تافﺁلا دض ةلماكتملاو ةيويحلا ةحفاكملل ةيلودلا ةيعمجلا
IOBC

نوتيزلا ةعارز يف لماكتملا جاتنإلل ةيﻩيجوت تاميلعت
 IIIةينقت تاﻩيجوت
 2002ىلوألا ةعبطلا
جاتنإلا ماظن عضول تاﻩيجوتلا و ريياعملا نم ىندألا دحلا و ةيساسألا ئدابملا يطعت ةقيثولا ﻩذﻩ
اراطإ نوكت نأ نكمي ةقيثولا ﻩذﻩو  ) ,ةدئاملا نوتيز وأ تيزلا جاتنإل ءاوس( نوتيزلل لماكتملا
نيب اﻩقباطت ليﻩستو  IOBCةمظنم ريياعم بسح ةينطولا وأ ةيوﻩجلا تاﻩيجوتلا عضول اينقت
سفن نع ةرداصلا  IIو  Iةينقتلا تاميلعتلا  III,ةقيثولا ﻩذﻩ نمض دجويو .نادلبلا و تاﻩجلا
 1999.تنس رداصلا ) 22 (4ددع اﻩتلجم يف ةمظنملا
ﻩفادﻩأو نوتيزلا يف لماكتملا جاتنإلا ماظن فيرعت 1
يف لماكتملا وأ جمدنملا جاتنإلا ربتعي  IOBC ,ل لماكتملا جاتنإلل ماعلا فيرعتلا راطإ يف
انامأ رثكألا جاتنإلا قرطل ةيقبسألا ماظنلا اذﻩ يطعي  .ةيلاع ةدوج وذو ايداصتقا اجاتنإ نوتيزلا
ةحص و ةئيبلا ةيامح دصق كلذو ةيبناجلا اﻩراثﺁ و ةيواميكلا داوملا لامعتسا نم للقي ثيحب
.ناسنإلا
:ىلإ نوتيزلا جاتنإل لماكتملا ماظنلا اذﻩ فدﻩي ,فيرعتلا اذﻩ ساسأ ىلعو

مﻩأ ىلع ظافحلا و ةئيبلا مارتحا ىلع موقي نوتيزلا جاتنإل جذومن عضو عيجشت -
و يفاقثلا و يعامتجالا بناجلا كلذ يف امب ةعارزلا ﻩذﻩ اﻩب موقت يتلا فئاظولا
.يﻩيفرتلا
.تاديبملا اياقب نم ةبسن لقأب و ةيلاع ةدوج وذ يحص نوتيزل مئاد جاتنإ نامض

-

 .ةيعيبطلا قرطلا و تاءارجإلا لامعتسال ةيقبسألا ءاطعإ

-

 .ةيحالفلا ةيواميكلا داوملل ﻩلامعتسا دنع عرازملا ةحص ةيامح

قطانملا و نوتيزلا جاتنإ نيتاسب يف يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلا عيجشت
.اﻩل ةرواجملا

.ديعبلا ىدملا ىلع ةبرتلا ةبوصخ ىلع ظافحلا
.وجلاو ةبرتلا و ءاملا ثولت نم ليلقتلا

ةئيبلا ةيمﻩأب نيعاو نيينﻩم نيعرازم نيوكت 2-
لاجملا اذﻩ يف رمتسملا ينﻩملا بيردتلل جمانرب عضو لماكتملا جاتنإلا قيبطت حاجن بلطتي
.ةموسرملا فادﻩألا نم نيينعملا ىدل ةيباجيإ فقاوم و عانتقا كانﻩ نوكي نأ بجي امك

