
124

  2007، ) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

Brassica napusاستجابة السلجم  L. واألدغال المرافقة لعدد من مبیدات األدغال المدخلة

  حدیثا إلى العراق

  

  *لجمیلياعبد مسربت و *سامي نوري السعدون،**الداوندوزيمعد یوسف ،*شوكت عبد اهللا حبیب

  األنبارجامعة / كلیة الزراعة -حاصیل الحقلیة قسم الم*
*  

  

  الخالصة

نفــــذت تجــــارب حقلیــــة فــــي محطــــة , 2003-2002و 2002-2001الشــــتویینخــــالل الموســــمین

 Brassicaلدراسـة اسـتجابة محصـول السـلجم ،مركز أباء لألبحاث الزراعیة سـابقا–المحاصیل الحقلیة أبحاث 

napus L.لـــه لعـــدد مـــن مبیـــدات األدغـــال المدخلـــة حـــدیثا إلـــى العـــراق وتحدیـــد انتخابیتهـــا واألدغـــال المرافقـــة

تضـــمنت .للمحصـــول وكفاءتهـــا فـــي مكافحـــة األدغـــال وبالتـــالي إمكانیـــة تســـجیلها واعتمادهـــا فـــي هـــذا المحصـــول 

0.24قبـل البـزوغ بمعـدل ) مـادة فعالـة % clomazone )48رش المبیـد كلومـازون : اآلتیـة التجربة المعامالت 

قبــــل الزراعــــة ) مــــادة فعالــــة % napropamide )50نابروبامایــــد اضــــافة المبیــــد، هكتــــار/لتــــر منــــتج 0.3و 

بعـــد البــــزوغ ) مـــادة فعالـــة % pyridate )45یـــتدرش مبیـــد بایر ، هكتـــار/لتـــر منـــتج 2.8و 2بمعـــدلي رش 

2.4بمعــدل رش قبــل الزراعــة) مــادة فعالــة% trifluralin )44.5تــرفالن، هكتــار /كغــم منــتج2بمعــدل رش 

) weedy( مدغلـة وألـواحمعشبة یدویا لمرتین خالل الموسـم ألواحكما تضمنت المعامالت . هكتار / لتر منتج 

  .بثالث مكررات في توزیع المعامالت المعشاةاتبع تصمیم القطاعات الكاملة. لغرض المقارنة 

یـــت كانـــت فعالـــة فـــي و وبایر یـــدمانابروبالومـــازون و المبیـــدات كإن2002-2001بینـــت نتـــائج الموســـم 

لأللــواح2م/نبـات 58بالمقارنـة مـع 2م/نبـات12.6-6معــدالت إلـىاألوراقعریضـة األدغـالإعـدادخفـض 

ولـم ،للمدغلـة 2م/نبـات12مقارنـة مـعبال2م/نبـات2-معدالت صفرإلىاألوراقالرفیعة واألدغالالمدغلة 

إلـىانخفضـت إذالجافة الكلیة أوزانهاوانعكس ذلك على األوراقرفیعة األدغالیت فعالیة على دیر مبید باالیظهر 

ســبب المبیــد كلومــازون ضــررا واضــحا . المدغلــةلأللــواح2م/غــم193بالمقارنــة مــع 2م/غــم38–9معــدالت 

إلــىوخفـض ارتفـاع النبـات % 40-30الخضـراء وبنسـبة ألوانهـاوٕازالــةعلـى نباتـات السـلجم تمثـل بتقـزم النباتـات 

المبیـدات فـي مكونـات حاصـل السـلجم حسـب تـأثیرتباین . المعشبة األلواحسم في 98سم مقارنة مع 52–49

مبیـــد الســـبب إذ. وانعكـــس ذلـــك علـــى حاصـــل البـــذور المبیـــد وتـــأثیروطبیعـــة عمـــل األدغـــالكفـــاءة المبیـــد علـــى 

–634خفضــا واضــحا فــي حاصــل البــذور ولمعــدالت , األدغــالكلومــازون علــى الــرغم مــن كفاءتــه فــي مكافحــة 

1304إلـىزیـادة الحاصـل إلـىیـدمانابروباالمبیـد اسـتخدام أدىفـي حـین , لكال معدلي الرش هكتار /كغم940

ســببت منافســة . المعشــبة یــدویا األلــواحهكتــار وكــان مقاربــا لحاصــل /لتــر2.8هكتــار عنــد معــدل الــرش /كغــم

/كغـم540إلـىانخفـض الحاصـل إذ% 60ل الموسم مع السلجم خفض في حاصل البـذور بمقـدار لطو األدغال

فـي األدغال معامالت مكافحة تأثیركان اتجاه و .المعشبة یدویا لأللواحهكتار /كغم1368هكتار بالمقارنة مع 

العریضــة والرفیعــة دغــالاألفــي الموســم الســابق علــى تأثیرهــامشــابها لحــد كبیــر التجــاه 2003-2002الموســم 

  .على نباتات السلجم % 50-40تراوحت بین أذىالمبید كلومازون نسبة وسبباألوراق
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مبیـــد كلومـــازون فـــي الســـلجم بســـبب التســـجیل واعتمـــاد إمكانیـــةومـــن هـــذه النتـــائج یمكـــن التوصـــیة بعـــدم 

2.8بمعـدل رش ) مـادة فعالـة % 50( یـدمانابروباحساسیته للمبید وعـدم تحملـه لـه فـي حـین یمكـن اعتمـاد المبیـد 

) مـــادة فعالـــة % 45( یـــت دوالمبیـــد بایر األوراقالعریضـــة والرفیعـــة األدغـــالهكتـــار قبـــل الزراعـــة لمكافحـــة/لتـــر

الزراعـــة ظـــروففـــي الســـلجم تحـــت األوراقعریضـــة األدغـــالهكتـــار بعـــد البـــزوغ لمكافحـــة /لتـــر2بمعـــدل رش 

