
فييمكافحف ييمكيداواييوكبيد فا ييتركفييمكيدةييتقكيدتاتاييمضكبلييوكءت ييلكييت كيداب ييبررك حداواييوك ا  ييب كيدييتءكيديي  ك
 اي كإ ككرا ةحجكإدىكغاتكاسةاتكدفةتركبأوىكإدىكافحف مكةحامكدتاواوضكفاحكيسةخوالكه هكيدطتاقيمكدافحف يمكيدسيفتكفيو

ايب كأ طيىكفةيحفعكفعحديمكفيمكافحف يمكهي يكيديوغ كيداعايتضكبب يوكأ كيتةفيح كك14-7سي كبدايوركك7-5غاتكييت ك عاقك
أوىكإديىكلةي ك ااي كك◦ 40وت مكيد تيتركاسح وكفثاتٍيك تىكءاحوركففحرركه هكيدطتاقمضكبب وكآ كيدغاتكة لكوت مك يتيترك

فتن  دت ر  ◦  20-10يوم وتحت  رجةتح اتة ج   16خالل  ◦ ك30كاب كبة لكوت مك يتيترك8خال ككرتياءباحلكيدسفتكفو

 ( . 2Oقليل من  لة يزومنت تم قتلهن ) جتفنع رجةح  لحة ج  يسبب زينر  تنفس  لجذوج وانةح  لنبنت لـ 

بدف يييحمك اتايييمكيدغايييتتكا يييقكآ كةغطيييىك ااييي كيي يييءيركيدف حةايييمكاييي ك ييي بتكبسييياقح كبأبتيقك حداايييحهكدافييي كيدةيييفف ككككك
أفيبي كييوغيح كك يا كيدوت يمك سي قكيسخيةال ك هفيح ك عي كييفيبي كسكةسية اقكدعاتايمكيدغايتك يففكضيدضيبفمبيدةتفاقك

فييمكة ات ييحكدت ييتب كيدغاييتكاالفاييمكبلتييمكي ةاح  ييحكدابفسيي ا كب سيي قكيسخييةال كفييمكةتفا  ييحكيدختييب ضكبب ييوكأ كي ييوك
ةسيةخو كهي هكيدطتاقيمككضTexas panicumتاي كيدفيب كي خي حدايحركأفثيتكاقحبايمكدتغايتككFall panicumأفيبي كيدايتي ك

بخح ييمكيدييوفح ك ايي كاسييةغ كيدفييتقكفييمكيتةفييح كف حةييحلكيدييتءكبيدييوفح كدغاييتكيدييوفح ك حداييحرككدافحف ييمكييوغييح كفييمكيدييتء
كبيإل قحرك تىكإطتي كيدتءكبخحت هض

 كب تىكيدعفي كفيح ك تايح ك عي كأفيبي كييوغيح كاي كيداايحهكفيمكيدافيحطقكيد حفيمكأبكافي كسيقا حكة يلك يتبك 
اعافمكاؤو كأاضحكإدىكافحف ة حك ا كإ كلط كيدااحهك  كيداسح حلكيداب بررك حيوغح كدفةتيلكيش تكأبكسفمك
بأ احفحكأفثتكاسح وكأاضحكفمكافحف ة حكا كاتي حركأ كه هكييوغح كلوكةعاوكففس حك  كطتاقك ي بتهحكيدسيحففمك

اافيي كافحف ييمكيدق ييقكيد ييت كفييمككة ييلكسييطتكيدةت ييمكب فييوكةييبفتكيد ييتب كيدافحسيي مضكفييمكفثاييتكايي كيي اييح 
كأساحف كيدتط مكأبكيداسةفقعحلك  كطتاقكة فا كه هكأساحف كأبكلط كيدااحهك ف حض