جاتنإلا تالاجم لك يف ابردم نوتيزلا نيتاسب ةرادإب مئاقلا وأ عرازملا نوكي نأ بجي لعفلاب
عرازملا ىدل نوكت نأ بجيو  .عوضوملا لوح ةيلحم بيرادت روضحب كلذو نوتيزلل لماكتملا
ةددحملا ريياعملاو لماكتملا جاتنإل ا ماظنل ةيساسألا ئدابملا و فادﻩألا لوح ةيفاكو ةلماش تامولعم
.ناسنإلا ةحص ةمالسو ةئيبلا ىلع ظافحلا ةرورضب ةيصخش ةعانق ﻩيدل نوكيو اينطو و ايوﻩج
جاتنإلاب ةينعملا تاسسؤملا وأ تايعمجلا اﻩمظنت يتلا ةيبيردتلا تارودلا ىلإ ةفاضإلاب
.ﻩتعجارمل وأ ماظنلا نييحتل ةيرودلا تاعامتجالا يف نيعرازملا كارشإ بجي ,لماكتملا
جاتنإلاب ةينعملا ةينﻩملا تاسسؤملا وأ تايعمجلا يف ءاضعأك نيعرازملا طارخنا بجي امك
ةيقافتالا صنت ثيحب ةيعمجلاو وضع لك نيب ةيقافتا مربتو  ,اﻩب فرتعملا و لماكتملا
 IOBC .ل ينقتلا ماظنلا اﻩددحي يتلل تامازتلالا ىلع
نوتيزلا ناتسب ةئيب ىلع ظافحلا 3-
بجي .نوتيزلا يف لماكتملا جاتنإلل ةيساسألا فادﻩألا نم ناتسبلا ةئيب ىلع ظافحلا دعي
اقبط و .ﻩيلع ظافحلا و تاناويحلا و تاتابنلا نيب يئيبلا ماظنلا يف نزاوت قلخ ىلع لمعلا
و ةدمسأ ال و تاديبم نود ةعورزملا ةحاسملا نم  5%كرت بجي لقألا ىلع  IOBC ,ةمظنم ريياعمل
عونتلا دصق اذﻩو ةيواميك ةدمسأ الو تاديبم نودب يئيبلا نزاوتلل ةقطنمك رادت نأ بجي
تاحاسملا تاذ عرازملا وأ ةمئادلا تاعارزلا اﻩيف رطيست يتلا قطانملل ةبسنلاب .يجولويبلا
ال نأ نكمي ,يئيبلا نزاوتلل ةيعامج قطانم ايمسر اﻩيف صصخت يتلا نكامألا وأ ةدودحملا
بناوج كرت لثم ةيئيب ةيمﻩأ تاذ تاءارجإلا ضعب كانﻩ  .ادح ىلع ةعرزم لك يف  5%لا قبطت
اﻩتانوكم عيونتب حصني و اﻩريغ و راجحألا نم زجاوح عضو  ,تاتابنلا نم فانصأ ةدع ىلع لمشت
اذﻩلو .اﻩروطت عيجشتو ةعفانلا ءايحألاو ةيلصألا فانصألل ةيمﻩأ ىطعت نأ بجي امك  .اﻩتينبو
ىلع لماكتملا جاتنإلل ينطولا وأ يوﻩجلا ديعصلا ىلع ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا يطعت نأ بجي
