
                                           
 crops in Iraq Weed control in  افحة أألدغال في بعض ألمحاصيل في العراقمك

selected 
مع اإلشارة إلى الطرر   أألدغال في عدد من المحاصيلعلى استخدام المبيدات في مكافحة  سنركز في هذا الفصل   

التقليديررة األخروسنسررنركز علررى المبيرردات المسررعلة أن المختمرردة للسررتخدام فرري الخرررا  مررع ملح ررة أن هنررا  عشرررات 
 Tank-mixأن التعاريرررة أن خللطحرررا فررري أعحرررزة الرررر  premixالمرررناد الفخالرررة أنخللطحرررا المح ررررة نالتررري تخرررر  

مررادة  22 مالررذرة الصررفراس  تسررتخد يفرر دذه المحاصرريلسنعلى سرربيل الررم  فقررالممكررن اسررتخدامحا لمكافحررة أألدغررال فرري هرر
 Tank-mixedتركيبرررةلخللط مبيررردات أألدغرررال) 100  نpremixتركيرررا عررراهز) 12فخالة)مبيرررد أدغرررال منفررررد  ن 

herbicidesي مبيرردات أدغررل منفررردة نخلرريط مركررا ناحررد فقطسنفيمررا يلرر 3د تررم اعتمرراد د  فرري الخالمسأمررا فرري الخرررا  فقرر
 استخراض منعز ألهم الطر  المتبخة في مكافحة أألدغال في المحاصيل الرليسية في الخرا :

مة و حنطة خشنة و قمح شيلمي مكافحة األدغال في محاصيل الحبوب الصغيرة) حنطة ناع
 والشعير(

المخمررررةسنمن أهرررم تنتشرررر فررري حقرررنل هرررذه المحاصررريل أألدغرررال الشرررتنية أن الربيخيرررة الحنليرررة نفررري بخرررض أألحيررران     
البرزنن نالعرندر)مخمر سأم أألنرنار عري رة  ل  ذيرندمريم  ننبر ن  أبرة  رنيطرةأألدغال رفيخة أألنرا :شرنفان برر   حنيطر

  ة  مصررالة  سرليعز  خبرا أصرفر ن ارعررناني  حنردنن  ا  كسرن ن  كلغرانالراعرري  زيرنا س  كريةأألنرا :خرردل برر   فعيلر
 بر  نمديد)مخمر س رالخرنس  عز  دزن

 المحاصيلس نمن أهم هذه الطر : ها  الخديد من الطر  الممكن إتباعحا لمكافحة األدغال في حقنل هذهن
الطرررر  الزراعيرررة:  نتشرررمل كافرررة الخمليرررات الزراعيرررة الممكرررن إتباعحرررا للحصرررنل علرررى نباترررات محصرررنل ننيرررة نمنافسرررة 

خدمررة المحصررنل بحررد  تحيرر ة ال رررن  لألدغررالس نيعررا الت كيررد علررى إتبررار الطررر  الخلميررة الصررحيحة نالمناسرربة فرري 
المناسبة إلنبات بذنر ننمن بادرات المحصنل بشكل نن  منافس لألدغال نالحرنا من الفترة الحرعة لمنافسة األدغرال 

 في بداية مراحل النمنس نمن هذه الخمليات:
 سلمحد البذنر األعداد العيد لألرض من حراثة مناسبة نتسنية ناألعداد العيد 
 لبذنر الخالية من بذنر األدغالساستخدام ا 

 زراعة الصن  المنافس نالمقانم لألمراضس 

  المنت مس  التسميد المناسا، الر 

األعداد العيد لألرض نذل  بالسماح لنباتات األدغال نبذنرها بالبزنغ بخرد الحرثرة األنلرى نمرن ثرم  الطرق الميكانيكية:
حراثتحرا بشرركل متخامرد نذلرر  لتقليرل كثافررة األدغرال نمررن ثرم زراعررة بذنرالمحصرنلسنفي المنرراط  المطرية)الديميرة  البرردأ 

