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 الحشائش الحشائشبھابھاالصفات التى تتصف  الصفات التى تتصف  
. .  تنمو فى أماكن ال یراد لھا أن تنمو فیھا        تنمو فى أماكن ال یراد لھا أن تنمو فیھا       --
. .  قویة المنافسة للمحاصیل التى تنمو معھا        قویة المنافسة للمحاصیل التى تنمو معھا       --
. .  تنمو نموا كثیفا     تنمو نموا كثیفا    --
. .  ومقاومة لمحاولة مكافحتھا والقضاء علیھا         ومقاومة لمحاولة مكافحتھا والقضاء علیھا        عنیدة عنیدة --
.. تنمو بأعداد وفیرة وبأحجام كبیرة      تنمو بأعداد وفیرة وبأحجام كبیرة     --
.. لیس لھا قیمة اقتصادیة وال یرغب فیھا أحد       لیس لھا قیمة اقتصادیة وال یرغب فیھا أحد      --
. .  مؤذیة لإلنسان والحیوان ونباتات المحاصیل           مؤذیة لإلنسان والحیوان ونباتات المحاصیل          --
. .  تنمو نموا متواصال فى أماكن ال تزرع فیھا وال تحصد فیھا         تنمو نموا متواصال فى أماكن ال تزرع فیھا وال تحصد فیھا        --
. .  جدیدة لھا  جدیدة لھا خلفةخلفةعالیة المقدرة فى إنتاج    عالیة المقدرة فى إنتاج    --
    .. كئیبة المنظر تشوه المنظر الذى یحاول اإلنسان أن یجملھ          كئیبة المنظر تشوه المنظر الذى یحاول اإلنسان أن یجملھ         --  
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: : العوامل التى تساعد على انتشار الحشائش       العوامل التى تساعد على انتشار الحشائش       
uu    القوة الحیویة للحشائش    القوة الحیویة للحشائش::
uuر ر تمتع الحشائش عامة بعدد من الممیزات الھامة التى تمكنھا من االنتشاتمتع الحشائش عامة بعدد من الممیزات الھامة التى تمكنھا من االنتشا

--::والبقاء ومن ھذه الخصائص والممیزات ما یلى    والبقاء ومن ھذه الخصائص والممیزات ما یلى    
uu     الحشائش التى یمكنھا تكوین جذور وسیقان معمرة تحت سطح التربة أو     الحشائش التى یمكنھا تكوین جذور وسیقان معمرة تحت سطح التربة أو

و و فوقھا مباشرة یمكنھا أن تبقى فى ھذه التربة من سنة إلى أخرى حتى ول    فوقھا مباشرة یمكنھا أن تبقى فى ھذه التربة من سنة إلى أخرى حتى ول    
..لم تكن ھذه الحشائش قادرة على إنتاج بذور    لم تكن ھذه الحشائش قادرة على إنتاج بذور    

uu    إنتاج عدد وفیر من البذور الخصبة    إنتاج عدد وفیر من البذور الخصبة..
uu  بذور طویلة العمر  بذور طویلة العمر..
uu   قصر فترة الجیل   قصر فترة الجیل..
uu   مقدرة عالیة على الھیمنة واحتالل المكان   مقدرة عالیة على الھیمنة واحتالل المكان..
uu   عدم استساغة مذاقھا لكثیر من الحیوانات   عدم استساغة مذاقھا لكثیر من الحیوانات..
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  ::عوامل انتشار تقاویھا   عوامل انتشار تقاویھا   
uu     االنتشار عن طریق الھواء     االنتشار عن طریق الھواء . .
uu     االنتشار عن طریق ماء الرى     االنتشار عن طریق ماء الرى..
uu      االنتشار مع السماد العضوى المضاف للتربة      االنتشار مع السماد العضوى المضاف للتربة . .
uu       االنتشار عن طریق االنسان أو الحیوان       االنتشار عن طریق االنسان أو الحیوان . .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


uu ظروف خاصة بالعمالة الزراعیة فى مصر ظروف خاصة بالعمالة الزراعیة فى مصر::
uu  أمرا مكلفا للغایة وقد   أمرا مكلفا للغایة وقد  بالعزیقبالعزیقأصبح التخلص من الحشائش  أصبح التخلص من الحشائش 

