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 : تقد�م

ال  تهدف التنم�ة  تتبنس�اسات وخطط  ي  اليت ال زراع�ة  إ� منظمة  اها  الزراع�ة  للتنم�ة    الع���ة 
نتح مو� مقيق  وا  اإلنتاج�ة  ي 

�ف �حقق  ا ستدامتهطرٍد  بما  المضافة،  الغذائ�ة  الق�مة  وز�ادة   ،
ي من  من الغذاأل 

إنتاج�ة المحاص�ل، باإلضافة إ�    ستنباطخالل اايئ أصناف جد�دة، وز�ادة 
لآلف  المتكاملة  المكافحة  برامج  الزراع�ةتطبيق  اموال  ،ات  اإلصابة الج  �ب من  للحد  مستدامة 

ات واألمرا المحاص�ل قد    ضبالح�ش إنتاج�ة  ي 
 �ف

�
ي تحدث نقصا   ثلث �صل إ�  النبات�ة، واليت

الزرا�ي  مس ع  اإلنتاج  ا�  المب�دات �علعالم،  توى  الستخدام  الموسع  التطبيق  من  الرغم   
تقل عن    فقد ال �سبة    صاد، و�ضاف إليها ال��ماو�ة نت�جة لإلصابة باآلفات الزراع�ة قبل الح

 . % خالل مراحل تخ��ن المحصول15

 � ي االقتصاد القو�ي ل�ث�ي
 ؛ �ةالع��  ل من الدو   �عت�ب قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الرائدة �ف

ات�ج�ات متكاملة لتحقيق التنم�ة المستدامة�عمل القط  إذ �جب أن ي  اع من خالل إس�ت ، واليت
ا  تتم�ش  المتطلبات  االمع  رفع  و�نعكس    واألمن�ة  الس�اس�ةد�ة  صا قتالجتماع�ة،  ي 

�ف أثرە 
الزراع�  ت معدال  وز�ادةالتنم�ة  وصحةة  د�مومة  المحصول�ة  ،  إنتاج اإلنتاج�ة  ف��ادة   .

الزر �المحاص والحيواناع�ل  لتلب�ة  ة  اال �ة  الغذائ�ة احت�اجات  السلع  من  المح�ي  ستهالك 
الغذا لألمن  الرئ�س�ة  المقومات  إحدى  ي تمثل 
ال��ادة  ؛ يئ ه السكا  وألن  تتصدىن�ة  له   اجس 

ي أ���  
ي �  موض�عمنظور ول�ن �ظل ال  نمالدول والمنظمات �ف

شق�ه  األهم هو اإلنتاج الغذايئ
ي 
ي   النبايت

ي بيئةٍ   اەتج�عبأ    ح بدأ الطم� ن  ول�  ،والحيوايف
 خال�ةٍ   تحقيق اإلنتاج الزرا�ي اآلمن و�ف

ال�� المب�دات  استخدام  ترش�د  خالل  من  التلوث  ع من  ف  ك�ي وال�ت اإل ماو�ة  ا�  لمتكاملة  دارة 
 لآلفات الزراع�ة. 

ي كم�ة اإلنتاج الزرا�ي وحجم الفجوة الغذائ�  ةعو مجمتتحكم  
ي من العوامل والمحددات �ف

  ة �ف
ي قلة  الدول الع���ة

ي كفاءة الري وقلة    تتمثل �ف
المساحة المزروعة وشح الموارد المائ�ة وتديف

مكافح بجانب  المرو�ة  ي 
األرا�ف واألمرامساحة  اآلفات  الخسائر   إذ   ؛ضة  �سبة  اوح  ت�ت

ي �ميف بها  ار اليت ف  ــات النبات�ة ما  ـــــــــــآلفـــــاإلنتاج الزرا�ي العال�ي من جراء اإلصابة با  واأل�ف   20بني
ي ال 40  –

  10افة إ�  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظمة األغذ�ة والزراعة العالم�ة باإلضمن  ادر حقل حسب مص% �ف
التأث�ي  ألهم�ة لتفادي  ولذلك فإن الوقا�ة أمر بالغ ا ،  % خالل مراحل تخ��ن المحصول15  –

. اإل  ع� المدمر لآلفات واألمراض ي
 نتاج الزرا�ي وسبل كسب الع�ش واألمن الغذايئ

ي   العلم�ة والطرقائل  هنالك العد�د من الوس هوم  من شأنها أن تحقق وتؤكد مف  الفالح�ة اليت
ر أو تخف�فه بتلك الوسائل والالوقا�ة ع� أساس ح ول�ست   ،  طرقما�ة المحصول من ال�ف

ي الواقع إجرا ع� أسا 
ي �ي �ف ت عالج�ة نلجأ إليها عندما تتجاوز اءس استعمال المب�دات اليت

االقتصا الحد  بقاإلصابة  قبله  أو  اإلجراءاوه ،  ل�لدي  العالج�ة  ذە  أ�ّ �ت �فت  �ي    ض  تكون 
ي  

�ف ع�األساس  معا�ف   الحصول      محصول 
�
ونوعا  

�
الوقا،كما إجراءات  تكون  أن  �جب  �ة بل 

ع للحصول  معا�ف األساس  إنتاج  ا  �  ترا�ي  صح�ة  بيئ�ة  ظروف  تحت  عاي�ي  م لوسل�م 
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للصحة   منع،الغذائ�ة  األساس�ة  عن  مجملها  ي 
�ف الغذاء    تتحدث  اتلوث  خالل  نتشار  من  

ف امراض ببات األ مس اتبني  . لب�ش والحيوان والح�ش

شمما   اال   كال  أن  اف�ه  ع�  آثارە عتماد  له  اآلفات  لمكافحة  أساس�ة  كوس�لة  لمب�دات 
الو�ف  تقل�ل  ي 

�ف اإل�جاب�ات  رغم  السالبة  البيئة  ع�  افرازاته  والس�طرة  المحاص�ل  من  قد 
والحيوان.   لإل�سان  األمراض  بعض  اإلدارة  نإ ناقالت  نهج  ي  لآل  تبيف أن    فاتالمتكاملة  ي 

ينب�ف
ات ي آمن ووف�ي �ج�ة المستدامة إلدارة  �كون اإلس�ت

.  اآلفات لضمان الحصول ع� إنتاج غذايئ
المت إفاإلدارة  ف  بني �جمع  ي  اإل�كولو�ب للنظام  نهج  �ي  لآلفات  وممارسات  ات��ت سكاملة  ج�ات 

المب�دات  لزراعة المحاص�ل الصح�ة مع تقل�لاإلدارة المختلفة   المواد   ،استخدام    وتجنب 
ا اآلف السامة عند  البلتعامل مع  �ح   ة فحسبيئات ال �ح�ي  وأ بل  الملقحات   

�
أ�ضا عداء  �ي 

  مثل ت  تانباتع�    عتمدونالذين �و اقلة واألشخاص والحيواناتاآلفات الطب�ع�ة وال�ائنات الن
الج�دة الزراع�ة  تج� ،   GAP  Good Agriculture Practice)(  الممارسات  �د  بجانب 

الفالح�ةالعمل�ا جاذبة    صبحلت  ت  غ�ي  المحصول  طبيئة  اآلفة  لتكاثر  نمو ومالئمة  ة  ف�ت   �لة 
ي ع� المحصول، �ي رأس الالمحصول   ي مكافحة  دونما تأث�ي سليب

رمح وخط الدفاع األول �ف
اإلح�ائ�ةل  ةإضاف هذا  اآلفات.   النافعو   ،لمكافحة  ات  الح�ش تنم�ة  ط��ق  عن  مثل ذلك  ة 
س والطف�ل�ات  المف�ت خالات  إل�ثار صالح  بيئة   إ�جاد ل  من  ا  ،ها ة  األ�واستخدام  ��  لمب�د 

إضافة إ� بعض    . هذا ع� األعداء الطب�ع�ة  ضار وغ�ي    ،�ة ع� اآلفة المستهدفةالكفاءة وفع
المتكا للمكافحة  األساس�ة  كالملمالعنا�  الفورموناتة  ي 

�ف الطب�ع�ة  �ع�ة،  الت�ش ، كافحة 
  . �ةبخالف المكافحة ال��مائأخرى نا� لبذور وعتعق�م ا ،ةالم�كان�ك� المكافحة الطب�ع�ة

أع المنظمة هذا الألهم�ة الموض�ع  ي مجاالذي  و   ،دل�لدت 
العام �ف ل  يهدف إ� رفع الو�ي 

الزراع�ة اآلفات  مكافحة  ورة  ا  ،�ف خطط  بوضع  وصول�ت ح وذلك  قبل  اآلفات    از�ة 
ر االقتصادي. هذا بجانب االرتق ح�ة ت الفال العمل�ا�د دور  � اء بتعظ�م وتجلمست��ات ال�ف

الب خط  تمثل  أنها  أخطار حسبان  لدرء  األول  المحاص�ل    دفاع  ع�  النبات�ة  اآلفات 
ل ات�ج�ة  وتأ  ��ادةاإلس�ت اإلنتاج  اإلنتاج  ف  ،  مني ي

المو الغذايئ اإلدارة  فلسفة  و��ش  املة  كت�ث 
من    اٍل ج وف�ي وص�ي خالحصول ع� إنتا   لضمان  ها يق السل�م لمكوناتلآلفات لضمان التطب

المب�دتبق�ام بمخا   ،اتت  ف  المزارعني السم�اتورفع و�ي  انتظام  ن ط��ق  وذلك ع   ،طر هذە 
وز�اد  هم  وتبص�ي لتن��رهم  ف  المزارعني مدارس  ورة  انعقاد  ب�ف المعرفة  كل ة  ع�  ف  ك�ي ال�ت

ي   اليت اإل�سان    ن مالممارسات  صحة  ع�  للمحافظة  المب�دات  استخدام  تقل�ل  شأنها 
 سل�مة. ئة صح�ة والحفاظ عن بيوالحيوان 

 لتوفيق ا �ي ووهللا 

وف�سور/إبرا ي  آدم أحمد ه�م ال�ب  الدخ�ي
 ـــام العــ مــدير لا

   

 : دمةمقال
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ات�ج�ة قائمة ع� النظام اإل�كو إ  IPM  اآلفاتفحة  لمكاالمتكاملة    دارةإل اتعت�ب   ، تركز  و ل س�ت ي ة قا�و الع�  �ب
األجل مثل  ط��لة  التقن�ات  من  مجموعة  خالل  من  اآلفات  عب  والتال ج�ة،  البيولو   المكافحة  : من 

�ا  ةحأصناف مقاومة، والمكافبالعوائل، واستخدام   ف ة، وتعد�ل الممارسات لم�كان�ك�لمكافحة ائ�ة، واالف�ي
للصناعة    أو�ً  IPM ر� من تط� غم  ع� الر   السم�ة.   ومنخفضة  وقائ�ة ط��لة األجل�ي وس�لة  و   .ف�ة الثقا

ات  ، المتاحف، دور المحفوظتشف�ات، المسالفنادقالمطاعم،    -  إال أن العد�د من المؤسسات،  الزراع�ة
ف  قتن�اتها من التل ذات صلة بحما�ة م فيها  آلفات  ا   فحةكالمالمتكاملة    ارةإلددئ اابم  جد أنن -والمكتبات  

 حفاظ  وكذلك   ،والتدهور بفعل ال��ماو�ات 
�
�تم و   .وزوارها من مخاطر ال��ماو�ات   وظفيها صحة م  ع�  ا

ب  فقط  اآلفات  مب�دات  الاستخدام  �ش�ي  أن  العد  إ�   حاجة  مراقبة 
�
وفقا ب  إليها  المعمول   ، ا هلإلرشادات 

إ ت�ار مواد مكافحة اآلفات وتطب�قها  اخ  �تمو   .دف إزالة ال�ائن المستهدف فقط عالجات بهجراء الو�تم 
 .، والبيئةوال�ائنات المف�دة وغ�ي المستهدفةن، اإل�سا ع� صحةالمخاطر  نبط��قة تقلل م 

اآلافحلمكالمتكاملة  اإلدارة    إنح�ث   تظهر   الزراع�ة  فاتة     لم 
�
تطب  ،حديثا التكااق�فقد كانت  ي  ت 

�ف مل 
ي العد�د فات مستعافحة اآلكم

 �ي أما المفهوم الحا  . ط��ٍل   من بلدان العالم منذ وقٍت   ملة �شكل أو بآخر �ف
من بدا�ةفكان  والبيئ�ة  السبعي  ذ  الصح�ة  المشا�ل  تظهر  بدأت  عندما  �ن  الع�ش القرن  من  نت�جة نات 

 . لواسع للمب�دات ال��ماو�ةال استعملال 
ي لثر النجاحات اإوع�   ي لم �كن من ا-المتكاملة  إلدارة  برامج ات  تطب�قا  حققتها   يت لسهل تطبيق جميع اليت

ي  دتال  تم اعتماد -  معط�اتها دفعة واحدة
   ،ب�قها تطرج �ف

�
المكافحة   ح�ث كانت تعتمد أساسا   ع� عنا� 

ي نوع�ة الم رافقها تحسن كب�ي  ،اإلح�ائ�ة 
 . المب�دات المستعملة من خالل التقل�ل من كم�اتنتج �ف

  : ةالزراع� اتفآلا لمكافحةالمتكاملة ة اإلدار طبيق نظام هدف من تلا
ف م��ن هاأ  لل�ق تهو    اآلفات  لمكافحة  لة المتكام  دارةإل االهدف من   فات وكم�ة المب�دات  آل وهما عدد ا  ،مني

لتحق الهدفيالمستخدمة  هذا  اللجآ  بمعيف   أو   ،ق  هو  آفوء  خر  لمكافحة  ط��قة  من  أو أل���  معينة  ة 
ي  

ف عممرض نبايت ف ع�    ،غ�ي الالزمةلمب�دات  تكال�ف امن  �قلل  مما    ،ني ك�ي   ، ب للمكافحة الط��قة األ�سوال�ت
 : ما ��ي وذلك لتحقيق 

 �ي   ل�صوتق  صولمحال ةحما
الفاقد من المنتجات الزراع�ة �سبب اإلصابة باآلفات المختلفة �ف

   . الحصاد لنمو وما بعد مراحل ا
  اع�ة حما�ة التجارة الزر . 
 ي ت�ش تجنب إزعاج الح ف .  ضوالع ،اللسعب قومات اليت  والطنني
  الحد من األمراض .  
 �وعاتر المز  ا�ةوق رةتو فال �لبتق اإلنتاجخفض تكلفة  ع�المحاص�ل والعمل ائر ل خستقل، 

ف  عائد مادي مجز�  لضمان الحصول ع�  . ومحفز للمنتجني
 آمن ص � غذاء الحصول ع 

�
ف  الجودة،�ة منتجات عال ع�والحفاظ  ،ح�ا ي المحا بل والتم�ي

ل �ص�ف
ات�ج� إل ا  ة. س�ت
 �ت��ة نظ�فة خال�ة من متبق�ات المب�داتع�  الحصولو الم�اە الجوف�ة  الحفاظ ع . 
 ف ال�ائنات النافعة والضارة ��ي الطبلتوازن ع� ا الحفاظ  . بني
 توقف ظهور سالالت مقاومة من اآلفات . 
 ات جد�دة توقف ظهور آف . 
  ف ك�ي ي است  التوسع ع�ال�ت

 . دات �بلمخدام بدائل ا�ف
  ة البيئة مسال .   

 

 الزراع�ة اتلمكافحة اآلفالمتكاملة   اإلدارة ��فعت
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 : الزراع�ة اآلفات مكافحة إدارة

و  أطها  و الحد من �شاأ  ، طردها و  أ  ،قتلها   أو   ،إزالتها   �إهو كل ما يؤدي    فاتآلا  مكافحة  ب�دارة  د و صالمق 
�ساعأها  ر انتشا عن    ،أعدادها تقل�ل    ع�  د و  التأ  ةبادإل اط��ق  وذلك  و   دخلو  تغذيتها  ي 

و  أتكاثرها  �ف
ات�ج�ة  إف�ي    . انتشارها  ي أسس�ت

ي التخلص من اآلفات الزراتبحث �ف
ع  مي دام جاستخ ب  ،ة�علوب التكامل �ف

 مشا�ل البيئ�ة وخفض تأث�ي التقن�ات المكافحة المتاحة لرفع كفاءة الس�طرة ع� اآلفة إ� أق� درجة  
ن أجل متوافق قدر اإلمكان م لوبالمناسبة بأس ائل  وسوال  تاالتقن�ة، بتوظ�ف جميع  والصح�ة المحتمل

ي ت نوالمحافظة عل�ه عند حدود أديف م ، فة اآلتوى تعداد خفض مس ار �سبب أ  لك اليت   ا� �ف
ً
   . اقتصاد�ة

للمكافحة   الدول�ة  المنظمة  إن1969  ةمتكاملالتع��ف  المالم  :  �ي كافحة  النبات   تكاملة  لوقا�ة  نظام 
استخ إ�  مختو�دعو  الزراع�ةاطرق    فل دام  وال��ماو�ة  لوقا�ة  ببقاء  ،والحي��ة  �سمح  اآلفات   بح�ث 

ي مستوى �مكن تحمله أو دون الحد الضارة 
   . الح�ج  قتصاديالا�ف

إن    )1977م  حة الحي��ة عاوالمنظمة الدول�ة للمكاف  FAO  1974(   التع��ف الحا�ي للمكافحة المتكاملة
ي وقٍت   الطرق  نجموعة منظام �ستخدم م  المكافحة المتكاملة

من المتطلبات البيئ�ة    ل�ٍل   واحدٍ   الملب�ة �ف
 .  قتصادي الح�جاالدأ الحد ي��ة ومبحلعداء اخدام األ ع� است ا� معتمد ،قتصاد�ة والصح�ةواال

ي نقص كم�ة المحصول الناجم عن
ي   ألعشابة مثل االزراع�  اآلفات معظم  �سببت اآلفات الزراع�ة �ف اليت

المحفاتن النمالزراع�ة ع�  اص�لس  تأث�ي  عوامل  أ���  تكون  ي  واليت ف و،  بني �شابه  ي حالة وجود 
�ف نباتا ا�  ت  

ي مث  ،شالحشا�  تتاول ونباالمحص
ي لهذە ل هذە او�ف لحالة �كون المجم�ع الجذري والمجم�ع الخ�ف

متشابه واالح  انومتقار�  انالنباتات  الحجم  ي 
الغذائ�ة�ف ة،  ت�اجات  ي   بدرجة كب�ي

�ف النمو أطوار    وخاصة 
ف هذە النباتات  تو ،المبكرة   ة زداد حدة المنافسة بني �ة الزراع�ة الفق�ي ي حالة ال�ت

ي    �ف
نا� علا  ا منواهمحت�ف

 .لغذائ�ة ا

�   تعرضت المحاص�ل للتهد�د من قبل عددٍ  ي خسائ  كب�ي
ي �سببت �ف ي غا،ر الغلة  من اآلفات اليت  واليت

�
ما    لبا

، ع� ال ةالجتماع� ات اواالضطرابالمجاعة  دي إ�تؤ  ف ث �حمستوى العال�ي ي  28و 10يتم فقدان ما بني
�ف

ي المتوسط من إنتاج المحاص�ل �س  المئة
ي عمل�ات ما ل م��د من اوحظ الل  لككذو   ،اتبب اآلف�ف

خسائر �ف
النام�  بعد الحصاد  البلدان  ي 

السينار�وهات �ف الفط��د السمو فإن وجو   ذلكباإلضافة إ�    ،ةمع أسوأ  ة م 
ي (السمو  ي الغذاء واأل الفط��ا  تنتجها م اليت

 . والماش�ةف �مكن أن يهدد �شدة صحة اإل�سان عالت) �ف

التار� األمثلة  واُتظهـر  األ ضو ب  لحـال�ةخ�ـة  الـ�ح  عـن و ضـرار  ناجمـة  تكـون  أن  �مكـن  التـي  النطـاق  اسعـة 
ي السائر  ن الخإف  مختلفةات ال��ماو�ة الستعمال الواسع للمب�دمن اال   �الرغمو   ،اتتفشـي اآلف   تحدثها   يت
ي ا  راع�ةاآلفات الز 

ي �ُ   . نتاج�ةتزال ت��د ع� ثلث اإل   ال لعالم  �ف ي الوطن العريب
 مة % من ق�20وا�ي  فقد حو�ف

للمحاص�ا نت�جة  الحصاد إل ل  قبل  الزراع�ة  باآلفات  عن    ،صابة  تقل  ال  فقد  �سبة  إليها  % 10و�ضاف 
ي   . حاص�لمالخالل تخ��ن  

�ة من م المواد ال��ماو دا باستخ   تة اآلفاومعد ط��قة مقاوقت الحا�ف تال  و�ف
ف ل�عة  المستعملة  الطرق  وإلمكان�ةأ�فاء  تطب�قها  وسهولة  ضد  استخدا   عاليتها  اآلفلتمخمها  ات  ف 

ي ع� غذائه  إنح�ُث  ،  ة�الزراع تأث�ي سليب اإل�سان  الزراع�ة ع�  اآلفات  وتقدر ،  وصحته  سكنهم و   تأث�ي 
الخس �سببهحجم  ي  اليت المختل  ا ارة  ااآلفات  ي 

�ف بعلفة  بليونحو الم  ف  ثمانني    دوالر�   ا�ي 
�
المشا�ل    سن��ا عدا 

�سب ي  الاليت مجال  ي 
�ف اآلفات  صحة  بها 

ي الخاصة �و 
  . �ة النامل دو �ف

ات�ة كأمراض التفحم  النبراض  األم  و�سبب
ي   عنواألصداء خسائر جس�مة ال تقل   اليت

