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 مديرية صيانة مشاريع ري وبزل نينوى

 الخالصة
جامعتتة  /كليتتة الزراعتتة والغابتتات –أجريتتت رجربتتة حقليتتة رحتتت  تتروا حقتتل قستتم المحاصتتيل الحقليتتة 

. كان الهدا من الدراسة هو رقدير نسبة رلتو  المبيتد فتي المتاس وحستاب كميتة المبيتد  4011للموسم الموصل 
و  Glyphosateوهتي  مخرلفتة برراكيتزالممرص من قبل نبارات زهرة النيتل نريجتة مكافحرهتا بةالةتة مبيتدات و

2,4-D لكل منهما والتـ  (لرر/هـ 2و  4) برركيزينParaquat ( لرر/هتـ 4و1برركيتزين)  . رتم أاتافة المبيتدات

.أستترخدم رصتتميم  والمستت  رتتي رم مخرلفرتتين همتتا التترمقيطربو ين )قبتتل الرزهيتتر وبعتتد الرزهيتتر(دفتتي موعتت
القطاعتتات العشتتوااية الكاملتتة وبتتةال  مكتتررات .أ هتترت النرتتااا المرحصتتل عليهتتا متتن هتت   الدراستتة أن هنتتا  

مقارنتة فيمتا ا ا  زيادة معنوية في كمية المبيد المرسرب ألى الماس عنتد أاتافرها رشتال علتى المجمتوض الخاتري
ن كمية المبيد المرسربة ألى الماس كانتت فيهمتا أعلتى فتي حالتة ك ل  لوح  بأاايا المبيد مسحال على النبات . 

د الممرصة من نبارات زهترة مقارنة مع رل  المعاملة بعد الرزهير . لوح  أن كمية المبي اسرخدامها قبل الرزهير
أاتتعاا مقارنتتة متتع النبارتتات المعاملتتة بمبيتتد التتـ  6-2رعتتادل   D-2,4والتتـ  Glyphosateالتتـ ي لمبيتتدالنيتتل 

Paraquat    علمتتال أن كميتتة المبيتتد الممرصتتة متتن قبتتل النبارتتات لتتم ررتتأةر فيمتتا لتتو عوملتتت النبارتتات قبتتل أوبعتتد

 الرزهير.

 , الرلو  . Glyphosate   ,2.4-D  ,Paraquatدالة : زهرة النيل كلمات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  4014/  10/ 11وقبوله       4014/ 4 /1راريخ رسلم البح   

 
 المقدمة

 Eichhornia crassipes (Mart.)Solm) العلمتتيوأستمه  Waterhyacinthزهترة النيتتل نبتات 

,  Suttnon و  Reddyستتريع النمتتو ) متتااي معمتتر (  وهتتو نبتتات Pontederiaceaeينرمتتي ىلتتى العاالتتة )
وهتتومن النبارتتات الطافيتته علتتى ستتط  المتتاس وعتتادة يعتتوم بواستتطة طوافتتات  اريتتة وهتتو يركتتون متتن  .( 1892

مجموعة ج رية رحت ستط  المتاس ومجموعتة خاترية رطفتو فتوق ستط  المتاس. وهتو نبتات عشتبي  و ستيقان 
صتبغة ورركون الج ور على العقد والج ور طويلة ولونها داكن بسبب وجود مدادة.  قصيرة طافية رايزومية أو
ويعربتتر المتتاس العتت ب بياتتة مناستتبة لنمتتو  ورعربتتر  الخلجتتان والجتتزرات متتن اجمتتاكن االنةوستتيانين اجرجوانيتتة. 
اجسباب الرايسية لنجتا  زهترة النيتل  وأن أحد (.1890وآخرون , Stephensonelالمشجعة لنمو  وركاةر  ) 

الطفو واجنرقتال متن مكتان ألتى ي رساعدة على قة الشراعية ألروأوراوأنرشار  هو معدل أنراجة السريع للخلفات 
وصعوبة أسراصالة .رعربر الطرق الكيميااية بأسرخدام المبيدات أحدى الوستاال الفعالتة فتي المكافحتة حيت   أخر
من أهم الطرق المسرخدمة في مكافحه نبات زهترة النيتل  الكيميااية المكافحة( أن 4009 , آخرونو Jay)وجد 

