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  مبیدات األدغال الكیمیاویةبعضالباقالء بتأثیرأصنافتقییم بعض 

  

  محمد هذال كاظم

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

كلیــة –فـي حقـل قسـم المحاصـیل الحقلیـة 2006–2005تجربـة حقلیـة خـالل الموسـم الشــتوي أجریـت

ل البــاقالء وهــي االســباني ، القبرصــي ، مــن محصــو أصــنافأربعــةغریــب لتقیــیمأبــو–جامعــة بغــداد –الزراعــة 

األدغـــالعلـــى ) Ronstarو  Paraquat(الكیمیائیـــة األدغـــالودراســـة تـــأثیر بعـــض مبیـــدات إبـــاءاكـــوادلجي ، 

حققــت معــامالت العــزق .مكــرراتبأربعـةاســتخدم تصـمیم القطاعــات الكاملــة المعشــاة . المرافقـة لمحصــول البــاقالء

الرفیعـة لألدغـالنسـبة مكافحـة هــ/ 3سـم800بمعـدل Ronstarهـ و / 3مس800بمعدل Paraquatو الیدوي 

ـــــى التـــــوالي % 66.1و%58.6و % 82.8العریضـــــة بنســـــبة واألدغـــــال%85.6و% 87.3و% 93.0بلغـــــت  عل

مبید أدى.معاملة المقارنةإلىعلى التوالي قیاسًا % 72.0و% 70.2و% 86.1وحققت نسبة مكافحة كلیة بلغت 

Ronstarختزال عدد نباتات السلیجة والحندقوق والخباز والحنیطة والكلغان والرویطة وزنـد العـروس والمدیـد اإلى

علــى % 100و% 87.5و% 100و% 100و% 100و% 88.8و% 65.5و % 67.9و% 41.5والكــرط بنســبة 

% 66.6و% 62.7و% 55.5و% 28.8نفســـــها بنســـــبة األدغـــــالاختـــــزال إلـــــىParaquatمبیـــــد أدى. التـــــوالي

% 50اختـــزال دغــــل المدیـــد بنســــبة إلـــىإضــــافةعلـــى التـــوالي % 100و% 100و% 100و% 100و% 85.7و

بنســبة األوراقالرفیعــة والعریضــة لألدغــالخفضــًا فــي الــوزن الجــاف الكلــي ParaquatوRonstarوحقــق مبیــد 

صـفة عـدد وأظهرت النتـائج تفـوق الصـنف القبرصـي فـي.على التوالي قیاسًا بمعاملة المقارنة% 49.5و% 51.3

علــى بقیــة األصــناف عــدا الصــنف االســباني وتفــوق الصــنف اكــوادلجي فــي عــدد ) نبــات/ قرنــة 10.62(القرنــات 

بـذرة 45.26(على بقیة األصناف وفي حاصل البذور للنبات تفوق الصنف االسـباني ) 4.867(البذور في القرنة 

) غـم145.2(بـذرة 100سـباني فـي وزن على بقیـة األصـناف عـدا الصـنف القبرصـي وتفـوق الصـنف اال) نبات/ 

إال إن هـذا التفـوق لـم یكـن معنویـا سـوى عـن ) هكتـار/ كغـم 4.024(وفي حاصل البذور تفوق الصنف االسـباني 

  .الصنف إباء الذي أعطى اقل قیمة في جمیع الصفات المدروسة

  

Evolution some varieties of broad bean with effect of some chemical
herbicides

M. H. Kadum
Collage of Agriculture/ University of Baghdad

Abstract
A field study was carried out during the winter season of 2005 – 2006 at the 

