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  األدغال ومكافحتها ::::املادة املادة املادة املادة 

        ::::احملاضرة األوىل احملاضرة األوىل احملاضرة األوىل احملاضرة األوىل 

        ::::مقدمة عن املادة مقدمة عن املادة مقدمة عن املادة مقدمة عن املادة 

مكن  إن أي نبات عندما يتصف بمواصفات معينة قد تختلف عن المواصفات التي تتصف بھا نباتات أخرى في
د ذلك نباتات أدغال ، مواصفات  اعتبارھا عن   :ومن ھذه ال

  .ھذه النباتات ليس لھا متطلبات بيئية خاصة 3نبات البذور .  1
  .عملية إنبات البذور مستمرة إضافة إلى قدرة ھذه البذور العالية على ا:حتفاظ بحيويتھا .  2
  .تتميز بادرات نباتات ا?دغال بسرعة معد:ت النمو فيھا .  3
  .نمو قصيرة خDل نموھا الخضري قبل أن تبدأ مرحلة التزھير نباتات ا?دغال تقضي فترة .  4
  .معظم ا?دغال فيھا توافق ذاتي ولكن ليس من الضرورة أن تكون ذاتية التلقيح .  5
درتھا العالية على مقاومة .  6 فة إلى ق تج البذور في مدى واسع من الظروف البيئية إضا كان النباتات أن تن بإم

  .رة الكبيرة في ظروف التربة الظروف القاسية والمتغي
  .امتDكھا تحورات معينة تساعدھا على ا:نتقال لمسافات بعيدة أو قصيرة .  7
  

غال الحولية ، أما ا�دغال المعمرة فإضافة إلى النقاط السابقة      ة الذكر تنطبق على ا�د   :جميع النقاط السابق
  ) .الDجنسي ( ذات قدرة كبيرة على التكاثر الخضري .  8
  .تظھر قدرة عالية على إعادة النمو من ا?جزاء الخضرية المقطوعة .  9

  إفراز مواد سامة ، إضافة إلى منافستھا ( لھا القابلية على المنافسة بوسائل مختلفة .  10
  للمحاصيل ا:قتصادية على متطلبات النمو الضرورية وھي الضوء ، العناصر       
  ) .الغذائية ، الماء والمكان       

  إذن ما ھي ا�دغال ؟
لنباتات التي تنمو في غير محلھا ، لذا فان نباتات الشعير عندما تنمو في حقول الحنطة  نباتات ا?دغال ھي ا

الفلفل    .    تعد من ا?دغال وكذلك نباتات الطماطة عندما تنمو في حقول 
ي تتواجد مع جميع أنواع المحاصيل ا:قتصادية المزروعة بحيث تنافسھا على نباتات ا?دغال ھي جميع النباتات ا لت

كان  لفة كالماء والضوء والغذاء والم  .متطلبات النمو المخت
لية  إن لنباتات ا?دغال القابلية على تحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة وحتى ا?نجماد والرطوبة العا

المقاومة لZمر في أنواع مختلفة من الترب ، لھذا فان والجفاف فضD عن  اض والحشرات وقابليتھا العالية على النمو 
حتى القاسية منھا ، بينما نجد  لتكيف والنمو ضمن مدى واسع لمختلف الظروف البيئية  ات ا?دغال القابلية على ا لنبات

  . أن المحاصيل ا:قتصادية : يمكنھا أن تنمو إ: ضمن ظروف بيئية معينة ومناسبة
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3ضافة إلى تكاثرھا بالبذور  –إن معظم نباتات ا?دغال  ء الخضرية المختلفة  –با فإنھا تتكاثر بواسطة ا?جزا
 كالجذور والرايزومات والمدادات وا?بصال والدرنات 

فة إل[ى ص[غر حج[م الب[ذور بحي[ث س[اعد ذل[ك عل[ى  لنباتات ا?دغال القابلية على إنتاج أع[داد كبي[رة م[ن الب[ذور إض[ا
موھا في ا?راضي الزراعية   .انتشارھا ون

لنباتات ا?دغال تراكب ظاھرية تساعدھا على مقاومة الظروف البيئية المحيطة بھا مثل وج[ود ا?ش[واك ف[ي 
ا?وراق والسيقان أو تليف وصDبة ا?جزاء الخضرية أو وجود بعض الروائح الكريھة والمواد الس[امة مم[ا يجعلھ[ا 

م[ن قب[ل حيوان[ات الرع[ي أو الحيوان[ات البري[ة وھ[ذا مم[ا يقل[ل م[ن احتم[ال مكافحتھ[ا طبيعي[ا غير مستساغة للتن[اول 
 .وبالتالي المساعدة على تكاثرھا 

إن بذور معظم نباتات ا?دغال لھ[ا القابلي[ة العالي[ة عل[ى ا?حتف[اظ بحيويتھ[ا لفت[رة طويل[ة تح[ت ظ[روف بيئي[ة مختلف[ة 
ھما كانت ھذه الظروف قاسية بحيث يمكنھ  .ا بعد ذلك أن تنبت عند توفر الظروف المDئمة لfنبات وم

من الصعب جدا القضاء على بذور ا?دغال عندما تكون متواجدة في طبقات التربة العميقة والتي لھا القابلية 
البذور عندما تصبح قريبة من  مثل ھذه  على ا3نبات في أي وقت من ا?وقات عند توفر الظروف المDئمة لfنبات ، ف
ا ،  ا فان حراثة التربة وطمر بذور ا?دغال إلى أعماق معينة : يعني القضاء عليھ[ا كلي[ سطح التربة فإنھا ستنبت ، لذ
بل من المستحسن في ھذه الحالة العمل على رفع ھذه البذور وجعلھا قربة من سطح التربة والسماح لھا با3نب[ات ث[م 

 .          مكافحتھا 
ات الوراثية الفسيولوجية التي تجعل من البذور ذات قابلية على مقاومة ا3نبات حتى عند من الصف ظاھرة السكونإن 

