
من خاللل لحففالر ولحذية الل لحمباشالرة الالب لحوبالاي وذفزال ه ألحلوالة لحف و الل  Direct actionمباشرة أو بفعل مباشر 
ضعاف ومو لحدغل  Indirect actionوخاصل اودما ذسذخده لحفشرلي أو بشكل غ ر مباشر  ان زر ق ذقل ل ول 

 وقدرذة لحذوافس ل وقابل ذة لحذكاثر ل أو ان زر ق ذه ول لحظروف لحملومل إلصابذة باألادلء لحف و ل لألخرى. 

  Biotic agents for weed controlالعوامل الحيوية المستخدمة في مكافحة األدغال 
 Pathogenic fungiولحفزر الاي لحمرضال ل   Phytophagous insectsذعذبالر لحفشالرلي للكلالل حلوباذالاي  

هالي  Herbivorous fishesهي لحعولمل لحف و ل لحرو س ل لحمسذخدمل فالي مكاففالل لألدغالال لحبر الل ولألسالماش لحعشالب ل 
لحعولمل لحرو س ل لحمسذخدمل حمقاومل لألدغال لحماو ل. وهواش أوولع أخرى من لألادلء لحف و الل لحممكالن لسالذخدلمها مثالل 

، وباذالاي موافسالل لح لوباث الا  ، لألغوالاه، لحمالااح، لحز الور Microorganisms  رلي غ ر آكلل حلوباذاي، أف اء دق قالل فش
 .Nonherbivorous fishولحكارب لالاذ ادي 

 principles Selection of biotic agents أسس انتخاب العامل الحيوي
 ل لحف وي لحموذخب: هواش ثلث أسس اامل ذعذمد في لوذخاب أو ولاح لحعام 

ضممممال التخامممل العمممالي ليعاممممل الحيممموي المنتخممممب نحيمممأل يامممو  نم ا ممممة أنممموا  األدغممممال  .1
 الدغل المست دف. أوالمست دفة

استادا  أو إدخال العامل الحيوي مل مناطق مشمان  فمي وم وف مناخ ما لوم وف منماط المنطامة  .2
 الم اد استخدام  في ا.

التغذيمة المتناينمة ن مدف تاييمل المنافسمة نميل عمذء األعمداء انتخاب األعداء الحيوية ذات طنيعمة  .3
في التغذية. مثل استادا  حش ات تتغذى قس  من ا عيى األو اق واألخ ى عيى السمياال واألخم ى 

 عيى النذو  وعكذا.

 قنل الندء ناستادا  أو نش  العمل الحيوي ي ب اآلخذ نعيل االعتنا  النااط التالية:      
 الم اد مكافحت ا نالعامل الحيوي ومدى توف  وس ولة الط ق األخ ى أو اعونت ا.أعمية األدغال  .1
 كفاءة عذء العوامل في المكافحة. .2

 مدى توف  اإلمكانيات الفنية والعيمية ليسيط ة عيى استخدا  العامل الحيوي. .3

نتضمما ب  مالالن لحمشالالاكل لألخالالرى لحذالالي ذوللالالة لسالالذخدله لحعولمالالل لحف و الالل فالالي مكاففالالل لألدغالالال هالالو مالالا  عالالرف
 وللالة موضالوع لسالذخدله لألاالدلء لحف و الل فالي  .Conflicts of interestsالماالح نالنسنة ليدغل المسمت دف 

مكاففل دغل ما ذبا ن أهم ل لحدغل لحمسذهدف باحوسبل حللهاي لحمسذف دة فقد  كون ووع مع ن من لألدغال مشالكلل 
خرى. ومثالال الالب ةحالش فالان لحالدغل لحمعالروف باحكليالان باحوسبل حلهل مع ول في ف ن  كون ةو فاودة كب رة حلهاي أ

لفالالد مشالالاكل مفاصالال ل لحفبالوب وأرلضالالي لحمرلاالالي فالالي وال الالل كاح فورو الالا  Yellow star thistleأحولمالي لألصالالفر 
وفالي وفالس لحوقالالي  عذبالر هالةل لحالالدغل لفالد أهاله لحوباذالالاي حصالواال لحعسالل فالالي لحوال الل ومهاله لالالدل  حلففالاظ الالب لحذعالالدلد 

