
www.iraqi-datepalms.net 2011 
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إنســان الحصــول علــى منــتج  أي. .اإلنســانت لحيــاة اإلنســان، ومــن حــق الغــذاء هــو أول وأهــم المتطلبــا  

غذائي نظيف، وألن الزراعـة هـي المصـدر األساسـي للغـذاء، لـذا فمـن األهميـة بمكـان أن تتضـافر الجهـود ألن 

تــــوفير بغــــرض وحيــــث أن زيــــادة اإلنتــــاج الزراعــــي يعتبــــر هــــدفا أساســــيا . وآمنــــا، نظيفــــا..يكــــون إنتاجهــــا كافيــــا

الغذائيـة، وفـى نفـس الوقـت هـو الشـاغل األول لـدى العلمـاء والبـاحثين للبحـث المتواصـل عـن كافـة  االحتياجات

  . سبل إمكانية زيادة اإلنتاج وحمايته
 

وقـــد جـــاء اســـتخدام المبيـــدات الكيماويـــة لمكافحـــة اآلفـــات الزراعيـــة للحـــد مـــن أضـــرارها علـــى المحاصـــيل   

ولكن أدى انتشـار اسـتخدام المبيـدات إلـى أن تعـرض كـل شـئ  المختلفة كأحد األسلحة لتعظيم اإلنتاج الزراعي

من حولنا للتلوث، وعلى الرغم من إجماع كافة المشتغلين بالزراعة عامة، وبمكافحة .. الماء والهواء والتربة.. 

اآلفات خاصـة، بضـرورة اسـتخدام المبيـدات لوقـت لـيس بقصـير للمسـاهمة فـي زيـادة اإلنتـاج الزراعـي لمواجهـة 

، إال أن هنــاك أيضــا إجمــاع واقتنــاع علــى ضــرورة ترشــيد وطلــب الغــذاء فــى كثيــر مــن البلــدان الســكانية الزيــادة

، واستخدامها بطريقة آمنة حرصا على سالمة البيئة والمنـتج الزراعـي بـل وعلـى اإلنسـان نفسـه، أوال استخدامها

  .داولهالذا يلزم مزيد من الوعي والرقابة على الذين يسيئون استخدام المبيدات وت

  
  مشاكل المبيدات

  :من أهم المشاكل الناجمة عن التوسع واالستخدام غير الواعي للمبيدات هي

ظهور سالالت حشرية مقاومة أو متحملة لفاعلية المبيدات، األمر الـذي يزيـد مـن صـعوبة مكافحتهـا  ♦

لـــى تكلفـــة أع=  (حيــث تتطلـــب هـــذه الســـالالت إمــا جرعـــات أعلـــى مـــن المبيـــد أو عــدد رشـــات أكثـــر 

  .أو ضرورة استخدام أنواع جديدة من المبيدات ذات فعالية أكثر)  وزيادة التلوث
  

لــم يكــن لهــا أي خطــورة فــي ســنوات  والتــي)  آفــات ثانويــة (زيــادة أعــداد مجــاميع جديــدة مــن اآلفــات  ♦

ســابقة، مثــل تزايــد أعــداد حشــرات المــن والــذباب األبــيض والعنكبــوت األحمــر عقــب اســتخدام مجــاميع 

  .على نفس المحصولرئيسية ن المبيدات تستخدم لمكافحة آفات أخرى معينة م
  

تقـوم بـدور طبيعـي فعـال  والتـياإلبادة الشديدة لنسبة كبيرة من الحشرات النافعة المنتشرة في الطبيعـة  ♦

فــي مقاومــة العديــد مــن اآلفــات الزراعيــة مثــل المفترســات والطفيليــات ممــا أتــاح الفرصــة لزيــادة أعــداد 

شــرية لهــذه األعــداء الطبيعيــة بدرجــة كبيــرة، إلــى جانــب أن المبيــدات تقضــى علــى نحـــل العوائــل الح

  .تساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل المختلفة التيالعسل والحشرات األخرى الملقحة 
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تلوث البيئة نتيجة استخدام المبيدات بشـكل واسـع مـع عشـوائية التطبيـق، ممـا أضـر بمكونـات النظـام  ♦

