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 ولىاألالمحاضرة 

  – نبذة عن تطور ومراحل مكافحة اآلفات الزراعٌة – تطور مكافحة اآلفات

  الى برنامج المكافحة لها.االسباب التً أدت 

 تطور مكافحة اآلفات

أدت المعرفة والتقدم فً العلوم الى تغٌٌر االتجاهات والوسابل المتبعة فً مكافحة اآلفات      

 وأنواع الضرر الذي تسببُه لمزروعاتهالسٌما بعد أن تعرف اإلنسان على حٌاتٌة هذه اآلفات 

وحٌواناته وممتلكاته, فقد أصبحت كل طرٌقة فً مكافحة اآلفات تؤخذ بنظر االعتبار  الكابن 

تطور مكافحة الحً المسبب ودورات الحٌاة واالنتشار والعوامل المبلبمة لحٌاة اآلفة, فلو تتبعنا 

بق اآلفات لوجدنا اإلنسان ابتدء بالطرابق البسٌطة واألقل فعالٌة ثم حور وتطور تلك الطرا

 لمكافحة اآلفات. باستخدام التكنولوجٌا والوسابل العلمٌة الحدٌثة

 نبذة عن تطور ومراحل مكافحة اآلفات الزراعٌة

, فمنذ وعى اإلنسان واعتمد على عرف الصراع بٌن اإلنسان واآلفات الزراعٌة منذ األزل    

اكل معقدة ومعوقة لتحقٌق نفسُه فً انتاج غذابُه من خبلل الزراعة وتربٌة الحٌوانات واجهتُه مش

الغٌر صالحة للزراعة وشحة األكتفاء الذاتً واألمن الغذابً, اضافًة الى معاناته مثل األرض 

المٌاه والظروف البٌبٌة الغٌر مإاتٌه )البرد, الحر, الرٌاح والعواصف(, كان ٌحٌط به األعداء 

الجو والتربة والماء, وال ٌكاد  الحٌوٌة التً تنافسُه على ما ٌنتجُه من غذاء والتً انتشرت فً

ٌتغلب على عدو حتى ٌظهر له عدو آخر منذ أن ٌضع البذور فً التربة وحتى جمٌع مراحل 

متباٌنة فً أضرارها, هناك حٌوانات االنبات والنمو واالنتاج والحصاد والخزن, فإن األعداء 

وهناك الطفٌلٌات كبٌرة تفسد المزروعات القابمة وأُخرى صغٌرة تتغذى على المزروعات 

الممرضة من مختلف المجامٌع مثل الفطرٌات والبكتٌرٌا والفاٌروسات والدٌدان الثعبانٌة 

والنباتات الزهرٌة المتطفلة, وعلٌه كان على اإلنسان أن ٌجد السبل والوسابل التً تمكنُه من 

 ٌوانات.  التغلب على هذه اآلفات )مكافحتها( لٌنعم بثمرة جهوده فً الزراعة وتربٌة الح

إال القلٌل من وسابل المكافحة التً غلبت علٌها الخرافات واالساطٌر لم ٌكن اإلنسان ٌعرف      

والغٌبٌات, فقد اعتمد على النذور والقرابٌن واألدعٌة إذا ما اصابتُه كارثة من اآلفات مثل 

فً الطبٌعة  الكٌمٌابٌةالجراد والطاعون, ولكنُه فً احٌان أُخرى استفاد من بعض العناصر 

   كالكبرٌت والرماد لٌعفر وٌرش نباتاتُه.  
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   االسباب التً أدت الى برنامج المكافحة

فً العالم ومتطلبات الغذاء والملبس المتزاٌدة ٌوماً بعد ٌوم مساعً ٌتحدى االنفجار السكانً      

لسد نتاج بكمٌات أكبر مما سبق وجهود اإلنسان المنتج المزارع ومربً الحٌوانات وٌسعى لئل

حاجة هذه األعداد المتزاٌدة من السكان, وقد واجه اإلنسان هذا التحدي بنجاح وازدادت الموارد 

الغذابٌة والملبس من الثروة النباتٌة والحٌوانٌة بمساعً وجهود المزارع والمربً, وهذا النجاح 

المتقدمة أدت البحوث والدراسات  لم ٌكن متوازٌاً فً جمٌع أرجاء المعمورة ففً البلدان

, فً حٌن كان الجهل والتؤخر العلمً واالبتكارات واالبداعات الى رفع مستوى اإلنتاج الزراعً

منها والفقٌرة سبباً فً النقص الحاصل فً الغذاء والملبس وذلك لسوء  فً البلدان النامٌة الغنٌة

 استغبلل األراضً الزراعٌة.

البلدان المتقدمة والنامٌة لم ٌبقى اإلنسان هو سٌد الموقف وهو بالرغم من ذلك ففً      

المسٌطر, بل كانت هناك كابنات حٌة أُخرى تشاركُه مصادر غذابُه, وفً بعض االحٌان كان 

قد وسع من مجال منافسة ومزاحمة الكابنات األخرى له, فزراعة تقدمُه العلمً وزٌادة انتاجُه 

النباتٌة والبذور وزٌادة الخصوبة وكذلك تربٌة الدواجن  المحصول الواحد وانتقال االصول

وحٌوانات اللحوم بؤعداد هابلة واستٌرادها من بلد آخر وغٌرها من وسابل الزراعة الحدٌثة 

وطرق تربٌة الحٌوانات رافقها زٌادات فً الحشرات واألمراض واألدغال مما سبب الكوارث 

    م.  فً التلف والخسارة فً كثٌر من بلدان العال

العلمٌة والبحوث اخذت بٌد المنتج وظهرت المبٌدات الفعالة القاتلة إال أن الدراسات      

للحشرات ومسببات األمراض واألدغال وبجرع واطبة وبالفعل تنفس المشتغلون بالوقاٌة 

فٌلة الصعداء واعتقدوا ولو لفترة إنه أمكن أخٌراً أن ٌجد اإلنسان الوسابل واألدوات والتقنٌة الك

هذه المبٌدات بالقضاء على اآلفات المختلفة من حشرات ومسببات أمراض وأدغال, إذ أدت 

لفترة ما واجباتها وأفلح مفعولها ولكن بعدها بدأت المشاكل تظهر بشكل أسرع مما ٌجب ومما 

ت كان ٌتوقعه العلماء, فقد بدأت هذه الكابنات تدافع عن نفسها ضد المبٌدات وتقاوم مفعولها ونشؤ

وتطورت لدٌها )المقاومة أو المناعة ضد السموم(, ولم تكن المقاومة صفة جدٌدة, فقد كانت 

هناك حشرات مقاومة لبعض المبٌدات القدٌمة, مثل مقاومة بعض الحشرات القشرٌة لغاز سٌانٌد 

أو الرصاص وغٌرهما, ولكن وكذلك المقاومة ضد مركبات الزرنٌخ الهاٌدروجٌن الخانق, 

 د المبٌدات المصنعة جاءت ونشؤت وتطورت بسرعة وبفترة وجٌزة من االستعمال.المقاومة ض



 

3 
 

نتٌجًة للمقاومة بات من الضروري الزٌادة فً تعدد المبٌدات أو استبدالها بٌن الحٌن واآلخر      

من أجل اإلبقاء على نسب القتل المطلوبة فً أفراد اآلفة, وهذه الزٌادة سٌرافقها حتماً زٌادة فً 

 التكالٌف باإلضافة الى أن مخاطر التلوث تكون أشد.

ستعمال المبٌدات بالكمٌات الكبٌرة, حٌث إنها تقتل اآلفة وفً كان هناك مردود سًء ال     

مثل بعض الحشرات التً تتطفل أو تفترس الحشرات الضارة       أعدابها الطبٌعٌةالوقت نفسُه تقتل 

, وفً أعمال المكافحة ضد الحشرات الضارة أخذت المبٌدات تقتل النحل ودودة القز باإلضافة 

والغابات, وحتى الحٌوانات التً بابن الصغٌرة التً تنتشر فً الحقول الى الطٌور واألسماك والل

ال تصلها المبٌدات بصورة مباشرة قد تموت وتطولها أضرار المبٌدات إذا ما تغذت على 

الحٌوانٌة مثل الحلٌب والزبد الحشرات أو الحٌوانات التً ماتت من جراء المكافحة, والمنتجات 

تسلم من األذى, إذ تنتقل الٌها بعض أنواع المبٌدات وتصل الى وأنواع اللحوم هً األخرى لم 

 (.االنتقال عبر السلسلة الغذابٌةاإلنسان أذا ما تناولها فٌما بعد وهذا ما ٌسمى )

 السمٌة

 Acute Toxicity السمٌة الحادة

قد ٌتعرض اإلنسان لجرعة واحدة وبتركٌز عالً من المبٌدات وتحدث هذه السمٌة عادًة      

للعاملٌن فً مجال المكافحة ومعامل تصنٌع المبٌدات وتقاس بالملغرام من المادة السامة لكل 

 كٌلوغرام من وزن الجسم وفً هذه الحالة قد ٌكون تؤثٌرها قاتل لئلنسان. 

 c ToxicityChroni السمٌة المزمنة

, وعلى فترات متباعدة المادة السامةمن  قلٌلة لجرعاتتعرض هً الضرر الناتج من ال     

وٌحدث هذا النوع من التسمم للناس الذٌن ٌتناولون المواد الغذابٌة الملوثة بتراكٌز قلٌلة من 

 المبٌدات لفترات زمنٌة طوٌلة فٌحدث بما ٌعرف بالتراكم الحٌوي للمواد السامة. 

متبقً لفترة بسرعة, بل تبقى ذات مفعول  ال تتبلشى من البٌبة الحدٌثة بعض المبٌدات     

طوٌلة بعد استعمالها مثل مبٌدات الكلور العضوٌة وهذا مؤخذ آخر على المبٌدات , إذ أن 

الضرورة تستدعً أن تإدي المبٌدات عملها بصورة فعالة وتنتهً بسرعة وتختفً كلٌاً من البٌبة 

إنها تبقى مصدر خوف وقلق لئلنسان, كان بقاإها وبقاء مفعولها ألمد طوٌل فٌما سبق وإال ف

صفة حسنة مرغوبة وذلك الختصار عدد مرات تنفٌذ أعمال المكافحة وتكرار عملٌات الرش أو 

      .التعفٌر, ولكن مساوبها الصحٌة حتمت أن ٌتخلص منها اإلنسان بسرعة

تؤثٌر المبٌدات ونتابج استعمالها غٌر الرشٌد, لذلك  المتقدمةلقد عرفت كثٌر من الدول      

عملت على تشرٌع القوانٌن وسن اللوابح ووضع التعلٌمات ضد استعمالها أو تحدٌدها, ومنع 
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صناعتها بل وحتى دخولها واستٌرادها فً بعض الدول, كان ذلك عن حق وبصٌرة وتجارب 

وا على اٌجاد طرابق بدٌلة للمبٌدات للتقلٌل من عملودراسات, كما أن المختصٌن فً هذه الدول 

(, أن المقاومة الزراعٌة, المقاومة الحٌوٌة, المكافحة المتكاملة وادارة اآلفةاستعمالها مثل )

المكافحة المتكاملة وادارة اآلفة مفهومان حدٌثان فً المقاومة وقد تم دمج هذان المفهومان 

(, إذ أن المفهومٌن متشابهٌن من حٌث االساس لةادارة اآلفة المتكاممإخراً تحت عنوان )

أو اعطاء تعرٌف ألي منهما دون والتطبٌق النتابج, كما إنه لٌس من السهل التفرٌق بٌنهما 

    المساس باآلخر.

 

 المحاضرة الثانٌة

الحدود االقتصادٌة للحشرات فً  –حٌاتٌة وبٌئة الحشرات وأُسس مكافحتها 

 الطبٌعة

 الحشراتحٌاتٌة وبٌئة 

بعلم البٌبة  Environment دراسة الكابنات الحٌة مع بعضها ومع المحٌطعرف تُ      

Ecology  ٌُعرف المجتمع مع المحٌط غٌر الحً بالنظام البٌبً و Ecosystem. 

كحشرة تتكاثر الحشرات بواسطة البٌض, ٌنمو الجنٌن داخل البٌضة وٌخرج عند فقسها      

ثم تضع بٌضاً مكملة بذلك   البالغةتنمو حتى تصبح حشرة كاملة, وتتزاوج الحشرات  صغٌرة

 دورة حٌاتها.

 Pestاآلفة 

والمنتجات الغذابٌة هو آفة  كل كابن حً ٌضر اإلنسان أو حٌواناته أو المحاصٌل الزراعٌة     

 مثل الحشرات الضارة, الفطرٌات, البكتٌرٌا, الفاٌروسات, القوارض, األدغال وغٌرها.

 الذي تضعه األنثى, وأماكن وضعُه.تختلف الحشرات من حٌث شكل وعدد البٌض 

 -ٌلً: ومن طرق تكاثر الحشرات ما

 Oviparityالتكاثر بوضع البٌض  -4

الذي ٌخصب أثناء  الشابعة فً الحشرات, إذ تضع معظم الحشرات بٌضهاوهً الطرٌقة      

 مروره بالمهبل.

 Parthenogenesis التكاثر العذري -2
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فً نحل العسل, حٌث تضع  باستمرارٌحدث هذا النوع  بٌض غٌر مخصبتضع اإلناث      

فً  دوري, وكذلك ٌحصل هذا التكاثر بشكل ذكور النحلالملكة بٌضاً غٌر مخصب ٌنتج عنه 

 المن حٌث ٌتبادل التكاثر الجنسً مع البلجنسً. 

 Oviviviparityالتكاثر بوضع األحٌاء  -3

فتضع صغاراً بشكل حورٌات أو ٌرقات, وٌحصل  داخل جسم الحشرة األنثىٌفقس البٌض      

 .رتبة ثنابٌة األجنحةهذا النوع فً بعض أنواع حشرات 

  Poly embryony التكاثر بتعدد األجنة -4

من بٌضة واحدة  عدة حشراتتنمو الى  عدة أجنةوذلك بإنتاج ٌنشؤ عدد كبٌر من األفراد      

 . رتبة غشابٌة األجنحةفقط, كما فً الحشرات الطفٌلٌة من 

 

 العوامل المؤثرة فً حٌاة الحشرات

, وفً مواطن مختلفة من الطبٌعة فهً تعٌش تعٌش الحشرات فً أماكن مختلفة من العالم     

الماء وعلى الٌابسة وفً الهواء, وللحشرات قابلٌة تكٌف كبٌرة للبٌبات المختلفة, وتستطٌع فً 

 العٌش فً أي مكان ٌتوفر فٌه الغذاء.

أو تعٌش معٌشة  رضةاأل -النمل  -تعٌش الحشرات أما بشكل اجتماعً كما فً النحل      

أكثر األحٌان كخبلٌا النحل ة, والحشرات ماهرة فً صنع محٌطها الذي تعٌش فٌه فً نفرادٌا

, وبعض الحشرات لدٌها القدرة على العٌش فً الثلوج وبعضها ومستعمرات النمل واألرضة

تسكنُه وٌحٌط بهذا  Habitتعٌش فً بٌبات ملحٌة خالصة أو خل صافً, ولكل حشرة موطن 

بن حً على حٌاتها ونشاطها, وتخضع الحشرات كؤي كاالموطن الكثٌر من العوامل التً تإثر 

الذي ٌمنع سٌادة أحد الكابنات الحٌة على الكابنات  Natural Balanceلقانون التوازن الطبٌعً 

 األخرى التً تعٌش معه فً نفس الوسط أو ٌنفرد بالمعٌشة على سطح األرض.

تتعرض الحشرات الى مإثرات عدٌدة فً البٌبة التً تعٌش فٌها مما فً نشاطها وحٌاتها,      

    -نشاطها وتكاثرها وانتشارها على كثٌر من العوامل, أهمها ما ٌلً :وتتوقف درجة 

 Biotic potential.الكفاءة الحٌوٌة  -1

 Survival potential.الكفاءة المعٌشٌة أو البقابٌة  -2

 .Environmental resistanceالمقاومة البٌبٌة  -3

 Biotic potentialالكفاءة الحٌوٌة أوالً: 

 -ٓٚبػلخ أػلاكٛب ٝى٣بكرٜب, ٝرزٞهق ػ٠ِ اُؼٞآَ ا٥ر٤خ : ٣وٖل ثٜب هلهح اُؾْوح ػ٠ِ

 االلتذار انتىاسهً أو لذرج انحشزج عهى انتكاثز   -4

ٝٙغ اُج٤٘ أٝ ٝالكح األؽ٤بء, كبُؾْواد اُؼبٓخ رٚغ أػلاك ٛٞ ٓلٟ هلهح اُؾْوح ػ٠ِ      

 ًج٤وح ٖٓ اُج٤٘, ٓضالً رٚغ ٌِٓخ اُ٘ؾَ ٍٛٞ ؽ٤برٜب ٓب ٣ووة ا٤ُِٕٔٞ ث٤ٚخ.

 انىسثح انجىسٍح -2
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ٝر٘ؾٖو أ٤ٔٛزٜب ك٢ إٕ ٓؼلٍ رٌبصو اُؾْوح ٣يكاك ( ♂: ♀َٗجخ اُنًٞه ا٠ُ اإلٗبس) ٣وٖل ثٜب

ٖٓ األع٤بٍ اُؼل٣لح فالٍ اَُ٘خ ٝاُز٢  ع٤َ ٝاؽلًِٔب ىاكد َٗجخ اإلٗبس ا٠ُ َٗجخ اُنًٞه ك٢ 

  رزٌبصو اُؾْوح أص٘بئٜب كٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ اُنًٞه.

 طىل مذج انجٍم وفتزج انىمى -3

, وهذه تختلف الحشرة حتى ٌكتمل نموها ودورة حٌاتها ٌقصد بها المدة التً تستغرقها     

باختبلف الحشرات, مثبلً لدودة القطن سبعة أجٌال فً السنة بٌنما تتم الدودة القارضة السوداء 

خمسة أجٌال فقط, لذلك ٌمكن القول إن الحشرات التً تستغرق وقتاً قصٌراً فً نموها تستطٌع 

 مضاعفة وزٌادة أعدادها فً فترات وجٌزة.

     Survival potentialثانٌاً: الكفاءة المعٌشٌة أو البقائٌة 

إن الحشرات تسلك طرقاً عدٌدة لتحمً نفسها وتزٌد الفرصة أمامها للمعٌشة أو  ٌقصد بها     

 -للبقاء حٌة لمدة طوٌلة, وتشمل هذه الطرق ما ٌلً :

 : االختفاء -4

وتخرج لٌبلً وتتغذى على النباتات, مثبلً دودة ورق  النهار أثناءكثٌر من الحشرات تختفً      

لٌبلً وتتسلق النباتات  نهاراً فً الشقوق داخل التربة  تختبافً أعمارها المتقدمة القطن 

 للتغذٌة.

 : الهروب من االعداء -2

, كما إن شعورها بالخطرزعاجها أو اعند بعض الٌرقات تقفز من النبات الى األرض      

بعضها تنسج خٌوطاً حرٌرٌة أثناء نزولها لتعود فتتسلق علٌها مرة أخرى عندما ٌزول 

  الخطر.

  : Mimicryالمحاكاة  -3

, كما فً بعض  باكتسابها مظهراً مشابهاً ألعدابهامن أعدابها  تحمً الحشرات نفسها     

 أنواع الذباب الذي ٌشبه النحل أو تلونها بلون الوسط الموجودة فٌه.