 أألرض بخد البلة أألنلىسبحراثة 

 سبة بحد  التخلص أن تقليل فرصة مرافقة األدغال المصاحبة للمحصنلس إتبار الدنرات الزراعية المنا

 الطر  الكيمانية: باستخدام مبيدات األدغال االنتخابية المناسبة المسعلة أن المختمدة في المحصنل)العدنل المرف  س



لمحصررنلس إن اعتمرراد طريقررة ناحرردة فرري المكافحررة ال تكررنن كافيررة فرري مخ ررم األحيرران لمكافحررة األدغررال فرري ا
نلحررذا يعررا الت كيررد علررى إتبررار مبرردأ المكافحررة المتكاملررة لألدغررال نالترري تخنرري تن يرر  طررر  المكافحررة المتننعررة مررن 
عمليرررات زراعيرررة نميكانيكيرررة نكيمانيرررة فررري إطرررار متكامرررل دنن االعتمررراد علرررى نسررريلة ناحررردة فررري المكافحرررةس نفررري هرررذا 

زراعية المناسبة نالدنرة الزراعية ناستخدام مبيردات األدغرال المتباينرة المعال يمكن اعتماد مبدأ التكامل بين الخمليات ال
الت ثير بالتبادل نذل  لتقليل االعتماد على مبيدات الحشرال  ن رمان تنرنر طرر  المكافحرة نتقليرل فرصرة  حرنر طررز 

 مقانمة من األدغالس
 

 سحاصيل الحبوب الصغيرة في العراقجدول: أهم مبيدات أألدغال المنفردة أو خالئطها المسجلة والمعتمدة في م

Triasulfuron+Terbutryn Logran-extra 240 gm 
 6-4األنرا   عري ررةالبررزنغس األدغررال  بخررد
 نرنة

Iodosulfuron+mesosulfuro

n 
Chevalier 300gm 

نرنررة لألدغررال  6-2لعميررع أألدغررال بمرحلررة 
للرفيخررررررررة  الخري ررررررررة نحتررررررررى بدايررررررررة التفريررررررررع

 األنرا سعدا الشخيرس

2,4-D+Diflufenican Zafari 2000CC 
لألدغررررال عري ررررة األنرا  بمرحلررررة تفرعررررات 

 الحنطة

Bromoxynil+Diflufenican Jaguar 1500CC  لألدغررررال عري ررررة األنرا  بمرحلررررة تفرعررررات

 العام للمبيد االسم

Common name 

 التجارية األسماء
Trade name (s) 

 االستخدام معدل

Application rate 

gm or cc/ ha 

 المستهدفةواألدغال  االستخدام

Use & Target weeds 

2,4-D  2,4 أمين-D  1350CC 

المحصرررنل أن  تفرعررراتالبرررزنغ بمرحلرررة  بخرررد
سفرري الحنطررة نبلحررا لألدغررال عري ررة األنرا 

 نالشخيرس

Diclofop-methyl Illoxan,Nugrass,Illomac 3000CC 

نرنرررررة مرررررن نمرررررن 6-4البرررررزنغ بمرحلرررررة  بخرررررد
األدغررررررال رفيخررررررة األنرا س لمكافحررررررة رفيخررررررة 

 ساألنرا 

Isoproturon proturon 2400CC 
نبخرررض أنرررنار  الرفيخرررةالبرررزنغ لألدغرررال  بخرررد

 نرنةس 5-4الخري ةس 

Trallkoxydim Grasp 1000CC 
 نرنةس 6-4بمرحلة  األنرا ،رفيخة  األدغال

Tribneuron-methyl Granstar 20gm 
س بخررررررررد البررررررررزنغ األنرا عر ررررررررية  األدغررررررررال
 نرنة من نمن األدغالس 6-4بمرحلة 

