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 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
 المحتويات

 الصفحة الموضوع 
 I المقدمة

 1 هل هناك فرق بين مصطلحات االدغال واالعشاب والنباتات الضارة؟
نواعها نباتات ضارة؟

 
 1 ما هي المجاميع النباتية التي يمكن ان تصبح بعض ا

 2 النبات كائنا ضارًا؟ ما الذي يجعل من
 3 ؟ما هي حقيقة واقع االدغال

ثير سلبي في البيئة؟
 
دغال تا

 
 4 هل لل

نسان والحيوان؟  6 هل من النباتات )االدغال واالعشاب( ما هو سام للإ
نسان؟ عشاب ما هو سام للإ

 
 7 هل في نباتات االدغال واال

غنام؟
 
 8 ما هي اهم النباتات السامة لل

بقار؟هل هناك 
 
 9 نباتات ادغال واعشاب سامة لل

 10 ماهي نباتات االدغال واالعشاب السامة للخيول؟
خرى؟ 

 
 10 هل هناك نباتات ادغال واعشاب سامة لحيوانات ا

نسان والبيئة؟ م منها ما هو ذات فوائد للإ
 
عشاب ضارة على طول الخط ا

 
 10 هل نباتات االدغال واال

 11 الى صعوبة استئصال االدغال؟ما هي اهم العوامل التي تؤدي 
 14 ماهي معلوماتك عن انتشار االدغال؟

 15 ما المقصود بعدوانية االدغال؟
 15 اذكر اهم العوامل المؤثرة في عدد االدغال في الحقل؟

 15 ماهي العوامل المحددة لقدرة االدغال على منافسة المحاصيل الزراعية؟ 
ك ثر االدغال خطورة في 

 
 16 العالم؟ماهي ا

راضي العراقية؟
 
 16 ماهي اهم االدغال واالعشاب المنتشرة في اال

 20 ماهي وسائل لشخيص وتمييز االدغال واالعشاب؟
م مقاومة االدغال واالعشاب؟ايهما اصح 

 
عشاب ا

 
 21 القول مكافحة االدغال واال

 21 ار؟قبل القيام بعملية مكافحة الدغل او النبات الض ماهي الجوانب التي ينبغي معرفتها ومراعانها
 21 اذكر مثااًل لسلسلة غذائية للدغال؟

لة مهمة لماذا؟
 
 22 ان معرفة الشبكات الغذائية للدغل مسا

عشاب خلل فترة حياتها؟
 
 24 ماهي دورات حياة االدغال او اال

ن عملية مكافحة الدغل يعتمد الى حد ما على معرفة فترة 
 
 24 حياة الدغل، كيف؟ا

ليات التي تعتمدها االدغال للنتشار؟
آ
 25 ماهي الوسائل واال

 26 ما المقصود بالتباين الجيني او الوراثي في االدغال؟
 27 ما هو التداخل المباشر الذي يمكن ان تصنعه االدغال مع بقية الكائنات؟
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 28 دور االدغال واالعشاب النامية خارج الحقول المزروعة؟ ماهو
ذا ما هو دور االدغال النامية في الحقول الزراعية؟  29 اإ

 31 كيف يمكن للحشرات النافعة ان تستفيد من االدغال؟ 
 32 ما هو دور االدغال في التداخل الغذائي المتعدد؟

دغال؟ 
 
 33 لماذا المكافحة الكيميائية لل

 34 ماهي مميزات استخدام مبيدات االدغال؟ 
 34 ماهي محددات استخدام مبيدات االدغال؟ 

سس المعتمدة في تقسيم مبيدات االدغال؟
 
 35 ما هي اال

 35 كيف تقسم مبيدات االدغال بحسب تخصصها؟
 36 هل يمكن تقسيم مبيدات االدغال بحسب طريقة تغطيتها للنبات المعامل؟

ساس وقت 
 
 36 استخدام المبيد كيف يمكن تقسيم مبيدات االدغال؟على ا

 37 ما هو تقسيمك لمبيدات االدغال بحسب مكان المعاملة؟
 37 هل يمكن تقسيم مبيدات االدغال بحسب تركيبها الكيميائي؟ 

ثير السام لمبيدات االدغال في تقسيمها وكيف؟
 
 38 هل يمكن استخدام طريقة التا

 39 االنتخابية في مبيدات االدغال؟ ما المقصود بالتخصص او
 39 ان صفة التخصص في مبيدات االدغال تعتمد على العديد من العوامل اذكرها؟

 42 ما المقصود بمبيدات االدغال الهرمونية وما هي مجاميعها؟
شهر مجموعة مبيدات ادغال هرمونية وما هي اهم مبيدات هذه المجموعة؟

 
 42 ما هي ا

 43 الفينوكسي في النبات؟ كيف تؤثر مبيدات 
 44 لماذا تمتاز مجموعة الفينوكسي بانخفاض سميتها للبائن؟

 44 من مبيدات االدغال الهرمونية، تكلم عنها؟  Benzoicمجموعة حامض البنزويك
 45 كيف تؤثر مجموعة مبيدات البنزويك في نباتات االدغال؟

 46 في التربة والنبات؟ Dicambaتكلم عن سلوكية مبيد ال  
 46 ماهي مبيدات االدغال المثبطة لعملية التركيب الضوئي؟

 47 ماهي مميزات مبيدات االدغال المثبطة لعملية التركيب الضوئي؟ 
 48 اذكر المجاميع الكيميائية التي تضم مبيدات ادغال مثبطة لعملية التركيب الضوئي؟

شارة الى اهم المبيدات التابعة لها؟ Triazineماهي اهم اقسام الترايازين   48 مع االإ
مجموعة اليوريا هي المجموعة الثانية من مبيدات االدغال المثبطة لعملية التركيب الض     وئي اذكر 

شارة الى اهم المبيدات التابعة لها؟  التركيب العام لهذه المجموعة مع االإ
51 

 51 كيف تؤثر المبيدات التابعة لمجموعة اليوريا؟
 52 اك ثر سمية عندما يكون بصورة االستر؟  D-2,4لماذا يكون المبيد 

 52 ؟ Diuronماذا تعرف عن المبيد دايورون
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ب لعملية التركيهي المجموعة الثالثة من مبيدات االدغال المثبطة  Uracilمجموعة اليوراس      يل 
 الضوئي، اذكر تركيبها العام واهم المبيدات التابعة لها؟

52 

هم  هل توجد
 
خرى، اذكر ا

 
خرى تعمل على تثبيط عملية التركيب الض  وئي باليات ا

 
دغال ا

 
مبيدات ا

 مجاميعها؟
53 

 55 وماهي استخداماتهما؟  Paraguatو Diquatما هي مميزات مبيدي 
 56 ما هي مميزات مبيدات االدغال المثبطة لتخليق الكلوروفيل والكاروتين؟
 56 اذكر مجاميع مبيدات االدغال المثبطة لتخليق الكلوروفيل والكاروتين؟

 57 ؟كيف تؤثر مبيدات االدغال المثبطة لتخليق الكلوروفيل والكاروتين
 58 ماهي مجاميع مبيدات االدغال المثبطة لتخليق الدهون؟

 59 وماهي اهم المبيدات التابعة لها؟  Cyclohexdionesماهي مميزات مجموعة ال  
ش         ارة الى اهم المبي  دات الت  ابع  ة  Aryloxyphenolyalkanoicم  اهي مميزات مجموع  ة  مع االإ

 لها؟
60 

 61 وماهي مميزاتها؟  Thiocarbamate اذكر اهم المبيدات التابعة لمجموعة ال 
ثير السام المبيدات االدغال المثبطة لتخليق 

 
 61 ؟الدهونما هي الية التا

هم مجاميعها؟
 
دغال تثبط عملية االنقسام الخلوي؟ اذكر ا

 
 62 هل هناك مبيدات ا

 62 وماهي اهم المبيدات التابعة لها؟ Chloroacetamideماهي مميزات مجموعة كلورو اسيتامايد 
تحوي مبيدات ادغال مثبطة للنقس     ام الخلوي ماهي مميزاتها وما اهم  Amidesمجموعة االمايد 

 المبيدات التابعة لها:
63 

 64 وماهي المبيدات التابعة لها؟ Dinitroanilineبماذا تتميز مجموعة داينتروانلين 
 65 التي تعمل كمبيدات للدغال؟ Carbamateماذا تعرف عن مجموعة الكارباميت 

ثيرها السام في االدغال؟كيف تحدث مبيدات 
 
 67 االدغال المثبطة لعملية االنقسام الخلوي تا

 68 هل هناك مجاميع من مبيدات االدغال مثبطة لتخليق االحماض االمينية؟
 Aromaticم   اذا تعرف عن مبي   دات االدغ   ال المثبط   ة لتخليق االحم   اض االميني   ة العطري   ة 

Amino Acids Inhibittors؟ 
68 

م  اهي مبي  دات االدغ  ال المثبط  ة لتخليق الح  امض االميني الكلوت  امين وم  اهي مميزاته  ا وم  ا اهم 
 المبيدات التابعة لها؟

68 

 68 ماذا تعرف عن مبيدات االدغال المثبطة لتخليق االحماض االمينية ذات السلسل المتفرعة؟
 70 م المبيدات التابعة لها؟هل هناك مبيدات ادغال تعود لمجاميع كيميائية اخرى اذكرها مع اه

 72 كيف تؤثر مبيدات االدغال غير العضوية في االدغال؟
ثير مبيدات االدغال العضوية المصنعة؟

 
لية تا

آ
 72 تكلم باختصار عن ا

 73 ماذا تعرف عن الطحالب والمبيدات المستخدمة في مكافحتها؟ 
نواعها؟ 

 
 74 ما هي مبيدات الطحالب وما تعريفها وا
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 75 يمكن استخدام بعض مبيدات االدغال في مكافحة الطحالب؟هل 
 77 كيف نستطيع حساب نسب وتراكيز المبيدات المستخدمة في مكافحة االدغال المائية؟

 77 والي شي يستخدم وكيفية حسابه؟  Acid equivalentما المقصود بمكافئ الحامض 
 79 ؟كيف تحسب الكمية المطلوبة من مبيد االدغال السائل

 81 ما هي طريقتك لحساب الكمية المطلوبة من مبيد االدغال الجاف؟ 
 81 النقاط الواجب مراعاتها عند خلط مبيدات االدغال؟ ما هي 

دغال؟
 
 81 ما هي الطرائق التي يعتمدها الباحثون في التقييم الحيوي لمبيدات اال

 82 ما هي طريقة الوسادة القطنية؟
 82 طريقة اختزال الوزن الرطب؟ماذا تعرف عن 

نبات؟  83 كيف يتم اجراء طريقة قياس فترة االإ
طريقة قياس محتوى الكلوروفيل واحدة من طرائق التقييم الحيوي لمبيدات االدغال كيف يتم 

جرائها؟
 
 ا

83 

 84 كيف يمكن استخدامها مع االدغال؟ النظافة من الطراق الزراعية المعتمدة في مكافحة االفات 
زالة االدغال وسيلة من وسائل النظافة كيف؟  85 اإ

 85 كيف تؤثر عملية مكافحة العوائل البديلة في االدغال؟
ثيرها في االدغال؟

 
 85 ما هي الدورات الزراعية وماهو تا

عداد االدغال؟هل  ثير في خفض اإ
 
 86 لتغير مواعيد الزراعة تا

و مسافات 
 
 87 الزراعة في االدغال؟كيف تؤثر ك ثافة النباتات ا

و التحفيز في االدغال؟ كيف
 
 87 يؤثر االنبات المسبق ا

دغال؟ 
 
 87 كيف تؤثر عملية الشتل في منافسة اال

ثير في االدغال؟ هل
 
 88 لرطوبة التربة تا

 88 كيف تؤثر عملية التسميد في االدغال؟ 
ثير ف ي االدغ ال؟ 

 
 89 هل لحالة التربة تا

 89 استخدام المحاصيل المصيدة في مكافحة االدغال؟هل يمكن 
ثيرها في االدغال؟ Antagonistic Plontsماهي النباتات المضادة 

 
 89 وماهو تا

ثير الزراعة المختلطة في مكافحة االدغال؟
 
 90 ما هو تا

داة فيزيائية مهمة، كيف يمكن استخدامها في مكافحة االدغال  90 ؟الماء اإ
 90 مهم في مكافحة االدغال كيف؟الضوء عامل  

 91 ما هي مصائد بذور االدغال؟
يك بعملية عزق وتعشيب االدغال؟ 

 
 92 ما هو را

 92 ؟ما هو تقييمك لعملية الحراثة في مكافحة االدغال
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ن هناك العديد من العوامل التي تحد 
 
لى ا بالرغم من ك فاءة عملية الحراثة في مكافحة االدغال اإ

 ؟استخدامها اذكرهامن 
93 

صناف نباتية مقاومة للدغال؟ 
 
 94 هل توجد ا

دغال وما هي طرائق انتاجها؟
 
 95 لماذا المحاصيل المقاومة لمبيدات اال

دغال
 
نواع من مبيدات اال

 
 96 ؟اذكر المحاصيل المقاومة لثلثة ا

 97 هل هناك جينات مقاومة المزروعات لمبيدات االدغال؟ 
 97 وما سبب ظهورها؟ Super weedsماهي االدغال المتفوقة 
مثلة عن تلك االدغال؟ Introduced Weedالدخيلة  ما المقصود باالدغال

 
 98 اعط بعض اال

 99 ماذا يعني االدخال المتعمد للدغال الدخيلة؟
دغال بطريقة غير متعمدة

 
فات منها اال  101 ؟ كيف يتم ادخال االإ

 103 الستراتيجيات المعتمدة للسيطرة على االدغال الدخيلة؟ماهي 
 104 ماهي النقاط الواجب مراعاتها عند تقدير التبعات المترتبة عن االفات او االدغال الدخيلة؟

فة او الدغل الدخيل؟
آ
 106 ما المقصود باحتواء اال

 107 كيف يمكن اعتراض االدغال الدخيلة؟
 109 ماهي قوانين االحتواء؟

يك؟ 
 
بادة، ما را  109 ان احتواء االدغال الدخيلة يتم من خلل المكافحة او االإ

 110 ماهي فوائد المكافحة الحيوية للدغال؟
عداء الحيوية في مكافحة االدغال

 
 111 ؟ما هي العوامل التي تحد من استخدام اال

 112 لمكافحة االدغال؟ ماهي الفطريات التي تم انتاجها بشكل مبيدات مايكروبية
 112 هل يمكن استخدام المسببات المرضية للنبات في المكافحة الحيوية للدغال؟ 

 113 هل يمكن تجهيز المسببات المرضية النباتية بشكل مبيدات مايكروبية لمكافحة االدغال؟
 114 ماهي معوقات استخدام مسببات االمراض في مكافحة االدغال؟

 114 هل يمكن استخدام النباتات في مكافحة االدغال وكيف؟ 
 114 هل يمكن استخدام الديدان الثعبانية في مكافحة االدغال؟
 114 الك ثير من الرخويات كائنات عاشبة، هل تؤثر في االدغال؟

داة مهمة في المكافحة الحيوية للدغال كيف؟
 
 115 تشكل مفصليات االرجل ا

مكانية   115 استخدام بعض الحيوانات الفقرية في مكافحة االدغال؟ماهي اإ
 116 ماهي النقاط الواجب مراعاتها عند تقدير اضرار االدغال الدخيلة؟

دارة مخاطر االدغال او النباتات الغريبة بعد الدخول لمنطقة جديدة؟  117 ماهي مراحل اإ
 118 ماهي اهم مخاطر االدغال او النباتات الدخيلة او الغريبة؟

راضي غير المزروعة؟
 
راضي الزراعية والمزارع العضوية واال

 
 119 ارسم مخططات الدراة االدغال في اال

 121 ماهي المعلومات الواجب معرفتها عند وضع نظام الدارة ادغال الخس؟
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خر مبيد عام يؤثر بالملمس        ة  لديك مبيدي
 
حدهما مبيد جهازي عام غير متخص        ص واال

 
ادغال ا

 ايهما تفضل لمكافحة دغلي القصب وحشيشة جونسون ولماذا؟
122 

 123 هل يمكن االعتماد على االسم التجاري للمبيد في مكافحة االدغال؟
جتا  المس        طح

 
لى العراق والذي ا ات المائية، ما هي دغل عش        ب النيل من االدغال الدخيلة اإ

 ؟اقتراحاتك لمكافحتها دون استخدام المبيدات
123 

 123 بارة:ناقش هذه العالنباتات الضارة ينبغي مكافحتها كيف يمكن االستفادة من مكافحتها، 
 124 المصادر والمراجع

 124 اواًل(: المصادر العربية
جنبية 

 
 125 ثانيًا(: المصادر اال

 



 
 

««««   I   »»»» 

 

 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
 المقدمة

تشككل ا دغال و ألدغاشكك ل ألدتات ت ض دت كك ل  اشككلا ا ة دتها  ا داي  ألدت    ا        
 ج دتزلداي ألدتت ئا ألصككككككككاا د  يكككككككك   ألدتا  د  ا   دف ض ديها دتاقت دضككككككككتدل ا    

إ  دالال و كغ ته  دن دآلف ض ط ته  د  ح ألو د  ي   دتق  ء ا  ي  ألدا اتي   دتي دء.
 دن أجا تاق ق لف ه  ه ألإاال  س  اته ألس طتته ا   دآلف ض 

ه   تإ  ت ليخ دل فاا دآلف ض ألداي  دالال و ألدغاشكك ل وق و تا  أ  د  يكك   ط       
فشكككككككا في دل فاا دآلف ض ا تتلس ده  دسككككككك و ده دن ألسككككككك عا ألتقا  ض في ه   دته تكا 
غ ككه تهكك هككا حق قككا و ئ ككا تق و د  دآلفكك ض اككف  دايكك  دتهو  مككا هي جزء دن   كك ة و ئي 

ألأ  دا ا  دأل دزدتا أي   ع دن دآلف ض سكككككككككككككك لاي إت  ح ألم   ا في دتا  ة د ك دا 
 دتت ئي دته  دز  

ا دغدثا تهشككل ا دآلف ض ه  دت   دا د ي  افسكك  ل ال ضككتل ألال ضككتدل أ  دتا       
دن  الو فيس دآلف ض ألاألله  في دتا  ة دتت ئي ف ككككككككككككككال ان فيس طتدعق دتهل فاا دن 

ئا ت ام ظ ا   دالق صككككككككككككككك ا ألدتت ح ث سكككككككككككككك ت  تي  ألإوه و  تي  ألدا ألتا دت ك دا و اي  
 ألدتصاا دت  دا

ض ه   دتهم ه س اشككلا ايكك   دن  الو دهه اا أ  ه ف ه د دتك  ل ه  ات        
دن دغسكككككئ ا ألدالج  ا في ده و دل فاا دالال و ألدت قا  ض دتهيككككك و دا ت يككككك طت  ا   

 دالال و 
شككككككككككلتي ألتق ختي الواا د ي دال يككككككككككا دتج   فا ته  و ت ه دن جي  في طت اا        

ف صككككككككه س لالدتك  ل ألدتشككككككككلت د صكككككككك و ته  و ت ه دواا د ي دال يككككككككا فتج  ت ا في ت
دتك  ل، شكككككلتي ألتق ختي ت يككككك   دصكككككطم    جس ته  و ته دن جي  في تايككككك ق دتك  ل 

 ألد تدجه ا تشلا دت ي و ن خ ي دتق لئ 
                                   وهللا دته فق

 نزار المالح
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 هل هناك فرق بين مصطلحات االدغال واالعشاب والنباتات الضارة؟

فاألدغال م هذه الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل ا  يلإلجابة على هذا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال رور عل الفاه  على ع اه
weeds التعا يف هو أن الرغل أي : لها العرير عل التعا يف إر أن عل أبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هذه

نبا  ينفو في عكان غيا عاغوب فيه هعلى أسؤؤؤؤؤؤؤال هذا التعايف فبن أي نبا   فكل 
أن  كون دغال عنؤرعؤا يوجؤر في غيا ع لؤه أه في عكؤان غيا عاغوب فيؤه هعليؤه فؤبن 

 .نبا  الب اطا  عر دغال عنرعا يوجر في حقل ال فاطة
باتية التي تنفو طبيعيًا خا ج ال قول : فهي عجفوعة األنواع النHerbsاعا األعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب 

الز اعية الفتاهكة هعناطق السؤهول هسؤ وا الجبال هحول الفصؤان   كاأل اضؤيالز اعية 
 .هع  ا  ال اقة الكهابائية هحواف ال اق هغياها

: هي عجفوعة اردغال هارعشؤؤؤؤؤؤاب هنباتا  Noxious Plantsاعا النباتا  الضؤؤؤؤؤؤا   
 .هالف اصيل التي  فكل ان تل ق ضا ًا بالبيئة هالص ة البشاية هال يوانية الزينة

كلفة دغل على أي نبا  غيا عاغوب فيه في  إطالقعفا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبق يتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  انه  فكل 
: فتعنى أي نبا  )دغل اه عشؤؤ ا اه غياها Herbاعا كلفة عشؤؤ   ،ال قول الز اعية

ول هينفو خا ج ال قيوانية يل ق ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ًا بالبيئة هارقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد هالصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاية هال 
 الز اعية.

ما هي المجاميع النباتية التي يمكن ان تصببببببببببا ها  باتاع ا اباتات 
 ضارة؟

 ان الكثيا عل اردغال اه النباتا  الضا    فكل ان تق  ضفل عا يلي:
: تعر ال  ال  عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلة حقيقية في البيئا  الفائية هأحوا  Algaeال  ال   -1

 تابية األسفاك هحقول الاز هقنوا  الاي هالبزل هكذلك في الب ياا  هالفستنقعا . 
: تعر ارشؤؤؤنا  ههي عل النباتا  الواطئة غيا الزهاية أدغار Lichensارشؤؤؤنا   -2

 الخضااء هالفشائل.  عنرعا تنفو في الفساحا 
: نباتا  غيا زهاية عنتجة للسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبو ا  ههي عل النباتا  Fernsالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاخسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا   -3

الااقيؤؤة هتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤر  أجنؤؤال هتعؤؤر بعن أنواعهؤؤا أدغؤؤا  عهفؤؤة عنهؤؤا نبؤؤا   يؤؤل 
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الذي ينفو ويل الف اصؤؤؤيل البسؤؤؤتية هكذلك سؤؤؤاخ  الباا ل  Horsetailال صؤؤؤان 

Bracken Fern .الذي ينتشا في ال قول 
، Gymnospermsا يؤا  البؤذه  عؤا يؤا  البؤذه : تنتفي ععام األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤا  العؤ -4

 هععافها ر تعتبا أدغال هلكل بعضا عنها قر  عر عشكلة في أ اضي الفااعي. 
 اسؤؤؤؤيا  أه ع  ا  البذه : هتضؤؤؤؤم النباتا  الزهاية الفنتجة للبذه ، هتضؤؤؤؤم أغل   -5

أنواع األدغال هتضؤؤؤؤم األدغال عايضؤؤؤؤة ه فيعة األه اق، هتق  أغل  أنواع األدغال 
 .Monocotyledonفي الفجفوعة األخيا  أي ضفل النباتا  أحاد ة ال لقة 

 ما الذي يجال من النبات كائنا ضارًا؟
ي البشؤؤؤؤاية الفختل ة هعليه فبن أ باألنشؤؤؤؤ ةهجود النباتا  الضؤؤؤؤا   عاتب   ان ظهو  اه

نبا   فكل ان  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ه لك نتيجة للعرير عل العواعل الفختل ة هان عل هذه 
يقلل اعراد النباتا  الضؤؤؤؤا   ه  العواعل ي دي الى ت ويا البااعج هالوسؤؤؤؤائل التي تخ ن

 تي:عل عخاطاها هلعل عل اهم هذه العواعل عا  أ
ا  ان تقرم هسائ  النقل هارنتقال جعل عل عفلية  :دخول النبا  الى ويئة جرير  ا:أهر

 جل  النباتا  عل عناطق بعير  سهال هعل ارعثلة على  لك 
: دخل الى أعايكا ع  العلف ال يواني الفسؤؤتو د Wild oatsدغل الشؤؤوفان الباي  -أ

 دغال  ج  عكاف تههأصب  
وا  نباتًا ضؤؤؤؤا ًا  سؤؤؤؤر قن هأصؤؤؤؤب نبا  عشؤؤؤؤ  النيل: ادخل الى العااق كنبا  زينة  -ب

  .ان األعثلة في هذا الفجال كثيا  ،الاي هيت ل  ارعا عكاف ته
ب  نباتًا ان  صؤؤؤ أ ثات يا حالة النبا :   رث في كثيا عل األحيان لسؤؤؤب  اه  ا:ثانياً 

  عل %60لفت ر  ارعايكية هجر ان عا كائنًا ضؤؤؤؤؤؤؤا ًا ف ي د اسؤؤؤؤؤؤؤة أجاي  في الور ا  ا
نبا  دخل  الى الور ا  الفت ر  ارعايكية كنباتا  زينة اه ع اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  500 أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

ز اعية هأصب   نباتا  ضا   عهفة في الفناطق الفز هعة عل الور ا  الفت ر  عنها 
الذي اسؤؤؤؤؤتو د عل اليابان ل فا ة التابة عل  Kudzu على سؤؤؤؤؤبيل الفثال: نبا  كودزه

 .في جنوب هشاق أعايكا فيفا بعر عل اردغال الخ ا  هأصب تعاية ال
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 هالتاا ي  عل األشؤواكان هجود العرير  ا الصؤ ا  الفو فولوجية هال سؤلجية للنبا :ثالثاً 

ضؤؤؤؤؤا ًا نه قر تجعل ع الرفاعيةعل إفاازه العرير عل الكيفيائيا  للنبا  تعفل  الفاهاية
 .لإلنسان هال يوانا 

 ؟حقيقة واقع االدغالما هي 
هأن عرد أنواع اردغال  نباتا  األدغال قر تكون حولية أه  ا  حوليل أه ععفا ،إن 

نوع فيفا يتااها عرد انواع األدغال  1000الفعاهفة على عستوى العالم قر ر يزير عل 
  .نوع 100-300على عستوى البلر أه الفن قة ويل 

 التي تسببها اردغال؟عاهي واأ ك اهم الفشا ل ارقتصاد ة 
  باألدغالإن عل اهم الفشا ل ارقتصاد ة الفاتب ة 

 عر فقران نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة اه جفي  ال اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أحر أهم : Crop Lossفقران ال اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  .1
ول عفا ي دي الى اردغال حيث تعفل اردغال على إعاقة نفو الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تأثياا 

خاصؤؤة في ع صؤؤولي ال فاطة هالبنجا السؤؤكاي،  %100نسؤؤبة فقران ال اصؤؤل و
ع  اردغال عثل الق ل هالذ   فبن أعا في الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  ا  القر   على التناف  

ه لك عنر عرم عكاف ة  %50نسؤؤؤؤؤؤؤؤبة الخسؤؤؤؤؤؤؤؤا   في هذه الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤيل قر يزير عل 
 .اردغال ههو عا يبا  الصاف على عكاف ة اردغال

اردغال ال  يلية حيث تعفل باصؤيل خسؤا   جزء عل ال اصؤل بسؤب  اصؤابة الف  .2
هذه النباتا  على اعتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا العصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   النباتية عل نباتا  الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل هتعفل 
اإلصؤؤابة الشؤؤرير  وهذه النباتا  على تقزم النبا  أه عوته هبالتالي فقران ال اصؤؤل 

 هعل األعثلة على النباتا  الفت  لة عا يلي:
عت  ل على سؤؤؤيقان هاه اق العرير ههو نبا   :Cuscuta spp نبا  ال اعول -أ

      .لبنجا السكاي ال فاطم ه اعل الف اصيل عثل الج  ه 
ههو نبا  عت  ل على سؤؤؤؤيقان األشؤؤؤؤجا   :Mistletoeنبا  الهرال اه الروق  -ب

التي تنتفي  Dwarf mistletoesهعل أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها أنواعه نبا  الهرال الفتقزم 
اع اردغال ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ًا عل أ ثا أنو  هالذي  عر Arceuthobium sppللجن  

 ،شؤجا هذه األ نت دي إلى حرهث التشؤوها  في سؤيقا  ابا  الصؤنوبا ألنهاب
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الخسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائا التي  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببها هذا النبا   هقر  في الور ا  ال ابية عل اعايكا 

 .الفت  ل وثالثة والييل قرم عل ألواا ارخشاب
هخاصة  على جذه  الف اصيل النجيليةيت  ل  :Strig a spنبا  الستايكا   - 

الذ   هالذ   البيضؤؤؤاء هتسؤؤؤب  خسؤؤؤائا كبيا  في هذيل الف صؤؤؤوليل خاصؤؤؤة في 
 .افايقيا

 نباتا  العائلة الجز يةعلى جذه  يت  ل  :Orobanche sppنبا  الهالوك  -ث
Apiaceae  هنبؤاتؤا  العؤائلؤة البقوليؤة حيؤث  عفؤل هؤذا النبؤا  على ال ؤر عل

هذه الف اصؤؤؤؤؤؤيل خاصؤؤؤؤؤؤة في الفناطق ارسؤؤؤؤؤؤتوائية هشؤؤؤؤؤؤبه ارسؤؤؤؤؤؤتوائية  إنتاجية
 .%100هتصل الخسا   أحيانًا الى 

عفليا  ال صؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد هعفليا  الز اعة باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام  ك اء تعفل اردغال على خ ن  -3
 فؤؤا ت ثا على عفليؤؤا  التخزيل  ،الفكؤؤائل هاتر  نتيجؤؤة اعؤؤاقتهؤؤا لهؤؤذه اتليؤؤا 

 .الاطوبة التي ت ويها وذه  اردغال نتيجةه لك 
الفعفا  عثل القصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هحشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  باألدغالانخ ا  قيفة األ اضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الفوبوء   -4

  .هالثيلجونسون 
 هل لألدغال تأثير سلبي في البيئة؟

  :هجود اردغال قر  كون سببا في العرير عل الفشا ل البيئية هالتي عل أهفهاإن 
 ،ع ؤل ال  ؤاء النبؤاتي الفاغوب عواقؤ  ويئيؤة خ يا  تتفثؤل في حلولهؤا لألدغؤال .1

 عثال  لك نجر ان العرير عل األنواع ال ا ئة اه الرخيلة عثل نبا   تم الفكان 
Scotch broom   في كؤؤالي و نيؤؤا هنبؤؤاMiconia  في هؤؤاهاي هالصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيا في

 في هذه الفناطقاسؤؤؤؤت اع  هذه اردغال أن ت ل ع ل ال  اء النباتي  ،اسؤؤؤؤتااليا
  .هأصب   وذلك عل اردغال الخ يا  على تلك البيئا 

تعر اردغال عوائل ثانوية لعرير عل انواع اتفا  هبذلك فبن هجودها في اه قاب   .2
ر إليها كفا أن األدغال ق ارفا ال قول  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل عاعل تهرير لتلك ال قول بانتقال 

 .ت في ال شاا  النافعة أ ضا
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على سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر قنوا  الاي هأن عرم عكاف ة اردغال الفائية قر  عيق تعفل اردغال  .3

هعل أهم األدغال  %90عفلية سؤؤؤؤؤؤايان عياه الاي في القنوا  ونسؤؤؤؤؤؤبة قر تزير عل 
في هذا الفجال زناوق الفاء هالتي تسؤؤؤؤؤفى ورغل الفليون دهر  ه لك للكل ة العالية 

 .التي ت تاجها عفلية ازالة هذا الرغل
قر ت دي إلى تعاية التابة هأثا   ال با  كفا  كال ااثةأن تقنيا  عكاف ة اردغال  .4

   .أن استخرام عبيرا  اردغال قر ت دي إلى تلوث البيئة هخاصة الفياه
 : Aesthetic Problemsالفشا ل الجفالية .5

في ال رائق هالفسؤاحا  الخضؤااء هسؤاحا  ال ولف ي دي إلى هجود اردغال  -أ
 .لية هذه األعا ل ههجودها يتنافى ع  الذهق العامتشوه جفا

  حالة ال قول هتسبإن اردغال الفتناثا  في حقول الف اصيل الفختل ة تشوه  -ب
 .إزعاج عستفا  للفزا عيل

تسؤؤؤؤؤؤب  اردغال العرير عل الفخاطا  :Health Problemsالفشؤؤؤؤؤؤا ل الصؤؤؤؤؤؤ ية  .6
 :هالفشا ل الص ية لإلنسان هال يوان هعل أهفها

عسؤببة لل سؤاسؤية هاألعثلة في  باتا  اردغال قر تكون سؤاعة أهالعرير عل نأن  -أ
 :هذا الفجال عرير  جرا نذكا عنها عا يلي

في اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤان سؤؤؤؤؤؤؤؤببها حبوب اللقاا   Hay Feverإن حفى الخايف أه الابو .1
أه عشبة الخنزيا الذي  سب   Ragweedهعنها حبوب لقاا الرغل دعسيسة 

هسؤؤؤؤؤؤؤ  عل أعايكا هقر أظها  إحرى الر اسؤؤؤؤؤؤؤا  انه هذه ال فى في ال اب األ
يوم عفل كل سؤؤؤؤؤؤؤنة نتيجة اإلصؤؤؤؤؤؤؤابة  3.3 ل شؤؤؤؤؤؤؤخه في هذه الفن قة   قر 

 .وهذه ال فى
تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  بعن اردغال عنر لفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤها التهابا  جلر ة عثال  لك أن العرير عل  .2

 Poison Oak or Lvyاألشؤؤخاا حسؤؤاسؤؤيل لرغل السؤؤفاق السؤؤام الفسؤؤفى
 ردغال قر  سب  ظهو  حاهق هبثاا  على الجلر.عالعسة عثل هذه اإن 

أن تناهل بعن النباتا  السؤاعة ي دي سؤنويا الى عو  العرير عل األشؤخاا  .3
         .أه شوكاان في قتل سقااط Hemlockحيث استخرم النبا  
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تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  اردغال العرير عل حار  التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفم ال اد هالفزعل لل يوانا  عنها  .4

التي ت دي الى التسؤؤؤؤؤؤؤب   Groundsel هزها  الشؤؤؤؤؤؤؤيخة Fiddleneckلرغل ا
في ال يوانؤؤؤؤا  عنؤؤؤؤر  Liver Cirrhosisفي حؤؤؤؤرهث تليف الكبؤؤؤؤر الؤؤؤؤرائفي 

قؤؤر أدى الى عو  ق عؤؤان ف Halogeton sppاعؤؤا الؤؤرغؤؤل  ،الت ؤؤذ ؤؤة عليهؤؤا
في عااعي غاب الور ا  الفت ر  األعايكية كذلك فبن الرغل أصؤؤؤؤؤاب  األغنام 
  .جنون ال يوانا  التي تتناهله يتسب  في Locoالعاهل 

تسؤؤؤؤؤؤؤب  اردغال حار  عرير  عل الت سؤؤؤؤؤؤؤ  للضؤؤؤؤؤؤؤوء فقر هجر أن ال يوانا   .5
 (Klamath)التي تتنؤؤاهل بعن اردغؤؤال هعنهؤؤا الؤؤرغؤؤل الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفى العان 

saint – johns Wort  توي عواد كيفيائية تزير الفسؤؤؤفى هيوفا يقون الذي  
  .عل حساسية الجلر ل اقة الشف 

خ يا  على تتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤ  اردغؤؤال الفيتؤؤة هالجؤؤافؤؤة في حؤؤرهث حاائق  :ال اائق -ب
ال رير هكذلك اردغال الجافة الفوجود  بالقاب عل  هالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكةجوان  ال اق 

  .الفخازن هع  ا  ال اقة
تشؤؤؤؤؤؤؤقق ال اق تعفل ارعشؤؤؤؤؤؤؤاب على تشؤؤؤؤؤؤؤقق ال اق نتيجة نفوها كفا أنها قر  - 

ل عل عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى األعؤؤان في هؤؤذه تعيق الاؤيؤؤة اعنؤؤر تقؤؤاطعؤؤا  ال اق عفؤؤا  قلؤؤ
  .ال اق 

 والحيتان؟ لإلاسانسام  تما ههل من النباتات )االدغال واالعشاب( 
ت توي العرير عل النباتا  البذ ية على عواد سؤؤؤؤؤاعة لإلنسؤؤؤؤؤان هحيواناته األلي ة دهن أن 

ا  اإلنسؤؤؤان عردًا عل هذه النبات، فقر عاف  كون لهذه الفواد ضؤؤؤا  على النبا  ن سؤؤؤه
ا  نب أله اقاإلغايق كانوا على علم بالخواا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤفية ن قرعاء زعل بعير حتى اعل 

العائلة   Poison hemlockباإلنكليزيةالفعاهف  Conium maculatumالسؤؤؤؤكاان 
  .الفالية

قبل الفيالد حكم عليه بالفو  بشؤؤؤاب عسؤؤؤتخله هذا  399هعنرعا حوكم سؤؤؤقااط عام 
األنشؤؤؤؤؤ ة األ ضؤؤؤؤؤية في الجسؤؤؤؤؤم النباتي ههي عاكبا  تنتج هذه الفواد عل حيث النبا  

 ،عضوية حواعن ،عواد  اتنجية ،القلويرا  ، يفيائية  ق  اغلبها ضفل الكلوكوسيرا 
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تخزن هذه الفواد بفختلف األنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجة النباتية فهي قر توجر في أي عل التاا ي  التالية 

أه  الاايزهعا  ،األبصؤؤؤؤؤؤؤؤال ،القلف ،البااعم هالسؤؤؤؤؤؤؤؤيقان ،األزها  ،البذه  األه اق ،الثفا 
أه في العرير عل هذه األجزاء عجتفعة  عتفر تاكيز هذه الفواد على عواعل  .الجذه 

 كفا إن .عواعل ويئية أخاى ، النسؤؤؤؤؤؤؤؤيج الخازن فصؤؤؤؤؤؤؤؤول السؤؤؤؤؤؤؤؤنة ه عر  عنها عفا النبا 
تأثيااتها قر تن صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا في اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان هحره أه في نوع ععيل عل ال يوانا  فق  أه في 

إن حار  إصؤؤؤابة اإلنسؤؤؤان بالتسؤؤؤفم نتيجة تعاعله  .ل يوانا  دهن غياهاعجفوعة عل ا
هذه ال يوانا  ر سؤؤؤؤيفا الفاشؤؤؤؤية عنها هاألغنام  شؤؤؤؤكل  .ع  تلك التي تصؤؤؤؤي  حيواناته

غ ههقايتها عل أخ ا  هذه النباتا  أعا بال ،قسؤفا حيويا عل الثاه  ال بيعية في العااق
يا عل هناك الكث .بيعية أه ال قول هالبسؤؤؤؤؤؤاتيلاألهفية سؤؤؤؤؤؤواء كان  لك في الفااعي ال 

األسؤؤؤؤؤالي  ارلية هالكيفيائية التي  عفل وها للقضؤؤؤؤؤاء على النباتا  السؤؤؤؤؤاعة هعنعها عل 
اق هال اث اق هال عد   قعة انتشؤؤا ها عنها القل  هالتكويل البذه  التي تسؤؤاعر على زيا

ية التي تهر  بالتسؤؤؤؤؤؤفم عرد الفاشؤؤؤؤؤؤ اختزالهيفكل  هالبزل أه اسؤؤؤؤؤؤتعفال عبيرا  اردغال
  .وت رير عناطق الاعي حس  طبيعة نباتاتها

 هل في اباتات االدغال واألعشاب ما هت سام لإلاسان؟
 :نعم هناك العرير عل النباتا  الساعة لإلنسان عنها

 إسهال شرير هتقي : االعائلة البقلية)  Anagyris foetidal .أم الكل   .1
ت ثا في الجهاز  :العائلة التوتيةا) SativaهCannabe  .اقن )حشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   .2

 العصبي الفاكزي، هلوسة، نوم، هبوط النبن، الفو .
إسؤؤهال قوي، تهيج  :االعائلة القاعية) Ctrullus Colocynthi Schrad .حنال  .3

  .الفعر  هارععاء
تسؤؤؤؤؤفم  :االعائلة البا نجانية) Datuar fastuosa L .اصؤؤؤؤؤ يا السؤؤؤؤؤل ان)داتو     .4

هعل اعاا  الفا  هج  الاأل، ال ثيان، ع ش شؤؤرير، العفى ارنسؤؤان هال يوان 
 .هالفو 

حساسية، تقي ، إسهال، : العائلة السوسبيةا)  Euphorbia peplus L.أم ال لي  .5
  .تو م العيل هال م، حاقة في ال م هال نجا ، الم في الب ل، نوبا  إغفاء
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سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام : االبا نجانيةالعائلة )  Hyoscuamis reticulatus L.اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكاان)ونج  .6

 لإلنسان هللفاشية، يهيج الجهاز الهضفي، هله تأثيا عخر  في الجهاز العصبي.
شؤؤؤؤؤؤؤؤؤلل جزئي اه تام لألطااف  :ا)العائلة البقلية Lathyrus sativus L.هاطفان  .7

 .الس لى هضفو  ال بل الشوكي عنر استعفاله بكثا  هلفر  طويلة
فتو  الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعو ، النعال، : االنجيليةالعائلة )  Lolium temulentum L. هب ة .8

  .تان ، غثيان، تقي ، ع ه ععري، ضعف القل 
الثفا  هالقلف تسؤؤؤؤؤؤب  شؤؤؤؤؤؤلال : )العائلة الفيليةا  Melia azedarach L.سؤؤؤؤؤؤب ب  .9

  .تاعا، اض ااب التن   هاعاا  ارختناق
 ،نعال ،ع ه ،تقي  ،غثيان :االعائلة الرفلية) Nerium oleander L.دفلة  .10

 ،إسؤؤؤؤهال عصؤؤؤؤ وب ونزيف ،توسؤؤؤؤ  حرقة العيل ،اضؤؤؤؤ ااب القل  ،هبوط النبن
 .الفو  ،شلل جهاز التن   ،فقران الوعي

  توي على عرد : االعائلة البا نجانية) Nicotiana tabacum L .اتتل)تبغ   .11
عل الفواد ال عالة التي تسب  التسفم، هعلى الاغم عل أن الخواا الفسكنة للتبغ 

سؤؤنة، إر أنه في الخفسؤؤينا  عل هذا القان فق  ا تشؤؤ    400ععاهفة عنذ ن و 
 العالقة ويل الترخيل هساطان الائة. 

