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  الجداول

ي الملحق الرابع بشكل كامل ) 1جدول 
ى
ي بمعايتر الجودة الواردة ف

ي تفى
و  05-21( اواىل حد كبتر )04-21اىل 01-21تجارب الفعالية الئر

 ( وتم تقييمها من قبل مجموعة تقييم مبيدات الجراد. 21-06
4 

ي مكافحة الجراد الصحراوي  أ 2جدول 
ى
ات المختلفة المستخدمة ف  معدالت الجرعات المؤكدة لمبيدات الحش 

(Schistocerca gregaria) 
6 

ات ال ب2جدول   7 عىل الجراد الصحراوى معدالت الجرعات المؤكدةالمختلفة ب يةمبيدات الحش  جدول التحويالت لمستحرصى

حة لمكافحة النواع االخرى من الجراد غتر الجراد الصحراويمعدالت الجرعة  3جدول 
 8 المقتر

ي تم التحقق من فعاليتها ضد الجراد الصحراوي 4جدول 
ية ومعدالت الجرعات الئر ات المبيدات الحش   14 تصنيف مخاطر مستحرصى

ي     جدول  5جدول 
ى
 18 6الجدول معايتر التصنيف المستخدمة لتقييم المخاطر البيئية الواردة ف

ي مكافحة الجراد ا 6جدول 
ى
لخطار المحيطة بالكائنات غتر المستهدفة الناجمة عن معدل الجرعات المؤكدة للمبيدات المستخدمة ف

 الصحراوي  
19 

ي مكافحة الجراد 7جدول 
ية الستخدامها فى  20 قائمة الولويات من المبيدات الحش 
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 المخترصات

AChE  ى ى  استيل كولير از )انزيم يقوم بتحليل مادة االستيل كولير
ي استر   ()ناقل عصئر

a.i.  المادة الفعالة 
CCA  القوقاز واسيا الوسىط 
CIT  س(ك)الجراد اإليطاىل

َ
 اليبتامس إيتاليك

CLCPRO  ي المنطقة الغربية الصحراوي هيئة مكافحة الجراد
ى
 ف

DLIS  ي منظمة
ى
 الغذية والزراعةخدمة معلومات الجراد الصحراوي ف

EFSA هيئة الوروبية سالمة الغذية ال 
EHS  معايتر الصحة والسالمة البيئية 
EIA  تقييم التأثتر عىل البيئة 

EMPRES ( س  (للحدود العابرة والنباتية الحيوانية والمراض اآلفات طوارئ من الوقاية نظامامتر
FAO    منظمة االغذية والزراعة االمم المتحدة 
GHS النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها 
IGR  ية  منظمات النمو الحش 

IOBC الضارة والنباتات للحيوانات المتكاملة البيولوجية للمكافحة المنظمةالدولية 
JMPR     ى منظمة الغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن ك بير

 المبيدات متبقياتاالجتماع المشتر
JMPS ى منظمة الغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مواصفات مبيدات اآلفات ك بير

 االجتماع المشتر
LPRG   ( مسىممجموعة تقييم مبيدات الجراد )  االجتماع الحادى عش 

PPE  معدات الوقاية الشخصية 
PRG (  مسىممجموعة تقييم المبيدات )  االجتماع العاش 

PSMS  فات آلابرنامج ادارة مخزون مبيدات 
SAICM ي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اتيجر  النهج االستر

SDG هدف التنمية المستدامة 
UL )  حجوم الرش متناهية الصغر ) المستحرصى

ULV )حجوم الرش متناهية الصغر ) التطبيق 
VMD   ات الرش  القطر الوسط الحجىمي لقطتر
WHO  منظمة الصحة العالمية 
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 مقدمة : 

اء  مجموعة تقييم .1 مبيدات الجراد، المعروفة سابقا باسم مجموعة تقييم مبيدات االفات، هي هيئة مستقلة من الختر
ية المشورة لمنظمة الغذية و النصح تقدم  والزراعة بشأن الفعالية والمخاطر الصحية والبيئية للمبيدات الحش 

ي 
ى
 بتنفيذ المهام التالية:  مجموعة تقييم مبيدات الجراد قوم  مكافحة الجراد. تالمستخدمة ف

ية وتحديد معدالت الجرعات الموض بها ضد الجراد الصحراوي  تستعرض•  تقارير تجارب فعالية المبيدات الحش 
 وأنواع الجراد الخرى. 

ية بالمعدالت الموض بها فيما يتعلق بمخاطرها البيئية •  تقيم دراسات التاثتر عىل البيئة وتصنف المبيدات الحش 
 والصحية. 

ي مكافحاالستخدام العمىلي للماستعراض • 
ى
ية ف  المحتملة.  ()العقبات ة الجراد والقيود بيدات الحش 

ي المعرفة وت )الثغرات المعرفية( الفجوات بيان• 
ى
  وضي بإجراء مزيد من الدراسات. ف

منظمة  وفقا لمعايتر لمشورة بشأن المسائل الخرى المتعلقة بمكافحة الجراد م  مجموعة تقييم مبيدات الجراد اقدت
 ة. الغذية والزراع

ي  قبل من المقدمة المشورة تمثلت .2
ى
  بشكل الجراد لمكافحة المناسبة المبيدات شد مجموعة تقييم مبيدات الجراد ف

ي   استخدامات كافة وأن بها، خاصا قانونيا وضعا لديها ليس المجموعة أن حيث العلمية، النظر وجهة من منهجر
ية المبيدات ي  الحش 

ي  مناقشتها تمت الئر
ى
يعات تماما تخضع التقرير هذا ف  .الوطنية التسجيل ونظم واللوائح للتش 

اير  ،19كوفيد لجائحة   بسبب القيود المفروضة نتيجة .3 ى فتر اضية بير
ي عدة جلسات افتر

انعقد االجتماع الحادي عش  فى
 . 2021ونوفمتر 

بعي  فر افتتح االجتماع السيد شو .4
ُ
رئيس فريق مكافحة الجراد واآلفات والمراض النباتية الخرى العابرة للحدود.  ،الد

بعي إىل أنه لم يكن هناك اجتماع لمجموعة تقييم مبيدات ا
ُ
)مجموعة تقييم  2014لجراد  منذ وأشار السيد الد

ق إفريقيا وجنو للفورة الهائلة لنظرا  ،لكن(. 2014 ،اآلفات مبيدات ب غرب آسيا ومنطقة لجراد الصحراوي عتر ش 
ي عامي 

كانت هناك حاجة ملحة لتنظيم اجتماع لمجموعة تقييم مبيدات الجراد    ،2020و  2019البحر الحمر فى
ي 
ية فى ة  ، إىل أنهمكافحة الجراد. وأشار السيد الدبعي لمناقشة جوانب استخدام المبيدات الحش  عىل غرار الفتر

مجموعة تقييم مبيدات الجراد . ليل من البيانات القوية لمراجعتها مع تمت مشاركة الق ،المشمولة بالتقرير السابق
اجتماع غتر رسىمي لـمجموعة تقييم مبيدات الجراد  تالهات جديدة تمت دعوة أصحاب المصلحة لتقديم بيان ،ذلكول

ي يونيو 
 . 2020فى

ي االجتماع عىل  .5
ى لمشاركتهم فى ي سببها أعربت منظمة الغذية والزراعة عن امتنانها للمشاركير

 الرغم من العوائق الئر
رون مشورة مجموعة تقييم مبيدات الجراد وأن التأكيد الوباء. وتم 

ّ
 عىل أن منظمة الغذية والزراعة وأعضائها يقد

ي االعتبار  تأخذ  منظمة االغذية والزراعة
ي توصيات مجموعة تقييم مبيدات الجراد فى

 مكافحة الجراد. برامجها لجميع فى
ي تم التأكيد عىل  .6

اتيجيات المكافحة الوقائية للجراد الئر تهدف إىل  أن منظمة الغذية والزراعة تعمل عىل تعزيز استر
ية تقليل االستخدام المكثف وتفضيل  ،والقضاء عىل استخدام مبيدات اآلفات شديدة الخطورة ،للمبيدات الحش 

ي المراحل المبكرة  من استخدام المب
 تحديد إىل الحاجة تدعو سوف ذلك، وعىلالجراد.  عشائر تطور يدات الحيوية فى

ي  ذلك ممكنا، كان كلما خطورة أقل المهاجرة اآلفات لمكافحة خيارات
 التطبيقية الناحية من فعالة تكون أن يجب والئر

ية الكيميائية أثناء اوقات سيستمر استخدام المبيدات ا ،وعىل الرغم من ذلك  .الطويل المدى عىل ومستدامة لحش 
 أو الوبئة.  التفش  

ي البداية .7
ي مكافحة الجراد الصحراوي.  ،فى

ية المستخدمة فى ركزت مجموعة تقييم مبيدات الجراد  عىل المبيدات الحش 
ي إدارة و ،ومع ذلك

ي ضوء مشاركة منظمة الغذية والزراعة فى
عىل سبيل المثال  - االنواع االخرى للجراد المهاجر فى

ي القوقاز 
ي واإليطاىلي فى ي الجراد المغربر

ي فى
ي مدغشقر والجراد الحمر والجراد البئى

وآسيا الوسىط  والجراد المهاجر فى
ي مكافحة تلك االنواع، تالمبيدات الكميات نظرا لو  –جنوب إفريقيا 

ة المستخدمة فى ية الكبتر ايضا مجموعة قدم حش 
ي  إدارة تلك

 كلما أمكن ذلك.   ،لنواع الخرىا تقييم مبيدات الجراد المشورة فى
طلعت .8

ُ
معاملة حيث تم . ا الجراد الصحراوي ومكافحتهالوضع الحاىلي لفورة مجموعة تقييم مبيدات الجراد عن  ا

ى هكتار  ي جنوب  % من هذه المعامالت 46من  . وقد تم إجراء ما يقرب2021إىل يناير  2019من يناير خمسة ماليير
فى

ق إفريقيا و  % 40و  ،غرب آسيا  ي ش 
. ال تزال % 14فى ق الدبى ي الش 

ات فى المبيدات العضوية الفسفورية  مستحرصى
وثرودية ذات الحجوم  . تستخدم بعض البلدان لعملية المكافحةهي الدعامة الساسية  متناهية الصغر والمبيدات البتر

ية و مثل الصومال أيضا منظمات  ات مبيداتالنمو الحش   Metarhizium)1أكريدم  ميتاريزيمالحيوية  الحش 
acridumستخدمو . ( عىل نطاق واسع

ُ
ات  ايضا  ت ال سيما  ،عىل نطاق واسعالمركزات القابلة لالستحالب مستحرصى

ي إيران. 
 فى

 
يد.  1        تصنف سابقا باسم ميتاريزيوم أنيسوبليا فار اكريديم او ميتاريزيم فالفوفتر
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حيطت .9

ُ
  eLocust3إدخال العديد من االبتكارات التقنية، تضمنت مجموعة الدوات الرقمية لجهاز بالمجموعة  وا

ي 
 االجهزة الئر

ى
ي يستخدمها  تكمل النسخة الصلية ف

كاملة لعمليات الميدانيون إلدخال بيانات   الضباطاللوحية الئر
( إلدخال بيانات GPS)المواقع  جديدة عىل الهواتف المحمولة وجهاز تحديد . وتعمل الدوات الالمسح والمكافحة

ي ذلك االستعانة بمصادر خارجية من االفراد الساسية، بما  والمكافحةالمسح 
ى
ايد ف ى استخدام . وعالوة عىل ذلك، يتر

ةصطناعيةاالقمار اال ب) الرض ومراقبة، التنبؤات المناخية المطورة لغراض الرصد واإلنذار  (، والطائرات المستر
 المبكر. 

ي إطار التحضتر لهذا االجتماع،   .10
ى
ي تموز/يوليو منظم تواصلتوف

ى
كات تصنيع  2020ة الغذية والزراعة ف ى ش  بكتر

ى  وخدمات وقاية النباتات، والمعاهد (، والمنظمات الوطنية لمكافحة الجراد، 29باجماىل مبيدات اآلفات ) وتجهتر
ي البلدان المتاثرة ب

ى
ونتائج جديدة للفعالية الميدانية التجارب نتائج الل عىل (، للحصو 69باجماىل الجراد )البحثية ف

ات عىل البيئة الخاصة بادراسات ال كات المتعلقة بالتاثتر ية لمكافحة الجراد. ومع ذلك، قدمت سبع ش  لمبيدات الحش 
ي عدد محدود من الدراسات الممولة من ب المتعلقةبيانات الفقط 

ى الفعالية. وباإلضافة إىل ذلك، تم تلفر القطاعير
 . بشأن الفعالية البيولوجية والتاثتر عىل  البيئة لمكافحة الجراد والنطاط العام والخاص

ي مجالت علمية لغذية وانظمة اال وعالوة عىل ذلك، بحثت م .11
ى
الئر تنش  زراعة ومجموعة تقييم مبيدات الجراد ف

 . مقاالت علمية بانتظام عن مكافحة الجراد واالثر البيئى الناجم عنه
ي  .12

ى
عش  تقريرا عن الفعالية البيولوجية، بعضها مجرد جداول أو تقارير موجزة، إىل مجموعة  خمسةالمجمل، أتيح  وف

ى هذه الد2تقييم مبيدات الجراد الستعراضها )المرفق  ظروف ال راسات، أجريت ست دراسات تحت(. ومن بير
علمية معظمها ابحاث  ،ة عن التاثتر عىل البيئةدراس 47لك، تم استعراض ميدانية. وباإلضافة إىل ذالميدانية أو شبه ال

ت قبل عام  . وهي مدرجة هنا لتقديم بيان لمجموعة تقييم مبيدات الجراد ، وهو عام االجتماع العاش  2014نش 

ي مكافحة 
ية المستخدمة فى كامل للبيانات المتاحة للجمهور بشأن موضوع اآلثار البيئية المرتبطة بالمبيدات الحش 

ي الملحق التالجراد. 
ي تمت مراجعتها مدرجة فى

 . 3قارير واالبحاث العلمية الئر
، نوهت مجموعة تقييم مبيدات الجراد بقل .13 ي االجتماع العاش 

 دراسات المتعلقة الق لندرة وعىل غرار ما حدث فى
ي قد تكون مناسبة  الُمقدمةبالفعالية و 

ات الجديدة الئر من قبل الجهات الُمصنعة للمبيدات، وال سيما مبيدات الحش 
وأوصت مجموعة تقييم مبيدات الجراد منظمة االغذية والزراعة بأن تعيد التواصل مع الجهات لمكافحة الجراد. 

المخاطر  ية الجديدة منخفضةالمبيدات الحش  الُمصنعة للمبيدات وبدء حوار حول أفضل السبل الختبار وتسويق 
ي مكافحة الجراد. 

 الستخدامها فى
ي المرفق   .14

ي االجتماع فى
ى فى هم من المشاركير شد قائمة باسماء أعضاء مجموعة تقييم مبيدات الجراد وغتر

ُ
. وقد تم 1وت

، كما عمل السيد رالف بيفلن اسبورچنانتخاب السيد بيتر   أمينا للمجموعة.  جرئيسا لالجتماع الحادي عش 

 تنفيذ التوصيات السابقة 
التاسع  السابقة. منذ االجتماع ا أبلغت منظمة الغذية والزراعة مجموعة تقييم مبيدات الجراد بتنفيذ توصياته  .15

التوجيهية لمكافحة الجراد الصحراوي واستخدامها عىل نطاق واسع من قبل منظمة  خطوطللمجموعة، تم نش  ال
ي مجاالت التدري

التوجيهية لمنظمة الغذية والزراعة  لخطوطاء القدرات. كما تم تحديث اب وبنالغذية والزراعة فى
ي بشأن تجارب مبيدات اآلفات 

مواصفات من منظمة العديد من المكافحة الجراد. تم وضع واعتماد المستخدمة فى
ات المبيدات لرش الحجوم المتناهية الصغر الغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية  للمبيدات  UL لمستحرصى

ية  ي مكافحة الجراد الئر يمكن استخامها الحش 
ية المدرجة فان هناك  ا ،ومع ذلك ،فى من لعديد من المبيدات الحش 

مما يعيق مراقبة  ،لذلك مالئمةمواصفات  اال انه ال يتوفر بها  ،عىل أنها فعالةقبل مجموعة تقييم مبيدات الجراد 
 جودة هذه المنتجات. 

ي  الرش أسلوب أن لوحظ .16
ايد بشكل يستخدم حواجز فى ى ي  متر

 مجموعة قبل به من الموض النحو عىل الجراد مكافحة فى
س برنامج من وكان الهدف ،الجراد  مبيدات تقييم  والنباتية والمراض الحيوانية اآلفات طوارئ من الوقاية نظام( إمتر
ي  للحدود(  العابرة

 من القل، عىل % 40مكافحة ما ال يقل عن  م يتم2017 عام نهايةانه بحلول  الغربية المنطقة فى
ي حواجز  بواسطة المستهدفة الجراد عشائر

ية  أسلوب الرش فى ي باستخدام منظمات النمو الحش 
ي  الحاالت  فى

 الئر
 .التقنية الناحية من ممكن استخدامها يكون

ي ذغمبيدات الجراد قد أوصت منظمة ال  وكانت مجموعة تقييم .17
استخدام القائمة الكاملة من ية والزراعة  بأنه ينبعى

عىل  ى كتر
ى االعتبار أنه ال يقترص التر اء، مع الخذ بعير ية الموض بها، من أجل تحقيق أفضل خيار للش  المبيدات الحش 

عىل إىل أنها راعة ز غذية واللمخاطر البيئية. وأشارت منظمة ال ان وافعالية المبيد فحسب، بل أيضا عىل صحة اإلنس
اءتقوم بلن اإلطالق  ية الخرى غتر  ش   عىل إعتبار أنه قد تم تقيمها المذكورة بالقائمة تلك أي من المبيدات الحش 
ي بعض المناطق كان استخداممجموعة تقييم مبيدات الجراد  من قبل

 بأنها فعالة. ومع ذلك، فقد لوحظ أنه فى
ية  ية ر قليلة المخاطالمبيدات الحش   يزيم قليال وليس بالدرجة المنشودة. أو فطر الميتار ، مثل منظمات النمو الحش 
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ي مبيدات الجراد بأن تقوم منظمة ال وفيما يتعلق بتوصية مجموعة تقييم  .18
ى
غذية والزراعة بجمع البيانات التشغيلية ف

ي تتضمن نوع وكمية المبيد المستخدم، ومدى الف
ي حققها أثناء عمليات المنطقة المعاملة، والئر

مكافحة عالية الئر
بلغالجراد الصحراو 

ُ
 اللوىح الجهاز عن مجموعة تقييم مبيدات الجراد  تي من اجل بناء قاعدة بيانات مركزية، فقد ا

ي  الذي
ى
ي جمع وإرسال البيانات الميدانية أثناء عمليات مسح . ذلك الجهاز المستخدمة كاداة 2015يناير  1قدم ف

ى
ف

ية. ومكافحة الجراد الصحراوي، أصبح اآلن يتضمن بيانات أشمل للمكافحة و  امن مع تطبيق المبيدات الحش  ى وبالتر
جمع  ن عمليةالجراد الصحراوى ستتحسمن قاعدة بيانات رامسيس نظام استكشاف وإدارة بيئة  االصدار الجديد 

( للهواتف المحمولة، eLocust3)  3وسيتاح إصدار مماثل من ايلوكست . البيانات وتحليلها بشكل ملحوظ
eLocust3mPRO ي وقت الحق من عام

ى
ى جمع بيانات المسح وبيانات المكافحة.  2021، ف وأشارت لزيادة تحسير

ي القوقاز غذية والزراعة منظمة ال 
ى
دمت وتم العمل بها ف

ُ
ى جمع البيانات قد ق أيضا إىل مبادرة مماثلة بشأن تحسير

 وآسيا الوسىط. 
 رى بمزيد من التفاصيل ادناه. وتم مناقشة توصيات مجموعة تقييم مبيدات الجراد السابقة االخ .19

ية ضد الجراد  فعالية المبيدات الحشر
غذية التابعة لمنظمة ال  يةمبيدات الحش  المجموعة تقييم مبيدات الجراد علما بأن قاعدة بيانات تجارب طت يوأح .20

ي تحتوي عىل جميع التجارب المتعلقة بالفعالية المقدمة إىل مجموعة تقييم مبيدات الج
راد منذ والزراعة، الئر

حدث منذ عام 
ُ
غذية مبيدات الجراد بأن تضع منظمة ال  . وأوصت مجموعة تقييم2014اجتماعها الول، لم ت

 والزراعة آلية لصيانتها وتحديثها وإمكانية الوصول إليها.   
يدانية معايتر الجودة الخاصة بالدراسات الم د إىل أنه نادرا ما يتم استيفاءالحظت مجموعة تقييم مبيدات الجرا .21

ية ضد  ه من  لفعالية المبيدات الحش  ي الملحق و  االخرى الجراد أنواع لجراد الصحراوي وغتر
 . 4النطاطات المبينة فى

 الخطوطبالرغم من توافر  من عدم وجود اى تحسن  كررت مجموعة تقييم مبيدات الجراد اإلعراب عن قلقها 
غذية والزراعة عىل مدى عقد من الزمن، وخلصت إىل أن ذلك يرجع جزئيا إىل تدهور هياكل توجيهية لمنظمة ال ال

ة  شددت مجموعة تقييم مبيدات الجراد عىل أهمية اختبار الفعالية بشكل صارم  الممتدة.  االنحسار الرقابة خالل فتر
لتجارب الشحيحة. وأوصت وسليم علميا لضمان أن تكون توصيات الجرعة دقيقة وقوية ولتجنب إهدار موارد ا

التوجيهية المختلفة الختبار  الخطوطمجموعة تقييم مبيدات الجراد بأن تواصل منظمة الغذية والزراعة نش  
ية لمكافحة الجراد والنطاطات )منظمة الغذية والزراعة   ،2006 ،2005 ،ب 1991 ،أ  1991فعالية المبيدات الحش 

ى لدعم التجارب2007  حسب الحاجة.  ( وتوظيف استشاريير
دراسات فعالية ميدانية أو شبه ميدانية لمراجعتها من قبل مجموعة تقييم مبيدات  ثمابى ، قد تم تجميع وعموما  .22

ي الملحق 2الجراد )الملحق 
( 4معايتر الجودة )الملحق الحد االدبى لتم استيفاء . 5(. وترد تفاصيل هذه الدراسات فى

ي فقط بشكل 
ى ولم يتم جزبى .  من خالل دراستير ى ى أخريير ي دراستير

كان هذا بسبب اإلبالغ غتر الكامل أو   الوفاء بهما فى
ة بشكل عام  ،. عالوة عىل ذلكاو معدالت الجرعة  الخاطى عن معايتر الرش  كانت مساحات القطع التجريبية صغتر

ى لم يتم اإلبالغ عنهما عىل اإلطالق  - ي حالتير
ات اخذ البيانات اثناء المعاملة -فى ة وفتر  مما قد يؤثر عىل مدلول ،قصتر

ي تم استخدا معظم التجارب عىل المواد الفعالةالنتائج. أجريت 
كانت الدراسات (.  1)الجدول  بعض الوقتمها لالئر

ي يتر ي تستخدم عوامل جديدة لمكافحة الجراد مثل البتر
ولم تسمح باشتقاق  مقنعة ن وهيدروكسيد المونيوم غتر الئر

 ميع التجارب ضد أنواع الجراد. أجريت ج. ُمحققة معدالت جرعات 
ي الجديد الوحيد الذي تم اختباره ميدانيا    .23 ول06-21للمراجعة ) وتقديمهكان المبيد الحش  انيليتر

ي  ،( هو كلورانتر
ثنابى

انيليك  ضد الجراد  المبيد جديدة )التفاعل مع مستقبالت الريانودين(. كانت فعالية هذا  فعلله طريقة والذى أميد أنتر
ر ) ساعة 48 % خالل  100عالية )ما يقرب من الصحراوي   / مادة فعالةجم  24من المعاملة( بالمعدل المختتر

معايتر الجودة بالكامل )مثل التكرار الزائف(. هناك حاجة إىل مزيد من التجارب  اجتيازههكتار( عىل الرغم من عدم ال
ي تستخدم معدالت ميدانية مختلفة وتتوافق ت

لمنظمة الغذية والزراعة قبل تحديد  التوجيهية ماما مع الخطوطالئر
ي تم التحقق منها. 

 معدالت الجرعات الئر
ت الدراسة نفسها مركب السبينوساد عند  .24 هكتار، وأسفرت هذه الدراسة عن نتائج / مادة فعالة جم 15.1واختتر

ي تم التحق
ق منها. وعالوة عىل ذلك، مماثلة. ومرة أخرى، لم تسمح البيانات المقدمة باستنتاج معدالت الجرعة الئر

ات للرش بالحجوم متناهيةال تتوفر أي   حئر اآلن.   الصغر  مستحرصى
ية الثنائية ضد الجراد الصحراوي باستثناء دراسة  .25 لم يتم تقديم أي بيانات عن فعالية مخاليط المبيدات الحش 

ين ضد جرا متر دات الجراد بجمع مزيد من . توضي مجموعة تقييم مبيد الشجر ميدانية عن بروفينوفوس + سايتر
ي لمكافحة الجراد الصحراوي.  الميدابى المعلومات حول االستخدام   أو التجريئر
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 . 1جدول 
ي الملحق الرابع بشكل كامل ) 

ى
ي بمعايتر الجودة الواردة ف

ي تفى
-21ىل حد كبتر )إ ( او 04-21ىل إ 01-21تجارب الفعالية الئر

 تقييم مبيدات الجراد. ( وتم تقييمها من قبل مجموعة 06-21و  05
 

ى  كود التقرير  األنواع المستهدفة  المبيد الحشر

ويد يير    بير
ين   01-21 الجراد البئى  دلتامتر

ويد يير    المركبات الفسفورية العضوية +بير
فوس  04-21 الجراد االفريفر المهاجر  كلوروبتر

 02-21 الجراد الصحراوى  دايزينون 
 02-21 الجراد الصحراوى  مالثيون 

ين  متر  03-21 جراد الشجر  بروفنوفوس + سيتر

انيليك دياميد    أنير
ول انيليتر

 06-21 الجراد الصحراوى  كلورانتر
ازول    فينيلبير

ونيل  02-21 ،06-21 الجراد الصحراوى  فيتر

   مشتق من الكائنات الحية الدقيقة
 06-21 الجراد الصحراوى  سبينوساد

ات    الفطريات الممرضة للحشر
و   IMI 33018ميتاريزيم أكريدم ) 

EVCH077) 
  05-21 الجراد الصحراوى 

 
ت إحدى التجارب ) .26 ونيل )( معامالت الرش الغطا02-21اختتر  للفتر

فعالة / هكتار( والديازينون جم مادة  7.8 - 4.7بى
ي السودان. جم مادة  960قياىس  ) كمبيدفعالة / هكتار( مقابل المالثيون  مادة م ج 500 - 300)

فعالة / هكتار( فى
ى فعاليتهما العالية بمعدالت جرعة متوسطة وعالية ت الجراد ال توضي مجموعة تقييم مبيدا ،بينما أثبت كال المركبير

ي  يةالعضو  الفسفوريةمركبات الباستخدام 
ي من تسجيله الئر ي جميع أنحاء العالم. وبالمثل ا يتم التخلص التدريجر

 ،فى
ونيل بغض النظر عن الجرعة. ت  للفتر

 نصح مجموعة تقييم مبيدات الجراد بشدة بعدم اجرى معامالت بالرش الغطابى
ي المغرب IMI 330189 الساللة) ميتاريزيم اكرديم  فاعليةوأكدت تجربة ميدانية واحدة   .27

( ضد الجراد الصحراوي فى
ثبتت جراثيم/هكتار(.  1201×  2.5هكتار )/ مج50بالمعدل الموض به سابقا وهو ( 21-05)

ُ
 ىآخر  ساللةا

(EVCH077 فعاله بقدر مماثل )25خفيض المعدل إىل . وأدى تالسابقة عند استخدامها بنفس المعدل للساللة 
( وبالتاىلي ال يوض به. كما ال يوض بمضاعفة الجرعة، وهي % 90اقل من )عدم كفاية نسب الموت هكتار إىل / مج

 
ُ
.   منبلغ عنها ممارسة عرضية أ ي

ي القرن الفريفر
 حملة الجراد الصحراوي الحالية فى

ي حواجز ضد الجراد الصحراوي من خالل تعريض  .28
لحوريات اوقد قامت نفس التجربة بمحاكاة معاملة باسلوب الرش فى

ض  ،السبب المنطفر  عىل الرغم من عدم تفستر للنباتات المعاملة بعد يوم واحد من التطبيق.   هان كان من المفتر
ي ار االلتقاط الثانوي للجراثيم كما هو معروف اختب

، عىل الرغم من التعرض القىص الساحل. ومع ذلك نطاطات فى
ي حاويات أقيمت عىل النباتات  بالحوريات)تم االحتفاظ 

 50منخفضا للغاية )حواىلي  نسب الموتكان   ،(المعاملةفى
ي  ميتاريزيم اكريدىقة بعدم استخدام عىل توصيتها الساب مجموعة تقييم مبيدات الجراد . لذلك تحافظ %(

المعاملة فى
ي حواجز 

ية الكيميائية مثل منظمات تعتتر كما ضد الجراد الصحراوي.  باسلوب الرش فى المعامالت بالمبيدات الحش 
ي حواجز 

ية أكتر مالءمة السلوب الرش فى  . النمو الحش 
ى الجدول   .29 الجراد  مكافحةل معدالت مؤكدة للجرعة، وشعة الفعل، والطريق الرئيشي للتعرض لمختلف عوام 2ويبير

مقارنة  -ول أي تعديالت عىل هذا الجدبعدم الحاجة اىل ادخال  مجموعة تقييم مبيدات الجراد رأت  الصحراوي. 
ره - 2014بنسخة عام  ي الدورة الحالية. ، استنادا إىل بيانات الفعالية له ما يتر

ي أتيحت فى
لكن مجموعة الجديدة الئر

معدالت  تحقق(. ومن المتوقع أن 30بينديوكارب من الجدول )انظر الفقرة  حذف تقرر   تقييم مبيدات الجراد 
ي التعدادأو خفض  نسبة موت) % 90قدرها  بحد ادبى الجرعة الموض بها إىل فعالية 

ي معظم الظروف. فى
ي ( فى

وفى
ية بعض الحاالت ا ي ال يكون فيها شعة اإلبادة عامال أساسيا، فإن استخدام جرعات أقل من بعض المبيدات الحش 
لئر

ي أن يحقق 
المدرجة قد تكون فعالة. ومع ذلك، فإن مستوى الفعالية النهائية حئر مع هذه المعدالت القل ينبعى

.  90نسبة إبادة تبلغ   % أو أكتر
ي الوحيد  ،البنديوكاربمركب توضي مجموعة تقييم مبيدات الجراد بإزالة   .30 ، الكربامات من مجموعة المبيد الحش 

ي من جميع منتجات عىل ة و يبيئ، بناء عىل مخاوف 2من الجدول صحة اإلنسان. يتبع ذلك التخلص التدريجر
كة المصنعة.   بنديوكارب من قبل الش 
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حة  .31 ي الجدول وردت معدالت الجرعات المقتر
ى
ية الجديدة المضافة 3لنواع الجراد الخرى ف . وكانت المبيدات الحش 

ين ضد جراد  متر وفينفوس + السيتر . الشجر والدلتا م إىل هذا الجدول عبارة عن مزيــــج من التر ي
ين ضد الجراد البئى تر

بسبب المخاوف  3ل من الجدو  (دا سيهالوثرينبثياميثوكسام + الم )توضي مجموعة تقييم مبيدات الجراد  بحذف 
ات الملقحة )مثل النحل( وعدم كفاية البيانات  المتعلقة بالمخاطر البيئية الجسيمة عىل وجه الخصوص الحش 

 الميدانية للمخاطر البيئية. 
ي حواجز، تقر مجموعة .32

ى
ي إجراء المعامالت باسلوب الرش ف

ى
 ومسارات الرش تقييم مبيدات الجراد باالهتمام الميدابى ف

ات إىل واستنادا .م 700 عن تقل ال مسافات البعض عضهاب عن تفصلها ي  الختر
ى
اليا، ف  المعامالت تطبيق فإن استر

ونيلغتر المنتظم بالرش الغطابى  مادة  مج 0.33مقدارها شاملة وجرعة ،م 300 تبلغ رش وفواصل ، باستخدام الفيتر
ي  تامة حققت فعالية هكتار/فعالة

ى
اىلي  الجراد من المتحركة الحوريات مجموعات مكافحة ف

، االستر ي
 ومعدل الوبابى

ي حواجز حاليا بها الجرعة الموض
ى
 هذه الجرعة.  تنخفض أن المرجح ومن هكتار،/فعالة مادة جرام 4.2 تبلغ بالرش ف
ي إمكانية إجراء تجارب عىل غذية والزراعة الجراد منظمة ال مبيدات لذا فقد أوصت مجموعة تقييم 

ى
بأن تبحث ف

ى عىل مدى فعاليتها  كتر
ونيل مع التر ي حواجز واستخدام جرعات أقل من مركب الفيتر

ى
نطاق واسع باتباع اسلوب الرش ف

ي غضون ذلك، فقد أبقت 
ى
ي قد تنجم عنها. وف

ات البيئية الئر عىل الجراد مجموعة تقييم مبيدات إىل جانب التأثتر
ى معدل الجرعات المؤ  ي الجدولير

ى
ونيل الواردة ف ي حواجز.  3و  2كدة للفيتر

ى
ي أسلوب الرش ف

ى
 مؤخرا  تم الستخدامها ف

ىاختبار  ورون )فواصل الرش تيفل منظم النمو الحش  ى / لتر مما أدى إىل  30 بمعدل  م 400-300وبتى جم مستحرصى
ي مادة  جم 10 - 7.5إجمالية قدرها  جرعة

ى
ي القرن غتر المنتظمش الغطابى امالت باسلوب الر معالفعالة / هكتار( ف

ى
، ف

ي عىل نطاق 
ي إىل الرابعالالجراد الصحراوي من  مجموعات حوريات ضد  ميدابى الفريفر

جيدة. مع نتائج  ،عمر الثابى
فوق  ،متر  400يوما بفاصل  24وبعد  م300يوما بفاصل رش  12٪ بعد 95 اكتر من باستمرار كانت الفعالية الكلية 

 هكتار.  159.000مساحتها  مصابةمنطقة 
المختلفة عىل  لبعض المركبات (مثل التأثتر الصارع، والتوقف الكامل عن التغذية) تم تحديد شعة الفعل السام .33

وتتحدد شعة الفعل السام ساعة(  S>48ساعة( وبطيئة ) M =3-48معتدلة ) ،ساعة( F=1-2شيعة ) النحو التاىلي 
ي يتبعها المركب 

 ةوالطريق (المتأصلة)وسميته الكامنة  ومعدل الجرعة المستخدمة،بشكل عام وفقا للمجموعة الئر
وثرويدات المُ ل ةالرئيسي ات من  غتر شيــــع  صنعة تأثتر صارعلتعرض. وتنتج البتر مميت، يتبعه حدوث شلل يمتد لفتر

ة أو تتعافى  ة الوقت، وبعد ذلك، قد تموت الحش  ي تتلقاها الحش 
. والجراد جزئيا ويتوقف ذلك عىل مقدار الجرعة الئر

ية مثل  الذي تحدث له إفاقة جزئية عادة ما  ي وقت الحق بدون تغذية. وقد ال يكون لبعض المبيدات الحش 
يموت فى

ولكن يظل يؤثر سلبا عىل سلوك الجراد. ويمكن أن تحدث عملية التوقف عن التغذية عىل  هذا التأثتر السام الشيــــع،
ي وقت الح نحو شيــــع جدا،

ى المركبات بطيئة رغم أن الموت يحدث فى ق خالل اليوم الول الذي يىلي المعاملة. ومن بير
ى  ي الجدولير

ات المبيدات 3و 2التاثتر والمدرجة فى ومنظمات النمو فطر ميتاريزيم أكريدم  مثل الممرضة للحش 
ية   ي تستغرقالحش 

ويل يوريا الئر ى كمية الكافية أسبوعا أو أكتر حئر يحدث القتل. ولضمان ابتالع وتراكم ال كمركبات البتى
ي الجراد مبيدات تقييم  من المنتج، فقد أكدت مجموعة

ويل يوريا فى ى من جديد عىل أنه عند استخدام مركبات البتى
مكافحة الجراد يكون من الفضل استهداف العمار المبكرة والمتوسطة من الحوريات، وإن كانت العمار الحورية 

ة هي  ية يمكن أن تؤثر  أيضا تتأثر.  الختر ات منظمات النمو الحش  الكاملة للجراد عن طريق الحد من سلبا عىل الحش 
ي داخل حدود منطقة الكفاءة التناسلية والخصوبة. 

