٣سم ٢٥٠٠ركیزبت
أن مبید الجیزاكارد مبید  في الموقعین مما یؤكد الجیزاكارد فقد أدى الى قتل جمیع نباتات المحصول

بإستḿدام مبید  )٢٠٠٥(  Smithوھذه النتائج تتفق مع ما وجده  غیر إḿتیاري في محصول الباقالء
أما النتائج في موقع الشرقاط .  الجیزاكارد في القضاء على االدغال العریضة االوراق بكفاءة عالیة

تفوق مبید الباسكران على باقي المبیدات في إḿتیاریة المبیدین دون فقد كانت مغایرة حیث ) ٥(جدول ال
د التركیز الثاني وھو یماثل معاملة المقارنة التأثیر في طول النبات بل قد ادى الى زیادة طول النبات عن

 ḿتالفات معنویة بین معاملة المقارنةرجة الثانیة بالرغم من عدم وجود إویأتي مبید الكالیوفوسیت بالد
في ھذه الصفة تظھر أھمیة المواقع البیئیة للمبیدات المستḿدمة فقد  ومبید الكالیوفوسیت والباسكران 

وھذه النتائج تتفق )٥و٣ ینجدولال( ي منطقة وعدم نجاحھ في منطقة أḿرى معین ف مبید ینجح إستḿدام
إعتمادا على االḿتالفات في نوع التربة ورطوبتھا أو إعتمادا على نوع )  ٢٠٠٤ ( Murat  مع نتائج

أما عدد االفرع فقد لوحظ عدم وجود إḿتالفات معنویة . االدغال وكثافتھا المتواجدة في تلك المناطق 
لموقع الكلیة بینما أظھر مبید ) ٣جدولال( ملة المقارنة والمبیدات عدا مبید الجیزاكارد بین معا

الباسكران بالتركیز الثاني تأثیرا واضحا ومعنویا في ḿفض عدد االفرع مقارنة مع باقي المعامالت 
اما مبید الكالیوفوسیت فقد أدى الى تشجیع او زیادة عدد االفرع مقارنة بمعاملة . لموقع الشرقاط 

  .المقارنة 
لقرنات وعدد البذور بین معاملة المقارنة والمبیدات لم یالحظ اḿتالفات معنویة في عدد ا

في موقع الكلیة بالرغم من انḿفاض تلك الصفتین عند إستḿدام المبیدات ،أما ) ٣ جدول ال( المستḿدمة 
في موقع الشرقاط  فقد كانت النتائج مغایرة إذ اعطى مبید الكالیوفوسیت والبازكران زیادة معنویة في 

وقد ھا لم یالحظ أي اḿتالفات معنویة فیفعدد البذور بالقرنة  امعاملة المقارنة امعدد القرنات مقارنة ب
اما طول القرنة فقد ادى مبید البازكران بالتركیز . یرجع الى ارتباط ھذه الصفة بالصفات الوراثیة 

لى إن الثاني الى إنḿفاض معنوي في طولھا مقارنة بمعاملة مبید الكالیوفوسیت او المقارنة مما یدل ع
وḿاصة التركیز الثاني قد دḿل الى داḿل النبات وأثر على بعض صفات محصول   مبید البازكران 
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الباقالء وھنا یجدر االشارة الى إجراء اḿتبارات أو تجارب حول كمیة المادة السامة الفعالة المتبقیة في 
أظھر .أدغال حقول الباقالء  القرنة او في البذور فإن وجدت فیعد مبید البازكران غیر صالح في مكافحة

وḿاصة ) ٣ جدولال( الكلیة  بذرة في موقع ١٠٠في زیادة وزن مبید الكالیوفوسیت تفوقا معنویا 
وقد یرجع السبب ان المبید ادى الى  المستḿدمین االول یعقبھ مبید البازكران بالتركیزین التركیز 

حصول الباقالء كما ادى الى قصر وزیادة إنḿفاض عدد و وزن االدغال العریضة االوراق المنافسة لم
أعطى مبید الكالیوفوسیت النتائج ،عدد االفرع لمحصول الباقالء مما ادى الى زیادة في وزن البذور

نفسھا في موقع الشرقاط بالتفوق على باقي المبیدات وبدرجة افضل  حیث زاد وزن البذور مقارنة مع 
أظھرت .ا المبید في قتل االدغال وḿاصة لموقع الشرقاط كلیة وقد یرجع السبب الى كفاءة ھذموقع ال

النتائج تفوق نسبة البروتین عند إستḿدام مبید البازكران بینما انḿفضت النسبة عند استḿدام مبید 
ان بعض المبیدات تتحلل داḿل  الى وقد یرجع السبب اما) ٥جدول ال(الكالیوفوسیت ولكال الموقعین 

سبة البروتین في النبات كما ھو مالحظ في مبید السیمازین عندما یرش في النبات ونواتجھا تزید من ن
الصفراء ویزید من نسبة  حقول الذرة الصفراء لمكافحة االدغال فأن المبید یتحلل داḿل نبات  الذرة