farm of field crops department , Collage of Agriculture , University of Baghdad, Abu 
Ghraib, to study yield and yield components of four varieties of Broad bean (Spanish, 
Cyprus, IPA, Ekwadilgy) and study the effect of herbicides (Paraquat , Ronstar) on 
weed plants growing at broad bean field the results indicated that the treatments hand 
weeding, Paraquat, and Ronstar redused the number of narrow leaved weeds by 90% , 
87% , 85.6% and broad leaved weeds by 82.8% , 58.6% , 66.1% respectively. And 
redused the number of weeds both narrow and broad leaved by 86.1% , 70.2% , 
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72.0% respectively. Ronstar redused number of Betavulgaris, Sweet clover, Button 
weed, Rigid rye grass, Milk thistle, Annual darnel, Common bishop weed, Field bind 
weed, Bur weed by 41.5% , 67.9% , 65.5% , 88.8% , 100% , 100% , 100% , 87.5% , 
100% respectively. Paraquat redused the number of same weeds by 28.8% , 55.5% , 
62.7% , 66.6% , 86.7% , 100% , 100% , 100% , 100% , and wild oats not affected. 
Ronstar Paraquat redused at the total dry weight of weeds by 51.3% , 49.5% 
respectively compare with control. And Cyprus variety was significant at pods / plant 
(10.62) , Ekwadilgy was significant at seeds / plant (45.26) unless the variety Spanish 
and this variety was significant at weight of 100 seeds (145. 2 gm) and the yield of 
seeds per hectare (4.024 Km / h) but this significant was only from the variety IPA 
that gave les value at all characters under study.

  

  المقدمة

Vicia fabaتحتوي بـذور البـاقالء  L وبكمیـات كافیـة للغـذاء األساسـیةاالمینیـة األحمـاضعلـى معظـم

- Lبــذور البــاقالء غنیــة بمــادة .)2و 1(العــراق فــي مقدمــة المحاصــیل البقولیــة فــي المحصــولالبشــري ویــأتي

dopa التي تستخدم لمعالجة مرض الشلل الرعاشيParkinson's disease هذه المادة هي مادة مـدررة إنكما

ربمــا تســاعد فــي الســیطرة علــى ارتفــاع ضــغط الــدم، ویســتخدم الــبعض البــاقالء كبــدیل طبیعــي لــبعض األدویــة مثــل 

Viagra)3لألبقـارفـي النظـام الغـذائي % 35.7سـبة الباقالء بنإضافةباإلمكانن انه وجد بعض الباحثی).4و

35ء حتـى اسـتخدام مسـحوق البـاقالإمكانیةإلىآخرونأشاریؤثر ذلك على استساغة الحیوان في حین أندون 

اإلنتاجزئیًا محل كسبة الذرة الصفراء وفستق الحقل ومسحوق السمك لتقلیل تكالیف في علف الدواجن لیحل ج% 

فـي الـدورة الزراعیـة حیـث یـأتي بالمرتبـة الثانیـة مـابین أهمیـةحصـول البـاقالء یكتسـب ذلك فان مإلىإضافة.)5(

یتـأثر المحصـول كغیـره مـن ) . 6(هكتـار سـنویًا / كغـم 552المحاصیل التي تثبت النیتروجین الجوي حیث یثبت 

الحاصـل وان تسـبب خفـضاألدغـالكـون األدغـالالمحاصیل بعملیات الخدمـة قبـل وبعـد الزراعـة ومنهـا مكافحـة 

كثیـــرة مــــن أنـــواعتنتشــــر .)7و 6% (50-% 22زیــــادة الحاصـــل بنســـبة إلـــىتـــؤدي األدغــــالمكافحـــة هـــذه 

Malva rotundifoliaمثــل الخبــاز األدغــال L. والســلیجةBeta vulgaris L. والحنــدقوقMelilotus 

indicus L. وزنــد العــروسAmmi majus L. والشــوفان البــريAvena fatua L. الحنیطــة وLolium 

rigidum L. والرویطةLolium temulentum L. . أدغـالاستخدم الباحثون المبیدات الكیمیاویة في مكافحـة

) . 9و 8(زیـادة الحاصـل إلـىأدىIgran 4840ومبیـد Gesagard180وجـدوا بـان اسـتخدام مبیـدإذالبـاقالء 

% 55.2و % 93.3بنسـبة األوراقة والعریضـةلرفیعـااألدغـالخفـض عـدد إلـىأدىاستخدام مبیـد البـاركوات إن

اســـتخدام إن). 11% (60.3زیــادة حاصــل البـــذور بنســبة إلـــىأدىاســتخدام مبیـــد التــرفالن إن) . 10(بالتتــابع 

