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 كممة شكر

  جناز ىذا العملإ إىلأداء ىذا الواجب ووفقنا  علىاحلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم وادلعرفة وأعاننا 
 "محمد فني" ستاذألا الفضل أستاذي وصاحب إىل العرفان آيات بأمسى مقرون وامتناين شكري جزيل أوجو

 اجلزاء خري عين اهلل جزاه حبثي أكملتإىل أن  القيمة توجيهاتو بفضل
 أتقدم بالشكر إىل األساتذة أعضاء جلنة ادلناقشة:

 لقبولو ترأس جلنة مناقشة ادلذكرة (1) أستاذ جبامعة فرحات عباس سطيف عادل نجيب شاكراألستاذ  -*
 أستاذ زلاضر أ جبامعة اجللفة  دحية مصطفىاألستاذ  -*
 أستاذ زلاضر أ جبامعة ادلسيلة بن دراجي العيداألستاذ  -*
 ادلركز اجلامعي عبد احلفيظ بوصوف ميلة -التعليم العايلأستاذ  يحي عبد الوهاب األستاذ -*

 وتشريفنا حبضورىم األطروحة هلقبوذلم مناقشة ىذ
 :كل من مد يل يد العون وادلساعدة يف إخراج ىذه الدراسة علي أكمل وجو  أتقدم جبزيل شكري إىل

على ادلساعدة اليت قدمها يف  -أستاذ زلاضر جبامعة فرحات عباس سطيف موفق شرف الدينأشكر األستاذ 
 ادلعاجلة اإلحصائية للمعطيات. 

على كل  -جبامعة فرحات عباس سطيفمساعدة أستاذة " بن عراب حدودة"  شكر خاص وخالص لألستاذة 
 ادلساعدات اليت قدمتها يل.
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وأخص بالذكر  ين يف إمتام ىذا العملنمعي وساعد نوقف اللوايت اذاتتاألس زمياليت شكرأال أنسى أن كما 
 ماشان  األستاذة ،عراب راضية األستاذة، مرواني نوالاألستاذة  ،بوخبتي حبيبةاألستاذة  ، هاني مريم األستاذة
 .سوم سليمةڤ األستاذةو  يسمينة

على الدعم واحلماية اليت  معاذ لبازدةوابن األخ  ابراهيم لبازدةوإىل األخ الزوج الفاضل كما أتقدم بالشكر إىل 
 قدموىا يل أثناء اخلرجات ادليدانية.
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 ملخص

على األعشاب الضارة بالزراعات املسقية يف منطقة اهلضاب العليا السطايفية  بيولوجيةة و بيئدراسة  متت
 % 25.50نباتية.  عائلة 33 إىل وتنتمي جنس 431 على موزعة نوع 872 مت إحصاء .كشف بيئي نبايت  07أساس 

 .أنواع متوسطية %30.72و   Thérophytes بذرية  أنواع78.36%   ذوات الفلقتني، ىلإنواع تنتمي ىذه األ من
 فلورا األعشاب الضارة يف منطقة اهلضاب العليا السطايفية ترتتب يف ثالث جماميع بيئية نباتية متيز القسم 

Stellarietae mediae Br. Bl. 1950 . توزيع جماميع األعشاب الضارة يف منطقة الدراسة يتأثر بشكل أساسي
املكافحة وتصريف املياه(، عوامل الرتبة )محوضة  بالعوامل اخلاصة بالنبات )زمن اإلنتاش(، العوامل الزراعية )نوع

 سلوك تقييم بينت نتائج )اإلحندار واإلرتفاع على مستوى سطح البحر(. الرتبة(، وكذلك بعوامل جيومورفولوجية
 األعشاب من أنواع تسعة لبذور اإلنتاش مرحلة يف املائي اإلجهاد  تأثری حتت الضارة  األعشاب أنواع خمتلف

نسبة  تفوق 6000. غليكول يثلنيإ البويل وتركيز النبات نوع حسب خیتلف األنواع  هلذه االنتاش نسبة الضارة أن
 يف %4أقل من  إىل  تنخفض حني يف) باسكال اغمي (- 0,03 املرتفع املائي مستوى اإلجهاديف  86 % نتاشاإل

نوع من األعشاب الضارة يف نوعني من  82دراسة إنتاج البذور لـــ بينت  .باسكال اغمي - 1.6 املستوى األدىن
بذرة/نبات وأربع أنواع  4577يف منطقة اهلضاب العليا السطايفية أن أربع أنواع أنتجت أكثر من حقول اخلضر 
نوع كان إنتاجو بني  37بذرة/نبات،  4777و 577نوع أنتج مابني  40بذرة/نبات،  4577و 4777أنتجت مابني 

إذن أي  قل يف نوع واحد من الزراعات.بذرة/نبات على األ 477نتج أقل من أنوع  43وبذرة/نبات  577و 477
تعيش يف بيئات خمتلفة، تقاوم اليت اسرتاتيجية ملقاومة األعشاب الضارة جيب أن تأخذ بعني اإلعتبار األنواع 

 ظروف اجلفاف وتنتج عدد كبری من البذور.

 .كشف بيئي نبايت، إجهاد مائي، سطيفالزراعات املسقية،  أعشاب الضارة،  الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé  

L’étude de la flore adventice des cultures irriguées de la région de Sétif porte essentiellement 

sur les aspects biologique et écologique. Cette étude a pour support 07 relevés 

phytoécologiques qui nous a permis de recenser  208 espèces d’adventices réparties en 134 

genres et 33 familles. Les dicotylédones (25.50%), les thérophytes (78.36%) et l’élément 

méditerranéen (30.72%) sont prépondérant et caractérisent cette flore. La flore adventice des 

cultures irriguées de la région de Sétif  s’organise en 3 groupements appartenant à la classe 

Stellarietae mediae Br. Bl. 1950. Ils se répartissent en fonction des facteurs : phytologiques 

(l’époque de germination), agronomique (type de lutte), édaphique (pH sol) et 

géomorphologique (pente  et altitude). L’étude du comportement de 09 espèces de mauvaises 

herbes sous l’effet du stress hydrique au stade de germination  montre que les graines des 

espèces étudiées germent dans leur grande majorité à des potentiels hydriques très bas. Le 

comportement germinatif de ces espèces sous stress hydrique, diffère selon l’espèce et la 

concentration du PEG 6000 appliquée. Un potentiel  hydrique élevé (-0,03 MPa) favorise la 

germination dont le pourcentage dépasse 86%, alors qu’un potentiel hydrique très bas 

(1,6MPa) la réduit jusqu’à un pourcentage de germination inférieur à 4%. La production de 

semences de 68 espèces montre que  quatre espèces ont produit plus de 1500 semences/plante, 

et quatre espèces ont produit entre 1000 et 1500 semences/plante, 17 espèces ont eu entre 500 

et 1000 semences/plante, alors que 30 espèce. Ce nombre été de 100 à 500 pour 30 espèces et 

moins de 100 semences/plante pour 13 espèces dans au moins une des deux  cultures.  

 

 Mots clés : adventices,  cultures irriguées, relevés phytoécologiques, stress hydrique, 

Sétif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The study of weeds in irrigated crops of Setifian high plateau include the environmental 

and biological aspects. From 70 phytoecological performed 208 species identified are 

divided into 138 genera and 33 botanical families. Dicotyledons (85.57%), therophytes 

(78.36%) and the Mediterranean element (37.98%) are characterize this flora. is organized 

into 3 groups belonging to the class Stellarietae mediae Br. Bl. 1950. They are divided 

according to the factors: phytological (the germination period), agronomic (type of 

weeding), edaphic (soil pH) and geomorphological (slope and altitude). The study of the 

behavior of 09 species of weeds under the effect of water stress at the germination stage 

shows that the seeds of the studied species germinate for the most part with very low water 

potentials. The germinative behavior of these species under water stress, differs according 

to the species and the concentration of the PEG 6000 applied. A high water potential (-0.03 

MPa) favors germination with a percentage higher than 86%, while a very low water 

potential (1.6 MPa) reduces it to a germination percentage of less than 4%. Seed production 

of 68 species shows that four weeds produced more than 1500 seeds/plant and four 

produced between 1000 and 1500 seeds/plant, 17 weeds had between 500 and 1000 

seeds/plant, 30 weeds had between 100 and 500 seeds/plant and 13 had less than 100 

seeds/plant in at least one of the two vegetable crops.  

 

Key words: weeds, irrigated crops, phytoecological records, water stress, Sétif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الـفـهـرس

 
 1 .................................................................................................................. مقدمة

 
 التعريف بمنطقة الدراسة:  الفصل األول

I- 0 ...................................................................................................... ادلوقع اجلغرايف  

II- 0 ...................................................................................................................  التضاريس 
 II-1- 0 ............................................................................................ الشمالية )اجلبلية( ادلنطقة 

II-9- 5 .......................................................................................................   الوسطى ادلنطقة  

II-3- 5 .......................................................................................................... اجلنوبية ادلنطقة 

 III- 6 ........................................................................................................................  الرتبة 

IV- 8 .......................................................................................................................... ادلياه 

V- 9 .......................................................................................................................... ادلناخ 
V-1- 9 ............................................................................................................... التساقطات 

V-9- 14 ............................................................................................................ احلرارة درجة 

V-3- 10 .............................................................................................. الثانوية ادلناخية العوامل 

VI- 13 ................................................................................  الدراسة منطقة يف الزراعي اجلانب 

VI-1- 13 ......................................................................................................... األراضي توزع  
VI-9- 10 ..................................................................................................... ادلساحة واإلنتاج  

VI-3- 16 ............................................................................. منطقة الدراسةالزراعات ادلسقية يف 

VI-0- 19 ............................................................... الدراسة منطقة يف الضارة األعشاب مكافحة 

 

 حول األعشاب الضارة بيبليوغرافية دراسة:  الثاني الفصل
I- 94 ................................................................................................ الضارة األعشاب تعريف 

II- 91 ...........................................................................................  الضارة األعشاب تصنيف 
II-1- 91 ................................................................................................ الفلقات عدد حسب 

II-9- 99 .................................................................................................... دورة احلياة حسب  

II - 3- 93 .......................................................................................... البيولوجي النمط حسب 
III- 90 .............................................................................. الضارة لألعشاب االقتصادية االمهية 



IV- 95 ...................................................... الضارة األعشاب وانتشار تطور على ادلساعدة العوامل 

IV-1- 95 ......................................................................................................... البيئية العوامل   

IV-9-  96............................................................................................ الزراعية العوامل  

- V 97 ............................................................................................... الضارة إنتاش األعشاب 

V-1- 97 ........................................................................................................ اإلنتاش تعريف  

V-2- 98 .................................................................. العوامل ادلؤثرة على إنتاش األعشاب الضارة 

V-9-1-  99 ....................................................................................................... عوامل داخلية 

V-9-9-  99 ...................................................................................................... عوامل خارجية 
V-3- 34 ......................................................................... البذور انبات على ادلائي اإلجهاد تأثري 

 
 العمل ومواد طرق:  الثالث الفصل

I- 31 ................................................................................................ الضارة األعشاب انتشار 
I -1- 39 ...................................................................................................... العينات مجع سلطط   
I-9- 39 ................................................................................................  النباتية البيئية الكشوفات 

I-3- 33 ..........................................................................................  أمهية األكثر األنواع تقدير 

I -0- 33 .................................................................................................. األنواع على التعرف  

I -5- 30 .............................................................................................................. الرتبة حتليل 

I -6 – 35 ..................................................................................................... معاجلة ادلعطيات 

I -6-1  ادلتصاعدالتصنيف التدرجي (CHA) .............................................................. ..........35  

 36 ............................................................................  (AFC) التحليل العاملي للتناسب 1-6-9

II- 37 ....................................................... الضارة األعشاب بذور إنتاش على ادلائي اإلجهاد تأثري 

II -1– 37 .......................................................................................................... النباتية ادلادة 

II -2- 37 ......................................................................................................... حتضري احملاليل  

II -3- 39 ....................................................................................................... اختبارات اإلنتاش 

II -0- 01 ..................................................................................................... معاجلة ادلعطيات 

III- 09 .............................................................................................................. إنتاج البذور 

 
 
 



 الفصل الرابع: النتائج والمناقشة
I- 00 ........................................................................................... تنوع فلورا األعشاب الضارة 

I-1 05 ....................................................... واألنواع عدد األجناس حسب النباتية العائالت ترتيب 

I-9 09 ................................................................................ احلياة ترتيب األنواع حسب أشكال 

I-3 59 ....................................................................................... األصل وادلوقع اجلغرايف لألنواع 

I-0 50 ............................................................................................ تردد األنواع األكثر انتشارا 

I-5 50 ............................. بيئة رلاميع األعشاب الضارة بالزراعات ادلسقية يف منطقة سطيف 

I-5-1 50 ............................................................................... كشوفات  -حتليل مصفوفة األنواع 

I-5-1-1 50 .................................................................................................. رلال الكشوفات 

I-5-1-9 61 ........................................................................................................ رلال األنواع 

I-5-9 61 ................................................................................. الظروف البيئية للمجاميع النباتية 

I-5-3 67 .................................................................................. الدالئل البيئية للمحاور النسبية 

II- 69 .............................................................................. تأثرياإلجهاد ادلائي على إنتاش األنواع 

II -169 ........................................................................................................... حركية اإلنتاش  

II -2  77 ........................................................................................  نتائج التحليل اإلحصائي        

II -9-1  الزمن ادلتوسط لإلنتاش(TMG) .............................................................................. 78  

II -9-9  نسبة اإلنتاش لألنواع(Pg) ..................................................................................... 84 

III - 85 ............................................................................................................نتاج البذورإ 

 99 ............................................................................................................................. خامتة

 96 ........................................................................................................................... ادلراجع
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 قائمة الجداول
 

 10 ...................................................................... .الوحدات عدد: اإلنتاج جهاز: 41 رقم جدول

  15 .................................................................................. لألراضي العام التوزيع: 49 رقم جدول

 15 ................ (9413-9419: اإلنتاج وتوزيع األراضي الزراعية يف والية سطيف )موسم 43 رقم جدول

 -9410 ، 9410-9413  ةـــــــــم الزراعيـــــة )للمواســــــــة الدراســــــوانتاج اخلضر يف منطقمساحة : 40 جدول رقم

 18 ...................................................................................................... (9416-9415 و 9415

 PEG 6000 ..................................................... 38 تركيز بداللة ادلائي اجلهد قيم  :45رقم  لجدو 

 00 ...................................................... :عدد األجناس و األنواع و العائالت احملصل عليها46 رقم جدول

 07 .... العائالت النباتية و النسب ادلئوية لألجناس واألنواع ادلصادفة يف منطقة الدراسةقائمة : 47رقم  جدول 

 51 ........................................ : األمناط البيولوجية لألنواع ادلصادفة يف منصقة الدراسة48 رقم جدول

  53 ......................................................................... : األصل البيوجيوغرايف لألنواع49رقم  جدول

 56 ..................................... الدراسة: تردد األعشاب الضارة األكثر انتشارا يف منطقة 14جدول رقم 

 57 ................................. .: مؤشرات التباعد والتشابو بني حتت رلموعات الكشوفات11 رقم جدول
               لألنواع التسعة يف سلتلف مستويات TMGوالزمن ادلتوسط لإلنتاش  Pg  نسبة اإلنتاش: 19 رقم جدول

 76 .......................................................................................................................... اإلجهاد

  (Pg): حتليل ادلتغريات لتأثري األنواع ومستويات اإلجهاد ادلائي على نسبة اإلنتاش 13 رقم جدول  
 77 .......................................................................................  (TMG)ادلتوسط لإلنتاش  والزمن

 81 .........  لألنواع (Pg)ونسبة اإلنتاش  (TMG): تأثري نوع ادلعاجلة على الزمن ادلتوسط 10 رقم جدول

 : متوسط إنتاج النبات من البذور )+ االحنراف ادلعياري( لألنواع ادلدروسة اليت مت مجعها 15جدول رقم 
 86 .............................................من حقول البقوليات وحقول الثوم مبنطقة اذلضاب العليا السطايفية

 
  قائمة األشكال

 6 ...................................... (9449وقع اجلغرايف وحدود منطقة الدراسة ) سليماين، : ادل41 رقم شكل

  6 ............................................ (9449رتفاعات دلنطقة الدراسة )سليماين، : خريطة اإل49 رقم شكل

  19. ....................................... (9449اخلريطة البيومناخية دلنطقة الدراسة )سليماين،  :43 رقمشكل  
 17 ........................................................ نوع الزراعة: توزيع األراضي ادلسقية حسب 40شكل رقم 
 17 .......................................................... زيع مساحة اخلضر حسب نوع الزراعة: تو 45شكل رقم 



  Raunkiaer ...................................... 90 (1001)تصنيف حسب البيولوجية األمناط: 46 رقم شكل

 Bornand et Menier   ....................... 30 (1989): قياس محوضة الرتبة حسب طريقة47شكل رقم 

 Centaurea diluta Ait. Algeriensis Cross. & Dur  .......... 39: إنتاش بذور النوع 48شكل رقم 

 Vicia monantha Retz. ................................................... 04: إنتاش بذور النوع 49شكل  رقم 

 03 ......................................................... طريقة جين البذور و حساب إنتاج الفرد  :14 رقم شكل

 08 ....................................................... األنواع عدد حسب النباتية العائالت ترتيب: 11 شكل رقم

 08 .................................................. .األجناس عدد حسب النباتية العائالت ترتيب: 19 شكل رقم

 51 ....................... : النسب ادلئوية لالمناط البيولوجية لألنواع ادلصادفة يف منطقة الدراسة13 رقم شكل

  58.…..……………………....……………التصنيف التدرجي للكشوفات: شجرة 10 شكل رقم

  59 .................... (9-1 ) خريطة الكشوفات البيئية النباتية للمحور 1: خريطة نسبية رقم 15شكل رقم 

 64 .................... (3-1) خريطة الكشوفات البيئية النباتية للمحور  9: خريطة نسبية رقم 16شكل رقم 

 60 ............................................. ( 9-1) خريطة األنواع، احملور  3 : خريطة نسبية رقم17 شكل رقم

 65 ............................................. ( 3-1) خريطة األنواع، احملور  0: خريطة نسبية رقم 18 شكل رقم

 66 ............................................. ( 3-9 ) خريطة األنواع، احملور 5 : خريطة نسبية رقم19رقم  شكل

 68 ............................ (9-1أنواع على احملور  -) حتديد رلاميع متغريات 6: خريطة رقم 94شكل رقم 

 Torilis arvensis ............................................ 74 : منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 91شكل رقم 

 Lactuca serriola ............................................ 71 : منحنيات اإلنتاش لبذور النوع99شكل رقم 

 Bromus madritensis ....................................... 79: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 93شكل رقم 

 Centaurea diluta ........................................... 79: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 90شكل رقم 
 Convolvulus arvensis...................................73: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع  95شكل رقم 

 Vicia monentha     ......................................... 70: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 96شكل رقم 
 Hordeum murinum ........................................ 70: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 97شكل رقم 
 Sinapis arvensis ........................................... 75: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع  98شكل رقم 
 Datura stramonium ....................................... 76: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 99شكل رقم 

 79 ............................................ : تأثري مسىتوى اإلجهاد على الزمن ادلتوسط لإلنتاش34شكل رقم 
 79 .......................................................... الزمن ادلتوسط لإلنتاش: تأثري األنواع على 31شكل رقم 

 84 ........................................................ تأثري مسىتوى اإلجهاد على نسبة اإلنتاش: 39 رقم شكل

 89 ...................................................................... : تأثري األنواع على نسبة اإلنتاش33شكل رقم 

 80 ............................................... : تأثري مستويات اإلجهاد على نسبة إنتاش األنواع30شكل رقم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



1 
 

 مقدمة

تعترب اػبضر من أىم احملاصيل اليت تزرع يف اعبزائر خاصة يف اؼبناطق الساحلية وتقل كلما اذبهنا كبو 
سعارىا أاؼبناطق الداخلية واؽبضاب العليا نظرا لنقص اؼباء. وقد زاد إقباؿ الفبلحُت على زراعة اػبضر نظرا لغبلء 

فالبقوليات مثبل تعترب مصدر مهم  ،(3002خَتة وكذلك زيادة الوعي بأنبيتها الغذائية )بن ناصر، يف السنوات األ
 .(Melakhessou, 2007)فراد للربوتينات اليت تعوض الربوتينات اغبيوانية اليت قد ال تتوفر لدى فئة كبَتة من األ

ف عرب و اليت يعاين منها اؼبزارع تكبلؿ احملاصيل الزراعية من أىم اؼبشيعترب غزو األعشاب الضارة غبقو 
نتشار جتياح يف تزايد مستمر نظرا لقدرة ىذه األعشاب الكبَتة على التكاثر واإلىذا اإل ،(Diehl, 1975)العادل 

من جهة ونظرا لتأقلمها مع ـبتلف اؼبناخات واإلجهادات من جهة أخرى، حيث تدخل يف منافسة شديدة مع 
 .(Fenni, 2003)اؼبكاف، الضوء، اؼباء واؼبواد الغذائية اؼبوجودة يف الًتبة  :النبات اؼبزروع على

البفاض اؼبردود  اليت تؤدي إذلف األعشاب الضارة من بُت األسباب الرئيسية أ الباحثُتالعديد من  اعترب 
(Fenni, 1991; Le Bourgeois et al., 2008; Bouhach et al., 1997; Benarab, 2008; Diouf, 2004; 

Machane, 2008). معتربة، خاصة يف اؼبناطق اعبافة ويف سنوات اعبفاؼ أين  خسائراألعشاب الضارة  تسبب
أف من بُت طرؽ التأقلم   Petitfils (1980)لذلك اعترب ،(Machane , 2008)تكوف اؼبنافسة على اؼباء أكثر حدة 

 الكبَتة من البذور اليت تنتجها ىذه األخَتة.الكمية ي مع ظروؼ اإلجهادات بالنسبة لؤلعشاب الضارة ى

عن طريق التكامل بُت اؼبكافحة الضارة ربسُت اؼبردود إال إذا مت القضاء على ىذه األنواع ال يتم 
ومن أجل إقباح ىذه اؼبكافحة هبب اختيار اؼبعاعبة اليت . (Hamadache, 1989 )الكيميائية واؼبكافحة اؼبيكانيكية 

. (Barralis et Salin, 1973)نوع الزراعة ولكن أيضا على نوع الًتبة اليت تعيش فيها ىذه األنواعترتكز فقط على ال 

أنو من أجل فعالية أكثر يف مكافحة األعشاب الضارة من  Dumas et al.  (1979)يرى السياؽ نفس ويف
ومن جهة أخرى  لبذورىا.الضروري معرفة اعبانب البيولوجي ؽبذه األعشاب وخاصة توضيح اػبصائص اإلنتاشية 

أف معرفة إنتاج الفرد من البذور مهم أوال يف فهم ديناميكية أنواع األعشاب الضارة وأيضا يف  Tanji (1999) يرى
 على اؼبدى البعيد.تها اختيار اسًتاتيجية فعالة ؼبكافح

 (1985) :ويندرج ضمنها أعماؿ ؿبدودةالضارة يف اعبزائر، تبقى الدراسات حوؿ انتشار األعشاب 

Kiared (1988) Chevassut et al.; (1989) Boulfekhar; (1989) Zermen; (1998)Adane et kheddam; 

(1989) Kadid; (1991, 2003) Fenni; (1995) Abdelkrim; (2007) Benarab; (2010) Boudjedjou. 
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 ؿباصيل اغببوب.كما يفعماؿ ذه األى وكانت أغلب (3002)ولبازدة  (3002)ىاين وكذلك أعماؿ  (1889)
 Bhattacharya (1997)  الباحثُتإلنتاش بذور األعشاب الضارة باىتماـ العديد من  اؼبخربية الدراسة حضيت

et Saha; (1973) Campbell et Nicol; (1994) Cussans et al.; (1976) Dumas et al.; (1976) 

Garcia-Baudin et Ayerbe; (1981) Pieterse; (1981) Gasquez et al.; (1999) Omami et al.; 

 على البذور وعمر الضوء اغبرارة، تأثَت حوؿ كانت الدراسات ىذه أغلب ولكن، (3003) ىاين أعماؿ كذلكو 
 اؼبزروعة النباتات على مقتصرة النمو من وذلاأل اؼبراحل يف اؼبائي اإلجهاد مقاومة حوؿ الدراسات وتبقى اإلنتاش

 ;(Jouadi et al., 2010) ;(Radhouane, 2007) ;(Dirik, 2000) ;(Ndour et Danthu, 1998) واإلقتصادية

(Bendjelloune et al., 2013); (Radhouane et al., 2014);. الضارة األعشاب نتاجإ حوؿ الدراسات أما 
 Tanjiو )3003( ىاين يف دراسة اغببوب ؿباصيل يف اؼبوجودة األعشاب على ومقتصرة ـبتصرة كانت فقد للبذور

(0111.) 

من اؼبواضيع اعبديدة اليت دل يتم التطرؽ إليها من قبل يف منطقة  يف الدراسة اغبالية البحث يعترب موضوع
 الدراسة ويتضمن ثبلث ؿباور رئيسية:

اؽبضاب  يف منطقةالزراعات اؼبسقية جملاميع األعشاب الضارة يف  بيئيةدراسة بيولوجية و  المحور األول:
 .ةيفاسطال العليا

أنواع من األعشاب الضارة موضوعة يف مستويات  1يتمثل يف تقييم سلوؾ اؼبقاومة لدى  المحور الثاني:
وذلك لتحديد األنواع األكثر  Polyéthylène glycol 6000 (PEG 6000)ـبتلفة من اإلجهاد اؼبائي باستعماؿ 

 مقاومة ؼبختلف اإلجهادات يف اؼبناطق شبو اعبافة.

حقل للبقوليات والثـو من  26نوع من األعشاب الضارة مت صبعها من  86نتاج إدراسة  الث:المحور الث
منطقة الدراسة، وذلك لتحديد أكثر ىذه األنواع قدرة على االنتشار وإعادة العدوى عن طريق ـبزوهنا من البذور 

 يف الًتبة.

وبالتارل يكوف اؽبدؼ الرئيسي من البحث ىو اؼبسانبة يف التعريف باػبصائص البيولوجية وااليكولوجية 
يف منطقة اؽبضاب العليا السطايفية  الزراعات اؼبسقيةوربديد األنواع األكثر أنبية يف حقوؿ لؤلعشاب الضارة 

 كتفاء.قيق اإل إلهباد الطرؽ الفعالة يف اؼبكافحة من أجل رفع اإلنتاج وؿباولة رب
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فما ىي  من اؼبعروؼ أف األعشاب الضارة ربدث أضرارا جسيمة على مستوى كمية وجودة اؼبردود
لذلك حاولنا يف ىذا العمل أف قبيب على   ،الضررإحداث اليت تعطيها القدرة على  البيئية والبيولوجية صائصاػب

 عدة أسئلة أنبها:

 يف منطقة سطيف. الزراعات اؼبسقيةما ىي األنواع اؼبشكلة جملاميع األعشاب الضارة يف حقوؿ  -
 صل البيوجيوغرايف ؽبذه اجملاميع.ماىو األ -
 ماىي األنواع األكثر ترددا. -
 ماىي اػبصائص البيولوجية  لؤلنواع اؼبشكلة ؽبذه اجملاميع. -
 وانتشار ىذه اجملاميع.ماىي العوامل البيئية والزراعية اؼبسؤولة عن تطور  -
 ي مدى يبكنها استغبلؿ كميات اؼباء اؼبتوفرة )مقاومة اإلجهادات اؼبائية(.أإذل  -
 ماىي أكثر األنواع إنتاجا للبذور. -
 ماىي أىم االسًتاتيجيات اليت يبكن أف زبفف من انتشار األعشاب الضارة.       -

 إظهارو  الدراسة منطقة تعريف مت األوؿ الفصليف  ،قدمةاؼبفصوؿ بعد  أربعةإذل  األطروحة ىذه قسمت      
 يتضمن الضارة، األعشاب دراسة حوؿ ببليوغرافية حوصلة يشملف الثاين الفصل أّما الوسط، فبيزات ـبتلف
 ـبتلف عرضعبارة عن  ىو األخَت الفصل الدراسة، يف اؼبستعملة والطرؽ اػبطوات ختلفؼب شرح الثالث الفصل

 .وخاسبة مناقشتها مع الدراسة ىذه اؼبتحصل عليها يف نتائجال
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 العليا اؽبضاب ؼبنطقة الًتبة وعوامل اؼبناخية الظروؼ عن عامة نظرة إعطاء ىو الفصل ىذا من اؽبدؼ
 .الضارة األعشاب وانتشار توزيع على ةمباشر  غَت أو ةمباشر بطريقة  ىاما دورا تلعب العوامل ىذه ألف ،فيةيالسطا

I- الموقع الجغرافي  

 الناحية منتقع  للجزائر. الشرقية العليا اؽبضاب من جزء ىي( فيةيالسطا العليا اؽبضاب) الدراسة منطقة
 خط مشاؿ '35 °28و '00 °22 عرض خطي وبُت غرينتش، خط شرؽ °8و  °2 طوؿ خطي بُت اعبغرافية
 اغبضنة جباؿ إذل مشاال بابور جباؿ ومن غربا، عريريج برج بو سهوؿ إذل شرقا تاجنانت سهوؿ من سبتد .اإلستواء

 من ميلة، والية الشرؽ من وجباية، جيجل والييت الشماؿ من وبدىا.  ( Fenni,1991) (بوطالب جبل) جنوبا
 6.201 بػ تقدر مساحة على سطيف والية تًتبع. ومسيلة باتنة والييت اعبنوب ومن بوعريريج برج والية الغرب

 الغرب كبو الشرؽ ومن كلم، 80 حبوارل اعبنوب إذل الشماؿ من سبتد وىي دائرة 30و بلدية 80 من تتكوف ،3كلم
 وقعاؼب توضح 00 رقم الشكل .(Chacha, 2011)ـ 3000و 100يبلغ اإلرتفاع هبا بُت  كلم، 80 من أكثر حبوارل

  .سطيف ؼبنطقة اعبغرايف
II- التضاريس  

 الشمالية، اؼبنطقة: مناطق ثبلث إذل تقسم السطايفية العليا اؽبضاب  منطقة فإف Fenni (0110) حسب
 الًتبة خواص ذبانس على اعتمادا وذلك مناطق ربت إذل تقسم بدورىا واليت اعبنوبية، واؼبنطقة الوسطى اؼبنطقة
 (. 3 رقم شكلال) واؼبناخ

II-1- الشمالية )الجبلية( المنطقة 

 تفوؽ اكبدارات ذات واؼبرتفعة اؼبتوسطة اعبباؿ من ؾبموعة وىي من مساحة الوالية %0 ىذه اؼبنطقة ربتل 

 وقبد الدراسة، منطقة مشاؿ من األكرب اعبزء وتغطي كلم مائة على سبتد واليت بابور جباؿ وأنبها سلسلة ،% 32
 ميموف سيدي جبل ،(تيزي آيت) م0121 تاليوف جبل ،(بابور) ـ 3000 بابور جبل: وىي العالية القمم أىم هبا

 :الغرب إذل الشرؽ من ونبلحظ األخرى اعبباؿ من ؾبموعة تتخللها اؼبنطقة ىذه(. عزيز بٍت) م0808

 هبا العلو يًتاوح ،ومعراة مشققة تظهرو الصلصالية  الكلسية الصخور على أساسا تتشكل :نبشار تيزي جبال -
 .ـ 0121 مقرس كجبل % 32 تفوؽ االكبدارات. ـ0300و  600 بُت
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 ؽبا اعبباؿ ىذه الرمادية، والصلصالية الكلسية الصلصالية الصخور على تتشكل :نػزاتڤ و بوقاعة جبال - 
 0032 إذل ويصل ـ 0000 و 600 بُت يًتاوح فهو رتفاعاإل أما سباما، معرى طبيعي مظهر وؽبا % 32 يفوؽ اكبدار

 بدوف الشاسعة اؼبساحات تظهر أين ارتفاعا أقل اعبباؿ وتصبح كبداراإل يقل اعبنوب باذباه. بوخراس جبل يف ـ
 .ظاىرة تضاريس

II-2- الوسطى المنطقة 
 منطقة مع بالتوازي تقع اليت اؼبناطق تشمل ضيقة اعبنوبية، واؼبنطقة الشمالية اؼبنطقة بُت انتقاؿ منطقة تعترب

 ونادرا الكلسية الصخور على تتشكل متموجة، تضاريس ُتظهر سهلية، منخفضة منطقة وىي وسطيف، العلمة
 بُت االرتفاعات تنحصر حبيث%  03,2 إذل 2 من اؼبنطقة هبذه كبداراإل يًتاوح. الصلصالية الكلسية الصخور على
 . التبلؿ بعض هبا وتربز ـ 0000 و 600

II-3- الجنوبية المنطقة 
 ومبيز ،الكلسية الصخور على أساسا مكونة واسعة مساحاتذات مستوية  تضاريسب اؼبنطقة ىذه تتميز

 :الغرب إذل الشرؽ من موجهة متوازية تقريبا مناطق ربت أربع اؼبنطقة ىذه يف
  .% 2 تتجاوز ال ضعيفة كبداراتإ ذات :الحبوب فيها تزرع التي الهضاب -

 وتربة جاؼ دبناخ تتميز ـ، 100 إذلهبا  رتفاعاإل متوسط يصل مستوية، هاتضاريس :لحجر عين سبخات -
 يوجد كما ،(قبلؿ من بالقرب ـ 612 وملوؿ ـ  100 اغبميات ـ، 100 بازر) كبَتة سبخات ثبلث تضم حصوية

 ـ 612 اؼببلح شط ،(غبجر عُت) ـ 100 الفراف شط ،(السخنة ضباـ) ـ 612 البيضة شط ىي شطوط ثبلث هبا
   .(غبجر عُت)

 ،% 03و 02 بُت فيًتاوح كبداراإل أما ـ 0300و 0000 بُت ما هبا رتفاعاإليًتاوح  :لبوطالب الشمالية السهول -
  .القاسية الكلسية الصخور على مشّكلة التضاريس

 أو الصلبة الكلسية الصخور على التضاريستتشكل . الدراسة ؼبنطقة اعبنوبية اغبدود سبثل :بوطالب مرتفعات -
كما  ،%32 يفوؽ حيث كبداراإل شديدة اؼبرتفعات ىذهتكوف  ،(Anonyme, 2000)الرملي اغبجر وأ الصلصالية

      (Zerroug, 2012).    أفغاف جبل يف ـ 0610 إذل ويصل ـ 0200هبا  رتفاعاإليفوؽ 
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 (.2119) سليماني،  وحدود منطقة الدراسة الجغرافي موقعال: 10 رقم شكل           
 

  
 (.2119الدراسة )سليماني، : خريطة االرتفاعات لمنطقة 12رقم   شكل
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III- التربة  

 :الًتبة من أنواع سبعتتكوف منطقة الدراسة من  Fenni (1991)حسب  

III-0- المغنيزية الكلسية الترب  (Les sols calcimagnesiques) 

 يف خاصة السطح على بالظهور الكلس يبدأ حيث الدراسة، منطقة يف السائد ىو الًتبة من النوع ىذا 
 هبا وقبد ،(سطيف ؼبنطقة اعبنوبية اؼبنطقة) لبوطالب الشمالية السهوؿ وحىت( سطيف مشاؿ كلم 00) أوريسيا

 :ؾبموعتُت

 كلسي أساس على تتشكل التطور، قليلة تربةىي  :(Les rendzines) الكلسية المنحدرات ذات الترب -
 .السطح على ؿبببة بنية وتظهر العضوية باؼبواد غنية الًتبة وىذه لُت

 .العضوية باؼبواد غٌتً  وأقل اغبصى كثَتة ترب :الكلسية البنية الترب -

III-2- الطينية الترب (Les vertisols)  

 ؼبنطقة الشمالية اؼبنطقة من كبَت جزء ربتل وىي  اللوف األسود الطُت من عالية بنسبة تتميز عميقة تربة 
 .الدراسة

III-3- التطور قليلة الترب (Les sols peu évolués)  

 قليلة الًتبة: نبا أساسياف نوعاف فيها ومبيز للمواد الفيزيائي التجزؤ عن ناذبة أهنا على الًتبة ىذه تعرؼ 
 خشنة، نسجة وؽبا اغبصى كثَتة ترب عن عبارة األخَتة ىذه( اؼبتآكلة) اؼبعراة التطور قليلة والًتبة اؼبنقولة التطور

 : مبيز منو نشأت الذي األصل لطبيعة تبعا

الًتبة بعمق خفيف وتتشكل على أساس لُت )كلسية صلصالية : تتميز ىذه (Les regesols) الهيكليةالترب  -
 أو صلصالية( وىي تقع أساسا يف اؼبنطقة الشمالية للهضاب العليا السطايفية.