.ةنكمملا تارايتخالا لكل ةحئال و يجولويبلا عونتلا عيجشتل نيتقيرط لقألا
.يجولويبلا عيونتلا يف ةعرزملل رضخألا ءاطغلاو ةبرتلا ةرادإ ايباجيإ مﻩاست اذﻩ ىلإ ةفاضإ
:ةديدجلا نوتيزلا سارغأل ةبسنلاب سرغلا ماظنو فنصلا و عقوملا رايتخا 4-
ةمئالملا سرغلا ةقيرطو فنصلاو عقوملا رايتخا ىعاري نأ بجي  ,ةديدجلا نيتاسبلل ةبسنلاب
تاينقتلا لامعتساب يداصتقا حاجن قيقحت نكمي يلاتلابو مئادو ديج جاتنإ لجأ نم كلذو
.ةيواميكلا داوملل لامعتسا لقأبو انامأ رثكألا
لكشم اﻩيف يتلا كلذكو ةيلاع ةحولم تاذو ,ديلجلل اضرعت رثكألا قطانملا يدافت بجي
بونجلا وأ يبونجلا ﻩاجتالا يف اﻩضيرعتب حصني ةدرابلا قطانملا يف .ﻩايملا فيرصت
 25%اﻩرادحنا قوفي يتلا قطانملا يف نوتيزلاب ةديدج نيتاسب سرغ يدافت بجيو .يبرغلا
.كلذ ﻩباش ام وأ تاجردم تاذ قطانملا يف ادعام
يضارألا يف بوانت كانﻩ نوكي نأ بجي ,ةيرعتلا راطخأل اضرعت رثكألا قطانملل ةبسنلاب
 .اتاتب ةعورزم ريغ يضارأو نوتيزلاب ةسورغملا
يف .تارشحلا و ضارمألل ةلمحتم وأ ةمواقم فانصأ لامعتساب ىصوي ,فانصألل ةبسنلاب
فانصألا جزم بنجت بجي olea Bactroceraنوتيزلا ةبابذب ةباصإلل ةضرع رثكألا قطانملا
ةيئيبلا فورظلا عم قفاوتت يتلاو ةمئالملا فانصألا رايتخاب حصنيو ,ةلمحتملاو ةساسحلا
.ةيلحملا
,اﻩرفوت مدع ةلاح يفو و تاسوريفلا نم اﻩولخ ىلع قداصم نوتيزلا تالتش سرغب حصني و
 >300الثم ) ةيلاع ةفاثك لامعتسا يدافت بجي .ةيلاع ةيحص ةدوج تاذ تاريجش سرغب حصني
.لماكتملا جاتنإلا فادﻩأ عم ضقانتت ةبرتلا ةرادإ يف تاينقت بلطتت اﻩنأل (راتكﻩ /ةرجش
:بيردتلا جمارب
ىلع دعاستو اﻩيلع قفتم ةيلحم ةيﻩيجوت تاميلعت نوكت نأ بجي بيردتلا جماربل ةبسنلاب
 :ةيلاتلا فادﻩألا قيقحت
ةيلاع ةدوج وذ نوتيز جاتنإ
نوتيزلا راجشأ جاتنإ رمع ديدمت
يناويحلاو يتابنلا يجولويبلا عونتلا قيقحت
ةيرعتلا نم ةبرتلا ةيامح
تافﺁلا و ضارمألا روطتل ةمئالملا فورظلا قلخ نم ليلقتلا

