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 مقدمة

الزراعيية  محاصييه الزراعية التيي هايا    واآلفاتان الصراع االزلي بين االنسان 
ده المخزونيية وصييحت  خييم اهييا مييماه وابتيي   ييزاا   يييرا ميين ن ييا  راومنتجاهاييا وميي
الزراعيية  تييي   ييي  اآلفيياتده االختصيياد،ةخ هاصيية وان فاييرة ا ييادة االنسييان وميي ا

لترون عمييمة وخيم عيزز فايرة اال يادة  اآلفاتالفارة المسيطرة عهى فهسفة مكافحة 
ينيات التيرن الما يي مين العض ية المصنعة فيي ارعع اآلفات اه ظا ر م يمات 

 .اآلفاتفي مكافحة  فاعهية  يمة

نسييان  فضيي  السيييم الايمييياهيخ  عهتيي  ينسييى ان ن يي ة النصيير التييي بتتتاييا اال
 او يتجا   العميم من الحتاهق المامة مناا:

 أن اعاييييا المختهفيييية  ييييي  اهنييييات ه ييييار نا الحييييياة عهييييى  يييياا  اآلفيييياتان  -1
 يراه   ما نعم  نحن ال  ر.تمتع  خ ب ومن بتاا ان هسالا  

 .اآلفاتعمم همييزه بين الضرر والخسارة االختصاد،ة التي هس  اا  -2
االنسيييان  ييي  سييييم  و بيييمينخ  اسيييتخمم ان السييييم الايميييياهي اليييا   -3

 اال اناا ادت ما يهي: اآلفاتبيث نجح لحم ما في مكافحة 
 اناا ال هميز بين ما     ار ونافع من الااهنات -أ

 ظا ر سيالت متاومة من االفات لهم يمات -ب
ههييي ن عناصييير ال يخييية المختهفييية مميييا انعكييي  سيييه ا عهيييى التييي ار   -ت

 والصحة العامة وغير ا.ال يخي 
ميين  ايية و ييرورة  اآلفيياتن يي ه االنتصييار عهييى   يياه الحتيياهق افتييمت االنسييان

 .التعام  مع ال اخع الجميم من  اة اهرى 
 اآلفاتاالعتراف بحقوق 

 عيييم ان اايييتفاا االنسيييان عهيييى الحتييياهق الم لمييية التيييي سييي  اا اسيييتخمام االنسيييان 
بييمأ اولييى هط اهيي   ييالترا ع عيين وغييير عتينييي.  فلهسييم الايمييياهي   ييك    ييي

الييا   هفييي  الا يييير ميين الجايييم والميييان ،فيي ا فيييي   يييير مييين  اآلفييياتمفايي م ا يييادة 
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خ واليا  سيياعم االنسييان عهيى  يياا الترا ييع اآلفيياتاالبييان الخسيياهر التيي هسيي  اا 

ظايي ر مفاي مين فييي اختصياد،ات المكافحيية و لي  فييي  اآلفياتواالعتيرا   حتيي ا 
 همسينات الترن الما ي و ما:

واليييا  ،عييير   :Economic threshouldالحيييم االختصييياد  الحييير   -1
 اني  عيمد افيراد االفية التيي هسي ب هسيارة فيي المحصي ن هسياو  هايياليف 

 50 انيييي   هفيييية عمهييييية مكافحيييية افيييية معينيييية  إ اعمهييييية المكافحيييية. ا  
دوالر ميين  50ان عهييى المييزارع ان يتخهييى عيين مييا خيمتيي  فيي  دوالر/دونيي

 اآلفييياتالمحصيي ن لصييالح االفيية. مييين  نييا بييمأ االنسيييان مرغمييا بت ا،يية 
 والتخهي عن  زا من محص ل .

