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 تقديم رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات
 

 والتطبيقية البحثية السياسات رسم في  ز  بار  دور  ب المتقدمة، البلدان  في ،العلمية الجمعيات تسهم
ستراتيجية ويتم دعوتها من قبل الحكومات للمشاركة في وضع الخطط اال  ،الحياة  نواحي  بجميع  المتعلقة

  كون الوصول إليه. وهذا أمر طبيعي، في طمح تلتحقيق النمو الذي  إلنفاذهاالتي تسعى هذه الدول 
وعلى نقيض ما . عالية بكفاءة الدور بهذا لقيامل يؤهلها رةمن الخب ةكبير  ذخيرةت الجمعيالدى هذه 

بل يكاد   هو في حدوده الدنيا، العربية المنطقة فياإلفادة من قدرات الجمعيات العلمية  فإن تقدم، 
الجمعية العربية لوقاية   إن ما تسعىتفعيله في العقود القادمة.  واألمل معقود علىمعدوما ،  يكون 

اية النبات في المنطقة العربية:  حول "تحديات وق ههذا التقرير ونشر  إعدادتحقيقه من خالل لالنبات 
 في" هو مثال لما يمكن أن تقدمه جمعية علمية متخصصة في دعم التنمية الزراعية 2050 ةرؤي

 التي الرسمية والهيئات الجمعية بين وثيق تعاون  بداية المبادرة هذه تكون  أن ونأمل العربية، المنطقة
 . العربي الغذائي األمن لتحقيق المستدامة الزراعية التنمية بشؤون  تعنى

قيمة من الكتب المتخصصة والمعاجم   مجموعة الماضية  السنواتفي  الجمعيةانجزت  لقد
العلمية في  مصطلحاتالوكان آخرها الطبعة الثانية لمعجم  ،وقاية النباتشتى مناحي  فيالتقنية 

إصدار من    الجمعيةهدف  ت.  فرنسيةوال   نجليزيةالعربية واإل  ،وقاية النبات الذي صدر بثالت لغات  علوم
والبناء   بسهولة  إليهالخبرات المتراكمة والمتناثرة في مكان واحد يمكن العودة    تجميع  إلى  المؤلفات  هذه

الفكر في  َقَدحَ  ه،المسيرة على النمط نفس ولمتابعةفترة زمنية وأخرى.  بين عليه لتجديد محتوياته
بجمهورية مصر العربية خالل    الغردقة  العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات الذي عقد في  مؤتمرال

"تحديات وقاية  فريق يستعد لمثل هذا المشروع العمالق الذي وضع له عنوان  لتكوين 2017 خريف
 كتاب يوزع في المؤتمر العربي الثالث في إصداره  يتمل "2050 ةالنبات في المنطقة العربية: رؤي

 وليكون ، 2020 ثانيالنوفمبر/تشرين  6-1 الفترة خالل عشر لوقاية النبات الذي سيعقد في تونس 
منظمة األغذية    إقرار  بمناسبة  العربي  الزراعيللمجتمع    هتقدم  العربية لوقاية النبات  الجمعية  من  إسهاما  

 والذي ،"النباتية للصحة الدولية السنة "هو  2020يكون عام  نأب (الفاو)والزراعة لألمم المتحدة 
 المؤلفإنجاز هذا    في  أسهم  لقد في شهر كانون األول/ديسمبر من هذا العام.    رسميا    به  االحتفال  سيتم

 أعماله بتنسيقوكلف ، العربية مختلف البلدانمن  النبات وقاية علوم في خصائيا  إ ثالثون أكثر من 
  ، من أصحاب الفكر واالختصاص واحدا   النهائية بصورتهاالمعروضة فيه  المختلفة األفكار وتوحيد
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  المشوار وانتهى ،للكتابة تطوعواالذي بدأ عمله مباشرة بعد مؤتمر الغردقة لُيَكون فريقا  كبيرا  ممن 
 بهدف لغويا   وتدقيقه خراجهإب للجمعية نفسهمأممن نذروا  خرآ فريق ليتولى ،شامل مرجعي بمؤلف
 . الدوليةو يمثل الجمعية العربية لوقاية النبات في المحافل اإلقليمية الذي  الالئق مستوى بال إصداره

في   الجاد  والتحديث لإلضافة  فرصة دائما   فهناك كامال ،هذا العمل الكبير  مثليكون  ال قد
 .  وأشمل أعم بشكل 2050 ةطبعة الكتاب القادمة لغرض إكمال المشوار واتمام رؤي

  خصأو  ،إنجاز هذا العمل في  أسهم من  لكل والتقدير الشكر  بموفور أتقدم نأ يسعدني
  الفريق. منسق بالذكر

 
 .  العالمين رب هلل  والحمد

 
  الجبوري  إبراهيم
  النبات لوقاية العربية الجمعية رئيس
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 ريق العمل المشارك في كتابة التقريرفمنسق  تقديم

 
راودت الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات فكرة كتابة هذا التقرير خالل انعقاد 

 العربية  مصرجمهورية  في الغردقة،  المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات الذي عقد  
ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(  عقب إلقاء، 2017في خريف عام 

 2020خاللها بأن األمم المتحدة تناقش إقرار إعالن عام من الحضور  أعلم مداخلته والتي 
تتعلق بالصحة النباتية   بأنشطةللقيام    لالستعدادالجميع    ودعا"،    السنة الدولية للصحة النباتية"

هذه الفرصة في    العربية لوقاية النبات  ة اإلدارية للجمعيةوجدت الهيئ  وقد.  هذه المناسبةخالل  
"، 2050 ةمناسبة لكتابة تقرير مفصل حول "تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

وغمرتني يشارك في تحضيره نخبة من الباحثين العرب المتميزين في علوم وقاية النبات، 
 دارية للجمعية أن أكون منسقا  لفريق العمل. الهيئة اإل وحماس متوقد عندما ارتأت سعادة

أو في هذا العمل،  لمشاركةعلى ا أحفزهم تصال بعدد من الزمالء بدأت الرحلة باال
خالل بضعة أسابيع، وقد تمكنت، في المشاركة.  لديهم الرغبةاقتراح أسماء لزمالء آخرين 

المرحلة  ركزتتهم. و افي رفد التقرير بعلمهم وخبر  لديهم الرغبةمشاركا   31حوالي  حشد من
وضع تصور أولي لمحتويات التقرير جرى على أساسه توزيع العمل بين  علىاألولى 

خبراتهم المتراكمة عبر سنين طويلة من البحث الجاد. أفتخر بالقول بأن على  المشاركين بناء   
انوا يجهدون إلعطاء أفضل ما العمل مع هكذا فريق كان ممتعا  ومشجعا ، ألن الجميع ك

كامل يضع رؤية مستقبلية واضحة المعالم للصحة النباتية تعندهم بهدف الوصول إلى تقرير م
 في المنطقة العربية.

يم و إبتداء  من تق فصال ، عشرتوزعت في إثني  لقد غطى التقرير مواضيع شتى
عة حول الواقع الحالي لآلفات المختلفة، إلى نظرة سريالزراعية الخسائر التي تسببها اآلفات 

الضوء على تلك الدخيلة أو المنبثقة حديثا ، ثم انتقل التقرير لمناقشة  إلقاءومكافحتها مع 
وسبل تحسينه، ثم إلى إنتاج مواد اإلكثار النباتية الخالية  في البلدان العربية الحجر الزراعي

حثية في علوم وقاية النبات في العقود نتقل التقرير لمعالجة التحديات البيمن اآلفات. بعد ذلك  
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الحيوية   اتستخدام التقانهذا التقرير. وخصص فصل الجوهر  هذ الجزء  يعد  الثالثة القادمة، و 
إلرشاد لالجزيئية والبيومعلوماتية في مجال الصحة النباتية. كما تم تخصيص فصل خاص 

يكونوا  كيالزمة لتساعدهم تأثير بالغ في دعم المزارعين بالمعرفة المن له  لماالزراعي، 
أصحاب القرار السليم الختيار كيفية التعامل مع اآلفات التي تصيب محاصيلهم الزراعية. 

التعاون الدولي واإلقليمي والوطني في مجال   وكان ال بد من تخصيص فصل لمناقشة موضوع
ووطنية للصحة النباتية الصحة النباتية، وفصل آخر لمناقشة ضرورة اعتماد استراتيجية إقليمية  

رير باستنتاجات عامة تحدد الخطوط العريضة الواجب تبنيها في قفي البلدان العربية. وختم الت
 العقود الثالثة القادمة.
مدخالته لن يكون أمرا  سهال ، لتشعبات    هكنت مدركا  بأن إنجاز   المشروع،في بداية هذا  

. إال أن جهة أخرى من  ،وجهات مختلفةكار وتفضرورة التعامل مع زمالء لهم أو من جهة 
األمور. لذلك أتقدم من جميع  يسرتبالمناقبية المهنية  أعضائه حماس فريق العمل وتحلي

خدمة  ،في هذا العمل، فردا  فردا ، ببالغ الشكر والتقدير لما قاموا به أسهمواالزمالء الذين 
نباتية وخدمة للمنطقة العربية التي لألجيال القادمة من الباحثين والعاملين في مجال الصحة ال

 نعتز باإلنتماء إليها. 
 

 ولي التوفيقوهللا 
 

 خالد مكوك
  منسق فريق العمل
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 الهدف من الدراسة . 1

 "2050فكرة تكوين فريق عمل لوضع رؤية "لتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: آفاق  نشأت
الغردقة، مصر خالل  خالل انعقاد المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات الذي عقد في 

، والذي أعلن خالله من قبل ممثل منظمة األغذية والزراعة 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 9-5الفترة 
عام الصحة النباتية.  2020 سنةالتابعة لألمم المتحدة )الفاو( بأن األمم المتحدة في صدد إعالن 

نبات بأن يتم تكوين فريق عمل بهذه المناسبة وبناًء عليه ارتأت الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية ال
لوضع تصور حول التحديات التي تواجه وقاية النبات في المنطقة العربية، على أن يعرض ويناقش 
التقرير خالل المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات الذي سيعقد في تونس في أواخر عام  

2020. 
المتحدة هذا فرصة  مم األالعربية لوقاية النبات بإعالن  لقد وجدت الهيئة اإلدارية للجمعية

العرب في علوم وقاية النبات بوضع تصور علمي شامل ودقيق لواقع  خصائييننخراط اإلالسانحة 
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ودور  ،اإلنتاج الغذائي بشكل عامب  وعالقتهوتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية للعقود القادمة 
الزراعية بشكل خاص. كما أنها فرصة لتؤكد  اآلفاتوقاية النبات في الحد من الخسائر التي تسببها 

العلمية دور مهم نحو المجتمع الذي تعيش فيه وليس فقط نشر األبحاث العلمية التي لجمعيات لبأن 
رة دور هام وكلمة مسموعة في البلدان المتطو العلمية    للجمعياتينجزها العلماء العرب وعقد المؤتمرات.  

. لذلك وجدت الجمعية العربية لوقاية إنفاذهافي وضع البرامج التطبيقية التي تعمل الحكومات على 
النبات نفسها ملزمة بالقيام بهذا الدور، وهذا أول تقرير من هذا النوع تقوم الجمعية بانجازه لخدمة 

 المجتمع العربي.
حد كبير مرادف لحماية النباتات، ومنها المحاصيل  إلى  إن موضوع الصحة النباتية هو

نباتات سليمة وبيئة  إلى    معالجتها بالشكل الصحيح تؤدي  تالمختلفة والتي إن تم  اآلفات الزراعية، من  
 .وبصحة المستهلك ابعد حد بالتنوع البيئيإلى  نظيفة مع اإلحتفاظ

العرب في علوم خصائيين اإلمن  ثالثينوعلى هذا األساس تم تكوين فريق عمل من حوالي 
وقاية النبات من بلدان عربية مختلفة مشهود لهم بالخبرة الطويلة وغزارة اإلنتاج العلمي. لقد قام هذا 

لكتابة هذا التقرير الذي هو اليوم بين أيديكم. كما   2020-2018الفريق بمجهود كبير خالل األعوام  
مشكورين برفد هذا  أسهموا من الزمالء اآلخرين الذين  كبيراً  هذا قد استشار عدداً أن فريق العمل 

 التقرير بالحقائق العلمية المبنية على البحث العلمي الدؤوب.
 
 إنتاج الغذاء في المنطقة العربية  . 2

هو موضوع و   ،مليون جائع في العالم  700المستهلك حاليًا وجود  نقص الغذاء على مستوى    يترتب على
فيه العديد من العوامل، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي. من العوامل اإليجابية  تحكم تمعقد 

الغذاء المعقولة، المكننة، الذكاء اإلصطناعي، سهولة انتقال المعرفة، سعار أتنظيم التجارة العالمية، 
فرق متعددة اإلختصاصات، التعاون الدولي، التقدم المعرفي من خالل البحث العلمي عن طريق 

، األزمات المتواصلة، التغير ة التمويل المبتكر....الخ، ومنها ما هو سلبي مثل تزايد عدم المساوا 
 السياسي واإلقتصادي...الخ. ستقرار االالمناخي، نظم الحماية ودعم السلع، عدم  

نتاج المحاصيل الزراعية  ال بد من اإلشارة في بداية هذا التقرير بأن دور وقاية النبات في زيادة إ
 مراض واأل  اآلفاتمن خالل ممارسات أفضل لحماية صحة النبات من    ةالغذائي  الفجوةوبالتالي تضييق  

علوم ي يخصائإالتي تفتك بها هو جزء من كل. وبما أن فريق العمل الذي أعد هذا التقرير هو من 
 حيائية األلى جميع العوامل وقاية النبات، فإنه من الطبيعي أن يتم التركيز وبشكل مفصل ع
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تقليل الخسائر التي تنتج ما بعد الحصاد    ، وكذلكٍاحيائية التي تسهم في خفض اإلنتاج الزراعي  والال
إنتاج زراعي إلى    وأثناء التخزين، محيطين الموضوع من جميع جوانبه مع التركيز على كيفية الوصول

 ااٍلنسان بشكل مستدام. أفضل مع المحافظة على البيئة وصحة 

 

 اإلنتاج واإلحصائيات )محاصيل حقلية، خضار، فاكهة( . 3

وفًقا فتطورًا إيجابيًا. خالل العقود القليلة الماضية  شهد اإلنتاج الزراعي في العالم العربي عموماً 
، شهدت الفئات الرئيسية لإلنتاج التابعة لألمم المتحدة )الفاو( إلحصائيات منظمة األغذية والزراعة

إلى  1990والخضروات والفواكه( زيادة محسوسة في اإلنتاج خالل الفترة من الزراعي )أي الحبوب 
. بالنسبة للحبوب، هانفس  خالل الفترة  طفيفاً   (، بينما عرف ٍانتاج البقوليات الجافة تذبذباً 1)شكل    2016

مليون طن عام  37من حوالي  ، منتقالً هانفس مرة خالل الفترة 1.5 ما يعادللي اإلنتاج بـازداد إجما
جمهورية مصر العربية كبريات الدول  ت. وتصدر 2016مليون طن عام  51حوالي إلى  1990

(، يتبعها كل من السودان  2مليون طن )شكل  23.4حوالي ب 2016للحبوب في  ةالعربية المنتج
مليون طن(  3.4مليون طن(، الجزائر ) 3.6مليون طن(، المغرب ) 4طن(، العراق )مليون  8.5)

بالمثل، تضاعف تقريبًا ٍاجمالي ٍانتاج الخضروات، مليون طن(. و  3.3والجمهورية العربية السورية )
جمهورية . وتحتل 2016مليون طن عام  40.3إلى  1990مليون طن عام  21.8من نتقل احيث 

(، تليها الجزائر 2مليون طن )شكل  15.3 حواليالصدارة بإنتاج يقدر بـمركز  ماً دائ مصر العربية
مليون   3(، فتونس )مليون طن 3.3(، فالسودان )مليون طن 3.6(، ثم المغرب ) مليون طن 6.3)

 مليون طن(.  1.8والجمهورية العربية السورية )( وأخيرًا األردن طن
، هانفس خالل الفترةأيضًا حيث تضاعف إجمالي اإلنتاج  ،هنفس ويتبع إنتاج الفواكه االتجاه

جمهورية أيضًا . وتتصدر هنا  2016مليون طن عام  42إلى  1990مليون طن عام  21لينتقل من 
(، فالجزائر 2مليون طن )شكل  15 ما يعادلمصر العربية كبريات الدول العربية المنتجة للفواكه بـ

الجمهورية العربية  (، فمليون طن 3.3(، فالسودان )ن طنمليو  4.9(، فالمغرب )مليون طن 6.3)
(، ويتقارب ااٍلنتاج في كل من العراق، والعربية  مليون طن 2فتونس )مليون طن(،  2.6السورية )

 (.مليون طن 1.6-1السعودية واليمن )
 الفترة(، فقد ظل ٍانتاجها متذبذبا خالل Pulsesأما فيما يخص محاصيل البقوليات الجافة ) 

أي بمستوى   1990في عام  ماكان عليه  إلى    2016في عام  ، يرتفع تارة وينخفض أخرى ليصل  ذاتها
ألف طن، تليها كل من  401مليون طن. وتحتل دولة السودان الصدارة في ااٍلنتاج بمقدار  1.44
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المغرب ألف طن، على التوالي(، ف  222و  226الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية )
 ألف طن، على التوالي(.   107و 165ثم تونس )

منخفضة، ال تزال  ٍانتاجية العديد من المحاصيل  أن    إالوعلى الرغم من هذه الزيادة في اإلنتاج،  
(. وهذا ما يفسر لجوء العديد من 3)شكل  نفسهامقارنة بالمتوسطات العالمية اٍلنتاجية المحاصيل 

، ويتجلى ذلك في حالة  ااٍلستيراد لتغطية العجز في ااٍلنتاج كما سيبين الحقاً إلى  دول المنطقة
 صابة تين يعاني إنتاجهما من العديد من العوامل بما في ذلك اإللمحاصيل الحبوب والبقوليات الجافة ال 

، حيث يفوق إجمالي المختلفة. وتبقى محاصيل الخضروات والفواكه األكثر نجاحاً   اآلفاتو   مراضباأل
 1، وينعكس ذلك على الواردات التي هي بمعدالت ضئيلة جدًا )الشكلين  الطلب  إجمالي  علىاإلنتاج  

هذه المحاصيل  (. ومع ذلك، ال تزال الدول العربية تعتمد على األسواق الدولية للتزود ببذور2و
 والمدخالت الكيميائية )من أسمدة ومبيدات، ٍالخ(. 

 

 

 
 

  2016-1990، ٍانتاج وواردات أهم المحاصيل الزراعية في العالم العربيتطور ٍاجمالي . 1شكل 
 (.FAOSTAT, 2016)المصدر: 



 5 _____________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

 

 
 

 
  2016 عامالإجمالي إنتاج وواردات المحاصيل الزراعية الرئيسية لكل دولة عربية في  .2شكل 

 (.FAOSTAT, 2016)المصدر: 

 

 
 

مردود بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية في العالم العربي، ومقارنتها بمتوسطات المردود . 3شكل 
 (. FAOSTAT, 2016)المصدر:  2016في العام العالمية 
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 زيادة السكان والطلب على الغذاء. 4

مستمر نتيجة التزايد السكاني، الذي هو في  على نحوالطلب على الغذاء في المنطقة العربية تزايد 
%. ومع هذا المستوى، سينتقل 1.1بالتزايد العالمي في حدود مقارنة % 2حدود الحالي في الوقت 

 فيمليون نسمة  677و 522إلى  2017مليون نسمة عام  415عدد السكان في العالم العربي من 
ة األمم المتحدة لألغذية والزراعة. حسب معطيات منظم ،(4على التوالي )شكل ، 2050و 2030

% من مجموع السكان 72من نصف السكان في المدن حيث سيشكل سكان المدن  أكثر    كما سيعيش
. وسيترتب على ذلك العديد من التداعيات من أهمها زيادة الطلب 2050 عام  فيفي العالم العربي 

ااٍلنخفاض المحسوس لسكان األرياف على الغذاء والتغيرات في أنماط ااٍلستهالك. كما سيترتب عن 
لمناطق الريفية، نقص العمالة في القطاع الزراعي. وتدّعم هذا ا  من(، نتيجة لهجرة السكان 1)جدول  

الطرح معطيات البنك العالمي في هذا الصدد حيث تظهر جليًا تناقص معدل العمالة في القطاع 
(. ويشير تطور معدالت 5العالم العربي )شكل مجموع العمالة في كل دول إلى  الزراعي بالنسبة

تناقص في هذه المعدالت يتراوح بين  إلى  2018و 1991العمالة في القطاع الزراعي بين سنوات 
% كحد أقصى مسجل في دولة ااٍلمارات العربية المتحدة. 100إلى    % كحد أدنى في دولة الصومال 1

ال يستهان   تناقصاً أيضًا  تعرف    مهماً   ا الزراعة قطاعاً والجدير بالذكر أن الدول العربية التي تشكل فيه
% من 10به في معدالت عمالتها الزراعية في الفترة المذكورة، فالمغرب على سبيل المثال فقد حوالي  

 ة ، وبالمثل، فقدت بلدان مثل الجزائر ومصر والعراق والسودان وسوري2018إلى  1991عمالته من 
 بين السنوات ،%، على التوالي18% و15%، 44%، 23%، 41بة معدالت للعمالة الزراعية بنس

ااٍلنتاج الزراعي وبالتالي وفرة الغذاء لمجموع السكان.   في. وسيؤثر فقدان العمالة الزراعية سلبًا  هانفس
استيراد العمالة من  إلى  وٍاذا استمر الوضع على هذه الحال فمن المرجح أن تضطر الدول العربية

 قطاع الزراعة.  الخارج للعمل في 

بع تطور واردات  اولقد تسبب النمو السكاني في زيادة االحتياجات الغذائية. فعلى سبيل المثال ت
ولكن   ،هانفس عدد السكان في الفترة منحنى تطور 2016و 1990المنتجات الزراعية بين عامي 

، 2016إلى    1990(. وهكذا، تضاعف عدد السكان في العالم العربي تقريبًا من  6بنسب أكبر )شكل  
مليار دوالر عام  20.5زادت قيمة واردات المنتجات الزراعية خمسة أضعاف، حيث انتقلت من و 

 .  2016مليار دوالر عام  100.5إلى  1990
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 2030واألرياف من إجمالي سكان العالم العربي والتنبؤات لعامي حصة سكان المدن  . 4شكل 
 (.https://data.worldbank.org  دوليالمصدر: البنك ال) 2050و

 
 1960مقارنة بالعام  2017في العام  من مجموع السكانكنسبة مئوية سكان األرياف  .1جدول 

 . (https://data.worldbank.org دولي المصدر: البنك ال)
 

 البلد  2017 1960 البلد  2017 1960

 المغرب  38 71 البحرين 11 18

 سلطنة عمان  16 84 جزر القمر  71 87

 قطر  1 15 جيبوتي 22 50

 العربية السعودية المملكة  16 69 مصر 57 62

 صومال  56 83 العراق  30 57

 السودان  66 89 األردن 9 49

 سورية  47 63 الكويت  0 25

 تونس 31 62 لبنان 12 58

 العربية المتحدة ااٍلمارات  14 27 ليبيا 20 73

 الضفة الغربية وغزة  - 24 انيات موري  47 93

 اليمن 64 91 ي العالم العرب 41 69

 الجزائر 28 69 العالم  45 66
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مقارنة   2018ة في العام العربي دولال العمالة في الزراعة )% من إجمالي العمالة( في  .5شكل 
 (. FAOSTAT, 2018)المصدر:  1991بالعام 

 

 
 

تطور عدد السكان وقيمة إجمالي واردات المنتجات الزراعية في العالم العربي خالل الفترة . 6شكل 
 (. FAOSTAT, 2016)المصدر:  2016إلى  1990من 
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 نتاج الغذاءإالفجوة في . 5

لم يرافق التزايد السكاني في الوطن العربي زيادة في اإلنتاج الزراعي مما جعل الفجوة   ،سلف ذكرهكما  
إلى   اللجوءإلى    الزراعي والطلب على الغذاء في تزايد مستمر، وهذا ما دفع الدول العربيةبين اإلنتاج  

 الطلب على الغذاء. األسواق الخارجية لتلبية الزيادة في 
  عالية   لنسبة  للغذاء  األساسالمصدر    يشكل  الذي  القمح،  محصول  المثال  سبيل  على   أخذنا  فإذا

 40 حدود في كان 2018-1990 الفترة خالل العربية المنطقة في السنوي  اإلنتاج فإن السكان، من
 140 حوليإلى  1990 العام في طن مليون  68 حوالي من القمح استهالك تزايد بينما طن، مليون 
 المستوردة  الدول  أكبر  من   العربية  الدولوتعد    (.الفاو  منظمة)إحصائيات    2017  العام  في   طن  مليون 
 .7 شكل في مبين هو كما للقمح

 

 
 

. صافي واردات/صادرات القمح حسب مناطق العالم وموقع الدول العربية )مليون طن،  7شكل 
 . (FAOSTAT, 2016( )المصدر: 2016

 
 2015كما أشار تقرير أعّده المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية عام 

(INRA-PLURIAGRI, 2015)  الصافي على الواردات الزراعية في المنطقة عتماد اإل رتفاعاإلى
% 40إلى    %10دولة معنية( من    21دولة عربية من بين    19المغاربية والشرق األوسط )والتي تضم  

     

       

               
          

                    

 

                                

             

+104,9

-1,8
+16,1

-1,8

-13,7

-74,5

-41,6

+43,7

             

             

http://faostat/
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(، مع وجود اختالفات كبيرة بين المناطق 2011إلى    1961)خالل الفترة الممتدة من    في خمسين عاماً 
إلى  15% ومن 54إلى  10 ما بينيتراوح  اعتماداً  حيث شهدت المنطقة المغاربية والشرق األوسط

%، على التوالي خالل بداية الستينيات ونهاية عشرية األلفينيات األولى، بينما سجلت مصر أدنى 50
على األسواق الخارجية لتلبية عتماد  اإلسيصل    هنفس. ووفقا لتوقعات التقرير  (%30-10)  نسبة تبعية

% في المنطقة المغاربية، 68% )70  من  ما يقربإلى    الغذاء في هذه المنطقةالزيادة في الطلب على  
إذا لم تتخذ التدابير المناسبة،   2050% في الشرق األوسط( بحلول عام  64% في الشرق األدنى و67
 خاصة تلك المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية.وب

المياه. فحسب دراسة  قص في موارد النتسهم العديد من العوامل في خفض ااٍلنتاج مثل  كما
% في بعض 60قد ينخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة    (Borgomeo et al., 2018)دولي  أعدت للبنك ال

   .السريع للمياه الجوفية لالستنزافبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا نتيجة 
على شراء حاجتها من الغذاء بشكل  اإلبقاءومع تزايد هذه الفجوة، يبقى هم الدول المستوردة للغذاء  

مما يسبب  ، مستدام. إن الميزان التجاري الغذائي للبلدان العربية، وبدون إستثناء، هو ميزان سلبي
 األمن الغذائي الوطني تبعًا للميزان التجاري لكل دولة.مشكلة على  

  الحصول على  ىام الرئيسي لكل بلد مستورد للغذاء وبشكل مستمر هو قدرته عل إن اإلهتم
احتياجاته الحالية والمستقبلية. والمأزق الحالي هو أن العديد من البلدان العربية تعاني عجزًا في ميزانها 

الغذائية، مما ة هذه البلدان تعاني من عجز كبير في ميزان السلع  يسبابه هو أن غالبأالتجاري، وأحد  
يهدد أمنها الغذائي. كما أنه تجدر اإلشارة بأن هناك "جوع مستتر" في العديد من البلدان العربية، 

فر للناس ال يحوي على المواصفات الغذائية الضرورية. وبالتالي ا والمقصود بذلك أن الغذاء المتو 
تطورة يجب أال يغيب عن  عندما نتحدث عن تحسين اإلنتاج الزراعي باعتماد ممارسات زراعية م

ذهننا بأن المقصود هو تحسين اإلنتاج كمًا ونوعًا، بمعنى آخر هناك ضرورة لوضع هدف مهم أمامنا 
 في العقود القادمة وهو إنتاج غذاء كاف وصحي ومتاح لكل فئات المجتمع.

 
والخاص بالمنطقة    2015حسب التقرير الذي أعّده المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية عام  

 :2050بحلول عام  عربيةال
 ، %50سيزيد عدد سكان المنطقة بنسبة  •
 ، %1 ستزداد الحاجة إلى األراضي الزراعية بنسبة •

 %.70ستزداد التبعية لألسواق الخارجية لتلبية الزيادة في الطلب على الغذاء بنسبة تقارب  •
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 في المنطقة العربية   تهوسالمالعالقة بين وقاية النبات وأمن الغذاء . 6

نقص في كمية اإلنتاج الزراعي ونوعيته، وبالتالي تسبب خسارة إلى  الزراعية اآلفاتب صابةاإل تؤدي
في هذا التقرير  اآلفاتب ويقصدوالبلد والعالم. عائلة إقتصادية وتهدد األمن الغذائي على مستوى ال

 النيماتودا، الحلم، الحشرات، مثل النباتية المحاصيلتنافس أو  تهاجم التيجميع الكائنات الحية 
واألعشاب  طيور قوارض،(، فايتوبالزمية فيروسية، بكتيرية،)فطرية،  بأنواعها مراضاأل

 بدقة والتقديرات المنشورة  اآلفاتليس من السهل تقدير الخسارة التي تسببها  .الضارة/األدغال 
 %. في دراسة نشرت حديثاً 35-20هي في حدود  اآلفاتأن الخسارة التي تسببها إلى  تشير

(Savary et al., 2019)  حول العالم أكدت   من   خبيراً   219  بتزويدها   ساهم  معلومات  على  بنيت  والتي
% 22.5% في األرز،  30% في محصول القمح،  21.5على مستوى العالم تسبب خسارة    اآلفاتبأن  

% في فول الصويا، وهذه المحاصيل الخمسة تمثل 21.4% في البطاطا/البطاطس و17.2في الذرة،  
لجميع سكان العالم. وهذه  ةالغذائي طاقةال درا% من مص50 تشكلعصب الغذاء في العالم، حيث 

، بمعنى أنه لم (Oerke, 2006)المستويات في نقص اإلنتاج قريبة جدًا من تلك التي نشرت سابقًا 
. كما أن 2017و  2001حول العالم بين    اآلفاتيحصل تغيير جوهري في نسبة الخسارة التي تسببها  

من المعدل في المناطق التي تعاني هي أعلى  اآلفاتالتقرير يؤكد بأن الخسارة اإلقتصادية نتيجة 
 في عدد السكان، والمنطقة العربية هي إحداها.   اً في الغذاء وتزايد اً حاليًا نقص

إال  ،نسمة مليون  450بليون هكتار، يسكنها حاليًا حوالي  1.42تبلغ مساحة البلدان العربية 
. نتج عن هذا الضغط السكاني وقلة المساحة  % من هذه المساحة5أن األراضي المزروعة ال تتجاوز  

% من 30المزروعة بأن البلدان العربية ال تنتج ما يكفيها من الغذاء، فهي حاليًا تستورد في المتوسط  
هذه األرقام بوضوح  تشيربليون دوالر أمريكي.  35حوالي بغذائها ويقدر ثمن هذا العجز الغذائي 

بأن األمن الغذائي العربي مهدد. هذا التهديد ليس متساٍو بين الدول العربية، فالعجز الغذائي في 
%. وإذا أضفنا لقلة المساحة المزروعة  15% بينما في السودان هو في حدود  70اليمن هو في حدود  

هناك مشاكل قادمة ستزيد من حدة أن لقادمة، وقد تكون في تناقص( )وهذه لن تتغير في العقود ا 
المشكلة أهمها التغير المناخي )اإلنخفاض في الهطل المطري، اإلرتفاع في درجات الحرارة وزيادة 

، تدهور نوعية المياه الجوفية في المناطق وارتفاع نسبة تملح األراضي الزراعية الجفاف
السياسي باإلضافة للتدهور البيئي ستقرار االناتجة عن عدم رى أخالساحلية....الخ( ومشاكل 

وأكثر أكثر  كلها تشير بأن األمن الغذائي للمنطقة العربية سيكون مهدداً  ،المصاحب لهذه التغيرات
في العقود القادمة، وال بد من التفكير بشكل جدي عن بذل أقصى الجهود لتبني وتنفيذ استراتيجيات 
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حدها هو أالعديد من العوامل المؤثرة في هذا الموضوع، أيضًا هناك و لغذاء. تخفف من حدة نقص ا 
 اآلفاتمحور هذا التقرير الذي يركز على السبل المختلفة لتقليل الفاقد للمحاصيل الزراعية الناتج عن  

 الزراعية المختلفة. 
الكائنات سنة، بقي المزارع بتنافس مستمر مع  10,000منذ بدء الزراعة، أي من حوالي 
أكانت حيوانية )حشرات، حلم، نيماتودا، قوارض،  سواء  األخرى التي تفتك بالمحاصيل الزراعية،

أعشاب ضارة والمتعارف أو  )فطور، بكتيريا، فيروسات.....الخ( أمراضأو  طيور،...... الخ(
   حد كبير.إلى  تخفيض اإلنتاج الزراعي على بتسميتها "آفات"، وهذه جميعًا لها القدرة 

 اآلفاتمتغير بتغير  اآلفاتخسارة المحصول بسبب حجم أن إلى  ال بد من اإلشارة هنا
المتطفلة أو  األعشاب الضارة )المنافسةوبشكل عام نجد والمحاصيل والمواقع الجغرافية والمواسم. 

الحشرات في الترتيب تلك الخسارة التي تسببها أكبر خسارة للمحاصيل يليها  تسببعلى المحصول( 
آخر. ومن المفيد  إلى  أخرى ومن موسمإلى  ، إال أن هذا التدرج قد يتغير من منطقةمراضثم األ

لم تنحسر القول أنه في العقود الخمسة الماضية التي اتسمت باستخدام مكثف للمبيدات الزراعية، 
وي، مما يستوجب إعتماد استراتيجيات أفضل لمكافحة  بشكل معن اآلفاتبسبب نتاج اإل في  خسارةال

 . اآلفات
إيجاد أفضل السبل لتقليل    هوها  توتطبيقابناًء لما تقدم، كان الهدف األساس لعلوم وقاية النبات  

وبالتالي رفع إنتاجية المحاصيل لتحقيق األمن الغذائي  ،المتعددة اآلفاتالخسارة الناجمة عن 
أرقام دقيقة حول  د جيو  أنه حتى اآلن الإلى  للمجتمعات اإلنسانية. تجدر في هذا السياق اإلشارة

الزراعية في المنطقة العربية، واألرقام الموجودة لدى  اآلفاتالخسارة اإلقتصادية الناجمة عن  مقدار
 قدارتخمينات. لذلك ال بد من بذل جهد مبرمج لتحديد مأو    تقريبية  اً إال أرقام  الهيئات المختلفة ليست

ذلك سيساعد  أن    إذفي المنطقة العربية،  المختلفة    اآلفاتفي الحاصالت الزراعية الناجمة عن    ئرخساال
كثيرًا في تحديد الظروف المثلى ورسم السياسات التي تسهم في رفع اإلنتاج الزراعي وتحقيق أمن  

 سالمة الغذاء في البلدان العربية.و 
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 الفصل الثاني

 اآلفاتالناجمة عن ونوعيتها الخسائر في إنتاجية المحاصيل الزراعية 
 

 قمري، محمد عامر فياض، عبد الستار عارف علي، رمضان أحمد عرفة،  غسان صفاء 
 أبو شال، محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد،  مصطفى عسكري، أمانيالابراهيم الجبوري، هند 

 وأحمد عبد السميع دوابة  ه محمد عماد خريب  ،نجية زرمان
 

 المحتويات 

 مقدمةال .1

 بعد اإلنبات أو  خسائر ما قبل .2
 الخسائر أثناء نمو المحصول  .3
 خسائر ما بعد الحصاد  .4
 خسائر تسببها عوامل أخرى  .5

 والتوصيات االستنتاجات .6
 المراجع  .7

 
 مقدمة ال. 1

الزراعية أحد أهم العوامل في خفض اإلنتاج الزراعي في العالم، وتعاني البلدان النامية،  اآلفاتتعد 
، وتبذل جهودًا كبيرة للحد منها. تعتمد  اآلفاتبما فيها الدول العربية، من الخسائر الناجمة عن هذه 

طقة الجغرافية لزراعته  الزراعية على نوع المحصول، المن اآلفاتالخسارة في اإلنتاج المتسببة عن 
بليون دوالر أمريكي على مستوى  500والظروف البيئية السائدة وقد تزيد قيمة الخسارة السنوية على 

العالم. وقد اهتمت الوزارات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، العامة والخاصة، برصد كمية  
بكل السبل المتاحة، وأشرنا في الفصل  وأعدت العدة لمكافحتها  اآلفاتاألضرار التي تسببها هذه 

%، منها 35تقدر بـ   اآلفاتأن خسارة المحاصيل في الدول العربية بسبب  إلى    األول من هذا التقرير
)منها خمسة  العشرة البلدان  1% بعد الحصاد. يبين الشكل 10% أثناء نمو المحصول، وحوالي 25
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إلى   آخرون كما أشار باحثون  أسبابها.   مع ،2015 عام في التسليم بعد الخسائر أعلى دول عربية( ذات
% في حال استعمال  42بمختلف أنواعها يزيد عن    اآلفاتأن معدل الخسارة االقتصادية الناجمة عن  

. ولقد  اآلفات% إذا لم تكافح أي من هذ  70إلى    وفي حين تصل الخسارة  اآلفاتوسائل مكافحة لهذه  
... الخ( بشكل .، نيماتودا، أعشاب ضارةأمراض)حشرات،    فاتاآلتفاقمت مخاطر ظهور وانتشار هذه  

اإلنتاج الزراعي، وتسّببت  في بشكل سلبي  اآلفاتملحوظ في السنوات األخيرة، حيث أثرت هذه 
 اآثار حادة على دخل المنتجين، كما كان لهإلى  أدتبأضرار خطيرة وبخسائر اقتصادية ملحوظة 

 والتغذية.األمن الغذائي  فيأثر سلبي 
 

 

 ،2015  عام في التسليم بعد الخسائر أعلى )منها خمسة دول عربية( ذات العشرة البلدان. 1شكل 
 .)المتري  أسبابها )بالطن مع

 
معروفة من قديم الزمان، والتاريخ   اآلفاتإن الخسائر واألضرار التي لحقت باإلنسان بسبب 

مليء بما كانت تسببه غارات الجراد من مجاعات في مناطق عديدة من العالم، وما كانت تسببه 
 بشكل كبير بسبب انتقالها من منطقة اآلفاتمن أوبئة. وازدادت مشاكل  مراضالحشرات الناقلة لأل

 اآلفاتالتجاري بين الدول، وبسبب تحول بعض  أخرى في العالم لتقدم وسائل النقل وزيادة النشاط  إلى  
التوازن الطبيعي بينها وبين أعدائها ختل ااقتصادية بعد أن آفات  إلى الثانوية، القليلة األهمية،
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لتقدم الزراعة ولتدخل اإلنسان في تغيير الظروف البيئية في بعض المناطق الجديدة. وذكر   ،الطبيعية
وفول   البطاطس/آفة زراعية تصيب محاصيل القمح واألرز والذرة والبطاطا 137الباحثون بأن هناك 

أن خسائر المحاصيل غير موزعة بشكل  إلى  مشيرين، (Pam, 2019) الصويا على مستوى العالم
على مستوى العالم، حيث تزداد خسائر محاصيل األرز والذرة والبطاطا/البطاطس في شبه  متساو

القارة الهندية. وينسحب األمر نفسه على مناطق جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وتعتبر خسائر 
المحاصيل فادحة في هذه المناطق من العالم. وأكد الباحثون أهمية الحصول على معلومات دقيقة  

الزراعية ألنها تساعد في تطبيق البرامج المناسبة ووضع األولويات   اآلفاتل الخسائر الناتجة عن  حو 
التي تسهم في تحسين مستوى الصحة النباتية، وتحسين استدامة األنظمة الزراعية عند تقديم الخدمات 

 اآلفاتالخسائر التي تسببها  إلىللمجتمعات الريفية. وسنتطرق في هذا الفصل بشيء من التفصيل 
 الزراعية قبل وبعد اإلنبات، أثناء نمو المحصول وفي مرحلة ما بعد الحصاد.  

 
 :بعد اإلنباتأو  التي تسبب خسائر اقتصادية للمحاصيل الزراعية ما قبل اآلفاتمن أهم  

 .آفات حشرية مثل الدودة القارضة والحفار/كلب البحر •
 Macrophomina البادرات تسببها الفطور التالية:تعفن وموت إلى  تؤدي أمراض •

phaseolina ،Fusarium solani ،Helminthosporium spp. ،Pythium spp.  ،
Rhizoctonia solani 

 .غيرهاأو  نيماتودا الحوصالتأو  تسببها نيماتودا تعقد الجذور أمراض •

 
 بعد اإلنبات أو   خسائر ما قبل. 2

 شيوعًا على  مراضاألأكثر  تعفن البذور وموت البادرات قبل وبعد البزوغ من أمراضتعد 
  البذور في اإلنبات إلخفاقإذ تسبب خسائر فادحة للمحاصيل المزروعة نتيجة  ،مختلف النباتات

 الزراعة في كثير عادة إ قبل وبعد البزوغ من فوق سطح التربة، مما يستدعي لموت البادرات أو 
 خاصة بالنسبة لمحاصيل الخضار األمر الذي يضيف أعباء اقتصادية للمزارعين. وبمن األحيان 

 بعدة فطور تقطن التربة من أهمها:  صابة تعفن البذور وموت البادرات هي نتيجة اإل أمراضإن 
Rhizoctonia solani،Pythium spp. ،Fusarium solani ، Macrophomina phaseolina  ،

Helminthosporium spp. .وغيرها، والتي سنتطرق إليها في هذا التقرير 
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 والخسائر الناجمة عنها  R. solaniتعفن البذور وموت البادرات المتسببة عن الفطر    أمراض.  1.2

تعفن البذور وموت البادرات في جميع أنحاء العالم،   أمراضمن أهم مسببات  R. solaniيعد الفطر 
عائلة نباتية من أهمها   66إلى    نتميتنوعًا نباتيًا    142من  أكثر    ائلي واسع إذ يصيبو ويتميز بمدى ع
والعائلة    (Fabaceae)والعائلة البقولية    (Cucurbitaceae)والعائلة القرعية    (Poaceae)العائلة النجيلية  

ًا مختلفة  أعراضيسبب الفطر    .وغيرها  (Solanaceae)والعائلة الباذنجانية    (Brassicaceae)الصليبية  
شيوعًا هي تعفن   عراضاأل أكثر إال أن  ،النباتي المصابوحسب الجزء  هوعمر حسب نوع النبات 

البذور قبل اإلنبات وموت البادرات قبل وبعد البزوغ. تتميز البذور المصابة بكونها مائية المظهر 
اإلنبات، وقد تنبت البذور وتصاب قبل انبثاق   عن  عجزوتسوداء  أو    منتفخة قد تظهر عليها بقع بنية

تصاب السويقة الجنينية فتظهر عليها أو  ذ تتعفن القمة النامية للبادرةالبادرات من سطح التربة إ 
قد تصاب البادرات بعد انبثاقها من سطح التربة فتظهر أو    البادرة في البزوغ  خفقوتمناطق بنية داكنة  

  ةعليها مناطق بنية محمرة منخفضة عن سطح النسيج عادة قرب قاعدة الساق وتتميز بكونها جاف
على بعض النباتات   عراضمما يسبب رقود البادرات وهو ما يعرف بمرض موت البادرات. تظهر األ

بشكل حلقة بنية محمرة تطوق ساق البادرة تكون عادة أقل سمكًا من النسيج المصاب وهو ما يعرف 
همة على محصول القطن. كما قد  م الشائعة وال  مراضوهو من األ  (Sore shin)بمرض خناق القطن  

الفلقية القريبة من سطح التربة مسببًا ظهور بقع وتقرحات مختلفة األحجام  وراقصيب الفطر األي
الفطر لدرنات البطاطا يسبب ظهور بقع خشنة عليها هي عبارة عن االجسام   إصابةعليها. وعند 

 . كما(Black scurf)الحجرية للفطر المسبب ويسمى المرض في هذه الحالة بمرض القشرة السوداء  
يصيب الفطر الثمار القريبة من سطح التربة كثمار القرعيات والباذنجان وغيرها ويسبب ظهور بقع 
بنية قد تتطور أثناء الخزن وتمتد كتعفنات داخل الثمرة، كما يسبب الفطر ظهور تقرحات على العرق 

نباتات النجيلية  ال أوراقالنباتات الورقية كالخس والملفوف. كما يهاجم الفطر أنصال  وراقالوسطي أل
وتظهر النباتات المصابة في الحقل على  وراقكالقمح والثيل وغيرها مسببًا اصفرار وتعفن وموت األ

متر تعرف بالرقعة   1إلى  هيئة دوائر من نباتات ميتة ومصفرة يتراوح قطرها من بضعة سنتمترات
مية الخازنة للغذاء واألجزاء العصارية البنية. كما يصيب الفطر األجزاء النباتية الغنية بالخاليا البرانشي

 (. 2018كالدرنات واألبصال والكورمات مسببًا ظهور بقع بنية غائرة عليها )فياض وعباس، 
% من االنتاج 15-10إلى    موت البادرات وتعفن الجذور خسائر فادحة قد تصل   أمراضتسبب  

مليون دوالر سنويًا. وبينت  77بحدود قدرت الخسائر الناجمة عن هذا الفطر ستراليا أالعالمي، وفي 
% وان 46إلى  بمرض موت بادرات فول الصويا تصل  صابةبعض الدراسات العالمية أن نسبة اإل

% وفي كثير من األحيان يعتمد مقدار الخسارة 52إلى    مقدار الخسارة في غلة/إنتاجية الحبوب يصل
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؛  Chang et al., 2018باتي المزروع )على كمية اللقاح في التربة وعلى عمر النبات والصنف الن
Singh et al., 2015)بمرض القشرة السوداء والتقرح التاجي على  صابة. كما قدرت نسبة اإل

 % في العروتين  64.19و 60.4 ة سوريفي  R. solaniالبطاطا/البطاطس المتسبب عن الفطر 
(. كما يعد مرض تعفن الجذور الشائع 2012، آخرون الخريفية والربيعية، على التوالي )عبود و 

(Common root rot) ودول غرب آسيا وشمال افريقيا والصين  ة الشائعة في سوري مراضمن األ
ر المسببة لهذا المرض و أحد أهم الفط R. solaniوروسيا وأمريكا وغيرها من الدول، ويعد الفطر 

 (. 2006، آخرون وغيرها )الخليفة و  .Fusarium sppالفطر أنواع إلى  اضافة 
بمرض موت بادرات الباقالء/البازالء والبندورة/الطماطم في   صابة نسبة اإل توفي العراق قدر 

على بادرات الشوندر  صابة%، على التوالي، كما قدرت نسبة اإل25-19% و30-18حدود 
من أهم مسببات يعد    R. solani%، كما أظهرت عدة دراسات أن الفطر  21.5السكري/البنجر بحدود  

به على هذه  صابةمرض موت بادرات الخيار والبامياء واللوبياء والباذنجان وقد تراوحت نسبة اإل
)فياض %. كما سجل كأحد أهم مسببات مرض الرقعة البنية على القمح 55و 15النباتات بين 

 (. 2018، عباسو 
 

 .Pythium sppالفطر  شبيه تعفن البذور وموت البادرات المتسببة عن أمراض. 2.2

العديد من النباتات المزروعة كالبندورة/الطماطم  (Damping-off)يصيب مرض سقوط البادرات 
والخيار والتبغ، وتظهر الخسائر بدرجة كبيرة في المشاتل حيث تكون البادرات متزاحمة، والرطوبة 

 (. Agrios, 2005األرضية مرتفعة، ودرجات الحرارة مناسبة لنمو وتطور المسببات المرضية )
م الفطور التي تسهم في سقوط البادرات وأشدها خطرًا أحد أه Pythium spp. الفطرأنواع تعتبر 

(Kavita et al., 2003 يشّكل هذا المرض أحد المشاكل األساسية لمحصول البندورة/الطماطم في .)
خاصة في المراحل  بو   صابةحساسة جدًا لل البندورة/الطماطم  البيوت المحمية والمشاتل، وتكون بادرات  

التربة، ويستطيع بعضها أو  هذا الجنس بشكل رمي في الماءنواع أ األولى من نموها. تعيش معظم 
فر الظروف المناسبة، في حين يعيش عدد آخر من امهاجمة النباتات الحية وتدمير أنسجتها عند تو 

في التربة، فإنه يصيب من النبات ما يوجد   مسبب المرضيأنواعها بشكل متطفل. نظرًا لمعيشة ال
ما يالمس سطح التربة كالثمار المتدلية على أو  ضمن التربة كالبذور والجذور والدرنات واألبصال،

، وسقوط (Seed rot)التي تسببها أسماء عديدة، مثل تعفن البذور  مراضاألرض، ويطلق على األ
 . (Abdelzaher et al., 2004)  (Root rot) ، وتعفن الجذور(Damping-off)البادرات 
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 دوتع  ،عديد من النباتات المزروعةالعلى جذور    .Pythium spp  المسبب المرضيأنواع  تتطفل  
من الفطور اختيارية التطفل. تكون بعض أنواعه ممرضة للنبات وتصيب العديد من المحاصيل  

أخرى غير ضارة بل على أنواع تتصف بكونها ممرضات ضعيفة و أنواع الزراعية المهمة، كما توجد 
هذا (. يتميز Hayden et al., 2013العكس هي مفيدة بفعل قدرتها على مهاجمة بعض الطفيليات )

واسع وال توجد أصناف بندورة متحملة له، بل أن جميع أصناف نبات  عوائلي  بمدى الجنس
 (، كما Hendrix & Campbell, 1973سريعة التأثر ولكن بدرجات متباينة )البندورة/الطماطم 

 النوع على البندورة/الطماطم نفس ما بين عزالت  هذا الجنسلية مراضاإلتتباين القدرة 
(Al-Sheikh & Abdelzaher, 2012  .) 

  P. aphanidermatumخاصة النوعينبو  .Pythium sppر و الفطأشباه أنواع تسبب 
تعفن البذور وموت البادرات قبل وبعد اإلنبات لمدى واسع من العوائل النباتية   أمراض  P. ultimumو

خاصة في ظروف الزراعة الكثيفة  بوتزداد خطورة هذه المسببات عند زيادة المحتوى الرطوبي للتربة و 
موت  أمراضأجريت عدة دراسات في المنطقة العربية حول  مثل زراعة الخضروات في االنفاق.

 أمراضتعد من أهم مسببات  P. ultmiumو P. aphanidermatumنواع هرت أن األالبادرات أظ
والباذنجان والسمسم وغيرها وأن نسبة   ءواللوبيا ءموت بادرات الخيار والبندورة/الطماطم والباميا

 صابة(، وتتباين شدة اإل2012،  العاني؛ الجراح و 2009% )المالكي،  55-22  إلى  بها تصل  صابةاإل
موت البادرات  مراضر أخرى كمسببات ألو حسب موعد الزراعة. كما سجلت عدة فط كائناتبهذه ال

على محاصيل مختلفة مثل القمح والذرة وفول الصويا والحمص والجت واللوبياء والرقي وغيرها من  
، .Fusarium solani ،Macrophomina phaseolina ،Phoma spp :أهمها

Helminthosporium spp. وPhytophthora capsici (Erwin & Ribeiro, 2005) . 
موت البادرات ركزت معظمها على استخدام   أمراضاستخدمت عدة استراتيجيات في مكافحة 

كفاءة بعض عوامل المكافحة األحيائية في يم و تقالمبيدات الكيمياوية في حين تناولت دراسات أخرى 
 الفطرو  Pseudomonas fluorescensخاصة استخدام البكتريا وبمكافحة هذه المسببات 

Trichoderma spp.  وتناولت دراسات أخرى دور المستخلصات النباتية والمخلفات العضوية في
كما أثبتت العديد من الدراسات أن فطور  . (2004؛ الوائلي، 2009)جبر،  مكافحة هذه المسببات

تزيد من   (Vesicular-arbuscular mycorrhizae (VAM))الميكوريزا الحويصلية الشجيرية 
 (.Whipps, 2004الذبول وأعفان الجذور )  مراضتحمل النباتات لبعض الممرضات ومنها المسببة أل

ومن تطوره في بادرات  P. ultimum ـب صابةمن اإل ءة عالية في الحدالميكوريزا كفا أظهرت فطور
عند تلقيح الشتول قبل أو  خاصة عند إضافة اللقاح الميكوريزي عند زراعة البذور  بالبندورة/الطماطم، و 
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وإلى تحسين معايير النمو )خريبة   صابةسهم في حماية البادرات والنباتات الفتية من اإلأالتشتيل مما  
 (. 2016، آخرون و 

  
 لنيماتودا. ا3.2

تهاجم النيماتودا )الديدان االسطوانية( النباتية جميع المحاصيل المزروعة في الوطن العربي، مما 
مصدر أيضًا النيماتودا ، كما تعتبر يتسبب في خسارة ماليين الدوالرات للمزارعين والمستثمرين سنوياً 

كبير لكثير من مالك المنازل، ألنها تسبب أضرارًا بالغة لنباتات الزينة والحدائق المنزلية، غير قلق 
غالبًا ما نكون غير مدركين للخسائر التي تسببها النيماتودا، نظرًا ألنها تعيش مخفية عن األنظار   أننا

وقد تمثل   .باب أخرى أسإلى  ُتنسبأو  كما أن معظم األضرار الناجمة عنها ال يتم اإلبالغ عنها
خطرة من هذه أنواع  عدة  أو    خاصة إذا وجد نوعوبالنيماتودا المتطفلة نباتيًا خطرًا داهمًا على البادرات  

نيماتودا الحوصالت أنواع و/أو  .Meloidogyne spp نيماتودا التعقد الجذري أنواع مثل  –النيماتودا 
Heterodera وGlobodera spp. - وساعدتها عوامل التربة   بأعداد وفيرة في منطقة الجذور
مع عدم وجود   نسبياً مثل التربة الجيدة التهوية ذات الرطوبة المعتدلة والحرارة الدافئة  - المحيطة بها 

إلى  على اختراق تلك الجذور والتغذية عليها بعد اإلنبات، األمر الذي يؤدي - أعداء طبيعية لها
 إصابةالنباتات الحولية في طور البادرات كما في حاالت أو  يثة الزراعة موت الشتالت الحد

المستثمر إلي إعادة أو  والبطاطا/البطاطس والبقوليات والقطن مما يدفع المزارع البندورة/الطماطم
  الترقيع إذا صادفت أجزاء منهأو  معظم الحقلأو  النيماتودية في كل صابةالزراعة إذا كانت اإل

  .(2007)ابراهيم، 
 
 الخسائر أثناء نمو المحصول  . 3

 والحلمالحشرية  اآلفاتتسببها خسائر . 1.3

التي أحدثت خسائر   اآلفاتلقد ظهرت في منطقتنا العربية خالل الثالثون سنة الماضية مجموعة من  
Rynchophorus ففي بداية الثمانينات ظهرت ألول مرة سوسة النخيل الحمراء    ،الزراعياإلنتاج  في  

(Olivier) ferrugineus ، رتبة الحشرات غمدية األجنحة (Coleoptera) ، فصيلة السوس 
daeiCurculion    وفي المملكة العربية السعودية   1985في دولة االمارات العربية المتحدة وقطر عام

خاصة الهند وسيريالنكا وماليزيا وبقادمة من دول آسيا  1992وفي جمهورية مصر العربية  1987
نخيل جوز الهند ونخيل الزيت هناك. آفات    والفلبين والباكستان حيث تشكل هذه الحشرة واحدة من أهم 
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لت تسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة بالنخيل كمنتج أساسي از   لقد انتشرت هذه الحشرة التي أحدثت وال
مليون يورو للنخيل في  480وكغذاء رئيس لشعوب المنطقة العربية حيث سببت أضرارًا قدرت بـ 

زراعة  مليون مزارع نخيل كما تشير منظمة األغذية وال  50منطقة حوض المتوسط ويعاني منها بحدود  
الستراتيجية اإلطارية والبرنامج اإلقليمي للقضاء على سوسة النخيل لألمم المتحدة الفاو عند إقرارها ا 

وبعض الوزراء العرب   الحمراء الذي طرحته في اجتماعها بأبو ظبي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية 
 20رها اية جديدة مقدوالتي حددت ميزان 2019ومنظمات دولية أخرى في التاسع من آذار/مارس 

مارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة سهمت بها كل من اإلأمليون دوالر لمدة خمس سنوات قادمة  
ويتوقع الخبراء مشاركة دول عربية أخرى بهذه   .عمان ومنظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

مليون   270فحة في المملكة العربية السعودية كلفة برامج المكابلغت دولة.  15الميزانية والتي تضم 
 اآلفاتمليون دوالر. لقد تعاضدت هذه الحشرة مع مجموعة    100مارات العربية المتحدة  دوالر وفي اإل

 أمراضاألخرى مثل )دوباس النخيل، الحفارات، الحميرة، عنكبوت الغبار، األرضة، القشرية الخضرا،  
ياس طلع النخيل وغيرها( لتحدث دمارًا في هذه الشجرة المباركة  البيوض، الخامج، اللفحة السوداء، خ

 % إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة.40-30حيث يصل الضرر في بعض الدول بين 

 
خسائر لها الزراعية فتسبب  اآلفاتالعديد من إلى  تتعرض المحاصيل الزراعية أثناء فترة النمو

الفطرية والبكتيرية والفيروسية والفايتوبالزمية   مراضوالحلم واألكبيرة في المحصول مثل الحشرات 
 بعض القوارض والطيور.إلى  والنيماتودا والعديد من األعشاب الضارة باإلضافة

 

بأنه في غياب    (Day et al., 2017)المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية    أشارت تقديرات 
يتراوح ق المكافحة المناسبة فإن دودة الحشد الخريفية يمكنها أن تسبب خسارة في محصول الذرة  ائطر 
% 53-21هذا يمثل  ن  أ و دولة أفريقية منتجة للذرة    12مليون طن في السنة لـ    20.6إلى    8.3بين  ما  

 بليون دوالر. 6.19-2.48من اإلنتاج السنوي للذرة في هذه الدول قيمته 
 

 الفطرية والبكتيرية مراضببها األخسائر تس. 2.3

خسائر   محدثةالفطرية والبكتيرية على معظم المحاصيل المزروعة في المنطقة العربية    مراضتنتشر األ
  (Smut diseases)التفحم    أمراضتعد    .ألهمية المحصول ونوع المسبب  كبيرة تتباين في مقدارها تبعاً 

كبيرة في انتاج عدة محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير همة التي تسبب خسائر  مال  مراضمن األ
لجميع أجزاء النبات فوق صابتها إمن  مراضوتأتي أهمية هذه األ ،والشوفان والذرة وقصب السكر



 23 ____________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

 ونوعاً  جزاء الثمرية المتمثلة بالسنابل والحبوب مما يؤثر في االنتاج كماً خاصة األبسطح التربة و 
 ستهالك البشري.حيان غير مستساغ لالغلب األأ ويقلل من القيمة التسويقية حيث يكون الطحين الناتج  

 Tilletia caries  المتسبب عن الفطر  قمحعلى ال  (Covered smut)النتن  /يعد مرض التفحم المغطى
=(T. tritici )وT. foetida  =(T. laevis ) خاصة في المنطقة وبالقمح في العراق  أمراضمن أهم

% عند استخدام بذور غير معفرة وملوثة باالبواغ التيلية  80إلى  صابةالشمالية وقد تصل نسبة اإل
كما يعد هذا   (.2005، آخرون )المعروف و  صابةللفطر المناسب وتكون الظروف البيئية مالئمة لل

في  ة سوريبه في  صابةسيا وقد قدرت نسبة اإلآالشائعة في معظم دول غرب  مراضالمرض من األ
كما ينتشر مرض التفحم  (.2010 ،آخرون كيالي و ؛ 2005الشعبي ومطرود، ) %7-1 حدود

في معظم مناطق زراعة   Ustilago maydis  المتسبب عن الفطر  (Common smut)الشائع  /العادي
%. 3.3% ونسبة الفقد في الحاصل 50-35 في حدودبه  صابةالذرة الصفراء وقد قدرت نسبة اإل

همة التي تصيب العائلة النجيلية كالقمح والشعير والشوفان وغيرها مال  مراضالصدأ من األ  أمراضتعد  
 صابة يعتمد مقدارها على مرحلة نمو النبات ووقت حدوث اإل وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة سنوياً 

تصيب هذه (. 2000، آخرون )المعروف و  مبكرة صابةكلما كانت اإل ضمرااذ تزداد خطورة هذه األ
في نمو المجموع الخضري  اً زهار وتسبب خفضقنابع األ حياناً أو  وق غمادها والسأ و  وراقاأل مراضاأل

في عدد وحجم الحبوب.  اً كبير  اً كما تسبب خفض ،التفرعات/اتشطاءاإلوالجذري وتقلل من عدد 
 Puccinia graminisمن الفطر    Ug99بعد اكتشاف الساللة الضارية    أ الصد  أمراضهمية  أ دت  ايز ت

f. sp. tritici   آخرون التي تصيب معظم االصناف المعتمدة للزراعة في المنطقة العربية )المعروف و ، 
المتسبب عن الفطر  صدأ الورقة/ كما قدرت الخسارة الناجمة عن مرض الصدأ البني ،(2012

Puccinia recondita قتصادية اكبر من ذلك في % في حين قد تكون الخسارة اإل50-21 بحدود
خاصة  وب P. striiformis f. sp. triticiصفر المتسبب عن الفطر بمرض الصدأ األ  صابة حالة اإل

وتصاب البقوليات الغذائية   .2012عام  ةانتشر بشكل وبائي على القمح الطري في سورين أبعد 
 Botryotinia( والتبقع الشوكوالتي والعفن الرمادي ).Ascochyta sppأسكوكيتا )بلفحات 

fuckeliana  وB. cinerea( والذبول )Fusarium oxysporum)  .  يعد مرض البيوض المتسبب عن
خاصة في المغرب وباشجار نخيل التمر  أمراض همأ من  F. oxysporum f. sp. albedinis الفطر

الحظ فان معظم  وءولس .مليون شجرة في المغرب 10من أكثر  سبب هذا المرض موتذ إالعربي 
يزال هذا   وال ،لة نور حساسة للمرضجمجهول ود/االصناف عالية الجودة مثل الصنف مدجول

شجار الجة األلمعن  اآل  حتى ال توجد طريقة فعالة    طالما أنه لزراعة النخيل    جدياً   المرض يشكل تهديداً 
همة على مال مراضالخامج من األ/كما يعد مرض خياس طلع النخيل (.Djerbi, 1983) المصابة
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ن مقدار أال إ ،زهار بشكل مباشراألصابته إلالنخيل في العراق ويسبب خسائر كبيرة نتيجة شجار أ
 في حدودبهذا المرض  صابةفر الظروف البيئية المالئمة وقد قدرت نسبة اإلاالخسارة يعتمد على تو 

المتسبب  اللفحة السوداء/ويعد مرض تعفن القمة النامية .(2011 ، )البدران 2003% عام 19-22
عداد أ في    اً واضح  اً همة والتي سببت انخفاضمال  مراضمن األ  Thielaviopsis paradoxa  عن الفطر

البياض الدقيقي  أمراضكما تعد  ق. و خاصة في البساتين المهملة والمصابة بحفارات السوبالنخيل 
همة على القرعيات في الزراعة المحمية وقد تسبب تلف كامل  مال مراضوالبياض الزغبي من األ

 للمحصول في حالة عدم اتخاذ االجراءات المالئمة.

بكتيرية تسبب خسائر واضحة على بعض المحاصيل   أمراضتنتشر في المنطقة العربية عدة 
 Erwinia tracheiphilaالمزروعة مثل مرض الذبول البكتيري على القرعيات المتسبب عن البكتريا  

 لحشرة الناقلة  ل فر الظروف المثلى ا% عند تو 75إلى  بهذا المرض  صابةنسبة اإل وقد تصل 
ويعد مرض التعفن الطري على البطاطا المتسبب عن البكتريا  )خنفساء القثاء( لمسبب الممرض.

Pectobacterium carotovorum ssp.carotovorum وPectobacterium atrosepticum  من
الشائعة في معظم مناطق زراعته في المنطقة العربية وقد قدرت نسبة   البطاطس/البطاطا أمراض

 )نبهان   2003-2002% خالل عام 66.1-51.6بحدود  ةسوريبهذا المرض في  صابةاإل
مرض اللفحة النارية في الكمثري/االجاص والتفاح المتسبب عن البكتريا  دويع .(2009 ،آخرون و 

Erwinia amylovora  هذه األشجار وهو منتشر في معظم أنحاء العالم ويعد    على  مراضمن أهم األ
  سل الزيتون /الزيتون فرع أعلى الكمثري والتفاح في مصر. ويعد مرض تعقد  مراضمن أخطر األ

شجار الزيتون في عدد من أ أمراضهم أ من  Pseudomonas savastanoiالمتسبب عن البكتريا 
به. تعد الدراسات  ة صابيكاد ال يخلو بستان من اإلخاصة في شمال العراق اذ بالبلدان العربية و 

النبات قليلة في  أمراضخاصة تلك المتعلقة بتقدير الخسائر الناجمة عن وبالنبات  مراضالوبائية أل
مما ها ئجراإصعوبة إلى  خرى وربما يعود ذلك جزئياً باالتجاهات البحثية األ المنطقة العربية قياساً 

 كبر في هذا المجال. أد يتطلب من الباحثين بذل جهو 
 

 الفيروسية مراضخسائر تسببها األ. 3.3

عمومًا،   اآلفاتالفيروسية تشكل جزءًا مهمًا من الخسارة الناتجة عن    مراضإن الخسارة الناتجة عن األ
 مراضباأل صابةولكن البد من اإلعتراف منذ البداية أن معالجة موضوع الخسائر الناتجة عن اإل

فرة، وقلة الدراسات االفيروسية في المنطقة العربية هو موضوع صعب بسبب ضآلة المعلومات المتو 
األحيان لقلة الخبرة تحديد هذه الخسارة بشكل كمي ودقيق. ويرجع ذلك في العديد من  إلى    التي تهدف
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الفيروسية تسبب في الواقع  مراضالفيروسية بشكل دقيق. ومن المؤكد أن األ  مراضفي تحديد األ
 مراضمما هو معترف به، ألن طبيعة الخسارة تختلف كثيرًا عما تسببه األأكثر    خسائر في المحاصيل

للعين بشكل واضح. فالكثير األحيان تكون خفية غير ظاهرة  معظمالبكتيرية، فهي في أو  الفطرية
تقصير إلى    ضافةباإلفي حجم الثمار وقلة عددها    اً من الفيروسات تسبب ضعفًا عامًا في النمو، صغر 

وجود خطر محدد، كما هو الحال في إلى    الشجرة وهذه كلها ال تستحوذ انتباه المزارعأو    عمر النبات
. وال ينطبق هذا وراقفان، تشققات،.....الخ( واألالفطرية التي تسبب تلفًا مباشرًا للثمار )أع مراضاأل

 فائقة الشدة.أو   ًا ظاهرية واضحةأعراضالفيروسية التي تسبب  مراضالوصف على األ
خسائر  إلى  الفيروسية والتي تؤدي مراضإن ضعف النمو هي أحد الخصائص المعروفة لأل

المصاب فإنه ال يمكن مالحظة تأثير في المحصول. واذا لم يكن هناك نبات سليم مجاور للنبات 
 ضعف في النمو ألشجار إلى  يؤدي  (PDV)ألي كان. ففيروس تقزم الخوخ/البرقوق  صابةاإل

ألشجار التفاحيات. كذلك فان فيروس اصفرار وتقزم  (ApMV)اللوزيات وفيروس موزاييك التفاح 
بالفيروسات   صابةا أن اإلصناف القمح والشعير. كمضعف في النمو ألإلى    يؤدي  (BYDV)الشعير  

قصر في عمر النباتات والتي يعزوها البعض عادة ألسباب أخرى. فهذا يحدث للمحاصيل  إلى    تؤدي
(، PLRV) البطاطسالبطاطا/ أوراقعندما تصاب بفيروس التفاف  البطاطسالبطاطا/ الحولية مثل 

تقصير إلى  الفيروسية صابةاإل إاّل أن التأثير أكبر والخسائر أفدح في النباتات المعمرة، حيث تؤدي
تريستيزا الحمضيات/الموالح  الحمضيات/الموالح بفيروس إصابة عمر النبات لعدد من السنين، مثل 

(CTV) زالة الشجرة المصابة كي ال تصبح مصدرًا إ. كما أنه في كثير من الحاالت يستلزم األمر
فان الخسارة التى يتحملها المزارع تشمل الخسارة الناتجة   ياألشجار السليمة وبالتال صابةطبيعيًا إل

 سنوات حتى تصبح مثمرة. 4-3عن ازالة الشجرة ثم ثمن الشتلة الجديدة وتكلفة الرعاية لها لفترة 
التكاثر الخضري للعديد من أشجار الفاكهة. ففي    فيكما أن لبعض الفيروسات تأثيرات سلبية  

عدم التوافق بين  إلى  التطعيم إخفاق الفاكهةأشجار  مجال ير من األحيان يعزو العاملين فيالكث
 األصل   إصابةعدم التوافق هو  أو    التطعيم  إخفاقاألصل والطعم، بينما بينت التجارب بأن السبب في  

التجارب أن (. فعلى سبيل المثال ال الحصر أثبتت 1991، آخرون الطعم بفيروس معين )الداود و أو 
% من األشجار المطعمة 20-2التطعيم في  إخفاقإلى  بفيروس موزاييك التفاح تؤدي صابةاإل

(Rebandel et al., 1979)  . 
خسارة اقتصادية عند إنتاج البذور. هناك المئات من إلى ببعض الفيروسات  صابةاإل وتؤدي

البادرات الناتجة من البذور المصابة. إلى    ينتقلالفيروسات التي يمكنها أن تصيب البذرة، والعديد منها  
ظاهرية غير مرغوبة  أعراضعلى البذور المصابة ظهر تكما أن هناك خسارة اقتصادية عندما 
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قليلة الحيوية. مثال  أو  ذات حجم صغيرأو  مشققةأو  أن تكون البذور الناتجة عقيمةأو  للمستهلك
صاب النبات األم بفيروس اصفرار وتقزم الشعير على ذلك االنخفاض في إنبات الشعير عندما ي

(BYDV)    (Gill, 1989)      االنخفاض في انبات بذور الخس عندما يكون النبات مصاب بفيروس أو
التأثير في تسويق البذور للتعليب نتيجة  أو  ،(Walkey & Payne, 1990) (LMV)موزاييك الخس 

 (.2)شكل  نباتات األم مصابة بالفيروساتتلون الغالف البذري لبذور الفول عندما تكون 
المحاصيل واألشجار   فيالفيروسية  مراضباأل صابةالعديد من التقارير عن تأثير اإل كهنا

(. تختلف نسبة 2008، آخرون المثمرة المختلفة في المنطقة العربية والخسائر التي تسببها )مكوك و 
والصنف المصاب والعزلة الفيروسية، فعلى سبيل المثال   صابةالخسارة في اإلنتاجية تبعًا لموعد اإل

في انتاجية الشوندر السكري/البنجر في العراق   اً يسبب فيروس موزاييك الشوندر السكري/البنجر خفض
، ويسبب فيروس موزاييك الخيار (Shawkat et al., 1982)  صابة% تبعًا لموعد اإل30.7-2.2مابين  

ولمحصول الكوسا  (Fegla, 1977)% 100-22.2مابين  في مصر خسارة في محصول الخيار
47.8-91.5% (Fegla & Badr, 1981) البطاطا/البطاطس فيسبب  أوراق فيروس التفاف ، أما

، ويسبب (Omar et al., 1978)% 47.3-30.9خسارة في محصول البطاطا/البطاطس في مصر 
% 93.1-32.7األصفر للبندورة/الطماطم خسارة في إنتاجية البندورة/لطماطم  وراقفيروس تجعد األ

، ويسبب فيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء خسارة في محصول (Younes, 1995)في مصر 
 . (Makkouk et al., 1988)%  81-39الفول في سورية 

 

 
  الموزاييك األصفر للفاصولياءبذور فول ناتجة من نباتات فول مصابة بفيروس . 2شكل 

(BYMV)  أ(، فيروس تبرقش الفول((BBMV)   وفيروس تلون بذور الفول )ب((BBSV)   
 مقارنة ببذور فول ناتجة من نباتات غير مصابة )د(.  ،(ـ)ج

 
لقد تمكنت المؤسسات الزراعية البحثية في مصر عبر جهود دامت عشرات السنين أن تقدم  
للمزارعين أصنافًا عالية الجودة واإلنتاجية، حيث يعد الفول المحصول الغذائي الرئيس للماليين في 
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  (FBNYV)ميت للفول مصفرار الاالجمهورية مصر العربية. إاّل أن حدوث انتشار وبائي لفيروس 
انخفاض حاد في إنتاج الفول في منطقة مصر الوسطى إلى    أدى  1999و  1998،  1992األعوام    في

(Makkouk et al., 1994) كما أن تكثيف بعض الزراعات، مثل زراعة البندورة/الطماطم في البيوت .
 لفيروسانتشار وبائي إلى  نتشار السريع الستخدام هذا األسلوب في اإلنتاج أدىالبالستيكية، واال

في العديد من البلدان العربية ولم يقتصر األمر   (TYLCV)الطماطم  للبندورة/األصفر    وراقتجعد األ
 1973% عام 75إلى  بها في مصر صابةفي ذلك على الزراعات المفتوحة والتي وصلت نسبة اإل

(Zaher, 1973)  ة الفيوم فقد شبه كلي لمحصول البندورة/الطماطم في محافظإلى    وارتفعت حتى أدت
  (Makkouk et al., 1979)% 90- 85إلى  )فجلة، معلومات غير منشورة( وفي لبنان 1989عام 

% 100-93إلى  وفي األردن  (Mazyad et al., 1979)% 100إلى  وفي المملكة العربية السعودية
تراوحت نسبة  حيثزراعات البيوت المحمية إلى  بل تعداها (Al-Musa, 1982)في العروة الخريفية 

% في 90و  % في شمال التحرير100إلى    فيها في مصر خالل مرحلة التزهير وعقد الثمار  صابةاإل
 1993/1994الموسم  يوف .1992/1993% في شركة بيتكو في الموسم الزراعي 79و مريوط

 1992/1993توقفت بعض الشركات عن اإلنتاج بسبب الخسائر الكبيرة التي تحملتها خالل موسم 
(Younes, 1995)  . 

كليًا، لها أهمية خاصة في المجتمعات أو    محاصيل الزراعية التي تزرع بهدف التصدير، جزئياً لل
كلفة تالفيروسية وال مراضباأل صابةها اإلالريفية ألنها مصدر دخل وتوظيف. إن الخسائر التي تحدث

االضافية التي يتكبدها المزارع لمكافحتها تزيد من كلفة اإلنتاج وبالتالي تقلل من ربح المزارع. ففي 
، اتجه المزارع (FBNYV)لفول ميت لمال صفراراإلالفول بفيروس  صابةمصر الوسطى، ونتيجة إل

بلد مستورد له. إلى    تحولت مصر من بلد مصدر للفولنحو محاصيل أخرى أقل مردودًا من الفول، و 
في  (TYLCV)الطماطم للبندورة/األصفر  وراقتجعد األبفيروس  الطماطم/البندورة إصابةكما أن 

القطن  إصابةالعديد من البلدان العربية قد أضعف قدرتها التنافسية في األسواق الخارجية. كما أن 
حصول  م  سهم في إضعاف دخل المزارع منأ، قد  (CLCuV)القطن    أوراقبفيروس تجعد  في السودان  

هناك أن  عتباراإل يخذ فيجب األالتصدير. أجل  القطن الذي يزرع في السودان بشكل أساسي من
خسائر كبيرة في المستقبل فيما لو تجاهل المعنيون تبني السبل التي إلى  فيروسات يمكنها أن تؤدي

تسهم في الحد من أضرارها مثل فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح الذي يصيب الحمضيات/الموالح  
 بأنواعها.
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 خسائر تسببها النيماتودا. 4.3

أشكال حداث  إالنيماتودية بالمناطق الزراعية المختلفة في كل البلدان العربية حيث يمكنها    اآلفاتتتوزع  
يمكن للنيماتودا    ،ضعف نموهاأو    ما سبق ذكره من موت البادراتإلى    شتى من الخسائر، فباإلضافة

ار خاصة في الخضراوات والمحاصيل الحقلية واألشجوبنقص في إنتاج المحصول كمًا ونوعًا  إحداث  
ها فتتشوه أوراقأزهارها و  إصابةالمثمرة. كما تسبب النيماتودا تدهورًا في أشكال نباتات الزينة بسبب 

 أن عدم معالجة األراضي الملوثة  إلى  قيمتها التسويقية. كما تجدر اإلشارة فيمما يؤثر 
تنجح الكائنات النباتية المختلفة إذ  مراضبالنيماتودا يعرض النباتات المصابة بها لمزيد من األ

خاصة الفطرية والبكتيرية في دخول العائل عن طريق الجروح والثغرات التي وبالممرضة للنبات 
 أمراضحداث  إتسببها النيماتودا، فتسبب خسائر جسيمة، حيث تتشارك النيماتودا مع هذه الكائنات في  

 (. Askary & Abd-Elgawad, 2019مركبة )
 تقدير الخسائر التي تسببها النيماتودا المتطفلة على النبات لكل محصول ذا   ديع

 قام وقد أهمية في توجيه البحوث واإلرشاد الزراعي، ووضع األولوية في ميزانية إدارته. 
Abd-Elgawad  (2014  بعرض نتائج استبيان أجراه بين )النيماتودا بمصر لتقدير الخسائر خصائيي  إ
تودا المتطفلة على النبات واقتراح السياسات الواجب التزامها في ثمانين محصواًل في الناتجة عن النيما

بنحو  2011/2012في الموسم الزراعي  محصول أساسي. قدرت هذه الخسائر 15مصر منها 
(. وبالتالي، فالمشاكل النيماتودية تستدعي مليار دوالر أمريكي 2.30مليار جنيه مصري ) 15.85

 بر لمكافحتها.بذل جهد ودعم أك
المسببة لمرض تعقد   (.Meloidogyne spp)وضع نيماتودا تعقد الجذور يمكن  بشكل عام 

في المرتبة األولى من حيث إحداثها للخسائر في نمو النباتات وإنتاجيتها في  (Root-knot)الجذور 
والباذنجان والتبغ % في محاصيل الطماطم 60-40، فقد بلغت هذه الخسائر حوالي بلدان العربيةال

% في محاصيل  30-10(، وحوالي 1977، آخرون في البيوت المحمية في العراق )اسطيفان و 
% في المحاصيل  60-30(، وحوالي Abu-Gharbieh, 1979الخضروات والعنب في األردن )

تسببها (. وتشير التقديرات المبدئية للخسائر التي Eissa, 1977الزراعية بالمملكة العربية السعودية )
% في المتوسط، 25نيماتودا تعقد الجذور لمحاصيل الخضروات في جمهورية مصر العربية بحوالي  

 حد الفقد الكامل لمحصول الطماطم في األراضي الرملية المستصلحة حديثاً إلى  وقد تصل الخسارة
ت خسائر والشديدة التلوث بتلك النيماتودا في مناطق النوبارية والتحرير بشمال مصر. وقد قدر 

% 44.7محصول فول الصويا في إحدى التجارب الحقلية بمحافظة البحيرة في شمال مصر بحوالي  
(Korayem & Mohamed, 2018 .) 
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 Pratylenchusالتابعة للجنس  (Root-lesion nematode)تصيب نيماتودا تقرح الجذور  

العديد من المحاصيل والنباتات ذات األهمية االقتصادية في الوطن العربي، وقد تأتي بحسب تقديراتنا 
في البلدان العربية، قتصادية  اإلفي المرتبة الثانية بعد نيماتودا تعقد الجذور من حيث إحداثها للخسائر  

 االبطاطس والكوسلبطاطا/اهذه النيماتودا تسبب خسائر في محاصيل الخضر مثل:  أنواع  فقد وجد أن  
. وفي مصر  والي%، على الت50، و3، و20، و10الطماطم في مصر بما يعادل البندورة/والخيار و 

%، 20-5هذه النيماتودا تسبب خسائر في محاصيل أشجار الفاكهة بما يعادل أنواع ، وجد أن أيضاً 
في العراق، فقد قدرت  (. أما2010% )الحازمي وأبو غربية، 10وإنتاجية محصول القمح بحوالي 

 . %10-5الخسائر التي تسببها نيماتودا تقرح الجذور في محصول قصب السكر بحوالي 
المسببة لمرض التدهور   (Tylenchulus semipenetrans)الموالح /وتعد نيماتودا الحمضيات 

أنواع النيماتودا المتخصصة على محاصيل بعينها )بعض أنواع من  (Slow decline)البطيء 
والقليل من محاصيل الفاكهة األخرى ومنها العنب والزيتون على سبيل المثال(،  الموالح/الحمضيات

  المنطقة العربية لكن الخسائر المحصولية التي تسببها هذه النيماتودا في محاصيل الحمضيات في 
% في العراق )الحازمي وأبو 50إلى  % في السودان 7كبيرة وقد تراوحت تقديرات هذه الخسائر بين 

(. وتعاني بساتين الموالح في كل من مصر وفلسطين المحتلة من خسائر كبيرة في 2010غربية، 
ة لسوء فر ابنيماتودا الحمضيات لكن التقديرات الدقيقة لتلك الخسائر غير متو   صابة المحصول بسبب اإل

 الحظ. 
يصاب القمح في العديد من الدول العربية مثل: مصر وسورية واألردن وتونس والمغرب  

، وتسبب تلك (Heterodera avenae)والمملكة العربية السعودية بنيماتودا حوصالت الحبوب 
كل  النيماتودا خسائر كبيرة في محصول القمح في تلك البلدان تم تقديرها في تجارب قطع حقلية في

وسورية )حسن، ( Namouchi-Kachouri, 2008( وتونس )Ibrahim et al., 1999من السعودية )
تلك النيماتودا  ، لكن التقديرات الحقلية للخسائر الكلية بسبب(Rammah, 1994)( والمغرب 2000

األخرى من  نواع  في البلدان العربية غير متوافرة وإن كانت ملموسة ومحسوسة بشدة. وهناك بعض األ
نيماتودا الحوصالت التي تصيب محاصيل اقتصادية مهمة في بعض البلدان العربية وتسبب خسائر 

الشوندر اتودا حوصالت  (، ومن أهمها: نيم2010،  آخرون معنوية في إنتاجية تلك المحاصيل )دوابة و 
بنجر في سورية الشوندر السكري/العلى نباتات  (Heterodera schachtii)بنجر السكري/ال

(Haider et al., 2016 ،) البطاطس/البطاطاونيماتودا حوصالت (Globodera rostochiensis) 
ونيماتودا حوصالت الذرة  (،Ibrahim et al., 2017في مصر ) البطاطس/البطاطاعلى 

(Heterodera zeae)  على الذرة، ونيماتودا حوصالت البرسيم(H. trifolii)  .على البرسيم وغيرها 
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أخرى من النيماتودا تتميز بتعدد عوائلها النباتية وتسبب خسائر كبيرة للمحاصيل أنواع وهناك  
، (Rotylenchulus reniformis)الزراعية في الكثير من البلدان العربية مثل: النيماتودا الكلوية 

، (.Tylenchorhynchus spp)، ونيماتودا التقزم (.Helicotylenchus spp)والنيماتودا الحلزونية 
 (.Hemicycliophora spp)، والنيماتودا الغالفية (.Criconemella spp)نيماتودا الحلقية وال
 ، وغيرها.(Ditylenchus dipsaci)واألبصال  وق ونيماتودا الس (.Hemicriconemoides spp)و

 

 خسائر تسببها األعشاب الضارة/األدغال. 5.3

، وهناك العديد منها التي تم قتصادية المهمةإلالبيئية وا اآلفاتاألعشاب الضارة/األدغال من  دتع
التي والمحاصيل  على أهم األعشاب الضارة 1رصدها في البلدان العربية المختلفة، ويشمل جدول 

% من نسبة الفقد الكلية 14 يوتسهم األعشاب بحوال. تتطفل عليها في المنطقة العربيةأو  تنافسها
(Matthews, 1984 التي تسببها )من إجمالي  %47تمثل مبيدات األعشاب الضارة ، كما اآلفات

  .فقط% 29المواد الكيماوية الزراعية في العالم، بينما تمثل مبيدات الحشرات  مبيعات
عدة أسباب أهمها: التأثيرات السلبية التي تحدثها إلى  مكافحة األعشاب الضارةأهمية وترجع 

التأثيرات  قتصادية، المنافسة على المكان والضوء والماء والغذاء بالتربة،إلالمحاصيل الزراعية ا في
المنتجات الزراعية، النقص الكمي والنوعي في المحصول الزراعي، قيامها بدور العوائل  فيالسلبية 

 ي ، ويحتو مراضلبعض مسببات األأو  قتصاديةاإلالتي تهاجم النباتات  اتاآلفالبديلة لعدد كبير من 
قد تفرز جذورها مواد سامة تثبط عملية التمثيل  أو  الحيوان أو  بعضها على مكونات سامة للنسان

عدة مجموعات: )أ( أعشاب ضارة إلى  عشاب الضارةويمكن تقسيم األ .قتصاديةإلالغذائي للنباتات ا
)جـ( األعشاب  ،أعشاب ضارة في األراضي غير الزراعيةب( ، )األراضي الزراعية والمراعيفي 

أعشاب إلى  كما يمكن تقسيم األعشاب الضارة .الغابات، )د( األعشاب الضارة في الضارة المائية
 الحامول(.و  منافسة )غالبية األعشاب الضارة( وأعشاب طفيلية )مثل الهالوك

مكافحة األعشاب الضارة المنافسة للمحاصيل الزراعية ٳال أن  في    غم من حدوث تقدم كبيربالر 
نتاج اإلمنها  يالتى يعان تتمثل مشكلة من المشكالتزال مكافحة األعشاب الطفيلية كالهالوك ال 

للمزارع بسبب   ي جذر ( دون حل  ةالعديد من الدول العربية )تونس، المغرب، مصر وسوريفي    يالزراع
حد من الهالوك ارتباطه مع النبات العائل. ينتج النبات الو او   يالخصائص البيولوجية لهذا العشب الطفيل

سنة وال  12-10( لها فترة حيوية طويلة تصل إلى 3صغيرة الحجم ) شكل  بذرة 5000-20000
 .(Sauerborn et al., 2007؛ 2000ٳال بوجود العائل )حسن، تنبت 
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 تتطفل عليها.أو  أهم األعشاب الضارة في البلدان العربية والمحاصيل التي تصيبها. 1جدول 
 

األعشاب الضارة أنواع    الفصيلة النباتية  

 المحاصيل أنواع  
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Avena sterilis L. Poaceae     ●   

Beta vulgaris L. Amaranthaceae ●  ●     

Bromus spp.  Poaceae ●    ●   

Chenopodium album L. Amaranthaceae  ● ●  ● ●  

Chenopodium murale L. Amaranthaceae ● ●  ●  ●  

Convolvulus arvensis L.  Convolvulaceae ● ● ● ● ● ● ● 

Cuscuta campestris Yuncker Convolvulaceae ● ●    ●  

Cuscuta monogyna Vahl. Convolvulaceae ●       

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae ● ● ● ● ● ● ● 

Cyperus rotundus L. Cyperaceae ● ● ● ● ● ● ● 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Poaceae ●  ●     

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv Poaceae     ●  ● 

Emex spinosa (L.) Campd. Polygonaceae ●       

Hordeum murinum L. Poaceae ●       

Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Poaceae ● ● ● ●    

Lolium spp.  Poaceae     ●   

Malva parviflora L. Malvaceae ● ● ●     

Mercurialis annua L. Euphorbiaceae ●       

Orobanche crenata Forsk.** Orobanchaceae      ●  

Orobanche foetida Poir.** Orobanchaceae      ●  

Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae     ● ●  

Papaver rhoeas L. Papaveraceae     ●   

Paspalum dilatatum Poir. Poaceae   ●    ● 

Phalaris spp. Poaceae     ●   

Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel Orobanchaceae      ●  

Phelipanche ramosa (L.) Pomel. Orobanchaceae      ●  

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.  Poaceae   ● ●    

Phragmites communis Trin.  Poaceae    ●    

Polygonum aviculare L. Polygonaceae ● ●   ●   

Portulaca oleraceae L. Portulacaceae ●     ● ● 

Rubus spp.  Rosaceae   ●     

Salvia syriaca L. Lamiaceae     ●   

Setaria viridis (L.) P.Beauv. Poaceae     ●   

Solanum elaegnifolium Cab. Solanaceae ●  ●  ● ● ● 

Solanum nigrum L. Solanaceae ● ●    ● ● 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae ● ● ● ● ● ●  

Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae ●  ●  ●  ● 

Striga hermonthica (Delile) Benth. Orobanchaceae     ●  ● 

Viscum cruciatum Sieber ex Spreng. Santalaceae ● ● ●     

Xanthium strumarium L. Asteraceae     ●  ● 

 = بشكل رئيسي على البقوليات **الطماطم، البندورة/ = اإلصابة بالعشبة الضارة، *= من ضمنها  ●

 
عدد قليل منها أهمية ل، إال أن  (.Orobanche spp)نوع من أنواع الهالوك    100هناك أكثر من  

 فنجد هالوك متعددة. التابعة لعائالت نباتية قتصاديةالعديد من النباتات اإلإقتصادية لتطفلها على 

 المتوسط البحر حوض في واسع بشكل وينتشر البقوليات، معظم يصيب (O. crenata)  البقوليات
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% من حقول  53في    هالوك البقولياتمصر ٳلى ٳنتشار  في    وقد أشارت ٳحدى الدراسات  سيا.آ  وغرب
. ( Müller-Stöver et al., 1999؛ Abu-Shall, 2001)بعض المناطق في  الفول التى تم مسحها

 الخضر  محاصيل من العديد على مهمة آفة Phelipanche aegyptiaca المتفرع الهالوك دكما يع

 من O. ramosaالنوع  بينما سيا.آفي الشرق األوسط و  البطاطس/والبطاطا البندورة/الطماطم وأهمها

كبير  عدد على السوري، حيث يتطفل الساحل وبخاصة على البندورة/الطماطم في حقولنواع األ أهم
 يائل و ألن له مدى ع األكثر أهمية نظراً نواع لذا فهو من األنباتية،  فصائل لعدة التابعة المحاصيل من

 . بينماوالمغرب ومصر تونسفي  (.Vicia faba L) الفول على O. foetida هالوك . كما وجد واسع
  كبيراً  حيث يسبب األول ضرراً  ،O. ramosaو O. crenataالجزائر النوعان األكثر أهمية هما في 

حقول   ي من البالد ف ي الجزء الشرقفي  يالفول والبازالء بينما ينتشر الثان يعلى محصول
؛ Ait Abdalih et al., 1999وخسائر كبيرة )  فيها أضراراً   محدثاً   البطاطس/البندورة/الطماطم والبطاطا
Zermane et al., 1999).  وينتشر الهالوكO. minor أهميةواسع على النفل/البرسيم وله  بشكل 

وتتراوح خسارة . (Parker, 2009 ؛ Linke et al., 1992؛ Joel et al., 2007كبيرة ) ٳقتصادية 
)حجازي،  % حسب شدة اإلصابة في الحقل100و 5المحصول نتيجة اإلصابة بالهالوك ما بين 

 . (Linke, 1992 ؛ Abu-Shall, 2001 ؛2005

 

 
 

 ها أربع مراتل تكبيرمع هالوك البقوليات  بذور .3شكل 
 

الواسع. يضم جنس ائلي و ويعد الحامول من أخطر النباتات الزهرية المتطفلة ذات المدى الع
تنتشر في مختلف بقاع العالم، وأغلبها منتشر في الدول العربية المختلفة   اً نوع  170-100الحامول 

 والسعودية كما ينتشر في تركيا وإيران وغيرها.   ة وسوريكفلسطين والعراق واألردن 
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تنتشر بشكل خاص   (.Cuscuta spp)  من الحامولأنواع  تشير بعض التقارير أن هناك تسعة  
 ،C. babylonica، C. brevistyla، C. campestrisفي وسط وجنوب العراق من أهمها 

C. chinensis، C. lehmaninana ،C. monogyna ،C. pedicellata ،C. palaestina  
% من مساحة حقول الشوندر 26% و20وقد قدرت أحد الدراسات أن  .C. planifloraو

والعراق، على التوالي، مصابة بالحامول. وفي العراق قدرت الخسائر في  ةسوريالسكر/البنجر في 
 الضارة/األدغال  األعشاب أهمية زادت ولقد %.66محصول الباذنجان الناجمة عن الحامول بحدود 

 بذورها  أعداد زيادة ذلك على وترتب التقليدية بالطرق  عزيقها لعدم ةاألخير  السنوات في خطرة كآفات
 األعشاب  مبيدات  ٳستخدام  ٳلى   واللجوء  صعبة  التقليدية  قائبالطر   مكافحتها  جعل  مما  كبيرة  زيادة  بالتربة
 . لآلفات المتكاملة المكافحة برامج في كعنصر الضارة

 
 خسائر ما بعد الحصاد . 4

 الكمية هذه ضمن عام حيث أنه كل عالمياً  يهدرأو  يضيع الغذاء جماليإ ثلث أنإلى  التقديرات تشير

 % في15-10و النامية الدول في والخضار الفواكه كل % من40-20من  يقارب يهدر ما اإلجمالية،

 التداول التكنولوجيا وبسبب سوء نقص بسبب وذلك الحصاد بعد ما مراحل المتقدمة خالل فترة الدول

(. أظهرت دراسة جرت Liza & Kader, 2002؛  Gustavsson et al., 2011) المحاصيل الغذائية مع
 وصلت   ،نسب عاليةإلى    بعد الحصاد وصل  أمراضب  صابةفي األردن بأن فاقد المحصول نتيجة لل

% في البندورة/الطماطم 22و % في الفاصولياء23في الفلفل و %23.9و % في الخيار25إلى 
 المرحلة من ابتداءً  إنتاجه  سلسلة مدار على  يهدرأو  يضيع فهذا القدر من الغذاء (. 2010)البدور، 

 . (Kader, 1991) ستهالكوهي اإل األخيرة المرحلةإلى  وصوالً  األولى للنتاج
 

المحاصيل الزراعية بعد الحصاد ال يستهان بها، ومع ذلك ال تلقى إن الخسارة التي تتعرض لها 
% من اإلنتاج، وتنتج هذه 25-20اإلهتمام الكافي. تقدر هذه الخسارة في المنطقة العربية بحوالي  

أو   )أعفان الثمار( التي تصيب عادة الفاكهة والخضروات مراضبعدد من األ صابةالخسارة من اإل
 الحشرات التي تهاجم الحبوب المخزونة.
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 مراض خسائر تسببها األ. 1.4

  التي تتكشف أثناء حصاد وفرز وتعبئة ونقل المحصول  مراضاأل  تلكما بعد الحصاد    أمراضيقصد ب
الخسارة في المحاصيل الزراعية القابلة  أو  السوق، وكذلك أثناء تخزينه. ويعتمد مقدار الضررإلى 
ما بعد الحصاد على نوعية المنتج وظروف التخزين والكائن المسبب للمرض  أمراضب صابةلل

المنتجات النباتية القابلة أو    النباتاتأنواع  والكائنات الحية األخرى الموجودة مع المرض. وتصاب كل  
زيادة العصارة في األجزاء إلى  اوتة، ويعزى ذلكما بعد الحصاد بدرجات متف أمراضب صابةلل

 الخارجية للمنتج الزراعي، وكذلك وجود الرطوبة المرتفعة والحرارة العالية.
إن الثمار اللحمية والخضروات المحتوية على كمية وافرة من الماء تحافظ بشكل عام على  

بالكائنات الدقيقة الممرضة بحيث   ةصابرطوبة نسبية عالية لتجنب التجعد، لذلك تكون بيئة مناسبة لل
تكون قادرة على اختراق غالفها وإحداث الضرر بها. كما أن وجود الجروح والخدوش والعديسات في 

التخزين   أمراضاألنسجة اللحمية تزيد من إمكانية حدوث االختراق من قبل هذه الكائنات. وتعزى 
هذه المسببات طفيليات أولية  دوتعوالنيماتودا.  ر والبكتيرياو المسببات المرضية مثل الفطإلى  أساساً 

أي أنها تهاجم الخاليا الحية السليمة وتحللها وتسبب لها الفساد والعفن. وكذلك توجد في األنسجة  
مسببات مرضية أخرى تعمل كطفيليات ثانوية أي أنها تعيش رمية على األنسجة التي ماتت وتحللت 

 طة الطفيليات األولية. ابوس
في الثمار والخضروات بعد حصادها، هي   اً المسببات المرضية التي تحدث فساد ر أكث إن

(، فطر Sclerotiniaاالسكليروتينيا ) (، فطرPenicillium) الفطور، ومن أهمها: فطر البنيسليوم
 . (Fusarium) فطر الفيوزاريوم ،(Botrytis) البوترايتس

 

  البنيسليوم العديد من األعفان مثل العفن األزرق يسبب فطر  (Penicillium): فطر البنيسليوم -
(Blue rotوالعفن األخضر ) (Green rot  وهي مسؤولة عن )من التلف الذي يحدث للثمار  90 %

التسويق وتشمل ثمار الموالح/الحمضيات، التفاح، الكمثرى، السفرجل، أو  التخزينأو  أثناء النقل
حلوة والكثير من الثمار والخضروات األخرى. وتؤدي العنب، البصل، الشمام، التين، البطاطا ال

أو   الذي ينتشر في أوعية التخزين (Ethylene) إنتاج غاز اإلثييلينإلى  بهذه األعفان صابةاإل
في المخزن ويزيد من معدل تنفس الثمار، والذي يؤثر في تلونها ويسرع في إنضاجها وشيخوختها 

إفراز  إلى  بهذه األعفان صابةالسليمة. كما تؤدي اإلوبذلك يقلل من عمر/مدة التخزين للثمار 
 . (Pathulin)السموم مثل سم الباتيولين 
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نوعين من األعفان، هما العفن   يسبب فطر اسكليروتينيا:  (Sclerotinia)فطر االسكليروتينيا -
 خاصة الليمون، والعفن الطري المائي الحمضيات/في ثمار الموالح (Cottony rot)  القطني

(Water soft rot)     ،في كل من قرون الفاصولياء، العديد من ثمار الصليبيات )الفجل، الجرجير
اللفت، الكرنب، القرنبيط(، والقرعيات، وكذلك ثمار الفراولة والكثير من الثمار األخرى وجميع 

   .ثمار الخضروات ما عدا البصل والبطاطس/البطاطا
 

في الثمار  (Gray mold) يسبب هذا الفطر العفن الرمادي : (Botrytis)فطر البوترايتس -
والخضروات في كل من الحقل في طور النمو الخضري وأثناء النضج وفي المخزن، ويصيب 

والحمضيات  األجاص/، العنب، التفاح، الكمثرى البندورة/الطماطمالفراولة، الخس، البصل، 
 وغيرها. 

 

والعفن   العفن الورديفطر الفيوزاريوم عدة أعفان مثل  أنواع  تسبب    :  (Fusarium)فطر الفيوزاريوم -
الذي يظهر في ثمار البرتقال والليمون التي يحتفظ بها في المخزن لمدة   والعفن البني األصفر

أثناء الحصاد، ولكن  أو  طويلة. ويحدث التلوث بالفيوزاريوم في معظم الخضروات في الحقل قبل 
صًا مع بعض في المخزن. وتكون الخسارة شديدة خصو أو  ربما تتطور في الحقل صابةاإل

 التي تخزن لمدة طويلة.   البطاطس/المحاصيل مثل البطاطا
  

 أمثلة للعديد من األعفان التي تصيب ثمار الفاكهة والخضروات.  4ويمثل الشكل 
 

 آفات الحبوب المخزونة. 2.4

 والتي واألكاروساتوالقوارض   تسببها الحشرات  مباشرة وغير ألضرار مباشرة المخزونة الحبوب تتعرض

ونوعا. إن كمية الفقد من االنتاج العالمي من الحبوب  كماً  المحاصيل المخزونة تدهورإلى  تؤدي
مليون طن   80-40% أي ما يعادل  10-5إلى    سنويًا عند التخزين نتيجة اإلصابات الحشرية يصل

البلدان ذات في  نسبة الفاقد بالطبعمليون نسمة سنويًا. وترتفع  320سنويًا وهذا الفاقد يكفي لتغذية 
% نتيجة الحرارة والرطوبة المرتفعة. وذلك بسبب الزيادة الفجائية 50نحو إلى  الجو الحار لتصل
هذه الظروف وهذا ما يعرف بفوران الحشرة حيث يزداد معدل نمو وتكاثر في  للحشرة الموجودة

 هذه الظروف الدافئة والمناسبة لذلك. في  الحشرات
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 على بعض محاصيل الخضروات والفاكهة:   مراضالتي تسببها األ عراضأمثلة عن األ. 4 شكل
بفطر  صابةعفن ثمار الموالح نتيجة اإل ، )ب(الفراولةالفريز/ على ثمار العفن الرمادي)أ( 

 ن(ي)يم على الخضروات، )د( العفن الرمادي العفن القطنيأو  ( العفن األبيضـالبنسيليوم، )ج
 والعفن األزرق )يسار( على التفاح.

 
الحشرية، يتبع معظمها رتبتي  اآلفاتتصاب الحبوب المخزونة ومنتجاتها بعدد كبير من 

أنواع ، كما يلجأ إليها العديد من  (Coleoptera)، وغمدية األجنحة  (Lepidoptera)حرشفية األجنحة  
إلى  همة التي تصيب الحبوب والبقولمالحشرية ال اآلفات، ويمكن تقسيم اآلفاتالحشرات األخرى و 

الحبوب النجلية  إصابة مجموعتين رئيسيتين: )أ( حشرات أولية، وهي الحشرات التي لها القدرة على 
شديدة الضرر والخسائر التي تسببها كبيرة ففي إمكانها أن  اآلفاتوحبوب البقوليات السليمة، وهذه 

الحبوب بآفات المجموعة األخرى؛  إصابةة وتمهد الطريق أمام تتغذى وتتكاثر على الحبوب السليم
الحبوب السليمة، ولكنها تصيب الحبوب السابق إصابتها   إصابة)ب( حشرات ثانوية، وهذه ال يمكنها  

بحشرات المجموعة السابقة، كذلك تصيب أفراد هذه المجموعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والنخالة  
ة المصنعة من الدقيق مثل الخبز وغيره. كذلك تصيب الفواكه المجففة كما تصيب المواد الغذائي

الحبوب، ولكنها تصيبها  إصابة والمسكرة. ويوجد كذلك مجموعة ثالثة من الحشرات ليست مختصة ب
مثل   صابةتحت ظروف خاصة ومنها الحشرات الكانسة التي تعيش على فضالت ومتخلفات اإل

الحشرية التي تصيب الحبوب أثناء  اآلفاتبعض  5شكل يوضح الو  الصراصير والسمك الفضي.
 التخزين.



 37 ____________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

 

 
 

: )أ( العذراء واليرقة والبيض  بعض اآلفات الحشرية التي تصيب الحبوب أثناء التخزين. 5 شكل
بذور  على القمح  سوسة بحشرة اإلصابة المتشابهة، )ب( مظهر الدقيق لخنفساء الكاملة والحشرة

والعذراء  الكاملة الحشرة، )د( الذرة بذور على الكبرى  الحبوب بثاقبة اإلصابة أعراض( ـالقمح، )ج
اللوبياء على بذور  بخنفساء اإلصابة أعراض، )هـ( المنشارية الحبوب لخنفساء والبيضة  واليرقة

 الكبيرة. الفول بخنفساء اإلصابة أعراضاللوبياء، )و( 
 

 . معامالت ما بعد الحصاد3.4

 جراءات الضرورية في سلسلة القيمةهم اإلأ تعتبر معامالت ما بعد الحصاد واحدة من 
(Value chain) همية  األ ي جراءات غاية فوتعتبر تلك اإل ، لمختلف المنتجات الزراعية بكل أنواعها

هذه ثار المترتبة على  لأل  اً البستانية من الفاكهة والخضروات وذلك نظر   الزراعية  محاصيلخاصة مع ال
. تشمل تقنيات ما بعد الحصاد  يحالة االستهالك المحل  يو ف أحالة التصدير في  المعامالت سواء

جراءات التجهيزية ومن ثم التسويقية كالنقل  ستراتيجيات والتي تدخل في إطار اإلمن اإل ةمجموع
األمد. كما و طويل أوالتبويب والتصنيف والتعبئة والتغليف وسلسلة التبريد ومن ثم التخزين قصير 

بالحصول على  ومروراً  ةبداية من المزرع ،عمليات حفظ المنتجات الزراعية علىتمتد هذه التقنيات 
ثمار سليمة قبل عملية القطف، ومن ثم القطف من خالل تطبيق ممارسات زراعية جيدة والتي من  

الزراعي الذي يعتمد  شأنها تزويد السوق بمنتجات صالحة لالستهالك، وانتهاء بحفظ أو تصنيع المنتج  
نها توفير الوقت أعلى الخبرات والمعارف التقليدية والقابلة للتطوير باستخدام تكنولوجيات حديثة من ش
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 على. كذلك توسيع استخدام الميكنة بما يزيد من كفاءة التطبيق وصوالً أ والجهد والحصول على جودة  
 .ودولياً  لمنتجات ذات مواصفات مقبولة ومعتمدة محلياً 

وخاصة    لى تطبيق تقنيات ما بعد الحصاد على مختلف المحاصيلإ تدفعنا    ي سباب التهم األأ من  و 
 :يالخضروات ما يل وأالفاكهة 

 حماية المنتج من التلف ومن ثم المحافظة على صحة وسالمة المواطن.  -

 المحافظة على القيمة الغذائية والطعم واللون والنكهة للمنتجات الزراعية. -

المحصول    يو الحد من نسبة الفاقد فأوذلك من خالل تقليل    يالعالم   يمن الغذائاألالحفاظ على   -
   لى المستهلك.إ صابات المرضية والحشرية بداية من الحصاد ووصوألوالناتج عن اإل

 

و أن التقنيات المتبعة مع محصول العنب ألى إحصائيات بدولة فلسطين شارت بعض اإلأوقد 
كإجراءات وقائية لحماية الثمار قبل وبعد الحصاد،   وغيرها من المحاصيل الهامة  ءو الفاصولياأالزيتون  

لها أثر كبير على جودة المنتج ما بعد الحصاد. باإلضافة الى اإلرشادات التفصيلية حول تقنيات ما 
الثمار وفرزها وتعبئتها في أكياس جيدة التهوية أو صناديق ثم نقلها لمكان بعد الحصاد ومنها: جمع 

 للتسويق.  التخزين والتصنيع في ظروف مناسبة تمهيداً 

 أهم الممارسات الضرورية التي ينصح باتباعها هي:  ومن
لبيئة القرارات بوزارة الزراعة ووزارة ا  يوصانع  يجتماعات واللقاءات بين مسئولعقد مجموعة من اإل -

لمراجعة المعلومات والمبادئ والتوجيهات   الموضوعالمراكز البحثية الزراعية المعنية بهذا    يوباحث
 بشأن استعراض منهجية ما بعد الحصاد.  الالزمة

 استعراض وتقييم مؤشر النضج من ثمار الفاكهة والخضروات.  -
لحصاد والقيام بوضع  ستراتيجيات والتقنيات الزراعية المستخدمة ما بعد امناقشة جميع اإل -

 .التعديالت المطلوبة
إجراء مسوحات ميدانية للتقنيات المتبعة في الحصاد والفرز والنقل والتخزين للمحاصيل بشكل   -

  دوري.
 ةستعانتحديد التوقيت المناسب للحصاد وتقديم أفضل المنهجيات المقبولة وذلك من خالل اإل -

 بذوى الخبرات العلمية والميدانية. 
مل لتقديم التوصيات الفنية ألفضل الممارسات للحصاد والمعامالت قبل وبعد الحصاد  عقد ورش ع -

 وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في الحصاد والتخزين قبل التسويق لمختلف المحاصيل.
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 خسائر تسببها عوامل أخرى . 5

 التغير المناخي. 1.5

العديد من التغيرات المناخية واحتمال تأثيرها إلى    القليلة الماضيةتشير الدراسات التي جرت في العقود  
ما إلى  الزراعية، وما ينتج عن ذلك من خسارة في اإلنتاج الزراعي. فإذا نظرنا اآلفاتسلوك  في

من ظهور انفالت في فوران أعداد الجراد والخسائر الجسيمة التي حدثت بسبب   2019حدث في العام  
هذه التغيرات أهمية    ألدركناغزارة األمطار في فترات زمنية قصيرة وسقوطها في غير أوقاتها الطبيعية،  

لتمر بالمملكة العربية الجراد ألول مرة أشجار النخيل ليتغذى على ا وتأثيراتها. في هذا العام هاجم
وأبو  (Calasoma olivieri)ذلك ظهور غير طبيعي لخنافس الكالوسوما إلى  السعودية، يضاف

. اآلفاتوغيرها من  (.Gryllus spp)  وصرصار الحقل األسود (Vanessa cardui)دقيق الخبيزة 
الصدأ والبياض الدقيقي واللفحات المبكرة  أمراضكما تفشى مرض خياص طلع النخيل الفطري و 

سهمت بشكل فعال في خفض إنتاجية أوالبطاطس/البطاطا والتي  البندورة/الطماطموالمتأخرة على 
ك تقديرات دقيقة لتحديد الخسارة الناجمة عن االمحاصيل الزراعية التي أصابتها. صحيح أنه ليس هن

موضوع التغير إلى    فر في السنين القليلة القادمة. وسنتطرق االتغير المناخي، إال أن ذلك ال بد أن يتو 
في الفصل الثامن  أكثر  إنتاجية المحاصيل الزراعية بتفصيل فيوبالتالي  اآلفات فيالمناخي وتأثيره 
 من هذا التقرير.

 
في تقليل اإلنتاج الزراعي، بشكل  مهم دورب تسهمالزراعية، هناك عوامل أخرى  لآلفاتباإلضافة 

رتفاع الحرارة، التصحر وشح المياه(، رداءة نوعية  اغير مباشر، أهمها التغير المناخي )أو    مباشر
اإلشارة باختصار لهذه العوامل وتأثيراتها في هذا الفصل ولم   تالمياه وملوحة التربة وغيرها. لقد تم

الزراعية بأنواعها المختلفة   اآلفاتهو التركيز على  تعالج بعمق ألن الهدف األساس لهذا التقرير
 .وعالقتها بالصحة النباتية

 
 التصحر وشح المياه. 2.5

فحسب معطيات قاعدة  دول العالم العربي في واحدة من المناطق األكثر ندرة للمياه في العالم.  تقع
بلغ إجمالي موارد المياه  FAO AQUASTATبيانات نظام المعلومات الشامل عن المياه والزراعة 

(، وعلى سبيل المقارنة وصل  6)شكل  3مليار م  288حوالي  2017المتجددة للدول العربية عام 
. كما تشير هانفس السنة في 3مليار م 8647إجمالي موارد المياه المتجّددة في دولة البرازيل لوحدها 
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أنه باستثناء موريتانيا، إلى    المتعلقة بإجمالي موارد المياه المتجّددة للفرد الواحد  هنفسمعطيات المصدر  
العراق وجزر القمر يقع نصيب الفرد السنوي من المياه في بقية الدول العربية دون الحد األدنى 

 (، كما ينخفض نصيب 7للفرد/للسنة )شكل / 3م 1000والبالغ لتعريف األمم المتحدة لشح المياه 
 دون عتبة الندرة المطلقة المحّددة بمستوى إلى  دولة عربية 13الفرد السنوي من المياه في 

للفرد/للسنة. وتعتبر كل من األردن، البحرين، اليمن، المملكة العربية السعودية، قطر، /3م 500
للفرد/للسنة.  / 3م  100هذه الدول ندرة للمياه بمستوى أقل من  أكثر    يت منااٍلمارات العربية المتحدة والكو 

سنويًا. ويشير   3م   3600وعلى سبيل المقارنة، يبلغ معدل نصيب الفرد من المياه في المكسيك حوالي  
تقرير الفاو حول خصائص وإدارة الجفاف في شمال أفريقيا والشرق األدنى أن متوسط هطل األمطار 

مم في شبه  85و مم في الشرق األدنى، 414، فريقياأمم في شمال  96بلغ  2013السنوي عام 
موارد األمطار والمياه السطحية في دول هذه المناطق  (، وعمومًا تعتبرFAO, 2018الجزيرة العربية )

مفرطًا نادرة ومتغيرة وغير موثوقة، كما تشهد موارد المياه الجوفية المتجددة واألحفورية استغالاًل 
 وبمعدالت متزايدة.

 

 
 السنة( في الدول العربية./3إجمالي موارد المياه المتجّددة )مليار م. 6 شكل

 
للمياه، حيث   رئيساً قطاع الزراعة التي تعتبر مستهلكًا  إلى    وبالرغم من قّلتها توّجه أغلبية المياه

ومن المرّجح أن تزداد   (.8% من موارد المياه المتاحة في بعض هذه الدول )شكل 90تفوق نسبة 
%، أي من الكمية الحالية المقّدرة 29عمليات سحب المياه المخّصصة للري في المنطقة العربية بنحو  

(. McDonnell Dayem-Abdel &, 2012) 2050للسنة عام /3كم 346إلى  للسنة / 3كم 269بـ 
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وبالرغم من هذا الوضع تظل اإلمدادات بمياه الري منخفضة أمام تزايد الطلب على الغذاء. ويعمل  
نقص المياه على تفاقم مشكلة األمن الغذائي مما يقلل من إمدادات الغذاء من خالل تخفيض اإلنتاج 

 الزراعي المروي. 
 

 
 في الدول العربية.  للفرد/للسنة(/ 3إجمالي موارد المياه المتجّددة للفرد )م .7 شكل

 

 

 سحب المياه المخّصصة لاٍلستخدام المنزلي نسبة   سحب المياه المخّصصة للصناعة نسبة   المياه المخّصصة للزراعة نسبة سحب  

 

لمختلف القطاعات من إجمالي موارد المياه المتجددة سحب المياه المخّصصة نسبة )%(  .8 شكل
 في بعض الدول العربية. 

 

 3م إجمالي موارد المياه المتجددة )مليار 
 السنة( /
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خاصة أن  وبوعلى ضوء ما سبق يتأثر ااٍلنتاج الزراعي في جميع بلدان المنطقة بالجفاف 
معظم زراعتها بعلية )أي أنها تعتمد على هطل األمطار(. وحسب المعلومات المستقاة من تقرير الفاو 

والذي   2015/2016من الجفاف الذي أصابها شتاء  فريقيا  أ ضررت جميع دول شمال  الّسالف الّذكر ت
تسبب في انخفاض كبير في إنتاج الحبوب في كل من الجزائر والمغرب وتونس، وعرف المغرب 

 بمقدار 2016نيسان/أبريل إلى  2015سبتمبرأيلول/في هطل األمطار للفترة من  ٍانخفاضاً 
% مقارنة بموسم النمو 65المتوسط، نتج عنه انخفاض في محصول القمح بنسبة  % دون  40-15%

في   1994السابق. وكان المغرب قد عرف من قبل العديد من دورات الجفاف كتلك التي تسببت عام  
%، وكذا  8% والناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 45انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة 

لمواجهة آثار الجفاف المدّمرة و   مليون طن.  1.7إلى    مليون طن   9.6الحبوب من  انخفاض في إنتاج  
المرصد الوطني للجفاف التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية والذي يقع مقّره   2001أنشأ المغرب عام  

لتعامل في حرم معهد الحسن الثاني العالي للزراعة والبيطرة، ويعتبر كوسيلة لبناء القدرات المؤسسية ل
كهيكل تنسيقي ورابط بين األوساط العلمية العاملة في مختلف قضايا الجفاف أيضًا مع الجفاف، و 

 وصناع القرار المسئولين عن أنشطة تخفيف الجفاف. 
بنقص األمطار الذي امتد   2002-2001وفي الجزائر تأثرت العديد من المحاصيل في الفترة    

مليون طن،   1.9أي ما يعادل إنتاج % 27لحبوب بنسبة على مدى ثالث سنوات، فانخفض إنتاج ا
%(. كما تم سنة 14-%( وزيت الزيتون )4-%( والزيتون )10-الصناعية ) البندورة/يليه الطماطم

ألف هكتار من األراضي الزراعية كانت مبرمجة   150ألف هكتار فقط من ضمن  43ري  2007
اإلمدادات بمياه إلى  توزيع لمياه الري وتوجيهها للري وذلك بفعل الجفاف الذي نتج عنه كذلك إعادة

 خاصة في غرب البالد.  وبالشرب للسكان 
  1993/1994، 1987/1988كان إنتاج الحبوب خالل السنوات الجافة  ،وفي تونس

مليون طن خالل    1.3مقارنة بمتوسط كل فترة، وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب    ، ضعيفاً 1996/1997و
 % مقارنة مع الموسم السابق.43 هانسبة انخفاض مقدار بأي  2016-2015الموسم 

إلى   والذي أدى 2011كما تأثرت موريتانيا بشدة من الجفاف الشديد خالل موسم األمطار 
ية وفقدان الثروة الحيوانية، وأشارت التقديرات في كانون  ضعف المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائ

ألف شخص يوجد جّلهم في  700أن أزمة الغذاء أثرت على ما يقرب من إلى  2012الثاني/يناير 
المناطق الوسطى والجنوبية من البالد. وفي السودان تبلغ المساحة اإلجمالية المعّرضة للجفاف حوالي 

% من حطب النار، 85و % من المحاصيل الغذائية المزروعة90حة وتنتج هذه المسا 2ألف كم 69
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قد يسبب نزوح السكان والماشية  و   البشر والماشية ويسبب نقصًا في األعالف والمياه  فيويؤثر الجفاف  
 في بعض األحيان في نزاعات قبلية. 

ومن  2007/2009وشهد العراق العديد من حاالت الجفاف سجلت آخرها في فترة 
 إنتاج الغذاء، مما يؤدي في. وتؤثر حاالت الجفاف المتكررة وفترات ندرة المياه سلًبا 2010/2011
، 2007عام إلى  2006تفاقم الخلل بين إمدادات الغذاء والطلب عليه داخل البالد. ومن عام إلى 

 396800إلى  486400طن والقمح من  238500إلى  طن 429200انخفض إنتاج الشعير من 
% من محاصيل الحبوب 40في إتالف حوالي  2009و 2008تسبب الجفاف خالل عامي طن. و 

% بين 21انخفض إجمالي إنتاج الشعير المروي بنسبة ففي الشمال، أما في وسط وجنوب العراق 
%. أما في المناطق المروية، فقد  31، في حين انخفض إنتاج القمح بنسبة 2008و 2007عامي 

 2011. وفي عام 2005مقارنة بمستويات عام  2009% في عام 44 انخفض انتاج األرز بنسبة
مليون   1.9 حوالي% من السكان )5.7شّكل عدد العراقيين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

 شخص(.
( بشكل  2001إلى    1999عامًا )في الفترة من    40أثرت أسوأ موجة جفاف خالل    ةوفي سوري

% 28و  %70شية وسّجل إنتاج الشعير والقمح مستويات كانت بنسب  إنتاج المحاصيل والما  فيكبير  
لتوالي. وتأثر الغطاء النباتي في أراضي الرعي بالبادية بشدة نتجت عنه اعلى  ،أقل من المتوسط

ألف أسرة من البدو   47معيشة    في  زيادة تكاليف األعالف، بينما انخفضت قيمة الماشية وأثرت سلباً 
 206% من 75، عانى ما يقرب من 2008-2007ألف شخص(. وفي الفترة  329الرحل )حوالي 

الزراعة في الشمال األوسط والجنوب الغربي   في   ألف أسرة من ٍاتالف كلي للمحاصيل والذي أّثر سلباً 
% مقارنة 82والشمال الشرقي من البالد. وانخفض إنتاج القمح في المناطق غير المروية بنسبة 

قّلل من قدرة األسر على تلبية االحتياجات اليومية. كما تم استنفاد مخزون  بالسنوات السابقة مما
سهم في زيادة أالقمح ااٍلستراتيجي في البالد مما زاد من انعدام األمن الغذائي على المستوى الوطني و 

ضطرت أسعار المواد الغذائية وأنتج أعدادًا ٍاضافية ألولئك الذين يعيشون في فقر مدقع. ولسد الفجوة اٍ 
 استيراد القمح ألول مرة بينما كانت مكتفية ذاتيًا في توفير الغذاء لمواطنيها. إلى   ةسوري

نفوق إلى    والتي أّدت   1997كما شهد األردن العديد من حاالت الجفاف كتلك التي عرفها عام  
% من اللحوم 40% فقط من الحبوب و1، تم حصاد 1999% من قطيع األغنام. وفي عام 30

مليون شخص(  4.75% من السكان )25ء والحليب. ونتيجة لذلك، تعرض األمن الغذائي لـ الحمرا
إلى   1996ألف من المزارعين والرعاة بأضرار بالغة. وخالل الفترة القصيرة من    180للخطر وأصيب  

مليون رأس، ومن   1.6إلى  مليون رأس من األغنام 2.4، انخفضت أعداد الماشية من حوالي 1999
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ألف رأس من أبقار األلبان. وفي الفترة  57إلى  ألف 62مليون رأس من الماعز ومن  0.6 إلى  0.8
( تعرضت المملكة العربية السعودية ألسوأ جفاف عام واجهته 1999-1998تقريبًا )في الفترة  هانفس
تفاوتت درجة الحرارة القصوى في و  عامًا، وكان الموسم يعاني من نقص شديد في األمطار 30منذ 

وهو ما يكفي لجفاف النباتات والتربة خاصة في منطقة المراعي الواسعة.    س°  49و  46لصيف بين  ا
عّد المصدر الرئيس إلمداد السدود والمياه الجوفية  تي  تالوأّثر هذا الجفاف على مياه الجريان السطحي  

 الضحلة.  
العربي، وسوف تستمر في الزيادة وفي الختام يجمع الخبراء أن ندرة المياه مزمنة في العالم 

بسبب محدودية موارد المياه العذبة المتجددة وتقلص موارد المياه المتاحة نتيجة لالستغالل المفرط 
والنمو السكاني ونقص األموال لتمويل البنية التحتية للمياه. كما تتفاقم مشكلة الندرة بزيادة تواتر دورات 

لشأن من المتوقع أن ينخفض مردود الزراعة البعلية في الدول  الجفاف والتغير المناخي. وفي هذا ا
% إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة للتكيف مع التغير المناخي 40و 20العربية بنسبة تتراوح بين 

(Abdel-Dayem & McDonnell 2012كما أشار البنك الدولي أن منطقة الشرق األوسط .)   وشمال
ائر االقتصادية المتوقعة من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، والتي ( لديها أكبر الخسMENA)فريقيا أ

 .  2050% من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 14و 6تقدر بما يتراوح بين 
 

 رداءة نوعية مياه الري وملوحة التربة. 3.5

المناطق جفافًا على وجه األرض أكثر  ( منMENAتعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )
  من المتوقع تدهور. و خاصة في القطاع الزراعيوببسبب ندرة المياه وعدم كفاءة استخدامها 

. وتهدد ندرة المياه (Bahri, 2008)نوعية المياه بسبب زيادة األنشطة الزراعية والتغييرات المناخية 
 الغذاء وعلف الحيوانات مع تزايد الكثافة   العذبة البيئات الهامشية والمالحة التي تكافح إلنتاج

السكنية. كما تزيد الملوحة من تفاقم المشكلة عن طريق استنزاف األراضي المنتجة واحتياطيات المياه 
 خصوبة التربة والمواد العضوية. يكون تأثير و  فقدان التنوع البيولوجي،إلى  العذبة مما يؤدي

 للمياه ضغوطًا  احلة وشبه القاحلة ويشكل الطلب المتزايدشدة في هذه المناطق القأكثر  الملوحة 
المياه انخفاض المياه العذبة وزيادة ملوحتها. وتعتبر ملوحة إلى  الموارد المائية التي أدت هائلة على

  األنشطة الزراعية في هذه الدول  تهدد استدامةالعامل الرئيس الذي يحد من استخدام المياه و 
(Vengosh & Rosenthal, 1994.)   
للتوفيق بين عرض وطلب المياه العذبة استوجب استخدام المياه الهامشية في الزراعة مثل    

مياه أو  السطحية المتملحة ياهالمياه المالحة وشبه المالحة، المتأتية من مياه الصرف الزراعي والم
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إلى  من صغار المزارعين . ويضطر عدد كبير(Kfouri et al., 2009)الصرف الصحي المعالجة 
الندرة المتزايدة قادت  .لديهمالنعدام البديل استخدام المياه العادمة في الري، في كثير من األحيان 

مياه الصرف. غير  للمياه والطاقة واألسمدة ماليين المزارعين وغيرهم من رجال األعمال لالستفادة من 
البلدان النامية غير معالجة، وبعضها يستخدم % من مياه الصرف الصحي ال تزال في 90-80أن 

عن غير قصد، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية. ولتقليل المخاطر المتعلقة أو  بشكل غير مباشر
باستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وجب تصميم سياسات قوية ومؤسسات لمعالجة وإعادة 

العديد من المزارعين في الشرق األوسط  ساعدلتاستخدام المياه من المصارف وأحواض االستحمام 
ك جهود في عدد من البلدان العربية لتطوير اللتعامل مع النقص الحاد في المياه وزيادة دخلهم. وهن
 أنظمة عالج بسيط لتقليل الملوثات في المياه الرمادية. 

مالح حول ملوحة المياه من أهم العوامل المؤثرة في ري الزراعات إذ أن ارتفاع تركيز األ دتع
دة و انخفاض في إنتاجية المحصول. كما أن بعض العناصر الكيميائية الموجإلى    جذور النبات يؤدي

أخرى حسب الموقع إلى  بالمياه تتسبب في فقدان خصوبة التربة. وتتفاوت درجة الخطورة من منطقة
  الطوبوغرافية للمنطقة ووجود  الجغرافي ورطوبة المناخ وطبيعة التربة والتركيبة الكيميائية للمياه والحالة

 غياب شبكة صرف لمياه الصرف وتعاطي عملية غسل التربة من قبل المزارع عند الّري.أو 
   في العديد من بلدان المنطقة، حيث يعتمد على الري بالكامل، تسبب الري المفرط في  

التربة حيث يقدر انخفاض زيادة ملوحة المياه وتدهور إلى  ارتفاع منسوب الماء األرضي مما أدى
 خسارة كاملة في  إلى  % في مصر، وأدت25عن التملح و/أو تشبع المياه بـ  اإلنتاج الناتج

غير أو  تزداد المساحات المتأثرة بالملوحة في المنطقة بسرعة، سواء في المناطق المروية اإلنتاجية.
 ة وسوريالمحاصيل في دلتا النيل بمصر ووادي الفرات في العراق  إنتاجية فيالمروية مما يؤثر 

(Al Barshamgi, 1997)  . 

من الموارد   %28نسبة كبيرة من الموارد المائية ذات ملوحة مرتفعة، حيث أن  تونس في 
من الموارد الجوفية تفوق ملوحتها %  47غ/ل و  1.5السطحية تحتوي على كميات من األمالح تفوق  

تعتبر ملوحة المياه من أهم العوامل المؤثرة في ري الزراعات إذ أن ارتفاع تركيز األمالح غ/ل.  3
انخفاض في إنتاجية المحصول. وتبلغ المساحة المروية بالمياه إلى  حول جذور النبات يؤدي

هكتار، وتعتبر كامل هذه المناطق مهّددة بالتملح نظرًا   6600المستعملة المعالجة في تونس حوالي 
للملوحة غير الطبيعيـة للميـاه المعالجـة وتركيبتها الكيميائية. وتقدر مساحة المناطق المروية من  

 (.INRGREF, 2003ألف هكتار ) 187حوالي بمختلف مصادر المياه والمهّددة بالتملح في تونس 
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تخدام  االسإلى    الضغط السكاني ونقص المياه أدى أما في مصر ودلتا وادي النيل الشمالي، فإن 
مياه عذبة. حاليًا، يتم استخدام ما  أحيانًا مباشرة وأحيانًا مخلوطة مع المكثف لمياه الصرف في الري،

لري المحاصيل الرئيسة مثل  سنوياً  يقرب من خمسة مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي 
تخفيضات في االنتاج  ةالملوح والقطن. تسبب  البنجر/الشوندر السكري و البرسيم واألرز والقمح والشعير  

يواصل المزارعون إنتاج المحاصيل تحت هذه الظروف. استمر هذا  % ولكن30-25تقدر بحوالي 
التدهور التدريجي في نوعية المياه وازدياد إلى  االستخدام الزراعي للمياه بنجاح لعدة عقود لكنه أدى 

التقنيات  األضرار عبر مجموعة منالحد من  محاوالت بالملوحة على الرغم من المساحات المتضررة
المناطق المروية في المناطق شبه   الملوحة في معظمإدارة  لذلك ال بد من . الزراعية وإدارة المياه

مزودة بأنظمة   مصر، نسبة كبيرة من األراضي المروية في .  استدامة اإلنتاج الزراعيأجل    القاحلة من 
 خالية نسبيا من األمالح.  جذورالعلى منطقة  تجعل من الممكن الحفاظ الصرف تحت السطح والتي

% من تربة منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا متأثرة 11.2كما كشفت تحليالت سابقة أن  
% 15إلى  10آخر من إلى   بمستويات مختلفة من تملح التربة. تختلف التربة المتأثرة بالملح من بلد

% في العراق 50من أكثر  إلى ،(Hachicha et al., 1994)تونس  في% 30إلى  في الجزائر،
% من األراضي 50تتأثر حوالي و  (. EAD, 2009% في اإلمارات العربية المتحدة )33.6و

بشكل خطير بالملوحة والغدق، وتعاني حوالي  ة المستصلحة في حوض الفرات في العراق وسوري
% من المساحة المزروعة في المملكة العربية السعودية من تملح معتدل  54

(CAMRE/UNEP/ACSAD, 1996). من األراضي المزروعة بالملوحة  93 تتأثر ،وفي مصر %
الرواسب أو    )المستنقعات المالحةوالغدق. في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تعتبر المناطق الساحلية  

(، وكذلك (Abdelfattah, 2009حد كبير بسبب مستويات الملوحة المرتفعة إلى  البحيرية( متدهورة
أخطر مشاكل  تحدث  .(Abdelfattah & Shahid, 2007) في المنطقة الساحلية إلمارة أبو ظبي

  حيث تقدر األراضي المروية بحوض الفراتملوحة التربة الزراعية في سورية في المناطق المروية 
% من مجموع األراضي المروية في سورية( 40هكتار )أكثر من  530,000المتأثرة بالملوحة بـ 

 .في هذه المناطق وتتفاوت درجات الملوحة
(، بدبي، بالشراكة مع  ICBA، بدأ المركز الدولي للزراعة الملحية )2004في أواخر عام  

( والصندوق االجتماعي للتنمية االقتصادية واالجتماعية  IFADالدولي للتنمية الزراعية )الصندوق 
(AFESD  وبعض مراكز البحوث في سبعة بلدان في منطقة الشرق األدنى مشروًعا مدته )سنوات   4

تحسين سبل المعيشة والدخل للفقراء المحليين في هذه البلدان من خالل إدخال محاصيل إلى  يهدف
األراضي الهامشية والمياه المالحة. أشارت النتائج   المتحملة للملوحة الستخداماإلدارة    وممارسات  العلف
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ICBA, 2003) مناسبة للغاية ومقبولة   كانت التجاريةاألصول الوراثية، واألصناف  من(، أن العديد
 على نطاق واسع من قبل المزارعين بسبب ارتفاع إنتاجها وقيمتها الغذائية. 

وجود مجموعة واسعة من األعالف  إلى  فرةاتشير المعرفة المتو  نطقة الشرق األدنىم في 
 والنباتات الملحية المتحملة للملوحة )هالوفيت( التي يمكنها أن تنتج الكتلة الحيوية المستهلكة نسبياً 

المادة الجافة  يكون إنتاج أو  غير الملحيةنواع المناطق المالحة حيث ال يمكن أن تنمو فيها األ في
. ولذلك، يمكن أن توفر النباتات الملحية وبعض النباتات األخرى التي تتحمل الملوحة فيها منخفضاً 

مصدرًا إضافيًا للعلف في ظل ظروف قاحلة أوشبه قاحلة. في األراضي الرعوية، أو    احتياطًيا للجفاف
 الف التقليدية األخرى، مثليمكن أن تستخدم النباتات الملحية كمصدر مكمل غذائي متكامل لألع

 . .Atriplex spp الرغل
 

 الري بمياه الصرف الصحي المعالجة. 4.5

 إعادة استخدام مياه الصرف الصحيإلى  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أدى نقص المياه
 للنباتات، غير. يتضمن هذا المصدر العناصر الغذائية القيمة الالزمة بمثابة حل جزئي لندرة المياه

، والتي يمكن أن تهدد صحة  إذا لم تعالج بشكل صحيحالملوثات البيئية  أنه يحتوي على مختلف
اإلنسان واالستدامة الزراعية على حد سواء. كما أن االستعمال غير المحكم على المدى الطويل  

والتدهور البنيوي  ابتةتملح التربة وتحمضها وارتفاع القلوية وتراكم الملوثات العضوية الثيتسبب في 
 تلوث المحاصيل. إلى أيضًا الذي يقلل من خصوبة التربة على المدى الطويل و 

إنتاجية المحاصيل باستخدام   في أظهرت نتائج دراسة تأثير مياه الصرف الصحي سورية،  في 
تربة مالحة وصودية بحلب أن مياه نهر قويق هي مياه مالحة ولكنها ليست صودية بحيث ال يتوقع 

اآلثار المترتبة  يم و لتقإنتاج القمح في منطقة الدراسة. ويستوجب المزيد من الدراسات  فيؤثر تأن 
تونس تبين تلوث التربة بالرصاص  فيالتربة. و على تركيزات المعادن على المدى الطويل في هذه 

ضرورة التطبيق إلى  مما يشير (Klay et al., 2010)والكادميوم بسبب الري بمياه الصرف الصحي  
  الحذر لمياه الصرف الصحي.

 
 والتوصيات  االستنتاجات. 6

ق المكافحة  ائموت البادرات في المنطقة العربية ركزت على طر  أمراضحول معظم الدراسات  .1
 وأجريت باستخدام أصص صغيرة الحجم. 
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مقدار الضرر الحقيقي الناجم عن  يم و لتقال توجد دراسات كثيرة تهتم بإجراء مسوحات حقلية  .2
لم يتم الربط فيها بين نسب جريت أ. كما أن بعض الدراسات المسحية التي مراضهذه األ

 ل.و حص مومقدار الفقد في ال صابةاإل

تعفن البذور    أمراضأجريت معظم الدراسات باستخدام عامل ممرض واحد دون مراعاة أن معظم   .3
 من عامل ممرض واحد. أكثر  والجذور تتسبب عن

المحتوى  ، حموضتها،  ال توجد دراسات مستفيضة حول عالقة العوامل البيئية مثل تركيب التربة .4
  صابة وشدة اإل مراضرطوبي لها وغيرها من العوامل مع انتشار هذه األالمعدني والمحتوى ال

 بها.
مقدار الخسارة  أو    صابةال توجد دراسات وافية حول العالقة بين كمية اللقاح في التربة ونسب اإل .5

 ل. و حصمفي ال

اإلنتاج تمثل األعشاب الطفيلية كالهالوك والحامول مشكلة مهمة من المشاكل التي يعاني منها   .6
الزراعي، فتخلي المزارع عن زراعة محاصيل إقتصادية هامة في العديد من الدول العربية سببه  
أن معظم الضرر الناجم عنها يحدث قبل تكشفها فوق سطح األرض وإنتاجها الغزير من البذور  

 الصغيرة الحجم تبقى حية لسنين عديدة.
العربي لتزويد المزارعين بالمعارف الالزمة البد من التوسع في عمل اإلرشاد الزراعي بالوطن  .7

خاصة تلك التي تعيش في التربة الزراعية )بعيدة عن  وبوالممرضات النباتية  اآلفاتعن هذه 
نيماتودا متطفلة نباتيًا، وإحاطتهم علمًا بها والوقوف على  أو  األنظار(، إن كانت فطور

فق أساليب ومناهج حديثة تجنب خصائصها بغية رسم السياسات المالئمة للحد من ضررها و 
 المزارع الخسائر الناجمة عنها، وذلك باالستناد على المعرفة العلمية الصحيحة. 

بعد قطفه من   يبطرق حماية المنتج الزراع صحاب الشركاتأ رفع الوعي لدى المزارعين و  .8
نتج و الفسيولوجية، والتي تقلل من صالحية المأاإلصابات باآلفات واألمراض البيولوجية 

 للتسويق.

بالمعلومات اإلرشادية الخاصة بممارسات ما بعد الحصاد وربطها مع   ي تزويد المرشد الزراع .9
ن تكون المعلومات أمعامالت قبل الحصاد لتأثيرها على مواصفات المنتج الزراعي مع مراعاة 

المستوى صحاب الخبرات والتجارب التطبيقية. كذلك تطوير أ رشادية مأخوذة من الباحثين اإل
قة المزارع ثلدى المرشد الزراعي بالتدريب والتأهيل والتواصل مع المزارع وبالتالي زيادة  يالعلم

 .بالمرشد الزراعي
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تأسيس بيوت للتعبئة جديدة أو توسيع الموجود لفرز المنتج الزراعي بقصد التسويق الفوري أو  .10
المواصفات الوطنية والعالمية،  التصديري وفرز المنتج وتغليفه باستخدام ميكنة زراعية حسب 

كذلك توفير   .ن يكون التغليف بالبالستيك الناعم أو الشبك المخرم حسب نوع المحصولأعلى 
 أماكن خاصة ومتطورة للتخزين مزودة بثالجات للمنتجات الزراعية في حال وجود فائض. 

فها حسب توفير أدوات وميكنة حديثة ومناسبة لقطف المحصول دون إصابة الثمار وتصني .11
 .وعالمياً  المواصفات المرغوبة محلياً 

تطبيق المواصفات المحلية الخاصة بفرز وحفظ ونقل وعرض الثمار لتقليل نسبة التالف، وربطها  .12
صحاب الشركات والمستثمرين بتطبيقها من خالل برنامج  أ بتشريعات قانونية تلزم المزارعين و 

من خالل عمل    يواحترام المنتج الزراعي المحل  مراقبة فعال، وإعطاء تحفيزات تشجيعية لتنفيذها
 هادفة.   إعالميةمج ابر 

صحيح وخاصة تلك   ي ساس علمأاتباع الممارسات الزراعية الخاصة بالمجموع الخضري على  .13
عتبار  ، مع األخذ بعين اإلونوعاً  على المحصول كماً  و تؤثر سلبياً أالتي تعيق نضج الثمار 

وكمية المحصول من ناحية ومواصفات الجودة من الطعم   ي التوازن بين حجم المجموع الخضر 
 خرى.  أواللون والنكهة من ناحية 

ن تكون مطابقة للمواصفات لتحمي المنتج أاستخدام عبوات مناسبة جديدة وصلبة للتعبئة وعلى   .14
و موانئ التصدير. كذلك  ألى بيوت التعبئة  إ لى السوق أو  إمن التلف خاصة عند النقل والتداول  

ليات المناسبة والفعالة لتقييم مؤشر نضج الثمار من الناحية التقنية وذلك باستخدام اآلتحديد 
 .)النظر والتذوق( ومن ثم تقليل الخطأ البشري  ي البشر  أجهزة قياس حديثة لتحل محل العنصر

لتحسين استخدام المياه الهامشية يستوجب تطوير النباتات الملحية التي تنمو في البيئات المالحة   .15
 معيشة المزارعين الريفيين.

أغلبية مياه الصرف الصحي في البلدان العربية ال تزال غير معالجة وبعضها يستخدم بشكل  .16
عن غير قصد، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية. لذلك يتعين استنباط سياسات أو    غير مباشر

 بهذا الشأن وخلق مؤسسات لمعالجة واعادة استخدام هذه المياه. تهتم

ترشيد آلية التسويق الزراعي من خالل تفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات التعاونية وتحسين  .17
  يضاً أنواع المحاصيل بالكميات المعروضة و أسواق المركزية لتستوعب كافة مستوى إدارة األ

 .لتقليل عمولة وسلسلة البيع لتحقيق العدل في السعر لصالح المزارع

وية من فحص الثمار بخلوها من السموم ومتبقيات المبيدات اعتماد ممارسات األمان الحي .18
والملوثات لحماية المستهلك. وتطبيق رقابة سلسلة خط اإلنتاج من قبل الجهات الرسمية لتجنب 
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و التأكد من مطابقة المنتج الزراعي للمواصفات المحلية لضمان الجودة والمنافسة  أتفاقم الفاقد 
 .وعالمياً  محلياً 

 .يساسلى مصدرها األإرقام كودية لضرورة ضبط الجودة ونتائج التحليل أات عطاء المنتجإ  .19

سمدة لها القدرة على حفظ الثمار وتطبيقها بشكل سليم لزيادة عمر أاستخدام مخصبات زراعية و  .20
 .المنتج للمستهلك استقرار سعر يالمنتج للعرض وبالتال

لى تقنيات إجل الوصول أتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية من  .21
ا بعد الحصاد، وتحسين جودة هضرار أوتكنولوجيات تطبيقية حديثة وذلك لحل مشاكل وتقليل 

 . ومصداقية ونوعية المعلومات الموجهة للمزارع
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 مقدمة  ال. 1

 ن هناك العديد من اآلفات الزراعية إ الظروف البيئية قي معظم الدول العربية فلتقارب  نظراً 
 كثر من بلد. قد تكون هذه اآلفات آفات رئيسة متخصصة على أللبقاء والتكاثر في  التي تكيفت

مثل دودة البلح الصغرى )الحميرة(  (Monophagous) العائلمحصول معين وتسمى أحادية 
(Batrachedra amydraula( وحشرة الدوباس )Ommatissus lybicus على النخيل ) 

 دودة ثمار التفاح  ومنها (Oligophagous) النباتيةوقد تكون اآلفة محدودة العوائل 
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(Laspeyresia pomonella( وذبابة الياسمين البيضاء ،)Aleuroclava jasmini ،) حفار ساق و
كما أن هناك (. Liriomyza bryoniae) البندورة/الطماطموراق أ( وحفار Sesamia creticaالذرة )

أنواع النبات التي تمتلك هذه الصفة وتصيب عوائل محدودة مثل بعض  أمراض العديد من مسببات
لدقيقي والتفحمات واألصداء المتخصصة بمحاصيل معينة. أما القسم الثالث من اآلفات االبياض 

( Bemisia tabaciومنها ذبابة التبغ البيضاء )  Polyphagousمتعددة العوائل النباتية  نواع  فيشمل األ
 ( Spodoptera frugiperda) ودودة الحشد الخريفية (Myzus percicae) الخوخ األخضر ن  وم

 فيفي تأثيرها  كبير   دور  بجميع هذه اآلفات  تسهم(. .Meloidogyne sppونيماتودا العقد الجذرية )
الفاكهة ونباتات الزينة وغيرها من المحاصيل   أشجار والحبوب و من محاصيل الخضر  أنواع  نمو وإنتاج  

من األدغال/األعشاب أنواع  الغابات المختلفة في العديد من البلدان العربية. كما توجد    أشجار الزراعية و 
 األعشابالضارة المعمرة مثل القصب البري والسعد والحلفة والسفرندة والثيل والمديد فضاًل عن 

من   هذهكثيرة وتعد  مشكالتفة التي تنتشر في العديد من المناطق الزراعية وتسبب الحولية المختل
المائية تعتبر من اآلفات الخطرة  األعشاب ن العديد من أالتحديات المهمة إلنتاج المحصول. كما 

حيائي والبيئة واالقتصاد الوطني في عدد من البلدان العربية مثل زهرة النيل كونها تؤثر في التنوع األ
في اإلنتاج المتسببة عن اآلفات الزراعية على نوع المحصول،  ئرالخسا تتوقفوالقصب والشمبالن. 

إلى   المنطقة الجغرافية لزراعته والظروف البيئية السائدة. وقد تصل الخسارة باآلفات الزراعية مجتمعة
 . (Oerke et al., 1994) تهاكافحتم م% إذا لم ت70

ة يأي من مواقع انتشارها إلى آفات رئيستقسم اآلفات الزراعية من حيث األهمية االقتصادية في  
(Key pests) وتتطلب مراقبة  اآلفات التي تظهر على المحصول وتؤدي إلى تضرره سنوياً  هي، و

كلما دعت الحاجة لذلك. من اآلفات التي تصنف ضمن هذه المجموعة دودة البلح   ومكافحةمستمرة 
( Ommatissus lybicus( ودوباس النخيل )Batrachedra amydraulaالصغرى )حميرة النخيل( )

  (Fruit flies)وذباب الفاكهة    (Rhynchophorus ferrugineusوسوسة النخيل الحمراء )  ،في العراق
آفات عرضية الظهور هنالك أن كما في البلدان العربية والعالم.  تشارهماانفي معظم مناطق 

(Occasional pests)  على المحصول بمستويات منخفضة كل سنة ولكنها تحت ظروف   توجد، وهي
تتزايد أعدادها وتصل إلى  ، مثل اإلخالل بالنظام البيئي الزراعي أو بسبب عوامل بيئية أخرى  ،معينة

 البطاطس/على المحصول مثالها عثة درنات البطاطا مستويات تسبب خسائر مهمة اقتصادياً 
(Phthorimaea operculella  ودودة ثمار )البندورة/الطماطم  (Heliothis armigera وبعض أنواع )

ن هذه اآلفات تتطلب إجراء أ حيث Tetranychus urticaeوأنواع من الحلم مثل  Aphids المن  
عادة بأعداد   توجد فإنها( (Infrequent pestsما اآلفات نادرة الظهور أالمكافحة مع مراقبة مستمرة. 
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الَمْن وقفازات أنواع منخفضة غير مؤثرة في نمو وإنتاج المحصول في أغلب األحيان ومثالها بعض 
. (Leaf miners)األنفاق حافرات /صانعات وبعض (Stink bugs) البق النتنأنواع وبعض  األوراق

إلى  التي يمكن أن تتحول (Potential pests) المحتملة/الكامنةنواع تصنف هذه اآلفات ضمن األو 
فر الظروف المناسبة لها. يضيف بعض الباحثين قسم آخر أطلق عليه اآلفات اآفة مهمة عند تو 

الحشرات التي تتميز بسلوك التحرك من مناطق التكاثر أنواع شمل وي  (Migratory pests)المهاجرة 
وحياتية معينة منها الجراد الصحراوي فر ظروف بيئية التو  مناطق تكاثر أخرى تبعاً إلى  األصلية

(Schistocerca gregaria ،الذي يعد من اآلفات الغازية الخطرة ) يتحرك ضمن مناطق جغرافية  و
  .% من مساحة اليابسة على الكرة األرضية20إلى  الهند بمساحة تصلإلى  تمتد من شمال أفريقيا

خير   2020و  2019وما حدث عام    .متراً كيلو   200-150  لمسافات بين  الطيرانسراب الجراد  يمكن أل
الجراد خسائر جسيمة بالمحاصيل في الصومال واثيوبيا والسودان  أسراب    تحدثأمثال على ذلك حيث  

وتبذل منظمة األغذية  .الباكستانإلى  تواليمن وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ووصل
وتقليل خسائره ولذلك يعتبر الجراد واحدًا   أسرابه  فوالزراعة لألمم المتحدة جهودًا استثنائية اليقاف زح

 فريقيا.أالتحديات التي تواجه االمن الغذائي في المنطقة العربية و أهم  من
ساسية التي تساعد على وقف  لآلفة والتعامل المبكر معها من العوامل األ  الدقيق  التشخيص  يعد

 نظام  تطبيقمثل    الحديثةالحاسوبية    التطبيقاتبعض    تعتمد حالياً   ولذلك  ضرارهاأعدادها وتفاقم  أ زيادة  
برامج و  Plantwise clinicو Nuroو  ((FAMEWSالخريفية  الحشد لدودة المبكر نذارواإل المراقبة

المصائد بأنواعها  إضافة للطرائق التقليدية التي تعتمد تستعمل األقمار الصناعية وغيرها مراقبة دقيقة
 ومعرفة العوامل المرتبطة بها وكيفية التصدي لها.   ورصدهامن أجل التنبؤ بظهور اآلفة 

 
 الوضع الراهن لآلفات الزراعية في المنطقة العربية . 2

هناك عدد من المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة التي تمثل المرتكز األساس لألمن الغذائي في 
 المهمة الوضع الراهن لآلفات الزراعية. يتناول هذا الفصل العالم والمنطقة العربيةالعديد من دول 

جراءات المتبعة  اإلأهم    التي تهدد هذه المحاصيل باعتبارها مشتركة بين مختلف الدول العربية مع ذكر
 .تهاإلدار 
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 الوضع الراهن آلفات محاصيل الحبوب. 1.2

الحبوب )وبخاصة القمح والشعير( محاصيل استراتيجية في بلدان العالم العربي، وتحتل أهمية   تعد
حيث بلغ ٍاجمالي المساحة المزروعة بالحبوب سنة   ،واإلنتاجالمزروعة بها كبيرة من حيث المساحة 

ر ب 1127حوالى  2017 يشكل القمح والشعير و  ألف طن.  1287.6 ـألف هكتار بمجموع إنتاج قد 
ل ٍاجمالي المساحة المحصودة من القمح   الجزء األكبر من إنتاج الحبوب في المنطقة العربية حيث شك 

 فرة من منظمة الفاو.احسب اإلحصائيات المتو   2017% من ٍاجمالي الحبوب سنة  58والشعير حوالي  
 

ن محصولي القمح والشعير يمثالن الجزء األكبر من متطلبات أ ال ريب - الحشرات والحلم. 1.1.2
ألهمية هذه المحاصيل   بلدان العالم العربي. ونظراً  ضمنهاومن األمن الغذائي في معظم دول العالم 

نحو تطويرها وتحسين إنتاجها وحظيت بالدعم المباشر من قبل الجهات الرسمية   بذلت جهود كبيرةفقد  
احتياج السكان للغذاء في  يسد اللبلدان ذات العالقة. إال أن الناتج المحلي والدوائر المعنية في ا

العديد إلى  انخفاض اإلنتاجية    ويعودحيث تقوم الدول بسد النقص عن طريق االستيراد.    ،حاالت كثيرة
من المحددات الهامة التي تواجه زراعة محاصيل الحبوب بشكل عام، يأتي في مقدمتها مشاكل  

الجذور واألصداء والتفحمات والبياض الدقيقي وثآليل    أمراض  باآلفات الزراعية المختلفة مثل  اإلصابة
المنشاري  بور( والدEuregaster integricepsفضاًل عن الحشرات التي من أبرزها السونة )القمح 

(Cephus pygmaeus والحشرات )القشرية مثل ( القشرية الرخوةExaerotopus tritici  والقشرية )
( وآفات أخرى مختلفة منها ذبابة الهس Porphoriphora triticiالحمراء/لؤلؤة األرض )

(Mayetiola destructorوذبابة تدرن ساق الشعير )  (Mayetiola hordei حافرة ،)األوراق 
(Syrigopais temperatella و ) أنواع( المن  مثل المن  الروسيDiaraphis noxia  ومن  القمح )

( ومن  أوراق الذرة )من   Rhopalosiphum padi( ومن  الشوفان )Schizaphus graminumاألخضر)
حيث تختلف  (Sitopium avenae( ومن  القمح االنكليزي )Rhopalosiphum maidisالشعير( )

أهمية كل آفة تبعا للمنطقة التي تنتشر فيها والظروف البيئية السائدة. لذلك اتجهت الجهود نحو 
عالية اإلنتاجية  صنافالبحث عن وسائل متطورة وأعطيت األولوية في البحث العلمي لتطوير األ

ت الزراعية  فضاًل عن تطوير وسائل اإلنتاج ومكافحة اآلفات الزراعية. تمثل عملية السيطرة على اآلفا
أحد التحديات أمام التوسع في زراعة محاصيل الحبوب كونها تتطلب استيعاب النظام البيئي والعوامل  

أن معظم اآلفات إلى    زيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا. تجدر اإلشارة  علىن تساعد  أالمتداخلة فيه التي يمكن  
ل السونة، الذبابة المنشارية، الرئيسية التي تصيب محاصيل الحبوب لها جيل واحد في السنة )مث

الوسائل للسيطرة  أ( لذلك فأن اإلجراءات الزراعية تعد من أكفأوراق القمحالحشرات القشرية، وحافرة 
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حيائية وربما كيميائية عند وجود حاجة  أوقد يتطلب األمر في حاالت أخرى التدخل بوسائل  ،عليها
لى الشعير والقمح وتشابه في بعض خصائصها لذلك. تعد ذبابة تدرن الشعير من اآلفات الخطرة ع

المقاومة   صناف. أما ذبابة الهس فقد عرفت األاإلصابةذبابة الهس ولكنها تختلف عنها في مظهر 
ذبابة تدرن الشعير وأصبحت إحدى لمقاومة    أصنافاستنبطت    األخيرةوفي اآلونة    ،لها منذ زمن بعيد

، بما فيها مكافحة األعشاب الضارة/األدغال النجيلية  المكونات المهمة في برامج إدارة هذه اآلفات
التي تظهر مع المحصول المستعمل في الدورة الزراعية في الموسم الالحق لكي ال تتمكن اآلفة من  

( فإنها تعد من اآلفات Euregaster integricepsستمرار وإدامة حياتها. أما بالنسبة لحشرة السونة )اإل
ح والشعير في وسط وغرب آسيا حيث تركز وسائل المكافحة على استعمال على محاصيل القم  ةالرئيس

في العديد من الدول ذات العالقة، وغالبًا ما تتدخل الدولة في حمالت  تهاالمبيدات الكيميائية لمجابه
خاصة و ثر بشكل كبير في التوازن الطبيعي أجراء وطنية واسعة لمكافحة هذه االفة. إال أن هذا اإل

ألعداء الحياتية. كما أن تكرار استعمال المبيدات حفز على تطوير سالالت من مجتمع مجتمعات ا
السونة مقاومة لفعل مثل هذه المبيدات. لذلك صار االتجاه نحو البحث عن وسائل بديلة آمنة بيئَيا 

ثية وفعالة بالوقت نفسه تجاه اآلفة حيث تحققت انجازات كبيرة باستعمال وسائل زراعية، حياتية وورا
فر البنى التحتية  اللمنطقة وتو  متحملة أو مقاومة(. بالنسبة لمكافحة االفة فقد تباينت تبعاً  أصناف)

والدعم الحكومي. ففي جمهورية العراق مثاًل اعتمدت مكافحة االفة على الوسائل الكيميائية عن طريق 
إلجراءات الحملة الوطنية   الرش الجوي والرش األرضي حسب موقع الحقول والمساحات الزراعية وتبعاً 

يتم  ؛لمكافحة هذه اآلفة حيث يستعمل الرش الجوي في المساحات الواسعة ضمن المناطق المطرية
المكافحة اعتمادَا على برنامج مراقبة وتطبيق مستويات العتبة االقتصادية كما تطبق وسائل  تطبيق

المساحات القريبة من مناطق التشتية لتأخير وصول لدورة المحصولية أو الحراثة في ا زراعية مثل
وبالنسبة لألعداء الحياتية فقد لوحظ وجود   .حقول القمح والشعيرإلى  البالغات البازغة من التشتية

 Trissolcus pseudoturesis، Trissolcusعدد من المفترسات ومتطفالت البيض مثل 

rufiventris ،Ooencyrtus telenomicida . هذه المتطفالت في عدد من محافظات  تسجلوقد
بية التي تنتشر فيها اآلفة  و أخرى شخصت في مختلف الدول األسيوية واألور إلى أنواع    العراق إضافة

كما ُعزَلت مسببات ممرضة من البالغات منها الفطر  . Trissolcus grandisمنها متطفل البيض
Beauveria bassiana   تابعة لألجناس  أنواع  وPaceliomysis  وLecanicillium  (  مثلL. lecanii )

؛ 2007)جاسم،  حيائيةوهي عزالت فطرية محلية يمكن أن يكون لها دور مهما ضمن المكافحة األ
. ال تتأثر جميع هذه الوسائل باإلجراءات الزراعية التي تدخل  (2017؛ علي،  2014الحلوي وآخرون،  

أما إجراءات المكافحة الميكانيكية فإنها تطبق في  ، ضمن عمليات خدمة المحصول أو إدارة اآلفة
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كثير من البلدان التي تنتشر فيها حشرة السونة مثل استعمال مكانس شافطة كبيرة لجمع الحشرات 
دفنها في و من على النباتات وكذلك الجمع من مناطق التشتية حيث توضع في أكياس ومن ثم قتلها 

نجاح المكافحة الحياتية تجاه السونة من خالل تربية  إلى    قاتلة. تجدر اإلشارةالتربة أو استعمال مادة  
والعراق. كما أسفر الجهد التشاركي الذي قام  ةوإطالق متطفالت البيض في دول عربية مثل سوري

به الباحثون في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( بالتنسيق مع مراكز 
علمية وجامعات عالمية وكذلك المراكز البحثية الوطنية في البلدان المعنية عن جمع سالالت بحثية 

وتم خالل   ، من مختلف المناطق التي تنتشر فيها اآلفة Beauveria bassianaمن الفطر الممرض 
حيائي منها أوتم تحضير مبيد  ،الدراسة تشخيص وتوصيف عدد من السالالت الفعالة على السونة

ي على خليط من السالالت بحيث يمكن استعمال المستحضر في أكثر من منطقة من خالل يحتو 
ن في المراكز العلمية المختلفة  و وجود الساللة المالئمة لظروف المنطقة المستهدفة. كما استطاع الباحث

ا( أو من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكارد دولية مثلمنها الوطنية ومنها ال
تشخيص المصادر الوراثية التي تمتلك صفة مقاومة تجاه إلى  خالل البحث التشاركي أن يتوصلوا 

 آفة أو أكثر من اآلفات التي تصيب محاصيل الحبوب مثل ذبابة الهس وذبابة تدرن ساق 
الروسي  ن  الَمْن منها المأنواع الشعير والسونة والدبور المنشاري والحشرات القشرية وكذلك تجاه 

(Diuraphis noxia وقد اسهم البحث التشاركي مع المراكز الوطنية كذلك في استنباط .) أصناف 
من القمح القاسي والقمح الطري مقاومة لذبابة هس وذبابة تدرن ساق الشعير في المغرب حيث أمكن 

خاصة عند إضافة عناصر إدارة أخرى. بالنسبة لحشرة وبالجديدة  صنافمضاعفة اإلنتاج في األ
في  يسبب أضرارًا كبيرة الذي Cephus pygmaeus هو ن النوع األكثر انتشاراً إالدبور المنشاري ف

مختلف مناطق زراعة محاصيل الحبوب في الشرق األوسط وحوض المتوسط ومناطق أخرى، فله  
المقاومة   صنافلذلك تضمنت خطوات مكافحته اتباع إجراءات زراعية مثل األ  .جيل واحد في السنة

قضاء على مع الحراثة الربيعية لل  وفي المناطق الحدية تترك األرض بوراً   ،فرها والدورة الزراعيةاتو   عند
بقلب   النبات أو في التربة مع التأكيد على إزالة بقايا المحصول السابقبقايا  /وار الحشرة في أعقابطأ

التربة أو تعريضها لرعي الحيوانات ومن ثم قلبها أو حرق األعقاب وقلب التربة. تتم المحافظة على 
اليرقات والعذارى من خالل توفير اآلفة مثل متطفالت    أطوار/التي تتغذى على أدوار  الحيويةاألعداء  

توفر النباتات البرية   كماالغطاء الخضري الذي يوفر مصدر غذاء للبالغات من رحيق وحبوب لقاح.  
التي تنمو على حواف حقول القمح والشعير مصدرا للحماية وغذاء للعديد من المتطفالت التي تهاجم 

الَمْن فإنها تنتشر في معظم نواع بالنسبة ألالدبور المنشاري ومتطفالت بيض السونة وغيرها. أما 
، من  القمح  (Diaraphis noxia)الروسي  ن  مناطق زراعة محاصيل الحبوب في العالم ومنها الم
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( ومن  أوراق الذرة Rhopalosiphum padiومن  الشوفان ) (Schizaphus graminum)األخضر 
(Rhopalosiphum maidis) القمح االنكليزي ) ن  وم(Sitobium avenae  أخرى إال أن  أنواع و

كذلك فان النوع السائد يختلف تبعًا للمنطقة الجغرافية  ؛انتشارها وأضرارها تتباين من موسم ألخر
والظروف البيئية المتحكمة، حيث أن مجتمعات المن  تكون في الغالب في حالة توازن مع أعدائها 

الدعاسيق وأسد  أنواع من المفترسات المعروفة و . أمراضالت ومسببات من مفترسات ومتطف الحيوية
جراءات إن إلذلك ف ،من البق المفترس والعناكبأنواع الَمْن والذباب الحوام )السيرفد( فضاًل عن 

واستعمال  الحيويةالمكافحة تركز على استعمال المواد التي من شأنها المحافظة على األعداء 
إدامة الحالة الصحية وقوة النبات. أجل    فرها واالهتمام بالتسميد المنتظم مناالمقاومة عند تو   صنافاأل

المحافظة على مجتمعات أجل  نتقائية مناإلقد يتطلب األمر التدخل باستعمال المبيدات الكيميائية 
كوين سالالت أو متعددة العوائل وقسم منها له القابلية على تنواع حيث أن هذه األ الحيويةاألعداء 

المقدرة على مجابهة المقاومة تجاه عائل معين أو مهاجمة عائل   تمتلك Biotypeضروب مختلفة 
(. تجدر Schizaphus graminum)بيئة جغرافية جديدة مثل من  القمح األخضر    فيجديد أو التكيف  

 أصنافنباط وإطالق أن المراكز البحثية الوطنية والدولية حققت نجاحات مهمة في استإلى  اإلشارة
التقانات أهم  من القمح والشعير لها صفة المقاومة أو التحمل لنوع أو أكثر من المن  إذ أنها تعد من

تبقى تحت  ن  وبوجود إجراء مكافحة إضافي فان مجتمعات الم ،الَمنْ أنواع التي تعتمد في مكافحة 
، منها مجاورةالسيطرة. هناك آفات أخرى تنتشر في بعض البلدان المتوسطية والدول العربية والبلدان ال

الحشرات  من آخرمن البق النتن وعدد أنواع ربس و تل والاحفار الساق وكاسرة السنابل وخنافس الجع
. (Miller & Ghannon, 1998) نتشار أو محدودة الضرر والحلم التي غالبا ما تكون محدودة اإل

 كما لوحظ في اآلونة األخيرة انتشار آفات حشرية لم تكن ذات أهمية في السابق ومنها حافرة 
 التي تنتشر في العديد من مناطق زراعة القمح   (Syringopais temperatellaأوراق القمح )

إلى  كبيرة، لذلك فإنها تحتاجمستويات ضارة وتسبب خسائر إلى  والشعير حيث تزداد أعداد اآلفة 
بها عند الحاجة. من اآلفات األخرى التي لها  ىرصد مستمر والتدخل باستعمال المبيدات الموص

  Ground pearlsجيل واحد في السنة وعوائلها محدودة، الحشرات القشرية مثل لؤلؤة األرض 
(Porphyrophora tritici و ) الحساسة في الحقل نفسه  ضرارها عند زراعة المحاصيل أتشتد التي

فة في المناطق المروية أو المناطق تفاقم أضرارها. تشتد أضرار هذه اآلتحيث تتزايد أعداد اآلفة و 
  ةمضمونة األمطار حيث سجلت حاالت إصابة بهذه الحشرة في عدد من دول المنطقة منها سوري

التي كانت قد انتشرت  (Exaerotopus tritici)العراق. كذلك الحال مع الحشرة القشرية الرخوة و 
بشكل واسع في شمال العراق خالل نهاية عقد السبعينيات وأصبحت آفة يحسب لها الكثير عندما 
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يراد زراعة محاصيل الحبوب في المنطقة. كما انتشرت ثانية في المنطقة نفسها نهاية عقد التسعينات 
ضرار جسمية على محصول القمح. نظرًا لكون اإلجراءات الزراعية فعالة أأيضًا وتسببت بحدوث 
مواقع أخرى إلى  إن انتقالهاف ،في مواقع محددة تنتشرن الحشرة خاصة أوبتجاه مثل هذه الحاالت 

يبقى محدود جدًا ومرهون بعوامل خارجية. لذلك أثبتت الوسائل الزراعية التي استعملت تجاه الحشرة 
وفق نظام  ة كفاءة عالية لوقف خطر اآلفة وهي تعمل كل واحدة بمفردها أو أن تكون القشرية الرخو 

العمليات الزراعية المشتركة التي يكمل بعضها اآلخر وكذلك أنها تتكامل مع عناصر المكافحة 
خرون  آعبد هللا و ) األخرى للتصدي لهذه اآلفة واآلفات األخرى على محاصيل الحبوب بشكل عام

 . (2017؛ علي، 2006 وجبوري، ؛ عبد هللا2001
 

الحنطة والشعير والذرة الصفراء /تعد محاصيل الحبوب كالقمح  -   الفطرية والبكتيرية  مراضال .  2.1.2
والعراق  ةالمحاصيل االستراتيجة التي تزرع في المنطقة العربية كسوريأهم  والبيضاء والرز من 

من باأل ةكونها ترتبط مباشر إلى  همية هذه المحاصيلأ وتعود  .والسودان والجزائر ومصر وغيرها
تواجه زراعة محاصيل الحبوب في المنطقة العربية عدة تحديات من  الغذائي لشعوب هذه المنطقة.

والبياض الدقيقي صداء األ أمراضالتفحم المغطى والسائب و  أمراض . وتعدمراضاألب اإلصابةبينها 
التي تصيب محاصيل الحبوب. يعد   مراضأهم األ من األوراقتبقع  أمراضموت البادرات و  أمراضو 

الفطرية    مراضأهم األ  من   T. foetidaو  Tilletia caries  ينمرض التفحم المغطى المتسبب عن الفطر 
 وفي العراق يعد من ؛التي تصيب محاصيل الحبوب وتسبب خسائر كبيرة في كمية ونوعية الحاصل 

 وقد تصل الخسارة الناجمة عن هذا المرض  ، خاصة في المنطقة الشماليةوبالقمح  أمراضأهم 
كما يعد مرض التفحم السائب على القمح المتسبب عن   %.80إلى  عندما تكون الظروف مالئمة

 المهمة على هذين المحصولين  مراضاألمن  U. nuda و على الشعيرأ Ustilago tritici لفطرا
 كما يعد مرض التفحم اللوائي المتسبب عن الفطر ،%27اإلصابة إلى ذ قد تصل نسبة إ

Urocytis agropyri  به   اإلصابةالشائعة في المنطقة العربية وقد تصل نسبة  مراضاألمن 
 % ويعد مرض التفحم العادي على الذرة المتسبب 10إلى  ةفر الظروف المالئمافي حالة تو 
 والتفحم الرأسي على الذرة البيضاء المتسبب عن الفطر Ustligio maydis عن الفطر

Sphacelotheca relania ومرض التفحم المغطى (Sphacelotheca sorghi)  والتفحم الطويل  
(Tolyposporium ehrenbergi)  الشائعة على محصولي الذرة الصفراء والبيضاء.  مراضاألن م

التي تصيب محاصيل العائلة النجيلية وتسبب خسائر جدية  مراضأهم األ الصدأ من أمراض تعد
 يصاب محصول القمح بعدة  .في وقت مبكر من عمر النبات اإلصابة خاصة عندما تاتي 
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المتسبب عن الفطر  (1)شكل الساق على  سود صدأ األالهمها أ الصدأ من  أمراض منأنواع 
Puccinia graminis f. sp. tritici    همية هذا المرض بعد اكتشاف الساللة  أ وقد زادتUg99   شديدة

  P. triticina f. sp. tritici المتسبب عن الفطر )الصدأ البني( األوراقية ومرض صدأ مراضاأل
 وبائياً   ن انتشاراً اخير ن األاوقد شهد المرض  ، P. tritici f. sp. striiformis  )المخطط(  صفروالصدأ األ

خرى أ أمراضكما تصاب نباتات القمح ب خيرة.في السنوات العشرة األ ةفي كل من العراق وسوري
مرض  مراضاألومن هذه  .اإلصابةهميتها حسب الظروف البيئية المالئمة ووقت حدوث أ تتباين 
من الفطريات هي أنواع  ةالذي يتسبب عن ثالث (Septoria leaf blotch)السبتوري  األوراقتلطخ 

Septoria tritici  جواء الباردة خاصة في األوبالذي يصيب البادرات والنباتات البالغة 
 بتلطخ القنابع والفطر  يضاً أالذي ينتشر في االجواء المعتدلة ويعرف  S. nodorum والفطر

S. avenae f. sp. triticea .   كما يعد مرض البياض الدقيقي على القمح المتسبب عن 
 والبياض الدقيقي على الشعير المتسبب عن الفطر Erysiphe graminis f. sp. tritici الفطر

Erysiphe graminis f. sp. hordei  ومرض لفحة السنابل المتسبب عن البكتريا
Corynebacterium tritici    أمراض   كما تصاب محاصيل الحبوب بعدةالمهمة أيضًا.    مراضاألمن 

فر الظروف المالئمة مثل  اهميتها حسب المحصول وحسب مرحلة النمو وحسب تو أ خرى تتفاوت أ
ومرض تعفن الجذور  (Sclerophthora macrospora)مرض البياض الزغبي على القمح والذرة 

   Rhizoctonia solani والفطر  .Pythium spالجنس أنواع وموت البادرات المتسبب عن 
وراق القمح  أوتبقع    Pyrenoophora teres  ومرض التلطخ الشبكي على الشعير المتسبب عن الفطر

ومرض التبقع الرنكوسبوري  Cochiliobolus sativus والشعير المتسبب عن الفطر
(Rhynchsporium secalis)  الشائعة والمهمة على   مراضاأل. كما يعد مرض شرى )لفحة( الرز من

انتشر المرض حيث % 20إلى  به  اإلصابة هذا المحصول وقد تصل نسبة الخسارة الناجمة عن 
 مراضأل انتشاركما هنالك  .بشكل وبائي في ثمانينيات القرن الماضي في محافظات وسط العراق

ومرض  Magnaporthea gresia (Pyricularia oryzea)عن الفطر المتسبب المرض أخرى مثل
)تعفن الجذور وقواعد  ومرض البادرات الحمقاء Sclerotium oryzaeتعفن ساق الرز المتسبب عن 

ومرض لفحة   Gibberella monilliforme (Fusarium momiliforme) ( المتسبب عنوق الس
 (Head blight)كما يعد مرض اللفحة الراسية  .Rhizoctonia solaniالغمد المتسبب عن الفطر

همة على مال مراضاألمن  F. graminearumو F. clumorum الفطرأنواع المتسبب عن بعض 
 على الذرة المتسببه عن الفطر السوق تعفن الجذور وقواعد  أمراض وتعد محصول القمح.

Macrophomina phaseolina وأ Diplodia maydis  التي تسبب خسائر جدية  مراضاألمن ، 
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  مراض األالخزن( من  أمراض) التي تصيب محاصيل الحبوب بعد الحصاد مراضاألكما تعد 
، Aspergillus flavus ر مثلو من الفط أنواع عن عدة  مراضاألتتسبب هذه  .أيضاً  همةمال

Penicillium spp. وFusarium spp.  فطرية   اً بافراز مسبباتها سموم مراضاألهمية هذه أ وترتبط
نسان وحيوانات خطرة على حياة اإلالتاثيرات ال ذاتوالترايكوثسين والفيومازين  فالتوكسيناألمثل 

التفحم بشكل عام على تعفير البذور المعدة للزراعة بالمبيدات الجهازية   أمراض  المزرعة. تعتمد مكافحة
المقاومة كما تعد بعض  صنافالصدأ على استخدام األ أمراض د مكافحةتعتمفي حين  ،الفطرية

تعفن الجذور   أمراض  ت المفيده في مكافحةاجراءجراءات الزراعية كالعناية بالتسميد المتوازن من اإلاإل
 ة باستخدام المبيدات العالجية رشاً يالمحاصيل النجيل أمراض تعد مكافحة البياض الدقيقي. أمراضو 

ن استخدام أإلى    شارةتجدر اإل  قتصادية.حيان غير مجدية من الناحية اإلألفي كثير من ا  األوراقعلى  
الجذور على المحاصيل النجيلية ال يزال يقتصر على تجارب   أمراض  المكافحة البيولوجية في مكافحة

كما التزال هناك حاجة ، حقلية محدودة تقوم بها بعض مراكز البحوث والكليات المختصة بالزراعة
خاصة في مجال انتشار سالالت وضروب وب جراء المزيد من الدراسات وتبادل الخبراتإإلى  ماسة

الحاجة لمزيد  إلى  ضافة إالمقاومة  صناف أ والبياض الدقيقي وتفاعلها مع األدالص  أمراض مسببات
 المقاومة. صنافمن الجهد العلمي والتقني في مجال استباط وتطوير األ

 
 الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب )القمح،   من أهم – الفيروسية المراض . 3.1.2

 PAV-الشوفان( في المنطقة العربية وتقلل من إنتاجيتها فيروس إصفرار وتقزم الشعيرالشعير، 
(BYDV-PAV)فيروس إصفرار وتقزم الشعير ،-MAV  (BYDV-MAV)  ، فيروس إصفرار وتقزم

وجميع   RPV  (CYDV-RPV)-إصفرار وتقزم الحبوبفيروس  ،  RMV  (BYDV-RMV)-الشعير
وال تنتقل بوساطة البذور. كما تصاب الحبوب   ن  المالفيروسات المذكورة أعاله تنتقل بوساطة حشرات  

الذي ينتقل بوساطة البذور، وفيروس الموزاييك  (BSMV)بفيروس الموزاييك الشريطي للشعير 
 (Aceria tosichella)رجل  بوساطة الحلم االيريوفي رباعي األالذي ينتقل    (WSMV)المخطط للقمح  

البلدان العربية التي تسبب فيها الفيروسات خسائر إقتصادية أهم  وبوساطة البذور بنسبة منخفضة.
 (.2008لمحاصيل الحبوب هي المغرب والجزائر وتونس )مكوك وآخرون،  
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صدأ   –Aالشائعة على محاصيل الحبوب في المنطقة العربية.  مراضاألأعراض بعض . 1شكل 
 صدأ الورقة.   -Dالصدأ البني، - C، الصدأ المخطط-Bالساق، 

 

 

تصاب محاصيل الحبوب بعدد كبير من أنواع النيماتودا المتطفلة نباتيًا منها ما   -  النيماتودا.  4.1.2
كبيرًا   عدداً  (2007إبراهيم ) تم تعريفه لمستوى النوع ومنها ما لم يتم تعريفه لهذا المستوى بعد. سجل

ذات األهمية اإلقتصادية عل نباتات القمح والشعير والذرة تشمل نيماتودا تثألل )أو النيماتودا  من هذه  
النيماتودا    ،(Belonolaimus longicaudatus)النيماتودا الالسعة    ، (Anguina tritici)ثآليل( القمح  

النيماتودا الحلزونية   ،(Ditylenchus dipsaci)نيماتودا الساق  ، Criconemellaالحلقية 
Helicotylenchus،  نيماتودا الحوصالت(Heterodera) ،  النيماتودا التاجية(Hoplolaimus) ، 
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 نيماتودا تقرح  ،(Meloidogyne)نيماتودا تعقد الجذور  ،(Longidorus)النيماتودا األبرية 
النيماتودا الخنجرية   ، (Tylenchorhynchus)نيماتودا تقزم النمو  ، (Pratylenchus)الجذور 

(Xiphinema americanum) ،  نيماتودا البراعم واألوراق(Aphelenchoides) ،  النيماتودا الدبوسية
(Paratylenchus) ، نيماتودا تقصف الجذور(Paratrichodorus)،  نيماتودا تقرح الجذور
(Pratylenchus) ، نيماتودا الحوصالت (Punctodera punctate)،  النيماتودا الحافرة
(Radopholus)   النيماتودا الكلويةو (Rotylenchulus) .   

 
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين ٍانتاج الحبوب ال تزال   - عشاب الضارة/الدغالال. 5.1.2

للعديد من العوامل من  ٍانتاجية هذه المحاصيل في دول العالم العربي دون المعدالت العالمية نظراً 
Saghir  (1977 ،)بينها تفشي األعشاب الضارة مع ما تسببه من أضرار مباشرة وغير مباشرة. فحسب  

تتنافس األعشاب الضارة/األدغال مع محاصيل الحبوب )القمح والشعير( للحصول على الضوء 
تكون و  القزمة. صنافام األخاصة اآلزوت، وتزداد هذه المنافسة باستخدبوالرطوبة والمواد المغذية، و 

إلى  أوراق(. وباإلضافة 6-3أي مرحلة )الحبوب أكثر حساسية للمنافسة في مراحل نموها المبكرة 
التسبب في خسائر المحاصيل تؤوي األعشاب الضارة الكائنات الحية والحشرات وتتداخل مع عمليات 

الذي  (Convolvulus arvensis)د الحصاد، ال سيما في حالة األعشاب الضارة المتسلقة مثل المدي
 وميالن الحبوب. قد يتسبب في انحناء

المزروعة سنويًا في المغرب  ماليين هكتار 5 ـ% من ال80تصيب األعشاب الضارة حوالي 
حسب موقع الجمعية المغربية لوقاية النباتات يتراوح معدل انخفاض و   .(Tanji, 2005)  بالقمح والشعير

على المناطق والظروف  اً %، اعتماد68و %15)القمح والشعير( في المغرب بين ٍانتاجية الحبوب 
% 70إلى  في بعض األحيان يصل فقدان المردودو  الموجودة،نواع المناخية لكل سنة وطبيعة األ
  هحسب المصدر نفس و  .Bromus rigidusو Oxalis pes-capraeبسبب نوع واحد، مثل النوع 

 % في حالة عدم إزالة األعشاب الضارة69.3لبلد لخسائر قدرها تتعرض زراعة األرز في هذا ا
   Echinochloa crus-galli هماو  وتنتج بشكل رئيسي عن نوعين يعتبران منافسين للغاية 
 . Scirpus maritimusو

غنية باألنواع، ففي  اً وعادة ما تكون مجتمعات األعشاب الضارة في محاصيل الحبوب جد
األعشاب % من مجموع 50المغرب على سبيل المثال تمثل األعشاب الضارة المرتبطة بالحبوب 

عشاب نوع من األ 200 (. وسجلBoulet et al., 1989) اً نوع 838في المملكة والمقدرة بـ  الضارة
ألعشاب عريضة نوع( من ا 180في محاصيل القمح والشعير في المغرب، وكان معظمها ) الضارة
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د األوراق من األعشاب الضارة في مناطق الحبوب  نوعاً  Taleb et al. (1998) 374. كما حد 
من األعشاب العريضة    نوعاً   41عائلة نباتية، بما في ذلك    48إلى    الرئيسية في المغرب، والتي تنتمي

 ،Asteraceae ، Fabaceae ، Poaceae ، Apiaceaeشكلت ست عائالت نباتية )و  .األوراق
Brassicaceae وCaryophyllaceae أشارت الدراسة الميدانية  و % من مجموع األنواع. 58( وحدها

 Avena sterilis ،Phalaris brachystachysنواع أن األ Zidane et al. (2010)التي قام بها 
 بالحبوب في المغرب.  األكثر ٍاضراراً نواع تعتبر من بين األ Phalaris paradoxaو

 ذات الجذور وهي المديدنواع السالفة الذكر نجد األنواع جانب األإلى و 
(Convolvulus arvensis) النجيل/والثيل (Cynodon dactylon)  وهما نوعان من الصعب للغاية ،

الزراعية مساحات أكبر بفضل بعض الممارسات إلى  نتشارالسيطرة عليهما وذلك لقدرتهما على اإل
بعض األعشاب  توجد ،. باإلضافة إليهماالتي تتسبب في تجزئة جذورهما، مما يجعلهما أكثر ضرراً 

 الزيوان   من بينهاو   وإشكالية في محاصيل الحبوب بالمغرب  التي تعتبر من بين األكثر ضرراً و   السنوية
(Lolium rigidum وLolium multiflorum .) 

ئمة في إنتاج الحبوب وهي واحدة من العوامل التي تحد وفي تونس تمثل األعشاب مشكلة دا
 األعشابأنواع الذي يعد من أكثر  Lolium rigidumمثال عنها النوع و  من نمو هذه المحاصيل

في الجزائر ذكر و   في منطقة بنزرت شمالي تونس والذي يتسبب في خسائر عالية في المردود.  انتشاراً 
هذه األعشاب في أهم  % من مردود الحبوب، وتتمثل40 ـأن األعشاب الضارة تلحق خسارة تقد ر ب

  النجيلية.و  نوع أغلبها من الفصيلتين المركبة 23

 الهشيمية/البروم مننباتات  5تات، فإن كثافة للمعهد الوطني الجزائري لحماية النبا ووفقاً 
(Bromus spp.)  /هنفس %. وحسب المعهد20إلى  15يمكن أن تقلل من مردود القمح بنسبة  ²م ،

 ،Bromus rigidus من البروم في محاصيل الحبوب، وهي:أنواع  4يوجد في الجزائر 
B. madritensis ،B. rubens و B. sterilis.  من جنس  الضارة األعشاب تمشكال تتفاقمو

Bromus  ( مغرب، الفي محاصيل الحبوب خاصة القمح في السنوات األخيرة في بلدان المغرب العربي
تونس(. ففي المغرب تتراوح نسبة الخسائر المسجلة بمحاصيل الحبوب في حالة اإلصابات و  الجزائر

   في حالة عدم المكافحة.وذلك % 98و 26القوية بين 

الخسائر في محصول القمح الناتجة عن  Turk & Al Tawaha     (2003  )  قدرو في األردن  
تتميز الزراعة البعلية، خاصة في الشرق  مهنفس باحثينحسب الو  %.80إلى  %30األعشاب من 

األدنى، بمحدودية رطوبة التربة والمغذيات. في ظل هذه الظروف، تتنافس األعشاب بقوة مع 
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لقوي، وعادة ما تتميز األعشاب بمجموع جذري يكون في الغالب المحاصيل الحقلية بسبب نموها ا
 أكثر امتدادا من جذور نباتات المحاصيل المزروعة. 

األعشاب الضارة في الزراعة البعلية في  أهم  من ( Avena sppيعتبر الشوفان البري بأنواعه ).
عادة ما و  ،خاصة في الجزء الشمالي من األردنوبيشكل مشكلة خطيرة في حقول القمح، و  األردن.

الرئيسية من الشوفان  نواع األإن و القمح والشعير والشوفان المستأنسة. ملن يكون نمط نموه مماثالً 
 ،Avena sterilis ،A. longiglumesالبري التي تصيب المحاصيل المزروعة في األردن هي 

A. hirtula،  A. weistii  ،A. barbata  وA. clauda  بزيادة كثافة    في األردن . يتأثر محصول القمح
خاصة في منطقة زراعة  وبمن األعشاب المهمة،  Salvia syriacaالشوفان البري. كما يعد النوع 

حسب بعض التقارير تتسبب هذه العشبة في انخفاض محصول حبوب القمح في و  القمح المركزية.
 %.78إلى  %59ة تتراوح بين األردن بنسب

 السنوية في منطقة الشرق األوسط  عشاب الضارة أخطر األ أن Saghir (1977)ويرى 
األخرى التي قد تسبب خسائر فادحة فتشمل األعشاب المعمرة نواع . أما األAvena sterilisهي 

Bromus tectorum ،Lolium temulentum. ،Phalaris spp وSetaria viridis  كما يمكن أن .
 . هانفس  مشكلة في بعض المناطق المزروعة بالقمح والشعير في المنطقة  Cynodon dactylonيسبب  

األعشاب  و  Phalarisو Avena ،Lolium العشبية من األجناس األعشابوفي لبنان، تشكل 
مشكلة في حقول   (.Polygonum sppو  .Anthemis spp) D 4-2المقاومة للمبيد  األوراقعريضة 
 الحبوب.

 بـالخسائر التي تسببها األعشاب الضارة في محاصيل القمح والذرة بأن  وفي العراق، قد ر 
مليون دينار  30مع خسارة مالية تفوق  ،(Al-Qaisi, 1972, 1973) على التوالي ،%21% و45

أن امتزاج بذور بعض األعشاب   هذكر المؤلف نفسو   .باألعشاب الضارة  اإلصابة عراقي كل عام بسبب  
بمخزون حبوب القمح  Sinapis arvensisو Avena fatua ،Cephalaria syriacaالضارة مثل 

 نوعاً  23على ذلك، تم تسجيل بذور يجعل الطحين غامق اللون، مر المذاق وسيء الرائحة. عالوة 
 ، Lolium rigidumكانت بذور و  من األعشاب الضارة كملوثات لمخزونات حبوب القمح،

L. temulentum ،Avena fatua ،Cephalaria syriaca  وRaphanus raphanistrum  هي
 الملوثات الشائعة.

أنواعها أهم  باألعشاب الضارة والتي تتمثلٍالى جانب القمح يتأثر محصول الذرة في العراق 
 ،Carthamus oxyacanthus ،Chenopodium album ،Convolvulus arvensis :في

Cyperus rotundus  ،Echinochloa colonum ،Polygonum aviculare، Portulaca 
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oleracea ،Sonchus oleraceus ،Sorghum halepense  وXanthium strumarium.  
% في حقول الذرة البيضاء 70خسارة تفوق  في Striga hermonthicaوتتسبب العشبة المتطفلة 

(Sorghum bicolor ( والدخن )Penisetum glucum العالية )في السودان.   اإلصابة 
أن معظمها يرتكز في الشرق Saghir  (1977 )أما عن أساليب المكافحة المستعملة يذكر 

في محاصيل القمح و   األوسط على التعشيب باليد، والعزق أو الحرث الميكانيكي خالل موسم ااٍلراحة.
استخدامها لتغذية المواشي،  أجل  والشعير يتم تأخير إزالة األعشاب الضارة حتى اكتمال نموها من

ة من طرف في ٍانتاجية المحاصيل ألن المنافسة الحرج كبيراً  لكن تسبب هذه الممارسة انخفاضاً 
األعشاب تحدث في المراحل المبكرة لنمو الحبوب. ومع زيادة أجور العمالة الزراعية، يتجه المزارعون  

 نحو استخدام مبيدات األعشاب.  عموماً 
 

 أهم اآلفات التي تصيب محاصيل الحبوب في المنطقة العربية:

 وعدد من أنواع المن حشرات السونة، الدبور المنشاري، الحشرات القشرية، ذبابة الهس  •

فطرية مثل الصدأ، التفحم، البياض الدقيقي، تلطخ الوراق السبتوري، اللفحة الرأسية   أمراض •
 السوق على القمح أو الشعير، مرض لفحة الرز على الرز ومرض تعفن الجذور وقواعد 

 على الذرة.
القمح  فيروسية مثل فيروس إصفرار وتقزم الشعير وفيروس تقزم الحبوب على أمراض •

 وفيروس الموزاييك الشريطي على الشعير

 كما تصيب محاصيل الحبوب العديد من أنواع النيماتودا والعشاب الضارة •
 

 الوضع الراهن آلفات محصول القطن. 2.2

بلغت المساحة اإلجمالية المزروعة بالقطن في العالم العربي حسب ٍاحصائيات المنظمة العربية للتنمية  
  ألف طن  850إلى  ألف هكتار بإجمالي إنتاج وصل  300حوالي  2016الزراعية عام 

(http://www.aoad.org/EAASYXX.htm .   دول عربية هي المغرب، تونس،   8ينتج القطن في  و
السودان كبريات الدول و  ، ومصرةاليمن. وتعد سوريو  ، السودان، الصومال، العراقةمصر، سوري

 المنتجة. 
 

يحظى محصول القطن باهتمام كبير في مختلف دول العالم من حيث  - والحلمالحشرات . 1.2.2
إلى  الوصولأجل  التوسع في المساحات واعتماد تقانات حديثة لخدمة المحصول ومكافحة آفاته من 
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االكتفاء الذاتي لسد احتياجات الصناعة الوطنية من األلياف والبذور والكسبة التي تستعمل كعلف 
للحيوانات فضاًل عن التصدير ودخول السوق العالمية للقطن. يتعرض المحصول لإلصابة بالعديد  

مهمة رغم استعمال وسائل الوقاية المختلفة. تتباين هذه  ةمن اآلفات التي تسبب خسائر اقتصادي
 اآلفات في أهميتها وطبيعة ضررها وما تسببه من خسائر اقتصادية في إنتاجية المحصول. وتبعاً 

لذلك كان هناك تركيز على استخدام المبيدات الكيميائية، ولكن بسبب المخاطر البيئية لهذه المبيدات 
فقد اتجهت الجهود نحو إيجاد طرائق أكثر فاعلية وأكثر أمانًا للبيئة،  الحيويةوالتأثير في األعداء 

شهد محصول القطن تطبيق ولعل أبرز هذه الوسائل المباشرة تطبيق برامج اإلدارة المتكاملة. فلقد 
إلى  التجربة األولى لإلدارة المتكاملة وكان ذلك في الواليات المتحدة األمريكية ومنها انتشرت الفكرة

تعد جمهورية مصر العربية الدولة الرائدة األولى التي ف ،مختلف بلدان العالم. أما في العالم العربي
وطنية للعمل على توفير كافة الوسائل الفعالة أولت محصول القطن أهمية كبيرة وشجعت الجهود ال

بصورة متكاملة لحماية هذا المحصول. بما أن انتشار آفات القطن يختلف تبعًا للمنطقة الجغرافية 
واألنظمة البيئية السائدة فضاًل عن اختالف نوع اآلفة وأهميتها لذلك فإن عوامل تطبيق برامج اإلدارة 

ها وتختلف في البعض اآلخر تبعًا لمعطيات النظام البيئي الزراعي المتكاملة قد تتشابه في بعض من
السائد في أي من مناطق زراعة المحصول في البلدان المعنية، وعلى العموم تقسم آفات )حشرات( 

من اإلنبات   المجموعة األولى تهاجم المحصول اعتباراً   إلى:  محصول القطن تبعًا لمراحل نمو النبات
، الذبابة البيضاء األوراق، قفازات/نطاطات ن  ربس، المتلبراعم الزهرية وتشمل الوحتى مرحلة تكوين ا

(Bemisia tabaci( والحلم ذي البقعتين )Tetranuchus urticae قد تؤدي .) بآفات هذه  اإلصابة
موت النبات في حالة حدوثها بكثافة عالية في المراحل المبكرة من عمره. كما يتعرض إلى  المرحلة

وكذلك دودة الجوز أهمها دودة جوز القطن الشوكية  األوراق من قارضاتلإلصابة بعدد  المحصول
 التي تهاجم القمم النامية والبراعم الزهرية Heliothis spp. (Earias insulana ) فريقيةاأل

 الجوز مثل  وتضم ديدان :مسببة أضرارًا كبيرة إذا لم يتخذ أي إجراء لمكافحتها. المجموعة الثانية
 القطن القرنفلية   لوز /(، دودة جوزEarias insulanaدودة جوز القطن الشوكية )

(Pectinophora gossypiella وديدان جوز )القطن (Heliothis spp.)  مثل   األوراقوقارضات 
Spodoptera spp.  وTrichoplusia ni  مرحلتي التزهير والجوز  محصول القطن خالل  التي تهاجم. 

والحلم  (Bemisia tabaci)كما يتعرض القطن لإلصابة في هذه المرحلة بالذباب األبيض 
Tetranychus urticae  التي تتباين تبعا للمنطقة  ن  المأنواع وغيرها من  األوراقوقفازات/نطاطات

الجغرافية والظروف البيئية السائدة. تعد دودة جوز القطن الشوكية العامل المؤثر في جميع مناطق 



 73 ____________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

في دول أخرى  األكثر شيوعاً  هي زراعة القطن في جمهورية العراق، بينما دودة جوز القطن القرنفلية
 وسورية.  والسودان مثل مصر 

المقاومة كمكون أساس   صنافطبقت نظام إدارة اآلفات على األاعتمدت معظم الدول التي 
في البداية وكذلك اعتماد الحد الحرج االقتصادي واالعتناء بعمليات خدمة المحصول التي تتضمن  
الموعد األنسب للزراعة والري والتسميد وإزالة مخلفات النبات والدورة الزراعية. كما استخدمت المبيدات 

لديدان اللوز في مصر وكذلك عمليات إكثار وإطالق متطفالت   ت المصنعة محلياً الحيوية كالفيروسا
 أنواعومتطفالت اليرقات مثال  Telenomus nawaiو .Trichogramma sppمثال  البيض

Bracon spp. و Chelonus ininatus   ومفترسات مثل أسد المن(Chrysoperlla spp.)  وغيرها
ضمن برامج محددة ومدروسة يستخدم فيها نظام مراقبة فعال معتمدًا على المصائد الفرمونية ويدخل 

نتقائية عند حدودها ضمن البرنامج استخدام مستخلصات نباتية أو منظمات نمو الحشرات والمبيدات اإل
 الدنيا.

 والعراق، اهتماماً  ةوالسودان وسوريالقت زراعة القطن في بعض الدول العربية، ومنها مصر 
وتطورت البحوث المتعلقة بإنتاج هذا المحصول وتأسست إدارات متخصصة ألبحاث القطن  كبيراً 

زيادة أجل  المجاالت منمختلف  التوسع في النشاط البحثي لتطوير زراعة القطن فيركزت على 
تلوث البيئي والتطوير المستمر المردود في وحدة المساحة وتخفيض تكاليف اإلنتاج ومعدالت ال

سهمت في تقديم الدعم الفني في مجال نشر المعرفة  ألبرنامج المكافحة المتكاملة آلفات القطن و 
في سورية بتامين متطفالت   ويةسهمت مختبرات المكافحة الحيأبالمكافحة الحيوية. وعلى سبيل المثال  

لمزارعي  brevicornis Bracon اليرقات مثلومتطفالت  principium Trichogrammaالبيض 
كانت هذه المتطفالت و تم ادخال هذه المتطفالت ولكن على نطاق محدود.  القطن، وكذلك في العراق  

)علي،  في الحقول وتتغذى على آفات القطن المختلفة المنتشرة أصالً  الحيويةمتوافقة مع األعداء 
المحلية التي تنتشر في مختلف النظم الزراعية   الحيويةاء . اذ أن البيئة العراقية غزيرة باألعد(2017

، Stethorus gilvifromومنها محصول القطن. لقد بينت الدراسات أن المفترسات الحشرية 
Scolothrips sexmaulatus  وCletostethus arcuatus ة وءالفعالة والكف الحيويةمن األعداء  هي

طوار الذبابة البيضاء والحشرات الصغيرة األخرى والحلم كما تتغذى على بيوض ويرقات أتجاه جميع  
من اإلنبات وتزداد   هذه المفترسات في الحقول اعتباراً  وجدتحديثة الفقس من حرشفية األجنحة. 

؛ 2008؛ الدهوي، 2009)جاسم وآخرون،  أعدادها بشكل كبير خالل مرحلة التزهير وتكوين الجوز
أن استعمال معفرات إلى  تجدر اإلشارة هنا. ( 2008؛ الربيعي وآخرون، 2005وآخرون، الدهوي 
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البذور الحشرية والفطرية مهم النتاج نباتات قطن قوية من بداية النمو، إال أنه ال بد من مراعاة أن 
  تكون هذه المواد متوافقة مع نشاط المفترسات الحيوية.

