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صفات النمو  بعض على (الكرانستار) ميثايل  -الترايبنيورين تراكيز مختلفة من مبيد األدغال تأثير
 L. Triticum aestivum(59)أباء  لحنطة الخبز واإلنتاجية

 نهلة سالم حموك
 قسم علوم الحياة/كلية التربية/جامعة الموصل

 
 الخالصة 

 مييايفل-الترايبنيفورين رش مبيفد اددافال اعيفدمو تفثيير عفنالكشفف  تهدف الدراسة الحالية الى   
وتضمنت الدراسة عفاملين . (55صنف الحنطة الناعمة )أباء  وإنتاجية نمو على العالية بالتراكيز( الكرانستار)

% مففاء صفففرمففن المبيففد  ) م تلفففة تراكيففز ( أمففا العامففل اد فر شففملمبكففر ومتففث ر)الالففرش  عففدموهفو  ادول
 اددافال من مبيفدالعالية أدى رش محصول الحنطة بالتراكيز   .(ارام/ مل% ( )0%و4.0%و 4.5مقطر و

صفففات النمففو ال ضففر  وففف  الحاصففل ( ففف  4.45وعنففد مسففتوى احتمففال )الففى أحففداخ ان فففاي معنففو  

فف  ارتففا   ان فاي معنو  أحداخ الى المبكر الرش كما أدى موعد .  (2)يغر/ملم عدد اليغور عدا ومكوناته
 أن كمفا الرش المتث ر موعد مقارنة مع )ملغم/ام نسيج( aوكمية الكلوروفيل  )سم( ل السنبلةطوو )سم(النبات

 أضففيف المبيففد بالموعففدين معنويففة ففف  جميففع الصفففات المدروسففة عنففدما تأ ففتف فففالففم تعطفف   زيففادة التركيففز
فف   أيضفا معنويفا كفان مواعيد الرش( xالتدا ل بين العاملين )التراكيز الى ذلك فان إضافة .(مبكر ومتث ر )ال

التيبيطف  لتراكيفز المبيفد  أن التفثيير . فقفط بالرش المبكفر bو a لكمية الكلوروفيجميع صفات الحاصل وصفة 
عفن الموعفد  aل السنبلة وكميفة الكلوروفيفل ف  الموعد المبكر كان أكير وضوحا ف  صفة أرتفا  النبات وطو

 المتث ر.
 المقدمة

 Tribenuron – methyl  مييايففففل )الكرانسففففتار(-يففففورينالترايبن ادداففففاليعتبففففر مبيففففد  
(Granstarمفففن مبيفففد )اال تياريفففة  اددافففال ات(Selective herbicides)  والتففف  تنتمففف  الفففى مجموعفففة
(Sulfonylurea) العريضفة  ادوراوذات  اددافالعلفى نطفاو واسفع للفت ل  مفن  رشفايسفت دم وBoard 

leaf weeds مه قبل وبعد بفزو  ااست د ويكون ز ومحاصيل ال ضر والبقولف  حقول الحنطة والشعير والر
انه يمتلك  وا  سمية وتطفيرية لفي  ولكنه اكتشف  pre or post emergence (Elliott، 2404)البادرة 

 . (2446، وأ رونYu  ) صول نفسهحعلى الدال فحسب بل يمتد الى الم
يعتبفر  ( والفذ ALS) Acetolactate synthase أنفزيم هتيبيطف اددافالتتضمن الية عمل مبيد 

الت  تعتبفر  ادمنية ادحماي بناء سلسلةيلعب دور كبير ف  والذ  Sulfonylurea الموقع الهدف للمجموعة 

ا تففزال ففف  نمففو النبففات مترافقففة مففع حففدوخ التن ففر  أحففداخممففا يففاد  الففى  ضففرورية لنمففو وتتطففور النبففات
   - α-Amino butyrateو    α-Keto butyrateمركبفات  يانوية تتميل بتجمفع تثييراتحدوخ  و لألوراو

Hofgen) 0555 ،وأ ففرون Cole ;   وحففدييا ال حفف (2444،وأ ففرون ( Duman  2404،وأ ففرون) 

بالمبيفد الكرانسفتار تميلفت بحفدوخ المعامل  Nasturtium officinalالنبات المائ  ف   تثكسد  أجهادحدوخ 
 Superoxide  أنفزيمميفل  enzyms Anti-oxidant لألكسدةضادة الم ادنزيماتزيادة معنوية ف  مستوى 

 dismutase(SOD)   وهذا االرتففا   يعتبفر كماشفر لحفدوخ حالفة تفزنو الفدهون  Lipid peroxidation 
حساسفية  ادكيفرهفو   a لالكلوروفيوان  لالكلوروفيان المبيد قد اير على بناء صبغات  كما الح  نف  الباحخ

-Glutathione-Sأنفزيمالفى تفثير Oztetik(2404 ) . وحدييا توصفل الباحفخ   ات اد رىالصبغللمبيد من 

transferases   سفمية المبيفدات  إزالفة)والذ  يعتبر من االنزيمات الدفاعية ف  نبات الحنطة( والمساول عفن
ليففة مففن عنففد معاملففة النبففات بففالتراكز العا Sulfonylureaبعمليففة الففتحطم الحيففو  للمبيففدات مففن مجموعففة 

