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 المقدمة 

ومة التي تتميز بها مهما تفنن األنسان في إيجاد الطرق المتنوعة لمكافحة اآلفات فأن القدرة العالية في التكيف والمقا
مكانياته   ، اآلفات لقادرة على جعلها تدبيرًا إعتياديًا أو متخلفًا بعد حين ن المعركة بين األنسان وبالرغم من ذكائه وا  وا 

وماحققه من تقدم في البحث العلمي واآلفات بشكل عام هي معركة متكافئة حينًا وغير متوازنة حينًا آخر ويتخلف بها 
ن صبره  األنسان في معظم األحيان الى  وعناده في مقارعتها سوف يجعل من بعض طرقه جيدة وكفوءة ولو وكفاحه. وا 

. وبالرغم من األستعمال الواسع لمبيدات اآلفات  . إنها معركة مستمرة مادام هناك إنسان وآفات على هذا الكوكب حين
. وفي أقطار الوطن  المختلفة فأن الخسائر التي تحدثها اآلفات الزراعية في العالم ما تزال تزيد على ثلث األنتاجية

نتيجة األصابة باآلفات الزراعية قبل الحصاد ويضاف إليها نسبة فقد ال تقل  % من قيمة الحاصل25العربي يفقد حوالي 
. وبالرغم من التأكيدات على النواحي السلبية ألستعمال المبيدات الكيميائية نجد إن  % خالل تخزين الحاصل10عن 

وصل األنتاج العالمي  2004األحصاءات تشير إلى إن الدول المتقدمة لم تقلل من الكميات المستعملة منها ففي عام 
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. من ناحية أخرى نجد إن كثيرًا  % من هذه الكمية30، إستعملت أمريكا الشمالية وحدها  للمبيدات الى أربعة ماليين طن
ن ما تستعمله اآلن  من الدول النامية وبضمنها أقطار الوطن العربي ما تزال تعاني من نقص كبير من المواد الغذائية وا 

يتناسب والمساحات الزراعية المستغلة مما يدعو إلى مضاعفة كميات المبيدات المستعملة في الزراعة من المبيدات ال 
ستعمالها في المكان والوقت المناسبين . ولكون اآلراء متباينة في كثير من األمور التي تطرح حول هذا الموضوع فأن  وا 

. وقد قيل وكتب الكثير في موضوع  في هذا الموضوع على المختص في وقاية النبات أن تكون له رؤيا أو فلسفة خاصة
. لذلك البد من أن تكون هناك نظرة واقعية على ميزان كل  مخاطر المبيدات إاّل إن فوائدها قد نال القليل من األهتمام

أن . وقاية النبات تعد العمود األساسي في األنتاج الزراعي لذلك ف المبيدات Risksومخاطر  Benifitsمن فوائد 
( تؤكد على جانب الوقاية Food and Agricultural Organization) FAOالمنظمات العالمية وخاصة منظمة 

. الخسائر تتباين حسب اآلفات وحسب المناطق  بأعتباره جانب يحتاج إلى عمل دؤوب ومن خالله يمكن زيادة األنتاج
 .  والبيئة

    pests  األفات       
. وتعد شعبة وملبسه كائنات حية اكتسبت عدم رضا شديد من قبل االنسان لتأثيرها على غذائه ومسكنه وصحته   

التابعة للملكة الحيوانية من اكبر الشعب التي تضم اعدادًا هائلة من االفات ، حيث   Arthropoda مفصلية االرجل 
عروفة . وقد تسبب االفات خسائر كبيرة تؤدي الى مجاعة % من انواع الحيوانات الم 75تشكل عدد انواعها مايقارب 

 Phtophtora) م عندما انتشر مرض اللفحة المتأخرة على البطاطا  1849كبيرة كما حصل في ايرلندا الشمالية 
infestans   ) ولكل محصول له عدد معين من االفات التي تصيبه ، قد تكون حشرية او فطرية او نيماتودا او
                                                                               اوحلم او ادغال وغيرها .فايروسات 

    وتقسم االفات على اساس الضرر وطبيعة تواجدها الذي تسببه الى :
: هي األفات التي تصيب المحصول كلما زرع في منطقة معينة ويكون ضررها   Key Pests ــ افات رئيسية  1

باس اقتصادي وال تكون متوازنة مع األفات الطبيعية ) حفار ساق الذرة ، التفحم المغطى على الحنطة ، حشرتي دو 
 وحميرة النخيل ( .

دائما ، حيث في بعض السنين قد هي األفات التي ال تصيب المحصول :   Secondery pestsــ آفات ثانوية    2
وبة والرط تكون األصابات كبيرة في حينها تعتبر افات رئيسية وخاصة عند توفر الظروف المناخية المناسبة مثل الحرارة

 ومثال ذلك البياض الدقيقي والزغبي .
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ضرر مة من ناحية الهي افات تكون موجودة في الحقل ولكنها تكون غير مه:    Infrequent pestsــ آفات نادرة  3
اما  ،ل عام كومثال على ذلك البقة المائية والبياض الزغبي على العنب . االفات الرئيسية تواجدها دائمي وتقريبا تظهر 

 الثانوية فانها تظهر لفترة محدودة .

