
 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 13, Issue 3, September 2018 , pp. (632-644) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E. mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
276 

 

 

 لشيفالير في مكافحة بعض االدغال ااتأثير التعطيش وموعد رش 
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 ، العراق.، جامعة كركوك، كركوكالحويجة - كمية التربية ،قسم عموم الحياة
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 الممخص

عريضة االوراق  Raphanusrapnanistrum أجريت الدراسة لمعرفة تأثير التعطيش في نمو بادرات أدغال الفجيمة

إلى تأثير مبيد الشيفالير بالتداخل مع فترات التعطيش إذ تضمنت  باإلضافةوالشعير البري كأحد االدغال رفيعة االوراق 

الى معاممة المقارنة ومرحمتين لرش المبيد وأظيرت النتائج أن مبيد  باإلضافةأيام (  9 ،أيام  6 ،أيام  3ثالث فترات ىي ) 

أما ، يذا المبيد عمى دغل الشعير البريالشيفالير أعطى كفاءة عالية في مكافحة دغل الفجيمة في حين لم يكن ىناك تأثير ل

برولين ودليل ضرر االغشية الخموية تعريض النبات إلى فترات تعطيش سبب زيادة معنوية في محتوى الحامض االميني ال

 .معامل المقارنة بالنسبة لألدغال وأنخفاض معنوي في تركيز الكموروفيل الكمي مقارنة مع لمسايتوبالزم

 .االدغال التعطيش، الشيفالير،كممات دالة : 
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The Effect of Dehydration and Shefaleer Herbicide 

Spraying Date to Control Some Weeds 
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Abstract 

The study conducted to know the effect of dehydration on Raphanusrapnanistrum growth 

as broad leaf weed and wild barely as leaf weed addition to study the effect of Shefaleer 

herbicide as integrated with three dehydration periods which included 3, 6 and 9 days besides 

control treatment and two stages of spraying herbicide. The results showed that the Shefaleer 

herbicide had high efficiency in Raphanusrapnaistm-n control but this herbicide didn’t show 

any effect on wild barely. The results also indicated that the plant exo exposures to 

dehydration periods caused significantly in creates of amine acid content and cytoplasmic 

membrane signal damage so the results also showed significantly in creases of propene amino 

acid content and cytoplasmic membrane signal damage so the results also showed 

significantly decreases in chlorophyll total content according that in treatment control. 

Keywords: dehydration, shefaleer, weeds. 
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  المقدمة .1
يعد الماء العامل األىم في العمميات الحيوية والسيما البناء الضوئي وتراكم المادة الجافة وبالتالي تأثيره في نمـــو الجذور 

األحماض األمينية وتحوليا إلى بروتينات وكذلك يؤثر في نشاط اإلنزيمات بناء البروتينات و عالوة عمى تأثيره في والسيقـــان 

الخمية النباتية في   Metabolismتحفز التفاعالت داخل النبات والتي بمجموعيا تشكل الفعاليات الحيوية  التي تشارك أو

[1]. 

إذ إنتجمع  Prolineإن الجيد المائي يعمل عمى زيادة األحماض األمينية الحرة  ومنيا الحامض األميني البرولين

.  لمنتروجين والكاربون المختزلة ً لحامض االميني يمثل مخزناضعفاً , وأن ىذا ا 125أضعاف إلى  10البرولين يزداد من 

فالزيادة  في تركيز البرولين تعد واحدة من استجابات خاليا النبات لممحافظة عمى جيد اوزموزي عالي في النبات لضمان 

 .[1] استمرار امتصاص الماء بيدف تحمل الجفاف

والذي ىو خميط من المادتين الفعالتين   Sulfonyl ureaىو أحد المبيدات الذي يعود إلى مجموعة  إن مبيد الشيفالير

Idosulfuron-methyl   وMesosulfuron-methyl  إذ يتصف ىذا المبيد بكفاءتو العالية في مكافحة األدغال رفيعة