Clodinafop-propargyl Topik 600 CC 

 6-5بخررررد البررررزنغ س األنرا رفيخررررة  األدغررررال
ال يسررتخدم فرري نرنررة نحتررى بدايررة التفرعرراتس

 الشخيرس



 الحنطة

Bromoxynil+Diflufenican+

Ioxynil 
Alsaif 2000CC 

نرنرة  6-5بمرحلرة  لألدغال عري ة األنرا 
 من نمن األدغال عري ة األنرا س

Dicamba+Triasulfuron Lintur 160gm 
لألدغرررال عري رررة األنرا  الحنليرررة نالمخمررررة 

 نبل تفرعات الحنطةس

Dichloroprop+Mecocrop+

MCPA 
Duplosan 2500CC 

 6-4لألدغرررررررررال عري رررررررررة األنرا  بمرحلرررررررررة 
 نرنةس

Flumetsulam+Florasulam Derby 280 gm   نرنةس  6-5لألدغال عري ة األنرا 

MCPA+Diflufenican Tigrex 500CC  نرنةس 6-5لألدغال الخري ة بمرحلة 

Thifensulfuron+Tribneuron Harmony-extra 80 gm 
 6-4لألدغررررررررال عري ررررررررة األنرا  بمراحررررررررل 

 نرنةس

  in food legumesWeed control محاصيل البقوليات الغذائية:العدس والحمص والباقالء 
فرري هررذه المحاصرريل أألدغررال الشررتنية أن الربيخيررة نكمررا فرري محاصرريل الحبررنا الصررغيرةسنيمكن إتبررار نفررس تنتشررر    

الخمليات الزراعية التري ذكررت سرابقا فري محاصريل الحبرنا لمكافحرة أألدغرالسنمن مبيردات أألدغرال المنصرى بحرا فري 
 هذه المحاصيل:

لتر/ه سفخررال علررى مخ ررم  2.4 :ي ررا  نبررل الزراعررة نيخلررط فرري التربررة بمخرردل Treflan(trifluralinترررفال -1
 أننار أألدغال الحنليةسيمكن استخدامه في المحاصيل الثلثس

لتر/هرررر  فرررري الحمررررص فقررررط  4نبررررل البررررزنغ بمخرررردل   ي ررررا ,Fortrol اسررررمه التعررررار :cyanazineسررررايانا ي -2
 ل الحنلية الرفيخة نالخري ة أألنرا سالألدغ

 :فري الخردس نبرل البرزنغ لألدغرال الحنليرة الخري رة نبخرض الرفيخرة بمخردل prometryn(Gesagardمتري برو -3
 كغم/ه س 2ر  
كغم/هررر  لألدغرررال الحنليرررة 1يسرررتخدم فررري الحمرررص فقرررط فبرررل البرررزنغ بمررردل ر  (:terbutryn Igran(تربترررري -4

 نالخري ة أألنرا س ةالرفيخ
  يمكررن اسررتخدام الخديررد مررن حوليررة أو معمرررة بعررد البرر وب فرري الربيرر  قرري حلررة انتشررار أألدغررال الرفيعررة أألوراق-5

لتر/هر   1  بمخردل ر  Fusilade(fluazifopفيو اليرد المبيدات أالنتخابيرة  فري المحاصريل عري رة أألنرا  مثرل:
  برررررررررررررررررررررررررررررررررررنفس الكميرررررررررررررررررررررررررررررررررررة Gallant-super(Haloxyfop-P-butylسررررررررررررررررررررررررررررررررررروبر كاالنرررررررررررررررررررررررررررررررررررتأن 

لتر/ه سكمررررررررررررررا يمكررررررررررررررن اسررررررررررررررتخدام مبيررررررررررررررد  2مخرررررررررررررردل ر    بcycloxidum(Focus-ultraأوسايكلوكسرررررررررررررريدم
 لتر/ه  في مراحل مبكرة من النمن بخد البزنغس 2.4  اي ا نبمخدل ر  diclofop-methylالوكسا )

