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عالقات بین نباتات الحشائش ونباتات ال
-:األتىالمحصول تتحدد فى 

Competition  التنافس-١ 

 Parasitism التطفل – ٢

  Allelopathy)  إفراز المواد الكیماویة (التضاد  –٣٣
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 Parasitism  التطفل : أوال 
                             

 –فى الحصول على غذائھ آخر  نوع نباتى معین  على نباتى ھو اعتماد  نوع     
 . والثانى بالعائلبالطفیل األول                         ویسمى

:والتطفل ینقسم الى قسمین 
.والحامول  الھالوك تطفل كامل  مثل – ١                               
.العدار تطفل ناقص   مثل -   ٢                          

 یعتمد اعتماد كلى على العائل فى الطفیلأن   :التطفل الكامل  یعنى
 .                                الحصول على غذائھ

یقضي جزء من حیاتھ على عائلھ لكونھ   الطفیل أن  : التطفل الناقص یعنى
 .یحتوى على مادة الكلوروفیل لتصنیع جانب من احتیاجاتھ                                            

:وینقسم التطفل الكامل الى قسمین  
. على البرسیمالحامول تطفل ساقى  مثل تطفل – ١                                      
. على الفولالھالوك تطفل جذرى  مثل تطفل -٢                                
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 من انخفاض كبیر في محصول      المتطفلةما تسببھ الحشائش     لنظرا 
:  كان البد من معرفة 

 
.  تغزو ھذه الحشائش نباتات المحصول     كیف-
  .والحامول    للھالوك  على األنواع الشائعة     التعرف -

     
    .تھا خطورلحد من ل  ھذه الحشائش طرق مكافحة  التعرف على -

لباحث والمھندس ا كل من تعامل  یكیف  ولھذا البد من معرفة  
. المتطفلة مع تلك الحشائش   والمزارع
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الھـــــالوك
 Orobanchaceae  الھالوكیة  یتبع العائلة    

 Orobanche                جنس 

.   من النباتات الزھریة ذات الفلقتین       -
.   ال یحتوى على مادة الكلوروفیل  -
  .اجبارى التطفل  -
.  یعتمد على عائلھ فى الحصول على غذائھ    -
  .یتطفل على جذور العائل    -
.  یتكاثر بالبذرة وینتشر فى منطقة حوض البحر المتوسط        -
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ــ    الھ   الوكـــــــ
 اقلـيم   لـه المركز الرئيسى   .  فى المناطق المعتدلة   الهالوكينتشر  •

ويتركز فى تركيا وايطاليا و اسـبانيا و المغـرب          . البحر المتوسط 
.وتونس و سوريا ومناطق الرى المستديم كمصر

 ٢٨٦ – ٣٧١ كنبات متطفل فى الفترة مابين عامى        لهالوكا عرف•
. تطفله على مزروعات البقولكانوقبل الميالد 

 بعد اقتالع ره تستكمل نضجها    وبذان   بهمن أهم السمات الخاصة     •
. خارج الحقلوالقائهالنبات 
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عرف وفى مصر  . للھالوك نوعا ١٤٠فى القرن التاسع عشر تم تعریف  -
.  منذ مائة عاملھالوك      ا

: باختالف البلد والمنطقةلھالوكاسماء أتختلف  - 
. ھو االسم الشائع فى مصرھالوك  ال-:  فمثال

:بھ  یعرف باسم خاصالھالوككل نوع من انواع  - 
 . الفولھالوك الذى یتطفل على الفول یسمى ) كریناتا( فمثال نوع 

. الطماطمھالوكالذى یصیب الطماطم یسمى ) راموزا( ونوع       
. نظرا لتفرعھ ریحى ھالوكیسمى ) ایجیبتیاكا(نوع       و 

) أوروبانكى(االسم المتعارف علیھ فى المجال العلمى ھو االسم الالتینى    -
"Orobanche " بروم ریب(واالسم االنجلیزى (Broomrape. 

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

http://www.pdffactory.com


 المنتشرة فى مصر  الھالوكأنواع 
O. crenata                     كریناتا  -١
 غیر متفرعة – ساقھ غلیظة وطویلة -  
 غالبا ما یكون لونھا أبیض  أزھاركبیرة بھا -
 واحدة  سبلةیتكون كأس الزھرة من -

. تأخذ شكل الجرس أواثنین   
:عوائـــلھأھم  -

 الحمص – العدس – الفول البلدى 
 والجلبان الدحریج – البسلة –      

 وجد متطفال على نباتات أخرى مثل -
 وعباد الشمس – الخس – القرطم –الجزر -
.  والخلةالبقولیةوبعض الحشائش -
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 .O                ماینور -٢
minor

 غیر متفرعة –ساقھ نحیلة 
– السنبلة منفرجة –

 لونھ    ا بنف    سجى یمی    ل ال    ى  
. الزرقة

:عوائلھمن أھم 
 –البرسیم المصرى 
 الفول –البرسیم الحجازى 

 عباد الشمس – الجزر –
. الكرفس– العتر – الورد –
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  O. cernua           سیرنوا
ساقھ قصیرة قائمة صلبة    

 السنبلة  –غیر متفرعة   
 –اسطوانیة ضیقة   

أزھارھا مزدحمة قصیرة   
:عوائلھ من أھم 
 الباذنجان   – الدخان   –الطماطم   

– عباد الشمس  –  الداتورة –
. الكمون–  الكراویة 

  O. cernua           سیرنوا
ساقھ قصیرة قائمة صلبة    

 السنبلة  –غیر متفرعة   
 –اسطوانیة ضیقة   

أزھارھا مزدحمة قصیرة   
:عوائلھ من أھم 
 الباذنجان   – الدخان   –الطماطم   

– عباد الشمس  –  الداتورة –
. الكمون–  الكراویة 

 O. cernua            سیرنوا -٣
ساقھ قصیرة قائمة صلبة    

 السنبلة  –غیر متفرعة   
 –اسطوانیة ضیقة   

أزھارھا مزدحمة قصیرة   
:عوائلھ من أھم 
 الباذنجان   – الدخان   –الطماطم   

– عباد الشمس  –  الداتورة –
. الكمون–  الكراویة 
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 .O             ایجیبتیاكا   -٤
aegyptiaca