ويعنيي عيمد  :Economic Injury levelمسيت ى الضيرر االختصياد   -2
افيييراد االفييية التيييي هسييي ب هسيييارة فيييي المحصييي ن هزييييم عييين  هفييية عمهيييية 

 المكافحة.
ان ظاييي ر المفاييي مين السيييا تين ورغ ييية االنسيييان فيييي هراييييم اسيييتخمام الم ييييمات 

 التاامي  ميع اراهيق المكافحية االهيرى ومين  محاوالت االنسان الستخمام الم يمو 
والتخهيي اساسياع عين مفاي م المكافحية  اآلفياتث  االنتتيان سيريعا اليى مربهية ادارة 

النسيييان والااهنيييات مييين ا يي  سييييمة ال يخيية وا اآلفيياتوالعيي دة اليييى التفيياو  ميييع 
 الع دة الى الت ازن الط يعي في ال يخة.الحية عم ما و 

 إلدارةان هحتيق التاام  بين اراهق المكافحة المختهفية له صي ن اليى ن يام  ييم 
ال خييي   إلعطييياا،تييي م عهييى اسييياق زييييادة خيميية الحيييم االختصييياد  الحيير   اآلفييات

 اآلفياتراهيق المكافحية ا   ع يارة ادا زييادة بصية اليزم لتحتيق التاامي  بيين ا
 .محاصيهنافي 

 تحوير قيمة الحد االقتصادي الحرج
 Key،عيم هحمييم خيمية الحيم االختصياد  الحير  لخفيات وهاصية اآلفية الرهيسية 

pest  أبييييم ااسيييي  الماميييية لتحتيييييق التااميييي  بييييين اراهييييق المكافحيييية المختهفيييية
فيييات واسييييتخمام ااعييييماا الحي ييييية فييييي وهاصييية المكافحيييية  اسييييتخمام م يييييمات اآل
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المكافحيية. إ  ميين المعييرو  أن مسييت ى الضييرر االختصيياد  ،مكيين بسييا   ميين 

 المعادلة اآلهية :

K  D  I  V

C
  L.I.E




 
 بيث أن :

E.I.L  مست ى الضرر االختصاد = 

C هااليف عمهية المكافحة = 

V خيمة المحص ن = 

I الجرم الا  هس    اآلفة ال ابمة = 

D الضرر لا  وبمة  رم = 

K  االهتزان النس ي في الضرر الا  هس    اآلفة = 

إن اسييتخمام خيميية مسييت ى الضييرر االختصيياد  فييي عمهييية التااميي  ،عتمييم عهييى 
محاوليييية زيييييادة  يييياه التيميييية ميييين أ يييي  هيييي فير ال خيييي  اليييييزم السييييتخمام الطراهييييق 

إلييى مسييت ى ااهييرى ال ميهيية ميين أ يي  هفييف أعييماد اآلفيية ومنعاييا ميين ال صيي ن 
الضرر االختصاد  خ م ان  ل  ل   ان ليمينا ففتيين  أ و بو و اني  خيمية الحيم 

أفراد/ن يييييات فييييي ن  3فرد/ن يييييات ولخفييييية  بو  20االختصييييياد  الحييييير  لخفييييية  أو 
ال خييي  الييييزم ل صييي ن اآلفييية  بو إليييى مسيييت ى الحيييم االختصييياد  سييييك ن أخييي  

له صييييي ن إليييييى الحيييييم  ك يييييير مييييين ال خييييي  اليييييا  ،مكييييين أن هسيييييت رخ  اآلفييييية  أو 
خ وعهييييي  ف نيييي  سيييييك ن أمييييام التيييياه   عمهييييية المكافحيييية ال خيييي  االختصييياد  الحيييير 

الاييافي الهتيييار الطراهييق التييي ،مكيين أن هيي هر أو همنييع اآلفيية  أو ميين ال صيي ن 
إلى الحم االختصياد  الحير  مين دون اسيتخمام الم ييمات خ بينميا فيي بالية اآلفية 
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اسيتخمام أبيم م ييمات اآلفيات المناسي ة لمنيع  بو خم ال ،ك ن أمامنا س ى هيار 

 اآلفة من ال ص ن إلى مست ى الضرر االختصاد .
مييين هيييين ميييا سييي ق يت يييين أن عمهيييية زييييادة خيمييية مسيييت ى الضيييرر االختصييياد  
سييت د  إلييى رفييع خيميية الحييم االختصيياد  الحيير  أ،ضيياع والتييي ستسيياعم   يييراع فييي 

