
امثلة على المكافحة المتكاملة  
 آلف ات النباتات الطبية والعطرية

 ابتهال ابو عبيد. د



 المكافحة المتكاملة لآلفات
    هي استراتيجية لمكافحة اآلفات تستخدم فيها كل الطرق         

 واالساليب المناسبة مع التوفيق فيما بينها على افضل وجه   

  الظروف البيئية المحيطة وديناميكية اعداد  ممكن في نطاق  

 المحافظة على اعدادها عند مستويات دون  انواع اآلفات بهدف  

عدم  تلك التي تسبب حدوث اضرار اقتصادية آخذين بعين االعتبار   
  اللجوء للمكافحة الكيميائية اال عند الضرورة مع التركيز 

    .على اختيار المبيدات اآلمنة بيئيا 
 



وهي االداة الرئيسية في برامج المكافحة 
المتكاملة حيث ان اي نظام للمكافحة 

المتكاملة لالفات يرتكز على عملية المراقبة 
المستمرة لتحديد متى يجب ان تبدا عمليات 

المكافحة المختلفة ويستخدم لتحقيق هذا 
جميع الطرق الممكنة سواء طرق ميكانيكية 

او حيوية او كيماوية وكذلك الممارسات 
الزراعية المختلفة وذلك بهدف المحافظة 
على اعداد االفة اقل من المستوى الذي 

 .يمكن ان تحدث عنده ضررا اليمكن تحمله 

 

 

 Monitoringمراقبة االفات   

 



فاذا المراقبة  هي  عملية فحص وكشف دقيق للنبات وتتم 
 .على فترات متقطعة من الموسم 

 

 :عند اتباع نظام للمراقبة يجب مراعاة ما يلي

ان تتم على فترات منتظمة 

ان الهدف منها ليس فقط تقييم فعالية مبيد معين بل تهدف الى: 

 مراقبة اذا ما كانت االفة تزداد بشكل كبير  -   

مالحظة ومعرفة تواجد االفة في المزرعة وبالتحديد في اي جزء    -   

من النبات والوصول الى قرار بضرورة  او عدم ضرورة  المكافحة 

 .باالعتماد على تطوير مفهوم حد الضرر االقتصادي

 

 



 :نظام مراقبة اآلفات في الزراعات المحمية

 
 

تعتبر عملية مراقبة اآلفات      
داخل البيوت من أهم األمور 
الواجب   إتباعها في برامج 

المكافحة المتكاملة ، بحيث يتم 
معاملة كل بيت بالستيكي كوحدة 

زراعية مستقلة ، وبالتالي التخلي 
عن فكرة تعميم عمليات الرش 

على جميع البيوت البالستكية في 
 المزرعة



 :ما هي فوائد نظام مراقبة اآلفات 
  

  االكتشاف المبكر لإلصابة األولية وبالتالي منع انتشارها في *   
 . البالستيكي أو في البيوت المجاورة  البيت    

 تساعد عملية المراقبة في إمكانية توظيف الطرق البديلة في  *  
 إزالة األوراق المصابة ، إزالة النبات المصاب ، ) المكافحة    
 .....( .اكتشاف مصدر العدوى أو المكان الذي دخلت منة اآلفة    

 تفيد في تنفيذ عملية الرش الموضعي بدال من الرش الكامل للبيت *  
 .وبالتالي استخدام كميات أقل من المبيدات    

 تحديد الوقت الذي تصبح عنده اآلفة في وضع يستدعي التدخل *  
 . باستخدام المبيدات    

 .تقيم نتائج عمليات المكافحة المختلفة التي تم اجراءها *  



 :كيف يمكنك تصميم نظام لمراقبة اآلفات 
   رسم مخططا لكل بيت بالستيكي موضحا فيه جهة مدخل البيت والجهات  ا•

 األخرى    
 المدخل ، نهاية البيت، )قسم البيت البالستيكي الواحد إلى اربعة مناطق *   
 (.المنتصف المنطقة المقابلة للشمس من منتصف البيت والمنطقة المظلة في     
 نباتات عشوائيا من األعلى لألسفل  4-3في كل منطقة يتم فحص *   

 . بما في ذلك األوراق واألزهار والثمار    
 .قّيم درجة خطورة اإلصابة والتي تتراوح ما بين بسيطة، متوسطة، عالية *   
 .تمثل اإلصابة على النبات ( ملونة ) ضع عالمة واضحة *   
 في حالة اللجوء إلى استخدام المبيدات ال بد من تنفيذ ذلك بسرعة ودون *   