عد هذه المنتجات مناسبة بوجه خاص للقيام بدور استبافر
ُ
وت

ي حواجز. وهناك المزيد من االعتبارات 
ي الجراد، حيث يكون من الفضل استخدام اسلوب الرش فى

الخاصة تفش 
ية مدرجة بالملحق   . السادسبشأن مجموعات المبيدات الحش 

ى  .34 ي الجدولير
ية أخرى غتر تلك الُمدرجة فى ي مكافحة الجراد النطاط 3 ،2هناك مبيدات حش 

 )الجنادب( استخدمت فى
ة من المعدالت المؤكد ولكن البيانات المتاحة بشأنها غتر كافية حئر يتسئى لمجموعة تقييم مبيدات الجراد تحديد

ى عىل ا ى عىل  أن تواصل تشجيع منظمات وقاية النباتات، منظمة الغذية والزراعةلجرعات الفعالة. ويتعير والقائمير
أو الموجودة بالفعل  صناعة المبيدات وأية مؤسسات أخرى ذات صلة عىل تقديم بيانات عن المنتجات الجديدة

ي أن تتضمن هذه البيانات نتائج الدراس
ي توفتر بيانات  ات المعملية والتجاربلمراجعتها. وينبعى

الميدانية. كما ينبعى
ية.  تلك المتحصل عليها من التطبيقات الميدانيةبلمنظمة االغذية والزراعة خاصة   والتشغيلية للمبيدات الحش 
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 أ .  2 جدول
ي مك

ى
ات المختلفة المستخدمة ف  (Schistocerca gregaria)افحة الجراد الصحراوي معدالت الجرعات المؤكدة لمبيدات الحش 

 

ية  المجموعة  1المبيدات الحشر
 التابع لها 

 رسعة فعل المبيد 2مادة فعالة/هكتار ممعدل الجرعة ج
بمعدالت الجرعات 

 4المؤكدة

 ألية التأثير الرئيسية

 )
ى
ي حواجز)حوريات( معاملة كامل المساحة)رش غطائ

 
 3المعاملة ف

ات كاملة  حوريات   شامل  داخل حاجز حشر

فوس ى  (M) متوسط          OP 240 240 كلوروبتر  تثبيط انزيم االستيل كولير

ين  اغالق قنوات الصوديوم (F) شيــــع            PY 12.5 or 17.5 5 12.5 or 17.5 5 دالتامتر

ورونيفلوباد ى ال ينطبق  BU 30 تى ى  مانع تكوين (S) بىطى            14.3 6 100   الكيتير

وثيون ى  (M) متوسط   OP 400 400 فينتر    تثبيط انزيم االستيل كولير

ونيل  GABAاعاقة مستقبالت  (M) متوسط PP   4.2 0.6 فيتر

 اغالق قنوات الصوديوم (F) شيــــع            PY 20 20 المدا سيهالوثرين

ى تثبيط انزيم االستيل   (M) متوسط          OP 925 925 المالثيون  كولير

 اصابة فطرية (S) بىطى    50 50 فطري (330189 ساللةميتاريزيم اكريدم )

ورون ى لم  ال ينطبق BU 30 تيفلوبتى
 يحدد 

 
 (S) بىطى 

ى   مانع تكوين الكيتير

ى  (S) بىطى  10.7 6 75 ال ينطبق BU 25 فلومورون ياتر   مانع تكوين الكيتير

ويد= ، POفسفورية عضوية =  ، BUبززويل يوريا=  دليل المخترصات :  وثتر ازول فينايل ، PYبتر   .n.dلم يحدد بعد =  ،.n.a = ال ينطبق ،PP=بتر
ي القائمة بسبب مخاوف بيئية وصحية.  1  مالحظات

 لم يعد بنديوكارب مدرجا فى
ات المتاحة. ت  2   ختلف حجوم الرش المستخدمة بمعدل الجرعة الموض بها وفقا للمستحرصى
ى مسارات الرش وقدرها  100يتوقف معدل الجرعة المحسوبة المستخدمة فوق المساحة الكلية المستهدفة، عىل متوسط عرض الحاجز وقدره    3  والمسافة الفاصلة بير

 متر  700متر
)اكتر من S ،ساعة(48-3= متوسط )M ،ساعة(2-1=شيــــع )Fشعة التأثتر السام :   4  ساعة(  48= بىطى
ات الكاملةقد يتطلب المر   5 ة والحش  ي حالة وجود مخاطر من حدوث إفاقة لحوريات العمار الختر

ي  درجات الحرارة المرتفعة )تؤكد المالحظات الميدانية هذا  استخدام معدل جرعة أعىل فى
خاصة فى

 المطلب(. 
ي لكامل المساحة لنواع الجراد الخرى إىل أن معدل الجر   6

ي حواجز ربما ينخفض أكتر من ذلك. تشتر بيانات ومالحظات الرش الغطابى
ي معامالت الجراد الصحراوي بأسلوب الرش فى

 عات الفعالة فى
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 ب . 2 جدول
ات ال جدول التحويالت  لجراد الصحراوى. عىل ا معدالت الجرعات المؤكدةب المختلفة يةمبيدات الحش  لمستحرصى

(المستحرصى الشائع  م مادة فعالة /هكتار(الجرعة )جرا لمبيدا  1)جرام مادة فعالة/لتر
لتر /هكتار من )  VAR الرش حجم استخدام معدل

 المستحضر(

فوس  240.0 كلوروبتر
450 0.53 

240 1.0 

ين  12.5 دالتامتر
25 0.50 

12.5 1.0 

ورونيفلوباد ى  0.50 60 30.0 تى

وثيون  400.0 فينتر
1000 0.40 

500 0.80 

ونيل  0.56 7.5 0.60 2)الجرعة اإلجمالية( فيتر

 0.50 40 20.0 المدا سيهالوثرين

 1.0 960 925.0 المالثيون

 1.0 50 50.0 (330189 ساللةميتاريزيم اكريدم )

ورون ى  0.60 50 30.0 تيفلوبتى

 0.50 50 25.0 فلومورون ياتر 

 
 

ات ال 1 ى اتهذه أمثلة عىل تركتر اتيكون هناك قد و  ،الكتر شيوعا  مستحرصى  . االفات مبيداتل الجهات المصنعةمن قبل يتم تسويقها خرى ا مستحرصى
 
ى مسارات الرش قدرها  واحد  كمجر رش. لكل هكتار محىمي يتم تطبيقه  مادة الفعالةجرام من ال 0.6راوي هي التوصية الحالية للجراد الصح 2   .  700 عىل مسافة بير  متر
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حة لمكافحة  3جدول   النواع االخرى من الجراد غتر الجراد الصحراويمعدالت الجرعة المقتر
 

 

ويد= ، POفسفورية عضوية =  ، BUبززويل يوريا=  دليل المخترصات :    وثتر ازول= فينايل ، PYبتر  .n.a ينطبق =ال  ،PPبتر
اىل الوبابى  ،CIT= Calliptamus italicusالجراد االيطاىل  ،AME= Anacridium melanorhodonراد الشجر لمنطقة الساحل ج   الجراد المغربر   ،CTE= Chortoicetes terminifera الجراد االستر

DMA= Dociostaurus maroccanus،  جراد مدغشقر المهاجر LMC = Locusta migratoria capito،  الجراد المهاجر او الرحالLMI = Locusta migratoria،  الجراد البئى او االسمر LPA = 
Locustana pardalina،  الجراد االحمرNSE = Nomadacris septemfasciata . 

 مالحظات: 
ات الئر تقوم بتلقيح النباتات(.  +لم يعد المدا سيهالوثرين  1 ي اال لثياميثوكسام استخدام اثياميثوكسام مدرجا بسبب سميته العالية عىل الملقحات )الحش 

ى
ي العديد من البلدان  محظور بشدةماكن المفتوحة ف

ى
ف

 . ي ي ذلك االتحاد الوروبر
ى
 بما ف

ات 2  المتاحة.  تختلف حجوم الرش المستخدمة بمعدل الجرعة الموض بها وفقا للمستحرصى

ية   1المبيدات الحشر
المجموعة التابع 

 لها
 انواع الجراد

 2معدل الجرعة جرام مادة فعالة/هكتار
 رسعة فعل المبيد
بمعدالت الجرعات 

 5المؤكدة

 مالحظات

 
معاملة كامل 

)  المساحة)رش غطائى
ي 
 
المعاملة ف

 3حواجز)حوريات(
  

ات كاملة حوريات   4شامل داخل حاجز حشر

فوس   (M) متوسط   OP LMC 240 240 كلوروبتر

  DMA 120 120     

ين متر فوس+سيتر   (F) شيــــع   OP  +PY LMC  120  +14  120 +14 كلوروبتر

ين متر -  OP  +PY AME  100  +10 بروفينوفوس + سيتر
 6

 
  (F) شيــــع  

ين متر   (F) شيــــع   PY CIT، DMA، LMI 15 15 ألفا سيتر

ين  PY LMC دالتامتر
15 

 

15 

 
  (F) شيــــع  

  LPA 17.5 17.5     

وروناد ى  (S) بىطى  12 24 ال ينطبق BU CIT، DMA 12 يفلوبتى

 1:1نسبة الحاجز غتر المعامل = 
ي غتر منتظم(

 )رش غطابى
 

  LMC   60 12   ى الحواجز  م700-500المسافة بير

ونيل ى الحواجز  (M) متوسط PP LMC   7.57 1.1 فيتر  م1000-700المسافة بير

  CTE   1.0 0.33  
ى  المسافة  متر  300 الرش مسارات بير

 غتر منتظم)
 (رش غطابى

 ساللةميتاريزيم اكريدم )
 (S) بىطى     LMC 50  50 فطري (330189

 
  NSE 50 8 50 8    

ورون ى  (S) بىطى  BU LMC   50 10 تيفلوبتى
ى الحواجز   م700-500المسافة بير
 

  CIT، DMA، LMI 9 n.a. 18 9  
)رش  1:1نسبة الحاجز غتر المعامل = 

ي غتر منتظم(
  غطابى

ى الحواجز  بىطى  BU LMC   50 10 ي فلوموروناتر   م700-500المسافة بير
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 المعاملة غتر  :المعاملة للمساحة المذكورة النسبة عىل المستهدفة، الكلية المساحة فوق المستخدمة المحسوبة الجرعة معدل يتوقف 3
ي حواجز يتم إعطاء معدالت الجرعات اإلجمالية  4

ى
 لدبى قيمة لتباعد الحاجز.  للمعامالت ف

)اكتر من S ،ساعة(48-3) = متوسطM ،ساعة(2-1=شيــــع )F:  شعة التأثتر السام 5  ساعة( 48= بىطى
ة الكاملة ولكنها تحتاج لمزيد من االختبارات.  6  تم إجراء التجارب عىل الحوريات فقط. قد تكون الفعالية متشابهة عىل الحش 
 كون معدل الجرعة القل ممكنا ولكنه يتطلب تأكيدا. قد ي 7
جرام/هكتار تحت الظروف المثالية.  30ل إىل قد يكون من الممكن خفض هذا المعد  8
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 معايير التطبيق
ي التوصية باستخدام اسلوب الرش بالحجوم المتناهية  الجراد  مبيداتوعة تقييم ال تزال مجم .35

ى
الصغر مستمرة ف

 اتوعشائر الجراد والنطاطبمعاملة تجمعات باعتباره التقنية النموذجية للتعامل مع الخدمات اللوجستية المرتبطة 
ي 
ى
ي مساحات شاسعة، خصوصا وأن ذلك يحدث عادة ف

ى
ة ف مناطق نائية تفتقر إىل المياه. ويفضل أن يستخدم  المنتش 

ات  ات الرش  ذات الحجوم متناهية الصغر مبيدات الحواىلي لتر واحد من مستحرصى لكل هكتار لضمان تطبيق قطتر
ي وعندما تتم عملية الم الكافية لتحقيق التغطية المناسبة. ومع ذلك

عايرة عىل النحو الصحيح، ويكون الكساء النبابر
ي حالة الرش الجوي  0.5خفض ذلك المعدل إىل  ليس كثيفا جدا، فيمكن

ى
/هكتار، ويكون ذلك مقبوال وال سيما ف لتر

ات الرش ضيق المدى  فوق مساحات شاسعة. ويتطلب استخدام مثل هذه الحجوم المنخفضة أن يكون طيف قطتر
اوح القطر الوسط الحجىمي للحد من فقد الم وذلك ة. ويوض بأن يتر ات  بيد الموجود عىل شكل قطرات كبتر لقطتر

ى  ميكرون باستخدام مجزئات دوارة. ومن جهة أخرى، فإن استخدام معدل رش أعىل  100و  50طيف الرش بير
ي الكثيف جدا،2

ي الكساء النبابر
ى
/هكتار) قد يكون أكتر فعالية ف ي موائل وبي لتر

ى
 ئات الجراد الحمر. كما هو الحال ف

ات المبيدات ذات القاعدة المائية مثل المركزات القابلة لالستحالب .36 المحببات  ،(EC)ال يوض باستخدام مستحرصى
ي تطبيقات الرش بالحجوم  (SC) والمركزات عىل صورة معلق  (SL)المركزات القابلة للذوبان ،(WG) القابلة لالنتشار 

ى
ف

ي الماءحيث أن درجة تطاالمتناهية الصغر 
ى
ي الجواء الحارة، غتر أنه من الممكن استخدامها  يرها شديدة ف

ى
خاصة ف

ة جدا لدرجة ال تناسب أسلوب الرش اال  عندما تكون الهداف المراد مكافحتها من ي كما هو الحال، الجراد صغتر
ى
نجراف

ي هذه الح إصابات الجراد عند معاملة
ة ومتفرقة، وتستخدم فى اليدوية الة آالت الرش الموجودة عىل شكل بقع صغتر

 . المحمولة عىل الظهر 
ات المبيدات ذات القاعدة المائية الزالت تستخدم لسباب  أقرت مجموعة تقييم مبيدات .37 الجراد، بأن مستحرصى

ي بذل الجهود لتقييم ما إذا كان من الممكن 
ي آسيا الوسىط. وينبعى

ي مكافحة الجراد عىل نطاق واسع فى
مختلفة، فى

المهم مواصلة  من الماء مع إضافة مثبطات للتبخر إىل محلول الرش المخفف. ومع ذلك، فمن استخدام أحجام أقل
نامج اإلقليىمي  ي نحو تطبيق تقنية الرش بالحجوم المتناهية الصغر الذي بدأ مع التر لمنظمة الغذية التحول التدريجر

ي عام  والزراعة
 م. 2011فى

 2020/21بحملة  واسعلمبيدات الحيوية عىل نطاق ميدابى استخدام اعىل اثنت مجموعة تقييم مبيدات الجراد  .38
ي عىل 

ي القرن الفريفر
ات عىل  ،من قبل. ومع ذلك ا سابقه  لم تحدثأنهضد الجراد الصحراوي فى فقد ظهرت مؤش 
ي ظل  والتعامل االستخدامصعوبة تلبية متطلبات 

. لذلك يتطلب استخدام فطر الميدانيةظروف الالمناسبة فى

الرش، ورصد الفعالية وتنظيف المعدات.  ،الجراثيمرات معينة فيما يتعلق بتخزين ميتاريزيم قد وخلط مستحرصى
ي التعقيد، إال أن مجموعة تقييم

كون فريق العمل القائم الجراد توضي بأن ي مبيدات ورغم أن ذلك ال يعتتر مفرطا فى
فعالية المثىل لهذه المبيدات الحيوية يضمن تحقيق ال باستخدام المستحرصى عىل مستوى من التدريب والمراقبة بما 

 ،وعىل ذلك لآلفات. 
ُ
ي أن تؤ

ي كحالة تعلم للمكافحة الحيوية وأن تخضع لتحليل شامل ينبعى
خذ حملة القرن الفريفر

 لعوامل النجاح والعوائق. 
ي يمك ويوضح استخدام ميتاريزيم اكريدم .39

ن لمكافحة أشاب الجراد الصحراوي المتحركة المشاكل المحتملة الئر
ي الللبطء مواجهتها أثناء عمليات المكافحة باستخدام المبيدات الحيوية. نظرا 

حداث اإلبادة إل  الالزموقت النسئر فى
ي اليام التالية  بعيدةمسافات  المعاملةإمكانية لتحرك الشاب  فهناك ،(2)راجع الجدول 

وبالتاىل لرش لعملية افى
يمكن أن تساعد المراقبة الفعالة  مناطق جديدة. عندما تتحرك ل رصدها مرة أخرى بواسطة فرق المكافحة كأهداف

ة من يونيه إىل يوليه  ق الصومال خالل الفتر ي شمال ش 
بعد معاملة الشاب لتقليل هذه المشكلة. وقد تجىل ذلك فى

تار هك 41 000جمالية تبلغ مساحتها اإل  جنسيا  من الجراد الصحراوي غتر الناضج شب 103 تم معاملةحيث  2021
جراثيم 1012×  2.5)تقريبا.  / هكتار  جرام 50باستخدام الميتاريزيوم الذي تم تطبيقه بجرعة  عن طريق الرش الجوى

من المعاملة. وقد سمح رسم  يوما  14حدثت بعد  % 80 نسبة الموت هكتار(. وأشارت التقييمات الميدانية إىل أن / 
لفرق  EarthRangerGISمن خالل تطبيق ات الجغرافية أداة نظم المعلومب الخاصةهداف الفردية خرائط لال

.  ،المكافحة برصد تحركات الشب بعد المعاملة  مما أبفر خطر إعادة الرش عند الحد الدبى
ي مستحرصى  إىل باإلضافة .40

ي  الرش ات المستخدمة فى
ات  أيضا هناكة( المساح كامل رش( الشامل الغطابى مستحرصى

ية مبيدات عد معينة حش 
ُ
ي  للرش فعالة ت

ي  تمثليو  .الجراد حوريات لمكافحة حواجز فى
ي  الحواجز الرش فى

رش  فى
طة ي  كساء عىل المحتوية الرض من اش 

ة مساحات بعضها عن تفصلها نبابر  من يكون مرتبة حيث معاملة غتر  كبتر
 ويعتمد .المميتة تجمع الجرعة حئر  بالمبيد المعاملة النباتات عىل وتتغذى خاللها الحوريات تتحرك أن المتوقع
ى  الفاصلة والمسافة )أكتر  أو واحد رش مجر عرض يمثل الذي(رشه المراد الحاجز عرض ي  الحواجز بير

 يتعلق الئر
 :يىلي  ما عىل استخدامها

 واالنتقال الحركة عىل الحوريات قدرة  
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 ي المبيد  )مفعوله واستمرار ثباته درجة( المستخدم الحش 

 ي  الكساء /الرضية التضاريس
  )النباتات كثافة( النبابر

 الرش أثناء واتجاهها الرياح شعة  

 الرش ارتفاع  
ات فأنواع ي  الحش 

ى  الئر ة فواصل باستخدام مكافحتها يمكن الحركة عىل شديدة بقدرة تتمتر ى  كبتر ي  الرش، حواجز بير
ى
ى  ف  أن حير

ي  القل النواع
ى
ي  المر يتطلب وقد .أضيق فواصل عمل تستلزم تحركها ف

ى
 شبكي  شكل عىل الحواجز هذه ترتيب بعض الحاالت  ف

ي  تغيتر  أي لحدوث تحسبا
ى
 .الحوريات حركة اتجاه ف

ي جميع الظروف، حيث أنها تعتمد  .41
ى
من غتر الممكن وضع توصيات محددة ودقيقة خاصة بالتطبيق تكون صالحة ف

شاد بالنسبة لمكافحة الجراد الصحراوي، فيمكن التوصية عىل سبيل فصفة رئيسية عىل الظروف المحلية. ب االستر
ى  100باستخدام عرض مجر رش مفرد يكون فعاال حئر  اوح ما بير

ى مسارات الرش تتر  ومسافة بير
م. 700-500متر

ى مسارات الرش عىل نحو أكتر قد يكون فعاال مع استخدام مبيدات معينة،  وتتوافر دالئل عىل أن تباعد المسافة بير
ى مجرات الرش فعالة، حيث ولكن تدعو الحاجة إىل مزيد من الدراسات لتحديد هل  ستظل المسافات العرض بير

ية الموض  أنه ال ُيعرف إال القليل عن المستوى أو الُمعدل الذي عنده تستطيع الحوريات ازالة سمية المبيدات الحش 
ي حواجز والتخلص منها. 

ى
 بها للمعاملة ف

عتتر أسلوب التطبيق عندما ينجرف الرش بفعل الرياح من أحد الحواجز و  .42
ُ
يصل الحاجز التاىلي أو يتداخل معه عىل ا

ي حواجز. 
ي شامل غتر منتظم أكتر منه معاملة فى

ي أمريكا الش أنه رش غطابى
خفض  مالية، تعرف هذه المعامالت أيضا فى

ي بعض الظروف يمكن أن يوفر الرشRAAT) مساحة المعاملة والمبيد
ي  (. فى

غتر المنتظم مزايا تشغيلية اكتر  الغطابى
ى من المبيدات من استخدام  الر   الشامل )القدرة عىل تغطية المناطق المستهدفة الكتر بكثتر بحجم معير

ش الغطابى
ية( ي المتناثر.  ،الحش 

ي المناطق ذات الغطاء النبابر
 خاصة عند معاملة الحوريات القل تنقال فى

لخاصة بطائرات الرش بشأن العقود ا منظمة الغذية والزراعةعن تقديرها ل الجراد  مبيداتأعربت مجموعة تقييم  .43
حيث أنها أصبحت اآلن تتضمن عىل نحو منتظم المتطلبات الخاصة بنظم التوجيه لمسارات الرش باستخدام أجهزة 

ى الطائرة، مما يسمح بالتطبيق الصحيح GPSو  DGPSتحديد المواقع   والتسجيل  ،ومقياس معدل الترصيف عىل مير
ي مكاف

ة حالدقيق لعمليات المكافحة الجوية. وأوصت المجموعة بشدة عىل أن تكون جميع الطائرات المشاركة فى
الجراد مجهزة بهذه النظم. وباإلضافة إىل ذلك، فقد أوصت بتطبيق نظم التوجيه لمسارات الرش باستعمال أجهزة 

ي المعامالت الرضية. 
 تحديد المواقع أيضا فى

الذي يجمع بيانات  EarthRangerمجموعة تقييم مبيدات الجراد بإدخال منظمة االغذية والزراعة لنظام ورحبت   .44
ي 
وبى ها من بيانات رصد الجراد الصحراوي الستخالص المواقع  eLocust3رصد الجراد اإللكتر  يخيا ر المعروفة تاوغتر

ى الرصد والمراقبة وتقييم  . وأوصت باستخدام هذه النظم عند القيام تاثتر الوالحالية لتجمعات الجراد كأساس لتحسير

ى إدارة  بالمكافحة عن طريق الرش بالجوى ، وعمليات المعدات( –لموارد )الفرق اليومي ل التوزيــــعالطائرات، لتحسير
   المكافحة وأعداد التقارير . 