لحالةي   Salsola kaliذوى مواسب حذلق ح أشاللار لحفاكهالل فالي لحوال الل. وكالةحش لحالدغل ذشبشالاب لحسكاوي حلوفل بمس
 عذبر لفد لحوباذاي لحراو ل لحمهمل ولفد مصادر فما ل لحذربل من لحذعر ل في فال ن  كالون هالةل لحوبالاي ااوالل ثالاووي 



مالالرم ذلعالالد لحقمالالل لحوام الالل فالالي  مهالاله باحوسالالبل حفشالالرلي قفالالاحلي لألورلق لحمعروفالالل بوقالالل لألمالالرلم لحف روسالال ل  وموهالالا
مفصالالوحي لحبولالالر لحسالالكري ولحزمازالالل وهكالالةل باحوسالالبل حلعد الالد مالالن لألدغالالال لألخالالرى. وحهالالةل لحسالالبب  لفالالظ أن أكثالالر 
لحولافالالاي لحذالالي سالالللي فالالي ملالالال لحمكاففالالل لحف و الالل حسدغالالال وخاصالالل باسالالذخدله لحفشالالرلي هالالي ذلالالش لحموفالالةة فالالي 

وخاصل ضد لألدغالال لحمعمالرة وحال س لحفوح الل. ومال  ةحالش  Non-crop landsلألرلضي أو لحموازق غ ر لححرلا ل 
فان هواش االدد مالن لحولافالاي لحذالي ذفققالي فالي ملالال مكاففالل لألدغالال لحفوح الل فالي أرلضالي لحمفاصال ل باسالذخدله 

 لحممرضاي لحوباذ ل مثل لحفزر اي.

 Biological control of terrestrial weedsالمكافحة الحيوية لألدغال الن ية 
أكثر لحولافاي لحمذفققل في مكاففالل لألدغالال لحبر الل هالي لسالذخدله لحفشالرلي للكلالل حلوباذالاي ولحذالي ذوخالر من  

أو  Introducedأو ذالالدمر سالال قان وأورلق لألدغالالال لحمسالالذهدفل.  وأكثالالر لحفشالالرلي لحمسالالذخدمل ذكالالون فالالي لحعالالادة مدخلالالل
ها لحعالالاحي فالالي لحذية الالل الالالب لحالالدغل مسالالذوردة مالالن مالالولزن أخالالرى أو موالالازق أخالالرى ف الالث ذمذالالاح هالالة  لحفشالالرلي بذخصصالال

فالالالالي ةحالالالالش لحوبالالالالاي أو بسالالالالبب صالالالالفاذة  Phagostimulantsلحمسالالالالذهدف بسالالالالبب ولالالالالود بعالالالالم لحمالالالالولد لحمففالالالالحة حلذية الالالالل 
 لحمورفوحول ل مثل ولود أو اده ولود لححولود أو وذ لل حلذولحن لحيةلوي حلوباي باحوسبل حلفشرة. 

لي الالب لحبالةور أو موال  ذكو وهالا غ الر مهمالل فالي لحمكاففالل فالي باحوسبل حسدغال لحمعمرة فان ذية ل هالة  لحفشالر  
فالال ن أن ذيالالة ذها الالالب لحسالال قان ولألورلق ولأللالالحلء لحوباذ الالل لألخالالرى هالالي لألهالاله فالالي فالال ن فالالان لحذية الالل الالالب لحبالالةور هالالي 

 لحمهمل في لحمكاففل لحف و ل حسدغال لحفوح ل باسذخدله لحفشرلي. 
 الحيوية لألدغال ناستخدا  الحش ات ما ييي:  ومل األمثية المع وفة عيى ن اح المكافحة

  Cactoblastis cactorumمكافحة ننات الاني  في است اليا ناستخدا  العثة  .1
لحكلسالال ك ل لحمشالالهورة باسالالذخدله لحفشالالرلي حمكاففالالل لألدغالالال هالالو مكاففالالل وبالالاي لحصالالب ر ب وولاالالة  مالالن لألمثلالالل

