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لة المشروع اإلقليمي لإلدارة المتكام
لآلفات في الشرق األدنى 

GTFS/REM/070/ITA
ة المشروع اقليمي تمويل الحكومة اإليطالية وتشرف على تنفيذه منظمFAO 

بالتعاون مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  وتشارك في هذا المشروع ستة
قد و. الضفة الغربية وقطاع غزة–إيران –مصر –األردن –لبنان –دول هي سوريا 

.2010دول من المغرب العربي إضافة للعراق في بداية 3أضيف لهذا المشروع 

 2011ويستمر لغاية2004نيسان 27بدأ المشروع في.

لمحمية لكل بلد مشارك تم اختيار محصولين حيث تم اختيار محصولي البندورة ا
والفستق 2007كما تم إضافة محصولي العنب في عام .والتفاح في سوريا

.2010الحلبي 

 مدرسة مزارعين حقلية موزعة على الشكل 110عدد المدارس الحقلية لتاريخه
:التالي

52 مدارس مزارعات حقلية وقد 6مدرسة مزارعين حقلية  لمحصول التفاح منها
وكذلك ( إناث89ذكور و 844)مشارك 933شارك في هذه المدارس الحقلية 

.مدارس حقلية للتمويل الذاتي للذكور وواحدة لإلناث3منها 

 مدرسة 42عدد  مدارس المزارعين الحقلية لمحصول البندورة المحمية
مدارس حقلية تمويل ذاتي 3مدارس حقلية للسيدات  و4مزارعين حقلية منها 

إناث95ذكور و 582)مشارك 677وقد شارك في هذه المدارس الحقلية (ذكور)
.)

 مدرسة مزارعين حقلية 14عدد  مدارس المزارعين الحقلية  لمحصول العنب
.  مزارع 238وقد شارك في هذه المدارس الحقلية ( ذكور)

 37عدد المزارعين المشاركين –مدرسة حقلية 2عدد مدارس الفستق الحلبي
مزارع

ة اجمالي عدد المزارعين الذين شاركوا في نشاطات مدارس المزارعين الحقلي
.إناث184منهم 1881



اإلدارة المتكاملة لآلفات مشروعأهداف
GTFS/REM/070/ITA

ة يهدف المشروع الى إدخال ودعم برامج واستراتيجي
:إلى للوصول IPMاإلدارة المتكاملة لآلفات

تخفيض أو استبعاد استخدام المبيدات-1
تأهيل المزارع وزيادة خبرته ببرامج اإلدارة -2

المتكاملة لآلفات
.تحسين نوعية اإلنتاج-3
.الدخول الى األسواق العالمية -4
تخفيض األخطار على صحة اإلنسان والبيئة -5

والكائنات الحية ومصادر المياه الناتجة عن 
.استخدام المبيدات 

تحسين دخل المزارع ورفع المستوى اإلقتصادي -6
.له
زيادة وعي المجتمع والمؤسسات المختلفة بأهمية -7

استراتيجية اإلدارة المتكاملة لآلفات وطريقة 
.تنفيذها

تقوية قدرة المجتمع في هذا المجال -8
                                       .



IPM  مبررات اعتماد برامج
من خالل مدارس المزارعين 
الحقلية 

لعديد من لدى اظهور صفة المقاومة -1
.ات المبيدلتأثير       اآلفات

ومصادر المياهزيادة تلوث البيئة-2
.بالمبيدات

.اإلنسان صحةعلىالضارالتأثير-3

.على األعداء الحيويةالضار التأثير -4

ي الكائنات الحية فعلى الضار التأثير-5
.البيئة واإلخالل بالتوازن الحيوي 



ماهي مدرسة المزارعين 
(FFS)الحقلية

 مزارعا 25-15مجموعة من المزارعين
يلتقون بشكل دوري 

 للمدرسة حقل تجربة تنفذ فيه
المدرسة نشاطاتها باإلضافة الى حقل 

.شاهد لمقارنة النتائج

في المدرسة يتم تعلم كل ما يتعلق
بالظروف البيئية وإدارة وخدمة  وحماية 

.المحصول 

ير طريقة التعلم هى طريقة التعليم غ
(التعلم بالممارسة) الرسمية للكبار



خالل ماذا ينفذ أعضاء مدرسة المزارعين الحقلية
لقائهم

التحليل البيئي
(AESA) Agro-Eco system Analysis

المراقبة والدراسة 1)
والتحليل والنقاش لواقع

الحقل  واتخاذ القرار 
.باإلجراء المطلوب تنفيذه

ة تنشيط وبناء قدرة مجموع2)
.أعضاء المدرسة

االطالع على موضوع 3)
:ولرئيسي يتعلق بالمحص

-مرضية –حشرية : )اآلفات -
(       الخ ....

