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تمهيد

تعتبـر دودة الحشـد الخريفيـة مـن اآلفـات العابـرة للحـدود، أصلهـا مـن المناطـق االسـتوائية فـي 
األمريكيتيـن، دخلـت ألول مـرة إلـى غـرب أفريقيـا فـي 2016 حيـث أحدثـت خسـائر كبيـرة بمحصـول 
الـذرة البيضـاء الـذي يعتبـر جـزء مهـم مـن غـذاء سـكان القـارة األفريقية، وتوسـع انتشـارها ليغطي 
44 دولـة فـي أفريقيـا خـالل 2017. لقـد وصلـت الحشـرة إلـى الهنـد والصيـن وجميـع دول آسـيا 
خالل السنوات 2018-2019 لحين ظهورها في 2020 بقارة أستراليا. وساعدت الصفات المميزة 
للحشـرة كمقدرتهـا العاليـة علـى الطيـران ووضـع بيض كثير على االسـتقرار في المنطقة وإحداث 
أضـرار بالغـة فـي محصـول الـذرة الشـامية ومحاصيـل أخـرى وصـل تعدادهـا إلى 350 عائـاًل أغلبها 
من النجيليات التي هي سـلة الغذاء وضمان األمن الغذائي لإلنسـانية. أهتمت منظمة األغذية 
و الزراعـة لألمـم المتحـدة )الفـاو( ومنظمـات أخـرى بهـذه اآلفـة منـذ وقـت ظهورهـا إلـى يومنـا 
هـذا لتقـدم المشـورة والمسـاعدة والمشـاريع التـي تسـاهم فـي كبـح انتشـارها وتقليـل الخسـائر 
للحـد األدنـى. ويأتـي هـذا الكتـاب إليضـاح الجوانـب العلميـة و العمليـة لطبيعـة الحشـرة و الطـرق 
المجديـة المختلفـة لمكافحتهـا، كمـا يتطـرق إلـى خبـرات الـدول المختلفـة، قصص النجـاح و الجهود 
التـي بذلـت للمكافحـة و مـدى كفائتهـا، ليكـون هـذا الكتـاب األول باللغة العربية الذي يسـاهم في 

تقديـم مـا هـو مفيـد وعملـي فـي الجوانـب المختلفـة لـدودة الحشـد الخريفية.

العمليـة  المنشـور، وخبراتنـا  العلمـي  بالكتـاب مـن األرشـيف  الـواردة  المعلومـات  لقـد اسـتقينا 
كاختصاصييـن فـي وقايـة النبـات، ومـن المناقشـات التـي بـرزت أثنـاء إلقـاء المحاضـرات عن دودة 
الحشـد الخريفيـة لنضعهـا جميعـًا فـي بوتقـة محكمـة تنفـع المرشـد والباحـث والمـزارع والمهتـم 
باآلفات الزراعية، وكذلك قمنا بصياغة مرتسمات ونماذج لبرامج مكافحة يمكن اعتمادها للوقاية 
مـن هـذه الحشـرة حيـث تـم التركيـز علـى المبيـدات اآلمنـة واألعـداء الحيويـة والطـرق الزراعيـة التي 
 )food security( أهمها النظام المحصولي طارد-جاذب مؤمنين بفرضية أنه ال يوجد أمن غذائي

.)food safety( بعـدم وجـود غـذاء صحـي

كان مـن المقـرر صـدور هـذا الكتـاب بالسـنة الدوليـة للصحـة النباتيـة التـي أقرتهـا األمـم المتحـدة 
لتكون عام 2020 حيث يعتبر إضافة مهمة وهدية لكل من يرغب باالسـتفادة منه لوضع خطوات 

ناجعـة لوقايـة محاصيله.

المؤلفون
2021





ix

شكر وتقدير

ال يمكـن أن ينجـز عمـاًل علميـًا بإتقـان إال بدعـم ومسـاعدة زمـالء وأحبـة لنـا، لهـذا البـد لنـا أن نتقدم 
بجزيـل الشـكر والتقديـر للمنظمـة علـى الجهـود المبذولـة فـي اسـتخدام أحـدث الخبـرات وتجنيـد 

الخبـراء والفنييـن والمسـاهمة فـي تدريـب الكـوادر الزراعيـة والفنيـة. 

كمـا نشـكر طالـب الدكتـوراه فـي بريطانيـا السـيد طـارق المنـذري مـن سـلطنة عمـان الذي لـم يبخل 
علينـا بإرسـال البحـوث التـي نحتاجهـا فـي هـذا الكتـاب القديمـة والحديثـة منها. 

كمـا نشـكر الزميـل الدكتـور أحمـد السـيد والسـيدة هبـه تكلـي وآالء بلتاجـي وتـارا الفضلـي الذيـن 
تفضلـوا مشـكورين بتقديـم كافـة المسـاعدات الفنيـة واإلداريـة. 

وأخيـرًا وليـس آخـرًا نتقـدم بالشـكر لـكل مـن اقتبسـنا منـه معلومـة أو صـورة إلغنـاء هـذا الكتـاب 
ليكـون شـاماًل كامـاًل يغطـي األرشـيف والحداثـة فـي دودة الحشـد الخريفيـة.
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المقدمة

دودة الحشـد الخريفيـة مـن اآلفـات العابـرة للحـدود )Transboundary pest( ومتعـددة العوائـل 
التغذويـة Polyphagous لهـا عـدة تسـميات أهمهـا دودة الجيـش الخريفيـة )Fall Armyworm( أو 
دودة الجيش األمريكية )American Armyworm( أوكما أطلق عليها في مصر في بداية ظهورها 
كمـا تطلـق عليهـا  الخريفيـة،  الحشـد  الخريفيـة. ويعتبـر االسـم دودة  الجياشـة  بالـدودة  بأفريقيـا 
المنظمـة، هـو االسـم الرسـمي المتـداول حاليـًا، وهـي حشـرة مـن نـوع العـث )moth( مسـتوطنة 
)endemic( فـي المناطـق االسـتوائية وشـبه االسـتوائية مـن نصـف الكـرة األرضيـة الغربي ابتداًء 
مـن جنـوب أمريـكا )البرازيـل، األرجنتين وشـيلي( وجزر الكاريبي والمكسـيك وبعض مدن الواليات 
المتحـدة األمريكيـة )تكسـاس، جنـوب جورجيـا، فلوريـدا، أالبامـا، لويزيانـا والمسيسـيبي( وجنـوب 

كندا. 

يشـتي هـذا النـوع فـي مـدن سـاحل الخليج األمريكـي )لويزيانا، المسيسـيبي، أالبامـا، وفلوريدا( 
الطيـران  لهـا قـدرة علـى  البالغـة  الربيـع وأوائـل الصيـف. والحشـرة  الشـمال خـالل  إلـى  ويهاجـر 
واالنتشـار لمسـافات طويلـة خـالل أشـهر الصيـف وال تدخـل طـور التشـتية إذ تهاجـر مـن المناطـق 
التـي يبـدأ الشـتاء بهـا )المناطـق البـاردة( إلـى المناطـق الدافئـة ضمـن المنطقـة الواحـدة، ويعنـي 
النـوع فروجيبيـردا )frugiperda( بالالتينـي فقـدان الثمـار )lost fruits( أي أن الحشـرة تسـبب ضـررًا 

بالمحصـول والثمـار. 
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الوضع التقسيمي 1 
وتطور تسمية الحشرة

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Superfamily: Noctuoidea
Family: Noctuidae
Genus: Spodoptera
Species: frugiperda
Binomial Name: Spodoptera frugiperda – )J. E. Smith, 1797(

حيوان مملكـة : 
مفصليات األرجل شـعبة : 

الحشرات طائفـة :  
حرشفيات األجنحة رتبـة : 

نوكتويديا فـوق العائلة/الفصيلـة : 
النوكتويدي العائلة/الفصيلـة 
سبودوبتيرا جنـس : 
فروجيبيردا نـوع : 

)J. E. Smith, 1797( –  Spodoptera frugiperda االسـم العلمي : 
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 )synonyms( بعدة تسـميات علمية مرادفة Pogue 2002 لقد مرت هذه الحشـرة بحسـب ما ذكره
 Spodoptera frugiperda تختلـف مـا بيـن الجنـس والنـوع لحيـن اسـتقرارها علـى االسـم الحالـي

وكمـا يلي:

	 Phalaena frugiperda J.E. Smith 1797

	  Laphygma macra Guenee in Boisduval & Guenee 1852a:157; Walker 1856: 189;
.Druce 1889: 267; Viette 1951:160

	 Laphygma inepta Walker 1856

	 Prodenia signifera Walker 1856

	 Prodenia plagiata Walker 1856

	 Prodenia autumnalis Riley 1871

	 Laphygma frugiperda var. fulvosa Riley 1876

	 Laphygma frugiperda var. obscura Riley 1876

	  Laphygma frugiperda; Walker 1856; Smith 1891; Smith 1893; Grote 1895; Dyar
 1902; Hampson 1909; Barnes & McDunnough 1917; Draudt 1926; McDunnough

	 Spodoptera frugiperda; Linsley & Usinger 1938, 1966

لـدودة الحشـد طرازيـن مختلفيـن أو سـاللتين عائليتيـن )sub-populations or host strains( تـم 
تحديدهما ألول مرة في أمريكا الشمالية عن طريق تحليل الحمض النووي )Genomic DNA( هما 
ساللة األرز والنجيل )Rice Strain )RS( Bermudagrass( وساللة الذرة الشامية والحشائش الكبيرة 
)Corn Strain )CS((. هذا االختالف في الطراز الغذائي ربما يفسر تعدد المدى الغذائي العائلي 
)polyphagous( لهـذه الحشـرة )Pashley 1986(. ولوحـظ أن كال السـاللتين تبـدوان متشـابهتان 
ولكنهمـا مختلفتـان فـي البصمـة الوراثيـة Genetic Markers. وتـم إثبـات تواجـد كلتـا السـاللتين 

.)Abrahams et al., 2017و Goergen et al., 2016و Cock et al., 2017( في أفريقيا أيضًا
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التوزيع الجغرافي 2 
لدودة الحشد الخريفية

تواجد دودة الحشد الخريفية على الصعيد العالمي	1. 
إلـى أفريقيـا حيـث  الجنوبيـة  الخريفيـة مـن موطنهـا األصلـي فـي أمريـكا  انتقلـت دودة الحشـد 
ظهرت ألول مرة بشكل وبائي في شهر يناير/كانون الثاني 2016 غرب أفريقيا في ساو تومي 
وبرينسـيبي. وفـي أبريل/نيسـان 2016 تـم تسـجيلها فـي الـدول المجـاورة مثـل بينيـن ونيجيريـا 
وغانـا وتوجـو حيـث سـجلت فـي جنـوب غـرب نيجيريـا وحقـول المركـز الدولـي للزراعـة االسـتوائية 
)IITA( علـى محصـول الـذرة الشـامية )Georgen et al., 2016(. ومنـذ ذلـك الحيـن انتشـرت إلـى 
الـدول المجـاورة غانـا، النيجـر، والكاميـرون. الحقـًا فـي نفـس العـام وصـل أول تقريـر عـن وجودهـا 
فـي أفريقيـا الوسـطى بـدأ مـن زامبيـا وزيمبابـوي ثم إلى الدول المجـاورة وهي مالوي وبورندي 
وبوتسـوانا وناميبيـا وجنـوب أفريقيـا. وفـي مطلـع 2017 بـدأت باالنتشـار فـي شـرق أفريقيا في 
تنزانيا، كينيا، أوغندا وإثيوبيا )Abrahams et al., 2017(. وبحلول عام 2018 كانت دودة الحشد قد 
غزت 44 دولة من دول جنوب الصحراء في أفريقيا. وإلى الوقت الحالي لم يتم تحديد الوسـيلة 
)pathway( التـي انتقلـت بهـا الحشـرة إلـى أفريقيـا بالتحديـد إال أن هنـاك بعـض النظريـات التـي 
تشـير إلى أن انتقالها قد يكون مع التقاوي المسـتوردة )imported seeds( أو مصاحبة للشـحنات 
التجاريـة )Trade( بيـن بلـدان العالـم أو مـن خـالل تهريـب البضائـع المتعمد دون المـرور بدوائر الحجر 
الزراعـي أوعـن طريـق اختفـاء الحشـرة فـي البواخـر أو االختبـاء فـي عجالت الطائرات. ونسـتبعد أن 
الحشـرة قـد تـم انتشـارها بشـكل طبيعـي حيـث أنـه مـن الصعـب أن تطيـر لهـذه المسـافات الكبيرة 

لتصـل مـن أمريـكا إلـى أفريقيا. 

