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 يكافحت األدغال انًعًرة ودور انًبٍداث يٍ انُاحٍت انعًهٍت 
 

ثبت ِٓ خاللي لٌدي٠الي ِالٓ لٌيال الحد ِييٚت٠الي  العث١  ِدبالُ لٌّب١اليلد لٌّ ال  يِي       

عٍالٝ لٌال  ُ ِالٓ رٙالالٛا د١الً دي٠الي ِالٓ لٌّب١الاليلد  الحقمح يالٟ ِىحييالي لات الحي لٌّدّالال   

  صالالب قعٔٙالالح ِب١الاليلد الد يدح١ٌالالي عح١ٌالالي ٠ٚكالالحا لٌالالٝ لِىح١ٔالالي ل الال  يلِٙح قٕ الالح  يالالٟ 

لٌذٞ  Glyphosateِىحييي لات حي لٌّدّ   ، عٍٝ  ب١ً لٌّثحي ، ِب١ي لٌىل٠فٛ ١ت 

لٌّٕالالال ي يالالالٟ   Fluazifop-butylلٔالالال ي يالالالٟ لٌ الالالبد١ٕحد ِٚب١الالالي يٍٛللل٠فالالالٛ  ق١ٛ ١الالالً 

 لٌثّح١ٕٔحد 

 

 : فعانٍت أي يبٍد ٌعتًد عهى –قصٛا  عحِي 

 

   Penetrationوفحء  ٔفحا٠ي لٌّب١ي  – 1

  Absorptionوفحء  لِ صحصٗ  – 2

  Translocationوفحء  لٔ محٌٗ تلخً لٌٕبحد  – 3

  Accumulation لوُ لٌّب١ي يٟ لٌّٛللع لٌفدحٌي تلخً د ُ لٌٕبحد    – 4

 

لٌّي١طي قحٌٕبحد ) تادي لٌي لا  ، لٌعٛء ،  قحٌب ٚف لٌب١ئ١ي ٘ذٖ لٌدٛلًِ   عث     

 لٌ غٛقي ، ... لٌخ ( لظحيي لٌٝ لٌدٛلًِ لٌيلخ١ٍي لٌّ دٍمي قحٌٕبحد ٔف ٗ .

 

وث١ ل ِح  كغً لٌّٛللع لٌفدحٌي يٟ لٌٕبحد ٚعٍٝ ٚدالٗ لٌ صالٛا لات الحي لٌّدّال       

بمالحء ، ٌالذل يالعْ و١ّالي لٌّالالحت  لٌّصاليا لٌ ي١ الٟ ٌٍ ىالحث  ٚل ال ّ لا ٘الذٖ لات الحي عٍالٝ لٌ

ٌىالٟ  صالً لٌالٝ ِٛللالع لٌفدالً تلخالً لٌٕبالحد ٠ الن لْ  ىالْٛ لٌفدحٌي لٌّٛدٛت  يٟ لٌّب١ي 

٘الالذٖ لٌّٛللالالع يالالٟ شحٌالالي ٔكالالحغ مٚ ّٔالالٛ . مِالالح يالالٟ شحٌالالي ِمحِٚالالي ٘الالذل لٌٕالالٛ  ِالالٓ لات الالحي 

ٌٍٛ حيً لٌّ  ٍفي ِالٓ لٌّىحييالي لٌى١ّ١حي١الي يالعْ اٌاله ٠دٕالٟ لْ ٕ٘الحن ٔمصالح شحصالل يالٟ 

 لٚ لٔ محي لٌّب١يلد قى١ّحد وحي١ي لٌٝ ٘ذٖ لٌّٛللع ٌم ٍٙح .ٚصٛي 

 

لْ لٔ مالالحي لٌّب١الاليلد لٌ ٙحل٠الالي ٠الال ُ يمالالػ عٕالاليِح ٠ىالالْٛ ٕ٘الالحن لٔ الال١حق١ي ٌٍّالالٛلت لٌغذلي١الالي     

، ٌالالذٌه يالالعْ ٚصالالٛي لٌّب١الاليلد  Sinkلٌالالٝ لٌّصالالن  Sourceلٌّصالالٕدي ِالالٓ لٌّصالاليا 

 ٌي ّٔٛ   ٠ع مٚ ٔكػ .ٌألدزلء لااظ١ي ٠ ُ يمػ عٕيِح  ىْٛ ٘ذٖ لادزلء يٟ شح

 