المختهفية وأن  ياه العمهيية ،مكيين هحتييق التاامي  المطهي ب بيين اراهيق المكافحية 
أن هتحتييق ميين هييين الييتحك   المعييايير أو المتييايي  المسييتخممة أو الماههيية فييي 

خ وهاصية عيامهي  ميية الضيرر سياب خيمية مسيت ى الضيرر االختصياد عمهية ب
و  افة اآلفة. إن عمهية اليتحك  باياين العيامهين ،مكين أن هيت  مين هيين اهتييار 

هيق المكافحيية التيي ،مكين اسييتخماماا  طريتية هاامهييية أو هحمييم مجم عية ميين ارا
،مكن أن ه ثر عهى اآلفة أو عهى المحص ن أو العاه   ما ي د  إليى رفيع خيمية 
مسيت ى الضييرر االختصيياد  لخفية. ولتتريييب الصيي رة أل يير ،مكين الهجيي ا إلييى مييا 
،تي م  يي  ااا ياا والعييامه ن فيي مجييان الطيب ال  يير  والهياين ،عتمييمون فييي إدارة 

والعي يييييية  Preventiveالميييير  عهيييييى إ،جييييياد هاامييييي  بييييين ال سييييياه  ال خاهيييييية 
Curative  بيييييث ،عت يييير  يييياا التااميييي  بجيييير الزاوييييية الييييا  ،تيييي م عهييييي  الطييييب

الحيميث. م ييان  ليي  في ن هفييف ابتمالييية اإلصييا ة  السيراان ،تيي م عهييى اعتميياد 
ن إ ا خ ولايي  أو التعاميي  مييع الميي اد المسييرانةن ييام غييااهي معييين وعييمم التعيير 

خ فييي ن بييمون اإلصييا ة يتطهيييب عي اييا  اسيييتخمام  سييياه  ال خاهيييةف ييه   يياه ال
الجرعييات الايمياهييية واإلاييعاعية أو اعتميياد الجرابيية   سيييهة الستخصييان الخي،ييا 
السييييييييراانية. وعهييييييييي  فيييييييي ن إدارة اآلفييييييييات الزراعييييييييية ،مكيييييييين أن يتحتييييييييق بيييييييينف  

ال خا،ييية والعيييي خ  السيييتراهيجيات أو الخطييي   التيييي ،عتميييم ا الطيييب ال  ييير  فيييي
و يي  م يي  ينط ييق داهميياع فييي ن يييام إدارة  ال خا،يية هييير ميين العيييي و وخييم،ماع خييي  

اآلفييية اليييا  يايييم  إليييى هفيييف أعيييماد اآلفييية  طريتييية متناغمييية ميييع ال يخييية والتيييي 
،مكيييين أن هتحتيييييق مييييين هيييييين اإل يييييرااات ال خاهييييية بيييييمالع مييييين اعتمييييياد ال سييييياه  

ح  هسيييمى بيييمي اع  ييي دارة اآلفييية ال خاهيييية العي يييية. إن اإل يييرااات ال خاهيييية أصييي 
Preventive pest management  وه يك  الخيا اليمفاعي ااون  يم أعيماد
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خ وعهيييييي  فييييي ن اإلدارة ال خاهيييييية لخفيييية هعمييييي  مييييين هيييييين اهخيييييا  أو سييييكان اآلفييييية

اإل يييرااات اليزمييية  يييم اآلفييية خ ييي  هسييي ب ااهييييرة فيييي إبيييمان الجيييروم لهعاهييي  
اهية ،جب أن هتخا خ   ظا ر اآلفية أو معرفية مسيت ى وعهي  ف ن اإل رااات ال خ

أعماد ا في الحت . م ان  ل  اهتيار باور لن اهات أو محاصيي  متاومية لخفيات 
وزراعتاا و ي مسألة خم هت  أبياناع بتى خ   م س  الزراعة وخ ي  معرفية اا ميية 
االختصيييياد،ة لخفيييية التييييي ،مكيييين أن هاييييا   المحصيييي ن. لييييال  فيييي ن اإل ييييرااات 

