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الماء خس على عامة نظرة P .stratiotes L. 

الجغرافي التوزيع P.stratiotes العالمي الصعيد على 
 والوطني

اإلقليمي الصعيد على ظهورها منذ المتخذة التدابير 

الصحية للسالمة الوطني المكتب طرف من المتخذة التدابير 

 ONSSA الغذائية للمنتجات

البيولوجية المكافحة عملية في اإلطالقات وتقييم الرصد 

   والتوصية االستنتاج 
 



  نظرة عامة على األعشاب الكاسحة وخاصة
 PISTIA STRATIOTES. L  



 أو نباتات عن عبارة هي الكاسحة الكائنات

 المناطق غزو على قادرة دخيلة حيوانات

 وتكمن .فائقة بسرعة اليها تجدب التي

 في الكائنات من النوع هذا قوة نقطة

 موطنها مع التأقلم على الهائلة قدرتها

.المحلية األصناف تعويض لدرجة الجديد  

 على خطرا تعتبر باتت ,السبب ولهذا

 التي األماكن في البيولوجي التنوع

 .تكتسحها

Eichhornia crassipes 

: Salvinia molesta 

: Pistia stratiotes 

 التعريف بالكائنات الكاسحة



  Pistia stratiotesنظرة شاملة على خس الماء 

 



 تشخيص خس الماء 

: الفصيلة  Araceae 

خس  الماء:  األسماء المتداولة  
English name : Nile cabbage, pistia, tropical duckweed, water cabbage, water 
lettuce 
Nom Français : laitue d'eau, pistia, salade d’eau        

غبر محدد وربما أمريكا الجنوبية: الموطن  

متوسط إلى سريع  ويعتبر في المناطق التي يوجد بها كاسحا ومعمرا باسنثناء المناطق الباردة : النمو 

.التي يكون فيها حوليا وال يتكاثرإال بالبذور  

سم20الى  5: الطول   

سم فأكثر2وريدة من :   العرض  

:متطلبات النمو  

7,5الى    5,5: الحموضة          
درجة  30الى  20: الحرارة  

                     عذب الى صلب: صالبة الماء 
ضعيف الى كثيف           : الضوء    



:الوصف النباتي لخس الماء  

Pistia startiote 

نبات خس الماء طافئ بشكل حر، رئدي ، أوراقه 

تشكل أ وراقه . الطئة تتجمع على شكل وريدة

رؤوس مفتوحة تشبه الخس لذا سميت بخس 

له قدرة فائقة على اإلنتشاروالنمو حسب . الماء

.الظروف التي ينمو بها  



 إلى ملعقي غالبا ً شكلها سم، 10 وعرضها سم 20 إلى طولها يصل شاحب، أخضر لونها: األوراق

رة قمتها مقلوب، بيضي   وتتباعد القاعدة من تجتمع 15-7 عددها بارزة عروقا ً لها بتراء، إلى مدوَّ

صوفية وخاصة الجهة  أشعارا ً الورقة سطحي يغطي مروحيا ، شكل ً لتعطي الورقة قمة باتجاه

.السفلى  



إبطية وحيدة، أزهارها الطئة محاطة بقنابة كبيرة: النورة    

البذور أسطوانية وعليها كثير , أما الثمار فهي رقيقة الجدران تحتوي على كثير من البذور

.من التجاعيد  

 زهرة محاطة بقنابة كبيرة
 نبتة كاملة النموحاملة لألزهار



 بيوإكولوجيا خس الماء

 حصيرة خس الماء

خس الماء نبات معمر، كاسح ومضريالمناطق اإلستوائية 

عن  خضرياأو البذوريتكاثرعن طريق , وشبه اإلستوائية

.طريق الفروع المرتبطة بالنبات األم  

هذا التكاثر الخضري يساعد  على انتشارخس الماء بسرعة 

بعض األحيان يمكن لكثافته ان . فائقة وفي وقت وجيز

وريدة في المتر المربع 1000تصل   



 من االستوائية وشبه االستوائية المناطق في ويعد الماء، على األرز محصول الماء خس ينافس

 كل في يؤثر ما الماء، سطح على الحصير يشبه ما ويشكل النبات يمتد حيث الضارة، المائية األعشاب