ساقھ رفیعة ومتفرعة  والسنبلة رخوة     
 علیھا شعر أبیض  مجعد وكثیف      - 

 تأخذ شكل الكأس  – الزھرة مستطیلة   –
 لون الزھرة أزرق بنفسجى    –

: عوائلھ من أھم  
 البطاطس  – الدخان  –الطماطم 

 وبعض نباتات الزینة وقد یتطفل على       –
 عباد الشمس   – البسلة  – الفول والعدس   

. الخیار– البطیخ   – اللفت  – الجزر –
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


O. ramosa        راموزا -٥
– كثیرة األفرع  –ساقھ قصیرة 

 غیر منتظمة   – السنبلة رخوة ضیقة    
السمك  

.   لون الزھرة أزرق الى بنفسجى  –
: عوائلھ من أھم  
.     البطاطس – الدخان  –الطماطم 
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 فى المحاصیل الزراعیةالھالوكالخسائر التى یحدثھا 
 الماء والغذاء من النبات العائ ل بدرج ة كبی رة           الھالوكیمتص   -

 وانخف    اض ال    ضغط للكربوھی    دراتت    ؤدى ال    ى نق    ص كبی    ر 
 ف   ى ج   ذور العائ   ل فی   ؤدى ال   ى ال   ذبول والجف   اف    االس   موزى

.لمجموعھ الخضرى

نق  ص كمی  ة المح  صول الن  اتج وت  دھور جودت  ھ حی  ث تت  راوح   -
  -  ٥ م  ا ب  ین  بالھ  الوكن  سبة الخ  سارة الناتج  ة ع  ن االص  ابة     

 ویتوق   ف ذل   ك عل   ى وق   ت االص   ابة وش   دتھا ون   وع -% ١٠٠
.المحصول
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الوادى  ٦٣٧٣كفر الشیخ 
الجدید  

٣٤١٥
٤٨٦٢الدقھلیة  ٦٤٤١سوھاج
٥٧٤٨المنیا ٦٥٥٢الجیزة  

٥٩٦٧دمیاط ٧١٦٦المنوفیة 
٥٩٤٢الشرقیة ٧٢٥٦بنى سویف 

٦٠٥٢الغربیة٧٤٦٨أسیوط 
٦١٦٩البحیرة  ٨٦٦٤القلیوبیة 
٦١٥٦قنا ١٠٠٨٧الفیوم 

%المحافظة  
القابلیة  
للتطفل  

%
النقص فى   
اإلنتاج

%المحافظة  
القابلیة  
للتطفل  

%
النقص فى   
اإلنتاج

متوس  ط الق  یم الن  سبیة للقابلی  ة للتطف  ل وك  ذلك ال  نقص ف  ى       
 محافظ  ة ممثل  ة لمن  اطق م  صر    ١٦إنت  اج نب  ات الف  ول ف  ى    

-:كاألتي
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ھالوك الحشیشة دورة حیاة 

  .مكافحته ل خطة جيدة فى رسم الهالوك   تفيد دورة حياة  •
اسفل سطح التربة     (  مراحل مختلفة   ٧ الهالوك   تشمل دورة حياة  •

 من إنبات البذور وحتى       تبدأ  )او مراحل هوائية فوق سطح التربه       
 -: انتاج بذور جديدة التربه كما يلى      
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Undergrond      مراحل اسفل التربة     : أوال stages 

 Germination        مرحلة اإلنبات  -١
ف ى الترب ة ال ى تھیئ ة        مناس بة   یؤدى وج ود رطوب ة          

ج ذور   م ن  المف رزة الم واد  وص ول  البذور لإلنبات مع ضرورة  
 عل  ى الھ  الوكب  ذور بحی  ث تك  ون   (الھ  الوكال  ى ب  ذرة  العائ  ل 
حت ى تعط ى انبوب ة اإلنب ات        ) ج ذور العائ ل    ملل ى م ن      ٣مسافة  

  . العائلبإتجاهالتى تستطیل 
 س اكنھ كم ا   ھالمنبھ  الم واد  صلھا ت  بینما تظل الب ذور الت ى ال        -

 .البعیدة عن جذور العائلاالنبات تموت انبوبة 
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       Attachment اإللتصاق مرحلة -٢
 بع  د خ  روج انبوب  ة اإلنب  ات م  ن الب  ذرة تتك  ون حلم  ة ص  غیرة   

 واإلخت   راقتخت   رق ان   سجة ج   ذر العائ   ل بواس   طة التحل   ل اإلنزیم   ى  
 .Haustorium  بالممص اإلتصالیعرف نسیج والمیكانیكى 

 
Early development        مرحلة الكشف المبكر -٣

ف تح منطق ة   نت المم ص  والعائ ل ع ن طری ق      الھ الوك بعد االت صال ب ین      
 یتراوح قطرھا دریناتاالتصال وتأخذ اللون األصفر ثم یتولد بعد ذلك       

 حیث یأخذ شكل النجمة     الھالوكسم في معظم أنواع     ٢  - ٠٫٥ما بین   
 بالعائ ل  الطفی ل  یوم ا م ن ات صال     ١٥-١٢وبع د   بھ ا ات وءالنت  لكث رة  

 تح ت القم ة   حراشیفسم كما تظھر   ٣تظھر أشباه جذور یصل طولھا      
.النامیة مكونة برعم
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 Aerial stagesالمراحل الهوائية : ثانيا

 Development Emergenceمرحلة التكشف  -٤
 التربةظهر فوق سطح يحمل أزهار يساق  يتطور البرعم إلى       
 متناثرة عليها غير خضراء بـدال مـن         حراشيف تغطيها   الهالوكوساق        

.وإجيبتياكا راموزااألوراق وقد تكون الساق متفرعة مثل 
).وكريناتا ماينور( أو غير متفرعة في أنواع أخرى مثل     

