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وأثرها في كفاءة المكافحة  Fluazifop-butylالمعالجة المغناطيسية لمحاليل رش مبيد 

 الكيمياوية للحلفا وتقليل التلوث البيئي بالمبيدات

 

 رافد احمد عباس الخالدي فائق توفيق الجلبي                                             

 كلية الزراعة جامعة القاسم الخضراء                         كلية الزراعة /جامعة بغداد                

 

  الخالصة :

، فذذ  ل ذذت لصببذذةاب لصبذذة ل ص صذذع لصي ة ذذالت  1011و 1011نفذذ ت ربة ذذم ية خالذذم مذذم  لصيفيذذع لص ذذالف  ص ذذة        

 خفذة  وفذت ر ذيالع ل ذف رةبذف فذ   لذد لصيفللذل لصيف ذوا صصذيفلت يدبذدا  ةص –جة  ذم  دذدل   –لص  خالم ف  كخالم لصزاليذم 

 ثمثذذم  مذذةالت ،  دذذدة  اليذذم رذذلثالة لصي ةصبذذم لصيديةلالصذذالم صي ةصالذذت ا    الذذد  RCBDلص طةيذذةت لصمة خذذم لصي  ذذةا 

Fluazifop-butyl  ،فذذ  ر صذذالا كفذذةفا  مةف ذذم لص خفذذة ور خالذذت كيالذذم لصي الذذد لصياذذةفم  راذذييي لصداليذذم رذذلثالة يذذة خالا

 1000،  500) ذةف يذة  ( ،  0[لصيديةلالصالم صي ةصالت ا  لصي الذد ويذ   لألو  شيت  ا  م  صبفبةت  ا شد  لصي ةصبم

% 50، 0[% يذذذ  Fluazifop-butyl 11 5ولص ة ذذذت لصثذذذةن  أرذذذةفم  ا  ذذذم  صذذذبفبةت  ذذذا   الذذذد  ]كذذذةو  1000، 

صبة يذـ 1 ا لصميالم لصيف ى  دة صخي الد ) ]% %100،55،
-1
 ذة ا ربةابذم(   ردذةت لصيبذةن  لم لصي ةصبذم لصيديةلالصذالم  

%  ذذا كيالذذم لصي الذذد 100كذذةو   ذذل أرذذةفم  1000و 1000و 500 ةص ذذد  Fluazifop-butyl ي خذذف  ا    الذذد ص

 5. 4و 33 4و 33 4و  1011 ةصببذة ل فذ  لصيفيذع  4.87و 4.80و 3. 4لصيف ى  دة ل  ي  يخى  اجذم رذلثة  خدذي 

 صخيفيذيالا  ةصببذة ل 00 4و 3.93يذبخي لالةيةً  يثالخبدة  ل   خف  لصة   ةصيةف لص ة   لصبذ   1011 ةصببة ل ف  لصيفيع 

%  ا كيالم لصي الد لصيف ذى  دذة ف خدذي 55كةو   ل  1000و 1000ولصب  ر ةا ي  ل   ة خم   خف  لصة   ةص درالا 

  كذ ص  ل  ذي   ة خذم 1011ف  لصيفيذع  3.67كةو  لصب   خدي  1000و ل  1011 ةصببة ل ف  لصيفيع  3.67و 3.50

%  ذا كيالذم لصي الذد لصيف ذى  دذة ل نذى يذد  لصبفةيذةت فذ  لصي ةرذةت  خدذي 100 ل  كةو  1000  خف  لصة   ةص دا 

 55 17%  ذا كيالذم لصي الذد لصيف ذى  دذة  ذل نفذ  لص ذدا ف خدذي 55فةع صمم لصيفيذيالا  فذ  لذالا لم أرذةفم  50 14

فةيذةت  خدذي فةع صخيفييالا  ةصببذة ل، لالةيذةً  ي ة خذم   خذف  لصذة   ةصيذةف لص ذة   لصبذ  يذبخي  يخذى يذد  ر 41 15و

%  ذا كيالذم لصي الذد 100فذةع  ذل  07 11و 5. 13%  ذا كيالذم لصي الذد لصيف ذى  دذة  و55فةع  ل  11 30و 50 30

%  ا كيالذم لصي الذد لصيف ذى  دذة 100كةو   ل لرةفم  1000  ة خم   خف  لصة   ةص دا   ك ص  ل  ي لصيف ى  دة

ا  ةصببذة ل ارذع يذد  لمبمفدذة   يفبذةً يذا   ة خذم البذزو  صخيفيذيال 71 13و 11 11للت   ذد  ص ذد  لصةلبزو ذةت  خذ  

البذذزو   .5 14و 55 15%  ذذا كيالذذم لصي الذذد لصيف ذذى  دذذة لصبذذ   خذذ  100  خذذف  لصذذة   ةصيذذةف لص ذذة    ذذل أرذذةفم 

%  ذذا 55كذذةو   ذذل  1000و 1000صخيفيذذيالا  ةصببذذة ل و ذذا لصبذذدبة  ةصيملاذذم لم   ة خبذذة   خذذف  لصذذة   ةص ذذدرالا 

البزو   ةصببة ل لالةيةً  يف    د  لإلرذةفم  ذل   خذف   03 14و 01 13دة يبخي   د   لت  خ  كيالم لصي الد لصيف ى  

(  وكذذ ص  ر   ذذي للذذت نصذذ م ص الفبذذم لص ذذةليع فذذ  1011البذذزو  فذذ  لصيفيذذع ) 11 15لصذذة   ةصيذذةف لص ذذة   لصبذذ   خدذذي 

% 33 17ف ذى  دذة  خدذي %  ذا كيالذم لصي الذد لصي100% و55كةو  ييد أرةفم  1000  ة خم   خف  لصة   ةص دا 

%  ةصببذة ل صخيفيذع 33 11% و33 35%  ةصببة ل لالةيةً  يثالخبدة  ي ة خم لصيذةف لص ذة   لصبذ  يذبخي نصذ م  خدذي 33 7و

%  ةصببذذة ل لالةيذذةً  يثالخبدذذة 5. .% و5. 15( فصذذبخي نفذذ  لصي ذذة مت نصذذ م  خدذذي 1011(  ل ذذة فذذ  لصيفيذذع )1011)

%  ةصببة ل  نصذبيب   ذا لصداليذم أ مةنالذم 33 1% و33 34صب  يبخي نص م  خدي  ي ة خم   خف  لصة   ةصيةف لص ة   ل

فذ   مةف ذم لص خفذة لالذا ر ةا ذي رذلثالةلت   ة خذم  Fluazifop-butylافل كفةفا   ذدتت لإلرذةفم لصفلل ذم  ذا   الذد 

كذةو   ذل  1000و 1000%  ا لصميالم لصيف ى  دة صخي الد ف    خف  لصذة  لصي ذةص   ديةلالصذالةً  ةص ذدرالا 55أرةفم 

 يذة بوشذة لم ليذبمدل  لصي ةصبذم %  ا لصميالم لصيف ى  دة صخي الد ف    خف  لصذة   ةصيذةف لص ذة   100  ة خم أرةفم 

لصيديةلالصالم صي ةصالت لصة   مةفم لص د  لصيصبمد م بيمذا لم بذو   لصذى ر صذالا كفذةفا رذلثالة   ذدتت لإلرذةفم لصفلل ذم 
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رةفم لص ةصالم صخي الد  ل   خذف  لصذة   ةصيذةف لص ذة   و ةصبذةص    مةنالذم   دتت لإل ا لصي الد و يصف   ةا م صيثالمردة ف  

 ر خالت لصبخفث لص ال    د ه لصي الدلت 

 

