
 Chemical Weeds Controlالطرق الكيميائية   -
خلزرخعيةةةة ايخلميكانيكيةةةة ايخلليييةةةة ايخلىةةةةر اخليكافيةةةة  ا   بةةةةراخلمكا لةةةة اخلسةةةةابق  اابالمقارنةةةة امةةةةااخلىةةةةر اخ  ةةةةر 

خلكيميافي الألدغالامناخنجحايأسةر اخللوةيلاليةناأنتةاا لةرراخ نسةانارخلمةزخر جامةناخلجتةداخلليزيةايلاخليةا ايخلم ةن ا
إللا اخل رراأياك لاأنيخ امناخلنبا اتااىي  ملاخلىريق اخلكيميافي اعوىاأساساكدرةاميخداكيميافي اعوا.خ دغال زخل ا

خلمةةيخدا سةةمىاهالنبا ةةاتاخلملالةةيلاي ةةلاديناأ ةةر ايخم ةة امةةناللةةااك ةةلانبا ةةاتاخ دغةةالاديناإللةةا ا ةةرراأياأل 
ا.Herbicidesعياباجخ مبيدختاخ دغالار

ق ةلا كةا حاأياخل  ا اFungicidesيخلمبيدختاخللىري ااInsecticidesمبيدختاخلليري ايكماا ياخللالامااخل
ناماكةي مةلاعوةىانلةساخ سةاسايلاخلةللامبيةداخ دغةالاخاخللةالامةايكةلا خلليرةاخل ارةاأياخللىرابيجيداخلنباتاخل افل

خم  ال ةاتاها لاإنا.يخآل  ا افل ا سييليجي اي يريلي ابيناخلمير يليجي ابيجيدا ال اتاجي ري ا لقي اللااإمانيمك
بيناخلمللةيلايخلليةرةايبةيناخلمللةيلايخللىةرايلكنتةااغيةرايخ ةل ابةيناخلمللةيلاينبا ةاتاخ دغةالاليةناا يخ ل

يياايعةر اخلةدياالةينا ةيلاخلأيابيخليي اناخلبرلاا  كينامثلاخم  ال اتا  اأ يقتاابيناخللنى ايخللنيى اأياخللنى
ألاكةدرةامبيةداخ دغةالاا  Selectivityإناأسةاساعمةلامبيةدختاخ دغةالا ةياخمن  ابية اأياخلقىةنايخلمديةدايمةااللةاا ة

عوىاك لاخ دغالابيجيداخلملليلابديناإلةدخناأل النبا ةاتاخلمللةيلايللةااعةناىرية اخلة لك ا ة الةلاتاخلمبيةدا
للاا ةة ايكةةتار اأياخلمسةة  د ايخللريكةةاتاخللسةةييليجي ايخل يةةريلي ايخلمير يليجيةة ابةةينانبا ةةاتاخلمللةةيلايخلةةدغلايكةة

املقا.اإ ا  اخلمبيدايميكااخ  ا  ....خلخ.يسنأ  اعوىاللاابال لليل
*يرجاا اريخاخس  دخ اخلميخداخلكيميافي ا  امكا ل اخ دغالال دةاكريناليةناكانةتا سة  د اخلرمةادايخ مةال ا
يم ولةةةاتالةةةناع اخلم ةةةادنا ةةة امكا لةةة اخ دغةةةالاعوةةةىاجيخنةةةباخلىةةةر ايسةةةكااخللديةةةدايجيخنةةةباخ نتةةةراثةةة اخسةةة  دمتا

دم اخلكبيةةرةاليلةةدةاخلمسةةال ايلةة يب انقوتةةااخلميةة قاتاخلنلىيةة املقةةاإ اإماإنتةةااغيةةراعمويةة امةةناليةةناخلكميةةاتاخلمسةة  
ا1944ي دخيلتاايآثار ااخلجانبي اخ  ر .اي ىةيراعوة اخسة  دخ امبيةدختاخ دغةالاكثيةرخإا ة اخلسةنيختاخ  يةرةايمنةلاخل ةا ا