يسييةخوي كاييبيوكغاييتك اييمكاثيي كك:Smothering with Non-living materialsكهـــالتغطية ــولد ــرتحلة ــ ل  ــو
 Riceتكيسي حدمكsawdustفشيحتركيدخشيقككتgrass clippingيدقشتكيدة  تكابيوك ضبامتك بهتكأ ءيركف حةايمكاقطب يمك

hullsتك السة كيسبوكPlastic filmsببتقك حو كفيمكةغطايمكييوغيح كل ي كأبك عيوكيد يءباتكهيبكي يوكيدبسيحف كيدفعحديمكك
فييمكافحف ييمكيدعواييوكايي كأفييبي كييوغييح كفييمكيدعواييوكايي كيدا ح ييا ضكإ كهييو كهيي هكيدطتاقييمكهييبك ييء كف حةييحلكييوغييح ك

يدضبفمكبيدفابكيدط اعمكداوغح ككمحثتامكييختىك شف كةح ك  كيدضبركبا كث كاف ك اتامكيدةتفا ب  بتهحكبأ ءيف حكيدةف
فاحكة و كأاضحكإدىكتف كوت مك تيتركيدةت مكيداغطحركبلة كيد  بتكأبكاف كإف حة حضكااف كافحف يمكييوغيح كيداعايتركيدثاي ك

اوايوك  ي هكيدطتاقيمضكب  يبترك حايمتكفيح كهي هكيدطتاقيمكبيدسيفتفورك  ي هكيدطتاقيمك افايحكسكاافي كافحف يمكيدق يقكيد يت كبيد
ةفييب كأفثييتكةيي ثاتياك تييىكييوغييح كيد بداييمكاف ييحك تييىكييوغييح كيداعاييترضكيسييةخو كيد السيية كييسييبوكيب كاييتركفييمكيدعييح ك

فمك قيب كل يقكيدسيفتكفيمكهيحبي كبسكايءي كاسيةخو كد يوكأس ك ف يحمكفيمكل يقكيدسيفتكب قيب كييفحفيح ضكإ كك1914
يد السة كييسبوكافب كأاضحكيلة حواحاك س قكتخصكثافهك)فمكيدوب كيد فح ام(كإضيحفمكإديىكلوتةيهك تيىكافي كيسةخوي ك

كب ب كيدضبركإدىكييوغح كبلةت حكبتف كوت مكيد تيتركبيدا ةبىكيدتطب مكدتةت مضك
:ك السية كاقسي ك تييىكهافيمكات عيحلك يغاترك   عييحوكهنـك لالـ ألكاــأك لكرلةـ خلامـطلحتسلتغد مــط لت مـرح

اةسحبامكاالف كدالسةخوي كفمكا ح يا كيدتليمكبيد طيااكبيدخايحتكبايحكشيح هكاي كا ح يا كيدخضيتتك السية كاقسي ك تيىك
هافيييمكأشيييتطمكطباتيييمكةبضييي ك يييا كخطيييبطكأبكسيييطبتكيدا  يييب تك السييية ك تيييىكهافيييمكأشيييتطمكةغطيييمكفحاييي كيداسيييح مك

كت كأبكا ءاكاف حكيدا  ب ضكيداءتب مك ويكثقبقكويفتامكاءك



ةاحت كه هكيدطتاقمكفمكيدءتي يحلكيدا اايمكاثي كك:Artificially high temperaturesكرال فعلتغ  ت ةلتصةنكع ك ل
يد اييبلكيدء ح اييمكبيد السييةافامك ايي كة ييت كييت ك عييوكةتطا  ييحكفييمكيد ييا كبةغطييىك  شييتطمكايي كيد السيية كيي ييا ك

يداغطحرك حد السة كيشعمكيدشا كيدقبامكإثفحركيد يا كاسيح وكفيمكتفي كوت يمككييت يدشفح كل  كيدءتي مضكإ كةعت ك
ممتن يستند  فتتل قتتل اتذوج  إراتتنل ونتنفح لةولتع يةياتح لت اتتيم  لتةاتح نت   لمستتببنت  ◦ ك80-70يد يتيتركإديىك يبيدمك