 . كلسي أساس على تتشكل :(Les lithosols) الحجرية التربة -
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III-4- بالدال متعادلة الترب (Les sols isohumiques)  

 اعبنوبية اؼبنطقة)  باي صاحل من بالقرب وقبدىا الذباؿ من كبَتة كمية بوجود تتميز تطور أقل ترب ىي
 (.الدراسة ؼبنطقة

III-5- الحمراء الترب  (Les sols à sesquioxydes de fer) 

 العلمة من بالقرب وتتواجد الدراسة منطقة يف قليلة الًتبة ىذه ونسبة أضبر لوف ذات متطورة ترب ىي
 (.اعبنوبية اؼبنطقة) باي صاحل من وبالقرب( الوسطى اؼبنطقة)

III-6- المالحة الترب (Les sols halomorphes)  

 ىذه وقبد الصودوي، أو اؼبلحي ؿبلوؽبا بفضل اؼبلوحة ىذه على ربافظ ،صوداوية ملحية أو ماغبة ترب ىي
 .ملوؿ سبخة غرب و لعجوؿ أـ غرب مشاؿ غبجر، عُت مشاؿ: الدراسة منطقة من اعبنوبية اؼبنطقة يف فقط الًتبة

III-7- بالماء المشبعة الترب (Les sols hydromorphes)  

 عنو ينتج وىذا باؼباء للوسط مؤقت أو دائم تشبع عن ناتج األكسجُت، مادة يف الدائم بالنقص تتميز
 .   غبجر وعُت قبلؿ من بالقرب قليلة مساحات يف الًتب ىذه وتوجد العضوية، اؼبادة ربّلل يف تباطؤ

IV- المياه 

، كما مت إنشاء مشروع   2مليوف ـ 93والية سطيف عبارة عن قطب زراعي كبَت، يبلغ ـبزوف اؼبياه اعبوفية 
من اؼبياه انطبلقا من سد  2ـمليوف  200ىذا اؼبشروع ربويل  لمت من خبل ،كبَت يف السنوات األخَتة لتحويل اؼبياه

ات اؼبائية ػػد اإلحتياجػػسأف تة يبكنها ػػػػػػػذه الكميػػػس، ىػػد ذراع الديػػاؼبواف وسن باذباه سد ػػػدا وسد إيراقػػػمأ إيغيل
ىكتار من األراضي اؼبسقية باؽبضاب العليا السطايفية  28000مليوف نسمة، كما تساىم يف سقي  0.0دة ػػػػػلفائ

(MRE, 2008 in Far, 2016).   

 02موزعة على   2مليوف ـ 31.6اؼبياه السطحية يف منطقة سطيف غَت كافية، تبلغ سعتها اإلصبالية السنوية 
 وذلك منتظم، غَت ذبمع مائي، ىذا اؼبخزوف اؼبائي يغذى عن طريق شبكة من الودياف ذات جرياف 03وسدود 
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 ربدث حيث الشتاء يف اعبرياف وغزيرة الصيف يف جافة فنجدىا األمطار، تساقط خاصة اؼبناخية اؼبميزات نتيجة
 :األودية ىذه وأىم فيضانات

 وىو الغريب، اعبنوب إذل مث اعبنوب إذل الشماؿ من الدراسة منطقة يف دائم مائي ؾبرى أىم ىو :بوسالم واد -1
 . 2 ـ 00.8 بوسبلـ لواد السنوي اؼبنسوب يبلغ البحر، يف يصب الذي الصوماـ واد يف يصب

 مدا يف منطقة جباية. أوىو يغذي ويبوؿ سد إيغيل  واد اقريون: -2
 قمة من مصدره يأخذ األوؿ حبيث الدراسة ؼبنطقة الشمالية اؼبنطقة يعرباف :منعة وواد الدىامشة واد -3

 الذي الكبَت وادي يف يصباف اؼباء من اؼبصدرين ىذين الكبَتة، عُت نواحي من والثاين العلمة مشاؿ العليا اؽبضاب
 .البحر يف يصب

V- المناخ 

يؤثر اذباه التضاريس بشكل عاـ على اؼبناخ، حبيث تقف يف وجو اؼبؤثرات البحرية اآلتية من الشماؿ، 
لذلك فإف سطيف واليت تقع على بعد عشرات الكيلومًتات عن البحر األبيض اؼبتوسط تتميز دبناخ قاري شبو 

 ترتفع وباؼبقابل األمطار فيو تنعدـ تكاد جاؼ وصيف حار األمطار، غزير، مع شتاء بارد (Far, 2016)جاؼ 
 Bounechada et)الغابات يف اغبرائق اندالع إذل فتؤدي األحياف بعض يف ـ°00 وتفوؽ بشدة اغبرارة درجة

Fenni,2012).  

V-1- التساقطات 

 لو معدؿ أكرب يبلغ حبيث اعبنوب باذباه الشماؿ من األمطار تساقط يتناقص Ceneape (2013)  حسب
 خط يبر بينما( بوعنداس بابور، عزيز، بٍت) البحرية واؼبؤثرات التضاريس بسبب الشمالية اؼبرتفعات يف ملم 800
 منطقة وتتلقى...( بوقاعة عباسة عُت الكبَتة، عُت الدىامشة، صبيلة،) الشمالية الداخلية بالسهوؿ ملم 200

 العلمة،) الوسطى اؼبنطقة كل تقريبا يغطي اػبط ىذا. ملم 000 بػ يقدر األمطار من سنوي معدؿ اؽبضاب
 ما يًتاوح حيث الشمالية باؼبنطقة مقارنة اعبنوبية اؼبنطقة يف أضعاؼ ثبلثة حبوارل التساقط معدؿ يتناقص( سطيف

 ىذا إذل إضافة...(. غبجر عُت وؼباف، عُت أزاؿ، عُت) الدراسة منطقة جنوب بأقصى ملم 200-300 بُت
 أوائل إذل أكتوبر شهر من اؼبمطرة الفًتة سبتد .من سنة ألخرى نتظاـاإل بعدـ يبتاز األمطار تساقط فإف التناقص
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 - جواف) األخرى األشهر باقي يف نادرة أو ضعيفة األمطار تكوف بينما ، (Hafsi et al., 2009)ماي شهر
 .وأوت جويلية ىي جفافا واألكثر وجانفي ديسمرب ىي إمطار األكثر األشهر ،(سبتمرب

V-2- الحرارة درجة 

 اؼبرحلة ىذه خارج أيضا تؤثر كما النباتية، الفلورا وتطور ومبو اػَبضرية الدورة طوؿ على اغبرارة درجات تؤثر
 (.Dakheel et al., 1994)  السطح على اؼبطمورة للبذور اإلنتاش قابلية على

 ؿبطة) سطيف يف ـ°2.0 دبتوسط جانفي شهر يف تكوف الدنيا اغبرارة درجة أف نبلحظ 2-0 اؼبلحق من
(  جويلية) ـ°36.2 ىي اؼبتوسطة اغبرارة درجة وأوت، جويلية ىي حرارة األكثر األشهر(. بسطيف اعبوية األرصاد

 و ػزاتنڤب ـ°36.3 فهو اعبنوب إذل الشماؿ من يزداد اغبراري اؼبدى الكبَتة، بعُت( أوت) ـ°31.2و وؼباف عُت يف
 .أزاؿ بعُت ـ28.1°

V-3- الثانوية المناخية العوامل 

V-3-0-الثلج 

 الثلوج كمية. رتفاعاإل قليلة اؼبناطق يف عليو ىو فبا أكثر اعبباؿ يف بشدة يظهر اعبامدة التساقطات نسبة
 فيها تسقط اليت األياـ من قليل عدد نسجل اؼبائي، اؼبستوى على كبَتة أنبية ذات الًتبة سطح على اؼبتكدسة

 عن موضحة اعبنوبية للمنطقة بالنسبة السنة يف يـو 2,2 سطيف، ؿبطة يف السنة يف يـو 00 بػ تقدر حيث الثلوج
 الثلوج تسجل بابور بقّمة ـ3000 إذل تصل اليت اؼبرتفعات ويف الشمالية اؼبنطقة يف. أزاؿ وعُت وؼباف عُت ؿبطة

)ؿبطة األرصاد اعبوية  ماي شهر أواخر يف تنتهي و نوفمرب شهرأواخر  من تبدأ أشهر 2 من أكثر ؼبدة بانتظاـ
 ..(3000بسطيف،

V-3-2-الجليد  

 األبيض اعبليد ذات لؤلياـ عدد أعلى، ماي شهر حىت أكتوبر هناية من اعبليد يبدأ سطيف منطقة يف
 00.0 و نبشار تيزي يف سنة/يـو 30 ،( اعبوية األرصاد ؿبطة)  سنة/يـو 26.8 وىي سطيف دبحطة سّجلت

  .وؼباف عُت يف سنة/يـو
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V-3-3- النسبية الرطوبة:  

 بالسلسلة احملاصرة اؽبوائية للكتلة راجعة عالية رطوبة وٌتظهر البحرية اؼبؤثرات إذل الشمالية اؼبنطقة تتعرض
 ىذه من تنقص اليت للجنوب واعبافة اغبارة الرياح إذل تتعرض اليت واؽبضاب اؼبنخفضة السهوؿ بعكس اعببلية،
 لو قيمة أقصى اؼبعدؿ ىذا يبلغ حبيث ،سطيف دبحطة % 80.0 إذل النسبية للرطوبة السنوي اؼبعدؿ يصل .الرطوبة

 صيفي معدؿ أدىن لتسجل الصيف فصل يف الرطوبة نسبة تنخفض .% 12.6 احملطة لنفس بالنسبة جانفي شهر يف
 .(3000،ؿبطة األرصاد اعبوية بسطيف) خريفي آخر بالبفاض يُتبع الذي

V-3-4- الرياح  

 النباتات على تؤثر فإهنا..( الرطوبة اغبرارة التساقط،) األخرى العوامل باقي على الرياح تأثَت على زيادة
 إذا خاصة أخرى، إذل منطقة من الضارة النباتات بذور ونقل األزىار تلقيح يف اىام ادور  تلعب حبيث عامة بصفة
 شرؽ وجنوب جنوب الشرؽ، باذباه يكوف السنة طوؿ علىالرياح  تردد .سقوطها أو البذور نضج فًتة يف ىبت
 .   %01-02 عن تنخفض ال غرب مشاؿ الرياح بعكس ،%1 تتعدى وال ضعيفة تبقى

 حبيث الشديدة، حرارتو طريق عن النسبية الرطوبة وينقص اغبرارة درجات يرفع الرياح من النوع ىذا :السيروكو -
 يف بشدة السَتوكو يًتدد. (Far, 2016)فبا يسبب زيادة يف النتح والتبخر  الصيف يف اعبفاؼ وشدة مدة من يزيد

 ؿبطة) يـو 1,11 ىو الوسطى باؼبنطقة للسَتوكو السنة يف األياـ معدؿ السنة، فصوؿ باقي من أكثر الصيف فصل
 واؽبضاب اغبضنة شط بُت الطبيعي اغباجز بوطالب يف. جويلية و جواف شهري يف أقصاه يبلغ حبيث( سطيف

 وأوت جويلية شهر يف هتب ىذه الرياح بشكل كبَت ،يـو  22,1اؼبعدؿ السنوي للسَتوكو ىو  لسطيف العليا
(Fenni, 1991).  

V-3-5- البيومناخية الخريطة 

 التدرج نبلحظ سطيف ؼبنطقة واليت سبثل اػبريطة البيومناخية 02يف الشكل رقم  02 رقم اػبريطة دببلحظة
 : ىي بيومناخية مستويات 02 اؼبنطقة يسود حبيث اعبنوب باذباه الشماؿ من اعبفاؼ يف

 (. ورثيبلف وبٍت بابور جباؿ) الشماؿ أقصى يسود :humide رطبمناخ  -0
 .بوعنداسو  قنػزات عزيز، بٍت بابور، ؼبرتفعات اعبنويب اعبزء يسود :Sub-humide رطب شبو -2
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 بعض يغطي كما بوقاعة، صبيلة، الكبَتة، عُت من كل يغطي: Sub-humide froid بارد رطب شبو -3
 .  بوطالب وتضاريس تباف ألوالد اعبنوبية اؼبناطق

 العلمة، سطيف، الشرقية، اعبنوبية اؼبنطقة من وجزء الوسطى اؼبنطقة يغطي :Semi-aride جاؼ شبو -4
 .  برج وبيضاء طاية الببلعة،

 .أزاؿ عُت وؼباف، عُت الغربية اعبنوبية اؼبنطقة يسود: Semi-aride froid بارد جاؼ شبو -5

 

 
 (.2119الخريطة البيومناخية لمنطقة الدراسة )سليماني،  :13 رقم شكل
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VI- الدراسة منطقة في الزراعي الجانب  

مع  ةبية اؼبواشي بشكل رئيسي باؼبوازا منطقة اؽبضاب العليا السطايفية على زراعة اغببوب وتر تعتمد الفبلحة يف
التنوع الفبلحي يف ىذه اؼبنطقة راجع أساسا إذل التفاعل بُت الظروؼ الفيزيائية واؼبناخية للمنطقة  زراعات أخرى.

 .(Benniou et Brinis, 2006)مع البنية الفبلحية اليت تضم أشكاؿ متنوعة من اإلنتاج الفبلحي 

VI -0- األراضي توزع  

 من القطاعات : تعرؼ الزراعة دبنطقة سطيف نوعاف أساسياف
 02.308 حبوارل تقدر إصبالية دبساحة مبوذجية مزارع 07 يف العاـ القطاع يتمثل(: النموذجية اؼبزارع) العاـ القطاع -

 التسميد اؼبكننة، باستعماؿ القطاع ىذا يتميز الفبلحة، يف اؼبستعملة اؼبساحة من %2.38 يعادؿ ما ىكتار
 .بذور منقاةالكيميائية، مع استعماؿ  واؼبكافحة

 (: اػبواص اعبماعية واؼببلؾ و الفردية) الفبلحية اؼبستثمرات يضم الذي اػباص القطاع - 

يف منطقة سطيف يتشكل أساسا من  اػباص( فإف القطاع 3008) Far( يف 0111) Djenaneحسب 
 03000 حوارلىكتار أين  00 من اؼبستثمرات التزيد مساحتها عن %10مستثمرات من النوع العائلي. حوارل 

 2013من العدد الكلي للمستثمرات. باؼبقابل  %00 ىكتار ما يعادؿ 20و 30 مستثمرة سبلك مساحة زراعية بُت
من اؼبساحة الكلية للزراعة يف اؼبنطقة. وىذا ما  %20ىكتار تضم لوحدىا  20و 30مستثمرة ذات مساحة بُت 

مستثمرة  00.683حوارل  3000حيث بلغ عدد اؼبستثمرات الفبلحية اػباصة عاـ  Karkour (3003)أكده 
اؼبستثمرات الكبَتة تتخصص يف زراعة اغببوب واحملاصيل الرعوية أما الصغَتة فتهتم . %18.20خاصة مايعادؿ 
 بزراعة اػبضر.  

 عاـ ويف مستثمرة، 083 الفبلحية اؼبصاحل مديرية حسب 0112 عاـ بلغت الفردية الفبلحية للمستثمرات بالنسبة
 عاـ العدد ىذا والبفض 0112 عاـ مستثمرة 230 عددىا كاف فقد اعبماعية أما مستثمرة، 103 بلغت 3002
 (. 0 رقم جدوؿ) يف موضح ىو كما مستثمرة 201 إذل 3000
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 .الوحدات عدد: اإلنتاج جهاز:  10 رقم جدول  

 عدد الوحدات  االستغبلالت الفردية
 3000 3000 0112   عاـ

 01 01 01 مزارع مبوذجية

 201 202 230 اؼبستثمرات الفبلحية اعبماعية

 101 102 083 اؼبستثمرات الفبلحية الفردية

 00638 28000 28000 اؼببلؾ اػبواص

 03311 21082 28161 اجملموع

 (3000الفبلحية لوالية سطيف )مديرية اؼبصاحل : اؼبصدر                                              

VI -2- واإلنتاج المساحة  

 حبيث، ىكتار 221060بوالية سطيف  3002-3003للزراعة للموسم  اؼبخصصة اؼبساحة اإلصبالية تبلغ 
  .الفبلحية النشاطات ؾبموع من % 80 يفوؽ ما أي ىكتار 062816 مساحة اغببوب زراعة ربتل

 للمزروعات ـبصص ىكتار 33016: يف تتمثل للزراعة صاغبة أراضي إذل الدراسة منطقة يف األراضي تتوزع
 ـبصصة ىكتار 20201و طبيعية مروج ىكتار 0121 معطلة، عبارة عن أراضي ىكتار 000820 العشبية،
ىكتار عبارة عن  38006منها  ىكتار 282368 حوارل للزراعة الصاغبة اؼبساحة تبلغ وبالتارل اؼبثمرة، لؤلشجار

 تامنتوت بوطالب، غابة أنبها ىكتار 11333 الغابية اؼبساحة تبلغ كما  ،%1.30أراضي مسقية أي ما يعادؿ 
 2000000 الذي بلغ  اغببوب من الوطٍت اإلنتاج من %8 بنسبة سطيف منطقة تشارؾ. (03 رقم جدوؿ) وبابور

 اإلنتاج من %3,0 بنسبة الشعَت مث %2,30 الّلُت القمح يليو %8,06 الصلب القمح وبتل حبيث 3002سنة  قنطار
قنطار وبلغ إنتاج البقوؿ اعبافة واحملاصيل الصناعية على  0130100يف نفس اؼبوسم بلغ إنتاج اػبضر  الوطٍت.
 .(02 رقم جدوؿ)قنطار 01022و 1200التوارل 
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 . لألراضي العام التوزيع:  12 رقم جدول

 (ىكتار)اؼبساحة  نوع األراضي
 330016 اؼبزروعات العشبية األراضي الصاغبة للحرث

 000820 األراضي اؼبعطلة 

 0121 اؼبروج الطبيعية
 20201 األشجار اؼبثمرة

 282368 (0)ؾبموع األراضي الصاغبة للزراعة 

 38006 األراضي اؼبسقية
 22013 (3) أراضي رعوية

 00060 (2) أراضي غَت منتجة

 459862 (2+3+0) الفبلحة يف اؼبستغلة األراضي ؾبموع

 11333 (0) الغابات

 557184  المجموع

 (3000مديرية اؼبصاحل الفبلحية لوالية سطيف ): اؼبصدر                                              

 (.2103-2102: اإلنتاج وتوزيع األراضي الزراعية في والية سطيف )موسم 13 جدول

 الزراعة اؼبساحة )ىكتار( %النسبة  اإلنتاج )قنطار(
 قمح صلب 008216 20.32 0606030
 قمح لُت 32862 00.18 033008
 شعَت 01022 30.21 108101
 خرطاؿ 8280 3.16 003062
 ؾبموع ؿباصيل اغببوب 062816 62.03 2000000

 بقوؿ جافة 186 0.22 1200
 ؿباصيل صناعية 120 0.03 01022

 خضراوات 1831 0.21 0130100
 أشجار مثمرة 03212 2.10 310000

 (3000مديرية اؼبصاحل الفبلحية لوالية سطيف ): اؼبصدر                                             
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VI- 3- في منطقة الدراسة  الزراعات المسقية 

 نبا:تعتمد طرؽ الري اؼبستعملة يف منطقة سطيف على مصدرين رئيسيُت 

 اؼبياه السطحية: وزبص اؼبساحات اليت تقع على ضفاؼ الودياف والسدود -
 اؼبياه اعبوفية: واليت يتم استخراجها عن طريق اآلبار -

 أما األنظمة اؼبعتمدة يف عملية الري فهي ثبلثة:

ىو مصدر ضياع ؼبياه السقي، ومع ذلك  (Gravitaire)طريقة الري السطحي  نظاـ الري السطحي: -
 من اؼبساحة اؼبسقية. %80تبقى ىذه الطريقة ىي السائدة يف منطقة سطيف بنسبة تفوؽ 

: وىي طريقة حديثة ولكن يف نفس الوقت مكلفة، وبالرغم من ذلك (Aspersion)نظاـ الري بالرش   -
 باإلعتماد على ىذا النظاـ.من األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة تسقى  %20فإف أكثر من 

نظاـ الري بالتنقيط )قطرة بقطرة(: وىي طريقة حديثة أيضا تعتمد على إمداد النبات دبا وبتاجو من اؼباء   -
من األراضي اؼبسقية يف منطقة  %2.2دوف إحداث ضياع. ىذا النظاـ ال يستعمل سوى عل مستوى 

 (.3000، سطيف )مديرية اؼبصاحل الفبلحية سطيف
أي مايعادؿ  3002-3000ىكتار خبلؿ اؼبوسم  30330تًتبع الزراعات اؼبسقية يف منطقة سطيف على مساحة 

  ،00 رقم شكلمن مساحة األراضي اؼبخصصة للزراعة. توزيع األراضي اؼبسقية حسب نوع الزراعة مبُت يف ال 2%
من اؼبساحة اؼبسقية، األشجار اؼبثمرة  %20.20ىكتار بنسبة  00811.2ربتل زراعة اػبضر اؼبرتبة األوذل دبساحة 

 . (%1.12)واؼبراعي  (%03.1)، اغببوب اؼبسقية (32.01%)
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 : توزيع األراضي المسقية حسب نوع الزراعة.14شكل رقم 

(، 00ىكتار )جدوؿ رقم  3312.00خبلؿ نفس اؼبوسم احتلت زراعة البطاطا اؼبرتبة األوذل من حيث اؼبساحة بػػػػػ 
وزراعة الفلفل بنسبة  %1.08من اؼبساحة اؼبخصصة لزراعة اػبضر ، تليها زراعة اػبس بنسبة  %30.2بنسبة 

 (.02)شكل رقم  6.10%

 

 : توزيع مساحة الخضر حسب نوع الزراعة.15شكل رقم 

نوع من اػبضر أنتجت  01. 3002-3000خبلؿ اؼبوسم  قنطار من اػبضر 3080020.1مت تسجيل إنتاج 
من اإلنتاج.ربتل البطاطا  %2من اإلنتاج إضافة إذل أنواع أخرى من اػبضرسبثل  %12قنطار أي  3022002.2

من إنتاج اػبضر، تليها زراعة الفلفل بإنتاج  %36قنطار بنسبة  820881اؼبرتبة األوذل من حيث اإلنتاج بػػػػػػػػػ 

23,17% 

12,90% 

9,75% 
3,87% 

50.31% 

 خضر

 أشجار مثمرة

 حبوب مسقية

 مراعي

زراعات 
 صناعية

6,56% 

5,97% 

5,80% 

8,74% 
8,18% 

9,46% 

5,53% 

4,03% 

27,23% 21,5% 

 بطاطا

 جزر

 طماطم

 بصل

 فلفل

 قرنبيط

 خس

 لفت

 بطيخ

 زراعات أخرى
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قنطار  012800والطماطم بإنتاج  (%6.28)قنطار  010020، مث القرنبيط بػػػػػػ (%02.03)قنطار  340542
(6.22%) . 

 (2106-2103  م الزراعيةمساحة وانتاج الخضر في منطقة الدراسة )للمواس: 14 جدول رقم

 اؼبوسم 2103-2104 2104-2105 2105-2106
اإلنتاج 
 )قنطار(

 اؼبساحة
 )ىكتار(

اإلنتاج 
 )قنطار(

 اؼبساحة
 )ىكتار(

اإلنتاج 
 )قنطار(

 اؼبساحة
 )ىكتار(

 

 بطاطا 3222 886012 3312.00 820881 3306 820602.20
 جزر 722 107200 100 000002 800 000202
 طماطم 643 164803 821.10 012800 100.12 330020
 بصل 622.5 99708 801.32 00011 220 001202
 فاصولياء 246.25 13930 332.2 03002 380 02002

 بطيخ 409.6 103951 020.2 12610.2 000 12210.2
 فلفل 835.13 104624 120.00 200203 681.22 220616
 خيار 282.14 154249 300.62 008013.3 308.22 000102
 قرع 327.75 49270 381.2 21200 316.2 08022
 باذقباف 07 810 01 630 01 0000

 قرنبيط 771.5 136387 610 010020 110 320612
 لفت 485.5 83878 210.2 11611 212 11102
 ثـو 185.5 7648 016 6880.2 011.32 1033
 فوؿ 142.5 14010 020.2 02302 021 02212
 بازالء 93.5 4085 62.2 2801 68 2602

 خس - - 0000 023022 0002.2 000000
 مشندر - - 201 82600 221 88680

 أخرى خضر 3028.2 282130 0006.2 003060.2 0001 000210.32
 المجموع 10763.17 2079249 01679.5 2164430.7 01650.86 2410464

 3001اؼبصدر: مديرية اؼبصاحل الفبلحية سطيف 
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VI- 4- الدراسة منطقة في الضارة األعشاب مكافحة 
 اعبافة، شبو اؼبناطق يف خاصة اؼبائي، باؼبخزوف حتفاظلئل ضرورية وسيلة الضارة األعشاب مكافحة تعترب

 أجل من صعوبة ذبد بزوغها أثناء اػبضر ؿباصيل. اؼبزروع النبات حياة دورة أثناء اؿبدد عامبل اؼباء يكوف أين
 اغبقوؿ تستعمر اليت الضارة، األعشاب واجتياح غزو عن ناذبة متقدمة منافسة بسبب وتطورىا مبوىا إكماؿ

 . الكيميائية اؼبكافحة يستلـز الذي الشيء اؼبردود، من وتنقص اؼبتوفر اؼباء وتستهلك

 عاـ كل باؼببيدات اؼبعاعبة اؼبساحة حبيث التتعدىمتطورة، غَت اعبزائر يف الكيميائية اؼبكافحة تبقى
بلغ  سطيف منطقة يف .(Adane et Kheddame ,0116) اؼبزروعة اؼبساحة من %2 يعادؿ ما ىكتار 000.000

 اؼبساحة من % 0.01 بنسبة أي ىكتار 1020.1 بلغت 3001 -3000 الفًتة يف كيميائيا اؼبعاعبة اؼبساحة معدؿ
 ستعماؿإ اؼببيدات، الستعماؿ التقٍت التمكن عدـ: ىي اؼببيدات استعماؿ لعدـ األسباب أىم من. اؼبزروعة

  .(Fenni, 3002) للمبيدات اؼبرتفع والثمن رعوية كأعشاب العطاؿ يف اؼبوجودة الضارة األعشاب
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 حوصلة حول األعشاب الضارة

I- الضارة األعشاب تعريف 

 نباتية، ؾباميع لتشكل تتطور حبيث فيو، تتواجد الذي اؼبكاف عن غريبة الضارة األعشاب فلورا تعترب
و الزراعيُت   بُت البيئيُتتعريف األعشاب الضارة ىبتلف  .(Abdelkrim, 1995) بآخر أو بشكل منتشرة تكوف

ىي نباتات تنمو وتتطور بطريقة عشوائية يف أماكن تغَتت بفضل ـبتلف نشاطات اإلنساف فمن الناحية البيئية 
(Barralis,1984).  تعترب عشبة ضارة كل نبات غَت مرغوب فيو عندما يكوف يف حقل ما  حيث تكوف أما زراعيا

 .(Caussanel, 1996)ات لو آثار سلبية مباشرة أو غَت مباشرة على اؼبزروع

 ،Unkraut اسم عليها يطلق باألؼبانية ،Weed تطلق على األعشاب الضارة عدة مصطلحات باإلقبليزية     
 (Godinho ,1984)  يف Desaymard (1982) حسب". Adventice " و" Mauvaise herbe بالفرنسية "

اليت  Adventicius  مشتقة من الكلمة البلتينية" Adventice " فكلمة مًتادفُت ليسا اؼبصطلحُت ىذين فإف
وتعٍت أيضا األعشاب اليت تنمو تلقائيا يف أوساط تغَتت بفعل اإلنساف. أما مصطلح  "غريب"أو  "أجنيب "تعٍت

 أو مزروع نوع مع مزروع غَت نوع يتطور أين "اؼبنافسة" دبصطلح فَتتبط" Mauvaises herbes أعشاب ضارة  "
 كثافتو تعدت إذا ضارا يصبح التلقائي العشب أف يعٍت وىذا .(Montegut, 1980) متزامنة بطريقة مغروس
العشب الضار  Hamadache (0112)عرؼ  .(Barralis, 1984) اؼبردود خفض يف بذلك متسببا معُت مستوى

فإف عشبة  Longchamp (0111)لنسبة لػػ . بايف الزراعاتعلى أنو كل عشب حورل أو معمر غَت مرغوب فيو 
 ضارة ليس بالضرورة أف تكوف سيئة، فذلك يعتمد على سلبياهتا اذباه اإلنساف.

 بالنبات الضرر يلحق أو وبدث الضار العشب أف وىو واحد تعريف على وتتفق تتشابو التعريفات كل  
 الضارة األعشاب من ما نوع يلحق أف يبكن حبيث األوساط صبيع يف نفسها ليست الضرر درجة لكن ، اؼبزروع
 ,Laffont,1985 ،Assémat) الضػرر نػفس بو يلحػق ال آخػر وسط يف ولكػن ما وسػط فػي اؼبزروع بالنػبات الضرر

 معينة أنبية أو ىدؼ أجل من موجود نبات إال ىو ما الضار العشب بأف الباحثُت بعض يعترب حُت يف ،( 1998
 إذا أما اؼبزروعة، اغبقوؿ يف اؼبزروع للنبات بالنسبة فقط ضار يسمى قد ىو و اإلنساف نشاط بفضل ظهر وقد
 النبايت و البيئي للتنوع بالنسبة كبَتة أنبية ذو يعترب فهو اؼبزروعة اغبقوؿ غَت أخرى أماكن يف وجد

(Bournerias,1979.) 
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II- الضارة األعشاب تصنيف  
II-0- الفلقات عدد حسب  
 :التالية اػبصائص ؽبا القسم ىذا إذل تنتمي اليت األنواع :الفلقة أحاديات قسم -

 .يتفرع وال عشيب غالبا الساؽ متوازية، عروؽ وهبا بسيطة األوراؽ اعبنُت، داخل واحدة فلقة وجود
 .الزنبقية والعائلة النجيلية العائلة:  باعبزائر معروفتُت جد عائلتُت تنتمي القسم ىذا وإذل

 :Poacea النجيلية العائلة -1
 Lolium multiflorum, Lolium rigidum:  وأنبها نوع 1000 العائلة ىذه تضم 

Bromus rigidus ,  Avena sterilis, Phalaris brachystachys, Phalaris paradoxal,. 

