
طن /هكتار بسبب منافسة األدغال في  11،1وجدنا أن حاصل البطاطا كان قد أنخفض إلى  في محصول البطاطا:
)المصدددددبي: حبودددددد  هللدددددو    بدددددب ا  طن/هكتيييييار ل حليييييول الخالنييييية مييييين األدغيييييال  17،3حييييينن كيييييان الحاصيييييل 

 (.63-56 ص 7.مجلة وقاوة النبا  العيبوة مجلب 1989وآخيون.

% حني  كيان حاصيل األليوام المدغ ية 66وجدنا إن نسبة الخفيض بسيبب منافسية األدغيال وصي   إليى  في العبس:
األبغددال )المصددبي: حبوددد  هللددو    بددب كغم/هكتيار لللييوام الخالنيية ميين  2263كغم/هكتييار بالملارنيية ميي   988مي  

 (. 1) بب  8. مجلة الزيا ة العياقوة مجلب 2004ا  وآخيون. 

-46ثنا المنفذة في العراق إن نسبة الفلد في حاصل الرز بسبب منافسة األدغال تراوح  بنن أشار  أبحا في اليز:
50. % 

تعييود إلييى المنافسيية الشييدندة للدغييال ل محاصيينل   ييى أن النسييب العالنيية ل فلييد فييي الحاصييل التييي تسييبب ا األدغييال 
والمكييان  2Coمييواد الغذاةنيية  الضييو   ضييرورا  ومتط بييا  النمييو والتطييور. وهييذ  المنافسيية تكييون أمييا   ييى المييا   ال

 إضافة إلى المنافسة األلن وباثنة:
تيزداد أهمنية هيذا العاميل أا منافسية األدغيال ل محاصينل  : Competition for waterالمنافسدة  لدا المدا  -أ

ميين نسييت      Sinapsis arvensis  يى المييا  فيي المنيياطق الدنمنية ميين العيراق. وقييد وجيد إن دغييل الخيردل البييرا 
 Salsola Kaliالمييا  أربيي  مييرا  بلييدر مييا نسييت  كف محصييول الشييوفان. ووجييد إن نبييا  واحييد ميين دغييل التشبشييباب  

-150نست    ما  بملدار ثال  مرا  مما نحتاجف نبا  الذرة الصفرا . ووجد أنضًا بأن األدغال بأنوا  ا تحتاج إليى 
 كغم من المادة الجافة.1كغم ما  إلنتاج  850

أهيم  واميل المنافسية. أن مشياركة نباتيا   : منCompetition for nutrients لا المواب الغذائوة  المنافسة-د
والعناصير الصيغر ي نعنيي  يدم  األدغال أو منافست ا ل محاصنل   ى المواد الغذاةنة )نانتروجنن  فوسيفور  بوتاسينوم 

قدرة المحاصنل   ى النمو أو من  نموها وبالتالي  دم تراكم المواد الالزمية ل بنيا  وخفيض الحاصيل. أشيار  الدراسيا  
ومين ثيم البوتاسينوم وقيد وجيد إن أدغيال مثيل الكسيوب  2Nأن المنافسة بنن األدغال والمحاصنل تشيتد   يى النتيروجنن 

طيية تحتيياج إلييى  نصيير البوتاسيينوم أكثيير ممييا نحتاجييف محصييول الكتييان. ووجييد أنضييًا إن دغييل األصييفر والحننطيية والرون
 رف الدن  ُنخزن كمنا  كبنرة مين النتيرا  فيي أجزاةيف الخضيرنة مميا نجع يف منافسيًا قونيًا ل محاصينل. كميا وجيد أنضيًا 

وب والباقي نعيود المنافسية % في خفض حاصل الحب50منافسة إن الخردل البرا   ى النتروجنن كان  المسؤولة  ن 
و 2  ى الضو  وأشار  دراسة تح ن نة أخر  إلى احتيوا  أدغيال  يرف اليدن  والرغن ية و نيق الثنيل واليدنان بميا مليدار  

مرا  مين  ناصير النتيروجنن والفسيفور والكالنسينوم والمغننسينوم مميا نحونيف محصيول اليذرة الصيفرا   3و  7،5و  1،5
 من هذ  العناصر. 

