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 انعانم فيأخطر األدغال 

 Cyperus rotundus    دغم انسِّعد   

. ٠ٕٚرّٝ ٘زا إٌٛع إٌثاذٝ إٌٝ  ؼذ ٘زا اٌذغً اٌّصٕف سلُ ٚاؼذ فٟ لائّح أخطش األدغاي اٌؼا٠ٌُ        

. ٚ٘ٛ ٔثاخ ِؼّش ذ١ّضٖ أٚسالٗ اٌخضشاء اٌذاوٕح ٚعالٗ ِصٍصح اٌّمطغ. Cyperaceae اٌؼائٍح اٌغؼذ٠ح

 ٚإٌثاخ ػادج لص١ش ال ٠رعاٚص ستغ اٌّرش، إال أٔٗ لذ ٠صً إٌٝ اٌّرش فٟ اٌرشتح اٌشطثح، وّا أْ ٌٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔظاِاً ظزس٠اً س٠ض١ِٚاً دس١ٔاً وص١فاً ذؽد عطػ اٌرشتح، ٌٚٗ ص٘ٛس ؼّشاء ت١ٕح أٚ تٕفغع١ح اٌٍْٛ ل١ٍالً ِا ذٕرط 

ٌٍٕٚثاخ دسٔاخ صغ١شج ِغرذ٠شج لطش٘ا ؼٛاٌٝ اٌغٕر١ّرش، ت١ضاء ػص١ش٠ح ػٕذ ذىٛٔٙا،   تزٚساً ٔاضعح

عٛداء ٠اتغح ؼاي ٔضعٙا تغثة ِا ذخرضٔٗ ِٓ ِادج إٌشا. ٚذّٕٛ ِؼظُ ذٍه اٌذسٔاخ فٟ ِٕطمح اٌرشتح 

ش فٟ اٌرشتح ِر 5.1عٕر١ّرشاً. ٚلذ ٠ّرذ اٌّعّٛع اٌعزسٜ إٌٝ ػّك ٔؽٛ  51اٌغطؽ١ح ف١ّا ال ٠رعاٚص 

ِٚٓ أعّاء اٌذغً اٌشائؼح فٟ اٌؼاٌُ: ِعؼذ  رٛاظذ دغً اٌغِّؼذ تصفح ػاِح فٟ لشاتح ِائح دٌٚح. ٠ٚ اٌط١ٕ١ح.

"ػشة اٌثٕذق ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح، اٌغٛداْ(، عٛخد )ذٛٔظ(، ذٛتاالن )ذشو١ا(، اٌؼشاق ، )

 .ٛأٝ" )اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج(األسظ
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 Cynodon dactylon    انثيم انمعمر

خطٛسج. ٚسغُ االػرماد تأْ  Gramineae ؼرثش دغً اٌص١ً اٌّؼّش أوصش األدغاي اٌؼائٍح إٌع١ٍ١ح٠   

األدغاي اٌشئ١غ١ح فٟ ِؽاص١ً اٌزسج  إؼذ ٛ. ٚ٘عرٛائ١ح تأفش٠م١ا،اٌّٛطٓ األصٍٝ ٌٍٕثاخ ٘ٛ إٌّاطك اال

ؼّش اٌذغً ط٠ٛالً، ٚذٕرشش ٠ٚ، ٚاٌمطٓ ٚلصة اٌغىش ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؽاص١ً إٌّضسػح األخشٜ اٌصفشاء

وّا ذٕرشش  . ٔثاذاخ ظذ٠ذج اٌرٟ ٠ٕثد ِٕٙا ظزٚساً ٠ٕٚشأ ػٕٙا stolons تأغصأٙا اٌٙٛائ١ح اٌضاؼفح

تً لذ  اٌثزٚس ٙا ال ذمٜٛ ػٍٝ ٘ضُفإٔ ػ١ٍٗ  اٌّاش١ح رغزٜذ. ٚؼ١ٓ تش٠ضِٚاذٙا اٌخشٕح ٌرىْٛ ِشظاً وص١فاً،

ٚذؼذ  ذرؽغٓ ٔغثح إٔثاذٙا، وّا ٠ّىٓ ٌٍثزٚس أْ ذظً ؼ١ح ػٕذ غّش٘ا تاٌّاء ٌّذج ذرعاٚص اٌخّغ١ٓ ٠ِٛاً.