سؤؤام : االعائلة الخشؤؤخاشؤؤية) Papaversomniferum L .اأوو التوم)خشؤؤخا   .12
  .هعخر  للجهاز العصبي

 ،غثيان ،تسؤؤؤؤؤؤؤفم الرم :االعائلة السؤؤؤؤؤؤؤوسؤؤؤؤؤؤؤبية) Ricinus communis L. خاهع  .13
  .اض ااب الاؤی  ،ع ش ،إسهال ،ألم في الفعر  ،تقي 

  .للجلر عسببا حكة هط   االعائلة ال ايقية) Urticadioica L .احايق)قايه  .14
 ، سؤؤؤؤب  لألط ال تقي  هلسؤؤؤؤهال :االعائلة البن سؤؤؤؤجية) Viola odorataون سؤؤؤؤج   .15

  .تن سية هقلبية اض اابا  ،غثيان
 ؟لألغنامما هي اهم النباتات السامة 

 :هاألعشاب ألساعة لألغنام عا يليعل أهم اردغال 
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 .نزف ،إسؤؤؤؤؤهال ،التهاب الكلى :االعائلة الصؤؤؤؤؤليبية) Brassica arvensisفجيلة  .1

  .خفول هشلل القل  هالجهاز التن سي ،إجها  .ع ه
)العائلة  Delphinium ajacis Reichbعنقا  ال يا )لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان العصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و ا  .2

 .فقران الشهية، تان ، تشنج األطااف، أعساك هغثيان :الشقيقيةا
تأثياا  عخر   للجهاز  :)العائلة الخشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخائيةا Papaver rhoesخشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخا   .3

 العصبي. 
 خر  الجهاز العصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبي  :)عائلة خناق الرجاجا Peganum harmalaحاعل  .4

)العائلة  Polygonum persicariعصى الااعي  هيسب  الشلل )سام للفاشيةا.
 .التهاب الفثانة هالجهاز الهضفي ا.ال فاضية

هبوط د جة  كآبة، :)العائلة الفاكبةا Xanthium strumariumالزيجا ( حسؤؤؤك .5
 .حاا   الجسم هتشنج

 ؟لألهقارهل هناك اباتات ادغال واعشاب سامة 
  -:نعم هناك العرير عل هذه النباتا  عنها

  توس ،د جة ال اا   ا ت اع :االعائلة الرهلية) Apocynum venetumسم الكل   .1
 .الفو  ،و ب  العيل

ن ول  :اعائلة أ ناب الخيول) Equisetum arvense ا ن  الخيل) يل ال ال  .2
  .فقران السي ا  على الوقوف ،التان  ،الجسم

تهيج  :االعائلة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبية) Euphorbia helioscopia اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر )أم ال لي   .3
إغفاء  نوبا  ،ارم الب ل ،تو م العينيل هال م هالبلعوم ،تقي  هلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهال ،العصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

 .ضعف ترهو  ثم الفو 
 ترلي اللسؤؤؤؤؤؤان ،تشؤؤؤؤؤؤنج ،تان  :االعائلة الكتانية)  Linum usitatissimumکتان  .4

  .إنت اخ الب  هالفو  ،صعوبة التن   ،للخا ج
 ا.العائلة البا نجانية) Solanum nigrumعن  الذئ   .5
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 واالعشاب السامة للخيتل؟ماهي اباتات االدغال 

  توي على عاد  األدهنيل  :االعائلة الشؤؤقيقية) Adonis aestivalis .عيل الر ك .1
  .الساعة للخيول

  . سب  العفي :االعائلة الفالية) Ammi mgius .زنر العاهل .2
سؤؤؤؤؤؤؤؤاعة  :االعائلة الكوتية) Hypericum perforatum هجة حشؤؤؤؤؤؤؤؤيشؤؤؤؤؤؤؤؤة القل   .3

 .النبن هالتن   هالتهاب الجلر
 هل هناك اباتات ادغال واعشاب سامة لحيتااات بخرى؟ 

 -:نعم فهناك العرير عنها
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام لأل ان   :االعائلة الابيعية) Anagalis arvensis ا عيفينة)عيل الجفل  .1

  .هاألسفاك
  .سام لألسفاك :االعائلة الصليبية) .Lepidium draba .جنيبا  .2
  .سام للقو ا  االعائلة الشقيقية) Ranunculus secleratus .شقائق .3
  .سام لأل ان  :االعائلة القان لية) Cephalaria syriaca .زيوان .4
  .تستخاج عنه عاد  فعالة لتسفم ال ئاان :االعائلة الزنبقية) .بصل ال ية .5
 سؤؤؤؤب   ،سؤؤؤؤام لألسؤؤؤؤفاك :االعائلة الرفلية) .Thevetia peruviana .دفلة صؤؤؤؤ ا  .6

 .اإلجها  هالقتل
ذات  ما هت هل اباتات االدغال واألعشبباب ضببارة علل اتل الخ  بم من ا

 فتائد لإلاسان والبيئة؟
 :أن  كون لهذه النباتا  العرير عل ال وائر عنهاعل ال بيعي 

بعن اردغال هاألعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب  فكل أن تكون غذاء لإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤان عثل الخباز هالكعوب  .1
 .هغياها

 .هاألعشاب غالبا عا تستخرم ك ذاء لل يوانا  العاشبةاردغال  .2
الكثيا عل اردغال هاألعشؤؤؤؤؤاب ت توي على العرير عل الفاكبا  ال بيعية هالعرير  .3

  .عل الفواد الساعة التي تستخرم كفبيرا 
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علجأ جير للعرير عل األعراء ال بيعية هعصؤؤر ًا جير ل بوب اللقاا هالاحيق للعرير  .4

 .ة هعنها ن ل العسلعل ال شاا  الفلق 
  .العضوية هخصوبة التابة لألسفر اردغال هارعشاب عصر  جير  .5
 .اردغال هارعشاب هسيلة جير  لصيانة ار اضي هعن  ان ااف التابة .6
العرير عل اردغال هارعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم في العرير عل الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعا  عثل الو ق  .7

 .هالكااسي هغياها
 صاتبة استئصال االدغال؟ما هي اهم الاتامل التي تؤدي الل 

 فكل ان تشكل عاعاًل عهفا في صعوبة استئصال  لألدغالالك اء  ال يوية العالية ان 
 :يعا يلاردغال هالقضاء عليها هلعل عل اهم عواعل الك اء  ال يوية 

 :طبيعة النفو في نباتا  اردغال عثل ا:أهر
  .القر   على النفو في الااهف البيئية الصعبة .1
 .على تعوين األجزاء النباتية الف قود  القر   .2
 ثا عل طايقة كفا يتكاثا بعضؤؤؤؤؤؤؤؤهاقر   اردغال الفعفا  على التكاثا السؤؤؤؤؤؤؤؤاي  بأ  .3

بأ ثا عل جزء نباتي ففثال دغل الفرير يتكاثا جنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيًا عل طايق تكويل البذه  
  فا يتكاثا خضايًا وواس ة الجذه  هالاايزهعا  هكذلك بالعقل الساقية كفا يتكاثا

  .إلى جان  البذه  اً سعر هال ل ا هغياها عل األدغال خضايال ليان هال
السؤؤؤؤؤاعة الكبيا  في النفو التي ت  ي وها عسؤؤؤؤؤاحة ععينة عل األ   ففعرل النفو  .4

في بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها كبيا باإلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة إلى كثا  النفوا  الناتجة عنه عفا  جعله    ي 
    ي عساحة قر هاففثال دغل الفرير  ،عساحة كبيا  عل األ   في زعل قصيا

نبا   100قرم عاب  خالل عاعيل كفا تع ي د نة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر الواحر  أ ثا عل  20
  .سعر

لااهف فواجهة االقر   الكثيا عل األدغال على ا تساب بعن الص ا  التاكيبية  .5
البيئية القاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية عثل احتوائها على أه اق عختزلة هعت و   عفا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعرها على 

ا عيز  على نباتا  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول هخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في ال ار  ارحت اظ بالاطوبة هيع يه
  .التي تكون فيها نسبة الاطوبة عاعال ع ردًا للنفو كالشوك هالعا ول
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الفجفوع الجذ ي لكثيا عل نباتا  اردغال ينتشؤؤؤؤؤا أفقيا هيتعفق  أسؤؤؤؤؤيًا لفسؤؤؤؤؤافا   .6

كفا  ،عفيقة عفا  فكنه عل اسؤؤؤؤؤؤؤت الل باطل التابة هيعيق نفو باد ا  الف اصؤؤؤؤؤؤؤيل
على زياد  عقر   نباتا  اردغال على اعتصؤؤؤؤؤؤاا كفيا  أ با عل الاطوبة  عفل 

نبا  فبعر عاعيل كان عفق جذه   ،هخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في ظاهف نقه  طوبة األ  
يوم عل إنبا  دغل الخادل الباي کان عجفوع 21 الفرير ن و سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبعة أعتا  هبعر

 ا.عتا 114حوالي )ووصة  4747أطوال أجزاء الفجفوع الجذ ي فيه 
ت توي كثيا عل اردغال على بعن الفاكبا  التي تع يها طعفا ه ائ ة غيا   .7

عاغوبة هالبعن اتخا    ي سؤؤؤؤ  ه بفواد لزجة أه شؤؤؤؤعياا  صؤؤؤؤلبة أه سؤؤؤؤ ا أه 
أشؤؤؤؤؤؤؤؤواك هكل هذه الصؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  تجعل نباتا  األدغال في عأعل عل األعراء ال يوية 

م ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفل بقؤؤاءهؤؤا كؤؤاهال يوانؤؤا  هال يو  التي قؤؤر ت كا في الت ؤؤذ ؤؤة عليهؤؤا عفؤؤا  
  .ال لي  هالجعر  هاللزيج

تتشؤؤؤؤؤابه بعن نباتا  اردغال في الشؤؤؤؤؤكل الفو فولوجي إلى حر كبيا ع  نباتا    .8
الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول الناعية فيها هخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في األطوا  األهلى عل النفو عفا  جعل عل 
الصعوبة التفييز وينهفا هبالتالي تصب  نباتا  اردغال في عأعل عل اقتالعها أه 

  .ع  ال ن ة التخله عنها عثل تشابه الرنان ع  الاز هالشوفان
تتشؤؤؤؤابه بعن اردغال في احتياجاتها تفاعا ع  ع اصؤؤؤؤيل ععينة عفا  جعل هناك  .9

 في الفعيشة وينها عثل عصاحبة الرنان هالاز هالشوفان هال ن ة. تالزم 
صؤؤؤؤ ا  تتعلق ببنتاج األدغال للبذه  تفتاز نباتا  اردغال بصؤؤؤؤ ا  ععينة في  ا:ثانياً 

تتفيز وها هذه البذه  هيتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  كل  لك فيفا  إنتاجها للبذه  هكذلك صؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 : أتي
تنتج نباتا  اردغال أعراد هائلة عل البذه  في كل عوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فيع ي نبا  البابيل  .1

وينفا  فكل لنبا  الخادل الباي الواحر أن  ع ي نصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف عليون  .ن و عليون وذ  
  .وذ   في السنة عفا  ع ي هذه النباتا  القر   على التزاير هالبقاء

ب يويتها لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوا  طويلة هلقر أظها   ارحت اظ فكل لبذه  كثيا عل اردغال   .2
التجا ب اعكان وذه  اردغال الفرفونة في التابة أن ت ت ظ ب يويتها هقر تها على 
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ارنبا  لسنوا  طوال فبذه  دغل الراتو   هعن  الذي  أعكنها ارنبا  بعر عشايل 

 20الر ك في حيويتها بعر دفنها عل  عاعا عل الرفل وينفا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفا  وذه  عاف
عاعا  60عل  أل ثاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة هيفكل لبذه  الهالوك أن تال حية في التابة  40الى 

هيعزی قر   هذه البذه  على ارحت اظ ب يويتها لسؤؤؤنوا  طويلة الى صؤؤؤالد  البذه  
هالى هذيل العاعليل اعل جهة هالى دخول بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤها في فتا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤكون بعر النضؤؤؤؤؤؤؤؤؤج 

تا  التي تنب  خاللها البذه  ب يث تنب  البذه  الناتجة عل نبا  هياج  طول ال 
  .هاحر على عر  عواسم

 فكل لكثيا عل نباتا  اردغال أن تنضؤؤؤؤؤج وذه ها حتى بعر قل  نباتاتها أه حشؤؤؤؤؤها  .3
عل ال قل عثل البابيل  فكنه ارسؤؤؤؤتفاا  في حفل األزها  هنضؤؤؤؤج البذه  بعر قلعه 

  .بعر  أ ام
عؤائلؤة الفاكبؤة عثؤل الفايا هال فين  كون لبؤذه هؤا الفقؤر   على  ثيا عل أدغؤال ال .4

  .ارنبا  حتى ههي غيا عكتفلة النضج
 ثيا عل اردغال تنضؤؤؤؤؤؤؤؤج وذه ها قبل أه في ن   هق  نضؤؤؤؤؤؤؤؤج وذه  الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤيل  .5

الناعية ععها في ن   ال قل ههذه األدغال اعا تن اط وذه ها في ال قل قبل حصؤؤؤاد 
ن   ال قل في السؤؤؤؤؤؤؤنوا  التالية أه ت صؤؤؤؤؤؤؤر ع  الف صؤؤؤؤؤؤؤول فتضؤؤؤؤؤؤؤفل تكاثاها في 

هعثل  لك دغل الرنان الفنتشؤؤؤؤا في حقول الاز هالشؤؤؤؤوفان  ،الف صؤؤؤؤول فتخل  ععه
  .هال ن ة

شؤؤؤؤر  التفاثل في ال جم أه الشؤؤؤؤكل أه الوزن ويل وذه  اردغال هبذه  الف اصؤؤؤؤيل   .6
عفؤؤا  عوق عفليؤؤة فصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وؤؤذه  اردغؤؤال خالل عفليؤؤا  غابلؤؤة هتنايف التقؤؤاهي 

  . الزيوان ع  ال ن ة
دقؤؤة حجم العؤؤريؤؤر عل وؤؤذه  اردغؤؤال   ول دهن اعكؤؤانيؤؤة التخله عنهؤؤا اه حتى   .7

عتابعة ضؤخاعة حجم اعرادها اه تجعل البعن  سؤتهيل ور جة خ و تها عثل وذه  
 ال اعول هالهالوك
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ت توي وذه  أه ثفا  الكثيا عل األدغال على تاا ي  عو فولوجية خاصؤؤؤؤؤؤؤة تسؤؤؤؤؤؤؤهل  .8

هانتشا ها عثل هجود شعياا  أه أشواك على البذه  تفكنها عل حفل الهواء انتقالها 
   .لها أه التصاقها بال يوان هارنسان كاللزيج الخشل هالشوفان الباي هالسنيسلة

ت ثا العفليا  الز اعية هعرى دقتها في قر   أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء تكاثا اردغال على ارنبا   .9
يزهعا  هد نا  اردغال الفعفا  عفا فعفليا  ال اث هالعزق هت دي الى تق ي   ا

يزير فاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتها في ارنبا  ا ا دفن  في األ   هبالتالي تتزاير هذه األدغال في 
ال قل لذا  سؤؤؤتلزم أن  عق  هذه العفليا  عفلية تنقية يتم وها جف  هذه الاايزهعا  
هحاقها بعيرا عل ال قل هعل جهة أخاى فان بعن البذه  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا نة عنر قل  

اها قاب السؤؤؤؤؤؤؤؤ   فتتوفا لها التهوية التي كان  تنقصؤؤؤؤؤؤؤؤها فتنب  وذه ها األ   ت
على العك  عل  لؤؤؤك فؤؤؤان دفل البؤؤؤذه  الى أعفؤؤؤاق بعيؤؤؤر  خالل عفليؤؤؤا  تجهيز 
األ   للز اعة ي دي الى دخولها في عاحلة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكون في أعفاق التابة ب يث ر 

 .تتب  ار بعر  فعها للس   عا  أخاى 
 االدغال؟ماهي مالتماتك عن ااتشار 

ر تخلو أي أ   ز اعية عل اردغال حتى على اعتراد الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحا  الواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعة عل 
الص ا ي نشاهر نباتا  اردغال الص ااهية هقر بس   عجتفعاتها في عناطق عرير  
عنها هلو افتاضؤؤنا نجاا عفلية اسؤؤتئصؤؤال تام لكل اردغال هأجزائها الخضؤؤاية هالبذ ية 

ردغال رور هأن ت زه هذا ال قل بعر فتا  عل طايق عل حقل ععيل هذا الفوسؤؤم فان ا
لقر أع   ال بيعة ألعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء تكاثا هذه النباتا  عردًا عل  .هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل انتقالها الفختل ة

الت و ا  التي تفكنها عل اسؤؤؤؤؤؤت الل الهواء أه الفاء أه ال يوان ك اعل ينقلها لتسؤؤؤؤؤؤتقا 
ل ردغال هانتقالها عهتتلخه الفصؤؤؤؤاد  التي تسؤؤؤؤاعر على انتشؤؤؤؤا  ا .أ   جرير في 

 :عكان إلى أخا فيفا  أتي
 التقاهي غيا النقية .1
 ارنسان  .2
 ال يوانا   .3
 الاياا  .4
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 الفاء هقنوا  الاي  .5
 الفواد العل ية .6
 السفاد البلري .7
 الز اعية  اتر  .8
 هسائل النقل .9
 عواد التعبئة  .10

 ما المقصتد هادوااية االدغال؟
تفيز كثيا عل األدغال بففلكتها الفتااعية األطااف في األ    ،عل الفثيا للرهشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

األعا الذي يتناظا هللى حر  .بالعرهانية هالشؤؤؤؤؤااسؤؤؤؤؤة على وني  هيها عل األنواع ،هالفاء
هتعتفؤؤؤر اردغؤؤؤال في هؤؤؤذا األعا على نوعيل  .بعيؤؤؤر ع  قؤؤؤانون ال ؤؤؤاب هعنؤؤؤاطق الن و 

ئي هالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالا البيوكيفيا ،هالت وق  ئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤييل عل األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ة هفا القو  هال لبة هالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعة 
هالثؤؤاني بؤؤالتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد البيوكيفيؤؤائي  Competitionهيعاف األهل بؤؤالتنؤؤاف   .العجيؤؤ 

Allelopathy هيفثالن ععا عا  عاف بالتراخل ،Interference. 
 اذكر اهم الاتامل المؤثرة في عدد االدغال في الحقل؟

  :هيتوقف عرد أفااد األدغال باأل   على عر  عواعل عنها
 .د جة ناافة التقاهي  .1
 .انتقال البذه  عل الفناطق الفجاه   .2
 .  اء  اردغال الناعية في إنتاج البذه  .3
 . ساعة عو  هان الل البذه  .4

 ماهي الاتامل المحددة لقدرة االدغال علل منافسة المحاصيل الزراعية؟ 
ثل ع تختلف النباتا  فيفا وينها في قر تها على التناف  هتتفيز بعن الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل

الب اطا هالق ل هال ن ة هبعن اردغال عثل الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفان بقر تها على التناف  عل 
هيفكل القول بؤأن ك ؤاء  النبؤاتؤا  على التنؤاف  تتوقف على قؤر تهؤا  .النبؤاتؤا  األخاى 
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هيفكل  .الهوائي الذي تنفو فيه بسؤؤؤؤؤاعةويل أعضؤؤؤؤؤائها هشؤؤؤؤؤ ل ال يز األ ضؤؤؤؤؤي ه في تك

  :النباتا  على التناف  فيفا  أتيك اء   تلخيه العواعل الف رد 
  .ا ت اع نسبة اإلنبا  في الااهف الاديئة .1
   .ساعة النفو الخضاي للباد ا  .2
   .عجفوع خضاي قوي  .3
  .عجفوع جذ ي هاس  ارنتشا  .4

 االدغال خطترة في الاالم؟ بكثرماهي 
هناك العرير عل نباتا  اردغال الفشؤؤؤؤؤؤؤؤهو   على عسؤؤؤؤؤؤؤؤتوى العالم لخ و تها هصؤؤؤؤؤؤؤؤعوبة 

 -:عكاف تها عنها عا يلي
 Cyperus rotindusدغل السعر  .1
 Cynodon dactylonالثيل  .2
 Echinochloa crusgaliiالرنان  .3
 Echinochloa colonumالبهتان  .4
 Sorghum hatepenseال ليان  .5
 Imperata cylindricaال ل ا  .6
 Eichhornia crassipesاسن  الفاء   .7

 ماهي اهم االدغال واالعشاب المنتشرة في األراضي الاراقية؟
دغاًل عهفا في 80 إشؤؤؤؤا   الى هجود عا  قاب عل 2005في إحصؤؤؤؤائية ر كا دا عام 

 :العااق هكفا يلي
 Scientific name االسم الشائع

 Amaranthus augustifolius عاف الر ك 1-

 Amaranthus caudatus  يل الثعل   -2

 Amaranthus graecizans سفاك  -3

 Ammi majus زنر العاهل  -4
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 Anagallis arvensis  عيفينة  -5

 Anagallis coerulea عيل الق  -6

 Anagallis foetida عيل الجفل  -7

 Anchusa azurea لسان الثو   -8

 Avena fatua شوفان -9

 Avena sterilis دهسا -10

 Beta vulgaris سلق -11

 Brassica kaber خادل واي  -12

 Brassica nigra خادل أسود  -13

 Bromus sterilis سنيسلة  -14

 Calendula officinalis أق وان  -15

 Capsella bursa _ pastoris كي  الااعي  -16

 Cardaria draba جنيبااى -17

 Centaurea pallescens كسوب -18

 Cephalaria syriaca زيوان  -19

  Chenopodium album  جلة  -20

 Chenopodium murale  عاام  -21

 Convolvulus arvensis عرير -22

 Convolvulus oxyphyllus عليق -23

 Cuscuta arvensis حاعول -24

 Cynodon dactylon ثيل -25

 Cyperus rotundus سعر أحفا  -26

 Datora stramonium داتو    -27

 Daucus carota جز  واي  -28
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 Dichanthium anmulatum زعزهم  -29

 Diplachne fusca زباد -30

 Echinochaloa colonum دهنان -31

 Echinochaloa crus_galli دنان  -32

 Eragrostis diarrhema اثي  -33

 Erodium malacoides عنقا  اللقلق -34

 Euphorbia helioscopia خناق الرجاج -35

 Fimbristylis dichotoma عيل ال زال  -36

 Glycyrrhiza glabra سول -37

 Hordeum bolbosum أوو سويف  -38

 Hordeum glaucum شعيا واي  -39

 Hypericum crispum عان  -40

 Juncus maritimus أسل -41

 Lactuca scariola لبينة  -42

 Lathyrus annuus هاطفان واي  -43

 Lippia nodiflora وابيل الجراهي  -44

 Lolium rigidum حني ة  -45

 Lolium temulentum  هي ة -46

 Malva parviflora خباز  -47

 Malva rotundifolia خباز -48

 Matricaria recutita باوونج  -49

 Medicago denticulata كاط -50

 Melilotus indica حنرقوق  -51

 Orobanche aegyptiaca هالوك -52



 
 

««««   19   »»»» 

 

 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
 Panicum repens كاينة  -53

 Paspalum distichum سلهو  -54

 Phalaris minor عيل البزهن  -55

 Phalaris paradoxa أوو دعيم -56

 Phragmites communis قص  واي  -57

 Plantago lanceolata آ ان السخلة  -58

 Polygonum aviculare عصالة -59

 Polypogon monspeliensis  يل البزهن  -60

 Raphanus raphanistrum فجيلة -61

 Rumex dentatus حفين -62

 Schanginia aegyptiaca طافة  -63

 Scolymus macolatus شوك ال ا  -64

 Scripus littoralis سجل -65

 Setaria glauca دخل -66

 Silybum marianum كل ان -67

 Sinapis arvensis خادل واي  -68

 Sisymbrium irio حويا  -69

 Solanum nigram عن  الذي  -70

 Sonchus oleraceus لبينة -71

 Sorghum halepens س انر  -72

73- Teragonolobus palaestinus 

 Tribulus terrestris ك    -74

 Trifolium campestre ن ل اص ا -75

 Typha angastate وادي -76
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 Vaccaria pyramidata خازبن  ال الا -77

 Vicia angustifolia هاطفان عل ي -78

 Vicia narbonensis كا وز واي  -79

 Xanthium strunmarium لزيج -80

 ماهي وسائل لشخيص وتمييز االدغال واالعشاب؟
 اردغال الى ععافة هتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخيهفي كثيا عل األحيان قر   تاج القائم لعفلية عكاف ة 
 -:يلي النوع الذي  قوم بفكاف ته هلت قيق  لك  فكل اتباع عا

 الاجوع الى صو  لنباتا  الفن قة لفقا نتها ع  الرغل الف لوب لتشخصيه .1
 )ارنتاني ا الفعلوعا  العالفية بشبكةارستعانة  .2
ي هفيفا يل ،الفعاشؤؤؤؤؤؤ  الوطنية اه العالفية لتشؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤيه أحرا سؤؤؤؤؤؤال النفو ج الى   .3

 بعن الفاا ز التي  فكل ارستعانة وها للتشخيه:
1- Herbario Australia Clinic *Apothecary* DERMAherbals 

Boutique 222 Chapel Street Prahran Victoria 3181 Australia  

Ph +61 3 9529 6320 Fax +61 3 9510 6951 

2- DERMAherbals Boutique Melbourne GPO Shop MO5 

Mezzanine Level 350 Bourke Street Melbourne Victoria 3000 

Australia  Ph +61 3 9639 1991 

herbs@herbario.com.au www.herbario.com.au  

3- Herbarium Department of Biology University of Puerto Rico-

Río Piedras P.O. Box 23360 San Juan, PR 00931-3360  

4- Herbarium Building Facundo Bueso,  

Rm 233 University of Puerto Rico Avenue Ponce de León San 

Juan, Puerto Rico /http://www.herbarium.uprr.pr  

5- Institute of Biology, Herbarium University of Aarhus Bygn.  

137 DK-8000 Aarhus C. DENMARK  

6- Robert W. Freckmann Herbarium Department of Biology 

University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, w1 

54481-3897 U.S.A  

7- Institute of Biology, Herbarium University of Aarhus Bygn. 

137 DK-8000 Aarhus DENMARK 
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القتل مكافحة االدغال واألعشبببببببببباب بم مقاومة االدغال اي ما اصبببببببببا 
 واالعشاب؟

 ة في عفلية الفكاف الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهرفة إن عفلية الفكاف ة تعني اإلزالة هالتخله عل ارفة
في الفن قة اعا عفلية الفقاهعة فتشؤؤؤؤؤؤيا الى عجفل السؤؤؤؤؤؤلوكيا  ه دهد هخ ن اعرادها 

كاف ة هعليه فان القول ع ،لتجن  تأثيا عفليا  الفكاف ةارفعال التي تاهاها األفة 
 .اردغال هو ارص 

ماهي الجتااب التي ينبغي مارفت ا ومراعاا ا قبل القيام هاملية مكافحة 
 الدغل او النبات الضار؟

عل الفعلوم ان لكل كائل حي ده  عهم في الناام البيئي هان عكاف ته قر تعفل على 
 :البيئي هعليه  ج  ععافة عا يليارخالل بالتوازن 

 الشبكة ال ذائية للرغل اه النبا  الضا   -1
 ده   حيا  الرغل خالل الفوسم  -2
 فتا  حيا  الرغل اه النبا  الضا   -3

ان ععافة الجوان  السؤؤؤابقة هالتعفق فيها سؤؤؤيجعلنا ن كا كثياا قبل القيام بعفلية عكاف ة 
 .لضفان سالعة البيئة هارنساناردغال هاختيا  طايقة الفكاف ة الفناسبة 

 الدغال؟لكر مثااًل لسلسلة غذائية اذ
تتفيز األدغال عل بقية اتفا  في أنها ر تهاجم الف صؤؤؤؤؤؤؤول هر تت ذى عليه أه على 

 يتفثل في عنافسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أحر أجزائه هأن تأثياها في الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول هو تأثيا غيا عباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
الضؤؤوء هالفاء هثاني أهكسؤؤير الكا بون هالعناصؤؤا  ،الف صؤؤول على الفصؤؤاد  ال بيعية

ال ذائية ه لك ألن الف صؤؤؤؤؤول هالرغل  شؤؤؤؤؤ الن ن   الفسؤؤؤؤؤتوى ال ذائي في السؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤلة 
ال ذائية هأن الرغل حينفا يناف  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول على أحر الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  ال بيعية هليكل 

إن  .النيتاهجيل عثال فبن  لك سؤؤؤؤي دي إلى خ ن كفية النتاهجيل الفتاحة للف صؤؤؤؤول
الرغل الفوضؤؤؤؤؤؤ  في الشؤؤؤؤؤؤكل لي  له تأثيا عباشؤؤؤؤؤؤا على السؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤلة ال ذائية هالكائنا  

هأن التراخال  التي ت صل تتم نتيجة الت يا ال اصل في نفو  ،الفستهلكة للف صول
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الف صؤؤول نتيجة ت يا الفصؤؤاد  الفتاحة للف صؤؤول ب عل عنافسؤؤة األدغال للف صؤؤول 

تخا سؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤلته ال ذائية ه لك لكونه عنتج كذلك فبن الرغل هو ا .على هذه الفصؤؤؤؤؤؤاد 
 يت ذى ه فق  هرهو اتخا هعليه فبنه  فكل أن  كون ال ذاء لكائل عاشؤؤؤ  يت ذى علي

كاف ة فأحر عناصؤؤؤؤؤؤؤا ال Herbivore شؤؤؤؤؤؤؤكل هذا العاشؤؤؤؤؤؤؤ   لك على الف صؤؤؤؤؤؤؤول هبذ
 للرغل. ال يوية

 
ء بين الغذامخط  لسلسلة غذائية هسيطة تاكس التنافس علل مصادر يمثل الشكل 

 المحاصيل واالدغال
 ؟ان مارفة الشبكات الغذائية للدغل مسألة م مة لماذا

ي إر أن ال قيقة ه ،غذائية بسؤؤي ة ههاضؤؤ ة لسؤؤلسؤؤلةإن الشؤؤكل  عا  نفو ج بسؤؤي  
أن الكائنا  هعنها اتفا  ر تت ذى على غذاء هاحر أه عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  هاحر هكذلك فبن 

تت ذى هي األخاى على غذاء هاحر فق  هعليه  الكائنا  األخاى التي تت ذى عليها ر
فبنه سؤؤؤؤؤيكون لرينا العرير عل العالقا  ال ذائية ويل الكائنا  الفوجود  في الفسؤؤؤؤؤتويا  

هذه التراخال  أه العالقا  هالذي ي دي الى حرهث زياد  في تعقير  ،ال ذائية الفختل ة
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على    النافعة التي تت ذىالشؤؤؤؤؤؤؤؤبكة ال ذائية نتيجة هجود أنواع عر  عل اتفا  هالكائنا

عصؤؤؤاد  نباتية عختل ة فضؤؤؤال عل هجود تبايل عتراخل في اختيا  ال ايسؤؤؤة فضؤؤؤال عل 
حار  ارفتاال الذاتي هعليه سؤؤيكون هناك تراخل في العالقا  ال ذائية ويل الكائنا  

  :الفوجود  في الفستويا  الثالثة هكفا  أتي
  التي تت ذى على الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول كذلك األدغال  فكل أن تكون عوائل وريلة لآلفا .1

فؤؤبن األفؤؤة  فكل أن تت ؤؤذى على نبؤؤاتؤؤا  أخاى ر تنتفي للف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول الف لوب 
حفؤايتؤه عل اتفؤة ههي عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤألؤة عهفؤة في عكؤاف ؤة العوائؤل البؤريلؤة لآلفؤة لت قيق 

 .عكاف ة ناج ة
األدغال  فكل أن تكون عوائل وريلة للعرير عل ال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  أه الكائنا  النافعة  .2

خالل تجهيزها بال اائ  أه العوائل ال ذائية التي تعيش على األدغال  ،له لك ع
الفوجود  في الناام البيئي الز اعي للف صؤؤؤول كذلك فبن هذه ال اائ  العاشؤؤؤبة قر 
تكون عوجود  على نباتا  خا ج الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهرف بعفلية ال فا ة عل 

  .اتفا 
غذاء عباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  للعرير عل  إن األدغال الفوجود  ع  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول  فكل أن تكون  .3

الكائنا  العاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة النافعة هكذلك النباتا  التي توجر خا ج ال قل الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهرف 
 بعفلية الفكاف ة أه ال فا ة 

للف صؤؤؤؤؤؤؤول العرير عل اتفا  العاشؤؤؤؤؤؤؤبة هأن كل هاحر عل هذه اتفا  قر تصؤؤؤؤؤؤؤب   .4
 عشكلة عهفة ه لك اعتفادا على نوع هعستوى الكائنا  النافعة الفوجود . 

إن الكائنا  النافعة الفوجود  على األدغال أه الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول قر تكون غيا ع ثا   .5
بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  انخ ا  أعرادها في الناام البيئي الز اعي للف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ه لك نتيجة لفا 

 : أتي
إن الكؤؤائنؤؤا  النؤؤافعؤؤة قؤؤر ت تؤؤاج إلى عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  غؤؤذائيؤؤة نبؤؤاتيؤؤة ك بوب اللقؤؤاا  -أ

  .تفرها وهذه ارحتياجا  هالاحيق هقر ر تتوفا النباتا  الفناسبة التي
هجود العرير عل الف تاسؤا  العاعة كالعنا   هكذلك ال  يليا  التي قر تهاجم -ب

 .الكائنا  النافعة هتخ ن أعرادها
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حيث تلتهم أفااد ن   النوع بعضؤؤؤؤؤؤؤؤها البعن  Cannibalismارلتهام الذاتي - 

  . فا هو ال ال في ياقا  الرعاسيق هأسر الفل
 اطة القادعة عل خا ج الناام البيئي الز اعي للف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول قر ال  يليا  الف-ث

  .تعفل هي األخاى على عهاجفة الكائنا  النافعة
إن نشاط الكائنا  النافعة قر يتأثا ور جا  عتباينة بالفاكبا  الثانوية الساعة  -جؤ

الفوجود  في العوائل النباتية التي تهاجفها اتفا  هتخزنها في أجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعها هعنرعا 
هؤؤؤذه السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفوم توجؤؤؤر في األدغؤؤؤال  ،ذى الكؤؤؤائنؤؤؤا  النؤؤؤافعؤؤؤة عليهؤؤؤا تتؤؤؤأثا وهؤؤؤاتت ؤؤؤ

هالف صؤؤول على السؤؤواء هعليه فبنها ت ثا في جفي  الفسؤؤتويا  ال ذائية للسؤؤلسؤؤلة 
عفا سبق يتض  أن ع اهلة تبسي  هفهم الشبكا  ال ذائية التي تصنعها  .ال ذائية

قعة اسؤؤية لت رير األضؤؤاا  الفتو اتفة ع  بقية الكائنا  في البيئة عسؤؤألة عهفة هأسؤؤ
 .الفباشا  هغيا الفباشا  التي  فكل أن تنتج عل عكاف ة أه إزالة هذه اتفة

 ماهي دورات حياة االدغال او األعشاب خالل فترة حيات ا؟
 :ان ده ا  حيا  اردغال اعا ان تكون 

  حوليةAnnuals:   ههي األدغال التي تعيش لفوسم هاحر هلها ده   تكاثاية هاحر
هدغؤؤل الخنؤؤازيا  ه الجؤؤذ  األحفا  Barnyardgrassهعنهؤؤا األدغؤؤال كؤؤالؤؤرنؤؤان 

Redroot pigweed.  

  ا  ال وليل Biennials:  هتعيش لفوسؤؤفيل هلها ده   تكاثاية هاحر  في الفوسؤؤم
 Milkهشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوك الجفؤؤؤل  Prickly lettuceالثؤؤؤاني هعنهؤؤؤا األدغؤؤؤال خ  البقا 

thistle. 
   ععفاPerennials:  هتعيش لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوا  عر  هلها ده   تكاثاية هاحر  في السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة

  .هدغل السعر Johnsongrassعثال  لك حشيشة جونسون 
بن عملية مكافحة الدغل ياتمد الل حد ما علل مارفة فترة حياة الدغل، 

 كيف؟
عهفة  هأن ععافة فتا  حيا  اتفة عسؤؤؤؤؤؤألة ،كأفاادهناك تبايل كبيا في فتا  حيا  اتفا  

لي  فق  عل الناحية الر فوغاافية أي التعراد السؤؤؤؤؤؤؤؤكاني لآلفة هلكنها أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤا عهفة عل 
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ة كذلك فبن ععاف .ناحية ت رير عقرا  الضؤؤؤؤا  أه الضؤؤؤؤ   الذي سؤؤؤؤتسؤؤؤؤببه للف صؤؤؤؤول

ة ألطوا  السؤؤؤا نده   حيا  اتفة عسؤؤؤألة عهفة لت رير األطوا  النشؤؤؤ ة هالسؤؤؤا نة هقر   ا
ة فيفا إ ا كان ال اد البالغ عل اتف، كذلك ت رير على العيش ل تا  طويلة أه قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا 

 عيش فتا  أطول أه تزير عل فتا  الجيل عفا ي دي إلى حرهث تراخل ويل أجيال اتفة 
كذلك فبن العرير عل اتفا   ، فا هو ال ال في العرير عل األدغال هاتفا  ال قاية

  :تعرد  األجيال تتراخل فيها األجيال بشكل كبيا خاصة في األجواء الرافئةال شاية ع
العيش عل عر  أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها هل ا ة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة وينفا األدغال  عل األدغال ال ولية تتفكل -أ

العفا تبقى حية لعر  سؤؤؤؤؤنوا  هالعرير عل األدغال الفعفا  قر تبقى  طويلةالفعفا  
  .لعقود أه قاهن أحيانا

غال هاألطوا  السؤؤؤؤؤؤؤؤا نة ال ية لبعن أنواع األدغال عثل خ  بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤبة لبذه  األد -ب
هالتي تفتؤؤاز وبؤؤذه هؤؤا التي  Barnyardgrassهالؤؤرنؤؤان  Prickly lettuceالبقا 

ذه  وينفا و .تعيش ل تا  قصؤؤؤؤؤؤؤيا  حيث تعيش لفر  خف  سؤؤؤؤؤؤؤنوا  أه أقل عل  لك
أنواع أخاى تتفكل عل العيش لعؤؤؤر  عقود عثؤؤؤال  لؤؤؤك الؤؤؤرغؤؤؤل الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفى الاغيلؤؤؤة 

Lambsquarte  هعصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الااعيKnotweed . هأوو طيلون عخفلي األه اق
Velvetleaf  هقر تبقى وذه  أدغال أخاى لقاهن عل عثل التاع .Lupins. 

 ماهي التسائل واآلليات التي تاتمدها االدغال لالاتشار؟
هبالاغم  ،ععام األدغال لريها تاا ي  خضؤؤاية لتسؤؤهيل عفلية انتشؤؤا ها لفسؤؤافا  بعير 

عل  لك فبن العرير عل األدغال الخ يا  ر تفتلك عثل هذه التاا ي  لالنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  هعنها 
هالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفان  Goosegrassهالنجيل  Barnyardgrassهالرنان  Nutsedgeالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر 
ئل إر أن عل أهم هسؤؤا ،هغياها هالتي انتشؤؤا  ب عل النشؤؤاط البشؤؤاي  Wildoatsالباي 

  :األدغال لالنتشا  عا يلي
تاها البذه  هالثفا  تااکي  خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيل عفلية انتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   :Seedsذه  الب .1

كذلك فبن بعن  ،األدغال وواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة الاياا عثل التاا ي  الايشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية أه األجن ة
رير عل كفا أن للع ،البذه  صؤؤؤؤ يا  جرا  فكل للاياا نثاها هحفلها لفسؤؤؤؤافا  بعير 

فضؤؤؤؤؤال عل أن البذه   ،ءوذه  األدغال القر   على ال  و هارنتشؤؤؤؤؤا  وواسؤؤؤؤؤ ة الفا
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 ا  األشواك أه الخ اطيف تسهل عفلية تعلق وذه  األدغال بال يوانا  هانتقالها 
ععها كذلك فبن ت ذ ة ال يو  هال يوانا  على ثفا  األدغال تبقي وذه  األدغال 

  .في الجهاز الهضفي لل يوانا  هتخاج ع  البااز
: تلعؤؤؤ  Vegetative Fragments of Plantsاألجزاء النبؤؤؤاتيؤؤؤة الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايؤؤؤة  .2

اظ على فا في ال  ايزهعا  هالر نا  هالسيقان الففتر  ده ا عهاألجزاء النباتية کالا 
 .هارنتشا  النوع هالتكاثا

ن أجزاء فبكذلك  ،هتعفل عفلية ال ااثة على نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اردغال التي تتكاثا وهذه األجزاء
 .هي األخاى وواس ة الفاء األدغال الفائية تنتشا

 المقصتد هالتباين الجيني او التراثي في االدغال؟ما 
تتبايل أغل  األدغال في الجوان  الفاهاية هال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيولوجية هال ياتية عثال  لك دغل 

تاها أه اقه في ال قول تبايل كبيا في الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل هاللون هكذلك  Bindweedالفرير 
األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  هدغل نيل الثعل  Barnyardgrassال ال بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة لألدغال عثل الرنان 

Yellow foxtail  فيفؤؤا هجؤؤر أن وؤؤذه  نبؤؤا  الاغيلؤؤةLambsquarter  تكون ولون
كذلك فبن األدغال تتبايل في قر اتها على ت فل  .فات  أحيانة هبلون غاعق تا   أخاى 

 Bindweedإن اعتالك الفرير  .اتفا  أه الكائنا  العاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة هعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  األعاا 
جعلؤ  بعن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالرتؤه عت فلؤة تفؤاعؤا لفا  عتبؤاينؤة  Genotypesألنفؤاط ه اثيؤة 

البيا  الرقيقي فيفا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر  أخاى عنه حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة جرا لفا  البيا  الرقيقي 
هؤؤؤؤؤذه األنفؤؤؤؤؤاط الو اثيؤؤؤؤؤة تعاف بؤؤؤؤؤاألنفؤؤؤؤؤاط ال يويؤؤؤؤؤة  ،هللعنكبو  األحفا  ه البقعتيل

Biotypes.  إن هؤذا التبؤايل الجيني في األدغؤال  جعؤل عنهؤا كؤائنؤا  لهؤا القؤر   على
عثؤؤال  لؤؤك هجؤؤر أن دغؤؤل الكتؤؤان الكؤؤا ب  ،بؤؤة لعواعؤؤل ارنتخؤؤاب الخؤؤا جيؤؤةارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتجؤؤا

Gamellina sp. False flax   الذي ينفو في حقول الكتان أصؤؤؤؤؤؤب  عقاهعا للعفليا
الز اعية ه لك ونضؤؤؤجه في ن   الوق  الذي ينضؤؤؤج فيه ع صؤؤؤول الكتان أي أن ده   
حياته تت ق تفاعا ع  ده   حيا  ع صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول الكتان عفا  جعل عل عفلية اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام 

يل  كذلك هجر أن الشؤؤؤؤكل الف تا  لرغل  .الوسؤؤؤؤائل الز اعية لفكاف ته عسؤؤؤؤألة صؤؤؤؤعبة
ي تتم انيكي التالثعل  األصؤؤؤؤؤ ا هو دغل عقاهم في حقول الج  لعفلية ال صؤؤؤؤؤاد الفيك
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حيث ر تتفكل آلة ال صؤؤؤؤاد عل الرغل الف تا  بسؤؤؤؤب  قابه  اً لف صؤؤؤؤول الج  شؤؤؤؤهاي

  .عل س   التابة
 هت التداخل المباشر الذي يمكن ان تصناه االدغال مع هقية الكائنات؟ ما

عنؤؤرعؤؤا  كون لآلفؤؤة عؤؤائال عل الف ؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤل هاألدغؤؤال    ؤؤرث هؤؤذا النوع عل التؤؤراخؤؤل
 Reservoirأه عؤؤائؤؤل خؤؤازن  Alternate hostهحينؤؤذاك  عؤؤر الؤؤرغؤؤل عؤؤائال وؤؤريال 

host. آفا  أخاى ه لك ألن األدغال ذه التراخال  ت رث ويل األدغال ه إن ععام ه
هعنرعا تستخرم ال يوانا  األدغال  .تعتبا عصر  غذائي لآلفة إضافة إلى الف صول

 ، فصؤؤؤؤؤر  لل ذاء رور عل التفييز فيفا إ ا كان  هذه ال يوانا  آفا  ع اصؤؤؤؤؤيل أم ر
فبعن عسؤؤؤؤؤؤؤببا  األعاا  هال شؤؤؤؤؤؤؤاا   ،ه لك ألن حالة اتفة ت يا أهفية هذا التراخل

هاأل ا هسا  هالريران الثعبانية تاها تخصه لبعن األدغال هر تصي  الف اصيل 
رعا تكون شا عنناعل عكاف ة حيوية هلكل الفشكلة تذلك ر تصنف كآفا  ول تعر عو هل

ال يوانا  هالفسؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤية تهاجم هتبقى على األدغال هلكنهم أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤا يهاجفون 
الف صؤؤؤؤؤؤؤول هل ا كان الف صؤؤؤؤؤؤؤول هو العائل الف ضؤؤؤؤؤؤؤل فبن ال الة سؤؤؤؤؤؤؤتصؤؤؤؤؤؤؤب  عشؤؤؤؤؤؤؤكلة 

 :هالتراخل الفباشا  فكل أن  كون على نوعيل
 اتفؤة الفبؤاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ع  األدغؤال  تؤراخؤلDirect Interaction of Pest With 

Weeds:  هي رث هذا التراخل عنرعا تت ذى اتفة على األدغال فق  هعليه فبنها
هفي هذه ال الة  صؤؤب  الرغل  .تصؤؤب  جزء عل عواعل الفكاف ة ال يوية لألدغال

التي  Carabidaeكذلك ال ال ع  خناف  عائلة  ،عائل أهلي الرغل عائل أهلي
  .تت ذى على وذه  األدغال

  تراخل اتفة الفباشؤؤؤؤؤؤؤا ع  الف صؤؤؤؤؤؤؤولDirect Interaction of Pest With 

Crop:  هي صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل إ ا كان  اتفة التي تت ذى على األدغال تت ذى أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا على
هفي هذه ال الة  ج  فهم هذا التراخل هت ليله بعنا ة ه لك ألنه  ،الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل

  :احتفار   فكل أن ي دي إلى ثالثة
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إر أن عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى الفكؤؤاف ؤؤة قؤؤر  كون عنخ ن  ،تعفؤؤل اتفؤؤة على عكؤؤاف ؤؤة الؤؤرغؤؤل .1

لذلك فبن هذا ارحتفال يت ل  الفوازنة  ،هتأثيا اتفة  كون على الف صؤؤؤؤول أ با
 .ويل الفادهد العائر عل عكاف ة الرغل هالضا  الذي تسببه اتفة للف صول

أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كعائل أه فايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للعرير عل ان اتفة التي تعيش على األدغال تعفل  .2
  .األعراء ال يوية

إن الرغل قر  كون عائل وريل أه عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتودع لآلفة عنرعا ر  كون العائل الائي   .3
هم هذا التراخل ع ،عوجود هلذلك فهو  عفل على بقاء اتفة ويل ده تي الف صؤؤؤؤول

  خاصؤؤؤؤؤؤؤؤة بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤبة للفسؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤية هالريران الثعبانية هالعرير عل ال شؤؤؤؤؤؤؤؤاا
هاأل ا هسؤؤؤؤؤؤؤؤا  حيث تزداد أعراد هذه اتفا  على الرغل هعنر ز اعة الف صؤؤؤؤؤؤؤؤول 
فبنها تت اك بأعراد كبيا  تهاجم الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول كذلك قر   رث أن الرغل هو عائل 
وريل إجبا ي هلن الرغل عكون أسؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤي في ده   حيا  اتفة هخاصؤؤؤؤؤؤؤة ده   حيا  

 .العرير عل الفسببا  الفاضية
فة عنرعا تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم نوع ععيل عل األدغال كعائل وريل فبنها ر إر أن الفالحظ أن ات

تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  لهذا الرغل ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ًا كبياًا هقر هجر في حار  كثيا  أن األدغال الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة 
بالفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية لم تاها عليها أعاا  اإلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة عثال  لك دغل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر 

Nutsedge   لم تاها على د ناته أي أعاا  عنر إصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوته ونيفاتودا تعقر الجذه
Root-Kont Nematodes  ه لك ألن الرغل له القر   على ت فل اإلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة وهذا

النوع عل الريران الثعبانية هنتيجة هذه العفلية يبقى الرغل حيا هيستفا بالنفو هالتكاثا 
سؤؤؤؤيصؤؤؤؤب  بعر فتا  دغال لي   ه أهفية أعا إ ا لم  كل قاد   على ت فل اإلصؤؤؤؤابة فبنه 

كذلك فبن العرير عل آفا  الف اصيل قر تتواجر أ ضا على األدغال إر إن  .اقتصاد ة
ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هؤؤا لألدغؤؤال غيا علفول إر إن أعؤؤرادهؤؤا تزداد على األدغؤؤال هعل ثم تنتقؤؤل 

  .للف صول عفا يتسب  في إحراث ضا  كبيا للف صول
 مية خارج الحقتل المزروعة؟ماهت دور االدغال واالعشاب النا

تسؤؤؤؤؤؤت ي  ععام اتفا  اسؤؤؤؤؤؤتخرام األدغال الفوجود  خا ج ال قول الفز هعة كفصؤؤؤؤؤؤر  
هذا النوع عل التراخل  ،لل ذاء ثم تعود هذه اتفا  لفهاجفة الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول في ال قل
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  ؤؤرث في حؤؤالؤؤة اتفؤؤا  القؤؤاد   على ال اكؤؤة أه التي تفتلؤؤك تاا يؤؤ  تكؤؤاثايؤؤة تنتقؤؤل 

ء عثل سبو ا  ال  ايا  هكذلك ال شاا  هار ا هسا  الاهي ة عثل الفل وواس ة الهوا
 Stink bugsهيشؤؤؤؤؤؤؤكل الضؤؤؤؤؤؤؤا  الذي  سؤؤؤؤؤؤؤببه البق النتل  .هال لم ار يوفي هالعنكبوتي

 thistle Russianل قول ال ن ة في كنرا عنر انتقاله عل دغل ال اطي  الاهسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
كذلك فبن اسؤؤؤؤتخرام ف ايا  صؤؤؤؤرأ  ،القاي  عل هذه ال قول عثار جيرًا لهذا الفوضؤؤؤؤوع

لك فبن كذ ،ال بوب لألدغال كعوائل هسؤؤي ة هو عثال جير بالنسؤؤبة لفسؤؤببا  األعاا 
العرير عل الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية التي ر تتفكل عل العيش إر داخل الخال ا ال ية 
 ال اياهسؤؤا  هالفا كوبالزعا تسؤؤتخرم األدغال كعوائل هسؤؤ ية أه عسؤؤتودعا  هفي هذه 

  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عل الرغل إلى الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول رور عل توفا ناقل  قوم ونقل الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ال الة
د اسؤؤؤؤؤا  عرير  أ ر  أن هجود الفسؤؤؤؤؤاحا  الخضؤؤؤؤؤااء أه الفااعي العشؤؤؤؤؤبية  .بالعک ه 

حول ال قول كان السؤؤب  في زياد  شؤؤر  إصؤؤابة هذه ال قول باتفا  الفختل ة هخاصؤؤة 
لذلك ياى القائفون  ،ة لهاتلك التي تسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم األدغال كفسؤؤؤؤؤؤؤؤتودعا  أه عوائل هسؤؤؤؤؤؤؤؤ ي

بعفلية عكاف ة اتفا  هخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال اياهسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية عنها ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه   القضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء على األدغال 
 .لل صول على عكاف ة جير  ألعاا  النبا  ال اياهسية

 هت دور االدغال النامية في الحقتل الزراعية؟ ما إذا
أه وريلة إن األدغال الناعية في ال قول الفز هعة تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كعوائل هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ية 

لآلفا  ه لك خالل عااحل ععينة عل نفو أغل  الف اصؤؤؤؤيل خاصؤؤؤؤة في الفااحل التي 
 كون فيها الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول بفاحلة البذه  هاإلنبا  أه عاحلة الباد   حيث تكون األدغال 
 .عوجود  بأعراد كبيا  ههي الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الائي  ال ذاء اتفا  أه الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهلكا  األهلية

لآلفا  حيث تجهزها بال ذاء عنرعا  كون الف صول غائبًا هاألدغال هنا بفثابة الجسا 
أه غيا عسؤؤتسؤؤا  عل اتفة كذلك فبن األدغال ت دي إلى زياد  أعراد اتفة التي تهاجم 
الف صؤؤول عبكا  في الفااحل األهلى عل نفوه عفا يتسؤؤب  في ت قيق خسؤؤا   كبيا  في 

 الف صول هفيفا  أتي بعن األعثلة الفهفة في هذا الفجال:
: إن العرير عل الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية عثل Pathogensالفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية  .1

الؤؤؤفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤبؤؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤذوؤؤؤول هفؤؤؤ ؤؤؤايؤؤؤؤؤؤؤا   Verticillium sppفؤؤؤ ؤؤؤايؤؤؤؤؤؤؤا  الؤؤؤجؤؤؤنؤؤؤ .
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الفسؤؤؤؤب   Rhizoctoniaالفسؤؤؤؤببة للع ل الاعادي هال  ا  Botrytis sppالجن .