مبيففد  أن الففى Haussien (2443) ; (2444)  و Sabra  كمففا أشففارات الدراسففات البحييففة . الكرانسففتار

يتفدا ل مفع العمليفات  أعفف الدفاعيفة لنبفات الحنطفة .وان المبيفد  ادنزيمفاتجانبية على  تثييراتالكرانستار له 
-ALS) ادمنيفة ادحمفاييفة فف  سلسفلة بنفاء االيضية المهمة ف  حياة النبات وياير على الفروابط البيوكيميائ

AHAS وييبطها )(Sabra ، 2445وأ رون).من  مبيدات ادداال تعتبر كما 

 
 2400/ 5/ 02وقبوله     4/2400/ 01تاريو تسلم البحخ  

( تعمففل جنففب الففى جنففب مففع Mutogenic effectsوالتفف  تمتلففك تففثييرات تطفيريففة ) مصففادر تلففوخ البيئففة
          .(Amonov ،2442و Davronov) ةتثييراتها السمي
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تمتلفك  فوا  سفمية وتطفيريفة لفي   اددافالوالن ادبحاخ العلمية توصلت الى ان مبيدات      
الهفدف مفن  لفذلك كفان ( 2446،وأ فرون Yu) الى المحاصفيل الزراعيفة تثييراتهاتمتد على الدال فحسب بل 

( لمحصففول واإلنتاجيففة ال ضففر  ت الم هريففة )النمففودراسففتنا الحاليففة هففو الكشففف عففن التغيففرات ففف  الصفففا
 وعفقففة هففذ  التغيففرات بمواعيففد رش ميايففل -يبنيففورناالتر ادداففال( المعامففل بمبيففد 55 أبففاءالحنطففة صففنف )

 من قبل مزارع  الحنطة. والرش المتث ر بسبب زيادة التركيزالمبيد 
 

 مواد البحث وطرائقه
( صفنف أبفاء .Triticum aestivum L) ال بفز حنطفةاست دمت ف  الدراسة الحاليفة حبفوب     

الدراسفة فف  البيفت السفلك  نففذت . وقفد  والت  تم الحصول عليها من هيئة فح  وتصديو البذور/ نينفوى 55
بن فففام صفففممت التجربفففة . و 2404-2445و ففففل الموسفففم الشفففتو   /قسفففم علفففوم الحيفففاةالتفففابع لكليفففة التربية
ات . اشففتملت رمكففر ة( بسففتRCBDيم القطاعففات العشففوائية الكاملففة )تصففم وفففو (2x 4) التجففارب العامليففة

طفرد  حلفةرم) ومتفث ر ، مبكر )بعمر الورقتين واليفيةمواعيد الرش  ادولالتجربة على عاملين تميل العامل 
 .Greenriver Industry Co., Ltd)مييايففل-الترايبنيففوريناليففان  تراكيففز مبيففد  السففنابل( وتميففل العامففل

Guangdong, China)  والفذ   (مفل/ام)  %0، %4.0،% 4.5 ،% ماء مقطر صفرتراكيز  أربعوشمل

مه مفن قبفل االمبيفد عنفد اسفت د اوقد تم ا تيار هذ  التراكيز لبيان تثيير هذ /مادة فعالة/هكتارغمك4,3.2,2يعادل
ا تيفرت  %4.40بفه مفن قبفل الشفركة المصفنعة للمبيفد المزارعين بتراكيز عالية مقارنة مع التركيز الموصفى

مففرتين  ادريحريففت اذ الحقففل للزراعففة  ةلزراعتهففا وتمففت المباشففرة بتهيئففة والمتجانسففة مالحبففوب السففلي
)منتصف تشرين ادول ونهايته ( حراية عميقة ونعمت وسويت يفدويا يفم قسفمت علفى سفت قطاعفات متسفاوية 

% الغفرين  30.02 فيفة )الرمل  مزيجية( متر للقطا  الواحد . زرعت الحبوب ف  تربة x3 2.2بالمساحة )
 0/00( وذلففك بتففاريو  PH =0.25ودرجففة الحموضففة  4.50المففادة العضففوية  24.05% الطففين  40.03

ة بفين  فط فال فط الواحفد علفى معاملفة واحفدة والمسفا وضفم . تمت عملية الزراعة على شكل  طفوط 2445/
)تمفت حبة لكفل معاملفة  25. زرعت سم 0± سم 1.5ف  ال ط نفسه  وأ رىسم والمسافة بين حبة  24 وأ ر
البفذور ووصفول  أنبفاتالزراعفة(. بعفد حسفب توصفية وزارة والكميفات الموصفى بهفا  بفادنوا السفماد  إضافة

وباست دام المرشة البفسفتيكية  مييايل-الترايبنيورينمبيد  من( رشت البادرات بتراكيز3-2البادرات الى عمر )
العائفد لفه وباسفت دام حفواجز  شفبية لعفزل المعفامفت عفن بعضفها  وعلى شكل  طوط كل  ط يميفل التركيفز

لكففل يفففخ مكففررات )عمففر الففورقتين والففيفخ ( وتركففت  للففرش المبكففر لكففل تركيففز وبواقففع يفففخ مكففررات
الففى  وبعففد وصففول النباتففات 25/2/2404ريو لحين وصففول البففادرات الففى طففور طففرد السففنابل وبتففاتركيففز

لليفيفة مكفررات الباقيفة  أعفف  السفابقة تراكيز المبيفد المسفت دمة وبفنف  العمليفةرشت السنابل ب أعف المرحلة 
  ففل فتفرة الطفور ال ضفر  للنبفات القياسيات التالية على النباتفات المعاملفة بموعفد )الفرش المبكفر( أجريت.