 :  إلى المجاميع اآلتية) انواع األفات ( ويمكن تقسيم اآلفات 
 .   اآلفات الحشرية وتشمل الحشرات -1
 . اآلفات الحيوانية غير الحشرية وتشمل القوارض والطيور والقواقع والديدان الثعبانية والحلم وغيرها -2
 . مسببات أمراض النبات مثل الفطريات والفايروسات والبكتريا وغيرها -3

 . األدغال -4

 أسباب زيادة اآلفات في السنوات األخيرة :

 . ة إلى الزراعة المفردةتحول األنسان من الزراعة المختلط -1

 ان كلسابق تكرار زراعة المحاصيل في الحقل مما وفر الغذاء لآلفة على مدار السنة بل ولسنوات متعاقبة بينما في ا -2

 . يعتمد نظام التبوير أو الدورة الزراعية

 يات في برامج تربية وتحسين النبات للحصول على إنتاج أوفر ونوعplant breeding أستعمال الهندسة الوراثية  -3

 . أحسن لكن بالمقابل أدى ذلك إلى إستبعاد الجينات المسؤولة عن مقاومة النبات لآلفات

 لى نقلسرعة وسهولة األنتقال والسفر للبضائع والمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بين دول العالم أدى إ -4

 . ضًا من أماكن وجودها إلى أماكن أخرى غير موجودة بها وبدون أعدائها الطبيعيةاآلفات أي 

     إستعمال األنسان للمبيدات بشكل مفرط أدى إلى حصول ظاهرة المقاومة لدى اآلفات ضد فعل المبيدات وكذلك -5
 .   التوازن البيئيتحول بعض اآلفات الثانوية إلى آفات رئيسية وأثر بشكل سلبي على األعداء الطبيعية و 

 Pesticidesعداد : المبيد هو مادة أو خليط من مواد كيمياوية أو حيوية مصنعة أو طبيعية والتي تعمل على خفض أ
 .  اآلفات إما بقتلها أو منع تكاثرها وتثبيطها ومنعها عن التغذية أو طردها
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Control : المكافحة هو إبقاء اآلفات عند أو أقل من مستوى الحد الحرج األقتصادي  . 

لتي امراض رغم مساويء المبيدات إاّل إنها حققت خدمة لألنسان ال يمكن إنكارها ويمكن التدليل عليها. مثل مكافحة األ
 . تنقلها الحشرات كالذباب والبعوض وغيرها

 إيجابيات المبيدات:
 . مقارنًة بطرق المكافحة األخرىرخيصة الثمن  -1
 . سهلة التداول واألستعمال -2
 . سريعة المفعول -3

 . مجاالت أستعمالها واسعة في األنتاج الزراعي والحيواني وكذلك في مجال الصحة العامة -4

 :  سلبيات المبيدات
 .  Residuesقيات والمتب Driftمن خالل التطاير  Environmental Pollutionتسبب التلوث البيئي  -1
 . Pests Resistanceتسبب ظهور المقاومة لدى اآلفات   -2
  . Non target Organisms التأثير على األحياء غير المستهدفة -3

      وسائل تقليل أضرار المبيدات
.  Economic Thresholdإستعمال المبيدات الكيمياوية عند الحاجة فقط ويفضل إعتماد مبدأ الحد الحرج األقتصادي  -1

 .  Cleander Spray بعض الدول تعتمد مبدأ الرش التقويمي 
 : هو بقاء مستوى اآلفة عند حد معين اليسبب ضرر إقتصادي General Equilibrium (GE)مستوى التوازن العام *

 . وال يستوجب عملية المكافحة وذلك بسبب العوامل البيئية ووجود األعداء الطبيعية
: هو الحد الذي تستوجب عنده عملية المكافحة  Economic Threshold (ET)مستوى الحد الحرج األقتصادي *

 . لآلفات ألن تتساوى عنده تكاليف المكافحة مع الخسارة في الحاصل في حالة عدم إجراء المكافحة
فتسبب ضرر كبير في : هو الحد الذي تصل عنده اآلفة  Economic Injury (EI)مستوى الضرر األقتصادي *

 .  الحاصل وعندها ال تكون هناك جدوى من إجراء عملية المكافحة
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في بعض الحاالت يتم مكافحة اآلفات دون مستوى الحد األقتصادي الحرج كما في الحشرات الطبية والبيطرية الناقلة 
. Protectionو الوقاية   Predicationلألمراض لألنسان والحيوان .أما في حالة األمراض النباتية يطبق مبدأ التنبؤ 

 

 Broadقدر األمكان بداًل من المبيدات واسعة التأثير  Selective Pesticidesــ إستعمال المبيدات المتخصصة  2
Spectrum  مثل مبيدPremor  لمكافحة المن والمبيدRidomil لمكافحة الفطريات البيضية . 