فـي نهايـة يوليو/تمـوز 2018 أعلـن المجلـس الهنـدي للبحـوث الزراعيـة ICAR والمكتـب الوطنـي 
جيكابالبـور  مقاطعـة  فـي  الحشـرة  وجـود  اكتشـاف  عـن   NBAIR الزراعيـة  الحشـرات  لمصـادر 
الشـامية  الـذرة  محصـول  علـى  الهنديـة   )Karnataka ( كرناتيـكا  بواليـة   )Chikkaballapur (
)Sharanabasappa et al., 2018 وGaniger et al., 2018( وتشـير التقاريـر بـأن الحشـرة انتشـرت 
إلى مدن هندية أخرى مثل اندرا براديش Andhra Pradesh، ماهاراشترا )Maharashtra( وتيالنكانا 
)Telangana( وتميل نادو )Tamil Nadu( وغيرها. إن وصول الحشرة إلى الهند يعني تهديد زراعة 
20-22 مليـون طـن مـن حبـوب الـذرة حيـث يعتبـر هـذا المحصـول هـو الثالـث ضمـن المحاصيـل 
 CIMMYTو CABIو FAO االسـتراتيجية فـي الهنـد. لقـد سـارعت المنظمـات الدوليـة وأهمهـا الــ
والمحليـة للعمـل التشـاركي مـع الجهـات الهنديـة الحتـواء المشـكلة ومنـع انتشـارها لـدول آسـيا 

األخـرى التـي أصبحـت ُمهـِددة لهـا وذلـك لتشـابه وتوفـر الظـروف البيئـة المناسـبة لتكاثرهـا.

 وأشار الباحث فيراكي وآخرون )Firaki et al., 2019( بأن مصدر الحشرة في الهند حسب دراسات 
القرابـة تتشـابه مـع سـاللة األرز فـي فلوريـدا وغانـا ونيجيريـا وأوغنـدا على الذرة الشـامية. وتوقع 
 ،CABI مديـر المركـز الدولـي للزراعـة والعلـوم البيولوجيـة ،)Gopi Ramasamy( كوبـي راماسـامي
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بـأن الحشـرة سـتدخل بنجالديـش ونيبـال واألقطـار الواقعـة فـي الجانـب الشـرقي للهنـد والتـي 
تضـم دول جنـوب شـرق آسـيا والصيـن. وفعـال سـجلت الحشـرة فـي تايلنـد وميانمـار وبنجالديش 
الطـرق  احتوائهـا بشـتى  أو  الـدول علـى مكافحتهـا  2018 وتعمـل هـذه  عـام  وسـيريالنكا خـالل 
المتوفـرة )Batna et al., 2019 وEPPO, 2019(. لقـد غطـت الحشـرة جميـع المسـاحات المزروعـة 
العاملـة  الجهـات  التـي اسـتنفرت جميـع  الحكومـة  2019 وخصصـت  عـام  بالـذرة فـي سـيريالنكا 
بالقطـاع الزراعـي والصناعـي وطلبـت مسـاعدة عاجلـة مـن المنظمـة لتالفـي إصابـة األرز. وقـد 
أصابـت الحشـرة تقريبـًا 50 فـي المائـة مـن مسـاحة الـذرة )مـا يعـادل 000 43 هكتـار( مـن مسـاحة 
الذرة الكلية البالغة 000 82 هكتار. وبلغ الضرر بالذرة بحدود 20 في المائة باألوراق. وبضوء هذه 
التقاريـر انتشـرت الحشـرة حتـى يونيو/حزيـران 2019 لـدول ميانمـار، إندونيسـيا، الصيـن، الوس، 
. )www.ippc.int/en(ماليزيـا وفيتنـام وسـجلت حتـى يوليو/تمـوز 2019 بكوريـا الجنوبيـة واليابـان

 تم تسـجيل دودة الحشـد الخريفية في الصين بكل من مدينتي Puer, Dehong التابعتين لوالية 
يونـان )Younnan( وانتشـرت خـالل شـهر مايو/أيـار فـي 13 واليـة مـن الجنـوب الصينـي. وفـي 
يونيو/حزيـران 2019 انتشـرت فـي 18 واليـة صينيـة وامتـدت لتنتشـر فـي أكثـر مـن 25 واليـة حيث 
غطـت إصابتهـا حوالـي 000 792 هكتـار منـذ دخولهـا للواليـات الجنوبية، وأعلنـت الحكومة الصينية 
فـي 30 يوليو/تمـوز 2019 بـأن الحشـرة انتشـرت فـي واليـة شـاندونغ )Shandong( التـي تعتبـر 
ثالـث مدينـة فـي زراعـة الـذرة وأضحـت تهـدد الموسـم الخريفـي فـي هـذه المقاطعـة. وانتشـرت 
إلـى شـمال الصيـن لتغطـي مسـاحة 1.19 مليـون هكتـار فـي 28 مقاطعـة. وتعتبـر الصيـن منتـج 
رئيسـي للـذرة حيـث تـزرع 42 مليـون هكتـار وكان مـن المقـرر أن يصـل إنتاجهـا عـام 2019 إلـى 257 
مليـون طـن. ويبـذل الباحثـون فـي الصيـن وباألخـص فـي األكاديميـة الصينيـة للعلـوم الزراعيـة 
البحثيـة األخـرى جهـودًا اسـتثنائية لتقليـل أضـرار الحشـرة وإيجـاد وسـائل ميسـرة  والمؤسسـات 
لمكافحتهـا)Wu et al., 2019(. .وأعلنـت الصيـن بـأن الحشـرة أصابـت 170 هكتـارًا مـن القمـح فـي 
مقاطعـة سيشـوان )Sichuan( فـي جنـوب غـرب الصيـن ويمكـن لدودة الحشـد أن تهاجم 000 530 
هكتـار إذا لـم تسـتعمل وسـائل المكافحـة فـي هـذه المقاطعـة. وأوقعـت دودة الحشـد الخريفيـة 
أضـرارًا بمسـاحة تقـدر بمليـون هكتـار فـي 2019 بالمناطـق التـي هاجمتهـا فـي محصولـي الـذرة 
لـوزارة  التابـع  الزراعـة وخدمـات اإلرشـاد  لتكنولوجيـا  القومـي  المركـز  والقصـب السـكري بحسـب 
الزراعـة والشـئون الريفيـة بالصيـن كمـا حـذرت نفـس الجهـة بأنـه فـي عـام 2020 سـتكون اإلصابـة 

أشـد فـي المنطقـة الشـمالية الشـرقية.

وسـجلت الحشـرة فـي بعـض مناطـق تايـوان علـى الــذرة الشـامية خـالل النصـف األول مـن شـهر 
2019 حيـث يعتبـر األرز المحصـول األول فـي الجزيـرة إضافـة إلـى القمـح والـذرة  يونيو/حزيـران 
الشـامية والرفيعة وعملت تايوان على إبادة المحاصيل في المناطق التي وصلت إليها الحشـرة 
فـي البدايـة، وفـي تقديـر للجهـات المختصـة أعلنـت بـأن الحشـرة إذا مـا وصلت بأعـداد كبيرة فإنها 

سـُتِحدث خسـائر تقـدر بحوالـي 112 مليـون دوالر أمريكـي.

 )Ma et al., 2019( ودفـع التخـوف مـن انتشـار الحشـرة إلـى اليابـان وكوريـا الباحـث مـا وآخـرون 
لدراسة مسار الحشرة اعتمادًا على مناطق انتشارها والخرائط الجغرافية المرتبطة بذلك وتوقعوا 
بأنهـا َسـتدخل اليابـان وكوريـا مـن غـرب وشـرق الصيـن خـالل الفتـرة بيـن 1 يونيو/حزيـران إلـى 15 
يوليو/تموز من عام 2019. وفعاًل أعلنت اليابان رسـميًا تسـجيل الحشـرة على الذرة واألرز وبعض 
المحاصيـل األخـرى فـي منطقـة ميناكيوشـو التابعـة لواليـة كاجوشـيما في الثالث مـن يوليو/تموز 
2019. كمـا قـد حـذرت المنظمـة أندونيسـيا مـن احتمـال وصـول الحشـرة بعـد تسـجيلها فـي غـرب 
سومطرة في مارس/آذار 2019 إال أن الحشرة َوسعت مناطق انتشارها لتغطي 12 محافظة في 
سـومطرة وجـاوا وجـزء مـن كيلمنتـان حتـى 17 يوليو/تمـوز 2019. وأعلـن بينـي يوغا مديـر الخدمات 
الزراعيـة بواليـة كـرات غـرب جـاوا بتاريـخ 14 فبراير/شـباط 2020 بـأن دودة الحشـد الخريفيـة أصابـت 
مسـاحة 150 1 هكتارًا من الذرة والذي يعادل خسـارة 000 500 دوالر أمريكي كما أن هناك 195 6 

هكتـارًا معرضـة لإلصابة.

تشـير المنظمة بأن دودة الحشـد الخريفية انتشـرت بـ 100 دولة وآخر هذه الدول وصول الحشـرة 
فـي نهايـة يناير/كانـون الثانـي إلـى منطقـة الكاريبـي حيـث تـم رصدهـا بجنـوب أسـتراليا وتيمـور 
الغربية وبابوا غينيا الجديدة حيث تم اصطياد دودة الحشد في المصائد الفيرمونية في جزيرتين 



9 2. التوزيع الجغرافي لدودة الحشد الخريفية

مـن جـزر Torres Strait Islands همـا Erub وSaibai وبعـد أسـبوع واحـد أكـد قسـم الزراعـة والثـروة 
السـمكية فـي كوينزالنـد وجـود الحشـرة فـي مدينـة Bamaga شـمال كوينزالند ثم وجدت الحشـرة 
فـي حقـل تجـارب للـذرة قـرب جورجتـاون التـي تبعـد 300 كـم مـن كيرنـز، والحقـًا تـم اصطيادهـا 
علـى بعـد 600 كـم مـن األول فـي مدينـة تيمـور وواصلـت الحشـرة انتشـارها فـي أقاليم أسـتراليا 
المختلفـة وقـد تـم رصدهـا مؤخـرًا فـي إقليـم غرب أسـتراليا. تعتبر أسـتراليا غنية بمواردهـا النباتية 
وعوائـل الحشـرة متوفـرة أهمهـا الـذرة بنوعيهـا والقطـن وقصـب السـكر والقمـح واألرز وغيرهـا 

ولذلـك فعـدم محاصـرة الحشـرة وكبـح انتشـارها سيسـبب خسـارة جسـيمة بالمحاصيـل الزراعيـة.

تواجد دودة الحشد الخريفية في المنطقة العربية 	1	 

َسـجلت المنظمة فوران )outbreak( للحشـرة في جنوب السـودان خالل شـهر يوليو/تموز 2017، 
كمـا لوحظـت الحشـرة علـى حـدود السـودان قادمـة مـن أثيوبيـا. وقـد دمـرت الحشـرة محصـول 
الـذرة الشـامية وأحدثـت أضـرارًا خفيفـة باألعـالف المزروعـة بمزرعـة البحوث الزراعية بشـمبات في 
الخرطـوم وفـي واليـة النيـل األزرق )اتصـاالت شـخصية(. ومـن خالل المتابعة المسـتمرة النتشـار 
الحشـرة في السـودان تم تسـجيل الحشـرة في بعض حقول القمح في شـهر يناير/كانون الثاني 
2018 في منطقة سـنار جنوب والية الجزيرة. وفي الشـهر نفسـه تم اإلعالن عن انتشـار الحشـرة 
فـي محطـة البحـوث بمنطقـة شـندي الواقعـة شـمال الخرطـوم واليـة نهـر النيـل علـى محاصيـل 

الـذرة الشـامية والبرسـيم والفـول البلـدي المصـري )اتصاالت شـخصية(. 

خـالل شـهر يونيو/حزيـران ويوليـو/ تمـوز 2018 تـم تسـجيل دخـول اآلفة إلى اليمـن وقد يرجع ذلك 
إلى الهجرة فائقة السـرعة للحشـرة والطيران النشـط إذ أحدثت خسـائر بالذرة الشـامية بمحافظات 
تعز، إب وذمار والمهرة وعدن وغيرها، ويعتقد أنها دخلت إلى اليمن عن طريق الطيران المباشـر 
مـن دول القـرن األفريقـي المجـاورة مـع الريـاح القويـة التـي صاحبـت إعصـار سـاجاال الـذي ضـرب 
المناطـق الشـرقية والجنوبيـة فـي اليمـن أواخـر شـهر مايو/آيـار 2018. وتشـير التقارير بأن الحشـرة 
انتشـرت بأكثـر مـن ثمـان محافظـات أخـرى منهـا صنعاء وعمـران والبيضاء كما وصلـت إلى الجنوب 
اليمنـي أيضـًا وتـكاد تتواجـد حاليـًا فـي كل المناطـق المنزرعـة باليمـن. وقـد قامـت اإلدارة العامـة 
لوقايـة المزروعـات بالتعـاون مـع مكتـب المنظمـة فـي اليمـن بالتحـري عـن الحشـرة وإجـراء حمـالت 
المكافحة الالزمة وتدريب الكادر الفني على وسائل الرصد والمراقبة والمكافحة. وحققت اليمن 
نتائج جيدة لرصد أماكن تواجدها وانتشارها بضوء المعلومات التي يرسلها الفنيون أو المزارعون 
لمنصـة المعلومـات الخاصـة بالمنظمـة ونظـرًا لتداخـل الظـروف السياسـية غيـر المسـتقرة مـع 
انتشـار الحشـرة، أصبـح إيقـاف انتشـارها مشـكلة يصعـب السـيطرة عليهـا، ولذلـك انتشـرت علـى 

كامـل التـراب اليمنـي وال زالـت تسـبب أضـرارًا جسـيمة بالـذرة وبعـض المحاصيل األخرى.