 :Liliaceae الزنبقية العائلة -2
 .Allium nigrum , Muscari comosum :  ىي إنتشارا واألكثر نوع 2000 من أكثر تضم 

  Cyperus serotinus: أىم أنواعها Cypéraceae  العائلة السعدية -3

 Gladiolus italicusأنواعها  : أىمIridiaceae السوسنيةالعائلة  -4
 :التالية باػبصائص القسم ىذا يف األنواع تتميز :الفلقة ثنائيات قسم -

 .معنقة كاملة الورقة متفرع، الساؽ ثانوية، جبذور وؾبهز وتدي اعبذر فلقتُت، من متكوف اعبنُت
 :ىي اعبزائر يف أنبية األكثراليت تعترب و  العائبلت من العديد القسم ىذا إذلتنتمي  

 : أنواعها أىم ومن إنتشارا وأكثرىا العائبلت أىم وىي نوع 30.000تضم :  Asterceae اؼبركبة عائلةال -0
 Sonchus oleracous,  Calendula arvensis, Chrysanthemum segetum, Cichorium 

intybus, Carduus tennuiflorus, Anacyclus clavatus. 
 :ىي أنواعها أىم: Brassicaceae الصليبية العائلة -3

Sinapis arvensis,  Capsella-bursa-pastoris, Raphanus raphanistrum 

 :بينها األنواع الضارةمن  نوع 02000 حوارل تضم: Fabaceae البقولية العائلة -3
Lathyrus ochrus, Scorpiurus  murcatus, Melilotus segetalis 

 :أنواعها وأىم نوع 3200 تضم:  Apiaceae اػبيمية العائلة -0

Daucus carota, Ridolfia segetum, Scandix pectern-veneris, Torilis nodosa 
Ammi majus 

 :أنواعها وأىم نوع 200 يقارب ما تضم:  Papaveraceae اػبشخاشية العائلة -2

Papaver hybridum, Papaver rhoeas 
 .Convolvulus arvensis: أنوعها أىم: Convolvulaceae اللببلبػػية العائلة -8

 .Polygonum aviculare: أنواعها وأىم نوع 800 تضم: Polygonaceae البطباطية العائلة -1
 :أنواعها أىم: Ranunculaceae اغبوذانية العائلة -6

Adonis annua, Ranunculus sardous, Ranunculus muricatus, Ranunculus arvensis, Nigella 

hispanica. 
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 ,Silene fuscata   Silene inflate:أنواعها وأىم نوع 3000 تضم:  Caryophyaceae القرنفلية العائلة -1
 :أنواعها أىم:  Boraginaceae اعبمجمية العائلة -00

Anchusa azurea, Borago officinalis, Lithospermum arvense. 
 Fumaria densiflora, Fumaria officinalis :أنواعها أىم: Fumariaceae الشاىًتجية العائلة -00

 
II-2- دورة الحياة حسب 

 الحولية األعشاب
 دورة النبات يكمل البذور، طريق عن تتكاثر. واحد زراعي موسم أو واحدة لسنة تعيش اتنبات ىي 

 ;Waymel et Zambettakis, 2015 ).واحد موسم خبلؿ يف( البذور تكوين غاية اذل إلنتاشا من) كاملة  حياتو

Lundkvist et Verwijst, 2011). . 
 إذل تصل هبعلها ما ىذا و جدا سريع ىاطور ت لكن و ،مبكرة عادة تكوف اغبولية الضارة األعشاب بعض

 ل:مث (Fontaine, 2004) اؼبزروع النبات قبل النضج مرحلة
Vicia sativa  ،Galium tricorne ،Ranunculus arvensis ، Hordum murinum ،Calendula arvensis ،

 Scandix –pecter-veneris ، Sinapis arvensis ، Avena sterilis   

 النبات حياة دورة طوؿ على مشكبل يسبب هبعلو فبا سريع وبتطور طوال أكثر حياة بدورة فيتميز األخر البعض أما
 Galium tricorne، Hordum  ومنها نتشاراإ واألكثر خطورة األكثر األنواع بعض عن أمثلة ونذكر اؼبزروع،

murinum  و  Vicia sativa )،2012ىاين)  
 . شتوية حولية وأعشاب صيفية حولية أعشاب تشمل اغبولية األعشاب أف كما

 يف وسبوت والبذور واإلزىار اػبضري اعبهاز يتشكل حيث والصيف الربيع يف تنبت صيفية: حولية أعشاب  -
 . العاـ نفس
 تزىر التارل الربيع يف و وريدات عن عبارة الشتاء فصل تقضي اػبريف، أوائل تنبت :شتوية حولية أعشاب - 

 .(McCully et al., 2004) اؼبوسم نفس يف وسبوت البذور بإنتاج وتقـو بسرعة
 الحول  ثنائية النباتات

 اعبهاز وتطور تنتش حبيث. متتالُت زراعُت موظبُت يف حياهتا دورة تكمل العشبية النباتات من ؾبموعة ىي
  (Lundkvist et Verwijst, 2011) الثاين  اؼبوسم يف التكاثري اعبهاز وتطور وتزىر األوؿ اؼبوسم يف اػبضري

  .Daucus carota ، Lactuca scariola، Picris hieracioides: مثل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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  المعمرة األعشاب

 الريزومات و األبصاؿ كالدرنات الًتابية أعضائها طريق عن ألخرى سنة من وجودىا على ربافظ نباتات 
 األجزاء من ثانية تتكوف أهنا إال الًتبة فوؽ اؼبوجودة األجزاء سبوت الشتاء فصل ويف اؼبدخرات، فيها تًتاكم اليت

 Allium nigrum Gladiolus: أمثلتػها ومػن مبو، ويبكنها اف تتكاثر بالبذور أيضا فصل كل بداية يف السفلية
segetum، Bunium incrassatum ،Cynodon dactylon. 

II - 3- البيولوجي النمط حسب 

 حيث من ـبتلفتُت عشَتتُت بُت التداخل من حالة سبثل اؼبزروعة والنباتات الضارة األعشاب اؼبنافسة بُت
 األخرى العشائر بيولوجية فإف جيد بشكل معروفة عموما اؼبزروع النبات عشَتة كانت وإذا البيولوجية، اػبصائص

مبيز طبس أمباط بيولوجية  Aberlin et Daget (2003) حسب .(Jacquard, 1980) ؿبددة تكوف أف هبب
نسجة يصنف النباتات حسب توضع الرباعم على األ والذيRaunkiaer (0102 ) أساسية مقًتحة من طرؼ

 (.08شكل رقم ايتها أثناء اؼبواسم الصعبة )رض وطريقة ضبألالنباتية بالنسبة لسطح ا

: نباتات خشبية، تكوف دائمة اػبضرة أو (األشجار) Phanerophytes (Ph) الطويلة اؼبعمرة النباتات -0
 سم.   20متساقطة األوراؽ، تتوضع الرباعم على السيقاف على ارتفاع يفوؽ 

 قريبة للنمو اؼبتجددة الرباعم تكوف(: والشجَتات اعبنيبات)Chamephytes  (Ch)  القصَتة اؼبعمرة النباتات -3
 .  االرض سطح من سم 32 عن يزيد ال بارتفاع االرض، سطح من
 أو اغبولُت ذات النباتات من وىي عشبية معظمها: Hemicryptophytes (H)  مستًتة النصف النباتات -2

 تعتمد وىي الشتاء، أثناء اغبماية والثلج الًتبة ؽبا توفر حيث مباشرة، الًتبة سطح ربت الرباعم تتواجد. اؼبعمرة
 .Geophytes االرضية اؼبستًتة النباتات و Chamephytes القصَتة اؼبعمرة النباتات بُت مشًتكة اسًتاتيجية

 :Cryptophytes (Cr)اؼبستًتة  النباتات -0
 الًتبة، سطح ربت الباردة الفًتة سبضي النباتات ىذه: Geophytes( G) األرضية اؼبستًتة النباتات - أ

 .والريزومات الدرنات األبصاؿ داخل ؿبمية الرباعم وتكوف
 ربتفظ بالرباعم اؼبتجددة ـبتفية ربت سطح اؼباء.: Hydrophytes (Hy) اؼبائية اؼبستًتة النباتات - ب

 على( الشتاء) اؼببلئمة غَت اؼبواسم تقضي حولية، عشبية نباتات وىي: Therophytes (Th) البذرية النباتات -2
 . بذور شكل



24 
 

 

 .Raunkiaer (0915) تصنيف حسب البيولوجية األنماط:  00 رقم شكل
 Chamephytes   القصَتة اؼبعمرة النباتات  -Phanerophytes ، 2 الطويلة اؼبعمرة النباتات  -1 
 (درنات ذات نباتات :3c  ،ريزومات ذات : نباتات3b أبصاؿ، ذات نباتات 3a:) Geophytes األرضية اؼبستًتة النباتات - 3 
 . Hemicryptophytes  مستًتة النصف النباتات -Therophytes ، 5 البذرية النباتات -4
 

III- الضارة لألعشاب قتصاديةاإل ىميةاأل 

،  (Fenni,2005)تعترب األعشاب الضارة من أىم العوامل اليت تسبب خسائر يف اإلنتاج يف منطقة الدراسة
حبيث تدخل  . (Lavigne et al., 2011)ىذه اػبسائر زبتلف بُت اغبقوؿ اؼبعاعبة وغَت اؼبعاعبة باؼببيدات

العناصر الغذائية أسرع بكثَت  ثناء صبيع مراحل مبوه، حيث سبتصأ الضارة يف منافسة مع النبات اؼبزروع األعشاب
. تعترب دراسة األعشاب الضارة مهمة جدا ومن ناحية أخرى فإف دراسة بذور  (Fenni,2003)من النبات اؼبزروع 

. عبلوة (Hani et al.,  2012) نباتا جديدا نتشارىا ألف كل بذرة تعطيإىذه األنواع تلعب دورا ىاما يف معرفة 
ف تواجد األعشاب الضارة يف الزراعات لو آثار سلبية مباشرة ليس فقط على زيادة النفقات الفبلحية إفعلى ذلك 

يضا على  أولكن  -من ىذه النفقات %20 فوؽف تأفاؼبعاعبة الكيميائية يبكنها  -اؼبأخوذة على عاتق الفبلحُت 
 .(Casals et al., 2014)كمية ونوعية البذور اؼبنتجة ونقاوهتا 

 البلزمة الغذائية العناصر و اؼباء الضارة األعشاب دتستنف اؼبزروع النبات مع الضارة األعشاب تنافس أثناء
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قيمتو  والبفاض اإلنتاج يف نقص إذل تؤدي اليت األسباب أىم بُت من الباحثُت من العديد اعتربىا لذلك لنموىا
Hamadache,1995 ; Fenni, 1993)) .الزراعي  اإلنتاج من %  1.1تفوؽ  خسائر يف الضارة األعشاب تتسبب

 . (Hannachi et Fenni, 2013)إفريقيا يف   56 %إذل 10 ومن العاؼبي

 إذل حتما يؤدي احملاصيل داخل الضارة األعشاب بقاء استمرارية فإف Tanji et El Mejahed   (2004)وحسب 
 وعلى . 40%و 20 بُت الضارة األعشاب بفعل القمح ؿباصيل يف اػبسائر نسبة وتًتاوح احملصوؿ يف كبَت البفاض

 حُت تصل يف اؼبعتدلة اؼبناطق يف الزراعي اإلنتاج من  5 %ضياع على مسؤولة تكوف الضارة األعشاب فإف العمـو
 (Le Bourgeois et al., 2008 ; Mick et al., 2015 ).  25% إذل االستوائية اؼبناطق يف اؼبنتوج ضياع نسبة

 

IV - الضارة األعشاب وانتشار تطور على المساعدة العوامل 

 ,.McKone, 1987 ; Bouhache et al )نتشار واإل التكاثر على كبَتة قدرة الضارة األعشاب سبلك

 للًتبة، البذري اؼبخزوف ليموؿ األرض على يسقط البذور من قسم: طرؽ بثبلث يكوف نتشاراإل ىذا ،(1997
 وحسب( Tanji, 1998)...  األكياس اغبيوانات، الفبلحية، باآلالت يلتصق وقسم اغبصاد نواتج مع ينتقل قسم

Caussanel et al. (0166) ىذه يف األخرى الضارة باألعشاب مقارنة سائد ضار عشب وجود حالة يف فإنو 
 ىذه على تساعد اليت الوسط ظروؼ على تتوقف الضار العشب وكثافة اؼبردود يف اػبسارة بُت العبلقة فإف اغبالة

 Zaragoza-Larios) واؼبناخ الًتبة ىي الضارة األعشاب نتشارإ على اؼبساعدة العوامل لذلك فإف  أىم ،اؼبنافسة

et Maillet, 1988 )اؼبزروع اغبقل يف اؼبطبقة الزراعية والطرؽ (Caussanel et al., 1996). 

IV-1- البيئية  العوامل  

 (Allen et Meryer, 1998 Mack et Pyke, 1983 ;) الضارة األعشاب وانتشار توزع يف البيئية الظروؼ تتحكم
فبا يؤدي إذل ظهور أنواع ـبتلفة من األعشاب الضارة ، وىذه  البيئية العوامل إذل األنواع احتياجات وزبتلف

  (.3003العوامل تؤثر أيضا على كثافة ىذه األنواع  توزعها وحركيتها )ىاين، 

                  الًتبة ونسجة اؼبوقع الًتبة، نوع: طريق عن الضارة األعشاب انتشار على الًتبة تؤثر: التربة - 
(Zaragoza-Larios et Maillet, 1988). الكيميائية خصائصها طريق عن وكذلك (والػػػػ الكلس pH ) حبيث 

 ،(Cousens et al., 1994) حامضية ترب أخرى أنواع تفضل بينما بالكلس غنية ترب إذل األعشاب بعض ربتاج
 .(Fenni, 1991)وبذلك تساىم الًتبة يف تنوع فلورا األعشاب الضارة 
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 المناخ -

                          اؼبناخية واإلجهادات اؼبناخات من العديد مع تتأقلم كوهنا إذل الضارة األعشاب خطورة ترجع
(Cheam, 1987  )الذي الشيء عالية، حرارة درجات إذل أخرى ربتاج بينما اؼبعتدلة اؼبناخات تفضل أنواع فهناؾ 

 .(Cousens et al., 1994) ـبتلفة أماكن يف النوع نفس انتشار يفسر

IV-2- الزراعية العوامل  

 الضارة األعشاب ومقاومة تطور يف ىاـ دور تلعب اؼبطبقة الزراعة تقنيات فإف البيئية العوامل إذل إضافة
 استعماؿ و/ أو انعداـ فإفBouhachet et al. (0111 ) وحسب( Gasquez et al., 1981) الكيميائية للمكافحة

 الزراعية، الدورة ذكر ويبكن سنة، بعد سنة للحقوؿ الضارة األعشاب اجتياح إذل يؤدي جيدة غَت زراعية طرؽ
 :الكيميائية واؼبكافحة التسميد األرض، خدمة

 لنوع اؼبتكرر ستعماؿاإل إذل للمبيدات ومقاومتها الضارة عشابلؤل الواسع نتشاراإل يعود :الزراعية الدورة- 
اػبضر خاصة البقوليات بالتناوب  تزرع .(El Antri, 1998) سنوات ولعدة القطعة نفس يف الزراعات من واحد

 (.3002مع اغببوب إلغناء الًتبة باآلزوت ) بن ناصر، 

 األرض خدمة بطرؽ ترتبط للزراعة الضارة األعشاب اجتياح أنبية أفFenni (0110 ) يرى: األرض خدمة -
 الضارة األعشاب بذور إنبات على تساعد واحملدودة السطحية اغبراثة فإف Harradine (0168) وحسب اؼبطبقة،

 .وانتشارىا

 على تساعد أخرى جهة ومن جهة من اؼبزروع للنبات الكمي اؼبردود ربسُت على األظبدة تساعد: التسميد -
                           Bromus sterilis العاقر العلفية إشطاء من يزيد مثبل النيًتوجُت فوجود الضارة، األعشاب تطور

(Clément, 1981; Rew et al., 1995) .اغبيوية الكتلة زيادة على يساعداف والفوسفور النيًتوجُت وجود كذلك 
 .B. tectorum (Dakheel et al., 1983 ) للنوع
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- V الضارة إنتاش األعشاب 

 اؼبزروع اتػػػالنب اةػػػحي دورة مع اػػػػػػػحياهت دورة تكييف على الكبَتة بقدرهتا الضارة األعشاب تتميز

(Chadoeuf-Hannel , 1985) اؼبنافسة ىذه تكوف و ،جيد بشكل الوسط مصادر واستغبلؿ اؼبنافسة من يبكنها فبا 
 Cousens) اؼبزروع النػبات من بكثػَت أسرع الغذائػية العناصر سبػتص حيث ، التطور من األوذل اؼبراحل يف أشدىا على

et al., 1991.) 

V -1- اإلنتاش تعريف  

 اعبنُت باستعادة وذلك البذرة داخل موجود نبايت جنُت مبو عملية استئناؼ يف تتمثل ظاىرة ىو اإلنتاش      
 اليت اؼبرحلة كذلك ىو و ، البذرة يف اؼبوجودة الغذائية العناصر و اؼبدخرات بفضل يتطور حيث حيويتو أو لنشاطو

 ,Clément) بالبادرة اغبالة ىذه يف الفرد ويسمى والنمو النشاط حالة إذل السبات حالة من الفرد خبلؽبا من يبر

1978, Laffon et al., 1996 )، ويعّرفو Haddad (0162) أو البوغة أو البذرة انتقاؿ سبيز اليت اغبادثة أنو على 
 إذا أنتشت أهنا البذرة عن ونقوؿ ،(Bewley, 1997)  النشط النمو حالة إذل البطيئة اغبياة حالة من الطلع حبة
 الشػروط كل توفرت إذا كموف حالػة يف أهنا ونقوؿ ، (Anzala, 2006) البذرة غبلؼ اخًتؽ أو اعبذير خرج

 (.Gu et al., 2005)  البذرة تنػتش ودل لئلنتاش الضرورية

 Le) مبلئمة حرارة ودرجة واألكسجُت اؼباء من كافية كميات توفر لئلنتاش الضرورية الظروؼ تشمل 

Deunef, 1988)، العبلمات ومن ،الغبلؼ يتمزؽ مث تنتفخ حيث باإلنتاش، البذور تبدأ الظروؼ ىذه توفر وعند 
 التنفس سرعة يف زيادة عنو ينتجالذي  للماء سريعال متصاصىو اال البذرة يف اإلنتاش عمليات لبدء األوذل

(Debs, 1993 ; Clément, 1978) . 

 ؽبذا الضرورية الػخاـ واؼبواد الطاقػة لتأمُت بسرعة اؼبخزنة الغذائية حتياطاتاإل استهبلؾ و التطور يف اعبنُت يبدأ
 جدا الصعب من .(;Campbell et Nicol, 1973  Karssen , 1982; Morère et Puyol, 2003) اعبػديد النػمو

 باخًتاؽ وتنتهي البذور تبلل من تبدأ اإلنتاش مراحل أف عموما نقوؿ لذلك اجملردة بالعُت اإلنتاش مراحل مبلحظة
 تكوف أف هبب. (0110 ،الزبَت Momère et  Peryol, 2003; Chadoeuf-Hannel, 1985 ;) للغبلؼ اعبذير
 قادرة كانت إذا ناضجة أهنا بذرة عن ونقوؿ ،(Théron, 1973) الكامل النضج مرحلة يف أي سباما ناضجة البذور
 ىذا ترصبة فنستطيع الفيزيائية الناحية من أما ، العمـو على أياـ عدة عن تزيد ال متوسطة مدة يف اإلنتاش على
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 %20 إذل اؼباء كمية نقصت إذا آخر دبعٌت ، اؼباء من كبَتة لكميات فقدىا أي اؼباء من البذرة جبفاؼ النضج
 فإف كثافة العمليات أو النشاطات الداخلية يف البذرة تتوقف. 

V -2- العوامل المؤثرة على إنتاش األعشاب الضارة 

وبتاج إنتاش البذرة اذل وجود ظروؼ خارجية مبلئمة، إال أف الكثَت من البذور تكوف غَت قادرة على 
اإلنتاش رغم توفر ىذه الظروؼ، السبب يف عدـ اإلنتاش يتعلق يف ىذه اغبالة بالبذرة يف حد ذاهتا مع تأثَت 

 .(Mazliak, 1982) فالعوامل اػبارجية، وىذا ما يسمى بالكمو 

فإف قدرهتا على تكييف دورة حياهتا مع دورة حياة النبات اؼبزروع يرجع اذل سببُت  الضارة لؤلعشاب بالنسبة
رباد ىاذين العاملُت وبدد الوقت إحتياجات البيئية للنوع من أجل اإلنتاش. أساسيُت درجة كموف البذرة واإل

   .(Chadoeuf et Barralis , 1982) اؼبناسب لئلنتاش

V 2- -0-  داخليةعوامل  

زبص العوامل الداخلية للبذرة اليت هبب أف تكوف حية، ناضجة، قادرة على اإلنتاش )غَت كامنة( 
 ;Armstrong, 1987) البذور إنتاش على الوراثية اػبصائص تؤثر كما ،(Jeam et al., 1998)  وسليمة

Gimeno-Gilles, 2010) .أعماؿ تبُت Lonchamp et al. (0160) اغبقل يف الضارة األعشاب بزوغ موعد أف 
 . للكموف قيمة بأقل يتعلق

 بأف بينهما التفريق ويبكن بالتبادؿ، يستخدماف قد مصطلحاف Quiescence والسكوف  Dormance الكموف
 توفر الظروؼ رغم النمو عدـ ىو الكموف لكن مناسبة، غَت اؼبناخية الظروؼ ألف النمو عدـ ىو السكوف
 .(Hartmann et al., 1998) ما عائق لوجود ستجابةإ ربدث ال ذلك ومع اؼبناسبة اػبارجية

 البذرة غبلؼ نفاذية وعدـ للجنُت الفسيولوجي النضج عدـ ىو البذور يف للكموف الشائعة اؼبسببات أكثر من
من  معقدة لسلسلة فسيولوجيا الناضجة غَت البذور بعض زبضع .,Côme) (1970 لؤلكسجُت وأحيانا للماء،

 الوىييب) األـ للنبات الرطبة الثمرة داخل اعبنُت مبو ؼبنع نباتاإل وقبل  النضج بعد ةػػػوالبيوكيميائي ةػػػاإلنزيبي التغَتات
 (.3008 ،وباصبلح
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V 2- --2 عوامل خارجية  

 (Soltner, 2007) .كسجُت واغبرارة ربتاج البذرة لكي تنتش توفر الظروؼ اػبارجية اؼببلئمة كاؼباء، األ

 ,Lonchamp et Morisot) وعموما فإف ظهور البادرات متعلق بالظروؼ البيئية دبا يف ذلك الظروؼ اؼبناخية 

 .(Chadoeuf-Hannel, 1985) والظروؼ اؼبتعلقة حبالة رطوبة الًتبة ، (1988

 اؼباء متصاصإ .(Mazliak, 1982)ذل توفر كميات كافية من اؼباء يف اغبالة السائلة إربتاج عملية اإلنتاش  الماء:
 اعبهد تناقص اذباه يف البذور أغشية عرب اؼباء ينتقل حبيث األظبوز ظاىرة طريق عن يكوف البذرة أنسجة وإماىة
 .Hopkins, 2003, Jordan et Haferkamps, 1989) ) اؼبائي

 ألخرى نقطة من نتقاؿئلل الشغل بذؿ على النظاـ  ىذا يف اؼبوجود اؼباء قدرة عن يعرب ما، لنظاـ  (Ψ)اؼبائي اعبهد
 اغاؼبي أو البار سواء وحدة الضغط ىي اؼبائي اعبهد وحدة .اؼباء تركيز على يعتمد وىو خارجو، أو النظاـ داخل

 (.ميغاباسكاؿ 0.0= بار0) شيوعا األكثر ىي واألخَتة باسكاؿ،

 نسبة وتعديل االنزيبية الفاعبلت طريق عن اإلنتاش سرعة زيادة ىامُت دورين تلعب فهي للحرارة بالنسبة :الحرارة
 مناطق يف تنمو واليت تقريبا النباتات بذور صبيع تتطلب. (Lafon et al., 1996) اعبنُت إذل تصل اليت األكسجُت

 اغبرارة درجة تكفي ما وعادة  ،(Leblanc et al., 2004) إنباهتا قبل الربودة فًتة من بارزة فصلية تغَتات ذات
 (.3008 ،وباصبلح الوىييب) اؼبتطلب ىذا الشتوية

 يبكن ال ولكن للضوء اغبساسة البذور لدى اإلنتاش تعديل يف يتدخل خارجي وسط عامل الضوء يعترب :الضوء
 .(Lafon et al., 1996) لئلنتاش مباشر عامل اعتباره

، (;Colbach et al., 2000األعشاب الضارة مرتبط بالتوزيع العمودي للبذور يف الًتبة  إنتاش الػبذور وتطور :التربة
 (Dyer,1995  و من بُت العوامل اليت ؽبا تأثَت كبَت على إنتاش البذور ىي األكسجُت(Côme, 1970 ) وعموما

   حجم البذور  بأف Michez (0160)وقد أثبت  .(Caixinhas, 1984)ذبهنا إذل عمق أكرب افهو يتناقص كلما 
 Vasconselos et)و كذلك العمق الذي توجد عليو البذور لو تأثَت كبَت جدا على اإلنتاش و على تطور النباتات 

al., 1988) سم، مثل  03تنتش على عمق  هلن 00، فمثبل البذور ذات حجمPapaver وCapsella   و البذور
 . Ranunculusسم ، مثل  00ملم تنتش على عمق  03ذات حجم 
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V -3 -البذور نباتإ على المائي اإلجهاد تأثير 

 ال ثابتػػة كائنػػات النباتػػات غالبيػػة ألف ونظػػػرا .الًتبػػػة فػػػي البػػػذرة بإنبػػػات األرضػػػية النباتػػػات حيػػػاة دورة تبػػػدأ
 وإسبػاـ البػادرة لنمػو مواتيػة البيئيػة الظػروؼ تكػوف أف إمػا أنبتػت مىت البػػذرة فػػإف آلخػػر، مكػػاف مػػن تتحػػرؾ أف يبكػػن
 ويبػػوت الػػدورة ىػػذه إكمػاؿ مػن فػبل تػتمكن مواتيػة غيػر الظػروؼ تكوف أف أو البذور بتكوين النبات حيػاة دورة

 .النبػػات

 :ثبلث إذل البذور إنبات مراحل تنقسم

 لذلك و أساسي بشكل التشرب قػوى علػى معتمػدة متاحػا أصػبح ما متػى اؼبػاء البػذرة فيهػا سبػتص :التشػرب -أ
 منخفضػا اػبػارجي للوسػط اؼبػائي اعبهػد كػاف لػو وحىت. اغبية البذور عن ناىيػك اؼبػاء سبػتص أف اؼبيتػة للبذور يبكن
 منخفضا مائيا جهدا يضمن فبا اؼبرحلة يف ىذه قليبل يكوف اؼبائي ؿبتواىا ألف نظرا اؼباء سبتص أف للبذرة يبكن
 .جدا

 اإلنزيبات بواسطة اإلندوسرـب أوفػػػػػي البػػػػػذرة فلقتػػػػػي فػػػػػي سػػػػػواء :البػػػػػذرة فػػػػػي اؼبػػػػػدخر الغػػػػػذاء ربليػػػػػل - ب
 اعبنُت إذل وربريكو

 .مبوه و البذرة مػػن اعبػػذير ؼبرحلػػة خبػػروج ا ىػػذه تظهػػر و :والنمػػو اعبنػػُت خبليػػا نقسػػاـإ  -جػػػ

اإلجهاد  وجود يف يتباطأ أف اؼبػدخر فيمكن الغػذاء ربليػل أمػا اؼبػائي باإلجهاد كثيػرا التشػرب عملية تتأثر ال
 البػػػذرة فػػػي إنبػػػات إلسبػػػاـ الػػػبلـز الػػػزمن طػػػوؿ ىػػػذا يفسػػػر وردبػػػا .احملللػػػة اإلنزيبػات علػى لئلجهػاد السػليب لؤلثر نظرا

أو  السػوربيتوؿ مثل أظبوزيا النشػػػػطة اؼبػػػػواد أو اؼبلوحػػػػة بسػػػػبب اػبػػػػارجي للوسػػػػط اؼبػػػػائي اعبهػػػػد البفػػػػاض حالػػػة
، البورل اؼبلوحة (األسػموزية اؼبرتفعة مثػل لئلنبػات مػانع وجود يف للماء البذرة تشرب أف إذل اإلشارة ذبدر .اؼبانيتوؿ
 اعبنُت مبو وأ اػببليػػا انقسػػاـ يبػػدأ جزئي دوف أف بشػكل ولػو اؼبػدخر الغػذاء بتحليل يسمح )اؼبانيتوؿ أو إيثيلُت

 .(3001،جادهلل  أبو)
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 العمل ومواد طرؽ
         

وتربز يف ىذا الفصل يتم تكييف عدة طرؽ ومواد عمل تتماشى مع كل خطوة من خطوات ىذا العمل 
 معرفة ىو  منها واؽبدؼ (Plan d’échantillonnage stratifié) اؼبنضود التعيُت طريقة أنبية كل جزء منو:

 الكشوفات البذور، عينات وصبع األعشاب ىذه توزع كيفية وكذلك األعشاب فيو تػنػمو الذي الوسط خصائص
 األعشاب تواجد نسبة وربديد اؼبزروع النبات الوسط، زبص معلومات على اغبصوؿ أجل من النباتية البػيػئية
 البورل مادة من متزايدة بًتاكيز ؿباليل عدة ربضَت مت اؼبائي لئلجهاد بالنسبة البذور إنتاش سلوؾ ولدراسة .الضارة
    اؼبائي اعبهد من متفاوتة مستويات إلحداث (Polyéthylène glycol PEG 6000) 8000 غليكوؿ إيثيلُت

 من لعدد البذور إنتاج وؼبقارنة .,Dirik, 20000111(Ndour ; ) (باسكاؿ ميغا -0.8 ،-0 ،-0.7،-0.02 ،0)
 .رتياباإل مع معينة بتكرارات فرد لكل البذور عدد متوسط حساب مت الزراعات من نوعُت يف األنواع

I- الضارة األعشاب نتشارإ 

يتم تكييف عدة طرؽ ومواد عمل تتماشى مع كل خطوة من  من أجل ربقيق اؽبدؼ اؼبرجو من ىذا العمل
( فإف اختيار طرؽ 3006) Benarab( يف 0112) Guillermeخطوات العمل وتربز أنبية كل جزء منو، فحسب 

دراسة الغطاء النبايت يف احملاصيل تعترب خطوة ىامة تتطلب معرفة أىم األنواع اليت تعيش يف منطقة الدراسة، وىذا 
يتطلب عدد مهم من الكشوفات البيئية النباتية مع معلومات كافية حوؿ التغَتات اؼبرتبطة بالطرؽ الزراعية بدوره 

  والظروؼ البيئية واؼبناخية اػباصة باحملطات اليت يتم زيارهتا.

اؽبدؼ من ىذا العمل ىو معرفة الظروؼ البيئية اليت تتحكم يف انتشار وتوزيع األعشاب الضارة يف منطقة 
 دراسة، أو باألحرى تعيُت اجملاميع النباتية اؼبرتبطة بالزراعات اؼبسقية يف منطقة اؽبضاب العليا السطايفية.ال

ىو ؾبموعة من األنواع اليت تسلك نفس السلوؾ اذباه  (Groupement végétale) المجموع البيئي النباتي
 عرؼ .(Long, 1974)تشاهبة ئية اؼبالوسط وبذلك يكوف لديها نفس الًتدد يف احملطات ذات الظروؼ البي

Duvigneaud (0108 و )Ellemberg (0122 يف )Hanitet (3003 اجملموع النبايت على أنو ؾبموعة من )
 األنواع اليت سبلك تقريبا نفس اإلحتياجات البيئية.
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ىو علم يهتم بطريقة ذبمع النباتات خبلؿ ظروؼ بيئية ـبتلفة، ىذا  (Phytosociologie)جتماع النباتات إعلم 
العلم يضع النباتات يف نظاـ ىرمي متدرج يكوف فيو اجملموع النبايت ىو الوحدة القاعدية ؽبذا النظاـ. وتصنف 

باتية اغبلقات األكثر تشاهبا من حيث الًتكيبة الن ،(Alliances)األنواع حسب ذبانس ظروؼ الوسط إذل حلقات 
 Gehu et Riva Martinezسب وذلك ح (Classes)واليت بدورىا ذبمع يف أقساـ  (Ordres)تنظم يف رتب 

 (.كل مستوى تصنيفي يسمى باسم نوع أونوعُت فبيزين ) األكثر سيادة( للمجموع النبايت مع أضافة0161)
 .(etum)واجملموع  (ion)، اغبلقة (etalia)، الرتبة (etea)اؼبلحقات التالية: القسم 

ؾباميع النباتات اغبولية اليت تتواجد يف الزراعات اغبولية ذات األراضي  تضم Stellarietea mediae مثبل: اغبلقة  
 الغنية باآلزوت.   

I-0- العينات جمع مخطط   

وسط( مت اتباع  – كثر يف أخذ العينات واإلؼباـ بكل التداخبلت اؼبمكنة )غطاء نبايتأمن أجل فعالية 
 توضيح ىو اؼبخطط ىذا من اؽبدؼ Plan d’échantillonnage stratifié طريقة ـبطط صبع العينات اؼبنضود

 إذل مقسمة الدراسة منطقة كانت إذا باؼبنضود اؼبخطط ىذا يسمى الضارة، األعشاب وانتشار الوسط بُت العبلقػة
 .  (Taleb et al., 2000; Fournet, 1993; Fenni, 1993) متجانسة( Strates) قطع

I-2- النباتية البيئية الكشوفات  

 نبايت، بيئي كشف 10 بإقباز قمنا 3008-3002و 3002-3000 ،3000-3002 ةالزراعي سمااؼبو  خبلؿ
 ,Maillet) 2ـ 000 تقدير أقل أوعلى( Barralis, 1976) 2ـ 3000 -0000 مساحة على ؿبققا كاف كشف كل

 الزراعة حيث ومن...( كبداراإل ، الًتبة) الوسط خصائص حيث من متجانسة اؼبساحة ىذه تكوف حبيث (1992
، بقوؿ،) اؼبطبقة  كل يف( Adane et Kheddam, 1998) عشوائية تكوف الكشوفات..(. بنجر طاطا،ب ثـو
 اؼبصادفة   لؤلنواع ةػجتماعياإلالزراعية و  صػاػبصائ وكذلك الًتبة خصائص حوؿ اؼبعلومات أىم مت تدوين  كشف

(Tanji et Boulet, 1986). 

