
 1 

  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ 
 انتخابية مبيدات األدغال للنباتات

Herbicide – Plant Selectivity 

ل هييم درييمبي داألييم  عمىييتل أنييع معييل منييل ب داألنييو دييد   ناتعييت  اييملد   ييم   م   م : Selectivityاالنتخابيةةة 
ضبب  ناتعت  مخب  مي معل ناتعت   عمىتل ملد م    ناتعت    د صيلل لهي ا   صيهو هيم   عيم ااني    يعخم   

نعختاأليو نعتج . ل الداألم                               عمىتل أدنم ل ل فتئمي كاألبي  عطلألب   زب أو لع  ألد  إل
 هيم م يتا   يعخم                           داألييم    عمىيتل فيم  إلنعيتج   زب أييم لأنيع م ت يقت ألدكيد مد نرييل 

 ادت ألنم :
. دكتف ييو  عمىييتل بفألاييو  علب ل فييم   د تصييألل بفألاييو  علب ل ددييل دكتف ييو   ييمنتد فييم   ييبز ات ييعخم   داألييم 1

 –( مل دكتف و   شلفتد   ابي فم    نطو ات عخم   داأليم م ألكنلفيل  34-  ف ) عت propanil عمىتل ابلاتنألل 
 ( .Topic)علاك  clodinafop-propargyl( مل Illoxan)  لك تد  diclofop-methyl ددألل

هبنمي . دكتف و  عمىتل   بفألاو  علب ل ددل   مهنتد ل   هبنمي فم   د تصألل   ابألضو  علب ل ددل دكتف و    ي2
 Cycloxidum)فأللز ألييييم( مل  Fusiladeنتد فييييم د صييييلل   رطييييد ااييييم   اييييزلا ات ييييعخم   داألييييم  عمىييييتل ل  ييييمه

 )فلكا   عب ( لهك   ....
. دكتف ييو  عمىييتل أبألضييو  علب ل فييم   د تصييألل أبألضييو  علب ل ددييل دكتف ييو أييبف   ييمألك ل  نييزأل  ل  اييباألد 3

 )اتز كب د(  دكتف و أمي منل ب دد  عمىتل Bentazonمل   عخم     انعتزلد  DSMAفم   رطد ات عخم   داألم 
 أبألضو  علب ل فم فلل   صلألت مل   اتمالء .

و . دكتف و  عمىتل أبألضو  علب ل فم   د تصألل بفألاو  علب ل دديل دكتف يو   خيبمل   ايبي ل  كنهيتد ل  دصيت 4
 . dicambaاتمل م ألكتد Tribnouron (Cranstar), كب ن عتب  D,2,4فم    نطو ات عخم   

 . دكتف ييو  عمىييتل   بفألاييو ل  ابألضييو  علب ل فييم   د تصييألل   بفألاييو ل  ابألضييو  علب ل ددييل دكتف ييو  عمىييتل5
  بفألايييو ل  ابألضيييو )مهنيييتد , أيييبف   يييمألك , ايييباألد( فيييم   ييي بي   صيييهب ء )د صيييلل بفألييي   علب ل( ات يييعخم   داأليييم 

زد د  عمىيتل فييم   اطتطييت ات يعخم   داألييم  عمىييتل دعباألييل مل دكتف ييو كيال   نييلأألد ديي Atrazine عمىيتل معييب زألد 
Metribuzin . )نكلب ( 

 
 relativeعاعدييم  النعختاألييو أنييع أييمي أل دييل دعم خنييو فألدييت األنقييت لفييم    رألرييو فييتد  نعختاألييو   داألييم هييم ن يياألو    

فرم عهرم  النعختاألو أنم   عخم   دامل بش أت م مل   بش فم ظيبلف ىأليب دالئديو مل  absoluteل أل   دطنرو 
 طبألرييو لعلمألييي  بش   داأليييم ...  ييي  .. ععايييتألد مألضيييت   طيييبز   األئأليييو لمصييينتف   د تصيييألل فيييم  نعختاألعقيييت  نداأليييم مل

ددأليييل  –ألكنلفيييل    يييعاتاعقت  داأليييم دايييألد   ييي    صيييهت    دلبفل لاأليييو ل  لب دأليييو  نصييينف . فديييدال  د   داأليييم م 
diclofop-methyl    لك ييتد(  نعخييتام فييم ااييا مصيينتف   شيياألب ل كييد هنييتك مصيينتف مخييب    ت ييو  قيي  (

