
 

 

تتدا وتتصف بذور األدغال بمواصفات تساعد كثيرًا في قددر  األدغدال ع دل ااب داال وارسدتمرار محتدا ااتفايتدا بايوي
ن محط دة افترات طوي ة، إحباتتا من أعماق بعيد  في ااتربة، تباين فترات إحباتتا ويتورها، قدرتتا ع ل ارحتشدار مد

 وسحأتي ع ل هذه اامواصفات را ًا.ألخرى، اتصافتا بياهر  ااسكون افترات طوي ة.... 
 : إعداد البذور المنتجة /نبات واحد1جدول 

 عدد البذور/نبات االسم العام االسم العلمي  االسم المحلي للدغل

 Echinochloa  crus-galli     Barnyardgrass 7160  اادحان

 Avena fatua Wild oat 500 شوفان بري 
 Rumex  spp. Curly duck 29300 اميي
 Cuscuta spp. Dodder 16000 اامول
 Chenopodium album Lambsquarter 73000 رغي ة

 Sinapsis arvensis Wild mustaerd 13400 خردل بري 
 Amaranthus spp. Pigweed 117400 عرف ااديك 

 Portulacea spp. Purslane 52300 بربين 
 Striga spp. Witchweed 500000 دغل ااشيطان 

 Artemesia biennies  1.075.000 ااشيح

 
ألجدااال اسدطة اابدذور كاألدغدال ااموسدمية وبواسدطة  او : بدلنباتات األدغال القدرة على التكاثر بطرق متعدددة .3

، درحددددات Stolones، مدددددادات Rhizomes، راياومددددات Rootsااجددددذور  قطدددد  ااتكاثريددددة ااخ ددددرية مثددددل
Nuts بصيالت ،Bulbs  وقط  من ااسي انStem cuts. 

ذادك  رمتالكتدا تراكيدم مورفواوجيدة تسداعدها ع دل تطبع نباتات األدغال لمقاومة الظدرو  البئيئدة البدعبة .4
ود مدددواد سدددامة تجع تدددا غيدددر مثدددل األشدددواك ع دددل األوراق وااسدددي ان، ت يدددف وصدددالبة األجدددااال ااخ دددرية، وجددد

 ي ة ااايوية(.من قبل ااايواحات اارعوية اابرية )أي عدم مكافاتتا بااطر  مستساغة

مكانئة التقلئل من تواجدها وانتشارها .5  .امتناع اإلنسان عن جمع األدغال ألغراض الغذاء وا 

 Weed  Seedsبذور أألدغال   
اابذور هي إادى ااطرق اارئيسية ااحي تتكداثر وتحتشدر بواسدطتتا األدغدال وتصديم محداطق ومسدااات جديدد  

حدي مددادات  درحدات  قطد  أاسدي ان وااجدذور. واابدذر  عبدار  عدن حبدات جحيإ افة إال طرق ااتكاثر األخرى: راياومدات  
 ة أو ااشددكل ااتددي تتواجددد مددن خالادد  ااايددا وهددي تددوفر ااتيئددمكبسددل ورهيددف )اابددذورا حباتددات جحيحيددة مكبسدد ة رهيفددة( 

حتشدار وهدي عربدة ارااجحيحية أليام وسحين. واابذور تعحي ا دغل ايات  اامافوية وتعحي اسدتمرار ااحدوو وافيد  ووقايتد  
حتدددا  و وارحت دددال بااحسدددبة ا دغدددال. واابدددذور الحسدددان مصددددر ااثدددرو  وااةدددذاال واامدددواد ااكيماويدددة وا مددداارو أسدددا  تكددداثر  ا 

 مااصي  .
يدددرًا ع دددل ارسدددتمرار وااب ددداال ت ااتاايدددة وااتدددي تسددداعد األدغدددال كثتتصدددف بدددذور األدغدددال باامواصدددفات وااميددداا