 كان احتمـال انتقـال الحشـرة إلـى مصـر وليبيـا وباقـي دول شـمال أفريقيـا هـو األكثـر توقعـًا بعـد 
ظهـور الحشـرة فـي اليمـن والسـودان، ووضعنـا فـي حينـه عنـد بدايـة ظهـور الحشـرة بالسـودان 
عـدة احتمـاالت أهمهـا انتقـال الحشـرة مـن السـودان إلـى مصـر وهـذا كان األكثـر احتمـااًل ثـم تأخـذ 
طريقها من اليمن إلى السـعودية عن طريق مدن نجران وجيزان الحدوديتان ودول الخليج العربي 
وإيـران وباقـي دول الشـرق األوسـط خاصـة وأن تجـارة الفاكهـة والخضـر البينيـة تمـر بسـهولة بيـن 
هـذه الـدول. واالحتمـال المؤكـد أن تدخـل مـن اليمـن خاصـة مـن محافظـة المهـرة الحدوديـة إلـى 
سـلطنة عمـان ومنهـا تنتشـر للـدول المجـاورة. لقـد صحـت فرضيـة دخـول الحشـرة إلـى مصـر التي 
َوضعناهـا فـي بدايـة هـذه الفقـرة، فلقـد سـجلت دودة الحشـد الخريفيـة فـي قريـة العقبـة بمركـز 
كـوم أمبـو بأسـوان فـي مايو/أيـار 2019 بجمهوريـة مصـر العربيـة علـى الـذرة الشـامية قادمـة مـن 
السـودان حسـب تصريـح رسـمي لوزيـر الزراعـة )Agri2Day 2019(. كمـا تحركـت لمحافظـات أخـرى 
بجنـوب مصـر فـي أسـوان واألقصـر وقنـا وشـرق العوينـات بالرغـم مـن كل اإلجـراءات االحترازيـة 
التـي تبنتهـا وزارة الزراعـة المصريـة علـى الحدود حيث نصبـت مئات المصائد الضوئية والفرمونية 
الحواجـز ودخلـت محدثـة أضـرارًا  الحشـد تخطـت  لـدودة  العاليـة  الهجـرة  أن  إال  الرصـد،  ألغـراض 

بمحصـول الـذرة الشـامية.
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ويرجـح انتقـال الحشـرة إلـى ليبيـا بسـبب القـرب مـن مصـر والسـودان حيـث تتواجـد الحشـرة وربمـا 
إجـراء عمليـة الرصـد والمراقبـة قـد تسـجل انتشـارًا للحشـرة فـي ليبيـا.

أخـر  وفـي  المنظمـة.  بحسـب  موريتانيـا  فـي   2020 فبراير/شـباط  فـي شـهر  الحشـرة  سـجلت 
التقاريـر لتسـجيل دودة الحشـد فـي الشـرق األوسـط، تـم تسـجيل الحشـرة فـي دولـة اإلمـارات 
العربيـة المتحـدة حيـث أعلنـت فـي السـابع مـن شـهر مايو/آيـار 2020 تواجـد الحشـرة فـي مدينـة 
العيـن والظفـرة وأبوظبـي وأحدثـت أضـرارًا علـى محصـول الذرة )IPPC, 2020(، وسـجلت الحشـرة 
 EPPO,( وفي األردن )EPPO, 2020( في أواخر يونيو/حزيران 2020 في جنوب وشمال إسرائيل
2020( األمـر الـذي يرفـع احتماليـة انتقالهـا لبعض الدول المجاورة مثل فلسـطين وسـوريا ولبنان 
 CABIو IPPC والعـراق. وتشـير الخارطـة التـي وضعتهـا المنظمـة )الشـكل1( بمسـاهمة كل مـن
الحشـد  انتشـار دودة  إلـى  الـدول  والمتوسـطية وحكومـات  األوربيـة  النبـات  ومنظمـات وقايـة 
2020 )شـهر يوليو/تموز(.وحسـب هـذه المعطيـات فقـد  2016 ولغايـة  الخريفيـة بـدءًا مـن عـام 
.)IPPC, 2020( سجلت دودة الحشد الخريفية خالل شهر ديسمبر/كانون األول 2020 في سوريا

يتضح مما تقدم بأن الحشـرة غطت حاليًا أغلب الدول في األمريكيتين وأفريقيا وآسـيا وأسـتراليا 
ولم تكن بعيدة عن أوروبا التي يعتبر جنوبها منطقة هشـة ومؤاتيه لدخول الحشـرة من أفريفيا، 
علمًا أن المصادر تشـير بأنه تم اعتراض الحشـرة أيضًا في أوروبا مع شـحنات الخضر المسـتوردة 
من أمريكا خالل الفترة من 1995 إلى 2017 حيث تم تسجيل الحشرة 47 مرة على منتجات قادمة 

الشـكل 1: خارطـة توزيـع دودة الحشـد الخريفيـة علـى مسـتوى العالم.
 http://www.fao.org/fall-armyworm/monitoring-tools/faw-map/en/ :المصدر

تم الوصول إلى الموقع في أغسطس/آب 2021
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مـن بعـض دول أمريـكا الجنوبيـة وأفريقيـا مـع شـحنات ورد الـروز الـذي يسـتورد مـن شـرق أفريقيـا 
إلـى أوروبـا. وتعتبـر الحشـرة آفـة َحجريـة مـن الدرجـة األولـى )Quarantine pest( بحسـب منظمـة 
وقايـة النبـات األوربيـة EPPO. وقـد أكـدت أغلـب الفحـوص الموجبـة لتواجـد الحشـرة بأنهـا قادمـة 
مـن جنـوب أمريـكا مـع الفلفـل والباذنجان المسـتورد. يشـير بيكر وآخرون من منظمة هيئة سـالمة 
الغـذاء األوربيـة 2019 (EFSA) بـأن دودة الحشـد الخريفيـة بضـوء الدراسـات البيولوجيـة والبيئيـة 
السـابقة والحاليـة يمكـن أن تنتقـل بسـهولة وتعيـش فـي جنـوب أوروبـا حيـث يمكـن للعـذارى أن 
تقضـي فتـرة التشـتية الدافئـة فيهـا مثـل إسـبانيا وإيطاليـا واليونـان وقبـرص ومالطـا والبرتغـال 
ليخرج منها حشرات كاملة في فصل الربيع، حيث تكون درجات الحرارة مؤاتيه في هذه المناطق. 
ومـن الجديـر بالذكـر أن أوروبـا تـزرع مسـاحة تقـدر بحوالـي 14.6 مليـون هكتـار مـن الـذرة الشـامية 

التـي تعـد العائـل المفضـل للحشـرة بحسـب اإلحصـاء األوروبي لسـنة 2018. 

درس Plessis et al., 2018( )Du الخرائط الجغرافية لتوزيع الحشرة وذكروا بأن دودة الحشد الخريفية 
خطـر كامـن يهـدد جنـوب أوروبـا والشـرق األوسـط بسـبب زيادة االرتفـاع العالمـي المتزايد لدرجات 
المناخيـة مناسـبة  الظـروف  العالـم والـذي يجعـل مـن  )global warming( علـى مسـتوى  الحـرارة 
لدخول وتكاثر الحشرة. وتحقيقًا لما ذكره الباحث، فقد سجلت دودة الحشد الخريفية في جزر كران 

.)EPPO,2021( كنـاري علـى محصـول الـذرة كمـا وجـدت في كاليدونيـا الجديدة ولكن بشـكل ضيق

وبهذا الصدد تشـير المنظمة 2010 بأن الذرة الشـامية تزرع في 125 دولة على مسـتوى العالم، 
وتغطـي مسـاحة 100 مليـون هكتـار وتعتبـر غـذاًء ألكثـر مـن 900 مليـون إنسـان، ومـن العشـرة 
دول التـي تـزرع المسـاحات الكبيـرة بالـذرة الشـامية الواليـات المتحدة االمريكيـة، الصين، البرازيل، 
المكسـيك، األرجنتيـن، الهنـد، فرنسـا، إندونيسـيا، جنـوب أفريقيـا وأوكرانيـا )FAO, 2017(، وتعتبر 

الواليـات المتحـدة والصيـن والبرازيـل األكثـر إنتاجـًا ومسـاحة علـى مسـتوى العالم.



3



13

الظروف البيئية 3 
المالئمة لدودة

الحشد الخريفية

يبيـن الشـكل )2( مـدى مالئمـة الظـروف المناخيـة للمحافظـة علـى تعـداد دودة الحشـد الخريفيـة 
علـى مـدار العـام حيـث توضـح المناطـق األرجوانيـة الظـروف المناخيـة المناسـبة جـدًا لتطـور وبقـاء 
الدافئـة  الخريفيـة األماكـن  الحشـد  العـام حيـث تفضـل دودة  الخريفيـة علـى مـدار  الحشـد  دودة 
الرطبـة وتهاجـر عنـد حلـول فصـل الشـتاء إلـى المناطق الدافئة، وال تتحمل الحشـرة درجات البرودة 

االمتطرفـة والحـرارة العاليـة فهـي تنشـط ضمـن مديـات حرجـة نوضحهـا أدنـاه:

الخريفيـة( هـو  	 الحشـد  تتحملهـا دودة  حـرارة  )أقـل درجـة  الحـرارة  لدرجـة  الحـرج  الحـد األدنـى 
10°م )Sparks 1979; Simmons 1993(. وفـي الهنـد، لـم يتـم مالحظـة وجـود دودة الحشـد 
الخريفيـة فـي الـذرة الشـتوية فـي الواليـات الشـمالية حيـث تنخفـض درجـة الحـرارة إلـى أقـل 

مـن 10 درجـات مئويـة. 
الحـد األقصـى الحـرج لدرجـة الحـرارة )أعلـى درجـة حـرارة تتحملهـا دودة الحشـد الخريفيـة( هـو  	

.)Barfield et al., 1978; Simmons 1993( 38-40°م
28°م 	 هـي  لخريفيـة  ا لحشـد  ا دودة  يرقـات  بيـة  لتر لمثلـى  ا ة  ر ا لحـر ا  درجـة 

.)Ramirez-Garcia et al. 1987(

يعتمـد تكاثـر وتطـور دودة الحشـد الخريفيـة علـى الظـروف البيئيـة بشـكل كبيـر، فعلـى سـبيل  	
فـي  أجيـال  إلـى سـتة  أربعـة  لتنتـج  الخريفيـة  الحشـد  دودة  تربيـة  تسـتمر  أن  يمكـن  المثـال 
الشـمالية  المناطـق  جيليـن فـي  أو  جيـاًل  تنتـج فقـط  بينمـا  المداريـة،  المناطـق  السـنة فـي 
مـن األمريكتيـن. ومـن المعـروف أن اآلفـة تقضـي فتـرة التشـتية فقـط فـي جنـوب تكسـاس 

.)Ramirez-Garcia et al., 1987( وفلوريـدا

أشـارت نمـاذج المحـاكاة إلـى أن زيـادة متوسـط درجـات الحـرارة بمقـدار 1 درجة مئويـة يمكن أن  	
يضاعـف تقريبـًا مسـتويات تعـداد دودة الحشـد الخريفيـة، ممـا يلفـت االنتبـاه إلـى العواقـب 

.)Garcia et al., 2018( المحتملـة الرتفـاع درجـات الحـرارة علـى تغيـر تعـداد اآلفـة

التوالـي، مـع  	 2-3 و14-19 و9-12 يومـًا، علـى  البيـض واليرقـات والعـذارى  كانـت فتـرات 
كارناتـاكا  الـذرة فـي  المختبـر علـى  بيـن 32 و43 يومـًا تحـت  تتـراوح  إجماليـة  مـدة دورة حيـاة 

.  )Sharanabasappa et al.، 2018( )Sharanabasappa et al., 2018(
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الشـكل 2. مـدى مالئمـة الظـروف المناخيـة للمحافظـة علـى تعـداد دودة الحشـد الخريفيـة علـى مـدار العام. توضـح المناطق 
األرجوانيـة الظـروف المناخيـة المناسـبة جـدًا لتطـور وبقـاء دودة الحشـد الخريفيـة علـى مدار العام. 

