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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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 Rodents  الموارض

 ( مكافحاتها - سلوكٌاتها - الموروفولوجٌة صفاتها – تصنٌفها )
 

بمعنً المرض أو النحر ألن ذلن ما تفعله   Roder كلمة الموارض مشتمة من الكلمة البلتٌنٌة: ممدمه

أوراق الشجر وللؾ وخشب األشجار وأكٌاس الممح  الحشابش,الموارض تماما فهً دابمة المرض ألي شا 

المخزون وهً ال تمرض لكً تتؽذي فمط ولكن علٌها أن تفعل ذلن لكً تحافظ علً تآكل لواطعها 

حٌث تتمٌز أفراد هذه الرتبة بؤن أسنانها تتكون من لاطعٌن علوٌٌن وآخرٌن سفلٌٌن وعدم وجود .األمامٌة

وٌؽلؾ األسنان مٌنا لوٌة خاصة الحواؾ الماطعة  cheek molars أضراس 6 -3أنٌاب كما ٌوجد من 

وٌستمر نمو األسنان طوال حٌاة الحٌوان بصفة خاصة المواطع إال أن عادة أفراد الرتبة فً الموارض تحفظ 

لهذه األسنان طولها الطبٌعى الذي ٌمكنها من التؽذٌة وٌحفظها من الهبلن بالجوع فً حالة تركها تنمو 

ضم هذه الرتبة ما ٌزٌد علً ثلث الثدٌٌات فً العالم ومعظمها تحٌوان من تناول الطعام وبدرجة تعوق ال

 والفبران  Rats ثدٌٌات صؽٌرة الحجم وهً واسعة االنتشار فً البٌبات المختلفة حٌث تضم الجرذان
Mice  والسنجاب Squirrels  واألرانب  Rabbits 

  رأفمعنً كلمة 

رضه تسرع الفرار عند الشعور بالخطر و ٌطلك علً األنواع الصؽٌرة ٌمصد بالفار كابنات صؽٌرة لا

بالفبران و األنواع الكبٌرة منها الجرذان ذكر كان أو أنثً و لد شاع استعمال لفظ الفار لهذه الطابفة من 

وٌسمة , أّم خراب , وٌمال لها الفالحٌوانات.  وطبما للموسوعة الفمهٌة الجزء الثانً والثبلثون , فكنٌة الفار 

لٌل له : لم لٌل للفؤرة الفوٌسمة ؟ فمال : ألّن رسول ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص استٌمظ » وفً حدٌث أبً سعٌد رضً هللا عنه : 

 «لها ولد أخذت الفتٌلة لتحرق البٌت 

 طبائع وسلوكٌات وغرائز الفئران

 لماذا سمٌت الفئران بالموارض  .1
فً العام والنمط  سم 21فة مستمرة  لد تصل الً اكثر من تتمٌز بزوج من المواطع لكل فن تنمو بص

( لكل فن أي ال توجد أنٌاب أو ضروس أمامٌة  و ٌوجد بٌن المواطع  3002/3002العام ألسنانها )

وفً هذا الفراغ تنثنً الموارض شفتٌها فٌه فتمنع دخول ”  فراغ الدٌستٌما ” والضروس الخلفٌة فراغ ٌسمى 
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تلجا الً لرض  لفم عند التؽذٌة علً أخشاب أو مواد تحتوي علً شظاٌا حاده ولذلنالشظاٌا الحادة إلً ا

 .ٌة لرض لمواطعها بحٌث تمؾ نموهافتضطر إلً عمل األخشاب و األسبلن لتملٌم أسنانها

 اللون والحجم والوزن .2

وح الوان ٌختلؾ اللون باختبلؾ انواع الفبران وكذلن باختبلؾ البٌبات التً تعٌش فٌها الفبران وتترا

الفبران ما بٌن البنً الً الرمادي على الناحٌة الظهرٌة اما على الناحٌة البطنٌة فٌتراوح اللون بٌن االبٌض 

الً الرمادي الخفٌؾ وعموما فانه ال ٌمكن االعتماد على االلوان فً تمٌٌز االنواع حٌث ان اللون كبالً 

ازواج من  6اطك الجؽرافٌة وٌتحكم فً صفة اللون الصفات المورفلوجٌة الخارجٌة التً تتؽٌر بتؽٌر المن

الجٌنات وعلً حسب عدد الجٌنات السابدة الموجودة فً الفرد ٌظهر اللون اي انها وراثة كمٌة اما بالنسبة 

 جم فً فإٌدة المنازل . 15جرام ولد ٌصل الوزن  500:  200للوزن فٌتراوح وزن الفؤر ما بٌن 

 الحواس .3

الحواس فً الفبران حٌث تموم الفبران فمط بتحدٌد الشكل الخارجً : هً أضعؾ اإلبصارحاسة  - أ

 colorblindلبلشٌاء وال تستطٌع الفبران ان تمٌز من االلوان المختلفة اي انها لدٌها عمً الوان 

 .الفبران علٌها إلبالإثر على مدي ولذلن فان تؽٌر الوان الطعم ال ت

عن طرٌك الشوارب الطوٌلة الموجودة فً الوجة : من ألوي الحواس لدي الفؤر وذلن حاسة اللمس - ب

لرب االنؾ وكذلن عن طرٌك هذه االجزاء تستطٌع الفبران ان تتحسس طرٌمها وتصل الً 

 جحورها وكذلن ان تتعرؾ على االشٌاء المحٌطة بها .

: تماثل حاسة التذوق فً االنسان حٌث انها تستطٌع ان تمٌز الكٌماوٌات ضعٌفة حاسة التذوق - ت

وعن طرٌك هذه الحاسٌة تستطٌع ان تتحري بدلة عن المواد الؽٌر مؤلوفة فً ؼذابها دون  التركٌز

ان تتناولها وإذا ابتلعت شًء منها فانه ال ٌمكن اعادتها والتخلص منها من معدتها حٌث ال تستطٌع 

معدة أن تتمٌؤ . أما إذا اكتشفت هذه المواد الؽٌر مؤلوفة وما زال الطعام فً الفم لبل دخولة ال

 .وة الموجودة بٌن المواطع والضروسفتستطٌع ان تلفظة عن طرٌك الفج

: لوٌة جدا وتتفوق حاسة السمع فً الفبران عنها فً اإلنسان وتستطٌع الفبران ان حاسة السمع - ث

تكشؾ اي ضوضاء عن طرٌك حاسة السمع الموٌة فتفر هاربة من اي خطر ٌمترب منها . وهنان 

حدث أصوات ذات تذبذب عالً ) موجات فوق صوتٌة ( تستخدم فً طرد العدٌد من األجهزة التً ت

الفبران نتٌجة لفزعها ولمد أجرٌت العدٌد من الدراسات لدراسة مدي تؤثٌر الفبران بالصوات الناتجة 

من هذه األجهزة و أثبتت هذه الدراسات عدم جدوي مماومة الفبران بهذه الوسٌلة حٌث لد اعتادت 
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األجهزة دون ان  صوات بعد مدة وألبلت على المواد الؽذابٌة المرٌبة من هذهالفبران على هذه األ

 .تإثر علٌها بشًء

: لوٌة جدا وتلعب دورا هاما فً حٌاة هذه الحٌوانات وهنان بعض الشواهد التً تدل حاسة الشم - ج

وٌبل على أن تستطٌع أن تمٌز وتتجنب رابحة اإلنسان ولكن استجابتها لرابحة اإلنسان ال تستمر ط

حٌث إنها ال تستطٌع ان تمٌز رابحة اإلنسان عن طرٌك الٌد فً الطعوم والمصاٌد بعد مدة ولذلن ال 

ٌجب االهتمام بعملٌات ؼسٌل المصاٌد للتخلص من رابحة اإلنسان بها ولمد أثبتت المشاهدات الحملٌة 

مبل على المصاٌد إثناء استخدام المصاٌد فً عملٌات المماومة والتجارب العملٌة ان الفبران ت

 المؽسولة والؽٌر مؽسولة بدرجة واحدة .

 المدرة على التسلك .4
جمٌع أنواع الفبران والفإٌرات لها المدرة على تسلك الحوابط رأسٌا اذا كان سطحها خشنا وٌعتبر 

من ألدر األنواع على التسلك فهو نشط الحركة وال ٌجد صعوبة فً  Rattus rattusالفار المتسلك 

 طرٌك المواسٌر حٌث ٌتسلك األسبلن والمواسٌر سواء من داخلها او خارجها . التنمل عن

 المدرة على المفز .5
متر  2من ألدر األنواع على المفز حٌث ٌمكنه المفز لمسافة  Rattus rattusٌعتبر الفار المتسلك 

ان ٌمفز  متر على السطوح المستوٌة أمام الفار النروٌجً فٌستطٌع 2.1رأسٌا وٌمفز أفمٌا لمسافة 

 سم . 30سم وتمفز الفإٌدات رأسٌا لمسافة  60رأسٌا لمسافة 

 عادات التغذٌة .6
حٌث تؤكل اي نوع من أنواع الؽذاء الذي ٌصادفها ولو  omniuoاؼلب أنواع الفبران تعتبر كانسان 

 ان كل نوع من الفبران له ما ٌفضله من بعض أنواع األؼذٌة فمثبل :
لدرة فابمه عً توطٌد نفسها علً كل بٌبة و نسلها الفابك العدد و طباعها التً اكثر ما ٌمٌز الفبران ان لها 

 .تمتاز بالدهاء والخبث تجعلها اكثر الحٌوانات نجاحا فً حٌاته

 النشاط العدوانً للفئران .7
تتصؾ الفبران بنها عدوانٌة وشرسة حتً مع األفراد من نفس نوعها وخاصة عندما ٌتزاٌد أعدادها 

تنافس على الؽذاء والمؤوي فمد تمتل بعضها البعض وتصبح عصبٌة وٌموم الذكور  وتصبح فً حالة
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المتسلطة بطرد الذكور االخري المفضلة لهم ولت ما ٌشؤون بٌنما ٌتناول الفبران األلل لوة طعامهم 

 فً ؼٌبة الفبران األكثر لوة .

 
 

 رالتكاث .8

وهذا العدد الذي  فار 1000ثر بمعدل هل تعرؾ ان الزوج الواحد من الفبران له المدره علً التكا

 ٌكون خٌالٌا ٌنتج عن الحمابك التالٌه :

 .ر حوالً سنه و نصؾٌعمر الفؤ

 .السنةمرات فً  8 -5ٌتكاثر الزوج الواحد من الفبران حوالً 

 .بعد ثبلثة اسابٌع ٌنتج عن هذا التكاثر عشرة فبران صؽٌرة و تشكل االناث عادة نصؾ هذا العدد
 .ة اسابٌع من والدة الفار تصبح له المدرة علً التكاثربعد سعة سبع

وعلً هذا النحو من التصاعد الهندسً ٌمكن للزوج الواحد من الفبران ان ٌنتج اكثر من الفٌن فرد   

خبلل عام واحد و تعتبر الفبران من الد اعداء االنسان و التً ٌمكن ان تمضً علٌه لوال وجود اعدابها فً 

و الكبلب و العصافٌر و االفاعً و كذلن ارتفع نسبة الوفٌات الناتجة من االنمراد و الطبٌعٌة كالممط 

 االمراض

ٌمدر تعداد الفبران بالدول المتمدمه بفار لكل شخص ولد ٌصل هذا التعداد الً الضعؾ او اكثر فً 

لماضً و فً فبران لكل شخص هذا فً نهاٌة المرن ا 5بعض الدول االخري اذ ٌصل فً الهند الً اكثر من 

 5تمدر أعداد الموارض بؤنها أكثر من عدد نفوس البشر اذ ٌعتمد انه فً الهند ٌوجد أكثر من المرن الحالً 
ملٌار لارض وٌوجد فً شبكات األنفاق تحت األرض فً المدن 3ملٌار لارض وفً البرازٌل أكثر من 

كما ٌمدر عدد الجرذان والفبران  ملٌون لارض 8ملٌون لارض وفً مدٌنة نٌوٌورن لوحدها 210األلمانٌة 

 .لوارض لكل إنسان 4ملٌار لارض أي بمعل  27ب 

 ظاهرة التجنب .9

شدٌدة الحذر حً ال تمبل علً االكل الجدٌد فً جماعة و لكن ٌمبل اكبرها فً الؽالب ) النه اكثر 

حتً  جوعا بسبب كبر حجمه( او اشدها جوعا و ذلن بعد مناورات كثٌرة , وٌنتظر البالون للٌبل

تتاكد من االمان اما اذا مات الفار الممدام فانها تمرر عدم االلتراب من هذا الطعم و تبمً رابحته فً 

اشهر( لذلن نضع الطعم اوال بدون مبٌد ثم نضع نفس  6اشهر )لوة ذاكرة الفار  6ذاكرة الفار لمدة 
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فً حالة الكثافة  إالٌعة المفعول الطعم بالمبٌد فً اللٌله التالٌه ولذلن ال ٌفضل استخدام المبٌدات سر

 .العالٌة

 

 

 

 

 

 :  األهمٌة االلتصادٌة للموارض

فً المرن الماضً لد لدر الباحثون فً مدٌنة بومباي بالهند ان ممدار ما تخزنه الفبران فً جحورها 

 .ملٌون نسمه 4.5مواطن من سكان المدٌنه البالػ عددهم فً هذة الفتره  300000كافً لؽذاء 

فً بعض محاصٌل الحبوب النجٌلٌة حوالً  2981 فً مصر عام اإلصابةلؽت نسبة صر بوفً م 

وفً لرٌة طوخ  2981% عام 50% و بلؽت نسبة الخسابر فً محافظة المنٌا بمحصول المصب  30

 .الخٌل مركز المنٌا فً نفس الفترة فان الفبران كادت تمضً علً المحصول تمرٌبا

%  0.5طن أي ما ٌوازي  45000ب و منتجاتها فً مصر بحوالً و ٌمدر الفمد الحادث فً الحبو

%  3ملٌون طن فً الوالٌات المتحده االمرٌكٌة و هو ما ٌعادل  5.3من المستهلن و ٌصل هذا المدر الً 

ملٌون طن وتمدر هٌبة الصحة العالمٌة الفمد العالمً فً تلن المواد بحوالً  20.5من االنتاج وٌصل الً 

 .ملٌون طن 33

لد لدر انه لو ترن زوج  من الفٌران النٌروٌجً لٌتجول بحرٌة تامة داخل احد مخازن الحبوب فانه و

بعٌره  15000كٌلو جراما خبلل فصل الخرٌؾ و الشتاء عبلوة علً انها تودع نحو  21ٌستهلن حوالً 

 .خزنلتر من البول و كثٌر من الشعر مما ٌسبب تلفا كبٌرا لمحتوٌات الم 2.5)ذبل الفار( , 

ً أكثر من   ملٌون طن من الحبوب علما أن هذه  41.5و فً المرن الحالً تستهلن الموارض سنوٌا

% من 90بلؽت الخسابر فً إحدى المدن الفلبٌنٌة إلى ما ٌمارب  ملٌون شخص. 230الكمٌة تكفً إلطعام 

نطة ٌفمد بسبب %من اإلنتاج  الكلً للح 10%من اإلنتاج الكلً للذرة وان 80اإلنتاج الكلً للرز و

  الموارض.
ملٌار  5كما تمدر أعداد الموارض بؤنها أكثر من عدد نفوس البشر اذ ٌعتمد انه فً الهند ٌوجد أكثر من 

ملٌار لارض وٌوجد فً شبكات األنفاق تحت األرض فً المدن األلمانٌة 3لارض وفً البرازٌل أكثر من 
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 27لارض كما ٌمدر عدد الجرذان والفبران ب ملٌون  8ملٌون لارض وفً مدٌنة نٌوٌورن لوحدها 210

 لوارض لكل إنسان 4ملٌار لارض أي بمعل 

ان مشكلة الموارض فً مصر لٌست ولٌده العصر الحدٌث ولكنها موجودة منذ المدم و لد وجدت لها 

 بالمدماء المصرٌٌن الخاصةنموشا علً جدران المعابد 

ن الفبران تهاجمها فً جمٌع مراحل نموها منذ وضع بالنسبة للمحاصٌل الحملٌة المابمة فً الحمل فا

البذور فً التربة حٌث تموم بالحفر علٌها والتهامها مما ٌإدي إلً إعادة زراعتها مرة ثانٌة وتؤخٌر نضج 

ان والتؽذٌة علٌها وتستطٌع النباتات فً هذه المرحلة ان تموم السٌمهذه المحاصٌل وبعد ذلن تموم بتمطٌع 

وتظهر ثمرات حدٌثة تعطً محاصٌل ضعٌفة عرضة لئلصابات الحشرٌة وعندما تصل بعملٌات التجدٌد 

النباتات الً طور النضج فإنها تلتهم الحبوب حٌث تموم بتمطٌع سنابل الممح والشعٌر واألرز والتؽذٌة على 

% من المحصول لبل حصاده ولمد وصلت 25الحبوب وفرطها فً األرض مما ٌإدي الً ضٌاع حوالً 

% ولٌل ان المشروع 30فً بعض محاصٌل الحبوب النجٌلٌة الً حوالً  2981صابة فً عام نسبة اإل

المصري األلمانً لمماومة جرذ  الحمل فً تولً مهامه فً المضاء على الفبران . أما بالنسبة لمحصول 

عة مل المزروالزراعة حٌث تموم بالنبش على الع لصب السكر فان الفبران تبدأ فً مهاجمته منذ بدء

خٌره والتهامها كما تموم بمهاجمة النموات الحدٌثة والمضاء علٌها وحٌن وصول المصب الً مرحلة نموه األ

وفً اوابل شهر اكتوبر فإنها تسكن داخل زراعات المصب وتعمل أعشاش من المش وجحور وتهاجم 

مٌة السكر الناتجة . ولد السلمٌات العلٌا والسفلً مما ٌإدي الً ضٌاع نسبة كبٌرة من المحصول تإثر على ك

% حٌث 50وجد أٌضا فً بعض المحافظات مثل المنٌا ان نسبة الخسابر فً بعض الحمول وصلت الى 

 . فً لرٌة طوخ الخٌل بمركز المنٌا ان الفبران لد لضت تمرٌبا على المحصول 2981لوحظ عام 

العصارة مما ٌإدي الً موت مؾ سرٌان ٌبالنسبة لحدابك الفاكهة فان الفبران تهاجم للؾ األشجار و

لمثال وجد ان هنان النموات الحدٌثة كما تهاجم الثمار وتإدي الً فمد نسبة كبٌرة من المحاصٌل فعلً سبٌل ا

,  2981ب فً محافظة بنً سوٌؾ والمنٌا لد لضت علٌها الفبران تمرٌبا وذلن عام بعض مزارع العن

ٌة علٌها وتفرٌطها فً األرض وكذلن كان الحال فً حٌث كانت تموم بتمطٌع عنالٌد العنب والتؽذ 2983

حدابك النخٌل فً محافظة الجٌزة والفٌوم وأٌضا فً مزارع الموالح والتفاح والكمثري كانت الخسارة كبٌرة 

 . فً العدٌد من المحافظات

بالنسبة للخضر فان الفبران تهاجم المحاصٌل وهً فً طور النضج حٌث كانت الخسابر عالٌة فً 

 .ٌل الطماطم والفراولة والبطٌخ والشماممحاص
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بالنسبة لمخازن الؽبلل والشون فان الفبران تهاجم الحبوب سواء كانت معبؤة فً زكابب أو مكومة 

عبلوة على تلوث هذه الحبوب ومنتجاتها ببول   %5على األرض وتإدي إلً نسبة فمد كبٌرة لد تصل 

 . تصبح ؼٌر صالحة لبلستعمال األدمى اللتصادٌة ولدوبراز الفبران مما ٌفمدها الكثٌر من لٌمتها ا

بالنسبة للمنشات العامة والمصانع فان الفبران تموم بمرض األخشاب وأنابٌب المٌاه والكاببلت 

الكهربٌة وصفابح األلمونٌوم والحدٌد فً مصانع الحدٌد واأللمونٌوم وكذلن تعمل على تلؾ الكثٌر من لطع 

 .نعالؽٌار فً المطارات والمصا

 من الناحٌة الصحٌة

  : من أهم األمراض التً تسببها الفئران

لم تكن الهواجس من انتمال األمراض من الموارض لئلنسان حدٌثة العهد, بل كانت لدٌمة جدا, فكان 

الفراعنة ٌرسمون المط كعدو للموارض وصدٌك لئلنسان وٌتعاملون معه بمدسٌة عالٌة. كما أن هنان فً 

المدٌمة بؤن الموارض هً مخلولات لها صفات اآللهة, وال ٌزال اآلن فً معبد )دشنون( فً العمابد الهندٌة 

الهند ٌعٌش أكثر من عشرة آالؾ من الجرذان داخل المعبد, ٌمدم لها الطعام وتكرم, وهذا سلون وثنً 

 . واضح

تخدمون المٌر والزفت كانوا ٌس أما فً التارٌخ البابلً المدٌم فمد وجد العلماء أن سكان العراق المدٌم,

 .البناء, ال لربط مواد البناء ببعضها, بل لمنع دخول الموارضفً 

أثبت العلم الحدٌث أن هنان مجموعة من األمراض تنتمل عن طرٌك الجرذان, إما عن طرٌك تناول 

, من خبلل المواد الؽذابٌة الملوثة بالبراز واألتربة التً تختلط ببول وبماٌا الموارض, أو عن طرٌك التنفس

تلوث الهواء بذرات الؽبار الملوث ببماٌا الموارض, أو عن طرٌك كابنات حٌة وسٌطة كالممل والبراؼٌث 

 .التً تمتص دم الموارض وتعاود المتصاص دم اإلنسان

ومن األمراض التً تنتمل لئلنسان عن طرٌك الموارض, )السالمونٌبل( والطاعون والحمى النزفٌة 

ب الكبد واللشمانٌا وؼٌرها من األمراض .وسنمر على أهم تلن األمراض باختصار والتوالرٌمٌا والتها

 .شدٌد

 (Plague: )الطاعون

عرؾ اإلنسان مرض الطاعون منذ أكثر من خمسة آالؾ عام, ولكن إحصابٌات الموتى منه التً 

عاما لضى ما حولها واستمر ستٌن  إلىمٌبلدي, حٌث انتشر من مصر  541أو  511 دونت, كانت فً عام
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و 2345كما أنه انتشر فً أوروبا الؽربٌة لمدة خمسة سنوات بٌن عامً  .خبللها على مابة ملٌون ضحٌة

كان عدد م 2660ملٌون إنسان. وفً عام  43م وأطلك علٌه اسم الموت األسود وراح ضحٌته 2350

مشابهة لوفٌات  كانت الوفٌات 2700الوفٌات فً مدٌنة لندن كل أسبوع عشرة آالؾ. وفً موسكو عام 

 2801ألؾ إنسان. وفً اسطانبول لتل الطاعون عام  68ما ٌزٌد عن  2710لندن, وفً مارسٌلٌا لتل عام 

 3.5انتشر من مدٌنة بومباي واستمر عشرة سنوات فمتل  2896ألؾ نسمة. وفً الهند عام  250ما ٌمارب 

 .ملٌون إنسان

, لكن كل (Yersin)واآلخر فرنسً (Kitazato) اكتشؾ عالمان أحدهما ٌابانً 2894فً عام 

  Pasterella pestis) على حدا, ودون التنسٌك فٌما بٌنهما, بؤن هنان عبللة بٌن الطاعون والبكتٌرٌا
pestis)  وجدت العبللة للبرؼوث  2897التً وجدت فً دم وإدرار وبراز الموارض المرٌضة. وفً عام

نوع من الموارض فً العالم تنمل الطاعون,  100هنان لمد وجد أن .كنالل للمرض من الموارض لئلنسان

وأهمها الجرذ األسود والجرذ النروٌجً. وتستطٌع جرثومة الطاعون البماء حٌة لعدة شهور فً أعماق 

  .الجحور حٌث تتبلءم الظروؾ هنان
 من أهم األمراض التً تنتمل لئلنسان تلعب الموارض الدور الربٌسً فٌها مرض الطاعون الذيوهو 

 2940 - 2899ٌعتبر من أخطر األمراض حٌث أهلن المبلٌٌن فً العالم والذي اصٌبت به مصر منذ عام 

فً بعض المناطك الساحلٌة وٌسبب هذا المرض  2947 -2942بصورة متمطعة ثم ألتصر حدوثه منذ عام 

 .وٌنملها اساسا برؼوت األر الشرلً Pasterella pestisبكترٌا 

  Plague الطاعون - أ
 عد حاد ٌتمٌز بحمى مرتفعة مع أعراض تسمم بالدم وصدمة مع هبوط فً ضؽط الدممرض م

احتمان فً ملتحمة  وسرعة فً النبض مع عدم انتظامه والملك واإلعٌاء والهلوسة والؽٌبوبة وكثٌراً ما ٌحدث

 : وهً العٌن ولد ٌصل إلى درجة النزؾ. وٌظهر مرض الطاعون فً ثبلثة صور

 Baboeic plague الطاعون الدملً  -1
ً وفٌه تستمر المٌكروبات فً بعض الؽدد اللٌمفاوٌة فً األرب واإلبط  وهو أكثر شٌوعا

ً وٌمتد االلتهاب لما حول الؽدد فٌتكون ما  والعنك وٌإدي هذا إلى التهاب هذه الؽدد وتتعمك نوعا

ون إلى طاع ٌشبه الدمل ولد ٌنصرؾ أو ٌتمٌح وٌحتاج لفتح ولد تسوء حالة المرٌض وٌتحول

 .تسممً أو طاعون ربوي

  Septicaemic plague الطاعون التسممً -2
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 وهو نادر الحدوث عن الدملً وفٌه تستمر األعراض العامة السابك ذكرها دون ظهور
 .التهاب الؽدد اللٌمفاوٌة وتنتهً الحالة ؼالباً بالؽٌبوبة والوفاة

 

  Pneumonic pleague الطاعون الربوي -3
 للطاعون الدملً أو التسممً . وٌسمى فً هذه الحالة طاعونوؼالباً ما ٌحدث كمضاعؾ 

 ربوي ثانوي ونادر ما ٌحدث كإصابة أولى للمرض وٌسمى طاعون ربوي أولى وأهم أعراضه
 .الممٌزة اللهث الشدٌد والبصاق المدمم

 فً Pasteurella وٌتؤكد تشخٌص الطاعون باكتشاؾ المسبب النوعً وهو باسٌل الطاعون
 .مامل أو الدم أو البصاق حسب الطاعونعٌنات من الد

 :أخرى تصٌب البشر تنملها الموارض أمراض

 Tularemia  :التوالرٌمٌا -4

مرض ٌصٌب الموارض واألرانب, ومنها ٌنتمل الى اإلنسان, وتعد الموارض من أهم 

ا المرض فً كل أنحاء العالم, وٌنتشر هذ (Tularence) الخازنات لبكتٌرٌا هذا المرض المسماة

مرض ممٌت ٌنمله المراد والبعوض, من فضبلت الموارض التً تهرب من البرد والحر  هوو

وتلتجا للعمارات ولرب اإلنسان. وأكثر فترات تنالله تحدث بٌن شهري حزٌران/ٌونٌو الى 

ٌوما. وأكثر  530ـ 147أٌلول/سبتمبر. وتستطٌع البكتٌرٌا المسببة للمرض أن تحتفظ بحٌوٌتها بٌن 

 .دث عند السكان المرٌبٌن من البساتٌن والمساحات المابٌةاإلصابات تح

   Leishmaniasis:اللشمانٌا -5

اللشمانٌا مرض جلدي معروؾ فً العراق باسم )حبة بؽداد(, منه الرطب والجاؾ, 

وتعتبر الموارض خازنا لبكتٌرٌا هذا المرض  .والمرض منتشر فً اٌران وآسٌا الوسطى وروسٌا

وتنتمل الى اإلنسان عن طرٌك اللسع فً األذان والمناطك  %40   تزٌد  واإلصابات السنوٌة فٌها

 .الحساسة المكشوفة فً اإلنسان بواسطة البعوض

  Leptospirosis :التهاب الكبد المعدي -6

نسان والموارض والمواشً ٌنتشر هذا المرض فً أنحاء عدٌدة من العالم. وٌصٌب اإل

 Leptospira icterohaemorrhagiae) ) وٌعٌش مٌكروب هذا المرض و اسمهوالكبلب.

فً )كلى( الجرذان وٌطرح مع اإلدرار, فٌصاب اإلنسان إذا ما المس الماء أثناء السباحة فً 
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مناطك ٌنتشر بها المرض, أو من خبلل ؼبار المخازن المتواجد داخلها الجرذان المصابة, أو 

ٌرة وآالم الجسم والتمٌإ, وهنان تناول أؼذٌة مرت علٌها الجرذان. ومن أعراضه الحمى والمشعر

 .أعراض أخرى ؼٌر مباشرة كالٌرلان والتهاب السحاٌا وأنزفة الجلد المخاطٌة

وٌجب التذكٌر بؤن المواشً والخنازٌر والكبلب أكثر أهمٌة من الموارض فً نمل المرض 

 .للبشر

 : Murine typhus التٌفوس -7

ض واسعة االنتشار, ولد ُشِخص ٌصٌب هذا المرض اإلنسان والموارض, وهو من األمرا

فً االتحاد السوفٌٌتً, ووصلت ضحاٌاه السنوٌة فً الوالٌات  2939أول مرة كمرض وبابً عام 

 Rickettsia ومسببه هو. 2940ضحٌة فً ذروتها عام  5000المتحدة األمرٌكٌة الى 

(mooseri) typhi  وهو مٌكروب ٌعٌش على براز البراؼٌث التً تعٌش على الموارض .

والخطورة لٌست من لسعة البرؼوث بل من البراز الذي ٌوجد بمرب اللسعة, فعند حن اإلنسان 

( األثر األكبر فً تملٌل DDTم. ولد كان الكتشاؾ ال)مكان اللسعة فٌدخل المٌكروب الى الد

  .خطورة هذا الوباء

 :Salmonellosis السالمونٌل -8
ٌا الممرضة لئلنسان من البكتٌر Serotypes نوع 600ٌضم جنس السالمونٌبل حوالً 

المواشً و الخنازٌر و الموارض والطٌور(, وتُعَد أنواع هذه المجموعة من البكتٌرٌا والحٌوانات )

من مسببات التسمم الؽذابً الذي ٌصل حد اإلصابة الممٌتة. وتحدث اإلصابة عن طرٌك تناول 

عن طرٌك البول والبراز الذي  ؼذاء ملوث بتلن البكتٌرٌا. ولد شخصت الموارض كنالل للمرض

تضعه فً الحمول والمخازن لرب المواد الؽذابٌة. ودور فؤر البٌت هو أكثر خطورة من جرذان 

  .الحمل

  Lymphocytic Choriomengltisالتهاب السحاٌا والمشٌمة الخلوي اللمفً  -9
أن  مرض فٌروسً ٌصٌب فبران البٌوت, ولم تكتشؾ عبللة الفؤر إال من ولت لرٌب بعد

% من مسببات المرض تصل عن طرٌك 50عزلت فٌروسات من أحشاء فؤر البٌت, فوجد أن 

فبران البٌت. ٌبدأ المرض بؤعراض تشبه أعراض األنفلونزا ثم تظهر أعراض المرض بعد عدة 

أٌام, حٌث تبدو على المرٌض حاالت عدم اتزان ردود فعله والخمول )النعاس( وأحٌانا الشلل, 

 .إصاباتهم ولكن هنان حاالت ممٌتة ضى بعد عدة أسابٌع منٌشفى أكثر المر
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 : حمً عضة الفأر -11

 الناتج عن تلوث الجروح بؤنواع من المٌكروبات من فم الفبران
 :السعار -11

 .فً بعض الحاالت نتٌجة لعضة الموارض
 :التسمم الغذائً -11

: ت التسممالذي ٌحدث نتٌجة تلوث الؽذاء ببراز الموارض التً تكون مصدر اإلصابة بمسببا

 .الدوسنتارٌا الباسلٌة واألمبٌة ومسببات التٌمود عن طرٌك براز الموارض
 :اإللتهاب السحائً وشلل األطفال نتٌجة بعض الفٌروسات -13

ودٌدان Heterophus  عبلوة علً بعض األمراض الطفٌلٌة مثل الدٌدان الورلٌة من جنس

  Trichynella spinalis ن جنسوالدٌدان األسطوانٌة م  Schztasoma البلهارسٌا من جنس

وهً  Rickettsisa poxالتً لم ٌثبت وجودها فً مصر كما تنمل الفبران أمراض آخري مثل 

 نوع من التٌفوس ٌموم حلم الموارض بنملها لئلنسان.

