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  المكافحة الطبيعية:ًاو� 

  
Natural control 

  حيويةا�عداء ال
Natural enemies  
  كالمتطف�ت والمفترسات

  العوامل الطبوغرافية
Topographic factors 

 – والبحار - وا�نھار–كالجبال 
 والوديان وغيرھا من -الصحارى

  الموانع الطبيعية 

  العوامل المناخية
Climatic factors  

 Heatكالحرارة 
  Pressureوالضغط  

  Rainsوا�مطار
 Lightوالضوء 

   Humidityالرطوبةو

  

  
  

  بعض المعلومات والمصطلحات الهامة فى مجال مكافحة االفات
  
  
  

  estP :ا�فة او الضرر
ھى عبارة عن اى كائن حى يسبب أضرارا ل�نسان وممتلكاته وتسبب ھذه ا�ضرار نقصا فى كمية وقيمة ومصادر ومقومات 

وذلك من خ�ل نقل ، والمواد الغذائية وا�لياف حياة ا�نسان الھامة نتيجة للتأثير على إنتاجية ونوعية المحاصيل المختلفة 
  .أو احداث خلل فى النظام البيئى، مسببات ا�مراض 

  
  est controlP :مكافحة ا�فات

يقصد بھا العمل على تقليل الضرر الذى تحدثة الحشرة أو ا�فة وذلك بإبعادھا أو منعھا من الوصول الى العائل أو بتھيئة ظروف 
ھا أو باعدامھا ولكن مھما بلغت دقة العملية المستخدمة ا� انه ينجو عدد من ا�فراد تعاود النشاط والتكاثر غير مناسبة لتكاثر

عندما تتحسن الظروف المحيطة ومن الضرورى قبل مكافحة اى افة معرفة تاريخ حياتھا وسلوكھا وعاداتھا وطبائعھا والظروف 
ا�مكان على عدم توافر ھذه الظروف فى البيئة المحيطة بھا حتى يمكن اجراء  وذلك للعمل بقدر التى تناسب معيشتھا وتكاثرھا

  عملية المكافحة والحشرة فى أضعف اطوارھا لتكون المكافحة عملية ووافية بالغرض 
   

 ypes of controlTانواع المكافحة 
   
 Natural control :المكافحة الطبيعية -١
 
 Applied control :المكافحة التطبيقية -٢
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  Tolerance:التحمل 
  .ھو قدرة الكائن الحى على تحمل تركيز معين من مادة سامة سواء كان التركيز مرتفعا أو منخفضا 

   
  Susceptibility :الحساسية

تفعة من المبيد المختبر فتقتل غالبية ا\فراد تعرف الس�لة الحساسة بأنھا تلك الس�لة التى � يتحمل معظم أفرادھا تركيزات مر
 وعلى ذلك  الخاصة بالمقاومةGenesفيھا بتركيزات منخفضة،و� تحتوى ا\فراد الحساسة فى تركيبھا الوراثى على الجينات 

من نفس وتستعمل ھذه الس��ت لقياس أى تغير يحدث فى درجة تحمل س�لة أخرى . تكون الحساسية صفة وراثية أصلية فيھا 
  .النوع لنفس المبيد

  
 Resistance:المقاومة 

يقصد بالس�لة المقاومة للمبيد بانھا تلك التى يتحمل معظم أفرادھا تركيزات عالية من المبيد دون أن تقتل ، فى حين أن ھذه 
  .التركيزات يمكنھا إبادة معظم أو كل افراد الس�لة الحساسة من نفس النوع

  
  ss resistanceCro:المقاومة المشتركة

ھى مقاومة س�لة من الحشرات لمبيد معين دون أن تكون ا�جيال السابقة لھذه الس�لة قد عوملت بھذا المبيد من قبل ولكنھا 
وقد قسمت المبيدات الحشرية العضوية الى عدة .  لفعل مبيد آخر من نفس المجموعة أو مجموعة قريبة الشبه منھاتعرضت

على عدد من المبيدات ، فاذا كانت الس�لة الحشرية مقاومة \حدھما فإنھا تكون مقاومة تلقائيا مجموعات تحتوى كل منھا 
  للمبيدات ا�خرى من نفس المجموعة

