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FAMEWS: تطبيق محمول 
 للمراقبة والرصد المبكر 
لدودة الحشد الخريفية

أبريل/نيسان
2018

 Spodoptera( الخريفية  الحشد  دودة 

frugiperda( عبارة عن آفة حرشية ألكرث من 

80 نوًعا من النباتات، تتسبب يف رضر للحبوب 

الذرة  مثل  اإلقتصادية  األهمية  ذات  املنزرعة 

الشامية واألرز والذرة الرفيعة، وكذلك ملحاصيل 

للحرشة هو  الريقي  الطور  والقطن.  الخرضوات 

املسئول عن حدوث الرضر. تتكاثر دودة الحشد 

وميكن  السنة،  يف  أجيال  عدة  الخريفية مبعدل 

 100 الفراشة املؤنثة مسافة تصل إىل  أن تطري 

كم يف الليلة الواحدة. 

املناطق  هو  الحرشية  اآلفة  هذه  موطن 

األمريكتني.  يف  اإلستوائية  وشبه  اإلستوائية 

ألول  اكتشافها  تم  األفريقية،  للقارة  بالنسبة 

عام  أوائل  يف  أفريقيا  وغرب  وسط  يف  مرة 

يكن  مل   ،2018 عام  أوائل  وبحلول   .2016

54 دولة  10 دول فقط من أصل  هناك سوى 

هذه  تفيش  عن  يبلغوا  مل  إفريقيني  وإقليم 

اآلفة الغازية. 

املحاصيل  أكرث  اآلن  الشامية  الذرة  تعد 

ترضراً يف أفريقيا. وكمحصول أسايس، فمن غري 

املرجح أن يرغب املزارعون وأرسهم يف التخيل 

عن زراعة الذرة. 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  كانت  لقد 

املتحدة  ورشكاؤها يف املقدمة لعرقلة ومواجهة 

دودة الحشد الخريفية من خالل مواصلة دعم 

الوقاية واإلنذار املبكر واإلستجابة الفعالة. 

املحمول  التطبيق  يأيت  اإلطار  هذا  ويف 

الخريفية  الحشد  لدودة  املبكر  واإلنذار  للرصد 

)FAMEWS( كجزء ال يتجزأ من برنامج املنظمة 

أن  حيث  أفريقيا.  يف  لآلفة  املستدامة  لإلدارة 

البيانات املتحصل عليها من خالل التطبيق توفر 

رؤية قيمة حول مستوى تعداد الحرشة مع مرور 

الوقت وذلك بتغري ظروف البيئة ، فسوف يؤدي 

ذلك إىل تحسني املعرفة عن سلوكها يف أفريقيا 

والتوجه نحو أفضل املامرسات إلدارة تلك اآلفة. 

نظام الرصد واإلنذار املبكر لدودة الحشد الخريفية 
نظراً لخربتها املعروفة يف نظم اإلنذار املبكر العاملية والقارية لآلفات الزراعية 
العابرة للحدود، فقد تولت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة زمام 
القيادة يف تطوير وإنشاء نظام للرصد واإلنذار املبكر لدودة الحشد الخريفية 

يف أفريقيا كام إستخدمت الخربة الخاصة للمعاهد األخرى. 
املجتمعية  للربامج  الدعائم  كأحد  يأيت  النظام  يف  الرصد  مكون 
املتكاملة الحالية إلدارة اآلفات )IPM( مثل املدارس الحقلية للمزارعني 
يتم  ميدانية  بيانات  من  النظام  يتألف  املجتمعية.  والنظم   )FFS(

ميكن  عليها  املتحصل  البيانات  وتلك  الحقل،  مستوى  عىل  تجميعها 
مشاركتها وتحليلها عىل املستويات املحلية والوطنية والعاملية من أجل 
إنتاج معلومات مفيدة يف شكل نصائح ذات صلة باإلدارة واإلنذار املبكر 

لكل أصحاب املصلحة.
الخريفية  الحشد  دودة  إدارة  حقولهم  يف  للمزارعني  فقط  ميكن 
عملية  والزراعة  األغذية  منظمة  قادت  وقد  مستدام.  وبشكل  بنجاح 
تكوين املدارس الحقلية للمزارعني FFS يف جميع أنحاء أفريقيا وجنوب 
يف  امليدانية  املدارس  آالف  ونجحت  عاما.  عرشين  من  ألكرث  الصحراء 
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FAMEWS

يتكون نظام FAMEWS من تطبيق 
محمول ومنصة خرائط عاملية لدعم 

إدارة دودة الحشد الخريفية من 
حيث الرصد واإلنذار املبكر لإلستجابة 

وتقييم املخاطر

 يقوم نظام FAMEWS بتحسني 
املعرفة حول سلوك دودة الحشد 
الخريفية يف أفريقيا ويوجه نحو 

أفضل إستجابة. 

إلستخدام تطبيق FAMEWS  يف 
الحقل ليس هناك حاجة لتوافر 

اإلنرتنت أو وجود تغطية لشبكات 
اإلتصاالت الخلوية.  