 :مستودع العدوي ومصدرها

رٌة ولد دو وتحدث بٌنها أو بٌنه Wild rodents بٌعً للطاعون هً الموارض البرٌهالمستودع الط

العدوى  حٌث تلتمً بالموارض البرٌه  ومصدر ,ومنها الفبران المنـزلٌة فً الرٌؾ أو الحضر. تنمل العدوى

المتطاٌر من المرضى  المباشر للطاعون الدملى هو البرؼوث المعدي وللطاعون الربوي الرذاذ والبصاق

 . بطاعون ربوي
 :طرق نمل العدوى

البراؼٌث أجسام الفبران  فإنه ٌإدي إلى وفاة عدد كبٌر منها فتترن عندما ٌنتشر الطاعون بٌن الفبران

بالطاعون الدملى فً اإلنسان بواسطة لدؼة  وتبحث عن مضٌؾ مناسب فتهاجم اإلنسان وٌتم نمل العدوى

نتٌجة تكاثر باسٌبلت الطاعون التً كانت موجودة فً الدم الذي ) برؼوث الفؤر المصاب بانسداد فً معدته

 مرٌض بالطاعون ونتٌجة لهذا االنسداد ٌرتد جزء من الدم ثانٌة محمبلً بمٌكروبات صه من فؤرسبك وامت
 . الطاعون من معدة البرؼوث إلى داخل جسم اإلنسان

 4إلى  3الربوي  أما فً الطاعون الربوي فتتم العدوى من المرٌض إلى مضٌؾ جدٌد بواسطة الرذاذ
 .أٌام أو ألل
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البراؼٌث  من شخص لشخص إال بعد تحوله إلى طاعون ربوي وتستمر والطاعون الدملً ال ٌنتمل

 –أٌام  4إلى  3معدتها إال من  معدٌة ألٌام وأسابٌع وفماً للظروؾ وال تعٌش البراؼٌث المصابة بانسداد فً

  . شدٌدة االزدحام وسٌبة التهوٌة أما الطاعون الربوي فهو شدٌد العدوى وخاصة فً األماكن
 : ب الزٌادة فً أعداد الفبران فً مصر فً السنوات األخٌرةولد كان من أسبا

عملٌات تطهٌر الترع والمصارؾ وعدم السماح الفبلحٌن بإزالة نواتج التطهٌر واستخدامها فً 

أؼراض أخري مما أدي الً تراكم هذه النواتج على جانبً الترع والمصارؾ واستخدام الفبران لها كمؤوي 

الذي ٌمتد من محافظة المنٌا الً محافظة بنً سوٌؾ والذي كان ٌتواجد  مثال على ذلن مصرؾ المحٌط

  .علٌه العدٌد من الفبران وكذلن مصرؾ بحر البمر ومصرؾ فالوس بالشرلٌة
التركٌب المحصولً المتبع فً مصر والذي ال ٌسمح بخلو األرض من الزراعات على مدار السنة 

مطاع فلمد كان فً الماضً فترات تخلو فٌها األرض من مما ٌتٌح الؽذاء للموارض طول السنة بدون ان

المحاصٌل الشتوٌة والصٌفٌة او العكس تجهز فٌها األرض وتجري عملٌات الخدمة استعداد للمحصول المادم 

 . أما حالٌا فً مصر ٌزرع عروات من الخضار أو حتى محاصٌل أخري بٌن هذه المواسم

المحاصٌل مما ٌإدي إلً تركها فترة طوٌلة فً األرض للة األٌدي العاملة إلجراء عملٌات حصاد 

طوال هذه الفترة فلمد لوحظ فً العدٌد من المناطك على سبٌل المثال تركهم لمحصول الممح بعد حصاده فً 

 . األرض أو األجران لمدة طوٌلة بدون عملٌات الدراس أو نمل المحصول الً المخازن

أسالٌب التخزٌن حٌث تخزن الحبوب فً الشون فً سوء عملٌات التخزٌن فً مصر وعدم تطوٌر 

 . العراء مكشوفة مما ٌسهل للموارض ان تحصل على ؼذابها وتجد لنفسها مؤوي جٌد دون عناء

التوسع العمرانً واستؽبلل االرض الزراعٌة واستخدامها فً البناء حٌث استؽلت تمرٌبا المساحة 

ً الزراعٌة أعطً الفرصة للعدٌد من األنواع التً كانت الزراعٌة فً البناء وإلامة المبانً وسط األراض

تعٌش فً المبانً فمط ان تعٌش وتهاجم المحاصٌل الزراعٌة مثل المنازل ولمد ظهرت هذه المشكلة بوضوح 

فً محافظة السوٌس حٌث تتواجد منازل الفبلحٌن ومزارع الدواجن األراضً الزراعٌة وبالتالً أعطً 

 . لتً كانت تعٌش فمط فً المنازل أن تهاجم المحاصٌل الزراعٌة وتعٌش بهاالفرصة لموارض المنازل ا

بناء السد العالً وتحول نظام الري من ري الحٌاض إلً ري مستدٌم أدي إلً زٌادة الفبران حٌث 

 كانت الفٌضانات تمضً على العدٌد من صؽار الفبران وتدمر جحورها 
الً المضاء على العدٌد من األعداء الحٌوٌة الخاصة استخدام المبٌدات الحشرٌة بصورة مكثفة أدي 

 .بالموارض مثل الطٌور الجارحة
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إن من أهم أسباب تزاٌد الموارض فً مصر هو إهمال المزارع ألرضه وعدم االهتمام بعملٌات 

الزراعة الحدٌثة حٌث أصبحت الزراعات التملٌدٌة ال تعطً العابد المنشود منها مما جعل المزارعٌن 

الً إعمال أخري أكثر ربحا وفابدة له مثل العمل فً المشارٌع المختلفة وهذا بدورة أعطً الفرصة  ٌتجهون

 . للموارض ان تتزاٌد وتتكاثر

اإلهمال فً صٌانة المصارؾ التً ألامت الدولة العدٌد منها فً أماكن عدٌدة دون االهتمام بصٌانتها 

أصبحت ؼٌر صالحة للزراعة وبالتالً أصبحت مرتعا وبالتالً ادي ذلن الً زٌادة األمبلح فً التربة و

 .للموارض لعمل جحور فٌها ومهاجمة المحاصٌل المجاورة لها

 

 

 التعرف على وجود الفئران واستكشافها :
ان عملٌة الفحص التً تجري لبل البدء فً وضع اي برنامج مكافحة للفبران فً مكان ما من العملٌات 

ن التعرؾ على أنواع الموارض الموجودة فً المكان ومدي كثافة الفبران الضرورٌة والتً عن طرٌمها ٌمك

الموجودة ونظام توزٌعها فً المكان وهنان العدٌد من الطرق والعبلمات التً ٌمكن بواسطتها االستدالل 

 على ذلن ومنها :

د الؽروب نفسها : متجولة وعلى الترع والمصارؾ والجسور وهذا ٌستلزم مرالبتها بع مشاهدة الفئران (2

مباشرة او فً الصباح الباكر حٌث كان ٌبلحظ تجوال الفبران فً هذه الفترات اثناء تجوال الباحثٌن فً 

 المحافظات المختلفة .

وكذلن المحاصٌل المابمة  وتختلؾ شكل وطبٌعة هذه الجحور باختبلؾ أنواع الفبران جحور الفئران (1

 :كاآلتً

على حافة الترع والمصارؾ والجسور المجاورة للمحاصٌل بالنسبة للفؤر النٌلً فٌموم بحفر جحور  . أ

الزراعٌة ولد ٌموم بعمل الجحور على حافة المسالً الصؽٌرة والتً تتخلل األراضً الزراعٌة أو 

تحت أشجار النخٌل داخل األراضً الزراعٌة وأحٌانا ٌموم بعمل هذه الجحور داخل األراضً 

زارع المصب ان الفار النٌلً ٌصنع أعشاشا من السفٌر الزراعٌة على حافة البتون ولد لوحظ فً م

 داخل هذه المزارع .

سم وتوجد هذه  8الفار النروٌجً ٌعمل جحور فً مستوي سطح التربة وٌكون لطر الجحور حوالً  . ب

الجحور فً ممالب الزبالة والمناطك التً ٌكثر بها المواد العضوٌة مثل مزارع الدواجن وحظابر 
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ان الفبران تعمل جحور حول أسوار هذه الحظابر وكذلن حول أماكن تخزٌن  الحٌوانات فمد لوحظ

 العلؾ .

الفار المتسلك ٌصنع أعشاش من المش وسفٌر المصب وأوراق النخٌل وكذلن ٌعمل هذه األعشاش  . ت

 من الورق ومخلفات مزارع الدواجن داخل حوابط األلمونٌوم الموجودة داخل العنابر .

ش على هٌبة كرات مجوفة من األوراق واأللمشة وذلن داخل الحوابط فإٌرة المنازل تصنع أعشا . ث

 واألرضٌات والحواجز الخشبٌة .

 .الفار الشوكً ٌعٌش فً سرادٌب تحت سطح األرض . ج

 الممرات والعلمات التً تتركها الفئران (3

تصنع الفبران ممرات وطرق معٌنة وذلن أثناء خروجها وعودتها من والً الجحور الخاصة بها 

ة عبلمات وراءها مثل اّثار ألدامها وعبلمات الذٌل وٌمكن من هذه الممرات إلً حد ما تمٌز أنواع تارك

 الفبران كاآلتً :

 الفار النٌلً ممراته تكون واضحة فوق الحشابش و بالمرب من الجحور وٌسهل تمٌزها . أ

وهذه الفؤر النروٌجً ٌعمل ممرات ممٌزة خارج المبانً سواء على األرض او على النخٌل  . ب

الممرات ؼالبا ما تكون لرٌبة من اي ؼطاء او تحته وٌمكن االستدالل على هذه الممرات من بعض 

 Black gleaay smesالعبلمات التً تتركها الفبران مثل اللطخات الدهنٌة السوداء 

الفبران المتسلمة ٌصعب على هذه االنواع من الفبران تمٌز ممراتها حٌث تمٌل الى التنمل عن طرٌك  . ت

المواسٌر والكببلت وان كان من السهل تمٌزها على النخٌل أثناء تسلمها حٌث ٌبلحظ وجودهاعلى 

 ساق النخٌل واألشجار

الفار المنزلً وٌمكن تمٌز ممراته عن طرٌك البمع السوداء التً توجد على األسطح التً تعترض  . ث

 سٌر الفبران .

 ملحوظة :

  loopالبمع الدهنٌة السوداء وتسمً هذه الؽدد ٌوجد على جسم الفبران ؼدد مسبولة عن إفراز  .أ 

smeen. 
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ٌمكن إظهار اّثار الفبران بعمل جٌنات صناعٌة وذلن بنثر التراب الناعم او بودرة التلن أو الرمل  .ب 

الناعم او مسحوق الفحم على األرض إلظهار اّثار االرجل والذٌل حٌث ٌظهر األربع أصبع 

 ع الخاصة بالمدم الخلفٌة .الخاصة بالمدم األمامٌة والخمسة أصب
 Dnoppingsبراز الفئران   (4

ٌعتبر براز الفبران من االشٌاء الهامة لبلستدالل على وجود الفبران فً الجحور او فً اي منطمة 

معٌنة فعن طرٌك هذا الذٌل ٌمكن معرفة اذا كانت الجحور عمالة او ؼٌر عمالة فؤذا كان البراز طرى المع 

زالت تعٌش فً هذه الجحور اما اذا كان البراز جاؾ ولونة لاتم فٌدل على ان هذه  ٌدل على ان الفبران ما

 الجحور ؼٌر عمالة .

 :راز باختبلؾ أنواع الفبران فمثبلكما انه ٌمكن تمٌز انواع الفبران عن طرٌك البراز حٌث ٌختلؾ الب

 .الفار المتسلك : ٌؤخذ شكل موزة تكون مموسة (2

 .كلالفار النروٌجً : أنبوبً الش (1

 .الفار النٌلً : كبٌرة الشكل ومؽزلٌة ومستدلة من األطراؾ وفً مجامٌع (3

 .الفار المنزلً : بعٌراته صؽٌرة انبوبٌة (4

وجود احجام مختلفة من البعٌرات من نفس الشكل ٌدل على وجود اعمار مختلفة من الفبران وعدد 

المنطمة وكذلن فان عدم وجودها ال البعرات الموجودة ال ٌعطً فً اؼلب االحٌان على تعداد الفبران فً 

 ٌدل على عدم وجود اصابة

 singns of damage:  علمات التلف التً تحدثها الفئران أثناء تغذٌتها (5

ٌختلؾ مظهر التلؾ الذي تحدثه الفبران على الحبوب والثمار باختبلؾ انواع الفبران والمحاصٌل 

ٌزه بسهولة عن التؾ الذي تحدثه الفبران الصؽٌرة حٌث المختلفة فمثبل التلؾ الذي تحدثه الجرزان ٌمكن تمٌ

ان فإٌدة المنازل تمترض الحبوب حول محورها الطولً تاركة أجزاء صؽٌرة كالفتات بجانب الممروضة 

 اما الجرزان تإكل أنصاؾ الحبوب تاركة األنصاؾ االخري مختلطة بؤجزاء صؽٌرة من الحبوب .

 

 

 ة الحٌوانٌةالوضع التمسٌمى للموارض فى المملك
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        :AnimaliaKingdom المملكة الحٌوانٌة

 طائفة الحبلٌات

 تحت طائفة الفماربات

 صف الثدٌٌات

 رتبة الموارض

ChordataPhylum:  

Vertebrataphylum: Sub 

MammaliaClass:  

RodentiaOrder:  

عاببلت لها أهمٌة التصادٌة  4عابلة منتشرة منها فً مصر  32مستوي العالم وٌتبع هذه الرتبة علً 

تمسم الموارض الى مجموعه من العاببلت بناء على مجموعه من الصفات المورفولوجٌه والتشرٌحٌة  وهً

 : الهامه والتى منها

 الصفات المورفولوجٌه الظاهرٌه 

 اللون  .1

الموارض وأنواع البٌبات التىى تعىٌش فٌهىا وٌتىراوح وٌختلؾ اللون باختبلؾ االنواع المختلفة من 

لون الظهر من الرمىادى الىداكن والبنىى علىى الناحٌىة الظهرٌىه مىن الجسىم وٌتىراوح بىٌن اللىون االبىٌض 

والرمادى على البطن وال ٌمكن االعتماد على صفه اللون بشكل اساسىى فىى التصىنٌؾ وذلىن ألن البٌبىة 

 اللون ستة جٌنات ٌختلؾ اللون باختبلؾ عدد الجٌنات السابدة تإثر على درجة اللون . وٌتحكم فى 

 مماٌٌس الجسم وتشمل :

طول الذٌل بالنسبة لطول الرأس والجسم معا .وٌماس الذٌل من نهاٌة العمود الفمرى وحتى نهاٌة جلد  - أ

 الذٌل وال ٌدخل فى المٌاس طول الفرشة . اما طول الرأس والجسم معا فٌماس من بداٌة األنؾ الى

 نهاٌة العمود الفمرى.

 طول األذن وٌماس من نمطة اتصال صوان األذن بالرأس الى نهاٌة صوان األذن - ب

وزن المارض :  حٌث ٌشكل عنصر هام فى التفرلة بٌن الفؤر والجرذ حٌث ان الفؤر ٌمل  وزن  - ت

 لسٌسًجرام فى بعض االنواع مثل الفؤر ا 31جرام وان كان ال ٌتجاوز  011الحٌوان البالػ فٌه عن 

Mus musculus جرام.  011. بٌنما ٌزٌد وزن الجرذ البالػ عن 

حٌث ان معظم الموارض لدٌها ستة وسابد لدمٌه على اخمص  Foot podsعدد الوسابد المدمٌه  - ث

 فإن لها خمسة وسابد لدمٌه فمط Water vole, Musk ratالمدم الخلفٌه ماعدا 

http://zipcodezoo.com/key/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/key/Chordata_Phylum.asp
http://zipcodezoo.com/key/Vertebrata_Subphylum.asp
http://zipcodezoo.com/key/Mammalia_Class.asp
http://zipcodezoo.com/key/Rodentia_Order.asp
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د فى مجموعتٌن األولى بالمرب من االرجل األمامٌة عدد حلمات الثدى فى اإلناث البالؽه والتى توج - ج

والثانٌة بالمرب من األرجل الخلفٌة وٌختلؾ عدد هذه الحلمان باختبلؾ األنواع فمثبل الجرذ المتسلك 

 2+2وجرذ الحمل النٌلى  3+3وٌجى و الجرذ النر 2+3والفؤر السٌسً  2+3

د البالؽه حتى تعطى مماٌٌس دلٌمه ألن ٌجب ان تإخذ هذه المماٌٌس من األفرا الدلةوللحرص على 

 األفراد الصؽٌره تكون ذات ذٌول وآذان اطول نسبٌا من األفراد البالؽه.  

 وفٌما ٌلى عرض ألهم عاببلت الموارض الشابعة:

  Dipodidae ةعائل -0

Family Dipodidae 

Allactaga tetradactyla (Lichtenstein, 1823)           

Four-toed Jerboa                        االسم الشابع                            الجربوع رباعى األصابع 

  :الوصف المورفولوجى

 لاتم السطح لون. جم  61-55من  مم والوزن 081– 054 الذٌلومم  009-012 الجسم  طول

امر. الجزء ومنمط أسود وبرتمالً. األلدام الخلفٌة لكل منها أربع أصابع ثبلثة وظٌفٌة وواحد ض

البعٌد ألصابعِ المدم والمنطمة تحت العٌن أبٌض اللون. األذن منمطة باللون األسود, ومؽطاة 

بالشعر األبٌض. لون الذٌل أبهت من لون الظهر, أكثر بٌاضا من الجانب السفلً, لمته بٌضاء 

 تلٌها من ناحٌة الجسم حلمة لاتمة رٌشٌة.

 ومصر( التوزٌع )العالم(: شبه متوطن )لٌبٌا  

 الحالة: محلً, ممٌم  

البٌبة: األراضً المنبسطة للٌلة الؽطاء النباتً لرب الساحل. لٌلى, ٌتؽذى على النباتات والحشرات.  

وٌمضى النهار فى جحوره العمٌمة والتً تنتهً بحجرة النوم التى تتكون عادة من وبر األؼنام والماعز. 

 ٌترن جحوره خبلل أمطار الشتاء.
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  تتوافر معلوماتالتكاثر: ال

, مدى ٢كم  4662التوزٌع)مصر(: محلى اإلنتشار )ساحل البحر المتوسط(. منطمة التواجد= 

أن أعداده فى  0963, مسجلة من مولعٌن. ذكر هوجسترال عام ٢كم 224565اإلنتشار=

 تنالص مستمر ولكن هذا ال تإكده البٌانات المتوفرة لدٌنا, ولكنه ٌعانً من تدمٌر بٌبته.

 ( الضبعة و مطروح و رأس الحكمة 2110تسجٌل, آخرها عام  07سجٌل: الت

 التهدٌدات: فمد البٌبات, كما ٌعانى من الصٌد الجابر وتصدٌر أعداد كبٌرة منه

 الوضع: مهدد باالنمراض.

  

Family: Dipodidae 

Jaculus jaculus (Linnaeus, 1758)   

    Lesser Egyptian Jerboa               الصؽٌر مصرىال الجربوع                  االسم الشابع  

  :الوصف المورفولوجى

المصرى   الجربوع ٌشبه. جم 55من  مم والوزن 105– 250 الذٌلومم  210-95 الجسم  طول

ثبلثة  الكبٌر لكن أصؽر حجماً. الرأس كبٌرة ومستدٌرة, الرلبة لصٌرة, األلدام الخلفٌة طوٌلة وبها

ورفٌع ورمادي  م, اإلصبع األوسط هو األطول. الشعر الموجود على الجسم طوٌلأصابع فى كل لد

الَطوٌلة فى نهاٌة الذٌل,  مصفر. ٌمر خط عرٌض مبٌض فً منطمة الفخذ. هنان خصلة من الشعرات
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الشعر األسود. تظهر الجمجمة تطور  لمة الذٌل بٌضاء اللون وٌلٌها من ناحٌة الجسم حلمة لاتمة من

 مة الملة السمعٌة.واضح فى منط

 :التصنٌف

العٌنة النمطٌة مؤخوذة من منطمة أهرامات الجٌزة. لهذا النوع أسماء أخرى عدٌدة ولكن ؼٌر متعارؾ 

 علٌها اآلن.

 التوزٌع )العالم(:

 ضٌك اإلنتشار )مورٌتانٌا والسنؽال حتى مصر وإثٌوبٌا, وشرلاً حتى العراق(.

 : محلً, ممٌمالحالة

 :البٌئة

صحراوٌة ذات الرمال الناعمة والمناطك الصخرٌة من مستوى سطح البحر الى سفوح المناطك ال

الجبال. لٌلً, ٌفضل المناطِك الرملٌة الماحلة لٌبنً جحور عمٌمة حلزونٌة الشكل, تتفرع الممرات من 

 الؽرفة الربٌسٌة, وعادة ما تؽلك المداخل.

 ٌوم.  15ر بعد فترة حمل ال تمل عن صؽار فً فبراٌر وماٌو ونوفمب 4-3: تلد األنثى التكاثر

, مسجلة ٢كم  950904.8, مدى اإلنتشار= ٢كم  96.6واسع اإلنتشار. منطمة التواجد=  التوزٌع )مصر(:

 مولع. 22من

 )الضبعة ومطروح ورأس الحكمة( 1002تسجٌل  آخرها عام  270: التسجٌل

 : ؼٌر شابعالتواجد

 : ألل تهدٌداً الوضع
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Family: Dipodidae 

Jaculus orientalis Erxleben, 1777          

             Greater Egyptian Jerboa   الكبٌر المصرى الجربوع     االسم الشابع                

 : الوصف المورفولوجى

 أسود ومنمط لاتم السطح لونجم  60-55مم الوزن  280-254مم الذٌل  229 -201  الجسم طول
 ألصابعِ  البعٌد الجزء.ضامر وواحد وظٌفٌة ثبلثة أصابع أربع منها لكل الخلفٌة األلدام .وبرتمالى

 لون .األبٌض بالشعر ومؽطاه األسود, باللون منمطة األذن .اللون أبٌض العٌن تحت والمنطمة المدم

 حلمة الجسم ناحٌة من تلٌها بٌضاء لمته السفلً, الجانب من بٌاضا أكثر الظهر, لون من أبهت الذٌل
 رٌشٌة. تمةلا

 واإلسكندرٌة سٌوة بٌن ,)الؽربٌة(  اللٌبٌة الصحراء من مؤخوذة النمطٌة العٌنة :التصنٌف

 ومصر(. لٌبٌا( متوطن : شبه )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 النباتات على ٌتؽذى لٌلى, .الساحل لرب النباتى الؽطاء للٌلة المنبسطة : األراضىالبٌئة
 األؼنام وبر من عادة تتكون التى النوم بحجرة تنتهى والتى العمٌمة جحوره فى لنهارا وٌمضى.والحشرات

 .الشتاء أمطار خبلل جحورة ٌترن .والماعز
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 معلومات تتوافر ال  :التكاثر

من  اإلنتشار مدى ,٢ كم 46.2 =التواجد منطمة  )المتوسط البحر ساحل( اإلنتشار محلى): مصر( التوزٌع

  ,٢ كم 2245.5

 البٌانات تإكده ال هذا ولكن مستمر تنالص فى أعدادة أن 1963 عام هوجسترال ذكر .مولعٌن من ةمسجل
 .بٌبته تدمٌر من ٌعانً ولكنه لدٌنا, المتوفرة

 نادر :الحكمة(          التواجد رأس و مطروح و )الضبعة 1002  عام آخرها تسجٌل, 27  :  التسجٌل

 منه كبٌرة أعداد وتصدٌر الجابر الصٌد من ٌعانى كما البٌبات, فمد : التهدٌدات

 .باإلنمراض مهدد : الوضع

  

 Gliridaeعابلة:  -2

Family: Gliridae 

Eliomys melanurus (Wagner, 1840) 

  Large-eared Garden Dormouse, Sinai Dormouseاألذن كبٌرة البساتٌن زؼبة  االسم الشابع  

 :  الوصف المورفولوجى
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 جم . الشعٌرات الموجودة 63-38من  مم والوزن 217– 204الذٌلومم 240 -204الجسم  طول
 خمس خلفى طرؾ ولكل أصابع أربع أمامى طرؾ لكل .ومستدٌرة كبٌرة األذن .متطورة الفم على

 هٌبة على وتمتد العٌن حول سوداء حلمة توجد .باهت رمادى ولونه ومتناثر كثٌؾ الشعر .أصابع
ً  الذٌل على طوالً  الشعر ٌزٌد .واضح الجوانب على الفاصل خطال .األذن أسفل حتى أسود خط  مكونا

 .البعٌد الطرؾ عند خصلة

ً  النوع هذا إنفصل .موسى جبل من ربضبالم مؤخوذة النمطٌة العٌنة :التصنٌؾ  النوع عن حدٌثا

 دفم (1980) وحلمً أسبورن أن إال تصنٌؾ, إلعادة تحتاج لٌبٌا فً تعٌش التً الجماعات لوٌرسٌنس,
 .سٌرٌناٌكس ٌسمى نوع كتحت الجماعات تلن إعتبرا

 األوسط(. والشرق ومصر لٌبٌا( اإلنتشار : ضٌك) العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 جحوره لٌلى, )سٌناء ( الجبال ومناطك ) المتوسط البحر ساحل طول على( الجٌرٌة  الصحراءالبٌبة: 

 .والحشرات النباتات على وٌتؽذى الصخور وفجوات درانالج أو شموق النباتات جذور بٌن األرض تحت

 ماٌو فى صؽارها ترضع وأخرى أبرٌل فى حامل أنثى شوهدت فمد معروؾ ؼٌر التكاثر موسم: التكاثر
 .ٌولٌو فى النمو مكتملة ؼٌر وثالثة

 ,٢ كم 67.2 =التواجد منطمة  )الؽربى المتوسط البحر وساحل سٌناء( اإلنتشار ضٌك :التسجٌل )مصر(
 عام منذ التواجد منطمة فى نمص وجود ٌحتمل موالع, 4 من مسجل ,٢ كم 121030 =اإلنتشار مدى

1950  

 )سٌناء جنوب( 1995  عام آخرها تسجٌل, : 18 التسجٌل

 نادر  :التواجد

 باإلنمراض مهدد  :الوضع
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 Hystricidaeعابلة:  -3

Family: Hystricidae 

Hystrix cristata Linnaeus, 1758 

 Crested Porcupine                 األفرٌمً    النٌص ,المنفذ المتوج               االسم الشابع  

 كجم  كما ٌسهل 21-01من  سم والوزن  07-8 الذٌلوسم  93-61 الجسم  طول :المورفولوجى الوصف

والمفا  الرأس لطو على الظهرٌة الناحٌة من جسمه تؽطى التى الطوٌلة األشوان النٌص بواسطة تمٌٌز

 و األجناب طول على )سم 35 طولها( أخرى أشوان وهنان الطٌور, أعراؾ شكلها فى تشبه والتى والظهر

 اللون بٌضاء أشوان له الذٌل .داكن وبنى أبٌض بلونٌن تتمٌز األشوان هذه كبل .الجسم من الخلفى النصؾ

ً  تحدث ومرنه النهاٌة عند وعرٌضة مجوفة  األمامٌان الطرفان ٌنتهى .ببعض ضهابع تصادم عند أصواتا

 من خالى الكؾ باطن .أصابع بخمس الخلفٌان ٌنتهى بٌنما ,)مختزل اإلبهام( متطورة مخلبٌة أصابع بؤرٌعة

 .السواد الى الجوانب لون تمٌل .فن بكل أسنان 5 هنان .جداً  صؽٌرة واألذن األعٌن .وسادات ولها الشعر

 وتنزانٌا( زابٌر حتى أفرٌمٌا وشمال وصملٌة إٌطالٌا( اراإلنتش ضٌك :  )العالم(  التوزٌع 

 عارض زابر : الحالة 

 النباتٌة األجزاء على ٌتؽذى حٌث المؤكل عشبى لٌلى, .والكهوؾ الجحور فى عابلٌة معٌشة ٌعٌش :البٌبة

  .الحٌوانى الؽذاء على ٌتؽذى ما ونادرا والفاكهة األرض تحت الممتدة
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 تلدم حٌث ٌو 002 حوالى تمتد حمل فترة بعد صؽٌرٌن أو صؽٌر خبللها تلد معا كل واحده مرة :التكاثر

 .الجحر داخل )بالعشب مبطنه(  الحجرات إحدى فى الصؽٌر األنثى

 )السلوم( اإلنتشار محلى  :التوزٌع مصر

 واحد تسجٌل : التسجٌل 

 جداً  نادر : التواجد 

  

Family: Hystricidae 

Hystrix indica Kerr, 1792                             

                  Indian Crested Porcupine                         اآلسٌوي      النٌص        االسم الشابع      

 كجم من  07-01من  سم والوزن  07-01الذٌل من و سم  91-71الجسم  طول: المورفولوجى الوصف

 الى ٌمٌل الجوانب لون أن كما .الجمجمة عظام نسب فى تختلؾ كنول األفرٌمى, عن النٌص تمٌٌزه الصعب

 .البنى

 ونٌبال(. الهند حتى المتوسط البحر شرق(اإلنتشار ضٌك) : العالم(  التوزٌع

 عارض زابر : الحالة
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 النباتٌة األجزاء على ٌتؽذى حٌث المؤكل عشبى لٌلى, والكهوؾ, الجحور فى عابلٌة معٌشة ٌعٌش :البٌبة

 .الحٌوانى الؽذاء على ٌتؽذى ما ونادرا والفاكهة  األرض تحت الممتدة

 صؽار 4 حتى األنثى تلد الربٌع, فى  :التكاثر

 مولعٌن من مسجلة ,٢ كم 8.4 =اإلنتشار مدى ,)سٌناء شرق شمال( اإلنتشار : محلى)مصر( التوزٌع

 تسجٌبلت 3  :التسجٌل

 جداً  نادر  :التواجد

  ممٌمّ  ؼٌر :الوضع

  

 لعضبلن     عابلة ا                    Family: Muridae  

من اهم العاببلت ذات االثر االلتصادى الكبٌر حٌث تسبب خسابر التصادٌه كبٌره على المحاصٌل 

الحملٌه مثل الممح والشعٌر والذرة الرفٌعة والذرة الشامٌه واألرز ومحاصٌل السكر كالمصب 

ه انتشارا واسعا فى بٌبات كثٌرة وٌوجد بٌن افرادها والبنجر وؼٌرهم. تنتشر افراد هذه العابل

اختبلفات كثٌرة فى الصفات الخارجٌة. فبعضها ذو فراء ناعم والبعض له فراء خشن ولد ٌكون 

علٌها اشوان وبعضها له ذٌل ٌنتهى بفرشه والبعض لٌس له فرشه. ولد ٌكون الذٌل اطول او الصر 

 x2  =06 3/3, 1/1, 1/1, 0/0لها  نٌهمن طول الرأس والجسم معا. والمعادلة الس

 

 وٌتبع هذه العابلة مجموعة هامة من االجناس وهى كاألتى:

 Arvicanthisجنس  -0
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 جرذ الحمل النٌلى Arvicanthis niloticus وٌتبعه النوع

 Rattusجنس  -2

 الجرذ النروٌجى  Rattus norvegicusوٌتبعه النوع 

   Rattus rattusوالنوع 

 حت انواع هً والذى ٌتبعه ثبلث ت

 Rattus rattus rattus   الجرذ المتسلك ذو البطن السوداء  

 Rattus rattus frugivorus   الجرذ المتسلك ذو البطن البٌضاء  

 Rattus rattus alexandrines   الجرذ المتسلك ذو البطن الرمادى  

 Musجنس  .2

 الفؤر السٌسً   Mus musculusوٌتبعه النوع 

 Nesokiaجنس  .3

 ابو عماٌه او ابو عفن Nesokia indicaالنوع وٌتبعه 

 Acomysجنس  .4

   Acomys rusatusوٌتبعه النوع 

 والذى ٌتبعه   Acomys cahirinusوٌتبعه النوع 

 Acomys cahirinus cahirinus  الفار الشوكى الماهرى 

 Acomys cahirinus viator  

 Acomys cahirinus hunteri 

 Acomys cahirinus dimidiatus 

 Acomys cahirinus helmy 

 Apodemusجنس  .5

  Apodemus sylvaticus وٌتبعه النوع

 وفٌما ٌلى عرض مفصل لهذه االنواع

Family: Muridae 

Acomys cahirinus cahirinus (E. Geoffroy, 1803) 
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 Egyptian Spiny Mouse               المصرى        الشوكى االسم الشابع                الفؤر

 جم 64: 20م والوزن من م 038:  75م والذٌل من م 038 :75طول الجسم من   :صف المورفولوجىالو

 ٌؽطى ذلن عدا فٌما أشوان, عن عبارة الذٌل لاعدة حتى الكتؾ خلؾ من الخلفى على النصؾ الموجود الشعر

 على لتامه ٌدوٌز محمر رملى الظهر على اللون أن إال عام, بشكل باهت اللون .الحمٌمى بالشعر الجسم

 توجد كما وتحتها األذن خلؾ اللون بٌضاء منطمة توجد .أبٌض لونهم األلدام وظاهر البطنى السطح .الرأس

ً  وله أسفله من باهت ولحمى أعبله من فاتح رمادى الذٌل .العٌن تحت واضحة بٌضاء بمعة  طول نفس تمرٌبا

ً  البٌوت فً تعٌش التً األفراد .الجسم  .اللون ةداكن تكون ما ؼالبا

 النوع هذا إنمسم .لبل ذى من إنحصارا أكثر النوع هذا أصبح .الماهرة من مؤخوذة النمطٌة العٌنة :التصنٌؾ

 )األسنان وصفات والجزٌبٌة الوراثٌة الصفات على بناءا( الشوكى سٌناء فؤر متضمنة أنواع عدة إلى

 فٌاتور نوع تحت تتبع والتى العوٌنات لجب عٌنات مثل تتبع, أن المفترض من أخرى إنمسامات الى باإلضافة

 .منفصل كنوع هإعتبار الممكن من والذى

 أفرٌمٌا شرق شمال( اإلنتشار : محدود) العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 فى بالسكان المؤهولة واألماكن النباتات, كثٌرة الصحراوٌة األماكن الصخرٌة, الصحاري ٌمطن: البٌبة

 الموالع على ٌتؽذى التؽذٌة متنوع لٌلى, .والدلتا النٌل وادى فى البٌوت فى وٌوجد واألكواخ, الصحراء

 المٌاه من كبٌرة كمٌة ٌشرب .النباتات أجزاء على األحٌان بعض فى وٌتؽذى والعناكب, والعمارب والحشرات

 .البارد الطمس ملتح ٌستطٌع ال ولكنه أٌام 9العٌش ٌستطٌع انه وجد ولكنه جلده من التبخر معدل زٌادة نتٌجة

 من كنوع به اإلمسان تم ما إذا الظهري الجلد من كبٌر وجزء 3 لمدة ٌشرب أو ٌؤكل أن بدون - الذٌل ٌنفصل

 ..النفس عن الدفاع

 45 تصل حمل فترة بعد  صؽار 5الى 2 األنثى تلد .ٌولٌو-فبراٌر من الذروة الى وٌصل العام طوال : التكاثر

 ً  .ٌوما

 منطمة )العوٌنات وجبل والواحات الشرلٌة والصحراء والدلتا النٌل وادى( اإلنتشار ع: واس )مصر( التوزٌع

 .موالع 11 من مسجلة ,٢ كم 671448.1 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 453 =التواجد
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 دهمت وخور علبة جبل( 2000) عام  آخرها تسجٌل,025:  التسجٌل

 شابع  :التواجد

 تهدٌداً  ألل  :الوضع

  

 Family: Muridae 

Acomys cahirinus dimidiatus (Cretzschmar, 1826) 

 Eastern Spiny Mouse                         الشوكً سٌناء فؤر                     االسم الشابع  

جم  48: 37مم والوزن من  023:  85مم والذٌل من  025: 93طول الجسم من  :الوصؾ المورفولوجى