ال ات�سببها  اللفحة    ،ح�ش كمرض 
البطاطا  المتأخرة ي 

قبل مسبال  -�ف من  بة 
( ف  –)  Phytophthora infestansطر 

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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ي  ي أدى إ�  لذوا
من   �� أ�ت  � مو أدى إا  مم  ،ائه ع� محصول البطاطا م لقض1845عام    إيرلندا مجاعة �ف

 . إ� الدول األورو��ة وأم��كا  �سمةٍ وهجرة مليون   ةٍ سميون �مل

اإل   مدن�ة  ساعدت  باتجاولقد  السائرة  التقدم �سان  األ�ف   ع�  ە  الناجمةز�ادة  ، �ة الزراع  اآلفات  من  ار 
 لتال�ة: لألسباب اوذلك 

وجدت أ  قد ق واسع  ع� نطاتقاة  ة والمتضمنة زراعة محاص�ل منإن الزراعة الحديثة المتجا�س .1
�ةف لنشوء و مثل الظرو أ ي  وقللت    ،انتشار اآلفات الح�ش

الحي��ة  نفس الوقت من كفاءة األعداء  �ف
إبعاد  النالعوا  عن ط��ق  ي ئل  اليت تحتابات�ة  قد  ب  أطواجها  للتغذي  اتالح�ش   ر عض    ع�   الطف�ل�ة 

 اتها. زهارها أو لتكمله دورة ح�أرحيق 

ة) قد سهل ع� اآلفات انتخاب  نأ�ام الس  ة طوالف لختحاص�ل ملحقل بمإن التوسع العمودي (زراعة ا
ال ا� �و   ،الئممالعائل  قد   ن كث�ي اآلفات  ا  من  ع�  المستختأقلمت  اإل لنباتات  قبل  من  ن  أ بعد    ،انس�دمة 

تكا النع  ىتغذنت  �ة�  ال�ب (   رة منتوفالم  باتات  النبات  ف  ت���ة وتحسني بغ�ة Plant breedingخالل   (
ع�   ج�الحصول  ال�م�نبات  النوع�ةاو ة  د  و�ذلك  مقاومة  س.  عن  المسئولة  الجينات  بعض  تبعدت 

ي حملها النبات ع�ب ق م اق  . لقد ة المختلففات  لآلات  ساس�ة النباتغ�ابها من ح  وزاد .  ط��لة رون  اآلفات اليت
عداإل�س بنقل  العالماات  اآلف من    دٍ ان  ي 

�ف منطقة  من  فيه   لزراع�ة  معروفه  تكن  لم  أخرى  مناطق  ا إ� 
 اقتص  و�ً محص  لهقنق  ط��عن    (وذلك

�
   اد�ا

�
. إن    مهما معه أو نقله مواد مصنوعة من ذلك المحصول ) 

ي    هذا قد أدى
ار اآلفات �ف ي أع نت�جة غ�اب    المنطقة الجد�دةإ� ز�ادة أ�ف

من طف�ل�ات    عةالطب�  دائها �ف
ي الموطن الجد�د. ومف�ت 

 سات �ف

ات  • ة   اآلفات   من   �ب تعت   : الح�ش ي سجل من  الخط�ي ي ، و �ع� ن   ون ملي من    ها أ��� اليت تات  النبا    تص�ب اليت
نباتات   تهاجم  إذ  المخزنة؛  والمنتوجات  واإل�سان    المجم�ع   رض ق فت اص�ل  مح ال والحيوانات 

ي  كاأل   وتتغذى   الخ�ف وا به،  والفروع  م  والقم   ر والثما   ألزهار وراق  ع النام�ة  المجم�ع  أو   �
ات      الجذري، وتعد الح�ش

�
ي �سبب نقصا ي اآلفة الرئ�سة اليت

 .المحصول  كم�ة  �ف

ي   المؤثرة   الضارة   العوامل   أهم   أحد   الن�ماتودا   �شكل : الثعبان�ة)   ن ا د (الد�   دا ن�ماتو ل ا  •
  اج�ة إنت   �ف

   الزراع�ة   المحاص�ل 
�
   كما

�
 .ونوعا

ي   عال�ة   سائر خ   النباتات   ع�   ا لتطفله   ة ج نت�   �ات الفط�   �سبب : ات الفط��  •
  ، العال�ي   اإلنتاج   �ف

   كانت   ح�ث 
�
ي   سببا

�   �ف ي   المجاعات   من   كث�ي ي   لت حص   اليت
 .م ل ا لع ا   �ف

و الف  • وس   النباتات   تأثر   فاوت ت ي : سات �ي اوح   ، بالف�ي ف   و��ت ي   ، ��ــــع   وموت   �س�طة   آثار   بني
  و�ف

 .ها ل و حص   وقلة   حجمها   صغر   هو   الشائع   المظهر   ن فإ   لإلصابة   القابلة   اتات النب 

ها   لثدي�ة ا   لحيوانات ا   من   تعت�ب : ض وار الق  • را�   وأ���   ة مبا�ش   رة بصو   تتغذى   و�ي   والخلد،   ان الف�ئ   �ف
، و   لبستان�ة وا   ع�ة ا ر لز ا   حاص�ل بالم    أنواعها   اختالف   ع�   المخزنة   المواد   إ�   باإلضافة   الخ�ف

ة   ارا� أ�ف   بها   وتلحق   .كب�ي

ي   الزرزور   ر طيو   مثل   : الطيور  •   كما ، ا وثماره   ببذورها   ى غذ ت ت و   ، ة ف المختل   المحاص�ل   تهاجم   اليت
 .الحبوب   مخازن   تهاجم 

   مةهم تع��فات
  : )الح�ج قتصاديالا ،الحد  �د ،المب ةاو�ال��م تلمب�داا، فةآل،اأهميتها و  الوقا�ة( 
 

   : الوقا�ة
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وقا�    ةكلمة 
�
ي    لغ��ا وق�   الحما�ةتعيف ر،ع  قبل  ر حدث    و�ذا   ال�ف إلتتخ  إجراءاتأي    نإف  ال�ف زالته ذ 

   �ة�ائك�ماد  مو   أو   �ي اق عقتعمال  ساب  فحتهولمكا
�
ة عالج�   إجراءات  تعت�ب قها  تطب�  أسلوب  أو كان نوعها    أ�ا

ر لتجنب  ة المث�  الط��ق  �ي   ةفالوقا�   . ة ئ�قاول�ست و  و�ي الط��قة األ��� فعال�ة للمنع والحد من    ،ال�ف
اآلفات الزراع�ة  انتشار  تطب  والتأ�د   ،واألمراض  أفضل  من  الزراالممارسايق  من  لقتلل  ع�ةت   ابات صإ�ل 

 المكافحة األخرى.   دون اللجوء ا� عمل�ات  منخفض مستوى ات إ�اآلف

  العابرة   النبات�ة   واألمراض   اآلفات   من   للوقا�ة   ن اس�ا أس   ن امال ع   مبكر ال   نذار واإل   الرصد   إن  •
�ة   الج�دة   واإلدارة   للحدود،     تكون   أن   �مكنها   لل�ت

�
 آمن   ملجأ

�
ف   و�ن   �ة، الطب�ع   لألعداء   ا   دارة إ   تحسني

ي   �اە م ل ا 
  و�تباع   الزراعة   توق�ت   أن   ما ك   واألعشاب،   واآلفات   األمراض   من   يها �ق   ص�ل المحا   نتاج إ   �ف

ات   ة موع مج   ات م�ك� دينا   � ع   يؤثر   اع�ة الزر   ات لدور ا     الطب�ع�ة.   وأعدائها   الح�ش

ي   اختال�ً   �حدث   ات اآلف   مب�دات   ع�   ال�امل   االعتماد   إن  •
  البيئ�ة   والنظم   الطب��ي   التوازن   �ف

ي تف   �سبب   ا م ك   ، ل�ة المحصو     ، ن��ة ثا   آفات   �ش
�
ف   �عرض   وأ�ضا   ، شد�دة   صح�ة   لمخاطر   المزارعني

ي   ل � ص لمحا ا   غالت   وع�   ئة البي   ع�   سلب�ة   عواقب   وله 
   . ن األح�ا   بعض   �ف

را�   أقل   تكون   المقاومة   النباتات   أصناف   إن  •    أو   �ف
ً
  األخرى   ت�ة النبا   ألصناف ا   من   باآلفة   إصابة

   . ئ�ة البي   الظروف   نفس   تحت 

س   اع اتب   إن  •
�
ٌ خ   وقا�ة ال   لوب أ   والتكال�ف   لجهد وا   الوقت   لتوف�ي   األمثل   األسلوب   �ب ت ع �   العالج   من   �ي
  مسببة   وتتف�ش   و�ستوطن   آلفة ا   نت�ش ت   حيت   نتظار ال ا   ن و د   ، يئة والب   ان اإل�س   ة صح   ع�   والحفاظ 

ر  ي   حة الفاد   والخسائر   ، للنبات   البالغ   ال�ف
  صعبة   يها عل   والس�طرة   فحة المكا   وتصبح   ، االقتصاد  �ف

    .   �ب ير   ائد ع   ذات   غ�ي   ور�ما   كلفة وم 

 
 : )Population (األفراد  د داتع

امجموع  �ي  من  الن�ع  ة  نفس  من  ي لاألفراد  مع  بيولو�ب مساحة  ل  ،ةن ي�شغل  �كون  هذوعادة   ە تعداد 
ي    الالزمة  االحت�اجاتديف �شغل مساحة تضم كل  أ حد    ةالمجموع

لحجم  و�ختلف الحد األديف    ،يئةالب�ف
 . ن�ع آلخر ن م ةالمجموع

ف متعداد   ر ادرجة انتش  : )Population dispersion (عني
�شمل ي  اليت ال��ف�ة  ف    تعداد توز�ــــع    و�ي  ي معني

ي  المنطق  �ف اليت المساحة ،  تا الح�ش   فيها ع�ش  تة   وكذلك 
ي   . التعداد هذا  أفراد ينت�ش عليها ال�ل�ة اليت

ي 
 : )Ecosystem(النظام البيئئ

ي  تلفة  ئنات الح�ة المخهو النظام الذي �شمل ال�ا  ي مسااليت
مع    لةداخوعالقتها المت  ،معينة  ةحتع�ش �ف

ا غ�ي  األخرى  و�العوامل  ما بعضها  بيئة  ي 
�ف الم  . لح�ة  الوتمتد  ي  ساحة  النظايت هذا  بكل ل  متضم    تسمح 

ف . متبادلة ات الالتغ�ي  ي معني ة لنظام بييئ ف  و�ي الصفات المم�ي

رالحد االقتصادي ل  : (Economic Injury Level)ل�ف
ر حد لآلفة �  قل تعداد أوهو   د�اصقتا ا� ث �ف

�
 .  ا

 

 : (Economic Threshold Level)ح�ج حد االقتصادي اللا
بد   ةالعدد�  ال�ثافة  و ه عندها  �جب  ي  المكافحاليت عمل�ات  لمنع  لا  ةء  اتطب�ق�ة  اآلفة  من تعداد  ا�د  ف لم�ت

ر إالوصول   لل�ف االقتصادي  الحد  مستوى  الحد  دة  وعا  . �  لإل الح�   االقتصادي�كون  م ج  أقل  ن  صابة 
لحد ا  �إآلفة  الوصول ل�ثافة تعداد المكافحة قبل  لبدء عمل�ة اوقت  ة الاحإلت  ر لل�ف   يتصاداالقالحد  
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ر القتصا لل�ف تو�ذ  ،ادي  المكافحةلك  اقتفع  كون  ومجد�ة  الحد  صالة  ومعرفة   ،
�
الح�ج   االقتصادياد�ا

ال برامج  مقومات  أهم  من  لآلفات  لإلصابة  المتكاملة  تر لذوا،مكافحة  إ�  يهدف  استعمال ي   ش�د 
 وائ�ة . مها بصورة عشتخدان اسً� مد بالمب�دات 

 : ) Economic Control( االقتصاد�ةالمكافحة 
ر االقتصاديجة أقل من المستوى ر داد اآلفة إ� دعتكثافة أو   إبقاء أو �ي العمل ع� خفض   .لل�ف

 

 ): Oriented control(المكافحة الموجهة
ات وغ ها من اآلفات  �ي مكافحة الح�ش ف الف  فاإ�ش ق�ة تحت  ل تطب�بوسائ�ي �ات عمل  تقومن  أع�    نيني

ع�   د  تقار�ر المكافحة  ل�او��انات  العمور�ة  اآلفة    ل�ةفة  من   المكافحة   د تمتعو   ،الحي��ة  ائها عدوأل�ل 
ي صورتها المث� ع� معلومات صح�حة عن بيئة ال�ائن المراد مقلما

وع� ب�انات دق�قة  ،اومته  وجهة �ف
 ها). بؤ ب(التن ةالطب�ع� ها وأعدائفات عداد اآلأ اتجاە  عن

ي المختصالمب�د الح  : )Selective Insecticide (�ش
و�رجع    . عداء الحي��ة بما فيها األ   ائنات األخرىل�ا  هدفة وال يؤثر ع��قتل اآلفة المست  ذيالمب�د  هو ال

ي 
ي �ستخد ��ف�ة�ي اللتغي أو  ،مختلفةدرجة سم�ة المب�د لألنواع الهذا التأث�ي المختص إما للتفاوت �ف  م اليت

�ة بالممعاملة الثل  �د مالمبا  به ا  مما طائرات  لرش بالب�دات الجهاز�ة بدً� عن ا�ت لتأث�ي �مكن من تفادي 
ي صالح  ،ات النافعةح�ش ال الضار ع�

 الحي��ة.  األعداءو�عمل ع� تغي�ي التوازن ل�صبح �ف

ر   ): Economic damage( صادياالقتال�ف
ر الذي قدار هو م ئ تكال أو يتساوى  ال�ف  �ة .  التطب�ق المحافظة�ات عمل ف��كا�ف

 : ها اآلفات وأنواع
 ): Pest (اآلفة

ر �ي ئن ل كا�ي ك  ه. �اتلتما� لإل�سان أو لم�مكن أن �حدث �ف

  ): Types of Pests ( فات أنواع اآل 
 . ن�ماتودا  ،وساتر اا�، �اتر فقاا، �بكت�ي ، �ات� فط، حشا�ش، اتح�ش 

 :  إ�ها ر حسب ظهو  ع�  فاتاآلتنقسم 

   ):  key main pest (  س�ةرئ�لاآلفة ا - 1
ي تكون كثافتها العد ة اليت ر أ  مرار ستباد�ة  �ي الح�ش   فة تكون آلاوهذە    ،االقتصادي  ع� من مستوى ال�ف

  . ) لوزال ود�دان  دودة ورق القطنمثل ( تحل�ل العل�ي وهدف المكافحة المتكاملة لا محور 
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 : ) Occasional pest ( آلفة المؤقتةا -2
ي   د�قتصا ا  ا� ر �سبب �ف   �ي اليت

�
ي بعض األما   ا

�ن المعينة  فقط �ف
المعي أ األوقات  بعض  ي 

�ف ذلكعيف وم. نة  و  ة  إ    الح�ش هذە  ن 
التنظ�م ورعا  تكون ي �حد  بح�ث،لمكافحة  ا  ة�تحت 

ث لها �ف
ات   الح�ش هذە  عدد  ب��ادة  �سمح  خلل  األح�ان  ع� أ بعض 

ر من مس  . )سدجاال( مثل  االقتصادي توى ال�ف

 ): Potential Pest ( ةال�امن ةفاآل - 3
�الح�ي   ال  ي  اليت ة  ر �ش �ف  اقتصاد�  ا� سبب 

�
�ك إول�ن  .   ا لم  ن  ن 

ي ط�ط ا� التخيرا
فإن �س�ة  ئالر    مكافحة اآلفةلعل�ي ال�امل �ف

اآل ال�امنة  هذە  ببساطة  فة  تتحول  أخرى إقد  رئ�س�ة  آفة   �
 . ) (العنكبوت األحمرمثل 

 ): Migratory Pest ( اآلفة المهاجرة- 4
ا اللح�ش �ي  تعت�ب  ة  ال  ي  ال  ئمةاديت ي 

ا�ف ي البلزرا�ي  نظام    ،ييئ
ولمدة ات  ف�ت ع�  تزورها   –الجراد    ( مثل  ة  قص�ي   ول�نها 

 مهاجرة ). الطيور ال

ي آلتالف ااخب اآلفاتمكافحة  قطر تختلف  
 : يت

 . ةاآلف ن�ع  .1
ي تصيبها هذە  أو ن�ع المحصول  .2  . ةفاآلالمحاص�ل اليت
  افحةمكلا طرقتختلف  ح�ث ،الذي تحدثه ر ن�ع ال�ف  .3

 . ةاآلفمن  رةاألطوار الضا  أو  الطور الف تخبا وأساليبها 
اتهنالك  .4 قةفيها  ر ضاال ر طو لا�كون  ح�ش فقط  طور ال�ي

الذباب  مثل فقط الحور�ة طور  و أ، طنلقا ورقمثل دودة 
ة أو ،  األب�ض  الجراد. فقط مثل   ال�املة الح�ش

ي    ةمعرف  �جبكما  
النبايت ي  العوائل  مجموعة    أو العائل  اليت

عليها  �عت ار أل اسببة  م  ةاآلفش   ى د مو ،   ا زراعتهاسم  مو و   ،�ف
ي ر انتشا

 . المنطقةها �ف
 

لة لمكافحة  امتكالم لإلدارة �ةساساألاحل المر 
  : الزراع�ة فاتآلا

أطوار ومراحل وقا�ة النبات   1969عام  Smithقسم الباحث  
ي الزرا�ي إ�   ي النظام البييئ

و�مكن أن تنطبق   ،خمس مراحل�ف
واله األطوار  ع�  ر مذە  األخرىملا  منعد�د  الاحل   ، حاص�ل 

 :  نوجزها ف�ما ��ي
 

  : مرحلة الوجود التقل�دي
جزءا�    –يالر   متحت ظروف عد  –المحصول النا�ي عادة   ت�ب �ع

الز من   التقل�ديالوجود  ي ،  را�ي 
�دخل    و�ف العاد�ة  األحوال 

تاج�ة منخفضة ن، وتكون اإل نطقةالم  أو   مستوى الق��ةهلك ع�  ح�ث �ست  ، المحصول مرحلة التس��ق 
ومقاومة    فحة الطب�ع�ةة للمكا�جج كنت و�تحدد اإلنتا   ،ج منظم لوقا�ة النباتاتبرناميوجد  ال  نه  أل   ؛دةً عا
 ورا باتالن

�
   زراع�ة. لاآلفات ل ث�ا
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  : مرحلة االستثمار 
،  المضافة  المساحات  لحما�ة  المزروعات  وقا�ة  برامج  ورتُط  ي

 اق واألسو   ت�ة،واألصناف النبا  من األرا�ف
 لجد�دة. ا

بر وُ   اآلفاتكمج  ماضعت  المب�د  افحة  بكثاع�  استخدمت  ي  اليت ال��م�ائ�ة  كبات  خ�ي فة  من  الل ة، 
الوقائ�ةالمعامال  ي   ،ت 

هذ  دا�ةالب  و�ف امجأثبتت  ال�ب محاص�ل   ە  إنتاج�ة  ز�ادة  إ�  أدى   ،
�
ملموسا  

�
نجاحا

 ق�.  مب�دات إ� الحد األستثمرت الومن ثم ا ،الغذاء واألل�اف

  : ألزمةا لةمرح
مرور   خالل  تا�ش عبعد  ف  اال   السنني للمب�دات  نتشار مرحلة  المكثف  حدثت �الح�ش   واالستخدام    ة، 

األ  المب�داتت لفعاآلفا  ومةمقا  ها نم  حداث والمشا�لسلسلة من  ار   ،ل  للمب�دات ع�    واأل�ف الصح�ة 
ي التوازن الطب��ي  ،اإل�سان

 . والخلل �ف

  : مرحلة ال�ارثة 
االست  المكأدى  لثخدام  تبلمف  ز�ادة  إ�  وز   فل�اك�دات  المشا�لا�اإلنتاج  تعق�د  انه�ار    ،دة  إ�  إضافة 

 فحالمكابرامج 
�
 . ة تماما

  : اآلفاتفحة كامل كاملةدارة المتمرحلة اإل 
واالستفادة البيئ�ة،  العوامل  مفاه�م  لقبول  وس�لة  أو  أداة  اآلفات  مكافحة  برامج  ودمجها   تعت�ب  منها 

ي تحقيق المكافحة    اآلفاتفحة  لمكا  تكاملةملا  ةر مثل مفهوم اإلدا�تو   ،رىكافحة األخضمن أسال�ب الم
�ف

المذكالمر ق  حقتت   وال المناسبة،   الخمس  جماحل  ي 
�ف أعالە  ا  رامجب   عي ورة  وقمكافحة  توجدآلفات،   –د 

 إ� جنب
�
ي نفس الوقت  –جنبا

 . وقد تتواجد بعض المراحل مجتمعة �ف

 : اآلفات قبةمرا
 

  وتوار�ــــخ  بأطوارها   والتنبؤ   رصدها   اآلفات و�ي   ةبمراق   فاتاآلة لمكافحة  املمتكال  دارةإل ل  األسس  أهم  من
 :   ضبغر  منهج�ة  رقوط تآل�ا وضع �إ بةوالمراق الح�  ءاترا جإ هدفتو  . ظهورها 

ي   اآلفة  تواجد   عن  ال�شف -1
 من  فيها   تواجدها   �سجل  لم  منطقة  �ف

 .  قبل
  ا به  تواجدها   فمعرو   منطقة  من  االنتشار   ع�  اآلفة  قدرة  متابعة -2

 .  ىأخر  مناطق  �إ
ي   اآلفة  مع  لعامالت  إدارة  ةع متاب -3 ي   فع�ً   تواجدها   ثبت  اليت

 طقةمنال  �ف
 . 
 
