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 األدغال مكافحة

 Weeds     األدغال

 مسببه تواجدها مرغوب الغٌر المناطق أو االماكن فً طبٌعٌا تنمو نباتات وهً -

 .    مكافحتها ٌجب وِعلٌة اقتصادٌة اضرار

 :هً األدغال لمكافحة رئٌسٌة طرق ثالثة هناك

 : Prevention  المنع -اوال

 مصابة غٌر مناطق الى بها مصابة مناطق من االدغال دخول منع ٌعنً المفهوم وهذا

 :منها وسائل عدة باتباع الهدف هذا تحقٌق وٌمكن. بها

 .االدغال بذور من والخالٌة النظٌفة البذور أو التقاوي زراعة ــ1

 بها مصابة الغٌر المناطق الى باالدغال المصابة المناطق من حٌوانات دخول منع -2

 .للحقل اضافتها قبل الحٌوانٌة االسمدة تخمٌر وكذلك ،

 قبل الخضرٌة وأجزائها االدغال بذور من الزراعٌة والمكائن اآلالت تنظٌف -3

 .أخرى الى مزرعة من انتقالها

 التكاثرٌة الخضرٌة وأجزائها االدغال ببذور مصابة منطقة من التربة نقل تجنب -4

 .المصابة غٌر الحقول الى

 السواقً على النامٌة االدغال منع ٌجب اذ ، بذورها تكوٌن من االدغال منع -5

 التً االدغال خصوصا   بذورها تكوٌن من للحقول المجاورة واالراضً والطرق

 قبل مرات عدة بحشها وذلك والماء الهواء بواسطة االنتقال على القدرة لبذورها

( الشبك) المصائد وضع ٌمكن كذلك ذلك امكن ان باستمرار رعٌها أو البذور تكوٌن

                      . الحقل الى المٌاه دخول قبل الري قنوات فً

 : Eradication  اإلبادة -ثانٌا

 الموجودة النموات وكذلك األدغال لتلك السطحٌة النموات على التام القضاء وتعنً

 اال تحقٌقه ٌمكن ال وهذا, التربة فً توجد التً البذور جانب الى التربة سطح تحت

 .جدا مكلفة عملٌة انها الى باإلضافة جدا محدودة حاالت فً

 

 السابعةالمحاضرة 
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 : Control   المقاومة -ثالثا