 من ٌتباٌن اللون .األجناب على لٌس ولكن أشوان عن عبارة الذٌل لاعدة حتى ؾالكت من خلؾ الموجود الشعر

 البطنى السطح .الظهر تنصؾ التى منطمة فى وخاصة الظهرى السطح على لاتم وهو بنى الى باهت بنى

 تحت واضحة بٌضاء بمعة توجد كما األذن خلؾ اللون بٌضاء منطمة توجد كبٌرة, األذن .أبٌض لونهم واأللدام

 أعلى من رمادى الى باهت بنى لونٌن له الجسم, طول من ألصر ولكنه طوٌل الذٌل .األذن وتحت العٌن

  .مبٌضة األظافر أن كما الشعر من وعارٌتان لحمى لونهما المدم وباطن الٌد راحة .أسفل من لحمى أو وأبٌض

 تحالٌل نتٌجة المصري لشوكًا الفؤر عن النوع هذا فصل تم .سٌناء من مؤخوذة النمطٌة العٌنة :التصنٌؾ

 .األسنان على ودراسات جزٌبٌة و وراثٌة

   ) باكستان وحتى األوسط سٌناء والشرق( اإلنتشار : ضٌك)العالم( التوزٌع
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 ممٌم محلً,  :الحالة

 التؽذٌة متنوع لٌلى, .البدو حدابك فى ٌوجد كما البرٌة, النباتات من بالمرب والودٌان الجبال فى ٌوجد :البٌبة

 أن بدون العٌش ٌستطٌع .النباتات أجزاء وكذلن والعناكب والعمارب والحشرات الموالع على ٌتؽذى حٌث

ً  له ٌعطى مما به ٌحٌك بالخطر ٌشعر عندما أشواكه تنتصب .أٌام تسعة لمدة ٌشرب أو ٌؤكل  وتمثل أكبر حجما

 تم ما إذا الظهري الجلد من كبٌر وجزء الذٌل ٌنفصل .المفترسة الحٌوانات من لحماٌته خداع وسٌلة هذه

 .النفس عن الدفاع من كنوع به اإلمسان

 تصل حمل فترة بعد صؽار 5الً  2من األنثى تلد .ٌولٌو  -فبراٌر من الذروة الى وٌصل العام طوال :التكاثر

ً  42 الى   .ٌوما

 =شاراإلنت مدى ,٢ كم 67.2 =التواجد منطمة.  )سٌناء جنوب( اإلنتشار ( : محلىرمص( التوزٌع

 .موالع 6 من مسجلة ,٢ كم20409.6

 )بسٌناء عدٌدة أماكن  (0996عام آخرها تسجٌل 21 :  التسجٌل

 شابع : التواجد

  

Family: Muridae 

Acomys russatus (Wagner, 1840) 

  Golden Spiny Mouse                           الذهبى الشوكى االسم الشابع                  الفؤر
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جم  53: 24مم والوزن من  80:  56مم والذٌل من  022: 91طول الجسم من  :وصف المورفولوجىال

ً  والجسم الرأس من  طول ألصر الذٌل .ذهبى بنى لونه  الشوكى الفؤر فى مثٌلتها عن صؽٌرة األذن .معا

 من العكس ىعل(  أسود ولونهما الشعر من عارٌتان المدم وباطن الٌد راحة .سٌناء الشوكى وفؤر المصرى

 الظهرى السطح .فمط الظهرى السطح فوق األشوان تنتشر .) الشوكى سٌناء وفؤر المصرى الشوكى الفؤر

 بٌضاء بمعة توجد.أعلى  البطنى السطح على الشعر كثافة .المصٌرة باألشوان تؽطى واألصابع لؤللدام

 .األخرى نواعاأل من حساسٌة أكثر .األذن خلؾ بٌضاء بمعة توجد كما العٌن تحت صؽٌرة

ً  ٌعرؾ .سٌناء من مؤخوذة النمطٌة العٌنة: التصنٌف  والتحالٌل الوراثٌة والمادة األسنان طرٌك عن سرٌعا

 الذهبى الشوكى الفؤر ٌسمى آخر نوع تحت أنها على الشرلٌة الصحراء مجموعات تصنؾ لد .الجزٌبٌة

 .المصرى

 (سطاألو الشرق جنوب( اإلنتشار محدود العالم(: ( التوزٌع

 ممٌم محلً, : الحالة

ً  البٌوت داخل ٌوجد وال الجبال لمم الى البحر سطح مستوى من الحمٌمٌة الصحراوٌة المناطك :البٌئة  .مطلما

 ولٌلى الشوكى سٌناء فؤر أو المصرى الشوكى الفؤر مع المكان فٌها ٌتشارن التى المناطك فى النشاط نهارى

 من الماء وإنتزاع المالح الماء وشرب المرتفعة الحرارة درجات مماومة على المدرة له .وجودهم عدم عند

 .الملحٌة النباتات

ً  44 حمل فترة بعد األنثى وتلد ,ٌولٌو-فبراٌر من الذروة الى وٌصل العام طوال :التكاثر  فى الحمل األول ,ٌوما

 .ٌولٌو-ماٌو شهر خبلل ؽارالص من أربعة تعطى العمر كبٌرة األنثى بٌنما اثنٌن أو واحداً  صؽٌراً  ٌنتج الؽالب

 مدى ,٢ كم 71.4 =التواجد منطمة .)الشرلٌة والصحراء سٌناء جنوب( اإلنتشار : ضٌك )رمص( التوزٌع

 .موالع 6 من مسجلة   ,٢ كم 47755 =اإلنتشار

 (.كاترٌن وسانت جالوم أبو 1996 ( معا آخرها تسجٌل  21 :التسجٌل

 شابع ؼٌر :التواجد 
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 تهدٌداً  ألل : الوضع 

  

Family: Muridae 

Arvicanthis niloticus (Desmarest, 1822)   

  Nile grass rat, African Grass Rat     النٌلى , جرذ الحشابش  الحمل الجرذ   االسم الشابع   

 210: 012مم والوزن من  073:  025مم  والذٌل من  212: 059الجسم من  :الوصف المورفولوجى 

 الظهرى, السطح على اللون باهتة رمادٌة أو سوداء بمع وعلٌه عام بشكل وباهت خشن الجسم جم. شعر

ً  أسود ذو لونٌن الذٌل .ومستدٌرة صؽٌرة األذن .ما حد الى مدببة الرأس  فاتح, رمادى وأسفله أعبله من تمرٌبا

 .والمصٌر الكثٌؾ الشعر بسبب تختفى حلمات وعلٌه

 مصر من مسجلة النمطٌة العٌنة  :التصنٌؾ

 ؼرب جنوب وكذلن جنوباً, زامبٌا وحتى الكبرى الصحراء جنوب أفرٌمٌا( اإلنتشار ضٌك :) العالم( التوزٌع

 العربٌة ( الجزٌرة شبه

 باللٌل متنوع نشاطه .والواحات والمصارؾ كالترع الؽذابٌة الموارد ومتوفرة المٌاه كثٌرة األماكن :البٌبة

 ٌدخل ال .رطبة أماكن فى عدٌدة فتحات ذات طوٌلة جحوراً  ىٌبن .به اإلمسان ٌصعب عدوانى وهو والنهار

ً  البٌوت  .والجرابٌع الجرذان أنواع مع البٌبة فى وٌشترن مطلما
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 صؽار 6 ىال 5 من تضع مرة كل وفى نوفمبر, -ٌونٌو من الفترة خبلل مرات4الً  3  من األنثى تلد :التكاثر

ً  21 تستؽرق حمل مدة بعد  .ٌوما

 كم 197.4 =التواجد منطمة  .)الؽربٌة بالصحراء والواحات النٌل وادى( اإلنتشار ضٌك:  )مصر(  التوزٌع

 .موالع 7 من مسجلة ,٢ كم 221394.6 =اإلنتشار مدى٢

 (المنصورٌة ترعة( 2008  عام آخرها تسجٌل, 60 :التسجٌل

 شابع : التواجد

 

Family: Muridae 

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)                                                                                       

  Brown Rat, Norway Rat  البنى , الجرذ النروٌجى , جرذ المجارى     الجرذ    االسم الشابع 

-218مم. والوزن حوالى  234-045مم والذٌل من  254-096طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى 

ً  ام. أكبرجر 361  بنى اللون .األسود الجرذ جسمر شع من خشونة ألل الجسم شعر .األسود من ا لجرذ حجما

وسمٌن  الجسم من ألصر اللون, ثنابى الذٌل .بٌضاء لمة ذو رمادى البطنى السطح للرمادى, شعر مابل

 .لصٌر ثافة شعربك وٌؽطٌها نسبٌا, صؽٌرة األذن .أسفل من وفاتح أعلى من بنى لصٌر, شعر علٌة وٌنتشر

 .من الشعر عارٌان الٌد وراحة المدم باطن من كبل أبٌض, بشعر مؽطاه أعلى من األلدام
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 وفً العالم دول معظم فى دخٌل نوع وٌعتبر والصٌن الٌابان فً محلً( اإلنتشار واسع ) :العالم( التوزٌع

ً  فٌكون تواجده ٌمتصر األماكن الحارة  لئلنسان(. مبلزما

 ممٌم. حلً,م ؼٌر  :الحالة

 على الخضراوات ٌتؽذى الؽذاء متنوع لٌلى, .المٌاه من المرٌبة واألماكن الزراعٌة المناطك فً البٌوت :البٌبة

 ٌبنى .وٌؤكله األسود ٌمتل الجرذ األحٌان بعض وفى والحشرات والبٌض واألسمان والموالع والبذور والثمار

ً  تحتها المبانى أو بجوار ) بداً أ ٌؽلمها ال التى الفتحات من العدٌد لها( جحوراً   مما المٌاه مصادر من ولرٌبا

ً  ضرراً  فً ٌتسبب  .الرى لنظام بالؽا

 ثبلثة عمر عند الجنسى النضج وتصل عام, كل مرات وتلد خمس مرة كل صؽار02-2األنثى  تلد :التكاثر

 .شهور

 =التواجد منطمة . )الساحلٌة والمناطك والدلتا النٌل وادى فى ٌنتشر( اإلنتشار : واسع )مصر( التوزٌع

 .موالع 8 من , مسجلة٢ كم 360300.2 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 142.8

 علبة( جبل و البرلس بحٌرة  (   2111 عام  اآخره تسجٌبلً,  017: التسجٌل 

 شابع :التواجد 

   

Family: Muridae 

Rattus rattus rattus (Linnaeus, 1758)                                                                                                         
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Black Rat              االسم الشابع                                                 الجرذ االسود 

 074-87مم. والوزن حوالى 204-088مم والذٌل من  218-056طول الجسم من  :الوصؾ المورفولوجى

ٌؽطى  .اللون لحمٌة أو بٌضاء أو رمادٌة البطنٌة والناحٌة بنً الظهر لون الحجم واسطوانً  جرام. كبٌر

 أعلى من البنى ومستدٌرة الجرذ أذن من للٌبلً  أكبر أذنه .الجسم محٌط على أكثؾ وٌكون خشن شعر الجسم

 .الشعر من م عارٌةالمد وباطن الٌد راحة .الجسم من وأطول رفٌع الذٌل .متناثر شعر وبها

ببلد  فً موجود العالم, دول معظم فى دخٌل نوع وٌعتبر الهند فً محلً( اإلنتشار واسع( :  العالم(  التوزٌع

 البلستوسٌنً( .  العصر نهاٌة لبل الشام

 ممٌم.  محلً, ؼٌر  :الحالة 

 لٌلً(  متنوع النشاط .لمٌاها وحول والمزارع الحبوب ومخازن البٌوت فً بالسكان المؤهولة المناطك :البٌبة 

 أكثر جحر ولكل سطحٌة جحوره .به ٌمسن أن ٌحاول من ٌعض ألنه به اإلمسان وٌصعب عدوانى. )ونهاري

 األمراض من العدٌد ٌحمل .والممامة والثمار والحشرات والبذور الخضروات من ؼذاإه ٌتكون .فتحة من

 .نملها لئلنسان وٌستطٌع الطاعون مرض ومنها

 .صؽار 8-0 تعطى  مرة كل وفى العام مدار على مرات5-4 األنثى تلد  :التكاثر

مسجلة  ,٢ كم 461862.2 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 289.8 =التواجد منطمة .اإلنتشار : واسع )مصر( التوزٌع

 .مولع 11 من

 الزرانٌك(. و البرلس )بحٌرة  2000 عام آخرها تسجٌل,  : 107 التسجٌل

 شابع   :التواجد 

 محلى(. ؼٌر(  ممٌّم ؼٌر  :الوضع
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Family: Muridae 

Mus musculus (Linnaeus, 1758)             

                                  House Mouse السٌسً الفؤر                     االسم الشابع            

 95-66مم والذٌل من   93-70الشكل طول الجسم من  إسطوانى ممٌز صؽٌر فؤر: الوصف المورفولوجى

 بشكل مدبب الخطم .لصٌر بشعر مؽطى الذٌل .لصٌر أسود بشعر جرام مؽطى 20مم. والوزن حوالى 

المدم  .بظفر تؽطى ضامرة بماٌا الى األمامٌة المدم فى اإلبهام ٌختزل .الشكل بٌضاوٌة األذن عرٌضةو متوسط

 .أصابع ثبلثة وبها لصٌرة الخلفٌة

ً  المستؤنس باسم مصر فً الموجود النوع تحت ٌسمى أن المفترض من :التصنٌؾ   لشفارتز وشفارتز, طبما

 )أسبورن كتاب فً علٌه متعارؾ ؼٌر ) 2005 ورٌدر سونوٌل(  الدلتا فً سجل آخر نوع تحت هنان ولكن

 0981  .وحلمً(

 اإلنتشار(. عالمً( اإلنتشار واسع) : العالم( التوزٌع

 .ممٌم محلً, ؼٌر : الحالة

 والجسور والحدابك والمنوات األعشاب تحت الرملٌة والشواطا البحار من بالمرب الصخرٌة الودٌان :البٌبة

 وكذلن النخٌل, وبلح والثمار والمحاصٌل النباتات على ٌتؽذى لٌلى, .الرملٌة لكثبانا ومناطك الشعٌر وحمول

 فى التصادٌة خسابر ٌحدث .سطحٌة فً جحور صؽٌرة مجموعات فً ٌعٌش .والحشرات الفضبلت

 .األمراض الخطٌرة لبعض حامل المخزونة, المحاصٌل
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 - تستؽرق حمل مدة بعد صؽار 7-3 من االنثى تلد والخرٌؾ, الربٌع فى لمته وٌبلػ العام طوال  :التكاثر

 ً ً  22 - .ٌوما  ٌوم. 07-03 مرور بعد الصؽار تفطم و .ٌوما

 من مسجلة ,٢ كم 610246 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 445 =التواجد منطمة .اإلنتشار : واسع )مصر( التوزٌع

 .مولع11

 الشٌخ(. )كفر 2111 عام آخرها تسجٌل, 002 : لالتسجٌ

 عشاب  :التواجد

 محلى(. ؼٌر( ممٌم ؼٌر  :الوضع

   

Family: Muridae 

Nesokia indica (Gray & Hardwicke, 1830) 

            Bandicoot Rat               (          الطاعون فؤر(    الركٌن                     االسم الشابع

-215مم. والوزن حوالى  034-001مم والذٌل من  069-065طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى

 من وأطول سمٌن ذٌله .رلٌك وجلد طوٌلة وأذن عرٌض خطم أسود له الحجم, وكبٌر سمٌن فؤر  .جرام 281

 .الشكل ومثلثة ولوٌة كبٌرة الجمجمة .من الشعر للٌل علٌه وٌتناثر الجسم,

 .لهذا النوع الؽربً ؽرافًالج المدى مصر وتشكل تمسٌم, إلى ٌحتاج ولد متنوع الجؽرافً توزٌعه:  التصنٌف

 شرلاً( والصٌن الهند وحتى مصر( اإلنتشار ضٌك) : العالم( التوزٌع
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 ممٌم محلً,  :الحالة

 بشكل لٌلى, ٌعٌش .المنوات وضفاؾ الملحٌة البحٌرات وحواؾ المزروعة لؤلراضى الرطبة التربة: البٌئة

 .ؼرؾ التعشٌش اتحته تمع الممرات من شبكة من مكونة األرض تحت جحور فً فردي

مدة  صؽارها األنثى ترضع ٌوم ,  28-26 الحمل فترة .الصٌؾ فى الذروة الى وٌصل طوال العام :التكاثر

ً  31 الى تصل  . ٌوما

مدى  ,٢ كم 92.4 =التواجد منطمة .)والفٌوم الؽربٌة بالصحراء الواحات( اإلنتشار ضٌك) : مصر( التوزٌع

 . 0951عام  منذ التواجد منطمة فى نمص وجود ٌحتمل .موالع 6  من مسجلة ,٢ كم 135272 =اإلنتشار

 الفٌوم ( و البحٌرة )محافظتى 0963  عام آخرها تسجٌل, 25 :  لالتسجٌ

 نادر  :التواجد

 باإلنمراض. مهدد  :الوضع

   

 Family: Cricetidaeعابلة كرستٌدى              

والجسم ٌتراوح  الرأسما بٌن الصؽٌر والكبٌر ,وطول  *تختلؾ احجام فبران هذه العابلة باختبلؾ انواعها

مللٌمٌتر ,والفرو ناعمة ,والذٌل علٌة حلمات ٌخفٌها الشعر ,ٌوجد علٌة فى نهاٌته فرشاة جلدٌه  021 –66بٌن 

 .06=2×3/3صفر/صفر , صفر/صفر, ,0/0المعادلة السنٌة 

 تى:وٌمكن تمٌز اجناس هذه العابلة كاأل
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 وانى واطول من طول الراس والجسم معا :اذا كان شكل الذٌل اسط -0

  Genus: Gerbillus   لٌس له لاعدة رمادٌة اخمص المدم ٌؽطٌها الشعر كامبل وشعر البطن -أ 

  Genus: Meriones  عر ولاعدة شعر البطن لونها رمادى.اخمص المدم  تؽطى جزبٌا بالش -ب 

   Genus: Dipodillus                           اخمص المدم عارٌة والذٌل لٌس ؼزٌر الشعر -ج 

  Genus: Sekeetamys                             اخمص المدم عارٌة والذٌل ؼزٌر الشعر  -د 

 اذا كان الذٌل سمٌن والصر من طول الراس والجسم معا:  -2

  Genus: Psammomys           شكل الذٌل عادى له لمة سوداء, لون شعر البطن مصفر - أ

  Genus: Pachyuramys ابٌض نشعر البطة بدون لمة سوداء ,ولون واشكل الهر ٌؤخذالذٌل  - ب

Family: Cricetidae 

Dipodillus campestris (Loche, 1867) 

  North African Dipodil                  أفرٌمٌا     شمال عرنب        االسم الشابع            

 لون. جم 44: 20مم والوزن من  053 - 008 مم  والذٌل من 025 -86الجسم من  :الوصف المورفولوجى

ً  اللون ٌبهت بنى أو برتمالى إما الظهر  .األمامٌة واألطراؾ األجناب على رفٌع خط الى ٌصل حتى تدرٌجٌا

 فٌها الشعر كبٌرة منطمة توجد .أبٌض واأللدام البطن لون .الظهر خط علٌها ٌوجد ال اللون الماتمة األفراد

 توجد التى واألخرى العٌن خلؾ توجد التى البٌضاء البمعة .األذن لاعدة حتى العٌن تحت من تمتد الممة مسود

 من اللون, ثنابى الذٌل .واضحة ؼٌر الظهر نهاٌة عند توجد التى البٌضاء المنطمة .واضحة ؼٌر األذن خلؾ

 وتشؽل حةواض الذٌل نهاٌة فى الخصلة .بنى أو أبٌض أسفله ومن للجسم الظهرى السطح لون ٌضاهى أعبله

 .الشعر من عارٌتان المدم وباطن الٌد وراحة مسودة األذن .مسود أو رمادى ولونها الذٌل طول نصؾ أو ثلث

 والسودان( مصر وحتى المؽرب من( اإلنتشار : ضٌك )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً, : الحالة
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 نبات تحت الرملٌة الكثبان ,الشعٌر وحمول التٌن حدابك ,البدو منازل من وبالمرب النخٌل حدابك :البٌئة

 لٌلى, .سٌوة فى الرملٌة والمناطك الجٌرى, الحجر ومنحدرات المنزرعة الصخرٌة والمنحدرات الؽردق

 من أكثر به اإلمسان أحد حاول إذا بالعض وٌسارع جداً  عدوانى .الناعمة الرمال فى ؼالبا ٌحفر جحوره

 المؤكل عشبى .الذٌل خشن العرنب من ألل بنسبة لكنو الصخور بٌن ٌوجد .الجنس نفس من األخرى األنواع

ً  و  .الصٌؾ فى خاصة الحشرات على ٌتؽذى أحٌانا

 وتزدهر النباتات تنمو حٌث األمطار سموط عمب مارس-نوفمبر من الفترة فى : التكاثر

 مدى ,٢ كم 92.4 التواجد منطمة الؽربٌة( الصحراء شمال( اإلنتشار مصر(: ضٌك( التوزٌع

 .موالع 5 من مسجلة ٢ كم297066.7=اإلنتشار

 بتارٌخ مصاحب فمط واحد تسجٌل تسجٌل,  26 :  التسجٌل

 شابع. ؼٌر : التواجد

 .ً(الشمال الساحل بٌبة فً المستمر للتؽٌر نظراً  مستمرة لمتابعة ٌحتاج(  لبلنمراض الوضع : معرض 

   

Family: Cricetidae 

Dipodillus dasyurus (Wagner, 1842) 

    Wagner’s Dipodil                         واجنر       دٌبودٌل       م الشابع                  االس
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. جم 35: 06مم والوزن من  036:  019مم  والذٌل من  012: 81الجسم من   :الوصف المورفولوجى

 على الخط .لونال وؼاممة فاتحة خطوط بتبادل ٌتمٌز حٌث وفرٌد مصفر بنى لون الظهر الحجم متوسط

 .صاؾ أبٌض األلدام وظاهر البطنى السطح لون .األمامٌة لؤلطراؾ اللون وٌمتد واضح ولكنه ضٌك األجناب

 الذٌل نهاٌة فى الخصلة الظهرى, السطح عن وممٌز أسفل من باهت وأبٌض أعلى من رملى لحمى الذٌل

 البٌضاء البمعة من تمتد ؼامك طرؾ ذو شعر من تتكون بخطوط وتتمٌز وعرٌضة الذٌل طول نصؾ حوالى

 .اللون رمادٌة األذن .الظهر نهاٌة عند توجد التى البٌضاء المنطمة توجد ال .األذن لاعدة حتى العٌن خلؾ

 .الشعر من عارٌة الخلفٌة األطراؾ فى األلدام باطن

 سٌناء من مؤخوذة النمطٌة العٌنة  :التصنٌف

 ومصر( وتركٌا وسطاأل الشرق( اإلنتشار : ضٌك)العالم(  التوزٌع

 ممٌم محلً, : الحالة

 وكرازنوؾ شٌنبروت(  الملحٌة والودٌان الصخور من المرٌبة الرملٌة البمع الصخرٌة, الصحراء: البٌئة

 وٌسد الؽردق شجٌرات تحت وعادة الصخور شموق بٌن الرمال تحت عمٌمة جحور ٌبنً لٌلى, .) 2004

 الحشرات و الملحٌة النباتات على ٌتؽذى المؤكل, عشبى .لهٌفض الذي بالجو لٌحتفظ نهاراً  الجحر فتحة

 )وآخرون كام( الملحٌة األراضى فً المتوافرة

 وٌولٌو فبراٌر شهر بٌن ألصاه وٌصل العام طوال مستمر  :التكاثر

 مدى ,٢ كم 117.6 التواجد منطمة) الشرلٌة والصحراء سٌناء(اإلنتشار : ضٌك)مصر( التوزٌع

 .موالع 7 من مسجلة ,٢ كم 58636.7اإلنتشار

 ( سٌناء شمال( 2111  عام آخرها تسجٌل, 31 :  التسجٌل

 (2114 وكرازنوؾ شٌنبروت(   الماضٌة السنوات فى المطر كمٌة تعكس األفراد كثافة شابع, ؼٌر :التواجد

 تهدٌداً  ألل  :الوضع



 ( مكافحاتها -سلوكٌاتها -صفاتها المورفولوجٌة –تصنٌفها )                                                                                         الموارض

 

44 

 

  

Family: Cricetidae 

Dipodillus mackilligini Thomas, 1904         

 Mackilligin’s Dipodil                            ماكٌلٌن جربوع                      السم الشابعا

 الحجم صؽٌر .جم20مم والوزن  033:  001مم  والذٌل من  84: 81الجسم من  :الوصف المورفولوجى

 الشعر .والخلفٌة مامٌةاأل لؤلطراؾ ٌمتد رفٌع رأصف خط علٌها وٌوجد أفتح األجناب لاتم, مصفر بنى الظهر

 ٌمتد لاتمة لمة ذو شعر من تتكون وواضحة عرٌضة منطمة توجد .خالص أبٌض األلدام البطنى السطح على

 التى البٌضاء والمنطمة واضحة ؼٌر األذن وخلؾ العٌن فوق البٌضاء البمعة .األذن لاعدة حتى العٌن تحت من

 حتى مسود شعر وعلٌه الظهر من أؼمك له الظهري والسطح طوٌل الذٌل .موجودة ؼٌر الذٌل فوق توجد

 نصؾ وتشكل اللون ولاتمة واضحة الذٌل نهاٌة فى الموجودة الخصلة .لحمً أو أبٌض أسفل ومن الماعدة

 .واضحة األلدام ووسادات الشعر من عارٌتان المدم وباطن الٌد راحة .اللون كبٌرة ولاتمة األذن .الذٌل طول

 السودان مع الحدود عند العبللً وادي من مؤخوذة ٌةالنمط العٌنة  :التصنٌف

 (والسودان مصر(  متوطن : شبه )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,: الحالة

 الؽطاء وفٌرة الودٌان فى مؽلمة توجد جحوره لٌلى, .الجبلٌة والودٌان الحمٌمٌة الصحراوٌة البٌبات: البٌبة

 .النباتى
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 النباتات. تنمو حٌث مارس-رنوفمب من األمطار سموط عمب  :التكاثر

 21 التواجد منطمة .)الشرلٌة للصحراء األلصى الشرلى الجنوبى الجزء( اإلنتشار : محلى )مصر( التوزٌع

 موالع 3 من مسجلة ,٢ كم 20211 اإلنتشار مدى ,٢ كم

 الدٌب( . )وادى 2111  عام آخرها تسجٌبلت 6   :التسجٌل

 نادر  :التواجد

  .لئلنمراض معرض  :الوضع

 

Family: Cricetidae  

Dipodillus simoni Lataste, 1881 

 Simon’s Dipodil                                         سٌمون جربوعاالسم الشابع                 

 لون. جم 03 - 22مم والوزن من  96:  72مم  والذٌل من  89: 72الجسم من  : المورفولوجى الوصف

ً  وٌبهت مصفر بنى الظهر  األطراؾ الى ٌمتد وال األجناب على اللون أصفر رفٌع خط ٌكون حتى تدرٌجٌا

 ؼٌر الذٌل طرؾ فى الشعر وخصلة العلوى السطح على متناثر أسود شعر وعلٌه لحمى الذٌل.األمامٌة

 كبٌرة بمعة توجد .أبٌض األلدام وظاهر البطنى السطح لون .فمط الذٌل طرؾ فى طوٌل والشعر واضحة

 العٌن فوق البٌضاء المنطمة .الممة مسود فٌها الشعر األذن, لاعدة حتى العٌن  تحت المنطمة من تمتد ضحةوا
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ً  التى وتختفً كبٌرة األذن خلؾ توجد التى بٌنما واضحة ؼٌر  .مسودة األذن .الظهر نهاٌة عند توجد ما ؼالبا

 .الشعر من عارٌتان المدم وباطن الٌد راحة

 ومصر( ولٌبٌا وتونس والجزابر المؽرب( اإلنتشار حدود: م )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً, : الحالة

 التربة ذات البٌبة النباتات, كثٌرة والملحٌة الرملٌة التربة الملحٌة, بالنباتات الؽنٌة الساحلٌة المستنمعات: البٌبة

 ٌسهل لٌلى, .الشعٌر وحمول نالزٌتو بحدابك الؽنٌة المنطمة ٌمطن كما والعجرم المثنان بنبات الؽنٌة الطٌنٌة

 ولد المؤكل, عشبى .نهاراً  ٌؽلمها ال التى الملحٌة المستنمعات فى جحوره توجد .عدوانى ؼٌر ألنه بها اإلمسان

 .الصٌؾ فى وخاصة الحشرات بعض على ٌتؽذى

 مدى ,٢ كم 58.8 التواجد منطمة .)المتوسط البحر ساحل( اإلنتشار : محلى )مصر( التوزٌع

 .موالع 3 من مسجلة ,٢ كم 3443.6اإلنتشار

 تسجٌل 05  :  التسجٌل

 شابع ؼٌر  :التواجد

 الساحل طول على البٌبة فً المستمر للتؽٌر نظراً  مستمرة متابعة إلى وٌحتاج لئلنمراض معرض: الوضع

 .الشمالً
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Family: Cricetidae 

Gerbillus amoenus (de Winton, 1902)                             

        Charming Gerbil             المنظر              جمٌل الجربوع                       االسم الشابع

جم الظهر بنى  08-00والوزن من  00-9سم والذٌل من  01-7: طول الجسم من  الوصف المورفولوجى

ً  اللون وٌبهت لاتم ضارب الى الصفرة حتى  ٌمتد وال األجناب, على صفراأل اللون الى ٌصل حتى تدرٌجٌا

 مثل لونه من أعبله الذٌل .أبٌض الذٌل وأسفل األلدام وظاهر البطنى السطح من كل لون .األمامٌة األطراؾ

 الظهر نهاٌة فى البٌضاء البمعة .الذٌل طول ثلث الى ربع من تشؽل الشعر من خصلة طرفه وفى الظهر لون

 .األذن ولاعدة العٌن أسفل المنطمة مابٌن الممة الشعر األسود نم عرٌض خط ٌصل .كبٌرة ومساحتها واضحة

 عارٌتان المدم وباطن الٌد راحة .سوداء األذن لمة األذن, خلؾ وأخرى فوق العٌن بٌضاء واضحة بمعة توجد

 .أبٌض المدم الشعر, باطن من

 الجٌزة من مؤخوذة النمطٌة العٌنة  :التصنٌؾ

 ولٌبٌا( صرم( متوطن : شبه )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 تحت بسٌطة توجد جحوره لٌلى, .الصحراوٌة والودٌان الؽربٌة الصحراء شرق جنوب المستنمعات: البٌبة

 األنواع أحد أو السمٌن فؤر الرمل مثل األخرى األنواع جحور ٌستخدم .) نعام وادى(  السلة نبات شجٌرات

 .والحشرات النباتات على ٌتؽذى .األخرى

 معلومات تتوافر ال  :لتكاثرا

والدلتا,  الوادى ,الواحات ,الؽربٌة الصحراء شمال المتوسط, البحر ساحل( اإلنتشار مصر( : واسع( التوزٌع

 7 من مسجلة ,٢ كم 409945.3 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 138.6 =التواجد منطمة .)الشرلٌة الصحراء جنوب

 .موالع

 تسجٌل 35   :التسجٌل
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 شابع ؼٌر  :التواجد

 تهدٌداً  ألل : الوضع

 

Family: Cricetidae 

Gerbillus andersoni (de Winton, 1902)                            

 Anderson’s Gerbil                        أندرسون    جربوع                            االسم الشابع

جم  38-06مم والوزن من  051-001ٌل من مم والذ 005-83طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى

 .األجناب برتمالٌة أما للبنٌة مابل برتمالً الظهر لون .الصؽٌر الجربوع من للٌبلً  أكبر ولكنه الحجم متوسط

 العٌن أسفل المنطمة مابٌن إسود الممة الشعر من عرٌض خط ٌصل .أبٌض لونها واأللدام البطنى السطح

 الظهر نهاٌة فً البٌضاء والمنطمة األذن, خلؾ العٌن وأخرى خلؾ صؽٌرة ءبٌضا بمعة توجد .األذن ولاعدة

 الظهر لون مثل منه العلوى الجزء ٌكون نهاٌته لرب ولكنه لاعدته عند ثنابى اللون ٌعتبر ال الذٌل .صؽٌرة

 وؼٌر الجسم طول ربع حوالى صؽٌرة بخصلة الذٌل ٌنتهى .اللون لحمٌة نهاٌات ذو أبٌض السفلى بٌنما الجزء

ً  مؽطى المدم وباطن الٌد راحة .واضحة  .ملونة األلدام اآلذان وباطن .بالشعر تماما

 هنان أن 2111 وحلمً أسبورن ذكر .اإلسكندرٌة شرق مندرة منطمة من مؤخوذة النمطٌة العٌنة: التصنٌف

 النوع تحت تا,الدل من النمطى النوع) تحت( منفصلة  كؤنواع البعض ٌعتبرها النوع لهذا أنواع تحت ثبلثة

 .)الؽربٌة شمال الصحراء من وإنفبلتس سٌناء, شمال من بونهوتى
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 إسرابٌل/وفلسطٌن واألردن ولٌبٌا وتونس مصر( اإلنتشار محدود العالم( : ( التوزٌع

 ممٌم محلً, : الحالة

 فى لٌلى, .ةوالصحراء الساحلٌ صحراوٌة الشبه المزروعة والمناطك النخٌل وبساتٌن الرملٌة المناطك: البٌبة

 ٌفضل المؤكل عشبى .النباتات جذور بالمرب من جحوره ٌبنى .الصؽٌر الجربوع من وداعة أكثر ٌعتبر األسر

 والعجرم والعادر العوسج نبات مثل النباتات من الخضراء األجزاء ٌتؽذى حٌث المفتوحة األماكن فى الرعى

 .تالحشرا أنواع بعض على خاصة الصٌؾ ٌتؽذى فى كما والمثنان

  ٌوم  31حوالى  حمل مدة ٌونٌو,بعد-سبتمبر أبرٌل فى صؽار ٌوم 7- 3  األنثى التكاثر:  تلد

