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نبات الحامول المتطفل



مقدمة:

تلك  �إن  �أخرى.  نباتات  على  متطفله  تعي�ش  باأنها  تعرف  �لر�قيه  �لزهريه  �لنباتات  من  نوعًا   2500 من  �أكرث  هناك   
�لنباتات �ملتطفله تنتج �أزهارً� وبذورً� م�شابهه لتلك �الزهار و�لبذور �لتي تنتجها �لنباتات �ملتطفل عليها. وتتبع �لنباتات 
�ملتطفله عائالت نباتيه عديده ومتباعده كثريً�. وتختلف �لنباتات �ملتطفله كثريً� يف كيفية �العتماد على عو�ئلها �لنباتيه، 
�إذ� �أن بع�ش �لنباتات �ملتطفله مثل �لدبق لها كلوروفيل ولكن لي�ش لها جذور وهي  تعتمد على عو�ئلها للح�شول على 
�ملاء وعلى �لعنا�شر �لغذ�ئيه مع �إنها ت�شتطيع �إنتاج كل �ملو�د �لكاربوهيدر�تيه يف �أور�قها و�شيقانها �خل�شر�ء. وبع�ش 
�لنباتات �لر�قيه �ملتطفله �الخرى يوجد فيها قليل من �لكلوروفيل �أو اليوجد فيها كلوروفيل �أبد�، كما و�أنه اليوجد فيها 

جذور حقيقيه بل تعتمد كلية على عو�ئلها لتبقى حيه مثل �حلامول.

:) Doddr ( الحامول

�حلامول نبات طفيلي و��شع �النت�شار يلحق �شررً� متفاوت �ل�شده يف �لعديد من �ملحا�شيل �لزر�عيه وهنالك عدة ��شماء 
تطلق على �حلامول منها "�ل�شعبيطه" و "�لعربي�شه" و "�شعر �ل�شيطان" وغريها. وميكن �أن يكون هذ� �لنبات �لطفيلي 

و��شطة لنقل �لنباتات �مل�شابه بالفريو�ش �ىل �لنباتات �ل�شليمه طاملا �أن كال �لنباتني م�شابني باحلامول.

االعراض:

�شطح  فوق  تنمو  �لتي  �لنبات  �الخرى من  �الجز�ء  �ل�شاق وحول  وتلتف حول  �أو �شفر�ء  برتقاليه  تنمو خيوط متعر�شه 
�لعائل،  نباتات  �الر�ش.  ويكون �حلامول كتاًل مت�شابكه كثريه وكثيفه من �خليوط عدمية �الور�ق على وخالل تيجان 
ومتتد �لقمم �لناميه �ىل �خلارج وتهاجم �لنباتات �ملجاوره ويتم ذلك بالتدريج وتت�شع �لد�ئره �مللوثه �أكرث فاكرث حتى 

ت�شل �ىل قطر ع�شرة �أقد�م، كل ذلك يتكون بو��شطة نبات حامول و�حد.

ينتج �حلامول  �لنمو.  �لتو�شع خالل مو�شم  ت�شتمر يف  و�لتي  رقع يف �حلقل  �شكل  باحلامول على  �مللوثه  �ملناطق  تظهر 
بذور.  تكون  �أن  تلبث  ال  و�لتي  م�شفره  �أو  قرنفليه  بي�شاء،  �الزهار  من  عنقوديه  ككتل  �ل�شيف  ويف  �لربيع  �أو�خر  يف 
ت�شبح �لنباتات �مل�شابه �شعيفه ب�شبب �لطفيل وتنهار قوتها وتعطي �إنتاجا قلياًل. وميكن �أن تهلك نباتات م�شابه كثريه 

بو��شطة �حلامول.

تنت�شر �إ�شابة �حلامول وتلتحم �لرقع �مل�شابه مع بع�شها �لبع�ش لتتكون منها مناطق و��شعه يف �حلقل و�لتي ميكن روؤيتها 
ب�شهوله بلونها �مل�شفر �ملت�شبب عن �لعرو�ش �ملت�شلقه و�ملتطفله و�لتي تغطي �لنباتات.

دورة حياة وتكاثر الحامول

�أنو�ع من �حلامول �أهمها �لنوع �ل�شائع  �إن �ال�شم �لعلمي للكائن �ملتطفل هو ك�شكوتا )Cuscuta sp( وهنالك ثالثة 
�أنو�عًا كثرية من  يف �لبالد �مل�شمى حامول �حلقل-"ك�شكوتا كامب�شرت�ش" )Cuscuta campestris( �لذي يهاجم 

�لنباتات عري�شة �الور�ق باال�شافه �ىل �لبقوليات.

و�حلامول نبات رفيع �أهيف ملتف �ل�شاق �شلب ومتجعد ي�شبه �خليط ولي�ش له �أور�ق يحمل حر��شيف �شغريه فقط وذلك 
يف مكان �الور�ق ويكون �ل�شاق عادة ذو لون �أ�شفر �أو برتقايل و�أحيانًا م�شبوغًا باالحمر �أو �الرجو�ين وبع�ش �الحيان 
يكون �أبي�ش تقريبًا. وتتكون كتل من �الزهار �لرقيقه يف عناقيد على �ل�شاق �إبتد�ء من �أو�ئل حزير�ن وحتى فرتة �لتجمد. 
تتكون �لبذور بكرثه وتكون ذ�ت لون رمادي �ىل بني حممر، وتنتج هذه �لبذور من �الزهار وتن�شج خالل ب�شعة ��شابيع 

من �الزهار.



