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Vicia faba(دغال المرافقة للباقالء األاستجابة L.( المضافة في لبقایا بعض المبیدات

Zea mays(حقول الذرة الصفراء الخریفیة  L.(  

  

  دالیا سلیم الكتبي. م

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

                     3/5/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة 

هدف دراسة مدى استجابة بدیالى –قضاء المقدادیة –ة الشمالیة تجربة حقلیة في منطقة الهارونینفذت

Vicia faba(األدغــال المرافقــة لمحصــول البــاقالء  L.( لبقایــا بعــض المبیــدات المضــافة ســابقًا فــي حقــول الــذرة

Zea mays(الخریفیــة الصــفراء  L. ( شــملتوبعــد فتــرات مختلفــة مــن زراعــة محصــول البــاقالء وعنــد الحصــاد

قبـــل Lumaxو قبـــل وبعـــد البـــزوغ isoxafluatolوالــــ بعـــد البـــزوغ Prosulfuronمبیـــداتإضـــافةالمعـــامالت

ــقبــل البــزوغ بمعــدل atrazineالبــزوغ بمعــدالت رش مختلفــة والـــ  قارنــةبــه إضــافة إلــى معاملــة المرش الموصــىال

  .األدغال غیابومعاملة )المدغلة(

فــي الــذرة الصــفراء فــي كثافــات ونســب مبیــدات المضــافةة لبقایــا المعنویــأظهــرت النتــائج وجــود تــأثیرات 

لهــا فــي كــان أعلــى تــأثیر، اذ أســبوع مــن زراعــة البــاقالء 3، 2مكافحــة األدغــال المرافقــة لمحصــول البــاقالء بعــد 

بمعـدل واألتـرازین ) هــ/ لتـر 4,5بمعـدل (المسـتخدم Lumaxمكافحة األدغـال مـع بقایـا مبیـدي الــ كثافات ونسب

أســبوع مــن الزراعــة فكــان أعلــى 3أســبوع مــن زراعــة البــاقالء ، أمــا بعــد 2، قبــل البــزوغ وذلــك بعــد ) هـــ/ كغــم 3(

لـم یظهـر . بعـد البـزوغ ) هــ/ غم 40بمعدل (Prosulfuronبقایا مبید الـ في الكثافة ونسبة المكافحة بفعل تأثیر

الء ة فــي مواقــع المعــامالت بعــد حصــاد البــاقتــأثیر واضــح لبقایــا المبیــدات المســتخدمة فــي نباتــات األدغــال النامیــ

و Lumaxاســتنتج مــن الدراســة وجــود تــاثیر للمتبقــي مــن التراكیــز العالیــة مــن الـــ.وخـالل موســم الصــیف والخریــف

فــي االدغــال المرافقــة للبــاقالء المــزروع الحقابعــد الــذرة الصــفراء و خصوصــا خــالل Prosulfuronاالتــرازین و الـــ

  .الزراعة االسابیع االولى بعد 

  

Response of Weed in Broad Bean (Vicia faba L.) Field to the Residues 
of Some Herblcides Used on Autumn Corn (Zea mays L.)  

  

Abstract
      A field trial was conducted in Northern Haronia Muqdadiah – Dialah , to 
investigate the response of weeds in broad bean (Vicia faba L.) field to the residues of 
some herbicides used on autumn corn (Zea mays L.) Autumn corn was treated with 
following treatments : premergence and post emergence application of isoxafluatol , 
postemeergence application of prosulfuron, preemergence application of Lumax , and 
preemergence application of atrazine . weedy and weed free treatments were also 
included . Data on injury , density , and percentage  of control of weeds of broad bean 
were recorded at 1, 2  , 3and 6 weks after sowing and at harvest  time of broad bean . 
The results revealed that the residue of the herbicides had a significant effect on 
density and percentage of weed control of  broad bean at 2 and 3 weeks after the 
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sowing and at harvest time of broad bean  . Next to harvest time of broad bean no 
significant injury on weed plants emerged in the same plots of the different treatments 
were observed at the next summer or autumn season.It was concluded that the residue 
of the high rates of Lumax ,atrazine and Prosulfuron had a significant effect on weed 
control of broad bean especially at 2 or 3 weeks after sowing.