  .المرویة في العراق 

  

Response of Canola Brassica napus and Associated Weeds to
Newly Introduced  Herbicides in Iraq
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Abstract 
Field experiement was carried out during winter season of 2001/2002 and 

2002/2003 at the Field Crops Station (formerly IPA Agricultural Research) to 
investigate Brassica napus L. and associated weeds to newly introduced herbicides 
and determine their selectivity in canola for approval and registration in Iraq. The 
experiement included the following treatments:- Preemergence application of 
clomazone (48% q.i) at 0.24 and 0.3 lit. product/ha, preplant– application of 
napropamide (50% q.i) at 2 and 2.8 lit. product/ha, postemergence application of 
pyridate (45% q.i) at 2 kg product/ha, preplant application of trifluralin (44.5% q.i) at 
2.4 lit. product/ha. Hand – weeded and weedy – check treatments were also included 
for comparison Randomized Complete Block Design was followed to arrange the 
treatments.

Results revealed the efficacy of clomazone, napropamide and pyridate in 
controlling broadleaf and reducing weed densities to an averages of 6 – 12.6 plants/m2

compared to 58 plant/m2 at the weedy plots. Grass densities were decreased to 0 – 12 
plants/m2 compared to 12 plants/m2 for the untreated weedy check. Pyridate showed 
no activity on grasses. The reduction in weed densities resulted in low weeds dry 
weight: 9 - 38 gm/m2 for the herbicide – treated plots compared to 193 gm / m2 of the 
weedy – check. Clomazone caused significant injury on canola foliage which was 
reflected by discoloration (bleaching) and plant stunting. Plant height was reduced by 
both rates of clomazone to 49 – 52 cm compared to 98 cm for the hand – weeded 
plots. Variable effects of herbicides were observed on canola yield components and 
this was reflected on final seed yield wheras clomazone caused noticeable reduction 
in seed yield: 634 – 940 kg/ha, although with its high efficacy on weeds. 
Napropamide increased seeds yield to 1304 kg/ha at 2.8 liters/ha application rate and 
was as close as to that of the hand – weeded plot seeds yield. Long – season weeds 
competition with canola caused high percent of reduction; 60 %, the yield was 
reduced from 1368 kg/ha of the hand – weeded plots to 540 kg/ha of the weedy –
plots. In 2002 - 2003, the same trend of effects of herbicidal weed control treatments 
on weeds was found and clomazone caused 40 – 50 % injury on canola foliage.

From these results, clomazone can not be recommend and approved to use in 
canola due to its noticeable injury on canola while napropamide can be applied
preplant in this crop at 2.8 liters/ha to control broadleaf and grassy weeds and pyridate 
at 2 kg/ha can be used postemergence for broadleaf weeds control under irrigated 
regions of Iraq.
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  المقدمة

Brassicaالسلجم  napus L. من المحاصیل الزیتیة المهمة في العالم اذ یحتل هذا المحصول المرتبة

إلـىبعـد زیـت النخیـل وزیـت فـول الصـویا اذ تصـل نسـبة الزیـت فـي بـذوره واإلنتـاجمـن حیـث كمیـة الزیـوت األولى

إلــىه مــن البــروتین الــذي یصــل محتــوى كســبة بــذور إلــىإضــافة) 1,2% (49إلــىاألصــنافوفــي بعــض % 39

هـــذا أهمیـــةوعلـــى الـــرغم مـــن ) . 4(ممـــا یجعلـــه مصـــدرا مهمـــا مـــن مصـــادر تغذیـــة الماشـــیة والـــدواجن ) %3 (42

لتصــل األخیـرةزراعتـه فــي العـراق ال تــزال محـدودة وقــد انتشـرت زراعتــه فـي الســنوات إنإالالمحصـول فـي العــالم 

األولــىمنافسـة االدغـال لهـذا المحصـول فـي مراحـل نمـوه إن) . 5(2002هكتـار فـي العـام 3000مـا یقـرب إلـى

األوراقة ـال العریضــاالدغـواعـأنـة ـراق وخاصــالسـلجم فـي العـوٕانتـاجتعد احد المشـاكل المهمـة التـي تواجـه زراعـة 

Sinapsisري ـردل البــل الخــمثـ arvensis L. ,ة ـالفجیلـRaphanus raphanistrum L. ,السـلیجةBeta

vulgaris L. , الخبـازMalva spp , الكلغـانSilybum marianum L. Gaertenاالدغـال الرفیعـة و

Avenaمثل الشوفان البري األوراق fatua L. و الحنیطةLolium rigidum Gaud و ابو دمیمPhalaris

minor Retz.حاصـل بـذور السـلجم الفقـد الكبیـر فـيإلـىوالدراسـات األبحـاثوتشـیر العدیـد مـن . أخـرىوأنواع

ي ـعنـد كثافـات عالیـة مـن دغلـ% 77إلـىان مقـدار هـذا الفقـد یصـل ) 6(فقـد وجـد . الذي تسببه منافسـة االدغـال 

ـــالخــ Chenopodiumة ـري والرغیلـــردل الب album ل ـن دغـــمــ2م/نبــات 200-100عنــد كثافــة % 37والــى

Erodiumري ـاتبخال spp.   . نبـات4دغـل الفجیلـة بكثافـةإن) 8(2002العام فيوآخرونووجد نفس الباحث

من هـذا الـدغل خفضـا تـراوح بـین 2م/نبات64وسببت كثافة % 11-9قد خفض حاصل السلجم بمقدار 2م/

على فترة بزوغ الدغل بالنسبة للمحصول وكانت نسـبة الفقـد فـي حاصـل اً في حاصل البذور واعتماد% 77-91

. على التوالي , بزوغ السلجم منأسابیع7و 5و 4و 2بعد عندما بزغ الدغل % 99,65,56,19البذور 

Stellaria mediaمـن دغـل القـزازة 2م/نبـات3.3-1.4وسـببت كثافـة  L. Vill حاصـل بـذور خفضـا فـي