وأفاتل المبيتدات المسترخدمة هتي  بتالطرق اجخترى قياستال  االقرصتادية الناحيتةالها من في الهند وك ل  من أف
Glyphosate , 2,4-D و Paraquat . مبيد الـ  حي  اةبتGlyphosate  كفاسة عاليتة فتي مكافحتة اجد تال

الكبيتر فتي  المعمرة في المناطق اجستروااية وشتبة اجستروااية حيت  وجتد أن أسترخدام هت ا المبيتد كتان لته اجةتر
 Michaelو 4000,  والخفتتتاجي 1891 , علتتتيو Boyall  ,1891)مكافحتتتة القصتتتب البتتتري وزهتتترة النيتتتل 

 فتتي نيجيريتتا Ereفتتي قنتتاة  Glyphosateعتتدة دراستتات ىلتتى  استترخدام مبيتتد  توأشتتار (. 4001, آختترونو
وجتد  فتي مكافحتة نبتات زهترة النيتل . ( كان فعاالل Isopropylamine salt م/لرر( على شكل ) 290برركيز)

ملغم/لرتر( ويعتد هت ا الرركيتز رحتت 1.70) هتو ة( ستاعات متن المكافحت2عند رحليل المربقي منه في المتاس بعتد)
 كفتاسة أشتارت دراستات عديتدة . (Ezeri ,4004)ال عالميت Glyphosateالمسروى المقبول لرلو  الميا  بمبيتد 

كفتاسة استرخدام  ( ىلتى4006 آخترونو Michael )هرة النيل حي  وجتد في مكافحة ز D-2,4 ـالمبيد اسرخدام
 waterhyacinthالنيتتل  زهتترةفتتي مكافحتتة اجد تال الماايتتة العرياتتة اجوراق وخاصتة د تتل  D-2,4 ـمبيدالت

كونته  paraquatأمتا مبيتد التـ . اجخترى يتةىاافة ىلى أنه ليس له رأةيرات ستلبية علتى اجستما  واجحيتاس الماا

حيتت  رصتتنا من متتة الصتتحة العالميتتة  بيايتتال  رلوةتتال الرتتي ال رستتبب يعتتد متتن المبيتتدات اجمنتتة  همبيتتد مالمستتة فأنتت
 .  الكرامكسون بأنه المبيد الةاني اجقل خطورة في العالم

 
 لباح  الةانيماجسرير االبح  مسرل من رسالة  
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 مواد البحث وطرائقه
قستتم المحاصتتيل الحقليتتة الرتتابع لكليتتة الزراعتتة والغابتتات / جامعتتة  الواقعتتة فتتي الرجربتتة ضأر رتتم رعتتديل

اجحتتواض بالنتتايلون   رتتم ربطتتين, م (0311×1×1 )اجرض علتتى شتتكل أحتتواض ت, وبعتتدها حفتتر الموصتتل

بتين معتامالت الرجربتة الزراعي السمي  من أجل المحاف ة على الماس داخل الحوض وعدم حصول نفا  للمتاس 
وملاتتت اجحتتواض بمتتاس الصتترا الصتتحي  من ومتتة التتري ت. نصتتبجربيتتة لكتتل مكتترر( وحتتدة ر41والبالغتتة )

واتتعت خمستتة نبارتتات مرجانستتة فتتي كتتل معاملتتة رتتم أختت ها متتن أحتتواض معتتدة مستتبقا لهتت ا الغتترض برتتاريخ 
 برراكيتتز مخرلفتتة المبيتتدات متتن أنتتواضةالةتتة   -1 : .أشتترملت الرجربتتة علتتى ةالةتتة عوامتتل وهتتي 1/1/4010

Glyphosate  2,4و-D ( لرر/هـ 2و  4برركيزين)  لكل منهمتا والتـParaquat ( لرر/هتـ 4و1برركيتزين) 4- 
 1/9/4010يتوم   بعتد الرزهيتر و 41/6/4010يتوم   قبتل الرزهيتر ن همتاحيت  أسترخدم موعتدياإلاافة  موعد
رخدام آلتة باست المس ال هرية و  باسرخدام المرشة رمال حي  اشرملت على طريقرين هما  طريقة اإلاافة -1,

 ويمةتل انتا 19 وبطتول أنا 1741بقطر بالسريكي أنبوب عن عبارة وهي  المس  آلة عمل المس  )الطارق(.رم