ل محاصينل   يى الضيو   أن منافسة األدغيال:Competition for lightالضو  لا محاصول ة األبغال للمنافسج. 
 م ييم جييدًا وخاصيية ل محاصيينل البطنةيية النمييو مثييل اللطيين والكتييان والبنجيير السييكرا. وتكييون منافسيية األدغييال العرنضيية

نمو األدغيال  رنضية األوراق بكثافية مي   األوراق أقو  ل محاصنل   ى هذا العامل. وللد وجدنا في أحد  الدراسا  أن
 اللطن قد من  تمامًا من نمو نباتا  اللطن ولم تنتج حاصل في ن انة الموسم.

 . المهمون لعملوتي التي ود أو البنا  الضوئي والتنفس space والم ان 2Co.المنافسة  لا ثاني أو سوب ال يبون د



 Allelopathic effects of لولوباثي لبعض أنواع األبغدال  لدا المحاصدولهد. المنافسة األلولوباثوة أو التأثوي األ 

weeds on crops اثب  العدند من الدراسا  واألبحا  أن بعض أنواع األدغيال مثيل الثنيل  السيفرندة و  نيق الثنيل :
المييواد ميي   تسيتطن  منافسيية المحاصينل  يين طرنيق إفييراز مييواد كنماونية مثبطيية ل نميو  يين طرنييق جيذورها. وتسييتطن  هيذ 

إنبييا  المحاصيينل أو تل نييل وتنبيينط نموهييا. وتعييرف هييذ  المنافسيية بالمنافسيية األلن وباثنيية للدغييال أا قييدرة األدغييال   ييى 
 تثبنط نمو المحاصنل  ن طرنق إفراز مواد الن وباثنة في التربة )  ن طرنق الجذور أو بلانا األوراق المتساقطةي.

غيال ل محاصينل م مية جيدًا فيي تحدنيد مليدار الفليد فيي حاصيل المحاصينل وتعتميد أن شيدة منافسية األدهللبة المنافسدة: 
 شدة منافسة األدغال ل محاصنل وملدار الفلد في الحاصل   ى  دة  وامل: 

 نوع المحاصول والصنف .1

تخت يييف المحاصييينل فيييي قيييدرت ا   يييى منافسييية األدغيييال أو ميييا نعيييرف فيييي قاب نت يييا التنافسييينة للدغيييال. فمييين  
زهرة الشمس تكون أكثر منافسة للدغال من بلنة المحاصنل بسبب تأثنرها األلن وبياثي   يى األدغيال  المعروف أن

 النامنة مع ا. صنف الرز  نبر أكثر منافسة للدغال )الدناني من األصناف األخر .

 Weeds densityال ثافة الس انوة أو العببوة لألبغال / وحبة المساحة  .2

ك مييييا ازداد تأثنرهييييا التنافسيييي ل محصييييول وشييييدة  ددنيييية للدغيييال فييييي وحييييدة المسييياحةك ميييا ازداد  الكثافيييية الع 
المنافسيية وتبعييًا لييذل  نييزداد ملييدار الفلييد فييي الحاصييل بسييبب المنافسيية. فييي العييراق وجييدنا أن ملييدار الخفييض فييي 

 . 2حاصل الحنطة نزداد م  زنادة أ داد األدغال / م
ي: 2)22. مج ييية وقانييية النبيييا  العربنييية/ مج يييد 2000وهييياب  بيييادا. المصيييدر: حبنيييب  شيييوك   بيييد ا  وخاليييد )    
 ي 142-146
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 Weed speciesأنواع األبغال وطبوعة نموها  .3

 رنضة األوراق بشكل  ام تكون أكثر منافسة ل محاصنل من األدغال رفنعة األوراق. وجد أن دغل  األدغال 
ونرجي  ذلي   Setaria italicaالخردل البيرا نكيون أكثير منافسية بمليدار ثيال  ميرا  مين دغيل اليدخنن اإلنطيالي 

إليييى االخيييتالف فيييي نميييو الجيييذور ووضييي  األوراق وحجيييم النبيييا  وقدرتيييف   يييى امتصيييا  الميييواد الغذاةنييية والميييا  
نيوم فيي حينن أن  15سيم فيي 70قيد اسيتطال بمليدار  Xanthium stramiumوارتفا يف. وجيد أن جيذور ال يزنج 

 سم لنفس الفترة. 50بملدار  الذرة البنضا  استطال جذور 

 op emergenceWeeds emergence in relation to cr بزوغ األبغال بفتية بزوغ المحصول   القة فتية .4
األدغيال التيي تبيزب قبيل المحصيول وليو بأنيام ق ن يية تكيون أكثير قيدرة   يى المنافسية ل محصيول   يى األدغييال  

نيا بيثال  أنيام سيبب وجد أن بزوب نبا  الخردل األبنض قبيل محصيول البزال التي تبزب م  أو بعد بزوب المحصول.
% فلد في الحاصل  ند بزوغف بعيد المحصيول بيأرب  17% في حنن سبب هذا الدغل 54خفض الحاصل بملدار 

أنام. فيي اليرز م يم جيدًا أن نبيزب اليرز قبيل اليدنان ل  يروب مين منافسيتف ول يذا تكيون طرنلية الشيتال )الزرا يةي أهيم 
 وأفضل من طرنلة البذار.

