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ٟٚ٘ ٔجبربد رّٕٛ غج١ؼ١ب فٟ االِبوٓ أٚ إٌّبغك غ١ش اٌّشغٛة   :  Weeds األدغال

 رٛاخذ٘ب ف١ٙب ِغججٗ اظشاس الزصبد٠خ ٚػ١ٍخ ٠دت ِىبفسزٙب .   

 : األدغالاسباب دراست  -

٘ٛ رشخ١صٙب ثُ ا٠دبد اٌطشق االفعً ٌّىبفسزٙب  األدغبياْ اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌذساعخ 

 ٌغشض اٌسصٛي ػٍٝ ٔبرح اػٍٝ ٚٔٛػ١خ افعً .

 : األدغالماهي االسس انتي يجة مراعاتها نمكافحت 

اٌزٟ رّٕٛ فٟ اٌسمٛي اٌضساػ١خ اٌّشاد  األدغبي٠دت ِؼشفخ غج١ؼخ ّٚٔٛ ٚأٛاع  -1

 ِىبفسزٙب.

 ِؼشفخ دٚسح ز١بح اٌذغً )زٌٟٛ اٚ ِؼّش(. -2

 فٟ اٌسمً ِّب ٠غبػذ الرخبر اٌمشاس ثبٌّىبفسخ اَ ال. األدغبيِؼشفخ وثبفخ أزشبس  -3

ف١ٗ ف١ّب ٠زؼٍك  األدغبيِؼشفخ ٔٛع اٌّسصٛي االلزصبدٞ اٌّشاد ِىبفسخ  -4

 ثبٌّٛاصفبد اٌّٛسفٌٛٛخ١خ ٚاٌفغ١ٌٛٛخ١خ ٚغج١ؼخ إٌّٛ.

 اٌظشٚف إٌّبخ١خ اثٕبء اٌّىبفسخ )اٌسشاسح , اٌش٠بذ(. -5

اٌّؼشفخ ٚاالغالع اٌد١ذ ػٓ و١ف١خ اخشاء اٌّىبفسخ عٛاء ػٓ و١ف١خ اعزخذاَ  -6

 اٌّىبفسخ ٚاعزخذاَ اٌّج١ذاد ثشىً صس١ر.ا٢الد ِٚىبئٓ 

 ِؼشفخ أِٛس اخشٜ ػٓ خصبئص اٌزشثخ ِٚذٜ رٛفش اال٠ذٞ اٌؼبٍِخ اٌّب٘شح.  -7

 : األدغالمىاصفاث 

ثطشق ِخزٍفخ اال أٙب ِغزّش ثبٌظٙٛس  ٚاالٔزشبس ٚال  األدغبيثبٌشغُ ِٓ ِٓ ِىبفسخ 

 ٠ّىٓ اٌمعبء ػ١ٍٙب ثشىً ربَ .

 رّزٍه ِٛاصفبد خبصخ رمبَٚ اٌّىبفسخ ِٚٓ ٘زٖ اٌصفبد: األدغبيٚرٌه الْ 

اٌمبث١ٍخ ػٍٝ إٌّٛ ثبٌزى١ف ظّٓ  األدغبيٌٕجبربد  : ِمبِٚخ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌمبع١خ -1

ِذٜ ٚاعغ ِٓ اٌظشٚف اٌج١ئخ ززٝ اٌمبع١خ ِٕٙب ػٍٝ خالف اٌّسبص١ً االلزصبد٠خ 

ح اٌؼب١ٌخ ٚإٌّخفعخ ٌٙب اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رسًّ دسخبد اٌسشاس األدغبيفىث١ش ِٓ 

ٚاالٔدّبد ٚاٌشغٛثخ اٌؼب١ٌخ ٚاٌدفبف ِٚمبِٚزٙب ٌألِشاض ٚاٌسششاد ٚلبث١ٍزٙب ػٍٝ 

 إٌّٛ فٟ رشة ِخزٍفخ.

 المحاضرة االولى
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رزىبثش  األدغبياٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزىبثش ثؤوثش ِٓ غش٠مخ : ِؼظُ  األدغبيٌٕجبربد  -2

ٌٝ اٌجزٚس ثٛاعطخ اٌّؼّشح( رزىبثش ثبإلظبفخ ا األدغبيثبٌجزٚس اال اْ اٌؼذ٠ذ ِٕٙب )

 االخضاء اٌخعش٠خ ِثً اٌّذاداد ٚاٌشا٠ضِٚبد ٚاٌذسٔبد ٚاٌدزٚس ٚاالثصبي.