 تعدد العوائل : -4

التً ٌمكنها أن تنمو على عوابل نباتٌة عدٌدة تعٌش فترات أطول من البدٌهً إن الحشرة      

 من تلك التً تتغذى على نوع واحد من الغذاء.

 المٌل للهجرة : -5

القدرة على ترك األماكن الغٌر مبلبمة لمعٌشتها, تستطٌع بذلك  الحشرات التً لها     

 الهروب من أعدابها ومن الظروف البٌبٌة الغٌر مبلبمة الى أماكن أخرى أكثر مبلبمة لها.

 Environmental resistanceالمقاومة البٌئٌة ثالثاً: 

فً البٌبة التً تعٌش فٌها الحشرة والتً تعمل على الحد ٌقصد بها جمٌع العوامل الموجودة      

مثل الحرارة والرطوبة والضوء  العوامل الطبٌعٌةمن تكاثرها أو زٌادة أعدادها, وتشمل 

والعوامل المتوفرة فً الوسط الذي تعٌش فٌه الحشرة,  العوامل الغذابٌةواألمطار, وكذلك 

 والطفٌلٌات والمفترسات. التً تإثر على الحشرات مثل األمراض  الحٌوٌة
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 أسس مكافحة الحشرات

فً غذابه وتسبب أضرار تعتبر الحشرات من أكبر المزاحمٌن لئلنسان فً الطبٌعة فهً تشاركُه 

ولئلنسان نفسُه, بحٌث أصبحت مكافحتها جسٌمة للمحاصٌل الزراعٌة وللحٌوانات ومنتجاتها 

  -وفٌما ٌلً أسس المكافحة :أمراً ال مناص منُه, 

 تحدٌد الحلقة الضعٌفة فً دورة الحٌاة مما ٌساعد على مكافحتها. تشخٌص اآلفة: -4

تصبح هذه اآلفات مشكلة كبٌرة فً البلد الوافدة إلٌه, حٌث تدخل الى البلد اآلفات الوافدة:  -2

 وبشكل خطٌر.الجدٌد بدون أعدابها الحٌوٌة فتتكاثر بسرعة 

تشكل قٌمة المحصول أساساً فً مكافحة اآلفات ولهذا ٌنصح بالمكافحة فقط  قٌمة المحصول: -3

 عندما تغطً قٌمة المحصول مصارٌف المكافحة وتؤتً بربح معقول.

إن زٌادة طلبات المستهلكٌن لغذاء خالً من الحشرات أو بقاٌاها أو  ضغط المستهلكٌن: -4

 أضرارها ٌشكل ضغط على المنتجٌن لمكافحة اآلفات.

تستعمل هذه المكافحة قبل ظهور اآلفة أو بعد ظهورها ومعرفة إنها سوف  المكافحة الوقائٌة: -5

 تزداد وتسبب أضرار اقتصادٌة فً المحصول.

ٌن أو ذوي العبلقة فً المنطقة تتطلب حاالت معٌنة تعاون المزارع التعاون المحلً والدولً: -6

 فًة ما.أو الدولة أو تعاون دول المنطقة مع بعضها لمكافحة آ

تظهر باستمرار مواد وطرق جدٌدة أكثر كفاءة من ذي قبل  مواد وطرق جدٌدة فً المكافحة: -7

 فً مكافحة اآلفات الحشرٌة.

هو عملٌة نقل نتابج البحوث العلمٌة التطبٌقٌة من الجامعات ومراكز البحث العلمً  اإلرشاد: -8

 جدٌد.أو جهاز  لنشر استعمال مبٌد الى المزارعٌن بؤسلوب مفهوم

 

 الحدود االقتصادٌة للحشرات فً الطبٌعة

هو عنصر مهم من عناصر أدارة اآلفات, ألنه المعٌار الذي بموجبُه تتخذ  المستوى االقتصادي

أو عدمها, وهو ٌعتمد على العبلقة بٌن درجة اصابة  الكٌمٌابٌةالقرارات حول اجراء المكافحة 

 الحاصل أو نوعُه أو فً كلٌهما.المحصول باآلفة والضرر الذي تسببُه فً كمٌة 

بؤنه كثافة اآلفة على المحصول التً عند بلوغها ُتجرى المكافحة   المستوى االقتصاديٌُعرف 

وذلك لمنع زٌادة سكان اآلفة من الوصول الى مستوى الضرر االقتصادي لذلك  الكٌمٌابٌة

 .المحصول

بة بها )كثافة سكانها( بربط درجة االصا ٌحدد المستوى االقتصادي آلفة على محصول

لعدة سنوات أو عن باألضرار التً تسببها فً الحاصل, وٌتم ذلك من خبلل المبلحظة المستمرة 

  طرٌق اجراء التجارب لثبلث سنوات على األقل.

 مستوٌات كثافة اآلفة

 level Natural balance أوالً: مستوى التوازن الطبٌعً
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لذلك ال ُتجرى  ,ألضرار اقتصادٌةغٌر مسببة  فً هذا المستوى اآلفةأعداد تكون كثافة      

طبٌعٌاً من قبل أعدابها فً  اآلفة نتٌجة السٌطرة على كثافةعملٌة المكافحة فً هذا المستوى, 

 . الطبٌعة من طفٌلٌات ومفترسات

 Economic threshold level ثانٌاً: مستوى الحد الحرج االقتصادي

المصروفة على ألعداد اآلفة التً تتساوى فٌها قٌمة الضرر مع المبالغ  هً الكثافة الحرجة     

المكافحة )وهً الكثافة التً توجب المكافحة عندها( أو كثافة سكان اآلفة أو مستوى الضرر 

الذي عندهُ ٌجب اتخاذ إجراءات المكافحة لمنع وصول اآلفة الى مستوى الضرر االقتصادي 

  .ملموساً ولكنُه غٌر اقتصاديٌكون الضرر فً هذا المستوى و

 level  injury Economicثالثاً: مستوى الضرر االقتصادي

(, بحٌث تسبب أضرار outbreak هنا تصل أعداد اآلفة الى مستوٌات عالٌة )الفوران     

اقتصادٌة كبٌرة جداً, فتكون تكالٌف المكافحة أعلى من األرباح المتوقعة للمحصول فتكون 

 عملٌة المكافحة غٌر مجدٌة فبل ٌنصح بإجرابها. 
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 المحاضرة الثالثة

 -العوامل الجوٌة  -عواملها  -تعرٌفها  -المكافحة الطبٌعٌة  -طرق مكافحة اآلفات 

 األعداء الطبٌعٌة -الجغرافٌة  العوامل

 

 طرق مكافحة اآلفات

الحد من تعداد اآلفات وانتشارها وتكاثرها لتقلٌل من شؤنها هً مجموعة الوسابل التً      

الخسارة التً تسببها لئلنسان وممتلكاته من نبات أو حٌوان, ورغم المحاوالت العدٌدة التً بذلها 

المستحٌل القضاء على نوع معٌن من اآلفات فً جمٌع أنحاء اإلنسان فً مكافحة اآلفات فمن 

لخفض  العالم وإنما تقلٌل أضرارها بؤي وسٌلة كانت سواء بقتلها مباشرة أو بصورة غٌر مباشرة

 كثافتها العددٌة أو العمل على طردها لكً تكون أضرارها قلٌلة أو معدومة.

 -ما :رئٌسٌٌن هتقسم طرق المكافحة بصورة عامة الى قسمٌن 

 Natural controlأوالً: المكافحة الطبٌعٌة 

 Applied controlثانٌاً: المكافحة التطبٌقٌة 

 Mechanical and Physical control المكافحة المٌكانٌكٌة والفٌزٌابٌة -1

 Agricultural controlالمكافحة الزراعٌة  -2

 Legislative Controlالمكافحة التشرٌعٌة  -3

 Biological Controlالمكافحة الحٌوٌة  -4

 Chemical controlالمكافحة الكٌمٌابٌة  -5

 Integrated controlالمكافحة المتكاملة  -6

 

 Natural controlأوالً: المكافحة الطبٌعٌة 

أو تقلل من أعدادها  تتوقف على مجموعة من العوامل الطبٌعٌة التً تحد من انتشار اآلفة     

)دون تدخل اإلنسان(, وتعتمد المكافحة الطبٌعٌة أساساً على التوازن الطبٌعً بٌن الكفاءة 

 الحٌوٌة لآلفة من جهة وعناصر المقاومة البٌبٌة المختلفة من جهة أخرى.

   أهم العوامل الطبٌعٌة

 Weather factorsالعوامل الجوٌة  -4

والرطوبة الضوء وشدة الرٌاح وكثرة األمطار, وٌبلحظ تؤثٌر والبرودة الحرارة تضم      

 هذه العوامل المهمة إذا تتبعنا تارٌخ حٌاة كثٌر من الحشرات خبلل فصول السنة.
 

هما أهم عوامل البٌبة التً تإثر على الحشرات وهما عامبلن متبلزمان  الحرارة والرطوبة//

رة فً نهاٌتها العلٌا والمنخفضة من نشاط غالباً ارتفاعاً وانخفاضاً, ُتحد درجات الحرا

وتكاثرها, فالحشرات تنشط الحشرات, فهً التً تحدد درجة تغذٌتها وبالتالً نموها ونشاطها 
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فً حدود درجات حرارة خاصة تسمى منطقة النشاط ولكل حشرة منطقة نشاط خاصة بها, 

الى أن ٌضطرها فإذا ارتفعت درجة الحرارة عن حد معٌن قل نشاط الحشرة تدرٌجٌاً 

(, وإذا الخمود الحارةاالرتفاع الى الدخول فً سبات صٌفً وتسمى هذه المنطقة منطقة )

 استمرت الحرارة فً االرتفاع الى منطقة الحرارة الممٌتة فإن الحشرة تموت بعد فترة قصٌرة

وكذلك إذا انخفضت درجة الحرارة عن , (الحارة الموتوتسمى هذه المنطقة منطقة )

ط للحشرة ٌقل نشاطها تدرٌجٌاً أٌضا الى أن تدخل منطقة ٌقف فٌها نشاطها فتدخل فً المتوس

( , وإذا استمر االنخفاض الى درجة ةدرباالخمود السبات شتوي وتسمى هذه المنطقة منطقة )

 (.الباردة الموتالبرودة الممٌتة فإن الحشرة تموت  وتسمى هذه المنطقة منطقة )
 

الحشرات على الماء البلزم لحٌاتها من الطعام وهناك ما ٌدل على حصولها علٌه  تحصل     

فمثبلً دودة الجرٌش الصفراء ٌمكنها االستفادة من الماء الناتج عن أكسدة من مصادر أخرى, 

 بعض المواد المخزونة فً جسمها.  
 

ٌزداد فً حالة الضوء الناتج عن تنفس الحشرة  إن ثانً أوكسٌد الكاربون لوحظ  الضوء//

لما للضوء من تؤثٌر على الحركة وازدٌاد الحركة ٌإخر النمو. وضوء عنُه فً الظبلم 

الشمس عامل مهم, إذ إن كثٌر من الحشرات ال تظهر فً ضوء الشمس بل تختفً داخل 

 األنفاق أو فً التربة, وٌإثر الضوء كذلك على نشاط بعض الحشرات.

  

 Topographic factorsالعوامل الطوبوغرافٌة  -2

التً تحد من أو تقلل من انتشار اآلفات وانتقالها من مكان الى آخر تشمل العوابق الطبٌعٌة 

مثل الصحاري والجبال والمحٌطات, كما أن نوع التربة ٌعتبر من العوامل الطوبوغرافٌة 

ة مثل ذات التؤثٌر فً الحد من انتشار اآلفات, إذ إن بعضها ٌفضل التربة الهشة الخفٌف

 الحشرات غمدٌة األجنحة ومنها ما ٌفضل التربة الجافة نسبٌاً مثل الدٌدان السلكٌة.

  

 Natural enemiesاألعداء الحٌوٌة   -3

, وكثٌر من كبٌراً فً تقلٌل أعداد الحشرات الضارة بالنباتاتتلعب هذه األعداء دوراً      

األعداء الحٌوٌة لآلفات من )طفٌلٌات ومفترسات( تتبع رتبة غشابٌة األجنحة ورتبة غمدٌة 

األجنحة ورتبة ثنابٌة األجنحة, ووجود هذه األعداء فً المنطقة التً توجد فٌها الحشرات 

ٌُعد من عوامل المقاومة الطبٌعٌة.   الضارة 
 

مثل ٌرقات الدودة القارضة تلتهم بعضها باإلضافة الى إن بعض أنواع الحشرات      

وهً أحدى وسابل أكل الحٌوان لحم جنسُه(  Cannibalismالبعض وتسمى هذه الظاهرة )

المكافحة الحٌوٌة أو المكافحة الذاتٌة, وتصاب بعض اآلفات بؤمراض تسببها بعض أنواع 

 الفطرٌات والبكتٌرٌا والفاٌروسات والبروتوزوا.
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 الرابعةالمحاضرة 

 المكافحة الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة –المكافحة التطبٌقٌة لآلفات 

 

 Applied controlثانٌاً: المكافحة التطبٌقٌة 

بإجراء العدٌد من الطرق لمكافحة اآلفات والحشرات التً تفلت من ٌقصد بها تدخل اإلنسان      

 (.المكافحة التطبٌقٌةالعوامل الطبٌعٌة وٌطلق على هذا التدخل بصوره المختلفة )

 -الى ما ٌلً: Applied controlتقسم المكافحة التطبٌقٌة 

 Mechanical and Physical control المكافحة المٌكانٌكٌة والفٌزٌابٌة -1

 Agricultural controlالمكافحة الزراعٌة  -2

 Legislative Controlالمكافحة التشرٌعٌة  -3

 Biological Controlالمكافحة الحٌوٌة  -4

 Chemical controlالمكافحة الكٌمٌابٌة  -5

 Integrated controlالمكافحة المتكاملة  -6

 

 Mechanical and Physical controlالمكافحة المٌكانٌكٌة والفٌزٌائٌة  -4

أو المٌكانٌكٌة أو الفٌزٌابٌة لقتل الحشرات مباشرة أو لمنعها  تعتمد على استخدام الوسابل الٌدوٌة

 -أو لتغٌر بٌبتها وتشمل :

وكذلك  التً ٌسُهل رإٌتها وهً فعالة فً حالة الحشرات الكبٌرة الحجم االلتقاط بالٌد // - أ

وٌجمع البٌض من على األوراق فً حالة االصابة الخفٌفة, تلتقط الحشرات بالٌد 

القطن وتحرق, أو ضرب الحشرات بمضرب كما فً الذباب  المصابة بدودة ورق

 المنزلً والبعوض.

ُتفٌد فً منع مرور الحشرات الزاحفة من الحقول المصابة الى الحقول إقامة الحواجز //  - ب

المجاورة, وذلك بعمل خنادق حول الحقول وملبها بالماء المضاف إلٌه النفط األسود 

وكذلك وضع األسبلك الضٌقة على النوافذ لمنع فتموت الحشرات التً تحاول العبور, 

 دخول الحشرات التً تضاٌق اإلنسان كالذباب والبعوض.

ُتقتل دودة جوز القطن القرنفلٌة الساكنة استخدام الحرارة المرتفعة أو المنخفضة //  - ت

ّ 58 -55)ببذور القطن بعد الحلج بتسخٌن البذور بدرجة حرارة من 
o
, دقابق 5لمدة  (

ّ 4)تكاثر ونشاط دودة درنات البطاطا بدرجة وقف نمو وواٌضاً ٌت
o
, وتغمر األخشاب (

ّ 80)الواردة من الخارج فً ماء ساخن على درجة حرارة 
o
ساعات للقضاء  6لمدة  (

 على ما بداخلها من حفارات وناخرات األخشاب.

ومصابد  Light trapsالمصابد الضوبٌة  ومنهااستعمال مصائد لجذب الحشرات //  - ث

التً تجذب الحشرات برابحة المواد المخمرة فٌها ثم  Bait trapsالطعوم السامة 

 اعدامها. 
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 Agricultural controlالمكافحة الزراعٌة  -2

٢ٛٝ أهلّ اُطوم أَُزقلٓخ ك٢ ٌٓبكؾخ ا٥كبد ٝرؼوف ثؤٜٗب اٍزقلاّ ًبكخ اُزو٤٘بد      

 -ٝاُزو٤َِ ٖٓ أٙواهٛب ٖٝٓ ٍٝبئِٜب:ٝاُقلٓبد اُيهاػ٤خ ثٜلف إػبكح اٗزْبه ا٥كخ 

  انحزاثح - أ

ك٢ ؽ٤بح ا٥كبد اُيهاػ٤خ كبُؾواصخ اُؼ٤ٔوخ رطٔو اُج٤٘ ٝأٛٞاه  ثبُـبً  رؤصو رؤص٤واً      

ُؾواهح ٓ٘قلٚخ ؽ٤ش رٌٕٞ اُز٣ٜٞخ ٝكهعبد ا ,رؾذ ٍطؼ اُزوثخ اُؾْوح األفوٟ ثؼ٤لاً 

اُطو٣ن أٓبّ ٛنٙ األٛٞاه  , ثبإلٙبكخ إ٠ُ اُوزَ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ٝؿِنٓٔب ٣ؤفو ك٢ كوَٜب

 اُ٘جبد. ُِقوٝط ٝإٕبثخ

 انىظافح انشراعٍح - ب

إرالف ثوب٣ب أُيهٝػبد ثؼل ػ٤ِٔخ اُؾٖبك ٝؽوهٜب ٣َبػل ػ٠ِ هزَ اٌُض٤و ٖٓ أٛٞاه      

ٓضَ ؽلبه ٍبم اُنهح ٝىٗجٞه اُؾ٘طخ أُْ٘به١ كافَ ٤ٍوبٕ اُ٘جبد  ,اُؾْواد ؿ٤و اٌُبِٓخ

٤خ ًنُي إىاُخ األكؿبٍ ٝثبُزب٢ُ اُزو٤َِ ٖٓ أػلاك اُؾْواد أُزْز٤خ ٝرَْٔ اُ٘ظبكخ اُيهاػ

 .رٔضَ اُؼبئَ اُضب١ٞٗ ُجؼًٜ٘ٞٗب 

 انتسمٍذ - خ

ٗٔٞاد  ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ٗٔٞ اُ٘جبد ثز٣ٌٖٞ ٓغب٤ٓغ عنه٣خ ًج٤وح ٝ     

ًٔب  ,كبدٌٖٔ اُ٘جبد ك٢ اُٜ٘ب٣خ ٖٓ رؾَٔ اَُ٘ت أُؼوُٞخ ٖٓ االٕبثخ ثب٥ر  فٚو٣خ ؿي٣وح 

ٝرل٣ٞذ اُلوٕخ ػ٠ِ ا٥كبد ُِزـن٣خ  رل٤ل ك٢ اُزج٤ٌو ٖٓ ػ٤ِٔبد ٗٚظ اُؾبَٕ ٝؽٖبكٙ  

 ٝاالٗزْبه.

