


الصراع القديم  الحديث والمستمر 

بين االنسان واالدغال 

بيقارماإلىالضارةواالدغالاإلنسانبينالمسجلةالصراعجذورتمتد

لزوابروتوكولكتابفىذلكيظهرالصينففى.الميالدقبلعامآالفستةعن

Zhou–قديمةرسميةوظائفوجودفيسجل–خلتعام2200نحومنذالمؤلف

القديمةالصينيةواألشعارالشعبيةاألغانيفىعرضا  يظهركماالحشائش،إلبادة

غمور.الحقولفىفيهاوالكدالمكافحةوطرقالنقاوةألدواتوصفا  تحملالتى

فىصلتوالتىاالدغالمنالضاراستئصالمحاولةفىلإلنسانالمستميتالكفاح

والتىالعالمفىالمعروفةالنباتيةاألنواعجملةمننوعألفىمنأكثرإلىتنوعها

محدودةقمناطفىإالالضارةاألنواعتلكإبادةفىينجحلمفإنهالمليون،ربعتبلغ

امعادةفإنهجديدةمناطقفىالنباتوتوطنانتشارفبعد.خاصةظروفوتحت

.المحدودةالمساحاتفىإالعليهالقضاءفىالتحكميصعب



WeedDamages and losses
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Weed 
34%



خسائر االدغال المائية 

بينومن.فيهاواالنتشارالمائيةالبيئاتغزواالدغالأنواعمنكثيرتستطيع

مستوىعلىأهميةذاتمعمر،معظمهانوعا ،35يوجداالدغالهذهمنالعديد

وتنتمىةالمائيوالنظمالشبكاتوفىاألرزحقولفيضارةحشائشتعد،حيثالعالم

.مختلفةنباتيةعائلة18إلىاألنواعتلك

تسببهاالتيالمباشرةالخسائرعنمحددةأرقامإعطاءالصعبمنعامبشكل

كبيرةالالخسارةلحجمتصورا  يعطياألضراربعضتوضيحولكنالمائيةاالدغال

.المائيةالمجارىمنازلتهااوالمكافحةعدمحالةفيتنجمالتي



:  وهذه المشاكل تتمثل في

. تعيق جريان الماء في القنوات والمصارف والنهار •

المياه تساعد في زيادة ترسيب الطمي بالقنوات والمصارف وتعطي الفرصة لطفح•

ي نقل تقلل السعة المصمم عليها المجرى المائي وبالتالي تقل كفاءة هذه القنوات ف•

. الماء المطلوب مما يؤدى إلي نقص المساحة المزروعة 

. قنوات وانابيب التصريف في  األنهار سدت•

. إعاقة محطات توليد الكهرباء المائي فتزيد من تكاليف التشغيل عند إزالتها•

.تعيق المالحة باألنهار مما يزيد في تكلفة تشغيل •

(. االستهالك المائي )التبخر –تساعد في فقدان المياه بواسطة النتح •

عائل  طفيل تساعد في خلق بيئة صالحة للبعوض الناقل للمالريا والقواقع التي تكون•

البلهارسيا 

. تحد من تكاثر األسماك لنقص األكسجين بالمياه وتعوق صيدها•

غير تغير الصفات الطبيعية للمياه فتسبب في صدور الروائح الكريهة وطعما  •

. مستساغ 



:     أنواع االدغال المائية

.تنقسم االدغال المائية من حيث طبيعة نموها إلى خمسة مجموعات 

وهي الحشائش التي تطفو فوق سطح المياه ويظل ( :Floating Weed( ) الطافية ) االدغال المائية العائمة -أ•

لها طليق الجذرىالمجموع 

(:    Submerged Weed( ) الغاطسة ) االدغال المائية المغمورة -ب•

ي أربعة تشمل األعشاب التي تنمو كليا  تحت سطح الماء وهي تنمو في المياه الضحلة والقليلة في العمق حت•

أمتار

Emergent(الباثقة)المغمورةشبهالمائيةاالدغال-ج• Weed:

ثماعالقطينفيناشبةجذورهاتكونحيثالماءسطحتحتحياتهادورةتبدأالتيالمائيةالحشائشتشمل•

مترواحدإليالجذورويتعمقأمتارخمسةإليسيقانهاطوليصلوقدالماءسطحفوقالخضرىالمجموعويظهرتنمو

Phregmitesالقصبمثلالتربةفي australisالبردي

•Typha latifotia.

