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: الملخص
 أنجسٖٞ Cyperus rotundus ايطعدٚ
19 ددت يفٚ ؼ اْتػازاً; إذ٥احلػا
ؼ٥ يف سني ناْت أقٌ احلػا.١َصزع
)١ٓٝٓ (د٠زاٛ ايدات١ػٝاْتػازاَ سػ
١ (نب٠ عفاز١ػٝسػٚ Datura innoxia
ٕ ايًتاCorchorus depressus )ٕايطا
 اختًفت. فكط٠اسدٚ ١ددتا يف َصزعٚ
٠دٛدٛؼ امل٥اع احلػـاْٛاملصازع يف عدد أ
فًٝ ايؿ١ فهإ أنجسٖا يف َصزع،ٗاٝف
 اييت،١ ايٓكع١ ملٓطك١– بٔ فسجيإ ايتابع
١نإ أقًٗا َصزعٚ .ًعاْٛ 21 تٛاست
تٛ اييت است١ ايٓكع١ ملٓطك١بافسز ايتابع
. اعْٛ أ4 ٢ًع

١ٝ اآلفات ايصزاع٣ إسدٖٞ ؼ٥احلػا
ٞٗ اإلطالم; ف٢ً ع٠زٛأنجسٖا خطٚ
ًٌٝ ايتك٢ًتعٌُ عٚ ،ٞتٗدد اإلْتاز ايصزاع
ٖٞٚ ،ٟاالقتؿادٚ ٞد اإلْتاد٥َٔ ايعا
١ٝايؿالسٚ ٠دٛطاً تكًٌ َٔ اجلٜأ
ً٘ٝعٚ .١ٌٝ ايصزاعٝ يًُشاؾ١ٝكٜٛايتط
٠دٛدٛؼ امل٥ يًشػا١ٝ َطش١ْفرت دزاض
١) َصزع20( س مشًتٜشٌٚ باٝ غ١ٜسٜمبد
:ٞر ناآلت٥ناْت ايٓتاٚ ،) َٓاطل5( يف
17  إىلُٞاً تٓتٝعاً ْباتْٛ 26 مت َطح
ًداٛدٚ  نإ أنجسٖا،١ٝ ْبات١ًٝفؿ
.اعْٛ أ4  اييت ضُت١ًٝٝ ايٓذ١ًٝايفؿ
Cynodon dactylon ٌٝ ايٓذ١ػٝسػٚ

Weeds are considered as one
of
the
most
important
agricultural pests and even the
most serious of all, They threat
at agricultural production by
reducing
the
economic
production outcome as well as
the marketing quality of
agricultural crops , Therefore, A
survey of weeds present in
Alghail Directorate , the study
area included (20) Farms in (5)
areas, the results were as
follows. 26 plants species
belonging to 17 plant Family
were surveyed, the most
presence was grassy family,

which included 4 species. The
weed Cynodon dactylon and
Cyperus rotundus was more
prevalent as it found in (19)
farms . While less prevalent
weeds were sheep Corchorus
depressus and Datura innoxia
which found in one farm only.
Farms differed in the number of
types of weeds present in them,
the most one of them was
found in farm Salif - Ben
Fregan - Naqaa area, which
contains 21 species. And the
least well-was Bafrag farm
which related to Naqaa area
contains 4 species.
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المقذمة : Introduction