  لزج دح.  قبل  إجض لمةنيح و لحشةيح. كمن يستخ م أيضن اخنج  لمنء  لحنج من قبل أصحنب  لمشنتل لت ايم 

 

دسييفا كطباتييمكف  ييوكيدبسييحف ككFlamingاييبت كيد ييتقكأبكيدةت اييقك : Flamingأو التلهيرر  Burning ز. الحرر   
اث ك بيفقكيدطتقتكسف كيد واوكبلفبيلكيدت ككNon-cropland areasدافحف مكييوغح كفمكييتيضمكغاتكيدءتي امك

ك◦ ك60-45لكييوغيح كديوت حلك يتيترك حدايمكةةيتيبمك يا كبيد ء ضكبهمكطتاقمكفعحدمكةعا ك تىكأسح كإ كةعيتا كف حةيح
اخةتيي كةيي ثاتككضبدفةييتركفحفاييمكاييؤو كإدييىكبليي ك ايي كيإلفءااييحلكفييمكيدخالاييحكبفعحداة ييحكب حدةييحدمكاييؤو كإدييىكاييبلكيدخالاييح

 كيد تيتركفمكيدف حةحلك حخةال كوت حلكيد يتيتركبشيوة حكبفةيتركيدةعيتا كبفيب كب ايتكيدف حةيحلكيداعتضيمكبيد يءركيداةعيتك
يدف حةييحلكيدعشيي امكفييمكأطييبيتكيدفاييبكييبدييىكةفييب كأفثييتكةيي ثتياكايي كييوغييح كيدخشيي امكبافييب كيد ييءركايي كيدف ييحلكدت ييتيترضك

يداتسةاامك)يدقا كيدفحاام(كأفثيتكةي ثتيكاي كيدسياقح كيدخشي امكبيد ي بتكيد حفيمكيلي كةي ثتياك يحد تيتركاي كيدقاي كيدفحاايمكبييبتيقك
كبيدساقح كيدغضمض

 كيداعاييترتكا ييقكإ ييحوركيد ييتقكبفتاييحكل ييتلكيدفةييتيلك ييا ك ييتٍقكبآخييتكفييح كيدةيي ثاتكأ تييىضك حدفسيي مكداوغييحك
ا ييقكأ كة ييوأك اتاييمكيد ييتقكداوغييح كيداعاييترك فييواحكافييب كيداخييءب كيدغيي يفمك تييىكأليي كاسييةبىكفييمكيي ييءيركييتضييامك

 ا كإ كإ حورك تل حكداتيٍلكاةعيووركدتتياءباحلضكدب  كإ ك تقكيد تفحركداتٍركبي وركا فءكفثاتياكا كفابهحكبيفةشحتهحكفمك
كاسح وكفثاتياكفمكافحف ة حضك

ب ييوب كأ ىككSelective flamingبيسسييةخوي كيدعاتييمكدت ييتقكأبكيدةت اييقكهييبكيد ييتقكيسفةخييح مكداوغييح ك
ضكباعاييي كيد يييتقكيسفةخيييح مكSelective herbicidesدتا ح يييا كبفايييحكهيييبكيد يييح كاييي كا ايييويلكييوغيييح كيسفةخح ايييمك

ىكأسييح كأ كف حةيحلكيدا ح يا كةفييب ك حدايمك وت يمكفحفاييمكإثفيحركةط ايقكأبكااحتسييمكيدةت ايقكيسفةخييح مكبي كداوغيح ك تي
يدت يقكاب ييهكديات كبلييتقكلح ييوركيدا  يب ك  ايي كسكا يي كإديىكييبتيقكبيدسيياقح كيدتهافييمكدتا  يب كبةفييب كسيياقح ك

