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 مهام مدیریة الوقایة وصحة النبات



 
 :  أهم التشریعات التي یتم تطبیقها في مجال الوقایة وصحة النبات 

 
 . 2002لسنة  44قانون الزراعة المؤقت رقم . 1
 . 2003لسنة  2/تعلیمات الحجر النباتي رقم ز. 2
 . 2003لسنة  12/ تعلیمات تصدیر واستیراد وٕانتاج وتداول  تقاوي البطاطا رقم ز. 3
 . 2003لسنة  46/تعلیمات مكافحة اآلفات رقم ز. 4
 .2012لسنة  10/تعلیمات مكافحة سوسة النخیل الحمراء رقم ز. 5
 4/تعلیمات معالجة مواد التعبئة والتغلیف الخشبیة المستعملة في توضیب االرسالیات ز. 6

 . 2005لسنة  
 .2012لسنة  9/م زقر  عیةرازلتب ومحالت خدمات رش المبیدات امکاص خیرتت تعلیما. 7
 .   2013لسنة  2/ زاالتجار بالمبیدات رقم و تعلیمات تسجیل وتصنیع واستیراد وتداول . 8
 



 الخطوط التوجیهیة بشأن مراقبة اآلفات : المعیار الدولي السادس 
 

بمدیریة یتناول هذا المعیار نظم المسح والرصد التي تقوم بتطبیقه منظمة وقایة النبات القطریة ممثلة 
الوقایة وصحة النبات بغرض الكشف عن اآلفات وتوفیر معلومات یمكن االستعانة بها في تحلیل 

مخاطر اآلفات ، بهدف إیجاد منطقة خالیة من هذه اآلفات ، وكذلك في إعداد قوائم بهذه اآلفات حیث 
یعتبر جمع وتسجیل المعلومات المتعلقة باآلفات عنصرین أساسین یمكن المنظمة القطریة لوقایة النبات 

.  من المصادقة على اإلعالنات عن عدم وجود آفات الحجر الزراعي أو عن انتشارها بصورة محدودة 
 :وهناك نوعان من نظم مراقبة اآلفات 

 المراقبة العامة 1.

 عملیات المسح الخاصة 2.
 



 .المراقبة العامة عملیة تجمع بمقتضاها معلومات عن آفات محددة ذات أهمیة لمنطقة ما . 1
حیــث تقــوم مدیریــة الوقایــة وصــحة النبــات ومــن خــالل مــدیریات الزراعــة الموجــودة فــي جمیــع 
محافظات المملكة بتزویدنا بتقاریر شهریة دوریة حـول وضـع اآلفـات الزراعیـة فـي كـل محافظـة 
وذلك مـن خـالل عملیـات المسـح التـي یقـوم بهـا المهندسـین أثنـاء الزیـارات المیدانیـة ومـراقبتهم 
لتواجــد اآلفــات فــي المنطقــة ، وبعــد وصــول هــذه المعلومــات إلــى المعنیــین فــي مدیریــة الوقایــة 
وصحة النبات یتم تجمیع هذه المعلومات في سجالت رسمیة لیتم االستفادة من هـذه المعلومـات 

 :في 
 
 دعم اإلعالنات التي تصدرها المنظمة القطریة لوقایة النبات بشأن الخلو من اآلفات . 1
 .المساعدة في الكشف المبكر عن آفات جدیدة . 2
 .تقدیم التقاریر إلى المنظمات الدولیة مثل منظمة وقایة النبات ومنظمة األغذیة والزراعة . 3



 
عملیــة المســح الخاصــة  قــد تكــون مســوح للكشــف أو لتعیــین الحــدود أو الرصــد بصــورة رســمیة . 2

 : وتتبع فیها خطة تقر من قبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات وتشمل الخطة 
 ... )الكشف المبكر ، تحدید منطقة خالیة من اآلفات ، ( تحدید الغرض من المسح -
 تحدید اآلفات المستهدفة -
 ......تحدید المنطقة الجغرافیة ، الموسم ،-
 ....)دورة حیاة اآلفة ، الظروف المناخیة المرتبطة باالفة ،( تحدید التوقیت والمدة -
 وصف منهجیة المسح -
 إجراءات التشخیص توفر األخصائیین ، المرافق والمعدات المناسبة -
 تقدیم التقاریر -
 



 
واإللتزام اإلجراءات التي تقوم بها مدیریة الوقایة وصحة النبات في مجال تطبیق 

 :  المعیار الدولي لبرنامج مراقبة اآلفات ب
  Tuta absolutaحسذب حئغذب آهذئف ئكامخهذب مثال 

 
تقییم تقاریر اآلفات الواردة من مدیریات الزراعة لرصد أیة من خالل ألول مرة تم رصد اآلفة 1.