. . یضاف إلى ذلك انخفاض أسعار المنتجات الزراعیة نسبیا یضاف إلى ذلك انخفاض أسعار المنتجات الزراعیة نسبیا 
مما جعل المزارع یتھاون فى التخلص من الحشائش وھذا مما جعل المزارع یتھاون فى التخلص من الحشائش وھذا 

بدوره یؤدى إلى انتشارھا فى األراضى الزراعیة محدثة أشد بدوره یؤدى إلى انتشارھا فى األراضى الزراعیة محدثة أشد 
اإلضرار بالمنتجات الزراعیة ولھذا فلیس ھناك بدیل من اإلضرار بالمنتجات الزراعیة ولھذا فلیس ھناك بدیل من 

استعمال مبیدات الحشائش لتساعد فى حل مشكلة الحشائش استعمال مبیدات الحشائش لتساعد فى حل مشكلة الحشائش 
  ..وانتشارھا فى االراضى المختلفة وانتشارھا فى االراضى المختلفة 
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--::أضرار الحشائش أضرار الحشائش 
uuالح  شائش ف  ى إح  داث أض  رار ش  تى لنبات  ات المحاص  یل      الح  شائش ف  ى إح  داث أض  رار ش  تى لنبات  ات المحاص  یل     تت  سببتت  سبب 

وللحی   وان ولإلن   سان وفیم   ا یل   ى سن   ستعرض أن   واع اإلض   رار    وللحی   وان ولإلن   سان وفیم   ا یل   ى سن   ستعرض أن   واع اإلض   رار    
::المختلفة التى تسببھا الحشائش منھ على سبیل المثال المختلفة التى تسببھا الحشائش منھ على سبیل المثال 

uu استنفاد العوامل الرئیسیة للنمو استنفاد العوامل الرئیسیة للنمو::
uu           تقوم الحشائش بامتصاص العناصر الغذائیة م ن الترب ة وحرم ان           تقوم الحشائش بامتصاص العناصر الغذائیة م ن الترب ة وحرم ان

النبات ات المنزرع  ة منھ ا وك  ذلك امت صاص الم  اء ومناف ستھا ف  ى     النبات ات المنزرع  ة منھ ا وك  ذلك امت صاص الم  اء ومناف ستھا ف  ى     
المك  ان وف  ى ض  وء ال  شمس وھ  ذا یرج  ع إل  ى مق  درة الح  شائش     المك  ان وف  ى ض  وء ال  شمس وھ  ذا یرج  ع إل  ى مق  درة الح  شائش     
الفائق  ة عل  ى االس  تفادة م  ن ك  ل اإلمكانی  ات المتاح  ة أمامھ  ا م  ن     الفائق  ة عل  ى االس  تفادة م  ن ك  ل اإلمكانی  ات المتاح  ة أمامھ  ا م  ن     
مكان وماء ومواد غذائی ة أكث ر م ن اس تفادة المح صول المن زرع             مكان وماء ومواد غذائی ة أكث ر م ن اس تفادة المح صول المن زرع             
وھذا یرجع أساسا إلى مق درتھا الفائق ة عل ى الت أقلم ف ى أى بیئ ة           وھذا یرجع أساسا إلى مق درتھا الفائق ة عل ى الت أقلم ف ى أى بیئ ة           

 بدرجة أفضل من مقدرة باقى النباتات وھناك اختالف ات           بدرجة أفضل من مقدرة باقى النباتات وھناك اختالف ات          بھابھاتوجد  توجد  
كبیرة بین الحشائش المختلف ة وك ذلك ب ین النبات ات المختلف ة ف ى           كبیرة بین الحشائش المختلف ة وك ذلك ب ین النبات ات المختلف ة ف ى           

  ..قدرتھا على امتصاص العناصر الغذائیة المختلفة من التربة قدرتھا على امتصاص العناصر الغذائیة المختلفة من التربة 
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uu إفراز السموم إفراز السموم::
uu ك ان ال ذى تنم و    ك ان ال ذى تنم و    تقوم الحشائش بإفراز بعض السموم لیتحقق لھا السیطرة والغلبة فى الم تقوم الحشائش بإفراز بعض السموم لیتحقق لھا السیطرة والغلبة فى الم