اٌمبث١ٍخ ػٍٝ أزبج اػذاد وج١شح ِٓ اٌجزٚس ثبإلظبفخ اٌٝ صغش  األدغبيٌٕجبربد  -3

زدُ اٌجزٚس ثس١ث ٠غبػذ رٌه ػٍٝ أزشبس ٚر٠ٍٛث االساظٟ اٌضساػ١خ ثٙب ِّب ٠ض٠ذ 

 ِٓ صؼٛثخ اٌّىبفسخ.

رشاو١ت ظب٘ش٠خ خبصخ ثٙب رغبػذ٘ب ػٍٝ ِمبِٚخ  األدغبيرّزٍه اٌؼذ٠ذ ِٓ ٔجبربد  -4

اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌّس١طخ ثٙب ِثً ٚخٛد ثؼط اٌشٚائر اٌىش٠ٙخ ٚاٌّٛاد اٌغبِخ ٚغ١ش 

رٌه ِّب ٠دؼٍٙب غ١ش ِغزغبغٗ ِٓ لجً اٌس١ٛأبد ٚ٘زا ٠مًٍ ِٓ ِىبفسزٙب غج١ؼ١ب 

 ىبثش٘ب.)ز٠ٛ١بً( ٚثبٌزبٌٟ اٌّغبػذح ػٍٝ ر

ػٍٝ االززفبظ ثس٠ٛ١زٙب ٌّذح غ٠ٍٛخ ِّٙب وبٔذ اٌظشٚف  األدغبيلبث١ٍخ ثزٚس  -5

 ػٕذ رٛفش اٌظشٚف اٌج١ئ١خ إٌّبعجخ. ٔجبداٌج١ئ١خ لبع١خ ٠ّٚىٕٙب اإل

ٟٚ٘ صفخ   Dormancyثٛخٛد ظب٘ش اٌغىْٛ  األدغبي٠زصف اٌىث١ش ِٓ ثزٚس  -6

ِٓ اٌّشبوً اٌىج١شح ٚرغبػذ٘ب  ياألدغبٚساث١خ فغٍد١ٗ فظب٘شح اٌغىْٛ رسّٟ ثزٚس 

 ٙب ِٓ خذ٠ذ ثؼذ عٕٛاد.إٔجبرفٟ اػبدح 

ِٚٛاصفبد ٚاشىبي ٔجبر١خ ػذ٠ذح فجبإلظبفخ اٌٝ صغش زدّٙب  األدغبيٌجزٚس  -7

ٚخفخ ٚصٔٙب فؤٔٙب رسزٛٞ ػٍٝ رشاو١ت ٔجبر١خ ِخزٍفخ رغبػذ٘ب ػٍٝ االٔزمبي ٚاالٔزشبس 

 اٚ اخٕسخ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌزشاو١ت. ِٓ ِىبْ اٌٝ اخش فّٕٙب ِب ٠سزٛٞ ػٍٝ زشاش١ف

 : األدغالاظرار 

 :األدغبي٠ّىٓ اخّبي االظشاس اٌزٟ رغججٙب 

ٔز١دخ ِٕبفغزٙب اٌّسصٛي ػٍٝ ػٕبصش إٌّٛ اٌّخزٍفخ وبٌّبء  : خفط اٌسبصً -1

ٚاٌؼٕبصش اٌغزائ١خ ٚاٌعٛء ٚوزٌه افشاص٘ب ِٛاد و١ّ١بئ١خ ِٓ خزٚس٘ب أٚ االخضاء 

اٌّسبص١ً اٌّضسٚػخ ٠ٚطٍك ػٍٝ ٘زٖ اٌظب٘شح  االخشٜ رؤدٞ اٌٝ أظؼبف ّٔٛ

 .Allelopathic effect اال١ٌٍٛثبثٟ ثبٌزؤث١ش

 األدغبي٠ؤدٞ ٚخٛد االخشاء اٌخعش٠خ اٌدبفخ اٚ ثزٚس  : خفط ٔٛػ١خ اٌسبصً -2

ِغ ِٕزدبد اٌّسبص١ً اٌٝ رم١ًٍ ٔٛػ١زٙب اظبفخ اٌٝ خفط ِٕزدبرٙب ِثً اخزالغ  

اٌذٔبْ ِغ ثزٚس اٌشص ٚوزٌه ٚخٛد  ثزٚس اٌشٛفبْ اٌجشٞ ِغ ثزٚس اٌسٕطخ اٚ ثزٚس
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وبٌغفشٔذح ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ خفط ٔٛػ١خ ا١ٌبف اٌمطٓ ٚوزٌه  اٌجمب٠ب اٌدبفخ ٌألدغبي