كب  اتامضيدا  ب كخش امكباقحبامكدت تيتركيدشواورضكبا قكآ كةفب كييوغح ك غاترك
 Heatبيدف تاييمكأبكيدفتضييامكيدةييمكاعايي ك تييىكأسحسيي حكيدةت اييقكيسفةخييح مكهييبكأ كفثحفييمكيد ييتيتركأبكشييوة حك

intensityأبكاييحكاييحاعت كFuel rateببلييلكيدةعييتا كككExposure timeأ كبلييلكةعييتا كييوغييح كدت ييتيتر(كك(
اعاييال ك ةبيفييقك  ايي كاسيي  ح كةاييووك  يياتكخالاييحكيدف حةييحلكيداق ييبورك)ييوغييح (كااييحكافييةعك فييهكةاييءقك ييوتي كيدخالاييحك

يي يييءيركيدف حةايييمضكبيد يييتيتركيدفحة يييمكليييوكةسييي قكأاضيييحاكةخثيييتكيد تبةيييب الء كبةبلييي ككCombustionبدفييي ك يييوب كإشيييعح ك
كيدفعحداحلكييفءااامض

ك: نلتغعرت  لتغطيل جبل  تعكطهكلغطنف ذلع ل ولتغ  خلتانطلكديرل
-ك3ضيفخفح كيتةفح كف حةحلكييوغح كاقحتفمك حتةفح كيدا  ب كيداتيوكإ تيركيدعاتامكفاهك  ا كسكاءاوكيتةفح  يحك ي ك1
كس ضكك5



دييىكدتفاييبكأفثييتكةيي ثتياكض اييتكبات تييمكفاييبكييوغييح كبط اعييمكفابهييحكبيي ييءيركيداعتضييمكدت ق:ييوغييح كفييمكيداتي يي كييبك2
 ييحد تيتركايي كييوغييح كفييمكاتي يي كفابهييحكييخاييتريكييوغييح كيدعشيي امكأفثييتكةيي ثتياك ييحد تيتركايي كييوغييح كيدخشيي امكبيي ييءيرك

كبيدساقح ض كيدفشطمكيدفعحدمكفمكيدفابكأفثتكة ثتياكا كيي ءيركيدف حةامكييختىكفحد  بتكيد حفمكا
كيداخءب كيدغ يفمكا كيدفت بهاوتيلكفمكييوغح كيداعاترضكضكةبيفقك اتامكيد تقكا كيل كاسةبىكا 3
كضيد تب كيدافحخامك:كتاحمكهحوفميك تب كيدةت مك) حفم(ضضة فا كيد ق كل  كيد وأك حدعاتامض4
كضIntensityضيدعبيا كيدخح مك    ءركيدت ق:كيدست مك)اوركيدةعتا (يكشوركيد تيترك5

ك: هكلرتغ طعلقولدفعكغ ولع ل ولتغ  خلر نهكرهنك لدعضلتغ   ظكتلتغطيل جبلتانطدكهلإغككك
ضك اتامكيد يتقكداسيلكفعحديمك تيىكاع ي ك ي بتكييوغيح كفاع ا يحكةقيحب كيدةعيت كإديىكوت يحلكيد يتيتركيدعحدايمكبكدفةيترك1

داسلكل اتركبيد  بتكفمكيدثاحتكيل كةي ثتياك يحد تيتركفايحكب يوكإ ك ي بتكيدعوايوكاي كييوغيح كدي كةةي ثتك يحد تيترك ي كة فيءلك
أ طلكفس مك حدامكا كيإلف يحلك فيواحكةعتضيلكدوت يمك يتيتركب يتلكإديىككSt.Johnswort   يدتب مكك  ك  بتكوغاث

كولحفقضك5بداوركك◦ 135
ضكةط اقكيد تقكأثفحركيدفضعكسكافيب ك بكفحفيوركف ايترك سي قكليوتركاع ي كييوغيح ك تيىكإفضيحجكيد ي بتك اتي ي كا فيترك2