©(Early et al., 2018) :المصدر
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عوائل حشرة 4 
دودة الحشد الخريفية

ذكـر van der Gaag and van der Straten 2017 أن عـدد العوائـل النباتيـة لـدودة الحشـد فـي شـمال 
 Montezano et al., 2018 ووسـط أمريـكا بلغـت 186 نوعـًا نباتيـًا تنتمـي إلـى 42 عائلـة، بينمـا قـام
بدراسة مرجعية في البرازيل استغرقت ثماني سنوات وأثبت بأن يرقات الحشرة يمكن أن تتغذى 
على 353 عائاًل تنتمي إلى 76 عائلة. وكان أهم هذه العوائل 106 أنواع تنتمي إلى العائلة النجيلية 
)Poaceae/Gramineae( و31 نوعًا تنتمي إلى العائلة األسـترية )Asteraceae( و31 نوعًا من العائلة 
البقولية )Fabaceae(. وتشـير البحوث المنشـورة سـابقًا بأن عدد العوائل بلغ 274 عائاًل أضيف لها 
خـالل الدراسـة هـذه 82 عائـاًل جديـدًا تـم تسـجيلهم فـي البرازيـل. وتعتمـد المنظمـات الدوليـة فـي 
أرشـيفها العلمـي أو اإلرشـادي عـددًا مـن العوائـل المهمـة التـي تتغـذى عليهـا يرقـات الحشـرة بكل 
أطوارهـا السـتة، والـذي يقـدر بحوالـي 80-100 عائـاًل نباتيـًا أغلبهـا مـن النجيليـات والخضـار وتفضـل 
بشراهة الذرة الشامية والرفيعة واألرز والقصب السكري والدخن والقمح والقطن وفول الصويا. 

تتميـز يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة بإحـداث دمـارًا وخسـارة بتغذيتهـا الشـرهة ليـس فقـط علـى 
محاصيـل الحبـوب وحشـائش المراعـي وإنمـا بتغذيتهـا علـى البطاطـا، الطماطـم، الفلفـل، التبـغ، 
السـبانخ، الصليبيـات، القرعيـات مثـل الخيـار، باإلضافـة إلـى البطاطـا الحلـوة، الباقـالء، البـازالء، 
فـول الصويـا، فسـتق الحقـل )الفـول السـوداني(، الموز، الزنجبيل، ولكن يبقـى تفضيلها ينحصر 
فـي الـذرة بنوعيهـا. وتختلـف اليرقـات بمقـدار تناولهـا للغـذاء بيـن الطـور األول الـذي ال يتجـاوز 
طولـه مليمتـرًا واحـدَا إلـى الطـور السـادس الـذي يبلغ طوله اكثر من 35-40 مليمترًا. وفي دراسـة 
مخبريـة أجريناهـا للمشـاهدة تحـت ظـروف درجـة حـرارة الغرفـة، وجدنـا بـأن اليرقات تتغـذى على كل 
أنـواع األعشـاب التـي قدمـت لهـا وأختلـف لـون اليرقـة وبرازهـا بحسـب نـوع الغـذاء المقـدم لهـا 

)مشـاهدات شـخصية 2020(. 
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الخسائر واألضرار 5 
التي تحدثها 

دودة الحشد الخريفية 

أضـرار دودة الحشـد علـى الـذرة بنوعيهـا وبعض 	1. 
األخرى  المحاصيـل 

من الصعب اعتماد نسبة ضرر واحدة عامة يمكن تطبيقها في كل المناطق التي تصيبها دودة 
الحشـد الخريفيـة حيـث أن الخسـائر تتوقـف علـى العديـد مـن العوامـل منهـا المحصـول وصنفـه 
المختلفـة وغيرهـا.  الزراعيـة  والمعامـالت  التربـة  المحيطـة وظـروف  البيئيـة  والظـروف  النباتـي 
كمـا قـد تختلـف وحـدة تقديـر الخسـائر )كميـة المحصـول المفقـود، القيمـة الماليـة للمحصـول، 
النفقـات المسـتخدمة فـي المكافحـة، المسـاحة المنزرعـة إلـى أخـره(. وفيمـا يلـي أمثلـة لبعـض 

الدراسـات والمحـاوالت لتقديـر الضـرر الناجـم عـن اإلصابـة بهـذه اآلفـة فـي عـدة أماكـن: 

تشـير إحصائيـات المركـز الدولـي للزراعـة والعلـوم البيولوجيـة CABI 2017 بـان حجـم الخسـائر . 1
التي سـببتها دودة الحشـد الخريفية في أفريقيا على محاصيل الذرة الشـامية والرفيعة واألرز 
وقصب السـكر بلغت 13.38 بليون دوالر أمريكي. أن خطر هذه الحشـرة في أفريقيا يمكن أن 
يهدد سـبل العيش ألكثر من 200 مليون شـخص إذا أهملت وسـائل المكافحة للحشـرة ألن ما 
تلتهمه الحشرة هو ما يعتاش عليه سكان القارة األفريقية. وبناًء على تقديرات المركز الدولي 
للزراعـة والعلـوم البيولوجيـة )CABI-Sep 2017.(، يشـير Day et al., 2017 بأنـه فـي غيـاب طـرق 
المكافحـة المناسـبة فـإن دودة الحشـد الخريفيـة يمكنهـا أن تسـبب خسـارة فـي محصـول الـذرة 
الشـامية تقـدر مـا بيـن 8.3 إلـى 20.6 مليـون طـن فـي السـنة لــ 12 دولـة أفريقيـة منتجـة للـذرة 
الشـامية وأن هـذا يمثـل مـا بيـن 21-53 فـي المائـة مـن اإلنتـاج السـنوي للـذرة الشـامية فـي 
هـذه الـدول وأن القيمـة الماديـة لهـذه الخسـائر تقـدر مـا بين 2.48 و6.19 بليـون دوالر أمريكي. 
وتشـير المنظمـة 2018 بـأن معـدل اإلصابـة بالحشـرة يصـل فـي أفريقيـا إلى ما يقـرب من 30 

فـي المائة .

ذكر المركز الدولي لتحسين محصولي الذرة والقمح )CIMMYT, 2017( بأن خسارة محصول . 2
بحوالـي  قـدرت   2017 أفريقيـة فـي شـهر سـبتمبر/أيلول  الشـامية فـي سـتة دول  الـذرة 

1.5مليـون هكتـار.

قـدرت الخسـارة فـي تنزانيـا وأوغنـدا بــ 3.2 و1.4 مليـون طـن مـن المحاصيـل علـى التوالـي . 3
الـذرة  مـن  هكتـار   15 000 لوحدهـا  كينيـا  خسـرت  كمـا   2016 عـام  الحشـرة  اجتاحـت  عندمـا 
الشـامية. وتشـير المنظمـة 2018 عنـد دراسـة تأثيـر الحشـرة علـى المحاصيـل بإفريقيـا بـأن 
الخسـارة بمحصـول الـذرة الشـامية المسـجلة فـي غانـا بلغـت 26.6 فـي المائـة وفـي زامبيـا 
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35 في المائة وهذه النسـبة اقل من المسـجلة في 2017 بسـبب الظروف الجوية ونشـاط 
األعـداء الطبيعيـة اللـذان سـاهما فـي تخفيـض كثافـة الحشـرة.

تعتبـر الحشـرة هـي األكثـر ضـررًا بمحصـول الـذرة الشـامية فـي البرازيـل التـي تعتبـر ثالـث . 4
أكبـر منتـج للـذرة الشـامية فـي العالـم. وتصـرف البرازيـل مبلـغ 600 مليـون دوالر أمريكـي 
ككلفـة مكافحـة بمعـدل فقـدان بالمحصـول يصـل إلـى 34 فـي المائة عند اشـتداد اإلصابة 
)Ferreira Filho et al., 2010(، وتخسر نيكاراغوا بحدود 15-73 في المائة من المحصول 
عندما تكون اإلصابة شديدة )Hruska and Gould, )1997، كما وتخسر الواليات المتحدة 
بيـن  اإلصابـة  درجـة  تكـون  عندمـا  الـذرة  محصـول  مـن  المائـة  فـي   17 بحـدود  األمريكيـة 

 )Lima et al., 2010(. 20-100 في المائة

5 . )high reproductive capacity( العاليـة  التكاثريـة  بمقدرتهـا  تتميـز  الخريفيـة  الحشـد  دودة 
لتغذيتهـا  إضافـة   )swarms ( بتجمعـات  تطيـر  حيـث   )migratory pest ( الطويـل  وطيرانهـا 
األوراق وسـيقان  علـى  تتغـذى  حيـث  عائـاًل   350 مـن  أكثـر  علـى   )polyphagous( المتنوعـة 
األفريقيـة  الجيـش  بـدودة  مقارنـة  الـذرة  وكيـزان  التكاثريـة  الخضريـة  واألجـزاء  المحاصيـل 
الموجودة أصاًل في كينيا والمحصورة تغذيتها على الذرة الشـامية، القمح، الذرة الرفيعة، 

العلفيـة. والحشـائش  األرز 

أشـتق اسـم هـذه الحشـرة مـن طبيعـة تغذيـة يرقاتهـا حيـث أنهـا تتغـذى علـى كل شـيء فـي . 6
رقعـة زراعيـة معينـة أثنـاء سـيرها بحشـود مـع بعـض وعندمـا ينتهـي غذاؤها تتحرك جيوشـها 
أو حشـودها إلـى المناطـق األخـرى التـي تتوفـر فيهـا مصـادر غذائيـة. وبهـذا فهـي تشـبه 
قطعـات الجيـش والحشـود فـي تحركاتهـا ومـن هنـا اشـتق االسـم، وخطورتهـا تكمـن فـي 
بالخريفيـة ألنهـا  انتـزاع كل مـا هـو أخضـر مـن عشـب وخضـر ومحصـول غذائـي، وُسـميت 

كانـت تهاجـر للمناطـق الدافئـة بالخريـف فـي أمريـكا.

إن الجفـاف الشـديد الـذي أصـاب رقعـة كبيـرة مـن مناطـق أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكبـرى . 7
)Sub-Saharan Africa( خـالل السـنوات الماضيـة شـجع فـي دخـول وتكاثر دودة الحشـد في 
تلك المناطق إضافة للجو المعتدل والحار المناسـب لنشـاطها، كما أن الرطوبة العالية في 
أفريقيـا االسـتوائية يشـجع أيضـًا علـى تكاثـر الحشـرة، فهـي تتكيـف فـي األجـواء المختلفـة.

ال تفضـل الحشـرة نبـات الكاسـافا األفريقـي ربمـا بسـبب احتوائـه علـى مركبات السـيانيد.. 8

 تنتـج غانـا 1.8 مليـون طـن مـن الـذرة فـي األشـهر المطريـة وتنتـج زامبيا 2.8 مليون طن ذرة . 9
بحسـب )Day et al., 2017(. وقـد بلغـت األضـرار الناجمـة عـن إصابـة الـذرة بـدودة الحشـد 
الخريفيـة 45 فـي المائـة )معـدل بيـن 22-67 فـي المائـة ( فـي غانـا و40 فـي المائـة )معـدل 

بيـن 25-50 فـي المائـة ( فـي زامبيـا عنـد ظهـور اإلصابـة ألول مـرة.

السـطح . 10 لبشـرة  والثالـث  والثانـي  األول  الطـور  يرقـات  تقشـير  عـن  ناتجـة  الحشـرة  أضـرار 
السـفلي للورقـة، بحيـث تشـكل خسـارة بالنمـو الخضـري أقـل مـن 2 فـي المائـة وعمـل مـا 
يسـمى بالنوافـذ )windowing(، أو تسـبب فتحـات أكبـر علـى األوراق غيـر منتظمـة الشـكل 
تأخـذ شـكل التمزقـات كلمـا كبـرت اليرقـة. وتسـبب يرقـات الطـور الخامـس 16,3 فـي المائـة 
ضـررًا علـى األوراق ويعتبـر الطـور اليرقي السـادس هو المسـؤول عن الخسـارة بالمحصول 
 Spark 1986 ويشير .)Spark 1975( واإلنتاج حيث قدر ذلك بمعدل 77.2 في المائة بحسب
بأن دودة الحشـد الخريفية تعتبر الثانية من حيث األهمية ضمن سـبع حشـرات من حرشـفية 
األجنحـة المهاجـرة فـي تسـع واليـات بالجنـوب الشـرقي بالواليـات المتحـدة األمريكيـة حيـث 

سـببت ضـررًا وقـدره 60 مليـون دوالر أمريكـي سـنويًا للفتـرة بيـن 1983-1975.

تتغذى يرقات دودة الحشـد الخريفية في لفافة )بلعوم( النبات whorl(( كما تصيب األزهار . 11
الذكريـة )tassels( أو الخيـوط السـلكية )silk( للعرانيـس أو فـي عرانيـس )كيـزان( )cob( الـذرة 
مسـببة خسـائر كبيـرة بالحبـوب إضافـة إلـى إتاحتها الفرصة لمهاجمـة الفطريات للجروح التي 
تسـببها عند تغذيتها، والذي يتسـبب في إنتاج السـموم الفطرية مثل األفالتوتوكسـينات. 
لليرقـات شـهية كبيـرة ونهمـة إضافـة إلـى انتقالها السـريع من مكان آلخر بتجمعات وحشـود 
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الخريفيـة. ويشـير  الحشـد  دودة  لذلـك سـميت  الخريـف  وبدايـة  الصيـف  نهايـة  فـي  كبيـرة 
أربعـة  )35-40 مـم( يسـتهلك خـالل  السـادس  اليرقـي  الطـور  بـأن   Flanders et al., 2017

أيـام كميـة أكثـر ممـا تتغـذى عليـه األعمـار اليرقيـة األخـرى خـالل 10 أيـام.