فالي لسالالذرلح ا. ف الث لوذشالالر وواالان مالالن لحصالب ر الالالب   Prickly pearولحمعالالروف باساله    Opuntia sppلحمخذلفالل 
مالن لألرلوذال ن كوبالاي ح والل موفالرد ومالن  ةبعالد لسالذقدلم 1925-1839مل ون هكذار في لسذرلح ا خلل لحفذرة  24مسافل 

 Cactoblastisب الالالالوم لحفشالالالالرة  1925. أدخلالالالالي فالالالالي لحعالالالالاه 1925ثالالالاله لوذشالالالالر ح يزالالالالي هالالالالة  لحمسالالالالافل فالالالالي لحعالالالالاه 

cactorum  لوخفضالي أاالدلد لحفشالرة كث الرل  بعالد أن  1930واوالد لحعالاه    1926أزلقي  رقاذها في لحعاه إحب لسذرلح ا و
مل  ن من  رقاي  –وفي لم   لحمسافاي. وفي لحسول لحذاح ل حوفظ مل  ن  1932قضي ذماما  الب لحوباي في لحعاه 

ب ذخصصالالها لحعالالاحي. وبسالالبب هالالة  لحفشالالرة ذبفالالث االالن لحيالالةلء فالالي هالالةل لحوبالالاي وحالاله ذهالالاله أي وبالالاي أخالالر وهالالةل  الالدل الالال
لالوخفام لحهاول في مصدر ذية ذها، لوخفضي إادلد لحفشرة حفالد كب الر وبالدأي وباذالاي لحصالب ر بالاحظهور حذالحدلد معهالا 

. وخلل خمس سوولي لحلفقالل ذاله مكاففالل لحوبالاي وهاو الا  حذبالدأ بعالدها إاالدلد 1935-1933إادلد لحفشرة خلل اام ن 
االدلد لحوباذالاي وكمالا فالي لحشالكل لحفشرة باالوخفام وهكالةل كاوالي ه والاش فاحالل مالن لحذالولحن لحزب عالي بال ن إاالدلد لحفشالرة ول 

ساله هوالاش ل لال ن  2،5أدوا . لح رقاي هي لحزور لحفعال لحقاذل حلوباي ولحفشرة لحكاملل ابارة ان اثل بو الل لحلالون بزالول 
 2،5أسالالبوع فالالولحي  6-3بعالالد ب ضالالل ح صالالل أاالالدلد لألفالالرلد  500-400حلفشالالرة مالالن خالاللل لحسالالول. ذضالال  لألوثالالب لحولفالالدة 

مل ون/هكذار. ذففر لح رقاي في لحس قان وذذفرش دلخلة إحب لألالب ح ذه ذفز مة وقد ذوحل إحب لحلةور ولحبص لي وال 
 ذذرش لح رقاي أال في فاحل لحبفث ان مصدر أخر حليةلء. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Klamath weed (Hypericum perforatum )مكافحة دغل ال و ة  
حمكاففالالل دغالالل لحرولالالل فالالالي غالالرب أمر كالالا وهالالو مالالالن  Chrysolina quadrigeminaلسالالذخدمي خوفسالالاء  

ه  1،5. وهالالو الالالب شالالكل شالالل رة بارذفالالاع 1800لحوباذالالاي لحسالالامل حسبقالالار ولحمسالالذقده مالالن أوروبالالا إحالالب أمر كالالا فالالي لحعالالاه 
شالرة إحالب كاح فورو الا وأزلقالي وأدي لسالذقدمي لحف 1946-1945 ذكاثر باحبةور ولحس قان لححلففل ولحرل حومالاي. فالي لحعالاه 

% من لحذعدلد لحسكاوي من لحوباي.  وذذم ح لحفشرة بذخصصها لحعاحي لدل  الب لحوباي وذذولفق دورة ف اة 99إحب قذل 
لحفشالالرة مالال  مرلفالالل ومالالو دغالالل لحرولالالل. ذذيالالةى لحخوالالافس لحكاملالالل الالالب لألورلق خالاللل شالالهر ن مالالا س وفح الالرلن وهالالي فذالالرة 