   داألم .
 : ومن العوامل التي تؤثر وتحدد انتخابية مبيدات األدغال في المحاصيل

  Physical factors. العوامل الفيزياوية 1
  Biological factors. العوامل البايولوجية 2
  Inherent properties of herbicides. الصفات الخاصة بمبيدات األدغال 3
  Chemical plant  protectants. الواقيات الكيماوية النباتية أو المواد الكيماوية الواقية للمحاصيل 4
  Chemical – herbicides protectantsمبيدات األدغال ل. المواد الكيماوية الواقية 5
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 Herbicide – Agrochemicalالت بةين مبيةدات األدغةال والمةواد الكيماويةة الزراأليةة األخةر  التةداخ. 6

Interactions         
 .Herbicide – resistant weed biotypes. الطرز البيئية لألدغال المقاومة لمبيدات األدغال 7
  
المعقيت مل  د   ال ديل   هألزألتلأليو   عيم عيفدب فيم  نعختاأليو داأليم  عمىيتل عاديل ديد خيالل أ. العوامل الفيزياوية : 1

األيم   داأليم  س يطا   ناتعأليو لكي  ك عيفدب فيم دريمبي هي ا  ع يطا أنيع  ال عهيتظ ات د contactعأدألبهت فم دالد يو 
Retention   أنييع هيي ا  ع ييطا  تييبا  دعصتصييabsorption  إل ييم     عييأدألب م خييل   ناييت  اكدألييت  كتفألييو

 . Sites of action  دطنل  فم   دل م      ت و دد   نات  
ل   داأليم   م soil – appliedلععاتألد   ال دل   هألزألتلألو لعأدألبهت فم  نعختاألو   داألم األد   داألم     دضتفو  نعبايو 

 . herbicides Foliage – applied  دضتفو  ساز ء   خضبألو
 فم  نعختاألو   داألم     دضتفو  نعباو دت ألنم :لعشدل   ال دل   دفدبي 
 ألا  مد عكلد   كدأليو   دضيتفو كتفأليو إل يم     عيأدألب: Herbicide application rateأ. معدل رش المبيد 

فم  عمىتل )مايل   زب أيو مل   ايزلا( لايملد م    ند صيلل . لأنيع  ياألل   دديتل فيتد داأليم   دادلأيو داأليم   
كت /هكعييييتب  ندكتف ييييو   اتديييييو 25-20كتنيييي  ع ييييعخم  ادايييييمال  بش  ureaل  أللبأليييييت  triazineممىييييتل   عب ألييييزد 

 نناتعت  ل كد مدكد    صلل أنع  نعختاألعقت فم د تصألل ددل   رطد ل   بي   صهب ء أنيمدت   يعخمد  ادايمال  
ععيب ل  ديد  ش داأليم    عمىيتل  النعختاأليو   دضيتفو  نعبايوب  كت /هكعتب . لاصيلبي أتديو , فيتد دايمال 2-1بش 
)د يييعخم  فيييم   ايييب ل فيييم    نطيييو ع ييي   ال ييي   triasulfuronىييي  ديييتمي فات يييو/هكعتب  داأليييم   عب ألت ييينهلبلد 28

فييييم د تصييييألل   خضييييب )  يييي    داألييييم  DCPAكت /هكعييييتب  داألييييم 11(   ييييع  ييييل  م Logran  عاييييتبي  ييييلكب د 
 ل  د صلل ...   (.
مل الصيااألو  granulesدديل   يعخم     عبكألايت     األاأليو :  Formulation –Herbicideب. تركيبةة المبيةد 

pellets دكتف يو  عمىييتل   اتزىييو دي    د تصييألل اييملد   عيأدألب مل  ع   أنييع هيي ا   د تصيألل ا ييرلطقت داتشييبي  
 أنع   عباو ل دعصتصقت دد مال  عمىتل .