 واضعاف اٌقاف طرٌق عن اضرارها من والحد األدغال انتشار من التقلٌل وتعنً

 :التالٌة الرئٌسٌة الطرق بإتباع للمحصول منافستها تقلٌل وبالتالً نموها

 . الزراعٌة الطرق -2.                      المٌكانٌكٌة الطرق-1

 .الكٌمٌاوٌة الطرق -4             .البٌولوجٌة الطرق -3

 methods Mechanical   المٌكانٌكٌة الطرق-1

 :ٌلً ما الى وتقسم

 : Hand Pulling    الٌدوي القلع-أ

لمنع تكوٌن  زهاراال تكوٌن قبل بالٌد النباتات وتقلع الحقل ري بعد العملٌة هذه تجري

 وفً فكتاواال السطور وبٌن المنزلٌة الحدائق فً الطرٌقة هذه وتستخدم. البذور

 الطرٌقة وهذه تٍٓ ٔثاذاخ اٌّحصىي , اآلالت ادخال ٌصعب التً المحاصٌل حقول

حٍس ذمٍع اٌجزوس وال ٌسرطٍع اٌذغً ِعاودج  والمحولة الحولٌة االدغال لمكافحة فعالة

 األرضٌة األجزاء بقاء الحتمال المعمرة لألدغال فعاله غٌر ولكنها ّٔىٖ ِٓ جذٌذ 

وتاٌراًٌ اعادج ّٔى إٌثاخ وٌهزا ٌجة اعادج عٍٍّح اٌمٍع  جدٌد من نموها تعاود التً

 .عذج ِشاخ ٌٍمضاء عٍى هزا إٌىع ِٓ االدغاي 

 : Hand hoeing   الٌدوي العزق -ب

 مدٌات وان. االدغال نباتات لقلع اخرى التآو الفؤوس باستخدام العملٌة هذه وتتم

 .السابقة الٌدوي القلع طرٌقة الى ما لحد مشابهة الطرٌقة هذه استخدام

 : Tillage   الحراثة -ج

 والمعمرة والمحولة الحولٌة االدغال انواع كافة مكافحة فً الطرٌقة هذه تستخدم

 بذور من والتقلٌل واالرضٌة الهوائٌة األجزاء تحطٌم على الحراثة تعمل حٌث

 .التربة فً األدغال

 بذور معظم لتحفٌز األمطار سقوط او( الطربسه) الحقل ري بعد العملٌة هذه تجري

 بادرات ظهور بعد حراثتها ثم ومن اإلنبات على التربة فً الموجودة االدغال

 مرة البذور تكوٌن لمنع التزهٌر مرحلة الى تصل ان وقبل معٌن وقت فً االدغال

 الموسم أثناء واحدة بحراثة مكافحتها ٌمكن والمحولة الحولٌة االدغال معظم. ثانٌه
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وتّا اْ هٕان وٍّاخ وثٍشج ِٓ تزوس االدغاي ِىجىدج فً اعّاق ِخرٍفح فً اٌرشتح 

 .سنة كل العملٌة هذه اعادة وٌجبٌهزا ٌجة اْ ذعاد هزٖ اٌعٍٍّح فً وً سٕح 

 فٌجب تكفً ال واحدة فحراثة تىاسطح اٌحشاشح المعمرة ألدغالا لمكافحة بالنسبة أما

 02) معٌن ارتفاع الى الدغل وصل كلماو اوصش ِٓ ِشج خالي اٌّىسُ الحراثة تكرار

 االجزاء فً المخزنة الغذائٌة المواد كمٌة تكون عندما الحراثة تبدأ وان سم( 02ــ 

 وخالل نٌسان شهر نهاٌة فً ٌكون وهذا لها مستوى اقل عند للنبات المعمر االرضٌة

  .ِصال الحلفا دغلك معظم االدغال المعمرة فً ماٌس شهر

تعتمد فعالٌة الحراثة فً مكافحة االدغال المعمرة على عدة عوامل منها نوع الدغل 

وكثافة الدغل وتعمق جذور الدغل ونوع التربة وعمق مستوى الماء االرضً 

 عملٌة الحراثة. هوعمق الحراثة والموعد الذي تجرى فٌ

 االستنزاف هو المعمرة االدغال فً الحراثة عملٌة تكرار من الرئٌسً الهدف ان

 المحاصٌل بعض زراعة العملٌة هذه ترافق ان وٌنصح,  (Starvation التجوٌع)

 ومن. الكٌمٌاوٌة المبٌدات استخدام ٌمكن كما. مثال كالجت لألدغال المنافسة القوٌة

 .الواسعة للمساحات تستخدم( الحراثة) الطرٌقة هذه أن بالذكر الجدٌر

 : Mowing  )القص( الحش -د

 فً فعالة الطرٌقة هذه وتعتبر. الحش نئاكم أو المناجل باستخدام العملٌة هذه تجرى

 وتكون البذور تكوٌن لمنع التزهٌر موعد قبل تتم ان على الحولٌة االدغال مكافحة

فٌما لو تم القص وفق برنامج علمً  والمعمرة حولةمال االدغال فً نسبٌا فعالة

 .مدروس

 ضعف نقاط على اعتمادا الحش فترات تحدد ان ٌجب المعمرة االدغال لحش وبالنسبة

 حشه كل بعد مناسبة فرصة تعطى ان وٌجب االرضٌة االجزاء فً الغذائً المخزون

 االستنزاف عملٌة زٌادة اجل من معٌن ارتفاع الى وٌصل النبات ٌنمو ان اجل من

, وتشىً عاَ ٔحراض اٌى فرشج ذرشاوح ِا تٍٓ سٕح  سرٌع بشكل الغذائً للمخزون

واحذج اٌى شالز سٕىاخ ِٓ اجً ِىافحح االدغاي اٌّعّشج ورٌه حسة ٔىع اٌذغً 

 مستوى على المستمر الحش تأثٌر ٌوضح التالً والشكلوعذد ِشاخ اٌمص 

  االدغال فً تقطع لم التً للنباتات الطبٌعً النمو مع مقارنة الغذائً المخزون

 .   لمعمرةا
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 :     Flooding بالماء الغمر -ھ

