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 Chemical Methods   الكيمياوية الطرق -4

 بالطرق مقارنة االدغال لمكافحة نجاحا الوسائل اكثر من الكٌمٌاوٌة الطرق تعتبر

. اكبر اقتصادٌة مردودات تحقٌق وبالتالً بالتأثٌر وسرعتها لفعالٌتها وذلك االخرى

 المحصول سالمة ضمان مع الضارة االدغال قتل الى الكٌمٌاوٌة المكافحة وتهدف

 .االقتصادي

 :Herbicide    االدغال مبيد

 نوع حسب متفاوتة وبنسب به المكافحة بالنباتات الضرر ٌلحق كٌمٌاوي مركب

 .   المبٌد لهذا مقاومة او الحساسٌة متوسطة او حساسة تكون بأن النبات

 :Concentration of Herbicide   المبيد تركيز

 من مستوى اعلى الحاق بواسطتها ٌمكن التً المبٌد من الفعالة المادة مقدار هو

 حسب مبٌد اي من المناسب التركٌز وٌختلف. مكافحته المراد الدغل قتل او الضرر

 :ٌلً ما

 .الدغل وعمر نوعـ 1

 .المبٌد اضافة طرٌقة -2

 .المبٌد تركٌب فً الداخلة المساعدة المواد نوع -3

 .المبٌد تخزٌن مدة -4

 .الرش عملٌة اثناء المحٌطة الظروف -5

 .التربة الى تضاف التً المبٌدات حالة فً والفٌزٌائٌة الكٌمٌاوٌة التربة صفات -6

 

 Toxicity    التسمم انواع

 :هً النباتٌة لألنسجة المبٌد ٌحدثها التً السمٌة من نوعٌن هناك

 :                                              Toxicity  Acute( الحادة) السرٌعة السمٌة -1

 وتحدث ٌوم 7 ــ 2 بٌن ما تتراوح قصٌرة فترة وخالل للنباتات السرٌع القتل وتعنً

 . Paraquat الـ مبٌد مثل بالمالمسة تقتل التً االدغال مبٌدات التسمم هذا مثل

 الثامنة المحاضرة 
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 : Chronic Toxicity   المزمن التسمم -2

 وتحدث اسابٌع  11 ــ 2 من تستغرق قد فترة خالل تدرٌجً بشكل التسمم هذا ٌحدث

 . D- 4,2 مبٌد مثل النبات انسجة خالل تنتقل التً الجهازٌة المبٌدات التسمم هذا مثل

 للمبٌد المناسب التركٌز باالعتبار االخذ فالبد النبات على التسمم ٌحدث لكً

 كما بالنباتات ٌضر وال النمو تحفٌز الى ٌؤدي قد المنخفض فالتركٌز( به الموصى)

 ٌعمل ان من بدال المنخفضة بالتراكٌز نمو كمنظم ٌسلك الذي.  D- 4,2 مبٌد فً

 االوعٌة قتل الى ٌؤدي قد عالٌة بتراكٌز المبٌد استخدام فأن كذلك. االدغال لقتل كمبٌد

 هذه فً ٌتحول انه اي فقط للمبٌد المعرضة االجزاء قتل عنه ٌنتج مما والخالٌا الناقلة

 فً خاصة فعله ٌؤدي وال بالمالمسة ٌقتل مبٌد الى جهازي مبٌد كونه من الحالة

 .المعمرة األدغال

 األدغال مبيدات تصنيف طرق                         

 :ٌلً ما حسب االدغال مبٌدات تصنف

 : والتجارية الشائعة االعتيادية االسماء حسب-1

 لألسماء االنكلٌزٌة للغة االبجدٌة الحروف حسب المبٌدات ترتب التصنٌف هذا فً

 .التجارٌة او االعتٌادٌة

 : االضافة او الرش طريقة حسب -2

:                                                                                                                  الى وتقسم

              Foliage applied herbicidesللنباتات الخضري الجزء على ترش مبٌدات  أــ

 .     Soil applied herbicides التربة سطح على ترش مبٌدات ــ ب

 : االضافة او الرش موعد حسب -3

 : الى وتقسم

 Pre planting herbicides  الزراعة قبل تضاف مبٌدات -أ 

  التربة سطح فوق البادرات بزوغ قبل تضاف مبٌدات ـ ب

    Pre emergence herbicides                                                                 
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 .التربة سطح فوق البادرات بزوغ بعد ترش مبٌدات -ج

