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 خالد وهاب عبادي أستاذ المادة: د.  Weeds and Methods of Controlالمادة األدغال وطرق مكافحتها 
قسمممممي وقانمممممك النبممممما/ اكعنمممممك الزراعكاجام مممممك        الجزء النظري

   األنبار
 

علمممهتم ممماهت حيويمممبتيملممممبتا دملللأممممبشتو حلمممد تملتوسعهمممد تول مممدي تل  د يممما دت :Weed Scienceععمممي األدغمممال 
ول  داممداتوتصالممدحمبتلولليممدج تلوسأمميوكواتول  همم ت ا دع ممدتلم مميوي دتلل يدلممم تملت

للاقلم ت  تم يويت ذهتو حلد تلت هد يا دتلوليمطي تعلم د.تل لت  تولعللهتوليحمثبت
عمممممبتو ومممميعتلودلممممبتعلمممملهتوليهمممميواتلوس مممميو ت يمممم مدلت دل قدي ممممبت ممممرتولعلمممملهتول يو

تول  دامب.
 وخالل الفصل الدراسي سنتي التطرق إلى ما نعي في الجزء النظري:

تاعيمفتو حلد ،تال مف د،تاهدثي د،تو اهدي د. -
تيوعمب،ولويدجيتولايتاي   دتو حلد ،توللصدمبت  ت  داداتو حلد ،تطيقتل هد يبتو حلد تلولايتاه  تول ت -

 ول مهد مهمب،تولهم دلمب،تول دملللأمبتاوليملمبشتلوللصدجمب.

   محواتو حلد تلعلوجل دتاال مف دش. -

   محواتو حلد تلول  داتاوت الدص،توت اود مبش. -

  هد يبتو حلد ت يتول يدلم تول يوعمبتلو  هطبتول يوعمبتو ويعتللميتول يوعمب. -
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   تتتتتتتتتتتتتتتتتJ.of Eurpean Weed Research Society ألبت يلثتو حلد تو لي مبت .3

  .ت ألبتلصدمبتول  داتولعي مب/ولأ عمبتولعي مبتللصدمبتول  داتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .4

  ألبتولعللهتول يوعمب/هلمبتول يوعب/تأد عبت غحوح/تولعيوق. .5

 ول يوعب/تولعيوق. ألبتول يوعبتولعيوصمب/تل وي ت .6

 ولعيوق.ت/يللعللهتول يوعمب/توت  دتي ألبتأد عبتوت  د .7

تتتتتتت  ألبتأد عبتاهيماتللعللهتول يوعمب.تت .8

 History and Development of Weed Scienceاألدغال ومكافحتها  تارنخ وتطور ععوي

تد صممداتولامميتا يممي ت دليملو ممدالعممح تصمميل ،تويمماوحهتوس يممد تمحمممحتلو تاتوليممدح تلولفممؤللتلول يديمممثتلولع
يتل هد يممبتو حلمممد تل ممم تثممهت مممحمت ديممماوحوهتولقممل تول مهد مهممممب.ته مممدتويمماوحهتوس يمممد تم ممم  تول يمميتهطيمقمممبتهم دلممممبت ممم

ت Control حمتوس يد ت دياع د ت ملوحتهم دلممبتل هد يمبتو حلمد تو اقدجممدلتاو اود ممدلشت1900 هد يبتو حلد .تل يتولعدهت
Selectiveتع محت1942 ع تول يدلم ت ث تولي طب.تل حمتوياوحوهتول  محواتولهم دلمبت ههل دتوللويمرت ميتولعمدهت يتت

تش.تت D-2,4وهاهدفت  محتو حلد تاتالت ليتحي

 :وفنما نعي تعخنص ألهي اإلحداث التارنخنك التي توال/ وأد/ إلى تطور ععي األدغال ووسائل المكافحك
لولذيتوصاي ت يوعبتول يدلم تت Jethro Tull  تص  تولعدلهت Weedوياوح اتهل بتحل تت1731 يتولعدهت -