أضرار دودة الحشد الخريفية على القطن	1	 
الـدول مثـل الواليـات المتحـدة  الخريفيـة آفـة مهمـة علـى القطـن ببعـض  تعتبـر دودة الحشـد 
القطـن  زراعـة  مثـاًل  الزراعيـة،  الـدورات  تسـتعمل  التـي  الحقـول  فـي  عـادة  وتنشـط  والبرازيـل 
بعـد القمـح أو الشـوفان أو الـذرة الشـامية أو فـي الحقـول التـي تـزرع قريبـة مـن حقـول الـذرة. 
تضـر الحشـرة بجميـع أطـوار النبـات بـدءًا مـن البـادرة إلـى مرحلـة النضـج أي تكويـن اللـوز حيـث 
العلـوي  الجـزء  عـادة  اليرقـات  البـادرة مـن مسـتوى سـطح األرض وتكسـرها، وتفضـل  تقـرض 
مـن السـاق الـذي يكـون مسـتوى اللجنيـن معدومـًا أو قليـاًل كمـا تقـوم اليرقـات بكشـط بشـرة 
التـي  الفطريـات  دخـول  بداخلهـا وتسـهل  تدخـل  حيـث  القطـن  الجـوزة وجـوزة  األوراق وغـالف 
)3(. وذكـر  )Hardke et al., 2015( الشـكل  القطـن،  أليـاف  تعمـل علـى تعفنهـا وعـدم تكويـن 
سـباركس Sparks 1979 بـأن األطـوار اليرقيـة الثـالث األخيـرة مسـؤولة عـن أغلـب الضـرر حيـث 
الضـرر80 فـي  أغلـب  أن  ذكـر  Luginbill, 1928 فقـد  أمـا   ، المائـة  98 فـي  إلـى  تصـل نسـبته 

السـادس.  اليرقـي  الطـور  المائـة يحدثـه 

الشـكل 3 .تأثيـر دودة الحشـد الخريفيـة فـي محصـول القطن 
©Hardke et al., 2015 : الصور من
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أضرار دودة الحشد الخريفية على األرز	1. 
تضـع دودة الحشـد الخريفيـة بيضهـا علـى األعشـاب المحيطـة بحقـول األرز خاصـة النجيـل )الثيـل( 
)Cynodon dactylon( وعنـد زراعـة األرز تتحـرك لتهاجـم البادرات الصغيـرة حيث تقطعها من منطقة 
اتصالهـا بالتربـة، وكذلـك فإنهـا تهاجـم البـذور قبـل نضجهـا وتحـدث أضـرارًا جسـيمًة فـي بعـض 
الـدول، الشـكل )4(. ولنبـات األرز المقـدرة علـى اسـتعادة نمـوه إذا لـم يكـن الضـرر كبيـرًا. وتسـبب 
دودة الحشـد الخريفيـة أضـرارًا بـاألرز فـي كل مـن كولومبيـا، بورتـو ريكـو، البرازيـل، بنمـا كمـا قـد 

.)Pantoga et al., 1986( 1973 ُسـّجل حـدوث فـوران بالحشـرة بحقـول األرز فـي تكسـاس عـام

أضرار دودة الحشد الخريفية على الدخن والقصب السكري 	1. 
علـى   2018 يوليو/تمـوز  كرناتيـكا فـي شـهر  الهنـد بواليـة  الخريفيـة فـي  الحشـد  سـجلت دودة 
نـادو،  تاميـل  واليـة  فـي  أغسـطس/آب  شـهر  فـي  أيضـًا  وسـجلت  الشـامية  الـذرة  محصـول 
وعلـى محصـول قصـب السـكر بشـهر نوفمبر/تشـرين الثانـي 2018 بحسـب سـكريكانثا وآخـرون 
Skrikantha et al., 2018 وذكر روبيكا وآخرون في 2020 بأن دودة الحشد الخريفية أحدثت خسائر 
علـى محصـول الدخـن فـي منطقـة تميـل نـادو حيـث تضـع الحشـرة البالغـة بيضهـا علـى األوراق 
الحديثـة والبلعـوم وهـي تصيـب النبـات مـن البـادرة إلـى مرحلة اإلنتاج. تظهـر اليرقات بداية في 
المنطقـة القريبـة مـن الجـذور حيـث تبـدأ بكشـط الطبقـة السـفلية ألوراق النبـات وعنـد اشـتداد 
بالـذرة. وتسـتهلك  الميـت  أعـراض مشـابهة للقلـب  النبـات حيـث تحـدث  اإلصابـة تصيـب كامـل 

األزهـار والسـنبالت وتتغـذى كذلـك علـى الطـور الحليبـي للبـذور، الشـكل )5(.

الشـكل 5 .تأثيـر دودة الحشـد الخريفيـة فـي محصـول الدخن 
©Roopika et al., 2020 : الصور من

الشـكل 4 .تأثيـر دودة الحشـد الخريفيـة فـي محصـول األرز
©McCullers and Lawson ,UA : الصور من
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الشـكل 6 .تأثيـر دودة الحشـد الخريفيـة علـى محصـول القصب السـكري 
©Skrikantha et al., 2018 : الصور من

أمـا علـى محصـول قصـب السـكر فقـد لوحظـت أضـرار فـي أكثـر مـن مقاطعـة وصلـت أحيانـا إلـى 
30 فـي المائـة وخاصـة فـي مقاطعـات أردو وكارو )Skrikantha et al., 2018( حيـث تتشـابه فـي 
بعضهـا مـع األضـرار علـى الـذرة إذ تقرض الطبقة السـطحية السـفلية لألوراق مسـببة ما يسـمى 
الناضجـة فـي  اليرقـات  تتـرك ثقوبـًا غيـر منتظمـة، تدخـل  الورقـة حيـث  بالنوافـذ وكذلـك حـواف 
تفرعـات النبـات وتتـرك كميـات مـن البـراز الكثيـف عليهـا. وال تسـبب دودة الحشـد أي مـوت للقمـة 

المرسـتيمية وال ذبـواًل أو جفافـًا عليهـا، الشـكل )6(.
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تشخيص حشرة 6 
دودة الحشد الخريفية

الوصف الشكلي للحشرة	1. 
تتشـابه أنـواع الجنـس سـبودوبتيرا بشـكلها الخارجـي بشـكل عـام ويصعـب علـى غيـر المختصيـن 
تمييزها لذلك يتم اللجوء إلى الدراسات الجزيئية أو تشريح الحشرات البالغة لتمييز األنواع اعتمادًا 
علـى األعضـاء التناسـلية. ولغـرض تمييـز سـاللتي دودة الحشـد الخريفيـة )سـاللة األرز أو سـاللة 
الـذرة(، ال توجـد طريقـة غيـر الدراسـة الجزيئيـة )Molecular techniques(. وبشـكل عـام فـإن لـون 
الجنـاح األمامـي للذكـر بيـن الرمـادي والبنـي مع وجود بقع مثلثة بيضاء اللون على الحافة الخارجية 
للجنـاح األمامـي وبقـع أخـرى قـرب مركـزه تشـبه شـكل المقبـض. ويسـتعمل الذكـر عـادة لتمييـز 
دودة الحشـد الخريفيـة أكثـر مـن اإلنـاث، وللتمييـز بيـن مجموعـة السـبودوبتيرا يسـتعمل فيرمـون 

الجـذب الجنسـي المتخصـص كطريقـة مـن طـرق تشـخيص أنـواع حرشـفية األجنحـة، الشـكل )7(. 
 

الشـكل 7 .أنثـى )يميـن( وذكـر )يسـار( دودة الحشـد الخريفية 
©D.Visser ARC-VOP : الصور من
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يتـراوح عـرض الجنـاح عنـد فـرده )wing span( فـي الحشـرة البالغـة بيـن 3.7-4 سـم، طـول الجسـم 
1.6 سـم. الجنـاح الخلفـي بيـن الفضـي واألبيـض وحوافـه داكنـة ضيقـه فـي كال الجنسـين. الجناح 

األمامـي فـي األنثـى أقـل تميـزًا ويكـون اللـون بيـن الرمـادي والبنـي المبرقـش، الشـكل )8(.

يبلـغ طـول اليرقـة 2 مـم فـي الطـور األول و3.5 - 4 سـم فـي الطـور اليرقي البالـغ، ويختلف لون 
اليرقـة مـن األسـود الفاتـح أو األخضـر الداكـن بحسـب نـوع الغـذاء. ولليرقـة ثالثـة خطـوط صفـراء-

بيضـاء علـى الجوانـب ومـن الـرأس إلى مؤخرة الجسـم .

الشـكل 8 .أنثـى )يميـن( وذكـور دودة الحشـد الخريفية )يسـار( 
©D.Visser ARC-VOP : الصور من

الشـكل 9 .الطـور اليرقـي السـادس والعالمـات المميـزة لـه: النقـاط األربـع والهاللية وحرف الـواي )Y( المقلوب
©Ibrahim Jboory :المصدر
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توجد أربع بقع دائرية داكنة على الجزء العلوي للحلقات البطنية. كما تتميز اليرقة بوجود ما يشبه 
حرف الواي )Y( المقلوب ناتئ بمقدمة الرأس لونه أبيض مصفر، وال تعتبر هذه الصفة لوحدها 
عالمـة مميـزة لالعتمـاد عليهـا لتصنيـف اليرقـات، فهنـاك يرقـات أخـرى بمجموعـة السـبودوبتيرا 
تتشـابه مظهريـًا إال أنهـا تختلـف بمواقـع وشـكل الفتحـات التنفسـية وأنـواع مـن الصفائـح الجانبية 
البطنيـة، )الشـكل 9(. ويبيـن الشـكالن )10و13( المنظـر العلـوي ألطـوار مختلفـة لـدودة الحشـد 

الخريفيـة أطوالهـا التـي تتـراوح بيـن 9-6 مـم وبألـوان مختلفـة تتغيـر حسـب طبيعـة الغذاء.

مجموعـة  مـن  بمثيالتهـا  ومقارنتهـا  لليرقـات  الدقيقـة  التصنيفيـة  الصفـات  دراسـة  ولغـرض 
السـبودوبتيرا القريبـة منهـا مثـل Spodoptera exigua وSpodoptera littoralis يمكـن أخـذ الطـور 
اليرقي السـادس وهو حي ووضعه بالماء المغلي لغرض الحصول على يرقة منبسـطة بأرجلها 
  )pinaculum)pinacula((ومقارنتها بالصفائح )spiracles( وجسمها لدراسة شكل الفتحات التنفسية
الصغيـرة المنبسـطة )prespiracular pinaculum( فوقهـا والتـي تحمـل شـعرة واحـدة أو شـعرتين 
 ،)crochets( وكذلـك توزيـع الشـعيرات والزخرفـة علـى الجسـم ونـوع الزخرفـة علـى األرجـل البطنيـة
5 فـي المائـة أيضـًا لقتـل اليرقـات الحيـة علـى شـرط أن  الشـكل )11(. ويمكـن اسـتعمال الخـل 
تنقـل إلـى الكحـول بعـد 24 سـاعة. إن الدقـة بتعريـف الحشـرة ُيَمِكنـَك مـن وضـع برنامـج صحيـح 
ومتكامـل إلدارة الحشـرة وتحديـد الفرمـون المناسـب لـكل نـوع. إن اعتمـاد المفاتيـح التصنيفيـة 
للذكـر  التناسـلية  Todd and Poole 1980 وتعتمـد علـى األعضـاء  السـبودوبتيرا وضعهـا  لجنـس 
واألنثى )genitalia( والنقوش واأللوان الموجودة على الجسـم. والسـتخراج األعضاء التناسـلية، 
يضغـط علـى مؤخـرة بطـن الحشـرة البالغـة وهـي حديثـة الصيـد أو يتـم تشـريحها إذا كانـت جافـة.

الشـكل 10 .األعمـار اليرقيـة المختلفـة لـدودة الحشـد الخريفية وأشـكالها 
©D.Visser ARC-VOP : الصور من
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يوضـح الشـكل )11( الـذي رسـمه Gilligan وPassoa عـام 2014 باسـتعمال برنامـج تقنيـة التصنيـف 
الصفـات  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  الزراعـة  مـع قسـم  كولـورادو  جامعـة  أعدتـه  الـذي 
التشـخيصية المهمة لليرقات والتي تسـهل تمييزها عن يرقات األنواع األخرى من نفس العائلة.