 مكافاتتا وااسيطر  ع يتا: وااتكاثر وُيصعم كثيرًا من 
. هحداك عددد Seed viabilityاحتفداظ بدذور األدغدال بحئوئتلدا لفتدرات طوئلدة تبدل إلدى عشدرات السدنئن  .1

كبيددر مددن أحددواو األدغددال تسددتطي  بددذورها أن تب ددل ماتفيددة بايويتتددا تاددت يددروف قاسددية بايدد  يمكحتددا أن 
تسدتطي   Avena fatua (wild oat)تحبت عحد توفر اايروف اامحاسبة. ف د وجد أن بدذور ااشدوفان اابدري 



 

 

( بعدد redroot pigweed) Amaranthus retroflexusسدحة وعدرف اادديك  8-3أن تحبدت بعدد مدرور 
سدددحة واارغي دددة  35( بعدددد أكثدددر مدددن Wild mustard) Sinapsis arvensisسدددحة وااخدددردل اابدددري  40

Chenopodium album (Common lambsquarter بعددد أكثددر مددن )سددحة. وفددي دراسددة أخددرى  40
قدد ادد  سدم فدي ااتربدة  100-20وجد أن بذور عدد من أحواو األدغال اامطمور  ع ل أعمداق تراوادت مدن 

 68سدحوات،  8حوو بعد  68حوو بعد مرور سحة، في  71سحة وكااتااي: في  20-فيتا إحبات بعد مرور سحة 
سدحة.  38حدوو بعدد  36سدحة. كمدا ادد  إحبدات أي دًا فدي  20حدوو بعدد مدرور  75سدحة و  15حوو بعدد مدرور 

 Alopecuriousم وذيدل ااثع د .Rumex spp% فدي بدذور أدغدال ااامديي 1وتراوادت حسدبة ابحبدات مدن 
 . .Datura spp% في بذور ااداتور  91و  .Chrozophoro spp% في بذور دغل اااريج 48إال 

د إن بدذور ف دد وجد قدرة بذور الكثئر من أنواع األدغال على اإلنبات والبزوغ من أعمداق متبائندة  دي التربدة .2
سدم 10-مدن عمدق صدفر Loluim sppسم فدي ااتربدة واااحيطدة  20-ااشوفان  اابري تحبت من عمق صفر

سدم باام ارحدة 6-مدن عمدق صدفر  Raphanus raphanistrumسدم واافجي دة 15-وذيل ااثع م من صدفر
 م  بذور اامااصيل ااتي ر تحبت إر من أعماق قريبة من سطح ااتربة.

تبددائن  تددرات إنبددات وظلددور األدغددال مددع المحابددئل حئدد  تظلددر علددى موجددات و تددرات متبائنددة مددن نمددو  .3
ممددا يصددعم مددن توقيددت مكافاتتددا. وع ددل سددبيل اامثددال، فددأن بددذور ذيددل ااثع ددم )أاددد األدغددال  المحبددول

اامتمددة فددي شددمال ااعددراق مدد  اااحطددة( يبدددأ بابحبددات خددالل ااخريددف ويسددكن فددي كدداحون األول وشددباط ايبدددأ 
حطدة، أي دًا، تبددأ باايتور مر  أخرى وبموجة جديد  من ابحبات في بدايدة شدتر اذار واتدل مداي . وفدي ااا

أدغددال ااشددوفان اابددري واااحيطددة وااخددردل اابددري بدداايتور مبكددرًا مدد  اااحطددة فددي اددين أن أدغددال أخددرى مثددل 
 أحواو ااكسوم تبدأ باايتور في أواسط ااشتر ااثاا  من ااموسم )أواسط شباط إال اذار(.