لفا   وول الباد ا  في العرير عل الف اصؤؤيل، هذا ال  ا  فكل نقله للعرير عل 
 نواع األدغال عنر غياب الف صول.  أ
 Root-knot: تعؤؤؤؤر نيفؤؤؤؤاتودا تعقؤؤؤؤر الجؤؤؤؤذه  Nematodesالؤؤؤؤريؤؤؤؤران الثعبؤؤؤؤانيؤؤؤؤة  .2

هالنيفؤؤاتودا ال لقيؤؤة عل  Lesionهنيفؤؤاتودا التبق   Cystهالنيفؤؤاتودا الفتكيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
اتفا  الفهفة على العرير عل الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل هلهذه الريران الثعبانية عرى عائلي 

هذه األدغال تشؤؤؤؤكل عاعل ت ري بالنسؤؤؤؤبة  ،العرير عل األدغالهاسؤؤؤؤ  عل ضؤؤؤؤفنها 
للقائم بعفلية الفكاف ة حيث أن اسؤؤؤؤؤؤتخرام الره   الز اعية أه تاك األ   وو  هي 

هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل الفكاف ة التقلير ة في عثل هذه ال الة إر إن هجود األدغال   ر عل عل 
 ة أجل ت قيق عكاف  اء  هذه ال ايقة في عكاف ة الريران الثعبانية لذلك هعل 

 جير  رور عل إزالة األدغال التي تعر عوائل هس ية لهذه الريران.
تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤؤرم األدغؤؤؤال  Slugsهالبزاقؤؤؤا   Snails: القواق  Mollusksالاخويؤؤؤا   .3

 فصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  غذائي وريل، لذلك فبن عكاف ة هذه األدغال يرف  هذه الاخويا  إلى 
 عهاجفة الف اصيل. 

: العؤؤريؤؤر عل ال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  Insects and Acariال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  هار ؤؤا هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   .4
هار ا هسا  تستخرم األدغال الناعية في ال قول كعوائل غذائية وريلة. عثال  لك 

القا ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تكون أعرادها بعن اتفا  ال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤاية هالفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا   دهد  ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤباج 
الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هالقوا   قر تعفل على خف أه اق هأجزاء عل الفجفوع الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي 

ل أه التعايشة التي  صنعها النبا  عفا  سف  بفاه  للف صول عفا  قلل عل الا
 .عزير عل الضؤؤؤؤؤوء لألدغال ههذا بال ب  سؤؤؤؤؤيسؤؤؤؤؤف  لألدغال بالنفو السؤؤؤؤؤاي  هالجير

 ذلك فبن الضؤؤؤؤؤؤؤؤا  الذي ت رثه بعن اتفا  ال شؤؤؤؤؤؤؤؤاية هالريران الثعبانية لجذه  
الف صؤؤؤؤول ت دي إلى خ ن قر   الف صؤؤؤؤول في ارسؤؤؤؤت اد  عل الفاء هالعناصؤؤؤؤؤا 

و هذا الفثال ه ،هأ ثا أ ثاذائية الفتاحة له لتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  عتاحة لألدغال لتنفو ال 
في الناام البيئي ههي تشؤؤؤؤاا أ ضؤؤؤؤا كيف  Feedbackعثال جير للت ذ ة الااجعة 
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الفوجود  في الفسؤؤؤؤتويا  العليا للسؤؤؤؤلسؤؤؤؤلة ال ذائية  Consumersأن الفسؤؤؤؤتهلكا  

  .ت رد كيف  فكل أن تنفو الكائنا  الفنتجة
 كيف يمكن للحشرات النافاة ان تستفيد من االدغال؟ 

إن ال شؤؤؤاا  هار ا هسؤؤؤا  التي تعيش على األدغال  فكل أن تكون فاائ  لل شؤؤؤاا  
لتثبي   Biodiversityالنافعة هالتي تشؤؤؤؤكل األسؤؤؤؤال البيئي رسؤؤؤؤتخرام التنوع ال يوي 

لى هي آفة عأعراد سؤؤؤؤؤؤؤكان ال شؤؤؤؤؤؤؤاا  هعل الضؤؤؤؤؤؤؤاه ي هنا التفييز ويل ال ايسؤؤؤؤؤؤؤة التي 
الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول أه التي توجر على الرغل كعنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عكاف ة حيوية هكفثال لذلك فبن 

تعر فاائ  جير   Saw thistleحشؤؤاا  الفل الفوجود  على الرغل الفسؤؤفى ال اطي  
للعرير عل الف تاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عثل  بابة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤياف  هالرعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوقة  ا  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  نقاط هالزناويا 

ان الفل عنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عكاف ة حيوية لألدغال فبن أعا إ ا ك ،الفت  لة ههو تراخل ناف 
 لذلك فبن عفلية الفوازنة ،عهاجفته عل قبل األعراء ال يوية عسؤؤؤؤؤؤألة غيا عاغوب فيها

في أن تكون حشؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عا عنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عكاف ة حيوية لألدغال هأن تكون في الوق  ن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 
فايسؤؤؤؤؤؤة لضؤؤؤؤؤؤفان اسؤؤؤؤؤؤتفاا  عفل األعراء ال يوية في ال قل هي عفلية حقيقية هينب ي 

 اعا بالنسبة: لناا إليها فيفا إ ا كان هذا التراخل   صل في ال قل أه خا جه.ا
: فأن ال شؤؤؤؤؤاا  النافعة عل Weeds Outside Cropاألدغال خا ج الف صؤؤؤؤؤول  -أ

ع تاسؤؤؤا  هط يليا  تبقى هتزداد أعرادها على األدغال الفوجود  خا ج ال قل الفز هع 
ا الف صؤؤؤؤؤول عل ال قل هكفثال لذلك بالف صؤؤؤؤؤول خاصؤؤؤؤؤة خالل ال تا  التي   ي  فيه

الؤؤذي  عفؤؤل  Blackberry leafhopperالتؤؤراخؤؤل هو ق ؤؤاز أه اق العليق األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود 
خالل فتا  الشؤؤؤؤؤؤتاء حينفا  كون عائله األصؤؤؤؤؤؤلي ق از  Anagrus epos عائل لل  يل 
غيا عوجود في عزا ع العن  ألن األخيا عتساق   Grape leafhopperأه اق العن  

هلؤؤؤذلؤؤؤك يالحظ أن الت  ؤؤؤل على ق ؤؤؤاز أه اق العنؤؤؤ   كون عات عؤؤؤة عل قبؤؤؤل  .األه اق
في بسؤؤؤؤؤؤؤاتيل العن  الف اطة بفسؤؤؤؤؤؤؤاحا  ينتشؤؤؤؤؤؤؤا فيها دغل  Anagrus eposال  يل 

 .كفا في الفخ   Blackberryالعليق األسود 
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الذي يقضي الشتاء علل  Dikrella spمخط  يتضا الاالقة بين قفاز بوراق الانب 
 Anagrus eposستد في البراري وافيل قفاز بوراق الانب المسمي دغل الاليق األ

 
فأن األدغال  :Weeds Within Cropكان  األدغال ويل الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول  إ ااعا  -ب

الفوجود  في ال قول الفز هعؤة بؤالف ؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤل تعفؤل كعوائؤل للعؤريؤر عل ال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  
هار ا هسؤؤؤؤؤؤا  التي تسؤؤؤؤؤؤتخرم ك اائ  ال شؤؤؤؤؤؤاا  النافعة ههناك العرير عل األعثلة التي 

أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤية الفعيشؤؤؤؤؤؤؤؤة هالتي توجر  Carabidaeتوضؤؤؤؤؤؤؤؤ  هذا التراخل عنها خناف  عائلة 
رير  ر د اسا  ع ،لة عقا نة باأل اضي الفرغلة فق بأعراد كبيا  في الف اصيل الفرغ

أظها  أن عسؤتوى أعراد ال شؤاا  النافعة في ال قول الفز هعة بالف اصؤيل هالفرغلة 
  .أعلى عل ال قول الفز هعة عر فة األدغال

 هت دور االدغال في التداخل الغذائي المتادد؟ ما
هي ؤؤؤرث هؤؤؤذا التؤؤؤراخؤؤؤل نتيجؤؤؤة ت ؤؤؤذ ؤؤؤة بعن الكؤؤؤائنؤؤؤا  على كؤؤؤائنؤؤؤا  أخاى توجؤؤؤر في 
عستويا  عتباينة في السلسلة ال ذائية عثال  لك اإلنسان يت ذى على الل وم فهو رحم 
يت ذى على ال يوانا  التي تق  في الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى الثاني عل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة ال ذائية كفا أنه 

هو عاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هعليه فهو يت ذى على كائنا  يتناهل ال بوب هالخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااها  هال وا ه ف
كذلك فبن أطوا  العرير عل ال شؤؤؤؤؤؤؤاا  النافعة  ا.Producerالفنتج )الفسؤؤؤؤؤؤؤتوى األهل 

تت ذى على كائنا  توجر في عسؤؤؤؤتويا  غذائية عتباينة ضؤؤؤؤفل السؤؤؤؤلسؤؤؤؤلة ال ذائية عثال 
 ارحفا ) ا  هال  يليا  تت ذى على ال شاا  لك نجر أن ياقا  العرير عل الف تاس
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ذه هكذلك فبن إناث ه اعاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا )وينفا تت ذى بال اتها على الاحيق هحبوب اللقاا 

الف تاسؤؤؤؤؤؤؤا  هال  يليا  عنرعا ت صؤؤؤؤؤؤؤل على الاحيق هحبوب اللقاا بشؤؤؤؤؤؤؤكل جير فبنها 
ا   د اسا  عرير  أش .تض  وين أ ثا عفا يزير عل ك اءتها كعنصا عكاف ة حيوية

هأسر الفل  Tachinids ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباب الساف  هالإلى أن العرير عل األعراء ال يوية عثل  
هالعرير عل الزناويا الفت  لة تستخرم األدغال كفصر  لل صول على الاحيق هحبوب 

لذلك فبن عفلية الفكاف ة تت ل  أحيانا تاك عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى ععيل عل األدغال قاب  .اللقاا
 .ال قول الضفان بقاء هاستفاا  ال شاا  النافعة في الناام البيئي الز اعي

 ؟ لألدغالماذا المكافحة الكيميائية ل
بالاغم عل الره  الذي تلعبه األدغال في الف افاة على  طوبة التابة هت سيل ص ا  

با  إضافة إلى اعت ،التابة عل طايق زياد  نسبة الفاد  العضوية هعنعها عل ارنجااف
إر أنها في ن   الوق  تسؤب  خسؤائا  ،العرير عل عناطق نفو األدغال عااعي طبيعية

 بيا  ت وق كثياا الخسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائا التي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببها بقية اتفا  هالرليل على  لك أن اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام 
عبيرا  األدغال قر فاق اسؤؤؤؤتخرام جفي  عبيرا  اتفا  األخاى هخاصؤؤؤؤة في السؤؤؤؤنوا  

د اههي في ن   الوق  دليل هاضؤؤؤؤؤؤؤؤ  على أن طاائق الفكاف ة التقلير ة باعتف ،األخيا 
الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل الفيكانيكية هالز اعية قر أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  عل الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل الثانوية في عجال عكاف ة 
األدغال لتتقرم عليها الفكاف ة الكيفيائية خاصؤؤؤة هان هنالك العرير عل الر اسؤؤؤا  التي 
ت كر أن الفكاف ة الكيفيائية لألدغال كان  أ ثا ك اء  عل اسؤؤؤؤؤؤتخرام ال اائق الز اعية 

إن فكا  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤرام الفبيؤؤرا  الكيفيؤؤائيؤؤة في عكؤؤاف ؤؤة  .العزق  هالفيكؤؤانيكيؤؤة كعفليؤؤا 
األدغال ليسؤؤؤؤؤؤؤ  هلير  اليوم ففنذ أ ثا عل قان اسؤؤؤؤؤؤؤتخرع  بعن الفواد الكيفيائية في 
 ،إزالؤؤة األدغؤؤال عل على طاق سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤؤك ال ؤؤريؤؤر هال اق العؤؤاعؤؤة هعنهؤؤا أعالا الن ؤؤال

ل جفي  على قت ههي عواد غيا عتخصصة تعفل .هالبتاهل هحاعن الكبايتيك هغياها
بالب ث عل عواد كيفيائية  1900لذلك ورأ الباحثون هعنذ عام  .النباتا  دهن تفييز

لوق  هفي ا .لها صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة ارختيا ية هالتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه في إباد  بعن النباتا  دهن غياها
ال اضؤؤؤؤؤا تتوفا العرير عل عبيرا  األدغال الفتخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤة في القضؤؤؤؤؤاء على عجفوعة 

 .ععينة عل نباتا  األدغال
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 ماهي مميزات استخدام مبيدات االدغال؟ 

 :يلي ان عل اهم هذه الففيزا  عا
 .ساعة الفكاف ة حيث  فكل ت  ية عساحا  هاسعة في هق  قصيا .1
ر تت لؤؤؤ  جهؤؤؤرا يؤؤؤرهيؤؤؤا هطؤؤؤاقؤؤؤة كبيا  كفؤؤؤا هو ال ؤؤؤال في الفكؤؤؤاف ؤؤؤة اليؤؤؤرهيؤؤؤة  .2

  .هالفيكانيكية
  ظاهف ال ق  إعكانية عكاف ة األعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب في ال تاا  ال اجة هالتي ر تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤف .3

  .خاللها باستخرام الوسائل األخاى 
 ة األدغال  ا  الفشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ل الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةعبيرا  األدغال ارنتخاوية تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  بفكاف  .4

  .بسهولة
عكؤؤؤؤاف ؤؤؤؤة األدغؤؤؤؤال في الفاهز الفز هعؤؤؤؤة أه عؤؤؤؤا ويل الفاهز دهن اإلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا   .5

  .بالف صول هخاصة في الز اعة الكثي ة
  .ينتج عل استخرام الفكننة الز اعيةتقليل إعكانية انجااف التابة الذي قر  .6
  .إعكانية ال صول على عكاف ة أهس  باستخرام عخالي  عبيرا  األدغال  .7
التخله عل عنافسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األدغال للف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل في عااحل عبكا  ه لك باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام  .8

  .الفبيرا  قبل ظهو  باد ا  األدغال
 ماهي محددات استخدام مبيدات االدغال؟ 

  .خاصةال اجة إلى أت      .1
ة الفسؤؤؤؤؤؤتهرفة أه بالنباتا  إحراث حاهق هتسؤؤؤؤؤؤفم للف اصؤؤؤؤؤؤيل سؤؤؤؤؤؤواء داخل الفن ق .2

 .ة األخاى ال ساس
  .إعكانية فشل الفبيرا  في عكاف ة األدغال الفوجود  إ ا تم  شها بشكل خاطئ .3
  .تلويث البيئة .4
  .عرم قر   جفي  الفزا عيل على شااء عبيرا  األدغال .5
  .ل الفتراخلةع رهد ة استخراعها ضفل الف اصي .6
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 ما هي األسس الماتمدة في تقسيم مبيدات االدغال؟

 هناك العرير عل األس  الفعتفر  في تقسيم عبيرا  اردغال هي:
 تقسيم الفبيرا  ب س  تخصصها .1
 تقسيم الفبيرا  ب س  ت  يتها للنباتا  .2
 تقسيم الفبيرا  ب س  هق  ارستخرام   .3
 الفعاعلةتقسيم الفبيرا  ب س  عكان  .4
 تقسيم الفبيرا  ب س  تاكيبها الكيفيائي .5
 تقسيم عبيرا  اردغال ب س  طايقة تأثياها السام .6

 كيف تقسم مبيدات االدغال هحسب تخصص ا؟
  :على هذا األسال تقسم عبيرا  األدغال إلى عجفوعتيل

هتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم عجفوعة الفاكبا   Selective Herbicidesعبيرا  عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -1
ت ثا على أه تقتؤؤؤل أنواعؤؤؤا ععينؤؤؤة عل النبؤؤؤاتؤؤؤا  هر ت ثا في األنواع  الكيفيؤؤؤائيؤؤؤة التي

  :هالفبيرا  الفتخصصة  فكل أن تكون على نوعيل .األخاى 
هتضؤؤؤم الفبيرا  التي تقتل عجفوعة كبيا   :Broad Selectivityتخصؤؤؤه عام  –أ 

عل النباتا  كان تتخصؤؤؤؤؤه في القضؤؤؤؤؤاء على نباتا  األدغال عايضؤؤؤؤؤة األه اق عثال 
الذي  ستخرم إلباد  األدغال عايضة األه اق في حقول ع اصيل D-2,3  ك الفبير ل

  .ال بوب
هتضؤؤؤؤؤم الفبيرا  التي تتخصؤؤؤؤؤه في  :Narrow Selectivityتخصؤؤؤؤؤه دقيق  -ب

الذي  ستخرم لفكاف ة  Barbanالقضاء على نوع ععيل عل النباتا  عثال  لك الفبير 
  .الشوفان الباي في حقول ال ن ة هالشعيا هالذ  

ههي الفبيرا  التي  Non Selective Herbicidesعبيرا  غيا عتخصؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤة  -2
تقتل جفي  أنواع النباتا  دهن تفييز وينها لذلك فان استخراعها يتاكز بالر جة األسال 

هعل  .ش في قنوا  الاي هغياهاقبل ز اعة الف صؤؤؤؤؤول هكذلك تسؤؤؤؤؤتخرم إلباد  ال شؤؤؤؤؤائ
 .هالفاكبا  الز نيخية Picloramه Paraquatأعثلة هذه الفبيرا  عبير 
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 هل يمكن تقسيم مبيدات االدغال هحسب اريقة تغطيت ا للنبات الماامل؟

 :هعلى هذا ارسال تقسم عبيرا  اردغال الى عجفوعتيل ،نعم
وعة عل عبيرا  عجف: هتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم Contact Herbicidesعبيرا  بالفالعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  .1

األدغال التي ين صؤؤؤؤؤا تأثياها على األجزاء الفعاعلة عل النباتا  هلي  لها القر   
هعل الفبيرا  التابعة لهذه  .على ارعتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا هارنتقال إلى بقية أجزاء النبا 

 DNOC.ه PCPالفجفوعة الزيو  البتاهلية هسل ا  األعونيوم ه
ههي الفبيؤؤرا  التي تفته عل  :Systemic Herbicidesالفبيؤؤرا  الجهؤؤازيؤؤة  .2

  2,4Dهعنهؤؤؤؤؤؤا الفبيؤؤؤؤؤؤرا   ،قبؤؤؤؤؤؤل النبؤؤؤؤؤؤا  هتنتقؤؤؤؤؤؤل إلى أجزاء النبؤؤؤؤؤؤا  الفختل ؤؤؤؤؤؤة

 .Glyphosateه  Dalaponه
 علل بساس وقت استخدام المبيد كيف يمكن تقسيم مبيدات االدغال؟

 :هعلى هذا األسال تقسم عبيرا  اردغال الى
تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف هؤؤذه  :Preplanting Herbicidesعبيؤؤرا  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤرم قبؤؤل الز اعؤؤة  .1

الفجفوعة عل الفبيرا  إلى التابة قبل الز اعة ب تا  عناسبة هتستخرم لهذا ال ا  
عاد  عبيرا  ت ثا بالفالعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أه جهازية عنها عبيرا  ز نيخي  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوديوم 

  .هالزيو  هالرلبون هغياها كثيا
–Preسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   التابؤؤؤؤة م قبؤؤؤؤل ظهو  بؤؤؤؤاد ا  الف فول فوق عبيؤؤؤؤرا  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤؤؤر .2

Emergence Herbicides هتضؤؤؤم عجفوعة عل الفبيرا  الفتخصؤؤؤصؤؤؤة هغيا :
الفتخصؤصؤة، حيث يتم اسؤتخراعها عل طايق  ي األ   لتنفو وذه  األدغال ثم 
تز ع وذه  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول بعرها. يتم    الفبير الذي ي ثا على باد ا  األدغال 

تزام ارلهيااعى في هذه ال الة  ون أ ثا حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية للفبير عل النبا هالتي تك
بالتاكيز الفناس  لتجن  األضاا  الجانبية. هعل الففكل في هذه ال الة استخرام 

 عبيرا  ت ثا بالفالعسة أه عبيرا  جهازية أ ضا. 
 Post–Emergenceعبيرا  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم بعر ظهو  الباد ا  فوق سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   التابة  .3

Herbicides:  هفي هذه ال الة   ضؤل اسؤتخرام عبيرا  أدغال عتخصؤصؤة حيث
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 D-2,4تعا  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول هنباتا  األدغال للفبير عثال  لك اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام عبير ي

   .لفكاف ة األدغال عايضة األه اق في حقول ال ن ة هالشعيا
 ما هت تقسيمك لمبيدات االدغال هحسب مكان المااملة؟

 :حيث تقسم الى
ههذه الفبيرا  قر تكون  :Foliar Appliedعبيرا  لفعاعلة األجزاء الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاية  .1

  .هقر تكون فعالة كفبيرا  تابة ،جهازية أه عبيرا  تعفل بالفالعسة
هتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم هذه الفبيرا  إعا ونثاها أه  :Soil Appliedعبيرا  لفعاعلة التابة  .2

ازية هقر تكون عبيرا  جه ، شؤؤها على سؤؤ   التابة حيث تفتصؤؤها جذه  النباتا 
إن بعن عبيرا  التابة  .  تعفل باللف تنتقل عبا أنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجة الخشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أه عبيرا

تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم عبيرا  األدغال لفعاعلة التابة عاد  قبل ظهو   .فعالة كفبيرا  ه قية
 .األدغال

 هل يمكن تقسيم مبيدات االدغال هحسب تركيب ا الكيميائي؟ 
 -:نعم حيث تقسم الى

 هتضم:  Inorganic Herbicidesعبيرا  األدغال غيا العضوية  -1
للقضؤؤؤؤاء على األدغال  1896اسؤؤؤؤتخرم عام  Copper Sulfateالن ال  كبايتا  -أ

  .في حقول ال ن ة
أه  AMSهتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفى تجؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤا  Ammonium Sulfateكبايتؤؤؤؤؤؤا  األعونيوم  -ب

Ammate 
  اب  وو ي  الصوديوم  - 
 Nopalmateهتسفى تجا يا  Hexaflorateهكسافلو ي   -ث
 Kazpeهتسفى تجا يا  Potassium Azideازير البوتاسيوم  -ج
 Sodium Arseniteز نيخي  الصوديوم  -ا
 Sodium Chlorateكلو ي  الصوديوم  -خ
  :هتضم Organic Herbicidesعبيرا  األدغال العضوية  -2
  Petroleum Oilsالزيو  البتاهلية  -أ 
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  Phenol Derivativesعجفوعة عشتقا  ال ينول  -ب
  Bipyridilimعجفوعة بايبايرلم  - 
  Benzoic Acid Derivativesعجفوعة عشتقا  حاعن البنزهيك  -ث
  Phenoxy Acetic Acidعجفوعة فينوكسي حاعن الخليك  -ج
  Carbamateعجفوعة الكا باعي   -ا
  Dinitro anilineعجفوعة داينتاه آنيليل  -خ
  Urea derivativesعجفوعة عشتقا  اليو يا  -د
 Triazineعجفوعة تاا ازيل  - 

هل يمكن اسبببببتخدام اريقة التأثير السبببببام لمبيدات االدغال في تقسبببببيم ا 
 وكيف؟

تعفل عبيرا  األدغال عل خالل تأثياها على العرير عل العفليا  ال يوية نعم حيث 
الائيسؤؤؤؤؤؤة هت دي إلى تثبي ها عفا   رث خلال في نفو النبا  ال بيعي الذي ي دي إلى 

  :هعلى هذا األسال تقسم عبيرا  األدغال إلى ،إعاقة نفو النبا  أه عوته
 Mitotic Poisonsعبيرا  أدغال تفن  ارنقسام الخلوي  -
 Inhibitors of Fatty Acid synthesisعبيرا  أدغال تثب  تخليق الرهون  -
 Inhibitors of Chlorophyllعبيؤؤؤؤؤؤؤرا  أدغؤؤؤؤؤؤؤال تثب  تخليق الكلو هفيؤؤؤؤؤؤؤل  -

Synthesis 
 Inhibitors of Carotenoidsكؤؤؤا هتينويؤؤؤرا  عبيؤؤؤرا  أدغؤؤؤال تثب  تخليق ال -

Synthesis 
 Inhibitors of Photosynthesisعبيرا  أدغال تثب  التخليق الضوئي  -
 Inhibitors of Amino Acidعبيرا  أدغال تثب  تخليق األحفا  األعينية  -

Synthesis 
 Disruption of Hormonal Functionعبيرا  أدغال ت رث خلل هاعوني  -
 Miscellaneous Herbicidesدغال أخاى عبيرا  أ -
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 ما المقصتد هالتخصص او االاتخابية في مبيدات االدغال؟

عل الفعاهف أن الفبير غيا الفتخصؤؤؤؤؤؤه  قتل جفي  النباتا  دهن اسؤؤؤؤؤؤتثناء في حيل 
 شؤؤؤؤؤؤكهعفا ر . عفل الفبير الفتخصؤؤؤؤؤؤه على قتل أنواع ععينة عل النباتا  دهن غياها

فيه أن هجود عبيرا  عتخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤة  سؤؤؤؤؤاعر كثياا في عفلية عكاف ة األدغال عل خالل 
 هرشؤؤؤك أن التشؤؤؤابه البايولوجي عا ويل نبا  ،الفاهنة التي يوفاها في عجال ارسؤؤؤتخرام

جود فيفا لو تف  عقا نته بالتشابه الفو  ،الف صول هنبا  األدغال هو تشابه كبيا جرا
 النباتا  هالفسببا  الفاضية ههذا  شكل احر الفعوقا  ويل النباتا  هال شاا  أه ويل

الائيسؤؤؤؤة في ا تشؤؤؤؤاف الفبيرا  الفتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة هع  هذا فان صؤؤؤؤ ة التخصؤؤؤؤه لبعن 
الفبيرا  هي في ال قيقة صؤؤؤ ة نسؤؤؤبية حيث أن اسؤؤؤتخرام الفبير الفتخصؤؤؤه بجاعا  

 .غيا عناسبة قر   قره ص ة التخصه
لل الاديد من الاتامل ان صببببببفة التخصببببببص في مبيدات االدغال تاتمد ع

 اذكرها؟
 التخصه في الفبير تعتفر على العواعل اتتية:أن ص ة 

: إن طول النبؤؤا  هشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤؤل األه اق Plant Morphologyعو فولوجيؤؤة النبؤؤا   .1
هغياها عل الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  الفاهاية للنبا   فكل أن تلع  ده ا عهفا في تخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 

 الفبير ففثال: 
ا طويلة تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ي  أن تت فل عفلية نجر أن النباتا  ال ويلة تفتلك سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقان -أ

 عكاف ة األدغال القصيا  الفوجود  وينها. 
إن أه اق النباتا  النجيلية تكون ع  ا  ب بقة شفعية سفيكة هان شكل الو قة  -ب

 كون ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقا هعفود ا عفا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤهل انزرق الف اليل الفائية للفبيرا  هر تبللها 
ة   األدغال عايضؤؤؤؤؤؤؤؤيبشؤؤؤؤؤؤؤؤكل كاف في حيل تسؤؤؤؤؤؤؤؤتقا ق اا  الفبير على ثباتا

 األه اق لتنتشا فوقها هيفتصها النبا  هيفو . 
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في الف اعيل النجيابة تكون القفة الناعية للتيا  في عن ة التاج ت   سؤؤؤؤؤؤ    - 

الفبير وينفا في النباتا   ها  ال لقتيل فبن القفة  ععاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةالتابة هر تكون 
 .الناعية هالبااعم تكون عكشوفة للفبير تتأثا به

 Absorption of Herbicides By Theاعتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الفبير عل قبل النبا   .2

Plant لكي  صؤؤؤؤؤب  عبير األدغال ع ثاا رور أن يرخل إلى األنسؤؤؤؤؤجة النباتية هعل :
الفعاهف أن اعتصاا الفبير يتم عل طايق الجذه  هاأله اق هلو أن هناك بعن 

الفبيؤؤر أن الفبيؤؤرا  تفته عل طايق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق. هفي جفي  ال ؤؤار   جؤؤ  على 
 ختاق طبقة الكيوتكل هجر ان الخال ا هالتي تتكون بالر جة األسؤؤؤؤؤال عل السؤؤؤؤؤليلوز 

 ا  لذلك فهي تسؤؤؤؤؤؤؤؤف  للفبيرا  غيا الق بية للن ،غيا ق بية هالبكتيل هجفيعها عواد
 عل خاللها بصؤؤؤؤؤؤؤؤو   أسؤؤؤؤؤؤؤؤاع بكثيا عل ن ا  الفبيرا  الق بية لذلك نجر أن الفبيريل

2,3-D  ال اعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي هPCP  الق بية أ ثا فاعلية عنر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعها على غيا
ه  وينفا نجر أن الجذ .األجزاء الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاية عقا نة باألعالا الق بية لن   الفبيرا 

تفته أعالا هذه الفبيرا  بشؤؤؤؤؤؤكل أسؤؤؤؤؤؤاع عل اعتصؤؤؤؤؤؤاصؤؤؤؤؤؤه للصؤؤؤؤؤؤو   غيا الق بية 
 رن الجذه  تفته الفواد الق بية بشكل أساع.للفبيرا  

: أظها  بعن الر اسا  Herbicides Transductionانتقال الفبير في النبا   .3
أن ارختالف في حسؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤية بعن النباتا  لفبير ععيل كان نتيجة لالختالف في 
سؤؤؤؤؤؤؤؤاعة انتقال الفبير فيها. ففثال إن نباتا  ال فاطة كان  أ ثا حسؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤية لفبير 

Linuron عل نبا  الشؤونر  رن انتقال الفبير في نبا  الشؤونر   كون ب يئا جرا 
 عقا نة ونبا  ال فاطة.

: إن ارختالف في فسؤؤؤؤؤؤؤؤيولوجية النبا  Plant Physiologyفسؤؤؤؤؤؤؤؤيولوجية النبا   .4
ارختالف في د جؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيؤة عبيؤرا  األدغؤال للنبؤاتؤا   تنعك  وال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك على

إن ارختالف في النام اإلنزيفية هارستجابة للت يا في د جة ال فوضة  ،الفختل ة
PH  في الفكونا  الكيفيائية تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاك جفيعها في هذا هن ا  ة الخلية هارختالف

ر ي ثا على نبا  الذ   الص ااء وينفا ي ثا  Simazineإن الفبير ففثال  .الفجال
على األدغال الفوجود  في حقل الذ   هسؤؤؤؤؤؤب   لك ياج  إلى اسؤؤؤؤؤؤتبرال     الكلو  
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ته في يبفجفوعة هير هکسيل لجزئي الفبير داخل نبا  الذ   هبذلك   قر الفبير سف

 نبا  الذ   وينفا ر تتم هذه العفلية في نباتا  األدغال.
:  فكل عل طايق اسؤؤؤؤتخرام Method of Applicationطايقة اسؤؤؤؤتخرام الفبير  .5

الفبير غيا الفتخصؤؤؤؤؤه ب ايقة ععينة أن  صؤؤؤؤؤب  عبيرا عتخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤا حيث  فكل 
الفبيرا  وتاكيزا  ت ثا على األدغال فق  كذلك  فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام  عثال اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام

عبير األدغال بعر جني الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ففثال الج   فا ب تا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا  خالل فصؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
 هفي هذا الوق   فكل أن تكاف  نباتا  ،الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاء هتكون جذه ه عتعفقة في التابة

غال األدغال ال ولية بعر حش الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول كذلك  فكل التخله عل نباتا  األد
الفوجود  ويل الخ وط عل طايق اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام عبيرا  ت ثا بالفالعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عل دهن 

  .تعاين الف صول للفبير
: إن اختالف التاكيؤؤؤؤؤؤؤ  Chemical Structureالتاكيؤؤؤؤؤؤؤ  الكيفيؤؤؤؤؤؤؤائي للفبيؤؤؤؤؤؤؤر  .6

الكيفيائي للفبيرا  ي دي وال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤك إلى ارختالف في قاولية الفبير لالعتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 
ثال  لك نجر أن بعن الفبيرا  تبقى في ال بقة هارنتقال داخل النبا  هالتابة ع

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ية للتابة هر ت ثا وذلك على الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  ا  الجذه  العفيقة في حيل 
تقتؤل نبؤاتؤا  األدغؤال  ا  الجؤذه  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤة كفؤا هو ال ؤال بؤالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤة لفبيؤر 

Diuron, Simazine  وينفا نجر أن الفبيرNeburon  يتم غسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤله إلى أعفاق
 هبذلك  فكل استخراعه لفكاف ة نباتا  األدغال عفيقة الجذه . بعير  في التابة

: Crops Resistance To Herbicidesالف اصيل الفقاهعة الفبيرا  األدغال  .7
في السؤؤؤؤؤؤؤنوا  األخيا  تم إنتاج العرير عل الف اصؤؤؤؤؤؤؤيل الهجينة التي ر تتأثا بفبير 

هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  دهن ها أفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤلعفا يزير عل إعكانية ال صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول على عكاف ة أدغال ععيل 
 :اإلضاا  ونباتا  الف صول هعل األعثلة على  لك

 BXN سؤؤؤؤؤفى  1995عام  Buctrilتم تسؤؤؤؤؤجيل سؤؤؤؤؤاللة ق ل عقاهعة الفبير  -أ

Cotton .حيث  فكل استخرام الفبير على الق ل في اطوا  نفوه األهلى 
عام  Imazethapyتم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل أ بعة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر  عل الذ   الفقاهعة الفبير  -ب

  .Glufosinate، كفا تم تسجيل شالر      عقاهعة الفبير 1992
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 ما المقصتد همبيدات االدغال ال رمتاية وما هي مجاميا ا؟

الهاعون عاد  عضوية ت از بكفيا  قليلة جرا في عكان عا في الكائل ال ي هت ثا في 
 ن ن   الفكان أه في عكان آخا هلكي   رث الهاعون تأثياه ال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلجي فالور أن  كو 

ا  هتعفل الهاعون ،عوجودا في الفكان الفناسؤؤؤؤ  هالوق  الفناسؤؤؤؤ  هبالتاكيز الفناسؤؤؤؤ 
عثل تفايز الخال ا هبرء تكويل الجذه  هارن ناء هالت كم  ،على تنايم هظائف النبا 

لك فان لذ ،في طول هسفك الساق هان صال األه اق هبرء التزهيا هغياها عل الوظائف
أه عنافا  النفو  Auxinالهاعوني الشؤؤؤؤؤبيه باألهكسؤؤؤؤؤيل  عبيرا  األدغال  ا  التأثيا

إن  .الصؤؤؤؤؤناعية ت ثا وتاكيزا  قليلة على النباتا  ب ايقة عشؤؤؤؤؤاوهة لهاعون األهكسؤؤؤؤؤيل
  :عل أهم عفيزا  هذه الفجفوعة

ت ثا على نبؤؤاتؤؤا   ا  ال لقتيل أ ثا عل نبؤؤاتؤؤا   ا  ال لقؤؤة الواحؤؤر  بؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثنؤؤاء  .1
الؤؤذي ي ثا على بعن األدغؤؤال النجيليؤؤة  Chlorambinبعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهؤؤا عثؤؤل الفبيؤؤر 

  .أ ضا
ععافها عبيرا  ه قية تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم بعر ظهو  الباد ا  هتبقى عتبقياتها في التابة  .2

  .ل تا  قصيا  نسبيا
  .سفيتها للبائل عتوس ة إلى قليلة .3
 .عبيرا  عتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة لفكاف ة األدغال عايضؤؤؤؤة األه اق في الف اصؤؤؤؤيل النجيلية .4

 جاعي  كيفيائية هي:تضم هذه الفبيرا  ثالث ع
  Phenoxy Groupعجفوعة فينوكسي  :اأهر
  Benzoic Groupعجفوعة حاعن البنزهيك  :اثانياً 
 Pyridine Groupالفجفوعة ويايريل  :اثالثاً 

مجمتعة مبيدات ادغال هرمتاية وما هي اهم مبيدات هذه  بشببببب رما هي 
 المجمتعة؟

  هتسفى أ ضا بفاكبا . ادغال هاعونيةتعر عجفوعة ال ينوكسي اهم عجفوعة عبيرا  
 Phenoxyalkanoicكفا   لق عليها أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤؤم اPhenoxy) ال ينايلاهكسؤؤؤؤؤؤؤؤير 
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Acids.  هتعتبا عاكبا  هذه الفجفوعة عل أ ثا الفبيرا  شؤؤؤها  هاسؤؤؤتخراعا حيث أن

هالشؤؤؤجياا  هكثياا عا تخل  ع   ،لنا عرى هاسؤؤؤعا في عكاف ة األدغال عايضؤؤؤة األه اق
يؤاد  فؤاعليتهؤا ه لؤك لتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابؤه تؤأثياهؤا بؤالاغم عل ارختالف في التاكيؤ  بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهؤا لز 

اسؤؤؤؤتخراعها  هعنر .الكيفيائي هالقاولية على ارعتصؤؤؤؤاا هارنتقال في النباتا  الفعاعلة
تفته  .وتاا يز عنخ ضؤؤؤؤة فان تأثياها على النيا   كون عشؤؤؤؤاوها لعفل عنافا  النفو

 .الل األه اق هالجذه عبيرا  هذه الفجفوعة عل قبل النبا  عل خ
عاتب ة وذ   أهكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل تاتب   Phenylإن عاكبا  ال ينوكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ت توي على حلقة 

 :وره ها بفجفوعة الكابوكسيل هفيفا يلي الاعز العام لهذه الفجفوعة
إن الخواا الكيفيائية للفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة تاج  بالر جة األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال إلى 

هعجفوعة الكا بوكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل هعل الففكل زياد  النشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط ال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيولوجي  Phenyl حلقة
 .Phenylلفاكبا  هذه الفجفوعة ببدخال الهالوجينا  عثل الكلو  هال لو  إلى حلقة 

 Chiptoxه  Silvexتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم هؤؤؤؤذه الفجفوعؤؤؤؤة عؤؤؤؤردا عل الفبيؤؤؤؤرا  عنهؤؤؤؤا الفبيؤؤؤؤر 
الفجفوعة هالتي إر أن عل أ ثا الفبيرا  التابعة لهذه  Dichlorpropه  Thistrolه

  :نال  شها  هاسعة هي
Bifenox , 2 , 4 , 5 TP  و  MCPA  4 , 2  و-D 

 كيف تؤثر مبيدات الفينتكسي في النبات؟ 
تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا أغل  الر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  في هذا الفجال إلى أن عاكبا  هذه الفجفوعة ت ثا على 

  :الصناعة ال يوية للباهتيل في الخلية النباتية ه لك عل خالل
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على بعن اإلنزيفا  الفهفة في العفليا  ال يوية للنبا  هعنها إنزيفا   التأثيا -1

Catalase وCytochrome Oxidase وPeptidase وPeroxidase 

 Phosphataseو
هالتي تتم في النوا  عل طايق  RNAالتنشؤؤؤؤؤؤي  غيا ال بيعي لصؤؤؤؤؤؤناعة ال اعن  -2

اإلنزيم الف لل تنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  اإلنزيفا  الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعر  في التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني  أه عل طايق عن  عفل 
هكلتؤا العفليتيل ت د ؤان إلى التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني  غيا ال بيعي للباهتيل عفؤا  ،RNAل ؤاعن 

  .ي دي إلى خلل هاض  في عفل الخلية النباتية
التأثيا على قااء  الشؤؤؤؤؤؤؤ ا  الخاصؤؤؤؤؤؤؤة بصؤؤؤؤؤؤؤناعة الباهتيل هالف فولة على ال اعن  -3

هعلى هذا األسؤؤؤال  .عفا  سؤؤؤب  خلال في نشؤؤؤاط الخلية ال بيعي m- RANالاسؤؤؤولي 
 .فان تأثيا هذه الفاكبا   فكل أن ين صا في نوا  الخلية

 لماذا تمتاز مجمتعة الفينتكسي هااخفاض سميت ا للبائن؟
تفتاز عاكبا  هذه الفجفوعة بانخ ا  سؤؤؤؤؤفيتها للبائل هياج  سؤؤؤؤؤب   لك إلى إعكانية 

عل  %96طاحها عل طايق الجهاز البولي حيث تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا بعن الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  إلى أن 
أعا في التابة فتعفل األحياء  .سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعا  3-6الجاعة  فكل أن ت اا ع  البول خالل 

الرقيقة على أ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  هذه الفاكبا  هت ويلها إلى فينور  لذلك فان فتا  عتبقيا  هذه 
أعا عفلية ت لل هذه الفاكبا  في النبا   ،أساوي  1-4 الفبيرا  في التابة تتااها ويل

 :ل اائق اتتيةفبنها  فكل أن تتم با
 .ار تباط بالفاكبا  ال يوية في النبا  كاألحفا  األعينية هالسكايا  -1
عيتاوولزم تنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ي نتيجة لعفليا  أ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ويتا في  2,4,5TPقر   رث لفاك   -2

 .النبا  فيت ول إلى عشتقا  حاعن الخليك السام للنبا 
 .إضافة عجاعي  هير هكسيل إلى ال لقة الع اية -3

 ،ات االدغببال ال رمتايببةمن مبيببد  Benzoicبنزويببكمجمتعببة حببام  ال
 تكلم عن ا؟

ار أن عل اهم  Floraltonه Benzacه Ambien تضم عجفوعة عل الفبيرا  عنها
 :الفبيرا  التي شاع استخراعها هي
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ههو عبير عتخصؤؤؤؤؤؤه جهازي  Amibenهيسؤؤؤؤؤؤفى أ ضؤؤؤؤؤؤنا  :Chlorambenعبير  .1