 ممم تت Horse Hoeing ديمماوحوهتوليملو ممداتاولومممل شتت Cultivation ميتوطمملطتلايمم م تع لمممبتولعمم قت
ت  داداتول يدلم .ت

ييهممبتول مملوحتول  ل ممبتلل  مملتتJulius Sacks،توهاهممفتولعممدلهتول  ممدايتو ل ممد يت1887-1859ومم  تولفاممي ت -
Growth regulator substancesمم تولأمذليتلو   مديت ميتول  مداتل مدلعهلتل ميتمل ت همدي ت لم تلأملحتت 

 ول ي ل مبش.تو حلد  ث ت ذهتول لوحتا ذوتوتهاهدفت  هت يتييهبت  محوات

 Powerهاد حتول ع ل :تصل تولييهمبت ميتول  مداتتCharles Darwin هيتولعدلهتوس هلم يتت1900 يتولعدهت -

of movement in plantميتييهمبتلويماأد بتول  دامداتلل ملك.ته مدتمهمحت  ت عم تو أم وكتول  داممبتا ما تت
  لوحت  ل بتلل  ل.

لم م  توليحممحتلم م  تول يمدلتل هد يمبتتNaclشت ميتم ميهمدت لملتولطعمدهتBolleyوياوحهتات1908 يتولعدهت -
ل ممملوحتولهم دلممممبته  ممممحوات ممميت هد يمممبتو حلمممد تو اود ممممدلت ممميت يلمممل تولي طمممبتل ممملتمل تاط ممممقتتيممماوحوهتو

 و حلد تو اود مدلت يتول يدلم .

ت1942ل مميتولعممدهتتD-2,4 مميتم ميهممدت المم مرتلايهممم ت  مممحتو حلممد تتR. Pokornyصممدهتت1941 مميتولعممدهت -
اع مم تت D-2,4  ت ممدح تتA.E Hitchcock مميت يمطد مممدتلتت P. W. Zimmermanوهاهممفتهمم ت مم ت

 ه  لهت  لت يتول  دا.

 ممميت هد يمممبتتD-2,4 ممميتم ميهمممدتو اود ممممبتول  ممممحتتMarthلتت Mitchellيمممححتهممم ت ممم تت1944دهت ممميتولعممم -
و حلممد تعيم ممبتو ليوقت مميتول يدلممم تولي ل مممبتميتص حياممح تعلمم ت هد يممبتو حلممد ت مميتول يدلممم تحل ت  ت

 مي  ت ييتل ذهتول يدلم .
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و حلممد ت لمم تولاي ممبتص مم ت مم ل ت مميت  هلامميوت ديمماوحوهتملتيات  مممحواتت Templemanصممدهتت1945 مميتولعممدهت -
 .Preemergence applicationول يلل ت

تم ميهمد ميت Weed Scienceثهتي  ماتتيقمدلتتWeedsلحيتمل تعححت  ت ألبتو حلد تت1951 يتولعدهت -
امممهتاسيمممملتمل تأ عممممبتا ممماهت علممملهتو حلمممد تي ممم ماتأ عممممبتعلممملهتو حلمممد توت ميمهممممبتت1956ل ممميتولعمممدهت

Weed Science  Society of America . 

 .Weed Researchلحيتمل تعححت يتملي دت  ت ألبت يلثتو حلد تت1967 يتولعدهت -

 International Conference of Weed  لهتمل ت ؤا يتعل يتعدل يتلعللهتو حلمد تت1970 يتولعدهت -

Control دمللأممبت  دامداتل  ذتوليام مداتلليحتمت تاليرتعلهتو حلد تل هد يا دتلمه  تعح ت ميل ت   مد:ت 
و حلمممد ،ت يممملأبت  دامممداتو حلمممد ،ت يممملأبت  ممممحواتو حلمممد .،ت مهد مهممممداتع ممم تلامممسثميت  ممممحواتو حلمممد ت
لو الدلممم دتلييها ممممدتل ا قمدا مممدت مممميتول  مممداتلولاي ممممبتلول مممممدهتل مهد مهممممداتول قدل ممممبت ممميتول  داممممداتل  مممممحوات