 اٌض٠ز١خ                                                                                                  رؤدٞ اٌٝ خفط ٔغجخ اٌض٠ٛد فٟ اٌّسبص١ً

رؤدٞ اٌٝ خفط و١ّخ االٔزبج  بألدغبيخفط و١ّخ ٚٔٛػ١خ إٌّزدبد اٌس١ٛا١ٔخ: ف -3 

ٝ اٌ األدغبياٌغبِخ وّب رؤدٞ ثؼط  األدغبئز١دخ ٌٙالن اٌس١ٛأبد اٌزٟ رزغزٜ ػٍٝ 

خفط ٔٛػ١خ اٌس١ٍت ثظٙٛس سائسخ غ١ش ِشغٛة ثٙب ِثً اٌثَٛ اٌجشٞ ٚاٌجصً 

ٔز١دخ ٌزؼٍك اٌثّبس ٚاالخضاء اٌدبفخ ثٗ ِثً ثّبس  وزٌه خفط ٔٛػ١خ اٌصٛف اٌجشٞ.

 اٌٍض٠ح ٚاٌىشغ

 : االظرار انميكانيكيت -4

 رؤدٞ اٌٝ اػبلخ ػ١ٍّبد اٌسصبد ِثً ٚخٛد ٔجبربد اٌىغٛة فٟ زمٛي اٌمطٓ. -أ

اخشاء ػ١ٍّخ اٌؼضق ٌّىبفسخ ٠ٍسك اظشاس ١ِىب١ٔى١خ ثدزٚس اٌّسبص١ً ٚاشدبس  -ة

 اٌفبوٙخ.

لذ ٠زٍف ثٕبء اٌزشثخ خصٛصب ارا وبٔذ  األدغبيرىشاس ػ١ٍّخ اٌؼضق ٌٍزخٍص ِٓ  -ج

 اٌزشثخ سغجخ خالي ػ١ٍّخ اٌؼضق.

ػبئال  األدغبيرىْٛ  غبٌجب ِب رغبػذ ػٍٝ أزشبس األِشاض ٚاٌسششاد: األدغبي -5

اٌزٟ رغجت اصبثبد لبع١خ  ف١شٚع١خ( )فطش٠خ ,ثىز١ش٠خ, ٌّغججبد االِشاض إٌجبر١خ

ػٍٝ رٛف١ش اٌسّب٠خ فٟ اٌشزبء  األدغبيٚخغبئش وج١شح ٌٍّسبص١ً اٌّخزٍفخ وّب رؼًّ 

ثؼذ اٌّسبص١ً االلزصبد٠خ  ٌىث١ش ِٓ اٌسششاد اٌعبسح ٚاٌٍّٙىخ اٌزٟ رٙبخُ فٟ ِب

رمعٝ خضء ِٓ ز١برٙب ػٍٝ دغً اٌخشدي  زٚس اٌٍٙبٔخفّثال زششاد آٌّ ٠ٚشلبد خ

رّٕٛ ثشىً  األدغبياٌجشٞ ٚثبٌزبٌٟ رٙبخُ اٌٍٙبٔخ ٚاٌمشٔبث١ػ وّب اْ ٕ٘بن ثؼط 

 ِزطفً ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌجبربد ِثً رطفً اٌسبِٛي ػٍٝ اٌدذ ٚاٌٙبٌٛن ػٍٝ اٌزجغ.