 

   :  ارها تشان وطرق ا وعوائله فةاآل عن  معلوماتجمع 
  لتكاثرها   ئمةالمال   المناخ�ة  والظروف  انتشارها   وطرق  وعوائلها   اآلفة  عن  ال�اف�ة  المعلومات  جمع  �عت�ب 

ي   ،ح� ال  خطوات  أهم  ح�اتها   ودورة   وكذلك   ،الح�   عمل�ة  إجراء  تق� تو   تحد�د   ميت  ها ساأس  ع�  واليت
ي  األخرى اتفاآل نع ةكاف�  معلوماتتوف�ي    ح�: واع الومن أن  . الح�  لحم  اآلفة هاب�ش اليت

 
  �تشاف اآلفةا ح�  )    Detection Survey :( 

ي منطقة معينيتم هذا الن�ع من الح� للتأ�د م
ل مشوقد �. قبل    من  بها   تتواجد   ة لمن تواجد اآلفة �ف

ي ودا� �كون الح� محد  قد   أو واجد اآلفة بها  اسعة �حتمل تمناطق و   � لحا
وت  دد مثل البيح مكان م   �ف

ات ال�املة لآلفة .  ع منالن� هذا  �عتمد و  ،المحم�ة  الح� عادًة ع� ا�تشاف تواجد الح�ش
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o  ح� تتب�ي  :Trace Back Survey 
الح�  من  الن�ع  هذا  مص   يتم  ي إل ادر  لمعرفة 

�ف باآلفة  تثبو   حالة  صابة  ي واجدت 
�ف ح� ها  مراحل   

التت  اال�تشاف الح�  هذا  عالقب�ي  و�ف�د  ف  االح  إجراء�  ائمني ي لتخط��ي  � 
 أول��اتهم وضع    �ف

تواجد المتوقع    اإلصابة و بمصدر    المح�طة�شمل كافة المناطق    أن  و�جبمع اآلفة    للتعامل،  وخططهم
ي . علات شتال  إنتاج  أما�نفة بها وكذلك اآل

 ائل النبايت
o  �ديدحت ح�  :Delimiting Survey 

 تعامل لمختلفة للءات اا ر ئمة اإلجمال   بة ون�ع ومدىق اإلصاناط�د م�ستخدم هذا الن�ع من الح� لتحد
العوائل المفضلة لآلفة وكذلك الم  أنمع اآلفة و�جب   ي تتواجد بها  ناطق المح�طة �شمل المناطق اليت

الح�  بو�ــهتم هذا  الأطوار    ع جمي�تشاف  ا   توق بالمنطقة    ةواجدتماآلفة  الح�    إجراء�ت  و�حدد  هذا 
وجود  ا�تشاف  منا  ،فةاآل   بمجرد  الح�  هذا  و �حدد  اإلصابة  جمع  ا افتهثكطق  ة    أطوار   وكذلك  الح�ش

 . والتع��ف والتصن�فللفحص  إرسالها المختلفة بغرض 
o ح� رصد ومراقبة  :  toring SurveyMoni 

ي تمت للقضاء لمكافحة المختلفم طرق اي� قت ادة  عإو  أمدى نجاح    ر يد لتقمن الح�    يتم هذا الن�ع ة اليت
ر ل من قل�للت و أع� اآلفة   نها . الناتج ع ال�ف

 : لح� ا تاجراءإ
ي    أو ة  المنطقخت�ار  ا • اليت لآلفة  تالمناطق  المفضلة  العوائل  بها  المستهدف ،تواجد  اآلفة   ، وطور 

اآلفةالمناسب    وق�توالت مرات  ع و ،  لتواجد  وحفظنيعال  جمع  دواتأو   ،الح�   ار تكر دد  ها ات 
ف وعلمهم باآلفة محل الح� ، ة القائمني  ها . ى المتشابهة معاألخر ت فااآلو  ،وخ�ب

 
 ت : يناعلجمع ا •

o   بأ�ملها  أ و  أالجاذبة    المصائد   خدامباستيتم لنباتات  عينات  مراعاة   .  خذ  و�جب 
 : ي

 اآليت
ي المناطق المتوقع    �تشافالاوضع مصائد   -

  مص�دة   2دل  و�مع  آلفة بها د اواجت�ف
)  الح�   و�مكن،  ر اته�ك  /  (التخط��ي  المحدد  أ  يزدع�  عدن   ئد مصاالد  اد 

 بة.  لمناطق المصاحسب طب�عة ا
ات.  أسب�عمرة كل   مص�دة ع� األقللاص فح -  للتأ�د من وجود الح�ش
كة اسب  و حأ  ،  سابيعأ  6�إ  4تغي�ي كبسولة الفرمون من   -  وفق   لمصنعةتوص�ة ال�ش

�
ك لا ف �ت �ي

 ون . الفرم
ي  �ستبدل ب  ةالمص�د ذا فقدت  إ -

ي حال �ستبدل ال�روت الالصقة  ،الحالأخرى �ف
ا ة تعرضه�ف

ات ا أو ة لألت��   . متالئها بالح�ش
ة اب -  بط��قة آمنة. من المصائد لح� يتم التخلص عد انتهاء ف�ت

 
 الب�انات:  جمع
   ي سجالت خاصة ،  ب�عس أالمصائد كل    قراءةيتم �سج�ل

وتحفظ �ف
المعط�ات    �شملو   ،صح فكل  عد  الجد�دة ب  �اناتثها بالبحديم ت تي

 التال�ة : 
 . �عة �شاطه طبو الح� تم ف�ه اسم الموقع الذي  -
 مكن. أ ا ذإالموقع  إحداث�ات -
ي االظروف الم -

 لموقع . ناخ�ة �ف
ف بعمل�ة الح�.  أسماء -  القائمني
ي تقوم بالح� وعنوانه -  ا. اسم الهيئة اليت
 تار�ــــخ وضع المص�دة.  -
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ي زمنال ةالف�ت  -  . قها الح� استغر �ة اليت
ي المص�دةاف الا�تش تار�ــــخ  -

ة �ف  .   ح�ش
 ة. عات النافلح�ش خاصة ا األخرى ات�سج�ل وجود الح�ش  -
 . ةد ص�توار�ــــخ فحص كل م -
ات ا - ي كل قر   لمتواجدة داخلعدد الح�ش

 . ءةا كل مص�دة و�ف
 ان��ة. العوائل الث أو العائل األسا�ي  إصابة�سج�ل وجود  -
 تع��ف اآلفة.  إجراءات -
 هعينات وتال جمع ف  : �ب للمخت �سل�مها ا و جه�ي

ي حا
ات بالمص�دة يتم التعامل مل وجو �ف  ا ص وفحصهعها بحر د ح�ش

 
�
بعض  دسةبع  مبدئ�ا المستهدفة  عا نو األ   الستبعاد  تنقل   ،غ�ي  ثم 

و�فضل  إبعنا�ة   الفحص،  ات  مخت�ب غروب    أن�  بعد  ذلك  �كون 
ات للجفاف .  الشمس حيت ال تتعرض ال  ح�ش

 ا �ستخدم  األ كة  بشلقد  بعض  ي 
ي  ح�ا�ف

�ف الن   نم  عيناتجمع 
للع  المجم�ع ي  ةالخ�ف مبا�ش هذە    ،ائل  ي 

�ف حفظ الحالة  و�تم 
محلول    وأطوارها   ال�املة  اتلح�ش ا ي 

ف %  70من    نمكو �ف قتله 5  +  أث�لني بعد  خل�ك  حمض   %
 بالط��قة المناسبة.  

   نبات�ة عينات  جمع  حالة  ي 
بوجود  -�ف ة    أطوار   أحد �عتقد  وضع  -بها  الح�ش ي ا  هيتم 

  أ��اس   �ف
ي بر ست�كبال 

ي   قبل وضعه فوتوغراف�ة للنباتخذ صور أ ة ع مراعام  ) جة(ثال اد �ة �ف
 . �اس�األ �ف

 ة من اآلف  جا تإلند من خلو مناطق اتأ�لل إجراءاتpest free production sites  . 
  محاولة ا�تشاف وجود اآلفة أثناءمراقبة محكمة . 
 ي النبات  ةاآلف جد توافة ر مالحظة ومع

 . هأجزائ ء من جز ي أ وع��ف
  ة . اآلف ار ناطق اإلصابة األول�ة لمنع انتش�عة لمفحة � كامو تئصال ع برامج اسضو 
 ف مناطق صال فعالة  آل�ات ات�ي توف  الرقابة الرسم�ة .  زةجهوأوالتعبئة اج تناإل  بني

 
 الزراع�ة   آلفاتا لمكافحة المتكاملةدارة اإل عنا� وطرق 

العد�د مطرق    تتضمن اآلفات  منبعضهسائل،  لو ا  نمكافحة  داا   
�
لآلفاتلمتكاملا   ةدار اإل خل  اسبا مثل  ة   ،

  المتخصصة لمب�دات  �ة، واج و لبيو والمكافحة ال  ،ةراع� الز   اتالدور ستخدام  ومة، وااألصناف النبات�ة المقا
ة   بالقص�ي ل�ست  ة  ف�ت منذ  معروفة  وسائل  الم،و�ي  ي 

�ف الحديثة  االتجاهات  بعض  ي هناك  واليت كافحة، 
ط  

�
نجاحا  يأظهرت 

�
السنوات  با ي 

أاأل   �ف إال  ة،  تخ�ي إ  ا همقي�ن  اداخل  اإلدارة    اآلفات لمكافحة    لمتكاملةطار 
الدمازال   والبحثق�د  مانعراسة  مثل:  التغذ،  الجنس� لجوا  �ة،ات  (الفورمونااذبات  التعق�م  ة  ت)، 

ات.  ي الح�ش
 باإلشعاع، ومنظمات النمو �ف

اإلدا برامج  نجاح  آفة،يتطلب  أل�ة  المتكاملة  ور   رة  بجوان إلا  ة�ف اللمام  التامب  عمعرفة  اة  صول،  حملن 
من عنا�    ةفل�تو فة الدق�قة ألفضل  المعر فحة، و المكا  لفة مجاو�يئة اآل،  ج�ةلة البيولو لدراسات ال�اموا

تظل   وسوف ،من اإلنصاف اإلشارة إ� أنه حيت اآلن ال يوجد البد�ل المناسب لمب�دات اآلفات . حةالمكاف
المستق الوس�لة حيت  األداالل  ب هذە  الق��ب  اإطاحاسمة داخل  ة  المدإل ر  وال    ،اآلفاتلمكافحة    تكاملةارة 

ت�ب طر فاق كاماآلن ات يوجد حيت   . IPMر داخل إطاق المكافحة ل ل�ت
ظهر  أن  ات�ج�فمنذ  إس�ت المتكاملة  ت  اإلدارة  ا  ة  منتصف لمكافحة  ي 

�ف آلفات 
ي و 

 لها ع� ت  77حيت اآلن سجل ما ال �قل عن  السبعينات من القرن الما�ف
�
ة  و�صف   ،�فا

  التع��ف  ەذ أ��� هة فإن  عام
�
خطوات   ل�ات أو �ش�ي إ� أنها نظام �حكم عمات شيوعا

القرا تعاتخاذ  ي  اليت ع�  رات  ف داخ تساال تمد  المتكامل  اآلفة �ما  م  إدارة  تكت�كات  ف  بني
ار   ر االقتصادي لها مع أقل قدر من األ�ف عتماد اال ن  كو�م  ،الصح�ة لإل�سان والبيئةلمنع أو تجنب ال�ف
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ات�جإل ا  هذە  ع� المتالمكاف  رةا �ة إلدس�ت ال    كاملةحة  األنظمة  بمعظم  ح،  لزراع�ةآلفات  ي 
او�ف   ألنظمة الة 

ي تحرم استخد ي اإلنتا م�ال� ام  اليت
المست��ات    أع�  راعة الحي��ة فإنه �عتمد ع�ج الزرا�ي مثل الز او�ات �ف

كافحة لم  ددةمتعات المنع الجراءستخدم كل إ�  �ثح،  املة لآلفات مكثفة الحي��ةالتطب�ق�ة لإلدارة المتك
ي الزرا�ي بلم انظاإلعادة ترت�ب ال  المنع  سال�بدام أتخ اس  ع�  يؤكد   ذا وه،جوء للمب�دات  آلفة بدون اللا ييئ

منالآل غ�ي  ل�كون  أو فة   لها   غ�ي   سب  الطب�ع�ة  ، صالح  ألعدائها  بالنسبة  ا�  ف مم�ي الوقت  نفس  ي 
من   و�ف

سات.     متطفالت ومف�ت
اإلدارةنظف  دو�ــه إ�  آلا  افحةلمك  تكاملة  الم  ام  أعداد  فات  الس�طرة  خفض    تعداد ع�  اآلفة من خالل 

را�   ات يتحملها النباتها، ول�ن بمست��يلم علتاينة دون القضاء ادود معإ� ح ئرها  شاع دون أن �سبب �ف
 
�
ة  كانت ضار اءً سو   نواع ع� المحصول معظم الوقتولذا فإنه س�كون هناك تواجد لبعض األ   ؛  اقتصاد�ا

تنو�ت   ،نافعة  أو  ب  ذ ف�م  خ�اراتالنظام  األول  �تباع  اإلدارة  تقن�ات  النشطدااإل   �كاتوتكت  �ةأو  عند   ةرة 
ال��ي   : لذلك من خال  ق قح و�تالحاجة لذلك،   العد�دة كثافتها  لعشائرها وتقدير    تع��ف اآلفة والتحل�ل 

 
�
ي   ات��ت، تحد�د مسبالنسبة لتوز�عها   بالمواسم المختلفة وأ�ضا ر اليت ن دو   لها تحمكن للمحصول   �مال�ف

اقتصاد�ةو كت أن   الط،  ن هناك خسارة  ي البحث عن  اليت   عشائر   ع� عدم تخ�  المحافظة  ها ب  �مكن  رق 
 ). 1االقتصاد�ة لإلصابة (شكلمن المست��ات  إ� حدود أع� ةفاآل

 
 
 
 

 
 
 
 

 فات. لآل املةتكلما ةم بعد التدخل بوسائل المكافح) يوضح خفض وضع االتزان العا1شكل ( 
 

 : لمكافحة اآلفات الزراع�ةة المتكاملة ر ا وطرق اإلد ا� نع

 : )ة�ات الفالح�عمل(ال لزراع�ةالمكافحة ا -1
يت  لكأن    نمبالرغم   إجراءمحصول  ألن  طلب  حاجة  هناك  أن  إال  المختلفة  مراحله  ي 

�ف خاصة  إدارة  ات 
�ة    د ا�ة إعدعلق بك�ف يتا  م�فوذلك    ،قبل زراعة البذور   �ً تتخذ قرارات إدارة المحصول فع من    ة�و�دا ،ال�ت

اص�ل  ة للمح�للرعا�ة الحقبالمشاتل واة  لرعا�مرحلة اع البذور فإن إجراءات إدارة المحصول �شمل  وض
ي الح  ،ةولنقالم

قل وذلك إذا ما كان إ�ثار المحصول يتم بالشتل أما إذا كان المحصول يتم إ�ثارە بالبذور �ف
ة فإن إجراءات اإلدا ةعليها م  خذ تت ةر مبا�ش ي  اك بعض إجراءات إنهو�الرغم من أن    ،با�ش دارة المحصول اليت

اتخاذها   ا  ( ة  اعالزر   حيت قبليتم  اإعداد  �ة،  الصناأل   ر خت�ال�ت  ... أ�شطة    ) خاف،  العد�د من  أن هناك  إال 
ة ادز�  نإوع� سب�ل المثال ف  ،اإلنتاج  ع�    و   تطورە،و المؤثرة ع� نمو وصحة المحصول،  اإلدارة األخرى  

ي ال  المادةمحتوى  
�ة ة ���ت العض��ة �ف بالم�اە   اظالحتفة ع� اوالعنا� المغذ�ة والقدر   ،حسن من بن�ة ال�ت

تأا  مم له  ي  إ�ج  �ي ث�كون  نمايب و�نتع�  المحصول و  نموذج�ة    ،اج  تكون  ي  الرطويب المحتوى  عال�ة  �ة  وال�ت
وات ي �مكن م االنتباە للولذا فإنه �لز ؛ إلنتاج الخ�ف    . ة� العض��ة بال�ت  ةالماد دة محتوى�از  ا هبطرق اليت

و�تضح   ،باتاتنلع� تثب�ت اه أثر كب�ي  ل  �كون  النبات  و�صفة عامة فإن التسم�د عالوة ع� إعداد مرقد 
الممن   أن  إنتاج  ذلك  ة  ف�ت خالل  العمل�ات  أو  اإلجراءات  ببعض  الق�ام  ع�  تعتمد  الزراع�ة  كافحة 

تؤد  ،لالمحصو  ي  الوس  يواليت ي لبا  طألن �صبح  الزرا�ي ييئ أ ال م غ�ي    أو ع�  لبقاء    قدر   لقئم  المالئمة  من 
ع�ة تجاە اآلفات  رالز مكافحة الوب الس أل�ة ب�تباع  يق أق� فعاحقمكن تلفة، و�ونمو وتكاثر اآلفات المخت

�ة ح�ث يتيح ذلك   . لها النبات�ةباإللمام الج�د بدورة ح�اة اآلفة وعاداتها السلوك�ة وعالقتها بعوائ  ،الح�ش

آلفة الحرجاإلقتصادىالحد 
داد ا

تع

الزمن

 العام األولاإلتزانوضع 

منطقة تدخل وسائل المكافحة

وضع االتزان العام بعد
 تدخل وسائل المكافحة

)التحكم المتكامل(

آلفة الحرجاإلقتصادىالحد 
داد ا

تع

الزمن

 العام األولاإلتزانوضع 

منطقة تدخل وسائل المكافحة

وضع االتزان العام بعد
 تدخل وسائل المكافحة

)التحكم المتكامل(
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اا  �د د حت ال  لحساسةألطوار  الضع�فة  ي أو  هذە تتأ  يت بمثل  ة  كب�ي بدرجة  ثر 
   ،العمل�ات

�
السلوكملبعض اغالل  ستا  وأ�ضا الخصائصظاهر  أو  دات والعا  �ة 

ي تحقيق أق� درجة من الفعال�ةج�ة لبيولو ال
وع� سب�ل المثال فإن   ،آلفة �ف

ي مساحات صغ�ي 
ات �ف ي اتخاذ إجر تجميع الح�ش

 �ساعد �ف
�
ة  م  اتءا ة �سب�ا با�ش

 . هد ج لا أقل قدر منب فةە اآلتجا

ط���ً   
�
وقتا الزراع�ة  المكافحة  تتطلب  الت  وقد  ألق� للخط�ط  من  وصول 

الف من  إتبا � ح  ،ة�لعادرجة  يتم  اإلجراءاث  أو  ع  اإلصابة  وانتشار  ظهور  من  ط��لة  ة  ف�ت قبل  ر ت   . ال�ف
المتب  و�الرغم اإلجراءات  أن  تؤدمن  ال  قد     يعة 

�
المتكاار داإل   لتحقيق   دائما إال ة  غأن  ملة  ف  تتم�ي  لاها 

�
بأبا نها  

إ أجهزة  أي  استعمال  تتطلب  وال  أ،  ضاف�ةاقتصاد�ة  ل�كما  تنه  لها  ي س  جانيب الن� ل همشو�  ،أث�ي  من  ذا  ع 
اإلجراءات  المكا أهم  ومن  المقاومة.  النبات�ة  واألصناف  المختلفة  الزراع�ة  العمل�ات  استخدام  فحة 

ي �مكن توظ�فها  ي  التطب�ق�ة اليت
 : ةاع�لزر فحة اراض المكاأغ �ف

 : س الزرا�ي ب جل إضافة ا •
  انفختل ��ي ��ش الجبس الزرا�ي وكم�ة من الج

�
ف أدنا �ة  ال�ت لن�ع   وفقا  : ەكما مبني

�ة الرم  كجم/فدان كل سنة.   285-190ل�ة �ضاف من• ال�ت
�ة الطمي�ة �ضاف من  . اٍت سنو  4أو 3كجم/ فدان كل    950-750• ال�ت

�ة الطين�ة �ضاف   . سنواٍت  5أو 4كلفدان  م/ كج  1500-1135 نم• ال�ت
 
�
�ة • أحجار الفوسفات تكون مناسبة تماما  . ور سف ها بالفو ة إلمدادالحمض�  لل�ت

�ةو الحرث الج�د  •  : �ثارة ال�ت
ي إ�  عمل�ات الحرث والع��ق الج�د    يدتؤ 

ي تق�ف ي أعداد اآلفة اليت
ي ال�ت   ا� جزء  خفض كب�ي �ف

�ة  من ح�اتها �ف
وع� سب�ل المثال فإن عمل�ة . ي��ة  حلااألعداء  يور و وللط  ،ةم�ة غ�ي المالئ� جال للظروف    نت�جة لتعرضها 

ت األم� دو ة من  بة كب�ي ل �س لقت  يؤدالحرث  الذرة  الذرة  ،�ك�ةدة  ي    وحفار ساق  وزنبور ،والجراد    ،األورويب
المنشاري    . الحنطة 

�
يؤد  وأ�ضا الص�ف  فصل  خالل  األرض  حرث  النبات�ة  استئصإ�    يفإن  العوائل  ال 

ي القا  ك رض موزا�بب لمالمس  سو للف�ي الناقل    لمحلل
رع بنفس األرض، و�صفة علساق �ف ف  امة فإن مح الم�ف

الاع�سالحرث   ي 
�ف � د  من كث�ي تأويحشا�ش  لامن    تخلص  ي  اآلف  اليت إ�   ،اتبعض  ذلك  بعد  تنتقل  ي  واليت

 المحصول. 