 =منطمة التواجد .)سٌوة وواحة المتوسط البحر وساحل والدلتا سٌناء شمال( اإلنتشار : ضٌك )مصر( التوزٌع

  عام منذ تنالص فً دهأعدا ولد تكون موالع 9 من مسجلة ,٢ كم 157924.3 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 289.8

  0951  

 (الشٌخ وكفر سٌناء شمال( 2111 عام آخرها تسجٌل, 73:   التسجٌل

 شابع  :التواجد

 لئلنمراض معرض  :الوضع

 

Family: Cricetidae 

Gerbillus floweri (Thomas, 1919)                                      
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 Flower’s Gerbil                               فبلور جربوع                               االسم الشابع

 جم 63-49مم والوزن من  058-041مم والذٌل من  203-000: طول الجسم من الوصف المورفولوجى

 .فمط أبٌض شعر بها العٌن تحت المنطمة .واضح ؼٌر الظهر على والخط برتمالى الى نحاسى باهت اللون

 علٌه ٌوجد ال الذٌل .أبٌض لونها األذن نهاٌة فى الموجودة والمنطمة األذن خلؾ المنطمةو العٌن لبل المنطمة

 .واضحة ؼٌر نهاٌته فى التى والخصلة أعلى من أسود أو بنى شعر

 بالعرٌش الحرٌدٌن وادي من مؤخوذة النمطٌة العٌنة  :التصنٌؾ

 : متوطن )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 المناطك من وبالمرب والفاكهة الزٌتون بساتٌن الشجٌرات, تحت الرملٌة المناطك فى أو الرملٌة نالكثبا :البٌبة

 .والنباتات الحشرات على ٌتؽذى لٌلى, .المزروعة

 ممفل العٌنٌن الصؽٌر وٌولد ٌوماً, 22 حمل فترة بعد مرة كل صؽار أربع األنثى تلد دٌسمبر,- ماٌو: التكاثر

 المشى وٌبدأ ٌوماً,  31الى   25 بعد الصؽٌر وٌفطم الخطم, على الشعٌرات بعض بإستثناء الشعر من وعار

 شهور ٌوماً. ثبلثة وعمره الجنسى  النضج الى وٌصل  ٌوم  09 بعد عٌنٌه وٌفتح أٌام, ثمانٌة بعد

مدى  ,٢ كم 88.2 =التواجد منطمة .)سٌناء وشمال الشرلٌة الصحراء( اإلنتشار مصر( : ضٌك( التوزٌع

 .موالع 3 من مسجلة ,٢ كم 26846.9 =تشاراإلن

 الزرانٌك2000 عام آخرها تسجٌل, 20 التسجٌل: 

 نادر : التواجد

 العٌنة النمطٌة منها المؤخوذ المنطمة فً فمط ٌوجد أنه الماضً فً ٌعتمد كان .لئلنمراض معرض :الوضع

 وشن وعلى وضع خطر ىف أنه على ) 0996 عام(  الطبٌعة لصون الدولى اإلتحاد بواسطة لٌم لذلن

 .لبل ذي من إنتشاراً  أوسع فؤصبح اآلن أما .اإلنمراض
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Family: Cricetidae 

Gerbillus gerbillus (Olivier, 1801)   

 Lesser Egyptian Gerbil                          البٌوضى                       االسم الشابع       

 متوسط. جم 35مم والوزن من  037-90مم والذٌل من  014-77م من طول الجس: المورفولوجى الوصف 

 ذو األجناب شعر بٌنما رمادٌة الظهر شعر لاعدة .محمر برتمالى الى مصفر برتمالى الظهر لون .الحجم

 أٌضاً, أبٌض لونها األذن وخلؾ العٌن وخلؾ تحت المنطمة .بٌضاء واأللدام البطنً السطح .لواعد بٌضاء

 أعلى من الظهر لون ٌشبه واضحة بدرجة اللون ثنابً الذٌل .كبٌرة و بٌضاء الظهر نهاٌة فى ةالمنطم وكذلن

 ملونة ؼٌر األذن .الذٌل طول ثلث من أكثر وتمثل رمادي أو بنً لونها الطرفٌة والخصلة أسفل, من وأبٌض

 مدمال وباطن الٌد راحة من كبل على كامل شبه بشكل الشعر ٌنتشر .سوداء حافة لها ولكن

 الجٌزة من مؤخوذة النمطٌة العٌنة : التصنٌؾ

 األردن( حتى ومصر اإلفرٌمً الساحل( اإلنتشار : ضٌك )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 على ٌتؽذى .جداً  عصبى لٌلى, .والسبخات الرملٌة الكثبان مناطك خاص, بشكل الرملٌة الصحاري: البٌبة

 روث فً الموجودة النباتٌة البماٌا وكذلن ,)الصٌؾ فصل فى خاصة(  راتوالحش المختلفة النباتٌة األجزاء

 كرازنوؾ( الرملٌة الكثبان لمم على تواجده ٌمتصر األخرى, الجرابٌع أنواع مع ٌتنافس حٌنما .الجمال

 1996وآخرون(
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 جسمها - ٌؽطى وال عمٌاء الصؽار تولد .ماٌو أو أبرٌل فى صؽار 6-3 األنثى وتلد ماٌو, حتى ٌناٌر :التكاثر

 .بالشعر

 مسجلة ,٢ كم 980093 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 865.2 =التواجد منطمة .اإلنتشار مصر( : واسع( التوزٌع

 .موالع 00من

 الدٌب(. )وادى 0999 عام آخرها تسجٌل,200 : التسجٌل

 شابع  :التواجد

 تهدٌداً  لل أ: الوضع

  

Family: Cricetidae 

Gerbillus henleyi (de Winton, 1903) 

        Pygmy Gerbil                                    الصؽٌر الجربوع                        االسم الشابع    

. جم 00مم والوزن ال ٌزٌد عن  99-72مم والذٌل من   75-62طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى

 واألطراؾ البطنً السطح .األمامٌة لؤلطراؾ ٌصل ال ولكن أفتح األجناب ولون بنى لحمى الظهر لون

 متباٌنة بخطوط تتمٌز األذن لاعدة حتى العٌن تحت المنطمة من الممتدة المنطمة .بٌضاء واأللدام األمامٌة

 ثنابى الذٌل .وواضحة بٌضاء األذن وخلؾ العٌن فوق البمعتان .اللون ؼاممة لمم له شعر من تتكون العرض
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 وتمثل ممٌزة ؼٌر الطرفٌة الخصلة .اللون فؤبٌض البطنى السطح أما الظهر لون مثل أعلى من فلونه اللون

 .الشعر من عارٌتان المدم وباطن الٌد راحة .اللون أبٌض المدم وباطن األذن .ألصر أو الذٌل طول ربع حوالى

 النطرون بوادي الزؼٌج منطمة من مؤخوذة النمطٌة العٌنة  :التصنٌؾ

 العربٌة( الجزٌرة شبه وؼرب األردن حتى والسنؽال والنٌجر المؽرب( اإلنتشار ضٌك) : العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 الصخور, وسط الرملٌة المناطك المزروعة, المناطك الساحلٌة, المستنمعات النباتات, كثٌفة الودٌان :البٌبة

 الصخرٌة الساحلٌة والبٌبات حدٌثا المستصلحة واألراضى األران, نبات شجٌرات من بالمرب الصخور وبٌن

 أجزاء على ٌتؽذى المؤكل عشبى لٌلى, .أبوركبة بنبات الؽنٌة الناعم الرمل ذات المناطك وفى .والطٌنٌة منها

 .)الصٌؾ فصل فى خاصة(الحشرات وبعض النباتات من مختلفة

 األمطار. سموط بعد الذروة وٌصل العام طوال  :التكاثر

 البحر وساحل الؽربٌة الصحراء وشمال وسٌناء الشرلٌة الصحراء( شاراإلنت مصر( : واسع( التوزٌع

 .موالع 11 من مسجلة ,٢ كم 335525.3 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 201.6 =التواجد منطمة .)المتوسط

 دوم( حمرا (2111عام آخرها تسجٌل, 49 :  التسجٌل  

 شابع ؼٌر :التواجد 

 تهدٌداً  ألل : الوضع 
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  Family: Cricetidae 

Gerbillus nanus (Blanford, 1875)                       

 Baluchistan Gerbil                            بلوخستان جربوع   االسم الشابع                     

 على الشعر .الحجم مم متوسط 045-81مم والذٌل من   235-041طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى

 فوق بٌضاء بمعة توجد .أبٌض واأللدام األمامٌة واألطراؾ البطنى السطح لون .محمر أصفر الظهرى السطح

 علٌه ٌظهر الجسم عن البعٌدة المنطمة فى ولكن الظهرى السطح ٌشبه أعلى من لونه الذٌل .األذن وخلؾ العٌن

 علٌهما المدم اطنوب الٌد راحة .باهت رمادى لونها واضحة الذٌل خصلة فضى, البطنى والسطح رمادٌة بمع

  .المدم وسابد بٌن ٌمتد شعر

 مصر فً توزٌعه فإن لذلن المنظر, جمٌل والعرنب بٌجمً جربوع وبٌن بٌنه التفرٌك ٌصعب  :التصنٌف

 .مراجعة إلى ٌحتاج

 مالً وحتى العربٌة الجزٌرة بشبه ماراً  المؽرب إلى الهند ؼرب شمال من( االنتشار العالم( : ضٌك ( التوزٌع

 ً  .)جنوبا

ً ( ممٌم؟ محلً,  :الحالة  مصر( فً ٌتواجد أن المفترض من الجؽرافً لتوزٌعه طبما

 البحر سطح مستوى من الرملٌة والصحراء الصحراوٌة شبه والمناطك المستوٌة الملحٌة األراضى: البٌبة

 وأحٌانا تى,النبا الؽطاء للٌلة المناطك أو الماحلة المناطك فى جحوره ٌبنى لٌلى, .متر 0111 ارتفاع حتى

 .الشجٌرات تحت

 الربٌع وبداٌة الشتاء  :التكاثر

 واحد مولع من مسجلة ,٢ كم 4.2 =التواجد منطمة  )سٌناء جنوب( اإلنتشار محصور :  )مصر( التوزٌع

 الطور()  0902  عام واحد, تسجٌل  :التسجٌل

 جداً  نادر : التواجد
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 متوافرة ؼٌر المعلومات  :الوضع

  

Family: Cricetidae 

Gerbillus perpallidus (Setzer, 1958) 

   Pale Gerbil                           اللون باهت الجربوع                               االسم الشابع

مم  متوسط الحجم ٌبلػ وزنه  051-028مم والذٌل من   007-95طول الجسم من   :الوصف المورفولوجى 

 الظهرى السطح على الشعر .الظهرى الخط إلى وٌفتمر محمر برتمالى إلى اهتجم . الظهر برتمالى ب 36

 بها ٌوجد ال العٌن تحت المنطمة .اللون بٌضاء واأللدام البطنى السطح .رمادٌة لاعدة له األجناب من وجزء

 أعلى من هلون الذٌل .أبٌض لونهم الظهر نهاٌة فى والمنطمة األذن خلؾ والبمعة العٌن خلؾ البمعة .ملون شعر

ً  الذٌل طول ثلث تشؽل الذٌل فرشاة .الظهر لون مثل  علٌهما المدم وباطن الٌد راحة .واضحة ؼٌر ولكنها تمرٌبا

 .بٌضاء األذن .واضح شعر

 .)النطرون وادى (فكتورٌا, بٌر من مؤخوذة النمطٌة العٌنة  :التصنٌف

 ممٌم محلً, : الحالة  

 الطٌنٌة الطبٌعة ذات البحٌرات شطبان المثنان, بنبات الؽنٌة الرملٌة لمناطكا الساحلٌة, الرملٌة الكثبان :البٌبة 

 .الحشرات على وأحٌانا على النباتات ٌتؽذى لٌلى, .السنط اشجار تحت أو الحلفا بنبات الؽنٌة المالحة

 .صؽارال من خمسة أنثى ولدت أبرٌل شهر فى أنه إال ) الطبٌعٌة بٌبتة فى(  تكاثره عن ٌعرؾ ال.:التكاثر
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 مدى ,٢ كم 88.2 =التواجد منطمة )الدلتا وؼرب الؽربٌة الصحراء شمال( اإلنتشار ضٌك:  )مصر( التوزٌع

 .موالع 4  من مسجلة ,٢ كم 31558 =اإلنتشار

 تسجٌل 22 :  التسجٌل

 شابع ؼٌر :التواجد 

 المستؤنسة (. الحٌوانات من ٌعتبر(  تهدٌداً  ألل  :الوضع 

  

  Family: Cricetidae 

Gerbillus pyramidum (Geoffroy, 1825) 

 Greater Egyptian Gerbil                               الدمسى  االسم الشابع                      

جم .  67 -37مم  ٌبلػ وزنه 21-04من  واألذنمم   035-012طول الجسم من   :الوصف المورفولوجى 

 الظهرى والخط بنى الى برتمالى لونه الظهر .كبٌرة والجمجمة رةوصؽٌ واآلذان سوداء جاحظة األعٌن

 بخصلة وٌنتهى وواضح طوٌل الذٌل .جذوره حتى أبٌض واأللدام البطن على الشعر اللون, ولاتم عرٌض

 حول المنطمة .أسفل من أبٌض واألجناب, الظهر لون مثل أعلى من لونه الذٌل أكثر, أو طوله ثلث تمثل بنٌة

ً  وألل وأؼمك الصحراوٌة المجموعات فى باهته العٌن  وباطن الٌد راحة .النٌل وادى مجموعات فى وضوحا

 .واضحة وسادة وبها شعر علٌها المدم

 وصعب معمد تصنٌفه الجٌزة, من مؤخوذة النمطٌة العٌنة : التصنٌؾ  



 ( مكافحاتها -سلوكٌاتها -صفاتها المورفولوجٌة –تصنٌفها )                                                                                         الموارض

 

57 

 

 .)أخرى مناطك فً ٌتواجد أن المحتمل من ولكن والسودان مصر فى فمط( متوطن شبه :  )العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة  

 والودٌان الحصوٌة والمناطك الرملٌة والكثبان الساحلٌه والسهول والفاكهة, والزٌتون النخٌل بساتٌن :البٌبة 

 فصل فى خاصة المابى لمحتواها( والحشرات الجمال وروث النباتات, بذور على ٌتؽذى لٌلى, .الصحراوٌة

 .حوله والحركة للصوت جداً  وحساس للؽاٌة عصبى .الالرم فى جحوره ٌبنى .)الصٌؾ

 22 الحمل فترة بعد مرة كل الصؽار من أربعة األنثى تلد .المطر سموط عمب دٌسمبر وحتى ماٌو :التكاثر

 الخطم وٌتم على  الشعٌرات بعض ماعدا الشعر من وعار العٌنٌن ممفل اللون وردى الصؽٌر وٌولد ٌوماً,

ً 31   25 -بعد فطامه  ٌصل و ٌوما,21 19- بعد عٌنٌه وٌفتح أٌام, ثمانٌة بعد المشً فى الوالدة وٌبدأ من ٌوما

ً  93 عمر عند الجنسى النضوج الى  .ٌوما

 ,٢ كم 608453.2 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 428.4 =التواجد منطمة .اإلنتشار واسع مصر( : (  التوزٌع

 .موالع 11 من مسجلة

 علبة(. )جبل 0999 ام ع آخرها تسجٌبلت, 001  :   التسجٌل

 شابع ؼٌر :التواجد 

 تهدٌداً  ألل : الوضع 

 

 Family: Cricetidae 
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Meriones crassus (Sundevall, 1842) 

 Sundevall’s Jird                                  الحرٌرى الجرد                 االسم الشابع      

جم  002-50مم  ٌبلػ وزنه  058-015مم والذٌل من   053-004طول الجسم من : الوصف المورفولوجى

ورلٌك, لون السطح الظهري أصفر مابل للبنٌة وباهت ومنمط باللون األسود, والسطح طوٌل  الظهر . شعر

البطنى واأللدام أبٌض اللون. اللون الداكن للجزء العلوى للرأس ال ٌمتد تحت مستوى األنؾ والعٌن واألذن. 

األجناب وحتى الفخاذ ضٌك وممٌز جداً ولحمى اللون. المنطمة حول العٌن باهتة, كما  والخط الفاصل بطول

العلوى منه, مثل لون الظهر وأبٌض من أسفل  توجد خصبلت بٌضاء خلؾ األذن. الذٌل ثنابى اللون, الجزء

رج بشعر وٌنتهى الذٌل بخصلة سوداء اللون واضحة تمثل ثلث طول الذٌل. اآلذان مؽطاة من الداخل والخا

أبٌض للٌل وحافة صوان األذن االمامٌة مؽطاه بشعر أبٌض أو لحمى, راحة الٌد عارٌة من الشعر. باطن 

 المدم ٌؽطٌها الشعر جزبٌاً, المخالب بٌضاء.

 التصنٌؾ: العٌنة النمطٌة مؤخوذة من عٌن موسى بسٌناء 

 التوزٌع )العالم(: ضٌك اإلنتشار )المؽرب والنٌجر حتى أفؽانستان( 

 الحالة: محلً, ممٌم  

البٌبة: المناطك الساحلٌة والودٌان والواحات وتحت أشجار السنط. لٌلى, ٌبنً جحور ضحلة متعددة الفتحات 

فً األرض الصلبة وتسد هذه الفتحات بالرمال. ٌتؽذى على األجزاء المختلفة من النباتات مثل الحنظل 

 على الحشرات)فى فصل الصٌؾ(.والسلة الصحراوى والمرخ والعجرم واألرطى وٌتؽذى 

مؽطٌة  -صؽار مرة واحدة فى العام والصؽار عمٌان وؼٌر  5-0التكاثر: نوفمبر حتى ٌونٌو, تلد األنثى من 

 بالشعر, ترضع األنثى صؽارها وتؽطٌهم برفك بؽطاء من ورق الشجر الجاؾ إلى أن تفتح أعٌنهم.

, مسجلة ٢كم  524534, مدى اإلنتشار= ٢كم  405.8التوزٌع )مصر(: واسع اإلنتشار. منطمة التواجد= 

 موالع. 00 من

 )جبل علبة(. 2111تسجٌل, آخرها عام  027التسجٌل:   
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 التواجد: ؼٌر شابع   

  

Family: Cricetidae 

Meriones libycus (Lichtenstein, 1823)    

 Libyan Jird                                          اللٌبى ذالجر                             االسم الشابع

جم  019-65مم  ٌبلػ وزنه  057-005مم والذٌل من   055-023طول الجسم من : الوصف المورفولوجى

لون الظهر ؼامك, بنى مصفر. األجناب تتمٌز بوجود خط برتمالى واضح ٌمتد من المعصم  الحجم كبٌر .

لدام بٌضاء وبها مخالب سوداء وأجناب أؼمك. المنطمة حول حتى الكعب. الجانب البطنى أبٌض اللون, األ

العٌن بالكامل رمادٌة اللون ولكن توجد خصلة بٌضاء صؽٌرة خلؾ األذن. لون الناحٌة الظهرٌة للذٌل مثل 

لون الظهر ولكن هنان بعض الشعر األسود المبعثر, السطح السفلى لجزء الذٌل المرٌب من الجسم برتمالى 

لطرفٌة سوداء وواضحة وتمثل ثلث طول الذٌل. راحة الٌد عارٌة من الشعر, باطن المدم ؼامك. الخصلة ا

ٌؽطٌها الشعر جزبٌاً. األذن بٌضاء وٌؽطى الحافة األمامٌة شعر للٌل طوٌل لونه لحمً, صوان األذن 

 مؽطى بشعر متناثر أبٌض لحمى.

اإلسكندرٌة » ا ٌتم إستخدام بالمرب من مدٌنة: العٌنة النمطٌة مؤخوذة من الصحراء اللٌبٌة وأحٌانا مالتصنٌف

 بدال منها. « 

 )العالم(: ضٌك اإلنتشار )شمال أفرٌمٌا مرورا بؤفؽانستان وحتى الصٌن شرلاً(. التوزٌع

 : محلً, ممٌم الحالة



 ( مكافحاتها -سلوكٌاتها -صفاتها المورفولوجٌة –تصنٌفها )                                                                                         الموارض

 

61 

 

: األكوام الرملٌة حول نبات الؽردق والطرفة ووسط نباتات الحلفا, وتحت أشجار النخٌل. عدوانى البٌئة

صعب اإلمسان به كما أنه ٌعض بسهولة. نهارى, ٌبنى جحوره عادةً فً الروابً الرملٌة حول  جداً,

األعشاب أو تحت أشجار السنط و ؼالٌا ما ٌكون لها العدٌد من المداخل. ٌركض بسرعة, ٌنتصب الذٌل 

إتصال بٌن  فٌصبح عمودٌاً على محور الجسِم, مظهراً الخصلة السوداء فى طرؾ الذٌل, وٌعتبر ذلن وسٌلة

 األفراد.

صؽاراً عمٌاء وال ٌؽطى جسمهم  4 -2ٌونٌو, وتلد األنثى فى إبرٌل أو ماٌو -: ٌمتد عادة من نوفمبرالتكاثر

 بالشعر. ترضع األنثى صؽارها وتؽطٌهم بورق الشجر الجاؾ.

= التوزٌع )مصر(: ضٌك اإلنتشار )ساحل البحر المتوسط وشمال الصحراء الؽربٌة). منطمة التواجد

 موالع(. 7, مسجلة من ٢كم  04208162, مدى اإلنتشار= ٢كم  00364

 )وادى الرٌان( 0992تسجٌبلت, آخرها عام  33التسجٌل:   

  لتواجد: ؼٌر شابعا  

 الوضع: ألل تهدٌداً ولكنه ٌحتاج لمتابعة مستمرة نظراً للتؽٌر المستمر فً بٌبة الساحل الشمالً.

 

Family: Cricetidae 

 Meriones sacramenti (Thomas, 1922) 

 Negev Jird                                    النمب جرد                    االسم الشابع                 
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 .مصر فى جنسه أنواع أكبر .مم  062-031مم والذٌل من   071-030الجسم من : الوصف المورفولوجى 

لظهر رملى محمر وٌوجد على األجناب خط محمر واضح. السطح كثٌؾ وخشن نسبٌاً, ولونه على ا الفرو

البطنى واأللدام لونها أبٌض. المنطمة تحت العٌن وحتى لاعدة األذن أفتح للٌبلُ من شعر الرأس, البمعة فوق 

حوالى ثلثها صؽٌرة وبٌضاء. الجزء أعلى األذن العٌن صؽٌرة وؼٌر واضحة بٌنما تلن التً خلؾ األذن 

حافتها علٌها شعر طوٌل لحمً أو بنً, والشعر داخل األذن أبٌض بٌنما خارجها بنً اللون. لاتم اللون و

السطح األعلى للذٌل أبهت من لون الظهر وٌتناثر علٌه شعر أسود لصٌر, السطح السفلى لحمً. الخصلة 

لمدم مشعرة الطرفٌة سوداء وؼٌر واضحة وتمثل ثلث طول الذٌل. راحة الٌد عارٌة من الشعر بٌنما باطن ا

 بشكل جزبى, لون المخالب باهت.

 التوزٌع )العالم(: شبه متوطن )فلسطٌن ومصر(

 الحالة: محلً, ممٌم

 البٌبة: جحوره بالمناطك الصحراوٌة ذات التربة الرملٌة. لٌلى, ٌتؽذى على النباتات والحشرات.

 التكاثر: ال تتوافر معلومات

 , مسجلة من مولع واحد.٢كم  864ٌناء(. منطمة التواجد= التوزٌع )مصر(: محلى اإلنتشار )شمال شرق س

 التسجٌل: تسجٌبلن فمط

 التواجد: نادر جداً 

 الوضع: ال تتوافر بٌانات ولكن من المحتمل أن ٌكون مهدد باالنمراض.
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Family: Cricetidae 

Meriones shawi (Duvernoy, 1842) 

 Shaw’s Jird                                             شو جرد                          االسم الشابع

 جم . 021مم  ٌبلػ وزنه   055-022مم والذٌل من   061-028طول الجسم من : الوصف المورفولوجى

الظهر أصفر مابل للبنٌة وداكن, كما ٌوجد خط برتمالى أو مصفر على األجناب ٌمتد الى لون .الحجم كبٌر

ً فى الكوع والكاحل, وأحٌا ً الى جانبى المدم. البطن بٌضاء, بها مناطك باهته مصفرة فى الممدمة وأحٌانا نا

المنتصؾ. الشرٌط الممتد من المنطمة تحت العٌن حتى لاعدة األذن أبهت للٌبلً من لون شعر الرأس. كما 

ا مبٌض. األذن توجد بمعتان رمادٌتان واضحتان لبل وبعد العٌن. والبمعة التى توجد خلؾ األذن أصؽر ولونه

مؽطاه بشعر لصٌر لحمى اللون وهنان شعر الطوٌل ٌزٌن الحافة األمامٌة لؤلذن, الثلث البعٌد من األذن لونه 

مسود. السطح الظهرى للذٌل أبهت من الظهر علٌه شعر مسود, بٌنما السطح البطنى للذٌل بنى محمر, 

ً ر بع طوله. راحة الٌد عارٌة, باطن المدم مؽطاه الخصلة التى فى نهاٌة الذٌل سوداء اللون وتشؽل تمرٌبا

 للٌبلً بالشعر, المخالب باهتة.

 : لرٌب الشبه وأحٌانا ٌصعب تمٌٌزه عن الجرد اللٌبًالتصنٌف

 التوزٌع )العالم(: محدود اإلنتشار )المؽرب حتى مصر(

 : محلً, ممٌمالحالة
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تحت نبات العوسج وحمول الشعٌر(, : االرض الطٌنٌة على صحارى ساحل البحر المتوسط ) خاصة البٌئة

الكثبان الرملٌة الساحلٌة, وفى االكوام الرملٌة حول نبات الؽردق وحمول التٌن. لٌلى, ٌتؽذى على النباتات 

والحشرات خاصة فى فصل الصٌؾ. ٌبنى جحوره )لها عدة فتحات ال تؽلك أبداً( فى الطٌن أو فى أكوام 

 العجرم. الرمال حول نباتات الؽردق و العوسج و

 التكاثر: ال تتوافر معلومات

, مدى اإلنتشار=. ٢كم  01168التوزٌع )مصر(: محلً اإلنتشار )ساحل البحر المتوسط(. منطمة التواجد= 

 0951موالع. هنان نمص فى منطمة التواجد منذ عام   5, مسجلة من٢كم  4082266

 (بٌر لحفان, سٌناء 0950تسجٌبلت, آخرها عام  25التسجٌل: 

 التواجد: نادر  

 الوضع: مهدد باالنمراض. 

  

Family: Cricetidae 

Meriones tristrami (Thomas, 1892) 

 Tristram’s Jird                                       ترسترام جرد         االسم الشابع              
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 لون الحجم مم.  صؽٌر 041-025مم والذٌل من   034-020طول الجسم من : الوصف المورفولوجى

مابل للبنٌة كما ٌوجد خط واضح برتمالى أو مصفر على األجناب وٌمتد الى الكوع أصفر باهت, الظهر

ً الى جانبى المدم. البطن واأللدام بٌضاء اللون. الشرٌط تحت العٌن والمنطمتان لبل وتحت  والكاحل وأحٌانا

مادٌة واضحة بعد العٌن, البمعة خلؾ األذن واضحة العٌن لونها أبهت من لون شعر الرأس, توجد بمعة ر

وبٌضاء. األذن مؽطاه بشعر لصٌر أبٌض وهنان شعر طوٌل ٌزٌن الحافة األمامٌة كما أن الثلث البعٌد من 

األذن لونه مسود. الذٌل ثنابى اللون, فالسطح الظهرى لونه مثل الظهر, السطح البطنى عند إتصاله بالجسم 

سوداء وؼٌر واضحة وتمثل حوالى ربع طوله, راحة الٌد عارٌة  ة التى فى نهاٌة الذٌللونه برتمالى. الخصل

 تماماً, وباطن المدم مؽطاه للٌبلً بالشعر, المخالب باهتة.

 التوزٌع )العالم(: ضٌك اإلنتشار )فلسطٌن حتى تركٌا وٌمتد شرلاً إلى إٌران والمولاز(

 الحالة: محلً, ممٌم

والطٌنٌة لساحل البحر المتوسط. لٌلى, ٌبنى جحوره فً جوانب الروابً وفً تبلل  البٌبة: المناطك الرملٌة

األرض وال ٌخزن بها ؼذاءه. ٌتؽذى على أجزاء مختلفة من النباتات؛ ٌؤكل فً األسِر التفاح, الجزر, 

والخضراوات وكذلن ؼذاء الفبران التجاري. ٌظهر مماومة مدهشة لدرجات الحرارة المرتفعة والجوعِ 

 العطش.و

صؽار بمعدل مرة كل أربعٌن ٌوماً تصل  7-0سبتمبر تلد األنثى -: طوال العام وٌبلػ ذروته من أبرٌلالتكاثر

ٌوماً. تولد الصؽار عمٌاء وعارٌة من الشعر ترضع األنثى صؽارها حتى مرور  29 - 05فترة الحمل من 

 ٌوماً.  643ٌوماً بٌنما تعٌش اإلناث  882ٌوماً. ٌبلػ عمر الذكور 25 -04

 , مسجلة من مولع واحد٢كم  462)مصر(: محلى اإلنتشار )شمال شرق سٌناء(. منطمة التواجد= التوزٌع 

 : تسجٌل واحد فمطالتسجٌل

 التواجد: نادر جداً 
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Family: Cricetidae 

Pachyuromys duprasi (Lataste, 1880)   

 Fat-tailed Jird                         (أبولٌة الفؤر( الذٌل دهنى الجرد               االسم الشابع

-215مم. والوزن حوالى  034-001مم والذٌل من  069-065طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى

 الخلفٌة, األطراؾ فى العمب حتى ٌمتد الظهر لون نفس من رفٌع ٌوجد شرٌطَ  شاحب, بنً جرام الظهر 281

البمعة  .األجناب لون نفس العٌن حول المنطمة لون .أبٌض واأللدامِ  البطن لون .األطراؾ األمامٌة فى ٌمتد وال

 طوٌلة خصلة الداخلٌة علٌها األمامٌة والحواؾ متناثر شعر وعلٌها ملونة األذن .صؽٌرة العٌن خلؾ البٌضاء

 مثل لونه العلوى السطح اللون, وصولجانى وثنابى سمٌن الذٌل .الظهر على الموجود ٌشبه الذى الشعر من

 .جزبى بشكل شعر علٌها الٌد وراحة المدم باطن .نهاٌة الذٌل فى فرشاة توجد وال أبٌض والسفلى األجناب,

 مصر. حتى الكبرى الصحراء ؼرب( اإلنتشار  محدود ) :العالم (التوزٌع

 ممٌم محلً, :الحالة

ً  الشمالى, الساحل صحراء جنوب المنزرعة الرملٌة المنطمة :ه البٌب   الصخرٌة, كما المناطك ًف وأحٌانا

 نبات على ٌتؽذى األراضى الصلبة, تحت جحوره لٌلى, .السكران نبات بها ٌنمو الذى الرملٌة البمع من سجل

 به اإلمسان عند ٌعض ال .المصرٌة فى الموارض وداعة األكثر .والموالع الحشرات وعلى والرمث العادر

 .صؽارها أنثاه تؤكل األسرِ  فً الخامل وانهذا الحٌ أن والؽرٌب للهرب, للٌبل مجهودا وٌبذل

ً ( العام طوال  :التكاثر   .مرة كل صؽاراً  3 -9  األنثى وتلد )للتسجٌبلت طبما
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 كم 100.8 =التواجد منطمة .)الؽربٌة والصحراء المتوسط البحر ساحل( اإلنتشار ضٌك) : مصر( التوزٌع 

 .موالع 5 من مسجلة ,٢ كم 26655.4 =اإلنتشار مدى ٢

 عدٌدة. من أماكن1963 عام  آخرها تسجٌل : 29 تسجٌلال

 شابع ؼٌر :التواجد

  .لئلنمراض معرض  :الوضع

 

   

Family: Cricetidae 

Psammomys obesus Cretzschmar, 1828  

 Fat Sand Rat                                        السمٌن الرمل فؤر              االسم الشابع     

 023-92مم. والوزن حوالى  057-011مم والذٌل من  099-044طول الجسم من  :المورفولوجى الوصف

 الى بنٌة من األجناب محمر, برتمالى أو للحمرة مابل أصفر لونه الظهر الحجم شعر كبٌر جرام.  فؤر

 .بٌضاء صؽٌرة بمعة توجد األذن خلؾ العٌن, فوق بمعة توجد ال .أصفر الى باهت السطح البطنى .صفراء

 وأسود حتى وسمٌن لصٌر الذٌل .كثٌؾ شعر علٌها وٌنتشر ومستدٌرة ولصٌرة مصفرة أو األذن بٌضاء

 الٌد راحة المخالب ملونة, اللون, اصفر لؤللدام الظهرى الجانب .وسوداء واضحة الطرفٌة الخصلة طرفه,

 .شعرٌة خصلة بها المدم باطن الشعر, من عارٌة

 اإلسكندرٌة من مؤخوذة النمطٌة العٌنة : التصنٌؾ
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 حتى العربٌة الجزٌرة شبه من وأجزاء سورٌا وحتى المؽرب من ٌمتد ( اإلنتشار ضٌك ) :العالم( التوزٌع

 ً  .)السودان جنوبا

 ممٌم محلً, :الحالة

ً  نهاري المالحة, والمستنمعات الملحٌة التربة ذات المناطك: البٌبة   ٌكون لٌلى, ان المحتمل من ولكن ؼالبا

 ٌبنً .مجموعات ٌعٌش فى .) 1993 دٌجٌن( كٌنوبٌدٌسى  فصٌلة أفراد خاصة الملحٌة النباتات على ٌتؽذى

 من نبات كل تحت لها مدخل األنفاق ٌوجد من متصلة شبكة هٌبة على صخرٌة أو رملٌة تربة فى جحوره

 لمرض المسبب شمانٌااللٌ لطفٌل الربٌسى العابل ٌعتبر .) 2000 وآخرون فٌشٌت( علٌها ٌتؽذى التى النباتات

 .اإلنسان الرمل إلى ذبابة من ٌنتمل والذى اللٌشمانٌسٌس

 .ٌوماً   23 -25 من تتراوح حمل فترة بعد الجحر فى صؽار 8    1 -األنثى تضع ماٌو,-سبتمبر  :التكاثر

 =التواجد منطمة .)سٌناء وشمال والشرلٌة الؽربٌة الصحراء شمال( اإلنتشار  ضٌك) : مصر( التوزٌع

 .موالع 5 من مسجلة ,٢ كم 80173.7 =اإلنتشار مدى ,٢ كم 310.8

 سٌناء(. شمال و الشٌخ )كفر   2000 عام آخرها تسجٌل, : 102 التسجٌل 

  2008 ) وجرانجون أوالجنٌر( للنوع التابعة العشابر ثباتٌة إلى تشٌر المراجع بعض .شابع ؼٌر :التواجد 

 (.2007 آشفورد( العشابر تلن ثباتٌة عدم إلى ٌشٌر اآلخر والبعض

 التصنٌؾ اإلللٌمى جعل مما الدابم وتؽٌرها النوع لهذا التواجد منطمة صؽر من بالرؼم .تهدٌداً  ألل: الوضع

ً  ٌرجع وربما باإلنمراض مهدد النوع ٌعتبر الطبٌعة لصون الدولى لئلتحاد  » تهدٌدا ألل « تصنٌفها محلٌا

  .مصر ىإل المجاورة الدول من األفراد لهجرة
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Family: Cricetidae 

Sekeetamys calurus (Thomas, 1892)   

 Bushy Tailed Jird                               الذٌل رٌشى الٌربوع االسم الشابع                  

 51-26مم. والوزن حوالى 064-030مم والذٌل من  028-98طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى

 أصفر خط بها األجناب سوداء, نهاٌة ذو المنطمة تلن فى والشعر للبنٌة مابل أصفر داكن الظهر لونجرام . 