Post emergence herbicides                                                            

 ارتفاع الى المحصول نبات ٌصل عندما او معٌنة نمو مرحلة فً تضاف مبٌداتد ـ  

 .                      معٌن

 :الفسيولوجي تأثيرها حسب -4

 تقتل التً المبٌدات وهً: Contact herbicides  بالمالمسة تقتل مبٌدات أـ

 وتضم :  فقط تالمسها التً النباتٌة االنسجة

 .Selective herbicides       انتخابٌة مبٌدات -1

 .Non Selective herbicides انتخابٌة غٌر مبٌدات -2

 : Translocated herbicides الجهازٌة االدغال مبٌدات -ب

 بعد المختلفة النبات اجزاء فً وتتحرك النباتٌة األنسجة تخترق التً المبٌدات وهً

 فسٌولوجٌة تغٌرات وتحدث الحساسة النمو مناطق بعض فً تتراكم حٌث امتصاصها

 :المبٌدات هذ تضم كذلك. النهاٌة فً موتها الى تؤدي بها

 .انتخابٌة غٌر مبٌدات -2 .  انتخابٌة مبٌدات -1

تقسم مبٌدات االدغال الى عدة مجامٌع تبعا لتركٌبها  :الكيمياوية المجاميع حسب -5

الكٌمٌائً وتتمٌز مبٌدات كل مجموعة من المجامٌع بخصائص معٌنة تمٌزها عن 

   :خصائص المجامٌع االخرى واهم هذه المجامٌع هً 

: وهي مجمىعة مه انمزكثات انتي اساص تزكيثها انكيمياوي  العضوية المبيدات -أ

 :منها مجامٌع عدة هذه المبٌدات وتضم انكزتىن 

 . TCA و الدالبون مثل الهالوجٌنٌه المجموعة-1

 (.T- 5,4,2) و( D)- 4,2 مثل -الفٌنوكسً مجموعة -2

 .بٌوتام و دامٌ داٌفٌن مثل -االمٌدات مجموعة -3

 .امبٌن كلورو و كامبا داي مثل -العطرٌة المبٌدات مجموعة -4

 .األالكلور و البروبانٌل مثل -االنٌلٌدات مجموعة -5
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 .وداٌوتٌنب داٌنوسٌب مثل -الناٌتروفنٌل مجموعة -6

 .الناٌترالٌن و الترفالن مثل -الناٌتروانٌلٌن مجموعة -7

 .بروفام و باربان مثل -الكاربامٌت مجموعة -8

 ألٌت داي و بٌوتلٌت مثل -كارامٌت الثاٌو مجموعة -9

 .سٌمازٌن و أترازٌن مثل -الترٌازٌن مجموعة -11

 .مونورون و داٌرون مثل -الٌورٌا مجموعة -11

 .كوات داي و الباركوات مثل -الباٌرٌدٌن مجموعة -12

 .البنزولٌت و كالٌفوسٌت مثل -العضوٌة الفسفور مجموعة -13

وهً عبارة عن مركبات من عناصر مختلفة غٌر  :العضوية غير المبيدات -ب

الزرنٌخ وغٌرها فً التركٌب مثل الكربون وٌرجع االثر السام لها الى عنصر معٌن 

من العناصر حث ان وجود هذا العنصر هو االساس فً عملٌة التسمم ، ومن اهم 

هً زرنٌخات  هذه المركبات التً استخدمت كمبٌدات قبل ظهور المبٌدات العضوٌة

 .والبوركس الصودٌوم وكلورٌد الكبرٌتٌك وحامض النحاس كبرٌتاتو صودٌومال

 

 المبيدات انتخابية                              

) االدغال( دون اخزي  انواع من النباتات قتل فً المبٌد عمل هً :االنتخابية

 )انمحاصيم االلتصادية(. 