كا كةفبا كيدفبتيلض
كيد تقكفمكءاحوركإف حلكييوغح كبفثحفة حكفمك ع كيي اح :كضكهفح كاسحبئكدعاتام3
كلة كيدعبيا كيد حابدب امكفمكيدةت مكاث كيد شتيلكبيدفطتاحلك) بيا ك ابامكدافحف مكييوغح (ضك-
ك عوكيد تقيكي ةاح كب ب كأشعمكيدشا كبيدضبركإدىكسطتكيدةت مكبة فاءكيد  بتك تىكيإلف حلضك-
كا فءكإلف حلك  بتك ع كييوغح كبفستكيدف حلضكوت مكيد تيتركلوكةفب ك حا ك-
يد تقكاسح وك تيىكإءيديمكيدايبيوكيدفااحبايمكيداث طيمكفيمكيدةت يمكبيدةيمكليوكةسيح وكفيمكافي كإف يحلكيد ي بتك)ةفسياتكيدايبيوكك-

كيدفااحبامكيداث طمكإلف حلك  بتكييوغح ك(ض
كت احكاعا كيد تقك تىكةغااتكفمكةتفاقكيدةت مضضضضضغاتكاؤفوضك-

هفيييح كأفيييبي ك وايييوركاييي كي سلكفيييمكيد يييتقكيسفةخيييح مكبهيييمك  يييحترك ييي كة يييباتكدتعحءليييحلكيداافحفافايييمك: تغطله ـــبكآلتل
Mechanical cultivatorsبةسيي قك حدافيحف ككTractor-mountedأ كاتف ييمك تيىكسييح  حلضكبةةفيب كايي كخييءي كك

بلح فييمكيدت ييقككPressure – valveباييف  كضييغطككVaporizerتكا خييتركPipelinesتكأفح اييقكFuel-tankيدبلييبوك
Burnersضككباسةخو كيدبليبوكButaneأبككPropaneأبكختاط ايحضكباخيء كيدبليبوكفيمكيدخيءي كة يلكيدضيغطكباة يب كك

إدييىكغييحءكة ييلكيدضييغطكيدعييحدمضكبةسييةخو ك ييحوركلييح فةا كأبك ييحتلةا كدفيي كخييطتكبي ييوك تييىكفيي ك حفييقكبابضيي ك ءيباييمك
س ك  كلح وركيدا  ب كيدخش امضكبافيب ك يت كيد يتقكك5بيدمكب   يكاب هكيدت قكإدىكييت كب اسحفمك  ◦ 30-40

ف /سييح مضكبغحد ييحاكاييحكةسييةخو كهيي هكك5-4(كبسييت مكيدةتيفةييتكاييحك ييا كPSI)ك40-30سيي كبة ييلكضييغطكك25-20اييحك ييا ك
يد حتلحلكا كيدعحءلحلكيس ةاحوامضكيسةخو كيد تقكيسفةخح مكدافحف مكييوغح كفمك قب كيدقط كبفب كيد باحكبيد لكبك
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  :Machine Tillageو. الح اثة الميكانيكية 

كف كهوفا كأبكب افاةا كهاح:دت تيثمك حدافح
لرهرل كل ع فلدكغ  تالولت رغ وال Seedbed preparationط ض  ل هحلتغدذر لغل  كص  ل .1
 رهرل كل ع فلدكغ  تالولتغالكنر وال Weed control أكف ولت حةك ل .2

يداسيييييةخوامكدة ضييييياتكا يييييوكيد ييييي بتكةشيييييا كأ لكاثييييي كيدفيييييوي كك:Primary preparationت الح اثرررررة ا وليرررررة أآل
Moldboard تكييليييتيصكDisksتكيداف يييلك)أءااييي (كChiselتكأ لكيد تيثيييمكة يييلكيدةت يييمكsubsoilتكبيدا حتاييي كك

آسلكيد تيثمكييبدامك تيىكةفسياتكبةفةايلكيدةت يمكي ايحقكةةيتيبمك يا ككضكةعا Power driven-rotary plowsيدوبيترك
س ضكبدف كا كه هكآسلك فحلكبأ احقك تيثمكبلتقكدتةت مكةعةاوك تىكفب كيدةت مضكفاثالاكاسةخو كيدفيوي كدقتيقك15-90