  
 Reversed resistance:المقاومة المنعكسة

 استعمال المبيد فى  نتيجة توقف استعمال مبيد معين لفترة ما، فإذا توقفھى إرجاع حالة الحساسية فى الحشرات لفعل المبيدات
الحقل لفتره معينة تزداد نسبة ا�فراد الحساسة فيحدث إنخفاض فى مقاومة الس�لة لفعل المبيد ويستمر ذلك حتى تصبح الس�لة 

  
  

  التطبيقيةالمكافحةً: ثانيا
Applied control 

  المكافحة الكيميائية
rolChemical cont 

  

هى الوسيلة التـى يلجـأ اليهـا  -

االنـــسان عنـــدما تفـــشل الطـــرق 

ـــــة االخـــــرى  ـــــة والتطبيقي الطبيعي

فــــى مكافحــــة االفــــات او الحــــد 

  .من اضرارها

  المكافحة الميكانيكية
Mechanical control 

   كالتنقية باليد-

   اقامة الحواجز-

   القضاء على العائل-

 استخدام الحرارة المرتفعة -

  فى المخازن

 استخدام الحرارة المنخفضة -

  مع ثمار الفاكهة

  المكافحة الحيوية
Biological control 

   كاستخدام المفترسات-

   الحشرات-

   المتطفالت-

  ، فيرس،بكتريا ( ميكروبات-

  )فطر   

   نيماتودا-

   بروتوزوا-
  

  المكافحة التشريعية
Legislative control 

 
باستخدام القوانين   -

 لمكافحة والتشريعات المختلفة
 الزراعية، والوقاية من ا�فات

اصاباتھا ، ولمنع دخول 
ا�فات الغريبة ، ولمنع 

انتشارھا من مكان �خر داخل 
حدودھا حماية للثروة 

الزراعية مثل قوانين الحجر 
  الزراعى الخارجى والداخلى

  المكافحة الزراعية
Agriculture control 

  

،  كالعناية بخدمة االرض -

، اعة المناسب ميعاد الزر

طريقة ، انتاج محاصيل مبكرة 

زراعة ،تنظيم التسميد، الزراعة

الدورة ،المقاومةاالصناف 

  الخ.......الزراعية
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ًحساسة لعدم تعرضھا للمبيد مرة أخرى ويكون ا�نعكاس بطيئا أو سريعا تبعا لنوع المبيد ونوع ا�فة ودرجة المقاومة التى كانت 
ًھا الس�لة قبل توقف استعمال المبيد وتكون الس�لة بعد انعكاس المقاومة اكثر استعدادا لسرعة اكتساب صفة المقاومة عن علي

  ُ.الس�لة الحساسة اص�
  

 Behaviorist resistance:المقاومة السلوكية 
إستطاعة ھذة ا�فراد تفادى التركيزات  فى سلوك أفراد الس�لة الحشرية مما يجعل فى ھى المقاومة التى تنتج من حدوث تغير

المرتفعة من المبيد دون أن يحدث لھا ضرر \نھا � ت�مسه أو تتعرض لجزء صغير منه ، فليست المقاومة السلوكية نتيجة 
تيجة تفاع�ت حيوية كيميائية خاصة وبذلك فإن تحمل أفراد الس�لة للمبيد � تتغير ولكن تظھر صفة المقاومة لھذه الس�لة ن

  .للسلوك غير الطبيعى \فرادھا مثل عزوفھا عن تناول غذائھا بمجرد شعورھا بطعم المبيد أو رائحته
  

  Pesticides: المبيدات
  .ھى عبارة عن مواد او مخاليط من عدة مواد تستخدم لمنع أو قتل أو ابعاد أو تقليل ضرر ا�فات اينما وجدت 

  
  

 تصنيف المبيدات
  :ق تصنف المبيدات بعدة طر

  ..... مبيد عناكب،مبيد فطري ، مبيد حشري ،  تصنيف حسب اjفة المستھدفة - ١ 
  مبيد سائل على شكل مستحلب مركز،  تصنيف حسب الشكل النھائي للمبيد - ٢ 

