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مكافحة الحشائشتأثیر النظم المختلفة للخدمة على  
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تعتبر الحشائش من اآلفات الخطیرة التى تؤدى الى حدوث      •
أضرار عدیدة سواء لإلنتاج الزراعي أو األنشطة المختلفة           

ولقد زادت    ،  لإلنسان وكذلك قد تضر بصحة اإلنسان نفسھ     
في مصر في السنوات األخیرة      أھمیة الحشائش كآفة خطیرة  

عندما حدثت ھجرة كبیرة بین العمالة الزراعیة سواء الى         
المناطق الصناعیة أو الى الدول العربیة البترولیة للحصول             
على دخل أكبـــر مما أدى الى الزیادة الكبیرة في أجر العمال       
الزراعیین لندرتھم ومن ثم تزاید مشكلة الحشائش عاما بعد          
عام لعدم عز یقھا بالطرق التقلیدیة وترتب على ذلك زیادة         
أعداد بذور الحشائش بالتربة زیادة رھیبة مما یصعب من            

مكافحتھا بالطرق التقلیدیة     
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: معدات المكافحة المیكانیكیة 
ق ھو التخلص من الحشائش التي تنافس ین الھدف االساسي لعملیة العزإ

ن أكما  ،المحصول في متطلبات النمو من الماء والغذاء وضوء الشمس 
كن عملیة اثارة التربة السطحیة تساعد على امتصاصھا للماء وتھویتھا ویم

یضا اضافة االسمدة وعمل خطوط الري  أ
واسرعھا للقضاء على  ق المیكانیكي من اھم الطرق واكثرھا اقتصادیایالعز
 .حشائش ال
ن اختیار الطریقة المالئمة للتخلص من الحشائش واالعشاب یعتمد على  إ

:عدة عوامل منھا 
.حجم االعشاب والحشائش -٢  .             نوع المحصول وعمره  -١    

.لة المتوفرة اآل -٤.        الوقت االزم للتخلص من االعشاب   -٣    
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: ق یالت العز آطرق تركیب 
:ق معلقة لكي یتم السیطرة علیھا وتوجیھھا وھي اما یمعظم االت العز

.في مقدمة الساحبة أي امامھا فیمكنھ من رؤیة العزق مباشرة -أ  
في مؤخرة الساحبة وتركب بسھولة بنقاط الشبك الثالث  -ب

للساحبة وھي سھلة وسریعة التركیب ولكنھا صعبة المتابعة مما یعرض  
.بعض النباتات للضرر

عازقة معلقة في مؤخرة الساحبةعازقة من النوع المعلق في مؤخرة الساحبة
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  : قیالت العزآنواع أ
. ق ذات االسلحة الحفارة   ی الت العز آ-١

.العازقات ذات االسلحة الصلبة  -أ 
.العازقات ذات االسلحة الصلبة المحملة نابضیا -  ب  

     
  

العازقات المشطیة المرنة تستخدم للمحاصیل طویلة الساق -ج
. العازقات المسمدة   -د    

) ق الدورانیة  ی االت العز( العازقات الدورانیة    -٢
.  آالت العزیق ذات اللھب    -٢
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في االت العزق ذات االسلحة الحفارة    - ١
 االسلحة الكفیة رجل البطة -أ 

: نواع االسلحةأ

)ذات جناح واحد(نصفي 

كامل ذات جناحین

)النابي)(لسان العصفور(وصلبة القوام ) نابضیة(اسلحة ازمیلیة  -ب
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:مزایا العازقات ذات االسلحة الحفارة  
. عدم االضرار بالنباتات النامیة      -١
. انتظام عمق معاملة التربة      -٢

. عدم اخراج طبقات التربة التحتیة الى اعلى لمنع تسرب الرطوبة          -٣
. فتح وازاحة التربة على مساحة النباتات النامیة بصورة منتظمة            -٤

. استئصال االدغال بصورة تامة      -٥

یجب اجراء تنظیم االسلحة بین الصفین االمامي والخلفي ویتم تنظیم              
.  عمق العزق بواسطة جھاز الرفع الھیدرولیكي     
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تتالف من ھیكل مركب علیھ مجموعة من االقراص االبریة         
وھذه االلة شائعة االستعمال وضروریة لتفتیت القشرة الصلبة           
من التربة التي تمنع خروج البادرات من خاللھا والقضاء على               
االعشاب فوق صفوف النباتات في المراحل االولى من نمو          