مـع بالمقارنـة ) 10(منافسـة الشـوفان البـري لمحصـول السـلجم كانـت طفیفـة إن) . 9(فقـط % 5إلىالسلجم وصل 

Lolium persicumمن نوعدغل الحنیطة L. إلـىلهذا المحصول والتي سـببت فقـدا فـي حاصـل البـذور وصـل

إلــىأدتعــدم مكافحــة االدغــال فــي محصــول الســلجم إنوفــي العــراق وجــد ) . 11(عنــد الكثافــات العالیــة % 70

عند استخدام مبید االدغال هكتار /كغم942هكتار بالمقارنة مع حاصل /كغم723إلىخفض حاصل البذور 

مقـدار الفقـد فـي حاصـل بـذور السـلجم بسـبب منافسـة االدغـال كانـت إنوهذا یعنـي , ) trifluralin)12الترفالن 

  % .23.2بحدود 

هــي العامــل األولــىمنافســة االدغــال لمحصــول الســلجم فــي مراحــل نمــوه إناألبحــاثالعدیــد مــن أكــدت

إزالتهـابعـد البـزوغ ثـم أسـبوعمـع السـلجم لمـدة األدغـالنمـاء إن. ل البـذور المحدد لمقدار الفقـد الالحـق فـي حاصـ

یومــا بعــد البــزوغ ثــم أربعــینمنافســتها لمــدة ارمــن حاصــل البــذور لكــن اســتمر % 8فقــد إلــىأدىلطــول الموســم قــد 

رجـــة وقــد حـــددت الفتــرة الح) . 13% (61إلـــىفقـــدا كبیــرا فـــي حاصــل البـــذور وصــل لبــاقي الموســـم ســببإزالتهــا

إن) . 14(یومــا بعــد البــزوغ 38-17الســلجم مــا بــین الفتــرة أدغــالالحرجــة لمكافحــة مــدةالأولمنافســة االدغــال 

قصر هذه الفترة یتطلب البدء بعملیات مكافحـة االدغـال فـي مراحـل مبكـرة مـن نمـوه لمنـع الفقـد فـي حاصـل البـذور 

الوسـائل كفـاءة أكثـرالبـزوغ یكـون أوقبـل الزراعـة ولهذا فان اسـتخدام مبیـدات االدغـال وخاصـة تلـك التـي تضـاف

بســبب عــدم اســتخدام العــزق فــي مراحــل نمــو المحصــول المبكــرة ال یكــون فعــاالً إنفــي مكافحــة االدغــال وخاصــة 

هنـــاك العدیـــد مـــن المبیـــدات التـــي یمكــــن ، وعالمیـــاً . االدغـــال داخـــل خطـــوط نباتـــات الســـلجمإزالـــةقدرتـــه علـــى 
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 , triallate , clopyralidل ـزوغ مثــالبـأو ة ـل الزراعــانتخابیـا ومنهـا قبـاألدغـاللمكافحـة استخدامها في السـلجم 

ethafluralin , trifluralin , napromideمثـل األوراقرفیعـة األدغـالبعـد البـزوغ لمكافحـة أوdiclofop-

methyl , fluzifo-p-ethyl , cycloxidum , quizalafop-ethyl)15 . (فـان المبیـد , راق فـي العـإمـا

قبـل الزراعـة یضـاف إذ) trifluralin)1,12الترفالن هو الموصى به لالستخدام في محصول السلجم الوحید

  ) .دونم/منتج3سم600(هكتار /كغم مادة فعالة1.08بمعدل رش 

لمنافســة التوســع فــي زراعتــه مســتقبال وحساســیته الفائقــةوأهمیــةالســلجم كمحصــول زیتــي ألهمیــةونظــرا 

فقد خطـط لتنفیـذ هـذا البحـث , في هذا المحصول األدغالوعدم وجود توصیات بتسجیل واعتماد مبیدات األدغال

كلومـازون, napropamideفقـة لـه لـثالث مبیـدات هـي نابروبامایـد االمر واألدغـالبهدف دراسـة اسـتجابة السـلجم 

clomazone , یــت دوبایرpyridate عــن طریــق اللجنــة الوطنیــة لتســجیل واعتمــاد لعــراق اإلــىمــرة ألولالمدخلــة

  .اعتمادها واستخدامها في هذا المحصول إمكانیةالمبیدات في القطر وتحدید 

  

  المواد وطرائق العمل

فــــي محطــــة 2003-2002و 2002-2001نفــــذت التجربــــة الحقلیــــة خــــالل الموســــمین الشــــتویین 

بشـــكل متعامـــد هـــاتثابحر األرضحضـــرت . الزراعیـــة ســـابقا لألبحـــاثإبـــاءمركـــز –المحاصـــیل الحقلیـــة أبحـــاث

/كغـــم90الزراعــة بمعــدل إثنــاءالســماد الفوســفاتي أضـــیف. 2م5× 3بمســاحة ألــواحإلــىوتنعیمهــا وتقســیمها 

یومــا مــن الزراعــة وبمعــدل 60بعــد الزراعــة والثانیــةعنــد األولــىبــدفعتین متســاویتین والنــایتروجینيP2O5هكتــار 

/2تشـــرین15وفـــي األولـــىللســـنة 2/2001تشـــرین 10تمـــت الزراعـــة فـــي . نیتـــروجینهكتـــار /كغـــم120

البـذور فـي زراعـة حیث تم CAM-Cهكتار واستخدم صنف السلجم /كغم20بمعدل بذار للسنة الثانیة 2002

المعشـاة املة استخدم تصمیم القطاعات الك. وأخرسم بین خط 50ة فسم وعلى مسا2–1وبعمق سرباً خطوط

فــي خدمــة المحصــول ) 1(اتبعــت كافــة العملیــات الزراعیــة الموصــى بهــا . فــي توزیــع المعــامالت وبــثالث مكــررات 