لْ  بن عيَ لٔ محي و١ّحد وحي١الي ِالٓ لٌّب١اليلد اشاليلق لٌم الً لاْ ٠دالٛت لٌالٝ والْٛ     

ِدبُ لٌّٛللع يٟ لادزلء لااظ١ي  ىْٛ الد ٔكحغ ش١ٛٞ ِياليٚت ٚلٌبال لعُ لٌ الحق ي 

ٟ٘ دزء ِٓ ٘ذٖ لٌّٛللع . مِح لٌب لعُ لٌط ي١ي ٚلٌ ٟ  د بال  ِٛللالع الد ٔكالحغ ش١الٛٞ 

ٌ  ١ّالع لٌّب١اليلد قي١الص ٠صالً ِ ال ٜٛ يٟ ٘ذٖ لٌيحٌي  كىً ِصبحد ِّٙالي  يدحي يٟٙ

 لٌ  ١ّع لٌٝ لٌّ  ٜٛ لٌذٞ ٠ييق ي١ٗ لٌم ً .

ِٓ لٌٕحش١ي لٌد١ٍّالي ٔلشالا لْ لٌ العث١  لٌمح الً ٌٍّب١اليلد يالٟ ِدبالُ لات الحي لٌّدّال       

 ٠يالاليق يمالالػ يالالٟ لٌبالال لعُ لٌط ي١الالي ٚقٙالالذل يالالعْ لٌٕبالالحد  الال١  ٍة ِالالٓ لٌ الال١حت  لٌم١ّالالي يالالٟ
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لٌ ل٠زِٚالالحد ي الال عحْ ِالالح  ّٕالالٛ لٌبالال لعُ لٌ حٔب١الالي لٌ الالحق ي ٚعٕالالي٘ح   ٠الال ث  لٌّب١الالي يالالٟ 

فأأ ٌ انًبٍأأد انًسأأتجدو وأل أأم اٌ لٌبالال لعُ لٌٕح١ِالالي لٌ ي٠الالي  اْ تٚاٖ لالالي لٔ ٙالالٝ . ٌالالذٌه 

 : ٌكوٌ فعاال فً قتم  ًٍع األ زاء األرضٍت ٌجب اٌ ٌتصف بًا ٌهً

 

  ١ّي عح١ٌي ، ٚ٘ذل   ٠ّىٓ ق بن لٌ دحاض ِع لٌ ٍٛق لٌب١ئٟ اٚ  – 1

 اٚ لٔ محي ش  تلخً لٌٕبحد ، ٚ٘ذل  ١  ِّىٓ أٗ عٕيِح ٠يخً لٌّب١ي تلخً  – 2

 لٌٕبحد لي ٠ّ ه ِٓ لبً ديالْ لٌ ل٠ح لٚ ٠ يًٍ قفدً لٔز٠ّحد .. لٌخ د ُ       

 لٌٕبحد دح٘ز لأ محي ِٓ ِٛلع لٌٝ ِٛلع آخ  تلخً د ُ   – 3

 

 ِدبُ لٌٕمحغ لٌ ٟ او د الد ِفح١ُ٘ ٔب ٠ي موث  ِٓ وٛٔٙح ع١ٍّي .

 

 

 كفاءة َفاذٌت وايتصاص واَتقال وتراكى انًبٍداث فً  سى انُباث 
 

يالٟ ِ الحي ِىحييالي لات الحي لٌّدّال   لٚ لات الالحي عِّٛالح دال د ِيالحٚ د ِالٓ لبالالً     

ٚلِ صالالالحا  Penetrationلٌدي٠الالالي ِالالالٓ لٌبالالالحشث١ٓ ٌٍدّالالالً عٍالالالٝ ل٠الالالحت  وفالالالحء  ٔفحا٠الالالي 

Absorption  ٚلٔ مالالالحيTranslocation  ُالالال لو ٚAccumulation  ٟلٌّب١الالاليلد يالالال

عي  عٍالٝ  ي ال١ٓ لٚ ل٠الحت  حد ُ لٌٕبحد ، ل ُ ِٓ ٘ذٖ لٌّيحٚ د وحٔت دحت  يٟ لٌّ 

وفحء  عًّ لٌّب١يلد تلخً د ُ لٌٕبحد لٚ ِٓ خاللي ل٠الحت  وفالحء  ٔفحا٠الي لٚ لِ صالحا 

  طح لٌ زء لٌ ع ٞ ٌألت حي .لٚ لٔ كحا لٌّب١يلد عٍٝ 

 

 ِٓ ٘ذٖ لٌّيحٚ د ِح ٠ٍٟ :