 ىيراعو اخس  دخ امبيدختاخ دغةالايألةبلتاا .اي  اخلسنيختاخ  يرةاD-2,4يعنداخك يا ايخس  دخ امبيداخ دغالا
فاتاخلميخداخلل ال ارب ةداخن  ابتةاامةنامفةاتاخآلم امةناخلمةيخداخلكيمايية جاي قةدمتا ةري اخلم ر ة ال لةلاإلةىالةدا ن جام

أكثةراانة جغ امناخلمبيدالكلا ك ارامناخلملالةيلالمكا لة اخ دغةال.ايلاليةاإا ا4-3خس  دخ اكمياتابسيى ا للاإلىا
ي ىةةيراعوةةة امبيةةةدختاا.ةاأسةةةماجا جاريةة الكةةةلامبيةةةدمةةةادةا  الةة امةةةنامبيةةةدختاخ دغةةالا نةةة جاي سةةةي ا لةةتاعةةةدا300مةةنا

:امكا لةة اخ دغةةالا ةة اخ رخ ةة اخلزرخعيةةة ايأرخ ةة اخلملالةةيلايأرخ ةة اخلمرخعةةة اياعدد ا اصاصاصدددا خ دغةةالاإلةةىا
خلبسا يناي سوج امبيدختاخ دغةالايعالك تةاابال ربة ايخلملةيىاي أثير ةاا ة اخلنبةاتارخلمللةيلايخ دغةالجايم بقيا تةاا ة ا

ايىاي أثيرخ تااخلسمي ا  اخ نسانايخلكافناتاخللي اخ  ر ....خلخامناخم  لالاتاخلم نيع .خل رب ايخلمل
يميخد ةةااخلل الةة امةةنامةةيخدام دنيةة اأياع ةةيي ااتاوةة ا ةة اخلةةلالةةلا  مةةادةاكيماييةة ا  ا: Herbicideمبيدد  اغ لددا  

خسة جاب ااتاخمك لةادي ا.اي  بةاين ررالونبا اكادرةاعوىاإللا اخل ررابالنبا اتايبيكلا اصاخ دغالاديناأل اأيا
اسةي اسخلنبا ةاتالساسة اجةدخا  ق ةلاأيايق ة اعويتةاابالمبيةداأيام يسةى اخللا ةلهاخلنبا اتالمبيداأدغالام ينا قدا كةين

بالمبيةةداأياكةةدا كةةينامقايمةة الومبيةةداي نةةاااب ةةياخلمبيةةدختاخل ةة ا  مةةلاكمنيةةىالةةب ياخلنبا ةةاتاإلخااجزفيةةابليةةنا  ةةأثرا
ا.يخىف اكيزخماأس  دمتاب را

ي امي اخكةةلامةةناسةةمسةةالختافةة السنسةةانايخلليةةيخنايخلكثيةةرا يتةةامي ايخى امبيةةدختاخ دغةةالا كةةينالختاسةةظةةم  -
اليةةةةةة اجةةةةةةدخامثةةةةةةلامجيعةةةةةة اخلةةةةةةدخنا يريألنيني اعاملختاسةةةةةةامنتةةةةةةاايمةةةةةةااللةةةةةةاا تنةةةةةةاااخل ديةةةةةةداaspenانخمسةةةةةةبي

Dinitroanilines.اا
 . داخ دغالاخ بدلمبيدختاخ دغالاأديختامؤثرةا  اكلا اخ نسانا -



م ةةازةاييمكةةناأنامباليةةكلاخلمىوةةيبايخلىريقةة اخللةةليل اي ىةة ايينةة جاعةةناكلةةاجةاعاليةة اين ةةافجااخسةة  دخمتاا -
 . لق اأ دخ تا

 اي قويةةلاوةةبا ةةرراكبيةةرالوملالةةيلاييزيةةدامةةناخلكبخمسةة  دخ اخلريةةرالةةليحالتةةااي ىةة ان ةةافجاعكسةةي اييسةة -
 ا:خمس  دخ اغيراخللليحايأ  امنا.خللالل