خالل شهر كانون أول آفات جدیدة ضمن عملیات المراقبة الدوریة والمسوح المیدانیة لآلفات 
حیث تم التقاط الحشرة الكاملة وبأعداد ) غور الصافي ( في منطقة األغوار الجنوبیة  2009

 .محدودة في المصائد الفرمونیة ولكن دون ظهور أیة أعراض لإلصابة على النباتات 
تم عملیة تصنیف اآلفة من خالل خبراء معتمدین في الجامعة األردنیة وحسب طرق التصنیف 2.

 .المعتمدة للتأكد من اآلفة 
 



 
تم تطبیق متطلبات اإلبالغ عند ظهور أیة آفة جدیدة في األردن بمقتضى االتفاقیة . 3

 .الدولیة لوقایة النبات بعد التأكد من ظهور اآلفة الجدیدة 
 وضع خطة الطوارئ لرصد اآلفة الجدیدة  ومكافحتها قبل انتشارها وتوطنها في المنطقة . 4
ملیون دینار أردني  2إیجاد التمویل الالزم لتنفیذ حملة لمكافحة اآلفة وتم رصد مبلغ . 5

 .لهذه الغایة 
اإلعالن رسمیًا عن إطالق حملة وطنیة لمكافحة حشرة صانعة األنفاق على البندورة . 6

Tuta absoluta  ب لكق ل زةهو ئك ل و  شملت الحملة المناطق  2010/10/4بتاریخ عك
غور / محافظة العقبة ، محافظة معان ، محافظة الطفیلة ، محافظة الكرك : ( التالیة 

 ) .  الصافي ، إقلیم الشراة ، محافظة المفرق ، محافظة مأدبا ، وادي األردن 



 
 :حیث تم البدء بتقدیر التوزیع الحالي لآلفة الجدیدة من خالل 

  
اإلستقصاء األولي من خالل إستعراض البیانات الخاصة بإكتشاف اآلفة الجدیدة وموطنها الجغرافي     -

، وظهرت حدیثًا في أوروبا  ١٩٧٠حیث إكتشفت هذه الحشرة ألول مرة في أمریكا الالتینیة عام ( 
في اسبانیا، وفي عام  ٢٠٠٦ومنطقة حوض البحر األبیض المتوسط وتم تسجیلها ألول مرة عام 

سجلت هذه الحشرة رسمیًا في فرنسا  ٢٠٠٩ظهرت في الجزائر والمغرب وتونس ، وفي عام  ٢٠٠٨
وایطالیا والیونان وتونس ومالطا ولیبیا ومن ثم انتشرت الحشرة في منطقة حوض البحر األبیض 

وتحدید عوائل اآلفة وتاریخ ظهورها وحجم ) المتوسط بسرعة نظرًا للظروف البیئیة المناسبة في المنطقة 
األضرار التي أحدثته االفة في الموطن وآلیة إنتشارها والعملیات الزراعیة المطبقة ، وكذلك جمع 

المعلومات الكافیة في تحدید المسارات حول تحدید النباتات والمنتوجات النباتیة والمواد المحتمل حملها 
 .لآلفة من المواد المستوردة حدیثًا 

 



 
تم البدء بمسح شامل للمنطقة التي اكتشفت فیها اآلفة لتوفیر قاعدة بیانات أساسیة حول -

 .المساحات المزروعة بعوائل اآلفة فیها وتقدیر المساحات المصابة ونسبة اإلصابة وشدتها 
استخدام البیانات المجمعة مسبقًا من خالل االستقصاء األولي والمسح في : التنبؤ باالنتشار -