Blank:الحافيةاالدغال-د• Weed:

Cyperusالبردىمثلوالمستنقعاتوالبركالمائيةالمجارىفيالماءجانبعليتنموالتيتلكهي•
papyrusوالصفصافPolygonum glabrum

:Algae:الطحالب-هـ•

طحالبالمعتعيشمتشعبةخيوطأوواحدخيطومنأكثرأوواحدةخليةمنتتكونوقدبسيطةنباتاتالطحالب•

.متباينةحرارةدرجاتوفيمالحةأوعذبةكانتأنسواءالمياهداخل



االدغال شبه المغمورة  

الطحالب
االدغال الطافية   

االدغال المغمورة  

االدغال الحافية 



Phregmites australis



Emergent plant :Phragmites australis -Common reed
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Ceratophyllum
Coontail

demersum –
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Zannichelli palustris -
horned

pondweed
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Potamogeton pectinatus- Sagopondweed
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Algae :Charaspecies
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Submerged plant : Coontail demersum-
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:المائيةاالدغالمكافحة•

حدولللمقاومتهالمائيالدغلنمووطبيعةنوعحسبتستخدمطرقعدةهنالك•

:منهاالمائيةالمسطحاتفيانتشارهاخطورةمن

:المياهإعتام:اوال•

البطريقةورالجسجانبيعليالكثيفةاألشجاربزراعةتظليلهاأوبتعكيرذلكيتم•

.المائيالمجرىونظافةتطهيرعليتؤثر

:التجفيف:ثانيا•

ضرىالخالمجموعفإن.الزراعيةالدورةحسبللمستنقعاتالتامالتجفيف•

.الشمسلحرارةتعرضهمنأيامبعديجفسوفالمغمورةالمائيةللنباتات

ووالرايزوماتالجذورمنجديدةنمواتعليالقضاءيمكنالعمليةهذهوبتكرار

.المحاصيلتكثيفسياسةبسببحالياناجحةغيرالطريقةهذه



: الطريقة اليدوية التقليدية: ثالثا •

ارج ثم رفعها وجمعها خباأليدىواإلنتشالقطع النباتات بواسطة المناجل •

. االنهار وتركها لتجف ثم تحرق 

:  المقاومة الميكانيكية:رابعا •

واالدغال المختلفة التي ال تجدى معها الطريقةاإلطماءتستخدم فيها إلزالة •

مع وهذه الطريقة جيدة ولكنها عالية التكاليف من حيث قيمة المعدات. اليدوية

. التكلفة األولية لآلليات والصيانة والتشغيل إرتفاع

:  الطريقة الكيميائية: خامسا•

مرة إستعمالهايكفي ( 1جدول رقم ) تستخدم فيها عدة أنواع من المبيدات •

. لة واحدة أو مرتين في السنة لتأتي نتائج أفضل تمتد آثارها إلي فترة طوي





Weed category Common name( Trade name) Recommendation 
Floating weed  2.4-D Released 
Submerged 

weed 

Meteoric chloride  Not released 
Sodium arsenite Not released 
Methoxon  Not released 

Fernoxone Not released 

Paraquat ( Gramaxone )  Not released 

Diquat Not released 

Amtryne Not released 

Fluridone Not released 

Endothall Not released 

Emergent 

weed 

Glyphosate (Roundup)  released 
Glufosinate ammonium(Basta)                                released 

Glyphosate(glyee 41%) released 

Glyphosate trimesium(Touchdown)   released 

Glyphosat( phomae 48sl) released 

Glyphosate(Mamba 48sl) released 

Glyphosate(Kalach360sl) released 
 



:المكافحة البيولوجية: سادسا•

ة األعداء الحيويبإستخدامال زالت األبحاث والدراسات الخاصة •

عالم للقضاء علي االدغال  المائية تسير ببط في كثير من مناطق ال



فىهتسميتذلكعلىويدل.اإلطالقعلىخطرا  المائيةاالدغالأكثر،النيلزهرةنباتويعد•

رغمو"األزرقالشيطان"و"البغاللعنة"و"البنغالرعب"منهامخيفةبأسماءالبلدانبعض

معظمفىالعذبةالمياهيغزوأناستطاعأنهإالالحجم،متوسطالطافيةاألنواعمنالنباتهذاأن

العربية،لدانالبوفى.والمشكالتاألضرارمنالعديدمسببا  االستوائيةوشبهاالستوائيةالبلدان

