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  الخالصة

/ كلیة الزراعة والغابات ) كم جنوب الموصل  ٣٠( أجریت ھذه الدراسة في منطقة حمام العلیل 
تقییم ستة من المبیدات الجھازیة في وذلك ل ٢٠٠٣جامعة الموصل خالل الموسم الزراعي الصیفي 

وضعت التجربة بتصمیم القطاعات العشوائیة . تراكیز لكل منھم  ٣مكافحة دغل الحلیان بإستخدام 
الكاملة وبثالث مكرارت وتمت المقارنة بین المتوسطات بإستخدام إختبار دنكن المتعدد المدى عند 

وفوكس ) ھكتار / مادة فعالة ٣سم ٢٣٢(  یوفوسیت أشارت الدراسة الى كفاءة مبید الكال% . ٥إحتمال 
في القضاء على ) ھكتار / مادة فعالة  ٣سم ٣٣والفیوزالیت ) ھكتار / مادة فعالة  ٣سم ١٥٠(  ألترا 

. بینما أظھرت مبیدات التوبك وااللوكسان وكالنت سوبر أقل كفاءة من المبیدات االولى ، دغل الحلیان 
على الوزن الجاف للرایزومات أكثر من الوزن ) سوبر كالنت و الوكسان  توبك و( كان تأثیر مبیدات 

%  ٤٦.٦لمبید التوبك %  ٧٦.٦الجاف للمجموع الخضري حیث إنخفض طول الرایزومات بنسبة 
     ) .بدون مبید ( لمبید سوبر كالنت إذا ما قورنت بمعاملة المقارنة %  ٦٦.٦لمبید االلوكسان و

  
  المقدمة 

لیان من أھم االدغال الصعبة المكافحة في العالم ویتكاثر بالبذور والرایزومات یعد نبات الح
 – ٢٣ویسبب مشاكل كثیرة عند وجوده مع محاصیل صیفیة إذ تقدر الخسائر في محصول فول الصویا 

ولتقلیل ، ) ١٩٩٠،  Warwick%   (  ٥٩-٢٥والبنجر السكري %  ٤٠-١٢والذرة الصفراء %  ٤٢
بھا نبات الحلیان فقد تنوعت طرق مقاومتھ واحتلت المقاومة الكیمیاوئیة المرتبة االولى الخسائر التي یسب

بصورة عامة . بسبب النتائج االیجابیة السریعة التي یمكن الحصول علیھا مقارنة بالطرق االخرى 
( أستخدمت عدة مبیدات جھازیة متخصصة لقتل االدغال الرفیعة االوراق ومنھا الكالیوفوسیت 

ھكتار في طور تكوین االغماد الزھریة / كغم  ١.١٢إن إستخدام المبید بمعدل ) . ١٩٨٣، ارمة مي الس
ھكتار كان فعاال ضد الثیل / كغم  ٢.٢أدى الى حصول ضرر كبیر بالنبات وأن زیادة التركیز الى 

زداد كما أن كلما تأخر موعد  رش المبید بتقدم عمر النبات ت) ١٩٧٥،   Johnson( وعنق الثیل 
كذلك أستخدم مبید التوبك في حقول المحاصیل ) . ١٩٧٤،  وآخرون  Zandstra( مقاومة النبات لھ 

كذلك أظھر مبید االلوكسان ذا كفاءة ، ) ١٩٩٦، شعبان ( الصیفیة كالقطن وقد أعطى نتائج جیدة 
سلطان ( حلیان متخصصة في مكافحة االدغال الرفیعة ولكن تأثیره یقل على االدغال المعمرة ومنھا ال

أما النتائج المتحصل علیھا من إستخدام مبید الكالنت سوبر فقد )  ٢٠٠٢، والسنجاري   ٢٠٠١، وسالم 
تفوقت في قتل الحلیان في حقول فول الصویا وخاصة عند تكرار الرش التي ادت الى عدم السماح 