�ساعد   العميق  اقع�  الحرث  زراعة  اخ�ت أي  تكونت  الطبقات  ،جذور  ي  اليت لجذور   الملح�ة  �مكن   حيت 
أنباتاالن وتك  ت   مجموع  نو تنمو 

�
 جذر�  ا

�
 ق��  ا

�
 كث�ف  ا

�
الحر .   ا أن  الج�د كما  ع�  �عم   ث  ال  طوار  أل تعرض 

�ة ا �ة إ� أدة باو لموجالح�ش  �ً مما ينتج عنه نباتات ق��ة تتحمل اآلفات وتوفر محصو ،��ة  عدائها الحيل�ت
 . ا� ج�د

�ة -  : �س��ة ال�ت
ر للة باالتس��  آلة  استخدام  يتم ف ر و   ،المختلفة  ل�زراعة المحاص  ل�ة قب�ت ال  تس��ةل  �ي ف حقق ت  التس��ة بالل�ي
 :ل�ةاائد التالفو 

تحسو ،  و� اتس�شكل م  لحقولل  منحدر   ىتو مس   توف�ي  • ف  �التا�ي  ال�ف ني
إ�    توف�ي و ،  الزرا�ي  �صل  من  25ما  المستخدمة٪  ي   الم�اە 

  الري   �ف
فعال�ة  و ، األ ز�ادة  أسا�ي   حمال غس�ل  عن�  تحت    �ة�ت ال  حةلص  وهو 

 .المرو�ة راعةلز وف اظر 

زراع:  ط�التخط - ي 
�ف األساس�ة  العمل�ات  أحد  اهو  قصب  و ة  هو لسكر. 

ي خلق ظا� رئ�سر �لعب دو 
 �ف

�
ما ينصح بعمل الخطوط بمتوسط    وعادةً   و المحصول. نمة لد�روف ج�ا
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و  أمتار�   7/ خطوٍط   7 الخ��ف  قصب  زراعة  ال��  أمتار�   7/ خطوٍط   8عند  قصب  زراعة   ، يععند 
ف افسموال بني المسافة    �فضلو   ،سم100-90حوا�ي ب  تقدر ف  الصفو   ة  تكون  ف   100أن  بني سم 

 لصفوف. ا
ي الزراعة والحصاد  -

 : مواع�د معينة �ف
 وذلك بتقد�م مواع�د الزراعة أو بزراعة أصناف مبكرة النضج   ،لمحصولتاج المبكر لاإلن  بذلك  يف �ع

ي نها�ة اد كث�فة من اآلفةدعلتجنب إصابة هذە المحاص�ل بأ
 لة ع� ذلك: مثز األ ن أبر وم الموسم �ف

  ا  يديؤ تجنب  إ�  الذرة  بزراعة  ور بالثاقبإلصابة  التبك�ي  ودودة  الن  ،القطن  قات  أن  المبكما   ر كضج 
مل �قلل  اإلصالمحصول  أهم�ة  الموسم  ن  نها�ة  ي 

�ف بالمن  ببعض    �خفضو   ،بة  اإلصابة  من حجم 
ات و�قلل من وصولها إ ر االالح�ش  ة. �األم��كة اللوز ا دودهنقتصادي وم� مستوى ال�ف

 المبللقطن إ� اإلثمار والتف  المبكرة  ةعالزرا  يتؤد أو    د �مكن الحلك  و�ذ  ،كر تح  ة  تجنب اإلصاب من 
ي 
ي لوز الشوك�ة و ال بدوديت

 أواخر الموسم. القرنفل�ة �ف
 زراعة القمح لعدة أ�ام لتجنب إصابته بذبابة اله�شانؤدي تأخ�ي ي . 
 س�م  حشال  . م �سل�ب حة خنفساء اكافة لمعمل� �قة �ب ط� تعالحجازي �المبكر لل�ب
 ن بمجرد  للبطاطس  ال��ــــع  إصابتس�،ضجها  الحصاد  تجنب  ي 

�ف البطاط  ا هاعد  ودودة ،س  بخنفساء 
 البطاطس. نات ر د
 ي القمح واألرز وفراش الحبوبك�ي بزراعة القمح واألرز �جتبال  . نبها اإلصابة �سوسيت
 ي د�سم�ب �قزراعة البصل متأخ

ها    لصآفات الب  ن أهموهو م،  ن األب�ضبالعف  همن إصابت   للرا� �ف وأ���
ي م�. �ف 

 را� �ف
 زراتأخ�ي   ييؤد إ�  عة  والشمام  ب  البطيخ  إصابتها  و لامراض  أل اانخفاض     ، س�ةف�ي

�
تأخ�ي فإن    وأ�ضا

وسالنخفاض �سبة اإلصابة  ييؤدقد  الطماطم زراعة  تجعد األوراق.  بف�ي
 

 : )النظافةوالبقا�ا (إزالة المخلفات 
ة  ت الصح�و�تباع اإلجراءا  ،الحرقبالجرف أو  هانمات والتخلص لنبلفات االة مخز �ات إل م�ساعد ع
ي  ي ،قاح ل كم�ة اللد أو تقل� اتهدف إبع�ساليت

�ة  ار بعض اآلفاتالحد من انتش  �ف الح�ش
 الممرضة والقوارض وع� سب�ل المثال:  وال�ائنات

الذر  • أحطاب  من  التخلص  ا�عت�ب  لمكافحة  إجراءا�  ات ة  لح�ش
ي تصاقبة اثلا  الذرة. تات �ب نباليت
 ي ؤدسل�مة يبط��قة  بقا�ا القطن واللوز العالق بها  ص من  لالتخ •

ي اللوز فعالة ل ةلمكافح
 والشوك�ة. �ة فلنر الق دوديت

المتساقط • الفا�هة  ثمار  جمع  بذباب  -ة  �ساعد  اإلصابة  نت�جة 
الدفن    -الفا�هة أو  بالحرق  ي و�عدامها 

بهذە حد  ال  �ف اإلصابة  من 
 اآلفة. 

قد    لسكر وحرقها إ� التخلص مما صول قصب احد حصاد م جافة بعاق الر و ة األإزال  يدؤ ت •
ي لأفراد بق ا��ه من تحت

 . قصب الدق��ت
اتوالمصابة �ش  ،والميتة  ،ة الضع�فةة األف�ع النبات�لب�زاينصح   • ات  ( دة ببعض الح�ش الح�ش

، وعد�د من   ي
�ة والمن والبق الدق��ت ف   ةوح�ش ،ت�ة  ناخرات األف�ع النباالق�ش ، ) ن�ة  الفنجا  التني

ف الفا�محكم ألشجار  لاوذلك بالتقل�م   رق حيت  حل مخلفاتها باخلص من هة والتال��نة و�ساتني
 عدوى. لل درا� �شكل مص ال 
الم • اتنظ�ف  من  الخازن  قبل  القد�مة  آفات لبقا�ا  من  بكث�ي  اإلصابة  من  �حد  بها  تخ��ن 

ي تة عثة امثل ح�ش  ،المواد المخزونة ف اليت                                                                         . ر ص�ب التمو لتني
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الس� • ماعد  أو تخلص  الحشا�ش  ي   ن  اليت تتخذهاألعشاب  الح  ات �ش ا 
ال�ائنا الممرضة كمسا�و�عض  أو عوائل وس�طت  ي تعمل    ،ة لها ن  واليت

ي كمصدر للعدوى 
 ات. الحد من اإلصابة بمثل هذە اآلف �ف

النا  اقتالع�ساعد   • الحقو صابة  م لباتات  وحر من  مقل  اإلقالل  ي 
�ف  نها 

ا الساق  الفيأمراض  والذبول  والت  وزار�ي لسوداء  �تس�لوم  ن  ر دوالف�ي
 . ي  التا�ب

 
 : �دارة الم�اەو  الريتنظ�م  •

ةاإلدارة الج�دة للم�اە وتنظ�  يدؤ ت �ة ومرض�ة كث�ي   وع�   ،م عمل�ات الري إ� الحد من انتشار آفات ح�ش
 هام  ا� دور   يمل�ة الر المثال فإن لع  سب�ل

�
ي ظهور أو الح  ا� ثر مؤ و   ا

ي   د �ف
يت   ، �ة  دودة اللوز القرنفلمن أعداد ح�ش

ي  دة و ودو  ي الحقول حديث � الب  لوضع  تنجذب فراشاتها رق القطن اليت
�ــــع الذي    يكما يؤد. ة الري  ض �ف الت�ش

ي �
س�م بعد  ق�ف ال�ب ي م� إ� موت �سبة  10بمنع ري 

ة من عذارى دود  مايو والمعمول به �ف ة ورق كب�ي
نت�جطقال لجفافن  �قل  ،�ةال�ت   ة  الخروج    و�التا�ي  ال�املةمعدل  ات  للح�ش �،  المبكر  امما  لج�ل ضعف 

و� عاألول  رە  ا� محصقلل من �ف فإن  ،طن  قلول   
�
لبعض    تنظ�م عمل�ةوأ�ضا باإلضافة  العمل�ات  الري 

النخ�ل   ساق  بحفار  النخ�ل  إصابة  تقل�ل  ي 
�ف �ساعد  العاإح�ث  ،األخرى  الرط��ة  �سببن   بة اإلصا  ل�ة 

�ة ج�دة ال�ف    ول القصب خف�فةق حومن المعروف أن    ،آلفةهذە اب ي يتال�ت بعنا�ة  الري فيها    م تنظ�ماليت
ة عنودة القصب  بد  بةاصاإل   قل بها �سبةت ي الحقول ذات ال�ت الصغ�ي

ي    ،�ة الثق�لة سيئة ال�فها �ف أو اليت
ات متقار�ة   ي ف�ت

وحة وال من المل  �ةخالون  ث تكرز بح� ألض مشتل اد وجد أن اخت�ار أر ق و . تروى بغزارة �ف
كما . ألرز)  ا  شو (هامالدم��ة  ا بالد�دان  كمال إنباتهقبل استاألرز    اە ال�ف �قلل من إصابة بذور وى بم�ر ت

ا  أن    24لم�اە من مشتل األرز لمدة  �ف 
ً
% من 85�قتل حوا�ي    ساعة

ة دون تأث�ي �ذكر ع� الب  ادرات نفسها. يرقات الح�ش
 
 
   : ةت�ابالن دصائالم
 النعة  راز   يتؤد حولبعض  م  باتات  لحمايتها محاص�ل  عينة 

اإلصا ببعضوتخف�ف  ا  بة  تنجذ الح�ش ي  اليت بدرجة كب�ي ت  لهذە  ب  فإن  اتتاالنبة  ه و�التا�ي 
ات باستعمال المب�دات أو تجم�عها أو�ً   ء�مكن القضا  بأول و�عدامها بما عليها    ع� الح�ش
ات  .  من ح�ش

 النباتا بعض  الهناك  غ�ي  لبسحت  أنوا اسة  النعض  تقومع  �شجع  ج  ا تب�ن  �ماتودا  إفرازات 
الن�ماتودا  ب�ض  و�ستطالممرض  فقس  يرقاتها  ة  النباتيع  ول�نها دخول  قادرة غ�ي   نتكو   ،   

 ،  للطور البالغ    لتطور والوصولع� ا
�
ي النها�ة    و�التا�ي ال تضع ب�ضا

وتعمل مثل ،وتموت �ف
ي الد  ا استخدامه  يمحاص�ل صائدة و�ؤدهذە النباتات ك

ي عشائ   إ�   راع�ةورة الز �ف
 ر خفض �ف

�ة. وتجمعات ال  ن�ماتودا بال�ت
 

�ةة المواد العض�� فةضا�د و�التسم  : لل�ت
 ي   الة المغا  يتؤد

األزو  �ف ي التسم�د 
المحاص  يت وأ���  لبعض  ات  للح�ش  

�
جذبا أ���  تجعلها  أن  إ�  �ل 

 
�
ذل  ،لألمراض  تعرضا عن  ينجم  ما   

�
مما  وغالبا النضج  ي 

�ف تأخر  منك  ا  ي��د  بإل فرصة   ، ت اآلفاصابة 
من العكس  �ساعد   وع�  فقد  الفوسفات�ة   ذلك  األسمدة 

ي التبك�ي ل اإلصابة و متات ع� تح ة النبالبوتاس�وا
 ضج. نلا�ف

 دراس عد�دة  هناك  العض��ة ع�  تؤكد  ات  األسمدة  أهم�ة 
للنبات الحالة الصح�ة  أن   ومنها ما �ش�ي إ�  ،والمحسنات ع� 

شاط  من الني��د  راعة  ار الز جو اء ب�ف خ ض��ة اللعإضافة المواد ا
ي �كر ملا  ض�ة. الذي �ضاد بعض المسببات المر  ويب
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 �الماس بعض  إضافة  �و عد  بال�ت العض��ة  ي ة  اد 
النلا  �ف أعداد  من  الضارةحد  بتنش�ط   ،�ماتودا  وذلك 

�  . أعدائها الطب�ع�ة مثل الفط��ات ي ال�ت
اء) ة (إضافة األسمدة الخ كما أن تقل�ب بعض النباتات �ف �ف

لتك�   اتودا الن�مأعداد  لخفض    يدؤ ي المو   ن�نت�جة  التحلبعض  أثناء  لها  السامة   حامض مثل    ،لاد 
  100يتم إضافة الس��ر فوسفات بمعدل  ،تودا النبان�مات  ەاتج  �سم�ة عال�ةي �متاز  ذالبيوت��ك ال

والتس��ة   الحرث  بعد  ب  ،كجم/فدان  أو   
�
�دو�ا السماد  ن��  التعفاو�تم  ما�ينة  القمستخدام  ة �ع�ي 

ي   صةوخا
أن �س�ي  جب  و�  ،ماد تجا�س توز�ــــع الس  التعف�ي ع�  ما�ينة  د ة، و�ساعت ال�ب�ي حامساال  �ف

ي عكس اتجنالما�ي
 اح. ە ال��ا ة �ف

 
 : ة�فحة الصن المكاف  -2

 : ) ثةد والمستحالظاه��ة المقاومة (  المقاومة الصنف�ة أو الحقل�ة
ف بها  آلفات صفة وراث�ة تتمتعت�ب ظاهرة المقاومة الصنف�ة ل    ، ات وراث�ة مواصفصلة لنة كمح عي ناف مصأ�ي

 �ة: ات الح�ش اف لآلفن أهم األمثلة ع� مقاومة بعض األصنمو 
الشعر نتا  ييؤد -1 األحكم  مال  فافوااللت  ،شار  الساق وسمكها   ،وراقألغماد  بعض  إ�    ، وق�  مقاومة 

 سيوي. آل أصناف األرز لحفار ساق األرز ا

الغ  ييؤد -2 الرح�ق�ةانعدام  احموز�ادة    ،بالقطن  دد  من    درجةوال  ،لجوسيبولتوى   ،زغبلاالعال�ة 
ها إ� مقاومةو  قعروق األوراات ع� الشع�ي  ومجم�ع الصفات الخاصة ب��ادة  ت. اح�ش لابعض  غ�ي

ي العوائل النبات�ة المحتمل حساسيتها تحت  قاومة التكون الم
ظاه��ة كمحصلة لخصائص مؤقتة تظهر �ف

ي تظهر موتعت�ب األصناف ال  ،  ظروف معينة ي برامج اإلدارة ة  �ي بم�ة ك اومة ذات أهالمق  ن�ع منالهذا    لثيت
�ف

ي   ،آلفات اافحة  مكل  المتكاملة  
ا  و�ف ات  �طرة  سلمجال  الح�ش لم  قق حيت   د ق فإنه  ع�  بعض نت�جة  قدرة 

ر  ي الوقت الذي تكون فيها أ   ،األصناف ع� تجنب ال�ف
عداد  ح�ث �مر فيها الطور الحساس ��عة أو �ف

ات منخفض  وذلك   ،قتصاد�ةابة للحدود االصوقبل أن تصل اإل   ج ضالن  ون مبكرةتكآخر    بمعيف ،  ة  الح�ش
ي طن مبكرة النعض أصناف الق ك بانفإن ه  وع� سب�ل المثال. ة ب العائل لإلصابتجن �عرف ب   ف�ما  ضج اليت

ي نها�ة الموسم 
صناف بعض أ  تم استنباط  كما أنه قد   . تتجنب بهذە الط��قة عشائر دودة اللوز القرنفل�ة �ف

ي رة النضج  المبك  األرز  عض عوامل ن لبأخرى فإومن ناح�ة    ،ت الساقتأخرة بثاقباملفادى اإلصابة اتت   اليت
� تأث�ي واة  ال�ت و لمناخ   ا� 

�
ي   اضحا

ف  ظه  �ف تحسني أو  اآلفة ،المقاومة  ور  تكشف  ي 
�ف الرط��ة  عامل  �سهم  ح�ث 

ا درجة  ع�  ينعكس  مما  العائل  من  المنبعثة  مفاللرائحة  والال  ابسوع�    ،ضلةلمفاضلة  فإن�ل    لمثال 
تكونر  ائعش النبات   منخفضة  بق 

�
القط  غالبا هالتعداد بحقول  الن وغ�ي ي ب  رىمحاص�ل األخا من 

 األرا�ف
ي المرتفع عنه ةالرط��منخفضة 

  . ة الرط��ة ا �ف
ات أو تثب�طه لبعضها  �ة قد ت��د من مقاومة النبات لبعض الح�ش وعل�ه فإنه قد .   كما أن ز�ادة خص��ة ال�ت

ي ليمعمن  ستفاد  � و   يت االري  التسم�د  ي تحقيق هذا 
ز   . ر و لد�ف أن  للحرارة فقد وجد  له  �ادتها  و�النسبة  كان 

ي  تأث�ي  ي   إ�جايب
 ،للمن �م ساف ال�ب مقاومة بعض أصن �ف

�
ي أوعكس�ا

 . المقاومة صناف القمح  �ف
ي  

تحت ظروف  و�ف �ستطيع  األصناف  بعض  فإن  النبات�ة  األمراض  معينة    و أ معينة    مجال  ي حاالت 
أن  �ف

مق لو اتظهر  ببمة  الإلصابة  الممرضةعض  المرض  �تن  �ائنات  من  للهروب  لمقدرتها ،جة  تح  أو  مل  ع� 
ل    . لمرضا من    تاتبالنو�مكن  تهرب  مذإالمرض  أن  بذورها  اإلنا كانت  ��عة  ع� ا  قادرة  و�ادرتها  بات 

 وأ  . التصلب المبكر قبل أن تصبح الحرارة مالئمة لل�ائن الممرض
�
و  رض أممال�ائن ال   فإن عدم وجود �ضا

ي وج
ي أو   ة غ�ي �شطة  حالودە �ف

مبكرة الت  أو النباتا  الس�قانراق أو  أطوار معينة عند تك��ن األو   ت أو اق�ف
اإل لتجن  يؤدي ال،بة  اصب  سب�ل  األ وع�  فإن  بفطر مثال  �شدة  تتأثر  ة  الصغ�ي والنباتات  الحديثة  �سجة 

Pythium   ي وأغلب أنوا
�ا  والب�اض الدق��ت ي أن  كما   . وساتوالف�ي ع البكت�ي

ل والنضج  ال�املنمو   حاالت اه �ف
 وأ� ،  Botrytis, Alternariaي  فطر صابة ب بل�ة لإل ن أجزاء النبات أ��� قا�خوخة تكو شلوا

�
�مكن   ه نفإ  ضا

ف الحقول  لنباتات من المرض �سبأن تهرب ا ي الحقل  ،ب المسافة بني
ومسافات ،وعدد مواقع النباتات �ف

ا ف  بني الالتداخ  و   ،لنباتاتالزراعة  ي 
�ف غ�ي مع    ةعزار ل  لإل قابل  أنواع  بال�ائة  بعض ،  الممرض  نصابة  وجود 

ا أو الشع�ي الشمالطبق  ت  ال  ع�ةات  أسطح  تفتحها    ،ات اتنبع�  النهار   أخرا� تمأو  ي 
�ف  وانخفاض   ،  جدا� 
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للمرض الناقلة  ات  للح�ش تل  . الجاذب�ة  ي  اليت البيئ�ة  العوامل  من  عد�د  فهناك  لذلك  دورا� و�اإلضافة  عب 
ي 
 �ف

�
 . �ة وال��اح� الحرارة والرط: ا أهمه ات بالمرضالنب ة عدم إصاب حاسما

 
 : حة الطب�ع�ة والم�كان�ك�ة كاف الم -3

ل جمع لطع ب�ض دودة ورق القطن سب�ل المثاومنها ع�    ،التآلتخدام او�ة أو اسال�درق  الطتعتمد ع�  
ند  ة عصاخ  بصفة  لطرقوتنجح هذە ا  . لحشوتقليع الحشا�ش بال�د، أو العزق، أو الحرث، أو ا  ،وحرقها 

ي   ،العاملة  ديأل�ر اتواف
 استعمال الح  ،أو المنخفضة  سطةة المتو ت اإلصابال حا  و�ف

�
منع  ز لواجومنها أ�ضا

ن الخال�ة من اإلصابة وخاصة مع بعض األطوار ول السل�مة أو األما�آلفات إ� الحقا  لتقان انأو الحد م
�ة  والقوارض.   الح�ش

ي مكد عام�مكن االعت فإنهرق الطب�ع�ة و�النسبة للط
 اآلفات مثل:  بعضحة افليها �ف

السا .1 اتخدام  بلمر حرارة  (وذلك  المطاحن  ات  ح�ش ع�  للقضاء  الحرارة  در   رفعتفعة  جة 
 . °م) 52إ�

ف بذور القطن .2  قات د�دان اللوز. °م لقتل ير 58إ� �سخني
يؤد .3 جاما)  (أشعة  لألشعة  ات  الح�ش أطوار  بعض  تعق�مها    يتع��ض  الح�ش إ�  إطالق    ات ثم 

ي 
اوجالبي العق�مة �ف ف ات الطب�ع�ة. لحا مع  ئة لل�ت  �ش

ات ال�املةاللمصائد استخدام ا .4  . ضوئ�ة لجذب الح�ش
 :  ي��ةالح  المكافحة -4
ف ا  ءعدا � األ عتمد ع�ُ  ي اخ�ت

