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دودة الحشد الخريفية تهدد األمن 
الغذائي وسبل العيش في أفريقيا  

أبريل/نيسان
2018

 Spodoptera( الخريفية  الحشد  دودة 

عابرة  حرشية  آفة  عن  عبارة   )frugiperda

يزيد عن 80 محصول  ما  تتغذي عىل  للحدود 

ولها  توافرت  إذا  الشامية  الذرة  خاصة  نبايت 

القدرة عىل الطريان 100 كم يف الليلة الواحدة. 

معنوية  خسائر  يف  التسبب  اآلفة  لهذه  ميكن 

جيد  بشكل  إدارتها  يتم  مل  إذا  املحصول  يف 

الغذايئ.  األمن  تهدد  أن  كبري  بشكل  وميكن 

دودة الحشد الخريفية موطنها األصيل املناطق 

اإلستوائية وشبه اإلستوائية يف القارة األمريكية 

للقارة األفريقية حيث إنترشت  ودخلت حديثاً 

برسعة كبرية. 

دودة  وجود  تأكد   :2016 عام  بداية  يف   

أفريقيا  ووسط  غرب  يف  الخريفية  الحشد 

معظم  الحرشة يف  2017 وجدت  عام  وبنهاية 

وميكنها  األفريقية  الصحراء  جنوب  دول 

اإلستمرار يف اإلنتشار.

من  املاليني  عرشات   :2018 عام  بداية  يف 

أفريقيا  يف  الشامية  الذرة  من  الهكتارات 

وجدت مصابة بدودة الحشد الخريفية. أغلب 

مزارعي الذرة يف أفريقيا من أصحاب الحيازات 

مساحات  بزراعة  يقومون  حيث  الصغرية، 

هؤالء  هكتار(.   2-1( الذرة  من  صغرية 

املزارعون لديهم قدرات محدودة لإلطالع عىل 

املعلومات الخاصة باآلفة وكذلك الحصول عىل 

املدخالت وأسعار اإلنتاج املناسبة. 

يحتاج املزارعون إيل دعم معنوي إلدارة دودة 

الحشد الخريفية يف نظامهم املحصويل من خالل 

أفضل  تعترب  والتي  لآلفات  املتكاملة  اإلدارة 

منهجية إلدارة هذه اآلفة. 

تهديد  ملواجهة  والدول  املزارعني  ولدعم 

دودة الحشد الخريفية أخذت منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة بزمام املبادرة يف تقديم 

السيايس،  والنصح  والخربات  الفني،  الدعم 

يف  التواصل  إىل  باإلضافة  والتنسيق  والتدريب، 

مجال إدارة دودة الحشد الخريفية.    

الخريفية الحشد  الشامية يصارعون ضد دودة  الذرة  مزارعون 
الرئيسية زراعة يف جنوب الصحراء  الغذائية  الشامية هي أكرث املحاصيل  الذرة   
الذرة  عىل  يعتمدون  أفريقيا  يف  شخص  مليون   300 من  أكرث  بأفريقيا.  الكربى 

الشامية كمصدر للغذاء وسبل العيش. 
محصول  خفض  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الخريفية  الحشد  دودة  مكافحة  عدم 
الذرة الشامية مبا يقارب من 10-20 %. هذا الخفض مصحوباً بعوامل أخري مثل 
الحيازات  أصحاب  عائالت  يدفع  أن  ميكن  اإلجتامعي  اإلستقرار  وعدم  الجفاف 

الصغرية إىل نقطة التحول إىل إنعدام األمن الغذايئ. 