 .تأخير   



    بعد القيام بعملية الرش ال بد من إبقاء العالمة التي تم وضعها 
على النباتات المصابة وذلك من اجل تقييم عملية الرش والمبيد    

 .المستخدم 
ال بد من أخذ بعض المالحظات األخرى اثناء عملية المراقبة مثل  

 .وضع إغالق البيت بالشاش ، حالة البالستيك ، التهوية والرطوبة 
دّون مالحظاتك اوال بأول على النموذج المعد لعملية المراقبة بحيث  

 . تشتمل على التاريخ والمشاكل واإلجراء المتخذ 
  حتى يكون المزارع في الصورة عن وضع المزرعة ، ال بد من أن 

يقدم  له تقرير مختصر للمعلومات التي حصلت عليها وعن إجراءاتك 
 .او مقترحاتك حول ذلك والنتيجة التي حصلت عليها بعد اإلجراء 



يجب أن يتم مراقبة اعداد  اتخاذ قرار بالمكافحة قبل اللجوء الى 
 .  اآلفة لتحديد الوقت االنسب للمكافحة

 : الطريقة المباشرة• 
 

التركيز على المناطق  وفيها يتم فحص عدد معين من النباتات في الحقل مع      
التي يتوقع أن تحصل فيها االصابة مبكرا مثل اطراف الحقول او مداخل البيوت 

 .البالستيكية
    

 :  ومن فوائد هذة الطريقة ما يلي 
 االكتشاف المبكر لالصابة وبالتالي منع انتشار اآلفة. 
  تساعد عملية المراقبة في امكانية استعمال طرق المكافحة المختلفة قبل اللجوء

كما هو   ازالة النبات كامال استخدام المبيدات مثل ازالة االوراق المصابة او إلى
 الحال في االمراض الفيروسية 

   تنفيذ الرش الموضعي لالصابة بدال من الرش الشامل. 
  تحديد الوقت المثالي للمكافحة بحيث يتم رش االطوار الحساسة من اآلفة 
  تحديد تواجد االعداء الطبيعية واماكن انتشارها 

 



 :انواع المصائد

 

 ( الصفراءوالزرقاء ) المصائد اللونية 

المصائد الفرمونية 

 المصائد الضوئية 

    المصائد الغذائية 

 
استخدام المصائد الالصقة 

الصفراء لمراقبة اعداد 

 الحشرات المختلفة



Light trap 

Dom Trap 

Pheromone Trap 



 

وفيها يتم استعمال  – Mass trapping االصطياد الجماعي. 1
مصائد تحتوي على   مواد جاذبة اما غذائيا او جنسيا حيث يتم 
وضع عدد كبير من  المصائد في الحقل لجذب اكبر عدد ممكن 

 .  من الحشرات 
  
وفيها  –Mating disruption قطع عملية التزاوج . 2

تستعمل الفيرمونات الجنسية بتركيز عالي في الحقول حسب 
نوع اآلفة بغرض ارباك  وتقليل فرص عملية التزاوج وبالتالي 

 وضع بيض عقيم

 

 المكافحة عن طريق استخدام الجاذبات



المكافحة المتكاملة ألهم اآلف ات الحشرية  
والمرضية التي تصيب النباتات الطبية  

 والعطرية



 اآلفات الرئيسية النبات

 .الذبابة البيضاء,الَمن , االتربس: الحشرات الرئيسية الريحان
 .التبقع الفيروسي, االعفان, الذبول الفيوزاريوم. اللفحة: االمراض

 .الذبابة البيضاء,الَمن : الحشرات الالفندر
 واللفحات زتبقع االوراق, تعفن الجذور: االمراض

 .الذبابة البيضاء: الحشرات مردقوش
 اللفحة المبكرة: االمراض

 .الذبابة البيضاء والعناكب كآفة رئيسية ويصاب ايضا بالَمن والتربس: الحشرات النعنع
 .البياض الدقيقي والصدأ, تعفن الجذور واللفحات:االمراض

 االعفان واللفحات كآفات رئيسية: االمراض البقدونس

 التربس و الَمن, الذبابة البيضاء: الحشرات  حصالبان
 .البياض الدقيقي كآفة رئيسية و االعفان  و اللفحات: االمراض

 .الذبابة البيضاء كآفة رئيسية ويصاب ايضا بالعناكب والَمن : الحشرات  ميرمية
 .البياض الدقيقي: االمراض