لمركب ات  لمركب ات  وقد ثبت بطرق التحلیل المختلفة أن الحشائش تف رز أنواع ا مختلف ة م ن ا            وقد ثبت بطرق التحلیل المختلفة أن الحشائش تف رز أنواع ا مختلف ة م ن ا            . . فیھ  فیھ  
ائش ال سیطرة  ائش ال سیطرة  تعمل على قتل أو تقلیل نمو نبات ات المحاص یل حت ى یتحق ق لنبات ات الح ش          تعمل على قتل أو تقلیل نمو نبات ات المحاص یل حت ى یتحق ق لنبات ات الح ش          

..على الموقع الذى توجد فیھ على الموقع الذى توجد فیھ 
uu األضرار المباشر باإلنسان والحیوان األضرار المباشر باإلنسان والحیوان::
uu        ھا الخ ضراء  ھا الخ ضراء  تتسبب بعض أنواع الحشائش فى إحداث التسمم للحیوان إذا استھلك أجزاؤ        تتسبب بعض أنواع الحشائش فى إحداث التسمم للحیوان إذا استھلك أجزاؤ

الحبوب الت ى  الحبوب الت ى   كما قد تسبب أنواع أخرى تسمما لإلنسان إذا اختلطت بذورھا بمحاصیل      كما قد تسبب أنواع أخرى تسمما لإلنسان إذا اختلطت بذورھا بمحاصیل     ––
 ف ى حق ول    ف ى حق ول   كحشی شة كحشی شة  ینمو  ینمو الصامةالصامةومن أشھر األمثلة على ذلك نبات   ومن أشھر األمثلة على ذلك نبات   . . یستھلكھا اإلنسان   یستھلكھا اإلنسان   

ان ال دقیق الن اتج   ان ال دقیق الن اتج   القمح فإذا ما اختلطت بذور ھذا النبات مع حبوب القمح واستھلك اإلنس       القمح فإذا ما اختلطت بذور ھذا النبات مع حبوب القمح واستھلك اإلنس       
..عنھما فھذا من شأنھ إحداث تسمم لإلنسان عنھما فھذا من شأنھ إحداث تسمم لإلنسان 

uu تلویث األطعمة تلویث األطعمة::
uu         ع ب مختلف ة   ع ب مختلف ة   ینتج فى مناطق إنتاج اللبن عن بعض الحشائش الموجودة فى المراع ى متا         ینتج فى مناطق إنتاج اللبن عن بعض الحشائش الموجودة فى المراع ى متا

ب صال وھ ذه   ب صال وھ ذه   تغیر طعم ورائحة المنتجات الغذائیة وم ن ھ ذه الح شائش م ا یتب ع ج نس األ              تغیر طعم ورائحة المنتجات الغذائیة وم ن ھ ذه الح شائش م ا یتب ع ج نس األ              
فاألبق  ار الت  ى تتغ  ذى عل  ى ھ  ذه األب  صال  فاألبق  ار الت  ى تتغ  ذى عل  ى ھ  ذه األب  صال  . . منت  شرة وموج  ودة بكث  رة ف  ى أم  اكن مختلف  ة  منت  شرة وموج  ودة بكث  رة ف  ى أم  اكن مختلف  ة  

..البریة یكتسب لبنھا ومنتجاتھ طعما ورائحة غیر مقبولة البریة یكتسب لبنھا ومنتجاتھ طعما ورائحة غیر مقبولة 
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:: لمسببات األمراض وللحشرات   لمسببات األمراض وللحشرات  كعوائل كعوائل الحشائش الحشائش 
uu للم   سببات المرض   یة وھ   ى الفطری   ات والبكتری   ا والفی   روس   للم   سببات المرض   یة وھ   ى الفطری   ات والبكتری   ا والفی   روس  كعوائ   لكعوائ   لتعم   ل الح   شائش تعم   ل الح   شائش 