علـى التـوالي % 41.4و % 63.7نبـات بنسـبة / سـببا زیـادة فـي عـدد القرنـات Paraquatو  Trifluralinمبیـد 

كمـا ).  12% (69.7نبات بنسبة / كما سبب استخدام مبید الترفالن زیادة في عدد البذور نةقیاسًا بمعاملة المقار 

ذكـــر شـــاطي % . 93.3لجـــاف الكلـــي لألدغـــال بنســـبة خفـــض الـــوزن اParaquatمبیـــد إنإلـــىتشـــیر الدراســـات 

یـؤثر انـه لـمإال% 100مـن العائلـة النجیلیـة بنسـبة لألدغـالسـبب مكافحـة Focus ultraمبیـد إن) 13(وكـاظم 

الباقالء لذلك أدغالالموجودة ولقلة الدراسات في مكافحة األصنافنظرًا لتدهور . األوراقالعریضة األدغالعلى 

النامیـة تأثیر مبیدي البـاركوات والرونسـتار علـى األدغـالالباقالء ومعرفة أصنافتقییم بعض استخدم هذا البحث

نبـات، فقـد /ود فـروق معنویـة بـین األصـناف فـي صـفة عـدد القرنـات وجـ) 5(یتبـین مـن جـدول .في حقول البـاقالء

نبـات فـي / قرنـة 10.62تفوق الصنف القبرصي معنویًا على الصنفین اكوادلجي وٕاباء، حیث أنتج النبـات الواحـد 

قرنـة / وفـي صـفة عـدد البـذور . نبـات/ قرنـة 6.19حین أعطى الصنف اكوادلجي اقل عـدد فـي هـذه الصـفة بلـغ 



381

قرنـة فـي حـین أعطـى الصــنف / بـذرة 4.867صـنف اكـوادلجي معنویـًا علـى بقیـة األصـناف حیـث أعطـى تفـوق ال

قرنة وفي حاصل البذور للنبات الواحد تفوق الصنف االسباني معنویًا علـى / بذرة 2.767القبرصي اقل عدد بلغ 

وأنــتج الصــنف إبــاء . برصـينبــات فیمــا لـم یختلــف عــن الصــنف الق/ بــذرة 45.26الصـنفین اكــوادلجي وٕابــاء وأنـتج 

بـــذرة علـــى بقیـــة األصـــناف 100نبـــات ، وتفـــوق الصـــنف االســـباني فـــي وزن / بـــذرة 39.57اقـــل عـــدد بـــذور بلـــغ 

غــرام وفــي 110.00غــرام فــي حــین أعطــى الصــنف إبــاء اقــل وزن فــي هــذه الصــفة بلــغ 145.2وســجل وزنــًا بلــغ 

جي فیمــا بینهــا وأعطــى الصــنف االســباني أعلــى حاصــل البــذور لــم تختلــف أصــناف القبرصــي واالســباني واكــوادل

3.844هكتـار واختلـف معنویـًا عـن الصـنف إبـاء الـذي أعطـى اقـل حاصـل بـذور بلـغ / كغـم 4.024حاصل بلـغ 

  .هكتار/ كغم 

  

  المواد وطرائق العمل

فـي حقـل تجـارب قسـم علـوم المحاصـیل 2006–2005تجربة حقلیة فـي الموسـم الشـتوي لعـام أجریت

یر مبیـدي البـاركوات محصـول البـاقالء ودراسـة تـأثأصـنافجامعـة بغـداد لتقیـیم بعـض –ي كلیة الزراعـة الحقلیة ف

اســتخدم تصــمیم القطاعــات الكاملــة المعشــاة . لمحصــولالمرافقــة لواألدغــالعلــى الحاصــل ومكوناتــه والرونســتار

RCBD)14 (ة التجریبیــة مكــررات قســم الحقــل حســب التصــمیم المتبــع وكانــت مســاحة الوحــدبأربعــة)م)5× 4 .

