
 مبادئ محاصيل حقلية
 المرحلة االولى

 د. عماد محمود علي الحقليةقسم المحاصيل 
 السابعةالمحاضرة 

 

  مكافحتها وطرق االدغال 

 قولح في نامي الشعير كان فاذا محلها غير في النامية النباتات هي Weeds االدغال

 .دغل يعتبر فانه نطةالح

 في جسيمة راضرا من تسببه لما بالحقل بها مرغوب الغير النباتات بانها / االدغال وتعرف

 .االنتاجي للحاصل والنوع الكم

  :االدغالوسائل انتشار نباتات 

  -:الوسائل تلكالنتشار والتكاثر ومن لدغال وسائل عديدة ألل

 ات كبيرة جدا  ميلوسائل المهمة النتشار االدغال فهي تنتج كا هي من/ االنتشار بالبذور -1

الف بذرة ول ستة امونبات الحابذرة ف اال 7مثال نبات الدناث ينتج اكثر من فمن البذور 

 :منها وتنتشر بذور االدغال بعدة وسائط 

 .بواسطة الرياح مثل بذور نبات الحلفا -1

 .الماء مثل نبات الحميضة  -2

 .كالزيجالحيوانات  -3

 .لالدغااانواع عديدة من  شملالمكائن والمعدات الزراعية ومخلفات البذور فانها ت -4

ا  تنتشر خضري بالبذور فأنها ار االدغالتشبأضافة الى ان نتشار بالوسائل الخضرية : اال -2

 .ت وقطع الجذور او الدرناتداوالمداايزومات الرعن طريق تكوين 

 

 

  :يما ياتبالخسائر التي تسببها نباتات االدغال  جمالباالمكان ا  خسائر االدغال

حاصل  بخفضبب ان االدغال تسبب خسائر كبيرة في الحاصل فهي تس :صلخفض الحا -1

 .%  40% وفي حاصل الحنطة والشعير  70القطن والبنجر السكري 
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ان تواجد نباتات االدغال في حقول المحاصيل :ية االنتاج الزراعي خفض نوع -2

 نوعية تقليل منالمنتوجات المحاصيل يؤدي الى  في هاالخضرية والجافة وبذور اواجزائه

ري مع والخردل الب الزيوانبري والتلك المحاصيل مثال على ذلك تواجد بذور الشوفان 

 .وتواجد نباتات السفرندة في محصول القطنحبوب الحنطة والشعير 

ة المعمر واجد االدغالباالخص في حالة ت :التقليل من قيمة واهمية االراضي الزراعية -3

 فيها . 

فتنقل االمراض والحشرات من  شراتعتبر سبب رئيسي لالصابة باالمراض والحت -4

 .  لمديداصابة الى نباتات الحاصل مثل تواجد حشرات المن على نبات نباتات االدغال الم

بردي و نباتات االدغال المعمرة كالقصب والمن :عاقة حركة الماء في قنوات الريا -5

  .ووجود نباتات االدغال الغاطسة تحت الماء

مثل ا تهديد من الحيوانات مما تسبب مومنها ادغال سامة للع :تسبب االضرار للحيوان -6

  .عنيب الذيب نبات

ها يرة منكافحتها في المسافات الكبملتتسبب االدغال خسائر مادية : كلفة مكافحتها -7

 تتطلب كلفة مادية لمكافحتها .

 

 باالمكان تقسيم نباتات االدغال بحسب دورة حياتها الى : 

   Annual  weedال الحولية نباتات االدغ -1

ترة فذور في ا للبمن االنبات وحتى فترة انتاجه ا  التي تكمل دورة حياتها ابتداء اتوهي النبات

 :وهذه النباتات تقسم الى مجموعتين اقل من سنة ، 

وهي النباتات التي تنبت في : summer annualsالصيفية  هنباتات االدغال الحولي -أ

 تتواجد في حقولوعرف الديك والدنات وهي زيج الربيع وتموت في الخريف مثل الل

  .المحاصيل الزراعية الصيفية كالرز والقطن



 مبادئ محاصيل حقلية
 المرحلة االولى

 د. عماد محمود علي الحقليةقسم المحاصيل 
 السابعةالمحاضرة 

 

وهي نباتات تنبت في الخريف  winter annualsتات االدغال الحولية الشتوية نبا -ب

ر في وهي تنتش يطةالشوفان البري والحنالصيف مثل  ئلوا  وتموت في نهاية الربيع او

 .ن والباقالءحقول المحاصيل الزراعية الشتوية مثل الحنطة والكتا

   Biennial weedsوله حنباتات االدغال الم -2

كسوب وال ريبسنتين ومن أمثلتها الجزر ال من وهي النباتات التي تعيش اكثر من سنة واقل

. 

   weeds Perennial االدغال المعمرة  -3

ر وة للبذتتكاثر معظم هذه االدغال باإلضافو وهي النباتات التي تعيش الكثر من سنتين 

ل وساى فهي تتكاثر بالوسائل الخضرية االخرى . يمكن تصنيف هذه االدغال بالنسبة الى

  -: الى تكاثرها

 

   Simple perennialاالدغال المعمرة البسيطة أـ 

لشوك اتنتشر بها مثل  خضريةوسائل  لهاقط وليس ر فووهي االدغال التي تتكاثر بالبذ

 والعاكول.

