
  حشرات بساتٌنمحاضرات"االهمٌة االقتصادٌة للحشرات   المحاضرة االولى

 د.خمٌس عبود المحمدي

وعند ظهوره ‘االنسان بمالٌٌن السنٌن ظهرت الحشرات على وجه االرض قبل ظهور

التنافس بٌنهما كان قلٌال فً بادي االمرنظرا لصغر رقعة  صراع بٌنه وبٌن الحشرات،ولكنالبدا

تقدم بو‘تطلبات المعاشٌةمرة حاجاته من الراعٌةووفرة الغذاء وقلة السكان ونذاالرض الز

بٌنه وبٌن  غذاءوالمعٌشة والسكن زاد التزاحموزٌادة حاجاته من ال االنسان وزٌادة سكانه

 الحشرات فزادت اهمٌتها له.

ا كان منه بٌزٌادة السكان والسٌطرة على البٌئ ادى الى نواحٌهفً مختلف  ان التقدم العلمً

ملٌون 5000 ح اكثر منبا اصم.م(بٌنق7000 ملٌون نسمة عام )100 تعداد السكان العالم

وبزٌادة سكان  مٌالدي2000 ملٌون نسمة عام6000 حوٌتوقع ان ٌصب1987 نسمة عام 

كون معدالت زٌادة السكان حٌث ت العالم ٌزداد الطلب على الغذاء وخصوصا فً العالم الثالث

مع هذه الزٌادة السكانٌة،وتلعب الحشرات دورا مهما فً تقلٌل من  ءالٌتماشاالغذانتاح اوعالٌة 

 .مقدار الغذاء الصالح لالستهالك من قبل االنسان

فحة الحشرات خالل العقود االخٌرة وبالرغم من التقدم العلمً الذي حصل فً مواد وطرق مكا

 %من االنتاج12بحدود cramer( 1967)عنها التزال عالٌة،فقد قدرها فان االضرار الناجمة

اعة وحصاد المحصول  والتعرف عند وجود تقارٌر ٌمكن العالمً وذالك للفترة بٌن الزر

االستناد الٌها عن الخسائر التً تسببها الحشرات فً العراق.ومع ذالك فقد ذكر فً ورقة عمل 

الحشرات المهمة  .ان الخسائر التً تسببها بعض1987لوقاٌة  المزروعات لعامالهٌئة العامة 

على معظم المحاصٌل الزراعٌة حشرات القطن وحفار ساق الذرة ودودة ثمار التفاح 

ملٌون دٌنار 35بحدود1985جراد عاملى االشجار المثمرة والدوباس وال.الحشرات والحلم ع

من مجموع الخسائر التً تسببها االفات الزراعٌة )حشرات ،امراض %26وهذا ٌعادل 

 نبات،ادغال(

فالمعروف ان دودة جوز القطن الشوكٌة تسبب وحدها فً حاصل القطن قد تصل الى 

 من محصول الشعٌر%30من محصول الحنطة و%75والسونة كانت تسبب خسائر تعادل 95%

 والذبابة البٌضاء تسبب خسائر جسٌمة لمحصول الطماطة فً الزراعة المحمٌة.

 الضرار الناجمة عن الحشرات فً العالم هً:ان اهم العوامل واالسباب التً ادت الى زٌادة ا

زراعة محصول واحد فً مساحات واسعة كما حصل فً حالة الثورة الخضراء النتاج زٌادة -1

 الحبوب فً العالم باستعمال اصناف عالٌة الغلة مما وفر للحشرات الغذاء الكافً لها.

غذاء مما ساعد على زٌادة استغالل االرض اكثر من مرة فً السنة الواحدة بهدف زٌادة ال-2

 كثافة الحشرات فزادت اضرارها.



نشاط االنسان وتدخله من خالل التوازن الطبٌعً بٌن الحشرات واعدائها مماادت الى زٌادة -3

 .اضرار الحشرات او ظهور حشرات ضارة كانت ثانوٌة فً وقت ما

ٌما بٌنهم ساعد وٌساعد التنقل بٌن اقطار العالم المختلفة وتبادل السلع الزراعٌة ف ةسرع-4

 على نقل االفات الزراعٌة دون اعدائها الطبٌعٌة من بلد الخر.