  م اومدة Dormancy بالسدكونألسباب وراثئة و سئولوجئة، تتب  بذور عدد كبئدر مدن أندواع األدغدال  .4
الحبدددات  اتدددل وأن تدددوفرت اايدددروف اامحاسدددبة بحباتتدددا وهدددذا يصدددعم مدددن مكافاتتدددا وخاصدددة فدددي مو دددوو 
ااتوقيددت اامحاسددم. وا سددكون فددي اابددذور أسددبام كثيددر  أخددرى: اااددرار ، اارطوبددة، تددوفر األوكسددجين أو وجددود 

 Impermeable seed coatيدة غدالف اابدذر  . ويعدود ااسدكون أمدا إادل عددم حفاذInhibitorsمدواد مثبطدة 
. أن يدداهر  Immature embryoأو عدددم ح ددج ااجحددين  Hard-seed coatأو صددالبة غددالف اابددذر  

ااسكون في بذور األدغال تجعل من توقيف اامكافاة عم ية غير ست ة. ومثال ع دل ذادك، فدأن دغدل اا دايج 
 ل بعد ااح ج وااثاحية في ااسحة ااثاحية.تاوي ثمرت  ع ل بذرتين تبت األوال في ااسحة األوا

لنددورة قابلئدة بدذور بعدض أندواع األدغدال علددى اإلنبدات وهدي ال تدزال  دي المراحددل األولدى مدن نمدو وتطدور ا .5
% وهددي ال تددزال  ددي 80الددذت تنبددت بددذورة بنسددبة  Sonchus oleraceaالزهرئددة مثددل دغددل أم الحلئددب 

 النورة الزهرئة.  

ح والمئاة وئرات تساعدها على االنتشار واالنتقال من مكان آلخر عن طرئق الرئاامتالك بذور األدغال لتح .6
 .غال. وسنأتي على ذلك الحقًا  ي موضوع انتشار بذور األدتوالمكاين والمعدات الزراعئة والحئوانا

 

 ssemination of weedsDiانتشار األدغال عن طرئق البذور واألجزاء الخضرئة 
فددي أرجدداال ااعدداام مدد  اكتشددافات ابحسددان واسددتيطاح  فددي األمدداكن اابعيددد ،  يددرتبط احتشددار األدغددال واركتتددا  

وايثما يتارك ويحت ل من مكان آلخر، وم  ااب ائ  واامواد اامح واة وم  ااايواحات وبذور اامااصيل. وبتدذه ااطري دة 



 

 

وااروجدة مدن قدار  ألخدرى. Field bindweed   (Convolvulus arvensis)احت  دت أدغدال مثدل ااسدفرحد  واامديدد 
تحتشددر األدغددال جحسدديًا مدد  اابددذور ور جحسدديًا مدد  ااجددذور وااراياومددات واامدددادات واابصدديالت واادددرحات. وما يددًا تحتشددر 
ة األدغددال اااوايددة باابددذور مدد  ااتربددة واآلت وأدوات اااراثددة وااايواحددات واات دداوي أمددا اامعمددر  فتحتشددر عددن طريددق اركدد

 اابذور واألجااال ااتكاثرية ااخ رية بسبم قط  وسام األجااال ااحباتية امسافات بعيد .

 وسايل انتشار األدغال 
طريددق ااريددال وااميدداه وااايواحددات وقددو   عددن Natural disseminationالوسددايل الطبئعئددة  .أ

 احفالق اا رحات وااثمار وااكبسورت. 
اركدة ابحسدان ومدواده ومدوارده ااحباتيدة  مد Artificial disseminationالوسايل االبطناعئة  .م

 من مكان ألخر وكذاك م  ااعم يات اااراعية.

 الطبئعئة:
رها. في اركة واحتشار بذور األدغدال وبااتدااي اركدة حباتدات األدغدال واحتشدا: من أكثر ااوسائل أهمية الرئاح .1

 ومن ااتاويرات ااتي تمت كتا األدغال االحتشار بواسطة ااريال:  
، .Striga sppصةر اجم اابذر  يساعد ع ل ام تا بااريال مباشر  كما هدو ااادال مد  بدذور دغدل ااسداار   -

 بذور صةير  ورهيفة.
أو خصدل مدن ااشدعيرات مكوحدة مدا يعدرف بوادد    Parachutesبدذور أو ثمدار مداود  بمدا يشدب  ااميدالت  -

واامريددر اااددواي   Taraxicum officinaleمثددل دغددل اامريددر  seed dispersal unitاحتشددار اابددذر  
Sonchus oleracea  وااخ  اابريLactuca serriola  ااماود  بميدالت ودغدل األسدترAster spp. 