 يتصل التطبيق فقط باإلنرتنت أو 
خدمة الهاتف املحمول عند إرساله 
للبيانات بالتايل فإن التكلفة بسيطة 

جدا تعادل تكلفة رسالة قصرية 

البيانات املتحصل عليها أثناء تفحص 
الحقل وتفقد املصائد الفرمونية يجب 

تسجيلها بعناية بواسطة التطبيق 
املحمول 

الربيد اإللكرتوين
Fall-Armyworm@fao.org

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

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

العمل مع مئات اآلالف من املزارعني األرسيني 

من أصحاب الحيازات الصغرية من أجل إدارة 

مستدام.  نحو  عىل  بهم  الخاصة  اإلنتاج  نظم 

ستقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

)الفاو( بإدارة دودة الحشد الخريفية من خالل 

املوجودة، والتوسع يف  امليدانية  املدارس  آالف 

هذه  من  املترضرة  املحلية  املجتمعات  أكرث 

بالرصد  ملنهج موحد مرتبط  تبعاً  اآلفة، وذلك 

وردود الفعل املستمرة والتحسني.

املحمول  التطبيق  يعمل  كيف 
 : FAMEWS

هامة  أداة  للجّوال   FAMEWS تطبيق  يعد 

يقوم  حيث  الخريفية،  الحشد  دودة  إلدارة 

الحقلية وتسجيلها ونقلها من  البيانات  بجمع 

قبل املزارعني إما كأفراد أو كمجتمعات منظمة 

من  وغريها  الحقلية  املزارعني  مدارس  مثل 

الربامج املجتمعية. هذه األداة بسيطة ومبارشة 

وبديهية وسهلة الصيانة والتحديث. 

 )1( امليدانية من أجل:  البيانات  يتم جمع 

عىل  الخريفية  الحشد  دودة  وجود  تحديد 

املقاطعات  مستوى  وعىل  املحيل  املستوى 

واملستوى الوطني واإلقليمي، )2( إتخاذ إجراءات 

الحشد  دودة  حركات  مراقبة   )3( فورية، 

الخريفية وإنتشارها، )4( تحديد نقاط الضعف 

يف الرصد، )5( تحديد املناطق املعرضة للخطر أو 

من املحتمل أن تتعرض للخطر، باإلضافة إىل )6( 

توفري التنبؤات واإلنذار املبكر. 

املزارعني  من:  لكل  مفيد  التطبيق 

املبارشة  اإلدارة  يف  الزراعيني  والعاملني 

والحد  اإلصابة  من  املزيد  ملنع  ملحاصيلهم 

الفاعلة  الجهات  لجميع  وكذلك  األرضار  من 

يف  الخريفية  الحشد  دودة  إدارة  يف  املشاركة 

توفري تحليل حيوي  أفريقيا، وذلك من خالل 

للمخاطر، واإلنتشار، واإلدارة. 

يتم  عندما  التطبيق  هذا  إستخدام  يجب 

تفحص الحقل أو عند فحص املصائد الفرمونية. 

نبات  فحص50  خالل  من  الحقل  تفحص  يتم 

اإلتصال  ونقاط  املزارعني  بواسطة  يف كل حقل 

املجتمعية وأخصائيني اإلرشاد الزراعي وغريهم 

وتسجيل البيانات ذات الصلة.

يشمل  الفرمونية  املصائد  من  التحقق 

بدودة  الخاصة  الذكور  الفراشات  إحصاء عدد 

تعد  ال  حجزهم.  تم  والتي  الخريفية  الحشد 

املصائد الفرمونية بديالً عن التفحص امليداين. 

بتفحص  والعامل  املزارعني  يقوم  أن  مبجرد 

محاصيلهم لإلصابة وإدخال البيانات املطلوبة، 

مستويات  بحساب  التطبيق  يقوم  سوف 

اإلصابة بحيث ميكن للمزارعني إتخاذ إجراءات 

لتحسني إدارة الوضع الحايل. 

قبل  من  البيانات  صحة  من  التحقق  يتم 

نقاط اإلتصال الوطنية يف كل بلد ثم يتم نقلها 

حيث  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  عاملية  منصة  إىل 

الوضع  عىل  عامة  نظرة  إلعطاء  تحليلها  يتم 

لدودة  تفيش  خرائط  مع  الحايل  الوقت  يف 

يف  فعالية  األكرث  والتدابري  الخريفية  الحشد 

الحد من تأثريها. كانت بداية تطبيق الربنامج 

يف مدغشقر وزامبيا، ويتم اآلن مترير التطبيق 

إىل جميع البلدان يف أفريقيا وجنوب الصحراء 

من  الغازية  اآلفة  بهذه  تأثرت  التي  الكربى 

املدعومة من  الحقلية  املزارعني  خالل مدارس 

األخرى  املجتمعية  املنتديات  وكذلك  املنظمة 

التي تكافح دودة الحشد الخريفية.

ما هي الخطوات التالية؟ 
إضافية  وظائف  التطبيق  تحديثات  ستوفر 

املستخدم  بإعالم  يقوم  إستشاري  نظام  مثل 

ويقدم له إرشادات، وتزويده بأداة تشخيصية 

لتحديد  املحمول  الهاتف  كامريا  تستخدم 

مستويات اإلصابة بدودة الحشد الخريفية يف 

الذرة. التطبيق مصمم بشكل يسمح بالتوسع 

للمزارعني واملحللني  املتطورة  مع اإلحتياجات 

وصناع القرار.

 FAMEWS: تطبيق محمول 

للرصد واالكتشاف المبكر لدودة الحشد الخريفية