وقد یل زم وج ود أن واع      وقد یل زم وج ود أن واع      . .  وذلك فى غیاب العائل األصلى أو فى وجوده أحیانا            وذلك فى غیاب العائل األصلى أو فى وجوده أحیانا           والنیماتوداوالنیماتودا
وذل ك كم ا    وذل ك كم ا    محددة من الحشائش حتى یكمل المسبب المرضى دورة حیاتھ م تطفال علیھ ا              محددة من الحشائش حتى یكمل المسبب المرضى دورة حیاتھ م تطفال علیھ ا              

 للح  شرات خ  صوصا   للح  شرات خ  صوصا  كعوائ  لكعوائ  لكم  ا أن كثی  را م  ن الح  شائش ت  صلح    كم  ا أن كثی  را م  ن الح  شائش ت  صلح    . . ف  ى أص  داء القم  ح  ف  ى أص  داء القم  ح  
 للفط ر   للفط ر  كعوائ ل كعوائ ل فالحشائش تعمل فالحشائش تعمل . . الحشرات عدیدة العائل مثل دودة ورق القطن وغیرھا         الحشرات عدیدة العائل مثل دودة ورق القطن وغیرھا         

ف  ى الب  صل ف  ى الب  صل والبكتیری  ا الم  سببة ألم  راض مث  ل تعف  ن الج  ذور ف  ى القم  ح وتعف  ن الرقب  ة     والبكتیری  ا الم  سببة ألم  راض مث  ل تعف  ن الج  ذور ف  ى القم  ح وتعف  ن الرقب  ة     
.     .     واألصداء وغیرھا من األمراض الخطیرة واألصداء وغیرھا من األمراض الخطیرة 

uu تبدید الثروة المائیة تبدید الثروة المائیة::
uu     ال سطوح المائی ة   ال سطوح المائی ة   تعمل الحشائش المائیة الطافیة أو المغمورة على زیادة بخر الماء م ن     تعمل الحشائش المائیة الطافیة أو المغمورة على زیادة بخر الماء م ن

عھ ا عن دھا   عھ ا عن دھا   م سببة فق دا عالی ا فی ھ كم ا تعم ل عل ى ت صدیع الكب ارى واألھوس ة عن د تجم           م سببة فق دا عالی ا فی ھ كم ا تعم ل عل ى ت صدیع الكب ارى واألھوس ة عن د تجم           
 تقلی ل كمی ة    تقلی ل كمی ة   وتعمل أیضا على ص عوبة المالح ة ف ى األنھ ار والقن وات المالحی ة ، وعل ى         وتعمل أیضا على ص عوبة المالح ة ف ى األنھ ار والقن وات المالحی ة ، وعل ى         

ی ة ف ى البحی رات    ی ة ف ى البحی رات    األكسجین الذائب فى الماء مما یؤدى إلى قتل األس ماك واألحی اء البحر        األكسجین الذائب فى الماء مما یؤدى إلى قتل األس ماك واألحی اء البحر        
كم  ا تعم  ل عل  ى س  د فتح  ات الت  رع والقن  وات مم  ا یقل  ل م  ن كف  اءة     كم  ا تعم  ل عل  ى س  د فتح  ات الت  رع والقن  وات مم  ا یقل  ل م  ن كف  اءة     . . الت  ى تنت  شر فیھ  ا  الت  ى تنت  شر فیھ  ا  

ثر عل  ى ثر عل  ى المج ارى المائی  ة مم  ا ی  سبب ت أخر ال  رى أو ص  عوبة ال  صرف وال ذى ب  دوره ی  ؤ   المج ارى المائی  ة مم  ا ی  سبب ت أخر ال  رى أو ص  عوبة ال  صرف وال ذى ب  دوره ی  ؤ   
. . اإلنتاج الزراعى اإلنتاج الزراعى 

uu إضرار أخرى إضرار أخرى::
uu          الم ستغلة   الم ستغلة  كما أن ھناك أضرار أخرى للحشائش والتى منھ ا أنھ ا ت شغل الم ساحات غی ر          كما أن ھناك أضرار أخرى للحشائش والتى منھ ا أنھ ا ت شغل الم ساحات غی ر 

