
 Resistanceالمقاومة 
إكتساب ساللة أو مجموعة من اآلفات القدرة على تحمل تركيزات من  Resistanceنعني بظاهرة المقاومة 

المبيد الكيمياوي كانت قاتلة لها من قبل والتزال فعالة في قتل معظم األفراد في سالالت أخرى تعود لنفس النوع. 
عمال مبيد ولكي يمكن الحصول على نفس النتائج السابقة في مكافحة اآلفة البد من زيادة تركيز المبيد أو إست

فهي قابلية ساللة معينة من اآلفات على تحمل تركيز مرتفع من المبيد  Toleranceآخر. أما ظاهرة التحمل 
الكيمياوي بسبب عوامل كثيرة منها جودة التغذية وزيادة الوزن أو إختالفات تركيبية وفسلجية تحول دون نفاذ 

متصاصها من القناة الهضمية وغيرها من العوامل ويمكن القول بأن المقاومة تحدد  المادة خالل جدار الجسم وا 
وراثيًا بجينات معينة ويحدد التحمل بعوامل غير وراثية. ويمكن التمييز بين الساللة المقاومة والساللة ذات 

 :  التحمل عن طريق أيجاد مستوى المقاومة من المعادلة التالية
 الجرعة المتوسطة للموت للساللة المقاومة 

 لمقاومة = _______________________________ مستوى ا

 الجرعة المتوسطة للموت للساللة الحساسة                            

وتعتبر الساللة مقاومة إذا كان ناتج المعادلة أكثر من خمسة أمثال وتعتبر ساللة ذات تحمل للمبيد إذا كان 
المقاومة في الساللة المقاومة وال توجد في الساللة ذات  الناتج أقل من ذلك وعادة توجد الجينات المسؤلة عن

 .  التحمل للمبيد

 :  وهناك أنواع عديدة من المقاومة منها اآلتي
يقصد بها مقاومة اآلفة لمبيد واحد فقط وغالبًاما تكون عوامل :  Single Resistance( المقاومة األحادية 1

 .  المقاومة في هذه الحالة محمولة على جين واحد
يقصد بها مقاومة ساللة معينة لمبيد ما دون أن تكون أجيالها :  Cross Resistance( المقاومة الضمنية 2

السابقة قد تعرضت له من قبل ولكنها تكون قد عرضت إلى مبيدات تعود إلى نفس المجموعة الكيمياوية لذلك 
وهذا  DDTالمبيد. فمثاًل قد تقاوم ساللة معينة من آفة حشرية مبيد ميثوكسي كلور إذا كانت قد تعرضت لمبيد 

ن عواملها تورث يدل  . على أن المقاومة لهذه المبيدات تعمل بمدى وا 
ويقصد بها إن ظهور المقاومة في ساللة معينة ضد :  Multiple Resistance( المقاومة المتعددة 3

مجموعة من المبيدات قد يمكن تلك الساللة من مقاومة مبيدات تعود لمجاميع كيمياوية تختلف عن المجموعة 



هذا النوع تكون العوامل المسؤلة عن المقاومة من الجينات متعددة وتوجد على مواقع مختلفة من  . وفي األولى
 الكروموسومات . 

ويقصد بها إكتساب ساللة معينة القدرة على تجنب : Behavioural Resistance ( المقاومة السلوكية 4
في هذه الحالة  Resistanceقاومة المناطق المعاملة بالمبيد الكيمياوي ويفضل عدم إستعمال مصطلحح م

 وذلك لعدم حدوث عملية إنتخاب في هذا النوع من المقاومة . Avoidanceويمكن أن يستعمل مصطلح تجنب 

 ؟  كيف تنشأ المقاومة
تكون العوامل المسؤولة عن المقاومة موجودة في الحشرات والفطريات أو الكائنات األخرى قبل إستعمال المبيدات 

 Selectiveولكنها قد تكون بدرجة قليلة قبل عملية إستعمال المبيد الكيمياوي الذي يعمل كعامل إنتخابي 
Agent األفراد الحساسة. وبأستمرار إستعمال المبيد  يجمع األفراد المقاومة في الساللة أو المجموعة ويستبعد