التباين في تبني إلى  إدارة آفات القطن في الدول العربية تشيرإن األمثلة التي ذكرت عن 
مفهوم إدارة اآلفات وتطبيقه على محصول القطن حيث أن معظم الدول ال زالت تعتمد على استعمال  
المبيدات باعتبارها المكون األكثر فاعلية واألسرع في مكافحة اآلفة مع إدخال إجراءات زراعية 

اللتين  مقابل هناك دول مثل جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية  وميكانيكية إضافية. بال
وتعظيم دور عناصر المكافحة الحيوية، كما خصصت مساحات   نحو تبني البدائل اآلمنة بيئياً   ااتجهت

عن استعمال الكيميائيات في إدارة إنتاج هذا المحصول. وتبقى  كبيرة إلنتاج القطن العضوي بعيداً 
 صناف حاجة ماسة لتوحيد إجراءات زراعة وحماية محصول القطن في البلدان العربية وإدخال األ  هناك

 سوة بدول اإلنتاج األولى بالعالم.إالمعدلة وراثيا 
 

من  للياف التي تزرع في كمحاصيل األأهم  يعد القطن من - الفطرية والبكتيرية مراضال. 2.2.2
خرى. يصاب محصول القطن ببعض والعراق وبعض الدول العربية األ ةمصر والسودان وسوري

مرض موت  مراضاألهذه أهم  نتاج ومنكمية ونوعية اإلفي الفطرية والبكترية التي تؤثر  مراضاأل
انبات البذور   إخفاقالذي يسبب    Rhizoctonia solaniالبادرات )خناق القطن( المتسبب عن الفطر  

كما يعد مرض ذبول   .نبات مما يقلل من عدد النباتات في وحدة المساحةوموت البادرات قبل وبعد اإل
التي تسبب خسائر   مراضاألمن    F. oxysporum f. sp. vasinfectumم المتسبب عن الفطر  يو فيوزار 

ويعد مرض ذبول   بالديدان الثعبانية. ةواضحة في زراعة هذا المحصول خاصة في الترب الموبؤ 
نتاجية هذا إالمؤثرة في  مراضاألكثر أمن  Verticillium dahliaeالمتسبب عن الفطر  ومليسيفرت

  .المحصول وينتشر هذا المرض في المناطق الباردة مثل محافظة نينوى وكركوك من العراق
 ري امرض التبقع االلترن خرى تؤثر في انتاجيته مثلأ أمراضكما تصاب نباتات القطن ب

(Alternaria gossypina)  السركوسبوري  األوراقوتبقع(Cercospora gossypina)  ولفحة
المتسببه عن مجموعة من  تعفن الجوز  أمراض كما وتسبب (Ascochyta gossypii)  االسكوكايتا

% 50إلى    وغيرها خسائر كبيرة قد تصل  Aspergillus nigerو  Diplodia gossypinaر مثل  و الفط
 مراضاألكما يصاب هذا المحصول ببعض  مطار قبل جني الجوز. خاصة في حالة هطل األو 

 Xanthomonas campestrisبكتيريا  البكتيرية من اهمها التبقع الزاوي المتسبب عن 

pv.malvacearum  .عراض ظهور األ  تصيب هذه البكتريا نباتات القطن في جميع مراحل النمو وعند
   .(Boll blight)لفحة الجوز   إسم على الجوز يطلق على المرض
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عن طريق   اءعلى استخدام المبيدات الفطرية سو   ساسأالقطن بشكل    أمراض  اعتمدت مكافحة
جريت أو عالجي. كما أعلى المجموع الخضري كاجراء تطبيقي  و استخدمها رشاً أتعفير البذور 

ما فيما يخص المكافحة أ .في العراق يليومسيذبول فرت مراضالمقاومة أل صنافدراسات حول األ
 تزال مقتصرة على النطاق التجريبي.  موت البادرات فال   أمراض  خاصة فيما يتعلق بمكافحةبحيائية و األ

ذ من  إ تحقيق االكتفاء الذاتي أجل  مزيد من الجهود منإلى  ن زراعة القطن بشكل عام تحتاجإ
خذت بالتناقص بسبب عوامل اقتصادية تتعلق بالربح المتوقع من أن زراعة هذا المحصول  أالمالحظ  

طول فترة بقاء المحصول في التربة مما يجعله  إلى  ضافةإوحدة المساحة مقارنة مع زراعة الخضر 
المقاومة   صنافباط األنل استكما توجد ضرورة اخرى في مجا غير مفضل لدى بعض المزارعين.

 والتبقع الزاوي. الفرتيسيليومي  الذبولالذبول الفيوزارمي و  أمراض خاصةوب مراضاأللبعض 
 

  أوراق  تجعد  فيروسالتي تصيب محصول القطن    من أهم الفيروسات  -  الفيروسية  مراضال.  3.2.2
  الذي ينتشر في الطبيعة فقط من خالل حشرة الذبابة البيضاء (Cotton leaf curl virus)القطن 

(Bemisia tabaci)،  .والسودان هو البلد العربي الوحيد الذي رصد فيه هذا الفيروس 
 

مراحل النمو األولى لإلصابة بآفات النيماتودا في    خاصةوبتتعرض نباتات القطن    -  االنيماتود.  4.2.2
النيماتودا أن  إلى    . نشيرمحصول القطنفي  قلة    يالنمو وبالتال  يف  النيماتودا ضعفاً حيث تسبب إصابة  

 سجلت على نباتات القطن تشمل النيماتودا الواخزة  يذات األهمية اإلقتصادية الت 
 ، (Helicotylenchus)النيماتودا الحلزونية ، (Belonolaimus longicaudatus))الالسعة( 

 نيماتودا تقرح  ، (Meloidogyne)نيماتودا تعقد الجذور  ،(Hoplolaimus)النيماتودا الرمحية 
نيماتودا تقصف الجذور  ،(Rotylenchulus)النيماتودا الكلوية  ،(Pratylenchus)الجذور 

(Trichodorus/Paratrichodorus) ،  نيماتودا تقزم النمو(Tylenchorhynchus)  النيماتودا و
 . (Xiphinema)الخنجرية 

 
تتسبب األعشاب الضارة في العديد من اآلثار السلبية المباشرة  - العشاب الضارة/الدغال. 5.2.2

 كفاءة و  غلة المحاصيلو  و/أو غير المباشرة في محاصيل القطن كالتقليل من جودة األلياف
 مراضاألمسببات  و   وائل لآلفات الحشريةعو   تكاليف اإلنتاج وتعمل كعوائل مضيفة  منالري كما تزيد  

 والقوارض. كما يمكنها أن تعيق نمو القطن مباشرة عن طريق التنافس على الموارد  ماتودايالنو 
المتاحة، وفي بعض الحاالت عن طريق إطالق المواد الكيميائية المثبطة للنمو. وترتبط درجة الضرر 
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بتركيبتها النوعية وكثافتها ومدة منافستها لمحصول القطن   عشاب الضارةالناجم عن منافسة األ
(Ashigh et al. 2012.)  وحسبDeguine et al. (2008 ًيعد القطن منافسا )  ًلألعشاب  ضعيفا

ولذا يمكن أن تسبب األعشاب خسائر فادحة   .الضارة، خاصة أثناء انبثاقه والمراحل الخضرية المبكرة
 عشاب الضارةنوع من األ 100تم تسجيل  همفي جودة وكمية المحصول. وحسب المؤلفين نفس

   منها فقط مسؤولة عن خسائر كبيرة في الغلة.أنواع المرتبطة بالقطن، ولكن عشرة 
ول القطن  في حق عشاب الضارةاألمن  نوعاً  Economou et al. (2011 )88 كما أحصى

األعشاب الضارة الموجودة أهم  منها كانت 10، ةفي دول شرق البحر المتوسط، بما في ذلك سوري
 Cyperus rotundus ،Sorghum halepense ،Convolvulusهي: و  اً في جميع المناطق تقريب

arvensis ،Cynodon dactylon ،Echinochloa colonum ،Amaranthuss spp. ،Solanum 

nigrum ،Portulaca oleracea ،Xanthium strumarium ،Physalis angulata  
 Solanum: هانفس حسب الدراسة ةاألكثر وفرة في سورينواع كانت األو  ..Setaria sppو

elaeagnifolium ، Solanum nigrum ،Amaranthus retrofluxus ،Portulaca oleracea ،
Convolvulus arvensis ،Prosopis farcta وEuphorbia peplus . 

نواع التي تشكل تهديدًا كامنا لمحصول القطن، في األو  وتمثلت األعشاب الغازية لهذه المنطقة
Solanum eleagnifoliun،  .Ipomea spp، Conyza spp. (C. bonariensis) وPhysalis spp. 

مجتمعات األعشاب الضارة في المنطقة اتجاها (. عالوة على ذلك، أظهر تطور  P. peruviana)مثل  
 لهيمنة األعشاب المعم رة.

األعشاب في حقول القطن  أهم  ، شملت(Khoury, 1988) ةوفي دراسة أخرى تخص سوري
، Cynodon dactylon ،Amaranthus retroflexus، Xanthium brasilicumنواع األ

Convolvulus arvensis ،Setaria italica ،Sorghum helapense ،Chenopodium album 
 .Solanum alatumو

 %  74الخسائر التي تسببها األعشاب الضارة في محصول القطن بـ ت وفي العراق، قد ر 
(Al-Qaisi, 1972) . كما ذكر أن الثمار الشائكة لـXanthium strumarium   تجعل حصاد القطن

د   في محصول القطن    الضارة  األعشاب  نوعًا من  Hussain & Kasim   (1976  )24صعًبا. كما عد 
 Glycyrrhiza glabra  ،Convolvulus arvensis  ،Echinochloaفي العراق، كانت أهمها األنواع  

cruss-galli ،Rumex dentatus ،Tribulus terrestris  وX. strumarium . 
ات األعشاب الضارة مجتمع  ( في2005)  .Karar et al   وأظهرت الدراسة الميدانية التي قام بها

عشاب الضارة كانت األكبر في محاصيل القطن  في مختلف المحاصيل بالسودان أن مجتمعات األ
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والسنوية مقارنة باألعشاب والنباتات المعمرة على التوالي.    األوراقعريضة    األعشاب الضارةمع هيمنة  
حددت الفترة الحرجة  و  %،90إلى  %77وتتراوح الخسائر في محصول القطن في السودان من 

 . (Hamada, 2000)المحصول أسابيع من زراعة  8-6للمنافسة خالل 

حقول القطن   فيالضارة  األعشابمن  نوعاً  51وجود  Shaltout & Fahar (1991) وسجل
هي  األكثر شيوعاً نواع % منها حولية. وكانت األ71في منطقة دلتا النيل في مصر، كانت حوالي 

Echinochloa colonum ،Dinebra retroflexa ،Corchorus olitorius ،Sida alba ،
Amaranthus spp. (A. hybridus & A. viridus)، Convolvulus arvensis، Cyperus 

rotundus ، Brachiaria reptans  وCynodon dactylon.  وفيما يخص العشبة الغازية 
Solanum elaeagnifolium   60  نتشارها في محصول القطن، ذكرت منظمة الفاو أن أكثر من او% 

، التي تزرع في األساس بالقطن والقمح، أصبحت اآلن موبوءة بهذه ة من األراضي المزروعة في سوري
في مواقع مختلفة في لبنان واألردن  و  شمال غرب العراقاإلصابة إلى العشبة الضارة، وتمتد 
(Gbèhounou, 2011) . 

هكتار من المحاصيل المروية في محيط تادلة وسط  100000 يصيب هذا النبات حالياً  كما
 . (Tanji et al., 1984, 1985) لقطن من بين أكثر المحاصيل ٍاصابةيعد احيث المغرب 

ق الزراعية واستعمال المبيدات. ففي  ائعلى الطر  أـساساً األعشاب الضارة  وتعتمد مكافحة
السودان تعتمد مجموعة من الممارسات الزراعية المستخدمة للمساعدة في مكافحة األعشاب الضارة، 

وعادة   استخدام مبيدات األعشاب.  لكالمحاصيل والتعشيب اليدوي والميكانيكي وكذبما في ذلك تناوب  
عند الحد األدنى لحرص المزارعين على الحفاظ   ة في حقول القطن في سوري  األعشاب الضارةما تبقى  

ق الزراعية. وتستخدم مبيدات األعشاب المدرجة قبل  ئعلى نظافة حقولهم عن طريق استعمال الطر 
 .القطن سنوياً حقول % من 90معالجة حوالي به حيث تتم  Treflanنطاق واسع كمبيد الغرس على 

 

 البندورة/الطماطمالوضع الراهن آلفات . 3.2

تحتل جمهورية و  إحدى محاصيل الخضروات الرئيسية في الدول العربية. البندورة/الطماطمتعتبر 
بإنتاج ٍاجمالي قدرته   والمرتبة الخامسة عالمياً مصر العربية صدارة ااٍلنتاج في العالم العربي 

تتقاسم المرتبة الثانية عربيا كل من  و  مليون طن.  7.3بحوالي  2017ٍاحصائيات منظمة الفاو لسنة 
   مليون طن لكل دولة.  1.3الجزائر بحوالي  و  تونس، المغرب
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كبر أفي مختلف بلدان العالم ويعد ثاني    البندورة/الطماطميزرع محصول    -  الحشرات والحلم.  1.3.2
اآلفات التي تصيبه تبعا للنظام ببعد البطاطا وترتبط زراعة هذا المحصول  واتمحصول خضر 

 المتحكمة في كل نظام. لذلك فان وسائل  الزراعي )محمي أو مكشوف( والظروف المناخية 
إن التطور السريع الذي حدث في إنتاج هذا المحصول  مجابهة اآلفات تتباين تبعا لهذه المعطيات. 

 رافقه ظهور العديد من المشاكل المتسببة عن اآلفات الزراعية )حشرات( منها الذبابة البيضاء 
(Bemisia tabaci ) ( األنفاق )وصانعات )حافرات(Liriomyza spp.  البندورة/الطماطموحافرة 

 (Tuta absoluta) ربس والديدان القارضة والحلم وغيرها، حيث يختلف توكذلك المن  وال 
   تعد ذبابة البيوت الزجاجية للمنطقة الجغرافية.  بها تبعاً  اإلصابة نوع اآلفة وشدة 

(Trialeurodes vaporariorum)  الذباب األبيض الذي يصيب محصول أنواع أكثر
أما الدافئة.  في الزراعة المحمية ضمن ظروف المناطق الباردة وجزء من المناطق البندورة/الطماطم

ألكثر انتشارًا في معظم مناطق زراعة المحصول افهي (Bemisia tabaci)  ذبابة التبغ البيضاء
التي تمتلك المقدرة على التكيف والعيش في  (Biotype)وتتميز بوجود عدد من األنماط الحياتية 
 هذه الحشرة الناقل الرئيسي لفيروس إصفرار وتجعد أوراق دمختلف المناطق الجغرافية من العالم. تع

ويسبب خسائر كبيرة في المناطق شبه   البندورة/الطماطم( الذي يصيب TYLCV) الطماطم/البندورة
ر والنيماتودا فهي تتباين أيضًا تبعا للنظم الزراعية  و المتسببة عن البكتريا والفط مراضاألالدافئة. أما 

واإلجراءات المتبعة في اإلنتاج الزراعي. تكافح آفات التربة باستعمال العديد من الوسائل إال أن 
 استعمال وسائل تعقيم التربة بشكل صحيح يعد من العوامل المهمة في مكافحة هذه اآلفات.  

األعداء الحياتية التي تتغذى على آفات محصول  أنواع تتميز منطقة البحر المتوسط بوفرة 
والمحافظة عليها في الطبيعية من خالل التطبيق نواع  . لذلك يمكن تعزيز دور هذه األالبندورة/الطماطم

نتقائية اآلمنة وتوفير مصادر الغذاء والماء والحماية  المنسق للمكافحة الكيميائية واستعمال المبيدات اإل
لتي ا في وحدات اإلكثار الكمي وإطالقها في المواقع  ة مختبرياً وءالكفنواع تربية األلها. كما تجري 

إن التقانات المتبعة في اإلدارة   تتطلب التدخل بوسائل حياتية أو تعزيز دور الموجود منها في الطبيعة.
راثة التربة  المتكاملة تجاه آفات البيوت المحمية تشتمل على اإلجراءات الزراعية مثل إجراء عملية ح

التخلص من بقايا المحصول السابق التي يمكن أن تكون مصدرًا لإلصابة الالحقة، تعقيم أجل  من
التربة باستعمال البدائل اآلمنة منها تقنية التعقيم الشمسي التي انتشرت في معظم دول العالم التي 

فية تستعمل وسائل التعقيم اإلحيائي فر فيها الحرارة الكاافي البلدان التي ال تتو   . أماتتميز بنهار طويل
، إزالة األجزاء المصابة وفي حاالت .Trichoderma sppمن خالل إضافة أحياء نافعة مثل الفطر 

ساعد على تحسين الحالة  يالشديدة يزال النبات، كما أن التسميد المناسب والري المنتظم  اإلصابة
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النبات  أمراض تجاه العديد من اآلفات الزراعية منها مسببات جعله أكثر تحمالً يالصحية للنبات و 
النامية على جوانب  األعشاب الضارةالتي تعيش في التربة. أما اإلجراءات األخرى فتشتمل إزالة 

البيوت المحمية وفي المناطق المحاذية التي تعد عوائل ثانوية لبعض اآلفات التي تصيب المحصول  
ية قبل أسبوعين على األقل من الزراعة، استعمال أبواب محكمة في البيوت الرئيس على أن تتم العمل

الزجاجية والبالستيكية ويفضل نظام األبواب المزدوجة لمنع دخول اآلفات المنقولة بالهواء، تطبيق 
نظام مراقبة فعال تجاه جميع اآلفات التي يمكن أن تصيب المحصول أثناء مراحل نموه المختلفة، 

تقليل أجل  القديمة من األوراقلتهوية داخل البيت من خالل التقليم وإزالة البراعم األبطية و االهتمام با
الرطوبة التي تشجع نمو بعض المسببات الممرضة للمجموع الخضري مع مراعاة المحافظة على 

. القديمة األوراق أطوار/ دوارأمثل متطفالت الذباب األبيض في حالة وجودها على  الحيويةاألعداء 
فرها. كما تستعمل  االمقاومة أو المتحملة في حالة تو  صنافأما اإلجراء اآلخر فهو استعمال األ

التي توجد في التربة مثل   مراضاألمقاومة لمسببات عدد من  أصنافاألصول المقاومة في إنتاج 
( والنيماتودا، حيث تستعمل هذه التقنية في المغرب العربي. إن .Fusarium sppر الذبول )و فط

اآلفات الموجودة ومستوى الضرر الذي تسببه  أنواع  تطبيق برنامج المراقبة المنتظم يساعد على معرفة  
كل منها وبذلك يمكن اتخاذ القرار المناسب للمكافحة عند وجود حاجة لذلك حيث يختلف الحد الحرج 

الضرر الذي تحدثه ومرحلة نمو المحصول. تستعمل عناصر المكافحة  و لنوع اآلفة  االقتصادي تبعاً 
( في المناطق الدافئة والمعتدلة. أما في Encarsia formosaمثل متطفالت الذبابة البيضاء )  الحيوية

أو أن يتم إطالق   Macrolophus caliginosusأو شبه معتدلة فيطلق المتطفل    المناطق الباردة نسبياً 
 Eretmocerusحدهما اآلخر. في مناطق أخرى يتم تربية وإطالق المتطفل أثنين معا ليكمل اال

mundus لمكافحة ذبابة البيوت المحمية Trialeurodes vaporariorum  وذبابة التبغ البيضاء
(Bemisia tabaci).  لدى العديد من الشركات والمؤسسات العلمية  فرة تجارياً اهذه المتطفالت متو

توسع المساحات المخصصة لإلنتاج الزراعي من هذا المحصول في  رافقالمختصة في دول العالم. 
العديد من الدول العربية مثل جمهورية العراق بروز محددات كثيرة منها توسع انتشار الذبابة البيضاء 

(Bemisia tabaci)  ندورة/الطماطمالب. وكذلك دودة ثمار  (Heliothis armigera فضاًل عن بعض )
  ن  ( والم Liriomyza bryoniaeوصانعات األنفاق )حافرة األنفاق( ) األوراقالديدان قارضات 

(Myzus percicae ) والحلم (Tetranuchus urticae )  والحلم ذي الرسغ الشعري
Polyphagotarsonemus latus.  قد تختلف تطبيقات إدارات اآلفات تبعًا للمنطقة والنظام الزراعي

خاصة ما يتعلق بإنتاج الشتالت وب)محمي أو مكشوف( ولكن جميعها تلتقي في أكثر من إجراء 
المكان المستديم. وكذلك ما يتعلق بالتداخل المحصولي إلى  شهر قبل نقلهاإلى  وحمايتها لفترة تصل
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الزراعية بشكل    يضامة اقتصادية قد تفوق قيمة الطماطم وبذلك تستثمر األر واختيار محاصيل ذات قي
ن خطوات إدارة آفات أ. كما (2015؛ موسى، 1986؛ علي وآخرون، 1997)علي،  فعال ومربح

كانت في الغالب متشابهة في معظم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  البندورة/الطماطممحصول 
التي بدأت تغزو دول المنطقة والعديد من   ( Tuta absolutaودول أخرى قبل انتشار حافرة الطماطم )

احتلت هذه و والعشرين.  الحاديدول حوض البحر المتوسط ودول أخرى في العالم مع بداية القرن 
نها تهاجم محاصيل العائلة الباذنجانية أكما  البندورة/الطماطمآفات أهم  ى من بيناآلفة المرتبة األول
 اإلصابةمهما النتقال    خرى. تعد منافذ التسويق وأسواق البيع مصدراً أوعوائل نباتية    ءوكذلك الفاصوليا

مت بين المناطق المختلفة ضمن البلد الواحد خاصة إذا كانت قريبة من مناطق اإلنتاج. لذلك قا
العديد من الدول بإصدار ضوابط صارمة حول منافذ تسويق المحصول وكذلك استيراد  

 أو يشار  اإلصابةوسلع أخرى حيث تتطلب إرفاق شهادة تؤكد سالمة اإلرسالية من    البندورة/الطماطم
كما تخضع الثمار المستوردة للفحص والتفتيش في المناطق الحدودية   .أنها معاملة بمادة معينةإلى 

تكون هناك  ،البلد المستوردإلى  . بعد وصول البضاعة اإلصابةالتأكد من سالمتها من أجل  نم
خرى تتعلق بكيفية التخلص من العبوات الفارغة أو معاملتها بمواد عالجية. تطبق هذه أضوابط 

سهمت أاإلجراءات على كل المحاصيل التي تصاب بهذه اآلفة أو أي آفة أخرى محظورة. كما 
الجهود المبذولة لمجابهة   في  )الفاو(  والزراعة الدولية  األغذيةاإلقليمية والدولية مثل منظمة    المنظمات

سجلت هذه  اآلفة من خالل مشاريع إقليمية وأخرى قطرية بالتعاون مع البلدان التي تنتشر بها اآلفة.
من اآلفات صعبة المكافحة  وهي تعد    .2014–2009اآلفة في معظم البلدان العربية خالل السنوات  

ة تغذية ونمو أطوارها فضاًل عن تطور بسبب تكيفها السريع لمختلف البيئات وتعدد أجيالها وطبيع
وعالجية متعددة بد من استعمال وسائل وقائية  المقاومة لديها تجاه العديد من المبيدات. لذلك ال

للتصدي لها حيث كانت استراتيجية إدارة اآلفات الحل األمثل في مجابهتها. اشتملت خطوات اإلدارة 
عند الكيميائية ق المكافحة يخالل مصائد فرمونية، وتطب مراقبة الحشرة منالمتكاملة تجاه اآلفة على 

يتم التدخل باستعمال  ، حيث المصائد خالل فترة زمنية محددةفي  هامسك )صيد( أعداد معينة من
ر المبيدات بشكل بمع مراعاة تغيي Bacillus thuringiensis (Bt) البكتيرياكالمتخصصة  المبيدات

كوسيلة  (Mass trappingكذلك اعتماد أسلوب الصيد الجماعي )، دوري واستخدام أكثر من مبيد
الحالة تستخدم مصيدة في هذه  المستخدم في المراقبة، ولكن هنفسيستعمل الفرمون للمكافحة حيث 

( Ferolite trapsالتي تجمع بين الضوء والفرمون الجنسي ) الفرمونية المائية المصائد مثل خاصة
وقد  . بمفردهامرة مقارنة بالمصائد الجنسية  300إلى  تمتلك كفاءة تصل ألنهاالتي تعد األفضل و 

ردن والجمهورية العربية السورية. كما استعمل  طبقت هذه اإلجراءات أو أغلبها بشكل كفوء في وادي األ
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مع البكتريا ومع  ومتكامالً  الذي يعد العدو الحيوي األكثر شيوعاً  Nesidiocoris tenuisالمفترس 
حيث ساعدت هذه اإلجراءات على تقليل كميات المبيدات   (Attract & kill)   مصائد الجاذبة القاتلةال

الكيميائية وعدد الرشات. في المغرب اشتمل برنامج اإلدارة على إنتاج شتالت في مكان معزول بحيث 
المصائد المائية والمفترس و   كما تستعمل المصائد الجاذبة في المكان المستديم  اإلصابة تكون خالية من  

Nesidiocoris tenuis  متطفالت البيض مثل أنواع وكذلكTrichogramma المبيد  استعمل  كما
والفطر الممرض  Btبعض دول المتوسط وكذلك مستحضرات البكتريا  في Spinosadالحيوي 

 Macrolophusو Nesidiocoris tenuis  مع إدخال المفترسات Beauveria bassianaللحشرات 

calinginosus.    هناك عدد من األعداء الحيوية التي سجلت على اآلفة وقسم منها تم إكثاره واستعماله
، .Stenomesius sppو  .Necremmus sppنواع  في دول المتوسط منها متطفالت يرقية مثل األ  محلياً 

مثل   الحويةحيث كانت متوافقة مع المبيدات  Trichogramma achaeaeومتطفالت بيضية مثل 
Spinosad وBt.  من النيماتودا الممرضة أنواع و Steinernema carpocapsae) وSteinernema 

feltiae  وHeterorhabditis bacteriophora .)   مفترس  استعمل الوDiglyphus isaea   على نطاق
الطماطم )حافرة األنفاق( ضمن نظام الزراعة المحمية والحقول  البندورة/تجاري في مكافحة آفات 

الحلم المفترس أنواع كاروس( استعملت بالنسبة للمكافحة الحيوية للحلم )األو المكشوفة. 
Phytoseiulus persimilis   ت وعندها يتميز بوجود سالالت مختلفة منه، بعضها متحمل للمبيدا  الذي

نتقائية عندما تكون هناك حاجة لوقف تزايد القابلية للتكيف مع البيئات المختلفة. تستعمل المبيدات اإل
أو أطراف البيت   اإلصابةيتم التركيز على بؤر  و   .الحلمأنواع  ربس و توال  ن  أعداد بعض اآلفات مثل الم

الذي يستعمل لغرض   (Bumble bees)الداخل والمحافظة على النحل الطنان  إلى    لمنع انتشار اآلفة
قد ال تستعمل كل  زهار النباتات المزروعة في البيئات المحمية في بعض الدول. أزيادة كفاءة تلقيح 

التي و جتماعية والثقافية  قتصادية واإلهذه اإلجراءات في كل مكان أو بلد، بسبب اختالف الظروف اإل
كبير في تشجيع المزارع على تبني تقانات إدارة اآلفات في البلدان المختلفة. لذلك صدرت   دورب  تسهم

كان  البندورة/الطماطمالعديد من التوصيات التي تتضمن العناصر األساسية في برامج إدارة حافرة 
 2015والزراعة الدولية عام  األغذيةأحدثها وليس آخرها الدليل اإلرشادي الذي أصدرته منظمة 

. إال أن اآلفات األخرى مثل (2015)موسى،  فةامج اإلدارة المتكاملة لهذه اآلنالمتعلق بخطوات بر 
الذباب األبيض والحلم والًمْن وحفارات أنفاق أوراق الطماطم وديدان الثمار تبقى مهمة وقد تخرج عن  

هناك تطور سريع  والمراقبة المستمرة.السيطرة بأي وقت في حالة وجود خلل أو تباطؤ في المتابعة 
في برامج اإلدارة المتكاملة لمحصول الطماطم بالدول العربية تبدأ بتشميس التربة وإنتاج الشتالت 

خاصة وب  إضافة الطالق األعداء الطبيعية التي تربى محلياً   ،النظيفة واعتماد الملقحات لزيادة اإلنتاج
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منة لمكافحة االفات ولذلك فان بعض الدول العربية  يدات اآلمتطفالت البيض واليرقات واعتماد المب
ولقد نشطت في السنوات  وربية وغيرها التي تهتم بصحة المستهلكالدول األإلى  تصدر الطماطم

 ألغراض االستهالك المحلي والتصدير. (Cherry tomato) األخيرة زراعة الطماطم صغيرة الحجم

 
 صابة بعدة مسببات ممرضة يتعرض هذا المحصول لإل -  الفطرية والبكتيرية مراضال . 2.3.2

  و تحت البيوت البالستيكية والزجاجية ومنأ ةالنباتات مزروعة في حقول مكشوف تكان اءللنبات سو 
ينتشر في الذي  Alternaria solani مرض اللفحة المبكرة المتسبب عن الفطر  مراضاألهذه أهم 

في  كبيراً  اً ضاخفانالمرض المجموع الخضري ويسبب هذا يصيب إذ  مزراعة الطماطجميع مناطق 
كما يعد مرض اللفحة المتأخرة  فر الرطوبة والحرارة المالئمتين.ا خاصة عند تو وب الغلة

Phytophthora infestans في المنطقة العربية وتزداد   مواسعة االنتشار على الطماط مراضاأل  من
في  2018جواء الباردة والممطرة وقد ظهر هذا المرض بشكل وبائي عام خطورة هذا المرض في األ

الصحراوية في محافظة البصرة وسبب خسائر فادحة في المزارع التي  البندورة/الطماطمبعض مزارع 
 F. oxysporum  المتسبب عن الفطر  البندورة/الطماطمويعد مرض الذبول الفيوزارمي على  .  ظهر فيها

f. sp. lycopersici والذبول الفرتسلي المتسبب عن الفطر Verticillium dahliae  أمراض أهم  من 
كانت المزارع مكشوفة  اء في معظم مناطق زراعته في المنطقة العربية سو  هذا المحصول التي تنتشر

بينما  س ° 30-25 بينما جواء المعتدلة عندما تتراوح درجة الحرارة ول في األينتشر األ .او مغطاة
يسبب . س° 22-15 في حدود درجة الحرارةكون جواء الباردة عندما تتزداد خطورة الثاني في األ

 ، في البصرة البندورة/الطماطم% في مزارع 30إلى  مرض الذبول الفيوزرارمي خسائر قد تصل 
 F. oxysporum  خرى مرض تعفن قاعدة الساق المتسبب عن الفطرالمهمة األ  مراضاألومن    .العراق

f. sp. radicis-lycopersici ،   ن الدراسات حول انتشار هذه الساللة في المنطقة العربية ال تزال  أال  إ
نتاجيته في المنطقة العربية مرض موت البادرات إهذا المحصول المؤثرة في  أمراض  ومن محدودة.

  Rhizoctonia solaniو  .Pythium spp.،Phytophthora sppالمتسبب عن عدة مسببات مثل 
بيض المتسبب عن والعفن األ  Botrytis cinereaوغيرها ومرض العفن الرمادي المتسبب عن الفطر  

 Cladosporium المتسبب عن الفطرالبني  األوراقوعفن  Sclerotina sclerotiorum الفطر

fulvum    الذبول البكتيري المتسبب عن البكتريا  و   ومرض التقرحClavibacter (Corynibacterium) 

michiganensis subsp. michiganensis.  في المنطقة   البندورة/الطماطم أمراض دارةإاعتمدت
أنواع حول استخدام  ةالعربية بشكل اساسي على استخدام المبيدات الفطرية كما توجد تجارب ناجح

 .الجذور  أمراض في مكافحة Pseudomonas fluorescens والبكتريا .Trichoderma spp الفطر
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 أمراض مسبباتثبتت نجاحها في مكافحة أجراءات التي حد اإلأكما تعد البسترة الشمسية 
ساس في أالمقاومة بشكل  صنافكما اعتمدت األوات الخضر  أمراض وغيرها من البندورة/الطماطم

ن هناك حاجة ماسه للدراسات التي تتعلق بانتشار ضروب أإلى    شارةوتجدر اإل  الذبول.  أمراض  ادارة
 لساق. انتشار مرض تعفن قاعدة ا إلى  سالالت الفطر المسبب للذبول الفيوزارمي اضافة

 
تصاب البندورة/الطماطم بالعديد من الفيروسات، وسنذكر هنا فقط  - الفيروسية مراضال . 3.3.2

تلك الفيروسات التي تنتشر بنسبة عالية في المنطقة العربية وتسبب خسائر إقتصادية لهذا المحصول، 
  ، (Tomato yellow leaf curl virus)الطماطم /مثل فيروس إصفرار وتجعد أوراق البندورة

 ، فيروس موزاييك الخيار(Tomato mosaic virus) الطماطم/فيروس موزاييك البندورة
(Cucumber mosaic virus) ، البطاطس/فيروس البطاطا Y (Potato virus Y) فيروس ،

 للطماطم/للبندورة تبقعيوفيروس الذبول ال X (Potato virus X) البطاطس/البطاطا
(Tomato spotted wilt virus) وأكثر هذه الفيروسات أهمية وانتشارًا في عدة بلدان عربية هو .

والذي يسبب خسارة كبيرة في إنتاجية المحصول  البندورة/الطماطم فيروس إصفرار وتجعد أوراق 
% حسب البلد والموسم والمنطقة داخل البلد الواحد والصنف 50تتجاوز في الكثير من األحيان 

 (.2008مكوك وآخرون، المزروع )
 

النيماتودية مثل نيماتودا تقرح الجذور نواع  تصاب البندورة/الطماطم بالعديد من األ  -  . النيماتودا4.3.2
(Pratylenchus) ، يماتودا تعقد الجذور ن(Meloydogyne) النيماتودا التاجية ،(Hoplolaimus) ،

، نيماتودا (Tylenchorynchus)، نيماتودا تقزم النمو (Helicotylenchus) النيماتودا الحلزونية
، والنيماتودا الخنجرية  (Rotylenchulus)، النيماتودا الكلوية (Trichodorus)تقصف الجذور 

(Xiphinema) ، خاصة في األراضي الخفيفة وبولكن اشدهم خطوره هى نيماتودا تعقد الجذور، 
إلى  بدوره ينمو المجموع الجذري والخضري والذي يؤد في ا يؤثر بشدة فكل منهم ونيماتودا التقرح

نواع األراضي القديمة فتوجد األو أما في وادي النيل والدلتا    .خفض كمية المحصول المنتجة كمًا ونوعاً 
بكثافات ونسب متفاوتة تختلف من محصول آلخر وفقًا للعمليات الزراعية المتبعة   هاالسابقة نفس

نيماتودا تعقد الجذور وهي أشهر  انتشاروالظروف البيئية والحيوية المحيطة بها أيضًا. فمثاًل يكثر 
أعراض أهم  النيماتودا في مصر والعالم ويقل معدل تكاثرها في األراضي الطينية والثقيلة.أنواع 

تعفن الجذور إلى  ظهور تدرنات على الجذور وتبدأ الخاليا في الموت والتحلل مما يؤدي اإلصابة



 واقع اآلفات الزراعية في المنطقة العربية ____________________________________________________ 84

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

يستطيع   ال  الذبول وأحياناً إلى    و مصفرة تميلأصغيرة باهتة اللون    األوراقمع إنخفاض النمو وتظهر  
 زهار أو ثمار.أالنبات تكوين 

تربة غير ملوثة  في  الزراعة ى تفضيلق مكافحة اآلفات النيماتودية عمومًا علائترتكز طر   
  )خالية من (Certified Seedlings or Seeds)بالنيماتودا، واستخدام الشتالت أو التقاوي المعتمدة 

وذات جودة( والحجر الزراعي مع تفعيل المكافحة المتكاملة للنيماتودا التي تتضافر   مراضاألو اآلفات  
مثل ونوع النيماتودا  اإلصابةفيها عناصر متعددة للمكافحة وفقًا لطبيعة المحصول والبيئة ومستوى 

عة تتعاقب فيها المحاصيل القابلة لإلصابة مع أخرى غير قابلة لإلصابة )مني استخدام دورة زراعية
اتباع  النيماتودا ال يحدث ضررًا اقتصاديا، معلكي تحافظ على مستوى من أعداد    نيماتودا(أو مقاومة لل

أو الحد منها مثل التشميس والحرث الجيد   النيماتوداالهادفة للقضاء على هذه العمليات الزراعية 
نيماتودي وعدم نقل خاصة إذا كان حامل للمرض الوبوالتخلص من بقايا المحصول السابق بالتربة 
وكذلك توفير البيئة المالئمة لحسن استغالل بالنيماتودا،  تربة أو سماد أو استخدام أدوات زراعية ملوثة  

كلما أمكن   (Abd-Elgawad & Askary, 2018)األعداء الحيوية للنيماتودا وتعظيم االستفادة منها 
ة للحد من تعداد اآلفة )اآلفات( النيماتودية  بيد أنه قد نجد أحيانًا أن هذه االجراءات غير كافي. ذلك

كل دولة   ىقتصاديًا وهنا يمكن استخدام المبيدات الكيميائية وتعناما دون الحد الحرج إلى  المستهدفة
 ىعل  من الدول العربية بإصدار التوجيهات والتوصيات الالزمة لمكافحة النيماتودا الهامة اقتصادياً 

 اإلصابةصدارات بما يتواكب مع العصر والتقدم العلمي مع بيان مظهر  كل محصول وتحديث هذه اإل
في مصر تقضي هذه  ووسيلة المكافحة المناسبة. فمثالً  اإلصابةوتوقيت المكافحة وميعاد ظهور 

ماتودا في بمعاملة التربة الملوثة بالني  (2017  ،األراضى المصرية واستصالح الزراعة التوصيات )وزارة
بداية موسم زراعة الطماطم باستخدام أحد المبيدات المذكورة وبعد ذلك ينصح باستخدام دورة زراعية  

كما يجب معاملة المشتل بأحد    سنة ثم تزرع الطماطم،  3-2حيث يزرع محاصيل نباتية مقاومة لمدة  
 المبيدات النيماتودية.

 
كغيره من الخضروات، يمكن أن يعاني محصول   - الدغال/الضارة العشاب. 5.3.2

منافستها القوية لمحصول و  من تفشي األعشاب الضارة في الدول العربيةبأنواعه  البندورة/الطماطم
 مدى ٍانتشارهاو  األعشاب الضارةالطماطم، لذلك كان من الضروري معرفة التركيب النوعي لهذه 

وتختلف تركيبة األعشاب الضارة في محاصيل  ا. للتمكن من إعداد أفضل أساليب ٍادارته اتطورهو 
الممارسات و  صفات التربةو  اخر باختالف الظروف المناخيةإلى  من بلد عربي البندورة/الطماطم
  الزراعية وغيرها.
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( في العديد من المحاصيل على  2013)  .Abd El-Ghani et alوأشارت دراسة ميدانية أجراها  
من األعشاب الضارة في حقول   نوعاً  73وجود إلى  النيل في مصرطول القطاع الشمالي لوادي 

 ،Launea nudicaulis، Zygophyllum coccineum: األكثر تردداً نواع كانت األو  الطماطم
Stipagrostis plumosus ، Sonchus oleraceus ، Alhagi graecorum، Cynodon dactylon 

 .  Convolvulus arvensisو
  البندورة/الطماطمالمدرجة في محاصيل  األعشاب الضارةوفي الجزائر، من بين 

، Convolvulus arvensis :نواعالتي نذكر من أهمها األاألوراق و العريضة  األعشاب الضارةتهيمن 
Sonchus asper ،Solanum nigrum و Malva sylvestris الرفيعة األعشاب الضارة. أما   

 Avena sterilis ،Cyperus rotundus ،Cynodon dactylon :نواعفتتمثل في األ األوراق
نواع تعتبر مجموعة من األو  المغربفي بكثرة نواع وتنتشر العديد من هذه األ .Elytrigia repensو

 ،C. arvensis ،Datura stramoniumهي: و  البندورة/الطماطمحديثة ااٍلنتشار في محاصيل 
Malva parviflora، C. dactylon وOrobanche spp. . 

 البندورة/الطماطموأشارت دراسة أجريت على المكافحة الكيميائية لألعشاب الضارة في 
، ال سيما األوراقعريضة  األعشاب الضارة هيمنةإلى  المزروعة في المملكة العربية السعودية

Chenopodium murale،  تشمل و  بوسط المملكة.  ضمن مجموع األعشاب في حقول الخضار
 Malva sylvestris ،Sonchus oleraceus ،Convolulus كل من الرئيسية األخرى نواع األ

arvensis  .كل من األوراقضيقة  األعشاب الضارةتشمل و  وغيرها  Echinochloa colonum 
المزروعة في الدفيئات الزجاجية   البندورة/الطماطم. كما أفضت دراسة عن Cynodon dactylonو

  المنتمية األعشاب الضارةمن  283ٍاحصاء إلى   في مواقع جغرافية مختلفة بمنطقة الرياض بالمملكة
، Amaranthaceae كانت العائالت. و (Shakeel et al., 2017) عائلة  22و نوًعا 38إلى 

Asteraceae ،Brassicacea  وChenopodiacae   في دولة السودان تشكل و  .تمثيالً األكثر
 األعشاب الضارة العائق الرئيس أمام إنتاج المحاصيل في جميع المناطق المزروعة 

(Hamada, 2000) .   
تلك التي تزرع في البيوت الزجاجية، بشدة من   ، وخصوصاً البندورة/الطماطموتعاني محاصيل  

مغرب الفي كل من الجزائر و  P. aegyptiaca و Phelipanche ramose بالهالوك المتفرع اإلصابة
. ففي السودان تم إغالق مصنع تعليب ةاألردن والسودان ولبنان وسوريو  وتونس ومصر
ذلك لتخلي المزارعين عن زراعة  و  )كريمة( في أكثر المناطق مالءمة لإلنتاج البندورة/الطماطم

كغيرها من   البندورة/الطماطمكما ال تسلم محاصيل  .الهالوك الطماطم بسبب تفشي هذا النوع من
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  C. campestrisأهمها و Cuscuta   الحامول بالنباتات المتطفلة من جنس اإلصابةالخضروات من 
ل الدول العربية )البحرين، العراق، األردن، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، كالمنتشرة في 

   السودان(.و  ، اليمن، الجزائر، مصر، ليبيا، المغربةسوري
 البندورة/الطماطمويبين ملخص الدراسات المتاحة أن مجتمعات األعشاب الضارة في محاصيل  

العريضة ومع ذلك فٍانها تتكون من مجموعة   األوراقأغلبها ذات نواع باأل اً في الدول العربية غنية جد
 Chenopodium murale  ،Convolvulus arvensis، Cynodon:  هيو   الشائعةنواع  صغيرة من األ

dactylon ،Malva parviflora ،Portulaca oleracea ،Solanum nigrum ،Sonchus 

oleraceus.  من الجنسين نواع تعتبر األوAmaranthus وChenopodium  ًيعد  و  .األكثر عددا
Cynodon dactylon    في معظم البلدان، أما  األعشاب الضارةأهم  C. arvensis    ٍانتشاراً فهو األكثر 

 المعمرة. نواع من بين األ
من كونها  وال تبرر ضرورة مكافحة األعشاب الضارة بالخسائر التي تلحقها فحسب ٍانما أيضاً 

 . فلقد ثبت أن بعض األعشاب البندورة/للطماطم مراضاألعوائل ثانوية للعديد من مسببات 
الذي  Verticillium dahliae Klebالضارة تعمل كحوامل سليمة )أي بدون ٍاظهار أعراض( للفطر 

 نواعيتعلق األمر باأل، و (PANS, 1979) في المغرب البندورة/الطماطميسبب ذبول نبات 

Chenopodium rnurale ،Linaria simplex ،Diplotaxis tenuisiliqua ،Plantago 

coronopus ،Fumaria parviflora ،Scolymus hispanicus ،Amaranthus graecizons   
في الدفيئات  البندورة/الطماطمكما أظهرت دراسة عن مرض اصفرار  .Portulaca oleracea و

الزراعية في مواقع جغرافية مختلفة بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية اكتشاف فيروس اصفرار 
عائالت  8إلى  من األعشاب الضارة المنتمية اً نوع 14في  (Tomato chlorosis virus)الطماطم 

(Shakeel et al. 2017).  األكثر إصابة هي نواع كانت األوSonchus oleracesus، Lactuca 

spp. ،Amaranthus viridis ،Chenopodium spp.  وMalva parviflora.  كما يمكن لبعض
  ،Tuta absoluta البندورة/الطماطمفرة أوراق ادور العائل لحشرة حب تسهماألعشاب الضارة أن 

، Lycopersicum hirsutum ،Solanum lyratum ،S. nigrum ،S. elaeaghifolium منهاو 
Datura stramonium ،Datura ferox ،Nicotiana glauca   غيرها كما هو الحال في تونس و

  والمغرب.
في معالجة  ق وأكثرها انتشاراً ائالطر أهم  تعتبر المكافحة الكيميائية لألعشاب الضارةو   

الصناعية، ففي المغرب على سبيل المثال تبلغ المساحة المعالجة بمبيدات األعشاب   البندورة/الطماطم
ق ائ . أما عن الطر (Tei et al., 2003)على هطل األمطار  % قبل الزرع اعتماداً 80إلى  5من 
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الزرع في أقل فترة مواتية لنمو و  الوقائية والزراعية الموصى بها فتتمثل في تجنب الزراعة المبكرة،
األعشاب الضارة. كما ينصح باستخدام الدورة الزراعية للسيطرة على عودة نمو األعشاب عن طريق 

أن المشكالت الرئيسية في محاصيل Zaragoza (2003 ) في هذا الشأن يرى و  قطع دورة النمو.
تدار   األوراقضيقة    األعشاب الضارة، ألن  األوراقعريضة    األعشاب الضارةالخضروات تتسبب فيها  

شكل أفضل عبر الدورة الزراعية أو يمكن القضاء عليها بنجاح باستخدام مبيدات األعشاب المطبقة  ب
في   األعشاب الضارةكما ينصح باستخدم عمليات الحراثة كوسيلة لتقليل مخزون بذور   .األوراقعلى  

 التربة.
 

 الوضع الراهن آلفات الحمضيات/الموالح. 4.2

همة فقد بلغ ٍاجمالي مفي الوطن العربي من الزراعات االقتصادية ال الموالح /زراعة الحمضيات تعد
 هكتار 630000مليون طن من مساحة قدرت بحوالي  11.3حوالى  2017لسنة  ااٍلنتاج

(FAOSTAT, 2017وتعد، حسب الترتيب التنازلي لألهمية، كل من مصر .)  الجزائرو  المغربو 
  .للحمضيات العربية المنتجةالدول أهم  من ةسوريو 
 

تشتهر المنطقة العربية بزراعة الحمضيات/الموالح كما تشتهر بوجود   - الحشرات والحلم. 1.4.2
ة تتطلب مراقبة مستمرة يرئيسآفات  وثمارها منها    شجارالعديد من اآلفات الزراعية التي تصيب هذه األ

 ،  (Bactrocera zonata)ثمار الخوخ ذبابة  ، (Ceratitis capitate)مثل ذبابة البحر المتوسط 
الموالح الحمضيات/وحافرة أنفاق أوراق  Aonidiella aurantiiالحشرات القشرية مثل 

(Phyllocnistis citrella و ) حمر الحمضيات األمثل حلم  الموالح/حلم الحمضياتأنواع 
(Panonychus citri)  وكذلك حلمة الحمضيات الشرقية(Eutetranychus orientalis)  من  أنواع و

البق الدقيقي فإنها تظهر نتيجة لظرف بيئي معين أو أنواع  الحلم األريوفي. أما اآلفات األخرى ومنها  
 لهذه اآلفات.    الحيويةاستعمال المبيدات التي تؤثر في األعداء 

 اً بشكل عام تأخذ طريقها تدريجي  الموالح/بدأت تقانات المكافحة الحديثة آلفات الحمضياتوقد  
ض التصدير لذلك يتوجب العربية. ففي المغرب حيث يعد قسم من اإلنتاج ألغرا في معظم الدول 

التي و من شأنها تلبية المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتسويق القيام باتخاذ عدد من اإلجراءات التي 
تركز على نوعية الثمار فضاًل عن المتطلبات البيئية والصحية. لذلك صار التوجه نحو تشجيع دور 

وكذلك تقنية إطالق الذكور العقيمة. استعملت مانعات اإلنسالخ الكيميائية    الحيويةعناصر المكافحة  
مصائد تحتوي على ، من خالل دمجه مع  (lufenuron)تجاه ذبابة البحر المتوسط، منها لوفينيورون  
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 يده حسب مساحة الحقل.دفي الحقل بمعدل يتم تحهذه المصائد المادة الطعمية الجاذبة وتوزع 
هناك جهود حثيثة في إدارة إنتاج الحمضيات فما في لبنان أ ،ردنجراءات مشابهه في األإاعتمدت و 

النباتية مع االهتمام  مراضاألالمقاومة أو المتحملة لمسببات  صنافوجهود تبذل نحو زراعة األ
باإلجراءات الزراعية التي من شانها تحسين الحالة الصحية للشجرة مع التأكيد على دور اإلرشاد في 

حيث يوجد عدد من اآلفات الزراعية التي   ، الحقلإلى    التواصل مع المزارعين فيما يتعلق بنقل التقانات
األنفاق كما توجد الحشرات القشرية والحلم إال أنها  من أهمها ذبابة الفاكهة والذباب األبيض وصانعة

 . تأتي بالمرتبة الثانية من حيث األهمية واإلجراءات المتبعة تجاهها
غلب مفرداتها المطبقة في معظم أ فات الحمضيات في  آتتشابه برامج المكافحة المستعملة تجاه  

 شجارام بالتقليم المناسب وتهوية األهتمن اإلجراءات الزراعية تشمل على اإلأ ذ إالبلدان العربية. 
التي تعد مالجئ ثانوية للبالغات وكذلك تجنب الزراعة المختلطة   األعشاب /والتخلص من األدغال

إيقاف دورة حياة تلك اآلفة التي يمكنها التكاثر على أجل  لعوائل حساسة لآلفة في نفس الحقل من
من المفترسات والمتطفالت لكن استعمالها أنواع شخصت  الحيويةأكثر من عائل. بالنسبة للمكافحة 

التحتية واإلمكانات الالزمة لإلكثار الكمي واإلطالق. عند تجاوز   ىفر البنايتباين تبعًا للبلد المعني وتو 
نتقائية  الخيار الكيميائي مع التركيز على المبيدات اإلإلى    قتصادية يتم اللجوءيات اإلتعداد اآلفة المستو 

؛ Boulahia Kheder et al., 2011؛ 2017)علي،  وتطبيق الرش الموضعي قدر المستطاع
Katsoyannos, 1996). فقد استعمل المتطفل  ويةأما بالنسبة لعوامل المكافحة الحي 

Semielacher petiolatus  لمكافحة حفار أوراق الحمضيات وكذلك تم تربية نوعين من الدعاسيق
 سترالي البق الدقيقي اإل للسيطرة على Cryptolaemus montrouzieriو Rodalia cardinalisهما 

(Icerya purchase .) المتوسط فاكهة البحر ذبابةتعتبر فأما في جمهورية مصر العربية  
(Ceratitis capitata)  ن اجراءات التصدي لها تتشابه مع ما هو متبع في الدول  أال  إاآلفات  أهم    من

التطبيقات التي تتمثل باإلجراءات الزراعية، الوسائل الميكانيكية بما فيها استعمال  معظمخرى في األ
المصائد الجاذبة على اختالف أنواعها، الوسائل التشريعية والتنظيمية التي تتمثل بالقرارات التي 

أو الحساسة  صناف الزراعة المختلطة لأل اجتنابتصدرها الجهات الرسمية والتي تلزم المزارع على 
أو البستان وكذلك تطبيق أسلوب الرش الموضعي قدر   هاالعوائل التي تصاب باآلفة في المزرعة نفس

تجنب اإلسراف في الجهد والمال والمحافظة على التوازن الطبيعي والصحة أجل  المستطاع من
أو البلد إلى  العامة. كما تطبق إجراءات الحجر الزراعي تجاه شتالت وثمار الحمضيات الواردة

المصدرة منه حيث تتطلب إصدار شهادات تصدير تتضمن معلومات عن السلعة وكيف أنتجت 
 بآفات الحمضيات المحظورة أو أنها معاملة بمادة وقائية معينة.  اإلصابةوتؤكد على أنها خالية من  
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من    على البيانات المتحصل عليها  عتماداً إ يتم تنفيذه برنامج إدارة اآلفة في معظم دول المنطقة  
عن واقع كثافة اآلفة ونشاطها  ميدانياً  خالل وسائل المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تعطي تصوراً 

تتم هذه اإلجراءات بإشراف فريق علمي وفريق فني مدرب وبتعاون من كل الجهات و خالل الموسم. 
بابة فاكهة فان هناك عدد من اآلفات التي تصيب الحمضيات إال أن ذ ةما في سوريأالمستفيدة. 

الفواكه المعروفة في هذا البلد وبلدان  أنواع البحر المتوسط تعد األكثر أهمية حيث تصيب معظم 
منطقة البحر المتوسط بأسرها مثل الخوخ والمشمش والمانجو والحمضيات واألجاص والكمثرى والتفاح. 

ق الزراعية التي ائخص بالطر وتتل تتشابه برامج إدارة هذه اآلفة في مناطق انتشارها مع ما ذكر آنفاً 
 أصنافوتجنب زراعة  هالفاكهة من النوع الواحد في البستان نفس أشجار تشجع على تركيز زراعة 

مختلطة في المزرعة الواحدة حتى ال يكون هناك مجال الستمرار تكاثر الحشرة على هذه العوائل  
المصابة والمتساقطة على األرض ودفنها في حفرة االهتمام بجمع الثمار ، المختلفة على مدار السنة 

عميقة حتى نمنع الحشرة من أعادة دورة حياتها من جديد، االهتمام بإجراء عملية العزق التي تعرض 
 أكتوبر/ولاألستمرار بري بساتين الحمضيات خالل شهري تشرين كثير من العذارى للهالك، اإل

طار ألن الري يعمل على قتل العذارى في التربة، استخدام في حال انحباس األم  نوفمبر/ثانيالوتشرين  
المصائد الفرمونية لخفض أعداد المجتمع الحشري لآلفة. أما اآلفات األخرى التي تصيب الحمضيات 

الحمضيات وقسم أخر أنواع على بعض  منها يوجد في مناطق بيئية محددة ويشكل خطراً  اً فان قسم
حلم الحمضيات األحمر  منهاللمنطقة  تبعاً  اإلصابةع تباين في أكثر من بيئة م يوجديمكن إن 

(Panonychus citri)  منها الحلم المفترس  الحيويةحيث تنتشر معه مجموعة من األعداء
(Ambyseius stipulates)    مثل الحلم األريوفي ى  خر أفات  آفة و هذه اآل  أطوار/دوارأالذي يتغذى على

الحمضيات منها حلم صدأ  أشجارأخرى من الحلم تصيب أنواع على براعم الحمضيات. هناك 
انتشارًا في نواع الذي يعد من أكثر األ (Phyllocoptruta oleivora)االريوفي  الموالح/الحمضيات

لهذه اآلفة هو الحلم األعداء الطبيعية أهم  خاصة في المناطق ذات الرطوبة العالية. إن وبالعالم 
أخرى أنواع  ( الذي يهاجم المراحل غير الكاملة، كما أن هنالك  Amblyseius californicusالمفترس )

هذه  أطوار على  تتغذى Bdellidaeو Phytoseiidae ،Tydeidae عوائل من الحلم المفترس تتبع 
قتصادية في منطقة البحر المتوسط فتشمل  اآلفة وآفات أخرى. أما اآلفات األخرى ذات األهمية اإل

الذبابة البيضاء الصوفية    ، (Dialeurodes citri)  ذبابة الحمضيات البيضاءالذباب األبيض مثل  أنواع  
(Aleurothrixus floccosus) ذبابة مينو البيضاء ،(Paraleyrodes minei)   وكذلك ذبابة

. ان إجراءات المكافحة لهذه اآلفات هي األخرى (Parabemisia myricae)الحمضيات الشمعية 
والعناية بالشجرة وتوفير  شجارتكون متشابهة في الغالب وتتضمن العمليات الزراعية مثل تقليم األ
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تعد عوائل ثانوية  التي  األعشاب/الري والتسميد المنتظم في الوقت المناسب والتخلص من األدغال 
 ق الميكانيكية التي من أبرزها المصائد الملونة )الصفراء( الالصقة التي ائلبعض األنواع، الطر 

 تفيد في المكافحة فضاًل عن مراقبة اآلفة طوال العام مع ضرورة استبدالها كلما دعت الحاجة. أما 
 من المتطفالت منهاع أنوا ضمن استعمال األعداء الحياتية حيث توجد تاألسلوب األخر في

Encarsia lahorensis ،Kales noakei  أنواع وEretomocerus spp.    .والمفترسات المحلية 
األخرى التي تنتشر في مناطق الشرق األوسط ومنها الدول   الموالح/من آفات الحمضيات

تجاها المتطفل   الحيوية وعناصر المكافحة  Aonidiella aurantiiمنها العربية الحشرات القشرية 
Aphytis melinus    والنوعAphytis lingnanensis  والنوع  Comperilla bifasciata.   كما أن هناك

وكذلك النوع  Lindorus lophanthae ى هذه اآلفة منهاعدد من المفترسات التي تتغذى عل 
Chilocorus stigma اما البق الدقيقي .(Planococcus citri) الفاكهة  أشجارمعظم  الذي يصيب

اآلفات على الحمضيات في أهم  يعد من وفهوعدد كبير من المحاصيل الزراعية في البلدان العربية 
الذي يعد من أكفأ عوامل   Cryptolaemus montrouzieri المفترسبعض المناطق حيث تتم تربية 

تجاه   اً مهم  اً حياتي  عامالً   دالذي يع  Leptomastixتجاه هذه اآلفة كما يوجد المتطفل    ةيالحيو المكافحة  
  الموالح /ربس الحمضياتتو  ن  المأنواع االبق الدقيقي في العديد من المناطق. هناك آفات أخرى مثل 

(Scirtothrips citri) يوجد . وهو من اآلفات التي تتفاقم أضرارها في المناطق الساحلية والداخلية
 مستويات ال تسبب أضراراً ربس وتساعد على إبقاء كثافته عند  تعدد من المفترسات التي تتغذى على ال

فهي من الحشرات  (Phyllocnistis citrella) الموالح /حافرة أوراق الحمضياتاقتصادية. أما 
مع هذه اآلفة عدد  ينتشر. العديد من دول العالمو  المعروفة في دول الشرق األوسط والدول العربية

 من   ةالمختلفة حيث تم تشخيص ثالث أطوارها/التي تتغذى على أدوارها الحيوية من األعداء 
المتطفالت الفعالة في البيئة المحلية السورية متخصصة على حافرة )صانعة( أنفاق أوراق 

وهو أنشط األعداء الحيوية، كذلك  Ratzeburgiola incompleta ومنها النوع الموالح/الحمضيات
لتعزيز دور نواع كما تم إدخال عدد من األ .Neochrysocharis spp والنوع  .Cirrospilus sp النوع

  ،Ageniaspis citricola ، Cirrospilus quadristriatus المكافحة الحياتية تجاه اآلفة منها
Semilacher petiolatus وSympiesis spp..  اشتمل برنامج مكافحة هذه االفة على تطبيق بعض

وكذلك إضاءة المشاتل لياًل  ،الوسائل الزراعية والميكانيكية فضاًل عن عناصر المكافحة الحياتية
فتتضمن استعمال فرمونات جنسية   الحيوي إلبعاد الحشرات البالغة. أما عناصر المكافحة ذات الطابع  

الكفوءة المحلية منها والمستوردة. أما إجراءات   الحيويةلجذب الذكور وقتلها مع تربية وإطالق األعداء  
 أشجار حيث تعرضت في دول المنطقة األخرى مثل جمهورية العراق دارة اآلفات إالمكافحة و 
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 (  Nipaecoccus vastatorعدد من اآلفات الوافدة منها البق الدقيقي )إلى  الموالح/الحمضيات
رن الماضي وأمكن تشخيص عدد من األعداء الذي سجل انتشاره في نهاية عقد الستينات من الق

( والذباب المفترس Exochomus nigripennisخاصة الدعسوقة السوداء )وب الحيوية
(Dicrodiplosis manihoti و ) أسد المأنواع، وتم تربية وإطالق النوعين األول والثاني بأسلوب  ن 

  الموالح/كما انتشرت حشرة حفار أوراق الحمضيات .التطعيم وبذلك أصبحت اآلفة تحت السيطرة
(Phyllocnistis citrella وبعدها ذبابة الياسمين البيضاء )(Aleuroclava jasmini)  التي 

ت في هذا البلد في نهايات القرن العشرين وبداية  العوامل المحددة إلنتاج الحمضياأهم  أصبحت من
والعشرين والفترات الالحقة. استعمل المفترس المحلي الدعسوقة ذات القوس  الحاديالقرن 

(Clitostethus arcuatus تجاه ) الذباب األبيض بضمنها ذبابة الياسمين البيضاء على أنواع
( ثم يطلق بطريقة  Trialeurodes riciniاء )الحمضيات حيث تتم تربيته على ذبابة الخروع البيض

شخصت متطفالت صانعة أنفاق أوراق في البيئة العراقية كما  التطعيم لتعزيز أفراده الموجودة أصالً 
 ، .Cirrosplius spp. ،Neochrysocharis formosa ،Pediobius spp منها الموالح/الحمضيات

Pingalio spp.  و Ratzeburgiola spp..  غلب الدول  أ في  الحيويةعدائها أ تتشابه هذه اآلفات و
 ، (Ceratitis captitata)ثمار الفاكهة  ودودة Prays citriالليمون كما تنتشر عثة أزهار  العربية.

اآلفات وكذلك ألغراض  هذه نتشارإوتستعمل المصائد الفرمونية والمصائد الجاذبة لمراقبة ظهور و 
المكافحة كما تستعمل الوسائل الزراعية باعتبارها من المكونات األساسية وتتضمن الري والتسميد  

عتناء بالنظافة خاصة ما يتعلق بإزالة األجزاء المصابة وجمع الثمار ، اإلشجارالمنتظم وتقليم األ
ا تستعمل تطبيقات صديقة للبيئة  . كمخاصة عندما تكون مصابة بدودة ثمار الفاكهةوبوإتالفها 

 . الموالح/ومنظمات نمو الحشرات تجاه آفات الحمضيات
لقد تم استعراض الواقع الفعلي الفات الحمضيات المهمة في المنطقة العربية والتفاوت في 

دارة أهمها على األقل ومن  دارتها والذي يبين ضعف التنسيق في وضع آليات موحدة إلإبرامج تطبيق  
ن  أ علماً  (Certification)اتباع برنامج دقيق وموحد لتثبيت الشتالت وتصديقها  هميةأ ز هنا تبر 

بتنفيذ ذلك بالتعاون مع المؤسسات اإليطالية مثل دول المغرب العربي وانشاء   بعض الدول بدأت فعالً 
حاولة تجاوز من ادخال كائنات جديدة وم  المعامل لتربية األعداء الحيوية المحلية والحفاظ عليها بدالً 

 تبادل الشتول بين الدول ذات الحدود المشتركة.
 

الهامة التي تزرع في البلدان   ةالفاكه  أشجارالحمضيات من    أشجارتعد    -  الفطرية  مراضال.  2.4.2
فطرية وبكتيرية    أمراضالحمضيات ب  أشجارتصاب    .العربية كفلسطين ومصر ولبنان والعراق وغيرها
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الحمضيات المتسبب   أشجاريعد مرض تصمغ    خر.خر ومن موسم آلهميتها من بلد آلأ متعددة تتفاوت  
البرتقال والليمون    أشجارالتي تتسبب في موت    مراضأهم األ  حدأ  Phytophthora citrophthoraعن  

 خاصة في البساتين رديئة  بينتشر هذا المرض في عدة بلدان عربية و . وغيرها من الحمضيات
 المتسبب عن الفطر (Die back) الموت التراجعي/طرافكما يعد مرض موت األ، الصرف

Diplodia natalensis  كما تظهر على . في العراق الموالح/همة على الحمضياتمال مراضاألمن
  Colletotricum gloeosporiodes اخرى مثل االنثراكنوز المتسبب عن الفطر أمراض الحمضيات

ومرض التبقع البني  Diapothe citri (Phomopsis citri)ومرض الميالنوز المتسبب عن الفطر
بعد الجني بمرض   الموالح /كما تصاب ثمار الحمضيات  Alternaria alternata  المتسبب عن الفطر

 .  P. digitatumو Penicillium italicumخضر المتسبب عن الفطرين و األأالعفن االزرق 
 

تنتشر الفيروسات والفيرويدات في جميع مناطق زراعة   - يرويديةاالفيروسية والف مراضال. 3.4.2
 العالم ومنها المنطقة العربية. وبما أن الحمضيات تتكاثر خضريًا، فإن هذه الفيروسات   فيالحمضيات  

 مصابة بفيروس أو أكثر،  أشجارتراكمت مع مرور الزمن عند استخدام عيون تطعيم أخذت من 
 المنتشرة في بساتين الحمضيات في الفيروسات  أهم    إنتاجيتها. ومنانخفاض واضح في  إلى    مما أدى

زا الحمضيات يفيروس تريست ،(Citrus psorosis virus)المنطقة العربية فيروس قوباء الحمضيات 
(Citrus tristeza virus) فيروس ترقط الحمضيات ،(Citrus variegation virus) ، 

 الحمضياتكاكسيا وفيرويد  (Citrus exocortis viroid)فيرويد تشقق قلف الحمضيات 
(Citrus cachexia viroid). يإن المكافحة األجدى لمكافحة فيروسات وفيرويدات الحمضيات ه 

 زراعة شتالت مصدقة خالية من المسببات المرضية من خالل برامج تصديق معتمدة.
 

الفاكهة مع رصد    أشجار  ى( الكثير من نيماتودا النبات عل2006براهيم )اسجل    -  االنيماتود.  4.4.2
 الموالح  شجارعلى المجموع الجذرى أل النيماتوداق مكافحتها إذ تتطفل أعداد كثيرة من آفات ائطر 

النيماتودا    كل منالموالح    أشجارسجلت على    يالنيماتودا ذات األهمية اإلقتصادية التتشمل  المختلفة.  
النيماتودا التاجية  ،(Hemicycliophora) النيماتودا الغمدية ،(Helicotylenchus)الحلزونية 

(Hoplolaimus) ،  النيماتودا اإلبرية(Longidorus) ،  نيماتودا تقرح الجذور(Pratylenchus) ، 
 نيماتودا تقصف  ،(Rotylenchulus)النيماتودا الكلوية  ،(Radopholus)النيماتودا الحافرة 

 / الحمضياتنيماتودا  ،(Tylenchorhynchus)تقزم النمو  نيماتودا ، (Trichodorus) الجذور
ويسمى النوع النيماتودي  .(Xiphinema)النيماتودا الخنجرية و ، (Tylenchulus) الموالح
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Tylenchulus semipenetrans الموالح/الحمضياتسم نيماتودا إب (Citrus nematode)  ًنظرا 
  (Slow decline)  يءالموالح في بلدان كثيرة مسببًا مرض التدهور البط  أشجارنتشاره الواسع على  إل
على   وأشدها تأثيراً   الحمضيات/الموالح  أمراض  يعتبر من أخطرنه  أ، كما  الحمضيات/ الموالح  شجارأل

 شجارنمو األفي    يءهذا المرض على شكل تدهور بط  . تظهر أعراضالحمضيات/نمو وانتاج الموالح
ذات انتشار   الحمضيات/الموالحبالنيماتودا. نيماتودا    اإلصابة سنوات من بداية    5-3المصابة بعد فترة  

تزرع   يمصر والدول العربية ومعظم بلدان العالم التفي  معظم مزارع الموالحفي  واسع
 الحمضيات/الموالح الموالح جنس  أشجار. تتطفل نيماتودا الموالح على الحمضيات/الموالح

Citrus  معظم أنحاء  يف الحمضيات/الموالح من  وصنفاً  نوعاً  80حيث وجد أنها تصيب أكثر من
هذه النيماتودا غير أن   إزاءالمعروفة الحمضيات/الموالح  أشجار في  م وال توجد مناعة طبيعيةلالعا

أو مقاومة لإلصابة بهذه النيماتودا   يعتبر أكثر تحمالً   (Poncirus trifoliate)  األوراق  يالبرتقال ثالث
أنواع و  أصنافموالح مقاومة لهذه النيماتودا بعمل تهجين بين بعض  أصنافوهناك محاوالت إلنتاج 

. ويبدو أن هناك بعض السالالت من نيماتودا  األوراق يوالبرتقال ثالث Citrusجنس 
مثل الزيتون والعنب ات/الموالح   الحمضيتستطيع التكاثر على عوائل أخرى غير  الحمضيات/الموالح   

ختالف صنف العائل وساللة اوالكمثرى وتختلف درجة المقاومة أو التحمل لهذه النيماتودا ب يوالكاك
قوة تحمل في    دور مهمبالظروف البيئية    تسهمالمناطق المختلفة. كما  في    النيماتودا وعشائر النيماتودا

 العائل لإلصابة بهذه النيماتودا.
،  األوراقصغيرة الحجم كما يظهر اصفرار على  ،المصابة ضعيفة النمو شجارتظهر األ

 اإلصابةوينعكس ذلك على كمية الثمار ونوعيتها حيث يقل المحصول وتتدهور جودة الثمار. وتظهر  
لوجود مادة جيالتينية تفرزها  على الجذور بالتصاق حبيبات التربة بالجذور الصغيرة المصابة نظراً 

تظهر الجذور متقرحة   اإلصابةوعند اشتداد  .التربة يتضعه ف يإناث النيماتودا حول البيض الذ 
هذه النيماتودا  داكن، وقد تنفصل منطقة القشرة بسهولة عن منطقة األسطوانة الوعائية و   يوذات لون بن

نصف داخلية التطفل حيث تكون مقدمة جسم األنثى موجودة داخل الجذور وتتغذى على القشرة 
في  من سطح الجذر حيث تضع النيماتودا البيض للجسم بارزاً  يالداخلية بينما يكون الجزء الخلف

 التربة.
 

الوطن العربي كغيرها من  تعاني زراعة الحمضيات في  - العشاب الضارة/الدغال. 5.4.2
المردود. فاألعشاب تنافس الشجرة على  في  التي تؤثر سلباً و  المحاصيل من تفشي األعشاب الضارة

البساتين الفتية، كما تحافظ على رطوبة مواتية تسمح  في خاصة وبالماء والعناصر المعدنية والضوء 
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وكما  (.,Hanitet  2012غيرها )و   ،العثو   الذبابة البيضاء،و   ،تكاثر الحشرات الضارة مثل المن  و  بنمو
 ،  Amaranthus retroflexusمثلنواع يمكن لبعض األ (Bensellam et al., 1997)أشير سابقًا 

Convolvulus arvensis وCynodon dactylon   من الموارد الالزمة للشجرة. %75أن تستهلك 
بحوالي  شجاربمصر في انخفاض نمو األبساتين منطقة الدلتا في  األعشاب الضارةتتسبب كثافة 

جودة الثمار  في% نتيجة للتأثير السلبي 35إلى  % مع خفض العائد اإلجمالي96إلى  15
(Abobatta, 2018) . 

 على متطلبات النمو فحسب ٍانما المثمرة  شجاراألعشاب الضارة لألال تقتصر منافسة 
 خاصة عندما يتعلق األمر بنباتات وبتمتد لتشمل المنافسة على التلقيح من طرف النحل 

وغيرها  Brassicaceae، Borraginaceae، Fabaceaeالنباتية مثل  العائالتالعسل من 
(Chemouri & Belmire, 2014)  وقد قدر هذا النوع من األضرار غير المباشرة في منطقة بنسكران .

(. كما تتسبب Boudaoud & Hattab, 2006% )30ئر( في بساتين التفاح بنسبة بتلمسان )الجزا
 Convolvulus arvensis ،Bryonia dioica المتسلقة مثل األعشاب الضارةبعض 

تعمل على ٍاعاقة عملية التمثيل  و  خاصة الفتية منها شجارخنق األ على Aristolochia boeticaو
 الضوئي.  

التي أجمعت في و   بالعديد من الدراسات  الحمضيات في الوطن العربيحظيت حشائش بساتين  
 الحولية وكذلك    األوراقمجملها على أن األعشاب الضارة الشائعة تشمل األعشاب العريضة والضيقة  

بشكل عام. كما تختلف كثافة  والحولية األوراقمع هيمنة األعشاب عريضة  على حد سواء والمعمرة
تعتبر العوامل المتعلقة بالتربة  و  بستان.إلى  من بستانو  أخرإلى  األعشاب وتركيبها النوعي من بلد

األعشاب أنواع  ( األكثر أهمية في توزيع  الكلسي/نسبة الحجر الجيري و   )كبنية التربة، ودرجة الحموضة، 
 (. Bensellam et al., 1997األبحاث )الضارة كما أظهرتها بعض 

من أكثر الدول    10وأفضت حصيلة مجموعة من األبحاث المنفذة في بساتين الحمضيات في  
عائلة.  41جنس و 144إلى  من األعشاب الضارة منتمية نوعاً  228ٍاحصاء إلى  العربية إنتاجا

نواع من إجمالي األ Poaceae (18.4%النجيليات  فصيلةهي  وكانت أكثر العائالت تمثيالً 
%( 7.4)  (Fabaceae)الفصيلة البقولية%(، 15.3) (Asteraceae) المحصاة(، الفصيلة المركبة

 %(. 6) (Brassicaceae) والفصيلة الصليبية

،  Beta vulgaris في هذه البلدان األعشاب الضارة التالية: األكثر ٍانتشاراً نواع وتشمل األ
Chenopodium murale ،Convolvulus arvensis ،Cynodon dactylon ،Cyperus 

rotundus ،Digitaria sanguinalis ،Emex spinosa ،Hordeum murinum ،Imperata 
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cylindrica  ،Malva parviflora  ،Mercurialis annua  ،Polygonum aviculare  ،Solanum 

nigrum ،Sonchus oleraceus ،Sorghum halepense و Urtica urens .   

   Imperata cylindricaرئيسية في بلدان معينة مثل: ضارة  أعشاباً نواع بعض األوتعتبر  
  Cynodon dactylon ،Sorghum halepense ،Datura stramoniumفي العراق، 

  Elymus repensو  Oxalis acetosella   ،Polygonm aviculareفي سورية،    Stellaria mediaو
 في األردن،    Cyperus esculentusو  Cynodon dactylon،  Convolvulus arvensis  تونس،في  

Elymus repens  وCyperus spp.  وفي لبنان ،Cynodon dactylon   و  Cyperus rotundus   في
 اليمن.  

في بساتين الحمضيات في الدول العربية في الغالب على   عشاب الضارةتعتمد مكافحة األ
تتفاوت ة و سوريو  تونسو  العراقو  العزق، كما هو الحال في الجزائر و  الميكانيكية كالحرثق ائالطر 

. فبينما يقتصر هنفس  أخرى في البلدإلى    من منطقةو   خرآإلى    درجة استخدام مبيدات األعشاب من بلد
غيرها من المحاصيل المربحة في الجزائر على و  استخدام مبيدات األعشاب على محاصيل الحبوب

معينة  نواع تخصص المبيدات ألتم قد و  على المكافحة الكيماوية. ل المثال، يعتمد األردن أساساً سبي
من أسوأ األعشاب الضارة كما هو الحال في العراق حيث تستعمل مبيدات األعشاب بالمالمسة أو 

 .بالعراقاألعشاب الضارة أهم الذي يعد من  Imperata cylindricaالمبيدات الجهازية لمكافحة 
. أما في المغرب، فيستخدم في تونس عموماً  المكافحة الكيماويةال تعتمد  ،بسبب التكلفة الباهظةو 

  المزارعون الحراثة وكذلك مبيدات بعد النمو للسيطرة على األعشاب الضارة في بساتين الحمضيات.
 

 أهم اآلفات التي تصيب الحمضيات/الموالح في المنطقة العربية:

حشرات ذبابة البحر المتوسط، ذبابة ثمار الخوخ/الدراق، الحشرات القشرية، حافرة أنفاق أوراق   •
 .الشرقية الموالح/الموالح، حلم الحمضيات وحلمة الحمضيات

 .راكنوز، التبقع البنيثالحمضيات، موت الطراف، الن أشجارتصمغ  فطرية مثل أمراض •
، فيروس تريستيزا  الموالح/فيروسية وفيرويدية مثل فيروس قوباء الحمضيات أمراض •

الحمضيات، فيروس ترقط الحمضيات، فيرويد تشقق قلف الحمضيات وفيرويد تنقر خشب 
 .الحمضيات

نيماتودية مثل نيماتودا الموالح، النيماتودا الحلزونية، النيماتودا الغمدية، نيماتودا تقرح   أمراض •
 .هاالجذور وغير 

  .العديد من العشاب الضارة/الدغال المنافسة أهمها النجيل، المديدة والدالق •
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 الوضع الراهن آلفات النخيل. 5.2

تصنف دول عربية  ، حيث  يعتبر نخيل التمر من المحاصيل الزراعية الرئيسية في معظم الدول العربية
الزراعة و   فرة من منظمة األغذيةااألرقام المتو دول المنتجة للتمور في العالم، وتشير    10ضمن األكبر  

حسب ٍاحصائيات و   % من إنتاج التمر العالمي.75بنسبة    2017الفاو، أن الدول العربية ساهمت عام  
، تضمنت قائمة كبريات الدول العربية المنتجة حسب الترتيب التنازلي كل من مصر هانفس السنة

 دية واإلمارات العربية المتحدة والسودان وسلطنة عمان وتونس. والجزائر والعراق والمملكة العربية السعو 
خاصة  بالشرق األوسط و منطقة الفاكهة ذات األهمية المميزة في  أشجاريعد نخيل التمر من 

المباركة بمقاومتها  شجار. تتميز هذه األشجارالجزيرة العربية التي تعد الموطن األصلي لهذه األ
عليها األجيال   القدم وحافظتللجفاف والحرارة والتقلبات المناخية المختلفة وقد عرفها األجداد منذ 

وازداد االهتمام بالنخيل  .واقتصاديةعبر القرون المتعاقبة لما لها من قيمة دينية وغذائية واجتماعية 
 يدة لتصديرها وتصنيع منتجاتها.والتمور وتصديرها بعد ارتفاع أسعارها وخلق فرص عد

 
تعد اآلفات الحشرية هي األكثر أهمية من حيث األضرار التي تتسببها  - الحشرات والحلم. 1.5.2

. قد يحصل تداخل بين أكثر من آفة في آن واحد كما هو الحال مع على أجزاء النخلة المختلفة
بسوسة النخيل الحمراء. تعتمد الحمالت الوطنية التي تنفذ تجاه  اإلصابةحفارات الساق التي تشجع 

على المبيدات الكيمائية سريعة المفعول ترافقها سلبيات  آفات النخيل الرئيسة في بعض البلدان غالباً 
لذلك بدأت الدول المنتجة للتمور تتوجه    .الحيويةمجتمعات األعداء    فيبيئية وصحية وتأثيرات جانبية  

آخر وانشأت مزارع نخيل إلى  برامج إدارة اآلفات التي تتباين مكوناتها وكفاءتها من بلد نحو تطبيق
. (GAP)عضوية خاصة في المملكة العربية السعودية تطبق كل معايير الخدمات الزراعية النظيفة 
ا أو حجم يعتمد نجاح برنامج اإلدارة المتكاملة بالدرجة الرئيسة على دقة عملية مراقبة األفات وتعداده

الضرر المتسبب عنها وكذلك معلومات عن اآلفة األكثر أهمية على المحصول في الوقت المحدد  
 . واقتراح الوقت المناسب للمكافحة

ختالفات عدا بعض اإل ،النخيل فيها أشجارفات التي تهاجم تشترك الدول العربية بنوع اآل 
سوسة فات آفمثال تشترك دولنا العربية ب ؛وحالة المناخالبسيطة التي تعتمد على التوزيع الجغرافي 

  وحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة  (Rhynchophorus ferrugineus)النخيل الحمراء 
(Jebusea hammerschmidti) النخيل عذق ، حفار(Oryctes elegans) الخنفساء وحيدة ، 

 العربية خنفساء وحيدة القرن  ، (Oryctes rhincoceros))جعل نخيل الجوز(  القرن 
(Oryctes agamemnon arabicus)،  الحشرة القشرية البيضاء(Parlatoria blanchardi) ،
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 وحلم  (Batrachedra amydraula)دودة البلح ، (Ommatissus lybicus)الدوباس 
  الكبرى واألرضة فضاًل عن آفات أخرى مثل دودة البلح   (Oligonychus afrasiaticus) الغبار

 ؛ Abraham et al., 2002؛ 1986، ظ)الحيدري والحفي وعدد آخر غيرها من اآلفات الثانوية
Al-Deeb & Khalaf, 2015 ؛Ali, 2011 ؛Ali & Hama, 2016 ؛El Bouhssini & Faleiro, 

مارات وسلطنة عمان واليمن وفلسطين واأل وال تختلف آفات النخيل في العراق والسعودية .(2018
 فمثالً  .فات المتكيفة للمنطقةال في بعض األإردن ودول المغرب العربي ومصر وليبيا والسودان واأل

 التي  (Asterolecanium phoenicis)  ليبيا والسودان من الحشرة القشرية الخضراءالنخيل في  يعاني  
ما في تونس أ  هناك.  شجارمن األ  ةتبذل جهود حثيثة للسيطرة عليها خاصة في ليبيا حيث انهكت اآلف

ال زالت واحدة من  (Ectomyelois ceratoniae) ن عثة الخروب االكتوميليوسإوالجزائر والمغرب ف
 نها ال زالت أال إستئصالها عديدة إلمشاكل التمور ولقد استعملت تقنيات مكافحة 

خاصة في تونس وتوزع متطفالت البيض لتقليل كثافاتها بمصدر قلق للعديد من المزارعين و 
(Slimani, 2013, 2017) . 

سوسة النخيل الحمراء التي دخلت المنطقة العربية وايران وبلدان البحر المتوسط في مطلع    دتع
األكثر خطورة والعامل المحدد لزراعات النخيل ولقد اهتمت الدول المنتجة للتمور  اآلفةالثمانينات 

الجهود  ن جميعأ الإوالمؤسسات الدولية ومراكز البحث العلمي الزراعي بإيجاد حلول لهذه الحشرة 
ومنذ الثمانينات ال زالت متركزة على استعمال الصيد والمراقبة بالمصائد الفرمونية واستعمال المبيدات 

سوسة النخيل الحمراء متأخرة في بساتين بعض األشخاص ظهرت  ق معاملة مختلفة.  ائالكيميائية بطر 
 أصنافدخال بعض وقد تبين أن المزارع قام بإ 2015في منطقة صفوان بمحافظة البصرة عام 

النخيل من دول الجوار وقام بزراعتها دون التقيد بالضوابط والقوانين النافذة. إال أن استجابة الجهات 
سريعة وتشكلت فرق متخصصة لمتابعة  كانتالفاو اقليمية ومنظمة  وبالتنسيق مع دول المعنية،

ومنذ ذلك الوقت لم تظهر  .في البلد الموقف واتخاذ كل التدابير الالزمة الحتواء اآلفة ومنع انتشارها
إن سبب اعتبار سوسة النخيل الحمراء . (2017)علي،  ال في أماكن قليلة تمت السيطرة عليهاإ

أغلب وسائل المكافحة المتبعة للسيطرة على هذه  إخفاقإلى  التحدي األول لمزارعي النخيل يعود
ستراتيجيات المطبقة في دولنا العربية وكذلك بين العاملين في وقاية  الحشرة وتباعد التنسيق بين اال

هذه الحشرة إضافة لمعيشتها داخل    لخفض أعدادالنبات حيث جعل تلك الجهود مبعثرة وغير مجدية 
هم من ذلك عدم اتباع إجراءات الحجر واأل ؛ليهاإجذع النخلة وصعوبة إيصال عوامل المكافحة 

إيطاليا واسبانيا إلى  ل الدولة الواحدة مما شجع على انتشارها وكذلك انتقالهاالزراعي بين الدول وداخ
نخيل الزينة المهمة في هذه الدول والتي خسرت العدد  أشجارمن  دلتصيب نخيل الكناري الذي يع
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ق مختلفة للمكافحة  ائاجتهدت الدول كل على انفراد بابتكار طر  الكبير منها بسبب هذه الحشرة.
والنيماتودا للسوسة والمصائد   ووطرق الحقن واستعمال المسببات الممرضة مثل الفط الكيمياوية

 نها ال زالت لم تحقق النتائج التي يطمح لها مزارعو النخيل وظل المزارع يلجأ أال  إالفرمونية والضوئية  
 . رق الميكانيكية وحرق النخيل المصابائالطإلى 

ميزانيات كبيرة للسيطرة على الحشرة بالتعاون مع    وضعت دول الخليج العربي ومنذ الثمانينيات
بي وجهات أمريكية وخبراء من و منظمة التنمية الزراعية ومنظمة الفاو واكساد وايكاردا واالتحاد األور 

 فة ال تزال تسرح وتمرح بين نخيلنا العربي على الرغم من  ن اآلأال إالغربي  كل دول العالم
 بحثاً  2500كثر من أانعقاد المئات من االجتماعات والمؤتمرات والدوائر النقاشية المستديرة ونشر 

 ودراسة.
الحشرات التي استعملت لتقليل ضرر السوسة والحفارات الفطر   أمراض من مسببات

Beauveria bassiana من الجنس أنواع بعض  توالنيماتودا حيث استعملHeterorhabditis  
كما تحققت   .قتل اليرقات عند رش المستحضر على الجذوع أو في التربةإلى    وأدت  Steinernemaو

مجموعة العوامل الحيوية   (2007)  نتائج جيدة بطريقة الحقن وشفاء النخيل المصاب وحصر الجبوري 
الموجودة في بيئة النخيل وسجل ألول مرة بالعراق النيماتودا الممرضة والفطر بوفيريا ونوعين من  

حياء المفيدة تم الحلم وغيرها من األأنواع  مفترسة من  إلى أنواع    الفيروسات الممرضة للحفارات إضافة
أما بالنسبة لعوامل  .وحقلياً  ل أخرى مختبرياً اختبارها على الحفارات بنوعيها وحشرات نخيل ومحاصي

أخرى أنواع و   Trichogramma evanescens  األخرى فقد استعمل متطفل البيض الحيويةالمكافحة 
عث التمور أنواع دودة ثمار الرمان ودودة الطلع و و تجاه دودة البلح الكبرى ودودة البلح الصغرى منه 

في جمهورية مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس. كما استعملت البكتريا 
Bt   لمكافحة دودة البلح الكبرى ودودة البلح الصغرى )الحميرة( في مصر وفي السعودية والعراق وفي

ل عقد الثمار مباشرة. توجد دولة اإلمارات العربية وكانت النتائج جيدة على أن يكون الرش بعد اكتما
أعداد من المتطفالت اليرقية التي تهاجم اآلفة شخصت في أكثر من بيئة، مثل متطفل اليرقات 

Goniozus omanensis  ًالذي سجل حديثا ( في سلطنة عمانPolaszek, 2019) وBracon spp. 
من الدعاسيق والبق المفترس. أنواع  و   (Crysoperla carnea)النمل وأسد المن   أنواع  ومن المفترسات  

في العراق وسلطنة عمان على حشرة دوباس النخيل   Pseudoligosita babylonicaسجل الطفيل 
أما (. Hassan et al., 2003فة لوال استعمال المبيدات الكيميائية )في تقليل كثافة اآل وهو فعال جداً 

ظم الدول باعتبارها من العناصر المهمة في عوامل المكافحة الكيميائية فال زالت تستعمل في مع
لنوع اآلفة والمنطقة. كما استعملت  اً برامج إدارة آفات النخيل حيث تختلف طريقة إيصال المبيد تبع
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طريقة التبخير تجاه سوسة النخيل الحمراء حيث يوضع قرص المبيد الموصي به في الثقب الذي 
إال أن هذه العملية   اإلصابةوبذلك يمكن التقليل من  تعمله اليرقات بعد تنظيفه ثم يتم غلق الثقب

نسان لذلك وبالرغم ثير غاز الفوسفين في البيئة وصحة اإلأتتطلب مزيدا من الجهد والوقت إضافة لت
ن المآخذ عليها كثيرة. ال زالت منظمة األغذية أال إمن استعمالها في المملكة العربية السعودية 

استثنائية لوضع سياسة موحدة للدول العربية للتصدي  تبذل جهوداً  (الفاو)والزراعة لألمم المتحدة 
ن عدم تعاون الحكومات في تمويل المشاريع يبقي هذه الممارسات فردية ولذلك عقدت أال إ ،للسوسة

بعض األطر العامة  خاللهاسنوات األخيرة وضعت اللثالث المنظمة مجموعة من االجتماعات في ا
واالجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في مقر منظمة االغذية   ،وكان أهمها اجتماع المشاورة العلمية

واالجتماع القيادي لخبراء  2017مارس آذار/ 31-29والزراعة لألمم المتحدة في روما للفترة من 
والذي  2017 ايومأيار/ 24-22ده مكتب الفاو في القاهرة للفترة من سوسة النخيل الحمراء الذي عق

  (NEPPO)والنيبو  (CIHEAM)وسيهام  (FAO)من قبل خبراء السوسة ومنظمات الفاو  عدت بهأ 
 الجتماع باري الذي رعته منظمة الفاو محوراً  شكلتوثيقة مهمة متعددة التخصصات والمناطق 

ق المبتكرة ائجهات أخرى لها عالقة بسوسة النخيل الحمراء تحت عنوان االجتماع الدولي للطر و 
تشرين  25-23من للفترة  ايطاليا/والمستدامة للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء في معهد باري 

العرب القرار الزراعة اجتماع وزراء  2019بوظبي ألذلك عقد في  ، واستكماالً 2018 كتوبرأ/ولاأل
ن الجهود كبيرة ولكن  إفريقيا. أدارة سوسة النخيل في الشرق األدنى وشمال البرنامج اإلقليمي إل

 .  بانتظار حل عملي المشكلة قائمة والنخلة 
 

سباب العربية أليحتل نخيل التمر مكانة متميزة في نفوس سكان المنطقة    -   الفطرية  مراضال .  2.5.2
من ثمار يمكن   همن غذائي لما توفر أاقتصادية واجتماعية وتاريخية ويمكن اعتبار نخلة التمر شجرة 

 هتمام  مر الذي يدعو الجهات الرسمية والبحثية لإلخزنها لمدة عام كامل بوسائل بسيطة األ
الدول العربية عدة تحديات تواجه زراعة النخيل في  نتاجية.بزراعة هذه الشجرة وتحسين قدرتها اإل

 فات ممرضة تؤثر في حياتيتها وقدرتها االنتاجية بشكل  آبر منها ما يتعلق باصابتها بشكل مباش
 يعد مرض  ربية.عهذه الشجرة المنتشرة في المنطقة ال أمراضأهم  دناهأمباشر وسنستعرض 

 F. oxysporum  فطريتسبب المرض عن الو النخيل الفطرية    أمراض  خطرأو أهم    (2)شكل    البيوض

f. sp. albedinis المرض بشكل خاص في دول المغرب العربي وسبب خسائر وصلتهذا . ينتشر 
 . النبات أمراضللمهتمين ب جدياً  شجرة وال تزال مكافحته تشكل تحدياً  ماليين 10إلى 
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يعرف  و ماأ Thielaviopsis paradoxa الذي يسببه الفطر يشكل مرض تعفن القمة النامية
ضعافها إإلى  عداد النخيل وتؤديأ في  اً التي تسبب تناقص مراضأهم األ حدأبالمجنونة  في العراق

 و البساتين مرتفعة الملوحة ورديئة الصرف. يرتبط انتشار هذا  أخاصة في البساتين المهملة وب
في بهذا المرض  اإلصابة وقد قدرت  ،صابة النخيل بحفار ساق النخيلإساسي بأالمرض بشكل 

بمرض اللفحة السوداء  % كما يسبب هذا الفطر ما يعرف 27-25 في حدودبساتين نخيل البصرة 
(Black scorch) خاصة على الفسائل والنخيل صغير العمر.  وب 

من   Mauginiella scaettaeويعد مرض الخامج )خياس طلع النخيل( المتسبب عن الفطر 
فر الظروف اتو % في حالة  40إلى    نتاج قد تصل واضحة في اإلهمة والتي تسبب خسائر  مال  مراضاأل

ذ ، إ1977عام    انتشر هذا المرض بشكل وبائي في العراق.  المالئمة المتمثلة بالشتاء البارد والممطر
 % وينتشر مرض الخامج في العراق وليبيا والمغرب والجزائر 67إلى به وصلت نسبة اإلصابة 

خرى أ  أمراضوتونس والبحرين والسعودية ومصر وغيرها. تصاب أشجار النخيل في المنطقة العربية ب
هميتها حسب الظروف المالئمة وحسب عمر النخلة منها مرض موت الفسائل المتسبب عن  أ تتفاوت  
ومرض لفحة السعف )الجريد( المتسبب عن الفطر  Chalaropsis radicicolaالفطر 

Serenomyces phoenicis وانتشر بشكل وبائي عام 2007صرة عام ي بساتين البفسجل  الذي 
 ومرض تبقع  Graphiola phoenicis ومرض التفحم الكاذب المتسبب عن الفطر ؛2015

 ومرض  Alternaria alternata همها الفطرأ ر من و وراق النخيل المتسبب عن عدة فطأ
 ومرض البلعات Fusarium solani ذبول وموت الفسائل النسيجية المتسبب عن الفطر

Phytophthora plamivora  . 
يتسبب عن بعض  متعددة منها ما أمراضن ثمار نخيل التمر تصاب بأ إلى شارةوتجدر اإل

ومنها  (Aspergillus niger)سود والعفن األ (.Alternaria sp)ر مثل مرض التعفن الجانبي و الفط
هميتها حسب أ خرى تتفاوت  أ  أمراض  كما توجد  .وذبول الثمار وغيرها  بو خشيمأفسيولوجي مثل مرض  

س البرحي ومرض القطع الثلمي والجفاف العظمي أالصنف وحسب منطقة الزراعة مثل انحناء ر 
خاصة بالنسبة لمرض بمور الصعبة و من األالنخيل  أمراض وغيرها. تعد مكافحة )العظم اليابس(

 شجارهمها وجود المسبب بالتربة وانتقاله خالل المالمسة بين جذور األأ البيوض لعدة عوامل من 
جراءات السيطرة على هذا المرض في إانتقاله بوساطة الفسائل ولذلك اعتمدت إلى  ضافةإالمتجاورة 

فضل  أحجر الزراعي والتي يمكن اعتبارها من جراءات الإالدول التي لم يظهر بها على تطبيق 
جراءات إما في الدول التي ظهر بها المرض فقد طبقت عدة  أ  .جراءات فيما لو طبقت بشكل صحيحاإل

خرى وراثية تمثلت بانتخاب أو المناطق المصابة بحفر خندق حولها( و أ شجارزراعية )عزل األ
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نها لم تمنع انتشاره بشكل  أ  الإنتشار المرض  إير  خأوعلى الرغم من فائدتها في ت  ؛المقاومة  صنافاأل
نسجة  مقاومة للمرض باستخدام تقانات زراعة األ أصنافالحصول على  وقد يمكن مستقبالً  ،كامل

دارة مرض تعفن القمة النامية بشكل عام بتحسين صحة النخلة ومكافحة  إكما ترتبط    والهندسة الوراثية.
جراءات العناية بنظافة إكما تعد  ،لزراعية من حراثة وري وتسميدوالعناية بالعمليات ا وق حفارات الس

كما   )خياس طلع النخيل(   دارة مرض الخامجإجراءات  إأهم    زالة النورات الزهرية المصابة منإالنخلة و 
الفطر ترايكوديرما أنواع ن يوفر بيئة مالئمة لكائنات مفيدة مثل أن رأس النخلة ممكن أيمكن القول 

ولفحة السعف فيمكن  األوراقتبقع  أمراض ماأيمكن استخدامها في مكافحة مرض الخامج. التي 
كما يمكن استخدام  . زالة السعف المصاب واستخدام المبيدات الفطرية الوقائيةإالتقليل من خطورتها ب

 موت الفسائل. أمراض  ي مكافحةحيائية فالمكافحة األ
 

من النيماتودا المتطفلة على نخيل البلح وهي تشمل   تم تسجيل أعداد كثيرة - النيماتودا. 3.5.2
، (Helicotylenchus)النيماتودا الحلزونية  ،(Criconemella)النيماتودا الحلقية األنوزاع التالية: 

نيماتودا تعقد ، (Hoplolaimus)النيماتودا التاجية ، (Hemicriconemoides)النيماتودا الغمدية 
والنيماتودا الخنجرية  ، (Pratylenchus)نيماتودا تقرح الجذور  ،(Meloidogyne)الجذور 

(Xiphinema) .وتعتبر كل من نيماتودا تعقد الجذور (Meloidogyne)  ونيماتودا تقرح الجذور
Pratylenchus  النخيل نظرًا لما تسببه من ضرر كبير   أشجار النيماتودا المتطفلة على جذور  أهم    من

 ر التربة الممرضة على إصابة الجذر. و ألنسجة الجذر المصاب وكذلك تشجيع فط
 

تعرضت بساتين النخيل في الوطن العربي خالل الخمسين سنة    -  العشاب الضارة/الدغال.  4.5.2
والتي تعاني  األمراضفيه العديد من العوامل من بينها اآلفات و الماضية لتدهور محسوس تسببت 

، يمكن أن هنفس لمؤلفلوالتي، وفقا  (El-Juhany, 2010)كبريات الدول العربية المنتجة  جميعمنها 
 بوجود وثيقاً  األوبئة ٍارتباطاً و  % من اإلنتاج. ويرتبط تفشي مختلف اآلفات30تتسبب في خسارة 

أن األعشاب الرئيسية  إلى  Dakhia et al.  (2013)األعشاب الضارة، فعلى سبيل المثال أشار
المنتشرة في واحات الصحراء السفلى بالجزائر هي مضيفات /أو عوائل ثانوية لجميع اآلفات المسجلة 

نذكر منها التي  و   يدعم هذا الطرح العديد من الدراسات المنجزةو   النخيل في هذه الواحات.  أشجارعلى  
التي أثبتت تسجيل كل مراحل نمو حشرة Alatawi  (2020 )على سبيل المثال ال الحصر دراسة 

 (Poaceae)على األعشاب من الفصيلتين النجيلية    (Oligonychus afrasiaticus)  عث نخيل التمر
 . شجارالتي تنمو تحت األ (Arecaceae)الفوفلية  و 
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 إنحناء مرض (A)الشائعة على نخيل التمر في المنطقة العربية.  مراضاألأعراض بعض  .2شكل 
 مرض اللفحة السوداء. (D)مرض خياس طلع النخيل،  (C) مرض البيوض، (B)المجنونة، /الرأس

 
في مزارع النخيل  Benziouche & Chehat  (2010 )ي أجراها تال أظهرت الدراسة الميدانيةو 

 % من البساتين التي شملتها الدراسة. 86.5في  األعشاب الضارةفي منطقة الزيبان بالجزائر وجود 
% من المزارع، 34في    Cynodon dactylon  ؛األكثر شيوعاً   الضارة  األعشابمن  أنواع  كانت ثالثة  و 

Imperata cylindrica    و  %51فيPhragmites communis    نواع كانت األو   .من المزارع  %15في
عن   Dakhia et al.  (2013)خالل ااٍلستطالعات التي قام بها ضرراً  و األكثر انتشاراً  هاالثالثة نفس

 سوفو  الحالة الصحية لبساتين النخيل في الصحراء السفلى في الجزائر )في واحات مناطق الزيبان
ن تفشي هذه األعشاب. فهي تعيق األضرار الناجمة ع إلى    أشار هؤالء الباحثون و   ورقلة(.و   وادي ريغو 



 103 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

التي تتنافس معها على متطلبات الحياة. كما أنها و   النخيل  أشجارالعمليات الزراعية المتعلقة بصيانة  
% من الحاالت(. وفي 31.6التخلي عنها )إلى  بساتينهم مما يضطرهمإلى  تعيق وصول المزارعين

الصرف والري وبسبب وجودها يقل التدفق ، تعمل هذه األعشاب على إعاقة شبكات هنفس الوقت
 ملوحة التربة والعقم التدريجي للتربة، كما أنها تؤثر سلباً إلى  الطبيعي للمياه من المصارف وتؤدي

وعند جفافها تسهل األعشاب الضارة نشوب الحرائق التي تقضي  المظهر الطبيعي لبساتين النخيل.  في
كل من واحات توزر بتونس وواحات ورقلة    2019تها سنة  النخيل كتلك الحرائق التي عرف  أشجارعلى  

  على التوالي. ،نخلة 3000و 239التي تسببت في ٍاتالف و  بالجزائر
السالفة الذكر لتظهر من جديد ضمن قائمة األعشاب  عشاب الضارة تعود اثنتان من األو 

رقي من الصحراء الشائعة في واحات منطقة حاسي بن عبد هللا، الواقعة في الجزء الشمالي الش
وأظهرت الدراسة انتشار Eddoud et al.   (2018 .) الميدانية التي قام بهاالجزائرية خالل الدراسة 

، Cynodon dactylon ،Cyperus rotundus ،Cressa cretica المعمرة مثل عشاباأل
Colchicum gramineum ،Oxalis pes-caprae ،Phragmites australis ،Erodium 

glaucophyllum ،Juncus maritimus ،Sonchus maritimus وTamarix gallica.  
 الرطبة والتي يمكنها تحمل الملوحة، مثل أنواع األعشاب التي تفضل التربة وجودكما أظهرت 

Cressa cretica  ،Euphorbia chamaecyse  وSonchus maritimus .   ًمن    وتمكن المؤلفون أيضا
 1990سنة بين الفترة الممتدة من  20إثبات حدوث تغيير في تركيبة األعشاب الضارة على مدار 

. ورجح هؤالء أن تكون هذه التغييرات ناجمة عن نقص صيانة قنوات الصرف وتراكم 2010إلى 
 األمالح. 

.  (Sedra, 2015)النخيل بالمغرب    أشجارب  وٍاضراراً   كما كانت األعشاب المعمرة األكثر تنافساً 
  Imperata sp. ،Cyperus sp. ،Cynodon dactylon ،Elytrigia repens: نذكر منها األنواع

  لقدرته اً وصعوبة للمكافحة نظر  األكثر شيوعاً  Elytrigia repens. ويعد النوع Convolvulus sp.و
ق التحكم ائتتضمن طر و  على الغزو السريع. ويسه ل انتشاره الحرث والري المتكرر وغياب المنافسة.

في ظروف  اً متكرر  الذي يتطلب عمالً و  الموصى بها التعشيب اليدوي أو باستخدام الحارث الصغير
 هذه العشبة.  الغليفوسات األكثر فعالية لتدمير يعدو  الجفاف.

في مزارع  Shaltout & El Halawany  (1992 )وأفضت الدراسة الميدانية التي قام بها 
أنواع   6 نوع من األعشاب الضارة كانت  96تعداد  إلى    حساء بشرق الجزيرة العربيةالنخيل في واحة اإل

، Sonchus oleraceus الثابتة هي:نواع % من التردد(. هذه األ50منها تحظى بحضور عاٍل )< 
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Cynodon dactylon  ،Convolvulus arvensis  ،Melilotus indicus  ،Phragmites australis 
 المذكورة في الدراسات السابقة.   هاالمعمرة نفسنواع  األ  وجود  ونالحظ هنا أيضاً .  Euphrobia densa  و

مكافحة األعشاب في بساتين النخيل بااٍلهتمام الالزم في غالبية الدول العربية   ظىال تح وعموماً 
تعتمد على التعشيب اليدوي كما هو الحال عليه في  المنتجة، فالمكافحة ٍاما أن تكون منعدمة أو

 Cynodon dactylon و Imperata cylindrica تونس حيث تقتلع األعشاب المعمرة الرئيسية مثل
ق محل تجارب كتلك المتعلقة بدراسة تأثير التغطية بالبالستيك ائتظل بعض الطر و   تحرق.و   جذورها  من

  في الكويت. األعشاب الضارةمكافحة  فياألسود 
األعشاب الضارة و  ااٍلهتمام اٍلدارة اآلفات وفي الختام على الدول العربية أن تولي المزيد من

 بالتغير المناخي في تأثر زراعة نخيل التمر سلباً إلى  استشرافية تشيرخاصة على ضوء دراسات وب
العراق مع انقضاء القرن األول و  السعوديةو  الدول العربية المنتجة للتمور كدول المغرب العربيأهم 

   .(Shabani et al., 2012) (2100- 2070فاق آمن األلفية الثانية )
 

 الوضع الراهن آلفات الزيتون . 6.2

سهمت الدول العربية فيه بحوالي أ مليون طن  21حوالى  2017بلغ ٍانتاج العالم من الزيتون سنة 
ليون طن، م  1بقليل من    كثرمليون طن(. ويتصدر المغرب الدول العربية المنتجة بأ  5الربع )حوالى  

 ، فالجزائر.  ةتتبعه كل من مصر، فتونس، فسوري
م الزراعية وترشيد المياه والمحافظة على التربة ولها  الستدامة النظ تعد شجرة الزيتون مصدراً 

جتماعية للشعوب في دول البحر المتوسط ودول الشرق األدنى وشمال أفريقيا. دور مهم في الحياة اإل
 . لذلك حظيت هذه الشجرة المباركة باهتمام المؤسسات الرسمية والمجتمعية في مختلف البلدان

 
و مسببات أحشرية أو حلم    منهاتواجه زراعة الزيتون آفات زراعية رئيسة    -  الحشرات والحلم.  1.6.2

في المنطقة   المنتشرةللصنف المزروع والمنطقة الجغرافية واآلفات    تختلف تبعاً   اإلصابة ممرضة إال أن  
مناطق زراعة الزيتون إال أن شدة ضررها  معظمفي  وتوجدنتشار فات واسعة اإلآالمستهدفة. هناك 

وتشترك الدول   .للظروف البيئية السائدة وإجراءات المكافحة المتبعة  أخرى تبعاً إلى    منطقةختلف من  ت
فات مهمة آولبنان ومصر ودول المغرب العربي المعروفة بزراعة الزيتون ب ية خاصة سور وبالعربية 

فراشة  /عثة الزيتون  ،(Bactrocera oleae (Dacus oleae))أهمها ذبابة ثمار الزيتون 
، (Euphyllura olivine) حشرة الزيتون القطنية/ال الزيتون يبس ،(Prays oleae)  القاطوع/الزيتون 

  الزيتون  وراقأ سوسة/، قارضة(Saissetia oleae) نمشة الزيتون السوداء/الحشرة القشرية السوداء
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(Otiorrhynchus cribricollis)دودة براعم الزيتون /، فراشة الياسمين(Palpita unionalis) ، 
 أخرى أنواع وهناك  ،(Liothrips oleae)ربس الزيتون ت، (Zeuzera pyrina) حفار الساق

؛ Hegazi et al., 2011) من الحلم العادي واألريوفيأنواع فضاًل عن وجود  وضرراً  قل انتشاراً أ
Lysandrou, 2009 )  .  صنافعلى معظم األ  خسائر كبيرةحشرة الزيتون القطنية  /ال الزيتون يبستسبب 

تتركز السيطرة على هذه اآلفة بشكل أساس على استعمال ط و حوض البحر المتوسدول    المزروعة في
إجراءات حماية بديلة في سياق التوجه نحو  تغيروبسبب السلبيات المرافقة لها  ،المبيدات الكيميائية
فتعد   ،منطقة بالد الشام التي تعتبر الموطن األصلي لهذه الشجرة المباركةما في  أ  التنمية المستدامة.

ثمار ذبابة حيث اشتملت عناصر إدارة  دارة آفات هذا المحصول إ الدولة الرائدة في مجال  ةسوري
 على اإلجراءات الزراعية وجمع الثمار المتساقطة والتخلص منها،  (Bactrocera oleae)الزيتون 

% من مجموع 5حساسة لآلفة تزرع بنسبة قليلة ال تتجاوز  أصناففي بعض المناطق تستعمل و 
ما أن تكون ضمن الحقل أو تزرع على الحواف حيث تنجذب إ صنافالمزروعة. هذه األ شجاراأل

الرئيسي وبذلك يمكن التدخل بالوسائل المتاحة لمكافحتها مع لصنف انجذابها لاآلفة إليها أكثر من 
استعمال وسائل المراقبة ووسائل  مثل ، المحافظة على التوازن الطبيعي داخل البستان )المزرعة(

هكتار /مصيدة  20الجذب وكذلك النباتات الصائدة ألغراض المراقبة. تستعمل المصائد الجاذبة بمعدل  
. أما عناصر مصيدة/هكتار  40رتفاع كثافة الحشرة تستعمل بمعدل  ا ند  لغرض صيد كال الجنسين وع

 فيبأسلوب ال يؤثر  شجاراإلدارة المتكاملة فهي الوسائل الزراعية والميكانيكية التي تشمل تقليم األ
ثمار وإنما يساعد فقط على زيادة التهوية وتكوين مجموع خضري صحي. كما تجرى عملية الحراثة اإل

تعبئة ونقل الالتخلص من العذارى الموجودة فيها وكذلك نظافة حاويات أجل  البستان منألرض 
للتعذر مما يتطلب جمع اليرقات والعذارى العالقة فيها وحرقها للتخلص   اً مناسب  اً الثمار التي تكون مكان

متطفالت فقد سجل عدد من ال الحيوية،الالحقة. أما بالنسبة لعناصر المكافحة  اإلصابة من مصادر 
   Opius concolor، Eupelmus martelliiنواع السورية منها األالمحلية اليرقية في البيئية 

. لذلك فان اإلجراء الذي يتخذ في المكافحة يجب أن يأخذ باالعتبار Pnigalio mediterraneus و
يوصى  في السيطرة على اآلفة حيث فعاالً  هذه المتطفالت لتكون عنصراً  ضرورة المحافظة على

حد أجزاء الشجرة أبالرش الجزئي قدر اإلمكان باستعمال الطعم السام الذي يمكن أن يطبق على 
حد الصفوف وترك صفين بدون رش. تعمل هذه الطريقة كمصيدة تجذب أويمكن أن يكون الرش على  

فضاًل عن االقتصاد بكميات   الحيويةوتقتل أعداد كبيرة من أفراد الحشرة وتقليل الضرر على األعداء  
أما اآلفة الثانية المحددة إلنتاج الزيتون فهي عثة    (.2001)الهنيدي وآخرون،    الماء والمبيد المستعمل

التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد ذبابة الزيتون في هذا البلد وهي تنتشر في  (Prays oleae)الزيتون 
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 للمنطقة الجغرافية حيث أن إرتفاع الحرارة تبعاً  اإلصابةمعظم مناطق زراعة الزيتون مع تباين شدة 
% تعد عوامل قتل بالنسبة للبيض 50ى من  دنإلى أ  وانخفاض الرطوبة النسبية  س°  32أكثر من  إلى  
تتضمن فودول المنطقة    ةالحديثة. أما إجراءات اإلدارة المتكاملة لمكافحة هذه اآلفة في سوري  وارطواأل

العمليات الزراعية التي تشمل التقليم وإزالة األجزاء المصابة والتخلص منها والعزق ونظافة البستان، 
اآلفة في مختلف   أطوار /دوارأالمشخصة على    الحيوية فاظ على األعداء  اتخاذ التدابير الالزمة للحمع  

هذه اآلفات   أطوار/دوارأمناطق انتشارها. سجلت أعداد من المتطفالت والمفترسات التي تتغذى على  
منة عندما تكون هناك حاجة إلجراءات المكافحة. تتم عملية  آاختيار مواد إلى  نتباهلذلك يجب اإل

المراقبة لنشاط اآلفة باستعمال المصائد الفرمونية؛ كما تؤخذ عينات من العناقيد الزهرية والثمار حسب 
عنقود زهري من اتجاهات الشجرة وعلى  100مرحلة النمو وجيل الحشرة المستهدف حيث يتم قطف 

ثمرة عشوائية من   100تؤخذ ف، أما بالنسبة للثمار اإلصابةتحسب نسب إرتفاعات مختلفة وتفحص و 
رتفاعات مختلفة. على افي المزرعة بحيث تكون العينة ممثلة لالتجاهات األربعة و  أشجارعشرة 

تقطف الثمار عندما تكون بحجم حبة العدس أو اكبر قبل أن تتصلب النواة )البذرة(. تستعمل مواد  
الحدود الحرجة. أما اآلفة المهمة األخرى فهي حفار اإلصابة إلى  عندما تصل    Btمنة مثل البكتيريا  آ

 أشجار ( الذي يعد آفة رئيسية على الزيتون مثلما هو على التفاحيات و Zeuzera pyrinaساق التفاح )
فاكهة أخرى في منطقة البحر المتوسط والشرق األوسط ومناطق مختلفة من بلدان العالم. يعتمد 

األطوار  وجودارة هذه اآلفة على عملية المراقبة والرصد تجاه البالغات وكذلك على نسبة برنامج إد
، كما تستعمل حواجز أغسطس/األخرى. تستعمل المصائد الضوئية والفرمونية في بداية شهر آب

االنسالخ توضع حول ثقوب الخروج لمسك الحشرات وكذلك مراقبة جلود  و   ،ةاليرقات التي تكون مشبك
في  الشهر نفسهفي المناطق الساحلية وفي النصف الثاني من  أغسطس/في النصف األول من آب

ما يوضع في أماكن التغذية السابقة واليرقات  وكذلك مراقبة البيض الذي غالباً  ،المناطق الداخلية
لى األغصان  أما المتقدمة في العمر فتكون ع ،الحديثة على النموات التي تكون بعمر سنة واحدة

الكبيرة أو على الجذع الرئيس حسب مرحلة نمو اليرقة. يتضمن برنامج مكافحة اآلفة اتخاذ إجراءات 
وإزالة  شجارمتحملة أو مطعمة على أصول متحملة واالهتمام بنظافة األ أصنافزراعية مثل زراعة 

لتخلص منها كما يمكن  السرطانات واألفرع غير المرغوبة وكذلك قطع األغصان المصابة وإزالتها وا
جمع اإلناث في المساحات الصغيرة حيث تشاهد على الساق لوضع البيض وكذلك جمع البيض 
وإزالته من على الجذع بوساطة فرشاة. يمكن أن تستعمل مادة الصقة على مكان خروج البالغة أو 

ذلك تستعمل أسالك تستعمل غرابيل أو وعاء حول منفذ الخروج لمسك البالغات ومنعها من التزاوج. ك
بأقطار مناسبة تغرز في الثقوب لقتل اليرقات أو يستعمل معجون الصق في الثقب لغلقه وقتل اليرقة.  
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قتصادية الذي يختلف مع عمر لمستوى العتبة اإل أما عملية المكافحة باستعمال المبيدات فتحدد تبعاً 
سجل وجود  حة آفات الزيتون األخرى. الشجرة وتتم المكافحة في البؤر المصابة وقد تتوافق مع مكاف

  Trichogramma cordubensisعدد من متطفالت البيض الكفوءة على عثة الزيتون مثل 
  من الحشرات القشرية إال أن أكثرها انتشاراً أنواع  . وفي تونس شخصت ستة  Trichogramma oleaeو

أما في  .الزيتون في شمال البالد( التي تنتشر في مزارع Saissetia oleaeالقشرية السوداء )  كان
نواع كبر من بقية األأ( بشكل  Peliococcus cycligerينتشر البق الدقيقي )فالمناطق الشمالية الشرقية  

يوجد عدد من المفترسات التي تتغذى على هذه اآلفة وعلى الحشرات القشرية األخرى منها  حيث
 Scutellista cyaneaت مثل ( وكذلك متطفالChilocorus bipustulatusالدعسوقة )

من المكونات المهمة في برامج إدارة آفات الزيتون   دعلى القشرية السوداء وتع  .Metaphycus sppو
 يجب المحافظة عليها وإدامة وجودها.

بالتعاون مع بلدان البحر المتوسط   )الفاو(  والزراعة التابعة لألمم المتحدة  األغذيةمنظمة    قامت 
عمل  تبمتابعة برامج إدارة اآلفات الوبائية من خالل شبكة المعلومات المتعلقة بإدارة آفات الزيتون. 

عداد أنظمة إدارة تطبيقية تجاه اآلفات الحشرية المهمة في إ هذه الشبكة في مجال وقاية النبات بهدف  
تتضمن . (Expert systems)ط وهي تمثل أنظمة خبيرة بساتين الزيتون في منطقة البحر المتوس

حيث حظيت األنظمة   الحيويةالدراسات العوامل التي تتحكم بمجتمع اآلفات الرئيسية وكذلك األعداء  
باهتمام كبير من قبل الدول المعنية واتبع أسلوب الجهود التشاركية في الحصول على المعلومات 

خطوات البرنامج من قبل   في هذا اإلطار ة اآلفات. وضعتالمطلوبة وتوظيفها ضمن برامج إدار 
ن مختصين بوقاية النبات وكذلك الجهات اإلقليمية المعنية بوقاية النبات التي تعتمد  يباحثين محلي

. تقوم كل واحدة من هذه ATRIAsعلى تعاون جمعيات مزارعي الزيتون المحلية التي تسمى 
وكذلك المعلومات المتعلقة بمجتمع اآلفات الالزمة التخاذ القرار الجمعيات بتوفير المعلومات المناخية  

 اإلدارة المتاحة.  ناصرن بدراستها وتحديد الموعد الذي يتم التدخل بعو ن والمختصو حيث يقوم الباحث
 

الفطرية والبكتيرية  مراضتصاب أشجار الزيتون ببعض األ -  الفطرية والبكتيرية مراضال . 2.6.2
 حيانا باسم بقعة عين الطاووسأيعرف    و ماأ  (Birds eye spot)من اهمها مرض بقعة عين الطائر  

(Peacock eye spot)  يتسبب المرض عن الفطر وCycloconium oleaginum.  ينتشر المرض
 .وغيرها من بلدان المشرق العربي  1974في دول المغرب العربي كما سجل في محافظة نينوى عام  

  Verticillium dahliaeغصان المتسبب عن الفطر بمرض ذبول األ أيضاً  الزيتون  أشجارتصاب 
الزيتون    أمراضأهم    هذا المرض في دول حوض البحر المتوسط ويعد من  يوجد، و V. albo-atrumو
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البكتيرية   مراضاألالزيتون ببعض    أشجار كما تصاب    (. Habib et al., 2017)  في العراق وفي لبنان 
 )العقد الدرنية( المتسبب عن البكتريا سل الزيتون /فرع الزيتون أومن اهمها مرض تعقد 

Pseudomonas savastanoi. في كمية ونوعية ثمار الزيتون  اً كبير  اً يسبب هذا المرض انخفاض  
 المرض من شجرة مصابة  هذا  تقلين. ينتشر في جميع مناطق زراعة الزيتون في المنطقة العربيةو 

الزيتون بمرض التدرن التاجي المتسبب  أشجارخرى بوساطة ذبابة ثمار الزيتون. كما تصاب أإلى 
الزيتون بمرض التدهور السريع  أشجارتصاب  اكم Agrobacterium tumefaciens ريايعن البكت

خيرة في إيطاليا انتشاره في السنوات األإلى  شيرأ الذي  Xylella fastidiosa ريايالمتسبب عن البكت
  تعتمد مكافحة. على محاصيل أخرى غير الزيتون  بشكل وبائي واحتمال وجوده في لبنان وتونس

المقاومة   صنافجراءات النظافة واستخدام األإالزيتون على استخدام المبيدات الفطرية وعلى   أمراض
 البكتيرية ومكافحة الحشرات الناقلة.  مراضلأل
 

الزيتون من  شجارات كافية عن الحالة الصحية ألممعلو  يوجدال  - الفيروسية مراضال. 3.6.2
 الفيروسية في معظم الدول العربية، باستثناء بعض المحاوالت األولية. ومن  مراضاألحيث إصابتها ب

 اً فرة هو أن غالبية فيروسات الزيتون ال تسبب أعراضاقلة المعلومات المتو إلى    األسباب التي أدتأهم  
الفيروسات التي أهم    . ومن (Latent)وبالتالي فهي إصابات كامنة    ،بها  اإلصابة ظاهرية واضحة عند  

 صفرار أوراق الزيتون مرافق إلالفيروس الالبلدان العربية: كشف عن وجودها في بساتين الزيتون في 
(Olive leaf yellowing-associated virus)  ،1  فيروس الزيتون الكامن  (Olive latent virus 1) ،

 Cherry leaf)، فيروس التفاف أوراق الكرز (Olive latent virus 2) 2فيروس الزيتون الكامن 

roll virus)  لفريز/الفراولة ل، فيروس التبقع الحلقي الكامن  (Strawberrry latent ring spot virus) ،   
 وفيروس التبقع الحلقي الكامن للزيتون  (Cucumber mosaic virus)فيروس موزاييك الخيار 

(Olive latent ringspot virus) (Choueiri et al., 2015 ؛Fadel et al., 2005.)   
 2008وربيع    2007عند إجراء مسح للفيروسات التي تصيب الزيتون في تونس ما بين خريف  

الفيروسات على  ألول مرة  من الزيتون وباستعمال التقنيات الجزيئية، تم الكشف    مختلفاً   صنفاً   19على  
، وفيروس الزيتون  %49بمعدل    الصفرار أوراق الزيتون مرافق  الفيروس  النتشار:  التالية حسب أهمية اإل

وفيروس التبقع الحلقي الكامن على %،  26  وفيروس موزاييك الخيار بمعدل ،%34بمعدل    1-الكامن
فيروس التبقع الحلقي الكامن  و  %13 بمعدل وفيروس التفاف أوراق الكرز%، 17 الزيتون بمعدل

 . وتجدر اإلشارة بأن  %7 بنسبة 2-فيروس الزيتون الكامن وأخيراً ، %7للفراولة بمعدل 
 ( %87( وشتوي )%85) خاصة في صنفي الزيت شمالليوبمعدالت اإلصابة كانت مرتفعة 
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(Elair et al., 2010)  يعد انتقال هذه الفيروسات بوساطة مادة اإلكثار النباتية الملوثة الطريقة .
الوقاية منها عن طريق استخدام مادة اإلكثار النباتية الموثقة الخالية من  ويمكن ، اً األكثر شيوع

  الفيروسات.
 

 الزيتون عدد من النيماتودا المتطفلة على المجموع  أشجاريتطفل على  - االنيماتود. 4.6.2
الزيتون: النيماتودا   أشجار سجلت على  ي النيماتودا ذات األهمية اإلقتصادية التأنواع  وتشمل  ي الجذر 

نيماتودا تعقد الجذور  ،(Heterodera)نيماتودا الحوصالت  ، (Helicotylenchus)الحلزونية 
(Meloidogyne)،  نيماتودا تقرح الجذور(Pratylenchus)،  النيماتودا الكلوية(Rotylenchulus) ، 

 . (Xiphinema)الخنجرية  النيماتوداو  ، (Tylenchulus)الحمضيات/الموالح   نيماتودا 
 

خاصة  وببها محصول الزيتون،    ظىبالرغم من الرعاية التي يح  -  العشاب الضارة/الدغال.  5.6.2
هتمام أكثر في العديد من الدول إ إلى  بحاجة البساتين الحديثة، تظل مشكلة ٍادارة األعشاب الضارة 

الزراعة )الفاو( حول الممارسات الزراعية الجيدة و   العربية. وحسب التقرير الذي أعدته منظمة األغذية
 أشجارفريقيا، تقلل األعشاب من نمو وإنتاجية أشمال و  في بساتين الزيتون في دول الشرق األدنى

تكون المنافسة  و   الزيتون عن طريق المنافسة على المياه والمواد الغذائية، والتداخل مع عمليات القطف
. ال تتنافس محدوداً  شجارمن حياة الشجرة أو حيث يكون نمو األأشد خالل الخمس سنوات األولى 

مباشرة على متطلبات نمو هذه األخيرة فحسب، بل  شجارحول جذع األ الموجودةاألعشاب الضارة 
تزيد األعشاب   كما  الصغيرة وقتلها  شجارالتي يمكنها قضم األو   توفر أيًضا موئاًل جيًدا لفئران الحقول،

، يوصى بالتحكم في نمو األعشاب شجار الحرائق. لتحقيق أفضل غلة وصحة لألعند جفافها من خطر  
بعد السنة الخامسة  و  الصغيرة شجارفي حدود متر واحد حول جذوع األ المتشرةالضارة، خاصًة تلك 

ظاللها التي تؤثر   زيادة شجار و لنمو األ  ذلك نظراً و   حد ما إلى    األعشاب، يقل تأثير المنافسة من  تقريباً 
 . (FAO, 2010)نمو األعشاب الضارة  في سلباً 

شمال  و  ق ٍادارتها في دول الشرق األدنىائطر و  األعشاب المعمرةإلى أهم  هنفس وأشار التقرير
  Sorghum halepenseو  Cynodon dactylon  ،Paspalum dilatatumنواع  المتمثلة في األو   فريقياأ

من الفصيلة   .Cyperus spp الفصيلة العليقية، من  Convolvulus arvensisمن الفصيلة النجيلية، 
   .من الفصيلة الخبازية Malva parvifloraو من الفصيلة الوردية، .Rubus spp السعدية،

وبالفعل ال يكاد يخلو بستان من بساتين الزيتون في المنطقة من واحدة على األقل من هذه  
في العديد من المحاصيل على  Abd El-Ghani et al.  (2013)  األنواع. ففي دراسة ميدانية أجراها
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 في  الضارة األعشاب منأنواع  105 تم تسجيلطول القطاع الشمالي لوادي النيل في مصر 
، Cynodon dactylon: % من الترددات(40 ≤األكثر ترددا )نواع كانت األو  بساتين الزيتون 

Sonchus oleraceus ،Erigeron Bonariensis ،Bassia indica ،Senecio glaucus ،
Launea nudicaulis وCynanchum acutum . 

في  بحول مجتمعات األعشاHanitet  (2012 )وأظهرت الدراسة الميدانية التي أجرتها 
في بساتين الزيتون كانت أكثرها  اً نوع 48مختلف المحاصيل في منطقة وهران غرب الجزائر وجود 

، Beta vulgaris ،Chenopodium album ،Chrysanthemum coronarium األنواع: تردداً 
Convolvulus arvensis ،Malva sylvestis  ،Senecio vulgaris   وSinapis alba . 

فظة  مجتمعات األعشاب الضارة في محا  حول تنوعGomaa   (2012  )أما الدراسة التي قام بها  
الجوف شمال المملكة العربية السعودية فقد أظهرت أن األعشاب المسيطرة في بساتين الزيتون  

 Imperata cylindrica ،Plantago lagopus كل من شملت)والنخيل( في موسم الشتاء 
، Cynodon dactylon الشائعة في كل مننواع . بينما تمثلت األConvolvulus arvensisو

Euphorbia peplus ،Malva parviflora وPhragmites australis.  أما في موسم الصيف
 Eragrostisو   Conyza bonariensis  ،Cynodon dactylon  فشملت األعشاب المسيطرة كل من

cilianensis.  الشائعة في كل مننواع  بينما تمثلت األ  Convolvulus arvensis  ،Dactyloctenium 

aegyptium ،Digitaria sanguinalis ،Imperata cylindrica ،Phragmites australis  
   .Setaria pumilaو

في بساتين  Solanum elaeagnifoliumتفشي العشبة الغازية إلى  وأشارت بعض التقارير
ٍاصابة  إلى  كما ذكر موقع الجمعية المغربية لوقاية النباتات والعراق. ةالزيتون في كل من سوري

كما وجد  . Viscum crutiatumالمثمرة من بينها الزيتون في المغرب بالنبات المتطفل  شجاراأل
Qasem   (2009  ) بالعديد   إلى اإلصابة  خالل دراسات ميدانية أجراها باألردن ٍامكانية تعرض الزيتون

 ،Orobanche schultzii ،O. palestina األعشاب الطفيلية من فصيلة الهالوك، وهيأنواع من 
O. cernua و Cistanche tubulosa.  النوع أظهرو O. schultzii  ًفي تطفله تجاه  عالياً  تخصصا

   اللوز.  أشجارالزيتون و 

Gregoriou & Serafides   (2010  )األعشاب الضارة في بساتين الزيتون فيرى    أما عن ٍادارة
 والظروف المناخية والتربة وممارسات الري والطوبوغرافيا شجارأنها تتأثر بشكل كبير بعمر األ

أو الحراثة(، أو  الحشميكانيكيًا )بوساطة  األعشابٍاختيارات المزارع، وعادًة ما يتم التحكم في و 
أنه للحد من   همن نفسو بمبيدات األعشاب، أو عن طريق الحرق. كما يرى الباحث معالجتها كيميائياً 
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 األعشاب الضارةلضارة أثناء إنشاء البساتين من المستحسن السيطرة على المنافسة من األعشاب ا
. كما أنه من المهم بشكل خاص التحكم في األعشاب المعمرة شجارالسنوية والدائمة قبل زراعة األ

الزيتون الصغيرة للمبيدات. أما األعشاب   شجاروذلك لتحاشي التعرض المحتمل أل  شجارقبل زرع األ
، Cynodon dactylon مكن أن تكون مزعجة بشكل خاص فتتمثل في األنواع:المعمرة التي ي

Cyperus rotundus ،Malva parviflora ،Paspalum dilatatum ،Rubus spp.   
 . Sorghum halepenseو 

الحرث،  يعتمد أساساً و  أخرى،إلى  مكافحتها من دولةو  الضارةوتتفاوت درجة ٍادارة األعشاب 
والشجيرات ولكن    شجاروفي هذا الشأن يقوم المزارعون في الجزائر على سبيل المثال بالحراثة بين األ

(. وتقترح منظمة الفاو استخدام  شجاراألعشاب تبقى على مستوى األحواض )أي في محيط جذوع األ
عة فوق البنفسجية المقاوم للتآكل باألش (Synthetic fabric mulches)أفرشة من النسيج الصناعي 

. هذه األقمشة تسمح للرطوبة باختراقها ولكنها تمنع ظهور شجاروذلك بوضعها حول قاعدة األ
  (cover crops)  محاصيل التغطية. كما تزرع في البعض من الدول  (FAO, 2010)األعشاب الضارة  

لتغطية سطح األرض واإلحالل محل   شجار)مثل القمح والشوفان وحبوب الجاودار والشعير( تحت األ
ففي مدينة صفاقس  المغرب وغيرها منذ القدم.و  األعشاب الضارة. وتستعمل هذه الطريقة في تونس

 أن الشعير هو الذي كان يزرع في الغالب في البساتين الصغيرة،Kearney  (1908 ) بتونس ذكر
لخريف. وكانت المساحة المخصصة  تزرع كل هذه المحاصيل خالل فصل ا و   الفول.و   جانب القمح إلى  

حتى يبدأ الزيتون في حمل الثمار، عندها تترك األرض  لهذه المحاصيل تتناقص كل سنة تدريجياً 
 جانب محصول العدس.إلى    هانفس  المحاصيل  في المناطق الجبليةتزرع بالمغرب  و   .شجاربالكامل لأل

بأدنى   ظى  مزروعة وال تح  أشجارنها كللقطف أكثر م  أشجارالزيتون ك  أشجارفي هذه الحالة تعامل  و 
في المناطق المروية من مختلف الممارسات  رعاية تذكر، بينما تستفيد كل بساتين الزيتون تقريباً 

 . األعشاب الضارةالزراعية لمكافحة 
ية فتستطيع مبيدات األعشاب المسجلة لالستخدام في الزيتون  ئايأما فيما يخص المكافحة الكيم

األعشاب الضارة عند استخدامها بشكل صحيح. كما يوصى بمزج المبيدات أنواع التحكم في معظم 
 . (FAO, 2010)أو استعمالها المتسلسل للسيطرة على مجموعة واسعة من األعشاب الضارة 
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 الزيتون في المنطقة العربية:أهم اآلفات التي تصيب أشجار 

  القشرية  ةالزيتون، بسيال الزيتون، الحشر  أهمها ذبابة ثمار الزيتون، عثةآفات حشرية  •
 .أوراق الزيتون، حفارات الساق، باإلضافة إلى الحلم العادي والحلم الريوفي سوسة ، السوداء

بكتيرية مثل تعقد أفرع الزيتون  أمراضفطرية مثل عين الطاووس والذبول الفرتسلي، و  أمراض •
 .)سل الزيتون( والتدرن التاجي

صفرار فيروسية مثل فيروس التبقع الحلقي الكامن على الزيتون، فيروس مرافق ال أمراض •
 .أوراق الزيتون وعدد من الفيروسات الكامنة

 نيماتودية مثل النيماتودا الحلزونية، نيماتودا الحوصالت ونيماتودا تعقد الجذور وغيرها.  أمراض •
العديد من العشاب الضارة المنافسة مثل النجيل، المديدة، حشيشة السعد، حشيشة الفرس  •

 وغيرها.
 

 يات واللوزياتالتفاحالوضع الراهن آلفات . 7.2

 زراعة وإنتاج  ت محدداأهم  تعد اآلفات الزراعية من  - الحشرات والحلم. 1.7.2
اآلفات تبعا للمنطقة والصنف المزروع. يعتبر ذباب الفاكهة من أنواع محاصيل الفاكهة وتتباين 

ومناطق أخرى من الحشرات ذات األهمية االقتصادية في منطقة البحر المتوسط والشرق األدنى 
 وذبابة ثمار الخوخ (Ceratitis capitata)ذبابة فاكهة البحر المتوسط نواع هذه األأهم  العالم. من

(Bactrocera zonata)  اللتان تتشابهان في بعض السلوك والعوائل  (Kaine & Bewsell, 2008) .
فرة عن  اوكيفية المكافحة من خالل المعلومات المتو  اإلصابةولكن يمكن تمييز الحشرتين ومظاهر 

ذبابة فاكهة البحر المتوسط طوال العام، وتصيب هذه الحشرة معظم ثمار الفواكه   توجدكل منهما. 
والتفاح المعروفة في منطقة حوض البحر المتوسط بأسرها مثل الخوخ والمشمش والكمثرى والبرقوق 

فضاًل عن عدد من محاصيل  بمختلف أنواعها  الحمضيات/الموالح والمانجو والجوافة والتين و 
على الرغم من   اإلنتشار. أما ذبابة الخوخ فتعد من اآلفات الحديثة  البندورة/الطماطم مثل  واتالخضر 

ث أصبحت من اآلفات ذات األهمية االقتصادية  يتسجيل وجودها في بعض البلدان منذ فترة طويلة ح
 Cydia pomonella  بالنسبة لدودة ثمار التفاحأما  ة.  الكبيرة في منطقة البحر المتوسط في فترة وجيز 

(Carpocapsa pomonellaفإنها تعد اآلفة األهم واألكثر انتشارًا في )   معظم البلدان التي يزرع فيها
التفاح. لذلك القت هذه اآلفة اهتمامًا كبيرًا من قبل العاملين في وقاية النبات والقطاع التجاري 
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 ىوالصناعي فضاًل عن المزارع. تتشابه وسائل إدارة هذه اآلفة في معظم البلدان التي تمتلك البن
رة على خطوات مشتركة تبدأ بتشخيص اآلفة ية والخبرات حيث تشتمل مكونات برنامج اإلداتالتح

ودراسة الجوانب الحياتية والبيئية المتعلقة بمجتمع اآلفة مع وضع منهاج دقيق للمراقبة من خالل  
وتستعمل مجموعة من تقانات المكافحة   .المصائد الفرمونية وكذلك تحديد مستوى الضرر في الثمار

ا تستعمل المصائد الفرمونية في الصيد الكمي التي تطبق بناء على نتائج المسح الحقلي. كم
  Bt)الجماعي( باعتبارها وسيلة مكافحة مع وجود عامل مكافحة آخر مثل مستحضرات البكتريا 

  Codling moth granulosis virus (CpGV)  والفيروس الحبيبي المتخصص على دودة ثمار التفاح
أما دودة الثمار الشرقية   . أيضاً  Spinosadوهو مناسب لإلنتاج العضوي وممكن استعمال 

(Grapholita molesta)   فإنها كذلك من اآلفات المهمة على التفاحيات والفواكه ذات النواة الحجرية
توقيت حيث تتشابه أعراضها وسلوكها مع دودة ثمار التفاح. تعتمد المصائد الفرمونية في المراقبة و 

المكاقحة ويفترض أن توضع في البستان في بداية الربيع وتفحص أسبوعيا. أما العمليات الزراعية  
فتتضمن نظافة البستان من المخلفات التي يمكن أن تكون مناطق للتشتية وكذلك إزالة الثمار 

العلوي من الشجرة المتساقطة وإتالفها. كما يمكن استعمال مصائد الجذب والقتل إلدارة اآلفة في الجزء  
أسابيع. وهذا   7إلى  حيث تبقى المصائد فعالة لمدة تصل  اً يوم 45في مرحلة عقد الثمار وتعاد كل 

يتأثر نشاط ديدان ثمار التفاح بالظروف المناخية وطبوغرافية  اإلجراء يساعد على تقليل التزاوج. 
باآلفة.   اإلصابةي تحدد نوع وشدة المنطقة، إذ أن المسافة المكانية بين البساتين والتنوع المحصول

، منظمات نمو الحيويةتجاه نحو استعمال مواد انتقائية، األعداء  بالنسبة لإلجراءات العالجية صار اإل
ووسائل تظليل الذكور. إال أن برامج إدارة دودة ثمار التفاح يجب أن يأخذ بعين االعتبار الحشرات 

الحلم حيث تستعمل المواد المتوافقة مع مفترسات الحلم مع استعمال مبيدات أنواع الثانوية ب اإلصابة
تهدفة، حيث المحافظة على التوازن الطبيعي في المنطقة المسأجل    قدر المستطاع من  حلم آمنة بيئياً 

 .أن المستوى الثقافي للمزارع له دور في تبني نموذج إدارة اآلفات المناسب في مزرعته
يبدأ برنامج المكافحة برشة شتوية تجاه األطوار ف ،لحشرات القشرية والبق الدقيقيل بالنسبة أما

ما تبدأ المكافحة  الحلم حيث يستعمل الزيت المعدني لهذا الغرض كأنواع  الساكنة لهذه الحشرات وكذلك  
الكيميائية في حالة وجود حاجة بعد انتهاء فترة سكون الحشرات أو عندما تبدأ الحشرات بالتحرك في 

حد المواد الموصي بها في كل بلد مع التركيز على المواد الصديقة للبيئة. بالنسبة أالربيع وتستعمل 
فقد ال تكون أعداده بمستوى ضار خاصة عند    (Aphis pomi)التفاح األخضر ن  الَمْن مثل منواع أل

الحشرات على القمم النامية بأعداد   وجودوجود أعداد مناسبة من األعداء الحياتية. لكن في حالة 
تستحق المكافحة تتم المكافحة عند بداية فترة التزهير. يتميز هذا النوع بوجود سالالت مقاومة لذلك 
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ن إد أسلوب تبادل مجاميع المبيدات. بالنسبة للبق المطرز فيراعى استعمال المبيد المناسب واعتما
المواد المستعملة تجاه دودة ثمار التفاح تكون كافية وكذلك الحال مع حشرات بسيال التفاح وبسيال 

ينتشر في جميع مناطق زراعة التفاح   فهو  (Eriosoma lanigerum)التفاح القطني    ن  اللوزيات. أما م
للصنف  تبعاً  اإلصابةالمتوسط وبلدان أخرى في العالم حيث تتفاوت نسبة في اغلب بلدان منطقة 

للمنطقة والظروف  المزروع وله فترة نشاط ربيعية وأخرى خريفية تختلف بداية ونهاية كل منها تبعاً 
والمفترسات التي تشتمل   Aphelinus mali المتطفلمثل  الحيويةعداء المتحكمة. هناك عدد من األ

من الدعاسيق مثل  أنواع و  (Chrysopa nigricornis)ذباب الحوام وأسد المن  الأنواع على 
Coccinella transversoguttata وHippodamia convergens  أخرى من المفترسات. قد  أنواع و

تنتشر آفات أخرى منها البق الدقيقي وخنافس القلف وحفارات الساق من غمدية األجنحة وكذلك من  
 حرشفية األجنحة إال أن انتشارها وأهميتها تتباين تبعا للصنف المزروع والمنطقة الجغرافية 

عد حفار ساق التفاح ي. شجاروعمليات خدمة البستان التي من شانها المحافظة على صحة األ
(Zeuzera pyrina)  فاكهة أخرى في منطقة   أشجار من اآلفات المهمة على التفاحيات والزيتون و

منها الحلم األحمر العادي والحلم األحمر نواع أما بالنسبة للحلم فهناك عدد من األ .البحر المتوسط
على التفاحيات واللوزيات ويزداد  الذي يعد من اآلفات المهمة  (Panonyychus ulmi)األوروبي 

نشاطه في أشهر الصيف في منطقة المتوسط. تبدأ مكافحة الحلم بإجراء رشة وقائية في البساتين  
كثيفة وهذه عادة تكون في   األوراقمن سقوط البتالت عندما ال تكون   التي تصاب بشدة وذلك اعتباراً 

 .أواخر آذار/مارس وأوائل نيسان/أبريل
فاكهة ذات النواة الحجرية )اللوزيات( فإنها تتشارك مع أغلب آفات التفاحيات ال أشجارأما 

 )الحفار ذي الرأس المسطح(  حفار ساق اللوزيات اً ج مكافحتها ويعتبر حاليمانبنوعها وضررها وبر 
(Capnodis tenebrionis)  لبرامج مكافحة االفات وهناك  كبيراً  فات التي تعتبر تحدياً اآلأهم  من

همها دول جنوب البحر أ غلب البلدان التي تزرع اللوزيات والتفاحيات و أ خسائر كبيرة يسببها في 
نها غير أال  إيجاد حلول له  ن إلالمتوسط والشرق األدنى وشمال افريقيا وتركيا وتقوم جهات عديدة اآل

يعتبر   .ومحلياً   بالمبيدات الجهازية القوية والتي ال يوصى بها دولياً مجدية باستثناء المكافحة الكيميائية  
النوع األول هو الشائع في بلداننا العربية الدافئة على المشمش والخوخ والبرقوق والتفاح وغيرها اما 

يضع كل من الحفارين  الثاني فيوجد فقط في مصر وفلسطين ويسبب خسائر على الشتالت الفتية.
و أ نثى وضع بيضها في التربة الرطبة لجذور في منطقة تكون جافة وتتجنب األبيضهما قرب ا

ينشأ الضرر عن قرض البالغات للفروع الغضة وحفر اليرقات في ساق النبات  .المعاملة بالمبيدات
 حيث تسبب موت كامل الشجرة او جزء منها.



 115 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

 
االقتصادية    شجارالعرموط من األالكمثرى/التفاح و   أشجارتعد    -  الفطرية والبكتيرية  مراضال .  2.7.2

ولبنان وفلسطين ومصر والعراق ودول المغرب  ةالهامة التي تزرع في كثير من الدول العربية كسوري
انتاجية  في الفطرية والبكتيرية التي تؤثر  مراضاألبمجموعة كبيرة من  شجارتصاب هذه األ .العربي
 Venturiaمرض جرب التفاح والعرموط المتسبب عن الفطرين    ضمرااألهذه  أهم    ومن   شجارهذه األ

inaequalis  وV. pirina.  التفاح   أمراضأهم    ينتشر المرض في جميع مناطق زراعة التفاح ويعد من
كما يتسبب في  ةزهار والثمار الصغير األ سقوطبيسبب ، إذ جواء الرطبةخاصة في األوبفي العراق 

كما يعد مرض البياض الدقيقي على التفاح والعرموط المتسبب عن  المصابة.ة نوعية الثمار ءردا
يعد ذبول . نتشار في المنطة العربيةواسعة اإل مراضاألمن  Podosphaera leucotricha الفطر

التفاح في  أشجار أمراضأهم  من Hendersonula torulodiea غصان المتسبب عن الفطراأل
ائلي واسع يشمل معظم و لمسبب هذا المرض مدى عإن العراق لمالئمة الظروف البيئة النتشاره. 

وشجيرات الغابات  أشجارالفاكهة كالتفاح والعرموط والرمان والعنب والتوت كما يصيب  أشجار
 خرى التي الفطرية األ مراضاألتزداد خطورة المرض في االجواء الجافه الحارة. ومن ، و المختلفة

الخوخ الدراق/مرض تجعد اوراق  نذكرذات النوى الحجرية كالخوخ وغيرها  شجاراألتظهر على 
 ومرض البياض الدقيقي المتسبب عن الفطر Taphrina deformans المتسبب عن الفطر

Sphaerotheca pannosa ومرض العفن البني المتسبب عن الفطر Sclerotinia fructicola 
 مراضأهم األ  ماأ  . Stigmina carpophila  المتسبب عن الفطر  (Shot-hole)   األوراقومرض تثقب  

 ريا والتي تصيب العائلة التفاحية تتمثل بمرض اللفحة النارية على يالمتسببة عن البكت الخطيرة
سبب خسائر كبيرة في ي الذي Erwinia amylovoraالتفاح والعرموط المتسبب عن البكتريا 

 بمرض التدرن التاجي المتسبب عن البكتريا شجاركما تصاب هذه المجموعة من األ ، المحصول
Agrobacterium tumefaciens . 

في حالة مرض    فمثالً   ،حسب نوع المرض ونوع العائل النباتي  مراضاألتختلف برامج ادارة هذه  
االجراءات التي أهم  المتساقطة من األوراقجراءات النظافة المتعلقة بجمع وحرق إجرب التفاح تعد 

جراءات على استخدام برامج الرش بالمبيدات كما تعتمد بعض اإل  ،ولي للمسببكمية اللقاح األ  تقلل من
 .شجارالبكتيرية على هذه األ  مراضاألدارة  إهمية في  أ المقاومة    صنافن الستخدام األأكما    ،الوقائية

 
لم تولي الدراسات المحلية التي جرت في البلدان العربية  .  -رويديةالفيروسية والفي  مراضال.  3.7.2

الفيروسية  مراضاألفي العقود القليلة الماضية إهتمامًا كبيرًا باألضرار اإلقتصادية التي تحدثها 
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. وتتأتى خطورة هذه (Stone fruits)واللوزيات  (Pome fruits) التفاحيات أشجاروالفيرويدية ب
في قدرتها على اإلنتشار مع مادة اإلكثار النباتية المتداولة أو بالوسائل الطبيعية عند بعضها   مراضاأل

)بوساطة حبوب اللقاح، البذور، الحشرات الناقلة( أو بوساطة األدوات الملوثة كما في حالة  
في بساتين التفاحيات واللوزيات في  مؤخراً الفيروسات والفيرويدات المنتشرة أهم  الفايرويدات. من

، (Apple chlorotic leaf spot virus): فيروس التبقع الشاحب ألوراق التفاح نذكرالبلدان العربية 
 ، فيروس تنقر ساق التفاح (Apple stem grooving virus)فيروس تثلم ساق التفاح 

(Apple stem pitting virus) ، فيروس موزاييك التفاح(Apple mosaic virus)،  فيروس البقع
فيروس تقزم الخوخ/البرقوق  ، (Prunus necrotic ring spot virus)الحلقية الميتة للخوخ/البرقوق 

(Prune dwarf virus) فيروس إلتفاف أوراق الكرز ،(Cherry leaf roll virus) ، التبقع  فيروس
فيروس نمط الخط للخوخ/البرقوق ، (Strawberry latent ringspot virus)الحلقي الكامن للفريز 

 ، فيروس المشمش الكامن  (3)شكل  (American plum line pattern virus) األمريكي

(Apricot latent virus)، فيروس Plum bark necrotic stem pitting-associated virus ، 
 ثمار التفاح حفر، فيرويد ت(Peach latent mosaic viroid)ك الكامن للدراق/الخوخ يفيرويد الموزاي

(Apple dimple fruit viroid) ، فيرويد تقزم حشيشة الدينار(Hop stunt viroid)   وفيرويد تقرح
 ,Choueiri et al., 2006؛ 2008مكوك وآخرون، ) (Apple scar skin viroid)  قشرة التفاح

2007a ؛ Mahfoudhi et al., 2010, 2013 ؛Salleh et al., 2011؛ Youssef et al., 2010 .)
البلدان العربية،  اختلفت نسبة اإلصابات والخسائر الناتجة عن هذه الفيروسات والفيرويدات حسب

 أشجار % من 69إصابة شراسة العزالت الفيروسية. نذكر على المثال و نواع واأل صنافاأل وحسب
%( 75%( يليه اإلجاص/الكمثرى )80إصابة )نواع  أن التفاح كان أكثر األفي تونس، حيث    التفاحيات

سبب فيروس تثلم ساق فقد  ،مصر. أما في (Mahfoudhi et al., 2013)( 10السفرجل )% وأخيراً 
 إضعاف نمو إلى  مؤدياً ر التفاح اشجأخطيرة ب اً أمراضالتفاح  وفيروس تنقر ساق التفاح 

على التوالي ، %13و 17ن يبهذين الفيروس اإلصابةبلغت نسبة .  و المصابة وموتها باكراً  شجاراأل
(Youssef et al., 2010) والخسائر الناتجة عن هذه الفيروسات اختلفت نسبة اإلصابات . في لبنان

غير أن فيروس البقع الحلقية الميتة للخوخ/البرقوق كان األكثر ،  نواعواأل  صنافوالفيرويدات حسب األ
وكذلك فيرويد تحفر ثمار   ،خاصة على الكرزوبخسائر اقتصادية    اللوزيات مسبباً   أشجارعلى    انتشاراً 

يعد استخدام مادة اإلكثار  .(Nassar et al., 2012؛ Choueiri et al., 2003) حالتفاح على التفا
. كما يعد استخدام اإلصابةللحد من انتشار  ضرورياً  النباتية الموثقة الخالية من الفيروسات أمراً 
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خاصة  وباستعماله  مرغوباً  المقاومة أو المتحملة لإلصابة بهذه الفيروسات أمراً  صنافاألصول واأل
 يها المرض.في المناطق التي ينتشر ف

 

 
 

 في واللوزيات التفاحيات أشجار تصيب التيالفيروسية والفيرودية  مراضأعراض بعض األ .3 شكل
فيروس البقع   (B)الكرز؛    علىفيروس نمط الخط للخوخ/البرقوق األمريكي   (A) .العربية المنطقة

فيرويد    (D)فيرويد تحفر ثمار التفاح على التفاح؛  (C) ؛الحلقية الميتة للخوخ/البرقوق على المشمش
 (، لبنانلمصدر: ايليا الشويري ايك الكامن للدراق/الخوخ على الدراق ) يالموزا

 
التفاح كثير من آفات النيماتودا النباتية  شجاريتطفل على المجموع الجذرى أل - االنيماتود. 4.7.2

التالية نواع وأكدت الدراسات التي جرت لتحديد اآلفات النيماتودية ذات األهمية اإلقتصادية وجود األ
 ،(Hoplolaimus)النيماتودا التاجية  ، (Criconemella): النيماتودا الحلقية ياتالتفاح أشجار على 
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نيماتودا تقزم  ،(Pratylenchus)نيماتودا تقرح الجذور  ،(Meloidogyne)يماتودا تعقد الجذور ني
النيماتودية ذات أما اآلفات  .(Xiphinema)النيماتودا الخنجرية  ،(Tylenchorhynchus)النمو 

  اللوزيات فهي تشمل النيماتودا الحلزونية  أشجار سجلت متطفلة على جذور  ياألهمية اإلقتصادية الت
(Helicotylenchus)، ونيماتودا تقرح الجذور. ،نيماتودا تعقد الجذور 

 
المثمرة مثل غيرها من المحاصيل، للمنافسة   شجارتتعرض األ -العشاب الضارة/الدغال. 5.7.2

خاصة عندما تكون فتية. وعادة ما تكون  وبمن األعشاب الضارة التي يمكن أن تلحق بها الضرر 
 متنوعة. ففي المغرب و  المثمرة متعددة شجارالمصاحبة لبساتين األ األعشاب الضارة

 الفئات التالية:إلى  المثمرة رشجااألعشاب الضارة في بساتين األأنواع Tanji  (2017 )صن ف
، .Borago officinalis ،Fumaria spp الشتوية، مثل-)أ( العريضة األوراق الحولية الخريفية

Capsella bursa-pastoris ،Sonchus spp. ،Solanum nigrum ،Torilis nodosa  ،وغيرها
، .Amaranthus spp الصيفية، ومثال عنها-)ب( العريضة األوراق الحولية الربيعية

Chenopodium spp. ،Datura stramonium ،Portulaca oleracea ( الحولية  ـوغيرها، )ج
، Avena spp. ،Bromus spp. ،Hordeum murinum الشتوية، ومثال عنها-النجيلية الخريفية

Lolium spp. ،Phalaris spp. ،Poa annua  الصيفية، -الربيعيةوغيرها، )د( الحولية النجيلية
 ( المعم رة، ومثال عنهاـ)ح ، .Dactyloctenium sp. ،Digitaria spp. ،Setaria spp ومثال عنها

Arum spp.، Bryonia dioica، Convolvulus spp. ،Cynodon dactylon ،Cyperus 

rotundus ،Ecbalium elaterium  ،Inula spp. ،Plantago major ،Solanum nigrum  
   .Sorghum halepenseو 

من األعشاب الضارة في مختلف بساتين   اً نوع  Mashaly & Awad    (2003  )122وأحصى  
يات البقية و   % معم رة29% منها حولية،  70اللوزيات في منطقة دلتا النيل بمصر كانت حوالي  و   التفاح 

 Aster squamatus ،Convolvulus: هي المعمرة األكثر شيوعاً نواع كانت األو  ثنائية الحول. 

arvensis ،Cynodon dactylon ،Cyperus rotundus ،Imperata cylindrica ،Oxalis 

cornuculata ،Paspalum distichum ،Pluchea dischoridis و Polypogon viridis . 
 Amaranthus lividus ،Bidens pilosa ،Cenchrus: فكانت الحولية األكثر شيوعاً نواع أما األ

biflorus ،Chenopodium album ،Ch. murale ،Ch. ficifolium ،Conyza aegyptiaca ، 
C. bonariensis ،Emex spinosa ،Rumex dentatus ،Solanum nigrum  

 . Sonchus oleraceusو 
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في سهل متيجة  Kheddam & Adane  (1996 )كما أظهرت الدراسة الميدانية التي قام بها 
  المثمرة من الفصيلة الوردية،  شجارمن األعشاب الضارة في بساتين األ اً نوع  153بالجزائر وجود 

بة و  من مجموع األنواع(، الفصيلة  %18)تمثلت الفصائل النباتية األكثر هيمنة في: الفصيلة المرك 
(. كما %5( والفصيلة الصليبية )% 7(، الفصيلة الخيمية )%8(، الفصيلة البقولية )%14النجيلية )

 ،والمعمرة األوراقالضيقة  األعشابالحولية مقارنة ب عشاباألاألوراق و العريضة  األعشاب هيمنت
   على التوالي.

 اللوزيات في الوطن العربي كذلك لإلصابة بالنباتات المتطفلة مثل الحامولو   وتتعرض التفاحيات
Cuscuta campestris  الدبقو Viscum cruciatum (FAO weed data base)كما وجد . 

Qasem (2009 ) الهالوك، وهي أنواع خالل دراسات ميدانية أجراها باألردن العديد من :
Orobanche schultzii ،O. palestina ،O. minor ،O. cernua و O. aegyptiaca    متطفلة

في تطفله تجاه  عالياً  تخصصاً  O. schultziiأظهر و  ، Amygdalus communisاللوز  أشجار على 
  المثمرة. شجارهذا النوع من األ

 
 أهم اآلفات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات في المنطقة العربية:

الحشرات والحلم: ذبابة فاكهة البحر المتوسط، ذبابة ثمار الخوخ/الدراق، دودة ثمار التفاح،  •
، دودة الثمار الشرقية، الحلم ذي الرأس المسطح ، حفارات الساقالحشرات القشرية، المن  

 .الحمر العادي والحلم الحمر الوروبي
الفطرية مثل جرب التفاح، البياض الدقيقي، تجعد أوراق الخوخ/الدراق، تثقب الوراق،   مراضال •

 .البكتيرية مثل اللفحة النارية والتدرن التاجي  مراضوال
الفيروسية مثل فيروس التبقع الشاحب لوراق التفاح، فيروس موزاييك التفاح، فيروس   مراضال •

 تثلم ساق التفاح، فيروس تقزم الخوخ/البرقوق، فيروس البقع الحلقية الميتة للخوخ/البرقوق،
يرويدية مثل الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ، الف مراضوال وغيرها من الفيروسات الخرى،

 .وغيرها فيرويد تنقر ثمار التفاح وفيرويد تقرح قشرة التفاح
النيماتودية مثل النيماتودا الحلقية، النيماتودا التاجية، نيماتودا تعقد الجذور، نيماتودا   مراضال •

 .تقرح الجذور وغيرها
جيل، حشيشة السعد، المديدة، عنب الثعلب، لسان العشاب الضارة/الدغال المنافسة أهمها الن •

  .الثور وغيرها
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بفحص البساتين قبل تهيئتها لمعرفة أنواع  Tanji  (2017 )أما فيما يخص المكافحة فينصح 
خاصة  وبالتحكم في األعشاب الضارة،  األعشاب الضارة الموجودة ووفرتها ألنه من األسهل نسبياً 

ق الزراعية مثل الحرث ائاألشجار. كما ينصح بتطبيق جملة من الطر المعمرة منها، قبل زراعة 
التعشيب اليدوي تحت  لكالحولية خاصة، وكذ عشابالسطحي بين الصفوف للتخلص من األ

ة اإلصابة وتوافر وكلفة العمالة الزراعية.    هذا النوع من التعشيب مرتبطاً   ىاألشجار، لكن يبق بمدى حد 
باستعمال مبيدات ما قبل النمو ومبيدات ما بعد النمو  ىيماوية فيوصأما فيما يخص المكافحة الك

 سواء كانت بالمالمسة أو المبيدات الجهازية.
 

 اآلفات الدخيلة والمنبثقة حديثًا في المنطقة العربية . 3

 مقدمة . 1.3

بما يعادل   2013في العالم حسب تقديرات عام تقدر الخسائر التي تسببها االفات الزراعية الدخيلة 
بليون يورو تليها  90(، اذ تخسر الواليات المتحدة االمريكية حوالي 4)شكل  ون يورو سنوياً يتريل

 كة يورو لكل من الممل  تريليون  2ليون ويتر  11ثم الصين  ليون يتر  12وروبا بما يعادل أ
ببكتيريا  اإلصابةذا حسبنا خسائر إوروبا أالمتحدة ونيوزلندا. هذه األرقام يمكن أن تتضاعف في 

Xylella fastidiosa  .وإذا أضفنا خسائر الجراد للعام   المسببة لمتالزمة التدهور السريع على الزيتون
 لكانت الخسائر أعلى بكثير. 2019/2020

حيث  العالم العربي تسجيل عدة آفات جديدة لم تكن معروفة سابقاً شهد القطاع الزراعي في 
البلد المعني ألسباب قد تكون معروفة أو غير معروفة. وبسبب إلى    غريبةاآلفات ال  هذه  قسم من  دخل
مة الظروف البيئية في الموطن الجديد وغياب عوامل المكافحة الطبيعية التي تتحكم في مجتمع ءمال

إلى  عدادهاأ ه اآلفات وجدت الظروف المناسبة لتستوطن وتتكاثر وتنتشر وتصل االفة لذلك فان هذ
واحد إلى    البلد الذي لم تكن معروفة فيهإلى    المستويات الضارة. قد يعود سبب دخول اآلفات الجديدة

 : كثر من العوامل التاليةأأو 

من المحاصيل الزراعية التي قد تكون حاملة   أصنافالتوسع في المساحات المزروعة وادخال  .1
 . أطوارهاحد  ألآلفه أو 

جزائها وكذلك البذور والتقاوي التي قد  أضعف الرقابة في دوائر الحجر الزراعي على النباتات و  .2
في   صالً أوقد تكون دوائر الحجر الزراعي غير موجودة  ةفوار اآلطتكون مصابة أو حاملة أل

 المنافذ الدولية للبلد. 
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عف الخبرة لدى بعض العاملين في القطاع الزراعي وعلى وجه الخصوص العاملين في  ض .3
 .دوائر الحجر الزراعي أو عدم اكتراثهم باإلجراءات القانونية التي يجب العمل بها او تسهيلها

ضعف الخبرة أو غيابها لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي أو عدم وجود العدد الكافي من   .4
 .ين للقيام بدور التوعية والتدريب للمزارعين في المنطقة المعنيةاالشخاص المدرب

مر الذي يؤثر في عدد ونوعية الدراسات التخصصية  ضعف الدعم المقدم للبحث العلمي األ .5
 التي تهتم بمعالجة اآلفات الزراعية المؤثرة في االقتصاد الوطني في البلد المعني.

 

 
 

( حافرة أوراق 2) ( سوسة النخيل الحمراء،1)  :المنطقة العربيةفات الدخيلة في بعض اآل .4شكل 
( ذبابة ثمار 5( الدروسوفيال مبرقشة الجناح، )4، )ة/الطماطمحافرة البندور  (3) ،الموالح/الحمضيات

 ( حفارات أشجار الغابات، 8( البقة النتنة البنية، )7( قشرية الصبار القرمزية، )6الخوخ، )
 ( متالزمة التدهور السريع على الزيتون كزيليال.10الخريفية، )( دودة الحشد  9)

 
ن اآلفات الغازية أو اآلفات الدخيلة تشمل اآلفات الغريبة غير المحلية بضمنها االحياء إ لذلك ف

أو تحل محل   مراضاألرجل والحيوانات األخرى التي تسبب أو تنقل مفصليات األ النباتات، الدقيقة،
تقلل من القيمة االقتصادية أو الجمالية للمنتج أو البيئة وكذلك من خالل إنتاج  المحلية أونواع األ

الحيوانات  فيتؤثر هذه اآلفات قد  .النبات والحيوان أو اإلنسان مراضالسموم أو لدورها كناقل أل
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وكذلك األليفة، والمحاصيل المزروعة، والغابات، ونباتات الزينة، والحيوانات األليفة، والحياة البرية 
تختلف وسائل نقل اآلفات بين البلدان   ،التأثير في كفاءة اإلنتاج وجودة المنتجإلى    نسان. باإلضافة اإل

سواء كانت هذه البلدان من ذات الدخل المرتفع التي تستورد النباتات والحيوانات األليفة أو البلدان  
ا الحالتين. لذلك فان تن النقل الجوي ربما يكون أحد المسارات المهمة في كلأال إ ؛المنخفضة الدخل 

بالمقابل فان غالبية الدول    ،صال اآلفاتامكانات استإمبكر ولديها  نذار  إنظمة  أالعديد من الدول لديها  
لديها قدرات محدودة على العمل ضد اآلفات الغازية. وهذا يستدعي الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات 

 خاصة في المناطق ذات مستويات الفقر المرتفعة. وباستباقية لمجابهة الغزو 
ليها آنفا في النظم الزراعية المختلفة في البلدان العربية هي ن معظم اآلفات التي تمت االشارة اإ

آفة  إلى  في البيئة المحلية للبلد المعني وتحولت صالً أن تكون دخيلة أو انها كانت موجودة أما إ
عداد مجتمعاتها وغياب أو عدم كفاءة عوامل القتل  أ فر الظرف المناسب لتكاثر وتزايد  اغازية بسب تو 

  اً كبير   لها. هناك آفات عديدة دخلت المنطقة العربية أو بعض بلدانها وشكلت خطراً   الطبيعية المحددة
في  (Mayetiola hordei)على انتاج المحاصيل الزراعية. على سبيل المثال ذبابة تدرن الشعير 

 في منطقة حوض المتوسط أو حشرة التوتا الطماطم/دول المغرب العربي وحفار أوراق البندورة
(Tuta absoluta)  ًعلى محاصيل   حقيقياً  التي دخلت المنطقة العربية واصبحت آفة رئيسية وخطرا

فهناك العديد من اآلفات التي انتقلت الحمضيات/الموالح   ما على  أالخضار في معظم الدول العربية.  
البق الدقيقي أنواع فة غازية ذات تأثير كبير في الموطن الجديد ومنها آآخر واصبحت إلى  من بلد

الشرقية والحلم   الموالح/الحلم مثل حلمة الحمضياتأنواع  بيض على الحمضيات فضاًل عن  والذباب األ
صحاب بساتين الفاكهة بشكل عام أ على  كبيراً  اً ئاألريوفي. كما شكل ذباب الفاكهة عب

خاص بسبب الدمار الذي تتسبب بإحداثه والخسائر المادية المترتبة على  والحمضيات/الموالح بشكل
 الحمضيات/الموالح   زالت ذبابة الياسمين البيضاء وذبابة الفاكهة تشكل خطرًا على  ال لذا،ذلك. 

 العربية ومنها العراق بينما تراجع خطر حفار أوراق الحمضيات بسبب وفرة  بلدان في معظم ال
 فة. بالنسبة غلب المناطق التي انتشرت فيها هذه اآلأ وحدوث حالة التوازن في  الحيويةعداء األ
 نها تختلف تبعًا للبلد واجراءات المكافحة المتبعة. أال إن اآلفات الوبائية معروفة إالنخيل ف شجارأل
كثر خطورة والتي غزت معظم البلدان العربية هي سوسة النخيل الحمراء فة األن اآلأال إ

(Rhynchophorus ferrugineus)  التي دخلت معظم البدان العربية واستوطنت فيها في نهاية عقد
ي من  أجراءات المكافحة كافية الستئصال هذه االفة من إالثمانينات من القرن العشرين ولم تكن 

وهي تحت السيطرة في الوقت  2015في العراق عام  سجلت رسمياً و  ،البلدان التي انتشرت فيها
   المتسبب عن الفطر  البندورة/الطماطمالحاضر. كما سجل انتشار وبائي لمرض اللفحة المتأخرة على  
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Phytophthora infestans   كما 2018في مزارع الطماطم المحمية في البصرة في خريف عام .
االدغال أهم  وهو من (Eichhornia crassipes)المعروف بعشب زهرة النيل  العشب/ سجل الدغل

غلق إلى  بهذا الدغل تؤدي اإلصابةالتي تهدد المسطحات المائية في العديد من دول العالم. ان 
شعة الشمس أمنعه  إلى    الممرات المائية وتعيق انسيابية جريان الماء والسباحة وصيد االسماك، اضافة

ن تسلقه على نباتات أو تحت سطح الماء، كما  مالماء والنباتات التي تنإلى    من الوصولواالكسجين  
في البيئة المائية   حيائيخفض التنوع األإلى  مستوطنة يؤديالمائية الخرى أو تغطيته النباتات أ

القاحلة )اكساد(  راضي  ان المركز العربي للدراسات في المناطق الجافة واألإلى    المعنية. تجدر االشارة
األعشاب المائية المنتشرة على نطاق واسع في دول العالم والدول العربية وقد   قام بوصف عدد من

ضرارها أ تم وصف هذه األدغال والصفات الحياتية واالنتشار والوسائل المتبعة للتصدي لها وتقليل 
 (Diaphorina citri)الموالح /ال الحمضياتيعلى البيئة والتنوع الحياتي. أما المثال اآلخر فهو بس

التي  في المملكة العربية السعودية حيث عرفت على أنها غازية فضاًل عن سوسة النخيل الحمراء
حيث اخذت الوصف نفسه في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية  نفاً آليها إشير أ

 فة منذ عقد الثمانينات من القرن العشرين. خرى التي سجلت فيها هذه اآلاأل
حظيت اآلفات الغازية باالهتمام الكبير على مستوى دول العالم وتأسست تجمعات علمية بدعم  

تفاقية الدولية لوقاية النبات التي منها اإل ،بالصحة النباتية تهتم )الفاو( والزراعة ية غذمن منظمة األ
جراءات التصدي لآلفات الغازية إواإلجراءات المتعلقة بالصحة النباتية و اعتمدت العديد من المعايير 

 ة هذه اآلفات منها:هكدت االتفاقية على عدد من الخطوات المهمة لمجابأحيث 
نواع مكانات بمنع ادخال األإ فر لديه من ان يلتزم كل طرف عضو في االتفاقية حسب ما تتو أ .1

فة  حيائي مع وضع استراتيجية واضحة لمراقبة اآلحيائية والتنوع األالغريبة التي تهدد النظم األ
 واستئصالها.

الغريبة الغازية مع اقتراح معايير نواع إلدخال األ إعداد قائمة أولية بأكثر المسارات شيوعاً  .2
الستخدامها على الصعيدين اإلقليمي والمحلي وكذلك تحديد مجموعة من األدوات التي يمكن 

أدنى حد؛ وتقديم تقرير عن  إلى    ارة المخاطر المرتبطة بهذه المسارات أو خفضهااستخدامها إلد
االسترشاد به فيما أجل    طراف المعنية بالمعاهدة منالجهة المعنية المسماة من قبل األإلى    ذلك

 يتعلق بالعمل المستقبلي.
التصدي  جل أ الغريبة الغازية مننواع التأكيد على وضع استراتيجيات وطنية واقليمية لأل .3

 ،وتعزيز آليات التنسيق ،وتحديد االحتياجات واألولويات نواعاألهذه لتهديدات التي تشكلها ل
جراء التعديالت عليها حسب إواستعراض السياسات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة و 
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الحاجة مع وتعزيز التعاون بين القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والتأكيد على التواصل  
 . بما في ذلك اجراءات الحجر الزراعي  ةف طراف ذات الصلة واالهتمام بوسائل التصدي لآلبين األ

التأكيد على تعزيز قوانين وسياسات حماية النبات لتشتمل على حماية النباتات البرية والتنوع  .4
الغازية؛ وإنشاء الغريبة  نواع  حيائي من آفات النباتات، بما في ذلك النباتات التي تكون من األاأل

نظم لإلنذار بشأن اآلفات أو تكييف النظم القائمة إلدراج جميع آفات النباتات. يمكن أن تتخذ  
التدابير الصحية أو تدابير الصحة النباتية أشكاال متعددة تشمل قوانين ومراسيم ولوائح 

  ، وعالجات الحجر الصحي ،اختبارات وتفتيش وإجراءات تصديقإلى  إضافة ،ومتطلبات
 وإجراءات أخذ العينات وطرائق تقييم المخاطر.  ،والمتطلبات المرتبطة بنقل الحيوانات أو النباتات

 تعزيز األنشطة الراميةأجل  المساهمة بالدعم المادي والتقني منإلى  دعوة المنظمات الدولية .5
 الغريبة الغازية.  نواع الحد من اآلثار الضارة لألإلى 

اإلنترنت عن  الشابكة/التي تجمع وتتبادل المعلومات من خالل  قليميةتشجيع المبادرات اإل .6
نواع الغريبة الغازية المعروفة بإسم الشبكة األوروبية بشأن األنواع الغريبة المدخلة واألنواع األ

نواع ، التي تعمل بشكل دائم لتحديث المعلومات المتعلقة باأل(NOBANIS)الغريبة الغازية 
  (CABI)ن مكتب الكومونولث الزراعي الدولي إ على الصعيد العالمي فما أالغريبة الغازية. 

نواع خصائيين المعني باألالغازية لفريق اإلنواع  قاعدة معلومات كبيرة للبيانات العالمية لأل  يمتلك
وفي إطار الشراكة مع جهات  .تحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةالغازية التابع لإل
نتشار باستخدام بيانات مستمدة من قاعدة  د تصنيف لمسارات اإلدخال واإلمتعددة، تم إعدا

 الغازية.  نواع البيانات العالمية لأل
 

همية السيطرة على الحركة العالمية  أ لذلك هناك حاجة لتنفيذ برامج إعالمية موجهة تؤكد على 
جراء يمكن أن يطبق في المنافذ أن هذا اإل ان تكون سببًا في دخول اآلفات الزراعية. إذ أالتي ممكن 

 قتصاد الوطني. التعريف باآلفات الدخيلة وخطورتها على اإلأجل  الحدودية والمطارات من
ضمنها من  صدرتها دول عالمية متقدمة ودول نامية  أهناك العديد من القوانين والتعليمات التي  

اديًا على مختلف المحاصيل الزراعية. كما فات مهمة اقتصآالدول العربية تتعلق بإجراءات مكافحة 
التي تنتشر بسرعة حيث تستعمل نواع ولويات مكافحة اآلفات التي تهتم بها الدول تتجه نحو األأن أ

ومنع حدوث األضرار المحتملة. هذه  (Pest containment) احتواء اآلفةأجل  وسائل فعالة من 
أو قد يكون هناك تضخم   (Schistocerca gregaria)اآلفات قد تكون غازية ومنها الجراد الصحراوي  

فة مستوطنة أو دخيلة. لذلك فان اإلجراءات المتبعة تتطلب تكاتف الجهود بين  آلتعداد مجتمع 
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ولة بإصدار التعليمات ؤ المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي والجهات الرسمية. تقوم الجهات المس
وأسباب حدوث االنفجار السكاني لمجتمعها ومن ثم اتخاذ التدابير الالزمة المتعلقة بمراقبة اآلفة 

لمكافحتها. قد ال تستطيع مجموعة واحدة من المزارعين اتخاذ كل هذه الخطوات ولكن بتعاون الجميع 
وبوجود إسناد من الدولة من خالل الضوابط والتعليمات الملزمة لكل المعنيين يمكن السيطرة على 

بعض دول منطقة الشرق األوسط ومنها العراق تأخذ الدولة على عاتقها مهمة مكافحة  اآلفة. في 
وحشرة  (Ommatissus lybicus)قتصادية مثل الدوباس اآلفات الرئيسية على المحاصيل اإل

وكذلك سوسة النخيل الحمراء  (Batrachedra amydraula)الحميرة/دودة البلح الصغرى 
(Rhynchophorous ferrugineus)  على النخيل وحشرات البق الدقيقي وحفار أوراق الحمضيات

توسط وغيرها من ذباب الفاكهة على الحمضيات/الموالح  موذبابة الياسمين البيضاء وذبابة البحر ال
والتفحم الصدأ    أمراضو   (Eurygaster integriceps)السونة  الفاكهة. كذلك الحال مع حشرة    أشجارو 

وهي حشرة غازية أصبحت  (Tuta absoluta) البندورة/الطماطمعلى القمح والشعير وحشرة حافرة 
. إال أن حمالت المكافحة السنوية التي ( 2017)علي،  آفة رئيسية على المحصول في دول المنطقة

على ضوئها يتم تكون بإشراف الدولة ال تكون ثابتة تجاه اآلفة وإنما تخضع إلجراءات المراقبة التي 
لآلفة والمحصول والمساحات  اتخاذ قرار المكافحة من عدمه. كما تتغير استراتيجية المكافحة تبعاً 
 المصابة فضاًل عن تأثير الظروف البيئية المتحكمة في كل منطقة.  

 
 الحشرات والحلم. 2.3

البلد الجديد  إلى    خاصة في بداية دخولهاوبالغازية أو الوافدة قد تخرج عن السيطرة  الحشرية  ن اآلفات  إ
عندما تكون بعيدة عن أعدائها الطبيعيين وعندما تكون األعداء الحيوية المحلية غير فاعلة بسبب 

 يعدد االستعمال العشوائي والمكثف للمبيدات لمجابهة اآلفة عند بداية دخولها البلد وحدوث انفجار 
 تعاود  الحيويةلمجتمعها. لكن بعد اتخاذ بعض التدابير التي من شانها المحافظة على األعداء 

 إلى  نشاطها وتبدأ تهاجم اآلفة الجديدة وسرعان ما تسيطر عليها وتنتفي الحاجةنواع هذه األ
غياب أية جهة مرجعية  إلى  هناإلشارة من اال بد استعمال المبيدات أو أنها تستعمل بالحدود الدنيا. 

 قبل دخولها والذي تقوم به المنظمات الدولية  عربية تقوم بدراسة تحليل مخاطر اآلفات
الجمعية العالمية لوقاية قرب مثال ما قامت به  ألقاء مبالغ باهظة، و   والجمعيات بداًل عن الدول العربية

 النبات وجامعة فيرجينيا بعمل ذلك لجمهورية مصر العربية قبل دخول دودة الحشد الخريفية
(Spodoptera frugiperda)  ليها. إن مثل هذا العمل مرتبط بالتحدي األول وهو قاعدة المعلومات، إ

زالت غير  فات التي الخاطر لآلجراء تحليل المذ لدينا في دولنا العربية ما يكفي من الخبرات إلإ
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دث األأي بلد للتهيؤ لها وأخذ االحتياطات الالزمة قبل و داخلة ألأمسجلة  ضرار ن تدخل وُتح 
وروبية خالل السنوات العشر الدول األإلى    فات التي دخلتبالمحاصيل الزراعية. هناك العديد من اآل

قليلة ويمكن دخولها البلدان العربية في أي وقت ومنها األخيرة والتي لألسف قاعدة معلوماتنا عنها 
قة الصليبيات وب (Malek, 2016؛ Badra, 2017) (Hylymorpha halys)  البقة البنية النتنه

(Bagrada hilaris)  الجبوري والجصاني(؛ 2003Arif, 2016)   والحفار ذي القرون الطويلة
 ، بادته إعلى    وروبا حالياً أالغابات الذي تعمل    أشجار على    (Anoplophora glabripennis)  سيوي اآل

الحور  أشجار ن هذا الحفار سجل في لبنان على أ( ب2017) Moussa & Cocquempot ويشير
الدروسوفيال مبقعة و  ،الغابات األخرى  أشجار حداث ضرر بإن يسهم في أ والصفصاف ويمكن 

 2009سيا لتظهر في إيطاليا وفرنسا واسبانيا عام  آالتي قدمت من    Drosophila suzukii  الجناحين
التوت/العليق المختلفة  أنواع  والكرز و   الفريز/وسببت خسائر جسيمة للفواكه الطرية القشرة مثل الفراولة

blueberries)  ،raspberries  و(blackberries  .  ن تتحمل  أتوجد هذه الحشرة على مدار السنة ويمكن
. وتشير المصادر (Calabria et al., 2012)جيل بالسنة    15كثر من  أولها    س °  10حرارة  عند  العيش  

غلب الدول المحيطة بمنطقتنا العربية مثل تركيا وايران وقبرص، أ ن هذه الحشرة بدأت تنتشر في أب
  ن عدداً أوتجدر اإلشارة بهذه المناسبة بن.  ننا لم نكتشفها حتى اآلأ  الإبيئتنا العربية  إلى    وصلتوربما  

العرب المتميزين، الذين أشير إليهم كمراجع في هذا الفصل، أجروا بحوثهم في أوروبا  بنامن طال
ودول أخرى على هذه االفات الدخيلة وبعضهم ال زالوا مستمرين في دراساتهم على هذه الحشرات 

 ن يكونوا نواة لقاعدة المعرفة والبيانات التي علينا استثمارها في تحديد المخاطر.أوغيرها ويمكن 
والخضراء  كثر من خمسة أنواع من الحشرات القشرية هي البيضاء والبنية أوي نخلة التمر ؤ ت

ضرار اقتصادية أ على النخيل دون إحداث  عددية  والصفراء والشمعية الحمراء وهي مستقرة في كثافاتها ال
 تفشين حدث ألم يسبق  .عداء حيوية طبيعية تساهم في خلق هذا التوازن أ معها  توجدكبيرة حيث 

ال في السودان وليبيا حيث استفحلت إواحدة من هذه الحشرات على النخيل ل (Outbreaks) كبير
سببت خسائر كبيرة في النخيل هناك ( و Asterolecanium phoenicis)الحشرة القشرية الخضراء 

ب المتضرر بهذه ووصل عدد النخيل المصا 1985أعدادها وبشكل ملموس منذ عام  تبعد ان تزايد
نخلة في  35000الحشرة الماصة التي تهاجم المجموع الخضري والثمار في مرحلة النضج إلى 

مشروع شبعانه قبلي ومشروع قولد بحري، وانتقلت لتصيب الفسائل. وتعاونت في حينه العديد من 
ائي السوداني األلماني المنظمات الدولية مثل الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمشروع اإلنم

 مدقنخلة. لم ي  مالييناإلصابة إلى حوالي أربعة  وصلت  نها استمرت حتى  أال  إاليقاف انتشار الحشرة  
خذ منحى أوماذا حل بالحشرة لت الهائل التفشي او بيولوجية توضح سبب هذألألسف تفسيرات بيئية 
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ضار وبقسوة بحيث دمرت الماليين من أشجار النخيل في السودان. أما في ليبيا فلقد لوحظت الحشرة 
ح أن يكون أسباب دخول الحشرة 2018)علي،  2018من قبل المزارعين بمنطقة الجفرة عام  ( وُيرج 

فر البيئة ا هو تو دخال فسائل مصابة من الخارج إلى ليبيا والعامل الثاني إإلى عاملين األول هو 
فراط المالئمة للحشرة القشرية الخضراء لتكون غازية في مزارع النخيل بالمنطقة الجنوبية إضافة إلى اإل

باستعمال المبيدات لمكافحة حلم الغبار الذي قد يكون ساعد في قتل األعداء الحيوية التي كانت 
ظمة الفاو ومنظمات أخرى لمساعدة تخلق االستقرار البيئي في هذه البؤر البيئية. لقد تدخلت من

ق المكافحة للسيطرة على هذه الحشرة، وآخرها كان في عام ائالمزارعين والفنيين بتدريبهم على طر 
نطلق مشروع من الدولة الليبية للسيطرة على الحشرة، ولكن المؤسف هو ان الحشرة لم أُ حيث    2018

نفالت الحدودي وعدم تطبيق هو اإل سابقاً والسبب األساس كما ذكر  ،تزل تتكاثر وتفتك بالنخيل
، ألف طن سنوياً   174عندها إنتاج تمور يقدر بنحو  ن ليبيا  أ  هومن الجدير ذكر   .وسائل الصحة النباتية

 .ويشكل مصدر دخل وغذاء أساسي لقطاع كبير من المزارعين والسكان
  الموالح /وراق الحمضياتألقد ظهرت في التسعينات من القرن الماضي حشرة حافرة 

(Phyllocnistis citrella)  با ومنهاو ور أفلوريدا وانتشرت في إلى  سيا والتي دخلتآالمستوطنة في 
المشاتل   ت فيمشكالالأهم  واعتبرت واحدة من ،منطقتنا العربية المعروفة بزراعة الحمضياتإلى 

ت بالشتالت والنموات الحديثة واستمرت هذه الحشرة كآفة شرسة محدثة خسائر للمزارعين حيث أضر 
ضافة الكتشاف وتربية  إمريكا أستراليا و أكثر من عشرة سنوات لحين إدخال بعض المتطفالت من أل
ها الطبيعيين ولكنها موجودة حاليًا كآفة  ئعداأ عداء المحلية لمواجهتها واستقرت الحشرة متوازنة مع األ

اإلدارة الصحيحة. ولقد تبع حافرة أوراق الحمضيات في عام إلى  في المشاتل والبساتين التي تفتقر
الذي  (Polyphagotarsonemus latus)عائلة الحلم ذي الرسغ الشعري أنواع من  اً واحد  1997

، الفلفل، البندورة/الطماطمانتشر بشده في الدفيئات في العراق ودول عربية أخرى حيث أحدث خسائر ب
ويصيب هذا النوع  .في الحقول المكشوفة البطاطس/محصول البطاطاإلى  الباذنجان والخيار إضافة

العراق في في  يحدثهاالتي  رئخساال ولقد قدرت  ،في مختلف دول العالم نباتياً  عائالً  50كثر من أ
المبيدات، وال زال هذا النوع يحدث فورانات بين   ةكلفت% من الحاصل إضافة ل30حينه بأكثر من 

 .خر في الدفيئات والحقول المكشوفة على البطاطاآموسم و 
الخاص بآفات    2005با وحوض المتوسط عام  و لقد أشار تقرير منظمة وقاية النبات لدول أور  

غير موجودة في أوروبا ومناطق   (Tuta absoluta)  البندورة/الطماطمالحجر الزراعي بأن حشرة حافرة  
نها ظهرت بعد هذا أال إن التوزع الجغرافي للحشرة محصور في أمريكا الجنوبية. أالبحر المتوسط و 

التقرير ألول مرة قادمة من دول أمريكا الجنوبية التي ُتسبب فيها خسائر جسيمة تقدر بأكثر من 
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. لقد تغيرت خارطة انتشار الحشرة حيث سجلت ألول مرة في البندورة/الطماطم محصول% من 50
على  2007 على محصول الطماطم في محافظة كاستيلو وانتشرت في 2006سبانيا نهاية عام إ

 البندورة/الطماطم% في 100إلى  سبانية للبحر المتوسط حيث أحدثت خسائر وصلتالسواحل اإل
سجلت في فرنسا، الجزائر، المغرب   2008الشتوية في البيوت المحمية في محافظة فالنسيا. وفي عام  

ة بالمحصول  إيطاليا ومالطا وهولندا وتونس حيث سببت خسائر كبير إلى    انتشرت الحشرة  2009وفي  
ن الزحف المخيف والسريع للحشرة إف المبيدات والمصايد الفرمونية. يلاكتنتيجة الضرر المباشر و 

 ،في ليبيا بمنطقة بنغازي  2009 يوليو/فسجلت خالل شهر تموز ،جعلها تنتشر في منطقتنا العربية
دثت خسائر حأوفي اليونان وتركيا حتى أصبحت آفة خطيرة في جميع دول المنطقة العربية و 

% في دول حوض المتوسط والشرق األوسط ودول الخليج وال زالت 100  ـوصلت ل  البندورة/الطماطمب
 تة الدقيقة تسبب خسائر في البيوت المحمية ولكنها ليسحجنهذه الحشرة التي تعد من حرشفية األ

 . (EPPO, 2016) مديتطلب برامج مكافحة طويلة األ كبيراً  تحدياً 
فر الظروف المناسبة لها كحشرات غازية ابحسب تو  المهمة التي تبرز سنوياً فات ومن اآل

 ، على القمح والشعير   (Eurygaster integriceps)للمحاصيل الحقلية في دولنا العربية حشرة السونة  
 القمح  ن  وم ،(Diuraphis noxia)الروسي  ن  والم ، (.Liriomyza spp) األوراقوحفارات 

(Schizaphis graminum)  من  أنواع يتطلب مكافحتها وخفض أعداد مجتمعاتها استعمال التي
 . المبيدات البيرثرويدية والجهازية التي قد تكون غالية الثمن

بالخصوص حشرات ذباب  من التحديات المهمة التي تواجه العالم ودولنا العربية ن واحداً إ
الغازية تنتشر بين البلدان المصدرة للفاكهة والخضر بسبب التجارة غير  نواعهأالفاكهة الذي بدأت 

هدم منظومة الحجر الزراعي القائمة في إلى    المنضبطة التي سببتها الحروب في المنطقة والتي أدت
التطبيق الصارم لقوانين إلى  روالسودان ومصر ودول أخرى تفتق ةدول مثل العراق وليبيا وسوري

ذبابة الخوخ وذبابة القرعيات وذباب إلى  تعودأنواع الصحة النباتية ولذلك سجلت بالسنوات األخيرة 
إلى  التي يصعب السيطرة عليها. يسبب ذباب الفاكهة الذي ينتمي أنواع الذبابالمانجو وغيرها من 

 المهمة على مستوى العالم خسارة تقدر  فاتالذي يعتبر واحدًا من اآلو  Tephrihidaeفصيلة 
زهار )مثل واأل واتمختلفة من الفاكهة والخضر نواع بباليين الدوالرات بسبب الضرر المباشر أل

نوع من   4400إن من مجموع ال  الفراولة بانواعها والقرعيات(.  ، التفاح، المانجو،الموالح/الحمضيات
على الفاكهة والخضر في العالم   خطاراً أشكل  ينوع    200  تقريباً هنالك  ا  ذباب الفاكهة المشخصة عالميً 

(Carroll et al., 2002 .) ن ذبابة البحر المتوسط إ(Ceratitis capitata)  ن أصلها أوالذي يعتقد
قدرة على التأقلم مالذبابة األخطر على الفاكهة ولها مدى عوائلي واسع. كما تتميز بال دفريقي، تعأ
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فريقيا، دول البحر المتوسط أللعديد من األجواء ولذلك تجدها موجودة في أمريكا الجنوبية، شمال 
تنجح حتى وأستراليا وغيرها. وبشكل عام فهي موجودة بالمناطق االستوائية وشبه االستوائية للعالم ولم  

ما أ .(Bouagga, 2012) الواليات المتحدة ألنها دائما تواجه حملة إبادة لهاإلى  ن في الدخول اآل
التي تشكل مشكلة في الباكستان، الهند  (Bactrocera zonata)هو ذبابة الخوخ فخر المهم النوع اآل
هذه الذبابة  لاذ تسبب خسارة جسيمة بالخوخ والمانغو والجوافة وغيرها من العوائل األخرى.  ،ومصر

 بيضة ولها بضعة أجيال بالسنة إضافة النتشارها السريع.  500قدرة تكاثرية عالية اذ تضع بحدود 
خرى من المحددات لزراعة القرعيات فهي األ  (Bactrocera cucurbitae)أما ذبابة القرعيات  

ومصر ودول    ةفي دولنا العربية حيث استفحلت على الكوسة والخيار في العراق وسلطنة عمان وسوري
المنتشرة حساسة لها وال تزال  صنافغلب األأ ن أق المختلفة لمكافحتها، كما ائالطر  وأخفقتأخرى 

 أنواع عديدة من ذباب الفاكهة غير مشخصة في دولنا بسبب عدم المتابعة وقلة المصنفين.
يطاليا بمدينتي إوروبا وتم تسجيل وجوده في  أفي    2018من ذباب الفاكهة الذي ظهر في عام  و 

خطر آفات أمن  د، الذي يع(Bactrocera dorsalis)نابولي وساليرنو هو ذباب الفاكهة الشرقي 
بليونين  إلى  سبب خسائر في صادرات افريقيا تصليوكادو، الموز، الجوافة والمانغو و فالفاكهة كاأل

بادتها وهي تحت المراقبة  إومحاولة  إيطاليا على احتواء الحشرة تدولة. عمل 65في  نتشريدوالر و 
السؤال المطروح اآلن هل لدينا في المنطقة العربية معلومات كافية عن الحشرة وتحليل  و .  الشديدة حالياً 

عامة لدى المختصين   المخاطر لها واالستعدادات المطلوبه لمواجهتا؟ الجواب نعم كمعلومات
 . قليلة جداً  أوما التفاصيل الدقيقة عنها فهي تكاد تكون نادرة أبالحشرات، 

  2014بالمغرب في أواخر  (Dactylopius opuntiae) ظهرت الحشرة القرمزية أو الكوشني
عبدة وهي مناطق تقع جنوب - بمنطقة سيدي بنور بجهة دكالة 2015بمنطقة خميس زمامرة وأوائل 

كيلومتر خالل   100الدار البيضاء حيث استطاعت هذه اآلفة أن تنتشر على مساحة قطرها مدينة 
حمر داكن نظرًا إلفرازها أتصيب هذه الحشرة نبات الصبار فقط وهي تتميز بلون  حوالي سنتْين.

ستوائية والشبه استوائية في أمريكا موطنها األصلي هو الغابات اإل للسائل القرمزي الكارمين.
اث غير نجنحة واإلأوالمكسيك. هي حشرة قشرية رخوة على شكل بيضوي، تحتوي ذكورها على 

إلى   بعد تزاوجها تضع اإلناث البيض الذي يتحول بسرعةو مجنحة مغطاة بطبقة شمعية بيضاء، 
دان الماء والشمس المفرطة. جسامها لحمايتها من فقأحوريات دقيقة تفرز مادة شمعية بيضاء على 

 كوام بيضاء تشبه القطن وتتحرك هذه الحشراتأتظهر الحشرات القرمزية على نبات الصبار بشكل 
 نبات جديد. يؤدي تطاير الذكورإلى    حافة لوحة الصبار حيث يمسك الريح خيوط الشمع ويحملهاإلى  
و الحيوان. وتلحق هذه الحشرات أنسان تشكل أي خطر على اإل نها الأال إازعاج الساكنين، إلى 
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جفافه إلى  خسائر مهمة في اإلنتاج لكونها تقتات على نبات الصبار حيث تمتص سوائله مما يؤدي
ن تناول فاكهة نبت الصبار ال يشكل أي ضرر صحي على أ، إال اإلصابةوموته في حالة شدة 

ضرارها أشار هذه الحشرة والحد من ة لتفادي انتحق الوقائية من األساليب الناجائالمستهلك. تعد الطر 
المناطق السليمة، استعمال الصناديق البالستيكية بدل  إلى  لواح وفاكهة الصبارأوذلك بـعدم نقل 

الخشبية لنقل الفاكهة وذلك بعد غسلها وتعقيمها، تفادي دخول وانتشار هذه الحشرة عبر وسائل النقل،  
المصابة واعتماد وسائل المكافحة الموصى بها )فريحة،   ذ التدابير الالزمة بالتخلص من النباتاتاختا

فاكهة مهمة في المغرب  د(. لقد قضت هذه اآلفة على مساحات كبيرة من الصبار الذي يع2016
 .مقاومة للحشرة تم تعميم زراعتها حالياً  أصنافولمواجهة الحشرة انتخبت ثمانية 

ب اسم “الهندي”، وهذه التسمية    المعروفة في تونسن الحشرة القرمزية  أ( ب2017أشار نصراوي ) 
والمقصود هنا ليس الهند اآلسيوية، بل الهند  Opuntia ficus-indica مأخوذة من اإلسم العلمي 

بالد الهنود األمريكيين ألن الموطن األصلي للتين الشوكي هو جنوب أمريكا الشمالية،  الغربية، أي
أوروبا وانتشر فيها ثم في كثير من المناطق األخرى من  إلى  ومنها انتقل منذ القرن السادس عشر

فريقيا والمشرق العربي. وال يخفى على أحد األهمية القصوى التي يتسم بها أخاصة شمال بالعالم و 
فيها وله قدرة  التين الشوكي حيث يستطيع أن ينمو في المناطق شبه القاحلة والقاحلة ويعم ر طويالً 

دور أساسي في ب يسهممن الماء، وبذلك  أللواحه التي تخزن كثيراً  فاف نظراً كبيرة على مقاومة الج
البيولوجي حوله. ويقوم سكان األرياف في العديد من  الحيوي/مقاومة التصحر والمحافظة على التنوع  

رها استفادة من ثملإل هوفي الوقت ذات ،هذه النبتة كحواجز حماية حول ممتلكاتهم بزراعةالمناطق 
وإستخدام ألواحها كعلف للحيوان، كما تستعمل الثمار كمصدر لصناعة األدوية ومواد التلوين  ةالشهي

في عدد قليل من مناطق العالم مثل الواليات المتحدة والمكسيك  والتجميل. تنتشر هذه اآلفة حالياً 
، 2014قصى منذ  فريقيا الجنوبية وكذلك األراضي الفلسطينية والمغرب األأوأستراليا وسريالنكا والهند و 

واليمن )مهدي  (Moussa et al., 2017) 2012 لبنان منذفي ، و 2016قبرص منذ في ومؤخرا 
  اآلفة في فلسطين  انتشار(. ومن هنا، نالحظ أن 2018،وعلوش كاتبة( واألردن )2017خرون آو 
المغرب صار يشكل  إلى  بينما وصول هذه الحشرة الضارة ،قبرص يهدد بقية دول المشرق العربيو 

جتماعي بين هذه قتصادي واإلبقية الدول المغاربية باعتبار التواصل الجغرافي واإلل خطيراً  تهديداً 
الدول. فتونس تعتبر من األوائل بين دول العالم من حيث مساحات مزارع التين الشوكي التي تقدر 

بها في المناطق القاحلة بالوسط التونسي، وال بد من بذل أقصى الجهود هكتارا يوجد أغل  600بحوالي  
 واآلفات. مراضاألللمحافظة على هذه الزراعة وحمايتها من كل 
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التحدي    (Spodoptera frugiperda) يشكل اإلنتشار السريع لحشرة دود الحشد الخريفية
ستوائية  وهي حشرة مستوطنة في المناطق اإل ،األكبر للعاملين في وقاية النبات في الوقت الحاضر

هذه  دمن نصف الكرة االرضية الغربي ابتداء من الواليات المتحدة األمريكية حتى األرجنتين. تع
تمثل ثالث أكبر منتج  التيالحشرة آفة مهمة على الذرة الصفراء في البرازيل ودول البحر الكاريبي 

بمعدل  لحشرة سنوياً امكافحة لكلفة تمريكي كأون دوالر ملي 600للذرة الصفراء في العالم وتصرف 
% من 73-15وا بحدود ج، وتخسر نيكارااإلصابة% عند اشتداد 34إلى  فقدان بالحاصل يصل 
% من حاصل  17مريكية بحدود شديدة. تخسر الواليات المتحدة األ اإلصابةالحاصل عندما تكون 

%. يشتي هذا النوع في مدن ساحل الخليج 100-20 في حدود اإلصابةالذرة عندما تكون درجة 
 وائل  أالربيع و  مع بدايةالشمال إلى  باما، وفلوريدا( وتهاجراألمريكي )لويزيانا، المسيسيبي، اال

ويشير   .الصيف. الحشرة البالغة لها قدرة على الطيران واالنتشار لمسافات طويلة خالل أشهر الصيف
Hardke et al.  (2015بان دودة الحشد تع )عن طريق   األوراقفات القطن المهمة التي تهاجم  آمن    د

دارتها إنها آفة متقطعة ومتنقلة فتصعب أوبما  ،طوار اليرقية األولى والجوز عند تكوينه ونضجهاأل
ذ  إ ن الحشرة ال تدخل طور السكون في أمريكا أر بيكما أش . ومكافحتها لظهور صفة المقاومة عندها

 حداث الضرر. إالدافئة وتستمر بإلى  تقل من الواليات الباردةتن
فريقيا قادمة من أمريكا الجنوبية حيث ظهرت ألول مرة بفوران عددي  أإلى  لقد دخلت الحشرة

على نبات الذرة الصفراء   بنيجيريا  فريقياأفي غرب    2016ديسمبر  /األولغير مسبوق في شهر كانون  
 ، والكاميرون. وفي منتصف شهر األقطار المجاورة غانا، النيجرإلى  نتشرتإومن ذلك الحين 

فريقيا الوسطى بدأ من زامبيا وزمبابوي ثم إلى أ وصل أول تقرير عن وجودها في  يناير/كانون الثاني
 ؛FAO, 2017a) فريقياأب األقطار المجاورة وهي مالوي وبورندي وبوتسوانا وناميبيا وجنو 

ARC-LNR, 2017  ؛Goergen et al., 2016 .)    فريقيا أنتشار في شرق  بدأت باإل  2017وفي مطلع
وربما تمتد إلى  ةنتشار لمناطق أخرى متوقعثيوبيا. للحشرة قدرة عالية لإلإوغندا و أفي تنزانيا، كينيا، 

 تراوحت خسارة للذرة فريقية منتجةأدولة  12لقد سببت دودة الحشد الخريفية في  .سياآفريقيا و أباقي 
 2.48  بين  الخسائر  لهذه  المادية  القيمة  الدول وتقدر  هذه  في  السنوي   اإلنتاج  من%  53-21  في حدود

% بناء 30فريقيا يصل إلى أن معدل اإلصابة في أب 2018الفاو  أشارتكما  .دوالر بليون  6.19و
ن طريقة انتقال هذه الحشرة إ.  (Day et al., 2017)لمركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية  ابيانات  ل

و تهريب البضائع المتعمد دون المرور أفريقيا قد يكون مع الشحنات التجارية بين بلدان العالم أإلى 
 .و طيرانها المباشر مع الرياحأو عن طريق اختفاء الحشرة في البواخر أ ،بدوائر الحجر الزراعي

دولة   100فريقيا وأدولة ب 44لألمم المتحدة بان الحشرة موجودة في  وتشير منظمة األغذية والزراعة
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و ساللتين عائليتين  ألدودة الحشد الخريفية طرازين مختلفين  إن    .(FAO, 2017c)على مستوى العالم  
(Sub-populations or host strains) ساللة الرز يانتسم(RS) وساللة الذرة الصفراء (CS).   هذا

 مظهرياً ن  يا الساللتين متشابهتتكل  تبدوفي الطراز الغذائي ربما يفسر تعدد الغذاء لهذه الحشرة.  تباين  ال
منظمة األغذية والزراعة لقد سجلت    فريقيا.أفي    هماوتوجد كلتا  ،ولكنهما مختلفتان في البصمة الوراثية

؛ FAO, 2017b) 2017 يوليو/للحشرة في جنوب السودان خالل شهر تموز اً عددي اً الدولية انفجار 
Uma, 2017) دمرت الذرة حيث ثيوبيا إ، ولقد لوحظت الحشرة على حدود السودان قادمة من

المزروعة بمزرعة البحوث الزراعية في شمبات،  عالفخفيفة باأل اً ضرار أحدثت أو  الصفراء/الشامية
مزروعة بتاريخ   صفراء/فدان ذرة شامية 3000في  كبيراً  ضرراً كذلك الخرطوم. لقد سببت الحشرة 

ن الهجرة فائقة  إ الزراعي في والية النيل األزرق.  نماءواإل تابعة للهيئة العربية لالستثمار 2/8/2017
يوليو، /تموز -يونيو/عد دودة الحشد الخريفية خالل فترة حزيرانالسرعة للحشرة والطيران النشط سا

ذمار والمهرة وعدن  و   اليمن اذ أحدثت خسائر بالذرة الشامية بمحافظات تعز، إبإلى    بالدخول  2018
فريقي المجاورة اليمن عن طريق الطيران المباشر من دول القرن األإلى  نها دخلتأوغيرها، ويعتقد 

لتي صاحبت إعصار ساجاال الذي ضرب المناطق الشرقية والجنوبية في اليمن مع الرياح القوية ا
كثر من ثمان محافظات أخرى أن الحشرة انتشرت بأ. وتشير التقارير ب2018مايو أيار/أواخر شهر 

وتقوم اإلدارة العامة لوقاية  .الجنوب اليمني أيضاً إلى  منها صنعاء وعمران والبيضاء كما وصلت
جراء إ عاون مع مكتب منظمة الزراعة واألغذية )الفاو( في اليمن بالتحري عن الحشرة و المزروعات بالت

صبح إيقاف زحفها ألتداخل الظروف السياسية مع انتشار الحشرة  ونظراً  .حمالت المكافحة الالزمة
صبح هو أفريقيا أمصر وليبيا وباقي دول شمال إلى  ن انتقالهاإمشكلة من الصعب السيطرة عليها. 