يمتص مبيد و  ،قل من المبيدات التقميديةمرة أ 100األوراق والعريضة بمعدالت رش واطئة تصل في بعض األحيان إلى 

إذ يعمل عمى تثبيط  ،الشيفالير بصورة أساسية عن طريق األوراق وكذلك عن طريق الجذور وينتشر جيازياً  في النبات

ومن ثم يمنع عممية التخميق الحيوي لألحماض األمينية والبروتينات كما يترتب عميو  ،Acetohydroxy synthaseأنزيم 

أسابيع بعد الرش طبقاً  لمظروف البيئية. وبما أن الشد  6-4وقف نمو األدغال الرفيعة والعريضة األوراق ثم موتيا خالل 

ومنيا البناء الضوئي والتنفس وتراكم الذائبات  وكذلك المائي  يؤثر عمى الفعاليات الفسيولوجية والبايوكيميائية لنمو النبات 

لذلك أجريت ىذه الدراسة   [2]اختالل التوازن اليرموني واضطراب محتوى األحماض النووية والبروتينات والمكونات الدىنية

وتأثير مبيد  بيدف  معرفة  تأثير الشد المائي في نمو بعض األدغال ومكافحتيا مقارنة باألدغال غير المعرضة لمشد  

 الشيفالير في األدغال النامية تحت ظروف الشد المائي.

 المواد وطرائق العمل      .2
نفذت تجربة مختبرية في مختبر النبات لقسم عموم الحياة / كمية تربية الحويجة لدراسة تأثير ثالث فترات من التعطيش 

إلى الفترة بدون تعطيش وتم رش المبيد عمى مرحمتين  باإلضافةأيام تعطيش  9أيام تعطيش و 6أيام تعطيش و3وىي 
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في   10/11/2016يوم من الزراعة عمما بأنو تم زراعة البذور بتاريخ  30يوم من الزراعة والثانية بعد  15االولى بعد 

وغطيت بورقة  Whatman No.1سم ووضع في كل طبق ورقة ترشيح تحت البذور نوع 12أطباق بتري زجاجية قطر 

كأحد االدغال Raphanusrapnanistrum في التجربة بذور نوعين من االدغال ىما الفجيمة واستخدمتثانية ترشيح 

بذرة من كل  20كأحد االدغال رفيعة االوراق ووضع في كل طبق  Hordeumjubatumعريضة االوراق والشعير البري 

من الماء المقطر لكل طبق ووضعت االطباق  مل 10نوع من نوعي االدغال بواقع ثالث مكررات لكل معاممة وتم إضافة 

بادرات لكل من الفجيمة 5( وبعد حدوث عممية االنبات خففت البادرات إلى ºم 2±20في حاضنة االنبات بدرجة حرارة )

أيام من الزراعة وتم رش المبيد بعد كل فترة من  10والشعير البري ثم عرضت البادرات لفترات تعطيش المذكورة بعد مرور 

 .(C.R.D)التصميم العشوائي الكامل  باستخدامات التعطيش وطبقت التجربة فتر 

 الصفات المدروسة في التجربة المختبرية1.2 
 تقدير تركيز الكموروفيل في أوراق االدغال1.1.2 

وكذلك لمشعير البري بعد تعريضيا لفترات التعطيش حسب  قدرت كمية الكموروفيل في أوراق نباتات أدغال الفجيمة

ممغم من االوراق النباتية الطرية  200إذ أخذ وزن [ 4]كما في مصدروالمعتمدة  .Arnon  /Makinny [3]طريقة 

دورة /  3000% بواسطة ىاون خزفي ثم أجريت عممية الطرد المركزي عمى قوة 80مل أسيتون بتركيز  20وسحقت مع 

وتمت قراءة االمتصاصية  مل بإضافة االسيتون 20دقائق أخذ الراشح في قنينة حجمية وأكمل الحجم إلى  5دقيقة ولمدة 