 ااماود  بذوره بخص ة شعيرات.

 واااميي. Dacus carotaمثل ااجار اابري  Wings ك بذورها اوائد شبيتة باألجحاة أدغال تمت -
قسم من أحواو األدغدال تتادرك مدن محط دة إادل أخدرى مد  ااريدال عدن طريدق اركدة كامدل ااحبدات بعدد اامدوت  -

( ودغدددل ااسدددواد وأحدددواو مدددن ااخدددردل اابدددري Amaranthus albus)  Tumble weedمثدددل دغدددل 
Brassica spp.. 

حتددر واا حددوات تحتشددر بددذور وأجددااال األدغددال مدد  اركددة ااميدداه فددي األ: Flowing water المئدداة الجارئددة .2
ااتعريددة ااسددطاية(. ومددن أهددم طددرق ارحت ددال مدد   Sheet erosionوااجددداول ومدد  اركددة ميدداه اافي دداحات)

ر ااميدداه هددو سدد وط بددذورها مددن ااحباتددات ااحاميددة اواتددا أو داخ تددا. ومددن أهددم ااتاددويرات ااتددي تمت كتددا اابددذو 
 مثددل أدغددال ااتدداتور  وااامدديي وأحددواو مددن Corkyاالحت ددال مدد  ااميدداه امتالكتددا ااويصددالت هوائيددة إسددفحجية 

ااتي ُأجريت في هذا اامجال وااتي تبين كمية وأعداد اابذور  ومن اادراسات. Solanumجح  عحيم ااذيم 
ل م يدون بدذر  تعدود إاد 1،7اامتاركة عن طريق اامياه هي ما أكدت  دراسة في كحدا وااتي أشدارت إادل احت دال 

سدداعة. وفددي دراسددة  24م ف ددط وخددالل 3سددم ااع ويددة مددن قحددا  عر ددتا 4أل حددوو مددن األدغددال فددي طب ددة  13
م يدون  125م يدون بدذر  فدي األرل اامرويدة باام ارحدة مد   500هكتار تاوي ع ل  1أخرى وجد إن مسااة 

 بذر  في جاال األرل غير اامروي.
حاقالت غير م صود  ابذور األدغال م  ااج د وااصدوف وااشدعر وأاياحدًا عدن طريدق : Animalsالحئوانات  .3

اا حدا  اات ددمية. ومددن أهددم ااتاددويرات ااتددي تمت كتددا بددذور األدغددال االحت ددال مدد  ااايواحددات هددو وجددود كالايددم 
. وقسدم مدن بدذور األدغدال مثدل Tribulus terrestrisواا طدم Xanthium stramariumمثدل اا دايج 



 

 

ااذي تاوي ع ل أغ فة هالمية ااجة. تحت ل بذور شوك ااشام واا رط وااحفل  .Plantago sppااصخ ة  اذان
 م  اا حا  اات مية ا ايواحات اتطرل م  ااف الت.

ارحفالق اامباشر ا  رحات أو ااكبسورت اي  ت ذف اابذور وُتدف  امسدافات تصدل إادل عدد  أمتدار  عن طريق .4
  اامحتشر  في بساتين ااام يات.  Oxalisحات دغل كما هو اااال م  احفالق قر 

م طريق عربات ااح ل وااشااحات واا طارات واامعدات اااراعية وخاصة معدات اااصاد. واأله عن االنتشار البناعي
 من ذاك هو احتشارها م  بذور اامااصيل اامعد  ا اراعة واام وثة ببذور األدغال. 

