
 ()المحاضرة العاشره

 مقاومة اآلفات لفعل المبيدات الكيميائية

 لمحة تاريخية

أن مشكلة ظهور المقاومة ضد فعل المبيدات الكيميائيةة ُععةد مةق طقةاض الاةعي الخة  ُ  ة           

على اسةخعما  الريققةة الكيميائيةة فة  مكافـةةةةةة اذفةات هات االميةة الوراعيةة ولقةد  ة ل  لة   

باذفةات المشكلة العامليق ف  مجا  مكافـة اذفات ااقخصادقة  اصة وأن ظهور المقاومة مقخيطةا  

هات االمية ااقخصادقة بسبب ُكيي اسةخعما  المبيةدات للـةد مةق اضةيارلا د ولقةد فيضة  لة   

المشكلة على العامليق ف  مجا  ُصنيع المبيدات مق ااسخميار ف  اقجاد مبيدات حدقثةة اسةخبدا  

 المبيدات الخ  اظهيت اذفات المقاومة ضدلاد

قبةل بداقةة  1908ة ضةد المبيةدات وهلةا عةا  لقد اظهةيت الـشةيات اولةى حةاات المقاومة

الخة   .Aspidiotus  sppاسخعما  المبيدات العاوقة المصنعة عندما اظهيت الـشية القشيقة  

ُصيب الـمايات مقاومة ضد الجيي الكبيقخ  ثم ظهي بعدلا العدقد مق اطةوا  الـشةيات مقاومةة 

وبعةد مةيور ثةسن سةنوات علةى  1947ضد المبيدات الورطيخيةة والمبيةدات النباُيةة ف وفة  عةا   

اسةةخعما  مبيةةد  دد ددت  اظهةةيت بعةةل سةةسات الةة باا المنولةة  مقاومةةة  ةةدقد  ضةةد  د لقةةةةةةةةةد 

صبح ظهور المقاومة مشكلة قائمة ومسخمية ضالما اسخعمل ااطسان المبيدات الكيميائية ف  عملية ا

مقاومةة   TSSM  1937ما فيما قخص الـلم فقد اظهي الـلم هي البقعخيق أمكافـة اذفةةةةةةةات ف 

 1980( وفة  سةنة 244) 1970وُوال  ااعداد بالوقادة فكاطة  فة  سةنة   Selecideُجا  مبيد  

( د وبمةةا أن الـا ةةة الةةى اسةةخعما  المبيةةدات الكيميائيةةة قائمةةة 504كاطةة  ) 1989( وسةةنة 428)

ن قخجاوز ل   المشكلة ببـةون حدقثةة مسةخثميا  كةل مةا أف فعلى اإلطسان  مفيضةومسخمية وبوقادة 

فيه مق ُقنية مخرورة وأن قخوود بالمعارف الرلوبة مق كيمياء حيوقة ووراثة وعلةم  ليةة وُرةور 

قد   وغييلا مق ا ل أن قريل فعل المادة السامة على اذفات وققلل مق موا هخها الـيوقة له و ا

بالخعليمةةةات  وصةةة لآلفةةةات فيصةةةة الخـصةةةق ضةةةد لةةة   السةةةمو  وحخةةةى قخـقةةة  هلةةةا عليةةةه ان ق

دارة  قةةة  وأن قخجةةةه قةةةدر اامكةةةان طـةةةو اإلوااسةةةخعماات العقسطيةةةة لهةةة   السةةةمو  كخةةةدبيي م

عةال  ُـةو  دون  بخي ةيدةلة لآلفةات الخة  ُسةاعد علةى اسةخعما  المبيةدات الكيميائيةة المخكامةةةةةةةة

 ظهور المقاومة ضد فعلهاد 

 مفهـــــــوم المقاومة وانواعهـــــــا:

   Resistance  المقــــــــــــــــــــــــــــــــاومة

بأطهةا ُلةا السةسلة الخة  قمكةق لمع ةم   Resistance  Strainُععيف السةسلة المقاومةة           

افيادلا ُـمل ُيكيوات عالية مق المبيد دون ان ُقخةل وهلةا بةاليغم مةق ان لة   الخيكيةوات قاُلةة 

 لمع م افياد السسلة الـساسة مق طفس النو  وان المقاومة ُـدد بجينات معينةد

 

 



  Vigor  Tolerance           التحمـــــــــــــل الفائق

وقمثل قدرة اذفة علةى ُـمةل ُيكيةو اعلةى ممةا ُخـملةه السةسلة الـساسةة وقي ةع الخـمةل          

 لى زقادة وزن وحجم اافياد ولكنها ا ُـمل   ينات مقاومةدإالفائ  الى عوامل ُ  وقة ُ دي 