الخارجي[[ة مث[[ل الح[[رارة والرطوب[[ة . ت[[وفر الظ[[روف المناس[[بة  وان ظ[[اھرة الس[[بات تت[[أثر بالعدي[[د م[[ن العوام[[ل 
 .وان الكثير من بذور ا?دغال تتصف بوجود ظاھرة السكون . وا?وكسجين والضوء 

لكبيرة في مكافحة ا?دغال  رة السكونظاھإن  إذ أن بعض البذور تبقى في فترة . في بذور ا?دغال تعد من المشاكل ا
سكون لعدة سنين ، فعند محاولة القضاء عل[ى ب[ذور ا?دغ[ال ع[ن طري[ق ت[وفير الظ[روف المناس[بة 3نباتھ[ا وبالت[الي 

فم[ثD تحت[وي . ا3نبات في قسم منھا سنة بعد أخرى مكافحتھا نجد أن الكثير من ھذه البذور يبقى في سكون ويحدث 
ثمرة دغل اللزيج عل[ى ب[ذرتين ، تنب[ت الب[ذرة الس[فلى ف الس[نة ا?ول[ى ، أم[ا الب[ذرة الثاني[ة فتحت[اج إل[ى س[نة أخ[رى 

ليھ[ا  إن مث[[ل ھ[ذا الس[كون الطبيع[[ي : يح[دث ف[ي ب[[ذور . 3نباتھ[ا والس[بب يع[ود إل[[ى قل[ة ا?وكس[جين ال[[ذي يص[ل إ
وعلى العكس من ذلك فقد لوحظ أن . ل ا:قتصادية بنفس النسبة كما ھو موجود في بذور ا?دغال المختلفة المحاصي

ھناك البعض من بذور ا?دغال يمك[ن أن يح[دث فيھ[ا ا3نب[ات وھ[ي : زال[ت ف[ي المراح[ل ا?ول[ى م[ن نموھ[ا عل[ى 
لى الزھ[رة عن[دما قطع[ت النبات[ات ف[ي وھي :زالت ع%  80فمثD دغل أم الحليب نبت في بذوره حوالي . الزھرة 

ر    .دور التزھي
إن اختDف شكل بذور ا?دغال وصغر حجمھا وخفة وزنھا فإنھا تحت[وي عل[ى تراكي[ب نباتي[ة مختلف[ة تس[اعدھا عل[ى 

 .ا:نتقال وا:نتشار من مكان إلى آخر فمنھا ما يحتوي على حراشف أو أجنحة أو سفا أو أشواك 
على أن تتكاثر وتنتشر بالرغم من كافة المعوقات ، فھي من النباتات الشديدة المنافسة  لنباتات ا?دغال القابلية

في بيئات مختلفة  –ذكرت سابقا  –في الطبيعة نظرا :متيازھا بمواصفات   .تساعدھا على التكيف للنمو 
س[يلة تنتش[ر بھ[ا ا?دغ[ال إن ا:نتش[ار بالب[ذور ھ[و أكث[ر و. عادة بالبذور والوس[ائل الخض[رية  تنتشر نباتات ا�دغال

رة جدا من البذور   :فالعديد منھا تنتج كميات كبي
ر من ألفين بذرة   .نبات السعد ينتج أكث

لي سبعة آ:ف بذرة   نبات الدنان ينتج حوا
 نبات الحامول ينتج حوالي ستة عشر ألف بذرة 

 نبات الزباد ينتج ما يقارب ست وثDثون ألف بذرة 
  نبات البربين ينتج أكثر من خمسين ألف بذرة 
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 نبات الرغيلة ينتج حوالي اثنين وسبعون ألف بذرة 

 نبات عرف الديك ينتج أكثر من مئة وسبعة عشر ألف بذرة 
  

لرياح مثل الحلفا  تنتشر بذور ا�دغال بعدة وسائل  .حسب صفاتھا بذور تنتشر أو تنتقل بواسطة ا
 .بواسطة الماء مثل الحميضة بذور تنتشر أو تنتقل 

 .أو بواسطة الحيوانات وا3نسان مثل اللزيج 
ذور ا?دغال تنتقل بواسطة المكائن واm:ت الزراعية ومخلفات البذور بعد التنظيف   .الكثير من ب

  .ت أما انتشار نباتات ا?دغال بالوسائل الخضرية ، فھي عن طريق الرايزومات والمدادات وقطع الجذور والدرنا
  
  

 ::::احملاضرة الثانية احملاضرة الثانية احملاضرة الثانية احملاضرة الثانية 
  

        ::::اخلسائر التي حتدثها األدغال اخلسائر التي حتدثها األدغال اخلسائر التي حتدثها األدغال اخلسائر التي حتدثها األدغال 
في كافة الحقول الزراعية وفي ا?راضي غير الزراعية ، غير انه  تحدث نباتات ا?دغال خسائر جسيمة 

 .لكثرة وجودھا وفي كل مكان فقد اعتاد ا3نسان رؤيتھا يوميا ولذا فلم يقدر عظمة الخسائر التي تسببھا ھذه الكائنات 
ر  وقد أوضحت الدراسات في العديد من الدول على أن الخسائر التي تحدثھا نباتات ا?دغال قد تفوق مجموع الخسائ

  .التي تسببھا الحشرات وا?مراض مجتمعة 
?دغال في ا?وجه التالية    :ويمكن إجمال الخسائر التي تحدثھا ا

Competit: المنافسة .  1 ion   
المشاكل التي  تواجه زيادة الحاصل في وحدة المساحة للمحصول ھو انتشار ا?دغال و:سيما في إن احد أھم 

ھا غياب منافسة ا?دغال للمحصول وإ: سيكون له تأثيرا س[لبيا  مو المحصول التي يجب أن يرافق مراحل مبكرة من ن
عالة ومن ثم قلة في عدد التفرعات الحاملة لZزھار ف ي نھاة نمو المحصول مما في التحفيز المبكر لتكوين تفرعات ف

لحاصل    .يؤدي إلى انخفاض ا
إن زيادة كثافة نباتات ا?دغال خDل مرحلة النمو يسبب في قلة توفر عوام[ل النم[و المتمثل[ة بالم[اء والغ[ذاء 

