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  لملخص العربيا

ثم فیوم في النصوص  .بایم أو بایوم في النصوص المتـأخره ھي. الفیوم بمعني الیم أو البحیره
ً الفیوم بعد إضافة أداة التعریف العربیة إلیھا القبطیھ، ینفرد إقلیم الفیوم بخصائص من  .وأخیرا

ً الناحیة الجغرافیة بإعتباره  المنزرعھ وما یتخللھا  لمصر، ففیھ ما یمثل أراضي الوادي مجسما
من قنوات الري والصرف، وما یمثل البحیرات الشمالیھ في بركة قارون، وما یمثل الھوامش 

منخفض صحراوي یتصل بجزع الوادي بوصلة ضیقة من  ھو اإلقلیمھذا . الصحراویة حولھ
شھدت من أصل قدیم یعني فم البحیره، إسمھا القدیم راحنھ أو راحنو، و(األرض عند الالھون 

القرن  فيمنطقتھا أقدم مشروع معروف لتخزین جزء من میاه الفیضان في منخفض الفیوم 
وھذه الوصلة بین . حیث یجري من خالل ھذه الوصلة بحر یوسف.) م.التاسع عشر ق

معموري الوادي ومنخفض الفیوم دعت البعض إلي تشبیھ المنخفض ببرعم لنبات لوتس 
تشتھر الفیوم بتدرج مستوى األرض، فمنھا المرتفع . زھرتھمزھر یمثل الوادي ساقھ والدلتا 

األراضي المنخفضة عرضة لصرف األراضي المرتفعة وتصبح  ومنھا المنخفض مما یجعل
وقد إستغل قدماء المصریین إختالف منسوب األراضي في . ال تصلح للزراعھ) سبخھ(ملیحھ 

ار الماء المتدفق من أعلي الي أسفل الفیوم في إقامة سواقي الھدیر الشھیرة والتي تعمل بتی
ُستخدمت ھذه السواقي في ري األراضي بالفیوم   .وأ

تختلف الحشائش عن غیرھا . الحشائش ھي النباتات التي تنمو حیث ال یراد نموھا
، كما أن لھا خصائص تجعلھا أكثر قدرة على منافسة ھمن النباتات في أنھا أكثر عدوانی

. لي تناقص عائد المحاصیلإالغذائیة، الفضاء والضوء مما یؤدي  المحاصیل في المیاة، المواد
)  (Allelopathyيخاصیة التضاد البیوكیمیائ باإلضافة إلي ذلك فإن بعض الحشائش لھا

وھو عملیة تتضمن إفراز النباتات لمركبات أیضیة ثانویة تعرف باأللیلوكیمیائیات إلى الوسط 
 تتقوم الحشائش بھذا اإلجراء للتخلص من نباتا .خرىالمحیط لتثبیط نمو وتطور النباتات األ
وقد ثبت في العدید من الدراسات األضرارالتي تسببھا . قد تنافسھا على الغذاء والحیز والماء

وبالتالي، فإن ھناك حاجة ملحة لبرامج فعالة . الحشائش الضارة علي المحاصیل واإلنتاج
ي تكون ھذه البرامج واقعیة وفعالھ البد من ولك. إلدارة األعشاب الضارة أو التخلص منھا

  .توافر المعلومات الدقیقة والكافیة عن أنواع الحشائش وتوزیعھا

دراسة فلورا الحشائش البریة وعمل مسح لھا في بعض  .١ :صمم ھذا العمل لیشمل 
یع وبالتالي، تقدیم نمط التوز. ٢ء؛ البیئات المختارة بمنخفض الفیوم في موسمي الصیف والشتا

صالت تحلیل الكساء الخضري ودراسة ال. ٣؛ المكاني والزماني للحشائش في مناطق الدراسة
ً وأخیر. ٤؛ للحشائش المصاحبة للمحاصیل الرئیسیة في منطقة الدراسة التوزیعیھ ، فإننا سنقدم ا
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في ھذه الدراسة معلومات محدثة عن الحشائش في منطقة الفیوم لتكون دلیل للباحثین في 
  .مجاالت المتعلقة بالحشائش والنباتاتجمیع ال

  :وقد خلصت الدراسة لما یلي

) ٢٠١٣-٢٠١٠(المحاصیل الرئیسیة في منطقة الفیوم، أثناء فترة الدراسة   :والأ
والذرة والقطن والطماطم وعلف الفیل  ؛شملت القمح، البرسیم، البنجر والذرة في فصل الشتاء

محاصیل المزروعة علي مساحات صغیرة مثل بینما ظھرت العدید من ال. في فصل الصیف
البصل، والثوم، والشعیر، والكرنب، والملوخیة، والسمسم، والفلفل، والبقدونس، والباذنجان، 

المانجو والزیتون  بساتینوتشمل األشجار الرئیسیة في . واللفت رالفجل، والبامیة، والجرجی
 .والبرتقال والجوافة والموز والمشمش

ً نوع ١٧٥الحقلیة للكساء الخضري عن تسجیل أسفرت الدراسة    عدد وقد بلغ. من الحشائش ا
 وھي للحشائش الكلي العدد من %22 یمثل نوعا بما 37 النجیلیھ التي تنتمي للفصیلھ األنواع
 للفصیلھ المنتمیھ النباتیھ األنواع عدد بلغ كما .الدراسة منطقة في شیوعا االكثر الفصیلھ
ً  15البقولیھ  الفصیلھ یتبعھا ،)للحشائش الكلي العدد من %12(نوعا  21 المركبھ  نوعا