ن أما إفريقيا، فهي أ خاللها من  ربما تتحرك هذه الحشرة من  مساراتوهناك عدة  األكثر احتمالية،
قرية العقبة بمركز كوم امبو سجلت في  فلقد، مصر وهذا األكثر احتماالً إلى  تنتقل من السودان 

قادمة من السودان   الصفراء/العربية على الذرة الشاميةبجمهورية مصر  2019مايو أيار/بأسوان في 
شهر . وسجلت في (2019توداي،  )أجري  بثالث محافظات في جنوب مصر حالياً منتشرة وهي 

 ومنهادول المغرب العربي إلى  نتقاللإل صبح طريقها سالكاً أ  وهنافي موريتانيا  2020 شباط/فبراير
 ،غير معلن  التصريح عنها رسمياً   ن أال  إعربية أخرى    دولموجودة في  . ان الحشرة  باو ور جنوب أإلى  

 معينة  فة آ  عن المعلومات إخفاءب المتمثل النبات لوقاية  العلمية التحدياتأهم  من واحدًا يعد وهذا 
ن مستقبل انتشار الحشرة في أماكن متعددة سيكون إسوة بما فعله كل من حفار إ. تجارية ألغراض

ن الحشرة لها المقدرة أ ال سيما و البندورة/الطماطم أوراق الحمضيات وسوسة النخيل الحمراء وحافره 
أوروبا مع إلى  قادمة الحشرةتم اعتراض  هنأالمصادر بوتشير  .كم بكل ليلة  100على الطيران 
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مرة قادمة من   47الحشرة  كشفت 2017-1995 خاللف ؛المستوردة من أمريكا واتر شحنات الخض
 فريقياأفريقيا وقد تدخل مع شحنات ورد الروز الذي يستورد من شرق أبعض دول أمريكا الجنوبية و 

حجرية من  آفة    دان الحشرة تع  علماً و مع الباذنجان والفلفل المستورد من أمريكا الجنوبية  أبا  و أور إلى  
؛ 2017  ،)الجبوري   EPPO  بيةو ور بحسب منظمة وقاية النبات األ  (Quarantine pest)  الدرجة األولى 

2020). 
 

 الفيروسية والبكتيرية   مراضال . 3.3

دخولها التي من المتوقع  الفيروسية والبكتيرية التي دخلت المنطقة العربية حديثًا أو مراضأهم األ من
في المستقبل القريب مرض اخضرار الحمضيات، فيروس تريستيزا الحمضيات ومرض التدهور السريع 

 ، باإلضافة إلى فيروسات أخرى.للزيتون وفيروس اصفرار وموت الفول
( الذي تسببه البكتيريا (HLB)لونغ بينج  دخل مرض اخضرار الحمضيات )هوانغ

Candidatus liberibacter asiaticus    جنوب المملكة العربية السعودية في الثمانينات من القرن إلى
مناطق إنتاجها حول  معظمالماضي، وهو مرض يسبب حاليًا خسائر كبيرة على الحمضيات في 

لحسن الحظ، انحصر وجود  و باإلضافة للتطعيم.    العالم، وينتقل في الطبيعة بوساطة حشرات البسيليد
البلدان العربية األخرى المنتجة للحمضيات، إلى    هذا المرض في جنوب السعودية ولم ينتشر حتى اآلن

مواقع إلى    إال أن خطورة هذا المرض تفرض متابعة الجهود بتنفيذ كل اإلجراءات الممكنة لمنع انتشاره
 جديدة في المنطقة العربية.  

في العقود القليلة الماضية   الموالح /كما أنه تم الكشف عن وجود فيروس تريستيزا الحمضيات
في بعض الدول العربية، ولحسن الحظ بأن السالالت الفيروسية التي تم الكشف عنها في هذه المنطقة  

رجنتين، كما حدث سابقًا في إسبانيا، األاإلنتاج  فيهي سالالت ضعيفة ليس لها تأثيرات كارثية 
. ينتقل هذا الفيروس شجارالبرازيل والواليات المتحدة األميركية حيث سبب هذا الفيروس قتل ماليين األ

من حشرة المن وكذلك من خالل التطعيم بطعوم مصابة، ويحتاج لمكافحة  أنواع  في الطبيعة بوساطة  
ام أصول مقاومة، الحد من أعداد الحشرة الناقلة واستخدام ستخداهذا المرض خطة طويلة األجل تشمل  

 مواد إكثار نباتية خالية من الفيروس، وكذلك اتخاذ كل اإلجراءات التي تمنع دخول الشتالت المصابة.
   تسبب اإلنتشار الوبائي لفيروس اصفرار وموت الفول  1992في العام 

(Faba bean necrotic yellows virus) خسارة ب فول البلدي في مصر الوسطىعلى محصول ال
% في تلك المنطقفة وتكرر اإلنتشار الوبائي لهذا الفيروس في 80إلى  كبيرة في المحصول وصلت
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 الدلتاإلى  السنين الالحقة مما سبب انتقال زراعة الفول في مصر من مصر الوسطى
(Makkouk et al., 1994) . 

، تم الكشف عن وجود مرض التدهور السريع للزيتون الذي تسببه البكتيريا 2013في العام 
Xylella fastidiosa  وذلك في منطقة أبوليا جنوب شرق إيطاليا، حيث تم رصد موت حوالي عشرة

، (Philaenus spumarious) األوراقماليين شجرة زيتون. ينتقل هذا المرض بوساطة حشرة نطاط 
رصد المرض  2016هودات كبيرة الحتواء المرض في ذلك الجزء من إيطاليا. في العام وهناك مج

بلدان أخرى حول المتوسط، ومنها إلى  هناك تخوف كبير من إمكانية انتشار المرضو في إسبانيا. 
اللوز والعنب ونباتات  أشجاربلدان عربية. هناك سالالت )تحت أنواع( من هذه البكتيريا تصيب 

، تدهور النمو( على هذه المحاصيل في األوراقتم مشاهدة أعراض المرض )حرق حواف    أخرى. لقد
مناطق محدودة في المنطقة العربية مما يستدعي جهودًا حثيثة لمراقبة هذا المرض في السنين القادمة، 

خاصة على المحاصيل األكثر تعرضًا لإلصابة به )زيتون، عنب، لوز(، والقيام بجميع اإلجراءات وب
 المناسبة )حجرية أو غيرها( للحد من انتشاره في البلدان العربية.  

بالنسبة للكرمة، أكدت األبحاث التي أجريت في بعض الدول العربية مثل لبنان، تونس، األردن، 
خاصة مع و الفيروسية،  مراضاألالجزائر، مصر، فلسطين وغيرها من الدول عن دخول بعض 

تفاف أوراق العنب/الكرمة في غالبية مزارع لمثل فيروسات مرافقة إلبدون بذور  الجديدة صنافاأل
وبعض الفيروسات الحديثة التي  (GLRaV-1 ،GLRaV-2 ،GLRaV-3 ،GLRaV-4) الكروم

والتي كان لها   (GFLV)وفيروس الورقة المروحية    ،GVE  ،GVF  ،GRSPaV  تصيب الخشب مثل
 وشراسة   صنافار وذلك حسب حساسية األاإلنتاجية، تشوه وتلوين الثم فيتأثيرًا سلبيًا 

نتشار إ. يعود  (Soltani et al., 2013؛  Elbeaino et al., 2019؛  Choueiri et al., 2017)العزالت  
وانتشار بعض النواقل  وجود إلى  استيراد أو إنتاج شتول غير موثقة، إضافةإلى  هذه الفيروسات

، Pseudococcus longispinus)  الحشرات القشريةو  الطبيعية مثل حشرات البق الدقيقي
Planococcus citri ،Planococcus ficus)  وغيرها من الحشرات التي أسهمت في نقل بعض

 لتفاف أوراق العنب ومعقد تجعد الخشب الفيروسي. أما بالنسبة  االفيروسات المسببة لمرض 
النيماتودا في التربة والناقلة لهذا الفيروس  وجودإلى  لفيروس الورقة المروحية فيجب اإلنتباه جيداً 

Xyphinema index  . 
خاصة  وبتطبيق إجراءات الحجر الصحي الستيراد شتول الكرمة،  إلى    تفتقر معظم الدول العربية

عدم تطبيق برنامج المصادقة إلى  الجديدة المعتمدة حاليًا في األسواق العالمية، إضافة  صنافاأل
الفيروسية )األصل  مراضاألوبالتالي الخالية من  ووراثياً  على إنتاج شتول العنب الموثقة صحياً 
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اعتماد وتطبيق   اً استراتيجي  والطعم(، مما يتوجب على كافة هذه الدول التي تعتبر فيها الكرمة محصوالً 
هكذا برنامج وتأمين المختبرات الالزمة للكشف عن تلك الفيروسات وتحسين الحالة الصحية للنبات 

(Sanitationكما يجب أيضا اإلنتباه .)  بدأ   ودراستها في تلك الدول. مؤخراً  الحشرات الناقلةإلى
باإلنتشار في بعض كروم العنب   .Agrobacterium sppمرض التدرن التاجي المتسبب عن البكتريا  

جديدة من الكرمة   أصناففي المنطقة العربية مسببا خسائر اقتصادية فادحة، ناتج عن استيراد 
 ذلكلحجر الصحي والكشف المخبري عن مصابة بتلك البكتيريا، مما يتطلب التشدد في إجراءات ا

 المرض.
 

 الفيتوبالزمية  مراضال . 4.3

(، تعتبر الجزائر، المغرب، 2016- 2000وفقًا لقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )
تونس، مصر والعراق من مجموعة البلدان العربية التي تتميز بأعلى متوسط إنتاج الفاكهة، غير أنه  

تسبب أوبئة حادة هي  المرتبطة بالفيتوبالزما والتي مراضاألتبين في اآلونة األخيرة، ان العديد من 
ناشئة/منبثقة حديثًا في عدة مواقع في المنطقة العربية وتسبب خسارة في  أمراض في بعض الحاالت

البيولوجي الحيوي/التنوع    فيتأثيرها  إلى    األسر، باإلضافة   فياإلنتاج مما له تأثير اقتصادي وإجتماعي  
الفيتوبالزما في محاصيل   أمراض والبيئة بشكل عام. وسنلخص هنا ما تم رصده حتى اآلن عن

 اللوزيات والتفاحيات، الكرمة، الحمضيات ونخيل التمر( في المنطقة العربية.   أشجار الفاكهة المهمة )
الفيتوبالزمية للمحاصيل الزراعية من خالل حشرات النطاطات  مراضاألتنتشر جميع 

المناطق الخالية منها، لذلك ال غرابة إلى    ونطاطات النبات( من المناطق المصابة  األوراق)نطاطات  
بعض البلدان العربية في السنين القليلة الماضية. قد سجل ألول مرة في    مراضاألفي أن بعض هذه  

المنبثقة حديثًا   مراض(، من األ5  )شكل(AlmWB)   كنسة الساحرة في اللوزففي لبنان يعتبر مرض م
(Abou-Jawdah et al., 2002 ؛Choueiri et al., 2001؛ Verdin et al., 2003)  وهو مرض

 أشجار في ’Candidatus Phytoplasma phoenicium‘  خطير للغاية يرتبط بوجود الفيتوبالزما
ألف شجرة لوز في لبنان. ينتشر هذا المرض  100اللوز، وهي مسؤولة عن القضاء على أكثر من 

الدراق والنكتارين، ومهددًا بالتالي إنتاج  في في جميع المناطق المزروعة، كما تبين أنه يؤثر أيضًا 
على ذلك، اللوزيات ليس فقط في لبنان ولكن أيضًا في منطقة البحر المتوسط. عالوة  أشجارثمار 

،  Cosciaو  California  أصنافلوحظت في السنين الماضية أعراض تدهور اإلجاص/الكمثرى على  
 الفاكهة اللبنانية، وهو مرض ناجم عن الفيتوبالزما أشجارخالل المسوحات الميدانية لبساتين 

Ca. P. pyriكما ظهرت في مصر . (Al Khazindar & Abdel Salam, 2011)  أعراض التفاف
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، اإلصفرار وتشوه الثمار على المشمش والدراق في محافظة الجيزة، والتي تسببت في خسائر األوراق
من ناحية أخرى، .   (ESFY) عن وجود فيتوبالزما اإلصفرار األوروبي للوزياتناتجة  اقتصادية كبيرة،  

الخوخ/البرقوق في منطقة الجبيهة   أشجار سببها الفيتوبالزما على  تكانت األعراض التي تشبه تلك التي  
 Aster yellows phytoplasma وحمرة الصحن في األردن تعود لوجود فيتوبالزما اصفرار األستر

(16SrI) ًتم تسجيل إصابة البرقوق ب ؛ وحديثا ’‘Candidatus Phytoplasma solani   
(Salem et al., 2020) . كذلك تم الكشف عن وجود الفيتوبالزما‘Candidatus Phytoplasma 

prunorum’ المبكر في الخريف،  األوراقالمشمش التي أظهرت احمرار  أشجارتونس على  في
 . (Ben Khalifa et al., 2011)ضعف النمو في فصل الشتاء ومن ثم الموت التراجعي 

 

 
 

مكنسة الساحرة ال (A)الفيتوبالزمية المسجلة في المنطقة العربية.  مراضأعراض بعض األ. 5شكل 
مرض الخشب  إصفرار العنب الناتج عن  (B))المصدر: ايليا الشويري، لبنان(؛  اللوز أشجار  في 

مكنسة ال (D) ايليا الشويري(؛ :)المصدر  تدهور اإلجاص (C) ايليا الشويري(؛ : )المصدر األسود
 .جوزي ماري بوفي، فرنسا( :)المصدر  الساحرة لليمون 



 137 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

العنب في محافظة البقاع وفي شمال   أشجار في لبنان، أظهرت الدراسات التي أجريت على 
، عن وجود أعراض إصفرار العنب Chardonnayوبشكل رئيسي صنف    صنافلبنان على بعض األ

والتفافها، جفاف الثمار وعدم النضج في الخشب.  األوراقبما في ذلك تغير لون  (GY) النموذجية
وجود الفيتوبالزما إلى  خالل مسح ميداني في لبنان، أشار التشخيص الجزيئي 2014في العام 

‘Candidatus Phytoplasma solani’  المرتبط بمرض الخشب األسودBois noir (BN) كما تم ،
 Syrah  في عينة من العنب، صنف ’Candidatus Phytoplasma omanense‘ اكتشاف الفيتوبالزما

. في (Foissac et al., 2019)وتغير في اللون  األوراقعليها أعراض احتراق أطراف  حيث ظهر
في بعض المناطق الساحلية    (GY)  ، لوحظت أعراض مرض إصفرار العنب2010سورية خالل العام  

يتعلق  االفيتوبالزما في عدوى مختلطة: أحدهملزراعة العنب، حيث تم الكشف عن نوعين من 
 Clover proliferation group‘واألخر مرتبط مؤقًتا بمجموعة Stolbur (16SrXII)بــفيتوبالزما 

(16SrVI)’ (Contaldo et al., 2011 في األردن خالل العام .)تبين أن إصفرار العنب2012 ، 

(GY)  لفيتوبالزماالموجود في كروم العنب األردنية مرتبط با  ‘Candidatus Phytoplasma solani’  
. كما تم التعرف في تونس Bois noir (BN)  (Salem et al., 2013)المسبب لمرض الخشب األسود  

تصيب العنب وتظهر أعراض إصفرار  التي ’Aster yellows group‘على فيتوبالزما من مجموعة  
 العنب/الكرمة.

 الناجم عن الفيتوبالزما (WBDL) على الحمضيات، شوهد مرض مكنسة الساحرة لليمون  

‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’   قتل اآلالف إلى    مرة في سلطنة عمان والتي أدت  ألول
في دولة اإلمارات العربية المتحدة في  هسالليمون منذ الثمانينيات، كما سجل المرض نف أشجارمن 
   (.Garnier et al., 1991؛ Bové, 1986) 1989 العام

القطاعات الزراعية في المملكة العربية السعودية، يشكل أهم    بالنسبة لنخيل التمر الذي يعد من
فقدان  إلى    أحد التهديدات االقتصادية الناشئة إلنتاج التمور مما أدى  (Al-Wijam)مرض الفيتوبالزما  

 النخيل  أشجاروهو المسؤول عن القضاء على آالف  ،% من إنتاج التمور40-30أكثر من 

(Alhudaib et al., 2014)بالفيتوبالزما في   اإلصابةاكتشاف أعراض تشابه أعراض    . في مصر، تم
اللون الشاحب، التقزم وانخفاض ملحوظ إلى    إضافة  األوراقنخيل التمر على شكل خطوط في    أشجار

 .  (Al Khazindar & Abdel Salam, 2011)  في عدد الثمار
 يم و الفيتوبالزمية لها قدرة كبيرة لإلنتقال بوساطة الحشرات، ال بد من تق مراضاألبما أن 

الوضع الصحي لقطاع الفاكهة في البلدان المجاورة للمنطقة العربية مثل تركيا وإيران، التي تنتشر 
 أظهرت المسوحات الميدانية التي أجريت في عدة فقد الفيتوبالزمية.  مراضاألفيها العديد من 
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 اللوز  أصناففي إيران أن مرض فيتوبالزما المكنسة الساحرة للوز موجود في جميع مقاطعات 
 شجارموت األإلى  في مناطق مختلفة في إيران مما تسبب عن خسائر كبيرة في اإلنتاج إضافة

 في  (WBDL)، تم اإلبالغ عن مرض مكنسة الساحرة لليمون 1997السريع. في العام 
. في تركيا، تم اكتشاف الفيتوبالزما (Bové et al., 2000)ن إيران المنطقة الجنوبية الشرقية م

‘Candidatus Phytoplasma prunorum’  المرتبط باإلصفرار األوروبي للوزيات(ESFY)  في
 اللوز والخوخ.  أشجارالمشمش والبرقوق التي تحمل أعراضًا وفي درجة أقل في   أشجار

الفيتوبالزمية ولكن   مراضاألبالنسبة للمحاصيل الحقلية، فقد رصد في السنين الماضية وجود 
 البندورة/الطماطم‘ على  Ca. Phytoplasma trifoliiبدرجة محدودة جدًا، نذكر على المثال تسجيل ’

على  ”Candidatus phytoplasma Australasia“ ،(Choueiri et al., 2007b)والفلفل في لبنان 
والباذنجان في العراق، كما تم تسجيل إصابة  البندورة/الطماطمالعديد من الخضار في مصر وعلى 

 إيجاد طرق ناجعة لمكافحته. إلى  محصول السمسم في السودان بالفيتوبالزما بدرجة عالية ويحتاج
 

 االنيماتود. 5.3

أو أكثر من المعايير التي يجب  من أجناس نيماتودا النبات واحداً  جنساً  43من  نوعاً  250استوفى 
بالمحاصيل ذات األهمية   أيضاً نواع  وارتبطت جميع هذه األ  ،على الصحة النباتية  اعتبارها تمثل خطراً 

مركبة مع مسببات  أمراض أو مشارك في إحداث قتصادية وعمل بعضها أيًضا كناقل للفيروساتاإل
مدرجة   من النيماتودا المتطفلة نباتياً  جنساً  33 فقط تتبع نوعاً  126يد أن هناك ب .األخرى  مراضاأل

عدد   6الشكل  يوضح .أنحاء العالمعلى أنها آفات حجرية في بلد واحد أو أكثر في جميع  حالياً 
 . (Singh et al., 2013)   حجرية  هذه األجناس المدرجة بوصفها نيماتودا  التابعة لكل جنس من نواع  األ

  ألن معظم نيماتودا النبات تعيش مختبئة في التربة الزراعية أو داخل جذر النبات فضالً   ونظراً 
عن صغر حجمها وصعوبة أو استحالة رؤيتها بالعين المجردة فإن التعرف على أحد أنواعها في 

( البلد ) هذه المنطقة إلى  منطقة أو بلد عربي لم تسجل به قبل ذلك ال يعني بالضرورة دخولها حديثاً 
ينطبق هذا  ، و نها آفات جديدة لم تكن معروفة سابقاً ألألسباب المذكورة أعاله، ولكن قد تسجل على 

أوراق األرز البيضاء ألول مرة في مصر  قمة/ ابيضاض قمة أوراق األرزتسجيل مرض  ىمثاًل عل
، بيد أنه كما Aphelenchoides besseyi اسببه النيماتودتالذي و  ، (Amin, 2001) 2001 في عام

ألسباب معروفة أو غير البلد المعني إلى  سبق ذكره مع الحشرات والحلم قد تدخل اآلفة النيماتودية
مة الظروف البيئية في الموطن الجديد وغياب عوامل المكافحة الطبيعية التي ءمعروفة. وقد تؤدي مال
تكاثرها لدرجة تسبب فيها ضررًا اقتصاديًا على المحصول النباتي الذي إلى  تتحكم في مجتمع اآلفة
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البلد الذي لم تكن معروفة إلى  فلة نباتياً النيماتودية المتط تكاثرت عليه. قد يعود سبب دخول اآلفات
 المذكورة آنفًا مع الحلم والحشرات. هاواحد أو اكثر من العوامل نفسإلى  فيه
 

 

 
 الحجرية لكل جنس من أجناس النيماتودا المتطفلة نباتيًا الهامة نواع عدد األ. 6 شكل

(Singh et al., 2013) . 

 
 الضارة/الدغالالعشاب . 6.3

يتم إدخالها، عن قصد أو عن غير قصد، خارج أنواع النباتات الغريبة الغازية على أنها أنواع تعر ف 
موائلها الطبيعية حيث يكون لديها القدرة على ااٍلستقرار في الموطن الجديد، وااٍلنتشار، والتغلب على 

كما تتسبب أو من المحتمل أن تتسبب في مجتمعات النباتات األصلية واالستيالء على بيئات جديدة.  
غالبا ما تتميز هذه النباتات بصفات و  أضرار اقتصادية أو بيئية أو ٍالحاق الضرر بصحة اإلنسان.

الغزو، نذكر منها انتاج كميات كبيرة من البذور مع تنوع وسائل انتشارها و  تساعدها على ااٍلستيطان
النمو بشكل  و  وية قادرة على ااٍلتنتشار لمسافات طويلةعلى مسافات طويلة، ٍامتالك أنظمة جذرية ق

درجة خنق جذور النباتات المحيطة، وإنتاج مواد كيميائية مثبطة تمنع نمو النباتات األخرى إلى    كبير
الغازية ساهمت نواع  أن األ  (US Forest Service)   يذكر موقع خدمة الغابات األمريكيةو   من حولها.
دة باالنقراض في الواليات المتحدة، كما كانت السبب الرئيس أنواع  % من  42في تراجع   النباتات المهد 
د المصدر 18في تراجع  التي و  اآلثار السلبية للنباتات الغازيةأهم  هنفس % من هذه األنواع. كما عد 

والعناصر المحلية على متطلبات الحياة كالرطوبة والضوء نواع تتمثل في: التنافس المباشر مع األ
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نوعية المياه، و   الغذائية والمكان، التسبب في انخفاض التنوع النباتي الكلي وتدهور موائل الحياة البرية
 انخفاض فرص الترفيه.  و  زيادة انجراف التربةو  التسبب في رداءة نوعية األراضي الزراعية

نواع  لعديد من األكغيرها من المناطق في العالم عرفت مختلف الدول العربية وفود وانتشار ا
د النظم البيئية الزراعيةو  النباتية الدخيلة   الغازية النباتات أهم أنواع 1. ويظهر الجدول التي باتت تهد 

من   المعلومات المستقاة أساساً إلى  ستناداً االدول التي تنتشر فيها وذلك و  المنطقة العربيةإلى  الوافدة
  (EPPO Global Database) للمنظمة األوروبية والمتوسطية لوقاية النباتات قاعدة البيانات العالمية

نواع األ وملخص  (Global Invasive Species Database)الغازية العالمية نواع قاعدة بيانات األو 
 .  (Invasive species compendium, CABI)الغازية 

الذي   (Solanum elaeagnifolium)الباذنجان البر ي أو المغد نواع ومن بين أخطر هذه األ
منهما تم و  شمال شرق المكسيك وجنوب غرب الواليات المتحدة األمريكيةإلى  يعود موطنه األصلي

يعد اآلن أحد أكثر ، و (EPPO, 2007) القارات الخمس كملوث للسلعإلى  إدخاله عن غير قصد
منطقة البحر المتوسط والهند وجنوب أفريقيا إلى  أنحاء العالم حيث انتقلالنباتات انتشاًرا في جميع 

من أخطر األعشاب الضارة  ، أصبح واحداً 2000بحلول عام و  وأمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا.
في تسع دول عربية هي الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا،  حالياً  . وينتشر(Brunel, 2011)في العالم 

تم تسجيل هذا النبات الغازي ألول مرة في المغرب عام و  العراق.و  األردن  ية،، سور مصر، لبنان
عام  ةفي سوريو  ،1956في مصر عام و  )وحتى في وقت سابق وفقا لبعض المصادر(، 1944
 1999في الجزائر عام و  ،1985في تونس عام و  ، 1970األردن عام و  في كل من العراقو  ،1967

 .  2012في لبنان عام و 
 فريقيا، وبخاصة المغرب أللزراعة في شمال  كبيراً  تهديداً  ويمثل هذا النبات الغازي حالياً 

 هكتار في السهول المروية في تادلة والمناطق المتاخمة لها  100000حيث يغطي اآلن حوالي 
(Tanji et al., 1984)،  األعشاب في البالد أنواع ويعتبر أكثر(Taleb & Bouhache, 2006)  ،

ينتشر في العديد من المحاصيل بما في ذلك الذرة والبرسيم والسمسم والقمح اللين والذرة الرفيعة    حيث
الشوندر فتضم الزيتون وبساتين الحمضيات والقطن و  والتبغ. أما المحاصيل األكثر تضرراً 

ار  تسببت هذه العشبة الغازية في أضر   ه. وحسب المصدر نفس(Gmira et al., 1998)  بنجرالسكري/ال
المغرب حيث انخفض إنتاج المناطق المصابة بنسبة إلى  كبيرة في إنتاج المحاصيل منذ دخولها

. أما في تونس فوجد  %25الزراعية المصابة بنسبة  ما نتج عنه انخفاض في قيمة األراضي 40%
جميع أنحاء المحافظة في إلى  منها انتشرو  1985هذا النبات ألول مرة في منطقة القيروان سنة 

البساتين والمحاصيل الحقلية، ال سيما محاصيل الخضروات، كما أعتبر كمصدر محتمل النتشار 
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تم اكتشافه في المحافظات المتاخمة في سوسة   الحقاً و  .Y (PVY)  البطاطسالبطاطا/فيروس 
وجود هذه العشبة الغازية في شرق إلى  في الجزائر أشيرو  والمهدية وسيدي بوزيد وصفاقس وزغوان.

حيث وجدت في األراضي البور في مدينة جيجل وفي منطقة حمام ضلعة في والية   2013د عام  البال
في غرب الجزائر Adjim & Kazi Tani   (2018  )أظهرت الدراسة الميدانية التي قام بها  و   المسيلة.

ٍاصابة هذه العشبة لعدة آالف من الهكتارات في حوض الحضنة كما تمكنت من االستقرار في واحات 
تنتشر بشكل خاص على مستوى المحاصيل  و   بت حوالي عشرة هكتارات.ااص  حيثالصحراء الشمالية  

رقام الدقيقة حول تظل األو  الحولية الصيفية المروية )الذرة، محاصيل الخضروات( وبساتين النخيل
 خاصة بساتين الحمضياتبوخفض المردود غير متاحة. كما تعاني البساتين، و  اإلصابةمعدالت 

بسبب ااٍلستعمال المتكرر للعمليات الميكانيكية السطحية التي تعمل على قطع   اإلصابةالزيتون، من  و 
 1999في الجزائر عام تم اإلبالغ عن هذا النوع ألول مرة  هحسب المصدر نفسو  .الجذور ونشرها

من قبل المعهد الوطني لوقاية النباتات في والية وهران في كل من مناطق السينيا والكرمة ومسرغين 
إلى  حجم مجتمعات هذه العشبة آنذاك من المرج ح أن دخولها إلى  بالنظرو  على وجه الخصوص، 

( ٍاذا أخذنا بعين  1980الي عام سنة )أي حو  20ذلك بما ال يقل عن و  البالد كان سابًقا لهذا التاريخ
، تعد هذه ةمن بين بلدان الشرق األدنى، العراق واألردن ولبنان وسوريو  ااٍلعتبار فترة التأقلم الالزمة.

خاصة في  وبهكتار  27562األخيرة األكثر ٍاصابة حيث سجل ٍانتشار هذه العشبة الغازية ضمن 
وقنوات   اتة وغير المزروعة، مثل جوانب الطرقتعد األراضي المزروعو   محصول القطن شمال البالد.

. ويعمل التبادل المكثف للمنتجات وحركة األشخاص الري واألراضي البور، الموائل األكثر غزواً 
 والحيوانات بين هذه الدول على تسهيل استقدام هذه العشبة الغازية على شكل بذور أو أجزاء نباتية. 

ثة،  المغرب ناتجاً إلى  اتمن المرجح أن يكون استقدام هذا النبو  عن استيراد بذور المحاصيل الملو 
 . ةعن استيراد شتالت من الزيتون والفواكه اللوزية والتفاح الملوثة من سوري وٍالى لبنان ناتجاً 

ومن النباتات الغازية الدخيلة التي أصبحت ضمن اآلفات الزراعية الخطيرة في المنطقة العربية 
  من فصيلة( Striga hermonthica ،S. asiatica)ا غمن جنس ستراي األعشاب الضارة المتطفلة

Orobanchaceae ،   التي تجنست على نطاق و   هي أعشاب سنوية شبه طفيلية من الفصيلة الهالوكيةو
واسع في أفريقيا، حتى أصبحت تعد من أخطر األعشاب الضارة فيها، وانتشر منها في شبه الجزيرة 

النباتات على العديد من المحاصيل الزراعية الهامة مثل الذرة والذرة الرفيعة تتطف ل هذه و  العربية.
خاصة تحت ظروف الجفاف وضعف وبجسيمة  تلحق بها أضراراً و قصب السكر و  األرز و  والد خن

 خصوبة التربة.  
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 انتشارهاالدول التي تم ااٍلبالغ عن و  المنطقة العربيةإلى  النباتات الغازية الوافدةأهم أنواع  .1جدول 
 فيها.

 
 الدول العربية المعنية 

 أنواع النباتات الدخيلة الغازية 
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      ● ●           
Acroptilon repens 

[Asteraceae ] 

     ● ●     ● ●  ●  ●  
Alternanthera sessilis 

[Amaranthaceae ] 

               ●  ● 
Arctotheca calendula 

[Asteraceae ] 

               ●  ● 
Asparagus asparagoides 

[Asparagaceae] 

           ●     ●  
Cardiospermum grandiflorum 

[[Sapindaceae 

 ● ● ● ●   ●   ● ● ● ●  ● ● ● 
Cenchrus setaceus  

[Poaceae ] 

 ●   ●   ●    ●       
Hydrocotyle ranunculoides 

[Araliaceaea ] 

● ●   ●    ● ●   ●      
Parthenium hysterophorus 

[Asteraceae ] 

         ●  ● ●  ●   ● 
Pistia stratiotes 

[Araceae ] 

    ● ●  ●    ● ●     ● 

Pontederia crassipes (syn. 

Eichhornia crassipes) 

[Pontederiaceae] 

              ●    
Salvinia molesta 

[Salviniaceae]  

    ● ● ● ●     ● ●  ● ● ● 
Solanum Elaeagnifolium 

[Solanaceae] 

  ● ●      ●  ● ●      
Striga asiatica 

[Orobanchaceae]  

 ● ●         ● ●  ●   ● 
Striga hermonthica 

[Orobanchaceae] 

 = تواجد النبات  ●                  

 
األعشاب/األدغال  أنواع المنطقة العربية العديد من إلى  الغازية الوافدةنواع كما تتضمن  األ

 الماء" نبات "سرخسو  ،(Pistia stratiotes)المائية، نذكر من أهمها نبات "خس الماء" 
(Salvinia molesta)،  المعروف أيضا باسم "زهرة النيل"نبات "صفير الماء" و 

(Pontederia crassipes).   أنها نتشار كما  اإلو   تشترك هذه النباتات الغازية المائية في سرعة النموو
مشكلة   ،تشكل حصائر كثيًفة تعيق انسيابية جريان الماء وتقلل من مستويات الضوء واألكسجين فيه

بما في ذلك األسماك والنباتات المائية المغمورة. كما   حيائياألالتنوع    في  بيئة مظلمة راكدة تؤثر سلباً 
لألنشطة   خطيراً  تشكل تهديداً  يمكنها تغيير النظم البيئية لألراضي الرطبة والتسبب في فقدانها، كما
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قتصادية التي تعتمد على المسطحات المائية المفتوحة والبحري ة عالية الجودة، بما في جتماعية اإلاإل
يعتبر نبات زهرة النيل من أسوأ األعشاب و   ذلك توليد الكهرباء المائية وصيد األسماك والنقل بالقوارب.

تكاثره الخضري. كما أصبح وانتشاره في مناطق جديدة بفضل المائية في العالم، وذلك لنموه السريع 
خاصة في مصر وبمشكلة خطيرة للعديد من البلدان  األعشاب المائية في أفريقيا مسبباً يشكل أهم 

في العالم العربي في العديد من الدول )جدول  ينتشر هذا العشبوفي شرق وغرب وجنوب إفريقيا. 
أن األعشاب الضارة المائية بما فيها زهرة النيل Hamada  (2000 ) السودان ذكر (. وفي دولة1

مليون متر مكعب   5.5إلى    8.5تسببت في خفض فعالية القناة الرئيسية في مخطط رهد الزراعي من  
مرات عن   8إلى  2من المياه يومًيا. كما يزيد فقدان الماء الناتج عن التبخر من زهرة النيل بحوالي 

في المنطقة الموبوءة  3م  109×7.12ر مسطح ماء مفتوح وهو ما يكافئ كمية من الماء تبلغ تبخ
ن المركز العربي للدراسات في المناطق الجافة  أإلى  تجدر االشارةو  بالنيل األبيض في السودان.

واسع راضي القاحلة )اكساد( قام بوصف عدد من االدغال/األعشاب المائية المنتشرة على نطاق واأل
في دول العالم والدول العربية وقد تم وصف هذه األدغال والصفات الحياتية واالنتشار والوسائل 

 المتبعة للتصدي لها وتقليل اضرارها على البيئة والتنوع الحياتي.

 
 الخطوات الضرورية لمواجهة اآلفات الدخيلة. 7.3

لة أو المنبثقة حديثًا وقبل انتشارها لمواجهة اآلفات الدخي األنشطةهناك ضرورة لتبني مجموعة من 
 في منطقتنا العربية، وهي من متطلبات تحليل المخاطر لآلفات الزراعية، من أهمها:

طالع وبدقة على ما هو منشور باألرشيف العلمي اإلقليمي والدولي واكتناز المعلومات اإل .1
 التطبيقية حول االفة المستهدفة. 

باالستفادة من خبرات الدول التي هاجمتها اآلفة المعنية عمل دورات ارشادية على نطاق واسع  .2
 والمنظمات الدولية والشركات الخاصة التي عملت عليها.

نواع عتماد عليها بالتشخيص الصحيح لألدراسة المفاتيح التصنيفية المصورة المنشورة لإل .3
 الحشرية المستهدفة. 

بالحشرة المستهدفة إن وجدت واالنتباه لنصبها استخدام المصائد الفرمونية والفرمونات الخاصة  .4
عند الحدود ومحالت الخضر المستوردة واألماكن األخرى التي تقترحها دوائر الحجر الزراعي  

 الوطنية.

لتبني مشروع مساعدة عاجل لنشر   (الفاو)والزراعة لألمم المتحدة  األغذيةالطلب من منظمة  .5
 م آفة محددة. الوعي في المناطق التي ربما ستتعرض لهجو 
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 ية معلومات غير دقيقة او مضللة للرأي العام. أعن نشر االبتعاد  .6

 
 ستنتاجات والتوصيات اال. 4

)آفات أو أعداء حيوية(   دخيلة  حصاء ما يسجل من كائناتإو لرصد  أية جهة  من  العربية  المنطقة    تخلو
بأرشفة ما يصلها من الباحثين ما عدا ما تقوم به الجمعية العربية لوقاية النبات  تدخل بلداننا ألول مرة  

لكتروني للجمعية. ولذلك يعتبر فقدان التنسيق بين  والموقع اإل ةفي النشرة اإلخبارية والمجل العرب
كبيرًا ويمكن سد هذه  الدول العربية لعمل قاعدة معلومات ُتحَدث باستمرار للكائنات الدخيلة تحدياً 

ات العلمية العربية في علوم وقاية يالفجوة من خالل التعاون بين مؤسسات وقاية النبات العربية والجمع
ويمكن    خرى ذات العالقة.النبات وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمات األ

 عوقات التي تواجه مكافحة اآلفات عموماً طرح مجموعة من االستنتاجات والتوصيات لحل بعض الم
 والغازية أو المنبثقة حديثًا خصوصًا كما يلي:

هناك حاجة لتوفير الدعم الالزم للبحث العلمي المتعلق بعلم وقاية النبات التطبيقي على مستوى   .1
يتعلق خرى خاصة فيما  العربية األ  الواحد وتشجيع البحوث التشاركية مع نظراء من االقطاربلد  ال

 بالبحوث االستباقية لآلفات المشتركة واآلفات الغازية. 
البلد الجديد  إلى  ن اآلفات الغازية أو الوافدة قد تخرج عن السيطرة خاصة في بداية دخولهاإ .2

عندما تكون األعداء الحياتية المحلية غير فاعلة بسبب االستعمال العشوائي والمكثف للمبيدات 
بداية دخولها البلد حيث تتفاقم المشكلة. لكن بعد اتخاذ بعض التدابير التي  لمجابهة اآلفة عند 

من شانها المحافظة على األعداء الحياتية التي تعاود نشاطها تبدأ تهاجم اآلفة الجديدة وسرعان  
استعمال المبيدات أو أنها تستعمل بالحدود الدنيا. لذلك  إلى  ما تسيطر عليها وتنتفي الحاجة

عند الضرورة القصوى ولفترة محدودة مع التركيز على   الإتعمال الكيميائية يجب عدم اس
 المجاميع االنتقائية قدر المستطاع.

قلة المتخصصين في تصنيف الحشرات والحلم واالفات األخرى مما تعاني المنطقة العربية من   .3
  اً هذا سببه أيضالعربية المختلفة و بلدان و في الأ عنفسبلد عدم دقة تشخيصها في ال يؤدي إلى

كيد تصنيفها لالستفادة منها لمقارنة ما يستجد لمنع أغياب مرجعية موحدة لحفظ النماذج وت
  (Diagnostic protocols)  غياب البروتوكوالت التشخيصيةوكذلك تعاني المنطقة من    التكرار.

النقال لمعالجة آفات   والهاتوالصور المرجعية والتطبيقات على الحاسوب والكومبيوتر اللوحي 
 المنطقة العربية.
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كثر اهمية في البلدان العربية وكذلك اآلفات  تطوير قاعدة بيانات تتعلق باآلفات الزراعية األ .4
ت العالقة بالقطاع حد الجهات ذاأشراف  إقطار العربية وتكون تحت  الغازية تشارك فيها كل األ

 الزراعي على مستوى الجامعة العربية.
ضرورة توثيق العالقات بين المؤسسات المعنية بوقاية النبات في البلدان العربية وكذلك بينها  .5

  ، هتمام بالصحة النباتيةوبين نظرائها في دول العالم فضاًل عن المنظمات الدولية ذات اإل
 فعال في مثل هذه المحافل الدولية. ن يكون للدول العربية دور أوضرورة 

دارة اآلفات  إلبرامج  كبيراً  اهتماماً  بلد عربي ن تولي السياسة الزراعية في كلأالتأكيد على  .6
 الحفاظ على التوازن الطبيعية ونظافة البيئة والصحة العامة. أجل    منة منوالتأكيد على المواد اآل

لألهمية الكبيرة لسوسة النخيل الحمراء باعتبارها من اآلفات الغازية الخطرة التي تهدد   نظراً  .7
مر يتطلب استنفار كل الجهود فان األ ،الثروة الوطنية لنخيل التمر في معظم البلدان العربية

ل أج  ايجاد الحلول المناسبة وتطوير قاعدة المعلومات المتعلقة بها منأجل    الوطنية والدولية من
 ضرارها أو استئصالها.أفة وتحجيم ايجاد الحلول الفعالة الحتواء هذه اآل

تؤكد على اهمية التي هناك حاجة لتنفيذ برامج إعالمية موجهة تشارك فيها كل الدول المعنية  .8
في دخول اآلفات   ن تكون سبباً أالسيطرة على الحركة العالمية للسلع الزراعية التي ممكن 

التعريف باآلفات أجل  ن يطبق بالمنافذ الحدودية والمطارات منأ اء يمكن الزراعية. هذا االجر 
قتصاد الوطني. كما يجب التوعية بأهمية الحجر الزراعي والتأكيد الدخيلة وخطورتها على اإل

على المسؤولية المشتركة لكل المعنين وتشجيع برامج التدريب للمختصين في مجال تشخيص  
ساس علمي للمعايير المتبعة أ ضرورة وضع    ذلك هنالكإلى    إضافةاآلفات وكيفية التصدي لها.  

بمقدار المخاطر التي يمكن تحملها ووضع نظام موحد للموظفين العاملين في تخليص واستالم  
 البضائع.  

ضرورة إنشاء جهاز عربي لرصد اآلفات الزراعية في المنطقة العربية للكشف وكبح إنتشار   .9
 يلة.آفات المحاصيل الزراعية الدخ

الغازية ذات األهمية االقتصادية التي تؤثر على   مراضاألالفيتوبالزمية من  مراضاألتعتبر   .10
الفاكهة وعلى بعض المحاصيل الحقلية في عدة أجزاء من المنطقة العربية وهي من   أشجار

اللوزيات،   أشجارالعوامل الرئيسية التي تحد من إنتاج العديد من المحاصيل المهمة مثل 
 التفاحيات، العنب، الحمضيات والنخيل. 

عي متماسك وحديث في لتحسين إدارة اآلفات في المنطقة العربية ال بد من تطوير إطار تشري  .11
مجال إنتاج مواد نباتية مصدقة وهذا يساعد على تحسين وتطبيق نظام المصادقة في المشاتل  
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 أمراض  إنتاج وتوزيع مواد إكثار نباتية موثقة خالية منإلى    )رسمي أو غير رسمي( ألنه يؤدي
 . الفيروسية والبكتيرية الخطيرة مراضاألومن بعض  الفيتوبالزما

جدًا تعزيز إنشاء المختبرات المختصة وتنمية القدرات البشرية في تشخيص اآلفات   من المفيد  .12
الفيروسية   مراضتدريب كوادر بشرية متخصصة في تعريف الحشرات الناقلة لألإلى  إضافة 

والبكتيرية والفيتوبالزمية النباتية وهذا يساعد كثيرًا على تحديد ودراسة المسببات المرضية ومدى 
عوائل النباتية والحشرات الناقلة لها في النظم اإليكولوجية الزراعية أو الحرجية  عالقتها بال

 المختلفة.

زيادة وعيهم بالمخاطر  أجل  المزارعين، منإلى  ضرورة توجيه النشر والتدريب بشكل مكثف .13
الفيتوبالزما هذه وإشراكهم في كيفية مواجهة هذه األخطار والوقاية منها  أمراض التي تسببها

ا أيضا يتطبق على موظفي خدمات الصحة النباتية العاملة في الوزارات المختصة والجمارك  وهذ
 الناشئة من أجل التمكن من التخلص منها أو الحد من انتشارها.وفي مجال رصد اآلفات 

 
 المراجع. 5

. أمراض وآفات أشجار الفاكهة وطرق المقاومة. منشأة المعارف  2006 إبراهيم، إبراهيم خيري عتريس.

 . صفحة 319للنشر باالسكنرية، مصر، 

. أمراض وآفات محاصيل الحقل وطرق المقاومة. منشأة المعارف  2007 إبراهيم، إبراهيم خيري عتريس.

 صفحة.  320للنشر باالسكنرية، مصر، 

ً إلى مصر بعد أن هاجمت 2019 أجري توداي. دولة إفريقية.  30. دخول دودة الحشد الخريفية رسميا
https://www.agri2day.com/2019/06/01/   

 Scolothrips. استخدام المفترس  2009  جاسم، سنداب سامي، عبد الستار عارف علي وصالح حسن سمير.

sexmaculatus (Perg.)  في السيطرة على الحلم ذي البقعتينTetranychus urticae  Kock.  

(Acari:Tetranychidae  على محصول القطن. مجلة العلوم الزراعية )100–93(: 5) 40 ،العراقية . 

   Ommatissus lybicus. دراسات في حياتية حشرة دوباس النخيل 2007. جاسم، هناء كاظم

(Debergevin.    ) Asche and Wilson    (Homoptera:Tropiduchidae ً باستعمال   ( ومكافحتها حيويا

 Lecanicillium (Verticillum)و  .Beauveria bassiana (Balsamo) Vull  عزالت الفطرين 

lecanii (Zimm) Zare and Omi  صفحة.    165.  العراق  ،جامعة بغداد  ،. رسالة دكتوراه. كلية الزراعة 

 Bagrada. حياتية ومكافحة البقة المبرقشة 2003 إبراهيم جدوع وراضي فاضل الجصاني. الجبوري،

hilaris (Burm.)  (Hemiptera: Pentatomidae)  .المجلة العراقية للعلوم الزراعية  على نبات السلجم، 

4(2:) 16-23 . 

حصر وتشخيص العوامل الحيوية في بيئة نخلة التمر واعتمادها لوضع  .2007 الجبوري، إبراهيم جدوع.

  (: 3)11 والتطبيقية،برنامج إدارة متكامل آلفات النخيل في العراق.مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية 

433-457 . 

دودة الحشد الخريفية الخطر القادم لتهديد المحاصيل الزراعية.أول مقالة   . 2017 إبراهيم جدوع.  الجبوري،

  . صفحة 29ارشادية باللغة العربية صدرت ووزعت على جميع هيئات وقاية النبات بالدول العربية. 
https://bit.ly/2V8F1is  

https://www.agri2day.com/2019/06/01/
https://bit.ly/2V8F1is
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دودة الحشد الخريفية نموذج لخطر قادم  . اآلفات المبثقة حديثا في المنطقة العربية: 2020. الجبوري، إبراهيم

ورشة عمل "الكشف، اإلنتشار وإدارة اآلفات الغازية   يهدد المحاصيل الزراعية في المنطقة العربية.

  . 2020كانون الثاني /يناير 8-7جامعة تشرين -الالذقية  المجاورة،والمنبثقة حديثاً في سورية والبلدان 

 .  102-64(:  1)38مجلة وقاية النبات العربية، 

، سعدية، رشيد دهان، حسن اوعبو، إدريس حضرباش، فؤاد عباد، حميدة هاللي، حميد رمضاني، يالحلو

. المكافحة المتكاملة آلفات  2014 حميد حمال، قدور صفوي، مصطفى البوحسيني وعمر يحياوي.

)عدد خاص(:    27  ،الحبوب في المغرب عبر البحث التشاركي مع المزارعين. مجلة وقاية النبات العربية

A138.  

. آفات النخيل والتمور المفصلية في الشرق األدنى 1986 .الحفيظ   ذياب محمد وعماد صالح حيدر الحيدري، 

 120لبحوث النخيل والتمور في الشرق األدنى وشمال إفريقيا.  وشمال إفريقيا. المشروع اإلقليمي

 صفحة. 

. تأثير بعض عناصر اإلدارة المتكاملة في السيطرة على الحلم ذي  2008 الدهوي، سنداب سامي جاسم.

. أطروحة  Tetranychus urticae Kock. (Tetranychidae: Acari)البقعتين على محصول القطن 

 صفحة.   176. العراق ،بغداد  جامعة ،دكتوراه. كلية الزراعة

. بعض أوجه التكامل بين 2005  الدهوي، سنداب سامي جاسم، صالح حسن سمير وعبد الستار عارف علي.

 Bemisiaلمكافحة الذبابة البيضاء    Thiamethoxamوالمبيد    Stethorus gilvifrons (Muls)المفترس  

tabaci Genn. 24-19(: 5)36  ،على محصول القطن. مجلة العلوم الزراعية العراقية . 

. استخدام 2008 الربيعي، حسين فاضل، عدنان حافظ سلمان، جواد بليل حمود وشيماء عبد الكريم الطائي.

في السيطرة على دودة جوز القطن    Trichogramma evanescens (Westwood)متطفل البيض 

 . 27-20(:  1)12 ،. مجلة الزراعة العراقية  Erias insulana (Boisd)الشوكية 

إزاء الحشرة  Thiamethoxam. كفاءة مبيد اكتارا 2006 عبد هللا، سعاد ارديني وإبراهيم جدوع الجبوري.

مجلة   مع اإلشارة في تاثيره في إنتاجية والشعير. Exaeretopus tritici (Williams)القشرية الرخوة 

 .92-24:89 وقاية النبات العربية،

. 2001عبد هللا، سعاد ارديني، إبراهيم جدوع الجبوري،عبد الستار عارف على وعماد طارق يوسف. 

 Exaeretopus tritici (Williams)حساسية بعض أصناف القمح لإلصابة بالحشرة القشرية الرخوة 

 . 118-113  (:2)19  مجلة وقاية النبات العربية،  )العراق(.  ومكافحتها بمبيد الكروزر في محافظة نينوى

 Palmaspis. تقدير اإلصابة بالحشرة القشرية الخضراء الحافرة 2018 محمد. علي، خديجة سليمان

phoenicis 74ان العربية والشرق األدنى، بالواحات الليبية.النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلد  :

10. 

ومرض تجعد    .Bemisia tabaci Genn. المكافحة المتكاملة للذبابة البيضاء  1997  علي، عبد الستار عارف.

 .  65-50(: 1) 7 ،ث الزراعيةو واصفرار األوراق على الطماطة في البيوت البالستيكية. مجلة إباء للبح

دارة المتكاملة لآلفات الزراعية في الدول النامية والعالم العربي: المكونات  . اإل 2017  علي، عبد الستار عارف. 

ردن. مختلفة. شركة دار البيروني للنشر والتوزيع. عمان، األالرئيسة وتطبيقات ناجحة في نظم زراعية  

 صفحة.  618

. أساليب متكاملة لمكافحة ذبابة 1986. حمد سعد رجب وحسن حسني الحسينيأعلي، عبد الستار عارف، 

ومرض تجعد واصفرار األوراق على الطماطة في البيوت    .Bemisia tabaci Genالتبغ البيضاء
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 مقدمة . ال1

العالقات التجارية الدولية وتبادل المنتجات والسلع الزراعية بين الدول في مختلف القارات تطور  ساعد  
في إنتقال   ،درجة كبيرةإلى منذ القرن التاسع عشر عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات، 

الزراعية عن طريق البذور والغراس واألبصال وغيرها من األجزاء النباتية المستوردة ألغراض  اآلفات
 اآلفاتالبحث العلمي. فبدون وسائل النقل السريعة، لما استطاعت هذه أو  االستهالكأو  الزراعة

 مناطق جديدة متخطيةإلى  المحدودة اإلنتشار في موطنها األصلي من اإلنتقال بسهولة وسرعة
منطقة إلى    العوائق الطبيعية من جبال وصحارى وبحار ومحيطات. إذا وجدت آفة نباتية بعد دخولها
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جديدة المناخ المالئم لتطورها فإنها تنتشر بسرعة كبيرة وقد تحدث أضرارًا اقتصادية أكبر مما كانت 
بيعية تحّد من  أعداء طأو  تسّببه في موطنها األصلي نظرًا إما لعدم وجود أصناف نباتية مقاومة

 . اآلفاتانتشارها. لذلك كان ال بّد من استصدار تشريعات، وإتباع إجراءات تحّد من انتشار هذه 
الحالة يمثل الضوابط واإلجراءات القانونية التي تفرضها لذلك فإن الحجر الزراعي في هذه 

أجل   لد الواحد منضمن البأو  الدول على حركة السلع والمنتجات الزراعية على مستوى دول العالم
ضمن البلد   اآلفةمناطق معينة خالية من إلى أو  البلد المعنيإلى  اآلفات تأخير دخول أو  من  الحد

 التي نجحت في االستقرار في البلد الجديد.   اآلفاتاحتواء  أو  نفسه وكذلك استئصال
 
 الحجر الزراعي والتشريعات في الدول العربية . 2

الرئيسية إلجراءات المكافحة التشريعية والتنظيمية التي يقصد بها  عناصرالأحد يعد الحجر الزراعي 
أو  منعأجل  القوانين والتعليمات التي تصدرها الدولة التي تتحكم في حركة نقل المواد الزراعية من

حماية  إلى  واستقرارها فيها والتي تهدفمناطق مازالت خالية منها إلى  الزراعية اآلفات تأخير دخول 
 اإلنتاج الزراعي والمجتمع والبيئة بشكل عام.  

آفات   دخول  تأخيرأو  منعأجل  شرعت قوانين الحجر الزراعي في العديد من بلدان العالم من
أخرى ضمن البلد الواحد من خالل إجراءات إلى  منع انتقالها من منطقةأو  البلد المعنيإلى  أجنبية

في مكان انتشارها الجديد ومنع   اآلفةتنظيمية وضوابط خاصة. وكذلك اتخاذ التدابير الالزمة الحتواء  
انتقالها وكيفية السيطرة عليها والتقليل من أضرارها المتوقعة على اإلنسان وممتلكاته. تشتمل األسس 

 راءات التالية: الرئيسية للحجر الزراعي على اإلج
نبات غريب( من دولة أو  نباتية ضارةأو  مرضيةأو  حشريةأو  نيةمنع إدخال آفة غريبة )حيوا .1

 مناطق جديدة داخل الدولة الواحدة.إلى  من منطقة انتشارهاأو  ألخرى 
مناطق أخرى جديدة إلى  ومنع انتشارها اآلفةاحتواء تلك أو  الغريبة  اآلفةب صابةاستئصال اإل . 2

خفض تعدادها في منطقة انتشارها وذلك من أجل  ق المتاحة لمكافحتها منائواستعمال الطر 
 في الدولة.   اآلفاتخالل التعاون بين أجهزة الحجر الزراعي وأجهزة مكافحة 

 
التي   اآلفاتتختلف القوانين والتشريعات الحجرية في بلدان العالم تبعًا للمحاصيل المزروعة و 

حجري مدرب يتولى تنفيذ هذه التشريعات هذه التشريعات وجود جهاز    إنفاذتصيبها في كل بلد. يتطلب  
السيطرة الكاملة  مكن  يبشرية مؤهلة بمهام واختصاصات حصرية لكل مستوى بحيث    موارد يتكون من  
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قوية وسليمة   ساسيةأفر بنية تحتية ان تتو أمور الحجرية بالدولة ومع الدول األخرى على على األ
 .اإلنفاذوحديثة من أساليب ومستلزمات 

وتتمثل معظم تشريعات الحجر الزراعي في مجموعة القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية التي  
الزراعية  رساليات اإلق الفحص والتفتيش على ائوطر  اآلفاتتنظم العمل الحجري سواء في قوائم 

تأسيس مناطق خالية  أو  اآلفةواجراءات دراسة تحليل مخاطر رساليات اإلوأساليب المعالجة لبعض 
  الصحية المتمثلة بشهادة الصحة النباتية  والمصادقة اآلفاتعمليات الحصر ورصد أو  اآلفاتمن 

 وغير ذلك من تدابير ومعايير الصحة النباتية. 
دار مثل هذه القوانين تبعًا للبلد، أما في الدول العربية والعديد  كما تختلف الجهة المسئولة عن إص

 اآلفاتلة عن إصدار القوانين المتعلقة بؤ من دول العالم تكون وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية المس
الغريبة والوبائية وكذلك القوانين األخرى والتعليمات المتعلقة باإلنتاج النباتي وحماية المحاصيل  

منظمة األغذية والزراعة الدولية في منتصف القرن   هالزراعية. إن األساس التشريعي الذي أصدرت
ت القانونية  العشرين هو حجر األساس الذي ارتكزت عليه معظم الدول العربية في إصدار التشريعا

تعديل ماهو موجود لديها من أنظمة وقوانين في مجال الحجر الزراعي إنسجامًا مع أو  الخاصة بها
قليمية  اإلالصادرة عن المنظمات  ة االتفاقية الدولية، مع االستعانة بكثير مما ورد في القوانين الدولي
جهدًا في موضوع الحجر الزراعي، والدولية العاملة في هذا المجال. وعليه لم تدخر الدول العربية 

إلى  واردةالرساليات اإلفمنذ بداية القرن العشرين قامت مصر بتطبيق قواعد الحجر الزراعي على 
، أما في 1906لسنة  21والقانون رقم  1904لسنة  10األراضي المصرية بإعدادها القانون رقم 

، وقد 1938لعام  31عدل بالقانون رقم الم 1924عام إلى  يعود صدور قانون توريد النباتف ،العراق
فرض إلى  تنبهت سورية مبكرًا ألهمية الحجر الزراعي فعمدت منذ بداية خمسينيات القرن الماضي 

والذي   1953لعام    132حجرية على وارداتها الزراعية وتجسد ذلك بإصدار مرسوم تشريعي رقم  قيود  
، وعمومًا أصدرت معظم الدول العربية قوانين وتشريعات متعلقة  1996لعام  237ُالغي بالقانون رقم 

 الدخيلة إليها. اآلفاتبالحجر الزراعي بهدف حماية ثرواتها الزراعية من تسرب 
 
 اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات. 3

اتخاذ التدابير الفعالة لمنع أجل  وزيادة الخبرات من اآلفاتمخاطر ب التوعية إلى  تهدف هذه اإلتفاقية
الحؤول دون  إلى  الخطيرة )الحجرية( حفاظًا على اإلنتاج الزراعي للدول. كما تهدف  اآلفاتانتشار 

مبررة  غير  استعمال التدابير الخاصة بصحة النبات )التدابير الحجرية( كعوائق غير مشروعة )أو 
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الدولة المستوردة من المنافسة التجارية الدولية.   بتعبير آخر لحماية منتجاتأو    علميًا( للتجارة الدولية
 www.IPPC.intالتالي: لكتروني يمكن الحصول على النص الكامل لإلتفاقية على الموقع اإل

أغلب  )الدول الموقعة على هذه االتفاقية  تقومنصت اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أن 
 البلد المستورد إلى    التي يمنع دخولها  مراضواأل  اآلفاتالقيام بإعداد قوائم ب  (الدول العربية من ضمنها

التي يسمح لها بالدخول بعد تطبيق مجموعة من المعالجات واإلجراءات، وقد حددت االتفاقية أو 
 على المؤشرات والمعايير الدولية المعمول بهاعتمد يفي كل بلد يجب أن  اآلفاتأن عدد قوائم أيضًا 

 . (Pest risk analysis) اآلفاتمخاطر مايعرف بتحليل أو 
 
 الحجرية في المنطقة العربية  اآلفات. 4

زراعية مدرجة على قوائم الحجر الزراعي في الدول آفات  هناك العديد من األمثلة المعروفة عن 
(، ذبابة الياسمين  Phyllocnistis citrellaالحمضيات/الموالح )  أوراق، حفار  اآلفاتالعربية. من هذه  

 ( التي أصبحتCeratitis capitataوذبابة البحر المتوسط ) ( Aleuroclava jasminiالبيضاء )
وبائية على الحمضيات/الموالح في عدد من األقطار العربية منها جمهورية العراق، وكذلك آفات 

( على البطاطا/البطاطس ومرض تفحم كارنال Leptinotarsa decemlineataخنفساء كولورادو )
مح والذي يحتل قوائم قالذي يصيب ال ( Neovicia indica/Tilletia indicaالمتسبب عن الفطر )

ر دخوله ألي بلد مع أي ارسالية مثله مثل مرض االرجوت المتسبب عن و الحجر الزراعية والمحظ
 اللفحة النارية  بكتيريامثل    بكتيرياالمتسببة عن ال  مراضوالعديد من األ  ،Claviceps purpureaالفطر  

(Erwinia amylovora) ريا يوبكتClavibacter michiganensis subsp. sepedonicus المسببة 
الثعبانية )النيماتودا(   الديدان تطول متضمنة  ائمة والقالبطاطس /البطاطا على  الحلقي العفن  لمرض

تغفل هذه القوائم  (، وال.Globodera sppالبطاطس )/البطاطا درنات ى الحوصالت علمثل نيماتودا 
الزراعية   اآلفاتمن  وغيرها األدغال/الحشائش/الضارة الفيتوبالسما واألعشابو الفيروسات النباتية، 

وبائية مستوطنة بسبب اإلهمال وضعف المراقبة في  آفات  التي دخلت المنطقة العربية وأصبحت
إدخال فسائل وأشجار أو  تطبيق إجراءات الحجر الزراعي. كذلك هناك حجر زراعي على استيراد

سوسة النخيل الحمراء و  البيوض مرضوبائية مثل آفات  منع دخولأجل  العراق منإلى  النخيل
(Rhynchophorus ferrugineus التي غزت منطقة الخليج العربي وبعض الدول العربية التي تزرع )

على حشرة حافرة عدم كفاءة إجراءات الحجر الزراعي. الحال نفسه ينطبق أو  النخيل بسبب ضعف
( التي دخلت وانتشرت في منطقة البحر المتوسط والشرق األدنى Tuta absoluta) البندورة/الطماطم

http://www.ippc.int/
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عديدة بسب عدم وجود مراقبة فعالة وعدم تطبيق ضوابط الحجر الزراعي بالشكل  فريقية أودول 
 الصحيح. 

 
 

 أهم اآلفات الحجرية في المنطقة العربية:
حفار أوراق الحمضيات/الموالح، ذبابة الياسمين البيضاء، ذبابة البحر اآلفات الحشرية مثل  •

المتوسط، ذبابة الخوخ/الدراق، خنفساء كولورادو، سوسة النخيل الحمراء، حشرة التوتا وحشرة 
 .الحشد الخريفي

األمراض الفطرية مثل تفحم كارنال على القمح، اإلرجوت، البيوض، باإلضافة إلى نيماتودا  •
 .على البطاطا/البطاطسالحوصالت 

، إخضرار البطاطس/األمراض البكتيرية مثل اللفحة النارية، العفن الحلقي على البطاطا •
 .الحمضيات، التدهور السريع في الزيتون 

   . الموالح/األمراض الفيروسيبة مثل فيروس جدري الخوخ/البرقوق وفيروس تريستيزا الحمضيات •
 

كالحشرات وبعض الفطور، فإن الفيروسات ال تنتقل بمفردها في  اآلفاتعلى خالف بعض 
 بوساطة ناقل حشري أو  بحبوب اللقاحأو  بالبذور،أو  الهواء بل يتوجب نقلها بوساطة أجزاء نباتية،

األدوات الملوثة. لذلك تعتبر األجزاء النباتية المستعملة  أو  عن طريق المياه، والتربةأو  حيوانيأو 
فيروس   100ي )درنات، أبصال، عيون تطعيم، أصول، شتول،..( والبذور )أكثر من  للتكاثر الخضر 

مناطق جديدة. تليها في األهمية النواقل الحشرية، إلى  ينقل بالبذور( من أهم وسائل نقل الفيروسات
 احيث وجد أن بعض هذه الحشرات يمكنه -المنقولة بالطريقة المستمرة/المثابرة  مراضخاصًة األبو 

قال مع الرياح لمسافات طويلة تتعدى مئات الكيلومترات. وهكذا فإن أخطر الفيروسات الحجرية  اإلنت
  (Plum pox virus)بالحشرات، على سبيل المثال مرض جدري الخوخ/البرقوق  أيضًا  هي التي تنتقل  

التدهور السريع في الحمضيات/الموالح  أو  في زراعات الفاكهة ذات النواة الحجرية ومرض التريستيزا
شبه الباقية/شبه المثابرة، أو  ةاللذين ينتقالن بواسطة حشرات المّن بالطريقة غير الباقية/غير المثابر 

 على التوالي.  
أن المنظمات اإلقليمية والدولية لوقاية النبات في مختلف بلدان العالم تقوم إلى  تجدر اإلشارة

ذات األهمية االقتصادية التي تهم البلدان المعنية في كل منطقة  اآلفاتبإصدار قوائم مفصلة عن 
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ل البلدان المعنية يساعد على حماية المحاصياعتماد مثل هذه القوائم واالتفاق عليها بين  ن  إ في العالم.  
 في كل بلد فضاًل عن أنه يعمل على تسهيل حركة تداول السلع الزراعية واتفاقيات التجارة الدولية.  

 
 الضوابط واإلجراءات التطبيقية للحجر الزراعي . 5

اإلقليمية والتى تبذل أقصى أو   يتم تنفيذ إجراءات صحة النبات الحجرية من خالل السلطات المحلية
لها تأثير سلبي في اإلنتاج الزراعي يمكن أن يكون آفات أو  عدم إدخال آفةجهد ممكن للتأّكد من 

 المحلي. ويمكن تلخيص مثل هذه اإلجراءات بما يلي:
فحص اإلرساليات والشحنات والبضائع الزراعية عند حدود البلد المستورد والمطارات والموانئ   .1

المحظورة. إال أن هذه الطريقة قد ال تكون كافية لمنع  اآلفاتالتأكد من خلوها من أجل  من
عدم إجراء الفحص بشكل دقيق وقد أو    بسبب ضعف خبرة العاملين على الفحص  اآلفاتتسرب  

 تدخل بضائع غير مفحوصة أصاًل.
فحص المنتجات من أصل نباتي في البلد المصدر وإرفاق شهادات صحة نباتية وفقًا لمعايير  .2

المعنية وقد يسمح   اآلفاتأو    اآلفة ولية لوقاية النباتات تنص على خلو اإلرسالية من  االتفاقية الد
حيث أن هذه المستويات تحدد وفق تشريعات  اآلفاتلبعض  صابةبمستويات محدودة من اإل

محظورة آفات    هذه الطريقة كذلك ال تمنع دخول  على أنوالمحصول والبلد.    اآلفةمرحلية تتعلق ب
. كما أن إرفاق شهادة من  اآلفةوجود وسائل أخرى النتقال  أو    فحص غير دقيق في حالة كون ال

البلد المصدر ال تعني عدم فحص البضاعة في البلد المستورد إذ أن قوانين الحجر الزراعي في  
 .المستوردة للدولة  سيادي حق أنه  على ،معظم البلدان تنص على أهمية تطبيق هذا اإلجراء

استيراد المنتجات من أصل نباتي بشروط خاصة وهذه أفضل الطرق كونها تسمح فقط بدخول  . 3
أنها خضعت أو  المحظورة اآلفات المنتجات الزراعية والبذور والتقاوي من مناطق خالية من 

المنخفضة والتي  أو    التعريض للحرارة العاليةأو    إلجراءات خاصة متل التبخير بالمبيدات الغازية
أن إلى  الموجودة فيها )قد تكون ضعيفة الفعالية أحيانًا(. تجدر اإلشارة اآلفاتقتل ى إل تؤدي

البلد الجديد إال أنها إلى  أو    منطقة جديدةإلى    إجراءات الحجر الزراعي ال تمنع دخول آفة خطيرة
  تساعد على تأخير دخولها لفترة قد تكون طويلة.
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 الحجر الزراعيأنواع . 6

 الزراعي الخارجيالحجر . 1.6

  زهرية متطفلة   اتنباتأو    مرضية  مسبباتأو    حشريةآفات    الدولة لمنع إدخالتشريعات تصدرها    ويشمل
حيوانية جديدة ضارة من الدول األجنبية. وهذا النوع من الحجر يشتمل آفات أو  أعشاب ضارةأو 

أو  الحدودية للدولة )موانىء بحريةفحص ومعاملة السلع ذات األصل النباتي في المنافذ )أ(  على:
، )جـ( الطرود البريدية إال فيما يتعلق بالبحث العلمي منع االستيراد عن طريق، )ب( برية(أو  جوية
تصاريح خاصة صدار إمر األالمقيدة لذلك يتطلب أو  تقييد استيراد المواد النباتية المحظورةأو  منع

يتم إصدار شهادة   حيث  ،شهادة الصحة النباتية من بلد المنشأصدار  إ الستيراد مثل هذه المواد وكذلك  
الصحة النباتية من قبل الجهة المختصة في البلد المصدر وفقأ لنموذج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اليشترطدة )حيث في بعض األحيان أن اإلرسالية مطابقة لشروط الدولة المستور إلى  تشير التي
جراءات إتطبيق ، )هـ( الحجرية المسجلة في كل بلد لآلفاتاصدار قوائم دورية ومحدثة ، )د( الخلو(

 اآلفاتاحترازية مثل تبخير المواد النباتية المستوردة على أساس الحاجة لضمان سالمتها من أطوار 
اجزائها لمنع أو    هناك قيود تفرض على استيراد بعض المحاصيلن  أورة وغير المحظورة. كما  ظالمح

القطن  معينة على سبيل المثال بعض الدول تضع ضوابط تحذيرية على استيراد بذورآفات  انتشار
ورة ظالمح  اآلفاتأجزاء النخلة لمنع دخول  أو    لمنع وصول سوسة القطن. كذلك الحال مع نخيل التمر

 مرض البيوض وغيرها. أو  مثل سوسة النخيل الحمراء
 

 الحجر الزراعي الداخلي )داخل البلد الواحد(. 2.6

النباتية التي  اآلفاتومكافحة  احتواء وأويتضمن تشريعات تتعلق باتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار 
في البلد المعني. طبقت هذه االجراءات في جمهورية العراق نهاية   صالً أالموجودة  أو    استوطنت حديثاً 

التي تصيب الماشية  ( Chrysomya bezzianaشرين عندما انتشرت الدودة الحلزونية )عالقرن ال
ووقف انتشارها   اآلفةالسيطرة على  أجل    والحيوانات البرية. حيث منع نقل المواشي بين المحافظات من

. كذلك الحال مع سوسة النخيل الحمراء اآلفةبوقف الوباء وتحجيم أضرار    فعالً   الجهود  تلكسهمت  وأ
(Rhynchophorus ferrugineus ًالتي سجلت رسميا )  علي،  2015لبصرة عام في محافظة ا(

لذلك قامت الجهات المعنية بإصدار ضوابط تمنع نقل فسائل النخيل بين المحافظة التي  (.2017
سهمت أوبين المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل في العراق حيث  (البصرة) صابةسجلت فيه اإل

 سجلتالتي    سفوان   خرى غير منطقةألي من المناطق األ  اآلفةهذه الجهود بوقف الوباء وعدم وصول  
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فضاًل عن العديد من التعليمات والضوابط تطبق بشكل خرى أجراءات إجراءات و اإلمثل هذه  .افيه
الزراعية في جمهورية مصر العربية وبعض دول المغرب العربي ولكنها  اآلفاتصارم تجاه عدد من 

دول عربية أخرى. وعمومًا يشمل الحجر الداخلي عدة  ربما ال تطبق أصاًل فيأو  بمستوى أقل
 .اآلفاتوانشاء مناطق خالية من  اآلفاتوبرامج احتواء  اآلفاتإجراءات مثل برامج استئصال 

 هناك نوع آخر من الحجر تفتقر إليه أغلب الدول العربية وهو حجر مابعد الدخول 
(Post-entry quarantine)   المحسنة  األصنافأو    النباتيةنواع  األ  بعض  إلدخال  الحاجة  نتيجة  ظهر 

 والتي بها متحكم ظروف تحتنواع األ هذه مراقبة من البد لذلك اآلفات لبعض حاملة  تكون  قد والتي
في بلد أو  هنفس ، وقد تكون هذه المناطق في البلد المستوردالدخول مابعد حجر منطقة ضمن تكون 

 المحطات مع مراعاة المعايير الدولية. أو  الدول مثل هذه المناطقثالث وسيط. وقد أنشأت عدد من 
 

 الزراعي  رمستويات إجراء الحج. 3.6

البلد أو  بناء على ما تقدم فان اجراءات الحجر الزراعي )النباتي( تختلف في تطبيقاتها تبعًا للمنطقة
مدى جدية السياسة الزراعية في فر البنى التحتية والكوادر الفنية المدربة فضاًل عن االمعني ومدى تو 

إجراءات الحجر الزراعي يمكن أن إلى  البلد المعني بتطبيق قوانين وضوابط الحجر، ويمكن االشارة
 . محليعلى مستوى أو   أن تكون على مستوى عالمي

هناك خطوط وتوجيهات إرشادية عريضة في مجال الحجر الزراعي  ، على المستوى العالميف
يير االتفاقيات الدولية واالقليمية ذات الصلة. ويتلخص التشريع العالمي في هذا  تتمثل في مواد ومعا

 :  األطر التالية في  المجال
 . اتفاقية الصحة والصحة النباتية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية .1
 . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المنبثقة عن منظمة االغذية والزراعة )الفاو( .2

  ، (EPPO) األوروبية  النبات وقاية منظمة مثل ،المنظمات االقليمية ذات الصلة بوقاية النباتات .3
 . (NEPPO)ومنظمة وقاية النبات لمنطقة الشرق األدنى 

 

هناك حق كامل لكل دولة التخاذ ما يلزم من تشريعات حجرية بما فأما على المستوى المحلي، 
بالتوافق مع هذا اإلطار العام وبمبرر علمي مقبول في حال الخروج يتناسب مع ظروفها الخاصة 

على هذا االطار العام، ويمكن القول بصفة عامة وفي حدود إلتزام الدول بما سبق من إطار تشريعي 
زال عدم االلتزام بتطبيق معايير الصحة النباتية المقررة ظاهرة دولية في التجارة الزراعية  أن ما

بين دول قارات العالم مثل انتقال مرض   اآلفاتليل على ذلك سرعة وكثرة انتقال وانتشار  العالمية، والد
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واألمر   .)Spodoptera frugiperda(مصر وحشرة دودة الحشد الخريفية  إلى    فن البني من أوروباعال
( الفحص نياتقتمن التشريعات والبنية األساسية والحديثة من تكنولوجيات ) اً مازال يستلزم مزيد

بين  اآلفاتالزراعية وجميع وسائل حمل ونقل رساليات اإلوتشديد الرقابة على  اآلفاتوالكشف عن 
إلى  الدول. وهذا ال يمنع وجود أجهزة حجرية قوية في بعض دول العالم مثل اليابان، أستراليا وغيرها

 قدرة حجرية خاصة في أفريقيا وآسيا من الدول النامية.ول أقل  جانب د

 
  العربية البلدان في الزراعي الحجر تطبيق مدى. 7

في   (McSorley & Littell, 1993)المتقدمة  نظرائهم في الدول    ىقد نحا بعض العلماء العرب منحل
 باقي االرسالية  ىالحكم عل وتعميم  -وفحصها عينة أخذ أي  -اعتماد فحص جزء من االرسالية 

 صعوبة فحص االرسالية بأكملها مثل أطوار حشرية داخل أجزاء النباتات أو  في حالة استحالة
فالمشكلة    .داخل جذور شتالت مطلوب حجرها زراعياً أو    نيماتودا النبات في تربة أو    المشتبه في أمرها
؛ Abd-Elgawad & McSorley, 2009) العرب ى، لذا تبنفي المنطقة العربيةلها ما يماثلها 

Salama & Abd-Elgawad, 2003)  ًالبيئة الزراعية من أن يعمها  ىعل ما اختطه الغرب حفاظا
سلك العرب مسلك علماء الواليات المتحدة بتحديد آلفة محددة  نواع  في حال تعدد األ  .اآلفاتب  صابةاإل

إن كان قد سبق دخوله   والتغاضي عن األقل خطراً  -النوع األكثر خطرًا وحصره بالحجر الزراعي 
 من نوع من سوس النخيل وجميعها كان لوقت قريبأكثر  الحشرات يوجدآفات  ففي مجال  .للبالد
Salama & Abd-Elgawad  (2003 )الباحثان  استطاع، ولذلك غريبة عن المنطقة العربيةآفات 

   Abd-Elgawad & McSorley النيماتودا فقد قام آفات  في مجالو ، التمييز بين نوعين منهما
الذي تتبعه  جنس  البالتمييز بين نيماتودا الموالح ونوعين آخرين أقل أهمية يتبعان نفس  أيضًا  (  2009)

تقوية العالقات مقاربة عملية تسمح ب اآلفاتللتمييز بين السياسة المتفائلة  ولهذه .نيماتودا الموالح
فتضيق رقعة التبادالت التجارية ومن   ،منهأكثر  بما هوعادة  هألن التشدد يقابل، التجارية بين الدول

   ثم االقتصادية.
وبحكم ضعف اإلمكانيات، اليزال فهم وتطبيق وممارسة األجهزة الحجرية لتدابير الصحة  

الكثير من إلى  على مستوى غير مرض ويحتاجالمنطقة العربية  فيالنباتية واإلجراءات الحجرية 
اسية من قوى بشرية وإمكانيات ومستلزمات وتقنيات تحديث وتوحيد التشريعات وتدعيم البنية األس

فان معظم الدول قامت حديثة لتمكنه من القيام بدوره الرقابي المنوط به على الوجه األكمل. مع ذلك 
خر. الحجرية التي تقوم بتحديثها بين الحين واآل اآلفاتبإصدار تشريعات خاصة بها ولديها قوائم ب
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عضاء فضاًل عن قوانين كل  كما قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قانون موحد لجميع األ
ما انتهت إليه بعض الدول مثل جمهورية مصر العربية من تحديثات لقانون الزراعة  دولة وكذلك 

. عراق والمغرب وما تتمتع به من رقابة حجرية مشددةوتشريعات الحجر الزراعي وهذا ينطبق على ال
الحجرية والمنافذ المحتملة   اآلفاتاما بالنسبة لدقة االلتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بمسارات 

لدخولها البلد المعني فال زالت محدودة بسبب ضعف البنى التحتية والخبرات والرقابة الداخلية على 
د ترتب على هذا الضعف في تطبيق اإلجراءات الحجرية بين البلدان العربية وق دوائر الحجر.  عمال  أ 

في المنطقة العربية مثل سوسة النخيل وذباب الفاكهة وغيرهما من    اآلفاتكثرة وسرعة انتقال وانتشار  
تنمر بعض الدول المستوردة إلى  الحجرية الخطرة. تجدر اإلشارة في هذا المجال ولألسف اآلفات

علمي وفني مقنع ومخالف لما  رالمصدرة بالتشدد في اإلجراءات الحجرية بال مبر  لدولا على بعض
تنص عليه المعايير الدولية ذات الصلة إعتمادا على حاجة الدولة المصدرة لتسويق منتجاتها، وهذا  
ليس نوع من ضعف الحجر الزراعي بل نوع آخر من الضعف المتعمد بالتغاضي عن األسس العالمية 

 رة الدولية وعالقتها بالحفاظ على الثروة الزراعية.  للتجا

 
غير مرض ويحتاج إلى الكثير من تحديث الحجر الزراعي مستوى ال يزال المنطقة العربية  في

وتوحيد التشريعات وتدعيم البنية األساسية من قوى بشرية وإمكانيات ومستلزمات وتقنيات حديثة 
 .الرقابي المنوط به على الوجه األكمللتمكنه من القيام بدوره 

 
 تحديد مواقع الخلل في قطاع الحجر الزراعي النباتي. 8

 الزراعي على النقاط التالية: الحجر  يتركز موقع الخلل في قطاع على المستوى العالمي،
سيطرة الدول الكبرى على صياغة تدابير الصحة النباتية في منظمتي التجارة العالمية واالغذية  .1

على جهاز التحكيم في  هذه الدول  ةسيطر ، وكذلك بما فيه صالح الدول الكبرى نفسهاوالزراعة 
لذلك هناك  صالح الدول االكبر.إلى  هذه المنظمات واتفاقياتها بما يدفع سير االمور الخالفية

ما تفرضه الدول الكبرى من شروط على الدول النامية عند صياغة البروتكوالت عدم ارتياح ل
 واالتفاقيات الثنائية في مجال الحجر الزراعي وتبادل السلع الزراعية بحكم حاجة الثانية لألولى. 

ادل السلع الزراعية  عدم التزام الدول الكبرى ببعض معايير الصحة النباتية الدولية قي مجال تب .2
عدم تقديم المساعدات الفنية  أو  مع الدول النامية مثل التقيد بالمبررات عند فرض تدابير محددة

  1107الالزمة لتنفيذ هذه التدابير مثل ما حدث مؤخرًا من إصدار االتحاد األوروبي للقرار رقم 
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  المخاطر   الصماء والذي بني على أساسالغدد    فيالمبيدات المؤثرة  يم  و تقبشأن إعادة    2009لسنة  
(Hazard-based) المجازفة وليس (Risk-based) بها والمعترف الدولية المعايير في المقررة 

 .عالمياً 

تشدد الدول الكبرى مثل الواليات المتحدة االمريكية في اشتراطاتها الستيراد السلع الزراعية من   . 3
 مثلما تم مع مصر في الحمضيات/الموالح.  ،الدول النامية

تأخر استجابة الدول الكبرى لطلبات الدول النامية في الرد على طلباتها في فتح أسواق الدول   .4
 الكبرى أمام صادرات الدول النامية. 

تأخر إخطارات الرفض لإلرسالية الزراعية المخالفة من قبل االتحاد االوروبي طبقًا لنظام االنذار  . 5
الدول  إلى    تأخر وصول إخطار الرفضإلى    والذي يؤدي  (RASFF)السريع لألغذية واألعالف  

 المصدرة ألكثر من ستة أشهر بما ال يمكنها من سرعة تدارك الموقف ومنع تكرار المشكلة.

 

ولى أن هذا ليس خلاًل حجريًا مباشرًا ولكن هو في الواقع سوء تطبيق وقد يبدو للوهلة األ
على التجارة الدولية بين الدول الكبرى والدول النامية.  االشتراطات الحجرية العادلة مما ينعكس سلباً 

من خلل في تطبيق االشتراطات الحجرية بين بلدان الدول النامية نفسها والذي مر األهذا وال يخلو 
والمعلومات مكانيات اإليتمثل في عدم الفهم السليم لقواعد واشتراطات الحجر الزراعي وكذلك ضعف 

 والتقنيات الحديثة. 
د المعني ومدى جدية  لتختلف مواقع الخلل في الحجر الزراعي تبعًا للب، على المستوى العربي

، الحجر الزراعي الخارجي والداخلي جراءات إفي تطبيق ساسي أدور ب يسهمالدعم الحكومي الذي 
النيماتودية    اآلفاتفمثاًل هناك صعوبة في الكشف عن معظم    .الحجرية  اآلفةوكذلك بيولوجيا وطبيعة  

 معظمن دوائر الحجر الزراعي الموجودة حاليًا في  إ.  داخل جذور النباتأو    إذ تعيش مختبئة في التربة
والبضائع رساليات  اإلعدم دقة في تفتيش  أو    همالإ الدول العربية غير فعالة كما ينبغي وقد يكون هناك  

منهج تحليلي لبعض مشاكل الحجر بيد أن بعض الباحثين العرب قد قاموا بتقديم البلد. إلى  الداخلة
مشاكل  ىللتغلب علمقاربة تحليلية Salama & Abd-Elgawad (2003 ) فمثال عرض، الزراعي

أو  مصرإلى  الغريبة لآلفاتق مكافحة تنظيمية لمنع الدخول العفوي ائمستخدمين طر حجرية محددة 
والحد من أضرارها  ،النباتية التي تم إدخالها مؤخراً  مراضواأل اآلفاتإبطاء معدل انتشار العديد من 

بشكل أساسي  تكمن المشكلة فقد أوضحوا أن  .تهاأو إتاحة الوقت لوضع استراتيجيات بديلة إلدار /و
األولي في مرحلة مبكرة كافية إلتاحة الفرصة   صابةفي موقع اإل اآلفة في عدم إمكانية اكتشاف 

البؤر الثانوية داخل البلد من خالل برامج  إلى  اآلفاتللقضاء عليها، ولذلك ينبغي حظر انتشار 
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معظم مثل بالعين المجردة  ى التي ال تر  لآلفاتخاصة  ،المعتمدة الحجر الصحي وإصدار الشهادات
مثل داخل النبات    تختفيآفات    هناك، كما أن  غالبًا بالتربة الزراعية  ىءتختبالتي    نيماتودا النباتأنواع  

بأخذ   ىفحصًا شاماًل وإنما يكتفرسالية اإلغالبًا ال يمكن فحص كل جزء من أجزاء  .سوسة النخيل
أو  نبات –  الوحداتكل أخذ  عدم إمكانية مع إدراكو  لفحصها -الشحنة أو  – رسالية اإلعينات من 

نسبة  –ة هي تحديد حد مقبول تراتيجية البديل، فإن االسلفحصهارسالية اإلفي  - الخ ...بذرةأو  ثمرة
 ونسبة  اآلفةيتوقف على نوع الشحنة وحجمها ونوع  شحنةأو  رسالية إلكل  للفحص -مئوية 

 كمثال الحتمالية اكتشاف  1وتعتبر األرقام في جدول  .المتوقعة في الشحنةوطريقة توزيعها 
 آفة نيماتودا الموالح بناًء لعدد الشتالت المستوردة وعدد الشتالت المفحوصة في كل عينة

(Salama & Abd-Elgawad, 2003) .  ة الوقت والجهد والمال في الكشف توفر هذه الطريقفبينما
فهي تمد الفاحص بعلم مسبق  ،ينة التي تم فحصها فعلياً النابع من الع "اليقين النسبي"تضمن فإنها 

وبالتالي يستطيع مسبقًا تحديد هذه النسبة التي   اآلفةكتشاف  افي    (أو إخفاقه)بالنسبة المئوية لنجاحه  
يجب  ،كلذل .رساليةاإلكل وحدات والتمويل المتاح لديه في حال تعذر فحص  مكانيات اإلتتوافق مع 

التي لم يتم العثور عليها بعد في  مراضواأل اآلفاتاالحتياطات الشاملة للحماية الكاملة ضد  إنفاذ
رسالية  اإليتعين فحص كل جزء من أجزاء    ى أنه في حاالت أخر   ىينبغي التأكيد علكما    .البلد المستورد

ليس فقط من بلد  ،الحمراء النخيل ةلسوس  ومن هذه الحاالت الفحص  ،وعدم االكتفاء بأخذ عينات
 . هنفس في البلد ى آلخر بل من منطقة ألخر 
لديها   ،والعراق ة خاصة األفريقية منها وكذلك سوري ،ن معظم الدول العربيةمن ناحية أخرى فإ 

ما توجد ثغرات في هذه الحدود تستعمل لتهريب   خرى غير عربية وكثيراً أحدود مشتركة واسعة مع دول  
بلدان العالم العربي. وقد ال تخضع البضائع إلى    جديدة آفات    مر الذي يفاقم مشكلة دخولالبضائع األ

ما تنتشر في مثل هذه الحاالت. على سبيل المثال    لفحص والتفتيش بسبب الفساد والرشى التي كثيراً ل
طريق الحدود الشمالية مع تركيا وكذلك الحال مع حفار  خنفساء كولورادو العراق عن  دخلت

 صبح وباء في جميع المحافظاتينتشر و يسجل بالمحافظات الشمالية قبل أن  الذي  البندورة/الطماطم  
ن موطنها . اما سوسة النخيل الحمراء فلم تكن بداياتها عن طريق الحدود المشتركة أل(2017)علي،  

مع شتالت أو  سيا وانها ربما وصلت عن طريق السلع والبضائعآدول جنوب وشرق هو االصلي 
وسط منطقة الخليج العربي ودول الشرق األإلى  خرى غير نخيل التمر القادمة من تلك البلدانأأنواع 

رة بعاآفات    . هناكارهاواستقر   اآلفة، مما سمح بدخول  للبلد  نافذ الحدودية وبسبب ضعف الرقابة في الم
البلد المعني وتتكاثر قبل أن يتم إلى  قد تصل اآلفاتحدود وقد تكون عابرة للقارات ومثل هذه لل

 والسبب الكامن ؤراءصبح من الصعب التعامل معها.  أ رصدها وبذلك تكون قد خرجت عن السيطرة و 
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أو  يرةخطآفات  مثل هذه الحاالت غالبًا ما يكون ضعف التعاون الدولي بين البلدان التي تنتشر فيها
كذلك مر وجود قاعدة بيانات قابلة للتحديث باستمرار و . حيث يتطلب األمنها الخاليةبلدان الغازية و 

صلي والبلدان التي وصلتها الخطيرة المحتملة في البلد األ  اآلفاتكوادر علمية متخصصة تهتم بمتابعة  
وتحديد وسائل انتقالها والجوانب الحياتية لها ومعرفة عوامل المقاومة الطبيعية المحددة النتشار مثل  

 . اآلفاتهذه 
 

بناًء  Tylenchulus semipenetrans الموالح الحمضيات/احتمالية اكتشاف آفة نيماتودا  .1 جدول
لجذور شتالت  على توزيع ذي الحدين في كل من ستة مستويات مختلفة من العدوى 

 .ألعداد مختلفة من الشتالت المستوردة الموالح/الحمضيات

 
 إذا كانت النسبة المئوية  احتمالية اكتشاف آفة النيماتودا

 :في الشتالت هي صابةلإل

 عددالشتالت

 المفحوصة

 في العينة

عدد 

الشتالت 

 %50 %40 %25 %15 %5 %1 المستوردة

0.096 0.401 0.803 0.944 0.994 >0.999 10 100 
0.260 0.785 0.992 >0.999 >0.999 >0.999 30 100 

0.395 0.923 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 50 100 

0.395 0.923 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 50 500 
0.634 0.994 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 100 500 
0.866 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 200 500 
0.866 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 200 1000 
0.982 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 400 1000 
0.993 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 500 1000 
0.096 0.401 0.803 0.944 0.994 >0.999 10 10000 
0.634 0.994 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 100 10000 

>0.999 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 >0.999 1000 10000 

 
الضعف والخلل في قطاع الحجر الزراعي النباتي العربي كثيرة  مواطنمن خالل ما تقدم فان 

 التالية: ومتعددة ويمكن تلخيصها بالنقاط 

 ضعف التشريعات الحجرية والتدابير الالزمة إلحكام الرقابة الحجرية.  .1
تفاقيات الدولية ذات الصلة ومعاييرها المنظمة للتجارة الزراعية الدولية  عدمه لإلأو  سوء الفهم . 2

واالتفاقية الدولية لوقاية   (SPS)والرقابة الحجرية عليها مثل اتفاقية الصحة والصحة النباتية 
 .(IPPC)النباتات 
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المناطق نشاء  إالعديد من التدابير الحجرية الدقيقة مثل    إنفاذق  ائعدم اإللمام الكامل بأسس وطر  .3
( لتحديد قوائم  (PRA اآلفةخطر تحليل ، وإجراء دراسة (PFA's)الحجرية  اآلفاتالخالية من 

 الحجرية من غيرها. اآلفات

الزراعية المصابة  رساليات  اإلق المعالجات الفعالة واآلمنة للتعامل مع  ائعدم التحديث واعتماد طر  .4
 .اآلفاتببعض 

ومخالفات   اآلفاتلبيني للدول العربية فيما يتعلق باإلخطار عن عدم الشفافية في التعامل ا .5
 ومستجدات الموقف الحجري بالدولة. 

  في  خرى المصدرة بدون مبرر علمي وفني مما يؤثر سلباً تنمر بعض الدول المستوردة على األ . 6
 التجارة البينية للدول العربية. 

 ن. في بعض البلدا ونوعاً  الحجرية كماً جهزة األضعف  .7

 ديثة.ح وقلة الموارد الالزمة لتطبيق التشريعات الحجرية المكانيات اإلضعف  .8

 ضعف )أو انعدام الثقة أحيانًا( بين الدول العربية في مجال الحجر الزراعي.  . 9

نها تقع تقريبًا في نطاق أموحد للمنطقة العربية خاصة  استرشاديعدم وجود تشريع حجري  .10
 الزراعية.  لآلفاتجغرافي متشابه يمثل بيئة موحدة 

الحشرية والمرضية الحجرية    اآلفاتعدم توافر خريطة جغرافية حجرية لبيان توزيع وكثافة تعداد   .11
في االقاليم الزراعية بمعظم البلدان العربية والذي يصعب معه تحديد المناطق الخالية واألقل  

 الزراعية.  اآلفاتن كثافة م

في معظم الدول العربية للمساعدة في الوقوف على    لآلفاتالرصد والحصر الدوري  جراء  إعدم   .12
الزراعية من منطقة الخرى ومن وقت الخر مما يساعد في   اآلفاتتلفة في موقف  خالتغيرات الم

 بالدولة.  اآلفاتتحديث قوائم 
ضغف تبادل الخبرات والخبراء الحجريين بين الدول العربية للمساعدة في نقل المعلومات بين  .13

 وبناء القرارات الحجرية السليمة.شقاء األ
التدابير الصحية   إنفاذالمستندات الالزمة في واإلدارات و جهزة األعدم تطبيق تقنيات حديثة في  .14

 النباتبة والتي توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.
مما يساعد على تأمين هذه الشهادات وسرعة   اإللكترونيةعدم تطبيق نظام الشهادات الزراعية  .15

 تبادل المعلومات ويوفر كثيرًا من الجهد والوقت والتكاليف.
ة في اجتماعات المنظمات ذات الصلة وبالتالي عدم المساهمة في أنشطتها ضعف المشارك .16

للدول الكبرى ممثلة لمصالحها   اً منفرد اً وصياغة مخرجاتها من مواد ومعايير فتصبح نتاج
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أو   هتمام من بعض الدول العربيةعدم اإلإلى  ومفروضة على الدول العربية، وقد يرجع ذلك
 المادية المتاحة. ضعف في إمكانياتها 

اجتماعات المنظمات ذات الصلة  إلى  عدم إجادة اللغة اإلنجليزية لبعض الوفود العربية .17
(WTO/SPS) شاملة لتكون  المتخذة القرارات صياغة في والمساهمة التحصيل من يحد مما 

 .العربية للمصالح 

لمجابهة المواقف والعقبات الحجرية التي  التنسيق العربي في مجال الحجر النباتي إلى  االفتقار .18
 تثيرها الدول والتجمعات الكبرى األجنبية.

محدودية الخبرة البشرية وضعف اإلمكانيات المادية لدى بعض الدول العربية مما يعيق التنمية  . 19
البشرية وبرامج التدريب والتأهيل وكذا االستثمار في بناء وتأسيس المعامل ومحطات الفحص  

 دوره على الوجه المطلوب.داء  أوالتعبئة وغير ذلك من خدمات الحجر النباتي لتمكينه من 
رض بعض الدول العربية المصدرة للمعاملة التمييزية والتعسفية وفرض اإلرادة من قبل الدول  تع .20

 . بالجهات ذات الصلة التنازعالمستوردة دون القدرة على مواجهتها في إدارات فض الكبرى 
مجال توفر قواعد بيانات لديها في إلى  افتقار الكثير من أجهزة الحجر النباتي بالدول العربية .21

 أعمال الحجر الزراعي النباتي.  إنفاذالزراعي ووقاية النبات والالزمة لمسيرة صحيحة في    الحجر
 والدولية.  قليمية اإلعدم مواكبة التطورات والتحديثات في القوانين والتشريعات  .22
 
 ق الكشف عنهاائ وطر  اآلفاتمواكبة الحجر الزراعي لواقع . 9

تهتم الدول المتقدمة كثيرًا بتحديث لوائحها وتشريعاتها من وقت آلخر بما ، على المستوى العالمي
لما تسفر عنه المسوحات   الزراعية وتعديل تصنيفها الحجري طبقاً   اآلفاتيواكب أي تغيرات في مجال  
بالنسبة للدول النامية األقل اهتمامًا  اً يختلف نوع. وإن كان الموقف اآلفةوالدراسات الحاصة بحصر 

والتقنيات القديمة واألقل فعالية والتي تنعكس مكانيات واإلاألمر والذي يتمثل في التشريعات  بهذا
 بدورها سلبًا على قدراتها الحجرية في الرقابة على السلع الزراعية.  

ق الكشف ائالزراعية وطر   اآلفاتمواكبة الحجر الزراعي لواقع  تعتمد    بينما على المستوى العربي،
 اآلفاتبالدرجة الرئيسية على مدى جدية السياسة الزراعية في تطبيق القوانين النافذة فيما يتعلق بعنها  

بالنظام البيئي وتغيير خالله  إنسان و اإلالدخيلة وكذلك المستوطنة التي تخرج عن السيطرة بسبب تدخل  
فان السياسة الزراعية المنطقة المستهدفة. لذلك  في جديدةصناف أزراعة أو  النظم الزراعية السائدة

أجل  التنفيذية التي تتبع منجراءات اإلوالدعم الحكومي تكون المحور الرئيس الذي ترتكز عليه 
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الضعف الشديد إلى  يشير الواقع العربي. احتوائها ومنع انتشارهاأو  فه والقضاء عليهاالتصدي لآل
من حيث مداومة   –وليس كلها    –البلدان العربية    بعض  من قبل  اآلفاتوربما اإلهمال في مواكبة واقع  

العمل على حصرها ورصدها الدوري داخل هذه البلدان مما يترتب عليه العديد من المشاكل عند  
ائم الحجر الزراعي تكون مسجلة لديها بقو ن أظهور أفة حجرية في رسائلها المصدرة للخارج دون 

في التعرف عليها عند   والذي يساعد كثيراً  اآلفةق وأساليب تصنيف وتعريف ائ. كذلك طر لآلفات
رسالية فحص اإلجراءات إعلى ذلك التعرف على  رساليات الزراعية. ومما يساعد كثيراً فحص اإل

 الزراعية والتي تتمثل في: 
الفحص المستندي لإلرسالية: للتأكد من توافر الشهادات والمستندات الالزمة وتحديد محتواها من  أ.

 والكميات والمواصفات والمعالجات التي تمت عليها.صناف األ
رسالية  : والتي تتمثل في مطابقة ما جاء في المستندات على جسم اإلرساليةاإلتأكيد هوية  ب.

 .ونوعاً  مطابقة لمستنداتها كماً لية  رسااإلومحتواها للتأكد من أن 
الفحص الظاهري لإلرسالية: والذي يشمل األسلوب األمثل لتمثيل العينة لإلرسالية وفحصها   جـ. 

حشرية ومرضية وأيها حجري من عدمه وبالتالي تقرير ما يلزم آفات  للتعرف على ما بها من
  ن عنها بدو فراج باإلها وحتى السماح رسالية بداية من رفضمن تدابير يتم اتخاذها تجاه هذه اإل

 ببعض المعالجات الالزمة لتطهيرها.أو 

الستيراد وادخال المنتجات ذات األصل   (Import permit)الحصول على تصريح االستيراد  د.
 النباتي.

 
الحجر  خصائي إ. كما ان إلمام اآلفاتقد يستلزم األمر سحب عينة للفحص المختبري لبعض 

في الرقابة الحجرية   وهو أمر هام جداً  اآلفاتالزراعي بهذه اإلجراءات بما فيها أسلوب الكشف عن 
آفة حجرية تضر بالثروة الزراعية بها. تختلف هذه االجراءات ي أالسليمة وحماية الدولة من تسرب 

نتاج في البلد المعني ففي لمدى جدية السياسة الزراعية وقوانين حماية اإل تبعاً خرى أإلى  من دولة
بعض البلدان مثل مصر وبعض دول الخليج والعراق وربما بعض دول المغرب العربي يواكب الحجر 

اإللمام الجيد إلى    باإلضافة  اآلفاتحصرًا ورصدًا وتحديثًا لقوائم    اآلفاتالزراعي الموقف والواقع بشأن  
لزم االمر. غير أنه في بعض الدول   ق معالجاتها إنائوطر  اآلفاتق الفحص والكشف عن ائبطر 

وكذلك   اآلفاتق الكشف والتشخيص للتعرف على  ائالعريية األخرى يستلزم األمر المزيد من الوعي يطر 
 الحجري في هذه الدولة.  ع بالدولة لتحديث تشريعاتها ومواكبة الواق اآلفاترصد وحصر 
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 والتوصيات االستنتاجات. 10

 العربيالعالم على مستوى . 1.10

لبناء وتدعيم وتعزيز التعاون العربي في مجال الحجر  " هيئة الحجر النباتي العربي"تأسيس  .1
الزراعي النباتي بالعمل على وضع استراتيجية حجرية عربية وخططها التنفيذية للنهوض بالحجر  

فيما بين  أو    ل البلد العربي الواحد خدا  لمشكالتهالزراعي النباتي العربي واقتراح الحلول المناسبة  
أو   ا بينها وبين الدول والتجمعات والمنظمات الخارجية الدوليةفيمأو  البلدان العربية وبعضها

أمام العالم بأثره، خاصة وأن   اإلقليمية كذلك وليمثل هذا االتحاد صوتًا عربيًا موحدًا قويًا ومؤثراً 
 غير عربية . قليميةإعضو في عدد من منظمات أو  معظم الدول العربية مرتبطة

الحشرية والمرضية   اآلفاتلم العربي توضح توزيع وكثافة تأسيس "خريطة جغرافية حجرية" للعا .2
االقتصادية باألقاليم الزراعية وعلى المحاصيل والعوائل االقتصادية الهامة لسهولة تحديد 

المكافحة الالزمة وكذلك  أو  المناطق المصابة ليسهل محاصرتها وتطبيق أساليب االستئصال
أجل   مننتاج لإللتكون مصدرا  إصابة لك األقل وت اآلفاتيسهل تحديد المناطق الخالية من 

المناطق الخالية من مسبب مرض العفن البني   نالتصدير النظيف كما هو الحال في مصر بشأ
جميع دول  إلى  خالية من هذا المرض بطاطس/بطاطا في البطاطا/البطاطس إلنتاج وتصدير

 العالم. 
أنشطة وتدابير الحجر النباتي من أساليب صياغة "معايير صحة نباتية عربية" موحدة لجميع  .3

المصابة  رساليات  اإلالصادرة والواردة، وأحدث تقنيات تطهير ومعالجة  رساليات  اإلثة لفحص  يحد
ة النباتية ومنهجية إجراء يالسر بالوسائل اآلمنة والفعالة وأساليب سحب العينات الممثلة لإل

وغير ذلك من تدابير الصحة   اآلفاتوتأسيس المناطق الخالية من  اآلفةخطر يم و وتقدراسات 
للدول العربية في صياغة األطر القانونية والتشريعية والتنفيذية  استرشادياً  النباتية، لتمثل إطاراً 

 لعمل أجهزة الحجر الزراعي النباتي بها.

لبلدان العربية في مجال  إتفاقية صحة نباتية عربية" لتضع شروط وقواعد التعامل بين ا"صياغة    .4
 انسياب التجارة النظيفة بين الدول العربية.  في  يؤثر سلباً أو    الحجر الزراعي النباتي بما اليعيق

مجلس قضاء حجري عربي" من المتخصصين ذوي النزاهة والخبرة في مجال الحجر  "تأسيس   .5
والخالفات   التنازعاتتفاقيات والمعايير ذات الصلة للجوء اليه عند النباتي والصحة النباتية واإل

تبني الخالفات العربية ضد الدول األجنبية أمام المحافل الدولية ذات  أو  بين البلدان العربية
 الصلة. 
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على غرار نظام اإلنذار السريع في   "نظام عربي للرصد واإلبالغ واإلنذار المبكر"تأسيس  .6
لرصد    Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)  األوروبياألغذية واألعالف  

رساليات اإلبالمنطقة العربية وكذلك اإلخطار بحاالت المخالفات في    اآلفاتواإلبالغ عن حاالت  
تقنيات الحديثة من تطبيقات هواتف ذكية الالنباتية لسرعة تدارك الخطأ ومنع تكراره، وإشراك 

 المبكر.نذار اإلفي منظومة 

تأسيس "موقع إلكتروني حجري عربي" يضم أهم التشريعات والتدابير الحجرية الدولية والعربية    .7
بية والتعريف بها أمام العالم في مجال الحجر الزراعي النباتي ر ليكون نافذة للتعرف بين الدول الع 

 الصحة النباتية مع التحديث المستمر للموقع.ووقاية النبات و 

متعددة أو  ثنائية "مذكرات تفاهم وبروتوكوالت تعاون "تشجيع وحث الدول العربية على توقيع  .8
األطراف لوضع مايلزم من أسس للتعاون في مجال الحجر النباتي بما يحد من الخالفات  

التجاري النباتي النظيف دون اإلضرار بالثروة  المزيد من انسياب التبادل  إلى    الحجرية وبما يدفع 
 الزراعية النباتية في البلدان العربية. 

الشفافية" في التعامل بين األقطار العربية حتى تتضح الرؤى أمام  "االلتزام الخاص بمبدأ   .9
 األطراف المتعاملة وتصح القرارات وبالتالي تقل الخالفات ويسهل حلها على أسس سليمة. 

في مجال الحجر النباتي    "العمل  اتنظمات الدولية واإلقليمية بالندوات والدورات وورشالم"إهتمام   .10
اءة والقدرات المعرفية  فللتعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة وآخر المستجدات فيها ورفع الك

في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باألصول الوراثية حيث يعمل في المنطقة العربية المركز 
ستفادة من كفاءته فيما للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( والذي يمكن اإلالدولي 

 يتعلق بالحجر الزراعي.  

  لع والتعامل في تبادل الس  "الفصل بين الشأن السياسي والشأن التجاري "االتفاق على مبدأ  .11
على أسس ومبررات علمية وفنية عند اتخاذ أي تدبير وإجراء حجري وبكل نزاهة  ةالزراعي

 وشفافية.

وما يصدر عنها من شهادات  " المتخصصة المعتمدة المختبرات/االعتراف المتبادل بالمعامل" .12
 للسلع الزراعية. 

تكثيف الجهود في الدراسات العلمية الشاملة عن الجوانب الحياتية إلى  هناك حاجة مستمرة .13
قطار  األالتعاون الجاد بين الباحثين والمختصين في  ذلكتطلب يو  ،الحجرية لآلفاتوالسلوكية 

ما يتعلق بالدراسات االستباقية التي فيالعربية وكذلك مع نظرائهم في دول العالم المعنية خاصة  
 الدخيلة ووضع الحلول العملية للتصدي لها.  آلفةافهم مسارات إلى  تهدف
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قليمية اإلرطة االحجرية والخ اآلفاتالعمل على تطوير وتحديث قواعد المعلومات المتعلقة ب .14
استعمال وسائل   في االجراء قدرات العاملين في دوائر الحجرهذا يعزز سالنتشارها. حيث 

 .هوربما منع مناطق جيدةإلى  المحتملة وتأخير دخولها اآلفةالرصد والتحري عن مسارات 
تعديلها بما أو  العربية والعمل على تحديثها دول العمل على مراجعة التشريعات النافدة في ال .15

متعلقة بالسلع  يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. وكذلك التأكيد على التشريعات والتراخيص ال
الزراعية والتي تم تداولها بين دول العالم المختلفة بضمنها الدول العربية.كما يجب ان تكون 

داخل محافظة  أو  المعروفة أصاًل، داخل البلد  اآلفاتمنع انتشار أجل  التشريعات شاملة من
خطرة ومهمة آفات    لمكافحةهمية وجود تشريعات نافذة حول القيام بالحمالت الوطنية  أ معينة مع  
 . اقتصادياً 

العمل على تقوية الجهاز الرقابي في مداخل البلد والمنافذ الحدودية وتعزيز الكادر المدرب   .16
ن تكون السياسة الزراعية  ألمتابعة تطبيق قوانين الحجر الزراعي بالشكل المطلوب. لذلك البد 

جراءات إكومي مسؤول تجاه تطبيق  في كل بلد على قدر من الشمولية بحيث يكون هناك دعم ح
الحجر الزراعي الخارجي والداخلي. وهذا يشمل تعزيز البني التحتية والبرامج التدريبة المتعلقة  
بالتفتيش السليم وتشخيص الحاالت غير الطبيعية ومنح العاملين في دوائر الحجر الزراعي  

رساليات غير المطابقة للمواصفات  رفض اإل  ومنهاالقرارات  اتخاذ  من  الصالحيات التي تمكنهم  
التنفيذية جراءات  اإلالمطلوبة. لذلك فان الدعم الحكومي يكون المحور الرئيس الذي ترتكز عليه  

 احتوائها ومنع انتشارها.أو  والقضاء عليها ة فالتصدي لآلأجل  التي تتبع من

آفات   عن  للكشف العربية المنطقة في الزراعية اآلفات لرصد عربي جهاز إنشاء ضرورة .17
 .هانتشار ا وكبح الدخيلة  الزراعية المحاصيل

 
 على المستوى الوطني. 2.10

تحديث تشريعات وأنظمة الحجر الزراعي النباتي ودعم أساليب تطبيقها من أساليب للفحص  .1
واإلجراءات المستندية بما يواكب آخر  اآلفاتوالتفتيش والتشخيص والمعالجة والتطهير وقوائم 

 المستجدات العالمية.
بها طبقا ألحدث تحديث أجهزة الحجر الزراعي النباتي بهيكلتها وإمكانياتها ومستلزمات العمل  .2

 النظم العالمية لمواكبة العصر والقدرة على التعامل مع العالم المتقدم على قدم وساق. 
 االهتمام بصفة خاصة في تحديث شهادة الصحة النباتة الزراعية اإللكترونية وملحقاتها .3

(Electronic certificate) اإلبالغ وسهولة  سرعة مع للمستندات تأمين من ذلك يحققه بما 
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 الكثير  توفير  على  يساعد  بما  الزراعي  بالحجر  العمل  وميكنة  الزراعية،   االرساليات  في  والتعامل
 .العالم  دول مع الحجرية التعامالت في والتكاليف والجهد الوقت من

بين األقاليم  اآلفاتتفعيل أنظمة الحجر الزراعي النباتي الداخلي للحد من انتشار واستيطان  .4
والتمكن من إتمام باقي  كذلك السيطرة على الواردات المفرج عنها مؤقتاً  بلدل الالزراعية داخ

آفات  مة في سبيل اإلفراج النهائي ولمنع تسرب وانتشار ماتحمله منز التدابير الحجرية الال
 داخل القطر. 

بالجهاز بصفة دورية وعلى أحدث المستجدات من أساليب   بمكون "التدريب" للعاملينهتمام اإل .5
المنقولة معها وكذا تطبيق جميع المعايير الدولية   اآلفاتالنباتية ومع رساليات اإلالتعامل مع 

وغير ذلك   اآلفة خطر  ميو وتقت اوإجراء دراس  اآلفاتذات الصلة من تأسيس مناطق خالية من 
 ة الحجرية. يمن تدابير الصحة النبات

مكلفة واآلمنة في الق الحديثة والفعالة والممكن تطبيقها وغير ائالبحث عن واالستعانة بالطر  .6
 الحجرية الموجودة بها. اآلفاتالنباتية وتطهيرها من رساليات اإلمعالجة 

ا لها من مميزات األمان على بتقنية اإلشعاع" في معالجة االرساليات النباتية لم"االهتمام  .7
 االنسان والبيئة والمنتج النباتي.

خاصة مواد ومعايير وبي تبالمعايير الدولية" في مجال الصحة النباتية والحجر النبا"االلتزام  .8
عند صياغة   (IPPC)واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  (SPS)اتفاقية الصحة والصحة النباتية 

 الصحة النباتية في مجال الحجر الزراعي النباتي. وتطبيق تدابير 
التي تتخذ لحماية الثروة النباتية ولتكن بالمستوى الذي  عدم المبالغة في تدابير الصحة النباتية .9

وتكون التدابير   مناطقانسياب السلع النباتية بين ال فيالحماية دون التأثير السلبي إلى  يؤدي
 ية مقنعة ومؤكدة.ية وفنممبنية على أسس ومبررات عل

داخل القطر للوقوف على المستجدات   لآلفاتالدوري    "المسح والرصد والحصر"هتمام بعمل  اإل .10
للمساعدة في اتخاذ مايلزم من تدابير السيطرة والمكافحة وكذلك لتحديث قوائم    اآلفاتفي موقف  

 بمنظومة الحجر الزراعي النباتي أوال بأول. اآلفات
في سلسلة انتاج وإعداد المنتج الزراعي للتصدير   (Traceability)اعتماد وتطبيق "نظام التتبع  .11

جازاته والسبب وووضع الحلول الالزمة  موقع المخالفة وتحديد المتسبب ومإلى  ليسهل الوصول
 خاصة في مخالفات االرساليات النباتية بالخارج.وبوبالتالي منع تكراره 

لضمان اإللتزام بالشروط    "عتماد المزرعة والمصدر ومحطة التعبئةالوضع المواصفات الالزمة   .12
 إلرساليات النباتية.لحد من المخالفات في اليير الدولية في اإلنتاج واإلعداد والتصدير و اوالمع
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جيد وآمن وقابل   "منظومة متكاملة الحلقات إلنتاج وفحص وإعداد منتج نباتي"تأسيس وتنفيذ  .13
للتصدير واالستهالك البشري بما تتضمنه المنظومة من اعتماد وتكويد للمزارع ومراكز ومحطات 

لتطبيق المبيدات عينات وطريقة مثلى الاإلعداد والتعبئة والمخازن والثالجات وفحص وتحليل 
األسواق  في  مقبوالً  اً وبما يضمن منتج (GAP) اآلمنة والممارسات الزراعية الجيدة عموماً 

 الخارجية. 
لمزارعين للتوعية بأفضل وأحدث أساليب الممارسات ا منظومة إرشاد  للتدريب الدوري  ااالهتمام بـ .14

والمراقبة والفحص الحقلي لرصد أي آفة  ق المتابعة والتفتيش ائالزراعية الجيدة، وكذلك على طر 
 لين عن ذلك لسرعة اتخاذ مايلزم في هذا الشأن. و وتطور تأثيرها وإبالغ المسؤ 

للتحوط نحو تسرب أي آفة  " (Early warning systems) أنظمة اإلنذار المبكر"االهتمام بـ  .15
 وسرعة اتخاذ مايلزم من إجراءات عند كل حالة.  بلدالإلى  من الخارج

للتعامل السريع والفعال عند رصد أي آفة   إنفاذهاو محكمة  "االهتمام بوضع "خطط طوارئ  .16
في حالة االنفجار العددي  أو  محاصرتها واستئصالها بسرعة،بجديدة باألسلوب الذي يسمح 

(Outbreak) لسيطرة عليها بسرعة والحد من  آلفة ما وباألسلوب الذي يمكن من مكافحتها وا
 خطورتها.

  (First record)  استحداث وتطبيق آلية دقيقة للتحقق من مصداقية بحوث التسجيل األول لآلفة .17
ألول مرة على عائل جديد به، وذلك  أو  وجود آفة جديدة ألول مرة في البلد الواحدبوالتي تقر 

بعض هذه البحوث قد يشوبها شئ من  بما اليسمح إال بنشر البحوث ذات المصداقية حيث أن 
لما لهذه النتائج من انعكاسات سلبية على صادرات هذا البلد من كل   عدم الدقة، وذلك تجنباً 

 . اآلفةعوائل هذه 
العمل على بناء الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتعاون أجهزة الحجر الداخلي مع   .18

ترسيخ المصداقية والعمل بشفافية وما له من لما لذلك من أهمية في  ،األجهزة المختلفة
 االنعكاسات اإليجابية على العملية اإلنتاجية والتصديرية بجملتها.

للمنتجات النباتية مع العمل على المحافظة عليها   فتح أسواق خارجيةإلى  السعي الدائم والجاد .19
لصحية المطلوبة للدولة  بتصدير المنتج النباتي الجيد واآلمن والمطابق لالشتراطات الحجرية وا

 المستوردة.
ضرورة العمل على "اعتماد اللغة العربية" كلغة رسمية في اجتماعات منظمة التجارة العالمية  .20

(WTO)  واتفاقيتها(SPS)  إلتاحة الفرصة وتشجيع المشارك العربي على الحضور واستيعاب
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خاصة صياغة القرارات والتي تنفرد بها الدول  بالمعلومات والمشاركة في مختلف األنشطة و 
 الكبرى لتصبح مفروضة من طرف واحد ولصالحه. 

المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة تقديم المساعدة المادية للدول العربية لتمكينها   الطلب من .21
 جوة منها.ر من المشاركة في اجتماعاتها واالستفادة الم

 السعي من خالل اجتماعات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لصياغة "معيار صحة نباتية .22
قيق دوجودة عامة وأسس الفحص المستندي وتالقمح" بما يلزم من شروط حجر  ياتسالر إل

الهوية والفحص والتفتيش الظاهري وسحب العينات الممثلة للرسالة، حيث يعد القمح هو 
لمعظم هذه الدول والتي تتعرض بشان  المحصول الغذائي األول للعالم العربي واألكثر استيراداً 

 ة من قبل الدول الكبرى المصدرة.استيراده لكثير من الضغوط واإلجراءات التعنتية والتعسفي
المنقولة مع  لآلفاتتدعيم مرافق الحجر الزراعي بما يساعد في التشخيص الدقيق والسريع  .23

 .رسالياتاإل
( بغرض إكمال الحلقة المفقودة في سلسلة  PEQAمناطق حجر مابعد الدخول )نشاء إبدء  .24

 تطوير هيكيلية الحجر الزراعي. 

ومنها العراق   للتنازعاتاالنفالت الحدودي للدول التي تعرضت  حث الدول المعنية على معالجة   .25
تدمير منظومة الحجر الزراعي الخارجي والداخلي الذي  إلى  وليبيا وغيرها والذي أدى ةوسوري

 في تلك البالد.  غير موجودة أصالً آفات  سبب في دخولت
ليها إعن وجود آفة غازية دخلت  الدول العربية لألسف رسمياً بعض عالن إ عدم التوقف عن  .26

من توقف صادراتها للدول األخرى ولقد   التخاذ اإلجراءات الالزمة من الدول المجاورة خوفاً 
بسهولة بين الدول العربية   اآلفاتحدث ويحدث ذلك باستمرار وهذا مما ساعد على انتشار 

 المختلفة.
في   دخولها المتوقعالجديدة  لآلفات غياب المرجعية العلمية الرصينة لدراسة تحليل المخاطر  .27

عنا وهذا ما حدث في   المنظمات والدول لتحديدها بدالً عتماد على بعض بلداننا العربية واإل
 حالة دودة الحشد الخريفية. 

 
   المراجع. 11
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 الفصل الخامس

 اآلفاتإنتاج مواد اإلكثار النباتية الخالية من 
 

 الشويري، محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد وخالد مكوكأسماء نجار، إيليا 

 
 المحتويات 

 مقدمةال .1

 عليهاتصديق مواصفات إنتاج الشتالت النباتية ومراقبتها وال .2

 تطوير انتاج البذور والمشاتل في البلدان العربية  .3

 في البلدان العربية  دقةمدى تبني وانتاج بذور ومشاتل مص .4

 تأثير منظومة إنتاج مواد اإلكثار النباتية في انتشار اآلفات الزراعية   .5

 والتوصيات  االستنتاجات .6

 المراجع  .7

 
 مقدمة . ال1

من أهم الحلقات في مجال اإلنتاج الزراعي لدورها األساس في تحسين   الشتالتو   منظومة البذور  دتـع
استقراره. واستأثرت هذه المنظومة باهتمام العديد من الدول العربية و  ضمان جودة المنتجو  اإلنتاجية

التطورات العلمية الحاصلة على المستوى إلى    بالنظرو   قوانين منذ زمن بعيد.و   التي خصتها بتشريعات
المبادالت التجارية بين الدول، حاولت بعض البلدان العربية المسايرة القانونية لهذه المتغيرات و   العالمي

بتحسين النصوص حسب المعطيات الجديدة. وسنورد في خاتمة هذا الفصل البعض من هذه القوانين 
اها إلعداد هذا  الصادرة عن بعض الدول العربية )مصر، تونس، الجزائر( ضمن المراجع التي اعتمدن

 .  فصلال
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 عليها تصديق مواصفات إنتاج الشتالت النباتية ومراقبتها وال. 2

النباتية على عناصر متعددة ومن أهمها البذور والمشاتل باعتبارها مواد  يعتمد إنتاج المحاصيل 
خاصة  وبالفيروسية  مراضمن عوامل انتقال األ اإلكثار الطبيعية للنبات. وتعتبر هذه المواد عامالا 

كذلك أو  أخرى إلى  من مزرعة أو   أخرى إلى  الفيتوبالزمية والبكتيرية، وذلك من نبتة مراضبعض األ
المنقولة عن طريق التكاثر  مراضجيل. وحتى نتمكن من الحد من انتشار هذه األ إلى  من جيل

ق والوسائل الكفيلة بإنتاج مشاتل مصدقة يتم إنتاجها ائإعداد برامج تحدد الطر   الخضري بالذات فإنه تم 
من طرف منابت متخصصة ثم تسويقها عبر مسالك التوزيع وهي تحمل التأشيرات الرسمية من طرف 

 مصالح المراقبة بوزارة الزراعة.  
 

  إنتاج شتالت األشجار المثمرة. 1.2

 Ministère de l’Agriculture؛ 2002)وزارة الفالحة للجمهورية التونسية،  هناك شروط عامة

Tunisie, 2000  ) إلنتاج شتالت سليمة أهمها إنتاج مواد إكثار داخل أكياس بالستيكية ومعزولة عن
والحشرات. ويجب أن تكون  مراضاألرض وتحت البيوت المحمية بواقي حشري للحد من انتشار األ

ر والحشرات الضارة. بيد أن  و من النيماتود والفط  ة خالية إلنتاج الشتالت داخل البيوت  التربة المستعمل
( بأخذ عينات تربة  2003) Salama & Abd-Elgawad قام الباحثان عندما ف ،الواقع قد يخالف ذلك

عة في ستة مشاتل تابعة للقطاع الخاص في محافظتي الجيزة والبحيرة في و من شتالت طماطم مزر 
نيماتودا التعقد الجذري، وهي واحدة من أهم أجناس   تعينة تربة من كل مشتل( حيث وجد  40مصر)

تم إجراء مقارنة لبيانات نيماتودا التعقد الجذري الموجودة في  النيماتودا الضارة في الوطن العربي.
لبيان معدالت للمعاينة العشوائية  (Poisson) هذه المشاتل مع تلك المحسوبة من معادلة بواسون 

(. ويتضح من مقارنة ما تم رصده من أعداد النيماتودا  1الفشل في اكتشاف هذه النيماتودا )جدول 
أن استخدام العينات، الستحالة فحص  للمعاينة العشوائيةالمتوقعه طبقاا لمعادلة بواسون عداد األمع 

بيرة من النيماتودا في التربة بسهولة ولكنه سوف اكتشاف األعداد الكإلى  يؤدي كل تربة المشتل،
توفر هذه  ،يفشل غالباا في اكتشاف األعداد القليلة ما لم يفحص عدد كبير من العينات. ومع ذلك

 الوقت والجهد والمال في الكشف  (Abd-Elgawad & McSorley, 2009) الطريقة وأمثالها
 ترح قالتقنيات الحديثة لتشخيص النيماتودا. وقد اخاصة عند دمجها مع وبعن نيماتودا النبات 

Abdel-Elgawad et al. (2016 برنامجاا يعتمد على ثالثة عوامل رئيسية إلنتاج شتالت )
موالح/حمضيات خالية من نيماتودا الموالح ويتضمن اختيار المشتل المناسب ومراقبة الشتالت به  
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لتصديق عليها بعد عمل التحاليل الالزمة، إذ أوضح البحث دورياا أثناء المعامالت الزراعية المختلفة وا 
 ر والبكتيريا وكذلك الممرضات النباتية األخرى و من الفط الحمضيات/ضرورة خلو شتالت الموالح

ومن الضروري الفيروسات، والتي يمكن أن تنتقل بالتطعيم، كي يمكن التصديق عليها. وبخاصة 
 تعقيم اآلالت الحادة المستعملة في التطعيم والتقليم والجني وكل آلة حادة قبل كل عملية وبعدها.  

 
في اكتشاف يرقات نيماتودا   اإلخفاقمقارنة بين ما هو مالحظ وما هو متوقع لمعدالت . 1جدول 

في     بندورة/عينة تربة مأخوذة من كل من ستة مشاتل إلنتاج شتالت طماطمربعين  أقد الجذور في  تع
 جمهورية مصر العربية.

 

 
 Ministère de؛ 2002)وزارة الفالحة للجمهورية التونسية، وهناك شروط خاصة 

l’Agriculture Tunisie, 2000 ) إلنتاج مواد إكثار نباتية سليمة أهمها التأكد من خلو مواد جميع
 ويمكن تلخيصها بالتالي:  اآلفاتو  مراضمراحل اإلنتاج من األ

 
تتكون من مواد    -(Initial material/Primary source)   مواد األصليةالمواد االنطالق/.  1.1.2

المستنبط/المربي بعد تسجيلها بالسجل  أو    متأتية مباشرة من الناخب  مراض إكثار أصلية وخالية من األ
ومطعمة على  مراضالرسمي وتتكون من شتالت أصلية وسليمة من كل صنف نباتي وخالية من األ

أصول مختلفة على األقل. وتشكل هذه الشتالت احتياطي مواد اإلكثار. تحفظ مواد اإلنطالق داخل  
شبك مزدوج، أبواب مزدوجة، عزل األرض واصفات معينة من أهمها بيوت شبكية عازلة تتمتع بم

تحول دون دخول النواقل الحشرية الهوائية مثل المن وغيرها، ودون   سم من الحصى  30بطبقة من 
ترفق المواد النباتية المحلية األصلية  انتقال النيماتودا التي من الممكن أن تكون موجودة في التربة.

النيماتودا    متوسط تعداد

 في عينة المشتل  

 تربة(  غ  250)

النسبة المئوية المتوقعة  

للفشل في أكتشاف  

 النيماتودا في العينة 

نيماتودا الناتج من  عدد العينات الذي ليس به 

 عينة في كل مشتل   40فحص 

عدد العينات  

 المالحظ 

 ينات  الععدد 

 المتوقع 

0.2 82 35 33 
1 37 23 15 
2 14 19 5 

2.5 8 21 3 
4 2 6 1 
6 ˂1 3 0 
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وإفادة صحية زراعية صادرة عن مختبر رسمي  (Pomological description) بالوثيقة التوصيفية
 تحدد الوضع الصحي لهذه المواد وفئة المصادقة.  

 
تتكون من الشتالت األصلية والخالية   - (Pre-basic material) المواد ما قبل األساسية. 2.1.2
والمتأتية من اإلكثار الخضري من جيل واحد لمواد االنطالق، وتستعمل التقنيات الحديثة    مراضمن األ

 .استبعاد الشتالت غير المطابقة للمواصفات أجل    النباتية من  مراضالمعتمدة للكشف عن مسببات األ
نسيلة مطعمة أو    من كل صنف  مراضشتالت أصلية على األقل وخالية من األ  تتكون هذه المواد من

غير  أعراضأو  بمرض إصابةعلى أصول مختلفة، ويجب إتالف كل شتلة تظهر عليها عالمات 
عادية بحضور مسؤولي المراقبة التابعين للسلطة المختصة الذين يجب عليهم تحرير محضر جلسة  

تاج ضمن  لشروط ومستلزمات التربية واإلن تخضع تربية وإنتاج المواد ما قبل األساسية لهذا الغرض. 
 بيوت شبكية عازلة. 

 
إنتاج شتالت حقول نباتات إلى  تهدف هذه المواد - (Basic material) المواد األساسية. 3.1.2

األصول )المنتجة للبذور( وحقول األمهات )مصدر الطعوم( فيما بعد وعليها أن تكون خالية من  
  ة شتل 12تتكون هذه المواد من .مواد اإلنطالقأو  وهي متأتية من المواد قبل األساسية  مراضاأل

يجب   .أصول مختلفة  3 نسيلة مطعمة علىأو    من كل صنف  مراضأصلية على األقل وخالية من األ
المراقبة  مسؤولي    غير عادية بحضور  أعراضأو    بمرض  إصابةإتالف كل شتلة تظهر عليها عالمات  

التابعين للسلطة المختصة. تحفظ هذه المواد داخل البيوت الشبكية العازلة، كما يمكن أن تزرع مباشرة 
 الفطرية.  مراضفي األرض بعد التأكد من خلو التربة من الديدان الثعبانية ومن بعض األ

 
  وتشمل نباتات األصول - المنتجة داخل حقول األمهات مواد اإلكثار الموثقة/المصدقة. 4.1.2

في أكياس بالستيكية معزولة عن األرض داخل البيوت المحمية حتى ال  التي يجب أن تزرع بذورها
  إصابة عليها عالمات ظهر تالدخول إليها. ويجب إتالف كل شتلة  مراضيمكن للحشرات الناقلة لأل

لنمو. وكذلك يتم إنتاج الشتالت المطعمة، باستخدام طعوم غير عادية خالل فترة ا  أعراضأو    بمرض
موثقة مطعمة على أصول تم إنتاجها عن طريق أو  األساسية أو  متأتية من مواد ما قبل األساسية 

البذر وزرعها في أكياس بالستيكية في البيوت المحمية والمجهزة بشباك تمنع دخول الحشرات الناقلة  
كما تتواجد    .أكثرأو    سنوات  5األمهات في مواقع لم تزرع بأشجار مثمرة منذ  تتواجد حقول    .مراضلأل

م على األقل  600افة بعيدة عن زراعات من ذات النوع مسأو  حقول األمهات في مناطق معزولة
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م على األقل فيما يتعّلق بشتول   100 تاج بذور الكرز والـمحلب؛نمهات إلفيما يتعّلق بشتول األ
ن تزرع ضمن بيوت شبكية  أأو    م  100براعم تطعيم المشمش والكرز واللوز والخوخ؛  تاج  نمهات إلاأل

ال يجب استخدام حقول   عازلة للحمضيات؛ كما توضع خرائط تفصيلية واضحة لموقع زراعة األمهات.
الزيتون حفظ  في حال المعتمدة. كما يمكن نواع وذلك حسب األ سنة  20–15األمهات لمدة تزيد عن 

شجار سنة أل 40و سنة من تاريخ زرعها، 30ات المنتجة لبراعم التطعيم لمدة أقصاها مهشجار األأ
 مهات المنتجة لبذور الزيتون. األ
 

 تنظيم المراقبة أثناء نمو الشتالت. 2.2

توضع مواد االنطالق والمواد ما قبل األساسية تحت المسؤولية المباشرة للمستنبط/المربي. كما توضع 
المواد األساسية )حقول األمهات( ومواد اإلكثار الموثقة المتأتية منها تحت مسؤولية صاحب المشتل  

صاحب  المصادق عليه. وتمارس السلطة المختصة المراقبة على كل درجات الشتالت. ويتحمل
 مخبرية.أو  المراقبة إن كانت ميدانيةأنواع المشتل المصاريف المنجرة عن كل نوع من 

 
 على مواد اإلكثار لجهة خلوها من الفيروساتالمصادقة . 3.2

"األساسية" و"المصّدقة" و  يصادق مركز التوثيق في وزارة الزراعة على المواد النباتية "ما قبل األساسية"
 .من فئة "خاضعة لفحوصات الفيروسات"أو  باعتبارها مواد من فئة "خالية من الفيروسات"

 
 البذور المعدة للبيع أو   مراقبة الشتالت. 4.2

البذور المعدة للبيع والمقدمة للمراقبة كل الشروط والمواصفات أو  يجب أن تتوفر في الشتالت
وعند اإلخالل بها يمكن للسلطة المختصة سحب المنصوص عنها في التشريعات ذات العالقة 

منتجي البذور استدعاء السلطة المختصة للقيام أو    التصديق. يتوجب على أصحاب المشاتل  اتلصاق
البذور الجاهزة للبيع قبل شهر من عرضها للبيع. تشمل عملية أو  بوضع اللصيقات على الشتالت

 المراقبة األمور التالية: 
غير قابلتين لإلتالف  قتين الصتعلب البذور في حاويات مغلقة تحمل  -التوضيب: البذور -أ

تجمع الفسائل في حاويات مغلقة ذات  -الفسائلتوضع األولى داخل الحاوية والثانية عليها؛ 
غير قابلتين لإلتالف توضع األولى داخل الحاوية والثانية عليها؛  قتين ا للصوحدة حاملة  50

قة غير  افي أكياس وتحمل كل شتلة لصأو  تج في حاوياتتن - األصول والشتالت المطعمة
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  البذور، الصنفأو  المعلومات التالية: درجة الشتالت اتقابلة لإلتالف كما تحمل هذه اللصاق
 الفسيلة(. أو    النسيلة، األصل، سنة المراقبة، رمز المنتج، رقم الحصة والكمية )في حالة البذور أو  

التصديق ذات اللون األبيض واألزرق بالنسبة  اتيجب أن تكون لصاق التصديق: اتلصاق  -ب
للدرجة قبل األساسية واللون األبيض بالنسبة للدرجة األساسية واللون األزرق بالنسبة للدرجة  

 الموثقة؛ 
البذور المصدقة  أو    : يجب على صاحب المشتل المصادق عليه إلنتاج وبيع الشتالتالسجالت -جـ

جل يحمل البيانات الضرورية لتسهيل المراقبة، ويمكن للسلطة المختصة الرجوع أن يكون لديه س
إليه عند الطلب، ويحتوي هذا السجل على جميع البيانات الضرورية للقيام بالمراقبة وخاصة  
الكميات المنتجة والمباعة وتاريخ البيع وبيان بوصف مواد اإلكثار المسلمة ووجهتها. وتمارس 

مواد اإلكثار المعدة للبيع والحاملة لعالمة تصديق بشكل مستمر، للتأكد من  هذه المراقبة على
التصديق. كما تخضع جميع مواد اإلكثار  قة  الص مصدرها وتكييفها وحالتها الصحية ومن صحة  

المراقبة الالحقة بعد الزرع ويتم إتالف كل مادة إكثار يتضح أنها مخالفة للشروط  إلى  المباعة
 مدة.والمواصفات المعت

 
طة الحشرات، اخاصة تلك التي تنتقل بوسباإلنتشار الواسع للعديد من األمراض الفيروسية، و ن إ

يمكن الحد من انتشارها وبشكل كبير من خالل استخدام مواد إكثار نباتية خالية منها. لهذا السبب 
مشتركة بين العام والخاص( التي  أو  تبنت العديد من الدول فكرة دعم البرامج )العامة والخاصة

تهدف إلى تأمين مواد إكثار نباتية خالية من األمراض. في المنطقة العربية هناك نشاط ال بأس 
به في هذا اإلتجاه، ولكن ال بد من تقويته للوصول به إلى مستويات إنتاج أفضل يقارب من ذلك 

 المتقدمة.الذي تم تحقيقه في العديد من البلدان 

 
 تطوير انتاج البذور والمشاتل في البلدان العربية  . 3

في مجال تنويع اإلنتاج   تسهم بهللدور الذي    نظراا   استراتيجياا   الشتالت طابعاا و   منظومة البذور تكتسب  
هيكلته العامة شابتها و  تحقيق األمن الغذائي، غير أن آليات النهوض بالقطاعو  وتحسين اإلنتاجية

المناطق العربية التي أظهرت و   سبل دعمها في بلدان العالم الثالثو   المنظومةنقائص حدت من نجاعة  
  التفوق الكبير للدول المتقدمة من حيث اإلمكانيات المرصودة والريادة العلمية  ة مجارا في    واضحاا   عجزاا 

ر منظومة البذو وفي غياب استراتيجيه وطنية شاملة ل قتصادي الهام.التكنولوجية في هذا المجال اإلو 
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 الشتالتو  على قرارات اللجنة الفنية للبذور  والمشاتل، ترتكز مختلف اآلليات المتوفرة أساساا 
)وزارة  ما تم إقراره ضمن النصوص القانونية المنظمة للقطاعإلى  المستنبطات النباتية باإلضافة و 

 Ministère de l’Agriculture؛ 1997الزراعة واستصالح األراضي لجمهورية مصر العربية، 

Tunisie, 1999, 2000, 2011 ؛Ministère de l’Agriculture, Maroc, 2002 ؛  Ministère de 

l’Agriculture, Algérie, 2005) وبالرغم من بعض المبادرات في إعداد مشاريع خطط للنهوض .
شاملة للمنظومة  نظرة  إلى    بهذه المنظومة غير أن هذه األعمال بقيت مجرد مشاريع منعزلة مع افتقارها

 وإلى تحديد دور مختلف المتدخلين فيها حتى يتم تبني أهدافها. من جهة أخرى تبين أن األهداف
سبل  و  المؤشرات المضمنة بميزانية وزارة الزراعة في غالبية البلدان العربية ال تعكس واقع المنظومةو 

اإلكثار النباتية يجب مراعاة  النهوض بها. وعند التفكير بكيفية تطوير وتحسين نوعية إنتاج مواد
 : (2016)دائرة المحاسبات في تونس،  النقاط التالية

 
 الشتالت واألصناف النباتيةو  اللجنة الفنية للبذور. 1.3

تتولى اقتراح و  يتم إحداث هذه اللجنة بمقتضى القانون حسب التشريع الجاري العمل به في كل بلد
 وإبداء الرأي في تسجيل األصنافالشتالت و  منظومة البذورتوجيه و  اإلجراءات الكفيلة بتطوير

قد لوحظ نقص ملحوظ في أداء هذه اللجنة بسبب عدم و  مطالب الملكية للمستنبطات النباتية. هذاو 
عدم االهتمام باإلجراءات الكفيلة  و  من ناحية  احترامها لدورية االجتماعات المنصوص عليها بالقانون 

 من ناحية أخرى. الشتالتو  منظومة البذورتوجيه و  بتطوير

 
 الشتالتو  اإلطار التشريعي لمنظومة البذور. 2.3

 االتجار في البذورو  هيكلة مهنة اإلنتاجو  أسهمت األطر التشريعية المتعلقة بهذا القطاع في تنظيم
تطبيقها على مراقبتها، غير أن هذه األطر ال تزال تشكو نقائص من حيث مدى و  المشاتل وتوريدهاو 

عدم مواكبة  إلى  لغياب التأطير القانوني للمتدخلين في هذا المجال باإلضافة  أرض الواقع نظراا 
  المشاتل المتأتيةو  الدولية في االختصاص ال سيما في ما يتعلق بالبذورو  المنظومة للتطورات العلمية

ق بعض الشروط القانونية  من الكائنات المحورة جينيا. من جهة أخرى تبين وجود صعوبات في تطبي
 ذلك نظراا و  منها ضرورة توفير أصحاب المنابت لحقول األمهات في كل منابت الشتالتو  المطلوبة

 لما تطلبه من نفقات مالية هامة تجعل االستثمار في هذا المجال غير مربح خاصة لصغار المنتجين.
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 ونظام المعلوماتهيكلة القطاع . 3.3

 المشاتل كل في ما يخصه مهاما متعددة تتعلق بالتنظيمو   المتدخلين في منظومة البذوريتولى مختلف  
 بتطوير البحث العلميو  بحماية الموروث الجيني المحلي و  االتجار فيهاو  الشتالتو  بإنتاج البذورو 
التابعة    مراقبة المنتجات الزراعيةو   تضطلع المديرية العامة لحماية  ،راالستنباط النباتي. في هذا اإلطاو 

يم و تقو  الشتالتو  لوزارة الزراعة، بالدور األكبر حيث تعنى بالرقابة على جودة المنتجات من البذور
بالرغم من هذه األهمية فإن المؤسسة  و  حمايتها.و  تسجيلها بالسجل الرسمي و  المستنبطاتو  األصناف

البيانات المتعلقة بها من  إدراج و  نظام معلوماتي فعال يمكن من متابعة مؤشرات المنظومةإلى  تفتقر
األهداف التنموية. وعلى الصعيد الوطني تظهر الدراسات و  كميات اإلنتاجو  حيث الحاجيات الوطنية

اإلستراتيجية عداد إ الرقابية غياب هيكل مركزي تعهد إليه مهمة اإلشراف على المنظومة من حيث 
تحديد  و  الوقوف على اإلشكالياتو  يمهاو تقو  متابعة مؤشرات األداءو  ضبطو  الوطنية في المجال

 مسؤولية األطراف المتدخلة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالمنظومة.
 

 الشتالتو  تحقيق االكتفاء الذاتي من البذور. 4.3

يحد من  و  من مقومات األمن الغذائي للبالد الشتالتو  من البذور يعتبر تأمين الحاجيات الوطنية 
لئن استطاعت بعض الدول العربية تغطية حاجياتها بنسبة هامة  و   التبعية تجاه المزودين من الخارج.

القطن في مصر على سبيل المثال إال أن نسبة التغطية  و   في بعض الزراعات مثل الحبوب في تونس
مما يزيد في حدة هذه التبعية ضعف إقبال  و  الزراعات.باإلنتاج المحلي تبقى دون المأمول في أغلب  

ذلك و   الفالحين على البذور المحلية التي لم تحظ بعد بنفس مصداقية البذور الموردة من حيث جودتها
 بالرغم من ارتفاع أسعار هذه األخيرة.

المعمول به عند غالبية الدول  و   أما بخصوص الشتالت، فإن تحجير االستيراد لألشجار المثمرة
سهم بصفة فعالة في اعتماد هذه األخيرة على إنتاجها المحلي رغم أ بما في ذلك البلدان العربية، قد 

اعتماد إلى    ما تعلق بها من شوائب ناتجة عن افتقار بعض المتدخلين للكفاءة التقنية الالزمة باإلضافة 
المروج في األسواق الموازية التي ال تخضع للمراقبة.  أو  العديد من المزارعين على إنتاجهم الذاتي

 ولتحسين مستوى األداء ال بد من مراعاة األمور التالية:
 

 البذورتشير التقارير التي اهتمت بهذا القطاع بأن الرقابة على  - البذور والشتالت جودة. 1.4.3
المستوى إلى  المنتج ال ترتقيالشتالت ال تزال تشوبها عديد من النقائص جعلت من جودة هذا و 

المصالح الرقابية التابعة للمديرية و   اتبر تفرة لدى المخاضعف اإلمكانيات المتو إلى    بالنظرو   المطلوب.
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البذور الموردة التي و   المشاتلأيضاا  مراقبة المنتجات الزراعية فإن هذا اإلشكال يشمل  و   العامة لحماية
بالرغم من  و  استعمالها بالرغم من حملها لبعض الشوائب المحظورة قانونيا.يتم و  تمر عبر الحدود

المغرب على المعايير المعتمدة في الدول األوروبية  و  مصادقة العديد من الدول العربية مثل تونس
الحجر الزراعي لم تتحصل على شهادة االعتماد   اتبر تمخ و الشتالتو  تحاليل البذور اتبر تفإن مخ
 فر تقارير حول التحاليل المنجزة بصفة مطابقة لما هو مستوجباذلك لعدم تو و   ISO  17025الدولية  

 التحقق من صحة النتائج.و  ق القياسائكذلك طر و  مالءمة الظروف المحيطة بعمليات التحاليل عدم و 

 
الشتالت، و   البذور  تعتبر عملية التثبيت من أهم مراحل مراقبة جودة  -  الشتالتو   توثيق البذور.  2.4.3

في و  البطاطسو  الصحية بالنسبة لبذور الحبوبو  المراقبة الفيزيائيةو  فهي تتمثل في المراقبة الحقلية
ارتفاع نسبة المساحات إلى    مراقبة المنابت بالنسبة لألشجار المثمرة. فيما يتعلق بالبذور، تشير التقارير

للمواصفات التقنية و  روط المعمول بهذلك لعدم مطابقتها لكراس الشو  المرفوضة من هياكل المراقبة
تفسر هذه الوضعية بضعف الرقابة الذاتية الفعالة  و  .مراضسالمتها من األو  من حيث نسب النقاوة

تدني مردودية اآلالت إلى  الحصاد من طرف المنتجين باإلضافةو  على جودة البذور أثناء اإلنتاج
أما فيما يتعلق بالمشاتل بصنفيها الشركات القائمة على ذلك.الفرز من طرف  و   المستعملة في التكييف

تؤكد انخفاض عدد المشاتل المؤهلة إلنتاج شتالت بالجودة  هانفسالعادي والموثق، فإن التقارير 
ترويج شتالت دون الخضوع و   المطلوبة. في المقابل، برزت ظاهرة المشاتل العشوائية التي تتولى إنتاج

ح أن جل المشاتل المعترف بها ال تنتج سوى شتالت عادية ال تضمن نقاوة ألية مراقبة. كما اتض
التي تنتقل عبر التطعيم،   مراضبعض األأو    الفيروسية والفيتوبالزمية  مراضالسالمة من األو   الصنف

الزيتون )المغرب( والحمضيات و   المغرب(و   واقتصر إنتاج الشتالت المصدقة على الحمضيات )تونس
افتقار أغلب المشاتل  إلى  وبعض أصناف الزيتون )لبنان(. ويعزى هذا الضعف وأشجار اللوزيات

 التي ال يمكن بدونها إنتاج المشاتل الموثقة.و  الفيروسية مراضلحقول أمهات خالية من األ
 

مراقبة المنتجات الزراعية بمراقبة  و  المديرية العامة لحمايةتقوم  - الرقابة على اإلستيراد. 3.4.3
خاصة تلك المتعلقة بالحجر بو   مراضسالمتها من األو   البذور والشتالت المستوردة للتثبت من جودتها

اإلخالالت على مستوى الوثائق و  الزراعي. في هذا اإلطار، بينت التقارير وجود العديد من النقائص
طرف الجهات العمل بها من و  بر الحجر الزراعي ومدى احترامهاتالتي تنص على نتائج تحاليل مخ 

 شفافية المعامالت، خاصة عندما يتعلق األمر بإتالفو   المعنية. وقد تسبب هذا الوضع في عدم نزاهة
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بلد المنشأ. ومما يزيد الوضع صعوبة النقص في وسائل  إلى  إرجاع البذور والشتائل المرفوضة أو 
   اإلمكانيات البشرية المختصة في النقاط الحدودية.أو   العمل الضرورية

 
 إلى   تهدف أنشطة البحث العلمي في مجال البذور والشتالت أساساا  - البحث العلمي. 4.4.3

 استنباط أصناف جديدة تتماشى مع المتغيرات و  المحافظة على الموروث الجيني الوطني
الحد من و  تحسين جودتهو  حتى تسهم في رفع مستوى اإلنتاج الزراعي مراضمقاومة لألو  المناخية

قد تبين من خالل التقارير الميدانية للجان الرقابية غياب استراتيجيات حقيقية  و   استخدام المبيدات. هذا
استرجاع األصناف المحلية )حسب المعاهدة الدولية المتعلقة بالموارد و   للمحافظة على الموروث الجيني

التي تعترف بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية و  2002الزراعة لسنة و  ثية لألغذيةالورا
النباتية(، وجمعها وحفظها والتصرف في قاعدة المعطيات وفي المخزون الجيني. كما تشير بعض 

 (Sanitation)بعض اإلجراءات الصحية  إمكانية تطبيق إلى    الدراسات المحدودة في المنطقة العربية
 إلى  ،(Shoot-tip culture)رية من زراعة النسيج القمي تبالتي تعتمد على التقنيات المخ

  مراضالتخلص من األ فيمت بشكل كبير هسأالتي  (Thermotherapy)المعالجة الحرارية 
 األصناف المحلية وبالتالي المحافظة واإلكثار من تلك األصنافالفيروسية والفيتوبالزمية في 

(Chalaket al., 2005, 2007, 2013) . 
 
 مدى تبني وانتاج بذور ومشاتل مصدقة في البلدان العربية. 4

الفيروسية أهمية كبيرة في  مراضتكتسب برامج التصديق في عملية إنتاج المشاتل الخالية من األ 
 فادحاا  المحافظة على الصحة النباتية وضمان استدامة اإلنتاج. بالرغم من هذه األهمية، نجد نقصاا 

فرة افي المنطقة العربية لبرامج التصديق على المستوى التشريعي والتطبيقي. وحسب المعطيات المتو 
 خاصة في مجال األشجار المثمرة التي تحتاجوبالقانونية  لدينا يتجلى هذا النقص في غياب النصوص  

من غيرها لبرامج تصديق صارمة. األمر يختلف قليالا بالنسبة للحمضيات التي حازت على أكثر 
اهتمام خاص من طرف السلطات المعنية. ويبدو أن انتشار مرض تريستيزا الحمضيات وخطورته  

 ج المشاتل على قاعدة التصديق دون سواه.شكال حافزاا استثنائياا إلصدار قوانين وتطبيقها إلنتا
بعض الدول العربية بتطبيق برامج التصديق وإنتاج الشتول الموثقة، نذكر على   بدأت مؤخراا 

  -" CIHEAMالمثال لبنان الذي تمكن من خالل تعاونه مع الدولة االيطالية عبر منظمة سيهام "
إيطاليا من إنشاء حقل أمهات إلنتاج البراعم الموثقة ألشجار  –المعهد المتوسطي الزراعي في باري 
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حقل أمهات آخر إلنتاج البراعم الموثقة ألشجار الزيتون والحمضيات إلى    التفاحيات، إضافة و اللوزيات  
والمعروفة   مسجلة رسمياا من المشاتل ال وإكثارها فيما بعد لدى جمعية مشاتل لبنان التي تضم عدداا 

الشتول الموثقة ضمن المواصفات األوروبية المتعارف عليها. كما تم العمل نتاج  إبقدراتها الفنية على  
 إنشاء حقل أمهاتأجل    النسيلي والصحي لبعض أصناف الزيتون البلدية من   االنتقاءيم  و تقمؤخراا على  

ذلك، تتكون لدى إلى  جنوب اللبناني. إضافة إلنتاج البراعم الموثقة لهذه األصناف في محافظة ال
العربية مجمعات وراثية تضم أهم أصناف العنب وأشجار اللوزيات والتفاحيات معظم البلدان 

والحمضيات والزيتون خاصة المحلية منها حيث يمكن أن تقوم عليها بعض دراسات حول االنتقاء 
الصحة النباتية، واعتماد برامج التوثيق الى اعتماد معايير  النسيلي والصحي لكنها ما تزال تفتقر

  .واالطارات التشريعية المعتمدة دولياا 

 
 الزراعية  اآلفاتتأثير منظومة إنتاج مواد اإلكثار النباتية في انتشار . 5

في اإلنتاج  اا أساسي .....الخ( يعتبر عامالا .إن استخدام مواد إكثار نباتية )بذور، شتالت، فسائل
إلى  اإلقتصادي المربح للعديد من المحاصيل الزراعية. أثبتت التجارب بأن النباتات السليمة تحتاج

زراعية أوفر ونوعية أفضل. كما أن أفضل وسيلة للحد من مدخالت كيميائية أقل وتنتج محاصيل 
ل برامج وطنية تنتج  خاصة الفيروسية والبكتيرية منها، هو من خالب، و مراضالعديد من األنتشار ا

راض. إن إنتاج البطاطا/البطاطس، على سبيل المثال، في جميع ممواد إكثار نباتية خالية من هذه األ
المستويات الحالية إال بعد إنتاج واعتماد البذار المصدق الخالي من مسببات إلى    أنحاء العالم لم يصل

في  تبهذه الفيروسات في حقول البطاطا التي استخدم صابةالفيروسية، لذلك نجد أن اإل مراضاأل
 فيها تقاوي جمعت من مواسم سابقة،  تزراعتها تقاوي مصدقة هي أقل بكثير من الحقول التي استخدم

التي تصيب أشجار  مراضاشتراها المزارعون من مصادر غير موثوقة. كما أن العديد من األأو 
ة لم يتم احتواءها إال من خالل برامج تؤمن للمزارعين مواد إكثار نباتية خالية منها. كما أن  الفاكه

الكثير من الفيروسات التي تنتقل من خالل البذور لم يتم السيطرة على انتشارها وتقليل الخسائر 
. لقد أكدت مراضالناجمة عنها إال من خالل برامج موثوق بها تنتج بذوراا مصدقة خالية من هذه األ
الفيروسية،  مراضاألبحاث التي جرت في العديد من بلدان العالم أن اإلنتشار الواسع للعديد من األ

طة الحشرات، يمكن الحد من انتشارها وبشكل كبير من خالل استخدام اخاصة تلك التي تنتقل بوسبو 
  دعم البرامج )العامة والخاصة مواد إكثار نباتية خالية منها. لهذا السبب تبنت العديد من الدول فكرة 

. في مراضتأمين مواد إكثار نباتية خالية من األإلى  مشتركة بين العام والخاص( التي تهدفالأو 
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إلى  العربية هناك نشاط ال بأس به في هذا اإلتجاه، ولكن ال بد من تقويته للوصول بهالمنطقة 
  عديد من البلدان المتقدمة.المستويات إنتاج أفضل يقارب من ذلك الذي تم تحقيقه في 

 

 والتوصيات  االستنتاجات. 6

الزراعية،   اآلفاتمنظومة إنتاج مواد اإلكثار النباتية تؤثر بشكل مباشر في انتشار  مما ال شك فيه أن  
وتوزيعاتها، فمن غير المحتمل أن  مراضومسببات األ اآلفاتنظراا للتنوع الكبير في المحاصيل و و 

 . المكان الذي يجري فيه االكثار في جميع الحاالتأو  عينات واحدة من المشتلتكفي أي خطة أخذ 
ومع ذلك، فإن المعلومات السليمة والتقنية العلمية المناسبة التي تتناول الحجر وتعرف مسبقاا معلومات 

ائل  الكائنات الممرضة المستهدفة وتوزيعها والجوانب الحياتية الخاصة بها والوسأو  اآلفات كافية عن 
ق الحديثة لتصنيفها بسرعة أكبر ودقة أفضل هي أساسيات الزمة  ائوانتشارها والطر نتقالها الالرئيسة 

احتمالية دخولها وكذلك إمكانية أن يم و وتق، اآلفاتإنتاج مواد اإلكثار النباتية الخالية من أجل  من
إذا تم إدخالها في مناطق جديدة، هناك ضرورة ماسة للتحليل العلمي آفات    الغريبةنواع  تصبح هذه األ

  اآلفة من خالل تنظيم الصحة النباتية بدالا من "التعايش مع    اآلفاتللتكلفة مقابل الفائدة للسيطرة على  
(Abd-Elgawad & McSorley, 2009) كشف هذا التحليل لتكلفة فحص واصدار شهادات .

وذات الجودة( والفائدة المتوقعة   مراضواأل  اآلفات  اوي المعتمدة )الخالية منالتقأو    الستخدام الشتالت
مستثمرة في برنامج إصدار هذه الشهادات،  ستون جنيهاا مصرياا  من تفعيل هذا البرنامج أنه لكل

التقاوي  لذلك، يجب العمل على التوسع في فحص  .مليون جنيهاا مصرياا  سيكون هناك عائد )ربح(
وتوفير إجراءات الحجر  اآلفاتوالشتالت بغية اصدار هذه الشهادات لتجنب أكبر قدر من خسائر 

 الزراعي كما أسلفنا في الفصل السابق.
 

  يمكن تلخيص ما يجب التركيز عليه في العقود الثالثة القادمة بما يلي:
ذلك باعتماد إستراتيجية و   آليات النهوض بهاو   الهياكل المعنية بالرقابة على المنظومةدور    تعزيز  .1

وطنية يشارك فيها القطاعين العام والخاص من أصحاب المصلحة والمستثمرين لوضع األطر 
 الشتالتو  الالزمة للتنسيق فيما بينهم مع الحرص على دعم دور اللجنة الفنية للبذور

تحديث األنظمة التشريعية المتعلقة ببرامج التوثيق وتنظيم إلى  ة، إضافةالمستنبطات النباتيو 
 وتوصيف قطاع المشاتل.

الرفع من قيمة  و  الشتالت للحد من المساحات المرفوضة و  التحري في اختيار مكثري البذور . 2
 الكميات المثبتة.
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اتل المحلية للتقليص من  المشو   العمل على الرفع من نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من البذور . 3
 التبعية تجاه المزودين من الخارج. 

الرقابة التابعة لوزارة الزراعة وتدريب الكوادر الفنية العاملة بها  مختبراتاإلسراع بتأهيل  . 4
الفيروسية   مراضالدراسات العليا في مجال تشخيص األواستقطاب الباحثين الشباب الذين تلقوا  

كي تصبح والبكتيرية والفيتوبالزمية والفطرية، كذلك الباحثين المختصين في األصناف، وذلك 
  لمصداقية التحاليل التي تقوم بها. ضماناا  تمدة دولياا فعالة وتكون بالتالي مع

واإلكثار الدقيق  التي تعمل على تطبيق اإلجراءات الصحية   مختبراتتأهيل ال . 5
(Micropropagation) التي تنتقل عبر   مراضللشتول الخالية من الفيروسات ومسببات األ

 التطعيم. 
 البذور.تطوير الرقابة الذاتية على جودة  . 6
  على بقية أصناف األشجار المثمرة على غرار الحمضياتوثقة تعميم إنتاج الشتالت الم .7

 . تون الزيو 
حفظها بالفضاءات و  استرجاع األصناف الوطنية الموجودة بالخارجأجل  تكثيف الجهود من . 8

 المخصصة لها. 
  المتعلقة بالموروث الجينيوضع قاعدة معطيات على المستوى الوطني إلدراج البيانات  . 9

 موضوعية. و  استغاللها بكل دقةو 
الحالة الصحية ألشجار اللوزيات والتفاحيات، والكرمة يم و لتق. االستمرار بالمسوحات الميدانية 10

على بعض محاصيل الفاكهة    الناشئة  مراضخاصة بعد ظهور بعض األوبوالحمضيات والزيتون  
مرض الخشب األسود للكرمة،  أو    العربية مثل مرض مكنسة الساحرة ألشجار اللوز  في المنطقة
مرض التدهور السريع المميتة الحديثة مثل  مراضبعض األنتشار اخطر إلى  الخ، إضافة

والتي من الممكن أن تنتشر عبر مواد   Xylella fastidiosaألشجار الزيتون الناتج عن بكتيريا  
 اإلكثار.

 الشتالت من طرف معاهد البحث العلمي. و  استحثاث نسق استنباط أصناف جديدة من البذور . 11
أنشطة البحث العلمي في هذا المجال للوقوف على يم و وتق . تفعيل دور الهيئات المكلفة ببرمجة12

عتمادات المالية المرصودة من طرف  حسن التصرف في اإلو  مدى تحقيق األهداف المرسومة
 طاع الخاص. القأو  الدولة

الهياكل المهنية قصد التثمين األنجع لنتائج و   . العمل على إيجاد شراكة حقيقية بين الهياكل البحثية13
 الشتالت مما يساعد على تطوير وتحديث قطاع المشاتل.و  البحث في مجال البذور
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والمراقبة   مراضميزانيات معينة لتأمين حاجيات التحاليل المخبرية لتشخيص األ . تخصيص14
وتطبيق اإلجراءات الصحية ودعم برامج التوثيق، وتأمين البنية التحتية إلنشاء البيوت   الصحية،
 وحقول األمهات الموثقة.الشبكية 

 
 المراجع . 7
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 مقدمة . ال1

في فرنسا ونجح المزارعون في مكافحة حشرة   1763عام    الكيميائية  أجريت المحاولة األولى للمكافحة
 1945عام  يفكرة المكافحة الكيميائية خالل القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وفوتطورت  .المن

ظهور عهد جديد إلى  أدي اكتشاف وتطوير وإنتاج المبيدات مثل الـ د.د.ت وغيره من المبيدات
ة حقق استخدام المبيدات أهدافه وذلك لسهولة استخدامها وسرعة . في البدايلآلفاتللمكافحة الكيميائية  

، ولكن سرعان ما بدأت تظهر المشاكل الناجمة عن استخدام المبيدات، اآلفةالفعل في قتل  هاإحداث
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ن من استخدام الـ د.د.ت ظهور صفة المقاومة للمبيد في الذباب المنزلي وغيره يفقد حدث بعد سنت
قتل األعداء الطبيعية مما أدى إلي حدوث خلل في التوازن البيئي للحشرات  . كما انه تماآلفاتمن 

آفة كما حدث مع العنكبوت األحمر حين تم القضاء على العدو الطبيعي إلى  وبالتالي تحول الحشرة
 له نتيجة الستخدام مبيد الـ د.د.ت. 

ق المكافحة ائالنباتية من فقد للمحاصيل تعددت طر  مراضواأل اآلفاتلما تسببه  ونظرا  
للممرضات النباتية منذ عدة سنين ومن أهمها استخدام المبيدات الكيميائية. ولكن عند المقارنة بين  

البيئية،  أو  مزايا ومساوئ المبيدات نجد أن محصلة هذه المقارنة تختلف حسب وجهة النظر الزراعية
سامة وخطرة على اإلنسان والبيئة. ولكن االعتماد   ةالمبيدات مادن أ وبشكل عام يصر البعض على 

ذو حدين لذلك من الضروري عند استخدام المبيدات،   ا  يعتبر سالح  اآلفاتفي مكافحة   على المبيدات
االتجاه نحو االستفادة من مزايا المبيدات والتخلص قدر االمكان من مساوئها ويمكن الوصول لهذا  

 تإلجراءات واخذ االحتياطيات الضرورية لنجاح عملية المكافحة. وقد حدثالهدف باتخاذ بعض ا
وذلك لزيادة الوعي بالمشاكل الصحية والبيئية الناتجة من االستخدام   اآلفاتتغيرات في مفهوم مكافحة  

للمبيدات. نتيجة لذلك تسارعت وتيرة البحث عن وسائل بديلة للمبيدات الكيميائية وكان   غير الرشيد
المبيدات الكيميائية إحدى مكوناتها، وتعد ، لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  مها السعي لتطبيق برامجمن أه

ستعمال الناجح للمبيدات في أي من  في مختلف دول العالم ومن ضمنها الدول العربية. إذ أن اإل
يساعد على تحقيق الهدف بالوقت المناسب. إال أن العديد من مجاميع المبيدات  اآلفاتإدارة  برامج

والحشرات الملقحة وغيرها  األحيائيةلها دور سلبي في مكونات بيئية أخرى مثل عناصر المكافحة 
ما تحصل مثل هذه الحالة عند استعمال المبيدات واسعة  من الكائنات الحية غير المستهدفة وغالبا  

أن المبيدات الكيميائية قد ال تكون بالضرورة  . يعتقد قسم من الباحثين(Enland, 1997) الطيف
. في هذه الحالة نجد اآلفاتالمحصول بسبب المفهوم الواسع للمبيدات وكذلك إلدارة  إدارة    متوافقة مع

لمعادلة. أن المبيدات على اختالف أنواعها واألعداء الطبيعية على اختالف أنواعها تكون على طرفي ا 
يهتم في بداية االمر بالتركيز على كفاءة المكافحة من الناحية الزراعية التي  اآلفاتإدارة  كان مفهوم

تجاه منع حدوث خسائر اقتصادية. أما في عقد الثمانينات من القرن العشرين فقد كان اإلإلى  تؤدي
لتسعينات أصبح التركيز على نحو وجوب استعمال المبيدات الكيميائية كخط دفاع ثاني ثم في عقد ا

 .  اآلفاتإدارة  تقليل استعمال المبيدات قدر اإلمكان ضمن برامج
وجد أن معدالت   2016إلى    1990ومن إحصائيات منظمة األغذية والزراعة خالل الفترة من  

كغ/هكتار بينما   1.5كان معدل االستخدام للمبيدات    1990استخدام المبيدات تزداد حيث انه في عام  
كغ/هكتار، ولكن على مستوى المنطقة العربية وجد    2.57إلى    ارتفع معدل االستخدام  2016ي عام  ف
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قل الدول استخداما  للمبيدات هي موريتانيا حيث أن أأن التوجه العام هو تقليل استخدام المبيدات، و 
استخداما  للمبيدات كان ، وأكثر الدول 2016كغ/هكتار في عام  0.06معدالت استخدامها للمبيدات 

، 2016و 2010كغ/هكتار في السنوات  7.04و 7.57إلى  لبنان حيث وصلت معدالت استخدامها
. رافق هذا  2016-1990على التوالي، وهى أعلى معدالت استخدام في المنطقة العربية خالل الفترة  
من    ا  بيدات. حيث أن قسمالتوجه نوع من االنتقادات حول الكيفية التي يحسب بها خفض استعمال الم

خاصة ما يتعلق بالتبني لدى المزارع. كما أن وبالمعايير قد ال تكون واضحة عند التطبيق الميداني 
عوامل مهمة في أيضا  وسائل المراقبة واستعمال الحد الحرج االقتصادي )العتبة االقتصادية( هي 

عن كميات المبيدات المستعملة. لذلك قام إال أنها ال تعطي فكرة  اآلفاتإدارة  قياسات تبني برنامج
الذي يركز على   Biointensive IPMمثل  اآلفاتقسم من الباحثين بصياغة تعاريف أخرى إلدارة 

قام مجلس  1996عوامل المكافحة الحياتية ومقاومة النبات العائل واإلجراءات الزراعية. في عام 
أطلق عليه "إدارة  اآلفاتكر فيه تعريفا إلدارة البحوث الوطني في الواليات المتحدة بنشر تقرير ذ

. اآلفةإدارة   ذي يركز على النواحي البيئية واالقتصادية واألمان لعناصروالعلى أساس بيئي"  اآلفات
إيجاد حالة للتفاهم بين المهتمين بالبيئة إلى  كذلك نجد أن هناك مجموعة أخرى من الباحثين سعت

صيغة  إلى    التوصلأجل    ناعي المهتم بإنتاج واستعمال المبيدات منوالصحة العامة وبين القطاع الص 
عندما تكون هناك حاجة فعلية لذلك. حيث صار  اآلفةمجتمع إدارة  تسمح باستعمال المبيدات في

االتجاه نحو استعمال المبيدات بشكل منسق وعقالني عندما يكون هناك دور لعوامل المكافحة 
تقليل أضرار المبيدات تجاه عوامل القتل الطبيعية بدال  عن التركيز أجل    من  اآلفةإدارة    في  األحيائية

عن الشمولية. إذ أن تأثير استعمال المبيدات يعتمد على نوع  على تقليل كميات المبيدات وبعيدا  
ق مع ن يتوافأاستعمال المبيدات يفترض  ن  إالمطلوبة.  اإلدارة    المستهدفة ونوع  اآلفة و المبيد المستعمل  

 األحيائيةاألخرى مثل اإلجراءات الزراعية واألصناف المقاومة واألعداء  اآلفاتإدارة  معظم عناصر
 على اختالف أنواعها.  خرى األوالمكونات التطبيقية 

 
 التلوث الناتج عن متبقياتها الكيميائية و  استخدام المبيدات. 2

المحاصيل الزراعية االستراتيجية، بما في ذلك حديثة على زيادة إنتاجية التكنولوجيا الزراعية ال تعمل 
الكيماويات الزراعية  إلى    (، وتزداد الحاجة فاتاستخدام المواد الكيميائية الزراعية )األسمدة ومبيدات اآل

زاد استخدام المبيدات   ،خاصة المبيدات الحشرية كل عام وفي مختلف دول العالم، ففي الصين مثالبو 
، اذ 2012رام في عام غمليار كيلو  1.806إلى  1990رام في عام غمليون كيلو  733الحشرية من 
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شركة تصنيع للمبيدات في الصين   2000رام من المبيدات في غمليار كيلو  2.2من أكثر  يتم إنتاج
الواحد( تختلف للهكتار /مبيدات المستخدمة )مادة فعالةان كمية ال. (Zhang et al., 2011)لوحدها 
 ، فريقياأهكتار في الهند وكندا وفي جميع أنحاء /غك 1وحسب البلد، فهي أقل من  كبيرا   اختالفا  

 هكتار في هولندا والصين غرام/كيلو  10-8هكتار في الواليات المتحدة وفرنسا، وغرام/كيلو  3-2و
من المادة الفعالة لكل  غرام لو كي 0.75ونيوزيلندا وشيلي واليابان، اما في المملكة المتحدة، فتستخدم 

 2012في عام  غرامكيلو  0.2إلى  هكتار في تسعينيات القرن الماضي، ثم انخفضت هذه النسبة 
(Pretty & Bharucha, 2015) . 

 الوتيرة بن الزيادة في الطلب واستخدام المبيدات الكيمياوية في منطقتنا العربية يتماشى و إ
بشكل مطرد من  اآلفاتاذ ازداد استهالك واستخدام مبيدات مع الطلب واالستخدام العالمي،  هانفس

بلغ إجمالي استخدام المبيدات الحشرية   2013ولوحظ أنه في عام في السعودية،  1996-2013
من المواد الفعالة  طنا   2889) 2012بالمقارنة مع عام المادة الفعالة للمبيدات طن من  3130.5

األخرى  اآلفاتللمبيدات(، وجاءت المبيدات الفسفورية العضوية في المرتبة األولى من بين مبيدات 
وتتميز االنظمة الزراعية في مصر بمستويات االنتاج العالية . (Saggu et al., 2016) المستعملة

تعد مصر أكبر اذ  ميات كبيرة،ة بكئيسمدة والمبيدات الكيمياوكثافة المحصول بسبب استعمال األ
ة في الدول العربية ورابع أكبر مستورد للمبيدات من بين دول العالم النامية، ئيسوق للمبيدات الكيميا

ثر السالب في خاصة المبيدات الحشرية األبة و ئيلهذه الزيادة في استعمال المواد الكيمياكان لكن 
األلماني -نتائج تقرير المشروع المصري إلى  عامة، واستنادا  صحة االنسان وتهديدا   للبيئة بصورة 

معظم المبيدات المستوردة ن أ ، وجد 1990عام إلى  1971للفترة من عام  لآلفاتلإلدارة المتكاملة 
، وان  تقريبا  % 70وبنسبة  (Non-selective insecticides)نتقائية كانت المبيدات الحشرية غير اإل

خاصة المبيدات الحشرية المستخدمة ب، و ي مصر للمبيدات عالية جدا  نسبة تعرض المواطنين ف
عامل في مكافحة   12000إلى    محصول القطن، اذ يشترك عدد كبير من العمال يصلآفات    لمكافحة

إلى  مايو/يارأخمسة مرات في كل موسم للفترة من شهر إلى  في حقول القطن ولثالثة اآلفات
ما في أ. (Pülschen et al., 1994؛ Mansour, 2008)  يوم كل عام( 120)حوالي  سبتمبر/يلولأ

% منها 50مبيد وبنسبة  835وصل عدد المبيدات المسجلة فقد دولة االمارات العربية المتحدة، 
، ووصل معدل استخدام تلك طن تقريبا   2600بمايعادل  1998-1996مبيدات حشرية للفترة من

مريكا أمن مثيالته في الهند و على أ ، ويعد هذا المعدل هكتار سنويا  / ادة فعالةكغ م 10إلى  المبيدات
نه  أال إوبالرغم من قوانين المراقبة الستيراد واستعمال المبيدات في دولة االمارات، نه أ، ويذكر ورباأو 

للتسمم المباشر طفال، والتي قد تعود  العديد من حاالت التسمم بالمبيدات في البالغين واأل  أيضا  سجلت  
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ية ومن جراء التلوث بمتبقيات المبيدات فالمياه الجو إلى    من خالل تسرب العديد من المبيداتأو    بالمبيد
(Ahmed et al., 2004)  وقد    اآلفاتسهم في زيادة استخدام مبيدات  أيعتقد أن تغير المناخ  نه  أ. كما

   .( Koleva & Schneider, 2009) 2100بحلول عام  %60تصل الزيادة نحو 
 مثل التيفوس والمالريا،  مراضاألاستخدمت المبيدات بنجاح في السيطرة على عدد من 

  % 1ن أقل من أال إالزراعية وزيادة االنتاج الزراعي،  اآلفاتفي مكافحة  فعال   ا  وكان لها دور 
 اآلفاتإلى  تصلمن إجمالي كمية المبيدات الكيمياوية المستخدمة في عمليات المكافحة قد 

بعد عن طريق عملية الرش أماكن أإلى  ن يصلأالمستهدفة، والمتبقي من تلك المبيدات يمكن 
المياه الجوفية  إلى  غير مستهدفة ضمن عملية المكافحة، عالوة على وصولها ماكن أوتترسبب في 

(Hernández et al., 2013) ، كدته الكثير من الدراسات في العديد من البلدان عند دراسة  أوهذا ما
مستويات يم و لتقجريت أالتي  دراسةالالتلوث ببقايا المبيدات الكيمياوية، على سبيل المثال يم و تق

 ، ( Wei et al., 2015)الصين المتبقات لمبيدات الكلور العضوية في التربه في مناطق من 
 الصحي للبشر في ماليزيا يمها و وتقودراسة تقدير متبقيات المبيدات في التربة الزراعية 

(Farina et al., 2016) ، عن دراسة بين البالغين في العضوية  مخاطر مبيدات الكلوريم و تقفضال  
 . (Al-Daghri et al., 2019)السعودية 

الكيميائية العضوية مشكلة ملحة في العديد من  صبح تلوث المحاصيل الزراعية بالمواد أوقد  
ن هناك مستويات تلوث باألغذية  أ من الدول العربية  ا  البلدان العربية، اذ بينت دراسة شملت عدد

النباتية مقارنة بمستوى التلوث لمنظمة الصحة العالمية والمتمثلة بمستوى الحد األقصى للمتبقيات 
Maximum Residue Limits (MRL)،  تم الكشف عن مستويات عالية من التلوث في اذ

 ستخدام الخاطئ الخضروات في مصر والعنب في األردن، وبسبب التلوث بالمبيدات واإل
 والمفرط للمبيدات، يتم اإلبالغ عن العديد من حاالت التسمم وتلوث األغذية النباتية في 

واألردن واإلمارات واليمن في  ةريوسو المغرب ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية والسودان 
في البئية وتراكمها في الكائنات  بقاء هذه المبيداتن إ  .(El-Nahhal, 2004) السنوات الماضية

مر الذي ، األ(Fenik et al., 2011)سمية أكثر  ضمن السلسلة الغذائية، قد يجعل منهاحيائية األ
لصحة المجتمعات السكانية، عالوة على الخطر الذي تسببة هذه المبيدات في البيئة  يسبب تهديدا  
بسبب التحلل الفيزيائي والبيولوجي للمكونات الطبيعية الموجودة في الهواء والماء والغذاء 

(Mostafalou & Abdollahi, 2013).  ات الكيمياوية  ويذكر أن التراكيز المنخفضة للعديد من المبيد
ن  أ نسان بشكل مباشر، بل يمكن في الكائنات الحية ومنها اإل  (Acute) قد ال يكون لها تأثير حاد 

خرى، مثل  أضرار أ، والذي قد تتسبب ب(Chronic)يكون تأثيرها عند التعرض لها وبشكل مزمن 
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االضطرابات الجينية والتغيرات الفسيولوجية، والتي تقلل من العمر االفتراضي على المدى الطويل  
(Pereira et al., 2015؛ Poletta et al., 2009) ن  أ إلى  ن الكثير من االستطالعات تشيرأ . يذكر

نسبة كبيرة من الحوادث ناتجة عن التسمم بالمبيدات عند التعرض لها وبجرعات كبيرة )التسمم الحاد  
Acute toxicityق غير اآلمنة في ائستخدام الخاطئ ونقص المعرفة بطريقة رشها والطر ( بسبب اإل

لية ال تكمن في ن الحلول المستقبأوبسبب دور المبيدات الهام، يبدو  .تخزين هذه المواد الكيميائية
والمتمثلة    لآلفاتالسليمة  اإلدارة    بشكل نهائي وانما يجب دمجها في برامج  اآلفاتالتخلص من مبيدات  

ق تخزينها ائ، واالهتمام بطر بيئيا    أمانا  أكثر    والتطوير المستمر لمركبات  ،بالتدريب المناسب للمستخدمين
كالمقاومة الحيوية واستخدام  خرى األحة ق المكافائعن استخدامها مع طر  سس علمية، فضال  أعلى 

 . (Forget, 1993) لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ضمن برامج لآلفاتالنباتية المقاومة صناف األ
 لما لها من دور فاعل في   مع ازدياد الطلب على استخدام المبيدات الكيمياوية عالميا  

  ئية استعمال المبيدات الكيمياعدم    وأخفض  إلى    داعيةصوات  أزيادة االنتاج الزراعي، وما يقابلها من  
 نسان، فقد قيمت الكثير بسبب تاثيرها المباشر في التلوث البيئي ودورها في التأثير في صحة اإل

ن  أ والتي وجدت  الزراعية، اآلفاتفوائد المتحققة من استخدام مبيدات المن الدراسات االقتصادية 
من طر أو  اآلفاتتخفيض استخدام مبيدات   ق المكافحة سيكلف المزارعين  ائاستبعادها نهائيا  

وستنشأ خسائر كبيرة من جراء انخفاض انتاجية المحاصيل   ،(OECD, 2001)والصناعة الزراعية 
عن المخاطر المترتبة على اآلفاتالزراعية في حالة عدم استعمال المبيدات في مكافحة  ، فضال  

الفطرية في األطعمة في حالة عدم مكافحة المسببات المرضية  سموم  للالمستهلكين من جراء التعرض  
(Pereira et al., 2015)ة  ئيعدم استعمال المبيدات الكيميا إلىالحاجة الفعلية ليس شأت . وهنا ن

برنامج اداري فعال من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية لكيفية   إيجاد مراألبشكل تام، بل يقتضي 
 ففي الهند مثال    .لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    استخدام المبيدات وتقليل استخدامها وتشجيع وتطوير برامج

ضمن   لآلفاتوفي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، انبثق أول برنامج لإلدارة المتكاملة 
والذي يسعى لتطبيق برامج  (Operational Research Project; ORP)مشروع البحث التشغيلي 

في القطن والمحاصيل في مجموعة من القرى في سبع واليات، وبعد ذلك  لآلفات المكافحة المتكاملة 
، وفي 1985كاستراتيجية رئيسة لوقاية النبات في عام  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  تبنت حكومة الهند

إلنفاذ    (Farmer Field School; FFS)أوائل التسعينات، تم اعتماد نموذج مدرسة المزارعين الحقلية  
من خالل تثقيف المزارعين والعاملين في مجال اإلرشاد الزراعي، ونتيجة   لآلفاتتكاملة الماإلدارة 

 عندما  2002-1990 بين عام  %35لهذه السياسات انخفض استخدام المبيدات الحشرية بنسبة 

ضمن هذه البرامج، لكن  Btصناف القطن أ وتم إدخال هجن  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  طبقت برامج
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بكميات كبيرة في الزراعة الهندية بشكل عام بنسبة  اآلفاتنه قد زاد استخدام مبيدات أ تجدر اإلشارة
 . (Peshin et al., 2014) 2002منذ عام  9%

 
 للمبيدات الكيميائية المستخدمة  اآلفاتمقاومة . 3

اتخاذ التدابير أجل  لمام بها منتجاه فعل المبيدات من األمور الهامة الواجب اإل اآلفةتعد مقاومة 
لفعل المبيد بأنها مقدرة األفراد من  اآلفةالمستهدفة. تعرف مقاومة  اآلفةالالزمة عندما يراد مكافحة 

 التابعة لنوع معين من البقاء على قيد الحياة عند تعرضها لجرعة معينة من أحد   اآلفةمجتمع 
. يمكن ان تحدث هانفس فراد أخرى تابعة للنوع نفسة وعند الظروفألالمبيدات التي تكون قاتلة 

  أدغال أعشاب/أو  نبات أمراضمسببات أو  الزراعة سواء كانت حشرات اآلفاتالمقاومة في مختلف 
(Onstad, 2008)تأخير المقاومة فان أو  حترازية الالزمة للتقليلجراءات اإل. اذ ان عدم اتخاذ اإل

استعمال المبيدات قد تصبح غير فعالة في أي وقت. هناك المئات من إدارة  التدابير المستعملة في
الزراعية والبيطرية الرئيسة تجاه مجاميع المبيدات  اآلفاتحاالت المقاومة سجلت لدى مختلف 

المستعملة في عمليات المكافحة منذ أن استعملت مركبات الكلور والفسفور العضوية في عقد 
 الواليات المتحدة وفي أربعينيات القرن العشرين فقد المزارعون فيالخمسينات من القرن العشرين. 

على ، %13؛ وعلى مدى الثمانينيات والتسعينات، بلغت الخسارة اآلفاتمن محاصيلهم بسبب % 7
مدة ظهور المقاومة  ن  إ وكان ذلك نتيجة لظهور صفة المقاومة.    الرغم من استخدام المزيد من المبيدات

، حيث (Heap, 2008)سنة    15إلى    وقد تصل،  استعمال المبيد  سنوات من بدء  5إلى    2تتراوح بين  
قد تحدث المقاومة  تغيير المبيد.  إلى    يتكرر استعمال المبيد وتصبح المكافحة غير مجدية ولذلك يصار

. لذلك بدأت Bt  بكتيرياالتي تمتلك الجين المسؤول عن انتاج سموم ال  حتى مع النباتات المحورة وراثيا  
تجاه  اآلفاتالمراكز العلمية العالمية المهتمة بالموضوع تتولى اعداد قاعدة معلومات تتعلق بمقاومة 

قاعدة المعلومات فقرات توضيحية عن  إلى  اإلضافة وتم ( Mota-Sanchez et al, 2002المبيدات )
يركز على المنهج   (Pest resistance management) اآلفة المقاومة لدى  إدارة  ن مفهومإ كل حالة. 
أجل  مع الجهود المبذولة من  اآلفةلفترة طويلة حتى ال تتداخل مقاومة  اآلفةمجتمع إدارة  العلمي في

 اآلفة إدارة  (. تكون Insects resistance managementسمى تحقيق الهدف )بالنسبة للحشرات ت
فاعلية ونجاحا عندما تنفذ على مستوى المنطقة بأكملها. وهذا األمر يتطلب أكثر  وادارة المقاومة

 تعاون كل الجهات المعنية وكذلك المنتجين في المنطقة المستهدفة. ولتحقيق الهدف فان هناك حاجة
ساسية في نجاح وادامة مكافحة فعالة تجاه مور األالمقاومة هي من األدارة إ اقناع المنتجين بأنإلى 
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وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق على مستوى المزارع بحيث يصبح  إلى  . كما أن هناك حاجة اآلفة
المقاومة سوف إدارة    بإمكانه تمييز الجانب االقتصادي والفائدة التي يروم تحقيقها. لذلك فإن إجراءات

 طول مدة ممكنة. أإلى  تسمح ببقاء المبيد فعال في متناول يد المزارع
)الزميتي   حتماالت التاليةمن اإلأكثر    أو  يمكن أن يكون سببه واحد  اآلفة إن ظهور المقاومة لدى  

 : (2006؛ العادل، 2011وآخرون، 
ن تنظف أ)الحشرة(  اآلفةحيث يمكن ألفراد معينة من مجتمع  ةفسيولوجيأو  مقاومة أيضية .1

مركبات غير مؤذية بصورة إلى  انها تستطيع تفكيك السموم وتحويلهاأو  جسمها من السموم
 .هنفس لنوعافراد التابعة سرع من بقية األأ

وتحدث عندما ال يتم ارتباط المبيد  (Target site resistance)المقاومة في الموقع المستهدف  .2
 المستوى الجزيئي. بالموقع المعني في جسم الحشرة على 

مقاومة امتصاص المبيد وتحصل عندما تصبح بشرة الحشرة بطيئة في امتصاص المبيد وبهذه  .3
 .ا  يئبطجسم الحشرة يكون إلى  الحالة فان دخول المبيد

 مقاومة سلوكية وهذه تحصل عندما تتحسس الحشرة للمبيد وتبتعد عنه.  .4
 

ن  أ ال  إفاعلية من المجاميع القديمة  أكثر    المجاميع الحديثةر فقد لوحظ ان  و بالنسبة لمبيدات الفط
بقاء أجل  سرع، لذلك البد من تطبيق نظام فعال إلدارة المقاومة منأتطور المقاومة تجاهها يكون 

تم مالحظة ان بعض سالالت  1954في عام  هذه المركبات قيد االستعمال ألطول فترة ممكنة.
ن بعض سالالت أوجد  1963، وفي عام األحيائيةاكتسبت مقاومة لبعض المضادات  بكتيرياال

 1973بعض المبيدات الفطرية الوقائية، وفي عام  إزاءالممرضة للنبات اكتسبت مقاومة  رو الفط
اكتسبت مقاومة لبعض  Fusariumر الممرضة للنبات مثل و لوحظ أن بعض سالالت من الفط

ما بالنسية لمبيدات األعشاب الضارة/األدغال فقد سجلت أول حالة  أت. المبيدات مثل المبيد بنلي
للمقاومة في خمسينات القرن العشرين ثم ازداد العدد مع مرور الوقت وسجلت تجاه العديد من مجاميع 

 المبيدات وقد تصبح من المشاكل المتزايدة في المستقبل.
ة ومنها يالزراعية في البلدان النام اآلفاتالمقاومة للمبيدات لدى إدارة  ن التحديات التي تواجهإ

الدول العربية تبدو كبيرة بسبب محدودية المصادر وضعف التثقيف على مستوى المزارع. إذ أن 
حيث تستعمل كميات كبيرة من المبيدات  هانفسالمزارع يفضل تكرار استعمال المبيدات الكيميائية 

المزارع قناع إالحاجة تتجه نحو ن إ ف . لذلك العائد يكون قليال  ن أال إ المستهدفة الزراعية  اآلفاتتجاه 
بل    هانفسعدم تكرار استعمال المبيدات    بأهمية االستعمال العقالني والمنسق للمبيدات وبصفة خاصة
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المزارع قناعة   ىلدن  أمجموعات كيميائية مختلفة، طالما  إلى    التنوع في استعمال المبيدات التي تنتمي
تركز المشاريع الزراعية على الجانب ن أطريق مكافحة غيرها. لذلك يجب ي أمن أكثر  بالمبيدات

وإدارة المقاومة مع األخذ باإلعتبار قلة الموارد والخبرة في هذه البلدان  اآلفةإدارة  التطبيقي لكل من
مثل هذه المشاريع. ال بد من   إنفاذوالدولية في قليمية اإلمع المنظمات وهذا يستدعي التعاون 

المؤسسات العربية التي تعنى بشؤون وقاية النبات خصوصا  وحماية البيئة بشكل عام أن تبدي اهتماما  
ل استعمال المبيدات بالتكامإدارة    للمبيدات حيت أن التركيز يكون باتجاه  اآلفات كبيرا  في مسألة مقاومة  

ويعد هذا  اآلفاتضمن منهاج دقيق إلدارة  اآلفاتإدارة  مع استعمال بدائل فعالة من استراتيجيات
 المستهدفة.  اآلفةإدارة  الستقرار واستمرار برنامجساسية األجراء من المتطلبات اإل

اختفاء إلى    مما يؤدي  اآلفاتبعض الممارسات في مكافحة  تباع  اوقد تظهر صفة المقاومة نتيجة  
ستخدام المستمر والمتكرر ألحد اإل : األفراد الحساسة وتطور ظاهرة المقاومة، وتشمل هذه الممارسات

أعلى من  أو    تطبيق معدالت استخدام أقل  أي من المبيدات ذات الصلة الوثيقة به؛أو    اآلفاتمبيدات  
املة بالمبيد؛ تكرار تلك الموصى بها على بطاقة بيانات المبيد؛ ضعف التغطية في المنطقة المع

معاملة الكائن الحي ذو العشائر عالية الكثافة، وفترات الجيل قصيرة؛ التقصير في إدخال ممارسات 
المكافحة التي ال تستخدم فيها مبيدات كيماوية ؛معاملة طور اليرقة وطور الحشرة الكاملة في آن  

ذلك، فإن عدم االلتزام إلى  اإلضافةوب . ذات الصلة به بأحد المركباتأو  واحد باستخدام مركب واحد 
بالممارسات الزراعية الجيدة مثل اتباع الدورة الزراعية، ونظافة المعدات الزراعية التي تساعد على 

 تفاقم مشكلة المقاومة. إلى  واألبواغ )الجراثيم( يمكن أن يؤدي اآلفاتمنع انتشار 
 الشركات  إلى  التقارير الحقلية التي تصلفي السابق كانت المقاومة تشخص من خالل 

   اآلفة في السيطرة على مجتمع  فشل المبيد حقليا  إلى  المنتجة عن طريق وكالئها التي تشير
الوسائل الفاعلة  يجاد  إ. لذلك كانت الدراسات التي تجريها الجهات المصنعة تركز على  (2017)علي،  

 هذا النوع من المقاومة تعبيرأطلق على . اآلفةي لمراقبة مستوى المقاومة وميكانيكية تأثيرها ف
Reactive resistance management  كانت الدراسات الحقلية تركز على سرعة تطور المقاومة    كما

 المصنعين ن إفالتوجهات الحديثة ما أبعد المعاملة وعلى سرعة فقدانها بعد توقف استعمال المبيد. 
دراسات معمقة تهتم بجانب جراء إبالمبيد ونشره بل يباشرون نتاج إال ينتظرون تطور المقاومة بعد 

للمركب وتكون بداية هذه الدراسات متزامنة مع المراحل األولى من تصنيع المبيد. حيث   اآلفةمقاومة  
 عن   في مناطق انتشارها في العالم للبحث اآلفةيقومون بعمل قاعدة معلومات عن مجتمع 

زمة لمعالجة الموضوع المتعلق بإدارة المقاومة تجاه الستراتيجيات الاحتمال وجود المقاومة واقتراح اإل
 ولى. وإدارة المقاومة المشخصة بهذه الحالة تسمىنتاجه في مراحله األإ المزمعالمركب 
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Proactive resistance management  المستوى المتطور الذي وصلت إلى جراءات اإل هذه تشيرو
فائدتها ثبتت أالمقاومة التي إدارة  بعض الجهات المنتجة للمبيدات من حيث الجهود المتميزة فيليه إ

 في هذا المجال. 
 

 المقاومة إدارة   أمثلة على. 1.3

المقاومة تجاه المبيد إدارة  حيث أن اآلفاتإدارة  المقاومة من المكونات المهمة في برامجإدارة  تعد
في الحقل. لذلك فان   اآلفةإدارة  مدة استعمال المركب المتوافق مع تقاناتطالة إسوف تساعد على 

 اآلفاتيتحقق فقط عندما يكون هناك برنامج ثابت ومعتمد لمراقبة ن أالمقاومة يمكن إدارة  نجاح
مثل عناصر المقاومة خرى  األلبدائل  وتطبيق الحد الحرج إلجراء المكافحة مع االستفادة القصوى من ا

هذه االجراءات تساعد الحياتية والمبيدات غير الكيميائية والوسائل الزراعية ومقاومة النبات العائل. 
كفوءة للمقاومة إدارة    قيد االستعمال في الحقل لفترات طويلة معبقائه  إو ستعمال األمثل للمبيد  على اإل

جيدة قد تفقد العديد من المركبات الجيدة مما يجعل إدارة  وجود  المستهدفة. وبدون  اآلفةعند مجتمع 
الدراسات الميدانية ن أ ال إالتي تهاجم محاصيله.  اآلفاتالمزارع في حيرة حول كيفية التعامل مع 

المبنية على أسس صحيحة ساعدت على بقاء بعض المبيدات  اآلفاتإدارة  برامجن أإلى  تشير
مهمة اقتصاديا آفات    المقامة لدى إدارة    المهمة قيد االستعمال لفترات طويلة. هناك أمثلة تأريخيه على

واستعملت بعض التقانات منها  اآلفةإدارة  المقاومة ضمن إدارة  مثل خنفساء كولورادو حيث أدخلت
بالرش الورقي مع استبدال المبيد في كل جيل، تطبيق نظام مراقبة فعال  استبدال المبيد األرضي 

خفض إلى  جراءاإلهذا دى أواستعمال المبيد عند الحاجة فقط مع التركيز على حواف الحقل. حيث 
 كميات المبيدات المستعملة.  