تاديبملا مادختسا تاينقت نيسحت
تاديبملا نم ةلمعتسملا تايمكلا نم ليلقتلا

-

سرغلا لبق ةبرتلا ئيﻩتم ليلحت
 :اﻩذاختا بجي يتلا تاءارجإلا
 , Ca O3ةيوضعلا داوملا ةبسن  pH) (,ةضومحلا ةبسن ,اﻩماوق :ةبرتلا ليلاحتب مايقلا -
.ةيئاذغلا داوملا يقاب و  ,مويزينغملا  ,ساتوبلا  ,روفسوفلا
ةيندعملا وأ/و ةيوضعلا ةدمسألاب يساسألا ديمستلا مادختسا ةرورض -
يف ةيوضع داوم ةفاضإ و ﻩايملا فيرصت نيسحتب انكمم ناك اذإ ةبرتلا ةدوج نيسحت -
 2%نم لقأ ةبسن تاذ ةيقسملا قطانملاو  1 %,نم لقأ ةبسن تاذ ةيقسم ريغلا قطانملا
ﻩببسي يذلا ضرملا اصوصخ ضارمألل ةبسنلاب ىودعلا رداصمل ةلماك ةلازإ -
يتلا قطانملا بنجتو رطفلا اذﻩ نم ةبرتلا ولخ نم دكأتلا بجي Verticillium dahliaeرطفلا
ضرملل ةلئاع تاعارز اﻩيف عرزت تناك
.ةمئادلا ةراضلا باشعألا ةلازإ -
و ةئيبلا ىلع اﻩريثأت ةاعارم بجي  ,كلذ ريغو رفحلا لثم ضرألا نيسحتل ةيلمع يأ يفو
.يجولويبلا عيونتلاب ةصاخلا قطانملا
.ةبرتلا ميقعتل ةيواميك ةدام يأ لامعتسا عنميو
ةبرتلا ةرادإ و ةيذغت 5-
متي و .اﻩيف ةيحلا تانوكملا لكو ةبرتلا ةبوصخ و قمع و ةينب ىلع نكمأ ام ظافحلا بجي
رربت يتلا تابنلا ءازجأ و ةبرتلا ليلاحت ىلإ ادانتسا ةمدختسملا ةدمسألا تايمك ديدحت
.تارتينلا ةصاخ ةدمسألاب ةيفوجلا ﻩايملا ثولت بنجت بجيو .اﻩتفاضإ
قبطت ةددحم دعاوق بسح ليلاحتلا ىرجت نأ بجي  ,سرغلا دعب ةدمسألا مادختسا نم دبال ناك اذإ
ةينطولا وأ ةيوﻩجلا اﻩنم ءاوس ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا صنتو  .ةدمسألا نم تاجايتحالا مييقتل
.رارقلا ذخأ ةيفيكو ليلاحتلا ماظن اذكو تانيعلا ذخأ ةيفيك ىلع
.ةصتخملا ةيمسرلا ةيوﻩجلا تاسسؤملا اﻩب موقت ثاحبأ و براجت ىلإ ادانتسا ددحت تاءارجإلا ﻩذﻩو
.ةيواميكلا ةدمسألل ليدبك ةيوضعلا ةدمسألا لامعتسا عيجشت بجيو
ب ردقت نيجورتينلا ةدام نم اﻩمادختساب حومسم ةيمك ىلعأ ددحت ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا يفو
ﻩذﻩ ددحت كلذك راتكﻩلا يف نطلاب ينجملا نوتيزلا ةيمك بسح و ةنسلا/راتكﻩلا N /نم وليك
ﻩذﻩ ديزت ال نأب حصني ,ةسورغملا نيتاسبلل ةبسنلاب.ةدمسألا مادختسا تارتف تاميلعتلا
ذخألا بجي امئادو .ينجملا نوتيزلا نم نط لك يفو ايونس Nنم راتكﻩلا يف وليك 15ىلع ةيمكلا
.بوانتلا ةلاح يف اصوصخ بقترملا جاتنإلا ةيمك رابتعالا نيعب
.تاونس ثالث ىلع نيجورتينلا ةيمك عومجم باستحا بجي ,ةيوضعلا ةدمسألل ةبسنلاب
ةيمك نم اوللقي نأ بجي ,لماكتملا جاتنإلا تاميلعتل نيقبطملا نيعرازملل ةبسنلاب
و ضارمألاب ةباصإلا لامتحا نم ديزي ةداملا ﻩذﻩ نم طارفإلاو .نكمأ ام يندعملا نيجورتينلا
.تارشحلا
ءازجألا و ةبرتلا ليلاحت بسح ةمدختسملا ساتوبلا و روفسوفلا ةيمك قوفت ال نأ بجيو
ةمدختسملا ةيوضعلا ةدمسألا صخي اميف ادعام .ةيوﻩجلا تاميلعتلا يف ةددحملا تايمكلا ,تابنلا
كلذو  K-MgOنيب داضتلا ةرﻩاظ رابتعالا نيعب ذخألا بجيو .تاونس ثالث وأ نيتنس لك
 MgO.نم ةيرورضلا ةيمكلا لامعتساب
 micronutrients .وأ ىرخألا نداعملا نم ةيرورضلا تايمكلا ةيقرولا ليلاحتلا ددحت و
لثم ةئيبلا ىلع يبلس ريثأت اﻩل يتلا وأ ةماسلا داوملاب ةثولملا ةدمسألا مادختساب حمسي الو
 .ضارمألل ةببسملا تابوركيملا وأ ةليقثلا نداعملا