Flowering مرحلة األزهار -٥
يبدأ تكشف األزهار بعد ظهور الشماريخ الزهرية فوق سطح التربـة فـي                

.فترة تقدر بعدة أيام إلى عدة أسابيع
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 Capsules                تكوین الكبسوالت -٦
وتظ ل  بعد التلقیح تتك شف الكب سوالت حی ث یتك ون ب داخلھا الب ذور           

. تنضج حتىبھا

 Seed dispersal            انتثار البذور -٧
بعد نضج الب ذور تتف تح الكب سوالت وینث ر منھ ا الب ذور إل ى الترب ة                   

وتت   راوح الفت   رة م   ن إنب   ات ب   ذور لتع   ود دورة الحی   اة م   ن جدی   د 
 ح  سب الن  وع  ش  ھور٧-٣ حت  ى إنت  اج ب  ذور جدی  دة  ب  ین   الھ  الوك

.والنمو وظروف البیئة وخاصة الحرارة والرطوبة
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الھالوك  حشیشة دورة حیاة   
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 اإلضرار بالعائل
  الكربوھیدرات    عن طریق فقد   لھالوك  باضرر للنباتات    الیحدث  -

   الھالوك   والماء ویقع معظم الضرر الذى یتعرض لھ العائل بسبب       
 تكون المادة الجافة     حیث  فوق سطح التربھ ،     الھالوك قبل ظھور 

وذلك على حساب العائل       %  ٨٠ قد بلغت اكثر من الھالوك  لنبات  
ما     بالھالوك الماء والغذاء من العائل كى یمد        الھالوك   یسلب حیث 

.اجھ من الماء والغذاء    تحی
 

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

http://www.pdffactory.com


 على العائل الضعیف أكبر ب سبب س حب         الھالوكب االصابةتكون شدة    - 
م  ن والغ  ذاء  عل  ى امت  صاص الم  اء مقدرت  ھمن  ھ وع  دم والغ  ذاء الم  اء 

 .ةالترب
ال ى س  حب ال سكر بفع ل إن  زیم     الھ الوك  ع  ن الناش ىء یع زى ال ضرر     -

 الى  ھذایؤدىوفى خالیا العائل   مستوى السكریات    وإنخفاض تیزاإلنفر
و العائل خالیا  فى  ھوإنخفاض الطفیلخالیا   فى   اإلسموزىزیادة الضغط   

 . الماء من التربة إلمتصاص العائلعدم مقدرة الى ھذا  بؤدى
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 على النبات العائل مع بدای ة        بالھالوكاالصابة  أعراض  تظھر   -
عل  ى النب  ات حی  ث تظھ  ر  - ة الترب   ف  وق س  طحالھ  الوكظھ  ور 
 . رغم ریھ یعانى من الذبول كانكما لو أعراض الجفافالعائل 
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العائل فى ظروف الجفاف ونقص       النبات  على   الھالوك زید ضرر ی•
.  كفاءة التمثیل الضوئى فى النبات العائل      

فى مصر %  ٣٤یقدر متوسط الخسائر فى الفول البلدى بمقدار      •
فى   %   ٥٫٤ وفى تونس  %  ٨٠ –  ٥٠و  فى المغرب  %  ٣٢٫٦و   

. اسبانیا 
فى سوریا وقد یصل الضرر الى حد فقد     %  ٩٨وفى العدس بمقدار  

. المحصول بالكامل  
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     محصولال  مظاھر الضرر بالعائل تتمثل فى نقص      أكبر •
  ).  وعان كما و   ( 

فى الفترة   %   ٢٩فى مصر نقصت مساحة الفول بنسبة     •
 خاصة فى المحافظات  الھالوك  انتشار   بسبب االخیرة    

. الجدیدة واالراضى رز أالتى ال تزرع  
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  فى حقول الفولبالهالوك اإلصابهمقياس لتقدير 

موت كامل لنباتات العائل وال يوجد محصول              جميع نباتات العائل مدمرة بالكامل          ٦

 شماريخ  ٥كل نباتات الفول مصابه بأكثر من        قوى اإلصابة جدا      ٥

شمراخين  كل النباتات المصابه يوجد عليها اكثر من               قوى اإلصابة    ٤

شمراخين  معظم النباتات المصابه يوجد عليها           متوسط  ٣

 فى كل الحقل      الهالوك    يوجد  قليل ٢

يوجد بقع قليل جدا   ١

ال يوجد هالوك ظاهر        غير مصاب  صفر

درجات
المقياس 

التعريفاإلصابه

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

http://www.pdffactory.com


 أم    ر ب    الغ ال    صعوبة  الھ    الوكالتغل    ب عل    ى م    شكلة   -
 العوائ  ل وأن  واع الھ  الوكتن  وع أن  واع (العتب  ارات ش  تى ھ  ي  

 .)فى التربةودقة حجم البذرة وطول فترة حیویتھا 

التوجھ الحدیث فى مكافحة اآلفات ھ و ع دم اللج وء ال ى              -
اس   تخدام المبی   دات  م   ا أمك   ن ذل   ك خوف   ا م   ن تل   وث البیئ   ة   

واللجوء الى حزمة من التوص یات        ) الھواء   - الماء -األرض(
 ف  ى حال  ة  االت  ستوعب م  ن المع  امالت م  اال ی  شمل المبی  دات     

 –زراعی ا   (المكافح ة المختلف ة      مثل  طرق     الضرورة القصوى 
.) حیویا – كیماویا –طبیعیا 

الھالوك طرق مكافحة  
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الطرق الزراعية  : اوال 

 Avoidance  تجنب اإلصابة•
 حجمها متناهى فى الصغر لذا يسهل انتقالها مع بذور العائل   الهالوكبذور 

:وعليه يجب 
.الهالوك الحصول على تقاوى من حقول خالية من  -١
 قبل نضجها وتكوين بذورها وانتشارها فى الهالوك  التخلص من نباتات  -٢