فوج[ود عام[ل المنافس[ة . والضوء والمكان ، وھذا يؤثر سلبا في عدم تشجيع نمو البراعم وبالتالي قلة عدد التفرعات 
Zمرحل[ة نم[و ل دغال له تأثير واضح على نمو المحصول وتطوره ، فقد وجد أن بقاء ا?دغال وعدم مكافحتھا خ[Dل 

  .التفرعات يعتبر عامD محددا في نمو وإنتاج المحصول في المراحل الDحقة 
المراح[ل إن زيادة عدد ا?زھار قد يكون نتيجة زي[ادة ع[دد التفرع[ات المحف[زة بس[بب مكافح[ة ا?دغ[ال ف[ي 

المبكرة من نم[و المحص[ول وغي[اب المنافس[ة مم[ا س[اھم ف[ي ت[وافر ن[واتج عملي[ة التمثي[ل الض[وئي بق[در اكب[ر لھ[ذه 
التفرعات وتطورھا في بداية تكشفھا ، كما أن تحسن اعتراض الضوء من قبل نبات[ات المحص[ول عن[د غي[اب نبات[ات 

فرعات مما ينجم عنه كثافة تفرعات نھائية عالية ، إضافة ا?دغال قد أسھم ھو اmخر في تقليل احتمال موت بعض الت
عناصر الغذائية وتوجيه جزء منھا لتلبية متطلبات نمو التفرعات الجديدة  إلى إمكانية تحسين امتصاص الماء وانتقال ال

دة أعدادھا الحاملة لZزھار    .وبالتالي زيا
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حل المتأخرة من نمو المحصول ، لذا فان وزن الحبوب أو إن مرحلة امتDء الحبوب أو البذور يأتي في المرا
على ا3مداد بنواتج التمثيل ) ا?جزاء الخضراء في النبات ( البذور يتأثر بطول فترة ا:متDء وقدرة المصدر 

لحبوب أو البذور ھي المستقبل النھائي . الضوئي والموزعة إلى الحبوب باعتبارھا المصبات النھائية  ولما كانت ا
لھذه المواد فان غياب المنافسة لZدغال أو انخفاض أعدادھا وقلة وزنھا الجاف قد يؤدي إلى تجھيز اكبر كمية من 
الماء والعناصر ا?ولية لتمثيلھا في عملية التمثيل الضوئي من قبل المحصول مما يؤثر بشكل مباشر على وزن 

في مرحلة التزھير غالبا ما يؤدي إلى فشل أو عدم  كما لوحظ أن نقص الماء الذي تتعرض له النباتات. الحاصل 
النقص خاصة في المراحل  د الغذائية وقد تكون لZدغال ونتيجة للمنافسة دورا في ھذا  امتDء الحبة أو البذرة بالموا
لتمثيل الضوئي بقدر اكبر وتوزيعھا في  المتقدمة من نموھا ، بينما عدم وجود المنافسة سيؤدي إلى توافر نواتج ا

الوزن النھائي للحاصل    .أنسجة النبات بعد التزھير مما يسبب زيادة ايجابية في 
دت منافسة  النبات تأثيرا با?دغال فتقل عدد التفرعات كلما زا إن صفة عدد التفرعات تعد من اكبر صفات 

مو للمح. ا?دغال للنبات  لتقليل ( صول إن استخدام أي طريقة من طرائق مكافحة ا?دغال في بداية مرحلة الن
قد ساعد على تحسين اختراق الضوء في وقت مبكر من مرحلة التفرعات مما ينجم عنه زيادة عدد ) المنافسة 

المنظمة للنمو . التفرعات للمحصول  ءة ونشاط المواد  وقد أظھرت الدراسات عن وجود عDقة وثيقة بين شدة ا3ضا
ا  في النبات ، ففي حالة زيادة شدة ا3ضاءة تقل سرعة حركة منظمات النمو من قمة النبات إلى القاعدة وينشا عن ھذ

مD إلى  دة في عدد التفرعات ، بنما عدم وجود ا?دغال مع المحصول يسبب في انخفاض وصول الضوء كا زيا
كشف البراعم أو نمو التفرعات    .النباتات وبالتالي يسبب منع ت

المحاصيل في كثير من دول العالم إنما يرجع معظمه إلى  إن سبب تباين الزيادة في معدل إنتاجية الھكتار من
احد . اختDف نظم ا3دارة المتبعة في ا3نتاج  مكافحة ا?دغال واستخدام المبيدات الكيميائية في مكافحتھا  وقد يكون ل

  .الوسائل السليمة لنظم ا3دارة الكفيلة برفع ا3نتاجية وا:رتقاء بھا للوصول إلى المستوى ا?فضل 
  
  :خفض نوعية ا3نتاج الزراعي .  2
  .التأثير في صحة ا3نسان .  3
  :نباتات ا?دغال مرفأ لمعيشة الحشرات ومسببات ا?مراض .  4
  

  :أمثلة    
 .خنفساء الجزر تقضي جزءا من دورة حياتھا على دغل الجزر البري والتي تھاجم بدورھا فيما بعد محصول الجزر 

ھانة حشرات المن ويرقات جذور ال لھانة تقضي جزء من دورة حياتھا على الخردل البري وبالتالي تھاجم الل
 .والقرنابيط والفجل والشلغم 

 .بري وبالتالي تھاجم محصول البصلحشرات تربس البصل تقضي جزءا من حياتھا على دغل الخردل ال
موبوءة با?دغال  وبالتالي تھاجم المحاصيل ھناك مجموعة من الحشرات تقضي فترة الشتاء في الحقول ال

لمن على دغل المديد في فصل الشتاء  كتواجد حشرات ا  .المزروعة 
 .البكتريا المسببة لمرض تبقع الفاصوليا تعيش على بعض أدغال العائلة البقولية 

 .الفطر المسبب لمرض البياض الزغبي للخس يعيش على بعض أدغال العائلة المركبة 
ا?سود تعيش على نباتات ا?دغال كالشوفان البري قبل مھاجمتھا لمحصول الحنطة فطريات مرض صدا الساق 