د االشفطاء وعفدد رتففا  النبفات وعفدأ : والتف  تضفمنت القياسفيات التاليفة نباتات للمعاملة الواحفدة( 04)بمعدل 
يومففا قلعففت  64وبعففد وصففول النباتففات الففى عمففر مففن المعاملففة  يومففا 64و 34النبففات بعففد  /الكلفف  ادوراو

واليانيفة والياليفة وعفدد  ادولفى للورقفةللنبات الكامل و الجافو الطر ن الوزنباتات من كل معاملة لقيا  :04
ل امسفة لجميففع نباتفات المعاملفة الواحففدة عفن طريففو للورقففة ا :تم حسفاب عففدد اليغفور ففف  البشفرة العليفااليغفور

حمفوك  ( وقفدتم حسفاب العفدد فف   مسفة مجفاالت عشفوائية04×الحساب المباشربثسفت دام المجهربقفوة تكبيفر)
 (المتفث رو المبكرالرش  لجميع النباتات المعاملة بالموعدين ) أجريتفيل الت  وستيناء كمية الكلوربث (2444)

 فف  ادوراو. bوa ف  قيا  كمية الكلوروفيل  Arnon  (0545) و  Makinny(0540)  طريقة أتبعت وقد

قلعفت النباتفات مفن الجفذور ولفف كفل  0/6/2404وعند نضج الحاصل تمت المباشرة بعمليفة الحصفاد بتفاريو 
ت الفى الم تبفر لفمعفا ونق ولكفل تركيفزملة الواحدة لكل مكررانبات بورقة كبيرة ومنفصلة وحزمت نباتات المع

االشفطاء/نبات، عدد : ارتفا  النبات )سم(،  نباتات للمعاملة الواحدة( 04)بمعدل القياسيات التالية عليها جراءد
)سففم(، عففدد السففنابل /نبففات ، وزن السففنبلة )اففم(، طففول السففنبلة السفففمية القميةعففدد السفففميات/نبات ، طففول 

 .(2444حموك،) حبة )ام( 0444)سم(،عدد الحبوب /سنبلة ، وزن 
بتصفميم القطاعفات العشفوائية الكاملفة دااد وعبفد  التجارب العامليفة تم تحليل البيانات وفو ن ام  

عنففد  للمقارنففة بففين المتوسففطات Duncan(0555) وأسففت دم أ تبففار دنكففن المتعففدد المففدى( 0554اليففا  )
 . SASوقد تم تحليل وفو البرنامج االحصائ   4.45مستوى احتمال 
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 والمناقشة  النتائج
% و   4.5وبتراكيفففز  مييايفففل-الترايبنيفففورين( بمبيفففد اددافففال 55 أبفففاءأدى رش محصفففول الحنطفففة )      
 يومفا 64و 34بعفد مفرور فف  ارتففا  النبفات  مقارنة مفع المقارنفة حدوخ ان فاي معنو %الى  0% و4.0
للنبفات الكامفل  يوما فقط وف  الفوزن الطفر  والجفاف 64نبات بعد مرور  / وعدد االشطاء ادوراوعدد  ف و

الكلف   ادوراوالمبيد اير معنو  ف  كل من عفدد  ،ف  حين كان تثيير تراكيز واليانية واليالية ادولىوالورقة 
معنفو  المفحف  فف  االن ففاي ال أن.  (0:)الجدول  يوما وعدد اليغور 34وعدد االشطاء / نبات  بعد مرور 

قد تعود الى الية عمل المبيد والتف  تتضفمن  ادولالسبب  :ةالتالي ادسبابالى  تعزى قدصفات النمو ال ضر  
والتف   ةينيفادم ادحمايف  بناء سلسلة  الذ  يلعب دورAcetolactate synthase (ALS )تيبيطه لفنزيم 

 ; 2444 ، وأ رون  Cole) حدوخ ان فاي ف  نمو النبات الى بر ضرورية لعملية النمو والتطور ماديةتتع

Kondic-spika 2445،  ففرون أو ; Pasquer تففثيير قففد يعففود الففى السففبب اليففان  أمففا (2446 ،  ففرونأو 

 (Photosynthesisالمبيد على صفات النمو ال ضر  وذلك عن طريو اال تزال ف  عملية البنفاء الضفوئ  )
  Hofgen( 0555وأ فرون)  تفثيير قفد يكفونوالسفبب اليالفخ ( المبيفد علفى المفادة الوراييفةDNA , RNA) 

)الطفففرات(  تتغيففرات علففى مسففتوى الكففر وموسففوما وإحففداخ التعبيففر الجينفف  ففف  تففثيير  بففات مففن  فففلللن
 ) Amonov و.Davronov ) وحفدوخ التشفوهات الميوزيفة والميتوزيفة  ففل االنقسفام والنمفو فف  النبفات

2442)  ; Pasquer 2446، وأ رون ;  Kondic-spika الفى والسبب الرابع قد يعفود  (2445 ، وأ رون