  .البيئي واإلنسان والحيوان والنبات
 

تحمل المبيدات في طياتها خطورة على اإلنسان والبيئة إذ أن الجزء األكبر من المبيد عند استخدامه  ♦

تربـــة فيلوثهـــا ويـــؤثر علـــى صـــفاتها ويقضـــى علـــى يســـقط علـــى النبـــات والجـــزء اآلخـــر يتســـرب إلـــى ال

الكائنات الحية النافعة بها، ثم يتسرب إلى ميـاه الصـرف فـي التـرع والمصـارف ويسـبب تلوثهـا وبـذلك 

أمــا الجــزء األكبــر والــذي يســقط علــى النبــات . تعــيش أو تشــرب منهــا التــيتتــأثر األســماك والحيوانــات 

ضــه إلــى مركبــات أخــرى متعــددة، كمــا يتبقــى جــزء منــه فيمــتص داخلــه ويتــراكم فــي الثمــار ويتحــول بع

ببقايـا المبيـدات، وهـذه المتبقيـات مـن  يعـرفعلى سطح الثمـرة حسـب نـوع المبيـد المسـتخدم، وهـذا مـا 

يـتم تصـديرها  التياألهمية بمكان حيث تتسبب سنويا في رفض العديد من شحنات الفاكهة والخضر 

فـي العبـوات المختلفـة سـواء المعـدة للتصـدير أو االسـتهالك ت تقـدير بقايـا المبيـدا ولذلك يلزم. للخارج

  .صالحية المنتج الزراعي من عدمه المحلى لضمان
  

زاد اهتمـام البحـث العلمـي فـي اآلونـة األخيـرة فـي البحـث عـن طـرق جديـدة للمكافحـة اآلمنـة والبحـث عـن   

  :مثل هابدائل للمبيدات بغرض تالفى اآلثار الضارة الستخدام
 

  .مانعات التغذية حيث تعمل على منع الحشرة من التغذية فتموت جوعااستخدام  ♦
 

اســتخدام المــواد الطــاردة أو الجاذبــة وهــى مــواد ليســت ســامة وال تــؤدى إلــى مــوت اآلفــة ولكنهــا إمــا  ♦

سامة، بينمـا تقـوم المـواد الطـاردة بجعـل طبيعـة الغـذاء والحيـاة الطبيعيـة  طعمتجذبها إلى مصائد أو 

  .بة مما يدفعها للهربللحشرات غير محب
  

وهى مواد مخلقة تحمل رائحة إناث أنواع معينة مـن اآلفـات )  الفرمونات (استخدام جاذبات جنسية  ♦

بغــرض جــذب الــذكور، تســتخدم هــذه المــواد إمــا للتنبــؤ بكثافــة أعــداد اآلفــة أو بتوزيعهــا فــي الحقــول 

  .بغرض تشتيت ذكور اآلفة
  

، سالفيــرو فطــر أو ال بكتيريــا أوكائنــات دقيقــة مثــل ال اســهااســتخدام مركبــات حيويــة وهــى مركبــات أس ♦

  .دخلت حيز التطبيق ضد العديد من اآلفات الحشرية التيوأشهرها المركبات البكتيرية 
 

مثــل الزيــوت المعدنيــة )  أقــل ســمية علــى النبــات والحيــوان والبيئــة (اســتخدام بعــض بــدائل المبيــدات  ♦

  .والمستخلصات النباتية
  

ـــة الزراعـــة اتوتهـــتم وزار  ـــرا بهـــذه االتجاهـــات، ويلقـــى نفـــس االتجـــاه اهتمـــام  والجهـــات المعني اهتمامـــا كبي

المزارعين والمهتمين بشئون البيئة لما تتميز به مـن آمـان لإلنسـان والحيـوان والبيئـة ككـل، كمـا تسـاعد بطريقـة 

، ممـا يـنعكس ذلـك طبيعـةتعظيم الدور الذي تلعبـه األعـداء الحيويـة فـي الالمحافظة و مباشرة وغير مباشرة في 

  .على الوسط الزراعى
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