 .والشعير 
فاف ا?وراق في البطاطا يعيش على دغل عنيب الذيب وتقوم حشرات المن بنقله إلى  مسبب لمرض الت الفيروس ال

 .البطاطا 
  .ھا الجت دغل الحامول يعتبر من نباتات ا?دغال المتطفلة على محاصيل مختلفة ومن



 

5 
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  .            دغل الھالوك يعتبر من ا?دغال التي تتطفل على محصول التبغ 
  
?رض الزراعية وخاصة في حالة تواجد نباتات ا?دغال المعمرة فيھا مثل المديد والحلفا .  5 تقليل قيمة وأھمية ا

  .صعوبة مكافحتھا أو استحالتھا أحيانا  والسفرندة ، إذ أن ھذه ا?دغال تتكاثر بأكثر من طريقة واحدة مما يزيد من
لقصب والبردي .  6 ووجود نباتات  إعاقة حركة المياه في قنوات الري والبزل كنمو نباتات ا?دغال المعمرة مثل ا

ھذه النباتات تستھلك كميات كبيرة من المياه إضافة إلى إعاقتھا حركة الماء في القنوات .ا?دغال الغاطسة تحت الماء 
.  
ھا كاستعمال المكائن واm:ت وا?دوات .  7 فضD عن مجمل الخسائر التي تحدثھا نباتات ا?دغال فان كلفة مكافحت

دي العاملة كلھا تزيد من الكلفة الكلية لfنتاج الزراعي    .الخاصة بالمكافحة والمبيدات المستعملة وا?ي
  
  
  

        ::::احملاضرة الثالثة احملاضرة الثالثة احملاضرة الثالثة احملاضرة الثالثة 
  

تطلبات الرئيسية لتقليل التنافس ب تطلبات الرئيسية لتقليل التنافس بامل تطلبات الرئيسية لتقليل التنافس بامل تطلبات الرئيسية لتقليل التنافس بامل         . . . . ني األدغال والنباتات االقتصادية خالل مرحلة اإلنبات ني األدغال والنباتات االقتصادية خالل مرحلة اإلنبات ني األدغال والنباتات االقتصادية خالل مرحلة اإلنبات ني األدغال والنباتات االقتصادية خالل مرحلة اإلنبات امل
  

اتات ا:قتصادية التخطيط الجيد  ا�سباب الرئيسية لفشي إنبات بذور النباتات . يتطلب النجاح في زراعة النب
  :ا?قتصادية ترجع إلى 

  
  .ا?عداد السيئ أو الغير المDئم لمرقد البذور .  1
  .كبيرة وضع البذور على أعماق .  2
  .الزراعة المتأخرة في الربيع أو المبكرة في الخريف .  3
  عدم ا?عداد الجيد لمرقد البذور يؤدي إلى تفكك ا?رض حول البذور وحدوث  .  4

  .الجفاف بالقرب من سطح ا?رض     
  .زيادة منافسة ا?دغال .  5
  .مشاكل في عمق مكان وضع البذور .  6
  

  .من ا?دغال يعد أمرا حيويا لنجاح إنبات بذور النباتات ا:قتصادية  أعداد مرقد بذور جيد خالي
  :مرقد البذور المعد جيدا يجب أن 

  .يحتفظ بالرطوبة بالقرب من سطح ا?رض .  1
التحكم في عمق وضع البذور .  2   .يساعد على 
  .يوفر التدعيم الDزم لجذور البادرات الصغيرة .  3
  يكون ناعما من خDل خلط البقايا النباتية مع ا?رض ، ثم الحرث باستخدام محراث .  4

  .عادي أو قرصي     
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        ::::احملاضرة الرابعة احملاضرة الرابعة احملاضرة الرابعة احملاضرة الرابعة 
  

   Classification of Weeds  تصنيف نباتات األدغالتصنيف نباتات األدغالتصنيف نباتات األدغالتصنيف نباتات األدغال
  :تصنف نباتات ا�دغال باكثر من طريقة واحدة وذلك الى مجاميع مختلفة لتسھيل دراستھا 

   Life Cycleتقسيم ا�دغال حسب دورة حياتھا .  1
غال الحولية  -   Annual Weedsنباتات ا�د

سم الى مجموعتين    :تق
   Summer Annualsنباتات ا�دغال الحولية الصيفية . أ 

   Winter Annualsنباتات ا�دغال الحولية الشتوية . ب 
غال المحولة  -   Biennial Weedsنباتات ا�د
غال المعمرة  -   Perennial Weedsنباتات ا�د

سم الى    :تق
   Simple Perennialsا�دغال المعمرة البسيطة  •
  Creeping Perennialsا�دغال المعمرة الزاحفة  •

  ھذا النوع من ا�دغال يتكاثر با�ضافة الى البذور بواسطة 
  Rootsالجذور الزاحفة  -
  Stolonsالمدادات  -
  Rhizomesالرايزومات  -
  Tuberclesالدرنات  -
 
غال حسب حدة الضرر الذي تحدثه .  2 سيم ا�د  .تق

   Common Weedsا�دغال ا�عتيادية او الشائعة . أ 
   Noxious Weedsا�دغال الخبيثة . ب 
  

غال حسب موسم النمو .  3 سيم ا�د     Growth Seasonتق
   Winter Weedsا�دغال الشتوية . أ 

   Summer Weedsا�دغال الصيفية . ب 
  

غال حسب طبيعة الفلق .  4 سيم ا�د   تق
غال حسب طبيعة مشاركتھا للنباتات ا�قتصادية .  5 سيم ا�د  .تق

  :تصنف ا�دغال الى ثPث مجاميع      
  ادغال مPزمة لموسم معين . أ     
  ادغال مPزمة لمحصول معين . ب     
  .ادغال مشاركة للمحاصيل . ج     
  
غال حسب نو.  6 سيم ا�د  . ع التربة تق
غال حسب المناخ السائد في المنطقة    .  7 سيم ا�د   تق
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        احملاضرة اخلامسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة اخلامسة 
  