  ) .Hostathionهوستاثیون (رین مثوتم مكافحة حشرة المن على نباتات السلجم باستخدام المبید الحشري دلتا

بمعــدلي clomazone (Command48EC)مبیــد الكلومــازون إضـافة: تضـمنت المعــامالت مــا یلــي 

بمعــدلي napropamide (Devrenol2EC)مبیــد إضــافة, هكتــار قبــل البــزوغ /لتــر منــتج0.3و 0.24رش 

 Lentagran)ت ـیــدد البایر ـرش مبیـــ, ة ـالتربــخلــط المبیــد بهكتــار قبــل الزراعـــة مــع /لتــر منــتج2.8و 2رش 

45%WP) pyridate كغـم 2وبمعـدل رش األوراقعریضـة األدغـالة مـن نمـو ورقـ5-4بعـد البـزوغ بمرحلـة

هكتــار قبــل /لتــر2.4بمعــدل رش trifluralin(Treflan 44.5EC)اضــافة مبیــد التــرفالن , هكتــار /منــتج

  .ة ـلمقارنلموسم اللطول . weedyمعاملة تعشیب یدوي ومعاملة مدغلة , الزراعة والخلط في التربة 

والمبیـــــد 2001/تشــــرین الثــــاني/7بتـــــاریخ قبــــل الزراعــــة یــــدمانابروباو تـــــرفالن المبیــــدین إضــــافةتــــم 

2001/األولكـانون /9یـت بعـد البـزوغ فـي دوالبایر 2001/تشـرین الثـاني /17كلومازون قبل البـزوغ بتـاریخ 

  .الثانيعلى التوالي للموسم , كانون الثاني 15تشرین الثاني و21و 11وبتواریخ األولىفي السنة 

) ة ـیــفتحـة طول( مـزودة بنـوزل بشـق طـولي ذات الضـغط الیـدوي المسـتمر والاسـتخدمت المرشـة الظهریـة 

م لضــمان تجــانس الــرش مــن حیــث حجــم 1وبعــرض رش ) flat(بشــكل مســطح األدغــالمتخصصــة لــرش مبیــدات 

  .ار هكت/ماءلتر320حجم ماء أساستم تعییر المرشة على . الماء المستخدم وحجم قطرات الرش 

في األدغالوٕاعدادأنواعأحصیتیوما من الرش حیث 45بعد األدغالالمعامالت على تأثیرتم تقییم 

تـم قطـع المجـامیع ، یـوم مـن الـرش 90وبعـد. اسـقط عشـوائیا ولمـرتین لكـل لـوح 2م1× 1مربع خشبي بمسـاحة 
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المقطوعـــة األدغـــالوجففـــت .2م1ولمســـافة 2م1× 1وبـــالقرب مـــن ســـطح التربـــة ولمســـاحة لألدغـــالالخضـــریة 

تـم . لألدغـالساعة واحتسب الوزن الجاف للمجموع الكلـي 72ولمدة ° م70بالفرن الكهربائي وتحت درجة حرارة 

حیـث 10-1مـنمدرج رقمـي مكـونأساسیوم من الرش وعلى 45على نباتات السلجم بعد األذىتقدیر نسبة 

علـى المجـامیع الخضـریة الظاهریـةاإلعـراضواعتمـدت . لنبـات لامـل كمـوت10و أذىدرجـة % صفر1یمثل 

وفـي نهایـة الموسـم . التقـزم والتیـبس واالحتـراق وbleachingوأحیانـاوالتي تمثلت باالصفرار األذىلتقدیر نسبة 

ة ولمعـدل عشـر وحتـى قمـة النـورة الزهریـة تم احتساب ارتفـاع نباتـات السـلجم وابتـداء مـن القاعـدة , 2001/2002

( عشرة نباتات سلجم عشوائیا مـن الخطـین الوسـطین لكـل لـوح أخذتكما . نباتات للخطین الوسطین من كل لوح 

وتــم . بــذرة 1000قرنــة ووزن /الفــرع وعــدد البــذور/للنبــات وعــدد القرنــاتاألفــرعوحســبت عــدد ) وحــدة تجریبیــة

جمیـعحللـت . ار ـهكتـ/كغـمإلـىل الحاصل ما عدا الخطین الحارسین ومن ثم حو التجریبیةحصاد كامل الوحدة 

لـم 2003وبسـبب ظـروف العـام ) . 16(وقورنت المتوسـطات الحسـابیة حسـب اقـل فـرق معنـوي إحصائیاالبیانات 

المبیـــدات علـــى تـــأثیراتواعتمـــدت2002/2003نـــتمكن مـــن جمـــع بیانـــات مكونـــات وحاصـــل الســـلجم للموســـم 

  .ات في المحصول لتحدید كفاءة وانتخابیة المبیداألدغال

  

  النتائج والمناقشة

Betaادغال  السلیجة 2001/2002للموسم ) weedyااللواح المدغلة (التجربة ألواحانتشرت في 

vulgaris والحنـــدقوقMelilotus indicus   بنســـبة غطـــاء عـــالي والفجیلـــةRaphanus raphinistrum

Malvaوالخبـــاز  spp بنســـبة غطـــاء متوســـط والمدیـــدConvolvulus arvensis والكلغـــانSilybum 

marionum والهرطمان البـريLathyrus annus تواجـد ایضـا دغلـي الشـوفان البـري و . ة طفیفـبنسـبة غطـاء

Avena fatua والحنیطةLolium rigidum بنسبة غطاء متوسطة .  