 ألدكيد مد ألكيلد هي     اتديل فايتال فيم ع رأليل  نعختاأليو : Herbicide – Placementجة. موقع إضافة المبيةد 
  داألييم دييد خييالل دنيي    داألييم   دضييتف  نعباييو دييد دالد ييو  عاييز ء  عبضييألو لختصييو ايي لب   د تصييألل  داألييم   
  عمىتل   دضتفو  نعباو )دل م   دعصتص   داألم(., لأليع    يك ديد خيالل   يع ك  فيم أيم  خنيط   عبايو اايم  ضيتفو

مل ديد خيالل   يع ك  فيم   د يتفت  ايألد خطيلط  Shallow incorporationم     خنيط    يط م   داألم مل   عخ
(   يييع prometryn)ابلدعيييبألد  gesagardزب أيييو   د تصيييألل مل   د يييتفت  األنقيييت ديييدال  ضيييتفو داأليييم   األز كيييتبم 

   رطد .   عباو مال   ازلا  دكتف و  عمىتل فم   رطد املد خنط اام   بش ل د خنط  مم ألف ي ناتعت 
د ألدكيد مد عع ريل  نعختاأليو   داأليم أيد طبأليل  ال يعهتمي دي :  lant growthpStage ofد. مرحلة نمو النبات 

 الخعالفيت  ايألد دب  ييل نديل  عمىييتل ل  د صيلل  ضيدتد أييم   دعصيتص   داألييم ديد مايل دل ميي   الدعصيتص فييم 
ألنطاييل أنييع داظيي  داألييم    عمىييتل   د صييلل لكيي  ك ضييدتد  دعصتصيي  دييد ماييل  عمىييتل   اتزىييو  ييمألدت لهيي   

   عم عضتف مال   ازلا .
-Foliarأما العوامل الفيزياوية التةي تةؤثر فةي انتخابيةة مبيةدات األدغةال المضةافة لألجةزاة الخضةرية للنباتةات 

applied Herbicides فتشمل  : 
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و )ج( موضةع أ Herbicide retention)أ( معدل رش المبيد )ب( فترة بقاة المبيد أللى األسطح المرشوشة 
األدغةال  موقع إضافة المبيد )د( االختالفات بين المحصول واألدغال في مرحلة النمو ألنةد رش أو إضةافة مبيةد

 . Specialty herbicide- application equipment)ه(استخدام معدات الرش المتخصصة 
  داألم أنيم دايمل   يبش   دلصيع اي   زألتمي دامل   بش  داألم  عمىتل مم أل ا  فم أم  ع دل   د صلل  ق     

ملني  ديد /۳ ي 330, ععاتألد   د تصألل فم ع دنقت  دامال  بش داألم داألد لأنع  األل   ددتل فيتد دايمل   يبش 
/ملني  ميم  ۳ ي 500 نعختام  ن نطيو  دكتف يو  عمىيتل أبألضيو  علب ل  كيد زأليتمي دايمل   يبش   يع  D,2,4داألم 

   نطيييو . لدايييمال    يييبش  النعختاأليييو  داأليييم    عمىيييتل   دضيييتفو أنيييع  أل ييا  عشيييلا  علب ل ل   ييينتال  د صيييلل
 4فيم    نطيو ل تتأليو   metsulfuron-methylى /هكعيتب  داأليم   دألعل ينهلبألد1,4 عاز ء   خضيبألو ععايتألد ديد 

 د فعبي ارتء   داألم أنع معاز ء   خضبألو  ننايت   لمي  لكدأليو  كتفأليو دقي  هك فم   رطد. /DCPAكت  دد داألم
م ام  الدعصتص    ع م خل   نات  ل   م     عيأدألب   دطنيل  فيم  عمىتل.ل قي   فيتد  الخعالفيت  ايألد   ناتعيت  في
كدب ممتانألو   عهتضقت  نداألم أنع  ع طا   خضبألو ملب دق  فم ع مألم  النعختاألو. علب ل   نتأدو  ع طا عكلد 

ل مي اطاريييو دخألنيييو دييد   شيييد .منو   شييياألب   ل  زل ئيييم متانألييو  نانيييل ل ال عهيييتظ اد نييلل   داأليييم ديييد مع يييطا   دتطييت
األب   زألتمعقييت أنييع م ييطا  علب ل ألرنييل دييد متانألعقييت أنييع  ال عهييتظ ات داألييم ل يي   فييتد  علب ل       زل ئييم مل   شيي
 و م ييطا  داعم يو   كدتفييو عكيلد مكدييب متانألييو  ال عهيتظ ات داألييم دييد عنيك   عييم عدعنيك زل ئييم كدألييبي مل منألنيو ام .خشييلن

و مكديب  عمىتل بفألاو  علب ل ألاانقيت مميل متانأليو  ال عهيتظ ات داأليم ديد  عمىيتل أبألضيو  علب ل ل ي   عكيلد   بفألاي
 درتلدو  داألم   معمىتل دد   ابألضو  علب ل.