ائل هيجهز تجا يا بشؤؤكل سؤؤ .األدغال ضؤؤاف إلى التابة قبل إنبا  باد ا  نباتا  
أه بشؤؤؤؤؤؤكل  %83سؤؤؤؤؤؤهل الذهبان بالفاء أه بشؤؤؤؤؤؤكل عسؤؤؤؤؤؤ وق سؤؤؤؤؤؤهل الذهبان بالفاء 

ا   د جة حا  اللون عر فة الاائ ة تنصؤها عنر الفاد  النقية ويضؤاء %10 ع ببا 
    / لتا عؤؤؤاء عنؤؤؤر د جؤؤؤة حاا  عل م 700تؤؤؤذهب بؤؤؤالفؤؤؤاء ونسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤة  ،م240-200°

 فته عل قبل النبا  هيرخل في  . سؤؤؤؤؤؤر  هال اا  ثاو  ضؤؤؤؤؤؤر عواعل األ ،م220°
ينصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   .عكونا  خال ا النبا  لذلك  فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعه  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أه خل ا التابة

باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعه في ال قول الفجهز  لز اعة ال فاطة قبل إنباتها هكذلك في ال قول 
التي سؤؤتز ع ب ول الصؤؤويا لكون جذه  هذه الف اصؤؤيل تعتبا عقاهعة رعتصؤؤاا 

في حالة بقائه في التابة بالاغم عل اعتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا كفية عنه قر تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  هذا الفبير
 .أحيانا إلى األجزاء الخضاية هلكنها كفيا  ع رهد  جرا

 MDBAه  Dianatه  Banvelه  Banexهيسؤؤؤفى تجا يا  :Dicambaعبير  .2
 .ههو عبير جهازي عتخصه  ستخرم قبل هبعر ظهو  باد ا  األدغال

 ستخرم لفكاف ة األدغال عايضة األه اق في حقول ال ن ة هالشعيا هخاصة األدغال 
الفاد  النقية عبا   عل ولو ا   .MCPAه  D-2,3التي ا تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  عقاهعة لفبيري 

قليلة الذهبان بالفاء هلكنها  ،م114-116ويضؤؤؤؤؤؤؤؤاء اللون د جة انصؤؤؤؤؤؤؤؤها ها تتااها ويل 
ز هذا الفبير بشؤؤؤؤؤكل ع لول عشؤؤؤؤؤب  وتاكي يباع .تذهب بشؤؤؤؤؤكل جير بالفذيبا  العضؤؤؤؤؤوية

لهؤؤذا الفبيؤؤر القؤؤر   على ارنتقؤؤال في أنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤة  Dimethylamineعل أعالا  48%
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيته عنخ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للبائل حيث تتااها قيفة  .الخشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هالل اء إلى باقي أجزاء النبا 

LD50  عل م / ك م 1200-3000لل ئاان ويل. 
 االدغال؟ كيف تؤثر مجمتعة مبيدات البنزويك في اباتات

ي ثا على الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعة ال يوية لفاد   Dicambaأظها  بعن الر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أن الفبير 
Pantothenate   التي ترخل في صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعة تاكCOASH   كذلك هجر أن الفاكبا

هؤؤذه الفجفوعؤؤة القؤؤر   على زيؤؤاد  ارنقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الخلوي هتخليق الباهتيل في الجاعؤؤا  
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وينفا تعفل الجاعا  الفات عة عنها على عن  ارنقسؤؤؤؤؤؤام الخلوي هتقلل عل  .الفنخ ضؤؤؤؤؤؤة

 .هالباهتيل RNA فية 
 في التربة والنبات؟ Dicambaتكلم عن سلتكية مبيد الب 

يت لؤل وب ء  Dicambaتفتؤاز عاکبؤا  حؤاعن البنزهيؤك وثبؤاتهؤا هقؤر هجؤر أن الفبيؤر 
 أعا ت لل هذا الفبير في النباتا  الفقاهعة له .التابة ب عل الكائنا  ال ية شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرير في

 : نبا  ال ن ة فانه يتم كفا في الفخ   اتتي

 ماهي مبيدات االدغال المثبطة لاملية التركيب الضتئي؟
حيث  ،عل عجفوع عبيرا  األدغال %35تشؤؤؤؤؤؤؤؤكل هذه الفجفوعة عل الفبيرا  نسؤؤؤؤؤؤؤؤبة 

كالفبيرا  التابعة  Photosystem Iي ثا قسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم عنها على الناام الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئي األهل 
هالتي تفته ارلكتاهنؤؤا  عل نهؤؤا ؤؤة عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   Bipyridiniumلفجفوعؤؤة بؤؤايبايؤؤرنيم 

الناام الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئي هتزداد فاعلية هذه الفبيرا  ووجود الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوء الذي    ز ارنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياب 
ارلكتاهني هلنتاج األهكسؤؤؤجيل عفا يتسؤؤؤب  في تكويل األهكسؤؤؤيرا  السؤؤؤاعة هبياهكسؤؤؤير 

الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   جرا  Hydroxyl Free Radicals   للهير هكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلالهير هجيل هجذه  حا 
بالخال ا حيث تت اعل هذه الجذه  ع  الرهون في األغشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هاألحفا  األعينية في 
اإلنزيفا  هاألحفا  النوهية هينتج عل  لك زياد  في ن ا  ة األغشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هفي ترهو  

  .هظهو  بق  دا نة يتبعها عو  هج اف األنسجة .أنسجة الو قة
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 Photosystemعجفوعة أخاى عل هذه الفبيرا  ت ثا على الناام الضؤؤؤؤؤوئي الثاني 

II   حيا تفن  انتقال ارلكتاهنا  عل طايق ا تباط هذه الفبيرا  ع  الببتيرا  الفتعرد
Polypeptides تهيج حيث ي ،في أغشؤؤية البالسؤؤتيرا  الخضؤؤااء في عواق   ب  ععينة

الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئية هيت ول إلى عا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفى بال الة  جزيء الكلو هفيل عنرعا  فته ال اقة
هالؤؤؤذي  قوم وؤؤؤره ه وتفايا ال ؤؤؤاقؤؤؤة عبا النواقؤؤؤل الكيفيؤؤؤائيؤؤؤة  Singlet stateالفن اد  

التي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم فيفا بعر  NADPH2ه  ATPلالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اد  عنها في إنتاج جزئيا  
با  لنهلنتاج الفواد الكا بوهير اتية الالزعة ل يا  ا CO2التثبي  ثاني أهكسير الكا بون 

فب ا لم يتم ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اد  عل طاقة التهيج  فن  انسؤؤؤؤؤؤؤؤؤياب ارلكتاهنا  هيتم ت ويل جزيء 
األهكسؤؤؤؤؤؤؤؤجيل الفوجود في الخلية إلى ال الة الفن اد  الذي   رث ضؤؤؤؤؤؤؤؤا ا كبياا وت اعله 

عفا ي دي  ،ع  عكونا  الخلية عل دهون هباهتينا  هأحفا  نوهية هجزيئا  أخاى 
هعو  النبا  هتاها أعاا  التسؤؤؤفم على شؤؤؤكل اصؤؤؤ اا   إلى اإلخالل بأنافة الخلية

هتاها أعاا  التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفم وهذه  .عام هعو  لألنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجة في عناطق التاكي  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئي
الفبيرا  على حواف األه اق أهر هتبره أعاا  التسؤؤؤؤؤؤفم كبق  دا نة عائية في انسؤؤؤؤؤؤجة 

 .الو قة ويل العاهق ثم يت ول لونها إلى األص ا ثم البني هتفو  األنسجة
 ماهي مميزات مبيدات االدغال المثبطة لاملية التركيب الضتئي؟ 

  :تتفيز عبيرا  األدغال الفثب ة للتاكي  الضوئي بالففيزا  اتتية
ععافها عبيرا  تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف للتابة هيتم اعتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤها عل ع لول التابة وواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة  .1

  .الجذه 
  .تنتقل جهازيا عبا األهعية الخشبية أي عل الجذه  إلى األه اق  .2
جفيعها فعالة في عكاف ة األدغال عايضؤؤة األه اق هال شؤؤائش في طو  اإلنبا    .3

  .هالباد ا 
تجهز بصؤؤو   عسؤؤاحيق قاولة للبلل أه تجهيزا  انسؤؤياوية جافة أه سؤؤائلة أه بشؤؤكل  .4

 .ع ببا 
تعتفر ارنتخاوية في هذه الفبيرا  على تبايل النباتا  في عفق الجذه  في التابة  .5

حيؤؤث أن هؤؤذه الفبيؤؤرا  ر تؤؤذهب في الفؤؤاء هتقتؤؤل وؤؤذلؤؤك األدغؤؤال التي تنبؤؤ  في 
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ال بقة السؤؤ  ية عل التابة هلهذا تعتبا النباتا   ا  الجذه  العفيقة عقاهعة لهذه 

ايل النباتا  في قر اتها األ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعة كفا تت رد ارنتخاوية وتب .الفبيرا 
  .هععرل اعتصاصه هانتقاله إلى عوق  التأثيا

 اها التأثيا السؤؤؤام الفبيرا  هذه الفجفوعة بعر عاه  فتا  تصؤؤؤل إلى أسؤؤؤبوعيل   .6
أه أ ثا حيث يتم أهر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن ا  الفواد ال ذائية الفخزهنة في األه اق ال لقية في 

  .أثا الباد ا  نتيجة عرم تخليق عواد نشوية جرير الباد   الفتأثا  هبعر  لك تت
  .تفتاز عبيرا  هذه الفجفوعة ور جة ثباتها في الفخزن   .7
كفا إن نسؤؤؤؤؤؤؤبة ت اياها قليلة  ،ر تت لل عبيرا  هذه الفجفوعة وواسؤؤؤؤؤؤؤ ة الضؤؤؤؤؤؤؤوء  .8

 .ههذا ي دي إلى بقائها ل تا  طويلة في التابة
يا ا  في التابة في الفناطق غ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم بعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها وتاا يز عالية لفن  نفو النبات .9

 .الز اعية
اذكر المجاميع الكيميائية التي تضببم مبيدات ادغال مثبطة لاملية التركيب 

 الضتئي؟
 :هذه الفجاعي  هي

  Triazineعجفوعة تاا ازيل ا:اهرً 
 Urea عجفوعة يو يا  ا:ً ثانيا
 Uracilعجفوعة يو اسيل  ا:ثالثاً 

مع اإلشببببببببارة الل اهم المبيدات  Triazineماهي اهم اقسببببببببام الترايازين 
 التاهاة ل ا؟

  Triazine Groupعجفوعة تاا ازيل 
 :هتقسم إلى عجفوعتيل

  .Symmetrical Triazineالتاابازيل الفتناظا   :الفجفوعة األهلى 
أه  Asymmetrical Triazineالتاا ؤؤؤؤؤؤازيل غيا الفتنؤؤؤؤؤؤاظا   :الفجفوعؤؤؤؤؤؤة الثؤؤؤؤؤؤانيؤؤؤؤؤؤة

Triazinone.  
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-S ؤؤؤؤؤؤ: هياعز لها وSymmetrical Triazineالفجفوعة األهلى: التاابازيل الفتناظا  

triazine  ها بيکهفيها تتوزع   ا  النايتاهجيل في التاكي  ال لقي بشؤؤؤؤؤؤؤؤكل عتناظا هتا

 العام:
  :هتقسم إلى

1. Chlorotriazine هفيها تكون :R   :كلو  هتضم العرير عل الفبيرا  عنها     
: عبير أدغال جهازي  ضؤؤاف للتابة هيتم اعتصؤؤاصؤؤه عل طايق Atrazineاتاازيل  -أ

الجذه  هيستخرم لفكاف ة األدغال عايضة ه فيعة األه اق في حقول الذ   هقص  
كفا  سؤؤؤؤؤؤتخرم كفبير غيا انتخاوي للقضؤؤؤؤؤؤاء على ال  اء النباتي السؤؤؤؤؤؤكا هاألنانال، 

ل الز اعؤؤة أه قبؤؤل هيا  هؤؤذا الفبيؤؤر قبؤؤ .في الفنؤؤاطق الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤاعيؤؤة هغيا الز اعيؤؤة
  .سم 4اإلنبا  أه بعر ظهو  الباد ا  هلكل قبل أن تصل اإلعشاب طول 

عبير أدغال  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال في حقول الذ    :Simazineسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيفازيل  -ب
هقصؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤكا هبسؤؤؤؤؤؤاتيل ال فضؤؤؤؤؤؤيا  هأشؤؤؤؤؤؤجا  ال ا هة هالجوز هاألنانال هكذلك 

في حقول الج  هعسؤؤؤؤ  ا  الثيل التي كفا  سؤؤؤؤتخرم لفكاف ة ادغال  ،نباتا  الزينة
كفا  سؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال على جوان   ،عضؤؤؤؤؤؤؤؤى على ز اعتها أ ثا عل سؤؤؤؤؤؤؤؤنة

 .ال اق 
ت   أسؤؤؤفاء تجا ية عنها  1968سؤؤؤوق هذا الفبير عام  :Cyanazineسؤؤؤيانازيل  - 

Bladex  هFortrol،  هاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال الرهلية عل  فيعة هعايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
الذ   الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ااء هالبيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء هالق ل هحقول ال ن ة فضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عل األه اق في حقول 

 استخراعه لفكاف ة أدغال ال فه هفول الصويا هال ول السوداني.
2. Methoxytriazine حيؤؤؤؤث تكون :R  في التاكيؤؤؤؤ  العؤؤؤؤام للتاابؤؤؤؤازيل عجفوعؤؤؤؤة

OCH الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة هعل:  
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اوي  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم قبل أه بعر اإلنبا  عبير أدغال غيا انتخ :Prometoneواهعيتون  -أ

لفكاف ة ال  اء النباتي هالشؤؤؤجياا  الفتخشؤؤؤبة في الفناطق غيا الفز هعة هيكون 
 .أشها 2-3أ ثا فاعلية إ ا استخرم بعر ظهو  األدغال بفر  

 سؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال في البسؤؤؤؤؤاتيل التي يزير  :Terbumetonتيابوعيتون  -ب
 سنوا  هيا  في عاحلة عبكا  عل نفو األدغال.  3األشجا  عل فيها عفا 

3. Methylthiotriazine هتكون فيهؤؤؤؤؤؤؤا :R  في التاكيؤؤؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤؤؤام للتايؤؤؤؤؤؤؤازيل هي
هتضؤؤؤؤؤم عرد  Mercaptotriazineهي لق عليها أ ضؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤم  -S-CH3عجفوعة

 عل الفبيرا  عنها: 
هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوق تجا يا ت   اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  1964: ظها هذا الفبير عام Ametrynأعيتايل  -أ

Gesapax  ههو عبير جهازي عنتخ  لفكاف ة األدغال  فيعة هعايضة األه اق في
كفا  سؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم كفج ف  ،ضؤؤؤؤؤؤؤؤيا  هاألنانال هالفوز هقصؤؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤؤكابسؤؤؤؤؤؤؤؤاتيل ال ف

 .للفجفوع الخضاي للب اطا هال اصوليا الجافة قبل ال صاد
هسوق تجا يا  1962تم إنتاج هذا الفبير هتسويقه عام  :Prometrynواهعيتايل  -ب

ههو عبير جهازي عنتخ   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم قبل أه بعر اإلنبا   Gesagardت   اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
لفكؤؤاف ؤؤة األدغؤؤال عايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق هبعن األدغؤؤال النجيليؤؤة في حقول الق ل 

 .هالباقالء هالبزاليا هالب اطا هالجز  هالثوم هالعرل هالكاف  هنبا  زها  الشف 
ههو  Igranت   اسؤؤؤؤؤؤم  1966تم تسؤؤؤؤؤؤويقه تجا يا عام  :Terbutrynتيابوتايل  - 

عبير عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لفكاف ة اردغال عايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اره اق في حقول ال ن ة هالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيا 
كفا  سؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة ارعشؤؤؤؤؤؤؤؤاب  هكذلك في حقول قصؤؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤؤكا هالذ   هالفوز

 .قبل اه بعر انبا  الف صول ،الفائية هعاد  يا  الفبير بعر الز اعة
أه  Asymmetrical Triazineالتاا ؤؤؤؤؤؤازيل غيا الفتنؤؤؤؤؤؤاظا  الفجفوعؤؤؤؤؤؤة الثؤؤؤؤؤؤانيؤؤؤؤؤؤة: 

Triazinone  هفي هذه الفجفوعة ر تتوزع   ا  الهير هجيل ع    ا  الكا بون في
  :هعل أهم الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة .ال لقة

 Sencorعاف هذا الفبير في العااق بارسم التجا ي  :Metribuzinعيتايبوزيل  -1
و عبير جهازي عتخصؤؤه  سؤؤتخرم قبل الز اعة أه قبل اإلنبا  أه هه .Vapcorه
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بعرها لفكاف ة األدغال عايضؤؤؤؤؤؤة األه اق هبعن األدغال النجيلية في حقول فول 

ل فيفا  عتبا البصؤؤؤؤؤ .الصؤؤؤؤؤويا هقصؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤكا هالباسؤؤؤؤؤيم هال فاطة هالذ   هالعرل
  .ا الفبيرهذهالخ  هالقاعيا  هالبنجا هنبا  زها  الشف  عل النباتا  ال ساسة ل

ههو  شؤؤؤؤؤؤؤبه الفبير السؤؤؤؤؤؤؤاوق عل حيث عواصؤؤؤؤؤؤؤ اته  :Hexazinoneهيكسؤؤؤؤؤؤؤازينون  -2 
 .هاستخراعاته

مجمتعببة اليتريببا هي المجمتعببة الثبباايببة من مبيببدات االدغببال المثبطببة 
اذكر التركيب الاام ل ذه المجمتعة مع اإلشبببببارة  لاملية التركيب الضبببببتئي

 الل اهم المبيدات التاهاة ل ا؟
 إن التاكي  العام لفجفوعة اليو يا هو :Urea Groupعجفوعة اليو يا 

ههي عبيؤؤرا  الفعؤؤاعلؤؤة التابؤؤة  Phenylع  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبؤؤرار  عختل ؤؤة على حلقؤؤة ال ينؤؤايؤؤل 
  :هيفكل أن  كون لهؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤاعليؤؤؤؤؤة ه قيؤؤؤؤؤة هعل الفبيؤؤؤؤؤرا  التي تعود لهؤؤؤؤؤذه الفجفوعؤؤؤؤؤة

Benzothizuron, Chlorbromuron, Chloroxyron, Chlortoluron, 

Diuron, Erbotan Fluometuron, Isoproturon, Linuron, 

Monolinuron, Monuron, Metoxuron, Neburon, Siduron.  هتؤؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤؤر
الفبيرا  التابعة لفجفوعة اليو يا عبيرا  عنتخبة إ ا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرع  بفعرر  عنخ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 .لكنها ت قر هذه الص ة إ ا استخرع  بفعرر  عالية
 يدات التاهاة لمجمتعة اليتريا؟كيف تؤثر المب

ت رث عشؤؤؤتقا  اليو يا تأثياها السؤؤؤام في النبا  عل خالل تأثياها على عفلية التاكي  
عفؤا يتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤ  في عن  ت ا   Hillالضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئي ه لؤك عل طايق التؤراخؤل ع  ت ؤاعؤل 
الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه ييل  ATPه NADPHاألهكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل عل الفاء بفا ي دي إلى عن  تكويل 

 .السكايا  صناعةسير الكا بون في لعفلية تثبي  ثاني اهك
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 اكثر سمية عندما يكتن هصترة االستر؟ D-2,4 لماذا يكتن المبيد 

 :لألسبابه لك 
  .عالية عفا ي دي إلى ن ا ه بساعة خالل الث و  التن سية د جة الت ايا -أ
 إن ارستاا  الشبيهة بالزي  تكون  ا  قر   جير  على تبليل الس وا الفعاعلة. -ب
 تتوافق ع  الكيوكل عا  سانر على ن ا ه بساعة.ارستاا   - 

 ؟Diuron ماذا تارف عن المبيد دايترون 
هاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة  1954عبير عل عجفوعة اليو يا ظها هذا الفبير ألهل عا  عام 

األدغال  فيعة هعايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق في حقول ع اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل كثيا  عنها الق ل هالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفان 
هالقف  هالشؤؤؤعيا هالذ   الصؤؤؤ ااء هالبيضؤؤؤاء هالباسؤؤؤيم ال جازي هقصؤؤؤ  السؤؤؤكا هبسؤؤؤاتيل 

هيتم اسؤؤؤؤؤؤتخراعه قبل الز اعة هبعر حااثة األ   للقضؤؤؤؤؤؤاء على وذه   ،أشؤؤؤؤؤؤجا  ال ا هة
باستخراعه في البساتيل التي لم  فضي على ز اعتها بأشجا   كفا ر ينص  ،األدغال

هكذلك ر ينصؤؤؤؤؤ  باسؤؤؤؤؤتخراعه في التابة الاعلية أه على  ،سؤؤؤؤؤنوا  3ال ا هة أه العن  
هيج  عرم ز اعة أي ع صول حسال  ،الفس  ا  الخضااء أه في ال رائق الفنزلية

ة عنهؤؤا يبؤؤاع ت ؤؤ  العؤؤريؤؤر عل األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤاء التجؤؤا يؤؤ ،خالل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤة عل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤراعؤؤه
Kichlorfenidim , Karmex , Diater. 

هي المجمتعة الثالثة من مبيدات االدغال  Uracilمجمتعة اليتراسببببببببيل 
اذكر تركيب ببا الاببام واهم المبيبدات  ،لامليببة التركيببب الضبببببببببتئيالمثبطببة 
 التاهاة ل ا؟
 :تضم عرد عل الفبيرا  ال عالة في عكاف ة اردغال هتاكيبها العامهذه الفجفوعة 
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 لف ا أه الاي بعرجفي  عبيرا  هذه الفجفوعة تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم قبل اإلنبا  هت تاج إلى ا

هعل  .ل فلها إلى ال بقة التي توجر فيها جذه  با ا  األدغال الناعيةالفعاعلة ه لك 
 :الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة

ت   أسؤؤؤؤؤؤؤفاء تجا ية عنها  1963: ظها هذا الفبير عام Bromacilواهعاسؤؤؤؤؤؤؤيل  -1
Hyvar - x هUrox B  هاسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم في األ اضؤؤؤؤؤؤؤؤي غيا الفز هعة لفكاف ة عرى

هاسؤؤ  عل األدغال الفعفا  هال ولية هبعن األنواع الفتخشؤؤبة، كفا  سؤؤتخرم كفبير 
انتقائي لفكاف ة األدغال ال ولية هالفعفا  في بسؤؤؤؤاتيل الباتقال هالليفون هاألنانال 

 هأظها ك اء  في عكاف ة الثيل هالسعر هال ليان هالفرير. 
: اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم هذا الفبير لفكاف ة األدغال في حقول قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  Terbacilسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل تبابا -2

 السكا هالت اا هال فضيا  هالشليك. 
: اسؤؤؤتخرم هذا الفبير لفكاف ة أدغال الشؤؤؤليك هالشؤؤؤونر  هبعن Lenacilليناسؤؤؤيل  -3

 نباتا  الزينة.
هل تتجد مبيدات بدغال بخرى تامل علل تثبي  عملية التركيب الضببببببتئي 

 ذكر بهم مجاميا ا؟ا ،هاليات بخرى 
 عنها:، نعم
تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم هذه الفجفوعة عردا  :Phenylcarbamate: عجفوعة فيتايل کا باعي  اأهر

عل الفبيؤؤؤؤرا  التي ت ثا على األدغؤؤؤؤال بؤؤؤؤآليؤؤؤؤا  عختل ؤؤؤؤة إر أن عل أهفهؤؤؤؤا الفبيؤؤؤؤران 
Desmedipham هPhenmedipham  اللذان  سؤؤؤؤؤتخرعان کفبيرا  ه قية تا  بعر

خالل عفلية  Hillاإلنبا  هتقتل األدغال عايضؤؤؤة األه اق عل طايق تثبي ها لت اعل 
 التاكي  الضوئي.

: عبير عنتخ   ستخرم بعر اإلنبا  في حقول البنجا Desmediphamد سفيرفام  -1
 . 1970السكاي هتم تسويقه عام 

ههو عبير عنتخ   1968تاج هذا الفبير عام : تم إنPhenmediphamفينفيرفام  -2
 سؤؤؤؤؤتخرم بعر اإلنبا  في حقول البنجا السؤؤؤؤؤكاي هالسؤؤؤؤؤبانم هزها  الشؤؤؤؤؤف  لفكاف ة 

 األدغال عايضة األه اق، كفا  ستخرم لفكاف ة األدغال النجيلية. 
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: عل الفبيرا  الفهفة التابعة لهذه الفجفوعة الفبير Anilide: عجفوعة انيلير اثانياً 

Propanil  هالذي يباع ت   العرير عل ارسؤؤؤؤؤؤؤؤفاء التجا ية عنهاStam  هقر اثب  هذا
الفبير فاعلية جير  في عكاف ة األدغال عايضؤؤة ه فيعة األه اق في حقول الاز إر أن 
الق ل هالذ   هال فاطة هفول الصؤؤؤؤؤؤويا هالعصؤؤؤؤؤؤ ا هالخضؤؤؤؤؤؤاها  تعتبا عل الف اصؤؤؤؤؤؤيل 

 لفبيرا  هاألسفر  السائلة. ال ساسة لهذا الفبير. هر  قبل الخل  ع  ا
 : هتضمOxadiazole: عجفوعة اهكساد ا ازهل اثالثاً 
: عبير عنتخ   سؤؤؤؤؤؤؤتعفل قبل هبعر اإلنبا  لفكاف ة Oxadiazonأهكسؤؤؤؤؤؤؤاد ا ازهن  -1

األدغال  فيعة األه اق هله قر   انتخاوية جير  في حقول الاز هالق ل هفول الصويا 
ة ال ا هة، يا  على سؤؤؤ   التاب هزها  الشؤؤؤف  هقصؤؤؤ  السؤؤؤكا هالبصؤؤؤل هبسؤؤؤاتيل

  فا انه  ستخرم أ ضا بعر ظهو  باد ا  األدغال. 
هيسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم بعر  1970: عبير أدغال عنتخ  تم تسؤؤؤؤؤؤؤؤويقه عام Bentazonونتازهن  -2

اإلنبا  لفكاف ة األدغال عايضؤؤؤؤؤؤؤة األه اق هالسؤؤؤؤؤؤؤعر في ععام ع اصؤؤؤؤؤؤؤيل ال بوب 
 هالبقوليا .

 : هتضم الفبيرا  اتتية:Benzonitrile: عجفوعة وينزهنايتايل ا ابعاً 
هيسؤتخرم بعر اإلنبا   1963: ظها هذا الفبير عام Bromoxynilواهعوکسؤينيل  -1

لفكاف ة األدغال عايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق في حقول النجيليا ، كفا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم في حقول 
 البصل هالثوم هالكتان هالنعناع. 

ة التي ت ثا : ههو عل الفبيرا  الفتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤDichlorobenilدا كلو هبينيل  -2
بالفالعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة.  هقر أظها نجاحا في عكاف ة األدغال التي أظها  ت فال لفاكبا  
ال ينوكسي كفا  ستخرم أ ضا لفكاف ة األدغال الفائية هنباتا  األدغال الرهلية في 

 البساتيل. 
 Bantrolه  Actril: يباع تجا يا ت   اسؤؤؤؤفاء عختل ة عثل Ioxynilايوکسؤؤؤؤينيل  -3

 . Mateه  Totrilه  Certol Iotoxه
تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم هذه الفجفوعة الفبيرا   :Bipyridinium: عجفوعة بايبايرينيم اخاعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاً 
Diquat هParaguat 
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 وماهي استخدامات ما؟  tParaguaو Diquatما هي مميزات مبيدي 

 إن عل اهم عفيزاتهفا: 
 عبيرا  عاعة  ا  فاعلية سايعة. -
 تعفل بالفالعسة.  -
 لي  لها عتبقيا  في التابة.  -
 دقائق عل الا  في ععام ال ار .  10 صع  غسلها بفاء الف ا بعر  -
  فكل استخراعها كفج  ا  للفجفوع الخضاي أثناء ال صاد عثل الب اطا.  -
تفن  ال اكة ال بيعية لاللكتاهنا  هخاصؤؤؤؤؤؤة في الناام الضؤؤؤؤؤؤوئي حيث تفتصؤؤؤؤؤؤها  -

  هتكون عا  سفى الجذه  ال ا   ا  السفية العالية في األنسجة ال ية.
ت تاج إلى ضؤؤؤؤؤوء إلظها  فاعليتها حيث توقف عفلية التاكي  الضؤؤؤؤؤوئي إضؤؤؤؤؤافة  -

إلى أنها ت دي إلى تكويل وياهكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيرا  الهير هجيل بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل كبيا عفا ينتج عر  
ت اعال  أ سر  هخاصة على األغشية عفا يزير عل ن ا يتها ب يث تنساب الخلية 

 إلى خا جها. 
 Dextronه  Actor ية عختل ة عنها : يباع ت   أسفاء تجاDiquatدا كسوا   .1

هغؤؤيؤؤاهؤؤؤؤؤؤؤا. ههؤؤو عؤؤبؤؤيؤؤؤؤؤؤؤر غؤؤيؤؤا  Weed Trine IIه  Prigloneه  Regioxه
عتخصؤؤؤه ي ثا بالفالعسؤؤؤة هيسؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال قبل ز اعة الف صؤؤؤول أه 

كفا تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لتج يف الجزء الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي لنبا  الب اطا  عكاف تها ويل األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجا 
لفبير عبا   عل ولو ا  ويضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء د جة الفاد  ال عالة ل .لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيل عفلية الجني

الفاد  التجا ية تباع بشؤؤؤؤؤكل  .م هتذهب بشؤؤؤؤؤكل جير بالفاء°335-340انصؤؤؤؤؤها ها 
هيفتؤؤاز هؤؤذا عؤؤة تؤؤأثياه  .عؤؤاد  فعؤؤالؤؤة Aqueous Solution %20ع لول عؤؤائي 

على النباتا  حيث ي دي إلى تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق  األه اق هبوجود الاطوبة العالية قر ينتقل 
  .خالل أنسجة الخش  إلى بقية األجزاء الخضاية هيعفل على قتلها

ه  Orthoparaquatه  Gramaxon:  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفى أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا Paraquatبا اکوا   .2
Herbixon تخرم كفبير ي ثا ههو عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ألعالا الكلو  الثنائية هيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

بالفالعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ههو عبير أدغال غيا عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه في عكاف ة األدغال في الفناطق 
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غيا الفز هعة هقاتل للنفوا  الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاية. في العااق اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم ونجاا لفكاف ة 

 األدغال في حقول الب اطا قبل ظهو  باد ا  الب اطا. 
 ن؟اروتيما هي مميزات مبيدات االدغال المثبطة لتخليق الكلتروفيل والك

تعر عبيرا  اردغال الفثب ة لتخليق الكلو هفيل هالكا هتيل عل عبيرا  اردغال التي 
 عل اعتال ها العرير عل الففيزا  اق هاسؤؤ  في العااق ه لك بالاغم لم تسؤؤتخرم على ن
 الجير  هكفا يلي:

فه بقو  على حبيبؤؤا  التابؤؤة ال اهيؤؤة ا قليؤؤل الؤؤذهبؤؤان في الفؤؤاء هلنهؤؤا تععافهؤؤ .1
 هبذلك تقاهم ال سل عل التابة  

  .أشها1-3 عر  بقاء عتبقياتها في التابة قصيا  هتتااها عا ويل  .2
  . فكل استخراعها عفوعا قبل أه بعر اإلنبا  لفكاف ة األدغال عايضة األه اق  .3
  .ت تاج إلى الضوء إلظها  فاعليتها  .4
باهو  بق   ا  لون أص ا عائل إلى اللون األوين  تتلخه أعاا  التسفم وها  .5

الذي يت ول إلى عو  األنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤجة الفتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   في أه اق الباد ا  بعر إنباتها ه لك 
  .لعرم تخليق صب ة الكلو هفيل

  .الفبيرا  حساسة للت لل وواس ة الضوء  .6
ت تاج الفبيرا  إلى ه ول ع ا غزيا بعر اسؤؤؤؤؤؤؤتخراعها على التابة قبل اإلنبا    .7

  .خل ها في ال بقة الس  ية للتابةل
  .في حالة استخراعها بعر اإلنبا  تكون فاعليتها باللف   .8
ف إضؤؤؤافة إلى ارختال ،تعتفر انتخاويتها على سؤؤؤاعة ت للها إلى عواد غيا سؤؤؤاعة  .9

  .في ععرل اعتصاصها
 اذكر مجاميع مبيدات االدغال المثبطة لتخليق الكلتروفيل والكاروتين؟

 هتضم هذه الفجفوعة الفبيرا  التي تعود للفجاعي  اتتية: 
 : هتضم الفبيرا  اتتية: Diphenylether: عجفوعة دا  ينايل ايثا اأهر
 Goal: عاف هذا الفبير تجا يا في العااق باسؤؤم Oxyfluorfenاهكسؤؤي فلو فل  .1

عبير عنتخ   سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم قبل أه بعر اإلنبا   1974هتم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويقه ألهل عا  عام 
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في حقول الق ل هفول الصؤؤؤؤؤويا هالبصؤؤؤؤؤل هبسؤؤؤؤؤاتيل  ا   ال وليةلفكاف ة األدغال 

هال فضؤؤؤيا  هالعن  التي عضؤؤؤى على ز اعتها ثالث سؤؤؤنوا  وا   النوا  ال جاية
  .الفبير قبل ظهو  باد ا  الف صول

هناك عبيرا  أخاى تنتفي لن   الفجفوعة هلها ن   صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  هطايقة عفل الفبير 
  :األهل ههي

 Aciflurofenاسي لو فل  .2
 Chloroethoxyfen لو عيثوكسي ل  .3
 Nitrofenنيتاهفيل  .4

هعل أهم الفبيؤؤؤرا  التؤؤؤابعؤؤؤة لهؤؤؤذه  :Pyridazinone: عجفوعؤؤؤة بؤؤؤايايؤؤؤرازينون اثؤؤؤانيؤؤؤاً 
الذي اسؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال النجيلية عثل السؤؤؤؤؤؤؤعر  Norflurazonالفجفوعة عبير 

هفي حقول الق ل هفول الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤويا  في بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتيل اشؤؤؤؤؤؤؤؤؤجا  ال ا هة اثناء طو  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤكون 
 هالفناطق غيا الفز هعة قبل إنبا  األدغال. 

ههو عبيؤؤر عنتخؤؤ   Diflufenicanهيفثلهؤؤا الفبيؤؤر  :Anilide: عجفوعؤؤة انيليؤؤر اثؤؤالثؤؤاً 
 سؤؤؤتخرم قبل اه بعر إنبا  األدغال عايضؤؤؤة األه اق في حقول ال ن ة. هناك عبيرا  

 Pyrazonه Fluroxipyr - Mه Difenziquatالفجفوعة ههي  أخاى تنتفي لهذه

, Methazole.  
الذي تم تسؤؤؤؤؤؤؤويقه عام  Amitrolهيفثلها الفبير : Triazole: عجفوعة تاا ازهل ا ابعاً 

عام  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة ال  اء النباتي في الفناطق غيا الفز هعة  ههو عبير 1963
 .هيفكل خل ه ع  الفبيرا  التابعة لفجفوعة اليو يا

 ؟االدغال المثبطة لتخليق الكلتروفيل والكاروتين كيف تؤثر مبيدات
ال عالة في حصؤؤؤاد  Thylakoidsعر تخليق الكلو هفيل عل أهم عواعل ت و  أغشؤؤؤية  

ال ؤاقؤة الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئيؤة هتعتبا صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ؤة الكؤا هتيل عواد هاقيؤة للكلو هفيؤل عل فعؤل جز  
كفا إنها تعفل على اعتصؤؤؤؤاا  ،األهكسؤؤؤؤجيل الفتشؤؤؤؤكل على هيئة حالة عت اد  ضؤؤؤؤا  

طؤؤؤاقؤؤؤة التهيج الزائؤؤؤر  الفوجود  في جزي الكلو هفيؤؤؤل عنؤؤؤرعؤؤؤا يت ول إلى حؤؤؤالؤؤؤة ثالثيؤؤؤة 
Triplet Chlorophyll عاعة فبن  هك اء  ،هخاصؤؤؤؤؤة في ظاهف الشؤؤؤؤؤف  السؤؤؤؤؤاطعة
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التابعة  إن الفبيرا  .التي تفن  تكويل الصؤؤؤب ا  تسؤؤؤب  ظهو  ارويضؤؤؤا  ،الفبيرا 

تثب  تخليق الكلو هفيؤؤؤؤؤؤؤل وت ؤؤؤؤؤؤؤاعلهؤؤؤؤؤؤؤا ع  إنزيم  Diphenylethersلفجفوعؤؤؤؤؤؤؤة 
Protoporphyrinogenase  هلنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمC-aminolevulinic acid 

dehydrogenase  هلنزيفا  أخاى في عسؤؤؤؤا  تكويل الكلو هفيل عفا ي دي إلى تاا م
الذي ر  سؤؤؤؤؤؤؤت ي  تفايا ال اقة الضؤؤؤؤؤؤؤوئية إلى عاا ز الت اعل  Tetrapyrroleعاك  

وئية عفا ي دي إلى إنتاج ال الة الفن اد  لألهكسؤؤؤؤؤؤؤؤجيل الذي يت اعل في األنافة الضؤؤؤؤؤؤؤؤ
ع  ع تويا  الخلية عل دهون هباهتينا  هأحفا  نوهية عسيبا وذلك خلل في تاكي  
األغشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هاخت اء اللون األخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هاويضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الو قة هيعتبا الكلو هفيل هعاك  

Tetrapyrrole جزيء الكلو هفيلهلكل طاقة التهيج تتالشؤؤؤى عل  ،عجسؤؤؤا  ضؤؤؤوئية 
 Norflurzonتثب  بعن الفبيؤؤؤرا  عثؤؤؤل  .عبا عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  انسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤاب ارلكتاهنؤؤؤا 

كفا  ،Desaturaseتكويل صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ة الكا هتيل بفن  ت اعال  إنزيم  Diflufenicanه
إحرى الخ وا  غيا الفعاهفة تفاعا عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تخليق الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ة  Amitrol  لق الفبير 

الكلو هفيؤل عيجؤا هيت ول إلى حؤالؤة  الفؤذكو   هفي غيؤاب هؤذه الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ؤة يبقي جزيء
هيتاا م األهكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل في ال الة الفن اد  عفا ي دي إلى أ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ت  م جزيء  ،ثالثية

  .الكلو هفيل هتاها األعاا  بشكل هاض  في األنسجة حريثة الت و 
 ماهي مجاميع مبيدات االدغال المثبطة لتخليق الدهتن؟

  جير  في العااق ه لك لفا أظهاته عل نال  العرير عل عبيرا  هذه الفجفوعة شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها 
  :هتضم هذه الفبيرا  الفجاعي  اتتية .  اء  في عكاف ة العرير عل األدغال

  Dimsهتسفى  Cyclohexadionesعجفوعة سا كلوهيكسادايون  :اأهر
هتسفى  Aryloxyphenolyalkanoicعجفوعة ا يل اهكسي فينول الكانويك  :اثانياً 

Fops. 
 .Thiocarbamateعجفوعة ثايوكا باعي   :اثالثاً 
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وماهي اهم المبيدات  Cyclohexdionesماهي مميزات مجمتعة الببببببببببببب 

 التاهاة ل ا؟ 
شؤؤؤائ  للفبيرا  التابعة ألن ارسؤؤؤم ال Dimnsتسؤؤؤتخرم بعر اإلتيا ، هتعاف باسؤؤؤم  -1

 .لها تنتهي
عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤية لفكاف ة األدغال النجزلية الرهلية هالفعفا  في ععام الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤيل  -2

 عايضة األه اق هبعن الف اصيل الليلية. 
تفته وواسؤؤؤ ة األه اق بسؤؤؤاعة هر ي ثا ه ول الف ا بعر سؤؤؤاعة عل ارسؤؤؤتخرام  -3

 على فاعليتها. 
 عتبقياتها ر ترهم طويال في التابة.  -4
هؤؤؤا إ ا خل ؤؤؤ  ع  الفبيؤؤؤرا  عل عجفوعؤؤؤة ت قؤؤؤر عبيؤؤؤرا  وهؤؤؤذه الفجفوعؤؤؤة فؤؤؤاعليت -5

 فينوکسي هعبيرا   ا  األثا شبه الهاعوني. 
 :هعل الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة

ههو عبير  Grasp: عاف في العااق تجا يا باسؤؤؤؤم Tralkoxydinتاالكوا سؤؤؤؤير م  -1
عتخصؤؤه لفكاف ة األدغال  فيعة األه اق بعر إنباتها في حقول ال ن ة هالشؤؤعيا 

صؤؤؤؤؤؤ  واشؤؤؤؤؤؤه إ ا كان سؤؤؤؤؤؤ   التابة  طبا جرا أه عنرعا تكون التابة جافة أه هر ين
م هيج  25تكون نباتا  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول  اولة أه عنرعا تكون د جة ال اا   اقل عل 

تجنؤؤؤؤؤؤ  خل ؤؤؤؤؤؤه ع  الفبيؤؤؤؤؤؤرا  التؤؤؤؤؤؤابعؤؤؤؤؤؤة لفجفوعؤؤؤؤؤؤة ال ينوكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أه لفجفوعؤؤؤؤؤؤة 
Sulfonylureas . 

هعاف تجا يا في  1984: سؤؤؤؤوق هذا الفبير عام Cycloxydimسؤؤؤؤا كلوا سؤؤؤؤيرم  -2
لفكاف ة األدغال  فيعة األه اق بعر اإلنبا  هخاصؤؤؤة  Focus ultraالعااق باسؤؤؤم 

األدغال الفعفا   فيعة األه اق عثل السؤؤؤؤؤ انر  هالثيل عا عرا السؤؤؤؤؤعر في ع صؤؤؤؤؤول 
الق ل هالج  هال اصؤؤوليا هالكاف  هال فضؤؤيا  هال سؤؤتق هالب اطا هفول الصؤؤويا. 

 ة األدغال عايضة األه اق هالسعر. ههو غيا فعال في عكاف 



 
 

««««   60   »»»» 

 

 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
مع اإلشارة الل  Aryloxyphenolyalkanoicماهي مميزات مجمتعة 

 مبيدات التاهاة ل ا؟الاهم 
 :عل عفيزا  هذه الفجفوعة

ه لك ألن ارسؤؤؤؤؤم الشؤؤؤؤؤائ  للفبيرا  التابعة لها  Fopsتعاف هذه الفجفوعة باسؤؤؤؤؤم  .1
 .Fop.تنتهي بالفق  

عل حيث عكاف تها لألعشؤؤؤاب  Dimsتشؤؤؤبه في عفلها الفبيرا  التابعة لفجفوعة  .2
النجيلية في حقول ععام الف اصؤؤؤؤؤيل عايضؤؤؤؤؤة األه اق هبعضؤؤؤؤؤها  كاف  النجيليا  

  .في حقول الف اصيل النجيلية كالقف  هالشعيا
هبالتالي  Acetyl Co – A Carboxylaseتثب  عبيرا  هذه الفجفوعة إنزيم  .3

الؤؤرهون عفؤؤا ي دي إلى فقؤؤران األغشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤة الخلويؤؤة حؤؤالتهؤؤا ال بيعيؤؤة يثب  تخليق 
  .هخاصة في عناطق القفم الناعية هعناطق النفو النش  في النباتا  ال ساسة

تتشؤؤؤابه الفشؤؤؤا ل الخاصؤؤؤة بفبيرا  هذه الفجفوعة ع  عبيرا  الفجفوعة السؤؤؤابقة  .4
Dims األثا عل حيؤؤث فؤؤاعليتهؤؤا إ ا خل ؤؤ  في ع لول الا  ع  الفبيؤؤرا   ا  

 :شبه الهاعوني هعل أهم الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة
أنتج هؤؤذا الفبيؤؤر عؤؤام  :Fluazifop -P - Futylعبيؤؤر فلوزا  قوب ويوتؤؤايؤؤل  -أ

ههو عبير أدغال جهازي عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لفكاف ة األدغال  فيعة األه اق  1980
 عاف في ،ال ولية هالفعفا  بعر إنباتها في الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل عايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية األه اق

هؤذا  ،Fusilade superاه  Pitsilate fortه  Fusiladeااق بؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الع
كفا انه ر  ،الفبير. ر  سؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم إ ا كان سؤؤؤؤؤؤؤؤقوط الف ا عتوقعا خالل سؤؤؤؤؤؤؤؤاعة

اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفه هناك عبير آخا ينتفي لن   الفجفوعة ههو  . خل  ع  عبيرا  أخاى 
 - Haloxyfopقاي  الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤبه في التاكي  هارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفبير السؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوق هو 

methyl  هيعاف في العااق بارسم التجا يGallant super . 
: سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوق هذا الفبير في Diclofop - methylعيثايل  -الفبير دا كلوفوب  -ب

 Illoxanه  Diosonالعااق ت ؤؤؤ  العؤؤؤريؤؤؤر عل األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤاء التجؤؤؤا يؤؤؤة عنهؤؤؤا 
أدغال عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ههو  Yamaxanه Nugrassه  Lodixanه
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اإلنبؤؤا  في حقول ال ن ؤؤة هالعؤؤرل لفكؤؤاف ؤؤة األدغؤؤال النجيليؤؤة ال وليؤؤة بعؤؤر 

 .هالبازرء هالكتان هفول الصويا
وماهي  Thiocarbamate اذكر اهم المبيدات التاهاة لمجمتعة الببببببببببببببب

 مميزات ا؟ 
 :عل أهم عفيزا  هذه الفجفوعة عا يلي

تسؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال النجيلية ال ولية هبعن األدغال عايضؤؤؤؤة األه اق هتثب   -
  .الفعفا  النجيليةنفو بعن األدغال 

الفاستيفية هلذلك تاها أه اق الباد ا  الناعية حريثا علتوية تفن  نفو القفم الناعية ه  -
 الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف هعتقزعة هلونها اخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا دا ل عفا يرل على نقه في ع توى الكيوتكل عل 

  .هبذلك تثب  نفو الفجفوع الخضاي 
  .ر تنفو بأد ا  اردغال عايضة األه اق ال ساسة لهذه الفبيرا  هيتوقف نفوها -
  .تفته عل طايق الفجفوع الخضاي في أغل  األحيان -
  .تت  م بساعة في النباتا  -
هيباع عاد  عخلوطا الفبير  1965: تم تسؤؤؤؤؤؤويقه عام Thiobencarbثايوبنكا ب  .1

Propanil  ،هيسؤؤؤتخرم الفكاف ة األدغال  فيعة هعايضؤؤؤة األه اق في حقول الاز
  .Saturnفي العااق عاف تجا يا باسم 

كفبير أدغال عتخصؤؤؤؤؤؤه لفكاف ة  1959: سؤؤؤؤؤؤوق هذا الفبير عام Eptamايبتام  .2
الذ   يم ه األدغال  فيعة األه اق كالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفان هال ني ة هالاهي ه في حقول الباسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

هال اصوليا هالكتان هالب اطا، كفا  كاف  أدغال عرير  عثل السعر هال ليان هكذلك 
 بعن األدغال عايضة األه اق عثل عاف الر ك هعني  الذي . 