ضييمكيدثقاتييمكفييمكييتيكDisk plowيدةت ييمكباة قاييحلكيدف حةييحلكدتا ح ييا كيدسييح قمكفييمك ييا كاسييةخو كيدفييوي كيدقت ييمك
ي احقكة ي كإديىككSubsoilersيداةفةتمكيدةمكسكااف كيسةخوي كيدفوي كيدعحو كفا حضكفاحكةعا كيدا حتا كة لكيدةت مك

سيي ضكبهييو كآسلكيد تيثييمكييبداييمكيدتفاسييمكهييبكة ضيياتكيدةت ييمكبي  ييويوكا ييوكيد يي بتكبفييحوتياكاييحكةفييب كيغييتي كك60-90
 تىكطاتك  بتكييوغح كي احقك عاوركفمكيدةت مكبةقطا كف حةحلكييوغح ككافحف مكييوغح كبا ك د كف  كييفوفمكةعا 

كبطاتهحضكبةسةخو ك ف حمكدافحف مكييوغح كيد بدامكيدق اتركيدعاتكاث كيدسفاستمكفمكيد فطمضك
 عيوك اتايحلكإ يويوكا يوكيد ي بتكفيمكيد تيثيحلكييبدايمككفط ـك  لSecondary tillageكك كلتغ  تالـولتغالكنر ـوك

ي اح كل  كءتي مكيد  بتكدقة كييوغح كيد حءغيمك عيوكيد تيثيحلكييبدايمضككبا ي ك ايقكيد تيثيمكيدثحفبايمكإديىكبفمك ع كي
تكsweeps(تكspring-toothتكspike-tooth)لت يامتككharrowsس ضكبةشيا كآسلكيد تيثيمكيدثحفبايم:كيياشيحطكك15

rotary hoeضكبايي كاايءيلكيد تيثيمكيدثحفباييمكأبكيدعيءقكMachine cultivation:ضكإافحفايمكيسيةخوي كآسلكاةفب ييمك1ك
ضك ءقكاسح حلكف اتركبك ست مكب شيف كيلة يحو ضكأايحكسيت احلكهي هكيدطتاقيمكف يمك يو كإافحفايمكيدب يب ك2باةعووركبك

كإدىكييوغح كيدفحاامكويخ كأبكضا كخطبطكيدءتي مكأبك حدقتقكاف حكخبفحاكا كيي ىكيدةمكةس  هكدف حةحلكيدا  ب ضك



ك:كف ولت حةك لدكغ  تالولعلىل دحك نله كطعط حل أك
كفمكيدةت مكفةا مكدعاتاحلكيد تيثمضك burialطاتكف حةحلكييوغح كيد بدامكيد غاترك .1
 ييي كطتايييقكإءيديييمكيدةت يييمك ييي كيد ييي بتكاايييحكافيييةعك ييي كبلييي ككDisruptionلطييي كيتة يييحطكيدف يييحلك حدةت يييمك .2

يي ايح كةيؤو ك اتايحلكيد تيثيمك اتاحلكيساة حصكبخح مكيداحركب حدةيحدمك فيح كيدف يحلضكبفيمك عي ك
 إدىكلط كيدف حلك حدفحا كا كة لكسطتكيدةت مضك

إ ك ا كيد تيثمكاشح هكدعا كيسيةخوي كيدفيؤب ك فيحتقكإ كيدقيبركيداسيةخوامكفا يحكهيمكيد ابيفيحلكأبكيدافيحف ك يوساكاي كككك
يإلفسح كبةةااءكيد تيثمك حدست مكب حفخفح كيدفتفيمكيسلة يحوامكبافحف يمكييوغيح كداسيح حلكبيسيعمضكفايحكةعاي كيد تيثيمك