َٔ خالٍ زسً ١االْطإ ايطٚ ،١ًٜٛاضتػعاز ٙبأَٛز ايصزاع ١انتػف إَّٔ ٖٓاى
دلُٛع َٔ ١األ ْٛاع ايٓبات ١ٝتعٗس يف سكٛي٘ تؤثس عًَ ٢صزٚعات٘ ،أطًل عًٗٝا اضِ
سػا٥ؼ ( ٖٞٚ ،)weedsدلُٛع ١ايٓباتات ايٓاَ ١ٝيف أَٓ ٟطك ١ال ٜسغب اإلْطإ يف
ٚدٛدٖا فٗٝا ،خباؾ ١تًو األَانٔ اييت ٜطتػًٗا اإلْطإ أ ٚحيا ٍٚاضتػالهلا يف
اإلْتاز ايصزاع( .ٞعبد اجلٛاد ٚعادٍ .)Al-Mouemar 1983 ،1998
يكد تأقًُت ايعدٜد َٔ أْٛاع احلػا٥ؼ عً ٢ايعٝؼ ٚايُٓ ٛيف األزاضٚ ٞاحلكٍٛ
ايصزاعٚ ،١ٝنريو تأقًُت عً ٢ايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝاملدتًفٚ ،١طٛزت َٔ ضًٛنٗا احلٝات،ٞ
 َٔٚأِٖ خؿا٥ؿٗا ضٗٛيٚ ١ضسع ١اْتػازٖا ٚقدزاتٗا ايعاي ١ٝعً ٢إْتاز ايبرٚز مما
جيعًٗا تسفد األزاض ٞبهُٝات ٖاَٗٓ ١ً٥ا (مسري ٚؾبش ،1995 ٞبٔ غعٝب .)2001
عًُاً ب إٔ اخلطا٥س اييت تطببٗا احلػا٥ؼ عٓد َٓافطتٗاٚ ،عدّ َهافشتٗا تؿٌ
يف ْطبتٗا َا بني ( َٔ )%18-11اإلْتازٚ ،اييت تكدز بـ( ًَٕٛٝ )286طٔ َٔ املٛازد
ايصزاع ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛايعامل ال ختتًف يف ذيو ايد ٍٚاملتكدَ ١عٔ ايد ٍٚايٓاَ١ٝ
ٚايفكري( .٠عاغٛز )2003
يكد تطٛزت املٓافط ١بني احلػا٥ؼ َٔ دٗٚ ١احملاؾ ٌٝايصزاع ١ٝاملدتًف َٔ ١دٗ١
أخسٚ ،٣ذيو عٔ طسٜل ْٛع آخس َٔ ايتٓافظ غري احملطٛعٚ ،ايرٜ ٟطُ ٢باملٓافط١
اخلف( ١ٝايتجبٝط) بني احملاؾٚ ٌٝاحلػا٥ؼُٜٚ ،عبَّس عٓٗا مبطُٝات رلتًفَ ١جٌ:
(ايتأثريات احل ،١ٜٛٝايتأثريات ايبٛٝنُٝٝاٚ ،١ٝ٥ايتأثريات ايتطاد( ،١ٜاأليًٛٝباث )ٞسٝح
تفسش بعض األْٛاع ايٓباتَ ١ٝسنبات نُٝٝا ١ٝ٥إىل ايٛضط احملٝط (ايرتب )١يعسقً ١منٛ
األْٛاع ايٓبات ١ٝاملؿاسب ١هلا (قاضِ  ،1993إضتاْبٛيٚ ٞآخس.)2006 ٕٚ
إٕ
ْٚتٝذ ١يتًو املٓافط ١ايدا ١ُ٥فإْٗا تطبب أضسازًا نبري ٠يًُشاؾ ٌٝايصزاع ;١ٝإذ َّ
تطٛزٖا ٚاْتػازٖا ٚتطفًٗا عً ٢ايٓباتات املصزٚعٜ ١ؤد ٟإىل اْتػاز األَساض فطالً عٔ
ايتأثريات غري املطتشب ١اييت دحدثٗا باملٓتذات ايصزاعَ ،١ٝجٌ تػٝري ايسٚا٥ح ٚايطعِ مما
ٜكًٌ َٔ ايك ١ُٝاالقتؿادٚ ،١ٜحيدخ بعطٗا تأثريات ضاَ ١عً ٢اإلْطإ ٚاحلٛٝإ،
ٚذيو الستٛاٗ٥ا عًَ ٢سنبات ضاَ ،١نأَجً ١احلػا٥ؼ اآلت :١ٝايعباب Withania
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 ،somniferaايداتٛز ،Datura innoxia ٠ايبازٚد ٚ Argemone mexicanaغريٖا.
(باَعافا ٚ .)2002أٚضح نٌ َٔ ( (Saeed 1982,Al-Mouemar 1983يف
دزاضتُٗٝا أْ٘ ميهٔ يهٌ سػٝػْ ١اَ )Weed( ١ٝأْ ٚبات دخPlant ( ٌٝ