أجزاء وتراكيب الجسم ليرقة دودة الحشد الخريفية

أجزاء وتراكيب الجسم ليرقة حرشفية األجنحة

 prespiracular pinaculum
Gilligan and Passoa 2014

spiracles
Crochets

الشـكل 11 يرقـة حرشـفية األجنحـة النموذجيـة )أعلـى( ودودة الحشـد الخريفية )أسـفل( 
©Gilligan and Passoa 2014 : نقل بتصرف عن
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العالمات الُمَميزة السريعة لتعريف اليرقات	1	 

ARC-LNR, 2017 أول عـرض  الزراعيـة وآخـرون فـي جنـوب أفريقيـا  البحـوث  لقـد وضـع مجلـس 
ُمصـَور لتشـخيص اآلفـة وبيـان تأثيراتهـا علـى النبات ومواصفات األطوار المختلفة لدودة الحشـد 
الخريفيـة وبينـوا أن لليرقـات الكبيـرة عالمـات وبقـع ُمميـزة لهـا مـن أهمهـا وجـود حـرف Y المقلوب 
فـي منطقـة الـرأس وكذلـك أربـع بقـع كبيـرة علـى الحلقـة الثانيـة األخيـرة. كمـا توجـد بضعـة خطوط 
 .)vividly( على الجسم وقد تتشابه مع يرقات أخرى ولكن في هذه الحشرة فإنها واضحة المعالم

وأدنـاه تفاصيـل هـذه الصفـات العتمادهـا عنـد تصنيـف يرقـة الحشـرة وكمـا في الشـكل )12(:

توجـد أربـع بقـع سـوداء ظهريـة تشـكل زوايـا مربـع على الحلقة الجسـمية قبل األخيـرة )الثانية . 1
مـن الخلف(؛

توجـد أربـع نقـاط صغيـرة متوزعـة بشـكل يشـبه األرجوحـة )trapeze( أو الهـالل علـى أغلـب . 2
الناحيـة الظهريـة؛ حلقـات الجسـم مـن 

حـرف Y مقلـوب فـي مقدمـة الـرأس ويبـدو ناتئـًا عنـد تدقيـق النظـر فيـه، لونـه يتـراوح بيـن . 3
األبيـض إلـى األبيـض المصفـر؛

زوج خطـوط صفـراء فاتحـة فـي المنطقـة الجانبيـة الظهرية؛. 4
خـط أصفـر فاتح في وسـط الظهر؛. 5
منطقـة ظهريـة باهتـة اللون؛. 6
شـريطين علـى طـول جانـب جسـم اليرقـة أحداهمـا علوي داكن والثانـي أصفر فاتح.. 7

الشـكل 12 .العالمـات المميـزة ليرقـة دودة الحشـد الخريفيـة الكاملـة 
©Visser, ARC :المصدر
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ُتعتمد حاليًا طريقة لتشـخيص دودة الحشـد الخريفية وتحديد سـاللتها وكذلك تمييزها عن األنواع 
األخـرى التابعـة للسـبودوبتيرا باسـتخالص الحمـض النـووي )DNA( بطريقـة احترافيـة تبـدأ بطمـس 
اليرقـة الحيـة فـي كحـول اثيلـي مخبـري 96-100 فـي المائـة حيـث يعمـل ذلـك علـى إزالـة المـاء 
مـن األنسـجة والخاليـا ويحفـظ الحمـض النـووي )DNA( الـذي يمكن اسـتخالصه بالطـرق المعتمدة 
فـي البيولوجيـة الجزيئيـة. ويراعـى اعتمـاد النسـبة 1:5 أي 5 مـل كحـول مثـاًل إلـى واحـد مـل عينـة 
)يرقـة( ويحفـظ النمـوذج علـى درجـة حرارة الغرفة إذا كان الفحص سـيجرى سـريعًا أو بالثالجة )4˚م( 
إذا أريـد فحـص العينـة فـي وقـت الحـق. ُتخـزن النمـاذج فـي أنابيـب صغيـرة وتكتـب المالحظـات 

الضروريـة علـى كل نمـوذج.

اسـتخدم ناجوشـي وآخـرون Nagoshi et al., 2017 الطـرق الجزيئيـة فـي تصنيـف عينـات مـن عـث 
النوكتيـدي )noctuids( التـي جمعـت مـن حقـول الـذرة فـي توجـو بإفريقيـا والتـي أثبـت التصنيـف 
المظهـري لهـا بأنهـا تعـود إلـى دودة الحشـد الخريفيـة. وتـم تأكيـد تصنيـف النـوع اعتمـادًا علـى 
مؤشـرات الحمض النووي )DNA(لعينة الحشـرات المدروسـة وتبين أنها تعود إلى تحت مجموعة 
 .)Western Hemisphere( تصيب الذرة الشامية والذرة الرفيعة في منطقة الجزء الغربي األمريكي
 mitochondrial( وتبين أن نمط التوزيع الفردي المعتمد على المعلومات الوراثية المايتوكوندرية
الكاريبـي  المدروسـة فـي منطقـة  الحشـرات  haplotype( قريـب الصلـة والتشـابه مـع مجموعـة 
وكذلـك الواليـات المتحـدة، والـذي يعنـي بـدوره أن مصـدر دودة الحشـد الخريفيـة التي دخلت إلى 

توجـو هـي مـن تلـك المناطق. 

الشـكل 13 .األطـوار اليرقيـة لـدودة الحشـد الخريفيـة: أشـكالها وأحجامها 
©Ibrahim Jboory :المصدر

األطوار الريقية الست املختلفة لدودة احلشد اخلريفية
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 .1	 )African Armyworm( بماذا تختلف دودة الحشد األفريقية
عن دودة الحشـد الخريفية؟ 

ال تختلف الحشرات البالغة لدودة الحشد األفريقية Spodoptera exempta Walker كثيرًا من حيث 
المظهـر الخارجـي عـن دودة الحشـد الخريفيـة ولكنهـا تختلـف فـي سـلوكها العـام بمرحلـة اليرقـات. 
يوضـع البيـض فـي صـورة كتـل )لطـع( بها بيـن 10-600 بيضة قطرها 0.5 مم ولونه أبيض مصفر 
ويمكـن رؤيـة كبسـولة رأس اليرقـة فـي العمـر األول مـن خاللهـا. يوضـع البيـض علـى الحشـائش 
ويغطى أيضًا بشعيرات تشبه الحرشف داكنة. ليس على جسم اليرقات بكال الجنسين شعيرات 
علـى الجسـم ولهمـا مـدى مـن األلـوان يختلـف أيضـًا بحسـب سـلوك معيشـتها الـذي إمـا يأخـذ 
شـكال متجمعـًا )gregarious( عندمـا تكـون تعـداد الحشـرة عاليـًا أو منفـردًا )solitarious( عندمـا يقـل 
التعـداد. يتـدرج لـون يرقـات دودة الحشـد األفريقيـة مـن األسـود ولكنهـا تأخـذ لونـًا أخضـر أو بنـي 
حسـب طبيعـة الغـذاء. جسـمها أملـس ليـس عليـه شـعيرات كمـا فـي دودة الحشـد الخريفيـة ولهـا 
أيضـًا حـرف الـواي Y المقلـوب فـي مقدمـة الـرأس والخطـوط واألشـرطة الموجـودة علـى جانـب 
الجسـم. ال يوجـد علـى جسـم اليرقـات النقـاط األربـع فـي نهايـة الجسـم أو النقـاط الهالليـة علـى 
الحلقات الصدرية األخرى، لون بطنها أخضر إلى أصفر. التعذر أيضًا بالتربة كما في دودة الحشد 
الخريفية، تعيش اليرقات على الحشـائش بتجمعات وتنشـط نهارًا وليس لها مدى عائلي واسـع. 

ويبيـن الشـكل )14( تفاصيـل أطـوار دودة الحشـد األفريقيـة المختلفـة.

الشـكل 14 .مراحـل النمـو المختلفـة لـدودة الحشـد األفريقيـة )البالغـة، البيـض، اليرقات والعذارى( 
©D.Visser,ARC :المصدر
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العالمـات الدالـة لوجود دودة الحشـد الخريفية في المراحل 	1. 
األولى لإلصابة

كتـل البيـض: تضـع الحشـرة بيضهـا بكتـل علـى األوراق وغالبـًا علـى السـطح األسـفل للورقة . 1
ويمكـن أن نجـده علـى الجانـب العلـوي وفـي البلعـوم أو علـى السـاق. ويمكـن لإلنـاث وضـع 
 )anal hairs( )البيـض بأكثـر مـن طبقـة قبـل أن تغطيـه بالشـعيرات المخرجيـة للعثـة )الفراشـة
أو تسـمى حراشـف الجسـم وقـد نجـد بيضـًا عاريـًا بـدون غطـاء. لـون البيـض قـد يكـون أبيـض 
التعـرف  ُتسـِهل  للبيـض  المغطيـة  للشـعيرات  األبيـض  واللـون  مخضـر  أبيـض  أو  مصفـر 
عليـه وخاصـة علـى األوراق الخضـراء وتلعـب كتـل البيـض دورًا اساسـيًا فـي مجـال المراقبـة 

والرصـد الشـكل )15(.

الطـور اليرقـي األول: إن العالمـة األولـى لإلصابـة بالحشـرة هـو وجـود أماكـن تغذيـة الطور . 2
البشـرة  قاشـطًة  للورقـة  السـفلى  السـطحية  الطبقـة  علـى  تتغـذى  حيـث  األول  اليرقـي 
السـفلى وتفـرز هـذه اليرقـات خيوطـًا حريريـة تتعلـق بهـا كالبالونـات )ballooning( لالنتقـال 
بالريـاح مـن مـكان آلخـر أو للعوائـل الجديـدة. إن وضـع كتـل البيـض علـى نبـات واحـد ومقـدرة 
اليرقـات علـى االنتقـال بيـن العوائـل هو أحد األسـباب لحدوث األضرار الكبيـرة على النباتات 
كمـا أن اليرقـات المنقولـة بالهـواء قـد تسـقط علـى أي عائـل آخـر يعتبـر مصـدرًا غذائيـًا لهـا، 

الشـكل )16(.

الشـكل 15 .كتـل بيـض دودة الحشـد الخريفيـة تغطيها حراشـف الجسـم 
©Ibrahim Jboory :المصدر

الشـكل 16 .الطـور اليرقـي األول وظاهـرة التعلـق وضـرره على بشـرة ورقة الذرة 
©D.Visser,ARC :المصدر
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الثالثـة . 3 األعمـار  يرقـات  فـإن  األولـى  النمـو  بمراحـل  البـادرات  إصابـة  عنـد  البـادرات  مـوت 
األولـى تتغـذى علـى كامـل النمـو الخضـري، وإذا بقـي منـه شـيئًا فـإن النبـات يكـون ضعيفـًا 
ويسـتخدم كعلـف أخضـر للحيوانـات. ولوحـظ أيضـًا بأن اليرقات تقرض البادرات عند مسـتوى 

سـطح التربـة ويمـوت النبـات كليـًا. 

عالمات اإلصابة في المراحل المتأخرة	1	 

توجـد بعـض األعـراض التـي يسـتدل منهـا علـى تواجـد دودة الحشـد الخريفيـة منهـا وجـود ثقـوب 
كتـل واضحـة فـي  )larval droppings( بهيئـة  بالبـراز  النبـات مصحوبـة  للتغذيـة علـى  كآثـار  كبيـرة 
بلعـوم نبـات الـذرة واألوراق المحيطـة بـه، ويظهـر البـراز عنـد جفافـه بمـا يشـبه نشـارة الخشـب 
لهـا  البـراز كغطـاء واقـي  النبـات وتسـتفيد مـن  عـادة داخـل قلـب  اليرقـات  تختفـي   .)Sawdust(
التـي تهاجمهـا مـن األعلـى، وعنـد اشـتداد األضـرار  المفترسـات  )Camouflage( مـن  وللتمويـه 

تظهـر األوراق ممزقـة كمـا فـي الشـكلين )17 و18(.

الشـكل 17 .أضـرار يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة فـي بلعـوم وأوراق محصول الذرة 
©D.Visser,ARC :المصدر

الشـكل 18 .أضـرار شـديدة ليرقـات دودة الحشـد الخريفيـة فـي أوراق وكيـزان محصول الذرة 
©Ibrahim Jboory :المصدر
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أين تتواجد يرقات دودة الحشد الخريفية على النبات؟ 	1	 

وفـي   )whorl ( الورقة/البلعـوم(  )لفـة  الحديثـة  الـذرة  نباتـات  قلـب  فـي  عـادة  اليرقـات  توجـد 
الطريـة  )ear( و)cob( واألنسـجة  )الكيـزان(  العرانيـس  الناضجـة حيـث يمكـن أن تهاجـم  النباتـات 
الحريريـة  الخيـوط  وكذلـك  الهشـة  الداخليـة  واألوراق   )tassel( الذكريـة  واألزهـار  البـذور،  مثـل 
فيهـا وال  الثقـب  تعمـل  حيـث  مـن منتصفهـا  للكيـزان  عـادة  اليرقـات  وتدخـل   .)silk( للعرانيـس 
تسـمح لليرقـات األخـرى البقـاء معهـا علـى نفـس النبات، ونادرًا ما تتغذى اليرقات على األوراق 
القديمـة وقـد تختفـي الحشـرات البالغـة بيـن المخلفـات أو فـي أماكـن منعزلة )Secluded( على 
األرض وكذلـك فـي قلـب النبـات. تفضـل اليرقـات البقـاء علـى النبـات سـواء بالبلعـوم أو فـي 
الكيـزان لوحدهـا وتملـك ظاهـرة االعتـراك )cannibalistic phenomenon( لطـرد أي يرقـة أخـرى 

مـن بيئتهـا كمـا فـي الشـكل )24(.

