
  الملخص
 نباتات الباذنجان البري والتربةفي ) Glyphosate( األعشاب غلیفوساتمبید  مثابرةأجري البحث لتحدید 

بالتركیز الموصى به والمضاعف على نباتات  غلیفوساتاستخدم ال. 2019العقد للعام في مرحلة  عمالهبعد است
، )ساعة بعد الرش 2(ف محلول الرش مباشرة جمعت العینات األولى بعد جفا. في ظروف الحقل الباذنجان البري

 للغلیفوساتأظهرت النتائج أن الراسب األولي . بعد الرش ) یوم  30و 21و 14و 7و 3وعند الفواصل الزمنیة 
. كغ على الترتیب عند التركیز الموصى والمضاعف/ مغ3.287و 1.567كان نباتات الباذنجان البري على 

قیم نصف وأن  .كغ على الترتیب عند التركیزین/ مغ 2.821و 0.973 لتربةابینما كان الراسب األولي على 
لكال   اً یوم 17.71و 9.41التربة و  اً یوم 14.33و 4.93كانت الغلیفوسات في نبات الباذنجان البري عمر 

  .التركیزین على الترتیب
بمبید األعشاب  عاملةالتأثیر األلیلوباثي لمستخلصات الباذنجان البري والتربة المأجري بحث لتحدید و 

. 2019العقد للعام في مرحلة  عمالهبعد استنمو بعض نباتات المحاصیل في ) Glyphosate( غلیفوسات
. في ظروف الحقل الباذنجان البريالمضاعف على نباتات التركیز و ،  بالتركیز الموصى به غلیفوساتالعمل است

ساعة من 2 بعد و التربة المحیطة بالجذور ) ق وأزهارأورا(لنباتات الباذنجان البري جمعت العینات األولى 
حضرت المستخلصات المائیة من العینات النباتیة والتربة المحیطة . من الرش  اً یوم 14و 7 بعدو الرش، 
استعملت المستخلصات النباتیة ومستخلصات التربة على التربة المزروعة بالقمح الطري ، والذرة . بالجذور

المستخلصات المائیة لنباتات أظهرت النتائج أن . ي أصص في ظروف البیت البالستیكيالصفراء ،والرشاد ف
الباذنجان البري المعاملة بالتركیز الموصى به ، والتركیز المضاعف من الغلیفوسات أعطت أعلى تأثیر في 

. اف الكلي للبادراتنسب إنبات البذور، وتركیز الكلورفیل أ وب في أوراق بادرات النباتات المزروعة والوزن الج
في . تالها في ذلك معاملة مستخلصات التربة المجموعة من أجزاء الحقل المرشوشة بالتركیز المضاعف للمبید

. حین كان المستخلص المائي  للباذنجان البري من دون معاملة بالمبید أقل تأثیرًا ألیلوباثیًا على النباتات المختبرة
ت حساسیة للتأثیر السمي للمستخلصات النباتیة ومستخلصات التربة المعاملة و كان نبات الرشاد أكثر النباتا

تالها في ذلك نباتات القمح ،وكانت نباتات الذرة الصفراء أقلها حساسیة للمستخلصات . وغیر المعاملة بالمبید
  .وانخفض التأثیر األلیلوباثي للمستخلصات المختبرة مع تقدم الزمن بعد المعاملة. المختبرة

  
في الباذنحان البري  في حقول ) glyphosate(هدف هذا البحث إلى دراسة تأثیر تكرار الرش لمبید الغلیفوسیت 

ةغیر مزروعة  دیر حافر و (وحلب ) الجفرة وتبني (مواقع مختلفة من المحافظات السوریة دیر الزور  لثالث
خالل الفترة بین ) الزهوریة(وحمص  )  بستان األمهات(و حماة ) مسیلحة و القطیفة (وریف دمشق ) داكوني
 6و 3      ّ                   وجد أن  تكرار الرش المبید . ، على الصفات الفیزیوكیمیائیة والحیویة في الترب المعاملة2020و 2018

مرات خالل أعوام الدراسة لم تغیر التركیب الفیزیائي والملوحة ودرجة الحموضة وكربونات الكالسیوم في جمیع 
مرات إلى زیادة النسبة المئویة للمادة العضویة  والفوسفور  6و  3رش الغلیفوسات  في حین أدى. مواقع الدراسة

 312(في موقع حلب و) كغ/ مغ 296و 236(فقد بلغت قیم الفوسفور المتاح  . المتاح وبفرق معنوي مع الشاهد
والقطع  في موقع ریف دمشق ، لكل من الشاهد). كغ/ مغ  395و 336(في موقع دیر الزور و).كغ/ مغ363و

ش  المبید فیها    .مرات على الترتیب 6 ُ َّ             ر 

  : الكلمات المفتاحیة
  .،  كائنات حیة دقیقة، تربة،ألیلوباثي ،مثابرة،  باذنجان بري، غلیفوسات
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