.الخ.......تسميد-
وعد تقييم اللقاء وتحديد الم(4

القادم



التحليل البيئي

ل المراقبة الدورية للمحصول من خال
5-4)العمل في مجموعات صغيرة

ويتم من ( مزارع في كل مجموعة
:خاللها دراسة

 ظروف المناخ في بيئة
حقلي التجربة والشاهد 

ل القيام بفحص كافة العوام
حقل)المتعلقة بالمحصول 

اضافة للحقل (التجربة
.الشاهد 

 المحصول والطور
.الفينولوجي له

 الحشرات  ونسبة اإلصابة

ي األعداء الحيوية المتوفرة ف
.الحقل

األمراض.

األعشاب.



(AESA)التحليــــل البيئـــــي 

الحقلية وتلخيص المالحظاتتحليل-
االستنتاجات الحقلية على ورق 

حجم كبير والمناقشة في 
المجموعات الصغيرة للوصول الى 

القرار واإلجراءات التي يجب 
اتخاذها ويتم كتابتها على نفس 

.الورقة 



(AESA)التحليــــل البيئـــــي

عرض المالحظات والنتائج•
التي تم الحصول عليها في
حقل  التجربة من قبل أحد 

المزارعين وكذلك  عرض 
مالحظات الحقل الشاهد من 

.قبل مزارع اخر

اتخاذ القرار المناسب لحل •
المشاكل المتواجدة في  

حقل التجربة أما حقل 
الشاهد فتطبق عليه 

اإلجراءات التقليدية 
.للمحصول في المنطقة



 Groupتنشيط المجموعة وتطوير قدراتها

Dynamic 

دف يتضمن نشاط معين يه•
إلى تنشيط الذهن 

والوصول إلى هدف 
.مرسوم

د تعلم هذه النشاطات تزي•
من قدرة المجموعة و 

ر تطويرها على اتخاذ القرا
.السليم

تعطي هذه النشاطات •
فاصل تنشيطي 

.للمجموعة

رفع روح التعاون بين •
المشاركين



 Mainالموضوع الرئيســــــــي

Subject  
 نشاطات يتم تنفيذها لتعلم

موضوع خاص يتعلق بخدمة 
:مثلالمحصول وإدارته 

والتسميدتحليل التربة.

افات المحصول.

 التقليم.

تنفيذ التدريب العملي لبعض
اجراءات خدمة المحصول 

 تحديد المواعيد المناسبة
.للمكافحة

األعداء الحيوية.

 معينة يستدعى لها حاالت
مختصين من الجامعة أو مراكز 

.البحوث

اجراء الدراسات الحقلية

........الخ.

-





 Mainالموضوع الرئيسي 

Topic 
.دراسة ومناقشة مواضيع أخرى وفقا لحاجة المجموعة-

.إلجراء التحليل االقتصادي فيما بعدجمع المعلومات وحفظها-



المواد المستخدمة
:في تنفيذ خطة المشروع

ي مجهر ضوئي لفحص العينات ومراقبة اآلفات واألعداء الحيوية ف•
.والشاهدحقل التجربة

.عدسات مكبرة يدوية•

ار أعداء حيوية الستخدامها في مكافحة ديدان األوراق وديدان الثم•
.والعناكب الحمراء

.وكرتونيةلونيةفرمونية  ومصائد•

.أسمدة بأنواعها ومبيدات عند الحاجة•

.الجويةأجهزة قياس الحرارة والرطوبة•

قة حدي)برطمانات وصندوق عزل لمراقبة اآلفات وأعدائها الحيوية•
.(الحشرات 

.لوح عادي•

.ملصقات ولوحات كرتونية•

.سجل لكل مزارع لحفظ المعلومات والبيانات•

.قرطاسية بأنواعها للرسم والتلوين وأقالم التخطيط•

.خلية نحل طنان وشبك عازل•





 (Results)النتائج

:محصول البندورة المحمية

يةالتعقيم باستخدام الطاقة الشمس-1

ةلمحصول البندورة المحميفي المدرسة الحقلية
:أظهرت النتائج 

:ازدياد عدد المزارعين الذين طبقوا نظام التعقيم الشمسي

عدد المزارعين الذين بلغ20052004/في أب عام •
مزارع 2/15طبقوا التعقيم بطريقة الطاقة الشمسية 