المنطقة المصابة في االنطالق بعملیة لتحدید مدى انتشار اآلفة والمناطق المعرضة للخطر 
من خالل مسح شامل لجمیع مناطق زراعة البندورة في المملكة حیث تقدر المساحة 

ألف دونما لتحدید إذا ما كان هناك مناطق أخرى  138المزروعة بالبندورة باألردن حوالي 
 .مصابة باآلفة 

 





 )طن ( اإلنتاج  )دونم ( المزروعة بالبندورة  المساحة
 

 )دینار ( القیمة 

المساحة المزروعة بالبندورة  
 )دونم ( مكشوفة 

 

 ملیون 180 ألف 518 ألف  128

المساحة المزروعة بالبندورة  
 )دونم ( زراعات محمیة 

 

 ملیون 50 ألف 154 ألف  10

 ملیون 230 ألف 672 ألف 138 اإلجمالي 







 
 :  تنفیذ حملة المكافحة 

تم تشكیل لجنة توجیهیة وٕاشرافیة لتوجیه وتنسیق العمل لعملیة المكافحة وٕادارة فریق العمل 1.
 .ولجان میدانیة لمراقبة ومكافحة اآلفة في جمیع مدیریات الزراعة المنتشرة في المملكة 

من خالل القیام بمسح لتعیین حدود منطقة اإلصابة بصورة أولیة وتأكید المسوحات : الرصد 2.
السابقة والتفتیش وتوزیع المصائد والمراقبة حیث تم رصد اآلفة بدءًا من منطقة األغوار 

 .الجنوبیة ثم األغوار الوسطى  والمناطق الشفاغوریة ثم في المناطق الصحراویة  
تم جمع المعلومات البیولوجیة واإلقتصادیة حول اآلفة وٕاستراتیجیات المكافحة الممكنة 3.

والتأثیرات الممكنة على مختلف القطاعات نتیجة دخول اآلفة وٕاجراء تحلیل تكالیف عائدیة 
 .  لبرنامج المكافحة بأنجع الطرق وحساب التكالیف لكل إستراتیجیة مطبقة 

 



  

تم تطبیق جمیع تدابیر المعالجة والمكافحة وتشمل الطرق المختلفة والخیارات المتعددة . 4
لمكافحة اآلفة من خالل إستراتیجیة واضحة تأخذ بعین االعتبار الفهم الواضح لآلفة وبیولوجیة 

الحشرة  للتدخل في الوقت المناسب من دورة حیاتها مثل المكافحة الكیماویة والمیكانیكیة والزراعیة 
 .والبیولوجیة وغیرها 

تم إصدار النشرات الفنیة والبوسترات والمطویات حول اآلفة وتوزیعها على المزارعین بشكل . 5
 .  مجاني 

تم االستعانة بالخبرات الموجودة في الدول التي ظهرت بها اآلفة مسبقا واالستفادة من تجربتهم  . 6
 .   في مجال مكافحة اآلفة والسیطرة علیها 

 



تم توفیر اآللیات والمعدات والمواد الالزمة لتنفیذ الحملة من سیارات وتنكات الرش ولوازم السالمة . 7
 .العامة 

تم توفیر الفرمونات الخاصة باآلفة وٕارشاد المزارعین إلى كیفیة استخدامها وتوزیعها  بطریقة . 8
صحیحة والنتائج اإلیجابیة المتوقعة من استخدام الفرمونات في التخفیف من أعداد الحشرة حیث تم 

 . ألف كبسولة فرمون وتوزیعها على المزارعین بشكل مجاني  120شراء 
تم توفیر المبیدات الحیویة المتخصصة باآلفة والتي تستخدم في األطوار األولى من دورة حیاة . 9

كغم منها وتوزیعها على  4000الحشرة وتعتبر هذه المبیدات من المبیدات اآلمنة حیث تم شراء 
 .المزارعین بشكل مجاني  

تم توفیر المبیدات الكیماویة المتخصصة باآلفة من المواد الفعالة المختلفة والتي تستخدم .  10
 .لتر منها وتوزیعها على المزارعین بشكل مجاني   2000وحسب فترة حیاة الحشرة حیث تم شراء 