 انذورج انشراعٍح - ث

 ٓغٕبثخ ثآكخ ٓؼ٤٘خ إلأُوٖٞك ثٜب رزبثغ ىهاػخ أُؾب٤َٕ أُقزِلخ اُؾَبٍخ ٜٓ٘ب ُ     

ؿ٤و ؽَبٍخ ٖٙٔ كزوح ٓؼ٤٘خ , ٝٛنا ٣ؼزٔل ػ٠ِ كٝهح ؽ٤بح ا٥كخ  ٝهلهرٜب ػ٠ِ أ فوٟ 

اُزٌبصو ٝاُزقٖٔ , ٝرَزقلّ ٛنٙ اُطو٣وخ ٓغ ا٥كبد ماد اُزقٖٔ اُؼب٢ُ أُؾلٝك ٓضَ 

 ٕئُنا ك ,ز٢ ر٤ٖت ٓؾب٤َٕ اُؼبئِخ اُ٘غ٤ِ٤خاُل٣لإ ا٤ٌَُِخ ٣ٝوهبد اُغؼبٍ اُج٤ٚبء اُ

رؼبهت ٛنٙ ٓغ ٓؾب٤َٕ اُؼبئِخ اُجو٤ُٞخ اُز٢ ال رلِٜٚب ٛنٙ ا٥كبد ٣ؤك١ ا٠ُ فل٘ 

 إػلاكٛب ثلهعخ ًج٤وح.

 انمصائذ انىثاتٍح - ج

ا٥كبد ثؼ٘ ٢ٛٝ رِي اُ٘جبربد اُز٢ رٔزِي ثؼ٘ اُقٖبئٔ أُلِٚخ ٖٓ هجَ      

 ,ا٥كبدٝ ث٤ٖ أُؾب٤َٕ االهزٖبك٣خ اُز٢ رٖبة ث٘لٌ أاُيهاػ٤خ ٝػ٘ل ىهاػزٜب ثغٞاه 

ٕ رٜبعْ أُؾب٤َٕ االهزٖبك٣خ ٓضَ إٔ ا٥كخ ر٘غنة ُزِي أُؾب٤َٕ اُز٢ رلِٖٜب هجَ ئك

)أُؾٍٖٞ اُوئ٢َ٤( ُغنة ؽْوح ؽلبه ٍبم  ٝ ؽٍٞ اُوٖت اٌَُو١أىهاػخ اُنهح ث٤ٖ 

 اُنهح.

 مىاعٍذ انشراعح وانحصاد - ح

اُؾْواد ٝهذ  به أُٞاػ٤ل أُ٘بٍجخ ُِيهاػخ ٣ؼزجو رلبك١ ُإلٕبثخ ثجؼ٤٘ػ٘ل افز     

ظٜٞهٛب ٝإ اُيهاػخ أُجٌوح رؤك١ ا٠ُ ؽٖبك ٓجٌو ٓٔب ٣لٞد ػ٠ِ ا٥كخ كوٕخ اُ٘ٔٞ 

 ٝاُزٌبصو.
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 انــزي - خ

ؿِت اُؾْواد إال إٕ ى٣بكرٜب رؤك١ ا٠ُ ٗزبئظ أهؿْ إٕ اُوٛٞثخ ػبَٓ ْٜٓ ُؾ٤بح      

اُزوثخ  ٝ رؼوٜٙب ا٠ُ اُٚـٜ اُ٘برظ ٖٓ ؽج٤جبدأػ٤ٌَخ ثَجت اٗقلبٗ َٗجخ االًَٝغ٤ٖ 

 ٓٔب ٣ؤك١ ا٠ُ ٛالى َٗجخ ًج٤وح ٜٓ٘ب.

 االصىاف انمماومح - د

ٕبثخ ثآكخ ٓؼ٤٘خ ٝمُي ػٖ ٛو٣ن رؾ٤َٖ ٣وٖل ثٜب رِي اَُالالد اُ٘جبر٤خ أُوبٝٓخ ُإل     

 ٕلبرٜب اُٞهاص٤خ ٝاٗزقبة األكَٚ ٜٓ٘ب.

 

 

 المحاضرة الخامسة

 -الحجر الزراعً أهدافه  -ٌة شرٌعالمكافحة الت - تكملة المكافحة التطبٌقٌة

أهم الطفٌلٌات والمفترسات الشائعة فً  -المكافحة الحٌوٌة فوائدها وممٌزاتها 

 العراق

 Legislative Controlالمكافحة التشرٌعٌة  -3
 

اصدار السلطات قوانٌن وتشرٌعات تمنع دخول آفات جدٌدة أو لحماٌة  المقصود بها     

المحاصٌل منها أو لتقلٌل أضرارها, مثل منع شحن أو نقل نباتات مصابة الى مناطق خالٌة 

من آفاتها. ولدول عدٌدة كالعراق دوابر حجر زراعً ُتشرف على المواد الغذابٌة والشتبلت 

 المستوردة والمصدرة.واألخشاب 

  -: ٌتضمن الحجر الزراعً  حجر الزراعً أهدافهال

 حجر زراعً خارجً. -1

 حجر زراعً داخلً. -2

به حالٌاً فً أواخر القرن التاسع عشر وبداٌة القرن نشؤ نظام الحجر النباتً المعمول      

العشرٌن, واعتمدت هذه النظم والبرامج المبكرة للحجر على مفهوم إنه ٌمكن منع انتشار اآلفات 

المحٌط(  -سبلسل الجبال  -مثل )الصحراء اإلنسان, السٌما إذا كان هناك حاجز بٌبً  بواسطة

, واعتمدت نظم الحجر القابمة على كثٌراً على عمل بٌن محل أصل اآلفة والموقع المراد حماٌتهُ 

وكافٌاً  ءولكً ٌكون هذا النظام كفومفتشو الكمارك والحجر على التفتٌش فً موانا الدخول 

ٌجب أن ٌعتمد الحجر فً المستقبل على ابتكار تقنٌات أخرى للحجر ذات فعالٌة بٌبٌة, كما ٌجب 

لدخول اآلفات, ومن المشاكل  أن ترتبط فعالٌات الحجر بطرق الدخول والظروف المبلبمة

 جالمهمة فً الحجر الزراعً هً حركة المواد الزراعٌة مثل البذور والفسق المستعملة فً برام

تحسٌن النبات, تستعمل عملٌات الحجر أٌضاً محلٌاً للحصر والحد من انتشار اآلفات, وإن عملٌة 

 الحجر ضرورٌة لبعض أنواع اآلفات لحٌن محاولة أبادتها أو تطوٌر عملٌات المكافحة.
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// هو عبارة عن قوانٌن وتشرٌعات الغرض منها منع دخول آفات جدٌدة وانتقالها من  الحجر

أخرى أو لحماٌة المحاصٌل من االصابات الجدٌدة عن طرٌق دوابر زراعٌة موجودة  منطقة الى

الى البلد من خبلل الفحص المختبري والمشاهدة على المنافذ الحدودٌة لفحص البضابع الداخلة 

 العٌنٌة للمواد الزراعٌة المختلفة.

      أهداف الحجر الزراعً

بالموانا والمطارات والمنافذ الحدودٌة لضمان فحص الواردات )المواد المستوردة(  -1

 خلوها من اآلفات.

فحص الصادرات لضمان خلو المواد المصدرة من اآلفات الممنوعة لدى الجهات  -2

 المستوردة.

 معوقات ومشاكل الحجر الزراعً

 على اجراء الحجر الزراعً فً محبلت المنشؤ واألصل.ٌجب أن ٌكون التركٌز  -1

 )بذور, شتبلت, تقاوي, أجزاء التطعٌم( وصعوبة السٌطرة علٌها.حركة مواد التكاثر  -2

من منطقة الى المعدات الزراعٌة من آالت حصاد وساحبات وغٌرها  وانتقال حركة -3

 أخرى.

 مٌاه الري وما تسببُه من نقل لبذور األدغال والدٌدان الثعبانٌة. -4

 التبن وقشور البذور قد تنقل بعض المسببات المرضٌة. -5

 البضابع. حاوٌات نقل -6

تبلشً تؤثٌر الحواجز الطبٌعٌة )البحار, الصحارى, الجبال( نظراً لتوسع التجارة  -7

 وسرعة المواصبلت الحدٌثة العالمٌة.

روسات التً تنتقل عن إن بعض المسببات المرضٌة تحتاج لوقت للكشف عنها مثل الفاٌ -8

 طرٌق البذور.

 المختلفة. صغر حجم اآلفات ومواضع وجودها فً المنتجات الزراعٌة -9

   Biological Control المكافحة الحٌوٌة -4

بصورة طبٌعٌة دون تدخل اإلنسان نتٌجة ضبط أعداد اآلفة من قبل أعدابها إما أن تحدث      

الحٌوٌة فً الطبٌعة من طفٌلٌات أو مفترسات. أو بتدخل اإلنسان وفً هذه الحالة تسمى           

, وهذه الطرٌقة تتطلب اٌجاد (Applied biological control )المكافحة الحٌوٌة التطبٌقٌة

أعداء حشرٌة فً الموطن األصلً لآلفات الحشرٌة وجلبها ودراسة مدى تكٌفها للطبٌعة المحلٌة 

الجدٌدة ونجاحها فً مكافحة هذه اآلفات, مثال ذلك جلب حشرة طفٌلٌة صغٌرة من رتبة غشابٌة 

أطبلقها فً بساتٌن التفاح فً العراق  كثارها ثمامن مصر و Aphelinus maliاألجنحة  

 لمكافحة حشرة المن القطنً علٌها.

 ممٌزات المكافحة الحٌوٌة

 آمنة ال تضر باإلنسان وبٌبتُه. -1

 مستدٌمة حٌث تتكاثر أعدادها طبٌعٌاً. -2

 اقتصادٌة رخٌصة التكالٌف مقارنًة مع طرق المكافحة األخرى. -3
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 املة كثٌرة.سهلة التطبٌق وال تحتاج الى أٌدي ع -4

 ال تضر بالمحاصٌل الزراعٌة, حٌث إنها تتغذى على الحشرات الضارة. -5

 

 عناصر المكافحة الحٌوٌة

 Predatismاالفتراس  -4

أو طور من أطوارها والتغلب علٌها  هو مهاجمة حشرة ما أو أحد أطوارها لحشرة أخرى     

( Prey الفرٌسةواألُخرى ) (Predatorالمفترس ثم التغذٌة علٌها وتسمى الحشرة الُمهاجمة )

وتحتاج الحشرة المفترسة الى التغذٌة على عدة أفراد من العابل لتمدها بالغذاء الكافً حٌاتها, 

 وغالباً ما ٌكون المفترس أكبر حجماً وأكثر نشاطاً وقوة من الفرٌسة.

 

 

 Parasitismالتطفل  -2

بصورة مإقته أو دابمة على أو داخل  (Parasiteطفٌل ) هو أن ٌعٌش كابن حً ٌسمى     

( ٌحصل منه على غذابُه, وغالباً ما ٌكون الطفٌل أصغر Hostالعابل كابن حً آخر ٌسمى )

حجماً وأقل قوة ونشاط من العابل, وٌحتاج الطفٌل الى عابل واحد أو أثنٌن على األكثر لتكملة 

 دورة حٌاتُه.
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 أهم الطفٌلٌات الشائعة فً العراق

  Coccophagusl esaniiالطفٌل  -4

وٌتبع هذا  ,ٌرقات هذا الطفٌل تتطفل على الحورٌات والحشرات الكاملة للحشرة القشرٌة     

 .Hymenopteraالطفٌل رتبة غشابٌة األجنحة 

 Aphidius transcaspicusالطفٌل  -2

ٌرقات هذا الطفٌل تتطفل على حشرة المن, وٌتبع هذا الطفٌل رتبة غشابٌة األجنحة      

Hymenoptera. 

 Apanteles plaudicolaeالطفٌل  -3

ٌرقات هذا الطفٌل تتطفل على ٌرقات أبو دقٌق اللهانة,  وٌتبع هذا الطفٌل رتبة غشابٌة      

 .Hymenopteraاألجنحة 

 Aphelinu smaliالطفٌل  -4

ٌتطفل هذا الطفٌل على من التفاح القطنً,  وٌتبع هذا الطفٌل رتبة غشابٌة األجنحة      

Hymenoptera. 

 .Telenomus spالطفٌل  -5

 .Hymenopteraٌتطفل على بٌض حشرة السونة, وٌتبع هذا الطفٌل رتبة غشابٌة األجنحة      

 Microphthalme disjunctaالطفٌل  -6

ٌتطفل على ٌرقات تابعة لرتبة غمدٌة األجنحة, وٌتبع هذا الطفٌل رتبة ثنابٌة األجنحة      

Diptera . 

 Nemorilla floraliaالطفٌل  -7

 . Dipteraٌتطفل على ٌرقات الدودة الخضراء, وٌتبع هذا الطفٌل رتبة ثنابٌة األجنحة      

 

 أهم المفترسات الشائعة فً العراق

 الرعاشات -4

( تتغذى على البعوض والذباب صغٌر الحجم والنمل والزنابٌر odonataتعود الى رتبة )     

 والخنافس.

 أنواع ابرة العجوز -2

( وهً لٌلٌة النشاط, تفترس ابرة Dermapteraتتبع هذه الحشرات رتبة جلدٌة األجنحة )     

 Noctuidue فصٌلةالٌرقات والعذارى والحشرات الكاملة التً تعود الى العجوز بصورة عامة 
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وتتغذى على ٌرقات وعذارى أبو دقٌق الخبازي وتستطٌع الحشرة الواحدة من ٌرقات ابرة 

 ( ٌرقة صغٌرة من ٌرقات دودة ورق القطن فً اللٌلة الواحدة.21-11رش من )العجوز أن تفت

 فرس النبً -3

( ٌتغذى على الذباب Dictyopteraوفرس النبً )ٌتبع فرس النبً الى رتبة الصراصٌر      

 وكثٌر من الٌرقات التابعة لرتبة حرشفٌة األجنحة. 

 أسد المن وأسد النمل -4

   (Nleuroptera) .شبكٌة األجنحةتتبع هذه الحشرات رتبة      

 خنافس أبو العٌد )الدعاسٌق( -5

 -ومنها : (Coleoptera)تتبع رتبة غمدٌة األجنحة      

 :الدعسوقة ذو السبع نقاط - أ

الكاملة على من الباقبلء األسود, ووجد إن الٌرقة تتغذى الٌرقات والحشرات      

 ( حشرة من. 331الواحدة تتغذى على حوالً )

 ذو االحدى عشر نقطة: الدعسوقة - ب

كما تتغذى على  عُه المختلفة,ؤنواالمن بعلى  الكاملةتتغذى الٌرقات والحشرات      

 الحدٌثة الفقس.وٌرقاتها  بٌض دودة ورق القطن

 

 

 المحاضرة السادسة

تقسٌم المبٌدات الكٌمٌائٌة حسب نوع اآلفة وطرٌقة دخولها الى  -المكافحة الكٌمٌائٌة لآلفات

 مشاكل التوسع فً استخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة -تركٌبها الكٌمٌاوي -الحشرةجسم 

 Chemical controlالمكافحة الكٌمٌائٌة -5

الوسٌلة التً ُتستعمل فٌها مواد كٌمٌاوٌة سامة ُتعرف )مبٌدات اآلفات  هً الوسٌلة     

(Pesticides  فً المكافحة, وٌلجؤ إلٌها اإلنسان عندما تفشل الطرق الطبٌعٌة والتطبٌقٌة األُخرى

هو مادة أو مجموعة من المواد  وٌعرف المبٌد:فً مكافحة اآلفات أو الحد من انتشارها, 

 التً ُتستخدم لمنع أو قتل أو إبعاد أو تقلٌل ضرر اآلفات أٌنما وجدت.الكٌمٌابٌة 

 ٌائٌةالمكافحة الكٌممساوئ 

االلتجاء الى المبٌدات فً مكافحة اآلفات إال فً حاالت الضرورة  الواقع إنُه من الخطؤ     

القصوى نظراً لما تسببُه من اختبلل التوازن الطبٌعً بٌن اآلفة وأعدابها الحٌوٌة ولما تخلقُه من 

التكالٌف المرتفعة مشاكل معقدة منها سمٌة المبٌدات لئلنسان والحٌوان والتلوث البٌبً فضبلً عن 

    .الستخدامها واحتمال ظهور صفة المقاومة فً بعض الحشرات ضد فعل المبٌدات
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 تقسٌم المبٌدات

 -أوالً: تقسٌم المبٌدات على أساس نوع اآلفة:

 المبلثٌون( -السفن )  مثل  Insecticides مبٌدات الحشرات -1

 البنلٌت( -الداٌثٌن )   مثل  Fungicides مبٌدات الفطرٌات -2

 (D ,2,4مثل  )   Herbicidesاألدغال  مبٌدات -3

 الوارفرٌن( -مثل )فوسفٌد الزنك  Rodenticidesمبٌدات القوارض  -4

 تدٌون( -مثل )كلثٌن   Acaricidesمبٌدات االكاروسات   -5

 نٌماكون( -مثل  )نٌماكور  Nematocidesمبٌدات الدٌدان الثعبانٌة  -6

 ستربتوماٌسٌن(مثل  )   Bactericidesمبٌدات البكتٌرٌا  -7

 -ثانٌاً: تقسٌم المبٌدات حسب طرٌقة دخولها الى جسم الحشرة:

 Stomach Insecticidesمبٌدات معدٌة  -4

بعد ابتبلعها وامتصاصها عن طرق القناة الهضمٌة هً المبٌدات التً تقتل الحشرات       

الحشرات ذات وتفٌد فً حالة استخدامها ضد الوسطى مثل مركبات الزرنٌخ ومركبات الفلور 

  أجزاء الفم القارضة كالجراد, النمل والصراصٌر.

 Contact Insecticidesمبٌدات لمسٌة )مالمسة(  -2

الحشرة )جدار  وذلك بنفاذها خبلل كٌوتكل هً مبٌدات تقتل الحشرات دون ابتبلعها

الجسم( أو عن طرٌق الثغور التنفسٌة, إذ تعمل على سد الثغور التنفسٌة أو قد تحدث شلبلً 

ضد الحشرات وتستخدم هذه المواد  DDTللجهاز العصبً مثل مبٌد النٌكوتٌن والباٌرثرم, 

ذات أجزاء الفم الثاقب الماص مثل المن الذي ٌتغذى على السوابل الموجودة فً األنسجة 

 الداخلٌة للنبات, وتعامل سطوح النباتات رشاً أو تعفٌراً. 

 Fumigantsمبٌدات التدخٌن  -3

تدخل جسم الحشرة عن طرٌق الثغور التنفسٌة أثناء عملٌة التنفس, مثل غاز حامض    

 ( وبرومٌد المثٌل وتستخدم فً األماكن المغلقة.HCNسٌانٌد )سٌانٌد الهاٌدروجٌن الهاٌدرو

 مبٌدات ذات التأثٌر الباقً -4

كسموم معدٌة ومبٌدات بالمبلمسة فً وقت واحد وتمتاز بثبات تركٌبها  هً مركبات تإثر     

 المصنعة.مثل معظم المركبات العضوٌة أو بقابها فعالة مدة طوٌلة على السطوح المعاملة 

 -ثالثاً: تقسٌم المبٌدات على أساس تركٌبها الكٌمٌائً:

 Inorganic insecticidesالمبٌدات الالعضوٌة  -4

قبل اكتشاف المبٌدات العضوٌة الصناعٌة ومنها  كانت ُتستخدم على نطاق واسع 

 زرنٌخات الرصاص وفلورٌد الصودٌوم والكبرٌت.

 تشمل: وorganic insecticidesالمبٌدات العضوٌة  -2

 كمستحلبات بعد تخفٌفها بالماء.  هً مشتقات النفط وتستعمل //الزٌوت - أ

باٌرثرم تستخلص من النباتات مثل النٌكوتٌن ٌستخرج من التبغ وال// المستحضرات النباتٌة - ب

 من نبات الكرسانثم.