        Susceptibility   الحســــــــــاسية

بأطها ُلا السسلة الخ  قعجةو افيادلةا   Susceptible  strain ُععيف السسلة الـساسة           

عق ُـمل ُيكيوات ميُفعة مق المبيد وقموت مع مهةا عنةد ُعيضةها لخيكيةوات منخفاةة منةه ف 

 وُو د مثل ل   السسات ف  المناض  الخ  لم ُخعيض للمعاملة بالمبيداتد 

 الكشف عن الساللة المقاومـــــــــــة

يق السسلة المقاومة والسسات اا يى بأ   عينة منها الى المخخبي ومةق ثةم ُـدقةد قمكق الخميو ب

للسسلة الـساسة فةاها زاد  LC50  % مق اافياد المخخبية ومقارطخه بقيمة  50الخيكيو القاُل لةة  

 -امثا  ُعد ل   السسلة مقاومة مق  س  المعادلة ااُية: 5ل ا المعيار عق 

ـــة =  مستوى المقاومــ
𝐋𝐂𝟓𝟎 للسسلة  المخخبية ( الـقلية )  

𝐋𝐂𝟓𝟎 للسسلة  الـساسة  (المخخبية )
  

 

 اسباب مقاومــــــــــــة اآلفات لفعل المبيدات

 -وقمكق ُلخيصها بما قأُةةةةةة  :

 الا ط بالمبيد

 

 اطخخاا افياد

 

 

 مقاومة سلوكية                                                                  مقاومة وراثية  

 قلة اختراق  المبيد                                                                                                                                   )تجنب(                           

 زيادة التخزين واالخراج                       عاد عن المناطق المعاملةابت

                وتبدل النظام الحساس                                                                                                           تبدل األيض                       التوقف عن الحركة

 فمثال تغير في تركيب جزيئة انزيم استيل كولين استريز                                      

Acetyl choline esterase                      



 انواع المقاومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    Single  Resistance.  المقاومة االحادية   1

وققصةةد بهةةا مقاومةةة اذفةةة لمبيةةد واحةةد فقةةط غالبةةا  مةةا ُكةةون عوامةةل المقاومةةة فةة  لةة   الـالةةة       

 مـمولة على  يق واحد فقطد

      Cross  Resistance   .  المقاومة الضمنية2

قد ُعيضة   لم ُكق  ا يالها السابقة على اليغم مق أنوققصد بها مقاومة سسلة معينة لمبيد        

لى طفس المجموعةة الكيميائيةة لة لا المبيةدد إلى مبيدات ُعود إله مق قبل ولكنها ُكون قد ُعيض  

 ور اها كاط  ُعيض  لمبيد  د د د د ت د فمثةةةةةس  ُقاو  سسلةةةةةة آفة حشيقة مبيد ميثوكس  كل

     Multiple  Resistance  . المقاومة المتعددة3

ن ظهةور المقاومةةة فةة  سةسلة معينةةة ضةةد مجموعةة مةةق المبيةةدات قةد قمكةةق مةةق أوققصةد بهةةا       

ولى د وف  ل ا النو  مق المقاومة كيميائية مخخلفة عق المجموعة األ مقاومة مبيدات ُعود لمجاميع

ُكون العوامل المس ولة عق المقاومة  ينات مخعددة ُو د على مواقع مخخلفة مق الكيوموسومات 

 د

 كيــــــــــف تنشـــــــــــــــــــــأ المقاومة

ُكون العوامل المس ولة عق المقاومةة مو ةودة فة  الـلةم والـشةيات والفريقةات والكائنةات       

اا يى قبل اسخعما  المبيدات ولكنها قد ُكون بدر ة قليلة قبل عملية اسخعما  المبيةد الة ي قعمةل 

بعد قعمل على ُجميةع اافةياد المقاومةة فة  السةسلة وقسةخ    Selective  agentعامل اطخخاب  ك

ن عةدد اافةياد إاافياد الـساسة وباسخميار اسخعما  المبيد عبي ا يا  مخعددة ف  مكافـة اذفةة فة

المقاومةةة قةةوداد ُةةدرقجيا  وُكةةون غالبيةةة اافةةياد مةةق السةةسلة الـشةةيقة أو الـلميةةة أو الفريقةةات 

حساسةةة للمبيةةد قبةةل ُعيضةةها لةةه ولكنهةةا بةةنفس الوقةة  ُـةةوي علةةى طسةةبة ضةة يلة  ةةدا  مةةق اافةةياد 

لمجموعةة الخة  ن ُ ثي علةى صةفة الخماثةل لخلةا اأ%( والخ  ا قمكنها 1المقاومة )قد ا ُوقد عق 

وعنةد اسةخعما   a )ن ُسمى حساسةة كمةا موضةح بالشةكل ) أقكون  ط سميخها مائس  بشدة وقمكق 

% مق طفوس اذفةةةةةةة 90اطخخاب  عال  كاسخعما   يعات ُقخل   المبيد بصورة مخكيرة وبا ط

