
مذكرة إرشادية )5( حول دودة الحشد الخريفية

 دليل سياسات االستجابة
المبكرة لدودة الحشد الخريفية

االستئصال أو اإلبادة؟ 

الحكومات  من  العديد  يفكر  الخريفية،  الحشد  دودة  تصل  عندما 

واملزارعني أوالً يف استئصال هذه اآلفة وإبادتها لألبد. وبالرغم من 

أنه ميكن يف بعض األحيان استئصال بعض اآلفات الغازية الجديدة، 

من  تجعل  خصائص  عدة  الخريفية  الحشد  دودة  لدى  أن  إال 

تتميز  الخريفية  الحشد  دودة  أوالً:  عليها.  القضاء  للغاية  الصعب 

 100 ملسافة  التنقل  البالغة  للفراشات  ميكن  حيث  التنقل  برسعة 

كيلومرت   1000 من  أكرث  الطريان  لألفراد  وميكن  الليلة،  يف  كيلومرت 

حيث  العوائل،  متعددة  الخريفية  الحشد  دودة  ثانياً:  العمر.  يف 

عليها.  تتكاثر  أن  وميكن  النباتات  من  مختلفة  أنواع  عىل  تتغذى 

البيئات  من  العديد  عرب  برسعة  تنترش  أن  ميكنها  أنه  يعني  هذا 

الغذايئ. أخريًا:  بالنظام  املختلفة، وليست مقيدة  املحاصيل  وأنظمة 

تسببه  الذي  الرضر  بني  أحيانًا  يخلطون  قد  املزارعني  ألن  نظًرا 

األخرى،  اآلفات  عن  الناجمة  األرضار  وبني  الخريفية  الحشد  دودة 

الخريفية،  الحشد  دودة  لوجود  األولية  التقارير  تأكيد  يتأخر  فقد 

الدخول  نقطة  من  باالنتشار  الخريفية  الحشد  لدودة  يسمح  مام 

ملناطق أخرى قبل اتخاذ أي إجراء.

عرب  برسعة  تتحرك  الخريفية  الحشد  دودة  أن  هي  والحقيقة 

برسعة  وتصبح  النباتات  من  وغريها  الذرة  من  الهكتارات  ماليني 

دودة  الستئصال  طريقة  توجد  ال  الحظ،  لسوء  للمزارعني.  مشكلة 

الحشد الخريفية أو القضاء عليها؛ مبجرد توطن اآلفة، ستكون دامئاً 

بالجوار.  موجودة 

تُواصل دودة الحشد الخريفية االنتشار إىل مناطق جديدة، حيث تتحرك رشقًا وشاماًل يف آسيا، وكذلك من جنوب الصحراء الكربى نحو الشامل 

يف أفريقيا. ويف ظل هذا االنتشار، تواجه املزيد من الحكومات تحديات حول كيفية الرد برسعة وبشكل مستدام عىل وصول هذه اآلفة الجديدة 

ملحاصيلهم. ولحسن الحظ، ميكنهم االستفادة من خربة تزيد عن عامني مستمدة من جميع أنحاء أفريقيا )جنوب الصحراء الكربى( باإلضافة إىل 

عقود من الخربة من األمريكتني. ميكن أن تساعد الدروس املستفادة من الحكومات ورشكاء املوارد واملزارعني يف توجيه صانعي القرار الذين يتأثرون 

اآلن بدودة الحشد الخريفية. يستعرض دليل السياسات هذا الخربات والدروس املستفادة من أكرث من 40 دولة اضطرت إىل اتخاذ قرارات سياسية 

وتقنية رسيعة والتي أرست األساس لإلدارة املستدامة لهذه اآلفة.

اإلدارة املزرعية 

الخريفية  الحشد  لدودة  والتفيش  الرسيع  االنتشار  لطبيعة  نظراً 

من  العديد  تتبعه  التي  النهج  عن  مختلفاً  نهجاً  تبني  من  فالبد 

التعامل  يف  تجربتها  يف  عليه  معتادة  تكون  قد  والتي  الحكومات 

أساليب  مع  تتناسب  التي  الجراد،  مثل  األخرى،  النباتية  اآلفات  مع 

السيطرة الحكومية املركزية. مثل هذا النهج يعمل فقط عندما يتم 

استهدافها.  ذلك  بعد  ميكن  والتي  محددة،  مناطق  يف  اآلفة  تجمع 

السيطرة  فإن  الخريفية،  الحشد  دودة  مثل  آفة  وجود  مع  ولكن 

أن  يجب  ذلك،  من  بدالً  فعالة.  ليست  النطاق  والواسعة  املنترشة 

يتعلم املزارعون كيفية إدارة تلك اآلفة بطريقة مستدامة يف نظمهم 

املزارعني يف سياق  للعمل مع  إيالء اهتامم كبري  املحصولية، وينبغي 

نظم اإلنتاج الخاصة بهم.