 Weed Control in Riceمكافحة أألدغال في حقول الر 
 %7للحشررررات ن  %8بالمقارنرررة مرررع  %17 األدغرررالنسررربة الخفرررض الخرررالمي فررري حاصرررل الررررز بسررربا منافسرررة 

 سلألمراض

 المبتلة أنفي الرز المزرنر بالطريقة العافة  %50-45في الرز المزرنر بالشتال ن  %35في الخرا : 



 األدغرالالطرر  لمكافحرة  أف رلمليرنن دنالر برالرغم مرن اسرتخدام  59 إلىللرز خسارة نصلت  األدغالسببت منافسة 
الطرر   أف رل إتبرارمليرنن دنالر فري حراالت عردم  690 إلرىم كية نارتفرع هرذا الررنيفي الرز في الناليات المتحدة االمر 

 في المكافحة 

 :ألطرق المك  إتباعها في السيطرة على أدغال الر 

  Preventive Measures: الطرق الوقائية أوال

 نخاصة الدنانس األدغالرز خالية من بذنر  بذنر استخدام-

 س األخروع انعرا  البذنر ناألعزاس التكاثرية الخ رية محانلة التقليل من انعرا  المياه في حقنل الرز لمن-

  سالمنعندة في الحقل نمحيطه من تكنين البذنر لألدغالعدم السماح -
  Land Preparationثانيًا: تحضير التربة 

نتنفير  رن  فيزيانية مللمة لنمن نتطنر  األدغالللحصنل على تربة خالية من  لألرضالعيد  ناإلعدادالتح ير -
 نباتات الرز 

  سم ، تنخيم، تمشيط 25-30، حراثة عميقة )األرضتسنية  -

  Manual & Mechanical Weedingثالثًا: التعشيب اليدوي 

    Water Managementالمياه  إدارةرابعًا: 

العيدة للمياه مع التسرنية نالتخرديلس عمر  المراس بحردند  اإلدارةهن  األخرو األدغالالخامل المحدد لنعاح طر  مكافحة 
العيردة للميراه مرع  اإلدارةتكامرل  إنمنرع نمنهراس  أننتثبريط  األدغرال إلرى األنكسرعينسم يخمل على منع نصرنل  12-6

 IWMالمتكاملة  األدغالطر  مكافحة  أهمتختبر من  األدغالمبيدات 

محاصرريل -: رزنخاصررة المررزرنر بالبررذنر األدغررالالرررز نمكافحررة  إنتررا لزيررادة نتحسررين :خامسررًا: الرردورات ال راعيررة 
 رزس-عل 

 سنتشمل زيادة مخدل البذار نتقليل مسافات الزراعة ::Rice Plant Densityسادسًا: كثافة ال راعة )معدل البذار( 

  Fertilizers Application الكيماوية األسمدة إضافةسابعًا: 

 ننابليتحا التنافسيةس األدغالالم افة للرز محمة عدًا في الت ثير في نمن  األسمدةمنعد نكميات  -

 ساألدغاليحفز من نمن  Pن  N نا  افةمن الرز  أكثر أنالدنان يمتص الخناصر الغذالية بصنرة متسانية  -

 المرحلة المللمة، ت ا  بخد عمليات المكافحة أنفي الننت  األسمدة إ افةيعا  -     

 .األنلى الربةنالفسفنر نبل  األنلىالمكافحة  أنبخد التخشيا  النيترنعينة ا افبينصى  -

 أنررنارالخنامررل الحينيررة لمكافحررة بخررض  أن األعررداساسررتخدام : Biological Controlثامنررًا: الطرررق البايولوجيررة 
عري رة  األدغرال أنرنارلمكافحرة بخرض Colletorichum gloeosporidesفري الررز منحرا اسرتخدام الفطرر  األدغرال
  ساألدغاللمكافحة  Calamotropha schichitoناستخدام حشرة  أميركافي  ساألنرا 