لات ن يياو  دلمييي   ضيييتفو مل بش   داأليييم, فييألدكد    صيييلل أنيييع  النعختاأليييو دييد خيييالل بش   داأليييم أنيييع ناتعيييت     
بي ملد دالد ييييو   د صييييلل مل بش   داألييييم أنييييع مل أييييم  عشيييياتب   خشيييياألو لأل ييييدع   ييييك اييييت بش  عمىييييتل داتشيييي

 ل النعختاألييو   نتعاييو أييد   ييك اتالنعختاألييو   دلضيياألو.لألدكد   ييعخم     دبشييت  Directed application  دلايي 
.لدديييييييييل أنيييييييييع   يييييييييك بش   األيييييييييم   ايييييييييت    عالد يييييييييم   عيييييييييأدألب Shielded sprayers  ديييييييييزلمي ات ل مأليييييييييت  

paraquatكب دك ييييلد(Gramaxone فييييم   اطتطييييت بشييييت دلاقييييت أنييييع معمىتل.لع ييييعخم  فييييم ااييييا  ع ألييييتد )
عادييل أنييع  ألصييتل   داألييم داتشييبي أنييع معمىييتل ملد  Drop nozzlesدبشييت  دييزلمي انييلزال  د ييلبي ع ييدع 

  د ييييييتا ات د صيييييييلل  ن صييييييلل أنيييييييع  النعختاأليييييييو   دلماألو.لع ييييييعخم  م ألتنيييييييت داييييييم   بش دعخصصيييييييو دديييييييل 
 لهم أنع شكل  اتل عانل ات داألم لعدبب أنع ناتعت  معمىتل   ات ألو   نتدألو فيم   د صيلل  wipersدت  ت   

دديل دكتف يو    يهبنمي فييم د تصيألل فيلل   صيلألت ل  رطييد ات يعخم   دديل هي ا  عاقييزي   دعخصصيو لاقي   ن صييل 
 أنع  النعختاألو دد خالل   ع ك  فم دلم   ضتفو   داألم.

  Biological factors of selectivityيولجية لالنتخابيةالعوامل البا -2
ات ال دييييل  فلهييييم دييييت عاييييب  physiologyل  اتدييييل   يييلظألهم morphologyعانيييم   شييييكل   ظييييتهبي  نناييييت     

لألدكييد    صييلل أنييع  النعختاألييو  يياا داألييم    عمىييتل دييد خييالل  ال ييعهتمي دييد  الخعالفييت  فييم هيي ا  .   أللألييو
ألبعاط ات عبكألي    خيتبام  ي  ل  ي ي  والشكل الظاهري للنباتت  األد  عمىتل ل  د صلل.  ال دل لختصو  الخعالف

ألفدب أنع دلم  مخلل   داألم   ع   نات . د شكل  علب ل للضاقت لدند قت ل دك طارو   كأللعكل لكدتفو   زل ئيم 
ال عهيتظ ات داأليم ل دعصتصي  ل  شاألب   للض   عنصتل ات ن او  ننات  ل  عم ادادلأقت عفدب أنع متانأليو   نايت   

لدد د  مخل     ع م خل   نات  لات عيت م عيفدب فيم  نعختاأليو   داأليم. ل  شيكل   ظيتهبي  ننايت  ألعضيدد مألضيت دلمي  
لدييم  عابضييقت  نداألييم   دضييتف.لأنع  يياألل   ددييل,عكلد هيي ا   نرييتط  growing pointsنرييتط   ندييل فييم   ناييت 

ألد عكييلد ظيتهبي فييم   ابألضيو معلب ل ل قيي   عكيلد   بفألاييو مكديب ع دييال دخهأليو فيم  عمىييتل   بفألايو  علب ل فييم  ي
فيم د صيلل    نطيو   coleoptile node داأليم   معمىيتل ديد   ابألضيو  علب ل.لدلمي  دنطريو   اريمي   تدمأليو
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 ألكلد ااألم  أد  طا   عباو   ع  ع هل فم  ألد ألكلد مبألات دد  يطا   عبايو  يمىل   شيلفتد   ايبي  ي   فيتد داأليم
ألرعييل ناييت    شيلفتد اييملد م    ن نطييو أنييم بشيي  ماييل   زب أييو فييم  رييل  ن نطييو لدييد هنييت   trifluralin  عيبفالد