ف ييحلك يي بتكيد ا ح ييا كبة ضيياتكييت كدتييت كبختييقكيد ييتب كيدافحسيي مكدتفشييحطك تييىكةفسيياتكسييطتكيدةت ييمكبلشييتة حكبي 
يد فةاييت ضكفيي د كةعايي ك تييىكةغااييتكابليي ك يي بتكييوغييح كفييمكيدةت ييمكبيداسييح وركفييمكإف ييحلك يي بتهحك ةييىكبي كفحفييلكايي ك

كأ احقك عاورضك
 ييوركةفييحفتكيد تيثييمك اايي كأفييبي كييوغييح كسييبيراكفحفييلك بداييمكأبكا بدييمكأبكاعاييترضكبةففييمك تيثييمكسييط امكبي

دافحف مكييوغح كيد بدامكبة طا كأ ءيف حكيد بيفامكأبكافي كةفيبا كيد ي بتكإايحكيدا بديمكفة ةيحجكإديىكة طيا كافطقيمكيدةيحجك
بيي ءيركيد بيفامكفمك ا كاةطتقكافحف مكييوغح كيداعاترك تيثمك ااقيمكدة طيا كيي يءيركيدةفحثتايمكييتضيامكاي ك ي بتك

كبتياءباحلكبوتفحلض
اثيييي كيدثايييي كفيييي  ك تيثييييمكبي ييييوركلييييوكةففييييمككShallow-rootedداعاييييتركسييييط امكيد يييي بتإ يكفحفييييلكييوغييييح كي

فا يقكإ يحوركيد تيثيمكدعيوركايتيلكفايحكفيمك حديمككDeep- rooted perennialsدافحف ة حكإايحكإ يكفحفيلكاةعاقيمكءي فيمك
 كيد تفيحركفيمكيدعيتيقكأوغح كيد تفيحركبيداوايوكبيد فا يترضكا يقكإ كةةبيفيقكيد تيثيمكاي كيلي كاخيءب كغي يفمكدتتياءبايحلكاثي

يدةمكةفب كفا حكيل كاخءب كفيمكشي تكايحا كبدي يكة يوأكافحف ة يحك حد تيثيمكفيمكهي يكيدشي تضككبةعاي كيد تيثيمكأاضيحك تيىك
يسييةفءي كيداخييءب كيدغيي يفمكدا ييءيركييتضييامك يي كطتاييقكإ ييحوركيدعاتاييمك تييىكفةييتيلكبفتاييحكيسييةعحولكييوغييح كيداعاييترك

كفابهحكيدخضت ض
يداعاييترك ااقييمكيد ي بتكةفييب كأ طيي كفييمكيدةيتقكيدتاتاييمكيدخفافييمكااييحكهيمك تاييهكفييمكيدةييتقككإ كافحف يمكييوغييح 

يدثقاتييمكأبكيدطافاييمكيداءا اييمكبفيي د كةفييب كأ طيي ك فييواحكافييب كاسييةبىكيداييحركييتضييمك ااييقكااييحكهييبك تاييهك فييوكاسييةبىك
لكاسيةبىكيدايحركييتضيمكيد عايوكيداحركييتضمكيدعحدمك س قكةعاقكيد  بتكداسحفحلكي عوكفمكيدةتقكيدتاتامكيدخفافيمك ي

كااحكهبك تاهكفمكيدةتقكيدطافامكيدثقاتمكأبكفمكييتيضمك يلكاسةبىكيداحركييتضمكيدعحدمض
ةعا كيد تيثمك تىكإءيدمكيدساحوركيدقاامك  كطتاقكإءيدمكيد تي  كيدعتاحكبيدسياحمك فايبكيد يتي  كيدسيفتىكبيسيةفءي ك

بأخييتىكبيدالءاييمكإلءيدييمكيدسيياحوركيدقااييمكبيسييةفءي كيداخييءب كيدغيي يفمكةعةاييوككيداخييءب كيدغيي يفمضكبيدفةييتركيدءافاييمك ييا ك تيثييم
ك تىكأفبي كييوغح كبط اعمكيدفابضك