ة إستخدامامكانية   لجرادالمكافحة - )بدون طيار( الطائرات المسير

ي عمليات المسح للحصول عىل  .45
ى فى ة )بدون طيار( ثابتة الجناحير استخدمت منظمة الغذية والزراعة الطائرة المستر

ي  احوالبيانات عن 
بة والغطاء النبابر ات االنحسار الجراد أثناء المتواجد بها التر أعداد الجراد  تما إذا كانواكتشاف  فتر

ايد ت ى ي إيران وإثيوبيا مع ظهور و شاب. ال تكوين  وامكانيةتر
ي كان من المستحيل فحص مناطق   ،أشاب الجراد فى

 فى
قا إىل الهند أو  ،،واليمنالسعودية  ي إىل كينيا ومن الجنوب الحيث كانت الشاب تتجه ش  انيا غربر ى ي هذه ثم إىل تتى

. فى

ة لتطبي، لم تكن هناك خطط من قبل منظمة الغذية والزراعة الستخدام الطائرات المرحلة المبيدات ق المستر
ية ضد الجراد حيث لم تكن   التوجيهية التشغيلية متاحة.  الخطوطالحش 

كات المصنعة للطائرات .46 ة  عرضت العديد من المنظمات والش  ةتوريد طائرات المستر لرش المناطق. استخدمت  مستر
CABI ( مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدوىلي)  ةطائرة ي كينيا بهدف تحديد  مستر

امكانية متعددة المروحيات فى
ي 
ان مختلفة  معايتر لذلك تمت تجربة  ،مكافحة الجراد. كان الهدف هو الرش وفقا لتوصيات الملصقاستخدامها فى طتر

ان مختلفة. تم  ية فقط لتحديد أيها القرب للجرعة الموض بها بارتفاعات وشعات طتر استخدام المبيدات الحش 
ي الماء باستخدام المركزة 

 هيدروليكية.  مجزئاتالقابلة لالستحالب والمخلوطة فى
ي الهند  .47

ةتشغيل الطائرات  اختبار تم  ،فى ي البداية للتطبيق الفورى المستر
مع فرق  ،الشجار العالية مشتمال عىل ،فى

ة. تم فعاله مكافحةعملية الرضية من أجل  المكافحة لتر  10ن سعة مزودة بخزا استخدام خمسة عش  طائرة مستر
ى  يير ي بطاريات لرش خليط من مبيدين حش 

ين  -المدا ،ومزودة بثمابى ات مركزة قابلة سيهالوثرين ودلتاميتر كمستحرصى
ات لكل هكتار.  10بمعدل  (المجزئاتالمروحية المسطحة )احدى انواع  المجزئاتباستخدام  ،لالستحالب لتر

ي مراحل  إبادة نسب ا تراوحو 
ى  تطوره المختلفة الجراد فى  . % 90و  % 50بير
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ات الرش بالحجوم المتناهية الصغر   .48  من الواضح أن هناك حاجة إىل مزيد من البحث لتطوير نظام رش مستحرصى
ية ي المناطق النائية حيث من المح ،باستخدام مجزئات دوارة لتطبيق المبيدات الحش 

ى
تمل أن تتطور خاصة ف

ةتلف الطائرة  كون المستحرصى عامال مهما لتجنبيالشاب الولية. س ي الوقت الحاىلي المستر
ى
ال تتمتع الطائرات  ،. ف

ة متعددة االجنحة بقدرة رفع وتحمل كافية  ة جدا. هناك أيضا أسئلة حول متانة اال الصغتر لمعاملة منطقة صغتر
ي البيئات الصحراوية حيث يتم سحب الرمال والغبار عتر المحركات الكهربائية المكشوفة من

ى
ة ف أنواع  الطائرة المستر
ي معاملة  ،متعددة الدوارات

ى
فضال عن تكاليف التشغيل. قد تكون الطائرات الكتر حجما مثل تلك المستخدمة ف

ي اليابان منذ عام 
ى
 أكتر مالءمة.  1990حقول الرز ف

 لمخاطر عىل صحة اإلنسانا

ي لديها معدالت للجرعات تم  .49
من فعاليتها ضد  التحققتقوم مجموعة تقييم مبيدات الجراد بتصنيف المبيدات الئر

الجراد الصحراوي وذلك وفقا لتصنيف مبيدات اآلفات حسب المخاطر، الموض به من منظمة الصحة العالمية 
ي عام 

ى
( للسمية الحادة عن طريق الفم والجلد النسخة الجديدة 2020 ،)منظمة الصحة العالمية 2020المنشور ف

ي عام   (GHS)  ميائية ووسمهاالنظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيمن 
ى
 (UNECE، 2019) 2019المنشورة ف

ي ال يغطيها تصنيف منظمة الصحة العالمية. 
للسمية الحادة عن طريق االستنشاق والمخاطر الصحية الخرى الئر

ي تصنيف  ،بقدر ما يتعلق المر بمكافحة الجراد 
ى
ى هذه الجوانب ف قامت مجموعة تقييم مبيدات الجراد بتضمير

ي 4طر )الجدول المخا
ى
ية لمكافحة الجراد ف (. ترد المعايتر المستخدمة لتصنيف المخاطر الصحية للمبيدات الحش 

 . 7الملحق 
ي تصنيف  ،عىل أنه من حيث المبدأ  مبيدات الجراد تقييم  مجموعة تشدد .50

ية ينبعى ات المبيدات الحش  مستحرصى
ات لن نظرا ،وليس المادة الفعالة  تسبب قد مرافقة للمكونات أخرى مواد عىل تحتوي ربما التجارية المستحرصى

ات ي حالة ع ،ومع ذلك. للصحة ضارة تأثتر
سيتم استقراء التصنيفات بناء  ،دم توفر البيانات الخاصة بالمستحرصى فى

احات المتعلقة بنظام تصنيف  مجموعة تقييم مبيدات الجراد . ترحب ا وحدهالمادة الفعالة عىل  بالتعليقات واالقتر
ات لمكافحة الجراد. المخاطر ا  لصحية لمبيدات الحش 

ي تستخدمها  الجراد  مبيداتأيدت مجموعة تقييم  .51
ي تحدد تصنيف المخاطر والئر

، غذية والزراعةال  ةمنظمالطريقة الئر
ى بالعمل بأن يتداول المبيدات ومع أي النواع يمكن أن يتعامل معها، وتحت أي وتوضي   بمن يسمح له من القائمير

ي الخطوط التوجيهية الصادرة من قبل ظروف يمكن استخ
اف عليها. وترد هذه التوصيات فى  المنظمةدامها واإلش 

 . FAO 2003) )حتياطات المان وسالمة البيئة إالخاصة بالجراد الصحراوي بشأن 
ي ُحددت لها معدالت مؤكدة للجرعات الفعالة ضد الجراد الصحراوي جدول ) .52

ية الئر ( تم 2جميع المبيدات الحش 
ات النهائية  ي ضوء المعايتر المحدثة الواردة بالملحق السابع. وكان المصدر الرئيشي لنقاط التأثتر

إعادة تقييمها فى
ي  ي إعادة التقييم هو قاعدة بيانات االتحاد االوروبر

الخاصة بمبيدات  للسمية )دليل السمية( المستخدم فى
وقاعدة  ،لمية للمعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية(والتنمية )البوابة العااالقتصادي منظمة التعاون و ،اآلفات

النتائج المتعلقة  4. ويعرض جدول بيانات خصائص مبيدات االفات لالتحاد الدوىلي للكيمياء البحتة والتطبيقية
ات.   بتصنيف المخاطر لهذه المستحرصى

ى  الممارسة قواعد مدونة تظل .53 ي  بالعمل للقائمير
ي التقرير السابق (7)ملحق  مكافحة الجراد فى

 يرتبط وما المحددة فى
. قيود االستخدام المتاح من بها  المالثيون مستحرصى  نوهت مجموعة تقييم مبيدات الجراد ان ة دون تغيتر

ي 
ي  التغتر  إىل قاد (1)فئة  الجلد  حساسية يسبب بأنه الجراد مكافحة المستخدم فى

 B السابق الممارسة كود فى
ى  طريق عن المبيد "استخدام) ى  العاملير  نع المبيد " استخدام) A الممارسة كود الجديد، التصنيف إىل )"المدربير

ى  طريق ى  العاملير اف المدربير  . (."عليهم واإلش 
ا للمخاطر الصحية المهنية الفعلية الجراد  مبيداتأشارت مجموعة تقييم  .54 ي قد  بأن تصنيف المخاطر ُيعد مؤش 

الئر
ى بالعمل أو المارة  ي مكافحة الجراد)تحدث سواء للقائمير

ى فى الحصول عىل تقديرات  . ويمكن(الشخاص غتر المشاركير
للمبيدات. وعىل ذلك، فقد التعرض  أكتر دقة لمثل هذه المخاطر باستخدام نماذج التعرض و/أو إجراء تجارب

ي  تقييم مبيدات الجراد  مجموعةناقشت 
ي المختلفة المتاحة الئر

ي تسجيل مبي نماذج التعرض المهئى
دات تستخدم فى

ي 
صت أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد خ اآلفات فى

ُ
قد تكون غتر  إىل أن هذه النماذجمجموعة تقييم مبيدات الجراد ل

ات مبيدات الرش ي عمليات الرش واستخدام معدات المكافحة ومستحرصى
بالحجوم المتناهية  مالئمة للتطبيق فى

ي مكافحة الجراد، ربما الصغر 
ى فى ي قد يصادفها العاملير

باستثناء بعض نماذج معينة خاصة بالمزج/التحميل لمعدات الئر
 الرش ونماذج التطبيقات الجوية. 

العالمية اجراء  الصحة منظمة مع بالتعاون منظمة االغذية والزراعة تتوىل بأن مبيدات الجراد تقييم مجموعة أوصت .55
ي  التعرض بشأن دراسات

ية للمبيدات المهئى ي  الحش 
ي  .الجراد مكافحة فى

 ولكن هذه الدراسات، مثل تركز أن وينبعى
ورة ليس ى  تعرض تقليل ويمكن .معدات الرش تحميل أثناء المبيدات مع التعامل عىل فقط، تقترص أن بالرصى  القائمير
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 من المبيد مستحرصى  ونقل لضخ أو وسيلة نظام استخدام طريق عن حد أدبى  إىل التحميل عملية أثناء بالعمل
ي  كما .الرش آلة خزان إىل الحاوية

ي  المخاطر حول إجراء الدراسات يقترص أن ينبعى
ي  فقط المارة لها يتعرض قد الئر

ى
 ف

ي  التعرض كان إذا ما حالة
 .مقبولة غتر  مخاطر إىل شأنه أن يؤدي من المهئى

ي بذلتها بعض منظمات مكافحة الجراد لتعزيز  الجراد  مبيداتأثنت مجموعة تقييم  .56
السالمة تدابتر  عىل الجهود الئر

ى بها. فيما يتعلق  ي للمشتغلير
 بتداول مبيدات اآلفات فضال عن قيامها برصد التعرض المهئى

يفوس يظل مركبا جذابا لمكافحة الجراد الصحراوي نظرا لشعة أ .57 قرت مجموعة تقييم مبيدات الجراد بأن الكلوربتر
هناك  ،اء. ومع ذلكفعله )قتله( وعدم حدوث افاقة بعد التأثتر الصارع االوىل. المنتج غتر مكلف نسبيا وسهل الش  

ايدة  ى ات  ،للمركبمعارضة سياسية وتنظيمية متر يفوس قد ارتبط بتأثتر مما أثار انتقادات عامة. وذلك لن الكلوربتر
ي يناير 

ى
ي ف ي االتحاد الوروبر

ى
. لم يتم تجديد التسجيل ف ي المختتر

ى
بسبب  2021عصبية عند الطفال وأظهر طفرات ف

ي مرحلة امخاطر السمية العصبية 
ى
من المرجح أن  ،وانحراف الكروموسومات وتلف الحمض النووي. لذلك ،لنمو ف

كاء الوروبيون المزيد من االستخدام.   يفوسالكلوربتر جميع استخدامات تم حظر  ،2021منذ أغسطس ينهي الش 
ي الواليات المتحدة لمحاصيل الغذائيةل

ى
ات السامة للكلو  ،ف يفوس بسبب مخاطر السمية العصبية. ترتبط التأثتر ربتر

ى العائدين ،بسوء االستخدام ى والعاملير فير
ى المحتر ي لألطفال.  ،والتعرض طويل المد للمعاملير

والتعرض غتر المهئى
ي إيالء اهتمام خاص لممارسات االستخدام والتخزين والتطبيق المناسبة

ال سيما تلك المرتبطة  ،لذلك ينبعى
 . البش   اماكن اقامة  أو بالقرب من ،اصيل الغذائيةبالمح

. يجب ية البيئالسالمة و  الصحة معايتر ُوضعت  .58 ي
ي المنطقة الوسىط ومدغشقر والقرن الفريفر

لمكافحة الجراد فى
ى يعملون بشكل مستقل عن فرق التطبيق. توفر  الصحة والسالمة معايتر مراقبة االمتثال من قبل فريق متخصصير

ت لضمان صحة اإلنسان والسالمة البيئية. وهي تستند إطارا شامال إلدارة مبيدات اآلفات وتخطيط الحمال  البيئية
يعات الوطنية وتتضمن عمليات تدقيق خارجية وداخلية لمراقبة الجودة.   إىل كل من االتفاقيات الدولية والتش 

ى  عىل المنتظمة الصحية الرقابة أهمية مدى عىل مبيدات الجراد تقييم مجموعة أكدت .59 ي  المشتغلير
 .مكافحة الجراد فى

ى  ى  الطبية الفحوص إجراء تكفل أن الجراد مكافحة منظمات عىل ويتعير  وبعد وأثناء وذلك قبل بها لجميع العاملير
ية المبيدات أنواع عن النظر بغض المكافحة، حمالت ية  .المستخدمة الحش  عند استخدام المبيدات الحش 

ي الدم )يجب دائما إجراء رصد  تثبيط انزيم  السيتيل كولينستر  ،الفوسفورية العضوية
وري (. ومنAChEاز فى  الرصى

يز قبل انزيم لمستويات  )القاعدية القيم(  الساس خط تحديد يتم أن  المبيدات، لهذه التعرض االستيل الكولينستر
ي  يكون قد ذلك أن رغم

ى  عندما السيما صعبا، الحيان بعض فى ي  يكون المشاركير
ى  من المكافحة عمليات فى  الموظفير

ى  أو الجدد ى  العاملير ية غتر العضوية الفوسفورية ذات معدالت الجرعات المتحقق  .المؤقتير بالنسبة للمبيدات الحش 
حت مجموعة تقييم  ،ال توجد دالالت من هذا القبيل. لتفستر نتائج الرصد الصجي بشكل صحيح  ،منها  فقد اقتر

ى ب  تطبيقها. مبيدات الجراد جمع سجالت حول استخدام المبيدات لكل فرد عىل حده من القائمير
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ي تم التحقق من فعاليتها ضد الجراد الصحراوي 4جدول  
ية ومعدالت الجرعات الئر ات المبيدات الحش   تصنيف مخاطر مستحرصى

 
ي القائمة. بنديوكارب )مبيد تابع لمجموعة الكاربامات( بيد ملم يعد بسبب المخاوف البيئية والصحية  -1

ى
لبيانات الجديدة المتوفرة، تختلف بيانات السمية عن طريق الفم  لبعض المبيدات عن تلك لوفقا و مدرجا ف

ي التقارير السابقة. 
ى
 الواردة ف

 .  )L(حجم الهواء  )wb(. الوحدات  ه  وزن الجحم )EU Pesticides Database (europa.eu(التحاد الدوىلي للكيمياء البحتة والتطبيقية  ابيانات  قاعدة من البيانات -2

وفقا  50LDمحسوبة عىل أساس الجرعة النصفية القاتلة  -3 ى محتمل للمستحرصى  WHO (2020 .)ل للمادة الفعالة، وأعىل تركتر

ي اآلفات  مبيدات بيانات قاعدة من البيانات -4
ى
ي  االتحادف ي  . يستخدم االتحاد )database_en-pesticides-https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu (الوروبر النظام المنسق تصنيف  الوروبر

ي الميدان االقتصادي"  )GHS( )2019-rev8-https://unece.org/ghs( عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها
ى
 OECDو  " البوابة العالمية للمعلومات عن المواد الكيميائية لمنظمة التعاون والتنمية ف

 mPortaleChe )/https://www.echemportal.org/echemportal(  . 

ح قيم "معادلة" كما تستخدم للسمية عن طريق الفم والجلد. لذلك، تم هنا تحديد الحد العىل ل 5الحدود العليا العددية للفئة  GHSتصنيف  يوفر ال -5 السمية  ،5لفئة سمية حادة عن طريق االستنشاق، ولكنه يقتر

 ل/ملجم 17.5 ب االستنشاق طريق عن الحادة

6-  STOT  سمية العضو المستهدف المحدد =، SE  ض الفردي = التعر، RE  1 ،= التعرض المتكرر  =H370،  ."مؤش  الكلمة "خطر 

 مؤش  الكلمة "تحذير".  ،H317=  1حساسية الجلد:  -7

 فئة الخطر للمستحرص  
 GHS وفقا لتصنيف 

 لجوانب صحية أخرى

 فئة الخطر للمستحرص  
 GHS(3(وفقا ل 

فئة الخطر للمستحرص   وفقا ل 
)WHO(3 

 2   الفعالة للمادة 50LDالقاتلة النصفية الجرعة
 

 أعىل تركير  
 محتمل

 للمستحرص  
 جم مادة
 فعالة/لي  

ية   1المبيدات الحشر

 سمية حادة عن
 طريق االستنشاق

 سمية حادة عن
 طريق الجلد

 سمية حادة عن
 طريق الفم  

عن طريق 
االستنشاق 
 ملجم/لي  

عن طريق الجلد 
ملجم/كجم من 

 وزن الجسم

طريق الفم عن 
ملجم/كجم من 

 وزن الجسم

 3 II II  يفوس 450 66 1250أكتر من  0.1أكتر من  كلوربتر
ين 25 87 2000أكتر من  U U 0.6 5غتر مصنف     دلتامتر
ورونيفلوباد 60 4640أكتر من  2000أكتر من  2.5أكتر من  U U غتر مصنف  ى  تى

تاكيد تسمم االنسان نتجة التعرض لمرة 
  (STOT SE 1)واحدة 

 الجهاز العصئر   ،عن طريق الفم

4 II II 2.2 890 330 1000 وثيون  فينتر

ى من الدرجة   Eye irritant) 2مهيج العير
2) 

ونيل U U 0.36 354 92 7.5 غتر مصنف  فيتر

 مادة تاكد سميتها بعد تكرار التعرض
6STOT RE 1) ( 

الجهاز العصئر   ،عن طريق الفم
 

4 U U 0.07 632 56 40 المدا سيهالوثرين 

ي الجلد 
ى
 المالثيون II II >5 >2000 1178 960 4 7 1حساسية ف

ورون U U >5 >2000 >5000 50 غتر مصنف  ى  تيفلوبتى
 فلومورون ياتر  U U >5 >5000 >5000 50 غتر مصنف 

https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en
https://unece.org/ghs-rev8-2019
https://www.echemportal.org/echemportal/
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  ا
 لتقييم البيئ 

ية المبيدات استخدام بشأن الدولية التوجيهات مع تماشيا .60 ي  بما السامة الكيميائية والمواد الحش 
ى
 مدونة ذلك ف

ي  والنهج المبيدات، إدارة بشأن الدولية السلوك اتيجر واتفاقيئر  ،(SAICM) الكيميائية للمواد الدولية لإلدارة االستر
ي طرحها فريق  البيئيةومبادئ الزراعة  ،(SDGs)وأهداف المم المتحدة للتنمية المستدامة  ،روتردام واستوكهولم

الئر
ي والتغذية )

ي بالمن الغذابى
اء رفيع المستوى المعئى ي العالىمي HLPEالختر

 أكدت ،(CFS)( التابع للجنة المن الغذابى
ورة الجراد عىل  مبيدات تقييم مجموعة ي  المبيدات واستخدام اختيار عند المخاطر من الحد ضى

ى
  .الجراد مكافحة ف

ي  االثر تقييم وإجراءات متطلبات بوضع تقوم والزراعةغذية منظمة ال  أن أيضا كما لوحظ
 للمشاريــــع (EIA)البيئى

ي  إدارتها تحت الواقعة والنشطة
ى
ي  .الصحيح مكانها ف

ى
ي  الثر تقييم إجراءات إطار وف

ي  معيار وضع سيتم البيئى
 بيئى

ي  واجتماعي  ي  سيطبق نموذىحر
ى
اء مبيدات اآلفات  المشاريــــع كل ف ي يتم فيها دعم ش 

واستخدامها )منظمة والنشطة الئر
 (2015الغذية والزراعة ، 

، تعتتر حمالت الجراد بشكل عام  .61 ي
ووفقا لمعايتر الخطوط التوجيهية لمنظمة الغذية والزراعة بشأن تقييم الثر البيئى

ةيمكن ان يكون للعمليات  ،ومع ذلكتسبب مخاطر بيئية معتدلة.   ،واسعة النطاق بوجه خاص آثار بيئية سلبية كبتر
وال يمكن التخفيف من حدة هذه المخاطر إال من خالل  وبالتاىلي يمكن تصنيفها عىل أنها أحداث عالية الخطورة. 

ي الالتقيد الصارم بالممارسات الجيدة ع
ى
التوجيهية للجراد الصحراوي. ويعد وضع  خطوطىل النحو المنصوص عليه ف

ة وإدخالها خطوة ية البيئالسالمة و  صحةال كتيبات اإلقليمية المتعلقة بنظاموال توجيهيةالخطوط ال ي اآلونة الختر
ى
ف

ي هذا الصد
 . (FAO,2021)د هامة إىل المام فى

ار المتعلقة البيانات تكون أن يجب .62  مبيدات الجراد لمراجعتها تقييم لمجموعة الُمقدمة البيئية المخاطر أو بالضى
ي  بيئية دراسة كل بتقييم مبيدات الجراد  تقييم مجموعة وتقوم .  التطبيق بمجال صلة ذات

 الجودةمعايتر  ضوء فى
ي  المحددة

 البيئية المعملية وشبه الدراسات( الثامن والملحق ،)البيئية الميدانية الدراسات( لرابع ا الملحق فى
ي  الدراسات عىل فقطمبيدات الجراد  تقييم مجموعة تقييم اقترص قد. و )الميدانية

 .المعايتر  هذه استوفت الئر
ي مناطق تواجد الجراد مهمة إلجراء تقييم صحيح  .63

عد البيانات عن المجموعات التصنيفية البيئية الرئيسية فى
ُ
ت

ها:  ى للمخاطر. وفيما يتعلق بالمخاطر عىل الكائنات غتر المستهدفة، هناك ثالث مجموعات رئيسية يمكن تميتر
ية ي ذلك الحياه التر

، ومفصليات الرجل الرضية غتر المستهدفة. ومجموعة الكائنات المائية والفقاريات الرضية بما فى
ات(. وتشتمل الفقاريات  يات والحش  ي تم تقسيمها هنا إىل السماك ومفصليات الرجل )القش 

الحيوانات المائية والئر
ة الرضية عىل الثدييات والجرابيات )الحيوانات الكيسية( والطيور والزواحف، بينما تغىطي مفصليات الرجل الرضي

بة المهمة بيئيا  النحل، العداء الطبيعية بشكل خاص ات التر ها من اآلفات، وحش  مثال ذلك، النمل )للجراد وغتر
مقبول الكائنات الحية غتر المستهدفة الُمصنفة ممثلة بشكل  الجراد  مبيداتاالبيض(. وتعتتر مجموعة تقييم  والنمل

ي بعض الحاالت، هناك المعرضة لمبيدات اآل (Fauna)للمجموعات الحيوانية 
ي بيئات الجراد. ومع ذلك، فى

فات فى
مائيات أو الفراشات قد تشكل مصدر قلق وتتطلب إجراء تقييمات محددة  مجموعات أخرى غتر مستهدفة مثل التر

ي ذات المنطقة ونفس الموسم. 
 للمخاطر، وكذلك معامالت متعددة فى

ي طبقتها مجموعة تقييم مبي .64
خط التصنيفات  مع ممكن حد أقىص دات الجراد إىلتتماىس  تصنيفات المخاطر الئر

ي الجدول 
. وقد استخدمت قدر 5الدولية المقبولة. وتتلخص المعايتر المستخدمة لتصنيف المخاطر البيئية فى

ي الهيئة الوروبية لسالمة 
ي تقييم المخاطر، مثل تلك المتفق عليها فى

المستطاع الطرق المتبعة عىل نطاق واسع فى
ات معينة أو (IOBC)أو المنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية والمتكاملة   (EFSA)الغذية . وتتم مناقشة تفستر

ي الفقرات المذكورة أدناه. وقد أعطيت الولوية لي تقييمات 
إدخال تعديالت عىل بعض من هذه المخططات فى

ي مجاالت الجراد. 
 ُصممت خصيصا وتم التحقق من صالحيتها فى

ية البيانات عىل المستندة التصنيفات فإن الرضية، الفقاريات عىل طربالمخا يتعلق وفيما .65  من كالناتجة  المختتر
ي  اإلفراط نتيجة المباش   التعرض

ي  أخذت قد الرش عمليات فى
 التقييم هذا التحقق من نتائج تم وقد .االعتبار فى

 والطيور السحاىلي  الطرق تعرض هذه وشملت .متاحة البيانات كانت كلما للتعرض الخرى المحتملة الطرق ببعض
ي  الرش مبيدات لمتبقيات

 عىل التصنيف نفس إىل ذلك وأدى .البذور أو الالفقاريات فرائس مثل الغذائية المواد فى
ية، المبيدات لبعض وبالنسبة .المباش   المفرط للرش التعرض لمخاطر الوارد النحو  السمية بيانات كانت الحش 
ي  المجموعة وهي  متاحة، الجرابيات بشأن

 لألهمية المبيدات تقييم مجموعة وأشارت .سابقا دراستها  يتم لم الئر
ى ية المبيدات مخاطر بتقييم الخاصة البيانات هذه لمثل الكتر ي  الحش 

ي  البيئية المناطق فى
 هذه مثل فيها تتواجد الئر

 .الحيوانات
ر  بنسبة" يعرف ما استخدم فقد العسل، نحل عىل بالمخاطر يتعلق فيما أما .66  مقبولة عىل نسبة وهي  "(HR) الرصى

ر  نطاق ي مجموعة أدوات  ،واسع، )نسبة الرصى
والمعروفة أيضا باسم نسبة التعرض / السمية( )انظر المراجع الواردة فى

. (Local Risk Assessment for Honeybees) تقييم المخاطر المحلية لنحل العسل -مسجل مبيدات اآلفات 

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/registration-tools/assessment-methods/method-detail/en/c/1187116/
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ر للنحل بأنها  النصفية لجرعةعىل ا مقسوما )للهكتار فعالة مادة جرام( بها الموض الجرعة معدل وتعرف نسبة ضى
نحلة(. وتعتتر المخاطر قليلة عىل النحل عندما تكون /فعالة مادة عن طريق الفم او بالتالمس )جرام  50LDالقاتلة 

ر أقل من  ي تتعرض 50والمخاطر عالية عندما تكون النسبة أكتر من  ، 50نسبة الرصى
لها  . ويتم تحديد المخاطر الئر

ات الكاملة  مستعمرات النحل) . أما )الحقلية شبه(من النتائج المتحصل عليها من االختبارات  (والحضنهالحش 

ي تتعرض لها مفصليات الرجل غتر المستهدفة الخرى خالف النحل، فقد تم تصنيفها وفقا لمعايتر 
المخاطر الئر

دفة خالف الرجل غتر المسته وتشمل أيضا مفصليات (IOBC) المنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية والمتكاملة
ي تشملها معايتر 

 .  (IOBC) تلك الئر
ي  .67

ى
ة منها لم تستوف معايتر  35الجراد  ورة استعرضت مجموعة تقييم مبيدات هذه الدف دراسة بيئية ميدانية. عش 

ي الملحق 
ى
ت غتر ذات صلة بهذا التقرير.  4الجودة للدراسات السمية البيئية الميدانية كما هو معروض ف وأبلغ واعتتر

ى عن د دراسة سمية معملية أو شبه ميدانية، ولم  11راسة ميدانية واحدة. وباإلضافة إىل ذلك، تمت مراجعة مرتير
ي الملحق 

ى
)أي درجة الموثوقية وفقا لنظام   8تستوف دراسة واحدة معايتر الجودة لدراسات السمية المعملية ف

 بالسمية خاصة دراسات 10 و ميدانية دراسة 24 عىل اإلبقاء تم . لذلك .(i.e.، Klimisch score 1 or 2)كليمش( 
ي الملحق  ،(3)الملحق للتقييم 

ى
ية / شبه الميدانية والميدانية 9.2و  9.1وترد تفاصيلها ف عىل  ،للدراسات المختتر

 .  التواىلي
 الدبى من بالحد تف   ال البيئية الدراسات من نسبيا كبتر  جزء أن باهتمام مبيدات الجراد تقييم مجموعة الحظت .68

 غذية والزراعة بوضعمنظمة ال  تقوم بأن مبيدات الجراد تقييم مجموعة أوصت فقد لذلك، .الجودة عايتر م
 .الجراد بمكافحة المتعلقة الميدانية التجريبية الدراسات البيئية بشأن ُمفصلة توجيهات

ية  .69 تم التحقق من فاعليتها ضد الجراد الصحراوي،  اتجرعبأجريت تقييمات للمخاطر البيئية للمبيدات الحش 
اض أن موائل الجراد الصحراوي ستتعرض لها.  ي هذا التقرير، وعىل افتر

ولم يتم تقييم بمعدل الجرعة الموض به فى
ية ضد أنواع الجراد الخرى )الجدول  ي أنواع النظم البيئية الخرى. ونظرا لوجه 3خطر استخدام المبيدات الحش 

( فى
ي معدالت التطبيق، تعتتر مجموعةالتشا

ي الجدول  تقييم به فى
تشتر  6مبيدات الجراد ان المخاطر البيئية الملخصة فى

ية عىل قيم خطر تلم  مبيدات الجراد تقييم مجموعةضد أنواع الجراد الخرى. غتر أن  استخدام المبيدات الحش 
ية ي ال ىاآلخر  الجراد أنواع ضد  المبيدات الحش 

يفوس 3جدول المدرج فى م ،)الكلوربتر ين وألفا السيتر متر  تر ين( لن سيتر
ي الجدول 

ات غتر مدرجة فى لم يعد ثياميثوكسام النيونيكوتينويد المدرج سابقا  )الجراد الصحراوي(.  2هذه الحش 
اك مع المدا سيهالوثرين( مدرجا بسبب سميته العالية المعروفة للملقحات.   )باالشتر

ي مكافحة الجراد، عىل مجموعات مختلفة منتم عرض المخاطر الناجمة عن  .70
الكائنات الحية  استخدام المبيدات فى

ي جدول 
ويستند هذا التقييم  ، باستخدام ثالث فئات: منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر. 6غتر المستهدفة فى

قد استندت التقييمات متاحة، ف بصفة أساسية عىل البيانات الميدانية. وإذا لم تكن البيانات الميدانية ذات الصلة غتر 
ي المخاطر المنخفضة أنه من غتر المتوقع

ة، والمخاطر  عىل نسب التعرض/السمية. وتعئى حدوث آثار خطتر
ة الجل، ومن المتوقع أن تكون عىل عدد  ي أن اآلثار قصتر

محدود من الوحدات التصنيفية للكائنات.  المتوسطة تعئى
ات قصتر  ي أن التأثتر

المتوقع أن تكون عىل عدد كبتر من الوحدات التصنيفية  ة المدى ومنأما المخاطر العالية فتعئى
ات ذات مدى طويل ومن المتوقع أن تكون عىل عدد محدود من المجموعات. وقد  للكائنات الحية، أو أن التأثتر

 تمثيال للظروف الميدانية المتوقعة، اهتماما أكتر من غ أعطيت النتائج المتحصل عليها من الحاالت 
ها من الكتر تر

ي جدول  3المشار إليها بالدليل )الميدانية  الدراسات. كما أن الدراسات
هي أكتر أهمية من الدراسات المعملية أو  (6فى

ي جدول  2والدليل  1المشار لها بالدليل ) شبه الميدانية
ي تم الحصول (6فى

. وتعتتر النتائج المعملية أو الميدانية الئر

ي مناطق الجراد. أكتر أهمية من النتائج المتحصل عليها مع النواع منمن النواع المحلية المس عليها 
أماكن  توطنة فى

ي هذا الخصوص، ال سيما فيما يتعلق بالمفصليات غتر المستهدفة
الرضية والمائية  أخرى. وقد تم إحراز تقدم كبتر فى
ي موائل الجراد  ذات ،ال تزال بيانات السمية للزواحف ،ومع ذلك والطيور والزواحف والجرابيات. 