        : : : : طرائق تكاثر األدغال طرائق تكاثر األدغال طرائق تكاثر األدغال طرائق تكاثر األدغال 
  :إن معرفة طريقة التكاثر لنباتات ا?دغال يساعدنا على ما يلي 

  .التعرف على دورة حياة الدغل .  1
  .التعرف على طبيعة نمو الدغل .  2
  .الناجحة لمكافحة ا?دغال إمكانية وضع البرامج .  3
  تحديد مدى خطورة انتشار ھذه النباتات من منطقة إلى أخرى والصعوبات التي .  4

  .نواجھھا عند إجراء عملية المكافحة     
  

        ::::تتكاثر عادة نباتات األدغال بطريقتني تتكاثر عادة نباتات األدغال بطريقتني تتكاثر عادة نباتات األدغال بطريقتني تتكاثر عادة نباتات األدغال بطريقتني 
    Sexual reproductionالتكائر الجنسي .  1

وھو ا?كثر شيوعا بين نباتات ا?دغال ?نه يحقق  Reproduction by Seedsھو التكاثر بواسطة البذور      
  .استمرارية ھذه ا?دغال على البقاء وتعاقب أجيالھا وانتشارھا 

  

        ....مواصفات األدغال احلولية التي تتكاثر بواسطة البذور مواصفات األدغال احلولية التي تتكاثر بواسطة البذور مواصفات األدغال احلولية التي تتكاثر بواسطة البذور مواصفات األدغال احلولية التي تتكاثر بواسطة البذور 
  .يجعلھا تقاوم المكافحة المستمرة تستمر في البقاء جيD بعد آخر عن طريق إنتاجھا ?عداد كبيرة من البذور مما  -
  .بذور ا?دغال تبقى محتفظة بحيويتھا لمدة طويلة  -
  .البعض من بذور ا?دغال ذات فترة سبات طبيعي طويلة  -
الجھاز الھضمي لھذه الحيوانات  عند تناولھا ومرورھا عبر: تتأثر بذور ا?دغال بالعصارات الھضمية للحيوانات  -
.  
  .غال لھا المقدرة على النبات رغم عدم اكتمال نضجھا بعض بذور ا?د -
  .لبذور ا?دغال تحورات أو زوائد تساعدھا على ا:نتقال من مكان إلى آخر بعدة وسائط  -
Dل  - لمحاصيل التي تنمو معھا مما يساعدھا على إكمال دورة حياتھا خ بذور ا?دغال تنضج بوقت مبكر قبل نضج ا

  .فترة قصيرة 
  

        ....واصفات مبجملها جتعل عملية مكافحة األدغال أكثر صعوبة وتعقيد واصفات مبجملها جتعل عملية مكافحة األدغال أكثر صعوبة وتعقيد واصفات مبجملها جتعل عملية مكافحة األدغال أكثر صعوبة وتعقيد واصفات مبجملها جتعل عملية مكافحة األدغال أكثر صعوبة وتعقيد هذه املهذه املهذه املهذه امل  
  
    Asexual reproductionالتكاثر الP جنسي .  2

إذ يتكاثر العديد من نباتات ا?دغ[ال ع[ن طري[ق ا?ج[زاء   Vegetative Reproductionھو التكاثر الخضري     
  .الخضرية المختلفة با3ضافة إلى تكاثره عن طرق البذور 
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نباتات األدغال التي تتكاثر خضريا  نباتات األدغال التي تتكاثر خضريا مميزات  نباتات األدغال التي تتكاثر خضريا مميزات  نباتات األدغال التي تتكاثر خضريا مميزات          ::::مميزات 

  .تكون عادة أدغال معمرة .  1
  . لھا القدرة على تكوين نباتات جديدة من أجزاءھا الخضرية بصورة طبيعية دون تدخل ا3نسان في ذلك .  2
  .ھذا النوع من ا?دغال يكون إنتاجه من البذور قليD مقارنة مع أعداد البذور التي تنتجھا ا?دغال الحولية .  3
  

        ....    األجزاء اخلضرية التي تتكاثر من خالهلا نباتات األدغالاألجزاء اخلضرية التي تتكاثر من خالهلا نباتات األدغالاألجزاء اخلضرية التي تتكاثر من خالهلا نباتات األدغالاألجزاء اخلضرية التي تتكاثر من خالهلا نباتات األدغال
 .مثل المديد والجنيبرة  Rootsالجذور 

 .مثل الثيل  Stolonsالمدادات 
 .مثل الحلفا والقصب البري والثيل  Rhizomesالرايزومات 

 .مثل السعد  Tuberclesالدرنات 
   Bulb & Bulbetsا?بصال والبصيDت 

  

اء اخلضرية لنباتات األدغال املعمرة  اء اخلضرية لنباتات األدغال املعمرة مواصفات األجز اء اخلضرية لنباتات األدغال املعمرة مواصفات األجز اء اخلضرية لنباتات األدغال املعمرة مواصفات األجز         ::::مواصفات األجز
  .ا لمسافات كبيرة تعمقھا وامتدادھ.  1
موه عندما يتم قطع ھذه .  2   مخزنة للمواد الغذائية التي عن طريقھا يمكن للنبات استعادة ن

  .ا?جزاء خDل العمليات الزراعية المختلفة     
ما في البذور عند عدم توفر .  3   بإمكان ا?جزاء الخضرية أن تدخل في فترة سكون ك

  .الظروف المDئمة للنمو     
  

        انتشار نباتات األدغال انتشار نباتات األدغال انتشار نباتات األدغال انتشار نباتات األدغال 
تتكاثر نباتات ا?دغال بأكثر من طريقة ، ويعد انتشار ا?دغال عن طريق البذور من أكثر الطرائق التي 

?دغال  ھناك عدة عوامل أو وسائل ساعدت بذور نباتات ا?دغال على ا:نتقال وا:نتشار من منطقة إلى . تنتشر بھا ا
  :أخرى أھمھا 

  
  .ا:قتصادية بذور النباتات .  1

لعلف يعد من أكثر العوامل التي تنتشر  إن انتشار ا?دغال عن طريق بذور المحاصيل ا:قتصادية ومحاصيل ا
?دغال    .خDل موسم واحد  ²م 25فنبات واحد من الحامول بإمكانه أن ينتشر ليشغل مساحة . بواسطتھا ا