فف  (Oxidative stressكسفد  )االمبيفد لحالفة االجهفاد الت أحفداخما توصلت اليه ادبحاخ العلمية حدييا حول 
 Duman ) والت  تاد  الى تن فر وذبفول النسفيج النبفات (Lipid peroxidationحالة التزنو )مسببا  النبات

 مفففا توصفففل اليفففه الباحفففخ هفففو  فففف  النبفففات وممفففا ياكفففد حفففدوخ االجهفففاد التاكسفففد   .(2404وأ فففرون ،

Oztetik(2404) والذ  يعتبر كماشر لحدوخ االجهاد التاكسد   فف   مستوى الكلوتاييون التغيرات ف  حول
النتففائج ففف   أن. Sulfonylureaوالتفف  تنتمفف  الففى مجموعففة  ادداففالالمحاصففيل الزراعيففة المعاملففة بمبيففدات 

ند رش محصول  العفد  والبفازالء بمفزيج مبيفد  ع(0555)وأ رون  Grealy تتفو مع ما توصل اليه أعف 
و  %3.3و %0و %4.33و %4التاليفة  وبفالتراكيز 0:2وبنسفة   Tribenuron + Thifenfonadاالداال 

مبيففدات معتمفدا علففى التركيفز حيففخ لفم ي هففر التركيففز ال تفثييروكففان  اإلنبفاتبعففد  أسفابيع 5الففى  3بعفد  04%
% وا تفزال نمفو  31% ا تفزال عمليفة البنفاء الضفوئ  بنسفبة  04% أ  تثيير ف  حفين ا هفر التركيفز 3.3

المعنويفة  الساو الرئيس  والتكوين ادول  لألوراو وحدوخ زيادة عفدد االشفطاء )التفرعفات(. أن الزيفادة ايفر
كفرد فعفل للنبفات  يوما من المعاملة بالمبيد مقارنة مع النباتات اير المعاملة تفثت  34لعدد االشطاء بعد مرور 

يومفا  64العمليات االيضية بعد المعاملة بالمبيفد وان النتيجفة أعفف  كانفت معنويفة بعفد مفرور  بجة اضطرانتي
مففن المعاملففة نتيجففة اسففتقرار نمففو النبففات والففذ  يففنعك  علففى نمففو االشففطاء وادوراو ففف  النبففات . كمففا أن 

-Kondicا توصفل أليفه الباحفخ ان فاي الوزن الطفر  للنبفات والورقفة ادولفى واليانيفة والياليفة تتففو مفع مف

spika  ( 2445وأ ففرون)  مففن حففدوخ ان فففاي الففوزن الطففر  للكففال  ففف  سففتة أصففناف مففن الحنطففة بعففد

ن التراكيفز العاليفة قفد  فضفت أالمعاملة بالمبيد وقد كان هناك ا تفففات معنويفه فف  تحمفل ادصفناف للمبيفد و
بفات الكامفل فف  تجربتنفا الحاليفة قفد يعفود أيضفا الفى الوزن الطر  للكال  . كما ان ان فاي الوزن الطر  للن

( الفى 0وعدد االشطاء /النبات بعد المعاملة بالمبيد. كمفا يشفير )الجفدول ادوراو ان فاي ارتفا  النبات وعدد 
.ان ان فففاي  ان فففاي الففوزن الجففاف للنبففات الكامففل وادوراو ادولففى واليانيففة والياليففة بعففد المعاملففة بالمبيففد

 على اف دليلالوزن الج
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 . 2404-2445( للموسم الزراع  55-مييايل ف  صفات النمو ال ضر  لمحصول الحنطة )أباء -تثيير رش تراكيز م تلفة من مبيد ادداال الترايبنيورين :(0جدول )ال 

تراكيز 
-الترايبنيورين
مييايل % 
 )وزن/حجم(

ارتفا  النبات )سم( 
بعد مرور االيام من 

 المعاملة

راو الكل  عدد االو
/نبات بعد 

مرورااليام من 
 المعاملة

عففففففدد االشفففففففطاء  
الكل  /النبفات بعفد 
مففرور اديففام مففن 

 المعاملة

عدد  الوزن الجاف )ام/نبات( الوزن الطر  )ام/نبات(
 اليغور 
 (2)يغر/ملم

34 64 34 64 34 64 
النبات 
 الكامل

الورقة 
 ادولى

الورقة 
 اليانية

الورقة 
 اليالية

النبات 
 الكامل

الورقة 
 ادولى

الورقة 
 اليانية

الورقة 
 اليالية

 )السيطرة( 

36.24 
 أ
 

06.50 
 أ

04.64 
 أ

أ 30.21  3.44 
 أ

أ 5.04  24.30 
 أ

أ 4.25 أ 4.46  أ 4.55  أ 3.65  أ 4.44  أ 4.41  أ 4.05   044.65 
 أ

2.9 
ب01.44 ب42.04   06.21 

 أ
ب05.13  3.51 

 أ
ب3.03 ب5.46  ب4.46  ب4.04  ب4.54  ب0.24  ب4.40  ب4.40  ب4.42   040.55 

 أ

2.2 
ب00.40 ب35.41   05.54 

 أ
ب05.41  3.54 

 أ
ب3.44 ب5.44  ب4.41  ب4.41  ب4.00  ب0.05  ب4.40  ب4.40   4.42 

 ب

042.33 
 أ

1 
ب00.00 ب42.44   00.34 

 أ
ب06.04  3.51 

 أ
ب5.41 ب5.44  ب4.45  ب4.03  ب4.05  ب0.30  ب4.42  ب4.40  ب4.42   040.40 

 أ

 .حسب ا تبار دنكن متعدد المدى عند كل صفة 4.45ود ا تففات معنوية عند احتمال الحروف الم تلفة تشير الى وج  
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 الضففوئ  وكفففاءة البنففاء :الضففوء المحجففوزتميففل محصففلة يفففخ عمليففات  التفف المففادة الجافففة قلففة  
لفة بمبيفد نبفات بعفد المعاملل الحيويفة الفى تفثير الفعاليفات العلمية البحوخ أشارت(.وقد 0552) ياسين ، والتنف 