 Lower Qualityجا  الزيا وة ثانوًا: خفض نو وة المنت
مييي  المنتجيييا  الزرا نييية ننيييتج  ييين خفيييض فيييي نو نييية هيييذ  أن وجيييود بيييذور األدغيييال أو أجزاة يييا الخضيييرنة  

المنتجا  وقنمت ا التسونلنة وكذل  خفض محتواها من المركبيا  كالزني  والسيكر والبيروتنن....الم. ومين األمث ية   يى 
 ذل : 
احتوا  حبوب الحنطة   ى بذور أدغال الشوفان البرا )دوسري والحننطة خفض نو نة الحبوب وقنمت ا مثل  .1

 والزنوان واحتوا  بذور الرز   ى بذور الدنان.

خفض نو نة المنتجا  الحنواننة كالح نيب  نيد تنياول الحنوانيا  الزرا نية أدغيال الخيردل البيرا والثيوم البيرا  .2
 )راةحة غنر مرغوبة أو مستساغةي.

طن بأحتوا ها   ى بذور السفرندة والكسوب ونو نة وصيوف األغنيام  نيد تع يق بيذور خفض نو نة ألناف الل .3
 ال زنج واللطب فن ا. 

ياي خفيييض محتيييو  أو مسيييتو  السيييكر فيييي سييينلان محصيييول قصيييب السيييكر والبنجييير السيييكرا ونسيييبة الزنييي  فيييي بيييذور 
 Mechanical Damagesنباتا  األبغال  المو انو وة التي تسببها

ونبطيأ العميل ونيؤثر   يى دغال م  المحاصنل نؤثر   يى منكاننكنية  م نيا  الحصياد وجود نباتا  األ .1
اللطين والسيفرندة مي  اليذرة البنضيا  وأنيواع   مكاةن أآل  الحصاد مثل وجود دغل الكسوب األصفر مي

 الكسوب والك غان م  محاصنل الحنطة والشعنر.
 ي لجذور المحاصنل واألشجار.األضرار المنكاننكنة التي تسبب ا  م نا  العزق المنكاننك .2

نتنجيية لتكييرار  م نييا  العييزق المنكاننكنيية وخاصيية باسييتخدام   Soil structureإتييالف بنييا  التربيية  .3
 المكاةن و ندما تكون التربة رطبة.

  Increase production costزوابة  لفة اإلنتاج الزيا ي يابعًا:



 عدة ل زرا ة نتط ب إدخال  م نيا  الزرا نة واألراضي المُ أن وجود وانتشار األدغال في الحلول والمحاصنل  
 . ومن األمث ة   ى ذل  :زرا نة إضافنة ومبندا  ومكاةن ومعدا  و مالة زرا نة وكل ذل  نزند من ك ف اإلنتاج

زالة األجزا  الخضرنة  .1 زنادة ك فة تحضنر األرض وا  دادها ل زرا ة مثل استخدام أآل  حراثة خاصة للط  وا 
للدغيييال واسيييتخدام مبنيييدا  أدغيييال قبيييل الزرا ييية للتيييل األجيييزا  الخضيييرنة ل يييا وكيييل ذلييي  نسيييبب زنيييادة ك يييف 

 اإلنتاج.
اسييتخدام أآل  ومكيياةن متخصصيية ليير  مبنييدا  األدغييال و ماليية خاصيية واسييتخدام وتصييمنم أآل  خاصيية  .2

 لعزق ا.

ى بييذور وتليياوا خالنيية ميين اسييتخدام مكيياةن خاصيية لتنلنيية بييذور المحاصيينل ميين بييذور األدغييال ل حصييول   يي .3
 بذور األدغال ومصدقة.

جيييرا ا  مكافحييية األدغيييال وخاصييية باسيييتخدام المبنيييدا  واسيييتخدام العمالييية نزنيييد كثنيييرًا مييين ك يييف  .4  م نيييا  وا 
 اإلنتاج.