  
  الماء .  2

أخرى عن طريق المياه سواء كان ذلك في ا?نھار أو قنوات الري أو ينتقل الكثير من بذور ا?دغال من منطقة إلى 
لمغمورة تحت سطح الماء ولفترة طويلة لم يؤثر على حيويتھا وبالتالي إمكانية إنباتھا . المبازل    .فقد وجد أن البذور ا

  
  الرياح .  3

إلى إن للرياح دورا مھما في نقل وانتشار ا?دغال وذلك :حتواء بذورھا على تراك يب خاصة تساعدھا على ا:نتقال 
كن بعيدة منھا    :أما
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 .تراكيب تشبه ا?جنحة كبذور نباتات العائلة الخيمية  -
?شواك أو الحراشف في إحدى نھاياتھا  - تراكيب تشبه المظلة ، إذ تكون البذور مجھزة بخصلة من الشعر أو ا

غان  .      ، المرير ، الھندباء وا?ستر وغيرھا  كبذور نباتات العائلة المركبة مثل الخس البري ، الكل
 .بعض البذور تكون محاطة بشعيرات مثل الحلفا والقصب البري والبردي  -

  

ح دورا يف انتشار بذور األدغال من خالل  ح دورا يف انتشار بذور األدغال من خالل إن للريا ح دورا يف انتشار بذور األدغال من خالل إن للريا ح دورا يف انتشار بذور األدغال من خالل إن للريا         ::::إن للريا
  إن بعض البذور تكون خفيفة الوزن أو صغيرة جدا يمكنھا أن تنتقل من حقل إلى آخر . أ 

  لموبوءة با?دغال إلى ا?راضي الزراعية مع ا?تربة والرمال حتى أو من ا?راضي ا    
  .وان كانت الرياح غير قوية     
الجافة بأكملھا من مستوى قريب من سطح . ب    تعمل الرياح عادة على قطع النباتات 

البذور والثمار التي تحملھا         التربة ثم تتدحرج ھذه النباتات إلى مسافات بعيدة فتتساقط 
  في جميع المناطق التي تمر بھا وبذلك تنتشر بذور ھذه ا?دغال على مساحات      
  .واسعة ولمسافات بعيدة      

  
  ا3نسان والحيوان .  4 

ذور ا?دغ[ال م[ن مك[ان إل[ى آخ[ر       . يعد كل من ا3نسان والحيوان احد العوامل ا?ساسية المسؤولة ع[ن انتق[ال ب[
  :ويمكن توضيح ذلك فيما يلي 

ا?دغ[ال عب[ر الح[واجز الطبيعي[ة كالمحيط[ات والبح[ار والص[حاري والجب[ال م[ع ش[حنات ب[ذور  يحمل ا3نسان ب[ذور 
لزراعية والمأكو:ت والمDبس   .المحاصيل ا

م[ن أورب[ا ع[ن طري[ق ) الق[ارة ا?مريكي[ة ( قد دخلت إلى العالم الجدي[د  Noxious Weedsاغلب ا?دغال الخبيثة 
 .شحنات البذور التي كان ينقلھا المھاجرون إلى أمريكا من مختلف أنحاء العالم لزراعتھا 

 Twisted awnsأو سفا ملتوي  Spinesأو أشواك  Barbsالتحورات والتراكيب الموجودة في البذور كالشعيرات 
 .التعلق بصوف وشعر وأرجل الحيوانات مثل بذور اللزيج والشعير البري وغيرھا تساعدھا على 

ا  أدغال حاوية عل[ى ب[ذور ق[د : تت[أثر حيويتھ[ إن الحيوانات كا?بقار وا?غنام التي ترعى محاصيل علفية فيھا نباتات 
دة وبالتالي خروج ھذه ال بذور مع براز ھذه الحيوان[ات بالعصارات الھضمية أثناء عملية الھضم لوجود ا?غلفة الصل

إذ تنبت عند توفر الظروف المDئمة لfنبات   .غير متأثرة 
موبوءة ببذور الكثير م[ن ا?دغ[ال كالحن[دقوق والمدي[د  لمتحللة جيدا فإنھا تكون  عند استعمال ا?سمدة الحيوانية غير ا

 .والشوك لذلك تعد ھذه ا?سمدة مصدرا من مصادر انتشار ا?دغال 
  
 :كائن واm:ت الزراعية الم. 5

  :تساعد المكائن والمعدات الزراعية في نقل بذور ا?دغال بسھولة ونشرھا في مناطق جديدة 
ذور ا?دغال مجھزة بزوائد حادة تساعدھا على التعلق بإطارات وسائط النقل المختلفة . أ    .الكثير من ب

  .التصاق أنواع عديدة من بذور ا?دغال  إطارات الساحبات كثيرا ما تحمل الطين الذي يساعد على. ب 
إن الكثير من جذور ورايزومات ومدادات ا?دغال المعمرة تنتقل بواسطة المحاريث والعازقات أثناء القيام . ج 

المعدات للعمل في حقول أخرى غير موبوءة بھذه ا?دغال ستجعل منھا  قال ھذه  بالعمليات الزراعية المختلفة وعند انت
  . ة بھذه ا?دغال بعد سقوطھا في التربة عرضة لfصاب
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        احملاضرة السادسةاحملاضرة السادسةاحملاضرة السادسةاحملاضرة السادسة
  

   Preventionاملنع 
 Dھو الوقاية من دخول نباتات أدغال جديدة إلى الحقل على ا?قل ، أي منع دخول نباتات غير موجودة أص

للمزارعين والمسؤولين في المنطقة ولتحقيق ھذا ا:تجاه يجب أن تتضافر فيه الجھود . في البلد أو المنطقة أو الحقل 
كنة ، وأھمھا    :من خDل استخدام كافة الوسائل المم

  .استخدام بذور أو تقاوي خالية من بذور ا?دغال .  1
  الحذر عند استخدام ا?سمدة العضوية ، إذ تحتوي على كميات عالية من بذور .  2