 :المائي للمسطح االنسانية االستخدامات
o  للبحيرات الكهرومائية المحطات في ويدخل والصرف، الري عملية يعيق 

   االصطناعية؛
o   ؛  يهيئ الظروف النتشار األمراض التي تنتقل عن طريق الماء  
o   يساعد على انتشار البعوض الذي يأخذ األكسجين من جذور النبات؛ 
o    يؤدي خس الماء إلى تغيرات كيميائية فيزيائية وحيوية في المسطحات المائية الموجود

النترات واألمومنيوم والهيدروجين والفوسفور والبكتريا، المعادن  فيها، فيؤدي إلى زيادة 

 الثقيلة
o   يؤثر على الثروة السمكية، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة النفوق. 

 
 .الدماغ بينتًاألبحاثًأنًالعشبًيساعدًعلىًانتشارًالبعوضًالناقلًللملرياًوًإلتهاب 

 تأثير خس الماء على محيطه



 وسائلًمكافحة        

يمكن أن تتم إدارة هذا العشب بالطرق الحيوية أو الفيزيائية عن طريق اإلدارة  

.المتكاملة  

تتم عن طريق القلع اليدوي، أو بواسطة آالت خاصة (:الميكانيكية)المكافحةًالفيزيائيةً

حسب حجم وشكل المسطح النباتي، يمكن إزالة العشب من قنوات الري والصرف 

في البحيرات جرار، أويمكن استخدام الحاصدات المائية العائمة إلى باستخدام آلة تربط 

.واألنهار  

P,stratiotes 

تستخدم:  المكافحةًالحيوية   Neohydronomus affinis :حشرة     

  أمريكا وفي أمريكاالوسطى في الماء لخس الحيوية للمكافحة األجنحة لغمديات التابعة

 مناطق إلى أيضا أدخلت و ، لمكافحته أستراليا إلى استيرادها وتم الجنوبية

 وأصبحت .(أفريقيا وجنوب والسينغال وبنين زيمبابوي) أفريقيا من مختلفة

  .الكيميائية المبيدات عن بديال



P.stratiotes L  اإلنتشار الجغرافي ل 

                                         

Source: CABI 

Europe: Espagne :(Islas Canarias, considérée envahissante)  
Asie: Cambodge, Chine, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam. 
Afrique (envahissante): Burkina Faso,cameroon, Zambia, Senegal, Uganda,Mozambique Ud Afrique. Maroc( considérée 
envahissante),Egypte 

Amerisue du Nord: Etats-Unis (Arizona, California, Colorado, Delaware, Georgia, Hawaii, Kansas, Louisiana, 

Maryland, Mississippi, Missouri, Ohio, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Texas), Îles Vierges des 

États-Unis (US). 

Océanie: Australie (envahissante) (Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, 

Western Australia), Guam, Îles Cook (Île Rarotonga), Îles Mariannes du Nord (Île Rota), Îles Solomon, Nouvelle 

Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie française, Vanuatu. 

Amérique du Sud: Porto Rico (envahissante). 
 



Pistia stratiotes L. ظهور وإدارة    
على الصعيد المغربي   

 



  الوضع التشريعي لخس الماء

النباتات لحمايةعلى صعيد المنظمة األوربية وحوض البحر األبيض المتوسط   

(2012)يعد هذا العشب من األعشاب المكتسحة الضارة   

على الصعيد المغربي إن هذه النبتة محضورة ويمنع اذخالها للتراب الوطني على 

تعد من الحجر الزراعي , (بذرة، نبتة، أو جزء من أجزائها)أي شكل من األشكال  

:طبقا لمقتضيات   

(1927شتنبر 20) 1346ربيع االولى   23ظهير  -      
  2002)يونيو 12)قرار وزارة الفالحة والتنمية القروية والمياه والغابة -     