 وىي ربريات بعدة قمنا سطيف منطقة يف  الضارة األعشاب نتشارإ دراسة أي اؽبدؼ نفس أجل من
 فبلحية جوانب عدة إذل األسئلة ىذه خبلؿ من تطرقنا الفبلحُت، على طرحت األسئلة من ؾبموعة عن عبارة

 األظبدة استعماؿ الزراعي، السابق اؼبزروعة، اػبضر أىم اػبضر، لزراعة اؼبخصصة واؼبساحة الفبلحية اؼبساحة)

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stellarietea_mediae&action=edit&redlink=1


33 
 

 يسمح بشكل الكشوفات ىذه وضعت (.03 ملحق) النبايت البيئي الكشف  بطاقة يف موضحة...( واؼببيدات
 الكشوفات الدراسة، ىذه ؼبنطقة والفبلحية الطبيعية اؼبميزات االعتبار بعُت األخذ مع البحث جوانب بكل باإلؼباـ

 Benarabe، (2010) Boudjedjou ،(2011) Kazi Tani (2008) مثل  يف العديد من الدراسات استعماؽبا مت
(2012) Karkour ، (2010) Hannachi. 

I-3- ( إنتشارا األكثر) أىمية األكثر األنواع تقدير 

 هبب إنتشارا األكثر األنواع لتحديد أنو عتربا حيثSoufi (0166 ) إستعملها طريقة على إعتمدنا 
 : أساسُت تقديرين على اإلعتماد

 .األخرى لؤلنواع بالنسبة 3ـ يف النوع ىذا أفراد عدد أي اغبقل يف النوع كثافة تقدير:  أوال

 .اؼبدروسة اغبقوؿ من حقل كل يف تواجده نسبة أي اؼبختلفة اغبقوؿ يف النوع نفس كثافة تقدير:  ثانيا

 كما للمحاصيل الضارة األعشاب غزو لدراسة أنبية األكثر العاملُت نبا والكثافة السيادة أف إعترب حيث       
 أو اػبطورة ناحية من أّما ، أنبية أكثر التنوع البيولوجي ناحية من ىي سيادة األقل أو النادرة األنواع أف أيضا اعترب

 .أنبية أقل فهي الضرر

I-4- األنواع على التعرؼ  

 نواع قمنا باالستعانة بالفلورات:من أجل التعرؼ على األ
.La grande flore  en couleur (Gaston, 1990) - 

- Flore des champs cultivée (Jauzein, 1995) . 

- Flore de l'Afrique du Nord (Maire, 1955) . 

- Flowrs of Europe (Oleg, 1969) .  

- La nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertique méridionales  (Quezel et Santa, 

1963) .    

 إضافة إذل بعض اؼبواقع اإللكًتونية مثل: 

 http://canope.ac-besancon.fr/flore/flor_aster.htm 

http://www.tela-botanica.org/site:accueil 

http://canope.ac-besancon.fr/flore/flor_aster.htm
http://canope.ac-besancon.fr/flore/flor_aster.htm
http://www.tela-botanica.org/site:accueil
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 التجارب إجراء لغرض البذور من ؾبموعة جبلب قمنا اػبرجات أثناء تقريبا الدراسة منطقة كل مشلت اػبرجات  
  . اؼبخربية

I-5- التربة تحليل 

مت أخذ عينات إفرادية   حقل، لكل الًتبة خصائص معرفة جدا اؼبهم من كشف لكل البيئية اؼبميزات ؼبعرفة
، من أجل اغبصوؿ على نفس اغبجم من الًتبة يف  (Tarière)بطريقة عشوائية من نفس اغبقل باستعماؿ اؼبسبار 

. يف األراضي الزراعية يكفي أخذ العينات غ200كل عينة إفرادية مث مزج العينات السابقة مع بعضها وأخذ حوارل 
، مت وضع العينات يف أكياس  (Alzoubi et al.,2013; Bornand et Menier, 1989)سم  20على عمق 

ملم للحصوؿ على  3ببلستيكية. يف اؼبخرب مت ذبفيف العينات ىوائيا بعد ذلك مت طحنها وغربلتها يف منخل 
 ربديد مت العينات ىذه خبلؿ من ،علب ببلستيكية مرقمة ت يفحفظىذه العينات عينات من الًتبة الناعمة، 

وذلك على مستوى ـبرب تثمُت اؼبوارد الطبيعية   pH mètreاؼباء باستعماؿ   pHكما مت ربديد   يدويا، الًتبة نسجة
 .(01 رقم شكلال) 0ف جبامعة سطي

. 

                 
   pH mètre قياس الحموضة بواسطة ب:                                 تحضير معلق التربة           أ:              

 )صورة أصلية(  Bornand et Menier (1989): قياس حموضة التربة حسب طريقة17شكل رقم 

 ب أ
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I-6 – معالجة المعطيات 

أحرؼ باللغة الفرنسية، أوؿ  0لتسهيل معاعبة اؼبعطيات بطريقة آلية مت وضع رمز لكل نوع يتكوف من 
 Quezel et Santa حرفُت من إسم اعبنس وأوؿ حرفُت من إسم النوع حسب التسمية اؼبعتمدة من طرؼ 

أيضا مشفرة حبرفُت باللغة الفرنسية متبوعُت برقم  (. اؼبتغَتات4موضحة يف اؼبلحق اؼبشفرة  ( )قائمة األنواع0182)
 (.2 اؼبلحق يبثل ترتيب اؼبتغَت )قائمة رموز اؼبتغَتات اؼبستعملة يف وصف اؼبكاف اؼبدروس موضحة يف

 مت صبع كل اؼبعلومات يف جدولُت كبَتين:

ثل وجود أو يباعبدوؿ األوؿ دبدخلُت ويضم األنواع والكشوفات حبيث التقاطع بُت األعمدة واألسطر  -
 غياب النوع.

اعبدوؿ الثاين أيضا دبدخلُت الكشوفات من جهة واؼبتغَتات اػباصة بكل كشف من جهة أخرى،  -
 التقاطع بُت األعمدة واألسطر يبثل قيم ىذه اؼبتغَتات ضمن كل كشف.

واسطة متغَت بيئي، وقد مت ىذا التحليل ب 21ونوع  306كشف بيئي نبايت،   10ذف يضم إربليل اؼبعطيات 
 .STATISTICA 08الكمبيوتر باستعماؿ نظاـ 

اؽبدؼ من ىذا العمل ىو معرفة الًتكيبة النباتية لفلورا األعشاب الضارة اؼبوجودة يف الزراعات اؼبسقية يف منطقة 
ىذا النوع من اؼبعارؼ يساىم الدراسة، ومعرفة فبيزاهتا وفهم كيفية تطورىا وانتشارىا ربت الظروؼ البيئية والزراعية. 

ليس فقط يف التحليل الكمي والنوعي لؤلعشاب الضارة ولكن أيضا يف دراسة بيئة ىذه األعشاب وخاصة العبلقة 
 .(Loudyi et al., 1995)بُت الوسط وتوزع األنواع 

I-6-0   التصنيف التدرجي المتصاعد (CHA) La classification hiérarchique ascendante  

إقًتحت ىذه  ،نواعبإنشاء ؾبموعات متعاقبة انطبلقا من الكشوفات واأل ىذا النوع من التحليل يسمح 
يتم ترتيب األنواع والكشوفات  بالتعاقب لكي نتحصل يف النهاية  (، حبيث0112) Benzekriالطريقة من طرؼ 

ائية التفرع. األشجار يف ىذه اغبالة يسمى شجرة ثن على شجرة بعقدتُت تشكبلف ؾبموعة اإلنطبلؽ. والشكل
ثنائية التفرع تستعمل عادة من أجل إظهار اجملموعات بشكل بسيط وواضح، وصبعها تبعا للخصائص اؼبشًتكة 

 (.Daget,1976) بينها
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بتفصيل اؼببدأ الرياضي لطريقة التصنيف التدرجي اؼبتصاعد، وتسمح انطبلقا من نفس  Jambu (0116)قاـ 
، الوسط )الكشوفات(جدوؿ اؼبعطيات والذي يكوف بشكل جدوؿ مكوف من عمودين : األنواع وخصائص 

اؼبتكرر، ونفس يعتمد على مؤشر التشابو  جبمع ثنائيات األنواع اؼبدروسة اؼبتقاربة مث يضم األكثر تقاربا بالتعاقب 
ىذه  مت استعماؿ .الشيء بالنسبة للكشوفات. نصل يف النهاية إذل عقدتُت واللتاف تكوناف ؾبموعة اإلنطبلؽ

 ;Saavedra et al., 1988; (Fenni et Maillet, 1998; Benarab, 2008 باحثُتال يد منعدالالطريقة من طرؼ 

(Hanitet, 2012; Hannachi, 2010  
 

 L’analyse factorielle des correspondances (AFC)التحليل العاملي للتناسب   0-6-2
إستعماؿ ىذه الطريقة يسمح لنا بالتأكد من صحة اإلرتباطات بُت األنواع وخصائصها البيئية ، واليت  

من جهة والتمثيل  Classification hiérarchique ascendanteحصلنا عليها من التصنيف التدرجي اؼبتصاعد 
 الًتكييب للعبلقات أو اإلرتباطات بُت ـبتلف األنواع وخصائص الوسط من جهة أخرى.

 ;Taleb et Maillet, 1994; Kazi Tani et al., 2010)(، يف عدة حبوث AFCإستعملت ىذه الطريقة )

Kazi Tani, 2011; Fenni, 2003; Zidane, 2010;)،  وىي تقنية رقمية للًتتيب والتصنيف، وىذه الطريقة
( عملية أساسية يف البحث العلمي وعّرفها كذلك 0160) Laforgeوقد اعتربىا  ،Benzekri (0112)إقًتحها 

بأهّنا وضعت إلهباد ـبتلف اإلرتباطات بُت العوامل اؼبتعددة ، وؽبا أىداؼ أخرى كثَتة ، من بينها إخػتصار عدد 
 .(Bonin et Roux,1978)ل التػي زبص عامل ما وىػذا من أجػل تعػريف ىػذا العػام اؼبتػغَتات
سبثل لنا ىذه الطريقة ويف نفس اؼبستوي ؾبموع األنواع وـبتلف الكشوفات حبيث ترتب أو تقرب لنا  

األنواع اؼبتشاهبة من حيث ىذه اػبصائص لنحصل يف األخَت على أف كل نوع يكوف ؿباط دبجموع من 
يف خصائص وسط الكشوفات، وكل كشف ؿباط دبجموعة من األنواع )كل نوعُت متقاربُت يعٍت أهنما يشًتكاف 

 )الكشف( معينة، والتشابو بُت كشفُت يعٍت أهنما يشًتكاف يف ؾبموعة من االنواع(. 
ؾبموع نقاط األنواع ونقاط الكشوفات يشكبلف سحابات سبثل دبحاور متعامدة. وطريقة التحػليل ىاتو ىػي هبػدؼ 

لومات ىو احملور الرئيسي، لكن ىذا احملور ال تػعريف ىػذه اؼبػحاور، حيػث أف اؼبػحػور الػذي يفػسر لػنا أكػثر اؼبع
يفسر طبعا كل اؼبعلومات لذلك كبتاج إذل ؿبور ثاف وثالث. عادة ما تػكوف اؼبعلومات اؼبفسرة من طػرؼ احملاور 

طريقتُت متكاملتػيػن تسمحاف بدراسة  AFCو CHA. تعترب (Laforge، 0160)الثػبلث األوذل ىي األكػثر أنبية 
 النتائج بشكل جيد ومفصل.
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II- الضارة األعشاب بذور إنتاش على المائي اإلجهاد تأثير 

كثر تأقلما مع ظروؼ الوسط يف اؼبناطق شبو اعبافة، يعترب اإلنتاش صفة ىامة النتخاب األنواع األ
(Jordan et al.,1989) وحسب ،Jaouadi et al.  (3000)  عتبار مرحلة اإلنتاش ىي اؼبرحلة اغبرجة اليت إيبكن

 تشمل البذرة، داخل موجود نبايت جنُت مبو عملية استئناؼ ىو اإلنتاش ستيطاف والغزو.سبكن األنواع من اإل
 .(Beweley, 1997) اؼببلئمة اغبرارة ودرجة واألوكسجُت اؼباء من وافية كميات توفر لئلنتاش الضرورية الظروؼ

 الضارة األعشاب ؼبكافحة  إسًتاتيجية إهباد ؿباولة يف خاصة و اجد كبَتة أنبية ؽبا اإلنتاش دراسة إف  
:  عوامل عدة تقدير استطعنا كلما اغبياة دورة من مبكرة مرحلة يف الضارة األعشاب دراسة حاولنا كلما ألنو
 وكذلك اؼبزروع النبات على الضارة األعشاب ظهور تأثَت أو أثر ، اؼبزروعة اؼبنطقة تغزو قد اليت األعشاب نسبة
 ىذا وكل ، لذلك اؼبناسب الوقت دبعرفة اؼبكافحة تطبيق سهولة وىي تقديرىا نستطيع أخرى اعتبارات ىناؾ

 .(Rebischung,1973 ) رةالضا األعشاب أنواع ربدثو الذي الضرر إنقاص هبدؼ

II-0 – النباتية المادة 

، يف ىذا التاريخ، يبكن اعتبار البذور 3000البذور اؼبستعملة يف ذبارب اإلنتاش مت جلبها خبلؿ شهر جواف 
 عاسبة ورقية أكياس داخل يف اؼبخرب يف ظروؼ الظبلـ ودرجة اغبرارة اؼبناسبة ـبزنة كانت البذور ناضجة فيزيولوجيا.

(Strandifer et Wilson, 1988 ; Dakheel et al., 1994)، لتجنب أثر الرطوبة والعوامل اؼبناخية االخرى  وذلك
على مستوى ـبرب تثمُت  3002ومارس  ارب اإلنتاش سبت خبلؿ شهري فيفريذب اليت يبكن أف تؤثر على اإلنتاش.

 .0سطيف اؼبوارد النباتية جبامعة فرحات عباس 

II-2- تحضير المحاليل  

 التنفس سرعة يف زيادة عنو ينتج للماء سريع امتصاص البذرة يف اإلنتاش لعمليات األوذل العبلمات من
(Debs, 1993; Clément, 1978; Heller et al., 2004) .طريق عن يكوف البذرة أنسجة وإماىة اؼباء متصاصإ 

                                    اؼبائي اعبهد تناقص اذباه يف البذور أغشية عرب اؼباء ينتقل اليت من خبلؽبا األظبوز ظاىرة
(et al., 1989 (Hopkins, 2003; Jordan.  

 غليكوؿ إيثيلُت البورل من ؿباليل طريق عن اؼبائي اعبهد من ـبتلفة مستويات ربت اإلنتاش ذبارب أجريت        
8000 Polyéthylène glycol (PEG 6000)  ىذا العامل الكميائي مت استعمالو من طرؼ العديد من               

 Dirik (3000) ; Mnif et al. (3000) همالستحداث أوساط ـبتلفة من حيث اعبهد اؼبائي، نذكر من الباحثُت
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Berg et Zeng (3008 );  Radhouane (3001) ; Jouadi et al. (3000،); Bendjelloune et al. 

(3002) ; Zemour (3000) ; Benderradjie et al. .(2016) 

 غَت. جيد بشكل اؼباء يف للذوباف قابل لكنو أيوين غَت خامل، نسبيا، مستقر عامل PEG 6000 يشكل
0ـ 32)  مثلى حرارة درجة يف حاضنة داخل الظبلـ يف سبت اؼبخربية الزراعة. عالية بًتاكيز حىت ساـ

 البورل. (
 أيضا PEG 6000  الػػ جزيئاتاستعماؿ  ثليب. التجربة فًتة طواؿ اؼبائي اعبهد استقرار على وبافظ غليكوؿ إيثيلُت

 خامل، كونو اغبسنة ؼبيزاتو نظرا( ظبوزيألا)  اغبلورل العامل ىذا ختيارإ مت. اؼبائي اعبهد الختبلؽ فعالة طريقة
اؼباء ولديو وزف جزيئي عارل. ال يعرب أغلفة البذور وال يبدي أي تداخبلت أو تأثَتات  pH على يؤثر ال متعدؿ،
 .(Berkat et Briske, 1982 in Benjelloun et al ., 2013) جانبية

جدوؿ )  اؼبائي اعبهد من متناقصة مستويات لتحقيق متزايدة بًتاكيز  PEG 6000 من ؿباليل ربضَت مت
 حسب وذلك باسكاؿ ميغا  -0.8 ،-0 ،-0.1، -0.02 ،0 ىي التجربة يف اؼبستعملة اؼبائي اعبهد قيم (02رقم 

 :وىي PEG 6000  تراكيز ـبتلف مع اؼبائي اعبهد متغَتات ذبمع اليت Michel et Kaufmann (1973)  معادلة

ΨH= - (1,18 x 10
-2

) C - (1,18 x 10
-4

) C
2
 + (2,67 x 10

-4
) CT + (8,39 x 10

-7
) C

2
T 

ΨH :(.باسكاؿ ميغا) اؼبائي اعبهد 

T(0: درجة اغبرارة )ـ 

Cتركيز : PEG 6000 

 .Michel et Kaufmann (1973) حسب PEG 6000  تركيز بداللة المائي الجهد قيم: 15 رقم جدول

 باسكال( )ميغا المائي الجهد ) غ/ل(PEG 6000 تركيز الوسط
P0 0 0 

P1 5.31 -0.03 

P2 63.9 -0.7 

P3 80.36 -1 

P4 107.47 -1.6 
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II-3- ختبارات اإلنتاشإ 

. يف كل ملم00ملم وارتفاعها  10سبت اختبارات اإلنتاش بالنسبة عبميع األنواع يف أطباؽ بًتي معقمة، قطرىا 
 .00 رقم  Whatmanطبق مت وضع قرص من ورؽ الًتشيح من نوع 

II-3-0- وليةختبارات اإلنتاش األإ 

من أجل ربديد نسبة اإلنتاش القصوى واختيار الفًتة اؼبناسبة قمنا باختبارات أولية لئلنتاش حبيث وضعت بذور  
تكرارات( يف كل طبق  2أطباؽ بًتي ) 3كل األنواع احملصل عليها يف ىذه االختبارات. لكل نوع، مت استعماؿ 

بعد وضعت كل االطباؽ يف الظبلـ داخل  بذور. فيما 00مل من اؼباء اؼبقطر مت وضع  2بو ورؽ ترشيح مع 
0ـ ±301) حاضنة بدرجة حرارة

 درجة يف كبَت بشكل تتغَت ال اإلنتاش وفًتة سرعة فإف( 3003)ىاين  فحسب. (
 (. 0ـ 32-02) اغبرارة

 الفًتة ىذه بعد .(09 و 08 رقم شكلال) للغبلؼ اعبذير اخًتاؽ عند إنتاش حدوث اعتبار مت العاشر اليـو يف -
 .والتشابك اعبفاؼ يف بدأت نتشتأ اليت البذور جذور وأف جديدة إنتاشات توجد ال أنو الحظنا

 

 

  Centaurea diluta Ait. Algeriensis Cross. & Dur: إنتاش بذور النوع  18رقم  شكل

. 

 بذور منتشة
 بذورغير منتشة
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 .Vicia monantha Retz: إنتاش بذور النوع  00رقم  شكل 

 ختبارات مت إقصاء األنواع التالية: من خبلؿ ىذه اإل

 األنواع اليت دل تنتش: Bromus lancéalatus, Medicago orbicularis, Medicago hispida     

Daucus carota, Scandix pectern-veneris, Buplevrum lancifoluim, Anacyclus clavatus, 

Cichorium intybus, Bunium incrassatum, Ranunculus arvensis, Allium nigrum.   

  20األنواع اليت أنتشت أقل من% :Carduus pycnocephalus,  Medicago truncatula, Torilis 

nodosa, Lolium rigidum, Coronilla scorpioides 
  األنواع ستبعادإمتCapsella bursa-pastoris, Papaver hybridum, Hirschfeldia incana   

Papaver rhoeas, Papaver hybridum   .لصغر حجم البذور 
التجارب األولية مكنتنا من وضع قائمة لؤلعشاب الضارة اليت ستخضع لتجارب تأثَت اعبهد اؼبائي على 

. من خبلؿ ىذه التجارب أيضا %20اإلنتاش. األنواع اؼبختارة ىي اليت كانت نسبة إنتاشها أكرب أو تساوي 
 أياـ. 00مت ربديد فًتة اإلنتاش بػػػػ 

 َت اعبهد اؼبائي على إنتاش األعشاب الضارة ىي:األنواع اؼبستعملة يف اختبار تأث

 - Torilis arvensis (Huds.) LinK. famille : Apiceae. 

- Lactuca serriola L. famille : Asteraceae. 

- Bromus madritensis L. (famille : Poaceae 

- Centaurea diluta Ait. Algeriensis Cross. & Dur. famille : Asteraceae. 

 بذور منتشة
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- Convolvulus arvensis L. famille : Convolvulaceae. 

- Vicia monentha Retz. famille : Fabaceae. 

- Hordeum murinum L. famille : Poaceae. 

- Sinapis arvensis L. . famille : Brassicaceae. 

- Datura stramonium L. famille : Solanaceae 

 

II-3-2- لإلنتاش النهائية التجارب 

. اإلنتاش جرى يف PEG 6000 من ؿبلوؿ لكل تكرارات بثبلث نوع لكل بًتي طبق كل يف بذور 00 وضع مت
 .نفس ظروؼ التجارب األولية

II-4- معالجة المعطيات 

، SPSS 23لتأثَت اإلجهاد اؼبائي على إنتاش بذور األعشاب الضارة مت من خبلؿ نظاـ  التحليل اإلحصائي
لتسعة أنواع من األعشاب الضارة  TMGوالزمن اؼبتوسط لئلنتاش  Pgحبيث مت مقارنة متوسطات نسبة اإلنتاش 

 مستويات من اإلجهاد اؼبائي وبثبلث تكرارات لكل مستوى إجهادي، إذف اؼبعطيات اليت مت ربليلها ىي:  2يف 

ـ نفس الرموز اػباصة باألنواع حسب طريقة مت استخداتكرارات.  x 2مستويات من اإلجهاد اؼبائي  x 2أنواع  1
(1963) Santa et Quezel   لتسهيل معاعبة سابقا يف  واؼبستعملة( 4موضحة يف اؼبلحق اؼبشفرة  ) قائمة األنواع

أحرؼ باللغة الفرنسية، أوؿ حرفُت من إسم  0مت وضع رمز لكل نوع يتكوف من  حيث،اؼبعطيات بطريقة آلية
 لي:يكما اعبنس وأوؿ حرفُت من إسم النوع  

- Torilis arvensis (TOAR). 

- Lactuca serriola (LASE). 

- Bromus madritensis (BRMA). 

- Centaurea diluta Ait. Algeriensis (CEDI) 

- Convolvulus arvensis (COAR). 

- Vicia monentha. (VIMO). 

- Hordeum murinum (HOMU). 

- Sinapis arvensis (SIAR). 

- Daturas tramonium (DAST). 
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III- إنتاج البذور 

تواجد عشب ضار حبقل ما مرتبط بالعوامل البيئية للوسط )تربة ومناخ( وكذلك بالتطبيقات الزراعية  
(Fried et al., 2008; Le Bourgeois, 1993 in Fenni, 2003) نسجة( و،كما يرتبط بظروؼ الًتبةpH) 

(Gardarin, 2011; Colbach et al., 2008)،  وكذلك بعدد البذور اليت ينتجها(Debaeke,1988).  ىذا العدد
. إنتاج األعشاب الضارة من البذور (Gardarin, 2011)ىبتلف من نوع اذل آخر كما ىبتلف ضمن النوع الواحد 

( فانو من الصعب 3001) Zimdahl. حسب (Hannachi, 2010)ىبتلف باختبلؼ نوع الزراعة اليت تنمو هبا 
 ( كثَتة العدد.2( سائدة و)3( صغَتة اغبجم، )0إدارة بذور األعشاب الضارة وذلك ألهنا )

تمد عليها األعشاب الضارة من أجل االنتشار واالستمرار يف الوسيلة األوذل اليت تع إنتاج عدد كبَت من البذور ىي
النمو، لذلك فإف إنتاج الكثَت من البذور الصغَتة والقادرة على التأقلم مع ظروؼ الوسط اؼبختلفة يفسر االنتشار 

مع ىذه اػبلفية، اؽبدؼ من ىذه  .(Shivakumar et al., 2014)الواسع والغزو اؼبستمر لؤلعشاب الضارة 
التجربة ىو حساب عدد البذور اؼبنتجة من طرؼ بعض األعشاب الضارة يف منطقة اؽبضاب العليا السطايفية. 
معرفة ىذا العدد مهم جدا أوال يف فهم ديناميكية عشائر األعشاب الضارة وأيضا يف اختيار اسًتاتيجية مناسبة 

 (.  3003)ىاين، ؼبكافحتها

( مت زيارهتا بُت  01وحقل من البقوليات  30) حقل 26ؾبموع  يف  3000ماي  20و 00حقل لزراعة الثـو
نباتات ناضجة من كل نوع من األعشاب الضارة عشوائيا يف مساحة  2 ٍتمت جنفس توقيت نضج اؼبزروعات. 

20x20يف كل حقل. وضعت كل نبتة يف كيس ورقي مث أخذت إذل ـبرب تثمُت اؼبوارد النباتية، كلية علـو الطبيعة  ـ
 .0سطيف –واغبياة، جبامعة فرحات عباس 

بعد ذلك مت نزع البذور من النباتات وفرزىا وحساب البذور يدويا لكل نبتة. ىذه الطريقة ظبحت بإعطاء االعداد 
فيما بعد مت  .(00)شكل رقم  ألعشاب الضارة اؼبدروسة واؼبتواجدة يف نوعُت من الزراعاتاغبقيقية لبذور أنواع ا

 .اؼبدروسة كبراؼ اؼبعياري لكل نوع من أنواع األعشاب الضارةحساب اؼبتوسطات واإل
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 جني البذور و حساب إنتاج الفرد طريقة :01رقم شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل

 والمناقشة النتائج
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I- تنوع فلورا األعشاب الضارة 
 الضارة األعشاب فلورا حوؿ نبايت بيئي كشف 10 أساس على اجملمعة لؤلنواع العددي التحليل خبلؿمن 

و   2015-2014، 2014-2013 الزراعية اؼبواسم خبلؿ أقبزت السطايفية العليا اؽبضاب منطقة يف اؼبسقية بالزراعة

  .(08 رقم جدوؿ) نباتية عائلة 22 إذل وتنتمي جنس 020 على موزعة نوع 306 إحصاء ـ مت 3008-3001

النتائج احملصل عليها من طرؼ العديد من الباحثُت يف اعبزائر  من تقًتبىذه النتائج أو  تتوافق
Boulfekhar (0161 حصل على قائمة تضم )أحصى فيما يف منطقة متيجة، 336Kadid   (0161 )308  نوع

نوع يف اعبزائر العاصمة،  086إحصاء  Abdelkrim (0112) إستطاعكما يف الزراعات يف منطقة قصر البخاري،  
نوع يف منطقة قسنطينة، بينما يف منطقة باتنة فقد قاـ  320فقد حصل على قائمة تضم  Fenni (3002)أما 

Hannachi  (3000 حبصر )نوع من  302نوع من األعشاب الضارة. أما يف منطقة الدراسة فقد مت جرد  030
( 3003نوع مت حصرىم من طرؼ ىػاين ) 301وKarkour  (3000 )نوع من طرؼ  Fenni (0112 ،)016طرؼ 

نوع من األعشاب الضارة يف بساتُت نفس  Benarab (3006 )062بينما ضمت قائمة  ،يف ؿباصيل اغببوب
 Chettou etباحثُت آخرين يف مناطق من اؼبغرب  من نتائجأيضا  ةقريب اصلنا عليهرب النتائج اليتمنطقة الدراسة. 

Taleb  (0163)  وحصل نوع يف منطقة الشاوية ،  320حصبل على حيثWahbi (0162)  يف منطقة  310على
  عبدة.

 :عدد األجناس و األنواع و العائالت المحصل عليها16جدول رقم 
 

 األجناس   القسم
 (%)العدد/النسبة

 األنواع   
 (%)العدد/النسبة

 العائبلت  
 (%)العدد/النسبة

 اغباصل
M/D 

    008 68.21 016 62.21 31 62.31     01 (D)ثنائيات الفلقة 

  06 02.02 20 00.02 00 00.10 (M) أحاديات الفلقة

   80.03  (%) عدداألجناس/عدد األنواع

  02.68   (%)عدد العائبلت/عدداألنواع 

  000 22 000 306 000 020 اجملموع
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 أما ،% 62.21 يعادؿ ما أي عائلة 29 إذل ينتمي نوع 016 بػػ فبثلة السائدة ىي الفلقة ثنائية األعشاب
 الزنبقية ،Cyperaceaeالسعدية  ىي رئيسية عائبلت 0 إذل تنتمي نوع 20 فتضم الفلقة أحادية النباتات

Liliaceae، السوسنية Iridaceae  و النجيليةPoaceae76.66 يعادؿ ما أي نوع 23 بػػػ مثلت األخَتة ، ىذه % 

 01 فهي الفلقة أحادية لؤلنواع بالنسبة الفلقة ثنائية األنواع نسبة أي (D/M ) النسبة .الفلقة أحادية األنواع من
 Chettou et Talebىذه النتائج مع نتائج العديد من الباحثُت تتوافق سيادة األنواع ثنائية الفلقة.  يؤكد ما وىذا

 .Tanji  (2001) و( 0163)

1-I واألنواع عدد األجناس حسب النباتية العائالت ترتيب 

I-1-1 عدد األجناس حسب النباتية العائالت ترتيب  
األكثر سبثيبل من حيث احتوائها على عدد أكرب من األجناس تضم أكثر من نصف عدد  العائبلت الثمانية

 Brassicaceae جنس(، الصليبية 31) Asteracea وىي: العائلة اؼبركبة  (% 81.82 جنس مايعادؿ 13األجناس )

 Fabaceae (00  جنس(، البقولية 03) Apiaceae  جنس(، اػبيمية 02) Poaceaeجنس(، النجيلية  08) 
 س(، الكحلية اجنأ 00) Ranunculaceae س(، اغبوذانية اجنأ 02) Lamiaceae جنس(، الشفوية 

Boraginaceae (00 دبا يعادؿ اجنأ )3.16 ،%2.22 ،%6.30 ،%6.12 ،%1.10 ،%00.10 ،%30.02س%، 
   (.00 رقم وشكل 01 جدوؿ) على التوارل% 3.16

 03  بػػ فبثل  جنس 02 نوعُت، أو واحد نوع تضم األجناس من % 57 من فقط، أكثر واحد جبنس فبثلة عائلة 02
 Amaranthus ،Anthemis ،Centaurea ،Crepis ،  Scolymus ،Sonchus ،Chenopodiumىي أنواع 

Euphorbia ،Fumaria ،Erodium ،Lolium  ،Phalaris،Adonis  ،Ranunculus ،Veronica اعبنسُت .  
Trifolium  وVicia  أما اعبنسُت  ،لكل منهما أنواع بػػأربع فبثلُتMedicago   وBromus فيحتوي كل منهما 

 أنواع. 02 على

  وعدداألجناس العائبلت عدد بُت والنسبة ،%) 80.03(عالية  األنواع وعدد األجناس عدد بُت النسبة 
 األجناس أغلبية وأف واحد جبنس إال يبثل ال العائبلت عدد نصف من أكثر أف يعٍت وىذا %  15.23 تساوي

 وـبتلف األجناس العائبلت، وأنبية ترتيب ىبص فيما - النتائج ىذه تتوافق .فقط نوعُت أو واحد نوع تضم
 ،Adane et Kheddam (1998) ،Kazi Tani et al. (2010) من   لكل سابقة دراسات مع  -بينها النسب

(1994) Bouhache et al..  
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I-1-2 األنواع عدد حسب النباتية العائالت ترتيب 

 ىي (Asteraceae) اؼبركبة العائلة أف وجد الدراسة دبنطقة عائلة كل يف األنواع عدد حصر خبلؿ من
 بػػ (Poaceae) النجيلية العائلة تليها نوع، 00 بلغت واليت إليها تنتمي اليت األنواع عدد حيث من العائبلت أكرب
 فالعائلة نوع، 06 بػػ (Brassicaceae) الصليبية العائلة مث نوع، 23 بػػ (Fabaceae) البقولية فالعائلة نوع، 32

 نوع. 02 بػػ فبثلة (Apiaceae) اػبيمية

 يف تضم حبيث ،(Quezel et Santa, 1963) اعبزائرية  الفلورا يف سبثيبل األكثر اػبمس العائبلت ىذهتعترب 
 باإلنتاج تفسر السيادة ىذه .اؼبصادفة لؤلنواع الكلي اجملموع من % 21.02 يعادؿ ما أي نوع 032 ؾبموعها

 ,Tanji,1983 in Benarab, 2010 ; Tanji,1984 in Hannachi et Fenni )  عالية حيوية ذات للبذور الكبَت

 قدرهتا اذل وكذلك اؼبتوسط األبيض البحر منطقة يف الكبَت انتشارىا إذل أيضا تعود العائبلت ىذه أنبية .(2013
 الثبلث العائبلت . (Taleb et al., 1994 in Zidane, 2010).اؼبستقرة وغَت اؼبختلفة الظروؼ مع التأقلم على

تنوع الغطاء النبايت لؤلعشاب الضارة على  األنواع. ؾبموع من % 02.31 تضم والبقولية النجيلية اؼبركبة، أي األوذل
سواء   –ىذا التنوع يعتمد على تاريخ آخر مكافحة  نوع يف كل كشف. 00و 00مستوى اغبقوؿ يًتاوح بُت 

 العائبلت بُت من .(Lebreton et Le Bourgeois, 2005)مطبقة أثناء اؼبشاىدة  -انيكيةككيميائية أو مي
 من عدد أكرب على احتوائها ناحية من أنبية األكثر العائلة ىي (Asteraceae) اؼبركبة العائلة فإف سابقا اؼبذكورة
 Quezel  et Santaحسب .عليها اؼبتحصل لؤلنواع الكلي اجملموع من  %30.08 مايعادؿ أي ) نوع 00  (األنواع