 :فة أو عهى العاه  لتحتيق ما يهيال خاهية ،مكن أن هر ز عهى اآل
 أواًل(: خفض مستوى التوازن الطبيعي لآلفة 

و ي إبمى اإل رااات ال خاهية التي ،مكين اسيتخماماا عهيى اآلفية بايم  هفيف 
مت سا   افتاا العمد،ة لت تى  عيمة عن مست ى الحيم االختصياد  الحير  ويمكين 

ارييق منيع اآلفية مين االسيتترار وال  يات فيي ال يخية أو المنيع هحتيق  ل  إما عن 
و ويمكيين هحتيييق  ليي  ميين 1السييريع لهحييم ميين نميي  وهايياثر أعييماد اآلفيية  ال ييك  

 هين ما يهي :
 المكافحة الحي ية. -1
 المورة الزراعية. -2
 الحراثة ون افة الحت . -3
 الت كير والتأهير في الزراعة. -4
 المصاهم الن اهية. -5
 افيييية الزراعيييية خ المييييروز خعيييير  المييييرز والمسييييافة بييييين اريتيييية الزراعيييية  ل -6

 المروزو.
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( خفكككض مسكككتوى التكككوازن الطبيعكككي لآلفكككة  واوكككطة ا  كككرا ات الوقا يكككة 1الشككك)   

 إدارة اآلفة الوقا يةلمسماة ا
إن مع يييي   يييياه ال سيييياه  أو الطراهييييق مت افتيييية فيمييييا بيناييييا ممييييا يتيييييح اسييييتخماماا   ييييك  
متااميي خ إال أنيي  ي ييمو مييع  ليي  أن اسييتخمام ااعييماا الحي ييية فييي المكافحيية الحي ييية خييم 
،عمييي  عهيييى هفيييف أعيييماد اآلفييية إال أن انخفيييا  أعيييماد ااهييييرة سيييي د  بيييي اييي  إليييى 

عيييماا الط يعيييية ويجيييب أن ال ،فايييي  مييين  ييياا أنييي  ال ،مكييين اسييييتخمام هفيييف مسيييت ى اا
ااعماا الحي ية في المكافحة الحي يية ولانايا ه تيى إبيمى الطراهيق التيي ،صيعب هاامهايا 
ميييع  تيييية الطراهيييق المسيييتخممة فيييي ن يييام إدارة اآلفييية خ إال أن اسيييتمرار ال حيييث والتطييي ير 

تاامي  بيين ااعييماا الحي يية وعتيية اراهييق أدى فيي السين ات ااهيييرة إليى هحسيين خابهييية ال
المكافحيييية و ليييي  ميييين هييييين الجايييي د الا يييييرة لهانمسيييية ال راثييييية والتييييي أدت إلييييى ظايييي ر 

 سيالت من ااعماا الحي ية المتاومة لم يمات اآلفات 
 : رفع المستوى الذي يم)ن أن يحدث عنده الضرر االقتصادي ثانيًا(

إن الميمان اآلهر لعم  اإل رااات ال خاهية يت  من هين التر يز عهيى المحصي ن و لي  
ميين هييين إدارة الخسييارة التييي ،مكيين أن هسيي  اا اآلفيية ميين دون الييتحك   أعييماد أو   افيية 
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اآلفييةخ أ   ع ييارة أدا هفيييف الضييرر أو الخسيييارة ميين دون هفييف أعيييماد اآلفيية. وعهيييي  
ة رفيييع مسييت ى الضييرر االختصيياد  و ليي  ميين هيييين فيي ن الاييم   نييا ،تيي م عهييى محاوليي

 عيي  المحصيي ن أو العاهيي  أخيي  استسيياغة أو أل يير هحميييع لها افيية السييكانية لخفيية وعهييي  
  ف ن إ،جاد ن اهات أو محاصي  متحمهة ،عم أبيم المحياور المامية فيي  ياا المجيان  يالرغ