,ةبرتلا ةيرعت نم ليلقتلا :ةعرزملا يف يتابن ءاطغب ةاطغم تارمم كرت نم ةاخوتملا فادﻩألا نمو
نم ليلقتلا كلذكو يئيبلا رارقتسالا ىلع ةدعاسملا و تاتابنلا نم عاونأ ةدع ىلع ظافحلا
.تاديبملا مادختسا
.ةقطنملا لك يف باشعألا تاديبم مادختسا ميمعت عنمي
ءانثتساب تارمملا يف لقألا ىلع ءاتشلا ةرتف لالخ تاتابنلا نم رضخأ ءاطغ كرتب حصنيو
.ﻩايملا يف صقن ىلإ ءارجإلا اذﻩ يدؤي نأ نكمي ثيح ةفاجلا قطانملا
حصني  ,ةبرتلل ةمئالم ةيعون تاذو ةيفاك ةيرطم تاطقاست فرعت يتلا قطانملل ةبسنلاب
.ومنلا ةرتف لالخ يتابن ءاطغ كرتب
 10-15يحطس ثرحب رركتملا ثرحلا ضيوعت نكمي ,حايرلا نع ةجتانلا ةيرعتلا نم ليلقتلل
.ةراضلا باشعألا تاديبم مادختسا عم ﻩجامدإ نكمي ثرحلا اذﻩ و .طشم ةطساوب مس
باشعألا تاديبم مادختساب باشعألا نم راجشألا طيحم ةيقنت نكمي ,ينجلل ريضحتلا لجأ نم
اﻩلامعتسا ددحي ,تاديبملا ﻩذﻩ اياقبب ةطقاستملا رامثلا ثولت يدافتلو ةطسوتم ةموميد تاذ
.فيرخلا لئاوأ يف طقف
.اﻩتابنإ دعب باشعألا دض تاديبم لامعتساب حمسي ,ينجلا دعب
يقسلا6-
لثم ) ءاملا عايض يدافتل يرلل ةقيرط نسحأ لامعتسابو ةجاحلا بسح راجشألا يقس بجي
رثكأ لامتحاو ةيذغملا داوملا برست ىلإ ةبرتلا يف ةطرفملا ةبوطرلا يدؤت (.طيقنتلاب يقسلا
.ءاملل اعايض نوتيزلا نيتاسب يف طرفملا يقسلا ربتعي و .تافﺁلاو ضارمألاب ةباصإلل
ةلحرمك اﻩروطت نم ةجرحلا تارتفلا يف راجشألا ىقست نأ بجيو ,ةيقسملا قطانملل ةبسنلاب
صقنلا بسح يأ ةجاحلا بسح ةيفاكلا ةدوجلا وذ ءاملا نم يفاكلا ردقلا ةفاضإ بجيو  .رامثإلا
ءاملا نم رادقم ىلعأ ,ةيوﻩجلا تاميلعتلا ددحت نأ بجيو .ةبرتلا يف ﻩنيزخت ةبسن و لصاحلا
.ﻩزواجت نكمي ال يتلا
راجشألا ةرادإ7-
,جاتنإلا ةيرارمتساو ةرجشلا ومن نيب نزاوت قلخل كلذ و ماظتناب نوتيزلا راجشأ ميلقت بجي
بجيو .شرلا دنع ةيواميكلا داوملل ديجلا عيزوتلاو سمشلا ةعشأ برست ىلع دعاست ةيلمعلا ﻩذﻩو
ربتعت ,راجشألا ديدجت وأ  Saissetia oleaب ةباصإلا ةلاح يف ءانثتساب داحلا ميلقتلا بنجت
تارشحلاو Spilocaea oleaginumاصوصخ ضارمألا دض ةيئاقولا تاءارجإلا نم ةرجشلا ةيوﻩت
 Euzopheraرارضأ عنمل  masticsةدامب حورجلا ةيطغت بجي  ,ميلقتلا ةيلمع دعب .ةيرشقلا
لثم ضارمألا ضعب راشتنا عنمل ميلقتلا تاودأ ميقعت و فيظنت بجيوpinguis .
ايكيناكيم اﻩتيتفت دعب ةميلس تناك اذإ ميلقتلا ءازجأ مادختسا نكميو Pseudononas spp .
لكاشم يدافتل ميلقتلا اياقب ةلازإ بجي  Verticillium ,ضرمب ةباصإلا ةلاح يف .ةيوضع ةدامك
Phloeotribes scaradeoides .