 أ لكيد تيثيييمكييبدايييمكPrimary Tillage Equipmentsسييي تكك90-15:كدفسيييتكبةفةايييلكيدةت يييمكدعايييقك
كدة ضاتكا وكيد  بت/إ ويوكييت كدتءتي مض

يي ييءيركيدف حةاييمضكافحف ييمكييوغييح كيداعايييتر/كةت ييمكبطاييتكييوغييح كبك:كلتييقكيدMoldboardيدا ييتي كيدقييالقك -
كيدسفتفورض

 :كلتقكيدةت مكي احقكيل كا كيدا تي كيدقالقضDisksييلتيصك -



 ضRotary Disksييلتيصكيدوبيترك -

 ضSubsoilيدا حتا كة لكيدةت مك -

 آسلكيد تيثمكيدثحفبامككSecondary tillage equipmentوكيد تيثمكأبكءتي يمكيد ي بتك:كدافحف مكييوغح ك ع
 س تكةفعا كيدةت مكك20-15دعاقك

ك) حءلحل(ض Tillersأفبي ك -
 (ضHarrowsأفبي كيياشحطك) -

س تكسيتاعمتكة ضياتكا يوكيد ي بتكبلتيقكيدا ايويلكفيمكك20-10:كدعاقكDisk-Harrowsيياشحطكيدقت امك .أ
كيدةت متكةفحفتكييوغح كيد بدامكبيي ءيركيد بيفامكداوغح كيداعاترض

 س ضك9ك–ك2،7:كةعا ك تىك اقكSpiked-toothed harrowsياشحطكيداسففمكي .ق

سيي كةسييةخو كك15-5:ك تييىك اييقكSpring –toothed harrowsجضكيياشييحطكيدقت ييامكيدسيي تففامك)يداتةييور(ك
كدافحف مكييوغح كيداعاترتكلتقكيدتياءباحلكبيد  بتكإدىكسطتكيدةت مض

كبة ضاتهحتكختطكيدا اويلتكةفعا كبةفةالكيدةت مكبة باة حضةسةخو كيدعحءلحلك شف ك ح :كةعوا كيداتبءكك
كBiological Weed Control الط   البايولوجية أو الحيوية -4

يوغيح كبسكةعفيمك عي كأفيبي كيكدافحف يمكNatural enemiesبةعفمكيسةخوي كأبكيسةغال كيي ويركيدط اعايمك
فكة وفميييييي ييحركيدةحاييمكداوغييح كيداس كةييي لكاسييةبىكWeed populationحفمكييييويوهحكيدسفييييقتا كةعييييةف ييا كأبكةكاييحبي 

 Reduction and regulation of weed population below the level ofحو كييييي ىكيسلة ي

economic injuryباي كيدفح ايمكيسلة يحوامتكةعة يتكيدافحف يمكيد حابدب ايمكفح  يمكإ يكيسيةطح كيدعحاي كيد ايب ككض
كغح كيداسة وفمكإدىكفثحفمكغاتكضحترك ا حدتكيإلفسح ضكيداسةخو كخف كإ ويوكييو

يدافحف مكيد ابامك حهتركط اعامكبلواامكبهمك ءركا كيد افمكأبكيدا اطكيد  كفعاشهضكبسكااف كف ت حك  كيد افمكإ ك
ةبءا كةعا كييخاترك تىكة قاقكأهوي كيدافحف مكيد ابامك  كطتاقكيد تب كيد افامكيدةمكةتعقكوبتياكا احاكفمكة واوكبك

بف حةحلكييوغح ضكبيدافحف مككيي ويريدف حةحلضكبةعا كيي ويوكيدط اعامك تىكة قاقكيدةبيء كيدط اعمك ا كه هك
أبكك Biotic factors حسةخوي كيدعبيا كيد ابامككNatural Controlيد حابدب امكهمكأ وىكأب هكيداقحبامكيدط اعامك

  ويركيد ابامكوبتهحكفمكخف كيدةعويوكيدسفحفمكداوغح ك  بترضةؤو كييكAbiotic factorsيدعبيا كغاتكيد ابامك