  لتق وةتم الختراطيم هت   بتين قطنتي ختيط رمريتر رتم ةتم ومن خرطوم الةقوب ه   على رةبيتال ورم االلة خزان
 اجنبتوب داختل الموجودة المبيد كمية معرفة طريقها عن أنا 1741 قطرها شفافـة بزجاجة اجنبوب طرفي أحد

 كمتتا اجنبتتوب داختتل المبيتد يواتتع  طريقتته عتن أجتتل متتن أنتا 1741 بقطتتر عكتتس عليته يةبتتت الةتتاني والطترا

 أو البالستتر  اجلمنيتتوم متتن رايستتي وحامتتل اجنبتتوب داختتل الاتتغط موازنتتة علتتى يعمتتل صتتنبور علتتى رحرتتوي
(pvc )(1شكل رقم ) (انا 1) قطر  الحاجة حسب ورطويلة رقصير  يمكن انا 12 بطول. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           .Firgur (1): Rope equipment (Al-Tareq).آلة المس  )الطارق( :(1شكل )ال

 
ستتاعة متتن عمليتتة التترم وبكتتال الطتتريقرين رتتم قيتتاس اجةتتر المربقتتي للمبيتتد فتتي الحتتوض وكميتتة المبيتتد 42وبعتتد 

: أخ ت عينات من الماس من كل معاملتة  اجةر المربقي للمبيد في الحوض -1النبات وكما يلي:الممرص من قبل 

 ورشحت بواستطة ورق الررشتي  حيت  رتم قيتاس )الراشت ( بواستطة جهتاز مقيتاس الكةافتة اللونيتة لكتل عينته 

(UV-visibly spectra photometer) .متن ختالل معرفتة الطتول المتوجي لكتل مبيتد ودرجتة امرصاصتته 
والطتتول المتتوجي جمتتدا  Absorbanceالعينتتات داختتل الجهتتاز وقيتتاس درجتتة االمرصتتاص  تومتتن ةتتم واتتع

Max المبيتدات ألتى المتاس و لت   معرفتة المرسترب متنل. حولت اجمرصاصية لكل معاملتة ألتى وحتدة ملغم/لرتر

ة وطولتته ريلقيتتاس أمرصاصتت متتراد رشتتة وواتتعها فتتي الجهتتاز أعتتال  تتم متتن المبيتتد ال 10بعمتتل مقارنتتة بأختت  
متن قبتل  الممترص كميتة المبيتد -4 ( . 1899الغبشة وعزوز ,  )م /لرر حسب المعادلة لغالموجي وحول ألى م

رتتم حستتاب هتت   الكميتتة بعتتد معرفتتة اجةتتر المربقتتي لكتتل معاملتتة متتن معتتامالت الرجربتتة وحستتب : حيتت   النبتتات
 -المعادلة الرالية:
,  معاملتةالمربقي جي  اجةر -الرركيز)ملغم/لرر( للمبيد )معاملة المقارنة(مرص من قبل النبات = لما كمية المبيد

برصتتميم القطاعتتات العشتتوااية وفتتق ن تتام الرجتتارب البستتيطة م رحليتتل البيانتتات المرحصتتل عليهتتا متتن الرجربتتة رتت
لمقارنتة وأسترخدم اخربتار دنكتن المرعتدد المتدى  (SASأسرخدم الحاسوب وفتق برنتاما ) ,(R.C.B.Dالكاملة )

لرتي ا( بحيت  ميتزت المروستطات 1890,التراوي وخلتا   )جاس بته  المروسطات قبل وبعد الرزهير حسب ما
 (  بحروا هجااية مخرلفة.0701رخرلا عن بعاها معنويال عند مسروى معنوية )
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 النتائج والمناقشة
أن كميتة  لتوح  بصتورة عامتةاجةر المربقي من المبيدات المسرخدمة في الماس بعد المكافحة )ملغم/لرتر( 

المبيد المربقي في الماس كانت قيمرها قبل الرزهير أعلى متن رلت  القتيم المرحصتل عليهتا بعتد الرزهيتر ىال أنهتا لتم 
( مستحال علتى المجمتوض هتـلرر/ 2و  4) ينبرركيتز D-2,4رصل ىلى حد المعنوية ىال في حالة اسرخدام مبيتد التـ 

( والمرستتربة ىلتتى المتتاس بعتتد لرر/هتتـ 1برركيتتز ) Paraquatالنرتتااا التتى أن كميتتة مبيتتد التتـ  الخاتتري. رشتتير
( . 4و1) نجتدوالالالمكافحة لم رخرلا معنويال في حالة اسرخدام المبيد رشا أو مسحال على المجمتوض الخاتري 