 )          EC ( ، مبيد قابل للبلل )WP   ..... (   
  .......خفيف السمية  مبيد، مبيد متوسط السمية ، مبيد سام جدا ،  تصنيف حسب سمية المبيد - ٣ 
  مركبات غير عضوية أو مواد عضوية    أو من، مثال مبيدات مستخلصة طبيعيا ،  تصنيف حسب طريقة تصنيعھا - ٤ 
  مبيد جھازي او بالم�مسة،  تصنيف حسب طريقة عمل المبيد - ٥ 
  ... ،بيرثرويدي مبيد حشري، مبيد حشري فسفوري ، تصنيف حسب المجاميع  - ٦ 

  
 : المبيد حسب ا-فة تصنيف
 :تصنف المبيدات حسب اjفة على النحو التالي  �
  المبيدات الحشرية  .١
  المبيدات الفطرية  .٢
  مبيدات ا�عشاب .٣
  مبيدات العناكب  .٤
  مبيدات النيماتودا .٥
  مبيدات البكتيريا .٦
  مبيدات القوارض .٧
  مبيدات القواقع .٨

  . مبيداتالمعرفة بھذا التصنيف يفيد البائع والمزارع أثناء نقل وتخزين ال
  

 :تصنيف حسب الشكل النھائي للمبيد
 :تصنف المبيدات حسب شكلھا النھائي الى الكثير من ا�شكال أھمھا  �
   )EC( مبيد على ھيئة سائل مركز قابل ل�ستح�ب   .١
  )WP( مسحوق قابل للبلل  .٢
  )  WG( حبيبات قابلة للبلل  .٣
  )GR( محببات  .٤
  )SP( مسحوق قابل للذوبان  .٥
  )SC( مركز معلق  .٦
  )EW( ستحلب زيتي في ماء م .٧

        المعرفة بھذا التصنيف يفيد البائع والمزارع بخطورة بعض ا�شكال والحذر عند التعامل معھا فمث� بعض ا�نواع السائلة 
  . تحتاج الى معاملة خاصة كونھا من الممكن ان تكون قابلة ل�شتعال ) EC( على شكل 
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  . ائلة أسفل المبيدات ا\خرى لتجنب التلوث في حالة انسكاب المبيد         وبشكل عام تخزن المبيدات الس
  :تصنيف المبيدات حسب سميتھا
 :المبيدات على النحو التالي ) WHO(صنفت منظمة الصحة العالمية 

  

IIIIII٤٠٠٠٤٠٠٠اكثر من اكثر من ١٠٠٠١٠٠٠اكثر من اكثر من ٢٠٠٠٢٠٠٠اكثر من اكثر من ٥٠٠٥٠٠اكثر من اكثر من قليل الخطورةقليل الخطورة

IIII٤٠٠٠٤٠٠٠- - ١٠٠٠١٠٠٠٤٠٠٤٠٠- - ٢٠٠٠٢٠٠٠١٠٠١٠٠- - ٥٠٠٥٠٠٢٠٠٢٠٠- - ٥٠٥٠متوسط الخطورةمتوسط الخطورة

IbIb٤٠٠٤٠٠- - ١٠٠١٠٠٤٠٤٠- - ٢٠٠٢٠٠١٠١٠- - ٥٠٥٠٢٠٢٠- - ٥٥خطرخطر

IaIaأو أقل أو أقل٤٠٤٠ أو أقل أو أقل١٠١٠ أو أقل أو أقل٢٠٢٠ أو أقل أو أقل٥٥خطر جداخطر جدا 

سائلسائلصلبصلبسائلسائلصلبصلب   

عن طريق الجلدعن طريق الجلدعن طريق الفم  عن طريق الفم  

كجم من وزن الجسمكجم من وزن الجسم//ملغم ملغم   LDLD5050الجرعة القاتلة النصفية للفئران الجرعة القاتلة النصفية للفئران التصنيفالتصنيف

IIIIII٤٠٠٠٤٠٠٠اكثر من اكثر من ١٠٠٠١٠٠٠اكثر من اكثر من ٢٠٠٠٢٠٠٠اكثر من اكثر من ٥٠٠٥٠٠اكثر من اكثر من قليل الخطورةقليل الخطورة

