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 المقدمة
ان نظام إدارة اآلفات هو  فسفو ت ومو م  سوخ اار ووار خاامو لذام اطوائق ط  ا و          

اطمكافحووت اطمل س ووتا يمووا يموومت  ووذم اط ووصاو   سووخ اج اوواديات الن ووا  اط را ووق خ سووخ 
اط را ووت فسفو ت ووذ   اطوخ الن وا   اج ما قا فهق إذا مت خجهت اطنظو اطنظام اطبوئق خا

مايوت اطبوئوت خموت خجهوت نظو  اطاوحت اطياموت هوق فسفو ت طمومان اط را ق اطم   ر مع ح
 حمايت اانفان خحو اناوه ااطو ت.

مووت اط ي  ووس اطفوواا  طنظووام إدارة اآلفووات ن بوووت انووه نظووام إدارة يموو م  سووخ و يووو    اموو  
اطبوئت خاطيمسوات اط را وت مت اج  امو بياد اآلفوات  وت اطمحاو   موت جهوت فمو   وت 

ا   اطم احوووت لن وووا  نباووووات و حمووو  اخ ومووواخم ال وووا ت طووواط  فصننوووا امووو لذام جمووووع اط مووو
 من ناخ  فق هاه اطنش ة خاطنش ات اط حمت  يض الج اءات اط جا وت فق إدارة اآلفات.

 النظافة

ط  مت اطنظافت وف لذم ئ   مت زرا وت فياطت فق منع اآلفت موت إ وا ت اطمحاو         
آلفووات خ سووخ هوواا اإمووان فوو ن اطنظافووت ويموو  مووت أخ إزاط هووا ط حمووو  مكافحووت ناجحووت ط

 ر   م  اووجو وت هما:

 : منع اآلفت أخاا 

 : إزاطت اآلفت اانواا 

إن  ذم خج د آفت ما فق حم  أخ من موت ميونوت وجيو  موت  مسووت منوع  منع اآلفة: أواًل(
در طهووا إطووخ ذطوو  اطحموو  أخ اطمن مووت مفووصطت م دوو   فوهووا طسحووذ مووت ان شووارها خملاط هووا 
اطمف مبسوت خهق م  اووجوت يمكت ام لذامها  سخ مف  ى اطحم  أكث  منها  سوخ مفو  ى 

   منع نم  اآلفات.اطمن مت أخ اطبسذ خ مكت وحمو  منع اآلفات مت ر 

حوث يمكت طآلفات أن وج اح اطحمو    يوذة خموا   حووث وو مكت اآلفوات اط م  وت 
موووت درووو   اطحمووو   ا امووو ت اطمشوووق خئوووواط  اطحوووا  موووع اآلفوووات اإرووو ى اطم ح ئووووت أخ 
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ا ئوواط  فوو ن اطذنووذان اطثيبانوووت خمفووببات اإموو ال خاإددووا  خاطيذنووذ اطنشوو ت ئاطحشوو ات
سو  يمكوت أن وج واح اطحمو    وت ط  و  نمسهوا ا امو ت اط  واح مت اطحش ات اطاغو ة خاطح

فوات يمكووت أن ا إن وحموو   مسووت منوع نمو  اآله اطو   خ وت ط  و  اإنشو ت اطبشو  تخمووا
 :ن   مت ر   ما يصوق

اإدخات اط را ووووووت : وسيووووول اإدخات اط را ووووووت ئاطفووووواحبات خأدخات اطبووووواار خاطح ااوووووت  –آ 
ت مت اطحم   اطماا ت إطوخ خاط ف  ت خاط ؤخن خمما وص اط مسو  دخراا فق نم  اآلفا

ا حوووث طوو ح  أن جموووع اإددووا  خمفووببات اإموو ال اطم جوو دة فووق اط   ووت اطفووسومت
ت اطم جو دة و مكت مت اان ما  ا امو ت اط   و خاطذنذان اطثيبانوت خاطيذنذ مت اطحش ات

خات ا طوواط  فوو ن منووع ان مووا  اآلفووات ن  سوول نظافووت هوواه اإد سووخ اإدخات اط را وووت
ا ئوواط  ننبغوق ويمووو  أدخات اط مسوو  جبوو  اموو لذامها جبو  نمسهووا طسيمو  مووت حمو  آلروو 