 .أجناس 109 على موزعة أنواع 408 تضم ألهنا اعبزائر يف أنبية األكثر العائلة ىي العائلة ىذه فإف (1963)
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 : قائمة العائالت النباتية و النسب المئوية لألجناس واألنواع المصادفة في منطقة الدراسة 00جدول 
 النسبة
(%) 

 النسبة عدد األجناس
(%) 

 اإلسم العريب عدد األنوع
 للعائلة 

 العائلة

 Asteraceae اؼبركبة 44 30.08 27 30.05

 Poaceae النجيلية 23 00.08 13 1.10

 Fabaceae البقولية 23 00.08 11 6.30

 Brassicaceae الصليبية 18 6.82 16 00.10

 Apiaceae اػبيمية 15 1.30 12 6.12

 Ranunculaceae اغبوذانية 8 2.26 4 3.16

2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lamiaceae الشفوية 8 3.66 2

 Geraniaceae العطرية 2 3.00 2 0.2

 Liliaceae الزنبقية 5 2.40 3 3.34

 Chenopodiaceae السرمقية 5 2.40 3 2.24

 Scofulacriaceae اػبنازيرية 4 1.92 2 0.2

 Boraginaceae الكحلية 4 0.13 4 3.16

 Euphorbiaceae اللبنية 4 0.13 2 0.2

 Malvaceae اػببازية 4 0.13 3 3.30

 Papaveraceae اػبشخاشية 4 0.13 3 3.30

 Polygonaceae القرضاوية 4 0.13 2 0.2

 Rubiaceae الفوية 4 0.13 3 3.30

 

 Caryophyllaceae القرنفلية 3 0.00 2 0.2

 

 Convolvolaceae العبلقية 3 0.00 2 0.2

 Fumariaceae الفومارية 3 0.00 1 0.12

 Amaranthaceae عائلة عرؼ الديك 3 0.00 1 0.12

 Solanaceae الباذقبانية 2 0.18 2 0.2

 

 Plantaginaceae اغبملية 2 0.18 1 0.12

 Primulaceae الربيعية 2 0.18 1 0.12

 Urticaceae اغبريقية 2 0.18 1 0.12

 

 Cyperaceae السعدية 1 0.06 1 0.12

 Iridaceae السوسنية 1 0.06 1 0.12

 Linaceae الكتانية 1 0.06 1 0.12

 Residaceae اؼبسكنية 1 0.06 1 0.12

 Saxifragaceae كاسرات اغبجر 1 0.06 1 0.12

 Curcurbitaceae القرعية 1 0.06 1 0.12

 Rosaceae الوردية 1 0.06 1 0.12

 Portulacaceae الرجلية 0 0.06 0 0.12

 المجموع 33 208 011 134 011
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 .األنواع عدد حسب النباتية العائالت ترتيب: 00 شكل رقم

 

 

 

 األجناس. عدد حسب النباتية العائالت ترتيب :02 شكل رقم
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 والغذاء اؼباء على العالية منافستها إذل يرجع األنبية حيث من الثانية اؼبرتبة يف النجيلية العائلة حضور
(Fenni, 2003)،  اؼبكافحة ، دبا يف ذلك اؼبكافحة و على إحتبلؿ اؼبكاف وىي كذلك تبدي مقاومة كبَتة ضد

 حيث ،(2012)  ىاين حسب اؼبزروعات على حقيقيا خطرا سبثل فهيTanji (1997 .) الكيميائية وىذا ما أكده
 األبيض البحر كمناخ اؼبناخية واإلجهادات اؼبناخات من العديد مع تتأقلم كوهنا اذل األنواع ىذه خطورة ترجع

 .(Kazi Tani, 2011) لقدرهتا الكبَتة على االنتشار وإنتاج الكثَت من البذور وكذلك، (Cheam, 1987) اؼبتوسط 

 ، اعبزائرية الفلورا يف نوع 284 سبلك فهي جدا واسع بانتشار سبتاز جنس 11و نوع 23 بػػ البقولية اؼبمثلة العائلة 
 وقدرهتا ، جهة من سبلكو الذي اؼبتطور اعبذري للنظاـ نظرا اؼبزروع النبات مع كبَتة منافسة يف تدخل األنواع وىذه

   .(Montégut,1979) ىأخر  جهة من الًتبة يف األزوت تثبيت على الكبَتة

  األنواع من بعدد فبثلة منها عائلة 20 نوعا؛ 62 وتضم  %00.62 سبثل )عائلة 36 (اؼبتبقية األخرى العائبلت
 ،Cyperaceae، Iridaceae، Linaceaeوىي  واحد بنوع فبثلة عائبلت 06  أنواع، 6و 2 بُت يًتاوح

Residaceae،Saxifragaceae  ،Curcurbitaceae،Rosaceae ، Portulacaceae يف تساىم العائبلت ىذه 
 .(Maillet, 1981) الضارة األعشاب فلورا تنوع

I-2 البيولوجية( الحياة )األنماط ترتيب األنواع حسب أشكال 

 البيولوجي للنمط ختصارإ يليو النوع سمإ دوينت مت  4)ملحق (اسةالدر  منطقة يف اؼبصادفة األنواع قائمة وضع أثناء
   (1934) رونكاير نظاـ وفق )البيولوجية األمباط (النمو أشكاؿ ربليل باستخداـ األنواع صبيع صنفت .وػب اػباص

Raunkiaer  يف (Hanitet, 2012) وىي: 

: (Therophytes) Th حولية بذرية نباتات. 

: (Geophytes) G وريزومات درنات بصبلت،  (الًتبة سطح ربت تقع زبزين أعضاء سبلك معمرة نباتات. (  

(Hemicryptophytes) H : األرض سطح مع دائما هبا التجدد براعم تكوف معمرة نباتات. 

: (Chamephytes) Ch ال بارتفاع رض،األ سطح من قريبة للنمو اؼبتجددة الرباعم تكوف :(والشجَتات اعبنيبات 
  .(سم 25 عن يزيد
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 يف موضحة الدراسة منطقة يف عليها اؼبتحصل الضارة األعشاب من نوع 306لػػػ  البيولوجية األمباط توزع
 ىي  (Therophytes)اغبولية النباتات اف لوحظ بيولوجي مبط لكل التوزع نسب خبلؿ من ،06 رقم اعبدوؿ
 بالفصل حياهتا دورة ترتبط اليت وىي ،(02 )شكل رقم  %16.28 بنسبة وذلك الدراسة منطقة يف السائدة النباتات
 أحد ىى الطقس عوامل أف ايضاً  أكد والذي (3002يف )رحيل وأخروف،   Gaine (1950) أكده ما وىذا اؼبمطر

 اتػػالدراس ػػضبعػػ مع ػةالبيولوجي ػػاطاألمب ػػػػةودبقارنػػػػ .ػاةػػاغبي ػاطأمبػػ شكل على مباشراً  ػػػػراً تأثي تؤثػػػػػػر اليت العوامل أىم
 Bouhache et Boulet (0160 ،)Kazi Tani et al. (3000 ،)Razanaka et al. (3000 ،)Jauzein ػػػػةالسابق

النسب. سيادة األنواع اغبولية يف  اختبلؼ برغم اغبولية للنباتات كانت السيادة أف على صبيعها اتفقت  (0111)
 باؼبغرب. يف نفس اؼبنطقة قدر %11.0 بنسبة (Taleb et al., 2000)زراعة الشمندر السكري قدرت من طرؼ 

Bensellam et al. (0111)  أما يف اعبزائر فقد مت تقديرىا %18.0نسبة ىذه األنواع يف بساتُت اغبمضيات بػػػ ،
 ىذه .على التوارل %12و %80.10بنسبة  karkour  (2012) و Boudjedjou et Fenni (2011)من طرؼ 

 اعبفاؼ قبل حياهتا دورة وإسباـ اإلنتاش أجل من اػبريفية األمطار مستغلة بسرعة حياهتا دورة تكمل األنواع
. ىذه األنواع اغبولية ىي األكثر تأقلما (Benarab, 2008)بذور  شكل على الصيف فصل سبضي الصيفي، بينما

 .(Kazi Tani, 2011)مع الظروؼ اؼبضطربة وتظهر سنويا عن طريق إعادة توزيع اؼبخزوف البذري بواسطة اغبرث 
من  %00.26 يف اؼبرتبة الثانية من حيث السيادة بنسبة Hemicryptophytes البيولوجي  النمط يأيت حُت يف

 ذل ىذا النمط ىي:إاألكثر انتشارا واليت تنتمي  منصقة الدراسة. األنواع يف الضارة لؤلعشاب الكلي اجملموع
Centaurea calcitrapa ،Scolymus hispanacus ،Beta vulgaris، Malva sylvestris، Plantago lanceolata . 

حبيث  اؼبعمرةاألعشاب الضارة  تضم األرضية وىي اؼبستًتة النباتات أي Geophytes البيولوجي  النمط 
عموما يعد التكاثر  .من عدد األنواع احملصورة يف منطقة الدراسة نوع 30 دبجموع% 00.00 ما نسبتو تشكل

، التكاثر اعبنسي نادر عند ىذا النوع من بالنسبة ؽبذه النباتات اػبضري الوسيلة الوحيدة لؤلستمرار يف اغبياة
تقسم األعشاب اؼبعمرة  .Cyperus serotinus (Zidane, 2010) و  Cynodon dactylonاألعشاب مثل: 
اء التكاثر اػبضري اليت تضمن ؽبا التأقلم مع الظروؼ الزراعية اؼبختلفة سواء يف الزراعات اغبولية غالبا حسب أعض

 :(Kazi Tani, 2011) أو الدائمة كما يبكنها تشكيل مستعمرات داخل اؼبساحات اؼبزروعة

األنواع ذات ريزومات: ىي األكثر انتشارا، تقاـو بشكل جيد ظروؼ اعبفاؼ ألف اعبزء ربت األرضي  -
 .Gladiolus italicus ،Muscari comosum ،Allium nigrumيتواجد عادة يف األعماؽ مثل: 
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األنواع ذات درنات وأبصاؿ: يبكنها الدخوؿ يف حالة اغبياة البطيئة. فبا يبكنها من اجتياز الفصوؿ اعبافة  -
 .Cynodon dactylonدوف خسائر مثل: 

 Convolvulusاألنواع ذات إشطاءات: ربتل عادة اؼبناطق الرطبة، الزراعات اؼبسقية والبساتُت مثل:  -
arvensis. 

كما مت حصر نوع واحد   Marrubium vulgare بنوع واحد ىو  Chamephytesمثلت النباتات اؼبعمرة القصَتة 
 .Cuscuta epithymumمتطفل ىو 

 .: األنماط البيولوجية لألنواع المصادفة في منصقة الدراسة18 جدول

  (%)  لنسبةا عدد األنوع البيولوجي النمط

 Therophytes (Th) 164 78.36 البذرية  النباتات

 Hemicryptophytes (H)  22 10.58  مستًتة النصف النباتات

 Geophytes (G)  21 10.10 األرضية اؼبستًتة النباتات

 Chamephytes (Ch) 01 0.48 القصَتة  اؼبعمرة النباتات

 Parasite (Pa) 01 0.48 النباتات اؼبتطفلة 

 100 208 المجموع

 

 

 المئوية لالنماط البيولوجية لألنواع المصادفة في منطقة الدراسة: النسب 03 رقم شكل
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I-3 األصل والموقع الجغرافي لألنواع 

دراسة األصل البيوجيوغرايف لؤلعشاب الضارة اؼبصادفة يف منطقة الدراسة بينت انتشار األنواع حسب 
 األصوؿ التالية:

نوع منها عبارة من  11(، أين %22.28نوع )بنسبة  000( بلغ عددىا Monorégionalesاألنواع أحادية األصل )
نوع متوسطي أي ما  013( قاـ حبصر 3000)  Boudjedjou(. 01)جدوؿ  %21.16أنواع متوسطية بنسبة 

 Hannachiوجدىا  (%28.88)من األنواع اؼبتواجدة يف منطقة جيجل، نفس النسبة تقريبا  %53.31 يعادؿ
( نسبة 3003) Karkour( و 3006) Benarab( يف منطقة باتنة. يف منطقة الدراسة وجد كل من 3000)

 يف كل من بساتُت وحقوؿ القمح على التوارل.    %26.11و 08.00%

نوع منها أورو آسيوية، كما مت حصر نوعُت  25نوع أين  00( تضم Birégionalesاألنواع ثنائية اإلنتشار )
  Centaurea diluta Ait. Algeriensis  و .Carthamus pectinatus Desf :متوطنُت )جزائريي األصل( نبا

من ؾبموع األعشاب  %02.10نوع أي مايعادؿ نسبة  31األنواع واسعة اإلنتشار كاف عددىا مهم حيث بلغ 
 30الضارة اؼبوجودة يف الزراعات اؼبسقية يف منطقة الدراسة. تتكوف فلورا األعشاب الضارة ؽبذه اؼبنطقة أيضا من 

نوع واسع اإلنتشار  31نوع منها ذات أصل مشاؿ غرب أوربا ونوعُت منها قطبيُتNordiques (06  .)نوع مشارل 
(Cosmopolites ونوعُت من ىذه الفلور ).ا زبص اؼبناطق الصحراوية اغبارة 

الظهور اؼبهم نسبيا لؤلنواع الشمالية مقارنة بأنواع اؼبناطق اغبارة يبكن تفسَته عن طريق تأثَت الظروؼ اؼبناخية 
اؼبناخ الذي يتميز بشتاء  أو/و (Lapie, 1909 in Benarab, 2008)للهضاب العليا اليت تتخللها مرتفعات جبلية 

 .(Maillet, 1981)بارد والذي يسمح ؽبذه األنواع بالتطور يف الشتاء وأيضا القياـ باإلرتباع بصورة جيدة 

جعل   (Maire, 1955) اؼبوقع البيوجيوغرايف ؼبنطقة الدراسة واليت تقع ضمن منطقة حوض البحر األبيض اؼبتوسط
)أغلب األعشاب الضارة اليت مت ىي عبارة عن أنواع متوسطية واليت بلغ  من العنصر اؼبتوسطي سائد بشكل واضح

نوع(. السيادة العالية ألنواع البحر األبيض اؼبتوسط وكذلك اغبضور اؼبهم لؤلنواع األوروآسيوية واألنواع  11عددىا 
 نذكر منهم: الباحثُتواسعة اإلنتشار مت مبلحظتها من طرؼ العديد من 

Maillet et Guillerm (1992), Tanji et Boulet (1986), Soufi (1988), Guillerm et al. (1989). 
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اػبمس األكثر أنبية يف فلورا األعشاب الضارة دبنطقة الدراسة ويكمن اغبديث عن  بالنسبة للعائبلت
 العائلة ، (Fabaceae)البقولية  العائلة، (Poaceae)النجيلية  العائلة، (Asteraceae)  العائبلت التالية  اؼبركبة

، ىذه العائبلت تتكوف من عدد مهم من األنواع (Apiaceae)اػبيمية  والعائلة (Brassicaceae) الصليبية
  وىي موزعة كالتارل:  من ىذه األنواع %32.00نوع مايعادؿ  02حبيث تضم لوحدىا  (،4ملحق اؼبتوسطية )

 06 بلغت واليت إليها تنتمي اليت األنواع اؼبتوسطية عدد حيث من العائبلت أكرب ىي (Fabaceae) البقولية العائلة
 %00.08 بنسبة (Apiaceae) العائلة اػبيميةو (Brassicaceae) الصليبية العائلة تسبقها ،%00.02نوع أي بنسبة 

 .%3.32 بػػ (Poaceae) النجيلية العائلةو  %2.10بنسبة (Asteraceae)  اؼبركبة العائلةتلبها لكل منهما، مث 

نوع واسع اإلنتشار  00 تضم لوحدىا من اؼببلحظ أيضا أف العائبلت الثبلث اؼبركبة، النجيلية والصليبية
من األنواع واسعة اإلنتشار اؼبصادفة يف فلورا األعشاب الضارة يف منطقة الدراسة. نتائج   %06.36 أي مانسبتو

ة ػػػ، النجيلي(Asteraceae)ة ػػػأين العائبلت اػبمس اؼبركب  Boudjedjou (2010)  رؼػػػا من طػػػة مت إوبادىػػػػػػمشاهب
(Poaceae) البقولية ،(Fabaceae) الصليبية ،(Brassicaceae) و ( القرضاويةPolygonaceae سبثل ؾبتمعة )

 .ؿ منطقة جيجلو من ؾبموع أنواع حوض البحر األبيض اؼبتوسط اؼبتواجدة يف حق %02.22نسبة 

 البيوجيوغرافي لألنواع.: األصل 19جدول رقم 

  عدد األنواع %اؼبسانبة 
 Monorégionalesأحادية األصل   111 53.36%
 متوسطية  79 37.98%
 أوروبية 29 13.94%
 أمريكية 2 0.96%
 افريقية 1 0.48%

 
 Birégionalesثنائية األصل  44 21.16%

 
  Endimiquesمتوطنة 2 0.96%

  Cosmopolites واسعة اإلنتشار 29 13.94%
 أنواع اؼبناطق اغبارة 2 0.96%
 Nordiquesأنواع اؼبناطق الباردة  20 9.62%
 المجموع 208 100%
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I-4- تردد األنواع األكثر انتشارا 
، يتقدمها النوع %80و  00أنواع من األعشاب الضارة لديها تردد بُت  6يوضح أف  00 رقم اعبدوؿ

Sonchus oleraceus كشف بيئي نبايت،   40من الكشوفات أي مايعادؿ تواجد ىذا النوع يف  %21.00 بًتدد
 Convolvulus و Bunium incrassatum. النوعُت اؼبعمرين %20بػػػػًتدد  Chenopodium albumيليو النوع 

arvensis  من ؾبموع الكشوفات. %00.31كاف ترددنبا متساو وىو يعادؿ 

  أنواع وىي: 6تضم أيضا  %00و  20األنواع ذات تردد بُت 

Lactuca scariola, Solanum nigrum, Amaranthus belitoide, Xanthium spinosum, Coronilla 

scorpioides, Sinapis arvensis, Bromus madretensis, Amaranthus retroflexus. 

ىذه األنواع تنتمي إذل عائبلت ـبتلفة وىذا يعٍت أف أغلب أنواع األعشاب الضارة ؽبا قدرة كبَتة على 
 %20-30كشف أي ذات تردد بُت   30و  00اإلنتشار. األنواع اليت تتواجد يف عدد من الكشوفات يًتاوح بُت 

نوع أغلب ىذه األنواع ىي أنواع حولية. العدد األكرب من األنواع اؼبصادفة يف منطقة الدراسة يضم  32بلغ عددىا 
 من العدد الكلي لؤلنواع. %60.31نوع أي ما يعادؿ  081ويساوي  %30األنواع ذات الًتدد أقل من 

I-5- بيئة مجاميع األعشاب الضارة بالزراعات المسقية في منطقة سطيف 

متغَت بيئػػي للتحليل بواسطة التصنيف  21ونوع  306كشف بيئي نبايت،   10وع اؼبعطيات: مت إخضاع ؾبم
 .AFCوالتحليل العاملي للتناسب  CHAالتدرجي اؼبتصاعد 

I-5-0 كشوفات  -تحليل مصفوفة األنواع 

I-5-0-0 مجال الكشوفات 

I-5-0-0-0  النتائج المحصل عليها بواسطة التصنيف التدرجي المتصاعدCHA 

 . Bو Aوبلل ذبمع الكشوفات على أساس أنواع األعشاب الضارة، ويبُت وجود ؾبموعتُت  00 رقم الشكل

كشف بيئي   06تضم  Bكشف بيئي نبايت مع مستوى تقسيم طبقي عاؿ جدا، اجملموعة   33تضم  Aاجملموعة 
كشوفاتB1 (2  ) نبايت مع مستوى تقسيم طبقي نوعا ما عارل، ىذه اجملموعة تنقسم إذل ربت ؾبموعتُت نبا

 كشفB2 (02   .)و
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)جدوؿ  % 20وىذا يعٍت أف مؤشر التشابو النبايت ىو  8.8مؤشر التباعد بُت الكشوفات أقل من  Aيف اجملموعة 
 % 51وىذا يعٍت أف مؤشر التشابو النبايت ىو   %01مؤشر التباعد بُت الكشوفات أقل من  B(. يف اجملموعة 00
 .% 51ىو  Bواجملموعة  Aمؤشر التشابو بُت  اجملموعة  .

I-5-0-0-2  النتائج المحصل عليها بواسطة التحليل العاملي للتناسبAFC 

 اؼبعلومات اؼبفسرة من طرؼ احملاور األربعة ىي:

وبالتارل فإف اؼبعلومات اؼبفسرة  %31.33: 0، احملور %33.12: 3، احملور%08.08: 3، احملور  %6.11: 1احملور 
. وىي قيم متوسطة فبا يًتجم وجود تشابو معترب بُت القوائم النباتية وسيادة %12.03من طرؼ احملاور األربع ىي 

 أكثر من عامل واحد يف التفريق بُت الكشوفات.

مت تصنيف الكشوفات على حسب األنواع اؼبشكلة ؽبا. اػبريطة  AFCالتحليل العاملي للتناسب  باستعماؿ
( توضح وجود تفرد جملموعة كبَتة من الكشوفات تقع 02 رقم )شكل 3-1اؼبمثلة باحملور  0البيانية النسبية رقم 

ات، واليت تتموقع صبيعها يف ربت ؾبموع 2 . من خبلؿ ىذه اجملموعات يبكن سبييز0على اعبهة السالبة للمحور 
 . 3و 0( للمحورين --( و)-اإلطارين )+

التصنيف  دبقارنة أرقاـ الكشوفات اليت تشكل ربت اجملموعات الثبلث مع النتائج احملصل عليها عن طريق 
 0من خبلؿ اػبريطة رقم . A واجملموعة B تبُت وجود عبلقة واضحة بُت ربت اجملموعة، CHAالتدرجي اؼبتصاعد 

على الًتتيب يبكن ربديد ربت  2-0و 3-0اؼبتعلقة باحملورين  (08)شكل رقم  3( واػبريطة رقم 02)شكل رقم 
 .Aكما يبكن تأكيد تفرد اجملموعة احملصل عليها بواسطة التصنيف التدرجي اؼبتصاعد  B2و  B1تُت نبا ؾبموع
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 الدراسة.: تردد األعشاب الضارة األكثر انتشارا في منطقة 01جدول رقم 

 عدد الكشوفات (%)التردد العائلة النمط البيولوجي النوع أقسام التردد
<50% Sonchus oleraceus Th Asterceae 57.14 40 
40-50% 

 أنواع 7
Chenopodium album Th Chenopodiaceae 50 35 
Bunium incrassatum G Apiaceae 44.29 31 
Convolvulus arvensis G Convolvulaceae 44.29 31 
Anchusa azurea Th Boraginaceae 42.86 30 
Galium tricorne Th Rubiaceae 41.43 29 
Diplotaxix erucoides Th Brassicaceae 40 28 
Polygonum aviculare Th Polygonaceae 40 28 

30-40% 
 

 أنواع 8

Lactuca scariola Th Asterceae 38.57 27 
Solanum nigrum Th Solanaceae 37.14 26 
Amaranthus retroflexus  Th Amaranthaceae 35.71 25 
Xanthium spinosum Th Asterceae 34.29 24 
Coronilla scorpioides Th Fabaceae 34.29 24 
Sinapis arvensis Th Brassicaceae 32.85 23 
Bromus madretensis Th Poaceae 31.43 22 
Amaranthus belitoide Th Amaranthaceae 31.43 22 

20-30% 
 

 نوع 25

Fumaria officinalis  Th Fumariaceae 30 21 
Medicago polymorpha Th Fabaceae 27.14 19 

Lamium amplexicaule Th Lamiaceae 27.14 19 
Hordeum murinum Th Poaceae 27.14 19 
Meidcagi hispida Th Fabaceae 25.71 18 
Borago officinalis Th Boraginaceae 25.71 18 
Daturastramonium Th Solanaceae 24.28 17 
Rhagadiolus stellatus Th Asterceae 22.85 16 
Scolymus hispanacus H Asterceae 22.85 16 
Stachys arvensis Th Lamiaceae 22.85 16 
Ranunculus arvensis Th Ranunculaceae 22.85 16 
Sonchus asper Th Asterceae 21.42 15 
Conringia orientalis Th Brassicaceae 21.42 15 
Galium aparine Th Rubiaceae 21.42 15 
Papaver rhoeas Th Papaveraceae 20 14 
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 مجموعات الكشوفات.: مؤشرات التباعد والتشابو بين تحت 00جدول 

عدد  أرقاـ الكشوفات
 الكشوفات

مؤشر 
التشابو 
 النبايت

مؤشر 
 التباعد

ربت 
 اجملموعات

 اجملموعات

6.03.28.00.03.01.01.02.33 

22.20.01.00.36.81.20.01. 

01.00.23.02.02. 

 

22 %41 5.9 A         

20.02.06.08.02. 05 %51 4.9 B1 B 

81.80.20.00.28.20.31.30.31 

30.23.80.26.21.01.21.80.82 

10.83.06.08.02.22.21.22.20. 

32.21.26.30.38.0.00.32.00. 

 

43 %52 4.8 B2 
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 : شجرة التصنيف التدرجي للكشوفات04 شكل رقم 
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 (2-0ئية النباتية للمحور يالب تفاو ش)خريطة الك 0: خريطة نسبية رقم 05شكل رقم 

 

 

ور 
احمل

1
 

 2احملور 
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 (3-0)خريطة الكشوفات البيئية النباتية للمحور  2: خريطة نسبية رقم 06شكل رقم 

 

ور 
احمل

1
 

 3احملور 
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I-5-0-2 مجال األنواع 

من أجل معرفة اؼبميزات النباتية للكشوفات اليت مت جردىا، قمنا دبطابقة اػبرائط النسبية للكشوفات مع 
نقطة خاصة باألنواع، فإف ربليل خرائط األنواع أمر  306تلك اػباصة باألنواع. وذبدر اإلشارة إذل أنو مع وجود 

( 2-2 و 3-2، 0-2حق بلاؼبعبدوؿ التحليلي ) صعب للغاية، ومن أجل تليُت ىذه الصعوبات قمنا باإلستعانة با
 النباتية. –الذي يوضح حضور كل نوع ضمن اجملاميع النباتية وؾبموعات الكشوفات البيئية 

 ، وكذلك 2-3و 2-0اؼبتعلقة باحملاور  2 ،0 ػبريطة( وا01 )شكل رقم 3-0ن اؼبتعلقة باحملوري 2من خبلؿ اػبريطة 
 .III2, III1, II, I)ؾباميع نباتية )  0. توضح من خبلؿ ماسبق وجود التحليلي باإلستعانة باعبدوؿ

. ىذه األنواع حاضرة بنفس الًتدد تقريبا يف Bو Aيوضح األنواع اؼبشًتكة بُت بُت ؾبموعيت الكشوفات  Iاجملموع 
سبثل  III2و  II، III1صبيع الكشوفات، وىي سبثل األنواع اؼبشكلة للسحابة اؼبركزية يف اػبرائط النسبية. اجملاميع 

 ؾباميع األنواع اؼبميزة لفلورا األعشاب الضارة بالزراعات اؼبسقية يف منطقة الدراسة.

أو  (ordre)، رتبة (classe)كمجموع األنواع اؼبميزة للتصنيفات العليا: قسم   Iعتبار اجملموع إ فمن اؼبنطقي إذ
إذل ربت   IIIوتقسيم اجملموع  IIاجملموع  ظبحت بعزؿ B2و A ،B1. ؾبموعات الكشوفات (alliance)حلقة 
 واليت ربتوي على األنواع اؼبميزة للمجاميع النباتية.  III2وربت ؾبموع  III1ؾبموع 

I-5-2 الظروؼ البيئية للمجاميع النباتية 

اجملاالت البيئية ىذا التحليل يسمح بتعيُت األنواع اؼبميزة للمجاميع النباتية يف منطقة الدراسة، كما يسمح بتحديد 
 .ؽبذه األنواع

 أنواع ىي 6يضم  IIالمجموع 

Xanthium spinosum,  Amaranthus blitoide,  Xanthium strumarium,  Amaranthus retroflexus, 

Solanum nigrum ,  Diplotaxix erucoides. 

اليت تشكل ىذا  أغلبية األنواعيف كل اػبرائط النسبية.  0ىذا اجملموع يتموقع يف اعبهة السالبة للمحور 
، ىذه األنواع رببذ األراضي اؼبستوية ذات اكبدار ـ0000اجملموع تتواجد ضمن ؿبطات ذات ارتفاع ال يزيد عن 

 pHالًتب تبدي نسجة طينية معتدلة اغبموضة )  ، كما تتميز ىذه احملطات بتصريف جيد للمياه.%3اليزيد عن 
    .(Bensellam et al., 1997 )(، ذات نسبة عالية من الكلس وىذا ما أكده 1و 8بُت 
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( فإف ىذه األنواع ذات إنتاش صيفي وىذا يتوافق مع النتائج اليت ربصلنا عليها حبيث 0161) Mailletحسب 
مت اعتبارىا من  IIسبيز ىذه األنواع احملطات اليت مت زيارهتا يف الفًتة اؼبمتدة بُت شهري جويلية وأوت. أنواع اجملموع 

كأنواع ؿببة لآلزوت )  (Taleb et Maillet, 1994, Loudyi, 1885 in Zidane,2010 الباحثُتطرؼ العديد من 
Nitrophyles .ومتعلقة باألراضي اؼبسقية 

متعلقاف  Freid et al. (3006)حسب نبا نوعُت  Solanum nigrum و   Amaranthus retroflexusالنوعُت  
فإف النوعُت  Kazi Tani (3000)بالتطبيقات الزراعية أكثر من الظروؼ اؼبناخية وظروؼ الًتبة. وحسب 

Xanthium spinosum  و Diplotaxix erucoides بالزراعات الصيفية  اؼبسقية. وجود ىذين النوعُت  ُتمتعلق
   .Diplotaxion erucoides  Br.-Bl. (1931)هبعل اجملموع ينتمي إذل حلقة النباتات احملبة للحرارة واآلزوت 

 نوع ىي  04يضم  III1المجموع 

Salvia verbenaca , Rapistrum rugosum , Lolium perenne , Picris echioides, Aegilops 

truncialis, Centaurea acaulis, Cynodon dactylon, Carthamus pectinatus, Carduus 

pycnocephalus, Vicia monantha,  Crepis vesicaria, Papaver hybridum, Chrozophora 

tinctoria, Carthamus lanatus. 

يضا مت حصرىا بُت ألة ؽبذا اجملموع تصادؼ وجودىا يف احملطات ذات ترب قاعدية، ىذه األنواع األنواع اؼبمث
التبلؿ واؽبضاب ذات سبيز شهري سبتمرب وأكتوبر وىي مرتبطة بزراعة اللفت والشمندر وكذلك البقوليات. 

للًتبة مع استعماؿ ؿبدود دمة متوسطة ويبكن اإلشارة إذل أف ىذه احملطات تتميز خب (%2-3)اكبدارات خفيفة 
  للمكافحة الكيميائية.

. (Adane et Kheddam, 1998)يتواجد يف ؾباؿ بيئي واسع وظروؼ بيئية متعددة  Picris echioides  النوع
يف  Bensellam et al. (0111) يتواجد ضمن اعباميع اليت مت تعيينها من طرؼ  Cynodon dactylon  النوع 

بساتُت اغبمضيات دبنطقة الغرب باؼبغرب واليت تتميز بًتب ذات نسج متوسطة ) غرينية، غرينية طينية، غرينية 
 رملية أو طينية رملية(. 

 Zidaneظهر يف قائمة األنواع اؼبرتبطة بالًتب اػبفيفة )الغرينية الرملية( ضمن أعماؿ  Papaver hybridumالنوع 

معتدؿ وؿبتوى متوسط من  pHوببذ الًتب ذت  Picris echioides، وحسب نفس اؼبصدر فإف النوع  (3000)
 الكلس.
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 نوع ىي 03يضم  III2المجموع 

Papaver rhoeas, Foeniculum vulgar,  Anthemis arvensis, Nigella hispanica, Convolvulus 

arvensis, Anthemis altissima, Pallenis spinosa, Rumex crispus, Anagallis foemina, Avena 

sterilis, Malva sylvestris, Reseda alba, Anagallis arvensis. 

أنواع ىذا اجملموع مت حصرىا بُت شهري ماي وجواف وىذا يعٍت أهنا ذات إنتاش خريفي، ىذه األنواع رببذ الًتب 
 موضة قد تعود إذل اإلستعماؿ اؼبتكرر لنفس األظبدة يف نفس القطعة وؼبدة طويلة. اغبامضية، ىذه اغب

يتواجداف  Convolvulus arvensisو  Anagallis foeminaفإف النوعُت  Taleb et Maillet (0112)حسب 
 Avena sterilisالنوع . Stellarietae mediae Br. Bl. 1950ونبا يبيزاف قسم  (Ubiquistes)يف كل األوقات 

(. أما حسب 3002)  Fenniينتمي إذل ؾبموع األنواع اؼبصادفة بُت شهري فيفري ومارس واؼبصنفة من طرؼ 
Hannachi (3002 فإف النوعُت )Avena sterilis  وPapaver rhoeas اليت تتواجد يف ظروؼ   ىي من األنواع

 بيئية وزراعية ـبتلفة.