  

  المقدمة

ومـن نمـوهىیـوم األولـ45–40باألدغـال خـالل ).Zea mays L(ر نمو وحاصل الذرة الصـفراء تأثی

أن شــدة التــأثیر باألدغــال تتناســب مــع أنــواع غیــر بدرجــة كبیــرة تــؤثر المنافســة فــي هــذه الفتــرة فــي حاصــل الحبــوب 

البیئیة المحیطة إضـافة إلـى القابلیـة التنافسـیة للصـنف المـزروع األدغال السائدة وكثافتها وموعد بزوغها والظروف 

  ).5,14,24(من الذرة 

مــن % 60البحـوث إلــى إن حــوالي العدیــد مــنوألهمیـة مكافحــة األدغــال فـي محصــول الــذرة الصــفراء أشـارت     

مــن مجمــوع % 96وٕان ) 17(مبیــدات األدغــال فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة تســتخدم فــي حقــول الــذرة الصــفراء 

ومـن أهـم المبیـدات المسـتخدمة . )10(األدغـال مساحات األراضي المزروعة بالذرة الصفراء تجري فیها مكافحـة 

، وفــي الســنوات ) triazine(مجموعــة التریــازین هــي تلــك التــي تضــاف إلــى التربــة قبــل أو بعــد البــزوغ كمبیــدات 

لمكافحـــة األدغـــال الرفیعـــة ) isoxafluatol)Merlinمبیـــدات أدغـــال أخـــرى منهـــا اعتمـــادتســـجیل و األخیـــرة تـــم 

كما ) . 4,7,8(لمكافحة األدغال العریضة األوراق ) Peak(Prosulfuronو ) 1,4,5(والعریضة األوراق 

لمكافحـة األدغـال الرفیعـة و العریضـة Lumaxم أختبارها و تسجیلها حالیًا ومنها المبیـد أن هناك مبیدات أخرى ت

  .4األوراق

المبیــد الكیمیاویــة ئص أن مــدة بقــاء المبیــدات المضــافة إلــى التربــة فعالــة یعتمــد علــى عــدة عوامــل منهــا خصــا     

تربـــة كخواصـــها الكیمیاویـــة والفیزیائیــــة والفیزیائیـــة والتركیـــز والمواعیـــد وطریقـــة إضـــافته وعوامــــل أخـــرى خاصـــة بال

.ألـخ .... والحیویة وعوامل المناخ المختلفة وعوامل أخرى خاصة بالمحصول للمبید وطریقة زراعتـه وطریقـة ریـه 

)3,18,20(.  

ذات مــدة یقــاء الصــفراء البحــوث أن العدیــد مــن مبیــدات األدغــال المســتخدمة مــع الــذرة العدیــد مــنبینــت

ین فمـثًال یبقـى ز والتریـا) Suolfonylurea(ة ال سیما تلك التي تعود إلى مجموعـة السـلفونیل یوریـا طویلة في الترب

أشــهر والجـــت ) 6،9،12(األثــر الضــار لمبیــد األتــرازین علــى بعــض المحاصــیل الحساســة كفــول الصــویا لفتــرة 

  .16 المحصولین شهر على كال18مدة حوالي Prosulfuronالـ شهر وبقى التأثیر الضار لمبید )18(

المـادة العضـویة حسـب ظـروف التجربـة ونوعیـة التربـة ونسـبة فـي التربـة isoxafluatolمدة بقاء مبید اختلفت   

أن للحرارة واألحیـاء تـأثیر معنـوي فـي تحلـل ومـدة بقـاء المبیـد23بین فعالیة األحیاء الدقیقة فقد ودرجة الحرارة و 

ورطوبـة التربـة بینمـا بـین pHفي التربة تعتمد على نـوع التربـة والــ ) isoxafluatol(أن مدة بقاء مبید 19وبین 

یومــًا وأعــزى ســبب ثبــات 65–45مــدة بقائهــا فــي التربــة وكانــتاختفــتجمیــع تراكیــز المبیــد ومتحوالتــه أن21

  .المبید في التربة إلى أمدصاصه على أسطح غرویات التربة العضویة والمعدنیة 

یلـة یكـون كبیـرًا تحـت بقـاء المبیـد فـي التربـة لمـدة طو احتمـالأن 15فبـینProsulfuronبقیات الـ أما عن مت    

العالي ومستوى قلیل من الفعالیات الحیاتیة وهذا یسبب ضررًا في المحصول الالحق وأن pHظروف الجفاف والـ 