ن  أحيث  اآلفةالمقاومة لدى إدارة  في ا  مهم تعد عامال  خرى األالزراعية فهي جراءات اإلأما 
الزراعية على المحصول   اآلفاتتطبيق الدورة الزراعية سوف يقلل من المبيدات المستعملة تجاه 

 التالية: هداف  األالمستهدف. لذلك فان التطبيق السليم إلدارة المقاومة سوف يساعد على تحقيق 
 . اآلفةعلى مجتمع نتخابي اإلخفض الضغط  .1
 .اآلفةخفض معدل نمو مجتمع  .2
 في المنطقة للمبيد وليس الكل.  اآلفةتعرض جزء من مجتمع  .3
 خفض تكرار استعمال المبيد.  .4

 

 التي طورت مقاومة تجاه العديد من المبيدات على مستوى العالم والدول   اآلفاتمن 
 (Tetranychus urticae)حمر ذي البقعتين والحلم األ (Bemisia tabaci)  العربية الذبابة البيضاء
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المنطقة مع إلى  يمكن ان يحصل خلط بين مجتمع حساس مهاجر حديثا   اآلفاتلكن في مثل هذه 
 الزراعية من حرشفية األجنحة فان ديدان جوز القطن  لآلفاتصلي المقاوم. بالنسبة المجتمع األ
 البندورة/الطماطموحافرة    البندورة/الطماطمالذرة والعثة ذات الظهر الماسي ودودة ثمار    سودودة عراني

 )التوتا( ودودة ثمار التفاح التي أصبحت مقاومة لفعل العديد من المبيدات الكيميائية وكذلك 
 ؛ Cydia pomonella granulovirus (CpGv) (Eberle & Jehle, 2006 الفيروس تجاه

Jallow & Hoy, 2007) . 
 : (2017)علي،  تأخير حدوثهاأو  للمبيداتالمقاومة إدارة  جراءات التي تساعد في من اإل

قتصادي  اإلعند مستوى الضرر  اآلفة استعمال المبيد عند الحاجة الفعلية وعندما يكون تعداد  .1
المكافحة  جراء إوعدم   اآلفة جراء المسح الحقلي وتقدير تعداد إللذلك البد من وجود وسيلة فعالة  

 عند المستويات المنخفضة ألنها تكون غير مجدية وغير مربحة في مثل هذه الحاالت. 
 المكافحة. جراء إاتباع التعليمات المرفقة مع المبيدات عند  .2
المتعاقبة والتركيز   بين المواسمأو    يجب تدوير المبيدات قدر المستطاع ويكون ذلك خالل الموسم  .3

ق مختلفة الن ذلك يجعل من الصعب على الحشرة  ائتستعمل بطر ن أعلى المجاميع التي يمكن 
 المستعملة.ساليب األمن أكثر  أو  تجاوز واحد

)الزراعية، الميكانيكية، الحياتية....الخ( التي   اآلفةإدارة  استعمال بدائل المبيدات من تقانات .4
تعداد إدارة  فيفضل أفر وتكون بمتناول يد المزارع، اذ ان التقانات المتعددة تكون اتتو ن أيمكن 

 في الحقل.  اآلفة مة لدى و المقاإدارة  وكذلك اآلفةمجتمع 
 

 : تعتمد عملية التوصية بإدارة استعمال المبيد على ثالث أسس رئيسية وهي
اإلدارة المتعلقة بكيفية تطبيق استعمال المبيد وتشمل: )أ( استعمال الجرعات الموصى بها، إذ   .1

أن الجرعات المنخفضة تشجع بروز المقاومة كلما أمكن ذلك، )ب( رفع المستوى الحرج  
  صابة متبقي قصير، )د( الرش الموضعي في بؤر اإلثر أللمكافحة، )جـ( استعمال مبيدات ذات 

لألفراد الحساسة تتغذى وتتكاثر   فقط، )هـ( ترك مساحة من الحقل بعيدة عن المبيدات لتكون ملجا  
مطبقة ضمن  جراءات اإلن معظم هذه إ . اآلفةفيها، )و( معاملة الطور المستهدف من 

عداء الحياتية التي تتغذى على  تطبيق حماية األي أ ن أمن شلذلك فان  اآلفةإدارة  استراتيجيات
 . اآلفةالمقاومة لدى  إدارة  يسهم في أناد الحساسة والمقاومة األفر 
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اإلدارة من خالل استعمال المبيدات بالتعاقب بدال  من خلطها، ألن تطور المقاومة تجاه خليط   .2
األمثل هو استعمال المبيدات جراء  اإل. لذلك فان  اآلفةإدارة    المبيدات سوف يؤثر في استراتيجيات

 من خلطها. بالتعاقب بدال  
فراد المقاومة. ما يسمى باإلشباع بتركيز يقتل حتى األأو    إدارة المقاومة عن طريق زيادة الجرعة .3

جراء ممكن ان يكون فعال في المختبر ولكنه غير ذلك في الحقل حيث يتوزع  ن هذا اإلأال إ
الحياة وتزداد  تبقى على قيد اآلفةالمبيد بالتساوي في المساحة المستهدفة ولذلك فان أفراد من 

في الموقع المعامل على  أ وجود متبقيات  إلى    مثل هذه التراكيز تؤدين  أعندها شدة المقاومة. كما  
تدهور إلى    وحدوث تلوث بيئي وهذا يؤثر في الصحة العامة واألعداء الحياتية األمر الذي يؤدي

اعدة خاصة التي  اسلوب آخر مثل استعمال المواد المس اتباعالوضع بشكل أكبر. لذلك ممكن 
 مة.و تؤثر في مسار فعل المبيد وتطور المقا

 

آفات   التي أصبحت مقاومة تجاه فعل المبيدات على اختالف أنواعها هي اآلفاتإن معظم 
الجهود افر ضترئيسية مشتركة على المحاصيل الزراعية في المنطقة العربية لذلك فان األمر يتطلب 

استحداث قاعدة بيانات تهتم بتوثيق حاالت المقاومة المعروفة والتي سوف أجل  العلمية والتقنية من
لة والمعالجات ترافقها دراسات علمية موثقة عن كل حان  أو حتماالت  تحدث بحيث تكون مواكبة لكل اإل

 اآلفات المقاومة لدى إدارة  جراءات العلمية والتقنية في المقترحة إلدارة كل حالة. وألجل تعزيز اإل
تكون هناك محطة طرفية في كل بلد تتولى مهمة الرصد  ن أالزراعية في المنطقة العربية يجب 

والمحصول   اآلفةعن  التقارير المفصلةعداد إ المبكر وتشخيص الحاالت التي تحدث مع نذار واإل
المقترحة والمزمع تطبيقها في المنطقة العربية واستقبال  جراءات  اإلالذي تصيبه ونوع المقاومة مع ذكر  

المقاومة جراءات إتوحيد الجهود وتعزيز أجل  المعنية منقطار األمقترحات من المحطات في ية أ
في جميع البلدان  اآلفة إدارة  العام إلجراءاتطار اإلالتي تعد من المكونات المهمة ضمن  اآلفة لدى 

 العربية المعنية. 
 

 : ما يلي فتشتمل على  اآلفة أما الخطوط العريضة التي يوصى بها إلدارة المقاومة لدى 
 فضل حاالتألذلك فان  اآلفةإدارة  طارإالمقاومة تكون ضمن إدارة  نأعتبار خذ باإليجب األ .1

ن كال التطبيقين يتعامل مع أذا إ اآلفةفضل تطبيق إلدارة مجتمع أالمقاومة ستكون مع إدارة 
.  اآلفةإدارة  تحسين برامجأجل  ن تستثمر منأالجوانب المظهرية والسلوكية لآلفة التي يمكن 
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من قبل صانعي القرار  ا  تعامل بمنظور واحد وعدم الفصل بينهما كما كان متبعن أحيث يجب 
 والباحثين المختصين بالمبيدات الكيميائية وعلوم السموم. 

زمني  فق أ المقاومة مع وضع دارة إو  اآلفة إدارة  طار إيجب تحديد هدف البد من تحقيقه في  .2
  إال الزراعي. أو  النظام البيئيإدارة  النتائج المتحصل عليها ضمنيم و تقلتحقيق الهدف وكذلك 

 قتصادية للبلد المعني.ن يتأثر بالظروف السياسية واإلأء ممكن جران هذا اإلأ
قطار والمناطق المتجاورة التأكيد على ضرورة التعاون بين المعنيين وكذلك صانعي القرار في األ .3

المقاومة في مساحات واسعة ولمدة زمنية طويلة. مثل هذا التعاون ممكن جراءات  إ  إنفاذأجل    من
 دارة.ن يشتمل على المشاركة في الموارد المتاحة وكلف اإلأ

متوافقة مع أو  المقاومة يجب أن تكون مرنة ومتغيرة وتكون مالئمةإدارة  إن خطوات تطبيق .4
 الظروف االجتماعية والبيئية المحلية.

معرفة الجدوى  أجل  المقاومة منإدارة  قتصادي لكل استراتيجية تتبع فيإلايم و للتقوضع نظام  .5
آفات  أو  المقاومة تجاه افة إدارة  عتمادات المخصصة لتنفيذ برامجقتصادية للمصروفات واإلاإل

 متعددة في المنطقة المستهدفة.
وتطبيق  اآلفةوضع برنامج للتنبؤ بالخطر المحتمل حدوثه في حالة تطور المقاومة لدى  .6

 اآلفةالعلمية لمجتمع اإلدارة  . اذ ان(Preventive management)الوقائية اإلدارة  استراتيجية
دارتها ضمن  إأو  اآلفة تساعد على توفير الدعم الستراتيجيات تأخير تطور المقاومة لدى هذه 

تعتمد على  العلمية عادة اإلدارة  نأ الهدف والمدى الزمني المحدد من قبل صانعي القرار. كما 
وضع الخطط الالزمة والحصول على البيانات أجل    الفرضيات العامة والموديالت االفتراضية من

 المستهدفة وكذلك البيانات المتعلقة بإدارة النظام وتحليل هذه البيانات من اآلفةالمتعلقة بنوع 
  اآلفة المقاومة لدى إدارة  أفضل أسلوب لتحسين االستراتيجية المتبعة فيإلى  التوصلأجل 

 المستهدفة.
والبحث عن الكيفية التي يمكن من خاللها تغيير هذا   اآلفة جراء الدراسات المتعلقة بفهم سلوك إ .7

 دارتها ألطول فترة ممكنة.إأو  السلوك بما يخدم تأخير المقاومة
ن  أو ، فقط عندما تكون هناك جدوى اقتصادية اآلفةيفترض تطبيق نظام مراقبة المقاومة لدى  .8

المتكاملة  اإلدارة    جراء المسح الحقلي وأخذ العينات ضمن برامجأ ن  إكلفة.  تالفائدة المتحققة تفوق ال
ن يفيد في الدراسات المتعلقة بإدارة المقاومة وذلك من خالل توسيع أيمكن  اآلفةلمجتمع 

حص  رسال عينات من الحشرات المجموعة ألغراض الفإالمساحات الخاضعة للمسح والعمل على  
تعاون المزارعين الذين  إلى  جراء يحتاجوالدراسات المختبرية المتعلقة بتطور المقاومة. هذا اإل
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يسهمون في أخذ العينات بحيث يكونون مدربين ولديهم الخبرة باجراء المسح وأخذ العينات على  
 الوجه األكمل.

ضرورة توفير مستلزمات الدراسات المتعلقة بمصير المبيد والتخلص من السموم   .9
(detoxification)   تغييرها وآلية نضج األطوار من  أو    مكانية تحويرهاإوكذلك المتعلقة بالسلوك و

 . اآلفةدوار أالمرحلة العمرية من أو  قصر عمر الطور أو  ناحية طول
ي من الحلقات المطلوبة  أقامة سريعة ألن التأخير في المإدارة  جراءات تطبيقإيجب أن تكون  .10

خروج الحالة عن السيطرة األمر الذي إلى  سوف يزيد من احتماالت حدوث تعقيدات قد تؤدي
ضافية تترتب عليها كلف مالية على المزارع وقد ينعكس ذلك على  إبإجراءات يتطلب القيام 

 االقتصاد الوطني. 
 
 على األعداء الحيوية ةظفحامال. 4

من المكونات األساسية لمعظم النظم الزراعية باعتبارها من العوامل المنظمة  األحيائيةتعد األعداء 
 اآلفاتإدارة  في تطبيقات األحيائيةما كيفية زيادة فاعلية األعداء أفي الطبيعة.  اآلفاتلمجتمعات 

أكثر  نفسها وبما يجعلها األحيائيةاألول العناية باألعداء يتضمن  :فإنها تقع ضمن أسلوبين رئيسين
 النظام البيئي الذي توجد فيه، ويتم ذلك من خالل النشر الدوري لمجاميعفي    اآلفاتفاعلية في مقاومة  

وهذا متبع  ،ع المحدد ضمن الموق اآلفةأعداد من األعداء الحيوية بحيث يبقى مستواها مؤثر في أو 
في مختلف النظم الزراعية في بلدان العالم بضمنها الدول العربية. كما تستعمل وسيلة أخرى تسمى 
االختيار المصطنع الذي يركز على انتخاب وإكثار سالالت ذات صفات مرغوبة ومن ثم إعادة 

فيتضمن  األحيائيةة األعداء إطالقها في األماكن التي تتطلب ذلك. أما األسلوب الثاني لزيادة فاعلي
مة لألعداء الحيوية. لذلك سميت المكافحة  ءمالأكثر  وسائل العناية بالبيئة والمحافظة عليها وجعلها

  اآلفة خفض مستوى تعداد إلى  وتهدف ،الحيوية التي تنفذ بهذا األسلوب بالمكافحة الحيوية الحافظة
 دة أصال في المنطقة المستهدفة. يقع و الموج األحيائيةمن خالل زيادة تعداد وانتشار األعداء 

 ضمن هذا المفهوم كل اإلجراءات التي تتم في المحبط البيئي وتساعد في إحداث تحويرات جديدة 
المتخصصة فيه مثل العمليات الزراعية وكذلك الترشيد في استعمال المبيدات والتركيز على المجاميع  

؛ 2011)الزميتي،  في المنطقة المستهدفة األحيائيةمن المواد ذات التأثير المحدود في األعداء 
Dayan et al., 2009 ؛El-Zemaity, 2014 ؛Naranjo, 2001) لكل واحد من األساليب الرئيسية .

وسائل محددة يمكن من خاللها استعمال األسلوب المناسب وهذا يعتمد على نوع أو    تطبيقات خاصة
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في المحيط البيئي المعين. وتوجد عدة أساليب لتحقيق هذا  أحيائيةفر معها من أعداء اوما يتو  اآلفة
ألفراد العدو  المحفزات السلوكية التي تجعل النبات جاذبا  أو  الغرض منها ما يتعلق بمظهر النبات

وقت الراحة، وجود  األحيائيةحماية األعداء أجل  ، توفير الغطاء الخضري المناسب منحيائياأل
العائل الثانوي( لفترة طويلة، توفر مصادر الماء والغذاء بكميات أو    اآلفة الطور الحساس من العائل )

أن يتم من   العائل يمكن اآلفةو  األحيائيمناسبة في المكان المستهدف. كما أن التوافق بين العدو 
استمرارية وجود العدو أجل    من  اآلفةخالل بعض اإلجراءات التي تساعد على وجود تداخل في أجيال  

ق والحش يق الزراعية وتشمل أسلوب زراعة المحصول والري والتسميد والعز ائ)المتطفل(. الطر   األحيائي
لمبيدات الكيميائية  ل كما أن. األحيائيةفي نشاط األعداء   كبير   دور  ب تسهم)القطع( كلها وسائل مهمة 

نشاط األعداء الحياتية، لكن عند استخدام مواد انتقائية متخصصة   فيدور مهم في التأثير السلبي 
المفترسات موجودة في أو  باستخدام المتطفالت األحيائيةيكون التأثير أقل وبالتالي تبقى المكافحة 

ن زيادة الضغط أظهرت  أ. لكن بعض الدراسات  (2007)الدهوي وآخرون،    اتمع المبيد  هنفسالوقت  
اذ أن هذه  األحيائيةعداد االعداء أ واستدامة انخفاضه قد ال يحصل عند زيادة  اآلفةعلى مجتمع 

وربما االفتراس   (Competition)االعداء بسبب التنافس  هذه  ضعف أداء وكفاءة  إلى    الزيادة قد تؤدي
(Cannibalism) يحدث بين المفترسات المختلفة. قد يظهر في الحقل مزيج متميز ومستمر  الذي

نواع من الحاالت التي تعبر عن التأثير الموجب والتأثير السالب وكذلك التأثير المتعادل الختالف األ
أو  ف في التكامل المكاني)خاصة المفترسات( الذي قد يكون سببه االختال األحيائيةمن األعداء 

. لذلك ال (Chalcraft & Resetarits, 2003) التداخل بين المفترسات وربما عوامل أخرى مختلفة
ارباك المكافحة الحياتية. أو  تعطيلإلى  يمكن التغاضي عن التداخل بين المفترسات الذي قد يؤدي

، غير أن التداخل بين األحيائيةداء باتجاه تشخيص صفات األع مهما   حققت الدراسات الحديثة تقدما  
والتنوع  األحيائيةالمفترسات حظي باالهتمام األكبر. لذلك فان السياق المعتمد للعالقات بين األعداء 

  األحيائية يبين األهمية الكبيرة للبحث العلمي في مجال المكافحة  األحيائيةحيائي والمكافحة األ
نواع الحافظة. حيث حققت الدراسات الحديثة تقدما مهما باتجاه فهم الصفات السلوكية خاصة لتلك األ

مكانات تشخيص إجراء سوف يعزز التي توجد في مساحات زمانية ومكانية واسعة حيث أن هذا اإل
 الواعدة.   األحيائيةن تفيد في المكافحة أبيقات التي يمكن التنوع الصحيح في التط

إدارة  عتبارفي النظام الزراعي تتطلب األخذ بعين اإل األحيائيةن المحافظة على األعداء إ
مفصلية األرجل يمكنها االنتقال بين المناطق أنواع  مساحات النبت الطبيعي بمجملها حيث أن معظم  

بين المناطق المزروعة بمحاصيل   األحيائيةاخل في انتشار األعداء الزراعية والطبيعية وهناك تد
بالنبت الطبيعي. لذلك فان منطقة انتشار النوع في المساحات المحيطة   ىزراعية وتلك التي تغط
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باألراضي الزراعية والمسافة بين األرض المزروعة بالمحصول والنبت الطبيعي تعد من العوامل  
خاصة تلك التي تكون بطيئة الحركة  وبوتنوعها  األحيائيةالمهمة في المحافظة على األعداء 

قد يحدث عندما يكون هناك عدم   األحيائيةمطلوب للمحافظة على األعداء  ن التنوع الإ والمتخصصة.  
تجانس في المساحة الزراعية المستهدفة. لذلك فان البيئة ذات التركيب النباتي المعقد مع وجود 

من  نواع ، بالمقابل فان األاآلفةالتداخل في البيئات المختلفة سوف يعزز احتمالية تنظيم مجتمع 
من   اآلفةالنادرة يمكنها االستفادة من حركة أفراد نواع عامة التغذية وكذلك األ ئيةاألحيااألعداء 

التي تفقد من نواع  ن انتشارها قد يساعد في التعويض عن األأمناطق النبت الطبيعي و إلى    المحصول
 . كما ان النظام المعقد الذي يمثل تداخل النبت الطبيعي مع مساحات المحاصيلاألحيائيةاألعداء 

 ا  نتاجإعلى المدى البعيد وبما يؤمن    األحيائيةالزراعية ربما يعد النظام األمثل للمحافظة على األعداء  
مزيد من الجهود المتعلقة بتصميم هيكلية النظام إلى  ال أن الحاجة ال زالت قائمةإ. ا  مستقر  ا  زراعي

العامة والمتخصصة من  نواع لألالمتداخل لألراضي الزراعية التي من شانها استدامة التنوع المطلوب 
 .اآلفاتإدارة  وبما يحقق افضل النتائج في األحيائيةاالعداء 

أو    خيرة على معرفة الخصائصفي اآلونة األ  األحيائيةلقد ركزت الدراسات المتعلقة بالمكافحة  
التي تؤثر في التداخالت بين المستويات التغذوية المختلفة. هذه الصفات نواع الصفات المتعددة لأل

ن األزهار يمكن أن تزود  أمتطورة بشكل جيد فيما يتعلق بعالقة مفصلية األرجل واألزهار. حيث 
بشكل كبير. كما نواع  بمصادر المواد الغذائية والماء التي تساعد على زيادة هذه األ  األحيائيةاألعداء  
من خالل  اآلفة تجاه مجتمع  األحيائيةاسات أخرى تتعلق بتعزيز كفاءة عناصر المكافحة برزت در 

مستوى إلى  من مفصليات األرجل نحو التنقل من ظروف الحقول المحليةأنواع توجيه استجابة 
 الظروف الطبيعية. 

يمكن أن توجه نحو التداخالت    األحيائيةن الدراسات المتعلقة بالمحافظة على األعداء  إلذلك ف
بين المستويات التغذوية المختلفة. حيث أن االجراء األفضل يتعلق بتشخيص التنوع الصحيح في 

. كما أن تطابق االستجابة لصفات مفصلية األحيائيةالمجتمعات النباتية المحلية التي تشجع األعداء  
األرجل مع تأثير المستوى المعين لصفات النبات يمكن أن يوفر فرصة كبيرة لمعرفة المزيج المناسب 

. كما يفترض أن تشخص الصفات البيئية األحيائيةمن الزهور التي توفر فائدة كبيرة لعوامل المكافحة  
الحافظة يجب ان    يةاألحيائن دراسات المكافحة  إللنبات التي تستعمل للمعالجة المكانية. بشكل عام ف

يم كفاءة و المحصول وكذلك تقإلى  األحيائيةتتضمن الخطوات النهائية المتعلقة بوصول األعداء 
. إال أن فعالية األعداء (Perovi et al., 2017) المستهدفة اآلفاتأو  اآلفةتجاه  األحيائيةالمكافحة 
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مة الظروف البيئية في المحيط ءواالستقرار، ومالحد كبير على درجة االستدامة،  إلى    الطبيعية تعتمد
 العام.  

الزراعية التي كانت مسجلة في البيئة المحلية في أقطار منطقة البحر    اآلفاتهناك العديد من  
لم تكن بمستويات ضارة ولكنها عندما  اآلفاتإال أن هذه  ، حتى في مختلف بلدان العالمأو  المتوسط

منها كان انتشاره  ا  كما أن قسم ،زايدت أعدادها ووصلت حالة الوباءوجدت الظرف البيئي المناسب ت
البق الدقيقي والذباب األبيض على الحمضيات/الموالح. أنواع  ويهدد زراعة محصول معين منها    واسعا  

مع تعزيزها  اآلفاتهذه إدارة  حيث كانت عوامل المقاومة الطبيعية تمثل القاعدة الرئيسية لنظام
التصدي لآلفة ذات االهتمام في المنطقة أجل  طبيقية التي يفترض أن تتخذ منبالمكونات الت

ضمن مكونات أو  باعتبارها تقنية قائمة بمفردها األحيائيةالمستهدفة. استعملت عناصر المكافحة 
في العديد من النظم الزراعية التي تضم محاصيل حقلية ومحاصيل خضر والزراعة   اآلفاتإدارة    برامج

المحمية فضال  عن أشجار الفاكهة والغابات. فقد تم اكثار المفترس الدعسوقة الصغيرة ذات القوس 
(Cletostethus arecuatus( واطالقها تجاه ذبابة الياسمين البيضاء )Aleuroclava jasmine  في )

ساتين الحمضيات في جمهورية العراق. ويعد هذا المفترس من األعداء الحياتية الفعالة تجاه عدد من ب
ذبابة  أو    الذباب األبيض األخرى في عدد من الدول العربية حيث يكثر على ذبابة التبغ البيضاءأنواع  

ار متطفالت الخروع ويطلق بعد ذلك لتعزيز أعداد أفراده الموجودة أصال في الطبيعة. كما يجري إكث
(، حيث تستعمل شتالت من الحمضيات مصابة  Phyllocnistis citrellaالحمضيات ) أوراقحفار 

بالحفار في ظلل خاصة وبعد حدوث التطفل تنقل الشتالت التي تحوي على يرقات متطفل داخل  
 اآلفات   جسم الحفار ضمن نسيج العائل النباتي ثم يتم توزيع هذه الشتالت في البساتين المصابة. إن

البلد الجديد عندما تكون بعيدة إلى  الوافدة قد تخرج عن السيطرة خاصة في بداية دخولهاأو  الغازية
المحلية غير فاعلة بسبب االستعمال العشوائي   األحيائيةعن أعدائها الطبيعيين وعندما تكون األعداء  

لمجتمعها. لكن بعد  ديعدفجار عند بداية دخولها البلد وحدوث ان  اآلفةوالمكثف للمبيدات لمجابهة 
نشاطها وتبدأ نواع  تعاود هذه األ  األحيائيةاتخاذ بعض التدابير التي من شأنها المحافظة على األعداء  

أنها أو  استعمال المبيداتإلى  الجديدة وسرعان ما تسيطر عليها وتنتفي الحاجة اآلفة  بمهاجمة
سجلت في دول العالم ومنها بلدان عربية  اآلفاتتستعمل بالحدود الدنيا. هناك أمثلة كثيرة على هذه 

تسببت بحدوث أضرار كبيرة لعدد من المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة منها البق الدقيقي وحافرة 
 أوراقنفاق أحافرة اإلنفاق وذبابة الياسمين البيضاء وذبابة الفاكهة على الحمضيات/الموالح و 

( كلها كانت Tuta absoluta) البندورة/الطماطم( وحافرة Liriomyza bryoniae) البندورة/الطماطم
 ووصلت  اآلفاتخارجة عن السيطرة في بداية األمر ولكن بعد مرور وقت ليس بالطويل تراجعت هذه  
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ن  إ . لذلك ف(2017)علي،    وعوامل الطبيعة  األحيائيةالثانوية بفعل نشاط األعداء    اآلفاتمستوى  إلى  
دابير الالزمة لحماية عتبار اتخاذ التاإل عينضمن أي نظام يجب أن يأخذ ب اآلفاتإدارة  برنامج

حيائي النباتي والحيواني يوفر فرصة أكبر الستدامة والمحافظة عليها. إذ أن التنوع األ  األحيائيةاألعداء  
تطبيقات عناصر المكافحة الحيوية من األولويات اآلن  أصبحت  ي منطقة جغرافية.  أالنظم البيئية في  

بلدان العالم ومنها الدول النامية في منطقة البحر المتوسط التي تبنتها السياسة الزراعية في مختلف 
فر بعض المتطفالت البيضية واليرقية وعدد من المفترسات افريقية عديدة. كما تتو أودول آسيوية و 

استيرادها بين العديد من بلدان  أو  بشكل تجاري يتم استعمالها في بلدان عديدة فضال  عن تداولها
ضمن  أو    هادمفر   األحيائيةرة والبني التحتية الكافية الستعمال عناصر المكافحة  العالم التي تمتلك الخب

 في مختلف النظم الزراعية.   اآلفاتإدارة  تطبيقات برامج
جراءات والتعديالت البيئية المستعملة في زيادة فعالية األعداء الطبيعية، هناك عدد من اإل

قطار العربية، الخبرة بين الجهات المعنية في األ مزيد من الجهد الجماعي وتبادلإلى  والتي تحتاج
 تتضمن:

 

تحتاج بالغات األعداء الطبيعية غالبا لرحيق وحبوب اللقاح   :توفير الغذاء التكميلي للبالغات -
كمصدر للغذاء. حيث يتم توفير هذه المتطلبات في الطبيعة من قبل مجموعة متنوعة من النباتات. 

ضارة يتم ازالتها. من   /أعشابا  لكن في النظام البيئي الزراعي فان معظم هذه النباتات تعتبر أدغاال  
استدامة مصادر الغذاء والماء لألعداء  أجل  م التداخل المحصولي من جانب آخر استعمل نظا

الدعاسيق تتغذى على حبوب اللقاح في حالة  أنواع . قسم من المفترسات خاصة بعض األحيائية
قلتها كما أن هناك تجارب أخرى استعملت فيها محاليل من السكر والعسل  أو    فر الفرائساعدم تو 

 .األحيائيةمن األعداء نواع اصيل كمكمالت غذائية ألوالخمائر التي ترش على المح

في   تجاوز الظروف التي تكون سببا  أو  تعمل العوائل البديلة على تقليل :توفير العوائل البديلة -
 .  األحيائيةحالة عدم التوافق بين العائل واألعداء 

يتضمن هذا االجراء: )أ( ردم الفجوة في    :األحيائيةوأعدائها    اآلفةالتوافق الزماني والمكاني بين   -
، )ب( ادامة أعداد فعالة من   األحيائيةوأعدائها  اآلفةالتذبذبات التي تحدث في أعداد مجتمع 

( توفير عوائل مناسبة لتجاوز فترة ـفي أوقات غياب العائل المفضل، )ج األحيائيمجتمع العدو 
تقليل  أجل  أقصى ما يمكن منإلى  ألحيائياالتشتية والسبات، )د( توسيع مدى انتشار العدوى 

تجنبها. في كثير من الحاالت تمت معالجة هذه النقاط من خالل اتباع أو  حالة االفتراس الذاتي
زراعة عوائل بديلة. من األمثلة على فائدة التداخل المحصولي  أو  أسلوب التداخل المحصولي 

تحسين كفاءة المتطفل تجاه عثة الفاكهة الشرقية  الفريز مع الخوخ يساعد على / زراعة الفراولة
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(Grapholitha molesta من قبل المتطفل )Macrocentrus ancylivorus  الذي يقضي فترة
قد تكون األعداء   التي تصيب نبات الفريز.  وراقآلفة األأو    التشتية في مضيفات بديلة مثل طاوية

دهم في الحقل وهذه الحالة  و مكاني في تجأو  زمانيغير فعالة بسبب عدم وجود توافق  األحيائية
يمكن معالجتها من خالل تحوير بعض الظروف البيئية. على سبيل المثال تكون المكافحة  

( على الحمضيات غير مجدية  Saissetia oleaeلبعض الحشرات مثل القشرية السوداء )  األحيائية
 اآلفةتستعمل بشكل ضباب تجاه هذه  في بعض المناطق ألن المتطفالت تقتل بالمبيدات التي

ال أن المشكلة أصبحت أقل شأنا عندما استعملت نباتات الفلفل والزيتون بشكل إاألخرى  اآلفاتو 
حتى للقشرية السوداء  أو    حول بساتين الحمضيات لتكون مأوى لحشرات تكون عوائل بديلةسيجة  أ

مكن تجاوز  أوفعالية المتطفل. وبذلك تواجد دامة إنفسها وبالتالي تكون بيئة آمنة تساعد على 
 المشكلة.  

تم استخدامها لزيادة فعالية األعداء  اآلفاتتتم بتلقيح المحاصيل بنوع من  :اصطناعية إصابة -
 .األحيائيةالطبيعية الفعالة. استعملت هذه التقنية في الزراعة المحمية مع الحلم وأعدائه  

غالبا  ما يقوم النمل بالدفاع عن الحشرات   :السيطرة على النمل المتغذي على المادة العسلية -
الحياتية لذك فان مكافحة النمل تزيد من  ها ئعداأ التي تنتج المادة الدبسية/العسلية ويحميها من 

 .األحيائيةكفاءة عوامل المكافحة  

فائدة في المساحات أكثر  يكون هذا االجراء :معالجة الممارسات الزراعية الضارةأو  تعديل -
تأثير سلبي في أدوار األعداء الحيوية مثل  عمليات الحراثةل  ،على سبيل المثالفالواسعة. 

المتطفالت التي تبقى مع عوائلها في التربة في فترة التشتية. من جانب آخر فإن مكافحة األدغال  
في دورة حياة العدو   البديلة وبالتالي تؤثر سلبا  أو  عدد من العوائل الثانويةزالة إإلى  تؤدي

ا العثة ذات الزراعية وأعدائها الحياتية منه اآلفات. هذه الحالة معروفة مع العديد من األحيائي
على المحاصيل الصليبية اال أنها تصيب بعض  اآلفاتالظهر الماسي التي تعد من اخطر 

التي تتغذى على   األحيائيةها ءأعداوبذلك تستمر دورة حياتها وتبقى معها  األعشاب/األدغال
اب )كما حالة التوازن الطبيعي. أما بالنسبة لحرق األعقدامة إالمختلفة وهكذا تستمر  اآلفةأدوار 

واعدائها الحياتية التي تشتي  اآلفةقتل إلى  متبع مع قصب السكر والذرة والقمح( فانه يؤديهو 
 معها في هذه المواقع. وبالنسبة للقطع الشامل لمساحات واسعة من الَجْت فأن كذلك يؤثر سلبا  

وأعداها الحياتية التي تنتشر في حقول الَجْت. لذلك تمت معالجة هذه الحالة   اآلفاتفي تعداد 
 األحيائيةوأعدائها  اآلفةالتوازن بين ابقاء حالة باتباع أسلوب القطع الشريطي الذي يساعد على 
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 الحقول األخرى إلى  األحيائيةحيث تعتبر هذه الحقول مصادر مهمة النتشار األعداء 
(Grossman & Quarles, 1993 ؛Hussain et al., 2001)  . 

على المدى القريب   اآلفة خفض تعداد  إلى    يؤدي استعمال المبيدات الكيميائية  : إستعمال المبيدات -
معاودة إلى  ال أنه يؤثر في مجتمعات المفترسات والمتطفالت في المواقع المعاملة، ويقود هذاإ

إلى  جديدة كانت ثانوية تحولتآفات  ظهور المقاومة وكذلك انتشارأو  من جديد اآلفةنشاط 
الطبيعيين. لذلك فان االجراء المناسب هو استعمال عدائها أ غياب أو  رئيسية بسبب ضعف دور
بيئية أو  دون أعدائها الحياتية. يمكن ان تكون االنتقائية فيزيائية اآلفةمبيدات انتقائية تؤثر في 

البيئي يحدث عندما يكون هناك اختالف في التعرض للمبيد من قبل  أو  نتقاء الفيزيائيإذ أن اإل
ن يتحقق من خالل معاملة مناطق معينة من الحقل وترك  أ مكن وهذا ي األحيائيوالعدو  اآلفة

خرى غير معاملة. كما أن االختالف في حساسية األطوار المختلفة للمبيد، اختالف في دورات  أ
ق استعماله، كلها ائ، الخصائص الفيزيائية المميزة للمبيد وطر  األحيائيةوالعدو  اآلفةالحياة بين 

. قد تكون االنتقائية فسيولوجية األحيائيةعوامل يمكن أن تستثمر في جانب المحافظة على األعداء  
واألعداء الطبيعيين المرتبطين بها.  اآلفاتوتحدث عندما تكون هناك اختالفات فسيولوجية بين 

تستحدث من خالل االنتخاب أو    هذه االختالفات الفسيولوجية في العدو الطبيعي قد تكون متوارثة
 الحقل.أو  الطبيعي للنوع المستهدف في المختبرات

 
، ولكن  لآلفاتيمثل الحفاظ على األعداء الطبيعية حجر الزاوية في منهج المكافحة المتكاملة 

ة لم تدرس ياألساليب المتبعة في تعزيز تأثير األعداء الطبيعيين وتشجيع نشاطهم في األنظمة الزراع
التقليدية والعالجية. كذلك حيائية  األبشكل كافي من قبل الباحثين كما هو الحال مع أساليب المكافحة  

والتنوع في النباتات  (allelochemical)فهم التنوع في المواد السلوكية إلى  فان الحاجة مستمرة
الزراعية ألنه يعد من المتطلبات نظمة األنشاط العدو الطبيعي في مختلف  فيالمضيفة وتأثيرها 

األساسية للحفاظ على األعداء الطبيعيين وتعزيزها. كذلك فان الدراسات الزالت محدودة قيما يتعلق 
يمكن أن تساعد في زيادة كفاءة برامج المكافحة   التي (Tritrophic)بتداخالت المستويات التغذوية 

. أما االستراتيجية األخرى التي تستدعي االهتمام فهي تحسين الكفاءة الحقلية لألعداء الطبيعية  الحياتية
. كما أن تدريب المزارعين على (kairomones)من خالل استعمال المواد السلوكية مثل الكرمونات 

عد من األمور خاصة الحفاظ على األعداء الطبيعة واستخدامها تب، و لآلفات ق المكافحة المتكاملة  ائطر 
 المهمة جدا لجعل المكافحة الحياتية تعمل على مستوى المزارعين. 
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والستدامة   األحيائيةيعد التنوع المحصولي من التطبيقات ذات الفائدة الكبيرة لعناصر المكافحة  
اعد  النظام البيئي الزراعي. إذ أن التغيرات الهيكلية والحياتية والزمانية في الموطن المعين يمكن أن تس

في زيادة مستوى التنوع في ذلك الموطن من خالل تنوع العوائل النباتية وتنوع الفرائس الذي ينعكس 
على انتشار األعداء الحياتية. يمكن أن يتحقق التنوع المحصولي من خالل زراعة محاصيل مختلفة  

من خالل زراعة نباتات غير محصولية لتوفير المأوى المناسب أو  في آن واحد هنفسفي الحقل 
أهمية فهم العالقة المتعددة  إلىومصادر الغذاء لألعداء الحياتية. لقد تطرقت العديد من الدراسات 

أن الفائدة من زراعة  إلى  بين المستويات التغذوية المختلفة في مثل هذا النظام. كما أشار قسم منها
كن أن تتحقق من خالل استقرار النظام البيئي وتقليل استعمال المبيدات الذي محاصيل متعددة يم

حصول  إلى  . قد تساعد عملية زراعة محاصيل متعددةاألحيائيةينعكس على بقاء ونشاط األعداء 
  اآلفةحصول نوع من اإلرباك واختالف في سرعة حركة إلى  تغييرات مكانية في الموطن مما يؤدي

بين النباتات التابعة لمحاصيل مختلفة. كما قد تساعد الزراعة المتداخلة على زيادة   يةاألحيائواألعداء  
 بعض المحاصيل التي تتميز بإطالق مواد ثانوية جاذبة أو  كفاءة األعداء الحياتية بسبب وجود احد 

مثل   ا  بمناس ا  بيئي ا  كالرحيق فضال  عن أنها توفر ظرف األحيائيةأنها توفر مصادر غذاء لألعداء أو 
تنوعا في الزراعة  أكثر  تكون  األحيائيةالظل لبعض األنواع، وهذا يعني أن األعداء أو  الرطوبة

المختلطة مقارنة بالزراعة األحادية التي تعتمد على زراعة محصول واحد في الحقل. في المساحات 
  األحيائيةأوى لألعداء  المتروكة يكون التركيز على ضرورة وجود غطاء نباتي يوفر المأو    غير الزراعية

ومثل هذا الغطاء ممكن أن يوجد على حواف السواقي والجداول وجوانب الطرقات وفي األراضي 
التي  األحيائيةالمتروكة حيث توجد مختلف النباتات النامية بشكل طبيعي توفر دعم متنوع لألعداء 

مهمة على محاصيل زراعية مختلفة. إال أن الكثير من األنظمة  آفات  تساعد بدورها في مكافحة 
الطبيعية المشابهة لمثل هذه المساحات قد تأثرت كثيرا بفعل تدخل اإلنسان واستعمال المكننة الحديثة 
في العمليات الزراعية وإدخال أصناف من محاصيل مختلفة عالية اإلنتاج فضال  عن استعمال  

ة للمراتع الطبيعية بإعطاء أهمي  اآلفاتإدارة    المبيدات الكيميائية المختلفة وهذا يعني عدم اهتمام برامج
في مثل هذه األماكن. حيث كان االعتقاد السائد يركز على الحقل النظيف الذي  األحيائيةلألعداء 

  على حوافهأو    يتضمن إزالة إي نبات غير المحصول المعني سواء كان ذلك النبات في داخل الحقل
التي ترافق زراعة محصول واحد    على جوانب السواقي والممرات القريبة من الحقل. إال أن المشاكلأو  

إعادة توجيه االهتمام نحو النظام المتنوع الذي إلى  في مساحات شاسعة واستعمال المبيدات أدى
يضمن زراعة محاصيل مختلفة مع السماح بوجود بعض المساحات من النبات الطبيعي حيث يمكن  

في أجزاء أو  ستعمال المبيداتلألعداء الحياتية أن توجد في مثل هذه المساحات غير الخاضعة ال
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مفصلية األرجل. كما أنواع الحقل التي لم يصلها المبيد وبذلك تكون هذه المساحات مأوى للعديد من  
السواقي والممرات وكذلك و يمكن االستفادة من المناطق خارج المساحات المزروعة مثل حواف الحقول  

هذه المناطق توفر مأوى ومرتع لألعداء  المناطق المسيجة من النبت الطبيعي. كل أو  المحميات
الحقول الزراعية المجاورة وبذلك فان المحافظة على هذه المناطق إلى  الحياتية ومن ثم تنتقل منها

على  اآلفاتإدارة  حد المكونات األساسية في أنظمةأالتي تعد  األحيائيةلألعداء  ا  يوفر مصدر دائم
محاصيل زراعية مختلفة. غير أن تحقيق الفائدة األكبر من هذه المساحات التي توفر المأوى لألعداء 

  اآلفة يتطلب اإللمام والمعرفة الكافية عن طبيعة العالقة المتداخلة بين العائل النباتي و  األحيائية
النباتات أنواع ء النباتي و على المحصول المستهدف ألن الغطا اآلفةالتي تهاجم  األحيائيةواألعداء 

الموجودة ومساحاتها وموقعها في المنطقة يجب أن تحدد تبعا للعالقة المتداخلة بين المستويات 
 األحيائيةالتغذوية الثالث. قد يتدخل اإلنسان في توفير مثل هذه المساحات كمأوى ومرتع لألعداء 

في مساحات أو    محصول القطن ة مع  كما هو الحال عند زراعة محصول الَجْت بشكل أشرطة متداخل
جراء على زيادة أعداد المفترسات مثل الدعاسيق وأسد الَمْن  قريبة من هذه الحقول حيث يساعد هذا اإل

(. كما أن Mensah, 1999أضعاف في حقول الَجْت مقارنة بحقول القطن )إلى    البق المفترسأنواع  و 
 ضمنها يوفر مصادر غذاء لذباب السيرفد أو    الرئيسيوجود نباتات مزهرة في جانب حقول المحصول  

(Syrphidae) ضروري أيضا  أن تكون جاهزة لوضع البيض لذلك فان وجود مثل هذه النباتات  قبل
نباتات مزهرة حول أو  قرب حقول المحاصيل المصابة بالَمْن. من جانب آخر وجد أن زراعة أشجار 

راعية يعزز مصادر الغذاء والرحيق الذي تتغذى عليه بداخلها وكذلك في الحقول الز أو  البساتين
أشجار فاكهة في المنطقة  أو  مهمة تصيب محاصيل زراعيةآفات  بالغات المتطفالت التي تهاجم

قربها. إال أن هذه العالقة قد ال تكون بالمستوى نفسه في النظام البيئي الزراعي الطبيعي. أو  المعنية
ة في النظام الزراعي يمكن أن تتحقق من خالل بعض عمليات خدمة  لذلك فان إدامة مثل هذه العالق 

المحصول مثل التسميد الذي يؤثر في المحتوى التغذوي لآلفة وكذلك في العدو الحياتي فيكون مسار 
األعلى. إال أن مستوى نمو األعداء الحياتية قد ال يكون بنفس مستوى نمو إلى  التأثير من األسفل

. قد تناثر العالقة بين المستويات التغذوية المختلفة بعوامل خارجية مثل مظهر النبات ولونه اآلفة
وهذا يقع ضمن سلوك البحث عن    (Crop background)وخلفية الغطاء النباتي في المنطقة المعينة  

  لون إلى  األحيائيوالعدو  اآلفة، حيث وجد اختالف في استجابة (Long-range searching)بعد 
( الذي بفضل لون نباتات اللهانة  Brevicoryne brassicaeاللهانة ) ن  النبات كما هو الحال مع م

على أيضا  الصليبية األخرى وهذا ينطبق  األعشاب/بدرجة أكبر على ألوان النباتات واألدغال
 .  ن  المتطفالت التي تهاجم هذا النوع من الم
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 اآلفةمن خالل تأثيرها في  اإلدارة    اتي في تطبيقاتقد تستعمل مواد ذات فائدة مهمة للعائل النب
ولكن ليس لها تأثير مباشر في التداخالت التي تحدث بين المستويات التغذوية   األحيائيةواألعداء 

  المختلفة مثل المستخلصات النباتية التي تستخرج من بعض النباتات وترش على نباتات أخرى من
حيائي األمكافحة آفة معينة تصيب تلك النباتات وهذه المواد ضمن الوسائل ذات األساس أجل 

(Biorational pesticides)  كما يمكن أن تتكامل مثل هذه المواد مع مقاومة النبات العائل. إذ أن .
 وجود مستوى منخفض من المقاومة في النبات مع رشه بأحد المستخلصات النباتية يمكن أن  

ه اثر ايجابي في تشجيع التطفل. كذلك الحال عند استعمال مستويات منخفضة من مستخلص يكون ل
على نباتات اللهانة الحساسة للعثة ذات الظهر الماسي فان مستويات التطفل    (Neem extract)النيم  

إلى  التي تصيب تلك النباتات. قد يحصل الشيء نفسه عند تعرض النبات اآلفةتزداد على أفراد 
الذي تقل خصوبته عند  (Myzus persicae) الخوخ األخضر ن  بيئي كما هو الحال مع م ضغط

 قد ال تتأثر باالتجاه نفسه  (Aphidius)تغذيته على مثل هذه العوائل إال أن متطفالته 
(Openara et al., 2004) في البيوت المحمية تحققت نتائج جيدة في مكافحة الذبابة البيضاء . 

 عند استعمال مبيد من أصل نباتي بثلث التركيز الموصى مع المبيد الفطري بوفارال 
(Beauveria bassiana) وإطالق المتطفل Encarsia formosa.  

لم يكن هناك   األحيائيةبالنسبة لدور األصناف المقاومة واألصناف المحورة وراثيا  في األعداء  
األعداء. إال أن إدامة الصفات الوراثية التي هذهدراسات كافية عن تأثير االصناف المحورة وراثيا في  

 ة أصبحت تالقي اهتماما  الهندسة الوراثيأو    يتم الحصول عليها بأي من التقانات المتعلقة بتربية النبات
تبني الوسائل غير الكيميائية في مكافحة إلى  الحديثة التي تسعي اآلفاتإدارة  في توجهات كبيرا  

المختلفة. مع ذلك فال تزال هناك تحفظات حول التوسع بإنتاج األصناف المحورة وراثيا وأثرها   اآلفات
ياتية وغيرها من اإلحياء غير المستهدفة. فقد المحتمل على الحشرات النافعة كالملقحات واألعداء الح

( يمكن أن تبقى في التربة بعد تحلل النباتات Bacillus thuringiensis) بكتيرياوجد أن سموم ال
كائنات أو    األحياء غير المستهدفة وقد تتحول حشرات   في الحاوية لها وبذلك تبقى ذات تأثير محتمل  

تجاه العائل النباتي  اآلفةحساسة وقد تتطور مقاومة لدى إلى  حية غير حساسة للتوكسين )السم(
(. بعض الباحثين يقترح أن يكون  Groot & Dicke, 2002) بكتيرياالحاوي على توكسين )سم( ال

تأثير التوكسين في نسيج معين ضمن مرحلة نمو محددة إذا أريد لهذه التقنية أن تكون متكاملة مع 
هناك النباتات )األصناف( المنتجة بتقنية الهندسة الوراثية والتي . من جانب آخر األحيائيةاألعداء 

تجاه   (Antibiosis)نقلت إليها جينات مسئولة عن إنتاج مواد ثانوية تتسبب في إحداث تضاد حياتي  
والكائنات الحية غير المستهدفة. لذلك فان    األحيائية. هذه المواد يمكن أن تكون مضرة باألعداء  اآلفة
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بذولة في تربية النبات وإنتاج أصناف مقاومة يجب أن تأخذ هذه االحتماالت بعين االعتبار. الجهود الم
إال أن التوجه نحو تحسين قدرة النبات لالستفادة من المواد التغذوية يمكن أن يكون احد االتجاهات 

ف لها . كما أن هناك جهود تبذل إلنتاج أصنااآلفاتالمحصول وإدارة إدارة  الواعدة ضمن برامج
القابلية على إنتاج مواد ثانوية منبعثة بمستويات عالية ذات تأثير في جذب األعداء الحيوية 

(Synomonesويعد هذا من التوجهات الواعدة في تطبيقات المحافظة على األ ،) األحيائيةعداء 
 وزيادة كفاءتها.

 المبادرات الوطنية منها:ن تكون األساس في أهناك بعض المقترحات التي يمكن 
الزراعية  اآلفاتفرة والمتعلقة بمشاكل اتطوير قاعدة معلومات من خالل البيانات المتو أو  عمل .1

 .اآلفاتالمطورة لمجابهة هذه أو  فرةافي كل منطقة وماهي الخيارات المتو  مراضواأل
الحاصلة في   لسد الفجواتأو  توفير الدعم الالزم للبحوث التي تخدم الوسائل التكميلية .2

وشدتها خاصة ما يتعلق بالوسائل    اآلفةاستراتيجيات المكافحة التي تسهم في خفض تعداد مجتمع  
 الوقائية. 

تشجيع البحوث التطبيقية والتشاركية التي تخدم توجهات خفض استعمال المبيدات الكيميائية  .3
 مثل المواد السلوكية.   مانا  أأكثر  والتركيز على استبدالها بمواد

المستعملة   اآلفاتإدارة  ثيق وعرض الفوائد المتحققة من الناحية البيئية واالقتصادية لمناهجتو  .4
 استدامة النظام البيئي الزراعي. إلى    المحصول الهادفةإدارة  في ا  أساسي ا  باعتبارها مكون

للجهود المتعلقة بالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لوسائل وانظمة الري سناد واإلتوفير الدعم  .5
الطبيعيين وانعكاسها على نمو وانتاج المحاصيل عدائها أ و  اآلفة المختلفة على تكاثر تعداد 

 الرئيسية في كل منطقة.
في  والعاملين اآلفاتالمساهمة في بناء القدرات في مجال األبحاث الوطنية المتعلقة بإدارة  .6

االستدامة  أجل  المحصول مندارة إو  اآلفاتإدارة  من منهج ا  اإلرشاد الزراعي باعتبارهما جزء
 المطرية.أو   الزراعية في األراضي المروية

 
 لآلفاتالمكافحة الحيوية  فيالتأثير السلبي للمبيدات الكيميائية  . 5

القطن في البلدان التي يزرع فيها هذا  آفات  استعملت المبيدات الحشرية واسعة الطيف بكثافة تجاه
ورافق هذا االستعمال دراسات كثيرة   ةوسوريمثل مصر والسودان والعراق  المحصول في الدول العربية  

الحشرات النافعة واألحياء األخرى غير المستهدفة. سجلت حاالت   فيومتنوعة تتعلق بتأثير المبيدات  
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المقاومة لدى العديد من المفترسات تجاه بعض مجاميع المبيدات الواسعة الطيف. على سبيل المثال  
الحلم المفترس تطورت لديها المقاومة تجاه مركبات الكارباميت والفسفور العضوية. إال أنواع بعض 

وجد أن   سات والمتطفالت تتباين ضمن المجموعة الواحدة من المبيدات. فمثال  أن درجة تحمل المفتر 
من المتطفالت مقارنة بالمبيد برمثرين بينما وجد العكس مع نواع قل سمية ألأمبيد سيبرمثرين 

(. الشيء نفسه وجد مع مركبات الفوسفور العضوية وكذلك Wright & Verkerk 1995المفترسات )
التي تتميز بالخاصية الجهازية في  (Neonicotinoids)النيكوتين الحديثة  مع مجموعة مشابهات

حشرية مهمة من ذوات الفم الماص. إال أن بعض المفترسات من نصفية األجنحة  آفات  مكافحة
مجموعة الالخنافس المفترسة والذباب المفترس أظهرت نوع من التحمل تجاه مبيدات تابعة لهذه  أنواع  و 

أخرى من هذه المفترسات حساسة جدا لهذا المبيد. من جانب أنواع  بينما هناك    Imidochlopridمثل  
عديدة تابعة لحرشفية األجنحة  آفات  من العوامل المرشحة في مكافحة Btآخر فان المبيد اإلحيائي 

)محمد   والزراعة العضوية كونها أقل تأثيرا في األحياء األخرى غير المستهدفة   اآلفاتإدارة    في أنظمة 
، مع ذلك فان هناك حاالت تستوجب الحذر عند استعمال المستحضرات البكتيرية. (2013وآخرون،  

 حيث أن استعمالها قد يتداخل مع حشرات نافعة من حرشفية األجنحة كما هو الحال مع العثة الحمراء
(Tyria jacobaeae التي تستعمل في المكافحة الحياتية للدغل المسمى )Tansy Ragwort إذ .

حرشفية األجنحة تصيب آفات  يمكن أن تتأثر العثة عند استعمال المستحضرات البكتيرية لمكافحة
مزروعة مجاورة للدغل في نفس المنطقة. عند مقارنة تأثير المبيدات المختلفة تجاه أو    محاصيل قريبة

فعة نجد أن المبيدات الحشرية تتحمل الوزر األكبر في تأثيرها على األعداء الحياتية  الحشرات النا
والحشرات األخرى غير المستهدفة. في حين أن معظم المبيدات الفطرية ومبيدات الحلم متوافقة مع 

المتطفالت التابعة للجنس أنواع المفترسات. إال أن بعض المبيدات الفطرية سام تجاه 
Trichogramma  النبات فإنها يمكن أن تؤثر   أمراض. عند استعمال المبيدات الفطرية تجاه مسببات

، بكتيرياوكذلك الكائنات النافعة في التربة )فطر، أيضا  في الفطريات الممرضة للحشرات 
في الزراعة المحمية والحقل   اآلفاتإدارة  اكتينومايسيتس(. لوحظت هذه الحالة في العديد من أنظمة

 تحت  . إذ أن وجود فطريات ممرضة للحشرات يمكن أن يضع حشرات مثل المن  المكشوف
السيطرة إذا كانت الظروف مناسبة ولكن بعض المبيدات يمكن أن تؤثر في الفطريات النافعة التي 

 ( التي Leptinotarsa decemlineata) تعيش في البيئة. كذلك الحال مع خنفساء كولورادو
 على المحصول في مختلف مناطق زراعته في  اآلفاتوتعد من أهم  البطاطس/تصيب البطاطا

التي أصبحت مقاومة تجاه  اآلفةالعالم األمر الذي يتطلب استعمال المبيدات بكثافة لمكافحة هذه 
 لعديد من المبيدات لذلك كان البديل نحو استعمال المبيدات اإلحيائية حيث استعمل الفطرا
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Beauveria bassiana   جيد تجاه مجتمعها فضال  عن كونه إدارة   ويعد عنصر  اآلفةوهو فعال تجاه
تجاه المبيدات المستعملة. إال أن استعمال المبيدات الفطرية   اآلفةالمقاومة لدى إدارة  يساعد على

وكذلك مرض اللفحة    Phytophthora infestans  لمكافحة مرض اللفحة المتأخرة المتسبب عن الفطر
يمكن أن يثبط نشاط مبيد حيوي آخر وهو الفطر  Alternaria solaniتسبب عن الفطر المبكرة الم

Trichoderma ، وقد وجد أن بعض سالالت هذا الفطر الممرض للحشرات لديها نوع من التحمل
. أما بالنسبة (Jaros-Su et al., 1999) هيدروكسيد النحاس المبيدات الفطرية مثلأنواع تجاه بعض 

ن أ، كما  األعشاب/محدودا  تجاه بعض األدغال  لألدغال فقد أثبتت عناصر المكافحة اإلحيائية نجاحا  
معينة. من األمثلة المعروفة دغل زهرة النيل الذي  أعشاب/قسم منها غير متوافق مع مبيدات أدغال

المستعصية في المسطحات قطار العربية ويعد من المشاكل ينتشر في العديد من بلدان العالم واأل
وتعد    العشب/( التي تتغذى على الدغل.Neochetina sppالمائية. تم تشخيص نوعين من الخنافس )

عناصر مكافحة حياتية فعالة تجاهه إال أن مبيدات األدغال ال زالت تستعمل في مناطق أخرى وقد 
قتل الدغل قبل أن تكمل ى إل يتداخل استعمال المبيد والسوس في نفس المكان. حيث يؤدي المبيد

تكامل بين  هناك السوسة دورة الحياة وبالتالي إفشال دور المكافحة الحياتية، لذلك يجب أن يكون 
هذين العنصرين مبني على أسس علمية دقيقة منها توقيت المكافحة في مراحل تكون فيها األدوار 

إلى  البالغ بحيث يمكنها االنتقال أن معظم الحشرات تكون في الدور أو  غير البالغة للسوسة قليلة
مواقع أخرى. هناك أمثلة كثيرة على التكامل من خالل توقيت المكافحة بحيث ال يكون هناك تأثير 
معنوي في مجتمع العدو الحياتي. كما استعملت العديد من الوسائل األخرى التي من شأنها جعل 

حياء النافعة على اختالف أنواعها. من الواضح  األمع عناصر المكافحة الحياتية و   توافقا  أكثر    المبيدات
أن المبيدات لها تأثير معنوي في مجتمعات األحياء النافعة إال أن التأثير يتباين وال يمكن التنبؤ به 

ومع هذه  ،(van Emden, 2002مجاميع المبيدات )أو  حياءحتى ضمن المجاميع المتقاربة من األ
خاصة في األنظمة   اآلفاتإدارة  نات المهمة في العديد من أنظمةالمخاطر تبقى المبيدات من المكو 

 حيث تستعمل المبيدات بأسلوب ال يؤثر في المكونات األخرى.  اآلفاتالتي تتميز بتعدد 
 
 الزراعة العضوية واستخدام المبيدات. 6

النظيفة عند  أو  بالنسبة ألنظمة الزراعة العضوية التي تعني للكثير من الناس أنها الزراعة المثالية 
إال أن هناك العديد من الحاالت التي يبقى فيها أصحاب   ،على المبيداتمقارنتها بالمزارع التي تعتمد  

المبيدات خاصة تلك المسجلة لالستعمال في مثل أنواع استعمال بعض إلى  المزارع العضوية بحاجة 
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المواد المسجلة ومتطلبات المنتجات العضوية وكيفية أنواع  هذه األنظمة. تختلف الدول والمؤسسات في  
المصادقة على المنتج ومنحه شهادة بهذا الخصوص. حيث تقوم المؤسسات المعنية في دول العالم 

سموح بها في الزراعة العضوية التي يمكن أن تستعمل بأسلوب المأو  بإصدار قوائم بالمواد الممنوعة 
 .اآلفاتإدارة  متوافق ومتكامل مع العناصر األخرى في

 البدائل اآلمنة للمبيدات  إلى  المفاهيم التي تتطرق أو  استعملت العديد من المصطلحات
والدوائر الزراعية   ختصةالزراعة النظيفة. حيث اهتمت المؤسسات العلمية المأو    منها الزراعة العضوية

 تحسين اإلنتاج الزراعي والحصول على أجل  في مختلف بلدان العالم بالزراعة النظيفة من 
 نوعية عالية الجودة مطابقة للمعايير الدولية من حيث األمان  سلع زراعية بمواصفاتأو  منتجات

المؤسسات ذات العالقة بالترويج  على البيئة والصحة العامة. لذلك بدأ عدد من المختصين وبعض 
 حيث أصبحت الزراعة العضوية من االتجاهات التي  لمفهوم الزراعة العضوية والبدائل اآلمنة.

وانتشارا  واسعا  في مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى التطور للدولة المعنية.   كبيرا    تلقى إقباال  
 ق ضوابط محددة تصدرها الجهات المعنية في  يتم العمل بمفهوم اإلنتاج العضوي وتسويقه وف

تصديق المنتجات الزراعية   حيث يتم .لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  كل بلد مثلما هو الحال مع منتجات
ويوضع ملصق على  والحيوانية والمناحل للمزارعين والمنتجين العاملين في مجال اإلنتاج العضوي 

 فق معايير معينة تكتب على الملصق وبذلك العبوات يوضح أن المنتج عضوي تم إنتاجه و 
يكون المستهلك على دراية بنوعية البضاعة التي يشتريها. إن معدل النمو في قطاع الزراعة العضوية 
 في زيادة مستمرة في مختلف بلدان العالم مثل دول أمريكا الشمالية وفرنسا واليابان وعدد  

سيا. آودول أخرى في أمريكا الجنوبية وأفريقيا و   يةمن دول الشرق األوسط بضمنها بعض الدول العرب
 أما على مستوى المزارع فان نسبة اللذين قاموا بتطبيق مفاهيم الزراعة العضوية ال تزال قليلة  
 مقارنة بالذين يتبعون الوسائل التقليدية في اإلنتاج الزراعي. إال أن المنتجات العضوية القت 

مراكز تسويق المنتجات الزراعية وقد حقق القطاع و   يق جديدة للمزارعينإقباال  كبيرا  وفتحت أبواب تسو 
 الخاص نجاحا  باهرا  في مجال تطوير مفهوم الزراعة العضوية وتطبيقاتها. أما بالنسبة 

دور كبير في تنفيذ وتطوير تطبيقات  لمساهمة المنظمات الدولية فقد كان لمنظمة الغذاء والزراعة
 عديد من الدول األعضاء في المنظمة فضال عن مساهماتها في توفير الزراعة العضوية في ال

فرص تدريبية وعقد ندوات ومؤتمرات ذات العالقة بمفهوم وتطبيقات الزراعة العضوية ودورها في 
دعم العمليات الزراعية بأسلوب يحقق عائد ربحي إلى  تحقيق أهداف الزراعة المستدامة التي تسعى

عن توفير فرص استثمارية جديدة في القطاع الزراعي.  وتقليل التلوث البيئي فضال  مناسب للمزارع 
   بتصديق المنتجات العضوية االتحاد الدولي لفعاليات الزراعة العضوية  من الجهات ذات العالقة
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(International Federation of Organic Agriculture Movement; IFOAM وهي ) 
 ظلة للمنظمات األخرى على مستوى دول العالم  منظمة غير رسمية تعمل كم

 ومن الجهات العالمية األخرى ذات  دعم الزراعة العضوية. إلى  ولديها شبكة معلوماتية تهدف
  العالقة ما يعرف بالمجلس الوطني للمعايير العضوية التابع لوزارة الزراعة األمريكية

(USDA National Organic Standards Board; NOSB )ي يعرف الزراعة العضوية على الذ
أنها نظام بيئي يشجع التنوع اإلحيائي والدورة الحياتية واألنشطة اإلحيائية في اإلنتاج الزراعي. إذ أن  
القاعدة األساسية لهذه المفاهيم والتطبيقات هي تشجيع المعطيات الطبيعية واالبتعاد عن المعطيات 

نجد أن بعض أنظمة التصديق تتضمن قوائم يذكر  المصنعة عدا بعض المواد المسموح بها. لذلك
فيها المواد المسموح بها والمواد الممنوعة، وطبقت مثل هذه اإلجراءات في مختلف النظم الزراعية. 
إن وسائل الزراعة العضوية تجمع بين المعرفة العلمية بمكونات البيئة والتقانات الحديثة مع تطبيقات 

بضوابط تتعلق باستعمال المبيدات الطبيعية مثل بعض المواد نباتية الزراعة التقليدية وهي محددة 
على إجراءات زراعية   األصل والمبيدات اإلحيائية وكذلك استعمال األسمدة الطبيعية وتعتمد أساسا  

مختلفة مثل الدورة الزراعية، السماد األخضر، البتموس، وسائل المكافحة الحياتية، والعزق الميكانيكي. 
يد هذه الوسائل من البيئة الطبيعية لتحسين اإلنتاج الزراعي. كما تزرع البقوليات لتثبيت حيث تستف

النيتروجين في التربة وكذلك يمكن تشجيع دور األعداء الحياتية من مفترسات ومتطفالت في الطبيعة 
عية. إن الضارة بالمحاصيل الزرا  اآلفاتمن خالل المحافظة عليها لتقوم بدورها الفاعل في مكافحة 

مفهوم الزراعة العضوية يتضمن تطبيق طريقة زراعية تمزج فيها منتجات صناعية صرفة مع تقانات 
مختلفة بعيدا عن استعمال المواد الكيميائية ذات التأثير السالب على البيئة والصحة العامة وهذا يعني 

العضوية ال تخلو من نواقص   بلوغ الهدف الزراعي بدون استعمال مواد كيميائية ضارة. إال أن الزراعة
 منها:

اإلنتاج في المزارع العضوية غالبا مايكون أقل من إنتاج المزارع التي تدار بوسائل اإلنتاج  .1
 التقليدية.

% وهذا يعني 20من سعر المنتجات األخرى بنسبة قد تزيد عن    ىعلأ سعر المنتجات العضوية   .2
 عزوف كثير من المستهلكين ذو الدخل المحدود عن شرائها رغم قناعتهم بفائدتها.

منافذ التسويق بالوقت المناسب مما يؤثر في  إلى  قد تحصل صعوبات في إيصال الحاصل  .3
 نوعية السلعة. 
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قص غير مؤثرة لكون المنتجات العضوية تبقى منافسة قسم من المختصين أن هذه النوايعتقد 
من المواد التغذوية والفيتامينات والمعادن    ىمن حيث النوعية والسعر وإنها تحتوي على مستويات أعل
يتضمن االتجاهات الحديثة    الزراعة النظيفة  النادرة مع مستويات اقل من المعادن الثقيلة. كما أن مفهوم

وعناصر  مثل اإلجراءات الزراعية واستعمال األصناف المقاومة لآلفاتاملة المتكاإلدارة  في مجال
عن بعد التي تفيد في معرفة   ستشعارالمكافحة الحياتية مع تطبيق نظام مراقبة فعال ووسائل التنبؤ واإل

ورسم الخارطة الوبائية لها. أما بالنسبة لألسمدة فيكون التركيز على األسمدة الخضراء  اآلفةانتشار 
دورة زراعية تستعمل فيها محاصيل بقولية التي تتميز باحتوائها على أو    من خالل المخلفات الزراعية

مثل  عدد من مخصبات التربة والمواد التغذوية للنبات. كما يمكن استعمال المخصبات اإلحيائية 
Mycorrhiza وRhizobium bacteria   وأحياء مجهرية أخرى مختلفة منها أحياء تثبت النيتروجين

من الطحالب التي تساعد في تحسين أنواع  سفور ويجعله جاهز للنبات فضال عن  و وقسم آخر يذيب الف
لثمن  المخصبات الحيوية مصادر غذاء رخيصة اأو    تعتبر األسمدة  المستصلحة حديثا.  ةصفات الترب

إلى  المياه. تنتج هذه المخصبات من الكائنات الحية وتستعمل كلقاح يضافأو  غير ملوثة للبيئية
كما قامت  بخلطها مع بذور المحصول عند الزراعة.أو  بخلطها مع التربةأو  التربة الزراعية أما نثرا  

مخصبات التربة من  واحدة من أهم باعتبارها  (Earthworms)بعض الدول باستعمال دودة األرض 
خالل المواد التي تنتجها في الترب التي تعيش فيها كما تعمل على زيادة التهوية التي تتم من خالل  

للديدان تحت سطح التربة. لذلك فان المواد المستعملة كبدائل للمبيدات في مجال  هذه أنفاق حركة
ب أن تتصف بمواصفات تعطيها في انظمة الزراعة العضوية يج واإلنتاج الزراعي اآلفاتمكافحة 

 األفضلية على المركبات الكيميائية الزراعية المصنعة منها:  
 حياتية غير مضرة بصحة اإلنسان والنبات والبيئة بصورة عامة. أو  أنها مركبات طبيعية   -
 المستهدفة.  اآلفةأنها ذات كفاءة عالية تجاه    -
تعامل البذور قبل الزراعة كما في حالة المخصبات أو  صابةيمكن أن تستعمل قبل حدوث اإل   -

 وكذلك الحال مع المبيدات اإلحيائية التي تستعمل تجاه ممرضات النبات التي تعيش في التربة.
 يجب أن تكون أسعارها رخيصة ومنافسة ألسعار المركبات الكيميائية المصنعة.   -
تستعمل فيها المبيدات الكيميائية وكذلك  اقل من تلك التي إصابةيبدأ استعمالها عند مستويات    -

 مع إمكانية تكرار الرش للحصول على أفضل النتائج.  صابةعند االكتشاف المبكر لإل
أن وجدت  و  فترة سماحإلى  ال توجد مخاوف من متبقياتها على المنتجات الزراعية لذلك ال تحتاج   -

 محدودة. أو  تكون قصيرة
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حيواناته والبيئة التي يعيش فيها. أو  غير مقصودة للمزارع ال توجد مخاوف من حدوث أضرار   -
كما أن المنتجات الزراعية تكون موثوقة عند تسويقها بسبب خلوها من الكيميائيات الضارة 

 بالمستهلك.
تكرار استعمالها يساعد في تحقيق الزراعة المستدامة والمحافظة على األعداء الحياتية واالستقرار    -

 اإلنتاج في المنطقة المستهدفة ويعزز الدخل القومي للبلد.  البيئي وتحسين
 

هي إجراء شامل لكل المدخالت    (Integrated Crop Management; ICM)المحصول  إدارة    إن
التي من شأنها تحسين اإلنتاج الزراعي وهي تتضمن عمليات تحضير التربة والزراعة وخدمة  

لذلك فان نظام الزراعة العضوية يوظف  اآلفاتالمحصول حتى الحصاد بضمنها التسميد ومكافحة 
مثل استعمال السماد األـخضر التربة من خالل تقانات آمنة  إدارة    هذه المعطيات بأسلوب يساعد على

تعويض المواد التغذوية التي استنزفت من أجل  والبتموس والكومبوست وغيرها من مواد عضوية من 
عناصر تغذوية إلى  التربة من قبل المحصول السابق حيث أن عملية تفكك المواد العضوية وتحولها

من الكائنات المجهرية  أنواع  ض. كما توجد  في التربة تتم بواسطة كائنات حية دقيقة مختلفة وديدان األر 
تحليل بعض المركبات الكيميائية والمخلفات النباتية أو  وفطريات تعمل على تفكيك بكتيريامن 

التربة وهذا يساعد على إنتاج محاصيل صحية. إلى    مواد تغذوية نافعة تضاف إلى    والحيوانية وتحويلها
المحصول وآفاته، لذلك اتجه العديد من المراكز رة إدا أن هذه اإلجراءات جميعها تصب في نظام 

العلمية البحثية والجهات العلمية المختصة والشركات المعنية بإنتاج المواد الزراعية في العالم بضمنها 
من المخصبات وتوفيرها على نطاق تجاري واسع تحمل أسماء مختلفة  أنواع  الدول العربية نحو إنتاج  

هو متبع مع المبيدات واألسمدة الكيميائية التقليدية. لذلك فان الزراعة العضوية تبعا للجهة المنتجة كما  
فضال  اآلفاتتشمل اإلجراءات غير الكيميائية التي يمكن أن تستعمل في اإلنتاج النباتي ومكافحة 

اذ أن استعمال األسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية  عن استعمال التسميد العضوي.
النمو أجل   خذت من التربة من قبل النبات منأامل مهم في استرجاع العناصر السمادية التي يعد ع

وإكمال دورة الحياة. حيث تقوم األحياء المجهرية الموجودة في التربة بتحليل األسمدة العضوية  
عناصر سمادية مغذية للنبات فضال عن مركبات عضوية بسيطة مختلفة تساعد في إلى  وتحويلها

 في انتاج السماد العضوي سوف يؤدي  ين خصوبة التربة. إن إتباع الخطوات الصحيحة والمتقنةتحس
إنتاج سماد نظيف يحتوى على نسبة جيدة من العناصر التغذوية ويتصف بقابليته العالية للتحلل إلى  

 األدغال والمسببات الممرضة للنبات. األعشاب/عن خلوه من بذور    وليس له رائحة غير مقبولة فضال  
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)إدارة المحصول( يمكن أن يطبق بنجاح في أنظمة الزراعة العضوية   اآلفاتإدارة  إن برنامج
على المجموع الخضري، أما أو  الزراعية المختلفة سواء كانت في التربة اآلفاتلمكافحة 

فيمكن إدارتها والسيطرة عليها بطرق آمنة أخرى. هناك بعض المشاكل الزراعية   األعشاب/األدغال
  التي لم تكن بالحسبان وعندما تكون  اآلفاتالتي ترافق تطبيقات الزراعة العضوية خاصة ما يتعلق ب

مما يستدعي استعمال مواد فعالة غير مذكورة  صابةاإلجراءات المتبعة غير مجدية لوقف تفاقم اإل
ن ما ذكر عن تطبيقات الزراعة العضوية يقابله وجود العديد إ ام اإلنتاج العضوي للمعالجة.وفق نظ

التي تعتمد على الوسائل التقليدية   بضمنها الدول العربية  من المزارع والبساتين في مختلف بلدان العالم
تسميد وال تستعمل أية  المتوارثة عن اإلسالف التي قد يستعمل فيها المخلفات النباتية والحيوانية في ال

 اآلفاتزراعية للتقليل من أضرار أو  قد تستعمل وسائل ميكانيكيةأو  اآلفاتوسيلة أخرى لمكافحة 
ويعتبر اإلنتاج طبيعي )الحاصل   (Natural system)الزراعية. لذلك فان هذا النظام هو طبيعي 

وال يسمى  (Organic system)( وال يصح أن يسمى نظام عضوي Natural productionطبيعي 
. وهنا يأتي دور العاملين في قطاع الزراعة  (Organic production)الحاصل عضوي /اإلنتاج

يعطوا كل واحد   يقوموا بتوضيح هذه المفاهيم وانوالمهتمين بالزراعة الطبيعية والزراعة العضوية لكي  
ما يرافقه من ايجابيات ونواقص تتعلق بخطوات وإجراءات خدمة  من هذه األنظمة استحقاقه مع 

 على اختالف أنواعها.  اآلفاتالمحصول واإلنتاج الزراعي ومكافحة 
 
 األحيائية التكامل بين المبيدات الكيميائية وعناصر المكافحة  . 7

. حيث األحيائيةركز مفهوم التكامل في بداياته على كيفية استعمال المبيدات مع عناصر المكافحة 
استعملت المبيدات بأحد االتجاهين: األول اهتم بتقانات استعمال المبيدات واسعة الطيف بحيث يكون  

حدود على األعداء مبيدات انتقائية ذات تأثير متطوير  إلى    التأثير في أدنى مستوياته، والثاني يهدف
تستورد إال بعد أو  الشتالت ال تصدرأو  ن بعض األصول النباتيةإ خر فآ. من جانب األحيائية

المحتملة. لذلك فان هذه المواد تبقى ضمن المبيدات ذات االستعمال   لآلفاتمعاملتها بمواد معينة قاتلة  
ضمان خلو اإلرسالية  أجل  مخصصة لالستعمال في إجراءات الحجر الزراعي مننها أالخاص أي 

حيث تمنح شهادة بذلك. من اإلجراءات األخرى في استعمال المبيدات الحشرية واسعة  اآلفاتمن 
حد الخطوط في حين يترك عدد آخر بدون رش أالرش على  الطيف، الرش الموضعي حيث يتم

على مساحة الحقل. كما قد يعامل مرقد البذور قبل الزراعة كأحد   هنفساألسلوب بوتكرر العملية 
النباتية فيجب  مراضباأل صابةما بالنسبة لإلأحياء غير المستهدفة. الوسائل لتقليل الضرر على األ
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تكون التغطية جيدة باستخدام المعدل الصحيح من جرعة المبيد على كامل المساحة المراد رشها، ن  أ
ظهور صفة المقاومة. أما أو  خرى أ ةمر حتى ال تكون المساحة التي تم تركها بؤرة النتشار المرض 

أوقات معينة بحيث يكون استعمال المبيد في آفات إدارة  توقيت المكافحة فهو أسلوب آخر يتبع في
هذه األساليب استعملت  وقد  مستوياتها.  دني  أتكون ذروة نشاطها في  أو    األحيائيةتغيب فيها األعداء  

مثل هذه الوسائل يمكن أن  تباع ان إمع أشجار الفاكهة ومع محاصيل حقلية مثل القطن وغيرها. 
تطبيق هذه العملية   نأال إكفاءة عملية المكافحة.  فييقلل كميات المبيدات المستخدمة دون التأثير 

في مراحل   ةمعرفة كافية بالتداخالت التي يمكن أن تحدث بين المستويات التغذوية الثالثلى إ يحتاج
(. لذلك فان استعمال المبيدات بطريقة Verkerk, 2002نمو النبات المختلفة وكيف تتغير مع الوقت )

النافعة األخرى وتصبح هناك مرونة لدى حياء واأل األحيائيةانتقائية يمكن أن يحافظ على األعداء 
أن يكون أو    النافعة من مفصلية األرجلنواع  األ  فيالمزارع في استعمال المبيدات الفعالة دون التأثير  

التي يطلق أو  تسجيل العديد من المبيدات اآلمنة نسبيا  إلى  رةالتأثير في حدوده الدنيا. تجدر اإلشا
هذه المبيدات القت تشجيع المؤسسات العلمية المهتمة بالبيئة في مختلف دول   عليها صديقة للبيئة. 

التي تشجع على تبني مثل هذه االنتخابية التي  (EPA)العالم منها وكالة حماية البيئية األمريكية 
تتعلق بالمركب نفسه. هناك أساليب أخرى تتعلق بالمستحضر منها الحبيبات المغلفة بمواد مثل  

األحياء غير المستهدفة دون حدوث تأثير نسبي في  في قل تأثيرا  أالسليلوز التي تجعل المستحضر 
، وضع الجرعة المطلوبة  (Granules)ات  يبمعروفة عن الحبمن األمثلة ال  .اآلفةفعالية المستحضر في  

قل  أ)مثل حفار ساق الذرة( مع  اآلفةكفاءة تجاه أكثر  في قلب النبات فتكون بين األغماد لتكون 
. كما أنه يمكن لهذا الغرض هنفس لمركبلاألضرار على األعداء الحيوية مقارنة بالرش الورقي 

. هناك أساليب أخرى تتعلق بالمستحضر منها Bt  بكتيريامثل مستحضرات الحيائية  أاستخدام مركبات  
األحياء غير المستهدفة  في تأثيرا  قل أالحبيبات المغلفة بمواد مثل السليلوز التي تجعل المستحضر 

لك الحال مع الكبسوالت الصغيرة )الدقيقة( كذ  اآلفةدون حدوث تأثير نسبي في فعالية المستحضر في  
األخرى غير المستهدفة. قد يكون هناك نواع للمبيد التي تعد وسيلة آمنة تجاه الحشرات النافعة واأل

تقائية في استعمال اإل مراعاةالكائنات الحية النافعة لذلك يجب أنواع تأثير للمادة الحاملة في بعض 
أنها آمنة تجاه أو يكون تأثيرها محدود  أن يمكنالمبيدات الجهازية  مثل هذه المواد أيضا . وبالنسبة

نواع المفترسات من غمدية وثنائية األجنحة إال أنها يمكن أن تكون قاتلة تجاه مفترسات أخرى مثل األ
 نصفية األجنحة التي تتغذى على النبات. إلى  التابعة

الكيميائية للمبيدات النيماتودية ومنع استخدام العديد    كذلك أدى تزايد عدم الرضا عن المخاطر
 أصبحت هذه المكافحة البيولوجية  ىحت  (البيولوجيةأو    األحيائية)  هتمام بالمكافحة الحيويةاإل  ىإل  منها
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 ر والبكتيرياو عوامل المكافحة البيولوجية من الفطحتلت  ا  .الصديقة للبيئةاإلدارة    في نظم  ا  مهم  ا  عنصر 
تعظيم فوائد هذه أجل  من. عالية بين عوامل المكافحة الحيوية األخرى ضد نيماتودا النبات منزلة

المتكاملة لنيماتودا النبات اإلدارة  المكافحة تمكن الباحثون من إدراج هذه المبيدات الحيوية في برامج
وقد قام  .استخدمت بمفردهامتفوقة على مبيدات النيماتودا الكيميائية إذا أو  ق تجعلها مكملةائبطر 

Abd-Elgawad & Askary  (2018  )نيماتودا النبات بهذه الكيفيةإدارة    بتسليط الضوء على أساليب،  
لزيادة تأثيرها مع المدخالت الزراعية األخرى أو   هذه المبيدات الحيوية بالتآزر إمكانية عمل فأوضحا

المتكاملة اإلدارة  في برامج - تخلصات النباتية واألسمدة والمس مثل مبيدات النيماتودا الكيميائية –
النيماتودية، مع ذكر عدد وافر من المبيدات الفطرية والبكتيرية التجارية ومراجعها والمعلومات   لآلفات

مستحضرات أنواع  في المبيد، واسم المنتج التجاري، و (  المادة الفعالة)  ذات الصلة، مثل العنصر النشط
نيماتودا النبات أنواع ، و ى أخر وعبوات المبيدات الحيوية، وأمثلة من نشاطها التآزري مع مبيدات 

الخ، كما أوضحا وجوب التوسع في ...المستهدفة والمحاصيل التي تستخدم من أجلها، وبلد المنشأ
العديد من   خاصة وأن هناكوبق لكي تمارس على أسس علمية وتقنية شاملة ائاستخدام هذه الطر 

والحشرية الحيوية التي من المحتمل أن تصبح متاحة في األسواق العربية على  المبيدات النيماتودية
على سبيل المثال، زاد الوزن  . ويمكن استخدامها بالتآزر مع المبيدات الكيميائية نطاق واسع قريبا  

وهي من   - Pseudomonas fluorescens GRP3ساللة عندما تم دمج  الطماطم/البندورةالجاف 
السماد العضوي  مع  - التي تعيش في منطقة جذر النبات فتعمل على تعزيز نمو النبات  بكتيرياالأنواع  

 فاقت الزيادة الناتجة  زيادة كبيرة (Meloidogyne incognitaلمكافحة نيماتودا تعقد الجذور )
 بمفرده  العضوي السماد أو  بوصفها عامل مكافحة حيوية بكتيرياال ،عن إضافة أي منهما

(Siddiqui et al., 2001.)  من فطر التريكودرما أنواع كذلك أدت إضافة أي نوع من ثالثة
Trichoderma  مع محسنات تربة  - البسلة على  ضد النيماتودا –بوصفهم عوامل مكافحة حيوية

أي فطر   من تلك التي حققها  Meloidogyne incognitaخفض أكبر في تعداد النيماتودا    ىإل   ى أخر 
على من هذا القبيل وجميعها تشجع  وهناك أمثلة أخرى  . (El-Nagdi et al., 2019) منهم بمفرده

من مدخل زراعي واحد إذ  أكثر  متعددة جديدة للتآزر/التعاون بين إدماج تكتيكات مكافحة نيماتودية
 بطريقة مواتية مع بعضها البعض لذا ينبغي نشرها على نطاق واسع ثبت أن هذه المدخالت تعمل

الحشرية   اآلفات أو  نيماتودا النباتآفات  إلحداث طفرة حقيقية ألسواق المبيدات الحيوية سواء ضد
تخدام إذ أن هناك العديد من الحواجز التي تحول دون اس ،باستخدام النيماتودا الممرضة للحشرات

أيضا ، بما في ذلك تكلفة هذه النيماتودا   لآلفات المتكاملة اإلدارة  على نطاق أوسع في هذه األخيرة
المفيدة مقارنة بالمبيدات الكيميائية، وقصر عمر تخزينها، والقيود البيئية والبيولوجية التي يجب 
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مراعاتها عند التطبيق، وضعف معرفة وخبرة المستخدمين المحتملين في البلدان العربية بها كخيار 
ات التي تواجه استعمال النيماتودا الممرضة للحشرات هو تحديد  إن أهم التحديلذلك ف  .اآلفاتلمكافحة  

ونشر الظروف التي يمثل فيها استخدامها نهجا  فعاال  من حيث التكلفة والقيمة المضافة لإلدارة 
مثل   –، بيد أن هناك الكثير من الباحثين العرب يرون إتباع سياسات زراعية لآلفاتالمتكاملة 

سالمة المنظور إلى  ستنادا  ايقترحها المتخصصون في الدول المتقدمة  –ا استخدامات هذه النيماتود
على  التي قد تنجم عن فتح البابخطار األالبيئة وأمان المحاصيل الزراعية من على  والمحافظة 

شارة إلي ما بحثه بعض وفي هذا الصدد يمكن اإل  .مصراعيه للمبيدات الكيميائية دون احتياطات كافية
ب من سياسات وقائية تتبع في الغرب بخصوص هذه النيماتودا، وقد نوقش هذا كله في العلماء العر 

تبني أفكار جديدة وتحليل  إلى  تمت من خالله الدعوة (Abd-Elgawad et al., 2017)تقرير شامل 
ونظرا  ألهمية   .واستخالص العبر والفوائد لتحاشي التخلف عن الركب العالمي في هذا المضمار

 الكثير منها لها، ال بد من استيراد الزراعية واحتياج عالمنا العربي فاتلآلصناعة المبيدات الحيوية 
التكامل بين المبيدات الكيميائية وعناصر إلى  حين إنتاج ما يكفي منطقتنا العربية بما يؤديإلى 

جهاز إلنتاج النيماتودا الممرضة  تطوير إلى  جال اإلشارةمويمكن في هذا ال .الحيويةالمكافحة 
، وذلك أخذا  بالتجريب (Gaugler et al., 2002)للحشرات ابتكرته سواعد مصرية أمريكية مشتركة 

 . (Abd-Elgawad, 2017) الذي يسود هذا المجال عالميا  والتطوير 
حيث تكون   -األساسية بيئتها  –قادرة على التنقل في التربة الزراعية  إن النيماتودا النافعة

عندما تكون المواد الكيميائية غير أو  الكيميائية غير ممكنة اآلفاتق تطبيق مبيدات ائمعظم طر 
على جذور النباتات مثل   ىتتغذالسوس والجعال التي أنواع )على سبيل المثال، ضد  ا  مقبولة بيئي

الذي يهاجم زراعة فطر عيش الغراب  (Fungus gnats)ضد الهاموش أو  الموالحالحمضيات/
(Mushrooms)،  ضد ديدان الحشد أو(Armyworms)  الديدان القارضةأو (Black cutworm) 

 سوق الحشرية    اآلفات  حيث يمكن أن تخترق أو    التي تتغذي على الكثير من الخضروات والمحاصيل 
 التفاح/الحشرات مثل حفار ساق العنبوأفرع العوائل النباتية مثل الجروح واألنفاق التي تسببها بعض  

(Wood leopard moth - Zeuzera pyrina)  وهو المنتشر في كثير من الدول العربية مثل مصر
  قد تسمح بيولوجيا هذه النيماتودا  فمثل هذه الحشرات  ..Synanthedon sppمثل    الثاقباتمن مجموعة  

 اآلفاتمحددة لهذه  -طور  –مرحلة حياة  أو وبيئتها الطبيعية باستهدافها بنجاح في ظروف بيئية
وكذلك  ،اآلفاتعندما ال تكون المبيدات الكيميائية قادرة على استهداف مراحل معينة من حياة هذه 

المحاصيل للمبيدات الكيميائية مثار قلق أو  في الحاالت التي يكون فيها التعرض المحتمل للعاملين
النيماتودا  الزجاجية والصوب الزراعية والمشاتل، إذ تتمتعخاص، على سبيل المثال في البيوت 
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السابق  اآلفاتالفعالية الممتازة ضد أمثلة إلى  بمزايا السالمة واألمان باإلضافة الممرضة للحشرات
 .(Abd-Elgawad, 2017) ذكرها

، وهي إستيراد عامل  لآلفاتحصرية من المكافحة الحيوية    (قائطر )أنواع  ونظرا  ألن هناك ثالثة  
المكافحة الحيوية إلدخالها لمكافحة آفة في منطقة معينة لم يكن عامل المكافحة الحيوية موجود بها 

الزيادة أو  والنوع الثاني هو اإلنماء، (بالمكافحة الحيوية التقليديةا  يسمى أحيان)أصال  
(Augmentative biological control) هما إطالق عامل المكافحة   شقينإلى  وهذا بدوره ينقسم

أو  إلحداث قمع سريع لآلفة  (Inundative biological control)الحيوية بغزارة )كميات كبيرة( 
وخفض تعدادها في زمن أطول من الموسم الزراعي للمحصول    اآلفةإطالقه بكميات أقل للتعامل مع  

(Inoculative biological control)  إطالة أمد عامل المكافحة  إلى    والذي سبق اإلشارة إليه ويهدف
إذا كان من الممكن إجراء ينبغي القول بأنه  . لذلك  اآلفةالحيوية قدر اإلمكان واستمرار خفضه لتعداد  

 إصابةعلى نحو فعال، فإن هذا أفضل في الحفاظ على مستويات  ة  المكافحة الحيوية بالطريقة الحافظ 
بات االقتصادية من طريقة االطالق الغزير المنتظم لهذه النيماتودا وفقا  لطريقة دون العت اآلفات
 .اإلنماء

 
 الكيميائية تفاعالت النيماتودا الممرضة للحشرات مع المبيدات. 1.7

 اآلفاتمكافحة )ثالث فئات مختلفة، فئة سالبة إلى  يمكن تصنيف النتائج المتعلقة بهذه التفاعالت
  للنيماتودا  الفعاليةأو    ثبات درجة المكافحة /ال يوجد تغيير كبير)، فئة محايدة  (النيماتودا أقل فعاليةو  /أو
، وفئة (االستخدام الكيميائي وحدهإلى    متوافقان لكن ال تضيف النيماتودا قيمةبدون المبيد، أي  أو    مع

أكبر مما هو متوقع من خالل إضافة المركبين كل   اآلفاتأي عندها يكون مكافحة )متآزرة /إيجابية
 (. على حدة

. والمبيدات الكيميائية المحايدة بين النيماتوداأو    هناك العديد من األمثلة على التفاعالت السلبية
هي باراثيون وتيفلوبنزورون    ،ميثوميل  ،فيناميفوس  ،دودين  ،ألديكارب  ،أسيتات  ،المبيدات مثل أبامكتين

تتوافق المبيدات الكيميائية  بينما ، (Shapiro-Ilan et al., 2012)لنيماتودا شكل عام لـسامة ب مبيدات
 .وغيرها األخرى بشكل عام، بما في ذلك الكلوربيريفوس، الديازينون، اإلندوسلفان، الهالوفينوزايد

ا في   الكيميائية  تعاون النيماتودا الممرضة للحشرات مع المبيداتأو    يكتسب مجال تآزر اهتمام ا متزايد 
الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة وأماكن أخرى، حيث أن التفاعل التآزري له فائدة في تقليل  

خطر الكيماويات ويرشد   والمبيدات الكيميائية، مما يقلل من النيماتودا الجرعة الالزمة لكل من
ماتودا الممرضة للحشرات، وهو األمر الذي يفتح أسواقا   الني استخدامها ويقلل التكلفة النسبية الستخدام
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ونتيجة لذلك، تستمر الدراسات في زيادة التأثيرات المحتملة والناتجة عن  .  جديدة وإمكانيات واعدة لها
تشمل قائمة المواد الكيميائية .  مع المكافحة بالميكروباتأو    الكيميائية  اآلفاتمع مبيدات   النيماتودا دمج

 ،والدايميثويت ،والكلوربيريفوس ،والكلوران رانيلبرول ،ل أن تكون متآزرة الكرباريلالتي يحتم
 ؛Koppenhöfer et al., 2015) وإيميداكلوبريد ،والتيفلوثرين ،والفونوفوس ،واإلندوسولفان

Shapiro-Ilan et al., 2012)  على  كبيرا   هذا التآزر اعتمادا  ( أو حتى وجود)يمكن أن يعتمد مدى و
 ولذلك يجب التطبيق النيماتودا مع تقنيات خاصة فيمعينة من أنواع و  اآلفاتمجموعة محددة من 

 ا  حيوي  ا  إجراء مزيد من البحوث ليس فقط للتوسع في إدخال النيماتودا الممرضة للحشرات بوصفها مبيد
 البلدان العربية  بل لتطوير أوجه التآزر الخاصة بهذه النظم الحديثة في المكافحة المتكاملة في

(Abd-Elgawad et al., 2017)لتفعيل أفضل وأوفر للمبيدات   يجب تحديد أولويات البحوث  ، ومن ثم
المستدامة مع بحث أعمق لفهم واستغالل  وغيرها في الزراعة ونيماتودا  بكتيريار و و الحيوية من فط

عملها وتفاعلها مع المدخالت الزراعية األخرى، البيئية والبيولوجية المؤثرة في فعاليتها وطريقة    العوامل
ق من المكافحة  ائبعض القضايا المتعلقة بهذه الطر Abd-Elgawad  (2019 )طار قدم وفي هذا اإل

في البلدان العربية    الحيوية باستخدام النيماتودا الممرضة للحشرات إذ أنها لم تستوف الدراسة الكاملة، 
ق ائاستخدام طر إلى  أنهم يحتاجون  ىإلنتائج فعالة فأشار  الحصول على ىإلخاصة، التي تؤدي 

نظرا  ألنه    بحثية موحدة تتيح للمراجعات المستقبلية أن تكون تحليلية وقابلة للبناء عليها،  وأدوات ومواد
للعمل بشكل علمي وعالمي موحد في هذا المجال، كما خصائيين إيكاد يكون من المستحيل تشكيل 

إلى  إجراءات أخذ العينات غير القياسية الحالية للنيماتودا الممرضة للحشرات قد تؤديأن إلى  نبه
مضللة األمر الذي يعكس سلبا  على كفاءة وترشيد استخدام المبيدات عموما ، إذ  أو  نتائج خاطئة

نماذج ومؤشرات ختالف ايختلف مثال  حجم العينة المأخوذة من باحث آلخر األمر الذي يؤدي إلي 
شكل  )المجتمع النيماتودي المأخوذة منه العينة أو  هنفس توزيع النيماتودي رغم كونها تتبع العشيرةال
المطبقة لتحليل العينات المأخوذة من العشيرة حصائية اإلق ائالطر ختالف اإلى  األمر الذي يؤدي (1

حصاء اإل. وبالتالي تختلف نتائج التجارب المعتمدة على طرق تحليل هنفس )المجتمع( النيماتودي
 مثل تحليل التباين ومعادالت االرتباط بين متغيرين (Parametric statistical analyses)القياسي 

التي تعتمد على مواصفات خاصة مجتمعة معا   ضرورة أخذ العينات الوظيفية ى إل، ونبه أكثرأو 
ص عوامل المكافحة الحيوية وبالتالي إفساح المجال لتعزيز استخدامها و/أو لزيادة كفاءة استخال

النيماتودا  عالوة على التأكيد على ضرورة إدراج ، (Abd-Elgawad, 2020)ترشيده مع المبيدات 
متفوقة على أو  ق التي تجعلها مكملةائبالطر  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  في برامج الممرضة للحشرات

 للتغلب المبيدات الكيميائية، وألمح إلي إمكانية استخدام النيماتودا الممرضة للحشرات المعدلة وراثيا  
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المفيدة المختارة في هذه النيماتودا مع ضرورة استكشاف  -الصفات  – عدم ثبات السمات على 
ة توعية ضرور  ىالجينات المفيدة في هذه النيماتودا، وشدد علعلى  جزيئية لإلستداللات غمسو 

المزارعين والمستثمرين بشكل أكبر وأفضل من خالل مؤسسات الدول العربية ذات الصلة وشركات 
آفات  ق والتقنيات الحديثة وتوسعاتها كمبيدات بيولوجية لكل من ائالمبيدات والتعاونيات بهذه الطر 

 فعالية هذه المبيدات.وممرضات النبات والماشية من خالل تدريب واسع وعميق لترشيد وزيادة 
التكامل إلى  وقد قامت العديد من الشركات المنتجة للمبيدات باجراء البحوث الالزمة للتوصل  

مثل المتطفالت والمفترسات ونيماتودا  األحيائيةالمناسب بين المبيدات الكيميائية وعناصر المكافحة 
إن استعمال   والزراعات المحمية. الحشرات التي تستخدم بكثرة في إنتاج الخضروات داخل البيوت

تحسين التوافق بين  أجل  يجب أن يكون وفق سياسة معتمدة ومدروسة من  اآلفاتإدارة  المبيدات في
خطر العقبات أ. إذ أن االستعمال الخاطئ للمبيدات يعد من اآلفاتإدارة  المبيد المستعمل وبرنامج
إلى  ستعمال المتكرر للمبيدات الذي قد يؤدين االإ . كذلك فاآلفاتإدارة  التي تواجه تطبيق برامج

حتى كل المجموعة التي ينتمي إليها المبيد. مع أو  تجاه المبيد المستعمل اآلفةتطور المقاومة لدى 
يركز على المجاميع نه أسوف لن يبتعد عن استعمال المبيدات إال  اآلفاتإدارة  ذلك فان مستقبل

واسعة الطيف. وهذا ما دفع العاملين في منظمات حماية البيئة والقطاع األقل سمية وتجنب المجاميع  
مع إعطاء األولوية للمبيدات   األحيائيةاستعمال المبيدات ذات التأثير الطفيف في األعداء  إلى    الزراعي

 . كلما كان ذلك ممكنا   اآلفاتإدارة  في برامجحيائية األ
 

 
 

توضح   هالعينات تربة مختلفة لكن من عشيرة النيماتودا نفس( A، B،  C، D)أربعة أحجام  .1شكل 
اختالف توزيع النيماتودا مع اختالف حجم العينة وانتظام توزيعها في تجمعات في العينة األكبر 

(Abd-Elgawad, 2019) . 
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كذلك قامت منظمات حماية البيئة في مختلف دول العالم على إعطاء بعض االستثناءات 
كما خصصت مواقع على الشبكة المعلوماتية تعنى   األحيائيةمستحضرات المبيدات    للمواد الحاملة في 

لتي االشخص المعني التوجه إليها للحصول على المعلومات أو  بمثل هذه المواد بإمكان المركز 
يحتاجها. كما أن الضوابط التنظيمية سوف تساعد على إنعاش البحث العلمي المتعلق بالمبيدات 

متطلبات البيئية الوتسويقها حيث أن مثل هذه المبيدات ال تتطلب استثمارات عالية كي تلبي  حيائية  األ
والدوائر المعنية بحماية البيئة في البلدان المختلفة ألغراض التسجيل مقارنة بالمبيدات التقليدية. لذلك 

كونها تساعد على خفض   آلفاتاإدارة    لالستعمال في برامج  مهما    تعد مرشحا  حيائية  األفان المبيدات  
الزراعية مع إدامة إنتاج جيد للمحاصيل   اآلفاتكميات المبيدات التقليدية المستعملة في مكافحة 

في تزايد مستمر   اآلفات إدارة    التي دخلت في تطبيقاتحيائية  األالمبيدات  أنواع  أعداد و ن  إ المستهدفة.  
 2000من أكثر  عند بداية القرن الواحد والعشرين فقد تجاوز عدد المواد الفعالة المسجلة في العالم

هتمام الكبير (. إال أن الشيء الذي القى اإلUSEPA, 2002منتج تجاري )  800مادة وما يقارب من  
السلع الزراعية  أو    هو التوجه نحو المواد ذات التأثير القليل من حيث التلوث على المواد الزراعية الخام

اإلجراءات المتبعة في تقليل مخاطر المبيدات على المنتجات الزراعية هو تحسين بشكل عام. من 
وخالل الفترة نفسها   .وتوقيت المكافحة ومكان وضع المبيد على النبات  اآلفةإلى    وسائل إيصال المبيد

قامت العديد من الدول المتقدمة في العالم بإصدار ضوابط وقوانين تتعلق باستعمال المبيدات 
حدود كبيرة. حيث بدأ المزارع في هذه إلى  تقليل كميات المبيدات المستعملة اعت من خاللهاستطا

كونه ال يستطيع الحصول على المبيدات التقليدية بسهولة.   الدول يتجه نحو استعمال المواد اآلمنة بيئيا  
فيها بإصدار  كذلك الحال مع الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية، حيث قامت الجهات المعنية

إدارة  ضوابط وتعليمات تحث على خفض استعمال المبيدات والتوجه نحو تشجيع استعمال تطبيقات
التي  اآلفاتإدارة  هيئات تعنى بتطبيقات برامجأو  . كما قامت العديد من الدول بتشكيل لجاناآلفات

الدولي فقد قامت من خاللها أمكن خفض كميات المبيدات المستعملة. أما على مستوى التعاون 
وكذلك منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول المعنية  )الفاو( منظمة الغذاء والزراعة الدولية

بوضع خطط وضوابط الستعمال المبيدات. بما أن االعتماد على استعمال المبيدات يعد من العوامل 
غير معتمد  اآلفاتإدارة  نامجلذلك يجب أن يكون بر  اآلفاتإدارة  تؤخر نجاح برامجأو  التي تبطيء

اإلدارة  إدامة برامجأجل  سياسة االستعمال العقالني لها منتباع اان تستعمل وفق أو  على المبيدات
والمتوافقة    المستهدفة. لذلك بدأت الشركات المنتجة للمبيدات بالتوجه نحو المواد اآلمنة بيئيا    اآلفةتجاه  

انتقائية بما أو  المستهدفة كان تكون مبيدات متخصصة اآلفةإدارة  مع المكونات األخرى لبرنامج
لفة نحو استعمال  . يرافق ذلك توجه السياسة الزراعية في البلدان المختاألحيائيةيحافظ على األعداء 
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  اآلفة إلى  حياء غير المستهدفة وتحسين وسائل إيصال المبيدالمبيدات ذات التأثير القليل على األ
فضال  عن تشجيع دور البحث العلمي الذي يسهم في توفير المعلومات المطلوبة المتعلقة بالنبات 

على استعمال المبيدات   اآلفاتدارة  إ  وبما يساعد العاملين على تطبيق برامج  األحيائيةواألعداء    اآلفةو 
 البيئة واألعداء الحياتية.  بأسلوب فعال وبالوقت نفسه المحافظة على 

 
 دور التشريعات في ترشيد استخدام المبيدات. 8

بتشخيص المركب   ا  ءالمبيدات الكيميائية على مختلف أنواعها واستخداماتها لقوانين صارمة بدتخضع  
وغير  ةمراحل تأثيره المباشر إلى  بتصنيعه وبيعه واستعماله وصوال   ومعرفة خواصه السمية ومرورا  

نواتج تحلله أو  في البيئية ومكوناتها الحياتية وغير الحياتية وكذلك التأثير المحتمل لمتبقياته ةالمباشر 
الجهة المختصة لتنظيم تجارة أو  تصدرها الدولةفي الطبيعة. كما توجد قوانين وتعليمات أخرى 

الحيلولة دون غشها والتأكد من مكوناتها وفعاليتها أجل    المبيدات وتداول المبيدات في البلد المعني من
البيطرية المعنية حيث يتم تسجيل المستحضر والمادة الفعالة لدى وزارة أو  الزراعية اآلفاتتجاه 

لى ضرورة وجود عفق القوانين النافذة في كل بلد. كما تؤكد التشريعات الجهة المختصة و أو   الزراعة 
ورقة التعليمات الخاصة بالمستحضر التي تتضمن اسم المبيد والمادة الفعالة والشركة المنتجة ومدة 

جوانب األمان التي تتضمن اإلجراءات االحترازية الالزمة للحد   ، وكذلكالمستهدفة  اآلفات الصالحية و 
خاصة المتقدمة منها على وبالمبيدات الصحية والبيئية. لقد عملت معظم دول العالم  من مخاطر

 إصدار تشريعات خاصة بالمبيدات على اختالف أنواعها واستمرت بإجراء التعديالت عليها 
 لمتطلبات المرحلة. أما بالنسبة للدول العربية فقد قام معظمها بوضع تشريعات خاصة بها  تبعا  

ة وتداول المبيدات مع إجراء التعديالت واإلضافات لمعالجة التأثيرات الجانبية التي قد  تتعلق بتجار 
مادة جديدة. من الناحية التاريخية تعد الواليات المتحدة من أقدم الدول التي ي أتظهر عند إدخال 

والدواء أصدرت قوانين متعلقة بحماية اإلنسان والبيئة من التلوث ومن هذه القوانين قانون الغذاء 
(Food & Drug Act)  الذي اهتم بالتعليمات التي من شأنها الحد من   1906الذي صدر عام

نسان والبيئة بشكل عام. استمرت بعد ذلك التعديالت والقوانين  مصادر التلوث التي يتعرض لها اإل
األسلوب المناسب إلى  نها المحافظة على الصحة العامة والبيئة مع ضمان التوصلأالتي من ش

فضال  عن التعليمات التي تلزم مصنعي المبيدات على تقديم المعلومات المتعلقة بعدم  اآلفةلمكافحة 
ومن خالل هذه المعلومات وغيرها من المعلومات  .البيئةأو  ي أضرار جانبية على اإلنسانأوجود 

إيقاف أو    رار تصنيع وتداول المبيدأن تسمح باستم  (EPA)المتعلقة بالمبيد يمكن لوكالة حماية البيئة  



  ترشيد استخدام المبيدات الزراعية الكيميائية والحد من المشاكل الناجمة عنها ______________________________236

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

بعض الدول المتقدمة باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به الواليات المتحدة فيما يتعلق قامت  تصنيعه.  
  غذيةبتصنيع وتجارة واستعمال المبيدات. كما اهتمت المنظمات الدولية المعروفة مثل منظمة األ

بوضع تعليمات تجارة وتوزيع المبيدات  (WHO) يةعالمومنظمة الصحة ال (FAO)والزراعة الدولية 
كتيبات توجيهية توزع على الدول المعنية أو    والرقابة عليها. حيث وضعت هذه التعليمات بشكل نشرات

لمساعدتها على وضع القوانين والتشريعات الخاصة بها وبما يتالءم مع متطلبات وظروف كل بلد. 
عتماد المبيدات في مختلف دول العالم بضمنها الدول العربية. تتشابه معظم فقرات استمارات تسجيل وا 

ما تكون  لة عن تسجيل واعتماد المبيدات التي غالبا  ؤ حيث أن التعليمات، التي تصدرها الجهة المس
الجهة أو  مرتبطة بوزارة الزراعة بعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تلزم الشركة المنتجة للمبيد

التي تروم تسجيله بتقديم ملف متكامل عن المستحضر للتأكد من مدى تطابقه مع شروط األمان  
لعالم ضوابط على وكذلك مع التعليمات الصادرة في البلد. كما تفرض معظم دول ا المعتمدة عالميا  

ن  أ ال  إ  ،األشخاص المرخص لهم بذلكأو    محالت بيع المبيدات وال يسمح ببيعها إال من قبل الجهات
جراء ال يطبق بالشكل الصحيح بسبب وجود محالت تبيع المبيدات المهربة وغير الخاضعة هذا اإل
 للرقابة. 
التوصيات اإلرشادية الخاصة    ن ترشيد استعمال المبيدات يمكن ان يتعزز من خالل: )أ( إتباعإ

بمواعيد ومعدالت استخدامها، )ب( تدريب أجهزة اإلرشاد الزراعي وقادة المزارعين الذين يمثلون القدوة 
آالت الرش  ق الرش الصحيحة واآلمنة للمبيدات مع التوسع في استخدامائلباقي المزارعين على طر 

بطريقة فعالة   اآلفاتباتية المراد حمايتها من الحديثة التي تعمل على وضع المبيد على األسطح الن
( التوسع في نظام الزراعة العضوية الصحية ـمع تقليل الفاقد من المبيدات والحد من التلوث البيئي، )ج

للحصول على غذاء صحي وآمن خالي من متبقيات الكيماويات الزراعية التي  مراضالخالية من األ
من خالل منظومة متكاملة   األحيائيةد( تطبيق برامج المكافحة توجد في التربة منذ فترة طويلة، )

الزراعية والحد من انتشارها، )هـ( تفعيل دور الدولة في تقليل االستيراد من المبيدات  اآلفاتلمواجهة 
الضرورية، )و( ممارسة الرقابة نواع الزراعية بأنواعها المختلفة وترشيدها ليتم استخدام الكميات واأل

والجهات استيراد المبيدات الزراعية بمختلف أنواعها بالتنسيق بين جهات االختصاص على  الجادة
المعنية، )ز( تعزيز دور الجهة المسئولة عن تحديد مواصفات المبيدات الزراعية ودعمها بالمستلزمات 

هتمام بالبحث العلمي في إنتاج مبيدات ( زيادة اإلـالضرورية لتأدية واجبها بالشكل المطلوب، )ح
لمحاصيل التي تزرع التي تصيب ا اآلفات كافحةوإنتاج بدائل طبيعية الستخدامها في محيائية أ

 اآلفاتعلى  تقوم بدور مكمل وفعال للمبيدات الكيماوية في القضاءأو  عضويا  حتى تكون بديال  
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من توافر البيانات الضرورية لدراسة اقتصاديات استخدام المبيدات الزراعية حتى والبد هنا  .المختلفة
 يتحقق االستخدام االقتصادي األمثل لها.  

 
  واستخدامها حيائيةالمبيدات األتطبيق . 9

 بدأت معظم دول العالم تتجه نحو زيادة رقعة األراضي المستصلحة وتعظيم االستفادة من  
 نحو حماية البيئة من   المخلفات الزراعية وترشيد استخدام المبيدات واألسمدة الكيميائية سعيا  

 المفاهيم أو  د من المصطلحاتالتلوث وتحقيق األمن الغذائي الصحي للمجتمع. استعملت العدي
والمبيدات  (Organic Farming)البدائل اآلمنة للمبيدات منها الزراعة العضوية إلى  التي تتطرق 

 والمبيدات  (Biological pesticides)حيائية والمبيدات األ (Green pesticides)  الخضراء
 Environmental) ومركبات صديقة للبيئية (Nonchemical pesticides)غير الكيميائية 

Friendly Compounds .)  كما استعملت المصطلحات البدائل اآلمنة(Safe Alternatives) 
تحقيق هدف مشترك هو أجل  . كل هذه المفاهيم وجدت من(Clean Farming)والزراعة النظيفة 

البيئية   فيكن أن يكون لها تأثير ضار االبتعاد عن المبيدات واألسمدة الكيميائية وكل المواد التي يم
غير مباشر من خالل متبقياتها على السلع والمنتجات الزراعية. أو    والصحة العامة سواء كان مباشرا  

أجل   لذلك اهتمت المؤسسات العلمية والدوائر الزراعية في مختلف بلدان العالم بالزراعة النظيفة من
السلع الزراعية  أو  ء الذاتي وربما تصدير قسم من المنتجاتتحسين اإلنتاج الزراعي وتحقيق االكتفا

بمواصفات مطابقة للمعايير الدولية من حيث األمان على صحة الفرد والمجتمع وذات مواصفات 
نوعية عالية الجودة. كذلك فان قيام معظم دول العالم بإدخال تشريعات جديدة تتعلق باألمن الغذائي 

نتاج الزراعي دات المصنعة الفعالة التي كانت تستعمل في عملية اإلبعاد عدد من المبيإإلى  أدى
تجاه نحو حياء البرية والمائية والبيئة بشكل عام. لذلك صار اإلالصحة العامة واأل فيبسبب تأثيرها 

ن أحيائية حيث  المستهدفة منها المبيدات األ  اآلفةالبدائل األخرى اآلمنة بيئيا التي تثبت كفاءتها تجاه  
استعمال هذه المجموعة من المبيدات ساعد على خفض مستويات المبيدات الكيميائية في الغذاء 

الخاصية تختلف عن   ال أن المبيدات التي تتصف بهذهإوتقليل مستوى الخطورة على المستهلك. 
مان  مجاميع المبيدات الكيميائية لذلك فمن غير الممكن ان تطبق عليها نفس المتطلبات البيئية واأل

مماثلة لتلك جراءات إإلى  مام تسجيل واعتماد مثل هذه المركبات بسبب خضوعهاأوهذا يشكل عقبة 
مداخل أخرى في التشريعات  المتبعة مع المبيدات المصنعة. لذك فان الضرورة تستدعي البحث عن
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حيائية ضمن االصدارات المتعلقة بتسجيل واعتماد  ر قوانين وتعليمات جديدة للمبيدات األاصد إو 
 حيائية الطبيعية.هذه اإلجراءات تشجيع استعمال المبيدات األومن شأن المبيدات. 

قسام رئيسية أ ثالثةإلى  حيائيصل األحيائية وذات األيمكن تقسيم المبيدات )المركبات( األ
ر، فيروسات، نيماتودا وغيرها(؛ و ، فطبكتيريا) (Microorganisms)حياء دقيقة أتبعا للمادة الفعالة: 

بعض تصنف . كما (Semiochemicals)ومواد ثانوية  (Biochemicals)حيائية أ-مركبات كيمو
ضمن المبيدات  (Some transgenes) ثيا  المؤسسات العلمية العالمية بعض األصناف المحورة ورا

نتاج السموم القاتلة لآلفة المستهدفة. بالنسبة للمركبات إذا كانت تمتلك المقدرة على إحيائية األ
ومنعها  اآلفاتابعاد أجل   ات منتحيائية فهي مركبات ثانوية ذات تأثيرات سلوكية تنتجها النباأالكيمو 

ستفادة من بعض النباتات إلنتاج مبيدات نباتية مكن االأمن التغذية على تلك النباتات لذلك فقد 
الذي يتصف بسميته القليلة   (Pyrethrin)منها البايرثرين  Botanical insecticidesأيضا  وتسمى 

ذلك صار االتجاه نحو تصنيع المادة الفعالة بشكل  لبعد االستعمال  هتفكك وسرعةعلى الحيوانات 
الذي يستخلص من بذور شجرة   (Neem oil)تجاري تحت اسم البايرثرويدات. ومنها كذلك زيت النيم  

أنواع وغيرها. من المبيدات ذات الفعالية العالية هناك نوعين مصنعين مصدرهما    Oxymetrinالنيم و
وهي عبارة عن مواد أيض ثانوية مصنعة  (Soil actinomycetes)التربة أكتينومايسيت  بكتيريامن 

جراءات تسجيلها وضوابط استعمالها تعامل مثلما تعامل إحيائية اال أن وتصنف ضمن المبيدات األ
من  اننتجي، هو خليط من مركبين (Spinosad)المركبات الكيميائية، المبيد األول سبينوساد 

Saccharopolyspora spinosa  ال أن المقاومة  إ  1997وهو يستعمل بشكل واسع منذ تسجيله عام
سجلت تجاه هذا المركب كما في ثربس األزهار الغربي أما المركب الثاني فهو االبمكتين  

(Abamectin)  وينتج من قبلStreptomyces avermitilis  الحلم أنواع مثل  اآلفاتاال أن بعض
حيائي فيتعلق بالمواد  قسم الثالث من المواد ذات الطابع األطورت مقاومة تجاه هذا المركب. أما ال

شارات كيميائية تنتجها كائنات حية  إوتعرف على أنها  (Semiochemical)ذات التأثير السلوكي 
ال أن المركبات إمختلفة. أنواع لى إ حداث تغيرات سلوكية في أفراد تتبع للنوع نفسه أوإوتتسبب في 

وهي  نتاج قسم منها صناعيا  إة النبات هي الفرمونات الجنسية التي أمكن األكثر استعماال في وقاي
 الصيد والقتلأو  من خالل الصيد الجماعي  اآلفاتمكافحة أو  تستعمل في عمليات المراقبة

(Trap & kill system) الف من  وكذلك في تثبيط التزاوج حيث تستعمل هذه الطريقة في مئات اآل
 ثبتت كفاءتها خاصة في البساتين.أالهكتارات من األراضي الزراعية على مستوى العالم و 

في مختلف النظم الزراعية   اآلفاتإدارة  في برامج ا  أساسي ا  حيائية مكونالمبيدات األتمثل 
كفاءة عالية تجاه الحلم   Beauveria bassianaبضمنها نظام الزراعة المحمية حيث أثبت الفطر 
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نه متكامل مع المفترسات التي تستعمل تجاه الحلم في الزراعة المحمية  أقطف قصيرة و ويتميز بفترة 
 . (Chandler et al., 2005)بية و ور في العديد من البلدان األ

حيائي تنتج وتباع على مستوى العالم. في  أمبيد  1400من أكثر  من الناحية التسويقية هناك
أوروبا على سبيل المثال، كان هناك العشرات من المواد الفعالة مسجلة تحت أسماء تجارية مختلفة 

كما  ،رقام في تزايدوهذه األ 2010مركبات سلوكية بحلول  23حيائية وأكيمو  11مكروبية و 34منها 
ن  إ مقارنة بالمبيدات التقليدية ومع ذلك فأيضا  حيائية في تزايد ن نسبة النمو في قطاع المبيدات األأ

 تسهمذا كان هناك توجه حقيقي لجعلها إتشجيع وتوسع إلى  حيائية ال يزال بحاجةسوق المبيدات األ
أن الشركات المصنعة ال إلى  عتماد على المبيدات التقليدية. تجدر االشارةدور رئيس في خفض اإلب

نه قد ال يرغب إ مزارعرباح مجدية وكذلك الأذا كانت فرصة لتحقيق إال إحيائية تنتج المركبات األ
ذا كان هناك ربح. قد تكون هناك محددات تتعلق بالمركب إال  إحيائية  أاستعمال مبيدات  إلى    بالتحول

لقد تطورت صناعة المبيدات خصص العالي.  غلبها بالتأ نفسه كما هو الحال مع الفيروسات التي تتميز  
ختلف أنواعها وصار هناك تواصل بين الجهات المنتجة لها في العالم وتشكل ما محيائية على األ

( الذي Biological Products Industry Allianceحيائية )يسمى بتحالف مصنعي المنتجات األ
حيائية والتعريف بالفائدة البيئية التي تترتب على استعمال  نشر الوعي وتسويق المنتجات األإلى    يسعى

 مثل هذه المواد.  
بالنسبة لإلجراءات التنظيمية والقانونية تستمر الحكومات بفرض وتشريع قوانين تتعلق بإجراءات 

سواق المبيدات في االمن  المتداول  عدد  المان الصارمة على المبيدات التقليدية وهذا ينتج عنه خفض  األ
الفراغ ولكنها قد تواجه بعض  ءملأجل  حيائية للتحرك منمر الذي يشجع شركات المبيدات األألا

مكانات اذا ما قورنت بالشركات المصنعة مؤسسات صغيرة ومحدودة اإل كونهاخاصة وبالتحديات 
وأعدائها  لآلفاتللمبيدات التقليدية. قد يحصل التحول األكبر من خالل اكتشاف التركيب الجيني 

حيائية إلعادة هيكلة التركيب الجيني حيث نجحت الدراسات في مجال اعتماد التقانات األ األحيائية
الميكروبي وعادة تستعمل الجينات المسؤولة عن المرادية. كما اتجهت دراسات أخرى   األحيائيللعدو  

المسؤول واالستفادة تشخيص البروتين أجل  نحو معرفة مستلمات المواد السلوكية في الحشرات من
ن هذه المعلومات سوف تساعد  أ. حيث اآلفةإدارة  منه في الدراسات الالحقة التي تخدم استراتيجيات

ويمهد الطريق نحو تحسين كفاءة المبيد   اآلفةحيائي و على معرفة التداخل البيئي بين المبيد األ
أو  المستهدفة اآلفاتمن تأثير على  أكثر حيائية التي تمتلكمثلة على المبيدات األأحيائي. هناك األ

نزيمات أر التربة كما تنتج و على فط تتطفل Trichodermaمن الفطر أنواع العائل النباتي فمثال 
ر التربة على الكربون و نها تنافس فطأحيائية وأخرى محللة لجدار الخلية فضال  عن أمضادة 
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فرازها أوكسينات. قسم من منتجات هذا الفطر إوالنيتروجين وتعمل على تحفيز نمو النبات من خالل  
جراءات التنظيمية فيما يتعلق نها مواد محفزة للنمو لذلك تستثنى من بعض اإلأتباع على أساس 

 مان والفعالية.  بإجراءات األ
مقتصرا  على بعض المؤسسات العلمية في الدول المتقدمة إال  حيائية كان إنتاج المبيدات األ

أنه انتشر في اآلونة األخيرة وأصبحت هناك دول مثل الصين واليابان والهند ودول نامية متعددة منها 
حيائية وبأسعار منخفضة نسبيا بسبب جمهورية مصر العربية لديها اإلمكانية إلنتاج المبيدات األ

في استخدام المبيدات  فر الخبرات والمساعدات من مؤسسات ودول أخرى اتو رخص األيدي العاملة و 
أنه تم تصميم وعمل جهاز إلنتاج النيماتودا الممرضة للحشرات إلى  اإلشارة تسبق فمثال   .حيائيةاأل
المرافقة لها وهو جهاز صالح لصناعة مبيدات حيوية ذات صبغة محلية حيث تتم خالله  بكتيرياوال

على أن يعمل  –داخل العائل الحشري  -إلكثار نيماتودا الحشرات بطريقة طبيعية  دورة إنتاجية
 -التخمير إلنتاج هذه النيماتودا لإلبقاء على مزايا الطريقتين في  المنابت الصلبة بالتبادل مع طريقة

ابت الصلبة  المن  فالطريقة الطبيعية تحافظ على الشراسة والكفاءة العالية الممرضة للنيماتودا أما طريقة
كما  والوصول ألقصى حد من حيث الجودة والتكلفة االقتصادية. - فتمتاز باإلنتاج الكمي العالي 

. لذلك ةحيائية على نطاق محدود في دول أخرى مثل األردن والعراق وسوريتنتج بعض المبيدات األ
من  أنواع  و   Beauvaria bassiana، والفطر  Bt  بكتيريايالحظ في األسواق مستحضرات متعددة من ال

 أمراضالفيروسات الممرضة للحشرات وكذلك النيماتودا كما توجد مستحضرات فطرية تجاه مسببات 
على المجموع الخضري. هذه المستحضرات تحمل عالمات تجارية  أو  النبات التي تعيش في التربة

والعمالة    فرة محليا  الية عادة تكون متو من مناشئ عالمية مختلفة بضمنها دول نامية. إذ أن المواد األو 
ومع المساندة الدولية أمكن إنتاج مستحضرات  .رخيصة مع وجود الرغبة في نقل التكنولوجيا

ر التي تستعمل تجاه حشرة السونة. وهناك بعض المستحضرات و بمواصفات عالية الجودة مثل الفط
رية األخرى وكذلك البادرات والشتالت وحتى تستعمل بطريقة معاملة البذور والدرنات واألجزاء التكاث

التربة في أخاديد تعمل حول النبات. عند استعمال المستحضر مع إلى    ضافتقد  أو    النباتات الكاملة
التربة يجب أن يكون بتركيز يمكنه من استعمار المنطقة الجذرية وإخماد  إلى  إضافتهأو  البذور

قة. في البيوت المحمية يمكن إيصال المستحضر مع المسببات الممرضة التي توجد في تلك المنط
النبات ويوفر له الحماية المطلوبة إلى    ماء الري مثلما تضاف األسمدة وبذلك يصل التركيز المناسب

وهذا يساعد على االقتصاد باأليدي العاملة فضال  عن كونه سهل التطبيق. أما اإلجراء السائد في 
التعفير. في اآلونة األخيرة أو  جموع الخضري بطريقة الرشالمإلى  أغلب المناطق هو أن تضاف

  (Recombinant DNA)صار هناك توجه حديث يعتمد على طريقة إعادة صياغة الحمض النووي 
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 مكن إنتاج مستحضرات على نطاق واسع تحمل عالمات تجارية يكون المنتج بشكل  أحيث 
حبيبات متناهية الصغر. في هذه التقنية ينقل الجين المسئول عن إنتاج الدلتا اندوتوكسين  

(Endotoxin Delta) بكتيريامن ال Bt بكتيريامع البالزميد ويتم إدخاله في ال Pseudomonus 

fluorescens (Pf) وتستحث لتكون قادرة على إنتاج السم البكتيري  بكتيرياويتم تنمية هذه ال 
(Bt. Toxin)بكتيريا. بعد ذلك تقتل الخاليا البكتيرية ويبقى السم موجود داخل غالف ال Pf   بشكل

ر و المستهدفة. بالنسبة للفط اآلفة إلى  حبيبات متناهية الصغر تستعمل بالطرق التقليدية إليصالها
هدفة. أما المست اآلفة كذلك توجد لها مستحضرات مختلفة في تأثيرها تبعا لساللة الفطر المستعملة و 

 بنجاح تجاه استعملت Baculovirusالفيروسات فان أغلب المستحضرات التجارية هي من مجموعة 
مهمة مثل دودة ثمار التفاح والهليوثس. إن البحث العلمي مستمر في اتجاه البدائل اآلمنة حيث آفات  

قسم منها أمكن تشخيص  ،من أصل نباتيأو  حيائيأالعديد من المواد ذات طابع أمكن تشخيص 
  وتبين أنها مركبات ذات مستقبل  األحيائيةالمستهدفة واألعداء  اآلفةودراسة خصائصه السمية على 

 في مختلف النظم الزراعية. اآلفاتإدارة  واعد لالستعمال ضمن برامج
 

 والتوصيات االستنتاجات. 10

ن تركز السياسة الزراعية في البلدان العربية على المشاريع الزراعية ذات الجانب  أضرورة  .1
الموارد الالزمة والخبرة دارة المقاومة مع األخذ باالعتبار توفير إو  اآلفة إدارة  التطبيقي لكل من 

 مثل هذه المشاريع.   إنفاذقليمية والدولية في  وهذا يستدعي التعاون مع المنظمات اإل
 استعمال المبيدات بالتكامل مع استعمال بدائل فعالة من استراتيجياتإدارة    تركيز الجهود باتجاه .2

ساسية األجراء من المتطلبات ويعد هذا اإل ،اآلفاتمنهاج دقيق إلدارة ضمن  اآلفاتإدارة 
 في المستقل. اآلفاتإدارة  الستقرار واستمرار برنامج

استحداث قاعدة بيانات أجل    افر الجهود العلمية والتقنية في بلدان العالم العربي منضضرورة ت .3
حتماالت بحيث تكون مواكبة لكل اإل والمتوقع حدوثهاتهتم بتوثيق حاالت المقاومة المعروفة 

ن  أ قها دراسات علمية موثقة عن كل حالة والمعالجات المقترحة إلدارة كل حالة على ترافن أو 
نذار المبكر جراءات بإنشاء محطة طرفية في كل بلد تتولى مهمة الرصد واإلتعزز هذه اإل

جراءات المقترحة والمزمع تطبيقها خبار عنها مع ذكر اإلوتشخيص الحاالت التي تحدث واإل
  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  طار العام إلجراءاتضمن اإل ا  مهم ا  ه جزءبهذا الخصوص باعتبار 

 الزراعية في جميع البلدان العربية. 
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دليل عمل    نفا  آالمشار اليها    اآلفةاعتبار الخطوط العريضة التي يوصى بها إلدارة المقاومة لدى   .4
 للتوجهات المشتركة للجهات المعنية في العالم العربي. 

خاصة لتلك   األحيائيةهناك حاجة ملحة لمزيد من الدراسات بفهم الصفات السلوكية لألعداء  .5
مكانات إجراء سوف يعزز  هذا اإلن  أالتي توجد في مساحات زمانية ومكانية واسعة حيث  نواع  األ

 الواعدة.   األحيائيةقات التي يمكن أن تفيد في المكافحة تشخيص التنوع الصحيح والتطبي
التأكيد على أهمية التركيب النباتي المعقد وكذلك التداخل في البيئات المختلفة ألنه يعزز  .6

النظام المعقد الذي يمثل تداخل النبت الطبيعي مع ن أ. حيث اآلفةاحتمالية تنظيم مجتمع 
على   األحيائيةلنظام األمثل للمحافظة على األعداء مساحات المحاصيل الزراعية ربما يعد ا

مزيد من إلى  الحاجة ال زالت قائمةن إف. لذلك ا  مستقر  ا  زراعي ا  نتاجإالمدى البعيد وبما يؤمن 
الدراسات والتوصيات المتعلقة بتصميم هيكلية النظام المتداخل لألراضي الزراعية التي من شانها 

فضل أوبما يحقق  األحيائيةعداء العامة والمتخصصة من األنواع التنوع المطلوب لألدامة إ
 .اآلفاتإدارة  النتائج في

التي تؤثر في نواع المتعددة لأل الصفاتأو  هتمام بالدراسات المتعلقة بمعرفة الخصائصاإل .7
(. حيث تكون األحيائيالعدو  – اآلفة  –التداخالت بين المستويات التغذوية المختلفة )النبات 

 األحيائيةمن األعداء  نواع  للمواد الغذائية والماء التي تساعد على زيادة األ  مهما    زهار مصدرا  األ
الحافظة يجب أن تتضمن الخطوات   ائيةاألحيبشكل كبير. بشكل عام فان دراسات المكافحة 

 األحيائيةكفاءة المكافحة  يم  و تقالمحصول وكذلك  إلى    األحيائيةالنهائية المتعلقة بوصول األعداء  
الظروف مة ءومالستدامة، واالستقرار، المستهدفة مع األخذ باالعتبار درجة اإل اآلفاتتجاه 

 البيئية في المحيط العام.  

ضرورة تطوير وتعزيز البرامج التثقيفية واإلرشادية حول أهمية الزراعة المختلطة والتنوع في  .8
في استدامة مصادر الغذاء والماء  همية  أ التركيب المحصولي ضمن المنطقة الواحدة لما لها من  

على زيادة كفاءة األعداء  يجابا  إس للمتطفالت والمفترسات واستقرار النظام البيئي مما ينعك
في الطبيعة. وكذلك توجيه االهتمام نحو النظام المتنوع الذي يضمن زراعة محاصيل    األحيائية

 األحيائيةمختلفة مع السماح بوجود بعض المساحات من النبات الطبيعي حيث يمكن لألعداء 
في أجزاء الحقل التي أو  اتفي مثل هذه المساحات غير الخاضعة الستعمال المبيد تنتشرأن 

 مفصلية األرجل. أنواع لم يصلها المبيد وبذلك تكون هذه المساحات مأوى للعديد من 
 لآلفاتن الحفاظ على األعداء الطبيعيين يمثل حجر الزاوية في منهج المكافحة المتكاملة إ .9

األعداء وتشجيع نشاطهم في األنظمة هذه الزراعية، ولكن األساليب المتبعة في تعزيز تأثير 



 243 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

حيائية  األالمكافحة ساليب أالزراعة لم تدرس بشكل كافي من قبل الباحثين كما هو الحال مع 
 فهم التنوع في المواد السلوكية  إلى  التقليدية والعالجية. لذلك فان هناك حاجة مستمرة

نشاط العدو الطبيعي في مختلف األنظمة الزراعية اذ    فيوع في النباتات المضيفة وتأثيرها  والتن
 من المتطلبات األساسية للحفاظ على األعداء الطبيعيين وتعزيزها. كذلك جراء اإلهذا يعد 

 يتعلق بتداخالت المستويات التغذويةيما فمزيد من الدراسات إلى  ن هناك حاجةإف
(Tritrophic interactions)  األحيائيةزيادة كفاءة برامج المكافحة  علىالتي يمكن تساعد . 

تشخيص واستعمال المواد السلوكية في زيادة كفاءة إلى  الراميةلجهود لتشجيع وتوفير الدعم  .10
 بشكل عام.  اآلفاتوادارة  األحيائيةاألعداء 

اذا أن فهم المزارع للتقنية    ألحيائيةاعطاء دور أكبر للمزارع في تطبيقات المكافحة  إ التأكيد على   .11
 يزيد من فرص نجاحها واستدامتها.

االتجاهات حد  أان التوجه نحو تحسين قدرة النبات لالستفادة من المواد التغذوية يمكن أن يكون   .12
. كذلك فان هناك حاجة لتعزيز ICM/IPM اآلفاتالمحصول وإدارة إدارة  الواعدة ضمن برامج

الجهود التي تسعى الستنباط أصناف لها القابلية على إنتاج مواد ثانوية منبعثة بمستويات عالية 
(Volatiles)    األحيائيةذات تأثير في جذب األعداء  (Synomones)  مثل هذه المواد السلوكية .

المستهدفة    اآلفاتالسيطرة على    دور في تعزيز نشاط المفترسات والمتطفالت فيب  تسهمن  أيمكن  
 ايقاف استعمال المبيدات الكيميائية. أو  وبذلك تسهم في خفض

صدار ضوابط تنظيمية صارمة تتعلق باستعمال المبيدات ووضعها قيد إالتأكيد على ضرورة  .13
المستعملة. فعندما المبيدات  أنواع  يذ والمراقبة المستمرة ألنها أسلوب فعال في تحجيم كميات و نفالت

منة  اآلنه سوف يتجه نحو البدائل  إال يستطيع المزارع الحصول على المبيدات التقليدية بسهولة ف
 في حقله.  اآلفاتلمكافحة  مامة أفر األنها السبيل الوحيد المتو 

المخطط لها على المبيدات الكيماوية بصفة   اآلفاتإدارة  برامجتعتمد  أالالتأكيد على ضرورة  .14
تجاه اإلدارة    برامجستدامة  اأجل    ة ولكن على التكامل العقالني لجميع عناصر الوقاية منأساسي
 المستهدفة.   اآلفة

والمتوافقة مع  تشجيع الشركات والجهات المصنعة للمبيدات للتوجه نحو المواد اآلمنة بيئيا   .15
انتقائية بما أو  المستهدفة كأن تكون مبيدات متخصصة اآلفةإدارة  المكونات األخرى لبرنامج

. يرافق ذلك توجه السياسة الزراعية في البلدان المختلفة نحو األحيائيةيحافظ على األعداء 
يصال إغير المستهدفة وتحسين وسائل حياء األاستعمال المبيدات ذات التأثير القليل على 

ق الحديثة لرش المبيدات، فضال  عن تشجيع ائر من خالل التدريب على الط اآلفةإلى  المبيد
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واألعداء   اآلفة دور البحث العلمي الذي يسهم في توفير المعلومات المطلوبة المتعلقة بالنبات و 
على استعمال المبيدات بأسلوب   اآلفاتإدارة    وبما يساعد العاملين على تطبيق برامج  األحيائية

 .األحيائيةاألعداء فعال وبالوقت نفسه المحافظة على البيئة و 
صل النباتي تشجيع البحث العلمي باتجاه تشخيص وتصنيع واستعمال المبيدات ذات األ .16

(Botanical pesticides) مواد طبيعية تمثل مركبات كيميائية ينتجها النبات تمتلك  كونها
سلوكي وكذلك أو  مونيور وقد تكون ذات تأثير ه اآلفاتمعينة من أنواع صفات سمية تجاه 

 االرجل.  فصلية مكمنظمات نمو تجاه 
غير  أسلوب في التأكيد على االهتمام بالمواد الطبيعية األخرى التي ينتجها النبات التي تؤثر  .17

محفزة للتغذية أو  قد تكون جاذبةأو  مانعة للتغذيةالأو  التسمم مثل المركبات الطاردة لآلفه
 وكذلك المواد ذات التأثير اإلنزيمي حيث جميع هذه البدائل تعد من المكونات المهمة في أنظمة

 وال تؤثر في الكائنات الحية غير المستهدفة. كونها آمنة بيئيا   اآلفاتإدارة 
حث العلمي نحو تطوير وسائل الرصد والمراقبة التي تستعمل في حساب الحد الحرج  توجيه الب .18

جراءات اإلتكون هذه ن أالزراعية المهمة. على  لآلفاتاالقتصادي ومتابعة االنتشار الموسمي 
المعلومات المتعلقة بالطقس التي تفيد في التنبؤ  لىمقرونة بقاعدة بيانات دقيقة ومعتمدة ع

 المعنية.  اآلفاتوالضرر المتوقع في مناطق انتشار  اآلفةمجتمع بمستوى تعداد 
عن المبيدات بتعاد اإلالعمل على تعزيز وسائل التوعية المجتمعية التي تشجع المزارع على  .19

. إذ أن الحافز المادي والفعالية تعد من العناصر  الخطرة والتوجه نحو المستحضرات اآلمنة بيئيا  
نحو هذه المستحضرات. حيث أن المزارع يبحت عن البديل الذي   المهمة في تشجيع المزارع

 أفضل من المبيدات الكيميائية على أن يكون سعره مقبول. أو  يحقق له عائد مساوي 
خاصة المتقدمة منها على إصدار تشريعات خاصة بالمبيدات وبلقد عملت معظم دول العالم  .20

لمتطلبات المرحلة. أما بالنسبة   التعديالت عليها تبعا  على اختالف أنواعها واستمرت بإجراء 
للدول العربية فقد قام معظمها بوضع تشريعات خاصة بها تتعلق بتجارة وتداول المبيدات اال 

إجراء التعديالت واإلضافات لمعالجة التأثيرات الجانبية التي قد تظهر إلى  انها بحاجة مستمرة
 مادة جديدة ي أمع إدخال 

فير الدعم الالزم للمؤسسات والمراكز العلمية والشركات المصنعة للمبيدات التي  تشجيع وتو  .21
المعنية والتي أطلق   اآلفةوبالوقت نفسه فعالة تجاه  البحث عن مواد آمنة نسبيا   اتجهت نحو

استعمال المبيدات إدارة  عليها مبيدات صديقة للبيئة. وكذلك المؤسسات التي تتبنى تقنية
(Management of pesticide use)   تجاه   اآلفةالتي تساعد على تأخير حدوث المقاومة لدى
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خرى. حيث تسعى هذه الجهات إليجاد السبل التي تحقق يجابية األالمبيد فضال  عن الجوانب اإل
منطقية ومدروسة  إدارة  أفضل النتائج عند استعمال المبيدات المختلفة وذلك من خالل برامج

 استمرار استعمال المبيد المعين بأقل األضرار الجانبية.بشكل دقيق تضمن 
التأكيد على الجهات المعنية في االقطار العربية حول ضرورة العمل مع البرامج الدولية مثل   .22

( التابع لمنظمة IPPMوالملقحات ) اآلفاتالمتكاملة إلنتاج المبيدات ولمكافحة اإلدارة  برنامج
عمل شراكة مع الحكومات والمنظمات إلى    (، التي تدعوFAO)   األمم المتحدة لألغذية والزراعة

غير الحكومية والمؤسسات البحثية ومنظمات المزارعين على جميع المستويات بهدف رفع  
 منعها. أو  الوعي حول أهمية الحد من استخدام المبيدات السامة في الزراعة

تسعى الجهات  ن أو حيائية األالنظر في تسجيل واعتماد المبيدات عادة إلهناك ضرورة ملحة  .23
أجل   ايجاد مداخل في التشريعات واصدار قوانين جديدة منإلى  المسؤولة في البلدان العربية

ايجاد صيغة علمية ومبسطة لتسجيل هذه المبيدات بهدف تشجيع الجهات المصنعة والمستفيدة 
  بحاجة   هذه المبيداتوق  الطبيعية. اذ أن سحيائية  األواستعمال المبيدات  نتاج  إعلى التوسع في  

عتماد اإلدور رئيس في خفض ب تسهمكان هناك توجه حقيقي لجعلها ذا إتشجيع وتوسع إلى 
 على المبيدات التقليدية.

. لذلك  األحيائيةوأعدائها  لآلفاتقد يحصل التحول األكبر من خالل اكتشاف التركيب الجيني  .24
فان هناك حاجة ملحة للتوسع بالبحث في هذه المعلومات ودورها في معرفة التداخل البيئي بين 

هذه المعلومات سوف تمهد الطريق نحو تحسين كفاءة المبيد ن أ حيث  اآلفةو حيائي األالمبيد 
وبالتالي خفض استعمال المبيدات الكيميائية المصنعة ويساعد على استقرار النظام   حيائياأل

البيئي واستدامته. كما أن البحث العلمي مطلوب باتجاه تطوير وتصنيع البدائل اآلمنة ذات 
إدارة  ذات مستقبل واعد لالستعمال ضمن برامجنها أصل نباتي حيث أ من أو  حيائيالطابع األ

 ف النظم الزراعية. في مختل اآلفات
واعتبار هذا النهج أحد  حيائية األتهتم الجهات المختصة في العالم العربي بالمبيدات ن أيجب  .25

متطلبات السياسة الزراعية في كل بلد واالستمرار بإدخال المستجدات التي تصب في صالح  
 هذا النهج خالل الفترات الالحقة. 

المبيدات الكيميائية بين الدول العربية اذ تكون مشددة في دول  تباين آليات تسجيل واعتماد  .26
وضعيفة في دول أخرى، وعلى الجمعية العربية لوقاية النبات التعاون مع الدول لعمل نظام 

 ا  موحد للتسجيل يخدم المستهلك والمزارع ويضمن الجودة والسالمة وعدم ترك هذا الموضوع سائب
  الحها.تضعه منظمات أخرى لنا خدمة لمص
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 والعليا  (Minimum residue limits)فر الحدود الوطنية الدنيا ا . غياب وعدم تو 27
(Maximum residue limits)    لمتبقيات المبيدات المستوردة لبلداننا العربية واعتماد ما مذكور

 بتلك الحدود وانما تذكرها فقط نسخا   ىبملصقات المبيدات والتي غالبا تستورد من دول ال تعن
في الدول العربية عند  السرطان أمراضحاالت عداد أ زيادة ن إمن شركات الدول الرصينة. 

األطفال والكبار يعود اغلبه لزيادة استعمال المبيدات التي تستورد خارج المعايير الدولية ومن  
 .دول وشركات غير مصنفة عالميا  

لوضع قيود وضوابط على التجارة غير   إيجاد صيغة للعمل المشترك بين الدول العربية المتجاورة  .28
 مشروعة للمبيدات. ال

 التوصل أجل  . تكثيف البحث العلمي لدى المراكز العلمية في البلدان العربية ذات العالقة من29
 الزراعية.  اآلفاتأفضل المعالجات لمجابهة صفة المقاومة للمبيدات المتزايدة لدى العديد من  إلى  

التوعية اإلرشادية والتثقيفية المتعلقة بفوائد الحشرات الملقحة، بما فيها النحل بجميع . تعزيز برامج  30
مختلف  أنواعه، ودور هذه الحشرات في زيادة إنتاج المحاصيل، وكيفية المحافظة عليها باتباع

 المحاصيل ذات العالقة بالنظام الزراعي المعني.آفات إدارة  ق اآلمنة فيائالطر 
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 مقدمة . ال1

الزراعية في المنطقة العربية تطورًا ملحوظًا في هياكلها التنظيمية ومواردها شهدت مؤسسات البحوث  
. وقد قامت بعض الدول  اإلرشادفعال في البحث والتطوير و   دور  ب  اآلن  وهي تسهم،  وأنشطتها البحثية

معظم  ولكن ، متوسطة المدى ذات أولويات واضحةأو  بتطوير خطط بحوث زراعية رسمية طويلة
قتصادية العامة. كما أثرت في خطط التنمية اإل ةمختصر وضعت خططها كعناصر خرى األالدول 

بشكل عام   أفريقيادنى وشمال الزراعة في منطقة الشرق األ فيبعض التوجهات والتطورات العالمية 
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ن  ألنخفاض اإلوقد عانى التمويل العام للبحوث الزراعية من  .البحوث الزراعية بشكل خاص فيو 
القلق على البيئة وتوخى االستغالل األمثل لقاعدة  أن الحكومات تواجه محددات مادية متنامية. كما 

التحديات كبر أمن تعد  ية الزراعية. اإلنتاجالموارد الطبيعية وكيفية التوفيق بينها وبين ضرورة زيادة 
قدرتها مإن واحدًا من التحديات التي تواجه البحوث الزراعية هو إثبات    . لبحوث الزراعيةالتي تواجهه ا 

في المساهمة لتحقيق األمن الغذائي على المستوي الوطني واإلقليمي. ومن المعوقات التي تؤثر في 
داخل  من  أو    الغالب بمبادرات فردية  يوف  ،للبحوثجل  األبحوث القطاع الزراعي وضع خطط قصيرة  

المنطقة العربية. وما ينطبق أو  مؤسسات وليس ضمن استراتيجية بحثية على مستوى البلد الواحد
 الزراعية بشكل عام ينطبق على البحوث الزراعية في علوم وقاية النبات.على البحوث 

 
 لآلفاتالمكافحة المتكاملة . 2

الزراعية، كما فعلت معظم دول العالم،   لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    بدأت معظم الدول العربية بتبني منهج
الزراعية  اآلفاتمتطور وفعال في مكافحة سلوب أمنذ عقد السبعينات من القرن الماضي باعتباره 

لم  اآلفاتإدارة  ال أن التطبيق السليم ألسس ومكوناتإالزراعي في تلك البلدان.  اإلنتاجالتي تهدد 
وذلك بسبب تفاوت الخبرات سلوب  األ يع البلدان العربية التي اعتمدت هذا  في جم  هنفسالمستوى  بيكن  

الحقلية،  أسلوب مدارس المزارعين أسهمآخر. وقد إلى  والدعم الحكومي والتوعية المجتمعية من بلد
والمحصول على   اآلفاتإدارة    لشرح مفاهيم  كبير    دور  بن،  و به المزارعالذي تبنته منظمة الفاو وشارك  

مستوى الحيازات الصغيرة والذي طبق في معظم بلدان العالم والبلدان العربية وحقق نتائج جيدة في 
المحصول وآفاته ورغبة المزارع في تبني التطبيقات التي جربها ولمس إدارة    مستوى تقبل المزارع لفكرة

المتكاملة والزراعة  اإلدارة  ي مجالكانت جمهورية مصر العربية رائدة ف بنفسه. قتصادية اإلفائدتها 
الزراعية في دول أخرى مثل المغرب   اآلفاتإدارة    نجازات كبيرة في تطبيقاتإالعضوية. كذلك تحققت  

وعدد من دول الخليج. كما توسعت وتعددت المفاهيم   وجمهورية العراق  ةوتونس واألردن ولبنان وسوري
، المبيدات (Organic farming)مثل الزراعة العضوية    اإلنتاجالتي تعنى بوسائل حماية المحصول و 

 . (Safe alternatives)والبدائل اآلمنة  الحيوية
 

 لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ن تبني برامجماآلثار االقتصادية المتحققة . 1.2

وليات التي تقوم الدول على تأمينها وعلى المستوى العالمي، ومع الغذائي من األمن األتعد مسألة 
الكيماوية  سمدة  ستخدامات األالزيادة التحديات التي يشهدها الواقع الزراعي وزيادة التلوث البيئي نتيجة  



 255 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

 الزراعية، بدأت الدعوة  اآلفاتكافحة ية لمئالزراعي، واستخدام المبيدات الكيميا اإلنتاجزيادة أجل  من
قائمة على استغالل الموراد الطبيعية للمحافظة على البيئة وزيادة والالزراعة المستديمة  إلى    التوجة إلى  

 المحاور التي تسهم في الزراعة أهم  حدأن أ على دخل المزارع، و  يجاباً إوالذي ينعكس  اإلنتاج
عتماد  اإل  عن  بعيداً نتقال  ليها لإلإوالتي دعت الضرورة    لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    المستدامة هي استخدام 
 ؛Naranjo et al., 2014)ية ئالمبيدات الكيميااستخدام على الزراعية  اآلفاتالمطلق في مكافحة 

Pretty & Bharucha, 2015 .) 
لهذه البرامج  يم و تقن يجرى أومدى نجاح برامجها، البد  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ولمعرفة دور

مور المهمة التي تدعم نشر وتشجيع ليات والسياسات المتبعة لتطبيقها، ومن األلمعرفة مدى نجاج اآل
  .لنتائج تلك البرامجقتصادية اإلوالتحليالت يمات و التقالمزارعين على تبني مثل هذه البرامج، هي 

 هابشكل منفرد بسبب تداخل لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ق الداخلة في ائطر ال يمو قوبالرغم من صعوبة ت
قد جرى في بعض الدول    لآلفات  المتكاملةاإلدارة    لبرامج  قتصادي الشامليم اإلو ن التقأال  إمع بعض،  

 ( Norton & Mullen, 1994؛ Fernandez-Cornejo, 1998) األمريكية المتحدة الواليات ومنها
  المتكاملة  المكافحة يمو لتقفي فرنسا  DEXIPM نموذج الـ بية، فقد اقترحو ور وفي بعض الدول األ

دارة المتكاملة )اإل الخاصة بزراعة محصول الذرة البيضاء الزراعية نظمةألا بين نوعين من لآلفات
قد تحسنت نسبة  قتصادية اإلالفوائد  أن ووجد مقارنة بالزراعة التقليدية(، للذرة في الزراعة الشتوية

المعتمدة على  بالزراعة التقليدية مقارنة لآلفات المتكاملة المكافحة باستخدام اإلنتاج تكاليف لخفض
والبيئي قتصادي يم اإلو للتق SustainOS النموذج كذلك تم اقتراح .( Pelzer et al., 2012)المبيدات 

 وفرنسا  وهولندا وألمانيا سويسرا) أوروبية مناطق خمسة في التفاح لبساتين المتكاملةاإلدارة  لبرامج
  تقليل  دون  اآلفات مبيدات استخداممن المتكاملة قد قلل اإلدارة  أن تطبيق برامج وقد وجد ،(وإسبانيا
  ازداد البلدان بعض ففي البلدان،  بين  اختالفات وجود  وبالرغم من .جودة الثمارأو  الكلي اإلنتاج

المتكاملة مقارنة مع الناتج اإلدارة    في البرامج المعتمدة على  % 29إلى    تصل  بنسبة  قتصاديالعائد اإل
في بعض البلدان نسبة الرتفاع قتصادية  اإلفي حين انخفضت العوائد    المتحقق عن البرامج التقليدية،

 اإلنتاج، ومع ذلك قد تم تعويض ذلك من خالل زيادة اآلفاتالتدريب ومراقبة  ر جو أو العمالة جور أ
 يمو تق كما تم .(Mouron et al., 2012)المتكاملة اإلدارة  المتحقق في النظم الزراعية المعتمدة على

 على تنفيذها جرى  أفريقياو  آسيا في دولة 24 في لآلفات المتكاملةاإلدارة  منًا مشروع 85 بيانات
  المستخدمة،   الحشرية  والمبيدات  الحاصل الزراعي  عتماد على نتائجباإلمت  و ق  وفد.  عاماً   العشرين  مدار

 في بانخفاض مقترنة كانتو ، %40.9 المحاصيل الزراعية بنسبة انتاجية متوسط زيادة تولوحظ
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  المستخدمة  مبيداتالاألقل من  على %50 وقد وجد ان ،%30.7إلى  الحشرية المبيدات استخدام
 .  (Pretty & Bharucha, 2015)يمها و برامج المكافحة التي تم تق معظم في ضرورية كانت ليست

  العراق في  المزارعين صغار عيش سبل تحسين"نفذ مشروع ما في الدول العربية، فقد أ
المركز الدولي للبحوث  قبل من "العضوية األسمدة واستخدام لآلفات المتكاملةاإلدارة  خالل من

  (إيفاد ) الزراعية للتنمية الدولي الصندوق  من ليمو تو  (إيكارداالمناطق الجافة ) الزراعية في 
 أنظمة  من  اثنين  على  المشروع  ركز  .(2017)علي،    2012-2009  للفترة بين  العراقية  الزراعة  ووزارة
 في المروية  النخيل وأنظمة الشمال في  المطرية البقول/القمح أنظمة - العراق في الرئيسة الزراعة 
  اآلفاتو  األمراض لمكافحة للبيئة الصديقة األساليب تعزيز هدفها وكان العراق، وجنوب وسط

 حشرة الدوباس العضوية، اذ جرت مكافحة لألسمدة فعالية األكثر االستخدام وتشجيع الحشرية
(Ommatissus binotatus lybicus)  صل نباتي أ  من   الحشرات  مبيدات  على عتماد  النخيل باإل  على

(Neem)  في   دوراً  ، وكان لها2012موسم  خالل هكتار 12000 الجوي لمساحة الرشعن طريق
 العضويةسمدة األ استخدامن أكما بينت نتائج المشروع  .%72إلى  بالحشرة اإلصابةتقليل نسبة 

  نتائج  أظهرت  ذإزيادة دخل المزارعين، إلى  دى أالكيماوية، قد  األسمدة باستخدام مقارنة التمر لنخيل
 األسمدة من بدالً  العضوية األسمدة على النخيل منتجي من %50 في حالة اعتماد الدراسة أنه

التمور  بيعت مليون دوالر امريكي، اذ 25بمقدار في العراق الدخل زيادةإلى  الكيماوية، قد يؤدي
 سواق(،األ  من  بسماد عضوي مشترى   معاملة البساتين)في حالة    للطن  دينار عراقي  600,000  بمبلغ

 في  التمر نخيل إنتاج زيادة يمكن نهأالدراسة  ثبتتأ. مليون دوالر 48مقارنة بـالربح الذي يتحقق 
   تحول إذا( العراق في التمور إنتاج إجمالي  من % 12 حوالي)  طن 72,000 بمقدار العراق
  استخدام المبيدات الحيوية، إلى  اآلفاتفي مكافحة  الكيميائية ق المكافحةائطر  من المزارعين جميع
 ( التمور إنتاج إجمالي  من %6) طن  36000 بمقدار  التمر نخيل إنتاج يزداد  أن  المتوقع ومن
 سمدة الكيمياوية  من األ العضوية بدالً سمدة األ استخدام على المزارعين من %50 اعتمد إذا
(Mazid et al., 2013)  . 

بعض التحديات والصعوبات،  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  لبرامجقتصادي يم اإلو التقتواجه عملية 
قتصادية المتحققة من النظم الزراعية التي تعتمد في اإل  والعوائد  بالتكاليف المتعلقة  ومنها قلة البيانات

لنظم الزراعية التقليدية في المعتمدة على امقارنة بتلك  المتكاملةاإلدارة  على برامج اآلفاتمقاومة 
 تشمل لآلفات المتكاملةاإلدارة  نأإلى  قد يعود قلة هذه البيانات وأن سبب ،هانفس البيئية الظروف

ق المتداخلة مع بعضها البعض والتي تطبق على مدد زمنية طويله  ائالعناصر والطر  من  على العديد
(Lefebvre et al., 2015).  تأثير حول معرفةقتصادية اإلقلة الدراسات خرى األومن التحديات  
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 عام  بشكل  عليه  المتفق  ومن  .ق االدارةائوطر   العمالة  تكاليف  في  لآلفات  المتكاملةاإلدارة    تبني برامج
 الزراعة  برامج ب مقارنة المعرفة،/والمعلومات الوقت من الكثيرإلى  هذه، تحتاجاإلدارة  برامج أن

 ؛Beckmann & Wesseler, 2003)البحتة  الكيميائية التقليدية المعتمدة على المكافحة
Waterfield & Zilberman, 2012) للعمالة في برامج  ةالتكاليف العالي تعويض يمكن، ومع ذلك  

المتكاملة من خالل قلة ساعات العمل المنجز في الحقل مقارنة بالزراعة التقليدية اإلدارة 
(Fernandez-Cornejo, 1998 ).  

والعوائد    التكاليف  على   لآلفات  المتكاملةاإلدارة    لبرامج  االقتصادييم  و التقيقتصر    أن  ينبغي  الو 
  جودة على  الحفاظ على اساس الهدف المتحقق منيم و التقيكون ن أيجب نما إو قتصادية، اإل

التسويق  عند الزراعية السلع قيمة من يقلل  للمحاصل اآلفات أضرار المعروف أن ذ منإ ،اإلنتاج
(Yue et al., 2009)، اإلنتاججودة  تحسين فيتأثير  الكيميائية للمبيدات يكون  أن ومثلما يمكن 

 يجابيإدور  لآلفات المتكاملة لإلدارة نإف  ،(Babcock et al., 1992)والخضروات  للفواكه بالنسبة
 على  قتصادياإل  يمو التق  يقتصر  أنأيضًا  ينبغي    كما ال  .(Mouron et al., 2012) اإلنتاج  جودة  على
  المتكاملةاإلدارة  اعتماد على ن الفوائد المترتبة أعتبار بنظر اإلخذ أ ين أواحد، بل يجب  نمو موسم
اإلدارة  الحيوية ضمن برامج المكافحة ن اعتمادإ المثال، سبيل فعلى الوقت، في تتأخر قد لآلفات

  الحراثة  تقنيات ة باستخدامكيكانييق المقاومة المائواستخدام طر  ،اآلفاتالمفترسات لمقاومة  باستخدام
 في هذا  اً الطبيعي قد يكون سببصل فضال عن استخدام المبيدات ذات األ المختلفة، والزراعة

 المدى ، ولكن علىاإلنتاجفي خفض تكاليف  اً ق تكون سببائاعتماد هذه الطر ن أالتأخير، في حين 
  أقل كمية تستخدم التي الزراعية العمليات أنذا عرفنا إخاصة وب، ( Lefebvre et al., 2015) البعيد
 اآلفات مبيدات من المزيد تستخدم التي العمليات من أرخص هي هكتار لكل المبيدات من
(Boussemart et al., 2012) . 
الدور الهام في زيادة    لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    خذ العينات في برامجأن لنظم المراقبة و إ ًا  خير أو   
النظام الزراعي  قتصادية عند تبنيرباح اإلتحقق زيادة في األالناتجة، فقد لوحظ قتصادية اإلرباح األ

التتابعية  /العينات المتسلسلةأخذ  والتي تتخذ من طريقة لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  المعتمد على
(Sequential sampling plan)    على أيضًا  والتوصية بمكافحتها مقارنة بتلك التي تعتمد    اآلفة لمراقبة 

% عند  3.62ليف بمقدار  االتقليدية، اذ خفضت نسبة التكالعينات  أخذ    المتكاملة ولكن بطريقةاإلدارة  
 العيناتخذ  أل% عند استخدام الطريقة التقليدية  2.91العينات المتسلسلة مقارنة بـ  أخذ    استخدام طريقة

(Ferrer, 2008) . 
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 لآلفاتالمتكاملة اإلدارة   برامجعداد  إلساسية العناصر األ. 2.2

 الحد أو  اآلفات إلدارة البيئي النظام على قائمة استراتيجية نهاأعلى  لآلفات المتكاملةاإلدارة  تعرف
   المكافحة  مثل المتاحة اآلفات مكافحة لتقنيات األمثل االستخدام خالل من أضرارها من

  أساس  على المقاومة أصنافواستخدام  ، والعمليات الزراعية ،البيولوجية والمكافحة ،الكيميائية
األدنى  الحدإلى  اإلنسان والبيئة عموماً  صحة على  المخاطر تقليل مع الفائدة،/التكلفة تحليالت

(Bajwa & Kogan, 2002) . جميعها  مختلفة يهدفأنواع ب لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  وتوجد برامج
استخدام المبيدات عن تقليل    للمزارعين، فضالً قتصادية  اإلالزراعي وبالتالي زيادة العوائد    اإلنتاجزيادة  
 محافظة ال لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  هم هذه البرامج الشائعة هيأ ة والتلوث الحاصل بسببها، و ئيالكيميا

استخدام    هو  البرنامج  هذا  من  ن الهدفإ   .(Ecological pest management program)  على البيئة
وعالقتها مع عوائلها النباتية   اآلفةعتماد على العالقة بين باإل لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  استراتيجيات

اإلدارة  نأ  ذإقل مايمكن، أ الكيميائية المواد على عتماد، بحيث يكون اإليهمافوتأثير العوامل البيئية 
نيكية والحيوية واستخدام يكاق الزراعية والمائالطر  بين تجمع البيئة على  محافظةال لآلفات المتكاملة

للمحصول الزراعي  يةاإلنتاج خرى التي تضمن زيادةاأل الحيويةق التقانات ائالمقاومة وطر  صنافاأل
خرى المهمة األنواع ، ومن األ(Koul & Cuperus, 2007)وتقلل التلوث في النظم البيئية الزراعية 

 Bio-intensive integratedالقائمة على الجانب الحيوي بشكل مكثف    لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    برامج

pest management (BIPM)مبني على استخدام  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ، وهذا االتجاه من 
   ة وموجه سمية أقل  تكون  والتي الحيوية )الطبيعية(، المبيدات واستخدام عوامل المقاومة الحيوية،

  والطفيليات، فضالً  الميكروبات من المشتقة الحيوية  المبيدات التي تشملو  المستهدفة،  اآلفة  ضد
خرى األ التقليدية غير الكيميائية ق المكافحةائطر  صل النباتي وجميععن المبيدات ذات األ

(Rechcigl & Rechcigl, 2016)  . 

، تحديد طريقة كفوءة لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  فرها في برامجاالعناصر التي يجب تو أهم  من 
الرئيسة المستوطنه    لآلفاتساس لبرامج االدارة، والمراقبة المستمرة  الحجر األعد  يالعينات والذي  خذ  أل

فضل النتائج عند  أالمناسبة والتي تمكن من الحصول على اإلدارة  ق ووسائلائوالدخيلة، واختيار طر 
   ئية ق الميكانيكية والفيزياائمن الطر  ق حسب البرامج المستخدمةئاالطر هذه استخدمها، وتختلف 

 الزراعية وتكبتها دون الحد االقتصادي الحرج، فضالً  اآلفاتالمقاومة التي تقاوم  صنافوالوراثية واأل
 خرى ق األائنتخابية والفرمونات وغيرها من الطر ية من المبيدات اإلئق الكيمياائعن استخدام الطر 

(Binns, 1994 ؛Pedigo & Rice, 2014 ؛Southwood, 1978.) 
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 لآلفاتالمكتاملة اإلدارة  خططضمن  العيناتأخذ  برامجتطوير . 3.2

 خذألالمكثفة  برامجال :جداً  مختلفة أهداًفاعادة  يحققان العينات اللذينأخذ  برامج يوجد نوعان من
 بديناميكية المتعلقةالدراسات جراء إستخدم عند ت   والتي (Intensive sampling plan) العينات

 في الدراسات الخاصة ببناء التي تستخدم البيئية والبحوث (Population dynamics) المجتمعات
العينات  ألخذ  الدقة وعادة ما يوصى باعتماد مستويات عالية ، (Life tables) الحياة جداول

(Sampling precision levels) (0.10 عند )جراء مثل هذه الدراسات إ(Buntin, 1994  ؛
Southwood, 1978)والتي عادة ما تكون   العينات  من  كبيراً   فانها تتطلب عدداً   ساس، وعلى هذا األ

أخذ   والتي هي :العيناتأخذ  خر من برامجما بالنسبة للنوع اآلأ ؛( المالأو /و الوقت) نسبيا مكلفة
 عند إجراء ستخدمت  نها إف، (Extensive sampling plans)الشاملة )على نطاق واسع(  العينات

عتماد على الحد آلفة باإلا اتمجتمع لتصنيفأو  ،اآلفات (Survey) الدراسات المتعلقة بمسح
 قرارات إلى  الحاجة وبالتالي تحديد المحاصيلعلى  المحتملة ضراراألب للتنبؤ الحرجقتصادي اإل

خذ العينات الشاملة( أهذا النوع من البرامج ) لذلك ،لآلفات المتكاملة المكافحة برامج في المكافحة
 العينات والتكلفة   قل منأعدد  إلى    اس فانها تحتاجسوعلى هذا األ  ،(0.25)~    أقل  دقة  تتطلب  عادة ما

(Southwood, 1978) . 
ق التي تستخدم في ائتحدد الوسائل والطر ن أالعينات، يجب أخذ  لضمان دقة وكفاءة برامج 

عادة ما المثال،  سبيل فعلى  ( المحدد لها، وشاملةأخذ عينات مكثفة أ )  هذه البرامج وفق الهدف  إنفاذ
 لآلفات  (Absolute density estimate)العينات المكثفة طريقة تقدير كثافة مطلقة  أخذ    برامجتتطلب  

  ، والتي تتحقق عادة من(Southwood, 1978؛  Buntin, 1994)  الحشرية ضمن الموطن )النباتات(
 وحدة المساحة(/فرع نباتيأو  )نبات (Sample units) ةوحدات العين عن البحث عمليات خالل

(Boeve & Weiss, 1998 ؛Elliott et al., 1990, 2003 ؛Feng et al., 1994؛ 
Giles et al., 200  ؛Hodgson et al., 2004  ؛Severtson et al., 2016)  أخذ    ن برامجأ ، في حين

المصائد  أو  تقدير العينات كاستخدام شباك الصيد لنسبية ق ائالعينات الشاملة تتطلب استخدام طر 
 طرق شفط الحشرات. أو   الالصقة
 من  العينات  لجمع  خطة توجيهية  وضع  هو العيناتأخذ    برامج  تطوير  من  األساس  الغرضن  إ
؛ Hutchison, 1994)يًا حصائإمقبولة  مستويات دقة ضمن على مدى واسع لآلفاتعددية ال الكثافة

Nyrop & Binns, 1991)،  حول  لآلفات  المجاميع العددية تصنيفأو  ذ تسمح هذه البرامج بتقديرإ
؛  Binns et al., 2000)  (Sample universe)محيط العينة    ي توجد فيهذالبيئة ال  الحد االقتصادي في
Pedigo, 1994a)،  ًاإلدارة  قرارات اتخاذ يتم حيث الزراعية الحقول تكون  ما والتي غالبا 
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  قائطر  تي:خذ العينات، البد من تحديد اآلعداد خطة متكاملة ألوإل . اآلفاتلمكافحة 
  ووحدات ،(Sampling patterns)العينات أخذ  وأنماط ،(Sampling methods)العينات أخذ 
  والتوزيع  اآلفات بيئة عن كمية بيانات والتي تتطلب (Sample sizes)العينة  وحجم ،العينة

؛ Buntin, 1994) قتصاديةالضرر اإل مستويات ومعرفة (Spatial distribution)  لآلفاتالمكاني 
Pedigo, 1994a, 1994b .) 

هناك  ن إفالعينات، أخذ  فرة لتطوير برامجاوالبيانات المتو همية المحصول أ عتماد على وباإل
أخذ    خرى برامجواأل  (Fixed sampling size)  نوعين من هذه البرامج، والتي هي حجم العينة الثابت

، وبصورة عامة  (Binns et al., 2000)  (Sequential sampling plan)المتعاقبة  /العينات المتسلسلة
العينات، هناك ضرورة لمراعاة النقاط التالية: )أ( البد من تحديد وحدة العينة، أخذ  لزيادة دقة برامج

الكثافة  في التباين لمراعاة العيناتأخذ  طريقة ( تعديلـ)جو مثل لحجم العينة،)ب( اختيار العدد األ
للمكونات ًا  تبعن الحشرات تتوزع على مستويات مختلفة على النبات  أذ  إفي النبات،    للحشرات  العددية

  (. Southwood, 1978؛  Pedigo, 1994b؛  Alyousuf, 2018)جزاء النباتية  الغذائية المتوزعة في األ
 

  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  تطوير واستعمال المواد السلوكية في تطبيقات. 4.2

فاهم فيما من المعروف أن العديد من الكائنات الحية ومنها الحشرات تعتمد على شفرات معينة للت
بينها. هذه الشفرات عبارة عن مركبات كيميائية نوعية تستفيد منها هذه الكائنات كمحفزات إليجاد  

إليجاد العائل المفضل. حيث أن هذه المركبات الثانوية لها تأثير محفز عن طريق أو  الجنس األخر
تكون االستجابة ألغراض حدوث استجابات سلوكية مختلفة. في الحشرات قد  إلى    حاسة الشم وتؤدي

  (Semiochemicals)التغذية ولوضع البيض على عائل معين وتسمى هذه المواد السلوكية  أو    التزاوج
  هلنوع نفسلوهي مركبات يطلقها أحد األفراد ليستلمها فرد آخر تابع    (Pheromones)ومنها الفرمونات  

يطلقها أحد األجناس التي ت الجنسية حيث أنها ذات تأثير داخلي ضمن النوع الواحد مثل الفرمونا
يستعمل للتعبير نه إف Allelochemicalsوتؤثر في الجنس األخر لنوع الحشرة نفسه. أما المصطلح 

 العدو أو  اآلفة كأن ينبعث من النبات ويؤثر في سلوك  ،عن العالقة بين كائنات حية مختلفة
 لوظيفة التي تؤديها مثل الفرمونات ل الفرمونات فإنها تصنف تبعاً نواع . بالنسبة ألالحيوي 

 ، المنبهة(Aggregation pheromones) والتجميعية ،(Sex pheromones)الجنسية 
(Alarm pheromones) وفرمونات تتبع األثر ،(Trail pheromones)   وتأشير العائل )ترك عالمة

فتصنف   Allelochemicals. أما المواد الثانوية التي تسمى  (Host marking pheromones)عليه(  
يعطي   Allomone  المستلم مثالً أو    المرسل  االفائدة التي يحصل عليهأو    حسب الوظيفة التي تؤديها
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الذي ينتجه النبات في العادة ويفيد   Synomoneو المستلم لصالح Kairomoneالفائدة للمرسل و
تثبط التغذية. أو    كما أن هناك مواد نباتية تفيد في جذب الحشرات الملقحة وكذلك مواد تحفز  .الطرفين

لقد ساعد التطور العلمي على تشخيص اآلالف من هذه المركبات السلوكية التي تشمل الفرمونات 
قي مركبات ذات طابع تطبيإلى  وغيرها من المواد الثانوية وجرى اختبار العديد منها وتم التوصل 

حيث تمكن الباحثون    ،(Suckling & Karg, 2000)  لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    استعملت ضمن مكونات
كطريقة لمراقبة  أو  من تشخيص الخصائص الجاذبة لهذه المركبات واستعملوها في صيد الحشرات

الفرمونات والكرمونات على نطاق واسع كمكونات أساسية    استعملتالحشرية.    اآلفاتنشاط العديد من  
وكذلك في   اآلفاتمن خالل استعمالها في عمليات المسح والتحري عن    اآلفاتإدارة    في معظم برامج

الصيد الجماعي آلفات مهمة مثل ذباب الفاكهة وديدان ثمار الفاكهة وديدان جوز القطن. كما تفيد  
السلوك   ويعدإجراء المكافحة وتوقيتها.  إلى    لمصائد في تحديد الحاجة المعلومات المتحصل عليها من ا 

لذلك صار االتجاه نحو استعمال المواد السلوكية كعناصر   ،من المقومات المهمة في حياة الكائن الحي
المركبات ال تقتل  وتصرفاتها.    امن خالل التأثير في سلوكه  اآلفة مهمة يمكن استعمالها في استهداف  

أن يكون تأثيرها أو  منطقة القتل إلى  اآلفة بحد ذاتها وإنما يكون تأثيرها في جذب  اآلفةالسلوكية 
من  مة ءمالأكثر المكافحة السلوكية  تكون ويمكن أن يبقى تأثيرها لفترة طويلة في الحقل.  اً طارد

يتطلب إجراء قل من مستوى الحد الضار الذي أالذي يكون  اآلفةمجتمع إدارة  الوسائل األخرى في
. على الرغم من  اآلفةلمجتمع  عددينفجار الإال أنها قد تكون غير مجدية في حاالت اإل ،مكافحة

بعض المحددات المهمة تجاه استعمال المركبات الثانوية ذات التأثير السلوكي فان تطوير واستعمال 
يث بدأ الكثير من  . ح(2017)علي،  استراتيجيات جديدة مبنية على هذه المواد في تقدم مستمر

المستفيدين يقتنعون بان المحددات المرافقة الستعمال المواد السلوكية يمكن تجاوزها مقابل الفائدة التي 
 الحيويةاإلدارة  البيئة وتكاملها مع عناصر فيغير المنظورة يجابية اإلتتحقق من خالل التأثيرات 

والتحري عن وجودها ونشاطها  اآلفاتوالزراعية. فقد تحققت نجاحات كبيرة ضمن مجال مراقبة 
الموسمي وكذلك استعمال الفرمونات في المكافحة المباشرة من خالل تقنية ارباك الذكور. كما يمكن  

 لنجاح طريقة المكافحة، إذ أن استعمالها بتقنية  أن تكون الطعوم الفرمونية الجاذبة أساساً 
كذلك الحال مع تقنية الجذب والقتل  ،تعد وسيلة مكافحة مباشرة (Mass trapping)الصيد الجماعي  
(Trap & kill)  المصيدة بفعل الفرمون لتقتل بعد ذلك بفعل المادة السامة إلى  اآلفةحيث تنجذب

 اآلفاتن من الوسائل المباشرة لمكافحة  االتقنيتن  اهاتعلى سطح النبات. تعد  أو    الموجودة في المصيدة
. كما تعد تقنية تشويش (Lure)ستوى عالي من االنجذاب نحو المادة الجاذبة مإلى  وهي تحتاج

أيضًا.  اآلفة( تقنية مباشرة في مكافحة Male/Mating disruptionالتزاوج )أو  ليل( الذكورض)ت
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أنثوي( في محيط النبات في مسعى أو    حيث تطلق كميات كبيرة من الفرمون الجنسي المصنع )ذكري 
لتتداخل الفرمونات المصنعة مع الفرمون الطبيعي المنبعث من أفراد الحشرة المستهدفة وبذلك يحصل  

من   اآلفة فحة وهكذا تتحقق مكا ،الجنس األخريجاد إفي  خفقويحد األجناس )الذكر( أتشويش لدى 
 خالل عدم إتمام عملية التزوج وإعاقة عملية التكاثر. هناك الكثير من المراجع العلمية التي تطرقت

. (Weissling & Knight, 1999) اآلفاتإدارة  هذه المواد وإنتاجها واستعمالها في برامجأنواع إلى 
ثالث ضمن  اآلفاتإدارة  تطبيقاتاستعملت المواد الثانوية بشكل عام والفرمونات بشكل خاص في 

 :ةرئيسي محاور
 

 تعد عمليات المراقبة من التقانات المهمة في تطبيقات - (Monitoring) الرصد/ المراقبة. 1.4.2
 ؛المعنية اآلفةالتحري والبحث عن وجود نوع  :وهي تستعمل في جوانب عدة منها ،المتكاملةاإلدارة 

وكذلك تقدير مستوى  ؛تقدير كفاءة تثبيط التزاوج ؛ داعمة التخاذ القراروسيلة  ؛تقدير النشاط الموسمي
تجاه المبيدات. استعملت وسائل مراقبة متنوعة منها أنظمة الصيد التي تطورت  اآلفةالمقاومة لدى 

بشكل متوازي مع تطوير وإنتاج المواد السلوكية. فقد أنتجت مصائد الطعوم الجاذبة على نطاق تجاري 
الزراعي. كما  اإلنتاجفي مختلف أنظمة  لآلفاتعملت كوسائل للمراقبة والصيد الجماعي واسع واست

أنها من الوسائل الرئيسية التي تستعمل في منشآت الحجر الزراعي لتحديد مدى وجود النوع المعني 
 اآلفاتالتحري عن  أجل    وتوضع المصائد الفرمونية في المنافذ الحدودية والمطارات من  .ومدى انتشاره

الدخيلة التي قد تدخل البلد من خالل هذه المنافذ. كما يمكن أن تستعمل المصائد بأعداد كبيرة ضمن 
لى إ  اآلفةالحصول على المعلومات الكافية حول منع انتشار  أجل    هيئات حماية المستهلك من  أنشطة

وبذلك يمكن الحصول على منتجات زراعية  اآلفة تحديد المناطق الخالية من أو  مواقع جديدة
 عادة هذه النشاطات وفقاً تتم و مناطق جغرافية أخرى إلى  تصديرهاأجل  بمواصفات مرغوبة من

 استعمال مصائد  يكون . األنشطةألنظمة وقوانين خاصة مع وضع التعليمات الالزمة لمثل هذه 
م عادة سهل التطبيق مقارنة بوسائل المراقبة األخرى حيث أنها توفر وسيلة تطبيقية فعالة لمراقبة الطعو 

 يساعد على معرفة ميل نه أالمستهدفة. من فوائد نظام المراقبة  لآلفات ةالبالغنشاط الحشرات 
إجراء عملية المكافحة. كما تفيد المصائد في تحديد العالقة بين  إلى  وتحديد مدى الحاجة المجتمع

 بالحقل التي تتعلق بعدد اليرقات ومناطق تغذيتها وبرازها اإلصابةالبالغات الممسوكة ومظاهر 
(Bradley et al., 1998)  أما بالنسبة الستعمال المصائد الفرمونية في اإلنذار المبكر فانه يعتمد .

في  اآلفةيتم الحصول عليها خالل فترة زمنية معينة وتوظيفها للتنبؤ بمستقبل  على البيانات التي
المنطقة المعينة. كما أن مسك البالغات يجب أن يتزامن مع توقيت إجراء المكافحة وهذا يعتبر المفتاح 
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حد الإلى    اآلفة المكافحة فقط عندما يصل مستوى تعداد    إنفاذنحو ترشيد استعمال المبيدات. حيث يتم  
( من خالل  Rhagoletis pomonellaدودة التفاح )  ةتتم مراقب. على سبيل المثال  الحرج المحدد مسبقاً 

استعمال مصائد حمراء الصقة مع مجال جاذب مصدره طعم يتكون من رائحة التفاح المصنعة. حيث 
استعمال  إلى  أن المعلومات المتجمعة عن عملية المراقبة تعطي المزارع فكرة عن مدى الحاجة

. لذلك فان استعمال نظام المراقبة في توقيت المكافحة  على حد حرج معروف مسبقاً   المبيدات اعتماداً 
% مع تحقيق مكافحة جيدة لآلفة  70ساعد على خفض كميات المبيدات المستعملة بنسبة بلغت 

آفات  لمكافحة تجاهكما تحققت مستويات جيدة من ا ،مقارنة بالحقول التي لم تخضع لبرنامج مراقبة
عتماد على نظام المراقبة والحد  أخرى مثل دودة ثمار التفاح في العديد من المناطق في العالم باإل

 الحرج. االقتصادي 
استعملت المصائد المبنية على الطعوم الجاذبة لقياس فعالية المستحضرات الفرمونية في 

ال يمكنه   اً التقنية هي أن الذكر يصبح مشوشتثبيط التزاوج. أن الفكرة وراء هذه أو  ليل الذكورضت
)األنثى( ضمن المنطقة   التمييز بين الفرمون المصنع والفرمون الطبيعي المنبعث عن الجنس اآلخر

فقد تكون هناك إناث متزاوجة ولكن ال يوجد  ،نفسها. إال أن هذه الحالة قد ال تكون دائما صحيحة
طراف الحقل حيث يمكن لإلناث أن أالت عادة تسجل في  مسك في المصائد الفرمونية. مثل هذه الحا

تنتقل من الحقول المجاورة غير الخاضعة للمعاملة بالفرمون. يمكن تحسين كفاءة المصائد الفرمونية 
مستوى يوازي المعدل  إلى  كوسائل مراقبة من خالل زيادة معدل الفرمون المنبعث من المصيدة

ستعمال التركيز المناسب من الفرمون مع تحديد الموقع المناسب الطبيعي الذي تطلقه الحشرة. اذ أن ا
لتثبيت المصيدة في البستان تعد من العناصر األساسية لنجاح عملية المراقبة. كما يجب أن تتزامن 

 ،وجود اليرقاتأو    التحري عن أضرار الحشرةأجل    بة من اصعمليات صيد الحشرة مع إجراء مسح لإل
 خرى. جزاء النبات األأأو  فقد تكون نتائج المصائد سلبيه مع وجود أضرار منظورة على الثمار

الكرمونات على تطوير أو  استعمال أنظمة الرصد التجارية المعتمدة على الفرموناتساعد 
تنبؤ وكوسيلة لل اآلفةباعتبارها وسيلة معتمدة لتقدير كثافة  اآلفاتعمليات مراقبة وإدارة العديد من 

بحدوث أضرارها. إال أن هذه الطريقة لم تكن بالمستوى المطلوب في كثير من األحيان لتقدير العالقة  
وقد ال تكون هناك عالقة بين عدد البالغات   ،بين عدد الحشرات الممسوكة ومستوى الضرر في الحقل
 هليوثسكما هو الحال مع حشرات ال اآلفاتفي المصائد وعدد البيض الموضوع للعديد من 

(Helicoverpa zeaعلى الذرة )  من  اً بسيط اً حيث أن المصيدة تمسك جزء، الطماطم/البندورةأو
إلى  الحشرات ضمن مساحة جغرافية معينة بينما تستطيع البالغات أن تهاجر من الحقول المجاورة

 عملية مراقبة وبذلك يكون تقدير نشاط الحشرة غير دقيق.  ل الحقل الذي يخضع
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أما الموضوع األخر الذي يخضع لعمليات المراقبة من خالل المصائد الفرمونية فهو دراسة  
لفعل المبيدات. حيث استعملت المصائد الفرمونية الجاذبة كوسيلة تطبيقية   اآلفة   ىلدمستوى المقاومة  
(. في هذه الطريقة يتم Norris et. al., 2003من حرشفية األجنحة للمبيدات )أنواع لتقدير حساسية 

ع يستعمل المبيد مأو  جمع أعداد كبيرة من الذكور ومعاملتها بتراكيز مختلفة عن طريق جدار الجسم 
المادة الالصقة ليؤثر بالحشرة بطريقة التماس. في هذه الحالة يمكن أن تستعمل أعداد كبيرة من  

للحصول على العدد  غالباً تتبع هذه الطريقة مع اختصار كلف التربية التي بالحشرات الممسوكة 
المطلوب من الحشرة المستهدفة. من نواقص هذه الطريقة أنها قد ال تعطي التصور الحقيقي عن  

الحشرة إذ أنها تعتمد على الذكور الممسوكة وال تأخذ بعين االعتبار  ىمستوى المقاومة الفعلية لد
قة ال تصلح مع المبيدات التي ختالفات في مستوى التحمل بين اإلناث والذكور. كما أن هذه الطرياإل

 يجب أن تؤخذ عن طريق الجهاز الهضمي بضمنها المركبات الجهازية ومنظمات نمو الحشرات. 
عوامل عدة منها تصميم إلى  إن عدم دقة نظام المراقبة كوسيلة كمية التخاذ القرار يعود
المستهدفة،   اآلفةالمصيدة،  إدارة    المصيدة نفسها، قوة الجذب للجهاز الذي ينبعث منه الفرمون، نظام

توجد تصاميم مختلفة للمصائد وكذلك للمواد التي ًا فضاًل عن مكان وضع المصيدة في الحقل. حالي
معظم التصاميم مجهزة تكون تحمل عليها الفرمونات ومعدل االنبعاث في الوحدة الزمنية المعينة. 

مواد قاتلة توضع في حاوية )وعاء( ضمن  وقد تستعمل  ،بألواح الصقة لمسك الحشرات المنجذبة
تصميم المصيدة. حيث تساعد الحاوية على منع هروب الحشرات الممسوكة التي تقتل بفعل المبيد 

في القتل. قد تستعمل مادة سائلة في الحاوية لمسك الحشرات  اً الذي يجب أن يكون مفعوله سريع
أو  عليها الفرمون فيمكن أن تكون من المطاط لومنعها من الهروب. أما المادة التي يحم  عاقتها إ و 

العوامل  أهم  تستعمل ألياف مجوفة. تعد قوة المادة الجاذبة منأو  بولي فنل كلورايدأو  ثيلينإيالبولي 
فقد    ؛المحددة لكفاءة المصيدة. كما أن مكان وضع المصيدة هو اآلخر عامل مهم في عملية المراقبة

أوطأ منه. يتأثر أو    أعلىأو    وقد تكون بمستوى إرتفاع النبات  ،خارجهأو    توضع المصائد داخل الحقل
أعلى عند المستوى العلوي  اآلفاتفقد يكون مستوى الصيد لبعض  اآلفةموقع المصيدة بسلوك 

النبات أو    النبات بينما يكون في أفضل حاالته عندما تكون المصيدة في منتصف الشجرةأو    شجارلأل
خاصة  وببالنسبة آلفات أخرى. ان المصائد التي تعتمد على المادة الالصقة قد تفقد فاعليتها مع الوقت  

عندما يكون سطح اللوح الالصق مغطى بالحشرات الممسوكة واألتربة. قد تحصل مثل هذه الحالة 
لحشرات بسرعة. لذلك في األوقات التي تكون هناك كثافات عالية من العث حيث تمتلئ المصيدة با

عتماد على المصائد فقط. من المحددات الرئيسية التي تواجه استعمال  باإل  اآلفةال يمكن قياس كثافة  
والتنبؤ بأضرارها هو احتمال أن تنجذب الحشرات من مسافات   اآلفةالمصائد الفرمونية في دراسة كثافة  



 265 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

الحيز الفعال  أو    البد من معرفة الفضاء  تقع خارج حدود الموقع المزروع بالمحصول المستهدف. لذلك
على كمية الفرمون المحملة في المصيدة ومعدل االنبعاث. قد يقوم الباحث بإجراء  للفرمون اعتماداً 

جذب أفضل أجل    للفضاء المطلوب منمة  ءمالأكثر    تعديالت على المادة الجاذبة )الفرمون( لجعلها
من حيث العالقة بين الحشرات الممسوكة في يجابي  إهذا اإلجراء انعكاس  لقد يكون  لآلفة المستهدفة.  

إجراء تعديالت على تصميم المصائد يساعد  ن إ فباليرقات على المحصول. لذلك  اإلصابةالمصائد و 
في الحقل. إال أن  اإلصابة على معالجة الحاالت التي ال يتوافق فيها المسك في المصائد مع  كثيراً 

رة وافدة من خارج الحقل يجعل المعلومات التي توفرها المصائد غير دقيقة وال يمكن  وجود حشرات كثي
عن  بتعاد اإلعتماد عليها في اتخاذ قرار المكافحة. من المعالجات المتبعة في هذا الخصوص اإل

البستان. وكذلك استعمال مصائد تحوي مواد جاذبة لكال الجنسين  أو    وضع المصائد في أطراف الحقل
كفاءة وفائدة أكثر  واإلناث. قد تكون المصائد المحملة بمركبات كرمونية ذات التأثير النوعي الذكر

دقة في العالقة مع أكثر    من المصائد الفرمونية الجنسية، حيث أن المصائد التي تمسك اإلناث تكون 
تمثل  وضع البيض ومقدار الضرر الذي ستحدثه اليرقات. إذ أن اإلناث في هذه الحالة يمكن أن 

على استعملت المصائد درجة كبيرة من الدقة في المساحات الخاضعة للمراقبة. إلى  كثافة الحشرة
النطاق التجاري الفرمونية بنجاح بشكل واسع في مختلف النظم الزراعية عند ظروف الحقل والزراعة 

لغرض من  المحمية. يختلف عدد المصائد التي توضع في وحدة المساحة تبعا لآلفة والمحصول وا
استعمال المصائد. على سبيل المثال قد يكون الحد الحرج لمراقبة دودة ثمار التفاح مصيدة واحدة 
لكل هكتار على أساس أن هذه المساحة تمثل الحيز الفعال للمصيدة إال أن هذا العدد غير تطبيقي 

ن الحيز التطبيقي الذين يعتقدون أ اآلفاتإدارة  وغير اقتصادي في نظر العاملين على وضع أنظمة
هكتار بسبب ما يرافقها من جهود وأجور عمل. إذ أن عملية   4يجب أن يكون مصيدة واحدة لكل 

أفضل نظام ن إالمراقبة تتطلب دفع أجور األشخاص الذين يقومون بمراقبة المصائد وصيانتها. 
وليس بالضرورة مسك أكبر عدد من الحشرات مع  للمجتمع اً منطقي اً للمراقبة هو الذي يعطي تقدير 
من خالله اتخاذ قرار المكافحة. ان برنامج المراقبة المعتمد هو يمكن التأكيد على وجود عدد معتمد 

هتمام المشترك لدى كل من الباحثين الذي يتم تطويره من خالل المعطيات والمحددات ذات اإل
رتفاع اج. قد يتأثر عدد وموقع المصائد في البستان بعمر و خاصة ما يتعلق بكلفة البرنامو والتطبيقيين  

حيث يمكن تحقيق مراقبة جيدة لدودة ثمار التفاح عندما توضع المصائد على إرتفاع منتصف   شجاراأل
ولكن األمر  متماثالً  شجاراألرتفاع اهكتار في حالة كون  4وبمعدل مصيدة واحدة لكل  شجاراأل

أعمارها صغيرة أو    غير منتظم  شجاراألرتفاع  اوان    صابةمنتظم لإل  ريختلف في حالة وجود توزيع غي
 حيث تكون المسافات أقرب.
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 اتجهت العديد من تطبيقات  -  استعمال المواد السلوكية )الفرمونات( في المكافحة المباشرة.  2.4.2
 على اعتماد تقنية الصيد الجماعي وكذلك المصائد الجاذبة القاتلة لآلفاتالمتكاملة اإلدارة 

(Trap & kill) حماية المحصول من خالل  إلى  تجاه عدد كبير من اآلفت كون هذه الطرائق تهدف
إال أن نجاح هذه الطرقة يعتمد   .التغذيةأو  قبل بداية وضع البيض اآلفةمسك أعداد كبيرة من أفراد 

لطريقة الصيد العالية  ةكفاءالعلى الرغم من جاذب ونوع المصيدة المستعملة. على قوة الفرمون ال
إال أن االستعمال التجاري لها ربما يكون غير مجدي تجاه بعض  اآلفات الجماعي تجاه العديد من 

مثل الخنفساء اليابانية ودودة البنجر السكري حيث توجد بعض المحددات منها كلف استعمال    اآلفات
األعداد الكبيرة من المصائد والمواد المستعملة وكذلك األيدي العاملة الالزمة إلدامة العمل. كما أن 

عالية من   المصائد قد تصبح مشبعة باألعداد الكبيرة من الحشرات الممسوكة في حالة وجود كثافات
خاصة اذا كانت عملية الصيد  وبفي كفاءة المصيدة  . إن قوة الفرمون ونوعه تؤثر كثيراً اآلفةأفراد 

الجماعي مبنية على الفرمون الجاذب لكال الجنسين اإلناث والذكور. أما في حالة استعمال الفرمون  
غير أن بعض الحشرات  يجب أن تكون المصائد في الحقل قبل بدء عملية التزاوجفالجاذب للذكور 

أجل   لذلك فمن الضروري إزالة أكبر عدد ممكن من الذكور من ،من مرة خالل الموسمأكثر  تتزاوج
خفض كفاءة التزاوج. ويجب أن يكون الفرمون المصنع ذو كفاءة تنافسية عالية لجذب الحشرات من 

ينها. قد ال تكون طريقة التنافس بإلى  مسافات بعيدة على أن توضع المصائد على أبعاد ال تؤدي
. لذلك فان تطبيق منخفضاً الخطرة التي يكون مستوى التحمل لها    اآلفاتالصيد الجماعي مناسبة تجاه  

هذه الطريقة يكون أفضل في الحاالت التي يكون فيها نوع من المرونة من ناحية النتائج المرجوة منها 
عي في الحقول التي تكون هجرة الحشرات )مرونة في المخرجات(. يمكن تحسين عملية الصيد الجما

إليها من مواقع خارجية محدودة وكذلك في المواقع شبه المعزولة. وقد أثبتت هذه التقنية كفاءة عالية 
أن الفرمونات التجميعية استعملت كذلك إلى  في األماكن المغلقة مثل مخازن األغذية. تجدر اإلشارة

حيث أن الفرمون  اآلفة ت نجاحات كبيرة في السيطرة على مهمة مثل خنافس القلف وحققآفات  تجاه
وعند استعمال طريقة مكملة مثل قطع األجزاء المصابة والنظافة    .في هذه الحالة يجذب كال الجنسين
 .اآلفةيمكن تحقيق مكافحة فعالة تجاه 

 
مشابهة للصيد هذه الطريقة  - Trap & kill or attract & kill)طريقة الجذب والقتل ). 3.4.2

قتل أكبر أجل    مع المصيدة منأو    عن  ختالف بينهما هو استعمال مادة قاتلة بدالً الجماعي إال أن اإل
مشابهة للطريقة أيضًا اقتصادية. أما نواقصها فهي  التي يمكن أن تسبب أضراراً  اآلفة عدد من أفراد 

ضاًل عن فاعلية المادة القاتلة. تمتاز هذه السابقة التي تتعلق بفاعلية المادة الجاذبة والمادة الالصقة ف
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الطريقة بعدم وجود مشكلة تراكم الحشرات المنجذبة على السطوح الالصقة في حالة وجود كثافات 
من خالل مزج المادة الجاذبة مع المبيد    ةعالية من الحشرات في المنطقة. يمكن أن تطبق هذه الطريق

سطح النبات وتقتل بفعل المبيد. إلى  حيث تنجذب الحشرات ،وترش على سطح النبات مباشرة
من العث والخنافس وآفات أخرى أنواع من ذباب الفاكهة و أنواع استعملت هذه الطريقة بكفاءة تجاه 

(Jones, 1998 .) و( تحققت نجاحات كبيرة تجاه ذبابة الزينونBactrocera oleae ) ذبابة فاكهة  و
( في العديد من دول العالم بضمنها عدد من الدول العربية. Ceratitis capitataالبحر المتوسط )

يتم عمل الطعم من خالل خلط المادة الجاذبة وهي عبارة عن مادة بروتينية مع المبيد ويرش الخليط 
مصدر الطعم وتقتل بفعل المبيد عند إلى  حيث تنجذب بالغات الحشرة ،شجاربتركيز معين على األ

( Cydia pomonellaمع دودة ثمار التفاح )أيضًا لت هذه الطريقة ماستع مالمستها سطح النبات.
( وغيرها. إال أن الطعم قد يكون له تأثير سالب تجاه Tuta absoluta)البندورة/الطماطم وحافرة 

تتغذى على أفراد  أو  اآلفةالمادة نفسها التي تنجذب إليها إلى  ة التي قد تنجذب كذلكحيوياألعداء ال
مثل كفاءة منها أكثر  تسممها وموتها. استعملت مستحضرات أخرى إلى  بالمبيد مما يؤديقتلت 

أخرى من ذباب أنواع التي كانت فعالة تجاه ذبابة التفاح و  (Microcapsules)الكبسوالت الدقيقة 
 اآلفةحيث تستعمل مادة محفزة للغذاء مع المادة الجاذبة والمبيد وتنثر في الحقل لجذب  ،الفاكهة

وقتلها. كما استعملت ألواح ملونة جاذبة معاملة بمادة مغذية مثل السكروز مع رائحة العائل تجاه هذه 
األسلوب بوقد يرش خليط المادة السامة مع المادة المغذية والجاذبة على العائل مباشرة  ، أيضاً  اآلفة
 الذي سبق ذكره. هنفس

أمراض  الجاذبة استعمالها كمصدر لنشر مسبباتمن التطبيقات المهمة األخرى للمصائد 
الحشرات في الطبيعة. إذ أن الحشرة الممسوكة ال تقتل في هذه الحالة وإنما يسمح لها باالنطالق بعد 

من   اآلفةأن يتلوث جسمها بالمسبب المرضي وبذلك تكون وسيلة لنشر المرض بين أفراد جديدة من 
. إال أن تحقيق النتائج  (Auto-dissemination)النشر الذاتي    نفسها وهذا ما يسمى  اآلفةخالل أفراد  

 المرجوة يتطلب التركيز على االنتقائية والتخصص في اختيار الكائن الممرض لكي تكون الطريقة 
بشكل عام. من األمثلة التطبيقية في هذا المجال   اآلفاتوإدارة  الحيويةمع المكافحة  تكامالً أكثر 

كذلك استعمال   ، (Heliothis virescensس الممرض تجاه دودة براعم التبغ )استعمال نوع من الفيرو 
األخرى.   اآلفات( وعدد من  Plutella xylostellaر الممرضة تجاه العثة ذات الظهر الماسي )و الفط

ر من المسببات الواعدة لمثل هذه التقنية كونها تنتقل بين البالغات واليرقات. إال أن هذه و تعد الفط
إنشاء محطة فعالة النتقال أجل    إدخال بعض التعديالت على تصميم المصيدة منإلى    الطريقة تحتاج
نتشار إل  الطبيعية لتكون مصدراً إلى    الحشرة الممسوكة ومن ثم السماح لها بالعودةإلى    الكائن الممرض
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الممرض وتكون  وقد تبتلع الحشرة المسبب ،حدوث التزاوجإلى  المرض بين أفراد نوعها دون الحاجة
الالحقة في الطبيعة. كما أن مستحضر الكائن الحي المستعمل يجب أن يكون مقاوم   صابةلإل  مصدراً 

من أبرز محددات هذه الطريقة كما هو الحال مع الجانب االقتصادي يعد للظروف البيئية القاسية. 
ات )المصائد( في وحدة طريقة الجذب والقتل، إذ قد تكون هناك حاجة الستعمال عدد من هذه المحط

جتماعية وقبول فكرة إنتاج ونشر المساحة لكي تكون مجدية. أما المحدد اآلخر فهو التحفظات اإل 
غير مستهدفة بضمنها حياء  ألكائنات حية ممرضة في الطبيعية بسبب احتمال تكون سالالت ممرضة  

 اإلنسان.
خاصة الفرمونات الجنسية يتركز في مجال وبإن االستعمال األكثر انتشارًا للمواد السلوكية  

الذي يتم من خالل إطالق كمية كبيرة من الفرمون في الحقل   (Mating disruption)تثبيط التزاوج 
الباحثين الجهود الحثيثة التي بذلها العديد من    أسهمتتأخير التزاوج. لقد  أو    منعأجل    المستهدف من

آالف المركبات السلوكية وإنتاج العديد من  إلى  والمختصين وجهات أخرى ذات عالقة في التوصل 
المهمة   اآلفاتالمستحضرات الصناعية بشكل تجاري واسع وأصبحت تقنية مقبولة لمكافحة العديد من  

غابات. حيث ال أشجار الفاكهة و  أشجار)خاصة حرشفية األجنحة( التي تصيب المحاصيل الزراعية و 
فرة ومسجلة بأسماء تجارية متعددة في مختلف بلدان العالم. وال اأصبحت المستحضرات التطبيقية متو 

. تشمل  اآلفاتإدارة  تطوير هذه التقنية وجعلها وسيلة فاعلة في برامجأجل  تزال الجهود مستمرة من
تقانات حديثة لتشخيص الفرمون  والوظيفية والسلوكية لآلفة مع تطوير  الحيويةالدراسات الجوانب 

وتصنيع المركب الذي يمثل المادة الفعالة فيه. وكذلك تطوير الوسائل المستعملة في تحميل الفرمون  
هذه الجهود تتطلب أطول فترة ممكنة لفاعلية الفرمون في الطبيعة. إلى  للوصول ومدة إطالقه سعياً 

حث العلمي ونقل التقانات فضاًل عن  للبلمادي مساهمة الجهات الرسمية فيما يتعلق بتوفير الدعم ا
خاصة ما يتعلق بالتدريب والتعليم وبشركات القطاع الخاص التي تقوم بتوفير الدعم اللوجستي    إسهام

والتعاون مع بعض المؤسسات العلمية التي تعمل في مجال استعمال المواد السلوكية في مكافحة  
 الحشرات.