أعداد اآلفة إ� الحد  ال اإلصابة والحد من  لحي��ة �ف
ار االقتصاد�ة  المثال:  ومنها ع� سب�ل  ،الذي ال تحدث عنه األ�ف

سطفالت  حي��ة من متال  األعداء  ز�ادةحفظ و  -1 �ةومف�ت �يتها ت� و   ات ح�ش
ي الحقول المصابة. كب�ي بأعداد  

 ة ثم إطالقها �ف
األمراضمسم  خدااست -2 بكت�ي   ببات  وس�ات  وفط�   ا �من  ف  ،  اتوف�ي وتجه�ي

بالمب�دات   تعرف  ات  الح�ش مكافحة  ي 
�ف �ستخدم  تجار�ة  ات  مستح�ف

استخدام   ومنها:  مكافحة  Bacillus thuringiensisالح�ة  ي 
عد�د ال  �ف

ا ح�ش وفف�ة  حرش  تمن  ي   Beauveria bassiana  طر األجنحة 
�ف

األجن وغمد�ة  حرشف�ة  ات  ح�ش ه�  وس�ي وفحة  مكافحة  ي    Polyhedrosisدروسس  البو� 
�ف

ق�ة (دودة ورق القطن). حة األطو مكاف  ار ال�ي
فطر   -3 المرض  Trichoderma harzianumاستخدام  المسببات  األ لمكافحة  من  ل�ث�ي  مراض  �ة 

. ر اعفن ثماب�ض و أل ان رات والعفالبادموت  : سب�ل المثال �ومنها ع ي
 لفول السودايف

ات وغ -4 ها استخدام بعض الح�ش ي مك ح�ة�ائنات المن ال�ي
 لحشا�ش. حة افا�ف

 
ي لع*ا  : الطب�ع�ة  األعداءكفاءة   ع� تؤثر وامل اليت
 . المناخ�ةالعوامل  -1
 . هل ئطب��ي مع عواح�اة العدو ال ةدور الح�اة و�ي عدم توافق  دورة -2
 . �ع�ةطبال عداءأل افعال�ة وكفاءة  ع� ر يؤثالغذاء  -3
 . العائل المناسب توفر  -4
 

ف   . الطب�ع�ة ءاألعدا التنافس بني
الزراالعمل�ا .1 تؤدي    ة�عت  ي    الطب�ع�ة   األعداء  تع��ض  �إاليت

 . المخاطر لبعض 
 . المب�دات تأث�ي  .2
ي  المستخدمة الطرق •

 :  البيولوج�ة المكافحة�ف
 . اإلدخال •
 . القاإلط •
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 . مالتطع� •
 . راق غاإل  •

ا*مم ف  : ة �جالبيولو  المكافحةت �ي
 . د�ة تصاواق �مةمستد .1
  الحي��ة األعداء تتكاثر   .2

�
 . عن�  أي إبادةل تح�و�س طب�ع�ا

ي  ص�ً موجودة أ .3
ي بعض  مستوردة أو ة  البيئ�ف

 . األح�ان �ف
 .  ةعامل أ�دي إ�سهلة التطبيق وال تحتاج  .4

 
�ع�ة -5  : المكافحة الت�ش
ف واإلجر الق  ع�  االعتماد �ي    ي �وال�ة  �ماءات التنظوانني �ة المسئولة للحد  ومات الحكنها الهيئسقرارات اليت

اآلفات انتشار  عومن  . من  المثال  ها  سب�ل  ي �  �ف اليت ع�  تنص  ر   فحص  والمحاص�ل  ورة  األغذ�ة  سائل 
ي ة فإن اإلجراءات  وعاد  . لبالد لالزراع�ة الواردة أو المصدرة قبل السماح بخروجها أو بدخولها   ي    اليت

تتبع �ف
الالح �ستهجر  الو ر الصاد  دف خلو هذەزرا�ي  أو  مات   ن  اردات 

�
وأ�ضا ف   اآلفات،  القوانني بعض  فإن هناك 

اد بع ا ي تحرم است�ي هات معينة معروف أنه يتواجد بها إصابات بآفات غ�ي  حاص�ل الزراع�ة من جلم ض اليت
بالبالد  إذا كانت وارد  ،موجودة  اة من جهات خال�ة  والسماح بدخولها  ف  بعض    وهناك. آلفات  من  القوانني

 ، د اع�د الزراعة والحصازراع�ة معينة تتعلق ع� سب�ل المثال بمو ت  إجراءا  حتم إتباعت معينة  سنها بالد  �
ي القطاع    بام�ةال  حظر زراعةو كمثال  أ

ي السودان �ف
موسم وهما    ،  وأغسطسيوليو    شهريخالل    المروي�ف

 . القطن آفاتم معظ أويتح�ث القطن  زراعة
 : ائ�ة كافحة ال��م�الم-6

ي مكافحة    الرمح  م�ائ�ة �مثل رأس��ال�دات  المب  ع�  د االعتما  أنك ف�ه  مما ال ش
المحاص�ل   ع�  اآلفات�ف

�ة  ةوس�ل  وأسهل  أنجع  تعت�ب ف�ي    السالبة  ئ�ةالبي   إفرازاتها   ورغم  ،ع�ةالزرا الح�ش اآلفات  و�ي   ،لمكافحة 
   إذا   ةمف�د  ةاقتصاد�  ومركباتسموم  

�
ا لم  ذإ  ةلقاتوسموم  ،  ا دامهاستخ  حسنأ

ي    ،�دةشورة ر ستخدامها بصيتم ا
المو�ي بها    و�الجرعةلمناسب  ا  �تالتوق و�ف

 . ة لبحث�من الجهات ا

وتعت�ب    ،ام المواد ال��م�ائ�ة المصنعةئ�ة ع� استخدال��م�ا  فحةتعتمد المكا
وانتشارا�   

�
شيوعا اآلفات  مكافحة  طرق  أ���  ال��ما  ،من  و�ات وتعرف 

ي 
مكونات برامج    ىإحدها ك استخدام�و�لجأ إ  ،Pesticidesاآلفات  �دات  ا المجال بمب هذالمستخدمة �ف

فشلتا  لمكافحةالمتكاملة  اإلدارة   ما  إذا  التطب�ق�ة  ال  آلفات  فعالة األخرى  طرق  مكافحة  تحقيق  ي 
�ف

 وخاصة عند ز�ادة مست��ات اإلصابة ووصولها إ� الحد الح�ج. ،وناجحة 

ي مكال� استخدام المب�دات إنح�ث 
 : منها �ل المشا من  د د�راع�ة أحدث العاآلفات الز فحة ا�ماو�ة �ف

 : البيئةتلوث  •
ا  المب�دات  استخدام  ذ�عت�ب  س  ا ل��ماو�ة  ي تأث�ي  ي ع�    ليب

�ف المحل�ة  استهداف  البيئة  يتم  ي  اليت المنطقة   
ر ، نت�جة  مكافحة اآلفة فيها   ە ع�    ،حدثه ع� سالمة عنا� البيئةالذي �  لل�ف اإل�سان صحة  مثل تأث�ي

�ة . لو وف�ة وتطح�ة والجسوتلوث الم�اە ال والنبات، تيواناوالح  ث ال�ت
ي االمتباألثر  •

ي للمب�دات �ف
 : لمنتجات الزراع�ة�ت

ذت�ب �ع المب�دات  استخدام  من    ا   الزراع�ة  المنتجات  سالمة  ع�  ي  سليب تأث�ي 
ا المنتج  وع�  البيئة  ي 

�ف المب�دات  من  �سب  تواجد  من  ،لزرا�ي  خالل  ي  واليت
ي ع� صحةأث�ي أن �كون لها تمكن  الم عند   المدى الط��ل�  عاإل�سان     سليب

ي ت تكرار تناول المنتجات ي النبات�ة اليت
 ب�دات. للم حتوي ع� أثر متب�ت

جد  ظهور  • من  سالالت  للمب�دات   واألمراض  اآلفات�دة  المقاومة 
 : ال��م�ائ�ة

مت  شكل  ي 
�ف المب�دات  استخدام  ي 

�ف اإلفراط  امم  وعد  ،كرر إن  ف مات تعل�ب  االل�ت
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اف اآلفة ذاتها المادة الفعالة الستهد  نفسو�  ،المحصول  نفس  ستخدام اآلمن للمب�د ع�اال   و�رشادات
وظهور سالالت من اآلفة تحتوي ع� جينات   ،توعات الستخدام المب�دا لمزر �سبب ظهور مقاومة ا،

 ة. كافحة المتبعجابة للمكون هناك استت بح�ث ال  ،معدلة ومقاومة للمب�د المستخدم
 سبب � ة�رئ�س ��ة إ� آفات أول�ةثاناآلفات الحول ت •

�
 : ةالمزروعللنباتات  ةاقتصاد� أمراضا

ي   ،هدفة قد يؤثر ع� اآلفات الثان��ة  لآلفة المست  المناسبة  غ�ي   المب�دات ال��ماو�ةعند استخدام    واليت
ما  كافحة وكذلك  ة المز�ادة تكلف  و�التا�ي   ستصبح آفات اقتصاد�ة و�التا�ي تطلب برامج مكافحة مكثفة

ار بيئ�ة من  مناسب واآلمن للمب�دات. االستخدام العدم  يتبعه من أ�ف
ي  ختالل بالتوازناال  • ف  البييئ  : الحي��ة ا وأعدائه فات الزراع�ةاآل الطب��ي بني
ي برامج المكافحة المتكاملة لآلفاتاإن  

�كون    الزراع�ة  ستخدام المب�دات ال��ماو�ة كخ�ار أو�ي ورئ��ي �ف
ي ع� التو ث�ي سله تأ ي    ازنليب لخ�ارات  دم االستفادة منها كإحدى اوع،الحي��ة    عداءوالقضاء ع� األ ،البييئ

اإلدارة  المتبعة برنامج  اآلفاال  ضمن  لمكافحة  الزراع�ةمتكاملة  وحما�ة   وأثرها ،  ت  البيئة  ع�  ي  اإل�جايب
ي ا   إ�  و�اإلضافة  . تكلفتها   المب�دات ال��ماو�ة والتقل�ل من  باستخدامالمحصول   � صحة   عألثر اإل�جايب

ي لل ر األثخف�ض  ت اإل�سان من خالل 
 مب�دات ال��ماو�ة. المتب�ت

 : حاتالملق ع� تأث�ي ال •
ي عند  �ي  إن االستخدام غ 

ي المنطقة الصحيح والعشوايئ
رش المب�دات دون مراعاة لوجود خال�ا النحل �ف

الملقحا ع�  ي  سليب �شكل  يؤثر  قد  رشها  وجوده  والذي،ت  المراد  أسا�عت�ب   س�ا 
�
العم  ا ي 

اإلنتاج�ة   ل�ة�ف
 الزراع�ة. 

 : �ةح�اة ال�ب ال ع� تأث�ي لا  •
اس ي 

�ف اإلفراط  ي شواالع  والرش  ال��ماو�ةلمب�دات  اتخدام  إن 
ي   يؤثر لها    يئ سليب �ة   �شكل  ال�ب الح�اة  ع� 

�ة �وقد يؤدي إ، وجودها  و�ــهدد ، ي ال �ً مما �حدث خل ،انقراض العد�د من ال�ائنات ال�ب
ي �ف  . توازن البييئ

 : رىاألخ افحةكالمووسائل  طرقالستخدام  صةالفر  م إتاحةعد •
استخد ال��ماو�إن  المب�دات  ور ام  أو�ي  المكاة كخ�ار  برامج  ي 

�ف الز   فحةئ��ي  لآلفات  راع�ة  المتكاملة 
ال�ث�ي ، والفعال  �واعتقاد  ال��ــــع  الحل  هو  اآلفة  للقضاء ع�  األمثل  الحل  بأن  الن  مراعاة  عوامل دون 

 ة غ�ي متاح. خرى للمكافحل األ لوسائا�جعل استخدام ،ل��ماو�ة ت اخدام المب�داالست لب�ة األخرىالس
المعلوما  الو�همضعف   • ف  وتو   والتقاناتت  نقل  األسالت طني والبحوث  والتطب�ق�ة كنولوج�ا   اس�ة 

ي تص�ب المحاص�ل  لآلفات  : الزراع�ةاليت
 لمكافحة  عالم  والمستخدمة  ة المتاحةهناك العد�د من الوسائل التكنولوج�ة الحديث

�
فات الزراع�ة اآل�ا

ي  قمطبالوغ�ي  
�ف الدولالعد ة  من  ا  ،�د  استخدام  �سبب  ر وذلك  بصورة  ن  عواإلحجام    ،ئ�س�ةلمب�دات 

ي عمل�ات المكافحة. عرف وتطبيق الوسائل ال الت
 حديثة �ف

 
ي الحد من انتشار اآل

ي  فات(الحجر الزرا�ي الداخ�ي الحجر الزرا�ي ودورە �ف  : )والخار�ب

 : زرا�ي حجر الال أهم�ة
اُ�عّد  الدفاع  خط   ، الزرا�ي اواأل األول    لحجر  لحما�ة  من  خ�ي  الزراع�ة  اآلفات  لمحاص�ل  هجمات 

الز و  واألمراض  ات  ألوانهراالح�ش مختلف  ع�  النباتات، كما ع�ة،  ع�  وأخطارها  وأحجامها  وأشكالها  ا 
ل طواكجندي ساهر  لدولة  ارج حدود امداخل ومخ  �قف الحجر الزرا�ي بأقسامه و�داراته وفروعه، ع�

24   
ً
�الزر ا ��ف  م، لمراقبة كل  ساعة أن  الدولاعة قبل  ار  ة، وتنت�ش وتؤدستقر داخل حدود  ي إ� اإل�ف

ال  ،اتوعبالمزر  الحجر  �قوم  مراقبة كما  وهو  الزراعة،  عن  دفاعه  عن  أهم�ة  �قل  ال  آخر،  بدور  زرا�ي 
ح� الصادرات الزراع�ة، ، �بهذا الدور  ض، وهو من األمرا لبلد خال�ة الصادرات الزراع�ة، حيت تخ�ج من ا

 عة إ� بر األمان. للوصول بالزرا تصديرها لدول العالم،سمعتها، عند ع� �حافظ و 
 
 

 :  اف الحجر الزرا�ي دأه
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ي الدولة وانتشارها من .1
 . ع دخول اآلفات غ�ي الموجودة �ف

 . لدول األخرىالحد من انتقال اآلفات مع اإلرسال�ات المصدرة ل .2
ي �شكل خطو فات  ل بعض اآلن انتقامالحد    .3 ة عال�ة ر الزراع�ة اليت

 . الدولة داخل
ئ الدخول  متعةواأل  ر والتصدياد �ــــح االست�ي ر تصا ار إصد .4 ي موايف

 . �ف
ف أوت اإلنتاجز�ادة  .5  . الغذاء مني
 

 : أنواع الحجر الزرا�ي 
اآلفا • ع�  الس�طرة  إ�  الزرا�ي  الحجر  يهدف   : ي الخار�ب الزرا�ي  من  الحجر  ومنعها  إ�    لاالنتقات 

الدولةداخ الزرا�ي فت  ،ل  الحجر  لوائح  مالن  دخول بعض  حظر  ي  اليت عائ باتات  تكون  أن  الممكن   �ً ن 
ي الدولة.  لةغ�ي المسجفات الزراع�ة  ألحد اآل

 �ف
: هو منع انتقال اآلفات من منطقة إ� أخرى داخل الدولة. الحجر  •  الزرا�ي الداخ�ي

 
 : مهام الحجر الزرا�ي 

 الخاضعة للوائح.  �ةلحج� غ�ي ات �ة واآلفا� ت الحجعن اآلفا  عالناإل  .1
اآلفا  منع .2 الدخول  خار ت  من  تنظحج��ة  خالل  من  البالد  اد ج  است�ي  أو النباتات    �م 

 الصحة النبات�ة.  لمواد الخاضعة للوائحاو منتجاتها 
الست�فا  .3 النبات�ة  الصحة  للوائح  الخاضعة  والمواد  ومنتجاتها  النباتات  تصدير  ء تنظ�م 

 الدول�ة.  ق�اتاالتفا توردة وفق سول الممتطلبات الد
ي �ستخ ق تحد�د المناط .4  مناطق حج��ة. دم كاليت
 . ةول حسب ما تقتض�ه الحاجا بعد الدخحجر م إجراءاتتطبيق  .5
 اقبة لآلفات الموجودة داخل الدولة. الق�ام بعمل�ات المر  .6
واإلقل�م�ة   .7 الدول�ة  المنظمات  مع  والتعاون  العلم�وا  واألجهزةالتنسيق  ة لمعاهد 

ي مجال ا تالمستجدا ة لالطالع ع�ارج��ة والخصصة المحلخالمت
 النبات�ة.  لصحة�ف

 . لقادمةوالعابرة وا الصادرة،و  الواردة،تجات النبات�ة والمن �ةاتفت�ش اإلرسال�ات النبت .8
 
 

 :الزراع�ة آلفاتلمكافحة االمتكاملة  اإلدارةوسلب�ات تطبيق نظام  إ�جاب�ات
 اإل�جاب�ات: 

 حاجة فقط . ل�ستعمل المب�دات عند او ، ة ستعمل�م�او�ة الم�د التقلل كم�ة الموا 
 ت. المب�دا قاومة عند اآلفة تجاەفرص حصول المقلل ت 
  والفائدة العامة لصحة ،المب�دات المستعملة  تقل�ل كلف،مد منها األ تحقيق الفائدة بع�دة

  . اإل�سان والبيئة
  .تقل�ل عدد اآلفات 
 ات اآلفاتدمن اآلفات ومب�  رض ل�ٍل التعل من آلفات �قلا ةكافحلمالمتكاملة رة إن اعتماد اإلدا،  

ار الصح�من او  ي يواجهها األطفأل�ف ي جميع أنحاء ال والباة اليت
 . الحساس�ة، وال��و كلم  العالغون �ف

 
 السلب�ات: 

ي ال�ب  -1
نامج  القائمون بالتطبيق قد �حتاجون إ� وقت ط��ل ل�ي يتعلموا الخ�ارات الممكنة �ف

ح.   المق�ت
  للمكافحةاملة متكالاإلدارة ذ ختأ -2

�
مب�دات. المبا�ش بال الرشطبيق مقارنة بتلأطول ل وقتا  
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   . فضل النتائجول أجل التحقق من حص أتمرة من قبة مستحتاج مرا -3
ي تتغذى ع� النبات والحيوان ا-4 ألعداء الطب�عيون لآلفة قد يتحولون إ� آفات خاصة تلك اليت

ات)  . (الح�ش  
 �ة. زراعلمحاص�ل ال ا من اإلنتاجخفاض كم�ات عن انلناتج ا قتصاديالاردود قل�ل من المت -5
 

ف   :�ةالزراع فاتاآللة لمكافحة المتكام اإلدارة تطبيق نظام سبل تحسني
  ي  أصلل المب�دات والمب�دات من بدائ ع�االعتماد

 . نبايت
  ي استخدام

�ة،آفات لمكافحة  البذور  معفراتالتوسع �ف  . ن ألغصاواات ر الباد ر،الجذو  ال�ت
 عتط��ر ال�  . ة للمكافحة وس�لالمتكاملة ك ةاإلدار ناظمة الستخدام ات الت�ش
  ف �ادة و�ي  ز من   للتقل�لاإلرشاد  من خالل    آلفاتا  فحةكالم   اإلدارة المتكاملةظام  بتطبيق ن  المزارعني

ي تعت�ب الخ�ار األول لدى المزارع للقضاء ع� ،استخدام المب�دات ال��ماو�ة  .ةع� اآلفات الزراواليت
 ف ��ة اات ت� ع��ز مخت�ب ت  . ا هألعداء الحي��ة وتجه�ي

 
فات  اآل وأهمفات اآللمكافحة    ملةالمتكا اإلدارة نظام لتطبيق نجاح قصص

ي  لزراع�ةا
 الع���ة  الدول  �ف

ي مجال  األردنتج��ة 
  : الزراع�ة اآلفاتلمكافحة  اإلدارة المتكاملة�ف

  ورةبندة أوراق الة حافر اإلدارة المتكاملة لمكافحة ح�ش  bsolutaTuta a : 
د أ�ة آفات  ي��ات الزراعة لرصاآلفات الواردة من مدقي�م تقار�ر  خالل ت  نألول مرة م تم رصد اآلفة   -1

�ن ثاٍن (  نوفم�ب  اقبة الدور�ة والمس�ح الم�دان�ة لآلفات خالل شهر ضمن عمل�ات المر  ،د�دةج  ) ��ش
غور   2009  ) الجن���ة  األغوار  منطقة  ي 

ي   �ف
تم،)    الصا�ف الح�ش تقاال  ح�ث  ال�امط  و�أعداد  ة  لة 

ي المصامحدود
 ت. صابة ع� النباتاون ظهور أ�ة أعراض لإل ول�ن د،ون�ة د الفرم ئة �ف

ي الجامعة األردن�ة وحسب طرق التصن�ف ف اآلفة من خالل  تصن�  عمل�ة  تتم -2
اء معتمدين �ف خ�ب

 . المعتمدة للتأ�د من اآلفة 
ي د�دأ�ة آفة ج  ند ظهور تم تطبيق متطلبات اإلبالغ ع -3

 ل�ة لوقا�ة االتفاق�ة الدو ن بمقت�ف  األردة �ف
 . ن ظهور اآلفة الجد�دة بعد التأ�د مالنبات 

ي المنطقة  دة ومكافحتها قبلالجد�لرصد اآلفة  وضع خطة الطوارئ -4
 . انتشارها وتوطنها �ف

ي لهذە الأرد ار� مليون دين 2إ�جاد التم��ل الالزم لتنف�ذ حملة لمكافحة اآلفة وتم رصد مبلغ   -5
 . ةغا�يف