 ؟ما هي الية التأثير السام المبيدات االدغال المثبطة لتخليق الدهتن 
تثب  عفل  Fopsه  Dimsأظها  الر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أن عبيرا  األدغال التابعة لفجاعي  

الؤؤؤذي يت كم في أهل ت ؤؤؤاعؤؤؤل في  Acetyl Coenzyme A, Carboxylaseإنزيم 
عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تكويل األحفا  الرهنية التي ترخل في تكويل الرهون في األغشؤؤؤؤؤؤؤؤؤية الخلوية 
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تع ؤؤؤؤل تكويل  Thiocarbamateهيعتقؤؤؤؤر أن عبيؤؤؤؤرا  األدغؤؤؤؤال التؤؤؤؤابعؤؤؤؤة لفجفوعؤؤؤؤة 

لة جرا هالتي ترخل في تكويل الشفوع الفوجود  األحفا  الرهنية  ا  السالسل ال وي
في طبقة الكيوتكل هي دي تع يل تكويل األحفا  الرهنية إلى إحراث خلل سؤاي  في 
هظي ة ال شؤؤؤؤؤؤاء الخلوي هالذي يتات  عليه هقف انقسؤؤؤؤؤؤام الخلية هظهو  بق  عيتة داخل 

ا  ع   ت دي الجاعا  القاتلة إلى تكويل أه اق  ا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وا .األنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤجة الفاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيفية
بكيوتكؤؤؤل   توي على دهون قليلؤؤؤة عفؤؤؤا يزيؤؤؤر عل تؤؤؤأثا هؤؤؤذه األه اق بفبيؤؤؤرا  اتفؤؤؤا  

في األنواع النجيلية فق  هالتي  Fopsه Dimsت ثا الفبيرا   ،هالففاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  النباتية
تكون فيها عااکز ا تباط الفبير باإلنزيم الفذكو  حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لهذه الفبيرا  على عك  

 .ر تتأثا بفثل هذه الفبيرا  األدغال عايضة األه اق التي
هببل هنبباك مبيببدات بدغببال تثب  عمليببة االاقسبببببببببببام الخلتي؟ اذكر بهم 

 مجاميا ا؟
عل عفلية ارنقسؤؤؤؤؤؤام الخلوي ه نعم هناك العرير عل الفجاعي  الكيفيائية التي ت ثا على 

 ؟أهفها
 Chloroacetamideعجفوعة كلو ه اسيتاعاير  .1
 Amidesعجفوعة ارعاير  .2
  Dinitroanilineعجفوعة داينتاهانليل  .3
     Carbamateعجفوعة الكا باعي   .4

وماهي  Chloroacetamideماهي مميزات مجمتعة كلترو اسببببيتامايد 
 اهم المبيدات التاهاة ل ا؟

 :هتفتاز الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة بفا يلي
تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم على سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   التابة هت تاج الى تنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  فاعليتها بخل ها اليًا اه بالاي  .1

 الس  ي 
تكاف  اردغال النجيلية ال ولية هالفعفا  في حقول الذ   هفول الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويا هالق ل  .2

 هالاز هالتبغ 
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 ر ترهم فاعلية عتبقياتها في التابة ل تا  طويلة  .3
 للباد ا  بعر انبا  البذه  تفته عل خالل الفجفوع الجذ ي هالفجفوع الخضاي  .4
  عتفر تخصصها على عرى تراخلها في الت اعال  ال يوية في عواق  التأثيا .5
ة ال سؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤ لي قفم الجذه  هالسؤؤؤؤؤيقان في اردغاتوقف نشؤؤؤؤؤاط النفو الفاسؤؤؤؤؤتيفي ف .6

  .هيفن  خاهج الو قة عل غفرها في اردغال النجيلية
 تعتبا عبيرا  لتثبي  نفو السعر   .7
 الفجفوعة عبيرا  عرير  عنها:تضم هذه  .8

ههو عبير ادغال  سؤؤؤتخرم  1980تم تسؤؤؤويقه عام  :Acetochlorاسؤؤؤيتوكلو   -أ
قبؤؤؤل الز اعؤؤؤة عخلوطؤؤؤًا في التابؤؤؤة اه قبؤؤؤل ارنبؤؤؤا  لفكؤؤؤاف ؤؤؤة اردغؤؤؤال  فيعؤؤؤة 
األه اق ال ولية هبعن اردغال عايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق هالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر في حقول الذ   

 .هالق ل هالب اطا ههو عبير جهازي 
 :يرا  أخاى تنتفي لهذه الفجفوعة عنهاعب

  Alachlorعبير ار لو   -ب
  Metolachlorعبير عيتولكلو   - 

تحتي مبيدات ادغال مثبطة لالاقسببام الخلتي  Amidesمجمتعة االمايد 
 ماهي مميزات ا وما اهم المبيدات التاهاة ل ا:

  :هتفتاز عبيرا  هذه الفجفوعة بأنها
  .بعر اإلنبا تستخرم قبل اإلنبا  هبعضها  .1
 فعالة في عكاف ة األدغال النجيلية هبعن األعشاب عايضة األه اق  .2
تفته عل طايق الجذه  أه السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيقان هتفن  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الة الخال ا في الباد ا    .3

 .الناعية
 :هعل الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة

، ههو عبير عتخصؤؤؤؤه 1982تم إنتاجه هتسؤؤؤؤويقه عام  :Isoxabenايزهکسؤؤؤؤاويل  .1
قبل الز اعة أه قبل اإلنبا  لفكاف ة األدغال عايضؤؤؤة األه اق في حقول   سؤؤؤتخرم
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القف  هالشؤؤؤؤعيا هالذ   هالق ل هزها  الشؤؤؤؤف  هي دي سؤؤؤؤقوط األع ا  بعر الفعاعلة 

 .إلى زياد  فاعلية الفبير
عبيؤؤر ادغؤؤال  :Flamprop -M-isopropy1ايزهياهيؤؤل  -م-الفبيؤؤر فالعباهب  .2

 ة هالشؤؤؤؤؤؤؤعيا هيسؤؤؤؤؤؤؤتخرم بعر ي حقول ال نعتخصؤؤؤؤؤؤؤه لفكاف ة الشؤؤؤؤؤؤؤوفان الباي ف
   .Suffixفي العااق عاف هذا الفبير باسم  ،ارنبا 

 عبيرا  أخاى تنتفي لهذه الفجفوعة عنها: .3
 Diphenamideعبير دا  يناعير  .4
 Napropamideعبير ناواهباعير  .5
 Pronamideعبير واهناعير  .6

المبيببدات ومبباهي  Dinitroanilineهمبباذا تتميز مجمتعببة داينترواالين 
 ؟التاهاة ل ا

 :تفتاز عاكبا  هذه الفجفوعة بفا  أتي
شف  ال ألشعةبعضها قليل الذهبان في الفاء ه ا  ض   بخا ي عالي هحساسة  .1

هت تاج الى خل  عباشؤؤؤؤؤؤا في التابة بعر ارسؤؤؤؤؤؤتخرام لتقليل فقران الفبير بعر الا  
 .Treflan فا في حالة عبير 

حاكتها في داخل النبا  ع رهد هالسؤؤؤؤؤؤؤيقان ه يتم اعتصؤؤؤؤؤؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤها عل طايق الجذه   .2
  .لها فاعلية عل طايق األه اق  هلي

تفن  عفليؤة انقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الخال ؤا هخؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في قفم الجؤذه  النؤاعيؤة هقفم الفجفوع  .3
جؤؤؤذه  البؤؤؤاد ا  الفتؤؤؤأثا  عنت خؤؤؤة هعؤؤؤا يؤؤؤة عل الجؤؤؤذه   قفمالخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي هتاها 

 .العاضية
ية التابة ب يث تكاف  اردغال الناعتعتفر انتخاوية الفبير على عكان هضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعه في  .4

 .على س   التابة دهن احراث ضا  بالف صول  ه الجذه  العفيقة
 .ترهم عتبقياتها في التابة فتا  طويلة هتسب  عشا ل ز اعية .5
تكاف  باد ا  اردغال النجيلية هبعن اردغال عل عايضؤؤة األه اق في كثيا عل  .6

 الف اصيل
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 :ذه الفجفوعةان عل اهم الفبيرا  التابعة له

 Crisalinaهيباع تجا يا ت   أسؤؤؤؤؤؤؤفاء عرير  عنها  :Trifluralinتاي لو اليل  .1
 .هغياهؤؤا Treflanه  Rivalه  Ipessanه  Elancolanه  Digerminه

أهل عاكبا  هذه الفجفوعة هيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم  ههو 1960ظها هذا الفبير في عام 
ل تكويل جذه  لفكاف ة وذه  األدغال في حقول الق ل حيث  فن  األدغال ع

جانبية أه ثانوية في حيل  قاهم الق ل هذا التأثيا عل طايق إ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال جذه  
كفا أظها فاعلية في التأثيا على إنبا  وذه  الهالوك هي ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ،هتر ة قوية

اسؤؤؤؤؤؤتخراعه في ال قول التي سؤؤؤؤؤؤتز ع بف اصؤؤؤؤؤؤيل فول الصؤؤؤؤؤؤويا هزها  الشؤؤؤؤؤؤف  
ق الفبير بعر آخا عفلية عز هال اصؤؤؤؤوليا هالخاهع هالبازرء هيفكل اسؤؤؤؤتخرام هذا 

 .ه يقا  في حقول الاقي هالب يم3-4 عنرعا  كون الف صول في عاحلة 
هعاف في العااق  1972: تم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويقه عام Pendimethalinوينر فائاليل  .2

ههو عبير عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤه لفكاف ة األدغال  فيعة  Stompت   ارسؤؤؤؤؤؤؤؤم التجا ي 
األه اق هبعن األدغؤال عل عايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق في حقول الق ل هالؤذ   هفول 
الصؤؤؤؤويا هالاز هالب اطا هال فاطة هال جل هغياها هيتم اعتصؤؤؤؤاصؤؤؤؤه عل طايق 

 الجذه  هيفن  انقسام الخال ا هاست التها.
مل كمبيدات التي تا Carbamateماذا تارف عن مجمتعة الكارباميت 

 لالدغال؟
ظها  عبيرا  هذه الفجفوعة في عام  .حاعن الكا باعيكههي عبا   عل عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقا  

 :هعل اهم عفيزاتها 1945
  .قصا فتا  عتبقياتها في التابة ه لك لسهولة تاياها هساعة ت للها .1
  .انخ ا  سفيتها للبائل .2
  التابة قبل ظهو تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال قبل الز اء  أه تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم في ععاعلة  .3

  .الباد ا 
إن ععام عبيرا   .عبيرا  جهازية عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية لفكاف ة األدغال النجيلية  .4

  :الكا باعي  تق  في إحرى عجفوعتيل
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ههي اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاا  ل اعن  Phenyl Carbamateالفجفوعة األهلى: فينايل کا باعي  

 الكا باعيك هتاكيبها العام:

  :حيث أن
R1 = Amino hydrogen  

R2 = Phenyl 

R3 = Alkyl or alkyl + aryl  

 Carbetamideه  Asulantهت وي هؤؤؤؤؤؤذه الفجفوعؤؤؤؤؤؤة تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤة عبيؤؤؤؤؤؤرا  عنهؤؤؤؤؤؤا 
إر أن عل أهم هذه الفبيرا  هالتي نال   Phenmediphamه  Desmediphamو

  :شها  هي
و  Barbamate: هيبؤؤاع تجؤؤا يؤؤا ت ؤؤ  أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤاء عختل ؤؤة عنهؤؤا Barbanبؤؤا بؤؤان  -1

Carbyne .وWypout, Neobyne, Chlorinate   ههؤؤؤؤؤؤو عؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤرا
الفتخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤة حيث  سؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة الشؤؤؤؤؤوفان الباي في حقول ال ن ة هالشؤؤؤؤؤعيا 

 ه قة.  1-2هتبرأ الفكاف ة عنرعا  كون في الشوفان 
يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤرم لفكؤاف ؤة األدغؤال النجيليؤة في حقول ه  :Chlorpropham لو باهفؤام  -2

الشؤؤؤؤؤؤؤؤف ، اللهانة هال جل هالبنجا الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤيل عايضؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق كالبقوليا  هعباد 
السؤؤكاي. هيفتاز هذا الفبير وبقائه ل تا  طويلة في التابة هشؤؤرير التأثيا في التاا يز 

 الفنخ ضة.
ههي الفاكبؤؤا  ال ؤؤاهيؤؤة على  Thiocarbamateالفجفوعؤؤة الثؤؤانيؤؤة: ثؤؤايوكؤؤا بؤؤاعيؤؤ  

ب   صؤؤؤؤؤؤؤ ل اعن الكا باعيك هبذلك Hydroxyl-oxygenالكباي  ورًر عل عجفوعة 
 تاكيبها العام:
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ه  R1ورر عل  Alkylهجفي  الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة ت وي على عجفوعة 

R2 هR3.  هتضؤؤؤم هذه الفجفوعة عشؤؤؤا  عبيرا  عنهاBenthiocarb  هButylate 
إر أن عل أهم الفبيرا  التي اسؤتخرع  بشؤكل هاسؤ  في  Ethiolateه Cycloateه 

 :عكاف ة األدغال عا يلي
ههو عبير جهازي عتخصه  ستخرم : أ ضا اEPTC)هيسفى وؤؤؤؤؤؤ  :Eptamايبتام  .1

سؤؤؤؤؤؤؤؤم 3-7 ة بعفق ولية هالفعفا ، هيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف إلى التابلفكاف ة األدغال النجيلية ال
 لل صول على نتائج جير . 

هقر اثب  هذا الفبير فاعلية  Ordamهيباع أ ضا ت   اسم  :Molinateعوليني   .2
جير  في عكاف ة نبا  الرنان في حقول الاز حيث تعاعل به التابة أثناء ت ضياها 

 .أ ام2-3  ؤهيضاف قبل الز اعة و
كيف تحدث مبيدات االدغال المثبطة لاملية االاقسببببببببببام الخلتي تأثيرها 

 السام في االدغال؟
تعفؤؤؤل هؤؤؤذه الفبيؤؤؤرا  عل طايق تؤؤؤأثياهؤؤؤا على عفليؤؤؤة تاكيؤؤؤ  القصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيبؤؤؤا  الؤؤؤرقيقؤؤؤة 

Microtubules  هخاصؤؤؤؤؤؤؤة تلك التي تشؤؤؤؤؤؤؤكل الخيوط الف زلية التي ت صؤؤؤؤؤؤؤل عناوعتي
تنت م قفم الجذه  الفعاعلة بفبيرا  هذه  ،الكاعوسؤؤؤؤؤؤؤؤوعا  حريثة التكويل عل بعضؤؤؤؤؤؤؤؤها

فا م تكون الخيوط الف زلية عالفجفوعة نتيجة توقف ارنقسؤؤؤؤؤؤؤام الخلوي فيها بسؤؤؤؤؤؤؤب  عر
 .ي دي إلى عو  الخال ا النباتية
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 هل هناك مجاميع من مبيدات االدغال مثبطة لتخليق االحماض االمينية؟
نعم حيث إن وناء الباهتيل  عتفر على هجود األحفا  األعينية في الخلية هان تثبي  

 لك  نزيفا  هينعك  فن  تكويل الباهتيل هاإل تكويل األحفا  األعينية األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية
ة هقر تم ععاف .على ار ن العام في الخلية هبالتالي  قل ععرل النفو بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل عام

 :عبيرا  األدغال التي ت ثا على تخليق ثالث عجاعي  عل األحفا  األعينية ههي
 .عبيرا  عثب ة لتخليق األحفا  األعينية  ا  ال لقة الع اية :أهر
  .اعن ارعيني كلوتاعيلعبيرا  عثب ة لتخليق ال  :ثانيا
 .عبيرا  عثب ة لتخليق األحفا  األعينية  ا  السالسل الفت اعة :ثالثا

مببباذا تارف عن مبيبببدات االدغبببال المثبطبببة لتخليق االحمببباض االمينيبببة 
 ؟Aromatic Amino Acids Inhibittorsالاطرية 

  :عل عفيزا  الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة
غيا انتقائية جهازية هتت اك بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهولة في األهعية الناقلة جفيعها عبيرا  ه قية  .1

  .هخاصة الل اء
  .عر فة ال اعلية في التابة  .2
  .ر تاها أعاا  التسفم وها إر بعر عاه  فتا  عل الوق   .3
 ر ترهم عتبقياتها طويال في التابة هتت لل خالل أ ام بعر الفعاعلة.  .4

الذي  Glyphosateهو عبير كال  وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  هعل أهم الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة 
عاف هذا الفبير بارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التجا ي  .في العااق 1972تم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويقه عام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفاء 

Groundup إر أن له العرير عل ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفاء التجا ية ارخاى عثلTouchdown, 

Roundup ultra, Kalach, Control Lissuille Weedmaster هغؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤاهؤؤؤؤؤؤؤا. 
كفا  سؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة  ،هيسؤؤؤؤؤؤتخرم هذا الفبير في األ اضؤؤؤؤؤؤي الفز هعة هغيا الفز هعة

األدغال الفائية ههو فعال جرا لفكاف ة األدغال الفعفا   ا  الجذه  العفيقة هكذلك 
األدغال الافيعة ال ولية هالفعفا  كالسؤؤؤؤؤعر هاألدغال عايضؤؤؤؤؤة األه اق ال ولية هالفعفا  

 .هيا  بعر إنبا  األدغال
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مببباهي مبيبببدات االدغبببال المثبطبببة لتخليق الحبببام  االميني الكلتتبببامين 

 ؟ة ل اوماهي مميزات ا وما اهم المبيدات التاها
بعر الكلوتاعيل الفاك  األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال الذي  عتفر عليه تثبي  النايتاهجيل في األحفا  

على  Glutamate Synthstaseاألعينية عل خالل الت اعال  التي يت كم وها إنزيم 
 دي عفا ي ،ق  اإلنزيم حيث ياتب  ا تباط غيا عکسؤؤؤؤؤؤؤي ورر عل ال اعن الفذكو عوا

إلى تاا م األعونيا هانخ ا  عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى حاعن الكلوتاعيل هبعن األحفا  األعينية 
األخاى في النبا  هياافق  لك انخ ا  سؤؤؤؤؤؤؤاي  في تثبي  ثاني أهكسؤؤؤؤؤؤؤير الكا بون عفا 

وعة فتاز الفبيرا  التابعة لهذه الفجفهت . عقبه اص اا  عام هج اف للفجفوع الخضاي 
  :بالفواص ا  اتتية

  .عبيرا  ه قية غيا عنتخبة هتعفل أساسا باللف  هلها فاعلية جهازية ع رهد  .1
  .تعتفر انتخاويتها على ارستخرام الفوجه على األعشاب الفستهرفة  .2
 .ر ترهم عتبقياتها طويال في التابة هلي  لها فاعلية قبل اإلنبا   .3
  :أهم الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة عل
عاف هذا الفبير تجا يا  :Glufosinate-ammoniumاعونيوم  - لوفوسؤؤؤؤؤؤيني   .1

هيسؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال بشؤؤؤؤؤؤكل عام في البسؤؤؤؤؤؤاتيل هاأل اضؤؤؤؤؤؤي  Bastaباسؤؤؤؤؤؤم 
الز اعية هتقتل بالفالعسؤؤؤؤؤة كفا  سؤؤؤؤؤتخرم كفج ف للفجفوع الخضؤؤؤؤؤاي للب اطا قبل 

 .أسبوع عل ال صاد 2-1
لفكاف ة اردغال في حقول األ ز  1981تم تسؤؤؤؤؤؤويقه عام  :Anilofosانيلوفول  .2

  .الفز هعة بالشتل
مبيدات االدغال المثبطة لتخليق االحماض االمينية ذات  عن ماذا تارف

 السالسل المتفرعة؟
 Acetolacetate Synthysaseتعفل عبيرا  هذه الفجفوعة على تثبي  عفل إنزيم 

ههو اإلنزيم الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ هل عل أهل خ و  في عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ا  تكويل األحفا  األعينية عثل 
Valine هIsoleucine Leucine.  
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  :هذه الفبيرا  تضم ثالث عجاعي  هي

تفتاز عبيرا  هذه الفجفوعة بفا  Imidazolinoneا فادهزهلينون  :الفجفوعة األهلى
 يلي: 
  .عبيرا  عاعة غيا عتخصصة .1
  .ترهم عتبقياتها في التابة أل ثا عل سنة  .2
 ستخرم بعضها بص ة انتخاوية لفكاف ة األعشاب عايضة األه اق في حقول فول   .3

  .الصويا هقص  السكا هال اصوليا البزاليا
  :هعل أهم الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة

 Raptorه Boleroاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم في العااق ت   اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  :Imazanixا فازاعوك   .1
  .ك لفكاف ة أدغال ال فهه ل

هاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم  Arsenalعاف في العااق تجا يا باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  :Imazapyerا م ازاويا  .2
   .لفكاف ة القص  الباي 

تم ت ويا هؤؤذه الفجفوعؤؤة عل  Sulfonylureaسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ونيؤؤل يو يؤؤا  :الفجفوعؤؤة الثؤؤانيؤؤة
الفبيرا  في الثفانينا  هالتسؤؤؤؤعينا  ههي عبيرا  فعالة في األدغال وتاا يز عنخ ضؤؤؤؤة 
جرا في حقول ال بوب هالاز هفول الصؤؤؤؤؤؤويا هالبنجا السؤؤؤؤؤؤكاي هالخادل هالفناطق غيا 

هتضؤؤؤؤم هذه الفجفوعة عردا عل الفبيرا   .الفز هعة ه لك تبعا لت فل الف صؤؤؤؤول لها
Chlorsulfuron , Chlorimuron - ethyl, Bensulfuron-methyl, 

Azimsulfuron Lia Cinosulfuron y Ethametsulfuron Primisulfuron 

- methyl - methyl Metsulfuron – methyl هغياها.  

هتضؤؤؤؤؤم العرير عل عبيرا  األدغال عل  Sulfonamideسؤؤؤؤؤل وناعير  :الفجفوعة الثالثة
كفبير جهازي عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  1991الذي تم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويقه عام  Metosulamأهفها الفبير 

 .لفكاف ة األدغال عايضة األه اق في حقول الذ   هالقف  هالشعيا قبل أه بعر ارنبا 
هببل هنبباك مبيببدات ادغببال تاتد لمجبباميع كيميببائيببة اخرى اذكرهببا مع اهم 

 المبيدات التاهاة ل ا؟
 الفجاعي  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابقة هلكنها تنتفيهناك العرير عل عبيرا  األدغال التي ر تنتفي إلى 
  :لفجاعي  أخاى عت اد  هعل أهم هذه الفبيرا  عا يلي
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هعل أهم الفبيؤؤرا  التؤؤابعؤؤة لهؤؤذه الفجفوعؤؤة عبيؤؤر  :Phenolsعجفوعؤؤة ال ينور   .1

Dinoseb  لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيته العالية هكذلك الفبير  1987هالذي عن  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعه عام
Pentachlorophenol عسؤؤؤؤؤؤة هت دي إلى قتل النبا  عبيرا  جهازية ت ثا بالفال

 .عل طايق إحراث خلل في عفلية التن  
 DCPAعل أهم الفبيرا  التابعة لهذه الفجفوعة  :Phthalateعجفوعة فثالي   .2

رزال هذا الفبير  سؤؤتخرم  .Chlorthal-dimethylأه  Dacthalهيسؤؤفى ا ضؤؤا 
ية في كثيا عل حقول ع اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاها  لفكاف ة عرد عل األدغال النجيل

هال اعول هبعن األدغال عايضؤؤؤؤؤؤة األه اق هيعفل على قتل األدغال بالفالعسؤؤؤؤؤؤة 
قبل ظهو  الباد ا  هينتقل بصؤؤؤؤؤؤ ة ع رهد  في أنسؤؤؤؤؤؤجة الخشؤؤؤؤؤؤ  هيتجف  في قفم 
الجذه  هيعفل على تثبي  أنافة األلياف الف زلية هارنيبيبا  الرقيقة أثناء عفلية 

ة ى ال اق ويل النباتا  ال سؤؤؤؤاسؤؤؤؤارنقسؤؤؤؤام الخلوي هيعتفر تخصؤؤؤؤه هذا الفبير عل
  .هغيا ال ساسية في كفية الفبير التي ترخل النبا 

هعل أهم الفبيرا  التابعة لهذه  :Aliphatic Acidعجفوعة األحفا  ارلي اتية  .3
ههو عبير عتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لفكاف ة األدغال النجيلية في حقول  Dalaponالفجفوعة 

البنجا السؤؤؤؤكاي هغياها ههو ع اصؤؤؤؤيل الخضؤؤؤؤا عايضؤؤؤؤة األه اق عثل البقوليا  ه 
عبيؤؤر جهؤؤازي ينتقؤؤل خالل أهعيؤؤة الل ؤؤاء هالخشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هي ثا على اإلنزيفؤؤا  التي 

هي دي إلى تاسؤؤؤؤؤؤؤي  الباهتيل هيقلل عل تكويل الرهون  SHت توي على عجفوعة 
  .هالشفوع في النبا 

هت توي في تاكيبهؤؤا على خلي   :Petrolium Oilsعجفوعؤؤة الزيو  الفعؤؤرنيؤؤة  .4
ا بونا  الفشؤؤؤؤؤبعة هغيا الفشؤؤؤؤؤبعة الع اية هياج  تأثياها السؤؤؤؤؤام على عل الهير هك

النبا  ووجه الخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا إلى الهير هكا بونا  غيا الفشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبعة هالع اية هتعتفر 
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيؤؤة الزيو  البتاهليؤؤة للنبؤؤا  على د جؤؤة ال ليؤؤان هاللزهجؤؤة حيؤؤث تفتؤؤاز هؤؤذه 

يوبها تية هعل عالزيو  بقر تها على اختااق هت  يم والزعا أغشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية الخال ا النبا
اد  يإنها ب يئة التأثيا لذلك تسؤؤؤتخرم حاليا كفواد ع از   لبعن عبيرا  األدغال لز 

 .تأثياها



 
 

««««   72   »»»» 

 

 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
 كيف تؤثر مبيدات االدغال غير الاضتية في االدغال؟

تعفل هذه الفبيرا  عثل عاكبا  الكباي  هالزئبق غيا العضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي هكبايتا  الن ال 
 :ه لك عل خالل عا يلي األدغال كلو ا  الصوديوم على قتلهاألعونيوم ه 

ت دي الجاعؤؤا  العؤؤاليؤؤة عل هؤؤذه الفبيؤؤرا  إلى حؤؤرهث تاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤ  كلي للباهتيل  -آ 
  .الفوجود في الخلية ال ية هبالتالي عوتها

بفا ي دي إلى تثبي ها  SHتكويل ععقرا  ع  اإلنزيفا  ال اهية على عجفوعة  -ب
  .لخليةهحرهث خلل في العفليا  ال يوية ي دي إلى عو  ا

 تكلم هاختصار عن آلية تأثير مبيدات االدغال الاضتية المصناة؟
تعفل عبيرا  األدغال على قتل األدغال عل خالل التأثيا في هاحر أه أ ثا عل النام 

  :ال يوية الفوجود  في األنافة النباتية هكفا يلي
إن العرير عل عجاعي  عبيرا  األدغال تعفل  :تثبي  عفلية التاكي  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئي -أ

على تثبي  عفليؤؤؤؤة التاكيؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئي في النبؤؤؤؤا  عنهؤؤؤؤا عجفوعؤؤؤؤة التاابؤؤؤؤازيل 
Triazines  هاليو يؤؤؤؤاUrea  حيؤؤؤؤث تعفؤؤؤؤل هؤؤؤؤذه الفبيؤؤؤؤرا  على عن  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايؤؤؤؤان

اإللكتاهنا  في عفلية نقل طاقة الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوء عل الكلو هفيل إلى ناام ت ويل الفاء 
   .إلى سكا CO2ن هثاني أهكسير الكا بو 

هي إحرى عكونا  العضيا   Tubulin ؤؤؤؤهال :Tubulinتثبي  األنيبيبا  الرقيقة  -ب
هالتي تعفؤل على تنايم  Microtubulesالخلويؤة هتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفى بؤاألنيبيبؤا  الؤرقيقؤة 

عفلية انقسؤام الخلية هتصؤني  جر ان الخلية هعليه فبن تثبي  هذه األنيبيبا  ي دي 
هذا  .بيعية هبالتالي توقف عفلية انقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الخليةإلى إنتاج جر  خلوية غيا ط

 Dinitroanilinesالتثبي  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببه العرير عل عبيرا  األدغال التابعة لفجفوعة 
  .Benzimidazolesهالعرير عل عبيرا  ال  ايا  خاصة التابعة لفجفوعة 

تعفل العرير عل عبيرا  األدغال  :تثبي  التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني  ال يوي لألحفا  األعينية  - 
يق تثبي ها لإلنزيفا  التي تشؤؤؤتاك في عفل السؤؤؤالسؤؤؤل الفت اعة هالع اية عل طا 

هعل عبيرا  األدغال التي تعفل وهذه ال ايقة هو  ،لألحفا  األعينية في سؤؤؤؤؤؤا 
   .Glyphosateالفبير 
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العرير عل عبيرا  اردغال تعفل عل خالل  :Sterolعثب ا  تصؤؤني  السؤؤتياهل   -ث

 .التثبي ها لفسا  الستياهل في اردغ
 Phenoxyإن عبيرا  األدغال التابعة لفجفوعة ال ينوكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  :التنايم النوهي   -ج

تعفل عل خالل الترخل في عفلية اسؤؤؤؤؤتنسؤؤؤؤؤاخ الشؤؤؤؤؤ ا  الو اثية  D-2,4عثل الفبير 
لذلك فبن هذه الفجفوعة عل  ،هعليه فبنها ت و  نفو النبا  DNA ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعل ال

 ،الفصؤؤنعة كفنافا  نفو نباتية Auxinعبيرا  األدغال تعفل عثل األهكسؤؤينا  
 عر أحر آليا  عفل العرير عل عبيرا   RNA ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ذلك فبن تثبي  تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني  ال
 .Phenylamidال  ايا  التابعة لفجفوعة 

عثؤؤل أعالا البو ا  هالكلو ا  هغياهؤؤا  :Mineral Saltsعجفوعؤؤة األعالا الفعؤؤرنيؤؤة 
 ية هتفن  نفوه ههي  ا هتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة ال  اء النباتي في الفناطق غيا الز اع

 هبؤان عؤالي في الفؤاء هتن ؤذ في التابؤة إلى طبقؤا  عفيقؤة هتعفؤل على قتؤل النبؤاتؤؤا  
 . ا  الجذه  العفيقة

هتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الؤؤعؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤل  :Organic Arsenicعؤؤجؤؤفؤؤوعؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤز نؤؤيؤؤم الؤؤعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي 
 Monosodium, Cacodylic Acid, Amine Methane Arsonateالفبيرا 

(AMA) La  Methane Arsonate (MSMA)  ههي عبيرا  أدغال عتخصؤؤصؤؤة
 ا  سؤؤؤؤؤؤؤفية قليلة للثرييا  هتسؤؤؤؤؤؤؤتخرم ووصؤؤؤؤؤؤؤ ها كفاكبا  لتج يف الفجفوع الخضؤؤؤؤؤؤؤاي 
لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعر في جني الق ل هتعفل على قتل األدغال باللف  حيث تاتب  بفجفوعا  

SH  في اإلنزيفا  هبعضها ي ثا على عفلية ارنقسام الخلوي. 
 ماذا تارف عن الطحالب والمبيدات المستخدمة في مكافحت ا؟ 

يؤة يتااها حجفهؤا عؤاويل خل ،ال  ؤالؤ  نبؤاتؤا  عؤائيؤة تعيش في الفيؤاه الفؤال ؤة هالعؤذبؤة
هتعيش اغلؤؤؤ  ال  ؤؤؤالؤؤؤ  في الفؤؤؤاء هالكثيا عنهؤؤؤا  عيش ععلقؤؤؤا في الفؤؤؤاء أه  .هاحؤؤؤر 

ال  ال   هتنتفي .أ ثا عتاا أه 50هنباتا  كبيا  عتعرد  الخال ا  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل طولها إلى 
قاب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ه ككائنا  هائفة  ةطافي Thallophytaالثالوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا   إلى ت   عفلكة

Plankton  فيفا أنواع عنها تعيش في عناطق أعفق أه ع فو   أه عاتب ة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤئ عا
هقر هجر أن ال  ال  ال فااء هالبنية هالخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااء الفز قة تكون غالبيتها  ،في الفاء
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 ال  الخضؤؤااء هالذهبية ففعام أنواعها تعيش في الفياه العذبة ب اية الفعيشؤؤة أعا ال 

أه في بعن البيئا  الباية هفي هذه البيئا  قر توجر ال  ال  على التابة الاطبة أه 
هبالاغم عل ال وائر الكبيا  التي  ،في داخلها أه على الصؤؤؤؤؤؤخو  أه على قلف األشؤؤؤؤؤؤجا 

  ققها هجود ال  ال  بالنسؤؤؤؤؤبة للبيئة هاإلنسؤؤؤؤؤان إر أن هناك العرير عل التأثياا  غيا 
الفاغوبؤؤؤة لل  ؤؤؤالؤؤؤ  عنهؤؤؤا إفاازهؤؤؤا لفنتجؤؤؤا  كايهؤؤؤة الاائ ؤؤؤة تكون في بعن األحيؤؤؤان 

اب شؤؤؤؤفضؤؤؤؤال عل أن نفوها بكثا    سؤؤؤؤر عاد  عوا د الفياه هالفنتزها  هقر أدى  ،سؤؤؤؤاعة
الفاء ال اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الذي   توي على هذه ال  ال  إلى عو  ال يو  هحيوانا  الفز عة 

كذلك فبن نفو العرير عل هذه ال  ال  في  ،هتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببها في حرهث أعاا  عرير  لها
عياه الفجا ي التي ت ضلها باإلضافة إلى الفواد غيا الفاغوبة التي ت ازها أثناء نفوها 

ن نفوها ال زيا قر  سؤؤؤر ال واجز هالفاشؤؤؤ ا  الفوجود  كفا أ ،يزير عل عسؤؤؤتوى التلوث
في أناوي  الفياه هي دي ت للها بعر  لك إلى القضاء على الف توى األهكسجيني للفاء 

لهذه األسؤؤؤؤؤؤؤباب أصؤؤؤؤؤؤؤب  عل  .عفا  سؤؤؤؤؤؤؤب  اختناق األسؤؤؤؤؤؤؤفاك هال يوانا  الفائية األخاى 
ذا ة الفعتفر  في ههال ايق ،الضؤؤؤاه ي عكاف ة هذه ال  ال  عنرعا يت ل  األعا  لك

  .الفجال استخرام الفبيرا  لت قيق هذا الهرف
  ؟تاريف ا وباتاع ا وما مبيدات الطحالبما هي 

عبيرا  ال  ال  هي عجفوعة الفاكبا  الكيفيائية التي تعفل على قتل ال  ال  أه 
 تتوفا اليوم العؤؤريؤؤر عل الفاكبؤؤا  الكيفيؤؤائيؤؤة التي .إ قؤؤاف نفوهؤؤا هعنعهؤؤا عل التكؤؤاثا

  : فكل استخراعها في عكاف ة ال  ال  هكفا يلي
  Inorganic Algaecidesعبيرا  ال  ال  غيا العضوية 

 Inorganic chlorinesعبيرا  ال ال  عل عجفوعة الكلو  غيا العضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية  :اأهر

Algaecides  هتضم العرير عل الفاكبا  الفستخرعة ونجاا في عكاف ة ال  ال.  
عاكبؤؤؤا   أ ثاههو عل : Calcium Hypochloriteهؤؤؤايبوكلو ا  الكؤؤؤالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيوم  .1

عضؤؤؤؤؤوية شؤؤؤؤؤيوعًا هالفسؤؤؤؤؤتخرعة في عكاف ة ال  ال  ب اعليته الففتاز  الالكلو  غيا 
  .عل الكلو  %70 فبير لل  ال  هكف ها عام للفاء هي توي هذا الفاك  على 

 Sodium Hypochloriteهايبوكلو ا  الصوديوم  .2
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 Sodium chlorite لو ا  الصوديوم  .3

 Inorganic Copperعبيرا  ال  ال  عل عجفوعة الن ال غيا العضؤؤؤؤؤوية  :اثانياً 

Algaecides:   تتفيز عاكبؤؤؤا  هؤؤؤذه الفجفوعؤؤؤة كبقيؤؤؤة عبيؤؤؤرا  ال  ؤؤؤالؤؤؤ  ب ول فتا
ا هيقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ،بقائها هقر تت ل  على عبيرا  الكلو  غيا العضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية في هذا الفجال

اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعها في القضؤؤؤؤؤؤؤؤاء على األعشؤؤؤؤؤؤؤؤاب هال  ال  الناعية حول حفاعا  السؤؤؤؤؤؤؤؤباحة 
هعل هذه  .هلكنها ر تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم في ععاعلة عياه الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب أه عياه حفاعا  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباحة

ههو عبؤا   عل ن ؤال غيا عضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي أنتجتؤه شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكؤة   K-Loxالفاكبؤا  الفاكؤ  
Griffin  لفكاف ة ال  ال. 
 Quaternaryاألعونيوعيؤؤؤؤؤؤؤة  بؤؤؤؤؤؤؤاعيؤؤؤؤؤؤؤة الهؤؤؤؤؤؤؤالوجيل  عبيؤؤؤؤؤؤؤرا  ال  ؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤ  :اثؤؤؤؤؤؤؤالثؤؤؤؤؤؤؤاً 

Ammonium Halides Algaecides: هتضم عا  أتي:  

 :Alkyldimethyl chloromethane Ammoniumsعاكبؤؤؤؤؤا  الفجفوعؤؤؤؤؤة  .1
فيهؤؤا عبؤؤا   عل  اR)هؤؤذه الفجفوعؤؤة عل الفاكبؤؤا  التي تكون عجفوعؤؤة األلكيؤؤل 

    هتشابه السالسل الكا بونية  8-18سلسلة كا بونية عستقيفة يتااها طولها ويل 
عاعة  هتستخرم كف هاا  ،الفوجود  في تاكي  األحفا  الرهنية للزيو  النباتية

هكفبيؤؤؤؤؤرا  ال  ؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤاعيؤؤؤؤؤة في البيو   Germicidesهكفبيؤؤؤؤؤرا  للجااثيم 
ر هتسؤؤتفا فاعليتها ضؤؤ ،الزجاجية هحفاعا  السؤؤباحة هفي أنافة إعاد  تنقية الفياه

  .هاال  ال  لعر  أش
 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloridesعاكبا  الفجفوعة  .2

تستخرم عاكبا  هذه الفجفوعة لقتل كل عل ال  ال  هالبكتايا الناعية في البيو  
الزجاجية هحفاعا  السؤؤؤؤؤباحة هأنافة تكييف الهواء هلكنها ر تسؤؤؤؤؤتخرم في ععاعلة 

 .سفاكلأل ةالب ياا  هالباك الفائية نااا لسفيتها العالي
 هل يمكن استخدام ها  مبيدات االدغال في مكافحة الطحالب؟

 :عبيرا  اردغال في عكاف ة ال  ال  هعنها الفبيرا  تم استخرام العرير عل
هقر أظها  Aquazineهيباع كفبير لل  ال  ت   اسؤؤؤم  : Simazineسؤؤؤيفازيل .1

  .فاعلية في عكاف ة ال  ال  الكبيا  ال جم
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هيباع أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا كفبير لل  ال  ت   األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفاء التجا ية  :Endothalانرهثال  .2

Aquatholi هHydrothal  ههو أعيل ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام لفكاف ة ال  ال  في الباك
 .هالفستنقعا  ه ه سفية عنخ ضة جرا لألسفاك

ه  Aqualinهيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوق تجؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤا ت ؤؤؤؤؤؤؤ  األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤؤاء  :Acroleinا اهليل   .3
Magnacide - H هلكل  جؤ  ههو فعؤال ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر األدغؤال الفؤائيؤة هال  ؤالؤ  

 .استعفاله عل قبل األشخاا الفختصيل هالفتر بيل ه لك لخ و ته على اإلنسان
هي رث هذا الفاك  تأثياه السؤؤؤؤام عل طايق ت اعله ع  العرير عل النام اإلنزيفية 

 .في الخال ا النباتية
هله العرير عل  Triphenyltin Acetateاسؤؤؤؤؤؤؤؤفه الشؤؤؤؤؤؤؤؤائ   :Brestanوايسؤؤؤؤؤؤؤؤتان  .4

 .عبير ف ايا  هط ال  هقواق ارستعفار  فهو 
  Sodium dichloroisocyanurageالفاك   .5
هكالهفا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرعان لفكاف ة  Potassium dichloroisocyanurateالفاك   .6

  .ال  ال  هكفواد ع ها  ل فاعا  السباحة
 ( ICA) Isocyanuric Acidالفاك  .7
هكال الفاكبيل عل عبيؤرا  ( TICA) Trichloroisocyanuric acidالفاكؤ   .8

ال  ؤؤالؤؤ  الجيؤؤر  هيفتؤؤازان ب ول فتا  ال ؤؤاعليؤؤة ه لؤؤك لفقؤؤاهعتهفؤؤة العواعؤؤل الت لؤؤل 
 أه الضوئي.  الكيفيائي 

الفاكبا  الن ال العضؤؤؤوية  -:Organic Copperثانياا عاكبا  الن ال العضؤؤؤوية 
في لبشؤؤؤؤاي ه العرير عل ارسؤؤؤؤتعفار  الصؤؤؤؤناعية هكذلك في ععاعلة الفياه لالسؤؤؤؤتخرام ا

 هعل أهم عاكبا  الن ال .لكنها ر تسؤؤتخرم في ععالجة عياه أحوا  السؤؤباحة الز اعة
  :العضوية عا يلي

 فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعه كفبير  :Copper triethanolamineالن ال ثالثي ارعيل  -أ
كفا  فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعها  شؤؤؤؤؤؤؤؤا على  ،لل  ال  هفي ععاعلة عياه أحوا  السؤؤؤؤؤؤؤؤباحة

ال  ال  الفوجود  في الفياه الفخزهنة ألغاا  الز اعة النباتية هالفزا ع السؤؤفكية 
  .هعياه الباك
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  Copper Ethylendiamineالن ال ثنائي األعيل -ب
هؤؤؤؤؤذا الفاكؤؤؤؤؤ   -:Copper Monoethanolamineالن ؤؤؤؤؤال أحؤؤؤؤؤادي األعيل  - 

راعه كفبير عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاك لفكاف ة رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخ اEPA)أهصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  به هكالة حفا ة البيئة 
ال  ؤؤالؤؤ  هاألدغؤؤال الفؤؤائيؤؤة في ب ياا  تخزيل الفيؤؤاه هعيؤؤاه الباك هقنوا  الاي 
 1على أن ر يزير تاكيز عنصؤؤؤؤا الن ال في عاء الشؤؤؤؤاب عنر اسؤؤؤؤتخرام الفاك  

هبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤل عؤام فؤان سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيؤة عاكبؤا  الن ؤال لكؤل عل ال  ؤالؤ   .جزء بؤالفليون 
 .جزء بالفليون  0.2-0.5هال  ايا  تق  في عرى التاا يز 

كيف اسببببتطيع حسبببباب اسببببب وتراكيز المبيدات المسببببتخدمة في مكافحة 
 االدغال المائية؟

 :للقيام وهذه العفلية  ج 
  .ععافة نوع الرغل -
  .النسبة الفوصى وها عل الفبير هق  الفكاف ة -
  .كفية الفاء أه الفساحة الف لوب ععاعلتها -

هالذي  سؤؤؤؤؤؤاهي  ،غيا الجا ي عاد  ووحرا  اإل كات سؤؤؤؤؤؤ  الفسؤؤؤؤؤؤاحة السؤؤؤؤؤؤ  ية للفاء 
قرم عاب  عل الفاء فانه  عني عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   عائي عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحته هاحر أ كا هعفقه  ا43560)

أه  اغؤؤالون 328012)قؤؤرم عكعؤؤ  عل الفؤؤاء  ا43560هاحؤؤر قؤؤرم هالؤؤذي  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهي )
أعا األدغال في الفياه الجا ية فيتم فيها حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب جايان الفاء  .باهنر ا2722500)

هعقيال  Weirهيتم تقريا نسبة جايان الفاء باستخرام سر  ،رم عكع  / ثانيةبشكل ق
Gauge اقرم)قرم / ثانية = ععرل العفق  :أه تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم الفعادر  التالية X  ععرل
 اقرم / ثانية)ععرل الساعة  X اقرم)العا  