ٚذٕرط أظضاء    .اٌش٠ضِٚاخ ٚاألغصاْ اٌٙٛائ١ح اٌشف١ؼح اٌضاؼفح ٘ٝ اٌٛعائً اٌشئ١غ١ح فٟ أرشاس اٌذغً

ِٚٓ األعّاء اٌذاسظح ٌذغً اٌص١ً فٟ اٌؼاٌُ: ٚاٌخ١ٛي  ٌٍّاش١حإٌثاخ ِشوة ؼّض ا١ٌٙذسٚع١ا١ٔه اٌغاَ 

َٔع١ً )ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح، اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح، اٌغٛداْ(، ش١ٕذٔد )ذٛٔظ، فشٔغا(، 

 .ٛدا" )ششق أفش٠م١ا"دغً تشِ ِٛسش١ٕذٔد )اٌّغشب(، ػشق اٌص١ً )ٌثٕاْ(،
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 Echinochloa crusgalli   )اندنان( انِدنيبت

 األصٍٟٛطٕٗ ، ِإٌثاخ ؼٌٛٝ ٠ّصً اٌذغً اٌشئ١غ١ح فٟ ِؽصٛي األسص، ٚ٘ٛ ِٓ ػائٍح إٌع١ٍ١اخ   

ظٕٛتاً. ٠ٚٛظذ فٟ ِخرٍف أسظاء اٌؼاٌُ، ٌىٕٗ ٠ّصً  05شّاالً ؼرٝ  15أٚسٚتا ٚإٌٙذ، ٠ّٚرذ ِٓ خظ 

 62دٌٚح وذغً ضاسج فٟ 25عرٛائ١ح ٚاٌذافةح. ٚلذ ععٍرٗ ِشىٍح فٟ ِؽاص١ً إٌّاطك اال

ٚذرشاتٗ  .ٌٍٕثاخ اٌٛاؼذ 0555ج ٚاٌرٟ ذرشاٚغ ت١ٓ ٕرشش اٌذغً تاٌثزٚس اٌرٟ ذٕرعٙا تٛفش٠ٚ .ِؽصٛالً 

 ذغً ٚٔثاخ األسص، وّا ذرشاتٗ اٌذغً فٟ ِظٙش٘ا ِغ رٌه اٌّؽصٛي فٟ األطٛاس االؼر١اظاخ اٌث١ة١ح ٌٍ

 

 أبو  ِد١ٔثح )ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح، ٌثٕاْ(، اٌذٔاْ فٟ اٌؼشاق ِٚٚٓ أعّاء إٌثاخ فٟ اٌؼاٌُ:األٌٚٝ ٌٍّٕٛ. 

 

 

 

 

 

 



 األدغال بيئتها وطرق مكافحتها )د.عدنان حسين الوكاع( ـقسم المحاصيل الحقلية  ـكلية الزراعة ـ جامعة ديالى 

 4 

  Echinochloa colonum    )اندهنان(ُرْكبَت

، ِٛطٕاٗ األصاٍٝ إٌٙاذ، ٠ٚؼاذ ِآ أخطاش األدغااي إٌع١ٍ١اح ػٍاٝ  ٔثاخ ؼٌٛٝ ِٓ ػائٍح إٌع١ٍااخ أ٠ضااً    

فااٟ  ٟظٕٛتااً، ٚ٘ااٛ دغاً أعاعاا١ 05 ؼرااٝ شاّاالً  01ِغارٜٛ اٌؼاااٌُ. ٠ّٚراذ ِااذٜ ٚظاٛدٖ ِاآ خاظ ػااش  

ِؽصااٛالً. ٚذشػااٝ اٌّاشاا١ح ٘اازا  61دٌٚااح عااعٍرٗ وّشااىٍح فااٟ  25أوصااش ِاآ  صساػاااخ األسص. ٕٚ٘ااان

٠ّٚىٓ ٌٕثاخ ٚاؼذ ِٓ اٌذغً إٔراض ا٢الف ِٓ اٌثزٚس. ٚػٍٝ سغاُ أْ إٌثااخ ؼاٌٛٝ، إال أٔاٗ لاذ    اٌؼشة،

٠رىااااشش خضاااش٠اً تإٔرااااض ظااازٚس ٚعااا١ماْ ظذ٠اااذج ػٕاااذ ِٕااااطك اٌؼماااذ أٚ ؼ١ّٕاااا ٠ىاااْٛ فاااٟ طاااٛس إٌّاااٛ 

 ٚذذخً تزٚس اٌذغً إٌٝ ؼمٛي األسص ػادج ِغ تزٚس اٌّؽصٛي أٚ اٌشرالخ،  اٌّرغطػ.