ألدكييييد  ال ييييعهتمي دييييد  الخييييعالف فييييم دلميييي    ارييييمي   تدمألييييو اييييألد    نطييييو ل  شييييلفتد   اييييبي فييييم    صييييلل أنييييع 
ي ألنايي  ملب  دقدييت فييم ع مألييم فييم   د تصييألل   يي   crown node النعختاألو.لهكيي   ات ن يياو  دلميي  أرييمي   عييتج

  النعختاألو  داألم    عمىتل   دضتفو  نعباو فم أمم دد د تصألل    ال  ددل    بي   صهب ء.
 

 
 

 فتشمل: أما العوامل الوظيفية أو الفسيولوجية
ت  اايم بش   داأليم ل دعصتصي    يع م خيل   نايت ,ألع بك م خيل   ناينقل وحركة مبيدات األدغال داخل النبةات: -1

أل ييييبب ععاييييتألد اييييألد معمىييييتل ل  د تصييييألل  عصييييل اكدألييييت  كتفألييييو   ييييع دل ميييي    عييييأدألب م خييييل من يييياو   ناييييت .لدد 
 رييل  الخعالفييت  فييم  ييبأو  نعرييتل   داألييم   ل  كدألييت    ل صيينو دنقييت   ييع دل ميي    عييأدألب اييألد   ناتعييت  ألدكييد مد عع

د صييلل فييلل   صييلألت)نات    ييتا   ألنعرييل فييم prometryn  النعختاألييو.لددل أنييع   ييك فييتد داألييم   ابلدعييبألد
 م خل نات    رطد   دع دل  ق     داألم. ل ق     داألم( ادرم ب مبا  دب   ارمب دت ألنعر

عع ديل اايا   د تصيألل داأليم    عمىيتل لعع ريل  النعختاأليو أيد : Conjugationتكوين معقةدات كيماويةة-2
كعقيييت   يييع دنيييتطل   عيييأدألب دديييت ألاايييل هييي ا طبأليييل ميييمبعقت أنيييع عكيييلألد داريييم   دييي    داأليييم     م خنيييو لدنييي   ب 

  ي ي   Chloramben  د تصألل دع دنو لألكلد   داأليم  نعخيتام  ند صيلل كديت هيل    يتل دي  داأليم   كنيلب داألد
عكلنقيييت فيييم  عمىيييتل مل   د تصيييألل   مأيييألكيييلد داريييم   دييي    ديييل م   دبكايييت  م خيييل خالأليييت   ناتعيييت    دع دنيييو ل 

     ت و.
فرا-3 نيع ااا  عنل ب   ناتعأليو ميتمبي أ: Herbicide accumulation and secretionزهاتراكم المبيدات وا 

ع بألكيي  فييم   ييم خل فييم منييل   ل دل ميي  خييزد ل عييب ك  لدنايي  دييد   ييم    ع دييل داألييم ممىييتل داييألد أييد طبألييل
ل م   ع د كد  هنتك   ألد عك ألبا   عأدألب.ممبي د صلل   رطد أنع عادأل  داألم   ابلدعبألد فم فب ىت    خالألت لعب 

   ي ي أل يعطأل  ع بألكي    يع  عأنيع فيم D-2,4ألب فات و.لك  ك    تل دي  مىيل   يم علبي   دع ديل  داأليم  عمىيتلى
 ماييا دييد   ايي لب dicamba  فييب ز داألييم  عمىييتل م ألكتداييت ع علب ل   هعألييو لدييد ديي   فييب زا مل مييمبي   هتصييل ألت أنيي

  دعصتص .
: النعختاألو    رألرألو  داألم    عمىتل  سنيل ب   ناتعأليو عاعديم Metabolismتمثيل مبيدات األدغال أو تكسيرها-4