 ل   يلَ ِ وبحد عي٠ي  ٌز٠حت  وفحء  لخ  لق ٚلِ صحا ٚلٔ محي لٌّب١يلد . ٘ذٖ – 1

ٚلالي ل ال  يِت عٍالٝ ٔطالحق ٚل الع ٚوالحْ ٌٙالح  العث١   Adjuvantلٌّ وبحد   الّٝ       

١الالالي ٚلادالالالزلء وب١الالال  يالالالٟ ل٠الالالحت  وفالالالحء  ع١ٍّالالالحد لٌّىحييالالالي ٚخصٛصالالالح لات الالالحي لٌيٌٛ

، ِالالع اٌالاله يالالعْ ل٠الالحت  ل مالالحي لٌٕح١ِالالي يالالٛق  الالطح لٌ  قالالي ٌألت الالحي لٌّدّالال    يلٌ عالال ٠

لٌّب١الاليلد ٚ  لوّٙالالح تلخالالً لٌّٛللالالع لٌفدحٌالالي يالالٟ لات الالحي لٌّدّالال   وحٔالالت ِيالاليٚت  ٔ الالب١ح 

ِثل ( ِٓ لٌى١ّي لٌى١ٍالي  D -2,4يّثل لْ و١ّي لٌّب١ي لٌّٕ مٍي لٌٝ تلخً د ُ لٌٕبحد ) 

 Creeping thistle%  يمالالػ يالالٟ ٔبالالحد   8لٌٕبح الالحد وحٔالالت  كالالىً لٌ الالٟ ا الالت عٍالالٝ 

% يالٟ لٌّي٠الي ،  ١الال  لٔالٗ ٔصالب ٘الالذٖ لٌى١ّالي ِالٓ لٌّب١الالي لالي ٚصالٍت لٌالالٝ  3.5ٚشالٛلٌٟ 

 دذٚا لٌّي٠ي .

يٟ لٌ ٕٛلد لاخ١   رٙ د ليىحا   دٍك قحٌ ٛدٗ لٌٝ لٌّكالىٍي لا ح ال١ي يالٟ عاليَ      

بالالحد ق البن ٚدالالٛت لٌبال لعُ لٌ الالحق ي ٚصالٛي و١ّالالحد وحي١الي ِالالٓ لٌّب١اليلد تلخالالً د الُ لٌٕ

ٚاٌالاله ِالالٓ خالاللي ددالالً ٘الالذٖ لٌبالال لعُ وّٛللالالع يدحٌالالي ) ِصالالبحد يدحٌالالي ( لٞ لٌ فى١الال  يالالٟ 

                      لٌ  ٍة ِٓ  بحد ٘ذٖ لٌب لعُ قحٌيادي لاٌٚٝ .     
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 ء  لٔ محي لٌّب١يلد ) ٠دٕٟ و١ب ٔ ٍك ِصبحدل   يلَ ِٕبّحد لٌّٕٛ ٌز٠حت  وفح – 2

 اي١ ١ي يٟ لٌي ً لٚ لٌٕبحد (      

 

 ِٚٓ لٌٕ حيي لٌ ٟ  ُ لٌيصٛي ع١ٍٙح عٕي ل   يلَ ِٕبّحد لٌّٕٛ ٟ٘ :

 

 لِىح١ٔي و   لٌ بحد يٟ لٌب لعُ لٌ حق ي  – 1

 لِىح١ٔي لشيلق ٘ذٖ لٌّٕبّحد  غ١١ ل يٟ غب١دي ّٔٛ لٌٕبحد  – 2

 

   لأ يالالحء ِالالثل ، ٚدالالي لْ قدالالط ِٕبّالالحد لٌّٕالالٛ لالالي  ١الال د لٚ لثالال د عٍالالٝ رالالح٘     

لااظالٟ ٌألدالزلء لااظال١ي ق البن  عث١ ٘الح عٍالٝ لٔ مالحي لاٚو ال١ٕحد لٌّ ال١ط   عٍالالٝ 

د ليا  عٍٝ و ال   البحد ل٘ذٖ لٌبح٘   . وّح ٌٛشا ل٠عح لْ ل ُ ِٓ ِٕبّحد لٌّٕٛ ا

٘الذٖ لٌّٕبّالحد يالٟ % ٚعالزٞ اٌاله لٌالٝ  العث١  قدالط  85لٌب لعُ لٌ حق ي ٚصٍت لٌالٝ 

دط١الالالً ش والالالي لاٚو الالال١ٕحد لٚ  دط١الالالً ٔفحا٠الالالي  لٌ يطالالال١ُ لٌ الالاليا٠ ٟ ٌألٚو الالال١ٕحد لٚ 

 لا ك١ي لٌ ٠ٍٛي ٚقحٌ حٌٟ  دط١ً ٔفحا٠ي لاٚو ١ٕحد .