 : زيادة كهفت االنتاج انسراعي -6

فٟ اٌسمٛي ٠زطٍت ػ١ٍّبد صساػ١خ ِخزٍفخ ٚأشطخ ِخزٍفخ ٚ٘زٖ  األدغبياْ ٚخٛد 

 ص٠بدح وٍفخ االٔزبج ٚوّب ٠ٍٟ: رؼًّ ػٍٝ

 .األدغبيص٠بدح رىب١ٌف ػ١ٍّبد خذِخ اٌزشثخ ٚصساػزٙب ػٕذ ٚخٛد  -أ

ص٠بد رىب١ٌف اٌّىبفسخ ٔز١دخ ٌششاء ا٢الد ٚاٌّؼذاد اٌخبصخ ثبٌّىبفسخ ٚاٌّٛاد  -ة

 خٛس اال٠ذٞ اٌؼبٍِخ.اٌٝ ا إظبفخاٌى١ّ١ب٠ٚخ 

 .األدغبيص٠بدح رىب١ٌف اٌسصبد ػٕذ ٚخٛد  -ج
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 اٌّخزٍطخ ثٙب. األدغبيص٠بدح اٌزىب١ٌف ٌزٕظ١ف ثزٚس اٌّسبص١ً ٌٍزخٍص ِٓ ثزٚس  -د

 ص٠بدح رىب١ٌف اٌشسٓ ٚاٌزغ٠ٛك. -ٚ

اظشاس ثبٌغخ فٟ لٕٛاد اٌشٞ ٚاٌّجبصي  األدغبيرغجت  : زيادة انمشاكم في انمياه -7

 اٌّبئ١خ ِٚٓ ٘زٖ اٌّشبوً:ٚاٌّغطسبد 

 ػشلٍخ ع١ش ا١ٌّبٖ فٟ لٕٛاد اٌشٞ ٚاز١بٔب غٍمٙب و١ٍب ٌٚزا ٠دت  ِىبفسزٙب. -أ

اعزٙالن و١ّخ وج١شح ِٓ ا١ٌّبٖ ٠ٚظٙش رـؤث١ش ٘زا خصٛصب فٟ إٌّبغك اٌذ١ّ٠خ   -ة

 اٌّسبص١ً. اٌزٟ ٠ؼزجش اٌّبء ػبِال ِسذدا ٌّٕٛ

بٌشٞ ِّب ثاٌغش١ٕ٠خ اٌؼبٌمخ فٟ ا١ٌّبٖ فٟ لٕٛاد فٟ رشع١ت اٌّٛاد  األدغبيرغبػذ  -ج

 ٠زطٍت رٕظ١فٙب ثبعزّشاس.

 رغجت سٚائر وش٠ٙخ ِٚزاق عٟء ١ٌّبٖ اٌششة . األدغبيثؼط  -د

 ػٍٝ ِٕغ رىبثش االز١بء اٌّبئ١خ اٌّخزٍفخ. األدغبيرؼًّ  -ٚ

 اػبلخ اٌّالزخ فٟ اٌّغطسبد اٌّبئ١خ. األدغبيرغجت  -ص

وث١شا ِٓ االساظٟ اٌضساػ١خ رٕخفط  : ض انسراعيتخفط قيمت وكفاءة االر -8

اٌطف١ٍ١خ  بألدغبيث حٛءِٛث وفبءح اعزخذاِٙب ٚل١ّزٙب االلزصبد٠خ خصٛصب ػٕذِب رىْٛ

اٌّؼّشح وبٌمصت اٌجشٞ ٚاٌسٍفب ز١ث اْ ٘زٖ  األدغبيوبٌٙبٌٛن ٚاٌسبِٛي  اٚ 

 ثؤوثش ِٓ غش٠مخ ِّب ٠صؼت ِىبفسزٙب. رزىبثش األدغبي

٠صجر اخز١بس اٌضساػخ ف١ٙب ِسذدا ٚرٌه  األدغبيوزٌه االساظٟ اٌّٛثٛءح ثّثً ٘زٖ 

 ألْ ثؼط اٌّسبص١ً ١ٌظ ٌٙب اٌىفبءح اٌؼب١ٌخ ػٍٝ ِٕبفغزٙب ٚثبٌزبٌٟ فشً ّٔٛ٘ب.