MAGNETIZATION OF SPRAY SOLUTIONS OF FLUAZIFOP-BUTYL 

AND ITS IMPACT ON EFFICACY OF COGONGRASS CHEMICAL 

CONTROL AND HERBICIDE POLLUTION 

FAIK T. AL-CHALABI                  RAFID A. AL-KHALDY 

 

ABCTRACT 

     An experiment was conducted during summer season of 2011and 2012, in the 

experimental farm, Department of Field Crops, College of Agriculture - University of 

Baghdad- Abu-Ghraib on cogongrass infested area for many years, according to the 

randomized complete block design (RCBD) with three replicates, to investigate the effect 

of magnetized spray solutions of Fluazifop-butyl for improvement of control reducing 

herbicides rates. The study included two factors, the first with four levels of magnetized 

spray solutions [0 (normal water), 500, 1000, 2000 Gs.], and the second factor included 

four levels of Fluazifop-butyl  11 5 % [0, 50%, 75%, 100%] of the recommended rate 

(1L.ha
-1

). The results showed that 100% of recommended herbicides rate achieved 

highest injury score with magnetized spray solution of 500,1000 and 2000 Gs gave 

4 .3,4.8 ,4.87 respectively in 2011 and  4 33 ,4 33,  4 .5  in 2012 as compared with normal 

water spray solution which gave 3.93,4 00 for both seasons respectively and gave similar 

effect of magnetization of spray solution of 1000 and 2000 Gs. with 75% of 

recommended herbicides rate 3.50 ,3.67 in 2011 and 3.67 for magnetized spray solution 

of 2000 Gs. in 2012. Magnetization of spray solution also reduced shoots no. with 

magnetized spray solution of 1000 Gs. with 100% of recommended herbicide rate  

gave14.70 shoot.0.25
-2

 for both season, While 75 % of the recommended herbicide rate 

with the same intensity gave 18.77 and 17.41 for both seasons respectively as compared 

with normal water spray solution which gave the highest shoots no. 30.70 and 30.21 

shoot.0.25
-2 

with 75 % of the recommended herbicide rate and 23.67 and 19.08 

shoot.0.25
-2

 with 100% of the recommended herbicide rate. Similarity lowest no. of 

rhizomes were recorded with magnetization of the spray solution of 2000 Gs. with 100% 

of recommended herbicide rate which gave 11.92 and 13.81 rhizom.0.25
-2

  for both 

seasons respectively despite did not differ significantly from normal water spray solution 

with 100% of the recommended herbicide rate which gave 15.75 and 14.56 rhizom.0.25
-2

  

for both seasons respectively and worth noting that magnetized spray solution of 1000 

and 2000 Gs. with 75 % of recommended herbicides rate gave 13.01 and 14.03 

rhizom.0.25
-2

  respectively as compared to the same rate as added with normal water 

spray solution which gave 27.29 rhizom.0.25
-2

  in 2011. Also lowest percentage of 
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rhizome bud viability was obtained with spray solution of 2000 Gs. with 75% and 100 % 

of the recommended herbicide rate, which gave 18.33% and 8.33% respectively as 

compared with normal water spray solution which gave 35.33 % and 11.33% respectively 

in 2011. Similarity lowest percentage of rhizome bud viability recorded 17.67% and 6.67 

% respectively as compared with normal water spray solution which gave 34.33 % and 

9.33 % respectively in 2012.  From the present study conclusion in could be draw that 

there was possibility of improving the efficiency of lower rates of Fluazifop-butyl for 

cogongrass control, 75% of the recommended rate herbicide  with magnetization of the 

spray solution of 1000 and 2000 Gs. gave similar effect of 100 % of the recommended 

herbicide rate when added with normal water spray solution and contributed highest 

effect on most of characters studies and  this indicted that magnetization of spray 

solutions may led to increase efficiency of lower herbicide rates equal to higher rates with 

normal water spray solution  

 

 المقدمة

ف  جيالل   ةفاةت لص ةلق وب د لصذدرت لتو   ذا  Imperata cylindrica (L) Raeuschelبيب ة ن ةت لص خفة     

 الا لت رة  لصي يةا لصب  ردد  لتالر  لصزاليالم كةفم كية ب ب ة  ا  يع و مطة لت رذة  لصي يذةا فذ  لص ذةصع مة ذم 

(   ذا لأليذ ةب لصيديذم لصيو بذم لصذى لنمفذةة كفذةفا 1001ولمذةوم، Tranف  لصييةلت لأليذبفلنالم وشذ ا لأليذبفلنالم )

لصي الدلت صيمةف م لت رة  لصي يةا ييف ةً  ولصةلبزو الم  يدة يخى وجم لصم فص كةص خفة ب ف  لصى وجف  نص م ك الذةا 

ةاج   ذذا لص ذذةليع يخذذى لصةلبزو ذذةت فذذ  لةصذذم يذذ ةت تيذذالية فذذ  لصيفللذذل لصبذذ  ت رب ذذةة فالدذذة لصي ةرذذةت صيذذوثة مذذ

undisturbed situation  ( يذذذة بب ذذذت   اذذذع  ذذذةليع لصةلبزو ذذذةت  فللذذذل رالذذذة ف ةصذذذا  Wilhelm،1000 

(    لم لص دبد  ا لصطةق لصيب  م ف   مةف م لت رة  لصي يةا ولبى لصماليالةوبم  يدة  ةيبمدل   .Sakakibara ،100و

و بةلكالذز يةصالذم لت ذة لصذ   لذد بذوثة يذخ ةً فذ  لص ال ذم   لصي الدلت   دو ا لصفةيخالم لذ ببطخف ذص  رمةلا ليبمدل  لصي الدلت

 Activeييف ةً لم كفةفا ليبمدل  لصي الدلت ر بيد  ةألية  يخى لصميالم لصييب م  يدة ولصييب خم لصى  فللل لصييف لصف ةصم 

sites كفةفردذة ذلت يذيالم  ف  لصي ةرةت لصيصبددفم ف د وجد لم   اةً  ا لصيفل  لصماليالةوبم لصياةفم  ل لصي الذدلت صب صذالا

لصمةيذةا صخ ذد لصصذط   لصياذةفم  ذل   الذد  MONO818يةصالم ولد رصذ ف لرذةلالً  ال الذمً مطذةا كيذة يذف لص ذة   ذة ا 

Glyphosate (Roundup  الا    ح ية ةً جد  صمييةك و  ذ  لتلالذةف لصيةنالذم  رذةفم لصذى رخفبذا  ال ذم لصبة ذم   )

(Tu ، 1001ولمةوم  )ل مةنالذم ليذبمدل  لصب يالذم لصيديةلالصذالم كفيذالخم فةيخذم فذ  رمالالذ    ذةتت فذ  لصصذيفلت لألمالذةا

  ف د وجد لم لصي ةصبم لصيديةلصالم صخيةف ليب يةصدة ف   بةتت يدبده  يدة لصط الم ولص يةيالم ولصزاليالممفلص لصيالةه و

 1117ولمذذةوم، Colic( ور صذذالا نفةذبذذم ر ذذةف لصمخالذذم )1005ولمذذةوم ، Suedaر خالذذت لص ذذد لصصذذط   ) رذذو   لصذذى

ولمذةوم،  Toledo( ولنمفةة لصخزوجم  ةصي ةانم  ل لصيةف لص ة   )Oschman،1001و 1004ولمةوم ، Ohataو

(  لم ي ه لصبدالةلت ف  لصمفلص لصفالزبةنالم صخيةف   د   ةصببا  ديةلالصالةً رب خا ليذدت ل ب ة ذةً  ذا ل ذت لصي ذةت 1007

(Pang ،1007 )100ييذذذد اشذذذدة يخذذذى لوالق لصي ةرذذذةت )لصم  ذذذ  ، وتبذذذة ا  ك ذذذة فذذذ  جةيزبذذذم لص ية ذذذة لصد لنالذذذم. 