ةلماكتملا ةحفاكملا8-
ةقيثولا يف اﻩجاردإ مت ةلماكتملا ةحفاكملا قيبطتل ةيرصع ةقيرط كانﻩ ,مئاد جاتنإ راطإ يف
 4قحلملا IOBC -اﻩتدعأ  IIةينقتلاىلإ ءوجللا لبق اﻩقيبطت بجي ( ةرشابم ريغ ةياقو) ةيئاقولا تاءارجإلا لك لوألا يف
يتلا ةباصإلا يوتسم)– يداصتقالا جرحلا دح ىلع زكتري نأ بجي ةجلاعملا رارقو .ةحفاكملا
ركبملا راذنإلا تاطحم اﻩيطعت يتلا تامولعملا ىلع كلذكو رارضألا مييقت ىلع (,ﻩلمحت نكمي

 .ةيمسرلا
ضارمألا ةحئالل رصحب  IOBC ,ريياعم بسح ,لماكتملا جاتنإلاب ةصتخم ةسسؤم لك موقتو
.رابتعالا نيعب اﻩذخأ بجي يتلا تافﺁلاو
:ةيئاقولا تاءارجإلا
ىلع عرازملا عيجشتو ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا نمض ةيئاقولا تاءارجإلل ةحئال عضو بجي
ةمئالملا تاينقتلا و عقوملا رايتخا  ,ةلمحتم و ةمواقم فانصأ ) اﻩراشتنا عيسوتو اﻩقيبطت
كرت ,راجشألا ومنل ةمئالم ةرادإ ,نيجورتينلا ةدام يف طارفإلا بنجت ,ةديدج نيتاسب سرغ دنع
( ةيويحلا ءادعألا ىلع ظافحلا  ,يجولويبلا عونتلا عيجشتل رضخأ ءاطغ
 Chrysoperlaسرتفملا نوكي نأ نكمي دحاو ةيويحلا ءادعألا نم نينثا رايتخا بجي لقألا ىلع
.اﻩتيعون ةيوﻩجلا ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا ددحتو ةلفطتملا تارشحلا مﻩأ لثمي يناثلاو carnea
لاخدإ بجي  ,نوتيزلا نيتاسب يف اﻩدوجو مادعنا دنع و اﻩرثاكت عيجشتو اﻩيلع ظافحلا بجيو
.ةرمتسم تاجلاعم بلطتت يتلا تافﺁلا دض ةمئالم ةيويح ءادعأ
:ةحفاكملل ةرشابملا تاءارجإلا
ادج ةصتخملا قرطلاو ةيجولويبلاو ةيعارزلاو ةيعيبطلا قرطلل ةيقبسألا ىطعت نأ بجي
ةيواميكلا تاديبملا لامعتسا نم ليلقتلا بجيو  .ةراضلا باشعألاو تارشحلاو ضارمألا ةحفاكمل
ةيئاقتنا رثكألاو ةيمس لقألا ةداملا رايتخا بجي ةلاحلا ﻩذﻩ يفو  .ةرورضلا دنع الإ لمعتست الو
لمشت نأ بجي ةينطولاو ةيوﻩجلا اﻩنم ءاوس ةيﻩيجوتلا تاميلعتلاو.ةئيبلاو ناسنإلا ةحصل انامأو
تاديبم ىلإ اﻩميسقت بجي تاديبملا ﻩذﻩو .ةمئالملا تاينقتلا و ةصخرملا تاديبملل ةددحم ةحئال
يتلا تاديبملاب ةحئالو ] ءارضخلا ةحئاللا[ ديق الب لماكتملا جاتنإلا راطإ يف اﻩلامعتسا نكمي
معط لامعتساب حصنيو ] ءارفصلا ةحئاللا [ اقبسم ةددحم طورش راطإ يف اﻩلامعتسا نكمي
امك نوتيزلا ةبابذ دض يعضوملا مادختسالل كلذو يرشحلا ديبملاب جوزمم بذاج ينيتورب
ةيئاذغلا دئاصملا ربتعتو  .ينيتوربلا معطلل ليدبك ينوموريف معط لامعتسا نكمي
حصنيو .نوتيزلا ةبابذ ةحفاكمل انامأ رثكألا قرطلا نم تاديبملاب ةجوزمملا ةينوموريفلاو
دض و  Margaronia unionalis .و  Prays oleaدض  Bacillus thuringiensisلامعتساب كلذك
ةيعارزلا قرطلا لامعتساب حصني  Aspidiotus neriiو Saissetia oleaلثم ةيرشقلا تارشحلا
.ةعفانلا تارشحلا ىلإ ةفاضإلاب
:ضارمألاو تافﺁلا روطت ةبقارم و ررضلا مييقت
ةبقارملل ةيملع قرط قبطتو .تامولعملا لك ليجستو ضارمألا و تافﺁلا روطت ةبقارم بجي
وأ لخدتلاب رارقلا ذخأو ةفﺁ لكل ةباصإلا ىوتسم مييقت بجي امك  .ةقطنملا وأ ةﻩجلا مئالت
.دعب نع ؤبنتلا تاطحم نع ةرداصلا تامولعملاو يداصتقالا جرحلا دحلا ىلإ ادانتسا ةجلاعملا
:ةمئالملا تاديبملا رايتخا
و ةئيبلاو ناسنإلا ةحصب اررض لقألا و ةيمس لقألا تاديبملا رايتخا بجي ةرورضلا دنع
تاديبملا فينصتل ريياعم ةدع رابتعالا نيعب ذخأتو .ةفدﻩتسملا ةفﺁلا ىلع ةيلاعف رثكألا
كلذكو ةنيعم طورش راطإ يف اﻩمادختسا نكمملا تاديبملاو ,اﻩلامعتساب حومسملا تاديبملا اﻩنم
 :ىلع ءانب اﻩلامعتساب حومسم ريغلا تاديبملا
ناسنإلا ىلع ةيمسلا