َٓ )Adventitiousتٍِ أل َٔ ٟاألْٛاع ايٓبات ١ٝإٔ تؤد ٟإىل َٛت ثالثْ ١باتات َصزٚعَ ١ع
أخرٖا َٛقعاً َٓاضب ًا هلا بدالً َٔ ْبات زابع َصزٚع.
ٚأظٗست دزاضات حلؿس احلػا٥ؼ يف احلٛط ١ذلافع ١حلر إٔ ٖٓاى أْٛاعاً
نجريَٗٓ ٠ا اْتػست ٚتٓتػس يف َٓاطل رلتًف َٔ ١اجلُٗٛز ١ٜاي ،١ُٝٓٝبًؼ دلُٛعٗا
ْٛ 346عًا تٓتُ ٞإىل  47عاٚ .١ً٥اختًفت ٖر ٙايعا٥الت يف أُٖٝتٗا َٔ سٝح أعداد
األْٛاع ايتابع ١هلاٚ ،قد استًت األْٛاع املٓتُ ١ٝإىل ايعا ١ً٥ايٓذ Gramineae ١ًٝٝاملستب١
األٚىل يف ذيوٚ ،ايبايؼ عددٖا سلْٛ 58 ٛعًا ،مبا ٜعادٍ سٛاي َٔ %17 ٞإمجاي ٞاألْٛاع
احملؿٛزٚ ،٠تًٗٝا األْٛاع املٓتُ ١ٝإىل ايعا ١ً٥املسنب)Compositae) Asteraceae ١