( وكذ ص  فذةم لص ية ذة لصي دنالذم فذ  لصي ةصالذت لصيةنالذم ييذد ر ةباذدة لصذى 1007ولص ةن  ولمذةوم ، 1005ولصفبمو  ،

لصيديةلالصذذ  ر ذذ ح لكثذذة جةيزبذذم  صذذ ف ردالذذة رةرال دذذة وريااليدذذة فبيذذة   ذذفاا يذذةب م  ذذا مذذم  لألر ذذالم  لصيبذذة 

ف ةصالذم   الذدلت لأل رذة  لم لصداليةت لصب  ربيةو  ليبمدل  لصب يالذم لصيديةلالصذالم فذ  ر صذالا (  Lin ،1110)لص ةبفصفجالم 

لخالخذذم  ذذل ذصذذ  ف ذذد وجذذد لم ل ذذةلا لصي ةصالذذت لصماليالةوبذذم  لصماليالةوبذذم وتبذذة ا كفةنبدذذة فذذ   بذذة   مةف ذذم لت رذذة  لصي يذذةا

نت لتمةى لصيصب يخم فذ  لترذةلة لصزاليالذم مذم  صي الدلت لت رة  ولتفةت ولصيم  ةت ولصيد بةت لصصةنخم ولصصفل

جدةت لصي ةصبم لصيديةلالصالم لد تل   ا لة خالم ذو ةم رخ  لصيذفل  لصماليالةوبذم  يذة ل ى لصذى ر صذالا ف ةصالذم نيذف لصي  ذف  



   الجلبي والخالدي                                                         (1013) , 130-111(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 
ISSN 2072-3875 

 

 

و مةف ذذم لتفذذةت ولأل رذذة  ور يذذالا ليذذبمدل دة  يذذة بذذي م  يخذذى ر خالذذت لصبخذذفث لص ال ذذ  أرذذةفمً لصذذى مفذذ  كخفذذم لتنبذذة  

(Sanderson ،1000)  كذةو  لصذى رث ذالن لن ذةت ونيذف  ذ وا  4000 اليية   ت  ديطم   خف    الد لصممبففيذالي   ذدا

( يذذا رذذلثالة 1001ولمذذةوم ) Mohassel( وفذذ   اليذذم 1007ولمذذةوم ، Ruzic) Lepidium sativumلصي ذذةت 

-clodinafopب ية    الذذذد يخذذذى كفذذذةفا ليذذذ Frigateكذذذةو   ذذذل  ذذذة ا لصيةشذذذةا  5000لصب يالذذذم لصيديةلالصذذذالم   ذذذدا 

propargyl و  الد cycloxydim    ف   مةف م  رت لص ففةم لص ةAvena fatua  ف د وجد لم ييذةك فذةوق   يفبذم

ف  رمفال  لص د لصصط   وتبة ا لنب ةا   خف  لصة  صمم لصي الدبا وتبة ا نص م  مةف م لص ففةم لص ة  ييذد ليذبمدل  

( صذذيف  لصيبالبذذم 1011) Aliverdiو Mohasselمدل دية  يفذذة رالا  و ةصيثذذت رف ذذت لصب ذةنبالا   ذذةً لالةيذذةً  ي ة خذذم ليذذب

فذذ   مةف ذذم  Chevalier ذذل   الذذد  Frigateكذذةو  ولصيذذة ا لصيةشذذةا  5000ييذذد ليذذب ية  لصب يالذذم لصيديةلالصذذالم  ةص ذذدا 

 500م  ةص ذذد  ( لم ليذذبمدل  لصب ةنذذم لصيديةلالصذذال1011و a,b1011لص ذذففةم لص ذذة  ،كيذذة وجذذد لصبخ ذذ  ولصفةلفيذذ  )

كذذةو  صذذا رذذلثالة   يذذف  فذذ  تبذذة ا كفذذةفا   الذذد لصبةلبفخذذفالصالا لصيصذذب يت صيمةف ذذم لأل رذذة  لصيةلف ذذم  1000و 1000و

صي  ف  لص طا ولم كفةفا   دتت لصة  لصفلل ذم  ذا لصي الذد كةنذي   ةا ذم فذ  رلثالةيذة صي ذدتت لصذة  لص ةصالذم لالذا 

 1011ا نص ب  لصبث الن  ولصيمةف م   ةصيثت ف د ل ت لصبخ ذ  ولصب ذفا  )مفاي كثةفم لت رة  و لوتلندة لصبةفم وتبة 

كذةو  يخذى للذت كثةفذم ل رذة  وليخذى نصذ م  مةف ذم  1000( ييد ا  لص اه لص فةلف  ةصيالذةه لصييديطذم  ةص ذدا 1011و

كدع يـ 1  الا ر ةا ي نبةن  رلثالة لرةفم 
-1
كدع يـ 4 ا   الد لترةلتبا  ل رلثالة لرةفم  

-1
 ة ذت و مفنةرذا و يخى لص 

لص فةت لصماةبم  ولد ليبيب  لص ةلثةم لم ليب ية   الةه لصة  لصييدين  لد بصةيد ف  تبة ا جةيزبذم   ذدتت لإلرذةفم 

لصفلل ذذم  ذذا   الذذد لترذذةلتبا  يذذة لذذد بصذذةيع فذذ  ر خالذذت لصبخذذفث لص ال ذذ   ف ذذت لصي الذذد و ةصيثذذت ف ذذد وجذذد لصبخ ذذ  ولصمةصذذد  

كذذذةو   ذذذل   ة خذذذم  1000و 1000 ةص ذذذدرالا  Glyphosateالم صي ةصالذذذت ا    الذذذد ( لم لصي ةصبذذذم لصيديةلالصذذذ1013)

%  ذا لصميالذم لصيف ذى  دذة 100%  ا لصميالم لصيف ى  دة صخي الذد لذد ر ةا ذي رلثالةلردذة  ذل   ة خذم أرذةفم 55أرةفم 

ةت لصماذةبم صخي الد ف    خف  لصة   ةصيةف لص ة    ية  يدع ف  ر  الت  يخى  اجذم رذلثة  ةصي الذد ومفذ  يذد  لصبفةيذ

ويذذد  لصةلبزو ذذةت ولصيصذذ م لصي فبذذم ص الفبذذم لص ذذةليع  صذذ ل ف ذذد رذذع للبذذةلع يذذ ه لصداليذذم  دذذدة   ةفذذم رذذلثالة لصي ةصبذذم 

 ف  ر صالا كفةفا  مةف م لص خفة ور خالت كيالم لصي الد لصياةفم  Fluazifop-butylلصيديةلالصالم صي ةصالت ا    الد 

 

 المواد وطرائق العمل :

 فللذل ثمثذم  مذةالت مذم  لصيفيذع لص ذالف   RCBD خالم وفت ر يالع لص طةيةت لصمة خذم لصي  ذةا نف ت ربة م ية    

جة  ذذم  دذذدل  فذذ   لذذد  –فذذ  ل ذذت لصببذذةاب لصبذذة ل ص صذذع لصي ة ذذالت لص  خالذذم فذذ  كخالذذم لصزاليذذم  1011و 1011ص ذذة   

لص ة ت لتو  لا  م  صبفبةت  ا شذد   ةص خفة صصيفلت يدبدا أذ راييي لصببة م  اليم رلثالة ية خالا،  لصيفللل لصيف وا 

ولص ة ذت لصثذةن   ]كذةو   1000،  1000،  500) ذةف يذة  ( ،  0 [لصي ةصبم لصيديةلالصالم صي ةصالذت ا  لصي الذد ويذ   