والي شبببي يسبببتخدم  Acid equivalentما المقصبببتد همكافل الحام  
  وكيفية حساهه؟

في  Active ingredient (a.e)في ععام عبيرا  األدغال  عبا عل الفاد  ال عالة 
هان بعن عبيرا  األدغال هخاصؤة  .ال جمه عسؤت ضؤا الفبير التجا ي السؤائل بالوزن 
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ورر  Acid equivalent (a.e)عنافا  النفو تقا ن على أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عكافئ ال اعن 

  لفعافة كفية الفبير التجا ي الالزم عل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفاد  ال عالة في إجااء ال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابا
هيعاف عكؤافئ ال ؤاعن بؤانؤه كفيؤة الفؤاد   .إضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافتؤه إلى الفؤاء لعفؤل ع لول الا 

ال عالة الفوجود  بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل حاعن طليق في عبير األدغال الفاكز الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عل 
إن عكافئ ال اعن في الفبير الفاكز تكون دائفا نسؤؤؤؤؤؤؤؤبته اقل  .األعالا أه ارسؤؤؤؤؤؤؤؤتاا 

عا لم تكل الفاد  ال عالة هي  ،الفاد  ال عالة في الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا التجا ي  عل ع توى 
باألصل حاعن حيث أن ال اق وينهفا  عتفر على األهزان الجزيئية لل اعن هاألعالا 

  .أه ارستا في الفبير التجا ي 
الوزن الجزيئي لفل   MCPA=200.5الوزن الجزيئي لفبيؤؤؤؤؤؤؤر األدغؤؤؤؤؤؤؤال  :ففثال

  MCPA = 222.5 -الصوديوم 
تاكيز الفاد  ال عالة فيه  MCPA -فب ا كان لرينا عسؤؤؤؤؤؤؤت ضؤؤؤؤؤؤؤا عل عل  الصؤؤؤؤؤؤؤوديوم 

 ،عكافئ ال اعن %20هزن / حجم فان هذا الفست ضا   توي فعال على  22.2%
 هكارتي: 

تاكيز الفاد  ال عالة / الوزن الجزيئي  xالفكافئ ال اعن = الوزن الجزيئي للفبير %
 = x 200.5 22.2 / 222.5 = 20%لفل  الصوديوم 

ففثال عالعؤؤؤة الفبيؤؤؤر  ،هقؤؤؤر  فكل تعييل عكؤؤؤافئ ال ؤؤؤاعن عل عالعؤؤؤة الفبيؤؤؤر التجؤؤؤا ي 
2,4-D استا تشيا إلى عكونا  الفست ضا التالية:  

 Dichlorophenoxy 4“ اActive Ingredients 63.2%) الؤؤفؤؤواد الؤؤ ؤؤعؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤة

acetate acid butoxyethanol ester 

(Inert Ingredients 36.8 %الفواد الخاعلة  ا 
فؤب ا كؤان الوزن  ،غم / لتا 632عؤاد  فعؤالؤة بؤالوزن أه  %63.2فؤالفبيؤر   توي على 
 الجزيئي لل اعن

2,4-D  2,4ه 221 سؤؤؤؤؤؤاهي D-ester  اعن ففا نسؤؤؤؤؤؤبة عكافئ ال 321.2 سؤؤؤؤؤؤاهي 
 % x؟ الفكافئ ال اعن = الوزن الجزيئي لل اعن بالوزن في الفسؤؤؤت ضؤؤؤا التجا ي 

 ester ؤلفاد  ال عالة الوزن الجزيئي للتاكيز ا
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%43.48 = 321.2 / 32.2 x 221 = 

هفي بعن األحيان تذكا في عالعة الفبير ععلوعا  عل األعالا أه ارستاا  هقر ر 
ف ي هذه ال الة ت خذ الفعلوعا  عل الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد   .يذكا شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيء عل عكافئ ال اعن

عن هعل  أه األسؤؤؤؤؤؤؤؤتا باسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفوثقة أه تشؤؤؤؤؤؤؤؤتق عنر ععافة األهزان الجزيئية لل ا
  :العالقة الاياضية التالية

/ الوزن الجزيئي للفل   100×  ا1-الوزن الجزيئي لل اعن )لفكافئ ال اعن  %
 أه ارستا

 :أعا القانون العام ل ساب كفية الفبير التجا ي فهو 
ععرل اسؤؤؤؤؤتخرام الفبير  X اهکتا )= الفسؤؤؤؤؤاحة  اأه غاام ٣سؤؤؤؤؤم)كفية الفبير التجا ي  
 / نسبة تاكيز الفاد  ال عالة اغم)

التا عل  البوتاسيوم لا  /غم 400الذي   توي  MCPAكم ن تاج عل الفبير  مثال:
عل عكافئ ال اعن  0.7إ ا كان ععرل اسؤتخرام الفبير  2م 80ق عة ا   عسؤاحتها 

 .التوالي على 201-240هأن األهزان الجزيئية لل اعن هالفل  تساهي  ،هكتا 
ععرل اسؤؤؤؤتخرام الفبير )غما /  X اهکتا )= الفسؤؤؤؤاحة  ا٣سؤؤؤؤم)كفية الفبير الف لوب  

ععرل اسؤؤؤؤتخرام الفبير )غما /  X اهکتا )أه = الفسؤؤؤؤاحة  .نسؤؤؤؤبة تاكيز الفاد  ال عالة
لفكؤؤؤافئ  % الفل  الفبيؤؤؤر× % لفكؤؤؤافئ ال ؤؤؤاعن  %)لتاكيز عكؤؤؤافئ ال ؤؤؤاعن  %

إ ن كفية الفبير الف لوب =  x 100 / 240 = 83.33 ا1 -201ال اعن = )
عل عل الفبير ن تاج 16.8 =  ا0.4/  100× 83.33/ ) ا700×  10000/80)

 . 2م 80لا  عساحة عقرا ها 

 ؟كيف تحسب الكمية المطلتبة من مبيد االدغال السائل
 :لتوضي   لك  فكل اتباع الفثال التالي

غم عاد   250عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ل  عاكز   توي على  Fusiladeكم ن تاج عل الفبير  مثال:
م إ ا كان ععرل  8×  1.5فعالة / لتا لا  خفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ألواا عل فول الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويا قيال 

 ؟ / هكتا ك م عاد  فعالة  0.35استخرام الفبير 
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ععرل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفبير )غما / نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة  xالفبير الف لوب = الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحة )هکتا ا  فية 

 ا ي )غم / لتاا. تاكيز الفاد  ال عالة في الفبير التج
 =1.5 x 5 x 10000 / 8 x 350 / 250 / 1000 = 0.22.1 = 8.4  سم عبير

 ن تاج 
غم عؤاد   480عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت لؤ  عاكز   توي  Treflanعثؤال آخا: كم ن تؤاج عل الفبيؤر 

م إ ا كان ععرل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام  x 3 10لا  أ بعة ألواا عل الق ل قيال  فعالة / لتا
 ك م عاد  فعالة / هكتا .  0.35الفبير 

ععرل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفبير )علا / نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة  x فية الفبير الف لوب = الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحة )هکتا ا 
  ا.الفاد  ال عالة في الفبير التجا ي عل التا تاكيز
 =18.75 = 480 /1000 / 750 x 10/10000 x3x4 سم عل الفبير ن تاج 

ويقى قليل عل ع لول الا  وراخل خزان  Knapsackفي ععام الفاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عل نوع 
افة كفية لض، لذا  ج  حساب هذه الكفية ه الفاشة هأناوي  التوصيل ر يرف  بالض  

هت س  تلك الكفية عل خالل  .تساهيها هيتم ععافة  لك عل خالل ععافة أداء الفاشة
 :الفعادلة التالية

 
باسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام عاشؤؤؤؤؤؤؤؤة  % 50 عثال: يااد ععاعلة ق عة صؤؤؤؤؤؤؤؤ يا  عل األ   بفبير تاكيزه

لتا ع لول  3لتا / هكتؤؤؤا ، هلفعؤؤؤاعلؤؤؤة األ   ن تؤؤؤاج  287ظهايؤؤؤة ععؤؤؤرل أدائهؤؤؤا 
سؤؤؤؤؤؤؤم 600 سؤؤؤؤؤؤؤم. هناغ  ببضؤؤؤؤؤؤؤافة  450هعقرا  عا يتبقى في القعا عل ع لول الا  

عكعؤؤ  عل الفؤؤاء إلى الكفيؤؤة الفقا   لتعوين الفتبقي في القعا، هالفبيؤؤر  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤرم 
لتا. 3.6 =  0.6+  3م الكلي لف لول الا  = ك م عؤؤؤاد   فعؤؤؤالؤؤؤة ال ج 2بفعؤؤؤرل 

 50ك م )اي  0.05=100/50/ 2×  3.6/  287الكفيؤؤؤة الف لوبؤؤؤة عل الفبيؤؤؤر = 
 لتا عاء رنجاز الا .3.6 غما عبير تجا ي  خل  ع  
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 ما هي اريقتك لحساب الكمية المطلتبة من مبيد االدغال الجاف؟

 :يتم  لك بفالحاة الفثال التالي
 250عسؤؤؤ وق قاول للبلل لا  عسؤؤؤاحة  Gesaprim %80كم ن تاج عل عبير  مثال:

ك م عاد  فعالة / هكتا ؟  3عتا عاب  عل حقل ععيل إ ا كان ععرل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفبير 
 = 3000 80//100× 10000/250كفية الفبير =  .نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم ن   القانون أعاله

 .غم93.75
 مبيدات االدغال؟النقاط التاجب مراعات ا عند خل   ما هي

  .  س  كفية كل عبير بصو   عن صلة .1
 خل ان في كفية عل الفاء هكانهفا عبير هاحر هلي  على أسال كل هاحر على   .2

 480عبيران يااد خل هفا لفعاعلة ق عة ا   عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحتها  Bه  A :عثال .حر 
على 70% ه  24%عتا عاب  فؤب ا كؤانؤ  نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤة الفؤاد  ال عؤالؤة في الفبيؤريل 

فكم ن تاج عل  .ك م هكتا  على التوالي 1.5ه  0.5هععرل ارسؤؤؤؤؤتخرام التوالي 
 الفبيريل؟ 

/ نسؤؤؤؤؤؤؤؤبة تاكيز  اغم)ععرل اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفبير  X اهکتا )= الفسؤؤؤؤؤؤؤؤاحة  A فية الفبير 
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  480/  500 10000/  24/  100= 100 اغم / هكتا )الفاد  ال عالة في 
 عکع  ن تاج 

سؤؤؤؤؤؤم عكع    x 10000 / 480 =B 1500 / 70 / 100 = 102.8 فية الفبير
 .حساب الكفية الف لوبة عل عبير األدغال الجاف .ن تاج

مبببا هي الطرائق التي ياتمبببدهبببا البببباحثتن في التقييم الحيتي لمبيبببدات 
 األدغال؟

 :الفعتفر  في هذا الفجال عا يليعل اهم ال اائق  
 طايقة الوساد  الق نية .1
 طايقة أختزال الوزن الاط  .2
 طايقة قيال فتا  ارنبا  .3
 طايقة قيال ع توى الكلو هفيل .4
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 ما هي اريقة التسادة القطنية؟
 :هذه ال ايقة تتم باتباع الخ وا  األتية

يتم نثا عرد ثاو  عل وذه  كل عل الف صؤؤول هالرغل على هسؤؤاد  ق نية داخل  .1
وؤذه  / طبق هت  ى البؤذه  ب بقؤة  قيقؤة عل  10أطبؤاق وتاي هعؤاد  يوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 . لالق
 ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف حجم أه جاعة ثاوتة عل تاكيز أه تاا يز الفبير الف لوب اختبا ه لكل  .2

ة يوعيا ب جم يطبق ب يث  ك ي لبلل الوسؤؤاد  الق نية هيتم تاطي  الوسؤؤاد  الق ن
ت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  النسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة العاعة لإلنبا  على فتاا  عختل ة هفق -3ثاو  عل الفياه 
 :الفعادلة اتتية

تة في الفعاعلة / عرد البذه  الناوتة في الفقا نؤة لالنبا  = عرد البذه  الناو %
x  100 

 ماذا تارف عن اريقة اختزال التزن الراب؟
  :هلتن يذ هذه ال ايقة  فكل إتباع الخ وا  اتتية

 20توزع وذه  الف صؤؤول هالرغل في أصؤؤه عن صؤؤلة هيوضؤؤ  في كل اصؤؤيصؤؤة  .1
 أه اق  2-4وذ   هتاهى بانتاام حتى تصب  في عاحلة 

باد ا  األدغال هالف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول وتاا يز الفبير اه الفبيرا  الف لوب د اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تا   .2
تأثياها في األدغال هسؤؤؤجل الفالحاا  عل عو  األدغال هأعاا  الذوول هحاق 

 .األه اق يوعيا بعر الا 
في نها ة التجابة ي خذ عتوس  أطوال الفجفوع الخضاي هالجذ ي هالوزن الاط    .3

اعل بالفبير فضؤؤؤؤؤؤؤؤال عل الوزن الاط  لفعاعلة لكل عل األدغال هالف صؤؤؤؤؤؤؤؤول الفع
  .الفقا نة

  :ت س  النسبة الفئوية رختزال الوزن الاط  عنر كل تاكيز عل الفعادلة اتتية  .4
 اA / B  x 100) – 100رختزال الوزن الاط  =  %

 :حيث ان
A  عتوس  هزن الفجفوع الخضاي الاط  في الفعاعلة = 
B عتوس  هزن الفجفوع الخضاي الاط  في الفقا نة =.  
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 ؟اريقة قياس فترة اإلاباتكيف يتم اجراء 

  :لتن يذ هذه ال ايقة يتم إتباع عا  أتي
عؤؤل عل كؤؤل تاكيز عل تاا يز الفبيؤؤر الفختبا في أطبؤؤاق وتاي  5يتم إضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافؤؤة  .1

  .عوضوع وها ه قة تاشي 
ل طبق هت  ى األطباق وذه  عل كل عل الف صؤؤؤؤؤؤؤؤول هالرغل في ك 10توضؤؤؤؤؤؤؤؤ   .2

سؤؤؤؤؤؤاعة ه  12د جة عئوية لفر  20 هتوضؤؤؤؤؤؤ  في حجا  اإلنبا  على د جة حاا   
  .ساعة يوعيا 12ساعة أخاى هعر  إضاء   12د جة عئوية لفر   15

تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤجل أعراد البذه  الناوتة لكل عل الرغل هالف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول يوعيا حتى ثبا  عفلية  .3
  .اإلنبا 

عل ( MGP) Mean Germination Period  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عتوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فتا  اإلنبا   .4
 :الفعادلة اتتية

D3XN3…الم) + D2XN2 + D1XN1)

T
= MGP 

 :حيث أن
 N عرد البذه  التي نبت  كل يوم =. 
 D عرد األ ام عنذ األ ام عنذ يوم الز اعة = 
 T  عجفوع البذه  التي نبت = 

اريقة قياس محتتى الكلتروفيل واحدة من ارائق التقييم الحيتي لمبيدات 
 كيف يتم بجرائ ا؟الدغال ا

تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم هذه ال ايقة لقيال تأثيا عبيرا  األدغال في ع توى النبا  الفعاعل عل 
 :الكلو هفيل هتتم هفق الخ وا  التالية

غم عل كل عل أه اق النبا  أه الرغل الفعاعل بالفبير سؤؤؤؤواء  0.25يتم عجانسؤؤؤؤة  .1
ازي هأخاى غيا عل طايق    الفجفوع الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي أه ععاعلة التابة بفبير جه

 ععاعلة رتخا ها كفقا نة 
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تسؤؤؤؤتخله األه اق التي تم عجانسؤؤؤؤتها باسؤؤؤؤتخرام األسؤؤؤؤيتون هياشؤؤؤؤ  الفسؤؤؤؤتخله   .2

  .عل بارسيتون  10هيستكفل حجفه إلى 
على  Spectrophotometerتقال كفية الكلو هفيل بالعينا  وواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة جهاز  .3

عليفيكاهن هت سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  كفيؤؤؤة الكلو هفيؤؤؤل الكلي عل  663ه  545طول عوجي 
 الفعادر  التالية: 
  A  = 663 – 0.918 فية الكلو هفيل عنر 
 545 = 3.87 فية الكلو هفيل عنر 

 3.87حيؤث أن  B+ كفيؤة كلو هفيؤل  A فيؤة الكلو هفيؤل الكلي = كفيؤة كلو هفيؤل 
+ 0.918 = 3.988 

كيف يمكن مكببافحببة االفببات النظببافببة من الطراق الزراعيببة الماتمببدة في 
 استخدام ا مع االدغال؟ 

جرير   فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعها عل طايق عن  اردغال عل الرخول إلى ال قل أه عن قة 
 :ه لك عل خالل

األدها  الز اعيؤؤة: تلعؤؤ  األدها  الز اعيؤؤة كؤؤالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجيؤؤا  هأدها  البؤؤذا  ناؤؤافؤؤة  -أ
 قول اردغال عل ال هال ااثة هالتسؤؤؤؤؤؤوية هال  هل هعقاصؤؤؤؤؤؤيه التقليم ده   في نقل

الفصؤؤؤابة إلى السؤؤؤليفة، حيث لوحظ أن جفي  األدغال الفوجود  في التابة هالعرير 
عل التي تتفكل عل ارنتقال وواسؤؤ ة التابة الفوجود  على األدها  الز اعية، لذلك 
فؤؤبن عن  انتقؤؤال الؤؤرغؤؤل يت لؤؤ  ناؤؤافؤؤة هؤؤذه األدها  قبؤؤل نقلهؤؤا للعفؤؤل عل حقؤؤل 

 .تخا
ن التابة علوثة بجفي  أنواع اتفا  التي تعيش في التابة كاألدغال التابة: قر تكو  -ب

هلن التوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤية الفعهود  في هذا الفجال لفكاف ة اردغال هو عرم نقل التابة عل 
 .حقل عصاب الى حقل سليم

األسؤؤفر  العضؤؤوية: إن األسؤؤفر  العضؤؤوية البلر ة تكون في ال ال  عصؤؤر  رنتقال  - 
األدغال، لذلك رور عل ععاعلة هذه األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفر   العرير عل اتفا  خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وذه 
 بال اا   قبل استخراعها في ال قل.
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ز اعؤؤة البؤؤذه  هالتقؤؤاهي هالنبؤؤاتؤؤا  الخؤؤاليؤؤة عل اتفؤؤا : ههؤؤذه ال ايقؤؤة تقوم على  -ث

البذه  الفصؤؤؤؤؤؤرقة الخالية عل اإلصؤؤؤؤؤؤابة باتفا  ع  بالاغم عل عرم إعكانية التأ ر 
اسؤؤؤؤتخرام الفزا عيل للبذه  الخاصؤؤؤؤة وهم، إن دائفا عل تلوث البذه  باردغال عنر 

العرير عل وذه  األدغال يتم ز اعتها ع  وذه  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول هخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ع اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل 
ال بوب الفلوثة وبذه  أدغال ال جيلة هالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفان الباي هغياها عل وذه  األدغال 
التي تنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا في ال قول الفز هعؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤال بوب، كؤؤؤؤؤؤؤذلؤؤؤؤؤؤؤك انتقؤؤؤؤؤؤؤال وؤؤؤؤؤؤؤذه  

ع  وؤؤذه  الجؤؤ  هعليؤؤه فؤؤبن عن  انتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عثؤؤل هؤؤذه  Cuscuta sppال ؤؤاعول.
 األدغال الخ يا  يت ل  ز اعة البذه  الفصرقة الخالية عل وذه  األدغال. 

 إزالة االدغال وسيلة من وسائل النظافة كيف؟
إن عن  األدغؤال عل النفو هتكويل البؤذه   فكل أن يتم عل خالل إزالؤة األدغؤال ههي 

 .في عاحلة الباد ا 
 ثر عملية مكافحة الاتائل البديلة في االدغال؟كيف تؤ 

إن عفلية عكاف ة العوائل البريلة عنر غياب العائل الائي  لآلفة ت دي إلى ال ر عل 
ذه ه ،أعراد اتفة التي سؤؤؤؤتتفكل عل عبو  الشؤؤؤؤتاء عفا   ر عل ععرل زياد  أعراد اتفة

  .ال ايقة تعر هسيلة عهفة لخ ن اعراد اتفا  هعنها اردغال
إن عكاف ة األدغال التابعة للعائلة البا نجانية في حقول ال فاطة الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة ونيفاتودا 

تعر عل الففا سؤؤؤؤا  الفهفة في السؤؤؤؤي ا  على هذه  Meloidogyn spp.تعقر الجذه 
هتعؤؤر األدغؤؤال كؤؤائنؤؤا  عنتجؤؤة أهليؤؤة لؤؤذلؤؤك فهي ر ت تؤؤاج إلى عؤؤائؤؤل عؤؤا عؤؤرا  .اتفؤؤة

إر إن األدغال في أغل  األحيان هي  .الفت  ل عنها عثل ال اعول هالهالوك هغياها
عوائل وريلة للعرير عل اتفا  هعليه فبن عكاف ة األدغال له تأثيا ععنوي في حاكة 

 .هتأثيا ععام اتفا 
 الزراعية وماهت تأثيرها في االدغال؟ما هي الدورات 

الره   الز اعية هي عفلية ز اعة عر  ع اصؤؤؤؤؤؤؤيل عختل ة بالتعاق  ورر عل ز اعة ن   
الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل عتكا  ه لك ألن العرير عل اتفا  تت ذى على عرد ع رهد عل 
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العوائل النباتية هت ييا نوع الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول سؤؤؤؤؤؤؤؤؤي دي إلى ت ييا نوع اتفة أه ععقر اتفا  

إن الره   الز اعية تضؤؤؤؤؤفل أن اتفة الفسؤؤؤؤؤببة لفشؤؤؤؤؤكلة ععينة في  .الفاتب  بالف صؤؤؤؤؤول
خاصؤؤؤة بالنسؤؤؤبة لآلفا  التي  ،الف صؤؤؤول لل تتفكل عل زياد  أعرادها سؤؤؤنة بعر أخاى 

تقضؤؤؤؤؤي فتا  الشؤؤؤؤؤتاء في التابة کالعرير عل عسؤؤؤؤؤببا  األعاا  هبنو  األدغال هالريران 
اعية قر ر إن الره   الز   . جل هبعن اتفا  ال قايةالثعبانية هالعرير عل ع صليا  األ

تكون ناج ة ع  اتفا  عتعرد  العوائل ال ذائية هلكنها تكون أ ثا نجاحا ع  اتفا  
قليلة العوائل ال ذائية هعل األعثلة الناجعة عل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الره ا  الز اعية في عكاف ة 

لز اعية على ت ييا نوعية عبيرا  بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة لألدغال تعفل الره ا  ا :اردغال عا  أتي
األدغال الفسؤؤتخرعة في كل ده   ز اعية ه لك نتيجة ت يا الف اصؤؤيل الفز هعة كذلك 
فبن الره ا  الز اعية تعفل على ت ييا ناام ال ااثة عفا ي دي إلى التأثيا في نوعية 

ألدغال ا كفا تعفل الره ا  الز اعية التي  ستبعر فيها العائل الفناس  لبعن .األدغال
الفت  لؤؤة على خ ن أعؤؤرادهؤؤا عثؤؤال  لؤؤك عؤؤرم ز اعؤؤة ال فؤؤاطؤؤة بخ ن إصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوتهؤؤا 

 ،هجود األدغال في ال قل قر يل ي تأثيا الره   الز اعية .Orobanche spp.بالهالوك
 لك ألن األدغال قر تكون عوائل وريلة لآلفة الف لوب عكاف تها هعليه لكي تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفل 

 .نجاا الره   الز اعية رور عل عكاف ة األدغال الفوجود  في ال قل
 لتغير متاعيد الزراعة تأثير في خف  إعداد االدغال؟هل 

ق  ي الو إن األسؤؤؤؤؤؤؤؤال الذي تقوم عليه هذه ال ايقة هو ز اعة النبا  أه الف صؤؤؤؤؤؤؤؤول ف
هعلى هذا األسؤؤؤؤؤؤؤؤال  فكل  .الفناسؤؤؤؤؤؤؤؤ  إلنباته هنفوه هغيا عناسؤؤؤؤؤؤؤؤ  لنفو هت و  اتفة

بة بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ .تقر م أه تأخيا عواعير ز اعة الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل لت قيق أفضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل عكاف ة لآلفة
لألدغال هجر أنه  فكل ز اعة الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول في الوق  الذي تكون فيه الااهف عالئفة 

حيث هجر فعال أن ز اعة ع اصيل ال بوب في  ،للنفوه هلكنها غيا عناسبة لنفو الرغ
ن  قلل عل عنافسة بعن األدغال عثل الشوفا ا نرا هالور ا  الفت ر  األعايكية)الابي  

ك هجر كذل .الباي هاألدغال النجيلية األخاى لف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل ال بوب الفز هعة في الابي 
تنفو في  دغال التيعنافسة األيا  جنبه أن ز اعة الج  في أهاخا الصيف في كالي و ن

  .الصيف هالشتاء
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 كيف تؤثر كثافة النباتات بو مسافات الزراعة في االدغال؟

أظها  العرير عل الر اسؤؤؤا  أن زياد  كثافة الف صؤؤؤول يزير عل قر   الف صؤؤؤول على 
كفا هجر أن  ،كذلك فبنها قر ت دي إلى خسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   بعن النباتا  ،عنافسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األدغال

النباتا  تقلل عل انتشؤؤؤؤا  ال شؤؤؤؤاا  هاألعاا  هالريران  انخ ا  كثافة الف صؤؤؤؤول أه
إر إن زياد  الكثافة النباتية ت دي إلى تعوين الخسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   الناتجة عل اتفا   ،الثعبانية

بة هجر أن زياد  نسؤؤؤؤؤؤ هعل األعثلة حول ده  الكثافة النباتية في السؤؤؤؤؤؤي ا  على اتدغال
ك م / أ ا أدى إلى خ ن نسبة نفو  90وذه  ال ن ة الفز هعة عل آ  م / أ ا إلى 
  %50األدغال الفوجود  في حقول ال ن ة ونسبة 

 يؤثر االابات المسبق بو التحفيز في االدغال؟ كيف
في التابة  تثبي  ن سؤه ة هسؤيلة تسؤف  للنبا  باإلنبا  ه هيتم  لك عل خالل اسؤتخرام أ

 يؤؤه لآلفؤؤا  ه لؤؤكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايعؤؤًا ه لؤؤك رختزال الوقؤؤ  الؤؤذي  فكل للبؤؤاد ا  أن تتعا  ف
حيث أن الثبا  السؤؤؤؤؤؤؤؤاي  للنبا   قلل عل  ،ل سؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤية هذا ال و  لإلصؤؤؤؤؤؤؤؤابة باتفا 

كفا  ،عشا ل اإلصابة بأعاا  النبا  هيقلل عل فتا  تعا  الباد ا  لضا  ال شاا 
أن هذه العفلية تفكل الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول عل عنافسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األدغال عل حيث التبكيا هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعة 

  .اإلنبا 
 تل في منافسة األدغال؟ كيف تؤثر عملية الش

إلى ز اعة النباتا  في ال قل بأحجام هأعفا  كافية لت فل  الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعي عفلية 
اإلصؤؤؤابة باتفا  هبذلك تهرف عفلية الشؤؤؤتل إلى تجن  العرير عل الفشؤؤؤا ل الفاتب ة 

 فضؤؤؤؤال عل ال وائر األخاى الفتوخا  .بالباد ا  کاألعاا  هالريران القا ضؤؤؤؤة هالقوا  
عل عفلية الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتل هالفتفثلة في إنتاج نباتا  عتفاثلة النفو هخ ن كفية البذه  عل 
الكفية الفسؤؤؤؤؤتخرعة في الز اعة الفباشؤؤؤؤؤا  في ال قل خاصؤؤؤؤؤة في حالة الف اصؤؤؤؤؤيل  ا  
 لالبذه  غالية الثفل كال فاطة هاللهانة هالقانبي  فضؤؤؤؤال عل اإلنتاج الفبكا للف صؤؤؤؤو 

ل إن عفلية الشؤؤؤؤؤؤتل لها العرير ع .هارسؤؤؤؤؤؤت اد  عل القيفة الفات عة له في ورا ة الفوسؤؤؤؤؤؤم
الجوان  اإل جاوية هالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلبية أحيانا في عجال عكاف ة اتفا  حيث ان الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتال  
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الفز هعؤؤة تكون كبيا  بؤؤالفقؤؤا نؤؤة بؤؤاألدغؤؤال النؤؤاوتؤؤة في ال قؤؤل هعليؤؤه فؤؤبن الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول 

شكل جير هقر هجر أن حقول الف اصيل التي تز ع سيتفكل عل عنافسة هذه األدغال ب
قة كفا أن الز اعة ب اي .ب ايقة الشؤؤؤؤؤؤؤؤتل ر ت تاج إلى اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام عبيرا  األدغال فيها

الشؤؤؤتل تسؤؤؤاعرنا في اسؤؤؤتخرام بعن عبيرا  األدغال التي ت ثا في وذه  األدغال عثل 
وواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة  الذي  فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعه في عزا ع ال فاطة التي تز ع Triflanالتافالن 
 .الشتل
 لراتبة التربة تأثير في االدغال؟ هل

إن العرير عل أنواع األدغال تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ي  ت فل الاطوبة الزائر  في التابة  نعم حيث هجر
أ ثا عل ععام الف اصيل عثال  لك الشوفان الباي ينفو في التابة ال رقة أ ثا بكثيا 

 ل عاعل عساعر لنفو األدغالهعليه فبن التابة ال رقة تشك .عل أغل  أصناف ال بوب
هعليه فبنه ر ينصؤؤؤؤؤؤؤ  وز اعة الف اصؤؤؤؤؤؤؤيل في عثل هذه التاب إر بعر خ ن عسؤؤؤؤؤؤؤتوى 
الاطوبة فيها ألن التابة ال رقة تفن  جذه  النباتا  عل ال صؤؤؤؤؤؤؤؤؤول على األهكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل 

 .الكافي لكي تناف  األدغال في النفو
 كيف تؤثر عملية التسميد في االدغال؟ 

التابة أحر العواعل الف ثا  في ال الة ال ذائية للف صؤؤؤؤؤول هالتي ت رد تشؤؤؤؤؤكل خصؤؤؤؤؤوبة 
وره ها د جة حسؤؤؤؤاسؤؤؤؤية الف صؤؤؤؤول لإلصؤؤؤؤابة باتفا  هتت ق أغل  الر اسؤؤؤؤا  على أن 
التسؤؤؤفير الفثالي أه الفناسؤؤؤ  للف صؤؤؤول  فكنه عل الت ل  على اإلصؤؤؤابة باتفا  هلن 

ياد  اإلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة باتفا  هعل انخ ا  عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفير أه اإلفااط فيه ي دي إلى ز 
بالنسؤؤبة لألدغال تشؤؤكل العناصؤؤا الفعرنية الفصؤؤر  ال ذائي الفباشؤؤا لألدغال  :األعثلة

هعليه فبن زياد  السؤؤؤؤؤؤفاد الناتاهجيني يزير عل ك اء  األدغال في عنافسؤؤؤؤؤؤة الف اصؤؤؤؤؤؤيل 
هقر هجر أن زياد  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفاد النائاهجيني أدى إلى خ ن إنتاجية ال بوب ووجود دغل 

ة على عنافسؤؤؤؤؤؤؤؤالنتاهجيني شؤؤؤؤؤؤؤؤج  الشؤؤؤؤؤؤؤؤوفان الباي فان الباي ه لك ألن السؤؤؤؤؤؤؤؤفاد الشؤؤؤؤؤؤؤؤو 
الائي  هخ ن انتاجيته كذلك هجر ان اضافة السفاد ال وس اتي عنر ز اعة  الف صول

 Redroot وؤؤذه  الف ؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤل ادى الى زيؤؤاد  قؤؤاوليؤؤة دغؤؤل الخنزيا احفا الجؤؤذه  

pigweed   على عنافسة الف صول في عاحلة الباد 
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 لحالة التربة تأثير فبي االدغبال؟  هل

نعم حيث هجر ان بعن انواع اردغال تتفكل عل ارنبا  هالنفو في ار اضي الصلبة 
ف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل عل النفو في لفيفا ر  فكل ل Knotweedالفتاهكة عثل عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى الااعي 

لي  له تأثيا في عجال عكاف ة  Phعثل هذه ار اضؤؤؤؤؤؤؤؤؤي هبالاغم عل ان ت يا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
في ت رير نوع الرغل الذي  فكل ان ينفو في ده  التابة  Phاردغال ار ان لر جة الؤ 

  .هذه التابة
 هل يمكن استخدام المحاصيل المصيدة في مكافحة االدغال؟

حيث ان عفلية استخرام الف اصيل الفصير  في عجال عكاف ة اردغال هجر ان  ،نعم
 حيث ان  .Orobanche sppهالهالوك  .Striga sppفت  لة عثل دغلاردغال ال

 اعؤة لؤذلؤك فؤبن ز  اإلنبؤا إلى عنبؤه كيفيؤائي لكي تبؤرا ده   وؤذه  هؤذه اردغؤال ت تؤاج 
 دي إلى لها يبعن النباتا  التي تتفكل عل إطالق هذه الفاكبا  ههي ليس  عوائل 

التقليؤؤل عل خزيل وؤؤذه  هؤؤذه األدغؤؤال في التابؤؤة عثؤؤال  لؤؤك هجؤؤر أن ز اعؤؤة اللوبيؤؤا اه 
 فؤؤا أن هجؤؤر انبؤؤا   Striga sppتعفؤؤل على تنبيؤؤه عفليؤؤة إنبؤؤا  بعن أنواع الق ل 

شؤؤؤؤؤؤؤؤعيا   لقان عواد تنبه انبا  وذه  الهالوك هفي كال ال التيل فان الذ   البيضؤؤؤؤؤؤؤؤاء هال
 .الف اصيل ليس  عوائل لهذه اردغال الفت  لة

وماهت تأثيرها في  gonistic PlontsaAntماهي النباتات المضبببببببببادة 
 االدغال؟

النباتا  عاكبا  كيفيائية تعفل على خ ن  أحرت رث عفلية التضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد عنرعا   لق 
على هؤؤؤذه الفواد بؤؤؤالكيفيؤؤؤائيؤؤؤا  ال ليلؤؤؤة اه الجؤؤؤاهضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إعؤؤؤراد آفؤؤؤة ععينؤؤؤة هي لق 

Allelochemical   لة عل ارعثه البعن ت   الفكاف ة ال يوية   ضؤؤعهاهذه الااها
الفعاهفة في هذا الفجال هجر أن نباتا  ال فاطة هبعن النباتا  األخاى ر تنفو 

ا  عاكبت لق  الشؤؤؤليم ت   أشؤؤؤجا  الفوز كفا هجر أن قش الناتج عل بعن سؤؤؤالر 
 .باد ا  اردغال قتلتعفل على  اثناء ت للها جاهضة
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 ما هت تأثير الزراعة المختلطة في مكافحة االدغال؟

ععوقا  الز اعة الفختل ة هو صعوبة عكاف ة اردغال في هذه ال قول لوجود  أحرأن 
 .عفا  عيق استخرام عبيرا  اردغال الفتخصصة عل ع صول أ ثا

 ؟الماء إداة فيزيائية م مة، كيف يمكن استخدام ا في مكافحة االدغال
  فكل استخرام الفاء في عكاف ة اردغال بعر  طاائق 
طايقة ال فا عل أواز األعثلة على نجاا عفلية ال فا هو عكاف ة ادغال الاز  .1

 .في حقول الاز في آسيا
ل قول بعن الف اصيل  Pre-irrigationإن السقي الفسبق  :عفلية الاي  توقي  .2

ه لك بعر إعراد األ   هقبل ز اعة الف صؤؤول  عر هسؤؤيلة جير  لفكاف ة األدغال 
حيث أن الاي الفسبق  ساعر على إنبا  وذه  األدغال هنفو الباد ا  بشكل جير 

ال ثم يتم ز اعؤؤؤة حيؤؤؤث يتم عكؤؤؤاف تهؤؤؤا إعؤؤؤا بؤؤؤالعزق أه اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤؤرام عبيؤؤؤرا  األدغؤؤؤ
هذه ال ايقة ناج ة في حقول الذ   هال اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليا هالق ل  ،الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول بعر  لك

 .هال فاطة
بخا  الفاء  فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام بخا  الفاء في البيو  الزجاجية بعر ت  ية التابة  .3

 .لقتل وذه  اردغالب  اء سفيك 
 الضتء عامل م م في مكافحة االدغال كيف؟

أسؤؤاسؤؤيًا لعفلية التاكي  الضؤؤوئي في النبا  لذلك فبن عن  الضؤؤوء  عر الضؤؤوء عصؤؤر ا  
تتوفا اليوم العرير عل األغ ية التي  ،عل األدغال  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل أدا  عهفة للسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ا  عليها

 فكل اسؤؤؤؤؤتخراعها لت  ية األدغال لفن  هصؤؤؤؤؤول الضؤؤؤؤؤوء إليها هيفكل تقسؤؤؤؤؤيفها إلى عا 
 :يلي
: ههي أغ ية تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  عل البولي Synthetic Mulchesاألغ ية الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعية  .1

 أثيليل ههي أ ضا على أنواع عنها: 
 والستيكية سوداء. أغ ية -أ
 أغ ية والستيكية عنسوجة أه شبكية علونة. -ب
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 أغ ية والستيكية سوداء عنسوجة تسف  بفاه  الفاء. - 
 أغ ية والستيكية ش افة تستخرم في التشفي .  -ث

 ا يلي:هلن عل العواعل الف رد  رستخرام هذه األغ ية ع
 إنها تصن  عل الن  .  -أ
 تت لل ب عل أشعة الشف . -ب
  ل ة إزالة ق   األغ ية الفت ايا .  - 
 ل تها العالية عفا يبا  اسؤؤؤتخراعها فق  ع  الف اصؤؤؤيل  ا  القيفة ارقتصؤؤؤاد ة  -ث

العالية. هتسؤتخرم األغ ية الصؤناعية هخاصؤة األغ ية البالسؤتيكية السؤوداء في 
لفاهز قبل ز اعة الشؤؤؤؤؤؤؤتال  لفن  نفو األدغال عزا ع الشؤؤؤؤؤؤؤليك حيث ت ا  فوق ا

هحفا ة الثفا  عل ف ايا  الع ل نتيجة علم عالعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتها لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   التابة لوجود 
 األغ ية البالستيكية.

: تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم العرير عل الفواد ال بيعية Natural Mulchesاألغ ية ال بيعية  .2
كأغ ية  القش هالتبل هقلف األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجا  هالفنتجا  الو قية هاألعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب الجافة 

لفكاف ة األدغال أه ل فا ة الثفا  عل ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في حالة ثفا  
ال فاطة في الفناطق ال ا   هالفشؤؤؤؤؤؤفسؤؤؤؤؤؤة هبالاغم عل أن هذه األغ ية العضؤؤؤؤؤؤوية 
قاولة للت لل هتكون ع ير  عل حيث زياد  الفاد  العضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية في التابة إر إنها قر 

عل    هالقواق  هلوا  العجوز هالبق هغياهاتعر علجأ جيرًا للعرير عل اتفا  کالبزاقا
 اتفا .

: ههي نباتا  تز ع خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لفنافسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة Living Mulchesاألغ ية ال ية  .3
 األدغال حيث تعفل على حج  الضوء عل األدغال.  

 ما هي مصائد بذور االدغال؟
عل الفعاهف ان أنواع عؤؤؤريؤؤؤر  عل وؤؤؤذه  اردغؤؤؤال ت  و فوق عيؤؤؤاه الاي في القنوا  

ضؤؤؤؤؤؤ  ه  يانا إلى ال قول األخاى لذلك فبنهبذلك تنتشؤؤؤؤؤؤا إلى أجزاء ال قل الفختل ة هأح
عاشؤؤؤؤؤؤؤ ا  في قنوا  الاي تعفل كفصؤؤؤؤؤؤؤائر لهذه البذه   سؤؤؤؤؤؤؤاعر إلى حر عا في خ ن 

 .استبعاد الرغلاألدغال في ال قول هذه الفصائر تعر عل هسائل  ثافة 
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 ما هت ربيك هاملية عزق وتاشيب االدغال؟

اليرهي لألدغال اسؤؤؤؤؤؤؤتخرم هرزال إلزالة األدغال الفوجود  ويل خ وط هعاهز  إن العزق 
إر إن ت و  عبيرا  األدغال الفتخصؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤة حر عل  ،الف صؤؤؤؤؤؤول أه حول األشؤؤؤؤؤؤجا 

إر إنها رزال  عل أفضؤؤؤل طاائق عكاف ة األدغال  ،اسؤؤؤتخرام العزق هالتعشؤؤؤي  اليرهي 
ا رزال  عسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرعة في إزالة األدغال كفا أنه ،في ال رائق الفنزلية هالفزا ع الصؤؤؤؤؤؤؤؤ يا 

التي تفكن  عل الهاب عل الفكاف ة الكيفيائية خاصة تلك الفوجود  ويل الفاهز لفن  
إر إنها تبقى عفلية عكل ة حيث أن كل ة عكاف ة األدغال  ،إنتاجها هنشاها للبذه  ثانية

دهر  200-600 ويل  يرهيًا في الرهنم الواحر في الور ا  الفت ر  األعايكية يتااها عا
 .أعايكي

 ؟ما هت تقييمك لاملية الحراثة في مكافحة االدغال
تعر ال ااثة الوسؤؤؤؤؤؤؤيلة األ ثا شؤؤؤؤؤؤؤيوعا هاسؤؤؤؤؤؤؤتخراعا في عكاف ة األدغال عل طايق قلبها 

خاصة هلن األدغال قر ت وي  ، أسا على عق  هس ق أجزاء الرغل عيكانيكياً اردغال 
لذلك  .أ ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا العرير عل أنواع اتفا  التي تعر عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكنا لها عنر غياب العائل الائي 

 ،هكفا أشا  في البرا ة إلى أن ال ااثة تعر الوسيلة األ ثا شيوعا في عكاف ة األدغال
 :إر إن ك اء  عفلية ال ااثة في عكاف ة األدغال تعتفر على عر  عواعل هي

دقؤؤؤة ال ااثؤؤؤة: تعتفؤؤؤر ك ؤؤؤاء  عفليؤؤؤة إزالؤؤؤة األدغؤؤؤال الفوجود  ويل الفاهز على دقؤؤة  -آ
ال ااثة أهر هعل ثم على عها   القائم بالعفلية هنوعية اتلة الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرعة في ال ااثة 

 حيث أن أي خ أ قر ي دي إلى ترعيا الف صول الائي .
عنرعا تكون اردغال  حجم الرغل: تزداد ك اء  عفلية عكاف ة األدغال بال ااثة -ب

صؤؤؤؤؤؤ يا  ه لك ألن األدغال الكبيا   صؤؤؤؤؤؤع  في كثيا عل األحيان قل  جذه ها فضؤؤؤؤؤؤال 
عل إعؤؤاقتهؤؤا تر  ال ااثؤؤة، كفؤؤا إن عفليؤؤة إزالؤؤة األدغؤؤال الكبيا  قؤؤر ت دي إلى دعؤؤا  

 الف صول. 
التكاعل ع  العفليا  الز اعية األخاى: إن نجاا ال ااثة  عتفر على التكاعل ع   - 

 طوبؤؤة التابؤؤة الفاتب ؤؤة بعفليؤؤا  الاي ألن التابؤؤة ال ؤؤرقؤؤة أه الجؤؤافؤؤة جؤؤرا ت دي إلى 
 انخ ا  ك اء  ال ااثة في إزالة األدغال. 
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نوع الؤرغؤل: أظها  الؤر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أن ال ااثؤة أ ثا فؤاعليؤة في عكؤاف ؤة األدغؤال  -ث 

ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي ال وليؤؤة عقؤؤا نؤؤة بؤؤاألدغؤؤال الفعفا  إ  تعفؤؤل ال ااثؤؤة على إزالؤؤة الفجفوع الخ
 .لألدغال الفعفا  التي ساعان عا تقوم جذه ها أه  ايزهعاتها أه د ناتها ببع اء نفوا 

جؤؤريؤؤر  لؤؤذلؤؤك فؤؤبن ت قيق عكؤؤاف ؤؤة جيؤؤر  لألدغؤؤال الفعفا  يت لؤؤ  إعؤؤاد  عفليؤؤة ال ااثؤؤة 
 عر  عاا  رستنزاف هذه الجذه  هالتاا ي  التكاثاية.

فونؤؤؤة في التابؤؤؤة أثنؤؤؤاء ال اائؤؤؤة إن تعاين وؤؤؤذه  األدغؤؤؤال الفؤؤؤر ال ااثؤؤؤة الليليؤؤؤة: -ج
 عاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤها لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤوء الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  الذي    ز عفلية إنباتها، لذلك فبن ال ااثة الليلية توقف 
التنبيه الضؤؤؤوئي لبذه  األدغال، لذلك فبن خ ن نسؤؤؤبة إنبا  وذه  األدغال  سؤؤؤترعي 

 القيام بال ااثة ليال. 
يزهعؤؤؤا  هد نؤؤؤا  ال ااثؤؤؤة العفيقؤؤؤة: تعفؤؤؤل ال ااثؤؤؤة العفيقؤؤؤة على دفل جؤؤؤذه  ه ا -ا

،  فن  عل إنباتها هيعفل على عوتها هت للها، سؤؤؤم30-20األدغال الفعفا  على عفق 
هقر نج   ال ااثة العفيقة في السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ا  على العرير عل األدغال الفعفا  هعنها دغل 

 السعر.
هالرغم من كفاءة عملية الحراثة في مكافحة االدغال إلل بن هناك الاديد 

 ؟حد من استخدام ا اذكرهامن الاتامل التي ت
 العواعل  فكل أجفالها في التالي: هذه 
: إن األ   الف اهثة تكون أ ثا عاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لعواعل Soil Erosionتعاية التابة  .1

التعايؤؤة هعنهؤؤا الفؤؤاء هالهواء عقؤؤا نؤؤة بؤؤالتابؤؤة غيا الف اهثؤؤة لؤؤذلؤؤك فؤؤبن التقليؤؤل عل 
 عفليا  ال ااثة في عفليا  الز اعة  قلل عل احتفال التعاية. 