 ازدناد ك ف شحن المنتجا  الزرا نة في حالة احتواة ا   ى نسبة من بذور األدغال ولو منخفضة. .5

األبغال تعتبي  وائل ثانووة أو يئوسوة لعبب من اآلفا  الحهلليوة والميضوة التدي تنتلدل   بب  بوي من أنواع خامسًا:
: مثل حشرة حفيار سياق اليذرة ) فية رةنسينة   يى اليذرة الصيفرا ي   يى دغيل السيفرندة  أنيواع إلا المحاصول االقتصابوة

امنية )دغيل الرغيل والمنطيادي تعتبير  واةيل المن   ى أدغال العاة ة الباذنجاننية ) ننيب اليذنبي. أنيواع مين العاة ية الرمر 
 ثانونة ألنواع  دندة من الفنروسا  التي تصنب البطاطا والطماطة.

هناك  هلليا  األنواع من األبغال التي تعتبي سامة للحووانا  الزيا وة  األبلاي واألغندام مثدل بغدل اليوجدة : سابساً 
Hypericum spp نددوع مددن أنددواع  120( لألبلدداي. هندداك أ ثددي مددن لألغنددام والسددفينبة )فددي مياحددل نمددو معونددة

 .األبغال تعتبي ساحة للحووانا 

خفض اللومة التسوولوة للمنتجا  الزيا وة وخاصة الحبود بسبد تواجدب بدذوي األبغدال و دذلك سدمعة البلدب  :سابعاً 
 . التجايوة

الح فيا  فيي البسياتنن المنشيأة حيدنثًا خفض قنمة األراضي الزرا نة بسبب انتشار أنواع معننية مين األدغيال مثيل  ثامنًا:
أو اللصييب البييرا. وانتشييار النباتييا  الزهرنيية الطفن نيية مثييل ال ييالو    ييى الطماطيية والباذنجييان والتبيي  والحييامول   ييى 

 الج .

 تل نل كفا ة قنوا  الرا والبزل واألن ار بسبب انتشار أنواع معننة من األدغال الماةنة كاللصيب البيرا والبيردا تاسعًا:
 و شب الننل والشنبالن.

التيي تصينب مالنينن  Hay fever مثيل حميى ال شينم  تسدبد أندواع  بودبة مدن األبغدال الحساسدوة ل نسدان  اشرًا:
البشييير فيييي أمرنكيييا الشيييمالنة والمتسيييبب  ييين انتشيييار بيييروتنن حبيييوب ال ليييام ليييبعض أنيييواع األدغيييال مثيييل دغيييل السيييجاد 

Rageweed  الربن .وكذل  حساسنة الج از التنفسي في 

 Cost of weeds  لفة األبغال



% مين مجميوع الخسياةر التيي تحيدث ا اآلفيا  الزرا نية 38تسبب األدغال ومكافحت ا خسارة  امة تصل إليى  
%     ييييييى التييييييوالي. وقييييييد بيييييينن 7% و 27%   28مجتمعيييييية )حشييييييرا   أمييييييراض  ودنييييييدان ثعبيييييياني والتييييييي تسييييييبب 

Anderson1996 غييال فييي  ييدد ميين المحاصيينل سيينونًا فييي أمرنكييا الشييمالنة وهييي الك ييف الحلنلنيية التييي تحييدث ا األد
كالتالي: فيي اليذرة الصيفرا   اللطين  فسيتق الحليل  اليرز  اليذرة البنضيا   فيول الصيونا  بنجير سيكرا  حنطية  بطاطيا  

ب نيون دوالر     يى التيوالي.  0.336و  0.49  1.25  0.062   3.9  0.45  0.69  0.15  2.3  4.74 طماطية: 
أن المجمييوع  Andersonب نيون دوالر فيي السينة. وأضياف 12.2تكيون ك فية خسيارة األدغيال فيي هيذ  المحاصينل  وبيذا

ب نييون دوالر فييي حاليية  ييدم  19.6ب نييون دوالر سيينونًا و  4.1الك ييي ل خسييارة الناتجيية ميي  اسييتخدام المبنييدا  تصييل إلييى 
% فيييي أشيييجار الفواكييف مييين غنييير 5لحل نيية و % فيييي المحاصييينل ا  82. وتتييوزع الخسيييارة بنسيييب  المكافحيية بالمبنيييدا