الشـكل 19 .أضـرار يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة فـي عرانيـس وأوراق محصول الذرة 
©D.Visser,ARC :المصدر
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مـن المالحظـات المهمـة التـي لوحظـت علـى عرانيـس الـذرة هـي أنهـا يمكـن أن ٌتصـاب بـدودة 
الحشـد الخريفيـة فـي أي مـكان تسـتطيع اليرقـة الدخـول منـه للعرنـوس. ويتسـبب عـن اليرقـة 
أنـواع الذبـاب ينتمـي  دخـول الفطريـات بأنواعهـا مسـببة التعفـن كمـا يرافـق التعفـن نـوع مـن 
إلـى الدروسـوفيال تسـمى ذبابـة التيـن األفريقيـة )Zaprionus indianus( التـي شـخصت سـابقًا 
بـاألردن علـى التمـر وثمـار فواكـه أخـرى حيـث تنقـل معهـا أنواعـًا مـن الخمائـر تسـاعد فـي زيـادة 
يختلـف  )Al-Jboory and Katbeh-Bader 2012(. ومـا وجدنـاه  العرنـوس  التخمـر وتعفـن  عمليـة 
عـن الـرأي السـائد بـأن اليرقـة تصيـب وسـط العرنـوس فقـط ويمثـل الشـكل )19( أنـواع الضـرر 

علـى كيـزان الـذرة الشـامية.

الشـكل 20 .أضـرار دودة الحشـد الخريفيـة علـى كيزان الذرة الشـامية 
©Ibrahim Jboory :المصدر
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تربية دودة الحشد 7 
الخريفية مخبريًا

ال شـك أن هنـاك حاجـة ملحـة لمزيـد مـن التعـرف علـى صفـات وخصائـص دودة الحشـد الخريفيـة 
ولكـي تتـم هـذه الدراسـات البـد مـن توفـر أعدادًا منها علـى مدار العام. وتتعدد أهـداف تربية دودة 
الحشـد الخريفيـة مخبريـًا بحسـب نـوع البحـوث والدراسـات المطلوبـة مثـل دراسـة دورة حياتهـا أو 
اسـتجابتها للعديـد مـن العوامـل البيئيـة وكذلـك دراسـة صفـات المقاومة للمـواد الفعالة للمبيدات 
ومدى قدرتها إلصابة األصناف المختلفة للنباتات )لتحديد األصناف المتحملة والمقاومة( وكذلك 
األصنـاف المعدلـة وراثيـًا. كمـا أن هنـاك فـي بعـض األحيـان حاجـة ملحـة لتربيـة دودة الحشـد مخبرًيا 
الستعمالها كغذاء لعوامل المكافحة الحيوية أو لتقييم فاعلية هذه العوامل سواء كانت ممرضات 
أو متطفـالت أو مفترسـات. كمـا أن تقييـم فاعليـة المبيـدات سـواء الكيميائيـة أو الحيويـة بتركيزاتها 
البدايـة قبـل نقـل نتائـج هـذه االختبـارات للبيئـات المتحكـم بهـا أو الحقـل  المختلفـة مخبريـًا فـي 
يعتمـد علـى الحشـرات المربـاة بأعـداد كبيـرة وظـروف مسـيطر عليهـا. ولـذا نعـرض فيمـا يلـي عـددًا 
مـن الدراسـات التـي أجريـت علـى تربيـة دودة الحشـد مخبريـًا ألغراض متعددة لتكـون مرجع للباحثين 

والعامليـن فـي المجـال البحثـي والتجـاري إلنتـاج عوامـل المقاومـة الحيوية.

الشـكل 21 .تربية دودة الحشـد 
مخبريًا الخريفيـة 

©Maged Elkahky :المصدر
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بهـدف الوصـول لطريقـة سـهلة لتربيـة دودة الحشـد مختبريـًا، درس )Jaba et al., 2020( تربيتهـا 
علـى ثالثـة أوسـاط غذائيـة تركيبيـة )artificial diets( كمـا هـو مبيـن في الجدول )1( يكون األسـاس 
فيهـا الـذرة الرفيعـة والحمـص، الـذرة الرفيعـة لوحدهـا، الـذرة الشـامية والحمـص، ويضـاف لهـا 
المـواد المقويـة ومانعـة التعفـن والمضـادات الحيويـة وغيرهـا. وبينـت النتائـج بـأن دورة الحياة من 
البيضـة إلـى الطـور البالـغ كانـت األقصـر عنـد النمـوذج األول )ذرة رفيعـة وحمص( بيـن31-39 يومًا 
تليهـا الـذرة الشـامية لوحدهـا 37-44 يومـًا واألطـول كان النمـوذج الثالـث )ذرة شـامية وحمـص( 
40-48 يومـًا. كمـا حقـق النمـوذج األول كذلـك يرقـات أطـول وأعـرض وأثقـل وزنـًا وعـدد بيـض بلـغ 

984 بيضـة.

الجـدول 1. تركيـب الوسـط الغذائـي االصطناعـي لتربيـة دودة الحشـد الخريفية 

تركيب الوسـط الغذائي
وحدة 
القياس

النموذج 
األول

النموذج 
الثاني

النموذج 
الثالث

الجزء أ 

100.0--غرام مسـحوق ورق الذرة الشـامية1

-75.0270.0غراممسـحوق أوراق الذرة الرفيعه2

240.0-265.0غراممسحوق الحمص3

4Bavistin1.01.51.0مل

5Ascorbic acid7.59.47.5غرام

6Methyl-p-hydroxybenzoate6.06.04.0غرام

7Multi vitamin233كبسول

8Vitamin E535كبسول

9Streptomycin0.5-غرام

10Sorbic acid4.03.54.0غرام

11 Formaldehyde (40%)5.05.06.0مل

210.0 1 210.0800.0 1ملماء12

الجزء ب

68.096.068.0غرامخميرة13

38.028.038.0غرامأجار14

210.0 1   300.0 210.01 1ملماء15

)Jaba et al., 2020(
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ودرس)Lekha et al., 2020( دورة حيـاة دودة الحشـد علـى خمـس تراكيـب غذائيـة اصطناعيـة كمـا 
هـو مبيـن فـي الجـدول )2 و3(. وقـد اسـتنتج الباحـث منها بأن النمـوذج الغذائي الخامس قد حقق 
أقصـر مـدة لألعمـار اليرقيـة وطـور العـذراء يليـه النمـوذج الثانـي واألول. أمـا المـدة األطـول لعمـر 
الذكـور واإلنـاث وعـدد البيـض الموضـوع فـكان عنـد نمـوذج فـول الصويـا الخامـس يليـه الحمـص 
والبـازالء )النمـوذج الثانـي واألول(، بينمـا المـدة األقصـر وعـدد البيـض وقـع عنـد النمـوذج الثالـث 

والرابـع الـذي أعتمـد بهمـا طحيـن الحمـص األسـود واألخضـر.

الجـدول 2. التراكيـب الغذائيـة الخمـس المعتمـدة لتربيـة دودة الحشـد الخريفيـة 
وحدة المكون

القياس
نموذج 

1
نموذج 

2
نموذج 

 3
نموذج 

4
نموذج 

5
Cowpea flour100 غرام----

Chickpea flour100 -غرام---

Black gram flour100 --غرام--

Green gram flour100 ---غرام-

Soybean flour100 ----غرام

Yeast extract10 10 10 10 10 غرام 

 Methyl-p-hydroxy
benzoate

2 2 2 2 2 غرام

Sorbic acid1 1 1 1 1 غرام

Ascorbic acid3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 غرام

Multivitamin solution7 7 7 7 7 مل

Formaldehyde5 5 5 5 5 مل

Agar12 12 12 12 12 غرام

Distilled water800 800 800 800 800 مل

)Lekha et al., 2020(

الجـدول 3. حياتيـة دودة الحشـد الخريفيـة علـى خمسـة نمـاذج غذائيـة مختلفة

نموذج

فترة 
الحضانة 

)يوم(

الدور 
اليرقي 

)يوم(

قبل 
العذراء 
)يوم(

فترة 
التعذر
)يوم(

 طـول عمر البالغة 
)يوم(

ذكر/أنثى

دورة الحيـاة بيضة-
بالغة )يوم(
ذكر/أنثى

عدد 
البيض

026.67 3.1715.004.508.007.0010.3337.6741.001نموذج 1

078.33 3.3314.504.337.337.5010.1736.9939.661نموذج 2 

3.5018.006.1710.504.507.6742.6745.84840.00نموذج 3

3.5018.506.5011.005.007.0044.5046.50832.33نموذج 4

097.00 3.3314.004.007.008.0010.0036.3338.331نموذج 5

)Lekha et al., 2020(
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وضـع فريـق مـن )Tefera et al., 2019( دليـاًل لبرنامـج تربية دودة الحشـد الخريفية كعائـل للطفيل 
 Sitotroga( وعثة الحبوب )Corcyra cephalonica( وعثة األرز )Telenomus remus( تيلينومس ريمس
)Trichogramma( التريكوغرامـا  لتربيـة  )Ephestia kuehniella( وكعائـل  الطحيـن  cereallela( وعثـة 
وتفاصيـل أخـرى مفيـدة للعامليـن فـي تربيـة األعـداء الحيويـة وذلـك بغـرض وضع دليـل تطبيقي 
لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة باسـتعمال متطفـالت البيـض شـاركت بـه سـت جهـات ومراكـز 
أبحـاث يتقدمهـا المركـز الدولـي لفسـيولوجيا وبيئـة الحشـرات فـي كينيـا )icipe( وجامعـة فيرجينيا 
)Polytechnic Institute and State University Virginia( واكريسات النيجر )ICRISAT-Niger( وجامعة 
هرمايـا )Haramaya University( والــ USAID. وبـدأ مشـروع تربيـة متطفـالت البيـض تيلينومـس 
Feed the Future Innovation Lab for IPM مـن خـالل  icipe 2019 بدعـم مـن  تريكوغرامـا فـي 
مشـروع اإلدارة المتكاملة لمحاصيل األرز والذرة والحمص في شـرق أفريقيا. أما مشـروع تربية 
التريكوغرامـا فقـد بـدأ مـن قبـل اكريسـات )ICRISAT-Niger( عـام 2015 وتبعه مشـروع تربية دودة 
تربيـة  أهدافـه فـي  المشـروع  2018. وحقـق هـذا  تيلينومـس فـي  الخريفيـة والطفيـل  الحشـد 
المتطفـالت وتدريـب الفنييـن والطلبـة علـى طـرق التربيـة واإلطـالق فـي أفريقيـا ومناطـق شـبه 

. )Sub -Sahara Africa( الصحـراء الكبـرى

مـن أوائـل الذيـن اهتمـوا بتربيـة دودة الحشـد الخريفيـة وغيرهـا من الحفارات مخبريًا بهدف دراسـة 
أنمـاط المحتـوى الوراثـي المقـاوم )جيرمبـالزم( )resistant germplasm( مـن محصـول الـذرة تجـاه 
 )CIMMYT( مـن المركـز الدولـي لتطويـر الـذرة والقمـح )Mihm 1987-1983( دودة الحشـد الباحـث
لـكل حشـرة واعتمـد  المختلفـة  الغذائيـة  تراكيـب مـن األوسـاط  المكسـيك، حيـث اسـتعمل  فـي 
الوسـط الغذائـي المحضـر لكميـة 10 كغـم منـه لتربيـة دودة الحشـد الخريفية، كما في الجدول )4(.

الجـدول 4.غـذاء صناعـي لتربيـة دودة الحشـد الخريفية 
الكميـة لـ 10 كغم غذاءالمادة الفعالةالرقم

8 لتراتالماء1

2Agar100 غرام

3Soybean Meal500 غرام

4Ground Opaque Maize960 غرامًا

5Brewer’s or Torula yeast400 غرامًا

6Wheat germ40 غرامًا

7Sorbic acid20غرامًا

8Choline Chloride20 غرامًا

9Ascorbic Acid40 غرامًا

10Methyl p-Hydroxybenzoate25 غرامًا

11Salt mixture w70 غرامًا

12Vitamin mixture150 مل

13Formaldehyde25 مل

14Aureomycin50 مل

15Streptomycinوحدة واحدة

16Maize tassel powder (autoclaved)200 غرام

)Mihm, 1983(
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أما في مشـروع تربية دودة الحشـد في أفريقيا فقد اسـتعمل الوسـط الغذائي أعاله مع بعض 
التحويـرات حسـب توفـر المـواد الفعالـة. ويبيـن الجـدول )5( المـواد الفعالـة والكميـة محضـرة للتـر 
 .)ICRISAT-Niger( وكذلـك فـي اكريسـات icipe واحـد غـذاء اصطناعـي اسـتعمل فـي كينيـا بمركـز
ويراعـى عنـد تربيـة دودة الحشـد الخريفيـة أن تفصـل اليرقـات عـن بعضهـا تجنبـًا لظاهـرة االفتراس 
بيـن اليرقـات )cannibalism(. ووضعـت المـواد الفعالـة فـي تحضيـر الغـذاء االصطناعـي بثالثـة 
أجـزاء وهـي تمثـل خلـط المـواد كل حسـب طبيعتـه إذا كان مسـحوقًا أو سـائاًل ولذلـك يجـب مراعـاة 

ذلـك تجنبـًا للتكتـل الـذي قـد يحصـل عنـد تحضيـر الغـذاء. 