رغجت اٌسغبع١خ  األدغبيٕ٘بٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ  : انتأثير انسيء عهً صحت االنسان  -9

رغجت  األدغبيوّب اْ ثؼط  ِغخ اٌدٍذ.ٌالٔغبْ ػٓ غش٠ك زجٛة اٌٍمبذ اٚ ِال

 شمبئك إٌؼّبْ ٚاٌذارٛسح. األدغبياٌزغُّ ِٚٓ ٘زٖ 

ٟٚ٘ االظشاس اٌزٟ  االخري في غير االراظي انسراعيت : األدغالاظرار  -01

رغججٙب ػٕذ رٛاخذ٘ب فٟ االساظٟ اٌصٕبػ١خ لشة اٌّؼبًِ ٚاٌّخبصْ ٚػٍٝ خٛأت 

إٌفػ ٚغ١ش٘ب ز١ث رغجت اٌّشبوً ٚاّ٘ٙب اٌطشق اٌؼبِخ ٚعىه اٌسذ٠ذ ٚزمٛي 

 اٌسشائك.
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رغبٚٞ ِدّٛع اٌخغبئش اٌزٟ رغججٙب  األدغبيعجك ٔغزٕزح اْ ِمذاس اظشاس  ِّب

 االِشاض ٚاٌسششاد.

 

 : األدغالفىائد 

زفع اٌزشثخ ِٓ اٌزؼش٠خ: فٟٙ رؼًّ ػٍٝ رّبعه اٌزشثخ ِٕٚغ أدشافٙب ثبٌزؼش٠خ  -1

 ٚوزٌه رغبػذ فٟ رثج١ذ اٌىثجبْ اٌش١ٍِخ وبٌىجب ٚا١ٌّٕص. اٌّبئ١خ ٚاٌش٠س١خ

اٌجم١ٌٛخ رمَٛ ثزثج١ذ إٌزشٚخ١ٓ  األدغبيز١ث اْ  : زفع ثٕبء اٌزشثخ ٚخصٛثزٙب -2

اٌدٛٞ ثٛاعطخ اٌؼمذ اٌجىز١ش٠خ اٌّٛخٛدح فٟ خزٚس٘ب ٚػٕذ رسًٍ ٘زٖ إٌجبربد رضداد 

 اٌزشثخ ٚرسغ١ٓ ثٕبء٘ب.و١ّخ إٌزشٚخ١ٓ ٚاٌّٛاد اٌؼع٠ٛخ ٚثزٌه رضداد خصٛثخ 

 : ِٚٓ اِثٍزٙب اٌش١ر ٚاٌغؼذ ٚاٌذارٛسا ٚغ١ش٘ب. رغزخذَ وؼمبل١ش غج١خ -3

رشىً خضء ُِٙ ِٓ اٌّشاػٟ اٌطج١ؼ١خ  األدغبي:  رغزخذَ وغزاء ٌإلٔغبْ ٚاٌس١ٛاْ -4

صبٌسخ ٌغزاء االٔغبْ ِثً  األدغبياٌزٟ ٠شػٝ ػ١ٍٙب اٌس١ٛأبد وّب اْ ٕ٘بن ثؼط 

 ٚاٌد١ٕجشح. اٌخجبص ٚاٌطشغ١غ 

صٕبػخ اٌٛسق  وبعزخذاَ اٌجشدٞ فٟ : رؼزجش ِصذسا ِّٙب ٌٍصٕبػبد اٌخبَ -5

 ٚاٌغٛط فٟ ِششٚة ػشق اٌغٛط

رسزٛٞ ثؼط إٌجبربد اٌجش٠خ   رغزخذَ وّصبدس ٚساث١خ فٟ رشث١خ ٚرسغ١ٓ إٌجبد: -6

ػٍٝ صفبد ٚساث١خ ِشغٛثخ وّمبِٚخ االِشاض ٚاٌسششاد  األدغبيٚٔجبربد 

رزٛفش فٟ اٌّسبص١ً االلزصبد٠خ. ٌزٌه رٛخٗ  ٚاٌدفبف ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌصفبد اٌزٟ ال

راد اٌصفبد اٌٛساث١خ اٌمش٠جخ وآثبء  األدغبيِشثٛا إٌجبد اٌٝ اعزخذاَ أٛاع ِٓ 

االخٕبط فّثال اٌّسبص١ً االلزصبد٠خ ٚاخشاء اٌزٙد١ٕبد اٌّؼمذح ث١ٓ االٔٛاع ٚ

اعزخذِذ أٛاع ِٓ ٔجبربد اٌمصت اٌغىشٞ اٌجشٞ اٌّمبِٚخ ٌٍدفبف فٟ أزبج اصٕبف 

  خذ٠ذح ِٓ ِسصٛي اٌمصت اٌغىشٞ اٌّضسٚع.
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اٌذوزٛس عبٌُ زّبدٞ ػٕزش , رؤ١ٌف  2009وزبة االدغبي ٚاعبع١بد اٌّىبفسخ ـ 
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