 (0555)وأ فففرون  Grealy ; (2446وأ فففرون ) Pasquer  ;( 2404وأ فففرون ) Duman الترابنيفففورين

حدوخ ان ففاي معنفو   (2) جدولال ف  نتائجال أ هرت  فلم تسجل أ  تغيرات معنوية. صفة عدد اليغور أما
 ِِ نفت الترابنيفورين.ف  حفين كلم تلففة مفن مبيفد امفن المعفامفت ا يفوم 64بعفد  ادوراوف  a بكمية الكلورفيل ِ

التففثيير يعففزى الففى  قففد ذا االن فففاي المعنففو .ان هففادوراوففف   bة الكلورفيففل يففالنتيجففة ايرمعنويففة ففف  كم
وا تففزال  تففدهور (0555وأ ففرون ) Grealy عمليففة البنففاء الضففوئى فقففد ذكففر الباحففخففف  لمبيففد ل  التيبيطفف

عففد رش محصففولى العففد  والبففازالء بمبيففد ب وا تففزال البنففاء الضففوئ  54%-25محتففوى الكلوروفيففل مففن%
(  الفى  2446وأ فرون ) Pasquer  الباحفخأشفار  كمفا 04قد  هفرت بتركيفز% التثييراتالترابنيورين.وان 

     و يفففة وتركيففب الكلوروبفسففت حيففخ تعمففل علففى تيبففيط نقففل  هففدم مففن المبيففدات الحدييففة هففدفها %64 أن
التفف  توصففلنا لهففا ففف   aلصففبغات .أن ان ففاي كميففة الكلوروفيففل اإللكتفرون وبنففاء ادحمففاي االمينيففة وبنففاء ا

أكيففر  aمففن أن كلورفيفل  (2404وأ فرون ) Duman البحفخ الحفال  تتفففو مفع مفا توصففل أليفه حففدييا الباحفخ
 (Nasturutium officinale)حساسففية واسففتجابة لفاعليففة المبيففد مففن بقيففة الصففبغات بعففد رش النبففات المففائ 

 مييايل  كما ذكر أن هذا المبيد ياير على بناء صبغات الكلوروفيل. –بمبيد الترابنيورين 
 

 bو a مييايل ف  صفة كمية الكلوروفيل -تثيير رش تراكيز م تلفة من مبيد ادداال الترايبنيورين :(2جدول )ال

 يوما من المعاملة. 64( بعد55-لمحصول الحنطة )أباء 

مييايل % -تراكيز الترايبنيورين
 )وزن/حجم(

 ة الكلوروفيل )ملغم/ام نسيج(كمي
a b 

أ4.24 صفر )السيطرة( أ4.44   

ب4.06 4.5 أ4.42   

ب4.05 4.0 أ4.42   

ب4.04 0 أ4.42   
 .عند كل صفة حسب ا تبار دنكن متعدد المدى 4.45الحروف الم تلفة تشير الى وجود ا تففات معنوية عند احتمال 

 

يفوم مفن  64بعفد فقفط  aفف  كميفة الكلوروفيفل  4.45 ستوىم يوضح االن فاي المعنو  عند (3جدول )أما ال
أن  bان ففاي معنفو  لصففة كلوروفيفل  بينمفا لفم ت هفرنة مفع موعفد الفرش المتث ر.موعد الرش المبكر مقار

 Grealy )أشفارت لفه العديفد مفن البحفوخ المبيفد علفى المحصفول كمفا فف  تفثيير يلعفب دور كبيفرالرش  موعد

 Duman )خ الباحف ذكفر .كمفا(2445، العبيفد  ; 2445وأ فرون ،  Kondic-spika ; 0555 ، وأ فرون

ن موعففد الففرش باالضففافة الففى تراكيففز المبيففد تففاير بصففورة معنويففة علففى االسففتجابات أ (2404،وأ ففرون
 .للنبات و اصة ف  المراحل المبكرة من نمو المحصول البيولوجية

 
مييايل ف  صفة كمية الكلوروفيل -داال الترايبنيورينتثيير مواعيد الرش )مبكر ،متث ر( لمبيد اد :(3جدول )ال

 a وb  ( .55-لمحصول الحنطة )أباء 

مواعيد رش مبيد ادداال 
 مييايل-الترايبنيورين

 كمية الكلوروفيل )ملغم/ام نسيج(
a b 

ب4.02 مبكر أ4.42   

أ4.43 أ4.23 متث ر  
 .عند كل صفة حسب ا تبار دنكن متعدد المدى4.45ل الحروف الم تلفة تشير الى وجود ا تففات معنوية عند احتما

 