 كما تنمو تحت وحول السكك الحدیدیة وممرات   كما تنمو تحت وحول السكك الحدیدیة وممرات  –– والمخازن    والمخازن   الشونالشونفى المصانع وداخل    فى المصانع وداخل    
ائ  ق الت  ى ائ  ق الت  ى الط  ائرات م  سببھ أض  رار مختلف  ة ناتج  ة م  ن وجودھ  ا ھ  ى ب  ذاتھا أو م  ن الحرالط  ائرات م  سببھ أض  رار مختلف  ة ناتج  ة م  ن وجودھ  ا ھ  ى ب  ذاتھا أو م  ن الحر

كم  ا أنھ  ا تنم  و عل  ى ح  واف الت  رع والم  صارف أو    كم  ا أنھ  ا تنم  و عل  ى ح  واف الت  رع والم  صارف أو    . . یمك  ن أن تن  دلع ف  ى ھ  ذه األم  اكن   یمك  ن أن تن  دلع ف  ى ھ  ذه األم  اكن   
..الطرق الفرعیة فتعمل على حجب الرؤیة فیھا الطرق الفرعیة فتعمل على حجب الرؤیة فیھا 
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  ::فوائد الحشائش  فوائد الحشائش  
uu  تستعمل كغذاء لإلنسان أو الحیوان أو كدواء أو كوبر لنسج أنسجتھ  تستعمل كغذاء لإلنسان أو الحیوان أو كدواء أو كوبر لنسج أنسجتھ..
uu   تعمل على بناء التربة الزراعیة وعلى تماسكھا ضد عوامل التعریة   تعمل على بناء التربة الزراعیة وعلى تماسكھا ضد عوامل التعریة..
uu   تعمل على فتح التربة مما یساعد على تھویتھا وعلى انسیاب الماء خالل   تعمل على فتح التربة مما یساعد على تھویتھا وعلى انسیاب الماء خالل  

..طبقاتھا  طبقاتھا  
uu  إمداد التربة بالمادة العضویة  إمداد التربة بالمادة العضویة..
uu تستعمل الحشائش الستخراج األدویة منھا مثل الخلة أو فى صناعة الورق تستعمل الحشائش الستخراج األدویة منھا مثل الخلة أو فى صناعة الورق  

 . .والحجنة والحجنة   الحلفا الحلفا مثل مثل 
uu   تستعمل نباتات األعشاب فى األراضى الزراعیة كمؤشرات لحالة الرطوبة   تستعمل نباتات األعشاب فى األراضى الزراعیة كمؤشرات لحالة الرطوبة

..فى التربة فى التربة 
uu     تستخدم الحشائش للكشف عن تلوث البیئة ببعض الغازات مثل نباتات     تستخدم الحشائش للكشف عن تلوث البیئة ببعض الغازات مثل نباتات

 . .والزربیح والزربیح الخردل  الخردل  
uu   كما تستعمل الحشائش أحیانا فى إصالح االراضى البور   كما تستعمل الحشائش أحیانا فى إصالح االراضى البور..
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  --::خسائر اإلنتاج الزراعى بسبب الحشائش خسائر اإلنتاج الزراعى بسبب الحشائش 
uu         والخسائر التي تسببھا الحشائش تزید عما تسببھ اآلفات األخرى         والخسائر التي تسببھا الحشائش تزید عما تسببھ اآلفات األخرى

بالرغم من أن الخسائر التي تحدث نتیج ة اإلص ابات الح شریة أو        بالرغم من أن الخسائر التي تحدث نتیج ة اإلص ابات الح شریة أو        
المرض  یة تك  ون أكث  ر ظھ  ورا ل  شدتا الموس  میة أال أن الخ  سائر      المرض  یة تك  ون أكث  ر ظھ  ورا ل  شدتا الموس  میة أال أن الخ  سائر      

 وتزای  دھا س  نة بع  د   وتزای  دھا س  نة بع  د  باس  تمراریتھاباس  تمراریتھاالناتج  ة ع  ن الح  شائش تتمی  ز  الناتج  ة ع  ن الح  شائش تتمی  ز  
ولتوض یح حج م ھ ذه الخ سائر ق درت وزارة      ولتوض یح حج م ھ ذه الخ سائر ق درت وزارة      . . أخرى إذا ل م تك افح   أخرى إذا ل م تك افح   