 مصائد الجاذبات الجنسية 
)املصائد الفريومونية( 

بكفاءة  الخريفية  الحشد  دودة  عن  املبكر  الكشف  إجراء  ميكن 

إرشادات  املنظمة  وضعت  ولقد  الفريومونية.  املصائد  باستخدام 

املتوفرة  املعلومات  من  العديد  هناك  املصايد.  تلك  استخدام  بشأن 

حيث  املصائد،  إىل  املذكرة  الفراشات  تجذب  التي  الفريومونات  عن 

العديد  نتائج  مبراجعة  أيضاً  املنظمة  قامت  ومراقبتها.  عدها  ميكن 

بشأن  توصيات  بوضع  قامت  عليه  وبناءاً  التجارية  الفريومونات  من 

التي تجذب ذكور دودة الحشد الخريفية فقط. يجب  الفريومونات 

©
FAO

/A.Poisot



مذكرة إرشادية )5( حول دودة الحشد الخريفية

الخريفية  الحشد  لدودة  الجنسية  والجاذبات  املصائد  بأن  العلم 

تعمل  ال  أنها  حيث  املكافحة  وليس  فقط  املراقبة  بغرض  تستخدم 

عىل تقليل تعداد الفراشات املؤنثة التي تقوم بوضع البيض باإلضافة 

إىل أنها ال تخفض عدد الذكور بالحد الكايف للتأثري عىل التعداد الكيل 

لآلفة يف الحقل. 

 نظام املراقبة واإلنذار املبكر 
 لدودة الحشد الخريفية 

)FAMEWS(

يعد رصد مستويات تعداد دودة الحشد الخريفية يف مختلف األوقات 

ذلك  يساعد  بحيث  البيئي  لسلوكها  أفضل  لفهم  جداً  مهم  واألماكن 

عىل توجيه التحذيرات املبكرة، وبالتايل ميكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  املناسب.  الوقت  يف 

بنسلفانيا  والية  جامعة  يف   PlantVillage فريق  مع   بالرشاكة 

األمريكية بوضع نظام للرصد واإلنذار املبكر  لدودة الحشد الخريفية 

املحلية،  والسلطات  واملجتمعات  املزارعني  ملساعدة   )FAMEWS(

وكذلك لتمكني متخذي القرار الوطنيني والدوليني من االستخدام األمثل 

للموارد إلدارة هذه اآلفة. يوىص باستخدام تطبيق FAMEWS للجوال 

الفريومونية  املصائد  أو  املصاب  الحقل  فحص  فيها  يتم  مرة  كل  يف 

الخاصة بدودة الحشد الخريفية، كام هو موضح يف املذكرات اإلرشادية 

واستخدام  املصابة  الحقول  بتفحص  والخاصة  املنظمة  من  الصادرة 

املدخلة  البيانات  جميع  الخريفية.  الحشد  بدودة  الخاصة  املصائد 

 FAMEWS منصة من خالل  عرضها  يتم  املحمول  التطبيق  بواسطة 

النظام عن  تبنى واستخدام  الدول عىل  العاملية. ويتم تشجيع جميع 

طريق إدخال جميع البيانات املتاحة عىل أساس منتظم لضامن أفضل 

اإلنذارات املبكرة املمكنة، وسوف يؤدي هذا إىل تحسني فهم وتحليل 

تحركات واتجاهات دودة الحشد الخريفية، مام سينعكس عىل تحسني 

إدارة دودة الحشد الخريفية. وكلام زادت البيانات الواردة، كلام زادت 

جودة نتائج تحليل هذه البيانات.

يستخدم FAMEWS تقنية الذكاء االصطناعي )AI( ويدمج البيانات 

من العديد من املصادر، مبا يف ذلك األقامر الصناعية، لتزويد املزارعني 

باإلنرتنت.  متصلني  غري  كانوا  وإن  حتى  والتوصيات  النصائح  بأفضل 

بنسلفانيا ونظام  املنظمة مع  فريق PlantVillage يف والية  تتعاون 

VIPs يف الرنويج  لتوفري معلومات زراعية دقيقة، وتنبؤات وإرشادات 

اإلدارة املستدامة لدودة الحشد الخريفية ألصحاب الحيازات الصغرية 

عرب هواتفهم الذكية.
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استخدام املبيدات

يف كثري من األحيان، فإن أول رد فعل عىل تفيش دودة 

العثور عىل  هو  مناطق جديدة  يف  الخريفية  الحشد 

املبيدات الحرشية وتوفريها لتكون يف متناول املزارعني. 