 100%،55% ،50، 0[%  ذذة ا ف ةصذذم ( يذذ  11 5)  Fluazifop-butylفباذذيا لا  ذذم  صذذبفبةت  ذذا أيرذذةفم   الذذد 

 يـصبة 1 ا لصميالم لصيف ى  دة  ]%
-1
 5 1، 1، 0( ولصب  ر ذة   1010 ة ا ربةابم )  صالت  مةف م لألفةت لصزاليالم ، 

صبة  يـ 1،
-1 

 ا لصية ا لصببةابم  وألجت لص  ف  يخى ن ةرةت لخفة  ببةنصم ف  نيفية لصماة  و ةلخبدة لص يةبذم رذع 

لصى ثمثم لطةيةت، راذيا كذت لطذةع  لطل ن ةرةت لص خفة ل ت ريفال  لصببة م ييد  صبفى يطح لصبة م و ا ثع لصع لص  ت

 1011/./10وفذذ   1011/./.  ، رذذع لجذذةلف لصذذة  صخي الذذد فذذ  لصصذذيم لألوصذذى  بذذةاب  1×1ولذذدا ربةب الذذم ل  ة يذذة  .1

صبذة  00.يذع، لاذة   خذف  ا  لصي الذد  ي ذد  50 - 0.صخصيم لصثةنالذم ييذد و ذف  لصي ةرذةت ألارفذةع ببذةلوع  ذة  ذالا 

 ةف يـ
-1
كدع يذع 1صبة ور ذي رذدن  5ب ية   ةشم ردةبم ي م ورع لجةلف لصة   ةي 

-1
  ريذي لصي ةصبذم لصيديةلالصذالم 

صي خف  ا  لصي الد ل ت أرةفبا صمزلم  امم لصذة   وتً ثذع أرذةفم لصي الذد لصذى لصيذةف لصي ذةص   ديةلالصذالةً كيذة رذع ا ذن 

 Sandersonلصمذذزلم )جدذذةت لصيديطذذم  ذذة الا لصمذذزلم ولص مذذة  )لصيذذفت ( صيديطذذم   خذذف   لصذذة   ثيذذةف مةوجذذا  ذذا 

 15 0    د ريفال  لصببة م لم ت لص الةنةت صخ فةت لالد لصداليم يخى لية   صةلم ا ذل  بذة  ة ذل )(1000،
1

(  ذا كذت 

 بف ةً  ا أيرةفم لصي الد  55ولدا ربةب الم   د 

 الصفات قيد الدراسة :
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فذ  لألجذزلف لصماذةبم لصدفلنالذم  رذع لالذة   اجذم رذلثالة لصي الذدلت (Foliage injury scoreدرجاات التارثر بالمبياد  

 No)= يذذد  وجذذف   يذذةلة رذذلثة رةيةبذذم 0 (، أذ  م:Al-Chalabi ،1177) 0-5  الذذة    ية  ةيذذبصخي ةرذذةت 

obvious injury)،1 (  ل ذذذفةلا مفالذذذ =Slight chlorosis ،)2 ( ل ذذذفةلا ور  ذذذل ولرذذذ الا =Marked 

chlorosis and necrosis ،)3 ( ل ذفةلا ور  ذل شذدبدبا =Severe chlorosis and necrosis ،)4  لصي ذةت =

   (Plant dead=  فت لصي ةت رية ةً )Plant moribund) ،)5ش ا  الي 

 

م0..5فرع. ) الهوائية عدد التفرعات الخضرية
-.
  ) 

م0..5عدد الرايزومات الكلي   رايزوم.
-.

يع  ا ر ذي 30  يت  ² 0.25رع ليبمةل  البزو ةت لص خفة  ا  صةلم  (: 

لصةلبزو ذةت لصةنالصذالم بة م وصمت ولدا ربةب الم و  د جيل لصةلبزو ةت رع رصخدة إلتلصم لألرة م ويذبخي ليذدل  يطح لص

 ولصثةنفبم 

ألجت لمب ةا رلثالة كت   ة خم  ا لصي ة مت ف  لالفبم لص ذةليع،  :Viable Buds%المئوية لحيوية البراعم  النسبة

يذع ورذع ورذ دة يخذى  1و طذف   Single nodeدا ) ذةيع وللذد( لط م البزو الم يخاليم ذلت ي دا وللذ 10رع  م ت 

يذذع ورذذ ي ر ذذي رذذةوة لصيمب ذذة رذذع لرذذةفم لصيذذةف لصي طذذة صدذذةة  13والذذم رةشذذالح فذذ  لل ذذةق ) بذذة ( لطةيذذة 

ليبي ةردة و  د لا  م لية الل رع لصةب يد  لص ةليع لص الم يخذى ليذة  لم لص ذةليع لصبذ  نيذي  ولصبذ   ذد ت  ذةصييف يذدت 

ولصب  صع بملظ فالدة    نيف يدت رالة لالم ) البم(  ورع لصةب لصيص م لصي فبم ص الفبم لص ةليع وفت لصي ة صذم  ةليع لالم 

 :                            (Al-Chalabi ،1177) لألرالم

 عدد البراعم النامية                                                                  

 055× النسبة المئوية لحيوية البراعم = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 العدد الكلي للبراعم المزروعة                                                                                                                    

ولفانذذذي  Genstatرذذذع ر خالذذذت لص الةنذذذةت صخ ذذذفةت لالذذذد لصداليذذذم  ةيذذذبمدل  لص ةنذذذة   لألل ذذذةن  صاااائي: التحليااال ا ح

ل  ذةً صطةب ذم ر خالذت  05 0ييذد  صذبفى للبيذة   L.S.Dلصيبفيطةت لص صة الم صمت لص فةت  ةيبمدل  للت فةق   يف  

 ( Gomez،1174 و Gomez)            RCBDلصب ةبا صخببةاب لص ة خالم  ب يالع لص طةيةت لصمة خم لصي  ةا 

 

 النتائج والمناقشة:

 ترثير المعامالت المختلفة في درجات ترثر نباتات الحلفا بالمبيد 

 ،ب ( لم   ذذة مت  ديطذذم   خذذف  لصذذة  لثذذةت   يفبذذةً فذذ   اجذذم لصبذذلثة فذذ   1بملذذظ  ذذا لصيبذذةن  فذذ  لصبذذدو  )    

 14 1كذةو  ف خدذي  1000رخبدذة لص ذدا  37 1ة  خدذي كذةو  ليخذى  اجذم رذةث 1000( لذ ل  ي لص دا 1011لصيفيع )

   الييذة صذع ر  ذت   ذة مت  ديطذم .5 1لالةيةً  ي ة خم   خف  لصة   ةصيةف لص ة   لصب  يبخي ل نذى  اجذم رذةثة  خدذي 

( يخذى لصذةرع  ذا لصبفذفق لص ذد    داجذم لصبذلثة فذ    ذة مت  ديطذم 1011  خف  لصة  رذلثالةلً   يفبذةً فذ  لصيفيذع )

 لصة  لالةيةً  ي ة خم   خف  لصة   ةصيةف لص ة     خف  

(  أذ  1011و 1011  ة رلثالة   دتت أيرةفم لصي الد ف د لثةت   يفبذةً فذ   اجذم لصبذلثة  ةصي الذد فذ  كذم لصيفيذيالا )    

رةفم  خذم رخبدة   ة  33 4و .5 4%  ا كيالم لصي الد لصيف ى  دة  يخى  اجم رةثة  ةصي الد  خدي 100ل  ي   دتت لإلي

%  ذذا كيالذذم لصي الذذد 50كيذذة يذذبخي   ة خذذم أيرذذةفم  07 3و 11 3%  ذذا كيالذذم لصي الذذد لصيف ذذى  دذذة  خدذذي 55أرذذةفم 