بلغ عدد 20062005/وفي عام % 13أي بنسبة 
أي 13/15المزارعين الذين طبقوا هذه الطريقة 

حتى وصلت هذه % 85زيادة وصلت الى  بنسبة
من المزارعين والمزارعات الذين % 95النسبة الى 

.شاركوا بهذه المارس الحقلية



المكافحة :2النتائج
الحيوية مار استخدام  طفيليات البيوض واليرقات  في مكافحة دودة ث•

2في 2004في عام .Trichogramma sp./ Bracon spالبندورة
بيت لمحصول البندورة المحمية ألول مرة في سوريا حيث
مار استخدم كال الطفيلين في مكافحة ديدان األوراق ودودة ث
دمت البندورة المحمية ووصل عدد البيوت المحمية التي استخ

في بيت محمي0250فيها المكافحة الحيوية الى أكثر من 
.2009عام 

في مكافحة Phytosellius persimilsادخال مفترس العناكب •
وصل عدد البيوت العناكب الحمراء في بيوت البندورة المحمية

بيت 1000المحمية التي طبقت هذه المكافحة الى أكثر من 
.بالستيكي

المنتج محليا في مكافحة .Trichoderma spاستخدام فطر •
.م التربةنيماتودا تعقد الجذور وفطريات التربة اضافة إلى تعقي

 Chresopaتدريب المزارعين والمشرفين على إكثار المفترس •
sp.(أسد المن ) على مستوى المزرعة ونشره في مرحلة

.البيوض













خفض في كميات -3:النتائج
المبيدات المستخدمة

 رشة لألمراض الفطرية 3-2رشة خالل الموسم لمختلف اآلفات إلى 20خفض عدد رشات المبيدات من متوسط.

استخدام الطرق الميكانيكية لمكافحة ديدان االوراق.

 ليتر ماء20/كغ5لمكافحة الذبابة البيضاء بمعدل ( من أشجار األزدرخت)استخدام مستخلص النيم المحلي.

استخدام الرش الموضعي لمكافحة حلم الصدأ.



زيادة االنتاج وتحسن: 4النتائج
نوعيته

ل استخدام النحل الطنان في تلقيح أزهار البندورة كبدي
.للهرمونات  ومثبتات العقد

500وبمعدل تراوح زيادة اإلنتاج باستخدام النحل الطنان-
.كغ للبيت المحمي1500

ة التحسن النوعي من حيث اللون والطعم والرائحة وسالم
.وخلوه من آثار المبيداتالمنتج

استخام الفرشاة في تلقيح أزهار البندورة في حال عدم
ل توفر النحل الطنان أعطى نتائج ايجابية مشابهة للنح

.           الطنان تقريبا







خفض في كميات -3:النتائج
األسمدة المستخدمة

 اعتماد تحليل التربة قبل اضافة
األسمدة أدى الى خفض كمية 

من % 15-10األسمدة المضافة الى 
الى الكميات التي كانت تضاف سابقا

ي البيت المحمي وإضافة األسمدة الت
.يحتاجها النبات فقط

 إلغاء اضافة األسمدةP & K  في كثير
من البيوت المحمية نتيجة تواجدها

.بكميات أعلى من الحد المطلوب









تسجيل آفات جديدة :5النتائج
وأعداؤها الحيوية

تسجيل وجود حشرة حافرة أنفاق أوراق البندورة الكولومبيةTuta 

absoluta وع خالل ورشة العمل التي عقدت في الالذقية لمنسقي المشر
.2010حزيران 25-21اإلقليمي خالل الفترة 

 تسجيل وجود العدو الحيوي المفترس لحشرةTuta absoluta  في
ل سوريا من خالل زيارة الخبير المغربي الذي زار القطر من خال/ الالذقية