       

ٌمي ٌالٛشا لْ لاٚو ال١ٕحد  ّٕالع  طالٛا لاٚع١الي لٌٕحلٍالي قال١ٓ لٌبال لعُ لٌ الحق ي ٚقال١ٓ      

لرٙال  يالٟ وث١ال   Ethephonلٌ حق لٌ ي١ ٟ ِٓ لاِثٍي عٍٝ اٌه ، ل   يلَ لاث١فْٛ 

 الالحد  الالعث١ لد ِعالالحت  ٌألٚو الال١ٕحد . لِالالح يالالٟ شحٌالالي ل الالٕ يلَ ِٕبّالالحد لٌّٕالالٛ ِالالٓ لٌيال

يعٔالالٗ عّالالً عٍالالٝ   Mefluidideحي ِالالع لٌّف٠ٍٛيل٠الالي  يالالِعالالحت  ٌٍ ب ١ٍ٠ٕالالحد وّالالح ٘الالٛ لٌ

% ِٓ لٌب لعُ لٌ الحق ي يالٟ قدالط لات الحي لٌّدّال   ، ش١الص ٌالٛشا  90و   لوث  ِٓ 

ِالٓ  ىال٠ٛٓ لاٚو ال١ٕحد يالٟ لْ ٘ذل لٌّٕبُ لظالحيي ٌ العث١ ٖ عٍالٝ لٌ بال ١ٍ٠ٓ يمالي خفالط 

دالالط ِٕبّالالحد لٌّٕالالٛ الد لالاليا  يالالٟ قّىالالٓ لْ ٔ الال ٕ ي لْ ٠لٌٕبح الالحد . لاْ ٚقب الالحغٗ 

 لٌ عث١  ِٛايٌٛٛد١ح ٚي ١ٌٛٛد١ح عٍٝ لٌٕبح حد .

 

عِّٛالالح ، عٕالالي ل الال  يلَ لٌّب١الاليلد عٍالالٝ لادالالزلء لٌ عالال ٠ي ٌألت الالحي يالالعْ ش والالي      

يٟ لعٍٝ تادح ٗ عٕيِح ٠ىْٛ ٕ٘الحن لٌّب١يلد ٔيٛ لا فً يٟ لاٚع١ي لٌٍيحي١ي  ١ىْٛ 

ِالٓ لبالً لادالزلء لااظال١ي . ٌالذٌه يحٌدحِالً غٍن عحٌٟ عٍٝ لٌّٛلت لٌغذلي١الي لٌّصالٕدي 

دزلء لااظ١ي يٟ شحٌي ّٔٛ  ال ٠ع لٚ لٌُّٙ عٕي لد لء لٌ ش ٌٍّب١ي ٠ ن لْ  ىْٛ لا

فالحء  ٔكػ ، ٌذل يعْ لٔ محي لٌّب١يلد لٌٝ لادزلء لااظ١ي ٌألت حي لٌّدّال    ال١ىْٛ قى

              عح١ٌي خلي ي     ى٠ٛٓ ّٔٛلد دي٠ي  ِٓ لادزلء لااظ١ي .  

 

لْ ِٕبّحد لٌّٕٛ لاْ لحتا  عٍٝ لشيلق  غ١١ لد يٟ ّٔٛ ٚ طٛا قدالط لات الحي      

ِٕٚٙح لٌب لعُ لٌ حق ي ِالٓ خاللي   ٍصالٙح ِالٓ  العث١  لٌ ال١حت  لٌم١ّالي ٌٍٕبالحَ لٌ ل٠زِٚالٟ 

 ظ١ي لٌ ٟ ِفحت٘ح قعْ ل   يلَ ِٕبّحد لٌّٕالٛ ٠ّىالٓ لْ ٌٍٕبحد ، ٌذٌه ٠ّىٓ لع بحا لٌف

  ٠Metabolic sinksىالالْٛ ٚ الال١ٍي دي٠الالي  ٌ دالالً لٌبالال لعُ لٌ الالحق ي وّصالالبحد ل٠عالال١ي 

ظالّٓ   Source-Sink Relationshipٚقحٌ حٌٟ يعْ لٌدللي ق١ٓ لٌّصيا ٚلٌّصن 
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لٌغذلي١الالي  لٌٕبالالحد لالالي   غ١الال  ِّالالح ٠الال تٞ قحٌٕ ١ الالي لٌالالٝ ل٠الالحت  لٔ مالالحي لٌّب١الاليلد ِالالع لٌّالالٛلت

 لٌّصٕدي لٌٝ لادزلء لااظ١ي .