عدن طريدق اابدذور أو األجدااال ااتكاثريدة ااخ درية أو ك يتمدا. جدذور اامديدد وااك ةدان تنتشر األدغال المعمدرة  
م طددول ا موسددم ااوااددد وكددال اادددغ ين يحتجددان مددواد 6وبعمددق  2م6تحتشددر جاحبيددًا امسددااة  Canada thistleااكحدددي 

 بددذور وااراياومددات ايدد خ ددرية مددن اابددراعم ااموجددود  ع ددل جددذورهما ااكثيفددة. وااسددفرحد  تحتشددر وتتكدداثر عددن طريددق اا
ن عم طول خالل ااموسم وااثيل 100م من ااراياومات وما ي در بد 25أسبوو ما مجموع   4يحتج ااحبات ااوااد وبعمر 

 م يون بذر  /هكتار.  10طريق اابذور وااراياومات واامدادات، وحبات ثيل وااد يحتج 

 Effects and Losses Due to Weeds Adverseة عن األدغال  التأثئرات الضارة والخساير الناجم
تسدبم تتمت ك األدغال اا در  ع ل تتديد صاة ابحسان وممت كات ، ت  دل مدن إحتدا  ايواحاتد  اااراعيدة وااياحدًا 

فدددي قت تدددا، ح  دددل كميدددة وحوعيدددة وقيمدددة مااصدددي   وتايدددد مدددن ك دددف ابحتدددا  واااصددداد. تسدددبم أو تادددد  األدغدددال 
 أ رارها عن طريق ما ي ي: 

 ة المحابئل الزراعئدة ممحابدئل الحبدوب والخضدر والفواكدى  علدى ضدرورات وأساسدئات النمدو:منا س .1
 ، الضوء ....الخ.2Coمواد غذايئة، ماء، المكان، 

 اعي.أنتاج كمئات هايلة من البذور واألجزاء الخضرئة التكاثرئة التي تبئب وتلو  اإلنتاج الزر  .2

التددي ئجددب إن تددزال مددن الحقددول واألراضددي   Biomassإنتدداج كمئددات هايلددة مددن المددواد الخضددرئة  .3
 الزراعئة.

 إنتاج مواد كئماوئة سامة أو ملئجة تؤثر  ي بحة اإلنسان وحئواناتى الزراعئة. .4

 :وبشكل عام، ئمكن تلخئص الخساير التي تسببلا األدغال كاآلتي

 : Lower yield or production أواًل: خفض الحابل 
ااااصددل مددن أهددم ااخسددائر ااتددي تسددببتا األدغددال مددن ااحاايددة ارقتصددادية. إذ بااحسدبة ا مدداارو، يعتبددر خفددل 

تتشاب  متط بات حمو األدغال ااحامية م  اامااصيل م  متط بات حمو هذه اامااصديل واسدوال ااخدط فأحتدا تاصدل 
ع دددل هدددذه اامتط بدددات ع دددل اسدددام ااماصدددول حفسددد . وتحددداف  األدغدددال ااماصدددول ع دددل هدددذه اامتط بدددات بشدددد  

مددن ااتربددة وااتددواال وت  ددل مددن فرصددة ااماصددول ا اصددول  2Coل ع ددل اامددواد ااةذائيددة واامدداال واا ددوال ووتاصدد
ع يتددا. إ ددافة إاددل ذاددك، فددأن ا دغددال اا دددر  ع ددل إفددراا بعددل اامددواد ااكيماويددة مددن جددذورها اتدد ثر ع ددل حمددو 

واو األدغدال وكثافتتدا ااماصول وبااتااي ت دي إال خفل ااص   بحسم تخت ف باختالف ااماصول وصدحف  وأحد
 )عدد األدغال/واد  اامسااة( واايروف اابيئية اامايطة )تربة، محاخ.....ااخ( .

