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  -:زهرة النيل 

وهو احد االدغال المائية  Pontoderiaceac الى عائلة Eichhornia crassipes يعود نبات عشبة او زهرة النيل

بلدا من بلدان العالم  70العالم اذ ينتشر في اكثر من الخطيرة جدا والمؤثرة على الموارد المائية في العديد من بلدان 

وبضمنها بلدنا الذي تنبه الى دخوله اليه في اواسط الثمانينيات واتخذت حينها بعض االجراءات لمكافحته لكنه وبسبب 

 . طبيعة نموه وانتشاره لم يتم التخلص منه بشكل نهائي وعادت المشكلة من جديد في السنوات االخيرة

من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لمجلة البيئة والحياة لقاء مع ر. مهندسين زراعيين نهلة محمد رضا مديرة  ولمزيد

شعبة التنوع االحيائي في وزارة البيئة التي قالت.. يعد هذا النبات من النباتات المعمرة ويتميز بكونه عريض االوراق ومن 

بواسطة طوافات ينشرها على سطح  Floats يعوم على سطح الماءاذ  Flooding Weed االدغال المائية الطافية

الماء وسيقانه قصيرة طافية عادة ولكنها قد تكون مجذرة في الطين عندما يكون عمق الماء ضحال وقد تكون رايزومية او 

فخة جدا وهي ذات اعناق اسفنجية منت Rosette مدادة. وتتكون الجذور على العقد واالوراق مجمعة على شكل وريدة

سم ويعمل  16 – 4سم وطوله  12 – 4مستدير كلوي الشكل عرضه  Lamina سم. نصل الورقة30ويصل طولها الى 

ازهار وقد تصل  8 – 2سم وهي مكونة من  15 – 4طولها  Spike كشراع في الريح. النورة الزهرية على شكل سنبلة

يساعد على نشره وتكاثره كنبات زينة ، وتكون الثمرة  زهرة ذات لون ارجواني مزرق او ابيض وهو ما 40احيانا الى 

 . ثمرة –بذرة  50غشائية ذات ثالث حجرات تتفتح لتنثر البذور التي قد يصل عددها الى  Capsule على شكل علبة

ي واضافت ان النبات الناضج يتكون من الجذور الرايزومية والمدادات واالوراق والنورات الزهرية وعناقيد الثمار. وف

المياه العذبة توفر عشبة النيل منصة النواع االدغال االخرى اضافة الى كونها بيئة لالدغال المائية الغاطسة مثل 

 . الشمبالن

وحول مناطق وطرق انتشار هذه العشبة اوضحت رئيسة المهندسين الزراعيين ان هذا النبات هو احد نباتات المناطق 

درجة جنوبا ويقع  45درجة شماال و 40المناطق التي تقع بين خطي عرض  االستوائية وشبه االستوائية ويوجد في

درجة شمال خط االستواء وانتشر من موطنه االصلي في حوض نهر االمازون  40درجة و 20العراق بين خطي عرض 

بذور التي في البرازيل وقد ساعدت عدة عوامل على ذلك منها سرعة تكاثر النبات بواسطة المخلفات الزراعية وكذلك ال

سنة او قد تنتقل بواسطة الطيور المهاجرة ، كما  15نبات وتبقى محتفظة بحيويتها لمدة  –االف بذرة  5يصل عددها الى 

ساهم االنسان وبدرجة كبيرة في انتشاره بسبب ازهاره الزاهية وزراعته في الحدائق واالحواض ، وينتقل النبات مع مياه 

نتقال تساعده بذلك اوراقه الشراعية واعناقها المنتظمة ويتكيف للعيش في البيئات المائية الفيضانات فهو سهل الحركة واال

الراكدة او الجارية ، اما مواقع انتشاره في العراق فهي شبكات قنوات الري الرئيسية والفرعية في كربالء اضافة الى 

 . محافظة واسط وسدة سامراء

  اضرار وفوائد

وسألنا السيدة نهلة محمد رضا عن االضرار الناجمة عن زهرة النيل على الموارد المائية فاشارت الى ان عشبة النيل تعد 

من اخطر انواع النباتات المائية المؤثرة على الموارد المائية في العديد من بلدان العالم وتأتي في الترتيب االول من بين 

ما انتشر وتوطن في منطقة ما فانه يعد كارثة او بالء لتلك المنطقة المائية ويسبب اخطر عشرة ادغال في العالم واذا 

خسائر اقتصادية كبيرة وعند انتشاره في مياه السدود وخزانات المياه يسبب فقدانا كبيرا في كميات المياه عن طريق 

ن سطح المياه الخالية من النبات ويسبب مرة بقدر الماء المفقود م 3,7 – 3,2)النتح( المتبخر من اسطح اوراقه وبمقدار 

مترا مكعبا / هكتار خالل ستة شهور وهو يعيق تدفق او جريان الماء في قنوات  18375هذا المعدل خسائر مائية بمقدار 

مترا مربعا الى تقليل تدفق الماء بنسبة  72,36الري فقد يؤدي غطاء كثيف من عشبة النيل في قناة مقطعها العرضي 

ايقافه كليا في القنوات والسواقي المتفرعة منها ، وتتراكم اوراق وجذور نباتات عشبة النيل بسمك قد يصل  % والى50