 هً أكثر المبٌدات شٌوعاً فً الوقت الحاضر وأهمها//الصناعٌةالمبٌدات العضوٌة  - ت
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 Organochlorine Insecticidesالهاٌدروكاربونٌة المكلورة  المبٌدات  -1

( تإثر هذه المبٌدات على عدد كبٌر من Oواحٌاناً  CL,C,Hٌدخل فً تركٌبها )     

إنها تبقى الحشرات الزراعٌة والطبٌة والبٌطرٌة, ولها تؤثٌر متبقً طوٌل, ومن عٌوبها 

فً أجسام الحٌوانات كاألسماك وتنتقل مع حلٌب األبقار وتتراكم فً أنسجة اإلنسان .. 

تم منع استخدامها مثل مبٌد األندرٌن ضد حشرات القطن واأللدرٌن ولهذه المساوئ 

   والدلدرٌن والكلوردٌن ضد حشرة األرضة ذات مفعول طوٌل األمد فً التربة.
 

 Organophosphorusالمبٌدات الفسفورٌة العضوٌة  -2

تحتوي هذه المبٌدات على عنصر الفسفور, وهً سموم لمسٌة معدٌة مثل المبلثٌون 

والدٌازٌنون, وبعض هذه المبٌدات سام لئلنسان مثل البراثٌون وٌحصل التسمم بهذه 

  فتثبط عمله. سترٌزإالمبٌدات عن طٌق اتحادها مع إنزٌم الكولٌن 
 

 Carbamate Insecticidesبات الكاربامٌت مرك -3

وهً مبٌدات حدٌثة لمكافحة كثٌر من اآلفات  هً مركبات لحامض الكاربامٌك     

الحشرٌة, وتمثل مبٌدات معدٌة ولمسٌة وقسم منها جهازي, وهً تقتل الحشرات عن 

مثل  طرٌق تؤثٌرها على الجهاز العصبً من خبلل تثبٌطها لعمل إنزٌم الكولٌن استرٌز

مبٌد السفن لمكافحة حشرات القطن والدٌدان القارضة ومبٌد التٌمك لمكافحة الثربس 

 والمن والقفازات والعناكب.
 

 Synthetic Pyrethroidsالبٌرٌثروٌدات المصنعة  -4

جاء كنتٌجة حتمٌة بعد التعرف على  ثروٌدات المصنعةٌأن ظهور مركبات البٌر

الطبٌعٌة المستخلصة من النباتات مثل النٌكوتٌن المستخدم فً مكافحة  البٌرٌثروٌدات

فإن م, وبالرغم من درجة أمانها الجٌدة للحٌوانات الراقٌة  1854الحشرات منذ عام 

ثمنها المرتفع نسبٌاً وعدم ثباتها على السطوح المعاملة وذلك لسرعة تحللها دفعت 

الطبٌعٌة  البٌرٌثروٌداتالباحثٌن الى محاولة إٌجاد مركبات صناعٌة تشبه الى حد كبٌر 

 Alethrinلكنها أكثر ثباتاً على السطوح المعاملة بها, فؤمكن التوصل الى ظهور مركب 

لك تحضٌر العدٌد من المركبات التً أمتازت باختبلف درجة ثباتها م, تلى ذ 1949عام 

 وتؤثٌرها.

 

 مشاكل التوسع فً استخدام المبٌدات الكٌمٌائٌة

الى عدم مراعاة التعلٌمات تعود معظم المشاكل التً ترافق استخدام المبٌدات الكٌمٌابٌة      

ت األساسٌة المتعلقة بحٌاتٌة وبٌبة واإلرشادات الخاصة باستعمالها من جهة وعدم توفر المعلوما

 -وسلوك اآلفات المهمة اقتصادٌاً من جهة أخرى, ومن هذه المشاكل ما ٌلً :

 عدم اعتماد مبدأ الحد االقتصادي الحرج فً مكافحة اآلفات الحشرٌة. -1

المحصول قبل الفترة التً تصل بها بقاٌا المبٌد الى هناك كثٌر من الحاالت التً ٌسوق بها  -2

الحد المسموح به, وٌترتب على ذلك بعض حاالت التسمم, وٌمكن تبلفً ذلك عن طرٌق 
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لتحلل المبٌد  (فترة األمان)زٌادة وعً المزارع بضرورة االلتزام بالفترة الزمنٌة البلزمة 

 قبل تسوٌق الحاصل.

ثر من مبٌد حشري لمكافحة آفة حشرٌة أو عدة آفات إن كثٌر من المزارعٌن ٌخلطون أك -3

ٌُساعد على التخلص من اآلفة بكفاءة أكبر,  حشرٌة على محصول معٌن ظناً منهم بؤن ذلك 

بقاٌا المبٌدات  الى زٌادة ُسمٌةي إن عملٌة الخلط هذه حتى فً حالة توافق المبٌدٌن قد تإد

  Potentiation).لئلنسان والحٌوان وذلك لعملٌة التقوٌة )

بعد  للمبٌدات استخدام العبوات الفارغة  ومن المشاكل المهمة فً العراق والدول النامٌة ه  -4

تفرٌغها وخاصًة إذا كانت كبٌرة الحجم مثل البرامٌل حٌث ٌقوم المزارعون باستخدامها فً 

 خزن المواد الغذابٌة أو مٌاه الشرب.

لتجنب حوادث التسمم ٌجب أن تكون عملٌات مكافحة القوارض والحشرات فً المنازل  -5

محصورة على المختصٌن فً مجال الصحة العامة خاصًة إن بعض المبٌدات الخطرة 

 .وفوسفٌد الزنك Warfarinتستخدم لذلك مثل مبٌد الوارفرٌن 

  الحٌوٌة.تسبب اختبلل فً التوازن الطبٌعً والبٌبً بٌن اآلفة وأعدابها  -6

 

 

 المحاضرة السابعة

استعمال الهرمونات  -المكافحة الجرثومٌة -االتجاهات الحدٌثة فً مكافحة اآلفات

 استعمال الفرمونات فً المكافحة -فً المكافحة

 

 االتجاهات الحدٌثة فً مكافحة اآلفات الزراعٌة

المقصود باالتجاهات الحدٌثة فً المكافحة )هو استخدام اسالٌب غٌر االسالٌب السابقة الذكر فً 

  -المكافحة( ومن هذه االسالٌب ما ٌلً :

 Microbial controlالمكافحة الجرثومٌة  -4

 Pheromonesالفرمونات  -2

 Hormonesالهرمونات  -3

 Growth regulatorsمنظمات النمو  -4

 Chemosterilantsالُمعقمات الكٌمٌائٌة  -5

 Attractants and Repllentsالجاذبات والطاردات  -6

 

 Microbial controlالمكافحة الجرثومٌة 

الحشرات كغٌرها من الكابنات الحٌة تكون عرضة لئلصابة بالكابنات الحٌة الدقٌقة      

, وتم عزل وتعرٌف واكثار  Virusesوالفاٌروسات  Bacteriaوالبكتٌرٌا  Fungiكالفطرٌات 
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 تلك المٌكروبات الستخدامها كمبٌدات حشرٌة, لذلك ٌطلق علٌها المبٌدات المٌكروبٌة 

Microbial Insecticides  حٌث تكون فٌها المادة القاتلة عبارة عن مٌكروبات ممرضة

 Bacillusللحشرات المراد مكافحتها أو ألحد أطوارها. فقد استخدمت مستحضرات البكتٌرٌا 

thuringiensis (B.t)  24فً مكافحة ٌرقات حرشفٌة األجنحة بنجاح , إذ تقتل الٌرقات بعد 

 .ساعة من المعاملة

 المكافحة الجرثومٌة)المٌكروبٌة(

هً استخدام المسببات المرضٌة مثل الفطرٌات والبكتٌرٌا والفاٌروسات كمبٌدات فً مكافحة 

 الحشرات.

 زاٌا المكافحة الجرثومٌةم

أقل خطورة على اإلنسان والحٌوان من المبٌدات الكٌمٌابٌة وعادًة المٌكروبات التً تصٌب   -1

 الحشرات ال تصٌب اإلنسان والحٌوان.

( ال تتداخل مع طرق المكافحة متخصصةأغلب المٌكروبات التً تصٌب الحشرات )  -2

 األخرى.

 ة.قلة حدوث الطفرات الوراثٌة الضارة فً مسببات األمراض المٌكروبٌ  -3

 ٌستمر مفعول المكافحة المٌكروبٌة لفترة طوٌلة. -4

استخدام المٌكروبات بالتبادل مع المبٌدات فً مكافحة اآلفات ٌقلل من احتمال ظهور  -5

 السبلالت المقاومة بفعل المبٌدات.

قلة تكالٌف تحضٌر هذه المٌكروبات وسهولة انتاج كمٌات كبٌرة منها الستعمالها رشاً أو  -6

 فً الحقل.تعفٌراً 

 قلة تؤثر معظم هذه المٌكروبات بالظروف الجوٌة المحٌطة بها. -7

 المكافحة الجرثومٌة عٌوب

 صعوبة تربٌة مسببات األمراض الجرثومٌة.  -1

 ُتكسب )ُتعطً( الحشرات المرٌضة طعم غٌر مقبول لؤلجزاء النباتٌة المستعملة فً الغذاء.  -2

لفطرٌات تحتاج الى رطوبة ٌحتاج استخدام بعض الجراثٌم الى ظروف بٌبٌة خاصة مثل ا -3

والبعض , كما وتفضل بعض أنواع الفاٌروسات حرارة منخفضة  %111عالٌة تصل الى 

 اآلخر ٌحتاج الى حرارة مرتفعة.

 لٌس لها القدرة على الحركة للبحث عن العابل )الحشرة المراد مكافحتها(. -4

 استعمال الهرمونات فً المكافحة 

 هً مواد كٌمٌابٌة تطلق داخل الجسم لتنظٌم العملٌات الحٌوٌة للكابن الحً. //اتالهرمون

تلعب الهرمونات دوراً مهماً فً مكافحة الحشرات وذلك ألهمٌتها فً معظم العملٌات       

 الحٌوٌة )االنسبلخ, التطور, التكاثر, السكون(

 -هناك نوعٌن من الهرمونات تتحكم فً عملٌة االنسالخ هما:

 ٌعمل على هضم الكٌوتكل القدٌم وتكوٌن كٌوتكل جدٌد. االنسالخ// هرمون -4
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منع تحول األطوار الٌرقٌة الى األطوار البالغة, أما فً الحالة ٌعمل على  هرمون الشباب// -2

الطبٌعٌة عند نهاٌة الطور الٌرقً ٌتوقف انتاج هرمون الشباب لكً تتحول الٌرقة الى 

د وصول الحشرة الى الطور الكامل, حٌث ٌلعب دور عذراء, ثم ٌبدأ انتاجه مرة أخرى عن

نمو مبٌض الحشرة وتكوٌن مادة الُمح, فقد وجد إن استخدام الهرمونات المصنعة فً فً 

أدى الى تكوٌن مخلوقات غرٌبة  ,العذراء( -الٌرقة  -معاملة األطوار غٌر الكاملة )الحورٌة 

الحشرات الكاملة بهذه  )مشوهة( تحمل صفات مختلطة وتموت بسرعة, أما معاملة

الهرمونات نتج عنه عقم الحشرة بحٌث ال ٌمكن للبٌض الناتج من هذه الحشرات المعاملة أن 

ي ذٌتطور فٌه الجنٌن, كذلك استخدمت هذه الهرمونات فً كسر السكون الفسلجً للحشرة ال

  وبذلك تتعرض الى ظروف غٌر مبلبمة تإدي الى قتلها.تمر فٌه, 

 

 رمونات فً المكافحةفاستعمال ال

ُتطرح الى المحٌط الخارجً من أحد جنسً الحشرة هً مواد كٌمٌابٌة طٌارة // رموناتفال

 لُتحفز الجنس اآلخر عند تسلما لبلمتثال الى تصرف معٌن.

 أنواع الفرمونات

 -تقسم الفرمونات , تبعاً للوظٌفة التً تقوم بها , إلى :

تستعملها أفراد النوع الواحد بغرض التزاوج . وُتفرز  وهً فرمونات  //فرمونات جنسٌة -1

الفرمونات الجنسٌة من قبل أحد الجنسٌن فقط ) غالباً اإلناث ( وتستقبلها أفراد الجنس اآلخر , 

 .لفرمونات من مسافة كٌلومترات عدةوٌمكن للذكور أن تستشعر ا

سٌن إلى مكان معٌن خبلل تستعملها الحشرات لجذب أفراد كبل الجن //الفرمونات التجمٌعٌة  -2

 مدة زمنٌة معٌنة بغرض التزاوج أو مهاجمة عابل جدٌد.

تطلقها بعض األفراد لتحذٌر أفراد النوع ذاته من وجود خطر ما. وتوجد   //فرمونات اإلنذار  -3

لدى الحشرات االجتماعٌة خاصًة , كالنمل والنحل , فإذا داهم خطر ما  هذه الفرمونات

المستعمرة , تفرز األفراد التً تقوم بالحراسة فرموناً محدداً ٌنبه األفراد األخرى للخطر , 

 فتهرع للدفاع عن الخلٌة.

خاصًة توجد لدى الحشرات االجتماعٌة أٌضاً كالنحل والنمل وتستعمل  //فرمونات تعقب األثر -4

 لتعلٌم الطرٌق المإدٌة إلى مصادر الماء والغذاء.

 .بٌن األفراد الحشرات االجتماعٌة تستعمل لتنظٌم العبلقة //الفرمونات االجتماعٌة  -5

تستعملها بعض أنواع الحشرات , وخاصًة التابعة منها لرتبة  //الفرمونات المانعة للتجمع  -6

ً مكان معٌن , بعد وصول األعداد المتجمعة غمدٌة األجنحة , لوقف تجمع الذكور واإلناث ف

 إلى حٍد حرج ٌمكن أن ٌشكل خطراً على أفراد المتجمعٌن.

تفرز هذه الفرمونات من قبل بعض األنواع التابعة لرتبة  //الفرمونات المانعة لوضع البٌوض  -7

حرشفٌة األجنحة وثنابٌة األجنحة أثناء وضع بٌوضها على عابل ما لمنع أفراد أخرى من 

 وضع بٌوضها على العابل نفسه منعاً لبلزدحام وحفاظاً على النوع.
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 دور الفرمونات فً مكافحة الحشرات :

دراسة ومعرفة فً الوقت  تعتبر الفرمونات الجنسٌة والتجمٌعٌة من أكثر الفرمونات     

 وآلٌة عملها وإمكان استعمالها فً مكافحة اآلفات الحشرٌة.  الحاضر من حٌث تركٌبها الكٌمٌابً

تمتاز هذه الفرمونات بؤنها متخصصة بالنوع نفسه , وفعالة بٌولوجٌاً بتراكٌز منخفضة جداً      

, كما أنها عدٌمة السمٌة لئلنسان والحٌوان والنبات , مما ٌعطٌها مٌزات خاصة تجعل منها 

ت الزراعٌة ذات األهمٌة االقتصادٌة , عن طرٌق استعمالها وسٌلة هامة فً مكافحة الحشرا

 لجذب الحشرات إلى المصابد خاصة تسمى المصابد الفرمونٌة.

للمصابد الفرمونٌة أشكال متعددة , تبعاً للغرض المطلوب منها , ونوع الحشرة المستعملة فً 

 ت الحشرٌة عن طرٌق :دوراً هاماً فً مكافحة اآلفا  وتإدي المصابد الفرمونٌة, مكافحتها 

 تحدٌد موعد ظهور الحشرات والتغٌٌرات التً تطرأ على أعدادها خبلل فترة نشاطها. -1

     تحدٌد عدد أجٌال الحشرات والكثافة النسبٌة لكل جٌل وانتشاره على مدار العام والخطر  -2

 الذي ٌكونه على المحصول.   

 تقدٌر الحاجة إلى إجراء عملٌات المكافحة وتوقٌتها بدقة. -3

 استعمالها كؤحد وسابل المكافحة عن طرٌق : -4

 جذب الحشرات وصٌدها على شرٌط الصق. - أ

 جذب الحشرات إلى طعم سام وقتلها. - ب

 .تلقٌحهاالتشوٌش على الذكور ومنعها من التعرف على مكان وجود اإلناث مما ٌعوق  - ت

 لحشرات.انقل العوامل الممرضة إلى مجتمع  - ث

 

 

 

 المحاضرة الثامنة

بعض األمثلة التطبٌقٌة لإلدارة  -عناصرها وفوائدها -اإلدارة المتكاملة لآلفات

 المتكاملة لآلفات

 Pest management المكافحة المتكاملة

لغرض االقتصاد فً هً استخدام أكثر من طرٌقة من طرق المكافحة بصورة متكاملة ومتوافقة 

 النفقات والمحافظة على البٌبة من التلوث بمبٌدات اآلفات.
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 مبررات استخدام المكافحة المتكاملة

للمبٌدات الكٌمٌابٌة: إن استخدام مبٌد معٌن ضد حشرة ضارة لعدة سنوات مقاومة الحشرات   -1

 ٌإدي الى ظهور أفراد مقاومة ال تقتلها ُجرع المبٌد المستخدمة.

ٌسبب استخدام المبٌدات احٌاناً الى ظهور زٌادة غٌر ظهور حشرات ثانوٌة بشكل وبابً:  -2

ألن هذه المبٌدات تقتل أعداء اآلفة  وذلك ,متوقعة آلفة أخرى غٌر معروفة سابقاً كآفة مهمة

واآلفات الثانوٌة غٌر المهمة فتزداد أعداد األخٌرة فجؤًة وتنتشر وتصبح آفة مهمة, مثبلً فً 

ضد حشرة ق ظهور العنكبوت األحمر على القطن كآفة بعد تطبٌق المكافحة الكٌمٌابٌة العرا

 دودة جوز القطن.

العودة السرٌعة لآلفات المكافحة: تإثر المبٌدات الحشرٌة تؤثٌراً سرٌعاً فً التقلٌل من أعداء  -3

تعود اآلفات دون تمٌٌز, وعند التوقف عن المكافحة اآلفات, وهً تقتل أٌضاً أعدابها الطبٌعٌة 

 بالتكاثر السرٌع وتصبح أكثر ضرراً من السابق قبل المكافحة.

عاملة بقاٌا المبٌدات: تبقى بعض المبٌدات على النباتات والثمار فترات مختلفة بعد آخر م -4

 حسب نوع المبٌد, ومن الخطورة قطف الحاصل قبل مرور فترة ٌوصى بها لكل مبٌد.

سم كل عام عدد من المشتغلٌن بإعداد أو رش المبٌدات, الخطورة المباشرة من المبٌدات: ٌت -5

  التصالهم المباشر بها.

 االدارة المتكاملة لآلفات 

بؤنها )المعالجة التطبٌقٌة لسكان اآلفة وذلك باستعمال جمٌع وسابل  إدارة اآلفاتُتعرف      

 المكافحة, على أن ٌكون االختٌار مبنً على أُسس علمٌة(.

 الهدف

تخفٌف مستوى الكثافة العددٌة لآلفة الى ما دون الحد االقتصادي الحرج لتفادي حدوث      

بالطرٌقة التً تسمح التعاٌش مع اآلفة )أضرار اقتصادٌة للمحصول المراد وقاٌتُه. وبتعبٌر آخر 

 باإلنتاج األفضل وبؤقل كلفة(.

ٌُساعد على تحمل كثافة معٌنة من فإدارة اآلفات تجمع       بٌن عناصر اإلدارة بؤفضل تكامل 

اآلفة دون حدوث فقد اقتصادي فً المحصول على أن تبقى الطرق الكٌمٌابٌة السبلح األخٌر 

 الذي ٌمكن اللجوء إلٌه حٌن ُتستنفذ كل األسالٌب األُخرى. 