 وبعد خلؾ األذن واضحة بٌضاء بمعة وتوجد برتمالٌة العٌن حول المنطمة والكاحل, للكوع ٌمتد الى برتمالً

 لاعدته عند ولونه ل السنجابذٌ وٌشبه مسود   الذٌل .للٌل شعر وعلٌها بٌضاء ولٌست بارزة األذن .العٌن

 المدم باطن .الجسم على عمودى بشكل ذٌله ألعلى ماٌرفع عادة بٌضاء, لمة له مسود والبالى الظهر لون مثل

 .اللون المدم داكن باطن .الشعر من عارٌتان الٌد وراحة

 سٌناء فً الطور لرب من مؤخوذة النمطٌة العٌنة : التصنٌؾ

 السعودٌة( . العربٌة والمملكة واألردن إسرابٌل/وفلسطٌن مصر( إلنتشارا محدود ) :العالم( التوزٌع

 ممٌم محلً,  :الحالة

 ٌتؽذى لٌلى  .الشرلٌة والصحراء سٌناء فى الجافة واألماكن الجبال لمم وٌسكن الصخرٌة البٌبة ٌفضل :البٌبة

 سرٌع .الصخرٌة ً الشموقف بتخزٌنها وٌموم والحنظل والرطرٌط السلة نبات وبذور الجافة النباتات على

ً  نادر .به اإلمسان وٌصعب الحركة  .نسبٌا
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 تصل الذكور .)مرة كل 6 عددهم ٌصل( العام مدار على الشعر من عارٌة عمٌاء صؽاراً  األنثى تلد: التكاثر

 .أشهر عشرة عن ٌزٌد ال اإلناث عمر أن حٌن فى شهراً  ثبلثون عمر إلى

 مدى ,٢ كم 138.6 =التواجد منطمة  )الشرلٌة والصحراء سٌناء( اإلنتشار : ضٌك)مصر(  التوزٌع

 .موالع 7 من مسجلة=٢ كم 108942اإلنتشار

 دوم( . )حمرا 1999 عام آخرها تسجٌبلً, : 35 التسجٌل

 شابع ؼٌر :التواجد 

 تهدٌدا . ألل  :الوضع 

   

Family: Spalacidae 

Spalax aegyptiacus (Nehring, 1898) 

 Egyptian Mole Rat                       األعمى المصري الفؤر                         االسم الشابع

 العام جرام . الشكل 021-017مم  والوزن حوالى  214-055طول الجسم من  :الوصف المورفولوجى 

 لبةر له ولٌس عرٌضة الرأس .بجلد مؽطاه و البالػ الحٌوان فى ضامرة اللون,العٌن وأسود وإسطوانً طوٌل

لصٌرة  بشعٌرات ومؽطاه ومفلطحة عرٌضة الخطم وسادة .الجلد تحت بعجٌرة فمط الذٌل ٌمثل .واضحة

 اإلصبع خمسة أصابع, لها األمامٌة واألرجل جداً  لصٌرة األطراؾ .العٌن وحتى األنؾ من تمتد اللون باهتة

 .متطورة بمخالب مزودة والثالثةالثانٌة  األصابع أطول, الخلفٌةَ  األلدام .وصؽٌر بسٌط بمخلب مزود األول

تشاب  عن طرٌك تعرؾ )النوع فوق نفس تتبع التى ( العابلة تلن أنواع أن حٌث تصنٌفه فً خلط هنان
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 لٌوكودون, أو أنه إٌهنبرجى على النوع فوق وٌعرؾ الظاهرى, الشكل عن أكبر بصورة كروموسوماتها

 وٌلسون( األخرى والصفات الصفات الظاهرٌة من العدٌد فً ممٌزة مصر فً الموجودة الجماعات ولكن

 األسم إٌجٌبتٌاكس. وإستخدمنا الرأى هذا إتبعنا ولد ) 2005 ورٌدر

 .اإلسكندرٌة من بالمرب الرملة منطمة من مؤخوذة النمطٌة العٌنة :التصنٌف

 ومصر(. لٌبٌا( متوطن شبه ) :العالم( التوزٌع 

 ممٌم محلً, :الحالة

 الذى ٌؽتذى العنصل نبات لنمو المبلبمة واألماكن الشعٌر و الممح وحمول والطفلٌة الرملٌة السهول :البٌبة

 وٌعتمد .األرض تحت فى أنفاق حٌاته معظم ٌمضى .الصخرٌة البٌبة وال المنخفضة األراضى ٌمطن وال علٌه,

 .والدرنات الجذور ؼٌر وال ٌؤكل المآكل عشبى .األسنان من المواطع على جحوره حفر فى

 وبماٌا جافة نباتٌة أجزاء من ٌتكون والذى بالجحر للوالدة المعد المكان فى صؽار 4 –3 األنثى تضع :رالتكاث

ً  28 حوالى الحمل فترة تمتد ,األؼنام فرو  من ٌبلؽوا عندما - .أنفسها أسابٌع على لتعتمد الصؽار تترن .ٌوما

 اسابٌع. 6 -4العمر

 مدى ,٢ كم 79.8 =التواجد منطمة .)لمتوسطا البحر ساحل( اإلنتشار مصر(: محلى( التوزٌع

 .للتنمٌة نتٌجة بٌبته فً الحادث التؽٌر بسبب مهدد .موالع 4 من مسجلة ,٢ كم 6662.6=اإلنتشار

 والحمام(. )الضبعة 2001 عام آخرها تسجٌل, : 25 التسجٌل 

 نادر : التواجد 

 باإلنمراض. مهدد  :الوضع 
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 ختلفة بالفبران :مظاهر اإلصابة فً المحاصٌل الم

تختلؾ مظاهر اإلصابة بالفبران فً المحاصٌل المختلفة عن اإلصابة بالطٌور والحٌوانات االخري 

فمثبل تموم الطٌور بنزع أؼلفة الحبوب مع ترن بماٌا لهذه األؼلفة على شكل لطع ابرٌه وكذلن تموم بؤكل 

اش علً سبٌل المثال فمد ٌؤكل ثمار بعض أجزاء من الحبوب تاركة أجزاء أخري فً النباتات ام الخف

البرتمال بنفس الطرٌمة التً ٌؤكلها الفار ما عدا بعض االختبلفات التً تظهر عند أكل الخفاش لهذه 

الثمارحٌث ٌرتكز الخفاش بؤسنان الفن السفلً على السطح الداخلً لؽبلؾ الثمرة فٌظهر أثار هذه األسنان 

ما سوؾ نموم بشرح مظاهر اإلصابة فً كل محصول والمراحل على شكل دابرة داخل ؼبلؾ الثمرة وعمو

 التً ٌهاجم فٌها الفبران المحاصٌل .

 أوال : لصب السكر:

تبدأ اإلصابة عند وضع التماوي فً التربة وذلن بنبش الفبران للعمل والتؽذٌة علٌها وعندما تبدأ الساق 

سم وتزداد اإلصابة  01 - 01ارتفاع من فً النمو وٌكون مظهر اإلصابة للسٌمان مثل برٌة الملم علً 

عندما تصل لطور النضج وتحتوي علً نسبة محسوسة من السكر حٌث تمرض سبلمٌات العٌدان فٌما بٌن 

العمدتٌن خاصة من الجزء السفلً للعٌدان ألنها تحتوي علً نسبة عالٌة من السكر وٌكون المرض علً شكل 

ة بؤر الحمل النٌلً نظرا النه ٌمموم بعمل جحور علً حواؾ دابرة مشرشرة والتً تكون ناتجة عن اإلصاب

الحمل والمجاري المابٌة وكذا لعدم ممدرته علً التسلك بٌنما تكون اإلصابة فى وسط الحمول وذلن بمرق 

السلمٌات العلٌا والتً ٌحدثها الفؤر ذو البطن األبٌض نظرا لممدرته الفابمة علً التسلك وكذا عمل العشوش 

بها وبذلن تكون اإلصابة جسٌمة وكبٌرة نظرا إلصابة العمل السفلٌة والعمل العلوٌة مما ٌإثر علً لئلختباء 

 كمٌة المحصول النهابً وكذا ناتج السكر وبالتالً تكبد المزارع خسابر فادحة
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 ثانٌا : محصول االرز 

والتبٌٌض  تسبب الفبران خسارة فً األرز فً جمٌع مراحل نموه وكذلن أثناء الحصاد والتجفٌؾ

والتخزٌن حٌث تهاجم الفبران حبوب األرز أثناء اإلنبات وتسبب خسارة كبٌرة كما انها تهاجم الشتبلت بعد 

نملها بفترة لصٌرة وعندما ٌنمو االرز وٌكبر تهاجم الفبران األفرع وتؤكل الممم المناسبة وعندما تتكون 

ز فً الفترة ما بٌن مرحلة التفرع ومرحلة الحبوب تهاجمها وتؤكلها وعموما ٌتركز خطر الفبران لؤلر

التزهٌر , وعندما تكون الكثافة العددٌة للفبران للٌلة فان الخسارة والضرر ٌكون لرٌب من الحواجز والبتون 

 ولكن عندما تكون الكثافة العددٌة عالٌة فان الضرر ٌمتد إلً داخل الحمل مع مشاهدة اكوام مفتته

اتجة عن التؽذٌة بالفبران . مع مبلحظة ان إصابة األرز بالفبران فً صؽٌرة من المش ولشور األرز ن

أي مرحلة من مراحل النمو تإدي الً نمص المحصول عند الحصاد حٌث وجد أن عند مهاجمة الفبران 

لؤلرز بعد شتله تكون النباتات لادرة على تجدٌد النموات المفمودة فٌها بواسطة نمو أفرع إضافٌة جدٌدة ومع 

ن الحبوب الناتجة من هذه األفرع الجدٌدة ؼٌر لادرة على تعوٌض الفالد من المحصول وكذلن وجد ذلن فا

ان عند إصابة األرز بالفبران فً الطور اللبنً ٌعطً حبوب فارؼة . وٌمكن تمٌٌز إصابة األرز بالفبران 

بعثر الحبوب فً عن طرٌك لرض السنابل من الماعدة أو لرض السٌمان أٌضا على شكل برٌة الملم مع ت

 األرز عند لرض الفبران للحبوب فً األرز عند لرض الفبران للحبوب فً السنابل

  ثالثا : محصول الذرة الشامٌة

ٌحدث الضرر للذرة الشامٌة بواسطة الفبران منذ بدء وضع البذور فً التربة حٌث تموم الفبران 

د من جذور النباتات النامٌة ملماه على األرض بالحفر والبحث عن هذه الحبوب بعد إنباتها حٌث شوهد العدٌ

مع لرض الحبوب , وبعد اإلنبات ونمو النباتات فانه من النادر ما تهاجم الفبران هذه النباتات حٌث أنها ؼٌر 

محببة للفبران لوجود حمض االٌدروسٌانٌن فً عصارة النباتات الصؽٌرة وتبدأ الفبران فً مهاجمة الذرة 

 الشامٌة .

تكوٌن الحبوب فً الطور اللبنً حٌث تموم بنزع الؽبلؾ الخارجً و فً لرض الحبوب سواء منذ بدء 

على شكل خطوط بطول الكوز او على شكل دوابر حولها , وتفضل الفبران كٌزان الذرة التً فً الطور 

لفبران فً العجٌنً عن الطور اللبنً وتمل اإلصابة مع اشتداد او صبلبة الحبوب . وتحدث ؼالبٌة اإلصابة با

 الثلث الخارجً للحمل بجوار حواؾ الترع والمصارؾ وتمل كلما اتجهنا الً وسط الحمل .
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 رابعا : الفول البلدي وفول الصوٌا

تهاجم الفبران محصول الفول البلدي وفول الصوٌا منذ بدء زراعة البذور فً التربة ولد تهاجم 

 النباتات أثناء نموها وتبدأ فً مهاجمة المرون .

 مسا : محصول الممح خا

تهاجم الفبران محصول الممح من بداٌة وضع البذور فً التربة حٌث تحفر على هذه الحبوب المبدورة 

وتصل إلٌها وتموم بمرضها وإتبلفها مما ٌدفع الفبلح لترلٌع هذه المناطك التً هاجمتها الفبران ولد ٌموم 

ة . وعندما تنمو النباتات فان الفبران عادة ال بإعادة زراعة أرضه مرة أخري عندما تكون اإلصابة عالٌ

تهاجم هذه النباتات المابمة فٌما عدا بعض الحاالت التً لوحظ فٌها أكل الفبران النباتات الخضراء المابمة 

وذلن عندما تكون الكثافة العددٌة عالٌة وٌستمر عدم مهاجمة الفبران لنباتات الممح لحٌن ان ٌصل النبات إلً 

رع وتكوٌن السنابل وحٌنبذ تبدأ الفبران فً مهاجمة الفبران السنابل الصؽٌرة ولرضها من عند مرحلة التف

لاعدتها او ٌموم الفار ببتر الساق على هٌبة برٌة الملم ثم ٌتؽذي على حبوب السنابل الممح مع تمدم عمر 

موم الفبران بالتؽلؽل النبات ووصوله إلً طور النضج وفً المرحلة األخٌرة لنمو النبات ونضج الحبوب ت

داخل الحمل وعمل جحورها داخلة وتكون اإلصابة بداخل الحمل أكثر من اإلصابة على الحواؾ وٌستمر 

الحال هكذا إلً ان ٌتم الحصاد فً شهر ماٌو حٌث تكون الكثافة العددٌة للفبران لد أخذت فً الزٌادة مع 

األرض من محاصٌل الممح تموم الفبران باالنتمال تواجد العدٌد من الصؽار تحت أكوام المحصول وبعد خلو 

إلً األراضً المجاورة المزروعة بمحاصٌل أخري لمهاجمتها مثل لصب السكر والخضروات الموجودة 

 فً ذلن الولت .

 

 

 

 طرق تمدٌر الخسائر فً المحاصٌل المختلفة

 ال : تمدٌر الخسائر فً لصب السكرأو

 فتتبع الطرٌمة التالٌة :
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افدنة ثم ٌحدد المسافة بٌن الصؾ والذي ٌلٌه كما ٌلً ذكره فً الذرة ثم  01مساحة لدرها  ٌتم اختٌار

تحدد نمطة البداٌة للفاحص داخل كل صؾ عشوابٌا علً أن ٌختار رلم من الجدول العشوابً وٌكون هو 

ثم ٌتم  عبارة عن عدد الخطوات التً ٌمشٌها الفاحص من رأس الحمل داخل الصؾ حتً ٌصل لنمطة البداٌة

عود وتحدٌد عدد العمل المصابة والسلٌمة بها ) وٌذهب البعض لتحدٌد العمل المصابة وبممة  01فحص 

العود ولاعدته وتحدٌد اإلصابة الحدٌثة والمدٌمة( هذا وٌراعً تحدٌد متوسط عدد العمل فً العود الواحد 

ؾ عند رأس الحمل ٌسجل ذلن فً وذلن بعد عد العمل فً خمسة عٌدان ثم ٌمسم علً خمسة بالنسبة لكل ص

استمارة خاصة بذلن وفً نهاٌة فحص الصؾ العاشر ٌتم حساب النسبة المبوٌة للخسارة فً المصب 

 بالمعادلة التالٌة

 العدد الكلً للعمل المصابة

 X 100نسبة الخسارة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 x 30مجموع متوسط عدد العمل 

 ا تمدٌر الخسابر فً الذرة الشامٌة:ثانٌ

 هنان طرٌمتان لتمدٌر الخسابر تختلؾ بإختبلؾ الؽرض الذي زرعت من أجله الذرة الشامٌة:

 فً حالة الذرة الشامٌة المزروعة للحبوب: - أ

 تساوٌة فً المنطمة كل منها حوالًٌختار أٌضا أكبر عدد ممكن من حمول الذرة موزعة علً أبعاد م -1

 فدانٌن.

دد الخطوط الموجودة فً كل مساحة إذا كان المحصول مزروع علً خطوط أما إذا كان ٌمدر ع -2

 مزروع فً جور فٌماس طول الحمل بالخطوة.

عٌنات  10ٌمسم عدد الخطوط أو الخطوات علً عدد العٌنات التً سوؾ تإخذ من الحمل وهً  -3

خط فسوؾ تإخذ  40مثبل فٌكون ناتج المسمة ومضاعفاته هو أرلام العٌنات فإذا كان عدد الخطوط 

 , ......16, 12, 8, 4العٌنات من الخط 

عند كل خط من خطوط العٌنة ٌختار رلم عشوابً من الجدول العشوابً وٌطرح من هذا الرلم  -4

 38وٌكون الرلم الناتج هو نمطة البداٌة لمولع العٌنة فإذا كان الرلم العشوابً  10العشوابً رلم 
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خطوة من رأس الحمل علً طول خط العٌنة  28وعلٌه بعد  28تج فٌكون النا 10مثال ٌطرح منه 

 وبعده تإخذ العٌنات.

العٌنة فً كل خط من خطوط العٌنات تمثل بثبلثٌن نبات متتالٌة علً الخط بفحص هذه النباتات  -5

 -ربع إصابة  -لتمسٌم درجات اإلصابة بالكٌزان الموجودة فً الثبلثٌن نبات إلً: كٌزان سلٌمة 

 إصابة كلٌة. - % إصابة75

 عٌنات عدد كل درجة من الدرجت السابمة. 10ٌحسب فً نهاٌة الـ  -6

 تحسب نسبة اإلصابة من المعادلة: -7

إصابة  X 50 + 75%% إصابة X 25 + ,50% إصابة 25صفر +  Xنسبة الخسارة = كٌزان سلٌمة 

X 75, / 100 X المجموع الكلً للكٌزان 

 ان الخضراء:فً حالة الذرة الشامٌة المزروعة للكٌز - ب

 .4, 3, 2, 1ٌجري ما تم فً الحالة السابمة من أجل الخطوات  -1

ٌعد فً الثبلثٌن نبات الكٌزان المصابة والسلٌمة فً كل خط من خطوط العٌنة وال تمسم إلً درجات  -2

 إصابة علً إعتبار أن أي كوز مصاب سوؾ ٌستبعد من عملٌة التسوٌك.

 تحسب نسبة الخسارة من المعادلة: -3

 ٌزان المصابةعدد الك

 X 100نسبة الخسارة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المجموع الكلً للكٌزان

 تمدٌر الخسابر فً الفول البلدي وفول الصوٌا:ثالثا: 

 تجري نفس الخطوات األربع األولً فً الذرة الشامٌة. (1

 ٌمدر عدد المرون المصابة والسلٌمة فً ثبلثٌن نبات (2

 سبة الخسارة من المعادلة:تحسب ن (3

 عدد المرون المصابة
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 X 100نسبة الخسارة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المجموع الكلً للمرون

 خسارة فً الطماطم وبالً الخضرواتخامسا: تمدٌر ال

ٌر الخسارة فً ٌجري تمدٌر الخسارة فً الطماطم وبالً الخضروات لبل تسوٌمها مباشرة حٌث ٌجري تمد

 الطماطم عندما ٌكون لون الثمار حمراء أو صفراء.

 .4-1ٌتبع نفس الخطوات السابمة فً الذرة من  -1

 ٌمدر عدد الثمار الناضجة فً ثبلثٌن نبات )المصابة والسلٌمة(. -2

 تحسب الخسارة من المعادلة: -3

 عدد الثمار الناضجة المصابة

 X 100ـــــــــــــــــــ نسبة الخسارة = ـــــــــــــــــــــــــــ

 المجموع الكلً للثمار الناضجة

 دٌر الخسابر فً البطاطا والبطاطسسادسا: تم

ٌجري نفس الخطوات التً تم إجرابها مع الطماطم والخضروات األخري من عد الخطوط وتحدٌد  (1

 خطوط العٌنات وإستخدام األرلام العشوابٌة.

ء حرث األرض لتملٌع النباتات وإحصاء الدرنات المصابة ٌعد فً العٌنة الواحدة ثبلثٌن نبات أثنا (2

 والسلٌمة.

 تحسب نسبة الخسارة من المعادلة: (3

 عدد الدرنات المصابة

 X 100نسبة الخسارة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المجموع الكلً للدرنات
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 مدٌر الخسابر فً البرلوق والمشمشسابعا: ت

 مثمرة فً أماكن متفرلة وٌنظؾ األرض تحتها فً بداٌة اإلثمار. أشجار 10ٌختار  (1

ثمار مصابة  -ٌحسب عدد الثمار المتسالطة ٌومٌا وتمسم إلً ثبلثة ألسام: ثمار مصابة بالفبران  (2

 ثمار سلٌمة وهكذا إلً نهاٌة الموسم. -بؤفات أخري 

رة فً نهاٌة الموسم ٌحسب وزن الثمار فً كل شجرة وذلن بعد الثمار الموجودة علً كل شج (3

 والتسالط منها وٌحسب أٌضا عدد الثمار الموجودة فً الكٌلو ومنها ٌمكن حساب الوزن بالكٌلو.

 ٌحسب متوسط اإلصابة لكل لسم وذلن من المعادلة: (4

 االحكام المتعلمة بالفار

 حكم الفؤر من حٌث الّطهارة والنّجاسة (2

ًّ ذهب المالكٌّة والّشافعٌّة والحنابلة إلى أّن ال فؤر طاهر ذلن أّن المالكٌّة ٌمولون بطهارة الحٌوان الح

ًّ : ولو كافراً أو كلباً أو خنزٌراً أو شٌطاناً . ولال النّووّي : الحٌوان كلّه طاهر إالّ الكلب  مطلماً , لال الّدسول

وق هّر خلمةً والخنزٌر والمتولّد من أحدهما . وفً مطالب أولً النّهى : وما ال ٌإكل من طٌر وبهابم مّما ف

نجس , وأّما ما دون ذلن فً الخلمة فهو طاهر , كالنّمس , والنّسناس , وابن عرس , والمنفذ , والفؤر . 

 وذهب الحنفٌّة إلى نجاسة الفؤر

 حكم الخارج من الفأر  (1

اختلؾ الحنفٌّة فً بول الفؤرة وخربها , ففً الخانٌّة : إّن بول الهّرة والفؤرة وخربها نجس فً أظهر 

 لّرواٌات , ٌفسد الماء والثّوب , ولو طحن بعر الفؤرة مع الحنطة ولم ٌظهر أثره ٌعفى عنه للّضرورة.ا

ًّ : بول الفؤرة طاهر لتعذّر التّحّرز عنه , وعلٌه الفتوى . وخرإها ال ٌفسد ما لم ٌظهر  ولال الحصكف

ظاهر الّرواٌة نجاسة الكّل , لكّن أثره , وفً الحّجة : الّصحٌح أنّه نجس ولال ابن عابدٌن : والحاصل أّن 

الّضرورة متحمّمة فً بول الهّرة فً ؼٌر المابعات , كالثٌّاب , وكذا فً خرء الفؤرة فً نحو الحنطة دون 

 الثٌّاب والمابعات , وأّما بول الفؤرة فالّضرورة فٌه ؼٌر متحمّمة .

 أكل الفأر (3

ًّ من الّشافعٌّة : لحرمته سببان : ,  أكل الفؤر ذهب الحنفٌّة والّشافعٌّة والحنابلة إلى أنّه ال ٌحلّ  لال المحلّ

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص :  النّهً عن أكله , واألمر بمتله الحرم:  الّدواّب كلّهّن فاسك ٌمتلن فً خمس من» فمد ورد عن النّب

 . «الؽراب والحدأة والعمرب والفؤرة والكلب العمور 
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 كمذهب الجمهور , ولول بالكراهة وعند المالكٌّة لوالن : لول بالحرمة

 لتل الفأر (4

اتّفك الفمهاء على جواز لتل الفؤر فً الحّل والحرم , للمحرم وؼٌره , لما روى نافع عن ابن عمر 

خمس من الّدواّب من لتلهّن وهو محرم فبل جناح علٌه : » رضً هللا تعالى عنهما , أّن رسول ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

 . «والفؤرة , والكلب العمور , والؽراب , والحدأة العمرب , 

 هـــــــــــالمكافح

 Integrated Pest (IPM) لآلفاتالمتكاملة  اإلدارةولمد ظهر حدٌثا مفهوم المكافحة المتكاملة أو 

Management  الكلى على المبٌدات الحشرٌة الكٌماوٌة  االعتمادلؤلضرار التى نتجت بسبب  استجابةوذلن

لتصادى من طرق المكافحة وذلن لتملٌل الفمد اال االختٌاراتالى إدارة النظام بعدد من  IPMبرنامج  وٌهدؾ

 على عاملٌن ربٌسٌن هما: لآلفاتالمتكاملة  اإلدارةوتموم  اآلفاتالمتسبب عن 

النظام البٌبى الزراعى وحدة متكاملة بمعنى أن ٌإخذ فى الحسبان العوامل المحددة والمنظمة  اعتبار .0

 فى المنطمة كلها  اآلفاتألعداد 

لتصادى الحرج الحمٌمى الذى ٌجب عنده فمط البدء فى إجراءات المكافحة وجوب تحدٌد المستوى اال .2

 الكٌماوٌة بالمبٌدات.

فمط على أنهم أهم  واإلحٌابٌةولمد ألتصر مفهوم المكافحة المتكاملة على تكامل المكافحة الكٌماوٌة 

جمٌع األسالٌب الممكنة  فٌهتستخدم  اآلفاتافحة المتكاملة تعنى نظام لمكافحة طرق المكافحة إال أن المك

 .التصادٌةأو جعلها فى مستوى عاجز عن تحمٌك أضرار  اآلفاتسواء لتملٌل أعداد 

الضارة وذلن  حٌواناتببعض المصطلحات والمفاهٌم المتعلمة بالحشرات وال اإللمامبصفة عامة ٌجب  

 المفاهٌم ما ٌلى: هذهالمتكاملة من  دارةاإللبل التعرض لمفهوم 

  Pest :اآلفة

الزراعٌة  اآلفاتفمثبل معظم  اإلنسان واهتماماتمع أنشطة  نشاطههو النوع الذى ٌتعارض 

Agriculture Pest  المرتبطة بالمحاصٌل والبساتٌن والؽابات والحٌوانات الزراعٌة هى أنواع ٌزداد

 لتصادى. وعلى هذا فؤن النوع الضار هو:اة مما ٌإدى الى فمد أعداد العشٌر بازدٌادنشاطها الضار 
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بسبب حدوث ضرر ٌإثر  تكون بصفة منتظمة فى وضع ضار عشٌرتهأفراد  حٌوانى نوع حشرى  أو

  Economic Pestلتصادٌة ا آفةولد ألترح أن النوع الحشرى ٌصبح  وممتلكاته ومحاصٌله اإلنسانعلى 

 % من المحصول.01 - 5ن م لٌمتهعندما ٌسبب فمد تتراوح 

ٌعنى كمٌة الفمىد التىى تحىدث للمحصىول أو العابىل بواسىطة نشىاط  Economic Damageلتصادى الفمد اال

 ما وفٌما ٌلى ألسام الفمد: آفة

 الفمد الكمى

وهو الضرر الحمٌمى للنسٌج النباتى الذى ٌنتج عنة محصول ألىل أو منىتج ألىل تسىوٌمٌا ومىن أمثلىة الضىرر  

 لى:الكمى ما ٌ

 الفمد فى المحصول. .0

 التحمل النباتى األلل. .2

 نمل األمراض النباتٌة. .3

 والحٌوانات. لئلنساننمل األمراض  .4

 إزعاج الحٌوانات. .5

 ٌشمل: ا الفمد النوعى وهذ

 خفض صبلحٌة السلعة للعرض. .0

 تؽٌر المكونات الؽذابٌة للنبات. .2

 الفمد الجمالى. .3

  

 

  Economic injury level (EIL)لتصادى مستوى الضرر اال

ٌعرؾ على أنة ألل عدد من الحشرات ٌتسبب عنة فمد إلتصىادى أو ألىل عىدد مىن الحشىرات ٌمكىن أن 

ٌسبب خفض فى المحصول مساو لمٌمة الربح ونتٌجة لصىعوبة لٌىاس هىذا الضىرر تسىتخدم أعىداد الحشىرات 

 كمإشر لهذا الضرر.

  Economic threshold (ET)لتصادى الحد اال
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لتى ٌجىب أن ٌبىدأ فراد لرارات المكافحة وهو ٌشٌر الى عدد األ اتخاذفى  ستخدامااهو المإشر األكثر 

لتصىادى للمحصىىول وفىى الحمٌمىىة هىو ممٌىاس للولىىت مىع أعىىداد اعنىدها تنفٌىذ برنىىامج المكافحىة لمنىىع ضىرر 

 .اإلدارةالمستخدمة كمإشر بؽرض تحدٌد ولت تنفٌذ وسٌلة  االفراد

 :اآلفاتأساسٌات إدارة 

 : هنان أربع مبادئ ربٌسٌة هى:لآلفاتالمتكاملة  رةاإلدامبادئ 

 ٌجب أن ٌكون البرنامج جزء من البرنامج الكلى إلنتاج المحاصٌل -0

 لتصادىاٌجب أن ٌكون  -2

 ٌجب أن نعى أن طرق المكافحة لد ٌكون لها نتابج ؼٌر مرؼوبة مثل التلوث. -3

 ؼٌرهاران وبمثل الحشابش واألمراض والف اآلفاتبجمٌع  االهتمام -4

  لآلفاتالمتكاملة  اإلدارةائل وس

  Ecological management االٌكولوجٌة اإلدارة

 اإلدارةالمحصىىول وهنىىا فىىؤن  وإنتىىاجوعبللىىة ذلىىن بنمىىو  اآلفىىةتعتمىىد بصىىفة عامىىة علىىى تفهىىم بٌبىىة 

علىى  اإلٌكولوجٌىة اإلدارةوتشىتمل  Cultural controlهى المفهوم الجدٌد للمكافحة الزراعٌىة  اإلٌكولوجٌة

 عة ألسام ربٌسٌة هى:أرب

 خفض معدل مبلبمة النظام البٌبى. -0

 .اآلفةمتطلبات  استمرارٌةإتبلؾ  -2

 .لآلفةخفض تؤثٌر الضرر  -3

 بعٌدا عن المحصول. اآلفةتحوٌل عشابر  -4

دون تدخل  اآلفاتوهى التى تملل من  Natural controlوكانت تعرؾ لدٌما بالمكافحة الطبٌعٌة 

ة وعوامل التربة والعوامل الؽذابٌة والحٌوٌة والفسٌولوجٌة مثل الحرارة وهى تشمل العوامل الجوٌ اإلنسان

. وتعتبر العملٌات الزراعٌة من اآلفات انتمالالى وجود الجبال والمحٌطات الت تحد من  باإلضافةوالرطوبة 

والتسمٌد  الطرق الولابٌة الؽٌر مباشرة المهمة فى مكافحة الحشرات مثال الدورات الزراعٌة والنظافة العامة

 وتنظٌم الرى والصرؾ والخؾ والتملٌم

  Ecological controlالمكافحة البٌولوجٌة 
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وهى تعنىى إسىتخدام األعىداء الطبٌعٌىة )المفترسىات والطفٌلٌىات والكابنىات الدلٌمىة الممرضىة( لخفىض تعىداد 

 عند ؼٌاب تلن العناصر. فٌهلمستوٌات ألل مما ٌمكن أن توجد  اآلفاتأنواع 

 لمكافحة البٌولوجٌة:ممٌزات ا 

 والحٌوان. لئلنساناألمان  -0

 البماء أو الدوام. -2

 .االلتصاد -3

 عٌوب المكافحة البٌولوجٌة:

 تحتاج لبعض من الولت حتى ٌظهر تؤثٌرها -0

 .اإلصابةال ٌمكن للمكافحة البٌولوجٌة أن تمنع كل الفمد الناتج عن  -2

 جٌةلد ٌإثر الطمس والعوامل البٌبٌة فى عناصر المكافحة البٌولو -3

 على نفس المحصول الواحد بالمكافحة البٌولوجٌة آفةٌصعب مكافحة أكثر من  -4

  Plant resistance to insectsآلفات مماومة النباتات ل

لكن ٌوجد انواع ذات روابح منفره او طارده ال و لموارضالمحاصٌل مماومة لانواع من   ال ٌوجد

لن لوجود بعض المركبات الطارده ذات الرابحة الؽٌر تمبل علٌها الموارض مثل السمسم والثوم والبصل وذ

 ممبولة من الموارض. 

  Genetic controlالمكافحة الوراثٌة 

لتحدٌد تكاثر وحٌاة األفراد بمعنى أن هذا األسلوب ٌهدؾ  لآلفةالمكافحة تشمل األضعاؾ الوراثى  هذه

-Sterileالعمٌمة فرادة هو طرٌمة األلخفض العشابر  بتملٌل تكاثرها ومن أهم أسالٌب المكافحة الوراثٌ

insect technique (SIT).  