وف المناخیـة فقـد تصـل إلـى المدة الواجب تجنبها لزراعة محصول الحق تختلف حسب حساسیة المحصول والظـر 
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المحاصـیل مـا بـین وفـي المنـاطق المعتدلـة تكـون فتـرة حساسـیةاالستوائیةوشبه االستوائیةأشهر في المناطق ) 9(

لــذلك .أشــهر وأقــل ، علــى التــوالي ) 5(أشــهر أو ) 5(شــهر عنــدما یكــون فیهــا موســم النمــو أكثــر مــن ) 12-18(

المصــاحبة لمحصـول البـاقالء لبقایـا بعــض مبیـدات االدغـال المســتخدمة هـدفت هـذه الدراسـة معرفــة تـاثیر االدغـال

  .في الموسم الخریفي لمكافحة ادغال الذرة الصفراء 

  

  المواد وطرائق العمل

قضـــاء –فـــي منطقـــة الهارونیـــة الشـــمالیة 2006–2005نفـــذت تجربـــة حقلیـــة خـــالل الموســـم الشـــتوي لعـــام    

وتسـویتها وتقسـیمها وفـق تصـمیم التربة لزراعة الذرة الصفراء بحراثتها تهیأتإذ تمت .دیالى محافظة –المقدادیة 

× 4وحـدة تجریبیـة بأبعـاد ) 11(وبثالث مكررات ، أحتـوى كـل مكـرر علـى RCBDالقطاعات العشوائیة الكاملة 

ة م وتـــم ترتیـــب الســـواقي بحیـــث تـــم ري كـــل وحـــد1أخـــر وبـــین مكـــرر و 2م0,5وأخـــرىوالمســـافة بـــین وحـــدة 2م5

  . على إنفراد ضمانًا لعدم تسرب المبید من وحدة إلى أخرى تجریبیة 

سـم وفـي 75علـى خطـوط المسـافة بینهمـا 2005/ 7/ 10بتـاریخ 106بحـوث صـنفزرعت الذرة الصـفراء    

سـم وجـرى التسـمید بالمعـدالت الموصـى 5سم وبمعدل بذرتین في كـل جـورة وعلـى عمـق 25جور المسافة بینهما 

و ) 1(معـامالت التجربـة ومعـدالت التجربـة ومعـدالت الـرش ومواعیـد اإلضـافة فهـي موضـحة فـي الجـدول بها أمـا

في حین تم رش المبیدات المضافة بعد البزوغ 2005/ 7/ 12ثم رش المبیدات المضافة قبل البزوغ في ) . 2(

عزقـتام المرشـة الظهریـة ، هــ باسـتخد/ لتـر 320وأسـتعمل المـاء كمحلـول للـرش وبمقـدار 2005/ 7/ 22في 

تنمــو مـع المحصــول طــول یومـًا مــن الزراعــة وتركـت األدغــال 60و 40، 20المعاملـة الخالیــة مـن األدغــال بعــد 

  .الموسم في المعاملة المدغلة ، ألغراض المقارنة 

سحاة لضمان بصورة منفردة یدویًا بالمتجریبیةتربة كل وحدة رثتح2005/ 10/ 19بعد حصاد الذرة في     

سـم وفـي جـور 45بالباقالء صنف أسباني ، على خطوط المسافة بینهما عدم خلط التربة بین المعامالت وزرعت 

خـالل موسـم نمـو البـاقالء والـذي 2005/ 11/ 1سم وبمعدل بذرتین في كل جورة وذلك في 15المسافة بینهما 

فـي األدغـال النامیـة وفـق )درجـة الضـرر(التـأثر من العام الالحق تـم قیـاس درجـة2006/ 5/ 20أستمر حتى 

النباتـات و طفیـف وتبقـع علـىاصـفرار) 2(عـدم وجـود تـأثیر فـي األدغـال و ) 1(حیث یدل رقم ) 5-1(مقیاس 

3، 2، 1وذلـك بعـد )9(موت كامـل للنبـات ) 5(وت للدغل و وشبه ماحتراق)4(وتبقع شدید و اصفرار) 3(

مــن كــل 2م1أمــا أنــواع وكثافــة أدغــال البــاقالء فــي مســاحة . ة البــاقالء وعنــد الحصــاد أســبوع مــن زراعــ6و 4، 

3، 2، 1بعـدفقد جـرى تسـجیلها أیضـًا ) جراء تأثیر متبقیات المبیدات(وحدة تجریبیة و النسبة المئویة للمكافحة 