ٚايبايػ ١سلْٛ 41 ٛعًا ،ثِ ايبكٛي )Leguminosae( ١ٝبعدد ْٛ 34عا( .قسدؽ. )2008 ،
ٚألٕ َٓاطل اي َٔٚ ُٔٝضُٓٗا ضاسٌ سطسَٛت تتُٝص بب٦ٝات شزاعَ ١ٝتٓٛع،١
ٚذات ظسٚف َٓاخَ ١ٝتبا ١ٜٓأد ٣ذيو إىل متٝصٖا باْتػاز أْٛاع عدٜد َٔ ٠احلػا٥ؼ،
فطال عٔ إٔ االزتفاع يف دزدات احلسازٚ ٠شٜاد ٠اإلغعاع ايػُط ٞطٛاٍ ايعاّ دعٌ
يًشػا٥ؼ قدز ٠عً ٢ايُٓ ٛيف ايعسٚف احملً ١ٝاملٓاضبٚ ١ايتهاثس بطسعٚ ١االْتػاز يف
َطاسات ٚاضعَٚ ١تفسق ،١ضٛا ٤يف األٚد ١ٜايسٝ٥طٚ ١ايفسعٚ ١ٝاهلطاب ٚاملستفعات
اجلبًٚ ١ٝايؿشازٚ ٣احلك ٍٛايصزاع ١ٝأ ٚعً ٢سٛاف ايطسم ٚممسات ايطٚ ،ٍٛٝايهجري
َٓٗا سػا٥ؼ سٛي ١ٝتعٗس بعد تٛافس ايسطٛب ١خباؾَ ١ع ايتطٛز احلاؾٌ يف ايصزاعات
املس ١ٜٚمبٝا ٙاآلبازٚ ،ختتف ٞعٓد اجلفافَٗٓٚ ،ا املعُس اييت دحافغ عًٚ ٢دٛدٖا ست٢
يف ساي ١عدّ تٛافس ايعسٚف املجً ٢يًُٓ( ٛاجلفسٚ ٟآخس ،1992 ٕٚايهجريٟ
ٚعبدايكادز .)1998
ٚيًشػا٥ؼ دٚز ضًيب يف خًل ايعدٜد َٔ املػانٌ أَاّ طسم إدازٚ ٠اضتػالٍ املٝا،ٙ
ٚخباؾ ١يف ايد ٍٚاييت تعاْْ َٔ ٞدز ٠املٝا ٙأ ٚذات ايطبٝع ١احلازٚ ٠اجلافٚ ،١ذيو
ْتٝذ ١اضتٗالى احلػا٥ؼ يهُٝات نبري َٔ ٠املٝا ٙفطالً عٔ منٖٛا يف ايكٓٛات
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ٚاجملاز ٟاملا ١ٝ٥املدؿؿ ١يس ٟاملصزٚعات (ٚ 1984آخس ،Beshir ٕٚاملعُاز
.)Ahmed and Darwish 1991،1986
ْٚتٝذ ١يألضساز املتٓٛع ١اييت تطببٗا احلػا٥ؼ يًُشاؾ ٌٝايصزاع ١ٝفكد ٖدف
ايبشح إىل دزاض ١سؿس ١ٜيًشػا٥ؼ ايػا٥ع ١يف َٓطك ١غ ٌٝباٚشٜسٚ ،تٛاددٖا يف
َٓطك ١ايدزاض.١
مواد البحث وطرائقه :
تكع َدٜس ١ٜغ ٌٝباٚشٜس ضُٔ ْطام ايػسٜط ايطاسً ٞحملافع ١سطسَٛتٚ ،تبعد
عٔ املهال بٓش 50 ٛنِ ٚعٔ ضاسٌ ايبشس سل 12 ٛنِٚ ،تستفع عٔ ضطح ايبشس َٔ
ٚ . ّ 300-80تكدز َطاستٗا ايهً 2.418.40 ١ٝنِ( ،2املسنص ايٛطين يًُعًَٛات).
نُا تُعدُّ َٔ أِٖ َدٜسٜات ضاسٌ سطسَٛتٚ ،عاؾُتٗا َد ١ٜٓغ ٌٝباٚشٜسَٓٚ ،اطل
ٖر ٙاملدٜس ١ٜأغًبٗا َٓاطل شزاع ١ٝتتٛافس فٗٝا ايػسٚط األضاض ١ٝيٓذاح ايصزاعَٗٓ ،١ا
املٝا ٙايٛفري ،٠فتهجس فٗٝا ايعٚ ٕٛٝاملٝا ٙاجلٛفٚ ١ٝاجلداٚ ،ٍٚتتُتع برتب ١خؿبٚ ١دَ ًًّٛ
َال ِ٥يبعض املٓتذات ايصزاع ١ٝذات ايك ١ُٝاالقتؿاد ١ٜايعاي َٔٚ ،١ٝأِٖ ٖر ٙاملٓتذات:
ايتبؼ (ايتُباى) ،احلَِّٓا ،٤ايبَؿٌَ ،ايربض ،ِٝايرُّزَ ،٠اخلطسٚات ٚاألعالف (بًفك٘ٝ
.)1997
مت املطح املٝداْ ٞألْٛاع احلػا٥ؼ ايطاز ٠املٓتػس ٠ضُٔ ْطام َدٜس ١ٜغ ٌٝباٚشٜس،
َع ايرتنٝص عً ٢مخظ َٓاطل َٔ املدٜسٚ ،١ٜمشًت نٌ َٓطك ١أزبع َصازع َب ١ٓٝيف
ددٚ .1ٍٚمت َطح َطاس 4 ١فدإ َٔ نٌ َصزع ١دحت ايدزاض ١باضتدداّ طسٜك١
املسبعات يف ايعٌُ املٝداْْ( ٞافع  ،2006سلاٍ  ٞ ٖٚ ، )1994طسٜكْ ١ادش ١يف دزاض١
املٓاطل اجلافٚ ،١ذيو بأخر خطٛط أطٛاهلا َ 100رت ،سٝح ناْت دحؿس األْٛاع
ايٓبات ١ٝداخٌ املسبعات ٚتعسف تًو ايٛاقع ١ضُٔ ْطام املسبع َ ٌُٜٗٚا خسز عٓٗا أ ٚعٔ
ذلٝطٗا َٔ ٖٞٚ ،ايطسم ايػا٥ع ١املطتددَ ١يف ايدزاضات ايٓبات .١ٝنُا مت ايتعسف
عً ٢أمسا ٤احلػا٥ؼ باالضتعاْ ١ببعض أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف ايهًٚ ١ٝايهتب اييت
تتشدخ عٔ احلػا٥ؼ ٚايػبه ١ايعٓهبٛت.١ٝ
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جدول  1يوضح اشه املنطقة واملسارع التابعة هلا ومصاحة كل مسرعة
منطقة

املصافة عن مركس

الدراشة

املديرية (كه)