تق�شي بذور �حلامول �ل�شتاء يف �حلقول �مللوثه �أو تكون خمتلطه مع بذور �ملح�شول �لنباتي وهي تنبت خالل مو�شم �لنمو 
وتنتج �شاقًا �شغريً� ��شفر بدون �أور�ق وبدون جذور. يبد�أ هذ� �ل�شاق يف �لدور�ن وكاأنه يبحث عن عائل و�إذ� مل يحدث �ي 
�إت�شال بني �ل�شاق و�ي نبات قابل لال�شابة فاإن هذ� �ل�شاق ي�شقط على �الر�ش حيث يبقى ر�قدً� يف �شكون لب�شعة �أ�شابيع 
ومن ثم ميوت. �أما �إذ� �أ�شبح �شاق �حلامول مت�شاًل مع عائل قابل لال�شابة فاإنه يلتف فورً� حول �شاق �لنبات وير�شل 
مم�شاته فيه ويبد�أ يف ت�شلق �لنبات. تخرتق �ملم�شات �ل�شاق �أو �الور�ق وت�شل �ىل �الن�شجة �لوعائيه �لليفيه ومتت�ش 

�ملو�د �لغذ�ئيه و�ملائيه وتنقلها �ىل �شاق �حلامول حيث ت�شتعمل لزيادة �لنمو و�لتكاثر.



�أن يت�شل �حلامول بالعائل ويوطد نف�شه فيه عندئذ فان قاعدة �حلامول تذوي وجتف وبالتايل فاإنه يفقد جميع  بعد 
�إت�شاله مع �الر�ش وي�شبح معتمدً� كلية على �لعائل للح�شول على �لغذ�ء و�ملاء وي�شتمر �حلامول يف �لنمو وميتد على 
ح�شاب �لعائل وت�شل �لقمه �مللتفه من �حلامول �ىل �لنباتات �ملجاوره وتهاجمها وبالتايل متتد �ال�شابه من نبات �ىل 

نبات �آخر وتتكون �مل�شاحات �لكبريه من �لنباتات �مل�شابه. ويتوقف منو �لنباتات �مل�شابه و�أخريً� ميكن �أن ميوت.

تنبت  �أن  �الر�ش حيث ميكن  �لبذور على  وت�شقط  بذورً�،  �أو  �أزهارً�  كون  قد  يكون  نبات �حلامول  فاإن  �لوقت  نف�ش  يف 
و�ملاء  �حليو�نات  بو��شطة  �ملجاوره  �ملناطق  �ىل  �لبذور  تنت�شر  �أن  �لقادم. وميكن  �ملو�شم  �ىل  كامنه  تبقى  �أو  مبا�شرة 

و�الدو�ت و�الآالت �لزر�عيه وميكن �أن تنتقل �ىل م�شافات بعيده وذلك باأن تكون خمتلطه مع بذور �لنبات �لعائل.

مقاومة الحامول:

�إن �أف�شل مقاومة للحامول هي منع دخوله �ىل �حلقل وذلك باإ�شتعمال �لبذور �خلاليه من بذور �حلامول وعن طريق 
تنظيف �الدو�ت و�الآالت �لزر�عيه ب�شكل �شامل ودقيق قبل نقلها من �حلقول �مللوثه باحلامول �ىل مناطق جديده وكذلك 

عن طريق حتديد تنقل حيو�نات �ملزرعه من �حلقول �مللوثه باحلامول �ىل �حلقول �خلاليه منه.

وباالمكان ر�ش مبيد�ت �الع�شاب على �لبقع �ملتفرقه �لتي يظهر فيها �حلامول يف بد�ية �ملو�شم حتى ولو كانت هذه �لبقع 
حما�شيل زر�عيه. و�ملبيد�ت �مل�شتعمله هي �إحدى مبيد�ت �الع�شاب باملالم�شه. كذلك ميكن مقاومة �حلامول عن طريق 

قطع وحرق �لنباتات �ملوجودة يف �لبقع �مل�شابه وذلك ملنع �إنت�شار �حلامول ومن تكوين �لبذور.

�الع�شاب  مبيد�ت  وباإ�شتعمال  �ملتكرره  �حلر�ثه  طريق  عن  �حلقل ميكن  يف  �أنت�شرت  قد  �حلامول  بذور  تكون  وعندما 
�ملنا�شبه �لق�شاء على �حلامول �أو على �القل تخفيف حدة �ال�شابه به. ويتم ر�ش �ملبيد�ت قبل �إلت�شاق �حلامول بالعائل 

�ي عند �إنبات �لبذور.

• نقاًل عن مقال خا�ش �شادر عن جملة جذور �لزر�عيه، �لعدد 43، ني�شان 1999 	
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