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 خمفية:
فيتم  ،التكاثر الطبيعية ليذه الكائنات الحية آلياتباعتماد  اآلفاتالمكافحة المتخصصة بمكافحة نوع واحد من تعنى 
وقد بالمنظومة الحيوية.  اإلضرارالمكافحة ليا بالتخصيص مستفيدين من بعض خصائصيا الطبيعية دون  توجيو

نجاحًا باىرًا في القضاء عمى ذبابة فاكية البحر األبيض المتوسط لآلفات  باإلشعاعسّجمت تقنيات المكافحة الحيوية 
المقترنة بجممة استراتيجيات أخرى لممكافحة  (SIT) وسط بيئة تكاثرىا. ويتمثل النجاح في تطبيق تقنية الحشرة العقيمة

حو متكافئ في والرصد مع إمكانية إطالق الحشرات العقيمة جوًا ومن ارتفاعات قصوى مما يعني انتشارىا عمى ن
 األجواء.

بالقيام بتربية  (Strerile Insect Technique – SIT) من خالل أسموب الحشرة العقيمة باإلشعاعالمكافحة الحيوية تتم 
بتعريضيا لجرعات محددة تؤدي إلى يونات باأل في غرف إشعاع باإلشعاعأعداد ىائمة من ذكور الحشرة وتعقيميا 

طالقيا لمبرية بالتزاوج مع إالعقيمة بعد طالقيا في المناطق المستيدفة. وتقوم ىذه الذكور ثم إفقدانيا قابمية اإلخصاب 
. وقد استخدمت ىذه الطريقة بنجاح كبير الحشرات السميمة ومن ثم إنتاج بيض غير مخصب؛ أي ال تنتج عنو يرقات

آلفات الحشرية دون استخدام منذ السبعينات من القرن الماضي كأسموب صديق لمبيئة وطريقة لمكافحة أسراب ا
حيث يتم تعقيم الحشرة باستخدام مستويات متدنية من إشعاعات "جاّما" لمعالجة أعداد كبيرة من الحشرات، الكيماويات. 

ومن ثم تطمق ذكور الحشرة العقيمة في مناطق التكاثر المصابة باآلفة لمجماع بإناث الحشرة المنتجة لمبويضات 
ا ن نجاح إنتاج البويضات في تمك الحالة. ويكمن سر التقنية في أن أعداد الذكور العقيمة إذا ماعتياديا، مما يحول دو 

 الحشرة المستيدفة بالمكافحة تبدأ في االنخفاض وسرعان ما تنقرض محميًا. عدادأن إتجاوزت أعداد الذكور المنجبة ف
ية سرعان ما تتراجع مع االنخفاض الواضح في نتاجية لممحاصيل النباتية والحيوانوتكون النتيجة أن "الخسائر اإل

وتتجمى ىذه استخدام المبيدات الكيميائية مما يمّكن المفترسات الطبيعية من األنواع األخرى التيام اآلفات المستيدفة. 
قنية ن التإ .الميزة في تنسيق المكافحة بالمناطق الجغرافية الوعرة مثل المواطن الجبمية والغابات والمحميات وغيرىا

  يميائية ومبيدات اآلفات والحشرات.الطبيعية تتفوق بفارق واسع عمى أساليب المكافحة الك
% من اإلنتاج الزراعي، إضافة إلى أزمة 00ل أضرار الحشرات واألمراض النباتية واآلفات األخرى ما يقرب من تشكّ 

المدمر ليذه اآلفات عند حد  االقتصاديالتأثير وال يقف  التي تتفاقم وخاصة في بمدان العالم الثالث. العالمي الغذاء
تكمفة الحفاظ عمى معايير سالمة رفع أيضًا إلى نقص في التصدير و  وزيادة تكمفة المقاومة ولكن يمتدنقص اإلنتاج 

ء ىذه اآلفات(، باإلضافة إلى تكمفة برامج التحكم والقضا انتشارالنبات )وخاصة في المناطق الخالية أو التي يقل فييا 
قد استخدمت الطرق التقميدية )المبيدات، المقاومة الحيوية الزراعية والميكانيكية والفيزيائية( من قبل لو  عمى ىذه اآلفات.

اإلنسان منذ فترة طويمة بشكل منفرد أو بتطبيق نوعين أو أكثر من ىذه الطرق لمقاومة اآلفات. ويعتبر العرب من 
 قاومة اآلفات.أوائل من استخدموا الطرق الحيوية في م

وعمى الرغم من أن األبحاث العممية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال استخدام تقنية الحشرة العقيمة، فإن تطبيقاتيا مازالت 
محدودة ألسباب متعددة ربما أىميا قّمة بل ندرة المصادر المشّعة والخوف من األشّعة المؤينة وجيل معظم الناس 



 
 

 

 ورشة عمل حول

 "يف مكافحة ذبابة البحر األبيض املتوسط اإلشعاعيةاستخدام التقنيات "

 32/90/3900-32 : الجمهورية التونسية – الحمامات
 

 

 الهيئة العربية لمطاقة الذرية
 حي الخضراء –نهج المؤازرة  7

الجمهورية التونسية –تونس   

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية

 الجمهورية التونسية –نس تو 
 
 

السينية والمسّرعات الخطية وزيادة  األشعةادر جديدة لؤلشعة المؤينة وخاصة مصادر بطريقة تأثيرىا، ولكن تطوير مص
 الوعي لدى الشخص العادي ربما تدفع إلى زيادة االستثمار في ىذا المجال.
 االستخداماتإلستراتيجيتيا في  تبعاً  اىتمامياوتضع الييئة العربية لمطاقة الذرية مسألة األمن الغذائي في أولويات 