وطخيجةةة طةةه قةةخم قخةةل اافةةياد الـساسةةة وُخكةةاثي اافةةياد المقاومةةة ولكةة ا بعةةد فخةةية مةةق الةةومق إف

لى در ة عد  الخماثل عنةدما إااسخعما  المخكير سخوداد طسبة اافياد المقاومة وُصل المجموعة 

قكون طصي افيادلا حساسا  والنصي اذ ي مقاو  وعند هلا سيكون  ط السمية هي ميل قليةل  ) 

b ة الخماثةل ( وباسخميار أو اسخعما  المبيد ُسخمي زقادة اافياد المقاومة وُصةل المجموعةة در ة

 (د cعندما ُكون اغلب افيادلا مقاومة وقوداد ميل  ط السمية مية ا يى ) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

هبابةة ُـةوي علةى  10000ولخوضيح هلا بأرقا  مبسرة ُفخةيض و ةود مجموعةة م لةةةةةةفة مةق 

% مق اافياد الـساسة لهة   90% واها اسخعملنا ُيكيو لمبيد ققخل 1هبابة مقاومة اي بنسبة  100

هبابةة مقاومةة وبة لا ُيُفةع طسةبة  100هبابة حساسة ُـوي على  1000المجموعة فان ما سيبقى 

% مةةق المجمةةو  الكلةة  د واها افخيضةةنا ان لةة ا الةة باا قخكةةاثي بخمسةةة 10الةة باا المقةةاو  الةةى 

هبابةة وعنةد ااسةخميار  500هبابةة والمقةاو   5000اضعاف فعندلا سيكون عدد ال باا الـسةاس 

هبابةة  500 باا الـساس فاطةه سةيبقى مةق المجموعةة % مق ال90ف  اسخعما  الجيعة الخ  ُقخل 

% مةق المجمةو  الكلة  50هبابة مقاومة وب لا ُيُفةع طسةبة اافةياد المقاومةة الةى  500حساسة و

ولك ا الى ان ُسود اافياد المقاومةة فة  المجموعةة بسةبب عمليةة ااطخخةاا الخة  ققةو  بهةا المبيةد 

 الكيميائ د

 ـــة ظهور المقاومة سرعــــــــــــــــــــــــــ

 تتوقف سرعة ظهور المقاومة على عوامل كثيرة منها:

د مدى الا ط ال ي ُخعيض له اذفة وقفال ف  ل   الـالة اوا  اسةخعما  الجيعةات الخة  ُقخةل 1

 % مق المجموعة )لك  ُخم عملية ااطخخاا بسيعة(د75اكثي مق 

احخمةةةا  و ةةةود الجينةةةات المسةةة ولة عةةةق د اسةةةخعما  اعةةةداد كبيةةةية مةةةق اذفةةةة وهلةةةا لوقةةةادة 2

 المقاومةةةةةةةةةةةةةةةد

د عدد الجينات فاها كاط  المقاومة ميُبرة بجيق واحد ُكون اسي  مق المقاومةة الميُبرةة بعةدة 3

  ينات وهلا ان اا يية ُـخاج الى وق  لخجميعها وظهورلاد

 

 ومة حلول مشــــــــــــــــــــــــــــكلة المقـــــــــــــا

ولةو   PRM Pesticide  Resistance  Management))قكةون الـةةةةةل بأُبةا  ط ةا  

الخة  ُشةمل مبيةدات  الرةي   مخخلةيعبارة عةق اسةخياُيجيات لخروقة  المقاومةة أو قمعهةا بأُبةا  

 زراعية (د   -اذفات وُدابيي مكافـة ا يى غيي كيميائية ) حيوقة 
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 + مقاومة  ةحساس cمقاومة 
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 aحساسة  

القيمة 

االجمالية 

للموت   

 )بروبيت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة 

المئوية 

 للموت

 لوغارتم التركيز

 

نشوء المقاومة مراحل 

 ضد فعل المبيدات



 :  PRMاهـــــــداف نظام       

 ةةدع اذفوقي المقاومة ف  مجخمُجنب ُرد 1

 وقي المقاومة ف  مجخمع اافة دد ُأ يي ُر2

 د إبقاء المقاومة ُـ  الـد ااقخصادي الـيجد3

 ويتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذلك عن طريق :

 قة ُ ييات ف  الـساسية مق  س  بيامج المياقبة المسخميةدأد الكشي عق 1

 فل الا ط ااطخخةاب  والخيكيةو عنةد اسةخعما  المبيةدات ااطخخابيةة هات السةمية المنخفاةة د 2

 الربيعيةد ءعداعلى األ

 الشخوقة (ف  مخاليط المبيدات ف المنشراتد –د اسخعما  دورات المبيدات ) الموسمية 3