 دخ ام ةدلاأعوةةىاأياخكةلامةةناخسةةا:  الي تةةاارعةد ام ر ةة الةلا تاجايعةةد اخم  مةا ابريةةتاايخ  ةا  تااإ مةالالةلات  
ديختاخلةر اأا ة ا  ييةراأخلمبيةداغيةراخلمناسةبا ة اخلملالةيلاأياخ رخ ة اخلزرخعية  اخل ىةال اخس  ماهباخلميلى

 يكيةتاا  ة اخل ربة  اخل ىةا غيراخلمناسبايغيةراخللةليحااىيخل سابالج اخلماجاخلمس  د اليلدةاخلمسال  اخل و
خلجييةة ارخلريةةا اا  ةةرياخلمرخعةةاةاا خلمرخلةةلاخلمناسةةب امةةنانمةةياخلةةدغلايخلمللةةيل اعةةد ةة اا ةةا   خر اخلمبيةةداخيا
  .ج خللرخرة ارىيباتخل الي  ادرجا

:فاعلية المبيد تتوقف على 

.الحالة الصحية للنبات   1.

.توقيت الرش او المعاملة 2.

.طريقة المعاملة 3.

 .معدالت االستعمال4.

معدل 

اإلستخدام

 إبادةمستوى 
االدغال

حالة النبات

توقيت الرش طريقة المعاملة

االدغالعوامل نجاح مبيد 

 

ا
ا
ا



  االمثلالتوقيت 

 منتصف التفريع ورقات 3-2نهاية التفريع  

 :مميزات التبكير فى المعاملة  

  سهولة القضاء على االدغال.

 إمكانية تقليل فى الجرعات المستخدمة.

فى سرعة قتل االدغال  ذيادة .

إنتاجية المحصول للحد االعلىذيادة .  

االدغالعوامل نجاح مبيد 

ا
ا
ا
ا
ا
ا

 يؤدى الى تغطية غير متجانسة وبالتالى تأثير غير متجانسالنوزلعدم ثبات ارتفاع حامل    

110°

االدغالعوامل نجاح مبيد 

ا



بيخسةى تاايمكةنامقةدخراخلمةادةاخلل الة امةناخلمبيةدايخل ة ا: Herbicide Concentration تركيز  مبيزد اغدغزال 
اعنةةدا ةةي راخل ةةري اخلمناسةةب ايخمسةة  دخ اخللةةليح.ا ل ةةهناخل ةةأثيرا ةة اخلةةدغلاخلمةةرخدامكاإللةةا اأعوةةىامسةة ي امةة

ا.خلمليى ايللاتاخل رب اخلكيمايي ايخلليزيايي ا خل ددي  اخل ريااه اكثا  ه ركيزاعوىاني اخلدغل اعمرايي  مداخل

 ityToxicلمبيد في النبات ا هأنواع التسمم الذي يحدث

ا7-1خلق لاخلسرياالونباتاأياخ نسج اخلنبا ي اييلدنا اللا  رةااAcute toxicityي اخللادةامخلس .1
 اايلةاميا H2So4دخيكةيخت الةامياخلكبري يةااا Diquateركرخمكسةينج اParaquatامثةلايي 

Cacodoyli 

وةةةىاخلنبةةةاتاتةةةيراخل ةةةأثيراعيكةةةينا يتةةةاا ةةةأثيراخلمبيةةةداأياظاChronic Toxicityي اخلمزمنةةة اخلسةةةم .2
 ةةةةدريج اي ةةةةاللا  ةةةةةرةاثالثةةةة اخسةةةةةبابيااإلةةةةىاسةةةة  اأسةةةةةابياامةةةةناخلر .يمبيةةةةةدختاخ دغةةةةالاخلجتازيةةةةة ا

Systemicامي اخلمزمن : لدنا لخاخلني امناخلساGlyphosate4يا-D ا,2ا. 

اباك ةلاخ جةزخجاخل  ةري اخل ويةا  اب ياخ ليةاناخسة  دخ ام ةدمتار اعالية امةناخلمبيةداكةدايسةب
ينا لريااأيايلةيلاخلمبيةداألجتةازلاإلةىاخ جةزخجاخللساسة امةناخلنبةاتا لةدخناخل ةأثيرامناخلنباتاييليلاد

 يك لاخلنبات.