 .الَمن و التربس: الحشرات  الزعتر
 .االعفان واللفحات: االمراض

 جدول يبين بعض االفات الرئيسية على النباتات الطبية و العطرية



 الذبابة البيضاء

Whitefly 

 



 الذبابة البيضاء

حوريات الذبابة البضاء مكافحة بالفطر 

Beauveria  



 المكافحة المتكاملة االعراض عملية المراقبة

يمكن استخدام المصائد 
 الالصقة الصفراء

ومراقبة تواجد االطوار 
المختلفة للحشرة من 

بيوض واطوار غير 
بالغة على االوراق 

 وخاصة السطح السفلي 

هي حشرات بيضاء صغيرة 
تقوم بامتصاص العصارة 

النباتية وعند تطور االعداد 
يمكن مشاهدة الندوة 

العسلية التي يغطيها العفن 
 .االسود

التخلص من االعشاب التي تعمل كعوائل 1.
 للحشرة

فحص النباتات الجديدة للتاكد من خلوها 2.
 من الحشرة

استخدام المبيدات الحشرية والتاكد من 3.
 الرش على السطح السفلى للنبات

يمكن استخدام االعداء الحيوية من 4.
و  (.Encarsia spp)متطفالت 
  (.Delphastus spp )مفترسات

  (.Beauveria spp)وفطريات   

   برامج المكافحة المتكاملة للذبابة البيضاء



 الّمن

Aphid 



 اصابة حشرة الَمـن على الريحان

 اعراض تغذية المن على الميرمية



 المكافحة المتكاملة االعراض عملية المراقبة

تتم المراقبة 
اسبوعيا ومراقبة 
السطح السفلي 
 لالوراق والساق

حشرات صغيرة الحجم طرية 
الجسم وله عدة انواع منه 

االخضر واالسود ويمكن 
مالحظة جلود االنسالخ 

يقوم . للحشرة على النبات 
المن بامتصاص العصارة 

النباتية و ايضا يفرز المن 
الندوة العسلية التي ينمو 
عليها العفن االسود الذي 

يغطي النبات ويمنع عملية 
 التمثيل الضوئي

 .التخلص من االعشاب1.

 المراقبة المستمرة2.

المكافحة الكيماوية باستخدام 3.
المبيدات المتخصصة وتكرارها 
حسب الحاجة ويمكن اضافها 

برش المواقع الساخنة والتخلص 
 .من النباتات المصابة 

المكافحة الحيوية باستخدام 4.
 المتطفالت والمفترساتوالفطريات 

 للَمن  برامج المكافحة المتكاملة



 :المكافحة الحيوية  للَمن      
يوجد الكثير من األعداء الحيوية الموجودة في البيئة  - 

األردنية والتي من أهمها حشرة ابو العيد والمتطفل 
Aphidius sp.   والتي يمكن إدخالها إلى  البيت البالستيكي

   . أو المحافظة عليها بترشيد استعمال المبيدات الضارة



Ladybeetle 



   

الحشرة ذات االجنحة الغشائية 

Lacewings Chrysopidae 

spp 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.agdia.com/images/tylcv2.jpg&imgrefurl=http://www.agdia.com/cgi_bin/slideshow.cgi/4.1.106508726920685&h=344&w=362&sz=24&tbnid=ltDUuRVww9oJ:&tbnh=111&tbnw=116&start=16&prev=/images%3Fq%3Dtomato%2Byellow%2Bleaf%2Bcurl%2Bvirus%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


 .Aphidius spالمتطفل 



 (العنكبوت االحمر)الحلم 



 تتم يعتبر من أهم اآلفات في الزراعات المحمية

عملية المراقبة للسطح السفلى وخاصة 

، وفي العادة تظهر هذة اآلفة عند العروق

المداخل وفي الجزء المقابل للشمس من البيت 

   البالستيكي

  تتغذى بامتصاص العصارة النباتية وعلى مادة

مصفرة والتي قد     الكلوروفيل مسببة بقعا 

تنتشر لتغطي كامل الورقة وبالتالي  موت 

 النسيج النباتي

 تنتج هذة اآلفة في حاالت اإلصابة الشديدة خيوط

 حريرية كثيفة تعيق عملية اإلزهار والعقد

الرطوبة العالية وتساقط األمطار يحد من نشاط 

 الحشرة وتكاثرها

 