 

 العناصر األساسٌة إلدارة اآلفات المتكاملة

تحدد  وهً التًإنها ناتجة عن تؤثٌر العوامل الحٌوٌة والفٌزٌابٌة المتداخلة  ٌة//المكافحة الطبٌع  -4

 الكثافة العددٌة للنوع فً المكان والزمان المعٌنٌن.

العٌنة الحقلٌة هً المرتكز األساسً الذي تبنى علٌه قرارات المكافحة, حٌث //  أخذ العٌنات -2

 مكان معٌن.ٌمكن التعرف على الكثافة العددٌة للنوع فً 

من ناحٌة  بالغة معرفة الحد االقتصادي الحرج آلفة معٌنة  ذا أهمٌة //  الحد االقتصادي الحرج -3

 توقٌت أعمال المكافحة الضرورٌة.



 

25 
 

من الضروري توفر معلومات كافٌة عن هذا الكابن )حشرة أو حلم أو حٌاتٌة اآلفة والبٌئة //  -4

 ما هً عبلقة هذه اآلفةلضرر الذي ُتحدثُه, غٌرها(, متى ٌكون آفة على المحصول, ما نوع ا

الموجودة فً المحٌط البٌبً وٌجب معرفة المعلومات الخاصة بدورة  بالكابنات الحٌة األُخرى

 حٌاة اآلفة.

 بعض األمثلة التطبٌقٌة لإلدارة المتكاملة لآلفات

بها أجهزت الدولة المعنٌة من المحاصٌل الربٌسٌة التً تهتم محصول القطن فً مصر      

بالزراعة, وٌعمل كافة المشتغلٌن من أساتذة الجامعات وباحثٌن ومشرفٌن وعمال متدربٌن فً 

توفٌر كافة الوسابل بصورة متكاملة لحماٌة هذا المحصول الحٌوي لتبلفً حدوث أضرار 

ل, ومن األسالٌب اقتصادٌة, واتباع نظام متكامل فً إدارة اآلفات التً تتعاقب على هذا المحصو

 -المتبعة فً هذا المجال ما ٌلً :

, فحراثة األرض جٌداً وبعدها العزق الجٌد ٌساعد فً العناٌة بخدمة المحصول وخدمة األرض -1

)الموجودة فً التربة( مثل دودة ورق القطن والدٌدان  تفكٌك التربة وُتعرض أطوار الحشرات

 القارضة والثربس وغٌرها للجو فتموت.

وزراعة أصناف مبكرة, ٌإدي الى حماٌة المحصول من الجٌل فً موعد الزراعة التبكٌر  -2

 الثالث والرابع لحشرة دٌدان الجوز القرنفلٌة.

 نظافة األرض من األدغال, لكً ال تنمو علٌها الٌرقات قبل انتقالها الى نبات القطن. -3

نٌتروجٌنً تشجٌع اإلسراع فً نضج جوز القطن, من خبلل عدم اإلفراط فً التسمٌد ال -4

 واالعتدال فً الري خصوصاً فً أواخر الموسم.

لكً ٌصبح الجت بٌبة غٌر مبلبمة منع ري الجت بعد الٌوم العاشر من شهر ماٌس من كل عام  -5

لتكاثر دودة ورق القطن, وبالتالً انخفاض معدل خروج الحشرات الكاملة من هذه األراضً 

 فتقل حدة الجٌل األول لهذه اآلفة على القطن.

جمع مجموعات كتل البٌض وهً مكافحة مٌكانٌكٌة وتعتبر من أنجح وسابل مكافحة دودة ورق  -6

 القطن وتقوم بها فرق ٌطلق علٌها فرق النقاوة.

استخدام المواد الجاذبة )استعمال مصابد ضوبٌة أو مصابد تحوي مواد مبخرة أو جاذبات  -7

 جنسٌة( تجذب الحشرات ثم ُتعدم.

أحد العوامل التً تإدي الى موت كثٌر من ٌرقات دودة ورق ٌعتبر حش الجت باستمرار  -8

وٌمكن التخلص من أعداد كبٌرة منها بعمل كومات من الجت المجموع ثم ُترفع هذه القطن 

 الكومات وُتجمع الٌرقات وُتحرق.

شباط الى آذار ومعالجة البذور بالحرارة على  15ُهناك قوانٌن توجب حلج القطن الشعر قبل  -9

ّ 58-55)درجة 
o
دقابق بعد الحلج مباشرة, وذلك للقضاء على الٌرقات الساكنة لدودة  5لمدة  (

 جوز القطن القرنفلٌة.

  ٌُطبق نظام األحزمة فً مكافحة دٌدان جوز القطن برش الحقول ثبلث مرات متتالٌة للقضاء   -11

 على اإلصابة المبكرة.    
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 المحاضرة التاسعة 

 المحمٌة فً العراق وطرق مكافحتهاأهم آفات الزراعة 

 

 الذبابة البٌضاء أوالً: 

 Bemisia tabaci     سم العلمًاال

 Family: Aleyrodidae   العائلة

 Order: Homopteraمتشابهة األجنحة   رتبة

هذه الحشرة واسعة االنتشار توجد فً العراق وسورٌا ومصر وفلسطٌن ولبنان وٌساعد      

على انتشارها الحو الدافا والرطوبة العالٌة, لذلك االعتناء بالري ٌعتبر من أهم العوامل التً 

اإلصابة بهذه الحشرة, وُتصٌب هذه الحشرة ُكل من الطماطة والبطاطا ونباتات تتحكم فً مدى 

ببلت القرعٌة والبقولٌة والخس, وتفضل هذه الحشرة النباتات الصغٌرة والغضة خضر العا

 وكذلك النباتات القوٌة.

   دورة الحٌاة  

تقضً هذه الحشرة فصل الشتاء على شكل عذراء ساكنة على األوراق وفً الربٌع تظهر      

ٌفقس البٌض الى البالغات وتتزاوج وتضع البٌض بصورة فردٌة على السطح السفلً لؤلوراق و

حورٌات )التحول التدرٌجً( لها أرُجل تفقدها بعد االنسبلخ األول, تتحول الى بالغة بعد ثبلث 

 الحورٌات والكامبلت. الطور الضارانسبلخات, لها عدة أجٌال فً السنة 

 مظهر اإلصابة والضرر

 إفراز الندوة العسلٌة. -1

 نقل األمراض وخصوصاً الفاٌروسٌة منها. -2

 الفطرٌات على الندوة العسلٌة.نمو  -3

 اصفرار األوراق نتٌجة تغذٌة الحشرة وإفراز لعابها فً نسٌج النبات. -4

 

تقوم هذه الحشرة بامتصاص العصارة النباتٌة, وثُبت إنها تنقل فاٌروس التبغ وفاٌروس القطن 

 الى نباتات الطماطة والبطاطا السلٌمة.  

 مكافحة هذه الحشرة 

علٌها الحشرة بمدة كافٌة قبل زراعة  الثانوٌة التً تتغذى زالة العوابلإ//  الطرق الزراعٌة -1

 المحصول الربٌسً فً نفس األرض وتقلٌل الري.

ُتفترس هذه الحشرة من قبل ٌرقات أسد المن وحورٌات بعض أنواع البق المكافحة الحٌوٌة //  -2

 ٖٓ هرجخ ٖٗل٤خ األع٘ؾخ. neridae التابعة لعابلة 

 /غالون ماء.2سم 5بنسبة  %51مبلثٌون المكافحة الكٌمٌائٌة //  -3

 / دونم.2سم 511بنسبة  %51 نوكوز                         
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 ثانٌاً: الدودة القارضة السوداء

 Agrotis ipsilon :االسم العلمً

 Family: Noctuidaeالعائلة:  

 Lepidopteraرتبة حرشفٌة األجنحة: 

 الطماطة والباذنجان والفلفل والفاصولٌاء.ُتصٌب هذه الحشرة 

      

        

 

 مظهر اإلصابة والضرر

وعندما تصل الى كامل نموها حٌث تقوم بقرض النباتات فً اللٌل  الٌرقات الطور الضار     

سٌقان النباتات الٌرقات حٌث تقرض  ,تصبح حركتها محدودة قرب أو عند سطح التربة فقط

الغضة عند سطح التربة وقد تسقط هذه النباتات وتصبح أوراقها فً متناول أجزاء فم هذه 

الٌرقات وقد تقرض الٌرقة الواحدة عدة نباتات فً اللٌلة الواحدة وبالكشف تحت النباتات 

ة المقروضة أو الساقطة ُتشاهد الٌرقات ملتوٌة على نفسها حٌث تكون الرأس مبلمسة لنهاٌ

البطن, وكما أن الضرر الربٌسً الذي تسببُه هذه اآلفة للنباتات هو اضطرار المزارع الى اعادة 

 الزراعة وبالتالً ٌتؤخر المحصول فً النضج. 

 المكافحة

 // الطرق الزراعٌة



 

28 
 

 حراثة األرض جٌداً وتعرٌضها ألشعة الشمس. -1

 البٌض.القضاء على األدغال ألنها تجذب كثٌر من الفراشات لوضع  -2

 جمع الٌرقات أسفل النبات المصاب بالٌد واعدامها حرقاً. -3

 ري األرض رٌاً غزٌراً مما ٌإدي الى هبلك كثٌر من الٌرقات.  -4
 

 الطرق الكٌمٌائٌة //

 -ٌمكن رش النباتات المصابة بؤحد المبٌدات التالٌة:

 / غالون ماء.غم 11 بنسبةغم لكل دونم  511بمعدل % 85مبٌد سفن  -1

 غم/ غالون ماء. 11غم لكل دونم بنسبة  511بمعدل  %81دبتركس مبٌد  -2

 

 ثالثاً: الثربس

 Thrips tabaci :االسم العلمً

 Family: Thripidaeالعائلة:  

 Thsanoptera األجنحة: هدبٌةرتبة 

وبعض الخضراوات األُخرى,  والقرعٌاتُتصٌب هذه الحشرة البطاطا والباذنجان والفلفل      

وتظهر اإلصابة بهذه الحشرة من تشرٌن األول حتى نٌسان ثم تقل أعدادها بعد ذلك بدرجة 

 كبٌرة.  

كبٌرة الحجم لونها أصفر أو رمادي أو بنً أو أحمر قاتم, قرن االستشعار : الحشرة الكاملة

عة من األهداب أو الشعٌرات ٌتكون من سبعة ُعقل, ٌوجد على األجنحة األمامٌة والخلفٌة مجمو

 وهذا أهم ما ٌمٌز الحشرة الكاملة.

       

 مظهر اإلصابة والضرر 

الحورٌة والحشرة الكاملة حٌث تمتص العصارة النباتٌة من السطح السفلً  الطور الضار     

لؤلوراق فتظهر بقع بٌضاء اللون على األوراق المصابة وذبولها مع تجعدها وفقدانها لمادة 

 الكلوروفٌل فتظهر األوراق وكؤنها محترقة وقد تسبب موت الجزء العلوي من النبات.
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 المكافحة 

 // الطرق الزراعٌة

األدغال وذلك من خبلل العزق الجٌد وإزالة العناٌة بالعملٌات الزراعٌة وتقوٌة النبات  -1

 والتسمٌد المناسب والري وغٌرها.

 أجراء عملٌة الترقٌع للنباتات المصابة فً الوقت المناسب. -2

 زراعة األصناف المقاومة. -3

 المكافحة الحٌوٌة //

الثربس أهمها, ٌرقات ذباب السٌرفس ُهناك العدٌد من الحشرات التً تفترس حشرة      

والٌرقات والحشرات الكاملة للدعسوقة وٌرقات أسد المن وبعض أنواع الحلم الذي ٌعود الى 

 .Tromibdiiformرتبة تحت 

 المكافحة الكٌمٌائٌة //

 /غالون ماء.3سم 6استخدام مبٌد األكتٌلٌك بمعدل 

 

 رابعاً: الكاروب )الحفار(

 Gryllotalpa gryllotalpa :االسم العلمً

 Family: Gryllotalpidaeالعائلة:  

 Orthoptera األجنحة: مستقٌمةرتبة 

 

    

أنحاء العالم وتوجد فً العراق ومصر وسورٌا واألردن وفلسطٌن تنتشر هذه الحشرة فً معظم 

 وتركٌا, ُتصٌب الكثٌر من نباتات الخضر مثل الطماطة والقرعٌات.

ٌُغطى الجسم بؤوبار ناعمة قصٌرة فاتحة اللون,  الحشرة الكاملة: الحلقة لونها العام ُبنً 

الصدرٌة األمامٌة كبٌرة صلبة بٌضوٌة الشكل طولها حوالً ربع طول الجسم وتحتوي على 

كثٌر من العضبلت التً تتحكم بحركة األرجل األمامٌة المتحورة للحفر, األجنحة األمامٌة 
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ءاً قلٌبلً من البطن, نمٌز الذكر عن األنثى عن طرٌق عضو قصٌرة وسمٌكة وال تغطً إال جز

 السمع الذي ٌوجد على قاعدة الجناح األمامً للذكر فقط.

, وتقضً هذه الحشرة تطٌر الحشرة بواسطة الجناح الخلفً الذي ٌفوق الجسم فً الطول     

بحفر نوعٌن من األنفاق األول , حٌث تقوم األنثى معظم حٌاتها داخل أنفاق تعملها فً التربة

تحت سطح التربة بقلٌل وتبلحظ هذه األنفاق  feeding galleriesٌسمى أنفاق التغذٌة 

المتعرجة بوضوح فً التربة الرطبة الرتفاع سطحها قلٌبلً عن سطح األرض ٌتراوح قطرها 

نً من األنفاق ( سم, وهذا االتساع ٌسمح بمرور الحشرة فٌه بسهولة, أما النوع الثا1.5-1من )

( 21-15تستعملها األنثى لغرض تخزٌن الطعام أو وضع البٌض حٌث تصل لعمق ٌتراوح من )

م( وتقضً فٌه الحورٌات والحشرات الكاملة فترة الشتاء, وٌعتقد  1وقد ٌصل الى عمق )سم, 

 كل سنتٌن.أن للكاروب جٌل واحد 

 األضرار

الحورٌات والحشرات الكاملة, ٌقوم الحفار بقرض جذور النباتات أما جزبٌاً أو  الطور الضار

كلٌاً بواسطة أجزاء فمُه القارضة, وإذا كانت اإلصابة كبٌرة ٌموت النبات, والحفار ٌقرض 

جذور النباتات أثناء حفره لؤلنفاق عفوٌاً وبدون قصد التغذٌة, كما ٌقرض الحفار الدرنات 

ٌُسبب عفن الثمار المصابة فوق سطح التربةوٌسبب تعفنها وفسا  .دها وكذلك 

 المكافحة

حراثة األرض الموبوءة لتعرٌض الحورٌات الى والحشرات الكاملة ألعدابها التً تقضً  -1

 علٌها.

كغم نخالة, وعند (98-96)% لكل 11(كغم سفن 4-2استعمال طعم سام مكون من ) -2

استعمال الطعم ٌجب ري البٌوت الببلستٌكٌة أو الزجاجٌة وذلك إلجبار الكاروب على 

مغادرة األنفاق وعندما تكون الرطوبة مناسبة فً األرض ٌنثر الطعم بصورة منتظمة بالٌد 

كغم مبٌد +  4بمعدل   BHCالبنزٌن قرب غروب الشمس أو الطعم السام سادس كلورٌد 

 بٌد/دونم.كغم م 111

 

 

 

 خامساً: حشرة المن

 sp.  Aphids:االسم العلمً

 Family: Aphididaeالعائلة:  

 Homoptera األجنحة: متشابهةرتبة 

من خضروات ومحاصٌل حقلٌة وأشجار فاكهة وغٌرها كثٌراً ما أن معظم المزروعات      

 تموت.ُتصاب بحشرات المن, ونتٌجًة لذلك تضُعف النباتات المصابة إذا لم 



 

31 
 

 الحشرة الكاملة

صغٌرة الحجم رهٌفة الجسم بطٌبة الحركة, األرُجل وقرون االستشعار تكون طوٌلة بالنسبة      

 (Myzus persicaeللجسم, ولون الحشرة قد ٌكون أخضر كما فً )من أوراق الخوخ األخضر 

وأغلب أنواع المن  ,( أو أحمر أو ُبنً )من التفاح القطنً(Aphis fabae أسود )من الباقبلء أو 

مإخرة البطن من الجهة العلٌا وتعتبر من أهم ممٌزات تحتوي على زابدتٌن أنبوبٌتٌن قرب 

الحشرة, وأما أن تكون الحشرة مجنحة أو عدٌمة األجنحة وإذا كانت مجنحة فإنها تمتلك زوجٌن 

  من األجنحة المتشابهة فً الشكل والحجم.

      

      

 

  -الطور الضار الحورٌات والحشرات الكاملة وتحدث الضرر بالطرق التالٌة:

تمتص العصارة النباتٌة من النباتات بواسطة أجزاء فمها الثاقب الماص, إذ ُتسبب تجُعد  -1

 وذبول األوراق وٌصبح لونها أصفر وقد تسقط من النبات.

تفرز الحشرة إفرازات عسلٌة ٌنمو علٌها الفطر األسود الذي ٌلطخ األوراق المصابة باللون  -2

عن مما ٌإدي الى عجز األوراق األسود وكذلك تلتصق األتربة والغبار على هذه األوراق 

ٌُعتقد سابقاً إن المادة العسلٌة ُتفرز من الزوابد األنبوبٌة  القٌام بعملٌة التركٌب الضوبً, وكان 

حٌث ظهر أن هذا االعتقاد خاطا, إذ أنها ُتفرز من المخرج وأن الزوابد األنبوبٌة تفرز مادة 

 شمعٌة الغرض منها حماٌة الحشرة من األعداء.

ُتساعد الحشرة على نقل بعض األمراض الى النباتات, فالثقوب التً تصنعها الحشرات عند  -3

ٌُساعد المن التغذٌة ُتساعد على دخول الفطرٌات والبكتٌرٌا الى  النبات ومن األمراض التً 

 على نقلها )مرض ذبول القرعٌات(.
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 المكافحة

 أوالً: المكافحة الزراعٌة

ألنها ُتستخدم كعوابل لحشرة المن ومنها تنتقل الى  التخلص من الحشابش واألدغال -1

 المزروعات.

 التخلص من النباتات المصابة فً المناطق التً تبدأ فٌه اإلصابة. -2

 ثانٌاً: المكافحة الحٌوٌة

ٌوجد فً الطبٌعة مفترسات عدة ُتهاجم المن وتفترسُه مثل أنواع الدعاسٌق سواء الٌرقات أو      

 .Paragusالحشرات الكاملة وٌرقات أسد المن وٌرقات ذبابة السٌرفس  

                                  

 ثالثاً: المكافحة المتكاملة

باإلضافة الى استعمال المبٌدات الحشرٌة, إذ ُتعامل ٌمكن االستفادة من الطفٌلٌات والمفترسات    

 المناطق المصابة بكثرة المن وتترك المناطق األخرى فً الحقل لعمل الطفٌلٌات والمفترسات.