ل  مممحواتو حلممد تولغممميتو اود مممب.تليدلمممدلتا مما تو حلممد تلعلمملهت قمم تولأم ممدات لمم تول يدلممم تلأعل ممدت اي لممبت
 جدات م ت  ممحواتو حلمد تل سيم دكتاأديممبت دجلمبتتيماوحو  دت ميت هد يمبتو حلمد ت ميتول يدلمم تلو لأمحت

 ول يوعمبتول والفبتو ويعتلألو  تولطيقتلولييتلول   تلو  هطبتولل دعمب....ولخ.

لمد تلالم مرت  ممحواتو حلمد ت دهاهمدفت أ لعمبت م تول  ممحوات يت حومبتولث د م مداتاطليتعلهت هد يمبتو ح -
لمممهت ممم تول  ممممح/ هاديتت3-2مليممممدشتولاممميتايممماوحهت  عمممحتاتياتلوطجمممبتأمممحولتلالممم تميمد مممدت لممم ت-ايممملفلي م 

لهمممذلنت  امممداتو لممم دفتول قدل مممبتلل  ممممحوات ثممم ت عممم تملممم دفتولقطممم تلولمممذي توللمممفيوكتلوليممملأهتول اي لمممبت
 .Glyphosateوله مفليماتتل ع ت  محواتو حلد ت ث 

تاولعي مبشت دسعهد تول دي تلم ه ت  تاعيفتو حلد :م دت يتولل تحل تولعدلهتعلتمطلق  :Weedsاألدغال 
ملت  دامداتلمميت Plants growing where is not wanted  يل مدتتل  دامدات د ممبت ميتلمميت هد  مدتم -

تملتول  داداتول دي ت دس اداتول يوعيت هه تعده.ت Unwanted plants يلل ت  دت

  ويع مدتلتل  داداتو حلد تأ كت  تيمدا دتول يوعمبتولمل مبت سلل بتلحم دت يو دت للي تحوج بت  اهي ت ميتيقلل مدت
لألو  تولطيقتلص لواتولييتلول   تليل توتيمأبتل فدفتو   يتلوتيمأبتل أمدييتول ممدهتل ميتو يو ميتلمميت

.م تاعيمفتولحل تما دم ت  تيق ت ويتل  ت هد ت ويتليي ت لي توس يد تل لدليح.تلعل تي م تول  يلعب
قم تول ثد ت ذوتموذ دتولاعيمفت"  دادات د مبت يتلميت يل د"ت فيت مذهتوليدلمبتمعا ميت يلمل تولهمعميتول مد يت ميتي

 م ت يلمل ت عمم تلول د ممبتتولي طبتحل لتلهذلنت يلل تولأاتول مد يت مرتولقطم ت م تليام تو لم دفتولغيم مب
 فميتت رتولل فتول  يل تول يححتاعا يتمحلدتت يت ذهتوليدلب.تم دت ذوتموذ دتولاعيمفت"  داداتلميت يلل ت م د"،

 مدتت،تل ملت م تووطميتو حلمد ت ميتولعمدله،تحلم لت ذوwild oat ذهتوليدلبتتتمعا يتحل تولهل د تول ييتاولحلييشت
لل تعلفيتمم دت رتملأات يتيمم تمهمل تحلم لت ذوت مدتالوأمحت مرت يلمل تالوأحت رت يلل تملأاتلهل حت ي

تولي طبتل هذو.