 ،الهمية الخاصة فى
 (. EFSA 2018نادرة )

ي الجدول  2ومنذ حذف بينديوكارب من الجدول  .71
. وبخالف 6لسباب بيئية وصحية، فإنه لم يعد مدرجا أيضا فى

ي تصنيف المخاطر البيئية. 
ات فى  ذلك، لم تحدث أي تغيتر

ي للبلدان المتأثرة بالجراد أن تتبع السياسات البيئية   .72
وأكدت مجموعة تقييم مبيدات الجراد من جديد أنه ينبعى

م استخدامها فيما يتعلق  ى ي تعتر
ات الئر الوطنية وأن تقوم، كلما أمكن، بتقييم المخاطر المحلية بشأن مبيدات الحش 

 .بمكافحة الجراد
ي حواجز عىلالسباب بيئية، وكذلك من وجهة النظر  .73

أسلوب الرش  االقتصادية ُيفضل استخدام معامالت الرش فى
ي الشامل 

ى )رش كامل المساحة(الغطابى حواجز الرش غتر ملوثة  . غتر أن المر يحتاج أن تكون نصف المساحات بير
ية تماما، السيما إذا كانت ستعمل كمنطقة مالذ  ي للكائنات.  )أو مأوى(بالمبيدات الحش 

استيفاء هذا  إذا لم يتم حقيفر
ط ي الشامل غتر المنتظم )انظر الفقرة  النموذجفسيكون  ،الش 

وأعربت مجموعة تقييم  (. 32الناتج هو الرش الغطابى
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ي تغىطي  قلقها مبيدات الجراد عن 
ي حواجز، باستثناء أعداد قليلة من قله التقارير الئر

ى
ات البيئية لسلوب الرش ف التأثتر

 فقط. 
ي المنطقة الغربية رحبت مجموعة تقييم المبيدات .74

ى
( CLCPRO) بمبادرة من هيئة مكافحة الجراد الصحراوي ف

ية  ات الجانبية للمبيدات الحش  لمواصلة تطوير رسم خرائط للمناطق البيئية المعروفة بأنها ذات حساسية للتأثتر
ي المنطقة الغربية قامت بتهيئة ال

ى
ي مكافحة الجراد، مما أدى إىل أن ستة بلدان ف

ى
خرائط لتتوافق مع المستخدمة ف

 . (GIS)قاعدة بيانات رامسس )نظام استكشاف وإدارة بيئة شستوشكا( نظم المعلومات الجغرافية 
ي عام  .75

ى
ت منظمة الغذية والزراعة الخطوط التوجيهية العملية بشأن الحد من مخاطر مبيدات اآلفات  ،2019ف نش 

ية واستخدامها أثناء حمالت  ي القوقاز وآسيا الوسىط. إنها تمثل مخاطر تداول المبيدات الحش 
ى
لمكافحة الجراد ف

ي يمكن اتخاذها لتقليل هذه المخاط ،مكافحة الجراد 
التوجيهية عىل أفضل  الخطوطر. تعتمد فضال عن التدابتر الئر

ي مناطق جغرافية أخرى
ى
ة منظمة الغذية والزراعة ف مع مراعاة السمات المحددة لمكافحة  ،الممارسات الدولية وختر

ية والروسية وكذلك باللغات الدارية ى ى اإلنجلتر ك. وهي متوفرة باللغتير ي التقييم القطري المشتر
ى
يةغوالقر  الجراد ف ى  تر

 والطاجيكية. 
مثل .76

ُ
إعادة  و والخدمات المرتبطة بها مثل التلقيح البيئية الزراعية اآلثار الجانبية لمبيدات الجراد عىل النظم  لم ت
ي تقييم مجموعة تقييم مبيدات الجراد. قد طبشكل من أو المكافحة الطبيعية لآلفات العناض الغذائية تدوير 

ى
فر ف

ية( إىل إفقار التنوع  تؤدي االضطرابات الطبيعية )مثل حرائق الغابات( أو من صنع اإلنسان )مثل المبيدات الحش 
ي وتدهور خدمات النظم البيئية.  وبينما تتعافى معظم النظم بشعة من مثل هذه االضطرابات يجب اتخاذ  ،البيولوىحر
 فحةمكاأدت  ،االحتياطات الالزمة لحماية قدرتها عىل الصمود وتجنب اآلثار طويلة المدى. عىل سبيل المثال

ي  النطاطات
ي تكوين مجتمع الراضى

ات ضارة فى ي الواليات المتحدة باستخدام المالثيون إىل تغيتر
لمدة عش  سنوات فى

ي السنغال اآلثار السلبية  (. امجدد اآلفات ظهور الضارة اقتصاديا ) النطاطاتالعشبية وهيمنة 
أظهرت دراسات فى

ية  ي السنغال ومدغشقر آثارا طويلة .  فصيلة الجنادب اعداءعىل لمبيدات الجراد الحش 
أظهرت دراسات أخرى فى

بة. تعتتر الدراسات من هذا النوع  ،المدى عىل النمل وخاصة النمل البيض
ورية لتعزيز خصوبة التر ي تعتتر ضى

والئر
ة ولكن يتم تشجيعها من قبل   . مجموعة تقييم مبيدات الجراد نادرة بسبب القيود المالية ونقص الختر
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ي الجدول  5جدول 
ى
 من اإليضاحات.  . انظر النص لمزيد6معايتر التصنيف المستخدمة لتقييم المخاطر البيئية الواردة ف

 بيانات السمية المعملية -أ

 المجموعة
 المعلم القياسي 
ات(  )باراميي 

 المرجع فئة المخاطر
  (H)     عالية (M) متوسطة  (L)منخفضة 

2(نسبة المخاطر  السمك
50LC/1PEC(  <1 1-10 >10 4FAO/Locustox 

 50PEC/LC(  <1 1-10 >10 FAO/Locustox(نسبة المخاطر  مفصليات االرجل المائية

 50PEC/LD( <0.01 0.1-0.01 >0.1 EPPO5  3(نسبة المخاطر  الزواحف والطيور والثدييات
 

 النحل
 نسبة المخاطر)معدل الجرعة

 (50LDالموض بها/ 
<50 - ≥50 6EPPO/EFSA 

 مفصليات الرجل الرضية الخرى
 السمية الحادة )%( عند معدل

 الجرعة الموض بها
<50% 50-99% ≥99% IOBC7 

 

 بيانات ميدانية )تجارب حقلية وعمليات مكافحة تم رصدها( -ب

 المجموعة
 المعلم القياسي 
ات(  )باراميي 

 المرجع فئة المخاطر
  (H)     عالية (M)  متوسطة (L)منخفضة 

ي  ال توجد  موت حدوث عىل شواهد السمك
 8LPRG ضخم عرضى

 مفصليات االرجل المائية
 انخفاض أعداد الجماعات او

 العشائر
 <50% 50-90% >90% 

LPRG 

ي  ال توجد  شواهد عىل حدوث موت الزواحف والطيور والثدييات
 LPRG ضخم عرضى

 النحل
 شواهد عىل حدوث موت
 انخفاض اعداد المستعمرات

 جوهري  - مهمغتر 
EFSA 

 مفصليات الرجل الرضية الخرى
 انخفاض اعداد الجماعات او

 العشائر
<25% 25-75% >75% IOBC 

 
1PEC  =50 2 ، بها الموصى الجرعة بمعدل المعاملة بعد المتوقع البيئي التركيزLC 50 3  ، = التركيز النصفى القاتلLD  =

 المبيدات جراء من البيئية السمية لدراسة السنغال في للفاو لوكستوكس مشروع=  FAO/Locustox  4 ، الجرعة النصفية القاتلة 

 المتوسط والبحر أوروبا في النباتات وقاية منظمة=   5 EPPO ، (Everts et al.، 1997،1998)فى مكاافحة الجراد  المستخدمة

(EPPO، 2003 ، 2010) ، 6 EFSA  7 ،(2012)= الهيئة  االوربية لسالمة الغذاء IOBC = للمكافحة الدولية المنظمة 

 = مجموعة تقييم مبيدات الجراد 8 LPRG ، (Hassan، 1994) الضارة والنباتات للحيوانات والمتكاملة البيولوجية

 المختلفة المخاطر لفئات األقل الحدود فإن األرضية، األرجل مفصليات عشائر تعداد بتقديرات المرتبط الخطأ لكبر كنتيجة:مالحظة

.المائية األرجل مفصليات حالة في منها أقل تصبح
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ي مكافحة الجراد الصحراوي  )جدولا 6جدول 
ى
ومتوسطة  (L)ها قليلة (. وتصنيف الخطار بأن 1-لخطار المحيطة بالكائنات غتر المستهدفة الناجمة عن معدل الجرعات المؤكدة للمبيدات المستخدمة ف

(M)  وعالية(H) لمعرفة معايتر التصنيف 5-. أنظر جدول .  

 #المبيدات 

 البيئية المخاطر

 مفصليات األرجل األرضية غير المستهدفة الفقاريات االرضية الكائنات المائية

بة األعداء الطبيعية النحل فالزواح الطيور الثدييات المفصليات السمك ات الي   حشر

يفوس  - 3 مرتفعة 1 مرتفعة 3متوسطة  3متوسطة  3منخفضة  2 مرتفعة 3متوسطة  كلوربتر
ين   3متوسطة   3متوسطة  1 مرتفعة 3منخفضة   3منخفضة  3منخفضة   3 مرتفعة 3منخفضة  دلتامتر

) ورون )رش غطابى ى  ديفلوبيتى
  1منخفضة  1منخفضة   3 مرتفعة 3منخفضة 

- 
 ᶲ 1منخفضة 

  2متوسطة 
  3متوسطة 

ي 
ورون )رش فى ى  )متوسطة(   3منخفضة  ᶲمنخفضة  - منخفضة منخفضة (مرتفعة) منخفضة *حواجز( ديفلوبيتى

وثيون  3 مرتفعة 3 مرتفعة 1 مرتفعة 3متوسطة   3متوسطة  3منخفضة   3متوسطة  3 منخفضة فينتر
ي حواجز( *

ونيل )رش فى   3 مرتفعة  3 مرتفعة (مرتفعة) 3متوسطة  3منخفضة  3متوسطة   3متوسطة  منخفضة فيتر

 المدا سيهالوثرين
 2 منخفضة

  2 مرتفعة
 1منخفضة   1منخفضة 

- 
 1 مرتفعة

  3متوسطة 
 3 مرتفعة

  3 مرتفعة 3 مرتفعة 3 مرتفعة -  3منخفضة  3 منخفضة  2متوسطة  2 منخفضة المالثيون
  3منخفضة   3 منخفضة 3منخفضة  2منخفضة  1منخفضة  1منخفضة  2 منخفضة 2 منخفضة (IMI 330189)ميتاريزيم اكريدم 

ورون ى (  تيفلوبتى  -  1متوسطة  #1منخفضة  - 1منخفضة  1منخفضة  2 مرتفعة 1 منخفضة )رش غطابى
)   3منخفضة   3منخفضة  #1منخفضة  3منخفضة   1منخفضة  1منخفضة  2 مرتفعة 1 منخفضة تريفلومورون )رش غطابى

ي  تريفلومورون
  3منخفضة   3منخفضة  #1منخفضة  3منخفضة  3منخفضة  3منخفضة  (مرتفعة) منخفضة حواجز( *)رش فى

 

 يشتر الرقم الدليىلي المذكوربجوار التصنيف إىل مستوى توافر البيانات: 

ي مناطق الجراد التصنيف 1 
ى
ي ال تتواجد ف

  ،يستند إىل بيانات المختتر وتسجيل النواع الئر

ي مناطق الجراد يستند إىل التصنيف  2 
ى
  ،بيانات المختتر أو التجارب الميدانية عىل نطاق ضيق مع النواع المحلية المتوطنة ف

ى المتوسط والواسع والبيانات التشغيلية من مناطق الجراد )بصفة رئيسيةالتصنيف  3  ي أجريت عىل نطاق تراوح ما بير
(. الجراد الصحراوي، وأيضا ا يستند إىل التجارب الميدانية الئر ي

 لجراد المهاجر والبئى

 # Bendiocarb  .لم يعد مدرجا بسبب مخاوف بيئية وصحية 

ي حواجز تم الحصول عليها باالستقراء من معامالت الرش الغطا*
ى
ي حالة عدم توافر البيانات الميدانية فإن الخطار المتعلقة بالمعاملة ف

ى
ي )رش كامل المساحة(. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون هذه ف

ا إذا بقيت بى القيم أقل كثتر

ي تأثرت بأن يحدث لها إف 50
ة طويلة كافية بأن تسمح لمجموعات الكائنات الحيوانية )الفونا( الئر د عافيتها،وإذا لم يتم رش الحواجز فوق المياه السطحية. وترد فئات الخطار % عىل القل من المساحة غتر الملوثة لفتر اقة وتستر

ى مالم يكن ى قوسير ار قليلة، ولم يتم عمل مرجع لمستوى توافر البيانات. ويحتاج المر لمزيد من البيانات الميد لذلك بير ي قد ُحدد سلفا بأنه يشكل أضى
ي تشكل مخاطر الرش الغطابى

متوسطة أو عالية  انية لتأكيد أن المنتجات الئر

رها إىل قليلة  ي يمكن أن تهبط درجة ضى
ي الرش الغطابى

ى
ي حواجز عند ا  (L)عند استخدامها ف

ى
 ،ستخدامها للرش ف

ф  ورون ضارا ى ويل يوريا بحضنةال يعد الداي فلوبتى ى ارا  ‡نحل العسل إذا استخدم وفقا للتوصيات. تعتتر مركبات البتى ي المستعمرات المعرضة بالحضنةمأمونة بصفة عامة لشغاالت النحل البالغة، إال أن بعضها قد يلحق أضى
ى
 ،ف

ي البيانات غتر كافية.  (-)
 تعئى
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ية المبيدات اختيار  الحشر

اوح من المناطق الصحراوية ومناطق الرعي والنظم  .77
ي نطاق واسع من ظروف وأحوال تتر

ى
يتم تنفيذ عمليات مكافحة الجراد ف

ي الزراعية الكثيفة. باإلضافة إىل ذلك، قد تكون إجراء عمليات 
مكافحة الجراد ما هي إال اإليكولوجية الحساسة بيئيا، إىل الراضى

ازي والقيام بمكافحة وقائية . وسوف يتوقف اختيار مبيد (97اىل  95)انظر الفقرات من  استجابة لحاالت الطوارئ، أو كإجراء احتر

ي المناطق المعنية. 
ى
ي حواجز( عىل الظروف الخاصة والخصائص السائدة ف

ى
ي كامل أو الرش ف

، ونوع التطبيق )رش غطابى ى ي معير حش 

ي أصدرتها وتوفر الخطوط التوجيهية الخاصة بال
 ،(FAO 2001)بشأن المكافحة  منظمة الغذية والزراعةجراد الصحراوي الئر

ي المناسب لمكافحة الجراد  (FAO 2003)و"احتياطات المان وسالمة البيئة"  إرشادات ُمفصلة حول اختيار المبيد الحش 

 الصحراوي. 

ا عىل اعتمادا تعتمد الجراد ال تزال  مكافحة حمالت أن اد إىلالجر  مبيدات تقييم مجموعة أشارت .78 ية المبيدات كبتر  العضوية الحش 

اءها و الفسفورية، ربما  ورة حساب . بسهولة ا توافرهذلك النخفاض تكاليف ش  طت مجموعة تقييم مبيدات الجراد عىل ضى وقد اشتر

ي النحل.  ة()المهجور  المتقادمةالتكاليف الخارجية مثل إزالة المخزونات  ي يتحملها مربر
 أو الخسائر االقتصادية، مثل التكاليف الئر

ي 
ى
ايده ضوء وف ى ية المبيدات استخدام حول المخاوف المتر  تقييمها لمكافحة تم جديدة منتجات وجود المصنعة وعدم الحش 

ي  فإنه الجراد،
ي  سمية القل بالمركبات االهتمام إيالء ينبعى

يمت والئر
ُ
ات بصحة اإلنسان يتعلق فيما بالفعل ق يطة البيئية، والتأثتر  ش 

رة البلدان إىل اإلرشادات من مزيد ولتقديم .مكافحته المراد المستهدف الجراد ضد فعالة تكون أن  يتم فإنه الجراد، من المترصى

ية أولويات المبيدات توضح قائمة عرض ي  المستخدمة الحش 
ي  الفعالة الجرعة معدالت  مع الجراد مكافحة فى

 منها التحقق تم الئر

ي 
ي القائمة بسبب  مجموعة مبيدات الكارباماتلم تعد . 7 جدول  فى

ى  االعتباراتمدرجة فى (. 70و  30البيئية والصحية )انظر الفقرتير

ية ولىك نكون قادرين عىل استخدام المبيدات ال ي هذا منخفضة الخطورة حش 
أوصىت مجموعة تقييم مبيدات  ،الجدول المدرجة فى

ورة تشالجراد  يةجيع منظمة الغذية والزراعة للبلدان عىل تشيــــع تسجيل برصى ى فطر  منظمات النمو الحش   ،والممرض الحش 

 . الميتاريزيم 

ي بيئات الجراد الشاطئية )حول شواطى االنهار(  ،يعتتر استخدام ميتاريزيم اكريدم الخيار االمثل للمكافحة فأنه ،وبالتاىلي  .79
ال سيما فى

والبيئات ذات الحساسية المشابه، عىل الرغم من تكلفته المرتفعة. ومن مزاياه اإلضافية أنه ال توجد مشكلة مرتبطة بالتخلص من 

. ثانيا  ي
ي لم تعد صالحة لالستخدام الميدابى

ية منظمات النمأولوية لـيجب إعطاء  ،المخزونات الئر . يجب استخدام (IGRs)و الحش 

ية السامة لألعصاب (    المبيدات الحش   إجراء عمليات إىل الحاجة تدعو حيثما أختر  حل أو كملجأ)سام عن طريق الجهاز العصئر

ي  الزراعية المحاصيل لحماية الشعة وجه عىل مكافحة
ي  الماكن فى

 .  الجراد يتواجد بها الئر

 
ي مكافحة الجراد 7جدول 

ية الستخدامها فى  قائمة الولويات من المبيدات الحش 

 
ية    مالحظات  المبيدات الحش 

ات مبيد أن اتضح ميتاريزيم اكريدم  فطر   1اولوية  ي  فعال ميتاريزيم الفطري الحش 
 استخدامه وايضا  التجارب من عديد فى

ايد العمىلي  ى ي  .اصبح متر
ى  وفى ية بالمبيدات مقارنة بطيئة تعد فعله شعة أن حير  الحش 

 عىل جدامنخفضة ر طمخا لتشكيله مفيدتأثتر  له العصبية، السمية ذات الخرى
ي  بما المستهدفة، غتر  الكائنات

ي  والزواحف الطيور ذلك فى
 المعامل الجراد تلتهم الئر

 .بالفطر

ية  2اولوية   : منظمات النمو الحش 
ورون ى  ،ديفلوبيتى
ورون ى  تريفلومورون ،تيفلوبتى

(. كما أنها لحد كبتر أقل 4هذه المركبات سميتها منخفضة جدا عىل اإلنسان )جدول 
ية ذات السمية العصبية، من ا خطورة عند استخدامها  عىل الرغم من أن لمبيدات الحش 

السيما مفصليات الرجل المائية.  ،بعض الكائنات الحية غتر المستهدفة قد تتأثر سلبا 
ي تستهدف مكافحة ويوض بمنظمات النمو الحش  

ي التطبيقات الئر
ية عىل الخص فى

ي الولوية 
ية الواردة فى ي فعلها مقارنة مع المبيدات الحش 

 . 3حوريات الجراد. فهي أبطأ فى

ي مكافحة الجراد فيما يتعلق بسميتها عىل  3اولوية 
ية ذات السمية العصبية المعتمدة حاليا الستخدامها فى يتم شد المبيدات الحش 

ى  بالنسبة تصحيحها تم ولكن اإلنسان، كتر
 .هكتار لكل المستخدم الجرعة ومعدل الرش محلول لتر

 
a :ازول ونيل ( فينيل بتر ي صورة 4سمية حادة منخفضة عىل اإلنسان )جدول  فيتر

ي فى (. ويطبق هذا المبيد الحش 
ى )أقل من   (UL)مستحرصى للرش بالحجوم المتناهية الصغر كتر

جم/ل(  وأظهر  10بتر
 جم مادة فعالة/ هكتار ضد الحوريات.  1.0فعالية بجرعات أقل من 
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b :ثرويد ين( البتر  ،دلتامتر

 المدا سيهالوثرين
ين: سمية منخفضة عىل اإلنسان )جدول  ي 4دلتامتر

ى
ي ف (. يستخدم هذا المبيد الحش 

ى أقل من صورة مستحرصى للرش بالحجوم المتناهية الصغر  كتر
جم/ل  وأظهر فعالية  30بتر

ى  ات الكاملة والحوريات بجرعات تراوحت ما بير ة ضد الحش   جم/هكتار.  17.5-12.5كبتر
(. أظهر هذا المبيد فعالية مماثلة 4سيهالوثرين: متوسط السمية لإلنسان )جدول  -لمبدا

ي صورة مستحرصى للرش بالحجوم المتنا
ى
ين عندما استعمل ف هية لمبيد دلتاميتر

( واستخدم بجرعات بلغت  50الصغر)أقل من  ات  20جرام/لتر جم/هكتار ضد الحش 
 الكاملة والحوريات. 

 
 c :الفوسفات العضوي )

وثيون ،المالثيون  ،الفينيتر
يفوس  الكلوربتر

ية كملجأ أو حل أختر حيثما تدعو الحاجة إىل إجراء  قد تستخدم هذه المبيدات الحش 
ي يتواجد بها عمليات مكافحة عىل وجه 

ي الماكن الئر
ى
الشعة لحماية المحاصيل الزراعية ف

 الجراد. 
ي الجلد )جدول 

ى
( 4ماالثيون: سمية حادة ضئيلة لإلنسان، لكنها قد تسبب حساسية ف

ي صورة مستحرصى للرش بالحجوم المتناهية الصغ
ى
جم/ل،  925ر ويتوفر هذا المبيد ف

ات الكاملةوقد استخدم عىل نطاق واسع ض  جم/هكتار.  925للجراد بمعدل  د الحش 
وثيون: سميته متوسطة عىل اإلنسان. استخدم هذا المبيد عىل نطاق واسع بمعدل  فينتر

ات الجراد الكاملة والحوريات.  400  جم/هكتار ضد حش 
يفوس: متوسط السمية عىل اإلنسان . استخدم هذا المبيد عىل (57)أنظر الفقرة  كلوربتر

ات الجراد الكاملة والحوريات. جم/هكتا240 نطاق واسع بمعدل  ر ضد حش 
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اء ية المبيدات شر  المخزون وإدارة الحشر

ى عامبعد تفش  الجراد الصحراوي  .80 ة ما بير
ي الفتر

ى
ش  نظام إدارة  ،2004-2003 ف

ُ
ي PSMSمبيدات اآلفات ) مخزوناتن

ى
( خاصة ف

ي منطقة الغربية مكافحة الجراد ا هيئةبلدان 
ى
ة من  . لصحراوي ف ي الفتر

ى
جميع ارصدة مبيدات اآلفات  حرص تم  ،2017إىل  2007ف

ي نظام ادارة مخزونات مبيدات االفات . 
ى
ي مكافحة الجراد وسجلت ف

ى
ي المستخدمة ف

أتاح ذلك القيام بأخذ عينات من المبيدات الئر

ب ة صالحية تاريــــخ انتهاء صالحيتها وتحليلها لجل معرفة مدى مطابقتها للمواصفات الصلية.  إقتر ونتيجة لذلك، فقد امتدت فتر

يفوس( ولم  ة سنوات )مثل الكلوربتر ة تصل اىل عش   ذلك، إىل . وباإلضافة(مهجورة) متقادمه مبيدات تصبحمبيدات االفات لفتر

ي  الزائدة المبيدات الجودة بنقل ومراقبة الرصدة، بجانب  المبيدات مخزونات إدارة برنامج سمح فقد
ى
 حيثما آخر بلد إىل ما بلد ف

 نفقاتمخاطر ان تصبح مخزونات مبيدات االفات مهجورة، وتوفتر  خفض. وقد أدى ذلك إىل "التثليث نظام" لذلك الحاجة تدعو

اء مبيدات آفات جديدة وضمان التوزيــــع الشيــــع لمبيدات اآل ي عام . فاتش 
ى
توقف استخدام نظام إدارة مخزونات مبيدات  ،2017ف

ي عام بسبب مسائل ت PSMSاالفات 
ى
ي مراقبة مبيدات اآلفات وإدارتها. ف

ى
ة ف ك فجوة كبتر

 ،2021تعلق بأمن البيانات، وادى ذلك لتر

ي إنشاء نظام جديد إلدارة مبيدات الجراد )
ى
عت منظمة الغذية والزراعة ف نت Locust PMSش  ( مصمم كتطبيق عىل شبكة اإلنتر

. يستوعب النظام أيضا بيانات المسح و  ي رة من الجراد. يستضيفه خادم سحابر السالمة باإلضافة إىل بيانات الرش من البلدان المترصى

 وقد رحبت مجموعة تقييم مبيدات الجراد بمبادرة منظمة الغذية والزراعة. 
رت مجموعة تقييم مبيدات الجراد بأنه عىل الرغم من القيود اللوجستية والمنية يجب استمرار الجهود المبذولة لتجنب  .81

َّ
وذك

ي المستمر للجراد الصحراويتراكم مخزون
 يحتاج تراكمت مبيدات االفآت المهجورة فسوف اذا . ات مبيدات مهجورة أثناء التفش 

تكون  البلدانأن  عىلآيضا  الجراد مبيدات تقييم مجموعة شددت فقد .بأمان للتخلص منها  جديدة مالية موارد تدبتر  إىل المر

اكم المبيدات مخزونات ترك منع عن المسؤلة ي  . 1 تراكمها عند المخزونات هذه من التخلص وعن مهجورة، وتصبح تتر
 عىل وينبعى

م بالممارسات أن المانحة الجهات ى ي  والتنمية التعاون لمنظمة اإلنمائية المساعدة للجنة التوجيهية، الخطوط مثل الجيدة تلتر
فى

ي  كما  OECD)مؤرخ،  )غتر  اآلفات ومبيدات اآلفات إدارة بشأن ، OECD/DACاالقتصادي  الميدان
 المتلقية البلدان تكون أن ينبعى

ي 
عات رفض لها يتيح وضع فى ي  فيها المرغوب غتر  التتر

 توفر صورة مبيدات اآلفات، أو هبات من مبيدات غتر مناسبة أو ضارة.  فى

عات بالدوية والمعدات الطبية بشأن  لمنظمة الصحة العالمية الخطوط التوجيهية  ي هذا الصدد معلومات مفيدالتتر
 ،FAO)ة فى

2011 a،b) . 
ية بالمبيدات اإلمداد يكون أن عىل الجراد مبيدات تقييم مجموعة أكدت  .82 ي  الصحراوي الجراد لمكافحة الالزمة الحش 

 المستقبل فى

 :يىلي  ما إىل مستندا
  وتقادمها المخزونات تكدس منعل دعم  آليات يتم تصميم  

 مهجورة تصبح وأن المبيدات تقادم من للحد الجودة ومراقبة للتخزين محسنه نظم استخدام 

  )رة من الجراد إذا أمكن )التثليث  نقل المخزونات غتر المستخدمة إىل البلدان الخرى المترصى

  ى الجهات المانحة لمنع اإلمدادات غتر المالئمة أو الزائدة  ،ضمان التنسيق بير

 ى  التنسيق ضمان   الحاجة عن تزيدمناسبة او مبيدات  غتر  المبيدات من بكميات اإلمداد لمنع المانحة الجهات بير

 عىل سبيل المثال من نظام الوقاية من الطوارئ  الجودة عالية التوقعات ببيانات باالستعانة الفعلية االحتياجات تقييم إىل االستناد(
(EMPRES .)لآلفات والمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود ) 

ي السوقفيما يتعلق بالمبيدات  .83
ي مكافحة الجراد غتر المتوفرة بسهولة فى

ية المستخدمة فى توضي مجموعة تقييم مبيدات  ،الحش 
ات شيعة من المواد الفعالة  اما  ي حالة  ،الجراد السعي إىل إبرام اتفاقات مع الموردين لضمان مستحرصى

ات البيولوجية فى المستحرصى
ي استكشاف إمكها من اقل كمياتتخزين  يجب 

 انات بنوك مبيدات اآلفات اإلقليمية. . كما ينبعى
 

 

 

 

 

 

 
 قاية.عمليات التخلص أيضا النفايات أو المخلفات السامة مثل المذيبات الناتجة من معالجة العبوات، التربة الملوثة، مياه الغسيل ومعدات الوشمل ت     1
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ية  و  ات المبيدات الحشر  التعبئة والتغليفجودة مستحرصر
  تقييم مجموعة شددت .84

ُ
ي أن ت

ستخدم فقط المنتجات ذات معدالت للجرعات المحققة عىل الجراد مبيدات الجراد بأنه ينبعى

 
ُ
ي أن ت

ي لسباب تتعلق بالفعالية والسمية والمخاوف البيئية. وينبعى
ى
ية الُمدرجة بالقائمة، أو ف تاح السماء الشائعة للمبيدات الحش 

ات البيولوجية، ذكر حاال  ي مطبوعات منظمة ال  الساللةت المستحرصى
ى
 أوضحت فقد ذلك، غذية والزراعة. ومعالمناسبة ف

ات هناك أن الجراد مبيدات تقييم مجموعة   الفعالة المادة نفس لها مختلفة مستحرصى
ُ
 وقد مختلفة، تجارية أسماء تحت باعوت

ي  جدا، مختلفة خواص لها يكون
ات عن فضال المركب فعالية عىل تؤثر قد والئر ي أن تكون   .والبيئية الصحية التأثتر

لذلك، ينبعى

كة متوافرة لجممواصفات الُمنت أن توضي  تقييم مبيدات الجراد  مجموعةالفعالة حئر يتسئى ل واد يع المج المحددة من قبل الش 

 بمعدل الجرعة الفعالة. 

85.  
ُ
اه عن طريق المنظمة مع المو حتم منظمة ال ت ي غذية والزراعة أن تتطابق جميع مبيدات اآلفات المشتر

ى
اصفات الخاصة بها، أو ف

 . ي
ي البلد المتلفر

ى
اؤها مع مواصفات المنتج الُمسجل ف ي يتم ش 

حالة عدم توافر مثل هذه المواصفات، فيجب أن تتوافق المبيدات الئر

 ويجب أن يكون االمتثال أو التطابق ُمصدق عليه من قبل مختتر ُمعتمد مستقل. 

ى منظمة الغذية والزراعة  JMPS المنبثقة عن  مواصفاتمجموعة تقييم مبيدات الجراد ان وذكرت  .86 ك بير
)االجتماع المشتر

ية الكيميائية المستخدمة  ي أن تكون متاحة لجميع المبيدات الحش 
ومنظمة الصحة العالمية بشأن مواصفات مبيدات اآلفات( ينبعى

ى  ي الجدولير
ى
ي مكافحة الجراد والمدرجة ف

ى
 . 3و  2ف

ة عىل أن سوى أدلة  د مجموعة تقييم مبيدات الجرالم تتلق  .87 ات الرش بالحجوم متناهية الصغر غتر مباش  ر  مستحرصى لحق الرصى
ُ
 ت

لن  سائد أن هذا الخطر  مجموعة تقييم مبيدات الجراد أكدت  ،الرش خالل حملة الجراد الصحراوي الحالية. ومع ذلك باآلت

ة من الطائرات مخصصة و رش ال اآلتمعظم خزانات  ات للحجوم الكبتر وبذاك  ذات القاعدة المائية   مبيدات اآلفاتمستحرصى

ي  فه
ات الرش بالحجوم متناهية الصغر ال تقاوم المذيبات فى ات العاليةمستحرصى ى كتر

تقييم . ولذلك أوصت مجموعة ذات التر

اء عند مبيدات الجراد بأنه ات الرش بالحجوم متناهية الصغر  ش  ى جميع المذيباتمستحرصى ي عىل المورد أن يبير
ي  ينبعى

فى

، ي مكافحة المستخدمة الرش معدات عىل تؤثر ال أنهاواالقرار  المستحرصى
  .الجراد فى

ى  .88 ورة تنظيم أو تسهيل الحوار بير كات الُمصنعة ايدت مجموعة تقييم مبيدات الجراد  توصيتها السابقة برصى  الرش لمعدات الش 

ي  المذيبات لتحديد اآلفات لمبيدات الُمصنعة والجهات
ي  يجب الئر

ات الرش بالحجوم متناهية الصغر تجنبها فى  مستحرصى

ي  المستخدمة
 .الجراد مكافحة فى

رت مجموعة تقييم مبيدات الجراد بأن  .89
َّ
ية يجب أن تمتثل لمواصفات الجودة لمنع انكشها الوذك اميل المعدنية للمبيدات الحش  تر

. واوصت باستخدام براميل من الصلب المقو  ي
ية والتلوث البيئى ي بالمعايتر الدولية. وشددت وفقدان المبيدات الحش 

ى تفى

ورة تلبية متطلبات المم   مجموعة المتحدة بخصوص تعبئة وتغليف مبيدات اآلفات، عىل النحو تقييم مبيدات الجراد عىل ضى

ي توصيات المم
ية ونقلها لمكافحة الجراد. عالوة المتحدة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، المحدد فى اء المبيدات الحش   عند ش 

اميل.  ،عىل ذلك ي مكافحة الجراد عىل التعامل الصحيح مع التر
ى  فى  يجب تدريب العاملير

ات االنتظار   (االمان) فير
ات نقص المعلومات عن  الجراد مبيدات تقييم مجموعة ناقشت .90 ات ماشية،ال (االمان)حتجازا فتر  قبل انقضاؤها الواجب والفتر

ات المعاملة، للمناطق الشخاص دخول معاودة ات استخدام عند الحصاد قبل ما وفتر  المتناهية بالحجوم الرش مبيدات مستحرصى
ي مكافحة الجراد.  الصغر 
ي  تحدث ما غالبا الجراد مكافحة عمليات ،عىل الرغم من أنفى

، مناطق فى ي  تتم أن أيضا ويمكن الرعي
 فى

ي  المبيدات تسجيل عن المسؤولة الجهات من العديد أن إال بالمحاصيل، المزروعة المناطق
رة البلدان فى  لم الجراد من المترصى

ات تحدد اليا من بالذكر جدير استثناء مع الجراد، مكافحة لعمليات خصيصا االنتظار فتر ي  ،وعالوة عىل ذلك .استر
 الحيان أغلب فى

ات إىل للمبيدات الُمصنعة الجهات تشتر  ال ية للمبيدات التعريفية البطاقات عىل االنتظار فتر ي  المستخدمة الحش 
 الجراد  مكافحة فى

ات المبيدات متبقيات بيانات عادة ما تستند إىل التوصيات فإن وإذا كان المر كذلك،  والمحاصيل المختلفة، للمستحرصى
ورة ذلك كل يكون ال وقد والمناطق، واالستخدامات ي  بالظروف صلة ذات بالرصى

ي  مواجهتها يتم الئر
 .الجراد مكافحة عمليات فى

ات تحديد أن عىل الجراد مبيدات تقييم مجموعة شددت .91  اآلفات مبيدات بتسجيل المنوطة لسلطاتا مسؤولية تكون االنتظار فتر
ي  المستوى عىل

ة لديها غذية والزراعةمنظمة ال  أن الجراد مبيدات تقييم مجموعة أقرت فقد  ذلك، ومع .اإلقليىمي  أو الوطئى  ختر
ة ي  كبتر
ك االجتماع خالل من سيما وال المبيدات، متبقيات تقييم فى  العالمية الصحة منظمة /والزراعة الغذية لمنظمة المشتر
لبيانات المتاحة امراجعة غذية والزراعة بمنظمة ال  ان تقوم  الجراد  مبيدات تقييم مجموعة كررت لذا،. (JMRP) متبقيات بشأن