حــة بموجــب المعادلــة التــي افالنســبة المئویــة للمكتــم حســاب .أســبوع مــن زراعــة البــاقالء وعنــد حصــادها6و 4، 

  ) .2(أوردها

  

  عددها في معاملة المبید–عدد األدغال في المعاملة المدغلة                             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= النسبة المئویة للمكافحة  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   100× ــــــــــ ــــــــــ

  دد األدغال في المعاملة المدغلة ع                                      
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بعد حصاد محصول الباقالء وقطع األدغال المرافقة لـه ، تركـت كـل الوحـدات التجریبیـة مـن دون حراثـة 

هدف دراسة أعراض التأثر التي قد تظهـر علـى نباتـات األدغـال الحقـًا وفـي مواسـم نمـو مختلفـة بأو عزق أو حش 

  ).22(  0,05ئج إحصائیا وفق أقل فرق معنوي على مستوى احتمال حللت النتا. 2006حتى نهایة خریف عام 

  2005لعام خریفیةفي الذرة الصفراء الستعملةالماتالمبیدمعامالت .1جدول 

  موعد اإلضافة  المعدل  المعاملة  التسلسل

1Isoxafluatol100 قبل البزوغ  هـ/ غم  

2Isoxafluatol  150 قبل البزوغ  هـ/ غم  

3Isoxafluatol40 بعد البزوغ  هـ/ غم  

4Isoxafluatol  60 بعد البزوغ  هـ/ غم  

5Peak20 بعد البزوغ  هـ/ غم  

6Peak  40 بعد البزوغ  هـ/ غم  

7Lumax3,5 قبل البزوغ  هـ/ لتر  

8Lumax  4,5 قبل البزوغ  هـ/ لتر  

9Atrazine3 قبل البزوغ  هـ/ كغم  

10Weed free ــــــ  ـــــ  

11Weedyــــــ  ـــــ  

  

  ذرة الصفراءفي التعملةاألسماء العامة والتجاریة والكیمیائیة للمبیدات المس.2جدول 

  االسم العام

Common name

  االسم التجاري

Commerce name

  االسم الكیمیائي 

Chemical name

% نسبة المادة الفعالة 

  وشكلها

Isoxafluatol  Merlin(5 – cyclopropyl – 4 – isoxazoly) [2 – methyl 
sufonyl – 4 -  (trifluromethyl) phenyl] methanon

75 WG

ProsulfuronPeakN – ([4 – methoxy – 6 – methyl – 1 , 3 , 5 –
trizin – 2yl) - ameno] – 2 – (3 , 3 , 3 , 
trifluropropyl) – benzensufohamide .  

75 WG

لتر/ غم Metolachlor–s+ 375واد مركب من ثالث مLumax  ـــــ

Mesotrione37.5 لتر/ غم  

125terbuthylazine  

537.5 Sc

AtrazineGesapirm2 – chloro – 4 – ethylameno – 6 –
isopropylamino – 5 – triazine

WP %50

  

  النتائج والمناقشة

درجـة (الء لـم یكـن معنویـًا ل النامیة مع البـاقلتأثیر على نباتات األدغااإن ظهور أعراض ) 3(یوضح جدول      

المــزروع مــن مبیــدات األدغــال المســتخدمة علــى محصــول الــذرة الصــفراء الخریفــي ، جــراء تــأثیر المتبقــي ) الضــرر

أعلــى درجــة ضــرر أســبوع مــن زراعــة البــاقالء وعنــد الحصــاد ، إال أنــه یالحــظ 6و 3و 2و 1ســابقًا وذلــك بعــد 

Lumax4.5هــ بعـد البـزوغ والــ / غـم Prosulfuron /40مـن الزراعـة فـي معاملـة الــ كانت بعد ثالث أسابیع 

أما بعد سـتة أسـابیع مـن الزراعـة وعنـد الحصـاد ، فـأعلى درجـة ضـرر علـى األدغـال كانـت . هـ قبل البزوغ / لتر 

  . هـ قبل البزوغ / لتر Lumax4,5بعد البزوغ وفي معاملة هـ/ غم Prosulfuron /40في معاملة 
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یبــین وجــود تــأثیرات معنویــة لمتبقیــات المبیــدات المضــافة فــي الــذرة الخریفیــة فــي كثافــة أدغــال ) 4(أمــا الجــدول    

أسبوع من زراعة الباقالء إذ یالحظ بأن أعلـى كثافـة أدغـال كانـت فـي 3، 2محصول الباقالء الالحق وذلك بعد 