أن هنتا  زيتادة معنويتة  ( وعنتد ىاتافره قبتل أو بعتد الرزهيتر فتيالح هـلرر/ 4أما في حالة زيادة الرركيز ىلى )
( ٪12786و  19711في كمية المبيتد المرستربة ىلتى المتاس عنتد ىاتافره رشتال علتى المجمتوض الخاتري بنستبة )

مقارنتة متع طريقتة المست  وقتد يعتود الستبب فتي  لت  ىلتى انته فتي حالتة استرخدام  علتى الرتوالي لكال الموعتدين
متتاس متتن ختتالل الفرا تتات الموجتتودة بتتين النبارتتات طريقتتة التترم فتتان قستتمال متتن قطتترات المبيتتد رستتقط ىلتتى ال

واالخرالط به وبطبيعة الحال ه ا يؤدي ىلى زيادة كميتة الرلتو  بتين المبيتد والمتاس وهت ا متا يفستر أياتا زيتادة 
الكمية في حالة الرركيز العالي حي  أن كمية المبيد الواصلة ىلى الماس ركون عالية أما في حالة الرراكيز القليلتة 

رهتتا يكتتون فتتي بعتتض اجحيتتان مرالشتتيال نريجتتة زيتتادة الرخفيتتا فتتي المتتاس. كمتتا يالحتت  أن المرستترب متتن فتتان أة

 50LDمتن الجرعتتة القارلتة لننستتان  رركيتزي المبيتد أعتتال  وبطريقتة المست  لكتتال الموعتدين  كانتا أقتتل بكةيتر

 .( 18.8,العادل ومولود ) ملغم/كغم (عن طريق الفم 20-10)
  

 )ملغم/لرر(  في الماس هـلرر/ 1برركيز  Paraquatاجةر المربقي من مبيد الـ  : (1جدول)ال

 . المكافحة يوم من بعد
Table (1) : The residual effect of Paraquat herbicide at dose of 1/L in the water 

(mlg/L) after one day of treatment . 
 
    المبيد كيزرر

Herbicide dose 

 
 Method       طريقة اإلاافة

of application 

   Time of application موعد اإلاافة

 Before قبل الرزهير
flowering 

 After بعد الرزهير
flowering 

 )من المبيد المقارنة
 Control المرشوم(

Control    a119799      a119799 

  Paraquat  
 هـلرر/ 1 

 Spraying      b10716      b1.791 رم

  Paraquat   
 هـلرر/  1

 Rope      b19711     b12741 مس 

 .٪ 1القيم المربوعه بأحرا مرشابه الرخرلا عن بعاها معنويآ عند مسروى معنويه 
Values followed by the same letter didn't differ significantly at 5%. 

 
 )ملغم/لرر(  في الماس هـلرر/ 2برركيز  Paraquatاجةر المربقي من مبيد الـ  :(4جدول)ال

 . المكافحة يوم من بعد
Table (2) : The residual effect of Paraquat herbicide at dose of 2/L in the water 

(mlg/L) after one day of treatment . 
 

 Herbicide   المبيد رركيز

dose 

 
 Method       طريقة اإلاافة

of application 

   Time of application موعد اإلاافة

 Before قبل الرزهير

flowering 

 After بعد الرزهير

flowering 

)من المبيد  المقارنة
 Controlالمرشوم( 

Control    a4..7.9     a4..7.9 

  Paraquat  
 هـلرر/ 4 

 Spraying      b16724     b40764 رم

  Paraquat   
 هـلرر/  4

    Rope      c44719 مس 
 

    c11721 
 

 .٪ 1القيم المربوعه بأحرا مرشابه الرخرلا عن بعاها معنويآعند مسروى معنويه 
Values followed by the same letter didn't differ significantly at 5%. 
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والماتافة قبتل أو بعتد الرزهيتر ( هتـلرر/2برركيتز ) Glyphosate( ىلتى كميتة مبيتد التـ 2و 1يشير الجتدوالن )

مستحال علتى المجمتوض ا أو والري رسربت ىلى الماس بعد المكافحة لم رخرلا معنويال في حالتة استرخدام المبيتد رشت
( وعند ىاافره قبل أو بعد الرزهير فيالح  أن هنتا  زيتادة لرر/هـ 2) الخاري أما في حالة زيادة الرركيز ىلى