 جياز المطياف الضوئي باستخدامنانوميتر  645و  663عمى الطولين الموجيين

  Cam  /Spectrophotometer ية لحساب كمية الكموروفيل والكميالمعادلة االت واستخدمت: 

Chlorophy11 A= (12.7 × A663) - (2.69×A645) × V ∕ (1000× W) 

Chlorophy11 B= (22.9 × A645) - (4.68×A663) × V ∕ (1000× W) 

Chlorophy11 A= 20.2 (A645) + 8.02(A663) × V ∕ (1000× W)Total 

 

A ( نانوميتر عمى التوالي. 645و  663= قراءة الكثافة الضوئية لمكموروفيل المستخمص عمى االطوال الموجية ) 

V (80المخفف بتركيز ) لألسيتون= الحجم النيائي%. 

W استخالصو= الوزن الرطب بالغرام لمنسيج النباتي الذي تم. 
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 تقدير البرولين 2.1.2 
 تم تقدير الحامض االميني في أوراق نباتات أدغال الفجيمة والشعير البري وكما يأتي:

الذي يحضر من  Ninhaydrin acetic acidيستخدم الننيايدرين أسيتك أسيد  ،تؤخذ العينات من االوراق الطازجة

مل من  20و   Glacial acetic acidمل من حامض الخميك الثمجي  30من الننيايدرين مع  1.25تسخين 

Phosphotic acid 6M  ساعة من تحضيره ألنو يتحمل بعدىا ويصبح  24مع التحريك حتى الذوبان ويستعمل خالل

ممغم من العينة النباتية الطرية ثم توضع في جفنة  250. يؤخذ ºم 4غير صالح لألستخدام ويحفظ باردا في الثالجة بدرجة 

 ،% ثم يسحق إلى حد التجانس ثم يرشح خالل ورق الترشيح3تركيز   Sulfosalicylic acidمل من   5خزفية ثم يوضع 

مل من حامض الخميك الثمجي ثم توضع  2من الننيايدرين المحضر و   2مل من ىذا الراشح ويضاف  2بعد ذلك يؤخذ 

 ،نصف ساعةولمدة ساعة ثم يحول إلى حمام ثمجي لمدة  ºم 100وتوضع في حمام مائي بدرجة حرارة  في أنبوبة أختبار

إذ يمزج بشكل جيد في كل أنبوبة أختبار )بواسطة خالط ىزاز(   Tolueneمل من التولوين 4بعدىا يضاف لكل عينة 

الطبقة الحاوية عمى التموين تسحب من الطور المائي ويدفأ بدرجة حرارة الغرفة ثم تقرأ االمتصاصية  ،ثانية 15 – 20لمدة 

الطبقة العميا ذات لون وردي والسفمى مائية إذ إن الطبقة  ،لك سوف تتكون طبقتانمعنى ذ، نانوميتر 520عند طول موجي 

 520يتم قياس البرولين في الطبقة العميا عن طريق قياس االمتصاصية عند طول موجي  ،العميا تحتوي عمى البرولين

 كما يستخدم التموين لممقارنة. ،نانوميتر

 الضرر في االدغالتقدير درجة ثبات األغشية ودليل  3.1.2

سم من أوراق أدغال 1لرواشح عينات شريطية بطول  (EC)تم تقدير دليل الضرر بقياس درجة التوصيل الكيربائي 

وذلك بقياس درجة التوصيل  .[5]غم/عينة بعد تعريضيا لفترات التعطيش حسب طريقة 1الفجيمة والشعير البري بوزن 

( وتم Kent Eli 5003من نوع ) Electrolytic Conductivity Measuringالكيربائي لرواشح العينات بجياز 

وتسخين ىذه العينات لدقائق عدة حتى الغميان  ،ساعة من غمر العينات في الماء المقطر 24الحصول عمى النتائج بعد 

يا وتم تقدير ثبات وأعيد قياس التوصيل الكيربائي لرواشح ºم25 لقتل االنسجة الحية ثم بردت في درجة حرارة الغرفة