ات االحتجاز  ي يتم انقضاؤها قبل معاودة ( االمان)المتعلقة بفتر
ات الئر ات ما قبل الحصاد  الدخول للمناطق المعاملةوالفتر وفتر

ي ذلك
ي مكافحة الجراد بما فى

ية المستخدمة فى ي قد يتم استقراؤها أو استنباطها بشأن  الخاصة بالمبيدات الحش 
البيانات الئر

ات المبيدات وظروف استخدامها  ي مكافحة الجراد.  مستحرصى
اح  فى ي اقتر

اتينبعى  الموجودة المعلومات أساس عىل مؤقتة نتظار ا فتر
ي  الثغرات وتحديد

 . المعرفة فى
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 التدريب
ى  القدرات وبناء للتدريب المستمرة الهميةعىل  الجراد مبيدات تقييم مجموعة شددت .92  بحيث الجراد ادارة  فعالية لضمان العاملير

ي السودان المخطط له لتدريباإنشاء مركز بورحبت  .والبيئة اإلنسان صحة عىلال داع لها  مخاطر تشكل ال
ى
 بأنه  وأوصت ف

ى   ذلك يكون حيثما دعمه زيادة عىل والعمل بالتدريب اهتمامهم عىل المحافظة منظمة الغذية والزراعة وعىل البلدان عىل يتعير
ي  الجيدة الممارسات عىل بالتدريب يتعلق فيما خاصة ممكنا،

ى
أيضا بمبادرة منظمة الغذية والزراعة الستخدام  قرتوا. الجراد  ادارة ف

ي 
ي القرن الفريفر

ى
رة  2021-2020فورة الجراد الصحراوي ف ي البلدان المترصى

ى
اء الجراد" ف  كما .كفرصة لتدريب "جيل جديد من ختر

 بتحديث يتكفلوا وأن المعنية واإلقليمية الوطنية والمؤسسات منظمة الغذية والزراعة أيضا تقييم مبيدات الجراد مجموعة حثت
 .والمعدات التقنيات أحدث لتغطية بانتظام التدريب محتويات

 والرصد التقييم
ي  إزاء قلة التقارير المقدمة عن الرصد التشغيىلي  ا عن قلقهمبيدات الجراد تقييم  مجموعة توأعرب .93

ى
مكافحة الجراد. ينطبق هذا ف

ي تم استخدامها لول مرة عىل نطاق  الميتاريزيمبشكل خاص عىل المنتجات الحدث مثل 
ي الجراد الصحراوي  ميدابى الئر

خالل تفش 
ي أجريت أثناء  بعض التطبيقات عىل القل كفاءة رصد أهمية عىلمبيدات الجراد تقييم  مجموعة وشددت  . 2020-2021

الئر
ي تم التحقق منها تستند حملة المكافحة

التجارب الميدانية  عىلحد كبتر ل، حيث إن التوصيات الخاصة بمعدالت الجرعات الئر
ي عام  ردود الفعل )االستجابة( الواردةالخاضعة للرقابة. تعتتر 

ى
ق الصومال ف  2021من عمليات المكافحة مثل الواردة من شمال ش 

ورية للتحقق من التوصيات المتعلقة بالجرعات. لذا أعادت 39)انظر الفقرة   ياتها تكرار توصمبيدات الجراد تقييم  مجموعة( ضى
منظمة الغذية وإبالغ  لفعالية عمليات مكافحة الجراد، حقىلي السابقة بأن تقوم منظمات مكافحة الجراد بإجراء عمليات رصد 

ي تم التوصل إليها.  والزراعة
 بالنتائج الئر

ي  للصعوبة نظرا أنه سابقا، أشتر  وكما .94
ي  تحقق الذي المكافحة مستوى مقدار تحديد فى

 فإنه والتنقل، الحركة عىل الجراد قدرة ظل فى
ي 
ى  االهتمام إيالء ينبعى  مستوى تقييم تتوىل ذلك إىل وباإلضافة المكافحة، عملية كفاءة رصد مهمتها تكون معينة فرق بتعيير

ي  المكافحة
ى  .تتم الئر ات أي عن البيانات تقديم الفرق هذه عىل ويتعير ي  مالحظتها يمكن بيئية أو صحية تأثتر

 المعاملة المناطق فى
ي  عندما المنطقة نفس عىل مرات عدة الرش تطبيق يمكن حيث خاصة أهمية ذو المر هذا ويعتتر  .بالمبيدات

 .ذلك المر يقتىصى
لمكافحة الجراد الصحراوي )انظر  eLocust3/elocust3mPROباستخدام تقنية المعاملة  المناطق حدود ترسيم يجب ثم ومن

ي نظام المعلومات الجغرافية. GPS( أو أنظمة تحديد المواقع العالمية المناسبة )18الفقرة 
 ( وتخزينها فى

 لجراد لالوقائية مكافحة نحو ال
ي منظمة الغذية والزراعة   (DLIS) معلومات الجراد الصحراويات خدموحدة  ظلت ،1978منذ عام و  .95

الطقس  ار ترصد باستمر فى
ي جميع أنحاء منطقة  واصاباتوالظروف البيئية 

 لتقديم تقييمات وتنبؤات عن نطاق وموقع وتوقيت التكاثر  االنحسار الجراد فى
رة.  ات شهريةمعلومات الجراد الصحراوي ات خدموحدة صدر توالهجرة إىل البلدان المترصى تكملها التحديثات والتنبيهات  ،نش 

المشورة  معلومات الجراد الصحراويات خدموحدة  وفر تقائية. كما الو  المكافحةوالتحذيرات كجزء من نظام اإلنذار المبكر لدعم 
ي حاالت الطوارئ. تواصل  المكافحةالتشغيلية أثناء حمالت 

كاء  ،معلومات الجراد الصحراويات خدموحدة فى بالتعاون مع الش 
ى ا ى الرصد واإلبالغ والتنبؤ من خالل اعتماد ودمج أحدث التقنيات واالبتكارات.  ،لدوليير ي تحسير

  االستثمار فى
ي  .96

ي المناطق القاحلة النائية والئر
ورية للكشف المبكر عن أعداد الجراد واحتوائها فى امنة ضى ى تعد عمليات المسح والمكافحة المتر

ي عام (48 اىل 45)انظر الفقرات من  يتعذر الوصول إليها
ةتم اإلبالغ عن استخدام طائرات  ،2020. فى ة متعددة  مستر صغتر

ة  ذلك واظهر كينيا والهند.   فى  والمكافحةالمروحيات للمسح  ات لتطبيق  مالئمة الرش غتر  االت  نتيجة ان عن مشاكل كبتر مستحرصى
حجما الحاجة إىل طائرات  معاملتها . يشتر حجم المنطقة المراد الرش بالحجوم متناهية الصغر  ة اكتر دوارة  ذات مجزئات المستر

ي عمليات اإلنذار المبكر والمسح والمكافحة لئر تحققت ا وأنظمة تتبع الرش. تشكل التطورات
إىل جانب استخدام المبيدات  ،فى

يةالحيوية و  ية التقليدية والبديل للمبيداتالوقائية  للوسائلالساس  ،منظمات النمو الحش  ي  الحش 
 مكافحة الجراد. المستخدمة فى

اتيجية مكافحة الجراد نجاح  تطلبيس .97 ى  الوقايةاستر ى تدريبا جيدا إلجراء المسوحات ومعدات رش مناسبة يمكن  عاملير مدربير
الفقرة الجراد )انظر مبيدات الوصول إليها من قبل البلدان المتأثرة بالجراد والمنظمات اإلقليمية لمكافحة الجراد. سيوفر نظام إدارة 

ى تثليث مبيدات اآلفات، والسالمةبشأن المعايتر الرصى فعالة ( قاعدة بيانات عالمية 80 ى  واآلت، ورية لتحسير الرش والمسح بير
ي عام الجراد مبيدات إدارة تشغيل نظام  ويجبفورة مفاجئة.  وحدوثالجراد من التطور  عشائر البلدان لمنع 

ي  2022للجراد فى
فى

رة م  ن الجراد. معظم البلدان المترصى

 
 
 



25 
 

 التوصيات
 الجراد التوصيات التالية :  وضعت مجموعة تقييم مبيدات .98

 المبيدات السيما اآلفات، لمبيدات الُمصنعة الجهات قبل من المقدمة المبيدات فعاليةبشأن دراسات النظرا لندرة  -أ
ية  بأنه الجراد  مبيدات تقييم مجموعة أوصت فقدعىل مكافحة الجراد.  وذات قدرةقليلة الخطورة   الجديدة الحش 
ى   أفضل حول حوار وبدء المعنية بصناعة المبيدات  الجهات مع التواصل ستمرتان منظمة الغذية والزراعة  عىل يتعير
يةال مبيداتال تطويرو  الختبار  السبل ي  المستخدمة حش 

ى
 .الجراد مكافحة ف

 وسهولة الوصولبأن تضع منظمة الغذية والزراعة آلية لصيانة وتحديث  مجموعة تقييم مبيدات الجراد  تأوص -ب
يةها قاعدة بياناتل ي تحتوي عىل جميع تجارب الفعالية المقدمة إىل  ،الخاصة بتجارب المبيدات الحش 

مجموعة والئر
 . 2014لم يتم تحديثها منذ عام  والئر منذ اجتماعها الول  تقييم مبيدات الجراد 

لضمان  عىل أهمية إجراء اختبارات الفعالية بدقة شديدة وبأسلوب سليم علميا،  الجراد  ييم مبيداتأكدت مجموعة تق -ت
ي  أن تكون التوصيات الخاصة بالجرعات دقيقة وقوية، وأيضا تعمل عىل تجنب إهدار الموارد 

ى
الشحيحة المستخدمة ف

الخطوط  نش   فعال بشكلغذية والزراعة منظمة ال  تواصل بأن الجراد  تقييم مبيدات مجموعة أوصت ولذلكالتجارب، 
ي مكافحة الجراد 

ى
ية المستخدمة ف  . (الجنادب)والنطاطات  التوجيهية المختلفة الخاصة باختبار فعالية المبيدات الحش 

ي تشجيع منظمات وقاية النباتات، منظمة الغذية والزراعة  تواصل بأن الجراد  أوصت مجموعة تقييم مبيدات -ث
ى
ف

الموجودة  وأية مؤسسات أخرى معنية لتقديم البيانات الخاصة بالفعالية للمنتجات الجديدة أو  والجهات الُمصنعة،
 بالفعل وذلك الستعراضها وتقييمها. 

ة  مجموعة تقييم مبيدات الجراد توأشار  -ج مناسبة من الجراد،  أعداد طويلة دون وجود الركود الإىل أنه ربما بسبب فتر
ية جديدة. قدمت بعض البيانات استنادا إىل اختبارات معملية  قليلةإجراء تجارب  المحتملمن  كان عىل مبيدات حش 

ات المبيداتأو تجارب شبه ميدانية باستخدام  ي  مستحرصى
محدودة. يجب إجراء تجارب فعالية  مساحةالمطبقة فى

ية المبيدات للإضافية  ينات د قل سمية مثل سبينوساالحش  يتر ول أو البتر ينيليتر
تر بيانات كافية للتوصية لتوف أو كلورانتر

ينات  يتر  ،عند تعرضها لشعة الشمس تتحللبجرعة فعالة. نظرا لنه من المعروف أن المستخلصات من نباتات مثل البتر
وري لضمان  مستحرصى فإن تطوير  ي ظل ظروف الحقل الرش  أكتر لرواسب ثباتمناسبة أمر ضى

 فى
ى  مجموعة تقييم مبيدات الجرد  توأشار  -ح الجراد يسمح بمكافحة وقائية مبكرة وأكتر استهدافا  استكشافإىل أن تحسير

را.   بمنتجات أقل ضى
اف  بشكل خاصمبيدات الحيوية لل لمطبقةبأن يتم تدريب فرق الرش ا د امجموعة تقييم مبيدات الجر  توأوص -خ واإلش 

ي حالة تعلم لتلك المركبات عليها لضمان الفعالية المثىل
ي اعتبار حملة القرن الفريفر

 للمكافحة. وعالوة عىل ذلك، ينبعى
ض، وأن تخضع لتحليل شامل لعالحيوية ي تعتر

 .  ت لها وامل النجاح والعقبات الئر
الجراد  مبيدات تقييم مجموعة أوصت فقد الجوية، المكافحة لعمليات الدقيق والتسجيل الصحيح التطبيق ضمانل -د

ي  المشاركة الطائرات عجمي أن عىل بشدة
 الرش لمسارات توجيه بنظم مجهزةيجب ان تكون  الجراد مكافحة فى

 .الرش لسائل التدفق لمعدل مقياسوكذلك   GPS(D) العالىمي  التفاضىلي  المواقع تحديد بجهاز المرتبطة والتسجيل
ية مجهزة بجهاز تتبع المحمولة عىل  اجهزة الرشيجب أيضا أن تكون  ي رش المبيدات الحش 

المركبات المستخدمة فى
 . الرضية.  باجهزة الرش الُمعاملةبحيث يتم أيضا تسجيل المناطق  GPSرش 

 لتجميع مماثلة النظمة ال أو  EarthRangerنظام  بتوسيع نطاق استخدام مجموعة تقييم مبيدات الجراد  تكما أوص -ذ
ها من بيانات  eLocust3mPRO /eLocust3 بيانات من أجل استخالص المواقع الجراد الصحراوي  رصد وغتر

ى الرصد والمراقبة وتقييم الثر. كما أوص باستخدام هذه النظمة  تالتاريخية والحالية لتجمعات الجراد كأساس لتحسير
ى إدارة   اليومي  العمليات الجويةعند القيام بالمراقبة الجوية لتحسير

 وإعداد التقارير.  افحةالمكوعمليات لفرق  والنش 
ي إمكانية  مجموعة تقييم مبيدات الجراد  تأوص -ر

ة بالطائرات  قيامبإجراء مزيد من التحقيق فى كال من عمليات المستر
 الجراد. ومكافحة  المسح

( من قبل EHS)ية البيئالسالمة و  الصحة معايتر  ومراقبة عىل أنه يجب اتباع مجموعة تقييم مبيدات الجراد نصت  -ز
ى  ى يعملون بشكل مستقل عن فرق  عاملير . يجب عىل منظمات المكافحة التأكد من إجراء المكافحةمتخصصير

ى الفحوصات الطبية لجميع  ية بعد حمالت المكافحةو قبل واثناء العاملير ، بغض النظر عن نوع المبيدات الحش 
ى يم ال انز لتثبيط  رصد يجب إجراء  ،المبيدات الفسفورية العضويةالمستخدمة. عند استخدام  ي إ سيتيل كولير

يز فى ستر
ات الفردية لجميع مبيدات اآلفات لىكي يتسئى تفستر نتائج هذا الدم. 

ي جمع سجالت استخدام مبيدات الحش 
وينبعى

ا سليما. كما أوصت اللجنة بجمع  من عمليات  والبيئى بشكل منهجر  بيانات الرصد الصجي  وتحليلالرصد الصجي تفستر
ي جميع أنحا 

 ء العالم. مكافحة الجراد فى
ي ضوء  -س

ي ا انخفاض جودةفى
حت  ،لعديد من دراسات الثر البيئى أن تضع منظمة  مجموعة تقييم مبيدات الجراد اقتر

ي مجال مكافحة الجراد.  توجيهات ُمفصلةالغذية والزراعة 
 للدراسات الميدانية البيئية التجريبية فى
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التوجيهية للجراد  الخطوطبتحديث  الغذية والزراعة منظمةبأن تقوم  مجموعة تقييم مبيدات الجراد وأوصت  -ش
التوجيهية العملية للحد من مخاطر مبيدات اآلفات  الخطوطسالمة البيئة، مع مراعاة و  االمان  احتياطات –الصحراوي 

ي القوقاز وآسيا الوسىط 
ى
 الحد بشأن الحديثة التوجيهات تقديم ضمان بهدف وذلك ،(FAO 2019)لمكافحة الجراد ف

 .ولىك تشمل مكافحة انواع الجراد االخرى الجراد  مكافحة بعمليات المتعلقة الرصد وتقنيات المخاطر نم
يةبتشجيع البلدان عىل اإلشاع بتسجيل  مجموعة تقييم مبيدات الجراد أوصت  -ص  ،وفطر الميتاريزيم منظمات النمو الحش 

  . منخفضة الخطورة يةلىكي تتمكن البلدان من الحصول عىل مبيدات حش  
تكدس مخزونات المبيدات  منع حدوث  عن لهمسؤ معنية و البلدان ان عىل  الجراد  مبيداتشددت مجموعة تقييم  -ض

ي حالة تكدسها. كما أكدتو مهجورة، وجعلها 
ى
أيضا عىل أن الجهات المانحة يجب أن  التخلص من تلك المخزونات ف
ي الخطوط ا

ى
الخاصة بإدارة اآلفات ومبيدات اآلفات الصادرة من قبل  لتوجيهيةتمتثل وتتبع الممارسات الجيدة كما ف
ي الميدان

ى
ى  وكذلك (OECD DAC) اإلنمائية المساعدة لجنة/االقتصادي منظمة التعاون والتنمية ف  البلدان عىل يتعير

ي  المبيدات من المنح أو الهبات رفض عىل قادرة تكون أن المتلقية
 .فيها المرغوب غتر  أو طلبها يتم لم الئر

ية بالمبيدات اإلمداد يكون أن عىل الجراد مبيدات تقييم مجموعة أكدت  -ط  الصحراوي الجراد لمكافحة الالزمة الحش 
ي 
ى
 :يىلي  ما إىل مستندا المستقبل ف

 وتقادمها المبيدات مخزونات تكدس منعل مصصمة  آليات ضمان  

 مهجورة تصبح وأن المبيدات تقادم من للحد الجودة ومراقبة للتخزين محسنه نظم استخدام 

  )رة من الجراد إذا أمكن )التثليث  نقل المخزونات غتر المستخدمة إىل البلدان الخرى المترصى

  ى الجهات المانحة لمنع اإلمدادات غتر المالئمة أو الزائدة  ،ضمان التنسيق بير

 عىل سبيل المثال  الجودة عالية التوقعات ببيانات باالستعانة الفعلية االحتياجات تقييم إىل االستناد(
 ( لآلفات والمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود(. EMPRESمن نظام الوقاية من الطوارئ )

ك االجتماعالمواصفات المنبثقة عن  الجراد  مبيدات تقييم مجموعةذكرت  -ظ  منظمة /والزراعة الغذية لمنظمة المشتر
ي  العالمية الصحة

ية الكيميائية ي (JMPS) المبيدات بمواصفات المعئى جب أن تكون متاحة لجميع المبيدات الحش 
 . المدرجة لمكافحة الجراد 

اء  الجراد  فقد أوصت مجموعة تقييم مبيدات -ع ات الرش بالحجوم المتناهية الصغر بأنه عند ش  يجب عىل  مستحرصى
، وأن يقدم ما يثبت أنها ال تؤثر عىل م ي المستحرصى

ى جميع المذيبات فى ي مكافحة  عدات الرشالمورد أن يبير
المستخدمة فى

ى توصيتها السابقة بتنظيم حوار أو تسهيله  الجراد  أيدت مجموعة تقييم مبيدات ،عالوة عىل ذلكالجراد.  كات  بير الش 
ي يجبُمصنعة لمعدات الرش والجهات المُ ال

ي  صنعة لمبيدات اآلفات لتحديد المذيبات الئر
ات الرش تجنبها فى مستحرصى

ي مكافحة الجراد.  لصغر بالحجوم المتناهية ا
 المستخدمة فى

اح تقديم بهدف -غ ات اقتر ات الماشية، الحتجاز مؤقتة فتر ي  الشخاص دخول معاودة قبل انقضاؤها الواجب والفتر
 فى

ات الُمعاملة، المناطق ي االفات  مبيدات استخدام عند الحصاد قبل ما وفتر
مجموعة تقييم اعادت  الجراد، مكافحة فى

ات هذه بمثل المتعلقة المتاحة البيانات بمراجعةمنظمة الغذية والزراعة  ها بان تقوم تيصتو  الجراد مبيدات  الفتر
ي  بما لالنتظار،

ي  البيانات ذلك فى
ات استنباطها أو استقراؤها يمكن الئر ي  المستخدمة المبيدات لمستحرصى

 مكافحة فى
ي  والظروف الجراد

ستخدم  الئر
ُ
  . فيها ت

ة لألهمية نظرا -ف ى  القدرات وبناء للتدريب الكبتر شكل ال  وبحيث الجراد مكافحة عمليات فعالية لضمان للعاملير
ُ
 مخاطر ت

ى  بأن الجراد مبيدات تقييم مجموعة أوصت والبيئة، اإلنسان صحة عىل لها داعي  ال منظمة  وعىل البلدان عىل يتعير
 سيما ال ممكنا، ذلك يكون حيثما دعمه زيادة عىل والعمل التدريب تجاه اهتمامهم عىل المحافظة الغذية والزراعة

ي  الجيدة الممارسات عىل بالتدريب يتعلق فيما
ى  .الجراد مكافحة فى وهذا يشمل أيضا الحاجة إىل زيادة الوعي بير

ي تتم فيها مكافحة الجراد 
ي المناطق الئر

 بها.  المجتمعات فى
لفعالية  ميدانيةتوصيتها السابقة بأن تقوم منظمات المكافحة بإجراء مراقبة  الجراد  مبيدات تقييم كررت مجموعة -ق

باستخدام  ،مكافحة الجراد وإبالغ النتائج إىل منظمة الغذية والزراعة للتحقق من معدالت الجرعات الموض بها 
eLocust3 / eLocust3mPRO  أو GPS   ة وتحليلها. أخرى لرسم خرائط نظم المعلومات الجغرافية تقنياو اى 
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  االجتماع الحادى عشر لمجموعة تقييم مبيدات الجراد –الملحق األول 
 المشاركون فر

 Locust Pesticide Referee Group                          مبيدات الجراد تقييم مجموعة
 بيير اسبورچن

 رئيس االجتماع الحادي عشر 
 اختصاصي في مكافحة الجراد

 2619 استراليا نيو ساوث ويلز  ،جيرابومبرا 195صندوق البريد 

  0168 5885 04 (61+)موبيل: 

 spurginpeter@gmail.comايميل : 

 رالف بيفلنج
ر   االجتماع الحادي عشر أمير

 عالم بيئي
 األلمانية للتعاون الدوليالجمعية  البنية التحتية، ،التنمية الريفية ،تغير المناخ قسم

 ألمانيا ،إشبورن 65760 ،5-1داغ همرشولد ويج  

 ،جامعة بازل ،قسم العلوم البيئية

 سويسرا ،بازل 4056 

  03 134 955 170 (49+)ت: 

  ralf.peveling@giz.deايميل: 

       ralf.peveling@unibas.ch 

 ماتثيوزجراهام 

 
  ،إدارة االفات ،متفرغ أستاذ

 جامعة هاربر ادامز
 المملكة المتحدة SL5 7PY ،أسكوت بيركشاير ،سيلوود بارك

 2234 7594 20 (44+)ت:  
 g.matthews@imperial.ac.ukبريد الكترونى : 

 البيئية السمية علم ختصاصيأ إيفرتس واليام جيمس
 1443WS 161د. ألبرت شويتزرالن 

 هولندا ،بورميريند
 22 4065 299 (31+)ت: 
 1476 5714 6 (31+)  :موبيل

 james_everts@yahoo.frبريد إلكتروني: 
 اووتسعيد غ

 
 الجراد مكافحةخبير أول في 

 s.ghaout@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 661177766 (212+): موبيل
 808601526 (212+): ت

 اغادير، المغرب
ة بطرس  منير جير

 
 السابق التنفيذي األمين

 في الصحراوي لجراد ا مكافحة هيئة

 الوسطى المنطقة

  Munir.butrous@gmail.comبريد إلكتروني: 

 922334444 (00249): موبيلال

 الخرطوم السودان
 بول جيبسون
)  
 )حضور جزئ 

 أستاذ

 الواليات المتحدة األمريكية ،ونجأوري ،كورفاليس ،ونجلنبات، جامعة والية أوريالمتكاملة لوقاية المركز 

  9082 737 541 (1+)ت: 

                                                                                                                                                        paul.c.jepson@gmail.com     ايميل:

jepsonp@science.oregonstate.edu            

   FAO Officers/Experts                       براء منظمة األغذية والزراعةوخموظفو 

 
 
  الد

 بىعشوفر
 

 NSPMD" واآلفات واألمراض النباتيّة العابرة للحدودالجراد رئيس فريق "

 shoki.aldobai@fao.orgبريد إلكتروني: 

 390657052730+ت: 

 NSPMD  واآلفات واألمراض النباتيّة العابرة للحدودفريق الجراد  ،تنبؤات الجراد الصحراوي أول مسؤول كيث كريسمان

 keith.cressman@fao.orgبريد إلكتروني: 

 390657052420+ت: 

 NSPCD ،رئيس فريق "إدارة اآلفات ومبيدات اآلفات" باوجن جو

 baogen.gu@fao.orgالبريد اإللكتروني: 

 390657053506+ت: 

 NSPMD  واآلفات واألمراض النباتيّة العابرة للحدودفريق الجراد  ،موظف زراعي / إدارة الجراد الكسندر التشينينسك  

 alexandre.latchininsky@fao.orgالبريد اإللكتروني: 

     390657050534+ت: 

  
ر حموئر  محمد األمير

 

  (CLCPRO) في المنطقة الغربية مكافحة الجراد الصحراويهيئة ل األمين التنفيذي

 mohamedlemine.hamouny@fao.orgالبريد اللكترونى:   

 21321733354+ت: 

 

mailto:spurginpeter@gmail.com
mailto:ralf.peveling@giz.de
mailto:g.matthews@imperial.ac.uk
mailto:james_everts@yahoo.fr
mailto:s.ghaout@gmail.com
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 مأمون الشاي العلوي
 

 (CRC) المنطقة الوسطى جراد الصحراوي فيالهيئة مكافحة ل األمين التنفيذي

 momoon.alsaraialalawi@fao.orgبريد الكترونى: 

 202333166018+ت: 

سماريون    NSPMD واآلفات واألمراض النباتيّة العابرة للحدودفريق الجراد  ،مسؤول برنامج مكافحة الجراد كير

 marion.chiris@fao.orgبريد إلكتروني: 

 390657054525+ت: 

 كاثرين كونستانت

 

 NSPMD واآلفات واألمراض النباتيّة العابرة للحدودفريق الجراد  ،مستشار دعم برنامج مكافحة الجراد الصحراوي

 Catherine.constant@fao.orgبريد إلكتروني: 

 390657051678+  ت:

    محمد
 عمائر

 

 NSPMD واآلفات واألمراض النباتيّة العابرة للحدودفريق الجراد   ،مستشار إدارة المبيدات

 Mohammed.Ammati@fao.orgبريد إلكتروني: 

 1292 556 324 39+ت: 
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   الملحق
ية المبيدات فعالية عن دراسات – الثائر    الحشر

 الجراد مبيدات تقييم مجموعة راجعتها الئر
ي  المدرجة  (EF)الفعالية تقارير تشتر 

ى
أدرجت أيضا تجارب  ،المقدمة التقارير نظرا لقلة عدد  ،)بحواجز المحاطة المناطق ذلك مثال(ميدانية شبه أو الميدانية التجارب إىل الملحق هذا ف

ية د بتلك النتائج لتحديد أو مراجعة معدالت الجرعة المحققة تال يع ،للتأكد من فعاليتها ضد الجراد والنطاطات )الجنادب( لإلشارة إىل االهتمام الحاىلي باالختبارات. ومع ذلك (LE) مختتر
 عىل الجراد. 

 
 التقرير

# 

 الشركة/ المؤسسة

 )بلد الدراسة(

سنة 

 النشر
 نوع الدراسة المبيدات الحشرية العنوان )المالحظات( واضع التقرير

21-01 
 CCبحوث العلوم الحيوية 

 )جنوب أفريقيا(
2020 

COETZEE Chris 

ROUX Paul 

متناهية مستحضرالرش بالحجوم )جرام / لتر  17.5 (أسينديس)  فعالية دلتاميثرين

ضد الجراد البني الرش بالحجوم متناهية الصغرنظام ب تطبيقه الذى تم (الصغر

(Locustana pardalina)  في كارو الكبرى في جنوب أفريقيا 

 دلتامثرين

 (عيار) اسفينفاليرات
EF 

21-02 
شمال  –مديرية وقاية النبات 

 الخرطوم )السودان(
2015 

MAHGOUB M. Mohamed 

TALAL M. Ali 

KHIDER A/Rahman 

RAWDA Y. El Habieb 

)ديازينون( مستحضرات الرش  800 )فبرونيل( و الزينون 12.5تقييم الفيبرو 

 (Schistocerca gregariaبالحجوم متناهية الصغر ضد الجراد الصحراوي )

 فيبرونيل

 ديازينون

 (عيار)  المالثيون

EF 

21-03 
شمال  –مديرية وقاية النبات 

 )السودان(الخرطوم 
2017 

MAHGOUB M. Mohamed 

TALAL M. Ali 

MONTASIR A. 

IBRAHIM G. Adam 

 + )بروفينوفوس مستحضرالرش بالحجوم متناهية الصغر 220 تقييم بولينور

 Anacridium melanorhodon)ر الساحلى سايبرمثرين( ضد جراد الشج

melanorhodon) 

 EF بروفينوفوس + سايبرمثرين

21-04 

 لمكافحة  الوطنيالمركز 

 البحث التطبيقى   قسم للجراد، 

 )مدغشقر(

2016 
RABEMIAFARA Lahatra 

Hery Zo 
 للجرادالفعالية البيولوجية لمنتج مبيد  –نتيجة االختبار 

 كلوربيريفوس

 (مستحضر تجارى 2)
EF 

21-05 

 لمكافحة الوطني المركز

 الجراد

 )المغرب(

2020 BOUAICHI Abdelghani 

تطوير نموذج تنبؤي لتنفيذ المعامالت في حواجز باستخدام ميتاريزيوم ضد 

كما قدم جزء من نتائج التقرير المذكور  -مجاميع حوريات  الجراد الصحروى 

®( أعاله في تقرير منفصل بعنوان:تقييم آثار جرعتين من ميتاريزيوم )نوفاكريد 

اد الصحراوى في ظروف غرام من كونيديا / هكتار على حوريات الجر 50و  25

 المغرب - أغادير – سوس ماسة منتزهشبه ميدانية في 

 مميتاريزيم أكريد
 فطرية تجارية( ساللة 2)

EF 

 (شبه ميداني)

21-06 

جامعة  ،جامعة بني سويف

معهد بحوث  ،جنوب الوادي

ارة العامة اإلد ،وقاية النبات

والطيران  لشؤون الجراد 

 الزراعي )مصر(

2019 

SOLIMAN M.M.M 

MOHANNA K.M.، 

ABDEL-FATTAH T.A. 

MOUSTAFA، O.R.M. 