 

دالالط قلْ ِٕبّالالحد لٌّٕالالٛ لالالي  ٍدالالن تٚال ٌالال١غ يمالالػ يالالٟ  غ١١الال  ّٔالالػ ّٔالالٛ ٔبح الالحد      

لات حي لٌّدّ   ٚلّٔح لي   حعي يٟ ل٠الحت  يدح١ٌالي لٌّب١اليلد لٌّ ال  يِي ش الٝ لٌ  لو١الز 

ٔ الحيي  لٌ يت لٌمح ٍي ، ٘ذٖ لٌ  لو١ز ٌالٛ ل ال  يِت ِالع قدالط ِٕبّالحد لٌّٕالٛ ارٙال د

يٟ  عث١ ٘ح لٌمح ً ٚ  عي اٌه لٌ عث١  . يمي ل حاد لٌبدط ِٓ لٌيال حد لٌٝ ٚلظيي 

تٚا ِٕبّحد لٌّٕٛ لٌٕبح ١ي يٟ ل٠حت   عث١  لٌّب١يلد عٍٝ ٔبح حد لات الحي ، لا ٚدالي لْ 

-fluaziphopقّب١الالي   E-repensلتد لٌالالٝ ل٠الالحت   الالعث  ٔبح الالحد   ethephonلظالحيي 

butyl  حيي ِٕبّالالحد لٌّٕالالٛ . والالذٌه ٚدالالي لْ لظالالIAA  ٚلGA3  ٚلethephon  لتد

لٌالٝ   GA3عٍالٝ ٔبالحد لٌّي٠الي ، وّالح لتٜ ل ال دّحي  dicambaلٌٝ  ي ١ٓ  عث١  ِب١الي 

 عٍٝ ٔفغ لٌٕبحد . glyphosateل٠حت  ِب١ي 

 

 

اٌ اسأأتعًال يُظًأأأاث انًُأأو انُباتٍأأأت قأأأد تسأأاعد فأأأً لٌأأادة حساسأأأٍت األدغأأأال      

 : نهًبٍداث يٍ خالل

  ي٠ًٛ لٌب لعُ لٌ حق ي لٌٝ ق لعُ يدحٌي ش٠ٛ١ح قي١ص  صبح ِصبحد يدحٌي ٌٍّب١ي – 1

 ي١ ُ ل ٍٙح .       

 لْ لٌب لعُ لٌٕح١ِي شي٠ثح لي    ٕزف لٌغذلء لٌّ زْٚ يٟ لادزلء لااظ١ي – 2

 دي لٌّدحٍِي قحٌّب١ي  شمح .قق  عي ِّح ٠مًٍ ِٓ ليا  لٌٕبحد عٍٝ ل  دحت  لٌّٕٛ        

  ى٠ٛٓ عيت ِٓ لاي   لٌ ع ٠ي لٌٙٛلي١ي لي ٠دطٟ ِ حشي ٚال١ي وب١    دًّ لْ – 3

 قحٌّب١ي ٚقحٌ حٌٟ لِ صحا و١ّحد وب١   ِٕٗ ِٓ لبً لٌّ ّٛ عٍٝ لاش فحر        

 لٌ ع ٞ .       

 

  ٠ال ُ  E.repensيمي ٌٛشا لْ ق لعُ لٌ ل٠زِٚحد  ١  لٌفدحٌي ) لٌ الحق ي ( ٌٕبالحد      

لٌّعالالحف  fluaziphop-butylلٌغذلي١الالي لٌّصالالٕدي لٚ   ّالالع ٌّب١الالي  ي١ٙالالح   ١ّالالع ٌٍّالالٛلت

لٌذٞ  mefluidideدً ِٕبُ لٌّٕٛ فلٌٝ لٌّ ّٛ  لٌ ع ٞ ، لِح يٟ لٌب لعُ لٌفدحٌي ق

      ل   يَ عٍٝ لٌٕبحد يعْ و١ّي لٌّب١ي لٌّّ صي ٚلٌّٕ مٍي وحٔت لوب  .