−

ةعفانلا تارشحلا ىلع ةيمسلا

−

ىرخألا ةيعيبطلا ءايحألا يلع ةيمسلا

−

ةيحطسلاو ةيفوجلا ﻩايملا ثولت

−

ىرخألا تافﺁلا روطت ىلع ريثأتلا

−

ديبملا باختنا

−

تويزلا يف ﻩنابوذ ةردقو ديبملا ةموميد

−

:ىلإ تاديبملا نم عاونأ وأ تاديبملا ميسقت متي ,ريياعملا ﻩذﻩ ىلإ ادانتسا
:اﻩب حومسم ريغلا
اﻩمادختساب طقف حمسيو

 pyrethroidsةلئاعل ةيمتنملا ةيرشحلا تاديبملاب لماكلا شرلا -
ينوموريف وأ ينيتورب معط عم ةبذاج دئ اصم نمض

 Paraquat, Diquateلثم ﻩايملا ثولت يتلا و ةيلاع ةموميد تاذ باشعألا تاديبم -
:ةددحم طورشب اﻩب حومسم
اﻩب حومسملا تالامعتسالا و طورشلا ىلع ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا صنت نأ بجي
 Organophosphorésو  Carbamatesل ةيرشحلا تاديبملل ةبسنلاب  : -ةلثمأ
اﻩب حومسملا ةاشرلا ددع اذكو اﻩمادختسا لاجم ديدحت بجي
اﻩل ةمواقم ضارمألا وأ تارشحلا نم سانجأ روﻩظل ةيلاع ةيلباق تاذ تاديبملا -
/راتكﻩ  /وليكلا ب اﻩب حومسملا ةيمكلا ديدحت بجي ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا يف :ساحنلا ةدام -
.ةنس
اﻩاياقب ةبقارمو اﻩلامعتسا فورظ ديدحت بجي ,رﻩشأ ةعبس نم لقأ  dt90تاذ باشعألا تاديبم -
.نوتيزلا تيز يف
شرلا نيب نامألا ةرتف ةلاطإ نكمي ,ينجلا دنع نوتيزلا يف تاديبملا اياقب ةبسن ليلقتلو
.تاديبملا يف ةلاعفلا ةداملا زيكرت ةبسن رابتعالا نيعب ذخألا و ينجلا و ريخألا
.ةئيبلا ىلع اﻩتروطخ نم للقت بيلاسأ راطإ يف تاديبملا لامعتسا و ظفح بجيو
شرلا تاينقتل لاعفلا و نمﺁلا لامعتسالا9-
ةحص يلع انامأ رثكألا قرطلا رايتخا بجي  .تاديبملا مادختسا فورظ و شرلا تاودأل ةبسنلاب
ةيرورضلا ديبملا تايمك ريدقت بجي امك ,حايرلا ءانثأ تاديبملا شرب حمسي الو  .مدختسملا