 تعتبر آفة مدمرة إذا تم اكتشافها متأخرا

حيث تزيد الظروف الجافة والحرارة 

 المرتفعة من نشاطها 

 تتكاثر هذة اآلفة بسرعة وتنهي دورة

حياتها خالل مدة اسبوع في الصيف ، 

حيث تنتشر هذة اآلفة بسرعة بشكل 

عمودي على النبات الواحد ويكون 

انتشارها بشكل افقي أبطأ مما يسهل من 

 مكافحتها إذا اكتشفت مبكرا



 المكافحة المتكاملة

 االغالق المحكم للبيوت يساعد في تقليل مشاكل هذة اآلفة. 
 إزالة األعشاب النامية داخل البيت وخارجة والتي تعتبر مصدرا للعدوى

 تجنب االفراط في استخدام األسمدة النيتروجينية. 
  يجب على العمال أن يدخلوا البيوت المصابة بعد االنتهاء من البيوت

 .السليمة وبالتالي تقليل فرصة نقلة إلى البيوت السليمة 
  في حالة اإلصابة األولية يمكن إزالة األوراق المصابة ووضعها في

 كيس  ومن ثم اتالفها
 



 المكافحة الكيميائية
 إذا كانت اإلصابة محصورة في مناطق معينة من البيت يمكن

استخدام أحد  المبيدات الصابونية أو الزيوت البترولية الخفيفة أو 
المبيدات من األصل النباتي مثل النيم وذلك باستعمال الرش 

 .الموضعي 
 إذا كانت اإلصابة منتشرة فيجب التدخل باستعمال المبيدات

 .المتخصصة مثل  الماساي أو الفيرتيمك 
 في جميع الحاالت يجب أن تستمر عملية 
 .المراقبة الدقيقة وذلك لتقيم نتائج عملية الرش  

 



 اعراض االصابة بالعناكب على النعنع



 :للحلمالمكافحة الحيوية 

 

-  يعد الحلم المفترس
Phytoseiulus persimilis   

من أشهر األعداء الحيوية  المستخدمة 
في مكافحة هذة اآلفة ، إذ يمتاز هذا 

المفترس بنشاطة العالي وبلونة  
البرتقالي وارجلة الطويلة التي تكسبة 

يتغذى المفترس . السرعة في الحركة 
 .على  جميع أطوار العنكبوت األحمر 

يتم نثر وتوزيع هذا العدو على فقط  -  
 20–  15على مناطق اإلصابة بمعدل 

 2م/ مفترس 



   Thrips التربس





 المكافحة المتكاملة االعراض عملية المراقبة

يتم االعتماد على المصائد 
الالصقة والمراقبة 

المباشرة لمراقبة تطور 
اعداد االفة وتقيم عمليات 

 .المكافحة 
يمكن مراقبة االفة عن 

طريق قلب االوراق 
النباتية على اوراق بيضاء 

لمراقبة الحشرة وتطورها 
من الممكن استخدام .

بعض النباتات مثل 
البيتونيا لمراقبة بدء 

 االصابة بالحشرة

تتغذى الحشرات الكاملة 
والحوريات عن طريق خدش 

 خاليا النبات ومن ثم 
امتصاص العصارة من   

األوراق والبراعم واألزهار ، 
 ونتيجة لهذه التغذية  

يظهر مكان التغذية باللون   
اختفاء اللون ) المبيض 
 على األزهار ( الطبيعي 

والبراعم ، كما وتظهر   
تشوهات طولية الشكل وفضية 

 على االوراق واالزهاراللون 
يعمل على نقل االمراض 

 الفيروسية

 :وأهمها  الطرق الزراعية       
االغالق المحكم للبيت بالشاش والبالستيك  - 

 الخالي من الثقوب لمنع دخول 
 .الحشرة     
 :   المكافحة الكيميائية    

يجب أن يتم فحص النباتات ومراقبتها جيدا  - 
 قبل اتخاذ قرار المكافحة 

الكيميائية حيث يمكن أن تتم عملية الرش    
 الموضعي أو الشامل بأحد المبيدات 

 .البيروثرويدية    
  :المكافحة الحيوية        

      .Orius sp تعتبر البقة المفترسة  -  
 والمتواجدة في البيئة األردنية من أهم   
    األعداء الحيوية لهذه اآلفة والذي يمكن   
 زيادة انتشاره بزراعة بعض األزهار   
  مثل فم السمكة بالقرب من البيوت   
 ويمكن استخدام الفطر الممرض  البالستيكية  

( Beauvaria)         