 رابعاً: المكافحة الكٌمٌائٌة

 / غالون ماء.3سم 5بنسبة   %51استخدام مبٌد النوكوز بتركٌز 

 

 المحاضرة العاشرة

دودة جوز القطن الشوكٌة, االسم العلمً, الرتبة, العائلة, وصف الحشرة, دورة  - آفات القطن

 حٌاتها, األضرار الناتجة منها, المكافحة

 آفات القطن

 -ٌُصاب القطن بعدة آفات منها:

 دودة جوز القطن الشوكٌة. -1

 دودة ورق القطن. -2

 دودة الجوز األمرٌكٌة أو دودة ثمار الطماطة. -3

 الدودة القارضة السوداء. -4



 

33 
 

 الدودة الخضراء )دودة البنجر السكري(. -5

 قفازات األوراق. -6

 ذبابة القطن البٌضاء. -7

 من القطن )من البطٌخ(. -8

 بقة بذرة القطن. -9

 ثربس القطن أو ثربس البصل.  -11

 

 دودة جوز القطن الشوكٌة

 Earias insulana االسم العلمً // 

 Order: Lepidoptera  //حرشفٌة األجنحة  رتبة

 Family : Noctuidae  // العائلة

المحاصٌل المهمة فً المناطق االستوابٌة وتحت سبب هذه الحشرة خسابر كبٌرة لعدد من تُ      

والعراق وسورٌا  ااالستوابٌة والمعتدلة من العالم مثل الجزابر والكونغو والسودان وأوغند

 وفلسطٌن والهند وسٌبلن وقبرص. 

ُتصٌب هذه الحشرة فً شمال العراق القطن والبامٌا والخٌار, حٌث ُتصٌب القمم النامٌة      

 والبراعم الثمرٌة  واألزهار والثمار.

 وصف الحشرة

 البٌض

الفقس وعلى ثم ٌغمق قبل ملم( لونُه أبٌض مزرق عند وصفُه  1.6كروي الشكل قطره )     

 قشرتُه تضارٌس.

 الٌرقة

سم(, ولونها بنً محمر وعلى كل حلقة من  1.5-1ٌبلغ طول الٌرقة التامة النمو من )     

حلقات الجسم عدا الحلقة الصدرٌة األولى, توجد شوكة شعرٌة كالدرنة محاطة باألشواك وعند 

 قاعدة كل درنة توجد حلقة بنٌة اللون.

 العذراء

 سم(, ولونها ٌختلف من األبٌض الى الُبنً الغامق. 1ون وٌبلغ طولها حوالً )مكبلة ُبنٌة الل

 الحشرة الكاملة

ملم( عند فرد الجناحٌن,  2.6ملم( وعرضها ) 8, إذ ٌبلغ طولها )فراشة صغٌرة الحجم     

وتتساوى الذكور واالناث فً الحجم وإن كانت بطن األنثى أعرض من بطن الذكر, لون الرأس 

الجناحٌن األمامٌٌن أخضر فاتح فً الربٌع وأصفر فً الخرٌف, وقد وجد للحشرة والصدر و

أكثر من لون وٌختلف باختبلف الظروف البٌبٌة من رطوبة وحرارة وعلى كل من الجناحٌن 
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األمامٌٌن ثبلثة خطوط عرضٌة متعرجة سمراء اللون قد تكون واضحة تماماً أو غٌر واضحة, 

 ن الخلفٌٌن أبٌض صوفً.لون البطن فضً ولون الجناحٌ

 

 دورة الحٌاة

وفً المساء وكذلك قبل شروق الشمس, وتضع  تنشط الحشرات دابماً وقت غروب الشمس     

اإلناث البٌض فردٌاً على أي جزء من أجزاء النبات خاصًة البراعم الزهرٌة وجوز القطن 

وثمار البامٌا, وٌكون وضع البٌض فً الغالب قبل غروب الشمس بفترة قصٌرة وتضع األنثى 

ٌض بعد خروجها من طور ( بٌضة فً المتوسط  وتبدء األنثى وضع الب241الملقحة حوالً )

ٌوم تقرٌباً ثم تتوقف عن وضعُه لمدة    12أٌام وتستمر فً وضعُه لمدة  7العذراء بحوالً 

( أٌام, وتبدء الٌرقات بإصابة النباتات 7-4( ٌوم ثم تموت, ٌفقس البٌض بعد حوالً )11-12)

( 4ً وللٌرقة )خبلل شهري تموز وآب وتصل اإلصابة شدتها خبلل أٌلول وكانون األول والثان

ٌوماً, تتعذر الٌرقة فً التربة أو على سطح  (21.5-11)أعمار ٌرقٌة وطول الطور الٌرقً كلُه 

ٌوم وتقضً الحشرة فترة الشتاء على هٌبة عذراء,  (12-9)النباتات, وتبلغ مدة طور العذراء 

للحشرة  بقلٌل,ٌوم وعمر اإلناث أطول من عمر الذكور  (24-19)تعٌش الحشرة الكاملة من 

 تحت ظروف المختبر. أجٌال فً السنة (6)

 األضرار الناتجة عنها

للنباتات الصغٌرة المصابة أو وجود ثقب صغٌر على البراعم وجود ثقوب على القمم النامٌة      

الزهرٌة ناتجة عن قرض الٌرقات, أما عندما تتكون جوزة القطن ٌبلحظ ثقب على سطحها مع 

وتكون حافة الثقب عادًة غٌر منتظمة لوجود األشواك على جسم الٌرقة, براز الٌرقة على الثقب 

ونمو العفن األسود على الجوز من خبلل الثقب الذي تصنعُه الٌرقة, كما ٌبلحظ تفتح جزء من 

 اصابة الجوزة فً بداٌة الموسم.ٌتفتح داللًة على  الجوز وبقاء الجوز اآلخر مغلق ال
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 المكافحة

 الزراعٌة أوالً: المكافحة

 األهتمام بجمٌع العملٌات الزراعٌة. -1

 عدم تعفٌر البامٌا حتى ٌقل تكاثر الحشرة وال تكون مصدر عدوى للمحصول الجدٌد. -2

 جمع قرون البامٌا واعدامها حرقاً. -3

إزالة نباتات القطن والبامٌا بعد جمع المحصول بؤسرع ما ٌمكن وجمع الجوز الموجود على  -4

لمخلفات بؤي طرٌقة لحرقها أو اطعامها للمواشً حتى ال األغصان والتخلص من هذه ا

 تكون مصدر اصابة جدٌدة.

 

 ثانٌاً: المكافحة الكٌمٌائٌة

 8غم/غالون ماء مع مبٌد كلثٌن زٌتً بمعدل  8رش النباتات المصابة بمبٌد السفن بمعدل  -1

ٌُعاد كل 3سم ر الرش ٌوم مرة وٌكر 15/غالون ماء وٌبدأ الرش عند تكون الجوز وقابٌاً و

 مرتٌن أو ثبلثة.

 بنسبة لتر/دونم. %24دورسبان  -2

 / دونم.3سم 511بنسبة  %7.5سومسدٌن  -3

 / دونم.3سم 511بنسبة  %92 السان -4

 / دونم.3سم 511بنسبة  % 61االزودٌن أو نوفاكرون  -5

 / دونم.3سم 611بنسبة  % 41سوبر أسد  -6

 / دونم.3سم 75بنسبة  %31الكوزاثٌون  -7
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 عشرالمحاضرة الحادٌة 

 أهم اآلفات التً تصٌب المحصولٌن, دراسة مفصلة لحشرة السونة.  –آفات الحنطة والشعٌر 

 

 آفات الحنطة والشعٌر

أهم آفات الحنطة والشعٌر )َمن الحنطة, السونة, كاسرة سنابل النجٌلٌات, دودة الزرع, ثربس 

 الحنطة, الحشرة القشرٌة الرخوة, ماضغة بادرات الحنطة.

    حشرة السونة

Eurygaster  integriecps 

Family: pentatomidae 

Order : Hemipter 

 عائلة البق النتن / رتثح وصفٍح األجىحح

تنتشر حشرة السونة فً بلدان أوربا الجنوبٌة وبعض بلدان حوض البحر المتوسط مثل سورٌا 

 ولبنان واألردن وتركٌا أما فً العراق فتنشر فً محافظة نٌنوى والسلٌمانٌة.

 وتصٌب الحنطة والشعٌر واألدغال النجٌلٌة.

 وصف الحشرة:

 التطور فً هذه الحشرة من النوع التدرٌجً ومراحله هً:

 حشرة كاملة ---------حورٌة  ---------بٌضة 

 : برمٌلٌة الشكل لونها أخضر فاتح عند الوضع ٌتغٌر تدرٌجٌاً الى األصفر الفاتح.البٌضة

 أعمار قبل أن تصبح حشرة كاملة. : لونها أخضر تمر بخمسةالحورٌة

: لونها ٌمٌل الى األصفر المدخن والرمادي المسود ٌتخلل هذه األلوان بقع أو الحشرة الكاملة

خطوط قابمة على الجهة الظهرٌة الملساء والذكر عادة أصغر من األنثى وٌمٌز الذكر عن 

 الذكر. األنثى بؤن الحلقة البطنٌة األخٌرة تحتوي على شقوق أو خطوط عند

تعتبر السونة من أهم آفات الحنطة فً العراق خصوصاً فً محافظتً نٌنوى  الضرر:

% من مجموع 60والسلٌمانٌة حٌث ٌبلغ ضررها فً السنٌن الشدٌدة اإلصابة بهذه الحشرة 

 االنتاج الكلً للحنطة والشعٌر.

وٌعلل  )؟( % فً الشعٌر 30% فً الحنطة و75وتصل نسبة اإلصابة فً بعض السنوات الى 

 انخفاض الضرر فً الشعٌر الى نضجُه وحصادهُ قبل الحنطة. 
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تقضً الحشرة الكاملة فصل الشتاء فً أعالً الجبال مختفٌة تحت الحشابش واألدغال واألوراق 

والتربة, وتهاجر الى الحقول المزروعة بالحنطة والشعٌر فً شهر آذار )للسونة جٌل واحد فً 

 السنة(.

 , ضعف النبات وانخفاض الحاصلعصارة النبات من السٌقان فتإدي الى  البالغاتتمتص 

السنابل  الحــورٌاتوالتبن الناتج ٌكون هش وذا رابحة كرٌهة وال تتقبلها الحٌوانات,  وتهاجم 

الجدٌدة وتمتص عصارتها فتنكمش البذور وتصبح غٌر صالحة لعمل الخبز, بسبب تؤثر             

سإولة عن تماسك العجٌن وبذلك ٌقل تماسك العجٌن مما ٌجعلُه ٌسٌل أثناء )مادة الكلوتٌن( الم

 عمل الخبز. 

 

 وىاع:أرتعح أٌكىن انضزر عهى 

رزـنٟ ًَ ٖٓ اُؾْواد اٌُبِٓخ ٝاُؾٞه٣بد ػ٠ِ ا٤َُوبٕ اُٖـ٤وح ُِؾ٘طخ ٝرؤك١ ا٠ُ رؤف٤و  .1

 ٗٔٞ اُ٘جبد.

رٌٕٞ اُؾجٞة أُٖبثخ كو٤وح ك٢ فٞإٜب ٗظواً ُ٘ؤ ٤ًٔخ اٌُِٞر٤ٖ ك٤ٜب ٝإٔ ٛؾ٤ٖ ٛنٙ   .2

اُؾ٘طخ ر٘وٖٚ فب٤ٕخ اُزٔبٍي اُٚوٝه٣خ ُؼَٔ اُقجي ٣ٝؼيٟ مُي إلكواى اٗي٣ٔبد فبٕخ 

ٖٓ هجَ اُؾْوح رؤصو ػ٠ِ اٌُِٞر٤ٖ ك٢ اُؾجٞة ٝإٔ ٛنٙ اُؾجٞة رٌٕٞ ؿ٤و ٓوجُٞخ ك٢ رـن٣خ 

 اٜٗب رٌٕٞ ٍبٓخ ٝه٤ِِخ اإلٗجبد.ا٤ُوهخ ػالٝح ػ٠ِ 

أُٞاك اُـنائ٤خ ًٔب اٗٚ مٝ هائؾخ ًو٣ٜخ ؿ٤و  ك٢إ اُؾوٍٞ أُٖبثخ ٣ٌٕٞ رجٜ٘ب ْٛبً كو٤و  .3

 ٓوجُٞخ ٖٓ هجَ اُؾ٤ٞاٗبد ٝثنُي روَ اٍؼبهٙ ك٢ االؿِت.

رزـنٟ اُؾْواد اٌُبِٓخ ٝاُؾٞه٣بد ػ٠ِ اُؾجٞة ػ٘ل رٌٜٞٗب كزٖجؼ ٛنٙ اُؾجٞة ٕـ٤وح  .4

 ك٢ األؿِت. ْٝٛخ ٝكبهؿخ

 انعىائم:  

٤ٍٔذ اُؾْوح ثبَُٞٗخ  ألٜٗب رزـنٟ ػ٠ِ ٗجبد إَُٞ ثبإلٙبكخ ا٠ُ مُي رزـنٟ ػ٠ِ اُؾجٞة      

اُْز٣ٞخ )اُؾ٘طخ, اُْؼ٤و, اُنهح اُجو٣خ ًٝنُي اُْٞكبٕ( ثبإلٙبكخ ا٠ُ أٜٗب رٚغ ث٤ٜٚب ػ٠ِ 

اُضالصخ األ٠ُٝ ٖٓ فوٝعٜب ؽْبئِ ثو٣خ ًض٤وح  ٝرَزؼِٜٔب ًـناء ُٜب فٖٕٞبً فالٍ ا٤ٓٞ٤ُٖ أٝ 

 ٖٓ اُج٤ٚخ ٖٝٓ ٛنٙ اُؾْبئِ )ػوف اُل٣ي, ًؼٞة ؽ٤ٔ٘, ًِـبٕ, ع٘به, ىٝإ(.
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 دورج انحٍاج:

رٚغ ؽْوح اَُٞٗخ ث٤ٜٚب ك٢ أٝافو ّٜو آماه ؽز٠ ّٜو ٤َٗبٕ ٣ٝٞٙغ اُج٤٘ ػ٠ِ ٌَّ      

بٍ ( ث٤ٚخ, ٣ٞٙغ اُج٤٘ ػ٠ِ اَُطؼ اَُل٢ِ ألٝهام األكؿ15-5ٓغٔٞػبد رزٌٕٞ ٖٓ )

( ث٤ٚخ, ٣لوٌ اُج٤٘ ثؼل 181-151ٝاُ٘جبربد اُجو٣خ ٣ٝجِؾ ٓزٍٜٞ ٓب رٚؼٚ  األٗض٠ اُٞاؽلح )

( أ٣بّ ا٠ُ ؽٞه٣بد ٝرجو٠ اُؾٞه٣بد ػبُوخ ػ٠ِ عٞاٗت اُج٤٘ اُلبهٌ ُلزوح ٖٓ 11-7ؽٞا٢ُ )

ك٢ اُيٖٓ )٣ّٞ ٝاؽل( صْ ر٘زوَ ثؼل مُي ثؾضبً ػٖ اُـناء, ٝرزـنٟ اُؾٞه٣بد ػ٠ِ اُ٘جبربد اُجو٣خ 

اُطٞه اُضب٢ٗ ٝر٘زوَ ا٠ُ ٓياهع اُؾ٘طخ  ٝاُْؼ٤و ؽ٤ش رزـنٟ اُؾٞه٣بد ػ٠ِ اُؾ٘طخ ٝاُْؼ٤و 

ا٠ُ إٔ ٣ٌَٔ ٗٔٞٛب ُززؾٍٞ ا٠ُ ؽْوح ًبِٓخ, رزـنٟ اُؾْواد اُجبُـخ ٝهذ اُٚؾ٠ ٖٓ اُٜ٘به 

ٝرٞعل اُؾْوح ػ٠ِ ٍبم اُ٘جبد ثؼٌٌ ارغبٙ اّؼخ أٌُْ ؽ٤ش إٜٗب رلٝه ثؼٌٌ ؽوًخ األهٗ 

 ٌٔ ػ٠ِ ٍ٘بثَ اُؾ٘طخ ٝاُْؼ٤و ٝرزياٝط ٝرٚغ ث٤ٜٚب, ُِؾْوح ع٤َ ٝاؽل ك٢ اَُ٘خ.ٓغ اُْ

 انهجزج:

 ُؾْوح اَُٞٗخ ٛغوربٕ ٛٔب:

 اوالً: انهجزج انزتٍعٍح )انهجزج انى انسهىل(:

٢ٛٝ اُز٢ روّٞ ثٜب اُؾْواد اُجبُـبد ُغ٤َ اَُ٘خ أُب٤ٙخ ٖٓ األٓبًٖ اُْز٣ٞخ ا٠ُ اُؾوٍٞ 

 ٣ٞٓبً روو٣جبً. 21ٝاُْؼ٤و ٝمُي اػزجبهاً ٖٓ ٓ٘زٖق آماه ٝرَزٔو أُيهٝػخ  ثبُؾ٘طخ 

 انهجزج انزتٍعٍح اسثاب 

 ٝعٞك اُؾجٞة ُِزـن٣خ ك٢ اٍَُٜٞ فالٍ ٛنٙ اُلزوح. .1

 اُظوٝف اُغ٣ٞخ رٌٕٞ ٓالئٔخ ُٜب )اُؾواهح, اُوٛٞثخ, األٓطبه( .2

اُزٚبه٣ٌ األه٤ٙخ ٝؽوًخ اُو٣بػ رؤك١ ثبُؾْوح ا٠ُ ٗوَ ٝرـ٤٤و أٓبًٜ٘ب ٝرؤر٢ ا٠ُ  .3

( ّٜٞه ٝرزـنٟ فالُٜب صْ رزياٝط ٝرؼط٢ 4-3اُؾوٍٞ ٛبئوح ٝرجو٠ ك٢ اٍَُٜٞ ٓلح )

ع٤الً عل٣لاً صْ رٔٞد ٝإٔ أكواك اُغ٤َ اُغل٣ل رزـنٟ ػ٠ِ ؽوٍٞ اُؾ٘طخ ٝاُْؼ٤و ا٠ُ إٔ 

 ُِٜغوح اُؼ٤ٌَخ ؽ٤ش رو٢ٚ اُْزبء. رٖجؼ ؽْوح ًبِٓخ صْ رَزٔو 

 ثاوٍاً: انهجزج انصٍفٍح )انهجزج انى انجثال(:

ؽْواد اُغ٤َ اُغل٣ل اُؾوٍٞ ػ٘لٓب رورلغ كهعخ اُؾواهح ثؼل ٍْٓٞ رزوى ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ 

 ُزقزل٢ ٛ٘بى. اُؼب٤ُخاُؾٖبك ٝرزغٚ ا٠ُ اُغجبٍ 

 انهجزج انصٍفٍح اسثاب

 كولإ اُؾجٞة. .1

 ٍٞء األؽٞاٍ اُغ٣ٞخ. .2

ٝرجلأ ٛنٙ اُٜغوح فالٍ ٓ٘زٖق ّٜو ؽي٣وإ, إٕ أػلاك آكبد اَُٞٗخ اُز٢ رٜبعو ا٠ُ أٓبًٖ 

اُزْز٤خ أًضو ٖٓ أكوكٛب اُز٢ رؼٞك ا٠ُ اُؾوٍٞ ك٢ ٛغورٜب اُوث٤ؼ٤خ, ٝرجو٠ اُؾْواد ك٢ أٓبًٖ 

( أّٜو ال رزـنٟ ٝال رزياٝط ٝال رزؾوى ثَ رَزوو رؾذ األٝهام أُزَبهطخ 9-8اُزْز٤خ ٖٓ )

 رؾذ اُزوثخ.كؿبٍ ٝٝاأل

 انمكافحـــح:

 رٌبكؼ ٛنٙ اُؾْوح ثؼلح ٛوم:

 انمكافحح انمٍكاوٍكٍح:  .4
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رغٔغ اُؾْواد اٌُبِٓخ ٝاُؾٞه٣بد ثٞاٍطخ اُْجبى ا٤ُل٣ٝخ ًٝنُي رغٔغ ٝرزِق اُؾْبئِ 

 ٝاألكؿبٍ اُز٢ رٚغ اَُٞٗخ اُج٤٘ ػ٤ِٜب.