. الحقل
 بعد حصاد المحصول ألن  باتلهالوك  عدم رعى األغنام فى الحقول المصابة  -٣

.  بالعصارة داخل الجهاز الهضمى للحيوان  التتأثر الهالوكبذور 
 قبل زراعتها لتجنب الهالوك التأكد من أن بذور المحصول خالية من بذور   -٤

.  بصورة وبائيةالهالوك انتشار 
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 الھالوكأثر میعاد زراعة الفول على •
ینصح بزراع ة الف ول ف ى الثل ث          بالھالوكفى األراضى الموبوءة    

 حی ث ت نخفض درج ات الح رارة مم ا           -  األخیر من ش ھر ن وفمبر     
 عنھ  ا ف  ى حال  ة الزراع  ة المبك  رة الھ  الوكیقل  ل م  ن ن  سبة انب  ات 

مما یساعد على الھروب من االصابة مع المحافظة على انتاجی ة            
.محصول الفول

عمق زراعة بذور الفول•
ال ى نق ص    ) س م   ٩ – ٨( تؤدى الزراعة العمیقة على عمق م ن        

% ٤٠  -  ٣٠ بن  سبة ت  صل ال  ى ح  والى م  ن   بالھ  الوكاالص  ابة 
  ).  سم٣  -  ٢( مقارنة بالزراعة السطحیة 
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 الدورة الزراعیة•
 متطفل  ة تطف  ل اجب  ارى ویراع  ى أن تحت  وى  حشی  شة الھ  الوك-

:الدورة الزراعیة على
تعمل على تنبیھ ) القطن والكتان ( محاصیل صائدة  مثل -

 وبالتالى فھى تعمل  التصاب ولكنھا لالنبات الھالوك  بذور 
. فى التربةالھالوك  على خفض مخزون بذور 

ایضا تشتمل الدورة الزراعیة عل ى مح صول تغم ر ل ھ األرض            -
 یعتبر ھذا اسلوب مناسب للحد من -بالماء مثل األرز 

.بالھالوك  االصابة 
لذا یوصى بزراعة الفول عقب أرز أو قطن أو كتان  حیث تق ل               -

. بعدھابالھالوكاالصابة 
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 :النقاوة الیدویة•
 بأع اد قلیل ة  وھ ى تفی د ف ى ع دم       الھ الوك  تفید النقاوة الیدویة فى حالة تواج د       -

.اضافة  بذور جدیدة الى األرض
 ف وق س طح الترب ة وھ ذا         الھ الوك یجب أن تتم النقاوة بمجرد تك شف ش ماریخ           -

. بالتربةالھالوكیساعد على تقلیل الخسارة فى المحصول وتقلیل مخزون بذور 
. تستخدم النقاوة الیدویة كمكمل للمكافحة الكیماویة- 
 تح دث  بالھ الوك  تأتى صعوبة تحقی ق الفائ دة م ن النق اوة الیدوی ة ألن االص ابة         -

 الھ الوك  ش ماریخ    التظھ ر  ف وق س طح الترب ة حی ث          الھ الوك قبل ظھور شماریخ    
.  قد وقع على العائلللھالوكمن الضرر % ٨٠ ویكون االفوق سطح التربة 

 :فترات الرى•
 مقارن ة ب الرى عل ى    بالھ الوك  ی وم مناس ب لتقلی ل االص ابة      ٣٠یعتبر الرى ك ل    

.فترات أكبر من ذلك
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.بالھالوكإلصابة اتحمل ت زراعة أصناف  •
 ویك ون  الھ الوك  م صدرا رخی صا لمكافح ة    بالھ الوك یعتبر تحم ل العائ ل االص ابة        

 ع  ن بالھ  الوكذل  ك ع  ن طری  ق اس  تنباط تراكی  ب وراثی  ة للعائ  ل تتحم  ل االص  ابة   
:طریق

. البذرة بكمیات منخفضةالنباتانتاج منبھات  -
:  داخل العائل عن طریقالممص انتاج عوامل تقلل فرصة وصول -
ن  ج  در الخالی  ا أو تثب  یط انب  ات األنبوب  ة الجرثومی  ة أو من  ع االت  صال ب  ی لجنن  ة -

 حج م المجم وع   أوص غر  للطفی ل  أو من ع ان سیاب األغذی ة        والطفی ل أوعیة العائل     
.ربةالجذرى للعائل بحیث یكون غیر منتشر فى التربة أو تعمق الجذر فى الت

 مثل بالھالوك فى مصر توجد أصناف كثیرة من الفول البلدى تتحمل االصابة -
 ).٤٢٩ ، ٦٧٤ ، ٨٤٣ جیزة – ٢، ١مصر   ( 

 یكون سریعا فى أغلب األحوال لذلك یتطلب أن للھالوككسر صفة التحمل  -
.   تجدد األصناف باستمرار
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Biologicalالمكافحة الحیویة : ثانیا      control  
 وت ؤثر ف ى انتاج ھ م ن الب ذور وھ ى ح شرة               بالھ الوك آف ات ض ارة     ھناك  •

Phytomyza " الھ      الوكلمعروف      ة باس      م ذباب      ة  االفیتوم      ایزا
orobanchia  " الھالوكعلى متخصصة وھى  .