بفين موعفد الفرش المبكفر والتراكيفز  4.45( وجفود تفدا ل معنفو  عنفد مسفتوى احتمفال 4) كما يبين الجفدول 
 bوa حيخ ان فضت كفف الكميتفين  bوa مييايل ف  صفة كمية الكلوروفيل  -المست دمة من مبيد الترابنيورين 

مييايفل  ففل فتفرة الفرش المبكفر فف  حفين كانفت التفدا فت  -فة من مبيفد الترابنيفورين بوجود التراكيز الم تل
أن  bوكلوروفيفل a اير معنوية بين فترة الرش المتث ر وتراكيز المبيد الم تلففة فف  كفف الكميتفين كلوروفيفل 

لفرش المبكفر علفى كميفة مييايفل  ففل فتفرة ا -التدا فت المعنوية تشير الى ادير الضفار للمبيفد الترابنيفورين 
.كمفا ( 2404،وأ فرون  Duman ) حيخ امتد أير  الضار الى بقية الصبغات كما جفاء فف  bوa الكلوروفيل 
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المبيفد  ففل الفتفرة المتفث رة مفن حياتفه  النبات مقاوم لتفثيير أنالمعنوية قد يعود سببها ه   التدا فت اير أن
 .على تلك الصفة  ايرأن كمية المبيد الدا لة محدودة ولذا لم ت أو
 

    -تثيير التدا ل بين مواعيد الرش )مبكر ،متث ر( والتراكيز لمبيد ادداال الترايبنيورين: (4جدول )ال  
 ( .55-لمحصول الحنطة )أباء  bو a مييايل ف  صفة كمية الكلوروفيل   

 عند كل صفة. حسب ا تبار دنكن متعدد المدى 4.45الى وجود ا تففات معنوية عند احتمال  الحروف الم تلفة تشير 
 

ففف   4.45( تبففين حففدوخ أن فففاي معنففوى عنففد مسففتوى أحتمففال 5أن النتففائج الموضففحة ففف  الجففدول )
أرتفففففا  النبففففات عنففففد الحصففففاد ،عففففدد االشففففطاء/نبات،عدد السفففففميات/نبات،طول حامففففل السففففنبلة ،عففففدد 

حبففة نتيجففة المعاملففة بففالتراكيز  0444نبات،وزن السففنبلة ،طففول السففنبلة،عدد الحبففوب /سففنبلة،ووزنالسففنابل/
مييايففل . أن ادن ففاي الملحفو  ففى الصففات أعففف  قفد يعفزى الفى ادسففباب  –العاليفة مفن مبيفد الترابنيفورين 

ام والنمفو فف  النبفات وتيبيطفه السابقة الذكر وهى تثيير المبيد على كل من عملية البناء الضوئى وعملية االنقسف
مفتففان نمففو ال فيففا النباتيففة مففع حففدوخ التغيففرات علففى مسففتوى الجففين  acetolactate synthase دنففزيم

 ، وأ ففرونHofgen ) وتففثير ن ففام الكلوتففاييون بففه ألتثكسففد  اإلجهففادوالكروموسففوم باالضففافة الففى حففدوخ 

0555 ; Cole  2444،وأ فرون Davronov ; و  Amonov ، 2442;  Pasquer 2446،وأ فرون ; 

Kondic-spika  2445 ، العبيففد  ; 2445 ،وأ ففرون  ; Duman  أعففف   .أن النتففائج( 2404،وأ ففرون

مفن ا تفزال نمفو السفاو الرئيسف  بمحصفول العفد   (0555وأ فرون ) Grealyتتفو ما توصفل اليفه الباحفخ 

 فاي عدد السفميات /نبات قد يعود الى االن ففاي مييايل .كما أن ان -والباقفء بعد رش المبيد الترابنيورين 
المعنفو  ففف  أرتففا  نبففات الحنطفة. امففا االن ففاي ففف  الصففات التاليففة :عفدد السففنابل / نبفات ، وزن السففنبلة، 

 0444طول السنبلة ،عدد الحبوب/سنبلة )حفدوخ حالفة العقفم فف  السفنابل المتميلفة بعفدم وجفود حبفوب(، وزن 
( بنسفبة Sterility maleمن حدوخ عقم ذكر  ) (2446) وأ رونYu  الباحخ  أليهتوصل  حبة يتفو مع ما

 -ملغففم مففن مبيففد الترابنيففورين  4.2( المعاملففة Brassica napus)  rapseed% ففف  نبففات  54.5-044
ملغفم( أدى الفى ا تفزال فف  حجفم ادجفزاء الزهريفة وانطفواء 2x4.2مييايل . وأن زيادة  جرعة المبيد بنسبة )

 أذا اإلنتففا ك  علففى ان فففاي راو والبففتفت وقصففر فتففرة التزهيففر . أن االن فففاي بالصفففات أعففف  يففنعادو
 . المهمة اإلنتا  ماشراتالتغيرات المذكورة من 

فف  صففة ارتففا   والمتفث ركفر ب( وجود فرو معنفو  بفين مواعيفد الفرش الم6كما تبين نتائج الجدول ) 
النبات وطول السنبلة مقارنفة مفع  أرتفا ة )الرش المبكر( الى ان فاي المعامل أدتالنبات وطول السنبلة حيخ 