: ت تاج عفليا  ال ااثة إلى اسؤؤؤؤتخرام العرير عل Energy Useاسؤؤؤؤتخرام ال اقة  .2
 ي ت تاج إلى ال اقة التي تكون عكل ة في كثيا عل األحيان. اتر  الت

: تعفل ال ااثة على ترعيا Soil Habitat Destructionترعيا عسؤؤؤؤؤؤؤا ل التابة  .3
عسؤؤؤا ل الكائنا  التي تق ل التابة، خاصؤؤؤة الكائنا  التي تشؤؤؤكل جزءا عل ال يا  

ضؤؤي ل ااثة تقالباية فضؤؤال عل الكائنا  الرقيقة، د اسؤؤا  عرير  أشؤؤا   إلى أن ا
 عل ديران األ  .  %76على عا  قاب عل 
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: تعفل ال ااثة على ترهو  تاكي  التابة هت ييا Soil Structureتاكي  التابة  .4

نسؤؤؤؤؤؤؤؤجتها هيفكل تقليل هذا الضؤؤؤؤؤؤؤؤا  بال ااثة عنرعا تكون التابة جافة وينفا حااثة 
 التابة الاطبة يزير هذه الفشكلة سوءا. 

: إن اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفعرا  الثقيلة في عفليا  Soil Compactionتصؤؤؤؤؤؤؤؤل  التابة  .5
ال ااثة في ال قل ت دي إلى تكويل طبقة صؤؤؤؤؤؤؤؤلبة عل التابة ع  عاه  الوق  تفن  
عاه  الفاء أحيانا هر تسؤؤت ي  جذه  النباتا  عل اختااقها عفا ي دي إلى ضؤؤعف 

ل ع نفو النبا  هزياد  اإلصؤؤؤؤابة بالريران الثعبانية التي توجر في ال بقة السؤؤؤؤ  ية
 التابة، لذلك يت ل  األعا استخرام ال ااثة العفيقة لكسا هذه ال بقة. 

: إن حااثؤؤة التابؤؤة الجؤؤافؤؤة ت دي إلى إثؤؤا   ال بؤؤا  كفؤؤا تعفؤؤل على Dustال بؤؤا    .6
كفا إن إثا    ،عل التابة الجافة ههي طبقة خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة ت ايا ال بقة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ية

العواصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف التااويؤؤة هتاا م األتابؤؤة على النبؤؤاتؤؤا  في ال قول الفجؤؤاه   يزيؤؤر عل 
  .فضال عل عا  سببه ال با  عل تلوث الهواء ،اإلصابة بال لم

: ت دي ال ااثة ويل الفاهز باستفاا  إلى Damage To Cropضا  الف صول  .7
رعة في ال ااثة غيا إل اق ضا  بالف صول خاصة عنرعا تكون اتر  الفستخ

ععايا  بشؤؤؤؤؤكل جير. إن الجاها التي ت رثها اتر  في الف صؤؤؤؤؤول تسؤؤؤؤؤهل دخول 
 الفسببا  الفاضية هخاصة البكتياية عنها.

في :  صؤؤؤع  اسؤؤؤتخرام ال ااثة Broadcast Cropsالف اصؤؤؤيل الفز هعة بالنثا  .8
 حالة الف اصيل الفز هعة نثاًا. 

: تعفل ال ااثة على تق ي  Transport of Propagulesنقل التاا ي  التكاثاية  .9
الاايزهعا  هالر نا  هاألجزاء التكاثاية للعرير عل اتفا  داخل ال قل الواحر هقر 
تنقلها أدها  ال ااثة إلى حقول أخاى عا لم يتم تناي ها بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل جير. إ  أظها  
العرير عل الر اسؤؤؤؤؤا  أن ال ااثة سؤؤؤؤؤاعر  على انتشؤؤؤؤؤا  نبا  الثيل هالقصؤؤؤؤؤ  في 

 ل قل الواحر.ا
 هل تتجد بصناف اباتية مقاومة لالدغال؟ 

 حيث تم انتاج عثل هذه األصناف بال ايقة الفنرلية هللعرير عل النباتا  ال  يلية   ،نعم
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تتوفا الفقاهعة للهالوك في عرد عل الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل  :Orobanche spp.الهالوك .1

الز اعية عنها الباقالء هال فاطة هبعن الف اصيل الصليبية هزها  الشف  هالبيقة 
Vetch،  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ا لفقاهعة الهالوك نوع  53ف ي الباقالء اختباOrobanche 

crenata  ههجر أن الصؤؤؤؤؤنفExpress  أ ثاها عقاهعة هقر أعكل عل ت رير جيل
هفي  ،Orobanche aegyptiacaر يت كم في الفقاهعة للهالوك نوع  ئي  هاح

عقاهعة للهالوك. هفي  402عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤا انتخب  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر  عل صؤؤؤؤؤؤؤؤؤنف الباقالء جيز  
 Orobancheكان عقاهعة للهالوك نوع  Pau - 11ال فاطة هجر أن الصؤؤؤؤؤنف 

aegyptiaca،  عليون هكتا  عل زها  الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف   6هفي  هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا يز ع أ ثا عل
  .لهالوكالفقاهم ل

تتوفا الفقاهعة لنبا  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتايكا الفت  ل في بعن  :Striga spp.السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتايكا .2
أصؤؤؤؤؤؤؤؤناف الذ   الافيعة التي يتفيز بعضؤؤؤؤؤؤؤؤها بعرم إنتاجها لفاد  ععينة ت  ز إنبا  
وذه  النبا  الفت  ل فيفا هجر  أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناف أخاى عقاهعة ه لك لعرم قر   النبا  

 .الفت  ل على اختااقها
 ؟ااتاج الماذا المحاصيل المقاومة لمبيدات األدغال وما هي ارائق 

تعؤر عبيؤرا  األدغؤال هاحؤر  عل أهم الفلوثؤا  أه اتفؤا  غيا ال يويؤة التي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤ  
حاهق هخسؤؤؤائا كبيا  في الف اصؤؤؤيل التي تتعا  لها بشؤؤؤكل عباشؤؤؤا أه غيا عباشؤؤؤا 

كفا إنها تشكل أحر الفعوقا   ،أثناء عفلية عكاف ة األدغال باستخرام عبيرا  األدغال
ل لذلك فبن إنتاج ع اصؤي .الائيسؤة لعفلية اسؤتخرام عبيرا  األدغال غيا الفتخصؤصؤة

عقاهعة لفبيرا  األدغال سينقذ الف اصيل عل ال اهق هاألضاا  التي تسببها عبيرا  
األدغال لهذه الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهل عل عفلية اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام عبيرا  األدغال غيا 

هقر تفكن  تقنيا  الهنرسؤؤؤؤؤؤؤؤة  . قول الفز هعة وهذه الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤيلالفتخصؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤة في ال
 :الو اثية عل إنتاج عثل هذه الف اصيل عبا استخرام ال اائق اتتية

ت ويا عوق  تأثيا عبيرا  األدغال في الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول هبذلك ر  اها تأثياها على  .1
  .الف صول أه النباتا  غيا الفستهرفة بالفكاف ة
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 ليل ههرم عبيرا  األدغال قبل أن تصؤؤؤؤؤل إلى عوق  زياد  قر   الف صؤؤؤؤؤول على ت .2

  .التأثيا في نباتا  الف صول
زيؤؤاد  إنتؤؤاج النبؤؤا  لإلنزيفؤؤا  التي تعفؤؤل عليهؤؤا عبيؤؤرا  األدغؤؤال عفؤؤا ي دي إلى  .3

  .ت فل النباتا 
 ؟اذكر المحاصيل المقاومة لثالثة باتاع من مبيدات األدغال

الو اثية عل ت ويا أصؤؤؤؤؤؤؤؤناف عل الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤيل لقر تفكل الباحثون في عجال الهنرسؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 :الفقاهعة للفبيرا  التالية

الكال  وسؤؤؤي  عبير أدغال جهازي غيا  :Glyphosateعبير األدغال كال  وسؤؤؤي   .1
عتخصؤؤؤؤؤه  سؤؤؤؤؤتخرم لفكاف ة األدغال  فيعة هعايضؤؤؤؤؤية األه اق ال ولية هالفعفا  

و  في ترهکون سؤؤؤؤؤؤؤؤفيته عنخ ضؤؤؤؤؤؤؤؤة للبائل هسؤؤؤؤؤؤؤؤاي  ال اً ههو غيا ضؤؤؤؤؤؤؤؤا  ويئي ،عنها
هقر تم تفييز جينا  في بعن الكائنا  الرقيقة عسؤؤؤؤؤؤؤ هلة عل هرم هت ليل  ،التابة

هذا الفبير فضؤؤال عل الجينا  الفسؤؤ هلة عل زياد  إنتاج اإلنزيفا  الفسؤؤ هلة عل 
هقؤؤر تم نقؤؤل هؤؤذه الجينؤؤا  إلى بعن  Glyphosateهؤؤرم الفبيؤؤر كال  وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤ  

تم إنتاج ع صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول فول الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويا الفقاهم لفبير  1994هفي عام  ،الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل
تم إنتؤؤاج الق ل هالؤؤذ   هالكؤؤانور  1999األدغؤؤال كال  وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤ  هع  حلول عؤؤام 

Canola  هالعفل عسؤؤتفا إلنتاج ع اصؤؤيل  ،هالبنجا السؤؤكاي الفقاهم لكال  وسؤؤي
  .أخاى عقاهعة لهذا الفبير

ا هاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هغيا عبيؤر عؤام  ه تؤأثي :Glufosinateعبيؤر األدغؤال كلوفوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنيؤ   .2
عتخصه ي ثا بالفالعسة هيستخرم لفكاف ة األدغال ال ولية في عاحلة الباد ا  
هقر تم ت رير الجينا  الفقاهعة لهذا الفبير في بعن النباتا  هتم نقلها إلى عرد 
عل الف اصيل خاصة بعن أصناف الق ل هفول الصويا هالذ   هالكانور هالبنجا 

  .السكاي 
 سؤؤؤؤتخرم هذا الفبير لفكاف ة العرير  :Bromoxynilكسؤؤؤؤونيل عبير األدغال واهعو  .3

عل األدغال عايضؤؤة األه اق لذلك فهو  سؤؤتخرم في حقول ال ن ة هالشؤؤعيا هالذ   
لفكاف ة األدغال عايضؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق إر إنه ر  فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام هذا الفبير لفكاف ة 
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في عجال لذلك لجأ العاعلون  ،األدغال عايضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األه اق في حقول الق ل عثال

الهنرسؤؤؤؤة الو اثية إلى نقل الجينا  الفسؤؤؤؤ هلة عل عقاهعة هذا الفبير هالفوجود  في 
تم إنتؤاج نبؤاتؤا   1994النبؤاتؤا   فيعؤة األه اق إلى نبؤا  الق ل هع  حلول عؤام 

 .ق ل عقاهعة لهذا الفبير
 هل هناك جينات مقاومة المزروعات لمبيدات االدغال؟ 

ي ا تشؤؤف هجودها في العرير عل النباتا  هكان  عسؤؤ هلة هناك العرير عل الجينا  الت
عل صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة عقاهعة تلك النباتا  للعرير عل عبيرا  األدغال هقر تم عزل تلك الجينا  
هأعكل إ خالها في العرير عل الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل ل فايتها عل عبيرا  األدغال أثناء عفلية 

  :عكاف ة األدغال هعل هذه الجينا  عا پلي
هيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفى هؤؤذا  Sulfonylureaجيل ت فؤؤل عبيؤؤرا  األدغؤؤال التؤؤابعؤؤة لفجفوعؤؤة  .1

 ا.als 1الجيل )
 .Bromoxynilجيل ت فل عبيرا  األدغال عل عجفوعة  .2
   .Glyphosateجيل ت فل عبير األدغال  .3
 .Imidazolinoneجيل ت فل عبيرا  اردغال عل عجفوعة  .4
 .Glufosinate - ammoniumجيل ت فل عبيرا  األدغال عل عجفوعة  .5
  .Sethoxydimجيل ت فل عبيرا  األدغال عل عجفوعة  .6

 وما سبب ظ ترها؟ Super weedsماهي االدغال المتفتقة 
ان ظهو  سؤؤؤؤؤؤؤالر  عقاهعة عل اتفا  للف اصؤؤؤؤؤؤؤيل الفعرلة ه اثيا عسؤؤؤؤؤؤؤألة عتوقعة ع  

هعل  ،زياد  الض   على اتفا  هالفتفثلة بالتوس  في ز اعة الف اصيل الفعرلة ه اثياً 
في  Glyphosateاألعثلة في هذا الفجال ظهو  الفقاهعة لفبير األدغال كال  وسؤؤؤؤؤي  

كنتيجة حتفية لزياد  استخرام الفبير في  Horseweedالشوفان الباي هدغل ال صان 
لسابقة ان ال قيقة ا .عكاف ة األدغال في حقول الف اصيل الفقاهعة لفبير الكال  وسي 

 :اد  الى ظهو  عايلي
هناك احتفال كبيا عل إعكانية انتقال جينا   :Super Weedsاألدغال الفت وقة  .1

الفقاهعة عل الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل الفعرلة ه اثية إلى األدغال خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ويل النباتا  التي 
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أي فيفؤؤا وينهؤؤا هبؤؤاألخه عنؤؤرعؤؤا  كون الؤؤرغؤؤل  Interbreedingتتكؤؤاثا داخليؤؤا 

هالخادل الباي  Canolaعثال  لك ع صؤؤؤول الكانور  ،هالف صؤؤؤول عل ن   النوع
Wild mustard   هبيل ال ن ؤؤؤؤة هبعن أنواع دغؤؤؤؤل العكيؤؤؤؤرAegilops،  إن

ظهو  عثل هذه األدغال الفقاهعة للفبيرا  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيجعل عل عفلية عكاف تها أعاا 
  .صعباً 

إن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤقوط  :Transgenic Crops As Weedsالف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل الفعرلة كأدغال  .2
فوها في حقول ع اصؤؤؤؤؤؤؤيل أخاى تعر هانتشؤؤؤؤؤؤؤا  وذه  الف اصؤؤؤؤؤؤؤيل الفعرلة ه اثيا هن

فب ا كان  هذه الف اصؤؤيل عقاهعة لفبيرا  األدغال فبنها  ،أدغار ينب ي عكاف تها
 .تصب  عشكلة ينب ي الت كيا في إ جاد البرائل لفكاف تها باستخرام عبيرا  أخاى 

اع  ها  األمثلة  Introduced Weedالدخيلة  ما المقصتد هاالدغال
 عن تلك االدغال؟

العرير عل األنواع النباتية التي تم اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتياادها لألغاا  الز اعية أه كنباتا  زينة  إن
هفي  ،تفكن  عل الهاب عل ال قول الز اعية لتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  أدغال خ ا  ينب ي عكاف تها

نوع نباتي تم إدخالها إلى الفناطق  500 أصؤؤؤؤلعل  % 60د اسؤؤؤؤة إحصؤؤؤؤائية تبيل أن 
هعل األعثلؤؤة في هؤؤذا  .ب ؤؤ  أدغؤؤال خ ا الفاهيؤؤة عل الجنوب ال ابي ألعايكؤؤا أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

  :الفجال عا يلي
 Johnson grassهحشؤؤؤؤؤؤؤؤيشؤؤؤؤؤؤؤؤة جونسؤؤؤؤؤؤؤؤون  Nutsedgeإن األدغال عثل السؤؤؤؤؤؤؤؤعر  .1

هالؤؤؤؤؤؤؤرنؤؤؤؤؤؤؤان  Pigweedهدغؤؤؤؤؤؤؤل الخنزيا  Canadathistleهال اطي  الكنؤؤؤؤؤؤؤري 
Barnyardgrass   هعنؤؤؤ  الثعلؤؤؤNightshade  هالاغيلؤؤؤةLambsquarters 

هالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفؤؤان  Foxtailsه يؤؤل الثعلؤؤ   Velvetleafهأوو طيلون عخفلي األه اق 
هذه األدغال جفيعها أدخل  إلى أعايكا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفالية كفلوثا   Wild oatsالباي 

 اً هؤؤؤذه األدغؤؤؤال يتم عكؤؤؤاف تهؤؤؤا عوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفيؤؤؤ1900ع  العلف ال يواني في وؤؤؤرا ؤؤؤا  
  .هبتكاليف عالية

نبؤؤؤا  عت  ؤؤؤل على جؤؤؤذه  الؤؤؤذ   هالعؤؤؤريؤؤؤر عل  Witchweedدغؤؤؤل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحا   .2
هصؤؤاف  عبالغ  1956صؤؤيل النجيلية أبخل إلى هر ة كا هلينا الشؤؤفالية عام الف ا
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عليون دهر  عل أجل إبادته هعن  انتشا ه إلى عناطق ز اعة الذ    225زاد  عل 
  .األخاى 

أدخلؤؤؤ  إلى أعايكؤؤؤا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤاليؤؤؤة عل اليؤؤؤابؤؤؤان عؤؤؤام  Kudzuشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيا  الكودزه  .3
 الثالثينيا  عل القان  كفا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرع  لفكاف ة التعاية في ، نبا  زينة1873

الفاضؤؤؤؤؤؤؤي هأصؤؤؤؤؤؤؤب   اتن عل أ ثا النباتا  الرخيلة انتشؤؤؤؤؤؤؤا ا في جنوب هشؤؤؤؤؤؤؤاق 
  .الور ا  الفت ر  األعايكية

دخل إلى العااق في السبعينيا  كنبا   Water hyacinthنبا  عش  النيل أه  .4
  .زينة إر إنه أصب  عل أ ثا األدغال خ و   في قنوا  الاي هالفساحا  الفائية

 ماذا ياني االدخال المتامد لالدغال الدخيلة؟
: إدخال نباتا  أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب   فيفا Intentional Introductionsالفتعفر  اإلدخار  

بعر أدغال أه حيوانا  ضا   هسب   لك ياج  إلى أن اإلدخال الفتعفر لهذه الكائنا  
الفنافسة ع  نتشا  ه تم دهن إجااء د اسا  كافية ل هم قر اتها التكاثاية هقر تها على ار
 الكائنا  الف لية هالوطنية هعل هسائل اإلدخال الفتعفر عا يلي: 

: العرير عل األنواع النباتية تم New Crop Plantsنباتا  الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول الجرير  -1
إدخالها إلى العرير عل الرهل كف اصيل جرير ، إر إنه هنتيجة عرم ارست اد  عل هذا 

ى إهفاله أه إنه كان عل ال يوية هالنشاط ت   الااهف الف صول بشكل كافي أدى إل
البيئية الجرير  ب يث تفكل عل تثبي  ن سؤؤه هأصؤؤب  وذلك عشؤؤكلة ينب ي عواجهتها عفا 
 عني عل النؤؤاحيؤؤة البيئيؤؤة إننؤؤا لم نتفكل عل فهم قؤؤر   هؤؤذا الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول على التكؤؤاثا 

عثلة لفثل هذه هارنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  عل دهن ترخل عل قبل اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان، ههناك العرير عل األ
 هعل األعثلة الفهفة عا يلي: ،النباتا  التي أصب   أدغال فيفا بعر

حشؤؤؤؤؤؤيشؤؤؤؤؤؤة جونسؤؤؤؤؤؤون أدخل  إلى الور ا  الفت ر  األعايكية كف صؤؤؤؤؤؤول عل ي في  -أ
 ورا ة القان التاس  عشا. 

أ ضؤؤا أدخل  كف صؤؤول عل ي هكنوع عل الثيل  Bermudgrassحشؤؤيشؤؤة واعودا  -ب
 لز اعة الفساحا  الخضااء هأصب  اليوم دغال خ اًا.
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ك شيشة عااعي هأصب   اليوم  Ryegrassفي استااليا تم إ خال حشيشة الشيلم  - 

 أحر األدغال الفهفة في حقول النجيليا . 
فبن العرير : كفا في النق ة األهلى New Ornamental Plantنبا  زينة جرير  -2

عل أنواع النباتا  أدخل  إلى عناطق جرير  على أنها نباتا  زينة ثم هاب  لتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  
 أدغال خ ا  هعل األعثلة على  لك:

حيث أدخل  كنبا  زينة ثم أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤب   فيفا بعر  Water hyacinthزناوق الفاء  -أ
 يدغال عائيأسؤؤؤؤؤؤؤؤر الكثيا عل قنوا  الاي هالب ياا ، هبالاغم عل  لك رزال يباع ف

 الفشاتل كنبا  زينة.
هالرهد ة األ جوانية  Pampasgrassنباتا  زينة أخاى عثل حشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة باعبال  -ب

Morning glory  هعيكونياMiconia  هنبا  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبياPrickly pear  في
 .استااليا هغياها کثيا

: عؤؤؤر  أنواع نبؤؤؤاتيؤؤؤة تم Erosion Control Plantsنبؤؤؤاتؤؤؤا  لفكؤؤؤاف ؤؤؤة التعايؤؤؤة  -3
إدخالها للسؤؤؤؤؤؤؤي ا  على تعاية التابة هلكنها أظها  عرهانية شؤؤؤؤؤؤؤرير  هأصؤؤؤؤؤؤؤب   أدغال 

 Salt cedarفي أعايكا هنبا  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤيرا  الفال   Kudzuخ ا  عنها شؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيا  كودزه 
 .Tamariskالفعاهف باسم ال افاء 

ععام : إن Misguided or Lack of Knowledgeالجهل أه قلة الفعافة  -4 
األشؤؤؤؤخاا ليسؤؤؤؤ  لريهم الفعافة الكافية في عجال علم النبا  هعلم البيئة أه في إدا   
اتفؤؤا  ال هم التعقيؤؤرا  هاألخ ؤؤا  التي  فكل أن تتاتؤؤ  على عفليؤؤة نقؤؤل نبؤؤاتؤؤا  أه 
حيوانا  عل عن قة إلى أخاى، فضؤؤؤؤؤال عل اعتقاد العريريل إن عل حقهم نقل النباتا  

 التي ياغبون، عفا تسب  في حرهث عشا ل كبيا  بعر  لك. هال يوانا  إلى الفناطق 
 :Discarding Un Wanted Organismsإهفؤؤؤال الكؤؤؤائنؤؤؤا  غيا الفاغوبؤؤؤة  -5

عنرعا يتع  أه  ضجا بعن األشخاا عل النباتا  التي اعتادها العنا ة وها هعل ثم 
  على تثبي  ر  تاكها هخاصؤؤؤة الكائنا  التي  فكل قتلها، هذه الكائنا  قر تكون لها الق

 ن سها هالتكاثا لتصب  بعر  لك آفة عهفة، هعل األعثلة على  لك: 
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الفائي  عر نبا  زينة  شتايه هيعتني به عابو النبا  عاد ،  Hydrillaنبا  الهير يال 

إن تاك هذا النبا  هلهفاله أدى به إلى أن  صؤؤؤب  دغال عائية عهفا  عيق حاكة الفياه 
الؤؤؤذي أدخؤؤؤل إلى نها  Chokingفي قنوا  الاي هكؤؤؤذلؤؤؤك ال ؤؤؤال ع  الؤؤؤرغؤؤؤل أ هنيؤؤؤة 

Potomac ال اضؤؤا  صؤؤاف في هاشؤؤن ل الذي أدى إلى سؤؤر قنوا  الاي هفي الوق  
 .  سنويا لتنايف قنوا  الاي عل هذه األدغالعليون دهر 100عا  قاب عل 

 ؟ متامدةكيف يتم ادخال اإلفات من ا األدغال هطريقة غير 
  رث بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل  :Accidental Introductionsاإلدخال غيا الفتعفر أه العاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

اكة كذلك فبن ح ، ئي  ع  ع صؤؤؤؤؤؤؤليا  األ جل هعسؤؤؤؤؤؤؤببا  األعاا  هالريران الثعبانية
الفواد النباتية هعنها التابة الفلتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقة بالجذه  أه نقل التابة جفيعها قر تعفل على 

إن عا  فيز هذا الرخول هو صؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوبة تعقبه إلى أن يبرأ الكائل وتثبي   ،إدخال اتفا 
عرم  لذلك   ضؤؤؤل ،ه بشؤؤؤكل هاضؤؤؤ  ههذا قر  سؤؤؤت اق عر  سؤؤؤنوا ن سؤؤؤه هظهو  أضؤؤؤاا  

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤاا ونقؤل التابؤة عل عن قؤة إلى أخاى هكؤذلؤك ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه   ف ه الفواد النبؤاتيؤة 
ورقة قبل إطالقها، هبصؤؤؤؤؤؤو   عاعة  فكل أن   رث اإلدخال العاضؤؤؤؤؤؤي عل الفسؤؤؤؤؤؤتو د  

 خالل عا يلي: 
 Contaminant of Crop Seedsتلوث وذه  الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل هاألجزاء النباتية  .1

And Planting Stock : عنر نقل وذه  أه تقاهي الف اصؤؤؤؤيل هاألجزاء التكاثاية
للنباتا  عل عن قة إلى أخاى فبن اتفا  الفاتب ة وهذه الفواد سؤؤؤؤؤؤؤتنتقل ععها، إ  
إن البذه  ت فل العرير عل الفسببا  الفاضية هبعن الريران الثعبانية هال لم أه 

كان  وذه  بعن الف اصؤؤؤؤيل تجف  عل األ    وين ال شؤؤؤؤاا ، هفي الفاضؤؤؤؤي
هكان  تجف  ععها حبا  التابة ال اعلة للفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هالريران  عباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

الثعبؤانيؤة، كؤذلؤك فؤبن وؤذه  األدغؤال قؤر تكون عوجود  ونسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عتبؤاينؤة ع  وؤذه  
الف صول، لذلك فبن استخرام البذه  غيا الفصرقة في الز اعة تعر عسألة عهفة 

نتقال وذه  األدغال، كذلك فبن انتقال فايا هسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  النبا  هالعرير عل عجال افي 
ال  ايا  الففاضؤؤؤؤؤة هالبكتايا  فكل أن يتم وواسؤؤؤؤؤ ة األجزاء النباتية التكاثاية عثل 

 العقل هالر نا  هاألبصا  هالاايزهعا . 
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:  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل Contaminant of Feed For Animalsعلوثا  العلف ال يواني  .2

ر  عل عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  التلوث بالعرير عل اتفا  هالكثيا عل العلف ال يواني عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
الر اسؤؤؤا  ت كر على أن الشؤؤؤوفان الباي دخل إلى الور ا  الفت ر  في ورا ة القان 

 ال يواني الفستو د.  الثاعل عشا ع  العلف

: إن العرير عل اتفا  On Or In Live Animalsعلى أه وراخل ال يوانا   .3
ى أعؤؤؤا ل جؤؤؤريؤؤؤر  على أه وؤؤؤراخؤؤؤل ال يوانؤؤؤا  قؤؤؤر تنتقؤؤؤل عل عنؤؤؤاطق هجودهؤؤؤا إل

الفسؤؤؤؤؤؤؤتو د  أه الفنقولة، عثال  لك، إن العرير عل وذه  األدغال هالريران الثعبانية 
عاه ها في القنا  الهضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفية ال يوانا  الفز عة إ  إن   فكل أن تبقى حية خالل

إلى سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيايالنكؤؤؤؤا في أهاخا  Parthenium hysterophorusدخول الؤؤؤؤرغؤؤؤؤل 
كان وواسؤؤؤؤؤؤؤؤ ة  هث الفاعز الفسؤؤؤؤؤؤؤؤتو د عل الهنر وواسؤؤؤؤؤؤؤؤ ة قوا  ح ظ  الثفانينيا 

 السالم في سيايالنكا. 

: إن العرير عل الفسؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤية التي Contaminated Soilالتابة الفلوثة  .4
تعيش في التابة هالريران الثعبانية هبذه  األدغال  فكل أن تنتقل في التابة دهن 

لذلك فبنه  فن  نقل تاب ال قول في أغل   ععافة األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاا القائفيل بالعفلية،
الفناطق عنعا رنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  التابة الفلوثة، عاعرا التاب الفعقفة، هلكل تبقي عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤألة 
انتقؤال التابؤة الفلوثؤة ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفل ال قؤل الواحؤر أه ال قول الفجؤاه   عفليؤة ر  فكل 

رهل لالسؤؤؤؤي ا  عليها، إر إنه  فكل السؤؤؤؤي ا  على عفليا  نقل التابة الفلوثة ويل ا
 أه الفناطق البعير  عل خالل القوانيل الفنافة هعفليا  ال جا الز اعي. 

: إن انتشؤؤؤا  اتفا  وواسؤؤؤ ة عياه السؤؤؤقي  عر عل Irrigation Waterعياه الاي  .5
الوسؤؤؤؤؤؤائل الفهفة للنقل غيا الفتعفر على عسؤؤؤؤؤؤتوى ال قل هالفن قة هخاصؤؤؤؤؤؤة وذه  

 ا  هبعن الريران الثعبانية. األدغال هبعن األجزاء التكاثاية لفسببا  األعا 

:  فكل للكائنا  الفختل ة أن تنتقل Transportation Vehiclesهسؤؤؤؤؤؤؤائ  النقل  .6
وواسؤؤؤؤؤؤ ة هسؤؤؤؤؤؤائل النقل الفختل ة هعل الفعاهف اليوم أن العرير عل اتفا  انتقل  
وواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة عفليا  النقل الكثي ة ال  ت رث على عرا  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعة ويل دهل العالم 

بلر الواحر وواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا ا  هالق ا ا  هال ائاا  هالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل الفختل ة هعناطق ال
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على  Gypsy mothهاألعثلؤؤة على  لؤؤك كثيا  حيؤؤث هجؤؤر  ال ااشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال جايؤؤة 

ال ائاا  هالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحنا  هاألثاث الفنقول عبا الور ا  الفت ر ، كفا تعفل إطا ا  
ان رالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا   على نقل التابة الفلوثة بفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  األعاا  هبذه  األدغال هالري

 الثعبانية. 

: تلع  الفكائل هاتر  الز اعية Farm Machineryالفكائل هاتر  الز اعية  .7
ده   في نشؤؤؤؤؤؤؤا اتفا  داخل ال قل الواحر هال قول الفجاه   هلكنها  فكل أن تتقل 

 بعير  عنر نقل هذه اتر  الفناطق بعير  رستخراعها هناك.  اتفا  إلى عناطق

 الماتمدة للسيطرة علل االدغال الدخيلة؟ماهي الستراتيجيات 
رشؤؤك أن عفلية السؤؤي ا  على اتفا  الرخيلة ت تاج في أغل  األحيان اسؤؤتخرام أ ثا 
عل طايقة أه اسؤؤؤؤتااتيجية لفن  دخول اتفة إلى عن قة جرير  هلن دخولها إلى الفن قة 

اى د هسؤؤؤائل أخالجرير  ر  عني عنعها هاسؤؤؤتبعادها هو نها ة الف اف هلنفا  ج  اعتفا
إبادتها هالتخله عنها نهائيا، لذلك رور عل تسلي  الضوء على الستااتيجيا  عل أجل 

 الفستخرعة للسي ا  على اتدغال الرخيلة ههي كفا يلي: 
التشؤؤؤايعا  هالقوانيل الفنافة: تسؤؤؤتنر التشؤؤؤايعا  هالقوانيل الفنافة على فكا  ان  اأهر

هو عنعها هاسؤؤؤتبعادها عل الرخول هارسؤؤؤتقاا  في  افضؤؤؤل طايقة لفكاف ة اتفة الرخيلة
الفن قة الجرير ، كذلك فبن كل ة عن  األفة هاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبعادها عل الفن قة نكون أقل بكثيا 
عل كل ة عكاف تها بعر دخولها للفن قة، كفا أن الفكاف ة أه اإلباد  الفبكا  لآلفة بعر 

بهنا الفكاف ة الفتأخا  هل ا شؤؤؤاجتياحها أه دخولها للفن قة سؤؤؤتكون أقل بكثيا عل كل ة 
فبن عن  حرهث ال ايق أفضل عل عكاف ته بعر حرهثه عباشا   ،بال ايق اجتياا اتفية

وز كذلك فبنه ر  ج .ه لك ألن عواق  ال ايق  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  توقعها في كثيا عل األحيان
اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام قيفة ال ر ارقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي ال اج رتخا  قاا  عكاف ة آفة دخيلة تفكن  عل 

إلى ولر أه عن قة جرير  إن هصول اتفة الرخيلة إلى عستوى ال ر ارقتصادي الرخول 
ر عل ههذا يزي ،ال اج ععناه أن اتفة قر تفكن  عل ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقاا  هالتكاثا في الفن قة

 .لذلك فبن األجااء السؤؤؤليم هو إ اد  اتفة بفجاد دخولها عن قة جرير  ،صؤؤؤعوبة إبادتها
دخول عن قة جرير   شكل الخ  الرفاعي األهل ضر  عفا سبق يتبيل أن عن  اتفة عل
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اتفا  الرخيلة هلن هذا الخ   فكل ت قيقه عل خالل عرد عل التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايعا  هالقوانيل 
الفنافة لفجفل األنشؤؤؤؤؤؤؤ ة البشؤؤؤؤؤؤؤاية الف د ة إلى انتشؤؤؤؤؤؤؤا  اتفا  هدخولها إلى عناطق 

  -القوانيل هالتشايعا  تق  في عستوييل هفا:جرير  هذه 
 هالقوانيل الرهلية التشايعا   .1
 التشايعا  هالقوانيل الوطنية .2

 ثانيًاا استبعاد اتفة اه الرغل الرخيل
 ثالثًاا احتواء اتفة اه الرغل الرخيل

ماهي النقاط التاجب مراعات ا عند تقدير التباات المترتبة عن االفات او 
 االدغال الدخيلة؟

جرير  عل تبعا  تعر هاحر  عل ان ت رير اتفة هعا يتات  على دخولها الى عن قة 
أصؤؤؤؤؤؤؤؤع  الفشؤؤؤؤؤؤؤؤا ل التي تجابه العاعليل في عجال الفكاف ة ه لك رن النال هحلقا  

ا  ففثاًل العؤؤريؤؤر عل النبؤؤاتؤؤ ،رنواع الؤؤرخيلؤؤة هي ناا  عتبؤؤاينؤؤةالفجتف  الفختل ؤؤة الى ا
 Morningفاردغال التابعة للجن   ،اولية على ان تصؤؤؤؤب  ادغاًر خ ا الزينة لها الق

glortes) Ipomoea)   عزا عي الق ل علفؤؤًا أن عؤؤر  أنواع عل تعؤؤر عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلؤؤة خ ا
لفجال  في ا عل ويعهانباتا  هذا الجن  تباع على أنها نباتا  زينة هيتم اإلعالن 

كذلك فبن كتلوكا  ال رائق العضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية تعلل عل  ،هكتلوكا  وي  وذه  نباتا  الزينة
Chufa  ه لك إلنتاجه د نا  لها  ائ ة الجوز هالذي   ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عنه شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاابSpain 

هالذي  عر هاحر  Yellow nutsedgeاألصؤؤؤؤؤ ا  رهذا النبا  هو السؤؤؤؤؤع Horchataه
هذه الثنائية في ارسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام تجعل عل  ،عل أ ثا األدغال خ و   على عسؤؤؤؤؤؤؤؤتوى العالم

لذلك فبن عفلية  .بةحالة اتفة عل األعو  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤع عفلية هضؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤايعا  هت رير
 التبعا  الفتاتبة عل اتفا  الرخيلة رور أن تأخذ في ناا ارعتبا  عا يلي:تقريا 

: لتقييم Likelihood of Becoming a Pestاحتفالية أن  صؤؤؤؤؤؤؤؤب  الكائل آفة  .1
د جؤة احتفؤال ت ول الكؤائل إلى آفؤة   تؤاج إلى ت ليؤل الجوانؤ  ال يؤاتيؤة هالبيئيؤة 

ة هكيف يتصؤؤاف هذا الكائل في ع ي ه هكيف سؤؤيتصؤؤاف للكائل عوضؤؤوع الر اسؤؤ
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في البيئة التي سؤؤؤؤؤؤؤؤينتقل إليها هالتي  أعل القائم بعفلية الفكاف ة على اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخراعها 

 رستبعاده. 
: إن ععافة كي ية انتشؤؤؤؤا  الكائل Pathways of Spreadطاائق انتشؤؤؤؤا  الكائل  .2

ر  ن قة جري ع ي تصؤؤؤؤؤؤو  الفشؤؤؤؤؤؤاع حول سؤؤؤؤؤؤاعة الكائل في قر ته على اجتياا ع
 هكي ية تنايم أه ال ر عل حاكته.

: إن ععافة عرى Amount and Type of Damage فية هنوعية الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   .3
قر   اتفة على إحراث الضؤؤؤا  ارقتصؤؤؤادي  عر الف تاا األسؤؤؤال لصؤؤؤناعة القاا  
الخاا باتفة الرخيلة هعل الضاه ي حساب عقرا  الضا  تبعا لااهف ال ق  

الفن قة لكي يتم تقييم الضا  الذي  فكل أن ت رثه اتفة  هلنتاجية الف صول في
 الرخيلة. 

: إن ت ليل عقرا  الفن عة Ease and Cost of Controlسهولة هكل ة الفكاف ة  .4
هكل ة الفكاف ة تعر عل الفكونا  األسؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤية لت ليل التبعا  الفتاتبة عل دخول 
اتفة إلى عن قة جرير  ألنها تشؤؤؤؤكل األسؤؤؤؤال لتقبل الصؤؤؤؤاف على عكاف تها هنوع 
الفكاف ة التي  ج  أن  سؤؤؤؤتخرم ارسؤؤؤؤتبعادها، عثال  لك هل عل الففكل عكاف ة 

رام ال اائق الز اعية البسؤؤي ة أه وواسؤؤ ة تابية النبا ؟ أم أن اتفة الجرير  باسؤؤتخ
 عل الضاه ي زياد  استخرام الفبيرا  بسب  عرم ك اء  ال اائق األخاى. 

: إن Effects and Costs to The Environmentالتأثياا  هالتكاليف البيئية  .5
خرعة لفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتكاليف األضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  البيئية الناتجة عل دخول اتفة هطاائق الفكاف ة ا

للسؤؤي ا  عليها هالفتفثلة وتلوث الهواء هالفاء هالفخاطا الفتاتبة على ال يا  الباية 
حيؤؤث أن دخول نبؤؤا  جؤؤريؤؤر للفن قؤؤة قؤؤر ي دي إلى إزاحؤؤة نبؤؤا  ع لي عل ويئتؤؤه 
هبالتالي ت ييا ال  اء النباتي هعا يتات  على  لك عل أضؤؤؤؤؤؤاا  ويئية قر  صؤؤؤؤؤؤع  

عل صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوبة هذه العفلية إر إنه  فكل على أقل  تقريا عواقبها هكل ها. هبالاغم
تقريا ت رير اتفا  حس  د جة أهفيتها هخ و تها لت رير طبيعة اإلجااءا  التي 

 .ة اتفة الرخيلة فكل اتخا ها لفكاف 
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 ما المقصتد هاحتتاء اآلفة او الدغل الدخيل؟

لعرم ك اء   :   رث في كثيا عل األحيان هنتيجةPest Containmentاحتواء اتفة 
سؤؤؤؤؤتااتيجية اسؤؤؤؤؤتبعاد اتفة أن تتفكل بعن اتفا  عل الرخول هارسؤؤؤؤؤتقاا  في البلر أه 
الفن قة الجرير  هلن الذي  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعر على اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقاا  اتفة في الفن قة الجرير  أه عرم 
اسؤتقاا ها هو ال تا  الزعنية الفنصؤاعة ويل دخول اتفة ها تشؤافها في الفن قة الجرير . 

حرى الر اسؤؤؤؤؤا  أن العرير عل أنواع األدغال الرخيلة إلى الور ا  الفت ر  إ  أشؤؤؤؤؤا   إ
ألف  15سؤؤؤؤؤنة على دخولها هبعر أن اجتاح  أ ثا عل  30لم تكتشؤؤؤؤؤف إر بعر عاه  

دهنم، كذلك ال ال ع  بعن أنواع الريران الثعبانية الرخيلة التي لم  كتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف هجودها 
سؤؤنة على دخولها. لذلك فبن الكشؤؤف  20في الور ا  الفت ر  األعايكية إر بعر عاه  

الفبكا لآلفة الرخيلة بعر حجا الزاهية في إ قاف أه عن  استقاا ها في الفن قة الجرير  
ال جا الز اعي عرد عل الباحثيل هالفااقبيل الذيل  قوعون ونصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لذلك فبن لرهائا

الفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائر هعااقبة اتفا  الخ يا  الفوجود  في الرهل أه الفناطق الفجاه   ل ا  
الكشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف الفبكا عنها عنر دخولها للبلر أه الفن قة الجرير ، إر أنه   رث في أحوال 

لعرم خ و تها في عناطقها سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا  أن ترخل آفا  أه كائنا  ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عااقبة 
األصلية، إر أنها  فكل أن تصب  أفة في الفن قة الجرير . كذلك فبن عفليا  ال جا 
الز اعي غيا قاد   على عن  دخول اتفا  الف فولة بالهواء هالفاء كال شؤؤؤؤؤؤؤاا  هبذه  
األدغال هالفلوثا  الفختل ة، إن الكشؤؤؤؤؤف الفبكا لآلفا  الرخيلة عسؤؤؤؤؤألة صؤؤؤؤؤعبة قر ر 

فكل الجها  ال كوعية عل ت قيقها عا لم تتضؤؤؤؤافا جهود الفواطنيل ع  هذه الجها  تت
 هخاصة الفزا عيل هالعاعليل في عجال عكاف ة اتفا  هحفا  البيئة هجفهو  عواطنيل.
إن اسؤؤتقاا  اتفة الرخيلة في ولر عا أه عن قة عا يت ل  التعاعل ععها ب ايقة تضؤؤفل 

اد  عسؤؤاحة انتشؤؤا ها هيفكل أن يت قق  لك عل خالل عا احتوائها هعرم السؤؤفاا لها وزي
  :يلي
  Containment Lawsقوانيل ارحتواء  .1
 Control or Eradicationالفكاف ة أه اإلباد    .2
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 كيف يمكن اعتراض االدغال الدخيلة؟

اإلجااءا  التي  جؤؤؤ  اتبؤؤؤاعهؤؤؤا  أحؤؤؤران اعتاا  ارفؤؤؤا  اه اردغؤؤؤال الؤؤؤرخيلؤؤؤة  عؤؤؤر 
يتم عاد  اعتاا  اتفا  هعنعها عل الرخول  :رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبعاد اردغال الرخيلة هعليه فان

ه لك عل خالل اعتاا  بضؤؤؤؤؤؤائ  الفسؤؤؤؤؤؤافايل أه اعتاا  البضؤؤؤؤؤؤائ  التجا ية هالتي قر 
 عصابة باتفا  هكفا يلي: تكون 

 سؤؤؤؤافايل بضؤؤؤؤاه   عرماعتاا  بضؤؤؤؤائ  الفسؤؤؤؤافايل: هيتم  لك عل خالل إعالم الف .1
نقل النباتا  أه التابة عل ولر تخا أه عل عن قة ألخاى هلن عفلية النقل  ج  
أن تخضؤؤؤؤ  للقوانيل هالتعليفا  الخاصؤؤؤؤة في هذا الفجال. عثال  لك ان نقل دعا  

عل هاهای إلى داخل األ اضؤؤي األعايكية عل قبل الفسؤؤافايل يتم  Papayaالبابا ا 
فا شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهاد  ت كر خلو هذه الثفا  عل اتفا  عل قبل فق  في حالة جل  الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

سؤؤؤؤؤؤؤؤل ا  ال جا الز اعي في هاهاي، إر إن الفشؤؤؤؤؤؤؤؤكلة في عفلية. ارعتاا  هنا 
هو في كي ية ععافة إن كان الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافا ينقل ععه نباتا  أه تابة أه عواد أخاى 

 عصابة، هع   لك فبن هناك بعن ال اائق هي:
العائر عل البلر عليه علء اسؤتفا   أسؤئلة  علء اسؤتفا   اسؤتبيان: على الفسؤافا -أ

حول الفواد التي ب وزتؤؤؤه هأن عؤؤؤلء هؤؤؤذه ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتفؤؤؤا    عتفؤؤؤر على أخالقيؤؤؤة 
 الشخه، هد جة الوعي التسي  فتلكها في هذا الفجال. 

اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الكالب الفر بة: تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم كالب عر بة لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم البضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  هحقائ   -ب
 الفسافايل للب ث عل الفواد الففنوعة. 