و  19781بة ىلتتى المتتاس عنتتد ىاتتافره رشتتال علتتى المجمتتوض الخاتتري بنستتبة )معنويتتة فتتي كميتتة المبيتتد المررستت
أن كميتة  اعتال  وكت ل  يالحت  متن الجتداول ( لكال الموعدين على الروالي مقارنة مع طريقتة المست .1.711٪

متن المبيد المرسربة ألى الماس عند أسرخدام رركيزي المبيد قبل الرزهير وبعد  وبطريقة المس  كانت أقتل بكةيتر 
وأخرون  Ukaو  Hill  ,4004و Ueckermann) ملغم/كغم 1600ربلغ و( LD50)الجرعة القارلة لننسان 

 ,400.). 
 

 )ملغم/لرر(  في الماس هـلرر/ 2برركيز  Glyphosateاجةر المربقي من مبيد الـ  :(1جدول)ال
 . المكافحة يوم من بعد

Table (3) : The residual effect of Glyphosate herbicide at dose of 2/L in the water 
(mlg/L) after one day of treatment .  

 
 Herbicide   المبيد رركيز

dose 

 
 Method       طريقة اإلاافة

of application 

   Time of application موعد اإلاافة

 Before قبل الرزهير

flowering 

 After بعد الرزهير

flowering 

)من المبيد  المقارنة
 Controlالمرشوم( 

Control     a2.6.40    a2.6.40 

  Paraquat  
 هـلرر/ 4 

 Spraying       b4762      b1764 رم

  Paraquat   
 هـلرر/  4

 .Rope       b1760      b078 مس 

 .٪ 1القيم المربوعه بأحرا مرشابه الرخرلا عن بعاها معنويآعند مسروى معنويه 
Values followed by the same letter didn't differ significantly at 5%. 

 
 )ملغم/لرر(  في الماس هـلرر/ 2برركيز  Glyphosateاجةر المربقي من مبيد الـ  :(2جدول)ال

 . المكافحة يوم من بعد
Table (4) : The residual effect of Glyphosate herbicide at dose of 4/L in the water 

(mlg/L) after one day of treatment . 
 
    المبيد رركيز

Herbicide dose 

 
 Method       طريقة اإلاافة

of application 

   Time of application موعد اإلاافة

 Before قبل الرزهير

flowering 

 After بعد الرزهير

flowering 

)من المبيد  المقارنة
 Controlالمرشوم( 

Control    a814718    a814718 

  Paraquat  
 هـلرر/ 4 

 .Spraying      b.721       b172 رم

  Paraquat   
 هـلرر/  4

 Rope       c1701       c1729 مس 

 .٪ 1القيم المربوعه بأحرا مرشابه الرخرلا عن بعاها معنويآعند مسروى معنويه 
Values followed by the same letter didn't differ significantly at 5%. 

 
 

( 6و 1) نجتدوالال( والماافة قبل الرزهير والري رسربت ىلتى المتاس هـلرر/4برركيز ) D-2,4أن كمية مبيد الـ 

لن رخرلا معنويال في حالة اسرخدام المبيد رشال أو مسحال على المجموض الخاري ولكتن لتوح  أن هنتا  زيتادة 
( مقارنتة متتع طريقتتة ٪28714متتوض الخاتتري بعتد الرزهيتتر بنستتبة )معنويتة عنتتد ىاتافة المبيتتد رشتتال علتى المج
( فتيالح  هنتا  ستلو  مشتابه لتنفس المبيتد عنتدما استرخدم هتـلرر/ 2المس . أمتا فتي حالتة زيتادة الرركيتز ىلتى )

( رشتتال علتتى المجمتتوض هتتـلرر/ 2( ىال أن الزيتتادة المعنويتتة فتتي حالتتة استترخدام المبيتتد برركيتتز )هتتـلرر/4برركيتتز)
 اعتال  . وكت ل  يالحت  متن الجتداول ( مقارنة متع طريقتة المست ٪167.1بعد الرزهير كانت بنسبة )الخاري 

أن كمية المبيد المرسربة ألى الماس عند أسرخدام رركيزي المبيد قبل الرزهيتر وبعتد  وبطريقتة المست  كانتت أقتل 

  . (غمملغم/ك 618رقدر 50LDبكةير من الجرعة القارلة لننسان )
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 )ملغم/لرر(  في الماس هـلرر/ 2برركيز  D-2,4اجةر المربقي من مبيد الـ  :(1جدول)ال

 . المكافحة يوم من بعد
Table (5) : The residual effect of 2,4-D herbicide at dose of 2/L in the water (mlg/L) 

after one day of treatment . 
 