IIII٤٠٠٠٤٠٠٠- - ١٠٠٠١٠٠٠٤٠٠٤٠٠- - ٢٠٠٠٢٠٠٠١٠٠١٠٠- - ٥٠٠٥٠٠٢٠٠٢٠٠- - ٥٠٥٠متوسط الخطورةمتوسط الخطورة

IbIb٤٠٠٤٠٠- - ١٠٠١٠٠٤٠٤٠- - ٢٠٠٢٠٠١٠١٠- - ٥٠٥٠٢٠٢٠- - ٥٥خطرخطر

IaIaأو أقل أو أقل٤٠٤٠ أو أقل أو أقل١٠١٠ أو أقل أو أقل٢٠٢٠ أو أقل أو أقل٥٥خطر جداخطر جدا 

سائلسائلصلبصلبسائلسائلصلبصلب   

عن طريق الجلدعن طريق الجلدعن طريق الفم  عن طريق الفم  

كجم من وزن الجسمكجم من وزن الجسم//ملغم ملغم   LDLD5050الجرعة القاتلة النصفية للفئران الجرعة القاتلة النصفية للفئران التصنيفالتصنيف

  
  

كما يساعد الجھات المختصة في وضع ع�مات ، وأھمية ھذا التصنيف يساعد المزارع في معرفة خطورة المبيد  �
 .رية خاصة على ملصق العبوة تحذي

  أمثلة على ھذه المبيدات  �
الفوسفوميدون وجميعھا ممنوعة في المملكة وتشمل ، البراثيون ، )  Aldicarb( مثل التيمك  )Ia( المبيدات الخطرة جدا  .١

  . والبروميديولون ، الورفارين ، فوسفيت الزينك والستركنين ، أيضا مبيدات القوارض مثل البروديفاكوم 
، والركبي ، والنيماكور ، وتشمل الكثير من المبيدات وخاصة النيماتودية منھا مثل الفايديت ) Ib( المبيدات الخطرة  .٢

والسوبراسيد والديكارزول والميسرول ، وا�يكاتين، وتشمل بعض المبيدات الحشرية مثل ال�نيت . والفيوريدان 
  . بعضھا سحب من ا�سواق أو ستسحب في السنوات القادمة والنيكوتين وھذه المبيدات بعضھا مقيد ا�ستخدام و

المبيدات المتوسطة وقليلة الخطورة وتشمل عدد كبير جدا من المبيدات مثل المبيدات البيروثرويدية وبعض المبيدات  .٣
 ...... الفطرية 

  
  :تصنيف المبيدات حسب طريقة تصنيعھا

 :تصنف المبيدات حسب طريقة تصنيعھا ومنھا  �
( مبيدات عرفت منذ وقت طويل وليس لھا فترة ثبات وتتحطم بسرعة بالضوء مثل البيرثرام : ت الطبيعية المبيدا �

Pyrethrum (  والروتنون)Rotenone   . (  
وسلفات ) Bordeaux Mixture( مبيدات استخدمت منذ فترة طويلة مثل محلول بوردو : المبيدات الغير عضوية  �

بعض ھذه المبيدات مستخدمة مثل سلفات النحاس وباقي ھذه ،  )  Sodium Chlorate( وكلورات الصوديوم ، النحاس 
  .المبيدات � يستخدم حاليا

وھي مركبات معقدة تحتاج الى تقنية عالية وھي مستخدمة حاليا مثل المبيدات البيروثرويدية : المبيدات العضوية  �
 والفسفورية والكربماتية 
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  :تصنيف حسب طريقة عمل المبيد
 .تصنف المبيدات من حيث طريقة عملھا الى مبيدات جھازيه ومبيدات تعمل بالم�مسة وعن طريق المعدة 

وأھمية ھذا التصنيف انھا تساعد البائع في اعطاء المزارع المبيد الصحيح فمث� ان كان المزارع يوجد لديه حشرات ثاقبة ماصة 
أما إذا كانت الحشرة قارضة فإنھا تحتاج ،  المبيد سوف يعطيه مبيد جھازي مثل حشرة المن فان البائع ان كان له معرفة بتصنيف