 .)الھالوكذبابة  (الفیتومایزادورة حیاة حشرة •
 یوما للجیل الواحد ٣٦ – ٢٠تتم دورة حیاة الذبابة فى فترة من •

. أجیال فى السنة الواحدة ٤ – ٣ من و یصل عدد أجیالھا     
 ف إذا أخ ذت ش ماریخ       الھ الوك  دورة حیاة الذبابة م ع دورة حی اة نب ات            تتوافق•

طل ق  تنف إن ع ذارى الذباب ة        تك شف وب دأت األزھ ار ف ى التف تح           فى ال  الھالوك
.وقفمنھا الذباب فى الحقل وإذا لم یكن ھناك ھالوك فإن خروج الفراشات یت

 سنوات فى غیاب نباتات ٣ والعذارى لھا قدرة على السكون فى التربة لفترة •
 تل ك   الص ابة   الذباب ة  نشطت فى الحقل    الھالوكفإذا ظھرت شماریخ     ، الھالوك

.الشماریخ

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

http://www.pdffactory.com


الفائدة من الذبابة تكمن فى التخلص من نسبة كبی رة م ن             •
 حی ث تتغ  ذى علیھ ا الیرق ات او تتلفھ ا داخ  ل     الھ الوك ب ذور  

الكبسوالت مما یعمل على خفض مخ زون الترب ة م ن ب ذور            
 . الھالوك

 :الھالوكمعوقات استخدام ذبابة 
تلف العذارى ف ى الترب ة و الح رث العمی ق          یاالرض   حرث   -

.یدفن العذارى الى اعماق كبیرة مما یعرضھا أیضا للتلف 
اس  تعمال المبی  دات الكیماوی  ة لمكافح  ة اآلف  ات و خاص  ة      -

   .الحشریة
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:التعقیم الشمسي  -
 
 ٨-٤م  ن لفت  رة ح  والى البالس  تیك ال  شفاف  م  ن اس  تخدام أغطی  ة -

.أسابیع خالل أشھر الصیف وقبل زراعة العروة الشتویة للطماطم
 أو  المیثی ل  برومی د استخدام معقمات التربة مثل حقن الترب ة بمبی د          

 .الدازومیت

م  ع مالحظ  ة أن تل  ك الطریق  ة ت  تم ف  ي ح  دود ض  یقة داخ  ل ال  صوب  
. المحكمة لشدة سمیة ھذه المبیدات أثناء التطبیق
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   المكافحة الكیماویة   : ثالثا •

: یلى   ماللھالوكالھدف من استعمال المكافحة الكیماویة •
.إختیاریا الھالوك مكافحة -١
.ولو جزئیاالعائل  إنقاذ المحصول -٢
. وبالتالى تقلیل مخزون التربة من البذورالھالوك  إیقاف إنتاج بذور -٣

لتر ماء ١٢٠ مع ٣سم٧٥بمعدل  مرتین  جلیفوسیتیتم رش الفول بمبید  -
 ٣بعد  الثانیةو  نباتات الفول تزھیربدایة   معاألولى للفدان برشاشة ظھریة  

 من سم ٣٠ حوالى الرشبورى بشویكون ارتفاع  أسابیع من الرشة االولى
.سطح نبات الفول

 ٣ بعد ثالثة یلزم تكرار المعاملة مرة بالھالوك الشدیدة االصابة   فى حالة-
.ف  /٣سم٧٥السابق  المبید اسابیع من الرشة الثانیة بنفس معدل 
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:ھذا المبید انعلى ویؤخذ  •
 ٣سم٧٥  بھتجاوز الحد الموصى ال یسمح ب ضیق لذا  حد األمان لھ-
.المرة الواحدةللفدان فى   
 
 بسبب تجمع المادة الفعالة فى  ھالوكال على الجلیفوسیت تاثیر یاتى -

 مرات تركیزه فى ٤واتھ الصغیرة بتركیز یزید نسبیا بما یعادل   نم
رشا (  أیام من المعاملة ٣و ذلك بعد ) الفول ( جذور النبات العائل   
 ).عاما   
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 للهالوكالمكافحة المتكاملة : رابعا 
 هى توليفة من عدة طرق      للهالوك المتكاملة   المكافحة
بهدف ترشيد اسـتخدام المبيـدات ووقايـة        مختلفة  

النباتات والحد من الخسارة وذلك باستخدام الطـرق        
الزراعية و الحيوية و تربية النبات كما هو موضـح          

: بالرسم التالى 
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التسميد بأسمدة عضوية خالية
 و كذلك التسميد الهالوكمن بذور 

النيتروجين يقلل االصابة  

المكافحة المتكاملة  
 فى الفول    للھالوك  

البلدى  

 فى الفول الهالوكتشجيع نشاط  ذبابة 
و ذلك فى شهرى يناير و مارس  

خدمة االرض بالحرث العميق 

أراضى    تجنب الزراعة فى
بالهالوكمصابة 

تأخير ميعاد الزراعة حتى الثلث االخير   
من نوفمبر 

الزراعة بتقاوى نظيفة   

الزراعة بأصناف تتحمل  
بالهالوكاالصابة 

  جليفوسيتالرش بمبيد  
وذلك فى شهرى )  ابرواند(

يناير و مارس  

 الشماريخ و حرقها تقليع
قبل تكوين بذور و ذلك 

خالل شهرى فبراير 

 اسابيع ٣-٢الرى كل 

الزراعة عقب ارز او قطن  
او ذرة رفيعة فى الصيف 

او كتان فى العروة الشتوية
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Dodderالحامول 
 Cuscutaceae                    :عائلة   

 Cuscuta : جنس 

 حولیة شتویة متطفلة تطفل كامل  على سیقان معظم حشیشة  الحامول  -
ات المحاصیل الحقلیة والحشائش وأشجار الفاكھة واألسوار النباتیة ونبات 

.الزینة

 أضرار خطیرة للمحاصیل الحقلیة  فھو یتكاثر بسرعة كبیرة الحامولیسبب   -
ادة جدا ولھ قدرة ممیزة على تكوین مستعمرات كثیفة تعمل على استنزاف الم

لك فى الغذائیة من النبات العائل مما یؤدى الى ضعف النبات وموتھ وینعكس ذ 
.نقص كمیة وجودة المحصول
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 مشكلة كبیرة فى العدید من المحاصیل الحقلیة مثل  الحامولیسبب في مصر • 
 البصل  أشجار – البسلة – البرسیم الحجازى – البرسیم المصرى –الكتان   ( 

).  األسوار النباتیة  ونباتات الزینة– الخضروات – العنب - الموالح  –الفاكھة  

  یتسببوا فى الخسارة  نوع ١٤منھم   الحامول نوع من ١٧٠یوجد أكثر من  •
. فى مختلف أنحاء العالم  مةلمحاصیل المھلاالقتصادیة 