رذةفم  15 1و 5. 0لصيف ى  دة ل نى  اجم رلثة  خدي  صخيفييالا  ةصببة ل  ولد ب زى لارفةع  اجم لصبلثة  ي ذدتت لإلي

 رث ذالن لةبذت ( لم لصي الذد بذوثة يذا1004)ف د  شذةا  ليذد    لص ةصالم لصى لم لصي الد ييت يخى ر طالع جزب م لصمخفاوفالت 

 فذ  لصدييالذم لألليذةة رمخالذت يخذى لصبذلثالة و ةصبذةصى acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase)  أنذزبع

 Chandrasenaو Weerasinghe( و1177) Al-Chalabi  وربفذذذت يذذذ ه لصيبالبذذذم  ذذذل  ةرف ذذذت لصالذذذا لص ميذذذبالدلت

(  ا لم  اجذم رذلثة لصي ةرذةت لذد لت ل ت  ذل تبذة ا رةكالذز 1011( وي ف   )1004ندوت  )( ولصبخ   ولصةلو1114)

  fluazifop-butyl  الد 
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  ة رلثالة لصبدلمت  الا   ة مت  ديطم   خف  لصذة  و  ذدتت أيرذةفم لصي الذد فب ذالة لصيبذةن  لصذى يذد  وجذف  فذةوق     

ا  ةصببذة ل   ذل ذصذ  فذالملظ وجذف  رفذفق يذد   فذ   اجذم   يفبم  الا لصي ة مت ف  لصبذلثالة فذ  يذ ه لص ذفم صخيفيذيال

رةفم لص ةصالم  ا لصي الد  ل كةفم شد   ديطم   خف  لصة  وتيالية  ل لص دا  كذةو   1000لصبلثة  ةصي الد  ل   دتت لإلي

 لالةيةً  يف    دتت أيرةفم لصي الد  ل   خف  لصة   ةصيةف لص ة   

 

 Fluazifop-butylدرجة ترثر نباتات الحلفا بمبيد . ترثير المعامالت المختلفة في 0جدول 

 ( 500.الموسم    - أ

شدد مغنطة محلول رش المبيد 

  كاوس(

 معدالت إضافة المبيد من الكمية الموصى بها
 المعدل

5 05% 50% 055% 

 0.51 3.93 2.43 0.67 0.00  ماء عادي( 5

055 0.00 0.33 2.90 4.63 0..5 

0555 0.00 0.67 3.50 4.80 ...2 

.555 0.00 1.00 3.67 4.87 ...2 

 .2..5 غ.م 5.50أ.ف.م 

  4.56 3.12 0.67 0.00 المعدل

 .2..5 5.50أ.ف.م 

 ( .50.الموسم    - ب

شدد مغنطة محلول رش المبيد 

  كاوس(

 معدالت إضافة المبيد من الكمية الموصى بها
 المعدل

5 05% 50% 055% 

 55.. 4.00 3.00 1.00 0.00  ماء عادي( 5

055 0.00 1.33 3.33 4.33 ...0 

0555 0.00 1.33 2.33 4.33 ..55 

.555 0.00 1.00 3.67 4.67 .... 

 غ.م غ.م 5.50أ.ف.م 

  4.33 3.08 1.17 0.00 المعدل

 5.200 5.50أ.ف.م 

م 0..5تاثير المعامالت المختلفة في عدد التفرعات لنبات الحلفا  فرع 
-.

 ) 

 

 ،ب (  َم   ة مت  ديطم   خف  لصة   ثةت   يفبةً ف  يذد  لصبفةيذةت صي ةرذةت  1ف  لصبدو  )  بملظ  ا لصيبةن    

 3. 14كذةو  للذت   ذد  ص ذد  لصبفةيذةت  خذ   1000لص خفة صخيفيذيالا كخالديذة  أذ ل  ذي   ة خذم   خذف  لصذة   ةص ذدا 

فةيذذةً  .4 30و
 

فةيذذةً  17 34و 77 30  ذذد   خذذ   ، لالةيذذةً  ي ة خذذم   خذذف  لصذذة   ةصيذذةف لص ذذة   لصبذذ  يذذبخي ليخذذى

 1000و 500صخيفييالا  ةصببة ل  كية صفلظ لم يد  لصبفةيةت ف    ة مت   ةصالت لصذة  لصي ةصبذم  ديةلالصذالةً  ةص ذد  

 كةو  صمم لصيفييالا  1000كةو  كةني   ةا م ص د ية  ل   خف  لصة   ةص دا 

  رذلثالة   يذف  فذ  كذم لصيفيذيالا فذ  يذ ه لص ذفم  أذ ل  ذي ل ة رلثالة   دتت أرذةفم لصي الذد لذد  اليذي لصيبذةن  وجذف    

فذةع، رخبدذة   ة خذم  15 15و 13 17%  ا كيالم لصي الد لصيف ى  دة للت   د  ص د  لصبفةيةت  خذ  100  ة خم أرةفم 

%  ذا 50فةع  لالةيةً   د  لصبفةيةت  ي ة خم أرذةفم  .7 14و 7. 13%  ا كيالم لصي الد لصيف ى  دة ف خ  55أرةفم 

فذذةع و  ة خذذم لصي ةانذذم )  وم أرذذةفم   الذذد ( لصبذذ  يذذبخي ليخذذى  75 41و 43 31يالذذم لصي الذذد لصيف ذذى  دذذة لصبذذ   خذذ  ك

فذذذةع .7 45و 13 34  ذذذد  صخبفةيذذذةت  خذذذ  
  

Al-Chalabi (1177 )صخيفيذذذيالا  ةصببذذذة ل  ويذذذ ل ببفذذذت  ذذذل  ةوجذذذده 

مفاةً ف  يذد  لصبفةيذةت  ذل تبذة ا  ي ف fluazifop-butyl(   ا لم   الد 1011( وي ف   )1000ولصةلوندوت  )

 رةلكالز لرةفم لصي الد  ص ف ف خا ف  ر طالع لصمخفاوفالت و ا ثَع رلثالةه ف  ييخالم لص يةف لصافن    
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فم لصي الذد فب ذالا لصيبذةن  وجذف  رذلثالة   يذف  فذ  ل ة رلثالة لصبدلمت  الا   ة مت  ديطم   خف  لصذة  و  ذدتت أرذة   

مفذذ  يذذد  لصبفةيذذةت فذذ  كذذم لصيفيذذيالا  أذ بملذذظ لم جيالذذل   ذذة مت  ديطذذم   خذذف  لصذذة   ةص ذذد  كةفذذم يذذ  ي 

%  ذا لصميالذم لصيف ذى  دذة  ذا لصي الذد فذ  100% و55لنمفةرةً   يفبةً ف  رفةيةت ن ةرةت لص خفة  ل   دتت أرذةفم 

%  ذا كيالذم لصي الذد لصيف ذى  دذة 100كذةو   ذل  1000صذ  فذنيَم   ة خذم   خذف  لصذة   ةص ذدا (  ذل ذ1011لصيفيع )

%  ا كيالم لصي الذد لصيف ذى  دذة  ذل 55فةع صمم لصيفييالا  رخبدة   ة خم أرةفم  50 14ل  ي ل نى يد  رفةيةت  خ  

 ةصيةف لص ة   لصبذ  يذبخي  يخذى  فةع صخيفييالا  ةصببة ل، لالةيةً  ي ة خم   خف  لصة  41 15و 55 17نف  لص دا ف خ  

% 100فذةع  ذل  07 11و 5. 13%  ا كيالم لصي الذد لصيف ذى  دذة  و55فةع  ل  11 30و 50 30يد  رفةيةت  خ  

( ولصبخ   ولصفةلفيذ  1011) Aliverdiو Mohassel ا كيالم لصي الد لصيف ى  دة  ي ه لصيبةن  ر زت  ة  شةا لصالا  

ا لم   ةصبم   خف  لصة   ديةلالصالةً لد رصةيع ف  ر صالا كفةفا وتبذة ا ف ةصالذم (  1013( ولصبخ   ولصمةصد  )1011)

   دتت لإلرةفم لصفلل م  ا لصي الد و داجم   ةا م صية ر   ا   دتت لإلرةفم لص ةصالم 

 

م0..5. ترثير المعامالت المختلفة في عدد التفرعات لنباتات الحلفا   فرع..جدول 
-. 