الزراع  ة األمریكی  ة ف  ي ال  ستینات جمل  ة الخ  سائر الناجم  ة ع  ن       الزراع  ة األمریكی  ة ف  ي ال  ستینات جمل  ة الخ  سائر الناجم  ة ع  ن       
--::اآلفات الزراعیة فكانت كالتالياآلفات الزراعیة فكانت كالتالي

uuناجم  ة ع  ن ناجم  ة ع  ن % % ٢٦٢٦ناجم  ة ع  ن ع  دم مقاوم  ة الح  شائش ،  ناجم  ة ع  ن ع  دم مقاوم  ة الح  شائش ،  % % ٣٤٣٤
ناجم   ة ع   ن ناجم   ة ع   ن % % ١٠١٠ع   ن ت   دھور األراض   ى ، ع   ن ت   دھور األراض   ى ، % % ١٤١٤األم   راض ، األم   راض ، 

..الحشرات الحشرات 
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أسباب صعوبة استئصال الحشائش بوجھ عام       أسباب صعوبة استئصال الحشائش بوجھ عام       
uu                   ،بالرغم من أن بع ض الح شائش مفی دة ش أن أي ك ائن ح ي فم ا خلق ت عبث ا،                   بالرغم من أن بع ض الح شائش مفی دة ش أن أي ك ائن ح ي فم ا خلق ت عبث ا                              

د د إال أنھا نباتات غیر مرغوب تواج دھا ف ي المزروع ات لم ا ت سببھ م ن تبدی                  إال أنھا نباتات غیر مرغوب تواج دھا ف ي المزروع ات لم ا ت سببھ م ن تبدی                  
وألنھ لم یزرعھا فھو ال یرغ ب       وألنھ لم یزرعھا فھو ال یرغ ب       . . الخالخ......وقت المزارع وخسارتھ لجھده ومالھ    وقت المزارع وخسارتھ لجھده ومالھ    

 الح شائش م ن ق درات حیوی ة      الح شائش م ن ق درات حیوی ة     ب ھ ب ھ في وجودھا في مزروعاتھ،إال أن ما تتمیز    في وجودھا في مزروعاتھ،إال أن ما تتمیز    
نھ ا  نھ ا  فائقة یجعلھا دائما صعبة االستئصال ألن فرصتھا غالبا تك ون أف ضل لكو      فائقة یجعلھا دائما صعبة االستئصال ألن فرصتھا غالبا تك ون أف ضل لكو      

 فھي أساسا ص احبة المك ان إال أن معـظـمنــ ـا       فھي أساسا ص احبة المك ان إال أن معـظـمنــ ـا      بھابھاأكثر أقلمة للبیئة المحیطة     أكثر أقلمة للبیئة المحیطة     
..یـغـــیـب عـــنـھ ذلـكیـغـــیـب عـــنـھ ذلـك

uu    ولكونھ  ا نبات  ات بری  ة غی  ر مزروع  ة فق  د ح  دث لھ  ا بم  رور الوق  ت تغی  رات    ولكونھ  ا نبات  ات بری  ة غی  ر مزروع  ة فق  د ح  دث لھ  ا بم  رور الوق  ت تغی  رات
).  ).  الف سیولوجیة الف سیولوجیة ((أو الوظیفی ة   أو الوظیفی ة   ) ) الظاھری ة الظاھری ة ((ف ي ال صفات التركیبی ة       ف ي ال صفات التركیبی ة       ) ) تحوراتتحورات((
جعلتھا أكثر قدرة على الحیاة والتك اثر ف ي البیئ ات ال سیئة        جعلتھا أكثر قدرة على الحیاة والتك اثر ف ي البیئ ات ال سیئة        ) ) بالطفرات غالبا بالطفرات غالبا ((