ضررعلى نباتـات السـلجم متوسطات اعداد االدغال واوزانها الكلیة الجافة ونسبة ال) 1(یلخص الجدول 

د االدغـال عریضـة اعـدایالحظ التاثیر الواضح والمعنـوي لمعـامالت مكافحـة االدغـال فـي خفـض . وارتفاع نباتاته 

12.6-6بالمقارنة مع معدل تراوح بـین ) 2م/نبات26(االوراق عنها في المقارنة وكان تاثیر الترفالن االقل 

وتراوحــت نســب المكافحــة لالدغــال . لاللــواح المدغلــة 2م/نبــات58ى ومــع للمبیــدات الــثالث االخــر 2م/نبــات

ازداد تـــاثیر وكفـــاءة المبیـــدین كلومـــازون . لمبیـــد التـــرفالن % 55یـــت و دلمبیـــد البایر % 90العریضـــة االوراق بـــین 

یر مبیــد كــان تــاث.یــد فــي خفــض اعــداد االدغــال ورفــع نســبة المكافحــة مــع زیــادة معــدالت رش المبیــدینماابونابرو 

كلومازون واضحا في االدغال الرفیعة االوراق اذ ازاحها تماما من االلواح بكال معدلي الرش لكن اعدادها الطفیفـة 

یــد والتــرفالن لــم تختلــف معنویــا عــن الكلومــازون اال انهــا انخفضــت بشـــكل ماابلمعــاملتي النابرو ) 2م/نبــات2(

لــم یظهــر المبیــد . 2م/نبــات12لت فــي هــذا الموســم الــى معنــوي عــن اعــدادها فــي االلــواح المدغلــة التــي وصــ

ویعـــود ذلــك الـــى % 33ى ـة االوراق اذ ســبب خفضــا طفیفـــا وصــل الــرفیعـــضـــحة فــي االدغــال ایــت فعالیــة و دبایر 

طبیعة فعالیته وكفاءته في قتل االدغال عریضة االوراق بشكل رئیسي مع تاثیر جانبي بسیط على االدغـال رفیعـة 

الدغـال عریضـة ورفیعـة االوراق وهـذا یتفـق مـع لیـة عالالمبیدات الثالث االخرى التي تمتلـك فعالیـة االوراق بعكس 

وكـذلك مـع المعلومـات ونتـائج االبحـاث ) 17(یت وطبیعة عمله وتـاثیره دالمعلومات السابقة المتوفرة عن مبید البایر 

  ) .18,19(من االدغال مجموعتینال الید وصفات فعالیتهما في كماابحول المبیدین كلومازون ونابرو السابقة

المعـــامالت فـــي االوزان الجافـــة لالدغـــال بـــنفس اتجـــاه تاثیرهـــا فـــي اعـــدادها حیـــث انخفضـــت كـــان تـــاثیر 

فـــي االلـــواح المدغلـــة وكـــان اعلـــى وزن لهـــذه 2م/غـــم193بالمقارنـــة مـــع 2م/غـــم88.3-22معـــدالتها الـــى 
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فق مع تـاثیر المبیـد المـنخفض فـي اعـداد واوهذا یت) 2م/غم88.3(فالن االدغال في االلواح المعاملة بمبید التر 

وعند احتساب نسـبة التثبـیط فـي نمـو االدغـال عنهـا فـي االلـواح المدغلـة یالحـظ ان المبیـدین كلومـازون . االدغال 

یـــت ودایر لمبیــد الب% 85عنـــد اســتخدام معـــدالت الــرش العالیـــة و % 88.6یــد قـــد ثبطــا االدغـــال بنســبة ماابونابرو 

ان نسب التثبط هذه تتفق وتتطابق مع نسب مكافحـة االدغـال حیـث كـان التـرفالن . فقط لمبید الترفالن % 54.3

ان النتـائج الحالیـة حـول تـاثیر التـرفالن فـي . االقل تاثیرا في اعداد االدغال واوزانها الجافة وبالتـالي نسـبة التثبـیط 

من ان التـرفالن قـد خفـض االوزان الجافـة لمجمـوع االدغـال ) 1(اشار الیه االدغال واوزانها الجافة ال تتفق مع ما 

  . عند استخدامه في محصول السلجم % 85بنسبة 

  

الوزن , الت مكافحة األدغال في الكثافات العددیة لألدغال العریضة والرفیعة األوراق امتأثیر مع)1(جدول 

  2002-2001لجم وارتفاع النبات للموسم نسبة األذى على نباتات الس, الكلي لمجموع األدغال 

  المعاملة
معدل الرش لتر

  هكتار/كغمأو

إعداد األدغال 

العریضة 

  األوراق

  2م/نبات

إعداد األدغال 

الرفیعة 

  األوراق

  2م/نبات

الوزن الجاف 

لمجموع 

  األدغال

  2م/غم

األذى %

على نبات 

  السلجم

(%)  

ارتفاع نبات 

  السلجم

  )سم(

Clomazone0.2449  30  38  00  12.6  لتر  

Clomazone0.352  40  22  00  8  لتر  

Napropamide291  00  26  2  11  لتر  

Napropamide  2.893  00  22  1  8  لتر  

Pyridate296  00  28  8  6  كغم  

Trifluraline2.4104  00  88.3  2  26  لتر  

  98  00  9  00  3  مرتین  تعشیب یدوي

  97  00  193  12  58  لطول الموسمWeedyمدغلة 

  8.03  ---   34.8  3.85  8.32  %5قیمة اقل فرق معنوي باحتمالیة 

  

  

كفــاءة إلــىأشــارالــذي )20(واتفقــت هــذه النتــائج فــي الجــزء المتعلــق بفعالیــة الكلومــازون مــع مــا وجــده 

مــا وجــدهمــع العریضــة والرفیعــة فــي محصــول فســتق الحقــل فــي العــراق وكــذلك األدغــالالكلومــازون فــي مكافحــة 

لتــأثیروبالنســبة . فــي محصــول الســلجم األوراقعریضــة األدغــالیــت فــي مكافحــة دفــي كفــاءة مبیــد البیایر )21(

للتـرفالن لـم تسـبب أي أذى أو ضـرر إضـافةیـت دوبایر نابروبامایـدالمبیـدات إنالمبیدات فـي نبـات السـلجم لـوحظ 