 من ساق خیطیة الشكل خالیة من الكلوروفیل  ذات لون أصفر الحامولیتكون  •
.ائھامشوب بخضرة فتقوم بالتطفل على العائل وتعتمد علیھ اعتماد كلى فى غذ
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 المنتشرة فى مصر الحامول أنواع 
  تتطفل على الحامولأنھ یوجد أربعة أنواع من ) م١٩٩٣(ذكر المنوفى وحسان 

 نوع من النباتات التى تنتمى الى تسعة فصائل مختلفة نتیجة عمل حصر ٢٤
.  فى  النوباریة ومنطقة الدلتاالحامولألنواع 

١- C. planiflora وھذا النوع یسبب مشاكل كبیرة فى البرسیم المصرى  
). البرسیمحامولویطلق علیھ ( والبرسیم الحجازى 

٢- C. epilinum  وھذا النوع یسبب خسائر عظیمة جدا فى زراعات الكتان 
). الكتانحامولویطلق علیھ ( 

٣- C. Chinensis البرسیم المصرى والبرسیم الحجازى  عوائلھ من أھم 
. الشعیر البرى– الحشائش – الصویا فول -

٤- C. Pedicellata ویسبب خسائر كبیرة فى البقولیات عوائلھ  من أھم  
. الكمون– العدس – البرسیم الحجازى –البرسیم المصرى 
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C. pedicellataC.epilinum

C. planiflora C.chinensis
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الحامولطرق انتشار 
 بالبذرة وینتج النبات الواحد آالف البذور التى تحتفظ الحامول یتكاثر -

ة بحیویتھا فى التربة سنوات عدیدة حتى تتوافر الظروف البیئیة المناسب
. لالنبات

 البلدى الغیر   أو السماد عن طریق اآلالت الزراعیة وآالت الحصاد-
.ة أو مخلفات الحیوان أو المیامتحلل

 األالت على صیانة یننتشر عن طریق مالبس العمال القائم ی- 
لذلك یجب استبدال المالبس الخاصة بالعمال بعد مالمستھا .الزراعیة

 .ألشجار والنباتات المصابةا
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نتشر عن طریق نقل مخلفات التقلیم للنباتات المصابة من مكان   ی -
.الى آخر 

نتشر عن طریق استیراد البذور او السماد العضوى أو مخلفات ی -
ببذور الحامول واطارات السیارات  الحیوانات أو المیاه المختلطة 

.ومعدات الزراعة 

 ینتشر الحامول مثل الوباء حیث یظھر فى بقعة صغیرة سرعان ما 
، ویجب التعامل مع مكان اإلصابة موسم النموتنتشر على مدار 

 .هبمجرد ظھورھا لمنع انتشار
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 للعائل الحامول میكانیكیة اصابة 

.لالنبات تنبت بذور الحامول عند توافر الظروف البیئیة المناسبة -
. تنمو البادرة معتمدة على الغذاء المخزون فى البذور  -
 تخترق البادرة سطح التربة وبمجرد مالمستھا للعائل تقوم بإختراقھ عن -

طریق الممصات التى تصل الى الخالیا الوعائیة حیث تقوم بالحصول على  
.من النبات العائل احتیاجاتھا الغذائیة  

 
تستمر الساق فى اإلستطالة مع االلتفاف حول العائل مكونة خیوط  -

شبكیة صفراء كثیفة وتكوین الممصات التى تقوم باختراق انسجة ساق 
 .وأفرع العائل
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أشباه     ( الحامول عادة یموت الجزء السفلى من ساق     -
ویصبح غیر متصل باألرض  بمجرد اختراق       ) الجذور 
.  للعائل الحامول   ممصات

 فى حالة عدم العثور على العائل تموت البادرة خالل أیام قلیلة -
 .بمجرد انتھاء الغذاء المخزن فى البذرة

 یتم متى توافرت الظروف المناسبة      الحامول   انبات  -
.   وجود العائل أوعدم  فى حالة وجود  لالنبات 

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

http://www.pdffactory.com


: مجموعات  ٣   تنقسم الى  الحامول عوائل
:  الى ثالث مجموعات ھى    الحامول  عوائل  Karhnقسم 

 . لھا االزم  بالغذاء  الحامول  تمد  رئیسیة  عوائل  -١
.  علیھا فترة من حیاتھ    الحامول یقضى    مؤقتة عوائل  -٢
.  للوصول الى العائل األساسى     كدعامات الحامول   یتخذھا  عوائل  ٣

: تأكیدا لھذا أظھرت بعض الدراسات التشریحیة أن      
.  اخترقت أنسجة البشرة فقط لنباتات الحمص     الحامول  ممصات  -

أما نباتات الفاصولیا لم        .وأنسجة البشرة والقشرة لنباتات الترمس     
. من اختراق أنسجتھا   الحامول   ممصات تتمكن  

  ممصات  كان من السھل على    - بالنسبة لنباتات البرسیم والكتان         -
 اختراق أنسجتھا حتى تصل الى االسطوانة الوعائیة لكونھا            الحامول 

.  المفضلة  العوائل من 
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الحامول   حشیشةمكافحة  
: أمر بالغ الصعوبة العتبارات شتى ھىالحامولالتغلب على مشكلة  

 الحامول تنوع -١
.بالحامول الخاصة العوائل تنوع -٢
. دقة حجم البذرة-٣
. فى البذرةالحامول طول فترة حیویة بذور -٤

: على الحامولمكافحة وتعتمد 
. الحامول خالیة من بذور  تقاوى استخدام   ·
. لبذور ل وتكوینھ  الحامول التخلص من النباتات المصابة قبل ازھار     ·
  فى الحدائق المنزلیة حیث    بمجرد ظھوره   الحامول یمكن استخدام الرش بالخل للقضاء على     ·

. بالمالمسة  الحامول یستخدم حمض الخلیك لقتل     
 فیوزاریوم  بیولوجیا باستخدام بعض الفطریات مثل      الحامول توجد محاوالت مبشرة لقتل    ·