 Herbicide   المبيد رركيز

dose 

 
 Method       طريقة اإلاافة

of application 

   Time of application موعد اإلاافة

 Before قبل الرزهير

flowering 

 After بعد الرزهير

flowering 

)من المبيد  المقارنة
 Controlالمرشوم( 

Control    a.12748    a.12748 

  Paraquat  
 هـلرر/ 2 

 Spraying     b2.7.1      b21709 رم

  Paraquat   
 هـلرر/  2

 Rope      b19741      c41784 مس 

   .٪ 1القيم المربوعه بأحرا مرشابه الرخرلا عن بعاها معنويآعند مسروى معنويه          
Values followed by the same letter didn't differ significantly at 5%. 

 
 .المكافحة يوم من بعد )ملغم/لرر( في الماس هـلرر/ 4برركيز  D-2,4اجةر المربقي من مبيد الـ  :(6جدول)ال

Table (6) : The residual effect of 2,4-D herbicide at dose of 4/L in the water (mlg/L) 

after one day of treatment 
 

 Herbicide  المبيد رركيز

dose 

 
 Method       طريقة اإلاافة

of application 

   Time of application موعد اإلاافة

 Before قبل الرزهير

flowering 

 After بعد الرزهير

flowering 

)من المبيد  المقارنة
 Controlالمرشوم( 

Control    a1249719     a1249719 

  Paraquat  
 هـلرر/ 4

 Spraying     b.9709      b6.761 رم

  Paraquat   
 هـلرر/  4

   Rope       b1.7.2 مس 

 

     c48742 
 

 .  ٪ 1القيم المربوعه بأحرا مرشابه الرخرلا عن بعاها معنويآعند مسروى معنويه 
Values followed by the same letter didn't differ significantly at 5%. 

 
( أن 1و  4بصتورة عامتة يالحت  متن اجشتكال ):  كمية المبيد الممرصه من قبل نبارات زهرة النيل )ملغم/لرتر(

( أاتعاا مبيتد 6-2الممرصه من قبل نبارات زهرة النيل رعتادل )D-2,4 و  الـ  Glyphosateكمية مبيدي الـ 
هتي نفتس  وك ل  يالح  أن كمية المبيدات الممرصته متن قبتل نبارتات زهترة النيتل قبتل الرزهيتر Paraquatالـ 

يعة الحال يفسر طريقة رأةير المبيد على النبات من حي  أةر  الفعال علتى النبتات الكمية بعد الرزهير, وه ا بطب
هو مبيد مالمسة يقوم بقرل اججزاس الخارية للنبات فتي حالتة مالمسترها كمتا انته  Paraquatحي  أن مبيد الـ 

يمتترص بستترعة متتن قبتتل المجمتتوض الخاتتري ويتتؤدي ىلتتى جفتتاا ويبتتاس اججتتزاس الخاتترية وهتت ا يرفتتق متتع 
( حيتتتت  وجتتتتدوا أن مبيتتتتد التتتتـ Parker ,18.4و  1868 , وآختتتترون Conning )ماحصتتتتل عليتتتته الباحةتتتتان

Paraquat اةير بعتد ستاعات قليتة متن معاملة به و البا متا ي هتر هت ا الرتيسبب  بول وجفاا سريع للنبارات ال

. أمتا بالنستبة  الخاتري ضوقت اإلاافة و ل  لما يرميز به ه ا المبيتد متن سترعة امرصاصته متن قبتل المجمتو
وعليته فتان طبيعتة رأةيرهمتا علتى  فهما من مجموعة المبيدات الجهازيتة D-2,4والـ  Glyphosateلمبيدي الـ 

النبتات هتو االنرقتال عنتد رشتها متن اججتزاس الخاترية ىلتى داختل النبتات وهت ا يتؤدي ىلتى رتراكم المبيتد داختل 
( حيت  4004,و الجبتوري  1894, وآخترون Klingman)النبات وىحدا  الارر له وه ا ما أكتد  الباحةتان 