كــال إنفــي هــذا المحصــول فــي حــین اهــیتانتخابلنباتــات الســلجم ممــا یــدل علــى الخضــریةظــاهري علــى المجــامیع 

لنبات السـلجم وبنسـب تراوحـت بـین الخضریةكلومازون سببت نسبة ضرر على المجامیع معدلي الرش من المبید

وهـو مـایعرف األوراقابـیض علـى اللـون األخضـر وظهـور لـونبإزالةهذه األذىوتمثلت إعراض .30-40%

اإلعــراضنفــس يفــي صــبغة الكلوروفیــل وهــالتــأثیروالنــاتج عــن bleachingأو discolorationاللــونبإزالــة

ارتفاع نباتات فيالتأثیركما انعكس هذا .نتیجة الستخدام هذا المبیداألوراقعریضة األدغالعلىالتي ظهرت 

فــي نباتــات الســلجم اســتمر حتــى نهایــة الموســم الســلجم حیــث ســبب هــذا المبیــد بكــال معــدلي الــرش نوعــا مــن التقــزم 

األخـرىسـم للمعـامالت 104-91سم بالمقارنة مع 52-49قیاس ارتفاع النباتات والتي تراوحت بین حین تم 
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للسلجم وكذلك التقزم في نباتاتـه والناتجـة عـن   الخضریةالضرر العالیة نسبیا على المجامیع أواألذىنسبة إن.

لمبید وعدم تحمله حتى لمعدالت الرش الواطئـة منـه الكلومازون یدل ویؤكد حساسیة هذا المحصول لهذا ااستخدام 

متصـــاص وهـــي طریقـــة تحمـــل االمـــواد غیـــر فعالـــة بعـــد إلـــىكســـیر وتحویـــل المبیـــد وعـــدم قـــدرة المحصـــول علـــى ت

فــي فســتق الحقــل حیــث ) 20(أكــدهاضــحا فــي النتــائج التــي اوكمــا كــان و .)22(لهــذا المبیــد األخــرىالمحاصــیل 

ظهور مثل هـذه إلىأبحاث سابقة وأشارت.أعلىا المبید حتى في معدالت رش اظهر هذا المحصول تحمال لهذ

كغـم مـادة فعالـة0.28دل رشـالتبغ عندما اسـتخدم الكلومـازون بمعـأوراقمن ) اللون أألخضرإزالة(اإلعراض

  .)19(أسبوع من الرش 6لكنها اختفت بعد هكتار/

/األفـرعوهـي عـدد 2001/2002السـلجم للموسـم الصـفات أإلنتاجیـة لمحصـول )2(لخص جدول ی

وبالنسـبة لصـفة .والحاصـل الكلـي للبـذوربـذرة 1000قرنـه وصـفة وزن/وعـدد ألبـذور رعف/ ات القرنت وعدد ابن

نبــات /فـرع 7.7وأعالهـا)نبـات/فـرع 5.7(، لـوحظ أن اقلهـا كانـت فــي المعاملـة المدغلـة فـرع للنبـات عـدد اال

نبــات عنــد اســتخدام مبیــد النابروبامایــد قــد ال یكــون /فــرع ارتفــاع عــدد االإن.نابروبامایــداملــة بمبیــد للنباتــات المع

ذلـك مـن عـدم ویتأكـداألفـرعالمبیـد التحفیـزي فـي زیـادة عـدد تأثیرإلىفقط ولكن قد یرجع األدغالنتیجة لمكافحة 

فـي المبیـدات تـأثیرتبـاین .لألدغـالمكافحة لأفضفي معاملة التعشیب الیدوي التي نتجت عن األفرعزیادة عدد 

فــرع ویالحـــظ انخفــاض إعــدادها مـــع زیــادة معــدل الــرش مـــن المبیــدین كلومــازون ونابروبامایـــد إذا /عــدد القرنــات 

فـرع عنـد /قرنـة24إلـى هكتـار مـن مبیـد الكلومـازون /لتـر 0.24فرع عند استخدام /قرنة26.7انخفضت من 

عـــدد أعلـــىوكـــان .نابروبامایـــدهكتـــار وهـــذا ینطبـــق أیضـــا علـــى المبیـــد /لتـــر0.3إلـــى زیـــادة معـــدل رش المبیـــد

للمحصـول األدغـالمنافسـة إنفـرع فـي حـین /قرنـة 38أعطـتفرع في معاملـة التعشـیب الیـدوي التـي /للقرنات 

المنافسـة تـأثیرنبـات وهـذا یعكـس /قرنـة22.5إلـى لطول الموسم سـببت خفضـا واضـحا فـي عـدد القرنـات وصـل 

/بـذرة8.7قرنـة بـین /البـذور إعـدادتراوحت معدالت .في خفض احد مكونات الحاصل المهمةلألدغالالقویة 

ألمعـامالت لـىمعنویـا عتتـي تفوقـلواقرنة لمعاملة التعشیب الیـدوي /بذرة12قرنة عند استخدام مبید الترفالن و

–2.74(بـذرة 1000األخرى في صفة وزن المبیدات لرش على تفوق المبید نابروباماید بكال معدلي ا.األخرى 

غم2.39(بذرة 1000في حین سببت منافسة األدغال في األلواح المدغلة خفضا واضحا في وزن ) غم2.77

  .لكنه لم یختلف معنویا عن المبیدین ترفالن وكلومازون) 

منافســــتها أواألدغــــالمكافحــــة بمعــــامالتوتأثرهــــاحاصــــل ت مكونــــات الصــــفاأهمیــــةعلــــى الــــرغم مــــن 

هـم لكونهـا محصـلة لمكونـات الحاصـل وتعكـس كفـاءة المبیـدات فـي صفة حاصل البـذور هـي االإنإالللمحصول 

كلومـــازون فـــي مكافحـــة األدغـــالفعلـــى الـــرغم مـــن كفـــاءة مبیـــد . وكـــذلك انتخابیتهـــا للمحصـــولاألدغـــالمكافحـــة 