  Chemical Control الكيماويةتاسعًا: الطرق 

مكانيرةاالنتخابيرةس طريقرة سرريخة نكفرنسة  األدغالاستخدام مبيدات  بخرد البرزنغ فري الزراعرات العافرة  أننبرل  إ رافتحا نا 
 سالنالشتنالمبتلة 

 



 الممك  استخدامها في حقول الر  في العراق األدغالمبيدات 
نرنررة مررن نمررن الرردنانس مخرردل الررر   6-7بمراحررل  Post emergenceمبيررد انتخررابي بخررد البررزنغ 

الكارباميررت  أنلتر/هكتررارس يعررا عرردم اسررتخدامه مررع المبيرردات الحشرررية الفسررفنرية الخ ررنية  10
 ينم 10-14بخد فترة  إال

Propanil  

(Stam-f-34 ،Chemotam-36    

سيعررا تغطيررة برررذنر لتر/هكتار 3س مخرردل الرررر  األنلررى الربرررةللزراعررات العافررة نبرررل البررزنغ نبخررد 
 الرز عيدا بالتربة نبل ر  المبيدس

Oxadiazon (Ronstar 25% EC 

 األنلرررى الربرررةلتر/هكترررار نبرررل البرررزنغ نبخرررد  1للزراعرررات العافرررة نالمبتلرررةس للعافرررة يسرررتخدم بمخررردل 
 لتر/ هكتار0.6بمخدل نللمبتلة بخد البزنغ ب سبنر 

Oxadiargyl (Raft 40 SL  

بخرررد البرررزنغ فررري مرحلرررة التفرعرررات ننبرررل تكرررنين  األنرا الخري رررة  لألدغرررال/هكترررار  3سرررم 1400
 الخقدس

2,4 –D  2, 4- D Amine 72% 

 كغم/ هكتار 7ير  نبل الزراعة نيخلط بالتربة بمخدل 
 
 
 

 Monlinateبقًا مثررررررررررل منننليررررررررررت مبيرررررررررردات اسررررررررررتخدمت سررررررررررا
(Ordram  
 

مللتر/هكترررار نبرررل البرررزنغ  300  بمخررردل ر  Bispyribac-sodium(Nomineeنمررراخرا ترررم اعتمررراد مبيرررد األدغرررال 
 لمكافحة أألدغال الرفيع نالخري ة نالسخديات في الرزس

  Weeds Control in Cornمكافحة األدغال في الذرة الصفراء

 المرافقة لمحصول الذرة الصفراء  لألدغالالمباشرة  األضرار

 نفتحررا نال رررن  المحيطررة نتترررانح بررينكثا أنناعحررافرري حاصررل الررذرة الصررفراس حسررا  األدغررالنسرربة الفقررد الترري تسررببحا نباتررات  إن
% 11تختمرد علرى الصرن  المرزرنر:  األدغرالنسبة الفقد في حاصل الذرة الصرفراس نبسربا منافسرة  إننعد باحثنن  %س20-40

خسرارة فري حاصررل  األدغرال% فرري الحعرن المسرتنبطة حرديثًاسنفي الناليرات المتحرردة، سرببت 21فري هعرن الرذرة الصرفراس القديمرة ن
ملينن هكتار من  28.9على مساحة  األدغالبلينن دنالر بالرغم من االستخدام الناسع لمبيدات  1.04 إلىالذرة الصفراس نصلت 

خفرض حاصرل  إلرى أدت 2نبرات/م 37بكثافرة  األدغرال  بر ن 2001س في الخرا  نعرد حبيرا نرخررنن )1992الذرة الصفراس/ حزام
 %س 26.2الذرة الصفراس بمخدل  أصنا حبنا عدد من 
 وسائل المكافحة