ت السعد وأعطى نتائج كما أستخدم أیضاً ضد نبا) ١٩٩٦،  وآخرون  Tassara( بالنمو مرة أخرى 
یعد مبید فوكس ألترا من المبیدات الفعالة تجاه الحلیان ) .١٩٨٤،  Borvinو   Douglas( ممتازة 

ویعد ھذا المبید أفضل من المبید ) ٢٠٠٢، عداي ( ھكتار / لتر  ٤-٢خاصة عند إستخدامھ بتركیز 
ن أفضل موعد الستخدامھ عندما توبك والوكسان وكالنت سوبر وفیوزالیت في مكافحة دغل الحلیان وأ

المبیدات المتخصصة في قتل االدغال ، ) ١٩٩٩، حمھ وآخرون ( سم ٢٠-١٥تكون االدغال بإرتفاع 
ھكتار عند رشھ في بدایة / غم ٢٥٠الرفیعة االوراق ھو الفیوزالیت وخاصة عند إستخدامھ بتركیز 

یستخدم بتركیز أقل لمكافحة االدغال  النمو بسبب إنتقالھ سریعاً عبر الساق الى الرایزومات بینما
یھدف البحث الى إختبار أفضل المبیدات الجھازیة ) ١٩٨٦، Anonymous (الحولیة الرفیعة االوراق 

  . التي تستخدم لمكافحة الحلیان وبالتركیز المناسب تحت الظروف المحلیة لشمال العراق 
  



  مواد وطرق البحث
حمام / كلیة الزراعة والغابات / لقسم المحاصیل الحقلیة  نفذت التجربة في حقل التجارب التابع 

براعم  ٣سم والمحتویة على  ١٠بعد زراعة الرایزومات ذات طول ) كم جنوب الموصل  ٣٠( العلیل 
م وبشكل خطوط المسافة بین خط وآخر ) ١×٥( في تربة مزیجیة طینیة داخل الواح  ٥/٦/٢٠٠٣في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإشتملت التجربة على ستة . سم  ٢٥

  . البحث مستل من أطروحة الدكتوراة للباحث الثاني 
  ١٥/٦/٢٠٠٥وقبولھ     ٢٠٠٥/   ٢/   ١٣تاریخ تسلم البحث 

رشت المبیدات عندما ) ١جدول ( مبیدات متخصصة لمكافحة االدغال الرفیعة االوراق وبثالث تراكیز 
) لتر  ٥( بإستخدام المرشة الیدویة سعة  ٢٠٠٣/  ٦/  ٢٨بتاریخ  أوراق ٥النباتات الى مرحلة وصلت 

نباتات لكل مكرر في نھایة  ٥تم متابعة التجربة من حیث السقي الى نھایة الموسم وأخذت البیانات من . 
وطول ، شطأ / وعدد االوراق ، نبات / وعدد االشطاء ، الشھر العاشر والتي شملت طول النبات 

/ والوزن الجاف للمجموع الخضري ، نبات / وعدد البراعم بالرایزومة ، رایزومات وطول ال، الورقة 
( ساعة  ٤٨ْم ولمدة  ٧٠نبات بعد تجفیف العینات على درجة / والوزن الجاف للرایزومات ، نبات 

بثالث مكررات   RCBDتم تحلیل البیانات    وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ) . ثبات الوزن 
تبرت المتوسطات بأسخدام إختبار دنكن المتعدد المدى لالختالفات المعنویة بین المعامالت على وأخ

  % .٥مستوى 
 

 :انواع المبیدات المستخدمة وتراكیزھا ) : ١(الجدول 
  بیداالسم التجاري للم

 
نسبة المادة  االسم الشائع

الفعالة بالمركب  
% 

   ٣سم( معدل االستخدام  
 )ھكتار / مادة تجاریة  

 الثالث الثاني االول

 ١٢٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٠ Topic Clodinafop propargyتوبك   
 ٦٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠ Focus ultra Cycloxidimفوكس ألترا 