.اوسعبشكلالثمانيناتمنتصفمنالعراقدخلالذيالدغلهذاالىنتطرقسوفوعليه

كندا)العالمدولمنالعديدالىأنتشرومنهاالبرازيلفياالمزوننهرحوضفياألصليموطنه•

وهووائيهاألستوشبهاالستوائيةالمناطقفيوخاصة(وغيرهاوالهندوأفريقاوأمريكاوأستراليا

بعضقامتحيثزينةكنباتحديثآالعراقإلىووصل.خاصةالنيلنهرفيالسائدةاالدغالأحد

فيتصبيوالتبغدادشرقالجيشقناةضفافعلىوالواقعةزينةكنباتببيعةاالهليةالمشاتل

نهرلىأتدريجيآأنتقلالقناةهذهومنبغدادالعاصمةجنوبدجلةنهرفيمصبهقربديالىنهر

عمطولهاوالبالغالكوتوسدةدجلةنهرفيديالىنهرمصببينالممتدةالمنطقةفيدجلة

لدخحتىبالنهرالملحقةالمائيةوالجداولالتفرعاتباقيوإلىكم(600)بحدودالنهرتعرجات

أصليستلموأذاوالديوانيةكربالءفيلوحظكماوغيرهاوالجهادوالحواروالدجيلةالغرافإلى

حتةمكافستكونالحالةوبهذهاألهواريدخلحتىبكثافةينتشرسوفسريعوبشكلكليآ

األخيرةةاآلونوفيالفترةهذهفينتصورهاأنيمكنالكبيرةبيئيةكارثةويسببمستحيلة

.فظةالمحامنمتفرقةومناطقوالسالميةالقصرمنطقةفيويتواجدنينوىمحافظةإلىوصل



 Water hyacinthزهرة النيل

Eichhornia crassipes (Mart)



Waterالنيلعشبنبات hyacinthالعلمياسمهEichhornia crassipes (Mart)صنف

crassipesالجنسويعدPontederiaceaeالعائلةإلىيعود(1883)فيsolmالعالمقبلمنمرةأول

ةوالمتكحلالماءياسنتوالنيلزهرةهيعديدةأسماءله،وتكاثرهنموهسرعةبسببالعائلةهذهأجناساخطر

1823عامC.vonاأللمانيالباحثقبلمنالبرازيلفيالنباتيةالموسوعةفيمرةأولذكر.المائية

Trinidad(2008)الغازيةالمائيةالنباتاتاخطرمنيعتبرCenter(1994)بساطوتكوينهالسريعبنموهيتميز

,رةقصيزمنيةفترةفيالحجمكبيرةحيةكتلهيكونإذكبيرخضريومجموعالماءسطحفوقوواسعكثيف

Mitchellو,Trinidad2008)بينها20المرتبةويحتلاألدغالاخطرمن100منواحديعتبر،Relcha

R.وS.Saraja(2008)

)(األبصال)الخلفاتبواسطةجنسياوالالبذوربواسطةجنسيايتكاثر 1979) Ueki,okiالمحددةالعواملأهم

وآخرونMangasو2007،وآخرونWisonet)والملوحةالحرارةودرجاتالغذائيةالعناصرتوفرهيلنموه

،2004).