 .او عن طريق المعدة الى مبيد يعمل بالم�مسة
  ا�كتارا ،الكنفدور ، الموسبي�ن : من اھم المبيدات الحشرية الجھازية 

  السومي الفا ، السيبرمثرين : من أھم المبيدات الحشرية التي تعمل بالم�مسة معظم المبيدات البيروثرويدية مثل 
  البرافو ، المبيدات النحاسية : من أھم المبيدات الفطرية التي تعمل بالم�مسة 

  الفلكيور  ، البايفدان، التلت ، الرودميل جولد : من أھم المبيدات الفطرية الجھازية 
  

 : تصنيف المبيدات حسب تركيبھا الكيميائي 
أو مبيدات اخرى قسمت الى مجموعات لھا تقريبا نفس الصفات  أو فطرية أو أعشابجميع المبيدات سواء كانت حشرية 

وأھمية ھذا التصنيف ھي مساعدة  المزارع  في عملية تجنب حدوث مناعة للمبيدات . البيولوجية والكيميائية وطريقة العمل 
  .بحيث يستطيع المزارع التحول من مجموعة معينة الى مجموعة اخرى من المبيدات 

 
  :المبيدات الكيميائية العضوية المصنعة:او� 
   Organochlorines المبيدات الكلورونية العضوية .١

ھيدروجين وكلور وھي مجموعة من المبيدات معروفة ،       تحتوي ھذه المجموعة من المبيدات بشكل رئيسي على كربون 
  .بذائبيتھا العالية في الدھون 

  DDT وكان أول مبيد عرف في ذلك الوقت ھو١٩٣٩بيدات كان ثورة في عالم المبيدات في عام        حيث أن ھذا النوع من الم
الذي اكتشفه العالم ا\لماني بول مولر ويرجع الفضل لھذا المبيد في انقاذ حياة الم�يين من الناس من مرض الم� ريا الذي ينقله 

 لخطورته على البيئة وتراكم ١٩٧٣تم الغاء ھذا المبيد عام . ا البعوض وأمراض اخرى تنقلھا بعض الحشرات مثل القمل وغيرھ
  .المبيد داخل الدھون في الجسم 

        جميع مبيدات ھذه المجموعة ممنوعة عدا مبيد اندوسلفان
  
 :المبيدات الفسفورية العضوية . ٢

     جميع مبيدات ھذه المجموعة مشتقة من حامض الفوسفوريك
   في تركيبھا متحدا مع ا�كسجين والكربون والكبريت وكذلك النيتروجين    حيث يدخل عنصر الفسفور

،     اكتشفت ھذه المجموعة في الحرب العالمية الثانية عندما استخدم ا\لمان غازات سامة مثل غازات ا\عصاب ومنھا السيرين 
  والتابون 

سواق مثل البراثيون ومنھا � يزال متوفرا في    تحوي ھذه المجموعة على عدد كبير من المبيدات منھا من سحب من ا�
   .ا�سواق حتى اjن

  
 :المبيدات الكرباماتية العضوية . ٣

  تحوي ھذه المجموعة على حامض الكاربميك
  .  و� يزال يستخدم الى اjن ١٩٥٦أدخل في عام ) Carbaryl( كان اول مبيد ناجح ھو 

  
  :المبيدات البيرثرويدية. ٤

لبيرثرين الطبيعة كانت نقطة تحول بالنسبة للمبيدات لقوة ھذه المبيدات وقلة سميتھا ل�نسان ومن البيرثرويدات ان اكتشاف مادة ا
زانثيمم في كينيا وا�كوادور  وھذا النوع من المبيدات � تستخدم يوتستخلص من نبات الكر  ، ٢ وبيرثرين ١الطبيعية بيرثرين 

 وكذلك عدم ثباتھا في الضوء وتم تصنيع ھذا النوع من المبيدات بموجب تقنيات خاصة حاليا بسبب الكلفة العالية �ستخ�صھا
   .وھي ما تسمى المبيدات البيروثرويدية المصنعة