عىل الرغم من أن بعض املبيدات الحرشية تقتل دودة 

الحشد الخريفية إال أن استخدامها لهذا الغرض ينبغي 

تحليله بعناية يف ضوء العديد من االعتبارات الهامة. 

التكلفة  إىل  يشء  كل  وقبل  أوالً  النظر  ينبغي  حيث 

أن  ميكن  بينام  املبيدات.  تلك  استخدام  من  والعائد 

تتسبب دودة الحشد الخريفية يف انخفاض املحصول، 

إال أنه قد وجد أن النباتات  لديها القدرة عىل تعويض 

األوراق املصابة ولقد وجد أن انخفاض املحصول غالبا 

ما يكون أقل مام يتوقعه املزارعون أو املرشدون. تشري 

الدراسات إىل أنه حتى يف ظل املستويات العالية من 

اإلصابة، نادراً ما يكون انخفاض املحصول بنسبة أكرث 

من 20 يف املائة وغالباً ما يكون أقرب إىل 10 يف املائة 

فقط. االعتبار االقتصادي اآلخر هو القيمة االقتصادية 

من  كثري  يف  املزارعني  أن  حيث  املفقود  للمحصول 

األحيان يحصلون عىل أسعار منخفضة لحبوبهم املباعة 

محلياً. هذان العامالن مجتمعني – انخفاض الخسائر 

مردود  إىل  يؤديان  األسعار–  وانخفاض  املحصول  يف 

اقتصادي ضئيل للمزارعني غري مشجع لالستثامر كثرياً 

يف املبيدات. أظهرت الحسابات يف مالوي أنه ليك يكون هناك مردود 

اقتصادي للمزارع من زراعة الذرة فالبد أن يستثمر املزارع 7 دوالرات 

فقط لكل هكتار إلدارة دودة الحشد الخريفية .وهذا املبلغ ال يغطي 

تكلفة املبيدات يف كثري من الحاالت.

الحرشية وهي حقيقة  املبيدات  استخدام  آخر يف حال  اعتبار  وهناك 

توافر املواد الكيميائية الخطرة يف كثري من األحيان بل ومن املمكن أن 

يتم استخدامها يف برامج املكافحة ضد دودة الحشد الخريفية. حيث أن 

هناك بعض البلدان كانت تقوم برشاء ومنح املزارعني مبيد الكاربوسلفان 

مجاناً ملكافحة دودة الحشد الخريفية ومن املعروف أنه مبيد آفات غري 

مرخص به من االتحاد األورويب منذ 10 سنوات بسبب املخاطر الصحية 

التي ممكن أن يسببها لإلنسان.  

أثبتت  حيث  مؤثرة  غري  الحرشية  املبيدات  تكون  األحيان  بعض  يف 

يف  املعروفة  الفعالة  املركبات  أن  أثيوبيا  يف  الحديثة  الدراسات 

لريقات  جداً  منخفضة  مكافحة  نسبة  إىل  تؤدي  الحرشية  املبيدات 

أثبتت  التي  املركبات  املخترب. حتى بعض  الخريفية يف  الحشد  دودة 

أن  املخترب، فقد وجد  الخريفية يف  الحشد  يرقات دودة  فعالية عىل 

يرقات  تحفر  حيث  منخفضة،  تكون  ما  غالبًا  لها  الحقلية  الفعالية 

الشامية  الذرة  يف  القمع  منطقة  يف  عميًقا  الخريفية  الحشد  دودة 

والرفيعة ويُغطى املدخل مبخلفات الريقات مام يجعل توصيل املبيد 

للريقات بالداخل صعب جداً.

لذلك، فإن رد الفعل املتعجل نحو دودة الحشد الخريفية من خالل 

غري  حل  الحاالت  معظم  يف  يعد  الكياموية  املبيدات  أودعم  منح 

مستدام، ويقود املزارعني واملسؤولني الحكوميني يف الطريق الخطأ عند 

بحثهم عن حلول ملكافحة تلك اآلفة.  