. والترناریا   
 یتحمل  الحامول لوجود جدار سمیك لبذرة  ال تفید كثیرا  للتربھ عملیات الحرق او التشمیس   -
 في التربھ بعیدا عن تأثیر ھذه  على عمق كبیر  الحامول وجود بذور  ایضا لوھذه المعامالت   
.المعامالت  
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للحامول  المتكاملة    المكافحة
: استخدام تقاوى نظیفة-١

فعالة   الطریقةذه حیث تعتبر ھالحامولباستخدام تقاوى خالیة من بذور        
.الحامولفى منع انتشار        

 :معالجة البقع المصابة  -٢
    ونباتات العائل من جذورھا والتخلص منھا عن طریقالحامول      باقتالع  

.مبیداتال أواستخدامالحش أو الحرق        
:طرق زراعیة  -٣

 للشمس   الحامول  تعرض بذور  التربة أكثر من مرة عزیق حرث و-     
.          وبالتالى یتم القضاء علیھا

یقلل األوراق  التخلص من الحشائش المصاحبة للمحصول وخاصة عریضة -    
.انتشار اإلصابة        من 

 .الممصات المشاتل یؤدى الى القضاء على بعزیقھتمام اال -     
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 بالحامولعدم زراعة المحاصیل التى تصاب بشدة  :الدورة الزراعیة -
. فى التربةالحامولمخزون بذرة  قللیلمدة سنتین أو أكثر   
. من سطح التربة  القریبة قطع أفرع األشجار :التقلیم  -
استخدام أسمدة عضویة قدیمة جیدة التخمر حتى   :األسمدة العضویة-

.ال تكون مصدرا إلصابة جدیدة            

: البالستیكیةباالغطیة تغطیة التربة الموبوءة -٤
      ویتم ذلك بعد رى التربة لكى تتم عملیة التعقیم الشمسى لمدة  

. أسابیع٨  -  ٦     ال تقل من 
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: الطرق المیكانیكیة-٥
.بالغرابیل والبرسیم الحامول الفصل المیكانیكى بین بذور - 
د أو  توجد بعض محطات الغربلة یمكنھا الفصل بینھما باستخدام برادة الحدی     - 

. عن البرسیمالحامولالقطیفة معتمدة على اختالف السطح الخارج لبذور 
: الكیماویة  المكافحة-٦

منعھ ا  تتضمن استخدام مبیدات یكون تأثیرھ ا واق ع عل ى الب ذرة ام ا بقتلھ ا أو            
. فوق سطح التربةالحامول نمواتمن االنبات وقد یكون التأثیر واقع على 

 ف ال   الح امول ونظرا لعدم جدوى المكافحة الزراعی ة والحیوی ة ف ى ح ل م شكلة               
المكافحة الكیماویة الرشیدة  حیث أنھ ا األكف أ واألس رع واألق ل           االیبقى أمامنا   

.الحامولتكلفة مقارنة بالخسائر االقتصادیة الفادحة التى یسببھا 
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: فى زراعات البرسیم یمكن 
بمعدل )   % ٤٨راوند آب (  جلیفوسیت مبید ستخداما-

 یكون أوعندما(  یوم من الحش ١٥فدان وذلك بعد / ٣سم٧٠
). سم٢٠ارتفاع البرسیم حوالى من 

 یتاثرألنھ ) الكرسى ( یحذر رش الحش الحدیث : ملحوظة ھامة
.بالمبید بشدة
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Competitionالتنافس :ثانیا 

یعتبر التنافس عملیة طبیعیة مطلقة تأتى كرد فعل لنقص أو          
الماء   عدم كفایة واحد أو أكثر من العوامل المحددة للنمو مثل       

المكان   و  والضوء والعناصر الغذائیة    
   تنافس بین النباتات المتباعدة وبعضھا          الیحدثو

  نتاج النباتى   إل أكثر العالقات ضررا با   ویعتبر التنافس   
 على مقومات     الحشائش مع نباتات المحصول      حیث تتنافس   

.  الحیاة
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.  وھو الذى یحدث بین نوعین مختلفین من النباتات
 ومحصول القمحالزمیر حشیشةكما بین  * 
 ومحصول األرزالدنیبة حشیشةأو بین * 
 الحارة ومحصول الكتان  حشیشةأو بین * 

Inter specific competition)  خارجى(تنافس نوعى   

  یحدث بین نباتات النوع الواحد ویكون أكثر تأثیرا  لتماثل   -
.   البیئیة المطلوبة لنباتات النوع الواحد   اإلحتیاجات

.تنافس نباتات المحصول مع بعضھا* 
.حشیشة مع حشیشةتنافس * 

Intra specific competition)  داخلى(تنافس بینى   

-: وینقسم التنافس تبعا لألنواع النباتیة المتواجدة إلى             
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العوامل التى تساعد النباتات على التنافس 
. اإلنبات تحت الظروف البیئیة القاسیةوإنتظام سرعة -١
.البادرات سرعة نمو  -٢
 المجموع الجذرى مع وجود جذور لیفیة قریبة إنتشار -٣