 Schistocercaفعالية بعض بدائل مبيدات اآلفات على الجراد الصحراوي 

gregaria (Forskål)  والميدانية. المعمليةالظروف  تحت 

 55-46(: 1) 1المجلة الدولية للعلوم الزراعية 

 كلورانترانيليبرول

 سبينوساد

 فيبرونيل

EF 
 (نطاق صغتر )

and 
LE 

21-07 
 وزارة الزراعة

 )االتحاد الروسي(
2020  

 )الجنادب( والنطاطملخص الوزارة حول فاعلية إيميداكلوبريد في مكافحة الجراد 

 (2020 - 2015)بيانات من 
 EF إميداكلوبريد

 النطاط بيان الوزارة بشأن المبيدات الحشرية الشائعة لمكافحة   2020 وزارة الزراعة )أذربيجان( 21-08
ين متر  سايتر

ين متر  ألفا سايتر
 ال ينطبق



33 
 

21-09 

مجموعة مختبرات بحوث 

، إيشيهارا الحيويةالعلوم 

 سانجيو كايشا )اليابان(

 لنطاطسيكالنيليبرول ضد الجراد وافعالية الكلورفلوازورون و  2020

 كلورفلوازورون

 (عيارتيفلوبنزورون)

 سيكالنيليبرول

 (عيار) سيهالوثرين

LE 

 OJIAMBO Ronald 2020 شركة كابي المحدودة )كينيا( 21-10
ظروف ال تحتدراسات الفعالية الحيوية للبيريثرينات على الجراد الصحراوي 

 معمليةال

ين يتر  بتر

ونيل  فيتر
LE 

  2020 أداما )إسرائيل( 21-11
 الكاملةالحشرات  في مكافحة مافريك )تاو فلوفالينات( لتقييم فعالية معملية دراسة 

 (Locusta migratoria) المهاجر لجرادل

 تاو فلوفينات

يفوس )  (عيارالكلوربتر

ين ) متر  (عيارسايتر

 (عيارسيهالوثرين )-المدا

LE 

21-12 

المركز الدولي لفسيولوجيا 

 الحشرات

 (كينيا) وعلم البيئة

2020 

SUBRAMANIAN Sevgan 

AKUTSE Komivi 

KHAMIS Fathiya 

KIMEMIA Jane 

OMBURA Levi 

WAFULA Sospeter 

NIASSY Saliou 

DUBOIS Thomas 

EKESI Sunday 

الفطريات الممرضة  من الحرارة درجات تحمل على وقادرة فعالة سالالتفحص 

 للحشرات إلدارة الجراد الصحراوي 

 التقديم()مسودة الورقة قيد االستعراض أثناء وقت 

تقرير التجارب المعملية التي أجريت حول الفعالية البيولوجية لمبيدات اآلفات 

)ملخص موجز للنتائج الرئيسية للورقة المذكورة  الحيوية للجراد الصحراوي

 أعاله(

ميتاريزيم أكريدم ميتاريزيم 
 مأكريد

 م بيناينشي ميتاريزي
يا باسيانا  بوفتر

LE 

21-13 
)الواليات مختبرات بيوزيم 

 المتحدة األمريكية(
 ال بيانات طارد المحاصيل مناآلفات  لطرد عضويمستحضر -بيوريبل   2020

21-14 
قسم علوم  ،جامعة نيروبي

 ،النبات ووقاية المحاصيل

 وحدة تجارب الفعالية )كينيا(

2021  
٪( في مكافحة الجراد الصحراوي )تقريران 4)بيريثرين  DSفاعلية زهرة 

 تجريبيان(

ين يتر  بتر

يفوس )  (عيارالكلوربتر

 

 

EF 

ي )
 (شبه ميدابى

and 

LE 

21-15 
وزارة حماية البيئة والزراعة 

في جورجيا / شيلد المحدودة. 

 )جورجيا(

 نتائج اختبار عقار "شيلد" ضد الجراد في الظروف الحقلية  2020
 هيدروكسيد األمونيوم

 (عياردلتامثرين )  
EF 
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ات البيئية –الملحق الثالث    راجعتها دراسات بشأن الفعالية والتأثير
 مجموعة تقييم مبيدات الجراد.  الئر

ي )
 إذا كانت ذات صلة بمكافحة الجراد.  ،( المدرجة إما دراسات ميدانية أو شبه ميدانية أو تجارب معمليةENقد تكون تقارير الثر البيئى

 التقرير 
# 

كة/ المؤسسة  الشر
 )بلد الدراسة(

ية  العنوان )المالحظات( واضع التقرير                            سنة النشر  المبيدات الحشر
ⅲ 

 

ي لمكافحة الجراد  21-01
 ،المركز الوطئى

 النيجر
 الحسن والبيطري الزراعي  المعهد
ي 
 ، المغربالثابى

 )النيجر(

2015  MAMADOU، A. 
MAZIH، A. 

ي المكافحة 
ى
ي تقييم آثار المبيدات المستخدمة ف

ى
الكيميائية للجراد الصحراوي عىل النمل ف

 النيجر. 
 

 8153-8144: 88مجلة العلوم البيولوجية التطبيقية 

وثيون  فينتر
يفوس  كلوربتر

مركز البحوث والزراعة والغذية  21-02
 الزراعية بكندا

ية الكندية  كندا  ،خدمة الحياة التر

1996  MARTIN، P. A. 

JOHNSON، D. L. 

FORSYTH، D. J. 

ي مكافحة النطاطات عىل البقاء عىل قيد الحياة 
ى
ية المستخدمة ف تأثتر المبيدات الحش 

ى  ي دماغ كتاكيت الدراج )إ وأسيتيل كولير
ى
از ف  (Phasianus colchicusستر

 
 524 - 518: 15علم السموم البيئية والكيمياء 

 التدرج

يفوس  كلوربتر

 وايومنج جامعة 21-03
 امريكا

2006  SMITH، D. I. 

LOCKWOOD، J. A. 

LATCHININSKY، A. V. 

LEGG، D. E. 

ات الطعوم  ي عشائر المفصليات غتر المستهدفة بعد استخدام مستحرصى
ى
ات ف التغيتر

ي مكافحة نطاط
ى
ية المستخدمة ف  المراعي  اتالسائلة من المبيدات الحش 

 
 139-125: 52المجلة الدولية إلدارة اآلفات 

ورونيفلوباد ى  تى
  المالثيون

 ،مجلس البحوث الزراعية والغذائية  21-04
معهد بحوث المحاصيل الصالحة 

 المملكة المتحدة ،للزراعة
ى   المعهد الدوىلي للمكافحة الحيوية، بيى

 )المملكة المتحدة(

1994 MOORE، D. 

BATEMAN، R. P. 

CARRECK، N. L. 

 

االختبارات المعملية لمبيدات اآلفات الفطرية عىل الكائنات الحية غتر المستهدفة: تاثتر 
ي قاعدة زيتية من 

ى
 المطبقة عىل نحل العسل  Metarhizium flavovirideمستحرصى ف

 296 - 289: 4علوم وتكنولوجيا المكافحة الحيوية 

 ميتاريزيم اكريدم

21-05 
 

 وايومنج جامعة
 امريكا

1999 NORELIUS، E. E. 

LOCKWOOD، J. A. 

 

ية لمكافحة نطاط المراعي عىل لل خفض مساحة المعاملة والمبيدتأثتر  مبيدات الحش 

 كثافة الطيور
ي والسموم 

 528 - 519: 37محفوظات التلوث البيئى

ونيل  فيتر
 المالثيون

21-06 

يدج، الواليات المتحدة  جامعة ليثتر
 المريكية

 جامعة ساسكاتشوان، كندا
كة مايكوتيك، الواليات المتحدة  ش 

 المريكية
 جامعة والية مونتانا

)الواليات المتحدة المريكية، 
 مدغشقر(

2002 

JOHNSON، D. L. 
SMITS، J. E. 

JARONSKI، S. T. 
WEAVER، D. K. 

 

ات المصابة بكونيديا الفطريات  تقييم صحة ونمو الدراج حلقية العنق بعد تناول الحش 
ات  من مدغشقر وأمريكا الشمالية ،ميتاريزيم اكريدم و بوفاريا باسينا  ،الممرضة للحش 

 
 الجزء أ -مجلة علم السموم والصحة البيئية 

65 :2145 - 2162 

 ميتاريزيم اكريدم

21-07 
 إدارة وقاية النباتات، ومركز بحوث
 السمية البيئية بمنطقة الساحل

2009 
MAMADOU، A. 

SARR، M. 
ي مكافحة الجراد الصحراوي عىل النمل 

ى
ية المستخدمة ف ى من المبيدات الحش  تأثتر اثنير

ي النيجر (lsoptera: Rhinotermitidae)االبيض 
ى
 ف

وثيون  فينتر
يفوس  كلوربتر
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   )النيجر(

21-08 
 الجامعة السويدية للعلوم الزراعية

 )السودان(
2011 

ERIKSSON، H. 
WIKTELIUS، S. 

 

يفوس  ي مكافحة الجراد الصحراوي عىل الكائنات الحية غتر تأثتر الكلوربتر
ى
المستخدم ف

 وهي منطقة حساسة بيئيا ،المستهدفة بالقرب من غابات المنجروف
 34-23: 57المجلة الدولية إلدارة اآلفات 

يفوس  كلوربتر

21-09 
 الجراد وهيئة ولونجونج جامعة
اىلي 

، االستر ي
أديليدي  وجامعة الوبابى

اليا  ))استر
2002 

MILNER، R. J. 
LIM، R. P. 

HUNTER، D. M. 
 

ي من تطبيق ميتاريزيوم انزوبالى لمكافحة 
ي يتعرض لها النظام البيئى المابى

المخاطر الئر
اليا ي أستر

ى
 الجراد ف
 723-718: 58علم إدارة اآلفات 

 ميتاريزيم اكريدم

21-10 
 جامعة بازل، سويشا

KVL، الدنمارك 
) ى  )بيى

2002 

STOLZ، I. 
NAGEL، P. 
LOMER، C. 

PEVELING، R. 

 Apoanagyrus (= Epidinocarsis)االجنحة ئية غشاالتابعة لطفيليات الحساسية 
lopezi (Encyrtidae)  وPhanerotoma sp. (Braconidae)  للفطر الممرض

ات ميتاريزيم اكريدم  للحش 
 360-349: 12علوم وتكنولوجيا المكافحة الحيوية 

 ميتاريزيم اكريدم

21-11 

وع ي  للفاو لوكستوكس مش 
ى
 ف

 من البيئية السمية لدراسة السنغال
  المبيدات جراء

ى
المستخدمة ف

منظمة الغذية  ،مكاافحة الجراد 
 والزراعة / وزارة  الزراعة، داكار

 )السنغال(

1999 
DANFA، A 

VAN DER VALK، H.C.H.G 
 

يا باسيانا عىل المفصليات ي للميتاريزيوم. وبوفتر ي  االختبار المختتر
ى
غتر المستهدفة ف

 الساحل
 198-187: 9علوم وتكنولوجيا المكافحة الحيوية 

 ميتاريزيم اكريدم

21-12 

جامعة والية مونتانا، الواليات 
 المتحدة المريكية

ق نيو مكسيكو، الواليات  جامعة ش 
 المتحدة المريكية

 
 قسم حماية النبات، مدغشقر

 )مدغشقر(

2002 

IVIE، M. A. 
POLLOCK، D. A. 

GUSTAFSON، D. L. 
IVIE، LA DONNA L. 

RASOLOMANDIMBY، J. 
SWEARINGEN، W.D. 

ات المبيدات الحيوية عىل التنوع البيو  ي لتأثتر
: غمدية االجنحة تقييم ميدابى ي المحىلي لوىحر

ات لمكافحة الجراد. جالمل  اشية والفطريات الممرضة للحش 
ات االقتصادية   660-651: 95مجلة علم الحش 

 اكريدمميتاريزيم 

21-13 
 

، (NRI)معهد الموارد الطبيعية 
 المملكة المتحدة
 )مدغشقر(

1996 TINGLE، C. 

ورونرش  ى ي حواجز لمكافحة   ديفلوبيتى
ى
 Locusta migratoria) المهاجر مدغشقر جرادف
capito (Sauss.)) [Orthoptera: Acrididae ي مدغشقر: تأثتر قصتر المدى عىل

ى
[ ف

 للالفقاريات الرضية غتر المستهدفةالوفرة النسبية 
 592-576: 15وقاية المحاصيل 

ورونيفلوباد ى  تى

21-14 
 جامعة والية داكوتا الجنوبية
 )الواليات المتحدة المريكية(

1991 

QUINN، M. A. 
KEPNER، R. L. 

WALGENBACH، D. D. 
NELSON FOSTER، R. 

BOHLS، R. A. 
POOLER، P. D. 
REUTER، K. C. 

SWAIN، J. L. 

ية عىل ديناميكيات مجتمع  تأثتر خصائص الموائل واالضطراب الناجم عن المبيدات الحش 
 المراعي ذات العشاب المختلطةColeoptera: Carabidaeالخنافس الرضية )

ى
 ( ف

 
ات البيئية   1294-1285: 20علم الحش 
 
 

 المالثيون



36 
 

21-15 
الجراد  مكافحة ومركز بازل جامعة

 بنواكشوط
 )موريتانيا(

1997 
PEVELING R. 
DEMBA SY A. 

ات  اوة الفطر الممرض للحش   Metarhizium flavoviride Gams and Rozsypalضى
وثيون ورون وفينيتر ى ات وبروفينوفوس-وسمية ديفلوبيتى ين -إسفينفالتر متر عىل سايتر

ي موريتانيا
ى
 مفصليات الرجل غتر المستهدفة ف
ي والسموم 

 79-69: 32محفوظات التلوث البيئى

 ميتاريزيم اكريدم
ورونيفلوباد ى  تى

21-16 
 ،شعبة الحياء  ،قسم علم الحيوان
ويــــج ،جامعة أوسلو   التى
)  )ماىلي

1993 KROKENE، P. 
ية عىل النطاطات ) ( والمفصليات غتر Acrididaeتأثتر احدى منظمات النمو الحش 
ي ماىلي 

ى
 المستهدفة ف

ي 
ات التطبيفر  266-248: 116مجلة علم الحش 

ورون ى  تيفلوبتى

21-17 
دات بريفاس اد جتر  ستر

 )بوركينا فاسو(
1997 

BALANÇA، G. 
DE VISSCHER، M.-N. 

 

ات ونيل المستخدمة  تأثتر ي الجرعات المنخفضة جدا من الفتر
ى
 النطاطتجارب مكافحة ف

ات غتر المستهدفة )الجنادب(  الميدانية عىل النطاطات والحش 
 564-553: 16وقاية  المحاصيل 

ونيل  فيتر
 

21-18 

 منظمه الغذية والزراعة
COPR  معهد الموارد الوطنية /

 )المملكة المتحدة(
 جامعة فاغننغن والبحوث )هولندا(
المديرية العامة لحماية النباتات، 

 ،  نيامي
 )النيجر(
 

2021 

MULLIÉ، W.C. 
CHEKE، R.A. 
YOUNG، S. 

IBRAHIM، A. B. 
MURK، A. J. 

اس الطيور   وانتقائية جنسها للجراد الصحراوي الُمعامل بفطر ميتاريزيم اكريدم . زيادة افتر
 

PLoS ONE 16(1): e0244733 

 ميتاريزيم اكريدم
 

21-19 

وع ي  للفاو لوكستوكس مش 
ى
 ف

 من البيئية السمية لدراسة السنغال
  المبيدات جراء

ى
المستخدمة ف

منظمة الغذية  ،مكاافحة الجراد 
 والزراعة / وزارة  الزراعة، داكار

 )السنغال(

2001 

LAHR، J. 
BADJI، A. 

MARQUENIE، S. 
SCHUILING، E. 
NDOUR، K. B. 
DIALLO، A. O. 
EVERTS، J.W. 

 

ك الساحلية أالسمية الحادة لمبيدات الجراد عىل   التر
ى
ى من الالفقاريات المحلية ف ثنير

 المؤقتة
 75-66: 48والسالمة البيئية علم السموم  

وثيون  فينتر
يفوس  كلوربتر
 المالثيون
ين  دلتامتر

 المدا سيهالوثرين
ورون ى  ديفلوبيتى
ورون ى  تيفلوبتى

فلومورون ياتر   
ونيل  فيتر

 ميتاريزيم اكريدم

21-20 
ي 
الجمعية اللمانية للتعاون الفئى

(GiZ)،  ألمانيا ،جامعة سارالند 
 )موريتانيا ومدغشقر(

1997 
 

PEVELING، R. 
HARTL، J. 

KÖHNE، E. 

ى   عىل العناكب تريفلوموروناآلثار الجانبية لمنظم النمو الحش 
 : ي
ى
ي مكافحة  ،.Krall S.، Peveling R.، Ba Diallo Dف

ى
اتيجيات جديدة ف محررون . استر

 359-345ص  ،Birkhäuser Verlagالجراد. 
 فلومورون ياتر 

21-21 
 سويشا ،جامعة بازل

 مدغشقر ،النبات قسم وقاية
 )مدغشقر(

1999 

PEVELING، R. 
RAFANOMEZANTSOA، J. 

J. 
RAZAFINIRINA، R. 
TOVONKERY، R. 

ZAFIMANIRY، G. 

ي لعوامل مكافحة الجراد 
وثيون ،التأثتر البيئى وثيون ،الفينيتر ات -الفينيتر إسفينفالتر

ي مدغشقر
ى
يفلومورون عىل المفصليات الرضية ف  والتر

 676-659 : 18وقاية المحاصيل 

وثيون  فينتر
 فلومورون ياتر 
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21-22 

 سويشا ،جامعة بازل
، (NRI)معهد الموارد الطبيعية 
 المملكة المتحدة

 مدغشقر ،قسم وقاية النبات
 )مدغشقر(

 
 
 

2003 

PEVELING، R. 
MCWILLIAM، A. N. 

NAGEL، P. 
RASOLOMANANA، H. 

RAHOLIJAONA 
RAKOTOMIANINA، L. 
RAVONINJATOVO، A. 

DEWHURST، C. F. 
GIBSON، G. 

RAFANOMEZANA، S. 
TINGLE، C. 

 

سة الفقارية المستوطنة  تأثتر مكافحة الجراد عىل النمل البيض الحاصد والحيوانات المفتر
ي مدغشقر

ى
 ف

ي 
 741-729: 40مجلة علم البيئة التطبيفر

ونيل  فيتر
 فلومورون ياتر 

21-23 

وع ي  للفاو لوكستوكس مش 
ى
 ف

 من البيئية السمية لدراسة السنغال
  المبيدات جراء

ى
المستخدمة ف

منظمة الغذية  ،مكاافحة الجراد 
والزراعة / وزارة  الزراعة، داكار 

 )السنغال(

1999 
VAN DER VALK، H.C.H.G.. 

NIASSY، A. 
وثيون  -هل السيطرة عىل الجندب تخلق مشاكل ؟  رصد اآلثار الجانبية لتطبيقات الفينيتر

ي منطقة الساحل 
ى
ي وقاية المحاصيل ف  149-139: 18الغربر

وثيون  فينتر
 

21-24 
ي  المركز

الجراد  لمكافحة الوطئى
 )المغرب(

2010 
WALKER، P.W. 

STORY، P.G. 
HOSE، G.C. 

ي مكافحة  الجراد 
ى
ين المستخدمة ف يفوس والدلتامتر ية الكلوربتر تأثتر للمبيدات الحش 

ي ( عىل Schistocerca gregaria Forskålالصحراوي )
ى
ات غتر المستهدفة ف الحش 

ي المغرب
ى
 الظروف الطبيعية ف

يفوس  كلوربتر
ين  دلتامتر

21-25 
 VIZRالمعهد الروىسي لوقاية النباتات 

 )روسيا(
2000 

MULLIÉ، W.C. 
CHEKE، R.A. 
YOUNG، S. 

IBRAHIM، A.B. 
MURK، A. 

ية عىل المفصليات غتر   المستهدفة؟كيف تؤثر مكافحة النطاطات بالمبيدات الحش 
 : ي
ى
محرران. صحة الجندب  ،.Lockwood J.A.، Latchininsky A.V، Sergeev. M.Gف

. الناش     Kluwer Acوالمراعي
 192-181ص 

ونيل  فيتر
يفوس  كلوربتر

 

21-26 
 معهد بحوث وقاية النبات. 
 بريتوريا)جنوب أفريقيا(

1998 

DANFA، A. 
BA، A.L. 

VAN DER VALK، H. 
ROULAND-LEFÈVRE، C. 

MULLIÉ، W.C. 
EVERTS، J.W. 

ات لآلثار الجانبية لمكافحة الجراد بالمبيدات الكيميائية   النطاطات غتر المستهدفة كمؤش 
ي كارو 

ى
 جنوب أفريقيا ،ف

ات   276-263: 2مجلة الحفاظ عىل الحش 
ين  دلتامتر

21-27 

وع ي  للفاو لوكستوكس مش 
ى
 ف

 من البيئية السمية لدراسة السنغال
  المبيدات جراء

ى
المستخدمة ف

منظمة الغذية  ،مكاافحة الجراد 
 والزراعة / وزارة  الزراعة، داكار

 )السنغال(

2000 

WALKER، P.W. 
STORY، P.G. 
HOSE، G.C. 

 

ية التجريبية عىل الالف ات البيئية لتطبيقات المبيدات الحش  كة المؤقتة  قارياتالتأثتر ي التر
ى
ف

ي منطقة الساحل
ى
 ف

 1289-1278: 19والكيمياء علم السموم البيئية 

وثيون  فينتر
ورونيفلوباد ى  تى

ين  دلتامتر
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21-28 
ي  المركز

الجراد  لمكافحة الوطئى
 )المغرب(

2009 

MULLIÉ، W.C. 
CHEKE، R.A. 
YOUNG، S. 

IBRAHIM، A.B. 
MURK، A. 

 

ى   ي حواجز عىل نطاق واسع بمنظم النمو الحش 
ى
 نومولتدراسة تأثتر الرش ف

ورون) ى ية  (تيفلوبتى ي المغرب. عىل الحياة التر
ى
ي مناطق التكاثر الربيعي للجراد الصحراوي ف

ى
 ف

ورون ى  تيفلوبتى

 التقرير
# 

كة/ المؤسسة )بلد الدراسة(  العنوان )المالحظات( واضع التقرير سنة النشر  الشر
المبيدات 
ية  الحشر

21-29 
إدارة وقاية النباتات، ومركز بحوث 
السمية البيئية بمنطقة الساحل 

 )النيجر(
2019 

DANFA، A. 
BA، A.L. 

VAN DER VALK، H. 
ROULAND-LEFÈVRE، C. 

MULLIÉ، W.C. 
EVERTS، J.W. 

ي مكافحة  الجراد الصحراوي عىل نشاط جمع النحل 
ى
ية المستخدمة ف تأثتر المبيدات الحش 

ي النيجر
ى
ي عىل زهور أكاسيا ف  التر

 المغربالمؤتمر الدوىلي الثالث عش  لعلم العظام، الرباط، 

يفوس  كلوربتر

وثيون  فينتر

 

21-30 
 الجراد وهيئة ولونجونج جامعة
اىلي 

، االستر ي
 تكساس وجامعة الوبابى

اليا( للتكنولوجيا  )استر
2006 

WALKER، P.W. 

STORY، P.G. 

HOSE، G.C. 

ات مبيدات اآلفات بالحجوم الرش متناهية  ة وطويلة المدى لمستحرصى ات قصتر التأثتر
الصغر  وتطبيقات المبيدات الحيوية لمكافحة الجراد عىل مفصليات الرجل غتر 

ي المناطق القاحلة 
ى
  233243: 240الزراعة والنظم البيئية والبيئة   . المستهدفة ف

 ميتاريزيم اكريدم
 

ونيل  فيتر

 

21-31 
 الجراد وهيئة ولونجونج جامعة
اىلي 

، االستر ي
 تكساس وجامعة الوبابى

اليا( للتكنولوجيا  )استر
2016 

WALKER، P.W. 

STORY، P.G. 

HOSE، G.C. 

 

ات المرتبطة  ونيلبالتأثتر وثيون والفتر
ات رش  ،مبيدات اآلفات الفينيتر المطبقة كمستحرصى

ي مكافحة الجراد 
ى
عىل تجمعات الالفقاريات غتر المستهدفة  ،بالحجوم المتناهية الصغر  ف

الند  ى ي جنوب غرب كويتى
ى
ي سهول ميتشل العشبية ف

ى
اليا وقاية المحاصيل  ،ف  46-38: 89أستر

ونيل  فيتر

وثيون  فينتر

 

21-32 

منظمة الغذية والزراعة / مركز أبحاث 
ي الساحل

ى
مؤسسة -السموم البيئية ف
 السنغال ،الجراد داكار 

، المملكة (NRI)معهد الموارد الطبيعية 
 المتحدة

 ،  المديرية العامة لوقاية  النباتات نيامي
 جامعة فاغننغن والبحوث )هولندا(

 )النيجر(

2021 

MULLIÉ، W.C. 

CHEKE، R.A. 

YOUNG، S. 

IBRAHIM، A.B. 

MURK، A. 

 

اس الطيور وانتقائية جنسها للجراد الصحراوي الُمعامل بفطر ميتاريزيم اكريدم .   زيادة افتر
 

PLoS ONE 16(1): e0244733 

 ميتاريزيم اكريدم
 

21-33 
منظمة الغذية والزراعة / مركز أبحاث 

ي الساحل
ى
مؤسسة -السموم البيئية ف
 السنغال ،الجراد داكار 

2002 

DANFA، A. 
BA، A.L. 

VAN DER VALK، H. 
ROULAND-LEFÈVRE،  

MULLIÉ، W.C. 
EVERTS، J.W. 

ات طويلة المدى  ونيلالتأثتر يفوس والفتر بة  عىل للكلوربتر الخنافس الظهارية ومفصليات التر
 : ي
ى
ي شمال السنغال. ف

ى
ي السافانا شبه القاحلة ف

ى
 ،.Everts JW، Mbaye D.، Barry Oف

Mullié WC، Eds 4المجلد  ،والنطاط )الجنادب(. اآلثار الجانبية البيئية لمكافحة الجراد .

ي الساحلمنظمة الغذية والزراعة مركز أبحاث 
ى
 ،مؤسسة الجراد داكار -السموم البيئية ف

 209 - 184السنغال الصفحات 

ونيل  فيتر
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ⅲ      2قد تغطي الدراسات مجموعة من المبيدات الحشرية. هنا، تم ذكر فقط تلك المدرجة في الجدول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-34 
اىلي  هيئة

ي جامعة الجراد االستر
 الوبابى

اليا( ولونجونج    )استر
2016 

STORY، PAUL G. 
FRENCH، K. 

ASTHEIMER، L.B. 
BUTTEMER، W.A. 

وثيون أحدى المبيدات الفسفورية العضوية ُيضعف الوظيفة الحركية ويغتر درجات  ،فينتر
ي 
ى
 Sminthopsis macroura (Gould 1845)  المخطط الوجه  ذو دونارت الفأر حرارة الجسم ف

ي أثناء إجراء اختبارات التحمل والداء الحراري. 
 دون تقليل معدالت التمثيل الغذابى

 162-152(: 1) 35علم السموم البيئية والكيمياء 

وثيون  فينتر
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ات الفعالية بشأن الميدانية للدراسات الجودة معايير   -الرابع  الملحق  البيئية والتأثير

ي بها تقارير الدراسات 
ي أن تفى

ي ينبعى
 لمعايتر الجودة الئر

ات البيئية الستخدامها من قبل مجموعةالحد الدبى  والتجارب الميدانية الخاصة بالفعالية والتأثتر

 تقييم مبيدات الجراد. 

 الدراسات الميدانية البيئية تجارب الفعالية المعايير 

 االختيار 
 الظروف/المالحظات

  االختيار
 الظروف/المالحظات

وط الزامي   وط الزامي  مشر  مشر

 التجربة تصميم

 

 تستخدم معاملة غتر  تجريبية قطع
 للمقارنة

 x 

 ،اذا كانت تتم تقديرات ميدانية لنسب الموت
 و

ي: شيــــع ) ساعة( او متوسط 2-1مالم يكن فعل المبيد الحش 
 ساعة(2-48)

x  
ي الوقت المحدد و/أو

 مالحظات المقارنة كافية فى

 1مساحة للسماح للتحليل السليم للنتائج 

ستخدم أقفاص غتر معاملة 
ُ
ت
 للمقارنة

 x ي القفاص
   x إذا تم إجراء تقديرات نسب الموت فى

   x   x مساحة القطعة التجريبية المذكورة

عرض حاجز الرش المذكور أو 
 الممكن تقديره

 x 
ي حواجز 

اتيچيةللمعامالت فى  مساحة المعاملة خفض  واستر

 RAAT(2(والمبيد 
   

ى  المسافة  x  المذكورة الرش حواجز بير
اتيچية ي حواجز واستر

 مساحة المعاملة خفض  للمعامالت فى
 (RAAT)والمبيد 

   

 هالظروف البيئي

ي  الكساء نوع
 أنواع النباتات السائدة  X لتقييم تأثتر الظروف البيئية عىل الفعالية X  المذكور وارتفاعه النبابر

    البيئية عىل الفعاليةلتقييم تأثتر الظروف  X  شعة الرياح المذكورة أثناء التطبيق

درجة الحرارة المذكورة أثناء 
 التطبيق

 X 
 لتقييم تأثتر الظروف البيئية عىل الفعالية

 X 
ة المالحظة ممتدة  إذا كانت فتر

 3هطول المطار المذكورة خالل 
 أيام بعد المعامالت

 X 
 لتقييم تأثتر الظروف البيئية عىل الفعالية

 و
 خالل موسم جافمالم تكن التجربة أجريت 

 X 
ة المالحظة ممتدة  إذا كانت فتر

ات  المستهدف غير  الحية الكائنات /الحشر

رات  X   X النواع المذكورة  النواع إختيار متر
 يُعد أخذ المالحظات الكافية قبل المعاملة عامال حاسما 1

 (42)انظر الفقرة الرش الغطائى غير المنتظم يشبه  ، المسافات بين المساراتعلى سبيل المثال زيادة  ،مبيدات حشرية أقلتستخدم ( RAAT)خفض مساحة المعاملة والمبيد  2
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 الدراسات الميدانية البيئية تجارب الفعالية المعايير 

 االختيار 
 الظروف/المالحظات

  االختيار
 الظروف/المالحظات

وط الزامي   وط الزامي  مشر  مشر

  X المذكورة الطوار / الطور
مالم يكن الهدف مكون من عشائر 

 مختلطة من
 )الجنادب(النطاطات 

   

ية   المبيدات الحشر

      X المذكورة الُمصنعة الجهة أو التجاري االسم

   X   X نوع المستحرصى المذكور

ى  ي  الفعالة المادة تركتر
   X   X المذكور المنتج فى

ف ونسبة التخفيف المذكورة     مخففا يستخدم المنتج كان اذا X  المخف 

 التطبيق

      X المذكورين المجزئ /الرش آلة طراز/نوع

 X  ارتفاع رأس الرش )المجزئ( المذكور
 و ،لتقييم اسلوب التطبيق عىل الفعالية

مالم يكن تقدير االرتفاع ُمستمد من 
 آلة الرش وصف وسيلة حمل

   

 عىل أو بواسطة شخص تحمل اي( المذكورة الرش الة حمل وسيلة
 )طائرة عىل معلقة أو مركبة

 X 
 ،الفعالية عىل التطبيق اسلوب لتقييم

 و
 المجزئ ارتفاع ُيذكر مالم

X   

   X   X حسابه يمكن الذي أو المذكور الرش حجم استخدام معدل

ي المساحة الذي تم قياسه
 X  معدل الجرعة فى

ي 
مالم يمكن حساب معدل الجرعة فى

 المساحة مستمدة
 من معايتر التطبيق الرئيسية

X   

 عوامل التطبيق الرئيسية المذكورة  )أي،
ى مسارات الرش(  معدل الترصيف، شعة تحرك الة الرش، والمسافة بير

 X 
ي 
ى
ما لم يمكن قياس معدل الجرعة ف

 المساحة
   

ي  المتبقيات أو الرش راسب
ي  قياسها تم الئر

ى
، الكساء عىل/ف ي

 النبابر
بة،  الماء التر

   X   

 تالفعالية/تقدير نسب المو 

/نسبة الموت الميدانية المذكورة  X  طريقة تقدير التأثتر
 لعشائر ميدانية تقديرات يتم كان إذا

ات  الحش 
X  ات دون المميتة  يتضمن ذلك التأثتر

ي  الموت نسبة/التأثتر  تقدير طريقة
ى
 X  المذكورة القفاص ف

ي 
ى
إذا كان يتم تقديرات نسب الموت ف

 القفاص
X  ات دون المميتة  يتضمن ذلك التأثتر

 إذا كان يتم دراسة تأثتر أكتر من جرعة X     مالحظات حول االستجابة المرتبطة بالجرعة

ات  ي الحش 
ى
ى والوقت من حيث (افاقتها)مالحظات بشأن تعاف ي الدراسات الممتدة X     الحتر