لعل توليلهت  تهل ت  داداتو حلد ت سلل بت تتم  دتلمياتحوج دلتي لبتولا مم تهسحلد .تم هم توعا مديت عم ت
شتTribulusت(spتPuncturevineم مملو تول  داممداتمحلممدتت يمم  ت  لي ممدتلممميتول يلممل ت مممحت ثمم تحلمم تولقطمم ت

اووطميتو حلمد تول دجممبشتتWater hyacanth يتيم ت  ت  دنت عم تو حلمد تولوطمي ت ثم تحلم تعهم تول مم ت
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شتIpomea spp يتيم تمعا يهتولهثمميل تويمحت  دامداتول م مبت ميتوليمحوجقتلهمذلنتوليمد ت مرتحلم تليح توللم د تا
morning gloryيعممحتول ممدلت مميتوليممحوجقته  ممدات,تويممحتووطمميتمحلممد ت يلممل تولقطمم ت مميتولعممدله,ت مميتيممم تم 

   م ب.تل هذوت  توللع تاعيممفتولمحل ت مي تموميع.تل  مدنتم ملو ت م تو حلمد تايماوحهتهمسع فت ثم توليمفي ح ت

johnsongrassاتSorghum halapenseشتلولثمم تbermudagrassاتCynodon dactylonشولاميتاعا ميت
ل  ويعممميتولمممذي توللمممفيوكتلول يمممدام تاعا ممميت ممم تووطممميتت ممم تول  دامممداتولعلفممممبتول يلل مممبتل ي ممميتوليملو مممدات ممميتيمممم 

تو حلد تلهذلنت يت يدلم تولقط تل ل تولللمد.

لعلمم تولمميلهت مم ت  مميويتو حلممد ت تتم  ممدت ممرتذلممنتاي مم ت لوجممحتهثمممي ت   ممد:تويمماوحو  دتلل م ممب،ت  ممرتاعيمممبت
ليمد ت  دتهسع ف،تال ميتولي دمبتلوليمد تللاي بتلولاقلم ت  تو أيو  د،تاع  تعل تاغطمبتو ي تل ييعب،توياوحو

تول يمب،تلذوكتللطمليتلال يتولع دلبتلعححته ميت  تول دلتولعد لم تعل ت هد يا دتلو  ولا د.

 Classification of weeds تصننف نباتا/ أألدغال

الممم فت  دامممداتم حلمممد تعلممم تميمممدلتل مممرتم حلمممد تولاممميتمهمممل ت أمممد تولاهمممد حت م  مممدتمهثممميت ممم ت أمممد تتاقيمممهتملتتت
 ت متوممما فت ممميت أ لعمممبتلويح .لاقيمممهت  دامممداتم حلمممد ت عمممح تطيق.لعلممم تيممم م تول ثمممد تاقيمممهت ل :محلمممد ت يممممب

Tereesterial لتمحلمممممممد ت دجممممممممبAquatic Weeds لهمممممممذلنتاقيمممممممهت لممممممم تمحلمممممممد توهممممممم مب Woodyت
لعيم مممممبتم ليوقتتGrassesلتي معمممممبتم ليوقتShrubsلهمممممأميواتTreesملت لممممم تمهمممممأديتHerbaceousبلعهممممم م

Broadleaf weeds ليمممعحمداSedges.داممممدتهلللحصمممب,تاقيممم  Botanicallyلممم تعلوجممم تت Familiesلتمأ مممدلتت
Genusلم ملو تSpeciesلملمم دفتVarietiesه ممدت مملتوليممد ت ممرت  دامداتول يدلم .ليمم سايتعلمم ت ممذوتولاقيمممهت مميتت

تملأ كتملع لي.