طحا  فوق ر فاا مت ان ما  اطيذنذ مت اطمفببات اطم ضوت خرا ت اطبك و  ت ئما ه  ا
 Erwinia amylophoraم ل اطس حت اطنار وت  سوخ اطثمثو ى اطوا  وفوببه  ك   وا 

 نن م  ا ام ت أدخات اط مسو . خاطا  

: جذ وث ن اط   ت مس ات  جمووع أنو اا اآلفوات اط وق ويووا فوق اط   وت ئاإددوا  اط   ت - 
مجووووا  خمفووووببات اإموووو ال خاطذنووووذان اطثيبانوووووت خون اط   وووووت اطميهوووو دة فووووق هوووواا اط

طمكافحووت اطذنووذان اطثيبانوووت هوو   ووذم نموو  اط   ووت مووت حموو  آلروو  خجووذ خجووذ فيوو ا أن 
مووبل ان شووار نوموواو دا اطبنجوو  اطفووك   اطم ثوفووت هوو  إ ووادة اط   ووت اطم فوواج ت أانوواء 
 مسوت ونظوف رؤخن اطبنج  اطفك   جبو   مسووت اط اونوع إطوخ اطحمو   خأن ان شوار 

ت إطخ حمو   طو  وثوت ماوا ت موت جبو  اهواا اطنو ا هاه اطذنذان ئان  فبل إ ادة اط   
 مت اطذنذان اطثيبانوت.
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: إن اإمومذة اطيمو  ت اطبسذيوت وثو ن فوق اطغاطول ماوذراا ان موا  اإممذة اطيمو  ت -ت
ا طووواط  ااوووذ موووت ميامسوووت هووواه اإمووومذة ذنوووذ موووت اآلفوووات را وووت اووواخر اإددوووا اطي

  اطح ارة جب  ام لذامها فق اطحم .

 سوخ  وذم : خهواه اط   موت ومو م اخ  خاطنباوات اطلاطوت موت اآلفواتر خاط مزرا ت اطباخ  -ث
ا إذ مت اطمو خر  زرا وت اطبواخر اطماوذجت اطلاطووت موت زرا ت اآلفات مع اطمحا  

بوواخر أخ رس هووا ال ووا ت  اآلفووات  وواط د  مووت  ووذم إمكانوووت اط صكووذ دا موواا مووت وسوو ث اط
ا وت طسبوووواخر اطلا ووووت اهوووو ذام اطموووو ار ا را ووووت  نووووذ اموووو لمووووت مفووووببات اإموووو ال

 :و ة نائ  منها ما يصوقخاإمثست فق هاا اطمجا  ئث

  إن اطيذنذ مت مفببات اإمو ال يمكوت أن وج واح حمو   أخ منواط  جذنوذة  وت
ط  ووو  زرا وووت اووواخر مس اوووت أخ  ووو  ت أخ أ ووو   م  موووت منهوووا موووث ا أمووو ال 

هوووواا  موووو  اطووو  ح  اطمغ ووووخ أخ اطفووووا ل خئوووواط  موووو ل م زا ووووو  اطلوووو  حوووووث نن
ا طوواط  فوو ن منووع ان شووار هوواه اطمفووببات اطم ضوووت اط ووان خن  ووت ط  وو  اطبوواخر

ن  سل ام لذام اواخر خ و  ت خأ و   ماوذجت راطووت موت اطمفوببات اطم ضووت 
 اطمل س ت.