 ز على إنتاج مستحضرات فرمونية كفوءة وفعالة تباع تجارياً يركنه إفقتصادي أما الجانب اإل
لكل من المنتج والمستهلك. من المستحضرات التجارية  يجابي إعلى نطاق واسع وذات مردود 

تحميل الفرمون على مادة حافظة مصممة أو  (Microcapsules)للفرمونات الكبسوالت الدقيقة 
عدة أشهر. حيث يكون  إلى  ات زمنية معينة تصلإلطالق كميات محدودة من الفرمون خالل فتر 

غرامات بسيطة )عدد محدود( في الساعة. أما في حالة استعمال الفرمون  يليلانبعاث الفرمون بمعدل م
الجوي فان الفرمون يتوزع على النباتات أو    على شكل مستحضرات قابلة للبلل بطريقة الرش األرضي 
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ألياف أو  ون في هذه الحالة على رقائق بالستيكية دقيقةضمن المنطقة المستهدفة حيث يحمل الفرم
 مجروشة تصمم إلطالق الفرمون بمعدل يساوي المعدل الطبيعي المنبعث عن األنثى العذراء ويضاف

المستحضر مادة الصقة تساعد على تثبيت الفرمون على سطح النبات. كذلك الحال مع إلى 
الكبسوالت الدقيقة التي تصنع بشكل مستحضرات قابلة للرش باستعمال وسائل الرش االعتيادية. إال 

ق بكفاءة عالية  ائمن الذي تطلقه األنثى. تميزت هذه الطر  أخفضأن معدل إطالق الفرمون قد يكون 
(. من Pectinophora gossypiellaمثل دودة جوز القطن القرنفلية ) مهمة اقتصادياً آفات  تجاه

أو  المستحضرات الكفوءة األخرى االيروسوالت حيث يوضع مستحضر الفرمون في جهاز اتوماتيكي
مرشة صغيرة ويكون تحت ضغط منتظم وتوضع هذه الوحدات الحاوية على الفرمون في الحقل على 

غرامات من الفرمون  يليوحدات لكل هكتار حيث تقوم كل وحدة بإطالق عدة م  5معدل  شكل محطات ب
أجل  ثانية. إذ أن فترات اإلطالق يمكن برمجتها من 30-15إلى  على فترات زمنية محددة تصل

التحكم بطريقة انبعاث الفرمون لتوفير معدل إطالق ثابت ومستوى مستقر من الفرمون في الطبيعة. 
 اً ال الفرمون بطريقة الكبسوالت الدقيقة التي ترش على النبات يمكن أن يوفر انبعاثال أن استعمإ

للفرمون في الحقل. قد يتطلب األمر إعادة عملية الرش لضمان التثبيط المناسب  اً ومستقر  اً مستمر 
للتزاوج. في الحاالت التي تسجل فيها إصابات في أطراف الحقل التي تمثل الموطئ األول للحشرات 

لمهاجرة التي تأتي من خارج الحقل يمكن أن تعالج من خالل إضافة كميات أخرى من الفرمون على ا
مساحة محددة من إلى  توسيع مناطق استعمال الفرمون وإيصالهاأو  المناطق الطرفية من الحقل

المساحة  المناطق المجاورة. إال أن الحل األمثل لمثل هذه المشكلة هو التطبيق الشامل للفرمون لجميع  
هذه التقنية كفاءة عالية وحققت نجاحات  تثبتأالمزروعة بالمحصول المعين ضمن المنطقة حيث 

الزراعية. من الناحية االقتصادية هناك تحفظ من قبل العديد من المزارعين   اآلفاتكبيرة تجاه العديد من  
بشكل عام بسبب تكلفة الفرمون ووسائل   اآلفاتإدارة  حول استعمال هذه التقنية ضمن إطار برامج

النجاحات أكثر  كانت  .  اآلفةتوزيعه وإطالقه في الحقل فضاًل عن التكاليف المترتبة عن عمليات مراقبة  
الفاكهة عندما استعملت مع تقانات مكافحة   أشجارآفات  التي تحققت في استعمال الفرمونات على

بذل  إلى  لتوسع في استعمال المركبات السلوكية يحتاجمكملة على مستوى الحقول الواسعة. إال أن ا
 ،تطوير مستحضرات جديدة ذات كفاءة عالية في تثبيط التزاوجأجل  المزيد من الجهود الحثيثة من

ة حيويوهذا يتوقف على الفهم الجيد لميكانيكية التثبيط والخبرة التطبيقية الالزمة في الجوانب ال
لذلك  ،المستهدف كما أن هذه التقنية قد ال تكون مناسبة تجاه كل آفة والسلوكية ونظام التزاوج للنوع

 فر المعطيات المطلوبة قبل المضي قدماً ا والتأكد من تو  اآلفةالبد من اختيار الشيء المناسب لنوع 
على مستوى التجارب المختبرية ولكنه ال  اً في إجراء التطبيق الواسع للتقنية. قد يكون التثبيط ناجح
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. يمكن أن تقاس اآلفةوهذا يتطلب التدخل بإضافة وسيلة ثانية لخفض تعداد  ، لك في الحقليكون كذ
كفاءة الطريقة المستعملة من خالل عدد من المعايير تتضمن عدد الحشرات التي تمسك في المصائد، 
عدد المحطات التي تطلق الفرمون المطلوبة في وحدة المساحة لتحقيق المكافحة فضاًل عن كمية 

. لذلك فان تطبيق اآلفة فرمون في وحدة المساحة والمدى الذي تكون فيه النتيجة معتمدة على كثافة  ال
ولكن ليس بالضرورة أن يكون اقتصاديًا.   اً متكاملة معتمدة على الفرمونات قد يكون ناجحإدارة    مجابر 

التطبيقية لنجاح عملية  يجب أن تأخذ بعين االعتبار بعض المتطلبات قتصادية اإلإذ أن الجدوى 
في الموقع المستهدف   اآلفة المحصول وكثافة  إدارة    التثبيط منها استراتيجيات توزيع الفرمون، متطلبات

فضاًل عن دور المزارعين المعنيين والمستشارين والمرشدين الزراعيين وبعض المعايير التي تؤكد على 
كما يجب أن تكون سهلة االستعمال ومتكاملة اقتصادية التطبيق مقارنة بوسائل المكافحة األخرى. 

في  اإلصابةاألخرى. كذلك فان اختيار المساحة المناسبة وشدة  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  مع تقانات
تلك المساحة تعد من األمور ذات األهمية الكبيرة في التطبيق. إذ أن أفضل النجاحات ممكن أن  

أكثر   واسعة. لذلك فان مستحضرات الرش ربما تكون منتتحقق عند تطبيق هذه التقنية في مساحات  
ن أبأسلوب نوعي. كما  اآلفاتإدارة  دمجها في برامجأجل  التوجهات فاعلية في هذا المجال من

مهمة  آفات    كبيرا تجاه  حاً االمستحضرات المصممة على شكل كبسوالت دقيقة سجلت هي األخرى نج
أخرى مثل دودة ثمار آفات  تكون هذه التقنية ذات فائدة معمثل ذبابة الفاكهة الشرقية ويمكن أن 

 التفاح عندما تظهر في مواعيد متأخرة من الموسم.
نحو إنتاج مستحضرات تحتوي على فرمونات ألكثر من آفة  هناك توجه  ،في اآلونة األخيرة
اختبارات ى إل واحد. إال أن مثل هذه المستحضرات تحتاجن آ في  اآلفاتبهدف تثبيط التزاوج لهذه 

صيغة مشابهة للتركيب الطبيعي. ممكن أن يكون االعمل باتجاه إلى    التوصلأجل    موسعة ودقيقة من
من ثالث مستحضرات فرمونية تجاه أكثر  إنتاج المواد الحاملة للفرمون التي يمكن أن يحمل عليها

لتحفظات تجاه مثل  فرة حاليًا بشكل تجاري. قد يكون هناك بعض ااوهي متو  اآلفاتمن أنواع ثالث 
هذه المستحضرات منها إمكانية التداخل بين المركبات المختلفة ضمن المادة الحاملة الواحدة والموزعة  

المستهدفة.  اآلفةحدها مثبط لمفعول اآلخر وبذلك يحدث انخفاض في مفعوله تجاه ألها وقد يكون 
على سطح النبات  لفرمونات مختلفة ترش جميعاً قسم من الباحثين باتجاه إنتاج مستحضرات ذهب و 

يحصل عندما يتقبل ن  أال أن النجاح الحقيقي لهذه التقنية يمكن  إواحد.  ن  آمختلفة في  آفات    لتؤثر في
المزارع الفكرة ويبادر في تبنيها. لذلك فان أفضل أسلوب يتبع بهذا الخصوص هو التجارب اإليضاحية 

ة للمزارع أن يشاهد النتائج بنفسه ويقدر أهمية التقنية مقارنة في حقول المزارعين وإعطاء الفرص
اإلقناع واالقتناع تتم من خالل المزارعين أنفسهم وبذلك تتولد  لة أن مس إباإلجراءات السائدة لديه. 
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بغض به لديهم الرغبة في االستمرار باستخدام هذه التقنية حتى عندما يتوقف الدعم الذي بدأ العمل 
 هة الداعمة. هذا النوع من التبني يزداد ويتوسع مداه من خالل مدارس المزارعينالنظر عن الج

(Farmer field schools, FFS)  في البداية من خالل مشروع مشترك بين مؤسسات   اإلنفاذ. قد يكون
للمزارعين في وتعليم  يضاح  إبمثابة وسائل    اإلنفاذالمنتجين وتكون مواقع  أو    حكومية والقطاع الخاص 

مناطق أخرى. يتم التوسع بالمشروع من خالل الجهود المشتركة للمزارعين والجهات أو  المنطقة
للبنى التحتية   وشامالً  الزراعي. لذلك يجب أن يكون المشروع متكامالً  اإلنتاجاألخرى المعنية بنظام 

ا المشاركين في اتخاذ القرار فهم المناسب. أماإلدارة  اتخاذ قرارأجل  في المنطقة من فرة أصالً االمتو 
الزراعي وباحثين من الجامعات   اإلرشادالمزارعين والمجهزين لتقانات ومواد المكافحة ومستشارين في  

عالقة. حيث يتم وضع برامج تثقيفية وتدريب موقعي وكذلك تهيئة مستلزمات حساب الجهات ذات الو 
ة البرنامج المنفذ مع وضع خطة للتواصل المستمر لكل إجراء مستعمل وتوثيق كفاءقتصادية  اإلالجدوى  

يتضمن تطوير ودمج وسائل مكافحة ومراقبة جديدة لمجابهة  و بين المشاركين يكون العمل فيه تطوعي  
أي مشكلة أخرى على وشك أن تقع. حيث أن هذه اإلجراءات تساعد أو  الزراعية اآلفات تمشكال

 وتبنيه للتقنية الجديدة.على تعزيز ثقة المزارع وزيادة تقبله 
 

 هناك العديد من المواد السلوكية التي يمكن استخدامها في اإلدارة المتكاملة لآلفات أهمها:

الفرمونات مثل الفرمونات الجنسية والفرمونات التجميعية والفرمونات المنبهة وفرمونات تتبع  -
 األثر وفرمونات تأشير العائل.

 ومنها ألومون، الكايرومون والسينومون. (Allelochemicals)مواد ثانوية   -

المراقبة   (أ )استعملت المواد السلوكية في تطبيقات إدارة اآلفات ضمن محورين رئيسيين:  
Monitoring ،(ب )  .ن  أال إالمكافحة المباشرة، مثل الصيد الجماعي وطريقة الجذب والقتل

االستعمال األكثر انتشارًا للمواد السلوكية خاصة الفرمونات الجنسية يتركز في مجال تثبيط 
 .Mating disruption)التزاوج ) 

منها طابع  يأللقد سمح التطور العلمي تحديد ماهية اآلالف من هذه المركبات السلوكية وتحديد 
تطبيقي الستعماله ضمن مكونات اإلدارة المتكاملة لآلفات. ومن المتوقع أن يحصل تقدم كبير في  

 هذا اإلتجاه في العقود القليلة القادمة.
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 الزراعية في الزراعة المستدامة في المنطقة العربية  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  تفعيل دور. 5.2

خيرة بتداول مفهومين معروفين يتم استعمالهما في بدا المختصون والجهات ذات العالقة في اآلونة األ
أما  ؛المحصولإدارة  أو لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  هو ،المفهوم األول :الزراعي اإلنتاجتصميم أنظمة 
الزراعة المستدامة. حيث يتوالى ذكر هذه المصطلحات في النشرات والمقاالت فهو  ،المفهوم الثاني

العلمية وكذلك المحافل العلمية العالمية والمحلية ذات العالقة التي تركز على كفاءة وفائدة أنظمة  
وث المختلفة فيما يتعلق بحماية البيئة والتربة والمياه والصحة العامة والغذاء البشري من التل اإلنتاج

بالكيميائيات الزراعية. إال أن تحقيق األهداف لكال المصطلحين من الناحية التطبيقية يتطلب ربط 
من العوامل المهمة في أنظمة   ديعالمتكاملة اإلدارة  تطبيق أساسياتن أالنظامين مع بعضهما حيث 

أجل    منهذا التوجه  الزراعة المستدامة المثالية ضمن هيكلية النظام البيئي الزراعي. يجب أن يستمر  
 متكامالً   اً الزراعة المستدامة نظام  دتعاستدامة الزراعة باألسلوب الذي يلبي احتياجات األجيال القادمة.  

والحيواني والتي تتميز باالستمرارية لتلبية االحتياجات اإلنسانية   النباتي  اإلنتاجالمتعلقة بجراءات  اإلمن  
ساليب أوالتكامل بين    ،ولتحقيق االستفادة القصوى من الموارد المتاحة في الحقول  ،من الغذاء والكساء

أسلوب نها إللزراعة المستدامة: أيضًا ومن المفاهيم المتداولة  قدر المستطاع. بيئياً منة اآلالمكافحة 
وينفذ بكفاءة عالية من حيث استعمال المصادر   ، كبر استفادة لإلنسانأزراعي موجه يؤكد على تحقيق  

ن هذا المفهوم أال إالكائنات الحية األخرى. أنواع  معظملمفضلة ومع افرة ويتوازن مع البيئية االمتو 
 الشروط التالية.  هيتطلب تحقيق

التلوث بالمواد  أو  تحللها بسبب عوامل التعرية، التملحأو  تفككهاأو  عدم تأثر موارد التربة .1
 السامة )المبيدات الكيميائية(.

تلوث أو  تملحأو  إدارة الموارد المائية بشكل يلبي االحتياج الفعلي للري ويمنع حدوث تحلل .2
 التربة.  

والبيئي للنظام من خالل العناية بإدارة األصول الوراثية لكل  ي حيائاألالمحافظة على التكامل  .3
 من المحاصيل المستهدفة وحيوانات المزرعة. 

 للمزارع.  مقبوالً  اً وينفذ بالشكل الذي يحقق عائد مقبوالً  اإلنتاجيجب أن يكون نظام  .4

جتماعية مثلما يجب تلبية االحتياجات من المواد الغذائية  التأكيد على تلبية المتطلبات اإل .5
 واأللياف بالكميات والنوعيات المطلوبة وبأسعار معقولة للمستهلك. 

 

هذه المتطلبات األهمية الكبيرة لهدفين أساسين ألنظمة الزراعة المستدامة، األول يجب  توضح 
لبات حماية البيئة على المدى البعيد. لذلك تسهم في تحقيق متطأن  والثاني    أن تكون مقبولة اقتصادياً 



 273 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

يتناغم مع نه أأو  اً المستهدفة يكون متوافق لآلفاتإدارة  المنهج الرئيس المتبع في تصميم برامجن إف
هذه الحقيقة واضحة  صبحت  وقد أهذه األهداف باتجاه تحقيق االستدامة في النظم الزراعية المختلفة.  

ستعمال والتكامل المنسق ومنها اإل (2017)علي،  اآلفاتدارة في التعاريف الحديثة المطروحة إل
يعزز دور عناصر المكافحة  أو    المستهدفة بأسلوب يكمل  اآلفةلتقانات المكافحة المختلفة ضمن بيئة  

تلبية المتطلبات البيئية واالقتصادية والصحة أجل  وغيرها من األعداء الطبيعية لآلفة من  الحيوية
الناجح حسب هذا المفهوم هو الذي يدفع باتجاه الحصول على الفائدة اإلدارة    فان برنامجالعامة. لذلك  

الفكرة األساسية على تركز )الربح( المعقولة المتحققة من الزراعة وحماية البيئة لمستقبل بعيد. حيث 
ات النبأمراض  الحشرية ومسببات اآلفاتالمتكاملة ضرورية لبقاء االستدامة ألن اإلدارة  أن

 للحاصل ولنوعية السلع الزراعية المنتجة. تجدر اإلشارة  كبيراً   تشكل تهديداً   األعشاب الضارة/واألدغال 
فروع مختلفة ويتداخل مع كل  إلى  هي علم قائم بحد ذاته ويتشعب لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  أنإلى 

واالجتماعية التي قتصادية اإلاالختصاصات المتعلقة بعلوم األحياء وعلم البيئة فضاًل عن الجوانب 
تشكل مظلة لهذا العلم وتساعد في تثبيت ركائزه وخطوات تبنيه من قبل الجهات المستفيدة. حيث أن  

كون مرنة من حيث إدخال ودمج تقانات جديدة فاعليته تيم و تقمراحل تطبيق البرنامج وتبنيه ومن ثم 
تحقيق إنتاجية جيدة وربح يتطلب وحذف أخرى بما يتناسب مع طبيعة النظام الزراعي المستهدف. 

ي الذي ال يتضمن  اإلنتاجالمعنية والنظام  اآلفاتمعقول استعمال إجراءات فعالة لتنظيم مجتمعات 
ير مربح مع مرور الوقت وال يحقق نظام االستدامة. اذ  الزراعية يكون غ  اآلفاتوسائل فعالة لمجابهة  

لتوفير حماية مقنعة على المدى البعيد   لم يكن كافياً مفردها بأن االعتماد على المكافحة الكيميائية 
نسب التلوث رتفاع  اتجاه مجاميع المبيدات المستعملة وكذلك    اآلفاتبسبب تطور المقاومة لدى بعض  

لزراعية الغذائية بمتبقيات المبيدات حيث ساعدت هذه السلبيات على التوجه  البيئي وتلوث المنتجات ا
 جراءاتإستدامة. لذلك فان أنظمة الزراعة المستدامة تركز على استعمال نحو تبني مفهوم نظام اإل

الزراعية على  اآلفاتتنظيم مجتمعات أجل  الزراعية بأسلوب آمن وفعال من  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة 
 اختالف أنواعها. 

المتكاملة اإلدارة  جراءاتإب المتعلقة  (Mandates)اللوائح الدولية أو  هناك عدد من المدونات
والبيئية قتصادية اإلثالثة محاور رئيسية تعمل على تلبية المتطلبات إلى  الزراعية تشير لآلفات

تنسجم نها  إف  اآلفاتالتي تتعلق بإدارة  قتصادية  اإلواالجتماعية لنظام الزراعة المستدامة. بالنسبة للوائح  
مع متطلبات الفائدة المتحققة من أنظمة الزراعة المستدامة. كما أنها تؤكد على عدم الحاجة الستئصال 

  المنخفضةأن المستويات  إلى    متكاملة تشيرالاإلدارة    حيث أن المعلومات المتراكمة عن مفهوم  ،اآلفة
للسلع الزراعية المنتجة. حيث أن التركيز في قتصادي اإلعادة ال توثر في المردود  اآلفةمن مجتمع 



  تحديات بحثية في علوم وقاية النبات  ______________________________________________________274

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

 من تلك التي تسبب أضراراً دني أليبقى بحدود  اآلفة هذه الحالة يكون باتجاه خفض مستوى مجتمع 
خاصة المتعلقة باستعمال المبيدات الكيميائية( ويشتق من هذا  وبالمكافحة )كلفة  تاقتصادية وتزيد عن  

الحرج لآلفة وهو المفهوم اإلجرائي )العملي( قتصادي اإلالمفهوم مفهوم آخر يتعلق بمستوى الحد 
حيث أن إجراء المكافحة عند هذا المستوى يساعد المزارع على أن  ،التخاذ قرار المكافحة بالمبيدات

خصائص الحد الحرج على المسح الدقيق ثم اتخاذ قرار المكافحة  تعتمد  مردود مرضي.    يحصل على
التقدير المنطقي للحد  ال يتوقف  والزراعة المستدامة.    اآلفاتإدارة    السليم الذي يسهم في تحقيق كل من

 نتاجاإلمفهوم استدامة نظام إلى  الحرج عند اتخاذ قرار المكافحة السليم وإنما يتعداه قتصادي اإل
تكرار حدوث ن أالمتكاملة في استدامة هذا النظام. كما اإلدارة  الزراعي من خالل مساهمة إجراءات

فرها مع االمتكاملة لآلفة وتو اإلدارة  مع وضوح فوائد اإلنتاجف يلاكتفي  بكثافات ال تؤثر سلباً  اآلفة
 االستدامة.المتكاملة في نظام اإلدارة  الوقت يساعد في تحقيق فائدة
الفائدة المرجوة منها في مجمل ن إفاللوائح المتعلقة بالجوانب البيئية أو  أما بالنسبة للمدونات

وأنظمة الزراعة  اآلفاتإدارة  الزراعي وحماية البيئية تمثل هدفًا مشتركًا لكل من برامج اإلنتاجعملية 
الزراعي منها استعمال   اإلنتاجمة من العوامل تجابه استدامة أنظ اً ن هناك عددأ المستدامة. حيث 

الكيميائيات الزراعية التي قد تكون من الملوثات المهمة للبيئة. كما أن عمليات الحراثة قد يكون لها 
تأثير سلبي كونها تساعد على تعرية التربة. لذلك فان تطبيق هذه اإلجراءات يجب أن يتم بأسلوب ال 

إجراء يطبق في ي  أن إفوكذلك   ،تلوث الماء األرضيو أ مضاعفات سلبية في بيئة الحقل إلى  يؤدي
من خالل اإلخالل أو  اً البرية سواء كان التأثير مباشر تجاه الحياة  اً ضار  الحقل يجب أال يكون عامالً 
. لذلك فان استعمال المبيدات الكيميائية وكذلك تطبيق اإلجراءات حياءاألفي البيئة المفضلة لهذه 

الزراعية بأسلوب عقالني سوف يساعد على تحقيق أهداف رئيسية ومهمة منها المحافظة على األعداء 
غير حياء األالدقيقة النافعة األخرى، تقليل المخاطر تجاه حياء واألمن متطفالت ومفترسات  الحيوية

تحقيق هذه يتطلب  البرية وتقليل التلوث البيئي الناتج عن متبقيات المواد السامة.  ياء  حواألالمستهدفة  
بتأثير التحويرات البيئية المستحدثة    اإللمام بالمعرفة الشاملة المتعلقةأجل    األهداف مزيدا من الجهد من 

 . في النظام البيئي الزراعي الذي يشمل المجتمعات النباتية والحيوانية ذات العالقة
معلومات كثيرة متراكمة على مستوى  هناك ،(Social mandates)للوائح االجتماعية ل بالنسبة

وكذلك الحال مع السلع   ،غذاء آمن ونظيفإلى    الحاجةإلى    وكلها تشير  ،العالم تتعلق بالصحة العامة
العاملين في القطاع أو    الزراعية التي يجب أن تنتج دون أن تكون هناك أضرار جانبية مؤثرة في البيئة

الزراعي. كما أن المستهلك في كثير من الدول يعتبر استعمال المبيدات يمثل الخطر األكبر على 
 من  اآلفاتبما يبقى األسلوب الرئيس لمكافحة  أن استعمال المبيدات ر ال  إالمنتجات الزراعية الغذائية.  
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توفير مصادر الغذاء البشري واألعالف في المستقبل القريب. غير أن تلبية المتطلبات االجتماعية أجل  
على المدى البعيد يعد من التحديات الكبيرة في مختلف الدول التي تبحث عن غذاء غير مكلف، 

لذلك فان احتياجات المجتمعات البشرية حول العالم من الغذاء السليم ووفرته لن   .من صحياً آنظيف و 
تتحقق إال من خالل تطوير أنظمة الزراعة المستدامة التي تجمع بشكل متوازن وكفوء بين جوانب 

التحفظات الكبيرة على استعمال ن  إ ف، المتطلبات البيئية وتوفير مصادر الغذاء. من جانب آخر  ألمانا
بيدات ومتبقياتها على المنتجات النباتية الغذائية يجب أن ترافقها تحفظات مشابهة على التلوث الم

فر معلومات االبكتيري والفطري ومصادر األضرار والتلوث األخرى على السلع الزراعية وال بد من تو 
أن مستوى . كما  اآلفاتإدارة    هذه األهداف مجتمعة من خالل برامجيمكن أن تتحقق  بهذا الخصوص.  

ما يمكن من المعرفة التي تتمثل بالتوقعات المحتملة عن  بعد  أإلى    التوعية المجتمعية يجب أن يتوسع
 األمان البيئي ومتطلبات توفير الموارد الغذائية البشرية. 

والسلع   وراثياً هناك نوع آخر من التحفظات السلبية يتعلق بالمحاصيل المحورة )المهندسة( 
أو  المنتجات الحيوانية المعرضة بشكلإلى  من هذه المحاصيل. كما يمتد التحفظالزراعية المنتجة 

فر توعية كافية للمستهلك عن الفوائد والمخاطر اجراءات الهندسة الوراثية. لذلك يتطلب األمر تو إل  بآخر
بحيث تكون هذه التوعية موازية للتوعية الالزمة    وراثياً المحتملة من استعمال منتجات محاصيل محورة  

فر مصادر الغذاء اآلمن بكميات كافية مع وجود إمكانية لمكافحة  ا للمجتمع حول أهمية استمرار تو 
الحاجة مستمرة لالستثمار المناسب للبحث العلمي الذي يجب ن أما الزراعية بكفاءة عالية. ك اآلفات

هذا اإلجراء كذلك على وسائل الهندسة ينطبق  .  اآلفاتأن يكون باتجاه تطوير وسائل حديثة لمكافحة  
التي يمكن أن تكون باتجاه استثمار معقول للموارد التي تساعد   وراثياً الوراثية ومنها المحاصيل المحورة  

التي توظف   اآلفاتإدارة    نتاج الزراعة المستدامة في المستقبل. هناك أمثلة كثيرة عن برامجفي دعم إ
مفرده تكون  بجراءات اإلمن هذه ي أ اإلجراءات في تطبيقاتها إال أن مساهمة أو  العديد من المفاهيم

على   مثلةألاشاملة تتضمن كل الموارد واإلجراءات المتاحة. من  إدارة    محدودة ما لم تدمج مع وسائل
. اآلفاتإدارة    برامج  وإنفاذهذه االجراءات وسائل التشخيص التي تعد من المتطلبات المهمة في تصميم  

 ،الساللة المستهدفة أو    اآلفة قرار المكافحة السليم والفعال بالدرجة األساس على دقة تشخيص  يعتمد  ذ  إ
تحقيق يتطلب  على حيوانات المزرعة.  أو    التي تظهر على المحصول في الحقل  عراضومن خالل األ
التي طورت مقاومة   اآلفةفر وسائل تشخيص متطورة يمكن من خاللها كشف سالالت  اهذا الهدف تو 

نتجت وكذلك التعرف على ساللة المحاصيل المختلفة التي أ    ،تجاه بعض مجاميع المبيدات المستعملة
األسلوب المتعارف عليه في ن أاألخرى. حيث حيائية األأساليب التقانات أو  بتقنية الهندسة الوراثية

كان يعتمد على خصائص التشريح الداخلي والمظهري لآلفة. إال أن مسالة معرفة   اآلفةتشخيص 
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 ومن   ، التشخيص الصحيحإلى  دقة للتوصلأكثر  استعمال وسائل تطور الساللة الجديدة تتطلب
الشائع للتحليل المناعي  اإلختبارالحمض النووي. حيث أن  وتحليلهذه الوسائل التحليل المناعي 

ليزا  إق مختلفة لتعليم األجسام المضادة كأن تكون مع اإلنزيم وهذا يسمى اختبار ائيعتمد على طر 
(Enzyme–linked immunosorbent assay, ELISA)  وكذلك وسائل اإلشعاع مثل

Radioisotopes  وFlurophos حيث تستعمل هذه التقانات بكفاءة عالية في الكشف عن المسببات .
في أجسام الحشرات الناقلة لها. أو    الفيروسية والبكتيرية( في النسيج النباتي  األمراضالممرضة )مثل  

المختلفة وكذلك الساللة    اآلفاتقانات أخرى مشابهة للكشف عن سالالت  كما تستعمل هذه التقانات وت
نتجت بتقانات الهندسة الوراثية. استعملت هذه التقانات كذلك تلك التي أ  أو  المتعلقة بمحصول معين

إلى  نتاجهاإالتي أدخلت الجينات المسئولة عن  Bt بكتيريابكفاءة للكشف عن السموم التي تنتجها ال
أنتجت التي وجود مختلف الكواشف المتخصصة إلى  المحاصيل الزراعية. تجدر اإلشارةبعض 

وكذلك لتشخيص بيوض  بكتيرياواستعملت لتشخيص مسببات ممرضة للنبات مثل الفيروسات وال
مضاعفة الحامض النووي باعتماد  إلى  التفاعل الذي يهدفن أ. كما وراثياً بعض الحشرات المتقاربة 

غيرها من التقانات أو  (Polymerase chain reaction, PCR) لبوليمراز المتسلسلتقنية تفاعل ا
المتطورة المستخدم في كثير من تطبيقات وقاية النبات مثل تشخيص الفيروسات الممرضة وغيرها 

يد من الدول العربية في تقدم دفر مثل هذه التقانات وتطويرها في العاتو ن إالمستهدفة. حياء األمن 
مستمر وهذا ما يعزز دور الوسائل التشخيصية األخرى المتعلقة بالخصائص المظهرية والتحليلية. 

( GPSمن التقانات األخرى المهمة في تطوير وسائل التشخيص استعمال نظم المعلومات الجغرافية )
مواضيع متعددة مع بعضها ورسم الخارطة أو  التي تفيد في جمع المعلومات المتعلقة بموضوع

وقت  أيلتكون متوفرة للمزارع في  اآلفاتالخاصة بتلك المعلومات مثل الخارطة الوبائية لبعض 
ومستويات خصوبة التربة  لتربة  ل  الطبوغرافيسطح  اليحتاجها. كما تستعمل هذه النظم لتوضيح خارطة  

وهذه  ،المنطقةأو  الزراعية المستهدفة ضمن الحقل  اآلفةب صابةفضاًل عن التوزيع المكاني لإل 
. اآلفاتالمنتشرة واستراتيجية مكافحة  اآلفاتالمعلومات مهمة في وضع خطة النظام المحصولي و 

فرها على مدى وقت طويل سوف توفر فكرة كافية عن توزيع اإن معلومات النظم الجغرافية في حالة تو 
وتداخلها في المساحات الحقلية المختلفة وكذلك  األعشاب الضارة/المختلفة بضمنها األدغال  اآلفات

 GISالنبات. لذلك فان أنظمة  أمراض    تفيد في معرفة التوزيع المكاني لبعض حشرات التربة ومسببات
  تعد من التقانات المهمة في برامج المسح في المناطق المستهدفة وكذلك في وضع خطة  GPSو

في المستقبل. بدأت هذه   اآلفاتإدارة    بات المهمة لبرامجالشاملة للمنطقة ككل وهي من المتطلاإلدارة  
الزراعية   اآلفاتبعض إدارة  التطبيق الميداني في برامجإلى  ،األخيرةفي اآلونة  ،التقنية تأخذ طريقها
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محاصيل الحبوب( وكذلك الحشرات مثل سوسة النخيل الحمراء صداء  أالنبات )أمراض    منها مسببات
التعاون والجهد التشاركي بين المختصين في إلى  ن الحاجة مستمرةإال أ ،العربيةقطار األفي بعض 

إدارة  االستفادة من الخبرات المتاحة في تعزيز دور هذه التقنية في برامجأجل  البلدان العربية من
 في المنطقة العربية.   اآلفات

ت التراكمية للتنبؤ توفير المعلوما في اآلفاتإدارة  العامل المهم األخر في نجاح برامج يتمثل
حيث تحتل هذه المعلومات أهمية كبيرة من خالل اتجاهين   (Weather forecasting)عن الطقس 

في عمل    اآلفةرئيسين. االتجاه األول استعمال بيانات األنواء الجوية مع المعلومات المتعلقة بمجتمع  
أو   وهذه ممكن أن تكون موسميةوالمحصول    اآلفةجداول الحياة المتعلقة ب  تحاكيموديالت افتراضية  

. حيث تعد درجات الحرارة اآلفةة المتعلقة بالمحصول و حيويوكذلك موديالت النظم ال ،طويلة األمد
ر و من العوامل المهمة والضرورية لنمو وتطور مجتمعات كل من المحصول وآفاته الحشرية. أما الفط

فالرطوبة تعد العامل المحدد في   ،الحشراتأمراض    وكذلك مسببات  ،النبات األخرى أمراض    ومسببات
حدوث وانتشار المرض. كما أن المعلومات المتجمعة عن عمليات المسح الحقلي مقرونة بالمعلومات 

ووضع تصورات عن المستويات  اآلفة وضع نماذج افتراضية لحركة مجتمع  على المناخية تساعد 
ظرف مناخي معين يمكن أن  أو  طارئ  أيل. لذلك فإن حدوث التي يحتمل أن تحدث في المستقب

مسبب ممرض في المنطقة المستهدفة. أما االتجاه أو  عن انتشار آفة حشرية معينة اً يعطي مؤشر 
يتعلق باتخاذ قرار المكافحة ضمن الفترة الزمنية المحددة. نه إفالستعمال البيانات المناخية خر اآل

يمكن أن توظف كذلك في  اآلفة ع المعلومات المتعلقة بالمحصول و المعلومات المناخية من أحيث 
فرة للمزارع فإنها ا. عندما تكون مثل هذه اإلمكانات متو مستقبالً   اآلفةوضع موديالت افتراضية للتنبؤ ب

خاصة وب  تكون دليل عمل له في إجراء عمليات المكافحة في الوقت المناسب، وهذا الجانب مهم جداً 
. كذلك فإن الوحدات الحرارية التجميعية وبيانات األمراض  اراستعمال المبيدات الفطرية لمنع انتشمع  

الرطوبة النسبية وغيرها من العوامل المناخية تعد من العناصر المهمة والضرورية في تحسين قرار 
زالت  الس. المكافحة الذي تطور بشكل كبير بعد إطالق شبكة المعلومات العالمية المتعلقة بالطق

في مختلف دول العالم. حيث يتم جمع  كبيراً  هذه التوجهات الحديثة وسوف تستمر تالقي إقباالً 
البلد وتستعمل ضمن برامج  أو  المعلومات المتعلقة بالطقس من مختلف المواقع الزراعية في المنطقة

الوضع أو  ضيفي الوقت المحدد سواء كان في الما اآلفةمعينة إلعطاء تصور عن وضع مجتمع 
الراهن. كما تستعمل هذه المعلومات ألغراض المقارنة مع نتائج المسح الحقلي في المنطقة المستهدفة  

إجراء مكافحة تجاه مجتمع آفة معينة. حيث بدأت مثل  إلى  وتستعمل كأساس لتحديد مدى الحاجة
الم منذ بداية القرن الواحد التطبيق الميداني الواسع في مختلف دول العإلى    هذه الخدمات تأخذ طريقها
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أكثر  تطوير مثل هذه النظم لتكون ن إفنها ال تزال محدودة في المنطقة العربية. لذلك أال إوالعشرين 
ي حقل في المنطقة سوف يكون له مساهمة كبيرة في أعن  اً منطقي اً شمولية بحيث تعطي تصور 

  واستدامة النظم المحصولية في المستقبل. وسنتناول هذا الموضوع بتفصيل   اآلفاتإدارة    تطبيق برامج
 في فقرة أخرى من هذا الفصل.أكثر 

 
الزراعي، المفهوم األول    اإلنتاجهناك مفهومين معروفين يتم تداولهما في تصميم أنظمة   •

هو اإلدارة المتكاملة لآلفات أو إدارة المحصول أما المفهوم الثاني فهو الزراعة المستدامة،  
 والتي تشمل أساسيات اإلدارة المتكاملة، ضمن هيكلية النظام البيئي الزراعي. 

جراءات  هناك أمثلة كثيرة عن برامج إدارة اآلفات التي توظف العديد من المفاهيم أو اإل •
جراءات وسائل التشخيص الحديثة التي تعد من المتطلبات المهمة  المتطورة ومن هذه اإل

 في تصميم وتنفيذ برامج إدارة اآلفات.

تعد من التقانات المهمة في برامج المسح في المناطق المستهدفة   GPSو   GISان أنظمة   •
لبات المهمة لبرامج  وكذلك في وضع خطة اإلدارة الشاملة للمنطقة ككل وهي من المتط

 إدارة اآلفات في المستقبل.

من العوامل المهمة في برامج إدارة   الحيويةالمقاومة وعناصر المكافحة  صنافتعد األ •
 اآلفات كونها تشكل عنصر االستدامة الرئيس لمثل هذه البرامج. 

ية من  تعد إدارة المقاومة لدى مجتمع اآلفة تجاه السموم الكيميائية أو السموم البكتير  •
 التحديات المهمة أمام أنظمة الزراعة المستدامة. 

 
المقاومة ودورها في استدامة النظم الزراعية فإنها تعد من العوامل المهمة   صنافأما بالنسبة لأل

كونها تشكل عنصر االستدامة الرئيس لمثل هذه  اآلفاتإدارة  كبير في برامج دور  ب أسهمتالتي 
الشاملة للمحصول. حيث كان اإلدارة  البرامج وكونها متوافقة مع إجراءات المكافحة المختلفة ضمن

جديدة من محاصيل زراعية مختلفة تتميز  أصنافق التقليدية المتبعة في إنتاج ائاالعتماد على الطر 
فضاًل عن كونها  اإلنتاجفي زيادة  صنافهذه األسهمت أوقد بمواصفات كمية ونوعية مرغوبة. 

 أصنافالزراعية. ومع استمرار أهمية الوسائل التقليدية في إنتاج  اآلفات عدد من أو  مقاومة آلفة
مجال الهندسة الوراثية والتقانات في  خرآظهر توجه  ،جديدة ذات مواصفات نوعية وكمية متميزة

في نهاية القرن العشرين وشهد نهضة كبيرة في بدايات القرن  برز (Biotechnology)حيائية األ
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لمختلف المحاصيل الزراعية أدخلت في  وراثياً محورة  أصنافوالعشرين. حيث أمكن إنتاج  الحادي
التطبيق الميداني وزرعت على نطاق واسع وكانت متميزة ومتوافقة مع النظم الزراعية المستهدفة  

قلة المعلومات   وراثياً المحورة    صنافالزراعي. إال أن المأخذ على األ  اإلنتاجكبيرة في  تها  اماسهإوكانت  
 ية والصفات النوعية وانعكاسها على اإلنتاجتحسين أو  بزيادة وارتباطها اآلفاتذات العالقة بمقاومة 

 المحاصيل المختلفة التي أنتجت بتقنية الهندسة   أصنافالصحة العامة. هناك العديد من 
 ريايالوراثية وأخذت أسماء تجارية عالمية. حيث تم نقل الجين المسئول عن إنتاج سموم البكت

Bacillus thurengiensis (Bt )  التي استعملت على نطاق واسع وأعطت نتائج   صنافهذه األإلى
وحفارات  األوراقمن حرشفية األجنحة مثل ديدان الجوز والديدان قارضات آفات  كبيرة في مكافحة

حيائية  األساق الذرة في عدد من دول العالم. من التطبيقات األخرى لعلم الهندسة الوراثية والتقانات 
محاصيل زراعية  إلى    من النباتات البرية  األعشاب/قل الجينات المسئولة عن مقاومة مبيدات األدغالن

التطبيق الميداني الواسع وتطبق في الماليين من الهكتارات التي تزرع إلى  معينة حيث وصلت
حيث  .األعشاب/من مبيدات األدغالأكثر  أو بمحاصيل زراعية تمتلك صفة المقاومة تجاه واحد

. (Glyphosate)من الذرة الصفراء والقطن وفول الصويا متحملة لمبيد الجاليفوسات    أصنافنتجت  أ  
 اجتنابكونها تساعد المزارع على  اآلفاتإدارة  ذات فائدة كبيرة في الزراعة وفي صنافمثل هذه األ

ستحضرات أخرى تستعمل بعد  قبل اإلنبات واستبدالها بمأو  ب قبل الزراعةاعشاستعمال مبيدات األ
المحصول الرئيس. كما يمكن أن تتكامل صفات مقاومة   فياإلنبات وحسب الحاجة بدون التأثير 

هذه جعلت  ،النباتأمراض  الحشرية ومسببات اآلفاتمع المقاومة تجاه  األعشاب/مبيدات األدغال
ذات أهمية كبيرة في النظام الزراعي بسبب دورها الكبير في  وراثياً المحورة  صنافالتطورات من األ

فر هذه التقنية في مجال الزراعة سوف اتو ن إ فآفاته. لذلك إدارة  تشجيع إنتاج المحصول وتحسين
وهذا يعتمد بالدرجة األساس على الوعي المجتمعي ومستوى تقبله  اإلنتاجفي استدامة  يساعد كثيراً 

 على مستوى العالم. أو   توى البلد الواحدللتقانات الجديدة على مس
ودورها  لآلفاتالمتكاملة  دارةإلاو  اآلفاتية في برامج مكافحة و بالنسبة الستعمال األعداء الحي

في استدامة النظم الزراعية فقد عرفت على أنها من العناصر المهمة التي استعملت تجاه العديد من  
بالتكامل مع عناصر أخرى وحققت نجاحات كبيرة أو    بمفرده  مستقالً   اً الزراعية باعتبارها أسلوب  اآلفات

البداية على األسلوب التقليدي  تعتمد في الحيويةالمتكاملة. كانت المكافحة اإلدارة  قبل ظهور مفهوم
من مناطق معينة في العالم يعتقد أنها الموطن األصلي لآلفة   حيويةالذي يتضمن استيراد أعداء 

في المستقبل   اآلفاتإدارة  المستهدفة. هذا األسلوب سوف يبقى بصفته من المتطلبات المهمة في 
  حيويةخاصة عندما يتعلق األمر بآفات دخيلة وعندما تكون هناك حاجة للبحث عن أعداء وب
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التقليدية يتطلب  الحيويةتطبيق المكافحة ن إالمستهدفة.  اآلفةمكافحة أجل  وتشخيصها وإدخالها من
  فر أيدي عاملة مدربة ولديها خبرة في االستكشافات الخارجية للتحري عن اكبيرة تتضمن تو  اً جهود

البلد المعني لتربيتها في إلى  السالالت الفعالة منهاأو نواع وتشخيصها وإدخال األ الحيويةاألعداء 
. أعشاب/أدغال أو  سواء كانت من مفصلية األرجل اآلفة مختبرات خاصة واستعمالها في مكافحة 

بروتوكوالت عالمية الموطن الجديد وفق ضوابط معروفة ومدونة وفق  إلى    حيث يتم استيرادها وإدخالها
كثار إالتأكد من خصائص اإلرسالية قبل  أجل    خاصة كما أنها تخضع إلجراءات الحجر الزراعي من 

األخرى فتتضمن   الحيويةالنوع الجديد وإطالقه في الحقل في البلد المعني. أما أساليب المكافحة 
تكون محلية حيث يتم تربيتها ما  التي غالباً  الحيويةباستعمال األعداء  اآلفة مجتمعوسائل تنظيم 

 ق معززةائطر  المستهدفة بالوقت المناسب وتسمى اآلفةوإكثارها كميًا لغرض استعمالها تجاه 
(Augmentation methods) لكي تقوم  الحيوية. وبالنسبة لتطبيق وسائل المحافظة على األعداء

ضارة( في  أعشاب /أدغالأو  نباتأمراض  )حشرات، مسببات اآلفةبدورها بشكل فعال تجاه مجتمع 
. حيث يكون التركيز في هذه الحالة على (Conservation methods)ق محافظة  ائطر   الحقل فتسمى

  الحيوية المحافظة على األعداء ن أ ذ إ. الحيويةلنشاط األعداء مة ءمالأكثر  المحيط البيئي وجعله
المحيط البيئي بأسلوب غير مضر باألحياء إدارة  في البلد يفترض أن يتم من خالل المنتشرة أصالً 

يعتمد على  الحيوية النظام الناجح للمحافظة على األعداء ن إف. لذلك اآلفةالنافعة بينما يؤثر في 
والكائنات النافعة األخرى مثل مصادر الرحيق نواع تعظيم الموارد التي تصب في صالح هذه األ

في مناطق قريبة منه وبما يؤمن  أو  فر هذه الموارد ضمن الحقلاوحبوب اللقاح والمأوى بحيث تتو 
من  الحيويةتوفير الموارد الالزمة إلدامة األعداء ن أطوال السنة. كما  الحيوي فرها للعدو ااستمرار تو 

حتى في حقول مجاورة سوف أو    على حوافهأو    ات داخل الحقلخالل زراعة بعض النباتات في مساح
التوسع في إجراء يعد البرية في المنطقة. حياء األيحافظ كذلك على التربة ويساعد على حماية 

. اآلفاتإدارة  في رسم خطة برامج ألنه يساعد كثيراً  اً مهم الدراسات المتعلقة في بيئة المراعي عامالً 
النافعة والتربة  حياء  األحيث أن مثل هذه الدراسات تفيد في توفير المعلومات المتعلقة بالمحافظة على  

المنطقة المستهدفة مما يجعلها أو    والمياه وهذا ينعكس بالتأكيد على نوعية المحصول المنتج في الحقل 
من مستحضرات الكائنات  الزراعي. هناك العشرات اإلنتاجمن المتطلبات الضرورية الستدامة نظام 

وتستعمل على نطاق واسع في مختلف دول العالم بضمنها الدول    الممرضة للحشرات التي تنتج تجارياً 
التخصص الذي تتميز به مستحضرات المبيدات ن  أ إال    العربية منذ عقد التسعينات من القرن الماضي.

هدفة يجعل استعمالها محدود مقارنة  المست اآلفاتأو  عدد محدود من الحشراتأو  تجاه نوع الحيوية
 بالمبيدات ذات الطيف الواسع. ساعدت الدراسات الحديثة على إنتاج مستحضرات بكتيرية وفيروسيه
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على تطبيق  كفاءة من المستحضرات السابقة من خالل إعادة تشكيل الحمض النووي اعتماداً أكثر 
إضافة مواد تزيد من فاعلية المستحضر أو    (Transgene)مثل نقل جين معين  حيائية  األعلوم التقانات  

رها. من أمثلة المستحضرات الشائعة التي تستعمل تجاه يمثل السموم النوعية، الهرمونات وإنزيمات وغ
الذي يستعمل   Agrobactetium radiobacter (K84) بكتيرياالنبات مستحضر الأمراض  مسببات

الممرضة   بكتيريارن التاجي على التفاحيات في المشاتل المتسبب عن اللمكافحة مرض التد
Agrobacterium tumefaciens  بكتيرياوكذلك استعمال مستحضر ال  Pseudomonus flurescens 

A506 بكتيريالمكافحة مرض اللفحة النارية المتسببة عن ال Erwinia amylovara  إن استعمال .
خاصة عندما وب  اآلفاتإدارة    فائدة وأكثر أهمية في تطبيقات برامجأكثر    مثل هذه المستحضرات يصبح

. أما نتقائياإلحتى مع بعض مجاميع المبيدات ذات الطابع أو  يدمج مع مكونات طبيعية أخرى 
العديد منها واستعملت في مساحات واسعة في عدد نتاج  إتجاه األدغال فقد تم    الحيويةالمستحضرات  
 إال إنها تبقى محدودة.من دول العلم 

الزراعية    اآلفاتما بالنسبة للمبيدات الكيميائية فقد كانت الوسيلة الرئيسية في مكافحة مختلف  أ
 اآلفاتمنذ عقد الخمسينات من القرن العشرين حيث لم يتغير مفهومها ودورها في السيطرة على 

أن كميات المبيدات المستعملة تكون ، إال لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  الزراعية حتى بعد إدخال مفهوم
  . حيث أن استعمال المبيدات ضمن برامجاآلفاتإدارة  منخفضة في المواقع التي تطبق بها برامج

الزراعية يجب أن يكون وفق منهج واضح ومحدد بأهداف رئيسة تتمثل بتقليل   لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة  
غير المستهدفة وتقليل التلوث حياء األضرار على تقليل األو االعتماد على المبيدات قدر المستطاع، 

كبيرة باتجاه تلبية متطلبات هذه األهداف نجازات  إالبيئي المتسبب عن متبقيات المبيدات. لقد تحققت  
اشتملت على تحسين وسائل المسح والمراقبة الحقلية لتقدير المستويات الحرجة لآلفة وكذلك تحسين  

نه  إففي خفض استعمال المبيدات الكيميائية خر المهم اآلما الجانب وسائل اتخاذ قرار المكافحة. أ
المقاومة ألكثر من آفة وكذلك  صناففرها مثل زراعة األايتضمن اعتماد الوسائل البديلة وحسب تو 

العناصر    منمثل هذه البدائل    صبحتوقد أ.  اآلفاتإدارة    ضمن برامج  الحيويةإدخال وسائل المكافحة  
التي تنفذ في العديد من الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية  اآلفاتإدارة  الرئيسية في برامج

التعاون الخليجي. حيث أن  مجلس وعدد من دول ةوسوريوبلدان المغرب العربي وجمهورية العراق 
المستهدفة وتساعد في الوقت نفسه على خفض كميات  اآلفةوفعالة تجاه  هذه الوسائل آمنة بيئياً 
على اختالف   اآلفاتاالستعمال الكفوء لمبيدات  ن  أالمحصول. كما  آفات  إدارة    المبيدات المستعملة في

أو  هذا التوجه تطوير وإنتاج مركباتويتضمن  ،أنواعها سوف يساعد على خفض الكميات المطلوبة
فر اليلة من المادة الفعالة مقارنة بالمبيدات التقليدية. إن تو نسب قأو    مستحضرات تحتوي على كميات
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 المكان المستهدف على النباتإلى  مركبات جديدة مع وجود وسائل متطورة تستعمل إليصال المبيد
متزامنة مع استعمال وسائل دقيقة في اتخاذ قرار المكافحة سوف يساعد على تحسين وسائل    اآلفةأو  

وهذا   .الزراعي اإلنتاجوبما يساعد على استدامة نظام  اآلفاتإدارة  رامجاستعمال المبيدات في ب
يتطلب تحقيق عدد من المتطلبات منها تحديد استعمال المبيدات في الحاالت التي تكون فيها الخسارة 

فر اكلفة المكافحة من خالل اعتماد الحد الحرج وفي الحاالت التي ال يتو تتفوق  اآلفةالمتوقعة من 
خرى، استعمال التركيز األ اآلفاتإدارة  البديل، استعمال المبيدات التي تكون متكاملة مع عناصر

المناسب من المادة الفعالة مع األخذ بعين االعتبار الجرعة المطلوبة وكذلك تحديد التأثيرات المحتملة 
األحياء غير المستهدفة. أما المتطلبات األخرى فتتمثل باستعمال وسائل كفوءة إليصال   فيللمركب 

لة التطاير الذي يمكن أن يلوث مساحات غير بحيث تكون آمنة على المشتغلين مع ق  اآلفةإلى    المبيد
 مستهدفة وحماية البيئة من التلوث.

مقاومتها تجاه فعل المبيدات تعد من العقبات المهمة التي تواجه استدامة  أو  اآلفةإن تكيف 
يمكن أن يحصل مع المبيدات   اآلفةلدى    تطور المقاومةن  أذ  إعلى المدى البعيد.    اآلفاتإدارة    نظام

المنتجة بتقنية الهندسة الوراثية. لذلك البد من  أو  المقاومة التقليدية صناف الكيميائية وكذلك مع األ
لتقليل احتمالية تطور  اآلفاتإدارة  استعمال تقانات كفوءة ومعتمدة الستخدام المبيدات ضمن برامج

أمراض  . أما بالنسبة لمسبباتاآلفةتمع مقاوم من حدوث انتخاب تطوري لمجأو  اآلفةالمقاومة لدى 
ب والكابتان  يصعب تجاه المبيدات الفطرية واسعة الطيف مثل المانأو    ن تطور المقاومة قليلإالنبات ف
التي سجلت العديد من حاالت المقاومة تجاهه األمر الذي   Metalaxylبمبيدات أخرى مثل الـ    مقارنة
 األعشاب أما  المكافحة والتدخل باستعمال بدائل أخرى لمكافحة المرض المستهدف. إخفاقإلى  أدى

 . (1)جدول  فالمعروف أن الكثير منها تكون حولية تتميز بإنتاج بذور ذات سبات طويل
 

 المدى الزمني لحيوية بعض األعشاب الضارة في التربة.  .1جدول 
 

 بالسنوات  –مدى حيوية البذور  اإلسم العلمي  سم العشب ا

 Avena spp. 3-8 الشوفان البري 

 Galium aparine 7-8 الدبيقة

 Amaranthus retroflexus 40 عرف الديك

 عاما   35أكثر من  Sinapis arvensis الخردل البردي 

 Chenopodium album 40 السرمق األبيض 

 Cirsium arvense 21 شوك الحقل 
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ر. إال أن زيادة التوجه  و الفطأو    وهذه الخاصية تقلل من فرصة تطور المقاومة مقارنة بالحشرات
ظهور مشكلة  إلى  ب وقلة االعتماد على الوسائل التقليدية أدتاعشنحو االعتماد على مبيدات األ

 المقاومة لمركب األعشاب/األدغالأنواع المقاومة التي ازدادت مع الوقت وأصبح هناك المئات من 
 من مجاميع المبيدات الكيميائية.أو أكثر 

فطر وغيرها من  أو  سواء كانت حشرة اآلفة المقاومة لدى أو  حالة التكيفيمكن أن تظهر 
بالتقانات أو  ق التقليديةائبالطر  اً المختلفة تجاه النبات المقاوم سواء كان هذا النبات منتج اآلفات

 صناف وهذه أصبحت حالة شائعة في العديد من بلدان العالم. حيث سجلت مقاومة تجاه األحيائية  األ
 اآلفةالتي تمتلك خاصية إنتاج السموم وحتى تجاه السموم نفسها المستعملة بشكل مباشر تجاه 

ن يصاحبه دليل حول تكامل المبيدات أالمتكاملة يجب اإلدارة  المستهدفة. لذلك فان تصميم برامج
تحقيق يتطلب  حماية هذه الموارد على المدى البعيد.  أجل    من  وراثياً المحورة   صنافالكيميائية مع األ

ن  أ و األخرى  آلفاتاأو  هذا الهدف وجود طريقة دقيقة ومعتمدة للتحري عن المقاومة في الحشرات
وتحديد انتشار الساللة    اآلفةبأسلوب يقلل من احتمالية حدوث التكيف لدى    اآلفات إدارة    يطبق برنامج

وهذا  ،وجود تقانات متطورة للكشف عن المقاومةكذلك المقاومة. كما أن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
الوسائل التحليلية والنووية. يكون هدف و الوسائل المناعية،  و ، الحيويةق الكيمياء ائيشمل استعمال طر 

أو   اً هذه األفراد إنزيمتمتلك . اآلفةاستعمال هذه التقانات نحو البحث عن أفراد مقاومة ضمن مجتمع 
المادة الفعالة في المركب. يمكن استعمال الوسائل أو  مادة أخرى لها القابلية على تفكيك المبيد

معرفة  أجل    خالل فترات زمنية مختلفة من  اآلفةومراقبة تطور المقاومة لدى مجتمع    التحليلية لمتابعة
  اآلفة المقاومة لدى مجتمع إدارة  . لذلك فاناآلفةالمقاومة في مجتمع أو  التغيير في مستوى التحمل

ستدامة. السموم البكتيرية يعد من التحديات المهمة أمام أنظمة الزراعة المأو  تجاه السموم الكيميائية
يتطلب مساهمة ممثلين عن الجهات العلمية )باحثون(،  اآلفةإن وضع خطة محكمة إلدارة مجتمع 

الزراعي، مستشارين زراعيين، وممثلين عن القطاع الزراعي والمستهلكين   اإلرشادمختصون من 
والجهات األخرى المستفيدة. يجب أن تحتوى الخطة على بنود تتعلق بخفض كميات المبيدات 

التوقيت السليم إلى  التوصلأجل  وسائل دقيقة للمراقبة والتحري منتباع المستعملة من خالل ا
فضاًل  اآلفاتإدارة  البحث عن وسائل بديلة وإدخالها ضمن برامجأيضًا ومن الضروري  ،للمكافحة
. على أن تنفذ الخطة  اآلفاتإدارة  ستعمال المنسق والرشيد لوسائل المكافحة في تطبيقاتعن اإل

 بالتزامن مع وجود برنامج توعية مكثف للجهات المستفيدة. كما يجب أن يشارك في 
التطبيق ممثلين عن الجهات ذات العالقة من المستشارين واالختصاصيين الزراعيين وممثلين عن  

إلى هذه الخطوة  دتعتمالجهات المنتجة للمبيدات الكيميائية الزراعية والشركات المنتجة للبذور. حيث 
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فهو ضرورة وجود وسائل فعالة خر  اآلحد كبير على وسائل التواصل االجتماعي والتبني. أما الشيء  
المتكاملة. من  اإلدارة    إعطاء فكرة عن استمرارية استراتيجيةأجل    اإلجراءات منيم  و لتقودقيقة تستعمل  

ومنتظم واختيار العينة الصحيحة الممثلة  العينات بشكل دقيق خذ أ و هذه الوسائل إجراءات المراقبة 
. كما يجب أن  اآلفةالتحري عن وجود المقاومة في أفراد المجموعة من مجتمع أجل  للمجتمع من

 التي تعتمد على و تكون الخطة مرنة تسمح بإجراء التعديالت المطلوبة حسب الوقت والحاجة 
 جه نحو تصميم نماذج رياضية تت اآلفاتإدارة  برامجأخذت نتائج البحث المستمر. لذلك 

المقاومة  إدارة  إلى تضمنت هذه النماذج خطوات تهدفو  ،افتراضية مقلدة للنظام الزراعي المستهدف
زراعية منها حشرات ماصة وقارضة على محاصيل  آفات    طبقت في مختلف دول العالم تجاه  اآلفةلدى  

كما أن  .أطول فترة ممكنةإلى  عملةإدامة فعالية المبيدات المستإلى  خضر ومحاصيل حقلية تهدف
 حيث تم تشكيل لجان مختصة في بلدان   وراثياً الشيء نفسه ينطبق على النباتات المحورة 

 وراثياً المبيدات والنباتات المحورة إدارة  عديدة تضم مختلف االختصاصات لوضع استراتيجيات
(Transgenic & insecticide management strategies, TIMS)  القطن. تضمنت   أصنافمنها

، زراعة الصنف وراثياً حساسة مع الصنف المحور    أصنافالخطة فقرات منسقة ومدروسة منها زراعة  
ضمن توقيتات زمنية لمواعيد محددة مسبقا، وضع ضوابط تلزم المزارع للتخلص من  وراثياً المحور 

قبل قتصادي  اإلديدان الجوز المتبقية، تطبيق الحد الحرج    أطوار  قتلأجل    بقايا المحصول السابق من
متابعة مقاومة أجل  التدخل بأي إجراء مكافحة تجاه ديدان الجوز مع وضع برنامج مراقبة محدد من

حدوث تحول  إلى    اآلفاتإدارة    هذه الخطوات في تطبيق برنامجتباع  ا   ىأدفي الحقل.    Btلسموم    ةاآلف
المقاومة يجب أن إدارة  جذري في استعمال المبيدات مقارنة بما كان متبع سابقًا. لذلك فان خطة 

الستراتيجية بعيدة األمد تعتمد على التكامل الفعال لعناصر المكافحة المستعملة التي  تطبق وفقاً 
تحديد جوانب القوة أجل  لكل الوسائل واإلجراءات المتبعة منقتصادية اإلتتزامن مع دراسة الجدوى 

اعة الذي يسهم في دعم نظام الزر خر اآلوالكفاءة لكل منها على المدى البعيد. أما الجانب المهم 
التبني من قبل الجهات المستفيدة. إذ أن التطور في البحث العلمي لة أبمسنه يتعلق إالمستدامة ف

فرة عن مستوى االمتكاملة يجب أن يكون متزامنا مع المعلومات المتو اإلدارة    المتعلق بمتطلبات وموارد
ل المعرفة والمعلومات تبادأجل  وجود نظام فعال للتواصل منجراء اإل هذا يتطلب و تبني التطبيقات. 

. اآلفاتإدارة  المتعلقة بنقل التقنيات بين جميع المجموعات العاملة في مجال تطوير وتطبيق برامج
 اإلرشاد التواصل بين الباحثين، مختصي أجل  لذلك البد من تطوير وسائل اإلعالم المختلفة من 

الزراعي، المستشارين الزراعيين وممثلين عن القطاع الزراعي والمزارعين وكل الجهات ذات العالقة 
فضاًل عن ضرورة وجود تواصل وتعاون بين المؤسسات العلمية المعنية. إذ يجب أن يتعاون الجميع 
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 اآلفاتإدارة  امجتحقيق التبني الناجح لبر أجل  تبادل المعرفة منإلى  في العمل الجاد والبناء الهادف 
 في المنطقة المستهدفة.  

معظم  ن إفالزراعة المستدامة في المنطقة العربية جراءات إما بخصوص مستوى تطبيق أ
التحديات الداخلية والخارجية وحاالت عدم  من العديدإلى  خرآبأو  العربية تعرضت بشكلقطار األ

لذلك فان الخطة العربية للتنمية المستدامة لم تكن   ،والسياسيةمنية األاالستقرار بسبب االضطرابات 
التي ترتبط باالحتياجات و حسب خصوصية كل بلد ولويات األ اختالفبالمستوى المطلوب بسبب 

الزراعية  اآلفاتإدارة  العربية باتجاهقطار األد من في عديجابية إخطوات تحققت الداخلية. مع ذلك 
الغذاء ومتطلبات العيش مدادات  إتحقيق االستقرار في إلى   وتطبيق سياسة زراعة بعيدة المدى تهدف

اسلوب توافقي بين الدول المعنية يجاد  إلمجتمعاتها. لذلك فان الحاجة المستقبلية مستمرة باتجاه  خرى  األ
الجهود المتعلقة بالتعاون االقليمي والدولي كما ان الحاجة قائمة للعمل الجماعي تنسيق أجل  من

الخطط المتعلقة بالتنمية الزراعية واستدامتها وهذا يتطلب   إنفاذأجل    والتشاركي بين الدول العربية، من
لفة بما واضحة لالستفادة من التجارب الوطنية الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول المختلية آوجود 

 يحقق المنفعة لمجتمعات العالم العربي.
العربية يجب أن  قطار األإن مسالة التواصل بين الباحثين في االختصاصات المختلفة في  

تستمر وتتطور وكذلك الحال مع الجهات المستفيدة. أما بالنسبة لنقل المعلومات المتعلقة بالتداخل  
هة واالستشاريين الزراعيين وممثلي القطاع الزراعي من  الزراعي من ج اإلرشادبين الباحثين وممثلي 

المزارع باألسلوب إلى    جهة أخرى فيجب ان تكون حول كيفية بلورة الفكرة وإيصال المعلومة المطلوبة
أن تركز على الذي يتقبله ويستسيغه. إن مهمة المستشارين الزراعيين وممثلي القطاع الخاص يفترض  

ن تكون لديه وسيلة كفوءة للتواصل تتعلق بالجدوى أع المستجدات و نجاح المزارع في التفاعل م
الجهة المستفيدة وهذا جانب أو  المستهلكإلى  منة لإلنتاج الذي سوف يصل اآلدارة اإلو قتصادية اإل

المساعدة الموجهة نحو تطوير مهاراته إلى    الزراعي. إذ أن المزارع يكون بحاجة  اإلنتاجإدارة    مهم في
. لذلك البد من أن يكون هناك اآلفاتإدارة  قائواستعداده النفسي لتبني التقانات المستجدة في طر 

الزراعية وتسويق الحاصل والخدمات  اإلنتاجذات العالقة بجوانب  الطرائقتواصل مستمر مع كل 
هذا التعاون على تكوين فكرة واضحة عن مجمل الحلقات ذات العالقة التي يتعامل  يساعد الزمة. لا

في الزراعة المستدامة تتطلب وجود وسائل فعالة في  اآلفات إدارة  مساهمةن إف ، عليهو معها المزارع. 
 وكذلك مع ،التقنية المعينةأو  الذين قاموا بتطوير البرنامج أولئكو نقل المعلومات بين المزارعين 

بالدرجة   اآلفاتإدارة    استعمال الموارد المطورة في برامجيعتمد  و العاملين بالخدمات الزراعية المختلفة.   
والمتطلبات الفردية لكل مزارع. م  ءيتاللتبني وبما  لتكون مناسبة  ن  أالكيفية التي يفترض    األساس على
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عينة أن تقوم باعتماد أسلوب آفة مإدارة  لذلك يتوجب على الجهة التي قامت بتطوير وتطبيق برامج
يتطلب إدخال التعديالت على البرنامج كلما دعت الحاجة.  أجل    منيم  و والتقمناسب ومستمر للمراقبة  

ال هذا و هذا اإلجراء وجود وسيلة مناسبة للحصول على المعلومات المطلوبة من الجهات المستفيدة. 
نقل المعلومات على األكاديميين والمستشارين الزراعيين وأصحاب الصناعة الزراعية والمزارع يعتمد 
برنامج  يشمل    (Fact sheets)ية  اإلرشادوسائل التواصل والتوعية المختلفة مثل النشرات  على    فقط بل

تسهم في تقديم وسائل  التي (Field days) يام الحقليةاألواجتماعاتهم و  (FFS)مدارس المزارعين 
المقترح تجاه آفة  اإلدارة    تحقيق التبني المطلوب لبرنامجأجل    مهمة للتواصل بين الجهات المعنية من

حديثة مثل الشبكة المعلوماتية )االنترنيت( سهم التطور العلمي في إدخال وسائل  أزراعية معينة. كما  
ات بين الجهات اإلرشادالتي تعد من الوسائل المهمة في التواصل ونشر الوعي وإيصال المعلومات و 

 في مختلف المؤسسات العلمية العالمية تسهم اآلفات مواقع متخصصة إلدارة  حالياً توجد المستفيدة. 
فضاًل عن كونها وسيلة للتواصل فيما يتعلق بنقل    اآلفات ة  ر ادإحد كبير في تشجيع تطوير برامج  إلى  

في مختلف النظم الزراعية. كما تسهم المراكز العالمية المختصة بإدارة   اآلفاتالتقانات المتعلقة بإدارة  
بنشر المعلومات على الشبكة العنكبوتية العلمية التي تربط مختلف الجهات المختصة في دول   اآلفات

وقد تكون معنية بآفة معينة مثل   ،أكثر أو العالم. قد تكون هذه المواقع متخصصة بمحصول واحد 
مواقع سوسة النخيل الحمراء. إذ يمكن ألي شخص يرغب بالحصول على معلومة تتعلق بإدارة 

آفة محددة أن يتصفح هذه المواقع للحصول على المعلومات المطلوبة. كما أن أو  معينمحصول 
الفائدة يمكن أن تتحقق من خالل شبكات المعلوماتية التي تتبناها العديد من المؤسسات والمنظمات 
 الرسمية وغير الرسمية العالمية لتكون حلقة وصل بين كل الجهات المعنية والمستفيدة من تطبيقات 

في نشر نترنيت األنه من الصعب التكهن بمقدار مساهمة أوالزراعة المستدامة. إال  اآلفاتإدارة 
في مختلف دول العالم ألنها تعتمد على قوة الشبكة وجاهزية البث  اآلفاتالمعلومات المتعلقة بإدارة 
كن من  كبر عدد ممأأخرى أما في حالة تحسن البث وتوسعه ليشمل إلى  التي تختلف من منطقة
وكذلك تقبل وتبني  اآلفاتسوف يزيد من تداول المعلومات المتعلقة بإدارة نه إفالمستفيدين في العالم 

تعتبر مهمة لكل من المزارع والمستهلك  اآلفاتإدارة  . اذ أن مسألة تبني برامجاآلفاتإدارة  برامج
القرارات المتعلقة بإدارة  اللذين يجب أن يكونا على علم بأي تقنية حديثة خاصة ما يتعلق باتخاذ

 الزراعية على المحصول المستهدف.  اآلفات
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 في المنطقة العربية  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  تطوير واعتماد نظم. 6.2

المثلى للموارد اإلدارة  اعتمدت االستراتيجية الحديثة للتنمية الزراعية في مختلف دول العالم على 
بما يتالءم مع المتطلبات الضرورية لنمو المجتمعات   ونوعاً   كماً   اإلنتاجزيادة  إلى    الطبيعية التي تهدف

الزراعية من العناصر المهمة الذي يتكامل مع   اآلفاتإدارة    نظامعتبر  ا البشرية في تلك البلدان. لذلك  
وحماية   اآلفاتتحقيق أفضل النتائج المتعلقة بمكافحة أجل  المحصول منإدارة  غيره من عناصر

بأنها  (Integrated Pest Management, IPM)المتكاملة اإلدارة  المحصول وزيادة إنتاجيته. تعرف
ة والكيميائية والوسائل األخرى حيويق المكافحة الزراعية وال ائإجراء يتضمن االستعمال المتوازن لطر 

إلى  اآلفةخفض تعداد أجل  من ولها جدوى اقتصادية ومقبولة اجتماعياً  بيئياً التي تكون متوافقة 
هو خفض أعداد أفراد   اآلفاتإدارة  الحدود التي يمكن تحملها. أن الهدف األساسي من تطبيق نظام

اقتصادية على المحصول   من تلك التي يمكن أن تسبب أضراراً   ىدنأوإبقائها بمستويات    اآلفةمجتمع  
قل أو كلفة  تباألسلوب الذي يحقق أفضل إنتاج بأقل    اآلفةمايته. حيث يكون هناك تعايش مع  المراد ح

يعطيها األفضلية على بقية    اآلفاتالبعد البيئي إلدارة  ن  إأضرار على المحيط البيئي والصحة العامة.  
الدراسات المطلوبة ن إ ف. لذلك (2017)علي،  الزراعية اآلفاتالوسائل التطبيقية المتبعة في مكافحة 

تكون  ن أالتقانات التي يمكن نسب أو المتكاملة بأفضل اإلدارة  نظمهداف أ تحقق ن أيجب  مستقبالً 
 باتجاه تحقيق متطلبات النقاط التالية:

تجنب مشاكل المحاصيل أو    أرباح المزرعة )الربح الصافي( من خالل منعأو    زيادة في حاصل .1
من خالل تبني التطبيقات االكثر  اإلنتاجخفض تكاليف و قبل حدوث فقد اقتصادي،  اآلفاتو 

 .  اآلفةمكافحة جراءات إتحسين أجل  كفاءة من
الكيميائية سمدة واألتحسين نوعية البيئة وتشتمل على االستعمال المنسق والمبرر للمبيدات  .2

أجل   مكان منقدر اإلنتقائية اإلبحيث يكون عند الحاجة مع التركيز على المواد والمركبات 
 غير المستهدفة. حياء األتقليل المخاطر على  

افع جانبية تتحقق من خالل تقليل الزراعة وهذا يعني حصول منإلى  تحسين نظرة المجتمع .3
اإلجراءات اإلضافية وكذلك منافع اجتماعية من خالل تجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن  

 استعمال المبيدات.
 

 هناك حاجة مستقبلية لتطوير التقانات والمستلزمات المتعلقة بخطوات تطبيق نظامن إفلذلك 
 تي:الزراعية المتمثلة باآل لآلفاتالمتكاملة اإلدارة 
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خرى األالتشخيص السليم لآلفة ومعرفة انتشارها وأضرارها في المنطقة المستهدفة والمناطق  .1
التقانات الحديثة خاصة ما يتعلق بفحص دخال  إوهذا يتطلب االستعانة بكل الوسائل المتاحة مع  

 . ويةالحيعدائها أ و  لآلفاتبالنسبة  (DNA)  حمض الدنا النووي 
الحصول  أجل    لآلفة والمحصول الذي تصيبه من  عدديدراسات شاملة تتعلق بالتذبذب الء  جراإ .2

ضارة والضرر الذي تحدثه والمستوى   اآلفة)متى تكون  اآلفةعلى معلومات كافية عن حياة 
إدارة  الذي يمكن تحمله والفقد المتوقع إذا لم تكافح، ما هي الحلقات الضعيفة التي تستهدفها

الدراسات المتعلقة بالجوانب تعد ( التي تفيد في تحديد استراتيجية المكافحة الالزمة. لذلك اآلفة
 .اآلفات إدارة  نظام يبنى عليهي ذالساس الرئيس ة األحيويالبيئية وال

الزراعي   اإلنتاجوضع خطة المكافحة وهذا يتطلب مراجعة شاملة لتاريخ الحقل وجميع متطلبات   .3
حمايته، هل يمكن ألي وسيلة زراعية أن تساعد  أو  معرفة إمكانية زراعة المحصولأجل  من

الحد الذي  إلى  اآلفةيصل مستوى تعداد ن ألفي حماية المحصول، هل هناك احتمال كبير 
  يستدعي إجراء المكافحة، ما هي فوائد ومخاطر استعمال المبيدات سواء كان عن طريق التربة 

 المحافظة عليها. أو  مكن تعزيزهاالمنتشرة التي ي الحيويةبأسلوب آخر، وما هي األعداء أو 
بشكل دوري ومستمر وعالقته بظروف   اآلفة اعتماد نظام مراقبة دقيق لمتابعة تعداد مجتمع  .4

المكافحة ووقت إجرائها. تختلف الوسائل المتبعة ألخذ العينات إلى    المحيط البيئي ومدى الحاجة
وجود نظام مراقبة فعال جراءات اإلهذه تتطلب والهدف من المراقبة.  اآلفةلنوع  والمراقبة تبعاً 

فر المستلزمات الالزمة لتحقيق الهدف. لذلك فان الدراسات المتعلقة  امدربين مع تو شخاص أو 
 . اآلفاتإدارة  تحظى باألولية في تطوير نظم بوسائل المراقبة يجب أن

المراقبة وتقدير الفائدة التي تتحقق مقابل المخاطرة التي نتائج يم و تقاتخاذ القرار على يعتمد  .5
موجودة بأعداد كافية للسيطرة  الحيويةاألعداء ن أالمختلفة وهل اإلدارة  تتسبب عن إجراءات

وهل أن الضرر الذي تسببه قتصادي اإلمستوى الضرر إلى  ومنعها من الوصول اآلفةعلى 
عشائر  مات المتحصل عليها والمتعلقة بتقدير حجم كلفة المكافحة. أن المعلو تمن كبر أ اآلفة
ألساسية  االحرج )مستوى إجراء المكافحة( تعتبر القاعدة قتصادي اإلومقارنته بالمستوي  اآلفة

 عند كل مرحلة عمرية للنبات.  اآلفة لتقدير مستوى الضرر الذي تسببه 
كفاءة اإلجراء في مكافحة   مدىعتبار اإلانتخاب الوسائل المناسبة للمكافحة مع األخذ بعين  .6

إجراء مة  ءهمية مالأ ة. كما يجب التأكيد على  يوالبيئقتصادية  واإلوتقليل المخاطر الصحية    اآلفة
المحصول ككل وما هي التأثيرات الجانبية التي يمكن أن تحدث للمستخدم إدارة  المكافحة مع

 والمجتمع بأكمله والبيئة.  
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وفق ما ورد في الخطوات السابقة يتم التوجه نحو التطبيق فر الخيارات الالزمة احال تو في  .7
 الفعلي في الحقل المستهدف الذي يجب أن يتم وفق توقيتات محددة.

 التحقق من اإلجراءات اآلتية:أجل  هذه العملية من وأخيرًا البد من تقويم .8
 إذا كانت المصروفات على المكافحة باالتجاه الصحيح ومثمرة. أ.

 الخيار الذي استعمل مناسبًا.هل كان  ب.
 هل أن إجراء المكافحة قد تم بالوقت المناسب. جـ.
 إذا تكرر حدوثها مستقباًل. اآلفةما هي فرصة كل خيار لمكافحة   د.
الحصول على مكافحة  أجل  من اإلنتاجفي نظام ها ؤ إجرا ما هي التغيرات التي يمكن  ه.

 دائمة لآلفة. 
 

والسيطرة عليها تتطلب فهم الركائز والعناصر الرئيسية التي تشكل   اآلفة إال أن عملية احتواء 
فهم أجل  المراد تطبيقه. كما أن هناك متطلبات مهمة البد من اإللمام بها مناإلدارة  األساس لنظام

وتحسينها كلما والعمل على تطويرها  اآلفاتإدارة  والمكونات التطبيقية لنظام ةاألساسيالمرتكزات 
 تي:دعت الحاجة وهي كاآل

المحاصيل التي تزرع في المنطقة المستهدفة مع أو  النظام البيئي الزراعي ونوع المحصول .1
 المنتشرة وتوزيعها المكاني والزماني. اآلفاتأو   اآلفةتصور كامل عن  

التغيرات المناخية الموسمية في نمو وتطور مجتمع ثر  أو الظروف البيئية المتحكمة في المنطقة   .2
 الزراعية المستهدفة.  اآلفاتأو   اآلفة

 

  ساعد  (Biotechnology)أن التطور الحديث في علوم التقانات األحيائية إلى  شارةتجدر اإل
في اعتماد التوصيفات الجزيئية في تشخيص الكائنات الحية الممرضة منها والنافعة وتحديد   كثيراً 

والسالالت والعزالت ضمن مناطق التوزيع الجغرافي لها. كل هذه التطورات نواع درجة القرابة بين األ
 عية بشكل عام. واستدامة النظم الزرا   اآلفاتإدارة    ن تنعكس إيجابًا على تطبيقات برامجأالعلمية يمكن  

فر المعلومات للجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار التي تسمى اأما قرار المكافحة فانه يتخذ بعد أن تتو 
مصادر المعلومات من أطراف مختلفة معنية بالواقع تستمد . (Decision makers)صناع القرار 

المزارعين، المسؤولين عن السياسة  الزراعي بشكل عام وكذلك المعنيين باتخاذ قرار المكافحة مثل 
الزراعية، المستهلكين، مختصين باألعمال الزراعية، مسئولين عن الصناعة التحويلية )التعبئة 

مين. كل واحد من منظومة صناع القرار المذكورين له مصادر أوالتغليف(، الموزعون، ومؤسسات الت
ر السليم. فمثال المزارع يعتمد على القراإلى  الوصولأجل  معلومات خاصة به يعتمد عليها من
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 رشاد اإلمصادر متنوعة مثل الخبرة والتعلم واألسعار المعروضة والمجتمعات المحلية والعاملين في 
الزراعي وممثلي الشركات الكيميائية. أما مختصي السياسة الزراعية فلديهم مصادر أخرى منها 

، الشركاء في التجارة (Donorsاألخص الممولين  المشرفين العلميين، ومختصين باألعمال الزراعية )ب
وذوي العالقة من المكونات األخرى. أما المختصين    (International trade partners)العالمية

فر السلعة. وكذلك اباألعمال الزراعية فهم يعتمدون على التسعيرة والقيمة الغذائية للمنتج والمذاق وتو 
كل منهم يعتمد على مصادر  ،والتأمينالحال فيما يتعلق بالعاملين بالصناعات الغذائية والموزعين 

ن صناعة القرار واستدامة  أإلى  شارةفي الجانب الذي يخصه. تجدر اإلموثوقة في صناعة القرار 
ة يالمستوى المطلوب في غالبية الدول العربية بسبب عدم استقرار السياسة الزراعإلى    تصل تطبيقه لم  

 التي تتأثر بشكل مباشر بالوضع السياسي واألمني لكل بلد. 
 
 في المنطقة العربية   لآلفات المتكاملة اإلدارة  التحديات التي تواجة تطبيق. 3

الزراعية باستخدام المبيدات  اآلفاتفي مقدمة التحديات التي تواجه عملية التحول من مكافحة  .1
هي رغبة شريحة واسعة من المزارعين في   لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  تطبيق نظامإلى  الكيمياوية

من الحشرات من خالل االستخدام الجائر    تماماً ًا  يكون الحقل خالين  أ إلى    العربية  معظم البلدان 
دون    اآلفاتفي حصر تلك    فعال  عداء الحيوية التي لها دورعلى األللمبيدات، وبالتالي القضاء  
عند مستوى التوازن  ها ءوابقا (Economic threshold level, ET)الحد االقتصادي الحرج 

في حالة التوازن   اآلفاتوالتي تكون فيها  (General equilibrium position, GEP)العام 
 الحيوية من المفترسات والطفيليات. عدائها أ مع حيائي األ

الزراعية    لآلفاتالزراعية ينتج عنه إجراء مكافحة    فاتلآلإن عدم دراسة الحد االقتصادي الحرج   .2
في الحقل، مما يزيد في تكلفة  اآلفاتفيها  توجدبغض النظر عن مدى الكثافات العددية التي 

عن تلوث  للتكلفة العالية للمبيدات الكيميائية وعمليات الرش فضالً ًا الزراعي نظر  اإلنتاج
ثرها السام في صحة االنسان  أة و ئيعامه بالمبيدات الكيمياالمنتجات الزراعية والبيئة بصورة 

 حياء األخرى غير المستهدفة.والحيوان واأل

التي تصيب المحاصيل   لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  خرى التي تواجة عملياتومن التحديات األ .3
 اآلفاتهذه  إصابةالفاكهة هو عدم وجود دراسات حول مدى التنبؤ بظهور و  أشجارالزراعية و 

  (Sampling program)العينات أخذ  مبنية على برامج لآلفاتحقلياً وعدم وجود برامج مراقبة 
برامج المكافحة الكيميائية باالعتماد  إنفاذن استخدام المبيدات وتبتعد عن بوالتي من شأنها تقن
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بشكل فاعل في  والتي تسهم   (Calendar of insecticides application)على التقويم السنوي 
 زيادة التلوث البيئي بالكيماويات.

الحيوية في برامج المكافحة  أو  يةئاستخدام المبيدات الكيميامكانية إعدم وجود دراسات تبين  .4
حيوية ضمن  الخاصة تلك المبيدات التي ممكن رشها بتوافق مع عوامل المكافحة بو  ،المتكاملة

 .لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  برامج

قلة الدعم الحكومي في بعض البلدان العربية لميزانيات البحث العلمي للجامعات والمراكز   .5
البحثية، وغياب دور الشركات الزراعية في تقديم التمويل المالي للمشاريع البحثية كما هو  

أو   كثير من الشركات الكيميائية المنتجة للمبيداتتشرف  حيث  معروف في دول العالم المتقدم،  
الزراعية وتدعم البحث العلمي في العديد من   صنافلة في مجال انتاج البذور واألالعام

 الجامعات. 

والمتمثلة بالمراكز البحثية الزراعية  كاديمية األعدم وجود الناقل المعرفي بين الجهات أو  قلة  .6
راعي  الز  اإلرشادوالجامعات العلمية والجهة المستهدفة والمتمثلة بالمزارعين، وهنا يأتي دور 

(Agricultural extension)  التي يعاني منها   تللمشكال  فكار والحلول الزراعية في توصيل األ
النظام الجامعي  ن  أإلى    شارة هناالمزارعين والمنتجين الزراعيين، وتجدر اإلإلى    القطاع الزراعي 

فكرة تعيين المنتسبين تبنى  يالعلمية الزراعية في الواليات المتحدة االمريكية  قسام  واألفي الكليات  
المنتسب يقدم خدمات ارشادية وبنسب معينة، مثالً تعيين ن أ الجامعة على نظام ساتذة أمن 

% من عمل 80وبذلك ينصب  % ارشاد،80و % تعليم20عضو هيئة تدريسية على مالك 
المواد الدراسية في  تدريس على % فقط 20المزارعين وإلى  اإلرشاد تقديم على هذا التدريسي 

% تعليم فقط. وهذا  100إلى  العلمية وقد تزيدقسام األتقل حسب مالكات  وأقسام العلمية، األ
المختبرات إلى    في الحقول ونقلها  ة الزراعي  تالزراعي في تحديد المشكال  اإلرشاد دور  همية  أ ن  ييب

التي  الزراعية ومستوياتهاآلفات ا عن دور العامل في هذا القطاع في مراقبة العلمية، فضاًل 
عمليات المكافحة من  جراء إ بتصيب المحاصيل الزراعية خالل المواسم الزراعية والتوصية 

 عدمها. 

بعض القوانين التي تصدرها الدول والمتمثلة    لآلفاتدراة المتكاملة  اإل  إنفاذمن التحديات التي تقيد   .7
بصورة عامة، ومن هذه القوانين    وراثياً والبذور المعدلة    صناففي منع استيراد واستخدام بعض األ
الحجر  /تاسعاً ) العراق والذي يتضمن الفقرة دولةفي  2012مثالً  قانون الحجر الزراعي لسنة 
عليه تغيرات في مادته الوراثية(، جريت أ  أي كائن حي : وراثياً الزراعي للكائنات الحية المعدلة 

في  رًا الزراعية التي لها دو  صناف ساس تلك القوانين يحرم استيراد واستخدام بعض األأوعلى 
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  Bt-cottonأو  Bt-cornمثالً   وراثياالزراعية ومنها المحاصيل المعدلة  اآلفات كافحةم
(Bacillus thuringiensis)،  كافحة هم في مم النباتية لها دور صنافتلك األن أالمعروف  

 .لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  استخدامها في برامجمكانية إو الزراعية   اآلفات

 الزراعية وزيادة مقاومتها  اآلفاتب اإلصابةالتغيرات البيئية وانعكاساتها على زيادة  .8
 ثانويةآفات  خاصة الحشرية منها منبو  اآلفاتخرى تحول أللمبيدات من جهة، ومن جه 

 (Secondary pests) رئيسة آفات  إلى(Key pests)كافحة ، مما يجعل العاملين في مجال م 
دائم.   اآلفات  الزراعية في تحد  

الحشرات الغازية، والتي عادة ما تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة في خرى األمن التحديات  .9
فر الخبرة في التعامل مع تلك اللمحاصيل الزراعية نتيجة لعدم تو صابتها إ  دالقطاع الزراعي عن

الغازية في   اآلفاتالحيوية من مفترسات وطفيليات التي تقاوم تلك عداء األوعدم وجود  اآلفات
الغازية ضمن رقعة   اآلفاتتكون من ضمن ن أالتي يتوقع  اآلفات ومن تلك  . البيئة الجديدة

  أ بدالتي و  الحشد الخريفية على سبيل المثال نتيجة النتشارها عالمياً  البالد العربية هي دودة
تطبيق يعتمد  نتيجة للتبادل التجاري بين تلك البلدان. انتشارها في بعض الدول العربية مؤخراً 

المتكاملة باألساس على استعمال وسائل مكافحة متعددة تنفذ وفق نظام منسق اإلدارة  أسلوب
 . لذلك كانت المكافحة الزراعية وال تزال خط الدفاع األول في معظم أنظمةاآلفةتجاه مجتمع 

خفض إلى  وهي تمثل القاعدة األساسية للمكونات األخرى التي تهدف لآلفاتالمتكاملة اإلدارة 
الزراعي الناجح   اإلنتاج. إن نظام اآلفةوتحقيق سيطرة فعالة تجاه مجتمع استعمال المبيدات 

نبات للصحي أقصى حد من عوامل خدمة الحقل التي تساعد على نمو إلى د ييستفهو الذي 
تحمل أضرار  أو    وبما يسمح للنبات من تجنب  اآلفةوتشجيع دور عوامل المقاومة الطبيعية تجاه  

ولويات البحث العلمي أيعد من  ويةالتركيز على تكثيف دور األعداء الحين إفضافية. كذلك إ
من خالل   اآلفاتإدارة  برامج إنفاذالنهج الذي اتبع في ن أ. كما اآلفاتإدارة  في تطوير نظم

حقق نتائج جيدة في مستوى    (Farmers field schools, FFS)تطبيق أسلوب مدارس الفالحين  
المحصول وآفاته ورغبته في تبني التطبيقات التي جربها ولمس فائدتها  إدارة تقبل المزارع لفكرة

. لذلك فان الحاجة مستمرة لتطوير هذا النهج وتطبيقه على مختلف النظم  بنفسهقتصادية اإل
 الزراعية. 
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 وية الحي ق المكافحة الزراعية ائاإلدارة المتكاملة هي إجراء يتضمن االستعمال المتوازن لطر  •
 ولها جدوى اقتصادية ومقبولة اجتماعياً  والكيميائية والوسائل األخرى التي تكون متوافقة بيئياً 

 خفض تعداد اآلفة إلى الحدود التي يمكن تحملها.أجل  من

برامج إدارة اآلفات من خالل تطبيق أسلوب مدارس الفالحين  إنفاذن النهج الذي اتبع في إ •
حقق نتائج جيدة في مستوى تقبل المزارع لفكرة إدارة المحصول وآفاته ورغبته في تبني 

 قتصادية.ولمس فائدتها اإلبنفسه التطبيقات التي جربها 

تدامة إلدارة  ان غالبية البلدان العربية خطت خطوات جادة في مجال االهتمام بتطوير نظم مس •
انظمة إدارة المحاصيل. لذلك فان االستمرار على هذا النهج سوف  طر أاآلفات الزراعية ضمن  

 القادمة. جيال األالزراعي في المنطقة العربية بما يخدم  اإلنتاجيساعد على تطوير وتحسين 
تجاه آفات انتشرت تطبيقات اإلدارة المتكاملة في غالبية الدول العربية وحققت نجاحات كبيرة  •

وحصلت تعديالت على البرامج القائمة بإضافة عناصر إدارة جديدة  محاصيل مهمة اقتصادياً 
 وتطوير تقانات أخرى ضمن برامج إدارة اآلفات القائمة.

 
 ورده الباحثانأمنها ما  لآلفاتصدرت في اآلونة االخيرة عدة تعاريف لإلدارة المتكاملة 

Dhaliwal & Aroao (2001ال )هي أسلوب ديناميكي  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  أن إلى  أشارا ذين ل
فرة واستعمالها االمناسبة ووسائل المسح والمراقبة المتو اإلدارة    متطور لوقاية النبات يوظف جميع وسائل

  Benbrookنتاج المحصول. كما قام إلالمستدامة تقنية اللتطوير برنامج شامل كجزء من 
 لآلفاتالمتواصلة )المستدامة( أو  المستمرةاإلدارة  سماهخر آبوضع مفهوم  2002في عام 

(Integrated pest management continuum) (IPM Continuum  ضمن هذا المفهوم يكون .)
بصفة غير محدودة على مدى استمرارية تطبيق النظام. إذ يفترض وجود   وجودهعين م IPM لنظام

وتكون   تبدأ من الصفر اآلفةإدارة  أربع مستويات ضمن شكل افتراضي لمناطق تطبيقية لمستويات
 على النحو التالي: 

 الروتينية لمكافحةهنا المزارع يعتمد على التطبيقات    المتكاملة،اإلدارة    منطقة خالية من تطبيقات .1
 محاصيله الزراعية وعادة يعتمد على المبيدات الكيميائية بالدرجة األساس. آفات 

 المزارعيعتمد    وفيها (Low level IPM zone) المتكاملة ذات المستوى المنخفضاإلدارة    منطقة .2
 واستعمال المبيدات اعتماداً  اآلفةخذ العينات لمتابعة أعداد أنظافة الحقل ونظام المراقبة و  على

 على الحد االقتصادي الحرج. 
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حيث يكون  ، (Medium level IPM zone)ذات المستوى المتوسط  اآلفاتإدارة  منطقة .3
من   وتتطلب (Preventive measures) االعتماد في كثير من تطبيقاتها على وسائل الحماية

 . اآلفةفي السيطرة على   الحيويةكبر لألعداء  أإعطاء دور  أجل  المزارع تقليل عدد الرشات من
 وهنا تكون   ،(High level IPM system)المتكاملة ذات المستوى العالي اإلدارة  نظام .4

 من خالل وسائل مكافحة متعددة والتدخل باستعمال المبيدات عند   اآلفة معالجة 
الحاجة مع التركيز على البدائل اآلمنة كلما كان ذلك ممكنا. مثل هذا النظام يطلق عليه  

Biointensive IPM System  خفض إلى    ة ويهدفحيويالذي يعتمد عل تكثيف دور األعداء ال
اإلدارة   فإنة وتداخلها مع بعضها. لذلك حيويبيئية والالعوامل الإدارة  من خالل اآلفةأعداد 

 اآلفاتنهج زراعي مستدام يعتمد على أسس بيئية منطقية يستهدف معقد    هي  لآلفاتالمتكاملة  
إلى   الزراعية بمجمله مع التركيز على النبات باعتباره نظام توجيه الطاقة الشمسية وتحويلها

 ضمان حمايةيتوافق مع التطبيقات الزراعية وبذلك يحقق اإلدارة  نظامناتج قابل للحصاد. إن 
المخاطر الجانبية على المحصول وصحة    هالوقت نفس  ، في يقللو   اآلفات اقتصادية من أضرار  

 سان والبيئة عمومًا.  اإلن
 

إدارة   خيرة، أصبحت المحاصيل الزراعية المنتجة في الحقول الخاضعة لبرامجفي اآلونة األ
من قبل المستهلك والمجتمع بشكل عام. كما صار هناك  واسعاً  رائجة وتلقى اهتماماً  اً سلع اآلفات

  تعاون بين الجهات المعنية في مختلف دول العالم فيه نوع من التخصص في مفهوم وتطبيق أنظمة 
. كذلك قيام بعض (Integrated fruit production, IFP)المتكامل للفاكهة    اإلنتاجمثل    اآلفاتإدارة  

 اآلفاتإدارة  لبيئية التي برزت في اآلونة األخيرة كنموذج لمناهجالبلدان بإدخال مفهوم الهندسة ا
  اآلفة في بيئة  والزراعة المستدامة التي تعتمد على اإلجراءات )التقانات( الزراعية التي تؤثر سلباً 

عن   حيث أنها تعتمد على استيعاب وتوظيف المعلومات البيئية بدالً  الحيويةاألعداء  وجودوتشجع 
وغيرها ( وراثياً هندسة م)ال وراثياً المحورة  صنافالتقانات المتطورة التي تشمل المبيدات المصنعة واأل

  واستدامة النظم الزراعية. كما أدخلت بعض التقانات المهمة في تطوير برامج اآلفاتإدارة  في
   (Global positioning system, GPS)مثل استعمال نظم المواقع الجغرافية  اآلفاتإدارة 

أو   التي تفيد في جمع المعلومات المتعلقة بموضوع  (Geographic information system, GIS)  و
مواضيع متعددة مع بعضها ورسم الخارطة الخاصة بتلك المعلومات مثل الخارطة الوبائية لبعض 

ي وقت يحتاجها. تستعمل هذه النظم لتوضيح خارطة التوزيع أفرة للمزارع في التكون متو  اآلفات
في وضع المنطقة وهذه المعلومات مهمة  أو    الزراعية المستهدفة ضمن الحقل  اآلفةب  صابةالمكاني لإل
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. لذلك فان أنظمة المعلومات اآلفاتالمنتشرة واستراتيجية مكافحة  اآلفات خطة النظام المحصولي و 
من التقانات المهمة في برامج المسح في المناطق  أصبحت (GPSو GIS)والمواقع الجغرافية 

اصل متينة  المتكاملة للمحصول وآفاته. كما تشكلت قنوات تو اإلدارة    المستهدفة وكذلك في وضع خطة 
بين المؤسسات والمنظمات والجمعيات التخصصية المهتمة بإدارة محصول معين فضاًل عن شبكات 
التواصل ذات الطيف الواسع المهتمة بالبحث الزراعي في مختلف بلدان العالم وتأسست شبكة 

. حيث ودعم منتجاتها اآلفاتمعلوماتية هدفها نشر الوعي حول تطبيقات الزراعة العضوية وإدارة 
في النظم الزراعية المختلفة والتعريف   اآلفاتإدارة    تقوم هذه المواقع بنشر أسس ومناهج تطبيقات برامج

والزراعة النظيفة لتكون  اآلفاتإدارة  بمعايير تصديق المنتجات الزراعية في الحقول الخاضعة لبرامج
الروابط بين المؤسسات المماثلة في عدد من المستفيدين فضاًل عن دورها في تقوية كبر أبمتناول 

 مختلف بلدان العالم. 
اإلدارة  التي تالئم استقرار اآلفاتسس الرئيسية إلدارة تحاد األوروبي بوضع عدد من األقام اإل

يستفاد منها كل المعنيين من مزارعين  ن  أ المستدامة للحقل. حيث وضعت بعض المقترحات التي يمكن  
حيث يكون هناك منهاج مرن وديناميكي يأخذ باالعتبار تنوع وتعقيدات ومستشارين وباحثين وغيرهم ب

تحسين كفاءة النظم المحصولية من خالل تبني استراتيجيات حماية  أجل  النظم الزراعية والبيئية من
تكون  ن أسس المذكورة يمكن ن األإ المحصول تتالءم مع الظروف المحلية في المنطقة المستهدفة. 

خر آبلد ي أالزراعية في  اآلفاتإدارة  تطوير نظمإلى  البحث العلمي الهادفالمدخل الرئيس في 
بعض التعديالت التي تالئم متطلبات البلد المعني تشتمل هذه األسس جراء  إبضمنها الدول العربية مع  

 على اآلتي:  
المدخل  تصميم نظام محصولي قوي بطبيعته باستخدام مزيج من المستويات الزراعية ألنه يعد  .1

 لحماية المحصول. 
عطائها إ ضرورة على  فر المراقبة المحلية، وسائل التحذير، وأنظمة التنبؤ والتأكيداضرورة تو  .2

 الزراعية. اآلفاتإدارة  االهتمام الالزم فيما يتعلق بالبحث العلمي في مجال تطوير نظم
لنظم المحصولية. هذا  سلوب التكامل لعوامل اأوضع استراتيجيات بعيدة المدى التي تستند على   .3

جراءات صناعة القرار ضمن السياسة الزراعية في البلد  إينفذ من خالل ن أيمكن جراء اإل
 المعني.

همية الجمع بين األساليب غير الكيميائية التي قد تكون أقل كفاءة من مبيدات أ التأكيد على  .4
لبعضها   اً مساعد يولد مفعوالً الجمع بينها يمكن أن ن أال إعندما تستعمل بشكل فردي  اآلفات

 البعض.
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جديدة واستعمال قاعدة المعلومات المتاحة التي حيائية أالتأكيد على تطوير عوامل ومنتجات  .5
انتخاب المنتج المناسب الذي يساعد على خفض التأثيرات أجل  توفر الخيارات الالزمة من

 . وي الحي  اآلفةلمجتمع    اً منظم  عامالً   تعتبرنها  إفالصحة العامة والبيئة وبالوقت نفسه    فيالجانبية  
بشكل فعال مع تكتيكات أخرى التي تشتمل  اآلفاتيمكن الجمع بين خفض استعمال مبيدات  .6

 منة.  على البدائل اآل
  للمبيدات كونها أفضل طريقة للتوصل  اآلفاتالتأكيد على معالجة األسباب الرئيسية لمقاومة  .7

 ل. المعالجات المستدامة لحماية المحصو إلى 
التوازن ضمن  سلوب  أتكامل التأثيرات المشخصة من المواسم المتعددة وكذلك اعتماد  عتماد  ا ن  إ .8

سوف يساعد على تطوير حلول مستدامة تجاه المشكلة المستهدفة  يم  و التقالمعايير المستعملة في  
 في المنطقة المعنية.

 

بضمنها  وطنيةالسياسات الزراعية الن غالبية البلدان العربية خطت خطوات جادة في مجال إ
ن  إ المحاصيل. لذلك فإدارة  نظمةأطر أالزراعية ضمن  اآلفاتهتمام بتطوير نظم مستدامة إلدارة اإل
كان ذلك ممكنا مع توفير الدعم   مانيأ  سس المذكورة آنفاً ستفادة من األستمرار على هذا النهج مع اإل اإل

الزراعي في المنطقة العربية بما يخدم  اإلنتاجالرسمي والمالي سوف يساعد على تطوير وتحسين 
 المستقبل في السنين القادمة. جيال أ

إدارة   عربية وعززت مفهوم وتطبيقاتقطار  أهناك العديد من المساهمات الدولية التي نفذت في  
ع يغذية والزراعة )الفاو( بتنفيذ عدد من المشار العربية. كما قامت منظمة األفي مختلف الدول    اآلفات

بناء إلى  دنى يهدفلإلدارة المتكاملة في دول الشرق األقليمي إبهذا الخصوص بضمنها مشروع 
تحقيق أجل  من لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  القدرات المحلية ذات الصلة ومجتمعات المزارعين على

استدامة لإلنتاج المكثف للمحاصيل من خالل الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وتعزيزه، والحد  
األسواق إلى  من المبيدات الخطرة، وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات الريفية وتحسين الوصول

ي بلد، أي المشاركة الشعبية تعد العنصر األساس في قبول التقنية الجديدة فن إالوطنية والدولية. 
مدارس الفالحين في معظم الدول التي ساهمت في المشروع. سلوب  أحيث تحققت نتائج جيدة باعتماد  

لكل الدول العربية حيث صدرت تشريعات ولوائح كثيرة   منهاجاً   لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    لذلك أصبحت
استعمالها أجل    ل اآلمنة منفي مختلف البلدان تركز على ترشيد استعمال المبيدات واالستعانة بالبدائ

استمرت الدراسات باتجاه تطوير وإدخال عناصر جديدة و   ،المختلفة في كل بلد  اآلفاتإدارة    في برامج
الزراعية على اختالف أنواعها. كما أدخلت المبيدات  لآلفاتمثل مستحضرات المسببات الممرضة 
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 تي فضاًل عن مستحضرات مسبباتاالنتقائية مثل منظمات نمو الحشرات والمبيدات من أصل نبا
مع  اآلفاتإدارة  في اآلونة االخيرة تطبيقاتتطورت الزراعية على اختالف أنواعها.  اآلفاتأمراض 

الزراعي في عدد   اإلنتاجحيز التطبيق في إلى  والهندسة الوراثية وادخلت حيائية األتطبيقات التقانات 
المتكاملة وتقبلها من قبل المزارعين  اإلدارة  من البلدان. لقد ساعدت هذه النجاحات على تعزيز دور 

محاصيل الخضر ومحاصيل آفات    المتكاملة تجاهاإلدارة    الذين لمسو فائدتها وبذلك انتشرت تطبيقات
ليات وحصلت تعديالت على الفاكهة ومحاصيل الحبوب والبقو  أشجارمثل  أخرى مهمة اقتصادياً 

 القائمة.  اآلفاتإدارة  جديدة وتطوير تقانات أخرى ضمن برامجإدارة   البرامج القائمة بإضافة عناصر
 

 المتكاملة في عدد من النظم الزراعية اإلدارة  طر العامة لنماذج برامجمثلة تطبيقية على األأ. 1.3

محددة تحدد إطار المكافحة المتكاملة لمجموعة من  أمثلة  إلى    من الضروري في هذه العجالة التطرق 
 المحاصيل الزراعية ذات األهمية اإلقتصادية للمنطقة العربية نذكر منها:

  

 المتكاملة آلفات محاصيل الحبوب )القمح والشعير(اإلدارة . 1.1.3
الوقوف  أجل  المستهدفة من اآلفةاعتماد وسيلة مراقبة دقيقة وكفؤة تتالءم مع طبيعة وسلوك  .1

قاعدة بيانات الطقس   تتسبب في إحداثه مع توفيري  ذالوالضرر    اآلفةعلى مستوى تعداد مجتمع  
وكذلك توفير معلومات عن  الحيويةمحاصيل الحبوب وأعدائها آفات  وعالقتها بمجتمعات

 الحقول المجاورة واألنظمة الزراعية السائدة. 
 اآلفةإدارة  أضرارها في تطبيقاتأو  اآلفةقتصادية( لتعداد اعتماد الحد الحرج )العتبة اإل .2

قتصادي.  عند حدود الضرر اإل  اآلفة المستهدفة وعدم التدخل بأي إجراء ما لم يكن تعداد مجتمع  
للمنطقة الجغرافية والحالة الصحية للنبات   ويتغير تبعاً   اً الحرج يكون مرناالقتصادي  إال أن الحد  

ة. لذلك  حيويوعوامل المقاومة الطبيعية الفيزيائية وال صابةومرحلته العمرية ودرجة تحمله لإل
البازغة من التشتية  اآلفةالبد من نظام مراقبة فعال يوفر معلومات دقيقة عن تعداد مجتمع 

إعطاء تصور  أجل  في الحقل من المجتمع( وكذلك ميل وحالتها )السونة على سبيل المثال
 وعن الحدود الحرجة في المناطق المستهدفة.    اإلصابةواضح عن مسار 

استعمال الوسائل الميكانيكية، مثل المكانس الكهربائية الكبيرة المحمولة لجمع حشرات السونة   .3
يتم قتلها والتخلص  ومن ثم  يةكيمن على النباتات في الحقل حيث توضع في أكياس بالست

خر اآلمنها. كما يمكن اتباع األسلوب نفسه في جمع البالغات في مواقع التشتية. أما اإلجراء 
تعريضها لرعي الحيوانات ومن ثم إجراء أو  فهو إزالة بقايا المحصول السابق من خالل حرقها



  تحديات بحثية في علوم وقاية النبات  ______________________________________________________298

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

التي تبقى في  اآلفات طوارأ  عملية الحراثة لقلب التربة حيث يساعد هذا اإلجراء على قتل
في الموسم القادم مثل زنبور/دبور القمح المنشاري   اإلصابةأعقاب المحصول لتعيد دورة الحياة و 

 وحفارات الساق والحشرات القشرية وغيرها. 
فرها. كما االمقاومة والمتحملة في حالة تو  صنافاالهتمام باإلجراءات الزراعية مثل زراعة األ .4

بمحصول نجيلي)الدورة الزراعية مع محصول بقولي( في الموسم  رض  األ  ان التبوير وعدم زراعة
التي لها جيل واحد وتمضي تلك خاصة وبحياتها كمال إمن  اآلفاتالالحق يساعد على منع 

من حياتها في التربة. هذه اإلجراءات يجب أن تنفذ على مستوى المنطقة كلها بحيث  ءاً جز 
المستهدفة على أن يتم التطبيق وفق ضوابط  اآلفةتجاه يشارك كل المزارعين بتطبيق اإلجراء 

تشريعية ملزمة تصدرها الجهات المعنية في كل بلد وتقوم الفرق الميدانية في الفروع الزراعية  
االحترازية تجنب زراعة محاصيل الحبوب في المناطق والحقول  جراءات  اإلبمتابعة تنفيذها. من  

 تشتية حشرة السونة. كما يجب ضبط موعد الزراعة بحيث يؤديالقريبة من مناطق  أو    المحاذية
 بآفات مثل ذبابة الهس وذبابة تدرن ساق الشعير.  اإلصابةتجنب إلى 

المفترسات أنواع وتتضمن التطبيقات التي من شانها المحافظة على  الحيويةالوسائل استخدام  .5
  محاصيل الحبوب غالباً آفات  ممعظن أ في البيئة المحلية. حيث  والمتطفالت الموجودة أصالً 

من الحدود الضارة  ىدنأما تكون في حالة توازن مع أعدائها الطبيعية وتوجد بمستويات 
المحافظة على النباتات البرية على توفير مصادر غذاء وحماية للعديد من  ساعد ت. اقتصادياً 
المفترسات والمتطفالت. كما يمكن زراعة بعض المحاصيل التي تزهر في الربيع لتوفر أنواع 

)المتطفالت(. يمكن اعتماد برامج   الحيويةالرحيق وحبوب اللقاح كمصدر غذاء لبالغات األعداء  
وإدخالها    Trissolcusالجنس  أنواع  ي وتطبيقها مع المتطفالت البيضية مثل  التربية واإلكثار الكم

فر فيها البنى التحتية واإلمكانات. حيث ينتخب النوع االسونة في البلدان التي تتو إدارة    في برامج
العائل البديل  أو  للبيئة المحلية في كل بلد ويتم إكثاره على بيض العائل السائد واألكثر تكيفاً 

النوع نفسه أفراد ويتم اإلطالق بأسلوب التطعيم حيث تعمل األعداد الجديدة على تعزيز دور 
 تحت السيطرة. اآلفةإبقاء أجل   المنتشرة أصال في الحقل مننواع واأل

حيائي أبشكل مبيد  الذي يتوفر حالياً  Beauveria bassianaر الممرضة مثل و استعمال الفط .6
تجاري على أن تستعمل السالالت الفعالة على السونة، حيث يرش المستحضر في مناطق 

ما تكون ملوثة بأبواغ   غالباً فالتي ال تموت فراد األالبيات الشتوي لتحقيق أفضل النتائج، أما 
أفراد الجيل الجديد في الحقل. كذلك  أو  أفراد أخرى إلى  في نشر المرض الفطر وتكون سبباً 

يمكن أن يستعمل تجاه الحشرات القشرية وكذلك تجاه السونة.    Verticillium lecanii  فان الفطر
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فر الظرف المناسب من حيث درجات الحرارة ار الممرضة يتطلب تو و إال أن استعمال الفط
 . اإلصابةوالرطوبة المالئمة إلنبات أبواغ الفطر وإحداث 

تستعمل المبيدات   اآلفات من    أي  مجتمععندما تكون اإلجراءات المتبعة غير كافية لوقف تزايد   .7
 الحيويةالمحافظة على مجتمعات األعداء أجل  قدر اإلمكان من االنتقائية والمواد اآلمنة بيئياً 

ت بحشرات مثل السونة والحشرا اإلصابةوالحشرات النافعة. أما في المناطق التي تشهد تكرار 
يمكن أن تعتمد فالتي تصيب المحصول في بداية الموسم  اآلفاتالقشرية والدبور المنشاري و 

توفر حماية للنبات تمتد لعدة أسابيع ن  أتقنية معاملة البذور بأحد المبيدات الجهازية التي يمكن  
 للظروف البيئية وطبيعة التربة ونمو النبات. وربما ألشهر تبعاً 

 

أما االجراءات المتعلقة بخدمة المحصول فيجب أن تتضمن التوصيات المناسبة المتعلقة 
بالجرعات السمادية التي توفر العناصر الغذائية المتوازنة للنبات وتجعله بحالة صحية وقوة تمكنه من  

توافقة ميجب أن تكون المشار إليها  اآلفاتإدارة  إجراءاتن إ. اآلفاتبالعديد من  اإلصابةمجابهة 
 المحصول في النظام البيئي المستهدف. لذلك قد يستعمل قسم منهاإدارة  مع بعضها ومع إجراءات

مراجعة مستمرة من قبل المختصين  إلى  البرنامج إنفاذقد تستعمل جميعها، على أن يخضع أو 
الحقلية   والقائمين على العمل بالتنسيق مع المزارعين وفق برامج إرشادية نوعية ومدارس الفالحين

الذي يحقق فائدة اقتصادية   اإلنتاجتحقيق أفضل النتائج من حيث حماية المحصول وزيادة  إلى    تهدف
 وبيئية للمزارع وللمجمع بشكل عام في المنطقة المعنية.

 
 المتكاملة آلفات القطناإلدارة . 2.1.3

الموجودة  اآلفاتتعريض أجل  تتمثل إجراءات قبل الزراعة بالحراثة العميقة ألرض الحقل من .1
إجراء  . كذلك الحيويةعوامل القتل الطبيعية مثل الحرارة واألعداء إلى   الساكنة فيهاأو   في التربة

، استعمال بذور من سنوياً  هانفسالحراثة العميقة في الصيف، عدم زراعة القطن في البقعة 
المتحملة مع معاملة البذور بمواد مناسبة أو  المقاومة صنافمصادر موثوقة ويفضل زراعة األ

للمنطقة ونوع  تبعاً  حيويةمضادات أو  رو يمكن استعمال مبيدات فط ، حيثالتربةآفات  تجاه
أجل   ن تستعمل مبيدات جهازية لمعاملة البذور من أفر المبيد المطلوب. كما يمكن ا وتو  اآلفة

بالحشرات الماصة والقارضة على حد سواء خالل المراحل   اإلصابةحماية النباتات الحديثة من 
أن تتم الزراعة خالل فترة محددة على مستوى ألسابيع على    ااألولى من نموها حيث يستمر تأثيره

 المنطقة. 
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القطن  آفات    بأي من  صابةمنها المحاصيل الحساسة لإلستبعد  تالتأكيد على إتباع دورة زراعية   .2
الشعير بعد القطن، حيث أن هذا اإلجراء يساعد على تكوين أو  ويفضل زراعة محصول القمح 

فر الرطوبة المناسبة ابيئة غير مالئمة الستمرار بقاء اليرقات في التربة. كما أن عمليات الري وتو 
جم هذه األطوار تساعد على تكوين وسط مالئم لتنشيط وتحفيز بعض أحياء التربة التي تها

 وتقتلها. 
بالحلم  اإلصابةاستمرار مراقبة الحقل واستعمال مبيد حلم )ضد العناكب( عندما تالحظ آثار  .3

األحمر وتجنب رش المبيدات واسعة الطيف والرش العشوائي تالفيًا لألضرار التي قد تتسبب 
 ة.  حيويلألعداء ال

ق المراقبة الدقيقة لديدان الجوز في الحقل من خالل استعمال المصائد الفرمونية ائاعتماد طر  .4
. يرافق هذه وراقاألوالمصائد الضوئية لغرض تحديد ظهور بالغات ديدان الجوز وقارضات 

أجل   المختلفة على النباتات من اآلفاتب اإلصابةالعملية عمليات مسح للحقول لتقدير مستوى 
 التوصية باتخاذ إجراء المكافحة المناسب عندما يتطلب األمر. بما أن الحد الحرج يتباين تبعاً 

  فان تقدير الحاجة للمنطقة الجغرافية والظروف البيئية والصنف المزروع والغرض من الزراعة 
لذلك وهذا يعتمد على خبرة القائمين على مراقبة الحقول وتطبيق المسح   التدخل يختلف تبعاً إلى  

أن يعتمد كمؤشر للتدخل بإجراء  حرج يجبالحقلي بالشكل الصحيح. في حالة وجود حد 
 القطن.  آفات  من أيالمكافحة المناسب تجاه 

المحلية التي تكون  نواع  ن يتم التركيز على األأعلى    الحيويةيجب تعزيز دور عناصر المكافحة   .5
. في الدول  (2009)جاسم وآخرون،  تجاههااموجودة بغزارة في حالة عدم استعمال مواد ضارة 

 Trichogrammaالتحتية والخبرة يتم تربية وإكثار بعض متطفالت البيض مثل    تمتلك البنىالتي  

spp.    ومتطفالت اليرقات مثلBracon spp.   من المفترسات وإطالقها لمكافحةأنواع  أخرى و أنواع  و 
بطريقة   Bt  بكتيرياالقطن المهمة مثل ديدان الجوز بالتوقيت المناسب. كما يمكن استعمال الآفات  

من حرشفية األجنحة. عند وجود حاجة الستخدام المبيدات   اآلفاتنباتات لمكافحة الرش على ال
يعتمد أسلوب االنتقائية في اختيار المبيد المناسب الذي يحقق حماية للمحصول وأفضل إنتاج  

منظمات أو  الحيوية. هذه المبيدات ممكن أن تكون مبيدات الحيويةمع المحافظة على األعداء 
 المستهدفة.  اآلفة فيعالي في تأثيرها يمكن أن تكون مبيدات ذات تخصص أو  نمو

  التأكيد على إزالة بقايا المحصول من الحقل حيث تساعد هذه العملية على التخلص من اليرقات  .6
العذارى المتبقية على أجزاء النبات. كما يمكن أن تعرض الحقول للرعي من قبل حيوانات  أو 

 وتحرق. عقاب األالمزرعة )األغنام والماعز واألبقار( ومن ثم تجمع 
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القضاء على  أجل  التخلص من الجوز الجاف الموجود على األحطاب في نهاية الموسم من .7
قبل موسم الزراعة  حطاب  األالتأكيد على المزارعين على ضرورة إتالف  اليرقات المتبقية عليها و 

 في الموسم الالحق.  اإلصابةهذا اإلجراء على تقليل مصادر يساعد الجديد. 
ل مراقبة فعالة مثل المصائد الفرمونية في المحالج والمعاصر وحولها لمراقبة  استعمال وسائ .8

ومسك بالغات دودة الجوز القرنفلية التي تبقى ساكنة في البذور حتى الموسم القادم. وفي حالة  
البذرة جنين    فيدون التأثير    اآلفةيجب معاملة البذور بالحرارة لفترة زمنية كافية لقتل    اآلفةوجود  

هذه اإلجراءات ضمن النظافة  تندرج  .  مع ضرورة التخلص من الشوائب ومخلفات المحالج يومياً 
أجل   المختصون من  إنفاذهاالميكانيكية وعادة تكون من الضوابط التي تصدرها الدولة ويتولى 

 في الموسم القادم.  اإلصابةاستمرار المراقبة وتقليل مصادر 
القانونية والضوابط التي تصدرها الجهات المعنية بزراعة المحصول  االهتمام بتطبيق التشريعات   .9

 أصنافوتطبيق إجراءات وقوانين الحجر الزراعي وفحص العينات ومنع دخول في كل بلد. 
القطن من أماكن محددة   أصنافومنع استيراد  تماماً  اإلصابةجديدة إال إذا كانت خالية من 

في تلك المناطق غير موجودة في البلد المعني وإجراء   معروفةآفات  أو    بعينها بسبب وجود آفة
ر وسائل النقل من سفن وسيارات وغيرها كإجراء يعمليات التبخير والتعفير لبعض الشحنات وتبخ

 التي قد تكون عالقة فيها. اآلفة طوارأ   القضاء علىأجل  احترازي من
وتزويد  اآلفاتإدارة  تطبيق برنامجالتأكيد على ضرورة وجود برنامج إرشادي مرافق لخطوات  .10

ات المتعلقة بزراعة وحماية المحصول وحثهم على التعاون في إقامة الحقول  اإلرشادالمزارعين ب
ية وأيام الحقل واشتراكهم في فعاليات مدارس الفالحين الحقلية التي توفر المناخ المناسب اإلرشاد

  تحقيق أهداف أجل  المزارعين أنفسهم منلتبادل المعلومات بين المختصين والمزارعين وبين 
 المتكاملة للمحصول وآفاته.اإلدارة 

 
 الطماطم/المتكاملة آلفات محصول البندورةاإلدارة . 3.1.3

أو   اجراءات في المشاتل: تتضمن توفير حماية كافية للشتول التي تزرع في بيت زجاجي  .1
األنفاق لتغطية المساحات المخصصة  تستعمل هياكل أو  بالستيكي مخصص لهذا الغرض

ك يستعاضة عن البالستفر فيه الحماية الكافية. يمكن اإلاي مكان اخر تتو أأو  إلنتاج الشتول
  اآلفات باستعمال قماش الشاش بحيث تكون الثقوب صغيرة ال تسمح بدخول الذباب األبيض و 

المختلفة ويفضل أن تكون  الزراعية  اآلفاتاستعمال بذور مصدقة خالية من  .الصغيرة األخرى 
المطعمة عالية   صنافأن تستعمل األأو البندورة/الطماطم آفات  مقاومة ألي من أو  متحملة
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المنتجة بطريقة التطعيم  صنافن األأفرها حيث افي حالة تو  لآلفاتالجودة والمقاومة 
(Graftingتفيد في مقاومة مسببات )  األمراض النبات التي تعيش في التربة وكذلك أمراض  

التي تصيب الساق. أما اإلجراء اآلخر فهو ضرورة مراقبة الشتالت والعناية بالتسميد المتوازن  
تحسين صحة النبات، استعمال مصائد صفراء الصقة ومصائد فرمونية أجل    والري المنتظم من

وحافرة  األوراقبيض وحافرات أنفاق مراقبة ورصد بالغات الحشرات مثل الذباب األأجل  من
 الطماطم )التوتا( وغيرها في حالة دخولها المكان المحمي.

إزالة نباتات المحصول السابق بعد انتهاء إجراءات قبل الزراعة في المكان المستديم تشتمل على   .2
في الحقل وحوافه والمناطق القريبة منه ألنها  األعشاب الضارة/الموسم. وكذلك ازالة األدغال

الالحقة. إجراء عملية الحراثة وقلب  صابةلإل البندورة ومصدراً آفات  تكون عوائل ثانوية لمعظم
التخلص من بقايا المحصول السابق كما أن هذا اإلجراء يساعد على قتل عذارى  أجل    التربة من

إتباع دورة زراعية    الحشرات الموجودة في التربة،ار  و طأ  وغيرها منالبندورة/الطماطم  حشرة حافرة  
أسابيع بعد قلب المحصول القديم لزراعة   6مع عزق التربة، ترك األرض فترة ال تقل عن 

 والتعقيم الشمسي.   الحيوي تعقيم التربة باستعمال البدائل اآلمنة مثل التعقيم  محصول جديد،
المحصول في المكان المستديم وتشتمل على استعمال أبواب محكمة في البيوت إدارة  عمليات .3

المنقولة بالهواء، تطبيق   اآلفاتالزجاجية والبالستكية ويفضل نظام األبواب المزدوجة لمنع دخول  
التي يمكن أن تصيب المحصول أثناء مراحل نموه المختلفة،    اآلفاتنظام مراقبة فعال تجاه جميع  

أجل   القديمة من  األوراقلتهوية داخل البيت من خالل التقليم وإزالة البراعم االبطية و االهتمام با
تقليل الرطوبة التي تشجع نمو بعض المسببات الممرضة للمجموع الخضري مع مراعاة المحافظة  

القديمة،   األوراق مثل متطفالت الذباب األبيض في حالة وجودها على الحيويةعلى األعداء 
 .اإلصابةتجنب زراعة محاصيل باذنجانية بالتعاقب ضمن الرقعة الزراعية الواحدة لتجنب تفاقم  

البطيخ  / الشمامأو  زراعة محاصيل جاذبة لآلفة )ذبابة التبغ البيضاء( مثل محصول الخيار .4
تزرع هذه المحاصيل في الحقل قبل نقل شتول  ن أبشكل متداخل مع نباتات الطماطم على 

تكون بشكل خطوط أو  الطماطم بفترة مناسبة. تكون الزراعة أما بينية ضمن الخط الواحد
( تنجذب إليها بالغات الذباب  Trap cropsمتبادلة. تتميز نباتات العائلة القرعية بكونها صائدة )

األبيض وتستقر عليها وعندما تكون هذه النباتات نامية بشكل طبيعي فإن الحشرات تبقى مستقرة 
نباتات الطماطم خالل فترة غير قصيرة مما يفقدها قدرتها لالحتفاظ إلى  ليها. وقد ال تتحولع

البندورة/الطماطم األصفر في حالة كونها حاملة له وبالتالي تبقى نباتات    األوراقبفيروس تجعد  
 ال يتأثر. اإلنتاجو   منخفضة اإلصابةتكون أو  بهذا المسبب الممرض اإلصابة خالية من 
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الرصد المبكر لحافرة البندورة في  أجل  استعمال المصائد الفرمونية قبل الزراعة بأسبوعين من .5
المصائد  تكون يحدد العدد حسب المنطقة وكثافة الحشرة. ن أ مناطق زراعة المحصول على 

ء  الفرمونية الضوئية مثل مصيدة فيورواليت أكفأ ألنها تجذب اإلناث والذكور. كما أن الضو 
 يمكن أن يبرمج ليعمل ضمن توقيتات معينة )الفجر حتى الصباح والغروب(. كما 

نفاق األتستعمل المصائد الصفراء المطعمة بالفرمون لجذب الذباب األبيض وحافرات 
(Liriomyza spp.  ) موسى،   بالمصيدة  تعلقوكذلك حافرة البندورة/التوتا التي تنجذب للفرمون و

تستعمل قطع كرتونية توضع عليها قطرة  في الحقل  . أما(Urbaneja et al., 2012؛ 2015
)االرباك( وفي حالة  ليل ضالت)هالم( يحوي فرمون التوتا وتوزع في الحقل ألغراض  من جل

 استعمال مادة الصقة تكون للمراقبة واالرباك والقتل  
)التوتا( في التربة،   اآلفةاستعمال البالستك األسود لتغطية التربة أسفل النباتات ليمنع تعذر  .6

االستمرار بالفحص الدوري للنباتات وإزالة األجزاء المصابة والتخلص منها من خالل وضعها 
 إتالفها.أو  شعة الشمسأل وتعريضها يةكيفي أكياس بالست

الة وجوده للتدخل بإجراءات المكافحة المتاحة. بالنسبة  اعتماد الحد االقتصادي الحرج في ح .7
الحد المقترح المعمول به في عدد من الدول هو أن تبدأ المكافحة عند مسك ن إفلحشرة التوتا 

 % لمختلف أجزاء النبات. 5بحدود  اإلصابةتكون نسبة أو  ذكور/مصيدة/أسبوع  10

فرها حيث يمكن استعمل المفترس ا في حالة تو  الحيويةاستعمال عناصر المكافحة  .8
Nesidiocoris tenuis    إال إن هذا المفترس يتغذى على النبات   ،2فرد/م   1.5  بمعدل  التوتاتجاه

آفة في هذه الحالة. كما  إلى  /نبات ألنه يتحول7أعداده بحيث ال تزيد عن  مراقبة يجبلذلك 
المحلية  نواع ويفضل التركيز على األ .Trichogramma sppيمكن استعمال متطفالت البيض 

فعالة من مناطق أخرى. حيث أن متطفالت البيض تستعمل أنواع استيراد أو  في البلد المعني
كما يمكن  من حرشفية األجنحة من خالل التربية الكمية واإلطالق الدوري.    اآلفاتتجاه مختلف  

آفات   فر على نطاق تجاري في مكافحةايتو ي ذال  Diglyphus isaeaاستعمال المفترس 
. قد يختلف  الطماطم )حافرات األنفاق( ضمن نظام الزراعة المحمية والحقول المكشوفةالبندورة/

 5-1نه يبقى ضمن المدى أللمنطقة إال  تبعاً  Nesidiocaris tenius المفترس معدل إطالق
فرد لكل متر مربع حيث يتم اإلطالق على دفعتين األولى بعد ثالث أسابيع من الزراعة والثانية  

ثر ابعد شهر من اإلطالق األول، أما في الموسم المتأخر فيتم اإلطالق لمرة واحدة. يمكن أن يك
اليقطين التي تزرع في بيوت منفصلة تخصص لغرض  /قرع العسليالمفترس على نباتات ال

إدامة المستعمرات واإلكثار الكمي لهذا النوع. بالنسبة للذباب االبيض يمكن استعمال المتطفل 



  تحديات بحثية في علوم وقاية النبات  ______________________________________________________304

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

Encarsia formosa  ًشبه أو  في المناطق الدافئة والمعتدلة أما في المناطق الباردة نسبيا
أن يتم إطالق االثنين معا ليكمل أو  Macrolophus caliginosusمعتدلة فيطلق المفترس ال
لمكافحة    Eretmocerus mundusاآلخر. في مناطق أخرى يتم تربية وإطالق المتطفل  حدهما  أ

 وذبابة التبغ البيضاء  ( Trialeurodes vaporariorumذبابة البيوت المحمية )
(B. tabaci) .  لدى العديد من الشركات والمؤسسات العلمية   فرة تجارياً اهذه المتطفالت متو

الحلم المفترس أنواع  فر  اكاروس تتو األ/ للحلم  الحيوية. بالنسبة للمكافحة  المختصة في دول العالم
(Phytoseiulus persimilis ) بوجود سالالت مختلفة قسم منها متحمل للمبيدات  يتميز الذي

 مختلفة.بيئات في وقسم لها القابلية للتكيف 
بحافرة  صابةخاصة وقت الغروب لتجنب تعرضها لإلوبعدم ترك الثمار معرضة بعد الجني  .9

منافذ التسويق،  إلى    حيث يستعمل غطاء مناسب فوق حاويات الثمار قبل نقلهالبندورة/الطماطم  
 التأكيد على األشخاص العاملين حول ضرورة تنظيف مالبسهم وأدواتهم قبل االنتقال من مكان

آخر، فحص وسائل النقل والتأكد من خلوها من أطوار الحشرة والتخلص منها في حالة  إلى 
 وجودها.

التأكيد . مع  مع تبادل استعمال المبيدات كلما كان ذلك ممكناً   استعمال مبيدات انتقائية آمنة بيئياً  .10
 خرى التي تتصف بكونها صديقة للبيئة.من أصل نباتي والمركبات األأو    الحيويةعلى المبيدات  

في األراضي  البندورة/الطماطم التي تصيب  اآلفاتأهم  يعتبر العشب المتطفل "الهالوك" من .11
فيها وسائل مختلفة، شملت ٳستخدام  تبعت  ارت محاوالت عديدة لمكافحة الهالوك  جالموبوءة به.  

 صنافاألنتقاء او ( Abu-Shall & Ragheb, 2014) (catch crop)محرضات اإلنبات 
استخدمت األسمدة  المقاومة، والتشميس، وتطبيق الدورة الزراعية، وتعديل موعد الزراعة. و 

ق مكافحة الهالوك وأثبتت فعاليتها في هذا المجال، حيث أنها تزيد من قوة نمو ائكطريقة من طر 
ق كيميائية تضمن تطهير التربة بمواد  ائطر ستخدمت ا كما .صابة إلاالمحصول وتخفض من 

البذور في التربة، على أن تكلفتها  كيميائية مثل الدازوميت وميثام الصوديوم، التي تقضي على
في المحاصيل البقولية، كما استعملت أيضًا جرعات  ستخدامها االمرتفعة تقلل من إمكانية 

فاعلية المبيد إلى    عدة تقارير  أشارت  .(Shomar et al., 2015)منخفضة من مبيدات األعشاب  
إزاء الهالوك، أصبح ينصح بالمكافحة الكيميائية للهالوك باستخدام الجليفوسات رشًا  جاليفوسات  

 في زيادة أو  بمعدالت صغيرة ورشتان، ولكن المشكلة تكمن في قلة فاعليته األوراقعلى 
ق المكافحة بمفردها،  ائونظرًا لعدم جدوى أي من طر . سميته عند إضافته بطريقة غير مناسبة

 المقاومة، صنافاأل نتقاءا مثل اً من طريقة في آن معأكثر  للدمج مابين فقد جرت محاوالت
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  تكاملةمالاإلدارة  وبالتالي تبنيالزراعة،  موعد وتعديل الزراعية، الدورة وتطبيق والتشميس،
(Al-Eryan, et al., 2011 ؛Punia, 2014 ؛Abu-Shall & Ragheb, 2014.)   كما أمكن

استخدام فطر التريكودرما مع مبيد األعشاب الضارة الجليفوسيت في المكافحة  دراسة إمكانية 
لذبابة الهالوك   يكون  أن . كما أنه يمكن(Abdel-Kader & El-Mougy, 2007) حقلياً 

Phytomyza orobanchia   (Diptera: Agromyzidae)  الحيوية المكافحة في واعداً رًا دو 

 فيها توجد التي الحقول فيأو  طبيعياً  الذبابة فيها توجد ال والتيبه  المصابة الحقول في للهالوك

 وضمان الهالوك بذور على التغذية في فاعليتها تعزيز بهدف منخفضة إصابة بنسب ولكن طبيعياً 

،  آخرون الخطير )حبق و  الطفيلي العشب هذا على السيطرة في دورها تعزيز وبالتالي فاعليتها
 بمعلومة أمكن األخيرة في اآلونة (.Shalaby et al., 2002؛ Habak et al., 2012 ؛2015

  تقدير   أن   حيث  بالذبابة  الهالوك  ثمار  إصابة   نسبة  توقع (GDD) اليومية للحرارة التراكمى الحساب
  الهالوك  أزهار  في   للذبابة  األول  الجيل  بيض  وضع  بوقت  التنبؤ  في  يساعد  سوف  اليومية  الحرارة

  الكاملة  الحشرات بظهور التنبؤ سيوفر الذبابة نشاط معرفة وإن  ،الالحقة واألجيال الحقل في
 من الهالوك ثمار إصابة لنسبة وفقاً  اليرقات من المحتمل والضرر الحقاً  البويضات وظهور
 المطلوب العدد  لتقدير البيولوجية المكافحة برامج في يساعد قد  وهذا. المتعاقبة األجيال خالل
؛  Al-Eryan et al., 2018) الهالوك لمكافحة الحقل في إلطالقه المناسب والوقت الذباب من

Eizenberg et al., 2005 .) 

 
 المتكاملة آلفات الحمضيات/الموالحاإلدارة . 4.1.3

  شجار االهتمام بالتقليم المناسب وتهوية األ  :تطبيق بعض اإلجراءات الزراعية التي تشتمل على  .1
تجنب الزراعة المختلطة   ،التي تعد مالجئ ثانوية للبالغات األعشاب /والتخلص من األدغال

التي يمكنها  اآلفةإيقاف دورة حياة أجل  من هنفسلعوائل حساسة لذباب الفاكهة في الحقل 
تعريض عذارى ذباب إلى    والحراثة التي تؤديمن عائل، إجراء عملية العزق  أكثر    التكاثر على

الفاكهة الموجودة في تربة المزرعة لظروف بيئية غير مالئمة مثل الحرارة وأشعة الشمس فضاًل  
أرضية  فانه يتمثل بغمر  اآلخرعن تعرضها للمفترسات والمتطفالت. أما اإلجراء الزراعي 

المجهرية حياء األوكذلك تعرضها لفعل اختناق العذارى وموتها إلى  البستان بالماء مما يؤدي
فر الرطوبة المناسبة. يمكن استعمال المصائد النباتية حيث تزرع افي التربة التي تنشط عند تو 

الحمضيات تجذب بالغات ذباب مثل زراعة الجوافة   أشجار حساسة لآلفة بالقرب من  أشجار
الحمضيات على أن تجمع الثمار  أصنافمن ثمار أكثر  التي تكون ثمارها مفضلة للحشرة



  تحديات بحثية في علوم وقاية النبات  ______________________________________________________306

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

المتحملة  أو  المقاومة  صنافاأل وبشكل منتظم ويتم إعدامها. كما يمكن زراعة  المصابة يومياً 
المطعمة على أصول   صنافاألخرى وكذلك استعمال األ اآلفاتالنباتية و  األمراضلمسببات 

لري المنتظم والتسميد الحمضيات، مع ضرورة االهتمام باآفات  عدد منأو  مقاومة آلفة معينة
 المناسب وتوفير العناصر الغذائية المناسبة التي من شانها تحسين الحالة الصحية للشجرة.  

الوسائل الميكانيكية التي تتضمن استعمال المصائد منها المصائد الصفراء الالصقة  استخدام  .2
والسرطانات الطرية   األوراقبحفار أنفاق  اإلصابة ، إزالة األفرع شديدة تجاه الذباب األبيض

على جانب األفرع الرئيسية في قلب الشجرة التي تنمو في الصيف  أو  القريبة من سطح التربة
والخريف وتكون بيئة مناسبة لتكاثر الحشرة. كما يجب جمع الثمار المصابة ودفنها داخل التربة  

سطح التربة، يمكن ان  إلى  الوصول  سم بحيث ال تتمكن البالغات البازغة من 30على عمق 
الحشرة وأي آفة   طوارأ تلقإلى  شعة الشمس مما يؤديأل تجمع في أكياس خاصة وتعرض

. في  اإلصابةعلى الثمار وهذا اإلجراء يساعد كذلك على تقليل مصادر أو  أخرى موجودة في
 الحمضيات. أوراقإلبعاد الحشرات البالغة لحفار   المشاتل تستعمل اإلضاءة ليالً 

فر لديها البنية التحتية إلجراء التعقيم ااستعمال تقنية الذكور العقيمة في البلدان التي تتو  .3
 اإلشعاعي.

حيث أن معظم دول المنطقة تتميز ببيئات غنية  الحيويةالعناية بوسائل المقاومة الطبيعية  .4
لبق الدقيقي والحشرات  المحلية مثل مفترسات ومتطفالت ا  الحيويةبالعديد من عناصر المكافحة  

  ما تكون بحالة توازن مع عوائلها  القشرية والذباب األبيض والبسال والحلم وغيرها التي غالباً 
تكون متباينة من   الحيوية األعداء  أنواع  . إال أن أعداد و (Katsoyannos, 1996؛  2017)علي،  

لإلجراءات المتبعة في حماية المحصول. لذلك فان هناك حاجة لتوفير بعض    آخر تبعاً إلى    بلد
أو   المتطلبات الغذائية لبالغات المتطفالت والمفترسات من خالل زراعة بعض النباتات الزهرية

المواد الصديقة للبيئة  ن  أبالقرب منه. كما  أو    حماية النبت الطبيعي الموجود على حواف الحقل
ما  والفرمونات ومنظمات نمو الحشرات ووسائل العقم الكيميائية غالباً  يويةالحمثل المبيدات 

 الحمضيات. آفات  إدارة  ضمن برامج الحيويةتكون متوافقة مع األعداء 

 فر إمكانات اإلكثار الكمي التي هي أصالً افي حالة تو  الحيويةاستعمال عناصر المكافحة  .5
مفترسات أو  موجودة في عدد من الدول العربية بينما تعتمد دول أخرى على استيراد متطفالت

مثل مفترسات البق الدقيقي والحلم ومتطفالت الحشرات القشرية والذباب    اآلفاتلمكافحة بعض  
 .الحمضيات أوراقاألبيض وكذلك متطفالت حفار 
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بالقرارات والضوابط التي تصدرها الجهات الرسمية  الوسائل التشريعية والتنظيمية التي تتمثل  .6
العوائل التي تصاب  أو  الحساسة صنافوالتي تلزم المزارع على تجنب الزراعة المختلطة لأل

  البستان وكذلك تطبيق أسلوب الرش الموضعي قدر المستطاع منأو    هانفس  في المزرعة   اآلفةب
كما  .والمحافظة على التوازن الطبيعي والصحة العامةتجنب اإلسراف في الجهد والمال أجل 

يجب التأكيد على تقوية إجراءات وضوابط الحجر الزراعي الذي ينظم استيراد وتصدير ثمار 
خاصة عندما  وبالحمضيات وشتالتها. وكذلك تبادلها بين المناطق المختلفة ضمن البلد الواحد 

 يسجل انتشار آفة دخيلة في ذلك البلد. 
يفترض   اآلفاتإدارة    برنامجن  أام بوسائل المراقبة المختلفة التي تتالءم مع كل آفة حيث  هتماإل .7

على البيانات المتحصل عليها من خالل وسائل المراقبة المستمرة والمنتظمة   يتم تنفيذه اعتماداً ن  أ
ونشاطها. تستعمل مصائد فرمونية في البساتين    اآلفة عن واقع كثافة    ميدانياً   التي تعطي تصوراً 

 الحمضيات وذباب الفاكهة والمصائد الملونة للذباب األبيض أوراق المستهدفة بالنسبة لحفار 
 . تعلق(Trabelsi & Kheder, 2011) ذباب الفاكهةنواع وتستعمل مصائد الطعوم بالنسبة أل

على    في المناطق الطرفية قبل تكون الثمار بأسبوع وهذا اإلجراء يساعد  شجارالمصائد على األ
المراقبة  هداف  أ عائل جديد. إن استعمال المصائد يحقق  إلى    جذب البالغات المنبثقة قبل انتقالها

والمكافحة على أن يستعمل العدد المناسب حسب الغرض المراد تحقيقه. كما تؤخذ عينات 
الوقوف على نسبة  أجل  المستهدفة من اآلفةعوائل التي تصيبها ثمار ال أوراقمنتظمة من 

التدخل بوسائل المكافحة المتاحة على أن تتم هذه اإلجراءات إلى    وتحديد مدى الحاجة  اإلصابة
بإشراف فريق علمي وفريق فني مدرب وبتعاون من كل الجهات المستفيدة بضمنها المزارع 

 نفسه.
ي حالة وجوده واعتباره األساس الذي يتم على ضوئه اتخاذ  اعتماد الحد الحرج االقتصادي ف  .8

الحد الحرج لذباب الفاكهة يختلف حسب الموسم من السنة وعالقته  ن أال إقرار المكافحة. 
 بمرحلة النمو وتكوين الثمار ومراحل نضجها.  

  اآلفة الخيار الكيميائي مع التركيز على المبيدات االنتقائية عند تجاوز تعداد إلى  يتم اللجوء  .9
قدر المستطاع.  المستويات االقتصادية فقط وتطبيق الرش الموضعي بالنسبة لذباب الفاكهة

سم تمأل بالقش وتغمر بمحلول  10وقطر مس 20كما تستعمل أكياس اسطوانية صغيرة بطول 
عن أشعة الشمس المباشرة   بعيداً   شجارساعات ثم تعلق على األ  4المبيد مع المادة الجاذبة لفترة  

هذه ن أبحيث ال تالمس الثمار على أن يتم ترطيبها بالطعم الجاذب القاتل باستمرار حيث 
 األكياس تستعمل كإجراء مكمل للرش الموضعي.
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تحسين الحالة الصحية للشجرة  أجل    وتوفير متطلبات النمو المتوازن من  شجارهتمام بإدارة األاإل .10
المختلفة مع التأكيد على ضرورة اعتماد الوسائل اآلمنة  اآلفاتب صابةتحمال لإلأكثر  لتكون 
  الحيوية إنتاج الحمضيات/الموالح مثل التسميد العضوي واستعمال عوامل المكافحة  إدارة    في  بيئياً 

 النبات ونيماتودا الحمضيات.أمراض  تجاه مسببات
 

 المتكاملة آلفات النخيلاإلدارة . 5.1.3
والميكانيكية مثل مسافات الزراعة اذ يفترض ان يتبع إنشاء البساتين الجديدة اإلجراءات الزراعية   .1

أمتار بين  8×8خاصة ذلك الذي يشترط ترك مسافات ال تقل عن بالنمط الزراعي الحديث و 
النخيل التي تكون إصابتها بالسوسة والحفارات شديدة  أشجارالشجرة واألخرى، التخلص من 

قطع صغيرة ومن ثم يتم حرقها للتخلص إلى  وعدم ترك النخيل الميت في البستان حيث تقطع
، العناية بالتسميد والري واإلجراءات التي من شانها تحسين الحالة الصحية  اإلصابةمن مصادر  

إلى    الحشرة الموجودة في التربة  طوارأ  على تعريضللنخلة، حراثة أرضية البستان كونها تساعد  
السعف السفلية يساعد على القضاء على نسبة كبيرة من  طوارأ عوامل القتل الطبيعية. إزالة 

بيوض الدوباس. وكذلك إزالة العراجين القديمة وبقايا األغاريض الزهرية والسعف القديم ألنها 
مثل دودة البلح الصغرى. كما يجب االهتمام بعمليات الالحقة بآفات الثمار    صابةتعد مصدرًا لإل

وإزالة وقتل يرقات حفارات النخيل وغيرها الموجودة في قلب الشجرة  شجارالتكريب وتنظيف األ
مع تشجيع أصحاب البساتين على القيام بهذه العملية كل سنتين على األقل للتخلص من مصدر  

 . اإلصابة
مثل المصائد الضوئية تجاه حفارات النخيل   اآلفاتمختلف التركيز على وسائل المراقبة تجاه  .2

الحفارات كما أنواع ودودة البلح الصغرى والمصائد الفرمونية تجاه دودة البلح الصغرى وبعض 
تستعمل الفرمونات الجاذبة والطعمية في مراقبة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء. قد يختلف 

أخرى حيث أن انجذاب الحشرة  إلى    مكافحة السوسة من منطقةتصميم المصيدة المستعملة في  
يتأثر بتصميم المصيدة ولونها وكمية الغذاء الموضوع فيها والفرمون المستعمل فضاًل عن تداخل  

 اإلصابةالعوامل المناخية مع هذه العوامل. كما يجب إتباع نظام معتمد ألخذ العينات المتعلقة ب
عتبار بعض العوامل  بعين اإلأخذ تبعمليات الرصد والمراقبة، أن القيام يتطلب . اآلفة طوار أو 

المهمة منها عدد ونظام توزيع النخيل المطلوب مسحه في وحدة المساحة والطور المستهدف  
وحجم العينة )عدد السعف/النخلة، الخوص/سعفة( وآلية جمعها. بالنسبة للدوباس فان أفضل  
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لبيض نظرًا لصعوبة رصد الحشرة التي تكون سريعة هو أثناء مرحلة ا اإلصابةموعد لتقدير 
 البالغات. أو  الحركة أثناء مرحلتي الحوريات

 ن يستعمل الجبسأمعالجة الجروح الناتجة عن التكريب وازلة الرواكيب والفسائل حيث يمكن  .3
اي مادة مناسبة مع احد المبيدات الموصى بها ويوضع بشكل تعفير على مكان  أو    السمنتأو  

 لمنع إصابتها بالعفن ومنع سوسة النخيل من وضع البيض.  الجرح
حماية  أجل  ف العذوق قبل النضج منيالبالستك مشبك لتغلأو  استعمال أكياس من الشاش .4

 بآفات التمور الناضجة.  اإلصابةالثمار من 

أخرى وتفعيل إلى  من منطقة اآلفاتتطبيق اإلجراءات التشريعية التي تمنع انتقال بعض  .5
النخيل  من اجزاء( أو  ، فسائل،أشجاراستيراد أي نوع )ر ظتحإجراءات الحجر الزراعي التي 

دول غير موبوءة وكذلك الحال مع إجراءات الحجر  إلى    بآفة خطرة  اإلصابةمن دول تنتشر فيها  
 الداخلي. 

صديقة للبيئة مثل استعمال أو  حيويةيمكن تطبيق دمج تقنية المصائد الفرمونية مع مواد  .6
والفيروسات تجاه سوسة النخيل الحمراء   Beauveria bassianaالحشرات مثل  أمراض    مسببات

ملوث بالفطر الممرض ثم يسمح لها بالهروب موقع إلى  وحفارات النخيل حيث تجذب الحشرة
 دوى في الطبيعة. للع لتكون مصدراً 

المحلية وتنشيط   الحيويةالتأكيد على تطبيق اإلجراءات التي من شانها المحافظة على األعداء  .7
( ومتطفالت يرقية متنوعة ومفترسات .Oligosita sppدورها مثل متطفالت بيض الدوباس )
حلم الغبار  ار  طو أ  الذي يفترس  Stethorus gilvifrons  منها أسد الَمْن والدعاسيق الصغيرة مثل

بكفاءة عالية فضاًل عن تربية وإطالق عوامل المتطفالت التي أعطت نتائج جيدة عند استعمالها 
فر فيها البنى التحتية واإلمكانات الفنية والعلمية مثل  االنخيل في البلدان التي تتو آفات  تجاه

   Trichogramma evanescensومنها النوع  .Trichogramma sppمتطفالت البيض 
عث التمور أنواع  تجاه دودة البلح الكبرى، دودة البلح الصغرى، دودة ثمار الرمان ودودة الطلع و 

لآلفة والمنطقة  طالقات تبعاً على أن تحدد أعداد المتطفالت في اإلطالق الواحد وعدد اإل 
 ؛Bracon spp. (Bedford et al., 2015المستهدفة. كذلك تربية وإطالق متطفل اليرقات 

El-Bouhssini & Faleiro, 2018 .) 

لمكافحة دودة البلح الكبرى   Bt بكتيريامثل مستحضر ال حيويةاستعمال مستحضرات مبيدات  .8
ن  أودودة البلح الصغرى )الحميرة( ويجب ان يكون الرش بعد اكتمال عقد الثمار مباشرة على 

ن الفيروسات الممرضة  أتحدد الجرعة حسب المستحضر وحجم النخلة وعدد العذوق. كما 
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النخيل ن تكون ذات فائدة تجاه حفار أممكن  Rhabdionvirus oryctesللحشرات مثل 
(Oryctes rhinchoceros  حيث تلوث الحشرات ثم تطلق لتلوث مصدر )حشرات أخرى    إصابة

وهكذا تستمر العدوى في الحقل حيث أعطت هذه التقنية نتائج ايجابية في المناطق التي  
من الجنسين أنواع استعملت فيها هذه. أما العامل الممرض اآلخر فهو النيماتودا منها 

Heterorhabditis وSteinernema   التي يمكن ان يكون لها دور فاعل تجاه سوسة النخيل
 الحمراء والحفارات.

مواد أخرى صديقة  أو  من أصل نباتيأو  آمنة ذات طابع إحيائي مواد استعمالالتأكيد على  .9
النخيل. وعند وجود حاجة للمكافحة  آفات    في مكافحةضافية  إجراءات  إلللبيئة عند وجود حاجة  

مبيدات الالنخيل يجب استعمال آفات إدارة  الكيميائية باعتبارها اإلجراء األخير في برامج
تستعمل المبيدات الجهازية بطريقة ن أالثمار، كما يمكن آفات  نتقائية األكثر أمانا تجاهإلا

التي تتغذى على  اآلفاتمعاملة التربة لمكافحة السوسة الحمراء والحفارات والدوباس وبقية 
  شجار كذلك يمكن أن تستعمل المبيدات الجهازية بطريقة الحقن لمعالجة األ نسيج الحي.ال

يتم حساب الجرعة الفعالة حسب نوع  ن أ المصابة بالحفارات وسوسة النخيل والدوباس على 
 المستهدفة.   اآلفةو رتفاعها او المبيد وحجم النخلة 

برامج التوعية والتدريب العملي للفالحين من خالل زجهم في  بالتأكيد على ضرورة االهتمام  .10
ن  أخاص. حيث  بشكل FFSبرامج إرشادية تشاركية متقدمة مثل مدارس الفالحين الحقلية 

 ق في نشر مفهومائإشراك المزارع )الفالح( في تشخيص المشكلة واتخاذ القرار يعد من أكفأ الطر 
 وتطبيقاتها.  فاتاآلإدارة 

 
 المتكاملة آلفات الزيتون اإلدارة . 6.1.3

استعمال المصائد الفرمونية والمصائد الطعمية المحتملة من خالل  اآلفاتالتأكيد على مراقبة  .1
المثمرة في الصف الثاني  شجارتوضع المصيدة في األأن في مراقبة ذبابة ثمار الزيتون على 

تستعمل المصائد الصفراء في المراقبة والحصول  تقليل التلوث بالغبار. أجل  بعد الحواف من 
في الوقت   اآلفةغيابها وكذلك معرفة اتجاه مجتمع أو  اآلفةعلى المعلومات المتعلقة بوجود 

عينات أخذ  البالغة من خاللتعزز عملية مراقبة نشاط البالغات بمراقبة األطوار غير المحدد. 
عشوائية من الثمار بكمية تمثل المساحة المستهدفة والبحث عن وجود البيض واليرقات ويحسب  

باستعمال المصائد الفرمونية   اآلفةتتم عملية المراقبة لنشاط  فالعث  نواع  بالنسبة ألما  أالحد الحرج.  
عند بداية نشاط   ،(2017)علي،  مسبقاً التي تعلق في البساتين، وفق معدالت محسوبة أيضًا 
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الحشرات في الربيع. كما تؤخذ عينات من العناقيد الزهرية والثمار حسب مرحلة النمو وجيل 
 مختلفة. رتفاعات ا و الحشرة المستهدف بحيث تكون العينة ممثلة لالتجاهات األربعة 

صد تجاه البالغات باستعمال عملية المراقبة والر في المناطق التي ينتشر فيها حفار الساق تكون   .2
األطوار غير البالغة. تستعمل  وجودوكذلك يتم حساب نسبة  ،الفرمونيةأو  المصائد الضوئية

توضع حول ثقوب الخروج لمسك الحشرات وكذلك  حيث حواجز اليرقات التي تكون مشبكه
يمكن البحث عنه ومراقبة  فأما بالنسبة للبيض  ،بالنسبة لألطوار اليرقيةنسالخ اإلمراقبة جلود 

تعداده في أماكن التغذية السابقة. توجد اليرقات الحديثة في الغالب على النموات التي تكون  
على الجذع  أو  بعمر سنة واحدة، أما اليرقات المتقدمة في العمر فتكون على األغصان الكبيرة

 الرئيس حسب مرحلة نمو اليرقة. 

غير مثمرة في الحدائق العامة لكي ال تكون  أصنافزراعية وتشتمل على زراعة اإلجراءات ال .3
التقليم وإزالة األجزاء  جمع الثمار المتساقطة والتخلص منها. بآفات الثمار،  صابةلإل مصدراً 

والعزق ونظافة  عملية الحراثة ألرض البستان جراء إالتأكيد على المصابة والتخلص منها، 
الهروب  أجل  توقيت موعد الحصاد من  ،التخلص من العذارى الموجودة فيهاأجل  منالبستان 

  أصناف زراعة بالنسبة لحفار الساق فيمكن أما . الثمارآفات  الشديدة التي تسببها اإلصابةمن 
وإزالة السرطانات واألفرع   شجارمطعمة على أصول متحملة واالهتمام بنظافة األأو  متحملة

رض أغمر ن أغير المرغوبة وكذلك قطع األغصان المصابة وإزالتها والتخلص منها. كما 
 المزرعة بالماء بعد جمع المحصول يساعد على قتل العذارى الموجودة في التربة.  

% من  5حساسة لآلفة )دودة ثمار الزيتون( تزرع بنسبة قليلة ال تتجاوز  أصنافاستعمال  .4
تزرع على الحواف حيث أو   أما تكون ضمن الحقل  صنافالمزروعة. هذه األ شجارمجموع األ
لصنف الرئيس وبذلك يمكن التدخل بالوسائل المتاحة  نجذابها لمن اأكثر  إليها اآلفةتنجذب 

 لمكافحتها مع المحافظة على التوازن الطبيعي داخل البستان )المزرعة(.  
اإلثمار وإنما يساعد فقط على زيادة التهوية وتكوين مجموع   فيبأسلوب ال يؤثر    شجارتقليم األ .5

للتعذر مما   اً مناسب  اً ن مكانخضري صحي. وكذلك تنظيف حاويات تعبئة ونقل الثمار التي تكو 
الالحق.   اإلصابةيتطلب جمع اليرقات والعذارى العالقة فيها وحرقها للتخلص من مصادر 

يمكن جمع اإلناث في المساحات الصغيرة حيث تشاهد على الساق لوضع  بالنسبة لحفار الساق  
 طة فرشاة.االبيض وكذلك جمع البيض وإزالته من على الجذع بوس

مادة مشابهه من حيث الخواص  ي أأو  Kaolin clayاستعمال مواد طاردة مثل الكاؤلين  .6
طة  ابوس شجاروالمفعول التي تعمل على إبعاد البالغات حيث يمزج مع الماء ويرش على األ
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  المرشات ذات الضغط العالي وبذلك تتكون طبقة رقيقة بيضاء تعمل كحاجر أمام وصول البالغة 
 الحشرات.  أو  هذه المادة غير سامة للنبات الثمار حيث أنإلى 

وعاء  أو    مادة الصقة على مكان خروج بالغات حفار الساق كما يمكن استعمال غرابيل  استعمال .7
حول منطقة الخروج لمسك البالغات ومنعها من التزاوج. أما اإلجراء األخر فيتمثل باستعمال 

يستعمل معجون الصق في الثقب أو  اليرقاتأسالك بأقطار مناسبة تغرز في الثقوب لقتل 
 قتل اليرقة بداخله. أجل  لغلقه من

مثل المتطفالت اليرقية على دودة ثمار الزيتون والمتطفالت البيضية    الحيويةتعزيز دور األعداء   .8
  ي قال والبق الدقييع عث الزيتون وكذلك المفترسات والمتطفالت التي تتغذى على البسا على أنو 

 شرية والحلم. والحشرات الق
حيث يوضع الطعم الغذائي في كل مصيدة بينما يستعمل  القاتلة  الجاذبة المصائد استعمال .9

المبيدات الموصى بها في  حد أالفرمون الجنسي بواحدة من بين كل أربع مصائد ويوضع معها 
تحتوي مصائد الجذب والقتل التي هي عبارة عن أكياس صغيرة  كل بلد. كما يمكن أن تستعمل  

على الطعم الجاذب والجنسي وتغمس في محلول مبيد تستعمل بمعدل يتم تحديده حسب عدد  
على أن تستعمل هذه المصائد قبل بداية التزاوج حيث يمكن أن توفر حماية   شجار وعمر األ

 على طول الموسم. 

يتم  على جزء من الشجرة بمساحةالرش الجزئي قدر اإلمكان باستعمال الطعوم السامة تطبيق  .10
شجرة بأكملها على  يتم الرش  ن  أ. يمكن  اإلصابةتحديدها تبعًا لطبيعة الطعم وحجم الشجرة وشدة  

  .وترك صفين مجاورين بدون رش شجاررش صف كامل من األأو  وترك شجرتين بدون رش،
الحد الحرج الذي  اإلصابةوينفذ عندما تصل نسبة  شجارأما الرش الكامل فيشمل جميع األ

يطبق الرش عندما تكون هناك جدوى اقتصادية من  أن  على المزروع يختلف تبعا للصنف 
يكون اإلثمار جيد ويطبق في المساحات الواسعة مع التأكيد على استعمال مواد  ن أو العملية 
بإشراف الفنين من دائرة وقاية النبات ودوائر الزراعة في المناطق المعنية حيث يكون   آمنة بيئياً 

المحافظة على  أجل  في المواقع التي تتطلب هذا اإلجراء من اً ومحدد اً الرش إجراء استثنائي
 .  الزيتون آفات  التي تتغذى على   الحيويةاألعداء 

في العناقيد  اإلصابةعندما تتجاوز نسبة  Bt البكتيرياتستعمل مواد أمنة مثل بالنسبة للعث  .11
 في المنطقة المعنية.  الثمار الحدود الحرجة المحددة مسبقاً أو  الزهرية
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لعمر  لمستوى العتبة االقتصادية الذي يختلف تبعاً  تحدد عملية المكافحة لحفار الساق تبعاً  .12
آفات  جراءات مع مكافحةق هذه اإلن يتم التركيز على البؤر المصابة وقد تتوافأ الشجرة على 

 الزيتون األخرى.

 المصائد مع برامج  أنواع التأكيد على برامج تدريب الفنيين والمرشدين على استعمال  .13
 أنظمة خبيرةية. يمكن اعتماد اإلرشاد يةيام الحقلاألتوعية للمزارع ومشاهدات حقلية فضاًل عن 

Expert systems وكذلك التأكيد على االستفادة من   حالة وجود اإلمكانات الالزمة لذلك. في
التعاون الدولي والمنظمات غير الحكومية التي تأسست في مختلف الدول المنتجة للزيتون  

راعية في الشرق األدنى وشمال  ز وكونت مع بعضها مؤسسات تخصصية مثل منظمة البحوث ال
بكة معلوماتية تهتم بكل الجوانب المتعلقة بزراعة  وقامت بإطالق ش (AARINENA) أفريقيا

(. كما تهتم شبكة المعلومات بالدراسات العلمية Olive Networkوإنتاج وتسويق الزيتون )
ذ أن إتباع إ. الحيويةالرئيسية وكذلك األعداء  اآلفاتالموثقة على العوامل التي تتحكم بمجتمع 

لعالقة يسهم في الحصول على المعلومات المطلوبة  ذات ا  فطراأسلوب الجهود المشتركة بين األ
 . اآلفاتإدارة  وتوظيفها ضمن برامج

 
 التفاحيات واللوزيات آلفات  المتكاملة اإلدارة . 7.1.3

الفاكهة   أشجارخاص بإدارة  في اآلونة األخيرة صار هناك توجه في عدد من بلدان العالم نحو نظام
الذي يعرف على    (Integrated fruit production, IFP)الفاكهة   لثمار  المتكاملنتاج  إلأطلق عليه ا

عالية مع أفضل حماية للنظام البيئي الجودة  الفاكهة ذات  ثمار الاالقتصادي الناجح ل  اإلنتاجإدارة    نهأ
هذا  . يركز (Cross et al., 2008) الزراعي، الصحة العامة، الحيوانات األليفة والبرية والبيئة العامة

التي تستعملها بالحدود الدنيا. لذلك فان  أو  على وسائل الحماية التي ال تستعمل المبيداتالنظام 
الهدف هو ضمان الحصول على فاكهة آمنة لالستهالك البشري الذي يمكن تحقيقه من خالل التركيز 

وجني  اإلنتاجمراحل على الممارسات الزراعية الجيدة التي تبدأ قبل زراعة المحصول وتستمر مع 
منافذ البيع. أما الهدف الثاني فهو المحافظة على بيئة  إلى  الثمار ومراحل التعبئة والتسويق وصوالً 

البستان/المزرعة والحياة البرية، حيث يكون التركيز على تحقيق بيئة متوازنة في البستان والمحافظة  
المحلية واالهتمام بمصادر الماء وكذلك تستعمل    نواععلى التنوع النباتي والحيواني. كما تحفز دور األ

التفاحيات هناك  شجارمصدات رياح لحماية البستان من المؤثرات الخارجية. بالنسبة ألأو  حواجز 
بإنشاء البستان الجديد وتستمر في مراحل النمو واالثمار الالحقة يجب  أعدد من الخطوات التي تبد

 متكاملة لإلنتاج وتشمل على:إدارة  تحقيقأجل  تلبية متطلباتها من
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التأكيد على اختيار موقع مناسب للبستان/المزرعة والصنف   ، البساتين الجديدةنشاء إلبالنسبة  .1
أجل   توافق هذه المكونات مع بعضها منالذي يزرع وتحديد نظام الزراعة حيث يجب أن ت

المتحملة  أو  المقاومة صنافتحقيق الفائدة البيئية واالقتصادية. كما يجب التركيز على األ 
والتأكد على استخدام   اإلنتاجبمواصفات نوعية عالية وغزارة في  تتسموالتي  اآلفاتب صابةلإل

. تزرع بعض المحاصيل كغطاء ألرض البستان وتستعمل كمصدر لتوفير شتالت سليمة مصدقة
موقع البستان الجديد في مكان جيد التهوية وكذلك  يجب أن يكون المادة العضوية المضافة. 

الماء   عن مصادر التلوث ومعرفة مستوى   جيد الصرف مع األخذ بعين االعتبار أن يكون بعيداً 
المتروكة لتجنب حدوث أو  عن البساتين القديمة  األرضي وانحداره. كما يجب أن يكون بعيداً 

  صابة لإل  . التأكيد على ضرورة التخلص من البساتين القديمة المتروكة التي تعد مصدراً اإلصابة
مع زراعة المختلفة مع عدم زراعة بستان جديد بعد القديم مباشرة إال بعد فترة مناسبة  اآلفاتب

المتكيفة   صنافمحاصيل غطائية تقلب في التربة لتعزيز المادة العضوية. التأكيد على زراعة األ
بمحاصيل تمنع التعرية مع التخلص   شجارللبيئة في المنطقة المستهدفة وزراعة المساحة بين األ

 .األعشاب/ من األدغال
واعتماد نظام ري مالئم. إذ أن   شجارالمتوازنة لألر المواد التغذوية يإدارة التربة التي تشمل توف .2

فر المواد العضوية والخصوبة تساعد على إدامة المواد التغذوية والرطوبة  اتركيب التربة وتو 
بحالة   شجارالمناسبة وتقلل التلوث مما يشجع نشاط أحياء التربة النافعة وتساعد على إبقاء األ

هدف التسميد والري  ن  إبآفات عديدة.    اإلصابة تحمل  و  أ  صحية جيدة لديها المقدرة على مقاومة
المتكامل هو تقليل الفقد في المواد التغذوية والمحافظة عليها في التربة ضمن    اإلنتاجفي نظام  

حتياجات بعد إجراء فحص للتربة وتقدير مستوى معين. حيث تضاف األسمدة والمغذيات وفق اإل
أفضل من حيث توفير االحتياجات المائية وتقليل حدوث   الكمية المطلوبة كما أن الري بالتنقيط

 .األمراض
الحصول على  أجل    وإجراء عملية التقليم بالشكل الصحيح من  شجاراالهتمام بعمليات خدمة األ .3

على أن تتم عملية التقليم بأسلوب يسمح بتوفير إضاءة  اإلنتاجتوازن بين المجموع الخضري و 
 قلب الشجرة.إلى  كافية ألجزاء الشجرة، كما أنه يسمح بإيصال الرش

أمراض   الحشرية والحلم ومسببات  اآلفاتمن كل    شجارتطبيق التقانات التي من شأنها حماية األ .4
وسائل متوافقة بيئيًا واقتصاديًا.  النبات واألدغال وكذلك من الحيوانات الضارة من خالل استعمال  

  أصناف ة ووراثية والتي تعني زراعة حيويحيث تكون األولوية نحو استعمال وسائل زراعية و 
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المطعمة على أصول مقاومة بحيث يتميز الصنف الجديد   صنافمقاومة، كما تستعمل األ
 بمواصفات عالية الجودة وغزارة إنتاج.

البيئة البرية ونوع  فيتؤثر  ن الأالفاكهة على  أشجارب بآفات إزالة العوائل الثانوية التي تصا .5
 التربة.

على    اإلصابةتطبيق نظام مراقبة فعال ومستمر ويتم من خالل استعمال الطريقة العينية لتقدير   .6
جزاء الشجرة، وتستعمل المصائد الفرمونية والمصائد الالصقة للصيد )المراقبة(  أالثمار و 

 والمكافحة. 
في   اآلفةوتسجيل حالة الطقس وتاريخ  صابةالمكافحة مبنية عل تطبيق الحد الحرج لإل تكون  .7

البستان حيث يعتمد سجل خاص بالمزرعة يدون فيه كل اإلجراءات المنفذة ومواعيد المكافحة  
المستهدفة. والتركيز على استعمال المبيدات اآلمنة   اآلفة وكميات المبيدات المستعملة و أنواع و 

األخرى مع اعتماد أسلوب التعاقب في استعمال اإلدارة  تي تكون متوافقة مع عناصرال بيئياً 
ما تكون دودة   المستهدفة غالباً  اآلفات، حيث أن اآلفةالمبيدات لتالفي تطور المقاومة لدى 

نفاق، الحشرات دودة الثمار الشرقية، ذبابة الخوخ، ذباب التفاح، صانعات األ ثمار التفاح،
نواع وعادة يتباين انتشار هذه األ .الحلمأنواع فضاًل عن  ال والمن  سالقشرية والبق الدقيقي والبس

المتبعة. في حالة وجود حاجة يجب استعمال اإلدارة  للمنطقة وإجراءات تبعاً  اإلصابةوشدة 
 المستهدفة. اآلفةإلى  إيصال المبيدأجل  وسائل رش كفوءة يتم تعييرها من

النقل والتعبئة والتسويق واالهتمام ثناء  أنظافة الحاصل  أجل    بعد الحصاد التي تطبق منإجراءات   .8
منافذ البيع  إلى  بمعالجة العبوات التي تستعمل في تسويق الحاصل ووسائل نقل البضاعة

 والتسويق.
كيد على التواصل المجتمعي الذي يضمن حصول جميع المستفيدين على المعلومات أالت .9

ية التي تشتمل على النشرات والدوريات اإلرشادتعلقة بوسائل التوعية والوسائل المطلوبة الم
 واالجتماعات فضاًل عن مدارس الفالحين وأيام الحقل. 

 

الفاكهة اللوزية فان الخطوات تتشابه مع الخطوات  شجارالشامل أل اإلنتاجو اإلدارة  أما نظام
 وتتضمن: المذكورة آنفاً 

في حالة إنشاء بستان جديد يجب اختيار الموقع المناسب للبستان والصنف المالئم في البيئة   .1
المستهدفة مع توفير المعلومات المتعلقة بطبوغرافية األرض واتجاه انحدارها ونوع التربة والماء  

ي المنتشرة ف اآلفاتاألرضي. كما يجب معرفة اإلجراءات الزراعية المطلوبة فضاًل عن معرفة 
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وعوامل   الحيويةالمنطقة والمعلومات المتعلقة بدورة حياة كل منها. وكذلك ما يتعلق باألعداء 
البيئة المحيطة وما هي الوسائل المتاحة للمكافحة التي يجب أن تعتمد في تصميم نظام تطبيقي 

بين  قتصادية. هذه اإلجراءات تنفذ من خالل التواصل والعمل التشاركيمعتمدًا على العتبة اإل
 المختصين والمزارعين. 

متابعة وتسجيل كل ما أجل   قرب محطة لألنواء الجوية منأالحصول على بيانات الطقس من  .2
يتعلق بالعوامل المناخية في المنطقة المستهدفة. كما يجب تنظيم سجل خاص بكل الجوانب 

السائدة وعوامل المناخ المؤثرة فضاًل  اآلفاتوعمرها و  شجارالمتعلقة بموقع المزرعة ونوع األ 
 عن توثيق كل إجراء يتم في الموقع خالل مراحل نمو الشجرة.

المختلفة بضمنها  لآلفاتغير حساسة  أصنافتطبيق الوسائل الزراعية التي تتضمن استعمال  .3
النباتية قدر المستطاع، مثل إجراء عملية التقليم بشكل صحيح بما يسمح بالتهوية  األمراض

النباتية، إزالة األفرع الضعيفة والصغيرة على أن   األمراضب اإلصابةويقلل من احتمال حدوث 
. أما الوسائل التي من شأنها المحافظة على  شجاريتم التقليم بالوقت المناسب وحسب نوع األ

صحة الشجرة فتشتمل على الري المنتظم واستعمال السماد المناسب مع تجنب التسميد في 
تجنب ظهور النموات المتأخرة وكذلك إضافة كميات مناسبة من أجل  الخريف منأو  الصيف

التي تنافس   األعشاب/بشكل عام، ازالة األدغال  شجارالبوتاسيوم الذي يفيد في تقسية البراعم واأل
 الفاكهة.  أشجارالتي تصيب  اآلفاتعلى الغذاء فضاًل عن كونها مأوى للعديد من  شجاراأل

 الثمار لتفادي تكسر الفروع وحدوث جروح تكون منفذا للحشرات ومسبباتإجراء عملية خف  .4
كبر حجم للثمار وتفادي  أالنبات على أن يكون الخف بطريقة تساعد في الحصول على  أمراض  

 تالمس الثمار مع بعضها. 
وحسب   الحرج في استعمال وسائل المكافحة كلما كان ذلك ممكناً قتصادي  اإلاعتماد حد الضرر   .5

تتم ففر المعلومات في البلد المعني. أما حفارات الساق من غمدية األجنحة وخنافس القلف اتو 
فرها تجاه النوع االمراقبة باستعمال المصائد الضوئية كما تستعمل المصائد الفرمونية حسب تو 

وحساب الحد الحرج واتخاذ    اآلفةالمستهدف وتستعمل البيانات المتحصل عليها في تحليل نشاط  
 المكافحة.  قرار

ة الطبيعية مثل أسد الَمْن والدعاسيق وذباب الحوام. وكذلك المفترسات حيويتعزيز دور األعداء ال .6
والحلم المفترس وغيره من المفترسات التي تعمل   .Orius sppو   .Stethorus sppالصغيرة منها  

غلب المناطق ما لم يتدخل اإلنسان بوسائل أ تحت الحد الضار في  اآلفة على إدامة مستوى 
من خالل توفير مصادر   الحيوية. يمكن تعزيز دور األعداء  الحيويةضارة في مجتمعات األعداء  
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فر وسائل  ا هذه األنواع. في حالة تو  ه الغذاء والمالجئ اآلمنة وتجنب استعمال مواد توثر في
سب المحددة لكل نوع ولكل منطقة جغرافية التطبيقية تستعمل بالتوقيتات والن الحيويةالمكافحة 

 موجود في الطبيعة.  هو عند وجود حاجة لتعزيز ما
تستعمل الزيوت المعدنية في الرشة السباتية تجاه البيض   ،بالنسبة لوسائل المكافحة الكيميائية .7

  فة اآلقد تستعمل المبيدات الموصى بها تجاه قواألطوار الساكنة. أما في مراحل النمو المختلفة 
ومستوى ضررها   اآلفة من آفة حيث يحدد نوع أكثر  قد تكون تجاهأو  المستهدفة دون غيرها

لوسائل الرصد المتاحة ويكون الخيار األول نحو البدائل اآلمنة قدر المستطاع. حيث  تبعاً 
 المنطقةاإلحيائي حسب أو  العضوي أو  فر العديد من المواد التجارية ذات األصل النباتياتتو 
 البلد المعني.أو 

من   اً التشاركية من خالل مدارس الفالحين ليكون المزارع جزءاإلدارة    التوجه نحو تطبيق أسلوب .8
عملية تحليل المشكلة وصناعة القرار على أن يكون اإلجراء على مستوى المنطقة حتى تكون  

 . كبرأالنتائج أفضل والفائدة 
 

 Ecological engineering for)  اآلفاتإدارة    الهندسة البيئية فيبعض البلدان مفهوم  أدخلت  

pest management )المعتمدة على  اآلفاتإدارة  التي برزت في اآلونة األخيرة كنموذج لمناهج
حيث أنها   الحيويةاألعداء    وجودوتشجع    اآلفةفي بيئة    اإلجراءات الزراعية )التقانات( التي تؤثر سلباً 

 صنافعن التقانات المتطورة مثل المبيدات المصنعة واأل باستيعاب المعلومات البيئية بدالً تهتم 
تقانات الهندسة البيئية التي تطبق تحت سطح التربة على اإلجراءات المتعلقة تشتمل . وراثياً المحورة 
التي تستوطن التربة وتصيب البذور والبادرات. حيث يمكن إدارتها من خالل التداخل   اآلفاتبإدارة 

النافعة وتحسين  حياء األالمناسبة. أما اإلجراءات التي تشجع نمو  صنافواستعمال األحيائي األ
 شجار تربة فتشتمل على زراعة محاصيل بقولية ضمن دورة المحاصيل التي تزرع تحت األخصوبة ال

بقاء مخلفات أو    تعزيز المحتوى النيتروجيني في التربة، إبقاء الغطاء النباتي على مدار السنةأجل    من
أو  نباتيأو  رض البستان، إضافة المادة العضوية على شكل سماد حيوانيأالمحصول وقلبها في 

تحت سطح التربة، استعمال المخصبات حيائي  األفيرميكومبوست ومخلفات النبات التي تشجع التنوع  
كذلك محفزات ، و (Mycorrhiza)اعتمادًا على اختبار التربة مع التركيز على المايكورايزا حيائية األ

حيائية أ، واستعمال مبيدات (Plant growth promoting rhizobia, PGPR) زوبيايالنمو من الرا
 (Trichoderma viride و Trichoderma harzianumمثل مستحضرات الفطر الترايكوديرما )

يمكن أن  أو  لمعاملة البذور والشتالت واألجزاء النباتية Pseudomonas fluorescens بكتيرياوال
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فر المستحضرات التجارية لهذه العوامل المالئمة لالستعمال الحقلي. اتضاف في الحقل في حالة تو 
التي  الحيويةأما إجراءات الهندسة البيئية فوق سطح التربة فتضم وسائل حماية وتشجيع األعداء 

يساعد على  الحيوية تحت المستوى الضار. إن تنوع األعداء  اآلفة دور كبير في إبقاء مجتمع ب تسهم
مصادر إلى    الحيويةاألعداء  أنواع  الزراعية تحت وفوق سطح التربة. قد تحتاج بعض    اآلفاتمكافحة  

مكان للتشتية وظروف مناخية مالئمة. أو  غذاء مثل حبوب اللقاح والرحيق، المأوى ومكان حماية
إدامة استمراريتها في النظام أجل    فر العائل األصلي مناحالة عدم تو   عائل بديل في  وجودكما تتطلب  

المكان المستهدف يتطلب تلبية عدد من المتطلبات مثل  إلى  الحيوي ن انجذاب العدو إالبيئي. لذلك ف
استعمال النباتات الزهرية التي توفر مصادر غذاء للبالغات. تزرع هذه النباتات ضمن الحقل إذا كانت 

على الحواف إذا كانت طويلة الساق التي تعمل كحاجز يساعد على تجنب هجرة أو  قصيرة الساق
التي تحقق قتصادية اإلالمناطق المجاورة، وقد يكون المحصول المزروع من المحاصيل إلى  اآلفات

التي توفر  األعشاب/األدغالأنواع فهو عدم إزالة بعض خر اآلفائدة إضافية للمزارع. أما اإلجراء 
ية  ئجز أو  أن تكون الحراثة سطحيةأو  مصادر الرحيق وحبوب اللقاح. كذلك تقليل عمليات الحراثة

الذي ينعكس حيائي  األهذه اإلجراءات من التنوع  تزيد  المشتية داخل التربة.  نواع  عدم إيذاء األأجل    من
. أما استعمال  مثل المفترسات من العناكب والدعا الحيويةعلى زيادة أعداد األعداء  سيق وأسد المن 

. وبالنسبة لمكافحة  فهناك أمثلة كثيرة منها استعمال بعض المفترسات الحيويةعوامل المكافحة 
ومكافحة النمل   اإلصابةالحشرات القشرية والبق الدقيقي فإنها تركز على جمع وإتالف األجزاء شديدة  

الذي يساعد على نشر أفراد الحشرة على أجزاء الشجرة. في حالة وجود حاجة إلجراءات المكافحة  
وفي مرحلة اإلثمار يتم جمع األجزاء تستعمل الزيوت المعدنية مع إطالق الخنافس المفترسة.  ضافية  اإل

ن  أل  شجارالمحافظة على صحة األأجل  وإتالفها بضمنها األفرع والثمار منلدقيقي االمصابة بالبق 
. أما بالنسبة لديدان الثمار كذلك يكون اإلجراء جمع صابةعرضة لإلأكثر  النبات الضعيف يكون 

. في بعض المناطق وحراثة صيفية تجاه العذارى ن  وإتالف الثمار المصابة المتساقطة في أرضية البستا
مادة مناسبة تمنع وصول  أيأو  تستعمل طريقة التكييس )تغطية الثمار( بأكياس خاصة من الشاش 

فر فيها اتجاه اليرقات في البلدان التي تتو   .Apanteles sppإليها. كما تستعمل المتطفالت مثل    اآلفة
مصائد الجذب أو    مع استعمال المصائد الجاذبة  الحيويةالبني التحتية والخبرات لتربية وإكثار األعداء  

 الذكور.ليل ضتوالقتل وكذلك مصائد 
ثبت كفاءة أ (Integrated fruit production, IFP)المتكامل للفاكهة  اإلنتاجنظام لذلك فان 

قتصادي الناجح لفاكهة ذات جودة عالية مع أفضل حماية للنظام البيئي اإل إدارة اإلنتاج عالية في
الزراعي، الصحة العامة، الحيوانات األليفة والبرية والبيئة بشكل عام. لذلك فان هذا التوجه يجب ان  
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إدارة   نظمةأو   إدارة اآلفات  نظمةأولويات البحث العلمي العربي في مجال تطوير واستعمال  أيكون من  
 بشكل عام.المحاصيل واستدامتها 

 
 مستويات التكامل. 2.3

 ق العالجية المباشرة التي ائتعتبر مكماًل لممارسة الطر  اآلفاتإن اعتماد نظم مبتكرة إلدارة 
 ربما على مستوى المزرعة  أو  في الحقل الواحد  اآلفاتغالبًا ما تكون مبنية على مكافحة 

(Lewis et al., 1997 .)كنا نقصد   لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  في جميع الفقرات السابقة عند مناقشة
في أغلب األحيان التكامل على مستوى المزرعة. إن اعتماد مقاربة "النظم" يعالج أية مشكلة محددة 

مع المحصول بل يأخذ باإلعتبار جميع الظروف   اآلفةفي وقاية المحصول ليس فقط كنتيجة لتفاعل  
المحيطة بهذا التفاعل. يعني ذلك األخذ بعين اإلعتبار جميع أصحاب العالقة المستفيدين بما فيهم 

، المرشدين الزراعيين، موزعي المواد الزراعية بما فيها الكيماويات، وكذلك أصحاب القرار، نيالمزارع
، اآلفة لعمليات البيوفيزيائية واإلقتصادية واإلجتماعية )مثل دورة حياة  مما يعني األخذ بعين اإلعتبار ا

إلى  فرة، نقل المعرفة، التسويق(، باإلضافةاق اإلتصال، التكنولوجيا المتو ائاإلحتياجات المائية، طر 
ق التصديق المختلفة. ائدور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تشمل السياسات والقوانين وطر 

ذا األسلوب مستويات التكامل المتعددة والتي تشمل النبات، المحصول، المزرعة، المحيط هيغطي 
المجتمعي المباشر، المنطقة، البلد. إن فرضية ضرورة إتباع طريقة "النظم" بمعناها الشامل مبنية 

م المحصول ال يمكن حلها بطريقة ناجعة إذا ل أو  على أن مشكلة أية آفة محددة على مستوى النبات
نخلق بيئة مساعدة لفهم اإلنتشار الوبائي لآلفة على مستوى تكاملي أعلى. عند اتباع طريقة "النظم" 

مؤسساتية أو  اجتماعيةأو  تعتبر اإلبتكارات كنتائج لمجموع سبل التقدم المعتمدة، أكانت تكنولوجية
المجتمع الريفي إلى  اً المزرعة صعودأو  النظام بشكل عام والذي يبدأ في الحقل  في والتي لها تأثير 

. ومع Rodenburg et al., 2015)فالمنطقة فالبلد، وكذلك جميع المنتفعين من القطاع الزراعي )
قناعة العديد من العاملين في القطاع الزراعي بأن اعتماد طريقة "النظم" لها فوائد جمة، إال أن تطبيق 

البلدان العربية ال تزال محدودة. كما أنه ال يوجد هذه الطريقة لحل مشاكل وقاية المحاصيل في 
قيمة اتباع هذه الطريقة في مقاربة مشاكل وقاية النبات في البلدان العربية، إلى    دراسات منشورة تشير

 وهو موضوع ال بد من التمعن فيه في العقود القادمة. 
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 يهااإلعتماد علق مكافحة بديلة للمبيدات الكيميائية وزيادة ائ تطوير طر . 4

ق ائالزراعية كطر  لآلفاتق التي يمكن استخدامها وتعظيم دورها في المكافحة ائهناك العديد من الطر 
للحد من انتشار   لآلفاتتستخدم ضمن برامج المكافحة المتكاملة  أو    للمبيدات الكيميائية المصنعةبديله  
 :وترشيد استخدام المبيدات ومنها اآلفات

 
 لآلفاتالنباتية المقاومة  صنافزراعة األ. 1.4

 مقاومة  النباتات تكون  .والمرض الممرض تطور عدم  في الهامة الصفات حدأ النباتية المقاومة دتع
 أو  واحد   بجين  تورث  وقد  حقيقية  مقاومة  وتسمى  للمقاومة  جينات  تمتلك  أنها  بسبب  إما  اآلفات  لبعض
 وهي الظاهرية  المقاومة أو منخفضة، أو متوسطة أو  عالية  اآلفة  تجاه المقاومة تكون  قد  لذلك  أكثر
  مثال ،لآلفات المقاومة صنافاأل طورت  قد. و صابةلإل تحمله أو اآلفة من النبات هروب من تنتج
 العشرين   القرن   خالل  المرض  انحسار  في   كبير  لحد  سهمأ  الذي  الساق  لصدأ   المقاوم  القمح  زراعة  ذلك
 بعد ،كينيا في وبائي بشكل ظهوره تكرار تناقص حيث األمريكية المتحدة الواليات غرب وسط في

 اعتباراً  الساق صدأ فطر  من جديده سالالت تشرتنا القمح،  ساق صدأ  في  الفعال  التحكم من عقود
 مصادر  لتحديد  الباحثون   يعمل  لذلك  حينه.  في  الموجودة  المقاومة  على  تغلبت  الجديدة  األلفية  أوائل  من

 يمو تق تم الدراسات إحدى وفي ومقاومة. الغلة عالية  جديدة أصناف وإطالق وتطوير جديدة مقاومة
  الحيوانية  والثروة الزراعية البحوث لهيئة التابعة نجورو أبحاث محطة في الصدأ لمقاومة اً صنف 707
في . (Rehman et al., 2018) تجارية أصنافك ونشرها المقاومة صنافاأل تحديد وتم كينيا. في

 135حمر. في مصر تم عمل مسح لـ من الخيار مقاومة للعنكبوت األ أصناف هولندا، تم استنباط
 .مقاومة أصناف لتحديد جين مقاوم لمرض البياض الدقيقي واستخدامه في تربية  من الشعير اً صنف

ولتحقيق تقدم في هذا اإلتجاه ال بد من: )أ( االهتمام بالتقنيات الجزيئية لتحديد أسس المقاومة متعددة 
الحشرية،  اآلفاتأو  النباتية مراضنباتىة مقاومة لأل أصنافالجينات، )ب( وضع برامج لتربية 

األخذ في عين   النباتات ومربي النباتات معأمراض  خصائيإال بد من التعاون بين ولتحقيق ذلك 
رطة للمسببات المرضية ا( وضع خـالمرض وكيفية توريث صفة المقاومة، )جأو    اآلفةهمية  أ عتبار  اإل

المزارعين  لزام  إالمنزرعة في كل منطقة، )د( تفعيل دور الدولة في    صنافالتي يتم من خاللها تحديد األ
 ة. رطة المرضياللخ تبعاً  صنافبزراعة بعض األ
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  لآلفات الحيوية المكافحة. 2.4

  من الحيوية المكافحة  عوامل  به تتمتع لما اً نظر  - الحشرية لآلفات والمفترسات الطفيليات. 1.2.4
 هتمامباإل وحظيت الكبير االقبال  القت فقد  العامة  والصحة  البيئي المحيط تجاه كبيرة ايجابية ميزات
 من  الهدف نأ ذإ خاص. بشكل النبات ووقاية عام بشكل الزراعي القطاع في العاملين قبل من

 الحيوية  وأعدائها  اآلفة  بين  التوازن   حالة  إلى  الوصول  وإنما  اآلفة  على  القضاء  ليس  الحيوية  المكافحة
   .الحرج االقتصادي المستوى  دون  اآلفة تلك تعداد يكون  بحيث

  األعداء  استيراد )أ( :أساسية قائطر  ثالث على للحشرات ةحيويال المكافحة تطبيقات تعتمد
 اإلدارة  لتطبيقات يجابيةاإل الجوانب عرفت  ن أ منذ اتبعت التي التقليدية الطريقة  هي  وهذه :الحيوية

 األعداء (صيانة) حماية أو حفظ )ب( التقليدية، الحيوية المكافحة مفهوم عليها واطلق المتكاملة
 .الحاضر الوقت  في شيوعاً  كثراأل الطريقة  وهي الحيوية األعداء وإكثار تربية )جـ( ،الحيوية

  إلى  التوصل يتم خاللها من التي معمقة علمية دراسات على الحيوية المكافحة تطبيق يعتمد
 مستوى  على ياً اقتصاد مهمة آفات مكافحة في كبيرة انجازات تحققت حيث ء.والكف المفضل النوع
 على  تشتمل التي  الحيوية للمكافحة الرئيسة العناصر من أكثر أو واحد  استعمال خالل  من  العالم

  دراسة  يتطلب  الحيوية  المكافحة  هدف  تحقيق  أن  ذإ  .اآلفاتأمراض    ومسببات  والمفترسات  المتطفالت
 استمراره وكيفية وانتشاره لتكاثره المناسبة الظروف على والتعرف متكاملة دراسة النافع الحي الكائن

 قائوطر  التغذية وعادات الحياة ودورة البيئية المتطلبات جوانب كل الدراسات وتشمل الطبيعة، في
 النتشارها  المناسبة  الظروف  تحديدأجل    من  لآلفة  كذلك  ضرورية  الدراسات  هذه  .الحي  الكائن  هذا  تربية

  يعتمد نه إف الحيوية لألعداء الكمي لإلكثار بالنسبة أما .حياتها دورة في  الضعيفة الحلقات وتشخيص
  العوامل  هذه  تتمثل  .منها  كل  عن  كافية  معلومات  فراتو   إلى  تحتاج  مترابطة  رئيسية  عوامل  ثالثة  على

 تطبيق نأ اكم .اآلفة عليه تتغذى الذي النباتي والعائل مكافحتها المراد اآلفة ،الحيوية باألعداء
 .فيها المؤثرة العوامل  معرفة يتطلب اآلفات إلدارة برنامج يأ  ضمن بنجاح الحيوية المكافحة

 من يعد الذي ،المناخ )أ( أهمها: للحشرات الحيوية فحةالمكا في مؤثرة عديدة عوامل وهناك
 المناخية المتطلبات معرفة من البد لذلك  الحيوية المكافحة عنصر انتشار أمام الرئيسية المحددات

  معين نبات على  اآلفة  توجد  فقد ،النباتي العائل مالئمة عدم )ب( النش،  بعملية القيام قبل نوع لكل
 مواد  بإنتاج  يتصف  ربما  الذي  النباتي  العائل  مالئمة  عدم  بسبب  يهاجمها  ال  المفترس  أو  المتطفل  لكن

 النباتي   النسيج  على  شعيرات  أو  أشواك  وجود  مثل  النبات  بشكل  تتعلق  مظهرية  عوامل   بسبب  أو  طاردة
  العوامل  من تعد الغذاء أو الماء مصادر قلة فان كذلك ،المتطفل أو للمفترس مرغوب غير تجعله
 وكذلك كاف   غير أو فرامتو  الرحيق يكون  ال فقد .المفترس أو المتطفل كفاءة في تؤثر التي المهمة
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 العامل أما .المفترسات أو المتطفل بالغات عليها تتغذى التي اللقاح حبوب أو العسلية للندوة بالنسبة
 مصادر إلى حاجة هناك تكون  عندما الجديد النوع في كبير بشكل يؤثر الذي التنافس فهو اآلخر
 المبيدات استخدام (ـ)ج ،ةالمنطق في  أصالً  الموجودة األخرى نواع األ تستعملها التي سهانف الغذاء

 في الحيوية األعداء مجتمعات تعداد في التأثير في جداً  مهمان عامالن  هما الزراعية والعمليات
  .اإلنسان تدخل بسبب يحدث كالهما أن إال الطبيعة

 الدراسات  من  مزيد  إلى  وتحتاج  اآلفةو   الحيوي   العدو  بين  العالقة  )أ(  :مثل  أخرى   عوامل  وهناك
 غير العائل الحشرة يجعل النباتي العائل وعائله، المتطفل حياة دورة  في توافقال وجود عدم منها

 الحيوي  العدو قبل من مفضلة غير تكون  اآلفة من حيوية سالالت وجود للمتطفالت، مرغوبة
 من   الحقل  في  ةالحيوي  األعداء  كفاءة  زيادة  يمكن.  كافية  بكمية  المفضل  العمر  فراتو   عدم  ،(المتطفل)

   ة الحيوي األعداء لمجاميع الدوري  بالنشر القيام مثل المعتمدة اإلجراءات حد أ خالل
(Periodic colonization) أو خرواآل الحين بين لالحق في وتطلق خاصة وحدات في تكثر حيث 

   الساللة انتخاب الثاني، المكان في كفاءتها زيادةأجل  من  آخر مكان في وتطلق مكان من تجمع
 )المصطنع( الموجه االختيار وتسمى البيئية للظروف أفضل بشكل متكيفة تكون  التي

(Artificial selection)،  أو سكري  محلول لميستع أن  يمكن حيث ،للبالغات الالزم  الغذاء  وتوفير 
 البالغات تتغذى حيثن  الم أسد  في كما المعين المكان  إلى  البالغات لجذب  خرى أ مناسبة مادة يأ

 ثانوي  عائل على المتطفل ثرايك الرئيس العائل فراتو  عدم حالة في. المكان ذلك في بيضها وتضع
  مصطنعة   عدوى   وتستحدث  آخر  نباتي  مصدر  يستخدم  لآلفة  النباتي  العائل  فر اتو   عدم  حالة  في  وكذلك
 على  الزجاجية  البيوت  مثل  عليها  مسيطر  ظروف  في  العملية  تتم  وهكذا  الحيوي   العدو  متطلبات  لتلبية
  الياسمين ذبابة مفترسات تكثر المثال سبيل على. المتطفل قبل  من مقبول النباتي العائل يكون  أن

 محمية بيئات في  (Trialeurodes ricini) الخروع ذبابة على  (Aleuroclava jasmine) البيضاء
 اآلخر  جراءاإل  أما.  البيضاء  الياسمين  ذبابة  إدارة  برنامج  ضمن  الحمضيات  بساتين  في  تطلق  ثم  ومن
 للمتطفل مالئمة أكثر المكان لجعل الزراعية العمليات بعض إجراء خالل من البيئية التحورات فهو
 للحماية  مستمر  ومكان  ةحيويال  لألعداء  مأوى   توفر  للَجْت   الشريطي  القطع  عملية   أن  حيث  .المفترس  أو

 إلى  لها ومنطلقاً  ةحيويال األعداء وتكاثر لتواجد مهما مصدراً  ألًجْت  يكون  وبذلك  الحقل،  في  والغذاء 
  من  أصبحت فقد ةحيويال المكافحة لعناصر االيجابية للميزات ونظراً  .األخرى  والمحاصيل الحقول

 حيث. العربية الدول من عدد ومنها العالم بلدان مختلف في الزراعية السياسة تبنتها التي األولويات
 األرجل  اتمفصلي  من  الزراعية  اآلفات  تجاه  ةحيويال  المكافحة  لعناصر  التجارية  المستحضرات  تستعمل
 تمتلك ال التي العربية البلدان بضمنها العالم بلدان  من العديد  تقوم كما. النباتأمراض  ومسببات
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 (اآلفاتأمراض  ومسببات مفترسات متطفالت،) تجارية منتجات باستيراد التحتية والبنى الخبرة
  بمواد  الصناعية  المبيدات  استبدال  أو  تقليل  نحو  منها  سعياً   الزراعية  اآلفات  من  العديد  تجاه  واستعمالها

 المنفتحة  أو  الواعية  الزراعة  إلى  التحول  نحو  توجه  هناك  صار  كما  .اآلفات  دارةإل  واستدامة  مناً أ  أكثر
(Conscious agriculture) للمحصول يةاإلنتاج العملية في المسؤولين كل مشاركة تتطلب التي 

  المطلوبة  المصادر  فراوتو   المالئمة  البيئية  الظروف  فراتو   االعتبار  بعين  خذاأل  مع  المستهلكين  وسلسة
 المكافحة  لعوامل  يكون   وبذلك  التقليدية  للزراعة  المناسب  البديل  الحرة  الزراعة  دتع  حيث  القادمة  لألجيال

 نظم  في ودورها األعلى التغذوية والمستويات النباتي العائل بين العالقة )ب(و مشرق، دور  ةحيويال
 متطايرة  غازات  شكل  على  تطلق  كيميائية  مواد  نتاجإ  على  مقدرة  لديها  النباتات  نأ  وجد  فقد  ،اآلفة  إدارة
  لآلفة تبعاً  المواد لهذه الدفاعي المفعول يختلف .النبات ذلك من االقتراب عند رائحتها زيتمي يمكن

 األعداء  جذب  خالل  من  النبات  حماية  في  مباشر  غير  تأثير  لها  يكون   أن  يمكن  كما  .النباتي  والعائل
 غير  قةيبطر  المجاورة والنباتات العائل النبات حماية  في تسهم فإنها وبذلك اآلفة  تهاجم التي  ةحيويال

  من  المختلفةنواع  األ  بين  تفاهمية  شفرات  أو  تفاهم  كلغة  تعمل  النبات  من  المنبعثة  المواد   أن   إذ.  مباشرة
  Allelochemicals  أو  Pheromones  فرمونات  إما  وهي  Semiochemicals  وتسمى  الحية  الكائنات

 وجدت .ةحيويال واألعداء اآلفة و  النباتي العائل بين تعمل طاردات أو جاذبات ماإ دورها يكون  التي
 والتفاح الصليبية العائلة ومحاصيل الصفراء والذرة القطن مثل مختلفة زراعية أنظمة في الحالة هذه
  وجد  لقد   . األجنحة  حرشفية  من  آفات  تهاجم  التي  األجنحة  غشائية   من  المتطفالت  جذب  في  تأثير  ولها
  تحدثه  الذي التأثير ونوع الكيميائي التركيب حيث من  متخصصة تكون  النبات من المنبعثة  المواد  أن
 لذلك ةحيويال باألعداء عالقة له النباتي النسيج في المركبات هذه وجود  أن بما الحي. الكائن في

 .اآلفات  إدارة  برامج  في  منها  االستفادة  وكيفية  العالقة  هذه  مثل  تطوير  نحو  العلمي  البحث  اتجاه  صار
  ة حيويال األعداء  في  مباشر بشكل يؤثر ن أ يمكن النباتي للنسيج والكيميائي التغذوي  المحتوى  نأ  ذإ

 يكون  قد التأثير وهذا الخصوبة أو النمو السلوك، بالبقاء، المتعلقة تجاهاتاإل من أكثر أو بواحد
  بين   تحدث  التي  التداخالت  أن   غير.التأثير  هذا   مثل  يوجد   ال  قد  األحيان  بعض  وفي  موجب  أو  سالب
 القت المحصول آفات على تتغذى التي ةحيويال األعداء وكذلك تصيبه التي اآلفاتو  النباتي العائل
 النظام استقرار في أهمية من لها لما لآلفات المتكاملة اإلدارة مجال في العاملين لدى واسعاً  اهتماماً 
 العديد   تجاه  المتكاملة  اإلدارة  برامج  تطبيقات  في  اً مهم  عامالً   باعتبارها  اإلنتاج  واستدامة  الزراعي  البيئي
 .الزراعية اآلفات من

  النظام في  الثالث التغذوية المستويات بتداخالت المتعلقة المعلومات قاعدة  في  التوسع عزز 
  المواد تعد .اآلفات إلدارة مستدامة برامج تطوير باتجاه الباحثين اهتمام الزراعي والنظام الطبيعي
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 عالقة   توفر  كونها  الباحثين  اهتمام  القت  التي  البارزة  المواضيع  بين  من   (Allelochemicals)  الثانوية
 اآلفة  سلوك في وتؤثر الحية الكائنات بين تفاهم شفرات تمثل وكذلك اآلفةو  العائل النبات بين كبيرة
 التوجهات  من  فهي  لذلك.  وآفاته  النبات  تجاه  حيوي ال  العدو  سلوك  في  تؤثر  أنها  أو  النباتي  العائل  تجاه

 الثانوية  المواد  إن  . (2017)علي،    المحصول  وإدارة   اآلفات  إدارة  أنظمة  تطبيقات  في  الواعدة  المستقبلية
  حاسة  طريق  عن   حيوي ال  العدو  يستلمها  (Plant volatiles)  غازية   تكون   أن  يمكن  النبات  يطلقها  التي
 خالل  من  الهضمي  الجهاز  طريق  عن   المواد  بأخذ  حيوي ال  العدو  يقوم  فقد  ذلك   غير  تكون   قد  أو   الشم

 مقاوم  عائل  على  متغذية  كانت  التي  اآلفة  أفراد  على  تغذيته  خالل  من  أو  النبات  على  المباشرة  التغذية
  الكيميائية الصفات أن  أما .(Godfray 1994) حيوي ال العدو حياة في مباشر تأثيرها يكون  وبذلك

  والعقد الغدية  وغير الغدية  األشواك وجود أو الكيوتكل سمك الورقة، خشونة تشمل التي  والمظهرية
 األعداء   في  موجب  أو  سالب  تأثير  لها   يكون   قد   كلها  الخارجي  ومظهره  النبات  شكل  عن   فضالً   النباتية

 مستوى   النبات  تعطي  أن  يمكن  الصفات  هذه  نإ ف  لذلك.  أخر  إلى  عائل  من  اختالف  وجود  مع  ةحيويال
  إدامة إلى الهادف العلمي البحث من اً مزيد يتطلب وهذا معروفة زراعية آفة تجاه المقاومة من معين
 مع المقاومة من منخفض مستوى  وجود  أن إذ. اآلفات إدارة برامج في منها واالستفادة المقاومة هذه

  الزراعية   اآلفات  من  العديد  تجاه  المكافحة  من  اقتصادي  مستوى   يوفر  ان  ممكن  ةحيويال  األعداء  وجود
 الثانوية  المركبات من النبات دفاعات إن. (Bottell et al., 1998) مختلفة محاصيل  على

(Synomones)  حيوي ال  والعدو  يطلقها  الذي  النبات  تفيد  اآلفة  تغذية  عن  فعل  كرد  النبات  يطلقها  التي 
  تكون  قد  .أيضاً  ةحيويال لألعداء جاذبة لتجعلها المجاورة النباتات في تؤثر كذلك  وهي يستلمها الذي
  من  آفة  من  أكثر على  تتغذى التي ة حيويال األعداء  تجاه متخصص نوعي تركيب ذات  المواد  هذه

  خالل من يتم أن يمكنف ةحيويال لألعداء الجاذبة الثانوية للمواد التطبيقي االستعمال اما .محصول
 تربية  خالل من أو  حمايته المراد النباتي العائل  على  (Synomones) المواد لهذه المباشر الرش
 .العائل ذلك  إلى ةحيويال األعداء جذب على تعمل المواد هذه من عالية مستويات تطلق نباتات

  بين تحدث أن يمكن التي العالقة ألشكال نماذج عمل إلى الباحثين من العديد اتجه
  وفيما (Tritrophic interaction) (حيوي ال العدو – اآلفة – )النبات المختلفة التغذوية المستويات

 متتاليتين حلقتين بين يحدث مباشر التأثير يكون  قد . ذلك غير أو اً موجب أو اً سالب التأثير كان  إذا
 .Extrinsic  ويسمى  مباشر  غير  تغذوي   مستوى   على  يحدث  مباشر  غير  يكون   قد  أو  Intrinsic  ويسمى

  كثيرة صعوبات هناك تكون  وقد الزراعي، البيئي النظام في تحدث  نأ ممكن العالقات هذه
  اً افتراضي اً نموذج لعم نحو االتجاه صار لذلك النظام ضمن العالقات هذه مستوى  معرفة أمام
  االستفادة وكيفية العالقات هذه فهمأجل  من (وتداخالتها التغذوية والمستويات النظام لذلك  مقلد)
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 الطبيعي النظام تحاكيو  مقلدة نماذج تسمى حيث اآلفات إدارة برامج إطار ضمن منها
(Simulation models of crop–pest-natural enemies) حقلية معلومات على تبنى وهي  

 مستوى  لكل التغذوية الموارد  وتوفر حيوي ال والعدو لآلفة والوظيفية ةحيويال بالجوانب تتعلق ومختبرية
 إلى األول( المستوى ) األسفل من يكون  قد التأثير هذا .والوفيات الوالدات معدل على وانعكاسها
 وقد  .الثالث  المستويات  بين  المتبادلة  للتأثيرات  الديناميكية  األسس  معرفة  في  ويفيد  األعلى  المستويات

 تحتاج   .اآلفة  أعداد   تجاه  تنظيمي  دورها  يكون   التي  ةحيويال  باألعداء  المتمثل  األعلى  من  التأثير  يكون 
 المستويات بين العالقة فهم يعزز بما تطويرهاأجل  من العلمي البحث من مزيد إلى  النماذج هذه

 بنظر   تأخذ  خرى أو   المختلفة  العمرية  ومراحله  األعداد  تركيب  إلى  تتطرق   نماذج  وهناك  .الثالث  التغذوية
 في المؤثرة ةحيويال واألعداء  تهاجمها التي  المختلفة  اآلفات و  المزروعة  الرئيسية المحاصيل االعتبار

 طريقها  لتأخذ   العلمي  البحث  في   ولويةأ  تحتل   أن  يمكن  التي  الواعدة  المجاالت  بين  من   .المستهدفة  اآلفة
  الثانوية  المواد  الستعمال كبرأ أهمية إعطاء الزراعية اآلفات إلدارة الواسعة الميدانية التطبيقات إلى

 . العالم  مستوى  على المبيدات استعمال مع قورنت ما إذا   محدودة تزال ال  التي العائل النبات ومقاومة
 مكافحة مستويات تحسبين على  يساعد سوف بيئياً  منة آ جيدة وسيلة يأ إدخال أو تطوير نأ  ذإ

 بيئي نظام وجود  إلى الحاجة  يؤكد النظيفة والزراعة العضوية  الزراعة مفهوم تطور  أن كما .اآلفات
 العضوية  شبه أو العضوية الزراعة نظام من المتحقق العائد أن حيث .بمخرجاته التنبؤ يمكن زراعي
 التركيز تتطلب البيئي النظام استدامة نإ. عليها والمحافظة ةحيويال األعداء تنوع من يزيد أن يمكن
 اآلفة و  النباتي العائل  بين المتبادلة العالقة  وفهم  اآلفة  مكافحة  في ةحيويوال الزراعية  العوامل  على 

 تطبيقات  تطوير  في  كثيراً   ساعدي  سوف  المتداخلة  العالقة  من  النوع  هذا  معرفة  أن  اذ  .ةحيويال  واألعداء
 استعمال حالة في وتوازن  دائم تكامل يحصل ال قد .المختلفة الزراعية اآلفات تجاه المتكاملة اإلدارة

 تتعرض ثم ومن  اآلفة  أفراد  على تماماً  تقضي قد  المفترسات أن  بسبب اآلفة مجتمع مع المفترسات
 كما غذائها مصدر  فيه  فر ايتو  آخر مكان  إلى والهجرة المحصول مغادرة إلى  يدفعها مما للمجاعة 
. للم المفترسة الدعاسيقأنواع  مع يحصل  تبعاً  تباينها بسبب مختلفة لمتطلبات العالقة  هذه  تخضع ن 

  اآلفة  ونوع المنطقة في  األخرى  المحاصيل مع وتداخله زراعته وموعد المزروع والصنف العائل لنوع
 من يأ في البيئية الظروف تأثير عن فضالً  تخصصها ودرجة ةحيويال واألعداء التغذوي  وسلوكها
 .الغذائية السلسلة  في الحلقات

 الكيميائية  المواد  بها  تتحكم  التي  الثالث  التغذوية  المستويات  بين  المتداخلة   العالقة  على    يطلق
 Semiochemically mediated interaction تعبير معاً  ثنيناأل أو اآلفة أو النبات من المنبعثة
  مواد  وجود  خالل  من   حيوي ال  العدو  في  تؤثر  غازات  بشكل  وتنبعث  النبات  ينتجها  التي  المواد  نأ  حيث
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 التداخالت   من  أخرى أنواع    تحدث  قد   .العائل  اآلفة  إيجاد  على  المفترس  أو  المتطفل  تساعد  دالة  كيميائية
 أو  الرحيق مثل الثالث التغذوي  للمستوى  اً مباشر  غذاءً  يوفر النبات أن منها الثالث المستويات بين
 والذباب والدوباس القشرية والحشرات الَمنْ  مثل آفات تفرزها التي العسلية  الندوة  مثل مباشر غير
  بالنسبة   والنمو  الحجم   في  النبات  ينتجها  التي  الكيميائية  المواد  تؤثر  أن  ممكن  .أخرى   وحشرات  بيضاأل

 للتعرض  اكبر  فرصة  يعطيذلك أنه    البطيء  النمو  خالل  من  حيوي ال  العدو  في  تؤثر  بدورها  التي  لآلفة
 المنتجة الكيميائية المواد تؤثر .لمهاجمته والمفترسات المتطفالت مهمة يسهل  الذي ةحيويال لألعداء 

  المواد فإن كذلك المتطفل. أو المفترس لتغذية الجاهزة األفراد وعدد اآلفة  بقاء نسبة في النبات في
  بين العالقة  في وكذلك ةحيويال األعداء تجاه ودفاعاتها اآلفة سلوك في تؤثر النبات في  الدفاعية

 المفترسات بعض . األعلى التغذوية والمستويات المستهدفة  اآلفة  تهاجم التي والمتطفالت المفترسات
 هذه  في  .المفترس  عليها  يتغذى  التي  اآلفة  إلى  النبات  من  المنتقلة  الثانوية  بالمواد  سلباً   تتأثر  أن  ممكن
 الغدية  اإلفرازات عن المنبعثة الروائح خالل من اً مباشر  حيوي ال العدو في العائل تأثير يكون  الحالة 
 معين وقت في موجودة تكون  التي الفريسة على تغذيته خالل من مباشر غير أو النبات ينتجها لتي
 التطبيقات في كبير دور لها يكون  أن يمكن التداخالت هذه معرفة فان  لذلك .النبات نمو مراحل من

   المختلفة. الزراعية النظم  في لآلفات المتكاملة لإلدارة الموسعة الحقلية

  نوع  من أكثر يوجد عندما يحدث الذي المتداخل باالفتراس تتعلق خرى أ بحثية توجهات هناك
 . هنفس الواحد  التغذوي  المستوى  ضمن العوائل أو الفرائس من هنفس النوع ىعل تتغذى المفترسات من
  مفصلية مثل ةحيويال المكافحة عوامل مجتمعات في واسع مدى على موجود  التداخل من النوع هذا

 المتطفالت عداءأ  وكذلك ومتطفالتها الضارة الحشرات ممرضات مع وكذلك والنيماتودا االرجل
 مسببات بين التداخل هذا مثل يوجد ال قد .البعض بعضها أو اخرى أنواع  تهاجم التي والمفترسات

. الحاالت  غلبأ   في  العائل  محدودية  بسبب  لألعشاب/لألدغال  ةحيويال   المكافحة  وعوامل  النباتأمراض  
  بين التداخل ان ذإ. ةحيويال المكافحة كفاءة في خاللإلا أو التغيير إلى تؤدي قد التداخالت هذه

  العوامل من  أكثر أو لواحد  الموت نسب زيادة إلى  يؤدي قد المتطفالت بالغات مع أو مفترسين
 الحاالت  كل  في  االتجاه  بهذا  يكون   ال  قد   مراأل  ن أ  ال إ  .ةحيويال  المكافحة  كفاءة  من  يقلل  مما  المتداخلة 

  اآلفة تجاه ةحيويال المكافحة  عوامل تداخل خالل من تحققت التي النجاح حاالت من العديد فهناك
 تتعلق حقلية  بدراسات تعزز ن أ يجب ناجحة احيائية مكافحة برامج تطوير فان  لذلك المستهدفة.
 الحاجة  نأ  كما .الزراعي النظام  في  تحدث التي المختلفة التغذوية المستويات بين المعقد بالتداخل
  تداخل  وجود  حالة   في  (Population ecology)  المجتمع  بيئة  بدراسة  تهتم  موسعة  تجارب  إلى  مستمرة

 ضمن المتعددةنواع األ لتداخل (Community ecology) الجماعة بيئية وكذلك أكثر أو نوعين بين
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 .الواحدة المنطقة

  مسألة   على  يركز  معظمها  ن أ   الإ  ةحيويال  المكافحة  تطبيقات  تواجه   التي  العقبات  من   عدد  هناك
 الرئيسية المحددات من تعد العوامل هذه نأ إذ.هابنيلت الالزم والدعم التقنية وتقبل المجتمعي الوعي

  المتكاملة  اإلدارة  برامج  في  الفعالة   الوسيلة   لهذه  والمجتمعية  والتنظيمية  قتصادية اإل  الفائدة  استدامة   مامأ
 ة حيويال المكافحة بعوامل تتعلق بها خاصة قوانين شرعت التي العالم دول من العديد هناك .لآلفات
 العالم   مستوى   على  حيائيةاأل  المكافحة  حققته  الذي  التقدم  من  الرغم  على  .وتداولها  وتسجيلها  وانتاجها

  بالمكافحة   المعنيين  فان  لذلك.  اآلفات  إدارة  تطبيقات  مجل  ضمن  اً محدود  اً مكون  تشكل  زالت  ال  انها  الإ
  مختلفة  مجتمعية حلقات شراكإأجل  من للتواصل وسائل جاديإل كبرأ بشكل العمل عليهم ةحيويال

 فان  كذلك .ةحيويال المكافحة عوامل واستعمال لتطوير الالزم الدعم توسيعأجل  من (ةاكاديمي )غير
  الناجمة   التحديات  لمجابهة  الالزمة  والوسائل  الحلول   بإيجاد  تتعلق  التي  االفكار  من   لمزيد  حاجة  هناك
 هميةأ  على  زيالترك يجب كما .العامة والصحة  الزراعي النظام  في تؤثر التي الغازيةنواع األ عن

  بهذا  يتخذ  جراءإ  ألي  المخاطر  ويقلل  الفائدة  يعزز  بما  المحتملة  خطارواأل  المتحققة  الفوائد  بين  التوازن 
 .الخصوص

 

 اإلصابةهي كائنات حية دقيقة تسبب موت الحشرات نتيجة    -  ية للحشرات المسببات المرض.  2.2.4
 بها، ومن أمثلتها البكتيريا والفيروسات والفطور والبروتوزوا والنيماتودا. 