شتmature plant لم تول  مداتول د م تتviable seedلاقيمهتم حلمد تعلم تميمدلتحلي توليممد ا  تول مذي توليممبتتتت
  لمحلمممد ت ع ممميت Biennials لمحلمممد ت يللمممباذواتوليمممللم ش Annual weeds لممم تمحلمممد تيللممممبتملت ليممم مب

Perennials..ت  ت ذوتولاقيمهت لتم  هت  تول ديمبتولاط مقمبتلودلبتع حتل رت ي د  تل هد يا د

:تم حلد تولايتاه  تحلي تيمدا دت يت ل ت  لتلويحتلتوم  تيم بتلويمح .ل يتمهثميتAnnual Weedsالحولنك -1
ع بت دجلمبت م تول مذليتمأعم ت هد يا مدتلمم لو تم حلد تو اهديوتلتهمملعدتلاهمل تميم  ت هد يمبت تت  ت  ادأ مدت عمحوحت

ت ل :تهل رتذلنت  يتمي  ت هد يبت  تم حلد تول يللبتلول ع ي .لعل تميدلت ليهت  ل د,تا قي

ولايتاه  تحلي تيمدا دتو  ت اي تولي مرت ل تولويممفتملتملوجم تولهمادكتلمهمل ت:Summer annualsحولنك صنفنك-أ
ولويمفتلا قم تيمده بتوم  تولهمادكتيام تولي ممرتيممثتا محمت دوت  مداتلاعممحتملل ت  ل دت يتوللمف.ا   ت ذلي دت يت

-barnyardgrass (( Echnichloa crusأو  watergrassدنمانم حلمد : حلي توليممد .ل  تم  ثلمبتعلم ت مذه

galli و دهنممانpurple panic grass(E. colonum عممر ,)الممدن  فpigweed   (Amaranthus spp ,)
 (.cocklebur  ْXanthium stramarium (( و العزنجSetaria glauca) yellow bristlegrassدخنن
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:تم ممحمت   دا ممدت مميتولويمممفتملتملوجمم تولهممادكتل علممهت  ل ممدت مميتولهممادكتWinter annualsأدغممال حولنممك ةممتونك-ب
 ميتملوجم تولويممفتلا   ت ذلي دت يت  دمبتولي مرتملتملوج توللممفتلا قم ت مذلي دتيمده بتوم  توللممفتلا محمتوس  مدات

 rigid ryegrass(Lolium(, حننطممكAvena fatua)wild oatبممريت:ةمموفانلاعمممحتحلي توليمممد .ل  تم ثلا ممد

rigidumبري ل(, خردwild mustard(Sinapsis arvensisزنموان ,)Syrian cephalaria(Cephalaria 

syriacaخبماز ,)dwarf mallow(Malva parvifloraحنمدقوق ,)sweet clover(Melilotus indicus ,)
 commonو أي الحعنمممممممب wild safflower(Carthamus oxycanthus)أصممممممممفر بكسمممممممو 

sowthistle(  ْSonchus oleraceus.) 

:ايامدات لم ت ليم م تسه مد تحلي تيمدا مدت ذتااهمل تم ليوقتصيم مدت م تيمطلتBiennial weedsأألدغمال المحولمك-2
هل تول أ لعمبتول  يممبتلول مذليتلا ملا.ل يتلمميتهمدجعبتهد حلمد توليللممبتولاي بت يتولي بتم لل تل يتولي بتولثد مبتا

 wild beet Betaسمممانجكايمممات أ لعمممبتم حلمممد توليللممممب.ل  تم  ثلمممبتعلم مممد:تترملتول ع مممي تللدل مممدت مممدتال ممم

vulgaris)كعغان,)milkthistle(Silybum marianumوجزر بري )wild carrot (Dacus carota.) 

 م تم حلمد تليم ام تملتمهثميتلصمحتاهمل ت مذليت ميتتباعممات مذهتول أ لعم:Perennial weeds: الم مرةأألدغال  -3
توليمم بتم لل .ااهممدثيتو مميمدت لويممطبتوليوم ل ممداتملتول ممحوحواتملتولممحي داتملتصطممرتوليمممقد تملتصطممرتولأممذليت  ممد ب

  ل :تهلل ذلي.لعل تميدلتطيصبتولاهدثي,تاقي

 plantain (Plantago lanceolataزبمادااهمدثيت دل مذليت قمطت ثم : simple perennials:أدغال م مرة بسمنطك
( و الةممممممممو  Alhagi maurorumو ال مممممممماقول)  curly duck (Rumex spp)(و حمممممممممنظ 

(prosopis(Lagonychum farcatum و السوسcommon liquirca (Glycyrrhiza glabra.) 