) 

 

 ( 500.الموسم    - أ

مغنطة محلول رش المبيد شدد 

  كاوس(

 معدالت إضافة المبيد من الكمية الموصى بها
 المعدل

5 05% 50% 055% 

 5.22. 23.67 30.70 33.90 35.27  ماء عادي( 5

055 34.00 32.93 21.33 17.63 .1.25 

0555 31.10 30.37 23.90 19.73 .1..5 

.555 36.55 28.51 18.77 14.70 .2.1. 

 .0..0 1.1.. 5.50أ.ف.م 

  18.93 23.68 31.43 34.23 المعدل

 .0..0 5.50أ.ف.م 

 ( .50.الموسم    - ب

شدد مغنطة محلول رش المبيد 

  كاوس(

 معدالت إضافة المبيد من الكمية الموصى بها
 المعدل

5 05% 50% 055% 

 2.02. 19.08 30.21 42.85 44.60  ماء عادي( 5

055 47.14 32.59 22.18 20.51 .5.10 

0555 47.62 46.41 29.65 14.78 .2.1. 

.555 44.09 45.64 17.41 14.70 .5.21 

 0.025 ..5.. 5.50أ.ف.م 

  17.27 24.86 41.87 45.86 المعدل

 0.025 5.50أ.ف.م 

 

م0..5  رايزوم.لنباتات الحلفا عدد الرايزومات الكلي ترثير المعامالت المختلفة في  
-.

 ) 

 ،ب ( وجف  رلثالة   يف  صي ذة مت  ديطذم   خذف  لصذة  فذ  يذد  لصةلبزو ذةت  3  ف  لصبدو  ) بملظ  ا لصيبةن   

كذذةو  للذذت   ذذد  ص ذذد   1000و 1000و 500وصمذذم لصيفيذذيالا  أذ ل  ذذي   ة خذذم  ديطذذم   خذذف  لصذذة   ةص ذذد  كةفذذم 

  ة خذم  ديطذم   خذف  ( ،فذ  لذالا ل  ذي 1011البزو   ةصببذة ل صخيفيذع ) 51 13و 7. 10و 75 14لصةلبزو ةت  خ  

( لالةيذذةً  ي ة خذذم   خذذف  لصذذة   ةصيذذةف 1011البذذزو  فذذ  لصيفيذذع ) 13 30كذذةو  للذذت   ذذد   خذذ   500لصذذة   ةص ذذدا 

 البزو  صخيفييالا  ةصببة ل  15 31و 01 11لص ة   لصب  يبخي 
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كةفذم ولم يذ ل لصبذلثالة فذ   ل ة رلثالة   دتت أرةفم لصي الد فب الة لصيبذةن  لصذى وجذف  رذلثالة   يذف  صي ذدتت لإلرذةفم    

مف  ليذدل  البزو ذةت لص خفذة بذز ل   زبذة ا   ذدتت لإلرذةفم لالةيذةً  ي ة خذم لصي ةانذم      )  وم أرذةفم   الذد ( لصبذ  

%  ا كيالذم لصي الذد 100البزو  صخيفييالا  ةصببة ل،  اليية ل  ي   ة خم أرةفم  55 45و 77 34يبخي ليخى   د   خ  

%  ذا كيالذم لصي الذد 55البذزو ، رخبدذة   ة خذم أرذةفم  55 15و 53 13د  لصةلبزو ذةت  خذ  لصيف ى  دة للذت   ذد  ص ذ

%  ذا 50البزو  ف  لالا  خذ  يذد  لصةلبزو ذةت فذ    ة خذم أرذةفم  15 .1و 11 11لصيف    دة لصب  يبخي   د  

و ذذةت  ذذل   ذذدتت البذذزو  صخيفيذذيالا  ةصببذذة ل  ولصيملذذظ لم يذذد  لصةلبز 00 41و 11 30كيالذذم لصي الذذد لصيف ذذى  دذذة 

( لصذى لم رذلثالة 1004لإلرةفم لص ةصالم بز ل  ف  لتنمفةة  يةوا لصز ا   د لإلرةفم ف د  شةا لصبخ ذ  ولصةلونذدوت  )

 لصي الد لد تبادة   ةشةا  ت بصبخز   دا ب بيد   دلاية يخى لصبةكالز لصيصب يت  ا لصي الد  

و  دتت أرةفم لصي الد ف ذد  ورذ ي لصيبذةن  لم   ة خذم   خذف  ل ة رلثالة لصبدلمت  الا   ة مت  ديطم   خف  لصة     

%  ذا كيالذم لصي الذد لصيف ذى  دذة ل  ذي للذت   ذد  ص ذد  لصةلبزو ذةت  خذ  100كةو   ل لرذةفم  1000لصة   ةص دا 

البذذزو  صخيفيذذيالا  ةصببذذة ل يخذذى لصذذةرع  ذذا يذذد  لمبمفدذذة   يفبذذةً يذذا   ة خذذم   خذذف  لصذذة  لصيذذةف  71 13و 11 11

البذذزو  وكذذ ص  ل  ذذي   ة خبذذة  .5 14و 55 15%  ذذا كيالذذم لصي الذذد لصيف ذذى  دذذة لصبذذ   خذذ  100   ذذل أرذذةفم  ةص ذذة 

 01 13%  ا كيالم لصي الذد لصيف ذى  دذة  بصذبالت   ذد   لذت  خذ  55كةو   ل  1000و 1000  خف  لصة   ةص درالا 

البزو  صخيفيذع  11 15 ة   لصب   خدي البزو   ةصببة ل لالةيةً  يف    د  لإلرةفم  ل   خف  لصة   ةصيةف لص 03 14و

(،  ية لد بوشة لصى  م ليبمدل    دتت لإلرةفم لص ةصالم  ا لصي الد لد بدط  رلثالةية ف  يذ ه لص ذفم يخذى رذلثالة 1011)

(  ذذا لم لصيذذةف لصي ذذةص  1007  ةصالذذت لصذذة  لصي ةصبذذم  ديةلالصذذالةً  ويذذ ل ببفذذت  ذذل  ذذة لشذذةا لصالذذا لص ذذةن  ولمذذةوم )

ت يخى تبة ا نفةذبم ول ب ةص لألوالق صألييدا لصفالالم وبصدت لنب ةصدذة لصذى  ذةل  لجذزلف لصي ذةت  ويذ ل  ديةلالصالةً ب ي

لصف ت لد بيط ت يخى   ةصالت لصة  لصي ةصبذم  ديةلالصذالةً فذ  لصبذلثالة فذ  نفةذبذم وجةيزبذم ول ب ذةص ولنب ذة  لصي الذدلت 

 لصبدةتبم  ا ل ت ن ةرةت لص خفة 

       

م0..5مالت المختلفة في عدد الرايزومات الكلي   رايزوم.. تاثير المعا.جدول 
-. 

) 

 ( 500.الموسم    - أ

شدد مغنطة محلول رش المبيد 

  كاوس(

 المبيد من الكمية الموصى بها إضافةمعدالت 
 المعدل

5 0.05% 50% 055% 

 .5... 15.75 27.29 36.83 36.21  ماء عادي(5

055 34.47 28.16 22.83 14.01 .2.25 

0555 30.83 25.63 13.01 13.24 .5.12 

.555 37.99 314 14.03 11.92 ...0. 