تم اسـتخدام الفيروسـات علـى نطـاق واسـع في مكافحـة يرقـات دودة ورق القطن  الفيروسات:
غذية  ت يـث تحـدث العـدوى عـن طريـقعلى محاصيل القطن والذرة والخضروات وفـول الصـويا، ح

الحشرات على غذاء ملوث بجزيئات بللورات الفيروس. عند ذلك تغزو الفيروسات أنسجة الحشــرة، 
 تنفق التي  من الحشرات وتهــاجم جلــدها وأجســامها الدهنيــة وخاليــا الــدم والقصــبات الهوائيــة. وكثيــراً 

 معلقة من أرجلها الخلفية ورأسـها ألسـفل. وسـرعان ما تتفجر عند االحتكاكبفعل هذه الفيروسات تصبح  
عند اللمس ويخرج منها سائل أصـفر ذو رائحـة كريهـة، ممـا يسـاعد علـى انتشـار المـرض بـين  أو 

فيروسات  يالفيروسـات التي تصـيب الحشـرات هـأنواع الحشـرات في البيئـة المحيطـة. ومـن أبـرز 
 . (Nuclear polyhedrosis viruses)هيدروسـيس النوويـة  يالبـول

 تصـيب دودة ورق التي    وهى كائنات دقيقـة تتبـع جـنس الميكروسـبوريديا  البروتوزوا والريكتسيا:
القطن. وتبقى هـذه الكائنـات الدقيقـة كامنـة لفتـرات طويلـة، لـذا يمكـن تخزينهـا واسـتعمالها في صورة 

 .معلق
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 لآلفات تعتمد على حيويةهناك العديد من البدائل للمبيدات الكيميائية ضمن برامج المكافحة ال •

التقليدية(، )ب( حفظ أو   ةحيويال ة )المكافحةحيويال األعداء أساسية: )أ( استيراد قائطر  ثةثال
 كثراأل ةالطريق ة وهيحيويال األعداء وإكثار ونشر ة، )جـ( تربيةحيويال األعداء  صيانة((حماية 

 الحاضر. الوقت في شيوعاً 

 التي ةحيويال األعداء وكذلك تصيبه التي واآلفات النباتي العائل بين تحدث التي التداخالت إن •

 اإلنتاج واستدامة  الزراعي البيئي النظام استقرار كبيرة في  أهمية  لها على آفات المحصول تتغذى

 الزراعية.   اآلفات من العديد تجاه اإلدارة المتكاملةبرامج  تطبيقات في اً مهم عامالً  باعتبارها

النبات على استعمال واحد أو أكثر من الكائنات الحية أمراض    ة لمسبباتحيويتعتمد المكافحة ال •
الدقيقة المضادة التي تعمل على خفض تعداد لقاحات المسبب الممرض وتثبيط حيويتها 

 نتشار بين المحاصيل. وشراستها وشل قدرتها التكاثرية واإل

األعشاب  أنواع بعض  مشكالتة إحدى وسائل المكافحة المفضلة تجاه حيويتعتبر المكافحة ال •
ة المتخصصة )حشرات، مسببات حيويالضارة، وهى تعتمد على تيسير عوامل المكافحة ال

 ممرضة( على العائل، كما تعتمد على سهولة ودرجة األمان المتاحة عند التعامل معها.
 

 عوامل المكافحة الحيوية لنيماتودا النباتأهم    سبق أن أوضحنا  النيماتودا )الديدان الثعبانية(:
(، كما 1979األبحاث والكتب الدراسية )شافعي والشريف، ى ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إل

 واحدة من تعتبر  (Entomopathogenic nematodes)أن النيماتودا الممرضة للحشرات إلى  أشرنا
يتم استخدامها على نطاق تجاري فعال في الغرب وبعض دول  التي  عوامل المكافحة الحيويةأهم 

فى اآلونة األخيرة باعتبارها إحدى  يعالمنا العربإلى  العالم العربى، وتتزايد الكميات المصدرة منها
ي بين الدول العربية وتلك عناصر الصناعات التكنولوجية المتقدمة، األمر الذى يميل بالميزان التجار 

وتقنيات إنتاج أسس  العرب في البداية  خصائيين  اإلالدول المصدرة لصالح األخيرة، لذا عرض بعض  
(. 1998)عبد الجواد،  واستخدام النيماتودا الممرضة للحشرات في دورية توزع في كل العالم العربي

جسـم العائـل الحشـري إلى  الممرضـة المصـاحبة لهـا بكتيرياتمتاز النيماتودا بمقدرتها على إدخال ال
بمجـرد ارتباطهـا بـه. وقد اسـتخدمت النيمـاتودا في مكافحـة سوسـة النخيـل الحمـراء بكـل مـن المملكـة 

وأثبتـت النتـائج أن السـالالت المحسـنة   1998العربيـة السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة عـام 
ساعة فقط  72مـن يرقـات سوسـة النخيـل الحمـراء، بعد  الديـدان قـد قضـت علـى نسبة كبيرةمـن هـذه 
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القضاء على إلى  طة ماصة زجاجيةامن المعاملة. كذلك أدت إضافة معلق من هذه السالالت بوس
المصـابة في الحقل خالل  شجاراألنفـاق أ% من يرقـات سوسـة النخيـل الحمـراء الموجـودة في 50

 (. Abd-Elgawad, 1998خمسة أيام )

الكائنـات الدقيقـة المسـتخدمة في المكافحـة الحيويـة ومـن أهم  مـن بكتيرياتعتبر ال :بكتيرياال
كثارهـا إمـن يرقـات الحشرات الميتة، ومـن ثـم    التـي تـم عزلهـا  Bacillus thuringiensisأفضـل أنواعهـا  

 سـتخدام في مكافحـة العديـد مـن الحشـرات الضـارة. لإل

ويمكن   Beauveriaتســتخدم في هــذا المجــال فطــر يتبــع جــنس  التي    ومــن أكفــأ الفطور  الفطور:
 .الحشرية، مثل الذبابة البيضاء، التربس، الجراد وغيرها  اآلفاتأن تستخدم ضد عدد من 

 
 المكافحة الحيوية للمسببات المرضية للنباتات. 3.4

ة تجاه حيويالنبات بتعزيز دور عوامل المكافحة الأمراض    مسببات  اهتم المختصون في مجال مكافحة
مهمة في عمل مستحضرات تجارية من عوامل  نجازات إوتحققت  .الزراعية اآلفاتهذا النوع من 

في التربة وعدد من  توجدالتي  األمراضمعروفة واستعمالها على نطاق واسع تجاه مسببات  حيوية
النبات على أمراض  ة لمسبباتحيويالممرضات التي تصيب المجموع الخضري. تعتمد المكافحة ال

التي تعمل على خفض  (Antagonists)من الكائنات الحية الدقيقة المضادة  كثرأأو  استعمال واحد
نتشار تعداد لقاحات المسبب الممرض من خالل تثبيط حيويتها وشراستها وشل قدرتها التكاثرية واإل

بين المحاصيل وبذلك تقلل من فرص العدوى بين المحاصيل. أما ميكانيكية عملها فإنها تعتمد على 
تعتمد على التطفل واالفتراس حيث توجد خرى أ. كما توجد ميكانيكية اآلفةنافس مع التأو  التضاد

أن يلتف الفطر أو  لجسم الفطر العائل ر أخرى من خالل االختراق المباشرو ر تتطفل على فطو فط
الخيوط الفطرية وقد تفرز  المتطفل حول الغزل الفطري للعائل ثم يفرز إنزيمات محللة تحطم جدر 

ر المفترسة فتعيش في الترب و تثبيط نمو العائل وتحلل خالياه. أما الفطإلى  وية تؤديمضادات حي
تقوم و   ر ميكانيكية خاصة لصيد فرائسها من النيماتوداو الغنية بالمواد العضوية، حيث طورت هذه الفط

ر و النيماتودا.هناك عدد من الفطبتقلص وانبساط الحلقات الفطرية حول جسم  أو    حلقات السعة  بتكوين
المستعمل منها على نطاق واسع ن أال إالنبات أمراض  ة لمسبباتحيويالمستخدمة في المكافحة ال

 .  Pacilomycesو Trichoderma  ،Mitarhiziumمعروفة تابعة لألجناس أنواع يشتمل على 
أخرى من النيماتودا التي قد  أنواع تتغذى على  النيماتودا المفترسة أنواع   كما أن هناك عدد من

وهو من أجزاء   (Stylet). تقوم النيماتودا المفترسة باستعمال الرمح  المهمة اقتصادياً نواع  تكون من األ
 تفرز مواد هاضمة داخل جسم الفريسة وقسم أو  الفم في قتل الفريسة وامتصاص محتوى جسمها
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المستعملة في مجال المكافحة   بكتيرياين )السم( الذي يسبب الشلل للعائل. أما الآخر يحقن التوكس
 تتبع الجنسينأنواع عديدة من أبرزها أنواع النبات فقد شخصت أمراض  ة لمسبباتحيويال

Pasteuria وBacillus مثل Bacillus subtilus بكتيرياوكذلك ال Pseudomonus fluerescenes   
(Abd-Elgawad & Vagelas, 2015 .) 

سواق العالمية في الوقت الحاضر  يوجد العديد من المستحضرات الفطرية التي تباع في األ
على المجموع الخضري. أو  النبات التي تعيش في التربةأمراض  لغرض االستعمال تجاه مسببات

بضمنها دول نامية  هذه المستحضرات عالمات تجارية مختلفة من مناشئ عالمية عديدة تحمل 
والعمالة رخيصة مع وجود الرغبة في نقل   فرة محلياً اوعربية. إذ أن المواد األولية عادة تكون متو 

التكنولوجيا ومع المساندة الدولية أمكن إنتاج مستحضرات بمواصفات عالية الجودة. وهناك بعض 
ثرية األخرى وكذلك البادرات المستحضرات تستعمل بطريقة معاملة البذور والدرنات واألجزاء التكا

التربة في أخاديد تعمل حول النبات. عند استعمال إلى    قد يضافأو    والشتالت وحتى النباتات الكاملة
التربة يجب أن يكون بتركيز يمكنه من استعمار المنطقة إلى  إضافتهأو  المستحضر مع البذور

طقة. في البيوت المحمية يمكن إيصال  في تلك المن توجدالجذرية وإخماد المسببات الممرضة التي 
النبات ويوفر له  إلى  المستحضر مع ماء الري مثلما تضاف األسمدة وبذلك يصل التركيز المناسب

باأليدي العاملة فضاًل عن كونه سهل التطبيق. أما على  قتصاد  اإلالحماية المطلوبة وهذا يساعد على  
بطريقة   الحيويةمناطق هو أن تضاف المبيدات اإلجراء السائد في أغلب الن إفالمجموع الخضري 

 .التعفيرأو  الرش
كفاءة من المستحضرات  أكثر  حيويةلقد ساعدت الدراسات الحديثة على إنتاج مستحضرات 

مثل نقل جين  حيائية األعلى تطبيق علوم التقانات  السابقة من خالل إعادة تشكيل المجين اعتماداً 
الهرمونات  مواد تزيد من فاعلية المستحضر مثل السموم النوعية، إضافة أو  Transgene معين

النبات أمراض  مسببات وإنزيمات وغيرها. من أمثلة المستحضرات الشائعة التي تستعمل تجاه
الذي يستعمل لمكافحة مرض التدرن    (K84)  (Agrobactetium radiobacter)  بكتيريامستحضر ال

  Agrobacterium tumefaciensالممرضة    بكتيرياالتاجي على التفاحيات في المشاتل المتسبب عن ال
لمكافحة مرض اللفحة   Pseudomonus flurescens (A506)  بكتيرياوكذلك استعمال مستحضر ال

هذه المستحضرات ذات فائدة كبيرة ن إ ف. لذلك Erwinia amylovara بكتيرياالنارية المتسببة عن ال
 في النظم الزراعية المختلفة.  اآلفاتإدارة  ن يكون لها دور مهم قي تطبيقات برامجأويمكن 

خيرة كأحد بدائل المبيدات في العقود األ متزايداً  ة اهتماماً حيويالأو  حيائيةاألنالت المكافحة 
دراك المتزايد لمخاطر المبيدات على خاصة بعد اإلوبالنبات أمراض  في مجال مكافحة  الكيميائية
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 بشكل خاص وظهور صفة المقاومة للمبيدات في بعض المسببات نسان اإلالبيئة بشكل عام وصحة 
أو  يستخدم فيها كائن معينجراءات إأو  في ظرو أنها أعلى حيائية األ. تعرف المكافحة المرضية

بمسبب مرضي معين. وضمن هذا المفهوم الواسع  اإلصابةمواد منتجة من كائن حي في خفض 
 تجاهات التالية:اإلأو  تتضمن المكافحة األحيائية التطبيقات

 الطفرات الوراثيةأو    التهجينأو    المقاومة: يمكن الحصول عليها عن طريق االنتخاب  صنافاأل -
 الهندسة الوراثية.أو 

مواد كيمياوية أو  مواد منتجه منهأو  تحفيز المقاومة الجهازية: يقصد بذلك استخدام كائن حي -
 تحفز عمل جينات المقاومة الذاتية في النبات.

يقصد بها تلقيح نبات معين بساللة : (Cross protection)المقاومة العرضية )بالتحصين(  -
بالسالالت القوية من المسبب  اإلصابةضعيفة من مسبب مرضي معين يحمي النبات من 

 .خرى أبمسببات  اإلصابةالمرضي وربما من 
ائنات حية دقيقة ويقصد بذلك استخدام ك: (Parasitism and antagonism)التطفل والتضاد  -

مع المسببات الممرضة للنبات وعادة تستخدم هذه  حيائي األتمتلك خاصية التطفل والتضاد 
 .اإلصابةبعد أو  الكائنات قبل

 
يمكن تعريف المقاومة الجهازية   - النباتية في النبات مراضتحفيز المقاومة الجهازية لأل. 1.3.4

مع المسبب ولية األتلك المقاومة الي تظهر في مواقع بعيده عن منطقة التماس نها أبفي النبات 
مركبات أو  نزيماتإنتاج إغير حية والتي يترافق معها أو  الممرض نتيجة المعاملة بعوامل حية

مصطلح المقاومة ستخدم اقتل المسبب الممرض. أو  تعمل على تثبيط كيمياوية )فايتوالكسينات(
 صابةلإل هالجهازية المكتسبة لوصف حالة المقاومة العامة التي يكتسبها النبات بعد تعرض جزء من

 األوراقكتساب امرة لوصف ول أهذا المصطلح ستخدم ابساللة ضعيفة من المسبب الممرض وقد 
السفلية بساللة من فيروس موزاييك التبغ، وعادة ما  قاألوراالعلوية لنبات التبغ للمقاومة بعد تلقيح 

يكون هذا النوع من المقاومة مصحوبًا بتكوين حامض الساليسيليك كناقل لإلشارة. أما مصطلح  
المقاومة الجهازية المستحثة فقد استخدم لوصف حالة المقاومة التي يكتسبها النبات بعد تلقيح الجذور 

حفزة لنمو ممنطقة الجذور والتي تسمى بالبكتيريا اللرضة المستوطنة من البكتيريا غير الممأنواع ب
اإليثيلين، أو  مصحوبًا بتكوين حمض الجاسمونيك يكون هذا النوع من المقاومةما النبات، وعادة 

 وفي الوقت الحاضر يعتبر كال المصطلحين مرادفًا لآلخر.  
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النبات وأجريت حولها العديد من أمراض  نالت المقاومة الجهازية اهتمام الباحثين في مجال
مثل   اكتشافات عديدة في مجال التغيرات البايوكيمياوية التي تحصل في النباتإلى  الدراسات آلت 

وتصنيع البروتينات المرتبطة   (Phytoalexins)الفايتوالكسينات نتاج إو ئل تحور جدران خاليا العا
وتحفيز تفاعالت فرط الحساسية   ( PR-Proteins) (Pathogensis related proteins)ية مراضاإلب

Hypersensitive response  قسمين:إلى  لمقاومة الجهازيةلويمكن تقسيم العوامل المحفزة - 
  Bacillus subtilus  بكتيرياوال  P. fluorescense  بكتيرياالمثل    ((Biotic agentsعوامل حيوية   .1

 . Fusariumو Rhizoctoniaغير الممرضة من الفطرين  السالالتو   .harzianum T والفطر
  salicylic acid ،Benzothiodiazole (BTH)مثل  (Abiotic agents)عوامل غير حيوية  .2

وغيرها. وبغض النظر عن طبيعة العامل المستخدم في تحفيز المقاومة الجهازية   Chitosanو
لهذه العوامل هو تحفيز عملية التعبير الجيني   سسااألالمختلفة فإن الفعل يضية األوالمسالك 

 بكتيرياوالن حامض الساليسليك  أإلى    المقاومة. وقد آلت بعض الدراسات  للجينات المشتركة في
P. fluorescence  ومن  مييو نباتات الطماطا/البندورة بمرض الذبول الفيوزار  إصابةخفضت

نباتات الخيار  إصابةنباتات الفول بمرض تعفن الجذور الرايزكتوني ومن  إصابة
نزيمات إارتبط بزيادة مستوى عدة  اإلصابة خفض ن أو  Pythium aphanidermatumبالفطر

 المؤكسدة للفينوالت. نزيمات واإلالبيروكسديز نزيمات إلها عالقة بالمقاومة مثل 

 حيائية  األاستخدمت في مجال المكافحة خرى أهناك عدة كائنات ن أإلى  شارةوتجدر اإل
 ، Chaetomium globosum، dangerdii Penicilliumر و الفطالنبات مثل أمراض  لمسببات

Aspergillus niger وVerticillium lecanii يرياوالبكت Bacillus subtilis سيتسيواألكتينوما 
فر في الوقت الحاضر عدة مستحضرات تجارية من  ار المايكورايزا وغيرها. تتو و وبعض الخمائر وفط

 على الشركة المنتجة لها.  تجارية مختلفة اعتماداً سماء أتحمل حيائية األالمبيدات 
ول الزراعية تعد الخط االستراتيجي األ  لآلفاتحيائية  األالمكافحة  ن  أوبناَء لما تقدم يمكن القول  

دون مستوى إلى  اآلفة عداد أ ساس هو خفض هدفها األن أ و  لآلفاتمتكاملة إدارة  في أي برنامج
بشكل نهائي من أي نظام بيئي تنقصه الحكمة وقد  اآلفة زالةإالتفكير في ن أقتصادي و اإلالضرر 

 يكون غير ممكن من الناحية العملية.
 

 المكافحة الحيوية لألعشاب الضارة. 4.4

الزراعي في جميع أنحاء العالم،  اإلنتاجخفض إلى  لتي تؤدياتشكل األعشاب الضارة أحد العوامل 
% من الطاقة  20و 10بين ما الزراعي المتسببة عن األعشاب الضارة  اإلنتاجوتتراوح الخسائر في 
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التوجه نحو المكافحة الحيوية لألعشاب إلى    أدت في مجموعها   يية. هناك عدد من العوامل التاإلنتاج
 تلك العوامل بما يلي: . ويمكن أن نوجزاآلفاتالممرضات و ستخدام ابالضارة 

في حقول   الضارة األعشابنتشار إزيادة إلى  ق الزراعية المتبعةائأدت التحوالت في الطر  .1
خاصة في محاصيل الغذاء الرئيسية، عن ذي قبل. على سبيل المثال في  وبالمحاصيل، 

نتشار ازيادة إلى  من الزراعة بالشتل الزراعة بالبذور بدالً إلى  محصول األرز أدى التحول
إلى   جافة يمن األرز تحتمل الزراعة في أراض أصنافاألعشاب الضارة، كما أدى ظهور 

عشائر جديدة من األعشاب الضارة لم تكن   وجودزراعته في بيئات جديدة وبما يعنى نتشار ا
 معهودة وتتطلب مكافحة.

اإلعتماد على المكافحة  إلى  في الدول المتقدمةتكلفتها رتفاع او أدى نقص العمالة الزراعية  .2
الكيماوية لألعشاب الضارة على حساب المكافحة الميكانيكية، وترتب على ذلك تلوث البيئة 

ظهور سالالت من األعشاب الضارة إلى  المبيدات  ستعمال  ابتلك المبيدات، وأدى اإلسراف في  
بها أعشاب ضارة  تالحقول التي ظهر عالمي أن عدد  الحصر  ال   أوضحمقاومة لفعل المبيدات.  

من األعشاب   اً بيولوجي  اً نمط  276ألف حقل، ظهر بها    270مقاومة لفعل المبيدات قد بلغ حوالى  
من نباتات ذوات الفلقتين  اً نوع 99منها  اً ينبات اً نوع 166الضارة المقاومة لفعل المبيدات تتبع 

 .من ذوات الفلقة الواحدة اً نوع 67و
ككل   اآلفاتمبيدات كيماوية في مكافحة ستخدام اطريقة الزراعة العضوية عدم تباع ايتطلب  .3

 بدائل أخرى من بينها المكافحة الحيوية.إلى   بما فيها األعشاب الضارة مما يتطلب اللجوء

خصائص األعشاب نباتات لها نتشار ازيادة فرصة إلى  تؤدى حرية التجارة بين دول العالم .4
خاصة في ظل عدم وجود أعداء حيوية نتشارها  اسرعة  إلى    بيئات جديدة مما يؤدىإلى    الضارة

 في بيئتها الجديدة وعلى وجه الخصوص في األنظمة البيئية الطبيعية وغير الزراعية. 
المحصول الذى  ختالف اوبنوعها ختالف ابقتصادى لألعشاب الضارة يختلف حد الضرر اإل .5

ق للمكافحة  ائمعه وبعوامل عديدة أخرى، ولمواجهة هذه العوامل فإنه يلزم تنظيم طر  تتنافس
 إزاءالمكافحة الحيوية إحدى وسائل المكافحة المفضلة عن غيرها  دوتعموجهة نحو الهدف. 

األعشاب الضارة، وهى تعتمد على تيسير عوامل المكافحة  أنواع  بعض  التي تسببها   المشكالت
متخصصة على العائل، كما تعتمد على سهولة ودرجة األمان المتاحة عند التعامل  الحيوية ال

 .(Driesche et al., 2008)معها 
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بما فيها األعشاب  فاتلكل اآل - طة الحشراتابوسعشاب الضارة لمكافحة الحيوية لألا. 1.4.4
في المكافحة الحيوية ستخدامها  االضارة، أعداء طبيعية. وقد القت الحشرات الكثير من االنتباه بغرض  

لألدغال/األعشاب الضارة وذلك بسبب صغر حجمها ومعدل تكاثرها السريع وقدرتها العالية في 
ستخدام باعشاب الضارة التخصص على العائل. وقد ن شر الكثير عن نجاح المكافحة الحيوية لأل

بها يتزايد باضطراد كوسيلة حيوية للقضاء عليها. تعمل المكافحة   اإلهتمامالحشرات، ولهذا فإن 
زيادة األعداء الحيوية أو    من األعشاب الضارة بإدخالأنواع  أو    الحيوية المتبعة على تخفيض وفرة نوع

 لها.
وهى حشرة آكلة للصبار من موطنها  Cactoblastis cactorum ومن أمثلة ذلك نقل حشرة

، حيث خفضت كثافة نباتات التين 1925أستراليا عام إلى  األصلي في األرجنتين
 Chrysolinaسنة. كما أن خنفساء    12% في مدى  95إلى    المنتشرة هناك  (.Opuntia spp) الشوكي

quadrigemina واليات المتحدة عن طريق أستراليا ال إلى    والتي تم إدخالها من أوروبا  وراقاآلكلة لأل
حاالت   ي السامة. وف (Hypericum perforatum) حد كبير في مكافحة عشبة القلبإلى    قد نجحت

وفرة النبات، فعلى سبيل المثال حدثت زيادة مفاجئة لحشرة  فيكثيرة ظهرت تأثيرات األعداء الحيوية 
Aroga webstri  في تعرية نباتات    تسببتArtemisia tridentata  في مساحات شاسعة في موطنها

األصلي في شمال غرب الواليات المتحدة، وخالل أعوام تسببت الحشرة في القضاء على النبات في 
وهناك تأثيرات مشتركة لألعداء الحيوية منها تأثير الحشرة القشرية  من األرض. هكتارات آالف ال
القضاء على نبات إلى  أدى يوالذ Eumysia idahoensisمع حشرة  Orthezia annaeللجذر

Atriplex confertifolia وسط إيداهو بالواليات المتحدة. في 
خالل    -حشرية معينة للقضاء على عشبة سائدة  أنواع  فى معظم الحاالت التي تم فيها إدخال  

األعشاب الضارة المراد مكافحتها على الرغم  فيحدث بالفعل خفض وتأثير كبيرين  –برنامج معين 
 الناجحة للمكافحة العديدة األمثلة من وبالرغممن عدم الحصول على نتائج ناجحة بمجرد اإلدخال. 

 مكافحة على قادرة حيوية أعداء على العثور حتماالتا  فإن مدخلة بحشرات المتوطنة  لألعشاب الضارة

 األعشاب الضارةأنواع  بحالة بالمقارنة قوية واالنتباه االحتياطات من القليل مع مدخلة أعشاب ضارة
 بصورة تتأقلم فقد جديدة مجتمعها في منطقةقامة إو  الحيوية المكافحة كائنات إدخال وبمجرد .المتوطنة

 .للعشب الضار مكافحتها من وتحسن تدريجياً  تمتد وقد أفضل في بيئتها الجديدة

المكافحة الحيوية لألعشاب الضارة نلخصها بما ستخدام اهناك نقاط تشكل أهمية كبيرة عند 
 يلي: 
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 هتمام، فبعض األعشاب الضارة الهامة قد يكون لها فائدة في بعض اإلتضارب  . 1
تعتبر عشبة ضارة في معظم   (Sorghum halepense)الفصول والمناطق. فمثال عشبة الَفَرس  

الواليات. كما أن النبات  ها بعض األهمية في عدد قليل منوراقالواليات األمريكية ولكن أل
Tamarix pentandra   يكون تجمعات كثيفة على المسطحات المائية في المناطق الشمالية

للفيضانات خالل   المياه مسبباً تدفق  ق  ييعألريزونا ونيومكسيكو وبعض أجزاء من تكساس حيث  
رغم ذلك فإن  و موسم المطر كما يسبب فقدًا كبيرًا للماء بالنتح في األوقات األخرى من العام. 

اش لنوع من الحمام األبيض ذو أهمية كطائر صيد في المنطقة،  هذا النبات يعمل كمناطق أعش
للرحيق. ونظرًا ألنه من الصعوبة بمكان في أغلب األحوال الحد من    كما أنه يمثل مصدرًا هاماً 

  هذا  توزيع الكائنات المتغذية على الدغل/العشب الضار بمجرد إدخالها للمنطقة، فإن قيمة
درا بعناية مقارنة بقدرة العشب الضار على إحداث خسائر.  الدغل وأهميته البيئية يجب أن يق

ومما يساعد على حل هذا التضارب في اإلهتمامات، فإنه يجب التذكر أن المكافحة الحيوية،  
في أعداد العشب الضار ونادرًا   تدريجياً  بخالف المكافحة الكيميائية والميكانيكية، تسبب خفضاً 

مستوى منخفض إلى  ولهذا، فإذا أمكن الوصول في مساحات شاسعة.ستئصال اما يحدث 
مما يقلل التضارب في االهتمام.  تنوعاً أكثر  لكثافة العشب الضار كجزء من مجتمع نباتي
النباتية الموجودة ونوع ودرجة ثبات البيئة نواع ويمكن تحديد مشكلة األعشاب الضارة بعدد األ

 .ومستوى وتوقيت المكافحة لجعل الخسائر أقل ما يمكن

 العثور  عموماً   الصعب  من  كان  بيئية  أو  إقتصادية  أهمية  ذات  لنباتات  القرابة  درجة  ازدادت  كلما .2
  أجري   الذى   فالعمل  .نافعة  نباتات  تهاجم  ال   "الضار   العشب"  على  متخصصة  حيوية  أعداء   على 
 نبات بوجود أعيق قد أمريكا شمال في  Thistle الشوك عشبة لنبات الحيوية المكافحة على

  المكافحة  استخدام أن  كما ا.هنفس "المركبة" لعائلة ل يانالمنتم القرطم  ونبات المنزرع الخرشوف
  الوثيق القرب بسبب النجاح من درجة إلى  تصل لم  النجيلية األعشاب ضد  الحيوية

  ضرورة   الضارة  األعشاب  على  المتغذية  للحشرات  التخصص   دراسة  تعد  لذلك  .الحبوب  بمحاصيل
 الهالوك ذبابة حشرة مثل التخصص شديدة الحشرة تكون  الحاالت بعض في قصوى.

(Phytomyza orobanchia Kalt.) من  عدد على المتطفل الهالوك نبات فقط تصيب التي  
  البذور  على بفاعلية الطبيعية اإلصابة ظروف تحت اليرقات تتغذى حيث المهمة، المحاصيل

 يتراوح وقد الهالوك. وأفرع سوق  على الموجودة الثمرية الكبسوالت داخل الناضجة غير
 النسب % حيث تختلف80–30ما بين  صابةلإل كنتيجة الطبيعي في إنتاج البذورنخفاض اإل

حقل آلخر ومن موسم آلخر حسب كل نوع هالوك داخل   من الهالوك بذبابة صابةلإل المئوية
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الكبسوالت بذبابة  إصابةفى مصر كانت نسبة سكندرية باإلالدراسات  ٳحدىكل منطقة. وفى 
%،  42-25المتطفل على نباتات الفول البلدى  Orobanche crenata الهالوك على هالوك 

المتطفل على محصول    Orobanche minor  الكبسوالت بالحشرة على الهالوك  إصابةأما نسبة  
المتطفل على    Phelipanche aegyptiaca%، فى حين سجلت على هالوك  11كانت  فالبرسيم  

%. بصفة عامة اإلنتشار المحدود للحشرات الكاملة لذبابة الهالوك  10محصول البطاطس 
لمخزون التربة من بذور الهالوك،   بالهالوك نظراً  ة صابأنه مع كل سنة تزيد اٳل ٳلى  باإلضافة

زيادة  لذلك البد من  بها تقل مع زيادة أعداد الهالوك. اإلصابةيجعل كفاءة الحشرة ونسبة 
تقليل مخزون   يوبالتال الحشرة مبكراً  ٳطالقكبسوالت الهالوك بزيادة معدالت  ٳصابةمعدالت 

   (. Ibrahim, 2016بذور الهالوك بالتربة )
تطور النبات، دورة مع  الحيوية عن األعداء المتسبب الضرر تزامن األهمية بالغة األمور ومن . 3

عوامل محددة، ليس لدى النبات وقتًا كافيًا إلنتاج كمية كافية ليتطور. أو    وتحت ظروف معينة
والشتاء بسبب   الخريففي    (Hypericum perforatum)نبات حشيشة القلب    أوراقمثل تساقط  

في   يسبب موت النبات خالل موسم الصيف الجاف Chrysolina quadrigemina يرقات
 نبات الالنتانا أوراقتساقط  Teleonemia scrupulosaوكذلك تسبب حشرة كاليفورنيا، 
(Lantana)  قوته خالل الوقت  سترداد ا هاواي، ولكى ال يتمكن النبات منفي  الصيف خالل

الباقي من السنة تم إدخال عدة حشرات من رتبة حرشفية األجنحة التي تتغذى على أزهار وثمار 
الناتج عن  نبات الالنتانا. ومن األمثلة األخرى لعدم إمكانية العشبة الضارة تعويض الضرر 

  في  Tyria jacobaeaبحشرة  اإلصابةنتيجة  Senecio jacobaeaنبات  أوراقتساقط 
من الغذاء للجذور مما يتسبب في  كافياً  بما اليسمح للنباتات بأن تخزن احتياطياً  نوفاسكوتيا

 .موتها
نخفاض  اعوامل المكافحة الحيوية المختارة لمهاجمة العشبة الضارة في وقت  يفضل استخدام .4

 أن وحذر من، آلخر نبات من تختلف الفترة هذه أنإلى  مخزون الكربوهيدرات، ولكن أشير

التمساح   عشبة  أوراق تساقط ويعد .للعشبة الضارة تنبيها يسبب قد  للهجوم  الدقيق غير التوقيت
Alternanthra philoxeroides طة ابوسAgasicles hygrophila  الذى كان فيه   الوقتفي

من عوامل النجاح "  ويونيحزيران/-مارس/آذارى "مخزون الكربوهيدرات في النباتات في أقل مستو 
 .مكافحة هذا النبات في إحدى مناطق فلوريدا التي تم فيها اإلطالقفي 

  مثل   عالية،  بدرجة  تتغير  التي  المناطق  في  شك  موضع  الحيوية  المكافحة   ستخدام ا  قيمة  زالت  ما .5
  األعداء  إطالق بمعنى التلقيح" طريقة" ستخدام ا عند خاصة  بالمحاصيل،  المنزرعة المناطق
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 حياة دورة كانت إذا أنه كما .الفعال المستوى  إلى نفسها تلقاء من تزيد لكي وتركها الحيوية
  الضارة  العشبة مكافحة فإن  ذلك،  رغم و  . عالية تطوره إعاقة فرصة  فإن طويلة الحيوي  العدو

 ومناطق هاواي في Tribulus terrestris عشبة وكذلك هاواي في Emex spinosa الحولية
  وكذلك  الم ثارة  أو  المتغيرة  المناطق  في  الحيوية  المكافحة   أن  منها  ظهر  قد  وأريزونا  كاليفورنيا  من

  قد   األسوار  وخطوط  اتالطرق  جوانب  مثل  التغير  قليلة  المناطق  في  الضارة  األعشابفي    التأثير
 سببت ،المحاصيل مناطق وفي المجاورة. المتغيرة المناطق في إيجابياً  تأثيراً  أيضاً  يسبب

 يتطلب قد  فإنه  الحاالت، بعض في  فاعلة مكافحة  الضارة لألعشاب والسريعة الفاعلة   المكافحة
وفي معظم . األمر عامًا كاماًل على األقل في أفضل الظروف للوصول للمكافحة المرجوة

عشرة أعوام قبل حدوث خفض لألعشاب الضارة تحت المستوى  إلى  الحاالت، مضى ثالثة
 .الحرجقتصادي اإل

 العناصر المرشحة لمكافحة األعشاب الضارة،  ختبار اعلى الرغم من التخطيط الحاذق في  .6
   فإن ترسيخ مجتمعاتها قد يبوء بالفشل في المناطق المراد مكافحة أعشابها الضارة. 

والمفترسات المتوطنة في مناطق اإلطالق قد تهاجم عوامل المكافحة، كما أن  فالطفيليات 
 الكائنات الممرضة التي قد تجلب مع الحشرات المتغذية على األعشاب الضارة قد تسبب فشالً 
في ترسيخ المجتمع الحشري. واإلبادة الشاملة للنباتات في مناطق اإلطالق باستخدام مبيدات 

ترسيخ المجتمع الحشري، كما أن  أيضًا  بتأثير الفيضانات تمنع  أو    لرعيحيوانات اأو    األعشاب
 ختالف في عوامل البيئة العديدة مثل النباتات المنافسة وظروف التربة والمناخ بين اإل

؛  2005حجازي،  (يبطل فعل المكافحةأو  منطقة اإلطالق ومصدر عنصر المكافحة قد يؤخر 
(Van den Bosch & Messenger, 1973 . 

 

التنبؤ أي من العناصر المستخدمة أعلى كفاءة في  على الرغم من كل هذا، فإنه ما زال صعباً 
المكافحة. وقد اقترح حل ممكن وذلك بدراسة فاعلية العناصر قبل البدء في ٳختبارات التخصص على 

 العائل تشتمل للمقارنة مثال" نوع الضرر الموجه وٳنتاجية الحشرة وعدد األجيال وعوامل الموت.
 

 75ما يقرب من هناك  - طة الحشراتابوس ألعشاب الضارةتطبيقات المكافحة الحيوية ل. 2.4.4
نوعًا من األعشاب الضارة أمكن إخضاعها للمكافحة الحيوية. وبمجرد أن يثبت عامل المكافحة  

 هنفس مناطق أخرى لمكافحة النوع النباتيإلى  ما ينتقل تبنيه الحيوية نجاحه في منطقة ما فإنه غالباً 
قد تمت   اً حيوي  (.Opuntia spp)  يالقرابة. ولهذا فإن محاوالت مكافحة التين الشوكالنباتات شديدة  أو  

إحدى عشرة منطقة، وعشبة    في  (Lantana)في عشر مناطق مختلفة على األقل في العالم، والالنتانا  
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في  (Senecio jacobaea)ست مناطق، والسينسيو يعقوب  في  (Hypericum perforatum) القلب
مكافحة ممتازة لبعض األعشاب الضارة صعبة المكافحة، إلى    وقد أدى استخدام الحشرات  .مناطقأربع  

أعشاب أو  سنسيو يعقوب،أو  الالنتاناأو  عشبة القلبأو  تات معمرة مثل التين الشوكياإن كانت نب
أعشاب ضارة أو    وعشبة السعد،    Emex australis ،  E. spinosa  ضارة حولية مثل أعشاب المراعي

 النيل  ورد  مثل مائية ضارة أعشابأو  (Abu-Shall & El-Aryan, 2014)متطفلة مثل الهالوك 
وبصفة مثالية فإنه يجب تقدير (.  Shabana et al., 1993, 1998  ؛Elwakil, 1998)  التمساح  وعشبة

النباتي. وقد يتراوح تأثير المجتمع الطبيعي لألعداء الطبيعية وربطه بالضرر المسبب على العائل 
تقليل بسيط لدرجة تنافس النبات إلى  يكائنات المكافحة ما بين إبادة كبيرة وسريعة للنوع النبات

المستهدف مع النباتات األخرى في المجتمع النباتي. ويتطلب األمر إجراء دراسات على درجة إنتاجية 
التصوير قبل وبعد إجراء المكافحة البيولوجية يعد مفيدًا  النباتات المصابة وغير المصابة، كما أن 

 .لدرجة توضح مدى نجاح المكافحة البيولوجية
 

المسببات ستخدمت ا - الممرضة  فطورطة الاالمكافحة الحيوية لألعشاب الضارة بوس. 3.4.4
 البيقية العقديةالمرضية للنبات في المكافحة الحيوية لألعشاب الضارة المتوطنة، مثل مكافحة حشيشة  

وفي حالة عشب الهندباء Collectotrichum gloeosporioides  برشها بالمسبب المرضي الفطري 
 للصدأغرب البحر المتوسط كان الفطر المسبب  في (Chondrilla juncea)ي البر 

Puccinia chondrilliana  الضار من الحشرات، نظرًا لتخصص   أشد فاعلية في خفض كثافة العشب
عشب الضار الحيوية للفي مجال المكافحة  و   هذا الفطر على هذا النوع النباتي الموجود منذ زمن بعيد.

من  أنواع ر مختلفة وهى ستة و فطعلى  ر من التربة والحصولو هالوك أمكن عزل الفطالمتطفل ال
 كما تستخدم  .(Shabana et al., 2003)  ( مرتبطة مع الهالوكspp. Fusariumالفيوزاريوم )

 ر التريكوديرما بوصفها مبيدات حشرية وفطرية وبكتيرية و حاليًا المواد األيـضية الثانويـة لفط
2007) .,et al(Verma   ينتج جنس  حيث Trichoderma   العديد من اإلنزيمات والمواد الحيوية الفعالة

أخرى،  البيولوجية وذلك لقدرته على التضاد المباشر مع أجناس فطرية  للمكافحةويستعمل كعامل 
 أثبتت التريكوديرما قدرتهاتحليل الهيفات(. و  )تطفل فطري، تنافس، أيض حيوي  آلياتمستعمال عدة 

كما أظهرت النتائج أن الهالوك المصاب ، بالنسبة للنباتمهاجمة الهالوك دون ٳحداث ضرر على 
هذه ستخدام اعلى أن  همة تعطي مؤشراً مفي تكوين بذور للموسم المقبل وهي نتيجة  أخفقر و بالفط

بعد أخر قد ينتج عنه ٳستهالك مخزون التربة من بذور نبات  في المكافحة الحيوية عاماً  فطورال
من هذه العشبة المتطفلة. والدراسات البحثية    خلو التربة نهائياً   ىلإالهالوك المتطفل األمر الذي يؤدي  
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 لمقاومة الهالوكستخدامه االتربة يمكن  فطورمنتج حيوي من  ىٳلمازالت تواصل خطواتها للوصول 
 المتطفلة والتي تؤثر بشكل سلبي  عشاب ضارةي كبديل للمبيدات الكيميائية لألالمستوي الحقلعلى 
 الصحة والبيئة.  في
في حالة ممرضات النبات، كانت العقبة األساسية هي صعوبة معرفة النوع النباتي بالتحديد،   

عادة أطوار نها تهاجم  أجانب  إلى    عن الضرر المتسببب عن الحشرات،  كما أن ضررها أقل وضوحاً 
 .فقط في وقت قصير من العام كالبادرات توجدأو  من النبات أشد صعوبة في الفحص

إال أنها   مبيدات األعشاب الفطرية في مكافحة األعشاب الضارة حقلياً حققته    يرغم النجاح الذ
تنجح  ي لصغر حجم السوق من ناحية وصغر هامش الربح من ناحية أخرى. لك لم تنجح تجارياً 

وأن  الضارة كلية  األعشاببها القدرة على قتل لمعاملة لالفطرية يجب أن تكون  األعشابات يدمب
الناحية  الكيماوية من  ضارةالعشاب لمبيدات األ تكون لها فترة تخزين مناسبة وأن تكون منافسة

فعالية  ختبار الالماضية  قتصادية. أجري عدد ضخم من الدراسات البحثية خالل الثالثون عاماً اإل
المستوى إلى  ربما فشلت في الوصول أو  ممرضة كعوامل مكافحة حيوية لكنها لم تصل بعد فطور
 تجارية.  أو  تقنيةأو  ألسباب بيولوجية ي التجار 

 

 :يالممرضة كعوامل مكافحة حيوية ما يل فطور معوقات ٳستخدام الأهم  من
 .التي جربت كمبيدات أعشاب فطرية فقدت كفاءتها المرضية سريعاً  فطوربعض ال .1

ألن كفاءتها  كبيراً  التي جربت كمبيدات أعشاب ضارة فطرية لم تحقق نجاحاً  فطوربعض ال .2
كن التكامل بين مبيد ، ولو أمالعشبيالمرضية لم تمكنها من تجاوز رد الفعل الدفاعي للنبات 

 الفطري ومادة كيماوية تعطل رد الفعل الدفاعي للنبات لتحققت نتائج أفضل.  األعشاب الضارة
على البيئات السائلة والبعض اآلخر يلزم نموه على   بوغوالتتستطيع النمو  فطورهناك بعض ال .3

من النمو في  كبيراً  ألنه يعطى قدراً  بيئات صلبة، ويعتبر النمو على بيئات سائلة أفضل تجارياً 
إال على البيئات الصلبة وقد استخدمت مواد من   بوغتتال  فطورجهاز التخمر. إال أن بعض ال

التي جرب استخدامها كمبيدات أعشاب   فطورمصادر زراعية كسطح نمو، وتم ذلك مع عديد من ال
 فطرية. ضارة

 قد يرجع لنقص فعالية المستحضر بسبب سوء تخزينه، يعدم ثبات النتائج الفعلية الحقلية والذ .4
كبير في النتيجة  دور بالظروف البيئية  وتسهمعدم اختيار التوقيت األمثل إلجراء المعاملة، أو 

الفطر في الماء   أبواغالمتحصل عليها، وكذا طريقة ٳجراء المعاملة. قد يعتقد أن مجرد معلق من  
ع المعلق على السطح المعامل كاف إلعطاء نتيجة جيدة، مع وجود مادة ناشرة لضمان حسن توزي

وحجم الماء حوالى   اً المعلق كثيفكان إال أنه يكون كاف إلعطاء نتيجة جيدة في حالة ما إذا 
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 أبواغهكتار مع وجود مادة ناشرة. بهذه الطريقة للرش سيغطى سطح النبات بمعلق /رتيل 3000
البراعم الجانبية واألفرع ويصل لقاعدة الساق، كما   على النبات فيغطىنسياب اإلحد إلى  الفطر

ساعة بما يضمن إنبات   24إلى    الطريقة تضمن فترة ٳبتالل طويلة قد تصل   هذهأن المعاملة بمثل  
 وتوطد الفطر داخل النبات. اإلصابةالفطر وحدوث  أبواغ

 

   عالية مرضية كفاءة وذات متخصصة ممرضات ٳنتخاب فإن العموم وجه على
 المستحضر من مناسب وبتركيز مناسبة بطريقة المعاملة وإجراء تخزينياً  ثابت مستحضر وتحضير

 كفاءة  رفع  إلى  سيؤدى  ذلك  كل  المعاملة،  إجراء  وقت  البيئية  العوامل  مراعاة  مع  المناسب،  الوقت  وفي
 حيوي  فطري  مركب مصر  في  وانتج .ضارةالعشاب لأل  حيوية مكافحة  كعوامل  فطورال ٳستخدام

Alternaria eichhorniae  نباتات  أي  يصيب  ال  متخصص،  –   النيل  ورد  كافحةلم  عالية  فاعلية  ذو 
 لألسماك. سمية أي له وليس البيئة على آمن التخزين، على  عالية  قدرة  ذو - أخرى 

 

 تاآلفا لمكافحة  الطبيعية العوامل استخدام. 5.4

 فيزيائية قائطر . 1.5.4
 ومشمس  حار  بصيف  والعراق  العربي  الخليج  منطقة  خاصةبو   العربية  المنطقة  تمتاز  :الشمسية  البسترة
  القرن  من السبعينيات منتصف منذ الباحثين بعض نتبها وقد .سº 50 من ألكثر الحرارة فيه ترتفع

 عن النباتأمراض  مسببات معظم لقتل كافية مستويات إلى التربة حرارة رفع أمكانية إلى الماضي
تشميس /الشمسية  البسترة  مفهوم  الوقت  ذلك  منذ  وتولد  (،أثلين  )البولي  البالستيك  برقائق  تغطيتها  طريق
  قبل التربة تعقيم في استخدامها يمكن وآمنة كيمياوية غير كطريقة (Soil solarization) التربة

 .الزراعة

  ووقت  التربة رطوبة وعلى التغطية فترة طول على كبير بشكل الشمسية البسترة فاعلية تعتمد
 شعاعاإل وشدة الغطاء عبر النافذة  شعة لأل الموجي والطول البالستيكي الغطاء سمك وعلى التغطية،
 لمعظم  قاتلة  مستويات  إلى  التربة  حرارة  رفع  طريق  عن  ساسيأ  بشكل  الشمسية  البسترة  تعمل  .الشمسي
 ترتفع  ن أ الممكن من أنه  ذإ الضارة دغال/األعشاباأل بذور إلنبات مثبطةو  النباتأمراض  مسببات
 هي  للنبات الممرضة فطورال معظم نأ و  سيما ال س،º 50 من أكثر إلى الغطاء تحت التربة حرارة
 )علوان، سº 37 من أكثر حرارة فطور ال هذه  تتحمل ال ذ إ المتوسطة للحرارة المحبة  فطور ال من

 وخفض الحراثة  تحسين مثل التربة في تغيرات عدة إلى  ضافة ( إ2002، وفياض األثوري  ؛1986
 .المفيدة الحية الكائنات بعض عدادأ  وزيادة المعدنية العناصر بعض جاهزية  وزيادة الملوحة
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 هذه مكننة طريق عن الحقلي المستوى  على الشمسية البسترة باستخدام الدول بعض قامت
 يتطلب  ال  الذي  مراأل  الحيوي   للتحلل  القابل  لينيثإي  البولي  رقائق  منأنواع    تطوير  إلى  ضافةإ  الطريقة

 استخدام نأ  الإ .محتملة بيئية مشاكل يسبب وال الطريقة من االنتهاء بعد إيثيلين البولي  رقائق إزالة 
  الدول معظم مناخ تميز رغم التجريبي المستوى  على مقتصراً  يزال ال العربية الدول في الطريقة هذه

 حول العربية المنطقة في جريتأ التي  الدراسات من العديد وهناك .ومشمس حار بصيف العربية
 :يلي كما تلخيصها الممكن من والتي الشمسية البسترة

 
 دراسات عدة العراق في أجريت للنبات: الممرضة التربة فطور مكافحة في الشمسية البسترة تأثير 

 فطورال مجتمع في الشمسية البسترة ثيرأت حول الماضي  القرن  من الثمانينيات عقد منتصف منذ
 شهري  خالل الشفاف إيثيلين البولي برقائق التربة تغطية ن أ نتائجهاأهم  كان للنبات الممرضة

  اعداد وزيادة للنبات الممرضة فطورال عدادأ  خفض سابيعأ ستة ولمدة أغسطس/بآو  يوليو/تموز
 البقولية النباتات لبعض النمو مؤشرات تحسنت كما للحرارة والمتحملة المحبة الرمية فطورال
  دراسة  وفي (1988 والبهادلي،  عبود) المغطاة بغير مقارنة المغطاة التربة  في البندورة/الطماطم و 

 الشفاف   البالستك  بأن  وجد  التربة  بسترة  في  البالستك  من  مختلفةأنواع    كفاءة  لمقارنة  ردناأل  في  أجريت
 مع مقارنة للنبات ممرضة فطور لعدة العددية  الكثافة  خفض في كفاءة أكثر كان والقديم  الجديد

 والعراق  واألردن  مصر  في  أخرى   دراسات  وأشارت  ،(Al-Raddad, 1979)  سودواأل  صفراأل  البالستك
 ،آخرون و  )المفرجي التربة في القاطنة الفطرية األمراض من العديد خفض  في  الشمسية  البسترة  كفاءة  إلى

  رويشد وجد اليمن في أجريت دراسة وفي (، Saleh et al., 1990؛ Osman et al., 1986؛ 1991
 خفض في ةفوءك كانت واألسود الشفاف إيثيلين البولي برقائق التربة تغطية نأ  (2000) وعيدروس

  في  النمو معايير من حسنت كما ،Macrophomina phaseolina بالفطر السمسم نباتات إصابة
 أكدت الشمسية البسترة استخدام حول العربية المنطقة في  أنجزت التي  الدراسات غالبية إن .النبات
  معدل ورفع التربة في  القاطنة  الفطرية األمراض من  العديد حيوية خفض  على الطريقة هذه قدرة

   .الزراعية المحاصيل من للعديد اإلنتاج

 

 البسترة استخدام نإ  الرغم على الضارة: األعشاب/دغالاأل مكافحة في الشمسية البسترة تاثير
  أن   اكتشف  ما  سرعان  نهأ  االإ  للنبات  الممرضه  التربة  فطور  لمكافحة  البداية  في  موجها  كان  الشمسية

  من مختلفةأنواع  بذور إنبات لتثبيط كافية البالستيكية غطيةاأل تحت المتجمعة التربة حرارة
 البالستيكي  الغطاء تحت المتجمعة الحرارة بأن (1986) علوان  وجد العراق ففياألعشاب. /دغالاأل
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  خالل   التغطية  من  سبوعاً أ  12  مضي  بعد  التربة  من   سم  20  عمق  عند  س°  52.1  إلى   تصل   الشفاف
 المعامالت في بشدة Portulaca oleraceaوجدت و ، حزيران/يونيو منتصف من الصيف  أشهر

 برقائق  الرطبة  البالستيكية  البيوت  تربة  تغطية  بأن  وجد  كما.  مغطاةال  غير  بالمعامالت  مقارنة  المغطاة
  دغالاأل من العديد نمو منعت الصيف خالل يوماً  90-45 لمدة األسود أو الشفاف  إيثيلين البولي

  المعمرة األدغال بعض مكافحة في الشمسية البسترة كفاءة أخرى  دراسات أظهرت كما الحولية،
؛ Abu-Irmaileh, 1990 ؛1980 ، آخرون و  البهادلي؛ 1995باوزير وآخرون، ) والسفرندة كالحلفا

Abdel-Rahim, 1988 .) 

 

 على   الشمسية  البسترة  استخدمت  :)الثعبانية  )الديدان  النيماتودا  مكافحة  في  الشمسية  البسترة  تأثير 
 حيث العربية، الدول من مناطق عدة  في للنبات الممرضة ماتودايالن  مكافحة في التجريبي المستوى 

 حتى  يوليو/تموز  منتصف  خالل  الشفاف  بالبالستك  التربة  تغطية  نأ   (1980)  آخرون و   البهادلي  وجد
، كما   .Meloidogyne spp    الجذرية  العقد  نيماتودا  عدادأ   في  اً كبير   اً خفض  سببت  أغسطس/أب  نهاية

 عن  المتسبب  الجذرية  العقد  بمرض  صابةلإل  معنوي   خفض  إلى  دتأ   الشمسية  بالطاقة  التربة  بسترة  نأ
Meloidogyne spp.  واضح.  بشكل النبات نمو وتحسن النيماتودا يرقات عدادأ  انخفضتوكذلك  
  الجذرية   العقد  نيماتودا  عدادأ   خفض  في   كفاءة  أكثر  كانت  الشمسية  البسترة  ن أب  وجد باإلضافة إلى ذلك  

  البالستيكية   غطيةاأل  كفاءة  ختبارال  دراسة  أظهرت  ليبيا  وفي  .Basmid  و  Vydate  المبيدين  مع  مقارنة
 في   Meliodogyne javanica  نيماتودا  مجتمع  إدارة  مكانيةإ  بهدف  التربة  تعقيم  في  والسوداء  الشفافة
 في الكفاءة حيث من متساويين كانا سودواأل الشفاف بالغطاء التعقيم ن أ والباذنجان مالطماط حقول
البندورة/الطماطم   لمحصولي  اإلنتاجو   النمو  مؤشرات  تحسن  النتائج  اظهرتأكما  ماتودا،يالن  عداد أ   خفض

  غربية  أبو ؛ 2003 ، ميلودو  الدنقلي)  المغطاة غير  مع مقارنة المغطاة التربة معامالت في  والباذنجان 
  التربة  تشميس  فاعلية  بدراسة  Abd-Elgawad et al.  (2019)  قام  وحديثاً   ،(2001  ،1994،  آخرون و 

 لها  المصاحبة الضارة األعشاب على  تأثيرها مراجعة مع للفراولة  األسود الجذور تعفن مرض  على
 . مصر في

  بداية  ومنذ البحوث من بها باس ال عداد أ  وجود من بالرغم أنه نستنتج أن يمكننا سبق مما
  األردن   وادي  باستثناء  ربما  العربية  المناطق  غالبية  في  الشمسية  البسترة  نأ  الإ  ،اآلن  وحتى  الثمانينيات
  نأ رغم واسع بشكل الحقلي للتطبيق طريقها تأخذ ولم محدودة تزال ال العراق، في المحمية والزراعة

 عشاب واأل والنيماتودا للنبات الممرضة فطورال لمكافحة اً عتادمً  روتيني جراءإ صبحتأ الطريقة هذه
 .العربية المنطقة خارج  العالم دول من العديد  في الضارة
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 البسترة استخدام طريقة مكننة مجال في وبحوث دراسات إلنجاز ماسة  حاجة هناك أن كما
  إيثيلين البولي رقائق منأنواع  استخدام وكذلك أخرى، قائطر  مع دمجها بهدف وتطويرها الشمسية
 دراسات  إلنجاز  ماسة   حاجة   هناك  كذلك   .التربة  في   بقائها  عند  بيئية  مشكالت  تسبب  وال  التحلل   سريعة
 .عنها  الناجمة  اإلنتاج  في  المتوقعة  الزيادة  أو  الفائدة  ومقدار  الطريقة  هذه  استخدام  كلفة  يمو لتق  وبحوث

 

ق لتوصيل البخار في أراضي الصوب وقد يتم من خالل  ائتستخدم العديد من الطر  :البخار الساخن
القضاء على مكانية  إنه يحقق  أله مميزات حيث  ن  إ فنابيب مثقبة. في حالة استخدام البخار الساخن  أ

في حالة استخدام درجات خرى األيتأثر جزء كبير من الكائنات الرمية، الميزه ن أالممرضات دون 
 ترتبط بدرجات الحرارة العالية. التي  مشاكل السميةنب حدوث جحرارة متوسطة يتم ت

 
 لتخليصها  التربة  تعقيم  في  إيجابية  نتائج  أعطت  التي  الجديدة  قائالطر   من  :الكهرومغناطيسية  الموجات

  الكهرومغناطيسية الموجات استخدام التجريبي المستوى  على فيها القاطنة النباتية الممرضات من
  المحصول  في  أو التربة في سلبياً  أثراً  تترك ال للبيئة صديقة طريقة وهذه .الرنيني التردد منخفضة
 قائ الطر  من  كلفةت أقل أنها الطريقة هذه مميزات ومن. الطريقة بهذه  عولج حقل  في  المزروع  الزراعي

 (. 2017 فاضل،) الماضية القليلة  العقود في التربة تعقيم في استخدمت التي الكيميائية
 الرئيسية  المشكالت  إحدى  وهو   مصر،   في  البني  التعفن  مرض  لمكافحة  الطريقة  هذه  تجربة  تم

 بكتيريا  للبطاطس  البني  التعفن  مرض  يسبب  العربية.  المنطقة  في  البطاطس/البطاطا  إنتاج  تواجه   التي
 على البني التعفن مرض مكافحة أن ثبت .مميتاً  ذبوالً  محدثة بقوة للنبات الناقلة األوعية تستعمر

  األساسية  المعوقات من  واحداً  المرض أضحى لذلك ونتيجة. ومحيرة صعبة مهمة البطاطس/البطاطا
  بلدان  في ومقلق حجري  كمرض معلن المرض أن اعتبار على للتصدير؛ البطاطس/البطاطا لتسويق
  والبصل الثوم على األبيض التعفن مرض مكافحة يمكن ال مماثل نحو وعلى. األوروبي االتحاد

 الموبوءة  المناطق  في  المحاصيل  هذه  زراعة   عن  اإلمتناع  إلى  المزارع  ضطر ي  لذا  بسهولة  بالكيماويات
 والفراولة/الفريز البستانية الزراعات لمعظم خطيرة مشكلة النيماتودا تمثل كما .مواسم 5-3 لمدة

 المذكورة  اإلصابات  كل  وتعد.  الدفيئات/الصوب  في   أو  الحقول   في  المزروعة  سواء  الخضر،   ومحاصيل
 استخدام  تقويم تم ة. القيم العالية المحاصيل وتواجه  العربية البلدان  مستوى  على  وطنية مشكالت
 البطاطس/البطاطا  على  البني  التعفن  لمكافحة   جداً   الرنيني  التردد  منخفضة  الكهرومغناطيسية  الموجات
  حقول معاملة أن النتائج أظهرت. النيماتودا وكذلك والثوم البصل  على األبيض والتعفن

 إلى  أدت واحدة ساعة لمدة جداً  الرنيني التردد منخفضة كهرومغناطيسية بموجات البطاطسالبطاطا/
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البطاطا /البطاطس في البني التعفن لمرض المسببة البكتيريا على% 100 بنسبة التام القضاء
(Ralstonia solanacearum)  األبيض  التعفن  على   األولية  التجارب  أشارت  كما.  والدرنات  التربة  في 

 الفيوم في حقول أربعة في  البصل على األبيض والتعفن سويف ببني حقل في  مصر في  الثوم على
 .النيماتودا لمكافحة واعدة  الطريقة هذه كانت كما .الممرضات لهذه ناجحة  مكافحة إلى

  القاطنة   اآلفات  من  العديد  مكافحة   في  الطريقة  هذه  استخدامات  حول  البحوث  متابعة  من  بد  ال
  المرحلة  إلى  اإلنتقال  من  بد  ال  الطريقة  هذه  فعالية  من  التأكد  وبعد  .مختلفة  عربية  بلدان  وفي  التربة  في

 .واسع نطاق على استخدامها إمكانية وهو الثانية
 

 في والنباتية المعدنية الزيوت تسهم - النباتية والمستخلصات والنباتية المعدنية الزيوت. 2.5.4
  ومن  .اإلصابة لمنع أو حاملة مواد أو ناشره الصقة وادمك استخدامها خالل من اآلفات مكافحة
 جودة  االعتبار، في  تؤخذ  نأ يجب والتي  استخدامها، مشاكل من المن. حشرة بها تكافح التي  اآلفات
 المستخلصات الباحثين من العديد استخدم كما للنباتات. ضرارأ عنه يحدث نأ يمكن حيث الزيت
ن  أ حيث تبين  ، (Al-Shatti et al., 2014) مبشرة خبريةم نتائج إلى دت أ وقد  المكافحة  في النباتية

، Fusarium oxysporumالممرضة  فطورنبات الداماص قد ثبط نمو ال وراقالمستخلص المائي أل
Rhizoctonia solani وS. sclerotiorum ولكن يبقى أمام مثل هذه اإلنجازات إيجاد التقنيات .

 منتجات يمكن استخدامها من قبل المزارعين وبتكلفة اقتصادية مناسبة.إلى  المناسبة لتحويلها

 

يمكن تعريف تقنية النانوتكنولوجي بأنه استخدام المواد   - يمركبات بتقنية النانوتكنولوج. 3.5.4
تكنولوجيا النانو القدرة على لالمتناهية الصغر )تقاس بالنانومترات( في تطبيقات التقانة الحيوية. 

إحداث ثورة في التقنيات الحالية المستخدمة في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة. قد يكون  
الحشرية   اآلفاتإدارة    لموسة ضد العديد من المشكالت المتعلقة بالزراعة مثلحلول متكنولوجيا النانو  ل

 اآلفاتإدارة في  ق التقليدية، والمواد النانوية بأشكال مختلفة يمكن استخدامها بكفاءةائباستخدام الطر 
 . (Worrall et al., 2018) النباتية األمراضالحشرية و 

النباتية وأثبتت فاعلية   األمراضو  اآلفاتتم استخدام هذه التقنيه في العديد من البحوث ضد 
المزيد من دراسة إلى  الصوب والحقل ولكنها تحتاجالدفيئات/تجريبيًا في تم اختبارها في المختبر. و 

في بعض نه أالبيئة والنباتات واإلنسان وطريقة التخلص منها في البيئة. حيث  فيالجانبية التأثيرات 
 الفضة والسيلينيوم.  ي الدراسات تم استخدام جزيئات النانو لعنصر 
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 المحاصيل الزراعية فيوأثرها  اآلفاتطور تالمناخي و التغير . 5
 

الزراعية   اآلفاتالمجتمعات البشرية، النظم البيئية والزراعة بما فيها  فيالتغير المناخي وتأثيراته  يعد
سريع. منذ بداية استخدام المواد النفطية للحصول على الطاقة، هتمام  ا إلى    أحد التحديات التي تحتاج

 ربحية، باإلضافة أكثر  إزالة مساحات واسعة من الغابات بهدف استبدالها بمحاصيل زراعيةن أكما 
خاصة ب( و Greenhouse gasesأخرى قام بها اإلنسان رافقها زيادة إنتاج غازات الدفيئة )  ةأنشطإلى  

جزء في  300ازدياد نسبة هذا الغاز عالميًا من حوالي إلى  ثاني أوكسيد الكربون، فقد أدى كل ذلك
الحاضر. جزء في المليون في الوقت  400مستوى فاق إلى  المليون في الفترة قبل الثورة الصناعية

جزء في المليون في  800مستوى إلى  ومن المتوقع أن يصل تركيز ثاني أوكسيد الكربون عالمياً 
في درجات الحرارة، ويصاحب ذلك تأثيرات مختلفة    اً نهاية القرن الواحد والعشرين، مما سيسبب إرتفاع

درجة   1.0لحرارة العديد من التفاعالت الحيوية. إن أحد السيناريوهات المطروحة هو زيادة ا في
% في خسارة 25-10سلزيوس خالل العقود القليلة القادمة، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك زيادة 

هذا تحذير بالغ الخطورة ويتطلب   . ويعتبر(Deutsch et al., 2018)الزراعية    اآلفاتالمحاصيل بسبب  
 إجراءات آنية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.  

الزراعية هي أحد مكونات البيئة، ومن الطبيعي أن تتأثر بالزيادات المرتقبة في  اآلفاتإن 
فرة حاليًا ليست كافية للجزم بما االبيانات المتو  على أنتركيز ثاني أوكسيد الكربون ودرجات الحرارة. 

إلى  على مستوى العالم. هناك بعض األمثلة التي تشير اآلفاتسيحدث من تغيير لمجتمعات هذه 
محاصيل إلى    الفيروسية والبكتيرية  األمراضأن بعض الحشرات، ومنها من له دور مهم في نقل بعض  

سيد الكربون. من المتوقع أن يسبب التغير ثاني أوكأو    زراعبة أساسية، حساسة لزيادة درجات الحرارة
معدالت رتفاع االحشرية مع  اآلفاتالزراعية نتيجة تزايد نشاط  في إنتاجية المحاصيل اً المناخي نقص

نقص في إنتاجية الرز والذرة والقمح  إلى  درجات الحرارة، حيث أن تزايد نشاط الحشرات هذا سيؤدي
الحرارة بمعدل  رتفاع  ادرجة واحدة سلزيوس، وبالتالي فإن  % لكل زيادة  25-10حول العالم في حدود  

مليون طن في   213  ادرجة سلزيوس حول العالم سيسبب خسارة في هذه المحاصيل الثالثة مقداره  2
هات المتوقعة للتغير المناخي و ريامن المتوقع تحت تأثير أي من السينأنه  (. كما  Urton, 2018السنة )

خاصة في المناطق المعتدلة العالية  وبسيكون تزايد أعداد الحشرات هو أحد مظاهر هذا التغير، 
 ية، مسببة زيادة في أسعار الغذاء وبالتالي فإن معاناة العائالت المهددة بالجوع ستزداد.  اإلنتاج

سبب خسائر جسيمة  الصحراوي راد  الج  من ظهور انفالت في فورنات  2019ما حدث هذا العام  
وألول    .الطبيعيةوقاتها  أوسقوطها في غير  مطار  األفي بعض الدول بالمحاصيل الزراعية بسبب غزارة  
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النخيل ويتغذى على التمر بالمملكة العربية السعودية إضافة لذلك ظهور  أشجارمرة يهاجم الجراد 
  (Vanessa cardui) وأبو دقيق الخبيزة (Calasoma olivieri) غير طبيعي لخنافس الكالوسوما

 وغيرها كما تفشى مرض خياس طلع النخيل الفطري  ،(.Gryllus sp) وصرصار الحقل األسود
 البطاطس/والبطاطاالبندورة/الطماطم  على  خرة  أوالمتالصدأ والبياض الدقيقي واللفحات المبكرة    أمراضو 

 خرى. أوالتي ستغطى في فصول 
جديدة للبحث، ومن المتوقع أن بعض المناطق الزراعية   اً إن تغير المناخ المرتقب سيفتح آفاق 

لبعض الحشرات مما يستدعي إجراء دراسات دقيقة حول هذا  مة ءمالأكثر  وخاصة المرتفعة ستكون 
الموضوع وإيجاد أفضل السبل للتكيف مع هذه المتغيرات. ليس من المستغرب أنه مع زيادة تركيز 

الزراعية المختلفة  اآلفاتالبشرية منذ آالف السنين، ستلقى ثاني أوكسيد الكربون، والتي لم تشهده 
من البيئة عمومًا والنظم الزراعية بشكل خاص، وأهمية  اً مهم اً من خالل كونها جزءأكثر  اهتماماً 

أو  تداعيات كل ذلك على موضوع األمن الغذائي إن كان على مستوى المنطقة العربية بشكل خاص
   على مستوى العالم بشكل عام.

 
 التي تهاجم المحاصيل الزراعية  اآلفات فيكيفية تأثير التغير المناخي . 1.5

الرطوبة، أو    البرودة، زيادة الجفافأو    ما يعرف بالتغير المناخي أشكااًل متعددة منها زيادة الحرارةيأخذ  
زيادة ثاني أوكسيد الكربون، تداخل الفصول، التغيرات الفجائية الحادة، شدة الرياح....الخ من الظواهر 

هذه التغيرات نفسها على الواقع الزراعي مما فرضت  وقد  التي تم رصدها في العقود القليلة الماضية.  
تأثيرات التغير المناخي إلى  تعرضإنتاجية المحاصيل الزراعية. في هذا التقرير لن ن فيلها تأثير 
 فيتسليط الضوء على تأثيرات التغيرات المناخية  على  نقتصر  سإنتاجية المحاصيل، بل    فيالمباشر  
 الزراعية وبشكل غير مباشر على إنتاجية المحاصيل.   اآلفات

الحشرية   اآلفاتتكاثر  فيعناصر التغير المناخي تأثيرًا أهم  من رتفاع درجات الحرارةيعد ا
درجة حرارة لمن المعروف أن جسم الحشرة يعكس حرارة الجو المحيط بها، وبالتالي فإن ها. وانتشار 

الجو تأثير مباشر على استهالك الحشرات لألوكسيجين، وكذلك احتياجاتها من السعرات الحرارية. 
فاع درجات الحرارة يرفع من سرعة التمثيل الحيوي مما يرفع من شهية  جميع الدراسات بأن إرتتؤكد و 

الحرارة يزيد من سرعة تكاثر رتفاع  ا بسرعة. كما أن  رها  يتقدالحشرة الستهالك الغذاء )النبات( ويمكن  
مستوى تكاثرها في المناطق اإلستوائية. وينعكس كل ذلك بزيادة إلى  العديد من الحشرات لتصل

(. كما أن زيادة تركيز Merril & Peairs, 2017الزراعية ) لمحاصيل  لسببها الحشرات  الخسائر التي ت
من نسبة قلل يو النبات  أوراقثاني أوكسيد الكربون في الجو يسبب زيادة السكريات األحادية في 
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)النيتروجين(. هذه التغيرات تزيد من األضرار التي تسببها الحشرات ألنه سيفرض عليها أن زوت اآل
. كما أن زيادة الحرارة، الناتجة عن زيادة زوتاآللتلبية حاجتها من أكثر  أوراقاستهالك إلى  تتجه

أكبر من الحشرات تجاوز ظروف التشتية القاسية.  اً نسبة ثاني أوكسيد الكربون، ستساعد أعداد
ظروف  تخطي علىالنباتية  األمراضأن زيادة الحرارة سيساعد العديد من مسببات إلى  باإلضافة

 المحبة للحرارة. فطورالتشتية بأعداد أكبر، خاصة ال
النباتية، لقد بدأ اإلحتباس الحرارى العالمي بالفعل في تغيير توزيع  مراضأما بالنسبة لأل

النباتية الرئيسية ويزيد من معدل حدوثها وشدتها. وفي الوقت الذي يصعب فيه   اآلفاتو  األمراض
تبرهن على التي    تغير المناخ، فقد ظهرت حديثا بعض األمثلةإلى    إرجاع هذه التغييرات بشكل محدد

نواقلها الحشرية، وأدت الزيادة أو    ذلك بقوة، تشمل اإلنتشار الواسع لبعض المسببات الممرضة للنبات
الحيوان وآفات أمراض    تضاعف سبل نشرإلى    ر المسبوقة في حركة األشخاص والحيوانات والسلعغي

 غريبة غير مألوفة أنواع  النبات العابرة للحدود )بما يتضمن الحشرات ومسببات المرض( واحتمال نشوء  
 األمراض و  اآلفاتمنذ منتصف سبعينات القرن العشرين لوحظ زيادة انتشار العديد من  .شراسةأكثر 

الرئيسية مثل لفحة األرز، لفحة أغماد األرز،  األمراضفي دول أوروبا وآسيا، بحيث تغير توزع 
 األمراضالمحبة لألجواء الدافئة قد تزايدت بينما  األمراضوالصدأ األصفر في القمح بدرجة معينة. ف

الناشئة قد توطنت في عديد من  األمراضلمحبة لألجواء الباردة قد تناقصت، واليوم فإن العديد من ا
 .للمحاصيل الرئيسية هناك مشكالتالمناطق وأصبحت تمثل 
في   المرضية وأدى انتشار حشرات المن مبكراً  تالعديد من المشكال توفي مصر، تزايد

الفيروسية في منتصف تسعينات القرن العشرين مؤدية  األمراضانتشار إلى  زراعات الفول البلدي
بني سويف والمنيا والفيوم، كذلك تزايد  لخسائر شديدة ال زالت قائمة في تلك المناطق بمحافظات

ية لينتشر خاصة على الخيار مع تزايد الزراعات المحموبانتشار مرض البياض الزغبي في القرعيات  
 .اإلنتاجفي الزراعات غير المحمية )الحقل المفتوح( ويمثل مشكلة تؤثر في أيضًا 

قد تهيئ الظروف  أو    زيادة نشاط الممرضات الموجودة مسبقا،إلى    وقد تؤدي التغيرات المناخية
الممرضات المناسبة للممرضات الجديدة للبقاء. فالشتاء المعتدل الحرارة سوف يساعد على قضاء هذه  

الغازية لفترة الشتاء دون أن تتعرض وحداتها للضرر، وسوف تسرع دورات حياة نواع النباتية واأل
 .فطوروالفيروسات وال بكتيرياالناقالت الحشرية والممرضات كال

مطار من عام آلخر في بعض المناطق الزراعية،  ومن المنتظر حدوث تفاوت في سقوط األ
المجموع الخضري الفطرية مثل صدأ فول  أمراض  نتشارازيادة ى إل وهذه التغيرات سوف تؤدى

 اآلفاتالجديدة سوف يزداد استخدام مبيدات  األمراضالصويا، ومع الدفء وزيادة األمطار وظهور 
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والقمح. ومن ثم فإن تأثيرات التغيرات   البطاطا/لمحاصيل معينة كالذرة والقطن وفول الصويا والبطاطس
على الدول النامية والفقيرة في جميع انحاء العالم. وهكذا سوف يؤدى  المناخية سوف تأتى بالضرر 
المحلية  توالمشكال التنازعاتاضطراب التجارة الدولية، ويزيد من إلى  النقص في إمدادات الغذاء 

 .ول عديدةوالدولية، وإلى عدم اإلستقرار السياسي في د

 األرجح في  تبرز على  عواقب تغير المناخأكثر  أما بالنسبة لنيماتودا النبات، فإن
عنصرين هامين أولهما التحول في التوزيع الجغرافي للعائل النباتي وبالتالي تغير في الفقد المحصولي 
 الناجم جزئيًا عن التغير في فعالية استراتيجيات مكافحة هذه النيماتودا، وثانيهما أن معظم 

ية لها، وقد تناول العمليات الحيوية في النيماتودا لها مدى حراري يحدد النطاقات الجغرافية المثال
Abd-Elgawad & Askary  (2015  آراء علماء النيماتولوجيا الذين تنبؤوا بزيادة أعداد نيماتودا )

مثل هذا كما أن . مع تغير المناخ بسبب زيادة عدد أجيالها سنويًا في المناخ الدافئ تعقد الجذور 
بها، األمر  موجودةاطق لم تكن نيماتودية جديدة في منآفات  التغير المناخي ال يستبعد خطر ظهور

وعمومًا فقد استخدمت بيانات من عينات   .صابةالذي يعرض مدى أوسع من المحاصيل المنزرعة لإل
اآلثار المحتملة لظاهرة االحتباس يم  و لتقفي أوروبا   التربة التي تم جمعها خالل مسح لنيماتودا النبات

درجة حرارة التربة  بين متوسط  ما  ارتباط وثيق   ودالحراري على النطاق الجغرافي هناك واتضح منها وج
بأن تغير المناخ يمكن    ولذلك فهناك تنبؤ  الفيروسية،  مراضيوليو وتوزيع النيماتودا الناقلة لألتموز/في  

 النيماتودا والفيروسات في شمال أوروبا، وفي المقابل فإن التغير  مشكالتزيادة إلى  أن يؤدي
 توزيع النيماتودا على نطاق واسع في البلدان العربية،  فيفي هطل األمطار يمكن أن يؤثر 

بأن رطوبة التربة الناتجة عن الري المنتظم للمزروعات قد تحجب  على الرغم من أن هناك افتراض 
التي تتبع نظم المقننات المائية السليمة سواء في  تودا في معظم الزراعاتتوزيع النيما فيأي تأثير 

 يمكن االحتفاظ بتعداد نيماتودا التعقد في األرزطار اإلفي هذا  .غيرهاأو  الدول العربية
Meloidogyne graminicola    الجيدة للمياه، ولكن  اإلدارة    الضار اقتصاديًا من خالل   ى المستو تحت

 التنافس على االستخدام الحضري للمياه، أو/عدم توافر المياه بعد التغيرات المناخية وأو  عند شح
  دتع.  لتصبح ضارة بشكل كبير  المياه فإن ذلك يرفع مستويات هذه النيماتوداإدارة    الجودة في  تدنيأو  

الموز الذي يمثل العنصر على  همة جداً مال اآلفاتمن  Radopholus similisالنيماتودا الحفارة 
منتجات أهم  مليون شخص في المرتفعات الشرقية األفريقية وهو من 20الرئيس للنشا ألكثر من 

إلى  أي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بسبب تغير المناخ سوف يؤدي جمهورية الصومال، بيد أن
في هذا البلد العربي، وهو حساس للبرد   (De Waele & Elsen, 2007)   هذا النوع النيماتودينتشار  ا

 .في هذه المرتفعات الموز األخرى التي تنمو أشجارفيصيب ماليين 
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ولتكون الصورة كاملة، ال بد من متابعة التأثيرات األخرى للتغير المناخي. ومع أن زيادة الحرارة 
الفيروسية   األمراضالحشرية والنيماتودية بما فيها تلك الني تنقل مسببات    لآلفاتتكاثر أسرع  إلى    ؤديت

الحشرية والنيماتودية، لذلك   لآلفاتفي زيادة تكاثر األعداء الطبيعية  أيضًا  والبكتيرية، إال أنها تساعد  
  المرض المحدد، فإن زيادة ثاني أوكسيد أو  في المحصلة النهائية، والتي تتأثر بالحشرة المحددة

درجات الحرارة. لذلك ال بد من اإلنتظار لظهور رتفاع  اتضادي مع  أو    دور تحفيزي ب  تسهمالكربون قد  
المرض بشكل مرئي قبل المبادرة بأي إجراء عملي. كما أن زيادة تركيز ثاني أوكسيد أو    الحشرية   اآلفة

  اآلفةلمعدية الحرجة من الكربون ودرجات الحرارة لها تأثيرات متغيرة في تكوين وفترة بقاء المرحلة ا 
  اآلفة الممارسات العملية لمكافحة ضل فأ إلى  مما يتطلب دراسات دقيقة تساعد في الوصول

(Venkataraman, 2016  .) 
مستوى ثاني أوكسيد الكربون وزيادة درجات رتفاع اكما ذكرنا أعاله، فإن  متى يجب المبادرة:

موضوع الدراسة. وهذه التفاعالت ال   اآلفةتضادية، حسب  أو    الحرارة يمكن أن يتفاعال بطريقة محفزة
المبادرة بتطبيق أي ممارسة عملية. لذلك بل  ق  اآلفةمتابعة ظهور لى إيمكن التكهن بها بدقة وتحتاج 

الممرضة يسمح بتوقع مستوى  فطورمصائد أبواغ الأو  فإن وجود بيانات دورية من مصائد الحشرات
القادمة. إن وجود شبكة من هذه المصائد في جميع المناطق الزراعية   المرضيةأو    اإلصابات الحشرية

هو أمر مساعد ويجب تشجيعه. كما أن تحليل بيانات األرصاد الجوية من حرارة ورطوبة يساعد كثيرًا 
 إصابة المرضية بشكل أفضل. إن موضوع التنبؤ عن حدوث  أو    في توقع حدوث اإلصابات الحشرية

كثير من المتابعة والتدريب، إلى  يب أي محصول هو أمر معقد ويحتاجالتي تص اآلفاتبأي من 
 وسيتم تناول هذا الموضوع بشكل مفصل بالفقرة التالية من هذا التقرير. 

 
 إنتاجية المحاصيل وعالقتها بالتغير المناخي في اآلفاتتقدير مخاطر . 2.5

الزراعية بما فيها  اآلفاتب اإلصابةتحسين وتطبيق أنظمة لتحليل وتنبؤ خسارة المحاصيل نتيجة  ديع
تأثيرات التغير المناخي ال يزال حتى اآلن من التحديات المهمة التي تواجه المجتمع العلمي الزراعي 

أو  م المبيداتحول العالم. إن غالبية األنظمة المطبقة حاليًا تركز بشكل أساس على برمجة استخدا
. ال شك أن هناك حاجة ماسة لتوسيع أفق البحث بشكل يسمح  اآلفاتبرمجة الكشف األولي عن 

تحت سيناريوهات تغير المناخ المختلفة. يجب أال تقتصر األسئلة البحثية   اآلفاتبنمذجة تأثير 
ودة حاليًا بل  الموج األمراضالحشرية و  اآلفات فيالمطروحة على تأثيرات تغير المناخ المحتملة 

الجديدة المحتملة على األنظمة الزراعية. إن البيانات التي تجمع عن   اآلفاتتأثيرات إلى  يتخطاها
 قد ال تكون كافية لتطوير أنظمة تنبؤ لمعرفة تأثيرها  اآلفاتب اإلصابةخسارة المحصول نتيجة 
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ية على تسلسل العمليات نتيجة التغير المتواصل في أنماط المناخ. إن تطوير أنظمة محاكاة مبن
(process-based هو الطريقة الفضلى لتقدير كامل التأثيرات المحتملة. ولتحقيق ذلك ال بد من )

فرة للتمكن من تحليل اتوفير جيل جديد من األدوات مبنية على المعرفة المتجددة وأفضل التقنيات المتو 
والت ايرات البيئية. طبعًا هناك العديد من المحديناميكية األنظمة الزراعية بما فيها من مدى واسع للمتغ

التي تجري حاليًا حول العالم، ولسنا هنا في صدد عرضها بالتفصيل، ولكن هناك إقرار يوافق عليه  
المشتغلون في هذا المجال يرتكز على اتباع خريطة طريق من خمس خطوات تساعد في الوصول 

 (ب)توفير وتحسين نوعية البيانات التي يتم إدخالها في أنظمة التنبؤ،    ( أ) الهدف المنشود وهي:  لى  إ
تحسين إمكانية دمج هذه األنظمة مع   (جــ)  األنظمة،يم  و بتقتوفير وتحسين نوعية البيانات التي تسمح  

إيجاد مجتمع من الباحثين الذين   (ه)نظام التنبؤ ككل،  يم  و تقتحسين عمليات    (د )نمذجة المحاصيل،  
 (.  Donatelli et al., 2017في هذا اإلتجاه وتقوية أواصر التعاون والتواصل فيما بينهم ) يعملون 

في المنطقة العربية هناك بدايات في هذا اإلتجاه، والمثال الذي أوردناه أعاله والمتعلق بحشرة 
اسات الدوباس التي تفتك بنخيل التمر الذي تم في سلطنة عمان هو مثال مبشر لهذا النوع من الدر 

(Shahbani et al., 2018 وال بد .) في السنين القادمة ، ومن بلدان عربية يزداد سالباحثين أن عدد
على إنتاجية المحاصيل الزراعية   اآلفاتمختلفة، الذين يقومون بأبحاث تركز على تقدير مخاطر 

 الناتج عن التغير المناخي.  
 
المعلومات لتحسين  تقانيتطوير نظم النمذجة الرياضية ودعم القرار: استخدام . 6

  اآلفاتاألداء في وقاية المحاصيل من 

واإلنذار المبكر أحد العناصر المهمة والتي ترفع تطوير نظم النمذجة ودعم القرار بهدف التنبؤ  ديع
 األمراضالتنبؤ سواء بالتي تهاجدم المحاصيل الزراعية. وتعتمد نظم    لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    من كفاءة

  الحشرية على استخدام عوامل المناخ وكذلك المراقبة الحقلية من قبل المزارعين، باإلضافة  اآلفاتأو  
وكذلك االستشعار عن بعد التي ترصد التغيرات الحيوية ة  المعرفة الجيدة باألرصاد الجوية الزراعيإلى  

 التي تحدث في المحاصيل الزراعية على مستوى الحقل والمنطقة. 
 

 آلفاتبابرامج التنبؤ . 1.6

نسب ن أذ إبها،  اإلصابةوتحديد شدة  اآلفات تشخيص في اآلفاتاألساسية لمراقبة  األهداف تتمثل
ق ووسائل المراقبة،  ائ، وتختلف طر خر آإلى  ومن موسمخر آإلى  عادة ما تختلف من حقل اإلصابة
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ق البسيطة والمهمة وهي الفحص المباشرة للنباتات، واستخدام المصائد المختلفة الضوئية  ائومنها الطر 
(، ومن  DDs)  Degree daysوالفرمونية والالصقة وغيرها، فضالً عن اعتماد نظام الوحدات الحرارية  

 . Digital Monitoring toolsق المتقدمة هي وسائل المراقبة الرقمية ائالطر 
  اآلفاتل و هي منع وص لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ف الرئيسة من تنفيذ برامجهدا األأهم  حد أن  إ

بظهور  ؤوالتنب، وال يمكن تحقيق هذا الهدف بدون برامج المراقبة قتصادياإلمستويات الضرر إلى 
 هاوتطور  خاصة الحشريةبالزراعية و  اآلفاتمبدأ نمو  فهم لها، ويعد العدديةوتقدير الكثافات  اآلفات

أو  نمو ، ويعتمدلآلفات المتكاملةاإلدارة  قرارات اتخاذ متزايًدفي همة التي لها دورمالمور األمن  ،
  وألن والرطوبة، والضوء الحرارة درجة ذلك في بما البيئية العوامل من العديد على الحشرات تطور

 في تأثير كبير الحرارة درجةل فإن ،Poikilotherms)( بارد الدم الحشرات تعد من الكائنات ذات
 عندما تطور أي يحدث ، ولكل حشرة عتبة درجة حرارة معينة، وال هاوتطور  نمو الحشرات معدالت
عن هذه العتبة، فسوف ًا  ذا ازدادت دراجات الحرارة بعيدإ المستوى، و   هذا  من  أقل  الحرارة  درجات  تكون 

بنشاط الحشرة وظهورها   ؤالتنب، ومن خالل متابعة درجات الحرارة هذه، يمكن  أيضًا  يتوقف نمو الحشرة  
  Degree Daysفي البيئة خالل موسم النمو، من خالل معرفة نظام الوحدات الحرارية التراكمية 

(Ascerno, 1991 ؛Herms, 2004) ،توجد العديد من الدراسات التي حددت ذ إDDs  للعديد من
خضر وذبابة الفاكهة وحشرات الخوخ األ الحشرية على المستوى العالمي، ومنها حشرة من   اآلفات

وغيرها من  ( Ro et al., 1998؛ Cayton et al., 2015؛ AliNiazee, 1976)جنحة حرشفية األ
ت ئنشأ  الحشرية، وقد    اآلفاتبظهور    ؤوالتنبفي مراقبة    نظام الوحدات الحرارية فعال جداً ن  إالحشرات،  

في كثير من الدول، ففي   اآلفاتالعديد من المواقع االلكترونية حول نظم الوحدات الحرارية للعديد من  
)شبكة   Mesonetالواليات المتحدة االمريكية، توجد محطات مراقبة جويه في معظم الواليات تدعى 

دعم هذا الموقع تم وكالهما أفي والية  ه نأعامة، اال  ةمحطات جوية( لمراقبة االنواء الجوية بصور 
ستراتيجية في الوالية، ليكون  الزراعية على المحاصيل اال  اآلفاتهم  ألبنظام لحساب الوحدات الحرارية  

الموقع الذي أيضًا ، و (Mesonet, 2020)  اآلفاتفي متناول الزراعيين والمختصين بجانب مراقبة 
 اآلفاتوذباب الفاكهة وغيرها لبعض  السوق رات حفارات صمم من قبل جامعة والية يوتا لمراقبة حش

وغيرها من المواقع المهمه التي تقدم  DDs (USU, 2020) الفاكهة باستخدام أشجار التي تصيب 
 مريكا. أواليات شمالية في ربع أفي  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ضمن برامج اآلفاتخدمات مراقبة 

على مستوى البلدان العربية، توجد العديد من الدراسات حول استعمال نظام الوحدات الحرارية    
الحشرية، اذ أجريت في العراق عدد من الدراسات   اآلفاتللتنبؤ بمواعيد ظهور ونشاط بالغات عدد من  

  ،Cydia pomonellaومنها نظام الوحدات الحرارية للتنبؤ بنشاط وظهور دودة ثمار التفاح أيضًا 
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بان عتبة النمو الدنيا لتطور الدور اليرقي لدودة السمسم الحائكة   (2013الغراوي )كما بين 
Antigastra catalaunalis  الوحدات الحرارية الالزمة لتطور هذا الدور ن أ و س، ° 8.73بلغت

على الرغم و ، مارس/تحصل على هذه الوحدات في منتصف آذار اآلفةن يرقات هذه أ و  ،222,14
 .اآلفاتنها الزالت لم تستخدم في مجال مراقبة  أال  إمن وجود هذه الدراسات في معظم البلدان العربية،  

 اآلفاتيعرف التنبؤ بأنه توقع حدوث فعل معين في المستقبل، لذلك فإن التنبؤ بحدوث أوبئة 
مبكرًا وبفترة مناسبة، حيث تسمح هذه الفترة إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة النباتية هو توقع حدوثها  

وبالتالي تالفي الخسائر الفادحة الناتجة عنها. وقد قام بعض الباحثين العرب بدراسة مجتمعات   اآلفة
قتصادية  اإلوالتنبؤ بالخسائر  –الحرج قتصادي اإلالحد  – ةقتصادياإلالعتبة  ى مستو وتحديد  اآلفات

مستويات محددة حتى يتنبه المزارعين وأصحاب إلى    تعدادهارتفع  اآفة معينة إذا    االتي يمكن أن تحدثه
. فمثاًل وجد في مصر أن الحد الحرج اآلفةالوقت المناسب الذي يجب فيه مكافحة هذه إلى  القرار

طن ليمون/فدان  4.014و 6.083اليف المكافحة( كان تساوي قيمته تكي تالللربح )كمية المحصول 
 141و  1810هو    Tylenchulus semipenetransقتصادي لنيماتودا الموالح  إوالحد اال(  2م  4200)

لمبيدي كودزافوس  السعر السوقيإلى  استنادامل تربة،  150من هذه النيماتودا/ طور يرقي ثاني
أمكن التنبؤ بخسائر . كما  )االسم التجاري: رجبي( واالوكساميل )االسم التجاري: فيدات(، على التوالي

نيماتودا الموالح بعد استنباط العديد محصول الموالح/الليمون التي يمكن أن تحدثها كثافات مختلفة من  
وفقًا ألنسب هذه المعادالت ية في الموالح  ورصد توقعات الخسارة المحصولمن المعادالت اإلحصائية  

 (. 2)جدول   (Abd-Elgawad et al., 2016)الرياضية
 

القابل للتسويق عند زيادة كثافة نيماتودا   (صنف بنزهير)تنبؤ بخسائر الليمون ال .2جدول 
 . (Abd-Elgawad et al., 2016) الموالح/الحمضيات

 

 الخسارة % 

الخسارة  

 المتوقعة 

 شجرة( /غ)ك

خسارة المحصول  

 )طن/فدان( 

 المحصول 

 المتوقع 

 شجرة( /غ)ك

تعداد النيماتودا )طور  

مل   150 /( يرقي ثاني

 تربة( 

00.0 00.00 0.00 126.52 0 
18.8 23.82 3.81 102.70 110 
24.9 31.50 5.04 95.02 500 
27.3 34.48 5.51 92.04 900 
28.4 35.93 5.75 90.59 1200 
29.3 37.07 5.93 89.45 1500 
30.5 38.52 6.16 88.00 2000 
31.0 39.23 6.27 87.29 2300 

 



 353 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

توضح للمزارعين في مجتمع ما بأن الظروف  التي  يشتمل التنبؤ كذلك على كل األنشطة
ق ائطر ستخدام ابآفة معينة )مرض، حشرة، نيماتودا...(، بحيث أن  صابةمناسبة بدرجة كافية لإل
وبنفس األهمية يشير التنبؤ بأن كمية المرض المتوقعة   مردود إقتصادي،إلى  المكافحة سوف تؤدي

ستكون ضعيفة وغير مؤثرة وبالتالي ينصح المزارعين أال يضيعوا الوقت والجهد والمال في عملية 
ويكون ذلك  المبكرنذار اإلالمكافحة. ويتطلب إيصال هذه المعلومات للمزارعين بسرعة وجود خدمة 

 .اإللكترونيةأو  المرئيةأو  عن طريق وسائل اإلعالم المسموعة
ويتطلب نجاح مثل هذه األنظمة تحديد الهدف بوضوح وفهم مبادئ النظام البيولوجي عند 
تجميع المعلومات عن البيئة المستهدفة، كما أن الدراسات اإلستكشافية والخطط الجيدة ستجعلنا قادرين 

على سبيل المثال،  .تحقيق الهدفاإلخفاق في أو  المطلوبة دونما ضياع للوقت على إنجاز المهمة
إذا تم تقدير المرض مرة واحدة في األسبوع وكان الهدف هو معرفة العالقة بين تغير المرض ودرجة  
الحرارة، فإنه سيكون من غير المفيد تسجيل درجة الحرارة لكل دقيقة من كل يوم، بل إن حساب 

متوسط أو  الحد األدنى لدرجة الحرارةحتى الحد األقصى و أو  متوسط قيم درجة الحرارة لكل ساعة
كما أن اإلهتمام بالتقدير الكمي للوباء ال يمكن أن يتخطى درجة الحرارة اليومية هو مفيد وكافي. 

الحدود المتعلقة بأدوات القياس، وان إختيار أدوات وأجهزة القياس سيعتمد على أهمية هذا القياس 
 .يتعرض لها الجهاز وعلى التكلفة أيضاً  وعلى الدقة المطلوبة وعلى البيئة التي سوف

وعند اختيار األجهزة الحساسة وأجهزة التسجيل التي تستخدم لتوفير المعلومات الكمية والنوعية  
مكانية إالمطلوبة إلنجاز موضوع البحث يجب األخذ بعين االعتبار األمور التالية: الدقة، االستمرارية،  

استخراج الصوت، الثبات، االستجابة للوقت وحساسية نظام  أو  النسخ مكانية إاإلعادة والتكرار، 
 .القياس

وتستخدم حاليًا أجهزة الحواسب اآللية في برامج تنبؤ األوبئة النباتية التي توصي بمقترح العالج 
فحة المبكرة في الخاص بالندوة/الل EPIDEM األمثل، ومن هذه البرامج البرنامج المعروف باسم

الطماطم بناء على العوامل الجوية من حرارة ورطوبة نسبية وضوء وكثافة  البندورة/البطاطس و البطاطا/
في . كذلك Alternaria solani دورة حياة الفطر الممرض  في تؤثر  يوالرياح وغيرها والت األوراق

وفي حالة مرض اللفحة النارية في الكمثرى  ،EPIVEN حالة مرض جرب التفاح هناك برنامج باسم
   هتمام فهو برنامجالبرامج شهرة والذي نال معظم اإلأكثر    . اماMARYBLIGHT  يعتمد على برنامج
BLITECAST وما سبق ذكره هو مجرد أمثلة  البطاطا/الخاص باللفحة المتأخرة في البطاطس .

 .النبات الوبائيةأمراض    من برامج التنبؤ لكثير منالعديد    لبرامج أصبحت معروفة عالميًا، وهناك حالياً 
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 المهمة اقتصاديًا  اآلفات( من Ommatissus lybicus Bergevinإن حشرة الدوباس )
 التي تهاجم نخيل البلح في العراق وعمان وإيران. أكدت دراسة صدرت حديثًا من عمان  

(Shahbani et al., 2018 ،أن هذه الحشرة، وبناًء للتغيرات المناخية المتوقعة في السنين القادمة )
. 2070حتى العلم  ، على األغلب، من المتوقع أن تجتاح شمال عمان، كما أن هذا اإلجتياحسيبقى

ال شك أن نظام النمذجة المستخدم في هذه الدراسة يمكن تحسينه في المستقبل ليعطي توقعات أدق. 
أن استخدام أنظمة من هذا النوع يسمح كذلك بالتنبؤ في تحديد المناطق إلى    كما أنه ال بد من اإلشارة

 ثل هذه المناطق. مالئمة لحشرة الدوباس، فيتم التوسع في زراعة نخيل البلح في مالالزراعية  غير 
 :فيجب توافر العوامل األربعة التالية ولكي يكون التنبؤ مجدياً 

التنبؤ هام ومطلوب فقط عندما يكون المرض ذو أهمية إقتصادية وحدوث المرض يعتمد على   .1
توافر مجموعة عوامل مناخية/بيئية/بيولوجية متزامنة. فالمرض غير الهام ال يحظى باهتمام 

 ،خطيرة ولكن دائمة بغض النظر عن الظروف البيئية المتغيرة  اآلفةه إذا كانت  ما أنكالمزارعين.  
ثابتة، ولن يضيف التنبؤ هنا أي فائدة إضافية في برامج   اآلفةفسيكون الحاجة للسيطرة على 

 .المكافحة

المحاصيل الهامة، حيث يكون له فائدة إقتصادية كبرى،   يناسب بناء نظام التنبؤ لآلفة غالباً  .2
فتطوير وإعداد التنبؤ يحتاج ألبحاث تتطلب وقتًا وموارد. وليس هناك جدوى اقتصادية للتنبؤ 

 قليل األهمية.أو  اً ثانوي بمرض ما يصيب محصوالً 

يجب توفير ، ففي مرض جرب التفاح  اآلفةيمكن استخدام التنبؤ فقط عند توافر تقنيات مكافحة   .3
إذا أصبح أو    المبيد الفطري المناسب الذي يثبط العامل الممرض، فإذا لم يتوافر المبيد الفطري 

 .الممرض مقاومًا له فسوف يفقد التنبؤ فائدته المرجوة

ضرورة وجود نظم اتصال مالئمة لإلتمام الناجح للتنبؤ بالمرض، فبعض التنبؤات تتطلب  .4
أ مكافحة المرض، ولكن البعض اآلخر قد يحتاج استجابة استجابة خالل ساعات قليلة لتبد 

شهور، وهنا قد يفيد إرسال خطابات للمزارعين بينما في الحالة األولى تتطلب أو  خالل أسابيع
 .من خالل البريد االلكترونيأو  خالل الراديوأو  عن طريق اإلتصال تليفونيا إجراء سريعاً 

 

أنه منذ نهاية تسعينات القرن العشرين قد بدأت في مصر دراسات جادة  إلى  شارةوتجدر اإل
النباتية كاللفحة المتأخرة في البطاطس واللفحة النارية في الكمثرى وأصداء  األمراضللتنبؤ ببعض 

في مصر تكون   األمراضالقمح ومن المتوقع وجود نتائج لهذه الدراسات عبارة عن برامج تنبؤ لتلك 
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خاصة مع التقدم التكنولوجي الهائل في نظم وبمتاحة للهيئات والمحطات الزراعية وكبار المزارعين 
 .اإلتصاالت

 
 الزراعية   اآلفاتاستخدام االستشعار عن بعد في التنبؤ ب. 2.6

 الكمبيوتر اجهزة باستخدام وسائل المراقبة الرقمية، فيعد استخدام  اآلفاتاما بالنسبة لبرامج مراقبة 
، اآلفاتالمتكاملة اإلدارة  الغراض اآلفاتمراقبة  في نظم هاما ً  جزًءا األخرى  اإللكترونية والوسائل
 تحديد  وأنظمة (Geographic information systems, GIS) الجغرافية المعلومات نظم اذ تتيح
للمناطق   للغاية  دقيقة  خرائط  مكانية لرسماإل  (Global positioning systems, GPS)العالمية    المواقع

  من   جزء  هي  وفي نظم مراقبة الحاصل  التربة  خرائط  في رسم  األجهزة  محل الدراسة، ان استخدام هذه
اإلدارة  ، التي تسهم بشكل كبير في تقدم (Precision agriculture)الدقيقة  الزراعة يسمى نظام

  ية في الحاصلاإلنتاجخفض إلى  التي تؤدي عواملالو  الحاصل تحديد خالل ، منلآلفاتالمتكاملة 
عتماد  باإل المحاصيل ومراقبة (Remote sensing) بعد عن  االستشعار مثل التكنولوجيا باستخدام

واستخدام    ،(النباتية  األمراضب  اإلصابةلمراقبة المحاصيل الزراعية وللكشف عن  )   الجغرافية  على النظم
 ؛Bouyer et al., 2010) الزراعية اآلفاتب اإلصابةب ؤوالتنبحصائية في المراقبة إالنماذج اال

Dminić et al., 2010  ؛Piou et al., 2011  ؛Sciarretta & Trematerra, 2014) ،  اإلدارة   نظم  ن إ
التقليدية،   قائمقارنة بالطر   فعاليةأكثر    عادة ما تكون   الرقمية  التي تستخدم التطبيقات  لآلفاتالمتكاملة  

كون هذه التطبيقات تسهم في خفض كمية المبيدات المستخدمة في المكافحة الكيمياوية، وتوجد العديد  
 الزراعية، كتلك التي استخدمت في اآلفاتمن الدراسات التي استخدمت التقانات الرقمية في مراقبة 

بعد في رسم الخرائط لحقول  المتكاملة الفات محصول القطن، اذ استخدمت تقنية التحسس عن  اإلدارة  
عدد  قل  أوبفي الحصول على توزيع عشوائي مالئم لوحدات العينة    ذلك  ساعدو القطن التجارية الكبيرة  

على  اآلفاتدارة إلية اإلنتاج(، مما خفض التكاليف Sample sizeمن وحدات العينة )حجم العينة 
، ( Willers et al., 2005)ينات العخذ ألمحصول القطن نتيجة الختزال الوقت والجهد الالزم 

يم و تقالغازية، لغرض رضة األ لحشرات الجغرافي التوزيع في نمذجةأيضًا واستخدمت هذه التقنية 
 . (Tonini, 2014)العوامل البيئية على انتشار الحشرة في والية فلوريدا 

التقنية التي تتضمن مجموعة من األجهزة والتي ت مكن بدورها  هوإن اإلستشعار عن بعد 
المستخدم من قياس وتسجيل التغيرات في االشعاع الكهرومغناطيسي )الغطاء النباتي( كذلك توفر 

. يتوقف ي الحيو جهاد  اإلوسائل القياس الكمي لمثل هذه التغيرات الناجمة عن تعرض النباتات لعوامل  
درجة حرارته وخاصية  إلى    زيائية )الج سمانية( اضافةً يت على خصائصه الفالصادر عن النباشعاع  اإل
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كاميرات ومستشعرات سواء متموضعة على ويستخدم في هذا النوع من الدراسات  لديه. نبعاثية اإل
األقمار الصناعية وغيرها من الحوامات إلى  المراكب البحرية وصوالً أو  الطائرات،أو  األرض،
 الفضائية. 

تحت شعة األيقع معظمه داخل دائرة/غطاء  اإلشعاعمن كبر أتعكس النباتات السليمة قدرًا 
المرئية والعكس بالعكس في حالة النباتات شعة األمنه داخل نطاق قل أالحمراء بينما تقع كمية 

 . المصابة. وذلك بفضل النقص المطرد في محتوى النبات من الكلوروفيل

  اآلفات العديد من نتشار اوقد حقق استخدام تقنيات وتطبيقات اإلستشعار عن بعد اكتشاف 
 في اكتشاف َمن القمح الروسي وكذلك البق األخضر من خالل تأثيرها السلبي  حول العالم مثل: )أ(

من ضرر  حشرات خنافس القلف  تصوير ما سببتهمكن أمحتوى/تركيز الكلوروفيل )النقص(، )ب( 
مكن رصد نشاط المن في أ(  ـطة كاميرا تقليدية، )جامن خالل األلوان وكذا األلوان تحت الحمراء بوس

مواقع زراعة  أكثر    دلتا نهر المسيسيبي من خالل عمليات التوقيع على الخرائط والتي أوضحت بدورها
ه باستخدام هذه التقنيات أمكن دراسة توزع من قبل المن. كما أن صابة القمح المحتملة تعرضًا لإل 

الحشرية مثل: )أ( استخدام التصوير الجوي لدراسة توزع عوائل ذبابة الفاكهة   اآلفاتالعديد من 
)ب( استخدام صور األقمار الصناعية لرصد وتتبع زراعة ة في هاواي والسلفادور والمكسيك،  االستوائي

( تتبع هجرة نوع من ـنطاط النبات البني في جزر الفيليبين، )جلحشرة    محتمالً   األرز التي تمثل عائالً 
في النيجر بغرب   ةالواحد  ةالليل كم في    100النطاطات الناتجة عن الفيضان ووجد أنها تتحرك بمعدل  

 تصل رتفاعات اعلى  ي طة الرادارات َمن محمول جوًا بتيارات الهواء الجو ارصد بوسال، )د( تم أفريقيا
 رض.عن سطح األمتر  1200إلى 

على تطبيقات وتقنيات االستشعار عن بعد في الحصول على  عتماد  اإلبناء على ماسبق يمكن  
خطر وحجم الوباء المتوقع أو  مدى احتمالية حدوث/إمكانية الضرريم و تقبيانات يمكن من خاللها 

 ما بعد الوباء.ضرار أوكذلك تقدير 
 

 الزراعية    األمراضالحشرية و  اآلفاتنماذج ألنظمة التنبؤ بانتشار . 3.6

نتشار افي استخدام أنظمة التنبؤ اإللكترونية حول احتمال    حصل في العقود القليلة الماضية تقدم كبير
، وهناك العديد من األمثلة حول  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  بهدف استخدامها كعنصر مهم في اآلفات

كانت االنطالقة األولى في كندا لنظام   1995العالم في هذا اإلتجاه نلخصها كما يلي: )أ( في عام 
رصاد أوهو نظام حاسوب مركزي يتكون في جانبه المادى من عدة محطات    CIBRAحاسوبى يدعى  

ية حقيقية يتم تسجيلها على مدار جوية منتشرة في كندا والتي تمكنه من توفير بيانات أرصاد جو 
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للعديد من محاصيل الخضر  األمراضالحشرية و  اآلفاتللتنبؤ ب اً نموذج 130الساعة، ويحوي على 
جوية من ق بل معهد أبحاث المحاصيل  رصاد أمحطة  52والفاكهة، )ب( تم إنشاء وإدارة شبكة من 

محصول إلى    لوصول في نهاية كل موسمالنرويجي بهدف تقليل استخدام المبيدات الحشرية وبالتالي ا
 Warwickتم إنشاء عدة نماذج من قبل جامعة  (  ـللجميع، )جفضل  أوبالتالي بيئة  قل  أوبتكلفة  فضل  أ

 2000أفضل السبل لمكافحتها، )د( في عام قتراح وا اآلفاتنتشار االمملكة المتحدة تتعلق بتنبؤ  في
ارتباطها أو  في ألمانيا بناًء على عالقتها اآلفاتللتنبؤ بتطور رصاد أمحطة  116تم استخدام 

بالظروف المناخية المحيطة بها وبالتبعية محيطة بمحطة الرصد، وكل ذلك يكون ضمن نماذج التنبؤ 
وبرمجيات حاسوبية مختصة بدعم اتخاذ القرار، )هـ(   -اآلفةبالوقت المناسب قدر اإلمكان النتشار  -

محطة رصد ممكننة بهدف بناء شبكة وطنية محوسبة داخل بساتين    115، تم استخدام  2006في عام  
 محافظة.  34التفاح التركية لتشمل 
سنة وقد سجلت نجاحات   20إلى  بعض هذه النماذج  قد يصل عمرأن إلى  وتجدر اإلشارة

ومع مضي الزمن وتغير استراتيجيات الجهات الممولة نه  أواضحة في أداء الوظائف الموكلة إليها، إال  
وتقدم أنظمة التشغيل وغياب أنظمة الدعم والتطوير فإنه من المتوقع خروج بعض من هذه النماذج 

 بسط وأكثر فاعلية. النعدام فاعليتها، واسستبدالها بنماذج أ عن الخدمة/نظراً 
 

 في البلدان العربية  اآلفاتالتنبؤ ب. 4.6

أنتج أول نموذج محاكاة بالكمبيوتر للتنبؤ بمرض اللفحة المتأخرة على البطاطس في مصر في وحدة 
 النبات، مركز البحوث الزراعيه وقد تم استخدامه تطبيقياً أمراض    التنبؤ واإلنذار المبكر بمعهد بحوث

وتخفيض مرات صابه  اإلمن    البطاطا/في الحقول وقد جاء بنتائج جيدة في حماية محصول البطاطس
 % في بعض المناطق.75إلى  رش المبيدات بصورة معنوية وصلت

   EGY-BLIGHTCASTوبعد تصميم أول نموذج كمبيوتر مصري سمي 
(Afifi & Zayan, 2009a)  محطات العمل(  الكمبيوتروالتحقق من صحته في كل من مختبرات(

لبطاطس، حيث طبق في للبطاطا/اوالظروف الميدانية من خالل شركات القطاع الخاص المنتجة 
  ة الوبائي  ةوقد أدت نتائج استخدامه أنه حافظ على المحصول من خطر اإلصاب  1999-1998سنوات  

طن للفدان،    1.3  ةياجاإلنتوزادت  خر  اآل% في الموسم  75% في موسم و50وتم توفير مبيدات بنسبه  
وتم استخدامه في مواقع مختلفة )النقاط الساخنة لمرض اللفحة   2003و 2002ثم طور في عامي 

( في المحافظات الرئيسية إلنتاج البطاطس في مصر خالل البطاطس/البطاطا  المتأخرة على محصول
 . 2008-2004الفترة 
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على   الهامة األمراضلعدد من  هانفسعده نماذج محاكاة بالكمبيوتر على األسس نتجت أ  وقد 
سبيل المثال برامج للبياض الزغبي والدقيقي على العنب على  في مصر منها ةستراتيجيامحاصيل 

(Afifi & Zayan, 2008a, 2009c)، البياض الزغبي على البصل (Afifi & Zayan, 2009b)  ،
البندورة/الطماطم اللفحه المبكرة على  ،  (Afifi & Zayan, 2008b)البياض الدقيقي على الفلفل/الفليفلة  

(Afifi et al., 2009) والبياض الدقيقي على الخيار ،(Hebat Allah et al., 2011) .  وتم تطبيق
وتوفير معنوي في رش   األمراضفاعلية في التنبؤ بثبتت  أو في حقول تجريبية  نذار  لإلكل هذه النماذج  

البرامج وتم تاج نإتطوير النظام ووسائل  2015 عام في. كما تم ةفي المكافح ةالمبيدات المستخدم
والتي حصل    يمحصول الفول البلدعلى    نشر بحث لنموذج الكمبيوتر المنتج عن التنبؤ بالتبقع البني

 (. Zayan & Morsy, 2015فكرية من الجهات المسؤوله بمصر ) ةعلى ترخيص بحق ملكي
بين مركز البحوث   من العمل بالتعاون   ةجديد  ةمرحلبدأت في مصر    2019-2014في الفتره  

مع كليه الهندسة، جامعة القاهره إلنجاز مشروع بحثي تم من خالله إنتاج نظام متكامل  الزراعية 
وبرنامج كمبيوتر ونماذج متكاملة ومطورة للتنبؤ  ة جوييشمل محطة أرصاد  األمراضللتنبؤ ب

في تطبيق هذه النظم على نطاق واسع لحمايه المحاصيل   ةطموح. وهناك خطط األمراضب
 اآلفاتو  األمراضالوبائية ب ةاإلستراتيجية على مستوى مصر والبلدان العربية من خطر اإلصاب

 الحالية. في ظل تقلبات الطقس  ةالمختلف
 
 تطوير برامج تعليمية رائدة في علوم وقاية النبات . 7

موضوع تطوير برامج تعليمية رائدة في علوم وقاية النبات، كما في العديد من العلوم األخرى،  يعد
موضوعًا يتردد طرحه دوريًا في األوساط العلمية التربوية للمناقشة، وهو موضوع ديناميكي متغير، 

لما سيكون  على الواقع الحالي، وسيكون مغايرًا حتماً بمعنى أن ما كان ينطبق منذ عقود ال ينطبق 
التقدم الهائل في تكنولوجيا الحصول على المعرفة. إلى  عليه الوضع في العقود القادمة، ويعود ذلك

االجتماعات التي تعالج أو  إال أن هناك عناوين عامة يتم تداولها ومناقشتها في جميع المؤتمرات
علوم وقاية النبات بشكل خاص موضوع البرامج التعليمية الرائدة في العلوم الزراعية عامة وفي مجال  

وهي تتمحور حول نقاط رئيسة هي: )أ( ضرورة فهم ما يستجد في نظريات التعليم والتعلُّم، )ب( كيف 
يمكننا دمج تقنيات التعليم المتطورة لتحسين عملية التعلُّم، )جــ( المردود األكاديمي الناتج عن التعليم 

. (Schumann, 2003)ي اإلرشادالعمل أو  بحث العلميمقارنة مع ما يجنيه العلميون من تعاطي ال
وبما أن التقدم في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والتواصل يتم بوتيرة سريعة للغاية، فإن  
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عقدين من الزمن هي ليست نفسها ما نستخدمه اليوم،  أو  الوسائل التعليمية التي استعملت منذ عقد
موجود حاليًا. إال أن المشكالت المرافقة لعملية التعليم مثل التكلفة  بل تعتبر بدائية مقارنة بما هو 

والوقت والجهد الموظف في عملية تطوير أساليب التعليم، والقناعة بأن التكنولوجيا ليست بدياًل عن  
 التعليم الصحيح تبقى هي نفسها. 

 
 النظرة للتعليم. 1.7

طاقات الطلبة ويستفز ذكاءهم، ويساعدهم على التفكير الحر هناك توافق عام بأننا نريد تعليمًا يفجر  
مفكر ناقد وإنسان  إلى  اإلبداعي لحل المشكالت التي تعترضهم. نريد تعليمًا تفاعليًا يحول الطالب

منطقي، غير متحي  ز، يتمتع بمهارات تفكير عالية. نحن ال نريد طالبًا هدفهم فقط النجاح في 
ت مطلوب توافرها في خريجي القرن الواحد والعشرين، مثل حل  االمتحانات على حساب مهارا

والتنظيم. إن ما اإلدارة  المشكالت العملية، والعمل بروح الفريق وإتقان تكنولوجيا المعلومات وتعلم
تفتقر إليه البرامج التعليمية في العديد من البلدان العربية هو تبني األساليب التي تدفع الطالب للتفكير 

وتنمية اإلبداع، وقدرته على إيجاد حلول لمشكالت لم يواجهها من قبل، بداًل من حفظه  الخالق 
ق التعليم ائللمعلومات. وهذا ال يتطلب إمكانات بشرية ومادية إضافية، بل يتطلب فقط تغيير طر 

 (. 2019وتحسين توظيف ما هو موجود )الربيعي، 
متعددة، فهو يشمل المقررات التقليدية في  للتعليم في مجال علوم وقاية النبات أشكال وطرائق 
بمستوياتها المختلفة. سنحاول في  اإلرشادالجامعات، واإلشراف على طلبة الدراسات العليا، وبرامج 

هذا الفصل أن نسلط الضوء على تطوير الطرائق الرائدة للتعليم التي يقوم بها اإلخصائيون في علوم 
على مستوى الدراسات العليا أو  عي األول )بكالوريوس(وقاية النبات سواء على المستوى الجام

العديد من العلميين في وقاية النبات خبرة  ى )ماجستير ودكتوراه(. ومن المفيد أن نذكر هنا أن لد
طويلة في تطوير برامج تعليمية رائدة، إال أنهم ال ينشرون نتاج خبرتهم في هذا المجال في المجالت 

ر ما يقومون به في نشر نتائج بحوثهم العلمية. وسنحاول تسليط الضوء العلمية التربوية على غرا
على التقدم الذي حصل والتحديات التي تنتظرنا في العقود القليلة القادمة، على أمل أن يتمكن  
المهتمون في علوم وقاية النبات من األجيال القادمة من إيجاد أفكار حول التعليم تستحق التفكير 

 والمناقشة. 
أيضًا لحياة بشكل عام متغيرة، والعوامل التي تؤثر في تعليم علوم وقاية النبات تتغير إن ا

وبشكل متسارع. لذلك ليس من السهل التكهن بدقة كيف ستتطور بيئة التعليم في العقود القادمة، 
ولكن يمكن تلمس بعض التوجهات العامة. ليس هناك حلواًل سهلة للكثير من التحديات التي تواجه  
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لوم وقاية النبات، ولكن التقدم الهائل في العديد من العلوم األخرى وبخاصة في مجال البيولوجيا ع
 الجزيئية يضع العاملين في وقاية النبات أمام تحد كبير. 

يركز هذا التقرير على التعليم المتعلق بوقاية النبات مع اإلشارة لبعض اإلنجازات في هذا 
للتطور الذي يحدث في طرائق التعليم في علوم وقاية النبات وموارده. المجال، ويجعل القراء مدركين  

أن ما هو مذكور في هذا التقرير نابع من خبرة اإلخصائيين الذين شاركوا إلى    وهنا ال بد من اإلشارة
في إعداده وليس مبنيًا على دراسة معمقة تعتمد على جمع المعلومات من خالل استبيان توجه فيه  

جميع الجامعات والمعاهد التي تتعاطى التعليم الزراعي وبخاصة علوم وقاية النبات، إلى    أسئلة محددة
ومن بعد ذلك تحليل المعلومات التي تم جمعها واستخالص العبر منها، فهذا مشروع مستقبلي ال بد  

 للجمعية العربية لوقاية النبات أن تقوم به في السنين القليلة القادمة.
 

 الدور التعليمي إلخصائيي وقاية النباتالتغيرات في . 2.7

إن تخصص وقاية النبات في معظم برامج الجامعات في المنطقة العربية،  :برامج التعليم الحالية
مثله في ذلك مثل ما هو موجود في جامعات العالم، هو مجال تخصص على مستوى الدراسات العليا 

ليمية على مستوى البكالوريوس تشمل مقررات عامة )ماجستير ودكتوراه(، علمًا بأن جميع البرامج التع
وتحضيرية في علوم وقاية النبات. صحيح أنه في بعض كليات الزراعة هناك تخصص وقاية نبات 

خريجي هذه األقسام إخصائيين في علوم وقاية  عتبار ا على مستوى البكالوريوس، إال أنه ال يمكن 
 النبات. 

"قسم أو  ة تسميات متقاربة مثل "قسم وقاية النبات"ألقسام هذا التخصص في كليات الزراع
"قسم الصحة النباتية"، وتشمل هذه األقسام عادة جميع علوم وقاية النبات أو  وقاية المحاصيل"

، نيماتودا، قوارض، أعشاب ضارة/أدغال.....الخ(، ونادرًا ما تجد أقسامًا متخصصة  أمراض)حشرات،  
بات، مثل ما هو موجود في بعض الجامعات الكبرى في العالم، مستقلة لكل علم من علوم وقاية الن

النيماتودا، إال أنه مع تقدم الزمن وتقليصًا للنفقات أو    الحشراتأو    مراضحيث توجد أقسام مستقلة لأل
اإلدارية وحرصًا على التكامل بين هذه العلوم، فإن العديد من الجامعات حول العالم اتجهت في 

دمج األقسام المتخصصة في قسم واحد. وتبين أن للدمج فوائد عدة أهمها وضع إلى  السنين األخيرة
طالب الدراسات العليا في جو متكامل يسهل فيه التفاعل بين الطالب والمدرسين من اإلختصاصات 
المختلفة ويساعد على فهم مشكالت وقاية النبات المتداخلة في الواقع الزراعي وإيجاد الحلول لها 

 بشكل أفضل. 
 



 361 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

يستخدم العديد من أعضاء هيئة التدريس في وقاية النبات في كليات الزراعة في  :تقنيات التدريس
البلدان العربية تقنيات متطورة مثل عروض الوسائط المتعددة، المواقع اإللكترونية وبرامج المحاكاة 

(Simulationولكن بدرجات متفاوتة. إن أحد األسباب المهمة التي تجعل بعض كليا )  ت الزراعة
العربية غير قادرة على استخدام هذه التقنيات بالمستوى المطلوب هو عدم وجود الدعم التقني الضروري 

فر التجهيزات الالزمة داخل قاعات التدريس لإلفادة من التقدم المتسارع في هذا المجال. كما اوعدم تو 
( بهدف On-lineالعنكبوتية ) أن إعطاء مقررات تعليمية في علوم وقاية النبات من خالل الشبكة

 التعليم عن بعد ال يزال مشروعًا مستقبليًا. 
 

 التغيرات الحاصلة في تعليم وقاية النبات. 3.7

هناك تقدم دولي كبير في البحث عن أفضل أساليب التعليم. يلجأ أعضاء هيئة   :طرائق التعليم
التعمق في النظريات والتغيرات الفكرية ى  إل  التدريس في علوم وقاية النبات، كأقرانهم في باقي العلوم،

التي تعالج الكيفية التي يجب أن يتعلم اإلنسان من خاللها واستخدامها عند وضع ماذا وكيف يدرسون 
. فتحرير طاقات (Wittington et al., 1995؛ Bransfor et al., 1999)المواد المكلفين بتدريسها 

اإلبداعي يتخطى المادة العلمية الموجودة في أي مقرر تدريسي الطالب ومساعدتهم على التفكير الحر  
في علوم وقاية النبات. وما يؤسف له أن تبني هذه المفاهيم في تعليم وقاية النبات في المنطقة العربية 

 ال يزال في بداياته. 
 

م النشط أنماط التعليإلى    بشكل عام يتطلع أعضاء هيئة التدريس  :(Active learningالتعلم النشط )
الذي يسترعي انتباه الطالب ويحفزهم على زيادة مشاركتهم واندماجهم داخل قاعات التدريس، من  
خالل المناقشات التي تحدث أثناء الحصص وتطبيق ما يتعلمونه في حل المشكالت على أرض 

تعلموه فقط، الواقع. فالتعليم النشط وتطبيقاته ال يشبع رغبة الطالب بزيادة قدراتهم على استخدام ما 
 بل يساعدهم على األغلب على االحتفاظ بالمعرفة التي حصلوا عليها. 

 
التعاوني هو من الطرائق التي تتم أو  إن التعلم الجماعي  :(Group learningالتعلم الجماعي )

التعليمية. تعتمد مناقشتها بين أعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون بتقوية مشاركة الطالب في العملية  
فلسفة هذه الطريقة على قناعة أن الطالب يتعلمون بشكل أفضل عندما يطلب منهم حل المشكالت 

تخطيط أفضل كما إلى  بأنفسهم وشرح أفكارهم لزمالئهم. ويحتاج هذا النوع من النشاط التعليمي
يعطي الطالب متعة  يتطلب وقتًا أطول ومجهودًا أكبر. إن التعلم المبني على البحث والتحقُّق 
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إلى  حد أدنى من المعرفة كي يتمكنوا من الوصول إلى  اإلكتشاف، ولتحقيق ذلك فإنهم يحتاجون 
 الحلول الممكنة، والدور الذي يسهم فيه المدرس هنا هو أن يدير عملية التعليم بكفاءة. 

من خالل   للتعلم الجماعي للطالب فوائد جمة أهمها تدريبهم على كيفية التعاون كمجموعات،
مشاريع بحثية، من خالل النقاش الذي يتمحور حول ما يجب عمله ولماذا. وتجدر أو    تمارين مخبرية

أن بعض الطالب الموهوبين يجدون في هذه الطريقة عائقًا إلنجازاتهم، إلى  اإلشارة في هذا المجال
اإلهتمام في تحقيق وبخاصة عندما يجدون أنفسهم داخل فريق ال توجد بين أعضائه الرغبة نفسها و 

الهدف المطلوب. إن البحوث التربوية في طرائق التعلم تؤكد بأن األفراد يتعلمون بطرائق مختلفة، 
 وبالتالي ال بد ألعضاء هيئة التدريس مراعاة هذه الحقيقة في خياراتهم. 

 
اعتمد بعض أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم على نظم بعض األلعاب   :األلعاب التعليمية

الناجحة في البرامج التلفزيونية وطوروها بحيث يتم من خاللها مراجعة مقررات في علوم وقاية النبات، 
. ومع أن استخدام مثل هذه (Vincelli & Heist, 2002)والقى ذلك استحسانًا كبيرًا لدى الطالب 

ئق يأخذ حيزًا من وقت المقررات التعليمية، لكن الطالب يستمتعون بالمنافسة والحصول على الطرا
 جوائز رمزية، كما يجد أعضاء هيئة التدريس سهولة في تحضير المادة العلمية الضرورية. 

 
هناك نقاش متواصل حول أفضل الطرائق لتحضير طالب الدراسات العليا ألخذ دورهم   :التعليم العالي

التدريب البحثي، ال بد من زيادة اإلهتمام في إلى  المواقع األكاديمية مستقباًل. وعليه، باإلضافة في 
التحضير التربوي للطالب. توجد في بعض الجامعات حاليًا مقررات تساعد المدرسين وطالب 

 .  (Schmidt et al., 2002)الدراسات العليا على تكوين مهارات تعليمية 
 

يدرك الجميع اآلن بأن التعليم الرسمي )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه( غير كاف  :المستمرالتعليم 
في عالم يتطور بسرعة فائقة. لذلك فإن عملية التعليم، رسمية كانت أم غير رسمية، ال بد أن ترافق 

ية  اإلرشادامج  العلميين مدى الحياة. إن المهتمين بعلوم وقاية النبات يمارسون هذا الدور من خالل البر 
المرشدين الزراعيين وغيرهم من المهتمين باألمور الزراعية. ومع انخفاض أو  الموجهة للمزارعين

الموارد ووجود الشابكة أصبح من الممكن اإلعتماد على هذه الوسيلة للحصول على المعلومات 
لد الواحد في المجتمعات المطلوبة. إال أن هناك تباين كبير بين البلدان والمناطق المختلفة داخل الب

الريفية العربية في إمكانية اإلعتماد على الشابكة في الحصول على المعلومات. ومن المتوقع بأن 
 هذا التباين سيخف تدريجيًا مع الوقت. 
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 ق التدريس ائتقنيات وطر . 4.7

جميع إخصائيي وقاية النبات يشعرون بأن ما لديهم من  كان  في الماضي القريب :الصور التعليمية
الظاهرية التي تسببها، الستخدامها في المقررات التدريسية المختلفة،   عراضالمختلفة واأل  لآلفاتصور  
حد ما. أما اآلن فإن الصور الرقمية موجودة بوفرة على العديد من المواقع اإللكترونية إلى  محدودة

ة مما يساعد كثيرًا في العملية التعليمية. قد يحدث أن يأخذ الطالب مقررًا ويمكن استخدامها بسهول
في فصل الشتاء، في الوقت الذي التوجد فيه عينات بيولوجية حية، فتأتي الصور الرقمية الجيدة 
لتمأل النقص وتؤدي الغرض. كما أن أفالم الفيديو التي تجمع بين الصور الحقلية والصور المجهرية 

إمكانات التصوير الفوتوغرافي الحركي والتي توضح  أيضًا صور المجهر اإللكتروني، وفيها  بما فيها
وتكاثرها وانتشارها. على سبيل المثال ال الحصر، أصدرت   اآلفاتبدقة الكثير من الظواهر المتعلقة ب

ى إل  صورة باإلضافة 10000النبات قرص فيديو يحتوي على  مراضدار نشر الجمعية األميركية أل
، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أصبح (Tainter et al., 1995)قاعدة بيانات مرافقة لتفسير الصور 

العديد من هذه الوسائل التعليمية متوفرًا لدى جهات علمية منتشرة حول العالم. على صعيد البلدان  
 العربية فإن هذه الوسائل ليست متاحة بالسهولة المطلوبة. 

الوسائل التعليمية التي أسهمت بدور  مهم في العملية التدريسية خالل العقدين الماضيين  أهم    من
هي تطوير برامج تستخدم الصور الرقمية، ولعل من أوسعها انتشارًا برنامج باور بوينت الذي يحتاج 

، وأغلب قاعات التدريس  (Liquid crystal display, LCD)استخدامه لوجود جهاز عرض رقمي 
هذه األجهزة أقل تكلفة  صبحت ألهذا الغرض. ومع تقدم الوقت  LCDيًا يوجد بها حاسوب + حال

 آخر.  إلى   وأصغر حجمَا، األمر الذي سهل استخدامها ونقلها من مكان
 

  ةمحاكاتم، في العقود الثالثة الماضية، تطوير برامج  :وسائل تعليمية تعتمد على الحاسوب
 الزراعية المختلفة تساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال ال الحصر يعد  اآلفاتتتعلق ب
 برنامجًا ناجحًا ساعد الطالب على استخدام قدرة المالحظة لديهم  TMDiagnosiبرنامج 
نتائج المحاكاة المخبرية في تشخيص العديد من المشكالت المتعلقة بوقاية النبات إلى  باإلضافة

(Stewart et al., 1995)  الكومبيوتر باسم لعاب  أ . كما تم في العقود القليلة الماضية تطوير عدد من
 والتي ساعدت (Bridge et al., 1997)"جرب التفاح"، "اللفحة المتأخرة"، "رسيتان" و"لفحة المرج" 

النباتية المختلفة مع اجتناب تطوير  األمراضالطالب على تطبيق ما تعلموه عند محاولة مكافحة 
العديد من    الممرضات النباتية لصفة المقاومة للمبيدات الفطرية الكيميائية. وال ريب بأنه يمكن تطوير

الكتب المرجعية   هذه البرامج لتالئم الظروف الطبيعية في البلدان العربية. كما أمكن الجمع بين
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وتقنيات الحاسوب باستخدام طرائق خالقة لتقوية التعليم في علوم وقاية النبات. مثااًل على ذلك 
النبات" التي تتكون من أقراص تحوي على برامج وقواعد بيانات ورموز أمراض  "تمارين في وبائيات

، وتم تطوير العديد من الوسائل  (Francl & Neher, 1997)تساعد في إجراء التحليل اإلحصائي 
 اإللكترونية وجعلها في متناول الطالب. 

 
كم غير محدود من  إلى    لقد سمح وجود الشابكة على الوصول بسرعة فائقة  :المعلوماتإلى    الوصول

المعلومات ذات الصلة بعلوم وقاية النبات مدعمة بالصور الملونة وعنصر اإلحياء/التنشيط 
Animation)هذه إلى  جاذبية من الكتب التقليدية. يمكن للطالب الوصول أكثر  (، وهي جميعها

على البحث عن معلومات تهم أكثر  المعلومات من أي موقع جغرافي وهذا عنصر مساعد يشجع
المعلومات يرافقه مساوىء للطالب، إلى  المستخدم مقارنة بالمراجع التقليدية. إال أن سهولة الوصول 

وال يدرك الطالب بأن ذلك نشاط غير مرغوب فيه. إن قدرات الطالب  ث يصبح الغش سهالً حي
محدودة في تقويم مدى مصداقية بعض المواقع اإللكترونية كمصدر للمعلومات. لذلك فإن التقويم 

 النقدي يعتبر مهارة ضرورية في برامج تدريب الطالب.
والسرعة، يتهيأ للطالب أنه ال داع لإلعتماد  المعلومات بهذا الكم إلى  ومع إمكانية الوصول

هذا الكم من المعلومات المتوافر للطالب يصبح  إلى    على الذاكرة. إال أنه تجدر اإلشارة بأن الوصول 
تلك التي ال تلبي احتياجاتهم. أو    مضيعة للوقت عند عدم القدرة على تحديد المواقع العديمة المصداقية

المواقع اإللكترونية الموجودة التي تم تقويمها إلى  ة ترشد الطالبلتجنب ذلك، هناك مواقع متخصص
 Kraska (2002  .)النبات" الذي كتبه أمراض  وتتحلى بالمصداقية مثل "كتاب مرشد اإلنترنت في

 
برز التعلم عن بعد بشكل واسع وعملي في السنوات العشر األخيرة عن طريق تنظيم   :التعلم عن بعد
 أو  20متخصصة بموضوع معين تضم مجموعة من المشاركين اليزيد عددهم عن فصول دراسة 

من دول العالم المختلفة يتناولون موضوعًا ساخنًا في وقاية النبات تتم مناقشته من هذه  بقليلأكثر 
ات ويدير المناقشة بين المجموعة. اإلختبار المجموعة التي يرأسها محاضر رئيس يضع المادة العلمية و 

النخيل وسوسة النخيل الحمراء آفات    فذ بعض أعضاء الجمعية برامج تعلم عن بعد في مواضيعولقد ن
 ن.وبكتيريا الكزيليال فاستيديوزا على الزيتو 

 
المتكاملة والتي تعني ببث الثقافة الخاصة اإلدارة  أنشئت مدارس : لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  مدارس

بوقاية النبات والزراعة بشكل عام داخل المدارس خاصة في أمريكا الشمالية في منتصف التسعينات. 
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وتمول هذه المدارس من الحكومات والقطاع الخاص والتبرعات. والهدف من إقامة هذه المدارس هو 
المنزلية والبستانية ومخاطر المبيدات الكيميائية على البيئة والصحة العامة   اآلفاتما هي    ةالطلبتعليم  

والعمليات الزراعية. إن بث الفكر البيئي والزراعي عند الطلبة وهم في المدارس االبتدائية والثانوية 
ميائية. وأضرارها ومخاطر التطبيقات للمواد الكي اآلفاتكبيرة لبناء جيل يفهم ماذا تعني هدافًا أ يحقق 

اهداف مهمة ويشرف عليه نخبة من   له School IPM 2020ولدى هذه المدارس برنامج واسع 
 التربويين والمرشدين المتخصصين في المجال المذكور. 

 
جديدة فلقد اعتمدتها المدارس االبتدائية والمتوسطة كرة المدارس الصيفية ليست ف :المدارس الصيفية

في تدريس نخبة من التالميذ في دول العالم المتقدم لتعليمهم المهارات المختلفة في التعلم والتفكير 
بمدارك أوسع لحل مشكالت التعلم والحياة، وبناء شخصية الطالب. وقد دخلت المدارس الصيفية في 

ؤسسة سيهام مثال متمثلة بمعهد باري، ومراكز البحوث في إيطاليا، حيث تبنت معلى أ و مجال أوسع 
من االتحاد    الممولة  POnTEو  ACTORS-XFوبالتعاون مع مشروعي    CURE XFوضمن مشروع  

: الكشف، والوبائية،  Xylella fastidiosaتم تنظيم المدرسة الدولية األولى لبكتيريا  األوروبي
للعديد من المشاركين من أوروبا ودول حوض والمكافحة. ولقد حقق هذا البرنامج نتائج إيجابية ومثمرة  

 المتوسط وغيرهم.
 

تعتمد بعض المعاهد األوروبية وباألخص معهد دراسات  :نظام التدريس بالفصول القصيرة المكثفة
ثالثة  إلى  تزيد عن أسبوعين المكثفة القصيرة التي ال المتوسط في باري على نظام الفصول الدراسية

أسابيع لكل مادة علمية، يتخللها جلسات عملي ونظري وزيارات حقلية. اذ يكون الطالب تحت ضغط 
المقررات ويؤدي بعد نهاية كل مادة امتحانًا نهائيًا. وفي يوم االمتحان النهائي وقبل  كمال  إل  كبير جداً 
. للطالب يوزع المعهد استبيانًا لتقويم المدرسين ويستبعد من يقل تقويمه عن جيد جداً  األوراقتسليم 

وللذين ويقدم محاضرة بموضوع يختاره ويمنح دبلوم  متحانات يختبر الطالب شفوياً وبعد نهاية اإل
يرشحون للماجستير ومن لم يحالفه الحظ يعود حامال   جداً يحصلون على معدالت بالسنة األولى جيد  

 الدبلوم. 
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 ستنتاجات والتوصيات اال. 8

 لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  واستعمال المواد السلوكية في تطبيقاتفي تطوير . 1.8
عطاء دور كبير إلنتاج وتطوير إ بلدان العالم العربي على التأكيد على الجهات المختصة في  .1

مبنية على المركبات السلوكية التي تجذب كال  اآلفاتإدارة  واستعمال استراتيجيات جديدة في
 الجنسين.

اسة  ضرورة التوسع في استعمال وسائل المراقبة من خالل المصائد الفرمونية والجاذبة في در  .2
لفعل المبيدات. إذ يمكن أن تستعمل أعداد كبيرة من الحشرات   اآلفة مستوى المقاومة لدي 

ما تتبع للحصول على العدد    ف التربية التي غالباً يلاكتالممسوكة في هذه الطريقة مع اختصار  
 المطلوب من الحشرة المستهدفة.  

الحيز الفعال للفرمون  أو    المتعلقة بمعرفة الفضاءالدراسات المعمقة  جراء  إلهناك حاجة مستمرة   .3
. يمكن إجراء تعديالت على نبعاثاإلعلى كمية الفرمون المحملة في المصيدة ومعدل  اعتماداً 

جذب أفضل لآلفة  أجل  للفضاء المطلوب منمة ءمالأكثر  المادة الجاذبة )الفرمون( لجعلها
على معالجة الحاالت  مصائد يساعد كثيراً المستهدفة. كما أن إجراء تعديالت على تصميم ال

 في الحقل.  اإلصابةالتي ال يتوافق فيها المسك في المصائد مع 
 الجاذبة كمصدر لنشر  لمصائد اتطوير واستعمال أجل  ات مناإلختبار المزيد من جراء إ .4

 الحشرات في الطبيعة. إذ أن الحشرة الممسوكة ال تقتل في هذه الحالة  أمراض  مسببات
وبذلك تكون وسيلة لنشر  ييسمح لها باالنطالق بعد أن يتلوث جسمها بالمسبب المرض وإنما

نفسها وهذا ما يسمى النشر الذاتي   اآلفةمن خالل أفراد  اآلفةالمرض بين أفراد جديدة من 
(Autodissemination)  . 

اذبة مع المبيد التي تطبق من خالل مزج المادة الج  ،التأكيد على أهمية تبني تقنية الصيد والقتل .5
 سطح النبات وتقتل بفعل المبيد. إلى  وترش على سطح النبات مباشرة حيث تنجذب الحشرات

طوير الوسائل  تتطوير وتصنيع واستعمال الفرمون و أجل    التوسع في البحث العلمي التطبيقي من .6
ية الفرمون  أطول فترة ممكنة لفاعلإلى    للوصول   المستعملة في تحميل الفرمون ومدة إطالقه سعياً 

هذه الجهود مساهمة الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبحث العلمي ونقل تتطلب في الطبيعة. 
 التقانات. 

تشجيع الجهات المصنعة على التوسع في تطوير المستحضرات السلوكية مثل الكبسوالت الدقيقة  .7
(Microcapsules)    كميات محدودة من تحميل الفرمون على مادة حافظة مصممة إلطالق  أو
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عدة أشهر. حيث يكون انبعاث الفرمون بمعدل إلى  الفرمون خالل فترات زمنية معينة تصل
غرامات بسيطة )عدد محدود( في الساعة. وكذلك المستحضرات القابلة للرش الذي يستعمل يليلم

 في حاالت التطبيق الشامل على مساحات واسعة.  
أجل   بذل المزيد من الجهود الحثيثة منإلى  كية يحتاجالتوسع في استعمال المركبات السلو ن إ .8

تطوير مستحضرات جديدة ذات كفاءة عالية في تثبيط التزاوج وهذا يتوقف على الفهم الجيد  
ة والسلوكية ونظام التزاوج للنوع حيويلميكانيكية التثبيط والخبرة التطبيقية الالزمة في الجوانب ال

إلى   التوصلأجل  اختبارات موسعة ودقيقة منإلى  تاجالمستهدف. مثل هذه المستحضرات تح
نتاج المواد الحاملة للفرمون التي  إل العمل تجهصيغة مشابهة للتركيب الطبيعي. ممكن أن ي

 .اآلفاتمختلفة من أنواع مستحضرات فرمونية تجاه  ةمن ثالثأكثر  يمكن أن يحمل عليها
 

 الزراعي  اإلنتاجالزراعية في استدامة أنظمة   لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  في تفعيل دور. 2.8
التشريعات من خالل ، لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  في برامجدخالها إو تقليل استخدام المبيدات  .1

ز على زيادة الوعي  يالتركوكذلك من قبل الهيئات الحكومية،  اتخاذهاوالقوانين التي يجب 
 بالمبيدات  (Acute)الحاد    التسمم  اليخفى على المزارعين مخاطرعين، فعادة قد  ر التعليمي للمزا

  (Chronic)المزمن    التعرض  على   الضوء  تسليط  في  هنا تكمن  الحاجة  لكن  خاصة الحشرية،بو 
دور المؤسسات إلى    شارة هناتجدر اإلو   .العصبية  األمراض  من  للعديد  اً سبب  أن يكون   يمكن  الذي

المترتبة على التعرض الطويل للمبيدات الكيمياوية  المشكالتالتعليمية والصحية في تعريف 
 الطويل.  المدى على ومخاطرها

 قرارات المكافحة ضمن برامجتخاذ باالتي تسهم  نماذج الرياضيةالفي تطوير  توسعال ينبغي .2
كترونية ترتبط بالجامعات التي تقوم بتطويرها إلمنصات  نشاء  إو ،  لآلفات  المتكاملة  المكافحةإدارة  

 وتحديثها لتكون في متناول القطاعات الزراعية المختصة. 

بسبب تأخر بعض المزراعين عن استخدام البرامج التطبيقية التكنولوجية التي تسهم في مراقبة   .3
الزراعي والمهنديسين الزراعيين دوراً في   اإلرشاديكون للعاملين في ن أالزراعية، فال بد  اآلفات

 هذا الجانب. 

 Ecological pest management)القائمة على البيئة لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  اعتماد برامج .4

program)، المقاومة   صنافق الزراعية والميكانيكية والحيوية واستخدام األائالطر  باستخدام
للمحصول الزراعي وتقلل التلوث   يةاإلنتاج التي تضمن زيادةخرى األة حيويق التقانات الائوطر 

 في النظم البيئية الزراعية. 



  تحديات بحثية في علوم وقاية النبات  ______________________________________________________368

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

 الحيوية من الطفيليات والمفترسات وبشكلها التجاري  المكافحة توفير عوامل  التأكيد على  .5
(Mass production)  وفي لآلفات المتكاملة بالمكافحة المتعلقةخرى األاللوجستية جهزة ألاو ،  

 للمزارعين لتلك العوامل الحيوية.  الطلب عند المناسب الوقت

توفير الدعم الالزم للبحث العلمي الذي يجب أن يكون باتجاه تطوير وسائل حديثة لمكافحة   .6
 وراثياً هذا اإلجراء كذلك على وسائل الهندسة الوراثية ومنها المحاصيل المحورة  ينطبق  .  اآلفات

التي يمكن أن تكون باتجاه استثمار معقول للموارد التي تساعد في دعم مخرجات الزراعة  
 المستدامة في المستقبل. 

( التي تفيد في تطوير وسائل التشخيص من  GPSتشجيع استعمال نظم المعلومات الجغرافية ) .7
لخاصة بتلك  مواضيع متعددة مع بعضها ورسم الخارطة ا أو    خالل المعلومات المتعلقة بموضوع

ي وقت يحتاجها. أفرة للمزارع في التكون متو  اآلفاتالمعلومات مثل الخارطة الوبائية لبعض 
يكون هناك جهد تطبيقي باتجاه استعمال هذه النظم لتوضيح خارطة التوزيع  ن أكما يجب 
في  المنطقة وهذه المعلومات مهمة  أو    الزراعية المستهدفة ضمن الحقل   اآلفةب  صابة المكاني لإل

. حيث ان أنظمة اآلفاتالمنتشرة واستراتيجية مكافحة  اآلفاتوضع خطة النظام المحصولي و 
GIS  وGPS   تعد من التقانات المهمة في برامج المسح في المناطق المستهدفة وكذلك في وضع
 في المستقبل.  اآلفاتإدارة    الشاملة للمنطقة ككل وهي من المتطلبات المهمة لبرامجاإلدارة    خطة

جراء  اإل، اذ أن هذا اآلفاتإدارة  التأكيد على أهمية الجانب التطبيقي لبيانات الطقس في برامج .8
في مختلف دول العالم. حيث يتم جمع المعلومات   كبيراً   أصبح من التوجهات التي تالقي إقباالً 

مل ضمن برامج معينة البلد وتستعأو    المتعلقة بالطقس من مختلف المواقع الزراعية في المنطقة
الوضع  أو  في الوقت المحدد سواء كان في الماضي اآلفةإلعطاء تصور عن وضع مجتمع 

الراهن. كما تستعمل هذه المعلومات مع نتائج المسح الحقلي في المنطقة المستهدفة ألغراض  
الضروري  من  ن  إإجراء مكافحة تجاه مجتمع آفة معينة. لذلك فإلى    المقارنة وتحديد مدى الحاجة 

 فرة لديها.  ااالستفادة من الخدمات المتو أجل  التواصل مع المراكز العالمية المعنية بالطقس من
ودورها في استدامة النظم الزراعية ألنها من  لآلفاتالمقاومة  صنافهمية األأ التأكيد على  .9

صر االستدامة الرئيس كونها تشكل عن  اآلفاتإدارة    في برامج  كبيراً   العوامل المهمة التي لها دوراً 
الشاملة  اإلدارة  لمثل هذه البرامج وكونها متوافقة مع إجراءات المكافحة المختلفة ضمن

 للمحصول.  
ضرورة التوسع في إجراء الدراسات المتعلقة في بيئة المراعي والنبت الطبيعي ألنها عامل مهم  .10

. حيث اآلفاتإدارة    ة برامجفي رسم خط  ضمن مكونات النظام البيئي المعقد الذي يساعد كثيراً 
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والمحافظة على  حيائي األأن مثل هذه الدراسات تفيد في توفير المعلومات المتعلقة بالتنوع 
أو   النافعة والتربة والمياه وهذا ينعكس بالتأكيد على نوعية المحصول المنتج في الحقلحياء األ

 الزراعي. اإلنتاجالمنطقة المستهدفة مما يجعلها من المتطلبات الضرورية الستدامة نظام 
من العقبات صبحت  أالزراعية تجاه فعل المبيدات المطبقة    اآلفاتان مسالة تطور المقاومة لدى   .11

لدى   المقاومةإدارة  واستقرار النظم البيئية الزراعية. لذلك فان  اآلفاتإدارة  الكبيرة أمام برامج
السموم البكتيرية يعد من التحديات المهمة أمام أنظمة أو  تجاه السموم الكيميائية اآلفةمجتمع 

يسهم فيها  اآلفةهذا التحدي وضع خطة محكمة إلدارة مجتمع يتطلب الزراعة المستدامة. 
الزراعي، مستشارين زراعيين،   اإلرشاد من ن يمختصممثلين عن الجهات العلمية )باحثون(، 

المقاومة  إدارة  وممثلين عن القطاع الزراعي والمستهلكين والجهات األخرى المستفيدة. ان خطة
الستراتيجية بعيدة األمد تعتمد على التكامل الفعال لعناصر المكافحة   يجب أن تطبق وفقاً 

أجل    ل واإلجراءات المتبعة منلكل الوسائقتصادية  اإلالمستعملة التي تتزامن مع دراسة الجدوى  
 تحديد جوانب القوة والكفاءة لكل منها على المدى البعيد.

 المتكاملة يجب أن يكون متزامناً اإلدارة    التطور في البحث العلمي المتعلق بمتطلبات ومواردن  إ .12
وجود نظام فعال جراء اإلهذا يتطلب فرة عن مستوى تبني التطبيقات. امع المعلومات المتو 

تبادل المعرفة والمعلومات المتعلقة بنقل التقنيات بين جميع المجموعات أجل  اصل منللتو 
. لذلك البد من تطوير وسائل اإلعالم اآلفاتإدارة  العاملة في مجال تطوير وتطبيق برامج

الزراعي، المستشارين الزراعيين  اإلرشادالتواصل بين الباحثين، مختصي أجل  المختلفة من
طاع الزراعي والمزارعين وكل الجهات ذات العالقة فضاًل عن ضرورة وجود  وممثلين عن الق

تواصل وتعاون بين المؤسسات العلمية المعنية. إذ يجب أن يتعاون الجميع في العمل الجاد  
في المنطقة   اآلفاتإدارة    تحقيق التبني الناجح لبرامجأجل    تبادل المعرفة منإلى    والبناء الهادف 
 المستهدفة.  

في الزراعة المستدامة تتطلب وجود وسائل فعالة في نقل المعلومات  اآلفاتإدارة  مساهمة ن إ .13
التقنية المعينة وكذلك مع العاملين بالخدمات  أو    بين المزارعين وبين الذين قاموا بتطوير البرنامج

سياسة الزراعية في بلدان العالم  الولويات أهذا التوجه من ن يكون أيجب  الزراعية المختلفة.
نقل المعلومات ال يعتمد فقط على األكاديميين والمستشارين الزراعيين  ن إفالعربي. كذلك 

وأصحاب الصناعة الزراعية والمزارع فقط بل يشمل وسائل التواصل المختلفة مثل النشرات 
  (Field days)  يةيام الحقلاألواجتماعاتهم و   (FFS)، مدارس المزارعين  (Fact sheets)ية  اإلرشاد

تحقيق أجل  تستمر في تقديم وسائل مهمة للتواصل بين الجهات المعنية منن أ يجب  التي



  تحديات بحثية في علوم وقاية النبات  ______________________________________________________370

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

المقترح تجاه آفة زراعية معينة. كما يجب االستفادة من الشبكة اإلدارة    التبني المطلوب لبرنامج
الوسائل المهمة في التواصل ونشر الوعي وإيصال  المعلوماتية العالمية )االنترنيت( التي تعد من  

ات بين الجهات المستفيدة. كذلك االستفادة من المواقع المتخصصة إلدارة اإلرشادالمعلومات و 
حد كبير في تشجيع تطوير برامج إلى    في مختلف المؤسسات العلمية العالمية التي تسهم  اآلفات

 اآلفاتيما يتعلق بنقل التقانات المتعلقة بإدارة فضاًل عن كونها وسيلة للتواصل ف اآلفاتدرة إ
في مختلف النظم الزراعية. كما أن الفائدة يمكن أن تتحقق من خالل الشبكات المعلوماتية التي 
تتبناها العديد من المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية العالمية لتكون حلقة وصل بين  

 والزراعة المستدامة.   اآلفاتإدارة  قاتكل الجهات المعنية والمستفيدة من تطبي
الزراعية في بلداننا العربية غائب  لآلفات (Economic threshold) الحد االقتصادي الحرج .14

وجدت وما يعتمد هو ن إالمتكاملة التي تعتمدها بعض الدول العربية اإلدارة  عن برامج تماماً 
 مرض دون االكتراث بكونها نافعةأو    حشرةاستعمال المبيدات الكيميائية مباشرة عند ظهور أي  

ضارة وهذا ما تعكسه تجارة المبيدات وازدياد المكاتب غير المرخصة لتجارة المبيدات التي أو 
 يسموه آفة.  ال توصي ببدائل المبيدات السهلة والميسرة لتالفي مشكلة ما

 
 لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  في تطوير واعتماد نظم. 3.8

ضرورة توفير الدعم الحكومي لصناعة القرار المتعلق يالسياسة الزراعية في البلدان العربية   .1
 .اآلفاتإدارة  تطوير واستعمال برامجو بضمنها توفير المستلزمات الضرورية 

 تطبيقات فية حيويعداء الالمتكاملة على تكثيف دور األاإلدارة  تركز بحوثن أالتأكيد على  .2
 المتكاملة في المنطقة العربية. اإلدارة 

من خالل تطبيق أسلوب  اآلفاتإدارة  العمل على تطوير واستعمال النهج المتعلق بتنفيذ برامج .3
ته ورغبته  االمحصول وآفإدارة  ( كونه يعزز مستوى تقبل المزارع لفكرةFFSمدارس الفالحين )

 .سهبنفقتصادية اإلفي تبني التطبيقات التي جربها ولمس فائدتها 
ة وتداخلها مع بعضها بما يعزز استدامة النظم الزراعية  حيويالبيئية والنظمة األإدارة  تشجيع .4

ناتج قابل إلى    للنبات باعتباره نظام توجيه الطاقة الشمسية وتحويلهاهمية  أ عطاء  إ واستقرارها مع  
اقتصادية   حماية  ضمانيتوافق مع التطبيقات الزراعية وبذلك يحقق    اإلدارة  نظامن  أللحصاد. كما  
المخاطر الجانبية على المحصول وصحة  من  في الوقت نفسه، يقللو  اآلفاتمن أضرار 

 .  اإلنسان والبيئة عموماً 
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مثل استعمال نظم المواقع   اآلفاتإدارة  توجيه االهتمام نحو التقانات المهمة في تطوير برامج .5
مواضيع متعددة أو  التي تفيد في جمع المعلومات المتعلقة بموضوع GIS و GPS الجغرافية

لتكون    اآلفاتمع بعضها ورسم الخارطة الخاصة بتلك المعلومات مثل الخارطة الوبائية لبعض  
من التقانات  أصبحت GPSو GISنظمة أن أي وقت يحتاجها. حيث أفرة للمزارع في امتو 

المتكاملة اإلدارة  المهمة في برامج المسح في المناطق المستهدفة وكذلك في وضع خطة
 للمحصول وآفاته.  

العمل على تقوية قنوات تواصل متينة بين المؤسسات والمنظمات والجمعيات التخصصية   .6
المهتمة بإدارة محصول معين فضاًل عن شبكات التواصل ذات الطيف الواسع المهتمة بالبحث 
الزراعي التطبيقي في مختلف بلدان العالم منها شبكة معلوماتية هدفها نشر الوعي حول تطبيقات 

ودعم منتجاتها. حيث تقوم هذه المواقع بنشر أسس ومناهج  اآلفاتوية وإدارة الزراعة العض
في النظم الزراعية المختلفة والتعريف بمعايير تصديق المنتجات  اآلفاتإدارة  تطبيقات برامج

والزراعة النظيفة لتكون بمتناول اكبر عدد   اآلفاتإدارة  الزراعية في الحقول الخاضعة لبرامج
فضاًل عن دورها في تقوية الروابط بين المؤسسات المماثلة في مختلف بلدان   من المستفيدين

 العالم. 
ن  أذ  إالمحاصيل  إدارة    نظمةأطر  أالزراعية ضمن    اآلفاتهتمام بتطوير نظم مستدامة إلدارة  اإل .7

بوضعها إلدارة  وربي األالتي قام االتحاد سس األاالستمرار على هذا النهج مع االستفادة من 
مع توفير الدعم    ،كلما كان ذلك ممكنا  ،نفاً آالمستدامة للحقل المذكورة  اإلدارة    التي تالئم  ،اآلفات

الزراعي في المنطقة العربية بما  اإلنتاجالحكومي والمالي الذي يساعد على تطوير وتحسين 
 المستقبل في السنين القادمة. جيال أيخدم 

إدارة  ثبت كفاءة عالية فيأي ذال (IFP) المتكامل للفاكهة اإلنتاجنظام االستفادة من تطبيقات  .8
الناجح لفاكهة ذات جودة عالية مع أفضل حماية للنظام البيئي الزراعي،  قتصادي اإل اإلنتاج

ن يكون  أ الصحة العامة، الحيوانات األليفة والبرية والبيئة بشكل عام. لذلك فان هذا التوجه يجب  
إدارة   نظمةأو   اآلفاتإدارة    نظمةأالبحث العلمي العربي في مجال تطوير واستعمال  ولويات  أمن  

 المحاصيل واستدامتها بشكل عام.

المتكاملة في نظم زراعية مختلفة التي تمت االشارة اليها اإلدارة  ن األمثلة المتعلقة بخطواتإ .9
ي من الخطوات  أتحسين  إلى    تكون دليل عمل باتجاه تطوير البحث العلمي الهادفن  أيمكن    نفاً آ

ل مكونات النظام ااالستدامة المطلوبة في مجتحقيق أجل  في النظم المختلفة منليها إالمشار 
 البيئي الزراعي بما يحقق الفائدة المرجوة لألجيال المستقبلية.
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الزراعة  إلى  الزراعية، البد من وضع هدف الوصول  لآلفاتمتكامل دراة إلتطبيق نظام   .10
الطبيعة تلبية لحاجات  عتماد على موارد ة باإلئتحسين نوعية البيإلى  المستدامة والتي تسعى

في تحقيق هدف   لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  بعض عناصر همية أ نسان الغذائية، وهنا تمكن إاال
  اآلفات ب اإلصابةق المقاومة الحيوية في الحد من ائالزراعة المستدامه من خالل استخدام طر 

والعوائد  رباح األعلى نسبة الزيادة في  ايجاباً  هوانعكاس اإلنتاجزيادة إلى  الزراعية وصوال ً 
 للمزارعين والمنتجين الزراعيين. 

االستفادة من المراكز الموجودة  أو    في البلد   قليمياً إالشروع باستحداث مراكز بحثية زراعية موزعة    .11
عة لها من خالل تقديم خطط جالزراعية ووضع الحلول النا  المشكالتد  ي، من مهامها تحدصالً أ

. 2050هداف رؤيا أ لتحقيق  وصوالً ها ئانتها)لمدة خمسة سنوات( وتجدد عند بحثية خمسية 
الزراعية   لآلفاتقتصادية همية اإلاألتوضع هذه الخطط على هيئة محاور وحسب ن أيفضل 

المتكاملة اإلدارة  إلى هتقسيممحور النخيل والذي يمكن  التي تصيب المحاصيل النباتية، مثالً 
 يكون العمل بها ضمن فرق بحثية متخصصة. ن أ النباتية، على  األمراضالحشرية و  لآلفات

الحشرية والعوائل النباتية التي تصيبها، والتي يستفاد منها في  اآلفاتبناء قاعدة بيانات حول  .12
فرة من درجات ا خالل الموسم الزراعي باالستفادة من البيانات البيئية المتو  اآلفاتمراقبة ظهور 

في وقاية  خصائيين اإلثر مباشر في زيادة كثافتها، وهنا يأتي دور ألما لها من  ةورطوبحرارة 
الحشرية   اآلفاتحول عالقة  (Statistical models)لبناء نماذج حصاء اإلالنبات وفي علم 

بالمراحل العمرية للعوائل النباتية ضمن الظروف البيئية المالئمة التي يمكن من خاللها مراقبة 
 . آلفاتا (Outbreak) بفاشياتالزراعية والتنبؤ  اآلفات

ستراتيجة الرئيسة التي تصيب محاصيل الحبوب اال لآلفات دراسة الحد االقتصادي الحرج   .13
عن النباتات  والشعير والذرة البيضاء والصفراء والمحاصيل الزيتية، فضالً  القمح/كالحنطة

 .  خرى قتصادية األاإل
ة منها والتي ئيسيما الكيمياالالعينات والتي تساعد في اتخاذ قرارات المكافحة و أخذ    تطوير برامج .14

 المكافحة. في اختزال عامل الوقت والمال المخصص لعمليات  اإلسهاممن شأنها 
الزراعية المختلفة    اآلفاتمحاصيل الحبوب تزرع على مساحات شاسعة وعادة ما تصاب بن  أبما   .15

ن يدخل  أالزراعي الذي من شأنه  اإلنتاجية لزيادة ئق الكيمياائ باستخدام الطر  التي تكافح رشاً 
ولتقليل استخدام المبيدات،  ضمن برامج التأمين الغذائي وتوفير السلة الغذائية للمواطن العربي.  

ق بديلة للمعاملة بالمبيدات كاستخدام ائاستخدام طر أو    لآلفاتالمقاومة    صنافيفضل استخدام األ
   .(Seed treatment)بذور المعاملة بالمبيدات ال
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في اختصار الوقت المحدد أيضًا . ادخال المكننه الحديثة في مجال وقاية النبات والتي تسهم 16
 عمليات المكافحة وبالدقة العالية. جراء إل

على مستوى الحقل الواحد من قبل المزارعين،    لآلفات المتكاملة  اإلدارة    سنوي لبرامجيم  و جراء تقإ.  17
المحاصيل الزراعية من قبل المرشدين الزراعيين وعلى مستوى المناطق المتخصصة بزراعة 

من قبل البلدان العربية قليمي اإلوالعاملين في دوائر الزراعة التابعة للدولة، وعلى المستوى 
 .قليميةاإلوالدول التي تشترك معها بالحدود 

للبلدان  قليمي اإلمؤتمرات تخصصية سنوية على مستوى البلد الواحد وعلى المستوى قامة إ .18
الزراعية ال سيما الغازية والمهاجرة منها.  اآلفاتتناقش استراتيجيات مكافحة ن أالعربية، على 
 الدورات التدريبية للكوادر الزراعية والورش العلمية للمزارعين.قامة إفضاًل عن 

 
 مكافحة البديلة عن المبيدات الكيميائيةفي عوامل ال. 4.8

إدارة   هتمام بالعالقة المتداخلة بين العائل النباتي والمستويات التغذوية األعلى ودورها في نظماإل .1
إذ أن المواد المنبعثة من النبات يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر في حماية النبات  .اآلفة

وبذلك فإنها تسهم في حماية النبات العائل  اآلفة ة التي تهاجم حيويمن خالل جذب األعداء ال
لذلك فهناك ضرورة للبحث العلمي نحو تطوير مثل هذه    .والنباتات المجاورة بطريقة غير مباشرة
لما لها من أهمية في استقرار النظام البيئي   اآلفاتإدارة    العالقة وكيفية االستفادة منها في برامج

الدقيق لنتائج اإلطالق للحكم على نجاح أسلوب المكافحة الحيوية من  يم  و التق  الزراعي واستدامة 
  .عدمه، ودراسة مدى التطبيق الفعلي على النطاق الحقلي 

ة وزيادة الدعم الالزم  حيويعلى زيادة الوعي المجتمعي باتجاه تقبل تقنية المكافحة ال العمل .2
والتنظيمية قتصادية  اإلاستدامة الفائدة  مام  أهذه العوامل تعد من المحددات الرئيسية  ن  أإذ    .لتبنيها

  .لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  والمجتمعية لهذه الوسيلة الفعالة في برامج

أجل   كبر اليجاد وسائل للتواصل من أة على العمل بشكل حيويتشجيع المعنيين بالمكافحة ال .3
بهدف توسيع الدعم الالزم لتطوير واستعمال  (ةمختلفة )غير اكاديميحلقات مجتمعية شراك إ

الحلول اآلمنة والفعالة وتطوير الوسائل الالزمة لمجابهة  يجاد إ ة وكذلك  حيويعوامل المكافحة ال
هذا  يتطلب    .الغازية التي تؤثر في النظم الزراعية والصحة العامةنواع  التحديات الناجمة عن األ

المحتملة بما يعزز الفائدة  خطار واألالتوازن بين الفوائد المتحققة همية أ على االجراء التركيز 
 .يتخذ بهذا الخصوص جراء إويقلل المخاطر ألي 

لعوامل المكافحة كبر  أهمية  أ عطاء  إ التأكيد على صانعي القرار والمعنيين بالسياسة الزراعية على   .4
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خاصة  وب ،تكون هناك تشريعات في كل بلدن أ الزراعية على  اآلفاتإدارة  ة في برامجحيويال
تتعلق بالبحث العلمي والتصنيع والتسويق واالستعمال الحقلي لهذه    ،ةحيويفي عوامل المكافحة ال

 .العوامل

ودراسة كثار ذبابة الهالوك مختبريًا، ال بد من إجراء دراسات وأبحاث حول إمكانية تربية وا   .5
مع مراعاة المحصول المنزرع ونوع   طالقاإلوعدد مرات  المواعيد المناسبة إلطالقها في الحقول  
 الهالوك ونسبة تطفله وميعاد الزراعة. 

 عشيرة ذبابة الهالوك.  فيالطبيعية من طفيليات وممرضات  تأثير األعداءدراسة  .6

نسب  فيالنباتية  صنافوكذلك األ ي حتباس الحرار االدراسة تأثير التغيرات البيئية الناتجة عن  .7
 بالهالوك وبالتالي مخزون البذور بالتربة. التطفل 

 برامج المكافحة المتكاملة للهالوك. طار إٳدخال تطبيقات النانو تكنولوجي في  .8

د الظروف المالئمة لتطبيق كل يحدتم تعمل دراسة جدوى لعدة برامج مكافحة متكاملة بحيث ي .9
 برنامج.

الحقلية وكيفية التغلب عليها في الوقت  عشاب ضارةمتابعة دور جميع األعشاب الضارة/األ .10
 المناسب داخل برامج المكافحة المتكاملة.

 

 نتيجة التغير المناخي اآلفاتفي تطوير نظم لتقدير المخاطر من . 5.8

القيام بدراسات لتطويع المعامالت الزراعية للتأقلم مع التغير المناخي المتوقع وإيجاد ممارسات  .1
 ويتبناها المزارعون. زراعية تناسب هذا التغير 

تطوير واعتماد أنظمة تنبؤ تساعد في تحديد المناطق الزراعية المهدد بآفات معينة نتيجة  .2
 .اآلفاتلهذه مة ءمالالتغيرات المناخية المرتقبة، وكذلك تحديد المناطق األقل 

عن   ةعلى إنتاجية المحاصيل الزراعية الناتج اآلفاتتطوير واعتماد أنظمة لتقدير مخاطر  .3
 التغير المناخي.

 
 اآلفاتفي تطوير نظم النمذجة الرياضية لتحسين األداء في وقاية المحاصيل من . 6.8

  زيادة اإلعتماد على الفكر الرياضي والتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل  .1
إيصال إرشادات للمزارعين تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب التباع إلى  

 التي تهدد محاصيلهم الزراعية. اآلفاتأفضل الممارسات لمكافحة 
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متعددة األهداف تسهم بشكل جدي في اختيار الممارسات التي تخدم   ؤتنبتطوير واعتماد أنظمة   .2
 الصحة النباتية في المنطقة العربية بشكل عام، وهنلك بدايات مشجعة في هذا المجال.  

 
 في التعليم الزراعي . 7.8

  مع التقدم الكبير في علوم وقاية النبات في العقود القليلة الماضية والوسائل المتاحة للوصول  .1
لمعلومات، ال بد من التركيز في العقود القادمة على تعزيز قدرات الهيئة التعليمية في تبني  اإلى  

الوسائل التي تحرر طاقات الطالب وتساعدهم على التفكير الحر اإلبداعي وحل المشكالت.  
 هناك ضرورة ماسة لإلبتعاد عن الكم على حساب النوع. 

وم وقاية النبات خاصة، إن كانت على الصعيد  في المؤتمرات العلمية الزراعية عامة وفي عل .2
اإلقليمي، ال بد من تخصيص جلسات تعالج موضوع التعليم الزراعي وكيفية اإلرتقاء أو    الوطني

مستويات أعلى. ال بد لجمعيات وقاية النبات الوطنية واإلقليمية، وبخاصة الجمعية إلى  به
المجال في العقود القليلة القادمة، فتخصص   العربية لوقاية النبات، أن تسهم بدور رائد في هذا

درجات عليا تسمح للخريجين باإلسهام إلى    جلسات خاصة لموضوع التعليم وكيفية الوصول به
 بدور أفضل وفاعل في تنمية مجتمعاتهم الريفية.

ال توجد طريقة صحيحة واحدة للتعليم، كما أنه ال توجد طريقة واحدة صحيحة للتعلم. إن   .3
وهوبين المتحمسين والراغبين في التعلم سيتعلمون وينجحون بأية طريقة وتحت أية  الطالب الم

ظروف. إنما التحدي الكبير هو في أن نؤمن تعليمًا نوعيًا للطالب الجيدين الذين ليس لديهم  
بعد إدراك حقيقي عن أهمية علوم وقاية النبات، وليس عندهم توجه أكاديمي واضح، فهم  

ول كيف يمكنهم النجاح مهنيًا بمعرفة أعمق ألهمية علوم وقاية النبات، يحتاجون لفهم أفضل ح
 حياة أفضل من خالل برنامج تعليمي يحقق طموحاتهم.إلى  وكيف يمكنهم الوصول

لحسن الحظ هناك مدرسون، بالرغم من األوضاع الصعبة التي يعيشونها في مؤسساتهم في  .4
الطالب من خالل اإلجابة على  إلى    لمد يد العون ًا  دائمالعديد من البلدان العربية، على استعداد  

بكل بساطة إشعارهم بأن هناك من يهتم بأمرهم. هؤالء المدرسين أو  تساؤالتهم، ونصحهم،
 توافر الصور الرقمية وغيرها من التقنيات الحديثةبعدم وجودها، و أو    سينجحون بوجود الحواسيب

 إنساني لقيمة التعليم والتعلم.. هم األشخاص الذين لديهم فهم أو عدمه
فر  ا من المشكالت التي تعاني منها الجامعات والبحث العلمي وطلبة الدراسات العليا عدم تو  .5

الزراعية ولذلك يلجأ   اآلفاتالحكومات لحل مشكالت أو  المنح البحثية من القطاع الخاص
طورة. وغالبا ما تكون  التي ال تستوجب تقنيات متبسط األالبحوث ختيار الالطالب أو  الباحث
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بحوثًا حقلية غير مختبرية والتي ينتج عنها ضعف في األداء البحثي والعلمي. وتعتبر هذه 
مشكلة كبيرة على الجمعيات العلمية العربية تدارسها مع أصحاب القرار لوضع سياسة لذلك  

 تحقق جودة البحث والتعليم واألداء الوظيفي كتحصيل حاصل وميزانية 
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 الفصل الثامن

 استخدام التقاني الحيوية الجزيئية والبيومعلوماتية في 
 مجال الصحة النباتية

 
 ، عبد الستار عارف علي وخالد مكوكمحمد حمزة عباسعالء الدين حموية، 

 

 المحتويات 

 مقدمةال .1
 الهندسة الوراثية  .2

 وقاية النبات بعض التطبيقات المهمة للهندسة الوراثية في  .3
 وراثيا  إيجابيات وسلبيات النباتات المحورة  .4
 لآلفات من المحاصيل مقاومة  أصنافاستخدام الواسمات الجزيئية للمساعدة في انتخاب  .5
 لآلفة التركيب الجزيئي دقة تعتمد على لآلفات أكثر  ق تشخيص ائ إنتاج طر  .6

 (Bioinformatics)البيومعلوماتية )المعلومات الحيوية(  .7
 ستنتاجات والتوصياتاال .8

 المراجع  .9

 
 مقدمة . ال1

حيائية تقدم كبير في العديد الماضية، ومع التقدم الهائل في العلوم الجزيئية األفي العقود القليلة  حدث  
التطبيقات العملية التي أفرزها التقدم في العلوم الجزيئية  أهم    من المجاالت ومنها الصحة النباتية. من

من خالل تقنيات الهندسة الوراثية، )ب(  لآلفاتمن المحاصيل مقاومة  أصناف: )أ( إنتاج حيائيةاأل
الزراعية بوساطة    صناففي األ  لآلفاتصفة المقاومة  دخال  إالواسمات الجزيئية لإلسراع في  ستخدام  ا

دقة تعتمد على التركيب الجزيئي لآلفات أكثر  ق تشخيص  ائق التحسين الكالسيكية، )جـ( إنتاج طر ائطر 
 لآلفة، )د( نشوء علم البيومعلوماتية وتطبيقاته العملية. وسنعرض لهذه التقنيات كل على حدة.
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 الهندسة الوراثية . 2

التقدم الكبير الذي حدث في علوم البيولوجيا الجزيئية حول العالم في العقود القليلة الماضية  سمح 
همة، ومن ضمنها المقاومة  مق متعددة لإلسراع في تحسين عدد كبير من الصفات الائطر ستنباط اب

في استخدام المؤشرات الجزيئية أو  التحوير الوراثي للمحاصيل الزراعيةخالل ، إما من لآلفات
الصفات التي حازت أهم    . ومنالمقاومة  صنافاالنتخاب مما يرفع كفاءة برامج التربية في استنباط األ

ل تأثير على اهتمام المؤسسات البحثية العامة والخاصة في هذا المجال هي مكافحة الحشرات، تحم  
الممرضة للنبات ومكافحة  ر الممرضة للنبات، مكافحة البكتيريا و مبيدات األعشاب، مكافحة الفط 

المحاصيل التي تناولها التحوير الوراثي فهي القطن، فول أهم  الممرضة للنبات. أما فيروساتال
من زراعة هذه المحاصيل بشكل  سنة تقريبا   20الصويا، الذرة، الكانوال وخضار القرعيات. وبعد 

صناعية   5دولة ) 24في حوالي مليون هكتار تزرع حاليا   200تجاري، هناك اليوم ما ال يقل عن 
وكان لهذا التحول مساهمة معنوية في زيادة   .(ISAAA, 2017)  وراثيا  نامية( بمحاصيل محورة    19و

% من  77إنتاج الغذاء وعلف الحيوان حول العالم. فعلى مستوى العالم، فإن المساحات المزروعة لـ 
حسب   وراثيا  وال هي محاصيل معدلة  % من الكان30% من الذرة و32% من القطن،  80فول الصويا،  

 International Service for the Acquisition of Agri-Biotech) 2017إحصاءات العام 

Applications, ISAAA, Brief 53, 2017.)   ولحسن الحظ أن جميع الدراسات المعمقة التي ُأنجزت
في العقدين الماضيين حول المخاطر الصحية والبيئية المحتملة من جراء استخدام المحاصيل المحورة 

 أشارت بأن ليس هناك من مخاطر مبررة.  وراثيا  
ضات النبات تعددت تطبيقات التقانات األحيائية في الزراعة ومنها ما جاء للحد من أثر ممر  

، وكذلك مقاومة النبات للحشرات الضارة، فضال  فيروساتالبكتيرية والأو  المهمة سواء الفطرية منها
سواء من   (Gene transfer)  النباتي كما  ونوعا . ومن هذه التطبيقات نقل الجينات  اإلنتاجعن تحسين  

طرائق عديدة لغرض نقل الجينات ستخدمت او النباتات. إلى  من البكتيرياأو  نبات أخر، إلى  نبات
إلى  ت التجارب العملية وأنتقلتفوقأبإيجابيات كثيرة وأخرى رافقتها سلبيات عدة، لكن بشكل عام 

 الجانب التطبيقي لما لها من فوائد جمة.
ستراتيجية اعمل ليات آوبناء على معطيات التقانات األحيائية وتطبيقاتها تبرز ضرورة تبني   

ذلك من خالل تحديد الجينات إلى    بالواقع الزراعي والتحديات التي تواجهه، ويمكن الوصول للنهوض  
، اآلفاتالممرضة و صابات  اإلوقاية النبات من    يعضابمو ذات الفعالية واألهمية للجانب الزراعي سيما  

َحجر األساس لتطبيقات التقانات األحيائية في هذا   (Gene identification)ويعد تشخيص الجين 
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 المضمار، ثم تأتي أهمية معرفة الفعالية الجينية واألليات المتحكمة بالتعبير الجيني
(Gene regulation) النباتات إلنتاج محاصيل معدلة إلى  ومنها تحديد أفضل الوسائل لنقل الجين

لمتقدمة التي تتعلق بالموضوع قيد المناقشة هي تحديد . ومن المراحل ا(Transgenic crops) وراثيا  
والوسائل التي تتحكم في عمله داخل  (Gene structure and function) تركيب ووظيفة الجين

 .وراثيا  النباتات المعدلة 
تمتلك  البطاطس/من البطاطا أصنافنجازات التي تحققت في هذا المجال كانت من أول اإل

 Bacillus thurengiensisريا يالمقدرة على إنتاج بروتين سام مصدره جينات نقلت إليها من البكت

(Bt)  من القطن والذرة الصفراء خالل الفترة نفسها وكان ذلك في الواليات المتحدة  أصنافتبعتها
ن القطن المقاوم م أصنافمختلف بلدان العالم حيث أنتجت إلى  األمريكية، ثم توسعت هذه التقنية

األخرى  اآلفاتأو  المقاومة للحشرات صناففي أستراليا والمكسيك وبلدان أخرى. إن تطوير األ
  والزراعة  (Genetic engineering) يتضمن توظيف هندسة الجيناتحيائية األباستعمال التقانات 

وجود اتجاهين واسعين في مجال  إلى    بشكل دقيق ومتقن. وتجدر اإلشارة  (Tissue culture)النسيجية  
تمتلك  أصنافاألول بتطوير يهتم بتقنية الهندسة الوراثية  لآلفاتإنتاج المحاصيل الزراعية المقاومة 

عن إنتاج بروتين يتداخل مع  مسؤولةأو  عن إنتاج بروتين سام مسؤولة جينات من أصل نباتي 
تجاه الثاني فانه يهتم بإدخال جينات من أصل بكتيري العمليات األيضية للسكريات والبروتينات. أما اإل

 ريايأخرى كما هو الحال مع سموم البكتآفات أو  إنتاج بروتينات سامة للحشراتعن  مسؤولةتكون 
thurengiensis Bacillus .التي تتصف بالسمية للحشرات  وراثيا  المحورة  صنافلذلك فان األ

لتبني التقانات الحديثة   مشجعا    تعد مصدرا    اآلفة باعتبارها واحدة من آليات مقاومة النبات العائل تجاه  
 الزراعية.  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  التي يمكن أن يكون لها دور كبير في استراتيجيات

 
 للهندسة الوراثية في وقاية النباتبعض التطبيقات المهمة . 3

 لمكافحة الحشرات الضارة  وراثيا  النباتات المعدلة . 1.3

المبيدات الكيميائية المتنوعة ومنها المبيدات الحشرية من خالل  ستعمال الإن المخاطر المتعددة 
اإلضرار بالبيئة وكذلك للمخاطر الصحية لإلنسان والحيوان، فضال  عن المقاومة لفعل المبيدات 

ق بديلة لمكافحة الحشرات الضارة ائبدأ البحث حثيثا  عن وسائل وطر أدى إلى الحشرية الكيميائية، 
 في النباتات.والحد من تأثيراتها 
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ق البديلة الناجحة هي توفير المقدرة للنبات نفسه على إنتاح المركبات القاتلة ائومن الطر 
وتم استثمار نجاح البكتيريا  (Biopesticides)للحشرات الضارة، وبما يعرف بالمبيدات الحيوية 

خيرة بنجاح في والتي استعملت طوال العقود الثالثة األ Bacillus thuringiensis (Bt)الحيوية 
علماء الكلونة والتقانات األحيائية الجين المسؤول  ستهدف امكافحة الحشرات الضارة أحيائيا ، وهنا 

تستطيع  (Transgenic plants) وراثيا  عن إنتاج السم الفعال ونقله للمحاصيل لتنتج نباتات معدلة 
 (. Barton et al., 1987إنتاج المبيد الحيوي بنفسها )

 هو المقدرة العالية لديها على   Btالبكتيريا إلى  التوجه إلى  والسبب الذي دفع العلماء 
 الفعالة في الفتك بالحشرات الضارة من رتب حشرية مختلفة   Endotoxinsإنتاج السموم الداخلية 

ورية  لألجنحة وغيرها. تمتاز هذه السموم بطبيعتها البروتينية البلمثل حرشفية األجنحة وثنائية ا
(Crystal proteins) كيلو دالتون، والتي تنتج داخل الخلية  14إلى  13، وذات الوزن الجزيئي بين

سفورية العضوية. وتقسم هذه و من سمية المبيدات الفأكثر  ألف مرة 80البكتيرية وبسمية تتجاوز 
 مجاميع خمسة مهمة في طيف تأثيرها في الرتب الحشرية، على سبيل المثال:  إلى  السموم

الفعالة ضد رتبة الحشرات   CryIIو  الفعالة ضد رتبة الحشرات حرشفية األجنحة،  CryIمجموعة السم  
 الفعالة ضد رتبة الحشرات حرشفية األجنحة  CryIIIحرشفية األجنحة وثنائية األجنحة، و

(Gomez et al., 2014) . 
 