 المبيد؟ النتخابية المحددة العوامل ماهي -س

 :منها المبٌد انتخابٌة تحدد عوامل عدة هناك-

 .النبات وصفات رفولوجًوالم الشكل -1

 .المبٌد وانتقال امتصاص طبٌعة -2

 .للمبٌد والحٌوٌة والفٌزٌائٌة الكٌمٌاوٌة الصفات -3

 .النبات فً االنزٌمٌة التفاعالت اٌقاف -4
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 .النبات فً فعالة غٌر مركبات الى للمبٌد الفعالة المركبات تحوٌل -5

 .المبٌد رش طرٌقة -6

 .التربة فً المبٌد موقع -7

 

 المبيد انتخابية تحديد في المورفولجي الشكل تأثير             

 

 من المبٌد انتخابٌة تحدٌد فً مهما دورا تلعب النبات وصفات جًوالمورفول الشكل

 :ٌأتً ما خالل

 :وتشمل -الورقة صفات -1

 المبٌد تأثٌر من المحصول حماٌة على تعمل االوراق صفات بعض: الورقة شكل -أ

 ٌكون قد او. واألبصال الحبوب محاصٌل فً كما قائمة او رفٌعة األوراق تكون كأن

 صغٌرة اخادٌد ذات او مجعده االوراق تكون ان او شمعٌة بطبقه مغطى الورقة سطح

 مساحه فً تلتصق سوف المبٌد محلول قطرات من قلٌل عدد فأن الحالة هذه مثل ففً

 مساحة فأن وغٌرها الورقة سطح على االستقرار وعدم التساقط بسبب صغٌرة

 نالحظه ما وهذا المبٌد تأثٌر ٌقل وبذلك بالمبٌد تتبلل سوف الورقة سطح من صغٌرة

 .االوراق رفٌعة النباتات فً

 منبسط عرٌض بسطح تتمٌز اوراقها فأن االوراق عرٌضة نباتات حالت فً اما

 االحتفاظ على العالٌة القدرة لها تكون االوراق فأن الحالة هذه مثل ففً افقٌة بصوره

 .علٌها المبٌد قطرات اللتصاق اكبر فرصة وجود الى باالضافة المبٌد من اكبر بكمٌة

 فتكون المبٌد انتخابٌة تحدد ما كثٌرا الكٌوتكل طبٌعة :الكيوتكل وسمك طبيعة -ب

 غٌر المبٌدات بدخول ٌسمح حٌن فً المستقطبة المبٌدات دخول منع فً حاجزا

 وحجم وعدد الكٌوتكل سمك ٌؤثر كما. مستقطب غٌر الكٌوتكل ان باعتبار المستقطبة

 وانتخابٌة فعالٌة تحدٌد وبالتالً االوراق قبل من الممتص المبٌد كمٌة فً الثغور

 .المبٌد

 :النبات في النامية القمم موقع -2

 محمٌة تكون وبهذا النبات قاعدة فً االوراق رفٌعة النبات فً النمو مناطق تقع

 سطح تحت المناطق هذه تقع اخرى حاالت وفً بها المحٌطة االوراق اغماد بواسطة
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 نموها استعادة فبإمكانها بالمبٌد االوراق الرفٌعة النباتات تأثرت فأن ولهذا التربة

 تكون حٌث االوراق عرٌضة النبتات ذلك من العكس على بالمبٌد تأثرها عدم وبالتالً

 اباط وفً الخضرٌة االجزاء قمم فً تقع فهً للمبٌد معرضة او مكشوفة النمو مناطق

 المواقع هذه مباشر بشكل ٌالمس سوف المبٌد فأن الحالة هذه مثل ففً االوراق

 .للنبات القتل او الضرر احداث وبالتالً

 

 :النبات في النمو طبيعة -3

 فمثال المبٌد النتخابٌة المحددة العوامل من النباتات نمو طبٌعة فً االختالف ٌعتبر

 استعادة على النباتات هذه ٌساعد سوف وكثافتها المعمرة النباتات جذور تعمق نظام

 الجذور سطحٌة االدغال ان حٌن فً بالمبٌد الخضرٌة اجزائها تأثرت لو حتى نموها

 .اسرع وبشكل بسهولة بالمبٌد تتأثر سوف

 

 المصادر : 

، تأنيف اندكتىر غاوم سعدهللا حساوي  2893ـ كتاب االدغال وطزق مكافحتها 

 واندكتىر تالز عثد خهف انجثىري ، كهية انشراعة ــ جامعة تغداد .

، تأنيف اندكتىر تالز عثد خهف  2891ـ كتاب االدغال وطزق مكافحتها 

هثي ، مؤسسة انمعاهد انجثىري واندكتىر غاوم سعدهللا حساوي وفائك تىفيك انج

 انفىية.

، تأنيف اندكتىر محمد هذال كاظم انثهداوي   3122ــ كتاب االدغال وطزائك مكافحتها 

 واندكتىر مىفك عثد انزساق سهيم انىمية ، كهية انشراعة ــ جامعة تغداد. 

 

 