 Grouping of Herbicidesتصنيف اوتقسيم مبيدات اغدغال 

ا قس امبيدختاخ دغالاإلىامجامياايلسبامايو :
 Tradeرخمع ياديةةة جايخ سةةةماجاخل جاريةةة ااCommon Namesلسةةةباخ سةةةماجاخل امةةة ااأوال:

NamesأيراCommercial Namesكةدايلمةلاأكثةرااأدغةالاخسة اعةا اأياعومة ايخلةدايلكنةهج.يلكةلامبيةداا
عةدخاجاري ام  ولة السةبابوةداخمسة  دخ ا ايبأسماجمناعدةايركاتااباإن اجهمناخس ا جارلايخلدايللاابسب

اهكاتاخ  ةةر ابإن اجةةخلمبيةةدختاخللديثةة اخل لةةنيااليةةنا ةة اخل ةةادةا لةة لظاباسةة ا جةةارلايخلةةداللةةينابةةدأاخليةةرا
ا                 ينة جا لةتاأسةماجا جارية ام  ولة امةثالإااGlyphosateيعوةىاسةبيلاخلمثةالا ةانامبيةداخ دغةالا

Round-up, Lancer, Roundup ultra  Ground-up  Chemosateرخل ةةةةةرخ جا
Clear.مبيةةداايناإن ةة الةة1972خل ةةا اا ةة ا  مةةناخلمبيةةدختاخلقديمةة اليةةناأنةة جاه.......ي كةةلخ.....الكينةة
يخلقافمةة اا.لةةديناخل لةةنيااهلكينةةاChevalier  ينةة جا لةةتاخسةة ا جةةارلايخلةةدا ةةياIodosulfuronاخ دغةةال
ا.اخلمسجو اأياخلمس  دم ا  اخل رخ الومبيدختاناخ سماجاخل جاري ايخل ام ي بخلاللق ا

ا: لن اخلمبيدختاعوىاأساساىريق اخلر اأياميكااخلر اإلى:ثانيا
 Foliageمبيدختا ر اعوىاألمجمي األ  ةرلاأياأ سةىحاخل  ةري الألدغةالاأياألملالةيلا-أ

applied       herbicides                2,4مثةلامبيةدختاأ دغةالا-D,glyphosate,diclofop-

methyl 

 Atrazine, trifluralin, alanap: Soil applied .ل ربةة امبيةةدختا ةةر اعوةةىا-ب

herbicides  

 ا.Soil&foliage herbicides:أل  ةةرلا عوةةىاأل ربةة ايخلمجمةةياا دختايمكةةناأنا ةةرامبيةة-ج

 :Time of applicationاقسم على أساس موع  ألرش ثالثا: 
 ,Preplanting herbicides:trifluraline, fluometronمبيد ا  ادرش لبد  ألعراعدة -أ

EPTC               . 



 ,atrazineمثد  :preemergence herbicidesمبي ا  اضاف بع  ألعراعة ولب  ألبعوغ-ب

simazine               . 

 .DCPAمث   At emergenceمبي ا  اضاف عن  البعوغ -ج
-2,4مثددددددد :  Postemergence herbicidesمبيددددددد ا  ادددددددرش بعددددددد  ألبدددددددعوغ - 

D,bentazone,clodinafop,diclofop. 
 lay-by application ofمبيددددد ا  أ لدددددا  ادددددرش بعددددد  أصدددددر ععلدددددة ل  لدددددا -ه

herbicides. ا:معظم المبي ا  يمكن أن اضاف بهذا الموع  وحسب الحاجة والمحصو  واغ لا
 أو طبيعة ألاأثير إلى: رابعا:اقسم ألمبي ا  حسب طريقة

 سةةببامةةيتاأياك ةةلامي ةة  الألجةةزخجاألنبا يةة اخل ةة ا:Contact herbicidesمبيدد ا  اقادد  بالم مسددة -
  مزيةة اجةةدرخناخل اليةةاايخلمةةيتاخلسةةرياالونبات.م ن قةةلاأيا  لةةراادخ ةةل ةةر اعويتةةااأيا المسةةتااعةةناىريةة ا