   اإلعالن -6
�
و   رسم�ا حملة  إطالق  لمكافعن  ة  حطن�ة  ح�ش األنفاة  البندورة  صانعة  ع�   Tutaق 

absoluta  ى الممل�ة ع� مستو . 
   . ات المراقبة الدور�ة والمس�ح الم�دان�ة لآلفات فة عن ط��ق عمل�صد اآلر  -7
 . توز�ــــع المصائد الفرمون�ة  -8
الدورا -9 التدر التوع�ة واإلرشاد من خالل  ، كذلك  ءات مع  واللقا   حقلال   �ب�ة وأ�امت  ف إعداد  المزارعني

اات الفنالن�ش  ف ة وتوز�عها ع� الت والمط��ات حول اآلف�ة والبوس�ت  مجانمزارعني
�
 . ا

الت -10 المب�دات  باآلفة  وف�ي  المتخصصة  األطوار ،حي��ة  ي 
�ف �ستخدم  ي  ح�اة ا  واليت دورة  من  ألو� 

ة   . منةدات اآل وتعت�ب هذە المب�دات من المب�،الح�ش
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ي تاأل تج��ة
 : لحجر الزرا�ي طبيق إجراءات اردن �ف

تدا  إن و إجراءات  النبات�ة  الصحة  منشآت ب�ي  "باعتماد   الخاصة 
المم المع�ار  ل�ةخارج  ضمن  �قع   " ) والخاص 20الدو�ي   (

ع�  النبات�ة  الصحة  لوائح  تطبيق  لنظام  التوجيه�ة  بالخطوط 
 : إ� ما ��ي  دو�ي ح�ث �ش�ي المع�ار ال الواردات،

ي 
اال بن  �ف العاش�ت د  تاطات  نظام  �شمل  � ع  اللوائحطبيق  مة 

:  ا� عدد الواردات  من المهام و�ي

 . المراقبة .1
 . التفت�ش  .2
ي البلد المصدر تطه�ي أو الالت .3

  . عق�م �ف
ي البند 

ي  الذي 1.2.4و�ف �ش�ي إ� التداب�ي الخاصة ( بالشحنات اليت
ادها) فإن التداب�ي المطل��ة  ي سيتم است�ي

ي وال،ر بلد التصدي�ف قد  يت
نبات �ة لوقا�ة ال� طالمنظمة الق من جانب تمادها اعاألمر  تطلبي

 : ة �شمل ما ��ي للدولة المستورد
 .بل التصدير الفحص ق •
 .راالختبار قبل التصدي  •
 المعالجة قبل التصدير.  •
  تع��ض ثمار حسب المع�ار الدول�ة المطبقة لهذە الغا�ة  

�ي ار غطو األ  ضاء ع�للقالساخن اء بخار الملالمانجو والجوافة 
 Bactrocera  zonataدراقال . ر ذبابة ثمامن  �املةال
 
 ر غ�ي ااألطو  �للقضاء ع) والرمان   لحمض�اتتع��ض ثمار ( ا

وحسب   Bactrocera  zonataدراقة ثمار الذباب من  �املةال
 المع�ار الدول�ة المطبقة. 
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الصح�ة   الشهادة  لتعت�ب  رسم  ير لتصدالنبات�ة  عن  �ة صادر وث�قة  النبا  سلطاتة  ة  المنظم( ت�ة  الصحة 
ي  ، � المنظمة القط��ة لوقا�ة النباتللبلد المصدر إ)  النبات ةط��ة لوقا�الق  : إ� أن  �ش�ي واليت

متطلبات  شحنات   - ي  تليب للتعل�مات  الخاضعة  األخرى  المواد  أو  النبات�ة  والمنتجات  النباتات 
 د . ستور النبات�ة للبلد الم الصحة

 بات�ة . لصح�ة النا � الشهادةع  طبوعةت المللب�انامطابقة  -
 

  ي  رئ�س�ةٍ  ثالثة أهداٍف  هادات الصحة النبات�ة �حقق شإصدار� : 
أنه والمنتجاتتؤكد  ا  •  النباتات  ي    أن  اليت الشحنة  ي 

�ف للتعل�مات  الخاضعة  األخرى  المواد  أو  النبات�ة 
ي إدخال آفتغطيها الشهادة ال �شك

 المستورد. د البل ر إ�د المصدج��ة من البلات حل خطرا� �ف
تبلغ•   ال  أنها  المستورد  نمنظمة وقا�ة  البلد  ي 

النباتات �ف ي متطلبات الصحة  لباأن الشحنة تليب لبلد ت�ة 
ي الوق

 ت الذي غادرت ف�ه الشحنة البلد المصدر منه. المستورد �ف
ف لخاضعة للتعلرى انبات�ة والمواد األخ• أنها �سهل تجارة النباتات والمنتجات ال  لدان.  الب�مات بني

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ي مجال ستو�تج��ة

 : ة�آلفات الزراعا لمكافحةالمتكاملة اإلدارة  �ف
 

o سة بالزراعات بتو�الضار تكاملة لآلفات  المكافحة الم : 
المصالح  تو�ي  المنتجات،  مرتفعة وجودة  مردود�ة  و�ــهدف ضمان  للنباتات  الصح�ة  الحما�ة  إطار  ي 

�ف
ي العالنب  اإلنتاجاعات  حة مختلف قطالفال   لمختصة بوزارةا

 �نا�ة المطل� ايت
�
بالنسبة للقطاعات   ة خصوصا

ف   ات�ج�ة كال��اتني هذە    وات. الخ�ف و   والرمان،  �ل،والنخ  والقوارص،اإلس�ت ع� ترتكز  امج  الص�غة    ال�ب
ي منظومة اإلنتاج،  

ف �ف ف جميع المتدخلني ي      ه��ة. ق�ادة) ولجان جع�ب لجنة وطن�ة (ال  وذلكالتشارك�ة بني
�ف

للصالع  اإلدارة النحامة  المدبات�ة  ة  الف ومراقبة  المهنال خالت  والمؤسسات  والمتابعة)  اف  (اإل�ش �ة ح�ة 
وال الجه� (التم��ل)  لمندو��ات  ( �ة  الفالح�ة  (التقي�م  لتنم�ة  البحث  ومؤسسات  الم�دان�ة)  المتابعة 

كات الخاصة (  ) وال�ش  ة.  خاصمنظمة بمناش�ي  التدخالت ) جميعواةاالمدالعل�ي
بر  مكنانطلق  اامج  بقطاع  آلفاتافحة  بتو ال��  الضارة  ف  .  � اتني ي

الما�ف القرن  من  السبعين�ات  منذ  س 
الح�ش و  مكافحة  إ�  شأ�ــهدف  من  ي  اليت اإلنتانات  ع�  تؤثر  أن  جودة  ها  وع�  خاصة و�  ،ال��تونج�ة 

ة  ة البس�ال، ح�ش ة ذبابة ال��تون، ح�ش ة العثة، ح�ش ون، ح�ش �ةالالن�ي ة الق�ش  السوداء.  ح�ش
o  ةتابعوالم افاإل�ش : 
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ف   ف لفحة اآلفات اامج مكابرن  ع���ش العامة  من اإلدارة    تتكون  ،��ةلجنة وطن�ة مرك  ضارة بقطاع ال��اتني
ا  حةللص ومراقبة  العامة  النبات�ة  اإلدارة  ال��تونة،  معهد  لل��ت،  ي  الوطيف الديوان  الفالح�ة،  لمدخالت 

كة الوطن�ة لحالفال�ي   لإلنتاج ة � دارات الفرعج�ة، اإل البيولو الحة  للفامة  ة العار ة النباتات، اإلد ما� ، ال�ش
والجنوب، للوسط  والمراقبة  لل  للحما�ة  الجه��ة  الفال المندو��ات  باحتنم�ة  القرار  اتخاذ  لمداواة/ �ة. 

 إ�قاف المداواة. 

سنة كل  بدا�ة    مع 
�
وفقا اإلصابة  توقعات  تحد�د  ف   يتم  الف�ي ال��تو للحالة  لغابة  ب�ولوج�ة  مختلف  ن 

 واالنتدابات العرض�ة والوقود.  ،ائل المراقبةومن وس لمب�داتمن ا �اتلحاجد�د اتحو  ،المناطق 

o  اقبةالمر : 
العثة ة  ح�ش والز   ةلثالثا  بأج�الها   تعت�ب  ي 

والثمر (الور�ت اآلفات هري  أ���  من  ال��تون  ذبابة  ة  وح�ش ي)  
ارا�  خطورة بما أنها  �ة  �ت من ناحوال� تون ل��تؤثر ع� جودة ا كما   ، من ناح�ة بالمحاص�لبالغة  تلحق أ�ف

يتم ف شبكة م  أخرى.   المصائد  ر ترك�ي العثة، حس  الفرمون�ةاقبة تعتمد ع�  ة  ب محطات  بالنسبة لح�ش
تتكون كللما ح�ث  من    راقبة،  أصٍل   50محطة  ف    ألف  ترك�ي محطة  5و�تم  ي كل 

�ف  �النسبة و   ،مصائد 
مصائد)   5نضع    صٍل لف أأ  50  ها كل محطة بـ( راقبةالملذبابة ال��تون حسب محطات    ئ�ةلمصائد الغذال

ي  الح�تمتد ع� وال   واليت ي �شملها  اليت الساح�ي  �ط  ال�ش  قس فالمهد�ة وصواوالمنست�ي    سوسة  ( ملة  ات 
ف  ي شهدت بعض اإلصابات نظرا� ضافة إ� ا. إ) وقا�س ومدنني ا لمناطق الداخل�ة واليت  ت المناخ�ة.  للتغ�ي

 صفة دور�ة. لح المرك��ة بسلة المصاومرا ،�ب لمخينات وتحل�لها باالعورفع  ،متابعة شبكات المراقبة

 بالنسبة  للمداواةاالقتصاد�ة  ة  ل�غ العتبب  وعند   ،�سبة اإلصابة  عةومتابالمراقبة األسبوع�ة للمصائد    د بع
ة العثة ( ل ي المصائد  ح�ش

� رفع العينات من شجرة  إر  يتم المرو   ةٍ ح�ش   300عند بل�غ مجم�ع ال�هول �ف
ا  أوراقن:  تو ال�� ي للج�ل 

لعناق�،  لور�ت و د زه��ة  الزهري  اللج�ل  للج�ل  العينات ثثمار  �قع فحص  مري) 
ة ا ة وفق الجدول (�سبة تواجد وتحدد العتب ي تؤدي إ� خسائر اقلالح�ش   . تصاد�ة)  يت

 

ي   الج�ل
 الج�ل الثمري   الج�ل الزهري  الور�ت

اجد  %+تو 2>إصابة �سبة
قات   % 3>ال�ي

قص  ف %+�سبة3> إصابة�سبة 
<20% 

�سبة  %+3> بةإصا  �سبة
 % 20فقص >

 
بالنسبة األ   أما  ات  والنخ للح�ش السوداء  �ة  والق�ش ون،  رى كالبس�ال  الم�  فإن�ي المتالمتابعة  اصلة و دان�ة 

ي المخ�ب �مكنا  العينات  مراقبةو 
ي الوقت  ،اإلصابات  ن من متابعة  �ف

من    المناسب للحد و�التا�ي التدخل �ف
ار بصفة مبكرة.   األ�ف

تتم بصفە  كل هذ االتدخالت  للب،مبكرة  ق�ة و ستباة  بالمدح�ث ال �كون  تأث�ي ع� جودة اتدخالت  واة 
ع� وال  المب�دات  المنت�ج  رواسب  مستوى  ال��ت   ي 

ش  طلق تن  المداواةعمل�ة  ن  أل  ؛�ف   ،إب��ل  هر خالل 
 %من اإلزهار. 30ند بل�غ ن المداواة عالتوقف ع يتم ،) جوان( يونيو شهر وتنت�ي أواخر 

ي المند  تك��ن�ة لفائدة  م دوراتتنظ�  ل سنةك  خالل شهر مارس منم  كما يت ��ات الجه��ة بوال�ات  و فنيي
والجنوب واإلدا  الوسط  الشمال  الفرع�ةووال�ات  ود  رات  والمراقبة  األراللحما�ة  الدول�ة يوان  ي 

�ف
 والض�عات العسك��ة. 

 

o المداواة : 
ال و�نفذ  الديوان�مول  لل��ت  حملة  ي  بل�غ   واةالمداتنطلق  و   ،الوطيف عند 
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 % عن15  إ�  10تبة االقتصاد�ة ل��تون ال��ت:  عة ال��تون البالجدول (ذباب  المبينة  د�ةالقتصااالعتبة  
 . ) ��ةالمداواة الج عن ط��ق  أو ة لل��ت  رض�مداواة األائر للظط��ق ح

ي  و
يونيو �ف إ�  جوان(   شهر  تقيوليو منتصف  )  يتم  ال،  عمل�ة  �شارك�  ونجاعتها مداواة  ي�م  ف بط��قة  بني   ة 

األطراف   عبا  لمختصة امختلف  اف  الع  �إل�ش الاإلدارة  للصحة  الفالح�ة نامة  المدخالت   بات�ة ومراقبة 
برفعو ، وتحل�له  ذلك  بالمخ�ب  عينات  فاعل�ةو للا  مدى  سواء    قوف ع�  األو� التدخالت  ة  الف�ت خالل 

ي ج�لها الزهري والع
ة الثان�ة (الجل س�لة ) أو خالللتدخل (العثة �ف  ري والذبابة). الثمل الف�ت

o تخال ر التدو تط : 
(ا  يتغ�ي  األصول  المدعدد  المناخ�ة  األشجار)  والعوامل  اإلنتاج  حسب  البيولوج�ة  واة  والخصائص 

 فات. لآل

 
 
 
 
 

 

o نات الرما غراس ع� روبولوج�ة لدودة الخبيالمكافحة ال : 
برنام اانطلق  المكافحة  ع�لج  الخروب  لدودة  سنة    غراسات  بيولوج�ة    إ� و�ــهدف    ،2008الرمان 

اال  ذاتالرمان  آفات    ومكافحة  متابعة مثلالجدوى  دقيق   قتصاد�ة  أبو  ة  وح�ش الخروب  دودة  ي  آفيت
 الرمان. 

ن  ال�ب العامة  ينفذ  اإلدارة  طرف  من  ومر للامج  النبات�ة  الاقب صحة  ت مدخال ة 
و�التعاون  الفالح ال�ة،  المجمع  ال��تونم مع  معهد  للغالل،  ك  المش�ت ي  ة، هيف

لمراقبة للوسط ة للحما�ة وااإلدارات الفرع� ح�ة،  تنم�ة الفال المندو��ات الجه��ة لل
ف مختصت  ،لشماللو  ف خاصتني كتني ف و�ش ي  ني

كة بيو  ،  طب�ع�ةاألعداء ال  جإنتا  �ف ول �ش كن�ت

( ��روت�كسسب�سبييتات  كة�ش و )  Control Med( ماد  Tytthaspisيون  
Bioprotection   ( . 

وال�ات ي 
�ف نامج  ال�ب ومن��ة    ينفذ  وسوسة  و�اجة  والقا�س  رت  قونابل  ف و��ف وان  �ي

 .و�ن عروس وجندو�ة وزغوان وأر�انة وال�اف  وصفاقسوالمنست�ي 

o التم��ل : 
ال المجمع  �مول  و�ساه حملة  للغالل  ك  المش�ت ي  بـ    مالمهيف الفالح  ن م%  20ف�ه 

ي الهكت دينار�  32 أيتدخالت، �مة الق
 ار. تو��ي �ف

ي جانيناير ( شهر  مع بدا�ة  
للموسم موسم الفارط واإلعداد  لتقي�م�ة لتنظ�م جلسة  من كل سنة يتم    ) �ت

الما المساحات  لتحد�د  ف  الفالحني مساهمات  قبول  آجال  وضبط  بعمل�اتلقادم  ي   عن�ة 
مو�ف ي 

و�ف  . الن��
مر ي  ��لإبشهر   شبكة  ف  ترك�ي و ال  اقبةتم  ة  العيح�ش للمعاينات  رفع  وو نات  �ة.   فالمخ�ب

�
المعاينة    قا لنتائج 

�ة، ي ة  المخ�ب ي  واحدة  تم ن�� الطف�ل بمعدل ن��
) وأغسطس ج��ل�ة(   و�وليو    )جوانيونيو ( شهر  دا�ة  ب�ف

ور�ة ل�ي كم�ات الميتم توف   ) ج��ل�ة(   يوليو   و�دا�ة شهر   . ) أوت(  كافحة أبو دقيق مب�دات البيولوج�ة ال�ف

 اتالسنو  المداواة صول األ عدد 

266650 2016 
4565606 2017 
1638350 2018 
1639700 2019 

833014 2020 
3066310 2021 



شادي الدل�ل ي  الزراع�ة اآلفات لمكافحة المتكاملة لإلدارة االس�ت
 الع���ة  الدول �ف

 

 
26          اع�ة    لزر المنظمة الع���ة للتنم�ة ا 

 

الرماا �قن  ع�  لذي  وال�ت�  فال�ي  قبعض  نامجر المنخا�س  ة  ب�ب ف  البيولوج�ة  طني لدودة    المكافحة 
 الخروب. 

o المراقبة : 
ي شبكة الرصد والمتابعة  متابعة�ي  ها  يتماليت ف ي تعتمد ع� المصائد ، ترك�ي مصائد  4� إ3 (  الفرمون�ةواليت

ي    �ض القابل للتطفلب�سج�ل تواجد ال  ومتابعة،  هك) من ناح�ة/ 
 وهو   . اح�ة أخرى مار من نات الثعين�ف

ي ثالث�كوغرام.  اتخاذ القرار بالتدخل بن�� طف�ل ال�ت   �ن منما �مّ 
مما �مكن من  ،  ال�ةٍ تمت  مراحل  وذلك �ف

ة، وذلك ع�ب ن�� حم ار الح�ش ي  طف�ٍل  ألف  20ا�ة المحاص�ل من أ�ف
 الواحد.  ر الهكتا�ف

o ور التدخالتتط : 
قا�س  وال�ة    إضافة إ�  ،رى�شمل وال�ات أخبتو�س ل  الخروبدة  لدو   كافحة البيولوج�ةمال  تطور برنامج

ا�دة من سنة إ� أع� م 2016سنة  منذ  ف ي وال،خرى ساحات م�ت ي موسم  2556بلغت  يت
 . 2021 هك �ف

 وقد أثبتت هذە الوس�لة أنها الط��قة األنجع لمكافحة اآلفة. 