ش الفباشؤؤؤؤؤؤؤا: عل الضؤؤؤؤؤؤؤاه ي قيام عوظ ي ال جا الز اعي في الف ا ا  الت تي - 
هالفوانئ الباية هالب اية وت تيش حقائ  الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافايل ب ثا عل النباتا  هالفواد 

 التي  فكل أن نرخل ععها اتفا  اه اردغال. 
اعتاا  الشؤؤؤؤؤؤ نا  التجا ية: يتم عاد  هضؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤ نا  التجا ية ت   عزير عل  .2

  عقا نة وبضؤؤؤؤائ  الفسؤؤؤؤافايل الشؤؤؤؤخصؤؤؤؤية، هلذلك يتم اعتفاد بعن الاقابة الفشؤؤؤؤرد
 ال اائق رعتاا  الش نا  التجا ية هكفا يلي: 
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ت تيش البضائ  في ولر الفنشأ: رستبعاد خ ا هصول اتفة إلى حرهد الرهلة  -أ

الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو د  للبضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  هيقوم عوظ و ال جا الز اعي للبلر الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو د وت تيش 
هلع اء شؤؤؤهاد  ت كر أن البضؤؤؤاعة الفسؤؤؤتو د  أنتج   البضؤؤؤاعة في ولر الفنشؤؤؤأ

 ه زع  في ظاهف خالية عل اإلصابة باألقا . 
الت تيش الفباشؤؤؤؤؤؤا: يتم ت تيش البضؤؤؤؤؤؤائ  الفسؤؤؤؤؤؤتو د  في النقاط ال رهد ة ه لك  -ب

 باعتفاد الية  فكل وواس تها الكشف عل اتفا .
هتسؤؤؤتخرم ع  عسؤؤؤببا  األعاا  هخاصؤؤؤة  :ارختبا ا  هال  وصؤؤؤا  الخاصؤؤؤة - 

ال اياهسؤؤؤؤا  هالتي  صؤؤؤؤع  عالحاتها هالكشؤؤؤؤف عنها بال اائق السؤؤؤؤابقة ه لك 
  .بالاغم عل أن نتائج هذه ارختبا ا  قر تست اق عر  أ ام

: عنؤؤؤر ا تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف هجود اتفؤؤؤة Enforcement Actionsاإلجااءا  القؤؤؤانونيؤؤؤة  .3
جااءا  القؤانونيؤة التي  فكل اتخؤا هؤا الؤرخيلؤة أه عؤائلهؤا فؤبن هنؤاك العؤريؤر عل اإل

 لفن  اتفة عل الرخول هكفا يلي: 
إ ا أن  عفلية الت تيش الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحنا  هالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل  :Confiscationالفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد    -أ

هبضائ  الفسافايل ا تشاف هجود عنتجا  نباتية أه حيوانية حاعلة أه عصابة 
ا وعؤؤاتيكيؤؤبؤؤاقؤؤة ع ام دخولهؤؤا إلى البلؤؤر أه الفن قؤؤة فؤؤانؤؤه يتم عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد تهؤؤا أهت

الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكا  فا  غااعا  عالية على األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاا ه  هترعياها، فضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عل
 الفستو د  لهذه الفواد. 

: هؤؤذا اإلجااء  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤه عفليؤؤة Impound Shipmentsحجز الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ نؤؤا   -ب
الفصؤؤاد   للبضؤؤاعة ال الة لآلفة، إ  تبقى الشؤؤ نة ع جوز  ل يل التخله عل 
اتفة أه اتفا  الفوجود  فيها أه  فضؤؤؤؤؤؤها هلعادتها إلى البلر الفصؤؤؤؤؤؤر  أه ولر 

 الفنشأ. 
: لكي تسؤؤؤؤؤؤؤف  عاا ز ال جا الز اعي بفاه  Certificationشؤؤؤؤؤؤؤهاد  ال  ه  - 

تكون حاعلة لشؤؤؤؤؤؤؤهاد  ف ه ت كر خلوها عل اتفا  أي بضؤؤؤؤؤؤؤاعة رور عل أن 
هفي حالة هجود هذه الشهاد  يتم حجز البضاعة ل يل ه هد عثل هذه الشهاد  

 أه التأ ر عل خلوها عل اتفا . 
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: في حالة هجود شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك في علم سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالعة البضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعة Quarantinesال جا  -ث

 ل أه أعا الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو د  عل اإلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة باتفا  فانه يتم ال جا عليها في عواق 
 ععر  لهذا ال ا  هيتم اإلفااج عنها بعر التأ ر عل خلوها عل اتفا . 

ااعا  عالية كبيا  على : تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  قوانيل العرير عل الرهل غFinesال ااعا   -ج
الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاكا  الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتو د  لبضؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤابة ه لك لل ر عل هذه األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤخاا ه 

 العفليا . 
اتفا ، خاصة  : في حالة بعنShipment Treatmentععاعلة البضاعة  -ا

الفخزنية  فكل اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام ال اائق الكيفيائية أه ال يزيائية لفكاف ة اتفة خالل 
عفليا  الشؤؤ ل هالنقل هقبل دخولها إلى الفن قة أه البلر الفسؤؤتو د للبضؤؤاعة، 
عثال  لك اسؤؤؤؤؤؤؤتخرام د جا  ال اا   البا د  للقضؤؤؤؤؤؤؤاء على أطوا  حشؤؤؤؤؤؤؤا   بابة 

د جا  ال اا   الفات عة هاألشؤؤؤؤؤعة، إر أن  فا هة الب ا الفتوسؤؤؤؤؤ  أه اسؤؤؤؤؤتخرام
عل أ ثا ال اائق أعانا هو اسؤؤؤؤؤؤؤتخرام ال ازا  السؤؤؤؤؤؤؤاعة خاصؤؤؤؤؤؤؤة واهعير الفثيل 

Mothy bromide  لفكؤؤؤاف ؤؤؤة حشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  الفخؤؤؤازن عل طايق تبخيا الفواد
 الفخزهنة به. 

:  فن  عنعا باتا نقل أه استيااد الفواد التي  فكل Embargoالفن  أه ال اا  -خ
أه ت وي آفؤؤا  عل ولؤؤر إلى آخا أه عل عن قؤؤة إلى أخاى داخؤؤل  أن ت فؤؤل

 البلر الواحر. 
 ماهي قتااين االحتتاء؟

التشؤؤؤؤؤايعا  هالقوانيل التي ت ر عل انتقال اه انتشؤؤؤؤؤا  اتفا  الرخيلة الى هي عجفوعة 
في الفن قؤة  اعؤرادهؤاعنؤاطق جؤريؤر  في البلؤر اه العفؤل على ال ؤر عل تاا فهؤا هزيؤاد  

 .الجرير  ههذا  شفل اتفا  الرخيلة هالف لية
 ان احتتاء االدغال الدخيلة يتم من خالل المكافحة او اإلهادة، ما ربيك؟ 

إن إجااءا  عكاف ة اتفا  الرخيلة  ج  أن تكون عل القو  هالصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااعة ب يث تعفل 
فضؤؤؤؤؤال عل  ،على عن  انتشؤؤؤؤؤا  هذه اتفا  هحصؤؤؤؤؤاها أه عزلها بفسؤؤؤؤؤاحة ع رهد  جرا

ف الذي إر إن الهر ،ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه   الفتابعة اليوعية لنتائج تأثيا طاائق الفكاف ة الفختل ة
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 ج  أن تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعى إلى ت قيقه هو إباد  اتفة تفاعا في الفن قة التي تفكن  اتفة عل 

  .اجتياحها
إن عفلية اإلباد  تت ل  تعاهن هتاافا جهود جفي  الف سسا  ال كوعية  ا  العالقة 

 ،ضؤؤوع فضؤؤال عل ضؤؤاه   قيام الرهلة بالرعم الفالي الالزم لت  ية تكاليف اإلباد بالفو 
فضؤؤؤؤؤؤؤؤال عل ضؤؤؤؤؤؤؤؤاه   فا  ال ااعا  الفالية على األشؤؤؤؤؤؤؤؤخاا هالجها  التي ر تلتزم 

كذلك فان عفلية اإلباد  قر تكون غيا عفكنة ع  بعن األفا   ،وتن يذ إجااءا  اإلباد 
تابة ه الريران الثعبانية بفجاد دخولها إلى عنها الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية التي تق ل ال

عن قة جرير  هاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقاا ها فيها ه لك لل بيعة الفخ ية أه الفائية لهذه اتفا  هالتي ر 
 فكل عالحاتهؤؤا إر بعؤؤر عاه  فتا  زعنيؤؤة هبعؤؤر أن تتفكل اتفؤؤة عل ارنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  في 

 لفعاعلة عق  فضؤؤؤؤؤال عل  لك ر تتوفا ل ر اتن الوسؤؤؤؤؤائل ال عالة  ،عسؤؤؤؤؤاحا  هاسؤؤؤؤؤعة
إضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة لفا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبق فبن هناك  .کاعل عل التابة للقضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء على ارفا  الفوجود  فيه

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوبا  هاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكار  كثيا  عنها عثال عا الذي  فكل اتخا ه عل إجااءا  إلباد  آفة 
دخيلة اجتاح  عن قة سؤؤؤؤؤؤؤكنية هت ل  األعا اسؤؤؤؤؤؤؤتخرام عبيرا  اتفا  بشؤؤؤؤؤؤؤكل عكثف 

 عل قبل عسؤؤؤؤؤؤا ني هذه الفن قة، كذلك فان إجااءا  هده ي هالذي  عر أعاا غيا عقبور
 .اإلباد  قر يت ل  عرم ز اعة ع صول ععيل في الفن قة لعر  سنوا  هكفثال لآلباد 

الفائي: هذا الرغل  عر عل األدغال الخ يا  ا  انه  عفل  Hydrillaدغل الهير يال 
على قنوا  الفيؤؤاه هتهؤؤريؤؤر ز اعؤؤة األ ز في عؤؤر  هر ؤؤا  أعايكيؤؤة، هقؤؤر تكا   عفليؤؤة 

رن عفليؤا  اإلبؤاد  لهؤذا الؤرغؤل کؤانؤ  نؤاج ؤة عقؤ  كؤل دخول  ،دخولؤه الى الور ؤا 
  .لهذا الرغل

 ماهي فتائد المكافحة الحيتية لالدغال؟
 :هم هذه ال وائر عا يليعل ا 
إن عشؤؤا ل اتفا  أصؤؤب   ب ضؤؤل الفكاف ة ال يوية ر تسؤؤت ي  أن  :التخصؤؤه .1

 .تزداد هر  فکل أن تخلق عشا ل جرير 
إن عناصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الفكاف ة ال يوية عوجود  أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال في ال بيعة هر توجر ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه    .2

  .لعفليا  التصني  كفا هو ال ال في الفبيرا  الكيفيائية
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ا الفكاف ة ال بيعية على الزياد  هارنتشؤؤؤؤؤا  طبيعيا دهن ترخل قر   ععام عناصؤؤؤؤؤ .3

  .اإلنسان
 الف تاسؤؤؤؤا  القر   على الب ث علفكاف ة ال يوية خاصؤؤؤؤة ال  يليا  ه لعناصؤؤؤؤا ال .4

عوائلها أه فاانسؤؤؤؤؤؤها في ال بيعة لفا تفتلكه عل قو  في اإلد اك ال سؤؤؤؤؤؤي هالن سؤؤؤؤؤؤي 
  .تجاه العائل أه ال ايسة

  .ت ويا عناعة أه عقاهعة ضر عناصا الفكاف ة ال يويةعرم عقر   اتفة على  .5
ر تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  عناصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الفكاف ة ال يوية ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ا بالناام البيني هر تخل بالفوازنة  .6

   .ال بيعية كفا ت عل الفبيرا  الكيفيائية
ر  فكل لعناصؤؤؤؤؤا الفكاف ة ال يوية أن تل ق الضؤؤؤؤؤا  باإلنسؤؤؤؤؤان أه عفتلكاته هلم  .7

  .لل شاا  الذاقعة كالن ل هدهد  القزيثب  ل ر اتن عهاجفتها 
واء ي وااعج دالفية  اتية سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهائية الفكاف ة ال يوية هعلى نقين الفكاف ة الكيفي .8

 .ترخل فيها اإلنسان أنه لم يترخل
ما هي الاتامل التي تحد من اسبببببببببتخدام األعداء الحيتية في مكافحة 

 ؟االدغال
عل عفلية اسؤؤؤتخرام الفكاف ة ال يوية هناك العرير عل العواعل هاألسؤؤؤباب التي قر ت ر 

  :هلعل عل أهم هذه العواعل عا يلي ،على اتفا  في السي ا 
إنها طايقة ب يئة ر تعفل على أباد  اتفة خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عنر حرهث زياد  ع اجئة في  .1

 اعرادها 
صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوبة التنب  بفقرا  ك اءتها فقر ر تناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الااهف الف ي ة حيا  هنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط  .2

  .الفكاف ة ال يوية بقر  عالءعتها لآلفةالعنصا الفستخرم في 
ت تاج وااعج الفكاف ة ال يوية الت بيقية إلى عختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل أه عفال على قر  كاف  .3

  .عل التر ي  طالفا أن هذه البااعج ت تاج إلى فتاا  طويلة لكي تاها نتائجها
قر ت فل عناصؤؤؤؤا الفكاف ة ال يوية خاصؤؤؤؤة ال  يليا  أه الف تاسؤؤؤؤا  الفسؤؤؤؤتو د   .4

الخا ج بعن الفسؤؤؤؤؤؤببا  الففاضؤؤؤؤؤؤة للنبا  على أجسؤؤؤؤؤؤاعها هبذلك  فكل خلق عل 
  .عشكلة جرير  لم تكل عوجود  أصال



 
 

««««   112   »»»» 

 

 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
قر تهاجم عناصؤؤؤؤؤؤؤا الفكاف ة ال يوية أه تناف  األعراء ال يوية الف لية أه تهاجم  .5

 .ال شاا  النافعة التي تت ذى على األدغال عثال
إلى أ ثا عل نوع عل اتفا  هفي إن الكثيا عل عناصا الفكاف ة ال يوية ت تاج  .6

حالة عرم هجود العائل البريل فبن العره ال يوي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوف  عاني عل نقه ال ذاء 
  .إلى د جة الهالك أه قر يهجا الفن قة

قر ر يتوافق هجود عناصؤؤؤا الفكاف ة ال يوية كال  يليا  أه الف تاسؤؤؤا  زعنيًا ع   .7
ة ليا  يت  ل بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   إجبا يإ  إن بعن ال  ي ،ظهو  األفة الفعنية بالفكاف ة

على طو  عل أطوا  اتفة لذلك فبن غياب ال و  الفسؤؤؤتهرف سؤؤؤي ثا على ك اء  
  .ال  يل عل حيث البقاء هالتكاثا

مبباهي الفطريببات التي تم ااتبباج ببا هشبببببببببكببل مبيببدات مببايكروبيببة لمكببافحبة 
 االدغال؟

ة ال ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤة أه ف ا الو قؤ Chondostereum purpureum  Pouzarال  ا  -أ
Silver Leaf Fungus  هيعؤؤر هؤؤذا ال  ا عل ف ايؤؤا  ع ل الخشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هيوجؤؤر في

يتم انتاجه حاليًا وواسؤؤؤؤؤ ة التخفيا لفكاف ة هعن  نفو بعن  ،غابا  الفناطق الفعترلة
يباع  ،هال و  Black Cherryاألدغال الضؤؤؤا   في ال ابا  عثل دغل الكاز األسؤؤؤود 

ه  Biochon ا  ال  ا ت   ارسؤؤم هذا الفبير تجا يا بشؤؤكل ع لول ععلق   وي ها 
Koppert  غيا قاول للخل  ع  الفبيرا  األخاى. 

هيعود  Colletorichum gloesporioides f. sp. Aeschynomeneال  ا  -ب
 Northean Jointتم عزل هؤؤذا ال  ا عل الؤؤرغؤؤل  Melanconiesالى عجفوعؤؤة 

Vetch ارسؤؤم    ال  ا ت  هتم إنتاجه وواسؤؤ ة التخفيا تجا يا بشؤؤكل ععلق لسؤؤبو ا
Collego. استخرم ونجاا لفكاف ة أدغال الاز هفول الصويا عجفوع. 

هل يمكن اسببببببتخدام المسببببببببات المرضببببببية للنبات في المكافحة الحيتية 
 لالدغال؟ 

نعم هعثال  لك إن العرير عل الفسؤؤؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤؤؤية للنبا   فكل أن تصؤؤؤؤؤؤي  األدغال 
هبذلك تعر عنصاا عهفا في عكاف ة األدغال حيث تعفل على إضعاف الرغل ليصب  
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 ،إ  إن عسؤؤؤؤؤؤببا  األعاا  ر تقتل األدغال ،أقل قر   في عنافسؤؤؤؤؤؤة الف صؤؤؤؤؤؤول الائي 

نها ع ،الفاضؤؤؤؤية في عكاف ة األدغال ههناك عر  أعثلة ناج ة في اسؤؤؤؤتخرام الفسؤؤؤؤببا 
لفكاف ة الرغل  Puccinia condrilinaعثال اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام ال  ا الفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  للصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرأ 

إضؤؤؤؤؤؤؤافة لذلك هناك عثاليل ل ار  عل  ،Rush skeletonweedالفسؤؤؤؤؤؤؤفى خنر يلي 
  :ههي اً سبا  عاضية لفكاف ة األدغال حيويلف Inundative releaseإطالق ال فا 

ههو عبير ف اي   وي سبو ا   Collego ضا التجا ي الفسفى استخرام الفست -أ 
جلبؤؤؤؤؤان العقؤؤؤؤؤر لأدغؤؤؤؤؤال ف اي كفبيؤؤؤؤؤر  Colletorichum gloeosporoidesلل  ا 

إن  .في الاز في الور ؤؤا  الجنوبيؤؤة عل أعايكؤؤا Northern jointvetch الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤالي
  .قر توقف بسب  كل ته العالية هعرم توافقه ع  عبيرا  ال  ايا  Collegoإنتاج ال 

 Phytophthora palyzivoraلل  ا  Devineاسؤتخرام الفسؤت ضؤا التجا ي  -ب
في بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتيل ال فضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا  في فلو يرا هقر أظها  Strangler vineلفكاف ة الرغل 

نتاجه ق عفلية إفاعلية جير  في عكاف ة الرغل هاسؤؤتفا  فاعليته لعر  سؤؤنوا  عفا أعا
  . فست ضا تجا ي 

هل يمكن تج يز المسبببببببات المرضبببببية النباتية هشبببببكل مبيدات مايكروبية 
 لمكافحة االدغال؟

حيث تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرم اليوم العرير عل عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤببا  اعاا  النبا  كعواعل عكاف ة حيوية  ،نعم
 :للعرير عل نباتا  اردغال هعل اهم هذه الفسببا  عا يلي

 Stereumهيسفؤؤؤؤؤؤؤؤى ا ضا Chondostereum purpureum Pouzarال  ؤؤؤؤؤؤؤؤا  -أ

purpureum   أه ف ا الو قة ال ضؤيةSilver Leaf Fungus  هيعر هذا ال  ا عل
 ة يتم إنتاجه حاليا وواسؤؤؤؤؤؤ .ف ايا  ع ل الخشؤؤؤؤؤؤ  هيوجر في غابا  الفناطق الفعترلة

الكاز التخفيا لفكؤؤاف ؤؤة هعن  نفو بعن األدغؤؤال الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   في ال ؤؤابؤؤا  عثؤؤل دغؤؤل 
تجا يا بشؤؤؤكل ع لول ععلق   وي  .يباع هذا الفبير .هال و  Black Cherryاألسؤؤؤود 

غيا قاول للخل  ع  الفبيرا   Koppertه  Biochonها  ا  ال  ا ت   ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
  .األخاى 
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هيعود إلى عجفوعة  .Colletotrichum gloeosporioides f. sp ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا -ب

Melanconiales ل عزل هؤؤؤؤؤذا ال  ا عل الؤؤؤؤؤرغؤؤؤؤؤNorthern Joint Vetch  هتم
 .Collegoإنتاجه وواسؤؤؤ ة التخفيا تجا يا بشؤؤؤكل ععلق لسؤؤؤبو ا  ال  ا ت   ارسؤؤؤم 

  .استخرم ونجاا لفكاف ة أدغال الاز هفول الصويا
 ماهي ماتقات استخدام مسببات االمراض في مكافحة االدغال؟

 :يليإن عل ععوقا  استخرام عسببا  األعاا  في عكاف ة األدغال عا 
الخوف عل ظهو  سؤؤؤؤالر  عل الفسؤؤؤؤببا  الفاضؤؤؤؤية الفتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة على األدغال  .1

  .قاد   على إصابة أه عهاجفة الف اصيل
  .انخ ا  فاعليتها ت   ظاهف الج اف .2

 هل يمكن استخدام النباتات في مكافحة االدغال وكيف؟ 
ه أ للنبؤؤاتؤؤا  ده  عت اد كعؤؤاعؤؤل عكؤؤاف ؤؤة حيويؤؤة ه لؤؤك ألنهؤؤا تختلف عل بقيؤؤة عواعؤؤل

عناصؤؤؤؤا الفكاف ة ال يوية ه لك ألنها ت تل ن   الفسؤؤؤؤتوى في السؤؤؤؤلسؤؤؤؤلة ال ذائية ع  
  :هفيفا يلي بعن األعثلة في هذا الفجال .الف صول

 : فكل استخرام النباتا  في عكاف ة األدغال ه لك عل طايق عا يلي
ه لك وز اعة الف اصؤؤؤؤؤؤيل أه  :Competitive Exclusionاإلقصؤؤؤؤؤؤاء التنافسؤؤؤؤؤؤي  .1

  .ا  القاد   على عنافسة األدغال كعنصا عل عناصا الفكاف ة ال يويةالنبات
حيث  فكل ز اعة بعن النباتا  التي  :Allelopathyاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الجاهضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   .2

 .ت لق عواد كيفيائية جاهضة أه ععيقة لنفو األدغال
 هل يمكن استخدام الديدان الثابااية في مكافحة االدغال؟

انية على األدغال هت دي هذه الت ذ ة إلى إضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعاف حيث تت ذى الريران الثعب ،نعم
ففثال هجر أن نيفاتودا العقر الجذ ية التي تهاجم  ،هخ ن ك اء  األدغال في الفنافسؤؤؤؤؤة

  .ت دي إلى خ ن إنتاجيته عل البذه  Fiddleneckالرغل 
 الكثير من الرختيات كائنات عاشبة، هل تؤثر في االدغال؟

إر إنهؤؤؤؤا ر تكون  ،القواق  هالاخويؤؤؤؤا  تهؤؤؤؤاجم النبؤؤؤؤاتؤؤؤؤا بؤؤؤؤالاغم عل أن العؤؤؤؤريؤؤؤؤر عل 
  .دغاللال عتخصصة بشكل جير عفا ر  سف  باستخراعها في عجال الفكاف ة ال يوية
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 تشكل مفصليات االرجل بداة م مة في المكافحة الحيتية لالدغال كيف؟
هذه ل تعر ع صؤؤؤؤؤليا  األ جل العاشؤؤؤؤؤبة التي تت ذى على األدغال عواعل عكاف ة حيوية

األدغال ألنها ت دي خ ن إلى ك اء  األدغال في عنافسة الف صول الائي  كفا أنها 
إن ع صؤؤؤؤليا  األ جل الفسؤؤؤؤتخرعة في عكاف ة األدغال  ،قر تت ذى على وذه  األدغال

 ج  أن تتخصؤه في الت ذ ة على األدغال فق  هر تهاجم الف صؤول الائي  ههناك 
  :ا الفجال عنها عا يليالعرير عل األعثلة الناج ة في هذ

أدخل إلى اسؤؤؤؤتااليا في القان التاسؤؤؤؤ   Prickly pearإن نبا  الصؤؤؤؤبيا الفسؤؤؤؤفى  .1
هذا النبا  أصؤؤؤؤؤب  بعر عر  سؤؤؤؤؤنوا  عشؤؤؤؤؤكلة كبيا  ألنه تفكل عل اجتياا  ،عشؤؤؤؤؤا

م ، لذلك تعسؤؤؤؤؤاحا  هاسؤؤؤؤؤعة عل اسؤؤؤؤؤتااليا هأصؤؤؤؤؤب  دغال خ اًا جرا ينب ي عكاف ته
للسؤؤؤؤؤؤي ا  على هذا الرغل عل طايق الت ذ ة عليه هلحراث جاها  إدخال خن سؤؤؤؤؤؤاء

في النبا  عكن  العرير عل الفسببا  الفاضية عهاجفة هذا الرغل هالقضاء عليه 
 1929-1990عل هذا الرغل خالل السؤؤؤؤؤنوا   %80هقر تم فعال القضؤؤؤؤؤاء على 

 .هرزال هذا الرغل ت   سي ا  هذه الخن ساء ل ر اتن
تم إدخاله في أ اضي الفااعي لفناطق  Tansy ragwortانسي إن النبا  شيخة  .2

غاب الور ا  الفت ر  هأصؤؤب  هذا النبا  سؤؤائرًا في هذه الفناطق ههو نبا  سؤؤام 
 Cactoblastis cactorum cl Cinnabarللفاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤية هقر تم اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام العنة 

moth  لفكاف ته حيث تت ذى ياقاتها على الفجفوع الخضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي لهذا النبا  هقر
  .تفكن  هذه ال شا  عل خ ن أعراد هذا الرغل إلى عستوى عقبول

لفكاف ة الرغل الفسفى  Chrysolina quadrigemminaاستخرع  الخن ساء  .3
هقر حقق   ،الذي أدخل إلى الور ا  ال ابية عل أعايكا St johns wort.العان 

   .هذه الخن ساء نجاحا جيرا في هذا الفجال
   الحيتااات الفقرية في مكافحة االدغال؟ماهي إمكااية استخدام ها

إن عرم  إر ،تلع  ال قايا  العاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة ده ًا في عكاف ة األدغال نتيجة الت ذ ة عليها
تخصه هذه العاشبا  في الت ذ ة على األدغال دهن الف اصيل تعر عشكلة في هذا 
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اصيل  الفجال هعليه فبنها تستخرم فق  في األ اضي غيا الفز هعة أه في حقول الف

 :هعل األعثلة الناج ة في هذا الفجال ،التي ر تت ذى عليها هذه ال قايا 
لذلك اسؤتخرم ونجاا في  ،الذي يت ذى على ال شؤائش فق  Geeseاسؤتخرام الوز  .1

في حقول الق ل  Barnyard grassعكؤؤؤؤاف ؤؤؤؤة الؤؤؤؤرغؤؤؤؤل أوو  کيبؤؤؤؤة أه الؤؤؤؤرنؤؤؤؤان 
   .هال فاطة

لفكاف ة ال شؤؤؤؤؤؤؤائش هاألعشؤؤؤؤؤؤؤاب ألنها تت ذى على كل  Goatsاسؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفاعز  .2
  .شيء لذلك   ضل حجزها بسياج بعيرا عل الف صول

ال عث ،اسؤؤؤؤتخرام األسؤؤؤؤفاك العاشؤؤؤؤبة في بعن دهل العالم لفكاف ة األدغال الفائية .3
اسؤؤؤؤؤؤتخرم بشؤؤؤؤؤؤكل هاسؤؤؤؤؤؤ  لفكاف ة األدغال هعنها الرغل  Carp لك سؤؤؤؤؤؤفك الكا ب 

Hydrilla sp  . 

ع ال يو  هالقوا   تت ذى على وذه  األدغال السؤؤاق ة على التابة العرير عل أنوا  .4
 .عل هذه البذه  %80-90حيث تستهلك عا  قاب عل 

 ماهي النقاط التاجب مراعات ا عند تقدير اضرار االدغال الدخيلة؟
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ح ،في اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعفال عقايي  فنية االنباتا  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  )تتفثل عفلية تقريا عخاطا 

ذه هالخ و  األهلى في ه .لفقا نة أضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  النباتا  ،الفعاييا الفتراهلة هطنيا أه دهليا
الففكل اعتبؤا هؤا آفؤة حجا ز اعي في  ،العفليؤة هي التؤأ ؤر عل هويؤة النبتؤة الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

أعا الخ و  الثانية فتتفثل في ت رير احتفال دخول  .عاد  عا تكون ولر ،عن قة ع رد 
 .ينها هانتشؤؤا ها في الفن قة الفعنية هتقييم أهفية آثا ها ارقتصؤؤاد ةالنبتة الضؤؤا   هتوط

عل الففكل تعفيم هؤؤؤؤذه العفليؤؤؤؤة على النبؤؤؤؤاتؤؤؤؤا  التي تنفو في ن   الفن قؤؤؤؤة هال يا 
كآفا  كفا تفكننا عفلية تقريا عخاطا النباتا  الضؤؤؤؤؤؤا   عل  ،حتى السؤؤؤؤؤؤاعة ،عصؤؤؤؤؤؤن ة

عنر ا تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاف نبتة جرير  تثب   .عاإعراد قائفة النباتا  الففنوعة عل دخول عن قة 
ن ل، حسؤؤ  الفعاييا الفعتفر  ه عل إعكانية خضؤؤوعها في السؤؤاوق لعفلية تقريا عخاطا

كفؤؤؤا أن عفليؤؤؤة تقؤؤؤريا  .فؤؤؤالف لوب الت قق عل هجودهؤؤؤا في تلؤؤؤك القؤؤؤائفؤؤؤة ،ثبؤؤؤ   لؤؤؤك
لتي كتلؤؤك ا ،الفخؤؤاطا توفا العؤؤريؤؤر عل الفع يؤؤا  ال نيؤؤة الف يؤؤر  إلدا   تلؤؤك الفخؤؤاطا

تقييم قر   النبتة على ارنتشا  هالسبيل الفثالي لفكاف تها هكب  تكاثاها الجنسي تخه 
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باألخذ بعيل ارعتبا  تام اسؤؤؤؤؤؤؤؤت الل األ اضؤؤؤؤؤؤؤؤي في األهسؤؤؤؤؤؤؤؤاط ال الحية  ،هالخضؤؤؤؤؤؤؤؤاي 
كفا أن هذه الفع يا  صؤؤؤؤال ة لتقريا إعكانية تن يذ وااعج عنسؤؤؤؤقة لفكاف ة  .هال بيعية

 .النباتا  الضا  
 اط الواج  عااعاتها عا يلي:عل اهم النقان 
قر   التوطيل: تعتبا النباتا  ال ايبة ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   هفائقة الخ و   إن كان  قاد   على  .1

ارسؤتقاا  هسؤ  غ اء نباتي كثيف، عثل ز اعة في عاحلة عتقرعة أه غابة كثي ة. 
هتعتبا قليلؤؤؤة الخ و   تلؤؤؤك القؤؤؤاد   على ارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقاا  فق  في األعكنؤؤؤة التي دعا 

  .اتي بص ة عاعة، نتيجة ل ايق أه حاث أه ج اف أه  عي حادغ اءها النب
قر   التكاثا: ت رد قر   النبتة على التكاثا قر تها على غزه عناطق جرير  هتعر  .2

عالية القر   على ال زه في صؤؤؤؤؤؤو   إنتاجها، بصؤؤؤؤؤؤ ة عبكا ، كفية هاعة عل البذه  
 أه هحرا  تكاثا خضاي، عثل السيقان هالجذه  الزاح ة، إلم.

قر   ارنتشؤؤؤؤؤؤؤا : تتاجم قر   هحرا  التكاثا على التنقل بعيرا عل أعهاتها. هيشؤؤؤؤؤؤؤتر  .3
خ ا النباتا  حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تناعي قر تها على ارنتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤا . تاتكز تلك القر   على عرد 
هطاق انتشؤؤؤؤؤا  هحرا  تكاثاها، اعتراد عسؤؤؤؤؤافا  انتشؤؤؤؤؤا ها هد جة تواتا انتشؤؤؤؤؤا ها. 

فر  على الاياا هسؤؤؤؤؤيالن الفياه هتنقل  ج  عااعا  طاق ارنتشؤؤؤؤؤا  الفتعرد  هالفعت
تهيئؤؤة  ، عي ،ز اعؤؤة :أنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤة اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الفتعؤؤرد بجفي  أنواعهؤؤا ه  ال يوانؤؤا 
 .الم ،عخل ا  تلك األنش ة ،نقل األغاا  ،هسائل النقل ،األ اضي

ماهي مراحل إدارة مخاار االدغال او النباتات الغريبة هاد الدختل لمنطقة 
 جديدة؟

 :ااحل بالنقاط التالية فكل تلخيه هذه الف
ت رير إطا  العفلية بضؤؤب  األهراف هالفجار  هاألطااف الفعنية هالفوا د هطاق  .1

  .الت ليل
ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  قؤؤائفؤؤة النبؤؤاتؤؤا  ال ايبؤؤة ال ؤؤريثؤؤة الؤؤرخول في البلؤؤر الفعني هفي عن قتؤؤه  .2

ع  األخؤؤذ بعيل ارعتبؤؤا  النبؤؤاتؤؤا  التي أدخلؤؤ  ب ايقؤؤة إ اد ؤؤة هالتي  .الج اافيؤؤة
ج  علينا  ستو  ،في هذا السياق .ورهن حاجة لترخل البشا ،شا ها الساي ورأ  انت



 
 

««««   118   »»»» 

 

 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
التأ ير على ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه   توفا ويانا  حريثة هع كر  تثب  تواجر النباتا  ال ايبة في 

  .عناطق الفكاف ة
جف  كل الفعلوعا  الفتاحة حول هضؤؤؤؤعية كل نبتة غايبة حريثة هيفكل ارعتفاد  .3

  .إن هجر  ،الضا   السابقةعلى ت اليل عخاطا النباتا  
الوقؤؤؤا ؤؤؤة أه )ت ليؤؤؤل قؤؤؤر   انتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  كؤؤؤل نبتؤؤؤة هاختيؤؤؤا  ال اق الففكنؤؤؤة إلدا تهؤؤؤا  .4

  ا.ارستئصال أه ارحتواء
 تقييم الجرهى ارقتصاد ة لباناعج الفكاف ة الفتكاعلة. .5
 .تن يذ واناعج الفكاف ة الفتكاعلة .6

 الغريبة؟ماهي اهم مخاار االدغال او النباتات الدخيلة او 
  فكل تلخين هذه الفخاطا بفايلي؟

إزاحة النباتا  األخاى: تعتبا النباتا  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   شؤؤؤؤؤؤؤؤؤرير  الخ و   إ ا كان  تتفت   .1
بقر   تنافسؤؤؤؤية تفكنها عل تقليه تواجر النباتا  الفجاه   أه القضؤؤؤؤاء عليها، عبا 

لنفو  ب ةاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وا ها على الفوا د ال ياتية الفتاحة أه إفاازها لفواد كيفيائية عث
النباتا  األخاى. في بعن ال ار  تتفكل بعن النباتا  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   عل بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 .غ اء نباتي كثيف عثل الز اعا 
لى ثا النباتا  الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   ع  تقليه الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل الز اعية هنفو النباتا  األخاى: ت .2

حجم نفو النبؤؤاتؤؤا  الز اعيؤؤة هبؤؤالتؤؤالي فهي تقله ع ؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤل ال بوب هالفااعي 
  .ا . كفا أنها تقله نفو النباتا  األصيلةهال الل هال اب

تقليه جود  الفنتجؤا  هالخؤرعؤا : نؤذكا على سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيؤل الفثؤال ت يا لون هعؤذاق  .3
ال لي  هالل وم هعاء الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب، الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوائ  الف ثا  على جود  هقيفة الف اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل 
الز اعية هاألعالف هالصؤؤؤؤوف، األضؤؤؤؤاا  الالحقة بال اق هالفنشؤؤؤؤآ  الفرنية، إلم. 

 خه الوسؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال بيعي، فتقليه نفو النباتا  األصؤؤؤؤؤؤؤؤيلة  فكل أن ي ثا أعا فيفا 
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلبيا على التنوع البيولوجي هيتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  في ترهو  القيفة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياحية هالتافيهية 

 .لألهساط ال بيعية
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تقيير ال اكة: نعني وذلك جايان الفاء في الفجا ي ال بيعية أه ارصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ناعية  .4

نقل هحاكة ال يوانا  بكل أنواعها.  هتنقل البشؤؤؤؤؤا عشؤؤؤؤؤيا أه باسؤؤؤؤؤتعفال أ ة هسؤؤؤؤؤيلة
 بالنسبة لهذا العنصا، أشر النباتا  خ و   هي الشائكة هالعالية هالكثي ة.

 سؤؤؤب  النبتة لإلنسؤؤؤان أهالضؤؤؤا  بصؤؤؤ ة اإلنسؤؤؤان هال يوان:  ج  عااعا  إعكانية ت .5
 تسفم أه حساسية أه جاها. ايال يوان 

ي ت ييا الية للنباتا  الضؤؤؤؤؤؤؤا   فترهو  النام البيئية:  فكل أن تتسؤؤؤؤؤؤؤب  الكثافة الع .6
الفناوعا  البيئية.  فكل أن نالحظ، حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أنواع النباتا ، ازد اد قو  أه تواتا 
ال اائق، ا ت اع نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق تثبي  النتاهجيل، اختالل التوازن ويل هفا  الفاء هنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق 
اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعفؤؤالؤؤه، تاا م التابؤؤة في عجؤؤا ي الفيؤؤاه هت ؤؤاقم انجااف األ اضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي، هتفل  

أن النباتا  الضؤؤؤا    فكل أن تفثل عوئل أه عصؤؤؤر  غذاء لآلفا   األ اضؤؤؤي. كفا
 هيفكل أن تلع  ده  العائل البريل لبعن ال شاا  هاألعاا  ال  اية.

ارسببببم مخططات الدراة االدغال في األراضببببي الزراعية والمزارع الاضببببتية 
 واألراضي غير المزروعة؟

 عخ   ردا   األدغال في األ اضي الز اعية
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شؤؤؤؤكل يتضؤؤؤؤ  أنه في حالة وااعج اإلدا   الخاصؤؤؤؤة باألدغال الفوجود  في ال قول عل ال

أن ارعتفاد على ستااتيجية ت ويا الف صول  كون اقل عقا نة في حالة إدا   عسببا  
 هلن ال اائق ،هجود عالقة غذائية عباشؤؤا  ويل الف صؤؤول هالرغل األعاا  ه لك لعرم

 ،الفعتفؤؤر عليهؤؤا في هؤؤذا الفجؤؤال هي ال اائق الز اعيؤؤة هال يزيؤؤائيؤؤة ثم عبيؤؤرا  األدغؤؤال
ينفا  كون و .فيفا  كون ارعتفاد على الفكاف ة ال يوية هالفبيرا  ال يوية األعينة أقل

 .للتابة هالفناخ تأثيا عتوس  في وااعج إدا   األدغال
 ع العضويةعخ   لفكاف ة اردغال في الفزا  

 
 عخ   لفكاف ة اردغال في األ اضي غيا الفز هعة
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فيتضؤؤؤ   Organic farmingأعا بالنسؤؤؤبة لبااعج إدا   األدغال في الز اعة العضؤؤؤوية 

أن إدا   األدغال تعتفر بشؤؤؤؤؤكل كبيا على ال اائق الز اعية هال يزيائية ع   ،عل الشؤؤؤؤؤكل
ال في ا  بشؤؤؤؤؤكل أ با عفا هو عليه ال التأ ير قليال على الفكاف ة ال يوية هتابية النب

أعا بالنسؤبة لفكاف ة األدغال في األ اضؤي غيا الفز هعة  .الفكاف ة التقلير ة لألدغال
فيالحظ عل الشؤؤؤؤؤؤكل ارخيا عرم إع اء أهفية اسؤؤؤؤؤؤتخرام الفبيرا  فيفا هناك زياد  في 

 ، ةافارعتفاد على الفكاف ة ال يوية بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  عرم هجود عادهد اقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي لهذه الفك
 .هلن هذا الشكل  فكل أن  فثل أ ضا عكاف ة األدغال في ال ابا 

 ماهي المالتمات التاجب مارفت ا عند وضع اظام الدارة ادغال الخس؟
 هذه الفعلوعا  هي:

أهًرا ارختيؤؤا ا  الز اعيؤؤة للخ  هتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤل: هنؤؤاك العؤؤريؤؤر عل العواعؤؤل التي قؤؤر ت ؤؤرد 
 الفكاف ة اإلدا   آفا  الخ  عنها عا يلي:استخرام أه عرم استخرام بعن طاائق 

إن الخ  عل الف اصؤؤؤؤؤيل  ه القيفة ارقتصؤؤؤؤؤاد ة الفات عة ههذا قر يبا  اسؤؤؤؤؤتخرام  .1
 طاائق عكاف ة عكل ة.

إن الخ  عل الف اصؤيل ال ازجة التي تسؤوق عباشؤا  عل ال قل إلى السؤوق هالى  .2
 الفستهلك دهن أ ة عفلية ت ليف. 

يوعا ههي فتا  قصؤؤؤؤيا  هعنرعا  كون نفوه  45-50يل إن ده   نفو الخ  تتااها و .3
 يوعا.  60-70ب يئا فبن ده   نفوه تتااها ويل 

يز ع الخ  في خ وط هالفسافة ويل خ  هآخا تكون هاسعة تسف  بفاه  العفال  .4
 عنر جني الخ  ألنه عل الف اصيل الواطئة. 

ذا ههإن أسؤؤؤؤؤؤؤعا  الخ  عتباينة في السؤؤؤؤؤؤؤوق بشؤؤؤؤؤؤؤكل كبيا حسؤؤؤؤؤؤؤ  العا  هال ل   .5
التبايل في األسؤؤؤؤؤؤؤا   جعل عل عفلية ت ليل الكل ة ال ائر  عفلية صؤؤؤؤؤؤؤعبة عفا يزير 

 عل صعوبة اتخا  قاا  الفكاف ة. 
إن ال قائق الز اعية هالتسؤؤؤويقية الخاصؤؤؤة بف صؤؤؤول : ثانيًاا ع ردا  إدا   آفا  الخ 
بعن الوسؤؤائل أه ال اائق الخاصؤؤة ببدا   آفا  الخ   الخ   فكل أن ت رد اسؤؤتخرام

  :هكفا يلي
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عرم إعكانية اسؤؤؤؤتخرام الفبيرا  ه لك نااا لقصؤؤؤؤا ده   نفو الخ  حيث أن ال تا   .1

عا ويل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخرام الفبير هجني الف صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول تكون غيا كافية لترهو  الفبير إلى 
 .الفستويا  الفقبولة أه الفسفوا وها

بعن الف اصؤؤؤؤؤؤؤيل بعر إزالة ع صؤؤؤؤؤؤؤول الخ  خوفا عل   ذلك عرم إعكانية ز اعة .2
 تأثيا عتبقيا  عبيرا  األدغال في التابة. 

صؤؤؤؤؤؤؤعوبة اختيا  الف صؤؤؤؤؤؤؤول الذي يرخل في ده   ز اعية ع  الخ  ه لك أ ضؤؤؤؤؤؤؤا  .3
  .لقصا ده   نفو الخ 

عرم إعكانية استخرام ال اائق ال يوية في إدا   آفا  الخ  ه لك ألهفية الفاها  .4
قي في قبول الخ  عل قبل الفستهلك حيث أن األخيا يافن شااء الجفالي هالذه 

 أل خ  عليه حشؤؤؤؤؤؤا  عل هاحر  أه آثا  ت ذ ة ل شؤؤؤؤؤؤا  أه بقعة في ه قة بسؤؤؤؤؤؤب  
كفا أن هجود األعراء ال يوية على نبا  الخ   كون غيا عقبول هو  ،عا  عا

  .اتخا هتتساهى في هذا الفجال ع  اتفة
ال اج تفا  الخ  ه لك بسؤؤؤب  التذوذب الكبيا  صؤؤؤعوبة ت رير ال ر ارقتصؤؤؤادي .5

ل  لذلك فبن أغ ،في أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعا  الخ  هيتزاعل  لك الناحية الجفالية هالذهقية للخ 
عزا عي الخ   عفلون على قاعر  أنه ر  فكل ت فل هجود حشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أه عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  

  .عاضي عنر حصاد أه جني  ؤهل الخ 
مبيد ج ازي عام غير متخصببببص واألخر مبيد  بحدهمالديك مبيدي ادغال 

عام يؤثر هالمالمسبببببة اي ما تفضبببببل لمكافحة دغلي القصبببببب وحشبببببيشببببة 
 جتاستن ولماذا؟

لفكاف ة القصؤؤؤؤ  هحشؤؤؤؤيشؤؤؤؤة جونسؤؤؤؤون   ضؤؤؤؤل اسؤؤؤؤتخرام عبير اردغال الجهازي للتأثيا 
ل تاعا الفبير الذي ي ثا بالفالعسة فيقوم بق ،على جذه  تلك اردغال هعنعها عل النفو

 .الجزء ال  زي هر ي ثا في الجذه 
 
 



 
 

««««   123   »»»» 

 

 سؤال وجواب في االدغال ومكافحتها

 
 هل يمكن االعتماد علل االسم التجاري للمبيد في مكافحة االدغال؟

نتجة الشؤؤاكا  الف  ال ه لك رن ارسؤؤفاء التجا ية للفبير الواحر عت يا  هعتعرد  حسؤؤ 
هارعتفاد على ارسؤؤؤم التجا ي قر ي دي الى احتفال اسؤؤؤتخرام ن   الفبير على أسؤؤؤال 

 .عبير جرير لذلك   ضل اعتفاد ارسم الشائ  للفبير رنه ر يت يا انه
دغل عشب النيل من االدغال الدخيلة إلل الاراق والذي بجتاح المسطحات 

 ؟المائية، ما هي اقتراحاتك لمكافحت ا دون استخدام المبيدات
إ جاد عنصؤؤا عكاف ة حيوية عتخصؤؤه للقضؤؤاء على الرغل عثال  لك اسؤؤتخرام اهًرا 

 الفسببا  الفاضية أحرال شاا  اه 
 إ جاد استخراعا  ع ير  لها عنها:ثانيًاا 

 عجينة ألسليلوز لصناعة الو ق  استخراعه في صناعة .1
 عفل علف السايلج ل يوانا  الفز عة استخراعه في  .2
 عفل األسفر  العضويةإعكانية استخراعها في  .3
 أن سيقان هذا النبا  عانة هيفكل استخراعها في صناعة السالل هغياها    .4

النباتات الضبببببببارة ينبغي مكافحت ا كيف يمكن االسبببببببتفادة من مكافحت ا، 
 ااقش هذه الابارة:

إن العرير عل انواع اردغال ت ت  وذه  هثفا  هعجفوع خضؤؤؤؤؤاي جير  فكل اسؤؤؤؤؤتخراعه 
عل الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعا  اليرهية هأن عفلية جف  هازالة اردغال لهذا ال اا تعر في العرير 

 .عفلية عكاف ة ب ر  اتها ههي طايقة تسف  وتش يل الير العاعلة في ن   الوق 
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