   [6].حسب معادلة (Injury Index)دليل الضرر  باستخراجالغشاء الخموي 
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 القراءة االولى لمتوصيل الكيربائي( قياس رواشح االنسجة الميتة)= دليل الضرر 
القراءة الثانية لمتوصيل الكيربائي( قياس رواشح االنسجة الحية)

  ×100                         

 التحميل اإلحصائي4.1.2 

( واختبرت C.R.D( عمى وفق التصميم المستخدم)ANOVAإحصائيًا باستخدام تحميل التباين ) حممت البيانات

 .[7]تعدد الحدود مدانكن باستخدام اختبار   (5%)الفروقات بين المتوسطات الحسابية عند مستوى 

 .في تركيز كموروفيل الكمي)ممغم /غم وزن طري (  لدغل الفجيمة تأثير التعطيش ومراحل رش مبيد الشيفالير :1جدول 

 

 .لدغل الشعير البري تأثير التعطيش ومراحل رش مبيد الشيفالير في تركيز الكموروفيل الكمي)ممغم/غم وزن طري( :2جدول 

المتوسط الحسابي 
 أيام تعطيش 3 أيام تعطيش 6 أيام تعطيش 9 الرش لمراحل

 بدون
 تعطيش

 فترات            
 التعطيش

 مراحل الرش

2.911 

a 

2.179 

d 

2.741 

B 

3.025 

B 

3.698 

a 

المرحمة االولى بعد 
 يوم 15

2.688 

a 

2.064 

d 

2.569 

C 

2.896 

B 

3.222 

ab 

المرحمة الثانية بعد 
 يوم 30

 2.122 C 2.655 B 2.961 B 3.460 a 
المتوسط الحسابي 

 لفترات التعطيش

المتوسط الحسابي 
 لمراحل الرش

 بدون تعطيش أيام تعطيش 3 أيام تعطيش 6 أيام تعطيش  9

 فترات             
 التعطيش

 
 مراحل الرش

3.317 

a 

2.433 

d 

2.640 

D 

3.199 

C 

4.998 

a 

المرحمة االولى بعد 
 يوم 15

2.859 

a 

.1306 

e 

2.600 

D 

3.089 

C 

3.617 

b 

المرحمة الثانية بعد 
 يوم 30

 
2.281 

d 

2.620 

C 

3.144 

B 

4.307 

a 

المتوسط الحسابي 
 لفترات التعطيش
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 .تأثير التعطيش ومراحل رش مبيد الشيفالير في محتوى البرولين )ميكرومول / غم( في أوراق دغل الفجيمة :3جدول 

المتوسط الحسابي 
 لمراحل الرش

 بدون تعطيش أيام تعطيش3 أيام تعطيش 6 أيام تعطيش  9
 فترات                 

 التعطيش
 مراحل الرش   

31.87 

B 

53.58 

b 

38.27 

D 

19.94 

F 

15.50 

f 

 15المرحمة االولى بعد 
 يوم

46.95  

A 

58.34 

 a 

59.17  

A 

45.27  

C 

25.02 

 e 

 بعد المرحمة الثانية 
 يوم30

 
55.96 

 a 

48.80  

B 

32.60 

 C 

20.26  

D 

المتوسط الحسابي لفترات 
 التعطيش

  

 

 .في أوراق دغل الشعير البري تأثير التعطيش ومراحل رش مبيد الشيفالير في محتوى البرولين )ميكرومول / غم( :4جدول 

المتوسط الحسابي 
 لمراحل الرش

 بدون تعطيش أيام تعطيش3 أيام تعطيش 6 أيام تعطيش  9
 فترات           
 التعطيش            
 مراحل الرش