  
 المنطقة المستهدفة

 
 بدء تاریخ 

 الحملة

 
 نهایة  تاریخ

 الحملة

 
 المبیداتكمیة 

 المستخدمة

 
كمیة 

 الفرمونات
 المستخدمة

 
 المزارعینعدد 

 المستفیدین 
 من الحملة

 
 المساحات
 المغطاة
 دونم

 
 ، الراشدیة القریرة  ،العقبة محافظة 
 ، قاع قریقرة ،الطویل،  الطویسة

 السعیدین، مزارع الحق

4/10/2010 30/10/2010 301 4800 131 7616 

 
 معان، قضاء الجفر، قضاءمحافظة 

 الحسیة، منطقةمنطقة  ، المدورةأیل،منطقة 
 المحمدیة

13/10/2010 27/10/2010 143 3500 30 4690 

 
 .، بیرمدسوسامرق ،الطفیلةمحافظة 

 سیل ،التنور سد  الحوراالبریبطة ،اللعیان ،
 الفارعة ،المعقلالعالیة  ،جاعسوادي  ،الحسا

 عفرا ، شالل مجهول

12/10/2010 7/11/2010 47 1500 30 1350 

 
 قضاء ،صبحاقضاء .المفرقمحافظة 

أم القطین قضاء ،  الخالدیةالسرحان قضاء 
 دیر الكهفقضاء ، قضاء أم الجمال 

12/10/2010 9/11/2010 143 1350 53 4669 

 
األردن ، دیر عال ، الشونة الشمالیة ، وادي 

 الشونة الجنوبیة 

10/11/2010 15/12/2010 300 28000 809 20000 



المساحة  المنطقة
 المزروعة

 دونم

الفرمونات 
 الموزعة
 كبسولة

 لتر/المبیدات المستخدمة 
 زناد كومودور كابرودكس برومید كوماندو باثورك سبنتور دلتارین

بندورة مكشوف  وادي االردن
18897 
 20868محمي 
 20000بطاطا 

43000 100 50 950 50 25 - - - 

 - 10 25 33 - - - 10 39500 27000 المفرق
 - 100 - - - 120 100 - 5000 2550 الزرقاء
 - - - - - 200 - - 5000 2860 األزرق

 مادبا
 الواال

 الهیدان
 الموجب

600 2990 100 - 300 50 - - - 605 

 - - - - - 100 - - 10000 6000 معان
 - - 25 - - - - 60 3000 400 اقلیم الشراة

 - - - - - - - - 200 100 كفرنجة
 وادي السیر,العاصمة 

 الجیزة
- - 100 - 50 - - - - - 

 القطرانة, الكرك
  

- 6000 - - - - - - - - 

 10 210 50 50 - 1700 - - 3200 45000 االغوار الجنوبیة
                 100   عین الباشا

 اربد
 الطیبة

  

- 500 - - - - - - - - 

 - 30 - - - - - - 300   الطفیلة 
 615 350 100 108 100 3420 150 370 118798   المجموع



   Rhynchophorous  ferrugineus)  الهندیة( سوسة النخیل الحمراء حشرة 
غور كبد وقدرت عدد األصابات بتلك الفترة منطقة في   1999عام ألول مرة في األردن  هام اكتشافت

وتعتبر هذه اآلفة من اكثر اآلفات فتكا وتدمیرا لجمیع انواع النخیل المثمر ، ، اصابة شجریة 38بحوالي 
 .   غیرهاجوز الهند ، نخیل الزیت ، الواشنطونیا و 

تم وضع برنامج للمكافحة المتكاملة للحشرة منذ ظهورها حتى تم السیطرة على الحشرة وحصرها في •
 .  منطقة محددة  ومنع إنتشارها لباقي مناطق زراعة  النخیل في األردن 

 .تم إصدار تعلیمات خاصة بحشرة سوسة النخیل من خالل قانون الزراعة ونشرها بالجریدة الرسمیة •
من الدول المصابة بسوسة  النخیل من خالل منع إستیراد فسائل وأشجارتم تطبیق الحجر الزراعي •

النخیل الحمراء إلى األردن وكذلك التركیز على الحجر الزراعي الداخلي بمنع نقل الفسائل من منطقة 
والمزارع المصابة إلى باقي المناطق داخل األغوار أو خارجه وقد تم ) منطقة اإلصابة ( غور كبد 