ة مت افتيية لهتااميي  خ  ييالرغ  ميين أن المحاصييي  المتحمهييميين إ ماليي  ميين خ يي  مرعييي الن ييات
ميع ااعيماا الط يعيية  مييتطفيت خ مفترسيات ومسي  ات مر ييةو  مييا أنايا هسيمح ب  يي د 
ل افيية عاليييية لخفييية ميين دون أن هاييي ن  نييياو هسييارة فيييي المحصييي ن خ فضيييع عييين عيييمم 
هسيييي  اا فييييي إبييييمان  يييي ا عهييييى اآلفيييية والييييا  خييييم ييييي د  إلييييى ظايييي ر سيييييلة متاوميييية 

هيية التاامي  فيي ن يام سيتخمام الن اهيات المتحمهية فيي عملألصنا  المتحمهية. ليال  في ن ا
خ ،مكن أن يت  من هين اهتيار زراعية ااصينا  المتحمهية هاصية وأن  نياو إدارة اآلفة

فضيع عن  لي  ف ني  ،مكين زييادة    المتحمهة اغهب أن اع المحاصي الا ير من ااصنا
 ييييية  اسييييتخمام اليييير  هحميييي  المحاصييييي  لآلصييييا ة  اآلفييييات ميييين هييييين إنتييييا  ن اهييييات خ

أن اسييتخمام السيييماد الحييي اني فييي هسييميم بتيي ن اليييارة والتسييميم المناسيي ين خ فميي يع و ييم 
أدى إلييى هايي ين مجميي ع  ييار   يييم أدى إلييى هحميي  الييارة اإلصييا ة بييمودة  يياور الييارة 
ال رعيييية وهجنيييب الخسيييارة الناهجييية عييين ه ا،ييية  ييياه الح يييرة. اريتييية أهيييرى لزييييادة هحمييي  

أن يتحتيييق مييين هيييين ه ييييير م اعييييم الزراعييية و لييي  فيييي محاولييية لتجنييييب الن يييات ،مكييين 
خ إن هحمييييم دور التحمييي  فيييي رفيييع ة مييين نمييي  الن يييات لآلصيييا ة  اآلفييياتالمربهيية الحساسييي
إليى معادلية  Eo  يافة خيمية التحمي  = الضرر االختصياد  هي  بسيا    خيمة أو مست ى 

 بساب خيمة مست ى الضرر االختصاد  لتص ح  ما يهي:
Eo

K  D  I  V

C
  T.I.E 

 
خ ويعير   أني  أخصيى عيمد مين أفيراد اآلفية اليا  هصي ح معي  أو = التحمي  Eoبيث أن 

عنيييمه  ميييية الخسيييارة خابهييية لهتييييياق أو الميب ييية ويسيييمى مسيييت ى الضيييرر االختصيييياد  
 Tolerance Economic Injuryبينييااو  مسييت ى الضييرر االختصيياد  المتحميي  
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آ
نسان والبؤس لل  سلسلة نزار االرشادية للإ

 

Level   خيمييية التحميي  إليييى المعادلييية السييا تة سيييي د  بتمييياع إليييى و. إن إ يييافة 1 ال ييك
 :ما س ق ف ن  ين  ي مراعاة ما يهيخ إ افة ليمة مست ى الضرر االختصاد  لخفةرفع خ

عييييمم الت صيييييية  اسييييتخمام م ييييييمات اآلفيييييات  يييي  راا وخييييياهي و ليييي  ان الا يييييير مييييين  -1
عيييات وبي انيييات الميييزارعين اعتييياد اعتمييياد الم ييييمات   سييييهة أو  ييي  راا ل خا،ييية المزرو 

 المزرعة من اإلصا ة  اآلفات.
 هفعي  إ رااات الحجر الزراعي لمنع ده ن ففات  ميمة إلى المنطتة أو ال هم. -2

 
للنبات  و كود  اآلفه( العالقة  ين الخسارة في ا نتاج والجروح التي تسببها 2الش)   