 Creeping perennialفة حاالدغال المعمرة الزاـ  ب

زومات الرايبواسطة الجذور الزاحفة والمدادات وهي االدغال التي تتكاثر باالضافة للبذور

  فرندة والثيل والقصب والسعد.سعليها الحلفا وال ومن االمثلة 
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 غال طرق مكافحة االد

 -: ان من اهم طرق مكافحة االدغال هي   

ت ة االطكا بواسوذلك عن طريق قطع نباتات االدغال ميكاني :الطريقة الميكانيكية -1

عض بلقلع ففرق بين القطع وا لكوهنا  الحراثة او االت يدوية كالفأس والمنجل والعازقات

جموع ع المازقات وذلك بقلاالدغال تكافح بالقلع اي قلع النبات كامال ) كما تستخدم الع

صد بها ع فيقي اما عملية القطالجذري لها مثل االدغال المعمرة ( مثل الحلفا والقصب البر

 دغالالا عليه  النبات الدغل او حشه عدة مرات لحين ان يضعف النبات ومن االمثلة قطع

 التي تقطع الثيل والسعد .

ئدة اكثرها فافحة االدغال واكتعتبر من ارخص الطرق لم : زراعة المحاصيل المنافسة -2

محاصيل حقلية منافسة لالدغال مثل الجت  بزراعةللمزارع وتتخلص هذه الطريقة 

 يعتبر منافس للحلفا. فالجت  والعصفروالشعير

ة مثالية ان اتباع الدورات الزراعية المناسبة تعتبر طريق : لزراعيةااتباع الدورات  -3

 للتقليل من نمو وتواجد االدغال للمحاصيل التي تنمو معها . 

ون بحيث يك يعى لنباتات االدغالالطبتعتمد على استخدام الحد  :الطرق البايلوجية  -4

  .عديم الضرر للنباتات االقتصادية مثل استخدام بعض انواع الحشرات والحيوانات

غال والتخلص طريقة لمكافحة االدغال عن طريق حرق نباتات االد :استخدام الحرق  -5

  .منها كما هو الحال في ادغال القصب والحلفا

افة دغال بكاال عالية لمكافحةتعتبر من اكثر الوسائل ف استخدام المبيدات الكيمياوية -5

 انواعها سواء كانت رفيعة االوراق او عريضة االوراق . 
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 باالمكان تصنيف مبيدات االدغال الكيمياوية بحسب االتي :

ثل مبيد ممنها مبيدات تأثر على االدغال بالمالمسة  :طريقة تاثيرها على النباتات  حسب -1

بات لناخل ادؤثر على النباتات نتيجة النتقالها ومشتقات النفط والنوع االخر ي الباركوات

  .ناالبودي والد -فور–مثل مبيد التو 

 ن المبيدات ما يرش على سطح التربة قبل الزراعة او بعدم :حسب وقت رش المبيدات  -2

من ودغال الزراعة قبل االنبات او ترش المبيدات على النباتات بعد انبات المحصول واال

عية تخدام المبيدات لمكافحة االدغال في حقول المحاصيل الزرااالمثلة على ذلك اس

لمكافحة  لمكافحة االدغال عريضة االوراق واستخدام مبيد الباريان  D 2,4باستخدام مبيد

نالك فراء وهاالترازيت لمكافحة االدغال في حقول الذرة الصواستخدام مبيد الشوفان البري 

 ها شروط الستخدام المبيدات الكيمياوية من

 .طريقة االستعمال الصحيحة  معرفة -1

  .الوقت المناسب للرش -2

  .بيد الواجب استخدامهتركيز الم -3

 :المصادر

فق ، مو ، الجبوري ، عالء الدين عبد المجيد و النقيبكاظمالبلداوي ، محمد هذال  -1

م العالي وزارة التعلي  مبادئ انتاج المحاصيل الحقلية. . 2014. عبدالرزاق سهيل 

 والبحث العلمي ، جامعة بغداد.

عليم وزارة الت. مبادئ المحاصيل الحقلية العملي. 1980 .األنصاري، مجيد محسن  -2

 الكتب للطباعة والنشر.دار  –الي والبحث العلمي ، جامعة بغداد الع

لجافة. ا. اساسيات انتاج المحاصيل الحقلية في المناطق 2010يسن، محمد ابراهيم . -3

 الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ، كلية الدراسات الزراعية.

 