 المبیدات االḿرى تباینت ة بینمااو قد یكون ھذا المبید لیس لھ ضررعلى بكتیریا العقد الجذری البروتین
اشارت النتائج الى . )١٩٧٥،  Kilgmanو  Ashton( أضرارھا ولذلك تنḿفض نسبة البروتین في

زیادة كمیة الحاصل عند استḿدام مبید البازكران وḿاصة عن زیادة التركیز ولكال الموقعین بینما ادى 
نوع ل ونوقد یك، ضل من معاملة المقارنة مبید الكالیوفوسیت الى تدني كمیة الحاصل ومع ذلك فھو أف

االدغال ودرجة حساسیتھا للمبیدات أھمیة في تقلیل التنافس بین المحصول واالدغال ḿاصة العریضة 
االوراق عندما یتم مقارنتھا مع معامالت بدون مبید أما مبید الجیزاكارد فقد قضى على محصول 

  .   الباقالء تماما في المراحل االولى من حیاتھ 
 ینأشارت النتائج في الجدول:   اف والمبیىىدات فىىي الصىىفات المدروسىىةتىىأثیر التىىداخل بىىین االصىىن -٣
كما لوحظ اḿتالف عدد االدغال الرفیعة ، الى وجود تباین معنوي في كافة الصفات المدروسة  )٧و٦(

االوراق في معامالت المقارنة لكل صنف وأن افضل معاملة لوحظت عند استḿدام مبید الباسكران 
 معظم معامالت المبیدات ادت الى زیادة في عدد االدغال لكنر للصنف بابل وھكتا/  ٣سم ٢٥٠٠بمعدل 
 ٢٥٠٠وھي حالة شاذة فقد أظھر مبید الجیزاكارد ) ٦جدول ال( ووزنھا عن معاملة المقارنة  الرفیعة

للصنف سوري اما بالنسبة لالدغال العریضة % ٥٠ھكتار   الى ḿفض وزن االدغال بنسبة /  ٣سم
طت المبیدات كفاءة عالیة في ḿفض اعدادھا واوزانھا بنسبة كبیرة في جمیع االصناف االوراق فقد اع

المستḿدمة في التجربة وھذا یدل على ان المبیدات المستḿدمة لھا كفاءة في قتل االدغال العریضة 
االوراق اكثر من قتل االدغال الرفیعة االوراق ویعد مبید الباسكران بالتركیزین افضل المبیدات 

ف اما في مستḿدمة في ḿفض وزن االدغال العریضة االوراق یلیھا مبید الكالیوفوسیت لجمیع االصناال
عدد االدغال الرفیعة االوراق واوزانھا قد انḿفضت بشكل كبیر مما أن ف) ٧  جدولال ( موقع الشرقاط

ند الصنف بابل اعطت تلك المبیدات كفاءة افضل مما ھو علیھ في موقع الكلیة وان مبید الجیزاكارد ع
االدغال الرفیعة االوراق وبصورة عامة فان قتل االدغال العریضة االوراق  وقرشي قد ادى الى قتل

وجد اḿتالف في طول نبات الباقالء . وانḿفاض اوزانھا ھي افضل من قتل االدغال الرفیعة االوراق 
 ادى. ط مقارنة بموقع الكلیة اذ لوحظ تقزم النبات في موقع الشرقا، في معامالت المقارنة لكل صنف 

مقارنة ببقیة ) ٣الجدول  ( ھكتار   الى تقزم االصناف في موقع الكلیة/  ٣سم ٣٠٠٠مبید الكالیوفوسیت 
 المعامالت بینما لوحظ العكس في موقع الشرقاط مقارنة بمعاملة المقارنة وقد اظھر مبید الجیزاكارد 

بصورة عامة ال یوجد تأثیر كبیر . ل لجمیع االصناف  الى إḿتفاء اḿتیاریتھ في قتل نباتات المحصو
على عدد االفرع ḿاصة في موقع الكلیة بل ادت بعض المبیدات الى زیادة عدد االفرع للمبیدات 

وḿاصة في موقع الشرقاط وھذه النتیجة مشابھة لعدد القرنات في النبات وعدد البذور بالقرنة بالرغم 
ھكتار  قد ادى الى ḿفض تلك الصفة لبعض االصناف /  ٣سم ١٥٠٠من ان مبید الكالیوفوسیت بمعدل 

ھكتار الى انḿفاض في طول القرنة وḿاصة للصنف تویثة /  ٣سم ٢٥٠٠أظھر مبید البازكران . 
بذرة على حسب االصناف المستḿدمة في معامالت  ١٠٠تباینت اوزان . وقرشي وبابل لموقع الكلیة 

وبصورة عامة ادت بعض .في موقع الشرقاط عن موقع الكلیة المقارنة بالرغم من انḿفاض الوزن 
بذرة في كال الموقعین لبعض االصناف بینما ادت مبیدات اḿرى عند زیادة  ١٠٠ الى زیادة  المبیدات