 لقلة نظرا المغمورة النباتات اختناق ٌسبب مما النبات عن االوكسجٌن تقلٌل وتعنً

 النباتات بعض هناك ان اال اخرى ناحٌة من CO2 وتراكم ناحٌة من االوكسجٌن

 وتتوقف طوٌلة لفترات الغمر وتقاوم الظروف هذه لمثل نفسها تكٌف ان تستطٌع

 :اهمها عوامل عدة على الغمر عملٌة

 .التربة نوع -2.       المٌاه توفر مدى-1

 .األراضً مستوى عمق -3

الشكل ٌوضح تأثٌر الحش أو القطع المستمر على مستوى الغذاء المخزون بالمقارنة 

 مع النمو الطبٌعً لنباتات االدغال المعمرة
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 بالماء مغمورة النبات اجزاء جمٌع تكون عندما فقط فعالة بالماء الغمر عملٌة وتكون

استخدمت هذه الطرٌقة بمكافحة الحقول  لالدغال المعمرة ةلنسببا .الغمر فترة اثناء

فقد وجد ان عملٌة الغمر بالماء لحقل  ، وكذلك السفرندة الموبوءة بالمدٌد نجاح

ٌوم ادى الى قتل جمٌع النموات  14ــ  7سم ولمدة 11ــ 5وبارتفاع  موبوء بالسفرندة

ٌثة وحتى الراٌزومات وقد وجد اٌضا كلما ارتفعت درجة حرارة الماء كان دالح

 تأثٌره اكبر فً قتل الراٌزومات .  

 

 : Heatارة الحر -و

 والسكك الطرق جوانب على النامٌة االدغال مكافحة فً طرٌقة الحرق تستخدم

 حرق فً تستعمل كما ولٕىاخ اٌشي واٌثضي وفً االساضً غٍش اٌّضسوعح الحدٌدٌة

ذحد  النامٌة االدغال لمكافحة الطرٌقة هذه تستخدم ان ٌمكن وكذلك الخبٌثة االدغال

 القطن مثل خطوط على تزرع التً المحاصٌل بعض فً الخطوط بٌناالشجاس و

. دياٌصٍة اٌّحصىي االلرص تشىً ال اٌّىجهح ٌالدغاي سرخذاَ لارفاخ اٌٍهةات

 هذه استعمال حٌث عملً غٌر اجراء بالحرق المعمرة االدغال على القضاء وٌعتبر

 بالحرق تتأثر فال االرضٌة االجزاء اما فقط الهوائٌة االجزاء قتل الى ٌؤدي الطرٌقة

         عالٌة حرارة درجات الى النبات تعرض وٌكفً. جدٌد من نموها النباتات فتعاود

 النباتات تتعرض فعندما النباتٌة االنسجة لقتل مناسبة ولفترة( درجة مئوٌة 55 -45)

 حٌوٌتها االنزٌمات وتفقد الخالٌا فً البروتوبالزم ٌتخثر العالٌة الحرارة لدرجات

استخدامها لمعاملة  باالمكان هٕان طشٌمراْ .فٍّىخ إٌثاخ الخالٌا تموت هذابو

 االدغال بالحرارة هما : 

 أ ــ بواسطة اللهب أو الحرق بالنار.      ب ــ استعمال بخار الماء الحار.

 

 : Mulching المغطٌات استعمال -م

 االغطٌة  او او المخلفات النباتٌة التبن او القش من صناعٌة اغطٌة باستخدام وتتم

 وبالتالً النباتات الى الضوء نفوذ منع هو منها والهدف ذات اللون االسود ٌةالبالستٌك

هٕان تعض . الضوئً التركٌب عملٌة فً لتأثٌرها الطبٌعً بالشكل نموها منع

االدغاي اٌّعّشج ٌصعة ِىافحرها تهزٖ اٌطشٌمح ِصً اٌحٍفا واٌمصة اٌثشي وغٍشها 

  تٍٍرها عً اخرشاق ذٍه االغطٍح.اٌم
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 :   Cultural Methods  الزراعٌة الطرق -2