،2م/ نبــات 20ســم أي بكثافــة نباتیــة 10وأخـرىســم وبــین جــورة 50زرعـت البــذور علــى خطــوط المسـافة بینهــا 

یوم من الزراعة سمدت ارض التجربة بالسماد المركـب 21نبات واحد بعد إلىخففت . وضعت بذرتین في الجورة

NPK)27.27.0  ( اســتخدم مبیـد . قبــل الزراعـةأضـیفتة هـــ دفعـة واحــد/ كغـم 240بمعـدلParaquat بمعــدل

– Preالبــاقالءبــادراتهـــ بعــد الزراعــة وقبــل ظهــور / 3ســم800بمعــدل Ronstarهـــ ومبیــد / 3ســم800

emergence.سـقي المحصـول حسـب الحاجـة. اجري التعشیب الیدوي مرة واحـدة بعـد مـرور شـهر مـن الزراعـة .

/ علیها دراسة مكونات الحاصل وهـي عـدد القرنـات أجریتتجریبیة وحزمت ثم عشرة نباتات من كل وحدة أخذت

بــذرة ولحســاب حاصــل البــذور تــم حصــاد كــل معاملــة علــى حــدة بعــد تــرك 100قرنــة ووزن / نبــات وعــدد البــذور 

/ كغـم إلـىم من بدایة ونهایة كل خط ثم فصلت البذور ووزنت وحول الوزن 0.5الخطین الجانبیین وترك مسافة 

باســتخدام طریقــة التجربــة ألــواحفــي كــل لــوح مــن أعــدادهاوحســاب األدغــالعملیــة تشــخیص نباتــات أجریــت. هـــ

كــذلك جــرت عملیــة . مواقــع مــن كــل لــوح أربــعســم فــي ) 50× 50(حیــث اخــذ مربــع نــاقص ضــلع ،المربعــات

الــوزن الجــاف بعــد قطــع حســب. عنــد الحصــاد بــنفس طریقــة المربعــاتاألدغــالنباتــات أعــدادتشــخیص وحســاب 

تــم حســاب . م لحــین ثبــات الــوزن65ºعنــد مســتوى ســطح التربــة، جففــت النباتــات فــي فــرن بدرجــة حــرارة األدغــال

– Cibaنسبة المكافحة وفق معادلة  Gigy)11 (.  

  )ب/ أ × 100(–100= نسبة المكافحة                                 

  :إنإذ

  حدة التجریبیة بعد المكافحةفي الو األدغالعدد = أ 

  في الوحدة التجریبیة قبل المكافحةاألدغالعدد = ب

  ).14% (5فرق معنوي على مستوى تحلیل اقل أساسعلى اإلحصائياجري التحلیل 
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أنواع األدغال المرافقة لمحصول الباقالء) 1(جدول 

االسم العلمياالسم االنكلیزيحليماالسم ال

Wild beetsBeta vulgaris *سلیجة L.

Sweet cloverMelilotus indicus *حندقوق (L.) ALL.

Button weedMalva rotundifolia *خباز L.

Wild oatsAvena fatua **شوفان بري L.

Rigid rye grassLolium rigidum **حنیطة Gaud.

Milk thistleSilybum marianum *كلغان (L.)Gaerth

Annual darnelLolium temulentum **رویطة L.

Common Bishop's *زند العروس weedAmmi majus L.

Field bind weedConvlvlus arvensis *مدید L.

Bur cloverMedicago hispida *كرط (L.)Gaerth

  األوراقعریضة أدغال*

  األوراقرفیعة أدغال**

  

  النتائج والمناقشة

إلــــى 2م/ نبــــات 61.5خفــــض عــــدد األدغــــال مــــن Ronstarإلــــى إن مبیــــد ) 2(جــــدول تشــــیر نتــــائج ال

وبذلك اختلف معنویًاَ◌ عن معاملة المقارنة حیث أدى إلى خفض العـدد الكلـي لألدغـال بنسـبة 2م/ نبات 20.25

، مدید وخفض عدد أدغال السلیجة ، الحندقوق ، الخباز ، الحنیطة ، الكلغان ، الرویطة ، زند العروس% 65.4

علــــى % 100و% 87.5و% 100و% 100و% 100و% 88.8و% 65.5و% 69.9و% 41.5، كــــرط بنســــبة 