 ٦٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٨ Illoxan  Diclofop -methyl ألوكسان
 ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٧٥٠ ٤.٤ Fuselate  Fluazifop –p- butyleفیوزالیت

 ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٧٥٠ ٣١ Round up  Glyphosateكالیوفوسیت
 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠.٨ Gallant super  Haloxyfop-methylكالنت سوبر

 

 
 النتائج والمناقشة

اعطى . وجود اختالفات معنویة في كافة الصفات المدروسة )  ٢( اظھرت النتائج في الجدول 
كافحة نبات الحلیان وادت الى القضاء مبید الفوكس الترا والكالیوفوسیت والفیوزالیت نتائج جیدة في م

علیھ تماما  حیث ظھرت عالمات االحمرار على جمیع النباتات المعاملة ثم تحول الى اللون االحمر 
  Jeffery(القاتم ومن بعدھا بدأت اجزاء النبات تموت وتتحول الى اللون االصفر وھذا ما اكده كل من 

و عداي  ٢٠٠٠،وسلطان  ١٩٩٦،   Allen و  Snipesو     ١٩٨٦، Rossو  ١٩٨١، John  و
،٢٠٠٢  . (  

اما التوبك والوكسان فقد كان تاثیرھما متساویا في طول النبات والذي ینخفض عن المقارنة 
سم ویعد مبید السوبر كالند اكثر فعالیة في خفض طول النبات مقارنة بالمبیدین السابقین  ١٠-٥بحدود 

فرعا  ١٥ – ١٣كثیرا عن معاملة المقارنة بمقدار یتراوح من اما صفة عدد االفرع فقد انخفضت . 
وخاصة عند معاملة بالمبید توبك وھذا یدل على ان المبیدات الثالثة قد تثبط نمو البراعم اضافة الى ذلك 

بینما  ٧٥فان البراعم لیست جمیعھا  لھا القابلیة على النمواذ یالحظ ان عدد البراعم في معاملة المقارنة 
اما عدد االوراق  فكان متساویا في جمیع تلك المعامالت و معاملة المقارنة وقد .  ١٨الشطاء عدد ا

یرجع السبب الى ان المبیدات لیس لھا تاثیر في عدد العقد او السالمیات او نمو البراعم المكونة 
لثالثة عن لالوراق ولكن ھذا النمو انعكس على طول الورقة  فقد انخفضت معامالت تركیز المبیدات ا

سم وھذا یعني با ن االوراق اصبحت اقصر طوال عن النمو الطبیعي  ١٥-١٠معاملة المقارنة بمقدار 
ان جمیع الصفات السابقة الذكر قد انعكست بشكل مباشر على الوزن ) . ٢٠٠٢(وھذا ما اكده عداي 

بید قد یكون متساویا مع الجاف للنمو الخضري ففي كثیر من النباتات نجد بان طول النبات المعامل بالم



طول النبات لمعاملة المقارنة ولكن من حیث الوزن الجاف اقل وزنا وسمكا وھذا فعال ما تمت مالحظتھ 
عند اخذ الوزن الجاف حیث لم تؤد المبیدات الثالثة الى قتل النبات ولكن ادت الى خفض الوزن الجاف 

وكسان والسوبر كالنت فقد قدرت نسبة للمجموع الخضري وكان مبید التوبك افضل من مبید االل
على حسب اختالف المبیدات اذا ما %  ٨٠– ٦٥االنخفاض في الوزن الجاف للمجموع الخضري من 

قورنت مع معاملة المقارنة وقد یرجع السبب الى اختالف في الیة فعل المبیدات  بالرغم من انھا 
الف في التركیب الكیمیائي ودرجة سمیة تستعمل لمكافحة االدغال الرفیعة االوراق فضال عن االخت