.2010تشرين الثاني 1المشروع لتقييم وضع اإلصابة يوم 





مفترس حشرة حافرة أنفاق 
أوراق البندورة

الحشرة الكاملة/ المفترس نيزيديوكورس 

الحورية/ المفترس نيزيديوكورس 



في مجال : النتائج
محصول التفاح

ة التعرف على طريقة استخدام الفرمونات الجنسي
رة لمراقبة  دودة ثمار التفاح وتحديد عدد أجيال الحش

غير وتحديد المواعيد المناسبة للمكافحة بالمبيدات
مانعات االنسالخ (IGR)مثل التقليدية

 استخدام المكافحة الميكانيكية لمكافحة حفار
.الساق

جتمع استخدام المصائد الكرتونية لتخفيف أعداد الم
الحشري لدودة ثمار التفاح

وعدم التعرف على طريقة أخذ عينات التربة لتحليلها
الى اضافة السماد إال وفقا لنتائج التحليل مما أدى

من الكميات التي % 35خفض كميات اإلسمدة الى 
.كانت تضاف سابقا



استخدام المصائد الكرتونية لتخفيف أعداد المجتمع الحشري لدودة ثمار التفاح



استخدام المصائد الكرتونية لتخفيف أعداد المجتمع الحشري لدودة ثمار التفاح



في مجال محصول : النتائج
التفاح

التعرف على الطريقة الصحيحة لتخمير السماد العضوي وإضافته.

التعرف على أهم اآلفات التي تصيب محصول التفاح حقليا.

 التعرف على بعض األعداء الحيوية وأهميتها في المكافحة.

بيوض استخدام المكافحة الحيوية في مكافحة دودة ثمار التفاح باستخدام طفيل ال
T.cacociaنسبة ألول مرة في نطاق المكافحة الحقلية وكانت النتائج جيدة حيث بلغت

ة أكثر في حين بلغت نسبة اإلصابة بالطريقة التقليدي% 1اإلصابة على الثمار أقل من 
%.2من 



استخدام المكافحة الحيوية في مكافحة حشرة المن القطني على التفاح 

Aphelinus maliباستخدام الطفيل 



T.cacocia  المكافحة الحيوية في مكافحة دودة ثمار التفاح باستخدام طفيل البيوض





في مجال : النتائج
محصول التفاح

 تعريف المزارع بطفيل المن القطنيA. Mali وتم تنفيذ
%  90تجربة اطالق وأعطت نتائج ايجابية وصلت الى 

.بعد شهرين من اإلطالق

 التعرف على أهمية الرش الموضعي لمكافحة بعض
.اآلفات الحشرية كالمن القطني

ل التعرف على طرق التقليم الصحيحة وطبيعة الحم
.لشجرة التفاح

 الغاء الرش الدوري للمبيدات حيث انخفضت عدد
رشات للموسم مما 3-4رشات الى 12الرشات من 

سيؤدي الى خفض كلفة االنتاج وتحسن في نوعية
.الثمار

 تعريف المزارع بخطورة الرش العشوائي للمبيدات
ر على صحة االنسان والبيئة والتوازن الحيوي ومصاد

.المياه 

وفوائد أخرى كثيرة.........



في مجال محصول : النتائج
العنب

 التعرف على طريقة استخدام الفرمونات الجنسية
لمراقبة  دودة ثمار العنب وتحديد عدد أجيال الحشرة 

ير وتحديد المواعيد المناسبة للمكافحة بالمبيدات غ
مانعات االنسالخ (IGR)مثل التقليدية

 رشة 16خفض عدد رشات المبيدات من متوسط
رشات باستخدام 3-2رشات منها 5-4بالموسم الى 

.مبيدات مانعات اإلنسالخ والغاء الرش العشوائي

دم التعرف على طريقة أخذ عينات التربة لتحليلها وع
ى اضافة السماد إال وفقا لنتائج التحليل مما أدى ال

من الكميات التي % 50خفض كميات اإلسمدة الى 
.كانت تضاف سابقا

 استخدام المكافحة الحيوية في مكافحة دودة
وكذلك  T.cacociaثمارالعنب باستخدام طفيل البيوض 

ألول مرة في نطاق B. brevicornisطفيل اليرقات 
وتم عزل بعض اليرقات المتطفل المكافحة الحقلية

.عليها



Trichogramma cacociae   تطبيق المكافحة الحيوية لدودة ثمار العنب باستخدام الطفيل



توفير في كميات المياه المستخدمة 50%



في مجال محصول : النتائج
العنب

التعرف على أهم اآلفات التي تصيب محصول العنب حقليا.