.ةبابذلا دض يعضوملا شرلا ةوقب حصنيو راجشألا مجح بسح راتكﻩلا يف
نيينفب ةناعتسالا نكميو عرازملا فرط نم ايونس اﻩترياعم بجي شرلا تايلﺁلل ةبسنلاب
.ضرغلا اذﻩل لقألا ىلع تاونس عبرأ لك مﻩب فرتعم و نيصتخم
ىرخأ لئادب دوجو مدع ةيمسرلا ثاحبألا ترﻩظأ اذإ الإ ةرئاطلا ةطساوب تاديبملا مادختسا عنمي
.انامأ رثكأ

نوتيزلا ةدوجو ينجلا10-
تقولا ةينطولا وأ ةيوﻩجلا ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا ددحت ,ةيلاع ةدوج وذ جاتنإ ىلع لوصحلل
داوم لامعتساب وأ ةرجشلا نم رشابملا ينجلاب متت نوتيزلا رامث ينج ةيلمعو .ينجلل مئالملا
.رامثلا طاقسإل ةيعيبط وأ ةيعانطصا
ىلع ةطقاستملا رامثلا و .لقألا ىلع ايعوبسأ اﻩعمج بجي ,رامثلل يعيبطلا طوقسلا ةلاح يف
.لماكتملا جاتنإلا راطإ يف ربتعت نأ نكمي الو ادح ىلع اﻩترادإ بجي ضرألا
نيب ةرتف لقأب حصنيو رامثلاب ررضلا قاحلإ يدافت بجي ,يكيناكيملا ينجلا لامعتسا دنع
.نوتيزلا رصعو ينجلا

اﻩددحتو ةرربم نوكت ةصاخ فورظ يف الإ مايأ  4ةرتفلا ﻩذﻩ قوفت ال نأ بجي مومعلا ىلع
.حوضو لكب ةيﻩيجوتلا تاميلعتلا
بجيو ,سايكألا مادختساب حمسي ال و ةحوتفمو ةبلص نوكت نأ بجي  ,رامثلا تايواحل ةبسنلاب
 Hydrocarbures .لثم داوملا ضعب نع ةديعبو ةيحص فورظ يفو ةفاج نكامأ يف رامثلا نيزخت
بجي ةيوﻩجلا تاميلعتلا و  Pseudomonasب ةباصإلا ىلع دعاسي نأ نكمي يكيناكيملا ينجلاو
.لاجملا اذﻩ يف ةصاخ حئاصن فيضت نأ

ةمظنألا و تاءارجإلا ةبقارم 11-
نيتاسبلا دامتعاو ةبقارملا ةيلمعب لماكتملا جاتنإلاب ةينعملا تاسسؤملا موقت نأ بجي
 IOBCل  Iةينقتلا ةقيثولا نم  2قحلملا راطإ يف نوتيزلل لماكتملا جاتنإلل ةصصخملا
حئاصنلا ىلإ عوجرلا نكمي ةينطو وأ ةيوﻩج ةيﻩيجوت تاميلعت عضولو  1999 .ةيناثلا ةعبطلا
 I .ةينقتلا ةقيثولاب  1قحلملا يف