 في العالم، وتمثل معرفة التنوع الوراثي  واألكثر تنوعا  تمثل الحشرات األجناس األوسع إنتشارا  
(Genetic diversity)   التحدي األكبر الذي يواجه العلماء خالل السنوات األخيرة الماضية، لما له

ق الفضلى في الحد من إنتشار وأضرار ائمن أهمية في وقاية النبات على سبيل التحديد لتوفير الطر 
مع هدف أسمى هو حماية البيئة. وتتجه البحوث الحديثة اآلن إلى إستعمال قتصادية اإلالحشرات 

 للوصول إلى الهدف أعاله. (Molecular markers)الواسمات الجزيئية الحديثة 

 

ومن األمثلة التطبيقية الناجحة في نقل الجينات المشفرة للسموم البكتيرية الفعالة ضد الحشرات،  
  Ostrinia nubilalisحشرة الحفار ستهداف اما تم تطبيقه على نباتات الذرة الصفراء وبنجاح في 

طبيعة  التي تسبب خسائر إقتصادية بماليين الدوالرات والتي تعد من الحشرات صعبة المكافحة ل
من خالل كلونة  وراثيا  معيشتها وشدة خطورتها، وهنا قام العلماء بإنتاج نباتات ذرة صفراء معدلة 

في  Cry -δ lA(b) في نبات الذرة، سيما نوع السم endotoxin -δالجين المسؤول عن إنتاج السم 
في إنتاج كميات من السم وجد أنها تنتج ما  وراثيا  . وعند تحليل مقدرة النباتات المعدلة 1993سنة 

ضد حشرات  وراثيا  كفاءة النباتات المعدلة ختبار انانوغرام من كمية السم، وتم  1750و 250مقدراه 
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ا إذ قل معدل طول األنفاق حفار الذرة حقليا  وبينت النتائج فعاليتها في الحد من الضرر المتسبب عنه
 .وراثيا  سم في النباتات المعدلة  6إلى   سم 40.7في النباتات الطبيعية من  األوراقالتي تحدثها في 
القطن وذلك عن طريق  في نبات  Cryفي كلونة جين  Perlack et al.  (1991)كما نجح 

 Cو Gإلى  Tو Aفي طرفه النايتروجيني عن طريق تحويل قاعدة  Cry1Aعمل تحوير مهم للجين 
الباحثون جينا  غنيا  بتتابعات الـ نتج أمن دون حدوث أَي تغيير تشفير في األحماض األمينية، وهنا 

GC  ضعفا  عنها في  100إلى  10ونتيجة لذلك إزدادت نسبة التعبير الجيني لهذا التحوير بحدود
في نقل الجين   Agrobacteriumوالبكتيريا  Ti plasmidالبالزميد م ا ستخداالجين األصلي. مع 

عالية  النباتات بالحقل وأثبت كفاءةختبرت او  وراثيا  المطلوب لنبات القطن ِلٌتنتج نباتات قطن معدلة 
الضرر الكبير والمعروفة   ذات  Earias insulana% في الحد من ديدان جوز/لوز القطن  75بحدود  

بمقدرتها على إنتاج بيض بصورة كبيرة فضال  عن تدميرها للمحصول والخسائر الكبيرة المترتبة على 
ومهاجمة الجوز بشدة   ذلك عن طريق تغذية اليرقات فيها على البراعم الورقية والزهرية والقمم النامية،

 والتغذية على األلياف الرخوة والبذور.
 Sitophilus) القمح  ةسوس ةحشر  ةتم في مصر نشر بحث عن مقاوم 2015في عام 

granarius )    بروتين  نتاج  إباستخدام زيادةAvidin  هذه الحشره في خسائر كبيره   تسبب. وتفي القمح
 Avidinفي معظم مناطق زراعه القمح حول العالم وقد تم نقل المورث المسؤول عن إنتاج بروتين 

في  ثالمور دخول هذا كيد أتباستخدام طريقه مدفع الجينات. وقد تم  168سالالت القمح جيزه إلى 
. وكذلك تم تأكيد وجود  وراثيا  ت المعدله زياده نسبه هذا البروتين في النباتاإلى  وأدت نباتات القمح

المورث بشكل فعال في النباتات المعدلة الوراثية باستخدام التقنيات المختلفة مثل التهجين المتخصص 
  (Southern blot  )( واختبار اإلليزاELISA  وأظهرت النتائج ) نسبة عالية من مستوى التعبير الوراثي

. وعند اختبار وراثيا  عند مقارنتها مع البذور غير المعدله  وراثيا   لهذا المورث في بذور القمح المعدل
موت الحشرات قد  نأضد سوسة القمح، وجد  وراثيا  البذور المعدلة  داخل Avidinفعالية بروتين 

. وبالتالي استنتج الباحثون أن مثل هذه النباتات المعدلة  ةمن اإلصاب  ا  يوم  21% بعد  100إلى    وصل
ق التقليدية  ائفاعليتها في مكافحة الحشره وتقليل الخسائر التي يصعب تجنبها بالطر ثبتت أقد  وراثيا  

(Abouseadaa et al., 2015  .) 
األرز بهدف مقاومة حشرة حفار الساق  لمحصول cry1la5تم نقل مورث خرى أوفي دراسة 

 PCRتم تأكيد نقل المورث باستخدام تقنيات (. Moghaieb, 2010)  (Chilo Agamemnon)الذرة 
 وراثيا    ةيرقات حشرة حفار الساق على النباتات المعدل. أدت العدوى بSouthern blotوطريقه التهجين  

بعد   100إلى    بعد يوم واحد، وارتفع حتى وصل%  50إلى    نسبة عالية من موت الحشرات وصلإلى  
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ي نسبه موت أوالتي لم يسجل  وراثيا   ة معدلالالنباتات غير مع أربعة أيام من العدوى وذلك بمقارنتها 
حشره خطيره   مقاومةبه هذه النباتات في    تسهمن  أالحشرة. استنتج الباحثون الدور الكبير الذي يمكن  

انزيم  بنقلOsman et al. (2015 )قام الباحثون أيضا  الصفراء مثل حفار ساق الذرة. في الذرة 
Chitinolytic  األمراض ةمقاومنباتات الذرة الصفراء. ويعرف عن هذا اإلنزيم دوره في إلى 

سوف يرفع من نسبه مقاومة الذرة الصفراء   يالكيتين في الحشرات وبالتال  نزيماألهذا  يهضم    .والحشرات
% في النباتات 50من    ألكثرالحشرات    نفوق زاد من نسبة    ةللحشرات. إن ادخال هذا المورث في الذر 

 . وراثيا  مقارنة بالنباتات غير المعدلة   وراثيا  المعدله 
ومعهد بحوث القطن في مصر بإنتاج نباتات   ةباحثون من مركز بحوث الهندسة الوراثيوقد قام  
شرة دودة اللوز بهدف مقاومة ح Cry2ACو Cry1ACتحتوي على مورثات  وراثيا  قطن معدلة 

( ودودة ورق القطن Spiny Bollwormدوده اللوز الشوكية )، ( Cotton bollwormمريكية )األ
cotton leafworm)  Egyptian)  .بمعهد    96و  91و  90و  89و  86المعدلة جيزة    صنافاختبار األ

الحشرات الضارة، وكما أنها لم تؤثر  مقاومةفي  صنافبحوث الهندسة الوراثية أثبت كفاءة هذه األ
والمقاوم للحشرات فريد    وراثيا  في الحشرات األخرى في الحقل. ويعد هذا النوع من القطن المعدل    سلبيا  
  ةالصناعي ي والمواصفات اإلنتاجعن المستوى  مرغوبةرى حافظ على صفات هي األخأيضا   ألنه

. إن النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة قد ينقذ زراعه القطن في مصر ويوفر ماليين  تجاريا  
القرار دور (. وكل هذه النتائج ال تزال تنتظر صSedeek, 2018) الدوالرات كلفة المبيدات الحشرية

 مصر من الحاصالت الزراعية. نتاج إالسياسي لإلستخدام والذى سوف يرفع 
 

 لمقاومة تأثير مبيدات األدغال/األعشاب الضارة الكيميائية وراثيا  النباتات المعدلة . 2.3

 اإلنتاجال تخفى خطورة األدغال وما تسببه من خسائر إقتصادية كبيرة سنوية بماليين الدوالرات لعملية  
الزراعي، ال سيما مع المحاصيل الزراعية المهمة والتي تزرع بمساحات كبيرة، فضال  عن تقليل نوعية  

  (Herbicides)  األعشاب /المبيدات األدغستخدام  اإلى    ، لذا عمد الباحثون بدرجة كبيرةالمنتج الزراعي  
أو  ومنها التي تعمل على تثبيط عمل األنزيمات في األدغال ومنها المسؤولة عن التركيب الضوئي

غير المتخصص الذي يسبب   األعشاب/تصنيع األحماض األمينية. وبذلك تنتج خطورة مبيد األدغال
الوراثية بالحل من خالل نقل جينات مقاومة مبيد  ، لتأتي تطبيقات الهندسة قتصادياإلضررا  للنبات 

 النباتات اإلقتصادية لمنحها صفة المقاومة لتأثيرات المبيد القاتلة دون األدغال.  إلى    األعشاب/األدغال
 مقارنةاألكثر تطبيقا   األعشاب/ويعد إنتاج نباتات معدلة جينيا  لمقاومة مبيدات األدغال

لمقاومة مبيد   وراثيا  على نطاق واسع جدا  سيما النباتات المعدلة  المعامالت األخرى وبشكل تجاري ب
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طبيعة المبيد نفسه والذي يتميز بعدم سميته للحشرات النافعة  إلى    األدغال الجاليفوسيت، ويعود السبب
وبناء    مركبات غير سامة.إلى    والحيوانات مع فترة بقاء قليلة نسبيا  في التربة وتحطمه خالل فترة أيام

  Salmonella typhimuriumمن البكتيريا  aroA genesى هذ المفهوم تم نقل جين مقاوم المبيد عل
عديد من النباتات اإلقتصادية المهمة ومنها نباتي الذرة الصفراء وفول الصويا. كما تم نقل هذا  إلى 

يحتوي على الجين المقاوم النظام الثنائي للناقل الحيوي والذي  ستخدم  او نبات التبغ  إلى    الجين وبنجاح
 (. Feng & Yueping, 2018لفعل المبيد الجاليفوسيت )

 
في العالم عموما  والوطن العربي بصورة خاصة    األعشاب/من التحديات التي تواجه مكافحة األدغال
قتصادية سيما المحاصيل التي تزرع بمساحات شاسعة )إضافة  إلى خطورتها على النباتات اإل

بسبب سرعة نموها ومنافستها الشديدة للمحاصيل وإنتشارها الخطير بالبذور(، تبرز مشكلة مقاومة  
التي مثلت خالل السنوات األخيرة تحديا   (Herbicides resistance)األدغال للمبيدات الكيميائية 

هتمام به ووضع ستراتيجيا  يجب على المهتمين بمجال الهندسة الوراثية والتقانات األحيائية االا
 الخطط الناجعة للتعامل معه. 

 
وبشكل محدد عن   (Gene cloning)وتأتي هذه التطبيقات من خالل تقانة كلونة الجينات 

النبات المستهدف إلى  بكتيريا(أو  من كائن حي )نبات (Gene addition)ن طريق إضافة الجي
صفات جديدة غير   وراثيا  بالتعديل الوراثي إلضافة صفات مهمة ومحددة، وهنا تتهيأ للنباتات المعدلة  

في التحوير ها  ؤ إجرايبين بعض التطبيقات التي تم    1، والجدول  (Wild type)في النبات األم    موجودة
 . (Gene modification)الجيني 

 

 الممرضة للنبات  رولمكافحة الفط وراثيا  النباتات المعدلة . 3.3

جميعا  في مدى الخسائر الكبيرة التي تسببها من تتفق النبات وتتنوع، لكنها أمراض  تتعدد مسببات
ر في هذا السياق بكونها من المسببات الممرضة و ية فيه، وتبرز الفطاإلنتاجخالل تدمير النبات وتقليل  

وسائل عديدة ستخدمت االمهة في إحداث الخسائر على عديد من العوائل النباتية اإلقتصادية، ولقد 
 والمكافحة الكيميائية   حيويةر ومنها المقاومة الو ة للفطللحد من هذه التأثيرات السلبي

 مقاومة وغيرها أصنافإلنتاج  حسين ق الزراعية بالمكافحة من حجر ونظافة حقل وتائوالطر 
(Rommens & Kishore, 2000.) 



 استخدام التقاني الحيوية الجزيئية والبيومعلوماتية في مجال الصحة النباتية ________________________________394

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

 بعض األمثلة عن نباتات معدلة جينيا  بإضافة جينات من مصادر مختلفة. . 1جدول 
 

 اآلفات الممكن مكافحتها مصدر الجين الجين
Endotoxins Bacillus thuringiensis الحشرات 
Proteinase inhibitor الحشرات عدد من النباتات البقولية 
Chitinase الفطور نبات الرز 
Glucanase الفطور نبات الجت 
Ribosome-inactivation protein الفطور نبات الشعير 
Ornithine carbamyltransferasw Pseudomonas syringae البكتيريا 
RNA polymerase; helicase Potato leafroll virus الفيروسات 
Satellite RNAs الفيروسات يروسات مختلفةيف 
Acetolactate synthase األعشاب/مقاومة تأثير مبيد األدغال نبات التبغ 
Glyphosate oxidoreductase Ochrobactrum anthropi األعشاب/مقاومة تأثير مبيد األدغال 
Glyphosate N-acetyltransferase Bacillus licheniformis األعشاب/مقاومة تأثير مبيد األدغال 
Nitrilase Klebsiella ozaenae األعشاب/مقاومة تأثير مبيد األدغال 
Phosphinothricin acetyltransferase Streptomyces spp. األعشاب/مقاومة تأثير مبيد األدغال 

 
ولكل طريقة مما تقدم ذكرها جوانب إيجابية وأخرى سلبية تحد من العمل بها، فعلى سبيل المثال 

تؤدي إلى ظهور ستخدام االر ذات فعالية جيدة لكن مع مرور الوقت وكثرة و مبيدات الفطقد تكون 
ر الممرضة للنبات مما يفقدها أهميتها فضال  عن سمية المبيدات و صفة المقاومة لها في الفط

الكيميائية الفطرية وخطورتها على البيئة وصحة األنسان، كذلك إنتاج أصناف مقاومة عن طريق 
فعاال  في بداية األمر ومع تكرار الزراعة تنكسر صفة المقاومة ليتحول  التهجين التقليدي يكون 

 الصنف إلى حساس للممرض الفطري.

 
ق بديلة وكفوءة في مقاومة الممرضات ائونتيجة منطقية لما تقدم أندفع الباحثون في تقصي طر 

يها في مجال وقاية  عتماد علالفطرية، وهنا جاءت تطبيقات التقانات األحيائية لتوفر بدائل يمكن اإل
النبات ستجابة  ابمعقدة تتحكم  ليات  آ(، ومن الجدير بالذكر أن هناك  van der Biezen, 2001النبات )

فهم في ساعد ، (Multiple genes)للممرضات المختلفة وهي بدورها تسيطر عليها جينات متعددة 
إلنتاج نباتات عتمادها ا و تحديد الجينات المطلوبة لغرض كلونتها  من خاللطبيعة عملها الباحثون 

ق إلنتاج نباتات ةءالطر أهم  ومن (.Islam, 2006؛ Grover & Gowthaman, 2003) وراثيا  معدلة 
 ق التالية: ائر الممرضة هي الطر و لمكافحة الفط وراثيا  محورة 
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تعد إنزيمات الكايتينيز من إنزيمات التحلل  - الكايتينيزتحوير نباتات معدلة جينيا  إلنتاج إنزيم . أ
والذي هو عبارة عن بوليمر   Chitinالمسؤولة عن تحطيم الكايتين    (Hydrolytic enzymes)المائي  

(، ولقد 1شكل ) N-acetyl-D-glucosamine دة مندخيطي عالي الوزن الجزيئي من وحدات متع
ر كون الكايتين يعد المركب المهم في تأليف و اإلنزيم لمقاومة الفطالباحثون بشكل كبير بهذا هتم ا 

هذا اإلنزيم في عديد من األحياء  يوجد، وعادة ما (Fungal cell wall)  رو الجدار الخلوي في الفط
 ر والحشرات وبعض النباتات وغيرها.و منها على سبيل المثال البكتيريا وبعض الفط

 

 
  الكايتينيزالتركيب الكيميائي وثالثي األبعاد إلنزيم . 1شكل 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound 
 

والتي    (Endochitinases)ويوجد نوعان من إنزيمات الكايتين هي إنزيمات الكايتينيز الداخلية  
عبارة عن متعدد  تعمل على تحليل الكايتين داخليا  مكونة  نواتج تحطيم مايكرو ليفية دقيقة ذائبة

والنوع الثاني هي إنزيمات ، (Low molecular multimer)الوزن الجزيئي  خفضنمبوليمري 
 . (Exochitinases) الكايتينيز الخارجية

معدلة جينيا  لديها المقدرة على إنتاج إنزيم الكايتينيز مع ولقد نجح الباحثون في إنتاج نباتات 
ر الممرضة للنبات والتي تترتب عن فعالية هذا اإلنزيم وما يسبب من و تأشير مدى جيد لمقاومة الفط

ب الفعالة هي اإلفادة من الجين المسؤول ر رضات الفطرية، ومن التجامتحطيم فوري للجدار الخلوي للم
وإدخاله في نبات األقحوان من    Rhizopus oligosporusمن الفطر    chi1ايتينيز  عن إنتاج إنزيم الك

لمقاومة مرض التبقع البني المتسبب عن الممرض الفطري Terakawa et al.   (1997  )قبل الباحثين  
Botrytis cinerea كما تم استهداف الجين ،RCC2  من نبات الرز والمسؤول عن إنتاج أنزيم

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound


 استخدام التقاني الحيوية الجزيئية والبيومعلوماتية في مجال الصحة النباتية ________________________________396

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

لمقاومة الممرضات الفطرية كما في نباتات العنب والخيار   وراثيا  نباتات عديدة معدلة    الكايتينيز وإنتاج
 . (Yamamoto et al., 2000؛ Mitani et al., 2006؛ Kishimoto et al., 2002) والبرتقال

( على القمح باستخدام المورث المسؤول  Eissa et al., 2017نشر بحث آخر )  2017في عام  
صدأ   مقاومةفي  فعال  دور  ب  يسهمالشعير والذي  ، المعزول من  chi26عن إنتاج إنزيم هضم الكايتين  

اتات قمح حساسة للصدأ  بنإلى  القمح والبياض الدقيقي. تم نقل هذا المورث بطريقه المدفع الجينى
للنباتات   ةوقد تم اختبار عدة أجيال متقدم.  (qRT-PCRالمخبرية )وتم تاكيد عمليه االنتقال بالطريقة  

ن  أعدة مواسم تحت ظروف الحقل، واثبتت النتائج ل (T9و  T4 ،T5 ،T6 ،T8) وراثيا  المعدلة 
الصدأ والبياض الدقيقي نتيجة عمل المورث المنقول   مراضبمقاومتها أل  اتسمت  وراثيا  النباتات المعدلة  

chi26  وهذا ما دفع الباحثون لالستنتاج أن هذه وراثيا   غير المعدلة عند مقارنتها بالنباتات الطبيعيه ،
 جيال.  أهي مقاومة مستدامة لتوارثها وثباتها خالل عدة  مقاومةال

 باستخدام مورث (Abdallah et al., 2010)قام باحثون من مصر  ،في البندورة/الطماطم 
MSDef1 الطماطم. وقد تم نقل المورث باستخدام تقنية مدفع الجينات البندورة/مرض ذبول  لمقاومة

(Biolistic gene gun technique) ق المخبرية التقليديه مثل  ائ. تم تاكيد انتقال المورث بالطر
. وأكدت نتائج  األول% في نباتات الجيل 52نجاح عملية االنتقال بنسبة  وقدر PCR اختبارات الـ

الطماطم أن نسبة مقاومة هذه النباتات البندورة/األبحاث بعد العدوى بالفطر المسبب لمرض ذبول 
 المعدلة للفطر الممرض كانت جيدة جدا حتى عند استخدام عزالت مختلفة منه. 

 
 مجموعة إنزيمات الكلوجانيز دتع  -  إلنتاج إنزيم الكلوكانيزتحوير نباتات معدلة جينيا  . ب

(Glucanases)  من اإلنزيمات المحطمة للجلوكان(Glucan)  والذي يعد بدوره بوليمر من سكر
الكلوكوز التي ترتبط فيما بينها عن طريق أواصر كاليكوسيدية، ويدخل هذا المركب في تأليف الجدار 

 كلوكانيزلفا أجنب الكايتين. ويوجد نوعان من إنزيم الكلوكانيز هما إلى  ر جنبا  و الخلوي في الفط
(α-Glucanases)  وبيتا كلوكانيز(β–Glucanases) هذه به  تسهم. فضال  عن الدور الدفاعي الذي

مهمة في حياة النبات   فسيولوجيةاإلنزيمات في الدفاع ضد الفطريات الممرضة للنبات لكن لها أدوارا   
 (.2منها إنبات البذور وتكون األزهار وتطور األجنة وغيرها )شكل 

  



 397 ___________________________________________  2050 ةالعربية: رؤيتحديات وقاية النبات في المنطقة 

Arab Society for Plant Protection 

 

 
 

 بيتا كلوكانيزالتركيب الكيميائي وثالثي األبعاد إلنزيم . 2شكل 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound  
 

بإنتاج إنزيم الكلوكانيز كما في نبات الحنطة المعدل   وراثيا  ولقد طور الباحثون نباتات معدلة 
وما سبب ذلك من مقاومة للمرض الفطري  β -1,3-glucanaseبإدخال الجين المشفر لإلنزيم  وراثيا  

Fusarium graminearum  (Mackintosh et al., 2006  ونبات الخردل الهندي الذي عدل جينيا )
 Alternariaالمتسبب عن الفطر الممرض  األوراقللتغلب على مرض تبقع  Bgluبإضافة جين 

brassicae (Mondal et al., 2007.)  
 

 -الفطرية  األمراضتحوير نباتات معدلة جينيا  إلنتاج إنزيمي الكايتينيز والكلوكانيز لمكافحة  ـ.ج
إنتاج نباتات إلى    عمد الباحثون   ،بالنظر ألهمية كال اإلنزيمين في مكافحة الممرضات الفطرية للنبات

 من إنزيم، ومن بواكير البحوث ما قام به الباحثون أكثر  إلنتاج ةجينيتمتلك نسخا   وراثيا  معدلة 
Liu et al. (2004 )من خالل إدخال ثالث جينات ech42 ،nag70 وgluc78  لتشفير إنتاج
، على التوالي، في نبات الرز والتي تم Glucanase  و  Endochitinase  ،Exochitinaseاإلنزيمات  

  ، لتنتج نباتات رز قادرة على مكافحة Trichoderma atrovirideمن جينوم الفطر التضادي  عتمادها  ا 
 . Rhizoctonia solaniمرض لفحة الغمد المتسبب عن الفطر الممرض 

 

أو   الفطرية  األمراضلمكافحة  ية  مراضاإل بتحوير نباتات معدلة جينيا  إلنتاج البروتينات المرتبطة    .د
على   (Pathogenesis related-proteins, PR)ية  مراضاإلبتعرف البروتينات المرتبطة      -  البكتيرية

ريا الممرضة للنبات يوالبكتر  و مجموعة من المركبات البروتينية النباتية مختلفة التركيب سامة للفطنها  أ

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound
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تتواجد بشكل طبيعي داخل النبات بتراكيز واطئة جدا ويزداد تركيزها عند مهاجمة النبات من قبل  
إلى  بيئي كالجفاف والملوحة وغيرها. وتقسم هذه المركبات جهادالتعرض إلأو  مسبب ممرض معين

فيها وحسب األمينية  حماض  األتابع  السيريولوجية وتالمصلية/مجاميع حسب فاعليتها وحسب عالقاتها  
قاعدية  أو  وبشكل عام فهي اما ان تكون حامضية جدا   ،خرى األوزنها الجزيئي وبعض الخصائص 

 ا  من هذه البروتينات الدفاعية أوزاننواع (. وتمتلك معظم األAbass & Morris, 2013جدا  )
 (Vacuoles)كيلو دالتون، وتوجد في الفجوات  40إلى  10بين ما جزيئية تقع ضمن مدى يتراوح 

. وتم تشخيص البروتينات (Cell wall)والجدار الخلوي  (Intercellular spaces)والمسافات البينية 
 من قبل 1970سنة   (TMV)ك التبغزاييالدفاعية أول مرة في نباتات التبغ المصابة بمرض مو 

van Loon & van Kammen (1970،)  ويقدر أعداد المشخص منها بحدود سبعة عشرة عائلة تم
كما في   (Dicots)وثنائية الفلقة    (Monocots)تحديدها في مختلف النباتات من ذوات الفلقة الواحدة  

 . 2الجدول 
مختلفة من هذه البروتينات الدفاعية  نواع ولقد تم تعديل بعض النباتات جينيا  وجعلها منتجة أل

 . 3كما في جدول ، ي الحقل في الحد من تأثير الممرضات الفطرية للنباتالتي أثبتت كفاءة ف

 
 .  (van Loon et al., 1994)الدفاعية في النباتاتالمجموعات المشخصة من البروتينات  .2جدول 

 

 المجموعة

 الوزن الجزيئي

 النوع النباتي الصفة )كيلو دالتون(
PR-1 15 Antifungal Tobacco PR-1a 

PR-2 30 Glucanase Tobacco PR-2 

PR-3 25-30 Chitinase I and II Tobacco P, Q 

PR-4 15-20 Chitin binding, hevein Tobacco 'R' 

PR-5 25 Thuamatin-like Tobacco S 

PR-6 8 Thuamatin-like Tomato Inhibitor I 

PR-7 75 Endoproteinase Tomato P69 

PR-8 28 Chitinase III Cucumber chitinase 

PR-9 35 Peroxidase Tobacco 'lignin-forming peroxidase' 

PR-10 17 Ribonuclease-like Parsley 'PR1' 

PR-11 40 Chitinase Tobacco 'class V' chitinase 

PR-12 5 Defensis Radish Rs-AFP3 

PR-13 5 Thionin Arabidopsis THI2.1 

PR-14 9 Lipid-transfer protein Barley LTP4 

PR-15 20 Oxalate oxidase Barley OxOa (germin) 

PR-16 20 Oxalate oxidase-like Barley OxOLP 

PR-17 27 Aminopeptidase-like Tobacco PRp27 

 



 399 ___________________________________________  2050 ةالعربية: رؤيتحديات وقاية النبات في المنطقة 

Arab Society for Plant Protection 

والممرضات مراضية باإلبإستخدام جينات البروتينات المرتبطة  وراثيا  النباتات المعدلة . 3جدول 
 المستهدفة.

 
مصدر 

 الجين

نوع 

 البروتين

النبات المعدل 

 المرجع الممرض وراثيا  

 /البندورة

  مالطماط

PR-5 البرتقال Phytopthora 

citrophthora 
Fagoaga et al., 2001 

 & Alternaria alternata Velazhahan التبغ PR-5 الرز

Muthukrishnan, 2003 

)فول  ق الحقلتفس PR-2 التبغ

 سوداني(

Cercospora arachidicola 

& Aspergillus flavus 
Sundaresha et al., 2010 

 & Verticillium dahliae الباذنجان PR-3 الرز

Fusarium oxysporum 
Singh et al., 2015 

 Botrytis cinerea Fujimori et al., 2016 الجبلكليل إ PR-2 العنب

 Cercospora arachidicola Anuradha et al., 2008 فتسق الحقل PR-12 الخردل

 Fusarium graminearum Muramoto et al., 2012 البطاطا الحلوة PR-13 الشعير

 Sclerotinia sclerotiorum Fang et al., 2015 الجبل إكليل PR-16 قمحال

 & Botrytis cinerea مالطماط/البندورة PR-16 قمحال

Sclerotinia sclerotiorum 
Walz et al., 2008 

)فول  ق الحقلتفس PR-16 الشعير

 سوداني(

Sclerotinia minor Chriscoe, 2008 

 
متمثلة  أولية دفاعية ا  تمتلك النباتات خطوط - تحوير نباتات معدلة بإدخال جينات المقاومة .هـ

بالجدار الخلوي والشمع والتراكيب الخارجية والمركبات الكيميائية األولية وغيرها، لكن يمتلك الفطر 
تطوير إلى  الممرض أحيانا  المقدرة على التغلب على هذه الخطوط الدفاعية، لتبرز حاجة النبات

والتي   Resistance genes (R genes)أنماط مقاومة أخرى للبقاء، ومن هذه األنماط جينات المقاومة  
والتي تفرز  Avirulence genes (Avr)ية مراضاإلتتميز بمقدرتها العالية على التفاعل مع جينات 

 (Pathogen recognition patterns) من قبل الممرض للتغلب على آليات التعرف على الممرض
ست أقسام باإلعتماد على تركيبها إلى  ية. وقد تم تقسيم جينات المقاومةمراضاإلتسهم بإحداث أو 

 . Mloوجينات أخرى مثل  RLKو CNL ،TNL ،RLPوتسلسل األحماض األمينية فيها وهي 

 
مختلفة منها على سبيل المثال التفاعل المباشر  ليات آبوتمنح هذه الجينات المقاومة للنبات 

وكذلك   (R genes interaction with Avr genes)  يةمراضاإللبروتينات جينات المقاومة مع جينات  
األخرى ليات اآلحماية هذه الجينات للبروتينات في النبات التي تستهدف من قبل الممرض، ومن 

لتعديل اإلستجابة الجينية شارة  اإلمقدرة بروتينات المقاومة على التعرف على منتجات الممرض ونقل  
ها إلنزيمات لها المقدرة على تحليل السموم التي يفرزها في النبات لمقاومة الممرض، فضال  عن تشفير 
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إدخال جينات ما  إمن خالل    وراثيا  ولقد نجح الباحثون في تعديل النباتات    .Detoxificationالممرض  
مضاعفة عدد نسخ الجين المقاوم فيها لمضاعفة كمية إنتاج البروتين  أو  مقاومة جديدة في النبات،

Overexpression  كما في الجين المقاوم ،RCT1   الجت الفصة/نبات  إلى    المأخوذ من نبات الحندقوق
 (، والجينYang et al., 2008) Colletotrichum trifoliiلمنحه المقاومة للممرض الفطري 

RPI-BLB2 والذي يمنح المقاومة  المزروع  البطاطس/نبات البطاطاإلى  لبري من نبات البطاطا ا
 Phytophthora infestans (van der Vossen et al., 2005 .)للممرض 

 
لمكافحة البكتيريا الممرضة للنبات وراثيا  النباتات المعدلة . 4.3

كبيرة سنوية على مختلف النباتات والتي تتنوع من نباتات خسائر تسبب البكتيريا الممرضة للنبات 
 وجودها فاكهة، وتتأتى خطورة البكتيريا كممرضات نباتية من خالل    أشجارإلى    محاصيل إلى    خضر

في بيئات مختلفة، كالتربة والهواء والماء، مع إمكانية انتقالها عن طريق الحشرات والديدان الثعبانية 
 ريايبها. وبعد الوصف األول للبكت صابةعرضة   لإلأكثر  يجعل النباتواللبائن بأنواعها مما 
Erwinia amylovora   فاكهة التفاح والكمثرى   أشجار سنة على    130من  أكثر    كممرضة للبنات قبل

، توالى تسجيل عديد من األجناس البكتيرية كممرضات (Fire blight)المصابة بمرض اللفحة النارية  
 البكتيرية الممرضة للنبات نواع ، ويقدر اآلن عدد األ(True pathogens)حقيقة على النبات 

التي يتبعها النبات في الحد من نمو البكتيريا ليات  اآل(. وتختلف  2018نوع )فياض وعباس،    100بـ  
 في السنوات األخيرة مجموعة مركبات كتشفت اولقد  ،الممرضة للنبات وتأثيراتها السلبية

   .(Antibacterial properties) ابكتيريللب ادةضالمببتيدية طبيعية في بعض النباتات ذات الخواص 
ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد شكلين لهذه المركبات الببتيدية الفعالة الشكل األول الببتيدات 

 والببتيدات الصفيحية ، Maganinsو Cecropines ومثالها (α-helical peptides)  الحلزونية
 (β-sheet peptides)  ومنها على سبيل المثالDefensins ،Protegrins وLactoferrin  
(Huang et al., 2010 .) 

حامضا    39-31وهو بروتين يتألف من  (Cecropine) يمتلك الببتيد التضادي السكروبين 
 . بالغشاء البكتيري وإحداث ثقوب متعددةرتباط االمقدرة تثبيطية عالية للبكتيريا من خالل له  ،أمينيا  

 من خالل إدخال الجين وراثيا  بإنتاج نباتات رز معدلة Sharma et al.  (2000 )وقام الباحثون 
Bcec-Sp  للمقاومة ضد البكتيريا الممرضة للنباتXanthomonas oryzae كما تم تحديد كفاءة .

كيلودالتون، والذي  80والذي يشفر بروتين بوزن جزيئي يبلغ  (Lactoferrin)الجين الالكتوفيرين 
الضروري  (Iron availability)يعمل على تثبيط البكتيريا الممرضة من خالل تقليل جاهزية الحديد 
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 خلبية للحديدمعلى النباتات الحساسة من خالل صفاته ال مراضية اإلكتيريا في إحداث للب
(Iron- chelating features)  كخالب فعال للحديد(Siderphore)  ولقد تم إنتاج نباتات تبغ معدلة ،

 على التبغية مراضاإلجينيا  بإدخال جين الالكتوفيرون من مصدر بشري في مقاومة البكتيريا شديدة 
Ralstonia solanacearum  (Zhang et al., 1998) . 

  (Lysozymes)من خالل إدخال جينات تشفر إنزيمات الحالة    وراثيا  كما تم إنتاج نباتات معدلة  
والتي تربط البروتينات السكرية   (α-glycosidic bond)الكاليكوسيدية نوع    لروابطوالذي يقوم بشطر ا

في جدار الخلية البكتيرية مسببا  تحطيم الجدار وموت البكتيريا، وعلى سبيل المثال تم إدخال الجين  
 Pseudomonasسوسومات في نبات التبغ ليمنح المقاومة لها ضد البكتيريا البشري المشفر لالي

syringae pv. tabaci وأصبحت وراثيا  والتي عدلت  البطاطس/البطاطا، والنتيجة نفسها مع نباتات 
(، فضال  عن اإلفادة من الجين Rivero et al., 2012)  Erwinia carotovoraمقاومة للبكتيريا  أكثر  
R93  في إنتاج نباتات بطاطا محورة جينيا  ستعماله او المشفر إلنزيم الاليسوسوم في الدجاج 

 الساق المتسبب عن البكتيريا سوداد اوالتي منحتها مقاومة أعلى للبكتيريا المسببة لمرض 
Erwinia chrysanthemi (Hirai et al., 2004 ويلخص الجدول .)البحوث التي تم فيها تعديل   4

 لمقاومة مدى واسع من البكتيريا الممرضة للنبات. وراثيا  بعض النباتات 
 

 لمكافحة البكتيريا الممرضة للنبات. وراثيا  . بعض النباتات المعدلة 4جدول 
 

 البروتين ومصدره

النبات المعدل 

 المرجع المتأثرة البكتيريا نوع وراثيا  
Msr A1 (Cecropin +Chitinase) الطماطم/البندورة Erwinia carotovora Osusky et al., 2000 

MSI-99 (Melittin +cecropin)  الطماطم/البندورة Pseudomonas syringae 

pv. tabaci 
Jan et al., 2010 

Attacin E التفاح E. amylovora Norelli et al., 1999 

Lysozyme البطاطس/البطاطا E. carotovora Düring et al., 1993 

Lactoferrin (bovine) الخوخ E. amylovora Malnoy et al., 2003 

 
 نبات لل الممرضة لمكافحة الفيروسات وراثيا  النباتات المعدلة . 5.3

، إذ  قتصاديةاإلللنباتات  من الحقائق التي ال يمكن مجادلتها خطورة الفيروسات كممرضات مدمرة
ماليين الدوالرات سنويا ، ومما إلى  ية العالمية تصلاإلنتاجخسائر إقتصادية في  فيروساتتسبب ال

ا  مختلفة  أمراضبمختلف البيئات وتسبب    توجدية عوامل عدة، فهي  فيروسيزيد من خطورة اإلصابات ال
 ق مختلفة في اإلنتقال وسرعة كبيرة في العدوى واإلنتشار، ائعلى كل النباتات، ولها طر 
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(. وتعرف الفيروسات 2018)فياض وعباس، نتشارها افضال  عن صعوبة مكافحتها والسيطرة على 
وحدات مجهرية قادرة على غزو الخاليا الحية والتكاثر داخلها، وهي إجبارية التطفل  نها أعلى 

(Obligate parasite)    ة من الحامض النووي الـ  يرئيسوتتكون بصورةDNA    أوRNA   محاط بغالف
 بروتيني.

 
 تبرز خالل المرحلة الحالية أهمية الدراسات المسحية ألمراض النبات المتسببة عن 
 الفيروسات سيما الدراسات الجزيئية، ومن بينها دراسات التقارب الوراثي )التشابهات 

 نتشارا  او للسالالت الفيروسية األكثر خطورة    (Genetic distance and similarity)الوراثية( 
  ق اإلنتشار فيها سيما عن طريق البذورائالبلدان العربية، فضال  عن تحديد طر  في

(Seed-borne viral pathogens)  وتحديد النواقل الحشرية(Insect vectors)  لفهم أفضل
 السيطرة على المرض والحد من إنتشاره.ليات آلطبيعة المرض الفيروسي بشكل يخدم وضع 

 
على الخاليا العائلة لها في إنتاج البروتينات واألحماض النووية لها فهي ال  فيروساتتعتمد ال

المسؤول عن    (Lipmann's system)مع غياب المعلومات الوراثية لنظام ليبمان  تمتلك نظاما  أيضيا   
إنتاج الطاقة في الكائنات الحية، وتسمى الخلية الفيروسية المتكاملة )الغالف البروتيني مع الحامض 

. وطور الباحثون وسائل مختلفة في المحاولة للحد من تأثيرات (Virions)ونات يالنووي( بالفير 
جاءت تطبيقات الهندسة الوراثية لتساعد في وضع بعض األسس الممرضة للنبات، وهنا  فيروساتال

 النبات الممرضة. ومنذ المحاوالت األولى إلنتاج  فيروساتالعلمية والعملية في التعامل مع 
 ؛Fitchen & Beachy, 1993)نذاك آمع المحدودية للمصادر المتاحة  وراثيا  نباتات معدلة 

Powell-Abel et al., 1986)  إال أن البحوث توالت وتطورت بشكل كبير خالل العقديين الماضيين ،
 لتسجل نجاحات مهمة في هذا المجال. ونجح الباحثون من خالل المقاومة المشتقة من الممرض

(Pathogen- derived resistance; PDR)  أو   الممرض  فيروسوالتي تعتمد بجوهرها على جينات ال
 أشكال هي:   ةجزء منها ونقلها للنبات والتي تكون بثالث

 Coat protein mediated resistanceفيروسالمقاومة المعتمدة على الغالف البروتيني لل .1

(CPMR) . 
 . Replicase mediated resistance (Rep MR)المقاومة المعتمدة على إنزيم التضاعف  .2
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 Movement protein mediated resistanceالمقاومة المعتمدة على بروتينات التحرك .3

(MPMR) . 
 . RNA silencing technologyي فيروسالحامض النووي التثبيط المقاومة المعتمدة على  .4

 
جزء أو  ستعمال جيناب فيروساتلمكافحة ال وراثيا  النباتات التي تم تعديلها  5ويعرض جدول 

 الممرض.  فيروسمن جين ال
 

 الممرض.  فيروسأحد جينات الستعمال  ابالنباتية    فيروساتلمكافحة ال  وراثيا  النباتات المعدلة  .  5جدول  
 

الجين 

 النبات العائل الفيروس الممرض يفيروس ال

الجين 

المستخدم في 

التحوير 

 المرجع الوراثي

 الجين 

 المشفر

للغالف  

 البروتيني

Ring spot virus البابايا PRSV-CP Wani & Sanghera, 2010 

Zucchini yellow mosaic 2 

Potyvirus 
 ZYM2P-CP Meng & Gubba, 2000 القرع

Citrus psorosis virus الحمضيات CPsV-CP Zanek et al., 2008 

Potato virus X البطاطا/ 

 البطاطس

PVX- CP Bai et al., 2009 

 إنزيم

 التضاعف

Rice yellow mottle virus  الرز RdRp Palukaitis & Zaitlin, 1997 

Potato leaf roll virus البطاطا/ 

 البطاطس

PLRV-Rp Ehrifeild et al., 2004 

Bean golden mosaic virus  الفول/الباقالء BGMV Faria et al., 2006 

 بروتين 

 الحركة

Astobra, Caulimo, 

Nepovirus 
 MP Cooper et al., 1995 التبغ

Tobacco mosaic virus التبغ MP Prins et al., 2008 

 الحمض

 النووي

 يفيروسال

Potato spindle viroid /البندورة 

 م الطماط

RNAi Cillo et al., 2004 

African cassava mosaic 

virus 
 ,.Rep/AC-1 Vanderschuren et al الكسافا

2009 

  
 مورثات مسؤولة عن تشكيل الغالف والتضاعف في البطاطا/البطاطس تم استخدام 

(Coat protein & replicase)  لتحفيز المقاومة ضد الفيروسات مثل مرض فيروس
. (Potato leaf roll virus, PLRV)س  البطاطالبطاطا/  أوراقوفيروس التفاف    Yالبطاطس  البطاطا/

وكذلك قام معهد معهد بحوث الهندسة الوراثية في مصر بالتعاون مع جامعه متشجن في الواليات 
 البطاطس البطاطا/ذات قدرة على مقاومة فراشة درنات  وراثيا  المتحده النتاج نباتات بطاطس معدلة 
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(Potato tuber moth  .) نتائج البحث رؤية جديده لزراعة البطاطس بشكل مستدام وآمن من عطت  وأ
   .(Abdallah, 2010الخطيرة ) اآلفاتبعدد من صابه اإل

 الممرض فيروسكما طور الباحثون نباتات معدلة جينيا  بدون اإلعتماد على جينات ال
(Non-pathogen derived resistance, NPDR)  ومنها على سبيل المثال الجينات المشفرة لتثبيط

والجينات المشفرة لبروتينات  (Ribosome inactivating proteins, RIPs)عمل الرايبوسومات 
 . (Saharan et al., 2008)  (Viral protease inhibitors, VPIs) مثبطة لعمل إنزيم البروتياز

 
 لمكافحة النيماتودا الممرضة للنبات  وراثيا  النباتات المعدلة . 6.3

بكونها كائنات   (Nematodes)بالنيماتودا  أيضا   تتميز الديدان الثعبانية الممرضة للنبات والتي تعرف  
ها فيحية صغيرة الحجم والغالبية منها ما تكون مجهرية، وتنتشر الديدان الثعبانية في اي بيئة تتوافر 

 ويوجدالغابات، إلى  الينابيعإلى  من البيئة الصحراويةها فيالحياة ولذلك تتعدد البيئات التي تتكاثر 
ا  مهمة على مختلف النباتات أمراض، وتسبب النيماتودا  ا حتى اآلننوع تم تصنيفهلف  أ  25منها حوالي  

 (.  2018وعلى المجموع الخضري والجذري وكذلك الزهري )فياض وعباس، قتصادية اإل
عديد من جينات المقاومة في النباتات بصورة طبيعية تم تحديدها ومعرفة التتابعات  توجد

أخرى حساسة ال تحتوي تلك إلى  مقاومةالجينية فيها ووظيفتها، ونقلت من النباتات األصلية ال
نبات الطماطة إلى    من نبات الطماطة البرية  Mi-1.2الجينات، ومنها على سبيل المثال كلونة الجين  

نبات إلى  من نبات البطاطا الحلوة SpTI-1والجين  Meloidogyne incognita لمقاومة النيماتودا
نبات إلى  من نبات الرز OC-1 D86والجين  Heterodera schachtiiالبطاط لمقاومة النيماتودا 

؛ Lilley et al., 2004؛ M. incognita (Cai et al., 2003لمقاومة النيماتودا  البطاطس/البطاطا
Milligan et al., 1998 .) 

تشفر جيناتها نوعأ من الببتديات  وراثيا  كما نجح عديد من الباحثين في إنتاج نباتات معدلة 
والتي تقوم وظيفتها على مبدأ عمل   (Chemodisruptive peptides)تعرف بالببتيدات المعرقلة 

ستيريز ا النظام العصبي في النيماتودا الممرضة للنبات والتي تعتمد على مستقبالت األستيل كولين
AChE  فها العصبية بشكل صحيح، وهنا تعمل تلك الببتيدات االستيكولين النيكوتيني للقيام بوظائأو

الصادرة من النبات وحدوث العدوى،  شارات اإلعلى عرقلة عمل هذه المستقبالت مما يعيق معرفة 
هذه الببتيدات في النباتات وتم تحديد الجينات المسؤولة عن تشفيرها ولقد تم تشخيص نوعين من 

(Green et al., 2012  .) 
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 وراثيا  إيجابيات وسلبيات النباتات المحورة . 4

من التقانات المرغوبة في  وراثيا  المحورة  صنافهناك عدد من المميزات التي تشجع على اعتبار األ
 منها:( 2017)علي،  اآلفاتإدارة  تطبيقات

 موسم نموه في الحقل. أنها توفر حماية للمحصول طيلة  .1
 الطور الحساس لآلفة المستهدفة.  إلى    وصول المادة القاتلة .2
التي تعيش في النسيج النباتي التي ال تكون بتماس مع المبيدات   اآلفاتيمكن أن تستعمل تجاه   .3

بسبب كونها محمية  الحيويةالتقليدية التي ترش على النبات وكذلك بعيدة عن تأثير األعداء 
 في نسيج النبات.

 التي تتغذى على المحصول المزروع في الحقل المستهدف. اآلفاتتأثيرها المباشر يكون تجاه  .4

البيئة المحيطة، والمكافحة تكون مستقلة  إلى  ال يتسربو عامل القتل يوجد في النسيج النباتي  .5
 يئة.لذلك فإنها ال تتراكم في الب  الحيويةعن تأثير الظروف البيئية. كما أن السموم قابلة للتحلل  

 
 ال يخلو من نواقص مثل: وراثيا  المحورة  صنافإال أن استعمال األ

أن قرار المكافحة يتم اتخاذه قبل زراعة المحصول بدون معرفة ماذا سيحصل لمستوى مجتمع  .1
 .في الحقل الحقا   اآلفة

يمكن أن يكون قتصادية.  للمستويات اإل  ةمماثلقتصادية  تكون المكافحة تجاه المستويات غير اإل .2
سيما عندما تكون هناك زراعة   وراثيا  جراء تأثير سالب في استدامة الصنف المحور هذا اإلل

مكثفة ومستمرة للصنف في المنطقة وهي بذلك تشابه استعمال المبيد الفعال بشكل غير عقالني  
خسارة إلى  يقودخسارة الصنف مثلما إلى  جراء سوف يقودتجاه آفة معينة. إذ أن مثل هذا اإل

 حد سواء. على المبيد 
ثانوية وبذلك تصبح الفرصة متاحة لمثل هذه  آفات  قد تتأثر األعداء الحيوية التي تتغذى على .3

 رئيسية تهدد زراعة المحصول. آفات  إلى ن تتحولأل اآلفات
 

وات  خالل السنلمختلف المحاصيل الزراعية    وراثيا  المحورة    صنافاستمر التوسع في استعمال األ
تتجه   اآلفاتفي عشرات الماليين من الهكتارات في العديد من دول العالم. وكانت مكافحة خيرة األ

  ضمن برامج  الحيويةوعوامل المكافحة  وراثيا  المحورة  صنافالحاالت نحو التكامل بين األغلب أ في 
التجارية التي تحمل صفة   صنافن معظم األإ على مستوى النظام البيئي الزراعي. أ اآلفاتإدارة 
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عن إنتاج السموم القاتلة للحشرات. أما  المسؤولة Btريا يالمقاومة هي تلك التي تمتلك جينات البكت
 مهما   تعد مصدرا  أيضا  عن إنتاج مركبات كيميائية فهي  مسؤولةأخرى النباتات التي تحوي جينات 

(. Legaspi et al., 2004الماصة )  اآلفات  ، من ضمنهامن آفةأكثر    في مقاومة النبات العائل تجاه
كان التركيز في البداية يتجه نحو المواد ذات التأثير في العمل اإلنزيمي مثل مثبطات إنزيم البروتينيز 

تثبيطي. أو  توسع ليشمل مواد أخرى ذات تأثير سام نه أ، إال (Lectins)لكتينات وكذلك لميليز واأل
متعددة في آن واحد. آفات  الحصول على مقاومة تجاهأجل  من جين منأكثر  ممكن أن يتم إدخال

ريا يإال أن مستوى المقاومة الذي توفره الجينات النباتية يكون عادة أقل من الذي توفره سموم البكت
Bt  معدل   التأثير السمي في خفضيتمثل    للحشرة ولكن. لذلك يكون تأثير السموم النباتية غير مميت

حياتية أخرى للحشرة. يمكن أن تكون   جوانبإلى  إضافة معدل التطور والخصوبة و  الوزن و  التغذية
 السموم البكتيرية في برامج  لها المقدرة على إنتاجالتي    صنافمن األ  فائدة وتقبال  أكثر    صنافهذه األ

 وراثيا  المحورة    صنافاأل  فإن . كذلك  ويةمع عناصر المكافحة الحي  توافقا  أكثر    ألنها تكون   اآلفاتإدارة  
أكثر   وتكون تساعد على خفض معدالت الهضم    التيتثبيط النشاط اإلنزيمي    مورثاتالتي تحوي على  

أن متطلبات الزراعة  إلى  تجدر اإلشارة .Btمورث استقرارا  واستدامة من تلك التي تحوي على 
جديدة باعتماد   أصنافقبل البدء بتطوير  باالعتبارالمستدامة تستدعي أن تؤخذ احتياجات المزارع 

أن يكون  أجل    والبيئية منقتصادية  واإلجتماعية  تقنية الهندسة الوراثية. كذلك الحال مع المتطلبات اإل
 باتجاه إنتاج الصنف المطلوب بشكل تجاري.  ا  القرار سليم

 
المتحصل عليه من البكتيريا تملك القدرة على مكافحة اآلفات  Btإن األصناف المحورة بالمورث 

الحشرية، إال أن هناك العديد من الجينات النباتية التي يمكن إدخالها إلى األصناف النباتية  
المزروعة لتساعدها في مقاومة آفات متعددة في آن واحد. وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى المقاومة  

. ومع ذلك يمكن أن تكون Btتية يكون عادة أقل مما توفره سموم البكتيريا  الذي توفره الجينات النبا
هذه األصناف أكثر فائدة وتقبال  من األصناف التي لها القدرة على إنتاج السموم البكتيرية في  

 .برامج إدارة اآلفات ألنها تكون أكثر توافقا  مع عناصر المكافحة الحيوية

 
يمكن أن يعزز من خالل   الحيويةالمقاومة واألعداء  نافصإن التكامل الذي يحصل بين األ

 اآلفة االستفادة من عمليات خدمة المحصول السائدة في المنطقة التي هي األخرى تؤثر في مجتمع 
اإلدارة  ضمن استراتيجيات صنافن استعمال مثل هذه األأال إالتي تهاجم المحصول المعني. 

اتجاهين: األول  أحد يمكن أن ترافقه بعض السلبيات التي قد تحدث من خالل  لآلفاتالمتكاملة 
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وهذا الضغط  اآلفةيزيد الضغط في مجتمع ن أيمكن  وراثيا  المحورة  صنافاالستعمال المتكرر لأل
جيدة الستعمل هذه إدارة  إذا لم تكن هناك Btسموم تطوير مقاومة تجاه إلى  اآلفة يمكن أن يدفع 

المستوى التغذوي الثالث الذي يمثل األعداء إلى  أما االتجاه الثاني فيتمثل بانتقال السم. صنافاأل
 الموجودة أصال في الطبيعة.  الحيويةعناصر المكافحة   فيوبذلك فان السم سوف يؤثر  الحيوية

كالمتطفالت وكذلك  الحيويةفي األعداء  وراثيا  المحورة  صنافهناك أمثلة كثيرة عن تأثير األ
يكون  أو  ا  إضافيأو  ا  مساعد قد يكون عامال   الحيويةلذلك فان دور المكافحة  .في الحشرات النافعة

الحساسة للصنف المزروع من إكمال حياتها على مثل هذا   اآلفةسيما عندما ال تستطيع أفراد  ا  سالب
انتقال أو    ر بسبب موت أفراد العائلالصنف وبذلك ال تتمكن بيضة المتطفل ويرقته من البقاء والتطو 

أما في  .(2017)علي،  وراثيا  السم الموجود في جسم العائل الذي وصل إليه من الصنف المحور 
إنتاج سموم بمستويات أو    عن تثبيط اإلنزيمات  مورثات مسؤولةتمتلك    وراثيا  محورة    أصنافحالة زراعة  

 . ا  ال يكون معنويالتأثير على أفراد المتطفل قد ن إف منخفضة،

جميعها   وراثيا  غير المستهدفة التي تتغذى على صنف محور  نواع  المستهدفة واأل  اآلفة أفراد    إن
تتأثر بالتراكيز غير المميتة للسم الموجود في العائل النباتي ويتمثل ذلك بانخفاض في معدالت التغذية  

بسبب انتقال   (Setamou et al., 2002)والوزن وهذه تؤثر في تطور يرقة المتطفل وأجياله الالحقة 
. أما التأثير المباشر وراثيا  اإلناث الناتجة عن اليرقات المتغذية على العائل النباتي المحور  إلى    التأثير

  اآلفةبأو  وراثيا  بالنبات المحور تأثر يي ذالفي البالغات فيتمثل في التداخل مع سلوك إيجاد العائل 
يقوم بإطالق مواد متطايرة  اآلفة التي تغذت على ذلك النبات. فمثال النبات الذي يتعرض لمهاجمة 

تكون هذه المواد مركبات  وقدنبات االعتيادي. عن ال وراثيا  معينة يختلف تركيزها في النبات المحور 
من  أو  العائل من برازها ومخلفات غذائها اآلفةتنبعث من  (Kairomones)سلوكية مثل الكرمونات 

تنبعث من النسيج   (Synomones)تكون سينومات  أو    ،من الحشراتأنواع  الندوة العسلية التي تفرزها  
النباتي مباشرة تستعملها المتطفالت في إيجاد العائل. فعندما يحصل اختالف في هذه المواد في نسيج  

يؤثر في سلوك بالغات المتطفل. كما أن المواد المنبعثة من النبات تعتمد  نه إف وراثيا  النبات المحور 
كذلك يمكن أن يكون التأثير في بالغات  ومكان تغذيتها على ذلك النبات. اآلفاتعلى مسبباتها من 

المتطفل ناتج عن التأثير في سلوك عوائلها. فقد تتأثر بالغات المتطفل بحركة عائلها حيث أن قسم 
والحركة والقسم اآلخر يفضل العائل المتحرك على الساكن.   منها يفضل العائل الضعيف بطيء النمو

ما تكون ضعيفة غير قادرة  غالبا   وراثيا  صنف محور  حيث أن أفراد الحشرة العائل التي تتغذى على
التي تعتمد على حاسة   الحيوية. أما األعداء الحيويةعلى الدفاع عن نفسها تجاه مهاجمة األعداء 

 أقل في إيجاد عائلها عندما يكون العائل  قل نجاحا  أعلى ذبذبات جسم العائل فقد تكون أو  البصر
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. إن السموم التي تنتج في النسيج النباتي وراثيا  فاعلية في الحركة بسبب تغذيه على نبات محور 
 التي تحتاج العصارة النباتية لتلبية بعض احتياجاتها التغذوية  الحيويةفي األعداء    ممكن أن تؤثر سلبا  

ن تغذت على نبات حاوي على أسبب تغذيته على فريسة سبق و الماء. كما قد يموت المفترس بأو 
 وراثيا  على النبات المحور    توجدالسموم القاتلة. قد يحدث تغيير في النظام البيئي للكائنات الحية التي  

 . الحيويةعلى مكونات المقاومة  سلبا  أو  وهذا ربما ينعكس إيجابا  
لزراعية التي تالحظ على شكل النبات المحور فقد تحدث بعض التغيرات المظهرية من الناحية ا

على النبات مع نوع من التحمل الذي يجابه هذه الزيادة  اآلفةوهذه قد تشجع زيادة أعداد  وراثيا  
 . على سبيل المثال التغير في كمية حبوب اللقاحالحيويةوانعكاس هذه العالقة على أعداد األعداء 

نوعيتها يؤثر في المفترسات التي تتغذى على حبوب اللقاح. كما أن إنتاج نباتات متحملة للحرارة أو 
  اآلفة والجفاف قد يؤثر في موسم نمو المحصول وينعكس ذلك على نوع التوافق الذي يحصل بين 

بأحد   يوي الحفي العدو  سلبا  أو  قد يؤثر إيجابا   وراثيا  . حيث أن النبات المحور الحيويةوأعدائها 
 تجاهات التالية :اإل
وقد تكون   الحيوي للحماية والغذاء والماء التي قد تكون في صالح العدو    ا  ممكن أن يوفر مصدر  .1

 الحياتية. عداء األفي  هذه المصادر غير كافية وتؤثر سلبا  
كرد فعل على تغذية آفة زراعية يمكن أن  أو    المواد الكيميائية التي ينتجها النبات بشكل طبيعي .2

وتساعد على زيادة كفاءة البحث عن الفريسة.  الحيويةتكون ذات تأثير سلوكي في األعداء 
ال في حالة  إال يمكن أن يتحقق  الحيويةواألعداء  وراثيا  التكامل بين الصنف المحور ن أغير 

التي   الحيويةوفر حماية لألعداء مما ي صنافخفض استعمال المبيدات التقليدية على هذه األ
 المستهدفة وآفات ثانوية أخرى تصيب المحصول.  اآلفةتتغذى على 

 

حد  على في المنطقة  الموجودة الحيويةومجتمع األعداء  اآلفةقد يمتد التأثير ليشمل مجتمع 
  الحيويةمن المنطقة وهذا يدفع األعداء    اآلفةاستئصال  إلى    سواء. إذ أن فعل النبات المقاوم قد يؤدي

هجرة المنطقة بسبب عدم االستطاعة على البقاء في تلك المنطقة وفي هذه الحالة يكون التأثير إلى 
 .ا  ومباشر  ا  سالب

على أساس العامل المساعد لكل منهما تجاه اآلخر حيث   ا  في حاالت أخرى يكون التأثير موجب
عناصر المكافحة أو    بنسبة أعلى مما لو استعمل أي من النبات المقاوم  اآلفةتحصل نسبة قتل ألفراد  

وضوحا  سيما في النباتات التي يكون فيها مستوى السم أكثر  على حده. هذه الحالة تكون  الحيوية
ال تموت وإنما تكون بطيئة النمو والحركة مما يسهل على العدو  اآلفة غير عالي حيث أن أفراد 
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مقارنة بالحاالت االعتيادية. كما أن وجود   أفرادهاتها وبذلك تزداد نسبة الموت بين مهاجم الحيوي 
تجاه السم الموجود في النبات  اآلفة لدىأن يؤخر تطور المقاومة  الحيوية يمكنهعامل المكافحة 

 خر للتداخل فيحصل من خالل خفض كميات المبيداتاآل  اإليجابي. أما العامل  وراثيا  العائل المحور  
وهذا اإلجراء يساعد في المحافظة على   وراثيا  التي تهاجم الصنف المحور    اآلفات واسعة الطيف على  

 الثانوية الموجودة على المحصول.   اآلفاتالتي تتغذى على   الحيويةاألعداء 
 

في األعداء الحيوية التي تحتاج  إن السموم التي تنتج في النسيج النباتي ممكن أن تؤثر سلبا  
العصارة النباتية لتلبية بعض احتياجاتها التغذوية أو الماء. كما قد يموت المفترس بسبب تغذيته  

ن تغذت على نبات حاوي على السموم القاتلة. قد يحدث تغيير في النظام أعلى فريسة سبق و 
على  أو سلبا   يجابا  إيا  وهذا ربما ينعكس على النبات المحور وراث توجدالبيئي للكائنات الحية التي 

 .الحيويةمكونات المقاومة 

 

 على النظام البيئي فقد يكون هناك تأثير مباشر  وراثيا  المحورة    صنافأما عن انعكاس زراعة األ
غير مباشر أيضا . حيث أن معظم المحاصيل الحولية على اختالف أنواعها تزرع في حقول  أو 

تكون محتملة بين الحقول والمحاصيل  اآلفة متجاورة ضمن المنطقة الواحدة وبذلك فان هجرة أفراد 
االعتيادية في  صنافواأل وراثيا  المحورة  صنافالمختلفة وقد يحصل تداخل وتلقيح خلطي بين األ

 سعرانيمهمة متعددة العوائل مثل دودة آفات  ظام البيئي الزراعي. يحصل مثل هذا التداخل معالن
التي يمكن أن تتطور على الذرة الصفراء ثم تنتقل البالغات المنبثقة لتهاجم  ( Heliothis zea)الذرة 

المناطق المجاورة. أو  التي تزرع في المنطقة نفسها الطماطم/محاصيل القطن وفول الصويا والبندورة
محاصيل  إلى  ( الذي يهاجر من الذرةTetranychus urticaeكذلك الحال مع الحلم ذي البقعتين )

حقول مجاورة. كما توجد أمثلة متعددة على مجتمعات األعداء أو  أخرى مزروعة في الحقل نفسه
ذه معروفة مع متطفالت البيض وعالقته بالعائل النباتي. وه  اآلفةالتي تتأثر تبعا لتأثر مجتمع    الحيوية

التي تصيب عوائل نباتية مختلفة   (Heliothisوحشرات الهليوثس ) Trichogrammaمن الجنس 
التي تنتقل بين المحاصيل المختلفة تبعا النتشار  Orius وكذلك الحال مع المفترسات التابعة للجنس

دعاسيق التي تتغذى على فرائس ال أنواع الفريسة والعائل النباتي. ينطبق الشيء نفسه على بعض 
 وراثيا  المحورة    صناف. إن استعمال األ(2017)علي،    على مختلف المحاصيل الزراعية  وتوجدمتنوعة  

 المهمة اقتصاديا   اآلفاتضمن النظام البيئي هو أسلوب حديث للتصدي للعديد من  اآلفاتإدارة  في
بسبب  اآلفةلمجتمع  عدديفضال  عن تحقيق فوائد كبيرة للنظام البيئي منها خفض حاالت التضخم ال
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المتنقلة ضمن المنطقة فضال  عن   لآلفاتناجحة  إدارة    يحققنه  أكما    الحيويةالمحافظة على األعداء  
التي تنتج سموم  صنافالعرضية غير المستهدفة. إن استعمال األ لآلفاتحصول مكافحة إضافية 

معينة وتسهم في تقليل استعمال المبيدات ذات الطيف آفات    يكون تأثيرها متخصصا  تجاه  Btالبكتيريا  
أكثر  األعداء عامة التغذية تكون لها الفرصة للبقاء والتكاثر وتكون ن إ فالواسع، وفي هذه الحالة 

التضخم السكاني خاصة  أو  حالة االنفجارإلى  ومنعها من الوصول اآلفةرة على فاعلية في السيط
الثانوية التي تزداد أعدادها بعد استعمال المبيدات واسعة الطيف. وعندما تكون هناك عالقة  اآلفات

على محاصيل مختلفة ضمن المنطقة فان زراعة المحصول المحور  توجدالتي  الحيويةبين األعداء 
الموجودة  الحيويةيمكن أن تكون له فائدة كبيرة على مستوى النظام البيئي. حيث أن األعداء  وراثيا  

اخرى متنوعة  آفات  المحاصيل األخرى لتفترسإلى  يمكن أن تذهب وراثيا  على الصنف المحور 
 اآلفاتيوفر فرصة إلدارة ن أيمكن  وراثيا  الصنف المحور ن إفلك موجودة على تلك المحاصيل لذ

في مساحة واسعة سوف يوفر عامل ضغط  صنافالمتنقلة في المنطقة. كما أن زراعة مثل هذه األ
غير المستهدفة وبذلك  اآلفاتالمستهدفة فضال  عن التأثير المحتمل في  اآلفة مكاني وزماني على 

على محاصيل   اآلفةلمجتمع  عددييحصل تحسن في مستوى المكافحة وتقل فرص حدوث تضخم 
تعتمد على  وراثيا  المحور  صناف. إال أن الفائدة المرجوة من األ هانفس حساسة مزروعة في المنطقة

لمعروفة في هذا المجال  . ومن األمثلة ااآلفاتمستوى السم الذي تنتجه في أنسجتها وتأثيره في تلك 
الهليوثس أنواع تجاه  ةالتي عادة ما تكون موجهو  Btريا يالقطن التي تنتج سموم البكت أصنافزراعة 

لكنها يمكن أن تحقق   اآلفاتة في المناطق التي تنتشر فيها هذه  يودودة الجوز القرنفلية بالدرجة الرئيس
البنجر وناخرة الشوندر السكري/أخرى مثل دودة اللهانة المقوسة ودودة  آفات    نسب مكافحة جيدة تجاه

شاملة  إدارة    التي تتغذى على النسيج النباتي للمحصول وهكذا تتحقق  اآلفاتالقطن وغيرها من    أوراق
 من آفة في آن واحد. أكثر  تجاه

فقد جوبهت  وراثيا  المحورة  صنافالتي رافقت استعمال األيجابية اإلعلى الرغم من الجوانب 
والزراعة الدولية    األغذيةمنظمة  سهمت  أبمعارضة شديدة في دول العالم. مع ذلك فقد    صنافهذه األ

 أفريقيافي العديد من الدول مثل الهند والصين وجنوب  صنافبتقديم الدعم لنشر مثل هذه األ الفاو()
وتقليل استعمال   اإلنتاجف يلاكتهتمام الذي كان يركز على تقليل ها، حيث توسع اإلواألرجنتين وغير 

المحورة متداخلة  صنافزراعة األن إ(. Qaim & Zilberman, 2003) اإلنتاجزيادة إلى  المبيدات
 وراثيا  محورة  أصنافاعتيادية يزيد من احتمال حصول تزاوج بين أفراد تطورت على  أصنافمع 

تجاه  اآلفة اعتيادية غير مقاومة وهذا يساعد على تأخير تطور المقاومة لدى  أصناف وأخرى على 
يمكنها مجابهة   حيويةوقت طويل لكي تنتج سالالت إلى  المقاومة وبذلك فإنها تحتاج صنافاأل
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باتخاذ إجراءات   اآلفاتالمقاومة. مع هذا المسار اتجهت العديد من الجهات المعنية بإدارة    صنافاأل
 تجاه المبيدات المستعملة. من هذه اإلجراءات  اآلفةتطبيقية من شانها التعامل مع مقاومة 

 لحشراتإدارة المقاومة عند ا الذي سمي 2001البرنامج الذي تم تطبيقه في الواليات المتحدة عام 
(Insect resistance management, IRM) حيث يتم القيام باستبيان ينفذه طرف ثالث وليس .

ضمان امتثال المزارعين لتقديم المعلومات المطلوبة أجل  جهة ذات عالقة منأو  الشركات المنتجة
 على محصول معين.آفات   مجموعةأو  فيما يتعلق بإجراءات مكافحة آفة 

العربية، هناك جهود محدودة، غالبها على المستوى البحثي، تمت في كل من  في المنطقة 
، إال أنه على الصعيد التجاري فإن  وراثيا  وسورية والمغرب واألردن حول المحاصيل المحورة  مصر

. ففي وراثيا  نباتية محورة  أصنافالسودان هو البلد العربي الوحيد الذي يزرع حاليا  مساحات كبيرة ب
بالعامل الوراثي الذي يعطي  وراثيا  هكتار من القطن المحور  192000زرع السودان  2017العام 
 120000القطن المقدرة الذاتية لمكافحة الحشرات بدون استخدام مبيدات كيميائية، مقارنة بزراعة  نبات  

عتمدوا  ا مزارع    90000% في سنة واحدة. شمل هذا اإلستخدام  59، أي بزيادة  2016هكتار في العام  
 هكتار لكل مزارع. 2.1هذه التقانة، بمعدل 

 

من المحاصيل مقاومة    أصنافاستخدام الواسمات الجزيئية للمساعدة في انتخاب  .  5
 لآلفات

من عقدين من الزمن، ولكن تطوره الكبير كان من خالل  أكثر  بدأ علم الواسمات الجزيئية منذ
المتسلسل   البلمرة( التي اعتمدت على تقنية تفاعل Molecular markersالجزيئية ) الواسمات

(Polymerase chain reaction (PCR))   سيما للمناطق التي تحتوي على تكرارات نيكليوتيدية قصيرة
 (. Microsatelliteالميكروساتاليت )أو  Simple sequence repeats (SSR)والمعروفة باسم 

  الوراثي مجين في ال وجودهافي برامج التربية النخفاض نسبة  ا  ولكن تطبيقها ال يزال ضعيف
 واألخرى.  SSRقاعدة نيتروجينية بين منطقة الـ  5000إلى  2000النسبة ال تتجاوز حيث أن 

 للمسافة الكبيرة التي يمكن أن   ا  ولذلك كان االنتخاب من خالل هذه الواسمات ضعيف الكفاءة نظر 
 في برنامج التربية. لذلك  وإخفاقيئي مما ينتج عنه انتخاب خاطئ تقع بين المورث والواسم الجز 

 اختصارا    SNPشكلت مؤشرات التباين على مستوى القاعدة النتروجينية الواحد والذي يدعى بـ 
ارتباطا أكثر  حال  أمثل إليجاد واسمات يمكن أن تكون  Single nucleotide polymorphismلـ 

 لكل SNP واسم إلى  هذا النوع من الواسمات متوافر بكثرة تصل وجودبالمورثات المرغوبة وألن 
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قاعدة نيتروجينية. وقد تطورت تقانات البصمة الوراثية في العقد األخير من الزمن حتى  100-150
بعد يوم  ا  في وقت قياسي وأسعار تنخفض يوم SNPإمكانية اختبار تسعين ألف واسمة إلى  وصل

 عدة سنتات أمريكية للواسم الواحد. إلى  حتى وصل
التي تم إنتاجها وارتبطت بالعديد من المورثات   SNPونتيجة للعدد الكبير من الواسمات الـ 

( باستخدام موديالت مختلفة  Genomic Selectionالمهمة، بدأ الحديث عن االنتخاب الجينومي )
(. وبالرغم من أن هذه الموديالت ال تزال في Bio-informatic) الحيويةمن تطبيقات المعلوماتية 

 بداياتها ولكن من المتوقع أن يشهد العقد المقبل تطورا  ملحوظا  لهذه التقنية وسينعكس هذا إيجابيا  
 كما  ونوعا  على مستوى العالم.  اإلنتاجعلى زيادة 
 النباتية  األمراضالهدف الرئيس من استخدام األدوات الجزيئية من قبل المختصين في إن 

 الفيروسية  األمراضمسؤولة عن مقاومة بمورثات هو تحديد الواسمات الجزيئية المرتبطة 
المرتبطة  أن أهمية هذه الواسمات الجزيئية إلى  الحشرية. يجدر اإلشارة اآلفاتوالفطرية والبكتيرية و 

بشكل وثيق بمورثات المقاومة يكمن في إمكانية استخدامها في مختبرات التقانات الحيوية لتساعد  
مربي النبات على االنتخاب المبكر بشكل يزيد في دقة االنتخاب وسرعته ويرفع من كفاءة برامج 

  المحسنة فصناالتربية النباتية لتحقيق غاية المربين في دمج مورثات مقاومة عديدة في األ
(Hamwieh et al., 2018) . 

 Marker assistedلـ  ( اختصارا  MASتدعى طريقة االنتخاب بمساعدة الواسمات بـماس )

selection    والتي تساعد على انتخاب نباتات هجينة جديدة أفضل من خالل احتوائها على مزيج من
( نظائر Pyramidingالمرغوبة من قبل المربي. ومنها أصبح للمربي أن يجمع )  (Alleles)النظائر 

 متعددةباء آالمورثات المهمة في نباتات جديدة ناتجة عن تهجينات مركبة من جراء استخدام 
(Multi parental crosses)  وتضم قائمة الصفات كل من مورثات المقاومة لإلجهادات األحيائية .

في ثمار الفاكهة والمحاصيل والغلة العالية.   ا  الصفات األخرى المرغوبة تسويقيإلى    ة والالأحيائية إضاف
في حالة المقاومة   فتح باب واسعا  إلمكانيات مدهشة لالنتخاب، فمثال   MASإن االنتخاب بمساعدة 

أكثر، كان من الصعب معرفة عدد مورثات المقاومة على المستوى أو    التي يسيطر عليها مورث واحد
للمعرفة وبدقة أعلى بكثير من   أصبح عدد المورثات قابال   MASالمظهري ولكن باستخدام مؤشرات 

إلى   ( وتكاليفه. إضافةمخبريا  أو    المظهري )حقليا    اإلختبارتوفير وقت  إلى    المستوى المظهري إضافة
غير المسجلة في مكان برنامج  األمراضالمظهري لبعض سالالت نتخاب اإلذلك، وفي حال تعذر 
انتخاب تلك وضمها على السالالت  من  MASباستخدام واسمات نتخاب اإلالتربية، تمكن عملية 

الجديدة المنتجة وهذا ما تم تطبيقه بنجاح في عدة برامج تربية المحاصيل نتج عنها إنتاج سالالت 



 413 ___________________________________________  2050 ةالعربية: رؤيتحديات وقاية النبات في المنطقة 

Arab Society for Plant Protection 

كما في مرض الصدأ في  ،خاصة الخطير منها ،مراضمحاصيل تحمل صفات مقاومة أفقية لأل
   القمح.

هو الحصول على   MASنتخاب بواسمات يبقى العائق الوحيد الذي تواجهه برامج التربية لإل
فر حتى ايتو   غيرقائمة موثوقة من الواسمات المرتبطة بشكل وثيق بالمورثات المرغوبة، ولألسف هذا  

ن حول العالم حاليا  بنشر أبحاثهم الجديدة اآلن لجميع المحاصيل الحقلية والبستانية، ولكن يقوم الباحثو 
 التي تعرف المزيد من تلك الواسمات التي يثبت ارتباطها بمورثات المقاومة. 

هنالك فجوة بين الباحثين في مجال الهندسة الوراثية والمؤشرات الوراثية وبين مربي زال تال 
والذين ال زالوا يعتمدون بشكل أساسي على النبات العاملين ضمن البرامج الوطنية في الوطن العربي  

الواسمات الجزيئية. لذلك يقتصر تطبيق إلى  الحقلي المظهري دون اللجوءيم و والتقق التقليدية ائالطر 
الواسمات الجزيئية على برامج التربية الدولية التي تقودها المراكز الدولية مثل المركز الدولي للبحوث 

)إيكاردا(. وسنسرد لبعض تلك الواسمات على محصول القمح التي يتم الزراعية في المناطق الجافة 
 تطبيقها بشكل عملي في برامج التربية.

في القمح تم اعتماد العديد من واسمات الميكروساتاليت المرتبطة بمورثات مقاومة مرض 
 (، Yr45و  Yr ،Yr10 ،Yr18 الصدأ، ومنها مورثات المقاومة لمرض الصدأ األصفر )مورثات

، 6)جدول  (  Lr19و  Lr9)المورثتين    األوراقوصدأ    (،Sr24و    Sr22  ومرض صدأ الساق )المورثتين
من   ( والتي تستخدم لتعريف المزيدSNPواسمات التباين النيوكليوتيدي )إلى  (، إضافة3 شكلو 

،  Lr34  ،+Sr2  ،-VPM  ،+Lr47  ،-Lr68  ،+Yr15  ،-Yr15+)  المورثات المرتبطة بمرض الصدأ  
+Lr19/Sr25  ،-Yr36  ،-Lr67  ،+Sr22  ،-Lr34.)    جافة من بادرات   أوراقحيث يتم إرسال عينات

 SNPفي السويد ليتم اختبار كل مؤشرات الـ    Intertekمختبرات  إلى    نباتات القمح خالل موسم النمو
في وقت ال يتجاوز الشهر وإرسال النتائج عبر البريد االلكتروني ليتم االنتخاب من قبل المربي قبل  

ثالث دوالرات لكل نبات الختبار ثالثون   ا  ، فهي حالياإلختبارالبدء بالتهجين. أما بالنسبة لتكاليف 
 تربية المحاصيل.  في MASوفق مشروع تشجيع استخدام وتطبيق مؤشرات  SNPمؤشر 

هنالك الكثير من الواسمات الجزيئية األخرى التي يمكن استخدامها لتعريف المورثات المقاومة 
، ا  مورث 25للصدأ ويتم استخدامها وفق رغبة مربي النبات. ففي الصدأ األصفر بلغ عدد المورثات 

والواسم  15بمورث رقم  المرتبط Xbarc8نذكر هنا بعض الواسمات المرتبطة ببعض منها مثل 
Xcfa2149  والواسم  48المرتبط بمورث رقمXwmc776  والواسمين 60المرتبط بمورث رقم 

Gli-B1 وXpsp3000  والواسمين10بمورث المقاومة رقم  المرتبطين ، Xsun476  وXsun533 

 واسمات، وثالثة 5المرتبط بمورثات المقاومة  STS7/8والواسم  58المرتبطين بمورث المقاومة 
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(Xbarc8 ،Xgwm413،  و Xgwm273 )  15مرتبطة بمورث المقاومة (Bariana et al., 2002 ؛
Herrera-Foessel et al., 2015 ؛Peng et al., 2000 ؛Tsilo et al., 2008 .) 

 
بعض الواسمات التي يستخدمها مربي القمح في إيكاردا لتعريف مورثات المقاومة لكل من   .6جدول  

 (. Lr( وصدأ األرواق )Sr( وصدأ الساق )Yrالصدأ األصفر )
 

 (Primer sequence)تسلسل البادئات   (Gene)المورث  (Marker)الواسم 

CsLV34 Yr18 F: GTTGGTTAAGACTGGTGATGG 

R: TGCTTGCTATTGCTGAATAGT 

CFA2123 Sr22 
F: CGGTCTTTGTTTGCTCTAAAC 

R: ACCGGCCATCTATGATGAAG 

Yr10 Yr10 
F: GCAGACCTGTGTCATTGGTC 

R: GATATAGTGGCAGCAGGATAC 

Sr24#12 Sr24 
F: CACCCGTGACATGCTCGTA 

R: AACAGGAAATGAGCAACGATGT 

Xwgp118 Yr45 
F: AGTGTCTTGTAGGGTATC 

R: ACACTGGTCCATGAGGTT 

STS(9-10) Yr5 
F: AAAGAATACTTTAATGAA 

R: CAAACTTATCAGGATTAC 

J13 Lr9 
F: TCCTTTTATTCCGCACGCCGG 

R: CCACACTACCCCAAAGAGAG 

Scs123 Lr19 
F: CCTGATCACCAATGACGATT 

R: CCTGATCACCTTGCTACAGA 

 

 

التي يتم الحصول عليها باستخدام المرتبطة بالمورثات المقاومة و الجزيئية  مواقعال. 3شكل 
الواسمات المتخصصة لكل مورث. المورثات في الصورة تخص بعض مورثات المقاومة لكل من  

 ( )المصدر مختبر التقانات الحيوية، إيكاردا(. Yr، والصدأ األصفر )(Srصدأ الساق )
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من مورثات المقاومة لصدأ   ا  مورث 41تعريف كما يوجد العديد من الواسمات التي تستخدم ل
  cssfrوواسم  1المرتبط بمورث المقاومة رقم  RGA567-5( ومنها واسم Wheat leaf rust) األوراق

لتعريف  Xwmc75و Xgpw7425تم استخدام الواسمين  والحقا   34المرتبط بمورث المقاومة رقم 
 (.Sadeghabad et al., 2017؛  Lagudah et al., 2009؛  Cloutier et al., 2007)  17المورث رقم  

 
 دقة تعتمد على التركيب الجزيئي لآلفة لآلفات أكثر ق تشخيص ائ إنتاج طر . 6

 تفاعل البلمرة المتسلسلستخدم االتسعينات من القرن الماضي  إبتداء  من أواخر الثمانينات وأوائل
(Polymerase chain reaction; PCR)   في الكشف أوال  عن الفيروسات النباتية والحقا  عن ممرضات

، وبأشكاله المتعددة اإلختبار، وأثبتت التجارب بأن لهذا  الفطورأو    البكتيرياأو    أخرى مثل الفايتوبالزما
التي ال يسمح المجال في هذا التقرير التعرض لها، ميزات متعددة فيما إذا قورن باختبارات أخرى مثل 

الذي كان سائدا  )ولم يزل يستخدم حتى اآلن( في أواخر السبعينات والثمانينات من القرن    اختبار إليزا
ذلك أن التقدم الذي إلى  . أضفوراثيا  الماضي، أهمها مقدرته على التمييز بين السالالت المتقاربة 

ي جزء منه سمح  أأو  حصل في المقدرة على معرفة تتالي القواعد في مجين الممرضات النباتية
الفيروسية منها ألن حجم مجينها أصغر من  بدراسة التباين الوراثي بين هذه الممرضات، سيما 

هذا التقدم في التقنيات الجزيئية سمح السالالت التابعة لنوع محدد منها. أو  الممرضات األخرى،
أوائل  إلى  ، إذا عدنابالكشف عن العديد من الكائنات الممرضة والتي لم تكن معروفة سابقا . فمثال  

لحمص وتسبب بإصابتها لالثمانينات من القرن الماضي فإن عدد الفيروسات التي كانت معروفة 
عدم عقد الثمار في هذا المحصول ال تزيد عن ثالث فيروسات، أو    اإلصفرار والتقزم وضعف   أعراض

الفيروسات التي تصيب باقي فيروسا . حصل التقدم نفسه في الكشف عن    12بينما يبلغ عددها اليوم  
والذي شمل الحقا  كائنات  المحاصيل البقولية مثل الفول والعدس. هذا التوسع في دقة التشخيص

ممرضة أخرى مثل الفايتوبالزما والبكتيريا والفطور وغيرها لم يكن ممكنا  لوال التقدم الهائل في علوم 
 ؛ Katul et al., 1995؛ Horn et al., 1995؛ Abraham et al., 2010)البيولوجيا الجزيئية 

 Kumari & Makkouk, 2007.)  
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 (Bioinformatics)البيومعلوماتية )المعلومات الحيوية( . 7

التقدم الذي حصل في العقود القليلة الماضية في العلوم الحيوية الجزيئية وكذلك التقدم في أدى 
 ،تراكم كم هائل من المعلومات البيولوجية. تبع ذلك نشوء علم البيومعلوماتيةإلى  التقنيات التي رافقتها  

علوماتية  وهو علم مبني على مجموعة تخصصات تعمل معا  لتطوير وتطبيق حلول تكنولوجيا الم
فرة. فالبيومعلوماتية هي وسيلة لتحليل المعلومات البيولوجية اللتعامل مع المعلومات الحيوية المتو 

تحليل البيانات   يعدلتسهيل فهم السلوك الحيوي بهدف تلبية الحاجات المجتمعية بما فيها إنتاج الغذاء.  
 فهم أفضل آللية عمل التركيب الوراثيإلى    المتعلقة بتتالي القواعد في مجين الكائنات الحية للوصول

 . من أهم تطبيقات البيومعلوماتية
بشكل عام فإن البيومعلوماتية هي تطوير وسائل حسابية وقواعد بيانات ومن ثم استخدام هذه 

 ، تساعد المعلوماتيةفهم أفضل لألنظمة الحية.  إلى    الوسائل إلنتاج معرفة بيولوجية تساعد في الوصول
من  جديدة  أصناف، إنتاج لآلفاتفي تحديد بزوغ تراكيب وراثية جديدة  ،الصحة النباتيةفي مجال 

، وهذا ما تمت االشارة إليه اآلفاتوإنتاج وسائل متقدمة ودقيقة لتشخيص    ،لآلفاتالمحاصيل مقاومة  
كل ذلك، فإن المعلوماتية تسمح بتكامل البيانات الزراعية، بما فيها إلى    في الفقرات السابقة. باإلضافة

 اإلنتاج حلول تسمح بزيادة  إلى    ، بالبيانات المجينية الجزيئية للوصوللآلفاتبيانات المكافحة المتكاملة  
 الزراعي.  

عات أن هناك عدد قليل من البرامج التعليمية في الجامإلى  وألهمية الموضوع، تجدر اإلشارة هنا  
خاصة على مستوى الدراسات العليا. ولنتمكن من بالعربية التي تشمل تخصص البيومعلوماتية، و 

تحقيق تقدم في هذا المجال، وكون هذا التخصص معقد بطبيعته، فإن المؤسسات التعليمية في البلدان  
لى علوم متعددة تكامل فكري يعتمد عإحداث  على  قدرة  متطوير برامج تعليمية لها الإلى    العربية مدعوة

مثل المعلوماتية واإلحصاء والرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغات. بدأ العديد من الجامعات حول  
هكذا تخصص، وال بد للمؤسسات التعليمية العربية أن تحذوا حذوها   بتطويرفي العقد الماضي،  ،  العالم

 وبدون أي إبطاء.
 
 االستنتاجات والتوصيات . 8

النبات واإلصابات أمراض  إدارة الحديثة بتطبيقاتها الواسعة حال  مهما  في  الحيويةتعد التقانات  .1
إقتصادية كبيرة في البلدان العربية  الحشرية واألدغال والديدان الثعبانية التي تسبب خسائر 
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للنهوض بالواقع الزراعي والتحديات ستراتيجية  ابد من تبني آليات عمل  ، لذلك ال  سنويا     والعالم 
ذلك من خالل تحديد الجينات ذات الفعالية واألهمية العملية إلى    التي تواجهه، ويمكن الوصول

 . اآلفاتصابات الممرضة و للجانب الزراعي سيما بموضوع وقاية النبات من اإل
ضرورة توجيه البحوث العلمية في الجامعات والمعاهد العربية لتغطية البيئة المحلية بما تمثل  .2

من مصادر وراثية متنوعة سيما في النباتات البرية، لما تحويه من مخزون وراثي كبير يمكن 
النبات أمراض  اإلقتصادية في مجال مقاومةاالستفادة منه في كلونة الجينات المتاحة للنباتات 

من المهم التركيز على دراسة العوامل البيئية السائدة  أنه التي تنتج عن مسببات مختلفة. كما 
كونها قد  وراثيا  في البلدان العربية والتي تتداخل مع عملية التعبير الجيني مع النباتات المعدلة 

 ة النباتات للممرضات المختلفة.مقاوم إخفاقإلى  تكون عوامل تثبيط تؤدي
النباتية في البلدان العربية فضال  عن اإلصابات الحشرية   األمراضتحديد األولويات في مجال  .3

 اآلفاتو  األمراضالتي تسبب خسائر إقتصادية كبيرة، وتكون األولويات ممثلة بخارطة توزيع 
فات لتحديث الخرائط بشكل المختلفة حسب النبات اإلقتصادي وكذلك البلد، مع ضرورة اإللت

والحشرات في البلدان   األمراضإدارة  اإلستراتيجية فيهميتها ألدوري مع إتاحتها للجميع، 
 العربية.

كونها  برامج الزراعة النسيجية واإلكثار الدقيق للنباتات اإلقتصاديةإلى  التوجه العملي المدعوم  .4
بكميات جيدة وبثباتية عالية، وكذلك   وراثيا  ق التي تستخدم في إنتاج النباتات المعدلة  ائمن الطر 

التقانات الخلوية المتاحة األخرى، لذا البد من دراسة وإعداد بروتوكوالت عملية ناجحة لزارعة  
 وإكثار النباتات نسيجيا .

سيما الدراسات   ساتفيرو النبات المتسببة عن ال مراضالتركيز على الدراسات المسحية أل .5
في  نتشارا  او ية األكثر خطورة  فيروسالجزيئية، ومن بينها دراسات التقارب الوراثي للسالالت ال

البلدان العربية، ومحاولة التعاون العلمي لغرض إجراء المسح المتكامل لتحديد كامل التتابعات 
لما تمثله من أهمية لفهم أكبر   الخطيرة، ورسم الخرائط الوراثية  فيروساتالجينية في جينوم تلك ال

 .نتشارهاالسيطرة على المرض والحد من ليات آالنباتية بشكل يخدم وضع  فيروساتلطبيعة ال
التعاون العربي المشترك سيما في البلدان المتجاورة في توجيه العمل البحثي والتنسيقي في  .6

اإلعتماد على برامج التقانات النبات المشتركة واإلصابات الحشرية، من خالل  أمراض    مكافحة
 األحيائية والمقاومة المتكاملة بشكل يحد من الممرضات والحشرات وتأثيراتها الضارة.
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العمل على إنشاء قاعدة معلومات متكاملة متاحة للباحثين العرب حول تطبيقات التقانات  .7
أحدث   بادل ت النبات واإلصابات الحشرية، وكذلكأمراض  ع يضااألحيائية ونجاحاتها في مو 

 البحوث العلمية والنشرات البحثية حول المواضيع ذات اإلهتمام المشترك بشكل يخدم الجميع.
التي تتصف بالسمية للحشرات باعتبارها واحدة من آليات مقاومة  وراثيا  المحورة  صنافاألتعد  .8

كون لها دور  مصدرا  مشجعا  لتبني التقانات الحديثة التي يمكن أن ي اآلفةالنبات العائل تجاه 
 الزراعية.  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  كبير في استراتيجيات

الي تنتج السموم النباتية غير المميتة وإنما يتمثل تأثيرها  صنافضرورة زيادة االهتمام باأل .9
بخفض معدل التغذية، الوزن، معدل التطور والخصوبة وجوانب حياتية أخرى. مثل هذه 

  التي تحمل السموم البكتيرية في برامج   صنافمن األ  فائدة وتقبال  أكثر    يمكن أن تكون   صنافاأل
  صناف . كذلك الحال مع األالحيويةمع عناصر المكافحة  توافقا  أكثر  ألنها تكون  اآلفاتإدارة 

التي تحوي على جينات مسئولة عن أفعال إنزيمية )مثبطات اإلنزيم( التي تساعد    وراثيا  المحورة  
واستدامة من تلك التي تحوي على الجينات  را  استقراأكثر  على خفض معدالت الهضم تكون 

 البكتيرية. 
إدارة  تجاه المبيدات المستعملة ضمن برامج اآلفةهمية لإلجراءات المتعلقة بمقاومة أ عطاء إ  .10

للمبيدات على غرار    اآلفةاتخاذ إجراءات تطبيقية من شانها التعامل مع مقاومة  أجل    من  اآلفات
 Insect resistanceالذي سمي  2001البرنامج الذي تم تطبيقه في الواليات المتحدة عام 

management (IRMيمكنه .)  مع محاصيل  صنافالمقاومة من خالل تعاقب هذه األإدارة
 تستعمل وسائل عالجية أخرى عندما تقتضي الحاجة. ن أو قريبة حساسة 

المعرفة المتصاعدة عن تشخيص اآللية التي يستطيع النبات من خاللها أن يميز مهاجمة  إن .11
الدفاعية التي يطلقها سوف تساعد في دراسة االختالفات أو    له وكذلك عن المواد التحذيرية  اآلفة

المختلفة ومعرفة عمليات األيض في النبات  اآلفاتفي ردود الفعل التي يصدرها النبات تجاه 
أفضل أسلوب إلى    على التوصل  األنشطةكل هذه  تساعد  سكبات الثانوية التي تنتج عنها.  والمر 

 .  اآلفاتإدارة  لتطبيق المقاومة المستحثة في برامج
  اآلفة يساعد على إبقاء تعداد    الحيويةواألعداء  المعدلة وراثيا   المقاومة    صنافإن التكامل بين األ .12

استعمال اإلجراءات العالجية التي تشمل إلى  عند مستويات منخفضة وهذا بدوره يقلل الحاجة
ومثل هذا التوجه هو األكثر فائدة في األقطار النامية بضمنها البلدان   ،المبيدات الكيميائية

 العربية.
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ثم إدخال  المحلية التي تكون متكيفة للبيئة في البلد المعني ومن  صناف العمل على تطوير األ .13
عن الصفات المرغوبة. إال   فضال   (Bt toxins)الجينات المسئولة عن إنتاج السموم البكتيرية 

مة ءمالأكثر    التي تمتلك الجينات المسئولة عن تثبيط اإلنزيمات واللكتينات تكون   صناف األن  أ
يمكن أن   صناففي األقطار النامية. هذه األ للزراعة Bt ريايالبكتالتي تنتج سم  صنافمن األ

التي تصيب ذلك   اآلفاتتجاه  الحيويةمتعاضد مع عناصر المكافحة أو  تعمل بشكل مساعد
 اإلجراءات العالجية إلى  المحصول مما يساعد على تقليل الحاجة 

مهم في  صفات مقاومة النبات العائل وهي عنصر  واحدة منهي  وراثيا  المحورة  صنافإن األ .14
المتكاملة لمختلف المحاصيل في البلدان النامية بضمنها الدول العربية اإلدارة  استراتيجيات

. إذ يمكن أن تعمل بشكل متعاضد مع عناصر مفردهابوليس تقنية قائمة    ا  رئيسي  ا  باعتبارها مكون
فرت الخدمة  اخاصة إذا تو وب اآلفاتإدارة  المكونات األخرى ضمن برامجأو  الحيويةالمكافحة 

فر المعرفة الكافية بالتداخالت والعالقات ا. وهذا يتطلب تو صنافالزراعية المناسبة لمثل هذه األ
 .الحيويةوآفاته واألعداء   وراثيا  التي يمكن أن تحصل بين الصنف المحور 

أصحاب القرار في البلدان العربية  إلى  رفع نتائج التحوير الوراثي وآثارها االقتصادية الهامة .15
من حيث السالمة  يمها و تقوالتوصية بزراعة هذه المحاصيل ولو على مساحات محدودة بهدف 

الوطني وبالتالي عرض  قتصاد اإلفي دعم  تسهم بهيمكن أن ي ذقتصادي الاإلالبيئية والعائد 
 النتائج على أصحاب القرار بغية اعتمادها على المستوى الوطني. 

االعتماد بشكل أكبر على استخدام المؤشرات الجزيئية في برامج تربية النبات، وتدريب الكوادر   .16
، والتدريب على موديالت نتخاباإلالوطنية من مربي النبات على استخدام هذه التقانة في 

المراكز الدولية   فيخالل التعاون مع برامج التدريب والتربية الجينومي الحديثة من نتخاب اإل
 لمعنية.ا
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مدادهم إعملهم بالزراعة، من خالل ثناء أاليومية  تالعاملين في الزراعة وعوائلهم لمواجهة المشكال
 واستخداماتها للمحافظة على الموارد. ها دارتإق الزراعية والتكنولوجية، وتعليمهم حسن ائبأحدث الطر 

نظام، بينما في الواقع هو يشمل كل ذلك، أو  خدمةأو  الزراعي بأنه عملية اإلرشاديعرف 
. وقد عرف عمر هنفس يكون عملية تعليمية ونظام تعليمي وخدمة تعليمية في الوقتن أبحيث يمكن 

الزراعي بأنه عملية تعليمية غير مدرسية يقوم بالتطبيق الفعلي لمراحلها  اإلرشاد (1973) آخرون و 
في ذلك بفلسفة عمل واضحة    المختلفة والمتشابكة جهاز متكامل من المهنيين والقادة المحليين مهتديا  

المتاحة وجهودهم الذاتية ومساعدتهم على مكانياتهم إوبيئتهم واستغالل سرهم أو بغرض خدمة الزراع 
تغيرات سلوكية مرغوبة في معارفهم حداث  إجتماعي عن طريق  قتصادي واإلتوجيهها لرفع مستواهم اإل

تغيير إلى    التعليمية، والذي يهدفجتماعية  اإلالعلوم  حد  أالزراعي    رشاداإلومهاراتهم واتجاهاتهم. ويعد  
في توعية داة أو لتثقيف كهدف التعليم وا  اإلرشادواقع المنتجين الزراعيين اجتماعيا  واقتصاديا ، ويعتمد 

  اإلرشاد الحقيقية. و  اإلنتاج تالعاملين في العملية الزراعية )الزراع( من خالل ارتباطه بمشكالفراد األ
خر في المناطق الريفية  آأي مكان  أو    المنزلأو    الزراعي موجه في حقيقته للمنتجين الزراع في الحقل

(FAO, 1972  .) 
الزراعي   اإلرشاديأخذ ن أضرورة إلى  المنظمات الدولية والعربية واإلقليميةوتشير توصيات  

نادت المؤتمرات العالمية  ذ إوعمله، شطته نأو في التنمية الزراعية وبكل ميادينه ووظائفه م المه دوره
جميع صغار المنتجين، كونه إلى    الزراعي  اإلرشادلإلصالح والتنمية الريفية بضرورة وصول خدمات  

تحسين  أجل  حداث التغييرات السلوكية المطلوبة منإإلى  النظم التعليمية المتميزة التي تهدف حدأ
بالرغم من قناعة الجميع  (. Swanson, 1997) المستدامة  نمية الزراعية تال وتحقيقالزراعي   اإلنتاج

الزراعي، إال أنه في واقع غالبية البلدان العربية ال  اإلنتاجضروري لتحسين  الزراعي اإلرشادبأن 
يحقق الهدف المنشود ألنه يعاني من الكثير من العوائق أهمها البيروقراطية وضعف الموارد واإلعتماد  

غير فعالة والتي ال بد من تحديثها لتلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. إن   اإلرشادفي    على أساليب
قوة هائلة ال بد من اإلستفادة  يمثلدث في تكنولوجيا المعلومات واإلتصال، التطور الهائل الذي ح

لذلك ال بد من   . ي الزراعي لتنمية المجتمعات الريفية وتحقيق األمن الغذائياإلرشادمنها في العمل 
الزراعي وتوسيع مجاالت الخبرة المتاحة للمرشدين الزراعيين لتشمل العلوم  اإلرشادتكثيف في نظام ال
 الزراعية.  إلجتماعية وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال والبيئة والتنوع البيولوجي باإلضافة للعلوما

ق الحيوية المختلفة في ائإن التقدم الكبير الذي حصل في العقود الماضية في استخدام الطر 
قة لدى المرشدين الزراعيين تسمح لهم مناقشتها مع وإدارتها يتطلب معرفة عمي اآلفاتمكافحة 

يشارك فيها المزارعون يسهل تكوين قناعات جديدة لديهم التي    يةاإلرشادتجارب  الالمزارعين، وتصميم  
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أعداد  إلى  قائق جديدة للمكافحة، كما يساعد ذلك في انتشار هذه الطر ائوبالتالي تبني استخدام طر 
ود الذي بذله منتجو المبيدات الكيماوية في العقود الماضية إلقناع أكبر من المزارعين. إن المجه

جعل هذا التوجه يترسخ    اآلفاتالمزارعين بأن المبيدات الكيماوية هي الحل األسرع واألنفع في مكافحة  
ة د كبير و جهإلى  تغيير هذا التوجه    ويحتاجمن ممارساتهم اليومية،    ا  مهم  ا  لدى المزارعين، وأصبح جزء

استخدام المبيدات الكيماوية   ثقافة تغيير ق متعددة، أحدها إعداد مرشدين زراعيين قادرين علىئاوبطر 
تسهم في تحسين دور  النقاط المهمة التيإلى  توازنا . وسنتعرض في الفقرات التاليةأكثر  لتصبح
 اإلنتاجورفع  اآلفاتالزراعي للمساعدة في تبني المزارعين ألفضل األساليب في مكافحة  اإلرشاد

 الزراعي. 
 الل الموارد البشرية غالغذاء تستدعي العمل على استنتاج إن النظرة المستقبلية لواقع إ

ولإلرشاد الزراعي الدور األهم في  .الزراعي اإلنتاجوتعليمها وتحسين توظيفها وبكفاءة لدعم زيادة 
تسهيل حصول الزراع وتنظيماتهم المحلية وفئات المجتمع األخرى من الشباب والنشء والمرأة الريفية 

 م مع على المعرفة والمعلومات والتوصيات العلمية والتقنيات الحديثة، وتسهيل تفاعله
ساليبهم أو المعنية بالزراعة، ومساعدتهم على تطوير أدائهم  جتماعية  واإل والتعليمية  المؤسسات التنموية  

نشاطاتهم الزراعية إدارة  الحقول الزراعية، ورفع مستوى مهاراتهم وممارساتهم لتحسينإدارة  في
(World Bank, 2012 .) 

وقد تمكن العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول النامية في تحقيق نهضة زراعية رائدة بفضل  
عملية تطوير هذا الجهاز هي عملية مستمرة وشاملة لكل ميادينه   علما  أنية، اإلرشادكفاءة أجهزتها 

عقود الثالثة الزراعي بالتطورات التي سادت العالم خالل ال اإلرشادووظائفه وعمله. وقد تأثرت نظم 
إصالحات هيكلية وفنية ومعرفية لمواجهة جراء  إمما يتطلب    األخيرة اذ أصبحت تواجه تحديات كبيرة،

 (. Qamer, 2005ذلك )
 
 الزراعي اإلرشادالمعوقات التي تواجه . 2

ية في البلدان النامية، في اإلرشادتوجد مجموعة كبيرة من العوامل المؤثرة في أداء وفعالية األجهزة 
عملية تسريع وتائر التنمية الريفية المستدامة، بما ينطوي عليه من عملية نشر ونقل واستخدام 

 : تلخيصها بما يليويمكن ( 1990 ن،سالمستجدات الزراعية )سوان
عوامل متعلقة بأصحاب القرار في القطاع الزراعي وهي تتناول مدى وضوح الرؤية والمفهوم  .1

الزراعي فيها كمنهج حيوي يسهم في تحقيق  اإلرشادللتنمية الزراعية ومتطلباتها، وماهية دور 
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عتمادات الالزمة ألجهزة خصائيين ومستلزمات العمل، ورصد اإلفر اإلاهذه التنمية، ومدى تو 
 والبحث الزراعي.  اإلرشاد

الزراعي وتتمحور هذه العوامل حول درجة الوضوح في   اإلرشادعوامل متعلقة بمفهوم وفلسفة  .2
الزراعي، ونظامه وكيفية تطبيقه. هناك اختالف بين مفهومنا  اإلرشادماهية ومبادئ وفلسفة 

رشاد لإلجهزة الحكومية  وأهدافه ومضمونه، حيث تريد األبعاده  ألالزراعي ومفهوم الزراع  رشاد  لإل
إلى   المزارع بأن الزراعة ال تحتاجيرى تعليم الزراع األساليب العلمية الحديثة في الزراعة، بينما 

تقدم مساعدة كالمية    اإلرشادالمساعدات العينية والمالية. وان أجهزة  إلى    التعليم دائما  بل تحتاج
ر األسمدة والبذور والمبيدات والمعدات  له فقط، بينما المساعدة في مفهوم الزراع تعني توفي

ما  أدخل. ال، وتحسين اإلنتاجستخدامها في الزراعة لزيادة البأسعار رمزية، أو  واآلالت مجانا  
 الزراعية. عمال األفإنها ال تدخل ضمن  اإلرشادالنصح و 

ي بالدرجة األولى على مدى  اإلرشاد يتوقف تقدم العمل  إذعوامل متعلقة بالمرشدين الزراعين،  .3
لي تتوقف على مدى رغبة المرشد الزراعي  اي، وهذه بالتاإلرشادكفاءة العاملين في الجهاز 

فر المعدات والوسائل الالزمة لنجاحه في هذا العمل ثانيا ، ا، ومدى تو وال  أبالقيام بهذا العمل 
نشطة  ا ، ومدى استجابة الزراع لألوتوفير الحوافز المادية والمعنوية ثالثا ، ووسائط التنقل رابع

فر لديه المقدرة الفنية والعلمية  االمرشد الزراعي غير الكفوء والذي ال تتو ن أ خيرا ... مع التأكيد أ
 سيترك اثارا  سلبية عليه. نه أو ي، اإلرشادوالشخصية سيكون عبئا  على العمل 

للتقانة الزراعية ميزة نسبية عن غيرها حيث يجب أن يكون  عوامل متعلقة بالتقانات الزراعية، .4
بزيادة العائد المالي من التقانه الجديدة  نه  أالكسب المادي. أي  أو    الوقتأو    سواء كان في الجهد

الرغبة لزيادة الدخل المزرعي  أو    بالنسبة لتكاليفها، سيساعد في رفع معدالت التبني لها. فالحاجة
المستجدات العملية، وان لم يحدث ذلك ال يكون  هو مفتاح عملية تبني الزراع للتوصيات و 

 ي تبذيرا  للجهد والوقت والمال. اإلرشادالزراعي قد حقق نتائج جوهرية، بل سيكون العمل    اإلرشاد

عوامل متعلقة بالمنتجين )الزراع(، حيث أن نشر وتبني وإقناع الزراع بالتقانات الزراعية مرتبط  .5
القناعة بالشيء يؤجل قبول التقانات الزراعية وتطبيقها،  عدمن أ و بقرار المزارع نفسه ولوحده، 

وسائل  تسهموهنا  .في مجال التنمية الزراعية ا  مهم عامال   تمثلمرحلة الوعي والتنبه ن إ فلذلك 
الزراعي، واألصدقاء والجيران، والمؤسسات الزراعية التجهيزية، في التنبه   واالعالم  اإلرشاد

قتصادية  جتماعية واإلاإلهناك مجموعة أخرى من العوامل  ن  أواالهتمام بالتقانات الزراعية، كما  
ضعف ثقة المزارع في المرشد أو  إن غياب كل ذلك. دور مهم فيب تسهموالشخصية التي 

المزارع قناع إالمرشد الزراعي للخبرة الزراعية الكافية التي تمكنه من  الزراعي من ناحية افتقار
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خبرته الموروثة  إلى    أفقد المزارع الثقة المهنية في دور المرشد الزراعي ولجأ  ،كامال    مهنيا    قناعا  إ
منع انتشارها أو  دور التقنيات الحديثةضعف أمما  اآلفاتالمحصول و إدارة  فيجداد األعن 

 بالشكل المطلوب.بين المزارعين 

تعزيز الروابط مع األجهزة البحثية، وتشمل مؤسسات التعليم الزراعي ومراكز البحوث الزراعية   .6
جتهادات لإلوغيرها، لالستفادة من الخبرات العلمية الموجودة، وتوظيف هذه الروابط وعدم تركها  

 لتطويرها وسالمة تنفيذها.الشخصية وإصدار التشريعات الالزمة 

ي اإلرشادللعمل  مكاناتها  إتقوية الروابط مع األجهزة التنموية الزراعية العاملة في الريف واستثمار   .7
 .هالزراعي وتطوير 

 
 فيصنف العوامل المؤثرة  1966العام  في  Mosherن أ( 1995) آخرون وقد ذكر الريماوي و 

فرها بتسريع اعوامل أساسية يسمح تو إلى  الزراعي واحدا  منها( اإلرشادالتنمية الزراعية )ويعد جهاز 
العوامل ن أوقد ذكر  .فرها بتسريع عملية التنميةايسمح تو  مسرعةأو  عملية التنمية وأخرى مساندة

ولوجيا، وتوافر المدخالت األساسية تتمثل في توفير األسواق للمنتجات الزراعية، التطوير المستمر للتكن
والمعدات محليا  وتوافر الحوافز )سياسات األسعار، التصدير، وغيرها( وخدمات النقل، بينما ستمكن  

ية وتنظيم اإلنتاجالتعليم األساسي والمهني وتوفير القروض تتمثل في العوامل المسرعة للتنمية 
رتبط تالزراعي  اإلرشادالمزارعين، والتخطيط للتنمية وتنفيذ المشاريع الزراعية المتنوعة. وان فعالية 

كما يتأثر تبني  ،بشكل عضوي بتوفير خدمات البحث العلمي، وتوفير المدخالت وخدمات النقل
وبرامج اإلصالح الزراعي،  والسياسية مثل نظم حيازة األراضيجتماعية اإلالتقانات الحديثة بالعوامل 

نجاح جهود التنمية    ىيعتمد مد  تطور المؤسسات، سياسات اإلقراض، الضرائب، األسعار، التصدير.
وجودة الدعائم األساسية لإلرشاد الزراعي وهي األرض والمياه والتكنولوجيا مة  ءمال  ى الزراعية على مد

وقد تبين من مراجعة الترتيبات التنظيمية   )الباحث والمرشد والمزارع والمستهلك(. ي البشر والعنصر 
ن النظام لم يكن جيد التأسيس من حيث الناحيتين التشغيلية  بعض الدول النامية أالمطبقة في 

تنفيذه غير مستقرة بسبب كثرة التغييرات، وهى جراءات إو التنظيمي  ه، فهيكلبلدانوالوظيفية في عدة 
الكيفية التي أنشئ عليها النظام، إلى  نفسه. وترجع المعوقات بلدبل حتى في الخر آلتختلف من بلد 

حكومية في الوعدم كفاءة تدريب الموظفين الميدانيين واالختالف بين المنظمات الحكومية وغير 
المعوقات، أهم  والمزارعين يعد من اإلرشادبين البحوث و ضعف العالقة ن أالزراعي، كما  اإلرشاد
فر التمويل الالزم وفى التوقيت المناسب، قلة التعاون بين المؤسسات التي تقدم خدمات مماثلة  ا عدم تو 

 للمزارعين.
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األجهزة التنموية المهمة في القطاع أهم  حد أي اإلرشادالجهاز ن أ ( 2003) الخزرجيوقد ذكر 
 والمعوقات وهي:  تالزراعي، لكنه يواجه العديد من المشكال

ال توجه لتلبية حاجات كبار الزراع أالزراعي يجب    اإلرشادوخدمات  نشطة  أو ن تخصيص برامج  إ .1
مزارعي الكفاف واألكثر حاجة،  إلى    يجري توجيههانما  إو العالية،  مكانيات  واإلوأصحاب الموارد  

ية من خالل  اإلرشادلتقديم الخدمات    مستوى البلدعلى  رشادية  إ  نشاء وتشكيل شبكةإوهذا يتطلب  
رشادية  إبرامج ارشادية للزراع األكثر حاجة، برامج لتوعية وتطوير وتنمية النشء الريفي، برامج  

 المنزلي وتنمية الصناعات الغذائية والقروية. قتصاد اإللتطوير مشاركة المرأة الريفية وبرامج 
أي  ، ية المستخدمةاإلرشادية التي تعتمد على توازن وتكامل الطرائق اإلرشادتنظيم الخطط  . 2

تمثل المزيج األمثل للتأثير في المستهدفين من خالل الوقت  رشادية إ نشطةأو خطط وبرامج 
ي  اإلرشادي العامل والتي يفتقر اليها  اإلرشادوالجهد والموارد المالية، وهذا يتطلب تعزيز الكادر  

 اليا .ح

ي )في ظل غياب هذه الوظيفة( من  اإلرشادالموضوعيين للعمل في الجهاز  خصائيين  اإلتوفير   . 3
حملة الشهادات العليا لدورهم المهم في توجيه وتدريب وتأهيل المرشدين الزراعيين الميدانيين 

دين  مرش 5-4واحد لكل خصائي إيتطلب نه أوتزويدهم بخالصة نتائج البحوث العلمية، علما  
 زراعين.

العمل  ن أ ذ إية بشكل خاص، اإلرشادعدم وضوح السياسات الزراعية بشكل عام والسياسة  . 4
ي تحقيق األهداف اإلرشاد، وبذلك ال يمكن للجهاز نيةاآلي يعتمد على التوجيهات اإلرشاد
الزراعي عملية تعلم وتغيير في السلوك، وهذا ما يجعلها   اإلرشادن أذ إية المنشودة، اإلرشاد
 حداث التغيرات المطلوبة. إ زمن وجهد لحين ظهور النتائج المرغوبة و إلى  تحتاج

ية لألغراض اإلعالمية وعلى حساب األهداف  اإلرشادعن استغالل البرامج  بتعاد  اإل  لىالتأكيد ع . 5
خاصة ضعف وانعدام ثقة  بي أخطاء وتبعات ذلك، و اإلرشاديحمل الجهاز  ذلك  ألن  ية،  اإلرشاد

 ية والتنموية. اإلرشادالزراع بالبرامج 

والبحوث وعبر لجان تنسيقية   اإلرشادمناسبة للعالقة بين أجهزة  لية  آالتأكيد على ضرورة وضع   .6
حاجة الزراع لحل  البحوث الزراعية التطبيقية، وحسب جراء إو على توفير كيد أالتمع ، ونوعية

ية اإلنتاجخاصة في فيما له عالقة بوبالمشاكل الزراعية الحقلية وليس حسب رؤية الباحث 
يضاحية بشكل واسع وبمساهمة  ية النموذجية واإلاإلرشادالتطبيقات  جراء  إالزراعية وزيادتها، مع  

 التخصيصات والموارد المطلوبة. التقانة العلمية، مع مالحظة توفير  أو    الباحث صاحب التوصية 
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ية والبحثية، المؤثرة في كفاءة اإلرشادما تقدم وجود معوقات الترابط بين األجهزة إلى  يضاف
ي وهي: ضعف اإلمكانات البشرية والمادية، زيادة العبء اإلداري على حساب العبء اإلرشادالعمل  

ة للتعاون، زيادة األعباء الوظيفية  ، عدم وجود خطط واضح دوارواألالتقني، عدم وضوح العالقات 
، سوء توزيع يمو والتقللطرفين، وجود قصور في االختصاصات الزراعية، ضعف أساليب المتابعة 

الروابط، تغيير السياسات أو  وضوح مفهوم أهمية العالقةأو  ية، عدم فهماإلرشادالكوادر البحثية و 
في القطاع   اإلرشادية، ضعف مكانة دور البحث و ية، تغليب المصالح الذاتية والشخصاإلرشادالبحثية و 

مشتركة، عدم االستفادة من المخرجات البحثية وضعف الرضا الوظيفي ليات آ الزراعي، عدم وجود 
 (. 2011للعاملين )زهران، 

 

 اآلفات الزراعي ودوره في تبني المزارعين ألفضل األساليب في مكافحة  اإلرشاد. 3

الزراعي وتحسين معرفة الزراع بالتقدم  اإلنتاجدور مهم في زيادة بالزراعي  اإلرشادمنظمات  تسهم
العلمي والتكنولوجي في العمل الزراعي، وتعزيز االستفادة من نتائج البحوث والتجارب العلمية الزراعية  

ية  اإلرشادبذلك تصبح األجهزة  .ق التقليدية في النظم المزرعيةائية وتطوير الطر اإلنتاجورفع الكفاءة 
ين حياة الريف والمدينة، وانتقال الدور الذي تؤديه في المجتمع الريفي أداة فعالة في تقريب الفجوة ب

بمبدأ تقسيم العمل في النظام  ساسا  أ تطوير أدوارها مرتبط  على أن  . الخصوصيةإلى  من العمومية
تشابك األدوار إلى  جتماعي في الوقت الراهن سيؤدي حتما  اإلتصال ، وازدياد شبكات اإلجتماعياإل

المركز أو  الوظيفةأو  لألفراد والمنظمات وتداخلها ويعبر عن ذلك بمجموعة الحقوق والواجبات
التفاعل أو  دوارالسلوك المتوقعة التي يعبر عنهما باألنماط ألالذي يتضمن وصفا  جتماعي اإل
، مما يتطلب تعليما  وتدريبا  خاصين ولسنوات طويلة يقدم من خالل هذه التنظيمات فرادجتماعي لألاإل

 السائد.جتماعي اإلية وبحسب اختالف قيم النظام اإلرشاد
الزراعي في عملية نشر التقانات الزراعية ونقل المستجدات الزراعية،  اإلرشادوتكمن أهمية 

معرفي، الوجداني، المهاري( في الزراع، بأهمية  كونه يعنى بمسؤولية تحقيق التغيير السلوكي )ال
إلى   المعارف والمهارات الالزمة للتطبيق، ومتابعة تطبيقهم للتقانه ميدانيا  للوصولكسابهم  إو تطبيقها،  

حد كبير بمستوى إلى  لذلك فإن سرعة وسعة نطاق انتشار التقانه الزراعية تتأثر .قرار تثبيت تبنيها
ية اإلرشادتحسين أداء األجهزة  ن  أية في عملية النشر، حيث  اإلرشادلمنظمة(  فاعلية وكفاءة الجهاز )ا

(. لذلك فإن  Rogers, 2004يؤثر بشكل فاعل في سرعة توسيع نطاق عملية نشر التقانات الزراعية )
فهم جميع العاملين في المجال الزراعي وفي وقاية المزروعات لطبيعة ومراحل ومناهج عملية نشر 
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ورفع  اآلفاتتعزيز األساليب المناسبة في مكافحة أجل  التقانات الزراعية هو أمر مهم من نيوتب
 الزراعي. اإلنتاج

 
 مفهوم عملية نشر التقانات الزراعية . 1.3

الكثير من التقانات الزراعية التي أدخلت على ن  أ إلى    الكثير من الدراسات والتقارير والبحوثشارت  أ
لتأثرها بمجموعة عوامل البيئة  أو  ال تالئم ظروف الزراعأو  الثالث مكلفة اقتصاديا  الزراعة في العالم 

تزايد المشكالت في الدول النامية من تناقص األراضي الصالحة للزراعة ن  أو   ،(FAO, 1997الزراعية )
  مة ة بصورة عايفي المجاالت الزراع  موضعف قابلية الزراع على حل المشكالت الزراعية التي تواجهه

جديدة للبحث العلمي الزراعي، وليات أوضع إلى  بصورة خاصة، أدى اآلفاتفي مجال مكافحة أو 
الزراع إلى  وبناء مناهج ونظم معرفية قائمة على أساس نقل المعلومات الزراعية من مراكز البحوث

 في حقولهم.

من خالل إن عملية نشر التقانات يجب أن يتم على أساس الفهم الصحيح من كونها تبدأ 
أو  ( للمشكلة خصائيينإية الزراعية )زراع، باحثين، مرشدين، اإلنتاججميع المشاركين بالعملية دراك إ

كان مناسبا  للمشكلة، وفي ذا إالحاجة، ثم البحث عن الحل وبعد ذلك اتخاذ قرار بنشر هذا الحل 
ضوء ذلك هناك الكثير من القرارات واألنشطة التي يجب أن تحدث قبل البدء بنشر التقانات الزراعية، 

 ، (Nagel, 1997المختلفة للعملية كلها )بعاد هملت األأ وفي الغالب ال يمكن فهم عملية االنتشار اذا 
اعي توفير أسس سليمة الختبار التقانات الحديثة الزر  اإلنتاجوعلى هذا األساس تتطلب عملية زيادة 

 (. 1997a)سداد، حقول الزراع التي يمكن استخدامها في 
شيوع المبتكرات أو  ( عملية نشر التقانات الزراعية بأنها ذيوع2004) Rogers وقد عرف

، جتماعياإل( بأنها نوع من التغيير 2013، وعرفها الطائي )جتماعياإلالتنظيم فراد أالحديثة بين 
والبيئية جتماعية  قتصادية واإلواإلية  اإلنتاجسلسلة من التغيرات السلوكية والتقنية و حداث  إيشتمل على  

( بأنها العملية  2001عرفها الطنوبي ) ه،نفسالمرغوبة والمترابطة في المجتمع الريفي. وفي السياق 
عدد كبير من المستفيدين  إلى    صليةاألسطتها التكنولوجيا الزراعية الجديدة من مصادرها  التي تنتقل بوا

منها عبر وسائل وقنوات االتصال المتاحة لغرض تعريف الناس بها وتحفيزهم على استخدامها 
 ووضعها موضع التطبيق الفعلي. 

 
  



 435 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

 عملية التبني . 2.3

بتكارات في المجتمع وانتشارها ومن ثم عملية التغير ارتباطا  وثيقا  بمستوى ظهور األفكار واإلترتبط 
 بتكار هو أي تصميم جديد ذي معنىواإل  ،والجماعات والمؤسسات ذات العالقةفراد  األتبنيها من قبل  

خر آأو  استراتيجيا  هو قد اعتمد بشكلأو  يقوم بأداء وظيفة معينة. فكل ابتكار مهما كان اساسيا  أو 
التقانات الحديثة بأنها العملية العقلية أو  بني المبتكراتعلى ابتكارات سبقته. وقد عرفت عملية ت

  ا  مرة حتى تصبح الفكرة جزءول أ)الذهنية( التي يمر بها الفرد ابتداء  من سماعه عن الفكره الجديدة 
نتشار ن اإلأذ إ(. وثمة فارق كبير بين عملية النشر وعملية التبني، Rogers, 2004من سلوكه )

 (. وينظر1987يتعلق بالفرد وحده )الليله وعثمان،  مر  أالتبني هو  ن  أ في حين  يحدث عادة بين الناس  
عملية التبني بأنها عملية اتخاذ الفرد للقرار الذي يحدد مدى شدة وكثافة استعمال التقنية الجديدة إلى  

 (.1987عندما يكون لدى الزراع معلومات كاملة عن هذه التقنية والعائد المتوقع منها )نصار، 
 

 مراحل عملية التبني . 3.3

الجديدة عملية متكاملة تمر بسلسلة من المراحل تنسجم فيها العملية فكار  لألتعتبر عملية تبني الزراع  
مع طبيعة الظاهرة نفسها، لما لها من فائدة لتوضيح المجاالت التطبيقية والعملية، وتشمل مرحلة  

مرحلة التبني. و  ، مرحلة التجريبيمو التق، مرحلة التعرف واالنتباه للفكرة، مرحلة االهتمامأو  الوعي
الحاجة التي يشعر فيها الزراع مهمة قبل المرور أو    بوجود المشكلة  اإلحساس ن  أومن الجدير بالذكر  

ما لم يكن  بتكار اإلأو  يهتم بالفكرة الجديدةأو  بمراحل عملية التبني، ذلك ألن الفرد سوف ال يكترث
 الفكرة الجديدة، يضاف أو  بتكاراإلعن طريق تبني هذا شباعها إو حاجة يمكن حلها أو  لديه مشكلة

ي اإلرشادق ووسائل االتصال  ائتسبق عملية النشر عملية التبني، من خالل طر ن  أيجب    هنأذلك  إلى  
 ومدى توفيرها لمصادر المعلومات عن المبتكرات الزراعية. 

وع مهم هو توزيع فئات التبني للزراع، وكما هو ن مراحل عملية التبني تتعلق بموضإف ونظريا  
فئات التبني للزراع تضم مجموعات رئيسية وهم المبدعون )المبتكرون( وتشكل نسبة ن إفمعروف 

%، الغالبية المتأخرة 34%، الغالبية المبكرة ويشكلون نسبة 13.5ويشكلون وائل األ%، المتبنون 2.5
 %.16والمتلكئون والمتخلفون ويشكلون نسبة  ،%34ويشكلون نسبة 

الزراعي في المساهمة   اإلنتاجوزيادة  اآلفاتالزراعي في مكافحة  اإلرشادومن هنا يأتي دور 
الزراعي والعاملين    اإلرشادالزراعية، من خالل التأكيد على تطوير مؤسسات    اآلفاتب  اإلصابة في تقليل  

ن للبحث عن طرائق يلجميع من الباحثين ومنتجين زراعيمع مشاركة اكبر أممارسة دور إلى  فيها
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جديدة لإلرشاد الزراعي في تحديد مشكالت الزراع وحاجاتهم بشكل مباشر والمساعدة في صياغة 
 الزراعية.  اآلفاتالمتعلقة ب تبحوث تطبيقية زراعية على أساس تلك الحاجات والمشكال

في دراسة أجريت في العراق حول العوامل البيئية المؤثرة في عملية تخطيط برامج نشر وتبني 
نشر التقانات تبين أن    ،(Al-Khazraji & Atwani, 2019)الزراعية    لآلفاتتقانة المكافحة المتكاملة  

الزراعي،  اإلرشادالتي تقوم بها دائرة وقاية المزروعات مع جهات مساندة مثل البحوث الزراعية، 
إلى   جهاز نشر جيد وكفوء للوصولإلى    المراكز البحثية األخرى، المؤسسات التعليمية وغيرها تحتاج

الموارد في نظامه المزرعي. فقد استهدفت دارة  إلاستدامة مع مشاركة فاعلة من قبل الزراع  أكثر    زراعة
ات الزراعية المقدمة من قبل  نالتقاالدراسة تحديد العوامل البيئية المؤثرة في تخطيط برامج وتبني 

كاديمين المشاركين. جمعت البيانات من  الزراعة ووصف معايير استخدامها من وجهه المختصين واأل
نتاج ونشر وتبني التقانات الزراعية وبنسبة إكاديميا  ومختصا  من العاملين في أ 30عينة مؤلفة من 

مل البيئية المؤثرة في عملية النشر والتبني، عامال  من مجموعة العوا 17%. كما جرى تحديد 10
، بعض خصائص الزراع اإلرشادموزعة على ثالث محاور: العوامل المتعلقة بالبيئة الخارجية لجهاز 

 .لآلفاتالمكافحة المتكاملة في بيئة المجتمع المحلي، والعوامل المتعلقة بخصائص تقانة 
نشر وتبني  فيقوى عاملين تأثيرا  أن أ (1 يتبين من النتائج التي تم الحصول عليها )جدول

%   27فر المستلزمات والموارد وصعوبة التطبيق للتقانة وبنسبة  اتو   اكان  لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    نظم
ية وبنسبة  اإلرشادق ائالطر مة ءمالالعوامل كان عدم ضعف أن أو ، لكل منهما من مجموع التكرار

 . % من مجموع التكرارات10

 
  اآلفاتمكافحة لالفضلى ممارسات التطوير ونشر . 4

تواجه الدول النامية مشكلة كبرى وهي الزيادة المضطردة في السكان مع استمرار نقص الغذاء بسبب 
أجهزة أهم حد أالزراعي، باعتباره  اإلرشادويحتم ذلك على العلماء ورجال التنمية و  ،االنفجار السكاني

الغذاء ليتناسب نتاج  إق ووسائل جديدة لمواجهة زيادة  ائ، البحث عن طر المجتمعات الريفيةالتنمية في  
  صابة الزراعي يتطلب ذلك االهتمام بتقليل تعرض المزروعات لإل اإلنتاجمع عدد السكان، ولزيادة 

لضارة دغال/األعشاب الضارة وبعض الحيوانات االنباتية واأل  األمراضالزراعية من الحشرات و   اآلفاتب
هملت أ خسائر كبيرة لإلنتاج الزراعي إذا ما    اآلفاتكالقوارض والطيور والجراد وغيرها. اذ تسبب هذه  

 الوبائي في الحقول الزراعية.  نتشار لإل الفرصة لها عطيت أ و معالجتها 
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والخسائر ورفع   اإلصابة طار تقليل إيمكن لالرشاد الزراعي أن يسهم بدور بالغ األهمية في 
ية ذات اإلرشادتكون مهام ومسؤوليات الخدمات ن أوتيرة التنمية الزراعية، لذلك يجب العمل على 

ونشر   أصبحت المهام العادية المتمثلة في نقلذ  إتكون شاملة في محتواها ونطاقها،  ن  أو قاعدة أوسع  
  اإلرشادالتقانات الزراعية والممارسات الزراعية مع الزراع غير كافية، بل تفرض على مؤسسات وأجهزة  

، مرشدين( كاديميينأن، باحثين،  ين زراعييإيجابية ومشاركة بأن يعمل الجميع )فنيأكثر    ا  أن تمارس دور 
وباختصار هناك حاجة لتحسين مناهج نقل ونشر التقانات   .كوسطاء معرفة لمساعدة الزراع في حقولهم

زراعي تعمل على توعية وتثقيف وحل المشكالت الزراعية ومنها  إرشاد الزراعية من خالل برامج 
الزراعي كما   اإلنتاجالزراعية التي تصيب الحقول الزراعية بما ينعكس على زيادة  اآلفاتمشكالت 

 ونوعا .  
   

 .تقانة المكافحة المتكاملة لآلفاتتكرار ونسبة تأثير البيئة في نشر وتبني . 1جدول 
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الزراعية في الدول النامية  اآلفاتب اإلصابةن المحافظة على حقول الزراع واستدامتها من إ
يتطلب جهودا  كبيرة من قبل الماليين من أصحاب الحقول الزراعية، وعلى رأسها الزارع صاحب الحقل 

الزراعية الحديثة، التوصيات والممارسات  فضل  أواستخدامها باتباعه  دارتها  إيحسن  ن  أالذي يجب عليه  
وهذه مسؤولية أجهزة ومؤسسات عديدة عاملة في التنمية الزراعية وتحديدا  تتكون من أجهزة ودوائر 

الزراعي والتجهيزات الزراعية ومصارف التمويل الزراعي  اإلرشادوقاية المزروعات والبحث العلمي و 
عرفية ومهارية وتقانات وممارسات عة وغيرها، لكون هذه األجهزة تقدم جوانب فنية وما وكليات الزر 

الحقول  إدارة  فيساليبهم أ(، وتسهيل تفاعلهم مع الزراع في تطوير 2015غير تقليدية )معتصم، 
 الزراعية بأساليب ونظم مزرعية متطورة.

 
 عملية نشر التقانات الزراعية. 1.4

 الزراع ليست عملية سهلة وذلكإلى  عملية نشر التقانات في حقول التجارب والمحطات البحثيةن إ
البحوث ال تأخذ في االعتبار النظام المزرعي بأكمله، )ب( صعوبة تحديد ن  ألعدة أسباب أهمها: )أ(  

قدرات الزراع وقراراتهم بالتبني من عدمه  أخذ  ( صعوبةـوالمؤسسية والبيئية، )ججتماعية اإلالمعوقات 
)سداد، ي الباحثين وبمعدات ليست في متناول الزراع في االعتبار، )د( كثيرا  ما تتم التجارب بايد

b1997.) ،يرى  وفي مجال تطوير نشر المبتكرات الزراعيةRogers (2004 )التطوير عملية نأ 
 البحوث إجراء)ب(  الزراع، ومشكالت حاجات  تشخيص: )أ( هي مراحل ستة  من تتكون  المبتكر

 اإلنتاج)د(    ،(وعملي  مبتكر  نهائي  بحل)الخروج    التقانةأو    المبتكر  تطوير(  ـ)ج  والتطبيقية،  األساسية
 .التغيير وهو النهائي الناتجإلى  الوصول )و(  والتبني، النشر)ه(  التجاري،

و وفق   لقد كان االتجاه السائد في نقل التقانات الزراعية في العقود الماضية يسير باتجاه واحد
الزراع، إلى   المرشدين ومن خاللهم إلى   النتائج البحثية من الباحثيننقل المنهج التقليدي الذي يتمثل ب

المراكز البحثية إلى    حتياجات من الزراعدون االهتمام الكافي بنقل المعلومات المتعلقة بالمشكالت واإل
من األجهزة البحثية والباحثين للنظم الزراعية  لمام إ عموما  هناك ضعف  اليجاد الحلول المطلوبة.

ليات اآلفر اأجهزة البحوث الزراعية، وعدم تو إلى  ة مع نقص في نقل المعلومات من الزراعالمحلي
الالزمة الختبار التقانات الزراعية وتطويعها في حقول الزراع، مع ضعف تحديد ظروف البيئة التي 

  (.2017، الخزرجييعمل بها الزراع )
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 الزراعية تطوير مناهج وأساليب نشر التقانات . 2.4

الفضلى مكافحة  العملية اختيار منهجية معينة واتباعها في نشر التقانات الزراعية ومنها في مجال  ن  إ
ليها( مثل مستويات التطور االجتماعي إتحكمه كثير من العوامل والمتغيرات )سبق التطرق  آلفاتل

نه ال أال  إالمناهج في عدد من القواسم المشتركة،  و نظمه السياسية  هداف  أ و في البلد، ومراحل التنمية،  
 (. 1995، آخرون عتبار أي منهج صالحا  لكل زمان ومكان )الريماوي و إ يمكن 

عملية تحديد التقانات الزراعية الجديدة المالئمة ن  أ (  1995أشار الطنوبي )  ه،نفسوفي السياق  
تي تتطلب جهودا  وكفاية ومهارة في كل  المستهدفة، تمر بعدد من المراحل التخطيطية والتنظيمية، ال

نشر التقانات الزراعية هي عملية مخططة ومنظمة، ن أ( 2009مراحل العملية. وقد ذكر الطائي )
والتجهيز، وتشمل   اإلرشادتتكون من ثالث فعاليات رئيسة مترابطة ومتكاملة مع بعضها هي البحث و 

لتقانة في النظم الزراعية المستهدفة مع المحافظة كل منها سلسلة من الفعاليات تسعى لتحقيق انتشار ا
 على البيئة ومواردها.  

وأهم العناصر التي يرتكز عليها نماذج نقل التقانات الزراعية وفق أسلوب النظم المزرعية هي:  
)أ( تشخيص الباحث والمرشد والزراع للمشكالت وتحليلها، )ب( االعتماد على فرق بحثية متعددة 

ات في محطات البحث وعلى مستوى اإلختبار جراء إ( ـوير الحلول الممكنة، )جلتطختصاصات اإل
الحلول المقترحة مع ظروف الزراع، )د( إشراك الزراع في عملية التقويم للتقانات مة ءلمواالحقل 

 ومراقبة تبني الزراع لها.متها ءمالالجديدة ومعرفة مدى 
 

 إجراء التجارب التأكيدية في حقول الزراع . 3.4

من  ( على أهمية تجريب نتائج البحث العلمي في المراكز البحثية، 1995يؤكد هذا المنهج )حسن، 
في حقول الزراع وتعديلها وفق تلك الظروف. ويعتمد هذا المنهج على متها ءومالخالل اختبارها 

الزراعي الختبار التوصيات في حقول الزراع من خالل ما يسمى   اإلرشادالعالقة بين الفريق البحثي و 
ية البحثية، اإلختبار ( الحقول والتجارب  1التجربة من خالل ثالث مستويات هي: )أو    بالحقول التأكيدية

ية، بإدارة اإلرشاد( الحقول والتجارب التأكيدية 2ل الزراع؛ )و بإدارة واشراف المرشد الزراعي في حق
ية )النشر الواسع(، ويتم ذلك اإلرشاد( حقول الزراع 3ل الزراع؛ )و واشراف المرشد الزراعي في حق

لعراق، كما في العديد من البلدان العربية  بإدارة المزارع في حقلة. وقد طبق هذا األسلوب بنجاح في ا
 (.2008، آخرون و   الخزرجياألخرى )
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  تحسين المستوى المعرفي لدى المزارعين. 5

بالمعارف الصحيحة  مدادهم إبتعديل سلوك المسترشدين )الزراع( وذلك إلى  الزراعي اإلرشاديهدف 
اتجاهاتهم اإليجابية نحو المبتكرات )التقانات( مهارات جديدة، وتعديل  كسابهم  إو واألفكار المستخدمة،  

رشاد الزراعي هو تغيير وتطوير الريفيين الزراع، اذ ال يمكن  الزراعية الحديثة، فالهدف النهائي لإل
للنهوض  ا  مهم ية الزراعية مدخال  اإلرشادالعملية التعليمية  دوتعتحقيق ذلك مالم يتغير سلوك الناس. 

الزراعي، وتحسين الجوانب  اإلنتاجمعهم، أي النهوض بسلوك الناس وزيادة بالزراع المستهدفين ومجت
النهوض بالمجتمع المحلي إلى    الزراعي  اإلرشادثم تحسين المستوى المعيشي، كما يسعى  قتصادية  اإل

 (.1998ي، بوتطويره، وكذا حمايته من التلوث البيئي )الطنو 
تكون تعليمية مغيره لسلوك المسترشدين. ن أية هي اإلرشادخصائص األهداف برز أن من إ

يأخذ التغيير الناتج عن العملية التعليمية، ن أان التعليم يعني التغيير في السلوك اإلنساني، ويمكن 
ومعلومات جديدة فكار ألتغييرات في المعارف، أي اكتساب الفرد  تأتي في مقدمتهاأكثر  أو صورة

 (.  1983وهي أولى مراحل التغير السلوكي المعرفي )العادلي، 
الزراعية، وفي استخدام   اآلفاتي بتزويد الزراع بالمعارف في مكافحة اإلرشاديقوم الجهاز 

ات نوالتقاالمبيدات الزراعية وغيرها من معلومات لتمكينهم من تفهم اتخاذ القرارات المناسبة للوسائل 
في نشر ونقل المعرفة  اإلرشاد الزراعي على الدور االتصالي لموظفي  اإلرشادارات، ويعتمد واالبتك

 الزراع.إلى   يصالهاإوالمعلومات الواجب 
الزراعية واستخدام المبيدات    اآلفاتالزراعي في مجال مكافحة  اإلرشادوقد ازدادت مسؤوليات 

ثار آو ة، لما تسببه المبيدات من حوادث تسمم حرصا  على سالمة الزراع وعوائلهم والمستهلكين والبيئ
كثيرة منها، أنواع قائمة المبيدات أصبحت تضم أسماء و ن أ سيئة )اذا اسيء استعمالها(، فضال  عن 

ضررا  وهذا يجعل المسؤولية على قل واألترددا  في اختيار المبيد المناسب أكثر  مما يجعل الزراع
في رفع المستوى المعرفي للزراع في مجال استخدام المبيدات والتعامل كبر أالزراعي  اإلرشادجهاز 

 (.2013معها )السلطاني، 
  اآلفات الزراعي على تعليم الزراع على المستجدات الحديثة في مكافحة  إلرشادلهناك دور 

، (Lamphone, 2011)إياها، وذلك باتباع برامج تعليم الكبار    الزراعية )وحسب المحصول( وتعليمهم
ولتحقيق  أسلوب مدارس المزارعين الحقلية.أو  ري و التشا اإلرشادباستخدام أساليب نشر حديثة مثل 

الحقلية بهدف تمكين المزارعين بالمعرفة الضرورية  األنشظةمجموعة من  اإلرشادذلك تنفذ أجهزة 
 القرارات المناسبة لظروفهم وتشمل:أخذ   ليتمكنوا من
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ال  إذ  طرق التعليم الجماعي ومن مزاياه االتصال بعدد كبير في وقت واحد، حد أيعد  اليوم الحقلي:
وسائط نقل عديدة، تتيح للزراع مشاهدة نتائج تطبيق التقنيات الحديثة في إلى هذه الطريقة  تحتاج

ن موسمي وسنوي. يجب اختيار يوم الحقل في فترة ال يكثر فيها العمل  ينوعإلى  وينقسم الزراعة.
في المنطقة لحثهم على  المحليةعقد اجتماع بين المرشد والهيئات والمنظمات كما يجب المزرعي، 

 المشاركة والمساندة المادية والمعنوية.
 

  األنشطة في تعلم نطاق واسع  ىمن المعروف أن المزارعين سوف يسهمون وعلالمدارس الحقلية: 
التي يثبت لهم أنها تعود عليهم بفوائد واضحة، كما أن أجهزة الدولة سوف تدعم تنظيم الشراكة  

 التعليمية ومساعدتها على االستمرار. ولذلك تم إنشاء فكرة المدارس الحقلية. 

في جنوب شرق آسيا  1989أسست المدارس الحقلية من خالل منظمة األغذية والزراعة في عام 
 ىإل ىمما أد أسفل والقت نجاحا  إلى  ىعلأ الزراعي السائدة التي تعمل من  اإلرشادكبديل لطريقة 

 2400وتم من خاللها تدريب  أفريقيافي غرب  1996تطويع الفكرة واستحداث مدارس حقلية عام 
 ى إل 2001في الفترة من  اآلفاتالمبيدات ومكافحة  ستخدامالمتكاملة إلاإلدارة  ممارسات ىمزارع عل

2006. 
في المدارس الحقلية النموذجية تجتمع مجموعة من المزارعين في جلسة حقلية وتقوم بمراقبة 

ويتم رض أق التقليدية في قطعة ائعلى مدار موسم المحصول حيث يتم إتباع الطر رض أقطعتين 
للمزارعين  مر  األويتم مقارنة الخصائص المختلفة ثم يترك    ،إتباع أفضل الممارسات في القطعة األخرى 

. وما تقوم به مدارس المزارعين الحقلية هو توفير الختيار ما يناسبهم من خالل اختباراتهم ومالحظتهم
بيئة خالية من المخاطر، يتم فيها مناقشة وتحليل وتعديل وتجربة األفكار الجديدة المتعلقة باإلدارة 

خصوبة  إدارة  يستطيع المزارعون التحقق من مجموعة واسعة من الموضوعات مثلالزراعية، حيث 
ال يمكن  هوتنمية المهارات التسويقية. كما أن لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  قائالتربة والموارد المائية وطر 

تناول كافة الموضوعات في موسم واحد، وبالتالي تستمر مدارس المزارعين الحقلية في تناول  
 وعات واألنشطة الجديدة في المواسم الالحقة. الموض

مدارس المزارعين الحقلية على عدة عوامل، أهمها أن المزارعون هم بمثابة خبراء سلوب  أيعتمد  
في حقولهم يقومون بتنفيذ ممارسات زراعية يرغبون في دراستها وترفع من إنتاجية المحاصيل التي 

حيث يقوم المزارعون بجمع البيانات الحقلية ومناقشتها  ولاأليزرعونها، وأن الحقل هو مكان التعلم 
منه تلقيني، ودور أكثر    واالستفسار عنها وتحسينها. ويكون دور المرشد الزراعي في كل ذلك تنسيقي

ية التي يواجهها قهو تقديم الدعم الفني للمشاركين في هذه المدارس. وتكون المشاكل الحقيخصائيين  اإل
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ستختبر خالل  التي  دد المنهج الدراسي. ويرتبط التدريب بتعاقب الممارساتالمزارعين هى التي تح
 الدورة الموسمية للمحصول.  

والزراعة لألمم المتحدة موضوع مدارس المزراعين الحقلية نظرا  للنجاح    األغذيةلقد تبنت منظمة  
ية اإلرشادالكبير الذي حققته هذه الطريقة في العديد من البلدان النامية، والذي يعتبر من البرامج 

الناجحة الذي وضعت مفاهيمة نخبة من المتخصصين في المجال الزراعي بجميع فروعه، لتمكين  
القرارات المناسبة تحت ظروفهم المحلية من   على اتخاذرفة الضرورية التي تساعدهم المزارعين بالمع
للمزارع. وكانت برامج وقاية يصالها إق بسيطة ومبتكرة للوصول للحقيقة التي يراد ائخالل اتباع طر 

ن  أ من الفقرات الناجحة في هيكلية هذه المدارس والتي نطمح  لآلفاتالمزروعات واإلدارة المتكاملة 
 لبلوغ الهدف المنشود.أكثر  تتطور

 
 الزراعي اإلرشادتحسين أداء . 6

مهمة جوهرية تتطلب تحليال  دقيقا  للوضع صالحها إ و الزراعي الوطنية  اإلرشاديعد تحديث أنظمة 
بالدور الرئيس يمان  اإلمن الغذائي، مع  القائم، وفهم السياسة الوطنية حول التنمية الريفية والزراعية واأل

( بعض التوصيات لتحديث 2005الزراعي في التنمية الوطنية. وقد ذكر قمر )  اإلرشاد  سهم بهيالذي  
في  يم التنظيم الحالي لإلرشاد الزراعي و تق األمور اآلتية: )أ( الوطنية تتركز في مراعة  اإلرشادأنظمة 

  اإلرشاد إعادة هيكليته، )ب( تطبيق ال مركزية أو  تدعيمهإلى  ضوء احتياجات الزراع وتحديد الحاجة
لنشر التقانات الزراعية، )د( ضمان   اإلرشاد( توسيع مهام  ـيتم بناء قدرات العاملين جميعا ، )جن  أبعد  

مكانتها ووفق  اإلرشادرشاد الزراعي، )ه( إعطاء مهنة توفير المستلزمات المالية والسياسية لإل
الزراعي ومن خالل    اإلرشادو( تعزيز التعددية في مناهج وأساليب  االختصاصات الزراعية األخرى، )

كليا  أو  جزئيا   اإلرشادوالخاص والمجتمع الريفي، )ز( خصخصة  مؤسسات القطاعين العامشراك إ
لوجيا و تكندوات أ( تطوير وتطبيق ـ، )حجتماعيةقتصادية واإلاإلحين يكون ذلك مجديا  من الناحية 

متميزة وتشاركية وغير رشادية  إ، )ط( تطوير منهجيات ومواد  اإلرشادموظفي  المعلومات لتسهيل عمل  
بالتطورات  اإلرشادمكلفة تأخذ بعين االعتبار تمكين العنصر النسائي الريفي، )ي( تعريف موظفي 

الجمعيات والتنظيمات المحلية  إلى  العالمية المرتبطة باألمن الغذائي، )ق( تشجيع الزراع لالنتماء
تبدأ من القاعدة صعودا ، بحيث رشادية  إنوني، )ل( تشجيع مشاركة الزراع في تخطيط برامج  وبشكل قا

تكون البرامج نابعة من الطلب عليها مع تعزيز الممارسات المشتركة للمحافظة على الموارد وحماية  
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وغيرها من المؤسسات الرئيسة   اإلرشادتأمين الروابط الفعالة بين مؤسسات البحوث و  البيئة، )م(
  المعنية.

خاصة في مجال نشر ونقل التقانات بالزراعي و   اإلرشادوفيما يلي بعض مقترحات تحسين أداء    
 الزراعية الحديثة وهي: 

ويتمثل ذلك من خالل أساليب متعددة  -  ي الميدانياإلرشادمناهج وأساليب جديدة في العمل  .1
بديال   رشاد لإلي التشاركي في الريف ويعد أسلوبا  اإلرشادمنها: )أ( استخدام أسلوب العمل 

رشاد الحكومي من خالل العمل مع مجموعات من المزارعين، رجاال  ونساء ، )ب( أسلوب لإل
مدارس المزارعين الحقلية، وهو يجمع خبرات متعددة )الزراع، الباحثين، المرشدين الزراعيين  

( اعتماد نظام التكنولوجيا الزراعية أي دمج الجهود الفردية  ـ( في برامج واحدة، )جآخرون وشركاء  
 الزراعية.  اآلفاتمكافحة أو  الزراعي اإلنتاجمثل زيادة وسع  األالنظام هداف أبحثين للبا

ن فلسفة الحكومات حاليا  هو تقليل دور  إ - استراتيجيات تقليل تمويل االستثمارات الوطنية .2
استراتيجيات الوطنية في تمويل االستثمارات الوطنية، مما دفعت نحو البحث عن  قتصاديات  اإل

هذه  إلى  ية مع التأكيد على استمرارية الحاجةاإلرشادر طريقة تقديم الخدمات بجديدة لتغي
ات نن للتقاياألنشطة والخدمات المتطورة والواسعة، ومنها: )أ( تحميل الزراع والمستخدم

ليف والتوصيات العلمية بما يعرف بدل الخدمة التعليمية التي يتلقونها، )ب( استرداد التكا
ية المقدمة من خالل دفع الرسوم من قبل الزراع الكبار، بدل االستشارات التي تقدم مجانا  اإلرشاد

ية وهي ما تعرف اإلرشاد( تخصيص نسبة من القروض الممنوحة للزراع للخدمة ـحاليا ، )ج
إلى   اإلرشادبنظام الكوبونات، )د( الخصخصة التدريجية من خالل نقل عدد من موظفي 

خاصة للمرشدين في الميدان، واإلبقاء بمات المحلية واتحادات المزارعين )الفالحين(، و التنظي
على المرشدين المسؤولين على الروابط والعالقات بين مؤسسات التعليم والبحوث والخدمات 

 اإلنتاج)من العاملين في الحقل والمزرعة( بسلسلة  اإلرشاد يية، )ه( ربط موظفاإلرشاد
 (. Swanson, 1997؛ FAO, 1997) ويق()تصنيع/نقل/التس

الريف هل  أ هذه البرامج موجهه نظريا  لدعم مجتمعات    -   ية المخططةاإلرشاداستراتيجية البرامج   .3
الزراعي   اإلرشاديه الزراعية، من خالل خلق مناخ مناسب لتعزيز قدرات  اإلنتاجوتطوير العمليه  

 ةياإلرشادالعامل على تطوير آليات جديده للتخطيط االستراتيجي من خالل المشاريع والبرامج 
من المتطلبات   ةاعتمادا  على مجموع   ةعلياوتحقق الكفاءة والف  ةومتناسق  ةن تكون متكاملأبشرط  

   . (Al-Khazraji, 2017) ةالبيئيالمتغيرة وفقا  لتغير الظروف  ةذات الطبيع ةاالستراتيجي
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والمقصود هنا التعليم االحترافي، وهو التعليم الذي تقوم   - ياإلرشاد استراتيجية تطوير التعليم  .4
به المؤسسات التعليمية والمهنية، وهو تعليم الكبار من سكان الريف العاملين في القطاع الزراعي  
وهذا النشاط يقدم بشكل دورات تدريبية تخصصية للزراع في الحقل. وهذا التعليم يخدم التنمية  

ليم الكبار، والمجتمع الريفي يستفيد من الخدمات المتبادلة بينهما، المستدامة والتنمية تخدم تع
من نقل ونشر التكنولوجيا فقط، أي االنتقال   بدال    اإلنتاج  مشكالتوهو بذلك وسيلة مكملة لحل  

حتراف )التطوير الذاتي  حترافي للزراع ثم اإلالتعلم اإلإلى  من األسلوب التعليمي )التلقين( 
نشاط ن أاالحتراف من قبل الزراع، مع مالحظة إلى  من نقل المعرفةنتقال اإل(، أي نفسهمأل

ي الزراعي بالرغم من اإلرشادالتدريب الحالي كنشاط حقلي قد تقلص، مع انقراض في العمل 
 . (Swanson, 1997)ير للسلوك يالتعليم )التدريب( هو عملية تذكر وتدريب للعقل وتغن أ

 
 الزراعي اإلرشادفي وقاية النبات في مجال خصائيين اإلشراك المزيد من إ. 7

فراد األالمنظمات العامة وحتى  م  أالشركات  م  أمفتاحا  للتقدم، سواء على مستوى الدول  اإلدارة    أصبحت
( بأنها تشمل عملية التخطيط 2007في المصانع وورش العمل، وازدهرت دراستها. وأشار الشماع )

د ر واتخاذ القرار، والتنظيم، والقيادة، والتحضير، والرقابة التي تمارس في حصول المنظمة على الموا
عالية، بكفاءة  مخرجات عمليةإلى  البشرية، والمالية، والمعلوماتية ومزجها، وتوحيدها، وتحويلها

نمط لإلدارة العامة تؤسس ية اإلرشاداإلدارة  ن أيعني ذلك  لغرض تحقيق أهدافها والتكيف مع بيئتها.
الدولة وسياستها في تقديم الخدمات هداف  أ تضع    اإلرشاددائرة  ن  أذ  إخدماتها،  إلى    في المجتمع لحاجته

المزرعية المنتشرة في حقول الزراع  (. واإلدارة2004التنفيذ )الفرحان، الريف موضع  هل  ألية اإلرشاد
مال، معدات، جوانب معرفية( وتطبيق س أر ، عمل، رضأ) اإلنتاجتعمل على تنظيم مزج لعناصر 

قدر من الدخل الصافي )األرباح( )جبرين،  كبر  أالمعرفة التقنية والخبرات والمهارات لكي تنتج المزرعة  
2012.)  

ن والخبراء ين والمهنييالزراعي والتنظيمات المرتبطة بها، عدد من الفني  اإلرشادويعمل في أجهزة  
الختصاصات الزراعية )ارشاد، وقاية، ثروة حيوانية، مكننة، محاصيل، بستنه، وفي مختلف العلوم وا
العاملين واختصاصاتهم حسب عداد  أ واجبات ومسؤوليات ومهام، وتختلف  ليهم  إإدارة، وغيرها(، وتسند  

 ن أو عتمادات المالية الالزمة لها، فر اإل ا العامة وحسب تو اإلدارة  سياسة التعيين، وتحدد هذه من قبل
الموضوعي، المرشد الزراعي خصائي اإلي اإلرشاد( هي المدير الوظائف )نظريا  عناوين هذه أهم 

 وعناوين أخرى مكملة لذلك. 
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  الزراعي اإلرشاد جهزه أخصخصة . 8

والمؤسسات الحكوميه، جهزه  م األأالشركات الخاصه  م  أللتقدم سواء في الدول    داره مفتاحا  اإلصبحت  أ
 شارت الدراساتأ.  ةمتقدمة ومتخلفدارات  إمتخلفه بل توجد  أو    ناميهخرى  أو   متقدمهوليس هناك دول  

في اإلدارة  التي يندرج ضمنهاو  ،ة داره العاماإلهما داره اإلهناك نوعين من ن أ في هذا المجال 
األعمال. ية وإدارة  اإلرشاداإلدارة    والتي يندرج ضمنها  ةجهزه العامواألالهيئات والمنظمات  و   المؤسسات

 تقدم خدماتها بغض النظر و  السياسة العامه للدولة،و  هدافباألمرتبطه  ةالعامما تكون اإلداره  وغالبا  
الزراعي تؤسس في المجتمع  اإلرشادالخساره(، فدوائر ومؤسسات أو  )الربحقتصادي اإل عن العائد

تقديم الخدمات والبرامج أجل  الدوله تنفق عليها الكثير منن أمن  لحاجته لخدماتها على الرغم
 (. 2004 موضع التنفيذ )الفرحان، الزراع ووضعهاو  المجتمع الريفيإلى   يهاإلرشاد

عقالنية، وهذا يعني و  رشيدةالقرارات بصورة تخاذ ا ةلعملي سديدا   ا  تنظيم ةالفعالاإلدارة تتطلب 
، وهذا  ةالعلمييكون القرار قائما  على مجموعة من الحقائق المستنده على المعلومات والتوصيات ن أ

الزراعي  اإلرشادعن طريق ليهم إينطبق على الزراعة في تطبيقهم للتقانات الزراعيه الحديثة المقدمة 
للقرارات الناجحه في تطبيق التقانة المتقدمة في النظم الوصول أجل  من ةالعلميومراكز البحوث 

 المزرعية. 
ازدهار مفاهيم حديثه مثل العولمة، الالمركزية، التكامل،  اإلدارة  التطور العام في لقد واكب

المؤسسات إدارة  لنجاح ةساسياألوغيرها من اإلستراتيجيات نكماش اإلاالختراعات، التحالفات، 
زياده دور القطاع الخاص و  ةنحو الخصخصداره اإلفي خر آوظهر اتجاه  ......والشركات العامة

المباشر على قطاع كبير من المؤسسات شراف اإلفي اقتصادات الدول التي اعتادت حكوماتها على 
 (.2000الدولة والتي تشكل ما يعرف بالقطاع العام )عوض، إلى  العائده

المنظمات التي جرى إدارة  منها مشكلهوقد صاحبت عمليات الخصخصة مشاكل عديدة 
تتطلب تغيير نها  ألعمليات الخصخصة. وازدادت حدة هذه المشكله  دارة  إبما يعرف  أو    خصخصتها،

التي اعتادها المديرون والعاملون من الذين عملو  ةالحضارة والبيئة التنظيمية وتحدي األنماط التقليدي
تتطلب قياده جديدة تم إعادة اكتشافها  ة الخصخص ةن عمليأذ إفي القطاع العام،  ةلفترات طويل

 المؤسسات بشكل مستدام.إدارة  وتوجيه طاقتها لتحل محل القيادات التي اعتادت على تولي
 

 التي ذكرت أعاله تتلخص وجه الخصخصة  أن بعض  إ  -الزراعي    اإلرشادأساليب خصخصة أجهزة  
 (Swanson, 1997):النقاط التالية ب
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التي يتلقاها الزراع والمستخدمون للتقانات والتوصيات    ةياإلرشاد  ةالتعليميبدل مالي للخدمه  دفع   .1
 ة.  يالعلميه الزراع

 ية. اإلرشادتخصيص نسبة من القروض الممنوحه للزراع للخدمة   .2
واتحادات    ةالمحليالتنظيمات  إلى    اإلرشادالخصخصة التدريجية من خالل نقل عدد من موظفي   .3

 المزارعين. 
 .اإلنتاج( بسلسله ة)من العاملين في الحقول الزراعي اإلرشادمج بعض موظفي د .4

 

الزراعي في   اإلرشادجهزه أفي صالحا  إ التطورات العالميه تستدعي ن أ ( 2005ويرى قمر )
  ةومشارك التعويضو  ةوالالمركزي ةوالتعددي ةوالخصخص  سواقليشمل ذالك تحرير األ النامية،الدول 

مع العمل على تعزيز   ،من الغذائياألعدام  نإو الفقر في الريف    ةالمستثمرين في اتخاذ القرارات لمعالج
مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع شراك إو  الزراعي اإلرشادساليب عمل أفي  ةالتعددي

الناحيتين كليا  حين يكون ذالك مجديا  من أو  جزئيا   اإلرشاد ةجهز أ ةوخصخص  ،المدني الريفي
(، على ةففي السنوات االخيره شجعت جهات مانحه )خارجيه وداخلي .ةقتصادياإلو  ةجتماعياإل

كثيرة تدعم  ا  قدمت حججذ إ(، 2005قمر،  الزراعي الوطنية ) اإلرشادجهزة ووحدات أخصخصة 
ن  أأو  في تقديم خدماتها وبرامجها، ةالزراعي الحكومي اإلرشادتبني الخصخصة، منها فشل أجهزة 

ن استفاده الزراع إ الزراعي العامة، و   اإلرشادبسبب محدودية ميزانية مؤسسات  أو    ها غير مرضية،تحال
القطاع الخاص يشارك في بيع مدخالت الزراعة  ن أالزراعي تتراجع. وبما  اإلرشادمن نصائح 

  ة في الموضوعات الزراعية، وخلق المنافسة الصحي   فلماذا ال يهتم في تقديم النصائح للزراع  ،ومعداتها
قد يزعزع العالقات  اإلرشادبين مقدمي هذه الخدمات؟ وكما هو معروف، فإن خصخصة خدمات 

. في مصر ةالحكوميين وصغار الزراع في مزارع الكفاف في البلدان النامي  اإلرشادالودية بين موظفي  
الزراعي وبصورة جزئية معتمدة على استرداد جزء من التكاليف   اإلرشادجرى خصخصة بعض أجهزة  

 ية المقدمة للزراع.اإلرشادنظير الخدمات 
 
 التنظيمات األهلية غير حكومية  الزراعي و  اإلرشاد. 9

  اإلرشادمهمة التعليم و ( على عاتقهم وبصورة طوعية    منظمات  –  جماعات  –فراد  أ  المتطوعون )   يأخذ
الزراعي  اإلرشادو  مفهوم ما يسمى تعليم الكبار ظهرفقد  ،والتدريب على مر العصور والحضارات

 باو اور في بعض دول ظهرت الزراعي كفكرة ثم حركة  اإلرشادلقد بدأ  روافده.أهم  من ا  واحديمثل 
رسمي وخارج نطاق الالتعليم غير واسط القرن التاسع عشر كنوع من أالشمالية في  مريكاأو الغربية 
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بعض هذه وسنتناول  الزراعي اإلنتاجساليب أو بوسائل سرهم أو لتعليم الزراع  ساسا  أالمدرسة يوجه 
 وهي: بشكل مختصر ي اإلرشادالتنظيمات المحلية ذات العالقة بالعمل 

 
 ياإلرشادعمل التعاوني النظام . 1.9

غير رسمي   ا  تعليم، ويعتبر  ياإلرشادرتبط بالعمل  ي  من التنظيمات المحلية المنتشرة عالميا    نوعا  عد  يو 
التعليم إدارة  ساليبأحد اتجاهات و أ وهو . فيه الزراعي مع شراكة الزراع اإلرشاديربط بين التعليم و 

التعاوني   اإلرشادن  أ البعض    عتقديي الحكومي الذي يتم من خالل التدريب الميداني والحقلي.  اإلرشاد
وهذا النوع من التنظيمات ،  ة غير رسمية للبالغين من الكبار والشباب في الريفيكبر منظمة تعليمأهو  

فقد   ،اسييا السما الدول النامية ونتيجة استقاللهأية منتشرة في جميع دول العالم. اإلرشادالمحلية 
بموجب القوانين  الذي تم  بتأسيس الجمعيات التعاونية  ملزمة    وجدت نفسها بعد منتصف القرن العشرين

الزراعي   اإلرشادالزراعية مع شرط انتماء الزراع اليها وحسب الوحدة الزراعية المحلية. وبذلك استطاع  
والعمل مستمر  .الزراعي اإلنتاجالتنموية في الزراعة و هميته أ يتطور كتنظيم وجهاز حكومي له  نأ

 من الدول وحتى الوقت الحاضر. الزراعي في كثير  اإلرشاد بهذا الشكل من التنظيمات المحلية و 
 

 الريفي( ءالنشنوادي االصدقاء ). 2.9

بلدان العالم ومنها البلدان النامية والعربية بعد الحرب العالمية الثانية   انتشرت هذه التجربة في معظم
لمجموعة من   ةمحلي ةاختياري اتتنظيمي وه صدقاءنوادي األ وبمسميات مختلفة يطلق عليها عموما  

يتم اختيار .  الزراعي  اإلرشادجهزة  أشراف  إبسنة وتؤسس    18-10بين  عمارهم  أ الناشئين الريفين تتراوح  
  وبصورة ديموقراطية. ويذكر كل منعضاء األمن البالغين ويدار من قبل لهذه النوادي ن يقادة محلي

الزراعي امتد ليشمل فئات الزراع والمرأة الريفية   اإلرشادعمل ن أ( 1963)( وسامي 1964)مغربل 
الزراعي للشباب الريفي باعتباره  اإلرشادهمية أ يجمعون على فهم   ،يةاإلنتاجوشباب الريف والوحدات 

الريفي  ءالنش( ان نوادي 1976) السامرائي ي. ويذكراإلرشادللعمل  ومكمال   وضروريا   مهما   مجاال  
هو معروف عن الزراعة واالقتصاد المنزلي وبين ما يعمله الزراع ما  تعد طريقة مؤثرة لسد الفجوة بين  

 وربات البيوت. 
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 ساسية مراكز التربية األ. 3.9

 1951في عام تم انشاء مراكز التربية االساسية في العراق انه إلى  ( 1973) آخرون ذكر خلوق و 
  اإلرشاد في الريف في مجاالت  ةالحيارفع مستوى إلى  مساعدة منظمة اليونسكو وتهدفو بتعاون 

ة أ المر مية والتربية المنزلية والصناعات الريفية وكذلك مراكز ارشاد  الزراعي والتثقيف الصحي ومحو األ
 . 1968غاية عام إلى   ه التجربة وقد استمرت هذ .الريفية

 
 برامج تنمية المجتمعات الريفية المحلية. 4.9

وتتمثل هذه البرامج التي تشرف عليها وتديرها أجهزة تنموية غير مرتبطة بوزارة الزراعة ويمثل هذا  
واشتهرت هذه  ،النوع من التنظيمات المحلية التي تقدم على شكل برامج لتنمية المجتمعات الريفية

هذه وتسمى    ،وهي برامج متعددة األغراض  ،البرامج في كل من الهند وباكستان والدول النامية األخرى 
هذه والزالت  ،(1983 ،بالوحدات المجمعة في الريف المصري )العادليفي مصر المنظمات 

   .التنظيمات عاملة في بعض الدول النامية
 

 التشاركيي اإلرشادتنظيمات العمل . 5.9

وجهات أخرى أساسية  )الفاو( لألمم المتحدةوالزراعة  عملت برامج األمم المتحدة ومنظمة األغذية
ي والتنموي اإلرشاددخال أنظمة عمل جديدة للعمل  إعلى  الدولية  كالبنك الدولي وغيرهم من المنظمات  

مشاركة المجتمعات المحلية بشكل أوسع كبرامج حديثة لتسريع التنمية الريفية المستدامة والقائمة على  
الزراعي الحكومية التقليدية القائمة من خالل ارتفاع مستوى مشاركة   اإلرشاد أنظمة  مع قياسا  

في معظم الدول ن اآلالمستفيدين في تخطيط البرامج التنموية الريفية وتنفيذها وتقويمها وهي منتشرة 
  .النامية ودول إقليم الشرق األدنى

 
 للمزارعينمدارس الحقلية الأسلوب . 6.9

في برنامج   ين، المرشدين الزراعيين وآخرين(الباحث،  يجمع خبرات متعددة ) الزراعتشاركي    وهو أسلوب 
عتماد نفسهم وباإلأحول المتعلمين    تتركز المفاهيم دوما  ، حيث  مدارس المزارعين الحقليةمن خالل    واحد

طار البرنامج الوطني إ(. وقد تم في 2009 ،الخزرجي)على المشاركة وطريقة التعليم بالتجريب 
بهذه مليون مزارع  1.2 تدريب الفاو  الزراعية بدعم من منظمة لآلفاتمتكاملة الاإلندونيسي للمكافحة 

% من المزارعين في مناطق 60-30وتلقى نحو  (،  1999-1989الطريقة خالل فترة عشر سنوات )



 449 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

ولقد تم تدريب المزارعين في العديد من البلدان   . هذه المدارسخالل من  األرز الرئيسية تدريبا  نتاج إ
  خالل العشرين سنة الماضية من خالل برامج محلية ودولية وأعطت نتائج مشجعة. إن من العربية 

تخاذ  اما حققته مثل هذه البرامج هو تمكين المزارعين بالمعرفة الكافية ليصبحوا قادرين على أهم 
المدارس الحقلية للمزارعين في فصل إلى  القرارات المناسبة التي تناسب ظروفهم. ولقد تم التطرق 

   سابق في فقرة حول تحسين المستوى المعرفي لدى المزارعين.
 

 الريفية ذاتية العون عات ابناء الجم. 7.9

منشطو الجماعات للمدارس الحقلية للمزارعين، ويقوم  البديلة    اإلرشاديعتمد هذا األسلوب على مناهج  
زيادة الدخل  أجل    ان يتكاتفوا ويعملوا منأ مساعدة الرجال والنساء في المجتمعات الريفية المحلية على  ب

عات في مساعدة فقراء الريف على  امنشطوا الجم. ويتمثل دور المزرعي وتحسين ظروفهم المعيشية
وعادة ما تعمل    ،زراعية مولدة للدخل ذاتية العون ألنشطة    ا  فرد   20-15من  تكوين جماعات مستديمة  

ويتم   .(1998الفاو،    ؛)دليل عملي  فضل مما تعمل به الجماعات الكبيرةأالجماعات الصغيرة بمستوى  
 من الذكور واالناث.شكالها أالجماعات المحلية بكافة  مساعدة

الزراعي ال يمكنه النجاح بدون وجود التنظيمات المحلية التي   اإلرشادن أ يمكن القول  وأخيرا  
ر من  يمقاومة التغيضعاف إيسهم في  و الزراعي   اإلرشادبرامج عداد إ لزراع في لتسمح بمشاركة أوسع 

  تنطلق من احتياجات ورغبات المجتمع كما تؤدي هذه المشاركة واقعية للبرامجهداف أ خالل وضع 
تحفيز الزراع وتطوير قدرة المجتمع على االعتماد على الذات لتحقيق األهداف الزراعية إلى 

   .جتماعيةقتصادية واإلواإل
 

ما يتعلق  خاصة فيوبالمرأة الريفية  إلى    ية الزراعيةاإلرشادتعزيز إيصال الخدمات   . 10
 الزراعية  اآلفاتبمكافحة 

ية الزراعية، اإلنتاج األنشطةمن خالل مشاركتها في  اإلنتاجهم في عملية م دور  بالمرأة الريفية  تسهم
غير زراعية( ألجل توفير احتياجات أو  مختلفة )زراعيةقتصادية إ أنشطةوهي تدير بشكل مباشر 

اقتصادية    أنشطةزراعية نباتية وحيوانية وكذلك    أنشطةويشمل ذلك  ألغراض تجارية.  أو    األسرة الريفية
عن رعاية وتربية األطفال والمحافظة على نظافة بيئة المنزل وصحة   حرفية وغذائية محلية، فضال  

 . فرادهأ
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  غفال إ ن أو من مقومات الحياة في الريف يعتمد على المرأة،  كثيرا  ن أوليس من المبالغة القول 
هذه الجهود وتقليل  حباط إإلى  تجاهل دورها في التنمية الزراعية وتطوير المجتمع الريفي يؤديأو 

 مهما   المرأة الريفية وتعليمها وتدريبها يشكل مدخال  رشاد إفعاليتها في التنمية بشكل كبير. لذلك فان 
، آخرون والمجتمع وبصورة فعالة ومستمرة )الريماوي و سرة األاء دورها البناء في للنهوض بها وأد 

معا  الزراعي الركيزة األساسية في عملية التنمية الريفية والبشرية للرجل والمرأة  اإلرشاد دويع(. 1995
الزراعي المحلي. هناك حكمة صينية تقول: "من يعلم   اإلنتاجونقل التكنولوجيا وتطوير أساليب ونظم  

 مشكالترشادها إو رجال  فقد علم فردا  ومن يعلم إمرأة فقد علم أسرة(. وتواجه عملية تعليم المرأة 
ومعوقات كثيرة مما يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل الحكومات واألجهزة التنموية للنهوض بالتنمية  

 الريفية المستدامة.  
 

 ية والتنمويةاإلرشادبعض معوقات مشاركة المرأة الريفية في األنشطة . 1.10

 الريفية التنموية تعود لعدة معوقات أهمها: األنشطةمشاركة المرأة المحدود في ن إ
ضعف الموارد المادية والمالية المتاحة للمرأة الريفية التي تسمح لها بالمشاركة الواسعة في   .1

 ية.اإلنتاجية والتنموية اإلرشادنشطة األ
كثرة األعباء العائلية التي تثقل كاهل المرأة الريفية وال تتيح لها الخروج والمشاركة الفعالة في   .2

 تعليمة وتدريبية وارشادية. أنشطةأي 

 األنشطةسيادة العادات والتقاليد ومنع االختالط بين المرأة والرجل والتي تقلل من مشاركتها في   .3
 ية والتنموية المطلوبة. اإلرشاد

مكانة المرأة في التنظيم االجتماعي الريفي، وحرمانها من حقوقها القانونية إلى  تدني النظرة .4
 قتصادية. جتماعية واإلوالشرعية واإل

وانخفاض األجور وارتفاع ساعات العمل للمرأة الريفية العاملة في القطاع سوء شروط العمل  .5
إنتاجية ذاتية. كذلك ضعف المشاركة    أنشطةبالزراعي وحرمانها من التمتع بمواردها عند قيامها  

 الريفية. سرة واألفي اتخاذ القرارات التي تخص حاضر ومستقبل المرأة 

المنظمات النسائية في كثير من الدول النامية وابتعادها    ألنشطةعدم التغطية اإلعالمية الكافية   .6
 ية.اإلنتاجية التعليمية و اإلرشاد األنشطةعن 
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 بتنمية المرأة الريفية  اإلرشادعالقة . 2.10

ية الزراعية  اإلنتاجفي عملها الزراعي منها ضعف المهارات  المشكالتمن  الريفية عددا   أة المر تواجة 
والبيئة  سرية األوتدني مستوى الوعي في مجاالت األطفال والصحة  ،ميةاألوارتفاع معدالت  ،ة أ للمر 

كذلك ضعف الوعي للمشاريع التنموية في مجالي الصناعات الحرفية القروية والغذائية  ،المنزلية
 .المشكالتها من وغير  ،سرةاألالمحسنة لدخل 

ية في مختلف اإلرشاداهتمام المنظمات واألجهزة إلى  دبيات التنمية الريفيةأتشير الكثير من  
 اإلنتاجبل تساهم هذه األجهزة بتقديم برامج تنموية متنوعة في مجاالت  ،الريفية أة بالمر دول العالم 

وفي مجال  ةالمزرع دور الشريك المباشر في نظم ب تسهمة الريفية أ المر ن أمن يمانا إ ،الزراعي
الزراعي المرشدات الريفيات  اإلرشاداقتصاديات المنزل ومجاالت أخرى. وتستخدم أجهزة 

 ة الريفية.أ والتعليم للمر  اإلرشادلتوفير فرص التدريب و جتماعيات واإل
كما في مصر   ،ة الريفيةأ مقدمة لتطوير المر رشادية  إقامت العديد من الدول العربية بتنفيذ برامج   

برامج متخصصة عداد  إ في العراق فيجري  ما  أ  ،(1995  ،آخرون واألردن والمغرب ) الريماوي و   ةوسوري
ة وبلغ عدد أ المر رشاد  إبمنتشرة في الريف خاصة  نعاش إقد جرى تأسيس مراكز  ، فة الريفيةأ لتنمية المر 

مشروعات عملون في  ة ريفية يأ امر   14351المنتميات اليها  عدد  و   1979عام    مركزا    347هذه المراكز  
 . نوعة في مجاالت تربية الدواجن وتربية وتسمين العجول والصناعات القروية الغذائيةتزراعية م

رشاد  إبقسم خاص  ا  ويوجد حالي (2001 ،وناجي الخزرجي) 1987عام إلى  واستمرت هذه التجربة
 )الفاو( لألمم المتحدةوتشير دراسة منظمة األغذية والزراعة  .الزراعي اإلرشادفي دائرة  ة الريفيةأ المر 

شملتها الدراسة   بلدا    98الزراعي في الدول النامية في    اإلرشادنسبة المرشدات بين العاملين في  ن  أ إلى  
   .(1990)سوانسن، % 16إلى  1988وقد انخفضت هذه النسبة عام  1980% عام 19بلغت 

مية يستوجب مشاركة جميع شرائح المجتمع نتحديات الت  ةمواجهن  أوأشارت تقارير منظمة الفاو   
أنواعها  يز لتحقيق العدالة وتضافر الجهود البشرية بمختلفية الريفية دون تمأ المحلي ومنهم المر 

ة وتمكينها من أداء دورها في البرامج واألنشطة التنموية المناسبة أ تعزيز دور المر أجل  وقدراتها من
كما وأشارت دراسة منظمة الفاو عن  . (Swanson, 1997الزراعي ) اإلنتاجة في تطوير موالمساه

غطت الدراسة ذ  إ   ،التنمية الريفيةنظم المعرفية والمعلومات الزراعية بهدف تحقيق  الن  أبشحالة البلدان  
 توباكو ،دترينيدا ،باكستان ،المغرب ،ماليزيا ،لتوانيا ،مصر ،كوبا ،تشيلي ،بلدان كل من الكامرون 

 غير مكلفة اقتصاديا  و  متميزة وتشاركيةرشادية إق ائطر و  أساليبو  أهمية تطوير منهجياتإلى  وغنداأو 
بدل االكتفاء بتطبيق المنهجيات التي يروج   (Gender)  جنسوتأخذ بعين االعتبار الموقع واعتبارات ال

 (. Qamer, 2005المرأة )و  تعزيز المساواة بين الرجلو  ،مالئمة عالميا  نها ألها على  
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من   وجود نسبة عاليةإلى  ( 2019 ،الحمدانيو  الخزرجي )حديثة في العراق شارت دراسة أو 
  البيئة الصحية و   في مجالي الصناعات الغذائية القروية رشادية  إالنساء الريفيات ذوات حاجات معرفية  

وجود نسبة عالية لبعض األنشطة التي يمارسن إلى    إضافة ،  ية المتعلقة بهمااإلنتاج  األنشطةلغالبية  و 
فاعلية العديد من   عن ضعف فضال  ، حكوميةإرشادية العمل الذاتي بمفردهن من دون مساعدة  فيها

المستجدات الزراعية  و  التوصياتو  نشر المعلوماتو  طرائق وأدوات االتصال المتبعة في أيصال 
ية الفاعلة والمعتمدة على اإلرشادخطيط البرامج والمشاريع  تل  ا  جاد  ا  مستقبلي  عمال  هذا  يتطلب  و الحديثة.  

 مساهمة المرأة الريفية.
 

 الزراعية  اآلفاتلمرأة الريفية في مجال مكافحة ل ية الزراعيةاإلرشادتعزيز الخدمات . 3.10

التوصية األخيرة والتوجيه المطلوب في هذا المجال هو العمل على توعية المرأة الريفية بالمبادئ ن إ
وسائل نسب أالذي يؤكد من خالل استخدام و  الزراعية،  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  األساسية لمفاهيم

المرشدين  و  تصال المباشر من قبل المرشداتالمستندة على اإلو  ي الفرديةاإلرشادق االتصال ائوطر 
إلى  الزراعيين العاملين مع المرأة الريفية، مع السعي لمراعاة تحويل المزارعات بعد التعليم والتدريب

عملية   الزراعية، والذي يتطلب جهودا    اآلفاتالمهارة في العمل الوقائي من  و   على في الخبرةستويات أ م
 على نقدراتهالتجربة العملية لهن، وتحسين و  لزيادة المعارف والمهارات من خالل الممارسة الميدانية

، واعتبار ساليبهاأو بكل أنواعها كاديمية األبتعاد عن المحاضرات اتخاذ القرارات بهذا المجال، واإل 
مكان لتعلم وتبادل المعارف والمهارات مع السماح للمزارعات الريفيات للمشاركة بفعالية فضل  أالحقل  

التعرف على نظام البيئة الزراعية للحقول و  من خالل التدريب والمراقبة الميدانية لتسهيل عملية التعلم
عطائهن  إ حترام و ابلمزارعات  واألعداء الحيوية لها والتعامل مع ا  اآلفاتوالظروف المناخية ومجتمعات  

ي التنموي من جهة  اإلرشادلتعزيز روابط الثقة بين جميع المشاركات من جهة والجهاز دورا  بارزا  
 أخرى.  

 
 ي استثمار ناجح وضرورة للتطوير اإلرشادالتدريب . 11

معارف علمية ومهارة عملية وتنظيمية  كسابهم  إلوالخدمات    اإلنتاجن التدريب ضروري لكل العاملين بإ
كفاءة العمل وتعديل السلوك، والتدريب ضروري للفرد عندما يريد التخصص في عمله، وتنسيقية لزيادة  

أو  اإلنتاجأسلوب  أو  والتدريب ضروري عندما يراد تغيير نمط  .يةاإلرشادضروري للمؤسسة نه أكما 
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عمال المختلفة مدربة لمواجهة الحاجة الوطنية لممارسة األينتج الفرص لخلق كوادر نه ألو وسائله، 
 .في المجتمع

ي الزراعي بصفة عامة على اشخاص مدربين في المجاالت العلمية اإلرشاديعتمد العمل 
، ةبستنالزراعية، ويشمل هذا الموظفين في مرحلة البكالوريوس وفي كل التخصصات الزراعية )وقاية،  

حيوانية وغيرها( بتفصيالتها الدقيقة، مستهدفين تزويد العاملين   محاصيل، مكننة، صحة وثروة 
. ولما جتماعياإلبالمعارف العلمية والمستجدات والمنهج العلمي، ونجاحه كمنشط في عملية التغيير 

كانت الزراعة في معظم بلدان العالم توصف بأنها زراعة متنوعة وليست متخصصة، ونظرا  لصغر 
تدريبا    خرون ي والزراعيون اآلاإلرشادينال الموظف  ن  أالبية األحوال، من المهم  الحيازة المزرعية في غ

 يف وتبني التقانات الزراعية الحديثة. يفي مجال نشر ونقل وتكأيضا  عاما  في كل الفروع الزراعية، و 
منهم في  خصائيين اإلالمزيد من شراك إوبما أن مجال هذا التقرير هو وقاية النبات وكيفية   

تعزز العملية التدريبية الرسمية، والتي ن  أ، ال بد  عدادهم أ الزراعي، ولمعالجة النقص في    اإلرشادمجال  
للخدمة )الوظيفة(،  سابق  كاديمي  أ( تدريب  ي: )أي الزراعي وهاإلرشادللتدريب  أنواع    ةربعأإلى    تصنف

عال لتغيير كاديمي أو ( تدريب تخصصي دالخدمة، )ثناء أ( تدريب جـ( تدريب تأهيلي للخدمة، )ب)
 الوظيفة. أو  االختصاصأو  المهنة

 
 أهمية تحديد الحاجة التدريبية . 12

خاصة في مجال مكافحة  بات الزراعية و ننشر وتبني التقاإدارة    يعد تحديد الحاجة التدريبية للعاملين في
  اإلرشاد السليم في عملية تطوير وتفعيل ساس واألالزراعي الخطوة األولى  اإلنتاجوتحسين  اآلفات

الزراعية   اآلفاتمن معارف في ميدان مكافحة  ن  و المختصالزراعي من خالل الوقوف على ما يحتاجه  
مدى حجم النقص في إلى الحاجة المعرفية التدريبية وتؤشر ليتسنى تحديد البرامج التدريبية الالزمة. 

المعلومات والمهارات، وتعرف بأنها الفجوة بين الوضع الراهن لمستوى كفاءة العاملين من جهة  
( على 2007الكفافي )  (. وأشار 2005من جهة أخرى )عقيلي،  ليها  إومستوى الكفاءة المراد الوصول  

في معارف ومهارات وسلوكيات العاملين وبصورة إيجابية حداثها إالتطورات والتغيرات المطلوب نها أ
أو  اءدلتحسين معدالت األأو  للتغلب على نقاط الضعف التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة

ن الهدف النهائي أة، و يوضاعهم المؤسسأالعاملين لمقابلة التطور والتغير في محيط أعمالهم و عداد إل
ن تتمكن المنظمة في النهاية من اإلجابة على األسئلة التالية: من  ألعملية تحديد الحاجة التدريبية هو  

هم األشخاص المطلوب تدريبهم؟، على ماذا سيتدربون؟، وما نوع ومجال ومستوى التدريب المطلوب 
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الحاجة التدريبية عامالن هما: مستوى مهارات ومعارف لهم؟ ومتى يتم تدريبهم؟. ويؤثر في تحديد 
ومؤهالته، واهتمام الموظف قيد الدراسة مكانياته إو بعملية تحديد الحاجات التدريبية الشخص القائم 

 بتطوير نفسه وشعوره بأهمية التدريب. 
 

 الزراعي وأجهزة البحوث الزراعية  اإلرشادالتعاون بين أجهزة . 13

 الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية، هي ضعف  اإلرشادتطور أجهزة  مام  أالعقبات  أهم    لعل واحدة من
خاصة مؤسسات التعليم الزراعي بغياب الترابط بين مؤسسات التنمية الزراعية العاملة في الريف، و أو  

الزراعي عملية    اإلرشادن  أوالمهني، هذا الترابط )التعاون( الذي من خالله يتم تنسيق األدوار باعتبار  
 تعليمية.

( بضرورة تكامل خطط واستراتيجيات المؤسسات العاملة في  Swanson (1997وقد أشار 
وتطوير الريف وسكانه، صالح إملموسة في برامج تنموية ذات نتائج إيجابية إلى  الريف، للوصول 

فاعلية في زيادة المعارف الزراعية للزراع. إن دراسة األوضاع الراهنة للعمل  أكثر  وتحقيق نتائج
ي الزراعي في الوطن العربي والدول النامية يوضح ضعف العالقات المؤسسية لألجهزة اإلرشاد
ليات آ ضعف ن أو لمؤسسات التعليمية األخرى. ية وتعاونها مع أجهزة البحوث الزراعية وااإلرشاد

عملية تطوير ونقل التقانات والتوصيات العلمية الزراعية، ومن ثم   ءبطالتعاون والعالقات يتسبب في  
 (. 2001تعثر النمو الزراعي والتنمية الزراعية والريفية )المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

ارب المهام واألنشطة مما يضعف عملية استنباط تضإلى  ن غياب التعاون والتنسيق يؤديإ
الزراع والمستفيدين من الخدمات التعليمية، لذا على الجهات المسؤولة  رباك  إو ونشر التقنيات الزراعية،  

ن عدم وجود عالقة عمل وثيقة بين منظمات أكما  .شراف التقنين تضطلع بمسؤولية التنسيق واإلأ
 المشكالتصعب أالزراعي الوطنية ومع فئات الزراع، تعد واحدة من  اإلرشادالبحوث الزراعية و 

ن منظمات البحوث أالمؤسسية التي تواجه وزارات الزراعة في كثير من البلدان النامية، خصوصا  
 .(Swanson, 1997)في الغالب كجزء من نظام التكنولوجيا الزراعية  نفسهم  أإلى    الزراعية ال ينظرون 

ذا لم يشارك  إ،  كاديميةأن نتائج البحوث الزراعية تبقى بمعظمها  أإلى    Qamer(2005) وأشار  
الزراعي على تحديد المشكالت الزراعية التي  اإلرشادالزراعي، اذ يعمل  اإلرشادفي  ن و العاملفيها 

ن أشارت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أ ،نفسيواجهها الزراع في الحقول. وفي السياق 
التي حددتها برامج التنمية  وليات  واألحتياجات  بية البحوث الزراعية تجري من دون تحديد دقيق لإلغال

نات الحديثة في حقول الزراع يجري في نطاق اية للتقاإلختبار مجال تطبيق التجارب ن أ و الزراعية، 
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ن  أ إلى  سابقة شارت دراسةأكما  .ضعيف جدا  على الرغم من تعدد أجهزة البحث العلمي وتوسعها
من مجهودات فردية للمرشدين الزراعين  أكثر    الزراعي وأجهزة البحث العلمي ليس  اإلرشادالتنسيق بين  

محددة الستقصاء مشكالت لية آإلى  ي يفتقراإلرشادالعمل ن أو ، كاديميينواأللالتصال بالباحثين 
هناك فجوة واسعة زال  ت(. وال  1997ة،  الباحثين )المنظمة العربية للتنمية الزراعيإلى    يصالهاإالتطبيق و 

التي يحققها الزراع في  اإلنتاجبين ما يحققه الباحثون في محطات البحوث والتجارب وبين معدالت 
 (. Swanson, 1997حقولهم )

تحقيق التنمية الزراعية هي تعدد المؤسسات التنموية الزراعية التي ال  مام أإن العقبة الكبرى 
يتخلف عن مواكبة التطور العالمي،   اإلنتاجيواكبها الترابط )التعاون( المؤسسي بينها، مما جعل قطاع  

هذه المؤسسات وتكاملها لخدمة وتطوير ونقل وتطبيق أدوار  هذا الترابط الذي يتم من خالله تنسيق
 (.2012ت الزراعية الحديثة )المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقنيا

الزراعي والجهات البحثية والخدمية والتنموية رشاد لإليكون ن أالبد  ،وتأسيسا  لما سبق ذكره
التنسيق معتمدة على لية آلحكومية استراتيجية واضحة الالزراعية والزراع والتنظيمات المحلية غير 

سس علمية ثابتة لتوحيد الجهود  أالمبرمجة )المخططة(، على وفق قواعد وإجراءات و الروابط المنظمة و 
ي بما يسهم في تطوير عملية نشر ونقل  اإلرشادوالموارد كافة لتحسين وإصالح العمل مكانيات واإل

 التكنولوجيا الزراعية الالزمة للتنمية الزراعية. 
رشاد لإلي الزراعي بأنه الوسيلة التي تحقق العمل المشترك اإلرشاديعرف التنسيق في العمل 

الزراعي مع بقية التنظيمات الرسمية وغير الرسمية، حيث يتم التوفيق بين األنشطة والعمليات والقرارات 
خاصة في النواحي المهمة  بالمؤتلفة و أو  الهامة بهدف تطابقها داخل التنظيمات المختلفة المتعاونة

ن يجري بعدة أالتنسيق بين المنظمات يمكن ن أ ( 2004(. فيما أشار الفرحان )1992)السامرائي، 
هو ما يسمى بالتنسيق التنظيمي، وهو ذلك النوع من التنسيق الذي شكال األحد هذه أن أشكال و أ

فرد لتأدية المهام أو  ةدائمأو  لجنة مؤقتةأو إدارة  يتحقق من خالل إيجاد وحدة تنظيمية كمجلس
 التنسيقية بين المنظمات المعينة.عمال واأل

والبحوث   اإلرشادتكون عملية التنسيق بين أجهزة ن أمن المناسب نه إفوتأسيسا  على ذلك 
عملية التنسيق ووفق همية أ و الزراعية منظمة ورسمية وذات بناء فكري واضح يشمل مفهوم ومبادئ 

التنظيم والتخطيط والتنفيذ والمتابعة  تكون لها جوانب تطبيقية في ن أبشرط سس أو قواعد وإجراءات 
أجهزة عمال  أ توحيد اإلمكانيات وتوفير الجهد والوقت ومنع التعارض واالزدواج في  أجل    والتقويم، من

تجري ن  أ و (.  Al-Khazraji & Atwany, 2019والبحوث وغيرها( الزراعية والريفية )  اإلرشادالتنمية )
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ن  أو تستمر لفترة طويلة نسبيا ، ن أأجل  محددة بدقة من  عملية التنسيق وفق هيكليه تنظيمية رسمية
 تكون التعليمات واإلجراءات محددة بدقة وموثقة.

الزراعي،    اإلرشادصالح  إمبادئ مداخل  حدى  إن الروابط المؤسسية هي  أ(  2005ويشير قمر )
على مستوى  اإلرشادزراعي وطني، والتخطيط لبرنامج رشاد إالتطبيقية صياغة سياسة مثلته أومن 

القاعدة، وتنظيم الزراع، وإقامة روابط بين المزرعة والسوق )تتطلب تعاون الزراع واختصاصي المواد 
والبحوث وشركات التجهيز والتسويق والشركات الصناعية الزراعية والتخزين والنقل وغيرها،  اإلرشادو 

 اإلرشادتقوم أجهزة ن أمن الضرورة بمكان نه أ( من 1990) سوانسن وهو بذلك يؤيد ما ذهب اليه 
التكامل مع أجهزة جميع المؤسسات واألجهزة التي تسهم في تقدم المجتمع بإقامة عالقات تقوم على 

 وتنميته. الريفي 
 

 ستنتاجات والتوصياتاال. 14

لالستغناء التدريجي عن المنهج  العربيةالعاملين في وزارات الزراعة للبلدان و  دعوة المسؤولين .1
واستراتيجيات جديدة ساليب أ و نظم إلى  نتقال، واإلالمتبع حاليا  و  رشاد الزراعيالتقليدي العام لإل

 هداف التنمية المستدامة. أ يحقق  وبمافي نشر التقانات الزراعية 
 تطويرو  استنباطإلى  الزراعيوالمهنيين العاملين في المجال كاديميين واألدعوة كافة الباحثين  .2

ية في النظم الزراعية للزراع، وبطريقة اإلنتاجو   اإلنتاجالتقنيات الحديثة لمعالجة مشكالت  مة  ءوموا
 كلفة.تتقليل الو  اإلنتاجتعظيم و  تسهم في استدامة الموارد

التأكيد على ضرورة تفاعل مؤسسات البحث العلمي )كليات الزراعة مؤسسات التنمية الزراعية   .3
خاصة  بوغيرها( في تخطيط البحوث الزراعية و قراض واإلالمختلفة، مؤسسات التوريد والتجهيز 

التقنية للمنتجين الزراعيين، و   جتماعيةاإل  المشكالتي، مع تشخيص  اإلرشادفي المجال التنموي  
التجارب الحقلية في حقول الزراع، وبناء روابط وعالقات متداخلة ومستمرة و  البحوثاء جر إو 

 وبشكل منظم.

الوقائي   اإلرشادالتخصصي وفي  اإلرشادتثمين وتطوير تجربة تخريج طلبة الدبلوم العالي في  .4
التنموية القطاعية الزراعية، والذين يعتبرون موارد بشرية مهمة  جهزة  األعمل    في ثر  ألما له من  

 موضوعيين.خصائيين إكفي تنمية وتطوير القطاع الزراعي لحملهم المؤهالت العلمية 

االستمرار في تعزيز وتطوير برامج التدريب الزراعي وفي االختصاصات كافة كونه يسهم في   .5
للعمل الزراعي، وكذلك  دائهم أ لين ورفع مستوى تجاهات للعامالمهارات واإلو  زيادة المعارف

 الزراعية.  اآلفاتالتدريب الميداني المقدم للزراع مع تركيز على الجانب الوقائي في مكافحة 
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حكومات والجهات المانحة مضاعفة جهودها لتشجيع البحوث الزراعية كعامل ال على  ينبغي .6
بحوث الزراعية مع التغيرات المستجدة طويل المدى لألمن الغذائي. كما يجب أن تتكيف نظم ال

وإدخال إصالحات بعيدة المدى. كما يجب أن تلتزم الحكومات بتوفير التمويل الالزم للمؤسسات 
 العاملة في مجال البحوث الزراعية.  

وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص في تقديم  اإلرشادإدخال العديد من اإلصالحات في نظم  .7
  اإلرشاد . كما أن التعاون بين البحوث الزراعية و المباشرة وغير المباشرة يةاإلرشادالخدمات 

 ذوالزراعي عامل حاسم في دعم التنمية الزراعية. كما أن اإللمام بما يحدث في بلدان أخرى 
هناك دور كبير لهيكلية وإدارة العالقات   .اإلرشادفائدة كبيرة لتحسين وإصالح نظم البحوث و 

 النظام في تحقيق أهدافه.  إخفاقأو   الزراعي في نجاح اإلرشادبين نظم البحوث الزراعية و 

  ا  فاعل وأساسي  ا  كونها عنصر   اآلفات ق الفضلى في مكافحة  ائتمكين المرأة الريفية من ممارسة الطر  .8
 الزراعي.  اإلنتاجفي 

الزراعي بحذر. من المتوقع أن ينجح القطاع الخاص في تقديم المشورة   اإلرشادتبني خصخصة   .9
بالنسبة للمزارع الكبيرة، أما صغار المزارعين ذووا   اآلفاتالزراعية مقابل بدل في مكافحة 

الزراعي المحايد بدون مقابل، ال بد  اإلرشادوالذين تعودوا أن يحصلوا على الحيازات الصغيرة 
ية الزراعية من األجهزة الحكومية المتخصصة في  اإلرشادعلى الخدمات أن يواصلوا اإلعتماد 

  لهم الجمعيات األهلية الغير حكومية.قدمه تما يمكن أن أو  هذا الشأن،

مدارس قامة إلالعمل على دعم فكرة مدارس المزارعين الحقلية، وتوفير االحتياجات الالزمة  .10
مقاربة إلى  مهنيا   اإلرشادي يخصائأتدريب الغالبية العظمى من  خاللالمزارعين الحقلية من 

تشاركية وليست فوقية تعتمد على التلقين، وهو عكس االتجاه الحالي المتبع في المزارع بطريقة  
 لمتوارثة.أغلب األحيان. كما انة يجب ان يمنح المزارعين الثقة ليشاركوا بمعارفهم وخبراتهم ا
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 عاشرالفصل ال

 التعاون الدولي واإلقليمي والوطني في مجال وقاية النبات

 
 شوقي الدبعي، خالد مكوك، ابراهيم الجبوري، مصطفى حيدر وسمر سليمان

 
 المحتويات 

 مقدمةال .1
 اآلفات المتعلقة بالصحة النباتية وتحسين المحاصيل وإدارة  التعاون الدولي والمعاهدات .2
 التعاون بين الباحثين في مجاالت وقاية النبات على المستوى المحلي والعربي والدولي .3
 يةمنظمات وجمعيات وقاية النبات الوطنية واإلقليمية في البلدان العربية والدولالتعاون بين  .4
 تنتاجات والتوصياتساال .5
 المراجع  .6
 

 مقدمة ال. 1

من سمات التقدم   سمةالدولي  أو    اإلقليميأو    التعاون بين الباحثين إن كان على المستوى الوطني  يعد
الحكومي أو  المؤسساتيأو  على المستوى الفرديهذا التعاون في كل بلدان العالم. يمكن أن يكون 

تعلقة بصحة النبات. في هذا الفصل سنتعرض لكل مالدولية الأو  من خالل المعاهدات اإلقليمية
لتحسين األداء في هذا المجال في العقود  به  مستويات التعاون الجاري حاليًا لنستخلص ما يجب القيام  

 القليلة القادمة. 
 