   إن اطيذنذ مت ااخر اإددا  ن   زرا  ها مع ااخر اطمحا   خرا ت محا و
طب   خدو ها مت اواخر اإددوا  اطحب   اطمس ات اباخر أددا  اط جوست خاطش فان ا

ا ئوووواط  ان مووووا  اوووواخر اطحووووام     اطم رخ ووووت  وووواطحب  اط ووووق ون شوووو  فووووق اطحموووو  
Cuscuta spp.   مووع اوواخر اطجووه خ سوووه فوو ن منووع ان شووار مثوو  هوواه اإددووا

 اطل و ة ن  سل زرا ت اطباخر اطماذجت اطلاطوت مت ااخر اإددا .
 اطبواخر خاإ و   اطمفو لذمت فوق  اطذنذان اطثيبانوت ويذ هق اإر ى مت مس اوات

اط وق  Anguina triticiاط را ت ئما ه  اطحا   اطنفبت طنوماو دا اآطو  اطحن وت 
ون موو  مووع اطحبوو   اطماووا ت إطووخ حموو   خمنوواط  جذنووذة ئوواط  ويووذ اطيذنووذ مووت 
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أنوو اا اطذنووذان اطثيبانوووت مشووكست ئبووو ة طو اووا  خاطث رمووات خاطووذرنات خ سوووه فوو ن 
 م لذام اطباخر خاإ    اطماذجت. ت ن  سل اوجاخز هاه اطمشكس

  اطحشوووو ات ويووووذ هووووق اإروووو ى مووووت مس اووووات اطبوووواخر خاطحبوووو   خاطموووو اد اطمل خنووووت
موووع اطحبووو   اطمل خنوووت موووت را وووت حووووث ون مووو  اإطووو ار اطمل س وووت طسحشووو ات 

ا ئوواط  فوو ن دخدة درنووات اطب اطووا جووذ ون موو  مووع اطووذرنات اطماووا ت ملوو ن آلروو 
خئووواط  اطحوووا   اطنفوووبت طسيذنوووذ موووت أنووو اا رنووواف  إطوووخ حمووو   خمنووواط  جذنوووذة 

 اطبم  .
إن مووت اإمووبا  اطمحووذدة طيمسوووات منووع اآلفووات  ووت ط  وو  اموو لذام اطبوواخر خاإ وو   
اطماذجت ه  ارو اا أامانهوا  اطممارنوت موع اط مواخ  دوو  اطماوذجت فمو ا  وت جسوت اطو  ق 

 طذى اطم ار وت ح   أهموت ام لذام اط ماخ  اطماذجت.

طموووذ ذئ نوووا فوووق أخاا أن اطنظافوووت يمكوووت أن وفووو لذم طمنوووع اآلفوووت موووت  إزالاااة اآلفاااة: ثانياااًا(
ا ئاط  ف ن اطنظافت وهوذ  إطوخ إزاطوت اآلفوت خاطذر   إطخ حم   أخ مناط  جذنذةاان ما  

 ت ط    إزاطت م بموات اطنباوات أخ اطمحا و  اطماا ت حوث أن هاه اطيمسوت ومس  مت 
اح ماطوووت ز ووادة أ ووذاد اآلفووات مووت م موو  آلروو  خطثووق وثوو ن  مسوووت الزاطووت فياطووت خمووؤا ة 

فوق إزاطووت اطنظافوت  ااوذ موت مي فوت ووار ا حووواة اآلفوت  شوك  جووذ. خموت اإمثسووت  سوخ دخر
 :اآلفت ما يصوق

إن اط  و  اطمفوبل طموو ل جو   اط  وواح يمموق ف و ة اطشوو اء فوق اإخرا  اطم فوواج ت  -1
 سوووخ اإرل خفوووق اط  ووووع نبوووذأ اط  ووو  ا ثووو  ت موووب رات وبوووذأ    وووا ت أخرا  اط  ووواح 

ا طواط  فو ن أحوذ خموا   مكافحوت هواا اطمو ل نثت خمت ا  إ ا ت اطثموار اطنامووتاطحذ
أخرا  اط  ووواح اطماوووا ت موووت اإ سوووخ  جميهوووا خح جهوووا أخ دفنهوووا أخ إضوووافت هوو  إزاطوووت 

اطفووماد اطنووان  خجونق ط شووجوع  مسوووت وحسوو  هوواه اإخرا . ئوواط  فوو ن إحووذى خمووا   
مكافحووت موو ل   ووت اطلوو ي اطبنووق ن مثوو   جمووع امووار اطلوو ي اطم بموووت  سووخ أ ووجار 