24.31 

a 

45.50 

a 

36.84 

B 

9.02 

E 

5.86 

f 

المرحمة االولى بعد 
 يوم 15

12.15 

b 

9.50 

e 

14.86 

D 

22.59 

C 

1.75 

g 

المرحمة الثانية بعد 
 يوم 30

 
27.44 

a 

25.85 

A 

15.81 

B 

3.81 

c 

المتوسط الحسابي 
 لفترات التعطيش
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 .لدغل الفجيمة تأثير التعطيش ومراحل رش مبيد الشيفالير في دليل الضرر)مميموز / سم( :5جدول           

المتوسط الحسابي 
 لمراحل الرش

 أيام تعطيش 9
أيام   6

 تعطيش
 بدون تعطيش أيام تعطيش3

 فترات          
 التعطيش             
 مراحل الرش

36.56 

a 

55.55 

a 

58.55 

a 

18.44 

D 

13.71 

d 

 15المرحمة االولى بعد 
 يوم

32.73 

a 

56.86 

a 

32.60 

b 

26.95 

C 

14.52 

d 

 30الثانية بعد المرحمة 
 يوم

 
56.20 

a 

45.58 

b 

22.69 

C 

14.12 

d 

المتوسط الحسابي 
 لفترات التعطيش

 

 .تأثير التعطيش ومراحل رش مبيد الشيفالير في دليل الضرر)مميموز / سم(  لدغل الشعير البري :6جدول 

المتوسط الحسابي 
 لمراحل الرش

 تعطيشبدون  أيام تعطيش  3 أيام تعطيش 6 أيام تعطيش 9
 فترات            
 التعطيش              

 مراحل الرش  

24.94 

b 

47.680 

b 

27.413 

c 

14.693 

D 

9.697 

e 

 15المرحمة االولى بعد 
 يوم

40.01 

a 

66.623 

a 

48.770 

b 

29.967 

C 

14.693 

d 

 30المرحمة الثانية بعد 
 يوم

 
57.15 

a 

38.09 

b 

22.47 

C 

12.19 

d 

المتوسط الحسابي 
 لفرات التعطيش

 

 النتائج والمناقشة .3

 تركيز الكموروفيل الكمي لألدغال ) ممغم / غم وزن طري (1.3 

الخاصة بدغل الفجيمة إلى وجود فروقات معنوية بين متوسطات تركيز الكموروفيل الكمي  1جدول تشير النتائج في 

أيام بنسبة  9تركيز الكموروفيل الكمي عند تعطيش النباتات لمدة  انخفاضبتأثير فترات التعطيش إذ يالحظ من الجدول 
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% مقارنة مع المعاممة بدون تعطيش أما فيما يتعمق بمراحل الرش فمم تظير فروقات معنوية بين متوسطات الكموروفيل 53

كموروفيل الكمي يوم أعمى تركيز لم 15أما معامالت التداخل فقد أعطت المعاممة بدون تعطيش ومرحمة الرش  ،الكمي

 ( ممغم / غم وزن مقارنة مع بقية المعامالت .4.99)

لتركيز  فقد سجل أقل نسبة 2جدول أما تركيز الكموروفيل الكمي في دغل الشعير البري الموضحة نتائجو في 

تعطيش في % مقارنة مع المعاممة بدون 61أيام وبمغت نسبة االنخفاض  9الكموروفيل الكمي عند تعطيش النباتات لمدة 

أيام أعطى أقل متوسط  9أيام تعطيش إال أن  التعطيش لمدة  6و 3حين لم تظير فروقات معنوية بين فترة التعطيش 

 .معنوية اختالفات( ممغم / غم وزن طري , أما مراحل الرش فمم تظير 2.122لتركيز الكموروفيل الكمي )

أيام ورش المبيد بالمرحمة  9كمن أقل تركيز لمكموروفيل الكمي عندما تم تعطيش النباتات لفترة  ،أما فيما يخص التداخل

فرق معنوي بين المعاممتين  دال يوجيوم بينما  15الثانية والتي لم تختمف معنويا مع فترة التعطيش نفسيا عند مرحمة الرش 