 مثل  General  Applicationبداًل من المعاملة العامة  Local Applicationــ إستعمال المعاملة الموضعية  3
 إستعمال المبيدات الجهازية أو تعفير البذور أو الطعوم وغيرها. 

ن وذلك للتخلص م Aerial Applicationبداًل من المكافحة الجوية  Ground Applicationــ المكافحة األرضية  4
 .  Drift التلوث البيئي الناتج عن التطاير 

 . Temperature  ,Wind  ,Moistureــ إستعمال المبيدات في الظروف المالئمة وتشمل  5

 . يرهاــ عدم إستعمال المبيدات مباشرة في المصادرالمائية كالجداول واألنهار والبحيرات والسواقي واآلبار وغ 6

 . الموصى بها Doseــ إعتماد الجرعة  7

 IPM ــ إستعمال المبيدات مع وسائل المكافحة األخرى أي مبدا األدارة المتكاملة لآلفات  8

(Integrated Pest Management )  . 
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 . وهي التعليمات الموجودة على عبوة المبيد واأللتزام بها Pesticide Labelــ األهتمام ببطاقة المبيد  9

 : Methods of Pest Controlوسائل مكافحة اآلفات الزراعية 
وامل : وهي مكافحة اآلفات بدون تدخل األنسان بواسطة مجموعة من العNatural Control أواًل:المكافحة الطبيعية 

ة مثل لطبيعيالطبيعية مثل الظروف الجوية كالحرارة والرطوبة والرياح واألمطار وغيرها أو العوامل الحيوية كاألعداء ا
نما تبالمفترسات والمتطفالت والمسببات الممرضة. هذه العوامل تمنع اآلفات من أن تزداد إلى ماال  قى عندنهاية وا 

 . Natural Balanceضمن التوازن الطبيعي  Equilibrium Positionsمستوى األتزان 
الغرض  : وهي مكافحة اآلفات بتدخل األنسان بأستعمال وسائل تطبيقيةApplied Controlثانيًا: المكافحة التطبيقية 

 : التاليةمنها الوقاية من اآلفات أو تقليل أضرارها. وتشمل الوسائل 

 : وتشمل مجموعة من األجراءات مثل Cultural Controlالمكافحة الزراعية  -1

 . : فالتبكير في زراعة القطن يقلل األصابة بالثربس وديدان جوز القطن موعد الزراعة -أ

أو  Toleranceأو متحمل  Non Prefranceزراعة األصناف المقاومة فيكون النبات أما غير مفضل لآلفة  -ب
 . Antibiosis  مضاد لآلفة 

ي فأستعمال الدورة الزراعية بزراعة عائل غير حساس لآلفة بعد العائل الحساس مثل زراعة الجت بعد الحنطة  -ج
 . الحقول المصابة بالحشرة القشرية الرخوة

 . ديالنباتي األقتصاتنظيف الحقل من األدغال يقلل اآلفات ألنها تكون العائل الثانوي ومصدر أصابة العائل  -د

لحصول االعناية بالتسميد فقلة بعض العناصر يسبب زيادة حساسية النبات لآلفات بينما التسميد الجيد يؤدي إلى  -و
 . على نبات صحي متحمل لألصابة

 . العناية بالتقليم وترك مسافات مناسبة بين النباتات يساعد في زيادة التهوية ويقلل األصابة باآلفات -ز

 . تنظيم السقي -ح
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سالك : وتشمل أستعمال المصائد أو األMechanical and Physical Control المكافحة الميكانيكية والفيزياوية  -2
ة أو . وكذلك أستعمال درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفض أو الحواجز لمنع الحشرات أو صيدها وحرقها أو سحقها

 . المايكروية وغيرها لقتل اآلفات أوطردهااألصوات أو الموجات الصوتية أو 

ظيم : وهي إستعمال األعداء الطبيعية كالمفترسات والمتطفالت في تنBiological Control المكافحة الحيوية  -3 
بقائها في المستوى الذي اليسبب ضرر إقتصادي وتتميز بأنها أمينة ودائمية  . كثافة اآلفة وا 

ل التي وضعت للحد من إنتقا Quarntine: بواسطة قوانين الحجر الزراعي  Legal Controlالمكافحة بالتشريع  -4
 Internal Quarntineاآلفات من مناطق وجودها إلى مناطق جديدة. ويوجد نوعان من الحجر الزراعي، الداخلي 

 . بين الدول المختلفة External Quarntine، وخارجي  ويكون بين مدن الدولة الواحدة

و أ: تعتمد على أدخال صفات غير مرغوبة لآلفة أو أحداث طفرات مميتة Genetic Control فحة الوراثية المكا -5
 . جعل الحشرات عقيمة بواسطة تقنيات الهندسة الوراثية أو أستعمال األشعاع

ة من السام وغيرها من المواد Pesticide: أي أستعمال مبيدات اآلفات Chemical Control المكافحة الكيمياوية  -6
 . مصادر عضوية والعضوية طبيعية أو صناعية لمكافحة اآلفات