التعاون الدولي والمعاهدات المتعلقة بالصحة النباتية وتحسين المحاصيل وإدارة  .2
 اآلفات

ناك العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية المعنية بالصحة النباتية، وتأتي على رأس هذه ه
الدعم  مجال تقديم في والتي تعتبر الرائدة   ،المنظمات، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(
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إعداد المعايير والقواعد الدولية المنظمة  أو    فيما يخص دعم القدرات  اءسو الفني وتنسيق التعاون الدولي  
وتقدم منظمة الفاو خدماتها للدول األعضاء فيما يخص  إلجراءات الصحة النباتية وإدارة المبيدات.

المعاهدات الدولية المتعلقة بصحة  و  النباتي ووقاية النباتات اإلنتاجشعبة  صحة النبات من خالل
 ت.ووقاية النباتا

 
 وقاية النباتاتو النباتي  اإلنتاجشعبة . 1.2

http://www.fao.org/agriculture/plant-production-and-protection/ar/  

 .نتقال نحو نظم مستدامة إلنتاج المحاصيلالنباتي ووقاية النباتات البلدان في اإل اإلنتاجتدعم شعبة 
وضع وتعزيز ُنُهج زراعية إيكولوجية أجل  الشعبة مع البلدان وطائفة واسعة من الشركاء منوتعمل 
استدامة إنتاج المحاصيل وتقوم على خدمات النظم اإليكولوجية وتعّزز في الوقت ذاته  إلى  تهدف

لنباتية  ا   األمراضو   اآلفاتصد  بر ويمكن تلخيص مهام الشعبة    .قاعدة الموارد الطبيعية الكامنة وتحميها
ر، العابرة للحدود واالستجابة لها للتخفيف من أثرها من خالل إنشاء نظم لإلشراف، واإلنذار المبك

من خالل تطبيق نهج المكافحة    اآلفاتعتماد على مبيدات  الحد من اإل؛  اآلفاتوالنظم الفعالة لمكافحة  
وضع معايير دولية للجودة ومبادئ توجيهية تقنية للحد من مخاطر استخدام مبيدات ؛  لآلفاتالمتكاملة  

وتضم الشعبة ثالث فرق متخصصة معنية بالصحة   .، مما يعزز حماية المستهلك والبيئةاآلفات
 النباتية ووقاية النباتات:

 
الحد من االعتماد على إلى    يقود الفريق الجهود الرامية  -اآلفاتومبيدات    اآلفاتإدارة    فريق.  1.1.2

. اآلفاتالسليمة لمبيدات  اإلدارة    ، ودعماآلفاتمن خالل اعتماد نهج متكامل لمكافحة    اآلفاتمبيدات  
وينطوي ذلك على وضع معايير، ومبادئ توجيهية، وأدوات دولية لحماية المستهلكين والبيئة من 

، اآلفاتمبيدات إدارة  ، وبناء القدرات الوطنية علىاآلفاتم مبيدات المخاطر الناجمة عن استخدا
والترويج (  IPM)  لآلفاتإلدارة المتكاملة  اوبرامج مدارس المزارعين الحقلية. ويعمل الفريق على تعزيز  

بغرض دعم سياسات التكثيف المستدام  اآلفاتالمستدامة إلدارة يكولوجية اإلكأحد المنهجيات لها 
تقديم بدائل عملية قابلة التطبيق للمزارعين وصناع ، والذي يعتمد بشكل أساس على،  إلنتاج المحاصيل
ل استخدام المبيدات يمن خالل تقل  اإلنتاجوالنظام البيئي الزراعي، تقليل تكلفة    اآلفاتالسياسات إلدارة  
تحسين استدامة   ،عداء الحيوية، الحفاظ على األةالبيئو   نسان اإل  في الجانبية لها  ثار  اآلالكيميائية وتقليل  

  .وزيادة فرص توافر المنتجات عالية الجودة واآلمنة صحياً  النباتي ومعيشة المزارعين اإلنتاج
 

http://www.fao.org/agriculture/plant-production-and-protection/ar/
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يشكل فريق منظمة الفاو هذا وزمالؤه في برنامج األمم المتحدة  - فريق اتفاقية روتردام. 2.1.2
 أمانة اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات للبيئة معاً 

ويشمل عملهم تقاسم المعلومات .   /http://www.pic.intمعينة خطرة متداولة في التجارة الدوليةآفات  
، وتمكين األطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن  اآلفاتعن المواد الكيميائية الخطرة ومبيدات 

 استخدامها المستدام.

 
يقود الفريق الجهود المبذولة لوضع   -  النباتّية العابرة للحدود  األمراضو   اآلفاتفريق الجراد و .  3.1.2

النباتية العابرة للحدود. ويشمل ذلك مراقبة   األمراضو   لآلفاتوتنفيذ آليات للتخفيف من األثر المحتمل  
والظروف البيئية، ونظم اإلنذار المبكر )مثل خدمة معلومات الجراد الصحراوي(،  اآلفاتتجمعات 

، واالستجابة لألزمات. حيث السليمة بيئياً   اآلفاتوالتعاون اإلقليمي بين البلدان المعنية، ونظم مكافحة  
ر المحتمل  يساعد الفريق البلدان على تطوير وتنفيذ نظم المراقبة واإلنذار المبكر للتخفيف من التأثي

النباتية العابرة للحدود، ويساعد الحكومات على اعتماد استراتيجيات المكافحة  األمراضو  لآلفات
على المستويات  لآلفاتالمستدامة اإلدارة  السليمة بيئيًا لضمان اآلفاتالوقائية بما في ذلك مكافحة 

 الوطنية واإلقليمية والدولية. 

( التي تراقب حالة الجراد الصحراوي  DLISصحراوي )يدير الفريق خدمة معلومات الجراد ال 
في جميع أنحاء العالم. ويقدم معلومات عن حالة الجراد العامة للمجتمع الدولي، والتحذيرات والتوقعات 

؛  Locust Watchلكتروني موقع اإلالاآلنية للبلدان المعرضة لخطر الغزو من خالل 
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html .    ويقوم الفريق بإعداد نشرات شهرية

وتحديثات دورية على الموقع تلخص حالة الجراد وتوقع الهجرة والتكاثر على أساس كل دولة على 
 تطور حالة الوباء للجراد الصحراوي.إلى   اإلنذار المبكر للجراد الصحراوي البلدان حدة. وينبه نظام
مليون   16الجراد الصحراوي خالل فترات الهدوء في مساحة تقدر بحوالي  يوجدوعادة ما 

والهند. وخالل حالة الوباء، ممكن أن   أفريقيادولة بين غرب  25كيلومتر مربع من الصحراء في 
 من مساحة األرض.% 20يتضاعف عدد البلدان وحجم المساحة التي يمكن أن تتأثر لتمثل حوالي 

لمكافحة  قليمية اإلقدم الفريق خدماتة للدول األعضاء من خالل الهيئات ي ،قليمياإلوعلى الصعيد 
التنفيذية للهيئات اإلقليمية التابعة لمنظمة األغذية  مانات  األ  أيضاً حيث يدير الفريق    الجراد الصحراوي.

في منطقة   لمكافحة الجراد الصحراوي قليمية اإلالهيئة والزراعة لمكافحة الجراد الصحراوي، وهي 
دول   10، وتضم  /http://www.fao.org/clcpro/ar (CLCPRO) أفريقياشمال غرب وغرب 

 ( CRC) لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىقليمية اإلوالهيئة ، ومقرها الجزائر

http://www.pic.int/
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://www.fao.org/clcpro/ar/
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http://desertlocust-crc.org/Pages/index.aspx?CMSId=40&lang=AR ،  دولة   16وتضم
، ومقرها القاهرة. وتعمل الهيئات على  أفريقياوسط وشمال شرق  تشمل دول الجزيرة العربية والشرق األ

تعزيز القدرات الوطنية لبلدانها األعضاء في مجال اإلنذار المبكر بالجراد  الدعم الفني و تقديم 
الصحراوي ومكافحته، بما في ذلك المسوحات واإلبالغ والمكافحة والتدريب والتخطيط للطوارئ 

 والسالمة البشرية والبيئية. 

 
 المتعلقة بصحة ووقاية النبات المعاهدات الدولية . 2.2

   /https://www.ippc.int/en( IPPCالدولية لوقاية النباتات ) اإلتفاقية. 1.2.2
المصادقة عليها في  تالدولية لوقاية النباتات هي معاهدة دولية للصحة النباتية تم اإلتفاقية
 اآلفاتحماية النباتات المزروعة والبرًية عن طريق منع دخول إلى  ، وتهدف1952بريل نيسان/أ

، عندما وقعت خمسة بلدان اتفاقيًة 1881وانتشارها. نشأت فكرة اتفاقية وقاية النباتات الدولية عام 
 ضاً ر وهي حشرة مّن من أمريكا الشماليةُ أدخلت ع  ،(Phylloxera) للحّد من انتشار فيلوكسيرا العنب

وكانت الخطوة   .والتي دمرت فيما بعد معظم مناطق زراعة العنب األوروبية  1865ي  أوروبا حوالإلى  
، وَتِبع 1929الدولية لوقاية النباتات، التي تّم التوقيع عليها في روما عام    اإلتفاقيةالرئيسية التالية هي  

ن قبل منظمة ( مIPPCالدولية لوقاية النباتات في الصيغة الحالية )  اإلتفاقيةتبّني  1951ذلك في 
الدولية لوقاية النباتات حّيز النفاذ في نيسان/أبريل   اإلتفاقيةاألغذية والزراعة لألمم المتحدة. ودخلت 

1952 . 
  اإلتفاقيةوتقدم خدمات السكرتارية لالتفاقية. و  اإلتفاقيةوتستضيف منظمة الفاو 

 ( التابعة لمنظمة التجارة العالمية  SPSمعترف بها من قبل اتفاقية الصحة والصحة النباتية )
(WTO) يةباعتبارها الهيئة الدولية المعنية بإعداد المعايير الدولية لتدابير الصحة النبات  
(ISPMs وتضم .)دولة عضو 184( 2020)حتى كتابة هذا التقرير في يناير  حالياً  اإلتفاقية 

https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/ . اإلتفاقية وُتمثل الدول األعضاء في  
(، من خالل نقطة االتصال  NPPOمن قبل ما يعرف بالمنظمة الوطنية )القطرية( لوقاية النباتات )

منظمات إقليمية لوقاية النباتات   10  لتشمل حالياً   اإلتفاقيةتمتد شبكة  و   ة لهذه المنظمة الوطنية.يالرسم
(RPPOs )https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-

organizations/   دعم و  قيقليمية على تنستعمل هذه المنظمات اإلو  .اإلتفاقيةمعترف بها من قبل
فنية قليمية إقليمية لوقاية النبات مشاورة طار أقاليمها، وتعقد هذه المنظمات اإلإفي  اإلتفاقيةعمل 

http://desertlocust-crc.org/Pages/index.aspx?CMSId=40&lang=AR
https://www.ippc.int/en/
https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/
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تعمل هذه  . كمااإلتفاقيةلتشجيع التعاون بين األقاليم وتساعد في تنفيذ برنامج  اإلتفاقيةبرعاية  سنوياً 
 نباتية.الصحة الفي إعداد معايير قاليمها أطار إالمنظمات في 

تحسين وتحديث برامج وقاية النبات   علىبشكل عام لمساعدة الدول األعضاء    اإلتفاقيةوتهدف  
تمكين جميع إلى  اإلتفاقيةلديها وتدعيم وتشجيع التعاون الدولي واإلقليمي في هذا المجال. وتسعى 

األمن  في اآلفاتوانتشارها وتقليل أثر  اآلفاتالبلدان األعضاء لتنفيذ تدابير منسقة لمنع دخول 
 والبيئة.الغذائي والتجارة والنمو االقتصادي 

 
 ( CPMهيئة تدابير الصحة النباتية ). 2.2.2

، اإلتفاقيةهي الجهاز الحاكم لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهي ممثلة بجميع الدول األعضاء في 
األغذية   أبريل من كل عام في المقّر الرئيس لمنظمةنيسان/أو    مارسآذار/ خالل    وتجتمع الهيئة سنوياً 

االحتياجات العالمية لوقاية النباتات ض  استعر ا  المهام المنوطة بالهيئة هيأهم    روما. ومنوالزراعة في  
تعزيز  ،اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، وتحديد برنامج العمل السنوي لالتفاقية
اتخاذ القرارات بشأن االستراتيجيات وخطة العمل لالتفاقية ، و المساعدة التقنية وأنشطة تبادل المعلومات

 ، بما فيها، إعداد المعايير، وتنمية القدرات، وحشد الموارد، وغيرها.اإلتفاقيةفي جميع مجاالت عمل 
 باألمور التالية: الدولية لوقاية النباتات ساسية لالتفاقيةويمكن تلخيص األنشطة األ

 

 إحدى هاوتطوير ( ISPMsوتعتبر عملية إعداد المعايير الدولية للصحة النباتية )إعداد المعايير:  أ. 
حيث تقترح هذه المعايير من الدول األعضاء وتناقش  ،الدولية اإلتفاقيةالمكونات واألنشطة لهذه أهم 

الدولية لوقاية    اإلتفاقيةتهدف  و   .اإلتفاقيةويتم الموافقة عليها وفق آلية معينة من قبل جميع األطراف ب
لتعزيز الجهود المشتركة للدول األعضاء لحماية الموارد  إلى  النبات من وراء تطوير هذه المعايير

اء العالم، من خالل تقديم الخطوط التوجيهية والتوصيات بهدف توحيد تدابير النباتية في جميع أنح
الصحة النباتية على المستوى العالمي لتسيير وتسهيل التجارة الدولية في المنتجات النباتية وتالفي 

عوائق أمام إلى  قانوني قد يؤديأو  أي تدابير أحادية من قبل الدول بدون مسوغ فنيإلى  اللجوء
 Standardsرة الدولية. ويتم إعداد هذه المعايير من قبل الخبراء األعضاء في لجنة المعايير )التجا

Committee)  https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-

committee/،    ليم منظمة الفاو السبعة، والفرق الفنية التابعة  ايمثلون جميع أق  عضواً   25المكونة من
( هي أساس لتدابير الصحة النباتية  ISPMsوتعتبر المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ) جنة.لل

( في إطار اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة  WTOالتي يطبقها أعضاء منظمة التجارة العالمية ) 
  (.SPSالنباتية )

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
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( ISPMsبلغ عدد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية )
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/  التي تم إعتمادها حتى

 الً و بروتوك  29و  حول معامالت الصحة النباتية،  اً ملحق  32إلى    ، باالضافةمعياراً   43كتابة هذا التقرير  
معيار. ويتم   104النباتية الخاضعة للوائح، بحيث يصل إجمالي المعايير المعتمدة  آلفات  اللتشخيص  

نشر هذه المعايير بجميع اللغات الست المعتمدة لدي منظمة الفاو وتحديثها بشكل مستمر على موقع 
-https://www.ippc.int/en/core-activities/standards  الدولية لوقاية النباتات اإلتفاقية

setting/ispms.   المصطلحات و   تغطي هذه المعايير مواضيع صحة نباتية متعددة منها: اإلجراءاتو
، إجراءات االمتثال  اآلفاتلوائح االستيراد وتحليل مخاطر   ، مسحها ورصدها،اآلفاتمراقبة    ،والمراجع

االستجابة الطارئة  ،، حجر ما بعد الدخولاآلفاتمخاطر إدارة  ومنهجيات تفتيش الصحة النباتية،
الغريبة، مكافحتها واستئصالها، استصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات، المعايير  لآلفات

، معامالت الصحة النباتية، لآلفات، بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاصة بالسلع ومسارات انتقال
  .وغيرها

 
 اً أساسي  اً يعد التنفيذ وتنمية القدرات من األنشطة األساسية المهمة ومكون  -  التنفيذ وتنمية القدرات ب.  

ومعاييرها من  اإلتفاقيةالدولية لوقاية النباتات. فبدون تنمية القدرات المناسبة لتمكين  اإلتفاقيةلعمل 
التنفيذ الفعال من قبل الدول األعضاء وبدون دعم تقني فعال ألنشطة التنفيذ وتنمية القدرات، فإن  

خاصة بالنسبة ألفقر الدول المتأثرة بتغير المناخ ستصبح بال ي، و اآلفاتلمنع انتشار    اإلتفاقيةأهداف  
 من خالل برامج تنمية القدرات إطار عمل للمنظمات القطرية لوقاية  اإلتفاقيةجدوى. توفر 

 لوقاية النباتات على بناء القدرات لتنفيذ مهامها.  القطريةالنباتات والدعم لمساعدة المنظمات 
تنفيذ استراتيجيات وطنية لتنمية قدرات و  القدارات، المساعدة في إعداد المتعلقة لتنمية األنشطةمن 

 أداوت التدريب المتخصصة في و  برامجو  قدرات الصحة النباتية،يم و تقوكذلك  ،الصحة النباتية
 الخطوط التوجيهية الخاصة بتنفيذ  و  الدالئلعداد إ ، اإلتفاقيةق عمل ومواضيع انط

-https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and المعايير

training-materials/.    وتنفيذ المشاريع.عداد إ تقديم الخبراء والمستشارين، والمساعدة على 

 
-https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity  (PCEقدرات الصحة النباتية )يم  و تقجـ.  

development/phytosanitary-capacity-evaluation/ :   برنامج مصمم لمساعدة الدول في تحديد
التي يتم إعدادها من أو  الواقع رض أالقوة في أنظمة الصحة النباتية المطبقة على و  الضعفقاط ن

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
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 /https://www.ippc.int/en/pce  قدرات الصحة النباتيةيم  و تققبل الدول لغرض الشروع بالتطبيق.  

هو أداة تفاعلية مصممة إلجراء تحليل لنظام الصحة النباتية، ولمساعدة المنظمة القطرية لوقاية  
الدولية لوقاية النباتات والمعايير   اإلتفاقيةالتقدم الذي أحرزته بمرور الوقت في تنفيذ  يم  و تقالنباتات على  

ة الوطنيين المعنيين على الدولية لتدابير الصحة النباتية. وهي عملية تجمع جميع أصحاب المصلح
 .طاولة واحدة للنقاش ومساعدة البلدان على تحديد مواطن القوة والضعف في نظام الصحة النباتية

وحدة للمساعدة في تحديد الثغرات الموجودة  13قدرات الصحة النباتية من يم و تقأداة  وتتكون 
التحديات التي تواجه المنظمة في نظام الصحة النباتية بما فيها؛ نقاط القوة والضعف والفرص و 

نظام فعال للصحة النباتية؛ والمساعدة في تطوير إستراتيجية لمعالجة  إدارة    القطرية لوقاية النباتات في
مراجعة التشريعات واللوائح إلى    قدرات الصحة النباتيةيم  و تق ؤديينقاط الضعف الرئيسية المحددة. قد  

 تم إجراء .صياغة استراتيجية لتطوير قدرات الصحة النباتيةالمتعلقة بالصحة النباتية، فضاًل عن 

وعادة ما يتم المساعدة في تنفيذها   2000دولة منذ عام    60من  أكثر    في ييم قدرات الصحة النباتيةو تق
الدولية لوقاية النباتات ويتم تنفيذها من قبل المنظمة القطرية لوقاية  اإلتفاقيةطة موظفي أمانة ابوس

 .أجلها النباتات ومن
 

الدولية لوقاية النباتات هو "التعاون الدولي   اإلتفاقيةالغاية من    -  تبادل المعلومات والتعاون الدوليد.  
النباتية على المستوى الدولي،   اآلفاتالنباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشار   اآلفاتفي السيطرة على  

 اً أساسي اً يعتبر التواصل والتعاون الدولي نشاطوبخاصة دخولها المناطق المهددة باالنقراض". و 
لالتفاقية وأدوات أساسية تهدف لضمان فهم إمكانية حدوث آثار سلبية خطيرة من جراء دخول وانتشار 

على المستوى العالمي، والمساعدة في تطوير سياسات صحة النبات تتضمن االعتبارات  اآلفات
والسياسات لمختلف المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة. ويعتبر 

والتعاون المكثف والتنسيق مع المنظمات الدولية األخرى في ساسيين  األالتواصل المهني مع الشركاء  
وبشكل خاص للحفاظ على زخم ومخرجات السنة الدولية لصحة    اإلتفاقيةلتحقيق أهداف    اهميةغاية األ
 .2020النبات 

أحكامًا عدة تشجع التعاون الدولي وتبادل المعلومات،   اإلتفاقيةولتحقيق هذه االهدف، تضمنت  
 (NROsالتي تعرف بااللتزامات الوطنية لإلبالغ )و  بما فيها التزامات الدول االعضاء بتقديم التقارير

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/.  اإلتفاقيةوتلزم 
نتشار، بغرض ، التفشي، واإلاآلفاتعن تسجيل  17طراف باإلبالغ بموجب المعيار الدولي رقم األ

ومنظمات وقاية النبات  .اآلفات المحتمل لآلفة أوأو  توصيل ومشاركة المعلومة حول الخطر الواقع 

https://www.ippc.int/en/pce/
https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
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، من خالل المسوحات اآلفاتبالغ الرسمي عن المسئولة عن اإلو  المعنيةهي  (NPPO) القطرية
 خرى، خصوصاً الدول األبالغ إويجب على الدول  وجمع وتحليل البيانات من المصادر المختلفة.

من خالل المالحظات  ةمحتمل آلفة معروفأو  ي خطر حاليأالمجاورة والشركاء التجاريين عن 
 تحليل المخاطر. أو  أوالمسوحات

بإنفاذ جميع التزامات االبالغ، وتعود أهمية وجود   اإلتفاقيةوتلتزم جميع الدول التي وقعت على  
هذه االلتزامات الوطنية لالبالغ لضمان إتاحة الحد االدنى من المعلومات الرسمية للصحة النباتية  

مان التجارة اآلمنة، والحفاظ على األمن الغذائي وحماية البيئة من  التي يمكن استخدامها كأساس لض
، يتعين أن تكون المعلومات دقيقة، هميةأ النباتية. وحتى تكون معلومات الصحة النباتية ذات  اآلفات

الدولية لوقاية   اإلتفاقيةات المنظمة لذلك من قبل اإلرشادمحدثة ومعروضة بشكل واضح، وبحسب 
سواق الدولية، يساعد تبادل تسهيل التجارة اآلمنة وزيادة فرص الوصول لألإلى ضافة باإلالنبات. 

عوائق ي أين دون وضع دالمعلومات في تحديد دقيق لمتطلبات الصحة النباتية من قبل المستور 
التجارية  طراف األبين  ورفض الشحنات، وتعزيز الشفافية والثقة اآلفاتوالتقليل من حاالت اعتراض 

   حول موثوقية وكفائة نظام الصحة النباتية في البلد.  اً أيجابي اً تعطي مؤشر و  زعات،انتوتجنب ال
الدولية لوقاية النباتات أهمية الحفاظ على روابط قوية مع المنظمات التي تشترك   اإلتفاقيةتدرك  

معها في مجال العمل واالهتمامات والمصالح المشتركة. يمكن أن تتراوح هذه العالقات مابين ترتيبات 
  ية اإلتفاقركة. فعلى سبيل المثال، تتمتع أمانة تعالقات محددة باتفاقيات مشإلى  غير رسمية ومرنة

لوقاية النباتات وتعمل معها  والقطريةالدولية لوقاية النباتات بعالقات قوية مع المنظمات اإلقليمية 
 .الدولية لوقاية النباتات اإلتفاقيةلمساعدة األطراف المتعاقدة في تنفيذ 

 الدولية لوقاية النباتات بشبكة من الشركاء الدوليين من   اإلتفاقيةتتمتع 
  (RPPOs)  وتشمل هذه الشبكة عشر منظمات إقليمية لوقاية النباتات جميع أنحاء العالم.

https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-

organizations/،  ادل  تعمل على تأمين صحة النبات وحماية البيئية في مناطقهم، من خالل تعزيز تب
الخبرات والمعلومات والمساعدة في تطوير وتنفيذ معايير صحة نباتية منسقة، والمساهة في تطوير 

الدولية لوقاية النباتات  اإلتفاقيةبط أمانة تذلك، تر إلى ضافة وباإلالمعايير الدولية للصحة النباتية. 
-https://www.ippc.int/en/coreمن الشركاء والمنظمات الدولية  38عالقات تعاون مع ب

activities/external-cooperation/      البيئي والمالي، كاديميواألالمعنية في المجال الفني، والبحثي ، 
 لخلق التآزر وتحقيق األهداف المشتركة. 

 

https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/
https://www.ippc.int/en/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/
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بشأن قضايا التجارة والصحة النباتية بين    تنازع  أو  قد ينشأ خالف  -  زعاتانتآلية تجنب وفض الهـ.  
تنجم هذه النزاعات عن الخالف حول تدابير و  الدولية لوقاية النباتات، اإلتفاقيةالدول األعضاء في 

 المواد الخاضعة للوائح عبر الحدود، أو    المنتجات النباتيةأو    النباتاتالصحة النباتية المرتبطة بحركة  
الدولية لوقاية  اإلتفاقيةتطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية بموجب أو  حول تفسيرأو 

وعادة   ،(NPPOs)  حد ما بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتإلى    النباتات. وهذه الخالفات شائعة
سوء استخدام تدابير الصحة النباتية التي يتم تضمينها في لوائح استيراد  أو  نشأ من استخدامما ت

 .الصحة النباتية للنباتات، والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للوائح

في المادة الثالثة عشرة بموجب  التنازعاتالدولية لوقاية النباتات أساس تسوية  اإلتفاقيةتحدد 
، يتشاور الطرفان المتنازعان فيما بينهما في  تنازععلى أنه عندما ينشأ  1. وتنص الفقرة اإلتفاقية

هو الهدف األساسي ألي  التنازعات. ويجب أن يكون تجنب التنازعأسرع وقت ممكن بهدف حل 
 ،رة. لذلك التجا في الصحة النباتية المعقدة التي قد تؤثر سلباً  تنازعاتلتجنب  اإلتفاقيةطرف عضو ب

 أوال. التنازعينصب التركيز على تجنب 
(  1)  :الدولية لوقاية النباتات تتلخص بما يلي  اإلتفاقيةبموجب    التنازعالمبادئ الرئيسية لتفادي  

 باعتباره المحور األساسي لحل خالفات الصحة النباتية قبل أن تتحول التنازعاتع مبدأ تجنب يشجت
موارد   تتطلب عموماً   التنازعاتالرسمية، حيث أن هذه    التنازعاتل عدد  يقل( ت2)  تجارية؛  تنازعاتإلى  

الفرصة لألطراف المتنازعة ( إتاحة  3)  مالية وتقنية وقانونية وتستغرق وقًتا طوياًل وتؤثر وتعيق التجارة؛
فنية من  لحل خالفاتهم من خالل المناقشات الفنية، ويتم التعامل مع خالفات الصحة النباتية غير ال

ل عملية اتخاذ القرار من خالل تقديم مجموعة من الخيارات التي يسه( ت4) خالل منتديات أخرى؛
 يمكن لألطراف المتعاقدة االختيار منها للتعامل مع خالفهم المحدد.

لتنفيذها اجندة تنموية  (IPPC)الدولية لوقاية النباتات  جي لالتفاقيةيلقد وضع االطار االسترات
: تطبيق نظام عالمي إلصدار وتبادل شهادات تشمل المجاالت التالية 2030-2020رة خالل الفت

تطوير معايير دولية  ، /https://www.ippc.int/en/ephyto (ePhytoالصحة النباتية اإللكترونية )
الصحة  الجات  محددة، مصحوبة بالبروتوكوالت التشخيصية ومعلتدابير الصحة النباتية لسلع ومسارات  

والمواد العائلة  اآلفاتنتشار إجهد دولي منسق لمعالجة ، القيام بات الخاصة بالتنفيذاإلرشادالنباتية و 
، التي يتم بيعها من خالل التجارة اإللكترونية ويتم توزيعها عبر مسارات البريد والبريد السريع لآلفات

جات التمكين استخدام األطراف الثالثة )طرف متعاقد( في تنفيذ أعمال الصحة النباتية، بما في ذلك مع
، لآلفات تطوير نظام عالمي لإلنذار واالستجابة  ،  وعمليات التفتيش والفحص، وغيرهاالصحة النباتية  

لنباتية الخاصة  الناشئة، بحيث تتمكن البلدان من تكييف نظم الصحة ا  اآلفاتلإلبالغ عن مخاطر 

https://www.ippc.int/en/ephyto/
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، ولتعزيز القدرات القطرية واإلقليمية على االستجابة اآلفاتبها بشكل استباقي لتقليل مخاطر دخول 
وإدارة اآلثار الناجمة  يم و لتقبرنامج عمل ، تنفيذ بما في ذلك الغزوات الجديدة اآلفات تفشيبفعالية ل

، وضع لية للنباتات والمنتجات النباتيةعن التغير المناخي فيما يتعلق بصحة النبات والتجارة الدو 
آلية دولية لتنسيق الجهود البحثية الخاصة بالصحة النباتية على المستوى العالمي، لتعزيز وتنفيذ 

شبكة لمختبرات التشخيص ، إنشاء التنظيمية للصحة النباتية األنشطةالتطور العلمي لدعم كافة 
موثوقية أكثر    بطريقة  اآلفاتالمعترف بها وبروتوكوالت التشخيص، للمساعدة في دعم البلدان لتحديد  

 وفي الوقت المناسب.

 
   تفاقية روتردام. ا3.2.2

آفات   مبيداتو   مواد كيميائية  اتفاقية روتردام حول تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على بعض
المصادقة عليها  تتم هي اتفاقية دولية ملزمة قانونياً  (PICمعينة خطرة متداولة في التجارة الدولية )

. تضم االتفاقيه )حتى كتابة  2004فبراير شباط/ودخلت حيز التنفيذ في  1998سبتمبر أيلول/في 
تعزيز المسؤولية  إلى  ةتفاقيبلد عضو. وتهدف اإل 161( 2020 كانون الثاني/هذا التقرير في يناير

حماية أجل  المشتركة والجهود التعاونية بين األطراف في التجارة الدولية لبعض المواد الكيميائية من
صحة اإلنسان والبيئة، المساهمة في االستخدام السليم بيئيًا لتلك المواد الكيميائية الخطرة عن طريق 

المعلومات حول خصائصها، بما في ذلك من خالل المساعدة في عملية صنع القرارات   تسهيل تبادل
الوطنية حول االستيراد والتصدير وتعميم هذه القرارات على األطراف، إلزام الدول المصدرة احترام 

 قرارات الدول المستوردة.

كيماويات خطرة محددة لألعضاء آلية ومعلومات للحد من التجارة غير المرغوبة ب  ةتفاقيتوفر اإل
 6(. حيث تمنح المادة PICالملزم قانونيا بخصوص الموافقة المسبقة عن علم )جراء اإلمن خالل 

بسبب مبيد معين في ظروف استخدامه المحلية   مشكالتفرصة للدول النامية التي تواجه    اإلتفاقيةمن  
تفاقية والخاص بالمواد الكيميائية الخاضعة أن تقترح على األمانة إدراج ذلك المبيد في المرفق الثالث لإل

بشدة  المقيدةأو  المحظورة إجراء الموافقة المسبقة عن علم. تطبق االتفاقيه على المواد الكيميائية
التي تسبب   (SHPFشديدة الخطورة )  اآلفاتالبيئة وتركيبات مبيدات  أو    بغرض حماية صحة اإلنسان

 لنامية. ستخدام في الدول افي ظروف اإل مشكالت

تقييدها أو  والمواد الكيميائية الصناعية التي تم حظرها اآلفاتتشمل المواد الكيميائية مبيدات 
والتي قرر مؤتمر األطراف إخضاعها إلجراء أكثر  أو بيئية من قبل طرفين أو  بشدة ألسباب صحية

مادة كيميائية مدرجة في الملحق الثالث )حتى كتابة    52يوجد ما مجموعه    .الموافقة المسبقة عن علم

http://www.pic.int/
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آفات  تركيبات مبيدات 3)بما في ذلك آفات  مبيد 35(، 2020يناير كانون الثاني/هذا التقرير في 
والفئات  اآلفاتمادة كيميائية في كل من مبيدات  1و ،مادة كيميائية صناعية 16 ،شديدة الخطورة(

 ويمكن تحديد الفاعلين األساسيين في اتفاقية روتردام بالعناصر التالية:  لصناعية.الكيميائية ا
 

يجب على كل    - (Designated National Authorities (DNAs)) السلطات الوطنية المعينةأ.  
إدارة  السلطات الوطنية، وذلك من األجهزة الحكومية المسئولة عنمن المزيد أو  طرف تعيين واحدة

، وهي مسؤولة عن عملية  اإلتفاقيةالمبيدات والمواد الكيماوية في البلد، وتخدم كنقاط االتصال مع 
من قبل    اإلتفاقيةالتقيد بو   على المستوى الوطني  اإلتفاقيةالتنسيق على المستوى الوطني لضمان تنفيذ  

تصال  نقطة اإلعيين  يالجهات المختلفة: وزارات، مصدرين، مستوردين، جمارك. ويتعين على البلد أن  
 مع األمانة في القضايا الرسمية. للتواصل  (OCPالرسمية )

 
مؤتمر األطراف هو الهيئة اإلدارية    -(Conference of the Parties (COP)مؤتمر األطراف )ب.  

والميزانية، ، بما فيها موضوع السياسات وخطة العمل اإلتفاقيةتنفيذ م و ويقيستعرض  لالتفاقية، حيث
وينشئ هيئات فرعية مثل لجنة  .ويتخذ القرارات بشأن إدراج المواد الكيميائية في الملحق الثالث

استعراض المواد الكيميائية. ويجتمع المؤتمر كل سنتين، ولجميع األطراف الحق في أن تكون ممثلة  
يئة فرعية لمؤتمر ه لجنة استعراض المواد الكيميائيةفي اجتماعات مؤتمر األطراف. وتعتبر 

مسؤوليات و  الكيماويات معينين من طرف الحكومات.إدارة  تتكون من خبراء في مجال األطراف،
اإلخطارات والمقترحات من الدول األطراف وتقديم التوصيات لمؤتمر األطراف ستعراض  ا  اللجنة هي

 ممثلين لخمسة أقاليم لألمم المتحدة.   خبيراً   31وتتكون من    .بشأن إضافة مواد كيميائية للملحق الثالث
 (UN Environment) تدار إتفاقية روتردام بصورة مشتركة من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة

م اجتماعات مؤتمر يتنظ بمهاممانة األوتقوم  ،(FAO)  ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة
، والتنسيق مع أمانات اإلتفاقيةتنفيذ    تقديم المساعدة الفنية لألطراف بشأنو   األطراف وهيئاته الفرعية،

 .اإلتفاقية  في محددة الهيئات العالمية، ومهام أخرى 

الدول من المراقبة والتحكم بالتجارة بالمواد الكيمائية الخطرة من خالل: )أ( توفير    اإلتفاقيةتمكن  
قائمة المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية التي :  نظام إنذار مبكر حول خطورة بعض المواد الكيمائية

قائمة  ولكن " سوداءهي ليست "قائمة  تخضع إلجراءات الموافقة المسبقة عن علم الملزمة قانوناً 
 ،شديدة الخطورة  اآلفاتتركيبات مبيدات  و   مراقبة وإنذار" للمواد الكيميائية الصناعية والمبيدات الحشرية

  اإلتفاقية موافقة مسقبة عند االستيراد؛ )ب(  إلى    بعناية والتي يحتاج  يجب أن يكون استخدامها مدروساً 
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ئية محددة، بل تشجع البلدان بأن تتخذ االستخدام بأي مواد كيمياأو  تجارتلزم بمنع اإلأو  ال توصي
( تقاسم المسؤولية من خالل تسهيل التعاون الدولي وتبادل المعلومات ـقراراتها بهذا الخصوص؛ )ج

لفوائد المواد الكيميائية، والمخاطر التي تشكلها على صحة يماتهم و تقلدعم واضعي السياسات في 
العلمية، والتجارة في هذه المواد الكيميائية؛ )د( اتخاذ القرارات اإلنسان والبيئة على أساس البيانات 

المخاطر المحتملة على إلى  معهبالمعلومات وتنبإلى  المستنيرة التي تمكن األطراف من الوصول
الصحة والبيئة الناجمة عن بعض المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة. وهذا يتيح للدول المستوردة 

تنظيمية معلنة حول المواد الكيميائية التي تريد استقبالها واستبعاد تلك المواد التي  اتخاذ أي إجراءات
إلى  إدارتها بشكل آمن؛ )هـ( أن يكون ألصحاب المصلحة إمكانية الوصولأو  ال يمكنها التحكم بها

في خاصة  بأصحاب المصلحة، و حتاج  يالمعلومات المتعلقة بالكيماويات والمبيدات الحشرية الخطرة.  
معرفة ما إذا كان ما يستخدمونه إلى    البلدان النامية البلدان والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

من كيماويات خطرة، ويمكن أن يستفيدوا من إطالعهم عن البدائل التي قد تكون متاحة وبأسعار 
اآلمنة اإلدارة  رفة العامة حولعلى تعليم وتوعية الجمهور بما يعزز نمو المع ةاالتفاقيمعقولة. تركز 

الناجمة عن هذه  األمراض، وبالتالي تسهم في الحد من الحوادث و اآلفاتللمواد الكيميائية ومبيدات 
من المعلومات حول البدائل المتاحة التي توفرها أيضًا  ستفادة  الكيماويات الخطرة. ويمكن لألطراف اإل

؛ )و( إتاحة المساعدة التقنية لدعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  ةاالتفاقي
في بناء القدرات )البشرية الموارد، والسياسات، واألطر القانونية والمؤسسية( الالزمة إلدارة آمنة للمواد 

والتدريب للدول النامية والبلدان التي المشورة  اإلتفاقيةالكيميائية. وتقدم األطراف المتقدمة في إطار 
  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

 وهي: اإلتفاقيةوتشكل النقاط التالية العناصر الرئيسية لعمل 

قد يعتمد  - المقيدة بشدة(أو  )إجراءات المواد الكيميائية المحظورة جراءات التنظيمية النهائيةاإل .أ
تقييدها بشدة ال تتطلب أو    )تشريع( إجراء إداري لحظر مادة كيميائية  نهائياً   الطرف إجراًء تنظيمياً 

بهذا االجراء في   اإلتفاقيةاتخاذ إجراءات تنظيمية الحقة. وينبغي أن تقوم األطراف بإخطار أمانة  
من تاريخ سريان اإلجراء. والهدف من هذا   يوماً  90أسرع وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز 

 اف بشأن المواد الكيميائية مناالخطار هو تبادل المعلومات المتعلقة بالقرارات التي تتخذها األطر 
 حماية صحة اإلنسان والبيئة.أجل 

هي   شديدة الخطورة  اآلفاتتركيبات مبيدات    -(SHPFشديدة الخطورة )  اآلفاتتركيبات مبيدات   .ب
بيئية حادة أو  صحية تسبب آثاراً آفات  تركيبة من مواد كيميائية وضعت لالستخدام كمبيدات

المتعدد في ظل ظروف  أو  يمكن مالحظتها في غضون فترة زمنية قصيرة بعد التعرض الفردي

http://www.pic.int/Procedures/NotificationsofFinalRegulatoryActions/tabid/1172/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/Procedures/SeverelyHazardousPesticideFormulations/tabid/1191/language/en-US/Default.aspx
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اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اقتراح إدراج   البلدان التي تمرأو    يجوز فقط للبلدان النامية  .االستخدام
تفاقية، مع توفير وثائق محددة في  المرفق الثالث لإلإلى  شديدة الخطورة اآلفاتتركيبات مبيدات 

 من الملحق الرابع لالتفاقية. 1الجزء 

بمجرد إدراج مادة  - فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث ردود االستيراد ـ.ج
ا عن الواردات المستقبلية األمانة ردً إلى    المرفق الثالث، يتعين على األطراف أن ترسل إلى    كيميائية

للمادة الكيميائية، وأي ردود منقحة. تتخذ األطراف تدابير تشريعية وإدارية لضمان اتخاذ القرارات  
 في الوقت المناسب فيما يتعلق بالواردات لهذه المواد المدرجة. 

األطراف التي يتم تصدير المواد    -للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث  إخطارات التصدير .د
الكيميائية المدرجة من أراضيها )األطراف المصدرة( يجب أن تنفذ تدابير لتعميم ردود االستيراد 

لضمان امتثال المصدرين الخاضعين لواليتهم من األطراف المستوردة، ويتعين عليهم اتخاذ تدابير  
القضائية لهذه الشروط في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من التاريخ الذي تبلغ فيه األمانة األطراف 
بالردود من قبل الدول المستوردة. إذا لم يقم الطرف المستورد، في ظروف استثنائية بإرسال رد 

المصدرة أن تتأكد من عدم تصدير هذه المادة  استيراد بخصوص مادة ما، فيجب على األطراف 
بعد إخطار الطرف  أو  ذلك الطرف، إال في ظروف محدودة معينةإلى  الكيميائية من أراضيها

 المستورد.
 

 اآلفاتمدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات . 4.2.2
للمعنيين بإنتاج  اإلرشادتقدم التوجيه و  المدونة هي إطار قانوني طوعي إلدارة دورة حياة المبيدات

ومرجعية لتأسيس نظم وتشريعات وطنية إلدارة  اً ساسأالمبيدات، وتنظيم وإدارة المبيدات. وتمثل 
ُمعتمدة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني واتحادات المبيدات 

المواد الكيماوية، وكذلك التنمية إدارة  جزء من اآلفاتمبيدات إدارة  المزارعين. تعتبر المدونة أن
والمدونة متاحة بجميع لغات األمم المتحدة المعتمدة، ومدعومة بالخطوط التوجيهية    .الزراعية الُمستدامة

الفنية لدعم وتسهيل تنفيذ المدونة، وهي ُموجهة ومدارة من قبل فريق مشترك من الخبراء المعنيين 
-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic  (JMPM) بإدارة المبيدات

sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/.    المبيدات إدارة    الفريق المشترك بخصوصويتكون
(JMPM)  منظمة األغذية والزرعة )الفاو( المعني بإدارة المبيدات وفريق خبراء من فريق خبراء

ومكافحتها. كالهما أجهزة قانونية لمنظماتهم.   األمراضيا نواقل  منظمة الصحة العالمية المعني ببيولوج
ويعملون بصفتهم الشخصية. ويقدم الفريق  وأعضاء الفريق هم خبراء متخصصون معترف بهم دولياً 

http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/tabid/1162/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/Procedures/ExportNotifications/tabid/1184/language/en-US/Default.aspx
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/
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وإدارتها  اآلفاتالمشورة بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم مبيدات  المشترك المعني بإدارة المبيدات
 .هتمامالقضايا الجديدة التي تستحق اإلأو  المشكالتأو  واستخدامها، وتنبيهات بشأن التطورات

(  1985تم اعتماد المدونة ألول مرة من قبل المؤتمر العام لمنظمة األغذية والزراعة في عام )
 1989في  نة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها". وعدلت الحقاً بالصيغة القديمية " ُمدو 

النص الجديد لتصبح "مدونة السلوك عتماد ا وتم  2012. وتم التعديل األخير للمدونة في 2002و
يونيو حزيران/في روما،    38المبيدات" من قبل المؤتمر العام لمنظمة الفاو في الدورة  إدارة    الدولية حول

  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(WHO)  صبحت منظمة الصحة العالميةأخير وبالتعديل األ .2013
(UN Environment)  الحاكمة جهزة األاعتماد النص الجديد رسميا من قبل وتم  ،شركاء رسميين

المبيدات النهج الحالي إلدارة دورة حياة  2012للمنظمتين. وقد تضمن التحديث الحالي للمدونة في 
 لمواضيعأكثر    اً تشجيع بدائل المبيدات. وتعطي المدونة الجديدة اهتمامو   وأفضل الممارسات الزراعية

هتمام بالجوانب الصحية والبيئية  ، وتولي اإل األمراضمبيدات الصحة العامة، ومكافحة ناقالت 
وتسليط  حديث التعاريفالبيئة. وتم تو  الصحة  في وعالقتها بالمبيدات والتأثيرات السلبية للمبيدات 

( لتأثير vulnerable groupsوحماية الفئات األكثر عرضة ) ،الضوء على المبيدات شديدة الخطورة
 المبيدات واستخدام األطفال للمبيدات.

  وتتمثل أهداف المدونة في وضع قواعد سلوك طوعية لجميع الهيئات العامة والخاصة العاملة 
وطني لتنظيم أو  ، خصوصًا إذا لم يكن هناك تشريع مناسباآلفاتذات الصلة بإدارة مبيدات أو 

وتشمل الكيانات التي ُتعنى بها هذه المدونة الحكومات، والمنظمات الدولية، وصناعة   .اآلفاتمبيدات  
فحة  ، والعاملين في مجال مكااآلفات، وصناعة معدات االستخدام، وتجار مبيدات اآلفاتمبيدات 
تهتم بها، ومستخدمي أو  ، والصناعات الغذائية، والصناعات األخرى التي تستخدم المبيداتاآلفات

المبيدات، ومجموعات المصالح العامة كالمجموعات المعنية بالبيئة ومجموعات المستهلكين والنقابات 
 .العمالية

ن بموجبه للكيانات وِضعت هذه المدونة لتستخدم، في نطاق التشريعات القطرية، كأساس يمك
المعنية في المدونة تحديد ما إذا كانت إجراءاتها المقترحة و/أو إجراءات اآلخرين تمثل ممارسات 

وتحدد المدونة المسؤولية المشتركة للعديد من قطاعات المجتمع للعمل معًا على تحقيق المنافع   .مقبولة
مقبول، دون أن تترتب على ذلك آثار التي ُتستمد من استخدام المبيدات على النحو الضروري وال

  الحكومةإلى    الحيوان و/أو البيئة. ولهذا الغرض، فإن جميع اإلشاراتأو    واضحة ضارة بصحة السكان 
على التجمعات اإلقليمية للحكومات في المسائل    هنفسالقدر  بالحكومات في هذه المدونة إنما تسرى  أو  

بذل جهود مشتركة بين حكومات كٍل إلى  الحاجة  التي تدخل في نطاق اختصاصها. وتلبي المدونة
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إلى  ، لتشجيع الممارسات التي من شأنها أن تقللاآلفاتمن البلدان المصدرة والمستوردة لمبيدات 
أدنى درجة ممكنة من المخاطر الصحية والبيئية الُمحتملة ذات الصلة بالمبيدات مع ضمان استخدامها 

 على نحو فّعال. 
 

دونة النقاط التالية:  متشمل قواعد السلوك الواردة في ال  -  قواعد السلوك الواردة في المدونة .  1.4.2.2
مساعدة البلدان التي لم  )ب(    التشجيع على إتباع الممارسات التجارية المسؤولة والمقبولة عمومًا؛)أ(  

الالزمة للبلد في  اآلفاتمنتجات مبيدات مة ءومالتضع حتى اآلن ضوابط تنظيمية بشأن جودة 
الترويج لالستخدام الرشيد والكفء لمثل هذه المنتجات، ومعالجة المخاطر المحتملة المرتبطة  

ترويج الممارسات التي تقلل من المخاطر على امتداد دورة حياة المبيدات، بهدف ( ـ)ج باستخدامها؛
درجة ممكنة، والحيلولة دون وقوع حوادث أدنى  إلى    الحد من اآلثار الضارة على اإلنسان والبيئة وذلك

التخلص منها، أو  استخدامهاأو  نقلهاأو  تخزينهاأو  التسمم الَعَرِضي بسبب سوء تداول المبيدات
ضمان استخدام المبيدات )د(  في األغذية واألعالف؛ اآلفاتوكذلك من وجود متبقيات لمبيدات 

)هـ(   تدام للزراعة والصحة العامة والحيوانية والبيئة؛بفعالية وكفاءة، وعلى نحو يسهم في التحسين المس
اعتماد نهج "دورة الحياة" إلدارة المبيدات لمعالجة جميع الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتطوير جميع 

المبيدات وتسجيلها وإنتاجها واالتجار بها، وتعبئتها وتوسيمها )وضع البطاقات التعريفية على أنواع 
وتخزينها ونقلها وتداولها واستخدامها والتخلص منها ومراقبتها ورصد متبقياتها،  العبوات( وتوزيعها،

واإلدارة  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  الترويج لتطبيق)و(  مخلفات المبيدات وعبواتها؛إدارة  فضال عن
مات، تشجيع المشاركة في تبادل المعلو )ز(    حيث أنها أُعدت لهذا الغرض؛  األمراضالمتكاملة لناقالت  

خاصة اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء بمن المدونة، و  1واالتفاقيات الدولية المحددة في الملحق 
 معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. آفات  الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات

 

هناك   -  اآلفاتدارة مبيدات  إلالخطوط التوجيهية التقنية الداعمة لُمدونة السلوك الدولية  .  2.4.2.2
جتماع اإليه فريق خبراء العديد من الخطوط التوجهية والمواد التدريبية التي اعدت تحت اشراف وتوج

مبيدات إدارة  بشأن (FAO/WHO)المشترك لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 
ات وجودتها. توفر هذه الخطوط التوجيهية ومواد التدريب الدعم اإلرشاد، بما يضمن استقاللية  اآلفات

في مجاالت ُمحددة لتنفيذ الُمدونة. وتغطي هذه المواد كافة مراحل دورة   تفصيالً أكثر    تاالفني وارشاد
متثال واإلنفاذ، تسجيل المبيدات، التوزيع والمبيعات، حياة المبيدات )التشريعات، السياسات، اإل

المهجورة والتخلص منها،  االستخدام، معدات التطبيق )آالت الرش(، منع تراكم مخزونات المبيدات

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/
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للمبيدات وغيرها(. ويمكن  اآلفاتتطور مناعة إدارة  جات المبيدات فيما بعد التسجيل،منتمراقبة 
الحصول على كتيب عن هذه الخطوط التوجيهية ومواد التدريب مع روابط لكل هذه المواد في لغات 

 :مخلتفة من خالل رابط الخطوط التوجيهية ومواد التدريب
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-

guide-new/mk/   
 

خبراء يضم هذا اإلجتماع فريق    (JMPS)-   الجتماع المشترك بشأن مواصفات المبيدات. ا3.4.2.2
متخصص مدار بشكل مشترك من قبل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومنظمة الصحة العالمية. 

تطوير مواصفات المبيدات. يتم تقديم آرائهم ويتألف الفريق من علماء جميعهم ذوي معرفة وخبرة في 
منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية بصفتهم الشخصية الفردية، وليس كممثلين إلى  وتوصياتهم

المنظمتين  إلى  تتمثل الوظيفة األساسية للفريق المشترك في تقديم توصيات .منظماتهمأو  لبلدانهم
سحبها، ووضع توجيهات وإجراءات إلعداد  أو    تعديلهاأو    تمديدهاأو    بشأن اعتماد مواصفات المبيدات

بالتسجيل ومراقبة جودة المبيدات من  أيضًا وتحديد التكافؤ التي لها صلة  اآلفاتمواصفات مبيدات 
 اإلقليمية. أو  قبل السلطات الوطنية

والمستحضرات المرتبطة بها، وكذلك الدليل   اآلفاتتنشر منظمة الفاو مواصفات مبيدات 
المصاحب عن تطوير واستخدام هذه المواصفات على الصفحة االلكترونية الخاصة بالفريق 

(JMPS)عيار قياسي للجودة لبيع وشراء المبيدات،م)أ(  :. والغرض من هذه المنشورات هو توفير 
حماية البائعين المسؤولين ضد المنتجات ( ـ)ج المساعدة في الموافقة الرسمية وقبول المبيدات،)ب( 

  نقطة مرجعية دولية.)هـ(  وجود صلة بين الفعالية البيولوجية ومتطلبات المواصفات،)د(  الرديئة،

تقارير مواصفات   وجميع الوثائق ذات الصلة من خالل رابطيمكن الحصول على تقارير الفريق  
 :المبيدات

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/mk/   
 

الجتماع المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن متبقيات . ا4.4.2.2
فريق خبراء  (JMPR) اآلفاتمبيدات  تبقيات  يضم االجتماع المشترك المعني بم  -(JMPRالمبيدات )

متخصص تديره بشكل مشترك منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومنظمة الصحة العالمية بغرض 
 1963منذ عام    سنوياً  الفريق . يجتمعاآلفاتالمخاطر بشأن متبقيات مبيدات  يم  و وتقالمتطلبات  مة  ءموا

في األغذية. يقدم المشورة بشأن المستويات المقبولة   اآلفاتعلمية لمتبقيات مبيدات يمات و تقإلجراء 
من خبراء يشاركون  الفريق لمتبقيات المبيدات في األغذية المتداولة في التجارة الدولية. يتكون 

 .يعملون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين للحكومات الوطنية  كمتخصصين مستقلين معترف بهم دولياً 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/mk/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/mk/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/mk/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/
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األساسية لمنظمة الصحة العالمية وفريق خبراء الفاو المعني يم و قالتالحالي مجموعة  الفريق ويضم
األساسية لمنظمة الصحة العالمية  يم و التقفي األغذية والبيئة. ومجموعة  اآلفاتبمتبقيات مبيدات 

والجرعات  (ADI) مسؤولة عن مراجعة بيانات السمية للمبيدات وتقدير الكمية المقبول تناولها يومياً 
ويتولى فريق الفاو مسؤولية مراجعة  .ووصف معايير السمية األخرى  (ARfDs) دةالمرجعية الحا

(، ومتوسطات قيم MRLsوتقدير المستويات القصوى للمتبقيات ) اآلفاتبيانات متبقيات مبيدات 
في األغذية واألعالف. ويتم التوصية   وأعلى المتبقيات المتبقيات في التجارب الخاضعة لإلشراف،

 Codex) اآلفاتلجنة الدستور الغذائي المعنية بمتبقيات مبيدات  إلى    بالمستويات القصوى للمتبقيات

Committee on Pesticide Residues (CCPR) )http://www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCPR   للنظر فيها واعتمادها
 (Codex Alimentarius Commission (CAC)من قبل هيئة الدستور الغذائي )

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ar/ تمثل نتائج الفريق األساس .
في الدستور الغذائي بالنسبة للسلع الغذائية والزراعية المتداولة في التجارة الوحيد لقوائم الحدود القصوى  

 ADIs)مثل  اآلفاتالدولية، عالة على ذلك فان إرشاداتها القائمة على الصحة بشأن مبيدات 
وصى بها تستفيد منها حكومات الدول األعضاء م( والمستويات القصوى للمتبقيات الARfDsو

. يمكن الحصول على تقارير الفريق وجميع الوثائق ذات الصلة من  قليميةاإلوالهيئات والمنظمات 
 :تقارير الخاصة بمتبقيات المبيداتالخالل رابط 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/   
 

 (SPS Agreement)اتفاقية الصحة والصحة النباتية . 5.2.2
والتي وافقت عليها جميع الدول  WTO إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اإلتفاقيةتعد هذه 

ر التجارة من خالل وضع اإلجراءات التي تضمن صحة اإلنسان والحيوان  يتحر إلى    األعضاء وتهدف
 .والنبات بحيث تكون مبنية على أسس علمية سليمة وال تؤدي إلعاقة التجارة

الحق للبلدان األعضاء اتخاذ تدابير حماية صحة اإلنسان والنبات الضرورية    اإلتفاقيةوتعطي  
 .اإلتفاقيةلحماية حياة وصحة اإلنسان والحيوان والنبات بشرط أن تكون هذه التدابير متسقة مع أحكام  

المعايير الفنية للمنظمات المتخصصة )االخوات الثالث(، إلى  حكامهاأفي تنفيذ  اإلتفاقيةوتستند 
-http://www.fao.org/fao-whoوالمنظمة العالمية لصحة الحيوان  هيئة الدستور الغذائيي وه

codexalimentarius/en/   الدولية لوقاية النبات اإلتفاقيةو https://www.ippc.int/en/  . 
 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCPR
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCPR
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
https://www.ippc.int/en/
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التعاون بين الباحثين في مجاالت وقاية النبات على المستوى المحلي والعربي  . 3
 والدولي 

العناصر التي تسهم في أهم  التعاون بين الباحثين سمة العصر في كل أنحاء العالم وتشكل أحد يعد
  وإيجاد   المعقدة  المشكالت  مجابهة  على   أقدر   البحثية  الفرق أو    المجموعات  أن  إذلألمم،  التقدم العلمي  

  لمجابهة  مختلفة  علوم  في  خصائيينإ  خبرة  األحيان  أغلب  في  الحلول  إيجاد  يتطلب.  لها  المناسبة  الحلول
لإلشتراك  إلختصاصاتاأهمية تكوين فرق علمية متعددة  زتبر  هنا ومن معينة، بيولوجية مشكلة

، وأثبتت األيام أن تكوين مثل هكذا فرق بحثية   المشكالتهذه    لحلمجتمعين في تنفيذ مشاريع بحثية  
أعطى نتائج ملموسة في العديد من البلدان. طغت في البلدان العربية الفردية/األحادية في البحث 

وأكثر إن  أكثر    الزمن، إال أنه في العقود القليلة الماضية ابتدأ التعاون البحثي يظهرالعلمي لعقود من  
بينها وبين الباحثين من خارج المنطقة  أو  بين البلدان العربية المختلفةأو  داخل البلد العربي الواحد 

 .المجال   هذا في مهم دورب أسهمت الزراعية للبحوثالعربية. وتجدر اإلشارة هنا بأن المراكز الدولية 
موضوع التعاون البحثي بموضوعية، ال بد من اإلعتماد على أرقام موثقة تعبر بدقة   ولمتابعة

التقدم الهائل الذي حصل في  سمحعن مستوى التعاون بين الباحثين من خالل األبحاث المنشورة. 
المعلومات إلى    سهلت الوصول  للبيانات  قواعد  إنشاءبتكنولوجيا المعلومات في العقود القليلة الماضية  

فرة حول االمتو  المعرفةالمطلوبة وبسرعة فائقة. إال أن قواعد البيانات الموجودة حاليًا ال تعكس بدقة 
العالم وفي جميع اللغات، بل هناك بعض التحيز للبلدان الصناعية ولما هو منشور باللغة اإلنجليزية. 
من المؤسف أن يكون هناك قصور في قواعد البيانات لما هو منشور باللغة العربية، مع أن هناك 

داياتها وتحتاج لبعض بوادر حديثة في المنطقة العربية لتغطي هذا النقص، إال أنها ال تزال في ب
الوقت كي تسد النقص الموجود حاليًا. لذلك كان ال بد في هذا التقرير أن نعتمد على إحدى قواعد  
البيانات األوروبية )قاعدة بيانات سكوبوس( والتي تحتوي على المنشورات العلمية ألكثر من عشرين 

  الت العلمية التي تصدر باإلنجليزيةأنه لسوء الحظ فإن المج إال .العالم  حول  منألف دورية علمية 
العربية في البلدان العربية ليست مغطاة، إال فيما ندر، في قاعدة البيانات هذه، وبالتالي فإن األرقام  أو  

نشورة من  مالمعرفي العربي. لذلك نجد أن عدد األبحاث ال اإلنتاجال تعبر بدقة عن  1في الجدول 
هذه البلدان. فعدد   فيوليبيا قليلة جدًا وال تعبر بدقة عما نشر    بعض الدول العربية مثل سورية واليمن

 يفوق البلدان  لهذهفي مجلة وقاية النبات العربية  2017-2007المقاالت العلمية التي نشرت خالل 
ليس لها قيمة بحد ذاتها، إال أنه   1. لذلك نكرر هنا بأن األرقام في الجدول  1في جدول   األرقام فقط

هي عينة من األبحاث  1يمكن اعتبار األرقام في الجدول ، كاملة وجود قواعد بيانات عربيةولعدم 
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بتحفظ الستشراف التوجهات الحالية ها  استخدام، ويمكن  الجيدة التي نشرت في مجالت علمية مرموقة
لسبل  بعض اإلستنتاجات التي يمكن اعتمادها لتحديد الرؤية المستقبلية  إلى    واإلنطالق منها للوصول

 أقرانهم من خارج المنطقة العربية.  بين أنفسهم، وبينهم و  التعاون بين الباحثين العرب
 علوم مجاالت في العرب الباحثين قبل من المنشورة العلمية المقاالت عدد 1 جدول يوضح

ق ائ( حسب طر 2017-2007العربية خالل فترة عشر سنوات ) البلدان  في  المختلفة النبات وقاية
 فقد  أعاله،  المذكور  التحفظ  ومعالسفير.    -وكما ورد في قاعدة بيانات سكوبكس  .البحث  في  اركةالمش

قبل باحثين عرب في علوم وقاية النبات خالل فترة عشر  منالكلي لألبحاث المنشورة  العدد  وصل
 السعودية،  هاتتل  األولى،  المرتبة  في  مصر  وجاءتانات سكوبوس،  قاعدة بي  حسببحثًا    5167سنوات  

 .العربية الدول  باقي تأتي ثم ومن فالجزائر، فالمغرب تونس ثم
 

من قبل الباحثين   المختلفة  العربية  البلدان  فيعدد األبحاث المنشورة في علوم وقاية النبات    .1  جدول
 .البحثبناًء لطبيعة المشاركة في   2017-2007الفترة  خاللالعرب 

 

 

 البلد 

عدد  

األبحاث 

المنشورة 

بمؤلف 

 واحد

 عدد األبحاث 

المنشورة 

 بمشاركة

 مؤلفين من  

  المؤسسة

 نفسها

 عدد األبحاث 

المنشورة 

بمشاركة 

مؤلفين من  

مؤسسات  

أخرى داخل 

 البلد 

 عدد األبحاث 

المنشورة 

 بمشاركة

مؤلفين من  

 بلدان 

 عربية أخرى

 األبحاث عدد 

المنشورة 

 بمشاركة

مؤلفين من  

 خارج

المنطقة 

 المجموع العربية

 321 146 20 71 82 2 الجزائر 

 11 6 1 2 0 2 البحرين

 2033 657 248 423 551 154 مصر

 112 40 6 17 33 16 العراق 

 167 52 16 42 34 23 األردن

 34 13 3 1 15 2 الكويت 

 99 74 3 5 15 2 لبنان

 4 1 3 0 0 0 ليبيا

 391 206 25 92 64 4 المغرب 

 96 67 4 6 18 1 عمان

 60 30 27 1 2 0 قطر 

 963 479 268 34 118 64 السعودية

 101 63 12 18 5 3 السودان

 11 1 0 0 6 4 سورية

 593 244 55 168 124 2 تونس

 90 55 14 2 13 6 المتحدة  العربية  اإلمارات

 31 20 8 1 2 0 اليمن 

 5167 2154 713 883 1082 285 المجموع

 السفير-سكوبوس بيانات قاعدة: المصدر
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 الجمعية العربية لوقاية النبات

 داخل البلد الواحد المؤسساتي المستوى  على التعاون . 1.3
عملون يالتي    الواحدة   المؤسسة  داخل  العرب  الباحثين  بين  التعاون   كان  عام  بشكل  أنه   1  الجدول  يوضح

من مجمل األبحاث المنشورة، وكانت هذه النسبة   %21بنسبة  أكانت جامعة أم مركز بحوث، ،بها
%(. أما التعاون بين الباحثين العرب من 12.25%( وأدناها في السعودية )27) مصرأعالها في 

% من مجمل األبحاث المنشورة، 17بشكل عام في حدود  مؤسسات مختلفة داخل البلد الواحد فكان 
 %(. 3.5%( وأدناها في السعودية )28ها في تونس )وكان أعال

 

 العربية البلدان داخلالبحثي  التعاون . 2.3
 فكانت  أخرى  عربية بلدان  في مؤسسات في يعملون  الذين وأقرانهم العربالتعاون بين الباحثين  أما
. من (1)جدول    %(3)  لبنان  في  وأدناها%(  27.8)  السعودية  في  أعالها  وكانت%،  13.7  حدود  في

خالل األرقام المشار إليها أعاله، من الواضح أن مستوى التعاون بين الباحثين العرب يمكن تقويته  
في  عديسامشتركة، والجهد الجماعي آفات  الزراعية هي اآلفات مشكالتخاصة أن العديد من بو 

 إيجاد الحلول المناسبة بسرعة أكبر. 
 

 العالم دول وباقي العربية البلدان بين البحثي التعاون . 3.3
 في المنشورة األبحاث خالل من العالم حول الباحثين من وأقرانهم العرب الباحثين بين  التعاون  كان

  بين  التعاون  من جيد مستوى  ويعكس مرتفع رقم وهذا(، 1)جدول  المنشورة البحوث من% 41 حدود
 اآلفاتالمتعلقة ب  المشكالتإال أن ذلك ال يعني أن هناك تعاون كاف لمجابهة جميع    .العربية  البلدان 

 الزراعية التي تهاجم المحاصيل اإلقتصادية المهمة.
 

 مشتركة  بحثية فرق  تكوين. 4.3
مستوى من التعاون بين الباحثين في علوم وقاية النبات إن كان   وجود إلى  يشير 1أن جدول  مع

بين باحثين من دول عربية مختلفة، إال أن إنشاء فرق بحثية من بلدان أو  العربي الواحدداخل البلد 
مهمة مشتركة وبتمويل كاف ومراقبة مستمرة فهو غير موجود   مشكالتعربية مختلفة لمعالجة 

 المشتركة التي تحتاج  مشكالتالوجود العديد من    ويتطلبهبالمستوى الذي يطمح إليه الباحثون العرب  
تضافر الجهود. صحيح أن هناك فيما ندر مثل هكذا تعاون، إال أنه محدود جدًا وجزء منه يتم  إلى

  الزراعية البحثية المراكز بأن شك ال. الباحثين بين شخصية عالقات على مبني رسمي غير بشكل
أسهمت  مؤسسات أخرى قدإلى  والصندوق العربي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية باإلضافة الدولية 

  أن  إال العربية، الدول  بين مشتركة بحثية مشاريع يلو وتمفي القرون القليلة الماضية إقتراح وتبني 
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 ليست  المشاريع  هذه  لتحقيق  توفيرها  أمكن   التي  واإلمكانات  محددة،   زراعية  محاصيل  على   اقتصر  ذلك
 للمساهمة في سد العجز الغذائي المتنامي في المنطقة العربية. المطلوب بالمستوى 

هيكلية مؤسساتية تؤمن الدعم الكافي لتمويل أنشطة الفرق البحثية  نشاءإل ملحة ضرورة هناك
تدفع  خطوة ضرورية يعتبرو لتمويل اإلتحاد األوروبي للفرق البحثية األوروبية،  ةالعربية، مشابه

 العربية،  المجتمعات  إليه   تصبو  ماإلى    ترقى  مستوياتإلى    وتوصله األمام  إلى    بالتعاون البحثي العربي
 . السياسي القرار  هو إليه تحتاج ما وكل الهدف، هذا لتحقيق فرةامتو  اإلمكانات أن  خاصةوب

األمن الغذائي في المنطقة العربية هو زيادة الدعم المالي الوطني  حجر الزاوية في تحقيق إن
الزراعية كجزء من كل، مع ضرورة إيجاد نظام دقيق   اآلفاتواإلقليمي للبحث الزراعي، وتأتي مكافحة  

للمراقبة والمتابعة يسمح من رفع كفاءة المشاريع البحثية المنفذة ويشدد على صرف الموارد المتاحة 
  شفاف.بشكل سليم و 

 شك بأن للبحث العلمي دور في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومن  ال
أهمها األمن الغذائي. وتشكل الصحة النباتية إحدى هذه التحديات، وإيجاد حلول لها يسهم في استقرار 

 عابرة للحدود، وإيجاد حلول   مشكالتالنباتية هي  اآلفات مشكالتالعديد من المنطقة. إن 
مستوى  على من الخبرة والموارد ناجعة لها يتطلب أعلى درجات التعاون. كما أن خلق قاعدة متينة 

 المشتركة المشكالتالقرار لمجابهة أخذ  إلى عملية  بإدخال الحلول العلمية يسمحالمنطقة 
(Dohjoka et al., 2017) . 

 

منظمات وجمعيات وقاية النبات الوطنية واإلقليمية في البلدان العربية التعاون بين   .4
 والدولية 

ن التوسع العلمي والمعرفي في القرن الماضي وازدياد عدد الباحثين والمؤسسات البحثية في دول إ
والبدء جمعية تحقق لهم التواصل من خاللها  أو    اتحادأو    العالم المختلفة دفع هؤالء للبحث عن رابطة

 جتماعات والمؤتمرات والندوات والورش التي تحقق لهم تبادل األفكار كبوتقة قوية لتنظيم اإل
هكذا كانت البداية إلنشاء الجمعيات العلمية في بلدان العالم  والمشاريع البحثية والزيارات العلمية.

مجموعتين من   وضعوهي ظاهرة رافقت التقدم الحضاري والعلمي للمجتمعات. ويمكن بشكل عام 
 الدولية  أو  الوطنية التي يتم إنشاؤها في بلد معين، والثانية اإلقليميةهي  الجمعيات األولى

 على مستوى العالم بأسره. أو  مجموعة بلدان في منطقة جغرافية محددة أنشطتهاالتي تغطي 
  من دول العالم المختلفة أعضاءً وتضم العديد من الجمعيات الوطنية بين صفوفها 
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 الجمعية العربية لوقاية النبات

http://www.sipav.org/en/66/Le_Societ%C3%A0_Internazionali_e_Regionali .  
المختلفة حول العالم خارج بعض الجمعيات الوطنية والدولية في علوم وقاية النبات    2ويلخص جدول  

 المنطقة العربية وهي مسلسلة تنازليًا حسب قدم تأسيسها.

في تقوية التواصل والتعاون    مهمٍ   دورٍ بالجمعيات العلمية الوطنية لعلوم وقاية النبات    أسهمتلقد  
م وبين أقرانهم في الدول األخرى من خالل تنظيم المؤتمرات بين الباحثين داخل البلد الواحد وبينه

ورشات العمل التي تسمح بالتفاعل المباشر بين األجيال المختلفة من الباحثين أو  العلمية الدورية
تقوية العالقة المهنية بين أصحاب اإلختصاص الواحد، ولقد ساعد التطور إلى  والعلماء وتؤدي

لكترونية للجمعيات وما توفره من معلومات مهمة في  والمواقع اإلجتماعي  اإلالتكنولوجي في التواصل  
كبر أسهمت بشكل ألكتروني خدمة علمية جليلة البريد اإل تسهل الباحثين لمتابعة ما ينجز كما وفر

اها العلمي والمهني.  غواصل ومساعدة هذه الجمعيات على التطور واإلسراع في تحقيق مبتالتدامة إل
لقد ساهمت الجمعيات في إصدار العديد من المجالت العلمية الرصينة وأشرفت على نوعية النشر 
بها وحافظت على مصداقية الخبر العلمي وتوسيع انتشاره. وبالتالي أصبح للعديد من هذه الجمعيات 

المتعددة على المستوى الوطني، حيث فرضت نفسها كعنصر مؤثر  أنشطتهامن خالل  فاعالً  اً دور 
في وضع اإلستراتيجيات والقوانين التي تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وأصبحت الحكومات ساسي  أو 

رية تلجأ إليها لتسمية ممثلين عنها لإلشتراك في عضوية اللجان التي تكلف في وضع الدراسات الضرو 
القرارات المناسبة والمستندة على آخر ما حققه البحث العلمي من أخذ  التي تساعد الحكومات في

إنجازات في مجال وقاية النبات. ومن أقدم الجمعيات الوطنية في العالم جمعية الحشرات األميركية، 
أمراض  ية، جمعالملكيةجمعية الحشرات السويسرية، جمعية الحشرات الروسية، جمعية الحشرات 

 النبات وغيرها.  مراضالنبات للبالد المنخفضة والجمعية األميركية أل
تكوين تجمعات إلى   مع تقدم الزمن، ولزيادة التواصل بين العلماء حول العالم، ظهرت الحاجة

 مراضعلمية كبيرة تضم العديد من الجمعيات الوطنية في بوتقة واحدة فتم إنشاء الجمعية الدولية أل
النبات أمراض  وإتحاد 1995، الجمعية الدولية لعلوم وقاية النبات في العام 1968النبات في العام 

والجمعية   2000النبات في العام    مراضألسيا  آواتحاد جمعيات دول    . 1960لبلدان المتوسط في العام  
 العربية لوقاية النبات هي عضو فاعل في الجمعيات الثالث االولى.

جمعيات العلمية في وقاية النبات في البلدان العربية متأخر قلياًل عن مثيالتها وجاء تكوين ال
 وجمعية  1907(. فقد تم إنشاء جمعية الحشرات المصرية في العام 3في باقي أنحاء العالم )جدول 

ومنظمة   1981، الجمعية العربية لوقاية النبات في العام 1962النبات المصرية في العام أمراض 
. وسنتطرق هنا ببعض التفصيل عن الجمعية العربية  2009لنباتات للشرق األدنى في العام وقاية ا

http://www.sipav.org/en/66/Le_Societ%C3%A0_Internazionali_e_Regionali
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لتحسين  تسهما بهلوقاية النبات ومنظمة وقاية النباتات للشرق األدنى ألهمية الدور الذي يمكن أن 
 في المنطقة العربية. اآلفاتاألداء ودرء المخاطر التي تسببها 

 

الجمعيات الوطنية والدولية التي تهتم بعلوم وقاية النبات في العالم خارج المنطقة  بعض  .2 جدول
 .سيسهاأالعربية وتاريخ ت

 
 تاريخ اإلنشاء إسم البلد إسم الجمعية

 الجمعيات الوطنية

 1833 المملكة المتحدة جمعية الحشرات الملكية

 1858 سويسرا جمعية الحشرات السويسرية

 1859 روسيا الحشرات الروسيةجمعية 

 1889 الواليات المتحدة األميركية جمعية الحشرات األميركية

 1891 البالد المنخفضة النبات الملكية للبالد المنخفضةأمراض  جمعية

 1908 الوالايات المتحدة األميركية النبات مراضالجمعية األميركية أل

 1908 كوبيك جمعية وقاية النبات لمقاطعة كوبيك

 1916 اليابان النبات مراضالجمعية اليابانية أل

 1929 كندا النبات مراضالجمعية الكندية أل

 1929 الصين النبات مراضالجمعية الصينية أل

 1931 فلندا لندية لوقاية النباتنالجمعية الف

 1937 أفريقياجنوب  أفريقياجمعية الحشرات في جنوب 

 1947 الهند النبات مراضالجمعية الهندية أل

 1949 المانيا الجمعية االلمانية للصحة النباتية

 1965 أوستراليا جمعية الحشرات األسترالية

 1967 ايران النبات االيرانيةأمراض  جمعية

 1968 ايران جمعية الحشرات االيرانية

 1971 فرنسا النبات مراضالجمعية الفرنسية أل

 1971 نيجيريا النيجيرية لوقاية النباتالجمعية 

 1974 باكستان الجمعية الباكستانية للحشرات

 1976 ماليزيا الجمعية الماليزية لوقاية النبات

 1981 المملكة المتحدة النبات مراضالجمعية البريطانية أل

 1983 باكستان النبات مراضالجمعية الباكستانية أل

 1984 كوريا الجنوبية النبات مراضالجمعية الكورية أل

 1992 إيطاليا الجمعية اإليطالية لوقاية النبات

 1996 تشيكيا النبات مراضالجمعية التشيكية أل

 1976 تركيا الجمعية التركية للحشرات

 1970 تركيا النبات مراضالجمعية التركية أل

 1995 تركيا الجمعية التركية لألعشاب الضارة

 1999 تركيا حيائيةاألالجمعية التركية للمكافحة 

 الدولية الجمعيات

 1968 الواليات المتحدة األميركية النبات مراضالجمعية الدولية أل

 1995 الواليات المتحدة األميركية الجمعية الدولية لعلوم وقاية النبات

 1960 إيطاليا النبات لبلدان المتوسطأمراض  إتحاد

 2000  سيوياآلالنبات أمراض  جمعياتاتحاد 
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 الجمعية العربية لوقاية النبات

 الجمعيات والمنظمات الوطنية واإلقليمية لعلوم وقاية النبات في البلدان العربية .3 جدول
 

 تاريخ اإلنشاء إسم البلد إسم الجمعية

 الجمعيات الوطنية

 1962 مصر النبات المصريةأمراض  جمعية

 1907 مصر جمعية الحشرات المصرية

 1977 سورية وقاية النبات السوريةجمعية 

 1991 المغرب جمعية وقاية النبات المغربية

 1996 العراق جمعية وقاية النبات العراقية

 2000 تونس جمعية وقاية النبات التونسية

 2010 ليبيا جمعية وقاية النبات الليبية

 2017 السودان اآلفاتالجمعية السودانية الدارة 

 والمنظمات اإلقليميةالجمعيات 

 1981 لبنان الجمعية العربية لوقاية النبات

 2009 المغرب منظمة وقاية النباتات للشرق األدنى

 
 www.asplantprotection.org العربية لوقاية النباتالجمعية . 1.4

عقد في حلب، سورية  نخبة من علماء وقاية النبات في البلدان العربية  لتأسست الجمعية عقب اجتماع  
في بيروت، لبنان. يصل   1981عام  ، ومن ثم سجلت رسمياً 1979بدعوة من جامعة حلب في عام  

دولة(، باإلضافة لبعض   17عضوًا ونّيف من مختلف البلدان العربية )  1000إلى    عدد أعضائها حالياً 
إنجلترا والواليات المتحدة   إيطاليا،، اليونان،  لمانياأالبلدان األخرى مثل إيران، باكستان، تركيا، فرنسا،  

 األمريكية.
 د اليسعى للربح يتكون من علماء ينتمون لمعاه اً مهني اً ثقافي اً الجمعية تنظيم دوتع

 لتجمع العلماء  أكاديمية، وجهات علمية وصناعية عامة وخاصة، وهي تمثل تنوعًا كبيراً 
خارجه. وتعمل الجمعية على تعزيز أو  المختصين في مجاالت وقاية النباتات في العالم العربي

أسس علمية  ، وتوفير المعلومات المبنية على  اآلفاتية المتعلقة باإلرشاداألنشطة البحثية، التعليمية، و 
 وآثارها في األنظمة البيئية  اآلفاتللقطاعين العام والخاص، وتعزيز المدارك والوعى ب

  (IAPPS) لعلوم وقاية النباتالجمعية الدولية  المنزرعة والطبيعية. والجمعية عضو مشارك في
https://www.plantprotection.org/Links/SocietiesinvolvedinPlantProtection.aspx?P

ageContentID=6 النبات  مراضالجمعية الدولية أل، و(ISPP)  
https://www.isppweb.org/about_council.asp  ، النبات لبلدان حوض المتوسطأمراض  تحاد  او 

(MPU) http://www.mpunion.eu/  . 
 مجلة وقاية النبات العربيةمن بين األنشطة المهمة للجمعية إصدار 

www.ajpp.asplantprotection.org  خبارية اإلوالنشرة  السنة،حاليًا أربع مرات في التي تصدر

http://www.asplantprotection.org/
https://www.plantprotection.org/Links/SocietiesinvolvedinPlantProtection.aspx?PageContentID=6
https://www.plantprotection.org/Links/SocietiesinvolvedinPlantProtection.aspx?PageContentID=6
https://www.isppweb.org/about_council.asp
http://www.mpunion.eu/
http://www.asplantprotection.org/Arabic/Journal_Ar.htm
http://www.ajpp.asplantprotection.org/
http://www.asplantprotection.org/Arabic/Newsletter_Ar.htm
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في مجلة نشر تو رات في السنة. مثالث  تصدر التي البلدان العربية والشرق األدنى لوقاية النبات في
العلمية الُمحكمة في كل المجاالت المتعلقة بوقاية النباتات  األوراقوقاية النبات العربية البحوث/

  ، القوارض، المبيدات ومتبقياتها، مكافحة دغالاأل، النيماتودا، الحشرات، الحَلم، األعشاب/األمراض)
،....الخ(، ويتم النشر غالبًا باللغة العربية مع ملخص باللغة اإلنجليزية. وأصبح للمجلة انتشار اآلفات

المنطقة العربية وحول العالم ولديها رقم تصنيفي على سكوبس وموقع الكتروني منفصل واسع في 
 (.  4 المتنوعة وارشيفها المعرفي المنتظم )جدول أنشطتهالعرض 

بالتعاون مع  1990النبات عام أمراض  نشرت الجمعية ترجمة عربية لكتاب الوجيز في كما 
كما نشرت  .(FAO) المتحدة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة (CAB)مكتب الكومنولث الزراعي 

المهمة في المنطقة  الفيروسية للمحاصيل الزراعية  األمراضكتب مرجعية حول )أ(  ةالجمعية ثالث
( التطبيقات اآلمنة  ـو)ج 2009، )ب( نيماتودا النبات في البلدان العربية عام 2008العربية عام 

نشر وترجمة المزيد وعدم االقتصار على ما تم إلى  عيةكذلك تطمح الجم .2012للمبيدات عام 
  نشر نتائج أبحاثهم في دوريات أجنبية إلى    ولكن قد يرغب بعض المتخصصين العربنشره  أو    ترجمته

ظرا لشيوع وغلبة اللغة االصطالحية اإلنجليزية على هذا خاصة باإلنجليزية، ن كتب بلغة أخرى،أو 
 التخصص.  

 
 توزع مستخدمي موقع المجلة العربية لوقاية النبات اإللكتروني وأعدادهم حول العالم  . 4 جدول

( )البيانات مأخوذة من  2019مارس آذار/ 21-2018سبتمبر أيلول/ 21خالل فترة ستة أشهر )
Google Analytics  ) 

 
 عدد المستخدمين البلد عدد المستخدمين البلد

 93 المغرب 932 مصر

 93 اليمن 718 العراق

 78 اإلمارات العربية المتحدة 569 سورية

 72 الصين 508 الواليات المتحدة األميركية

 71 نيجيريا 304 الجزائر

 71 المانيا 251 ليبيا

 56 لبنان 204 المملكة العربية السعودية

 55 كندا 169 تركيا

 51 فلسطين 154 األردن

 49 المملكة المتحدة 141 تونس

 49 السنغال 107 السودان

 47 بوركينا فاسو 106 الهند

   98 إيطاليا

 

http://www.asplantprotection.org/Arabic/Newsletter_Ar.htm
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النبات وأصدرت توحيد المصطلحات العلمية العربية في مجال وقاية على  الجمعية عملتو 
 حوالي علىالذي اشتمل  2006العام  في  "معجم المصطلحات العلمية في علوم وقاية النبات"

ت، ، الفيروسات، المبيدااألمراضمصطلحًا علميًا )في مجاالت علوم النيماتودا، الحشرات،    10,000
اإلنجليزية. أو  األعشاب( ويمكن لمستخدمه إيجاد الترجمة للمصطلح المطلوب سواء باللغة العربية

وأصدرت الجمعية طبعة ثانية من هذا المعجم بثالث لغات )عربية، إنجليزية، فرنسية( تشمل حوالي 
 . 2017علميًا في العام  مصطلحاً  20,000

كما وتنظم الجمعية بصفة دورية المؤتمرات العربية لعلوم وقاية النبات مرة كل ثالث سنوات، 
، 1985، والثاني في دمشق، سورية، عام 1982وقد عقد المؤتمر األول في عمان، األردن، عام 

صر ، والرابع في القاهرة، جمهورية م1988والثالث في العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة، عام 
، والسادس في بيروت، لبنان، 1994، والخامس في فاس، المملكة المغربية، عام  1991العربية، عام  

، والتاسع 2003، والثامن في البيضاء، ليبيا، عام  2000، والسابع في عمان، األردن، عام  1997عام  
عمان،   ، والحادي عشر في2009، والعاشر في بيروت، لبنان، عام  2006في دمشق، سورية، عام  

. وتراوح عدد المشاركين في 2017، والثاني عشر في الغردقة، مصر في العام 2014األردن، عام 
بحثًا   500-400مشاركًا، قدموا خالل المؤتمر حوالي    600و  400ما بين    السابقةمؤتمرات الجمعية  

 . 2020بر عام  علميًا. كما وسيعقد المؤتمر الثالث عشر في الحمامات، تونس في تشرين الثاني/نوفم
تنظيم مؤتمرات متخصصة وورشات عمل على المستوى  وتعاونت الجمعية مع معاهد أخرى في

الفاكهة أشجار الضارة المؤثرة في إنتاج  األمراضعلى  الوطني واإلقليمي، عقد منها: )أ( ورشة العمل
لندوة الدولية عن  ، )ب( ا1988تشرين الثاني/نوفمبر  12في لبنان والدول المجاورة، بيروت، لبنان، 

تشرين   28-24الحشرية للمحاصيل الزراعية، جامعة حلب، سورية،  لآلفاتالمكافحة الحيوية 
، )جـ( ورشة عمل حول األولويات البحثية واإلصدارات التنظيمية في وقاية النبات 1999األول/أكتوبر  

ول تعزيز استخدام ، )د( ورشة عمل ح2002تشرين األول/أكتوبر  24في لبنان، بيروت، لبنان، 
، )هـ( 2002ول/ديسمبر  األكانون    21اإلتجاهات الحديثة في وقاية النبات في لبنان، بيروت، لبنان،  

، )و( ورشة عمل 2004تموز/يوليو  24-19المؤتمر الدولي الثاني لحشرة السونة، حلب، سورية، 
روت، لبنان، تشرين  الفاكهة في البالد العربية، بي أشجارالخطرة التي تصيب  األمراضحول 

( ورشة عمل  ـ، )ح2010، )ز( ورشة عمل حول سالمة الغذاء، بيروت، لبنان 2008ول/أكتوبر األ
، )ط( ورشة عمل حول 2018الدخيلة والغازية في المنطقة العربية، اإلسكندرية، مصر   اآلفاتحول 

 .2002الالذقية، سورية اآلفات الدخيلة والغازية في سورية والبلدان المجاورة، 
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 منظمة وقاية النباتات للشرق األدنى. 2.4

ومركزها الحالي في الرباط، المغرب. تضم المنظمة حاليًا  2009تم إنشاء هذه المنظمة في العام 
تسعة أعضاء من الدول العربية وهم: الجزائر، مصر، العراق، األردن، ليبيا، المغرب، السودان، 

خاصة بالهدف الرئيس للمنظمة هو التعاون بين األعضاء في مجال وقاية النباتات و سورية وتونس. 
العابرة للحدود. وتبذل المنظمة التي تعتبرها   اآلفاتفي رسم وتنفيذ استراتيجية مشتركة لمراقبة ومكافحة  

لدعم الدول    التزال تحتاج  الجمعية حلقة مهمة بين الدول العربية ومنظمة وقاية النبات االوربية جهوداً 
المشاركة فيها بحيث يزداد نشاطها في المنطقة العربية في السنين القادمة لتتمكن من لعب الدور 

ثل ما تقوم به المنظمات اإلقليمية األخرى لوقاية النباتات مثل منظمة وقاية النباتات اليمالمطلوب منها  
 . (EPPO)األوروبية 

 

 والتوصيات  ستنتاجاتاال. 5

بالنسبة للتعاون فيما يخص المعاهدات المتعلقة بالصحة النباتية وتحسين المحاصيل وإلدارة .  1.5
 اآلفات

تفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بصحة النبات التي  هناك العديد من المنظمات الدولية واإل . 1
التشريعية لتنفيذ هذه المعايير على طر  واألتقدم الدعم الفني والمعياير الفنية والخطوط التوجيهية  

الحد من   وكذلك العابرة للحدود وتحسين إدارتها، اآلفاتالحد من مخاطر و المستوى الدولي. 
، تسهيل التجارة العالمية الحرة اآلفاتإدارة  المخاطر على البيئة وصحة اإلنسان الناجمة عن

 بالمنتجات والمدخالت الزراعية. 

جميع البلدان العربية أعضاء في المنظمات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالصحة النباتية،  . 2
بإستثناء اتفاقية روترادم، التي لم تنضم اليها حتى كتابة هذا التقرير مصر والجزائر. ُتمكن 

ح  قتراافي المشاركة الفاعلة  من الدولية الدول األعضاء جهزة واأل العضوية في هذه المعاهدات 
أو  ها ومعالجتها من خالل إعداد معاييرتلمناقشقليمي إو مواضيع فنية هامة ذات اهتمام دولي 

صفات فنية تشارك في اعدادها وكذلك اعتمادها جميع الدول األعضاء. وتتيح  امو أو  توصيات
الفرق الفنية لهذه  أو  من الدول األعضاء للعمل ضمن اللجان   ينالوطنيهذه المعاهدات للخبراء 

ة الفنية مت والمساهراعلى جميع الدول المشاركة بشكل فاعل في اتخاد القرا  المعاهدات. يتوجب
ر الدولية والمواصفات واألطر التشريعية من خالل المشاركة في مؤتمرات في إعداد المعايي

   ف واجتماعات الفرق الفنية المتخصصة.االدول األطر 
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وتدابير الصحة    اإلتفاقيةتواجه دول المنطقة في تنفيذ بنود  التي  هناك العديد من أوجه القصور   . 3
ورصد   اآلفاتالقصور في ضعف القدرات في مجال تشخيص  وجه  أالنباتية بشكل فعال. تتمثل  

 ومعالجات الصحة النباتية.    اآلفاتعنها، وضعف قدرات تحليل مخاطر  بالغ  واإل  اآلفاتومراقبة  
 ،ماويات الزراعيةبالنسبة إلدارة المبيدات والكي هناك العديد من التحديات التي تواجة المنطقة . 4

المواد الكيماوية إدارة  تسجيل ومراقبة المبيدات؛ كثرة المتدخلين في مجالنظمة أمنها ضعف 
غياب اإلطار القانوني وآليات جمع المعلومات حول تأثير أو  وغياب التنسيق بينهم؛ ضعف

 المواد الكيماوية؛ ونقص توثيق الحوادث الناتجة عن المواد الكيماوية. 
األعضاء لالستفادة منها  النامية العديد من الفرص للبلدانالدولية  تفاقياتتقدم المعاهدات واإل . 5

تنفيذ بنود االتفاقيات والمعايير الصادرة عنها. ولالستفادة القصوى   منلتطوير قدراتها لتمكينها 
  ات. فضعف االتفاقي  أنشطةمن هذه االتفاقيات، يتوجب على دول المنطقة المشاركة بفاعلية في  

مواصفات دولية من قبل أو  قرار معاييرإإلى  تفاقيات يؤدياإل أنشطةعدم المشاركة في أو 
بها وبالتالي تشكل لها عقبات في  لوفاء  على االدول المتقدمة، قد تكون الدول النامية غير قادرة  

المدخالت الزراعية. المشاركة الفاعلة  أو  التنفيذ وفي التبادل التجاري للدول بالمنتجات النباتية
وقدرات دول المنطقة على راء آتفاقيات تعكس مواصفات تعتمدها اإلأو  معاييري أتضمن أن 

كما تمكنها من خالل المفاوضات في الحصول على المساعدات الفنية الالزمة من   ،تنفيذها
  سق.نمعايير بشكل متفاقيات لتمكينها من تنفيذ هذه الالدول المتقدمة األعضاء باإل

مبكر النذار إلمراقبة واالتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يخص تطوير نظم  . 6
التكنولوجيا الحديثة لذلك، بما في ذلك الطائرات المسيرة دخال  إ النباتية العابرة للحدود مع    لآلفات

 وتقنية االستشعار عن بعد.
  آلفات اتعزيز التعاون البحثي بين البلدان لتطوير التكنولوجيا المبتكرة للكشف المبكر ومكافحة  . 7

واختبار المبيدات يم و وتقالنباتية  اآلفاتشبكة مختبرات مرجعية فيما يخص تشخيص نشاء إو 
 وسائل المكافحة األخرى. و 

توفير الموارد الالزمة )مالية، بشرية ومعدات( لضمان تنفيذ العربية على حكومات البلدان  . 8
لتمكين الدول    اآلفاتعن  بالغ  اإلالنباتية بشكل منتظم وضمان الشفافية في    لآلفاتالمسوحات  

 ذ اإلجراءت الحجرية والوقائية الالزمة للحد من انتشارها.االمجاورة والشركاء التجاريين من اتخ
المعايير والمواصفات عتماد ابمشاركتها في إعداد واتخاذ القررات  على دول المنطقة تحسين . 9

التحضير الجيد ومراجعة وثائق صنع ( أ) والتوصيات الخاصة بالصحة النباتية من خالل:
الدورات العامة لالتفاقيات أو  بداء المالحظات عليها في مؤتمرات الدول األطرافإالقررات و 
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فيما بينها حول مسودات القررات والخروج بمالحظات مشتركة تخص تشاور الدول  ، )ب(  الدولية
المشاركة الفاعلة في إعداد مسودات المعايير والمواصفات والتوصيات ( ـ، )جمصلحة المنطقة

،  عبر ترشيح خبراء مؤهلين وفاعلين للمشاركة في اجتماعات اللجان المتخصصة والفرق الفنية
ستها من قبل االتفاقيات الدولية واتخاذ قررات  اقة لدر همة تخص المنطمضيع ااقتراح مو )د( 

 بشأنها.
قدراتها الفنية يم و لتقعلى الدول االستفادة من الدعم الفني المقدم من قبل االتفاقيات الدولية  . 10

لتنفيذ المعايير وااللتزامات الدولية المحددة باالتفاقيات، وطلب برامج الدعم الفني للقدرات  
 الوطنية.

 :خصوباألتزامات الوطنية تجاة االتفاقيات الدولية، لم بإنفاذ جميع االاااللتز العربية على الدول   . 11
  اإلتفاقيةوإجراءات الصحة النباتية المحددة في    اآلفاتعن وضع  بالغ  لإلااللتزامات الوطنية  )أ(  

الدولية لوقاية النباتات لضمان إتاحة الحد االدنى من المعلومات الرسمية للصحة النباتية التي 
ردود االستيراد وإخطارات التصدير فيما ، )ب( يمكن استخدامها كأساس لضمان التجارة اآلمنة

ية لحظر  يخص مواد المبيدات الواردة تحت اتفاقية روتردام، واإلجراءات التنظيمية النهائية الوطن
المرفق  إلى    شديدة الخطورة  اآلفاتتقييدها بشدة، واقتراح إدراج تركيبات مبيدات  أو    مادة كيميائية

 الثالث لالتفاقية.
على الدول االستفادة من اآلليات المطورة من قبل االتفاقيات وتطوير قدراتها فيما يخص مراقبة  . 12

 ورصد وتوثيق الحوادث الناتجة عن المبيدات الكيماوية. 
ة  يتعزيز نظم تسجيل ومراقبة المبيدات باالستفادة من اآلليات والخطوط التوجيهية للمدونة الدول . 13

تعزيز القدرات كذلك اء نظام تسجيل منسق على مستوى الوطن العربي. انشإإلدارة المبيدات، و 
رة  اإدارتها، باالستفادة من مبادئ وارشادات المدونة الدولية إلدو مخاطر المبيدات  يم  و تقفي مجال  
االستفادة من برامج اتفاقية روترادام واستكهولم في البدائل اآلمنة إلى  ، باإلضافةالمبيدات
 شديدة الخطورة والترويج لها. اآلفاتلمبيدات 

( لتعزيز وتسهيل التجارة الدولية اآلمنة ePhytoلكترونية )انشاء نظم شهادات الصحة النباتية اإل  .14
 بالمنتجات النباتية والحد من التزوير لشهادت الصحة النباتية.

والبريد السريع للحد  (  e-Commerceمسارات التجارة اإللكترونية )إدارة    تعزيز القدارت في مجال . 15
الدولية لوقاية النباتات  اإلتفاقيةباالستفادة من جهود  لآلفاتوالمواد العائلة  اآلفاتمن انتشار 

 والشركاء الدوليين.
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تفاقية الدولية لوقاية النباتات جي لإليطار االستراتفي تنفيذ اإلللبلدان العربية المساهمة الفاعلة  .16
ستفادة من زخم السنة الدولية للصحة النباتية التنموية باإلجندته أو  2030-2020لألعوام 

(IYPH2020ودعم وتعاون الشركاء الدوليين لتنفيذ هذا اإل ) التنموية.جندته أو طار 
 

المستوى الوطني والعربي  بالنسبة للتعاون بين الباحثين في مجاالت وقاية النبات على . 2.5
 والدولي

التعاون البحثي العربي من خالل دعم فرق بحثية مكونة من باحثين أكفاء ودعم ضرورة تقوية  .1
 كالتلمشليحسن اختيارهم ومن دول عربية مختلفة يتعاونون سوية في إيجاد أفضل الحلول 

 وقاية النبات.في المشتركة 
  فهذا  الواحد،  العربي البلد داخل المختلفة المؤسسات باحثي بين  التعاون  لتقوية ضرورة هناك .2

 األبحاث تكرار من يقللأو  يمنع أنهإلى  باإلضافة وأسرع، أفضل  نتائجإلى  بالوصول يسمح
 . المتاحة  المصادر استخدام كفاءة من يحسن مما هانفس

تقوية ودعم الجمعيات العلمية الوطنية واإلقليمية )مثل الجمعية العربية لوقاية النبات( بهدف لم   .3
العلمية الدورية،  المؤتمرات شمل الباحثين وتقوية أواصر العمل المهني فيما بينهم من خالل 

 .اإلخبارية اتوالنشر ت العلمية  من خالل المجالأو  العمل المتخصصةورش و 
 

 وجمعيات وقاية النبات الوطنية واإلقليمية والدوليةظمات نمبالنسبة للتعاون بين . 3.5
مشتركة بين منظمات وجمعيات وقاية النبات الوطنية واإلقليمية    بأنشطةإن التبادل العلمي والقيام   .1

المشتركة. إن   المشكالتخاصة في معالجة بوالدولية هي من سمات المجتمعات المتحضرة و 
لبلدان ، فالتعاون بين جميع الهيئات التي ل السياسية  حدود  الالزراعية ال يقف عند    اآلفاتانتشار  

تعنى بوقاية النبات داخل البلدان العربية وخارجها، وعلى جميع األصعدة، يسهم إيجابًا في 
ون من ملزمات افالتع  .اآلفاتأفضل السبل لتفادي الخسائر الكبيرة التي تسببها هذه  إلى    الوصول 

 البقاء واإلنعزال من بوادر الفناء.
 
 المراجع. 6

Dohjoka, N., C.A. Campbell and B. Hill. 2017. Science diplomacy in Arab countries: the 

need for a paradigm shift. Science and Diplomacy, 6(1). 

http://www.sciencediplomacy.org/article/2017/science-diplomacy-in-arab-countries-

need-for-paradigm-shift     
 

http://www.sciencediplomacy.org/article/2017/science-diplomacy-in-arab-countries-need-for-paradigm-shift
http://www.sciencediplomacy.org/article/2017/science-diplomacy-in-arab-countries-need-for-paradigm-shift
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 عشر حاديالفصل ال

 وطنية للصحة النباتية في الدول العربيةإقليمية و إعتماد استراتيجية 
 

 ثائر ياسين، عبد الستار عارف علي، أحمد حسين السيد ويسرا أحمد
 

 المحتويات 

 مقدمةال .1

 ضرار مخاطر اآلفات العابرة للحدود: المسارات واأل .2

 العابرة للحدود في المنطقة العربية لآلفاتجتماعية قتصادية واإلاإلالتحديات  .3

 ضروريات االستراتيجية اإلقليمية إلدارة مخاطر اآلفات العابرة للحدود  .4

 راتيجية الوطنية للصحة النباتية في الدول العربية ت اإلس .5

 ستنتاجات والتوصياتاال .6

 المراجع   .7
 

 مقدمة . ال1

هذا  زداد اقد و  النباتية العابرة للحدود تهديدًا مستمرًا لدول المنطقة العربية، األمراضو  اآلفاتتمثل 
حركة األفراد والبضائع بين الدول. وقد   التهديد بشكل كبير بسبب تزايد األنشطة التجارية وسهولة 

عدم فعالية التدابير إلى    ، باإلضافة اآلفاتمن خطورة تلك  المسلحة واألزمات السياسية    التنازعاتزادت  
ومنع دخولها وانتشارها، وضعف التنسيق بين الهيئات المسؤولة عن الصحة  اآلفاتالحالية لمراقبة 

 اآلفاتانتشار  فيالسلبية لتغير المناخ ثار اآلإغفال أيضًا النباتية في الدول العربية. وال يمكن 
النباتية   األمراضو   اآلفاتقدرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أن  و   .العابرة للحدود  األمراضو 

للنمو  العالمي للمحاصيل، مما يمثل تحدياً  اإلنتاجمن  %40إلى  20خسائر ما بين إلى  تؤدي
 العالمي.  قتصادي اإل

السلع التصديرية  على الرغم من أن صادرات البلدان العربية من البضائع الزراعية تعد ثاني أكبر  
أربعة أضعاف، إال أن التجارة البينية بين الدول العربية  إلى    غير النفطية، مع إمكانية نموها من ثالثة

في المائة من إجمالي صادراتها. وبالرغم من خفض دول المنطقة العربية الرسوم  8تمثل أقل من 
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أن إصالح األطر التنظيمية  إلى  الجمركية بشكل كبير خالل الِعقد الماضي، لكن الدراسات تشير
ثالثة أضعاف عما يتحقق إلى    حجم التجارة البينية داخل اإلقليم من ضعفينزيادة  إلى    يمكن أن يؤدي

 وحدها. من خالل تخفيض الرسوم الجمركية 
 
 ضرارالعابرة للحدود: المسارات واأل اآلفاتمخاطر . 2

النباتية بشكل عام على إحداث أضرار اقتصادية وخسائر كبيرة في   األمراضو   اآلفاتبالرغم من قدرة  
تمتلك بعض الصفات التي تميزها عن عموم العابرة للحدود  األمراضو  اآلفاتالمحاصيل، إال أن 

حدود لها القدرة على اإلنتشار السريع للالعابرة  األمراضو  اآلفاتالنباتية األخرى. ف األمراضو  اآلفات
أوبئة تدمر مساحات شاسعة من الزراعات المتنوعة عبر عدد من الدول المختلفة، وتمتلك إلى    والتحول

الغازية مثل عدم خضوعها آلليات التوزان الطبيعي واألعداء  لآلفاتالعديد من الصفات المشتركة 
بيئتها الحيوية مما يعطيها قدرًة كبيرًة على إحداث أضرار أكبر من األضرار التي تحدثها عامة في 

الناشئة في قدرتها المستمرة على التغير وإنشاء   اآلفاتالعابرة للحدود مع    اآلفاتصلية. كما تتشابه  األ
إلى  من سابقتها، ويعود ذلك غالباً  يةمراضإو وبائية أكثر  مجموعات جديدة ذات صفاتأو  سالالت

كثيرًا ما يتم استخدام مصطلحات نه  أ  قدرات تكاثرية عالية والتنوع الجيني الكبير في تركيبها الوراثي. إال
الناشئة بشكل متقاطع بسبب وجود الكثير من الصفات   اآلفاتالغازية و   اآلفاتالعابرة للحدود و   اآلفات

يجب نه أ علىالمشتركة بينهم وعدم اتفاق العلماء والمتخصصين على تعريفات قياسية لكل منهم، 
على ضرورة وجود برامج إقليمية عابرة للحدود إلدارة و  العابرة للحدود اآلفاتأهمية  إلى دائمًا التنويه 

من أكثر    تضمأو    تكون إقليميةن  أالعابرة للحدود يجب    اآلفاتإدارة    . مما يعني أن استراتيجياتاآلفة
 على إحداث جائحة عالمية.  اآلفة حتى يجب أحيانًا أن تكون عالمية في حال قدرة أو  إقليم

نتشار الواسع بين الدول المختلفة بشكل كبير بمسارات العابرة للحدود على اإل  فاتاآلقدرة  ترتبط  
ق اصطناعية  ائق طبيعية وطر ائطر إلى    المحتملة التي تتبعها لإلنتشار، ويمكن تقسيمها بشكل عام  اآلفة

  على الصفات الحيوية لآلفة باإلضافة لآلفاتق االنتشار الطبيعية ائ)من صنع االنسان(. تعتمد طر 
نشر جراثيم محمولة أو    على الطيران  اآلفةمثلة ذلك قدرة  أتوافر المسارات الطبيعية المناسبة، ومن  إلى  

اإلرتباط بعناصر أو    على البقاء في المسارات المائية بتراكيب تسمح لها بالطفو  اآلفةقدرة  أو    بالرياح
ة. ويمثل الجراد الصحراوي أوضح مثال على القدرات المميزة أخرى متحركة مثل وجود نواقل حي

مع  –العابرة للحدود للطيران والهجرة عبر مسافات شاسعة، فيمكن لسرب الجراد الصحراوي  لآلفات
وبسبب حركة   2018/19كم في اليوم. في خالل العام  150ان يطير حتى  – ة توافر رياح مواتي
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ونة على المحيط الهندي والتساقط الغزير لألمطار على شبة الجزيرة الرياح واألعاصير المدارية المتك
، توافرت الظروف المناسبة لتكاثر الجراد، 2018 أكتوبر/ولاألتشرين إلى  مايو/أيارالعربية ما بين 

الرياح الغربية والغربية الجنوبية ساعدت ، 2019كتوبر أول/األتشرين إلى  يونيوحزيران/ثم ما بين 
تشرين في غزو شبة القارة الهندية بأسراب من الجراد، هذا وقد تحركت األسراب مع اتجاه الريح خالل  

سراب أأنتقلت االجنوب، حيث إلى  من الشمال 2020يناير كانون الثاني/إلى  2019أكتوبراألول/
مسببة خسائر  فريقيامناطق الساحل الشرقي ألإلى  القرن األفريقي ثمإلى  كبيرة من الجراد من اليمن

ريقي والساحل فوتنزانيا. ومن المتوقع مع هبوب الرياح الجنوبية على القرن األوغندا  أو فادحة في كينيا  
 جمهورية السودان والحدود الجنوبية لمصر.إلى    سراب من الجرادأأن تنتقل    2020الشرقي خالل ربيع  

المهاجرة األخرى مثل دودة الحشد   اآلفاتويمكن قياس حالة الجراد الصحراوي على عدد من 
دولة   15وفريقية أ دولة  44من أكثر  أعوام ان تغزو 4قل من أالخريفية والتي استطاعت في خالل 

الموطن األصلي لدودة الحشد   .(FAO, 2020c؛ CABI, 2020) سترالياأإلى  باإلضافةسيوية آ
غير معروف   2016في    فريقياالساحل الغربي ألإلى    اآلفة تين، وال يزال وصول  يكية هو األمر الخريفي

لتباعد المسافة بين الموطن األصلي وبين مكان الغزو، فال يمكن تفسير ذلك   نظراً نه  أالتفاصيل، إال  
إال من خالل حركة البضائع. وتمتلك الحشرة البالغة لدودة الحشد الخريفية قدرة كبيرة على الطيران  

خالل فترة وضع البيض نها أكم في الليلة الواحدة، وقدر العلماء  100تمكنها من االنتقال حتى 
السودان   –في أول دولة عربية    اآلفةكم. تم تسجيل    500إلى    ي دائرة قد يصل نصف قطرهاتتحرك ف

في  اآلفةفي الواليات الجنوبية المتاخمة لدولة جنوب السودان، ثم تم تسجيل  2017في العام  –
بعدما استطاعت الحشرات البالغة عبور مضيق باب المندب من جيبوتي  2018اليمن في العام 

محافظات تعز ولحج في اليمن. وكان من المتوقع عدم قدرة الحشرة على الطيران عبر إلى  وأريتريا
والدول االفريقية جنوب الصحراء   أفريقياالصحراء الكبرى التي تفصل ما بين الدول العربية في شمال  

ن  جوية مك  وقدراتها على الطيران والعوامل ال اآلفة تحليل مسارات ن أ بها. إال  اآلفةوالتي تم تسجيل 
ودول المشرق العربي، إما عن طريق  أفريقياشمال إلى  مسارات محتملة ةأن هناك ثالثبالتنبؤ من 

مصر ثم تتحرك من مصر بمحاذاة إلى  الشمال من السودانإلى  وادي النيل في مسار من الجنوب
سار الثاني هو انتقال فلسطين، والمإلى    وشرقاً   أفريقيابقية دول شمال  إلى    ساحل البحر المتوسط غرباً 

خاصة الحقول المروية من حوض بجاف و الجنوب دولة موريتانيا ذات المناخ الدافئ شبة إلى  اآلفة
إلى  المغرب ثم إلى  نهر السنغال في واليات البراكنة وكوركول وغيديماغا والترارتزة، ومن موريتانيا

  اآلفةدول المشرق، أما المسار الثالث المحتمل فهو حركة  إلى    بقية دول المغرب العربي شرقًا ثم تمتد
األمارات الجنوبية للمملكة العربية السعودية: جازان ونجران وعسير ثم منها وبمحاذاة إلى  من اليمن
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األردن وفلسطين وبقية دول إلى  جبال عسير بطول ساحل البحر األحمر حتى شمال المملكة ومنها
دودة فة آدول المغرب العربي. وقد تحقق مسار منهم بالفعل بعد تسجيل إلى  المشرق العربي وغرباً 

دقيقة   17درجة و 26الحشد الخريفية في جنوب مصر وتحديد حركتها التي وصلت حتى خط عرض  
، وخالل موسم الربيع الذي تهب فيه الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية من  2019/2020في شتاء 

قد تم تسجيل دودة الحشد الخريفية مؤخرًا في جنوب و   آلفة شمااًل. كماحركة سريعة لحصول  المتوقع  
 . هنفس الوقتبمن مسار واحد أكثر  دولة موريتانيا، مما يدل على أنه ممكن للحشرة أن تعبر من

وسائل  و بالمسارات الطبيعية، فإن المسارات الصناعية مثل حركة السياحة  اآلفاتوكما ترتبط 
يكتسب أهمية متزايدة بعد انتشار مفاهيم العولمة   اً والتبادل التجاري للبضائع الزراعية تمثل مسار النقل  

وتقليل الحواجز الجمركية وتسهيل حركة سريان البضائع سواء بتطور تكنولوجيا النقل قتصادية اإل
وترفض اإلجراءات من خالل اإلتفاقيات الدولية المختلفة التي تشجع على التبادل التجاري  أو    والشحن

الوقائية التي تعرقل حركة اإلستيراد والتصدير. وتمثل تلك المسارات مخاطر أعلى من المسارات 
عبر آالف الكيلومترات وأحيانًا بشكل متكرر من أماكن مختلفة   اآلفةالطبيعية بسبب القدرة على نقل  

متعددة ذات تنوع وراثي أوسع في العالم مما يزيد من مدى اإلنتشار وكذلك السماح بدخول سالالت 
وزيادة تأقلمها مع الظروف المناخية والحيوية في البيئة الجديدة. بينما  اآلفةمما يسمح بتطور وبائية 

في المسارات الطبيعية، غالبًا ما يتم انتقال سالالت محدودة فقط، إال أنها في المقابل تسمح بوصول  
مناخيًا وجغرافيًا. ويمكننا أن نضرب مثااًل هنا عن انتشار اإلقليم األقرب إلى  اآلفةأعداد كبيرة من 

والتي  2013أوروبا في إلى  من موطنها األصلي في أمريكا الجنوبية Xylella fastidiosaبكتيريا 
أنواع في أوروبا. هنالك خمسة تحت  ةمن دولأكثر  إلى يبدو أنه تكرر دخولها عبر نباتات الزينة

(subspecies )هي التاليةو  مشهورة لهذه البكتريا: fastidiosa  ،multiplex ،sandyi ،pauca 
السالالت شهرة والمسببة أكثر   paucaالتابعة لتحت النوع  CoDiRO. مؤخرًا تعتبر ساللة morusو

أخرى أنواع  في زمن قصير نسبيًا تم تسجيل تحت  و   الزيتون، إال أنه   شجار لمتالزمة التدهور السريع أل
في فرنسا، وتحت  multiplexو paucaمثل تحت نوع وروبية األفي عدد من دول حوض المتوسط 

. إن وجود هذا التنوع الجيني ال يمكن تفسيره بناء سبانياإفي    fastidiosaو  pauca  ،multiplexأنواع  
على التاريخ القريب للتسجيل بأوروبا إال بتكرار دخول الممرض عدة مرات في أوقات مختلفة وعلى 

في أوروبا من   X. fastidiosaوجود تنوع جيني كبير في سالالت البكتيريا يزيد نباتات مختلفة. 
ات تشكيالت جينية جديدة قد تسمح لها بتأقلم أكبر من حيث مخاطر ظهور سالالت معادة التركيب ذ

االرتباط بنواقل حشرية جديدة. ويمكن أن يفسر ذلك ظهور أو  قدرات البقاءأو  توسيع مداها العوائلي
المدى العوائلي   إصابةتستطيع  نها  أالتي تصيب الزيتون بشكل كبير بينما لم يثبت    CoDiROساللة  
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من الجدير بالذكر هنا أن ظهور تلك الساللة  و  .paucaي تتبعه وهو الواسع للتحت النوع الذ
انتاج زيت الزيتون في إيطاليا، فقد إالمتخصصة على الزيتون قد تسببت في خسائر هائلة في قطاع 

وأنه في حال استمرار االنتشار في  2017مليون شجرة زيتون في عام  6.5 إصابةقدرت الخسائر ب
 ؛Sánchez et al., 2019) اً مليارات من الدوالر سنوي 6سائر تقدر ب أوروبا فسوف تتسبب في خ

Scholten et al., 2019 ؛Vanhove et al., 2019 .)   
  اآلفات العابرة للحدود وأن  اآلفاتأوضحت األمثلة السابقة المسارات المختلفة التي قد تسلكها 

أو  الجغرافي مستخدمة كل الوسائل الطبيعية وجودهاال تنفك من توسيع  –كجميع الكائنات الحية  –
الصناعية لإلنتشار، وفي سبيل سعيها لذلك فإنها تتحلى بالمرونة التي تسمح لها بالتأقلم مع ظروف 

 األمراضو   اآلفاتإلى    النظرتركيبة مختلفة من العوائل المحتملة. ولذلك يجب دائمًا  أو    مناخية جديدة
النباتية على أنها حالة ديناميكية من الصراع على الموارد بين االنسان وبينها، وأنه يجب على اإلنسان 

الغذاء وتحقيق الرفاهية للنوع البشري، ان يضع خطط في سبيل تحقيق النجاح إلنتاج ما يكفيه من 
جابة السريعة للمتغيرات البيئية المتعددة وكذلك تحقق بعيدة المدى تمتاز بالقدرة على اإلستاستراتيجية  

  متطلبات اإلستدامة.
 
 العابرة للحدود في المنطقة العربية  لآلفاتجتماعية قتصادية واإلاإلالتحديات . 3

البحار ازدحامًا بحركة السفن التجارية بسبب ربطه لعدد  أكثر    من  يعتبر البحر المتوسط تاريخيًا واحداً 
بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية في منتصف نه أمن طرق التجارة بين قارات العالم القديم، إال 

اكتظاظا بحركة البضائع والبشر، وأصبح  أكثر  البحر المتوسطالتسعينيات من القرن الماضي، بات 
النباتية بين شماله وجنوبه وشرقه، ورياح  األمراضو  اآلفاتعديد من يمثل الطريق السريع لحركة ال

أيضًا   يالبحر المتوسط الشمالية والشمالية الغربية التي طالما حركت السفن في القرون القديمة، قد تأت
المسبب ألصداء القمح والنجيليات بعد إتمام الفطر  Puccinia graminisبالجراثيم اإليسية لفطر 

 لدورة حياته الجنسية على شجيرة البرباريس في أوروبا.  

المسبب لصدأ الساق له العديد من السالالت ذات   Puccinia graminis f. sp. triticiفطر 
ضربت الحقول  التي  (  99)أوغندة    Ug99المرضية المرتفعة، إال أن من أشهرها على االطالق ساللة  

محصول غذائي في المنطقة وفي العالم أهم  مسببة خسائر في 2006في اليمن والسودان في العام 
أن تنتقل مئات الكيلومترات محمولة بالرياح حتى  P. graminisفطر  ألبواغوهو القمح. يمكن 

 8خالل  يف  هنأ، إال 1998العام وغندا  أ قد نشأت في  Ug99ساللة ن أعوائلها. يعتقد إلى  وصولها
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البحر األحمر. قد يظهر  عابرا  كم حتى حقول القمح في اليمن  1600من أكثر  أعوام، زحف الوباء
مناطق إلى  العابرة للحدود التي تنتشر عبر المسارات الطبيعية من الوصول اآلفات ال يمكن منع هنأ

وقاية النباتات وتحسين قدرات الصمود والتأقلم ن ع جديدة، إال ان زيادة جاهزية المؤسسات المسؤولة 
مثلة زيادة قدرات أ. واحدة من أشهر جتماعيةقتصادية واإلضرار اإلاألعند المزارعين سوف تقلل من 

 أصنافحادية واستخدام الصمود في األنظمة الزراعية هي زيادة التنوع الحيوي وتجنب الزراعات األ
تنفيذ  ن أ وبالرغم من معرفة العديد من المختصين والمزارعين بذلك، إال  .ذات مقاومة/تحمل ثابت

للغذاء  اً رئيس اً تخطيط استراتيجي وموارد كثيرة. فمحصول القمح الذي يمثل مصدر إلى  يحتاجمر األ
على استيراد كميات ضخمة منه سنويًا. تمثل   –إن لم يكن جميعها  –للدول العربية، تعتمد أغلبها 

الدول  ن  أ% من احتياجاتها، إال  45الفجوة بين ما تنتجه الدول العربية وما تحتاجه من األغذية حوالي  
طن من القمح سنويًا، ن ييمال 9مصر حوالى تنتج تتباين في حجم تلك الفجوة، فعلى سبيل المثال 

مليون طن. من   11مستورد للقمح على مستوى العالم بمتوسط استيراد سنوي يبلغ    أكبرتمثل    انهأإال  
فإنه   ،الحقول المحلية في الدول العربية عبر شحنات القمحإلى  التي يمكنها التسلل األمراضمثلة أ

 Tilletia  افطر منطقة العربية ويسببهما  خالل التسعينيات تم تسجيل مرضين جديدين على القمح في ال

indica وTilletia controversa،  وتونس، غالباً  ةوسوريوتم تسجيلهما في الجزائر والعراق وليبيا 
عن المسبب المرضي  هإعطاء مثال مشابأيضًا بسبب شحنات القمح المستوردة من أوروبا. ويمكن 

المنطقة العربية من  إلى  والذي دخل Xanthomonas translucens pv. translucensالبكتيري 
(. وتأتي أهمية )روسيا االتحادية حالياً  خالل شحنات القمح المستوردة من االتحاد السوفيتي سابقاً 

أكثر  المصدر الرئيس للسعرات الحرارية في اغلب الدول العربية، كما انهاا كونهحبوب القمح من 
مليون نسمة يستورد   420اد العالم العربي الذى يقدر بأكثر من ، فتعد المحاصيل زراعة واستيراداً 

مليون طن سنويًا، بينما يبلغ معدل استهالكه للقمح حوالى   28مليون طن من القمح وينتج    40حوالي  
 . للفرد سنوياً  غك 70 ـضعف المعدل العالمي المقدر ب ما يتجاوزوهو  للفرد سنوياً  غك 162

العربي بتحديات عديدة منذ عقود االستقالل في الخمسينيات والستينيات، يمر األمن الغذائي 
رابات السياسية والصراعات المسلحة، عانت طإال انه خالل العشرون عامًا الماضية وبسبب اإلض

اإلقتصاديات العربية من صعوبات بالغة تركت اثارها على االمن الغذائي العربي، فعلى سبيل المثال،  
مليون مواطن عربي من الجوع في أسوأ ازمة إنسانية منذ عقود. وبالرغم من أن   52يعاني حوالى 

الموارد  إلى  وفقرًا للوصول أزمة الجوع تأتي في أغلبها بسبب عدم قدرة المجتمعات األكثر إحتياجاً 
.  سوء الحالة وزيادةالنباتية قد تسبب في تعمق األزمة  األمراضو  اآلفاتالغذائية الضرورية، إال أن 

في خسائر   2017/2018في اليمن خالل موسم    P. graminis f. sp. triticiفقد تسبب انتشار فطر  
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، لتزيد من حدة االزمة اإلنسانية في اليمن  % من المحصول100إلى    وصلت في بعض حقول القمح
بعض المجسات ستيراد امليون إنسان من نقص الغذاء. وبالرغم من  16من أكثر  والتي يعاني فيها

أصداء القمح، إال انه  وجود وقدرتها على الكشف عن  2016ووضعها في الحقول اليمنية في العام 
بسبب الصراع الحالي وضعف التواصل بين األطراف المختلفة، كان الخبراء يعملون في ظل نقص 

القمح  األصفر على  صدأ  الافظات األخرى في اليمن. وكذلك تسبب انتشار  حاد في البيانات من المح
في خسائر فادحة وزاد من سوء الوضع االجتماعي لسكان الريف في  2010في العام  ة سوريفي 
مسببة هجرات ألعداد كبيرة  2006والذين كانوا يعانون بالفعل من موجات جفاف منذ العام  ةسوري

، وقد بينت 2011إلى  2006مليون ما بين  1.5وقدرت تلك االعداد بحوالي المدن، إلى   من الريف
ربما تكون قد أسهمت في زيادة حساسية الموقف  ة سوريالهجرة الداخلية في ن أ بعض الدراسات 

 مزيد من الصراع.إلى   السياسي واالجتماعي وشاركت في دفعه
من الغذائي واالستقرار األ فيلحدود النباتية العابرة ل األمراضو  اآلفاتتأثير إلى  باإلضافة

وأكثرها نموا وجذبا قتصادية اإلالقطاعات أهم  من اً االجتماعي، فإن قطاع الزراعة يمثل واحد
تريليون دوالر ونصيب   3.4حوالي  بلالستثمارات. ويقدر متوسط الناتج اإلجمالي القومي للدول العربية  

بليون في  1.2بين الدول، فمن  ، إال أن األرقام تتباين كثيراً الف دوالر سنوياً أ 8الفرد في المتوسط 
 ية. إال ان الصادرات الزراعية تمثل واحدة من بليون في المملكة العربية السعود  786إلى    جزر القمر

 334نفطية مثل مصر )ناتج أجمالي قومي الالسلع التصديرية في االقتصاديات العربية غير أهم 
 83بليون دوالر( والسودان )ناتج أجمالي قومي  130قومي جمالي إبليون دوالر( والمغرب )ناتج 

ي األعلى التي تم تحقيقها بين العديد من الدول العربية معدالت النمو االقتصادن  أبليون دوالر(. كما  
%( تمثل فيها االستثمارات 2.5%( وتونس )3%( والمغرب )4.1%( والسودان ) 5.3مثل مصر )

% 3.1% في مصر، 9.5% في السودان، 40إلى   يصل اً أحد القطاعات القائدة محققة نمو  ة الزراعي
من الدول العربية في الخليج العربي التي يعتمد  % في تونس. بينما في العديد2.7في المغرب و

%( فإن الصادرات الزراعية )النباتية( قد  50اقتصادها بشكل كبير على صادرات النفط )أكثر من 
%( واالمارات 8.3%( وقطر )9.1، على سبيل المثال في سلطنة عمان )مؤخراً  استثنائياً  حققت نمواً 

اكهة النصيب األكبر من الصادرات الزراعية للعديد من %(. وتمثل صادرات الخضراوات والف7.1)
الدول العربية وعلى رأسها مصر والمغرب واإلمارات العربية المتحدة واألردن وتونس بإجمالي قيمة  

الموالح والتمور والزيتون  /الحمضياتو  الطماطمالبندورة/مليار دوالر، وتمثل صادرات  8.3
 . (FAOSTAT, 2018) تلك الصادراتأهم  البطاطا/والبطاطس
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الزراعي في النمو االقتصادي العربي، فإن قطاع الزراعة يعتبر  اإلنتاجأهمية إلى  وباإلضافة
 % من قوة العمل في القطاع الزراعي80من القطاعات كثيفة العمالة، ففي السودان وحدها، يعمل 

ألف مزارع وعامل في مصر في انتاج وتصدير   400ماليين شخص(. بينما يعمل حوالي    10)حوالي  
الموالح، ويعنى نتاج إألف في المغرب وتونس في   100إلى  70ين يعمل ما بو  الموالح،/الحمضيات

أو   المسببة لمرض التنين األصفر )االخضرار(  Liberibacter asiaticusوصول بكتيريا ن أ ذلك 
 Phyllosticta citricarpaانتشار فطر أو  المسببة للتقرح البكتيري  Xanthomonas citriبكتيريا 

سوف يهدد   – 2019الذي تم تسجيله في تونس في العام  - الحمضياتالمسبب للتبقع األسود في 
 فقط.  أفريقياوظائف ألكثر من نصف مليون شخص في منطقة شمال 

 
 العابرة للحدود اآلفاتضروريات االستراتيجية اإلقليمية إلدارة مخاطر . 4

دول المنطقة على مواجهة  قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( بمساعدة العديد من 
من خالل برامج التعاون الفني وبرامج الدعم الطارئ مثل  النباتية العابرة للحدود  األمراضو  اآلفات

إدارة  يمن ومشاريعالمشاريع المحلية واإلقليمية الخاصة بمواجهة دودة الحشد الخريفية في مصر وال
سوسة النخيل الحمراء في العديد من الدول وكذلك دعم تدابير الصحة النباتية لمواجهة بكتيريا 

Xylella fastidiosaاآلفات وضع نظام إقليمي لمواجهة  أجل    . وقامت المنظمة بأخذ زمام المبادرة من 
أزمات السلسلة  إدارة  النباتية العابرة للحدود، فعلى سبيل المثال، أسست المنظمة إطار األمراضو 

الغذائية، وهو نهج متكامل يجمع بين الوقاية واإلنذار المبكر والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ 
النباتية   اضاألمر و  اآلفاتالسلسلة الغذائية لمواجهة التحدي الذي يطرحه تزايد فاشيات  في التي تؤثر 

كما يمثل البرنامج الدائم لمكافحة صدأ القمح في المنطقة أحد هذه البرامج   .والحيوانية العابرة للحدود
  (WRDGP) صدأ القمح مراضالهامة والتي قامت المنظمة بتنسيقه من خالل برنامجها العالمي أل

لمعنية، في سياق مبادرة بورلوج البلدان ا. ويوفر هذا البرنامج الدعم الفنى لسياسات 2008منذ عام 
التي تهدد    األمراضالعالمية لمكافحة الصدأ. ويمكن اعتباره مثااًل جيدًا ي حتذى به لمكافحة العديد من  

اإلقليم. كما يمثل برنامج مكافحة الجراد الصحراوي أحد النماذج الناجحة للتعاون اإلقليمي. بلغت 
مليون دوالر متوقعة من الخسائر في  400ارنة بأكثر من ماليين دوالر فقط بالمق 7تكلفة الحمالت 

للتدابير قتصادية اإلفي حال غياب نظم الوقاية، مما يدل على الجدوى  أفريقيامنطقة شمال غرب 
 . (FAO, 2020a, 2020b) النباتية العابرة للحدود األمراضو  اآلفاتالوقائية ضد 
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النباتية العابرة للحدود، يستحيل على بلٍد واحد التصدي    األمراضو   اآلفاتونظرًا لطبيعة بعض  
الدولية لوقاية   اإلتفاقيةلها بمفرده على نحو مالئم. وعلى الرغم من موافقة األطراف الموقعة على 

 على إنشاء منظمة إقليمية لوقاية النباتات أفريقيامن بلدان الشرق األدنى وشمال   (IPPC) النباتات

غلبها دول عربية، وكانت قد بدأت أ ( والتي تضم في  "NEPPO"اتات للشرق األدنى)منظمة وقاية النب
، إال ان المنظمة التزال بحاجة للدعم من الدول األعضاء لتعزيز دورها في 2009أعمالها منذ عام 

ًا تنسيق الجهود اإلقليمية. لذا، يصبح وضع استراتيجية للتعاون اإلقليمي بين البلدان العربية أمرًا حيوي
تحليل المخاطر وطرح إجراءات فعالة إلدارة تلك المخاطر، وكذلك لتبادل أجل  لخلق التآزر من

 .البيانات والمعلومات الفنية، وتنسيق إجراءات االستجابة بالتوافق مع المعايير الدولية

العابرة للحدود ال بد من العمل على ترويج برنامج إقليمي استراتيجي   اآلفاتولمواجهة أخطار  
يرتكز على العناصر لتحقيق هكذا برنامج، بأن منظمة الفاو تسعى حاليًا  دائم للبلدان العربية، علماً 

 التالية: 
 )أ( :من خاللالبلدان العربية النباتية بين  اآلفاتتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الخاصة ب .1

يم و تقبهدف  النباتية العابرة للحدود  األمراضو  لآلفات إنشاء لجنة إقليمية لإلدارة المستدامة 
على المحاصيل  العربية بلدان الالمحتملة في قتصادية جتماعية واإلاإلوتأثيراتها  هامخاطر 

؛  العابرة للحدود  األمراضو   اآلفاتوضع خطة استراتيجية إقليمية إلدارة مخاطر  ، وكذلك  الرئيسية
أو  يتم تفعيلها كاستجابة ألي تهديد متزايد معتمدة من اللجنة اإلقليمية وضع خطة عمل)ب( 

العربية والدول المجاورة بلدان الالعابرة للحدود في أٍي من  األمراضأو  لآلفاتظهور مستجد 
ين والمنظمات تنظيم حلقات عمل تدريبية واجتماعات ومؤتمرات فنية تجمع الباحث( ـ)ج؛ لها

لتبادل    من الدول العربيةالمختبرات  ي  يخصائإو الوطنية لوقاية النباتات، ومفتشي الصحة النباتية  
تعزيز تبادل المعلومات واالتصال عن طريق إصدار نشرات ، وكذلك اآلراء والخبرات الفنية

تشجيع تنفيذ المشروعات اإلقليمية  ؛ )د( إخبارية وتقارير ومواد تدريبية وحمالت توعية إقليمية
تشجيع ، وكذلك العابرة للحدود األمراضو  اآلفاتبداًل من المشروعات الوطنية لمعالجة مخاطر 

تسهيل نقل المعرفة  أجل  تبادل الموظفين المسؤولين بين معاهد البحوث في مختلف البلدان من
   العابرة للحدود. األمراضو  اآلفاتوالدراية الفنية بشأن 

من  النباتية العابرة للحدود األمراضو  لآلفاتتحسين نظم المراقبة والرصد واإلنذار المبكر  .2
شبكة إقليمية فعالة لنظام المراقبة تحت إشراف اللجنة اإلقليمية لإلدارة المستدامة    بناء)أ(    :خالل

)ب(  بيانات إقليمية؛لجمع البيانات الوطنية في قاعدة  النباتية العابرة للحدود األمراضو  لآلفات
(  ـ)ج  وضع استراتيجية وبروتوكوالت إقليمية منسقة ومتوائمة لدعم برامج المراقبة الوطنية القائمة؛
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دعم  )د(  العابرة للحدود؛  األمراضو  اآلفاتعم النمذجة ورسم الخرائط للمناطق المهددة بخطر د
 حدود والكشف عنها في وقت مبكر؛العابرة لل  األمراضو   اآلفاتاستخدام األدوات المبتكرة لتحديد  

إجراء دراسات لوضع تدابير لالستجابة المبكرة المالئمة لمنع اآلثار السلبية على المحاصيل  )هـ(  
تنفيذ برنامج لبناء القدرات فيما يتعلق بخدمات صحة النبات، )و(  االستراتيجية لألمن الغذائي؛

والمختبرات التشخيصية والمعاهد البحثية بهدف تحسين عمليات  اإلرشادبما في ذلك خدمات 
 . األمراضو  اآلفاتالتنبؤ والوقاية وإدارة 

إنشاء فريق عمل إقليمي لتيسير )أ(  من خالل:    تحسين تدابير الحجر الصحي الزراعي المالئمة  .3 
وفقًا الشتراطات   العابرة للحدود  األمراضو   اآلفاتتطبيق معايير الحجر الصحي الزراعي لمكافحة  

مواءمة  )ب(    ؛(ISPMs)الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية    اإلتفاقية
لوائح الصحة النباتية على المستوى اإلقليمي لتحسين التعاون وتنسيق الجهود اإلقليمية والوطنية،  

آفات   وضع توصيات لقوائم( ـ )ج في السلع النباتية؛ العربيةبلدان الومن ثم تشجيع التجارة بين 
لمعايير الدولية ومواءمتها اعتمادًا على االشتراطات الوطنية ومبادئ ا الحجر الصحي الزراعى

ق التشخيص ائتوحيد بروتوكوالت وطر و  (PRA) اآلفاتلتدابير الصحة النباتية لتحليل مخاطر 
 وضع بروتوكوالت موحدة لعمليتي التفتيش وأخذ العينات؛وكذلك    والتدريب عليها  اآلفاتوتعريف  

دعم تمثيل )هـ(  ؛تطوير برنامج لبناء القدرات بشأن تدابير الصحة النباتية والحجر النباتي)د( 
في لجنة المعايير التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل تنسيق العمل   البلدان العربية

   .بلدان وتقديم تعليقات واقتراحات مفيدة للمسودات قيد اإلعدادهذه المع 
فريق عمل إقليمي  إنشاء )أ( من خالل:  مواءمة نظام إنتاج المواد المعتمدة للتكاثر الخضري  .4

مواءمة التشريعات واللوائح لتحسين  )ب(    ؛اآلفاتالخالية من    معني بمواد إكثار النباتات المعتمدة
إنشاء  ( ـ)ج في مواد اإلكثار النباتي؛ عربيةبلدان الالجودة نظم المكافحة وتحسين التجارة بين 

 الحالة الصحية للنباتات قبل زراعتها؛معامل مرجعية وبروتوكوالت قياسية للتحقق من مختبرات/
وضع اتفاق إقليمي بشأن مواد إكثار النباتات المعتمدة يسمح باالعتماد اإلقليمي المتبادل  )د( 

 اإلنتاجتنظيم حلقات عمل تدريبية حول نظام  )هـ(    لمواد اإلكثار المنَتجة على المستوى الوطني؛
 المبتكر لمواد التكاثر النباتي.

 

العابرة للحدود تشكل تهديدًا    األمراضو   اآلفاتبالرغم من المجهودات المحلية واإلقليمية، ال تزال  
 األمراضو   اآلفاتفي المنطقة العربية، وال سبيل للحد من انتشار تلك  قتصادي  اإللألمن الغذائي والنمو  

وتحقيق إنتاج مستدام  األمراضإنتاج نباتات خالية من ال بد من التنويه بأن إال عن طريق الوقاية. 
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حلواًل ذكية تعتمد على تقانات حديثة ومبتكرة. وفي الوقت نفسه، يتطلب لألغذية في المنطقة العربية 
سياسات وتشريعات فعالة وتشجيع االستثمارات الذكية وتنسيق الجهود اإلقليمية ودعم دور عتماد  ا فإن  

 اآلفاتنطقة تعتبر الخطوات األولى لمنع ظهور المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في دول الم
استخدام  ن أالمدمرة لقطاع الزراعة وتشجيع التجارة البينية في المنتجات النباتية. كما  األمراضو 

تعتبر من ضرورات تحقيق  اآلفاتكفاءة في مراقبة حالة كثر األنظمة شبكات اإلنذار المبكر واأل
التي تتعرض لها نظم انتاج األغذية في منطقتنا  اآلفات اطر المستويات المستهدفة إلدارة جيدة لمخ

 العربية.

 
 للصحة النباتية في الدول العربية  راتيجية الوطنية تاإلس. 5

ة بسبب يستقرار في السياسة الزراعمن حالة عدم اإل الدول العربية معظم يعاني القطاع الزراعي في
 خارج السيطرة الوطنية. لذلك فان القطاع الزراعي  في معظمهاالعديد من المعوقات والمحددات التي 

على االستيراد في توفير السلع االعتماد وازداد مما هو منتج أكثر  اً صبح مستهلكأ في هذه البلدان
 :أسباب عدة أهمها هذا التراجعلالغذائية لسد حاجة المجتمع من الغذاء. إن 

اتفاقيات في معظم الدول العربية ومنها العراق حيث ال توجد    تراجع المخزون المائي بشكل كبير .1
لة والفرات وشط  نهر الرئيسية )دجتنظم الحصص المائية مع دول الجوار المتشاطئة معه على األ

 .(ونهر النيل العرب
المياه انخفاض مناسيب  متعددة منهاسباب ألإرتفاع نسبة االراضي المهددة بالتصحر والملوحة  .2

 . في العراق دجلة والفراتمثل  ،الرئيسيةنهار األالجوفية وكذلك مناسيب 

لألنظمة والقوانين والصراعات  مشكلة عدم االستقرار األمني والسياسي والتغيرات المستمرة   .3
 انحسار وتراجع كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي. إلى  الداخلية التي أدت

الزراعية وهي متباينة وتعتمد على الموسم الزراعي، الظروف المناخية السائدة   اآلفاتمشاكل  .4
 قت المناسب.والمراقبة والتشخيص السليم للمشكلة وهذا مرتبط بوجود الكادر المدرب في الو 

 

في عدد من الدول  والتعليمات صدرت العديد من القوانين والتشريعات  فقد المنطلق هذا ومن
يجاد  إو مجابهة هذه العقبات و  لجةاالعربية موجهة نحو رسم استراتيجيات قريبة وبعيدة المدى لمع

التي تضمنت  الزراعية المبادرةطالق إالحلول التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي فضاًل عن 
ق الري الحديثة وتأهيل البنى ائجوانب عديدة تتعلق بتطوير الوسائل الزراعية وتشجيع استعمال طر 

 ؛2014)ابراهيم،  الزراعي التحتية وكذلك توفير الفرص التدريبية والعلمية للكوادر العاملة في القطاع 
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وبما أن هذا التقرير يركز على موضوع الصحة النباتية، سيتم التركيز في هذه . (2012الجبوري، 
 وهذا ال يعني بالطبع تقليل أهمية النواحي األخرى.  ،طفقالعجالة على هذه الناحية  

الزراعية لها تأثير مباشر في حياة المجتمع العربي وتقدمه، لذلك أخذت السياسة   اآلفاتن إ
الزراعية في العديد من الدول العربية تتجه نحو تبني أسلوب ترشيد استعمال المبيدات الكيميائية 

و الحال  كما ه ،العربيةبلدان المستهدفة. إال أن ال اآلفةة تجاه يأمانًا وفعالأكثر  واستبدالها بإجراءات
اإلدارة  في الخطوات التي قطعتها في مجال تبني إجراءات تتفاوت كثيراً  ،دول العالم األخرى  في

 آخر ضمن البلد الواحد تبعاً إلى    الزراعية. كما تختلف وتتباين الجهود من محصول  لآلفاتالمتكاملة  
إدارة   نجاح واتساع تطبيقات  نإ .  (2014  ريطي،ك)الجبوري وال  تصيبهي  ذال  اآلفة ألهمية المحصول و 

بشكل عام يعتمد على الوعي الشعبي الذي يضم قطاع المنتجين وقطاع المستهلكين. كل  اآلفات
واحد من هذين القطاعين لديه اهتماماته وقناعاته الخاصة التي يسعى لتلبية متطلباتها بكل الوسائل  

في معظم البلدان    هانفسالوتيرة  بلم تكن    لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    المتاحة له. إال أن استمرارية مشاريع
في العراق عام  ع الزراعية تماماً ي. فقد توقفت المشار بلدالعربية نظرا لتأثرها بالظروف المحلية لكل 

لكنه اقتصر على مساحات   2006الزراعية عام    لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    ثم اعيد العمل بمشروع  2003
محدودة بسبب الظرف األمني وصعوبة طرق المواصالت بين المحافظات والمناطق المختلفة. بالنسبة 

ناجحة حيث استعملت هذه التقنية تجاه حشرة حميرة   اآلفاتإدارة    كانت تجارب تطبيقات  ،لنخيل التمر
 Ommatissus( ودوباس النخيل )Batrachedra amydraulaالنخيل )دودة البلح الصغرى( ) 

lybicus وحفارات النخيل )(Oryctes spp.) جيدة في دول الخليج  نجازات إ. بالوقت نفسه تحققت
 Rhynchophorusالنخيل بضمنها سوسة النخيل الحمراء )آفات  العربية واألردن ومصر تجاه

ferrugineus ر والنيماتودا تجاه الحفارات و مثل الفطحيائية أ(. حيث استعملت عناصر مكافحة
الذي مولته جهات خارجية  اآلفاتلهذه  الحيويةوسوسة النخيل الحمراء من خالل مشروع المكافحة 

. الزراعية والمنظمة العربية للتنميةالزراعية مثل البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية 
أخرى كان إدارة    مساعدة خبرات أجنبية لتشمل عناصر أو    وسعت هذه التطبيقات الحقا بجهود محليةت

من أبرزها استعمال مصائد الطعوم الجاذبة بتصاميم متعددة ومختلفة معظمها كان جيدًا في كفاءة 
 .  اآلفةجذب بالغات سوسة النخيل الحمراء في البلدان التي وصلت إليها هذه 

تبني مكافحة إلى  في غالبية البلدان العربية في العقود القليلة الماضيةسة الزراعية اتجهت السيا
محاصيل الحبوب والذرة الصفراء آفات  الوبائية التي تصيب المحاصيل االستراتيجية مثل اآلفات

التي  اآلفاتوكذلك الفاكهة كالنخيل والحمضيات والتفاحيات واللوزيات  أشجاروالبقوليات وآفات 
وطنية  برامج من خالل  البطاطس/والبطاطا الطماطم/ندورةبالتصيب محاصيل الخضر المهمة مثل 



 505 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

إال أن االستعمال المكثف وعدم  في القطاعين العام والخاص.تشارك فيها كل الجهات ذات العالقة 
حصول تبعات سلبية تجاه البيئة إلى  وجود الرقابة الكافية على مكاتب بيع وتداول المبيدات أدى

الزراعة والمراكز البحثية الزراعية نحو ات النافعة والصحة العامة. لذلك سعت وزار كائنات الحية وال
اآلمن والفعال. إال أن التركيز كان نحو عناصر المكافحة المتكاملة باعتباره البديل  اإلدارة    تبني أسلوب

غير المباشر في أو  هتمام الكافي بالمكونات األخرى ذات التأثير المباشرعطاء اإلإ دون  الحيوية
الوبائية والغازية. من الناحية   اآلفاتمع ابقاء المبيدات الكيميائية كإجراء رئيس تجاه  اآلفةمجتمع 

في عدد من   لآلفاتاستخدام برامج المكافحة المتكاملة  من التجارب الناجحة في  التاريخية هناك عدد  
مساحات أكبر  ةكثير من التحديث وتغطيإلى  المحاصيل المهمة في المنطقة العربية، لكنها تحتاج

المنتشرة  الحيويةرافق هذا النشاط جهود موازية للبحث عن األعداء  مما تغطيه في الوقت الحاضر. 
حيث أمكن جمع وتشخيص عدد من المتطفالت والمفترسات محلية للعديد من الدول العربية  في البيئة ال

وإطالقها في المناطق   تربيتها مختبرياً أجل    من  األكثر انتشاراً نواع  من مختلف المناطق وأمكن معرفة األ
المفترس الدعسوقة السوداء نواع هذه األأهم  فيها. من الحيويةتعزيز دور األعداء إلى  حتاجالتي ت

(Exochomus nigripennis )  ( ومفترس من ثنائية األجنحةDicrodiplosis spp.)   أسد المّن  أنواع  و
(Chryopa spp.)    والمتطفلAnagyrus pseudococci كان للمفترسين األول والثاني الدور األكبر .

حيث تم تربية هذين المفترسين في في العراق، تجاه البق الدقيقي  الحيويةفي تطبيقات المكافحة 
في طالقهما إعادة إ و والمختبرات الطرفية في المحافظات المعنية بوغريب أالمختبر المركزي في 

تم في الطبيعة. كانت التجربة ناجحة و   صالً أالموجودة  نواع  األهذه  فراد  أتعزير دور  أجل    البساتين من
ودورها في السيطرة على  الحيويةاستعمال المبيدات في معظم المناطق بسبب انتشار األعداء قليل ت

 الفاكهة األخرى.   أشجارأو    المهمة على الحمضيات  اآلفاتالتي انحسرت خطورتها ولم تعد من    اآلفة
الموسعة   نحو تبني عدد من المشاريعان العربية  البلدالعديد من  في  الوطنية  السياسة الزراعية  اتجهت  

من   لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ، وكانتالعقود القليلة الماضيةلعدد من المحاصيل االستراتيجية خالل 
لوب الفريق العلمي قسم من هذه المشاريع ينفذ بأسكان  المكونات الرئيسية التي شملتها هذه المشاريع.  

، ICARDA ،CIMMYTمتخصصة مثل دولية للبحوث الزراعية التشاركي بالتعاون مع مراكز 
CIP وIRRI  األراضي الجافة والقاحلة مراكز إقليمية مثل المركز العربي لدراسات أو(ACSAD)  

منطقة العربية في بها ال ت. إال أن األحداث التي مر (AOAD)المنظمة العربية للتنمية الزراعية و 
الوضع األمني والخروقات المتكررة وصعوبة   في عدم استقرار)وما زالت( من  ةالسنين األخير 

تطبيق العديد من اإلجراءات المتعلقة بإدارة أو  الواحد حالت دون التوسعبلد المواصالت ضمن ال
 بالشكل المطلوب.  اآلفاتإدارة  المحصول بضمنها برامح
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بينها وبين الدول أو  الدول العربية فيما بينهاتعاون سة الوطنية المتعلقة بللسياأما بالنسبة 
لم يكن بالمستوى المطلوب. مع ذلك فقد نفذت العديد من المشاريع ذات الطابع دولية والمنظمات ال

كما أن هناك دور مهم   .البلدان العربيةغالبية  الدولي بالتعاون مع الحكومات المحلية في  أو    قليمياإل
خاصة ما يتعلق بتوفير الدعم العلمي في مجال نشر وبتقوم به المنظمات اإلقليمية لوقاية النبات 

النباتي  اإلنتاجالزراعية والتقانات الحديثة المستعملة في حماية المحاصيل و  اآلفاتالمعرفة المتعلقة ب
 ت كلما أمكن ذلك بين البلدان المعنية. تبادل المعلوماأو  كما تقوم بجمع وتوزيع ،في كل بلد

وخلق فرص للتعاون خصائيين اإلوللجمعيات العلمية دور مهم في تبادل المعلومات العلمية بين 
 جمعية المهني بين العاملين في الصحة النباتية في المنطقة العربية. وفي هذا المجال تعتبر ال

 عل في ا عضو فوهي من أنشط الجمعيات العلمية في المنطقة العربية وقاية النبات العربية ل
 عالقات متينة مع المنظمات ذات العالقة بوقاية ها ولوالدولية الجمعيات والمنظمات اإلقليمية 

جملة نشاطاتها إصدار مجلة وقاية النبات العربية، وهي مجلة ، ومن النبات خاصة اإلقليمية منها
 األدنىالشرق  البلدان العربية و   وقاية النبات فيلخبارية  اإلنشرة  البإصدار  قوم  كما ت  علمية متخصصة،

Arab and Near East Plant Protection Newsletter  (ANEPPNEL). 
 
 االستنتاجات والتوصيات . 6

ستثمارات الذكية وتنسيق الجهود اإلقليمية ودعم إعتماد سياسات وتشريعات فعالة وتشجيع اإل . 1
 . المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في دول المنطقةدور 

كونها  اآلفاتكفاءة في مراقبة حالة كثر نظمة األواألالمبكر استخدام شبكات اإلنذار تطوير  . 2
التي تتعرض لها   اآلفاتضرورات تحقيق المستويات المستهدفة إلدارة جيدة لمخاطر  من تعد

 العربية.األغذية في منطقتنا نتاج إنظم 
يم و تقبهدف  النباتية العابرة للحدود األمراضو  لآلفاتإنشاء لجنة إقليمية لإلدارة المستدامة  . 3

على المحاصيل  العربية بلدان الالمحتملة في قتصادية جتماعية واإلاإلوتأثيراتها  هامخاطر 
 .العابرة للحدود  األمراضو   اآلفاتوضع خطة استراتيجية إقليمية إلدارة مخاطر  ، وكذلك  الرئيسية

، وكذلك  العابرة للحدود األمراضو  اآلفاتتشجيع تنفيذ المشروعات اإلقليمية لمعالجة مخاطر  . 4
تسهيل نقل  أجل   تشجيع تبادل الموظفين المسؤولين بين معاهد البحوث في مختلف البلدان من

 العابرة للحدود.  األمراضو  اآلفاتالمعرفة والدراية الفنية بشأن 
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  اآلفات إنشاء فريق عمل إقليمي لتيسير تطبيق معايير الحجر الصحي الزراعي لمكافحة   .5
الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية   اإلتفاقيةالعابرة للحدود وفقًا الشتراطات  األمراضو 

 .ة النباتيةلتدابير الصح
عتماد اإلقليمي المتبادل لمواد وضع اتفاق إقليمي بشأن مواد إكثار النباتات المعتمدة يسمح باإل  .6

 .اإلكثار المنَتجة على المستوى الوطني
 المبتكر لمواد التكاثر النباتي. اإلنتاجتنظيم حلقات عمل تدريبية حول نظام  .7
المشتركة  للمشكالتايجاد معالجات تطبيقية أجل  العربية منقطار األ بين جميع العمل الجاد . 8

الجامعة وتدعمها  الزراعية. يمكن أن يتم ذلك من خالل اتفاقية تتبناها    اآلفاتبضمنها ما يتعلق ب
العربية التي   بلدانوكذلك تشجيع تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال وقاية النبات في ال ،العربية
 التعاون بهذا الخصوص.  مكانات إ تمتلك

هناك ضرورة ألن تكون مشاركة الدول العربية في المنظمات الدولية مشاركة جدية وفاعلة   .9
ة خاصة ما يتعلق بالصحة النباتية يالسياسة الزراعداء  أهدفها تطوير القطاع الزراعي وتحسين  

الحجر الزراعي والتعاون في  السلع الزراعية و  ةوتجار الزراعية  لآلفاتالمتكاملة اإلدارة  ومشاريع
 الغازية. لآلفاتالتصدي 

الغازية    اآلفاتالمنتشرة في المنطقة العربية و   اآلفاتالعمل على اطالق قاعدة معلومات تتعلق ب .10
خبراء من ذوي  شراف إبيكون هذا الجهد أن المتخذة تجاهها في كل بلد. على جراءات واإل

ية والمستلزمات الضرورية والدعم المادي الذي يعزز دور  المعرفة والخبرة مع توفير البنى التحت
استمرار التواصل  أجل    تها في دول العالم من ترتبط هذه القاعدة بمثيالن  أ هذه القاعدة. كما يجب  

 الغازية المحتملة.  اآلفاتالزراعية و  اآلفاتوالوقوف على حالة 
العربية للتواصل مع بعضها ومع المنظمات تشجيع المؤسسات العلمية الزراعية في الدول  .11

ستفادة من الخبرات المتاحة في  اإلأجل  والمؤسسات العالمية المناظرة وكذلك ذات العالقة من
الزراعية في المنطقة العربية.   لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة    مجال وقاية النبات لتطوير وتنفيذ مشاريع

ستناد الذي تقدمة بعض المنظمات والمؤسسات االستفادة من الدعم المادي واإلمع ضرورة 
 الصحة النباتية.بما فيها في مجال التنمية الزراعية   دوليةال

 
  المراجع. 7

. دور السياسة الزراعية في حل مشاكل القطاع الزراعي في العراق للفترة 2014 .ابراهيم، حربي ابراهيم

 .  436– 405: 41 ،ة بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةي كلمجلة  .1990-2008
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 الفصل الثاني عشر

 إستنتاجات وتوصيات عامةوقاية النبات في القرن الواحد والعشرين: 
 

  ،خالد مكوك، عبد الستار عارف علي، نجية زرمان
 وعقيل عدنان اليوسف محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد

 
 المحتويات 

  العربية الدول مستوى  على المؤسسات مهام تحدد التي ستنتاجاتاال .1
 والمراكز البحثية  العلمية الجامعات مهام تحدد التي ستنتاجاتاال .2
 الزراعية  الشركات مهام تحدد التي ستنتاجاتاال .3

 
وتوصيات خاصة بكل فصل، ولإلشارة إلى التوجهات الرئيسة ستنتاجات االفصول السابقة  تضمنت

التي يجب تسليط الضوء عليها في العقود الثالثة القادمة، سنورد في هذا الفصل األخير إستنتاجات 
  العلمية   الجامعاتمستوى    على و   )على مستوى الدول العربية  الجهات  وحسب  محاور  على   موزعة عامة  

 المستقبلية ةالرؤي تحقيق( التي يسند لها الدور في الزراعية الشركات مستوى  وعلى والمراكز البحثية
 . العربية المنطقة في عموما   النباتية والصحة   خصوصا   النبات وقاية مجاالت في تحقيقه يجب لما
 
  العربية الدول مستوى  على المؤسسات مهام  تحدد التي ستنتاجاتاال. 1

 اإلنتاج، وبهدف تحقيق األمن الغذائي للبلدان العربية، هناك حاجة ماسة لمضاعفة  2050العام    بقدوم
بداية هذا التقرير بأن الخسائر الناجمة . وكما أشرنا في  2020العام    فيإنتاجه    تممقارنة لما  الزراعي  
، لذلك فإن أي مجهود يبذل لتخفيض هذه النسبة %40-35 الزراعية هي في حدودفات عن اآل

 سيكون له دور إيجابي في تحقيق األمن الغذائي للمنطقة العربية. 
هناك عدد من   ،المناخية والطوبوغرافية بين بلدان العالم العربيفات على الرغم من االختآل 

ما تكون   التي تصيبها غالبا  فات  لذلك فان اآلبلدان  هذه الغلب  أ المحاصيل االستراتيجية المشتركة بين  
. لذلك فإن  خرى أإلى    ومدى انتشارها من منطقة  اإلصابة مشتركة على الرغم من وجود تباين في شدة  



  وقاية النبات في القرن الواحد والعشرين: استنتاجات وتوصيات عامة __________________________________512

 الجمعية العربية لوقاية النبات 

له مردود إيجابي على كامل  فات التعاون المشترك بين البلدان العربية في دراسة ومكافحة هذه اآل 
فر التو   قطار العربية تبعا  تتباين بين األفات  افحة اآلالمتبعة في مكجراءات  اإل  أن  االمنطقة العربية. كم

توفير الدعم   ويتطلب تالفي هذه المعوقاتاللوجستية والدعم المادي.  مكانات  واإلالبنى التحتية والخبرة  
الواحد وتشجيع البحوث  بلدالالزم للبحث العلمي المتعلق بعلم وقاية النبات التطبيقي على مستوى ال

فات خاصة فيما يتعلق بالبحوث االستباقية لآلوب  ،خرى العربية األ  بلدانمن اللهم  التشاركية مع نظراء  
بعيدة بواسطة  فات  المسإلنتشار  لها المقدرة على افات  بما أن العديد من اآلالغازية. و فات  المشتركة واآل

ركز فقط تيجب أال يفات  السياسية، لذلك فإن اإلهتمام بمكافحة اآلالتيارات الهوائية غير آبهة بالحدود  
الموجودة في فات على تلك الموجودة داخل البلد أو المنطقة العربية بل يجب أن يتعداها ليتجنب اآل

وخير مثال على ذلك بكتيريا  أي بلد عربي في أية لحظة.إلى  هالالبلدان المجاورة المحتمل دخو 
في إيطاليا ودودة الحشد الخريفية  شجار على ماليين األ ت ي قضت الى الزيتون التدهور السريع عل 
  .2017و 2016عامي  أفريقيابليون دوالر عند دخولها  6.2التي سببت خسارة 

أو أعداء  آفات ما يسجل من كائنات )حصاء إو لرصد أية جهة  من  المنطقة العربية تخلو 
فات تقوم به الجمعية العربية لوقاية النبات بجمع األرشيف لآلألول مرة ما عدا ما  هاحيوية( تدخل

فقدان   يعدولذلك  لكتروني للجمعية.والموقع اإل ة الجديدة لحصرها ونشرها في النشرة اإلخبارية والمجل
 تحدث والتي  ،التنسيق بين الدول العربية لعمل قاعدة معلومات للكائنات الدخيلة في البلدان العربية

كبيرا  ويمكن سد هذه الفجوة من خالل التعاون بين مؤسسات وقاية النبات العربية   تحديا   باستمرار،
 لألمم المتحدة والمنظمات  ات العلمية العربية في علوم وقاية النبات ومنظمة األغذية والزراعةيوالجمع

 . صلةذات الالدولية األخرى أو المنظمات اإلقليمية 
همية أ ج إعالمية موجهة تشارك فيها كل الدول المعنية تؤكد على هناك حاجة لتنفيذ برام

فات في دخول اآل تكون سببا  ن أ ممكن من الالسيطرة على الحركة العالمية للسلع الزراعية التي 
فات التعريف باآلأجل  المنافذ الحدودية والمطارات منفي جراء اإلهذا ن يطبق أيمكن الزراعية. 

الوطني. كما يجب التوعية بأهمية الحجر الزراعي والتأكيد على قتصاد اإلالدخيلة وخطورتها على 
فات ن وتشجيع برامج التدريب للمختصين في مجال تشخيص اآليالمسؤولية المشتركة لكل المعني

علمي للمعايير المتبعة بمقدار المخاطر التي يمكن  ساس أوكيفية التصدي لها. مع ضرورة وضع 
واإلفراج   الحجر الزراعي العاملين في فحص اإلرساليات الزراعيةخصائيي  إل  حملها ووضع نظام موحدت

 . هاعن
فات صة وتنمية القدرات البشرية في تشخيص اآلصختتعزيز إنشاء المختبرات الم ال بد من 

ومتابعة ظهور السالالت الجديدة، خاصة من الفيروسات والبكتيريا والفايتوبالزما والفطور الممرضة، 
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ناقلة  ، أكانت آفة بحد ذاتها أو تدريب كوادر بشرية متخصصة في تعريف الحشراتإلى  إضافة 
راسة المسببات تحديد ود فيكثيرا  هذا ويساعد  ،النباتية اوالفيتوبالزملألمراض الفيروسية والبكتيرية 

رضة ومدى عالقتها بالعوائل النباتية والحشرات الناقلة لها في النظم اإليكولوجية الزراعية أو مالم
في  زراعيةال فات المتخصصين في تصنيف اآل علما  بأن هناك نقصا  واضحا  في  الحرجية المختلفة.

العربية المختلفة وهذا    بلداناو في ال  هنفس  بلدفي عدم دقة تشخيصها في ال  سببتيمنطقتنا العربية مما  
غياب مرجعية موحدة لحفظ النماذج وتاكيد تصنيفها لالستفادة منها لمقارنة ما يستجد   سببه أيضا  

 لمنع التكرار.
بناء وتدعيم وتعزيز التعاون العربي في بهدف " هيئة الحجر النباتي العربي"تأسيس نقترح  

مجال الحجر الزراعي النباتي بالعمل على وضع استراتيجية حجرية عربية وخططها التنفيذية للنهوض 
بالحجر الزراعي النباتي العربي واقتراح الحلول المناسبة لمشاكله داخل البلد العربي الواحد أو فيما 

الخارجية الدولية أو بين البلدان العربية وبعضها أو فيما بينها وبين الدول والتجمعات والمنظمات 
خاصة أن معظم وبره، سأمام العالم بأ صوتا  عربيا  موحدا  قويا  ومؤثرا   ه الهيئةمثل هذتو ، اإلقليمية

تأسيس  كذلك نقترح عربية.الغير اإلقليمية منظمات العدد من  ،أو عضو في ،الدول العربية مرتبطة
قتصادية  اإلالحشرية والمرضية فات "خريطة جغرافية حجرية" للعالم العربي توضح توزع وكثافة اآل

همة لسهولة تحديد المناطق المصابة ليسهل مالقتصادية  اإلباألقاليم الزراعية وعلى المحاصيل والعوائل  
ديد المناطق الخالية من محاصرتها وتطبيق أساليب االستئصال أو المكافحة الالزمة وكذلك يسهل تح

التصدير النظيف كما هو الحال في مصر أجل    لالنتاج من  وتلك األقل إصابة لتكون مصدرا  فات  اآل
بشأن المناطق الخالية من مسبب مرض العفن البني في البطاطا/البطاطس إلنتاج وتصدير بطاطس 

 جميع دول العالم. إلى   خالية من هذا المرض
مواكبة المستجدات العالمية تحديث تشريعات وأنظمة الحجر الزراعي النباتي على  يتطلب  

لفحص والتفتيش والتشخيص والمعالجة  اودعم أساليب تطبيقها من  المستوى الوطني في كل بلد عربي  
تحديث أجهزة الحجر الزراعي . كذلك هناك ضرورة لالمستنديةمستلزمات والفات والتطهير وقوائم اآل

ألحدث النظم العالمية لمواكبة العصر والقدرة   بهيكلتها وإمكانياتها ومستلزمات العمل بها طبقا    النباتي
ة  يتحديث شهادة الصحة النباتباالهتمام بصفة خاصة  كذلك ال بد من    على التعامل مع العالم المتقدم.
تأمين للمستندات مع بما يحققه ذلك من  (Electronic certificate) الزراعية اإللكترونية وملحقاتها

الزراعية، وميكنة العمل بالحجر الزراعي بما يساعد رساليات اإلسرعة وسهولة اإلبالغ والتعامل في 
تفعيل على توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف في التعامالت الحجرية مع دول العالم. كما أن  

بين األقاليم فات نتشار واستيطان اآللحد من ايساعد في اأنظمة الحجر الزراعي النباتي الداخلي 
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والتمكن من إتمام باقي  كذلك السيطرة على الواردات المفرج عنها مؤقتا  الواحد، و الزراعية داخل البلد 
داخل  آفات تحمله من  التدابير الحجرية الالزمة في سبيل اإلفراج النهائي ولمنع تسرب وانتشار ما

لجميع أنشطة وتدابير الحجر  "صحة نباتية عربية موحدةصياغة "معايير كذلك ال بد من  .بلدال
تطهير ومعالجة  لتقنيات  الأحدث  تبني  الصادرة والواردة، و رساليات  اإلالنباتي من أساليب حديثة لفحص  

المصابة بالوسائل اآلمنة والفعالة وأساليب سحب العينات الممثلة لإلرسالية النباتية  رساليات اإل
وغير ذلك من تدابير فات  خطر اآلفة وتأسيس المناطق الخالية من اآليم  و وتقومنهجية إجراء دراسات  

عية والتنفيذية  للدول العربية في صياغة األطر القانونية والتشري  استرشاديا    الصحة النباتية، لتمثل إطارا  
إتفاقية صحة نباتية عربية" لتضع شروط "صياغة  كذلك لعمل أجهزة الحجر الزراعي النباتي بها.

 في وقواعد التعامل بين البلدان العربية في مجال الحجر الزراعي النباتي بما اليعيق أو يؤثر سلبا  
مجلس قضاء "تأسيس ضرورة لكما أن هناك  انسياب التجارة النظيفة بين الدول العربية الشقيقة.

حجري عربي" من المتخصصين ذوي النزاهة والخبرة في مجال الحجر النباتي والصحة النباتية  
بين البلدان العربية أو تبني فات والخال التنازعاتليه عند إواالتفاقيات والمعايير ذات الصلة للجوء 

 الدولية ذات الصلة. العربية ضد الدول األجنبية أمام المحافل فات الخال
على غرار نظام اإلنذار السريع  "نظام عربي للرصد واإلبالغ واإلنذار المبكر"تأسيس نقترح  

لرصد  ل (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) في األغذية واألعالف األوروبي
ت في االرساليات بالمنطقة العربية وكذلك اإلخطار بحاالت المخالفافات واإلبالغ عن حاالت اآل

تقنيات الحديثة من تطبيقات هواتف ذكية في الالنباتية لسرعة تدارك الخطأ ومنع تكراره، وإشراك 
التشريعات والتدابير أهم  تأسيس "موقع إلكتروني حجري عربي" يضم كذلك المبكر.نذار اإلمنظومة 

العربية والتعريف بها أمام العالم في مجال الحجرية الدولية والعربية ليكون نافذة للتعرف بين الدول 
 الحجر الزراعي النباتي ووقاية النبات والصحة النباتية مع التحديث المستمر للموقع.

والتعامل في تبادل السلع    "الفصل بين الشأن السياسي والشأن التجاري "مبدأ  التشديد على أهمية   
 أي تدبير وإجراء حجري وبكل نزاهة وشفافية.الزراعية على أسس ومبررات علمية وفنية عند اتخاذ 

وما يصدر عنها من شهادات للسلع  المتخصصة المعتمدةختبرات االعتراف المتبادل بالمكذلك 
تكثيف الجهود في الدراسات العلمية الشاملة عن الجوانب إلى  هناك حاجة مستمرةكما أن  الزراعية.

بلدان  لك التعاون الجاد بين الباحثين والمختصين في الالحجرية، ويتطلب ذفات  الحياتية والسلوكية لآل
 العربية وكذلك مع نظرائهم في دول العالم المعنية خاصة فيما يتعلق بالدراسات االستباقية التي تهدف

العمل على تطوير وتحديث وكذلك    الدخيلة ووضع الحلول العملية للتصدي لها.فة  اآلفهم مسارات  إلى  
االجراء سوف هذا  ن  أقليمية النتشارها. حيث  الحجرية والخريطة اإلفات  المعلومات المتعلقة باآلقواعد  
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يعزز قدرات العاملين في دوائر الحجر في استعمال وسائل الرصد والتحري عن مسارات االفة المحتملة  
 يدة.دمناطق جإلى  وتأخير وربما منع دخولها

في الدول العربية والعمل على تحديثها أو تعديلها بما لعمل على مراجعة التشريعات النافدة ا 
يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. وكذلك التأكيد على التشريعات والتراخيص المتعلقة بالسلع 

تكون ن أكما يجب  ضمنها الدول العربية.، ومن الزراعية التي تم تداولها بين دول العالم المختلفة
منع انتشار اآلفات المعروفة أصال ، داخل البلد أو داخل محافظة معينة أجل  التشريعات شاملة من

 . خطرة ومهمة اقتصاديا  آفات  همية وجود تشريعات نافذة حول القيام بالحمالت الوطنية لمكافحة  أ مع  
ن تكون السياسة الزراعية في كل بلد على قدر من الشمولية بحيث يكون هناك دعم أ ذلك البد ك

 ىجراءات الحجر الزراعي الخارجي والداخلي. وهذا يشمل تعزيز البنإل تجاه تطبيق حكومي مسؤو 
ة المتعلقة بالتفتيش السليم وتشخيص الحاالت غير الطبيعية ومنح العاملين  يالتحتية والبرامج التدريب

 غيررساليات اإلالقرارات ومنها رفض تخاذ امن في دوائر الحجر الزراعي الصالحيات التي تمكنهم 
المطابقة للمواصفات المطلوبة. لذلك فان الدعم الحكومي يكون المحور الرئيس الذي ترتكز عليه 

 فه والقضاء عليها أو احتوائها ومنع انتشارها.التصدي لآلأجل  التنفيذية التي تتبع منجراءات اإل
بالمعايير الدولية" في مجال الصحة النباتية والحجر النباتي خاصة مواد  "االلتزام نوصي ب 

عند صياغة   (IPPC)الدولية لوقاية النباتات    اإلتفاقيةو   (SPS)ومعايير اتفاقية الصحة والصحة النباتية  
عدم  ضرورة  إلى    كما تجدر اإلشارة  وتطبيق تدابير الصحة النباتية في مجال الحجر الزراعي النباتي.

إلى   ولتكن بالمستوى الذي يؤدي ،التي تتخذ لحماية الثروة النباتية مبالغة في تدابير الصحة النباتيةال
انسياب السلع النباتية بين المناطق وتكون التدابير مبنية على أسس  فيالحماية دون التأثير السلبي 

 ومبررات علمية وفنية مقنعة ومؤكدة.
 عنصرا  أساسيا  في رفع  فات اإلكثار النباتية الخالية من اآلتشكل منظومة إنتاج مواد  
 هذه تعزيز دور الهياكل المعنية بالرقابة على الزراعي كمَا ونوعا . لذلك هناك ضرورة ل اإلنتاج

 وطنية يشارك فيها القطاعين العام ستراتيجية اذلك باعتماد و  المنظومة وآليات النهوض بها
 والمستثمرين لوضع األطر الالزمة للتنسيق فيما بينهم مع والخاص من أصحاب المصلحة 

 تحديث إلى  الحرص على دعم دور اللجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات النباتية، إضافة 
 العمل   ال بد من  األنظمة التشريعية المتعلقة ببرامج التوثيق وتنظيم وتوصيف قطاع المشاتل.

 لتقليص  المصدقة  الحاجيات الوطنية من البذور والمشاتل المحلية نسبة تغطية الجاد لزيادة 
منظمة "اليوبوف" إلى  مع اقتراح انضمام جميع البلدان العربيةللشركات األجنبية،  التبعية 

(International Union for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV)   المتعلقة
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تأهيل  ل  كذلك هناك ضرورة.  والمقاومة لآلقات  اإلنتاجالنباتية الجديدة عالية    صنافبالتعامل وتبادل األ
للشتول    (Micropropagation)واإلكثار الدقيق  التي تعمل على تطبيق اإلجراءات الصحية    المختبرات

 األخرى التي تنتقل عبر التطعيم. األمراضالخالية من الفيروسات ومسببات 
ذ  إ ، المحاصيلدارة إنظمة أطر أالزراعية ضمن فات االهتمام بتطوير نظم مستدامة إلدارة اآل 

من قبل العديد من  فات  دارة اآلوضعت إلالتي  سس  األستفادة من  االستمرار على هذا النهج مع اإلن  أ
مع توفير الدعم الحكومي  ،للحقل، كلما كان ذلك ممكنا  دارة اإلاستدامة تؤمن التي  الدول المتقدمة

جيال  األالزراعي في المنطقة العربية بما يخدم  اإلنتاجوالمالي الذي يساعد على تطوير وتحسين 
الزراعة  إلى  الزراعية، البد من وضع هدف الوصولفات دراة متكاملة لآلإلتطبيق نظام و  القادمة.

عتماد على موارد الطبيعة تلبية لحاجات االنسان  ئة باإلين نوعية البتحسيإلى    المستدامة والتي تسعى
في تحقيق هدف الزراعة المستدامه فات  دارة المتكاملة لآلهمية بعض عناصر اإلأ ن  مالغذائية، وهنا تك

زيادة لى إالزراعية وصوال   فات باآل اإلصابة الحيوية في الحد من  كافحةق المائمن خالل استخدام طر 
 مع والعوائد للمزارعين والمنتجين الزراعيين.رباح األعلى نسبة الزيادة في  يجابا  إ هوانعكاس اإلنتاج

ودورها في استدامة النظم الزراعية ألنها فات المقاومة لآلالزراعية  صنافاألإنتاج همية أ التأكيد على 
كونها تشكل عنصر االستدامة الرئيس فات من العوامل المهمة التي لها دور كبير في برامج إدارة اآل

لمثل هذه البرامج وكونها متوافقة مع إجراءات المكافحة المختلفة ضمن اإلدارة الشاملة للمحصول.  
فات اآل  مكافحة   في  محصورفات  لآل  المتكاملة  اإلدارة  مفهوم  فإن   كما ال بد من التنويه بأنه حتى اآلن

لرفع   السعي  متسيبأنه  . نتوقع في العقود القليلة القادمة  ةالمزرع  مستوى   على  ربما  أو  الواحد  الحقل  في
مع المحصول،  فات اآل بتفاعل المحيطة الظروف جميع ليعالج أعلى مستوياتإلى  مستوى التكامل

  ن و المرشد المزارعون،  فيهم نبم المستفيدين العالقة أصحابويعني ذلك األخذ بعين اإلعتبار جميع 
 العمليات اإلعتبار بعين األخذ يعني مما القرار  أصحاب  وكذلك  الزراعية، المواد موزعي  ،ن و الزراعي

 التي  الرسمية وغير الرسمية المؤسسات دورإلى  باإلضافة واإلجتماعية واإلقتصادية البيوفيزيائية
 المتعددةاألسلوب مستويات التكامل    هذايغطي  .  المختلفة  التصديق  قائوطر   والقوانين  السياسات  تشمل
 . البلد المنطقة، المباشر، المجتمعي المحيط المزرعة، المحصول،  النبات، تشمل والتي

الزراعي في المنطقة العربية ليس بالمستوى المطلوب وال بد من    اإلرشادهناك شعور عام بأن  
لالستغناء  لبلدان العربيةفي ا  لمسؤولين والعاملين في وزارات الزراعةلدعوة هنك  تحسينه. لذلك

ساليب أو نظم إلى  ، واالنتقالالمتبع حاليا  و  رشاد الزراعيالتدريجي عن المنهج التقليدي العام لإل
دعوة كافة  ، وكذلك التنمية المستدامةهداف أ لتحقيق الزراعية  نياتدة في نشر التقواستراتيجيات جدي

التقنيات مة ءمواو  تطويرو  استنباطإلى  والمهنيين العاملين في المجال الزراعيكاديميين واألالباحثين 
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ية في النظم الزراعية، وبطريقة تسهم في استدامة الموارد اإلنتاجو  اإلنتاجالحديثة لمعالجة مشكالت 
وهنا ال   .والتي تم عرضها بالتفصيل في الفصل السابع من هذا التقرير  كلفةتوتقليل ال  اإلنتاجوتعظيم  
التأكيد على ضرورة تفاعل مؤسسات البحث العلمي )كليات الزراعة مؤسسات التنمية الزراعية  بد من  

خاصة في بوغيرها( في تخطيط البحوث الزراعية و قراض واإلتوريد والتجهيز المختلفة، مؤسسات ال
جراء إو التقنية للمنتجين الزراعيين، و  جتماعيةاإل المشكالتي، مع تشخيص اإلرشادالمجال التنموي 

التجارب الحقلية في حقول الزراع، وبناء روابط وعالقات متداخلة ومستمرة وبشكل منظم. و  البحوث
وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص  اإلرشادإدخال العديد من اإلصالحات في نظم لذلك ال بد من 

 شاد اإلر ية المباشرة وغير المباشرة. كما أن التعاون بين البحوث الزراعية و اإلرشادفي تقديم الخدمات 
 وفي دعم التنمية الزراعية. كما أن اإللمام بما يحدث في بلدان أخرى ذ ا  حاسم عامال  يعدالزراعي 

. هناك دور كبير لهيكلة وإدارة العالقات بين نظم اإلرشادفائدة كبيرة لتحسين وإصالح نظم البحوث و 
 افه.النظام في تحقيق أهد  إخفاقالزراعي في نجاح أو  اإلرشادالبحوث الزراعية و 

البلدان العربية أعضاء في المنظمات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالصحة  إن غالبية  
مصر والجزائر. سوى ليها حتى كتابة هذا التقرير إ اتفاقية روترادم، التي لم تنضم ستثناء ابالنباتية، 

المشاركة الفاعلة في  منالدولية الدول األعضاء  لمنظماتُتمكن العضوية في هذه المعاهدات وا
ها ومعالجتها من خالل إعداد معايير أو تلمناقشقليمي إو مواضيع فنية هامة ذات اهتمام دولي قتراح ا

جميع الدول األعضاء. من قبل وكذلك اعتمادها عدادها إ صفات فنية تشارك في اتوصيات أو مو 
األعضاء للعمل ضمن اللجان أو الفرق الفنية لهذه المعاهدات.   وتتيح هذه المعاهدات للخبراء من الدول

ت والمساهة الفنية في إعداد المعايير رايتوجب على جميع الدول المشاركة بشكل فاعل في اتخاد القرا
الدولية والمواصفات واألطر التشريعية من خالل المشاركة في مؤتمرات الدول األطرف واجتماعات 

هناك العديد من أوجه القصور تواجه دول المنطقة في تنفيذ بنود  إال أن  صة.الفرق الفنية المتخص
وجه القصور في ضعف القدرات في مجال  أوتدابير الصحة النباتية بشكل فعال. تتمثل  اإلتفاقية

فات بالغ عنها، وضعف قدرات تحليل مخاطر اآلواإلفات ورصد ومراقبة اآلفات تشخيص اآل
 النباتية.ومعالجات الصحة 

تقدم المعاهدات واالتفاقيات الدولية العديد من الفرص للبلدان األعضاء لالستفادة منها لتطوير  
تنفيذ بنود االتفاقيات والمعايير الصادرة عنها. ولالستفادة القصوى من هذه  منقدراتها لتمكينها 

فاقيات. فضعف أو عدم المشاركة  االت  هذه  أنشطةالمشاركة بفاعلية في  مكن للدول العربية  االتفاقيات، ي
معايير أو مواصفات دولية من قبل الدول المتقدمة، قد تكون قرار إإلى  االتفاقيات يؤدي أنشطة في 

وبالتالي تشكل لها عقبات في التنفيذ وفي التبادل التجاري للدول  ،الدول النامية غير قادرة للوفاء بها
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معايير أو ي أالمشاركة الفاعلة تضمن أن لذلك فإن  بالمنتجات النباتية أو المدخالت الزراعية.
اء وقدرات دول المنطقة على تنفيذها، كما تمكنها من خالل  آر مواصفات تعتمدها االتفاقيات تعكس 

المفاوضات في الحصول على المساعدات الفنية الالزمة من الدول المتقدمة األعضاء باالتفاقيات 
  المعايير بشكل منسق.لتمكينها من تنفيذ هذه 

تقوية ودعم التعاون البحثي العربي من خالل دعم فرق بحثية مكونة من باحثين لضرورة  هناك   
في إيجاد أفضل الحلول لمشاكل وقاية   ا  أكفاء يحسن اختيارهم ومن دول عربية مختلفة يتعاونون سوي

ؤسسات المختلفة داخل البلد العربي هناك ضرورة لتقوية التعاون بين باحثي المكذلك    النبات المشتركة.
أنه يمنع أو يقلل من تكرار إلى  نتائج أفضل وأسرع، باإلضافةإلى  الواحد، فهذا يسمح بالوصول

تقوية ودعم الجمعيات العلمية  ، كذلك  مما يحسن من كفاءة استخدام المصادر المتاحة  هانفساألبحاث  
المؤتمرات الوطنية واإلقليمية بهدف لم شمل الباحثين وتقوية أواصر العمل المهني فيما بينهم من خالل  

 ورش العمل المتخصصة أو من خالل المجالت العلمية والنشرات اإلخبارية.و العلمية الدورية، 
ات وجمعيات وقاية النبات الوطنية  مشتركة بين منظم أنشطةبإن التبادل العلمي والقيام  

المشتركة.  المشكالتخاصة في معالجة بمن سمات المجتمعات المتحضرة و  ماواإلقليمية والدولية ه
الزراعية ال يقف عند حدود البلدان السياسية، فالتعاون بين جميع الهيئات التي فات إن انتشار اآل

م إيجابا  في الوصول  ها، وعلى جميع األصعدة، يسابوقاية النبات داخل البلدان العربية وخارجهتعنى 
البقاء واإلنعزال لوازم  ون من  اإلى أفضل السبل لتفادي الخسائر الكبيرة التي تسببها هذه اآلفات. فالتع

 من بوادر الفناء.
 
 والمراكز البحثية  العلمية الجامعات مهام  تحدد التي ستنتاجاتاال. 2

 لحصر ضرورة بما أن تقدير الخسائر الناجمة عن اآلفات في الوقت الحاضر ليس دقيقا ، هناك 
األضرار الناجمة عن اآلفات الزراعية المختلفة بشكل دقيق ودوري في كل بلد عربي، ألن نتائج مثل 

يقة الحلول الواجب اعتمادها وتخصيص الدعم المالي بالطر و  لمشكالتاة يحدد أولويدراسات هذه ال
مستند على حقائق علمية. على تقويم األكثر أهمية بناء   لمشكالتل الحلول العملية إلى  التي توصل

أو نيماتودا  أمراض    الزراعية اإلقتصادية )إن كانت حشرات أوفات  اآلأهم    حدد ت  دراساتإن مثل هذه ال
تتفاوت في درجة    األمراضأو    اتحشر الأن    ذإ ( في كل بلد،  بالمحاصيل  ضارةأو حيوانات  أو أعشاب  

قد تكون  بينما  كبيرة في حالة تركها بدون مكافحة في بلد ما،  قتصادية  اإلضرارها  أ، فقد تكون  هميتهاأ 
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مما ال يستوجب أية في بلد آخر، مستوى اآلفة اإلقتصادية إلى  صلتال قليلة و قتصادية ضرارها اإلأ
 ت لمكافحتها.ءاإجرا

طرائق المكافحة بشكل يتفادى استعمال المبيدات الكيميائية واسعة هناك حاجة ماسة لتطوير  
الطيف واعتماد المبيدات اإلنتقائية لتالفي األضرار باألعداء الطبيعية بشكل خاص والبيئة بشكل عام 

 واستعمال هذه المبيدات عند الضرورة القصوى ولفترة محدودة قدر المستطاع.
االستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية، خاصة مبيدات الكلور العضوية والبيريثرويدات،  سبب 

خاصة الماصة منها مثل الحلم والذباب فات كثير من اآل فيالمقاومة  ظهور صفةولفترة طويلة، 
 المبيدات   من  العديد لفعل    مقاومةفات  األبيض والمن والثربس والدوباس وغيرها بحيث أصبحت هذه اآل

ضرورة مة لآلفات، فإن هناك  و وبسبب غياب أية جهة مسؤولة عن قياس مستوى المقا  .الموجودة حاليا  
بدراسة  استحداث قاعدة بيانات تهتم أجل    افر الجهود العلمية والتقنية في بلدان العالم العربي منضتل
يث تكون مواكبة  والتي سوف تحدث بحللمبيدات الكيميائية  المعروفةفات اآلتوثيق حاالت مقاومة و 

 منها،ترافقها دراسات علمية موثقة عن كل حالة والمعالجات المقترحة إلدارة كل  ن  أو حتماالت  لكل اإل
المبكر وتشخيص نذار  واإلبإنشاء محطة في كل بلد تتولى مهمة الرصد  جراءات  اإلن تعزز هذه  أ على  

 ،المقترحة والمزمع تطبيقها بهذا الخصوص جراءات اإلخبار عنها مع ذكر الحاالت التي تحدث واإل
الزراعية في جميع البلدان فات باعتباره جزء مهم ضمن االطار العام إلجراءات االدارة المتكاملة لآل

توثيق العالقات بين المؤسسات المعنية بوقاية النبات في البلدان لضرورة هناك كما أن  العربية.
دول العالم فضال  عن المنظمات الدولية ذات االهتمام بالصحة  العربية وكذلك بينها وبين نظرائها في  

على أن تعقد إجتماعات   ان يكون للدول العربية دور فعال في مثل هذه المحافل الدولية.، على  النباتية
  دورية بين هذه الجهات لتوحيد القرار العربي تحت مظلة واحدة، ربما تكون الجامعة العربية.

ات تطوير وتصنيع واستعمال الفرمونأجل    لتوسع في البحث العلمي التطبيقي منهناك ضرورة ل
أطول  إلى    للوصول   سعيا    هاومدة إطالق  هاطوير الوسائل المستعملة في تحميلتو فات  بهدف مكافحة اآل

هذه الجهود مساهمة الجهات الرسمية فيما يتعلق تتطلب فترة ممكنة لفاعلية الفرمون في الطبيعة. 
تشجيع الجهات المصنعة على التوسع في تطوير المستحضرات كذلك  العلمي ونقل التقانات.  بالبحث  

على مادة حافظة مصممة   اتأو تحميل الفرمون  (Microcapsules)السلوكية مثل الكبسوالت الدقيقة  
عدة أشهر. حيث يكون  إلى  إلطالق كميات محدودة من الفرمون خالل فترات زمنية معينة تصل

لغرامات بسيطة )عدد محدود( في الساعة. وكذلك المستحضرات القابلة بلليفرمون بمعدل مانبعاث ال
أن التوسع في استعمال  كما في حاالت التطبيق الشامل على مساحات واسعة. ستعمل تي تالللرش 

تطوير مستحضرات جديدة أجل  بذل المزيد من الجهود الحثيثة منإلى  المركبات السلوكية يحتاج
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وهذا يتوقف على الفهم الجيد لميكانيكية التثبيط الحشرية فات اآلذات كفاءة عالية في تثبيط تزاوج 
والخبرة التطبيقية الالزمة في الجوانب الحياتية والسلوكية ونظام التزاوج للنوع المستهدف. مثل هذه 

صيغة مشابهة للتركيب إلى  التوصل أجل اختبارات موسعة ودقيقة منإلى  المستحضرات تحتاج
يحمل ن أأن يكون العمل باتجاه إنتاج المواد الحاملة للفرمون التي يمكن كذلك تشجيع الطبيعي. 

 مختلفة من اآلفات.أنواع مستحضرات فرمونية تجاه  ةعليها أكثر من ثالث
تطويع المعامالت الزراعية للتأقلم مع التغير و لمجابهة التغيرات المناخية القيام بدراسات  

وإيجاد ممارسات زراعية تناسب هذا التغير لتقليل أثارها السلبية على اإلنتاج الزراعي  المناخي المتوقع  
تطوير واعتماد أنظمة تنبؤ تساعد في من األمور المهمة في هذا اإلتجاه هو  ويتبناها المزارعون.

معينة نتيجة التغيرات المناخية المرتقبة، وكذلك تحديد المناطق آفات  ب  ةددتحديد المناطق الزراعية المه
على إنتاجية فات تطوير واعتماد أنظمة لتقدير مخاطر اآلكما أن  لهذه اآلفات.مة ءمالاألقل 

، يساعد في رسم السياسات المناسبة والتي تسهم عمليا  المحاصيل الزراعية الناتج عن التغير المناخي
زيادة اإلعتماد على الفكر الرياضي والتقدم ثل هذه المخاطر. كما أن هناك ضرورة ماسة في  بتقليل م

إيصال إرشادات للمزارعين تساعدهم على اتخاذ  إلى    الهائل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل 
صيلهم التي تهدد محافات القرار المناسب في الوقت المناسب التباع أفضل الممارسات لمكافحة اآل

تطوير واعتماد أنظمة تنبوء متعددة األهداف تسهم بشكل جدي في اختيار من هذه الوسائل    الزراعية.
الممارسات التي تخدم الصحة النباتية في المنطقة العربية بشكل عام، وهنلك بدايات مشجعة في هذا 

 المجال. 
  ية والوسائل المتاحة للوصولمع التقدم الكبير في علوم وقاية النبات في العقود القليلة الماض 

المعلومات، ال بد من التركيز على تعزيز قدرات الهيئة التعليمية في تبني الوسائل التي تحرر إلى 
طاقات الطالب وتساعدهم على التفكير الحر اإلبداعي وحل المشكالت. هناك ضرورة ماسة لإلبتعاد  

عية عامة وفي علوم وقاية النبات خاصة، في المؤتمرات العلمية الزرا ف عن الكم على حساب النوع.
تخصيص جلسات تعالج موضوع التعليم  المفيد إن كانت على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، من

مستويات أعلى. ال بد لجمعيات وقاية النبات الوطنية واإلقليمية، إلى  الزراعي وكيفية اإلرتقاء به
في هذا المجال في العقود القليلة القادمة، رائد  وبخاصة الجمعية العربية لوقاية النبات، أن تسهم بدور  

درجات عليا تسمح للخريجين باإلسهام إلى    لسات خاصة لموضوع التعليم وكيفية الوصول بهنظم جفت
ال توجد طريقة صحيحة واحدة للتعليم، كما أنه ال  فاعل في تنمية مجتمعاتهم الريفية.بدور أفضل و 

توجد طريقة واحدة صحيحة للتعلم. إن الطالب الموهوبين المتحمسين والراغبين في التعلم سيتعلمون  
نوعي للطالب  تعليمتأمين وينجحون بأية طريقة وتحت أية ظروف. إنما التحدي الكبير هو في 
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دين الذين ليس لديهم بعد إدراك حقيقي عن أهمية علوم وقاية النبات، وليس عندهم توجه أكاديمي الجي
واضح، فهم يحتاجون لفهم أفضل حول كيف يمكنهم النجاح مهنيا  بمعرفة أعمق ألهمية علوم وقاية 

  من و  حياة أفضل من خالل برنامج تعليمي يحقق طموحاتهم.إلى  النبات، وكيف يمكنهم الوصول 
فر المنح البحثية االمشكالت التي تعاني منها الجامعات والبحث العلمي وطلبة الدراسات العليا عدم تو 

ولذلك يلجأ الباحث أو الطالب  ،الزراعيةفات لحل مشكالت اآل عاممن القطاع الخاص أو ال الكافية 
معمقة  حقلية غير بسط التي ال تستوجب تقنيات متطورة. وغالبا ما تكون بحوثا  الختيار البحوث األ

والتي ينتج عنها ضعف في األداء البحثي والعلمي. وتعتبر هذه وتخلو من التحاليل المختبرية الدقيقة  
وميزانية   هامشكلة كبيرة على الجمعيات العلمية العربية تدارسها مع أصحاب القرار لوضع سياسة ل

 تحقق جودة البحث والتعليم واألداء الوظيفي.
النبات أمراض  األحيائية الحديثة بتطبيقاتها الواسعة حال  مهما  في إدارةلحيوية/نيات اتعد التق

واإلصابات الحشرية واألدغال والديدان الثعبانية التي تسبب خسائر إقتصادية كبيرة سنويا  في البلدان  
الزراعي والتحديات التي العربية والعالم، لذلك ال بد من تبني آليات عمل إستراتيجية للنهوض بالواقع 

ذلك من خالل تحديد الجينات ذات الفعالية واألهمية العملية للجانب إلى  تواجهه، ويمكن الوصول
ستخدام اتكثيف هناك ضرورة ل فات.اآلب اإلصابة النبات من حماية  في مجالسيما  ، ال الزراعي

راعية المزروعة في العقود القادمة الز   صنافاألإلى  التقنيات البيوتكنولوجية لنقل صفات وراثية مهمة
)مثل الملوحة والحرارة العالية والجفاف( وكذلك حيائية  األمثل مقاومة اآلفات، مقاومة اإلجهادات غير  

نقل الجينات التي تحسن نوعية الغذاء )مثل زيادة نسبة البروتين، فيتامين أ، المعادن الضرورية  
 المزروعة بطرق التحسين الوراثي التقليدية.  صنافاألإلى  لصحة األنسان( والتي يصعب إدخالها

توجيه البحوث العلمية في الجامعات والمعاهد العربية لتغطية البيئة المحلية بما تمثل لضرورة فهناك 
من مصادر وراثية متنوعة سيما في النباتات البرية، لما تحويه من مخزون وراثي كبير يمكن االستفادة 

من المهم التركيز ذلك  . ككافحة اآلفاتالجينات المتاحة للنباتات اإلقتصادية في مجال ممنه في كلونة  
في على دراسة العوامل البيئية السائدة في البلدان العربية والتي تتداخل مع عملية التعبير الجيني 

فات لآلالمحورة    مقاومة النباتات  إخفاقإلى    كونها قد تكون عوامل تثبيط تؤدي  وراثيا  النباتات المعدلة  
سيما في البلدان   ، الالتعاون العربي المشتركوفي هذا المجال يجب العمل على تشجيع  المختلفة.

المشتركة، من خالل اإلعتماد   يةالنباتفات  اآلالمتجاورة في توجيه العمل البحثي والتنسيقي في مكافحة  
بتعبير  وتأثيراتها الضارة.فات اآلمن المتكاملة بشكل يحد  فحةاكعلى برامج التقانات األحيائية والم

صفات مقاومة النبات العائل وهي عنصر مهم في  ىهي إحد وراثيا  المحورة  صنافإن األ آخر،
باعتبارها   ،استراتيجيات اإلدارة المتكاملة لمختلف المحاصيل في البلدان النامية بضمنها الدول العربية
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إذ يمكن أن تعمل بشكل متعاضد مع عناصر المكافحة  ، مفردهابوليس تقنية قائمة  ا  رئيسي ا  مكون
خاصة إذا توفرت الخدمة الزراعية المناسبة   ،إدارة اآلفاتأو المكونات األخرى ضمن برامج  ويةالحي

فر المعرفة الكافية بالتداخالت والعالقات التي يمكن أن تحصل ا. وهذا يتطلب تو صنافلمثل هذه األ
 . الحيويةوآفاته واألعداء   وراثيا  ن الصنف المحور بي
 
 الزراعية الشركات مهام  تحدد التي ستنتاجاتاال. 3

وأن توجه القرن الواحد   زمن نجاح المركبات الكيميائية والبيوكيميائيةيمكن وصف القرن العشرين بأنه  
..... .مقاومة، أعداء حيوية، مواد سلوكيةوالعشرين سيركز على الطرق الحيوية في المكافحة )نباتات  

% من سوق المبيدات العالمي حتى 7ويتوقع خبراء السوق بان المبيدات الحيوية ستاخذ حصة    الخ(.
المطلوب من  ن إف، لذا بليون دوالر والتي تعادل ضعف قيمتها حاليا   4.5وهذا يعادل  2023عام 

ام بالمركبات الحيوية التي صنفتها هيئة حماية البيئة الجهات المختصة في العالم العربي زيادة اإلهتم
عداء واأل تشمل المركبات البيوكيميائية )المستخلصات النباتية، الفرمونات وغيرها(نها أمريكية باأل

واعتبار هذا النهج أحد متطلبات السياسة الزراعية في كل بلد مع  وراثيا  الحيوية والمواد المعدلة 
ستجدات التي تصب في صالح هذا النهج خالل العقود القادمة. وتبرز الحاجه  اإلستمرار بإدخال الم

ق ائتشخيص واستعمال كافة الطر إلى    ضرورة تشجيع وتوفير الدعم للجهود الراميةإلى    في هذا السياق
التأكيد على إعطاء دور أكبر و  بشكل عام.فات وبرامج ادارة اآل الحيويةالمتاحة لزيادة كفاءة األعداء 

 اذ أن فهم المزارع للتقنية يزيد من فرص نجاحها واستدامتها. الحيويةللمزارع في تطبيقات المكافحة 
استعمال المبيدات ذات التأثير بالتركيز على السياسة الزراعية في البلدان المختلفة عند رسم  

اآلفة من خالل التدريب على إلى  صال المبيدحياء غير المستهدفة وتحسين وسائل إيالقليل على األ
وبما يساعد العاملين على تطبيق برامج  ويةبالنبات واآلفة واألعداء الحيفيما يتعلق ق الحديثة ائالطر 

وية، استعمال المبيدات بأسلوب فعال وبالوقت نفسه المحافظة على البيئة واألعداء الحيو فات  إدارة اآل
المواد الفعالة  وتصنيع وغربلة تشخيص حصر و  ث العلمي باتجاهتشجيع البح لذلك من الضروري 

تمتلك و مواد طبيعية ينتجها النبات  كونها (Botanical pesticides)النباتي صل األلمبيدات ذات ل
وقد تكون ذات تأثير هرموني أو سلوكي وكذلك كمنظمات فات  معينة من اآلأنواع  صفات سمية تجاه  

هتمام بالمواد الطبيعية األخرى التي ينتجها النبات التأكيد على اإل، كذلك رجلاألفصلية منمو تجاه 
أو مانعة للتغذية أو قد تكون جاذبة أو  ةم مثل المركبات الطاردة لآلفيالتي تؤثر بأسلوب غير التسم

جميع هذه البدائل من  تعد وكذلك المواد ذات التأثير اإلنزيمي حيث  الحيوية لألعداء محفزة للتغذية
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ضرورة العمل مع البرامج الدولية مثل  ذلكإلى  يضاف المكونات المهمة في أنظمة إدارة اآلفات.
التابعة   ألغذية والزراعةالمنظمة    (IPPM)فات  برنامج اإلدارة المتكاملة إلنتاج المبيدات ولمكافحة اآل

والمنظمة الدولية للمكافحة الحيوية    (EPPO)ومنظمة وقاية النبات األوروبية  ،  (FAO)  لألمم المتحدة
(IOBC)  عمل شراكة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات إلى  لتي تدعواوغيرها

حد من استخدام البحثية ومنظمات المزارعين على جميع المستويات بهدف رفع الوعي حول أهمية ال
هناك ضرورة ملحة بإعادة النظر في تسجيل واعتماد  كذلك المبيدات السامة في الزراعة أو منعها. 

يجاد مداخل في التشريعات إإلى  ن تسعى الجهات المسؤولة في البلدان العربية أ و  الحيويةالمبيدات 
مبيدات بهدف تشجيع ايجاد صيغة علمية ومبسطة لتسجيل هذه الأجل  واصدار قوانين جديدة من

 حيائية الطبيعية. الجهات المصنعة والمستفيدة على التوسع في انتاج واستعمال المبيدات اإل
 



 

 

  