بان نبات  الحلیان لم یتاثر بمبیدي ) ٢٠٠٢(وقد اتفقت ھذه النتائج مع نتائج عداي . المبید لخالیا النبات 
ویالحظ ان االختالف في تراكیز المبیدات لم تعط اھمیة بالغة في ، االلوكسان والتوبك والسوبركالنت 

، ي الوزن الجاف كانت النتائج معنویة وواضحة عند اختالف التراكیز الصفات السابقة الذكر ولكن ف
اظھرت النتائج في الجدول نفسھ بان تاثیر المبیدات الثالثة كان واضحا في الجزء النباتي والذي ھو 

% ٤٦.٦لمبید التوبك و% ٧٦.٦تحت سطح االرض والمعبر بطول الرایزومات حیث انخفض بمقدار 
لمبید السوبر كالنت وھذا یدل على ان مبید التوبك وسوبر كالنت اكثر تاثیرا % ٦٦.٦لمبید االلوكسان و

من  االلوكسان في خفض طول الرایزومات او في تكوین الرایزومات حیث كان معدل االختالف في 
سم وھذا ینعكس على عدد البراعم في الرایزومة اذ ٠.٥طول الرایزومة  محدودا جدا وال یتجاوز 

سم یحمل برعما سواء في معاملة المقارنة ٢– ١.٥من اختالف اعداد البراعم اال ان كل لوحظ بالرغم 
او المعاملة بالمبیدات ولھذا ال یوجد اختالف واضح في عدد البراعم ولكن االختالف ناتج من طول 

یان الرایزومة اذ كلما زاد طول الرایزومة زاد عدد براعمھا وھنا تكمن المشكلة في مجال انتشار الحل
عن طریق زیادة اطوال الرایزومات ان المحصلة النھائیة لذلك الطول من الرایزومات  قد انعكس في 
وزنھ الجاف فبالرغم من عدم وجود اختالفات معنویة بین تراكیز المبیدات الثالثة اال ان االختالف عن 

لنبات یدفع بالنمو في كذلك لوحظ في معاملة المقارنة ان ا. معاملة المقارنة كان واضحا ومعنویا 
االجزاء التي تحت سطح التربة وینتج رایزومات اكثر من دفع النبات الى النمو الخضري وخاصة عند 

) غم٥٤(مع الوزن  الجاف  للرایزومات  والمقدر ) غم٤٠(مقارنة الوزن الجاف للمجموع الخضري 
عن معاملة المقارنة حیث ادت  ولكن عند استخدام  المبیدات  نجد ان النتائج اخذت اتجاھا معاكسا

كالنت سوبر الى خفض الوزن الجاف للرایزومات اكثر من خفض ، ألوكسان ، توبك ( المبیدات الثالثة 
الوزن الجاف للمجموع الخضري وھذا یدل على ان المبیدات اما تقلل من فعالیة التركیب الضوئي وھذا 

تكوین رایزومات طویلة او قد یمنع وصول  ینعكس على معدل خزن الغذاء في الرایزومات او یمنع
  .                              الغذاء الكافي الى الرایزومة

بصورة عامة نجد ان المبیدات الجھازیة السابقة الذكر عند زیادة التركیز قد ال تعط نتائج 
لتركیز االول مرغوبة في خفض او تثبیط او قتل بل قد تعطي زیادة في بعض الصفات لو تم مقارنة ا

مع التركیز الثاني ھذه المالحظة قد تفسر لنا بان زیادة التركیز قد یؤدي الى قتل منطقة االمتصاص في 
الورقة وبالتالي تجعل معدل نقل المبید الى باقي اجزاء النبات محدودا جدا بینما عندما ینخفض التركیز 

یستمر االمتصاص بشكل تدریجي وبدون فان الخالیا التي تم االمتصاص من خاللھا تبقى حیة وقد 
حدوث سمیة لالنسجة الى ان یصل الى مناطق الخلل ویتركز عندھا الى ان یصل الى الجرعة الممیتة 