 للتربس  برامج المكافحة المتكاملة



 العدو الحيوي على التربس  

  Oriusالبقة 

 حشرة التربس



 اعراض االصابة بالتربس على النعنع



اعراض االصابة العفن الهبابي على الندوة العسلية التي تفرزها 

 بعض الحشرات كالمن والذبابة البيضاء



 االمراض 



 المكافحة المتكاملة االعراض عملية المراقبة اآلفة 

تعفن 
الجذور 
ومنطقة 

 التاج

تتم مراقبة اعراض 
المرض على 

النباتات مثل الذبول 
وتلون في النباتات 

والجذور ومراقبة 
مستوى الرطوبة 

 للبيئة المحيطة

تتحول االوراق اللون 
تتقزم .االصفر وتذبل 

النباتات وتتحول 
 الجذور الى اللون البني

 استخدام تربة معقمة1.

تعقيم جميع االدوات المستخدمة 2.
 في الزراعة 

تجنب الري الزائد والتسميد 3.
 والزائد والزراعة الكثيفة

 التخلص من النباتات المصابة 4.

استخدام المبيدات الفطرية 5.
 المناسبة

استخدام المبيدات الحيوية 6.
 كالترايكوديرما





موت البادرات على الريحان نتيجة االصابة االعفان 

Rhizoctonia 





 تقرحات نتيجة االصابة بالبوترايتس على حصالبان



 المكافحة المتكاملة االعراض عملية المراقبة اآلفة 

لفحة 
البوترايتس 
Botrytis 

blight 

تتركز عملية المرافبة 
في مناطق الزراعة 

الكثيفة وتهوية سيئة 
وفي المحاصيل 

الحساسة ومالحظة اي 
تقرحات على السيقان 

وموت تراجعي واي نمو 
فطري رمادي اللون 
 خالل االجواء الرطبة

لفحات على االوراق 
ةتقرحات في الساق 
وتعفنات في الجذور 

 تنتهي بموت النبات

التحكم بالظروف الجوية من حرارة 1.
 ورطوبة 

التخلص من االعشاب وبقايا 2.
 المحصول السابق بصورة صحيحة

العمل على تهوية المحصول تهوية 3.
جيدة لتخفيف الرطوبة ما امكن 

 بتجنب الزراعات الكثيفة 
ري النباتات في الصباح المبكر 4.

 بصورة معتدلة
المكافحة الحيوية باستخدام الفطر 5.

 ترايكوديرما



 



 Powdery mildewالبياض الدقيقي 

  

 



 المكافحة المتكاملة االعراض عملية المراقبة اآلفة 

البياض 
 الدقيقي

مرقبة النباتات اسبوعيا 
والتركيز على النباتات 

القابلة لالصابة ويمكن 
استخدام العدسة المكبرة 

لمراقبة تطور الفطر 
 االبيض

نمو فطري ابيض على 
السطح العلوي 

,  والسفلي لالوراق 
ومع تطور اصابة 

يمكن للنمو الفطري ان 
 يغطي االوراق

التخلص من االوراق المصابة 1.
بطريقة سليمة داخل اكياس ورقية 

ثم حرقها وتجنب انتشار الفطر 
 بالهواء

ترك مسافات عند الزراعة وتجنب 2.
 الزراعات الكثيفة

المحافظة على الرطوبة النسبية 3.
 داخل البيوت% 70اقل من 

 التهوية الجيدة داخل البيوت4.

 استخدام االصناف المقاومة 5.

في حال بدء االصابة باالنتشار 6.
استخدام المبيدات الفطرية 

 المناسبة



 اعراض االصابة بالبياض الدقيقي على حصالبان



 المكافحة المتكاملة االعراض عملية المراقبة اآلفة 

الذبول 
 الفيوزاريومي

مسح المحصول 
ومراقبة ظهور 

االعراض وتظهر 
بداية االصابة 

على شكل انحناء 
في االوراق ومن 

الممكن الخلط 
بينها وبين 

الذبول نتيجة 
العطش ويمكن 
التاكد بالفحص 

 المخبري

تكون االوراق على 
شكل كاسي لالعلى 
او يمكن ان ينحني 

الساق وفي 
المحاصل الواسعة 

يمن ان يحث 
 تساقط في االوراق

استخدام بذور خالية من 1.
المرض او استخدام 

 االصناف المقاومة
استخدام الدورة الزراعية 2.

وتجنب اصناف النعنع 
 حيث انها تحمل المرض





 اعراض االصابة بالذبول على التعتع



 شكرا لحسن االستماع