  :لي ا?دغال وللتقليل من ھذه المشكلة يمكن إتباع ما ي     
  .تخمير ا?سمدة العضوية . أ 

  توزيع السماد العضوي في الحقل وخلطه في التربة قبل فترة مناسبة من الزراعة . ب 
  .وقبل موعد سقوط ا?مطار مباشرة      

  .الحذر عند نقل تربة جديدة إلى الحقل .  3
  .من حقل الى آخر ا:ھتمام بنظافة المكائن واm:ت الزراعية المختلفة عند انتقالھا .  4
  .منع دخول ا?دغال عن طريق مياه الري .  5
  

الطرائق الزراعية الصحيحة والعلمية التي ينصح باستخدامھا لتقليل ضرر ا�دغال من جھة ، وزيادة الحاصل 
  : للمحاصيل ا?قتصادية من جھة أخرى 

للعوامل البيئية  -  .زراعة المحاصيل المDئمة 
مDئمة والتي أثبتت نجاحھا اختيار ا?صناف  -  .ال
 .ا:ھتمام بعمليات خدمة التربة بما يناسب والمحصول المراد زراعته  -
تنبت ثم يتم حراثة التربة  -- ري الحقل رية خفيفة قبل الزراعة بوقت مناسب 3عطاء الفرصة لبذور ا?دغال أن  -

ية   .حراثة سطح
 .الزراعة في الموعد المناسب  -
 .كمية البذور الموصى بھا  الزراعة حسب -
 .استخدام طريقة الزراعة المناسبة  -
مDئم  - كيميائية بالنوعية والكمية الموصى بھا وبالموعد ال  .استخدام ا?سمدة ال
 .اعتماد طريقة الري المناسبة  -
  

ء التام ( االستئصال     Eradication) القضا
(                    عني التخلص بالكامل من ا?دغالوھو ي. ھو مفھوم نظري أكثر من كونه مفھوما عمليا 

د .....) التخلص من نباتات ، أجزاء خضرية ، إذ : يمكن تطبيق ذلك للقضاء على ا?دغال إ: في حالة معينة وھي عن
ا3مكانيات والطاقات وبذل جھود مكثفة على مستوى البلد والمنطقة والمزارعين في القضاء أو استئص ال تجنيد جميع 

  .احد ا?دغال الدخيلة إلى البلد حديثا 
كافحة     Control) السيطرة ( الم

لموجودة في الحقول قدر ا3مكان  لحد من ضرر . تعني الحد أو تقليل أضرار ا?دغال ا وما يتبع من طرائق مختلفة ل
المكافحة    .         ا?دغال تدخل ضمن مفھوم 
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  )مادة ا دغال ومكافحتھا محاضرات (  نادر فليح علي . د

       
            

              
  

   Methods of Weed controlطرائق مكافحة األدغال طرائق مكافحة األدغال طرائق مكافحة األدغال طرائق مكافحة األدغال 
أھميتھا واستعمالھا كما يلي    :تقسم حسب 

   Mechanical Methodالطريقة الميكانيكية .  1
  طمر نباتات ا?دغال . أ     
    Pullingقلع نباتات ا?دغال . ب    
    Mowingقطع نباتات ا?دغال . ج    
     Hoeingعزق نباتات ا?دغال . د    
  
    Crop Competitionزراعة المحاصيل المنافسة .  2
    Crop Rotationsإتباع الدورات الزراعية .  3
    Biological Methodsالطرائق البيولوجية .  4
    Fireاستخدام النار .  5
دات ا?دغال الكيميائية . 6   :استخدام مبي
  

في مكافحة ا?دغال بأنواعھا  ر الوسائل فعالية  المختلفة سواء ما كان نامي منھا مع المحاصيل تعد من أكث
الزراعية أو على قنوات الري والبزل ، وفي ا?راضي غير الزراعية كالمطارات وحقول النفط والمصانع وجوانب 

  .الطرق 
  

لعملي لطرائق مكافحة ا?دغال كالعمليات الميكانيكي[ة  لقد ظھر أن استعمال المبيدات يشكل البديل العلمي وا
  :وذلك لZسباب التالية  وغيرھا

  .كفاءة عملية المكافحة . أ 
  .قلة التكاليف ا:قتصادية . ب 
  .سرعة ا?داء . ج 
 . زيادة رقعة المساحات المزروعة . د 
    

إن ا3دراك الواضح عن مقدار ا?ضرار التي تسببھا ا?دغال والخسائر الناتجة عن ھذه ا?ضرار كان سببا 
  .مبيدات ا?دغال مقارنة ببقية مبيدات اmفات الزراعية  مباشرا في زيادة مبيعات

م[ن مجم[وع الخس[ائر ف[ي القط[اع الزراع[ي ، بينم[ا تق[در %  34قدرت الخسائر الناتجة عن مضار ا?دغال حوالي 
  :الخسائر الناجمة عن كل من 

  % 9.6الحشرات 
  % 26.3ا?مراض 

  % 13.6التربة 
  % 16.7) بسبب ا?مراض ( الثروة الحيوانية 

. يDحظ من البيانات أعDه أن مقدار الخسائر بسبب ا?دغال تعادل تقريبا خسائر الحشرات وا?مراض معا 
  .لذلك بدا ا:ھتمام بمكافحة ا?دغال بشكل واضح 
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             Methods of Herbicides classificationطرائق تصنيف مبيدات األدغال طرائق تصنيف مبيدات األدغال طرائق تصنيف مبيدات األدغال طرائق تصنيف مبيدات األدغال 
   According to the method of applicationحسب طريقة الرش .  1

للنباتات . أ         Foliage applied herbicidesمبيدات ترش على السطح الخضري 
Soil applied herbicمبيدات ترش على سطح التربة . ب      ides   

