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■ تعريف املكافحة احليوية:
طرق مكافحة �آفات ال�صحة العامة عديدة ،ومنها املكافحة احليوية التي تعتمد على ت�شجيع و�إكثار
الأعداء الطبيعية للآفات التي توجد معها يف نف�س البيئة �أو ا�سترياد تلك الأعداء احليوية وحماولة
�أقلمتها حملي ًا ون�شرها على نطاق وا�سع للحد من تكاثر الآفات ،وت�شمل الأعداء احليوية للآفات:
الطفيليات واملفرت�سات (وقد تكون املفرت�سات من الالفقاريات كبع�ض �أنواع العناكب �أو مفرت�سات
من حيوانات �أعلى يف الرتبة من احل�شرات مثل ال�ضفادع والأ�سماك والزواحف والطيور والثدييات).
كما تعتمد املكافحة احليوية على ا�ستخدام ما يعرف باملبيدات احليوية ،ومن �أهم عنا�صرها املبيدات
امليكروبية التي ت�شتمل على م�سببات الأمرا�ض املختلفة كالفطريات ،والبكترييا ،والفريو�سات،
والنيماتودا ،والربوتوزوا ،واملبيدات الناجتة من عمليات التخمر للأكتينوماي�سيتات املوجودة طبيعي ًا
يف الرتبة ،وت�شمل �أي�ض ًا الفريومونات احل�شرية ،واملبيدات امل�ستخل�صة من النباتات ،والنباتات املعدلة
وراثي ًا ملقاومة الآفات.

■ الغر�ض الرئي�سي للمكافحة احليوية:
احل ّد من ا�ستخدام املبيدات واملواد الكيميائية ب�شكل مفرط ملا لها من ت�أثري �سيء على البيئة
والإن�سان ،و�أثرها ال�سلبي على التوازن الطبيعي للكائنات احلية ومنها الأعداء احليوية للآفات.
وتعد املكافحة احليوية عن�ص ًرا مه ًّما من عنا�صر املكافحة املتكاملة للآفات (Integrated Pest
.)Management
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■ نطاق التنفيذ:
ي�شمل نطاق تنفيذ �أعمال املكافحة احليوية الأماكن التي توجد بها الآفة امل�ستهدفة ،مبا يف ذلك
النطاقات الداخلية واخلارجية للمباين واملنازل ،واملجمعات ال�سكنية ،واملناطق الزراعية ،واملناطق
التجارية ،واملناطق اخل�صبة.

■ الفئة امل�ستهدفة:
 اجلهات املخت�صة يف جماالت مكافحة �آفات ال�صحة العامة. اجلهات املعنية برتبية الطيور واحليوانات النادرة والأليفة. املحميات الطبيعية.�	-أفراد املجتمع املعر�ضون للآفات.

■ نبذة عن املكافحة احليوية ومدى تطبيقها على مر التاريخ
(تاريخ املكافحة احليوية)- :

ال ن�ستطيع حتديد بداية زمنية للمكافحة احليوية ،فهي قدمية ِق َدم الوجود ،وما التوازن احليوي �إال
مظهر من مظاهرها ،حيث مت ا�ستخدام م�صطلح املكافحة احليوية (� )Biological Controlأول
مرة يف عام 1919م من قبل عامل ي�سمى «�أ�سمي�س» وذلك للتعبري عن ا�ستخدام الأعداء الطبيعية
لل�سيطرة والتحكم يف �أعداد احل�شرات التي ت�سبب الأ�ضرار.
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ومن الأمثلة التاريخية ال�ستخدام املكافحة احليوية:

 ا�ستخدام ال�صينيني لنملة الفراعنة ( )Monomorium Pharaonicب�إدخال �أع�شا�شها يف خمازناحلبوب ملكافحة ح�شرات احلبوب املخزنة.

 -الفرق بني املكافحة احليوية واملكافحة با�ستخدام املبيدات:

وجه املقارنة

املكافحة الكيميائية

املكافحة احليوية

طريقة العمل

ي�ستخدم فيها الكائن احلي +
املبيدات احليوية

ي�ستخدم فيها املواد الكيميائية

�أ�صل املنتج

طبيعي

�صناعي

نطاق املكافحة

املفرت�س يكون انتقائي ويتغذى على
الآفة فقط

ميكن �أن يكون لها بع�ض الت�أثري
على الكائنات احلية الأخرى غري
امل�ستهدفة

ال�سمية ومدى
الفاعلية

مدخالت غري �سامة وال يحتاج
لتوفريه مرة �أخرى �إذ �أنه يتكاثر يف
البيئة

مدخالت �سامة وقد حتتاج لإعادة
تطبيق ب�شكل دوري

زمن املكافحة

حتتاج لزمن طويل

�سريعة

التلوث

�آمنة على البيئة

معظمها ملوث للبيئة

تطوير مقاومة
وراثية للمكافحة

ال

نعم
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■ �أبرز طرق املكافحة احليوية يف العامل:
 -1ا�ستخدام املبيدات البكتريية من نوع ( )Bacillus Thuringiensis Israelensisحيث �أنها تعترب
�سموم ت�ستهدف ب�شكل انتقائي يرقات البعو�ض والذباب الأ�سود مما ي�ؤدي ملوتها يف غ�ضون �أيام.
 -2ا�ستخدام تقنية احل�شرة العقيمة حيث تعد �أ�سلوب ًا مالئم ًا من الناحية البيئية ملكافحة الآفات
احل�شرية ،وتنطوي هذه التقنية على الإنتاج املكثف لذكور الآفة امل�ستهدفة وتعقيمها با�ستخدام
الإ�شعاع ،ثم �إطالق الذكور العقيمة عن طريق اجلو على نطاق وا�سع فوق مناطق حمددة ،حيث
تتزاوج مع الإناث الربية دون �أن تتنا�سل ،وهو ما ُيف�ضي �إىل تناق�ص �أعداد الآفات امل�ستهدفة.
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■ الآفات التي ميكن �أن يتم تطبيق املكافحة احليوية عليها:
جميع �آفات ال�صحة العامة ،ومن الأمثلة عليها -:

� -آفة البعو�ض :

(�أ) طريقة االفرتا�س:
حيث يعتمد املفرت�س على مهاجمة احل�شرة �أو �أحد �أطوارها للتغذية عليها.
ومثال للمفرت�سات -:
 �سمك اجلمبو�سيا ( )Gambosia Affinisحيث تتغذى ال�سمكة الواحدة على ما يقارب  225طورمائي يف ال�ساعة الواحدة.
� -سمك التالبيا (البلطي).

(ب) طريقة املكافحة امليكروبية:
البا�سيل�س(Bacillus Thuringiensis

تتمثل يف ا�ستخدام �أنواع من البكرتيا مثل بكترييا
.)Israelensis
علم ًا ب�أن هذه البكترييا تتوافر على هيئة مبيدات جاهزة يتم ا�ستخدامها حالي ًا من قبل ق�سم مكافحة
�آفات ال�صحة العامة ببلدية مدينة ال�شارقة مثل منتج الـ(.)VECTOBAC WG
(ج) طريقة املكافحة با�ستخدام منظمات النمو احل�شري (:)IGR
هي مواد كيميائية م�صنعة ذات تخ�ص�ص نوعي يتم ا�ستخدامها يف مكافحة احل�شرات وذلك عن
طريق �إحداث تغيري يف منوها الطبيعي.
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�-آفة الذباب :

(�أ) طريقة االفرتا�س:
مثل ال�سحايل ،وال�ضفادع ،وبع�ض الطيور.
(ب) طريقة املكافحة با�ستخدام منظمات النمو احل�شري (:)IGR
يوجد العديد من �أنواع منظمات النمو احل�شري امل�ستخدمة للذباب وخ�صو�ص ًا للريقات مثل مبيد
الـ (.)HokoEx

 �آفة القوار�ض :(�أ) طريقة االفرتا�س:
للقوار�ض يف الطبيعة العديد من املفرت�سات التي تعتربها غذا ًء �أ�سا�س ًّيا لها مثل:
 الطيور :مثل طائر البوم وطائر العو�سق. -الثدييات :مثل القطط والكالب.
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 �آفة ال�صرا�صري:(�أ) طريقة االفرتا�س:
يوجد العديد من املفرت�سات لل�صرا�صري يف الطبيعة التي تعتربها غذا ًء �أ�سا�س ًّيا لها مثل:
ال�سحايل ،وال�ضفادع ،وبع�ض الطيور والعناكب.
(ب) طريقة املكافحة با�ستخدام منظمات النمو احل�شري (:)IGR
يوجد العديد من �أنواع منظمات النمو احل�شري امل�ستخدمة لل�صرا�صري ،وخ�صو�ص ًا للريقات مثل مبيد
الـ (.)Gentrol

■ الن�صائح والإر�شادات العامة يف جمال املكافحة احليوية:

	�إبعاد و�إلغاء جميع العوامل التي ت�ؤدي �إىل موت الأعداء الطبيعية وتعزيز جميع الو�سائل التي ت�ؤدي�إىل طول حياتها وتكاثرها واجنذابها للآفات.
 عدم الإخالل بالتوازن البيئي عند ا�سترياد �أعداء مفرت�سني للآفات. التح�سني الوراثي للأعداء احليوية. املُ َر َّكبات احليوية :ويجب فيها حتديد الأنواع والأطوار املراد مكافحتها مع معرفة �آلية عمل املركبواجلرعة املنا�سبة.

التعريفات العلمية:
-

الطفيليات :كائنات حية تتخذ من كائنات حية �أخرى موطن ًا لها كنوع من التطفل عليها ،وتتح�صل
على غذائها من ح�صة ما يقتاته الكائن احلي املُ�ضيف لها.
املفرت�سات :الأنواع التي تطارد وتقتل فري�سة لأكلها.
الثدييات :ال َّث ْد ِي َّيات �أو َذ َواتُ الأَ ْثداء طائفة حيوية تتفرع من �شعيبة الفقاريات يف عامل احليوان،
وي�شتق ا�سمها من كلمة «ثدي».
النيماتودا :كائنات حية دقيقة احلجم تعرف ب�أ�سماء خمتلفة �أهمها الديدان  ...الأنواع �أنه مق�سم
اىل حلقات كما يف احل�شرات ،لكن احللقات ما هي �إال تخطيط خارجي على الب�شرة.
الربوتوزا  :كائنات حية وحيدة اخللية �أو م�ؤلفة من جمموعة خاليا متماثلة مع بع�ضها البع�ض.
الفريومونات :ترتكب من جزيئات ع�ضوية معقدة ،وت�ستعمل لنقل الإ�شارة من حيوان لآخر ،وهي
�أكرث تخ�ص�ص ًا من الروائح بحيث ي�ستطيع الكائن امل�ستهدف ا�ستك�شافها بكميات �ضئيلة جد ًا وهي
حممولة بالهواء.
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