ة ة المخالف   ة لظ   روف البیئ   ة الطبیعی   ة لنم   و تل   ك النبات   ات المدلل   ة بالتربی        المخالف   ة لظ   روف البیئ   ة الطبیعی   ة لنم   و تل   ك النبات   ات المدلل   ة بالتربی        
 المزارع ولیس الطبیعة باذال كل      المزارع ولیس الطبیعة باذال كل     بھابھا والتي یتكفل     والتي یتكفل    --ألغراض زیادة المحصول  ألغراض زیادة المحصول  

..إمكانیاتھ لرعایتھا وحمایتھا من تلك النباتات البریة المتوحشةإمكانیاتھ لرعایتھا وحمایتھا من تلك النباتات البریة المتوحشة
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--: : حیث تتمیز الحشائش بالخواص التالیة حیث تتمیز الحشائش بالخواص التالیة 
uuأبو ركبة أبو ركبةوالدنیبةوالدنیبةالرجلة الرجلة (( غزارة إنتاج البذور وارتفاع خصوبتھا  غزارة إنتاج البذور وارتفاع خصوبتھا --١١ .(.(
uuخضري بمختلف أعضاء النبات م ن     خضري بمختلف أعضاء النبات م ن    --جنسي بالبذور جنسي بالبذور (( تعدد طرق تكاثرھا      تعدد طرق تكاثرھا     --٢٢ 

 س   یقان م   داده ف   وق وتح   ت س   طح   س   یقان م   داده ف   وق وتح   ت س   طح  -- درن   ات  درن   ات -- أب   صال أب   صال-- ج   ذور ج   ذور––ریزوم   اتریزوم   ات
).).التربةالتربة

uuنن احتفاظ البذور الناتجة بحیویتھا وقدرتھا على اإلنبات لعشرات السنی احتفاظ البذور الناتجة بحیویتھا وقدرتھا على اإلنبات لعشرات السنی--٣٣..
uuأي ق صر الفت رة م ن الب ذرة ال ى           أي ق صر الفت رة م ن الب ذرة ال ى           ) ) قصر فترة الجیل    قصر فترة الجیل    ( (  قصر دورة حیاتھا      قصر دورة حیاتھا     --٤٤

وبالت  الي ت  ضمن بق  اء   وبالت  الي ت  ضمن بق  اء   ) ) والرجل  ھوالرجل  ھ الف  ار  الف  ار دی  لدی  ل:  :   ی  وم مث  ل  ی  وم مث  ل ٦٠٦٠ ،  ، ٣٠٣٠((الب  ذرة الب  ذرة 
..نوعھا قبل التنبھ إلیھانوعھا قبل التنبھ إلیھا

uuالق  درة عل  ى اإلنب  ات ومواص  لة النم  و ف  ي الظ  روف البیئی  ة ال  سیئة مث  ل    الق  درة عل  ى اإلنب  ات ومواص  لة النم  و ف  ي الظ  روف البیئی  ة ال  سیئة مث  ل   --٥٥ 
الملوحة ، الجفاف ، نقص الخصوبة والتي ق د ال ت سمح بنم و نبات ات بع ض            الملوحة ، الجفاف ، نقص الخصوبة والتي ق د ال ت سمح بنم و نبات ات بع ض            

..المحاصیلالمحاصیل
uuمع اودة النم و رغ م    مع اودة النم و رغ م    (( ارتفاع قدرتھا على البقاء ومقاومة التحطم الحیوي       ارتفاع قدرتھا على البقاء ومقاومة التحطم الحیوي      --٦٦

).).تعرضھا لفقد أجزاء كبیرة من أعضائھاتعرضھا لفقد أجزاء كبیرة من أعضائھا
uuأكاس ید أكاس ید  سرعة اإلنبات وق وة وغ زارة النم و، ع الوة عل ى م ا تف رزه م ن            سرعة اإلنبات وق وة وغ زارة النم و، ع الوة عل ى م ا تف رزه م ن           --٧٧  

ن ة  ن ة  ضارة لغیرھا بمنطقة نمو الج ذر مم ا یزی د ق درتھا عل ى المناف سة والھیم           ضارة لغیرھا بمنطقة نمو الج ذر مم ا یزی د ق درتھا عل ى المناف سة والھیم           
  ..على المكانعلى المكان
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