  *الحشرات الضارة*

نوعا من 900000لٌست جمٌع الحشرات ضارة لالنسان فعدد الضار منها قلٌل جدا فمن بٌن 

 (.1974عامPaul DeBaTChنوع ضار)5000الحشرات المشخصة ان هناك 

(وهنالك 1962نوع)دروٌش2800 حوالً 1962الحشرات المشخصة عامدد فً العراق بلغ ع

نوع من هذه الحشرات الضارة 801عدد كبٌر لم ٌشخص حتى االن ومع ذالك ان

 نوع من الحلم الضار بالزراعة .42لك تم تشخٌص (باالضافة هنا1985بالمزروعات)العلً،

روفة هً نافعة له فان عدد ان ذكر الحشرات الضارة لالنسان الٌعنً ان بقٌة الحشرات المع

نوع من الحشرات 240بان 1975الحشرات النافعة هً االخرى محدودة.فقد شخص العلً 

الطفٌلٌة والمفترسة فائدتها التقلٌل من اعداد الحشرات الضارة وهو ماٌعرف بالمكافحة 

كالنحل  .باالضافة االن هنالك عدد اخر من الحشرات النافعة والتً تعتبر بشكل اوباخرالحٌوٌة

د فً تلقٌح االزهار المحاصٌل المختلفة او تنتج مواد مفٌدة لالنسان وانواع اخرى تساع

 كالعسل والشمع والحرٌر.

مها غٌر ضارة له الحشرات ضارة بها معظهً المحصول  لىلٌست كل الحشرات التً تالحظ ع

علٌها صدفة ولهذا  جوء الى الظل واالختفاء فٌه اوتنزللوهً توجد فٌه االسباب المختلفة فال

 فان عدد الحشرات الضارة بالمحصول محدود اٌضا قد الٌتجاوز العشرة فً اكثر المحاصٌل.

وحتى  نوعا عداانواع الجراد والنطاط وانواع الحلم13فمثال حشرات القطن فً العراق ٌوجد

زرع ما لالنها تظهر ك Earias Insulanaبٌن هذا العددتعتبر دودةجوز القطن الشوكٌة مهمة

تجرى مكافحتها امابقٌة االنواع من مالم  هالقطن وتسبب له اضرارا وتؤدي الى الخسارة فٌ

انواع  7الحشرات فهً ثانوٌة االهمٌة ومثال اخر تخص الحشرات الضارة بالذرة ٌبلغ عددها 

 مهمة النها Sesamia Criticaعدى الجراد والنطاط ومن بٌنها حشرة حفار ساق الذرة

تصٌب المحصول كما زرع. وٌتطلب الحال مكافحتها لحماٌتها من الخسائر المؤكدة اما بقٌة 

محدودة.ان بعض الحشرات الثانوٌة االهمٌة  على المحصول من تصبح الحشرات فاضرارها

احد السنٌن اولسنوات عدة السباب النعرف جمٌعها ومن بٌن هذه االسباب  مهمة علٌه فً

المناسبة للتكاثر والنمو،وتوفرالعوائل النباتٌة،وتطور العالقة المعقدة بٌن  توفر العوامل البٌئٌة

من الحشرات المفترسة والطفٌلٌةمن صالح االفة او بسبب  الحشرات الضارة واعدائها

االستخدام الخاطئ من المبٌدات الحشرٌة الكٌمائٌة فمثال تصبح دودة جوز القطن االفرٌقٌة 

Heliothes Armigera بٌنما اصبحت ،  نجهلها لى القطن كل بضع سنوات السبابع ةمهم

نتٌجة مكافحة دودة جوز  Tetrenychus Turkestan   حشرة الشلٌك مهمة على القطن  

القطن الشوكٌة باستمرار بالمبٌدات الهاٌدروكاربونٌة المكلورة فً الخمسٌنات.ان وجود 



هذا المحصول فً كل انحاء العالم  فً قطرناالٌعنً انها مهمةعلىحشرة ضارة على المحصول 

المجاورة وحتى بٌن مناطق القطر الوحد ولدٌنا وقد تختلف مقدار اضرارها حتى فً اقطار

ة مهم  Spodoptera Litterailsالقطن ك.فً وطننا العربً تعتبر دودة ورقامثلة على ذال

عكس صحٌح وال ة على هذا المحصول فً العراقمهبٌنماغٌر م،  جدا على القطن فً مصر

 بالنسبة لدودة جوز القطن الشوكٌة.