سممية لمطاقة الذرية ومن ىنا يأتي تبنييا لؤلنشطة التدريبية لتأىيل الكوادر العربية بكيفية تقميل الفجوة الغذائية ومنيا ال
 .ذبابة البحر األبيض المتوسطمكافحة ريف بالطرق الحديثة والتقميدية لالتع

 أهداف الورشة :
والعاممين في مجال وقاية النبات والرقابة الصحية لزراعيين والميندسين االورشة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين  تيدف
ذبابة في األقطار العربية لمتعّرف عمى الوسائل المختمفة لمكافحة المحاصيل الزراعية ومراكز البحوث الزراعية  عمى

. كما تتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية في مجال البحر األبيض المتوسط
مكانية وضع برامج بحثية مشتركة وتسييل استخدام األجيزة واإلمكانيات بين الدول العربي   ة.مكافحة الحشرات وا 

 : الورشة دافھأوتتضمن 
  مردودية عالية منتوج ذو جودة و 
 ة اإلنتاجالتقميل من كمف 
 الحد من االستعمال المكثف لممبيدات 
  ذبابة البحر األبيض المتوسط. لدى المناعة اكتساب ظاىرةتجنب 
 الحفاظ عمى التوازن البيئي 
  تعزيز دور األعداء الحيوية في المنظومة البيئيةدعم و 
 الزراعي ضمان ديمومة القطاع. 

 برنامج الورشة التدريبي:
ذبابة البحر األبيض كافة الجوانب النظرية والعممية في مجال برامج مكافحة رشة العمل العممي لو يتناول البرنامج 

 ية: توفق المحاور اال المتوسط
 .االستعمال المستدام لممبيداتالمكافحة التقميدية و  -
 الزراعة النظيفة. -العضوية الحيوية و الزراعة  -
 بحر المتوسط بالتحديدنظم المراقبة والمسح والرصد لمحشرات عموما ولذبابة ال -
 استخدام نظام التموقع العالمي ونظام المعمومات الجغرافية في برامج المكافحة -
 تقنية الحشرة العقيمة.وتطبيق برامج استعمال  -
 .مكافحة ذبابة البحر األبيض المتوسطاستخدام البيولوجيا الجزيئية لمتحّكم في  -
 اطق المصائد.نثر الحشرة العقيمة ومن ليات المتبعة فياآل -
 المكافحة.استخدام الطائرات المسيرة في  -
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 ذبابة البحر األبيض المتوسطلمتدّرب عمى الطرق العممية المختمفة لمكافحة  ويتضمن البرنامج أيضًا دراسات تطبيقية
لمناطق إطالق في المخابر المتقدمة في مجال الوراثة الجزيئية ومعامل تعقيم الحشرات وطرق تربيتيا والزيارات الحقمية 

 الحشرات العقيمة ونشر مصائد الجاذبات. مع تقديم عروض من المشاركين العرب لمستوى بمدانيم في ىذا المجال.
ن و امعات والمراكز البحثية والمعتمدن من الجو ومتميز  نو متخصصخبراء  الورشةوسيقوم بالتدريس والتدريب في ىذه 

 .بل الييئة العربية لمطاقة الذريةمن ق
 

 ورشة العمل :ن انعقاد مكا
المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية في من قبل الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع العمل ينظم برنامج 

 22/00/2010-23 : الجميورية التونسية خالل الفترة -مدينة الحمامات 
 األخرى ستكون متاحة في الوقت المناسب.كافة المعمومات التفصيمية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية 

 المشاركــة :
ن( في و ن والفنيو العاممون )الباحثيا في يدعى لممشاركةو  ،في الورشة حيازة شيادة جامعية مناسبة لالشتراكيشترط 

وفي التخصصات ذات العالقة  الورشةالمختمفة المتعمقة بمحاور  الييئات والمراكز البحثية العاممة في المجاالت
 في بمدانيم. ذبابة البحر األبيض المتوسط برامج مكافحةل عرضعمى المشاركين تحضير ورقة  ويتعّينبموضوعيا 

مكانيات الييئة حسب اإل فيوسوف تتحّمل الييئة العربية نفقات إقامة وسفر عدد من المشاركين من الدول األعضاء 
 د في الفقرة خامسًا من طمب االشتراك المصاحب. المالية المتاحة، باالعتماد عمى طمب الدعم المادي الموجو 

مصاريف السفر واإلقامة، بتكفل الويتعين عمى الجية الموفدة لممشارك من الدول غير األعضاء فى الييئة العربية 
 عن كل مشارك. أمريكيدوالر  200والمقدر بـ  بدل اشتراكباإلضافة إلى 

مصحوب بنسخة من السيرة الذاتية بواسطة عضو المجمس  المرفقنموذج التسجيل ترسل طمبات االشتراك باستعمال 
مباشرة من الجية الموفدة لمدول غير أو التنفيذي أو المؤتمر العام لمييئة العربية لمطاقة الذرية لمدول األعضاء 

، وذلك 30/90/0390في موعد أقصاه في الييئة العربية لمطاقة الذرية  الشؤون العمميةاألعضاء في الييئة إلى إدارة 
 عمى العنوان اآلتي :

 الجمهورية التونسية –تونس  0992حي الخضراء  –نهج المؤازرة  2الهيئة العربية لمطاقة الذرية، 
 99( 302) 20 090 099هاتف :  - 99( 302) 20 090 059فاكس : 

 aaea@aaea.org.tn البريد االلكتروني : و  www. aaea.org.tnموقع الهيئة : 
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