دور املكافحة الحيوية

تلك  الطبيعيني« –  العديد من »األعداء  الخريفية  الحشد  لدى دودة 

أطوار  وتقتل  البيئة  يف  طبيعي  بشكل  موجودة  هي  التي  الكائنات 

الكائنات  هذه  والرشانق(.  والريقات  )البيض  الخريفية  الحشد  دودة 

املتطفالت  إلخ(،  الطيور،  العجوز،  إبرة  )النمل،  املفرتسات  تشمل 

والريقات  الخريفية  الحشد  دودة  بيض  تقتل  التي  الصغرية  )الدبابري 
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لإلتصال
 لمزيد من المعلومات
Fall-Armyworm@fao.org
Food-chain-crisis@fao.org
http://www.fao.org/fall-armyworm/ar/
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قسم إنتاج ووقاية النباتات
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
AGP-Director@fao.org :البريد اإللكتروني

والفطريات  والفريوسات  )البكترييا  األمراض  ومسببات  الرشانق(  أو 

دودة  تعداد  العوامل عىل خفض  لهذه  الرتاكمي  التأثري  والنيامتودا(. 

اتخاذ  الخريفية ميكن أن يكون مرتفع جداً وميكن للمزارعني  الحشد 

العديد من اإلجراءات لجذب هذه الكائنات ملزارعهم والحفاظ عليها 

وبالتايل زيادة نسبة موت دودة الحشد الخريفية.

لهذه  نتيجة  الحقل  يف  طبيعية  وفيات  نسبة  تحدث  األمريكتني،  يف 

بني  ما  ترتاوح  نسبة  تشكل  أنها  ووجد  تقديرها  تم  وقد  الكائنات 

الحشد  دودة  أن  من  الرغم  عىل  املائة.  يف   90 إىل  املائة  يف   30

أعدائها  العامل فإن معظم  الجديدة من  املناطق  تنتقل إىل  الخريفية 

الطبيعية تكون موجودة بالفعل يف نظم املحاصيل. وقد لوحظ هذا 

خالل  من  ذلك  عىل  االستدالل  تم  حيث  األدىن،  والرشق  أفريقيا  يف 

الحقيل.  املستوى  عىل  بالفعل  توثيقها  تم  التي  الطبيعية  الوفيات 

من  متكن  واحد  طفيل  أن  إثيوبيا  يف  الدراسات  إحدى  بينت  ولقد 

قتل 34 يف املائة إىل 45 يف املائة من يرقات دودة الحشد الخريفية 

الحظ،  لسوء  ولكن  البالد.  إىل  اآلفة  وصول  تأكيد  من  عامني  بعد 

باملبيدات الحرشية. ومع  الحية  الكائنات  العديد من هذه  يتم قتل 

هذه  تعداد  وزيادة  الرضر  هذا  عن  الرتاجع  للمزارعني  ميكن  ذلك، 

الغذاء.  ومصادر  املناسبة  بالبيئة  تزويدهم  بواسطة  الحية  الكائنات 

سجل املزارعون والباحثون نتائج جيدة جداً عند الحفاظ عىل التنوع 

النبايت من خالل استخدام نظام التحميل intercropping والحفاظ 

أفادوا  املزارعني  بعض  بالحقول.  املحيطة  األعشاب  أحزمة  عىل 

الخريفية   الحشد  لدودة  الطبيعيني  األعداء  وتغذية  جذب  بإمكانية 

من خالل استخدام املحاليل السكرية )لجذب املتطفالت( أو حساء 

األسامك والشحوم )لجذب النمل(. 

الجهود الوطنية:  العمل املشرتك بني 
املزارعني والباحثني

الحشد  دودة  إدارة  كيفية  حول  لنتعلمه  الكثري  هناك  يزال  ال 

العمل  املحلية. حيث يجب  السياقات  الخريفية  بشكل مستدام يف 

عىل األبحاث يف هذا الصدد يف كل من محطات البحوث ويف حقول 

املزارعني عىل سواء.

للمزارعني  األمثل  الوضع  توفر   )FFS( الحقلية  املزارعني  مدارس 

والباحثني للعمل معا الختبار الحلول املبتكرة والتعلم سوياً. ميكن أن 

تلعب فرق العمل الوطنية لدودة الحشد الخريفية دوراً كبرياً يف الجمع 

وتنفيذ  لتصميم  الحقلية  املزارعني  مدارس  مع  الوطنيني  الباحثني  بني 

خطة عمل وبرنامج بحثي ُمشرتكني.
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