
 االدغال  تكنولوجيا مكافحة يف الحديثة الوسائل

 التقدم التكنموجي استغبلل عناصر يف يفكر اإلنسانمنذ عشرات السنين و         

وازداد التفكير منذ بداية القرن العشرين وبدأ بإجراء دراسات وبحوث حول كيفية 

أىدافو الرامية نحو زيادة االنتاج  ققيوتحاستثمار ىذا التقدم في مكافحة االدغال 

وتحسين النوعية لممحاصيل الزراعية سواء كانت محاصيل حقمية أو محاصيل خضر 

 أنواعياكثافتيا و  وتحديدواسعة حات الالمساي فدغال تجمعات األ، وبدأ يدرس 

 .وطبيعة نموىا وتأثيرىا 

 ائل الحديثة والمتطورة المستعممة في مكافحة االدغال ىي كما يأتي :سمن الو و       

 : بعد عناالستشعار 

وىي من الوسائل المتطورة المستعممة في معالجة العديد من المشاكل ومنيا         

 استعمال : اإلنسان إلىمكافحة االدغال ، إذ لجأ 

 سواء التصوير العادي أو الجوي . سائل التصويرو  -

ظير ت يالت  Infraredاألشعة تحت الحمراء ي باستخدام وسائل التصوير الجو  -

 ي المتواجد في المساحات المقصودة .النوع النباتمتنوعة حسب أطيافًا 



 برامجالاالستعانة بمن خبلل  microwaveالرصد بالموجة الصغرى استخدام  -

ي فأماكن تواجد نباتات االدغال ، لتحديد  اإللكترونيةة الحاسبالمختمفة الخاصة ب

 .تيا ومتابع وكثافتياالمييأة لممكافحة المساحات 

من  ئلنسان، ويعد من الوسائل الميمة جدا لما يوفره ل استخدام األقمار الصناعية -

يصعب  يتمك الت وأ الوعرةصعوبة السير في االماكن و والمال  الوقت والجيد

 .وغيرىا  البحيرات واألنيارالبحار و  كأعماقالوصول ليا 

 : يالجو العادي و  التصوير 

سواء العادي أو من الجو جعمو  التصويرإن استخدام االنسان لوسائل         

المناطق ي الضارة ف االدغال نباتاتالمختمفة من  نواعاألعمى يتعرف بصورة دقيقة 

اسبة إمكانية تحميبلت الطيف لؤلفبلم المعتمدة عمى الحلوحظ من خبلل  وقدالبرية 

بيذه ، و  األنواع النباتية المصاحبةالغازية من بين بقية  ألنواع النباتيةتحديد كثافة ا

نباتات  تقدير نسبة المساحة الموبوءة بأنواعالحديثة يمكن بسيولة فائقة  التقنية

 .تيا لغرض مكافحتيا احوتحديد مساالماكن  تمك يفاالدغال 

 األشعة تحت الحمراء باستعمال يالتصوير الجو 

التصوير  استخدام فعالية وكفاءةظير من خبلل البحوث والدراسات مدى         

اعتمادا في مكافحة نباتات االدغال المائية  األشعة تحت الحمراءباستعمال  يالجو 



ي تجمعات وتوثيق التغيرات ف يالتقدير الحقم يالمبلحظات األرضية البسيطة فعمى 

تقييم التغيرات ي فالحديثة  ىذه التقنيةتم تطبيق لمائية . وقد االنواع النباتية لؤلدغال ا

في  سنواتعدة لة ليا حيوية المكافحالعممية إجراء  الَيْيِدريبل خبللدغل  نمو يف

في خزان  الموجود grass carpباستخدام سمك الَشّبوط الواليات المتحدة االمريكية 

 ىكتار . 0888 مائي يسع حوالي

 : باستخدام الميكروويف يالتحديد اآلل

االثر الكبير  المائيةاالدغال  قعامو  لقد كان الستخدام الميكروويف في تحديد        

أو الخمجان أو األنيار ، مما  البحيراتأماكن تواجدىا سواء في التعرف عمى في 

دغال من غزو األتيا برامج صيانلالفاعل يذ السميم والتنف تخطيطانعكس ايجابيا في ال

 عمى البيئة المائية . الضارة

 : األقمار الصناعية

في  استخدام األقمار الصناعيةأشارت البحوث والدراسات الحديثة الى أىمية         

أنواع تحديد ي فىذه الوسيمة المتطورة  إمكانيةمكافحة االدغال المائية من خبلل 

اليامة ونباتات االدغال المائية  األنواع النباتيةنباتات االدغال وسيولة التمييز بين 

باألدغال  تحديد المناطق الموبوءة من يالحاسب اآلل، وامكن كذلك باستخدام  الضارة

 نوع معين منمن  غزوىاي من المحتمل الت التعرف عمى المناطقالمائية فضبل عن 



 لمناخانوع معين من التربة أو دغل الى حاجة المدى  سةدرااالدغال من خبلل 

 المبلئم لنموه وازدىاره .