فيشهركلسم60ويتوسعالهندفييوم50كلمرةالتضاعفعلىالقدرةلهالنباتأنوجدعديدةدراساتفي

نبات65000إلىيتضاعفواحدونباتيوم120خاللنبات1200تكونمنهونباتيناألمريكيةالمتحدةالواليات

زيادةلهوتحصليوم6,2خاللويتضاعفيومكل%8بمقدارالسطحيةمساحتهوتزدادلويزيانافيالموسمخالل

كتلةيكونRezeme،(2005وP.J.Terry،2002وGopal)،1987أيامسبعةكل%50بمقداربالوزن

طنمليون2أنLagoonبحيرةفيووجدكغم1500يساويرطبوزنطن30000وبمعدل2م/كغم10بمقدارحية

.P.J.Terry((2002جافوزنطن100000تساويرطبوزن



.أهمهااإلضرارمنالعديدالنباتلهذا

جداكبيرةماليةمبالغإلىتصلقدوالتيالصيانةكلفةوزيادةالريللقنواتاالستيعابيةالكفاءةتقليل•

.الدغلبهذااإلصابةنتيجةأخرىبلدانفيحصلكما

.لنموهالالزمةالماءمنكبيرةكمياتاستهالك•

.العائمةوالجسورالكوتسدةفيحصلكماالسدودعلىديناميكيةضغطيسبب•

النقطةهذهأهميةالجميععلىيخفىوالالكهربائيةالطاقةتوليدمحطاتتشغيلكفاءةعلىالتأثير•

.والبزلالريلمشاريعالمياهضخومحطات

.األحيانمنكثيرفياألنهرفيضانتسببوقدالنهريةالمالحةوإعاقةالمائيةالمجاريسد•

منيرلكثالغذاءفقدانيعنيوهذاعليهاوالتغلباألخرىالمائيةاألدغالمنافسةعلىكبيرةقدرةله•

.البيئينظامالعلىالتأثيروبالتاليالغذائيةالسلسلةعلىيؤثروبذلكعليهاتعيشالتيالحيوانات

.موتهايسببماالمائيةاإلحياءمنالكثيرعنالضوءويحجبالماءسطحيغطي•

عضوبلألسماكللتنفسأالزماألوكسجيننقصيسببوهذااألوكسجينمنكبيرةكمياتيمتص•

.موتهاإلىمؤدياالمائيةالهائمات

الناقلالبعوضمثلاإلنسانصحةعلىتؤثرالتيالحشراتمنعديدأنواعلنمومناسبةبؤرةيوفر•

.رياللمال

المجهريةحياءاإلبواسطةتتحللالوالتيالعضويةالمادةزيادةبسببالمياهنوعيةعلىالسلبيالتأثير•

.كيميائيةوالالفيزيائيةالمياهخواصعلىيؤثرممااإلحياءهذهلنشاطأالزماألوكسجيننقصنتيجة

يدصأوالزراعةعلىحياتهمأسلوبفييتعمدونالذيللسكاناالقتصاديالمستوىعلىالتأثير•

الحيواناتتربيةأواألسماك





Rooted -floating plant: Eichhornia
hyacinth

azurea –

rooted water
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المكافحةالحيوية-3الميكانيكيةالمكافحة-2الوقائيةالطرق-1:هيالمكافحةطرقأهم

معينةةلمنطقاستعمارهحالةفياقتصاديامكلفةالدغلهذامكافحةوتعدالكيماويةالطرق-4

ىعلالقدرةولبذورهمختلفةبوسائلوالتكاثربسرعةالنموإعادةعلىالقدرلهدغلألنه

.سنة20-15مدةإلىبحيويتهااالحتفاظ





:الظروف المالئمة لنمو وطريقة التكاثر 
وهي الدرجة المناسبة للنمو ويعتبر الماء العذب بيئة( م 30-20)النبات ينمو وينتشر في درجة حراره•

عن مناسبة لنموه وتعتبر  الخلجان والجزرات من األماكن المشجعة لنموه وتكاثره ويتوقف النبات

يتكاثر بالخلفات ( 10-4)المناسب لنمو النبات بحدودPHوأن( 15-8)النمو عند درجة حراره 

.والخلفات تعد الطريقة الرئيسية.والبذور  

((Stephensonel al,2013(Centerel al.,2005)(Haller andSutton,2014) 