 .paraquat, diquate, glufisonate-ammoniumالنبا :
مبيدختا  لرااأيا ن قلادخ لاخلنباتاب ةداخلةر امةناخ سةللاإلةىا:Systemic herbicidesمبي ا  جهاعية -ب

 جاأل ركيباخل يف .ي ر ا  امكاناي ن قلاإلىامي ااخ عوىاماامجر اخلماجايخلميخداخلم دني اأياماامجر انيخ
 ,D, glyphosate, clodinafop-propargyl-4 ,2.: لةدخناخل ةأثيراجsite of actionأ ررميكةااأل ةأثيرا

diclofop-methyl 
ايسيخجاكانتاألمبيدختا المسي اأياجتازي ا قس اعوىاأساساخن  ابي تااخلى:صامسا:

:األمبيةةدختاأل ةة ا ق ةةلاأيا ةةؤثراعوةةىاأ دغةةالابةةديناأل اSelective herbicidesأ لددا  اناصابيددة  مبيدد ا -أ
خلمبيدختاأمن  ابي األ ةأثيراي ةياأسةاسا لةنياايخسة  دخ امبيةدختاأ دغةالااللوملاليلاأياخلنبا اتاأمك لادي  اأ
ابيكلاعا .يمناأ مثو اعوىاللا:

غوراق: مكافحة أ لا  ألشدوفان ألبدرو والحنيطدة وأبدو *مكافحة أغ لا  ألرفيعة أغوراق في ألمحاصي  ألرفيعة أ
 ,diclofop-methyl (Illoxan) (Topik) مديم فدي محاصدي  ألحنطدة والشدعير باسداص ام مبيد ا  أغ لدا 

clodinafop-propargyl. 
*مكافحة أغ لا  عريضدة أغوراق فدي ألمحاصدي  رفيعدة أغوراق مثد  مكافحدة أ لدا  ألكلسدان والسدليجة وأندوا  
ألكسددوب والصبدداع والصددر   البددرو فددي محاصددي  الحبددوب ألصددسيرا كالحنطددة والشددعير والقمدد  الشدديلمي باسدداص ام 

2,4-D,tribneuron(Granstar),bromoxynil  
 fluazifop-butyl*مكافحددة أغ لددا  رفيعددة ألددوراق فددي المحاصددي  عريضددة أغوراق مثدد  اسدداص ام المبيدد ا  

 ل هنان في محاصي  القطن وفو  الصويا وليرها.لمكافحة السفرن ا وا cycloxidimو
*مكافحددة أغ لددا  عريضددة أغوراق فددي ألمحاصددي  عريضددة أغوراق مثدد  مكافحددة أ لددا  عددرف ألدد ي  والرليلددة 

 .  metribuzin(Sencor)والبربين في محاصي  فو  ألصويا والبطاطا والطماطة بالمبي  
ألمحاصددي  ألعريضددة أو ألرفيعددة أغوراق مثدد  مكافحددة أ لددا   *مكافحددة أغ لددا  ألعريضددة والرفيعددة أغوراق فددي

أو فدي ألدذرا  trifluraline(Treflan)ألرليلة والسليجة وال هنان والسع  في ألقطن باساص ام مبي  الادرف ن 
 .atrazine(Gesaprim)ألصفراء بمبي  أغاراعين 

 generalأي اابالمبيدختاأل ام اي  ر ا:Non-Selective herbicidesمبي ا  أ لا  لير اناصابية -ب

herbicidesي  اخلمبيدختاآل  ا ق لاأيا لدناأ ل الجميااخلنبا اتاخل  ا ر اعويتااأيا المستاامناأ دغالاأياا
خلملاليلرخلنبا اتاخمك لادي جي س  د الومكا ل اخل ام الألدغالا  اأ رخ  اغيراخلزرخعي اياجيخنباخلىر ايسكاا



خللديداياجيخنباأ نتر....خلخ.اكماا س  د ا  اب ياأ ليانالومكا ل اخمن  ابي ا  اب ياخلملاليلابىريق ا
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