 الطرق التً تضر الحشرات بها االنسان*

 الضرر بالمزروعات وتشمل-ا

قرض اجزاء النبات كالجذور واالوراق والسٌقان  واالزهار والثمار مثل انواع الجراد -1

 وانواع الخنافس  وٌرقات حرشفٌة االجنحة

والقفازات والذباب االبٌض والحشرات القشرٌة التً تنتمً امتصاص عصارة النبات المن -2

 نصفٌة االجنحة الى

وحرشفٌة االجنحة حفر فً اجزاء النبات مثل حفارات اوراق الثمار من ثنائٌة االجنحة -3

 االجنحة وحفارات السٌقان من غمدٌة

 من الزنابٌر وٌرقات فً انسجة النباتات مثل المن القطنً وبعض من انواع عمل اورام-4

 اوراق الزٌتون 

عند وضع البٌض تعمل شق فً  من وضع البٌض مثل حشرات السٌكادا اضرار الناجمة-5

 سٌقان العنب

طرٌات واالبتدائٌات اثناء تغذٌتها والبكترٌا والف سببات االمراض مثل الماٌكو بالزمانقل م-6

كالمن والقفازات والذباب االبٌض على اجزاء النبات مثل حشرات ذات الفم الثاقب الماص 

 والثربس كما تنقل الرواشح والماٌكوبالزما

 الضرر بالحبوب والمواد المخزونة مثل حشرات المخازن واالثاث وتشمل -ب

 اصابة وتلف الحبوب/خنفساء الطحٌن الصدئٌة والمتشابهة*

 اصابة السجاد والفرو والمالبس/حشرات العث*

 والسكائر/خنفساء الجلوداصابة الجلود *

 اصابة الخشب واالثاث/حشرات االرضة*

 

 

 



 اضرار الحشرات للحٌونات واالنسان-ج

امابا لمضاٌقة او االزعاج او بالسع وافراز مواد سامة كالزنابٌر والبعوض اوتكون بالتطفل 

خل وانواع من الذباب العاض او تقوم بالتطفل دا على اجسامها كالبعوض والقمل والبراغٌث

 رٌا وغٌرها.مالالك الفتاكة اجسامها كانواع الذباب واالهم من ذالك نقلها لالمراض

 Insect control"مكافحة الحشرات "

تسبب خسائر اكٌدة التقلٌل من اعداد الحشرات المهمة التً تعنً المكافحة او المقاومة)

المكافحة القضاء  اعدادها ٌعنً خفض اضرارها وتحقٌق الربح والتعنً بالمحصول وتقلٌل

 التام على الحشرات الستحالة ذالك 

 طرق مكافحة الحشرات*

 Natural controlالمكافحة الطبٌعٌة-1

ٌم اعداد الحشرات ضمن حدود علٌا خالل فترة زمنٌة معٌنة بعامل او اكثر من هً عملٌة تنظ

ٌن العاملٌن ٌندر ان ٌؤثر كل من هذالعوامل الطبٌعٌة)حٌة اوغٌر حٌة(دون تدخل االنسان 

 ٌم  كثافة االفة.كون احد العوامل هو المسؤل عن تنظبمفرده ولو ان هنالك حاالت قد ٌ

هنالك جدل كبٌر حول اهمٌة العوامل)االعداء الطبٌعٌة والمناخ والعوامل الطبٌعٌةاالخرى( فً 

الطبٌعً ان ٌعمل المناخ على تقرٌر حدود توزٌع اي  تنظٌم اعداد الحشرات منذ زمن بعٌد.فمن

ٌم الكائن الحً ل نوع ونظرٌا المناخ ٌعمل على تنظكائن حً ضمن حدود معٌنة ٌتحملها ك

ضمن حدود معٌنة فً حالة غٌاب العوامل االخرى.ومن المعروف ان المناخ المالئم الفة معٌنة 

الطبٌعة. وبهذا ٌمكن القول بان العوامل الحٌة تلعب االعداء الطبٌعٌة دورا بارزا فً المكافحة 

 .ٌم اعداد الحشرات من خالل تاثٌرها المتداخلوالغٌر حٌة بامكانها مجتمعة بتنظ

 Applied controlالمكافحة التطبٌقٌة-2

وهً تالك الطرق التً ٌلعب فٌها االنسان دورا اساسٌا فً تقدٌر اضرار الحشرات الى مستوى 