يوم التي أعطت أعمى تركيز لمكموروفيل الكمي  30الثانية بعديوم والمرحمة  15بدون تعطيش وعند مرحمتي الرش االولى بعد

تركيز الكموروفيل الكمي إلى تثبيط عممية البناء الضوئي لمحد من فتحة التغور فأثر ذلك في نمو  انخفاضوربما يعود سبب 

كما أن زيادة تركيز صبغة الكموروفيل عند  .[8] الصبغات ومنيا صبغة الكموروفيل اختزالالبالستيدات الخضراء مؤديا إلى 

المغنيسيوم الذي يعد أحد المكونات الداخمة في حمقة  امتصاصعدم تعطيش النباتات جاء نتيجة تحسن كفاءة الجذور في 

 . [9]المكونات الرئيسة لجزيء الصبغة وىي أحدى Pyroferinالبيروفيرين

 محتوى البرولين لألدغال )مايكرومول / غم (2.3 

لى وجود فروقات معنوية في محتوى البرولين نتيجة تأثرىا بعوامل التجربة ا 4و  3الجدوالن تشير نتائج 

بينت النتائج أنو كمما أزدادت فترات التعطيش أزداد محتوى البرولين في االوراق إذ  3جدول فبالنسبةلبيانات دغل الفجيمة  

)ميكرومول / غم ( مقارنة مع المعاممة بدون  55.96الذي بمغ  أيام تعطيش أعمى محتوى لمبرولين 9أعطت المعاممة 

)ميكرومول / غم ( أما فيما يخص مراحل الرش فقد أعطت مرحمة الرش الثانية  20.26تعطيش التي أعطت أقل متوسطا 

 6أعطى التداخل يوم( أما بالنسبة لمتداخل فقد  15يوم( أعمى محتوى لمبرولينمقارنة مع مرحمة الرش االولى )بعد  30)بعد 

 .لرش الثانية أعمى محتوى لمبرولينأيام تعطيش عند مرحمة ا 9أيام تعطيش و
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 27.44أيام تعطيش أعمى محتوى لمبرولين  9فأعطت المعاممة  4جدول أما فيما يخص بيانات دغل الشعير البري 

المعاممة بدون تعطيش التي أعطت أقل أيام تعطيش بالمقارنة مع  6)ميكرومول / غم( التي لم تختمف معنويا مع الفترة 

يوم أعمى  15)ميكرومول / غم( وفيما يتعمق بمراحل الرش فقد كانت مرحمة الرش االولى بعد  3.81محتوى لبرولين 

أيام  9يوم وفيما يخص التداخل إذ كان أعمى محتوى لمبرولين عند الفترة  30محتوى لمبرولين من مرحمة الرش الثانية بعد 

)ميكرومول / غم( أن ىذه الزيادة في محتوى البرولين في دغمي  45.500مرحمة الرش االولى الذي بمغ  تعطيش عند

الفجيمة والشعير البري قد تعود إلى تثبيط بناء البروتين مؤديا بذلك إلى زيادة مستوى االحماض االمينية ومنيا الحامض 

مع بقية االحماض االمينية إذ إن البرولين يساعد في تغيير الجيد االميني البرولين وأن تراكم البرولين يتناسب بشكل أكبر 

الماء ذلك ألن البرولين يعمل مخزنا لممواد االيضية  امتصاصاالزموزي لمنسيج النباتي مما يزيد من مقدرة النبات عمى 

في أنو كمما أزداد الشد  12 ,4] ]ن وىذه النتائج تتفق مع ما بينو كل م[ [10,11 مية التي تقوم بتنظيم االزموزية ضمن الخ

أن كمية البرولين المتجمعة في أوراق دغل الفجيمة  4و  3المائي أزدادت كمية البرولين. ونالحظ أيضا من خالل جدول 

الطبيعة الفسيولوجية بين النباتين  اختالفكانت أعمى مما ىو عميو في أوراق دغل الشعير البري و قد يعود السبب إلى 