منافسررة ذرة صررفراس ننيررة ن  للحصررنل علررى نباتررات إتباعحررانتشررمل كافررة الخمليررات الزراعيررة الممكررن الطرررق ال راعيررة: 
الصررن  المنررافس نالمقررانم  زراعررة  بة نتسررنية ناألعررداد العيررد للبررذاراألعررداد العيررد لررألرض مررن حراثررة مناسرر :لألدغررال
 .المنت م  ، الر التسميد المناسا ن لألمراض

ثررم األنلى نمررن الريررةاألعرداد العيررد لررألرض نذلر  بالسررماح لنباتررات األدغرال نبررذنرها بررالبزنغ بخرد الطرررق الميكانيكيررة: 
 حراثتحا بشكل متخامد نذل  لتقليل كثافة األدغال نمن ثم زراعة بذنر الذرة الصفراس

باسررتخدام مبيرردات األدغررال االنتخابيررة المناسرربة نالقررادرة علررى إلحررا  ال رررر باألدغررال دنن إحررداث : الكيماويررةالطرررق 
 ال رر لنباتات الذرة الصفراسس



 
 العراق يف الصفراء أدغالفي مكافحة الموصى بها لالستخدام  األدغالمبيدات  أهم

 واألدغالطريقة االستخدام 
 المستهدفة

 معدل االستخدام
 كغم أن لتر/ه 

  االسم العام للمبيد التجارية األسماء

 لألدغررررررررالالبررررررررزنغس  الزراعررررررررة ننبررررررررلبخررررررررد 
 atrazineاترازين  Gesaprim،Atrazex كغم 4 نبخض الرفيخةس  األنرا الخري ة 

 الخري ة نبخض الرفيخة  لألدغال
 Metolachlorخليط اترازين+ ميتاالكلنر  Primgram لتر 4

 ، بخد البزنغساألنرا عري ة  لألدغال
  Several 2,4-D لتر 1.4

الخري ررررة  لألدغررررالبخرررردهس  أننبررررل البررررزنغ 
 ساألنرا نالرفيخة 

 Merlin 75 WG Isoxaflutoleميرلن  غم  100-120

 البزنغس بخد، األنرا عري ة  لألدغال
 Peak Prosulfuron غم  20

 
 

 Weeds control in cotton مكافحة أألدغال في القط 

الحساسة لمنافسة األدغال نخاصة في مراحل نمرنه األنلىسنتنتشرر أنرنار كثيررة مرن أألدغرال فري  القطن من المحاصيل
حقرررررنل القطرررررن فررررري الخررررررا  نمنحا:دهنان سخد سفرندة ثيل دخين كسرررررنا أصرررررفر لزي  عر  الدي  رغيلة مصرررررالة بربين 

 نمديدسنمن األساليا التي يمكن اتباعحا لمكافحةأألدغال في القطن:
صررنل أ  تطبيرر  األسرراليا الخلميررة المناسرربة فرري زراعررة المح:Crop managementيرردة للمحصررولأألدارة الج-1

ننمرن نتطرنر نباترات القطرن فري مراحرل مبكررة لتسراعد النباترات علرى الحررنا المبكرر  لخل  ال رن  المناسبة لإلنبات
لألرض بخرد اسرتنبات برذنر أألدغرال من منافسة األدغال في المراحل األنلى للنمنسنمن هذه الخمليات:الحراسة الخميقة 

سرررم  برررين  50نالتسرررنية نالتخرررديل العيررردين ألعرررداد محرررد مناسرررا للبرررذنر نسررررعة إنباتحا الزراعرررة علرررى مسرررافات متقاربرررة)
الخطرررررنط نالمنت مة زراعرررررة األصرررررنا  سرررررريخة أإلنبرررررات نالنم الرررررر  نالتسرررررميد المناسررررربين نمكافحرررررة ا فرررررات الحشررررررية 

 نالمر يةس
 