ـــة المقارنـــة  أمـــا أقـــل كثافـــة أدغـــال بعـــد . ، علـــى التـــوالي 2م/ نبـــات 34,67و 20,67غـــت ، بل) المدغلـــة(معامل

كغـم 3هـ قبل البـزوغ واألتـرازین / لتر 4,5بمعدل Lumaxأسبوعین من الزراعة فكانت مع متبقیات معاملتي الـ 

prosulfuronفـي كـل منهـا وبعـد ثالثـة أسـابیع فكانـت مـع متبقیـات مبیـد الــ 2م/ هـ قبل البزوغ ، فبلغت صـفر / 

غـم 150بمعـدل isoxafluatolكـذلك كـان لبقایـا الــ 2م/ نبـات 12,67هـ بعد البزوغ إذ بلغت / غم 40بمعدل 

هـــ بعـــد البـــزوغ / غـــم 40أو 20بمعــدل Prosulfuronالبــزوغ والــــ هــــ بعـــد / غــم 60هـــ قبـــل البــزوغ وبمعـــدل / 

أمـا . وذلك بعد أسبوعین من الزراعة ) المقارنة(املة المدغلة تأثیرات معنویة في كثافة األدغال عند مقارنتها بالمع

  .على معامالت المبیدات معنویة في هذه الصفة المتبقیاتبعد ثالث أسابیع من الزراعة فكانت تأثیرات 

2،3كانت النسبة المئویة لمكافحة أدغال الباقالء بتـأثیر بقایـا المبیـدات المسـتخدمة فـي الـذرة الصـفراء بعـد      

Lumaxفــي معــاملتین الـــ %) 100(وكانــت أعلــى نســبة مكافحــة ) 5جــدول (أســبوع مــن زراعــة البــاقالء معنویــة 

مـن الزراعـة وفـي معاملـة أسـبوع ) 2(هـ قبل البزوغ بعد / كغم 3هـ قبل البزوغ واألترازین بمعدل / لتر4,5بمعدل 

/ غـم 40بمعـدل Prosulfuronنـت فـي معاملـة الــ بعد ثالثة أسابیع من زراعـة البـاقالء فكا%) 3,28(األترازین 

  .هـ بعد البزوغ 

  تأثیر المتبقي من المبیدات في درجة الضرر على األدغال النامیة مع الباقالء.3جدول 

  الصفات         

  المعامالت

  درجة الضرر على أدغال الحنطة 

  عند الحصاد  ستة أسابیع  ثالث أسابیع  أسبوعین  أسبوع 

Isoxafluatol

  g/h 100قبل البزوغ 
1,00  1,34  1,67  1,67  1,00  

Isoxafluatol

g/h 150قبل البزوغ
1,00  1,34  1,67  2,00  1,00  

Isoxafluatol

g/h 40بعد البزوغ 
1,00  1,00  2,00  2,00  1,00  

Isoxafluatol

g/h 60بعد البزوغ 

-1,00  2,00  2,34  1,00  

Peak  

g/h 20بعد البزوغ 

1.00  1,00  2,34  2,34  1,34  

Peak  

g/h 40بعد البزوغ 

-1,00  2,00  2,67  2,00  

Lumax

       L/h 3,5قبل البزوغ

-1,00  2,34  2,34  1,67  

Lumax

L/hقبل البزوغ 

--2,00  2,67  2,00  

Atrazine  

kg / h 3قبل البزوغ 

--1,00  2,67  2,00  

Weed free-1,00  1,00  1,00  1,00  

Weedy1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

L.S.D  n.sn.sn.sn.sn.s
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  )2م/ نبات (تأثیر متبقیات المبیدات في كثافة أدغال الباقالء .4جدول 