لحفشرة في فذرة سكون في لشالهر لحصال ف فذالب لحخر الف حذعالاود وشالازها مال  إاالادة ومالو لحوبالاي.  ذحه ر لحوباي ثه ذدخل
فالالي كاح فورو الالا ولوذقلالالي  1952ذفذالالاا لحفشالالرة حالالثلث سالالوولي حمكاففالالل هالالةل لحالالدغل  ف الالث ذالاله مكاففذهالالا وهاو الالا  فالالي لحعالالاه 

 بعدها إحب وال اي أخرى. 
لالالالحر هالالالاولي/ لحوال الالالاي لحمذفالالالدة  فالالاليLantana camara.لسالالالذخدله فشالالالرلي قارضالالالل حمكاففالالالل لحوبالالالاي لحشالالالل ري 3

 لكلل لألورلق/ حمكاففل هةل لحوباي في لحر هاولي. Telenemla scrupulesaلألمر ك ل باسذخدله لحعثل 
 Coleophora( فالي غالرب أمر كالا باسالذخدله لحعثالل Russian thistle)   Salsola iberica. مكاففالل لحشبشالاب 4

parthenica .لحمسذقدمل من باكسذان 
  M. lypriformisوواخرلي لألورلق  Micolarinus laregnii. مكاففل دغل لحقزب باسذخدله خوافس لحبةور 5

 .1979في غرب أمر كا في لحعاه 
 في كودل حمكاففل أوولع من دغل لحكليان. Rhinocyllus conicus. لسذخدله لحخوفساء 6
 حمكاففل أوولع لحسعد في أمر كا. Bactra verutana. لسذخدله فشرة 7

 Biological control of aquatic weedsالمكافحة الحيوية لألدغال المائية 
 waterhyacanth ،Eichhorniaحهرة لحو ل  أومن لألدغال لحماو ل لحمهمل في لحعرلق وباي اشب لحو ل  

crassipes  وهالالالالالو مالالالالالن لحوباذالالالالالاي لحزاف الالالالالل وأوالالالالالولع لحشالالالالالوبلنCoontail  وأهمهالالالالالا لحوالالالالالوا  نCeratophyllum 

demersum وC. echniatum  ولالشالالواي ولحزفاحالالب وهالالي مالالن لحوباذالالاي لحيازسالالل، ولحقصالالب لحبالالري ولحبالالردي مالالن
 لحوباذاي وصف لحيازسل. من لحعولمل لحف و ل لحرو س ل لحمسذخدمل حمكاففل لألدغال لحماو ل: 



 Tilapiaلسالالالالالذخده لحوالالالالالوع لحعامالالالالالل لحف الالالالالوي لحرو سالالالالالي حمكاففالالالالالل لألدغالالالالالال لحماو الالالالالل. : Fishesاألسمممممما   .1

melanopleura  لحمعالالالروف باسالالالهCongo tilapia لسالالالماش آكلالالالل حلوباذالالالاي(Herbivarios fish فالالالي )
 White amurمكاففل لحزفاحب ولألدغال لحيازسل لألخرى في أفر ق ا. كما لسذخده لحسمش لحمعروف باسه 

كالالاله. وهوالالالاش والالالوع مالالالن  45ه ووحوالالالة  3لحماو الالالل لحيازسالالالل وهالالالو سالالالمش شالالالر   صالالالل زوحالالالة لحالالالب حمكاففالالالل لألدغالالالال
لحذي ذذيةى الب لحزفاحب وبوفس لحوقالي  Mud curp  Cyprina carpioلألسماش ذسمب ب سماش لحز ن 

 White amurذقوه بقل  لحشوبلن من لحلةور بفثا  ان لحيةلء. وفي مصر  سذخده سمش مبروش لحفشاوش 
 حشوبلن.حمكاففل ل

ف ولوالالاي آكلالالل حساشالالاب فالالي لحموالالازق لحدلفوالالل، فعاحالالل فالالي قوالالولي لحالالري ولحبف الالرلي وذكالالافح وبالالاي  أنامما  النحمم : .2
كياله  1كياله مالن لحوبالاي حكالل 6كيه وذسذز   أن ذذواول مالا  عالادل  800اشب لحو ل.  صل وحوها إحب فولحي 

 من وحوها.