 انمكافحح انشراعٍح:  .2

 اُؾٖبك أُجٌو. . أ

اُؾواصخ اُٖؾ٤ؾخ ٝاٍزؼٔبٍ األٍٔلح اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ٗٔٞ ثبكهاد ه٣ٞخ ٝٗجبربد ماد  . ة

 كوٝع ػل٣لح روبّٝ اُؾْوح ٝروَِ ٖٓ أٙواهٛب.

 انمكافحح انحٍىٌح:  .3

٢ٛٝ ثبٍزؼٔبٍ األػلاء اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ اُطل٤ِ٤بد اُز٢ رزطلَ ػ٠ِ ث٤٘ ؽْوح اَُٞٗخ ٝٛنٙ 

ٖٝٓ  Scelioidaeٖٓ ػبئِخ  Hymenopteraاُطل٤ِ٤بد ربثؼخ ا٠ُ هرجخ ؿْبئ٤خ األع٘ؾخ 

 أٓضِزٜب:

Tissolcusb vas ssillievi 

Tissolcusb  semistriotus 

Tissolcus  grandis 

 

 انمكافحح انكٍمٍاوٌح: .4

  -رٌبكؼ ؽْوح اَُٞٗخ فالٍ ّٜو آماه ٤َٗٝبٕ ثبٍزؼٔبٍ إؽلٟ أُج٤لاد ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ   اُزب٤ُخ:     

 ؿبُٕٞ ٓبء. /ؿْ 6% ثَ٘جخ  81كثزوًٌ رو٤ًي  . أ

ٍْ 6% ثَ٘جخ  51ًِٞهاص٤ٕٞ رو٤ًي  . ة
3

 ؿبُٕٞ ٓبء. /

 

 

 

 انمحاضزج انثاوٍح عشز

  آفاخ انذرج

ٖ  أٝهام اُنهح, ؽلبه ٍبم اُنهح, كٝكح  اُج٘غو اٌَُو١, كٝكح اُنهح(    َٓ  أْٛ آكبد اُنهح ) 

 حفار ساق انذرج

Sesamia cretica 

Family: noctuidae 

 Order: Lepidoptera) رتثح حزشفٍح األجىحح (  

  

 :مظهز اإلصاتح وانضزر 

ٖٓ ػٞائِٚ اُوئ٤َ٤خ ) اُنهح, هٖت اٌَُو, اُوٖت, اُؾْبئِ اُ٘غ٤ِ٤خ( رزـنٟ ا٤ُوهبد      

, ُٜٝنا كؼ٘ل ٗٔٞ ٝاٗجَبٛ  األوراق انحذٌثح انمهتفح عهى تعضها فً لهة انىثاخؽل٣ضخ اُلوٌ ػ٠ِ 
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, ًٔب ٝرؾلو ا٤ُوهبد ك٢ اُؤْ  صفىف عزضٍح ثمىب مزتثح فًٛنٙ األٝهام رظٜو ك٢ أٖٗبُٜب 

 .فتظهز أوراق انمهة صفزاء أو جافح تىفصم عه انىثاخ تسهىنحاُ٘ب٤ٓخ كززِلٜب ٣ٝزٞهق ٗٔٞٛب 

رؾلو صوٞة ك٢ ا٤َُوبٕ ٝرلفَ ك٤ٜب كزٚؼق اُ٘جبربد ٣ََٜٝ  أٓب ا٤ُوهبد أُزولٓخ ثبُؼٔو* 

 .اٌَٗبهٛب إٙبكخ ا٠ُ رؼلٜ٘ب ٝٗٔٞ اُلطو٣بد ثلافِٜب

* رو٢ٚ اُؾْوح كزوح اُْزبء ثٌَْ ٣وهبد كافَ ا٤َُوبٕ أُٖبثخ, ٝك٢ اُوث٤غ رزؼنه صْ رقوط 

 اٌُبٓالد, ُٜنٙ اُؾْوح فَٔخ أع٤بٍ ثبَُ٘خ.

 

 وصف انحشزج:

 اُزطٞه ٖٓ اُ٘ٞع اٌُبَٓ 

 انٍزلح:

هوٓي٣خ إُِٞ ٖٓ اُغٜخ اُظٜو٣خ ٝث٤ٚبء ٖٓ اُغٜخ اُجط٤٘خ ُٕٞ اُوأً ث٢٘ ٍٛٞ اُغَْ ػ٘ل 

 ِْٓ. 35-32رٔبّ اُ٘ٔٞ 

 انعذراء: 

 ِْٓ ُٜٞٗب ث٢٘ ٖٓلو اٝ ث٢٘ ؿبٓن. 23 -17ٖٓ اُ٘ٞع أٌُجَ ُٜٛٞب 

 انحشزج انكامهح:

ِْٓ  32-27ِْٓ أَُبكخ ث٤ٖ ٛوك٢ اُغ٘بؽ٤ٖ األٓب٤٤ٖٓ أُ٘جَط٤ٖ ؽٞا٢ُ  12ُٜٛٞب ؽٞا٢ُ 

٢ٍ٘ٔ ٝاألع٘ؾخ اُقِل٤خ ٝإُِٞ اُؼبّ ُِغَْ أث٤٘ َٓٔو ُٕٞ األع٘ؾخ األٓب٤ٓخ أث٤٘ ٖٓلو اٝ 

 ث٤ٚبء.
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 دورج انحٍاج:

جبرٜب اُْز١ٞ ػ٠ِ ٤ٛئخ ٣وهبد ٍبً٘خ كافَ اؽطبة اُنهح أٝ ك٢ ثوب٣ب ٤ٍوبٕ        ٍ رو٢ٚ اُؾْوح 

اُ٘جبربد ك٢ اُؾوَ, رقوط اُؾْواد اٌُبِٓخ ك٢ اُوث٤غ, رٚغ االٗبس ث٤ٜٚب ػ٠ِ ٗجبربد اُنهح 

األٝهام ًٔب رٚؼٚ ػ٠ِ ثؼ٘ اُ٘جبربد ٝاُؾْبئِ ك إلؿٔباُٖـ٤وح ٝفبٕخ هوة اُؾبكخ اُلاف٤ِخ 

اُ٘غ٤ِ٤خ األفوٟ ٝأؽ٤بٗبً ال رٚغ اُؾْوح اُج٤٘ ػ٠ِ ٗجبربد اُوٖت ٓجبّوح ثَ رٚؼٚ ػ٠ِ 

اُؾْبئِ اُوو٣جخ ٖٓ اُ٘جبربد صْ ر٘زوَ ثؼلٛب ا٤ُوهبد ثؼل اُلوٌ ا٠ُ ٗجبربد اُوٖت ٣ٞٙغ اُج٤٘ 

( 5)ث٤ٚخ  ثؼل ؽٞا٢ُ أٍجٞع, ٤ُِوهخ  25ػ٠ِ ٌَّ ًزَ رؾز١ٞ اٌُزِخ اُٞاؽلح ػ٠ِ ؽٞا٢ُ 

( أٍبث٤غ روو٣جبً رزؾٍٞ ثؼلٛب ا٠ُ ػنهاء ٌٓجِخ رجِؾ ٓلح ٛٞه 4-٣ٝ3ٌزَٔ ٗٔٞٛب فالٍ ) أػٔبه

 أ٣بّ, ُِؾْوح ػلح أع٤بٍ ك٢ اَُ٘خ. 11أ٣بّ ٝرؼ٤ِ اُؾْوح اٌُبِٓخ ٗؾٞ  11اُؼنهاء ؽٞا٢ُ 

   انمكافحح:

 أوالً: انطزق انشراعٍح :

هح )اُؾطت ٝاألعياء اُجبه٤خ ك٢ اُزوثخ( هجَ كَٖ اُوث٤غ ُِزقِٔ ؽوم ٓقِلبد اُن .1

 ٖٓ ا٤ُوهبد اُز٢ رو٢ٚ ث٤برٜب اُْز١ٞ كافِٚ.

اُوٚبء ػ٠ِ األكؿبٍ اُ٘غ٤ِ٤خ أُ٘زْوح ك٢ اُؾوٍٞ ؽ٤ش إٕ اُلواّبد رٚغ ث٤ٜٚب  .2

 ػ٠ِ ٛنٙ األكؿبٍ.

 ثاوٍاً: انطزق انكٍمٍائٍح :

بكؼ ؽلبه ٍبم اُنهح ثؼل  ُيهاػخ ػ٠ِ إٔ رٌوه ٓور٤ٖ إ٠ُ صالس ٣ّٞ ٖٓ ا ٣21ٌ 

 ٓواد فالٍ أٍُْٞ اُٞاؽل, ثبٍزقلاّ أؽل أُج٤لاد اُزب٤ُخ:

 ًـْ ُِلْٝٗ اُٞاؽل. 1.5% ػ٠ِ اُ٘جبربد ثٔؼلٍ  11ٗضو اُل٣بى٣ٕ٘ٞ أُؾجت  .1

 ًـْ ُِلْٝٗ اُٞاؽل ػ٠ِ اُ٘جبربد. 1.5% ثٔؼلٍ   11ٓج٤ل ثو٤ُٖ ٓؾجت 
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 عشز انثانثحانمحاضزج 

  انعائهح انصهٍثٍحآفاخ 

 ٖٓ اُِٜبٗخ .1

 ٖٓ اُقٞؿ األفٚو .2

 كٝكح أٝهام اُِٜبٗخ .3

 اٌُج٤وح ٜبٗخِكٝكح أٝهام اُ .4

 ٖٗق اُو٤ب٤ٍخ ٜبٗخِكٝكح ٝهم اُ .5

 ؽلبه ٍبم اُِٜبٗخ .6

 ف٘لَبء ا٤ُِٖج٤بد اُجوؿٞص٤خ  .7

 انعائهح انزمزامٍحآفاخ 

 هلبى األٝهام .1

 اُلٝكح اُقٚواء .2

 ؽلبه أٝهام اُج٘غو اٌَُو١ .3

 انسكزي:دودج انثىجز 

Spodoptera (laphygma) exigua 

Family: Noctuidae 

Order: Lepidoptera 

ر٘زْو ٛنٙ اُؾْوح ك٢ أؿِت ثوبع اُؼبُْ, ٝرٌضو ك٢ أُ٘بٛن االٍزٞائ٤خ ٝرؾذ االٍزٞائ٤خ      

ٝأُؼزلُخ, رٞعل ك٢ اُؼوام ٖٝٓو ٍٝٞه٣ب ُٝج٘بٕ ٝكَِط٤ٖ ٝاالهكٕ ٤ُٝج٤ب ٝا٤ُٞٗبٕ ٝرو٤ًب 

 كـبَٗزبٕ ٝاُجبًَزبٕ.ٝا٣طب٤ُب ٝا

  Hostانعائم: 

٤ت ٛنٙ اُؾْوح اُوطٖ ٝاُجو٤ٍْ ٝاُغذ ٝاُنهح ٝاُج٘غو اٌَُو١ ٝٓؾب٤َٕ فٚو       رٖ 

 اُؼبئالد اُجبمٗغب٤ٗخ ٝاُجو٤ُٞخ ٝاُوٓوا٤ٓخ ٝا٤ُِٖج٤خ ٝاُووػ٤خ ٝاُيٗجو٤خ.

 

 وصف انحشزج:

 اُزطٞه ك٢ ٛنٙ اُؾْوح ٖٓ اُ٘ٞع اٌُبَٓ 
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 ٣وهخ.......... ػنهاء.......... ؽْوح ًبِٓخث٤ٚخ......... 

 انٍزلح:

فٚواء إُِٞ ك٢ األٛٞاه األ٠ُٝ ًِٝٔب رولٓذ ك٢ اُ٘ٔٞ إٔجؼ ُٜٞٗب ى٣ز٤ٗٞبً ؿبٓوبً ٣ٞعل      

ّو٣طبٕ ٤ُٞٛبٕ ػ٠ِ اُغب٤ٖٗ ُٜٞٗٔب أفٚو ؿبٓن صْ رزؾٍٞ ا٠ُ ى٣ز٢ٗٞ ؿبٓن ث٤ٜ٘ٔب فٜ ؿ٤و 

 ِْٓ. 27ٛب ؽٞا٢ُ ٓ٘زظْ إٔلو إُِٞ, ُٜٛٞب ػ٘ل رٔبّ ٗٔٞ

 انعذراء:

 ( ِْٓ ُٜٞٗب ث٢٘ ٖٓلو أٝ ث٢٘ ٓقٚو.12-11ٌٓجِخ ُٜٛٞب ؽٞا٢ُ )    

 انحشزج انكامهح:

ٍْ ُٜٞٗب  2.5( ٍْ, ٍٛٞ آزلاك اُغ٘بؽ٤ٖ ػ٠ِ اُغبٗج٤ٖ ؽٞا٢ُ 1.4 – 1.1ُٜٛٞب ؽٞا٢ُ )     

اٌَُْ  ٣ًِٞخأؽلٛٔب  هٓبك١ أٝ هٓبك١ كبرؼ أٝ ث٢٘ ٤ٔ٣َ ا٠ُ اُوٓبك١ رٞعل ثوؼزبٕ ٕلئ٤زبٕ

ٝاألفوٟ ًو٣ٝخ ػ٠ِ اُغ٘بػ األٓب٢ٓ, ٝاُٜ٘ب٣خ اُطوك٤خ ُٜنا اُغ٘بػ ػ٤ِٜب ٗوٜ ٍٞكاء, ٝاَُطؼ 

 اُؼ١ِٞ ٣زقِِٚ فٜ ٓزؼوط أٍٞك.

 دورج انحٍاج:

٣جِؾ ػلكٛب ؽٞا٢ُ ك٢ ُ طغ ث٤ٚخ  591( ثٔزٍٜٞ 1225-125رٚغ األٗض٠ أُِوؾخ ؽٞا٢ُ )     

اُٞاؽلح, ًٔب رٚغ ثؼ٘ االٗبس اُج٤٘ ( ث٤ٚخ ك٢ اُِ طؼخ 231-5ُ طؼٚ ثٔزٍٜٞ  )( 2-23)

ٓلوكاً, ٝرٞٙغ ًزَ اُج٤٘ ػبكح ػ٠ِ اَُطؼ اَُل٢ِ ُألٝهام اُٖـ٤وح ٝرَزٔو االٗض٠ ك٢ ٝٙغ 

( ٣ّٞ روو٣جبً صْ رزٞهق ػٖ ٝٙغ اُج٤٘ ُٔلح ٣ّٞ روو٣جبً صْ رٔٞد, ٣ٝٞٙغ 4.5اُج٤٘ ُٔلح )

( ٣ّٞ 3-2ؽز٠ ٓ٘زٖق ا٤َُِ, ٣لوٌ اُج٤٘ ثؼل ؽٞا٢ُ ) اُج٤٘ َٓبًء اثزلاًء ٖٓ اُـوٝة ٝرَزٔو

( ٣ٞٓبً ك٢ ا٤ُٖق أٓب 21-13أ٣بّ ك٢ اُْزبء, ٤ُِوهخ فَٔخ أػٔبه ٣وه٤خ كزورٜب ) 7ك٢ ا٤ُٖق ٝ 

( ٣ٞٓبً, رزؼنه ا٤ُوهخ ك٢ اُزوثخ ك٢ ّوٗوخ ٖٓ اُط٤ٖ 61-41ك٢ اُْزبء كزطٍٞ ٓلح اُطٞه ا٤ُوه٢ )

( ِْٓ ٝرجِؾ ٍٛٞ كزوح 12-11اُؾو٣و ٝاُؼنهاء ٌٓجِخ ُٜٛٞب )ٓجط٘خ ٖٓ اُلافَ ثطجوخ هه٤وخ ٖٓ 

, ك٢ ا٤ُٖق ٝ )5.5-8.5اُؼنهاء ٖٓ ) ًّ ٣ٞٓبً ك٢ اُْزبء, ٣ٝجلأ ظٜٞه اُؾْواد  36-19)( ٣ٞ

 اٌُبِٓخ ك٢ أٝائَ ٤َٗبٕ ٣ٌٝضو ٝعٞكٛب ك٢ اُوث٤غ ٝاُقو٣ق, ُِؾْوح ػلح أع٤بٍ ك٢ اَُ٘خ.

 مظهز االصاتح وانضزر:

اُطٞه اُٚبه ا٤ُوهبد ٝرؼَٔ ا٤ُوهبد صوٞثبً ؿ٤و ٓ٘زظٔخ ك٢ األٝهام ربهًٚ اُؼوٝم اُوئ٤َ٤خ      

 اٌُج٤وح اُز٢ ٣ٖؼت ػ٤ِٜب هوٜٙب ٝرزـنٟ ا٤ُوهبد ػ٠ِ اُؤْ اُ٘ب٤ٓخ كزَجت ٓٞرٜب.

 انمكافحح:

 ٗظبكخ اُؾوَ ٖٓ األكؿبٍ ؽز٠ ال ر٘زوَ ٜٓ٘ب االٕبثخ ا٠ُ اُ٘جبربد اُووػ٤خ. .1

 كْٝٗ. /ؿْ 511% ثٔؼلٍ  81ثخ اُْل٣لح ٣ٌٖٔ هُ ٓج٤ل اُلثزوًٌ ػ٘ل االٕب .2
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 عشز انزاتعحانمحاضزج 

  انعائهح انثمىنٍح: انتً تصٍة فاخأهم اَ

 ٖٓ اُجبهالء األٍٞك .8

 هلبى األٝهام  .9

 اُجو٤ُٞبد )اثٞ كه٤ن اُجو٤ُٞبد(كٝكح  .11

 ف٘لَبء اُجبهالء اٌُج٤وح .11

 ؽلبه أٝهام اُِٞث٤ب .12

 مه انثالالء األسىد

Aphis  fabae 

Family: Aphididae 

 Order: Homoptera    رتثح متشاتهح األجىحح

 

بة       إٔ ٓؼظْ أُيهٝػبد ٖٓ فٚوٝاد ٝٓؾب٤َٕ ٝاّغبه كبًٜخ ٝؿ٤وٛب ًض٤واً ٓب رٖ 

ٖ ٝٗز٤غخً ُنُي رٚؼق اُ٘جبربد أُٖبثخ أما ُْ رزِق ٝرٔٞد. َٔ  ثؾْواد اُ

   وصف انحشزج: 

 اُ٘ٞع اُزله٣غ٢ ٝٓواؽِٚ ٢ٛ:اُزطٞه ك٢ ٛنٙ اُؾْوح ٖٓ 

 ث٤ٚخ ......... ؽٞه٣خ ......... ؽْوح ًبِٓخ

 

 انثٍضح:

 ٕـ٤وح اُؾغْ ث٣ٞٚ٤خ اٌَُْ َٝٓٞكح إُِٞ ؿبُجبً.