 :ومنها الصحٌحة العلمٌة الزراعٌة العملٌات باتباع ذلك و

 لمحصول المرافقة االدغال من للتخلص المناسبة الزراعٌة الدورات اتباع - أ

 .    معٌن

 .لألدغال والخانقة المنافسة واألصناف المحاصٌل زراعة  - ب

 (  خطوط أو مروز)  المناسبة الزراعة طرٌقة استخدام ـ ج

 للمحصول بها الموصى الكمٌات وبحسب المناسب الموعد فً الزراعة ـ د

 المحصول لذلك بها ٌنصح التً وبالكمٌات المناسبة الري طرٌقة اعتماد ـ هـ

 لالضافة المناسب والموعد وبالكمٌة المالئم السماد نوع استخدام ـ و

 

 : Biological Methods  (الحٌوٌة) البٌولوجٌة الطرق -3

 ال ان بشرط األدغال نباتات على للتأثٌر طبٌعٌة أعداء استخدام الطرٌقة هذه وتعنً

 الكائنات واهم. االقتصادي للمحصول مضر المستخدم الطبٌعً العدو ٌكون

 :هً الطرٌقة هذهفً  المستخدمة

  الحشرات-أ

 التً النتائج احسن وأن الحٌوٌة بالمكافحة ممكنة غٌر لألدغال التامة اإلبادة عملٌة ان

 تصبح بصورة واألدغال الحشرات بٌن التوازن حالة هً الٌها الوصول ٌمكن

 .االقتصادي للمحصول مضرة غٌر و التوازن حالة فً األدغال

 استرالٌا فً تقلٌله الى وادت الصبٌر دغل مكافحة فً معٌنة حشرة استخدمت فمثال

 بعدها فبدأت كبٌرة بدرجة تقلٌله الى وادت الصبٌر نبات عل بالتغذٌة الحشرات فبدأت

 هذه اعداد ولقلة لغذائها الوحٌد المصدر النبات هذا ألن تدرٌجٌا تقل الحشرات اعداد

 تنشط ثم جدٌد من الصبٌر نمو ٌنشط الغذاء نقص بسبب الكثٌرة والهالكات الحشرة

 تصل الذي الحد الى متعاقب بشكل الحالة تتم وهكذا جدٌد من لها الغذاء لتوفر الحشرة

 لذلك والنباتات الحشرات اعداد بٌن ما الطبٌعً التوازن حالة الى والدغل الحشرة فٌه
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 والشكل تامة ابادة ولٌست مكافحة طرٌقة هً البٌولوجٌة الطرٌقة بأن القول ٌمكن

 :واالدغال الحشرات اعداد بٌن التوازن حالة ٌبٌن التالً

    

 .المزروعة غٌر االراضً فً الماشٌة استخدام -ب

 .الشجٌرٌة االدغال مكافحة فً خاصة الماعز استخدام -ج

 .المائٌة االدغال مكافحة فً والسمك الوز -ه

 نباتات على التفحم مرض فطرٌات استخدام مثل الفطرٌات بعض استخدام -د

 .والحلفا السفرندا

 تثبت مستفٌضة دراسات بعد ٌأتً االدغال مكافحة فً الحٌة الكائنات استخدام ان

 لضمان تاما تخصصا متخصصه اي فقط االدغال مكافحة فً الحً الكائن صالحٌة

 .بالمنطقة تزرع التً االقتصادٌة النباتات على تغذٌته عدم
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 المصادر : 

 , ذأٌٍف اٌذورىس غأُ سعذهللا حساوي 2891ـ وراب االدغاي وطشق ِىافحرها 

 واٌذورىس تالش عثذ خٍف اٌجثىسي , وٍٍح اٌضساعح ــ جاِعح تغذاد .

, ذأٌٍف اٌذورىس تالش عثذ خٍف  2891ـ وراب االدغاي وطشق ِىافحرها 

اٌجثىسي واٌذورىس غأُ سعذهللا حساوي وفائك ذىفٍك اٌجٍثً , ِؤسسح اٌّعاهذ 

 اٌفٍٕح.

ىس ساٌُ حّادي عٕرش , ذأٌٍف اٌذور 1008ـ وراب االدغاي واساسٍاخ اٌّىافحح 

 اٌعثٍذي , وٍٍح اٌضساعح ــ جاِعح اٌّىصً.

, ذأٌٍف اٌذورىس ِحّذ هزاي واظُ اٌثٍذاوي   1022ــ وراب االدغاي وطشائك ِىافحرها 

 واٌذورىس ِىفك عثذ اٌشصاق سهًٍ إٌمٍة , وٍٍح اٌضساعح ــ جاِعح تغذاد. 

 