يف بعض األحيان، ميكن للقلق من نوع أخر من الرضر أن يُحدث ذعر بني املزارعني 
املبيدات  إستخدام  يف  املفرطة  الزيادة  إىل  يؤدي  مام  الرسمية  الحكومية  والجهات 
الحرشية الكياموية املصنعة والتي من املمكن أن تشكل خطر كبري عىل صحة اإلنسان. 
يف أمريكا الوسطى، قام املزارعون أصحاب الحيازات الصغرية باإلدارة املستدامة 
لدودة الحشد الخريفية يف الذرة لعدة قرون. تجميع وتحليل تلك الخربات وأفضل 
املامرسات من األمريكتني باإلضافة مع التجارب املحلية واإلختبار سوف يساعد عىل 
تصميم برنامج مستدام إلدارة دودة الحشد الخريفية ألصحاب الحيازات الصغرية 

يف أفريقيا معتمداً عىل نهج اإلدارة املتكاملة لآلفات. 
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دودة الحشد الخريفية

ليس هناك أي داعي للذعر سواء من 
قبل املزارعني أو الحكومات حيث أن 
هناك طرق فعالة ومثبتة يف إدارة 

دودة الحشد الخريفية 

من الرضوري السعي الجاد نحو 
إستحداث برنامج للتعليم والتدريب 
والتواصل من خالل اللقاءات القروية 

ومدارس املزارعني الحقلية وبرامج 
اإلرشاد الوطنية وخدمات الدعم 

طرق اإلدارة املتكاملة لدودة الحشد 
الخريفية تشتمل عىل إستعامل 

التنوع النبايت، جذب واملحافظة عىل 
األعداء الطبيعية للحرشة وكذلك 

املكافحة امليكانيكية.

يعد إستهداف إستخدام املبيدات 
النباتية املنتجة محلياً واملمرضات 

الحرشية املجمعة من الحقول خياراً 
أخر قابل للتطبيق لإلدارة املتكاملة 

لدودة الحشد الخريفية.

الربيد اإللكرتوين
Keith.Cressman@fao.org

Maged.Elkahky@fao.org

املوقع اإللكرتوين
http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-

we-work/plant-protection/fallarmyworm/en/

األغذية  منظمة  إتخذتها  التي  اإلجراءات   
يف  البلدان  لدعم  املتحدة  لألمم  والزراعة 
مواجهة دودة الحشد الخريفية يف أفريقيا. 
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  إتخذت   
ومنظامت  األعضاء  البلدان  ملساعدة  فورية  إجراءات 
الحشد  دودة  إدارة  عىل  األفراد  واملزارعني  املزارعني 
املنظامت  مع  بالرشاكة  ذلك  تحقق  وقد  الخريفية. 
األخرى، من خالل عقد الرشاكات، وتنظيم إجتامعات 
وتوفري  الفنية،  العمل  ومجموعات  الفني،  التشاور 

املشورة الفنية والسياسية.
وعىل الفور قامت املنظمة بتنفيذ مشاريع برامج 
التعاون الفني إلدارة دودة الحشد الخريفية والذي تعمل 

يف ما ال يقل عن 29 دولة.
والزراعة  األغذية  منظمة  نظمت   ،2017 عام  يف 
لألمم املتحدة عدة إجتامعات يف أفريقيا لتقديم آخر 
املستجدات بشأن الوضع، ومشاركة وتحديث املعرفة 
الخريفية  الحشد  لدودة  املستدامة  اإلدارة  بشأن 
ألصحاب الحيازات الصغرية، ودعم اإلستعداد لحاالت 

الطوارئ واإلستجابة الرسيعة إلدارة اآلفات.
تم تيسري التعاون فيام بني بلدان الجنوب وتبادل 
مشاركة  أجل  من  واألمريكتني  أفريقيا  بني  املعارف 
املستدامة  اإلدارة  بشأن  املعارف  حالة  وتحديث 
للمجتمعات املحلية للمزارعني األرسيني من أصحاب 
عن  معلومات  ذلك  ويشمل  الصغرية.  الحيازات 
اإلقتصادية  والحدود  والرصد،  الحيوية،  املقاومة 
الحيوية،  الحرشية  املبيدات  وإستخدام  الحرجة، 
دودة  بيئة  عىل  النبايت  البيولوجي  التنوع  وتأثري 
والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت  الخريفية.  الحشد 
لدودة  املستدامة  اإلدارة  أجل  من  للرشاكة  إطاًرا 
اإلتحاد  أيده  الذي  أفريقيا،  يف  الخريفية  الحشد 
كدليل  به  يعمل  أن  املفروض  من  والذي  األفريقي 
قبل مختلف أصحاب  والربامج من  املشاريع  لتطوير 
املصلحة. كام وضعت برنامج العمل من أجل اإلدارة 
املستدامة لدودة الحشد الخريفية يف أفريقيا والذي 
يرتكز عيل إستخدام مبيدات اآلفات، والرصد واإلنذار 
خرائط  ورسم  والتواصل  املزارعني  وتعليم  املبكر، 