 Biological controlالمكافحة الحٌاتٌة -وتشمل:ا دون الضرر االقتصادي

وهً استخدام الطفٌلٌات والمفترسات ومسببات االمراض)الفطرٌات البكترٌا والرواشح 

والحٌوانات االبتدائٌة(عند البعض ٌتعداه الى استخدام االصناف المقاومة من النبات والطرق 

 .ستوى الضرر االقتصاديالوراثٌة والفٌرمونات فً خفض كثافة افة معٌنة دون م

ا ن اول من استخدم هذه الطرٌقة الصٌنٌون والعرب فً مكافحة الحشرات،كان اهل الٌمن 

 ٌجذبون نوع من النمل ٌسمى)القعس(فً مكافحة حشرة حمٌرة النخٌل

 Cultural Controlالمكافحة الزراعٌة -ب

حٌث استعملها الصٌنٌون وسكان وادي الرافدٌن ووادي  وهً اقدم طرٌقة فً مكافحة االفات

النٌل وتشمل تغٌر البٌئة التً تعٌش فٌها االفات الزراعٌة بطرٌقة او اخرى لجعلها اقل مالئمة 



لتكاثر وبقاء الحشرات الضارة وتشمل عملٌات تحضٌر االرض او استخدام مواعٌد الزراعة 

ظافة الحقول من االدغال ،استخدم الصناف ولن ولدورة الزراعٌة.والري  والتسمٌد والتقلٌم

 المقاومة.

 Genetic Controlالطرق الوراثٌة-ج

العقٌمة عن طرٌق استخدام جرعات  االفات الحشرٌة مثل استخدام الذكور دٌمكن التحكم باعدا

 واطئة من االشعة المؤٌنة للحصول على طفرات سائدة ممٌتة فً الخالٌا التناسلٌة دون التاثٌر

 على االنشطة االخرى.

من اهم تاثٌرات على الطفرات هو احداث خلل ٌطرا على التوازن الجٌنً والكروسومً نتٌجة 

تكرار اونقص فً عدد الجٌنات ابان الخالٌا الجٌنٌة ومن االمثلة علٌها استخدامها فً مكافحة 

 الدودة الحلزونٌة على االبقار فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.

 Mechanical &physical controlالطرق المٌكانٌكٌة والفٌزائٌة-د

تها .من امثلة الطرق تشمل هذه الطرٌقة فً قتل اومنع  الحشرات الضارة او فً تغٌر بٌئ 

.وبواسطة معدات ومن ثم قتلها واستعمال الشبكات المٌكانٌكٌة جمع ادوار الحشرات بالٌد

لبعوض من الدخول الى البٌوت .والطرٌقة الفٌزٌاوٌة لمنع الذباب وا المعدنٌة على الشبابٌك

 االدوار المختلفة بالحشرات الضارة. الحرارة العالٌة والواطئة فً قتل هو استخدام درجات

 Legal Controlالمكافحة بالتشرٌع -ج

من دخول افات جدٌدة الى القطر وانتشارها فٌه لحماٌة  ان هذه الطرٌقة تستعمل للحد

مات تنظٌم استٌراد قوانٌن وتعلٌالمحاصٌل الزراعٌة من اضرارها وذالك عن طرٌق اصدار 

 زراعٌة.وتصدٌر المواد ال

 Chemical controlالمكافحة بالمبٌدات الكٌمائٌة-و

 الحشرات حد من اضرارٌمائٌة )المبٌدات(للهً الطرٌقةالتً تسخدم فٌها المواد الك

عن مادة او مخلوط من عدة مواد تستعمل لمنع او قتل او ابعاد او  عبارةPesticideالمبٌد.

 تقلٌل االفات .اٌنما وجدت .

 Integrated pest controlالمكافحة المتكاملة -ي

تستخدم فٌه كل من طرق المكافحة بتوافق ضمن مفهوم وتصور  االدارة االفاتبانها نظام 

كامل ودٌنامٌكٌة الحشرة لخفض اعدادها الى مستوى دون الضرر االقتصادي مع الحفاظ على 

 االعداء الحٌوٌة وعلى البٌئة من التلوث .وتعتمد على مٌزتٌن اساسٌتٌن هما:

 فات االقتصادٌة لال العتبة-2الزراعً       نظام البٌئًال-1

على محصول معٌن التً تجرى المكافحة االقتصادٌة //انها كثافة االفة  وتعرٌف العتبة

 الكٌمائٌة لمنع اعداد تلك االفة  من الوصول الى الضرر االقتصادي.