  (E)صفة التحم  وعدم و ودها حيث أن التحم  يرمز له  ك 
فاعي  يييالرغ  مييين أن اإل يييرااات ال خاهيييية ه يييك  الخيييا اليييم ا  كككرا ات العال يكككة: ثالثكككًا(

خ إال أناا خيم ال هاي ن  افيية ل بيم ا فيي السييطرة عهيى اآلفية. ااون في برامج إدارة اآلفة
خيا اليمفاعي ال ياني فيي  ياا هم ي  ال Curative tacticsلال  ف ن اإل رااات العي يية 

خ وعهي  ف ن استخمام ال ساه  العي ية ،ك ن ميع بياالت اإلصيا ة الن اهيية الحيادة المجان
والمزمنييية والتيييي هيييت  عيييادة ميييع و ييي د أعيييماد مييين اآلفييية وميييع مسيييت ى معيييين متحتيييق مييين 
الضييرر وأن  ييم  اإل ييرااات العي ييية فييي  يياه المربهيية ،تيي م عهييى عييي  اإلصيييا ات 

 ييراا اسييتمرار اإلصييا ة وزيييادة أعييماد اآلفيية خ المتحتتيية لمنييع الضييرر المسييتت هي المتزايييم 
ه ييمأ عنيييمما هف ييي   Therapeutic Tacticsلييال  ،مكييين التيي ن أن الطراهيييق العي ييية 

خ بيييث هتيي فر العميييم ميين اإل ييرااات العي ييية التييي ،مكيين و2ال سيياه  ال خاهييية  ال ييك  
 : ي  و استخماماا لخفف أعماد اآلفة ومنع وص لاا إلى الحم االختصاد  الحر 
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 استخمام م يمات اآلفات المتخصصة. -1
اسييتخمام م يييمات اآلفييات الما،كروعييية والتييي همتيياز بتأثير ييا السييريع وعييمم  تاا ييا فييي  -2

 ال يخة لفترة ا يهة.
 الحصاد الم كر لهمحص ن. -3
 اإلزالة الميكانيكية لخفة ب اسطة التتهي  أو الجمع  اليم. -4
 مجان.استخمام م يمات اآلفات   رخة أهيرة في  اا ال -5

وزييييادة  لخفييياتان الخطييي ات ال يثييية السيييا تة فيييي هحييي ير خيمييية الحيييم االختصييياد  الحييير  
بصيييييتاا فيييييي محاصييييييهنا الزراعييييييةخ لجيييييا العمييييييم مييييين ال ييييياب ين اليييييى زييييييادة خيمييييية الحيييييم 
االختصاد  الحر  الى ا افة خيمة  ميمة الى  هفية المكافحية  يي  هفية اصييم الضيرر 

 ي ال يخة.الا  هس    عمهيات المكافحة ف
المنتجييات الزراعييية الييى هت يي   لمسييتاهاين  نيياو دعيي ات اواالل يير ميين  ليي  الييي م نجييم 

. لزييييادة خيمييية الحيييم االختصييياد  اآلفييياتالمنتجيييات الزراعيييية المصيييا ة بنسييي ة معينييية مييين 
ب لاياا االنسيان اليا  انتتي  مين جيالمزييم مين ال يااا. فعج يا  ي  الع اآلفياتالحر  ومنح 
الزراعييية ونسيييي  ميين منتجاهييي الييى التفاييير فيييي  يفييية زييييادة بصييتاا  اآلفيييات ييم  ا ييادة 

اآلفيييات اهيييي  االنسيييان اليييا  يتضييي ر   عييياع. فميييا ا لييي  اهيييا االنسيييان  يييزاا مييين بصييية 
لخفييات و ليي  هفييف خيميية الحييم االختصيياد  الحيير   واعطا يا اهييية االنسييان عيين اريييق

م االختصيياد  الحيير  الييزروع اليى خيميية المحصيي ن وهفيف خيميية الحي    يافة نسيي ة ز يات
صيماخا لت لي  ال  هحتق  زا من الت ازن ال يخيي موع لآلنسانواها  زا من بصتاا  لألفة

 .]وما من دا   في االر  اال عهى هللا رزخاا ويعه  مستتر ا ومست دعاا[هعالى 