ب الوطني  أو تجارتها داخل الترا تمنع حركتها عامليةت وقرارات  دوريا -      -

 . و إلزامية إخبار مصلحة وقاية النباتات عند رؤيتها 

OEPP 



 ظهور العشب الكاسح وأخطاره على المنطقة

  P.Stratiotes الماء ظهرخس     

 يعقوب يموال بعمالة 2012 سنة أوائل في

 وادي طول على بولمان فاس لجهة التابعة

 ماء منبع سبو واد روافد من يعد الذي ،فاس

 السهول أهم من ويعتبر ، الغرب لسهل الري
 .000270 من بأكثر تعد بمساحة المغربية

 قنوات من كلم 4000   من أكثر و.هكتار

 .الري



على واد فاس الماءالمنطقة المكتسحة بخس   تشابك الشبكة الهدرولوجية بحوض سبو 



 خطر خس الماء على المنطقة

 والهوائية المائية التيارات وتساعد النمو، سريع نبات الماء خس أن المعروف من

   .سليمة أماكن في انتشاره وبالتالي حركته

   ،كلم 12 يكتسح أن استطاع سنوات ثالث ظرف في أنه وبما

 الهدرولوجية الشبكة كل إكتساح من لتمكن لمكافحته الالزمة اإلجراآت تتخد لولم

:ب وذلك بها المتواجد المنطقة غرار على بيئية كارثة في وتسبب سبو لحوض  

  تبخرها في مسببا المياه مجرى وإعاقت والمكان الوقت في السريع انتشاره -     

 بالملوثات المياه فرشة إصابة -     

 النباتات وإبادة المائية األحياء خنق مسببا أألحواض في الهواء تبادل منع -     

 المحلية

 وري المياه سريان إعاقة وبالتالي القنوات بسد المياه مجاري عرقلة -     

 .المزروعات



   

   

 

 

                                        

 

 

 قنوات الري بالغرب

 خطر على زراعة األرز بالغرب حصيرة العشب المكتسح



 

 

 

 P. stratiotes   هورظ  التدابير المتخذة منذ بداية

  

 



 
 مند ظهورالنبتة التدابير األولى  المتخذة 

 التعريف بالنبتة و تقدير درجة اجتياحها مباشرة بعد ظهورها 

بالنسبة للبيئة والمحاصيل و صحة اإلنسان ،   إدراكا بكل المخاطر التي يشكلها خس الماء•

، لدراسة وتنفيذ كل ما يلزم المهتمين من جميع الشركاء المحليين  تم تشكيل لجنة مكونة

 .للحد من انتشاره

:في  المتخدةتتلخص أول التدابير    

oتحديد المنطقة والمساحة المجتاحة بخس الماء؛ 

o وضع شباكين في مصب الوادي  بالمنطقة المصابة من طرف الوكالة
 الهيدرولوجية لحوض سبو للحد من انتشارها؛

oالنهر؛ على ضفاف المكافحة الميكانيكية بواسطة مجرفة 

o ووضعها خارج الواد لتجف؛ جمع النبات 
 

 
 

 

 



 وضع شباكين في مصب  المنطقة المصابة 

 المكافحة الميكانيكية بواسطة مجرفة على ضفاف النهر 



 الدوافع األساسية لبدء خطة عمل للمكافحة البيولوجية ضد خس الماء
 

الكاسحة والضارة  وبعد المشاورات بعد أن فشلت كل التدابير المتخدة الحتواء هذه العشبة 

جرت بين المصالح الخارجية  والمديرية العامة للمكتب الوطني  للسالمة الصحية التي 

:  للمنتجات الغذائبة تقرر  

  النبتة؛الحد من اجتياح هذه  -1    

اقتصاديا وصحيا على الساكنة -العمل على تقليص أضرارها بيئيا،  سوسيو -2    
. ةيالمحل  

 

لبلورة هذا كان ضروريا استشارة خبراء وباحثين عالميين في الموضوع تحت رعاية 

. منظمة األغذية والزراعة  
 

 2013 شتنبر بين ما الفترة في دوليين لخبراء بعثات ثالث إنجاز تم المشاورات اتمام بعد

 .المشكل على للسيطرة دائم حل إيجاد و الوضع في للتحقيق 2014 وشتنبر

P.stratiotes 



 المتخذة من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمتوجات الغذائية لتدابيراا

 2013 شتنبرمهمة :  االولى المرحلة •

تندرج هذه الزيارة في إطار االستشارة و االستكشاف  لرسم خريطة  طريق ، مما 
   :علىساعد 

 ؛العذبة المياه بخس اإلصابة أبعاد تحديد     •

 اليدوية أو الميكانيكية المكافحة )القريب المدى على الرقابة لتدابير الفوري البدء•
 ؛(المتاحة المحلية باإلمكانيات