اشيييكل م ت يييم لكاأليييب أنيييع ميييمبي   ناتعيييت    دع دنيييو لختصيييو   د تصيييألل أنيييع عددأليييل داأليييم    عمىيييتل   م خنيييو  
.لهنيييتك أشييييب    عددنيييو أنييييع هييي     نييييلب دييييد metabolitesلعك يييألبهت لع لألنقييييت   يييع دييييل م دتنلأليييو ىألييييب فات ييييو

)  لك يتد(    يع ديل م ىأليب فات يو diclofop-methylالنعختاألو:ميمبي ناتعيت     نطيو أنيع عك يألب داأليم  عمىيتل  
طييو لماييل مدييأل  أنييع   ييك ل قيي   عرعييل هيي ا  عمىييتل فييم    نطييو أنييم بش    نأللأييم  مييمبي ممىييتل   شييلفتد   اييبي ل 
و لمييمبي د صييلل   ييبز أنييع عك ييألب داألييم اييملد م    ناتعييت     نطيي اقيي     داألييم   د صييلل ل عمىييتل ااييم   اييزلا

فيم من ياع  لأيم  ميمبي   يمنتد أنيع   يك  ايم   arylacylamidase نيزأل   لوجةودpropanil  عمىتل ابلاتنألل 
-tribneuronأللبألييييييييييت ددييييييييييل -مىييييييييييتل دييييييييييد دادلأييييييييييو    يييييييييينهلنألل.داظ  داألييييييييييم    علاييييييييييلم هيييييييييي    عنييييييييييزأل 

methyl(Granstar  ععك ب م خل من او    نطيو ل  شياألب )عمىيتل  ك  يع ديل م ىأليب فات يو فيم  يألد ال عدعني 
 .    ت و   رمبي أنع عك ألب ه ا   داألم   ل ق   عكلد ه ا   داألم    نعختاألو فم د تصألل    ال    صتألبي

 ملها:ومن التفاألالت التي تستطيع بواسطتها النباتات تمثيل مبيدات األدغال في أنسجتها وبالتالي تح  
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طييالل   طتمييو. الخعز لoxidation-reductionالتأكسةةد واالختةةزال- ز  ييو   قألييمبلاألد ل    : ضييتفو  علك يياألد ل  
 . عك مي         أكا 

ضتفو مأللنم   دتءاز :شطب Hydrolysisالتحلل المائي-  .ألئو   دبك  ل  
-Hydroxylation: الل ا ب  OH ألئو   داألمز دد دبك  آخب أنع ا. 
-Dehalogination:ألم.ت لاألنت  ددل   ابل  ل  هنلب ل  أللم ل  كنلب دد ابألئو   دا ز  و م م  ب   أنتصب   ق 
-Conjuacation:  تلأليو   كألد  أدنألو عكلألد دارم   كألدتلألو عنع  دد  ع يتم ازألئيت    داأليم دي  م يم   دكلنيت

 .دتا  عدألنألو ل  مهلد.عكلألد دارم   د   ع ت نخالأل
  Inherent properties of herbicidesالصفات الخاصة بالمبيدات -3
لهيييييم دعانريييييو اعبكألايييييو ازألئيييييو   داأليييييم ل  السةةةةةمية والةةةةةتوبان و التطةةةةةاير واالمتصةةةةةا  :لديييييد هييييي ا   صيييييهت   

ب اعتألأليي مي عبعألاقييت فييم ازألئييو   داألم.لمييم ععتألييب  ييدألو   داألييم  ناييت  داييألد دييد   ناتعييت  configurationعلزألاقييت
بم  سمىتل عهرم ادايD-2,4  دألو داألم  عمىتل  ا ألط فم دلم  م م    ب   أنع ازألئو   داألم.لددتل أنع   ك, 

.لهكيي   phenylعتألألييب دلميي  م ييم  ب     كنييلب دييد   كباييلد   دييتنم   ييع دلميي    كباييلد    ييتما أنييع  نرييو   هألنييل 
 ادابم عتألألب ا ألط فم دلم   بي   كنلب. D-2,4ألال ظ فرم د  نعختاألو ل دألو   داألم

 Chemical plant protectantsالمواد الكيماوية الواقية للمحاصيل-4

  دل م   كألدتلألو   ل مألو  ند تصألل هم مي دتمي كألدتلألو عضتف   ع عبكألاو   داأليم  دنيتء   ع ضيألب ل  عبكألي  مل    
عضيتف   يع د نيلل   يبش لعاديل أنيع ع رأليل  نعختاأليو   داأليم أيد طبأليل  دتأليو ناتعيت    د صيلل لزأليتمي ع دني  