المنتشرة وكذلك األمن العام  التنسیق في ذلك مع القوات المسلحة األردنیة من خالل نقاط التفتیش
وطوافي الحراج من خالل مدیریة الحراج والحكام اإلداریین في المناطق حیث یتم ضبط المخالفین 

أشجار وفسائل النخیل بعد الكشف والتفتیش على األشجار المراد دون الحصول على تصریح نقل 
 .  نقلها 



 عدد األشجار المتلفة عدد الحشرات الملتقطة السنة
1999 136 45 
2000 71 11 
2001 72 4 
2002 44 11 
2003 83 13 
2004 31 1 
2005 19 6 
2006 20 3 
2007 6 2 
2008 7 - 
2009 17 5 
2010 45 6 
2011 13 4 
2012 6 3 

جدول یبین أعداد الحشرات الملتقطة من حشرة سوسة النخیل وأعداد األشجار المتلفة في وادي 
 2012- 1999األردن خالل الفترة ما بین 

 









  الفطر عن والمتسبب مكافحته وتقانـات النخیل على البیوض مرض عن المبكر الكشف 
Fusarium Oxysporum f.sp.albedinis. 

 من وبتمویل اإلقلیمي المشروع خالل من النبات وقایة مدیریة قبل من الدراسة هذه إعداد تم
 خطر نتیجة  نوعهـا من األولـى الدراسة هذه أهمیة وتأتي الزراعیة للتنمیة العربیة المنظمة
 هالك إلى بالنهایة وتؤدي النخیل زراعة تواجه التي الزراعیة اآلفات من بالعدید اإلصابة
  الفترة تلك في اآلفات هذه حول المملكة في أساسیة بیانات قاعدة توفر وعدم النخلة

2005- 2006 . 
 المتعلقة الدقیقــــــة المعلومات كافة جمع وتم المملكة في النخیـل البساتین كافة زیارة تم حیث

   . النخیل شجرة تصیب التي اآلفات ألهم میداني ومسح أشجار وأعــداد مساحـات من بالنخیل



 :أهم أهداف الدراسة المسحیة ألهم آفات النخیل•

األهداف المباشرة: 

 تصیب التي الثعبانیة والدیدان والفطریة الحشریة اآلفات أهم وتعریف تشخیص1.
 .األردن في النخیل

 .النخیل تصیب التي اآلفات ألهم كافیة بیانات قاعدة إنشاء2.

 النخیل تصیب التي باآلفات النخیل قطاع في العاملین معرفة وزیادة كفاءة رفع3.
 .المتخصصة بالمختبرات تشخیصها بعد اآلفات بتلك تعریفهم طریق عن وذلك

 النخیل ومساحات وأعداد آفات من الحقلي بالمسح المتعلقة البیانات كافة توثیق4.
 .األردن في

 في والعاملین المزارعین بین الوعي لنشر الزراعي األرشاد أجهزة وتدعیم تقویة5.
 والوقایة اآلفات تشخیص بطرق وتعریفم النخیل آفات خطر حول النخیل قطاع

 .الصحیة



األهداف التنمویة: 

 .حمایة أشجار النخیل من اآلفات1.

 .الحد من تراجع زراعة النخیل والعمل على زیادة زراعة هذه الشجرة المباركة2.

 :الحقلي المسح تطبیق مناطق•

         وشملت المملكــــة فــــي النخیل زراعــــة مناطــــق كافـــــــة فـــــي الحقلـــــي المسح عملیـــــة تطبیــــق تــم
 . ) المدورة الجنوبیة،األزرق، الشمالیة،الشونة عال،الشونة الصافي،دیر العقبة،معان،الطفیلة،غور (

 :الدراسة من علیها المتحصل النتائج 

 تم التي المناطق مختلف في النخیل وأعداد لمساحات إحصائیة مسوحات عمل الدراسة هذه خالل تم1.
 . الدراسة فترة خالل زیارتها

 البیوض مرض من األردن خلو )المخبریة بالفحوصات مدعمة ( الظاهري الحسي الكشــف نتیجـة أظهــرت2.
 النخیل على
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