مت مصادفتها يف الًتب ذات نسجة  Papaver rhoeas,  Anthemis arvensis, Convolvulus arvensisاألنواع 
 Zidane( حوؿ زراعة اغببوب يف منطقة الدراسة. أما حسب 3003) Karkourغرينية رملية ضمن أعماؿ 

اليت رببذ الًتب اؼبتوسطة النسجة )طينية غرينية  اؼبعمرةمن األنواع  Convolvulus arvensis( فإف النوع 3000)
 رملية( واليت تكوف نوعا ما مسقية.
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 ( 2-0 )خريطة األنواع، المحور 3 : خريطة نسبية رقم07 رقم شكل

 

ور 
احمل

1
 

 2احملور 
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 ( 3-0)خريطة األنواع، المحور  4 : خريطة نسبية رقم08 رقم شكل

ور 
احمل

1
 

 3احملور
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 (3-2)خريطة األنواع، المحور  5 : خريطة نسبية رقم09 رقم شكل

ور 
احمل

2
 

 3احملور 
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I-5-3 الدالئل البيئية للمحاور النسبية 

اؽبدؼ من ربليل احملاور ىو البحث عن أسباب تواجد الكشوفات )أو األنواع( بصورة متقابلة. ويتم 
 احملورين. 9))خريطة  البيئية النباتية تربقيق الكشوفاذلك من خبلؿ دراسة الظروؼ الزراعية والبيئية اؼبسجلة أثناء 

 Traore) ةػالضارة حسب العوامل البيئية اؼبدروسع األعشاب ػتوزي طريقة وبمبلف أىم اؼبعلومات اليت زبص 3و 0

et Mangara, 2009). 

 يعرب عن اؼبتغَتات التالية: 0احملور 
)األفقي( من خبلؿ التحليل العاملي  0تاريخ إجراء الكشوفات: توزيع الكشوفات واألنواع على احملور  -

للتناسب يبُت أف الكشوفات اغبققة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت ماي وجواف واليت تتموقع يف اعبهة اؼبوجبة 
أكتوبر. وبالتارل فهو يعكس األنواع  -ؽبذا احملور تكوف مقابلة للكشوفات احملققة خبلؿ الفًتة سبتمرب

 ع ذات اإلنتاش الصيفي أو البعد صيفي.ذات إنتاش شتوي وربيعي ضد األنوا 
( 8و 2بُت  pHيعكس أيضا األنواع اؼبتواجدة يف الًتب اغبامضية نوعا ما ) 0(: احملورpHضبوضة الًتبة ) -

 (.6و 1بُت  pHوالكشوفات ذات ترب قاعدية )
 يوضح بصورة أكرب تقابل اؼبتغَتات اعبيومورفولوجية التالية: 3احملور 
(: اػبرائط النسبية للمتغَتات توضح تقابل بُت احملطات ذات إكبدارات ضعيفة PTى اإلكبدار )و مست -

 .%00واحملطات ذات إكبدار يفوؽ 
أيضا نبلحظ تقابل بُت ؾبموع الكشوفات  3: بالنسبة للمحور(AL)البحراإلرتفاع عن مستوى سطح  -

 ـ.0200و 0000واحملطات ذات ارتفاع بُت  ـ0000و  200احملققة يف احملطات ذات ارتفاع بُت 
 يعرب عن اؼبتغَتات التالية:  2احملور 
نبلحظ تقابل بُت ؾبموع الكشوفات احملققة يف  8رقم : من خبلؿ اػبريطة النسبية (LM)نوع اؼبكافحة  -

ؿبطات ال توجد هبا مكافحة ضد األعشاب الضارة وبُت ؾبموع الكشوفات احملققة يف ؿبطات مت هبا 
 مكافحة األعشاب بطريقة كميائية. 

: يوجد تقابل بُت ؾبموع الكشوفات للمحطات ذات تصريف جيد للمياه واليت (DX)تصريف اؼبياه  -
، وبُت احملطات ذات تصريف سيئ للمياه اليت تتواجد يف اعبهة 2عبهة السالبة للمحور تتموقع يف ا

 احملوجبة لنفس احملور.
من الواضح أف توزيع ؾباميع األعشاب الضارة يف منطقة الدراسة يتأثر بشكل كبَت وأساسي بالعوامل  فإذ

اػباصة بالنبات )زمن اإلنتاش(، العوامل الزراعية )نوع اؼبكافحة وتصريف اؼبياه(، عوامل الًتبة )ضبوضة الًتبة(، 
 ح البحر(.)اإلكبدار واإلرتفاع على مستوى سط وكذلك بعوامل جيومورفولوجية
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 (2-0 أنواع على المحور -)تحديد مجاميع متغيرات 6: خريطة رقم  21شكل رقم 

 2احملور 

ور 
احمل

1
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II- تأثيراإلجهاد المائي على إنتاش األنواع 

أنواع من األعشاب الضارة وذلك بعد عدة ذبارب أولية مت من خبلؽبا  1ذبارب اإلنتاش أجريت على 
استثناء األنواع غَت البذرية، كما مت إقصاء عدد كبَت من األنواع اليت كاف حجم بذورىا صغَت جدا حبيث ال 

تنتش وقد فسرنا ذلك بكوهنا يف حالة كموف، كما مت استبعاد األنواع  اليت دل تتأثر بنقص اؼباء، وكذلك األنواع
. اؽبدؼ من ىذه التجارب ىو ربديد األنواع األكثر مقاومة لنقص اؼباء أو %20اليت ال تتعدى نسبة إنتاشها 

أجريت رر.  بتعبَت آخر األكثر استغبلال للماء اؼبتاح فبا هبعلها األكثر قدرة على اإلنتشار وإحداث الض
 ة من اعبهد اؼبائيػات ـبتلفػمستوي أوساط ذات باستحداث وذلك يف اؼبخربنتاش ذبارب اإل

 P1 : -0,03MPa) ،)( P2  -0,7 MPa) ،( P3 : -1,0 MPa) ،(P4 : -1,6 MPa)  عن طريق ؿباليل من
و مت وضع الشواىد يف أطباؽ هبا ماء مقطر والذي يعترب علما أن. (PEG 6000)  8000البورل إيثيلُت غليكوؿ 
 .(P0 : 0 MPa) اعبهد اؼبائي بو معدـو 

، وىي تعكس مدى 31إذل  01حركية اإلنتاش يف ظروؼ اإلجهاد األظبوزي موضحة باألشكاؿ من 
ألنواع يف الظروؼ العادية ) الشواىد ( تبدي ثبلث مراحل: احساسية األنواع لئلجهاد اؼبائي. منحنيات اإلنتاش 

كموف(، مرحلة التسارع يف اإلنتاش اليت توافق صعود حاد يف اؼبنحٍت إذل أف يصل يف المرحلة الكموف )زمن 
ؼبائي األخَت إذل العتبة األفقية اليت توافق توقف اإلنتاش بعد الوصوؿ إذل القدرة اإلنتاشية القصوى. تأثَت اإلجهاد ا

على اإلنتاش يظهر خبلؿ إحدى ىذه اؼبراحل أو قد يظهر خبلؿ اؼبراحل الثبلث، وذلك حسب درجة البفاض 
  .(Jaouadi et al., 2010)اعبهد اؼبائي 

II-0  حركية اإلنتاش 

يف ؿبلوؿ اغبضن. بالنسبة  PEG 6000سَت معدؿ اإلنتاش بداللة الزمن باختبلؼ األنواع وتركيز ىبتلف 
. يف حالة نقص اؼباء اؼبتاح بسبب %000للشواىد فإف نسبة اإلنتاش القصوى ؼبعظم األنواع يساوي أو بقارب 

اليت سبنع دخوؿ اؼباء من خبلؿ األغلفة، فبا يعرقل حركة اؼباء يف اذباه البفاض  PEG 6000  وجود حبيبات
سبة اإلنتاش بالنسبة لكل األنواع بالبفاض اعبهد اؼبائي أي بزيادة الضغط األظبوزي، يف ىذه اغبالة تنخفض ن

لبفاض يف سرعة اإلنتاش. منحنيات حركية إنتاش البذور إيف الوسط. كما تبدي األنواع التسعة  PEG 6000تركيز 
 اجملهدة توضح أف منحٌت التسارع والعتبة األفقية لكل نوع أقل من الشواىد وذلك كلما البفض اعبهد اؼبائي. 
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 Torilis arvensis (Huds.) LinKالنوع 

ـبتلف مستويات  تأثَتربت   Torilis arvensisأياـ بالنسبة للنوع  00اإلنتاش خبلؿ  تقدير نسبة 
 62.2، 68.8، 18.8، 000، النسب القصوى لئلنتاش وصلت إذل 30 رقم اإلجهاد اؼبائي موضحة يف الشكل

) زمن  على التوارل حسب ـبتلف مستويات األجهاد اؼبائي. اإلنتاش يبدأ من اليـو الرابع من التبليل %20و
، P0، P1 ،P3 للمستويات، نسبة اإلنتاش بلغت القيمة القصوى ؽبا يف اليـو الرابع بالنسبة أياـ( LT= 0الكموف 

P4  ويف اليـو اػبامس يف اؼبستوىP2 . (، على 03رقم لئلنتاش يزيد بالبفاض اعبهد اؼبائي ) جدوؿ الزمن اؼبتوسط
هد اؼبائي يف األلبفاض يف اعباإللبفاض يتسبب ينخفض بالبفاض اعبهد اؼبائي.  الذي Cvمعامل السرعة  عكس

(، ولكن يف مستوى اإلجهاد األضعف %000انت عالية )كبالنسبة للشواىد فإف نسبة اإلنتاش   ،يف نسبة اإلنتاش
( P4 : -1,6 MPa) 20 فإف نسبة اإلنتاش القصوى البفضت إذل%. 

 األيام
 

 LinK (Huds.)  Torilis arvensis : منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 20شكل رقم 

 .(، ،  ،، )في مختلف مستويات االجهاد المائي  

 

 

 

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
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 .Lactuca serriola Lالنوع 

لدى البذور اؼبوضوعة يف اؼباء اؼبقطر ) الشواىد(،  %60مت تسجيل نسبة إنتاش عالية  خبلؿ العشر أياـ
رقم  فإف اإلنتاش دل يبدأ إال بعد اليـو اػبامس )جدوؿ (P4 : -1,6 MPa )بينما يف اؼبستوى األدىن لئلجهاد اؼبائي 

. اإلختبلؼ يف مستوى اإلجهاد اؼبائي دل يكن لو تأثَت %2.2بلغت  اإلنتاش بلغت يف ىذا اؼبستوى (، نسبة03
، ىذين اؼبؤشرين أبديا عدـ انتظاـ يف القيم Cvوعلى سرعة اإلنتاش  TMGمعنوي على الزمن اؼبتوسط لئلنتاش 

 البفاض اعبهد اؼبائي. زمن الكموف أي الزمن البلـز لبدأ اإلنتاش بلغ يومُت تقريبا يف صبيع اؼبستويات.رغم 

  األيام
 في مختلف Lactuca serriola L: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع  22شكل رقم 

 .(، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي  

 .Bromus madritensis Lالنوع  

 68يف كل مستويات اإلجهاد اؼبائي. كما مت تسجيل نسبة إنتاش تفوؽ  النوع عالية جدا القدرة اإلنتاشية ؽبذا 
و اإلنتاش دل يبدأ إال بعد اليـو الثالث للتجربة. الزمن اؼبتوسط لئلنتاش يتزايد  يف صبيع اؼبستويات اإلجهادية. %

  يف 2.2مة يكذلك مؤشر اإلنتاش ينخفض من ق  ،بتناقص مستوى اإلجهاد اؼبائييتناقص  Cvمؤشر السرعة 

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
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 .P4 يف اؼبستوى  3.30إذل القيمة  P0 اؼبستوى 

  
 في مختلف .Bromus madritensis L: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع  23شكل رقم 

 .(، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي  
 .Centaurea diluta Ait. Algeriensis Cross. & Dur النوع

خبلؿ فًتة  .Centaurea diluta Ait. Algeriensis Cross. & Durنسبة اإلنتاش القصوى للنوع 
    . P0، P1 ، P2، P3 ،P4يف مستويات اإلجهاد اػبمسة  %20و 20، 22.2، 60، 62.2التجربة بلغت 

على الًتتيب. أما بالنسبة للزمن اؼبتوسط لئلنتاش فقد تأثر بشكل طفيف باإللبفاض يف مستوى اإلجهاد اؼبائي  
  (.03رقم  )جدوؿ

 األيام
 في مختلف Centaurea diluta: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 24شكل رقم 

 .(، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي  

 األيام

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
 

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
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 .Convolvulus arvensis L  النوع

يتزايد بداللة الزمن. بالنسبة للشواىد، نسبة اإلنتاش  .Convolvulus arvensis Lؾبموع اإلنتاش للنوع 
مؤشر  فلم تبلغ أقصاىا إال يف اليـو السادس. P4أخذت قيمتها القصوى يف اليـو الرابع، بينما يف اؼبستوى األدىن 

  .P1ينخفضاف بالبفاض قيمة اإلجهاد ماعدا اؼبستوى   Igاإلنتاشو مؤشر  Cvالسرعة 

األيام   
 في مختلف Convolvulus arvensis: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 25شكل رقم 

 .(، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي  

 

 Vicia monantha Retz   النوع

  وقد أخذت القيم، P0، P1 ، P2، P3أياـ( بالنسبة للمستويات  LT= 0إنتاش ىذا النوع بدأ يف اليـو الرابع ) 
اإلنتاش دل يبدأ حىت اليـو  P4على الًتتيب بالنسبة ؽبذه اؼبستويات. ولكن يف اؼبستوى  30% 10، 62.2، 10

أثر سلبا على أنتاش ىذا  (P4 : -1,6 MPa )، ىذا يعٍت أف اؼبستوى  %2.2السابع ونسبة اإلنتاش أخذت القيمة 
ينخفضاف بالبفاض قيمة اإلجهاد  TMGوالزمن اؼبتوسط لئلنتاش   Igاإلنتاش مؤشر(. 03رقم  النوع ) جدوؿ

  .P1ابتداءا من اؼبستوى 

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
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 األيام
 

 في مختلف    Vicia monentha: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع  26شكل رقم 
 .(، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي  

 .Hordeum murinum L النوع

 18.8، 000، 000، 000 القيم التالية: .Hordeum murinum Lالنسب القصوى لئلنتاش للنوع أخذت 
يزداد يف كل اؼبستويات.  %18على الًتتيب. ىذه القيم تفوؽ   P0، P1 ، P2، P3 ،P4 يف اؼبستويات %18.8و

ة اإلنتاش اللذاف ػػػػاؼبتوسط لئلنتاش مع البفاض مستوى اإلجهاد اؼبائي، على عكس مؤشر اإلنتاش وسرعالزمن 
نسبة لالثاين با اليـو يفاإلنتاش  تبدأ فيما ىبص زمن الكموف فإف البذور ينخفضاف بالبفاض اعبهد اؼبائي. 

 (.31 رقم اؼبستويات )شكلعبميع 

 األيام

 في مختلف .Hordeum murinum L: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 27شكل رقم 
 (.، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي  

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
 

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
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 .Sinapis arvensis L  النوع

إذل أف تنعدـ يف  P0يف الوسط  %88.8نسبة اإلنتاش متوسط ؽبذا النوع، ومع ذلك تنخفض من قيمة 
 . مؤشرات اإلنتاش األخرى تنخفض بالبفاض اعبهد اؼبائي ماعدا الزمن اؼبتوسط لئلنتاش. P4السط 

األيام   
 في مختلف Sinapis arvensis: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 28شكل رقم 

 .(، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي  
 .Datura stramonium L  النوع

يف وجود اؼباء اؼبقطر، تنخفض ىذه  %12.2القدرة اإلنتاشية ؽبذا النوع عالية جدا يف الظروؼ العادية حبيث تبلغ 
ميغاباسكاؿ.الزمن اؼبتوسط  -0.8يف مستوى اإلجهاد  %2.2النسبة تدرهبيا بالبفاض اعبهد اؼبائي إذل أف تصل إذل 

س يف ػػػـو اػبامػػػػداءا من اليػػػاش أبتػىذا النوع بدأت يف اإلنتض. بذور ػينخف Cvعة ر ارل فإف معامل السػداد وبالتز ي
  .P3 ،P4 بينما تبدأ من اليـو السابع يف اؼبستويات ،P0، P1 ، P2  اؼبستويات

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
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 األيام
 في مختلف Datura stramonium: منحنيات اإلنتاش لبذور النوع 29شكل رقم 

 .(، ،  ،، )مستويات االجهاد المائي 

لإلنتاش لألنواع التسعة في مختلف مستويات  TMGوالزمن المتوسط  Pg  : نسبة اإلنتاش02جدول 
   P1 : -0,03MPa) ،)( P2  -0,7 MPa) ،( P3 : -1,0 MPa) ،( P4 : -1,6 MPa)اإلجهاد  

 
 

 النوع

 مستوى اإلجهاد المائي
 P0                   P1                      P2                       P3                        P4 

Pg TMG Pg TMG Pg TMG Pg TMG Pg TMG 

Torilis  
arvensis 

100 7,26 96,6 7,55 86,6 7,63 83,3 6,03 50 7,93 

Lactuca  
serriola 

86,6 6,70 60,0 6,64 16,6 8,30 10,0 6,46 3,30 6,16 

Bromus 

madritensis L 

100 6,57 93,3 5,95 93,3 6,63 100 6,68 86,6 6,97 

Centaurea 

aspera 

83,3 7,02 80 7,24 53,3 7,62 50 7,22 50 7,52 

Convolvulus 

arvensis 

80 6,44 56,6 6,24 66,6 6,49 50 6,54 50 6,87 

Vicia monentha 90 7,50 83,30 7,44 70 8,39 20 7,44 3,30 8,50 

Hordeum 

murinum L 

100 6,06 100 6,23 100 6,26 96,6 6,30 96,6 6,67 

Datura 

stramonium 

12.2 6.02 60 6.8 00 6.0 38.8 1.08 2.2 6.2 

Sinapis 

arvensis 

88.8 1.02 08.8 1.28 00 1.1 00 6 00 1 

 

ش 
إلنتا

بة ا
نس

%
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II-2  نتائج التحليل اإلحصائي 

لتأثَت األنواع ومستويات اإلجهاد اؼبائي من خبلؿ نتائج  SPSS (23)أظهر التحليل اإلحصائي باستعماؿ 
 (TMG)من التغَتات يف الزمن اؼبتوسط لئلنتاش  %26أف  ، أظهر02 رقم ربليل اؼبتغَتات اؼبلخصة يف اعبدوؿ

معنوية جدا باألنواع بالدرجة األوذل تليها نوع اإلجهاد ) اؼبعاعبة (، كما يتأثر ىذا الزمن بشكل  ةمرتبطة بصور 
 معاعبة.  xمعنوي بالتداخل أنواع

 معنوي عاؿ جدا لنوع فيما ىبص القدرة اإلنتاشية )نسبة اإلنتاش( فقد أظهر التحليل اإلحصائي وجود تأثَت
من التغَتات يف ىذه النسبة مرتبطة  %10، حبيث (Pg)العشب الضار ومستوى اإلجهاد اؼبائي على نسبة اإلنتاش 

 باألنواع ومستوى اإلجهاد اؼبائي.

الزمن و  (Pg)نسبة اإلنتاش تحليل المتغيرات لتأثير األنواع ومستويات اإلجهاد المائي على  :03 جدول  
  (TMG)المتوسط لإلنتاش 

)TMG ) لئلنتاش اؼبتوسط الزمن  )Pg اإلنتاش ) نسبة   

 اإلكبراؼ

 اؼبعنوية اؼبعياري
 اإلكبراؼ

 اؼبعنوية اؼبعياري

 النوع 000, 72533,3 000, 124,9

 اؼبعاعبة 000, 47641,5 000, 86,4

 النوع* اؼبعاعبة 000, 27185,2 014, 195,1

300,5 

707,0 
 

11933,3 

159293,3 

 اػبطأ 

 موعاجمل

0,58 0,93 R
2
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II-2-1 المتوسط لإلنتاش  الزمن(TMG): 

 :(TMG)تأثَت مستويات اإلجهاد على الزمن اؼبتوسط لئلنتاش  -
 بتداءا من اؼبستوى الرابع لئلجهاد اؼبائيإنبلحظ أف الزمن اؼبتوسط لئلنتاش ىبتلف  20 رقم من خبلؿ الشكل

(P4 : -1,6 MPa).  تستغرؽ األنواع وقتا أطوؿ لعدـ سبكن اؼباء من عبور األغلفة(0111Ndour,).  التأخر يف
زمن اإلنتاش راجع إذل صعوبة إماىة أغلفة البذرة وبالتارل يبكن تفسَت ذلك بالزمن البلـز للبذرة لوضع اآلليات 

 . .Jaouadi et al (2010) يف .Ben Miled et al  (1986) ياليت سبكنها من تعديل الضغط األظبوزي الداخل

 :(TMG)تأثَت األنواع  على الزمن اؼبتوسط لئلنتاش  -
يعطي أيضا فكرة حوؿ سرعة اإلنتاش حبيث نبلحظ وجود اختبلفات معنوية بُت  (TMG)الزمن اؼبتوسط لئلنتاش 

األنواع حبيث يفوؽ ، ىذه اإلختبلفات واضحة بُت   (P > 0.001)األنواع التسعة لؤلعشاب الضارة اؼبدروسة 
 Datura و Torilis arvensis، Centaurea diluta أياـ بالنسبة لؤلنواع  1 الزمن اؼبتوسط لئلنتاش

stramonium  ،األنواع   أماBromus madritensis، Convolvulus arvensis، Vicia monentha و 
Hordeum murinum  أياـ بالنسبة للنوعُت  2أياـ بينما دل يتعدى  1و 8الزمن اؼبتوسط لئلنتاش بُت  فًتاوح

Sinapis arvensis  وLactuca serriola  (.20 رقم )شكلو (00 رقم )جدوؿ 
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 : تأثير مسىتوى اإلجهاد على الزمن المتوسط لإلنتاش31شكل رقم 

 

 الزمن المتوسط لإلنتاش: تأثير األنواع على 30شكل رقم 
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II-2-2  نسبة اإلنتاش لألنواع(Pg): 

 :(Pg)تأثَت مستوى اإلجهاد على نسبة اإلنتاش لؤلنواع  -
يبلغ متوسط اإلنتاش  (23 رقم اعبهد اؼبائي ) شكلتتناقص نسبة اإلنتاش بالنسبة لؤلنواع التسعة بالبفاض 

 بينما تتناقص حسب البفاض اعبهد اؼبائي على الًتتيب: 12.5±88.9 %لؤلنواع لدى الشواىد 

 P1 : -0,03MPa) ،)( P2 : -0,7 MPa) ،( P3 : -1,0 MPa) ،( P4 : -1,6 MPa) 

  (00) جدوؿ  37.6±38.1 %، 36.6±49.3 %، 32.5±59.6 %، 19.5±78.8 % لتبلغ على التوارل

 

 تأثير مسىتوى اإلجهاد على نسبة اإلنتاش: 32 رقم شكل
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 . لألنواع (Pg)ونسبة اإلنتاش  (TMG): تأثير نوع المعالجة على الزمن المتوسط 04جدول 

 

TMG Pg  الزمن اؼبتوسط    نسبة اإلنتاش  

اؼبعياري اإلكبراؼ اؼبتوسط اؼبعياري اإلكبراؼ اؼبتوسط   

عبة
ؼبعا

 ا

P0 6,9 
a
 0,8 88,9 

a
 12,5 

P1 7,1 
a
 0,8 79,6 

b
 19,5 

P2 6,9 
a
 2,2 59,6 

c
 32,5 

P3 6,6 
a
 2,2 49,3 

d
 35,8 

P4 4,9 
b
 3,6 38,1 

e
 37,6 

 

 :(Pg)تأثَت األنواع على نسبة اإلنتاش لؤلنواع  -
 اؼبوضوعة يف اؼباء اؼبقطر بالنسبة لؤلنواعأي ) الشواىد(  P0 = 0 Mpa بلغت نسبة اإلنتاش يف مستوى اإلجهاد 

 (000% )Torilis arvensis،  (62.2%) Centaurea diluta، (12.2%) Datura stramonium، (000%) 

Bromus madritensis، ) 60%) Convolvulus arvensis ، (10%) Vicia monentha ،(000%) Hordeum 

murinum ، (88.8%) Sinapis arvensis  ،(68.8%) Lactuca serriola   (%20)، بينما بلغت ىذه النسبة 
يف اؼبستوى األدىن لؤلجهاد  (2.2%)،  (00%)، (18.8%)، (2.2%(،)20%)، (68.8%)،  (2.2%) ،  (20% (،

لنفس األنواع وبنفس الًتتيب. على مستوى الشواىد نبلحظ أف نسبة اإلنتاش عالية  (P4 : -1,6 MPa )اؼبائي 
( واليت من 3002، ىذه النتائج متقاربة مع نتائج ىػػػاين )%000جدا ألغلب األنواع حبيث تساوي أو تقارب 

 ة على إنتاش بذور األعشاب الضارة.خبلؽبا مت التطرؽ لتأثَت درجة اغبرار 
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 : تأثير األنواع على نسبة اإلنتاش33شكل رقم 

على القدرة اإلنتاشية لؤلعشاب الضارة خاصة عندما يكوف  نتائج ىذه الدراسة توضح أف اإلجهاد اؼبائي يؤثر
يف  اإلختبلؼالضغط األظبوزي عارل، أي كلما زاد الضغط األظبوزي كلما البفضت القدرة اإلنتاشية لؤلنواع. 

 Botia et al., 1998 in)  األنزيبات واؽبرمونات اليت تتواجد يف البذرة تأثَتالقدرة اإلنتاشية قد تعود إذل 

Bendjelloune et al., 2013).  ىذا التأثَت ىبتلف أيضا حسب األنواع فحسبGutterman (1993 يف )
Ndour (0111)  فإف اإلنتاش ىبضع للعوامل الوراثية ولكن أيضا ينظم عن طريق الظروؼ البيئية احمليطة وعلى وجو

 اػبصوص بتوفر اؼباء يف الًتبة.

جهاد اؼبائي الذي يتبع بضغط أظبوزي عاؿ فبا يعرقل اآلليات اؼبسؤولة إلا أف تتأثر بايبكن للقدرة اإلنتاشية أيض
. ىذه اآلليات (Gill et al.,2001, 2003)عن بروز اعبذير خارج األغلفة وبذلك يتسبب يف تأخر اإلنتاش 

أو/ وعدـ إتاحة اػباصة بالتعديل األظبوزي تظهر خبلؿ اؼبراحل اؼبوالية على شكل تباطئ النمو بسبب غياب 
 .(Benjelloun et al ., 2013)الكربوىيدرات 
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نتشت حىت يف مستويات أدراسة تأثَت اإلجهاد اؼبائي بينت أف األنواع التسعة من األعشاب الضارة 
ختبلفات يف سلوؾ ىذه األنواع اذباه اإلجهاد إفإنو يوجد  (، مع ذلك20رقم اؼبائي )شكل منخفضة من اعبهد 

 ؾبموعات:  2إذل  Mnif et al. (2004)اؼبائي، ويبكن تقسيمها حسب 

 Bromusاؼبقاومة لئلجهاد اؼبائي، ىذه اجملموعة تضم النوعُت  األنواع سبثل (Pg ≥ 50%)اجملموعة األوذل: 

madritensis و  Hordeum murinum  ( يف مستوى اإلجهاد %11واليت تبدي قدرة إنتاشية عالية )حوارلP4 : 
-1,6 MPa . 

سبثل األنواع متوسطة اؼبقاومة لئلجهاد اؼبائي، ىذه اجملموعة تضم األنواع  (Pg ≥ 50% ≤ %10): الثانية اجملموعة
Torilis arvensis  ،Centaurea diluta  وConvolvulus arvensis  واليت تتميز بقدرة إنتاشية متوسطة مقارنة

بأنواع اجملموعة األوذل. ىذه األنواع تصنف كأنواع حساسة نسبيا لئلجهاد اؼبائي ألننا نبلحظ البفاض يف نسبة 
 .P4 ىذا اإللبفاض يشتد عند اؼبستوى، P3 : -1,0 MPa اإلنتاش يف الوسط 

 ، Vicia monentha سة لئلجهاد اؼبائي وىي فبثلة باألنواع تضم األنواع اغبسا (Pg ≤ 10%)اجملموعة الثالثة:  
Lactuca serriola  ،Datura stramonium ،Sinapis arvensis ىذه األنواع تبدي قدرة إنتاشية منخفضة.

 ميغاباسكاؿP4 (0.8- .) خاصة يف مستوى اإلجهاد  (%2.2)جدا 

ربمل اإلجهاد اؼبائي أثناء مرحلة اإلنتاش يعترب ميزة من ميزات التأقلم لدى البذور منذ اؼبراحل األوذل من دورة  
من جهة أخرى إنتاش البذور يعترب واحد من اؼبعايَت اؼبستعملة يف انتخاب النباتات  .(Grouzis, 1987)اغبياة 

لتحمل اإلجهاد اؼبائي. مرحلة اإلنتاش الترتبط بالضرورة مع مراحل النمو األخرى، ولكن تبقى دائما مرحلة مهمة 
  .((Bendjelloune et al., 2013لتقييم ربمل األنواع لئلجهاد اؼبائي 

فإنو يبكن القوؿ أف بذور األعشاب الضارة  اسة ومن خبلؿ ربليل اؼبقاومة لئلجهاد اؼبائي،يف ىذه الدر 
ليست لديها صعوبة كبَتة من أجل اإلنتاش يف اؼبناطق اعبافة وشبو اعبافة. من جهة أخرى فإف اإلنتشار الواسع 

استغبلؿ اؼباء اؼبوجود يف الًتبة واؼبنافسة الكبَتة اليت تفرضها األعشاب الضارة راجع أيضا لقدرة بذورىا على 
وبالتارل تدخل يف منافسة شديدة مع النباتات اؼبزروعة. وكنتيجة لذلك يبكن القوؿ أيضا أنو دبجرد خروج بذور 
األعشاب الضارة من حالة السكوف فإف ىذه األخَتة يبكنها اإلنتاش يف ؾباؿ واسع من اإلجهاد اؼبائي، وبالتارل 
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و بعيدة اؼبدى يبكن سلوكها إلبادة األعشاب الضارة البد أف تأخذ بعُت اإلعتبار األنواع أي اسًتاتيجية قريبة أ
       آخر األكثر استغبلال للمصادر اؼبائية يف الًتبة.  ٌتعاؼبقاومة لئلجهاد اؼبائي أو دب

 

 

 : تأثير مستويات اإلجهاد على نسبة إنتاش األنواع 34شكل رقم 
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III-  نتاج البذورإ 

تواجد عشب ضار حبقل ما مرتبط بالعوامل البيئية للوسط )تربة ومناخ( وكذلك بالتطبيقات الزراعية 
(Fried et al., 2008; Le Bourgeois, 1993 in Fenni, 2003) نسجة ( و،كما يرتبط بظروؼ الًتبةpH) 

(Gardarin, 2011; Colbach et al., 2008)،  وكذلك بعدد البذور اليت ينتجها(Debaeke,1988) ىذا العدد .
. إنتاج األعشاب الضارة من البذور (Gardarin, 2011)ىبتلف من نوع اذل آخر كما ىبتلف ضمن النوع الواحد 

( فانو من الصعب 3001) Zimdahl. حسب (Hannachi, 2010)ىبتلف باختبلؼ نوع الزراعة اليت تنمو هبا 
 ( كثَتة العدد.2( سائدة و)3صغَتة اغبجم، )( 0إدارة بذور األعشاب الضارة وذلك ألهنا )

اليت تعتمد عليها األعشاب الضارة من أجل االنتشار  األىمالوسيلة  إنتاج عدد كبَت من البذور ىي
واالستمرار يف النمو، لذلك فإف إنتاج الكثَت من البذور الصغَتة والقادرة على التأقلم مع ظروؼ الوسط اؼبختلفة 

 DiTomasoوبالنسبة لػػػ  .(Shivakumar et al., 2014)والغزو اؼبستمر لؤلعشاب الضارة  نتشار الواسعيفسر اإل

et Kyser (3002)  .القدرة اإلنتاجية العالية، سكوف فإف أغلب األنواع الضارة خصبة وتنتج الكثَت من البذور
وحيوية البذور تعطي بعض األعشاب الضارة فرصة أكرب من أجل اإلنتاش، النمو وإعطاء نبات جديد، فنبات 

 . (Lutman, 2002)حوارل مليوف بذرة  مثبل يبكنو أف ينتج Tripleurospermum inodorumواحد من النوع  

  ج بذور جديدة ػزغ، ينمو وينتػش، يبػتسلك البذور بعد سقوطها يف اغبقل عدة مصائر، البعض منها ينت 

(Menalled,2008)ذل األرض وتغذي اؼبخزوف البذري للًتبة إتعود  اليت تسقط ، نسبة كبَتة من ىذه البذور
(Leguizamón et Roberts,1982) ونسبة إنبات تًتاوح  3بذرة حية/ـ 0000. يف الواقع، مع قدرة إنتاشية تقارب

3عشب ضار/ـ 000إذل  300من البذور اؼبطمورة، فإف نسبة العدوى سبثل من   % 00و 02بُت 
 (Barralis et 

Chadoeuf, 1987) .األنواع Setaria faberi  ، Amaranthus powellii، Echinochloa crus-galli  تنتج
ينتج  Matricaria perforateيف حُت النوع ، بذرة يف النبتة الواحدة على التوارل 000.000، 20.000، 36.100

 .(Blackshaw et Harker, 1997)بذرة يف النبتة الواحدة  200.000

مع ىذه اػبلفية، اؽبدؼ من ىذه التجربة ىو حساب عدد البذور اؼبنتجة من طرؼ بعض األعشاب الضارة يف 
ية. معرفة ىذا العدد مهم جدا أوال يف فهم ديناميكية عشائر األعشاب الضارة منطقة اؽبضاب العليا السطايف

 وأيضا يف اختيار اسًتاتيجية مناسبة ؼبكافحتها.  
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 03نوع من أحاديات الفلقة؛  02نوع من األعشاب الضارة:  86تطرقنا من خبلؿ ىذا البحث اذل حساب إنتاج 
 .Aegilops geniculata Roth., Avena sterilis L., Bromus lanceolatus Roth. B)نوع من النجيليات

madretensis L., B. sterilis L., B. rigidus Roth., B. rubens L., Hordeum murinum L., Lolium 

multiflrum Lamk., Lolium rigidum Gaud., Phalaris brachystachys Link. and  Phalaris 

paradoxa L. ) ، العائلة الزنبقية نوع واحد من(Allium nigrum) نوع من ثنائيات الفلقة.  22و 

نتج أنوع  01بذرة/نبات،  0200و 000نتجت مابُت أبذرة/نبات وأربع أنواع  1500أربع أنواع أنتجت أكثر من  
 000نتج أقل من أنوع  02وبذرة/نبات  200و 000ُت بنوع كاف إنتاجو  20بذرة/نبات،  0000و 200مابُت 

 ,Sinapis arvensisكثر إنتاجا للبذور شبانية وىي:  األنواع األ قل يف نوع واحد من الزراعات.األ بذرة/نبات على

Sonchus asper,  Papaver hybridum, Bromus lanceolatus, Capsella-bursa-pastoris, Glaucium 

corniculatum, Papaver rhoeas, Bromus madritensis. 