 2.... 2.150 5.50أ.ف.م 

  .5..0 ....0 .5.0. 2.22. المعدل

 2.... 5.50أ.ف.م 

 ( .50.الموسم    - ب

شدد مغنطة محلول رش المبيد   كاوس 

) 

 معدالت إضافة المبيد من الكمية الموصى بها
 المعدل

5 05% 50% 055% 

 5.... 14.56 29.30 40.48 44.75  ماء عادي( 5

055 48.37 32.77 19.58 19.79 .5.0. 

0555 46.01 45.88 28.88 14.93 ..... 

.555 51.13 44.86 27.25 13.81 .2..1 

 .0.22 122.. 5.50أ.ف.م 

  00.55 0..1. 20.55 25.05 المعدل

 .0.22 5.50أ.ف.م
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 النسبة المئوية لحيوية البراعم  %( في ترثير المعامالت المختلفة

 ،ب ( لم كةفم   ة مت  ديطم   خف  لصة  لد مفاذي   يفبذةً لصيصذ م لصي فبذم ص الذف  4ر الة لصيبةن  ف  لصبدو  )     

(   ل ذص  ف د ل  ي   ة خذم   خذف  1011( و)1011بم لص ةليع لالةيةً  ي ة خم   خف  لصة   ةصيةف لص ة   صخيفييالا )

%، رخبدة   ة خبذة  ديطذم   خذف  لصذة  41 31% و5. 41كةو  للت نص م ص الفبم لص ةليع  خدي  1000ص دا لصة   ة

% 33 41( و1011%  ةصببذذذة ل صخيفيذذذع )57 47% و55 44كذذذةو   ب  ال ديذذذة نصذذذ م  خدذذذي  500و 1000 ةص ذذذدرالا 

  يذذبخي ليخذذى نصذذ م ص الفبذذم (  لالةيذذةً  ي ة خذذم   خذذف  لصذذة   ةصيذذةف لص ذذة   لصبذذ1011%  ةصببذذة ل صخيفيذذع )11 47و

 % صخيفييالا  ةصببة ل 15 53% و73 55لص ةليع  خدي 

  ذذة رذذلثالة   ذذدتت أرذذةفم لصي الذذد ف ذذد لثذذةت   يفبذذةً فذذ  يذذ ه لص ذذفم فذذ  لصيفيذذيالا كخالديذذة  أذ ل  ذذي   ة خذذم أرذذةفم    

% 55 ة خذم أرذةفم % ورخبدذة  57 5% و33 1%  ا كيالم لصي الد لصيف ى  دة للت نصذ م ص الفبذم لص ذةليع  خدذي 100

%  ذذا كيالذذم لصي الذذد لصيف ذذى  دذذة ف خدذذي 50% ثذذع أرذذةفم 07 14% و55 15 ذذا كيالذذم لصي الذذد لصيف ذذى  دذذة ف خدذذي 

% 11 71% و00 10% فذذ  لذذالا يذذبخي   ة خذذم لصي ةانذذم ليخذذى نصذذ م ص الفبذذم لص ذذةليع  خدذذي 33 1.% و55 5.

 الد لد ب ف  لصى لنمفذةة نصذ م لصيمذزوم لصدذ لن  فذ  صخيفييالا  ةصببة ل  لم ي ل لتنمفةة ف  لالفبم لص ةليع  ص ف لصي

البزو ةت لص خفة  ص ف جفةة و فت لتوالق   د اشدة  ي دتت لإلرةفم لصيمبخفم  ا لصي الد  يذة ل ى لصذى يذد  لذداا 

 ية  ثذة لصي ةت يخى ر يالل لصد لف ون خا ومزنا ف  لصةلبزو ةت لرةفمً لصى رةلكع لصي الد  ةصميالم لصمةفالم ف   فللل لصف ت 

 E. repans( فذذذ  ن ذذذةت 1177) Al-Chalabiفذذذ  لنمفذذذةة لالفبذذذم يذذذ ه لص ذذذةليع  ويذذذ ل ببفذذذت  ذذذل  ذذذة وجذذذده 

( ف  ن ةت لص خفذة 1004ولصبخ   ولصةلوندوت  ) P. repans( ف  ن ةت 1114) Chandrasenaو Weerasingheو

  fluazifop-butyl ا   الد   ا لم لصيص م لصي فبم ص الفبم لص ةليع لد لنمفاي  زبة ا لصبةلكالز لصياةفم

  ة رلثالة لصبدلمت  الا   ة مت  ديطم   خف  لصة  و  دتت أرةفم لصي الد فب الة لصيبذةن  لصذى وجذف  فذةوق   يفبذم    

%  ا كيالم لصي الد لصيف ى  دة كةم  كثة ورذفلةً 100ف  كم لصيفييالا  ف د صفلظ  م رلثالة   دتت لإلرةفم لص ةصالم 

يطم   خف  لصة   دصالت يذد  وجذف  فذةوق   يفبذم صي ةصالذت لصذة  لصييديطذم  ذل   خذف  لصذة   ا رلثالة   ة مت  د

%  ا كيالذم لصي الذد لصيف ذى 100% و55كةو  ييد أرةفم  1000 ةصيةف لص ة  ،  ل لم   ة خم   خف  لصة   ةص دا 

ة خذم  ي ة خذم   خذف  لصذة  %  ةصببذة ل لالةيذةً  يثالخبدذة  ي 33 7% و33 17 دة يبخي للت نص م ص الفبم لص ذةليع  خدذي 

( فصذبخي 1011(  ل ة ف  لصيفيذع )1011%  ةصببة ل صخيفيع )33 11% و33 35صخيةف لص ة   لصب  يبخي نص م  خدي 

%  ةصببذذة ل لالةيذذةً  يثالخبدذذة  ي ة خذذم   خذذف  لصذذة   ةصيذذةف لص ذذة   لصبذذ  5. .% و5. 15نفذذ  لصي ذذة مت نصذذ م  خدذذي 

ببذذة ل   ذذا لصبذذدبة  ةصيملاذذا يذذف لصب ذذةاب فذذ  مفذذ  لصيصذذف فذذ  لالفبذذم %  ةص33 1% و33 34يذذبخي نصذذ م  خدذذي 

كذةو   ذل لصيصذف ص الفبذم لص ذةليع  1000%  ا كيالم لصي الد  ذل   خذف  لصذة   ةص ذدا 55لص ةليع  الا   دتت أرةفم 

ى لم %  ذا كيالذم لصي الذد لصيف ذى  دذة،  يذة بوشذة لصذ100لصيب   م ف    ة خم   خف  لصة   ةصيةف لص ة   ييد أرةفم 

ليبمدل  لصب يالم لصيديةلصالم بيما لم ر صا  ا كفةفا   دتت لإلرةفم لصفلل م ف   مةف م لت رذة   ويذ ل ببفذت  ذل  ذة 

(  ا لم لصيالةه لصي ةصبذم  ديةلالصذالةً ر ذد نذةلمً جالذدلً صخ ية ذة لصد لنالذم ولصذ   بيمذا لم 1011وجده لصي ةرالد  و  الا )

 لت ييد  مةف م لت رة  بيط ت يخى كفندة نةلمً جالدلً صخي الد
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 . ترثير المعامالت المختلفة في النسبة المئوية لحيوية البراعم  %( 2جدول 

 ( 500.الموسم    - أ

شدد مغنطة محلول رش المبيد 

  كاوس(

 المبيد من الكمية الموصى بها إضافةمعدالت 
 المعدل

5 05% 50% 055% 

 .00.2 11.33 35.33 81.67 95.00  ماء عادي( 5

055 91.00 74.00 20.00 9.33 22.02 

0555 84.00 45.00 29.33 8.33 20.15 

.555 90.00 62.33 18.33 8.33 22.50 

 0.012 1...05 5.50أ.ف.م 

  .... 0.50. 10.50 5.55. المعدل

 0.012 5.50أ.ف.م 

 ( .50.الموسم    - ب

شدد مغنطة محلول رش المبيد 

  كاوس(

 من الكمية الموصى بهاالمبيد  إضافةمعدالت 
 المعدل

5 05% 50% 055% 

 0...0 9.33 34.33 77.67 91.67  ماء عادي( 5

055 91.00 75.00 22.67 7.00 22... 