 التعرف على بعض األعداء الحيوية وأهميتها في المكافحة.

التعرف على طرق التقليم الصحيحة وطبيعة الحمل لشجرة العنب.

 تعريف المزارع بخطورة الرش العشوائي للمبيدات على صحة االنسان
.والبيئة والتوازن الحيوي ومصادر المياه 

كيفية تعريف المزارع بامكانية تربية األعداء الحيوية على مستوى المزرعة و
.صيانة األعداء الحيوية





النتائج في مجال محصول 
الفستق الحلبي

التعرف على أهم اآلفات التي تصيب محصول الفستق
.الحلبي حقليا

حة التعرف على بعض األعداء الحيوية وأهميتها في المكاف
.

استخدام المكافحة الحيوية في مكافحة حشرة بسيال
.Chrysoperla sppالفستق الحلبي  باستخدام المفترس 

يدة الول مرة في نطاق المكافحة الحقلية وكانت النتائج ج
/  حشرة 1حيث بلغت نسبة اإلصابة على الثمار أقل من  

يدية أكثر ورقة في حين بلغت نسبة اإلصابة بالطريقة التقل
.الورقة/حشرة 20من 

 من خالل % 25خفض في كيات األسمدة إلى أكثر من
.استخدام طريق التحليل البيئي

تق التعرف على الطريقة العلمية للتعامل مع شجرة الفس
.الحلبي



النتائج في مجال محصول 
الفستق الحلبي

- التعرف على آفات جديدة لم تكن معروفة
لة سابقا كحشرة الكرمانيا والمكافحة المتكام

.لها

 عدم استخدام المكافحة الحشرية في حقل
د التجربة في مدارس الفستق الحلبي واعتما
.لبرنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات في هذا الحق

 تدريب المزارعين على تربية المفترس
Chrysoperla spp. على مستوى المزرعة

.وإطالق البيوض الناتجة في الحقل

ي التربية المنخفضة ألشجار الفستق الحلب
.ودورها في زيادة اإلنتاج



(حافرة أفرع)كرمانيا / آفة حشرة جديدة 





تيةالمستخلصات النبا/ استخدام بدائل المبيدات التقليدية 



استخدام المكافحة الحيوية 
لحشرة البسيال



تشجيع وصيانة األعداء الحيوية



IPMفي مجال منتجات : النتائج

في مجال اعطاء منتجات 
IPM الميزة النسبية عن

المنتجات الزراعية المنتجة 
بالطريقة التقليدية

اصدار شعار تم 
خاص بهذه 

المنتجات



:الخالصة
لتطبيق برامج اإلدارة هو منهج جديد فعالمدارس المزارعين الحقليةمفهوم 

:حيث يعمل علىالمتكاملة لآلفات الزراعية

برنامج تدريبي من خالل خبراتهتأهيل المزارع وتطوير
يعتمد في ذلك على وكامل حقلي يستمر لموسم

الحقلية أسس تعليم الكبار بالمشاركة والممارسة
وتحسينلتغيير السلوك وترشيد استخدام المبيدات 

بالتعاون مع خبراء ومختصين استخدام مدخالت االنتاج
البحوث ومراكزالوقاية واإلرشاد الزراعي من 

صحي زراعي حصول على انتاجللالجامعات وذلك و
مبيداتخال من األثر المتبقي لل

من للتطبيق في قطرناالحيتهصهذا المفهوم أثبت 
خالل النتائج التي تم الحصول عليها و من خالل زيادة 

عدد المزارعين الراغبين باالنضمام لهذه المدارس 
.وطلب استمرار وجودها



المقترحات والتوصيات
التي الهامة ولمزارعين الحقلية ليشمل المحاصيل الزراعيةامدارس مفهومتعميم . 1

.تطبق فيها أساليب المكافحة التقليدية

وأهمية التقليدية والرش العشوائياستخدام المبيداتتوعية المزارعين بخطورة. 2
والبدائل األخرى التي يمكن إنتاجها محلياوممرضات اآلفات األعداء الحيويةاستخدام 

.المحلية المتوفرة واستخدام المبيدات كحل آخير

ول التي تعمل في هذا المجال لضمان حسن التطبيق والحصالكوادر الفنية تأهيل . 3
.على نتائج إيجابية