. وتكون غالبية األفراد من الساللة  عبر أجيال عديدة في مكافحة اآلفة فأن عدد األفراد المقاومة يزداد تدريجياً 
الحشرية أو الفطرية حساسة للمبيد قبل تعرضها له ولكنها بنفس الوقت تحوي على نسبة ضئيلة جدًا من األفراد 

%( وعند إستعمال المبيد بصورة متكررة وبضغط إنتخابي عالي كأستعمال جرعات 1ة )قد ال تزيد عن المقاوم
% من أفراد الحشرة فأنه يتم قتل األفراد الحساسة وتتكاثر األفراد المقاومة وهكذا بعد فترة من الزمن 90تقتل 

ألفراد الحساسة وهكذا إلى أن تسود األفراد ونتيجة لألستعمال المتكرر ستزداد نسبة األفراد المقاومة وتقل نسبة ا
 .  المقاومة المجموعة بسبب عملية األنتخاب التي يقوم بها المبيد الكيمياوي

Microcerotermes diversus  حشرة االرضة     
Isoptera رتبة متساوية االجنحة     

اهم مميزات حياتها  تعيش األرضة حياة اجتماعية بشكل مستعمرات بصورة مستمرة طيلة السنة . ومن
االجتماعية وجود طبقات ضمن المستعمرة ووجود نظام توزيع عمل بين الطبقات فلكل طبقة وظيفة او وظائف 
معينة تختلف عن الطبقات االخرى في مستعمراتها . وتتميز حشرات االجنحة بان بعضها مجنح واألخر غير 

حة غشائية ذات عروق طويلة وعريضة ، والجناحان مجنح وقسم اخر قصير الجناح ثم تفقد اجنحتها . واألجن
  متساوية االجنحة الخلفيين في الحجم والتعريق ولهذا سميت يشبهان الجناحان األماميان

  .   
 

 .              



                                          ضرر االرضة واهميتها االقتصادية :ـ 
السيليلوزية بصورة رئيسية فهي تتلف االخشاب غير المصنعة والمصنعة فتحيلها الى االرضة تتغذى على المواد 

هشيم ، وفي المناطق الموبؤة يصبح ضررها عظيما واليشمل االخشاب فقط بل مواد عضوية متنوعة اصلها 
خشاب نباتي وحيواني ايضا . وتفيد التقاريرعن بيوت وقرى تحطمت بالكامل بفعل االرضة التي تغذت على اال

التي صنعت منها سقوفها . اما اضرارها في الحقل فهي ليست قليلة خاصة على اشجار الفاكهة وتؤدي في كثير 
                                                              من االحيان الى موتها وبذلك تتطلب مكافحتها .

                                           البيوت كمايلي :ـ :ـ تكافح أألضة على األشجار المصابة وفي  المكافحة
      : اوال ـ األشجار    

لتر لكل لتر ماء . ثم يحفر حوض حول قاعدة الشجرة وتشبع تربته  2ــ  1.5يخفف مبيد االرضة بنسبة 
 بمستحلب المبيد بالماء مع مراعاة عدم قطع جذور االشجار عند عمل هذه االحواض .

:  ثانيا ــ األبنية  
سم وتشبع  70سم وعمق  30لو ظهرت األرضة في بيت ، يحفر خندق مالصق لجداره من الخارج بعرض 

من الخندق . وعند تعذر الحفر لوجود صبة كونكريتية ، تثقب  2لتر / م 5ترب الدفن بمبيد االرضة بمقدار 
بعضها ويحقن فيها مستحلب المبيد ثم تغلق  سم وعلى مسافات قريبة من 50الصبة بواسطة مثقب لعمف حوالي 

                                                          ألساسات بعد ارتفاع البناء فيها  . . وعند البناء يمكن تشبيع األساسات واألتربة المستعملة في دفن هذه ا
 واهم المبيدات المستحدمة في العراق هي : 

 ( Clorpyriphos 48 %  )   Chlorofet    كلورفت   
   ( Clorpyriphos 48 %  )   Dorsban   دورسبان    
(   Bifenthrin 10% )   Maxxthor و     Aquastar  

  ( Fipronil 2.5 %  )               Agenda      