النتيجفة تتففو مفع مفا  هفذ معنويفة بفين الموعفدين فف  بقيفة الصففات . تالفرو قفالم تكن  حين ف  المتث رالرش 
ن أ( مففن Nasturtium officinaleففف  النبففات المففائ  ) (2404وأ ففرون ) Dumanالباحففخ  إليففهتوصففل 

  لى االستجابات البيويولوجية و اصةعكيز المبيد كانت ذات تاييرات معنوية اترالى  إلضافةباموعد الرش 

مواعيد رش 
مبيد ادداال 
-الترايبنيورين
 مييايل

تراكيز 
-الترايبنيورين
ل% ميياي

 )وزن/حجم(

 كمية الكلوروفيل )ملغم/ام نسيج(

a b 

 الرش مبكر

أ4.23 صفر )السيطرة( أ4.45   

ب4.00 4.5 ب4.40   

ب4.46 4.0 ب4.40   

ب4.40 0 ب4.40   

 الرش متث ر

أ4.25 صفر )السيطرة( أب4.43   

أ4.23 4.5 أب4.43   

أ4.23 4.0 أب4.43   

أ4.05 0 أب4.44   
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 ( .55-مييايل ف  صفات ومكونات محصول الحنطة )أباء -(: تثيير رش تراكيز م تلفة من مبيد ادداال الترايبنيورين5الجدول )
   

-تراكيز الترايبنيورين
مييايل % 
 )وزن/حجم(

ارتفا  
 ت )سم(النبا

عدد 
 االشطاء/نبات

عدد 
السفميات 
 /نبات

 السفميةطول 
 )سم( القمية

عدد 
 السنابل/نبات

وزن 
السنبلة 
 )ام(

طول 
السنبلة 
 )سم(

عدد 
 الحبوب/سنبلة

 وزن

 حبة)ام(0444

 أ40.55 أ042.31 أ02.54 أ4.53 أ5.33 أ40.20 أ5.44 أ5.12 أ040.01 صفر )السيطرة(

 ب 31.00 ب 50.53 ب 0.60 ب 2.31 ب 2.53 ب34.12 ب 4.04 ب3.43 ب15.54 4.5

 ب 34.41 ب 44.04 ب 0.42 ب 2.41 ب 2.03 ب 20.63 ب 4.14 ب 3.63 ب10.40 4.0

 ب 34.45 ب 43.50 ب 0.03 ب 2.40 ب4.63 ب 20.43 ب4.43 ب4.54 ب65.24 0
 .عند كل صفة حسب ا تبار دنكن متعدد المدى4.45الحروف الم تلفة تشير الى وجود ا تففات معنوية عند احتمال         

 
 ( .59-ميثايل في مكونات حاصل الحنطة )أباء -(: تأثير مواعيد الرش )مبكر ومتاخر( لمبيد األدغال الترايبنيورين6جدول )ال

 
                                                      

 .عند كل صفة حسب ا تبار دنكن متعدد المدى 4.45الحروف الم تلفة تشير الى وجود ا تففات معنوية عند احتمال 

 

 

مواعيد رش 
 مييايل-الترايبنيورين

ارتفا  
 النبات )سم(

عدد 
 االشطاء/نبات

عدد 
السفميات 
 /نبات

 يةالسفم طول
 )سم( لقميةا

عدد 
 السنابل/نبات

وزن 
السنبلة 
 )ام(

طول 
السنبلة 
 )سم(

عدد 
 الحبوب/سنبلة

 وزن

 حبة)ام(0444

ب14.56 مبكر أ5.40  أ4.13  أ30.43  أ4.04  أ2.52  ب0.00  أ60.50  أ36.20   

أ01.22 متث ر أ5.51  أ4.53  أ32.54  أ5.41  أ2.56  أ04.34  أ55.30  أ31.51   
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 ( .55-مكونات حاصل الحنطة )أباء  مييايل ف -(: تثيير التدا ل بين مواعيد الرش )مبكر ومتث ر( والتراكيز لمبيد ادداال الترايبنيورين1) الجدول       

مواعيد الرش 
 مييايل-الترايبنيورين

-تراكيز الترايبنيورين
مييايل % 
 )وزن/حجم(

ارتفا  النبات 
 )سم(

عدد 
االشطاء/ن
 بات

عدد 
السفميات 
 /نبات

 طول
 السفمية

 )سم(القمية

عدد 
السنابل/نبا

 ت

وزن 
السنبلة 
 )ام(

طول 
السنبلة 
 )سم(

عدد 
 الحبوب/
 سنبلة

 زنو

 حبة0444
 )ام(

 مبكر
 

أ 044.64 صفر )السيطرة( أ 04.51  أب 5.33  أ 35.51  أ 04.24  أ 4.05  أ 03.40  أ 040.33  أب 44.04   