  . فیؤدي فعلھ 
   

 THE EFFECIENCY OF SOME SYSTEMIC HERBICIDES ON 
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ABSTRACT 

The experiment was carried out at College of Agriculture and forestry , 
Mosul Univ. at Hammam Al-Alil in 2003 growing season to determine the 
effeicency of six systemic herbicides with three levels of concentration for 
control Sorghum halepense(L) . Data was subjected to the conventional 
analysis of randomized complete block design            (R،C،B،D)as a sample 



experiment with three replicates .Results indicated that glyphosate (232ml a.i / 
ha) , Focus altra (150 ml a.i./ha) and Fuselate (33 ml a.i ./ha ) had completely 
control S . halepenses , while others herbicides such as Topic , Illoxan and 
super galant had less effected .These three herbicides had more effect on 
rhizom dry weight than on shoot of plant which reduce 76.6 % for Topic , 46.6 
% for Illoxane and 66.6 % for super galent if it compered with the check 
treatment ( no herbicide). 
 

 لمصادرا
كفاءة مبید ).  ١٩٩٩(نزار نومان  و كنعان لطفي و موفق خضر حداد و احمد محمد سلطان ، حمھ 

التقریر السنوي للبرنامج الوطني ٠فوكس الترا ضد دغل الحلیان في محصولي القطن والسمسم 
 ٠جمھوریة العراق  ٠وزارة الزراعة  ٠لتطویر زراعة القطن 

تاثیر مستخلصات بعض نباتات االدغال على بعض ). ٢٠٠٠(اسماعیل عبد الغني ،  السارمھ مي     
 ٠جامعة بغداد . اطروحة دكتوراه . انواع البكتریا 

مجلة فصلیة العدد . مجلة نینوى الزراعیة   ٠مكافحة ادغال القطن ).  ٢٠٠٠( احمد محمد ، سلطان 
)٧-٥) :٢  
ض المبیدات الكیمیاویة في ثالثة اصناف كفاءة بع). ٢٠٠١( احمد محمد و سالم حمادي عنتر، سلطان 

 ٠ ٧٧-٧٢) :٣( ٣،المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة، من القطن واالدغال المرافقة لھا
وبعض المبیدات العشبیة في نمو  pixكفاءة منظم النمو ). ٢٠٠٢( ھادي موسو علي، السنجاري 
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 في صفات نمو نبات الحلیان  للقطعتاثیر االرتفاع و المدة الزمنیة ) : ١( لجدول
النبات  طول المعامالت

 نبات/سم
االشطاء  عدد
 نبات /

االوراق  عدد
 شطأ/

الورقة  طول
 سم

 طول
الرایزومات 

 سم

البراعم  عدد
 نبات / 

الجاف  الوزن
للمجموع الخضري 

 نبات/غم 

الجاف  الوزن
للرایزومات غم 

 نبات/
القطع  مستوى

عن مستوى سطح 
 التربة سم

 أ ٥٨.١ أ ٥٦.٢ أ  ٧٥ أ ١٦٨ أ ٤٢ أ ٦ أ ١٨ أ ١٥٠ قطع بدون
 ج ١٧.٨ ج ١٦.٦ ج ٢٩.٥ ج ٦٤.٨ ج ٢٧.٥ أ ٥.٥ ب  ٥.٦ ج ٦٣.٥ صفر
 ب ج ١٨.٨ ج ١٦.٩ ب ج ٣١.٥ ج ٦٧.٥ ب ج ٢٩.٦ أ٦ ب ٥.٦ ج ٦٧.٣ ٥
 ب١٩.٧ ب ١٩.٣ ب ٣٥ ب ٧٤.٣ ب٣٢.٨ أ٦ ب ٦.٥ ب ٨٦ ١٠