 . تمثيل البرولين واختالفيما في

الخاص بدغل الفجيمة ولم  3جدول بالنسبة لبيانات  [13]نتائج ىذه الصفة مع أما بالنسبة لمراحل الرش فقد اتفقت 

الخاص بدغل الشعير البري بأن تعطيش النباتات في مراحل نمو مختمفة أظير بوضوح زيادة  4 جدولتتفق معبيانات 

الكمي مقارنةً  مع النباتات غير المعرضة لمتعطيش, أما بالنسبة لمتداخل بين فترات التعطيش  معنوية في محتوى البرولين

ية أكثر ومراحل الرش قد يعود السبب إلى أن النباتات ال زالت صغيرة ذات أوراق فتية إذ إن البرولين يتراكم في األوراق الفت

 .[14]مما في األوراق القديمة 

 مميموز / سم( دليل الضرر لألدغال )3.3 

أن التعطيش قد أثر في دليل الضرر لألغشية السايتوبالزمية إذ تشير بيانات دغل الفجيمة  6و  5الجدوالن يوضح 

  56.20أيام  والذي بمغ  9إلى أن دليل الضرر لألغشية السايتوبالزمية قد أرتفع عند تعطيش النباتات لمدة  5 جدول

 14.12/ سم( مقارنة مع المعاممة التي لم تعطش فييا النباتات التي أعطت أقل متوسط حسابي والذي بمغ  )مميموز

)مميموز / سم ( أما مراحل الرش فمم يالحظ وجود فرق معنوي لتأثيراتيا في حين كان تأثير التداخل بين فترات التعطيش 
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يوم أعمى ضرر في  15ام تعطيش مع مرحمة الرش  بعد أي 6ومراحل الرش معنويًا في ىذه الصفة وأعطت المعاممة 

يوم  15أيام عند مرحمة الرش بعد المرحمة االولى  9األغشية السايتوبالزمية  التي لم تختمف معنوياً عن مدة التعطيش 

 يوم.  30والمرحمة الثانية 

ين متوسطات ىذه الصفة إذ بينت فقد أشارت البيانات إلى وجود فروقات معنوية ب 6 جدولأما في دغل الشعير البري 

تعطيش كانت األعمى في إحداث الضرر  أيام  9النتائج إلى أن دليل الضرر يزداد كمما طالت فترة التعطيش وأن  الفترة 

)مميموز / سم(  12.19)مميموز / سم( مقارنة مع المعاممة التي لم تعطش فييا النباتات, إذ بمغ دليل الضرر ليا  57.15

يوم ( بالمقارنة مع  30ة لمراحل الرش فيالحظ أزدياد دليل الضرر عند المرحمة الثانية من التعطيش ) بعد أما بالنسب

يوم تعطيش مع  9المرحمة االولى لمتعطيش. أما التداخل بين فترات التعطيش ومراحل رش المبيد فقد أعطت فترة التعطيش 

 ر مقارنة مع بقية المتوسطات األخرى.مرحمة الرش الثانية أعمى متوسطًا حسابيًا لدليل الضر 

من خالل ىذه النتائج نالحظ أنو بزيادة فترات التعطيش ازداد دليل الضرر لألغشية السايتوبالزمية إذ إن زيادة 

ة الميتة ودليل الضرر ( لرواشح األنسجة الورقيEcالمحتوى الرطوبي يحدث انخفاضاً  في درجة التوصيل الكيربائي )

وأن زيادة تسرب السوائل السايتوبالزمية نتيجة الّشد يعدُّ من األضرار التي تؤثر في الغشاء الخموي إذ إن الش د المائي  .[15]

من خالل دراستيم تأثير الشد المائي تحت  .[16]ج اتفقت مع إن ىذه النتائ .[6]يؤثر في تحمل المبيدات وتكسر الدىون 

  نطة. فترات التعطيش في نمو صنفين من الح
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