 % في المحاصنل الدرننة.1% في محاصنل الخضروا  و9% في أشجار الحمضنا  و 3الحمضنا  و

 value of weed Theفوائب نباتا  األبغال 
إلى جانب الخساةر الكبنرة التي تسبب ا نباتا  األدغال فأن ا ال تخ و من بعض الفواةيد التيي نمكين ت خنصي ا  
 كالتالي: 

 تغطنت ا ل تربة تسا د كثنرًا في التل نل من التعرنة أو منع ا. .1
 البلولنةي.زنادة خصوبة التربة  ند وجود أو انتشار أدغال مثل النفل والكرط والحندقوق )العاة ة  .2

 مصدر جند ل ر ي للغنام واألبلار والجمال والحنوانا  البرنة األخر )شوفان برا  سفرندة  شو    اكولي. .3

 بعض أنوا  ا تستخدم كغذا  نبا  لإلنسان. .4
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 الوقاوة من نباتا  األبغال
ة من يا وذلي  في كثنر من األحنان نمكن تجنب أو تل نل من الخساةر الناجمية  ين األدغيال مين خيالل الوقاني 

 Precaution of weed seedsوالحدذي مددن بدذويها  Weeds ecologyبوئددة نباتدا  األبغددال بمعرفية ودراسية 
إن أسييالنب أو   Following scientific cultural. لالمحاصددو زيا ددةوأتبداع األسددالود العلموددة الصدحوحة فددي 

أسس أو مرتكزا  الوقانة من نباتا  األدغال صعبة جدًا ونصعب تحلنل ا لكن نمكن الوصول إلى جز  كبنير من يا أو 
تحلنل يييا مييين خيييالل أتبييياع إجيييرا ا  بسييينطة وغنييير مك فييية وتيييدخل ضيييمن العم نيييا  الزرا نييية واليييو ي لخطيييورة األدغيييال 

 كون مرتكزا  الوقانة من نباتا  األدغال:  وبذورها. وفنما ن ي شرم للسس الثال  التي ت

 Weeds Ecology. بوئة نباتا  األبغال 1



وبنةة األدغال ُتعنى بشكل أولي بتأثنرا  العوامل  Environment القة الكاةن الحي بالمحنط : Ecologyالبوئة
ا  األدغال. وتشمل نبات  reproductionوتكاثر  growthونمو  Establishmentالمحنطنة في توطند أو تثبن  

 العوامل المحنطنة:
 Climatic factorsا.  وامل المناخ 

أو    Day lengthالنيوم  وطيول Intensityوشيدة اإلضيا ة  Quality  اليذا نشيمل نيوع الضيو   :lightالضدو   -
 .Darkness length         الظالم

 الصغر  والكبر  والمد  والمعدل والفترة الخالنة من األنجماد.  :Temperatureالحياية  -
 : الكمنة والنفاذنة وجرنان الما .Waterالما   -
 . Durationوفترة البلا   velocityالسر ة  :Windاليواح  -
  رطوبييييية 2Oأوكسيييييجنن ‘ 2Co: ثييييياةي أوكسيييييند الكربيييييون Atmosphereالغدددددالف الجدددددوط أو المحدددددوط الجدددددوط -

Humidity  والمواد السامة المحمولة في الجوToxic substances. 
أن لعوامييل المنيياث تييأثنر واضييج فييي تواجييد وانتشييار أدغييال معننيية فييي منطليية مييا و ييدم تواجييدها فييي منيياطق 

ي مي  محصيول Barnyard grass(Ecchnichloa crusgalliأخير . ومين األمث ية   يى ذلي  انتشيار دغيل اليدنان 
العيراق و يدم تواجيد  فيي الشيمال   يى اليرغم مين زرا ية اليرز فيي ت ي  المنياطق وكيذل   الرز في مناطق وسيط وجنيوب

ي مي  الحنطية والشيعنر فيي شيمال العيراق و يدم Syrian cephalaria (Cepholaria syricaانتشيار دغيل الزنيوان 
لييوجي لنباتييا  مرافلتييف ل ييذ  المحاصيينل فييي وسييط وجنييوب العييراق. ولعوامييل المنيياث تييأثنر واضييج   ييى الشييكل المورفو 

  Cuticle thickness: شييكل وسييم  األوراق  سييم  الطبليية الشييمعنة Morphological appearanceاألدغييال 
 وجود أو  دم وجود الشعنرا  أو الزغب   ى األوراق والسنلان   دد الثغور وتوزنع ا   ى األوراق.

 : العوامل الطبوعوة وتهللمل: Physiographic factorsد. العوامل الفوزووغيافوة 
 