  :ھنالك اربع اجيال من المبيدات البيروثرويدية المصنعة  �
   ١٩٤٩ في عام  allethrin  أول مبيد اكتشف واستخدم ھو : الجيل ا�ول  .١
  tetramethrin ومن أھم مبيداتھا ١٩٦٥أكتشفه في عام : الجيل الثاني  .٢

 
  Permethrin وا\مبوش  Fenvalarate ومنھا مبيد السمسيدين ١٩٧٢أكتشف في عام : الجيل الثالث  . ٣
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 :تحوي على مجموعة كبيرة من المبيدات ومنھا : الجيل الرابع . ٤
  Lambda – cyhalothrinالكاراتي   .١
  Cypermethrinالسيمبوش  .٢
  Fenpropathrinالدانتول   .٣
  Es- fenvalarateالسومي ألفا  .٤
      Deltamethrinالدسيس  .٥

 
 : Nicotinoidsالمبيدات الحشرية من مجموعة النيكوتينويد

  
 . وھوالكنفدور ١٩٩٠اول مبيد من ھذه المجموعة اكتشف عام  �
  تقتل بالم�مسة وعن طريق المعدة ھذه المجموعة جھازية في النبات وھي متخصصة في مكافحة الحشرات الماصة و �
  :أھم ھذه المبيدات  �
  Imidaclopridالكنفدور   .١
 Acetamipridموسب�ن  .٢
 Thiamethoxamأكتارا    .٣
 

 : IGRالمبيدات الحشرية منظمات النمو 
 : وھذه المجموعة من المبيدات تقسم الى عدة أقسام وھي  �
  Chitin synthesis inhibitosمثبطات عمل الكيتين  .١

 وھي مجموعة متخصصة لمكافحة الديدان وخاصة التي عملت مناعة للمبيدات  Benzolureaومنھا مبيدات البنزيل يوريا      
 الفوسفورية والبيرثرويدية والكربماتية 

 :أھم المبيدات لھذه المجموعة 
     Diflubenzuron  الدملين    .١
   Triflubenzuron السيستين   .٢
     Teflubezuronنومولت    .٣
     Flufenoxuronاسكيد   ك  .٤

 
  :مبيدات الحشرات النباتية الطبيعية :ثانيا 

 
 : وھي مجموعة من المبيدات مستخلصة من النبات ومنھا  .١
  مستخلص من نبات الكرزانثيمم )  بيريثرم(  البيرثرين -١     
   النيكوتين ومستخلص من نبات الدخان ولم يعد يستخدم لسميته العالية ل�نسان-٢     
 في امريكا الجنوبية واستخدم لمدة طويلة Derris ويستخلص من جذور نباتات من العائلة البقولية  Rotenone الريتنون -٣     

  .لمكافحة الديدان و� يستخدم اjن  في الزراعة 
لديدان  وھوزيت مستخلص من بذور شجر النيم ويستخدم كمبيد عام وخاصة لمكافحة اAzadirachtin مبيد أزدركتين -٤

  والذبابة البيضاء
  

 insecticides Antibiotic:) المضادات الحيوية(مبيدات الحشرات 
 

 :مبيد مصنع من باكتيريا مثل  .١
    ويستخدم ھذا النوع من المبيدات في مكافحة الديدان بشكل عام  Bacillus thurngiensis الديبل  

   فكتوباك ويستخدم في مكافحة يرقات البعوض 
   وھو مبيد طبيعي عبارة عن مستخلص من باكتيريا تدعى  Spinosad تريسر -٢
 Saccharopolyspora spinosa. وعام�ت ا�نفاق ، والثربس ،  ويكافح ھذا المبيد الديدان  
وھو مبيد جيد لمكافحة  Streptomyces avermitilis  وھو مبيد مستخلص من باكتيريا تدعى Emamectin بروكليم -٣

  . وھو في طور التسجيل في المملكة  ١٩٩٧ول مرة في اليابان عام الديدان وسجل �
   وھو مبيد حشري لمكافحة عام�ت ا�نفاق وكذلك ھو مبيد جيد للعناكب Abamectin فيرتمك -٤