  Physical and Mechanical controlsالمكافحة الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة 

فى المنازل لمكافحة  االستعمالوهى شابعة او االلواح البلصمه  او بالمصابد الٌدوٌة اإلبادةوهى تعنى 

 الموارض

شاش وتؽرٌك التربه والتخلص من الحشابش والبوص والحلفا التى وكذلن تشمل هدم الجحور واألع

 تؤوى الموارض.
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  Legal controlالمكافحة التشرٌعٌة 

بناء على سن الى منطمة ما  اآلفاتتشمل أعمال الحجر الزراعى التى تساعد على منع دخول  وهذه

كان للحجر الزراعى الداخلى أو سواء  اآلفاتالموانٌن والتشرٌعات التى تمنع وتمنن دخول   مجموعة من 

 الخارجى.

  Chemical controlالمكافحة الكٌماوٌة 

وٌتولؾ نجاح عملٌة  اآلفاتعند الضرورة أذا لم تكفى العوامل السابمة فى مكافحة  اإلنسانٌلجؤ الٌها 

عن افحة المكافحة على إختٌار الولت المبلبم وطرٌمة التطبٌك الصحٌحة وٌمكن تحدٌد الولت المبلبم للمك

طرٌك مدى توفر المحاصٌل التى تتؽذى علٌها . فعند توفر هذه المحاصٌل فان الموارض ال تمبل على 

وٌمكن تحدٌد الطرٌمة الصحٌحة التى ٌجب التؽذٌه من الطعوم المسممه بعكس اولات حصاد المحاصٌل . 

سلوكها الؽذابً الى معرفة  على مدار العام اآلفةحٌث تإدى دراسة حٌاة  اآلفةإتباعها على أساس عادات 

 .وأماكن معٌشتها ومواسم التكاثر وؼٌرها من العوامل التى تساعد على التخلص منها ومكافحتها 

  المكافحة البٌولوجٌة للموارض

جدا, ولد كانت شعوب وادي النٌل والٌونان تتعامل مع  العبللة العدابٌة بٌن اإلنسان والموارض لدٌمة

الفؤر الذي كان وال ٌزال ٌشكل نذٌر شإم, فالنموش المصرٌة المدٌمة  ه ٌهاجمالمطط كحٌوان ممدس كون

 بمدسٌة المط كحلٌؾ للبشر. كما كان هنان طرق لمكافحة الموارض بعمل مصابد مابٌة, تعزز االعتماد

إلعالة تخلص  تتضمن حفرة من سٌمان األشجار المجوفة أو الصفٌح, تؽطى بتبن وتدخل األلٌاؾ بها

علوي ٌتحرن على لولب سرٌع  السالطة فً تلن المصابد. وأحٌانا كانت تؽطى تلن الحفر بؽطاءالموارض 

و 0912اندالع وباء الطاعون خبلل األعوام بٌن  وعند .وسهل الحركة ٌمنع خروج الموارض من الحفرة

, 0917-0914المٌصرٌة ومٌناء سان فرانسٌسكو خبلل األعوام  فً مٌناء )أودٌسا( أٌام روسٌا 0901

 استنفر العلماء لوضع برامج مركزة لهذا التهدٌد الخطٌر الذي ٌهدد البشرٌة, ولاد الفرٌك العالم الروسً

ٌزال االلتزام بها  تم تولٌع اتفالٌة )جنٌؾ( لمكافحة الموارض التً ال 0900وفً عام  .N.F.Gamalالشهٌر

حرلها أو تنظٌؾ الموانا وأرصفتها, كما  لحتى الٌوم حٌث تلزم تلن االتفالٌة التعامل مع النفاٌات من خبل

ال تلتزم ببنود االتفالٌة ومنعها من أن ترسو فً موانا  وضعت االتفالٌة رلابة صارمة على السفن التً

 .الدول المولعة على االتفالٌة
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 المرن العشرٌن, مثل تم تطوٌر المبٌدات الكٌمابٌة ذات السمٌة العالٌة والتؤثٌر السرٌع منذ بداٌة 

وبعد تطوٌر تمنٌات وعلوم األحٌاء  .( بشكل واسع وناجحٌنٌن, والفسفور األصفر, والزرنٌخالستر ك)

المبٌدات وتتمٌها بسرعة هابلة, وبعد حدوث وفٌات  المجهرٌة الدلٌمة, ومبلحظة أن الموارض تتكٌؾ مع

% .. 75ن إلى إتبلؾ محاصٌل الناس لنسب تصل فً بعض األحٌا كبٌرة جدا بٌن السكان فً العالم مع

( 0928( ومإتمر)بارٌس 0925عدة مإتمرات دولٌة منها مإتمر )لٌنٌنؽراد  استنهض العالم همته وعمدت

التً جاءت على أثر  WHOوندوة عالمٌة متخصصة نظمتها منظمة الصحة الدولٌة دولة, 58بحضور 

برلٌن  عمد مإتمر دولًالطاعون فً فٌتنام وتنزانٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وبعدها بثبلث سنوات  انتشار

 .دولٌةهامة , باشتران منظمات0969عام

 : فلسفة مكافحة المــــــــــــــــوارض

 تحمٌك هدفٌن: كانت اتجاهات مكافحة الموارض وال زالت تعتمد على

 .المضاء على أحد مصادر األمراض التً تصٌب البشر :األول

 من إتبلؾ أرزاق البشر. الحد :الثانً

 حة اتجاهٌن: واتخذت المكاف

ومخازن تمنع  اللجوء لمكافحتها, وذلن بالتمٌد بتصامٌم أبنٌة الولاٌة من الموارض لبل :األول

 .وصول الموارض إلٌها

على تجنب اإلفراط  المتل بؤسالٌب مختلفة )كٌمٌابٌة, مٌكانٌكٌة, حٌاتٌة( والعمل بمدر اإلمكان: الثانً

 .باستخدام الكٌمٌاوٌات حفاظا على البٌبة

 

 الطرٌمة البٌولوجٌة: 

الطرق التً تستخدم األعداء الطبٌعٌٌن للموارض, من حٌوانات وبكتٌرٌا وؼٌرها,  وهً تعنً تلن

وتشمل تلن المابمة, المطط والطٌور الجارحة  ألعداء الطبٌعٌٌن.الستخدام الخصابص الوراثٌة إضافة

الثعالب وبنات آوى وبنات عرس والبوم .. كما تشمل المطط الوحشٌة و كالشاهٌن والصمور والباشك

 تتؽذى بشكل ربٌسً على الموارض, لذلن فان مطاردة اإلنسان لتلن الحٌوانات لد أخل واألفاعً .. والتً

ومع ذلن فإن تلن ..بالتوازن الطبٌعً وجعل تكاثر الموارض ٌزداد عن حده الطبٌعً فً العمود األخٌرة

 .اء علٌهاألعداء الطبٌعٌة للموارض لٌست كفٌلة بالمضا

 : بعض األمراض ماستخدا
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منذ نهاٌة المرن التاسع عشر, نشاطا كبٌرا فً استزراع أصناؾ من البكتٌرٌا المسببة  شهد العالم

ولكن  0888الدجاج عام  باستخدام عزلة مسبب كولٌرا Gamalaie لؤلمراض حٌث ابتدأ العالم الروسً

 0890لخطورته, وفً عام  1891 ولؾ عامالتجارب واالستخدام لهذا المسبب لمرض الموارض لد ت

الموارض التً عمل علٌها, وكانت فً الحمٌمة  بكتٌرٌا سببت وفاة كل Leufler استخدم العالم األلمانً

أبحاث العلماء الروس حتى وصلوا لمبٌد بكتٌري أعطوه رلما بدل  صنؾ من السلمونٌبل أو التٌفوس وتتابعت

طور علٌه الكوبٌون لبل عدة سنوات تطوٌرا هاما, إذ أدخلوا علٌه  فاعلٌته ولد ( أثبت5071االسم وهو )

أو ثبلثة,  المحسنات وخلطوها مع )سرس( الرز, فكان الجرذ إذا تناول منها تمطعت أمعاءه بعد ٌومٌن بعض

جرذان أخرى  وٌصبح أثره وأجزاء جسمه المتحلل أو حتى شعره الذي ٌتسالط منه مسببات لموت

كبات تعطى نتابج فعالة فً مكافحة الموارض إال أن األفراد التً تنجو  من الموت تصبح هذه المر.بالمبلمسة

مماومه لهذا المرض وتنمو وتتكاثر بسرعة وعبلوة على ذلن فان هذه المٌكروبات ٌمكن أن تنتمل لئلنسان  

أن هذه  عن طرٌك تلوث االطعمه مسببة له أمراض عدة وعموما فان هذه الطرٌمة ملٌبة بالمخاطر حٌث

 .األمراض لد تنتمل لئلنسان وتضر بصحته

 : المعممات

المعممات  النمط من المكافحة, من خبلل استخدام المكافحة الحٌوٌة التً اعتمدت فً أحد جوانبها استنبط هذا

فً   (Srebrovski) والتً بدأها الكٌمٌابٌة, فنبهت العلماء والمختصٌن للتدخل فً التحكم بالعوامل الوراثٌة,

ونظرٌة فً تحوٌر المواصفات الوراثٌة لآلفات  األربعٌنات من المرن الماضً, عندما الترح حلوال علمٌة

المنحى من المكافحة, لما له من خصابص تملل من االعتماد على  الزراعٌة, ولد استحسن المختصون هذا

 : افحة وراثٌةمكوٌعنً مصطلح  الزراعٌة, وما تترن من آثار ملوثة الكٌمٌابٌات فً العبلجات

   الطبٌعٌة ما ٌتم اكتشافه من تحوٌرات أو تؽٌرات بصورة طبٌعٌة أو ما ٌتم تجرٌبه على الجٌنات هو

Gene Pool وراثٌة بواسطة الكٌماوٌات أو  لعشٌرة ما من الموارض أو اآلفات الزراعٌة باستحداث طفرات

بناء تلن األفراد ال تستطٌع الصمود أمام أو أن أ األشعة إلنتاج أجٌال عمٌمة أو ضعٌفة من تلن األفراد

وإن إدخال هذه المواد تإثر بصورة مباشرة أو . تستهدؾ تلن األفراد األحوال الجوٌة أو أي عوامل أخرى

وبعده ولكن  الذكرٌة واألنثوٌة لبل التزاوج  Germ Cells مباشرة فً عملٌة إنتاج الخبلٌا الجرثومٌة ؼٌر

 :لها كما ٌلًلبل عملٌة التلمٌح وٌكون عم

الخلوٌة وتمنع تكوٌنها بصورة طبٌعٌة وخاصة أذناب الحٌوانات المنوٌة مما  تإثر فً األؼلفة -0

  .ٌملل من لدرتها على الحركة واالنتمال للبوٌضة لتلمٌحها

وصول الحٌوان   تؽٌر التركٌب الكٌمٌابً ولزوجة المواد المحٌطة بالبوٌضة بحٌث ٌمنع أو ٌعٌك -2

 .هاالمنوي لها لتلمٌح
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البوٌضة المخصبة على الؽشاء الرحمً بسبب استحداث تؽٌرات كٌمٌابٌة فً  تمنع التصاق -3

 .الوسط الرحمً,أو تؽٌٌر درجة حموضة السابل الرحمً

    النظر عن عمرها وتسبب اإلسماط المستحدث تهاجم األجنة الملتصمة على الرحم بؽض

InducedAbortion  

  الجدٌدة فً أثناء أطوار نموها ونضوجها مسببة لها عمما التناسلً للموالٌد تإثر فً الجهاز -4

الموت أو تشوٌهات  سبب عدة أنواع من االضطرابات الفسٌولوجٌة فً الوالدات الحدٌثة مسببة -5

 .خلمٌة فٌها

التً تجذب الجنس اآلخر )وهً مسؤلة   )تسبب تعطٌل عملٌة إنتاج )الفورمونات الجنسٌة -6

 .لحٌوانٌة( فتفتر عملٌة التزاوجموجودة عند كل أفراد الطوابؾ ا

فإن األجنة ستموت فً مراحل  إذا زاد تركٌز تلن المواد فً تكوٌن الجهاز العصبً فً الموارض -7

 .تطورها المختلؾ وتسمط لبل الوالدة

المعممات الكٌمٌابٌة المستخدمة فً المكافحة الوراثٌة, هً سامة أصبل, وسٌعمل  إن لسما من تلن -8

 ..متل واآلخر إلعالة التكاثرباتجاهٌن أحدهما لل

تلن المعممات منذ الستٌنات والسبعٌنات من المرن الماضً ..  لمد تطورت الدراسات فً إنتاج -9

العلماء وبالذات فً شرق أوروبا بٌن كل فترة إلنتاج أجٌال أكثر فاعلٌة  وٌتم تمٌٌمها من لبل

 .الحالة الجنسٌة لكل من الذكور واإلناث فً الموارض وتطور على

ذات الطعم اللذٌذ جدا  n  (Antiestrogenic)المواد المضادة لؤلستروجٌنات ومن بٌن تلن المواد هً

واألبمار  شكل طعوم مابٌة, ولد ثبت فعالٌتها المنمطع النظٌر فً الحمول ومزارع الدواجن للموارض, وعلى

خصوبة الجرذ النروٌجً  الذي خفض من (Alpha Chlorhydrin .. كما أن منها )األلفا ـ كلورهاٌدرٌن

كما أن صنفا من تلن . كانت علٌه % مما21)المنتشر فً البلدان العربٌة( حتى أصبحت خصوبة ذكوره 

-Cyclopentyl ether of 17a -3وتركٌبه الكٌمٌابً هو  (BDH 10131) المعممات الكٌمٌابٌة ٌسمى

hexa-1,3 diynyoestra- 1,1,3,5(10)-trien-17B-01..  استخدم فً المكبات حٌث وهذا الصنؾ

 جرذ, واستخدم بخلطه كطعم مع الحبوب, لمدة ثبلثة 0111و 511الجرذان لدر عددها بٌن  تعٌش طابفة من

أٌام .. وكان ٌتم  6أسابٌع بدونه , وبعد ما تعودت الجرذان على خلطة الحبوب تم إدخال الطعم بها لمدة 

أسبوع أن  26مكافحة, فوجد خبلل  من أمكنة ؼٌراصطٌاد بعض اإلناث وممارنتها بإناث تم اصطٌادها 

أي أنثى حامل .. فً حٌن كانت اإلناث المصطادة من  اإلناث المصطادة من األمكنة المكافحة لم ٌكن بٌنها
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 و تجدر اإلشارة إلى أن تلن الدراسات ال زالت على لدم وساق على. األمكنة ؼٌر المعاملة به كلها حوامل

 . كالزببك وكلورٌد الكادمٌوم والرصاص مركبات أدخل فٌها مواد

 المماومة الجٌنٌة: -4

تلعب المماومة الجٌنٌة دور فعال فً مكافحة الحشرات ولكن هنان بعض المحاوالت فً مجال مكافحة 

 الموارض وتمسم المماومة الجٌنٌة إلى لسمٌن 

 لبعض األمراض إطبلق أفراد حاملة لجٌن هدام مثل ألجٌن الذي ٌزٌد من حساسٌة األفراد -0

 إطبلق أفراد عمٌمة فً الطبٌعة وسط األفراد العادٌة لخفض معدل التكاثر  -2

% من النتاج 25مثله الشابعة للمسم األول الطفرات التً تحدث لؤلفراد والتً تإدى إلى موت ومن األ

ة طوٌلة لبل أن ٌصل إلى عمر متمدم ولكن من عٌوب هذه الطرٌمة أن هذه الفبران سوؾ تظل حٌة لمد

وتسبب خسابر كبٌرة لبل أن تموت  أما الطرٌمة الثانٌة والتً تعتمد على إطبلق أفراد عمٌمة فً الطبٌعة 

فعندما تلمح الذكور العمٌمة اإلناث فان ذلن ٌإدى إلى حدوث حمل كاذب وٌستمر ذلن الحمل الكاذب نفس 

لعمٌمة أكثر على تلمٌح اإلناث من الذكور الفترة التً ٌمكثها الحمل الطبٌعً عبلوة على ذلن فان الذكور ا

السلٌمة وتستطٌع أن تموم بعملٌة الجماع لمرات عدٌدة مما ٌعطى عدد كبٌر من اإلناث فً حالة حمل كاذب 

ومن عٌوب هذه الطرٌمة أن األنثى تتلمح من أكثر من ذكر وٌكفى ذكر خصب واحد لكً ٌموم بعملٌة التلمٌح 

ب  ولكً تنجح هذه الطرٌمة ٌجب إطبلق عدد وافر من الذكور العمٌمة وهى وبالتالً اجتناب الحمل الكاذ

 طرٌمة مكلفة وصعبة عبلوة على أن هذه األفراد المنطلمة فً البٌبة سوؾ تزٌد من الخسابر فً المحاصٌل

 :للموارضاألعداء الحٌوٌة 

د المفترسات وخاصة تمود الزٌادة العددٌة لمجتمعات الفبران فً سنوات االنفجار إلى ارتفاع أعدا

وتتوجه المفترسات األخرى إلى المناطك الموبوءة  Volesالموارض البوم الذي ٌتؽذى بشكل أساسً على 

مما ٌإدي النخفاض أعداد الفبران بشكل سرٌع وحاد, ولكن دور األعداء الطبٌعٌة المنتشرة فً بٌبة اآلفة 

ٌد من مفترسات الموارض التً تلعب دور هام فً ٌكون للٌبلً عند بدء ظهور االنفجار العددي وهنان العد

 الحد من تعدادها والمضاء علٌها  وأول هذه المفترسات المعروفة هً المطط وعموما تمسم المفترسات إلى

 .الفمارٌات

 Foxمن المفترسات الثدٌٌة التً تتؽذى على الموارض فً البراري وفً المناطك الزراعٌة الثعلب 

ٌر والمطط والثعلب األحمر ألفٌنن والعرس والتركان والنمس والعناق ولكن كثافة والؽر Jackalوابن آوى 

ً هذه الثدٌٌات أصبحت للٌلة  بسبب الخلل فً التوازن الطبٌعً الذي حدث نتٌجة التطورات , إضافة لمتل  حالٌا

 .هذه الكابنات من لبل الصٌادٌن بدوافع مختلفة, مما للل من أهمٌتها كؤعداء حٌوٌة للفبران
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 الطٌور الجارحة:  

ومن أهم الطٌور التً تلعب دور هام فً مكافحة الموارض الحدأة والصمور والنسور والعماب وصمر 

باز والؽراب ذو الرلبة البنً والؽراب ذو الذٌل المروحً وابولردان واللملك والحبارى وطابر الجزار 

ل كبٌر من لبل البوم والطٌور الجارحة بشك الموارضلوحظ أنه ٌتم افتراس  المستمرةونتٌجة المرالبة 

ً , ولكن دور الطٌور لٌلٌة النشاط ٌعتبر أكثر أهمٌة فً مكافحة  ألن نشاطها ٌتوافك مع  الموارضعموما

اللٌلً بشكل عام, لد أظهرت دراساتنا السابمة أنه ٌمكن لطابر واحد من البوم )البومة  الموارضنشاط 

ً مما ٌشٌر إلى دورها الكبٌر كعدو حٌوي للموارض  611-511أن ٌفترس  Tyto albaالبٌضاء  فؤر سنوٌا

فً بٌبتنا المحلٌة. لذلن ٌنصح باتخاذ اإلجراءات التً من شؤنها الحفاظ علٌها وصٌانتها وزٌادة الجهود لرفع 

مستوى الوعً الجماهٌري عن أهمٌتها فً البٌبة, خاصة وأن طابر البوم ٌعتبر تبعاً للخرافات واالعتمادات 

ً لما هو علٌه والع الحال. فهً رمز لحٌوٌة البٌبة ا لمحلٌة عند البعض فً منطمتنا رمزاً للشإم خبلفا

 وتنوعها.

 :الزواحف  

فً بداٌة موسم النمو الذي ٌتوافك مع  الموارضلٌس لؤلفاعً والثعابٌن المختلفة أي دور فً مكافحة 

طور السبات الشتوي, ولكن دورها كعدو  بداٌة موسم البرد والهطول المطري بحٌث تكون األفاعً فً

حٌوي للفبران ٌبدأ مع انتهاء موسم البرد وتفٌد معرفة هذا النمطة فً أن مبٌدات الموارض التً تستخدم 

لمكافحة الفبران التإثر على األفاعً عند استخدامها بعد دخولها السبات الشتوي.ومن هنا تتضح أهمٌة 

فة التخاذ اإلجراءات والتدابٌر الصحٌحة التً من شؤنها تحدٌد أنسب إدران جمٌع العوامل التً تحٌط باآل

تولٌت الستخدم المبٌدات الكٌمٌابٌة بحٌث تسبب أكبر فاعلٌة ممكنة وبؤلل ضرر ممكن للبٌبة ولؤلعداء 

 الحٌوٌة

   الطرق ؼٌر الكٌمٌابٌة: 

جحور وأعشاش المحاصٌل الزراعٌة لتدمٌر  فبلحة األراضً الزراعٌة بعد الحصاد أو جنً -0

التركٌز على عملٌة الفبلحة بشكل خاص فً  الفبران ولتل الصؽار داخل الجحور. وٌجب

الموسم, ومع أن فبلحة بعض األراضً الزراعٌة  المناطك التً تظهر فٌها اإلصابة فً نهاٌة

 موسم الحصاد إال أنه البد من فبلحتها بالجرارات ذات ؼٌر ممكنة بالجرارات العادٌة فً نهاٌة

 الفبران وتملٌل فرص ظهور أضرارها فً الموسم التالً. االستطاعة العالٌة للتخلص من

من الحمول بؤسرع ما ٌمكن , لحرمان الفبران من الؽذاء, وبالتالً خفض  جمع بماٌا المحاصٌل -2

 تكاثرها بسبب نمص الؽذاء, وزٌادة التنافس وااللتتال بسبب للة المصادر الؽذابٌة.فرص 
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 التنكٌة فً الحمول التً تنتشر فٌها الفبران )وهً عبارة عن صفٌحة زٌت فارؼةالمصابد  وضع -3

 مفتوحة من األعلى, توضع فً حفرة مناسبة بحٌث ٌكون فتحتها بمستوى سطح التربة وٌوضع

المصابد  بداخلها طعم جاذب, عادة ما ٌكون من الممح مع للٌل من الزٌت( وٌتم الكشؾ عن هذه

ً والتخلص من الف روابح تمنع دخول  بران التً تسمط بداخلها لبل أن تنفسخ وتصدر عنهاٌومٌا

ٌموم بعض المزارعٌن باستخدام بعض الوسابل التملٌدٌة فً .فبران أخرى فً المصٌدة التنكٌة

بالماء )فً حال توفر مصدر لرٌب للمٌاه( ولتل  المضاء على الفبران مثل تطوٌؾ الجحور

وبعضهم من ٌستخدم الؽاز عادم الدراجات  اسطة العصا.الفبران بعد خروجها من الجحور بو

بعد خروجها من الجحور , وبعضهم من ٌستخدم  النارٌة إلخراج الفبران من جحورها ثم لتلها

استخدام هذه الطرق عادة ما ٌكون على نطاق ضٌك  بنادق الصٌد فً المضاء على الفبران. ولكن

 .ى الفبران فً حاالت االنفجار الوبابًللمضاء عل وهً مفٌدة ولكنها ال تعتبر كافٌة

 استخدام المصائد

وما زالت تستخدم حٌث انها ’ تعتبر مماومة الفبران باستخدام المصابد من الدم الطرق المعروفة 

طرٌمة محببة لدى الفبلحٌن وتستخدم المصابد فى عملٌات المماومة اذا كانت على نطاق ضٌك فى البٌوت او 

 صؽٌرة فى االراضى الزراعٌة . المخازن او فى مساحات

 وتستخدم المصابد بجانب عملٌات المماومة فى االؼراض االتٌة:

 تحدٌد وتصنٌؾ االنواع التى تصطادها المصابد فى منطمة ما. -

 الحصول على عٌنات حٌة تستخدم فى التجارب العلمٌة. -

لفبران المصادة لٌبل فاذا اعطاء مإشر للكثافة العددٌة للفبران فى منطمة ما . وذلن عن طرٌك عدد ا -

مصٌدة لٌبل دل ذلن على ان االصابة خفٌفة وان العابد  011فار لكل  5 -كان عددالفبران المصادة من صفر

فار  01 -6من عملٌات المماومة ال تساوى تكالٌؾ المماومة والعمالة . واذا كان عدد الفبران المصادة من 

صابة عالٌة بدرجة  تمثل خطورة  وانه ٌجب البدء فى عملٌات مصٌدة فى اللٌلة الواحدة فان اال 011لكل 

مصٌدة فى اللٌلة الواحدة فهذا ٌعنى ان  011فار لكل  00المماومة . واذا كان عدد الفبران المصادة اعلى من 

 المشكلة فى ؼاٌة الخطورة .  

 استعمال المصائد فى المنازل 

 ة التى ترتادها الفبران.توضع المصابد فى االماكن المعزولة وؼٌر المكشوف -

 ٌجب االبتعاد عن وضع المصابد عن االماكن التى ٌرتادها االنسان. -

 توضع المصابد بزاوٌة لابمة مع الحوابط او االجسام الصلبة . -
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توضع المصابد فى اخر النهار بحٌث تستمر طوال اللٌل حٌث تبحث الفبران لٌبل عن ؼذابها ثم  -

  تجمع الفبران المصادة صباحا .  

 

 

 استعمال المصائد فى الحمول 

تستخدم المصابد لمكافحة الفبران فى الحمول على نطاق ضٌك . وٌستلزم ذلن وضع اعداد كبٌرة من 

المصابد وهذا فى حد ذاتة باهظ التكالٌؾ وٌحتاج الى رعاٌة واهتمام دابم . وتستخدم المصابد فى مماومة 

ى تؽذٌتها على الؽذاء تحت سطح التربة مثل الفار ذات الذٌل الفبران العادٌة , اما الفبران التى تعتمد ف

حٌث نادرا ما تتحرن فوق سطح التربة ولذلن    Nesokia  indica  ,Short tailed mote ratالمصٌر 

فان استخدام المصابد الٌجدى معها. وعند وضع المصابد فى الحمول تختار االماكن التى تتواجد فٌها الفبران 

متر على حافة الحمل  ولنوات الرى وكذلن االراضى  05فٌها وتوضع المصابد على ابعاد  لوضع المصابد

البور بالمرب من جحور الفبران او االماكن التى تتواجد فبها الحشابش والنجٌل . كما ٌجب وضعها بعٌدا 

سرلة .ولبل عن االماكن التى ٌرتادها االنسان والحٌوان وكذلن ٌجب وضعها مختببة حتى التكون عرضة لل

وضع المصابد ٌعمل كروكى للمنطمة التى توضع فٌها المصابد مبٌنا علٌها اماكن وضع المصابد حتى ٌمكن 

 العثور علٌها عند متابعتها مع وضع عبلمة بجوار كل مصٌدة مثل وضع اعبلم .

 طعوم المصائد

عها  فبلبد ان تتوفر فى ان نجاح استخدام المصابد ٌعتمد بالدرجة االولى على نوع الطعم المستخدم م

 طعوم المصابد

 ٌجب ان ال تفسد بسرعة.  -0

 ان الٌكون هشا حتى ٌمكن تثبٌتة بزناد المصٌدة.  -2

 ٌجب ان تمبل علٌة الفبران. -3

 عند اختٌار الطعم المناسب ٌراعى نوع الفبران السابدة فى المنطمة . -4

 ٌجب تؽٌر الطعوم دابما كل ٌوم بحٌث تكون طازجة. -5

 الطعوم التى ٌمكن اسخدامها مع بعض الفبران : وهذه امثلة لبعض

 الجرذ المتسلك ٌستخدم معه طعوم من الفاكهة مثل لطع التفاح الطازجة او لطع جوز الهند. -0

 فار المنازل ٌمكن استخدام الفول السودانى ولطع السمن او خبز الممح ؼٌر المخمر. -2

 الجرذ النروٌجى ٌستخدم معه الطعمٌة والسمن المملى
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  Rodent Proofing صٌن ضد الموارضالتح

ضد الموارض هنا, بوضع الموانع التً تحول دون وصول الموارض الى داخل  نعنً بالتحصٌن  

والمطاعم والمستشفٌات والمزارع والمدارس .. وهً وسابل معمارٌة صرفة تتمثل بما  البٌوت والمخازن

 : ٌلً

 .ضؽوطة جٌداسم, مدكوكة وم51أن ال تمل سماكة أسس األبنٌة عن  -0

 (BRC) تؽطى األرضٌات لبل التبلٌط بطبمة من الكونكرٌت الذي ٌتخلله شبكة من أسبلن ال أن -2

 .المربعة, التً تمنع تشمك األرضٌات

الصرؾ الصحً والتدفبة والتبرٌد, ملتصمة جدا بالجدر  أن تكون منافذ األنابٌب للمٌاه ومٌاه -3

 ..بل, نماط سهلة الختراق الموارض لتلن المنافذتصبح مستمب الكونكرٌتٌة, دون أي فراغ حتى ال

واألبواب محكمة اإلؼبلق, ودون ترن منافذ سفلٌة تحت األبواب, كما ٌفضل أن  أن تكون الشبابٌن -4

سم 30 األبواب الخارجٌة من المعادن, وإن تعذر ذلن أن ٌضاؾ جزء معدنً ال ٌمل ارتفاعه عن تكون

 .فً أسفل األبواب الخارجٌة

والتً تشدد على التحصن من دخول الموارض ونملها من مٌناء  مٌد باالتفالٌات العالمٌة للسفنمرالبة الت -5

 .آلخر

 المكافحة الكٌماوٌة للموارض

لكل آفة طرق خاصة للمضاء علٌها, وذلن اعتماداً على سلوكها وحٌاتها وأماكن تواجدها ونوع المبٌد 

 المستخدم لمكافحتها وآلٌة تؤثٌره.

 . طرق المتبعة لمكافحة الموارض بشكل خاصوسنتعرض هنا لل

ٌستخدم فً المكافحة الكٌمٌابٌة للموارض فً نوعٌن من المبٌدات هما فوسفٌد الزنن )طعوم معدٌة( , 

 وفً أحٌان للٌلة ٌستخدم مبٌد فوسفٌد األلمنٌوم )مبٌد ؼازي(.

  Zinc Phosphideفوسفٌد الزنن  -0

ً بؤرلام التسجٌل فً  IUPACكٌمٌاء التطبٌمٌة االسم الكٌمٌابً : حسب االتحاد الدولً لل -2 متبوعا

CAS Trizinc diphosphide 0304-84-7 . 
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فً الوسط ألحامضً للمعدة, ثم ٌنتمل إلى تٌار الدم وٌسبب   PHٌتحرر ؼاز الفوسفٌن  :  آلٌة التأثٌر

ب سام لجمٌع ضعفاً فً عضلة الملب وأضراراً بؤجهزة الجسم الداخلٌة, لٌس له ترٌاق متخصص وهو مرك

ملػ/كػ. من أكثر مبٌدات الموارض ذات السمٌة الحادة استخداماً, 41-21للخنازٌر من  LD50الفمارٌات لٌم 

% له رابحة تشبه رابحة الثوم, ٌستخدم  95-81وهو متوفر على شكل بودرة سوداء أو رمادٌة اللون بنماوة 

 % , سمٌته عالٌة وسعره منخفض نسبٌاً.2ماً هو % والتركٌز األكثر استخدا5-0عالمٌاً بتراكٌز تتراوح من 

ٌتم خلطه من لبل المختصٌن مع مواد حاملة مختلفة , ولد أثبتت الدراسات وٌوزع كمادة فعالة ,

المحلٌة أن أفضلها الحبوب الكاملة للممح والذرة, بحٌث تلبً هذه الطعوم رؼبات سلوكٌة عند الفبران, هً 

ثناء التؽذٌة وتحمٌك رؼبة المارض فً شحذ لواطعه التً تنمو باستمرار طٌلة اإلمسان بالطعم بكلتا الٌدٌن أ

 .ضرماحٌاة ال

إلى انخفاض فعالٌة وسمٌة الطعوم  FAOتشٌر العدٌد من تمارٌر منظمة األؼذٌة الزراعٌة العالمٌة 

بته دوراً المحضرة من فوسفٌد الزنن بعد عدة أٌام من التحضٌر , وتلعب درجة حرارة الوسط المحٌط ورطو

 كبٌراً فً خفض فاعلٌة الطعوم, ولذلن ٌفضل استخدامه مباشرة بعد التحضٌر.

 اعراض التسمم بالمبٌد

انبطاح الفبران اثناء مشٌها مع الشعور بالؽثٌان وضٌك التنفس والهٌجان والشعور بالبرودة وتموت 

 الفبران وبطونها منتفخة وكانها بدون ارجل وذٌولها ممطوطة.

 وم:تحضٌر الطع

  ٌجب أن ٌتم اختٌار لاعدة الطعم )المادة الحاملة( من الحبوب الجٌدة  والسلٌمة بحٌث تكون لادرة

 على منافسة الحبوب المخزونة لدى الفبران.

  31ساعة ثم تنشؾ بحٌث تصل لرطوبة ممدارها  02-6تنمع حبوب الممح أو الذرة بالماء لمدة-

ولد  ٌل توزٌع جزبٌات المبٌد على سطح الحبوب% , والؽرض من عملٌة الترطٌب هذه هو تسه41

 .ٌتم االستؽناء عن هذه الخطوه وٌتم الخلط مباشرة بدون نمع البذور

  جٌداً, والؽرض من إضافة  265ٌضاؾ ً % من الزٌت النباتً إلى الحبوب المنشفة وتخلط خلطا

 الزٌت هو المساعدة على التصاق جزٌبات المبٌد على سطح الحبوب.

  من بودرة مبٌد فوسفٌد الزنن إلى الحبوب المرطبة والمخلوطة بالزٌت )وتحسب  % 3-2ٌضاؾ

هذه النسبة على أساس وزن الحبوب الجافة( تكرر عملٌة الخلط بحٌث ٌتوزع المبٌد وٌلتصك على 

 سطح الحبوب, وبذلن ٌصبح الطعم جاهزاً لبلستخدام.
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 :توزٌع الطعوم

ور ٌجب تحدٌد الفعال منها أوالً, وذلن عن طرٌك سد لبل البدء بتوزٌع الطعوم داخل فتحات الجح

جمٌع فتحات الجحور فً المنطمة المراد معاملتها. وفً صباح الٌوم التالً نموم بوضع الطعوم المجهزة فً 

ٌعادل ملء ملعمة طعام كبٌرة من  ؼرامات )ما 4-3الجحور الفعالة )التً فتحتها الفبران أثناء اللٌل( وبمعدل 

 الحبوب(.