نتجت أ( أقل خصوبة. من بُت األنواع اليت 0111) Tanjiبذرة/نبات اعتربىا  000قل من أنتجت أاألنواع اليت  
 ، طبسة أنواع من العائلة البقولية  Asteraceae بذرة/نبات سبعة أنواع من العائلة اؼبركبة 200و 000مابُت 

Fabacea   اػبيميةطبسة أنواع من العائلةApiaceae    وثبلث قبليات Poaceae نتجت تقريبا نفس أ. تسعة أنواع
 Lathyrus ochrus, Viciaوىي:  (02)جدوؿ رقم  العدد من البذور يف كل من زراعة البقوليات وزراعة الثـو

monantha,Vicia sativa, Convolvulus arvensis, Melilotus indicus, Vicia  hirsuta Sonchus 

oleraceous, Hordeum murinum, Chrysantemum segetum. 

: متوسط إنتاج النبات من البذور )+ االنحراؼ المعياري( لألنواع المدروسة التي تم جمعها 05 جدول رقم
 من حقول البقوليات وحقول الثوم بمنطقة الهضاب العليا السطايفية.

 حقول الثوم                                                             حقول البقوليات                                           
 عدد البذور األنواع

 يف كل نبات
  عدد النباتات

 اؼبدروسة
 عدد البذور
 يف كل نبات

  عدد النباتات
 اؼبدروسة

بذرة /نبات على األقل يف نوع واحد من الزراعات 100  >   متوسط   

53 209±58 38 79±37 1/Carduus pycnocephalus 

44 97±13 30 23±17 2/Torilis nodosa 

10 58±25 / / 3/Eruca vesicaria  

22 87±14 30 77±21 4/Lathyrus ochrus 

07 89±23 15 97±60 5/Vicia monantha 

14 90±11 18 82±09 6/Vicia sativa 

18 78±27 / / 7/Plantago lagopus 
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38 68±20 40 110±11 8/Avena sterilis  

07 103±39 05 66±12 9/Aegilops geniculata 

14 227±66 13 59±97 10/Medicago orbicularis 

31 100±12 / / 11/Lolium rigidum Gaud. 

27 52±32 30 60±1 12/Convolvulus arvensis 

07 100±52 10 106±28 13/Centaurea diluta Ait. 

Algeriensis Cross. & Dur. 

بذرة /نبات على األقل يف نوع واحد من الزراعات 100  <   500> متوسط 

05 460±49 09 335±13 14/Anacyclus clavatus 

15 401±43 07 223±94 15/Calendula arvensis     

/ / 10 344±73 16/Cichorium intybus 

14 225±73 14 106±68 17/Picris echioides 

10 127±12 07 298±35 18/Rhagadiolus stellatus 

25 335±63 40 147±22 19/Coronilla scorpioides 

33 70±36 48 136±62 20/Scorzonera laciniata 

29 367±40 25 210±39 21/Urospermum picroides 

31 208±17 20 165±67 22/Bunium incrassatum 

14 63±21  09 103±17 23/Bupleurum lancifolium  

/ / 08 147±20 24/Borago officinalis 

23 52±11 41 148±85 25/Scandix-pecten-veneris 

11 100±17 18 163±23 26/Torilis arvensis 

27 74±254 45 378±182 27/Turgenia latifolia 

7 237±73 / / 28/Anchusa azurea 

18 95±12 12 198±47 29/Vaccaria pyramidata 

/ / 10 150±45  30/Scorpiurus muricatus 

/ / 10 337±140 31/Roemeria hybrida 

31 100±12 / / 32/Lolium rigidum Gaud. 

17 211±72 14 156±35 33/Phalaris paradoxal 

14 215±57 14 374±211 34/Adonis annua 

09 105±17 21 25±38 35/Ranunculus arvensis 

30 85±11 26 187±22 36/Galium tricorne 

11 217±35 06 430±111 37/Astragalus hamosus 

16 28±37 50 163±21 38/Raphanus raphanistrum  

09 210±59 11 147±38 39/Melilotus indicus L.  
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بذرة /نبات على األقل يف نوع واحد من الزراعات 500  <   1000> متوسط 

بذرة /نبات على األقل يف نوع واحد من الزراعات 1000  <   1500> متوسط 

بذرة /نبات على األقل يف نوع واحد من الزراعات 1500  متوسط >

20 186±4 17 277±15 40/Malva parviflora L. 

11 160±58 08 110±37 41/Vicia  hirsuta  

17 110±36 23 225±18 42/Anagallis arvensis 

40 2±18 47 127±61 43/Bromus rigidus 

13 107±42 13 525±100 44/Carduus tenuiflorus 

17 522±108  // 45/Crepis vesicaria   

12 958±118 08 680±64 46/Senecio vulgaris 

30 745±111 42 886±210 47/Sonchus oleraceous 

07 700±206 10 335±120 48/Ammi majus 

15 560±212 20 340±70 49/Conringia orientalis 

/ / 10 562±57 50/Diplotaxis erucoides 

16 455±78 17 543±57 51/Medicago polymorpha 

18 677±87 10 865±178 52/Sinapis alba 

14 715±72 09 211±75 53/Allium nigrum 

10 639±229 13 885±111 54/Medicago hispida   

40 610±98 30 527±110 55/Hordeum murinum  

22 465±153 27 618±250 56/Lolium multiflorum   

11 560±173 09 237±90 57/Phalaris brachystachys 

24 117±38 19 503±54 58/Melilotus sulcatus Desf. 

07 876±158 13               610±200              59/Diplotaxis virgata                                  

10 478±30 10 530±60 60/Chrysantemum segetum  

10 987±190 12 1275±347 61/Sonchus asper   

09 737±170 07 1175±340 62/Sinapis arvensis 

10 978±128 16 1130±445 63/Papaver hybridum 

22 975±298 28 1120±230 64/Bromus lanceolatus 

/ / 07 1500±200 65/Capsella-bursa-pastoris 

08 2370±350 6 3750±420 66/Glaucium corniculatum 

11 2280±450 08 4100±530 67/Papaver rhoeas       

30 1040±270 18 2170±340 68/Bromus madritensis  
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نوع ضار كاف إنتاجو يف  00ىبتلف إنتاج األعشاب الضارة للبذور باختبلؼ الزراعات اليت تنمو فيها؛  

-Avena sterilis, Scorzonera laciniata,  Scandix-pectenزراعة البقوليات أكرب منو يف زراعة الثـو وىي: 

veneris, Turgenia latifolia, Vaccaria pyramidata, Adonis annua, Galium tricorne,  Astragalus 

hamosus,  Raphanus raphanistrum L., Carduus tenuiflorus, Sonchus oleraceous, Sinapis alba, 

Melilotus sulcatus Desf., Sinapis arvensis, Papaver rhoeas, Bromus madritensis  .1  أنواع
 اؼبتواجدة يف حقوؿ البقوليات وىي: نواعكرب من البذور يف حقوؿ الثـو مقارنة مع نباتات نفس األأنتجت عدد أ

 Carduus pycnocephalus, Aegilops geniculata, Medicago orbicularis, Calendula arvensis, 

Coronilla scorpioides, Senecio vulgaris, Ammi majus, Conringia orientalis, Allium nigrum. 
اؼبزروعات ىي األعشاب الضارة تتأقلم مع نفس ظروؼ تربة ومناخ اؼبزروعات، فالعوامل اؼبساعدة على مبو وتطور 

. بشكل مستقل عن نوع (Hannachi, 2010) نفسها العوامل اليت تساعد على انتشار وتطور األعشاب الضارة
سبتاز بإنتاجية عالية،،أما فيما ىبص متوسط إنتاج الفرد النهائي من البذور فهو   الزراعة فإف أنواع العائلة النجيلية

ـبتلف حسب األنواع وىو ـبتلف كذلك حسب عدد اإلشطاءات اؼبوجودة يف الفرد فكلما زاد عدد اإلشطاءات  
حبيث ينتج كل  ذورىي األكثر إنتاجا للب Bromusكلػما زاد إنتاج الفرد من البذور ، وقد الحظنا أف أنواع اعبنس 

 أما األنواع  بذرة/نبات. 0000أكثر من .Bromus madretensis L و.Bromus lanceolatus Roth من
Lolium multiflrum Lamk. ،Hordeum murinum L.  وPhalaris brachystachys Link. نتجت أف

 Avena ( فهي:0111) Tanjiوبة وذلك حسب صبذرة/نبات، بينما األنواع األقل خ 0000و 200مابُت 
sterilis L.  ، Aegilops geniculata Roth.  وLolium rigidum . 

 يف زراعة البقوليات، األنواع اليت تنتمي إذل العائلة البقولية كاف إنتاجها كما يلي:
 Lathyrus ochrus 77±21,Vicia monantha 97±60, Vicia sativa 82±09, Medicago orbicularis 

59±97, Coronilla scorpioides 147±22, Scorpiurus muricatus150±45 Astragalus hamosus 

430±111, Melilotus indicus147±38, Vicia  hirsuta110±37 Medicago polymorpha 543±57, 

Medicago hispida  885±111 ،Melilotus sulcatus Desf 503±54. 

 Carduus pycnocephalusإنتاج البذور يف بعض النباتات كاف ضعيفا أو معدوما لدى 

(Asteraceae)  Anacyclus clavatus (Asteraceae) Diplotaxis virgata (Brassicaceae)  Anchuza 

azurea (Boraginaceae)دل يتم التعرؼ على أنواع  ،. ىذه البذور مت التهامها جزئيا أو كليا من طرؼ اغبشرات
ىذه اغبشرات ولكن أثرىا كاف واضحا يف تدمَت وخفض إنتاج األعشاب الضارة من البذور. األثر السليب 
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 Sheppard et al. (1994) ،Menalled شار اليو كل منأللحشرات على إنتاج األعشاب الضارة للبذور 

(3006 ،)Ipou Ipou et al. (3000 )و Bounechada et Fenni (3003). 

الضارة يبكنها أف تسلك عدة مصائر بعد انتشارىا يف اغبقل؛ نسبة من ىذه البذور تسقط أثناء  عشاببذور األ
، جزء منها ىبتلط مع احملصوؿ ويتسبب يف تغيَت (Lutman et al., 2002)اغبصاد أو تلتصق باآلالت الفبلحية 

. بعض البذور تنتش، تبزغ، تنمو وتنتج اؼبزيد من البذور؛ نسبة كبَتة من ىذه البذور تنتش (Fenni,2003)الذوؽ 
وسبوت والبعض اآلخر ىبتزف يف الًتبة أو تتعرض لئلفًتاس من طرؼ اغبشرات، الطيور وبعض الثدييات 

(Menalled, 2013). 

و التهرب وإنتاج ما يكفي من البذور يبكن إدارة وخفض إنتاج األعشاب الضارة للبذور ولكن البعض منها يبكن
. العديد من البذور تدخل يف حالة سكوف (Hartzler 1996 in Rahman et al.,2001)لتجديد اؼبخزوف البذري 

 .(Loudyi et al., 1995)وتنتش عندما تصبح الظروؼ مثالية لئلنتاش 

حقل  30)يف ىذا البحث قمنا بدراسة إنتاج البذور لبعض األعشاب الضارة يف نوعُت من حقوؿ اػبضر 
( يف منطقة اؽبضاب العليا السطايفية. مت ربديد متوسط عدد البذور اؼبنتجة لػػػ  01ومن البقوليات  حقل لزراعة الثـو

 Aegilops geniculata)من النجيلياتنوع  03نوع من أحاديات الفلقة؛  02نوع من األعشاب الضارة:  86

Roth., Avena sterilis L., Bromus lanceolatus Roth. B. madretensis L., B. sterilis L., B. rigidus 

Roth., B. rubens L., Hordeum murinum L., Lolium multiflrum Lamk., Lolium rigidum Gaud., 

Phalaris brachystachys Link. and  Phalaris paradoxa L. ) نوع واحد من العائلة الزنبقية ،(Allium 

nigrum) نوع من ثنائيات الفلقة. من بُت الثمانية وستوف عشب ضار اؼبدروسة أربع أنواع أنتجت أكثر من  22و
 0000و 200نوع انتج مابُت  01بذرة/نبات،  0200و 000نتجت مابُت أبذرة/نبات وأربع أنواع  0200

بذرة/نبات على االقل  000نتج أقل من أنوع  02وبذرة/نبات  200و 000نوع كاف إنتاجو بُت  20بذرة/نبات، 
  ,Sinapis arvensis, Sonchus asper  :كثر إنتاجا للبذور ىييف نوع واحد من الزراعات. األنواع الثمانية األ

Papaver hybridum, Bromus lanceolatus, Capsella-bursa-pastoris, Glaucium corniculatum, 

Papaver rhoeas, Bromus madritensis.. نتجت تقريبا نفس العدد من البذور يف كل من زراعة أ تسعة أنواع
 ,Lathyrus ochrus, Vicia monantha,Vicia sativa, Convolvulus arvensis: البقوليات وزراعة الثـو وىي

Melilotus indicus, Vicia  hirsuta Sonchus oleraceous, Hordeum murinum, Chrysantemum 

segetum  . 
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نوع ضار كاف إنتاجو يف  00ىبتلف إنتاج األعشاب الضارة للبذور باختبلؼ الزراعات اليت تنمو فيها؛ 
مقارنة مع نباتات كرب من البذور يف حقوؿ الثـو أانتجت عدد  أنواع 1 زراعة البقوليات أكرب منو يف زراعة الثـو و

 نفس األنواع اؼبتواجدة يف حقوؿ البقوليات.

إنتاج البذور عند األعشاب الضارة كاف معتربا حىت يف وجود منافسة مع أعشاب أخرى أو مزروعة، إنتاج 
عدد كبَت من البذور يعطي فرصة كبَتة لؤلعشاب الضارة من أجل االنتشار وإعادة العدوى. بالنسبة ؼبنتجي 

االقتصادية فإف اختبلط اؼبردود ببذور األعشاب الضارة يؤدي إذل أعماؿ إضافية لتنقية البذور وفرزىا، وىذا البذور 
ما يؤدي إذل زيادة اؼبصاريف عبلوة على ضياع القيمة الغذائية واالقتصادية للمردود.اضافة إذل ذلك فإف فرز 

 يؤدي دائما إذل اغبصوؿ على مردود نقي.البذور قد يكوف غَت ؾبدي بالنسبة لبعض األنواع الضارة وال 

يف إنتاج احملاصيل البذرية فإف االدارة اعبيدة لؤلعشاب الضارة ضرورية من أجل اغبد من أضرارىا على 
قتصادية للمردود، زيادة اؼبخزوف البذري للًتبة، عدة مستويات: اؼبنافسة مع احملاصيل،خفض القيمة النوعية واإل

فقا ؽبذه النتائج فاف إدارة األعشاب الضارة هبب أف تكوف يف البداية وقائية: استعماؿ صعوبة الفرز..... اخل.و 
التقنيات الزراعية اليت سبكن من تفادي العدوى باألعشاب الضارة. أما يف اغبقوؿ اليت مت غزوىا باألعشاب الضارة 

 شاب لبذور جديدة. فإنو هبب أقلمة اسًتاتيجيات وطرؽ زراعية من شأهنا اغبد من إنتاج ىذه األع
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 الخاتمة

 الركيزة ليكوف بو ىتماـاإل تزايد فقد وؽبذا الدوؿ اقتصاديات تطوير يف بالغة أنبية الزراعي القطاع وبتل
 اإلنتاج يف لبفاضإلفا العكس وعلى ، قتصاداإل تطور يعٍت الزراعة فتطور جتماعيةواإل قتصاديةاإل للتنمية األوذل

األعشاب الضارة من بُت اؼبعوقات البيولوجية اليت سبس  تعد حُت يف  .لكك قتصاداإل مبو على سلبا يؤثر الزراعي
  كبو اليـو يتواجد حيث ىذا القطاع، تواجو اليت اؼبشاكل أخطر بُت من وىي تعترب واحدة الزراعي، اإلنتاج

 أكثر وىي عمدا تزرع دل حيث فيو مرغوب غَت بشكل تنمو نباتات فهي الضارة، األعشاب من نوع  30.000

 اؼبتطورة. البلداف عكس على النمو طريق يف السائرة البلداف يف احملاصيل على ضررا
يف اعبزائر، زراعة اغببوب والبقوليات وزراعة اػبضر اؼبسقية منها وغَت اؼبسقية تتعرض سنويا الجتياح كبَت من قبل 

 داخل الضارة األعشاب تواجد يكوف فقد .%00و %32األعشاب الضارة أين تًتاوح اػبسائر يف اؼبردود بُت 
والبيئة، أو بالطرؽ الزراعية اؼبطبقة، أو قد يكوف  واؼبناخ الًتبة مثل البيئية بالعوامل األحياف بعض يف مرتبط اغبقوؿ

 الوراثية ؽبذه األنواع واليت تعطيها القدرة على اإلنتشار الواسع.  البيولوجية و متعلق باػبصائص 
موزعة  نبايت نوع 3139 يف يتمثل اؼبتوسط األبيض البحر حوض يف مهم نبايت تنوع من جهة أخرى سبتلك اعبزائر 

 البيولوجية اػبصائص على التعرؼ فإف ىذا أجل من .%03.2 دبعدؿ أي أصلي نوع 653منها  عائلة 50 على
 ؼبكافحة فعالة أساليب بتطوير يسمح ضروري الزراعية أمر األنشطة مع تطورىا وطريقة الضارة لؤلعشاب والبيئية

 الضارة. األعشاب
ىذا العمل يعد مسانبة يف دراسة األعشاب الضارة بالزراعات اؼبسقية يف منطقة اؽبضاب العليا السطايفية 

تكييف عدة طرؽ ومواد عمل تتماشى مع كل خطوة من من الناحيتُت البيئية والبيولوجية. ومن أجل ذلك 
 Plan d’échantillonnage stratifié طريقة التعيُت اؼبنضود خطوات ىذا العمل وتربز أنبية كل جزء منو:

واؽبدؼ منها  ىو معرفة خصائص الوسط الذي تػنػمو فيو األعشاب وكذلك كيفية توزع ىذه األعشاب وصبع 
عينات البذور، الكشوفات البػيػئية النباتية من أجل اغبصوؿ على معلومات زبص الوسط، النبات اؼبزروع وربديد 

سلوؾ إنتاش البذور بالنسبة لئلجهاد اؼبائي مت ربضَت عدة ؿباليل بًتاكيز ولدراسة  نسبة تواجد األعشاب الضارة.
إلحداث مستويات  (Polyéthylène glycol PEG 6000) 8000متزايدة من مادة البورل إيثيلُت غليكوؿ 

أنواع ميغا باسكاؿ(. وؼبقارنة إنتاج البذور لعدد من  -0.8 ،-0 ،-0.1،- 0.02 ،0متفاوتة من اعبهد اؼبائي )
 األعشاب الضارة يف نوعُت من الزراعات مت حساب متوسط عدد البذور لكل فرد بتكرارات معينة مع االرتياب.

 وتنتمي جنس 020 على موزعة نوع 306 فلورا األعشاب الضارة بالزراعات اؼبسقية دبنطقة سطيف تضم
 يعادؿ ما أي عائلة 29 إذل ينتمي نوع 016 بػػ فبثلة السائدة ىي الفلقة ثنائية األعشاب. نباتية عائلة 22 إذل

 ،Cyperaceaeالسعدية  ىي رئيسية عائبلت 0 إذل تنتمي نوع 20 فتضم الفلقة أحادية النباتات أما .% 62.21
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 يعادؿ ما أي نوع 32 بػػػ مثلت األخَتة ، ىذهPoaceaeو النجيلية  Iridaceae السوسنية ،Liliaceae  الزنبقية
 الفلقة.  أحادية األنواع من % 18.88

 00 بلغت واليت إليها تنتمي اليت األنواع عدد حيث من العائبلت أكرب ىي (Asteraceae) اؼبركبة العائلة
 الصليبية العائلة مث نوع، 23 بػػ (Fabaceae) البقولية فالعائلة نوع، 23 بػػ (Poaceae) النجيلية العائلة تليها نوع،

(Brassicaceae) اػبيمية فالعائلة نوع، 06 بػػ (Apiaceae) يف تضم اػبمس العائبلت نوع. ىذه 02 بػػ فبثلة 
 العائبلت عدد نصف من اؼبصادفة. أكثر لؤلنواع الكلي اجملموع من % 21.02 يعادؿ ما أي نوع 032 ؾبموعها

 فقط. نوعُت أو واحد نوع تضم األجناس أغلبية و واحد جبنس إال يبثل ال

 النصف متبوعة باألنواع78.36%   بنسبة Thérophytes البذرية  لؤلنواع سيادة وجود البيولوجية بُت األمباط ربليل
 أما ،%00.00 نسبتها Geophytes األرضية اؼبستًتة األنواع، %00.26 بنسبةHemicryptophytes مستًتة 

فمثلت كل منهما بنوع واحد مايعادؿ  Parasites النباتات اؼبتطفلة  و Chamephytes القصَتة  اؼبعمرة النباتات
 .%0.06نسبة 

 فلورا األعشاب الضارة يف منطقة اؽبضاب العليا السطايفية تًتتب يف ثبلث ؾباميع بيئية نباتية سبيز القسم   
Stellarietae mediae Br. Bl. 1950 .الضارة يف منطقة الدراسة يتأثر بشكل كبَت  عشابتوزيع ؾباميع األ

وأساسي بالعوامل اػباصة بالنبات ) زمن اإلنتاش (، العوامل الزراعية ) نوع اؼبكافحة وتصريف اؼبياه (، عوامل 
 ) اإلكبدار واإلرتفاع على مستوى سطح البحر (. الًتبة ) ضبوضة الًتبة (، وكذلك بعوامل جيومورفولوجية

ذ اؼبراحل األوذل من اؼبائي أثناء مرحلة اإلنتاش يعترب ميزة من ميزات التأقلم لدى البذور منربمل اإلجهاد 
من جهة أخرى إنتاش البذور يعترب واحد من اؼبعايَت اؼبستعملة يف انتخاب النباتات لتحمل اإلجهاد  .دورة اغبياة

باستحداث مستويات ـبتلفة من اعبهد اؼبائي لتسعة أنواع من األعشاب الضارة نتاش أجريت ذبارب اإلاؼبائي. 
 .(PEG 6000)  8000عن طريق ؿباليل من البورل إيثيلُت غليكوؿ 

نسبة التغَتات يف ومستويات اإلجهاد اؼبائي أف  نواعلتأثَت األ SPSS (23)أظهر التحليل اإلحصائي باستعماؿ 
نوع  بالدرجة األوذل تليها نواعمرتبطة بصور معنوية جدا باأل (TMG)الزمن اؼبتوسط لئلنتاش و  (Pg)اإلنتاش 

 معاعبة.  xأنواعبشكل معنوي بالتداخل  التغَتات هتأثر ىذتاإلجهاد )اؼبعاعبة(، كما 

 اؼبوضوعة يف اؼباء اؼبقطر نواعبالنسبة لؤلأي )الشواىد(  P0 = 0 Mpa بلغت نسبة اإلنتاش يف مستوى اإلجهاد 

 (000% )Torilis arvensis،  (62.2%) Centaurea diluta، (12.2%) Datura stramonium، (000%) 

Bromus madritensis، ) 60%) Convolvulus arvensis ، (10%) Vicia monentha ،(000%) Hordeum 

murinum  ، (88.8%) Sinapis arvensis  ،(68.8%) Lactuca serriola  ،  (%20)بينما بلغت ىذه النسبة 
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اؼبستوى األدىن لؤلجهاد  يف (2.2%)،  (00%)، (18.8%)، (2.2%(،)20%)، (68.8%)،  (2.2%) ،  (20% (،
التسعة من  نواعدراسة تأثَت اإلجهاد اؼبائي بينت أف األ وبنفس الًتتيب. نواعلنفس األ (P4 : -1,6 MPa)اؼبائي 

الضارة انتشت حىت يف مستويات منخفضة من اعبهد اؼبائي ، مع ذلك فإنو يوجد اختبلفات يف سلوؾ  عشاباأل
 ؾبموعات: 2 إذل  اذباه اإلجهاد اؼبائي، ويبكن تقسيمها حسب  نواعىذه األ

 Bromusاؼبقاومة لئلجهاد اؼبائي، ىذه اجملموعة تضم النوعُت  األنواع سبثل (Pg ≥ 50%)اجملموعة األوذل:  

madritensis و  Hordeum murinum يف مستوى اإلجهاد  (%11يت تبدي قدرة إنتاشية عالية )حوارل لواP4 : 
-1,6 MPa . 

سبثل األنواع متوسطة اؼبقاومة لئلجهاد اؼبائي، ىذه اجملموعة تضم األنواع  (Pg ≥ 50% ≤ %10): الثانية اجملموعة
Centaurea diluta و Convolvulus arvensis مقارنة بأنواع اجملموعة األوذل.  تتميز بقدرة إنتاشية متوسطة واليت

 إبتداءا منىذه األنواع تصنف كأنواع حساسة نسبيا لئلجهاد اؼبائي ألننا نبلحظ البفاض يف نسبة اإلنتاش 
 .P4 شتد عند اؼبستوىىذا اإللبفاض ي، P3 : -1,0 MPa الوسط 

 ، Vicia monentha تضم األنواع اغبساسة لئلجهاد اؼبائي وىي فبثلة باألنواع  (Pg ≤ 10%)اجملموعة الثالثة:  
Lactuca serriola  ،Datura stramonium ،Sinapis arvensis ىذه األنواع تبدي قدرة إنتاشية منخفضة.

 .ميغاباسكاؿP4(0.8- )  ستوى اإلجهادخاصة يف م (%2.2)جدا 

الضارة من أجل االنتشار واالستمرار يف  عشاباليت تعتمد عليها األ األوذلالوسيلة  إنتاج عدد كبَت من البذور ىي
النمو، لذلك فإف إنتاج الكثَت من البذور الصغَتة والقادرة على التأقلم مع ظروؼ الوسط اؼبختلفة يفسر االنتشار 

 الضارة عشابالواسع والغزو اؼبستمر لؤل

حقل  30)الضارة يف نوعُت من حقوؿ اػبضر  عشابيف ىذا البحث قمنا بدراسة إنتاج البذور لبعض األ
( يف منطقة اؽبضاب العليا السطايفية. مت ربديد متوسط عدد البذور اؼبنتجة لػػػ  01ومن البقوليات  حقل لزراعة الثـو

 Aegilops geniculata)نوع من النجيليات 03نوع من أحاديات الفلقة؛  02الضارة:  عشابنوع من األ 86

Roth., Avena sterilis L., Bromus lanceolatus Roth. B. madretensis L., B. sterilis L., B. rigidus 

Roth., B. rubens L., Hordeum murinum L., Lolium multiflrum Lamk., Lolium rigidum Gaud., 

Phalaris brachystachys Link. and  Phalaris paradoxa L. ) نوع واحد من العائلة الزنبقية ،(Allium 

nigrum) أنتجت أكثر من  أنواعنوع من ثنائيات الفلقة. من بُت الثمانية وستوف عشب ضار اؼبدروسة أربع  28و
 0000و 200نوع انتج مابُت  01بذرة/نبات،  0200و 000انتجت مابُت  أنواعبذرة/نبات وأربع  0200
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بذرة/نبات على االقل  000نوع انتج أقل من  02وبذرة/نبات  200و 000نوع كاف إنتاجو بُت  20بذرة/نبات، 
  ,Sinapis arvensis, Sonchus asper:  كثر إنتاجا للبذور ىيالثمانية األ نواعيف نوع واحد من الزراعات. األ

Papaver hybridum, Bromus lanceolatus, Capsella-bursa-pastoris, Glaucium corniculatum, 

Papaver rhoeas, Bromus madritensis. . انتجت تقريبا نفس العدد من البذور يف كل من زراعة  أنواعتسعة
 ,Lathyrus ochrus, Vicia monantha,Vicia sativa, Convolvulus arvensisالبقوليات وزراعة الثـو وىي: 

Melilotus indicus, Vicia  hirsuta Sonchus oleraceous, Hordeum murinum, Chrysantemum 

segetum  . 

نوع ضار كاف إنتاجو يف  00ىبتلف إنتاج األعشاب الضارة للبذور باختبلؼ الزراعات اليت تنمو فيها؛ 
انتجت عدد اكرب من البذور يف حقوؿ الثـو مقارنة مع نباتات  أنواع 1 زراعة البقوليات أكرب منو يف زراعة الثـو و

 اؼبتواجدة يف حقوؿ البقوليات.نفس األنواع 

رة لبذور صغَتة اغبجم وكثَتة العدد، قادرة على ربمل نقص اؼباء وباؼبقابل ذات كفاءة عالية اإنتاج األعشاب الض
يف استغبلؿ اؼباء اؼبتاح، يعطيها القدرة على اإلنتشار، زيادة ـبزوهنا من البذور يف الًتبة وإعادة اإلجتياح من 

تعيش يف بيئات  اليت اتيجية ؼبقاومة األعشاب الضارة هبب أف تأخذ بعُت اإلعتبار األنواعجديد. إذف أي اسًت 
 ـبتلفة، تقاـو ظروؼ اعبفاؼ وتنتج عدد كبَت من البذور.   

بيولوجية  األعشاب الضارة دبنطقة اؽبضاب العليا السطايفية بيئةيعترب ىذا العمل و الذي يتمثل يف دراسة         
مسانبة يف معرفة ىذه الفلورا ، ولكن يبقى ىناؾ الكثَت من العمل من أجل دراسة ىذه األعشاب من  أىم األنواع

دراسة مدى ربمل ىذه األعشاب  ،ىذه الفلورا يف زراعات أخرى ويف مناطق ـبتلفةنواحي أخرى كثَتة مثل دراسة 
اب الضارة اليت دل نسلط عليها الضوء كما تبقى الكثَت من أنواع األعش  للجفاؼ يف مراحل أخرى من دورة اغبياة.

، والدراسة يف ىذا اجملاؿ اؼبهمة جدايف ىذه الدراسة ، والكثَت من اؼبناطق يف اعبزائر ربتاج إذل مثل ىذه الدراسات 
 ربتاج دائما للزيادة نظرا لؤلنبية الكبَتة ؽبذا اؼبوضوع.   
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5,7 

 

8,2 

 

35,5 

 

28,2 

 

56,3 

 

88,4 

 

492,8 

عزيز بين  
(1975/99) 

 

99,0 

 

84,5 

 

68,9 

 

60,7 

 

36,7 

 

8,9 

 

2,9 

 

4,5 

 

23,6 

 

33,0 

 

73,9 

 

116,4 

 

613 

 بوعنداس
(1996/05) 

 

120,4 

 

82,0 

 

33,9 

 

61,2 

 

36,4 

 

4,2 

 

2,1 

 

 

11,4 

 

 

36,4 

 

37,7 

 

95,4 

 

 

156,8 

 

677,9 

 بوقاعة
(1985/04) 

 

41,2 

 

45,8 

 

 

31,8 

 

39,7 

 

28,0 

 

 

10,4 

 

1,9 

 

9,5 

 

36,2 

 

29,4 

 

46,7 

 

69,2 

 

361,8 

نزاتڤ  
(1980/00) 

 

54,9 

48,2 47,4 44,3 38,1 9,3 4,7 8,9 25,1 31,2 41,8 78,8  

432,2 

 ماوكالن
(1981/05) 

68,4 57,5 39,2 30,2 28,6 5,8 0,6 2,4 21,8 28,1 56,2 78,5  

417,3 

نبشار تيزي  

(1924/38) 

 

121,0 

 

83,0 

 

70,0 

 

69,0 

 

57,0 

 

18,0 

 

6,0 

 

9,0 

 

38,0 

 

62,0 

 

87,0 

 

100,0 

 

720,0 

نبشار تيزي  

(1980/96) 

 

83,2 

 

70,3 

 

57,9 

 

52,1 

 

35,6 

 

13,5 

 

4,2 

 

6,2 

 

31,7 

 

 

42,3 

 

79,1 

 

144,0 

 

718 

 

 

 



 درجات احلرارةوالسنوية ل ادلعدالت الشهرية: 2-1ملحق 

 T°C J F M A M J J A S O N D An المحطة

 m 3,2 3,7 5,3 7,4 11,7 15,8 19,6 17,4 15,8 11,1 6,4 4,2 10,1 عني الكبرية

M 9,9 11,8 13,9 17,3 22,9 28,2 32,6 33,2 27,2 21,3 15,3 11,4 20,4 

Moy. 6,5 7,7 9,6 12,4 17,3 22 26,1 25,3 21,5 16,2 10,9 7,8 15,2 

نزاتڤ  m 2,2 3 5,5 7,7 11,5 15,9 18,8 19,7 16 11,9 7,3 3,7 10,3 

M 7,8 10,1 14,2 19,3 23,2 28 30,2 30,4 25,6 19,7 13,7 8,8 19,9 

Moy. 5 6,5 9,7 13,5 17,3 21,9 24,5 25 20,8 15,8 10,5 6,2 14,8 

 m 3,3 3,3 4,5 6,5 11,4 15,3 18,3 19 14,6 10,8 7,1 4,1 9,9 بوقاعة

M 11,7 12,5 16,1 18,9 24,5 29,7 34 33,9 29 22,4 16,6 12,4 21,8 

Moy. 7,5 7,9 10,3 12,7 18 22,5 26,5 26,5 21,8 16,6 11,9 8,2 15,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : كشف بيئي نباتي2ملحق 
 التاريخ:...............