القطع  فترات
 باالیام 

 أ ٥٨.١ أ ٥٦.٢ أ ٧٥ أ ١٦٨ أ ٤٢ أ٦ أ ١٨ أ ١٥٠ قطع بدون
 د ٠.٢ ج ٢.٢ د ١.٣٣ د ٢.٣ د١٧.٢ أ ٦ ب ١.٣٣ د ٢٧ ١٠
 ج ٤.٥ ج ٣.٧ ج ١٦ ج ٣٤ ج ٢٦.٧ أ ٥.٣ ب ٢ ج ٣٩.٦ ٢٠
 ب ١٢.٣ ب  ٨.٣ ب ٣٥.٦ ب ٧١ ب ٣٤ أ ٦ ب ٢.٣ ب ٧٢.٣ ٣٠

                           % . ٥عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال  تختلفالمتبوعة بالحرف نفسھ لكل عمود ال  القیمة   
  

  .للقطع في صفات نمو نبات الحلیان  الزمنیةاالرتفاع والمدة  بینالتداخل   تاثیر) :  ٢(  الجدول                              
القطع  ارتفاع 

من سطح 
  التربة

الزمنیة  الفترة
 ) یوم(للقطع 

النبات  طول
 نبات / سم

/ االشطاء  عدد
 نبات 

/ االوراق  ددع
 شطأ 

الورقة  طول 
 سم 

 طول
الرایزومات 

 نبات / سم 

البراعم  عدد
 نبات / 

الجاف  الوزن
للمجموع الخضري 

 نبات / غم 

الجاف  الوزن
/ للرایزومات غم 

 نبات 
سطح  مع  

 التربة 
 أ ٥٨.١ أ ٥٦.٢ أ٧٥ أ ١٦٨ أ٤٢ أ ٦  أ١٨ أ ١٥٠  صفر 

 و صفر ھـ ١.١ و صفر س صفر ط ١١ ب ٤ ج١ ح ١٢ ١٠
 د ٤.١ ج دھـ ٣.١ ھـ ١٥ ھـ ٣٥ ھـ ٢٧ أ ٦ ج٢ و ٣٠ ٢٠
 د ٩.١ ج ٦.١ د ٢٨ د ٥٦ د ٣٠ أ٦ ج ٢ ج ٦٢ ٣٠

ارتفاع  على  
 سم  ٥

 أ ٥٨.١ أ ٥٦.٢ أ ٧٥ أ ١٦٨ أ ٤٢ أ٦ أ١٨ أ١٥٠ صفر
 و صفر دھـ ٢.٣ و صفر ھـ صفر ح ١٧.٥ أ٦ ج١ س ٢٢ ١٠
 ھـ ٤.٤ ج دھـ ٣.٣ ھـ ١٥ ھـ ٣٧ و ٢٥ أ٦ ج٢ ھـ ٣٧ ٢٠
 ج ١٢.٥ أ ٥.٦ ج ٣٦ ج ٧٢ ج ٣٤ أ٦ ج٢ ح ٦٠ ٣٠

ارتفاع  على  
 سم  ١٠

 أ ٥٨.١ أ ٥٦.٢ أ ٧٥ أ ١٦٨ أ ٤٢ أ٦ أ ١٨ أ ١٥٠ صفر
 و ٠.٥ ج دھـ  ٣.٢ أ ٤ و ٧ س ٢٣ أ٦ ج ٢ د ٤٧ ١٠
 ھـ ٥.١ ج دھـ ٤.٨ ھـ ١٨ ھـ ٣٧ ھـ ٢٨ أ٦ ج٢ د ٥٢ ٢٠



 ب ٢.١٥ ب ١٣.١ ب ٤٣ ب ٨٥ ب ٣٨ أ٦ ب٤ ب ٩٥ ٣٠
                           % . ٥عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال  تختلفبالحرف نفسھ لكل عمود ال المتبوعة  القیمة   

 