 ٨ -  ٧المحاصیل مثل الذرة والقطن وھي فعالة في السرعة     
ساعة ویمكن استخراجھا مع االت العزق ذات االسلحة       /كم

الحفارة كحمایة لصفوف النباتات وتكون ھذه العازقات اشبھ           
. بالمحراث الدوراني   

):االت العزق الدورانیة( العازقات الدورانیة -٢
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.یقوم اللھب بالقضاء على الحشائش دون ان یؤثر على سیقان المحاصیل       
یصل طول    وتستخدم ھذه الطریقة في المراحل االولى من نمو المحاصیل أي قبل ان       

. سم٢٥ –  ٢٠السیقان الى 
الصمامات   تتركب ھذه االلة من ھیكل یركب علیھ خزان وقود وانابیب نقل الوقود و       

.ومن ثم الموقد والوقود المستخدم ھو غاز البروبین او البیوتین     
 نحو  ٤٥ – ٣٠یوجھ اللھب على كل صف من صفوف النباتات من الجانبین بزاویة   

. سم من النباتات ٥االرض یمین ویسار واللھب یصطدم باالرض على بعد  
. یقوم اللھب باتالف الحشائش دون النباتات    

 طریق     یسیطر على اللھب عن طریق الصمامات حیث یمكن التحكم بكمیة الغاز وعن 
.سرعة الساحبة

.لقطن  تستخدم للمحاصیل ذات السیقان القویة التي التتاثر باللھب كالذرة وا     

  :   االت العزیق ذات اللھب  -٣
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مكافحة الحشائش تأثیر النظم المختلفة للخدمة على     

ة یمكن أن یكون لھا تأثیر كبیر   خدم عملیات الإن 
بقاء  توزیع بذور األعشاب الضارة في التربة وعلى   على

كعامل تصفیة أو یكون الحرث  ، كما أن البذورحیویة 
أنواع الحشائش واألعشاب الضارة    على الذي یؤثروید یقت
 .توزیع البذور في التربةو

كما تلعب عملیات الخدمة دورًا ھامًا فى ترسیب      
بذور الحشائش وبالتالى یؤثر على محتوى التربة من 

 ) .seed bank(بذور الحشائش 
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Percent vertical distribution of total weed seeds after 14 growing seasons 
under three tillage practices on a fine sandy loam in Prince
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: العدید من األبحاث ما یلى أوضحت

بین المحراث  أن زیادة عملیات الخدمة باستخدام تولیفة ما
 إلى نقص في الوزن یؤدىدورانیة و المحراث الحفار العزاقة والالقالب 

.خالل المواسم المتعاقبة الكلى للحشائش  
 No-tillageكثافة الحشائش تكون أكبر فى حالة عدم الخدمة  

. عن كثافتھا فى حالة الخدمة وذلك خالل الموسم الواحد 
خدمة التربة تستخدم بنطاق واسع فى مكافحة الحشائش ولكن  

مع زیادة الجھد واستخدام الوقود وتعریة التربة بالمقارنة بطرق 
.المكافحة األخرى 

.تقلیل الخدمة یعتمد بشكل كبیر على مبیدات مكافحة الحشائش  
الخدمة الكاملة للتربة فى نھایة الموسم تستخدم عندما تكون  

من سطح التربة والتى قد تعیق % ٣٠التغطیة بالنباتات بعد الحصاد 
.المحصول الالحق 
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: العدید من األبحاث ما یلى أوضحت

فى وسط الموسم تتمیز عدم الخدمة بعدم اضطراب وتقلیب التربة 
.خالل الموسم وبالتالى التقلیل من ظھور نموات جدیدة للحشائش  

فى حالة وجود مبیدات حشائش بعد االنبثاق یمكن عندھا عدم   
.خدمة التربة  

 seed( الحشائش المحصلة النھائیة لمحتوى التربة من بذور 
bank(   ینخفض بشكل معنوى وملحوظ مع نظم خدمة التربة الكاملة

.بالمقارنة بعدم الخدمة 
 seed(وجد انخفاض فى محتوى التربة من بذور الحشائش   

bank(   فى حالة استخدام المحراث القالب) Mouldboard
plough ( بالمقرنة بالخدمة السطحیة )Shallow tillage ( و

Direct drilling . 
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