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 المقدمة

وهً احد حواس البٌئة وظاهرة من مظاهرها    natural controlmتعد المقاومة الحٌوٌة احد عناصر البٌئة الطبٌعٌة 

المعقدة وتعرف بانها فعل الطفٌلٌات والمفترسات والمسببات الممرضة فً المحافظة على الكثافة العددٌة لكائن اخر فً 

 ( وٌؤخذ على هذا التعرٌف ما ٌلً :Paul DeBach ,1974اوطا معدل ال ٌمكن ان ٌتحقق فً حالة غٌابها  )

 اهمٌة المقارنة الحٌوٌة من وجهة النظر االقتصادٌة لم ٌحدد درجة و  -1

 لم ٌوضح التعرٌف مٌكانٌمٌة السٌطرة والتنظٌم -2

لم ٌحدد امكانٌة تدخل االنسان فً تخرٌب البٌئة او ارجاعها الى طبٌعتها االساسٌة . والذي ٌمكن ارجاعها اذا  -3

 اتبع االسس العملٌة التالٌة

 برامج منظمة وتوفٌر فرص الحماٌة لها  تربٌة االعداء الطبٌعٌة واطالقها ضمن - أ

 انتخاب االفضل منها بواسطة االنتخاب اطبٌعً  - ب

 انتاج سالالت وراثٌة من النباتات تكون مقاومة للحشرات  - ت

 اما هدف المقاومة الحٌوٌة  فهو تنظٌم الكثافة العددٌة لالفات الى مستوى دون الضرر االقتصادي .

 applliedٌعد من االهداف المهمة فً مجال المقاومة الحٌوٌة التطبٌقٌة  Economic injury levelوالضرر االقتصادي 

biological control  وعلى هذا االساس ٌمكن تعرٌف المقاومة الحٌوٌة اقتصادٌا  بانها دراسة استخدام الطفٌلٌات

ادي الحرج الذي ٌمكن لها ان والمفترسات والمسببات الممرضة فً تنظٌم الكثافة العددٌة لالفة تحت مستوى الحداالقنص

 تسببه

 

 

 

 

 

 

 

          1 



 

 

 

  المقاومة الحيوية وظاهرة العدد السكاني 

 

Biological control and population phenomena 

 

والذي ٌعتمد على كثافة المجتمع , وشرح التداخل فً  population ecologyوتعنً دراسة بٌئة المجتمع ) االفة( 

العالقة بٌن الطفٌل وعائله او المفترس وفرٌسته , وبدراسة هذه الحالة ظهرت برامج المقاومة الحٌوٌة المتطورة وان 

ا اعداد العائل او االعتماد على الكثافة العددٌة لالفة ٌوصلنا الى الكٌفٌة التً تستطٌع بها االعداء الحٌوٌة من ان تنظم فٌه

الفرٌسة عن طرٌق القتل الذي ٌزداد بزٌادة اعداد االفة وٌقل بانخفاضها لذلك فان الزٌادة المطردة لالفة ٌسٌطر علٌها من 

قبل االعداء الحٌوٌة . ونكون هناك حالة دٌنامٌكٌة مستمرة من شانها انجاز معدل متوازن من الكثافة العددٌة او بصورة 

ٌحتفظ بعالقة عددٌة تتارجح بٌن الزٌادة والنقصان حول متوسط معٌن العدادها كخط وهمً ٌعرف  ادق ان كال منها

وٌعود ذلك التارجح لفعل العوامل االخرى . لكنها غالب ما تعود الى حالة  Equilibrium positionبمستوى التوازن  

ا على االقل لكً ال ٌزٌد الى ما النهاٌة او ٌقل التوازن العدادها . وٌعنً ذلك ان اي عدو حٌوي البد ان ٌضع فردا واحد

الى درجة االنعدام . وذلك ٌعتمد على صفات االعداء الحٌوٌة الموروثة اوال وكٌفٌة تحدٌد قدراتها الداخلٌة ثانٌا بواسطة  

 فعل الظروف البٌئٌة .
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 نشوء وتطور المقاومة الحيوية :

 



 Oecophyllaكانت منذ القدم حٌث استخدم الصٌنٌون النمل المفترس ان فكرة استخدام الكائنات الحٌة ضد اخرى 

smaragdina . فً مكافحة بعض انواع الحشرات القارضة الوراق الحمضٌات 

كما ان العرب اٌضا استخدموا النمل المفترس ضد افات النخٌل اما اول من استخدم الطفٌلٌات الحشرٌة للحد من انتشار 

 Vallisnieri(1661-1331 )االفات هو االٌطالً 

( ضرورة جمع وخزن الٌرقات المصابة للحصول على بالغات الطفٌلٌات . والتً ٌمكن 1223)  Hartigكما اقترح العالم 

 اطالقها فً الحقول فٌما بعد لمكافحة االفات .

ٌة على اثر التوسع فً اما فكرة استكشاف واستٌراد العداء الحٌوٌة من الخارج فقد تبلورت فً الوالٌات المتحدة االمرٌك

الزراعة فً القارة الجدٌدة خالل القرن التاسع عشر وما رافقها من انتشار االفات والتً كانت جمٌعها غرٌبة االصل . 

من شمال امرٌكا الى فرنسا  .Tyroglyphus spاول شحنة دولٌة للحلم المفترس   Rileyنظم الباحث  1233وفً عام 

لمكهفحة حشرة فٌلوكسٌرا على العنب التً دخلت من اوربا وامرٌكا فً بداٌة القرن التاسع عشر . وبعدها نشات العدٌد 

وبعد التوسع فً زراعة محصول الذرة وارتفاع  1111من المختبرات لجمع وتربٌة وتشخٌص االعداء الحٌوٌة ففً سنة 

الذرة , انشات وزارة الزراعة االمرٌكٌة مختبرات فً فرنسا لجمع وتربٌة االعداء الحٌوٌة لتلك  شدة االصابة بحفار ساق

 common wealth institute for biologicalتم انشاء مؤسسة الكومنوٌلف للمقاومة الحٌوٌة  1191االفة . وفً عام 

control (CIBC.ضمت العدٌد من المحطات فً دول مختلفة من العالم ) 

 

 -لسبل المستخدمة فً برامج المقاومة الحٌوٌة:ا

 importationاستٌراد االعداء الحٌوٌة   -1

  conservationحفظ او حماٌة االعداء الحٌوٌة  -2

  Augmentationتربٌة واكثار االعداء الحٌوٌة  -3

 وقبل التفكير بهذه االمور البد من اثارة بعض التساؤالت منها  

ا فً المنطقة التً لم تستخدم فٌها المبٌدات . فاذا كان الوضع كذلك فان فعل هل ان االفة تعد مشكلة بحد ذاته -1

 االعداء الحٌوٌة غٌر كفوء

هل ان انتشار وتفاقم االفة جاء من صنع االنسان نتٌجة الستخدامه الخاطًء للمبٌدات الكٌمٌائٌة او اي من  -2

ر فً جلب وتربٌة االعداء الطبٌعٌة التطبٌقات الزراعٌة االخرى.  واذا كانت موجودة فهذا ٌعنً التفكٌ

 الحٌوٌة .

وقبل كل شًء ٌجب ان نؤكد فً العمل فً هذا المجال على نوعٌن من الجدراسات وهً الدراسات والبحوث الصرفة ) 

 تصنٌف . فسلجة, وراثة , تغذٌة , سلوك ......الخ( والدراسات فً البٌئة الحقلٌة.

 

 