 أشعة الميزر

مكافحة كأداة لالميزر أشعة عمال ، حاول اإلنسان استبيدف مكافحة االدغال         

ياسنت الماء . وخبلل تمك المحاوالت دغل المائية الطافية الخطيرة وخاصة االدغال 

 68.1عند معالجتو بإشعاع ليزر طولو ذلك الدغل عمى ية الجزئت المكافحة تم

جول لكل سنتيمتر مربع عمى  6. وقد أثرت مستويات اإلشعاع األقل من  نانومتر

جول لكل سنتيمتر مربع عمى تجمعات النبات  61، ومستويات  الفرديةدغل نباتات ال

ق إلى قرابة النصف عند األورا يف ي، كما انخفضت عممية البناء الضوئبفعالية تامة 

 . جول لكل سنتيمتر مربع 4تعريض النبات إلى 

بمزمة  من خبللالياسنت دغل عمى مباشر وسريع  وقد أظير اإلشعاع تأثير        

 ، وخبلل مدةي ، ثم تحول لون النبات إلى المون البن أعقبيا أثر حارقو لخبليا ا

،  خبلل ذلك يوف،  التحمل يتعرضت لئلشعاع ف يبدأت أجزاء النبات الت أسبوعين

.  بدأت نموات جديدة تظير من القمة النامية لمنبات الواقعة تحت سطح الماء مباشرة

 . لونيا يأكثر شحوبًا فو وقد كانت النموات الجديدة أقل من المعتاد 

 



 دغال لبذور األ ياالستنبات اإلجبار 

المئات بل أحيانا  عمى مساحة متر مربع واحدب التربة الزراعية يتحتو         

الظروف المبلئمة إلنباتيا توفر  تنبت عند يالتدغال ؤلالكامنة ل بذورالاآلالف من 

بعد  ةواحدسنة  . مثل ىذه البذور قد تنبت خبلل بادرات فوق سطح التربةالوظيور 

التربة لسنوات تصل إلى أكثر  يف ساكنةل حية ض، وقد ت األمدغل انفصاليا عن ال

، إال إذا ي . وال تشكل ىذه البذور خطرًا عمى المحصول النامزمن من ال من عقدين

، كوجودىا مثبًل عمى عمق مبلئم أو درجة  إنباتياساعدة عمى توافرت العوامل الم

 الحصول عمى الغذاء يتعتمد عمى نفسيا ف يالتدغال حالة األ يف، و  إضاءة معينة

. ي من غازات اليواء الجو  من التربة وتكون البعض اآلخر منو بعضالتستمد إذ ، 

تنيل غذائيا من النبات العائل عبر ممصات  يالت ي، وى الطفيميةدغال أما األ

إذ ،  ، فبل تستطيع بذورىا اإلنبات إال عند وجودىا عمى مقربة من عائميا خاصة

 يتتعرف عميو وتحس بوجوده بمغة كيميائية خاصة يمعب النبات العائل دورًا ف

وجود النبات العائل بقرب حثيث من تمك البذور  يذا فمن الضرور . لي المبادأة بيا

وأيضا ، الباقبلء  اليالوك ونباتدغل بين مثبل  . وىذه العبلقة تبدو بوضوح الكامنة

ونباتات الذرة . وليذا فإن البذور  Striga asiatica witchweedالعراف دغل بين 

وحال المبلئمة يظير عند توافر الظروف كبيرا ً  تشكل خطراً دغال ألنواع األ الساكنة

 . حية حتى حمول ىذه الظروفدغال بقاء بذور تمك األ



وذلك ألن االدغال عقبة كبيرة في برامج المكافحة بذور  سكونوتمثل ظاىرة         

تنبت بذورىا حال توافر  يلكتحدي والالقوة كنوع من  سكونلمتمجأ ىذه البذور 

لنباتاتيا ، نظرًا ألن القميل عادة من  يطبيعالنمو الح بتسم يالتالمبلئمة  الظروف

، ألن وسائل المكافحة التقميدية ال ة واحدسنة  ينبت خبلل يىذه البذور ىو الذ

 . غير النابتةدغال قتل بذور األ يتتسبب ف

استخدام منبيات اإلنبات إلنضاب التربة من بذور  فيسعى اإلنسان قد و         

. وتوصل إلى بعض الوسائل ي مكافحة االدغال تحول كبرى ف شكل نقطةدغال و األ

بذور بعض يز حفإذ تم ت. دغال عدد من أنواع األ يفسكون لمتغمب عمى ظاىرة ال

، فيدفعيا لئلنبات بزوغ عمى اإلنبات وال الطفيميةدغال وفي مقدمتيا االدغال أنواع األ