ً  12 الزربیحیھ الفصیلھ ثم ،)8.6%(  ،)%5.1(أنواع  9   اللبنیھ الفصیلھ ثم ،)%6.9( نوعا
علي  .للحشائش التي تم تسجیلھا الكلي العدد من %4 بنسبة  أنواع 7   الصلیبیھ الفصیلھ تتبعھا

. خصاج،السلق، الخبیزه ش األكثر شیوعا في فصل الشتاء ھيالحشائ: مستوي منطقھ الدراسة
، بینما الحشائش كابشو لینھ، الدنیبھ، الرجلھ أما الحشائش األكثر شیوعا في فصل الصیف ھي

   .النجیل، العلیق، الزربیح اإلسود األكثر شیوعا علي مدار العام ھي

 المختلفھ في منطقة الدراسةالبیئات النباتیھ  من أنواع تسعة بین التمییز أمكن :ثانیا
 المستصلحة، واألراضي المھجوره، األراضي الفاكھة، حدائق منزرعھ، حقول: وھي

ً الضواحي، واخیر الطرق، جوانب المائیة، القنوات الملحیة، ضفاف األراضي أراضي  ا
ً بنمو المستصلحھ األراضي وتتمیز صحراویة بجوار المسطحات المائیة، ا ً  أنواع حدیث

 تنتمي .اإلستصالح فترة قدم مع تدریجیا األنواع ھذه وتختفي للحقل كحشائش صحراویھ
 الجغرافیة المنطقة وحیدة نوع33 . ا :إلي النباتیة الجغرافیة للعناصر المسجلھ األنواع

)(Monoregional ،الجغرافیة المنطقة ثنائیة نوع 34 .ب )(Biregional ،نوع 30 .ج 
 .االنتشار واسعة نوع 65 .د، Triregional)( الجغرافیة المنطقة متعددة

ً  ٢٥ )Cosmopolitan( اإلنتشار النباتیة عالمیة األنواع مثلت :ثالثا واألنواع  ،نوعا
 االستوائیھ والمنطقھ ،انوع ١٨  (Palaeotropical)القدیم للعالم المنتمیة للمنطقةاالستوائیة

ً نوع١٦  (Pantropical) الجدید للعالم -Saharo(ري العربیة الصحا یمثل عنصر . ا
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Arabian( ١٠ المتوسط االبیض البحر لعنصر المنتمیھ األنواع عدد تبلغ بینما ، نوعا ١١ 
 والمنطقة االستوائیة القدیمھ المنطقة ونباتات اإلنتشار، عالمیة النباتیھ األنواع تتمثل .أنواع

ً  االستوائیة  الزراعة وقدم اإلنسان ثیرتأ إلي ھذا ویعزي الفیوم منطقة جیدًا في الجدیدة تمثیال
 .الفیوم في

 الزراعیھ المناطق في الخضري الكساء تركیب عن واضحة صورة وإلعطاء :رابعا
 Community Analysis (CAP).  برنامج ال بإستخدام النتائج تحلیل تم الفیوم، منطقة في

Package   

 ما إذا لخاصھا وحشائشھا مختلف تركیب لھا الفاكھھ حدائق الدراسة أیضا أن أوضحت
 الفیوم منطقة أن أیضا الدراسة أثبتت كما .الصیفیھ أو الشتویھ المحاصیل بحشائش قورنت
 من أیضا ویتضح كبیر غیر المحدودة المساحة ھذه في المواقع إختالف وأن متجانسة منطقة

ً بیئی إما یكون األحیان معظم في النباتیة األنواع ھذه في التباین الذراسة أن ھذه ً تماعیإج أوا  .ا

بمقارنة الحشائش التي تم رصدھا في ھذه الدراسة بدراسة سابقة لنفس  :خامسا
خلصت الدراسة إلي إختفاء ) ١٩٨٥عبد الغني (المنطقھ منذ ما یقرب من عقدین من الزمان 

ا في العقدین الماضیین نتیجة إستخدام التسمید الكیمیائي، وإستخدام مبیدات األعشاب،  ٢٧ نوعً
  .عالیة علي المنافسة، وإستخدام تقنیات تنظیف البذور ةلھا قدر ةناف نجیلیو زرع أص

نوعا جدیدًا من الحشائش والتي لم  ٥٢ومن ناحیة أخرى، یمكن أن یعزى ظھور أكثر من 
تسجل في الدراسات السابقة إلى التغیر البیئي العالمي، والمسح المكثف لمساحة أكبر، وكذلك 

یضا، ترتبط العدید من ھذه األنوع بالحراثة و تقنیات الحفر أ إلى إدخال محاصیل جدیدة
المباشر والتي تستخدم في  الوقت الحاضر بصورة كبیرة وخاصة في األراضي المستصلحة 

لزراعة المحاصیل أو تناوب المحاصیل في ھذه  ةالجدیدة، ویؤدي إستخدام الدورات المتنوع
 إلي زیادة الحشائش السنوات