ات  عدد الوال�
 المنتفعة 

المساحات  
 (هك   المغطاة 

 السنوات

1 3000 2016 
2 900 2017 
7 2377 2018 
8 3890 2019 

11 2386 2020 

13 2557,8 2021 
 

o  قوارص�ة للفوا�ه بغراسات السطو ة المتالمكافحة المتكاملة للذباب : 
الهامة نظرا�  ات�ج�ة  القطاعات اإلس�ت القوارص من  ي   �عت�ب قطاع 

الفالح�ة  لمساهمته �ف ي   ،الصادرات  واليت
با  صتخ المال�ي  إ  ،لتحد�د صنف  أهم�ة  إضافة  تقا�  ال�ب ال  لمنت�ج  السوق  ي 

�متد   ،ح�ي م�ف والذي 
ي السنة. ونظرا� ترو�جه ع� ف

ة ط��لة �ف لصح�ة به �ستوجب التدخل  ن العنا�ة اإالقطاع ف  ذا ههم�ة  أل  �ت
ي تهدد مردوديته وجودة ا ي  ضد أهم اآلفات اليت

ص اآلفة األهم  ر هذا اإلطار تعت�ب ذبابة القوالمنت�ج. و�ف
ما   ،القوارصلغراسات  النسبة  ب ال  وهو  الوطن�ة  حجعل  الاملة  بدا�ة  منذ  تنطلق  بها  سبعين�ات  لخاصة 

عد�دة تطورات   حا  و�شمل  ،لتشهد 
�
بالمداواة  ل�ا الوطن    التدخل  بمنطقة  واألرض�ة  الج��ة  بالوسائل 

 هات الجمهور�ة. جمناطق التوسع الجد�دة بمختلف إضافة إ�  ،هك 9450القب�ي ع� امتداد

ع�اتعتمد   اللحملة  أسس  المتكام  بينها  لمكافحة  من  الزراع�ة،  اة  إ�لمكافحة  التدخالت    إضافة  
نامج إ� هدف�ــو  ،هةموجلوج�ة اال��م�ائ�ة والبيول  . الحد من االستعمال المكثف للمب�دات  ال�ب

ا ة  األخ�ي السنوات  إ�  تم خالل  وسائلدعلتوجه  البد�لة  م  عتماد اال ب  ،المكافحة 
ة�اد المكث طقة االصع� ط��  ي تعتمد  او   ،ق المنتجةطبمختلف المنا  ف للح�ش ليت

ف    مص�دةً  40ع� ترك�ي
ً
ي  غذائ�ة

 . الهكتار الواحد �ف

 

o بحث العل�ي : ال أهم�ة 
ز نقل نتائج البحث العل�ي الفال هذ  �عت�ب  ي ت�ب �ي  ا العن� من أحسن األمثلة اليت

التطب الفالحإ�  عند  هذ   . يق  انطلقت  بمنط  200احة  التج��ة ع� مس  ەح�ث  تا�لسةهك  ، خالل قة 
   و�ي تغ�ي   �قها ع� كل المناطق المنتجة،ب، وتوسع تط2010موسم  

�
 بط ضو�،  هك  7000حوا�ي    حال�ا
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نامج   ال�ب هذا  يترات�ب  الذي  البحري،  والص�د  المائ�ة  والموارد  الفالحة  وز�ر  الس�د  تنق�حه  منشور  تم 
 و�

�
سن��ا ال  ،صدارە  مساهمة  تقدفلضبط  ي  واليت ف  كلف50بـ  ر  الحني من  المصائد %  ووحد  ة  ت  اال�املة 

 ب�د. مالجاذب وال

 وقد مثل تصنيع المصائد م 
�
ف أ��ب   ،ة المصائد لفكط ع�  نقلة نوع�ة ووس�لة للضغ  حل�ا من    عددٍ وتمكني

لبق�ة   بالنسبة  أما  التقن�ة.  بهذە  االنتفاع  من  ف  الجاذب  المستلزمات،  المنتجني وحدات  ي 
�ف والمتمثلة 

ي والمب�د �قغال
ي وم المجذايئ كمع المهيف     المش�ت

�
 لبطلب عروض ل  للغالل سن��ا

�
ود بها. ح�ث يتم سن��ا ف   �ت

ي من الجاذب   ألف وحدةٍ  150ناء اقت
 �د. من المب ألف وحدةٍ  150و الغذايئ

o المراقبة : 
ة   الح�ش متابعة  شبكةتتم  ف  ك�ي ال  ب�ت ع�  تعتمد     ،ةالجنس�مصائد  مراقبة 

�
شهر من    انطالقا   منتصف 

 . لإلصابات ع� الثمار   بة الم�دان�ة قإ� المرا  افةباإلض  ،  ك/ه  ص�دةم  2  معدلوذلك ب)  أوت  (   سط أغس
ي اإلبا�ة بالمداواة عنماطق الن هذە المعط�ات من إعالن المنح�ث تمك

 ن. �ف

o اف والمتابعة  : اإل�ش
ف اإلدارة العامة للصحة النبات�ة ومرا ي   الفالح�ة ع�  قبة المدخالت��ش نامج الوطيف   اآلفات مكافحة   لال�ب

ا  مع المندو��ات  ذلك بالتعاونو   ، لقوارصغراسات اب  الضارة والمركز   ،لمعن�ةالجه��ة للتنم�ة الفالح�ة 
للقوارص ي  للغاللجمع  موال  ،الفيف ك  المش�ت ي  ع�  المهيف وذلك  الحملة،  �مول  صندوق    (الذي  حساب 

والبالصادراتالنهوض   الوطن�ة)  كة  تتو�   �ش ي  (اليت النباتات  بعمل�ات  ال  لحما�ة  الج��ة ة  المداواق�ام 
ة).  ل  لح�ش

ي جان(   يناير   شهر مع بدا�ة  
م سللمو قي�م�ة للموسم الفارط واإلعداد  تنظ�م جلسة تمن كل سنة يتم    ) �ت

خاللهو قادم،  ال يتم  ي     ا اليت
�
وفقا الحاج�ات  الفال   تحد�د  للتنم�ة  الجه��ة  المندو��ات    ، ح�ةلطلبات 

ك للغالومراسل  ي المش�ت ها ل  ة المجمع المهيف ، إ�    ) أوتأغسطس (   هر منتصف شمع   . لتوف�ي شهر د�سم�ب
ف محطاي    . ر�ة ة دو فبص   ا ومراقبتهبكامل مناطق اإلنتاج  ،  اآلفةر  مراقبة لمتا�عة تطو   تتم ترك�ي

�
 وتتم عموما

ي 
 . سبتم�ب مداواة ج��ة شاملة  إ� بدا�ةغسطس أ�ف

أ�ت��عند   التدخل  يت   ر منتصف  القب�ي بوال م  (الوطن  نابل  )  �ي  الشما-�ة  ي
�ت  فقو ال�ش

�
بكة  ش  لنتائج  ا

وجو واإل   ،اقبةالمر  عن  عند   بعالن  امالمداواة  الحد  اإلصابة  مستوى  �صل  وذلك   ،القتصاديا  ألديف ا 
بل�غ بكٍل ،  المص�دة/اليوم/ اٍت بابذ  3  ةعتب   عند  ا  وذلك  خالد،  من  ي  بيف بوزلفة  ل  ف (م�ف المرك��ة  ل�تلة 
الق�ام  يتم ح�ث  لمرك��ة،ا ال�تلة خارجو ة ج��ة) وج� ) ومنطقة تا�لسة (مداواة بيول القبة، ن�انو سل�مان، 

 . واة األرض�ةابالمد

:   إ�  سبتم�ب ن  م و   تابعةميتم    د�سم�ب الج��ة  المداواة  و ضاألر عمل�ات  احتسا�ة  ط��ق  عن  ب تقي�مها 
 . �سبة الوخز 

مصائد  ال  متابعة وتقي�م نجاعة  ،عمل�ة االصط�اد المكثف  تقي�م� نها�ة الحملة:  إ  أ�ت��ر بدا�ة من شهر  
ي متجارب مق ب الق�ام من خالل

  الموسم.  دها منذ بدا�ةحطات يتم تحد� ارنة �ف

ي أصبحت تمثل خطر   ، رىآلفات األخأما بالنسبة ل ي مثل الختال  نظرا� ، إلنتاج�ة  دد اهي  ا� واليت ل التوازن البييئ
فاال�اروس �ات  والق�ش اإ ات  المصالح  مختلف  ف  بني بالتنسيق  تتم  متواصلة  متابعة  عمل�ات  تصة لمخن 

للت، ي مختلفند ظهور أي إشة مبكرة عاواة بصفمددخل بالوذلك 
المنتجة، وذلك ع ا  كال �ف �ب  لمناطق 

تج��تها  م  استعمال يتم  المنه،ب�دات  والبيولوج�ة  �م�ا�ا  أثبتت  وكذ،  ئ�ة  ي  اليت المعدن�ة  ال��وت  لك 
ي الحد من اآلفات 

�اتبخاصة نجاعة �ف  . الق�ش

 -يتم التدخل  
�
ي    -خصوصا

ي �موكل الوال�ات  بل  وال�ة نا�ف  اع القوار فيها قط  ثلاليت
�
 حي��  ص قطاعا

�
رت،    ا ف (ب�ف

وان نب  ). عروس، الق�ي
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o  التدخالتتطور : 
 : مداواة ال��م�ائ�ةال -

 جوي    أر�ف  ت سنواال 
2016 5600 9000 
2017 6000 9000 
2018 5650 18000 
2019 5450 14584 
2020 5000 10800 
2021 5000 11000 

 

 : ��ةالمداواة الج -
 ةال��مائ� ة بيولوج�ال السنوات  

2016 10200 9000 
2017 10200 9000 
2018 4100 18000 
2019 4766 14584 
2020 6100 10800 
2021 10350 11000 

 

 المكثف االصط�اد  -
 المساحة المغطاة (هك) سنوات
2016 3000 
2017 5000 
2018 7000 
2019 9000 
2020 11000 
2021 6000 

 
o لنخفات الة المتكاملة آلافحالمك� : 

لحما�الحمالت    تهدف النخ�الوطن�ة  قطاع  آفا   إ�  لة  ومكافحة  ذمتابعة  النخ�ل  الجدوى   اتت 
 تمر وعنكبوت الغبار. ة الد ل دو مثاالقتصاد�ة، 

ف ع�� المركز الجهوي  ومراقبة المدخالت الفالح�ة،    ،العامة للصحة النبات�ة  الحملة الوطن�ة اإلدارة  �ش
ي  للبحوث

ي ، المرك اشح�ة بدقالفالحة الوا �ف  لتنم�ة الفالح�ة. ل الجه��ة ��اتلتمور والمندو لز الفيف

ي و يتم ا
ي  �تمول من طفصة وقا�س و ر وق ز وتو   ات الجنوب بوال�ات قب�ي احلتدخل �ف رف المجمع المهيف

ك للتمو   ر. المش�ت

o  ائ�ة لدودة التمر باستعمال� ف  : والبالست�ك الناموس�ةالمكافحة الف�ي
ح�ث يتم  ،ات النخ�ل ساة الصح�ة بغر هم من العنا�الجزء األ دة التمر دو مكافحة ملة الوطن�ة لالحتمثل 

بتغطالعتماد ع�  اال  �ائ�ة  ف الف�ي ف  عراج ل�ة امكافحة  ار دودة   لحمايتها   ست�كو�البال ،  بالناموس�ةني من أ�ف
 ألمطار. الخروب ومن ا

 ة. الناموس�  باقتناء صةات الخاق�ام باإلجراءال يتم توف�ي الناموس�ة ع�ب  كل سنةمن   األولخالل النصف   

  
�
ف    يتم سن��ا ف   6بمعدل   لبالست�ك�او   ،ناموس�ةبال  ةٍ مليون عرجون   14و  12تغل�ف بني ع�    ةٍ ن و عرج  ماليني

المنتج المناطق  إال  كل  تمثل  ال  األرقام  هذە  أن  إال  من  25ة.  بالنسبة    %  الجم�ي  للتغل�ف اإلنتاج 
 �ك. ست% بالنسبة للبال 50و بالناموس�ة
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o التتطور التدخ : 

 
 
 
 
  عنكبوت الغبار : 
النب  تتو� للصحة  العامة  لإلدارة  المختصة  مع  المصالح  بالتنسيق  الفالح�ة  المدخالت  ومراقبة  ات�ة 

للب الجهوي  ا  حوثالمركز  الفالحة  ي 
للتمو ال  لمركز والواح�ة  �ف ي  والمندو��اتفيف للت   ر  �ة  منالجه��ة 

ي تمكن من  وا  ،ة من خالل المراصد راقبم الكافحة متكاملة تعتمد ع�م  بعة برنامجالفالح�ة تنف�ذ ومتا ليت
وقائ�ة   بصفة   عالج�ة    أو التدخل 

�
التدخل    وفقا ة  ذمة    البخارة     مادةباستعمال  لف�ت ع�  ووضعها 

ف فال ال ي ااآلدخل ضد وذلك للت ،حني
 اسب. لوقت المنفة �ف

ب وضع  عل�ي  تم  ف�ت ملرتوكول  وتحد�د  اآلفة  تدخلها تابعة  ال�  ،ات  دق�قة كل  بط��قة  ت  تدخال ضبط 
 وت

�
 راسة. واألطوار الفينولوج�ة للغ ،لمناخ�ةللظروف ا وقيتها وفقا

ي شهر د�سم�ب  -
  � ع   مادا� اعت  ،التدخل    ائلومن وس  ،يتم تحد�د الحاج�ات من المب�دات  من كل سنة  �ف

 . ة �تنم�ة الفالحات الجه��ة للالمندو�� مراسالت

ي شهر   -
ف محطات م��ل يتم ترك بإ�ف دور�ة.  بصفة    ومراقبتها نتاج  ق اإل طمنا  قبة وتطور اآلفات بكاملرا�ي

 
�
بصفة �شطة   اآلفةاإلعالن عن وجوب المداواة عندما يتم �سج�ل تواجد    لنتائج المتابعة يتم  ووفقا
 أ مار بتدخالت  الثع�  

�
ة  صلقا  ئلة الرسااستخدام تقن�  تم تعم�ميكما  ،ئ�ةقاو   ساسا ف   إلعالم�ي الفالحني

ورة المدب  اة. او �ف

o تطور التدخالت : 
o  

المب�د الموزعة كم�ة  نواتالس 
 (طن)  

2017 4,8 
2018 6 
2019 4,1 
2020 25 
2021 45 

 
 
 
 
 
o   الوطن�ة المخزوناتالحملة  بطاطا   لحما�ة  من  ح�ش   التقل�د�ة  ضد  ة  االستهالك 

 : ةسالسو 
ي  

الخطة�ف للن  إطار  البطالوطن�ة  بقطاع  المتعلق   ،ا طاهوض  العن�  ال  و�خصوص  زونات  مخبحما�ة 
من ح  التقل�د�ة  ار  السوسة�ش أ�ف التدخل  ،ة  طن�   40لمداواة    يتم  االستهال  ألف  بطاطا  وذلك   ،كمن 

ال المجمع  البيولوج�ة الالزمة من طرف  �ة  المب�دات الح�ش ك للخ�ف مبتوف�ي  ي المش�ت ا ع�  ه لوضعهيف
و  صغار  المنتذمة  ،متوس�ي  ف    جني

�
ي  يوال   خصوصا ونابل  يت رت  ف مع  ،ب�ف بالتنسيق  المندو��ات    وذلك 

 رجون) موس�ة (عناكم�ة ال السنوات 
2017 8100000 
2018 13000000 
2019 14500000 
2020 14800000 
2021 15000000 
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الجه��ة 
وقد  ،فالح�ة  لا تنم�ة لل

�ة ال�م حددت 
القصوى 

من   بالدعم  معن�ة ال
المخزنة  البطاطا  
والمعدة   

�
  تقل�د�ا

لالستهالك 
 طن
�
ل�ل   ا    20بـ

 منتفع. 

ع� ف  اإلدارة  هذ   ��ش الخطة  االعامة  ە  ومللصحة  المدخال لنبات�ة  براقبة  الفالح�ة،  مع ات  لتعاون 
للال ك  المش�ت ي  المهيف الحملة) مجمع  �مول  (الذي  الفال ر اواإلد  خ�ف  لإلنتاج  العامة  والمركز  ة  ي  �ي  الفيف

 للبطاطا والقنار�ة والمندو��ات الجه��ة للتنم�ة الفالح�ة. 

ي  -
المب�د    المتوفرة من  �ــــع ال�م�اتمل لتوز جلسة ع  تنظ�م  يتم  سنة: ل  من ك  يونيو �دا�ة  و و شهر ماي  و�ف

ي ع� الوال و البيول  ج. �ات المعن�ة حسب اإلنتا �ب

ي   -
تنظ�متيسنة:    من كل  يوليو شهر  و�ف م�دان�  م  الوال�ز�ارات  إ�  الهامةة  بال�م�ات  المنتفعة    ،ات 

 تخ��ن. لمراقبة مدى حسن استعمال ال�م�ات وتطبيق الحزمة الفن�ة الخاصة بال

 

تقيتق�   إنجاز  للح� �ر  باالع�ي  نتاملة.  ع�  التماد  ال��ارات  ي �مئج  ي  اليت من دان�ة  بها  الق�ام  تم 
 . لغرضا  لهذا للجنة المكونة طرف ا

 : ور التدخالتطت -
ي الموزعا كم�ة المب�د  السنوات  ةلبيولو�ب
2016 1460 
2017 1047 
2018 774 
2019 800 
2020 1103,6 

 

ي دول راع�ةآلفات الز ا كافحةماملة ل المتك اإلدارةام ظقصص نجاح لتطبيق ن
ة �ف

 : ال���ت
وة النبا  اربألبحاث والتجا  تحقق وة السمك�ةز ن الؤو شالهيئة العامة ل  –ت�ة  بقطاع ال�� نتائج    ،راعة وال��

ي   مهمة
ي مجال اإلدارة المتكاملة دولة ال���ت  �ف

ح�ث تم نقل هذە التقن�ة ، الزراع�ة    اآلفاتلمكافحة    �ف
ف بدولة ال�� ز للم  زها: ر أب  �ت،ارعني

المإل ا - للوقادارة  لمحاص�ل    IPPM  واإلنتاج�ة تكاملة 
المب�دات  كم�ة   لمتبق�ات  أقل  عال مع  الجودة  �ة 

�ة الح  . �ش
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�ةالت - لل�ت الشم�ي  األ بهدف    عق�م  �سبة  ي مراض  تقل�ل 
طردي   لزراع�ة،ا  باألرا�ف �شكل  يؤثر  والذي 

استهال �سبة  تقل�ل  المب�دات ع�  ك 
ة الزراع خ  . ةالل ف�ت

المتك - لآلالمكافحة  ب�دخال  املة  فات 
للبيئةد صمب�دات   واعتماد    ، �قة 

الطب�ع لآلفات الستخدامها األعداء  �ة 
ا ي 

عنالمك�ف ضد  الحي��ة  كبوت  فحة 
ة ة والحفارات.  الغبار وح�ش  الحم�ي

المتكاملة - لسوسة لمكافحة    اإلدارة 
 النخ�ل الحمراء. 
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ي تج��ة السودا
 :  زراع�ةال اآلفاتكافحة لم متكاملةالمجال اإلدارة  ن �ف

 : IPM in cottonطن لمحصول الق ةالمكافحة المتكامل -1
ي السودان  قلنل اهم المحاص�أ�ب القطن من  �عت

    ،ت الصعبةللعمال   أسا�ي مصدر  و ،  د�ة �ف
�
و�زرع سن��ا

ة من اآلفات و�عضها �، هكتار�  400,000حوا�ي  ة سبب �صاب القطن بأنواع كث�ي  . خسائر كب�ي

الر بد ي   بدأتلمب�دات  باش  ا�ة 
لرش  1940العام  نها�ة    �ف   Jacobiasca lybicaالجاس�د    ةح�ش م 

الـ  مالاستعب ومن    D.D.Tمب�د  ي  ا  همأ،  اليت و القتص�ب  آلفات  الجاس�د  �ي  اللوز طن  د�دان 
Helicoverba armigera الب�ضاء    والذبابةBemisia tabaci ة ي و   . Aphid gossypiiالمن    وح�ش

�ف
عام   �شكلح�ش   ت أصبح  1950نها�ة  الذبابة  القطن  خطرا�    ة  زراعة  اللوز   اند�دبعدها    ن مو يهدد 

ي نها�ة  بينما  ،م  1964
ة المن �ف ة  مموستظهر ح�ش ي نهاالحصاد.    زراعة القطن مع ف�ت

م  1980�ة العام  �ف
ع�    أصبحت أثر  مما  القطن  محصول  نمو  ة  ف�ت طوال  تظهر  المن  ة  م  إنتاج�ةح�ش االقطن  لناح�ة  ن 
وا    -تأثرت  ما ك  ،لنوع�ةال�م�ة 

�
نت�جةنوع�ة    -  أ�ضا المنتج  ي  honey dew لعسلةل  القطن  تفرزها   اليت

المتفتحالح�ش  اللوز  ي 
�ف بالمب�دات  لاار  تكر   . ة  للمب�دات اآلف  عداد أ �ادة  ل�   أدى رش  مقاومتها  وز�ادة  ات 

ة.   وظهور اآلفات الثان��ة بأعداد كب�ي

ي  ت القطن� ز�ادة عدد رشاإ تأد هذە المقاومة للمب�دات 
 . رشاٍت    � ع�ش إالموسم حيت وصل  �ف

العام ي 
اتصلت1979  �ف بمنظمة    م  الزراعة  ي   ة بعالتا FAOوالزراعة  األغذ�ة  وزارة  لتبيف المتحدة   لألمم 

مع    و�التعاون  لهولند�ةاستجابت المنظمة بتم��ل من الحكومة ا،  متكاملة آلفات القطنبرنامج مكافحة  
 . م1996-1979زراع�ة ال هيئة البحوث

: �ب ال وشمل ي
 نامج اآليت

ي  -
ي السودان   D.D.T الـمب�د  امم تم وقف استخد1980العام �ف

 . �ف
ال  هتماماال - العمل�ات  والر بمواع  واالهتمام  ،�ةحفال بتج��د  الزراعة  والتسم�د �د  الدورة    ،ي  وتغ�ي 

 الزراع�ة من ثالث�ة ا� ر�اع�ة. 
ك راسة دورة الح�اةود الحي��ة وأعدائها دراسة آفات القطن  -  المحصول�ة .   يبةوال�ت
ات  افأصنعة زرا -  مراض . أل وامقاومة للح�ش
 فدان793م ترك مساحة  ث -

�
ي موسم  ا

بالمب�دات �ف المسمع  م  1987-1986  بدون رش  احات ورش 
بال ي   نت�جة، فقد تالحظ  مب�داتاألخرى 

المب�دات �ف الموسم    لعدم رش  ة الجاس�د    أنذلك  ح�ش
ي   مع   key pestس�ة  رئ�مازالت �ي اآلفة ال

  المن   –ابة الب�ضاء  (الذب  اد اآلفات األخرىد تع   نقص �ف
 وز ) .  د�دان الل –

ة المن ةاباألعداء الحي��ة للذب عداد أتالحظ ازد�اد  -   . الب�ضاء وح�ش
بالمب�دات  المس  أنتالحظ   - تم رشها  ي  اليت الموسم زادت    رشاٍت   6احة  قنطار عن    2بـ  إنتاجيتها / 

ي لم   رشتها.  يتمالمساحات اليت
 . بالمب�دات )  رشاٍت   6( عادل قنطار ت 2 ـالة د از�ق�مة  نأ تالحظ  -

الحدود  الر   االقتصاد�ة  رفع  مما  E.T.L( ئ�س�ة  لآلفات   احة تإ�  إأدى    ) 
لألعداء   لتتكاثر الفرصة  الذبابة   ،الحي��ة  مكافحة  ي 

�ف دورها  وتؤدي 
ي الموسم  7-6الرشات من    فانخفضت   ،والمنالب�ضاء  

 ٍت رشا  4-3�إ  �ف
ي الموسم 

 ة . ل التكلفة ال�ل�ل�تق دى ا� مما أ،�ف
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 : لمكافحة الحي��ة ا
سم 140م كان يوجد حوا�ي 1960بل عام ق  ف�ت

�
ي  ا

ي عام�ف
 سمف�ت  30وجد حوا�ي  م 1986  القطن و�ف

�
فقط  ا

نت�جة  ، للمب�دات    لالستخداموذلك  الحدود   إدخالو�عد  ،المتكرر  ورفع  المتكاملة  المكافحة  برنامج 
.   أخرىمرة    الحي��ةاألعداء  ظهر  بدأت ت  D.D.Tوحظر مب�د  ت  ا دد الرشوتقل�ل ع،الحرجة    د�ةاالقتصا

    

 �ة الموجودة �ي : الرئ�س ءء األعدا هم أ
 .  Campyloma bugسة ف�ت المالبقة  •
 .  spidersوالعنا�ب   green laceالمن أسد   coccinellaالع�د  بو أ •