غيل باوزير

مركس املديرية

النقعة

4.39

القارة

6.39

حباير

5.56

الصذاع

2.68

املسرعة

املصاحة بالفدان

عنشوش

7

الربود

6

الشعنلي

8

محيد

8

بن فرجيان

8

بافرج

15

مصجدي

7

بو صليب

13

باوزير

10

عباد

7

بكري

5

باميني

8

محيد

7

بادباة

6

باحريش

7

باشنتوف

5
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النتائج والمناقشة : Results and Discussion
َٔ خالٍ ايدزاض ١املٝداْ ١ٝيًشػا٥ؼ يف َٓطك ١ايدزاض ١مبدٜس ١ٜغ ٌٝباٚشٜس ٚايرٟ
مشٌ َطح احلػا٥ؼ يـ َٓ 5اطلٚ ،ضُت نٌ َٓطكَ 4 ١صازع تبني ٚدٛد 17فؿ١ًٝ
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ْباتٜٓ ١ٝتُ ٞإيٗٝا ْٛ 26عاً ْباتٝاًٚ ،قد يٛسغ أ عً ٢اْتػاز حلػٝػ ١ايٓذCynodon ٌٝ

ٚ dactylonايطعد  ;Cyperus rotundusإذ ٚددتا يف مجٝع املصازع عدا َصزع١
باٚشٜس يف غٔ سامت مبٓطك ١ايكاز ،٠يف سني نإ أقٌ أْٛاع احلػا٥ؼ اْتػازاً ٖٞ
سػٝػ ١ايداتٛزا( ٠دٓinnoxia )١ٓٝ

ٚ Daturaسػٝػ ١عفاز( ٠نب ١ايطإ)

 Corchorus depressusاييت ٚددتا يف َصزعٚ ١اسد ٠فكطُٖ ،ا َصزع ١ذلُد عباد
قَٓ ٞطك ١ايكازَٚ ،٠صزع ١محٝد ايتابع ١ملٓطك ١غ ٌٝباٚشٜس عً ٢ايتٛائَٚ .ٞ
اجلد )2(ٍٚميهٔ تٛشٜع احلػا٥ؼ حبطب عدد األْٛاع ايتابع ١يهٌ عا ١ً٥إىل أزبع
دلُٛعات عً ٢ايٓش ٛاآلت :ٞاجملُٛع ١األٚىل استٛت عً ٢أزبع َٔ ١أْٛاع احلػا٥ؼ،
ٚتٓطب إىل ايفؿ ١ًٝايٓذٚ .)Gramineae) poaceae ١ًٝٝاجملُٛع ١ايجاْ ١ٝاستٛت
عً ٢ثالث َٔ ١األْٛاعٚ ،تٓطب إىل فؿ ١ًٝعسف ايدٜو ٚ ،Amaranthaceaeايفؿ١ًٝ
ايفساغ .Caesalpiniaceae ١ٝبُٓٝا اجملُٛع ١ايجايج ١استٛت عًْٛ ٢عني َٔ
احلػا٥ؼٚ ،تٓطب إىل ايفؿ ١ًٝاملسنبٚ،Asteraceae (Compositae) ١ايفؿ١ًٝ
ايسطساطٚ .Zygophyllaceae ١ٝأخريا اجملُٛع ١ايسابع ١استٛت عًْٛ ٢ع ٚاسد،
ٚتٓطب

إىل

ايفؿاٌ٥

اآلت:١ٝ

احلُشُ١ٝ

،Boraginaceae

ٚايعًٝك١ٝ

ٚ ،Convolvulaceaeايطعدٚ ،Cyperaceae ١ٜايًبٓ،Euphorbiaceae ١ٝ
ٚايبكٛيٚ ،Fabaceae ١ٝايطًشٚ ،Mimosaceae ١ٝايكدزا،Nyctaginaceae ١ٜ
ٚاهلايٛن١ٝ