 إسم اخلريطة:...........

X : ……….،Y : ……….،Z : ………. 
 والية : .............

 ...........بلدية : 
 مكان معني : .............

 

 : مستوي )سهل(          ىضبة           تل )رابية(           سطح          منخفض  التشكيل العام لألرض
 

 : األثر ادلناخي السائد 
 احملطة )ادلزروعة( : حممية من الرياح         معرضة للرياح )من كل اإلجتهات(                 

حممية من التأثريات اآلتية من الشمال، اجلنوب، الشرق، الغرب         مفتوحة على الشمال، اجلنوب،      
 الشرق، الغرب              

 : الرطوبة يف احملطات )ادلزرعة أو احلقل(الظروف ادلائية 
 جافة         جد جافة         جافة قليال         رطبة         جد رطبة        رطبة قليال                                       

 :وصف احلالة الطبيعية للمكان ادلدروس
 ق                        ادليدان : مسطح        متموج          منطقة جبلية )طريق وعرة(           منحدر          مكان عمي

        
 قائمة دائرية          منخفض       

 إجتاه اإلحندار :..............                                اإلحندار )ادليل( : .............
 الرتبة )النسجة( : طينية          طينية غرينية رملية          رملية          كلسية

 
 بة : يوجد          ال يوجد          يوجد قليالفراش الرت 

  %العناصر اخلشنة : يوجد حصى بنسبة قليلة ..................... 
 %ال يوجد حصى : ............................                  
 % حصوية جدا : ..............................                

 رطوبة الرتبة : تربة جافة جدا          تربة جافة          تربة رطبة          تربة رطبة جدا  
 

                                                         N 



 : جيدة          متوسطة           سيئة تقومي خدمة األرض

 تصريف ادلياه اخلارجية : جيدة          متوسطة           رديئة  
 تصريف ادلياه الداخلي : جيدة          متوسطة           رديئة           

 
 : مل حيدث غليان  HCIإختبار 

 غليان بطيئ                
 غليان سريع                
 غليان جد سريع                

 Charte Munsell.............................. .: ............................ لون الرتبة )تربة جافة(
 Charte Munsell...............................:............................. لون الرتبة )تربة رطبة(

 :  معلومات عن النباتات
 الغطاء النبايت اجملاور : غابة           مروج          أرضي بور          خضروات          حقل حبوب

 أشجار مثمرة           غري ذلك                            
 طبيعة ادلكان ادلدروس :  مزرعة خاصة )قطع خاص(

 مزرعة عامة )قطع عام(                         
 ....................................نوع الزراعة يف القطع ادلدروسة : 

 ائي               عشو  يف خطوط             :طريقة الزراعة
 السابق الزراعي : عطال خمدومة          عطال رعوية         زراعة أخرى          نوعها : .............

 غزو األعشاب الضارة : ................... %
 حالة العشب الضارة :  جيدة          متوسطة           رديئة

 بنسبة قليلة          بنسبة كبرية          يف خطوط        توزع األعشاب الضارة : متماثل         
 
 متقطع            عشوائي    

 ………………التخصيب :   ال           نعم                طبيعتو : 
 ……………..التاريخ : …………        الكمية :              

 إبادة األعشاب )إستعمال ادلبيدات( : 
 ………………طبيعة :                        ال            نعم    

 …………….التاريخ : :…………                   الكمية 



 بطاقة خاصة باألنواع الضارة 
 2م…………… مساحة ادلكان ادلدروس : 

 2م……………….. الكثافة : …………… النوع الغالب )ادلتفوق( األول : 
 2م……………….. الكثافة : …………... النوع الغالب )ادلتفوق( الثاين : 

 2م……………….. الكثافة : …………. النوع الغالب )ادلتفوق( الثالث : 
طول العشب  النوع الرقم

 الضار

مرحلة العشب 
 الضار

 الكثافة
 2م

 

 نسب التواجد التجمع
 )السيادة التنحي(

1- 
2- 
3- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 



  المدروس.: رموز المتغيرات المستعملة في وصف المكان 3ملحق 
 

   (TS) االرض خدمة -11:                     (DT) الكشف البيئي النبايت تاريخ -1

:DT1     جوان –ماي                                              :TS1 جيدة 

:DT2    أوت –جويلية                                            :TS2  متوسطة  

:DT3    أكتوبر –سبتمرب                                          :TS3 سيئة 

 : (FC) الزراعة طريقة -11                                          :(SP) نوع الزراعة -2

:SP1     مشندرلفت +                                             :FC1خطوط يف 

:SP2   بقوليات                                        :FC2 عشوائي 

SP3   :الرتبة محوضة -12                                          سلطة :(pH) 

SP4   :بطاطا                                               :pH15-6 

SP5   :جزر                                              :pH26-7 

SP6   :أخرى زراعات                                        pH3 :7-8 

 (PG) احلصى وجود - 13                                     (AL) ادلكان ارتفاع -3

AL1    555- 1555  م                                         :PG1 كثري  

AL2    1555- 1355 م                                      :PG2 متوسط 

                                                             :PG3 قليل    

 (EF)( HCl درجة الغليان ) التفاعل مع –14                                     (TO) الطوبوغرافيا -4

TO1   : مستوية أرض                                            :EF1 ضعيف 

:TO2   ىضبة                                                       :EF2 متوسط 

:TO3   مائلة ارض                                                 :EF3 قوي 

  (DX) ادلياه تصريف -15                                          (PT) اإلحندار -5

PT1   : 5– 2%                                                   :DX1  جيد 

3 : PT2   – 5%                                                   :DX2 متوسط 

PT3   :15 -25 %                                            :DX3 رديئ 

 (PC) لزراعي السابق -16                                  (TX) االرض نسجة -6

:TX1    طينية                                                      PC1 : قمح 

TX2    :غرينية -طينية                                            PC2 : خضر 

TX3    :غرينية                                                    PC3 : عطال 



 (FV) الغطاء النبايت اجملاور -17                                     (HS) الرتبة رطوبة -7

:HS1   جافة                                                      :FV1  غابة 

:HS2   رطبة                                                      :FV2 أو عطال قمح حقل 

:HS3   مشبعة                                                    :FV3 مرج 

                                                                       :FV4   فواكو بستان                                                        

 (LM)  ادلكافحة نوع -18                      (RM) الضارة األعشاب توزيع -8

:RM1   متماثل                                                   :LM1 مكافحة التوجد 

RM2   : قليلة بنسب                                            :LM2 مكافحة ميكانيكية 

:RM3  كبرية بنسب                                            :LM3 التوجد مكافحة 

:RM4 خطوط يف 

                           (UF) التسميد استعمال -9

:UF1    تسميداليوجد                                          

:UF2    تسميد كميائي  

UF3  : تسميد طبيعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حسب التسمية ادلستعملة يف   : قائمة األنواع ادلصادفة يف منطقة الدراسة 4ملحق 
La nouvelle flore de l’Algérie et des région désertiques méridionale (Quezel et Santa ,1962-

1963)    
                                      

 الرمز العائالت واألنواع .T.B األصل الجغرافي
 

 

Amér. 

Cosm. 

Cosm. 

            

 

 

Th    

Th 

Th    

    

 

Amaranthaceae 

Amaranthus blitoide LamK. 

Amaranthus lividus 

Amaranthus retroflexus L.  

 

 

 

AMBL   

AMLI 

AMRE   

 

 

Cosm. 

Méd. 

 

Th 

Th 

Apiaceae  

Aethusa cynapium L. 

Ammi majus L. 

 

AECY 

AMMA 

            Méd. Th Bifora testiculata Hoffm. & Roth. BITE  

W. Méd. G Bunium incrassatum (Boiss.) B.T. BUIN 

Méd. Th Bupleurum lancifolium Hornem. BULA 

Euras. 

Sub.Méd. 

Th 

Th 

Bupleurum rotundifolium L. 

Caucalis platycarpos L 

BURO 

CAPL 

Méd. Th  Daucus carota L. DACA 

Euro.-Méd. G Eryngium campestre L. ERCA 

W. Méd. G Eryngium dichotomum Desf. ERDI 

Méd. Th Foeniculum vulgar (Miller) Gaertner FOVU 

Euro.-Méd. Th Scandix-pecten-veneris L. SCPV 

Paléotemp. Th Torilis arvensis (Huds.) LinK. TOAR 

Euras. Th Torilis nodosa Gaertn. TONO 

Méd. Th Turgenia latifolia Hoffm. TULA 

 

 

Euro. Méd. 

 

 

Th 

 

Asterceae  

Anacyclus clavatus Desf. 

 

 

ANCL 

Méd. 

Euras. 

Euras. 

Circumméd. 

Th 

Th 

Th 

Th 

Anthemis arvensis L. 

Anthemis altissima L. 

Anthemis austriaca Jaq. 

Atractylis cancellata L. 

ANAR 

ANAL 

ANAU 

ATCA 

Subméd. Th Calendula arvensis L. CAAR 

N.O.Méd. 

Sieil.-N Afr-Lybie 

Th 

H 

Carduncellus monspeliensium All. 

Carduncellus pinnatus (Desf.) DC. 

CAMO 

CAPI 

Euras. Th Carduus pycnocephalus L. CAPY 

Euras. Th  Carduus tenuiflorus Curt. CATE 

Ibér. 

Eur.-Méd. 

Th 

Th 

Carlina racemosa L. 

Carthamus lanatus L. 

CARA 

CALA 

Alg.-Mar. (End) G Carthamus pectinatus Desf. CAPE 



Ibéro.-Maur  

Eur.-Méd. 

H 

H 

Centaurea acaulis 

Centaurea calcitrapa L. 

CEAC 

CECA 

Alg.-Mar. (End) H Centaurea diluta Ait. Algeriensis Cross. & Dur. CEDI 

W.Med. 

Subcosm. 

Th 

Th 

Centaurea nicaeensis All. 

Chrysantemum segetum L. 

CENI 

CHSE 

Eur.-Sib. Th Cichorium intybus L. CIIN 

Méd. 

Méd. 

Eur. 

 

Eur. Méd. 

Eur.-Méd. 

G 

Th 

Th. 

(H) 

Th 

H 

Cirsium arvens (L.) Scopli. 

Coleostephus myconis (L.) Less. 

Crepis capillaries (L.) Wall. 

 

Crepis pulchar L. 

Crepis vesicaria L. eu-vesicaria M. 

CIAR 

COMY 

CRCA 

 

CRPU 

CRVE 

Eur.-Méd. 

Circumméd. 

Th 

Th 

Filago germanica L. 

Galactites tomentosa Mohench. 

FIGE 

GATO 

Méd. Th Hedypnois cretica (L.) Willd. HECR 

Subméd. Th (H) Lactuca saligna L. LASG 

Paléotemp. Th Lactuca scariola L. LASC 

Eur.-Méd. Th Pallenis spinosa (L.) Cass. PASP 

Eury.-Méd. Th Picris echioides L. PIEC 

Eur. Méd. 

Eury.-Méd. 

G 

Th 

Picris hieracoides L. 

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 

PIHI 

RHST 

Eury.-Méd. H Scolymus grandiflorus Desf. SCGR 

Méd. H Scolymus hispanacus L. SCHI 

Circumméd. Th Scolymus maculatus L. SCMA 

Subméd. Sib. Th (H) Scorzonera laciniata  L. SCLA 

Eur.-Méd 

Cosm. 

G 

H 

Senicio vulgaris L. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

SEVU 

SIMA 

Cosm. 

Cosm. 

G 

Th 

Sonchus arvensis L. 

Sonchus asper (L.) Vill. eu-asper M. 

SOAR 

SOAS 

Cosm. Th Sonchus oleraceus L. SOOL 

 Subcosm. Th Xanthium spinosum L. XASP 

Cosm. Th Xanthium strumarium L. XAST 

 

 

Eur.-Méd. 

 

 

Th 

 

Boraginaceae  

Anchusa azurea Mill. 

 

 

ANIT 

W. Méd. Th Borago officinalis L. BOOF 

Méd. Th Echium plantagineum L. EHPL 

Eur.-Méd 

 

G Lithospermum arvense 

 

LIAR 

 

Méd. 

Cosm. 

Cosm. 

Méd. 

 

Th 

Th 

Th 

G 

Brassicaceae 

Alyssum simplex Rudolphi. 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh 

Arabis glabra (L.) Bernh 

Brassica nigra (L.) Koch 

 

ALSI 

ARTH 

ARGL 

BRNI 



Euras. 

Euras. 

Th 

Th 

Camelia microcarpa (Andr.) 

Camelia sativa Crantz.microcarpa (Ander.)Thell. 

CAMI 

CASA 

Méd. Th Capsella-bursa-pastoris L. CABP 

Euras. Th Conringia orientalis (L.) Andr. COOR 

Méd. Th Diplotaxix erucoides (L.) DC. DIER 

Ibero.-Maur. Th Diplotaxis virgata DC. DIVI 

Méd. Th Eruca vescaria (L.) Cav. ERVE 

Méd. Th Hirschfieldia incana (L.) Lagrèse. HIIN 

Méd.-Sah.-Sind. Th Moricandia arvensis (L.) DC. MOAR 

Paléotemp. Th Neslia paniculata (L.) Desf. NEPA 

  apiculata Fisch.  

Méd. Th Raphanus raphanistrum L. RARA 

Méd. Th Rapistrum rugosum (L.) All. RARU 

Paléotemp. Th Sinapis arvensis L. SIAR 

Eur.-Méd 

 

Th Sisymbium irio L. SIIR 

  Caryophyaceae  

Méd. Th Silene fuscata Link. SIFU 

Méd. Th Silene vulgaris  SIVU 

Méd. Th Vaccaria pyramidata Medik. VAPY 

    

  Chenopodiaceae  

Euras.-Méd. H Beta vulgaris L. maritima (L) Batt. BEVU 

Cosm. Th Chenopodium album L. album Ludwig. CHAL 

Cosm. Th Chenopodium gigantum CHGI 

Méd. Th Chenopodium glaucum L. CHGL 

Sah. Th Kochia scoparia KOSC 

    

 

Euras. 

 

G 

Convolvulaceae 

 Convolvulus arvensis L. 

 

COAR 

Méd. Th Convolvulus tricolor L. COTR 

Cosm. Pa Cuscuta epithymum L. CUEP 

 

 

Méd. 

 

 

G 

 

Curcurbitaceae 

Ecballium elaterium 

 

 

ECEL 

 

 

Euras. 

 

 

    G 

 

 

 

Cypéraceae 

Cyperus serotinus Rottboell. 

 

 

CYSE 

 

 

 

Méd.   

 

Th 

Euphorbiaceae 

Chrozophora tinctoria L. 

 

CHTI 

Méd.-Eur. Th Euphorbia exigua L. EUEX 



Euras. Th Euphorbia helioscopia L. EUHE 

Cosm. Th Euphorbia peplus L. EUPE 

   

Fabaceae 

 

Méd. Th Astragalus hamosus L. ASHA 

Méd. Th Coronilla scorpioides Koch. CZSC 

Méd. G Hedysarum coronariem L. HECO 

Méd. Th Lathyrus ochrus L. LTOC 

Méd. 

Méd. 

Méd. 

Th  

Th 

Th 

Lathyrus clymenum L. 

Lotus subbiflorus 

Medicago ciliaris Kroch. 

MEAR 

LOSU 

MECI 

Méd. Th Meidcagi hispida Gaertn. MEHO 

Méd. 

 Méd.As. 

Méd. 

Th 

Th 

Th 

Medicago orbicularis (L.) Bar. 

Medicago polymorpha L.  

Medicago trunculata Gaertr.  

MEOR 

MEPO 

MOTR 

Méd. As. Th Melilotus indicus (L.) All. MEID 

Méd. Th Melilotus sulcatus Desf. MESU 

Méd. 

Méd. 

Th 

Th 

Ornithopus compressus L. 

Scorpiurus muricatus L. 

ORCO 

SCMU 

Méd. 

Paleo-Temp. 

Circombor. 

Méd. 

Th 

Th 

Th 

Th 

Trifolium dubium Sbith. 

Trifolium campestre Viv. 

Trifolium repens L. 

Trifolium tomentosum L. 

TRDU 

TRCA 

TRRE 

TRTO 

Méd. 

Méd. 

Méd. 

Th 

Th 

Th 

Vicia bithynica (L.) L. 

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray. 

Vicia monantha Retz. 

VIBI 

VIHI 

VIMO 

Eur.-Méd. Th Vicia sativa L. VISA 

    

                          

 Méd.                   

Méd.           

    Paleo-temp.      

   

 Th    

Th    

Th   

Fumariaceae 

Fumaria capreolata L. 

Fumaria densiflora DC. 

Fumaria officinalis L. 

 

Geraniaceae 

 

FUCA 

FUDE 

FUOF  

Méd. 

Méd. 

Th 

Th 

Erodium botrys (Cav.) Betrol. 

Erodium cicutarium (L.) L’Hr. 

ERBO 

ERCI 

Méd. Th Erodium malacoides (L.) Willd. ERMA 

Euras. 

Euras. 

Th 

Th 

Geranium columbium L. 

Geranium molle L. 

GECO 

GEMO 

   

Iridiaceae 

 

Eury-Méd. 

 

G 

 

Gladiolus italicus Mill. 

 

GLIT 

 

    



 

Cosm. 

Eur. 

Cosm. 

Euras. 

Méd.Atl. 

Eur.-Méd. 

   

   Th 

   Th 

   Ch 

    G 

    H 

   Th 

     

Lamiaceae 

Lamium amplexicaule L. 

Lamium purpureum L. 

Marrubium vulgare L. 

Mentha pulegium L. 

Salvia verbenaca (L.) Briq. 

Stachys arvensis L. 

 

LAAM 

LAPU 

MAVU 

MEPU 

SAVE 

STAR 

 

              Méd. 

 

    G 

Liliaceae 

Allium nigrum L.  

 

ALNI 

Méd. G Allium roseum L. eu-roseum Windt. ALRO 

Méd. G Muscari comosum (L.) Mill. MUCO 

Méd. 

Circumméd. 

G 

G 

Ornithogalum narbonense L. 

Ornithogalum pyramidale L. 

ORNA 

OTPY 

 

 

Méd. 

 

 

    Th 

 

Linaceae 

Linum usitatissimum L. Angustifolium (Hids.) Fiori. 

 

 

LIUS 

   

Malvaceae 

 

Méd. 

Méd. 

Th(H) 

Th 

Lavatera cretica L. 

Malope malacoides L. 

LACR 

MAAL 

Sah.-Sind.-Méd. Th Malva aegyptiaca L. MAAE 

Euras. Th(H) Malva sylvestris L. MASY 

 

 

Méd. 

 

 

Th 

 

Papaveraceae  

Glaucium corniculatum Curtis. 

 

 

GUCO 

Méd. Th Papaver hybridum L. PAHY 

Paléotemp.  Th Papaver rhoeas L. PARH 

Méd.-Irano.-Tour. Th Roemeria hybrida (L.) DC. ROHY 

   

Plantagianaceae 

 

Méd. H Plantago Lagopus L. PLLG 

Euras. H Plantago lanceolata L. PLLN 

   

Poaceae 

 

Méd. 

Méd.-Irano.-Tour. 

Th 

Th 

Aegilops geniculata Roth. 

Aegilops truncialis L. ovata Eig. 

AEGE 

AETR 

Macar.-Méd.-Irano.-

Tour. 

Th Avena sterilis L. AVST 

Cosm. 

Paléo.-Subtrop. 

Th 

Th 

Avena sativa L. 

Brachypodium distachyum (L.) P.B. 

AVSA 

BRDI 

Paleo-Temp. 

Eur.-Méd. 

Th 

Th 

Bromus lanceolatus Roth. 

Bromus madretensis L. 

BRLA 

BRMA 

Paléo.-Subtrop. Th Bromus rigidus Roth. BRRIG 



Paléo.-Subtrop. Th Bromus rubens L. BRRU 

Paléotemp. Th Bromus sterilis L. BRST 

Thermocosm. G Cynodon dactylon (L.) Pers. CYDA 

Paléotemp. H Dactylis glomerata L. DAGL 

Atl.-Méd. Th Echinaria capitata (L.) Desf. ECCA 

Cosm. 

Atl.-Méd.-Afromont 

Th 

Th 

Echinochloa  muricata (P. Beauv.) Fernald 

Gastridium ventricosum (Gouan.) Sch. Thell. 

ECMU 

GAVE 

Circumbor. Th Hordeum murinum L. HOMU 

Méd. Th Lolium multiflrum Lamk. LOMU 

Circumbor. H Lolium perenne L. LOPE 

Paléo.-Subtrop. Th Lolium rigidum Gaud. LORI 

Méd. Th Phalaris brachystachys Link. PHBR 

Paléo.-Subtrop. 

Méd. 

Th 

Th 

Phalaris minor Rez. 

Phalaris paradoxa L. 

PHMI 

PHPA 

Cosm. Th Setaria glauca (L.) P.Beauvois SEGL 

   

Polygonaceae 

 

Cosm. Th Polygonum aviculare L. POAV 

Euras. Th Polygonum patulum M. Bieb. POPA 

Cosm. H Rumex crispus L. RUCR 

Cosm. H Rumex conglomeratus Murr. RUCO 

 

 

Cosm. 

 

 

Th 

 

Portulacacea 

Portulaca oleracea 

 

 

POOL 

   

Primulaceae 

 

Subcosm. Th Anagallis arvensis L. parviflora (Hoff. & Link.) Batt. ANAR 

Cosm. Th Anagallis foemina Miller. ANFO 

   

 

Ranunculaceae 

 

Euras. Th Adonis annua L. autumnalis (L.) M. & Weiller ADAN 

Méd. Th Adonis dentata Del. ADEN 

Euras. 

Méd. 

Th 

Th 

Adonis aestivalis L. 

Delphinium peregrinum L. 

ADAE 

DEPE 

Ibéro.-Maur. Th Nigella hispanica L. atlantica Murb. NIHI 

Paléotemp. Th Ranunculus arvensis L. RAAR 

Sud.Eur. 

Méd. 

Th 

Th 

Ranunculus parviflorus L. 

Ranunculus sardous Crantz. 

RAPA 

RASA 

   

Resedaceae 

 

Méd. Th Reseda alba L. REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Euras. 

 

Th 

Rosaceae 

Aphanes arvensis L. 

 

APAR 

   

Rubiaceae 

 

Euras. Th Asperula arvensis L. ASAR 

Paléotemp. Th Galium aparine L. GAAP 

Méd.-Euras. Th Galium tricorne Witth. GATN 

Euras. Th Sherardia arvensis L. SHAR 

                          

 

Eury-Méd. 

        

 

Th 

 

Saxifragaceae 

Saxifraga tridactylites L. 

 

Scrofulariaceae 

        

 

SATR 

Eur.-Méd. Th Linaria spuria (L.) Mill. LISP 

Euras. Th Veronica arvensis L. VEAR 

Eur. 

Paléotemp. 

 

Th 

Th 

 

Veronica filiformis L. 

Veronica hederaefolia L. 

 

VEFI 

VEHE 

 

Cosm. 

Cosm. 

 

Th 

Th 

 

Solanaceae 

Datura stramonium L. 

Solanum nigrum L. 

 

 

DAST 

SONI 

                      

Méd. 

Euras. 

    

Th 

Th 

 

Urticaceae 

Urtica diota L. 

Urtica urens L. 

 

URDI 

URUR 

 

           

T.B.  :النمط البيولوجي  

Th : Thérophyte, G : Géophyte, H : Hémicryptophyte 

Ch : Chaméphyte,  Nph : Nanophanérophyte, Pa : Parasite. 

 

 (Quezel et Santa, 1962):  األصل الجغرافي

 

Afr. : Africain Eur. : Européen Sah. : Saharien 

Alg. : Algérien Euras : Eurasiatique Sah.-Sind. : Shara-Sindien 

Amér. : Américain Ibéro.-Maur : Ibéro-Mauritanien Sicil. : Sicilien 

As. : Asiatique Irano.-Tour : Irano-Touranien Trop. : Tropical 

Atl. : Atlantique Macar. : Macaronésien Tun. : Tunisien 

Bor. : Boréal Mar. : Marocian Paléo-trop. : Paléo-tropical 

Cosm. : Cosmopolite Méd. : Méditerranéen Sib. : Sibérienne 

End. : Endémique Paléotemp. : Paléotempéré  

 

 



 

  IIالمميزات البيئية للمجموع  :1-5 ملحق

69 56 55 51 50 49 44 42 32 28 22 19 17 15 14 13 11 09 08 07 03 02 IIالمجموع  

  ALاالرتفاع 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
  TXنسجة الرتبة 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1
  PTاالحندار 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  EFدرجة الغليان 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2
  DTتاريخ الكشف 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

 

- - + - - + - - + - - - - - - - - + - - - - Xanthium spinosum 

- - - + - + - - + + - - + - - - - - - - + - Amaranthus blitoide 

- - - + - - - - + - + - - - - - + - - - - - Xanthium strumarium 

- - - - - - - - - - + - - + - + - - - - + - Amaranthus retroflexus 

- - + - + + - - + - - - - + - - - + - - - - Solanum nigrum  

- - - - + - - - - - + - - + - + - - - - + - Diplotaxix erucoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III1المميزات البيئية للمجموع  :2-5 ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 43 18 16 05 III1 المجموع      

  ALاالرتفاع 1 2 2 2 1

  TXنسجة التربة 2 2 1 1 2

  PTاالنحدار 2 2 1 2 2

  EFدرجة الغليان 2 3 3 3 3

  DTتاريخ الكشف 1 1 1 1 1

 

- - + - - Salvia verbenaca  

- - - - - Rapistrum rugosum  

- + - + - Lolium perenne L- 

- - + + - Picris echioides 

- + - - + Aegilops truncialis 

- + + - - Centaurea acaulis 

- - - + - Cynodon dactylon  

- - + - - Carthamus pectinatus  

- + - - - Carduus pycnocephalus  

- - + - + Vicia monantha  

+ + + - - Crepis vesicaria 

- - - - + Papaver hybridum 

- - + - - Chrozophora tinctoria 

- + - + - Carthamus lanatus 



 III2المميزات البيئية للمجموع  :3-5 ملحق

39 38 37 36 35 34 33 31 30 29 27 26 25 24 23 21 20 12 10 06 04 01 III2المجموع  

  ALاالرتفاع 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  TXالرتبة نسجة 3 3 3 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3
  PTاالحندار 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
  EFالغليان درجة 2 3 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2
  DTتاريخ الكشف 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 3 2 1 3 3

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Papaver rhoeas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foeniculum vulgar 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - Anthemis arvensis  

- - - - - - - - - - + - - - - + - - - - - - Nigella hispanica 

- - - - - - - - - - - - + - - + + - - - - - Convolvulus 

arvensis 

- - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - Anthemis altissima 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pallenis spinosa 

- + - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - Rumex crispus 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - Anagallis foemina 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Avena sterilis 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Malva sylvestris 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reseda alba 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anagallis arvensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III2المميزات البيئية للمجموع  :(تابع)3-5 ملحق

 

 

                                                     

 

70 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 53 52 48 47 46 45 41 40 III2المجموع  

  ALاالرتفاع 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
  TXنسجة الرتبة 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 2 2 3
  PTاالحندار 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2
  EFدرجة الغليان 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3
  DTتاريخ الكشف 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

 

-  + - - - + - + - - - + - + + - - - - - Papaver rhoeas 
- - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - Foeniculum vulgar 
- - - - - + - - - - - - - - + - - - + - - Anthemis arvensis L- 
- - - + - - - - - - - - - - - + - - + - - Nigella hispanica 
+ - + - - + + + + + + - + - + + + + + - - Convolvulus arvensis 
- + - - - - - - - - + - - - - - - - - - + Anthemis altissima 
- - - - - - - - - - - + - + - - - - - - - Pallenis spinosa 
- - - + - - - - - - - - - - + - - - + - - Rumex crispus 
- - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + Anagallis foemina 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - Avena sterilis 
- - + - - + - - + + - - + - - + - - + - - Malva sylvestris 
- - + - - - - - + - - - - - - - - - - - - Reseda alba 
+ - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - Anagallis arvensis 



 ملخص

مت  .كشف بيئي نبايت  07على أساس األعشاب الضارة بالزراعات املسقية يف منطقة اهلضاب العليا السطايفية  بيولوجيةة و بيئدراسة  متت
 بذرية  أنواع78.36%   ذوات الفلقتني، ىلإنواع تنتمي ىذه األ من % 25.50نباتية.  عائلة 33 إىل وتنتمي جنس 431 على موزعة نوع 872 إحصاء

Thérophytes   فلورا األعشاب الضارة يف منطقة اهلضاب العليا السطايفية ترتتب يف ثالث جماميع بيئية نباتية متيز  .أنواع متوسطية %30.72و
توزيع جماميع األعشاب الضارة يف منطقة الدراسة يتأثر بشكل أساسي بالعوامل اخلاصة بالنبات . Stellarietae mediae Br. Bl. 1950 القسم 

)اإلحندار واإلرتفاع على  املكافحة وتصريف املياه(، عوامل الرتبة )محوضة الرتبة(، وكذلك بعوامل جيومورفولوجية )زمن اإلنتاش(، العوامل الزراعية )نوع
 من أنواع تسعة لبذور اإلنتاش مرحلة يف املائي اإلجهاد  تأثری حتت الضارة  األعشاب أنواع خمتلف سلوك تقييم بينت نتائج مستوى سطح البحر(.

مستوى يف  86 % نتاشاإلنسبة  تفوق 6000. غليكول يثلنيإ البويل وتركيز النبات نوع حسب خیتلف األنواع  هلذه االنتاش نسبة الضارة أن األعشاب
دراسة إنتاج البذور لـــ بينت  .باسكال اغمي - 1.6 املستوى األدىن يف %1 أقل من إىل  تنخفض حني يف) باسكال اغمي (- 0,03 املرتفع املائي اإلجهاد

بذرة/نبات وأربع  4577يف منطقة اهلضاب العليا السطايفية أن أربع أنواع أنتجت أكثر من نوع من األعشاب الضارة يف نوعني من حقول اخلضر  82
 43وبذرة/نبات  577و 477نوع كان إنتاجو بني  37بذرة/نبات،  4777و 577نوع أنتج مابني  40بذرة/نبات،  4577و 4777أنواع أنتجت مابني 

إذن أي اسرتاتيجية ملقاومة األعشاب الضارة جيب أن تأخذ بعني اإلعتبار  قل يف نوع واحد من الزراعات.بذرة/نبات على األ 477نتج أقل من أنوع 
 تعيش يف بيئات خمتلفة، تقاوم ظروف اجلفاف وتنتج عدد كبری من البذور.اليت األنواع 

 .كشف بيئي نبايت، إجهاد مائي، سطيفالزراعات املسقية،  أعشاب الضارة،  الكلمات المفتاحية:
Résumé  

L’étude de la flore adventice des cultures irriguées de la région de Sétif porte essentiellement sur les aspects 

biologique et écologique. Cette étude a pour support 07 relevés phytoécologiques qui nous a permis de recenser  

208 espèces d’adventices réparties en 134 genres et 33 familles. Les dicotylédones ( 25.50 %), les thérophytes 

(78.36%) et l’élément méditerranéen (30.72%) sont prépondérant et caractérisent cette flore. La flore adventice 

des cultures irriguées de la région de Sétif  s’organise en 3 groupements appartenant à la classe Stellarietae 

mediae Br. Bl. 1950. Ils se répartissent en fonction des facteurs : phytologiques (l’époque de germination), 

agronomique (type de lutte), édaphique (pH sol) et géomorphologique (pente  et altitude). L’étude du 

comportement de 09 espèces de mauvaises herbes sous l’effet du stress hydrique au stade de germination  montre 

que les graines des espèces étudiées germent dans leur grande majorité à des potentiels hydriques très bas. Le 

comportement germinatif de ces espèces sous stress hydrique, diffère selon l’espèce et la concentration du PEG 

6000 appliquée. Un potentiel  hydrique élevé (-0,03 MPa) favorise la germination dont le pourcentage dépasse 

86%, alors qu’un potentiel hydrique très bas (1,6MPa) la réduit jusqu’à un pourcentage de germination inférieur 

à 4%. La production de semences de 68 espèces montre que  quatre espèces ont produit plus de1500 

semences/plante, et quatre espèces ont produit entre 1000 et 1500 semences/plante, 17 espèces ont eu entre 500 

et 1000 semences/plante, alors que 30 espèce. Ce nombre été de 100 à 500 pour 30 espèces et moins de 100 

semences/plante pour 13 espèces dans au moins une des deux  cultures.  

Mots clés : adventices,  cultures irriguées, relevés phytoécologiques, stress hydrique, Sétif. 

 

Abstract 
The study of weeds in irrigated crops of Setifian high plateau include the environmental and biological 

aspects. From 70 phytoecological performed 208 species identified are divided into 138  genera and 33 

botanical families. Dicotyledons (85.57%), therophytes (78.36%) and the Mediterranean element (37.98%) 

are characterize this flora. is organized into 3 groups belonging to the class Stellarietae mediae Br. Bl. 1950. 

They are divided according to the factors: phytological (the germination period), agronomic (type of 

weeding), edaphic (soil pH) and geomorphological (slope and altitude). The study of the behavior of 09 

species of weeds under the effect of water stress at the germination stage shows that the seeds of the studied 

species germinate for the most part with very low water potentials. The germinative behavior of these species 

under water stress, differs according to the species and the concentration of the PEG 6000 applied. A high 

water potential (-0.03 MPa) favors germination with a percentage higher than 86%, while a very low water 

potential (1.6 MPa) reduces it to a germination percentage of less than 4%. Seed production of 68 species 

shows that four weeds produced more than 1500 seeds/plant and four produced between 1000 and 1500 

seeds/plant, 17 weeds had between 500 and 1000 seeds/plant, 30 weeds had between 100 and 500 seeds/plant 

and 13 had less than 100 seeds/plant in at least one of the two vegetable crops.  

Key words: weeds, irrigated crops, phytoecological records, water stress, Sétif. 
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