 يالبذور عمى اإلنبات فإجياض قدرة من خبلل  يريده ويبتغيو ، يالذوقت ال يف

زروع ما يتوافق مع وجود المحصول المي عادة ً تريده تمك البذور والذ يالتوقيت الذ

 فوات االوان .طرىا قبل اخمو ضررىا ُيْؤَمن  يوبالتال

تأثير  ييحاكالميمة في النبات لأحد اليرمونات النباتية كثيمين ظير األقد و         

ختمفة ، وبقدرتو تنبيو إنبات بذور مجموعة م ئلفعل المنبو المنطمق من النبات العا

كثير من  ي، وذلك بعد أن تبين أن ىذا اليرمون ينتج طبيعيًا فدغال من أنواع األ

. وقد اْسُتِغل ذلك  عمى اإلنباتدغال ز بذور األيحفتكيز كافية لاأنواع الترب بتر 

العراف الطفيمية دغل مكافحة  يفميمة أداة صبح ، وأ ليذا اليرمون يباإلنتاج التجار 



وخفض أعدادىا خطير الدغل الذلك تنبيو بذور  يالواليات المتحدة خبلل دوره ف يف

النياية إلى  يف ييعامل ىذا اليرمون قبل زراعة الذرة ويؤدإذ ،  التربة يف الساكنة

 6.1بمعدل عمالو . وتبين أن است عائلاللغياب دغل وذلك لمالبازغة  موت البادرات

 يف%  68بنسبة ذلك الدغل ل الساكنةخفض البذور  يىكتار قد تسبب فلكل غم مك

 شمال وجنوب كارولينا . يواليت يبيا فوءة حقول الذرة الموب

 االدغالتحسين فاعمية مبيد 

غير تقميدية من مبيدات فعالية البحوث والدراسات إلى ظيور شارت أ        

قود لععممت است يالتالتقميدية  الصور تنفرد بيا عن تمك يليا مميزاتيا التدغال األ

 يا ما يأتي :، ومن السنينمن 

 قميمة التركيز  المبيدات أ. 

الفعال في  يقل تركيزىا، لم دغال مبيدات األعمال منذ أن بدأ إنتاج واست        

آلثار السمبية التي . ونظرًا ل من األرضكغم في اليكتار الواحد  2دود ح عنالحقل 

عمال الحد من استتفكيره في و  المتزايد من أسباب التموث اإلنسانعانى منيا 

 جزء من، فقد اتجيت  مبيئةلضارة جانبية  ثارلما وجده من آالمبيدات الكيميائية 

ت . وقد وصمتراكيز قميمة مبحث عن مركبات يمكن معاممتيا بلالدراسات الحديثة 

غم في  61تجاوز يال تركيز بيؤثر سمبا عمى االدغال إنتاج مركب  النتائج الى



عطى أ، و عموما  محاصيل الحبوبأدغال لمكافحة عمل حاليا ، ويستالواحد  ليكتارا

سميتو قل ت إذ، تركيز مقارنة بنظائره عالية الال غدمى األالتأثير ع يفتشابية نتائج م

قميمة المبيدات عمال أن التكمفة عند استمن  رغمال. وعمى  إلى الُعشرأحيانا عمييا 

تكون  عمى اإلنسان ومكونات البيئةىا ار ثآ ، إال أن قد ال تنخفض كثيراً التركيز 

 .ضئيمة 

 إطبلقيا يالمتحكم فدغال مبيدات األ ب.

أن ظير ي يالحقمعمال تجييزات المبيدات الُمَعدَّة لبلستعند مراجعة أنواع         

 جزيئات المبيدويقصد بيا  ، يسمى بالُمَرّكزات القابمة لبلستحبلببما ينحصر كثرىا أ

 التجانس مع الماء من مكنياتإلى صورة زيتية التيا صور تتحول من التي يمكنيا أن 

أن تختمط الدقيقة  الصمبة يمكن لجزيئاتيابمعنى آخر  ، والمساحيق القابمة لمبمل

موادًا إضافية ين الحالت يلذلك فعمل . ويست لممعاممة الحقمية تجييزىابالماء عند 

،  لمرجوةاحالة مصانع اإلنتاج لموصول إلى ال يفإعداده المبيد عند متزج مع ت

 ،الناشرة و ة قصبلال الموادمثل  مواد ُمَحسَِّنة ألداء المبيداستعمال إضافة إلى 

 عمى فاعمية المبيدتؤثر مواد خاممة ، فبل  أو االضافات ىي وباعتبار أن ىذه المواد

 عادة .

قد ينتج عنيا فقدًا غير الُمَرّكزات المساحيق و  منالتي ذكرت  والحاالت        

بقايا  يلممبيد فمرغوب فيو د غير اليواء أو وجو  يخبلل تطايرىا ف من مرغوب فيو



الوصول إلى تقنية بمحاوالت عديدة من أجل  . وقد سعى اإلنسانزروع المحصول الم

منو المئوية لمفقد  نسبةالغرض تحسين أداء المبيد وخفض ل إطبلق المبيد يالتحكم ف

 . يمخاطر التموث البيئ الحد االدنى من الى ليابالت والوصول