متر سنويا وتكلف ازالته ميكانيكيا مبالغ طائلة اضافة الى تأثيره السلبي على السدود والجسور  3 - 1الى اكثر مـــن 

لماء وتعطيلها وهو ايضا مأوى للحشرات التي تنقل مسببات خاصة في اوقات الفيضانات ويؤدي الى انسداد مضخات ا

 . االمراض التي تصيب االنسان والحيوان

وعلى الرغم من االضرار المبينة آنفا اال انه يمكن االستفادة من هذا النبات في تغذية الحيوان لكونه غنيا بالبروتين وبعض 

 . ضراره الكبيرة تحتم مكافحته اينما وجداال ان ا)Mushroom (العناصر المعدنية كوسط لزراعة فطر



  طرق المكافحة

وفيما اذا كانت هناك طرق محددة لمكافحة هذه العشبة اوضحت السيدة نهلة محمد رضا ان طرق المكافحة والسيطرة على 

  .. هذا النبات عديدة ومتنوعة منها

خالل وسائل االعالم والتأكيد على عدم اكثاره أ/ الوقائية .. وذلك بضرورة التعريف بهذا الدغل الخطر والتوعية من 

كنبات زينة وتشجيع المواطنين والمزارعين والفالحين وصيادي السمك على جمع نباتات عشبة النيل واتالفها والتطبيق 

 . الشامل لقوانين الحجر الزراعي وتحليل مكونات النبات ودراسة امكانية استعماله لتغذية الحيوانات

.. وتعتمد على استغالل القوى الطبيعية )الفيزيائية( باستخدام تقنيات المكافحة الميكانيكية وتشمل اما ازالته  ب/ الميكانيكية

يدويا واتالف النبات بالتجفيف او الحرق او بواسطة الشباك او استعمال السالسل المسحوبة بواسطة )تركترات 

ستك االسود لحجب الضوء حيث ان النبات يتأثر بتقليل االضاءة وبلدوزرات( لتنظيف قنوات الري والبزل او تغطيته بالبال

شمعة / قدم وعلى الرغم من الفائدة الرئيسية لهذه  130شمعة / قدم وتموت عند انخفاضها الى اقل من  500تحت مستوى 

انه يعاب عليها كونها الطريقة لجانبها االمين لكونها التشكل خطرا على االنسان واالسماك والحياة البرية والحيوانات اال 

 . بطيئة ومكلفة وتؤدي الى اعطاء مكافحة جزئية ومؤقتة

ج/ الحيوية .. بالرغم من ان استخدام عوامل المكافحة االحيائية وخصوصا الحشرات في مكافحة االدغال االرضية يعود 

م يتم اال في اوائل الستينيات ومنذ ذلك الى بداية القرن السابق اال ان االهتمام بهذا الموضوع وغيره من االدغال المائية ل

الوقت وحتى االن تم تشخيص العديد من عوامل المكافحة االحيائية مثل الحشرات والحلم والفطريات والقواقع واالسماك 

احات اال ان المعطيات الحالية للتطبيقات الحقلية للمكافحة االحيائية لعشبة النيل في بلدان العالم المختلفة تشير الى النج

 . المتحققة بواسطة الحشرات بالدرجة االساس تليها بعض انواع الفطريات

واستطردت تقول ان البرنامج المقترح الدخال ونشر عوامل المكافحة الحيوية لعشبة النيل في العراق يمكن تلخيصه 

  .. بالخطوات الرئيسية التالية

 . استيراد البالغات الحية لنوعين من الخنافس -1

 . تربية واكثار هذين النوعين في محطات متخصصة -2

 . اطالق ونشر هذين النوعين في مناطق انتشار عشبة النيل -3

 . متابعة نشاط وكفاءة الخنافس في السيطرة على تكاثر مجتمعات عشبة النيل -4

ل اسهل واسرع ويبقى تأثيرها بشك )Herbicides (د/ المكافحة الكيمياوية .. وتتمثل باستخدام مبيدات االدغال الكيمياوية

لفترة اطول وباقل كلفة. ويجب ان يؤخذ بنظر االعتبار ان لكل جسم مائي استعماالت متعددة لالنسان والمحاصيل 

الزراعية وحيوانات المزرعة واالسماك وكذلك حركة الماء السطحي واالرضي وبما ان الحالة المائية هي سائلة فان 

 . ما في المكان الذي استعملت فيهمبيدات االدغال التبقى دائ

واختتمت المهندسة الزراعية نهلة محمد رضا لقاءها بالقول .. من هنا تبرز اهمية دور الوزارات ذات العالقة بتكاتف 

جهودها للتغلب على هذا النوع من العشبة نظرا لالضرار التي وردت آنفا وما تسببه من خسائر وفقدان كميات كبيرة من 

ي قد تكون مصدرا اساسيا لتغذية واستمرار بقاء االحياء المائية االخرى وتديم تدفق المياه الى مسطحات االهوار. المياه الت

ومما يؤدي الى تفاقم المشكلة ، ان ايرادات المياه لنهري دجلة والفرات قليلة وارتفاع نسبة المواد العالقة التي تعمل على 

 . الى انخفاض سرعة المياهعدم وصول الضوء الى قاع المجرى اضافة 
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