 ثم تول فم ت stolonesااهدثيت دل حوحواتول ويفبت ملقتيمطلتولاي مبولايت: creeping perennialsأدغال م مرة زاحفك
لتول ممممممممذليت ثمممممممم توليلفممممممممدتتrhizomesشتملت لويممممممممطبتوليوم ل ممممممممداpurple clover  (Trifoliumولقي مممممممم يت

bladygrass (Imperata cylindrica اشلولقلمممممم تول ممممممييcommon reed Phragmitis 

communis(لوليممفي ح تJohnsongrass    (Sorghum halapenseشتلتولأ م ممي تwhite top(Cardaria 

drabaوالمدنممممممممد )field bindweed (Convolvulus arvensisش.لماهممممممممدثيت ع مممممممم دت ثمممممممم تولثممممممممم تت
bermudagrass(Cynodon dactylonشت دل ممممذليتلوليوم ل ممممداتلول ممممحوحوا.ماهدثيتوليممممعحتCyperus sppت

 .  د بتلل ذليتnuts دلحي دا

يما يويتاا مم ت  مدتو حلمد ت ميتصمحيا دتعلم تول قمدكتلوتت  توللفداتول   بتولاميتت:ألدغالالصفا/ التي تمنز نباتا/ ا
.ت علمم تولمميلهت مم تولأ ممحتوله ممميتول لمميلفتس ولا ممدتل هد يا ممدتلولمماولصت   ممدتللمميفتPersistenceلول طدللممبت

تتامم و تتل قدل ا ممدت تتم  ممدول  ممدلاتول دجلممبتلويمماوحوهت  مممم تو ط ممد ت مم ت  مممحواتو حلممد تلا ممل تولاقد ممداتو ومميعت
ت لألح تلاهه تايحمدلته ميولتلل  ا م ت دلقطد تول يوعيت.

تتتتتوصفك البقاء واالستمرار لألدغال التي تمنزها ت ود إلى ما نعي:
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:تايماطمرت  دامداتو حلمد تولاهممفتلول  ملت م  ت محعتلويمرت م توللميلفتول مجممبتمقاومتها لعظروف البنئنك .1
بتلا ما ت تتايماتلميلفت مجممبت عم متلعل تولعهلت  تول  داداتوتصالدحمبتولايتتتا  ليا تولقديمبت   دتلت

دلممبتل  دي ب.تااي  تولهثمميت م ت  دامداتو حلمد تحيأمداتوليميوي تولعدلممبتلول  وف مبتلوت أ مدحتلوليطل مبتولع
تلولأفدفتلول قدل بتلأل يو تلوليهيواتلول  لتلولاهدثيت يتاي ت والفب.

 ل  دامداتو.تل ميتمللم تاألدغال وتزداد كثافتها مع تطور المدننك والزراعك المكثفمك لمألرض وبةكل عاي تظهر
 ميتيدلمبتاعمي تو ي ت لم تاغممميواتتplant successionولاميتال ميتلا  ملت ميتيليملبتولاعدصم تول  مدايت

ته مي ت ي  تملت امأبتللاقحهتولعل يتلولاه لللأي.

لعنبما/  هائعك من البذور تصل في ب ض األحنان إلمى عةمرا/ افالف قدرة نباتا/ األدغال ععى إنتاج إعداد.ت2
عممدح تحلي تيمدا ممدتلصممحيا دتعلمم تول قممدكتلوتيمما يوي.تلتتالواحممد م لوممصت  ممدتميممدعحتعلمم تو اهممدي دتلاهدثي ممدتوليمميمرتلو 

تشت عحوحتول ذليتول  اأبتلل  داتوللويحت  ت ع تم لو تو حلد .1ولأحل تولادليتا
 