ى
 ف
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 المبيدات فعالية مدى عىل التجارب تقارير من المستخلصة البيانات ملخص – الخامس الملحق

 التقرير

 يةشر المبيدات الح

 1 األنواع

 المستهدفة
 2 الطور 

طريقة 
 التطبيق 

3 

عدد 
 المكررات

4 

 مساحة
 القطعة
 التجريبية
 )هكتار(

 معدل االستخدام
ي  من ل) و/أو  (م مادة فعالة/هكتارار ج)

/ هكتار  (المستحرص 

 التأثير 
( % بعد ايام من المعاملة)

5 
ي 
 يف 

 بمعايير 
 الملحق

 رابعال

 مالحظات

االسم 
 الشائع

 المستحرص  

ي كامل 
ى
غطائ

 داخل الحاجز
ي كامل 

ى
غطائ

 M/N 6 داخل الحاجز
 األولي 

> 90% 
 األعىل
 الملحوظ

 الحجم المعدل الحجم المعدل

21-01 

ين  دلتامتر
اسندس 

  17.5 ديلتانكس
UL 

LPA Ad H 1 0.08 17.5 1.0   M 2d 95%   3 فىd 

 نعم

 التجربة صميمت
القطاعات الكاملة 

تم اإلبالغ  ،العشوائية
عن البيانات لكل 

( بشكل رةكر م) قطعة
 منفصل

 تحسب لكل قطعة
 1×  10 الئر مساحتها 

 عدد/القطعة 2م 
يستخدم 

ات  )كعيار( اسفينفالتر

" " " Ad " " 0.09 " "   " <1d 100%  2 فىd 

" " " 
L4 – L5 

and Ad 
" " 0.09 " "   " 3d 

2d 
فى   91%  3d 

 3d فى   98%

" " " 

L4 – L5 
and Ad 

" " 0.2 " "   " 3d 
3d 

فى   95%  3d 

  3d ف   96%

21-02 

ونيل و  فيتر  UL SGR L4 - L5 V 3 0.5 4.69 0.375   N  78% at 2d 12.5فيتر

 نعم

نسب تم تقييم 
للحوريات الئر  الموت
بعد المعاملة  جمعت

ي اقفاص
ى
  ووضعت ف

ة  ى : المالحظةفتر  يومير

ي   100%  "   0.500 6.25 " " " " " " "
 2d فى

" " " " " " " 7.81 0.625   " 1d 100%   ي
 2d فى

ي   UL SGR L4 - L5 V 3 0.5 300 0.375   N  56% 800زينون  ديازينون
 2d فى

" " " " " " " 400 0.500   " 1d 91%   ي
 2d فى

" " " " " " " 500 0.625   " <1d 99%   ي
 2d فى

 المالثيون
 المالثيون

VAP 96 ٪UL 

SGR L4 - L5 V 3 0.5 960 1.0   N <1d 97%   ي
 2d فى

جراد مدغشقر  ،SGR = Schistocerca gregaria الجراد الصحراوى  ،AME = Anacridium melanorhodon melanorhodon الساحلجراد الشجر لمنطقة  األنواع المستهدفة:  1

 LPA = Locustana pardalina الجراد البئر او االسمر ،LMC = Locusta migratoria capito المهاجر
2 L =حوريات، Ad  =ات كاملة  حشر
 باليد ةمحمولالة رش =  H ،الة رش محمولة عىل مركبة=  V ،ائراتالرش بالط=  Aطرق التطبيق:  3
 عدد التكرارات 4
ات  5 ات المقارنة)النسبة المئوية % لخفض أعداد عشائر الحشر   أعداد حشر

صححة عىل أساس التغيير فر  المعاملة منيام بعد عدد ا (م 
 6 N   معدل التطبيق االسم =، M حدد= معدل التطبيق الم 
7 CFU  بيئة النمو(المستعمرات  عد = وحدة  

 )عدد الوحدات الحية من الفطريات فر
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 التقرير

 يةشر المبيدات الح

 1األنواع 

 المستهدفة
 2الطور  

طريقة 
التطبيق  

3 

عدد 
المكررات 

4 

 مساحة
 القطعة
 التجريبية
 )هكتار(

 معدل االستخدام
 / )جرام مادة فعالة/هكتار( و/أو  )تر من المستحرص 

 هكتار(

 التأثير 
)% بعد ايام من المعاملة( 

5 
ي 
 يف 

 بمعايير 
 الملحق
 الرابع

 مالحظات

 المستحرص   االسم الشائع
ي كامل داخل 

ى
غطائ

 الحاجز
ي كامل 

ى
غطائ

 داخل الحاجز
 M/N

6 
 األولي 

 >90% 
 األعىل

 الملحوظ
 الحجم المعدل الحجم المعدل

21-03 

روفينوفوس ب
ين متر  + سايتر

بوليتنور 
220 UL 

AME L4 - L5 V 3 0.5 75+7.5 0.375   N  52%   ي
ى
 3d ف

 نعم

تم تقييم نسب 
للحوريات  الموت

بعد  الئر جمعت
المعاملة ووضعت 

ي اقفاص 
ى
 ف

ة  : ثالثة المالحظةفتر

 ايام

ي   90%  "   0.500 100+10 " " " " " " "
ى
 3d ف

ي    97%  "   0.625 125+12.5 " " " " " " "
ى
 3d ف

بروفينوفوس 
ين متر  + سايتر

ى  وفير  C سيتر
220 UL 

AME L4 - L5 V 3 0.5 100+10 0.500   " 1d 92%   ي
ى
 3d ف

21-04 

يفوس  كلوربتر

 ووبرو
-الكلور
يفوس -بتر
 240إيثيل 

ULV 

LMC L - Ad H 4 1.0 240 1.0   N   :الحوريات    
ي   94%
ى
ف

2d 
ات  الحش 
 الكاملة: 

ي   99%
ى
 2d ف

 نعم

تجربتان منفصلتان 
ين من  لمستحرصى

يفوس  الكلوربتر
ي مسار تم 

ى
العد ف

 حدد  منفصل 
للحوريات 

ات الكاملة   والحش 
 بشكل قطرى بطول

 التجريبيةلقطعة ا
 المعاملةقبل وبعد 

ة  : المالحظةفتر

ى   يومير
 قطع ال توجد 

 للمقارنة
 
 

" 
أجريفوس 

240 UL 

 الحوريات:   "   " " " " " " "
ي   97%
ى
 ف

2d 
ات  الحش 
 الكاملة: 

ي  100%
ى
 2d ف

يفوس  كلوربتر

 ووبرو
-الكلور
يفوس -بتر
 240إيثيل 

ULV 

LMC L - Ad H 4 1.0 240 1.0   N   :الحوريات 
ي   99%
ى
 ف

2d 
ات  الحش 
 الكاملة: 

ي   99%
ى
  2d ف

" 
أجريفوس 

240 UL 

 الحوريات:   "   " " " " " " "
99%   
ى
 ف

2d 
ات  الحش 
 الكاملة: 

99%   
ى
  2d ف

 



44 
 

 التقرير

 يةشر المبيدات الح

 1األنواع 

 المستهدفة
 2الطور  

طريقة 
التطبيق  

3 

عدد 
المكررات 

4 

 مساحة
 القطعة
 التجريبية
 )هكتار(

 معدل االستخدام
 / )جرام مادة فعالة/هكتار( و/أو  )تر من المستحرص 

 هكتار(

 التأثير 
)% بعد ايام من المعاملة( 

5 
ي 
 يف 

 بمعايير 
 الملحق
 الرابع

 مالحظات

االسم 
 الشائع

 المستحرص  
ي كامل داخل 

ى
غطائ

 الحاجز
ي كامل 

ى
غطائ

 داخل الحاجز
 M/N

6 
 األولي 

 >90% 
 األعىل
 الملحوظ

 الحجم المعدل الحجم المعدل

21-05 

يتاريزيم م
 اكريدم

 جرين مصل

 1210 x 50
/g7CFU 

SGR L4 H 1 1 50 1   N  

 مباش  

 70%   فى 
18d 

 90%   ي
 فى

20d 

 المتبقيات
 50%   فى 
20d 

التعرض يتم 
بعد يوم من 
 المعاملة

 جزئيا

تم تربية حوريات 
ي وتم معاملتها 
ى
ف
ة( أو  الحقل )مباش 
تم تعريضها 

المعاملة  للنباتات
ي المتبقيات)

ى
( ف
ة )  40أقفاص صغتر

 سم( 40×  40× 
مكررات زائفة 
تتكون من أقفاص 
 مكررة موضوعة 
ى
 ف

 معاملة قطع ال
ى النباتات  مقارنة بير

والنباتات  الكثيفة
 المتناثرة

نسبة التأثتر )
( لم يتم الموت

 مع تصحيحه 
 المقارنة

" " " " " " " 100 ?   " 18d  94%   ي
 فى

18d 

نوفاكريد  "
CFU/g 1010 x 5 

" " " " " 25 ?   "   85%   ي
 فى

20d 

" " " " " " " 50 1   "   82%   ي
 فى

20d 

21-06 

انيىلي 
كلورانتر

 برول
ى  كوراجير

20%SC 
SGR L3-5 and 

Ad H 1 0.25 24.0 0.12   N  98%   ي
 2d فى

 جزئيا

اقفاص  4تم عمل 
لكل قطعة تجريبة 
سواء لقطع 
 المعاملة او المقارنة

 
من المحتمل ان 
نسبة السبينوساد 

ي 
ى
حجم ف

الذى  المستحرصى 
اقل من  تم تطبيقه
 المحتمل

 سبينوساد
 %24 تريش 

SC 
" " " " " 15.1 

(14.4 ?) 0.06   " 1d 99%   ي
ى
 2d ف

ونيل  فيتر
كوتش 

20%SC 
" " " " " 0.4 0.031   " 1d 100%   ي

 2d فى
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 التقرير

 يةشر المبيدات الح

 1األنواع 

 المستهدفة
 2الطور  

طريقة 
التطبيق  

3 

عدد 
المكررات 

4 

 مساحة
 القطعة
 التجريبية
 )هكتار(

 معدل االستخدام
 / )جرام مادة فعالة/هكتار( و/أو  )تر من المستحرص 

 هكتار(

 التأثير 
)% بعد ايام من 

 5المعاملة( 
ي 
 يف 

 بمعايير 
 الملحق
 الرابع

 مالحظات

 المستحرص   االسم الشائع

ي  
ى
كامل داخل غطائ

 الحاجز
ي كامل 

ى
غطائ

 داخل الحاجز
 M/N

6 
 األولي 

 >90% 
 األعىل
 الملحوظ

 الحجم المعدل الحجم المعدل

21-14 

ثرينب ثرين تر  SGR L3-4 )?( H 3 ? ? 5.60 بتر
  N  

ي اول 100
ى
% ف
 يوم 

 ال

تجارب األقفاص شبه 
الميدانية يُفترض أن 

 رشهايتم  الحوريات
 مساحاتفي أقفاص أو 

تم إعطاء  ،صغيرة 
حجم متوسط 

االختبار  مجموعات

 حوريات 500)≈ فقط 

تركيز  ،قفص(  /
بيريثرينات المحلل 
أعلى مرتين من 

الموجود على  معدل ال
نتيجة  ،الملصق

ال  ،زائدة  الجرعة لل
بالحجم  يوجد تطبيق

لم  ، المتناهى الصغر
يتم اختبار السمية 

زيت  الناجمة عن 

 -D-C الرش الحامل
Tron Plus 

" " " " " " ? ? 7.50 
  "  

ي اول 100
ى
% ف
 يوم 

" " " " " " ? 225 

 (?) 
9.20 

  "  
ي اول 100

ى
% ف
 يوم 

فوس  كلوروبتر

 480رينجر 
مركز قابل 
 لالستحالب 

" " " " 
? 
 

300  
)?( 
 

0.84   "  
ي اول 100

ى
% ف
 يوم

21-15 

 المونيوم
 هيدروكسيد

 CIT L3-5 V 1 %20شيلد 

4 
)?( 
 

100 1   N  95ي ؟
 % فى

 جزئيا

الدقيق للقطعة  حجمال
 ،غتر واضح   التجريبية 
  ،قطع للمقارنةال توجد 

ي مسار  ذكر تم 
ى
 العد ف

ولكن النتائج  محدد 
ي أقفاص

ى
 لعينات ف

 فعالية منخفضة للغاية
 عيار السمية ل

ين  دلتامتر
ديسيس 

2.5٪ 
" " " " " 17.5 0.7   " 1d 16ي ؟

 % فى
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ية اآلفات مبيدات مجموعات حول خاصة اعتبارات -السادس الملحق  الحشر

ات  قسم مبيدات الحش 
ُ
ثريناتوريةلية: المركبات العضوية الفوسفالواردة بالتقرير إىل المجموعات التات وثرويدات)الُمصنعة  ، والبتر  ،(البتر

ات ازول والمبيدات الحيوية للحش  ويل يوريا، والفينايل بتر ى
ات) والبتى من قائمة  فقد تمت إزالة بنديوكارب. (مثل المبيدات الفطرية للحش 

ية  وفيما يىلي عرض لبعض  . حيد من مجموعة الكاربامات موجود لم يعد المبيد الو  وبذلك  ، معدالت جرعة مؤكدةلها الئر المبيدات الحش 

وط استخدامها.  االعتبارات الخاصة حول مالئمة هذه المواد   لغراض المكافحة وش 

وثرويدات وريةالمركبات العضوية الفوسف  والبير

ى المبيدات  كة بير
وثرويدات، فهي تتسم باتساعثمة جوانب عديدة مشتر ى  العضوية الفسفورية والبتر اوح ما بير

نطاق نشاطها، وفعلها الذي يتر

ي المبيدات الفسفورية)متوسط 
ى
ي مبيدات)وشيــــع  (كما ف

ى
وثرويدات كما ف ي حاالت الطوارئ. وتعمل (البتر

ى
، وبالتاىلي فهي مناسبة الستخدامها ف

ة، لذا يتطلب المر أن توجه بشكل رئيشي عن طريق المالمسة، هذه المبيدات ة زمنية قصتر
ا عاليا خالل فتر ة بصورة  وتظهر تأثتر إىل الحش 

ة زمنية ة. كما أن الجراد المعرض للنباتات المرشوشة يتأثر أيضا خالل فتر محدودة من الوقت بعد إجراء عملية الرش، عن طريق مالمسة  مباش 

ة صوب الهدف المطلوب إبادته يتطلب جهودا ضخمةللتعرف عىل الهداف لتوج وابتالع النباتات المعاملة. غتر أن الحاجة يه مواد الرش مباش 

ية مالئمة بوجه خاص (مجموعات الحوريات وأشاب الجراد) المناسبة عد هذه المبيدات الحش 
ُ
ى حدودها. وت لمكافحة الشاب وحماية  وتعيير

ة. وتشكل مبيدات اآلفات مخاطر تتر  ى المتوسطةالمحاصيل بطريقة مباش  يات عند  اوح ما بير والعالية عىل الفقاريات المائية، السيما القش 

وثرويدات، وعىل مفصليات الرجل الرضية غتر المستهدفة. هذا باإلضافة إىل أن المركبات الفسفورية قد تؤثر عىل الطيور  استخدام البتر

 والزواحف. 

ات   مية المبيدات الفسفورية العضوية يمكن أن تكون حادة،وفيما يتعلق بسمية مبيدات اآلفات عىل اإلنسان، فإن س ظهر أيضا تأثتر
ُ
كما أنها ت

ي من حدوث التسمم الحاد. وقد يتعرض القائمون بعمليات الرش
ية الفسفورية العضوية، السيما أثناء  مزمنة بعد التعافى إىل المبيدات الحش 

ات المجهزة بيدات. لذلك تدعو الحاجة إىل حماية هؤالء العمال بواسطة استعمال إزار من هذه الم قيامهم بملء معدات الرش بالمستحرصى

ى وأن يخضعوا إلجراء(واحدة ثوب عمل من قطعة) قياس  ، وقفازات وحذاء برقبة وواق للوجه. كما يجب أن يكون القائمون بالعمل مدربير

يز مستوى  ى استر ي  AChE انزيم االسيتايل كولير
يز . الزاميةفحوص طبية و الدم فى ى استر ي حالة انخفاض مستوى انزيم االسيتايل كولير

ي الدم وفى
 ،فى

ي أسيتيل يحللهو إنزيم و ى -الناقل العصئر دوا عافيتهم  ،بشكل كبتر  كولير وكل إليهم أعمال بديلة حئر يستر
ُ
يجب منحهم راحة من العمل، أو أن ت

ى المركبات الفسفورية العضوية تماما. وتتباين استخدام كال من مبيدي  ، حيث يحتاج المر إىل اهتمام خاص عند درجات السمية بشكل كبتر بير

ي نقل المواد الكيمياوية مع
وثيون. وُيعد استخدام المضخات فى يفوس والفينتر نظام التوصيل المغلق المرتبط بالحاويات من المور  الكلوربتر

 الساسية للحد من التعرض للتلوث. 

ية النمو منظمات ويل يوريا الحشر  بي  

ية المبيدات أن ثبت ي  الحش 
عرف الئر

ُ
ية ومنها النمو بمنظمات ت ويل مركبات الحش  ى  فعلها كان وإن الجراد، حوريات ضد فعالة جدا يوريا البتى

ي المجموع عىل مفعولها واستمرار أن  ثباتها غتر  .للمحاصيل العاجلة للحماية مناسبة غتر  يجعلها مما بطيئا  إىل باإلضافة للنباتات الخرصى
اتها ولكن .البيئية الناحية من يجعلها مرغوبة نسبيا المحدود شاطهان نطاق ية عىل السلبية نظرا لتأثتر  عىل رشها تجنب يجب،الحيوانات القش 

عد .المياه السطحية
ُ
 العمار أن إال الرابع، حئر العمر المبكرة العمار السيما الجراد حوريات ضد استخدامها عند للغاية فعالة المركبات هذه وت

ة ات معاملة وعند .أيضا تتأثر قد الختر  .البيض فقس نسبة تنخفض حيث تتأثر وخصوبتها كفاءتها التناسلية فإن المركبات بهذه الكاملة الحش 
ي  يؤخذ ال التأثتر  هذا ولكن

ويل يوريا بصفة رئيسية  عند االعتبار فى ى ي استخدام مركبات البتى
ي أسلوب تحديد معدالت الجرعة الفعالة. وينبعى

فى
ي الكامل بجرعات أقل يمكن أيضا أن يكون فعاال. 

ي حواجز. ومع ذلك، فإن تطبيق أسلوب الرش الغطابى
 الرش فى

ازول  مركبات الفينايل بير

ي 
اىلي الوبابى

ونيل عن طريق المالمسة والمعده من خالل تطبيقات تمت عىل نطاق واسع ضد الجراد االستر تم التأكيد عىل فعالية مركب الفيتر

ي حواجز، حيث استخدمت جرعات بمقدار با
جرام مادة فعالة لوقاية الهكتار الواحد بمجرات رش  0.33ستخدام اسلوب الرش غتر المنتظم فى

ى مسارات الرش  300تبعد عن بعضها مسافات بلغت  . ونظرا لحركة مجموعات حوريات الجراد الصحراوي فيمكن أن تصبح المسافة بير
متر

(.  700أكتر اتساعا ) ات قادرة عىل  متر المبيد كيميائيا. وقد ترجع تحليل ويعتمد عرض المساحة غتر المعاملة أيضا عىل ما إذا كانت الحش 

ي درجات الحرارة المرتفعة إىل نواتج التمثيل السامة. وال يكون التأثتر السام فوريا كما هو الحال مع بعض ا
لمبيدات الفعالية الجيدة للمبيد فى

ويل يوريا، الخرى، إال أن الجر  ى ي مركبات بتى
تها فى ونيل مماثلة لنظتر اد المتأثر ُشعان ما يتوقف عن االغتذاء بعد معاملته. وتعتتر درجة ثبات الفيتر

ي استخ
بة مثل النمل البيض، فينبعى ات التر ي حش 

اته عىل المدى البعيد فى دام ومع ذلك، فإنه بسبب اتساع نطاق نشاطه والمخاطر الشديدة لتأثتر
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و  ات البيئية الفيتر ي حواجز، ويجب أن يكون انجراف الرش عند حدود منطقة حاجز الرش أقل ما يمكن لتقليل التأثتر
ى
ي المعامالت ف

ى
نيل فقط ف

ية السلبية.  يات.  ،كما هو الحال مع منظمات النمو الحش   يجب تجنب تلوث المياه السطحية بسبب السمية العالية للقش 

 المبيدات الحيوية للحشرات

ة من البيانات الميدانية عىل فعالية مبيد اآلفات الحيوي ميتاريزيم اكريدم العزله تؤكد مج الجراد الصحراوي،  عىل ساللة 330189موعة كبتر

، كما أظهرت أنها فعالة F1  985الفطر  ساللة وجراد مدغشقر المهاجر والجراد الحمر. وتستخدم عزلة اىلي
ي االستر

نطاق واسع ضد الجراد الوبابى

ي منطقة المحيطضد 
ى
ي المستقبل.  السالالت ويبدو ان العزالت   الهادئ.  الجراد المهاجر ف

ى
وتتأثر فعالية فطر  الجديدة  سيكون تسويقها واعد ف

ي نمو الفطر عنما تكون درجة
ى
ي الممارسة العملية،  37م أو فوق  20الحرارة أقل من  الميتاريزيم بدرجة حرارة الغرفة، مع تباطؤ/توقف ف

ى
م . وف

رة منف ي العديد من المناطق المترصى
ى
ي (الجراد، لن تتجاوز درجات الحرارة هذه الحدود الحرجة عىل مدار يوم كامل  إنه ف

ي اليام الحارة الئر
ى
أي ف

 ، ومن ثم سيستمر النمو الفطري، وإن كان بشعة أقل. )لياىلي باردة تليها 

 المستهدفة، غتر  الخرى الكائنات عىل الحيوي المبيد هذا يؤثر وال طاطات،والن الجراد عىل كبتر  لحد   متخصص اكريدم ميتاريزيم فطر وُيعد

ي  ميتاريزيم باستخدام يوض لذلك .الجنحة مستقيمات من أخرى أنواع باستثناء ربما
ى
 صحة عىل المخاطر وتعتتر  .بيئيا الحساسة المناطق ف

 حدوث واحتمال استنشاقها لتجنب الجافة الجرثومية البواغ مع التعامل عند خاصا اهتماما إيالء من البد  كان وإن جدا، منخفضة اإلنسان

 .حساسية

ي  ويتاح
ات الحاىلي  الوقت فى  وتدعو .الرش معدات انسداد مشاكل من تقلل أن شأنها من لآلفات، الحيوي المبيد هذا من ُمحسنة مستحرصى

 .ممكنة فعالية أفضل عىل الحصول يتسئى  حئر  الحيوي، المبيد  لهذا والتطبيق والخلط والتداول التخزين بشأن التدريب إجراء إىل الحاجة
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ات الصحية األخطار لتصنيف الجراد مبيدات تقييم مجموعة تحديث – السابع الملحق ية المبيدات لمستحرصر    المستخدمة الحشر
 فر

 .الجراد مكافحة
  3 الجراد لمكافحة التوصيات استخدام الصحية األخطار

 تآكل/تهيج الجلدأو السمية الحادة
ي 
 
ة ف ار خطير  أض 

/تهيج العير    العير 
GHS 

ي  حساسية
 
 الجهاز  ف

 الجلد أو التنفسي 
GHS 

ي الخاليا التناسلية
 
 طفرات ف

 أو (الجرثومية)
 رسطانات أو

 سمية تناسلية
GHS 

 المحدد العضو
 المستهدف
 لمرة التعرض -بالسمية
 متكررة لمرات أو واحدة
GHS 

 كود القائم
 بالعمل

 القيود واستخدام توافر

 عن طريق الفم
 عن طريق الجلد

1 WHO 

 االستنشاق
2 GHS 

ر مستوى  الرصى
Ib و Ia 

 الفئة
 2 و 1

 الجهاز حساسية 
و   1A  الفئة التنفشي 

1B 

 1Bو   1A طفرات فئة
 1Bو   1A شطانات فئة

و   1A سمية تناسلية فئة
1B 

ي  به يوض ال  
 الجراد مكافحة فى

ر  مستوى الرصى

Ⅱ 

ى  4و  3الفئة   1 الفئة – العير
 الفئة – الجلد

 1A  1وB  1وC 

  -  الجلد حساسية
 1Bو   1A  الفئة

 2   فئة طفرات
 2  فئة شطانات

 2فئة  تناسلية سمية

تعرض العضو المستهدف 
 1واحدة فئة  مرة

 تعرض العضو المستهدف
 1 مرات متكررة فئة

A  اف عليهم ى يتم اإلش  ى مدربير عاملير
ازية  ويقومون بمراقبة التدابتر االحتر

 المنصوص عليها بدقة

ر مستوى  الرصى
III 

ى  5الفئة  و  2A  الفئة – العير
2B 

 2 الفئة  – الجلد

تعرض العضو المستهدف   
ى  مرة  3و  2واحدة الفئتير

 تعرض العضو المستهدف
ى  و  2مرات متكررة الفئتير

3 

B  
ى  ى يراقبون االجراءات عاملير مدربير
ازية  الروتينية االحتر

ر مستوى  الرصى
U 

مون التدابتر  C غتر مصنف  غتر مصنف  غتر مصنف  غتر مصنف  غتر مصنف 
عامة الناس، الذين يحتر

ويتبعون التعليمات  الصحية العامة
 المبينة بشأن االستخدام عىل بطاقة

 بيانات العبوة

 
   (WHO، 2020)لمبيدات اآلفات بحسب مخاطرها    (WHO)وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية  1
  (UNECE، 2019)لجنة المم المتحدة االقتصادية لوروبا  - (GHS)  وفقا للنظام العالىمي المنسق لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها 2
 (FAO، 2003) البيئة  وسالمة المان احتياطات لمنظمة الغذية والزراعة بشأنوفقا للخطوط التوجيهية الخاصة بالجراد الصحراوي  3
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 المعملية السمية لدراسات الجودة معايير  – الثامن الملحق

. ( 1997)كليميش وآخرون   تم تصنيف جودة دراسات السمية المعملية والشبه ميدانية وفقا للنظام المستخدم عىل نطاق واسع كما وصفه

ي تنطبق عليها موثوقية 
ي مراجعة مجموعة 0و  5وقد استخدمت الدراسات الئر

ى
 . (LPRG)تقييم مبيدات الجراد  ف

 (االعتمادية)فئة الموثوقية 

 يعتمد عليها دون قيود : 1موثوقية 

ي الميدان االقتصادي)الدراسات التوجيهية  -
ى
 الخ( ،OECD منظمة التعاون والتنمية ف

 مقارنة للدراسات التوجيهية -

 اجراءات االختبار وفقا للمعايتر الوطنية -

 يعتمد عليها مع قيود :  2موثوقية 

ي بالمبادئ العلمية الساسية.  -
ي تفى

 تقارير لدراسات/ مطبوعات مقبولة وموثقة توثيقا جيدا والئر

 البيانات الساسية المتاحة:مقارنة للخطوط التوجيهية/المعايتر  -

 رنة للدراسات التوجيهية مع قيود مقبولةمقا -

 عليها يعتمد ال : 3 موثوقية

 صحتها من التأكد يتم لم الطريقة -

 للتقييم كافية غتر  الوثائق -

ي  ال -
 .الحالية القياسية للطرق المهمة بالمعايتر  تفى

ي  قصور -
 الصلة ذات المنهجيات فى

 مناسب غتر  االختبار نظام -

 للتحديد قابل غتر  : 4 موثوقية

 فقط مخترصة ملخصات اتاحة -

ات)فقط  مطبوعة مواد -  )الخ ،كتب جداول، دوريات، ،نش 
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 ملخص البيانات المستخلصة من دراسات السمية المعملية والشبه ميدانية – 1الملحق التاسع 

 السجل
المبيد 
ى  الحشر

مستحرص  
 المبيد

انواع الكائنات 
ة  المختير

اصل 
انواع 

الكائنات 
ة   المختير

عدد 
ي 
 
الحيوانات ف
 كل مجموعة

 

 الجرعة التعرض
ات بير   الفي 
 المالحظات

 نقاط
ات  التأثير
 النهائية
)دليل 
 السمية(

 المعلم
 القياسي 

ات(  )بارامي 
 النتائج

يفوس 21-02  كلوربتر
لورسبان 

4E 

طائر الدراج المطوق 
 )كتاكيت(

Phasianus 
colchicus 

 

R 
F 6 
M 6 
 

 المالمسة+االبتالع
 
ى
و  279ما يكاف

جرام مادة فعالة 1116
 هكتار/ 

 ساعة 48

نسبة 
 ،الموت
استيل 
ى  كولير
از   استتر
AChE 

البقاء عىل 
 ،قيد الحياة
 التغذية

ي  
ى
كال ال يوجد تأثتر معنوى ف

ى الجر  ي  ،عتير
ى
ال يوجد تاثتر ف

الئر تغذت عىل فريسة  ةالمجموع
 مريضة

21-04 
ميتاريزيم 
 اكريدم

مستحرصى 
ي   تجريئر

 نحل العسل
Apis mellifera 

C 
25 

 ،نحل/قفص
  قفص30

 التعرض للرش

.a 16000  جرثومة
 2كونيدية سم

.b 164000 جرثومة
 2كونيديا سم

c .زيت للمقارنة 

3، 4، 5، 6، 
7، 8، 9، 10، 

 يوم 12 ،11

نسبة 
 الموت

 ،العداد 
 االصابات

a ال يوجد نسبة موت 
b  20نسبة الموت% 

21-06 
ميتاريزيم 
 اكريدم

 ت عزال  4
 تجريبية 

طائر الدراج المطوق 
Phasianus 
colchicus 

C 
F 18 
M 18 

  الغذاء
9، 17، 25 

 يوم
 ،الصحة 
 النمو

الوزن وطول 
الرسغ 

ات  والتأثتر
النسيجية 
 المرضية

ات  ال توجد تأثتر

21-09 
ميتاريزيم 
 اكريدم

جرين 
 جارد

حوريات ذباب مايو 
اىل  االستر

Ulmerophlebia 
sp. 

C 4 x 5 التعرض للرش 
2x 106  جرثومة

 كونيديا /مل
 يوم 14

البقاء عىل 
 قيد الحياة

ات الموت  ال توجد تأثتر

21-09 
ميتاريزيم 
 اكريدم

جرين 
 جارد

سمكة قوس قزح 
المرقطة 

Melanotaenia 
duboulayi 

R 

4 x 5 

 الماء
2x 106  جرثومة

 كونيديا /مل
 يوم 14

البقاء عىل 
 قيد الحياة

ات الموت  ال توجد تأثتر

21-09 
ميتاريزيم 
 اكريدم

جرين 
 جارد

 براغيث الماء
Ceriodaphnia 

dubia 
R 

4 x 5 

 الماء

جرثومة  2x 106و  1
 ،25 ،2كونيديا /مل; 

5 x    105  ;   1.5، 
3، 6 x 105  جرثومة

 كونيديا /مل

24، 48، 72، 
96، 120، 
144، 168، 
 ساعة 192

البقاء عىل 
 قيد الحياة

 الموت

ى  كتر
 : دالة نسبة الموت للتر

ي 100
ى
ى  48% ف كتر

 x 2ساعة للتر
; ال يوجد تأثتر مالحظ  106

ى  كتر
 x 104 6للتر
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ى السجل  المبيد الحشر
مستحرص  
 المبيد

انواع الكائنات 
ة  المختير

اصل انواع 
الكائنات 
ة   المختير

عدد 
الحيوانات 
ي كل 

 
ف

 مجموعة
 

 الجرعة التعرض
ات بير   الفي 
 المالحظات

ات نقاط  التأثير
النهائية )دليل 

 السمية(

 المعلم
 القياسي 

ات(  )بارامي 
 النتائج

21-10 
ميتاريزيم اكريدم 

IMI 330189 

مستحرصى 
عاىل 
 النقاوة

 الدبور الطفيىل
ي ى وس لوبتر  أبواناجتر

Apoanagyrus 
lopezi 
 المتطفل

Phanerotoma 
sp. 