   

ؼشت١ح(، ِدف١شج )اٌغٛداْ(، ٠ٚؼشف إٌثاخ تأعّاء ػذ٠ذج فٟ اٌؼاٌُ ِٕٙا: أتٛ ُسْوثَح )ظّٙٛس٠ح ِصش اٌ   

  َدٕ٘اْ )اٌؼشاق(،
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 Sorghum halepense    انحهيان )انسفرندة(

ح اٌثؽش ، ِٛطٕٗ األصٍٝ ِٕطم(7)شىً ٔثاخ ِؼّش لائُ لٜٛ ٠ٕرشش تاٌثزٚس ٚتش٠ضِٚاخ ط٠ٍٛح صاؼفح   

ٚلصة اٌغىش ٚػذد ِٓ اٌّؽاص١ً األخشٜ تاِرذاد  اٌصفشاء. ٚ٘ٛ دغً سئ١غ١ح فٟ اٌزسج اٌّرٛعظ.

ِصٕفح اٌغفشٔذج ٚدغً  ػذٚأٝ ٠ٚصؼة ٌٍغا٠ح اٌرخٍص ِٕٙا.إٌّاطك االعرٛائ١ح ؼرٝ إٌّاطك اٌذافةح. 

ٌش٠اغ ، ذغمظ اٌثزٚس ف١ٙا أٚ ذطٍمٙا ااٌشٞ. ٚؼ١ّٕا ذىْٛ إٌثاذاخ ػٍٝ ِمشتح ِٓ لٕٛاخ وٕثاخ ٔٙاس لص١ش

تؽشوح اٌّاء. ٠ّٚىٓ ٌٍثزٚس أْ ذثمٝ ؼ١ح فٟ اٌرشتح ٌّذج شالز عٕٛاخ، وّا  ٚذؼَٛ إٌٝ ِٕاطك ظذ٠ذجإ١ٌٙا 

ٚذذي تؼض اٌرماس٠ش أْ سٚاشػ اٌعزٚس ِٚغرخٍصاخ    ذؼ١ش ٌّذج عثغ عٕٛاخ ذؽد اٌظشٚف اٌعافح.

ٍح ٚوزٌه ِغرخٍصاخ س٠ضِٚاخ ٚظزٚس إٌثاخ ٠ّىٕٙا أْ ذصثظ اإلٔثاخ ٚذضؼف األٚساق اٌؽ١ح أٚ اٌّرؽٍ

ٚػٍٝ سغُ أْ إٌثاخ ٠ٕرط ػٍفاً ظافاً ِّراصاً  ّٔٛ اٌثادساخ ٌؼذ٠ذ ِٓ األٔٛاع إٌثاذ١ح األخشٜ ِٕٙا اٌثشع١ُ.

فٟ ظٕٛب ششق اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج، فإٔٗ ذؽد ظشٚف ِٛع١ّح ِؼ١ٕح ٠شاوُ ؼّض اٌثشٚع١ه 

ِٚٓ    فٟ أٚسالٗ ٚع١مأٗ، ٌٚٙزا فمذ ٠ىْٛ عاِاً ٌٍّاش١ح اٌرٟ ذشػٝ فٟ أِاوٓ ّٖٔٛ، "ا١ٌٙذسٚع١ا١ٔه"

 دغً اٌفََشط )ٌثٕاْ، ظّٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح(، اٌؽ١ٍاْ اٚ اٌغفشٔذج )اٌؼشاق(أعّاء إٌثاخ فٟ اٌؼاٌُ: 
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 Imperata cylindrica    دغم انَحهفا

. ٌٍٕٚثاخ عٕثٍح (8)شىً ذىْٛ س٠ضِٚاخ ط٠ٍٛح ِرصٍثح صاؼفح راخ ؼشاش١ف ِؼّش ٟٚ٘ٛ دغً ٔع١ٍ١

٠ٚٛظذ إٌثاخ فٟ وً لاساخ اٌؼاٌُ ظ١ّؼٙا، ٚ٘ٛ أعٛأ . ٌْٛ أت١ض فضٝ.ص٘ش٠ح ظزاتح، وص١فح صغث١ح راخ 