الخفـض فـي حاصـل البـذور بنظر االعتبار أخذناما إذاتخابیا للسلجم انه لم یكن انإالالعریضة والرفیعة األدغال

لمبیــد علــى اهحدثــاوالتعشــب الیــدوي وهــذا الخفــض هــو انعكــاس للضــرر الــذي األخــرىبالمقارنــة مــع المعــامالت 

أعلـىهكتـار /لتر2.8واعطى المبید نایروباماید بمعدل رش. الرتفاع نبات السلجم وخفضهالمجموع الخضري 

ویلیــه فــي زیــادة حاصــل ،األلــواح المعشــبة یــدویا هكتــار وقــارب حاصــل/كغــم1304إلــىصــل للبــذور وصــل حا

992األلــواح المعاملــة بــالترفالن هكتــار فــي حــین كــان حاصــل /كغــم1240یــت الــذي أعطــى دالبــذور المبیــد بایر 

أعطـتإذا فـي حاصـل بـذوره سببت منافسة األدغال لمحصول السلجم ولطول الموسم خفضا كبیر . هكتار /كغم

ن مقــدار ایعنــي المعشــبة وهــذالأللــواحهكتــار /كغــم1368هكتــار بالمقارنــة مــع /كغــم540المدغلــة األلــواح

وهــذا یتفــق مــع . 2م/نبــات70أدغــالعنــد كثافــة % 60.5نســبة إلــىصــل و حاصــل بــذور الســلجم خفــض فــيال
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نبات64عند وجود % 91-77صل بذور السلجم تراوح بین فقد كبیر في حاإلى تأشار إذسابقة أبحاثنتائج 

  ) .6(عند كثافات عالیة من دغلي الخردل البري والرغیلة % 77و) 8(من دغل الفجیلة 2م/

  

  فرع / نبات وعدد القرنات / تأثیر معامالت مكافحة األدغال في صفة عدد األفرع ) 2(جدول 

  صل الكلي للبذور لمحصول السلجمبذرة والحا1000قرنة ووزن / وعدد البذور 

  المعاملة

معدل الرش 

  لتر أو

  هكتار/ كغم 

  عدد

  نبات/األفرع

  عدد

  فرع/القرنات

  عدد

  قرنة/البذور

1000وزن 

  )غم ( بذرة 

حاصل البذور 

  هكتار/كغم

Clomazone0.24940  2.52  10.7  26.7  6.7  لتر  

Clomazone0.3634  2.55  9  24  6  لتر  

Napropamide21224  2.74  9  29.7  7.7  لتر  

Napropamide  2.81304  2.77  10  26.5  7.7  لتر  

Pyridate21240  2.58  10  25.3  6.7  كغم  

Trifluraline2.4992  2.63  8.7  24.3  6  لتر  

  1368  2.64  12  38  6  مرتین  تعشیب یدوي

  540  2.39  10.3  22.5  5.7  لطول الموسم  Weedyمدغلة 

  120.3  0.249  1.08  2.74  0.71  %5ة قیمة اقل فرق معنوي باحتمالی

  

الجافـــة ونســـبة الضـــرر علـــى نباتـــات الســـلجم وأوزانهـــااألدغـــالإعـــدادمعـــدالت ) 3(یلخـــص الجـــدول 

هــذا الموســم بســبب الظــروف التــي مــر بهــا خــالل وهــي البیانــات التــي اســتطعنا جمعهــا 2002/2003للموســم 

. ذور ـالمتعلقة بصفات نبات السلجم ومكونات وحاصـل البـجمع البیاناتحیث لم نستطیع 2003العراق في ربیع 

التـأثیرمشـابها التجـاه األوراقالعریضـة والرفیعـة األدغـالفـي كثافـات األدغـالمعـامالت مكافحـة تأثیركان اتجاه 

عریضـة األدغـالإعـدادة في خفـض حفعالیة واضاألدغالجمیع مبیدات أظهرت. 2001/2002في الموسم  

ــــرش مللمعــــامالت كلومــــازون بإعــــدادهاالمدغلــــة وتقاربــــت األلــــواحنهــــا فــــي عاألوراق هكتــــار /لتــــر0.3عــــدل ال

/نبـات67بالمقارنـة مـع 2م/نبـات10–3وتراوحـت معـدالتها بـین یـت دماید بكال معدلي الـرش والبایر باوالنابرو 

للموســـم الســـابق عـــدا ظهـــور دغلـــي الســـائدة نفســـهااألوراقعریضـــة األدغـــالأنـــواعوكانـــت . المدغلـــة لأللـــواح2م

Ammiوزنـد العـروسPolygonum aviculareالمصـالة majus المبیـداتتـأثیروكـان . بكثافـات متوسـطة

2م/نبـــات18بالمقارنـــة مـــع 2م/نبـــات3–بـــین صـــفرإعـــدادهاتراوحـــت إذاألوراقرفیعـــة األدغـــالفـــيأعلـــى

األدغــالطفیفــا فــي تــأثیراوكمــا فــي الموسـم الســابق, الــذي اظهــر دیـتالبایر المرشوشــة بمبیــد األلــواحللمقارنـة عــدا 

وابـــو دمــــیم ,شـــوفان بـــري , الســـائدة فـــي هـــذا الموســـم حنیطـــةاألوراقالرفیعـــة األدغـــالوكانـــت . األوراقرفیعـــة 

Phalaris minor . حیــث تراوحــت األدغــالالجافــة لمجمــوع األوزانالمبیــدات واضــحا فــي خفــض تــأثیروكــان

لمبیــد التــرفالن 2م/غــم48.6إلــىهكتــار /لتــر2.8مایــد بمعــدل الــرش بالمبیــد نابرو 2م/غــم12بــین هــاأوزان

أن معدالت نسـب التثبـیط لنمـو األدغـال ویالحظ في هذا الموسم . المدغلة لأللواح2م/غم205.6بالمقارنة مع 