وجدا أن هت ين المبيتدان ينترقالن فتي ارجتاهين داختل النبتات بعتد رشتهما علتى النبتات حيت  يكتون نحتو اجستفل 
(Basipetally( مع رفاعالت الرركيب الاواي ونحو اجعلى )Acropetally  مع مجرى النر  كت ل  لتوح )

المبيدات المسرخدمة فقتد أدت ألتى ماتاعفة كميتة المبيتد الممرصته متن لكل مبيد من  في حالة مااعفة الرركيز
قبل النبات. وعند مقارنة المبيدات المسرخدمة في الرجربة هنا  زيادة معنوية في كمية المبيد الممرص متن قبتل 

أن وقد يرجع السبب في  ل  ىلتى  Paraquatوالـ  Glyphosateالـ  يمقارنة مع مبيد D-2,4النبات لمبيد الـ 

نجا  استرعمال المبيتدات الكيمياايتة لمكافحتة اجد تال المعمترة رعرمتد علتى سترعة امرصاصتها متن قبتل النبتات 
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وانرقالهتتا فتتي أجزااتته والفعاليتتات البيولوجيتتة للمركبتتات داختتل النبتتات وانرقالهتتا بكميتتات مناستتبة ىلتتى اججتتزاس 
هتو  D-2,4أن مبيتد التـ  وبمتا(. 18.1وآخترون , Sprankleاجراية بحيت  ركتون كافيتة للقرتل قبتل رحللهتا )

مبيتتد انرختتابي مرخصتتص فتتي قرتتل اجد تتال المعمتترة عرياتتة اجوراق وبتت ل  عنتتدما يصتتنع هتت ا المبيتتد يكتتون 
بدرجتتة عاليتتة متتن الرخصتتص والمالامتتة لفستتلجة هتت   النبارتتات متتن ناحيتتة الرركيتتب والفعاليتتة وكتت ل  متتن حيتت  

افة ىلى انه يمرص من قبتل المجمتوض الخاتري عنتدما يترم سرعة االمرصاص واالنرقال داخل النبات فباإلا
على المجمتوض الخاتري )اجوراق والستيقان( وكت ل  يمترص متن قبتل المجمتوض الجت ري للنبتات للمربقتي متن 

 , الجبتوري )المبيد في الرربة وهت ا متا يوات  الكميتة العاليتة الممرصتة متن قبتل النبتات وهت ا متا أكتد  الباحت 
يكتون عتن طريتق المجمتوض الخاتري وكت ل  عتن طريتق  D-2,4أمرصاص مبيتد ال ( أل ي أشار ىلى 4004

 Paraquatفنالح  من الشكل نفسه رفوقه على مبيد التـ  Glyphosateالمجموض الج ري. أما بالنسبة لمبيد الـ 
 Glyphosateفي الكمية الممرصة للمبيد من قبل نبارات زهرة النيل وقد يعود السبب في  لت  ىلتى أن مبيتد للتـ 

هو من المبيدات االنرقالية  ير انرخابية ك ل  يسرعمل في مكافحة أنواض مخرلفة من اجد تال الحوليتة والمحولتة 
والمعمرة رفيعة وعرياة اجوراق ل ل  يرطلب من الشركة المصنعة له ا المبيد أن يكون بدرجة من الرركيتب 

ىلى سترعة امرصاصته وانرقالته داختل هت   النبارتات  والفعالية بحي  يالام ه ا المدى الواسع من اجد ال ىاافة
 )وىحتتدا  الرتتأةير ى  وجتتد انتته يمتترص بقتتوة متتن قبتتل اججتتزاس الخاتترية المرشوشتتة وهتت ا متتا أكتتد  الباحةتتان

Sprankle  و  18.1, وآخرونAshton  وCrafts ,1891 ىاافة ىلى أن لرركيب المبيد رتأةير فتي الكميتة )
( فتتي دراستتره حتتول امرصتتاص 4000 , وآختترون Feng )أوجتتد  الباحتت  الممرصتتة متتن قبتتل النبتتات وهتت ا متتا

عنتد استرعماله  Abutilon theophrati velvetleafالمااا رشال على نبات  Glyphosateوانرقال مبيد الـ 

ةالةتة رركيبتتات رجاريتتة متتن هتت ا المبيتتد ى  الحتت  اخرالفتتال قلتتيالل بتتين كميتتات المبيتتد الممرصتتة فتتي حالتتة استترعمال 
الجرعة نفسها من الرركيبات الةالةة وعزى سبب  لت  االخترالا البستيط ىلتى الفعاليتة والرركيبتات لهت ا المبيتد. 