:بعض فوائده

24.8و % 13.6يستخدم كعلف للحيوانات إذ يحتوي على بروتين خام •

، % 1.2، معنيسيوم % 1.4، كاليسوم % 30.3ألياف ، بوتاسيوم 

(.2005محمد يونس % )1.5ودهون % 0.17حديد 

يستخدم لتنقية المياه األسنة من العناصر الثقيله ويمتص•

•(1995 Black) (Cu>Zn>Ni>Pb>Cd.، 2014الوكاع(

ر قد يستعمل كنباتات زينة ومكان تواجدة يكون محميه لمختلف الطيو•

.والحيوانات األخرى

.                             يستعمل في الصناعات الورقية واالثاث •

.يستعمل في صناعة البتموس •



:طرق المكافحة

:الطرق الوقائية•

ج تطبيق قوانين الحجر الزراعي ومحاسبة ومراقبة كل من يرو•

.لهذا النبات ومنع زراعتة من أصحاب المشاتل

يون أقامة الندوات اإلرشادية واإلعالمية عن طريق برامج التليفز•

أو النشرات اإلرشادية الزراعيه بخطورة هذا النبات منما يخلق

.الوعي الكامل لدى الناس والفالحين بمضاره

الصيانه والمراقبة الدورية الشبكات الري والبزل ومجرى •

.األنهروالقنوات والجداول والجزرات والخلجان



:الطرق الميكانيكية•

جمع في المسطحات النباتية الكثيفة تستخدم الجرافات ذات السالسل ل•

.النبات

.ه أستخدام المصدات ألتي توضع في مجرى األنهرمن أجل تقليل أنتشار•

أستخدام الزوارق واأليدي العامله في جمع النبات •



Harvester harvesting water hyacinth
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:المكافحة الحيوية-ج•

نبات من اعطت هذه الطريقة نتائج جيدة في المكافحة حيث يتم أستخدام األعداء الطبعيين لل•

 Julien and) (Center el al 2002 ))الحشرات والحيوانات لمكافحة هذا الدغل 
Griffiths(1998

:الحشرات•

Niochetinaالسوسة • eichhorniae Werner weevil 

Orthogalumnaالحلم • terebrantis Wallwork mite (Julen and 
Harley,1987)

Marisaالقواقع • cornuarietis Caribbean snail 

Trichechus( بقر البحر)حيوانات • manatus Sea cow

Ctenopharyngodonسمك الكارب الصيني • idella ومعظم الدول تستخدم هذا

.النوع من السمك لكونها نشطة وشرهة في التغذية على هذا النبات





:الكيمياويةالمكافحة -د

:استخدمت مركبات عديدة منها•

Sodium arseniteالصوديوم آرسينات.1

Diquatمبيد .2

D-2.4مبيد .3

Ametrynمبيد ِ.4

Glyphosateمبيد .5

يسية تعد المكافحة الكيمياوية سريعة وفعالة إال أن المشكلة الرئ•

ا  تعد فيها قد يحدث تلوث لتلك المناطق أو للبيئة المائية وحالي

المكافحة









المائيةاالدغال كيف وضع إستراتجية مكافحة •

.باألدغالالموبؤةللمواقعحصرعمل•

.(باثقةأوعائمةحشائش،مغمورةحشائش)المشكلةنوعتحديد•

(معا  ثنيناالأوكيميائيأوميكانيكي)نموهاوطبيعةاالدغالنوعحسبالمناسبةالطريقةاختيار•

.العملبدايةوتحديدوخالفهعمال–إمكانيات–المعداتمنللعملميزانيةعمل•

.ومعالجةتحسنمنطرأمالمعرفةالمعاملةالقطاعاتمتابعة•

.(يدوى،كيميائي،ميكانيكي)المنجزالعملتقييم•

.لهاميزانيةووضعالتاليةالمرحلةإحتياجتحديد•

شكلةالمتطورحولالتطورحولالدوريةالمالحظاتوتسجيلوالتقييمالمتابعةفياالستمرار•

.التحكمعمليةتسهلحتيوذلك



المصادر

دراسة نمو وتكاثر ومكافحة   نبات زهرة (. 2012)الوكاع،عدنان حسين علي •

Eichhornia crassipesالنيل  (Mart) اطروحة .في محافظة نينوى

.كلية الزراعة والغابات ،جامعة الموصل .دكتوراه

(.  2014)الوكاع،عدنان حسين علي واحمد محمد سلطان وحنان اسماعيل حقي •

ا في نهر دجلةكفاءة نبات زهرة النيل في إمتصاص الملِوثات المائية قبل تصريِفه

قيد النشر .•
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