 انحىرٌاخ:

 رْجٚ اُؾْواد اٌُبِٓخ ك٢ اٌَُْ ٝإُِٞ إال إٜٗب إٔـو ؽغْ ٜٓ٘ب ؽ٤ش ٣ٌٕٞ ُٜٞٗب أٍٞك.     
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 انحشزج انكامهح:

ٕـ٤وح اُؾغْ ه٤ٛلخ اُغَْ ثط٤ئخ اُؾوًخ األهعَ ٝهوٕٝ االٍزْؼبه رٌٕٞ ٣ِٞٛخ ثبَُ٘جخ      

ُِغَْ, ُٕٞ اُؾْوح أٍٞك ٝرؾز١ٞ ػ٠ِ ىائلر٤ٖ أٗجٞث٤ز٤ٖ هوة ٓؤفوح اُجطٖ ٖٓ اُغٜخ اُؼ٤ِب 

ثلوى ٓٞاك ّٔؼ٤خ ُؾٔب٣خ اُؾْوح ٝرؼزجو ٖٓ أْٛ ٤ٔٓياد اُؾْوح, ٝإٓب إٔ رٌٕٞ ٓغ٘ؾخ أٝ 

 ألع٘ؾخ ٝإما ًبٗذ ٓغ٘ؾخ رٔزِي ىٝع٤ٖ ٖٓ األع٘ؾخ أُزْبثٜخ ك٢ اٌَُْ ٝاُؾغْ.ػل٣ٔخ ا

 انعىائم انىثاتٍح:

 ع٤ٔغ اُقٚوٝاد ٝأؿِج٤خ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ٝأّغبه اُلبًٜخ.     

 األضزار واألهمٍح االلتصادٌح:

 أٙواه ٓجبّوح .1

 أٙواه ؿ٤و ٓجبّوح .2

ٖ ٖٓ أْٛ اُؾْواد اُز٢ رَجت فَبئو كبكؽخ ٌُِض٤و ٖٓ أُيهٝػبد إم إٕ       َٔ ر ؼل ؽْوح اُ

 اُؾٞه٣بد ٝاُؾْواد اٌُبِٓخ رؾلس األٙواه ثبُطوم اُزب٤ُخ:

رٔزٔ اُؼٖبهح اُ٘جبر٤خ ٖٓ اُ٘جبد ثٞاٍطخ كٜٔب اُضبهت أُبٓ ؽ٤ش رزغؼل ٝرنثَ  .1

 األٝهام ٣ٖٝجؼ ُٜٞٗب إٔلو ٝهل رَوٜ ٖٓ اُ٘جبد.

رلوى اُؾْوح إكواىاد ػ٤َِخ ٣٘ٔٞ ػ٤ِٜب اُلطو األٍٞك اُن١ ٣ِطـ األٝهام أُٖبثخ  .2

ثبُِٕٞ األٍٞك ًٝنُي كؤٕ األروثخ ٝاُـجبه رِزٖن ػ٠ِ األٝهام ٓٔب ٣ؤك١ ا٠ُ ػغي 

األٝهام ػٖ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُزو٤ًت اُٚٞئ٢, إٕ أُبكح اُؼ٤َِخ رلوى ٖٓ أُقوط ٝإٔ 

 ح ّٔؼ٤خ اُـوٗ ٜٓ٘ب ؽٔب٣خ اُؾْوح ٖٓ األػلاء.اُيٝائل األٗجٞث٤خ رلوى ٓبك

رَبػل اُؾْواد ػ٠ِ ٗوَ ثؼ٘ األٓواٗ ا٠ُ اُ٘جبربد كبُضوٞة اُز٢ رٖ٘ؼٜب اُؾْواد  .3

ػ٘ل اُزـن٣خ رَبػل ػ٠ِ كفٍٞ اُلطو٣بد ٝاُجٌزو٣ب ا٠ُ اُ٘جبد ٖٝٓ األٓواٗ اُز٢ ٣َبػل 

ٖ ػ٠ِ ٗوِٜب )ٓوٗ مثٍٞ اُووػ٤بد(. َٔ  اُ

 دورج انحٍاج:

و٢ٚ اُؾْوح كزوح اُْزبء ػ٠ِ ٌَّ ث٤ٚخ, رلوٌ اُج٤ٞٗ ك٢ أٝائَ اُوث٤غ ػٖ ؽٞه٣بد ر      

ألٜٗب ٢ٛ اُز٢ ٍزؼط٢ األع٤بٍ اُوبكٓخ ٖٓ  (stem mothers)ٕـ٤وح ر٠َٔ األٜٓبد اٌُبمثخ 

ٖ رٌٕٞ األٜٓبد األ٤ِٕخ ع٤ٔؼٜب اٗبس ؿ٤و ٓغ٘ؾخ ٝرزٌبصو رٌبصو ػنه١  َٔ اُ

arthenogenesis أ١ إٔ اُج٤ٞٗ رلوٌ كافَ عَْ األٗض٠ ثؼل إٔ ٣ٌٕٞ  ٝرِل اُٖـبه ٝالكح

ػٔوٛب ال ٣زغبٝى األٍجٞع ًٝنُي كؤٕ اُؾٞه٣بد اُ٘برغخ ػٖ األٜٓبد األ٤ِٕخ رجلأ ثٞٙغ 

ؽٞه٣بد عل٣لح ٝٛنٙ ثؼل أ٣بّ ه٤ِِخ رٖجؼ ٓ٘زغخ ؽ٤ش ٣َزٔو رزبثغ األع٤بٍ ٝهل ٣َٖ ك٢ ثؼ٘ 

ٖ ا٠ُ  َٔ ٘لٓب ٣وٖو اُٜ٘به ٣٘زظ ع٤َ ٓغ٘ؼ ٝٛنا ع٤َ ك٢ اَُ٘خ, ٝك٢ اُقو٣ق ٝػ 51أٗٞاع اُ

( ث٤ٚبد ٌَُ 6-1اُغ٤َ ٣زٌٕٞ ٖٓ مًٞه ٝاٗبس, ثؼل اُزياٝط رٚغ األٗض٠ ث٤ٚبً ٣زواٝػ ث٤ٖ )

أٗض٠ صْ رٔٞد اُؾْواد أُغ٘ؾخ, رو٢ٚ اُج٤ٞٗ كزوح اُْزبء ٝك٢ اُوث٤غ اُوبكّ رلوٌ ُزؼط٢ 

 األٜٓبد األ٤ِٕخ ٝثنُي ر ؼبك كزوح اُؾ٤بح.
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 َٔ  ٖ ٤ٓٞٓبء اُ

 :مكافحح حشزاخ انَمه

 اوالً: انمكافحح انشراعٍح:

ٖ ٜٝٓ٘ب ر٘زوَ ا٠ُ  . أ َٔ اُزقِٔ ٖٓ اُؾْبئِ ٝاألكؿبٍ ألٜٗب رَزقلّ ًؼٞآَ ُؾْوح اُ

 أُيهٝػبد.

 اُزقِٔ ٖٓ اُ٘جبربد أُٖبثخ ك٢ اُجوغ اُز٢ رجلء ثٜب اإلٕبثخ. . ة

 ثاوٍاً: انمكافحح انحٍىٌح:

      ٖ َٔ بعْ اُ ٗوبٛ ٝماد  7ٝرلزوٍٚ  ٓضَ أٗٞاع اُلػب٤ٍن ماد ٣ٞعل ك٢ اُطج٤ؼخ ٓلزوٍبد ػلح رٜ 

ٖ ٣ٝوهبد مثبثخ ا٤َُوكٌ  11 َٔ ٗوطخ ٍٞاء ا٤ُوهبد أٝ اُؾْواد اٌُبِٓخ ٣ٝوهبد أٍل اُ

paragus sp.  غِذ ك٢ ٓ٘طوخ ؽٔبّ اُؼ٤َِ ػلح ٛل٤ِ٤بد ٍ األٍٞك رزجغ  اُجبهالء ػ٠ِ ٖٓ, ًنُي 

  Pteroma Lidaeك٤ِٖخ 

  Aphidencyuntus   aphidivorus                                 ٖٓ هرجخ ؿْبئ٤خ األع٘ؾخ

Pteromalus  sp. 

Pachyneuron  sp. 

 ثانثاً: انمكافحح انمتكامهح:

ثٜنٙ اُطو٣وخ ٣َزلبك ٖٓ ػَٔ اُطل٤ِ٤بد ٝأُلزوٍبد ثبإلٙبكخ ا٠ُ اٍزؼٔبٍ أُج٤لاد      

ٖ ٝرزوى أُ٘بٛن األفوٟ ك٢ اُؾوَ ُؼَٔ  َٔ اُؾْو٣خ, إم رؼبَٓ أُ٘بٛن أُٖبثخ ثٌضوح اُ

 اُطل٤ِ٤بد ٝأُلزوٍبد.

 راتعاً: انمكافحح انكٍمٍاوٌح:

ٖ:رَزؼَٔ أؽلٟ أُٞاك اُزب٤ُخ ٌُٔبكؾخ ؽ      َٔ  ْوح اُ

ٍْ 5% ثَ٘جخ  51ًٗٞٞى رو٤ًي  .1
3
 ؿبُٕٞ ٓبء. / 

 ؿبُٕٞ ٓبء. /ؿْ  5% ثَ٘جخ  51ثو٣ٔٞه رو٤ًي  .2

ٍْ 11% ثَ٘جخ 51ٓالص٤ٕٞ رو٤ًي 
3
 ؿبُٕٞ ٓبء. / 
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 عشز انخامسحانمحاضزج 

 مصادر اإلصاتح انحشزٌح فً انمخاسن

 اُؾْواد هجَ ػ٤ِٔخ اُزقي٣ٖ. ث٤٘اُؾجٞة اُز٢ رؾَٔ  .13

 رْٚ )أٛٞاه ؽْو٣خ ؿ٤و ٓوئ٤خ( ثلافِٜب.اُؾجٞة اُز٢  .14

 األ٤ًبً اُول٣ٔخ أُِٞصخ ثبألٛٞاه اُؾْو٣خ. .15

 أٛٞاه ؽْو٣خ ٓقزجئخ ك٢ اُْوٞم ٝأٓبًٖ أفوٟ ك٢ أُقيٕ ٗلَٚ. .16

 

 
 

 انظزوف انمىاسثح الوتشار حشزاخ انمخاسن

االهرلبع اَُ٘ج٢ ك٢ كهعخ اُؾواهح, ٝرقزِق اُؾْواد ك٢ كهعخ اُؾواهح أُض٠ِ ُْ٘بٛ  .1

 ًَ ٗٞع.

اىك٣بك َٗجخ اُوٛٞثخ ك٢ اُؾجٞة, ٝهل ٝعل إٕ ٓؼظْ ؽْواد أُقبىٕ ال رزؾَٔ  .2

 %. 9أُؼ٤ْخ إما هِذ َٗجخ اُوٛٞثخ ػٖ 

بػل ػ٠ِ  .3 ٔ ٌَوح ٝثنٝه األكؿبٍ ٣َ  افزالٛ اُؾجٞة ا٤َُِٔخ ثجؼ٘ اُل زبد ٝأُٞاك اُ

 اٗزْبه اُؾْواد ك٤ٜب.

  
 

 

 أعزاض اإلصاتح تحشزاخ انمخاسن 

أٗٞاع ٝأٛٞاه ؽْو٣خ ٓقزِلخ )ؽ٤ّخ أٝ ٤ّٓزٚ( ًٝض٤و ٖٓ أُقِلبد اُؾْو٣خ ٓضَ ظٜٞه  .1

 اُجواى ٝعِٞك االَٗالؿ ث٤ٖ اُؾجٞة ٝاُجنٝه أُقيٝٗخ.
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 ٝعٞك ثوغ أٝ ٗ لة ٍٔواء ك٢ ؽبُخ اُجنٝه ؽل٣ضخ اإلٕبثخ.  .2

 ٝعٞك ؽجٞة ٓضوٞثخ ٝٓزآًِخ ٖٓ اُلافَ. .3

ٓ لد ا٤ُ .4  ل كافَ اٌُٞٓخ.اُْؼٞه ثؾواهح ٝظٜٞه ٓبكح كه٤وخ إما 

 ٝعٞك هائؾخ ًو٣ٜخ ٤ٔٓيح ك٢ اُؾجٞة ٝٓ٘زغبرٜب فبٕخً اإلٕبثخ ثؤِخ اُطؾ٤ٖ. .5

 رٌزَ اُؾجٞة ٝاُزٖبهٜب ثجؼٜٚب ثٞاٍطخ ٤َٗظ ٖٓ اُق٤ٞٛ اُؾو٣و٣خ. .6

 هل رجلٝ اُؾجٞة ٤ٍِٔخ ٌُٖٝ ثغوّٜب ٣زٚؼ ثٜب أٛٞاه ٣وه٤خ ك٢ اُلافَ. .7
 

 اإلصاتح انحشزٌح :طزق ولاٌح وعالج انحثىب وانمىاد انمخشووح مه 

 //طزق انىلاٌح -أوالً:

 ػلّ ؽٖبك أُؾٍٖٞ إال ثؼل رٔبّ ٗٚغٚ , ٝػلّ روًٚ  ك٢ اُؾوَ ٓلح ٣ِٞٛخ ثؼل اُؾٖبك. .1

٣غت اُزؤًل ٖٓ ٌٓبٕ اُلهاً )اُج٤له( ٖٓ ثوب٣ب أُؾٍٖٞ اَُبثن ٝفِٞ األهٗ ٖٓ  .2

 اُْوٞم, الؽزٔبٍ ٝعٞك أٛٞاه ؽْو٣خ ك٤ٜب.

اً ٝاُجناه ٖٓ أ١ ثوب٣ب ُؾجٞة ٖٓبثخ ُٝٚٔبٕ مُي ٣غت اُزؤًل ٖٓ ٗظبكخ آالد اُله .3

 ر٘ظ٤لٜب ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗبً صْ هّٜب ثبُٔج٤لاد إلثبكح اُؾْواد أُقزجئخ ك٢ ّوٞهٜب.

 ر٘ظ٤ق اُؾجٞة هجَ رقي٣ٜ٘ب ٖٓ األروثخ ٝاُْٞائت ٝاُؾجٞة أٌَُوح ٝثنٝه األكؿبٍ. .4

٣ٜ٘ب, ألٕ ى٣بكح ٣غت اُزؤًل ٖٓ ٍٕٝٞ اُؾجٞة ا٠ُ كهعخ ًبك٤خ ٖٓ اُغلبف هجَ رقي .5

 .هٛٞثخ اُؾجٞة رَبػل ػ٠ِ ى٣بكح ْٗبٛ اُؾْواد ثٜب ٝرٌبصوٛب

 اُزقي٣ٖ ك٢ ٓقيٕ ٗظ٤ق ٓ٘بٍت فب٢ُ ٖٓ أ١ إٕبثخ ؽْو٣خ. .6

 اُزؤًل ٖٓ ٗظبكخ األ٤ًبً )اٌُٞا٢ٗ( ٝفِٞٛب ٖٓ اُؾْواد إما ًبٕ اُقي٣ٖ ٓؼجؤً ثٜب.    .7

كهح ثبُؼالط ثٔغوك ظٜٞه ٣ّٞ, ٝأُجب ٣15غت ٓلاٝٓخ كؾٔ اُؾجٞة أُقيٝٗخ ٓوح ًَ  .8

 أ٣خ إٕبثخ.

 ػلّ رقي٣ٖ ؽجٞة ٓقزِلخ األٗٞاع ك٢ ٗلٌ أُقيٕ هله اإلٌٓبٕ. .9

فِٜ اُؾجٞة ثبَُٔبؽ٤ن اُٞاه٤خ, هل رٌٕٞ ٍبٓخ ٝال رَزؼَٔ إال ُِؾجٞة أُواك اٍزؼٔبُٜب  .11

زقلّ ثٞاهغ ٤ًِٞ ؿواّ ٝاؽل  ُِزوب١ٝ ٓضَ )ًبهثٞٗبد اُ٘ؾبً, َٝٓؾٞم أُالص٤ٕٞ اُن١ ٣َ 

ٌَُ ٖٛ ٖٓ اُؾجٞة ( أٝ هل رٌٕٞ ٍبٓخ ٓضَ َٓؾٞم ٕقو اُلٍٞلبد ٝرواة اُلوٕ, ٛنٙ 

أُٞاك رؼَٔ ػ٠ِ رقل٣ِ ٝرغو٣ؼ اُطجوخ أُْؼ٤خ أُـط٤خ ُغِل اُؾْوح ك٤يكاك ٓؼلٍ كولإ 

 أُبء ٖٓ اُؾْوح ٝرٔٞد ك٢ اُٜ٘ب٣خ .

 //ثاوٍاً: طزق انعالج

 انسامح انمساحٍك .4

ٓٚبكبً ُٚ  ثؼ٘ أُٞاك  ٖ% ٖٓ ٓبكح اُج٤وصو٣ 0.05اٍزؼٔبٍ َٓؾٞم ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ   . أ

ًـْ ؽجٞة. ٤ٌُٝ ُٜنا  /ؿْ ٖٓ أَُؾٞم  211أُْ٘طخ ٝأُغللخ ٣َٝزؼَٔ ثَ٘جخ 

 أَُؾٞم رؤص٤و ٙبه ثؾ٣ٞ٤خ اُؾجٞة أٝ أَُز٤ٌِٜٖ.

ٕ عيء ٖٓ اُؾجٞة, اٍزؼٔبٍ اُِ٘ل٣ٖ ثٔؼلٍ عيء ٝاؽل ٖٓ أُبكح  اُلؼبُخ ٌَُ ٤ِٓٞ . ة

 ثْوٛ اٍزؼٔبٍ اُؾجٞة أُؼبِٓخ ُِزوب١ٝ كوٜ.

 انتثخٍز .2

ّ/ % ؿ81ْاٍزقلاّ ثو٤ٓٝل أُض٤َ ثٔؼلٍ  . أ
3
 ٖٓ اُلواؽ ك٢ ٌٓبكؾخ ؽْواد اُؾجٞة. 

اٍزقلاّ ؿبى اُلٍٞل٤ٖ, ٢ٛٝ أكَٚ ٛوم اُؼالط, إم ٣َزؼَٔ ك٤ٜب أهوآ  . ة

ؿوآبد, ٝػ٘ل  4( ٢ٛٝ أهوآ ٕـ٤وح ريٕ اُٞاؽلح ٜٓ٘ب اُلٍٞز٤ًَٖٞ )اُل٤ْ٤ُب
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زؼَٔ  [رؼوٜٙب ُِوٛٞثخ اُغ٣ٞخ رزؾَِ ٣ٝزٖبػل ٜٓ٘ب ؿبى اُلٍٞل٤ٖ.   َ٣8-11 

 ُِطٖ اُٞاؽل ٖٓ اُؾجٞة أُؾلٞظخ ثٌَْ )كَ(.  ]أهوآ 

 انتسخٍه .3

  °ّ 61رٔٞد ٓؼظْ أٗٞاع ؽْواد أُقبىٕ إما رؼوٙذ ُلهعخ ؽواهح أػ٠ِ ٖٓ      

كهبئن, ػِٔبً ثؤٕ ٛنٙ اُلهعخ ال رؤصو ػ٠ِ ؽ٣ٞ٤خ اُؾجٞة ٝٓٞإلبرٜب  11ُٔلح 

  اُ٘ٞػ٤خ.  

 اإلشعاع .4

اٍز ؼِٔذ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ث٘غبػ ك٢ ٓوبٝٓخ ًض٤و ٖٓ ؽْواد أُقبىٕ ٓضَ ٍٍٞخ اُوى 

هـــٞح  ٍٍٝٞـــخ اُؾ٘طخ ٝهِٔــخ اُطؾ٤ٖ ٝمُي ثزؼو٣ــ٘ اُؾ٘طـــخ ألّؼــخ ًبٓب

 هاك( كٕٝ إٔ ٣ؤصو ػ٠ِ ٓٞإلبد اُطؾ٤ٖ. 6251-151111)

 