.لعكلد هي ا   ديل م زأليل  ناتعأليو مل ديل م كألدتلأليو دصيناو.لعادل هي ا crop safeners نداألم.لع دع ه ا   دل م 
  دييل م أنييع زألييتمي  نعختاألييو   داألييم  ند صييلل مل ع دنيي   دييت ات عييم خل ديي    داألييم فييم دل ميي  عييأدألبا مل زألييتمي  ييبأو 

د .لديييCyometrinilل  Flurazoleل   Dietholateعك يييألبا فيييم م خيييل من ييياو   د صيييلل.لدد هييي ا   ديييل م:
(   دتأليو Grasp)tralkxydom عخم  دتمي ل مألو عضتف   ع د نلل   بش د  داألم  عمىيتل  عددنو أنع   ك  

-Mefenpyrد صيييل م    نطيييو ل  شييياألب ديييد   داأليييم لدكتف يييو معمىيييتل بفألايييو  علب ل.لع يييعخم    ديييتمي   ل مأليييو 

diethyl فم عبكألاو   داألم شألهت ألب  Chevalier ي ي أل يعخم   دكتف يو  عمىيتل      داأليم زألتمي ع دل    نطيو  قي  
بفألاو ل أبألضو  علب ل فم    نطيو.لهنتك ديل م ل مأليو مخيب  عتنيف اي لب   د تصيألل   دتألعقيت ديد عيأدألب داأليم   

 naphthalicادييتمي    Seed coating   معمىييتل كدييت هييل    ييتل ديي  ايي لب   يي بي   صييهب ء   عييم عتنييف

anhydride(NA) دييييد داألييييم   ممىييييتل دادلأييييو   دتأللكتباتدأليييي  ددييييل داألييييم  عمىييييتل    دتألييييو   يييي بي  دييييد أييييمم
EPTC  أللبألت.-لدد دادلىو    نهلنألل 

  Chemical Herbicides Protectantsالمواد الواقية لمبيدات األدغال -5
 دييتئم ل يي  هنييتك أييمم دييد داألييم    عمىييتل   عييم ععك ييب  ييبألات فييم   عباييو ال  ييطو  ع ألييتء   داقبألييو مل   ع نييل   

عقيت فيم   عبايو لدكتف عقيت  سمىيتل  نعختاأليت عضيتف  قيت ديل م كألدتلأليو ل مأليو عاديل أنيع  طت  لإلطت و فعبي ارتئقيت فيم
)ألييبش فييم   عباييو(   دتألعيي  دييد   عك ييب    ييبأل  فييم  EPTCديي  داألييم  Dietholate  عباييو لدنقييت   ييعخم     دييتمي 
دييتمي  R-29148)داألييم( ل  EPTCدييل م هييم  (   يي ي أل ييلي أنييع دييال Eradicane  عبكألاييو   دابلفييو عاتبألييت )

 .دتمي ل مألو  نداألم Dietholateل مألو  ند صلل ل 
لحشةةرية االتةةداخالت بةةين مبيةةدات األدغةةال والمةةواد الكيمياويةةة الزراأليةةة األخةةر  مثةةل األسةةمدة والمبيةةدات  -6

 والمرضية قد يزيد أو يقلل من االنتخابية ألن طريق أما :
ع زأليتمي   هات أليو  أليي  ألكيلد   دادييلب   كنيم  نعييأدألب د يتلي  عييأدألب   ديل م       ييعخمد  كيل أنيي : Additive -أ

 .ي م
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 ي .عكلد   هات ألو   نقتئألو مل  ال عاتاو فم   خنألط مكدب ددت  ل   عخم  كل دتمي أنع  م : Synergistic -ب
   عخم  كل دتمي مل داألم أنع  مي .نتع    عأدألب   نقتئم ألكلد ممل ددت  ل  : Antagonistic -جة
ا   ع هألز ات عخم   دل م دضتفو عفمي   ع زألتمي عأدألب   داألم مكدب دديت  يل   يعخم   ل يم : Enhancement -د

 .    nonionic surfactantل  ك أنم  ضتفو ااا   دنشطت    زألعألو لختصو   تألب دعأألنو 

 