  م��كا أ من       Trichogramma pretiosumستجالب طف�ل الب�ض  اتم  
اإل للدود عام  ق�� ف� ة  ي 

�ف هولند  إ�ثارها م  تو ،م  1990-1988ة  ي 
ثم  ،  ا �ف

ي الج�   إطالقه
ي حقول القطن �ف

وع الرهد �ف %  77تطفل  الالطف�ل و�لغت �سبة    طنستو وقد ا  ،�رة وم�ش
ا� 7-6ا�    نخفضتل�نها ا ة للظروف البيئ�ة المح�طة . كما  ي السنوات األخ�ي

ستجلب من با�ستان  % �ف
 ا� . حه ظاهر نجا أثر ولم �كن  ء ا ة الب�ض) للذبابAphelinidس ( مف�ت 

 
 الح�ج آلفات القطن ادياالقتصالحد  ): 1جدول رقم ( 

   فةاآل ETLالقد�م  ETLالجد�د
600 adults /100 leaves   200 adults /100 leaves  الذبابة الب�ضاء 
10 nymphs/100leaves  
Gossypium hirsutum  
100nymphs/100leaves  
G.barbadense  

50-100 nymphs/100leaves  ة الجح  اسد �ش

40% infested plants  20% infested plants   ة  المن ح�ش
30 eggs or 10 larvae / 100 
plants  

11eggs and /or/ larvae 
/100plants  

 د�دان اللوز 

 
 : IPM In Water hyacinthالمكافحة المتكاملة ألعشاب الن�ل -2

بوتع الن�ل  رف  ورد  او ،اسم  من  و�ألع�ي  المائ�ة  تار�ــــشاب  دخولها  رجع  مجرى  إ خ  � إلن�ل  ا� 
ي واختلفت الروا�ا،  مرة    ح�ث شوهدت ألول،مسينات  الخ

ومنذ ذلك    ،ان� السودإق دخولها  ر ط  ت �ف
األعشاب   هذە  بدأت  �طان�ة    باالنتشار التار�ــــخ  ار   وأحدثت،بصورة  ر   ا� أ�ف جمة  طرق    غماقتصاد�ة 

ي استخدمت لمكفحة المكا  . افحتها اليت

ار    تلخصت ي   ةالقتصاد� ااأل�ف
البواخوا  ،المالح�ة  المجاري  إعاقة  �ف حركة  ع�  الن�ل�ةلتأث�ي  و�سبب    ،ر 

ي  إ  ،ز�ادة تكلفة التشغ�ل والوقود   � مما أدى إ  ،للبواخر   ةكث�ي   مشا�ل
مداخل   إغالق� جانب التسبب �ف

  ،الطلمبات الساحبة للم�اە

�سبب فق  تكما  ي 
ادان  �ف من  ة  عكم�ات كب�ي طلم�اە  التبخر  ن  بواب�  و   ، نتحوال��ق  ع�  خطرا�  ت اشكل 

ي   ع�آخر  خطرا�    �شكلمما  الخزانات  
المايئ ال�ه��اء  النبات ؛نقص كم�ات األسماك    كلوكذ  ،تول�د  ألن 

ف المذاب  ،�منع و�حجب الضوء عن األسماك    الماء مما سطح  أ يتشابك و�غ�ي   وخفض كم�ة األ�سجني
ي الماء  

س مثل النامو   ضث�م الناقلة لألمراوى للجراشكل مأ�كما    .  ك�ة موة الس�قلل من حجم ال��   مما �ف
ي تعت�ب  والقواقع   من المكافحة  ةطرق عد�د ستخدمتا�  . ا �هارسالوس�ط الناقل لمرض البلاليت

�ع�ةو ( ال��م�ائ�ة والم�كان�ك�ة      ، و��انها كما ��ي : � جانب المكافحة الحي��ة) إ الت�ش
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 ة ال��م�ائ�ة : افح*المك
وقد  ،المادة الفعالة للفدان  من    أرطاٍل   4ةب بنسD-2,4مب�د    الباستعملجوي  ط��ق الرش ا عن    انت تتمك

ف مليون دوالر� ا ع� د ما ي��كلف الدولة  ة من   أم���ي  لثالثني  . م1979-م1956خالل الف�ت

 *المكافحة الم�كان�ك�ة : 
وتفتيتها  األعشاب  ما�ينات  ،قطع  بواسطة  الما ح  ،وذلك  هذە  تقوم  ب�ث  منزال��ينات  األعشاب   ة 

ها ع� ا المجرى ال ي ون��
  � جانب المكافحة ال�دو إرض لتجف .  ألمايئ

�
ي  فنما ت�ة وهذە الط��قة غالبا

ع �ف
ة م   دودة إلزالة األعشاب من قنوات الري ومرا�ي البواخر الن�ل�ة . حمساحات صغ�ي

�ع�ة  : *المكافحة الت�ش
ل   منع انتقا � إف دالذي يهم و 1960لن�ل عام  ا أعشابصدر قانون مكافحة 

 . وضع القانون  غ�ي مصابة  رىخأ� مواقع  إ�سنس  نبات الها
�
 من   أساسا

�
خوفا

األعشاب   ورو م�  إانتقال  األزرق  الن�ل  ب��شاء  فدەاجرى  القانون  وق�ف   ،
 نقاط مراقبة ومازال ساري المفعول .  

 *المكافحة الحي��ة التقل�د�ة :  
استجالب   اٍت   3تم  وال�ة  ح�ش افلور�د  من  عام  ألم� ا  المكافحة  مها الستخدام  1976�ك�ة  ي 

لحي��ة  ا  �ف
اتشاب الن�ل ألع  :  �ي  والح�ش

1. Neochetina eichhornae Warner Coleoptera : Curculionidae  
2. Neochetina bruchi Hustagche coleoptera : Curculionidae 
3. Sameodes albigutalis Lepidoptera : Noctuoidae   

اهذە الح  أدخلت ي المعمل    ها �كثار يتها و تم ت��  أند  ت بع�ش
ي   إطالقها   مث،�ف

عدة مواقع   �ف
الن� األ ألعشاب  الن�ل  نهر  امتداد  ع�  اختبارها  ،  ضب�ل  بعد   نوع37   ع�وذلك 

�
من   ا

ي تنمو    االقتصاد�ةالنباتات   تزرع ع� ضفاف الن�ل للتأ�د من تخصصها    أو المختلفة اليت
كاملة كما    ةور الن�ل بص  ابأعشانح�ت    افحةلمكلهذە ا  نت�جة،  لن�ل فقط  ا  أعشابع�  

ات وحّد وطنت هذە اتسا  . النباتات ت من انتشار لح�ش

 للطيور :  ةاملالمكافحة المتك
 ) : Quelea spp(  ل�ا�� طيور ال�-3

ال��  طيور  من    �ل�ا تعت�ب  و�ي  المهاجرة  الطيور  �سبب  أمن  ي  اليت الزراع�ة  اآلفات  ارا� هم  محاص�ل ل  أ�ف
 . أنواع� ثة  ن وتضم ثال والدخ ة صة الذر الحبوب خا

1. Red billed quelea    quelea 
quelea.  

2. Red headed quelea   quelea 
erythrops.  

3. Cordinal quelea    quelea 
cordinals. 

قدوم  أ األنواع  هذە  سالالٍت أهم  خمس  منه  ي    حمر 
�ف مناطق  خمس  ي 

�ف السودان   إف��ق�ا تتواجد  ي 
و�ف

 .  quelea quelea aethiopicaتوجد  وشمال الصومال ا �وأثي�� 

 الطيور األخرى :  -1
و�شكل  ا أهميتهت  ر ظه ة ط��لة  ف�ت الح  منذ  محاص�ل  نظرا�   ببو خطرا� ع� جميع  مكافحتها   وتصعب 

ي وسلوك�اتها  لالختالف ي والبييئ   طرقها .  باختالفولذلك �جب استعمال المكافحة المتكاملة ،البيولو�ب
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   متكاملة للطيور : الالمكافحة 
 ل : ة التقل�د�ة و�شم حمكافأ/ ال

 خ . ض واألف� �البس�ي األعشاش وجمع تك -
 .   ب�تملالنسف مواقع الهب قاذفات  أو استخدام المتفجرات  -
ي الحقول تجميع المزارع -

ف �ف ي والطبول ألحداث  لق�عني
 مفزعة لطردها .  أصواتاألوايف

ي  -
 يتوفر  ال  ح�ث ،تجمعات الطيور  أما�نحفر برك صناع�ة �ف

ي الم�اە لتسم  �د مب  ووضع،ب ماء لل�ش 
مراعاة حراسة  �مها مع�ف

 يوانات واإل�سان. مة الطيور النافعة والحلضمان سال  كال�ب 
ي ائد مثل الشباك واألقصالماستعمال  -

 أما�نفاص لص�دها �ف
 تجمعها. 

 
 ب/ المكافحة الحديثة و�شمل : 

ي حا باستعمالالمجموعات  أعداد تقل�ل  -
ي  للطيور  ل�ث�فةالتجمعات الة الرش الجوي �ف

 �ف
ي ألر الغابات والرش ا

ي  �ف
 رقة . فتاألشجار الم حالة �ف

الطاردة  استع - المواد  وكارب    رها أشهمال  ف مواد ،الم�ي لإل�سائ�ة  امك�  و�ي  سامة    ن غ�ي 
 ذا إوالنبات 

�
 للطيور .  غ�ي مستساٍق   تجعلهاستخدامها وعند رشها ع� المحصول  حسنأ

 اوي: ) والجراد الصحر �لللا ي(سار ��ة لجراد الشجر لحيتجارب بحث�ة للمكافحة ا -4
 metarhzium flavovirideر تم استخدام فط  tree locustالشجر    د امكافحة الحي��ة لجر ال -

 جرام  155  ر ادبمق
�
ي    ز�ٍت   تا ل�ت   5و  ا

�ف ي    ا� هكتار   55مساحة  للهكتار 
 acaciaالهشاب    أشجار �ف

senegal     الن�ل بوال�ة  ي  تندليت مدينة  من  السوداناأل   بالقرب  ي 
�ف أد  ،ب�ض  � إك  ذلى  وقد 

بمقدار  اآل  داد أعانخفاض   ب76-66فة   يوم  18  د ع% 
�
الرش    ا ي ، من 

�ف ذلك  تم  حرارة    وقد  درجة 
530-541  

ً
 م   درجة

ً
 % . 80-50و�سبة رط��ة  ئ��ة

-   
�
المح�طة   أنلقد اتضح جل�ا البيئة  تأث�ي ع�  الفطر يؤثر ع� الجراد والنطاطات دون  استعمال 

 .  ��م�ائ�ةالت المب�داتخدامه بدً� عن السمما �شجع 
 : DesertLocustي و صحرالحي��ة للجراد الافحة االمك

Schistocerca gregaria   
الص الجراد  من  ر ح�عت�ب  ا  أخطر اوي  اإللاآلفات  والساحل  السودان  ي 

�ف مساحة  زراع�ة  ي 
�ف و�نت�ش  ي 

ف���ت
غرب   من  تمتد  األوسط    إف��ق�ا واسعة  ق  ال�ش غإع�ب  جنوب  آس�ا  ر �  ال،ب  اوتغ�ي   ة لمصابمنطقة 

ي    4,000�  إ   3,000  حوا�ي مسافة  لحراوي  صد الو�ــهاجر الجرا  �ــع� كلم م� مليون    29مساحة  
�اب  أكلم �ف

 .  ردٍ فمليون  50 ال�ب ع� يو وقد �حت،

خفض  تلعب   ي 
�ف ضئ�ً�  دورا�  الحي��ة  مثل   اآلفة،  أعداد األعداء  الفط��ات  ع�  ا�  كث�ي �عول  ول�ن 

metarhizium anisopliae var acridiun      ي
ي   �ف

ي السودانالمست   لعب دور كب�ي �ف
. �ف  ت � أج�   قبل 

المعملالعد� ي 
�ف التجارب  من  الف�ي   د  مع  استعماله  بعد  مون  م وخاصة  ف�ي مثل   PAN (phenylونات 

Aceto Nitrile )     ي
ي مدة  100وقد بلغت �سبة الموت  ،الحور�ات    أطوار �ف

وقد درس تأث�ي ،   أ�اٍم   5% �ف
لغا�ة  مشجعة ل  تائجوقد كانت الن  ،حةكة وراراد من تغذ�ة وحر جات ال لحور�ع� السلوك اليو�ي   الفطر 

ي مساحات واسعة � تج��إمما دعا 
ي السودا  ه�سج�ل ثمبه �ف

 . ن كمب�د حيوي �ف

ي السودان: 
ي المكافحة المتكاملة لآلفات الزراع�ة �ف

ف ) الحقل�ة ودورها �ف ف (الفالحني  مدارس المزارعني
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ف و ر�ب�ة حقول المزادا التومادته  بال جدران أصولها  �ي مدارس ي  وم بالتقو�،  طالبها المزارعون رعني
در�ب �ف

ي التقانات    ا تلقو مرشدون الزراعيون الذين  هذە المدارس ال
 �ف

�
لمراد نقلها و�دارة وتنظ�م المدارس  اتدر�با

وب المعرفة الزراع�ة  ي شيت �ف
ي ذلك األخصائيون والباحثون �ف

 . �شاركهم �ف

ف    موتض بني ما  ثال إن  �ع�ش المدرسة  ف ث�  �عملني  
�
مزارعا ي   

�ف واحدةون  واح  تقونو�ل  ،منطقة  دة كل  مرة 
ال  ث ساعاٍت لحوا�ي ثال   أسب�ع ي موقع المدرسة 

ي �ف  ما �كون تحت    يت
�
  ، ل شجرة بجانب حقولهمظغالبا

التدر�ب   وته  األسبو�ي و�ستمر   ، الحقل  ي 
�ف الجار�ة  األ�شطة  كافة  لتغط�ة  الموسم  ة  ف�ت م تطوال 

ب�قامة �ولهذ  ،الحقل  وأ�اماح�ة  ضاإل�  الفصول  المدارس  لجان  المدارس  من  سي�ي ە  التدر�ب  لوضع  هج 
ف الحقل�ة ع� فاء والتقي�م . تعتمد دللموسم ومتابعة األ   األسبوع�ةوخطة العمل   لسفة مدارس المزارعني

ي التدر�ب    أسلوب
 learning byة  سمن خالل الممار   والتعلم Participatory trainingالمشاركة �ف

doing للمواد لا  خاذ وات �س��ب�ةالتدر   حقل كمصدر  المزارعأ  إ�س  ر المداهذە    ،  �صبح  ع�    قادرا�   ن 
ات زمالئه  و   التعلم من تجار�ه وتجارب ما يناسبه من تقن�ة زراع�ة وتكي�فها لتالئم إمكاناته    ار واخت�،خ�ب

ا� إدارة حقله   معتمدا� ع� نفسه .   بكفاءةو�يئته وأخ�ي

ا� هذە المدار ساهمت   ي  س كث�ي
ي السودان راض المواأل   آلفاتلمكافحة ا  تكاملةالماإلدارة  رامج  ب �ف

زراع�ة �ف
خ اإلدارة  من  برامج  والفا�هة  محلقاو   القطنآفات  كافحة  لمالمتكاملة  الل  هالوك    والخ�ف  ومكافحة 

 واآلفات الفقار�ة مثل الطيور والقوارض .  ،الفول الم�ي

ال برامج  التقنتح�ث شملت  الحزم  اآلفو نتاج  �ة واإل در�ب  الح التدر�ب ع�  اات  �ة واألمراض   ، لهامة�ش
للم  الستخداما  والتدر�ب ع�  ،الحشا�شمب�دات  أث�ي  ت  طرقحتها وتقي�م  ومكاف واخت�ار ،ات  ب�داآلمن 

الزرا�ي  الحجر  والتدر�ب ع�   . األقل سم�ة  المب�دات  واخت�ار  ال��م�ائ�ة  للمب�دات  البد�لة    المب�دات 
ي مكافحة

ي دراسة مق  إجراءة  �وك�ف  اآلفات  ودورە �ف
ي   لآلفات   كاملة المكافحة المتارنة �ف مع قطع األرض اليت

 ملة لآلفات. كاتخضع للمعالجة بالمكافحة المتال 
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ي  اتالتحد�
ي  الزراع�ة آلفاتا المتكاملة لمكافحة اإلدارة نظام �ف

 الع���ة  الدول �ف

ي تواجه نظام اإلدارة الم
   املة لآلفات: تكالتحد�ات الئت

 امـة: حد�ات عت 
ف ستوى المخاطر وتقد�م م -1 ف ع� تطبيق هذا النظتشجيع المزار الالزم ل التأمني  ام. عني
ف نظم -2 ف ال تحسني . ز ماالتصال بني ف ف والباحثني  ارعني
 بدال نظام التدر�ب من أع� إ� أسفل إ� نظام التدر�ب من القاعدة إ� القمة. ستا -3
تعل�م� -4 برامج  إ�  الماسة  اإلدارة  ة  الحاجة  دعم ا  حةلمكافتكاملة  الم لنظم  خالل  من  آلفات 

 . Field schoolsالحقل�ة  سالمدار 
امج إلاة وتقي�م النظم وتم��ل ومراجعتأص�ل معاي�ي إجازة  -5  . IPMرشاد�ة ل�ب
ي نظام   -6

�ف ومساعدة أصحاب هذە  ،  IPMإصدار نماذج الحت�اجات منح الشهادات الخاصة بم�ش
ي الق�ام باالستشا

 . IPMم ت الخاصة بنظاراالشهادات �ف
 النظام. شجيع هذا تقروض للسبل البنك�ة لمنح الا حث عنالب -7
تخدام س خالل تحد�د معدل اال   نم  (GAP)الج�دة    رسات الزراع�ةجة إ� تطبيق نظم المماالحا -8

ات ما قبل الحصاد. و  –عدد مرات المعاملة -المناسب  تحد�د ف�ت

 تحد�ات بحث�ة:  
ي  IPMتقدير دور اختالف تقن�ات   -1

 ى الط��ل. مد� المحصول عال ثبات إنتاج�ة �ف
ف ا�ة عن دراسات بحث -2  ائل المكافحة.  تكت�كات وسلتداخل بني
ف مقاومة األ  توافق الطب��ي تقي�م ال -3  الحي��ة.  ةباآلفات ودور المكافحة اف النبات�ة لإلصابنصبني
ر المب�دات ذات األصول النبات�ة ع� ال�ائنات الح�ة غ�ي ا -4  ستهدفة. لمإعادة تقي�م مدى �ف

 
 ي ت ��اتالصع  : آلفاتا  لمكافحة تكاملةالمقدم نظام اإلدارة ت واجهاليت

 وفر المعلومات.   عدم ت )1
ف من نجاح هذا اتأ�د المزارععدم  )2  ظام.   لنني
. امصادر معلوم )3 ف  ت المزارعني
�ة.   )4  نقص ال�فاءات الب�ش
�ع�ة.    )5  التنظ�مات الت�ش

 
   : التوص�ات

  ف ي تع��ز  مشاركة المزارعني
 .   الزراع�ة  آلفاتفحة اكالم لة المتكام ةاإلدار فلسفة   ق تطبي �ف

 ي عم الحكو دال� . 
 ف البن�ة األساس�ة المؤسس�ة  .  تحسني
  واإلدراك  تنم�ة الو�ي .   
 عات �ر ط� ت�  . للمكافحة  كوس�لة  المتكاملة اإلدارة الستخدام  ناظمةال الت�ش
 ف   و�ي   ز�ادة  قل�ل للت  شاد ر اإل  خالل  من  فاتآلالمكافحة    المتكاملة  اإلدارة  نظام  طبيق بت  المزارعني

ي   ،�ماو�ةال�  المب�دات  استخدام  نم  اآلفات  ع�  اءللقض  المزارع  لدى   األول  الخ�ار   عت�ب ت  واليت
 .  الزراع�ة

  �اتمخ �ز تع ها  الحي��ة ءاألعدا  ت���ة ت�ب ف  . وتجه�ي
 ،ورة وجود هيئة رسم�ة إلجازة، وتم��ل، ومراجعة  . IPMوتقي�م نظم   �ف
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 عات حكوم�ة تن� امج  ظسن ��ش ل�ات مء والعثرها ع� �س��ق الغذا وأانها،  ح�ث أم   منم هذە ال�ب
 ناع�ة.  الص

  ف فني ف ع� ، والمستشار�ن،منح شهادات معتمدة للم�ش امجذە ه والقائمني  . ال�ب
 ي تمول هذە المشار�ــــع، ودراسة أثرها وعائدها االقتصا سة العدرا  . دي مل�ات البنك�ة اليت
 ف التاب ف المزارعني امج عدراسة عمل�ة تأمني ف ل�ب  .  اآلفاتأخطار  ضد  IPMني
  اد األعداء الح أقلمتها ومدى   لآلفة، دراسات دق�قة، وذلك من الموطن األص�ي ع�    اءً ني��ة باست�ي

ي الب
 لمحل�ة.   ة ايئ�ف

  احبة، وظروفها مناطق المشابهة للبيئة المحل�ة من ح�ث آفاتها، واألعداء الحي��ة المصاسة الدر
  . البيئ�ة و�نتاج�ة المحصول 

  ظام لبيئة ذات العالقة بنا م علومة وتعل� اس االهتمام بدرIPM . 
 تأث  ز�ادة بمدى  تتعلق  ي  اليت األبحاث  ع�تم��ل  المب�دات  ومقا�ي  البيئة،  اوم  لفعل ة  ات  لح�ش

ف طرق المعاملة بالمب�دات والنهوض  المب�د ف ات، ووسائل التحذير، والتنبؤ وتحسني امج تحسني ب�ب
المكافحة وطرقها، وو  السوسائل  التحذير  ي ائل  م  يت اتقلل  أ�ف ي ر  ن 

�ف المستخدمة   نظم المب�دات 
IPM لبيئة وصحة اإل�سانع� ا . 
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