% في األرا ي اامروية من  50-30وتدل ااعديد من اادراسات أن األدغال تخفل ااصل اااحطة بم دار 
% ا را ااماروو 30ر و % ا را ااماروو باابذا60-50% ا ذر  ااصفراال، 30-25% ا شعير،  40-30ااعراق، 



 

 

-30% ا بطاطدددا و 50-40% افدددول ااصدددويا و70-50% ا صدددم ااسدددكر و 50% ا  طدددن و 60-50بااشدددتال، 
 % ا طماطة.40

إن هذه ااحسم في ف د ااااصدل بسدبم محافسدة األدغدال تتبداين اسدم: ااماصدول وااصدحف وكثافدة األدغدال 
روف ااتربدددة واامحددداخ. وفيمدددا ي دددي أمث دددة ع دددل حسدددم وأحواعتدددا/ وادددد  اامسدددااة وطري دددة اادددري وطري دددة اااراعدددة ويددد

 ااخفل في ااصل عدد من اامااصيل وهي محتخبة من أباا  ُأجريت في ااعراق وبعل أجااال ااعاام األخرى.
 ددي حابدل محبددولي الددذرة البددفراء و ددول  Setaria faberiجددول ئوضددأ تددأثئر منا سددة دغدل ذئددل الثعلددب 

المبددددددر:  .بدددددل مدددددع زئدددددادة عددددددد األدغدددددال/ وحددددددة المسددددداحةالبدددددوئا/ زئدددددادة نسدددددبة الفقدددددد  دددددي الحا
Knak1962.Weeds Vol.10:26-29. 

متر من طول خط  1/3 /عدد األدغال
 الزراعة

 نسبة الفقد  ي حابل الذرة البفراء
 

 نسبة الفقد  ي حابل  ول البوئا

 Weed-freeخالئة من األدغال 
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  ااجدددول ااتددااي يبددين م دددار ااف ددد فددي ااصددل ابددوم اااحطددة وااحدداتج عددن محافسددة األدغددال عري ددة األوراق
فدددي ااعدددراق. ويالادددي أن حسددبة ااف دددد فدددي ااصدددل اااحطدددة تتبددداين أو تخت دددف  2حبدددات /م 24وبواقدد  أو كثافدددة 

. مج دددة اااراعدددة 2002ابيدددم، شدددوكت عبدددد اي وعدددا ااددددين ااشدددماو. لمبددددر: ابددداختالف صدددحف اااحطدددة.
  .163-157ص  5عدد  7ااعراقية مج د 

 بن  الحنطة
 

الحابل كغم/هكتار 
ألواح خالئة من 

 األدغال

الحابل كغم/ هكتار ألواح 
 مدغلة لطول الموسم

 نسبة الفقد  ي الحابل %
 

 %24.5 7480  9920   95إباء
5S- 35 8110   4780  41.06% 

 %37.2 5040  8020 مكسئباك

4S-99 8250 5380 34.7% 

5-118 8520 4780 43.8% 

 



 

 

% فددي األرا ددي اامرويددة مددن ااعددراق  24 -18،4بددين  تراوحددت نسددبة الفقددد  ددي حابددل حبددوب الددذرة البددفراء
. مجلددة 2005 مالمبدددر: حبئددب، شددوكت عبددد ا. و خددرون.واخت فددت حسددبة ااف ددد اسددم صددحف ااددذر  اامدداروو 

   .106 - 96  ص 2معدد 1الزراعة العراقئة مجلد 
كةدم /هكتدار فدي ااا دول  2874ااصل ابدوم ااشدعير وجدحا أن األدغال ومحافستتا خف ت   ي محبول الشعئر:
هكتددار أي إن حسددبة ااف ددد فددي ابددوم ااشددعير وصدد ت فددي هددذه اادراسددة إاددل كةم/ 1416إاددل   ااخاايددة مددن األدغددال 

عددد م 5. مجلة البحو  الزراعئة والمدوارد المايئدة مجلدد 1986و خرون. : حبئب، شوكت عبد ا.المبدر% )50
  .36-21  ص 2

 