رقرتل بالمالمستة لنجتزاس الخاترية للنبتات وبت ل  يستبب  بتوالل  فهو من المبيدات الرتي Paraquatأما مبيد الـ 

وجفافال سريعال للنبارات المعاملة به ا المبيد بعد ساعات قليلة من الرم وبما أن المبيد يتؤدي ىلتى  بتول وجفتاا 
ويباس لنجتزاس الخاترية لت ا فانته ال يستاعد علتى امرصتاص المبيتد داختل النبتات بستبب الاترر الت ي يستببه 

(. كمتا لتوح  متن الشتكل نفسته ىلتى انته لتم Manaco ,1881و  Ashtonنيتال )آبيد للخاليا النباريتة بصتورة الم

متتن قبتتل النبتتات ستتواس كتتان موعتتد وطريقتتة اإلاتتافة قبتتل أو بعتتد  امرصاصتتهارخرلتتا كميتتة المبيتتدات المروقتتع 
 الرزهير.

 

 

 الرزهير كمية المبيد الممرصة من قبل نبارات زهرة النيل قبل :(4الشكل )  
Figure (2): The quantity of herbicide absorbed by waterhycinth plant  
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   ( كمية المبيد الممرصة من قبل نبارات زهرة النيل بعد الرزهير1الشكل )
Figure (3): The quantity of herbicide absorbed by waterhycinth plant  
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ABSTRACT 
  A filed experiment was carried out under the conditions of the field of Crops 

Science Department. College of Agric and Forestry, University of Mosul in the 

season of 2011. The aim of the present study is to estimate the contamination of 

herbicides with water and to calculate the amount  of herbicides absorbed by 

waterhyacinth  plants. Three herbicides were selected for this experiment ,1. the 

plants treated with different doses of herbicides (Glyphosate and 2,4-D with two 

doses (2,4 L/ha) and Paraquat with dose of (1,2 L/ha) , 2. times of application 

(before and after flowering and 3. two methods of application (spraying and rope) 

.The experiments was set out as a randomized complete block design  with three 

replicates .The results obtained from this study  revealed that all herbicide led to a 

significant increases  in the amount of  herbicide contaminated  with  water when 

the herbicide sprayed  on the vegetative parts , as well as it is  noticed  that  the 

amount of  herbicide contaminated  with water  was  higher  when the herbicide 

applied  before  the flowering  stage  as compound  with plant  sprayed  after the 

flowering  stage . It was  observed  that the amount  of  glyphosate  and 2,4-D  

mailto:talal_ab2009@yahoo.com
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herbicides  absorbed  by plants were much  more  higher (i.e. 4-6 times) than that  

one observed  by glyphosate herbicide.  

Keywords : water hyacinth , 2.4-D , glyophosate . contamination 
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(. رتأةير بعتض المتواد الماتافة وطترق 4004الجبوري, باقر عبد خلا وعلي عبدالحسين محستن الخفتاجي ) 

مجلتتة . Phragmites communis Trinاإلاتتافة فتتي ستتمية مبيتتد الكاليفوستتيت للقصتتب البتتري 
 ..14-141:  1 (.).جامعة بابل للعلوم الصرفة والرطبيقية

 (.رصميم ورحليل الرجارب الزراعية.1890الراوي, خاشع محمود وعبدالعزيز محمد خلا  )
(. المبيتدات الكيمياايتة فتي وقايتة النبتات . وزارة الرعلتيم العتالي 18.8العادل, خالتد محمتد ومولتود كامتل عبتد)

 جامعة الموصل . مطبعة مؤسسة دار الكرب. –والبح  العلمي 
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(. رتتأةير الحتترق ومبيتتد الكاليفوستتيت والمتتواد الماتتافة وطتترق 4000الخفتتاجي, علتتي عبتتد الحستتين محستتن )

أطروحة دكرتورا .  Phragmites communis Trin اإلاافة في المكافحة المركاملة للقصب البري

 جامعة بغداد. -كلية الزراعة
(. رتتأةير المبيتتدات الكيمياويتتة ومواعيتتد ىاتتافرها والرتتداخل بينهمتتا علتتى مكافحتتة 1891علتتي, عبتتدالكريم  نتتي)
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