،Orobanchaceae

ٚاحلُاض١ٝ

،Oxalidaceae

ٚايسدً١ٝ

ٚ ،Portulacaceaeايباذٜٓذاْٚ ،Solanaceae ١ٝايت.Tiliaceae ١ًٝٝ
نُا ْالسغ َٔ دد )2( ٍٚاختالف اْتػاز أْٛاع احلػا٥ؼ يف َصازع نٌ َٓطك،١
سٝح زلد يف َٓطك ١غ ٌٝباٚشٜس نإ أ عً ٢اْتػاز ألْٛاع احلػا٥ؼ يف َصزع١
(عُػٛؽ) اييت بًػت ْٛ 17عا ً،يف سني نإ أقًٗا يف َصزع( ١محٝد) اييت استٛت
عًْٛ )12( ٢عاًٚ ،بٓطب %46 - %65 ١عً ٢ايتٛايٚ .ٞنإ أعً ٢اْتػاز سػا٥ؼ يف
َٓطك ١ايٓكع ١يف َصزع( ١بٔ فسجيإ)ٚ ،أقٌ اْتػاز هلا نإ يف َصزع( ١بافسز)ٚ ،بًػت
ايٓطب %15 - %81 ١عً ٢ايتٛاي .ٞأَا اْتػاز أْٛاع احلػا٥ؼ يف َٓطك ١ايكاز ٠فكد بًؼ
أعً ٢اْتػاز هلا يف َصزع( ١ذلُد عباد) ٚبٓطبٚ %77 ١أقٌ اْتػاز يف َصزع( ١باميني)
بٓطب ١بًػت  .%54يف سني نإ أ عً ٢اْتػاز يًشػا٥ؼ يف َٓطك ١سباٜس يف َصزع١
للعلوم التطبيقية
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(عُس بادباٚ ،)٠أقٌ اْتػاز يف َصزعيت (ؾاحل بامحٝد ٚباسسٜؼ)ٚ ،بٓطب ١بًػت
 % 42-%69عً ٢ايتٛايٚٚ .ٞدد يف َٓطك ١ايؿداع يف َصزع( ١ايبشطين) أعً ٢اْتػاز
يًشػا٥ؼ ٚبٓطبٚ ،%65 ١يف َصزع( ١باضالَ )١أقٌ اْتػاز يًشػا٥ؼ بٓطب ١بًػت .%35
ٜٚالسغ َٔ اجلد )2( ٍٚإٔ عدد َسات ٚادد األْٛاع املسؾٛد َٔ ٠احلػا٥ؼ
ميهٔ تكطُٗٝا حبطب عدد ٚدٛدٖا يف َٓاطل ايدزاض ١إىل ثالخ دلُٛعات َٔ
احلػا٥ؼ عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
 اجملُٛع ١األٚىل عاي ١ٝايتٛاددٚ ،مت زؾدٖا بني (َ )14 -19سْٛ ٖٞٚ ،٠عإ
أنجسٖا ٚدٛداً ْٖٛ ٛع ايٓذ ٌٝايبًدٚ Cynodon dactylon ٟايطعد ايًرٜٔ
زؾدا يف َ 19صزع .١يف سني أقًٗا ٚدٛداً ْٛع ضطاح (عس)١ٜ

Boerhavia

ٚ repensزدً Portulaca quadrifida ١سٝح زؾدتا يف َ 14صزع.١
 اجملُٛع ١ايجاَْ ١ٝتٛضط ١ايتٛادد  ٖٞٚاييت زؾدت بني (َ )6 -13صزعٚ ،١ناْت
سػا٥ؼ عسَط َٚالح (سًب) ٚايطُس أعالٖا ٚدٛداًٚ ،زؾدت يف َ 13صزع.١
ٚنإ أدْاٖا ٚدً ٛدا ٖ ٞسػٝػ ١سطاز ٚ ،Indigofera oblongifoliaزؾدت
يف َ 6صازع َٔ َٛاقع ايدزاض. ١
 اجملُٛع ١ايجايج ١ضعٝف ١ايتٛادد  ٖٞٚاجملُٛع ١اييت ضذًت تٛادداً يف أقٌ َٔ 6
َصازعٚ ،ناْت أعالٖا ٚدٛداً تٓ( ّٛقطكٛضChrozophora oblongifolia )١

ٚزؾدت يف مخظ َصازعٚ .ناْت أقٌ األْٛاع ٚدٛداً ضُٔ ٖر ٙاجملُٛع ١األخري٠
ٖ ٞسػٝػيت ايداتٛزا( ٠دٓٚ Datura innoxia )١ٓٝنب ١ايطإ Corchorus

 depressusسٝح ضذٌ تٛاددٖا َس ٠فكط.
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