نفــس االتجــاه مـن حیــث االختالفــات بــین وخاصـة للتــرفالن كانــت أعلـى عنهــا فــي الموسـم الماضــي إال أنهــا أخـذت

بمعــدل الــرش العــالي والــذي لــم یختلــف نابروبامایــدلمبیــد ال) %94(كانــت أعلــى نســبة تثبــیط . تــأثیر المبیــدات 

ویلیــه المبیــد كلومــازون بمعــدل ) %76(واقــل نســبة لمبیــد التــرفالن ) %91(معنویــا عــن معــدال الــرش الــواطئ 
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ــــ ــــم تســــبب المبیــــدات 2001/2002وكمــــا فــــي الموســــم ) . %79(هكتــــار /لتــــر0.24رش ال , نابروبامایــــدل

یــت أي ضــرر علــى المجــامیع الخضــریة لنباتــات الســلجم فــي حــین ســبب مبیــد الكلومــازون ضــررا دكلومــازون وبایر 

وتمثــل باختفــاء اللــون األخضــر وتقــزم واضــح فــي % 50-40واضــحا علــى المجــامیع الخضــریة للســلجم وبنســب 

  .)آذار حتى بدایة شهر (ة ـرار التجربـرة استمـلسلجم استمر لطیلة فتنباتات ا

  

الوزن , الت مكافحة األدغال في الكثافات العددیة لألدغال العریضة والرفیعة األوراق امتأثیر مع)3(جدول 

  2003-2002نسبة األذى على نباتات السلجم للموسم , الكلي لمجموع األدغال 

  المعاملة

رش معدل ال

  أولتر

  هكتار/كغم

إعداد األدغال 

العریضة 

  األوراق

  2م/نبات

إعداد األدغال 

الرفیعة األوراق 

  2م/نبات

الوزن الجاف 

الكلي  لمجموع 

  األدغال

  2م/غم

األذى على %

نبات السلجم 

(%)  

Clomazone0.2442.340  00  15  لتر

Clomazone0.350  26.5  00  6  لتر  

Napropamide200  18  1  10  لتر  

Napropamide  2.800  12  00  5  لتر  

Pyridate200  23  12  3  كغم  

Trifluraline2.400  48.6  3  14  لتر  

  00  4  00  3  مرتین  تعشیب یدوي

  00  205.6  18  67  لطول الموسمweedyمدغلة 

  ----   36.32  4.02  9.71  %5قیمة اقل فرق معنوي باحتمالیة 

  

فـي محصـول السـلجم لمكافحـة napropamideاسـتخدام نابروبامایـد إمكانیةتبین نتائج الدراسة الحالیة

حیث بینـت .یخلط بالتربةإنهكتار قبل الزراعة على /لتر 2.8بمعدل رش األوراقالعریضة والرفیعة األدغال

عــدم أوعلــى المجــامیع الخضــریة لنباتــات الســلجمإضــرارإحــداثوعــدم األدغــالفــي مكافحــة أوالالنتــائج كفاءتــه 

استخدام أیضاما یمكن ك. في مكونات و حاصل السلجم ویدل ذلك على انتخابیة المبید في هذا المحصولتأثیره

هكتار لمكافحة األدغـال عریضـة األوراق /لتر مادة تجاریة2بعد البزوغ وبمعدل رش pyridateالمبید بایردیت 

وبســـبب تـــأثیره الطفیـــف فـــي .ورقـــة5-4رة مـــن النمـــو بمراحـــل مبكـــاألدغـــالبعـــد البـــزوغ وعنـــدما تكـــون نباتـــات 

ة لمكافحـة األدغـال رفیعـة األوراق بعـد البـزوغ صـصخة األوراق ،یمكـن التوصـیة باسـتخدام مبیـدات متعیفاألدغال ر 

, diclofop-methylومنهـا  fluzifop-methyl , cycloxidumلألدغــالنتخابیـةوغیرهـا مـن المبیــدات اال

clomazoneوعلــى الـرغم مــن الكفــاءة العالیـة للمبیــد كلومــازون .األوراق المحاصـیل عریضــة فــي األوراقرفیعـة 

انه ال یمكن التوصیة باعتماده فـي هـذا المحصـول حیـث سـبب وفـي كـال إالاألدغالفي مكافحة كال النوعین من 

واالصـفراراألخضـرواضحة على السلجم سواء على المجامیع الخضریة من اختفاء للـونأذىالموسمیین ، نسبة 

ن هـذا ولهـذا ال یمكـن إن یكـو .بوضـوح علـى مكونـات وحاصـل السـلجمهر یثتـاق وكـذلك التقـزم والـذي اسـتمر حالال

والمتعلقـة بحساسـیة السـلجم لمنافسـة السـابقة األبحـاثهـذه الدراسـة ایضـًا نتـائج أكـدت.المبید انتخابیا في السـلجم 

من األدغال رفیعة األوراق 2م/ نبات 12و األوراقمن األدغال عریضة 2م/ نبات 60سببت كثافة إذاألدغال 

كمــا تؤكــد نتــائج هــذه الدراســة الحاجــة الماســة إلجــراء األبحــاث % . 60خفضــًا كبیــرًا فــي حاصــل بــذوره وبمقــدار 
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أو فـي الظروف الزراعیة الخاصـة بـالقطر التفصیلیة الخاصة بكفاءة مبیدات األدغال وانتخابیتها للمحاصیل تحت 

لمبیـــد الكلومـــازون الســـتخدامه فـــي فعلـــى الـــرغم مـــن توصـــیة الشـــركة المنتجـــة . المنطقـــة الزراعیـــة األحیـــانبعـــض 

حساسیة المحصول لهذا المبیـد تحـت النتائج الحالیة أثبتتلتسجیله لهذا الغرض ، فقد إلى العراق وٕادخالهالسلجم 

  .الظروف المرویة من العراق 
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