مهمواا ط جذنوذ ال وا ت اطل ي ر   ف  ة اطش اء خاط لسص منها إنهوا وشوك  ماوذراا 
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فق اطم م  اط اطق. ئاط  فو ن  مسووت إزاطوت اإجو اء اطماوا ت  واط مسو  ئموا هو  اطحوا  
فق  فاووت اطثمث ى اطماا ت  م ل اطس حت اطنار ت خأ جار اط  اح اطماا ت  م ل 

 اطبوال اطذجومق نؤد  إطخ ر ض ال ا ت اهانت اطم ضوت فق اطم م  اط اطق.
اطنموو  خوثوو  ت اطبوواخر يمكووت أن نوو   مووت روو   إزاطووت اإددووا   إن منووع اإددووا  مووت -2

 خهق فق م حست اطبادرات.
فق  يض اطحاات ويذ اإج اء اطنباووت اطماا ت  اطذنذان اطثيبانوت ماذراا طإل ا ت  -3

طاط  ف ن وذمو  هاه اإج اء ييذ خموست جووذة طمكافحوت هواه اطذنوذان خمثوا  ذطو  إن 
مو ل اطحسموت اطحمو اء اطم فوببت  وت اطذنوذان اطثيبانووت أ جار ج ز اطهنوذ اطماوا ت  

ن   ج يها خح جها طم   جمووع اطفو ن أخ اطلنواف  اطناجسوت طهواه اطذنوذان خمهاجم هوا 
 طو جار اطفسومت.

 اطنفووبت طس ر  ووات خجووذ أن إزاطووت م بموووات اطنبووات ييووذ مووت أفموو  اط مووا   طمكافحووت  -4
ات اطنهوار طغوااء خاطمسجوص طهوا رو   موا اطب اجات خاطم اجع إن هاه اطم بمووات وو ف  ا

 خوزاط ها يينق م وها. 
 اطنفبت طآلفوات اطحشو  ت وشوك  اطنظافوت أحوذ أدخات خخموا   مكافح هوا خموت اإمثسوت  -5

 :ما يصوق سخ ذط  
ويووذ دخدة ا ومووا  أاوو   وو ة آفووت ر وو ة  سووخ أ ووجار اطسوو ز خون مكافح هووا يي مووذ  –آ 

 سوووخ إزاطوووت اطثموووار اطماوووا ت موووت  سوووخ اإ وووجار خجموووع اطم فووواج  منهوووا  سوووخ 
ا خجوووذ خجوووذ أن هووواه اطشووو اء إنهوووا وحووو    ووواارى اطحشووو اتاإرل رووو   ف ووو ة 

 اطيمسوت ومنع اطحش ة مت اط     إطخ اطحذ ااج ااد  اطح  .

ن مكافحووت آفووات اطم ووت اطحشوو  ت فووق أدسوول منوواط  اطيوواط  يي مووذ  سووخ إزاطووت إ - 
م بموات محاو   اطم وت  اطح ااوت اط وق ويمو   سوخ ووذمو  أمواكت وشو وت آفوات 

 اطم ت.
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إن مووح  مووومان اطووارة ييموو   سووخ وووذمو  أطوو ار اط شوو وت طونوو اا اطمل س ووت مووت  -ت
ت فق أدسل مناط  زرا وت ح ارات اطارة خجذ أ بحه هاه اطيمسوت  مسوت رخوونو

 اطارة فق اطياط .

إن ر ض أ ذاد أف اد اط ش وت طحش ة دخدة امار اط  اح يي مذ  سوخ إزاطوت اطثموار  -ث
اطم بموووت  سووخ اإ ووجار روو   ف وو ة اطشوو اء خجووذ خجووذ أن هوواه اطيمسوووت أدت إطووخ 

 ر ض ميذ  ز ادة اطحش ة فق اطم م  اط اطق.

ء اطنبواوق ييمو   سوخ إزاطوت اطثثوو  موت ملواا  إن وذمو  م بموات اطمحا و  خاطغ وا -6
خمفوواكت خدووااء اطيذنووذ مووت أنوو اا اطموو ارل ممووا نووؤد  إطووخ إر اكهووا خم وهووا خر ووض 

 أ ذادها. 
   اطخ منع اافت مت اط  و   اطوخ  ن مح مما مب  ان ا ما  اطنظافت م ؤد  ا  إذا

 اطيا  .