بعد ذلك  التدابير المستدامة مع استخدام عوامل المكافحة البيولوجية   اتخاذ •

 .وأخرى، بهدف السيطرة على اكتساح خس الماء

ورشة عمل تحت اشراف برمجة  بعد المباحثات والمعاينة أسفرت هذه الزيارة على     

خبير دولي، يشارك فيها جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالموضوع بإشراك خبراء 

 2013وطنيين ودوليين وكذا معاهد البحث الوطنية وذلك قبل متم 



 2013 دجنبرمهمة :  2المرحلة االولى •

 

في والزراعة األغذية منظمة ممثل بها قام التي الزيارة خالل اتخذت التي القرارات بعد  

 ضد  البيولوجية المكافحة في خبير المنظمة نفس في لمستشار أخرى زيارة تمت  ، 2013 سبتمبر
P.stratiotes  هي التي المتخذة القرارات لتنفيذ  2013/12/13 إلى 8 من: 

 
 ، المشكلة بهذه المعنية المصالح جميع تشمل  ندوة عقد -

 عامل  تربية وطرق تقنية أطرها إلستٱناس النباتات وقاية مصلحة في عمل ورشة عقد -

 المختبر؛ في البيولوجية المكافحة

 المكافحة عامل 2000 بإطالق المتتبعة المصلحة ألطر المكافحة مبادئ تلقين --

   المكتسحة المساحة مناطق بعض في البيولوجية

 لتكوين وإكثارها سلوكها تتبع بغية المختبر في البيولوجية المكافحة عامل 300 حفظ  -

 الحاجة عند إطالقه يتم مخزون

 

 الدكتور طرف من البيولوجية المكافحة عامل إدخال تم :ملحوظة

   البيولوجية والمكافحة الكاسحة األعشاب في والزراعة األغذية منظمة ومستشار خبير  

   MARTIN  HILL 



  2014 شتنبرمهمة  :الثالثة المرحلة 

 ,Philip WEYL) والزراعة األغذية منظمة لمستشار أخرى زيارة إجراء•
Rhodes Université, Sud d’Afrique)      البيولوجية المكافحة لتقييم 

 الحشرة نفس من أخرى عينة 723 معه حامال األولى، اإلصدارات وتعزيز

 .جديد موقع  في إلطالقها



 استئناس األطر المتتبعة بكيفية اإلطالق

1موقع   

 

 2موقع 



 تجارب في تربية عامل المكافحة البيولوجية  بمقر مصلحة وقاية النباتات
 

                   Repiquage des insectes sur des plants sains 

 األولى اإلصدارات تعزيز  لضمان  وتتبعها المختبر في الحشرات تكاثر هي التجربة هذه  من الهدف
  (ونموالعشب الحشرات لتكاثر مواتية المناخية الظروف حيت ) 2013 مارس من ابتداء



 عامل المكافحة البيولوجية  إصدارات 



 :العدوًالطبيعيًللنبتةًالمائيةً
Neohydronomus  affinis  

 اليرقة                            الحشرة في طورها اإلنتقالي

   Neohydronomus  affinis وصف

   من البني إلى الرمادي   يميل لونها. مم  1.8يصل طولها حوالي  :. البالغة

 تواجد البالغين على الجانب السفلي لألوراق 

 :الدورة البيولوجية :

  . اإلناث تضع بيضة واحدة في اليوم الواحد

 .  أيام  4-3و يفقس البيض في 

اليرقات الصفراء واألنفاق النموذجية   يمكن تواجدها على الجانب السفلي   

 .  لألوراق

 يوما 14و  11تمراليرقات بتالثة مراحل بين 

أقصر في .. يوما في الصيف  30و  25دورة الحياة الكاملة تستغرق ما بين 

 الصيف من  الشتاء و الخريف

 

   Pistia Stratiotes على N.affinis  آثار  

 

  
 البالغة

  

  P .تتغذى الحشرة  حصريا من ستراتيوتيس

انظر الصورة )صغيرة في األوراق  حيت يشكل البالغين ثقوب

، اما األنفاق التي شكلتها اليرقات فتسمح بدخول المياه  إلى (

وبالتالي  الخاليا المليئة بالهواء ، مما يؤدي إلى غرق النباتات

 إتالفها

 24إلى18األضرار الناتجة عن السوسة بعد  ويمكن مالحظة

 . المجتاح شهرا  بعد استقررها في المكان



البيولوجية علىتتبع مدى  تأثير عامل المكافحة   
P.Stratiotes 



 
1تطورًالموقعً  

 