 األدغاي إٌع١ٍ١ح اٌّؼّشج فٟ غشب ٚششق آع١ا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إٌثاخ ذؽًّ فرشاخ اٌعفاف اٌط٠ٍٛح فٟ أٔٛاع اٌرشتح اٌخف١فح ٚوزٌه ص٠ادج اٌشطٛتح فٟ اٌرشتح ٠ٚغرط١غ   

ٙٛس٠ح ِصش اٌؼشت١ح، ِٚٓ أعّاء إٌثاخ: َؼٍفا )ظّ   اٌذغً فٟ أِاوٓ وص١شج ٌرغز٠ح اٌّاش١ح غرخذ٠َ اٌط١ٕ١ح

 .ٌٛال٠اخ اٌّرؽذج(دغً اٌىٛظْٛ )ا ، د٠ٚا )اٌغٛداْ(عٛس٠ا(، 

 

 

 

 

 

http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch03_files/Impcylin.jpg


 األدغال بيئتها وطرق مكافحتها )د.عدنان حسين الوكاع( ـقسم المحاصيل الحقلية  ـكلية الزراعة ـ جامعة ديالى 

 7 

 Eichhornia crassipes   )زهرة اننيم( ياسنج انماء

ِٛطٕٗ األصٍٝ ؼٛ  ٔٙش  (55)شىً  فٟ اٌؼاٌُٚ٘ٛ ٔثاخ ِائٝ طاف ِؼّش ِٙذد ٌألٔٙاس اٌشئ١غ١ح    

دسظح شّاالً  05األِاصْٚ. ٚ٘ٛ دغً فٟ اٌثٍذاْ االعرٛائ١ح ٚشثٗ االعرٛائ١ح ٌىٕٗ ٠ّرذ إٌٝ خظ ػش  

ٌٍٕٚثاخ عاق غاؼ١ٍح ؼ١س ٠ّىٕٗ ذؽًّ اٌثشٚدج اٌشذ٠ذجدسظح ظٕٛتاً فٟ اٌثؽ١شاخ ٚإٌّاطك اٌ 01ٚ

 ِٕرفخح "طاف١اخ" لذ  أعفٕع١حٚع١ماْ ِذادج، ٚاألٚساق فٟ شىً ِعّٛػح تمٛاػذ ٔصً  س٠ض١ِٚح لص١شج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌشىً ٔاػُ اٌٍّّظ. ٚاألص٘اس فٟ  وٍٛٞعٕر١ّرش فٟ طٌٛٙا. ٚٔصً األٚساق ِغرذ٠ش إٌٝ  65ذصً إٌٝ 

% ِاء ، ٠ّٚٛخ خالي تضؼح أ٠اَ تؼذ إتؼادٖ 91 ؼٛا٠ٌٟٚرىْٛ إٌثاخ ِٓ  شىً ػٕال١ذ ػٍٝ ١٘ةح اٌغٕثٍح 

 ػٓ اٌّاء، 
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 ( نباث زهرة اننيم 01شكم )

   

 

إٌثاخ عاُ٘ فٟ ٔششٖ تأسظاء اٌّؼّٛسج تاعرضساػٗ فٟ  . ٚتغثة إػعاب اإلٔغاْ ٌٚٚؼٗ تأص٘اس ٘زا

فٟ أرشاس إٌثاخ ؼ١س ذؼًّ أٚسالٗ اٌؼش٠ضح وأششػح  . ٚذغاػذ اٌمٜٛ اٌطث١ؼ١ح أ٠ضاً األؼٛا  ٚاٌؽذائك

 أِاَ اٌش٠اغ.

فٟ ذىاشش  ٚذٍؼة اٌثزٚس دٚساً   .تاٌثزٚس ظذ٠ذج ٚأ٠ضاً  ٍفاخختإٔراض  اٌخضشٞ. ٠ٕٚرشش إٌثاخ تاٌرىاشش    

 إٌثاخ خاصح فٟ إٌّاطك االعرٛائ١ح

 .ٚلذ ػىفد وص١ش ِٓ اٌذساعاخ ػٍٝ ِؽاٌٚح اعرغالي إٌثاخ ٚاالعرفادج ِٕٗ 

مصرا يسرمز بشرا  النير   العراا  يسرمز رهرال النير   هذا النبات له العديد من األسماء الشائعة ففي    

والمتكحلة المائية والمتكحلة الحدقيرة الرد   الدرادن مرن  United Kingdom   ،water hyacinth فيو

 لمكافحته  والشيطان  يا من الما  كبالجحين والدوالا بسبا صاف مبالغ 

 