تسمح بسد فتحات الجحور ٌكفً إضافة الطعم فً جحر واحد من  إذا كانت طبٌعة التربة ال حظة: مبل

أصل ثبلثة جحور متجاورة, على أن ٌتم تحدٌد عدد الجحور الفعالة فً المنطمة المراد مكافحتها من لبل 

 %.66ة بمعدل متخصص, وبذلن نملل من الهدر ومن جهود ونفمات عملٌة المكافحة ومن األضرار البٌبٌ

 :تمٌٌم فاعلٌة المكافحة )للمختصٌن(

 لتمٌٌم فاعلٌة طعوم فوسفٌد الزنن بما ٌلً:

اختٌار مكان مناسب لتنفٌذ تجربة تمٌٌم فاعلٌة الطعوم, حٌث ٌتم اختٌار مستعمرة فبران معزولة  -0

 41-31ٌمل عن  متر مربع على أن ٌكون عدد الجحور الفعالة فٌها ال 0111بمساحة تجرٌبٌة 

تعٌد  جحراً فعاالً. وذلن بسد كافة الفتحات فً منطمة تنفٌذ التجربة فً الٌوم األول, وعد ما

 الفبران فتحه فً الٌوم التالً. )ٌسجل هذا الرلم وٌسمى عدد الجحور الفعالة لبل المعاملة(.

 ؼرامات من الطعم السام فً كل جحر, وتترن مفتوحة. 4-3تعامل الجحور الفعالة بوضع  -2

 ساعة من المعاملة نموم بسد جمٌع الفتحات فً منطمة االختبار. 48بعد  -3

فً الٌوم التالً نموم بعد الجحور التً عاودت الفبران فتحها فً المنطمة المعاملة )وٌسجل هذا  -4

 الرلم وٌسمى عدد الجحور الفعالة بعد المعاملة(.

ة كمإشر على فعالٌة المكافحة تحسب نسبة انخفاض الجحور الفعالة فً المساحة المختبر بعد المعامل

 من المعادلة التالٌة :

عدد الجحور ÷ )عدد الجحور الفعالة بعد المكافحة  -011النسبة المبوٌة النخفاض عدد الجحور = 

 . 011× الفعالة لبل المكافحة( 

 مبٌد فوسفٌد الزنن كمبٌد احتكان:

ونتٌجة لفشل  0999-0998بلل الفترة لوحظ أثناء االنفجار الوبابً الذي حدث فً إحدى دول العالم خ

المكافحة باستخدام طعوم فوسفٌد الزنن اللجوء إلى معاملة جحور الفبران بخلٌط من الطحٌن )دلٌك الممح( 

% من بودرة فوسفٌد الزنن على أنه مسحوق احتكان. وتجدر اإلشارة إلى أن مبٌدات 5% ÷ 95بنسبة 
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بب فً ذلن أن مبٌدات االحتكان عادة ما تستخدم فً الممرات االحتكان ال تستخدم لمكافحة الموارض, والس

اإلجبارٌة للفبران, وفً حال وجود مداخل ومخارج كثٌرة ال تعتبر هذه العملٌة مجدٌة حتى لو حممت فعالٌة 

ً كبٌراً لعناصر البٌبة  للٌلة. إضافة إلى ذلن فإن التٌارات الهوابٌة تعمل على تطاٌر هذا الخلٌط مسببة تلوثا

-05لمختلفة , وإنما تستخدم مساحٌك االحتكان لمكافحة الفبران داخل األماكن المؽلمة وبتراكٌز تتراوح من ا

%. لذلن ال ٌجوز تبنً أفكار المكافحة وتنفٌذها انطبللا من لراءة عامة لطرلة 5% ولٌس بتركٌز  21

 مكافحة اآلفات.

  Aluminum Phosphideفوسفٌد األلمنٌوم  -2

ً برلم التسجٌل فً الـاالسم الكٌمٌ  CAS : Aluminum Phosphide 20859-73-8ابٌة متبوعا

ؼرام , تطلك المادة الفعالة للمبٌد ؼاز  3ؼرام أو كرٌات بوزن  166متوفر على شكل ألراص بوزن 

 عند تعرضها للرطوبة )الجوٌة أو األرضٌة(. PH3الفوسفٌن 

خزونة, كما ٌستخدم لمكافحة الموارض فً ٌستخدم عادة فً مكافحة اآلفات الحشرٌة للمواد الم

األماكن المؽلمة, وفً الحمول الزراعٌة فً حال فشل الطرق التملٌدٌة للمكافحة أو صعوبة تطبٌمها. ؼاز 

 الفوسفٌن المتحرر ذو سمٌة مرتفعة لجمٌع الثدٌٌات , لذلن فهو فعال ضد جمٌع أنواع الموارض.

 طرٌمة االستخدام لمكافحة الموارض:

د جمٌع فتحات الجحور فً المنطمة المراد مكافحتها, وتحدٌد الفعال منها, ٌتم وضع لرص بعد س

 ؼرام داخل كل جحر فعال ثم ٌؽلك بالتراب لمنع تسرب ؼاز الفوسفٌن من أنظمة الجحور. 166بوزن 

ٌجب االنتباه لعدم ردم األلراص بالتراب عند سد الجحور , ولتبلفً الفوسفٌن من أنظمة الجحور. 

وفً المناطك فً حال فشل سد تلن الجحور ٌمكن وضع ممدار لبضة الٌد من األعشاب جرام  166وزن ب

 الخضراء أو من الورق فً فتحة الجحر بعد وضع المرص لبل إؼبلق الجحر بالتراب.

لوحظ أن فعالٌة مبٌد فوسفٌد األلمنٌوم كانت منخفضة نسبٌاً, وٌمكن رد ذلن إلى الرطوبة األرضٌة 

ة لحظة المعاملة بالممارنة مع المناطك األخرى لنفس الفترة ن إضافة النتشار بإر الجحور على المنخفض

حواؾ الطرلات الصخرٌة ,مما ٌزٌد من صعوبة إحكام إؼبلق الجحور المعاملة وبالتالً تسرب نسبة من 

ارتفاع الرطوبة  ؼاز الفوسفٌن مما أدى إلى انخفاض فاعلٌة المعاملة. بٌنما كانت نتابج المعاملة بسبب

 األرضٌة وطبٌعة التربة التً تساعد فً إحكام سد الجحور ومنع تسرب ؼاز الفوسفٌن.

تإكد نتٌجة هذه التجربة ونتابج أبحاث سابمة أجرٌت فً مناطك أخرى من العالم لتحدٌد فاعلٌة مبٌد 

لٌمها فً المناطك ذات فوسفٌد األلمنٌوم فً مكافحة الموارض أن فعالٌة مبٌد األلمنٌوم تكون فً أعلى 

 الرطوبة العالٌة.
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ال ٌستخدم مبٌد فوسفٌد األلمنٌوم لمكافحة جحور الفبران فً فصل الصٌؾ بسبب للة الرطوبة 

بؤن إضافة الماء بعد وضع ألراص األلمنٌوم داخل الجحور  Richards 1982األرضٌة , فمد ذكر الباحث 

أن إؼبلق الجحور باألعشاب الخضراء  Greaves 1989ٌمكن أن ٌحسن من نتابج المكافحة, فً حٌن ذكر 

بعد وضع ألراص فوسفٌد األلمنٌوم ٌإدي إلى تسرٌع تحرر ؼاز الفوسفٌن لتحسٌن نتابج المكافحة, وهذه 

 التوصٌات تتبع عند ضرورة استخدام هذا المبٌد فً فصل الصٌؾ فً حاالت خاصة.

 طرٌمة عمل المبٌد و اعراض التسمم بالمبٌد

 وسفٌد الزنن .كما فى ف

 ٌلً: من لواعد األمان العامة فً التعامل مع فوسفٌد األلمنٌوم ما

بعٌداً عن الوجه, وإحكام إؼبلق العبوة بعد استخدامها وحفظها فً  هفتح عبوة المبٌد فً مناطك مهوا (0

 مكان جاؾ.

 ال ٌستخدم المبٌد أثناء الهطول المطري. (2

 ة.ال ٌستخدم المبٌد أثناء هبوب الرٌاح الموٌ (3

 ال ٌوجد ترٌاق متخصص لمعالجة التسمم بؽاز الفوسفٌن الذي ٌتحرر من مبٌد فوسفٌد األلمنٌوم. (4

 تمٌٌم فاعلٌة المكافحة عند استخدام مبٌد فوسفٌد األلمنٌوم:

تطبك جمٌع الخطوات المستخدمة فً تطبٌك فعالٌة طعوم مبٌد فوسفٌد الزنن, إال أن الجحور تؽلك 

ساعة كما هو  48مٌٌم الفعالٌة فً صباح الٌوم التالً من المعاملة, ولٌس بعد لحظة وضع األلراص وٌتم ت

الحال عند استخدام طعوم فوسفٌد الزنن. والسبب فً ذلن أن مبٌد فوسفٌد األلمنٌوم ٌحمك موت الفبران بعد 

فترة لصٌرة )ألل من ساعة( بكونه مبٌد ؼازي )مدخن( وال حاجة إلطالة الفترة لزٌادة فرص تعرض 

 الفبران للمبٌد كما هو الحال عند تمدٌم فعالٌة الطعوم المعدٌة.

ا فً مكافحة الموارض:  المبٌدات المستخدمة عالمٌا

ٌستخدم لمكافحة الموارض فً العالم عدداً كبٌراً من مبٌدات الموارض وال نستخدم منها إلى مبٌد 

ٌد التعرؾ على مبٌدات الموارض فوسفٌد الزنن, ومبٌد فوسفٌد األلمنٌوم فً حاالت خاصة. ومن المف

المستخدمة لمكافحة الموارض على حد سواء, والتً تستخدم حالٌاً فً دول العالم المتطورة, وخاصة أن تلن 

الدول ابتعدت عن استخدام المبٌدات التً تسبب أضراراً كبٌراً للبٌبة وللكابنات ؼٌر المستهدفة فً المكافحة 

 ٌكون أثر المبٌد علٌها أكبر من أثره على اآلفة المستهدفة ذاتها.ولؤلعداء الحٌوٌة التً عادة ما 
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تتوفر مبٌدات الموارض على شكل طعوم معدٌة صلبة أو سابلة أو مساحٌك احتكان, أو على شكل 

ؼازات سامة, لتناسب عملٌات المكافحة فً جمٌع الحاالت والظروؾ, وتمسم مبٌدات الموارض تبعاً لسرعة 

 الة إلى مجموعتٌن أساسٌتٌن:الفع  تؤثٌر المادة

  المركبات ذات السمٌة الحادة أو سرٌعة التؤثٌرAcute Rodenticides . 

  , المركبات ذات السمٌة المزمنة, أو بطٌبة التؤثٌرChronic Rodenticides  ًوهً حصرا( .

 مانعات تخثر الدم(.

  المتوسطة وتشٌر بعض المراجع إلى وجود مجموعة ثالثة هً المركبات ذات السمٌةSubacute 

Rodenticides .وتمع بٌن المجموعتٌن السابمتٌن من حٌث سرعة التؤثٌر على الكابنات الحٌة 

 Acute Rodenticidesمبٌدات الموارض ذات السمٌة الحادة, أو سرٌعة التؤثٌر: 

مم ٌعود تارٌخ استخدامها لعدة مبات من السنٌن, وٌتضح من تسمٌة هذه المجموعة, أن أعراض التس

ً خبلل  ساعة( , ولد تظهر أعراض  24تظهر بسرعة بعد تناول الحٌوان لجرعة كافٌة من المبٌد )ؼالبا

 التسمم خبلل بضع دلابك عند استخدام بعض المركبات.

تستخدم هذه المركبات بتراكٌز عالٌة نسبٌاً فً الطعوم, وؼالباً ماتكون جزٌباتها ؼٌر معمدة, وتكالٌؾ 

 ً متخصص الستخدامه لعبلج  Antidote, ولكن من أهم عٌوبها عدم وجود ترٌاق إنتاجها رخٌصة نسبٌا

حاالت التسمم العرضً بهذه المبٌدات, إضافة إلى أن آلٌة تؤثٌرها السرٌع التترن ولتاً كافٌاً للمٌام بإجراءات 

اصة العبلج )حتى لو توفر الترٌاق المتخصص(. وبسبب سمٌتها العالٌة للحٌوانات ؼٌر المستهدفة وخ

اإلنسان, منع استخدام معظمها فً العدٌد من دول العالم, وال ٌسمح باستخدامها إال من لبل المتخصصٌن 

 فمط, وفً مناطك محددة, وٌحظر استخدامها فً المناطك السكنٌة.

عند الموارض تجاه الطعوم, فالعدٌد  Shynessمن مساوئ هذه المبٌدات أٌضاً تطور ظاهرة الحذر 

صة الجرذان تحجم عن مهاجمة أي مواد جدٌدة, وترفض التؽذي مباشرة على الطعام من الموارض وخا

الجدٌد وتكتفً بالتؽذي على كمٌة للٌلة منه ألول مرة. ولهذا السلون تؤثٌر أساسً على استخدام المبٌدات 

رض دون أن ذات السمٌة الحادة )سرٌعة التؤثٌر( فاستهبلن كمٌة للٌلة من الطعم السام ٌسبب اضطرابات للما

ٌإدي لموته, وعادة ما ترفض الحٌوانات المتؤثرة التؽذي على الطعم السام فً المرات المادمة, مما ٌإدي 

أو  Poison shynessلفشل المبٌد فً تحمٌك الفعالٌة المرجوة. ولد تتطور ظاهرة الحذر تجاه المادة السامة 

وربما ترفض التؽذي من أوعٌة الطعوم  Bait shynessتجاه المادة الحاملة للمادة السامة )لاعدة الطعم( 

ً ما تتجنب زٌارة المنطمة التً وضع فٌها الطعم  حتى لو تم استبدال الطعم السام بآخر ؼٌر مسمم, وأحٌانا

 السام.
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 :مجاالت استخدام المبٌدات ذات السمٌة الحادة -0

لمجتمعات الموارض فً سرعة التؤثٌر هً من أهم صفات هذه المبٌدات, ففً حال الكثافة العالٌة 

إلى  Direct Poisoningالمستودعات ٌإدي إلى استخدامها بتطبٌك إجراء عملً ٌسمى التطعٌم المباشر 

خفض سرٌع لكثافة اآلفة ولؤلضرار التً تسببها. فهً تحمك بذلن رؼبة المستخدم فً الحصول على نتابج 

 سرٌعة لعملٌة المكافحة, وخفض سرٌع لؤلضرار.

االلتصادٌة نمطة هامة عند وضع برنامج المكافحة, فالمكافحة بالمبٌدات سرٌعة التؤثٌر , تعد الكفاءة 

ً من الطعوم بالممارنة مع المبٌدات بطٌبة التؤثٌر خاصة مشابهات الوارفارٌن )  تتطلب كمٌات للٌلة نسبٌا

ة أٌام مما ٌترتب علٌه مبٌدات الجٌل األول من مانعات التخثر( التً تتطلب االستمرار فً تمدٌم الطعوم لعد

صرؾ كمٌات كبٌرة من الطعوم ؼالٌة الثمن نسبٌاً, كما ٌمكن استخدامها بنجاح فً مكافحة األفراد المماومة 

لمبٌدات الجٌل األول من مانعات التخثر مثل الوارفارٌن وذلن الختبلؾ طرٌمة تؤثٌرها, برؼم أن مبٌدات 

 كافحة الموارض المماومة لمبٌدات الجٌل األول.الجٌل الثانً من مانعات التخثر طورت بؽرض م

 بعض المبٌدات ذات السمٌة الحادة

     Red Squillالعنصل األحمر بصل  -2

الذي ٌنمو فً منطمة  Urginea maritimeمركب عضوي ٌستخرج من أبصال نبات العنصل 

المستخلص الخام من , تظهر سمٌة  Scillirocideحوض البحر المتوسط, المادة الفعالة هً السٌلٌروسٌد 

, وهو سام جداً  Silmurinاألبصال للموارض نتابج متباٌنة. المستخلص النمً متوفر تحت اسم تجاري 

% سجلت أعراض عدم  1615 – 16105للفبران والجرذان, ٌتراوح تركٌز المادة الفعالة فً الطعوم من 

شلل لؤلطراؾ الخلفٌة , تشنجات  استساؼة الموارض لطعوم هذا المركب, تظهر أعراض التسمم على شكل

 .Antidoteواضطرابات عنٌفة , تبول وإسهاالت مستمرة, ٌمكن استخدام سلفات األتروبٌن كترٌاق ِ 

 اعراض التسمم بالمبٌد

بسبب التسمم بهذا المركب تولؾ الملب عن عمله وكذلن ٌإثر على الجهاز العصبى . وفى الفبران 

وكذلن الشلل وخاصة االطراؾ الخلفٌة .كما انه من اعراض التسمم  فانه تظهر علٌه  الرعشة واالرتجاؾ

 48 – 24االسهال وزٌادة البول .وتظهر االعراض بعد ساعتٌن من تناول السم وٌحدث الموت تمرٌبا بعد 

 ساعة . وعلى ذلن ٌمكن المول بان هذا المركب سام جدا.

 : Thallium sulphateسلفات الثالٌوم:  -3

لبة عدٌمة اللون أو الرابحة, وٌعتبره بعض الباحثٌن عدٌم الطعم ولكن الجرذان على شكل بلورات ص 

% ٌوصى باستخدامه فً 1625ٌمكنها تمٌٌزه فً المحالٌل المابٌة عند التركٌز  R.norvegicusالبنٌة 
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ً لبالً المركبات ذات السمٌة الحادة الٌسبب هذا المركب 065-165الطعوم بتراكٌز تتراوح من   % وخبلفا

ظاهرة االشتباه والتجنب من الطعوم عند الموارض. فً االختبارات المخبرٌة فً الدانمرن كان فعاالً ضد 

%  163% , وفً االختبارات الحملٌة فً برٌطانٌا أظهر عند التركٌز 168الجرذ النروٌجً عند التركٌز 

 %.265فعالٌة تعادل فعالٌة فوسفٌد الزنن بتركٌز 

لً المركبات سرٌعة التؤثٌر بالسمٌة المرتفعة للفمارٌات والٌوجد له ترٌاق, ٌتصؾ هذا المركب مثل با

لم ٌستخدم هذا المبٌد لفترة طوٌلة ولد تم تنسٌمه فً معظم دول العالم بما فٌها أسترالٌا التً كانت تستخدمه 

 بشكل واسع لمكافحة الجرذان فً حمول لصب السكر.

 

  Sodium (mono) floroacetat: 0181أحادي فلورو أسٌتات الصودٌوم  -4

وهو سام جداً للموارض, ٌستخدم فً الطعوم  0181ٌعرؾ هذا المركب باسمه التجاري المركب 

% للمادة الفعالة. ومازال ٌستخدم حتى اآلن فً مكافحة الموارض فً أنظمة 165-1618بتراكٌز تتراوح من 

ً فٌستخدم بحاالت خاصة  جداً وبحذر شدٌد بسبب سمٌته العالٌة الصرؾ الصحً فً برٌطانٌا, أما عالمٌا

 للفمارٌات وعدم تخصصه وعدم توفر ترٌاق متخصص.

وهنان العدٌد من المركبات التً كانت تستخدم فً الماضً , ولكن استخدامها فً مكافحة الموارض 

والمركب   Silatraneوالمركب  vacorاسمه التجاري  Pyriminysتولؾ عملٌاً, مثل : المركب 

Norbormid  والمركبCrimidine  والمركبANTU (Buckle 1994.) 

  :طرٌمة عمل المبٌد

 Krebsتتلخص طرٌمة عمله فى اظهار سمٌته باته ٌتفاعل مع حمض السترٌن فى دورة كرب 

cycle لٌكون حامض الفلوروسترٌن وبالتالى ٌولؾ هذه الدورة التى تعتبر اساسٌة فى الكابنات الحٌة

 بول .للتخلص من الٌورٌافى ال

 اعراض التسمم بالمبٌد

تختلؾ االعراض بختبلؾ انواع الحٌوانات , وتظهر االعراض تمرٌبا بعد ساعة من تناول السم 

زتشمل انمباض العضبلت واختبلل نظا م الملب وضٌك فى التنفس وٌحدث المت تمرٌبا فى ساعات للٌلة 

ستخدام االسٌتامٌد وسكر المصب )دواء( للتسمم بهذا المركب .وان كان ٌمكن اantidoteوالٌعرؾ 

واالٌثانول فى عبلج التسمم بهذا المركب مع اجبار الشخص على التمٌإ , كما انه ٌمكن استخام مشتمات 

 للتحكم فى عملٌات الرعشة واالرتجاؾ التى تصٌب الشخص المتسمم. Barbituratesال
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  FNO 1081. Flouroacetamideفلوروأسٌتامٌد  -5

ٌشبه المركب  0180بٌضاء عدٌمة الطعم والرابحة, ٌعرؾ باسم المركب مركب على شكل بودرة 

فً معظم صفاته إال أنه ٌستخدم بتراكٌز أعلى, بسبب سمٌته المنخفضة نسبٌاً, فمد أعطى استخدامه  0181

% فً سلسلة من االختبارات , ؼالباً 1625بتركٌز  0181% فً الطعوم نتابج أفضل من نتابج 2-0بتركٌز 

 م لمكافحة الموارض فً أنظمة الصرؾ الصحً.ما ٌستخد

 طرٌمة عمل المبٌد و اعراض التسمم بالمبٌد

ٌشابه هذا المركب المركب السابك فى طرٌمة عملة , وان كان ٌحتاج الى مدة اطول حتى تظهر 

ات تاثٌره . وتتشابه اعراض التسمم به مع المركب السابك ولكن فى حالة التسمم بهذا المركب فان الحٌوان

تنام عاى جنبها مع ظهور تملصات عضلٌه . وٌمكن استخدام مركبات االسٌتامٌد للعبلج . ولمد لوحظ ان 

ذكور الفبران التى تناولت جرعات تحت ممٌتة من هذا المركب لد نمص وزنها اما االناث فمد للت لدرتها 

 على التناسل .

  Subacute Rodenticides :مبٌدات الموارض متوسطة التأثٌر

وتمتلن  Calciferol , Bromethalin, fluropropalineٌتبع لهذه المجموعة ثبلثة مركبات هً 

هذه المركبات العدٌد من صفات المبٌدات سرٌعة التؤثٌر, ولكنها تختلؾ عنها فً بعض الصفات, فعلى 

ٌحدث  وت الساعة إلى أن الم 24الرؼم من أن المارض ٌمكن أن ٌتناول جرعة لاتلة من هذا المركب خبلل 

إلى بعد عدة أٌام. ومن الصفات الممٌزة أٌضاً, ظهور أعراض التسمم على األفراد التً تناولت جرعة لاتلة 

ساعة من  24وعلى األفراد التً تناولت جرعة ؼٌر كافٌة للمتل, حٌث تتولؾ الموارض كلٌاً عن التؽذٌة بعد 

مركبات ٌكون الضرر ٌتولؾ مباشرة ) حتى لبل أن تناول الطعم السام, وهذه مٌزة مهمة فً استخدام هذه ال

ٌحدث الموت( . لكن فً حال تناول كمٌة ؼٌر كافٌة للمتل سٌإدي ذلن إلى فشل عملٌة المكافحة, حٌث 

تستعٌد األفراد نشاطها وتتابع التسبب الضرر من جدٌد. فالحدود الفاصلة بشكل كامل, بكون موت األفراد لد 

د استخدام المبٌدات سرٌعة التؤثٌر أحٌاناً وخاصة عند استخدام مبٌد السٌتركنٌن أو ٌتؤخر لعدة أٌام أٌضاً عن

 مبٌد سلفات الثالٌوم.

 Chronic rodenticidesمبٌدات الموارض ذات السمٌة المزمنة أو بطٌئة التأثٌر: 

 ٌعد اكتشاؾ المركبات المانعة لتخثر الدم The Anticoagulantsوهً حصراً مانعات تخثر الدم 

 الخطوة األكثر أهمٌة فً زٌادة األمان والفعالٌة فً مجال مكافحة الموارض.

 آلٌة التأثٌر:
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الدموٌة )الجلطة(. وتسبب  هتعمل هذه المركبات على إنماص أو منع لابلٌة الدم للتخثر وتشكٌل الخثر

ترومبٌن فً الكبد وعندما ٌنخفض مستوى البرو Kهذه المركبات الموت عن طرٌك منع تشكل فٌتامٌن 

Prothrombin  حتى حدوث ً لحد حرج الٌمكن معه أن تتكون الخثرة, ٌستمر النزؾ مهما كان خفٌفا

الموت, وٌمكن فهم آلٌة عمل المبٌدات المانعة لتخثر الدم بسهولة, عند معرفة اآللٌة التً تتكون بها الخثرة 

السابل على هبلم   رح ما, ٌتحول الدمالدموٌة بالحالة الطبٌعٌة, فعند تعرض األوعٌة الدموٌة لضرر أو لج

Jelly ٌحدث هو أن أحد بروتٌنات الدم ؼٌر المنحلة وٌسمى الـ ٌمنع استمرار نزؾ الدم, وماFibriongen 

وهً التً تشكل الخثرة, وٌحفز هذا التحول فً  Fibrinٌتحول إلى كتلة ؼٌر منحلة لٌفٌة التركٌب تسمى 

وٌتشكل هذا األنزٌم من أحد بروتٌنات الدم, ٌدعى  Thrombinتركٌب الدم بفعل أنزٌم الثرومبٌن 

, وٌتحرر األخٌر من األنسجة  Thrombokinazeبفعل أنزٌم آخر ٌسمى  Prothrombinالبروثرمبٌن 

فإن ذلن سٌإدي إلى تعطٌل عملٌة  K, ففً حال تعطٌل إنتاج فٌتامٌن  Kالمتضررة بظل وجود فٌتامٌن 

ً فإن النزؾ سٌستمر تدرٌجٌاً حتى حدوث الموت, إن آلٌة التؤثٌر البطًء لهذه تشكل الخثرة الدموٌة, وبالتال

 المركبات هً سر نجاحها.

هذا هو المبدأ العام آللٌة منع التخثر ولكن الدور الذي تموم به المبٌدات المانعة للتخثر على وجه 

الفٌتامٌن هذه تكون كمٌة وبعملٌة منع استمرار دورة تشكل  Kالتحدٌد, هو تعطٌل دورة تشكل فٌتامٌن 

المؤخوذة عن طرٌك الؽذاء فمط هً المتاحة داخل الجسم, والتً ال تعتبر كافٌة لتعوٌض عوامل  Kفٌتامٌن 

التجلط فً الدم بعد فترة لصٌرة من استهبلن جرعة كافٌة من الطعم, تستنزؾ هذه العوامل أخٌراً وبذلن 

-4وٌستؽرق ذلن  Haemorrhageدث الموت بالنزٌؾ تفشل فً الحفاظ على مستوى التخثر فً الدم وٌح

ٌوم, وبتؤخر ظهور أعراض الموت التفكر للموارض بؤعراض التسمم بمانعات التخثر, مما ٌمنع ظهور  28

. ولطرٌمة التؤثٌر البطًء هذه فوابد مهمة, حٌث ٌعتبر التزود  Bait Shyness  مشكلة الحذر من الطعوم

 K0بلجاً لتصحٌح وضع التخثر فً الدم عن طرٌك استخدام كمٌة من فٌتامٌن بالشكل الفعال من الفٌتامٌن ع

فً حاالت التسمم العرضً, وتإمن آلٌة التؤثٌر  Specific antidoteهو الترٌاق النوعً  K, إذن فٌتامٌن 

ً من الولت للمٌام بإجراءات العبلج على خبلؾ المبٌدات السرٌعة التؤثٌر التً التفسح مج االً البطًء متسعا

 للتدخل فً عبلج حاالت التسمم.

 generation of anticoagulants  Firstمبٌدات الجٌل األول من مانعات التخثر  -0

العدٌد من مانعات التخثر بصورها التجارٌة وسمٌت مركبات  0971-0951ظهرت خبلل الفترة 

ر سامة بشكل كاؾ لتسبب الموت الجٌل األول. الصفة المهمة التً تحكم استخدام هذه المركبات هً أنها ؼٌ

بعد التؽذي على الطعم لمرة واحدة, فهً ذات أثر تراكمً , وبدلة أكثر هً فعالة فً إعالة دورة تشكٌل 

لفترة لصٌرة فمط, لذلن ٌجب أن ٌتم التؽذي علٌها وبشكل مستمر لعدة أٌام, للوصول على أطول  Kفٌتامٌن 
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حها فً مكافحة الموارض ٌعتمد على إمكانٌة وصول اآلفة تؤثٌر ممكن حتى حدوث الموت. ولذلن إن نجا

أٌام إلى عدة أسابٌع, ولتؤمٌن ذلن طور إجراء ٌسمى التطعٌم   المستهدفة إلى الطعوم لفترة تتراوح من عدة

وهو ٌعنً وضع كمٌات كبٌرة    Continues Baitingأو التطعٌم اإلضافً  Surplus Baitingالمستمر 

ً من الطعوم فً نماط محددة )فً محطات التطعٌم( , وٌتم تجدٌدها بشكل دوري لتؤمٌن الطعم السام  نسبٌا

باستمرار لآلفات المستهدفة. ٌدوم التطعٌم حتى تولؾ التؽذٌة )تولؾ استهبلن الطعوم( مما ٌشٌر عادة إلى 

 .Saturationانتهاء عملٌة المكافحة, وٌسمى الباحثٌن هذه العملٌة باإلشباع 

كبٌرة من الطعوم التً تتطلبها عملٌة التؽذٌة المستمرة, وما ٌترتب علٌها من نفمات إن الكمٌات ال

وجهود من لبل المستخدم ٌجعل استخدام هذه المركبات ؼٌر عملً فً مكافحة الموارض الزراعٌة, وخاصة 

 فً حالة الحٌازات الصؽٌرة, إضافة إلى أن بعض األنواع الحملٌة من الموارض وخاصة النوعٌن 

Acomys cahirinus و Meriones shawi  تصعب مكافحتهما بمثل هذه المركبات, إضافة للفعالٌة

 الضعٌفة نسبٌاً , وهذه هً األسباب الربٌسٌة فً الحد من استخدامها.

 بعض مركبات الجٌل األول من مانعات التخثر:

 تتبع جمٌع المركبات المانعة لتخثر الدم إلحدى المجموعتٌن :

 Indane-dionأو مجموعة االنداندٌون  Hydroxycoumarinدروكسً كومارٌن مجموعة الهٌ -

بسبب تركٌبها المتشابه فهً التختلؾ كثٌراً فً صفاتها الكٌمٌابٌة ولكن االختبلؾ ٌكون فً سمٌتها 

 للمارض المستهدؾ.

 : Hydroxycoumarinsمجموعة الهٌدروكسً كومارٌن  -

   Warfarinالوافارٌن  .1

المانعة لتخثر الدم التً استخدمت بشكل واسع كمبٌدات لوارض. أنتج ألول مرة  هو أول المركبات

, لكن استخدامه انحسر كثٌراً بعد ظهور مماومة الموارض لهذا المركب فً العدٌد 0951فً عام 

 323-065عن طرٌك الفم ضد الجرذان  LD50من دول العالم. تتراوح لٌم الجرعة الماتلة التصفٌة 

ر مستحضرات عدٌدة للوافارٌن فً األسواق تحت أسماء تجارٌة عدٌدة, فمنه كػ. تتوف ملػ/

% من المادة الفعالة, تستخدم فً تحضٌر الطعوم أو تستخدم كمساحٌك 0-165مركزات تحتوي على 

  % من المادة الفعالة.1615-16125احتكان. ومنه مستحضرات جاهزة لبلستخدام تحتوي 

 Sorixa CRخلٌط من الوارفارٌن والكالسٌفٌرول تسمى  وتتوفر بعض المستحضرات على شكل

 .Prolinتسمى   Sulphaquinoxillineومن الوارفارٌن مع سلفاكوٌنوكسٌلٌن 

  Comachlorكوما كلور  .2
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ملػ / كػ  0666للجرذ النروٌجً  LD50هذا المركب فً بداٌة الخمسٌنات بعد نجاح الوافارٌن , لٌمة 

% من المادة  161375دة أٌام متتالٌة. تحتوي الطعوم المحضرة تجارٌاً على تزداد فعالٌته عندما ٌستخدم لع

ً تحت االسم  %تستخدم كمسحوق احتكان أو 1675ومنه بودرة مركزة  Racuminالفعالة وتسوق تجارٌا

 تستخدم فً تحضٌر الطعوم.

 : dione-Indaneمجموعة االنداندٌون 

  Diphacinoneداٌفاسٌنون  -1

-263ضد الجرذ النروٌجً من  LD50, تتراوح لٌم  0952ٌد لوارض فً عام استخدم ألول مرة كمب

فً  Volesملػ/كػ , استخدم فً الوالٌات المتحدة بشكل واسع لمكافحة الجرذان وفبران الحمول  341

و  Dipacinالبساتٌن , ووجد أنه ألل مبٌدات الموارض كفاءة فً مكافحة فبران الحمول. األسماء التجارٌة 

Rarlik  وPromar. 

% من المادة الفعالة على شكل كابسوالت , أو مكعبات 165-160بودرة مركزة تحتوي  مستحضراته: 

% من المادة الفعالة , وتتوفر منه 1615-16115شمعٌة جاهزة لبلستخدام, إضافة لطعوم تحتوي على 

وتستخدم التراكٌز % من المادة الفعالة. 2% ومساحٌك احتكان تحتوي 0مركزات سابلة ذوابة بتركٌز 

 العالٌة فً مكافحة الفبران والتراكٌز األلل لمكافحة الجرذان.