اقـل معـدل Ronstarوجود تداخل بین المبیدات وموعد المكافحة إذ أعطى مبید ) 2(التوالي، ویتبین من الجدول 

فیمـا 2م/ نبـات 2.15غـال الـذي بلغـت فیـه أعـداد األدParaquatیلیـه مبیـد 2م/ نبـات 2.02لعدد األدغال بلـغ 

فــي معاملــة المقارنــة، ویتبــین مــن الجــدول وجــود تــداخل بــین أنــواع المبیــدات 2م/ نبــات 6.15كــان عــدد النباتــات 

2م/ نبـات 10.50مـع دغـل السـلیجة قـد أعطـى أعلـى معـدل بلـغ Ronstarواألدغال إذ لوحظ إن استخدام مبید 

  .2م/ نبات 0.50غ وأعطى مع نبات الكلغان والكرط اقل عدد بل

فـي حـین 2م/ نبـات 19.5إلـىلألدغـالاختـزل العـدد الكلـي Ronstarمبید إن) 3(یتبین من الجدول 

واختلف المبیدان معنویًا عن معاملـة المقارنـة التـي سـجلت 2م/ نبات 20.9إلىاألدغالعدد Paraquatاختزل 

) 3(للمبیدین على التـوالي ویشـیر الجـدول % 70.2و%72.0وكانت النسبة المئویة للمكافحة 2م/ نبات 60.50

اختزل مبید إذ،قیاسًا بمعاملة المقارنةاألوراقةالرفیعاألدغالالتأثیر المعنوي الستخدام المبیدات في اختزال إلى

Paraquat واختــزل مبیــد 2م/ نبــات 3.6إلــىالعــددRonstar فیمــا اختــزل المبیــدان 2م/ نبــات 3.0إلــىالعــدد

  .على التوالي2م/ نبات 16.5و 17.3إلىاألوراقالعریضة األدغالد عد

رفیعـــة لألدغـــالوجـــود فـــروق معنویـــة فـــي الـــوزن الكلـــي والـــوزن الجـــاف إلـــى) 4(توضـــح نتـــائج الجـــدول 

رفیعـــة لألدغـــالســـجل اقـــل وزن جـــاف Paraquatمبیـــد إنإلـــىتشـــیر النتـــائج إذ) 2م/ غـــم (األوراقوعریضـــة 

174.38بلــغ األوراقعریضــة لألدغــالاقــل وزن جــاف Ronstarبینمــا ســجل مبیــد 2م/ غــم 15.4بلــغ األوراق

الرفیعـة والعریضــة لألدغـالاقـل وزن جـاف كلــي نفسـهكمـا سـجل المبیــد ،%24.9وبنسـبة خفـض بلغــت 2م/ غـم 

مبیــد خفــض اكمــ% 51بنســبة لألدغــالوبــذلك خفــض نســبة الــوزن الجــاف الكلــي 2م/ غــم 191.9بلــغ األوراق

Ronstar معاملة المقارنةإلىقیاسًا % 90.5بنسبة األوراقرفیعة لألدغالالوزن الجاف.  
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  والنسبة المئویة لمكافحتها) 2م(عدد األدغال رفیعة وعریضة األوراق قبل وبعد المكافحة ) 3(جدول 

  المعامالت

معدل 

الرش 

  هـ/3سم

  للمكافحة%   الكلي  عریضة األوراق  رفیعة األوراق

ل قب

  المكافحة

بعد 

  المكافحة
  المعدل

قبل 

  المكافحة

بعد 

  المكافحة
  المعدل

قبل 

  المكافحة

بعد 

  المكافحة
  المعدل  عریضة  رفیعة

  0.0  0.0  0.0  60.50  58.8  37.6  38.0  37.2  22.0  22.5  21.6  0.0المقارنة

  70.2  58.6  87.3  20.90  70.2  29.5  17.3  41.8  16.0  3.6  28.4  0.0العزق الیدوي

مبید 

لباركواتا
800  20.9  3.0  11.9  48.8  16.5  32.6  69.6  19.50  85.6  66.1  72.0  

مبید 

  الرونستار
800  28.9  2.0  15.4  59.5  10.2  34.8  88.4  12.20  93.0  82.8  86.1  

              20.5  46.8    7.7  24.9    المعدل

. م. ف. أ

5 %LSD

  للتداخلقبل وبعد المكافحة               للمعامالت                    

        0.585                      0.827                 1.170  

  