بشرلهل الالب لألدغالال لحيازسالل مثالل  Mairsa cornuerietisذذيةى قولق  لحم ا  لحعةبل : Snailsالاواقع  .3
وكالالةحش الالالب لحوباذالالاي لحزاف الالل مثالالل أوالالولع مالالن  Potanogeton pectinatusلحشالالوبلن وأوالالولع ة الالل لحفالالرس 

Salvania spp  سه. 7 صل زوحة إحب 

 

 الحش ات: .4
مساح حمكاففل لحدغل لحماوي / دغل لحذ flea beatle  Agasticls connexaللحخوفساء لحبرغوث ل  -

Alligator weed  Alterniria philoxeroides . لي لحري. أظهري وهو وباي ماوي زاوف  سد قوو
في  Vogita malb ل في مكاففل هةل لحدغل لحماوي. كما أن هواش اثل أخرى ذسمب لحفشرة كفاءة ااح

 حمكاففل هةل لحوباي لحماوي.  1971لحعاه 
حمكاففل اشب أو حهرة لحو ل. ذففر لح رقالاي فالي لحسال قان ولألورلق مسالببل  Meochetina bruchiخوفساء  -

ذلفهالالا. لسالالذخدمي لحخوفسالالاء فالالي لحهوالالد، مصالالر، أمر كالالا، لحسالالودلن ولألرلوذالال ن. ف الالث أشالالاري لحوذالالاو  إحالالب هالالة  
% فالالي مصالالر و 50% بعالالد االالدة سالالوولي مالالن إزلقهالالا و90لحفشالالرة خفضالالي وسالالبل غزالالاء اشالالب لحو الالل بوسالالبل 

 )بعد أرب  لشهر من إزلقها(.% في لحسودلن 25

 :  مكن أن ذكون مذكامل  م  لحخوفساء لحسابقل في لحذية ل الب اشب لحو ل. N. eicchhorniaeخوفساء  -

 : لحذية ل الب اشب لحو ل.Acigona infusellaاثل  -

 ( حمكاففل اشب لحو ل.Acarina)    Orthogalumna terebrantisلحفله: لسذخده لحووع  .5

 Cerospora piapropiولحفزالالالر    Acremonium zonatum: لسالالالذخده لحفزالالالر Fungi. لحفزر الالالاي 6
 حمكاففل وباي اشب لحو ل وخاصل بعد ذية ل لحخوافس الب لحوباي ف ث ذحدلد لإلصابل باحفزر.

 pathogens for weed control Plantاستخدا  المسننات الم ضية في مكافحة األدغال 
لحفزر الالاي هالالي لحعامالالل لحف الالوي لحرو سالالي لحممكالالن لسالالذخدلمة مالالن ضالالمن لحمسالالبباي لحمرضالال ل حمكاففالالل لألدغالالال  

وخاصل لحبر ل موها. ولحفزر اي كعولمل ف و ل ذذم ح بكووها ااح ل لحذخصص ومؤثرة وفعاحالل فالي مكاففالل لحالدغل وذالدوه 
 ا لحوباي( في لحمخذبرلي.)خار  in vitroإضافل إحب إمكاو ل إوذالها  persistentحفذرة زو لل 



 Approachesوذسذخده لحفزر اي بزر قذ ن  
 ادوى لألدغال باحفزر مباشرة. التاييدية: .أ

لحرش لحموسمي حلفزر لحمركب الب ه ول لاهحة حلرش الب وباذالاي لألدغالال أو مالا  عالرف باحمب الدلي لحفزر الل  .ب
Mycoherbicides  أن وبالال ن أن بعالالالم لحفزر الالالاي وبزر قالالل مشالالالابهل حالالرش مب الالالدلي لألدغالالالال. ومالالن لحمف الالالد

حهالالالالة  لألدغالالالالال وذعمالالالالل بالالالالوفس زر قالالالالل مب الالالالدلي  Toxicantsلحمرشوشالالالالل بهالالالالة  لحزر قالالالالل قالالالالد ذوالالالالذ  مالالالالولد سالالالالامل 
لألدغالالالال. لحزر قالالالل لحذقل د الالالل حلعالالالدوى أاالالالل  غ الالالر ملومالالالل حلمسالالالافاي لحولسالالالعل فالالالي لحموالالالازق لحماو الالالل وأرلضالالالي 