 : Chlorophacinon كلوروفاسٌنون -2

كمبٌد للموارض, وٌستخدم اآلن بشكل واسع فً أوروبة وأمرٌكا, لٌمة  0960أنتج ألول مرة عام 

LD50  ًومة نسبٌاً , وفً أحد االختبارات ملػ/كػ , ومع ذلن بعض الفبران كانت مما 2165للجرذ النروٌج

أٌام من  7% من الكلوروفاسٌنون أدى لموت جمٌع الفبران المختبرة بعد 16125وجد أن طعم بتركٌز 

 ٌوم من التؽذٌة المستمرة على الطعم السام. 20-1التؽذٌة. وفً دراسات أخرى تطلب موت الفبران 

 :  pindon بندون -3

ضد الجرذ  LD50وفٌما بعد اكتشفت خواصه كمبٌد للموارض , لٌم استخدم فً البداٌة كمبٌد حشري 

% من المادة الفعالة تحت أسماء 1615-16115ملػ/كػ تحوي الطعوم  281-51النروٌجً تتراوح من 

 وكثٌراً ماٌستخدم لمكافحة الجرذان والفبران خارج الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. Pivalinأو  Pivalتجارٌة, 

 : Second Generation of Anticoagulantsل الثانً من مانعات التخثر مبٌدات الجٌ( 2

, حٌث ظهرت 0958اسكوتلندة عام  اكتشفت مماومة الموارض لمانعات تخثر الدم ألول مرة فً 

النروٌجً بالوارفارٌن, وعندما اعتمد أن الكوماتنرٌل ٌمكن أن ٌنجح فً    استحالة مكافحة مجتمعات الجرذ
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ض المماومة للوارفارٌن وسرٌعاً ما ظهرت المماومة لهذا المركب أٌضاً. هدد ظهور المماومة مكافحة الموار

النجاحات الكبٌرة التً حممها استخدام مانعات التخثر فً مجال مكافحة الموارض, وبدأت المحاوالت الجادة 

بعض الكٌمٌابٌٌن  لحل مشكلة المماومة بالبحث عن بدابل تختلؾ فً طرٌمة تؤثٌرها على الموارض. ولكن

المتمسكٌن بالصفات اإلٌجابٌة لمانعات التخثر استمروا فً تفحص جزٌبات الهٌدروكسً كومارٌن والحظوا 

هو مضاد تخثر معروؾ, كان ألل فعالٌة عند الموارض التً امتلكت  Kلفٌتامٌن  chloro -2أن النظٌر 

وارض لمانعات التخثر. ولامت أبحاث عدٌدة المماومة. أظهرت هذه المبلحظة إمكانٌة حل مشكلة مماومة الم

لادت الكتشاؾ سلسلة من الجزٌبات ذات الصفات المرؼوبة, وكان أولها الداٌفٌناكوم ثم تبعه البرودٌفاكوم, 

فً فرناس أوجد الكٌمٌابٌون سلسلة من النظابر الكحولٌة للوارفارٌن ومنها البرومادٌولون ووجد أنه فعال 

حماً أضٌؾ على المابمة مركبٌن هما, الفلوكومافٌن , الداٌفٌثٌالون , وأطلمت على ضد الموارض المماومة وال

 جمٌع هذه المركبات تسمٌة : مركبات الجٌل الثانً من مانعات تخثر الدم.

 : Difinacomداٌفٌناكوم  -1

ٌتبع لمجموعة الهٌدروكسً كومارٌن وهو أول مركب من سلسلة الجٌل الثانً لمانعات التخثر, 

. أظهرت التجارب المخبرٌة أنه فعال جداً ضد الجرذان 0975عام  Hadler and Shadboltشفه اكت

والفبران الحساسة للوارفارٌن , وضد الجرذان المماومة, وأكدت التجارب  R.norvegicusالنروٌجٌة 

 ان المماومة.% من المادة الفعالة ضد الجرذ16115إمكانٌة استخدامه فً المكافحة الحملٌة, فً طعوم تحتوي 

وهو أول مبٌدات الجٌل الثانً من مانعات التخثر التً وزعت بشكل تجاري  0976ظهر تجارٌاً عام 

لمكافحة الموارض المماومة للوارفارٌن والمركبات المشابهة له. ٌتصؾ هذا المركب إلى حد ما بالتخصص, 

لكل من  51مدرة بالملػ/كػ, م LD50حٌث كان ألل سمٌة للحٌوانات ؼٌر المستهدفة ) حٌث بلؽت لٌم 

ً بشكل واسع فً مكافحة  51للمطط وأكثر من  011الكبلب والدجاج ,  لخنازٌر المزرعة(. ٌستخدم حالٌا

% من 16115الموارض وخاصة فً أوروبا وجنوب أمرٌكا. تتوفر منه العدٌد من الطعوم, تحتوي على 

على شكل حبوب كاملة أو مجروشة, أو على و Neosorexaأو  Ratakالمادة الفعالة, تحت أسماء تجارٌة 

 شكل كبسوالت أو مكعبات شمعٌة.

, وعلل بعض 0978حدثت المماومة للداٌفٌناكوم عند مجتمعات الجرذ النروٌجً فً برٌطانٌا عام 

الباحثٌن المماومة المنخفضة لهذا المركب إلى عوامل سلوكٌة, وسجلت مماومة ضد هذا المركب أٌضاً عند 

ماومة للوارفارٌن فً برٌطانٌا وسجلت مماومة عند بعض األنواع األخرى من الموارض فً عدد الفبران الم

 من الدول األوروبٌة , وبرؼم ذلن ٌعد فعاالً بشكل جٌد.

 :  Bromadioloneبرومادٌولون  -2
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وأدخل إلى االستخدام كمبٌد  0968ٌتبع مجموعة الهٌدروكسً كومارٌن, سجل ألول مرة عام 

. فاعلٌته فً المخبر عالٌة ضد الموارض الحساسة للورافارٌن, ولادر على لتل الجرذان 0976لوارض عام 

الحساسة بعد ٌوم واحد من التؽذي على الطعوم, وٌجب إعادة التؽذٌة لمتل الجرذان والفبران المماومة. عادة 

ل حملٌاً ضد الجرذان % ضد الجرذان والفبران وكان فعا16115ما ٌستخدم البرومادٌولون فً طعوم بتركٌز 

المماومة وفشل فً مكافحة الفبران المنزلٌة, فً ثبلثة اختبارات من أصل ستة من االختبارات الحملٌة فً 

ملػ/كػ من المادة الفعالة, وظهرت مشاهدات مشابهة فً فنلندة,  401برٌطانٌا, حٌث بمً فؤر واحد استهلن 

المبٌد. ولوحظت كذلن مماومة الفبران للبرومادٌولون فً واعتبر ذلن نذٌراً لحدوث مماومة الفبران لهذا 

 كندا, كما ذكرت مماومة الفبران والجرذان لهذا المركب فً الدانمارن.

ٌستخدم البرمادٌولون بشكل واسع فً المناطك السكنٌة والزراعٌة على السواء, وٌتوفر على شكل 

وابل لاعدتها الزٌت, أو على شكل بودرة مستحضرات متعددة محملة على حبوب النجٌلٌات أو على شكل س

% , تسوق تحت أسماء 2-160% من المادة الفعالة, أو كمسحوق احتكان بتركٌز 165-160مركزة تحتوي 

 .Maki, Super – Caid , Contrao, Bromoneتجارٌة منها 

 : Brodifacoumبرودٌفاكوم  -3

, وهو 0979لموارض ألول مرة عام ٌتبع لمجموعة الهٌدروكسً كومارٌن, واستخدم فً مكافحة ا

أشد مبٌدات الجٌل الثانً من مانعات التخثر فعالٌة, حٌث اثبتت التجارب الحملٌة والمخبرٌة فعالٌة هذا 

المركب فً مكافحة الجرذان والفبران المماومة لمبٌد الوارفارٌن . ٌستخدم البرودٌفاكوم فً الطعوم بتركٌز 

بر , وفً جمٌع أنحاء العالم, وباتت فعالٌته معروفة فً مكافحة جمٌع % سواء فً الحمل أو فً المخ16115

آفات الموارض فً المناطك السكنٌة والزراعٌة, وتظهر فعالٌة هذا المركب فً لتل الموارض بعد استهبلن 

الطعم كجزء من احتٌاجاته الؽذابٌة فً ٌوم واحد فمط فمد سجلت نسب موت كاملة للسبلالت الحساسة 

للوارفارٌن لؤلنواع الثبلثة المعروفة من الموارض المنزلٌة )الفؤر المنزلً, الجرذ األسود, والجرذ  والمماومة

ساعة من التعرض لطعوم البرودٌفاكوم , وتبٌنت الفعالٌة العالٌة فً اختبارات التطعٌم  24البنً( بعد 

التجارٌة متوفرة على شكل ( ضد الجرذان المماوم للوارفارٌن , المستحضرات Pulsed Baitingالمتمطع )

% من المادة الفعالة, 16115كبسوالت, مكعبات شمعٌة, وطعوم )محملة على حبوب النجٌلٌات( تحتوي 

 .Klerat  ,Talon  ,Havoc  ,Matikusتحت أسماء تجارٌة منها 

 :  Flocoumafenفلوكومافٌن  -4

 LD50ل فعالٌة على الطٌور أل 0984ٌتبع مجموعة الهٌدروكسً كوما رٌن, أدخل لبلستخدام عام 

ملػ / كػ فعال  1625-16175من   LD50ملػ/كػ على الدجاج, ولكنه سام جداً للكبلب وتتراوح لٌم  011<

ضد الموارض المماومة لمانعات التخثر األخرى, وٌستخدم بشكل واسع فً المناطك السكنٌة والزراعٌة 
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وهو لالب شمعً  Stormٌسوق تجارٌاً تحت اسم  والصناعٌة, المستحضر التجاري المتوفر من هذا المبٌد

 %.د16115أو كبسوالت أو حبوب لمح كاملة, محمل علٌها المبٌد بتركٌز 

 : Difethialone  داي فٌثٌالون -5

ٌتبع مجموعة الهٌدروكسً كومارٌن, وهو أحدث مبٌدات الجٌل الثانً من مانعات التخثر. ٌختلؾ 

ٌفاكوم فً استبدال ذرة الكبرٌت محل ذرة األكسجٌن فً حلمة تركٌبه الكٌمٌابٌة عن تركٌب البرود

الهٌدروكسً كومارٌن. المادة الفعالة شدٌدة الفعالٌة ضد الموارض الحساسة والمماومة للوارفارٌن, أظهرت 

% كانت فعالة ضد سبلالت مختلفة من 161125التجارب المخبرٌة أن طعوم الداي فٌثٌالون بتركٌز 

ً كل من الدانمارن وفرنسا على الرؼم من أن عرض الطعوم السامة بهذا التركٌز لمدة الجرذان والفبران ف

ٌوم واحد لم تكن كافٌة لمتل جمٌع األفراد المختبرة, أعطت االختبارات ضد الفبران والجرذان فً الوالٌات 

طعوم وتركٌز المادة  المتحدة األمرٌكٌة نتابج جٌدة. لم ٌتم تمٌٌم هذا المبٌد بشكل واسع, وعند استخدامه فً

% ٌوجد شن بسٌط حول فعالٌتها كمضاد تخثر وحٌد الجرعة ضد الجرذان والفبران 161125الفعالة فٌها 

 .ChlorophacinoneFrapالمماومة, وٌتوفر هذا المبٌد فً دول أوروبٌة محدودة تحت اسم تجاري 

 مبٌدات: إجراءات األمان عند التعامل مع ال

 .االلتصادٌة ن ال تصلها أٌدي األطفال أو الحٌواناتفً أماك مبٌداتوضع ال -0

 .الوصول لها فً أوانً محكمة اإلؼبلق, وفً مخازن ؼٌر متاح للجمٌع مبٌداتحفظ ال -2

والشرب فً تلن األماكن أثناء  فً أماكن جٌدة التهوٌة وال ٌسمح بالتدخٌن أو األكل مبٌداتتخلط ال -3

 .وألنعة وؾخلطها.. مع استخدام كل وسابل الولاٌة من كف

مع المعدات والكفوؾ  تؽسل األوانً المستعملة ؼسبل جٌدا بعد االنتهاء من الخلط, كذلن الحال -4

 . المطاطٌة

بالسموم.. وحبس الحٌوانات األلٌفة أو منعها من  وضع عبلمات تحذٌر فً المناطك المعاملة -5

 .الوصول الى مكان المعاملة

 . ا ودفن بماٌاهاإبعاد الحٌوانات المٌتة من المعاملة وحرله -6

صنؾ من السموم واالحتٌاط علٌه, عند حدوث حاالت تسمم وأخذ الترٌاق مع  معرفة )ترٌاق( كل -7

المستشفى, لعدم اإللمام الكافً عند العٌادات والمستشفٌات بالتعامل المتخصص مع  المصاب الى

 الحاالت تلن

ا: مستحضرات مبٌدات الموارض:   rodenticide of Formulationsثالثا
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تحضر مبٌدات الموارض بؤشكال وصور مختلفة لتسهٌل استخدامها فً مختلؾ الظروؾ. فمنها 

المستحضرات الجاهزة لبلستخدام, ومركزات المادة الفعالة التً ٌتم خلطها مع ماد ؼذابٌة جاذبة للموارض 

حبوب على من لبل المستخدم, ولد تحضر على شكل طعوم سابلة أو على شكل مبٌدات مبلمسة, تشكل ال

الشعٌر, األرز, الذرة, الشوفان , الذرة البٌضاء( الؽذاء الربٌسً لؽالبٌة أنواع  –اختبلؾ أنواها )الممح 

ً بكمٌات كبٌرة فً معظم دول العالم, ولسهولة تخزٌنها, استخدمت  الموارض, فلهذا السبب ولتوفرها محلٌا

 كمواد حاملة للمادة الفعالة عند تحضٌر الطعوم السامة

ً لموارض من وم ن الناحٌة االلتصادٌة ٌجب استعمال الحبوب ذات النوعٌة الجٌدة بكونها أكثر جذبا

الحبوب ذات النوعٌة الردٌبة المدٌمة أو المرٌضة والملوثة وللحصول على نتابج مرضٌة, إذا ما أحسن 

 اختٌار المبٌد المناسب.

ه, اللحم , السمن , الموالس, المرفة تضاؾ فً بعض األحٌان مواد جاذبة, للطعوم مثل نكهة الفواك

أو الٌانسون إال أن هذه اإلضافات تبدو مؽرٌة للبشر أكثر منها للموارض التً تعد صاحبة المرار النهابً فً 

على إضافة الزٌت والسكر فً  EPAاستساؼة الطعوم المحضرة, وتعتمد الوكالة األمرٌكٌة لحماٌة البٌبة 

الذي توصً باستخدامه عند إجراء اختبارات االستساؼة على أنها مواد  Challenge dietالؽذاء المنافس 

 تزٌد من استساؼة الطعوم.

ومن اإلجراءات العامة عند تصنٌع الطعوم ألؼراض تجارٌة , إضافة مادة صباؼٌة ملونة, )عادة 

حٌوانً, زرلاء أو سوداء أو خضراء(, للتحذٌر من أن هذه الطعوم ؼٌر معدة لبلستهبلن البشري أو ال

 وتضاؾ أحٌاناً بعض المواد الحافظة لمنع نمو العفن على الطعوم.

 : Baitsالطعوم المعدٌة   -1

تستعمل حبوب النجٌلٌات )الكاملة أو المجروشة أو المطحونة( بشكل واسع فً تحضٌر الطعوم, وعند 

التصاق المادة الفعالة خلطها بالمادة الفعالة تضاؾ مادة الصمة وهً عادة الزٌت النباتً, لتساعد على 

 ,Fielderبالمادة الحاملة, ومنع تطاٌرها وضٌاعها أثناء الخلط مما ٌإثر على دلة التركٌز المطلوب )

( وعلى الصعٌد التجاري الٌفضل الطعوم المحضرة بهذه الطرٌمة بماء المادة الفعالة على سطح 1994

تمال انفصال المادة الفعالة عن سطح المادة الحبوب الكاملة مما لد ٌإٌد لخفض استساؼتها, إضافة الح

 الحاملة فً ظروؾ التخزٌن أو عند استخدام فً ظروؾ جوٌة متملبة.

تتشابه  Pelletsوللتخلص من هذه المعٌمات ظهرت بعض مستحضرات الطعوم على شكل كبسوالت 

نجٌلٌات المطحونة مع فً تمنٌة تصنٌعها مع تلن المطبمة فً إنتاج المضؽوطات العلفٌة حٌث تخلط حبوب ال

المادة الفعالة وتضؽط فً لوالب مختلفة األشكال واألحجام, وظهر أن االستساؼة للكبسوالت أكبر منها 
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لطعوم الحبوب بكونها تحتوي أنواعاً مختلفة من الحبو المطحونة, إضافة لتوزع المادة الفعالة بشكل متوازن 

المستحضرات على شكلها وحجمها ودرجة لساوتها, ضمن الكبسوالت, وٌتولؾ مدى لبول الموارض لهذه 

 وٌمكن إضافة كمٌة من الشمع إلى الخلٌط لبل التصنٌع للحد من تؤثٌر الرطوبة علٌها.

ولحل مشكلة ثبات الطعوم فً الظروؾ الجوٌة المتؽٌرة وفً ظروؾ االستخدام المختلفة وسمٌتها 

تتؤلؾ بشكل ربٌسً من  Wax blocksمعٌة للطٌور, ظهر نوع جدٌد من المستحضرات هً المكعبات الش

. % 41-05شمع البرافٌن تتراوح من  حبوب النجٌلٌات )الكاملة أو المجروشة أو المطحونة( مع نسبة من

واستخدمت فً مكافحة لوارض المدن, خاصة فً أنظمة الصرؾ الصحً, واستخدمت مكعبات شمع 

اكوم بنجاح لمكافحة السبلالت المماومة من الجرذ البارافٌن المحتوٌة على مبٌد البرودٌفاكوم والدافٌن

 .Buckle 1994النروٌجً فً مزارع برٌطانٌا, برؼم وجود أؼذٌة منافسة كثٌرة فً تلن المزارع 

اسمها  Deterent denatoniun benzaieولزٌادة تدابٌر األمان فً طعوم الموارض تستخدم مادة 

% والتإثر هذه النسبة على استهبلن 16110ً الطعوم بنسبة الممٌبة للبشر عندما توجد ف Bilrexالتجاري 

الموارض للطعوم, والدور األساسً لهذه المادة هو تملٌل الكمٌة المستهلكة من الطعوم السامة بطرٌمة الخطؤ 

 وبالتالً خفض خطورة التسمم العرضً.

 )بودرة تعفٌر(:Contact Poisons سموم الملمسة  -2

ً على شكل مساحٌك ولد تتوفر على شكل هبلم, وهً بالمعنى الدلٌك توفر مبٌدات المبلمسة ؼالب ا

للعبارة لٌست مبٌدات مبلمسة بكونها تسبب الموت نتٌجة مبلمستها للجلد, فهً تنثر عند فتحات الجحور 

وعلى األسطح والممرات التً تسٌر علٌها الموارض, مما ٌإدي لتلوث ألدامها وفرابها بهذه المواد, وتدخل 

از الهضم عند تنظٌؾ الموارض أللدامها وفرابها بواسطة اللسان, وبذلن فهً سموم معدٌة من إلى جه

 محاسن هذه المواد عدم تؤثرها باالستساؼة أو بظاهرة االشتباه والتجنب.

مساحٌك االحتكان, أو مساحٌك ممرات االنتمال كما تسمى أحٌاناً)بودرة التعفٌر( , تختلؾ كثٌراً من 

كٌمٌابً , وتتؤثر فعالٌتها بحجم جزٌبات المادة الفعالة, وأفضلها هً تلن التً ٌمكن حٌث التركٌب ال

 لجزٌباتها أن تنجذب لفراء الحٌوانات المستهدفة بفعل لوى الكهرباء الساكنة الموجودة فٌه.

عادة ٌكون تركٌز المادة الفعالة فً مساحٌك االحتكان أكبر بكثٌر من تركٌزها فً الطعوم المعدٌة 

ضعفاً , بسبب أن كمٌة للٌلة نسبٌاً من السم تعلك بفراء الحٌوان, فمد ذكر  21محتوٌة على نفس المركب ال

Chengxin and Zhi.1982  من فوسفٌد الزنن لمكافحة 21استخدام مساحٌك احتكان تحتوي نسبة %

تطاٌرها فً الهواء فً الصٌن. ونظراً للتركٌز العالً للمادة الفعالة وإمكانٌة  Microtousفبران الجنس 
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وانتمالها من مناطك االستخدام على أماكن تحضٌر الؽذاء أو أماكن تخزٌنه, ٌجب أن ٌتم التعامل بحذر شدٌد 

 مع هذه المستحضرات.

ولحل مشكلة التلوث التً ٌسببها استخدام مساحٌك االحتكان للبٌبة ظهرت مستحضرات الهبلم )التً 

أساسً لمكافحة الفبران, على شكل أنفاق اصطناعٌة تحتوي فتٌل تعتبر أكثر أماناً, واستخدمت بشكل 

 مشرب البرودٌفاكوم.(

 Fumigantsات ــــــــنالمدخ -3

الطرق وأكثرها نجاحا فً مكافحة الموارض وحتى الطفٌلٌات  استخدام الؽازات السامة من ألوى

ة الكابنات الحٌة ولتلها حتى وذلن للخاصٌة التً ٌتمتع بها الؽاز فً مبلحم والحشرات والعناكب وؼٌرها,

حذرا  ومخاببها ؼٌر الظاهرة للعٌان .. ولكن على من ٌرٌد أن استخدام تلن الطرٌمة أن ٌكون فً جحورها

المستهدفة فً المكافحة, حتى  جدا فمد تسبب بعض األخطاء الى الموت ألعداد كبٌرة من الكابنات الحٌة ؼٌر

 31تلن المواد, أن أحد الرعاة اشترى أنبوبة بها  اجهتها فً بٌعاإلنسان نفسه, ومن أطرؾ الحوادث التً و

فوستوكسٌن هندي الصنع( .. وكان معه مرافك له, وفً طرٌمهما ) لرصا سرٌع التسامً والتبخر من نوع

السٌارة,  المرافك أن السابك ٌترنح بسٌارته وبدا وجهه شاحبا, فتدخل وفتح النوافذ وأولؾ الى البادٌة الحظ

وبدأت الؽازات تؤخذ مفعولها على  .. األنبوبة الؽازٌة لؤللراص لد انفتحت جراء السٌر ؼٌر المنتظمفإذا ب

 السابك لبل صاحبه وكادت أن تمتلهما

استخدام الؽازات فً التخلص من الموارض والطفٌلٌات و العناكب واألفاعً و بنات عرس  شروط

 . وؼٌرها

حتى ٌتؤكد من لدرة من  تلن المواد فً بٌعها,أن ٌتروى صاحب المتجر أو من ٌصرؾ وٌبٌع  -0

 .ٌشترٌها على االلتزام بتطبٌك الطرق الصحٌحة

 الحجرات أو المخازن أو المزارع من أي فتحة, وٌتفمد من ٌرٌد تطبٌك تلن الطرٌمة فً أن تخلو -2

لٌضمن  .. إحكام إؼبلق تلن الفتحات بؤشرطة الصمة حتى لو كانت ثموب وفتحات مفاتٌح األلفال

 .تملٌل الكلفة وٌضمن فاعلٌة الطرٌمة

التنفٌذ, فمثبل )ألواح الفورمالدهاٌد( التً تستخدم فً لاعات  أن ٌتمتع من ٌستخدمها بسرعة -3

المفرخات( تحتاج إلشعال النار فً أطرافها, وتوضع عدة ألواح فً عدة  ( المزارع والفالسات

 لن فإنه سٌصاب بالدوار السرٌع ولد ٌسمطٌكن العامل أو المهندس سرٌعا فً تنفٌذ ذ أمكنة, فإن لم

 .صرٌعا .. لذا فإن السرعة مع استخدام الكمامات هامة جدا
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المواد للمنازل, لما لد ٌتسرب من ؼاز الى ؼرؾ النوم, وإن كان ال بد من  تجنب صرؾ تلن -4

 ٌُخلى المنزل لمدة أربعة أٌام, وعند فتحة ٌجب الحذر, وعلى أٌدي مختصٌن ال ذلن, فٌجب أن

 .هواة

الوزن الجزٌبً  حٌث أن األخٌر هو 29أن ٌُختار مادة وزنها الجزٌبً الذي ٌجب أن ال ٌمل عن  -5

وصول الؽاز للجحور  للهواء, ألنه فً حالة خفة الوزن الجزٌبً للؽاز السام لن نستفٌد فً

 .واألرضٌات

 

 . المستعملة وهذه بعض األسماء الكٌمائٌة للغازات السامة

 Ca(CN2)   سٌانٌد الكالسٌوم -1

حبٌبات تتحول على وجه  ٌستخدم فً األماكن المفتوحة, حٌث ٌُضخ فً جحور الموارض, بشكل

ال تبمً عمال المكافحة فً هذا  وعلى الهٌبات العامة أن HCN السرعة إلى ؼاز سٌانٌد الهٌدروجٌن

راضا مزمنة .. وإن ستتراكم لدٌهم وتسبب لهم أم النوع من العمل مددا أكثر من سنة, ألن بماٌا المبٌد

جزء بالملٌون( فترٌاله هو )نترات األملٌن( التً تؤتً 311الماتلة  حدث وتسمم أحد بهذا الؽاز )جرعته

 . وتوضع تحت أنؾ المتسمم رٌثما ٌنمل المرٌض إلى المستشفى بشكل )أمبولة( تكسر

  CH3Br برومٌد المثٌل -2

ادٌا ضد اآلفات المخزنٌة ومن ضمنها ٌستخدم للتعفٌر اعتٌ ؼاز عدٌم الرابحة عالً السمٌة,

درجات مبوٌة, لبمابه متجمدا, كما ال  4الؽاز فً درجات حرارة دون ال  الموارض. ال ٌستخدم هذا

 .. الببلستٌكٌة لذوبانها السرٌع من أثر الؽاز .. كما ٌجب الحذر من أثره على العٌنٌن ٌستخدم الكفوؾ

بواسطة ضخه  ألنه سٌمتلها دون شن .. واستخدامه ٌتم واالبتعاد عن استخدامه لرب جذور النباتات

 .بخراطٌم خاصة فً جحور الموارض فً المستودعات والموانا

 CCl3NO2  كلوربكرٌن -3

جزء بالملٌون حٌث كان ٌستخدم 32والفبران تموت إذا أخذت  وهو الذي ٌُعرؾ بؽاز الدموع,

 . الثمٌلة بخلطه مع زٌت المحركات

 H3P فوسفٌد الهٌدروجٌن -4

 هذا الؽاز ب )الفوستوكٌن( ولمد استخدم لسنٌن عدٌدة .. وهو مخلوط من )كاربامٌت ٌُسمى

تحوي  ؼم.. عند فتح األنبوبة الت3ًوفوسفٌد األلمنٌوم( ٌوضع بشكل ألراص مضؽوطة وزن المرص 
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الجحور فإنها  لرص )حسب الشركة الصانعة( ووضع تلن األلراص فً المستودعات أو داخل 31ـ21

أوكسٌد الكربون .. وكما للنا فً  لى فوسفٌد الهٌدروجٌن وهٌدروكسٌد األلمونٌوم وآمونٌا وثانًتتحلل إ

لكن إذا أردنا تعمٌم حبوب فً العراء من  الشروط أن استخدامه ٌحتاج إلى أمكنة محكمة اإلؼبلق,

وب وتثبٌت فإن علٌنا تؽطٌتها بؽطاء ببلستٌكً ؼٌر مثم الموارض والحشرات, وكانت معبؤة فً أكٌاس,

 .دفنها أطرافه بواسطة أنابٌب أو

 CO2.  الكربون أكسٌدثانً   -5

فً بداٌة األمر لمكافحة فؤر البٌوت فً المخازن المبردة, وذلن بؤلل من ساعتٌن  كان ٌستخدم

 .%.. وٌمكن استخدامه على هٌبة صلدة )الثلج الجاؾ(23تركٌز  على

  CO. الكربون أكسٌدأول  -6

الفحم المشتعل, ٌكون لاتبل عندما ٌكون تركٌزه فً  و الذي ٌطلمهؼاز سام وخانك جدا, وه

وممكن إدخال خرطوم موصول بالعادم )إكزوست السٌارة( فً % 1635الفضاء المحٌط بالكابن الحً 

 دلابك, فإنه سٌمضً علٌها, مع االنتباه إلؼبلق فتحات أخرى لد تسرب وكر الموارض لمدة خمسة

 .الؽاز

 SO2.  الكبرٌت أكسٌدثانً  -7

 اللون ؼٌر لابل لبلشتعال ذو رابحة مهٌجة لوٌة طاردة, ٌإثر على الجهاز العصبً ؼاز عدٌم

فتخرج  والعٌون, ممكن خلطه مع )نترات البوتاسٌوم( وشحم .. وحرق الخلٌط داخل جحور الموارض,

 .. الموارض )داٌخة( ممكن مسكها لؤلبحاث أو لتلها والتخلص منها

افحة الموارض, فً حال فشل الطرق التملٌدٌة مثل الطعوم المعدٌة ومساحٌك تستخدم المدخنات فً مك

ألراص أو على  –كبسوالت –لطع كرتونٌة مشبع  –االحتكان, أو صعوبة تطبٌمها وتتوفر على شكل بودرة 

شكل ؼاز مضؽوط فً أسطوانات معدنٌة. وٌحذر باستخدام هذه المواد فً مكافحة اآلفات فً العدٌد من دول 

 الم إال من لبل )شركات المكافحة( مدربٌن على التعامل معها.الع

  (3PHأكثر المدخنات استخداماً فً العالم هو ؼاز الفوسفٌن )

 :Predictionالتنبؤ 

ستإول إلٌها حالة اآلفة فً زمان ومكان محددٌن اعتماداً على الوالع  هو تصور ما التنبإ بحالة اآلفة: 

بعٌن االعتبار إمكانٌة تؽٌر الظروؾ المحٌطة بها خبلل الفترة التً ٌتم التنبإ الحالً لتلن اآلفة مع األخذ 

 عنها.
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 التنبؤ التشاؤمً:  -أ 

ٌفترض أن جمٌع الظروؾ المحٌطة باآلفة تعمل لصالحها وبذلن ستصل أضرارها أللصى حد ممكن 

باتخاذ اإلجراءات  تسمح به تلن الظروؾ. ٌتبع هذا األسلوب العاملٌن فً ولاٌة النبات حٌث ٌبدإون

 والتدابٌر البلزمة لدرء األخطار المتولعة لبل حدوثها.

 التنبؤ التفاؤلً:-ب 

ٌفترض أن جمٌع الظروؾ المحٌطة باآلفة تعمل ضدها وبذلن الضرورة للتحرن إلى فً حال ظهور 

ه ٌكونوا عندها ماٌبرر ذلن ٌتبع هذا األسلوب العاملٌن فً مكافحة اآلفات, ففً حال حدوث عكس ما تنببوا ب

 لد خسروا عنصر المبادرة وأصبحوا مضطرٌن لبذل جهود أكبر ونفمات أكثر للحد من أضرار اآلفة.

 التنبؤ العلمً: -ج 

وهو تنبإ لصٌر األجل ٌترافك مع استمرار البحث فً الظروؾ المحٌطة باآلفة وتحدٌد فٌما إذا كانت 

العمل المستمر على تفمد حالة التكاثر لمجتمعات اآلفة   ,تعمل لصالحها أم ال. ٌتبع هذا األسلوب فً التنبإ

ٌوم ولعدة سنوات بعدها ٌمكن جمع حصٌلة علمٌة كبٌرة من تفاعل اآلفة مع الظروؾ المحٌطة بها  05كل 

ً كامبلً. وهو ماٌجب االعتماد علٌه فً التنبإ عن آفات  عندها ٌمكن زٌادة مدة التنبإ بحٌث تؽطً عاما

 من آفات الطوارئ والتً ٌفٌد معها التحدٌد المسبك لما ستكون علٌها ,,, الموارض التً تعد

 

 management: Integrated pestاإلدارة المتكاملة لآلفة 

إلى جانب األضرار التً تسببها الموارض, فهً تشكل حلمة مهمة فً السلسلة الؽذابٌة تدعم بماء 

لبعض المفترسات والحشرات والكابنات الرمٌة  أنواع حٌة تمع فولها فً السلسلة, وتشكل مصدر تؽذٌة

وتتؽذى بدورها على كابنات أخرى فً السلسلة الؽذابٌة وبذلن فهً تسهم فً التوازن الطبٌعً فً النظام 

الحٌوي. ولكن عندما تزداد كثافة أي كابن حً عن الحد الطبٌعً ٌتحول آلفة ٌجب مكافحتها وخفض كثافتها 

 من عملٌات المكافحة هو خفض أعداد اآلفة ولٌس المضاء علٌها لضاًء تاماً.للحدود الطبٌعٌة , فالؽرض 

ولد ظهرت فً العمود الملٌلة الماضٌة مفاهٌم جدٌدة فً مكافحة الحشرات والموارض تبعاً للتطورات 

بب حدوث خلل فً التً ظهرت فً عملٌات المكافحة ونظراً آفات جدٌدة لم تكن معهودة ظهرت مإخراً بس

 .الطبٌعً التوازن

توظٌؾ جمٌع السبل واإلجراءات التً من شؤنها إبماء اآلفة دون  IPMوتعنً اإلدارة المتكاملة لآلفة 

عتبة الضرر االلتصادي, إذ ٌستحٌل أن ٌإدي أحد عوامل المكافحة بمفرده إلى السٌطرة على اآلفة وإنما 
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ثم مرالبة اآلفة بشكل دوري ثم تطبٌك  البد من تضافر عوامل المكافحة المختلفة, ابتداء بدراسة المشكلة

اإلجراءات الزراعٌة بشكل دلٌك ومتابعة دور األعداء الحٌوٌة فً الحد من أعداد اآلفة وأخٌراً ٌتم اللجوء 

إلى المكافحة الكٌمٌابٌة فً حالة خروج اآلفة من نطاق السٌطرة, وحٌن نضطر للمكافحة الكٌمٌابٌة ٌجب 

ً على المابمٌن على عملٌات المكافحة  اختٌار المبٌدات األلل خطورة على النظام الحٌوي واألكثر أمانا

وبالتراكٌز الفعالة الدنٌا وبؤلل الكمٌات وبؤلل هدر ممكن, واستخدامها فً الولت األنسب ثم تمٌٌم نتابجها, 

لبلستمرار فً استخدامها أو استبدالها بؤخرى أفضل فً حٌن فشلها فً المكافحة أو ظهور أعراضها 

 .الجانبٌة السلبٌة على البٌبة والنظام الحٌوي ومن أهم عناصر اإلدارة المتكاملة لآلفة هً المكافحة الحٌوٌة
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