  الصفات         

  عند الحصاد  ستة أسابیع  ثالث أسابیع  أسبوعین  أسبوع  المعامالت

Isoxafluatol

  g/h 100قبل البزوغ 
8,00  16,00  18,67  24,00  26,67  

Isoxafluatol

g/h 150قبل البزوغ
6,00  8,00  16,00  20,67  24,00  

Isoxafluatol

g/h 40بعد البزوغ 
2,67  10,67  16,00  18,67  22,67  

Isoxafluatol

g/h 60بعد البزوغ 
0,00  4,00  14,33  17,33  20,67  

Peak  

g/h 20بعد البزوغ 
2,40  6,67  18,00  22,00  26,00  

Peak  

g/h 40بعد البزوغ 
0,00  1,34  12,67  20,67  18,34  

Lumax  

  L/h 3,5قبل البزوغ
0,00  10,67  20,00  22,00  29,34  

Lumax

  4,5L/hقبل البزوغ 
0,00  0.00  18,67  20,67  25,00  

Atrazine  

kg / h 3قبل البزوغ 
0,00  0,00  16,00  18,67  26,67  

Weed free0,00  4,00  29,34  24,00  30,67  

Weedy8,34  20,67  34,67  40,00  45,34  

L.S.D  n.s10.398,65n.sn.s  
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  (%) تأثیر متبقي المبیدات في النسبة المئویة لمكافحة أدغال الباقالء .5جدول 

  الصفات         

  عند الحصاد  ستة أسابیع  ثالث أسابیع  أسبوعین  أسبوع  المعامالت

Isoxafluatol

  g/h 100قبل البزوغ 
1,34  30,78  44,49  37,51  40,32  

Isoxafluatol

150g/hقبل البزوغ 
9,34  70,50  54,38  41,01  41,93  

Isoxafluatol

g/h 40بعد البزوغ 
22,67  57,95  55,05  53,14  48,05  

Isoxafluatol

g/h 60بعد البزوغ 
33.34  86,21  53,20  54,61  52,76  

Peak  

g/h 20بعد البزوغ 
22,67  74,15  54,66  42,27  38,52  

Peak  

g/h 40زوغ بعد الب
33,34  95,40  63,28  41,02  58,07  

Lumax  

L/h 3.5قبل البزوغ
33,34  42,79  42,64  68,14  42,82  

Lumax  

L/h 4.5قبل البزوغ
33,34  100,00  44,29  46,09  41,88  

Atrazine  

  kg / h 3قبل البزوغ 
33,34  100,00  54,51  52,21  38,57  

Weed free33,34  86,21  24,51  34,83  35,44  

Weedy0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

L.S.Dn.s42,9127,20n.sn.s

  

یظهـر مـن . المبیـدات معنویـًا فـي أدغـال البـاقالء إذ قورنـت بالمعاملـة المدغلـة وكان تأثیر بقایا كـل معـامالت    

و فیــه وظــروف أن لطبیعــة موســم النمــو وأنــواع األدغــال التــي تنمــ) 5(و ) 4(و ) 3(النتــائج المبینــة فــي الجــداول 

الحرارة كلها عوامل مهمة حددت طبیعة النتائج التي ظهرت في الدراسة الحالیة فأنواع األدغال التي بزغـت ونمـت 

األدغـال التـي بزغـت ونمـت الحقـًا حتـى موعـد الحصـاد مـن عـن أنـواعاختلفـتفي األسابیع األولى بعـد الزراعـة ، 

اختلفـتمبیـدات المسـتخدمة فـي التجربـة وكـذلك لمتبقیـات التهایسـاسالسنة التالیة إذ أنها كانت تختلف في درجـة ح

فــي طبیعــة نموهــا ودورة حیاتهــا فمــثًال دغــل الســفرندة المعمــر ظهــر بشــكل كثیــف مــن بدایــة الربیــع وأســتمر بــالنمو 

  .بكثافة خالل الربیع والصیف التالي

فـي ) بعـد حصـاد البـاقالء(الالحقـة اسـم لم تظهر عالمات تأثر واضحة على نباتـات األدغـال النامیـة فـي المو      

علـى قید الدراسةیتضح من مجمل النتائج أن تأثیر بقایا المبیدات المختلفة المستخدمة . وحدات التجربة المختلفة 

فــي المنطقــة وطریقــة األدغــال المرافقــة لمحصــول البــاقالء وتحــت ظــروف  التربــة والمنــاخ وأنــواع األدغــال الســائدة 

وهـــذا یتفــق مـــع بقیـــة . بــة كـــان واضـــحًا لحــد األســـبوع الثالـــث بعــد زراعـــة المحصــول الالحـــق الــري وظـــروف التجر 

ظـــروف درجـــات الحـــرارة العالیـــة الدراســـات التـــي أكـــدت أن صـــفات التربـــة الكیمیاویـــة والفیزیاویـــة والحیویـــة وكـــذلك 



ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

347

هي عوامـل المبیـد،مة مـن وطریقـة الـري واألنـواع الحساسـة مـن النباتـات المدروسـة باإلضـافة إلـى التراكیـز المسـتخد
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