 الوضع في2015 /09/06

 5/6/ 2014 :الوضعًفي  

 الوضع في2014 /22/07



 
 2تطورًالموقعً

 

 

 

 

 
الوضع في  12/01/2015   

22/07/2014 الوضع في   

15/05/2014 



  3   تطورًالموقع

   

 االكتساح قبل إ طالق عامل المكافحة البيولوجية

 االكتساح بعد إطالق عامل المكافحة البيولوجية



 إ

 االكتساح قبل إ طالق عامل المكافحة البيولوجية

   االكتساح بعد إطالق عامل المكافحة البيولوجية

4تطور الموقع   

 



 Pistia stratiotes تأثير الصقيع على
 09/12/2014  ET 12/10/2015 



 تقييم إطالق عامل المكافحة البيولوجية  و تحليل النتائج
 



 
تقييم إطالق عامل المكافحة البيولوجية    

 
 :يرتكز تقييم إطالق عامل المكافحة البيولوجية على قياس المؤشرات التالية :

  أطول ورقة للنبتة; 

طول النبتة 

طول الجذور 

نسبة اإلصابة 

 عدد لدغات الحشرة على األوراق•

 عدد  الحشرات في النبتة •

 

  

•   تتلخص النتائج  المحصل عليها  في الرسوم البيانية التالية 



 طول النبتة/ عالقة أطول ورقة : 1مبيان
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٪ حجم النباتات باستثناء طول الجذور ، وهو ما يفسر أن   50في كال الموقعين نالحظ تقليص  أكثر من 

 حجم مساحة الورقة النبتة  تبحث دائما  على التغذية  بغض النظر

 :التحليل



 :التحليل

٪ في آلمواقع الثالثة  ،  85يتجاوز  P.stratiotes على    N affinisنالحض أن معدل اإلصابة التي سببتها  

درجة الحرارة   مما يفسر أن الحشرة يمكنهآ التأقلم  مع الظروف المناخية المغربية ، على  الرغم من إنخفاض

  2014.، خالل شهري ديسمبر وينايرC -2°التي تصل إلى 

معدل اصابة خس الماء بعامل المكافحة البيولوجية: 2مبيان  N.affinis 

 



 عددًلدغاتًالحشرةًعلىًاألوراق
 

  

 التوالد نضرا للضروف المناخية المالئمة ،            تواجد عدة ثقوب في جل االوراق وذلك راجع لنشاط  

 :التحليل
N,affinis 



 
 عددًًالحشراتًفيًأوراقًالنبتة 

 

 التحليل

وحدات في الورقة الواحدة ، وهو ما يفسر  نجاح  4معدل عدد  الحشرات البالغة يناهز 

 توالد العدو الطبيعي لخس الماء نضرا الضروف المناخية المالئمة



 
الخاتمةً  

 Neohydronomus affinis    المستعملة في إطار المكافحة 

   تم حيث المغربية المناخية الضروف مع جيدا تكيفت الماى خس ضد  البيولوجية•
   الكاسحة العشبة فيها تنتشر  التي المواقع جل في الحشرة هذه تثبيت

 

 المكافحات انواع مع بالمقارنة ، فعالة بيئية عملية تعد  الناجحة التجربة هذه•

 إنتشار من للحد الوحيد السبيل تبقى ولكن بطيئة أنها من الرغم ،على األخرى
 ٠ ملحوظ بشكل P.stratiotes الكاسحة العشبة

     

  متكاملة اإلدارة تكون أن يجب إذ للمكافحة األخرى الوسائل إهمال يجب ال 

 

في هذه الحالة والحاالت األخرى المماثلة من الضروري إشراك  وتوعية جميع  •

الفاعلين كل  حسب اختصاصاته، لحماية الموروث البيئي من العواقب التي قد 
 تترتب عن انتشار اآلفات وتفاديا ألضرارها 

 



 

 

 

 

 الشكر و التقدير للمنظمين 

 والمشاركين
 