  
   According to the data of applicationحسب مواعيد وتوقيت الرش .  2

  :يعتمد ھذا التصنيف على     
 خواص المبيد 
 نوع ا?دغال 

  نوع المحصول 
 
   Pre planting Herbicidesمبيدات تضاف قبل الزراعة . أ 

          Pre emergence Herbicidesمبيدات تضاف قبل بزوغ البادرات فوق سطح التربة . ب 
          Post emergence Herbicideمبيدات تضاف بعد بزوغ البادرات فوق سطح التربة . ج 
  .سم  25مبيدات تضاف عندما يكون ارتفاع نباتات المحصول حوالي . د 
  
    According to the physiological properties) حسب عمل المبيد فسيولوجيا ( حسب طبيعة تأثيرھا .  3
      
   Contact Herbicidesمبيدات أدغال تقتل بالمDمسة . أ 
  

   Selective Herbicidesمبيدات منتخبة  -
   Nonselective Herbicidesمبيدات غير منتخبة  -
 

   Translocated Herbicidesمبيدات أدغال جھازية . ب 
في حالة استخدام مبيدات ا?دغال الكيميائية ، فمن الضروري التأكيد على وجوب معرفة طريقة ا:ستعمال الصحيحة 

قيد بھذه ا?سس يؤدي إلى نجاح استعمال المبيد إذ أن الت. ، والوقت المناسب للرش ، والمعدل الواجب استعماله 
  .وإعطاء النتائج المضمونة ، وبعكسه فان النتائج سوف تكون سلبية وغير مشجعة 

  

        احملاضرة السابعةاحملاضرة السابعةاحملاضرة السابعةاحملاضرة السابعة
  

  :واھم المبيدات التابعة لھا   Chemical groupsالمجاميع الكيميائية 
    Organic Herbicidesمبيدات ا?دغال العضوية .  1
    Inorganic Herbicidesمبيدات ا?دغال الDعضوية .  2
  

التأثير السام لھا  :المبيدات العضوية  لكاربون ويعتمد  ھي مجموعة من المركبات التي أساس تركيبھا الكيميائي ھو ا
لفة  معين ويدخل في تراكيب ھذا الجزيء عناصر مخت   :واھم ھذه المبيدات . على تكوين جزيء 
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  )مادة ا دغال ومكافحتھا محاضرات (  نادر فليح علي . د

       
            

  
   Aliphatic: ا?ليفاتية  المبيدات. أ  
    Amidesا?ميدات  .ب  
     Benzoicمجموعة البنزويك . ج  
Bibyrمجموعة الباي بايريديلم . د   idylium     
     Carbamateمركبات الكارباميت . ه  

قات حامض الكاربمك         NH2COOHو   Carbamic acidھي مشت
  :يمكن تقسيمھا كما يلي 

   Carbamateمبيدات الكارباميت  •
   Thiocarbamateمبيدات الثايوكارباميت  •
   Dithiocarbamateمبيدات الداي ثايو كارباميت  •
    Dinitroanilinesمركبات الداي نايتروأنلين  •
   Phenoxy Compoundsمركبات الفينوكسي  •
   Teriazen Compoundsمركبات التريازين  •
  Urea & Uracil Compoundsمركبات اليوريا واليوراسيل  •
 

  المبيدات الDعضوية.  2
  
  

        احملاضرة الثامنةاحملاضرة الثامنةاحملاضرة الثامنةاحملاضرة الثامنة
  

حة األدغال  حة األدغال استخدام منظمات النمو مع املبيدات يف مكاف حة األدغال استخدام منظمات النمو مع املبيدات يف مكاف حة األدغال استخدام منظمات النمو مع املبيدات يف مكاف         استخدام منظمات النمو مع املبيدات يف مكاف
  
  

  احملاضرة التاسعةاحملاضرة التاسعةاحملاضرة التاسعةاحملاضرة التاسعة

            Selectivityاالنتخابية االنتخابية االنتخابية االنتخابية 
مبيدات في مكافحة ا?دغال بنجاح دون أن يحصل ضرر في المحاصيل ا:قتصادية    ھي عمل ال

  
ة ما يلي    :أھم أسس ا?نتخابي

  .الصفات تتعلق بالشكل المورفولوجي للنبات : أو: 
  :تشمل 

  .صفات ا?وراق .  1
  )موقع أو مواقع النمو ( مواقع القمم النامية في النبات .  2
  .طبيعة النمو للنباتات .  3

  .ا:متصاص : ثانيا 
  ا:نتقال : ثالثا 

لمبيد وعDقتھ: رابعا    .ا بالنبات الصفات الفيزيائية الكيميائية الحيوية ل
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  .وقف التفاعDت ا?نزيمية في النبات : خامسا 
ر الضارة : سادسا    .تنشيط المركبات غي
  .تحويل المركبات أو المبيدات إلى مركبات غير فعالة : سابعا 
  .موقع المبيدات في التربة : ثامنا 

  .طريقة الرش : تاسعا 
  

تخابية  يحدث قتل أو ضرر للمحاصيل أو فشل عملية المكافحة في حالة ھي مفھوم نسبي فھناك احتمال كببي ران ا?ن
م المبيدات ا:نتخابية بشكل صحيح  لذا فمن اجل تقليل الضرر الناتج عن المبيدات عموما يجب إتباع . عدم استخدا

  :النقاط التالية 
بأمان وتحديد المعد:ت  قراءة التعليمات بشكل دقيق ومعرفة نوع المحاصيل التي يمكن استعمال المبيدات معھا.  1

مبيد  مال ومعرفة الطريقة التي يتم فيھا رش ال   .المناسبة من التراكيز لDستع
لمضخات المستخدمة في عملية الرش للمحصول على أفضل كمية من محلول الرش في كل .  2 إجراء عملية تعيير ل

  :مد على إذ أن كمية المحلول الموزعة تعت. عملية رش وفق المعد:ت الموصى بھا 
  

 .المسافة بين الفتحات     
 حجم الفتحات     
 .سرعة الساحبة     

الرياح ،     في ظروف بيئية غير مناسبة كسقوط ا?مطار ، الحرارة ،  الخ التي قد تؤثر .... تجنب إجراء الرش 
  .المناسبة  تأثيرا كبيرا في نتائج مكافحة ا?دغال لذلك فان عملية الرش يجب أن تجرى دائما في الظروف

 