ومالالا حلمسالالافاي لحمفالالدودة. ومالالن لألمثلالالل الالالب ةحالالش لسالالذخدله فزر الالاي لحصالالدأ  لحمرلاالالي أو لألدغالالال لحمعمالالرة ول 
أو لحصالالدأ   Puccinia chondrillinaفالالي لسالالذرلح ا وفزالالر لحصالالدأ  Skeleton weed حمكاففالالل دغالالل 

Uromyces rumicts   في أوروبا حمكاففل دغلCurly dock  فم م(. أما لسالذخدله لحفزر الاي بالاحرش(
 قد أمكن إوذاا مسذفضر ن ذلار  ن هما :)مب دلي أدغال فزر ل( ف  Mycoherbicideالب ه ول 

- Collego فالالالوي الالالالب سالالالبورلي لحفزالالالر  :Collectotrichum gloeosporiodes   حمكاففالالالل دغالالالل 

Northern jointvetch  .في لحرح 
- Devine فالوي الالب سالبورلي لحفزالر  :Phytophthra palmivora  حمكاففالل دغالل أه لحفل البhoney 

vine milk weed ل أو لحمعمرة.في لحمفاص ل لحدلوم 

و رشان هة ن لحمسذفضر ن كمفاح ل ماو ل الب لأللحلء لحخضر ل حسدغال وكما هو لحفالال مال  مب الدلي لألدغالال 
 لحذي ذرش بعد لحبحوغ.

  إمكاو الل لسالذخدله فزر الاي لحالذففه  إحالبوفالي لحعالرلق، أشالاري بعالم لحدرلسالايSmut   الالب لحفلفالاء ولحسالفرودة
 كمفاوالي حمكاففل هة ن لحدغل ن باسذخدله لحفزر اي.

باإلضالالالافل حمالالالا ذقالالالده مالالالن لسالالالذخدله حلعولمالالالل لحف و الالالل فالالالان هوالالالاش اولمالالالل ف و الالالل أخالالالرى مالالالن لحممكالالالن لسالالالذخدلمها فالالالي 
 لحمكاففل لحف و ل وموها: 

دله لألبقالار فالي مكاففالل لألدغالال فالي : لسذخدله لألغوالاه ولألبقالار فالي لحراالي وبشالكل خالاص، لسالذخCattleلحماش ل 
 فقول لحقزن وقبل ذفذح لحلوح.

 : حمكاففل لألدغال لحشل ر ل في لحموازق غ ر لحمحروال وخاصل الب سفوح لحلبال ولحذلل.Goatsلحمااح 
 :  في فقول أحلي ولحرقي ولحبز خ في وال ذي و ومكس كو وكاح فورو ا.Geeseلحوح 

لحبفث ان بدلول حلمب دلي لحك ماو ل ومكاففل لألدغال ذزالور الاله لحذالدلخلي  وفي للوول لألخ رة وفي ملال -
لحك ماو الالل لحزب ع الالل بالال ن لحوباذالالاي ولسالالذيلي هالالة  لحظالالاهرة فالالي لحفصالالول الالالب مالالولد موذلالالل زب ع الالا  مالالن لحوباذالالاي 

 ال. ولسذيلي هة  لحظاهرة في لحفصول الب مولد موذلل زب ع ا  من لحوباذاي ولسذخدمي في مكاففل لألدغ
كما ذسذخده بعم لحمففحلي لحك ماو ل )من لةور لحوباذاي لحعاولل( حذفف الح إوبالاي بالةور بعالم لألدغالال 
لحزف ل ل لححهر ل مثل لحهاحوش ولحفامول ولحعمل الب ذوب ذها ثه موذهالا بسالبب االده ولالود لحعاوالل لحمواسالب 

  اففل.حلذزفل. وقد ذدخل هة  لحوساول ضمن لحوساول أو لحزرق لحف و ل في لحمك
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