 غشائية االجنحة

R 10  x 30  التعرض للمتبفر 
جراثومة  103

 كونيديا

يــــح بعد   ،3تش 
 21و  17 ،10

 يوم

البقاء عىل قيد 
 الحياة

 اصابات فطرية
طول عمر 
ة  الحش 

تأثتر طفيف يوجد 
 معنوىلكن 

21-10 
ميتاريزيم اكريدم 

IMI 330189 

مستحرصى 
عاىل 
 النقاوة

 الدبور الطفيىل
Apoanagyrus 

lopezi   غشائية
 االجنحة

R   التعرض للمتبفر 
 جراثومة 103

 كونيديا
3 x3 اسبوع 

القدرة االيجابية 
عىل البق الدقيفر 
ي الكسافا  

ى
ف

Phenacoccus 
manihoti 

النسبة 
 الجنسية
طول عمر 
ة  الحش 

 نشاط التطفل

 ال يوجد تأثتر 

21-10 
ميتاريزيم اكريدم 

IMI 330189 

مستحرصى 
عاىل 
 النقاوة

a بيميليا . الخنفساء
 Pimeliaالداكنة 

senegalensis 
b .الحنفساء الداكنة 

   هسبيدا تراشيدرما
Trachyderma 

hispida 

C 
a. 3 x 10 

b. 10 
a،bموضع . 

c. غذاء 

2.5 x 106 
جرثومة كونيديا 

ة /   الحش 

a .11  15و 
 يوم

البقاء عىل قيد 
 الحياة

 الموت
تكوين  

الجراثيم لفطر 
ميتاريزيم 
 اكريدم

 ال يوجد تأثتر 

21-11 

ميتاريزيم اكريدم 
 IMIجراثيم كونيديا 

330189 ، IMI 
191609 
ميتاريزيم 

 
 
وغ ّ  بر ي ىم 

ُ
 DSM ُبْرع

11336 
ميتاريزيم جراثيم 

 عزالت  9كونيديا : 
يا باسيانا تر بوف

 جراثيم كونيديا : 
IIBC 193825 

)مخلوط 
 مع زيت
 الكانوال(

a.  اكون زنبور التر
 المتطفل

hebetor Bracon 

b. الدبور الطفيىل 
ي ى وس لوبتر  أبواناجتر

Apoanagyrus 
lopezi 

R 
a .6 
b .10 

 

متبقيات )بشكل مستمر 
 ومؤقت(
 

5    x 1012 
جرثومة كونيديا 

هكتار )ما  / 
 يعادل(

4 x 2 يوم 
البقاء عىل قيد 

  الحياة
 

وقت البقاء 
عىل قيد 
 الحياة باليوم
تكوين 
 الجراثيم

: البقاء  ى كال النوعير
 - 1.6عىل قيد الحياة 

 يوم 4.1
بة انبات الجراثيم نس

ي 10-50
ى
% ف

ات  ةالحش   المختتر
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ى السجل  المبيد الحشر
مستحرص  
 المبيد

ة  انواع الكائنات المختير

اصل 
انواع 

الكائنات 
ة   المختير

عدد 
الحيوانات 
ي كل 

 
ف

 مجموعة
 

 الجرعة التعرض
ات بير   الفي 
 المالحظات

 نقاط
ات  التأثير
النهائية 
)دليل 
 السمية(

 المعلم
 القياسي 

ات(  )بارامي 
 النتائج

21-15 
a  ميتاريزيم اكريدم

 ( Mfl 5)الساللة 
b  ورونيفلوباد ى  تى

a  مستحرصى
 عاىل النقاوة

b  ى  ديميلير
F 60 

 
دعسوقة النوع  فاروسكمنس 
انكوراجو  )غمدية االجنحة : 

 هالدعسوقيات(
Pharoscyamus anchorago 

F. (Coleoptera: 
Coccinellidae)  

C 30 
a. راسب 
b .متبقيات 

a .2.5x   109   
جرام / 1 بُْرُعِمي   بَوغ  

 x 1010 1.7( و 1994)
 بُْرُعِمي   بَوغ  

 x 2.5(= 1995جرام)/ 
 بُْرُعِمي   بَوغ   104

 2سم/ 

b .0.6 ميكروجرام 
 2مادة فعالة /سم

يوميا بعد 
ساعة  44

من التعرض 
لألوراق 
المعاملة  
حئر 

االنسالخ 
للطور 
 الكامل

نسبة 
 الموت
 التطور

 االفراد عد 

a.  ال يوجد تأثتر
للجرعات 
 ،المنخفضة 

يوجد تأثتر طفيف 
 للجرعات العالية

 %80نسبة الموت 

21-15 
ميتاريزيم اكريدم 

 ( Mfl 5)الساللة 
مستحرصى 
 عاىل النقاوة

 هسبيدا تراشيدرما ،الحنفساء 
Trachyderma hispida 

C 40 موضع 
2.5 x 103، 2.5 x 
 x 105 2.5و  104
 الفرد.  /  بُْرُعِمي   بَوغ  

 يوم 30
نسبة 
 الموت
 االصابة

 ال يوجد تأثتر  

21-15 
ميتاريزيم اكريدم 

 ( Mfl 5)الساللة 
مستحرصى 
 عاىل النقاوة

 العناكب النوع ثاناتوس
Thanatus sp. (Arachnidae) 

 حيوانات شبة كاملة

C 60 2500و  250 موضع 
 /  بُْرُعِمي   بَوغ  

 العنكبوت

نسبة  يوم  15
 الموت
 االصابة

 

 ال يوجد تأثتر 

21-19 

aوثيون  . فينتر
bيفوس  . كلوربتر

cالمالثيون  . 
dبنديوكارب  . 
eبروبوكسور . 

Fين  . دلتامتر
gالمدا سيهالوثرين . 

hورونيفلوبا. د ى  تى
iورون ى  . تيفلوبتى
j فلومورون يا. تر 

kونيل  . فيتر
lأكريدمم اريزيت. مي 

ميثيونو س  
 دورسبان
 فيفانون
 فيكام
 إندين
 ديسيس
 كارات
ى   ديميلير
 نومولت
ى   السيستير
 ريجنت
 جرين مصل
 
 

  ( روبيانالعقدية السودانية )
Streptocephalus sudanicus 

 سابحات الظهر
Anisops sardeus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 6 x 10 
 لكل تجربة 

ات لكل تجربة   5 ماء ى ساعة و  24 تركتر
 ساعة  48

عدم 
 ،القدرة 
نسبة 
 الموت 

 
a. S. sudanicus    ى كتر

التر

خالل  50EC ثرالنصفى المؤ 

 ساعة 48

b.  ي
ى
 0.018 – 67750المدى : ف

  = ) المالثيون )ميكروجرام/لتر

ين –  دلتامتر

c. A. sardeus  

d. ى النصفى القاتل كتر
  50LC التر

e.  ي المدى :  48خالل
ى
 ساعة ف

f. 1937- 0.12 ميكروجرام( 

 / = ) وروناللتر ى  ديفلوبيتى

g. ين  دلتامتر

h. 1    
 
وغ ّ  بر ي ىم 

ُ
 وتطويره إلى مبيدات الفطريات )وعاء التخمير( في المخمرات الحشرات المصابة ويمكن إنتاجها هيموليمففي  ة تتكون وتنتشرفطريجراثيم هي عبارة عن  ُبْرع

      =R  مرباة=  C   تم اصطيادها من الطبيعة 
    =F  انئر      Mذكر = 
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ى السجل مستحرص   المبيد الحشر
 المبيد

ةانواع الكائنات  اصل  المختير
انواع 

الكائنات 
ة   المختير

عدد 
الحيوانات 
ي كل 

 
ف

 مجموعة
 

ات بير   الجرعة التعرض الفي 
 المالحظات

 نقاط
ات  التأثير
النهائية 
)دليل 
 السمية(

 المعلم
 القياسي 

ات(  )بارامي 

 النتائج

ى  فلومورون  ياتر  21-20  السيستير

 
عام

ْ
ش  (عنكبوت) الق 
العناكب  فصيلة من عناكب جنس

 الوشقية
Peucetia sp. 

C 
 

و  ،0.5 ،0.1جرعات  موضع  30
ميكروجرام مادة  2.5

)=اوقات  2فعالة /سم
 ،1/5الجرعة الميدانية 

 ( 5و  1

نسبة  
   ،الموت
ي 
ى
خلل ف
 االنسالخ 

ى النصفى القاتل   كتر
=  50LCالتر

ميكروجرام مادة فعالة  0.9
  ، 2سم/ 

  ;ال يوجد تأثتر عىل االنسالخ
 شديد السمية 

وثيون 21-35 ان ذات الوجة المخطط   ULV فينتر الفتى
Sminthopsis  

macroura 

C 7-15 قشية  تغذية
قيم( ى  )التر

ملجرام /كجم من  90
 وزن الجسم 

. a أيام 3

وظائف ال
ة يالحرك
 ،ةيوالحرار 

b . معدل
الداء 
ي 
 ،اليىصى

c كتلة .

 الجسم،
d  ـ

استجابة 
 فقر الدم

e .

السمية 
 العصبية

a تحمل .

الجرى و  
توليد الحرارة 
 باالرتعاش

b الم .

العضالت 
 الحرارى 

c الوزن . 
d مستويات .

الهيماتوكريت 
ى   والهيموجلوبير

f مستوى .

ى  االستيل كولير
ي 
ى
از ف استر

 البالزما والمخ 

a- 80٪ 
b ال يوجد تأثتر . 
cيوجد تأثتر   : ال 

d ال يوجد تأثتر. 
e ال يوجد تأثتر . 
f - 45 ٪- 50٪ 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A8_%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A8_%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A8_%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9
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  ملخص البيانات المستخلصة من الدراسات البيئية الميدانية – 2الملحق التاسع 

ى الشائع  التقرير  المبيد  مستحرص   اسم المبيد الحشر
ى ومعدل  الحشر
االستخدام )جرام مادة 

 فعالة/هكتار (

 االنواع/ 
 االصناف

 

القطعة  مكان التطبيق 
التجريبية / 
 عدد المكررات 

المالحظات قبل 
 وبعد المعاملة 

الطريقة/ 
 الطرق

 التأثير / االفاقة 

يفوس 21-01  كلوربتر
وثيون  فينتر

a  .يفوس  معدل ،كلوربتر
 225 االستخدام

bمعدل ،وثيونتر . فين  
 450 االستخدام

مل المازون
َّ
 Polyergus الن

  Camponotusالنمل الحفار
   Trachimyrmexالنمل الفطري

  

وادي  ،النيجر 
 تافيدت

3 x  16 4 ،1 ،4- هكتار، 
8،12، 16، 20، 
24، 28، 34، 
38، 40 
 
 
 

ىك    ;%100االنخفاض  .1 فخ ش 
 
ى
 يوم 28بعد التعاف

 %;100االنخفاض  .2
 
ى
 يوم40بعد اكتر من التعاف

 %;100االنخفاض  .3
 بعد 

ى
 يوم36التعاف

21-03 aورون: يفلوبا. د ى  تى
a .1  خفض منطقة المعاملة والمبيد
 جم 17.5  ،33%

a .2 تقليل  ،المعدل االستخدام القياىس
 جم 17.5 ،%25التغطية 

التغطية  ،تقليل معدل االستخدام 
 جم 13%:  33القياسية 

b. المالثيون 
b .1  جم693الغطابى التقليدى . الرش 
b .1 معدل االستخدام التقليدى .، 

 جم693 ،%50انخفاض التغطية : 
b .3 تقليل  ،. معدل االستخدام القياىس

 جم346.5 ،%80مساحة التغطية : 
b .4 تقليل  ،. معدل االستخدام القياىس

 جم346.5 ،%50مساحة التغطية : 
b .5 معدل االستخدام التقليدى .، 

 جم693 ،%33انخفاض التغطية : 

ى   17.5 ،لتر  2ديميلير
 جرام

ي حواجز: 
ى
 ٪33الرش ف

 ٪25نسبة االنخفاض: 
 ،UL، 693فيفانون 

 ،50 ،33جرام:  346.5
80، 100٪ 

فصيلة الخنافس  ،النمل فصيلة
فوق  ،فصيلة الزنابتر  ،الرضية

 ،العنكبوتيات طائفة،فصيلة النحل
  ثنائية االجنحة ،الجنحة مختلفة

 ،لينجل
وايومنج، 
الواليات 
المتحدة 
 المريكية

إىل  11من  ال يوجد بيانات 
    ;ساعة23
 قبل ايام  7

 ايام 7و  المعاملة
 المعاملة  بعد 

 شبكة الصيد 
المصائد 
 الالصقة 

ىك   الفخ الش 

a .1 – 3،   b .1 – 5 : 
ي 
ى
ثنائية االجنحة: انخفاض معنوى ف

  ،اسبوع 2+3
a .1 – 3، b .1 – 5 : 

 مختلفة االجنحة : 
ي 
ى
 اسبوع  2+  1انخفاض معنوى ف

a .1 – 3 : النمل : 
  انخفاض معنوى 

21-05 aونيل  . فيتر
bالمالثيون . 

جم مادة 4 ;أدونيس
 %33فعالة /هكتار: 

جم مادة 342فيفانون 
 %80فعالة /هكتار : 

وايومنج،  SE جميع أنوع الطيور 
الواليات 
المتحدة 
 المريكية

a .347 تارهك 
b .243 تارهك 

 259 المقارنة
 هكتار

a .- 1، 1، 3، 7، 14، 
 يوم  28

b .- 2، 6، 14، 21 
 يوم

 مسار في العد

 محدد
 

a.  ال يوجد انخفاض 
b.   20انخفاض بنسبة% 

21-07 aوثيون  . فينتر
bيفوس  . كلوربتر

a450يون وميث. س 
b 225. دورسبان 

ي )نمل 
النمل البيض التحت أرضى

 Psammotermesالرمال( 
hybostoma   

(Isoptera: 
Rhinotermitidae) 

وادي  ،النيجر 
 تافيدت

حقل التجارب  
3 x 9  هكتار 

- 15، 15، 30، 
45، 60، 75، 
  يوم  90

نشاط جمع 
 الغذاء 

a :.- 75  ي اليوم
ى
ي  ،30% ف

ى
  ف

ى
التعاف

 75اليوم 
b :.- 49 ي اليوم

ى
ي  ،66% ف

ى
  ف

ى
التعاف

 90اليوم 
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ى الشائع  التقرير  مستحرص  المبيد  اسم المبيد الحشر
ى ومعدل  الحشر
االستخدام )جرام مادة 

 فعالة/هكتار (

 االنواع/ 
 االصنافا
 

القطعة  مكان التطبيق 
التجريبية / 
 عدد المكررات 

المالحظات قبل 
 وبعد المعاملة 

الطريقة/ 
 الطرق

 التأثير / االفاقة 

يفوس 21-08 ى(القريدس  324دورسبان  كلوربتر او المبقع  )الجمتر
ي 
  (Penaeidae) الوردي او البئى

Metapenaeus monoceros  
 ; فصيلة الخنافس الداكنة 

ة هدهدية ومكاء(  أم سالم ) ،; قتر
Alaemon alaudipes ; 

 اسد النمل 

 ،سواكن
 السودان

التجارب   ولحق
2 x 88 هكتار 

اسبوع قيل  13
اسبوع  8 ،الرش

 بعد الرش

ي كل  مصائد
ى
المجاميع انخفاض معنوى ف
ة   الحيوانية المختتر

 

 SP3   ميتاريزيم اكريدم ) عزالت محلية 21-12
 (SP4 و 

 بوفاريا باسينا 

 ،توليارا  انواع من غمدية االجنحة  مستحرصى عاىل النقاوة
 مدغشقر

2 X 1  هكتار
للقطع 

 التجريبية 

ىك  15 ،10 ،5   ،فخ ش 
ان   شباك الطتر

حصابى للعزلة ميتاريزيم اكريدم تاثتر ا
SP3  عىل انواع غمدية االجنحة; 

يا تر والبوف SP9ال يوجد تأثتر للعزلة 
 باسينا 

ورونيفلوباد 21-13 ى ى @  تى  95ديميلير
ي حواجز 

ى
 م 500الرش ف

 ،توليارا  كل االنواع الئر تصطاد
 مدغشقر

و  5مساحات 
 2كم20

من 
16/3/1995 
اىل 
27/7/1994; 5 

ايام قبل 
ايام 9المعاملة و 

 بعد المعاملة 

ى  شبكات الصيد    ;ال يوجد تأثتر حواجز البير
 

حرشفية  ،حواجز: الجراديات داخل ال
و  الحفار   ،العناكب ،االجنحة 

 مختلفة االجنحة ال تتاثر او تتاثر قليال  

 ،مقاطعة بوت غمدية االجنحة   653)غتر معروف(   المالثيون 21-14
 ،داكوتا الجنوبية

الواليات 
المتحدة 
 المريكية

قطعة  29
 0.75تجريبية 

 هكتار 

ات اسبوعية  فتر
23/6 – 
و  ،28/8/1986
1/7 – 24/8/1987  

ىك  يعتمد تعافى مجموعات الخنافس بعد تاثتر  فخ ش 
ى عىل   النبابر   الغطاءالمبيد الحش 

ورون 21-16 ى  مستحرصى عاىل النقاوة تيفلوبتى
 16.4و  5.3 ،4.8 ،2.3

 مادة فعالة /هكتار 

 ،غوري باندا  من الرتب المختلفة  مجموعة حيوانية  17
 ماىلي 

1 X 12  هكتار قطع
 تجريبية / المعاملة 

يوم قبل  12
يوم  26 ;المعاملة

 بعد المعاملة  

 شبكات صيد 
ىك   فخ ش 

مصيدة /  40
 القطعة  التجريبية

ي  ،تؤثر عىل العناكب  فيةنص ،فرس النئر
من  الجنحة ثنائية ،الجنحة حرشفية ،الجنحة

ة  مجموعة حيوانية 17   المختتر

ونيليف 21-17 و  1)غتر معروف(  تر
جرام مادة فعالة 2
 هكتار / 

ات   ;كل غمدية االجنحة الحش 
 الطائرة 

 X 4، 2 X9، 1 4 النيجر ،نيامي 
X 10  هكتار

 قطع تجريبية 

1X  قبل المعاملة
، 8X  بعد

 32المعاملة )
 يوم(

ىك  ،فخ ش 
الفخاخ 
 ،الضيقة
االقراص 
 الصفراء  

ي االنواع الثمانية االكتر وقرة : 
ى
التأثتر ف

ي 99 – 68
ى
  ،يوم11 -2% ف

ى
التعاف

( 28خالل  ى  يوم )لكال الجرعتير
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اسم المبيد  التقرير 
ى  الحشر
 الشائع 

ى  مستحرص  المبيد الحشر
ومعدل االستخدام )جرام 

 فعالة/هكتار (مادة 

 االنواع/ 
 ااالصناف

 

القطعة التجريبية /  مكان التطبيق 
 عدد المكررات 

المالحظات قبل وبعد 
 المعاملة 

 التأثير / االفاقة  الطريقة/ الطرق

ميتاريزيم  21-18
 اكريدم 

جم  107جرين مصل 
 جراثيم حية /هكتار 

الطيور اآلكلة 
ات  للحش 

 ،مرات قبل المعاملة  6العد   النيجر ،أرليت ،أجاديز 
 مرات بعد المعاملة  12العد 

ي 
ى
اجزاء من الجراد الصحراوى ف
حبيبات الطيور )االجزاء من 
طعام الطيور الئر لم تهضم وتم 

 (بتقيؤها
 

اس  ىقو  دليل حسن يعىل ان االفتر
 من تأثتر المبيد 

وثيون 21-21  فينتر
 فلومورون ياتر 

aميثيونو . س 
الفعالة جم من المادة  400

 هكتار / 
b ى  . السيستير
جم من المادة الفعالة /  50

 الهكتار

ات  و  حش 
غتر حيوانات 
   مستهدفة

شهر قبل المعاملة وثالثة  هكتار  400و  16 مدغشقر ،توليارا 
 اشهر بعد المعاملة 

فخ  ،التاثتر المباش  + المتبقيات
ىك  الفخاخ شبكة الصيد.  ،ش 
 الضيقة

وثيون: انخفاض اكتر  % 75ن م فينتر

ي النمل 
ى
خنفساء  ،قافزات الذنب  ،ف

 Zophosisمدغشقر  زوفوسيس

madagascariensis    فصيلة الخنافس(
 الداكنة(

% 60تريفلومورون: تاثتر اكتر من 
 عىل حرشفية االجنحة 

 

ونيل  22 -21  فتر
  

 
 

 ريجنت
a.  ي جواجز

ى
الرش ف

جم مادة  7.5
 فعالة/هكتار 

b.  الرش الغطابى
جم مادة 4 – 3.2

 فعالة/هكتار

ات غتر  حش 
 ،ستهدفة م

 ،ثدييات 
 السحاىل

 مدغشقر 
aأنكازوابو . 
bمليمباندي . 

a. a .45تم ) 2كم
 تغطيتها بشكل كامل

) 
b. b .2 x 12كم  

 
 
 

 :  a  &bالصيد 
حئر  ،اسبوع قبل المعاملة 

اسبوع  23او  (a)شهور  10
(b)  بعد المعاملة; نشاط

 ،: يوم aالنمل البيض: 
شهور+ عد 6 ،اشهور 3

 اسبوع
b 1: اسبوع قبل المعاملة و، 
اسبوع بعد  22،24 ،16 ،8

 ايام عد   3المعاملة +

: النشاط النمل االبيض الحاصد 

 ونسبة الموت 
 السحاىل: 

ي مسار محدد
ى
 العد  ف
يق ) ى الالتتى

َّ
د ق أو مر ر

تىْ
ر
  ( فخاخ ط

 ،45% (a)انخفاض  النمل االبيض: 
 (b)  ;شهور عىل االقل  10تدوم 

شهور  6تدوم  ،%91-80انخفاض 
 ;عىل االقل

اكتر  ،%52-45السحاىل : انخفاض 
 شهور  6من 

يق  ى  ،%100:إنخفاض  (b)التتى
 شهور 4

ى  فلومورون ياتر  21-22  السيستير
ي حواجز 

ى
جم 50الرش ف

 مادة فعالة /هكتار

ات غتر  حش 
 مستهدفة 
 الثدييات 
 السحاىل 

 أنكازوابو
 مدغشقر 

 

  تغطيتها )تم  2كم65
 بشكل كامل (

c.  

حئر ،اسبوع قبل المعاملة 
 اشهر بعد المعاملة  10

1  

النمل االبيض الحاصد: النشاط 
 ونسبة الموت 

ي مسار محدد
ى
 السحاىل: العد  ف

يق) ى الالتتى
َّ
د ق أو مر ر

تىْ
ر
 (: فخاخ ط

ات   ال يوجد تأثتر

وثيون 21-23  فينتر
 

جم 1250-250 ميثيونو س
 مادة فعالة / هكتار

 الخنافس الداكنة
 )الظالميات(

 معاملة  26 شمال السنغال 
 مساحات مختلفة 

 16: 1992 ;معامالت  9: 1991
 معاملة 

أخذ  ،عىل مقارنة يشمل كل منها 
 المعاملة عينات قبل وبعد 

اس كتل البيض   افتر

  
 %9التأثتر 

21-24 a . يفوس  كلوربتر
b .ين  دلتامتر

a . دورسبان 
bديسيس . 
a . 240 هكتار م مادة فعالة ج / 
b .12.5  هكتار مادة فعالة / 

 غمدية االجنحة 
 غشائية االجنحة 

 العناكب

ى قبل المعاملة و  هكتارx 3 x 1 2 المغرب،مرزوكه ايام بعد  9يومير
 المعاملة 

ىك را  ةغشائي .a فخ ش  كال   فى الجنحة الكتر ترصى

ى  ي  تعافى ال يوجد  ، المعاملتير
 التاسع اليوم فى
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اسم المبيد  التقرير 
ى الشائع   الحشر

ى  مستحرص  المبيد الحشر
ومعدل االستخدام )جرام مادة 

 فعالة/هكتار (

 االنواع/ 
 االصناف

 

القطعة  مكان التطبيق 
التجريبية / 

 عدد المكررات 

المالحظات قبل 
 وبعد المعاملة 

الطريقة/ 
 الطرق

 التأثير / االفاقة 

21-25  aونيلي.ف  تر
bيفوس  .كلوروبتر

 توجد بيانات()ال 
a .4جم مادة فعالة /هكتار 
 . رش غطابى 1
ي حواجز2

ى
 . رش ف

b .205 جم مادة فعالة /هكتار 
يفوس=   مكافحة كاملةكلوروبتر

يفوس= مكافحة كاملة   بالكلوروبتر

 ،إيركوتسك  يةحيوانمجموعة  11
 روسيا

هكتار قطع  30
 تجريبية 

 

يوم قبل المعاملة و 
يوم بعد  21

 المعاملة  
 

شبكات 
 الصيد 

ىك  فخ ش 

 بيانات المقارنة: 
ونيل اكتر من تاثيتاثتر الف يفوس:  تر تر الكلوروبتر

لية  ، بق البذور  ى   ،الدبور النمش ،الذبابة المتى
 ،خنافس الوراق ،بق النبات )بق الورق(

فصيلة  ،حفارات االوراق )صانعات االنفاق(
 )الفراشات النارية(; الناريات 
ونيل يتأثتر الف يفوس: تر اقل من تأثتر الكلوربتر

 ،بق الحجور( ) البق الناقب ،العناكب الذئبية
 )نطاطات الوراق( قافزات الوراق

يفوس: يتأثتر الف ونيل = تأثتر الكلوربتر تر
 ،سلطعونيةالعناكب ال،الخنافس الرضية 

ِرّيات )الكالسيديات(ال
ْ
 ُصف

ين 21-26 جم للمسحرصى بالحجم 7 دلتامتر
 متناه الصفر 

 جم مادة فعالة/هكتار17.5
 

جنوب  ،كاروو  نوع للنطاطات غتر مستهدفة 30
 افريقيا

  x 3اماكن;  3
50 x 50 م قطع

 تجريبية 

 ،1بعد المعاملة   
6، 17، 27، 64، 

106، 524، 362 
 يوم
 

العد 
 البرصى 

ي السنة االوىل . 
ى
انتاج التأثتر عىل االنواع  كبتر ف

 لم يتغتر  االنواع 

21-27 a .وثيون  فينتر
bبنديوكارب . 
cين  . دلتامتر
d .ورونيفلوباد ى  تى

aسوميثيون . 
bفيكام . 
cديسيس . 
d ى  . ديميلير
a .500 جم مادة فعالة / هكتار 
b .200 جم مادة فعالة / هكتار 
c .15 جم مادة فعالة / هكتار 
d .450 جم مادة فعالة / هكتار 

 ،الحيوانية( )العوالق البالنكتونية الحيوانات
ة  حيوية بقايا ،الالفقاريات الكبتر

 ، ي أوىلي
فيئر

 السنغال
لكل  ةبرك 5

 معاملة
 ،4 عينة/االسبوع;2

اسبوع بعد  4.5
اسابيع  8المعاملة و

 بعد المعاملة
 

صيد 
 بالشبك

 نصف العمر 
a .34  ساعة 
b .17  يوم 
c ساعة  24.اقل من 
d ساعة  24.اقل من 

 التأثتر 
aسابحات الظهر ،.العوالق الحيوانية 
b . أقل تأثتر لجميع المركبات . 
c .  والق الحيوانيةعال ،سابحات الظهر، 

ى  الجمتر
d ي

ى
يات فقط   : ال يوجد ف  للقش 

ى
. التعاف

يات   القش 
 

ورون 21-28 ى جم مادة فعالة  45.6نومولت   تيفلوبتى
 هكتار / 

ي حواجز 
ى
 الرش ف

 ،الذباب السارق ،ثنائية االجنحة ،الفراشات
غمدية  ،النمل ،النحل ،ذباب النحل

خنافس البثور   ،الخنافس الداكنة ،االجنحة
 )الخنافس المحرقة(

’ المعدر الكبتر 
 المغرب

هكتار  2400
 1000)ُمعامل( 

 هكتار )مقارنة(
 

اسابيع قبل  6
اسابيع  4المعاملة و

 بعد المعاملة 

ىك  ،فخ ش 
مصائد 
 صفراء 

 

 ابو العيد فقطتأثتر  عىل ال
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اسم المبيد  التقرير 
ى الشائع   الحشر

ى  مستحرص  المبيد الحشر
ومعدل االستخدام )جرام مادة 

 فعالة/هكتار (

 االنواع/ 
 االصناف

 

القطعة  مكان التطبيق 
التجريبية / 

 عدد المكررات 

المالحظات قبل 
 وبعد المعاملة 

الطريقة/ 
 الطرق

 التأثير / االفاقة 

21-29 aيفوس  .كلوروبتر
b . وثيون  فينتر

a .دورسبان 
bونوميثي. س 
a .225 هكتار فعالة مادة جم / 
b .450 هكتار فعالة مادة جم / 

ى  النحل  ،أجاديس التر
 النيجر 

 

هكتار قطع  9
 تجريبية 

ايام قبل المعاملة  4
يوم بعد  60; 

 المعاملة

 مصائد 
 صفراء

ي 100  انخفاض
ى
ي اول  يوم ف

ى
ي   (a)% ف

ى
و ف

 (b)خامس يوم  
 
ى
  االتعاف
ى
ي اليوم   (b)و   (a)ف

ى
  28ف

21-30 a ميتاريزيم.

 اكريدم 
b ونيل  .فيتر

a جارد.جرين 
b .ادونيس 
a هكتار0.6 غطابى .رش/  لتر
b .0.25  - 1.25 مادة جرام 

ي  رش/هكتار  فعالة
ى
 حواجز ف

 

بروكن هيل،  الزواحف  عشائر 
اليا  ويلز، أستر

مواقع داخل  3
 معاملةكل كتلة 

 5×  6بها 
 مصائد

 

 – 2012 ديسمتر 
اير   2014فتر

ىك فخ ي  قليل تأثتر  ش 
ى
 بالميتاريزيم المعاملة المساحات ف

ات; اكريدم الموسمية لم تؤثر بشكل  التغيتر
 كبتر عىل العشائٍر 

21-31 a وثيون  . فينتر
b .ونيل  فيتر

aميثيونو . س 
bريجنت . 
a .267 هكتار فعالة مادة جم / 
b .1.25 فعالة مادة جم  /

  هكتار

ات جنوب غرب  غتر مستهدفة  حش 
الند  ى  ،كويتى
اليا  أستر

a .20  2 كم 
b .4.76  2كم 

 قبل واحد  يوم
 ،7 ،3 و . المعاملة

39، 189، 414 
 ايام بعد المعاملة 

 مصائد 
 ،صفراء 
الفخاخ 
 ،الضيقة

ىك   فخ ش 

ات الطائرة : التاثتر حئر  لكال  المبيدين: الحش 
  79اليوم  

ات الئر تعيش عىل سطح االرض:  الحش 
  189التأثتر حئر اليوم 

بعد المعاملة  شهر  هكتار 525 النيجر ،أرليت الطيور مصل جرين اكريدم ميتاريزيم 21-32  
 

ي  عد 
ى
يوم ف

مسار 
 ،محدد 

جمع 
 حبيبات
الطيور 

)االجزاء من 
طعام 

الطيور الئر 
لم تهضم 

وتم 
 بتقيؤها(

  

اس زيادة  الصقور للجراد الصحراوى  افتر

ونيل 21-33 جم مادة فعالة /  12ريجنت    فيتر
 هكتار 

 شمال النمل  ،االبيض  النمل
 السنغال 

 ،معاملة 26
حقول مختلفة 

 الحجم

 من عدد 
 المالحظات: 

 ،16 المعاملة قبل
 22بعد المعاملة : 

يناير  – 1995يناير 
2000 

مصائد 
س  ، بتر

مصائد 
ى   ،برلتر
ىك  فخ  ش 
 

ي % 70 بنسبة االبيض النمل قل
ى
; 1996 ف

ي 
ى
 الكامل ف

ى
 2000التعاف
ي 40 بنسبة انخفاض:  النمل

ى
; 1996% ف

ي  12 المدة
ى
 بشكل كامل ف

ى
شهر ; لم تتعاف

1999 

 