.من سطح األرض
. توافر جذور رئیسیة متعمقة كثیرًا باألرض-٤
.  مجموع خضرى قوى-٥

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

http://www.pdffactory.com


 للتنافس العوامل البیئیة األساسیة 
التنافس على العناصر الغذائیة -١

 على الماءافسنالت -٢
التنافس على الضوء    -٣

المكان  التنافس على   -٤

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

http://www.pdffactory.com


 ومنافستھا لمحصول األرزالحشائشتأثیر مدة مكث 

 من   یوم ٥٠إزالة الحشائش لمدة     
٢٧٥٦الزراعة  

 من   یوم ٥٠إزالة الحشائش لمدة     
  منیوم  أ٥٠إزالة الحشائش بعد    ٣٠١٠الزراعة  

١٠٩٨الزراعة  

 من   یوم ٤٠إزالة الحشائش لمدة     
 من یوم ٤٠إزالة الحشائش بعد    ٢٤٧٨الزراعة  

٢٠٤٠الزراعة  

 من   یوم ٣٠إزالة الحشائش لمدة     
 من یوم ٣٠إزالة الحشائش بعد    ١٥٤٤الزراعة  

٢٧٥٢الزراعة  

من   یوم  ٢٠إزالة الحشائش لمدة     
من یوم  ٢٠إزالة الحشائش بعد    ٢٦٩الزراعة  

٣٠٦٧الزراعة  

ترك الحشائش 
 أیام من  ١٠إزالة الحشائش بعد    ٤٦

٢٩٤٤الزراعة  

فترة مكافحة الحشائش     
) یوم من الزراعة (

  المحصول  
)ف/كجم(

فترة مكافحة الحشائش     
) یوم من الزراعة (

المحصول   
)ف/كجم(

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

http://www.pdffactory.com


Allelopathy   التضاد: ثالثا 

 : منھااأللیلوباثىتوجد تعریفات عدیدة لظاھرة 
.  النبات المجاور لھبادراتنبات یؤثر على إنبات بذور ونمو  -١
الم   واد الكیماوی   ة الطبیع   ة تن   تج م   ن النبات   ات، الطحال   ب، البكتیری   ا     -٢

.والفطریات لتؤثر على النباتات األخرى
 أو من شطة    Phytotoxicھذه المواد الكیماویة الطبیعیة إما م ضادة         -٣

Phyto stimulant  وتن  تج م  ن نب  ات لت  ؤثر عل  ى نبات  ات أخ  رى  .
.سواء بالسلب أو اإلیجاب على الترتیب 

 النبات ات األخ رى ق د       بھ ا  التى تضاد    للنباتاتالمواد الكیماویة الطبیعیة     -٤
تنتج عند  مجابھة ھجوم من الكائن ات الحی ة، م ن ح شرات أو أم راض             
أو م  ن العوام  ل البیئی  ة م  ن جف  اف، درج  ات ح  رارة مرتفع  ة، كوس  یلة    

. دفاعیة
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 : فىاأللیلوباثىة تنحصر التأثیرات    

الت   أثیر المباش   ر لنب   ات ع   ن طری   ق إنتاج   ھ م   واد     -١
. كیماویة تؤثر على نبات أخر سواء بالسلب أو اإلیجاب

الت  أثیر غی  ر المباش  ر لم  واد كیماوی  ة طبیعی  ة تخ  رج  -٢
إل  ى البیئ  ة م  ن خ  الل إف  رازات الج  ذور، غ  سیل األوراق 
ب  المطر أو الن  دى، التط  ایر إل  ى الھ  واء، تحل  ل ألن  سجة    

ھ ذه الم واد    . النبات عن طریق الكائنات الدقیق ة بالترب ة       
وف ى بع ض     -تثبط اإلنب ات أو النم و للنبات ات المج اورة           

. األحیان تنشط النمو
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أظھ   رت الدراس   ات أن العدی   د م   ن الح   شائش تحت   وى عل   ى    -
  نباتات المحاص یل النامی ة معھ ا       بھاالتى تضاد   ة  الكیماویالمواد  

-:فى نفس البیئة ویأتى التأثیر عن طریق
 إلى الھواء الجوى ومن ھ عل ى    Volatilizationالتطایر  -١

. أجزاء النباتات األخرى
 م ع م اء المط ر أو الن دى إل ى أج زاء              Leachingالغسیل   -٢

. النباتات المجاورة أو إلى التربة
 وھ   ى الت   ى تف   رز م   ن Exudationاإلف   رازات الجذری   ة  -٣

. الجذور فى التربة مباشرة
 وتتحل   ل الم   ادة  Decompositionالتحلی   ل الكیم   اوى   -٤

 .الكیماویة الطبیعیة بواسطة الكائنات الدقیقة
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 لبعض النباتاتاأللیلوباثیة التاثیراتأمثلة لبعض 

   ، البرسیم الصویاالمستخلصات المائیة لمتبقیات الشوفان، القمح، فول  -
 انبات تثبط البرومس حشیشة، السورجم، الذرة، )الحندقوق(الحلو   
. ، الذرة، القمحالسورجم   

ومن قشر البصل استخرجت . التوماتینعرش الطماطم استخرجت مادة -
. فلورتینومن أوراق التفاح استخرجت مادة . الكویرسیتینمادة      

   أكثر من عشرة آالف مادة كیماویة طبیعیة كناتج ثانوى من التحوالت  ھناك -
 .داخل الخالیا تحمي النباتات من مھاجمة الحشرات، البكتریا، الفطریات    
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األلیلوباثىأمكانیة االستفادة من ظاھرة 

 إنتاج مبیدات حشائش طبیعیة باستخالص المواد الكیماویة الطبیعیة -١
ث     من النباتات وبالتالى نحمى البیئة من تربة وماء وغذاء من التلو

.     الكیماوى الصناعى لكونھا بدیل لمبیدات الحشائش المصنعة

مة  ھذه المواد الكیماویة الطبیعیة الجدیدة تمنع أو تؤخر ظاھرة المقاو-٢
 والتى سببت للدول    herbicide resistance     للمبیدات 

     المتقدمة والنامیة مًعا مشكلة عدم استخدام مبیدات حشائش عدیدة 
.     وذات تأثیر فعال وجید ضد الحشائش وأكثر أمانا للبیئة
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 بالتربة األلیلوباثى ظاھرة بھا خلط متبقیات النباتات التى -٣
     مباشرة بعد الحصاد لتعطى تأثیر مثبط على إنبات ونمو عدید 

.     من بذور الحشائش

 والتى تحدث نشاط للخالیا األلیلوكیماویة تستخدم تلك المواد -٤
.     كمنظمات نمو طبیعیة

 فعال وتزرع فى نظام ألیلوباثى إنتاج محاصیل ذات تأثیر -٥
    الدورة الزراعیة أو كمحاصیل تغطیة للتربة وذلك للتخلص 
    أو تقلیل مخزون بذور الحشائش أو منع منافستھا لنباتات 

.    المحصول
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