0555 87.00 41.67 21.67 7.33 ...2. 

.555 90.00 55.00 17.67 6.67 2.... 

 050.. ..5.2 5.50أ.ف.م 

  5.02 2.52. ....1 ....2 المعدل

 500.. 5.50أ.ف.م 

فذ   مةف ذم  Fluazifop-butylنصبيب   ا لصداليم لص ةصالم أ مةنالم افل كفةفا   دتت لإلرةفم لصفلل ذم  ذا   الذد      

%  ا لصميالم لصيف ى  دة صخي الذد فذ    خذف  لصذة  لصي ذةص   ديةلالصذالةً 55لص خفة لالا ر ةا ي رلثالةلت   ة خم أرةفم 

%  ذا لصميالذم لصيف ذى  دذة صخي الذد فذ    خذف  لصذة   ةصيذذةف 100أرذةفم  كذةو   ذل   ة خذم 1000و 1000 ةص ذدرالا 

لذد بوشذة لم ليذبمدل  لصي ةصبذم لصيديةلالصذالم صي ةصالذت  لص ة    ية  يدع ف  ر  ال ا  يخى رلثالة ف  لص ذفةت لالذد لصداليذم

لصي الذذد و يصذذف لصذة   مةفذذم لص ذذد  لصيصذذبمد م بيمذذا لم بذذو   لصذذى ر صذذالا كفذةفا رذذلثالة   ذذدتت لإلرذذةفم لصفلل ذذم  ذذا 

رةفم لص ةصالم صخي الد  ل   خف  لصة   ةصيةف لص ة   و ةصبةص  ل مةنالم ر خالت لصبخذفث لص ال ذ    ةا م صيثالمردة ف    دتت لإل

  د ه لصي الدلت 

 المصادر 

 جيدفابم   ة لص ة الم   –جة  م  يالفل  –  لص  ةنش و  الدلردة  كخالم لصزاليم 1004 ليد، يالد يةشفا  

  ليببة م لة ت لص اا لص فةلف و مفنةرا صيالةه لصة  a1011ت رففالت و ليد فةيع ج ةا لصب فا   لصبخ  ، فةن

  355-3.0(: 1)10لصيديطم و مةف م لأل رة   ي الد لألرةلتبا   بخم لألن ةا صخ خف  لصزاليالم  

رة   ي الد لألرةلتبا  الةه لصة  لصييديطم و مةف م لأل  .b1011لصبخ  ، فةنت رففالت و ليد فةيع ج ةا لصب فا   

  31-14(:5) 43و ثةية ف    ةبالة نيف    ف  لص اا لص فةلف   بخم لص خف  لصزاليالم لص ةللالم  

    لف  الةه لصة  لصييديطم ف  كفةفا   الد لصبةلبفخفالصالا 1011لصبخ  ، فةنت رففالت وليالد ي د م ةم لصفةلفي   

-10جة  م كة مف  لص ةلق   –لصيورية لص خي  لصثةن   كخالم لصزاليم  صيمةف م لأل رة  و ثةية ف  ر خالت لصبخفث لص ال   

 كةنفم لألو   11
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  لف   الد لصبةلبفخفالصالا ف   مةف م لأل رة  ونيف  .a1011لصبخ  ، فةنت رففالت وليالد ي د م ةم لصفةلفي   

  .1-1(:3) 41ولة ت لص طا  بلثالة  ديطم  الةه لصة    بخم لص خف  لصزاليالم لص ةللالم  

  ليببة م  مفنةت لة ت ولة ت لص طا صخيةف لصييدين b1011لصبخ  ، فةنت رففالت وليالد ي د م ةم لصفةلفي   

  35-15(: 5) 41و مةف م لأل رة   ي الد لصبةلبفخفالصالا   بخم لص خف  لصزاليالم لص ةللالم  

 Glyphosateي خذذف  ا    الذذد   لصي ةصبذذم لصيديةلالصذذالم ص1013لصبخ ذذ ، فذذةنت رففالذذت والفذذد  ليذذد ي ذذة  لصمةصذذد   

 –كخالذم لصزاليذم  –و ثةية ف  كفةفا  مةف م لص خفة صب خالت لصبخفث لص ال    لصيورية لص خي  لتو  ص صع لصي ة ذالت لص  خالذم 

 ر ةبا لتو   1 - 7جة  م  ددل  ، 

 glyphosateا   الد    لص دو  لص ةجم لصف ةصم لالفبةً لصييب خم  1004لصبخ  ، فةنت رففالت و  د بفي  لصةلوندوت   

 35   بخم لص خف  لصزاليالم لص ةللالم  Imperata cylindrica (L.) Beauvف  ن ةت لص خفة  fluazifop-butylو

(1 :)51-70  

   لصدال م لص ة م صفلةبم لصيزاويةت، وتلاا لصزاليم 1010 صالت  مةف م لألفةت لصزاليالم  

ايةت لصييف لصي ةرالم ف  ري الن لص ةليع لصصة با وتبة ا كفةفا   رلثالة      ي1000لصةلوندوت ،   د بفي    يد  

 –  للةولم  كبفاله، كخالم لصزاليم Imperata cylindrica (L.) Beauvلصي الدلت لصيصبمد م ف   مةف م لص خفة 

 جة  م  ددل   

ف   مةف م لص  ف    رلثالة  يايةت لصييف لصي ةرالم ف  تبة ا كفةفا لصي الدلت لصيصبمد م1011ي ف  ،  ليد ليالد  

  114 –175(:1)5   بخم كخالم لصبة الم  Phragmites communis Trinلص ة  

  ليببة م شبمت لص ةر ة  لصي خ  1007لص ةن ،  وبد اجف ي ف  وفةاوق فة  جي م و  يد جةيع   يد لصم     

  53-3.(: 3) 31الم  صخة   ةصيةف لصييدين ولصة       لص ية ة لصيد بم   بخم لص خف  لصزاليالم لص ةلل

 Dahlia  رلثالة لص فاوم ولصيةف لصييدين ف  نيف و تيةا ن ةر  لصدلصالة 1005لصفبمو ، كةبيم ي د يالدلم  

variabilis  ولصةلنيمالتRanunculus asiaticus جة  م  ددل   –  ايةصم  ةجصبالة، كخالم لصزاليم 

يدين ف  ا  وا  لصالفابة ولص دبد ولصزن  ف  نيف   رلثالة ليب ية  لصيةف لصي.100لصم   ،   يد جةيع   يد  

 جة  م  ددل   -شبمت لص ةر ة  لصي خ   ايةصم  ةجصبالة، كخالم لصزاليم

  رذلثالة لصي ةصبذم لصيديةلالصذالم صخيذةف و صذبفبةت لصصذية  فذ  1011لصي ةرالد ، يخى فةاوق لةيع ويذة     يذد   ذالا  

  لصيورية لص خيذ  لصثذةن   كخالذم لصزاليذم .Gerbera jamesonii L فةت لصييف لصماة  ولصزية  صي ةرةت لصبالة ةل
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