املخاطر وتقييم األثر.
األغذية  منظمة  طورتها  التي  امليدانية  األدوات 
وقاعدة  املحمول،  الهاتف  تطبيق  مثل  والزراعة، 
شبكة  عىل  املبكر  اإلنذار  ومنصة  املركزية،  البيانات 
الخريفية  الحشد  دودة  مراقبة  يف  تساعد  اإلنرتنت، 
مصايد  إىل  باإلضافة  هذا  أفريقيا.  أنحاء  جميع  يف 
الجارية  الحقلية  التقييامت  مع  الجنسية  الجاذبات 

إستخدام  يتم  كذلك  املناسبة.  بالجاذبات  املتعلقة 

تقنيات مبتكرة مثل اإلستشعار عن بعد، والطائرات 

والتعلم   ،Google Earth ومحرك  طيار،  بدون 

اإلصطناعي لتحسني برامج الرصد وتشخيص الرضر. 

املزارعني  ملدارس  دليل  إعداد  املنظمة  سهلت 

لآلفات  املتكاملة  اإلدارة  بشأن   )FFS( الحقلية 

دودة  تعريف  تغطي  التي  الخريفية  الحشد  لدودة 

والتنوع  والبيئة،  األحياء  وعلم  الخريفية،  الحشد 

النبايت، وصحة الرتبة واإلستكشاف املبكر، واملكافحة 

واملبيدات  النباتية،  اآلفات  ومبيدات  امليكانيكية، 

من  والحد  البيولوجية  املكافحة  وعوامل  الحيوية 

أخرى.  ومواضيع  املجتمع  ورصد  املبيدات  مخاطر 

ببحوث  املحلية  واملجتمعات  املزارعون  يقوم  سوف 

لآلفات.  املستدامة  اإلدارة  توصيات  لتنقيح  املوامئة 

ويتم توجيه إنتباه خاص للمشورة الفنية والسياسية 

تجنب  يتم  حيث  املبيدات  بإستخدام  يتعلق  فيام 

إختبار  ويتم  الخطورة  شديدة  اآلفات  مبيدات 

الحيوية.  املبيدات 

التي  التالية  الرئيسية  الخطوات 
دودة  ملواجهة  املنظمة  تتخذها  سوف 

الخريفية الحشد 
للمنظمة  التالية  الرئيسية  الخطوات  إحدى  تتمثل 

يف إدارة دودة الحشد الخريفية يف أفريقيا يف دعمها 

اآلفات  إلدارة  وبيئي  مستدام  برنامج  وتنفيذ  تصميم 

للمزارعني أصحاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا، بعد 

النظر إىل تجارب املزارعني والباحثني من األمريكتني. 

الواعدة وتبنيها  وسيتم تجربة مامرسات اإلدارة 

الحقلية  املزارعني  مدارس  بإستخدام  املجال  هذا  يف 

املزارعني  ومنظامت  املزارعني  عىل  تشتمل  التي 

البحوث  مع  بالتعاون  أفريقيا،  أنحاء  جميع  يف 

اإلستشارية.  والخدمات 

واسعة  أنشطة  أيضاً  التالية  الخطوات  وتشمل 

املزارعني  ملساعدة  القارة،  أنحاء  جميع  يف  النطاق 

عىل اإلستجابة بشكل أفضل للتهديد. 

تدريب  لتمكني  كبرية  موارد  تعبئة  وسيتم 

عرشات اآلالف من املزارعني عىل اإلدارة املستدامة، 

املبكر،  واإلنذار  املراقبة  أنظمة  وإستخدام  وتنفيذ 

والحد من مخاطر إستخدام مبيدات اآلفات، وتنفيذ 

التخطيط الدقيق للمخاطر وتقييامت األثر.

 دودة الحشد الخريفية تهدد
 األمن الغذائي وسبل العيش في أفريقيا 