 ١٠٠وبصورة عامة زاد وزن ) ٧و  ٤  ینجدولال( التركیز الى ḿفض اوزانھا مقارنة بمعاملة المقارنة 
ḿیت لدام ابذرةللصنف بابل عند استد الكالیوفویسدام مبیḿتا ادى اسباسكران بالتركیزین وللموقعین بینم
قعین وھذا یعني تباین االصناف ألستجابتھا موبذرة للصنف قرشي ولل ١٠٠بالتركیزین الى زیادة وزن 

للمبیدات وان ألمواقع البیئیة لھا أثرھا وتباینھا المعنوي في صفات طول النبات وعدد االفرع وعدد 
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تفوق نسبة البروتین في الصنف أظھرت النتائج ) . ٨جدول ال(بذرة  ١٠٠طول القرنة ووزن قرنات وال
ھكتار   معنویا في كال الموقعین عن باقي االصناف /  ٣سم ٢٥٠٠بابل المعاملة بمبید الباسكران 

لموقع الكلیة  ھكتار /  ٣سم ١٥٠٠والمبیدات بینما اظھرت معاملة المقارنة ومعاملة مبید الكالیوفوسیت 
أقل نسبة بروتین للصنف السوري وقد تباینت )  ٧الجدول (   ومعاملة المقارنة لموقع الشرقاط

بصورة عامة نستدل على ان مبید . االصناف االḿرى مع اḿتالف المبیدات المستḿدمة بینھما  
دات عدا ما ادت المبیالباسكران للصنف بابل ادى الى زیادة نسبة البروتین مقارنة بمعاملة الكلیة بین

سوري الى زیادة في نسبة البروتین ولم نالحظ اḿتالف في ھذه الصفة عند الكالیوفوسیت في الصنف 
المعامل  بمبید  الحاصلفي كمیة  أشارت النتائج الى تفوق الصنف بابل وقرشي. الصنف قرشي وتویثة 

اكثر انتاجیة بسبب تأقلمھ للظروف  ھكتار في كال الموقعین ویعد الصنف بابل/  ٣سم ٢٥٠٠الباسكران 
البیئیة كما ان زیادة تركیز مبید الباسكران قد تفوقت ایضا للصنف بابل على التركیز االول من نفس 

یتحمل زیادة التركیز بل یعطي نتائج افضل وھذا  ھذا الصنف المبید ولنفس الصنف مما یدل على ان
یزاكارد تجاه مبید الجلي من المبید بینما تزداد حساسیتھ یدل على ان نبات الباقالء یتحمل التركیز العا

وبصورة . وان أقل حاصل لوحظ في معاملة المقارنة للصنف بابل وللصنف تویثة ولكال الموقعین 
أشارت النتائج الى وجود إرتباط بین عدد . عامة یعد مبید الكالیوفوسیت غیر منتḿب في حقول الباقالء 

كما أشارت النتائج الى ) ٨ جدولال(عة او العریضة االوراق لكال الموقعین ووزن االدغال سواء الرفی
بذرة مع كل من طول النبات وعدد االفرع وعدد  ١٠٠وجود ارتباط موجب في طول القرنة ووزن 

عدد نباتات االدغال الرفیعة ومعظم صفات مع القرنات وعدد البذور بالقرنة بینما لوحظ ارتباط سالب 
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ABSTRACT   

Factorial experiment was carried out at College farm (Mosul prov) and 
Sharkat (Salah alldeen prov) in 2006-2007 winter growing season to investigate 
the effect of some herbicides (Glyphosate 565 ,1250 ,Gesagard 1250 ,2500 
Basgran 250 , 500 cm3 a.i /ha and check treatment ) on four varity of broadbean 
crop ( Babylon , Syrain , Koryshi, Towythai ) . RCBD design with three 
replications  were used with Duncan multiple rang test .Unsignificant results 
had been showed between varitys in the weed biomass at Sharkat while Syrain 
varity had reduced the broad leave weed biomass at college farm . On other 
hand , Babylon varity was superior in the seed yield and protein at two 
locations . Herbicides used gave excellent reduction in weed biomass at 
Sharkat location but at college farm ,the reduction had seen on broad leaves 
weeds only . The interaction between Babylon× Basagran 500 cm3/ha gave a 
good result in increasing seed yield and protein up to 71 and 30.5 % , 
respectively at college farm and 75.8 and 24.6 % , respectively at Sharkat 
location if it compared with check treatment . The second option was with 
koryshi varity treated with same herbicide and dose in increasing seed yield 
only . Gesagard had no selectivety for broadbean which all crop plants under 
land farming . Generally , there is a negative correlation at two locations 
between seed yield and broad leave weed biomass while positive correlation 
had  been seen between seed yield and number of pods per plant or number of 
seeds per pod at two locations .  
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