 أب  36.33 ب50.33  د1.46  0.56 ب2.44 ب34.31   د4.64 ب2.41   د 66.41 4.5

 ب2.53 د63.43 4.0
ب   4.13
 د

 ب21.44
 ب2.64 

 
 ب32.41 ب41.04 د1.34  0.15

 أ ب 35.23 ب30.03 د1.20  0.56  ب4.44 ب20.44  د4.21 ب4.33   د 65.33 0

 متث ر

أ 000.13 صفر )السيطرة(  أ42.34 أ56.44 ب00.52 أ4.20 أ0.41  أ43.44 أ5.41 أ0.01 

 أ ب35.43  ب50.13  5.11 ب2.10 ب3.41 ب30.41   د5.44 ب3.64 ب53.04 4.5

 ب4.33 ب  15.53 4.0
ب   4.66
 د

 ب44.44  5.55 ب  2.44 ب3.41 ب25.01
أ  35.61 

 ب 

0 
ب   13.41
 د

 ب32.01  ب45.44  04.30 ب  2.46 ب5.21 ب21.61   د4.64 ب5.41

 ى عند كل صفة.حسب ا تبار دنكن متعدد المد 4.45الحروف الم تلفة تشير الى وجود ا تففات معنوية عند احتمال 
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( توضفح وجفود تفدا ل معنفو  بفين مواعيفد 1نتفائج الجفدول ) أن .مفن نمفو المحصفول  فل المراحل المبكرة
 أن. المدروسفة الصففات جميفع فف  ميايفل - الترابنيفورين( والتراكيز المست دمة من مبيد ومتث رالرش )مبكر 

الضفار للمبيفد علفى الصففات  اديفرمواعيفد الفرش وتراكيفز المبيفد . تشفير الفى  بفين وجود التفدا فت المعنويفة
( اذا يوضففح الجففدول ان فففاي والمتففث رصفففات الحاصففل ( ففف  كففف الموعففدين )الففرش المبكففر ، المدروسففة )
 Grealy) والمتفث رفف  كفف الموعفدين الفرش المبكفر  %1، 4.0%، 4.5بوجفود التراكيفز % أعفف الصفات 

تفث ر ذات تثيير أكبر مفن الفرش الم عند الرش المبكر يفح  من الجدول أن زيادة التركيز.(0555وأ رون ، 
 النبات وعدد السفميات.بينما لم يفح  أ تفف معنو  عنفد زيفادة التركيفز سفواء  أرتفالصفة  لنف  التراكيز
و وزن السفنبلة  وعدد السنابلف  النبات  السفمية القميةوطول  االشطاءف  صفة عدد  والمتث ر بالرش المبكر

للتركيففز  حبففة عنففد الففرش المتففث ر0444لففوح  أن فففاي ففف  وزن  .كمففا وطولهففا وعففدد الحبففوب بالسففنبلة
وقفد يعفود السفبب الفى أن كففاءة التمييفل الضفوئ  والغفذائ  قفد  %0.8وعند الفرش المبكفر بفالتركيز 0%العال 

 0555وأ ففرون ،  Grealyمففن الصفففات المرتبطففة بهففا وهففذا مثكففد  البففاحيين ) كييففر تففثيرت بسففبب تففثير

Pasquer ;  ،2446وأ رون ;  Duman  ، نستنتج من نتائج دراستنا الحاليفة أن المعاملفة (2404وأ رون .

 L.  Triticumمييايل قد اير على صفات النمو واإلنتاجية والنوعية لحنطة ال بز-بمبيد ادداال الترايبنيورين

astivumيفاير  عند زيادة التركيز عن الحد الموصى به وهذا مانوص  به المزار  بعدم زيادة التركيز لك  ال

 إنتاجية المحصول لك  نحقو الهدفين ف  أن واحد قتل ادداال وزيادة اإلنتاجية. المبيد على
 

EFFECT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HERBICIDE TRIBENURON-

METHYL (GRANSTAR) ON SOME TRAITS OF GROWTH AND     

PRODUCTIVTY OF WHEAT(Triticum eastivum L.).  
Nahla Salim Hammok 

(Assist.lect.) 
Department of Biology /College of Education/University of Mousl   

 

ABSTRACT 
       The aim of the present study is to investigate the effect of time of 

application of herbicide tribenuron-methyl (granstar)  in  high concentrations on the 
growth and productivity of wheat seed Triticum aestivum L .varity (IPa-95). The 
experiment contain tow factors. The first factor, concerns with the time of 
application (early and late) and the other ones is different concentrations of 
herbicide (0.0% (distal water),0.5%,0.8%,1%)(g/ml).The results showed that a 
significant decreasing at 0.05 level of significance in growth and yield components  
except for number of stomata (no./mm2) when herbicide was used in a high 
concentrations. On other hand , early application of herbicide led to  a  significantly 
decrease for the height of  plant (cm) , spike length (cm) and chlorophyll a (mg/gm 
tissue) compared with late  herbicide application  . However , there is no significant 
effect to the herbicide concentrations on all traits when its application (early and 
late). Moreover , the interaction between the two factors (concentrations x 
applications) were significantly high on all parameters including chlorophyll a and b 
at only in early application . .At the last applied that the inhibition effect from 
herbicide concentrations in the early application was more obvious on plant height , 
spike length and chlorophyll a than at late application of herbicide . 

 

 المصادر
 يرللطباعة والنشر،جامعةدارأبن االي-االداال وأساسيات المكافحة.(2445)العبيد ،سالم حماد  عنتر

 .الموصل 
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مديرية دار الكتب –الطرو االحصائية لألبحاخ الزراعية .(0554)دااد، الد محمد و زك  عبد اليا 
 والنشر،جامعة الموصل. طباعةلل

 بااليلين كفيكول وتثيير  ف   (.Triticum aestivum L)نقع حبوب الحنطة  .(2444)حموك، نهلة سالم 
 .الموصل رسالة ماجستير،كلية التربية ،جامعةالنتاجية وزيادة التحمل لفنجماد .  النمو وا       
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