  )2م/ غم (الوزن الجاف الكلي لألدغال واألدغال رفیعة وعریضة األوراق بتأثیر المبیدات ) 4(جدول 

  المعامالت
/ 3معدل الرش سم

  هـ

  )2م/ غم (وزن األدغال 

  الكلي  عریضة األوراق  رفیعة األوراق

  394.6  232.30  162.3  0.0قارنةالم

  199.2  183.70  15.4  0.0العزق الیدوي

  191.9  174.38  17.6  800مبید الباركوات

  163.1  146.93  16.3  800  مبید الرونستار

  238.4  184.33  52.9  المعدل

  LSD  8.14  5.399  14.37% 5. م. ف. أ

  

  مكونات الحاصل وحاصل البذور ألصناف الباقالء) 5(جدول 

  ألصنافا
/ عدد القرنات 

  نبات

/ عدد البذور 

  القرنة

/ حاصل بذور 

  نبات
  بذرة100وزن 

/ الحاصل كغم 

  هـ

  4.024  145.2  45.26  4.372  10.08  اسباني

  4.003  138.13  43.60  2.767  10.62  قبرصي

  3.976  134.50  41.37  4.867  6.19  اكوادلجي

  3.844  110.00  39.57  3.633  8.66  إباء

  0.158  5.614  1.757  0.334  1.048  % 5وي اقل فرق معن
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  2م/ تأثیر المبیدات في عدد وأنواع األدغال) 2(جدول 

  المواعید× معدل المبیدات 

  أنواع األدغال

  المواعید  المعامالت
  خباز  حندقوق  السلیجة

شوفان 

  بري
  رویطة  كلغان  حنیطة

زند 

  العروس
  كرط  مدید

6.57  12.25  10.00  11.50  7.00  10.25  0.75  10.75  1.00  2.00  0.25  Control

  مكافحةقبل ال
7.27  10.50  10.25  14.25  9.50  10.00  1.50  12.25  2.00  1.75  0.75  Hand weeding

6.700  11.25  11.25  10.75  6.75  10.50  1.25  11.00  2.25  1.50  0.50  Paraquat
6.67  13.25  13.25  14.50  0.25  9.00  1.00  10.75  1.75  2.00  1.00Ronstar
6.15  12.25  11.25  10.50  2.25  10.25  0.75  11.00  1.00  2.00  0.25  Control

  بعد المكافحة
1.22  3.00  4.00  3.00  0.00  2.00  0.00  0.00  0.00  0.25  0.00  Hand weeding
2.15  8.00  5.00  4.00  2.25  1.50  0.00  0.00  0.00  0.75  0.00  Paraquat
2.02  7.75  4.25  5.00  2.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.25  0.00  Ronstar

  %5م . ف. أ  1.7889  0.5657

    معدل المواعید

× موعد المكافحة   قبل المكافحة  0.62  1.81  1.75  11.18  1.12  9.93  5.87  12.75  11.18  11.81  6.806

  بعد المكافحة  0.06  0.18  0.25  2.75  0.18  3.68  1.62  5.62  6.12  7.75  2.887  المبیدات

  %5م . ف. أ  0.894  0.282

    معدل المبیدات

6.362  12.25  10.62  11.00  4.62  10.25  0.75  10.87  1.00  2.09  0.25  Control
× أنواع األدغال 

  المبیدات
4.250  6.75  7.12  8.62  4.75  6.00  0.75  6.12  1.00  1.00  0.37  Hand weeding
4.425  9.62  8.12  7.37  4.50  6.00  0.62  5.50  1.12  1.12  0.25  Paraquat
4.350  10.50  8.75  9.75  1.12  5.00  0.50  5.37  0.87  1.12  0.50Ronstar

  %5م . ف. أ  1.264  0.400
  

  معدل األنواع0.34  1.31  1.00  6.96  0.65  6.18  3.75  9.18  8.65  9.78

  %5. م. ف. أ0.632