الجـدول 5. محتويـات الغـذاء )Diet ingredients( لتربيـة دودة الحشـد الخريفيـة 

الغـرض من إضافة المادة

الكميـة غرام أو لتر
لكل لتر من الوسـط 

المـادة المكونة للغذاءالغذائي

الجزء أ 

62.5Bean powder غرامًامصدر للبروتين1

50Wheat germ غرامًامصـدر للنخالة والمعادن2

25Maize leaf powder غرامًاغذاء الحشـرة الطبيعي3

19Milk powder غرامًاتوفير الكاسـين مصدر بروتيني4

32Torula yeast غرامًامـادة الجذبة ومصدر للمعادن 5

6 C 3 غراماتمصـدر فيتامينAscorbic acid

2.5Methyl paraben غراملمنـع نمو البكتيريا7

1.5Sorbic acid غراملمنـع نمـو األعفان والفطريات8

500Distilled water غراملغـرض خلط العجينة9

الجزء ب

350Distilled water مللغلي االجار 10

11.5Agar غرامًالعمـل غذاء هالمي11

الجزء ج

ml 1Vitamin mix مللنمـو متجانس وصحي12

ml 2 Formalin 40% مللحفـظ الغذاء لمدة اطول13

Powder 2.5Suprapen (Tetracycline) غراممضـاد حيـوي لعالج اإلصابات ان وجدت14

)Tefera et al., 2019(

وفـي النهايـة يجـب التنويـه بـأن عمليـة تربيـة دودة الحشـد الخريفيـة مخبريـًا تعتبـر عمليـة مهمـة 
لدراسـات اسـتحداث مقاومـة النبـات تجاههـا ويراعـى دائمـًا أن تضـاف للمسـتعمرة أفـرادًا مـن 
خارجهـا مـن الحقـل للحفـاظ علـى التراكيب الوراثية للحشـرة األصل. كمـا وهناك بعض المتطفالت 
 )Telenomus remus( ال تعيـش إال علـى عائلهـا الرئيسـي مثـاًل متطفـل البيـض تيلينومـس ريمس
اليرقـات  الزراعيـة ومتطفـل  الحقـول  الـذي يربـى علـى بيـض دودة الحشـد مخبريـًا ويطلـق فـي 
كوتيسـيا اسـيبي )Cotesia icipe( والطفيـل مـن الذبابيـات تاكينـدي )Tachinids( وغيرهـا )طريقـة 

تحضيـر الوسـط الغذائـي مذكـورة بالتفصيـل فـي Tefera et al., 2019 ويمكـن الرجـوع إليهـا(. 
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0.75 مـم  تضـع إنـاث دودة الحشـد الخريفيـة بيضهـا بكتـل )لطـع( بيضـاء تميـل للخضـرة قطرهـا 
تحتـوي الواحـدة منهـا علـى 100-200 بيضـة فـي الغالـب علـى السـطح السـفلي لـألوراق أو علـى 
السـيقان الغضـة لنبـات الـذرة الشـامية فـي أعمـاره األولى. ويتراوح عدد البيـض لكل أنثى بحدود 
000 1 بيضـة خـالل فتـرة حياتهـا، يوضـع البيـض بطبقـة واحـدة لونـه عنـد وضعـه أبيـض شـفاف 
يأخـذ باالسـمرار كلمـا اقتـرب الفقـس، ويغطـى البيـض بحراشـف مـن نهايـة بطـن األنثى. وتشـير 
المنظمـة a2018 بـأن الحشـرة فـي األجـواء الدافئـة تضـع بيـن 6-10 كتـل بيـض كل كتلـة بهـا بيـن 
100-300 بيضـة وتشـكل بالمجمـوع بيـن 500 1-000 2 بيضـة خـالل فتـرة حياتهـا البالغـة بيـن 3-2 
أسـابيع. ومثلهـا كمثـل أغلـب الحشـرات يتعـرض جـزء مـن البيـض أو اليرقـات إلـى عوامـل المـوت 
)الشـكلين  بيولوجيـة متنوعـة  أو عوامـل  الجويـة  الظـروف  )natural mortality( بفعـل  الطبيعـي 
13و14(.تفقـس البيـوض عـن يرقـات صغيـرة رأسـها أسـود لـه كبسـولة رأس كبيـرة )0.314 مـم( 
ولونهـا مخضـر طولهـا 2 مليمتـر. وتبـدأ اليرقـات الحديثـة تغذيتهـا علـى السـطح السـفلي للورقـة 
بطريقـة الكشـط تاركـة مـا يشـبه النوافـذ )windowing( علـى األوراق، وتتميـز يرقـات هـذا الطـور 
واألطـوار األخـرى الثانـي وحتـى الثالـث بنسـج خيـوط حريريـة تتعلـق بهـا وتسـاعدها علـى االنتقـال 
بواسـطة الريـاح )ballooning( كـي تنتقـل مـن نبـات آلخـر، كمـا أن اليرقـة عنـد إزعاجها تتـرك الخيوط 

وتنـزل للتخفـي بيـن أجـزاء النبـات.

درس )Kalyan et al., 2020( المعطيات الحياتية لدودة الحشـد الخريفية على نبات الذرة الشـامية 
فـي الهنـد ووجـد أن فتـرة حضانـة البيـض 3.3 أيـام، الطـور اليرقـي 16.97 يومـًا، العـذري 8.96 
أيـام، فتـرة مـا قبـل وضـع البيـض3.47 أيـام، ووضع البيض 2.96 يومين وفتـرة بعد وضع البيض 
6.13 أيـام. وبلغـت مـدة عمـر الذكـر10.67 أيـام واألنثـى 13 يومـًا ومعـدل دورة الحيـاة 37.68 يومًا 

ومعـدل عـدد البيـض الموضـوع 662 1 بيضـة.
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يمكـن أن تمـوت القمـة الناميـة للنبـات فـي مراحـل نمـوه األولـى عندمـا تكـون اإلصابـة شـديدة 
 dead( باألطـوار اليرقيـة األولـى وتسـمى هـذه األعـراض بالقلـب الميـت فـي الـذرة الشـامية
heart( والتـي تمنـع تكويـن العرانيـس )الكيـزان( مسـتقباًل. كمـا أن اإلصابـة الشـديدة تسـاهم 
فـي قضـم سـاق بـادرات الـذرة الحديثـة عنـد مسـتوى األرض ويمـوت النبـات. للحشـرة 6 أطـوار 
يرقيـة والطـور السـادس هـو األشـد ضـررًا )عـرض كبسـولة الـرأس 2.78 مـم( ويسـتهلك كميـات 
كبيـرة مـن النبـات تعـادل 77 فـي المائـة مقارنـة باألعمـار اليرقيـة األخـرى ولذلـك يعتبـر المسـبب 
الرئيـس للضـرر. تختفـي اليرقـات الصغيـرة بالنهـار بقمـع نبـات الـذرة وتخـرج بالليـل للتغـذي علـى 
األوراق وهـذا يكـون أفضـل وقـت إلجـراء المكافحـة. اليرقات البالغة تبقـى مختبئة داخل األغماد 
 like-sawdust( لكـي تحمـي نفسـها مـن رش المبيـدات واألعـداء الطبيعيـة تاركـًة فضـالت رطبـة
frass( ورائهـا. وفـي النباتـات الناضجـة تسـتطيع اليرقـة أن تحفـر فـي التراكيـب الجنسـية مثـل 
األزهـار الذكريـة والعرانيـس )الكـوز( مقللـًة كميـة اإلنتاج ونوعيته وتسـتغرق مدة األطـوار اليرقية 
الحـرارة و يقـدر  الغـذاء ودرجـات  بنـوع  اليرقـة  )28( يومـًا ويتأثـر تطـور   22-14 بيـن  السـت مـدة 

معـدل درجـات الحـرارة المثلـى بيـن 11-30˚م.

بيضعذراء

دورة حياة
دودة الحشد 

الخريفية

الحشرة البالغة (ُعث أو فراشة)

أطوار يرقية

أنثىذكر

اليرقي السادس

فقس البيض

الشـكل 22 .دورة حيـاة دودة الحشـد الخريفيـة تبيـن األطـوار المختلفـة لهـا 
المصدر: (DPIRD 2020©( أستراليا بتصرف

©Ibrahim Jboory : الصور
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بعد اكتمال نمو اليرقة بالطور السـادس تسـقط إلى التربة للتعذر على عمق 2-8 سـنتيمترات أو 
تتعـذر علـى/أو بيـن األوراق المتسـاقطة فـي شـرنقة تعملهـا لنفسـها مـن ذرات التـراب أو المواد 
المتوفـرة المحيطـة بهـا أو قـد تتعـذر علـى النبـات أيضـًا حيـث تحفـر لنفسـها مكانـًا لتتعـذر بـه أو 
داخـل العرانيـس أو الكيـزان. لـون العـذراء بنـي المـع يأخـذ لونـًا غامقـًا قبـل خـروج الحشـرة البالغـة، 

تسـتغرق مـدة العـذراء 7-14 يومـًا )الشـكل 23(

الشـكل 23 .دورة حيـاة دودة الحشـد الخريفيـة عنـد درجـة حرارة 25-30˚م 
المصدر: (CABI 2018©( بتصرف

©Ibrahim Jboory : الصور

الشـكل 24 .طـور العـذراء لدودة الحشـد الخريفية 
©Ibrahim Jboory :المصدر

يرقة الطور السادس
 تنزل للتربة للتعذر

يوضع البيض بلطع 200-50 
بيضة على السطح السفلي 

لألوراق الفتية

األطوار اليرقية الثالث األخيرة 
هي األكثر ضررًا بالنبات

 دورة حياة دودة الحشد من البيضة إلى الكاملة 
بين 30-40 يومًا على 25-30 ˚م

تتدلى يرقة الطور 
األول بخيوط حريرية 
تساعدها باإلنتقال

مدة الفقس من 
3-4 أيام

الطور اليرقي األول يبدأ بالتغذي 
على البشرة السفلى للورقة

تخرج البالغة وتمر بفترة ما قبل 
وضع البيض 2-3أيام ثم تتزاوج

مدة األطوار اليرقية 
الست 14-22 يوما

 تحفر يرقة الطور السادس
 في التربة نفقا لتتعذر به.

 مدة التعذر 7-14 يوما
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تسـتغرق دورة الحيـاة فـي جنـوب فلوريـدا التـي تتكاثر بها الحشـرة بشـكل مسـتمر شـهر واحد في 
الصيـف وشـهرين فـي الربيـع والخريـف وثالثـة أشـهر فـي الشـتاء. ويبلـغ طـول مدة جيل الحشـرة 
23-25 يومـًا فـي واليـة فرجينيـا األمريكيـة. تختلـف الوحـدات اليوميـة الحراريـة لتطـور البيضـة إلـى 
حشـرة كاملـة بحسـب درجـة الحـرارة الحرجـة فمثـاًل ذكـر راميراز وآخـرون 1987 بأن التطـور ينجح عندما 

يكـون عـدد الوحـدات 559 درجـة باليـوم عنـد درجة حـرارة دنيا 10.9°م.

أمـا شـليمر )Schlemmer 2018( فقـد قـام بدراسـة فـي جنـوب أفريقيـا والتـي تمثـل أول دراسـة 
لـدورة حيـاة الحشـرة تفصيليـًا بعـد دخولهـا أفريقيـا حيـث درس تأثيـر خمـس درجـات حـرارة 18، 22، 
26، 30 و32°م ورطوبة نسبية 65±5 وفترة ضوئية 14 ضوء :10 ظالم على تطور دودة الحشد 
الخريفيـة كمـا هـو مبيـن فـي الجـدول )6( والـذي يشـير إلـى أن البيـض يمكـن أن يفقـس عنـد درجة 
حـرارة 18°م ولكـن اليرقـات الناتجـة لهـا معـدل نجـاة )survival rate( منخفـض جـدًا. ووجـد أن أفضـل 
درجـة حـرارة لتطـور الحشـرة )development period( مـن البيـض إلـى الحشـرة البالغـة فـي جنـوب 
أفريقيـا كانـت بيـن 32-26 درجـة مئويـة، ويـزداد معـدل سـرعة التطـور خطيـًا مـع ارتفاع درجـة الحرارة 
بيـن 18-30°م، كمـا أن مـدة بقـاء اليرقـات تكـون األعلـى بيـن 26-30°م، والدرجـة المثلـى لسـرعة 
التطـور وأقـل نسـبة وفيـات )mortality( كانـت 30°م. واختلـف زمـن تطـور العـذراء بيـن 7.82 أيـام 
إلـى 30.68 يومـًا بيـن درجـات حـرارة 18 و32°م بمعـدل تطـور للعـذراء بلـغ 17.06 يومـًا عنـد درجـة 
حـرارة 22°م ولكـن بلـغ 11.43 يومـًا عنـد 26°م. كمـا قلـت فتـرة تطـور الحشـرة مـن البيضـة إلـى 
البالغة من 71.3 يومًا عند 18°م إلى 20.2 يومًا عند 32°م. وحدد الباحث أيضًا الوحدات الحرارية 
بلغـت  والتـي  الحيـاة  ولـكل دورة  حـدة  علـى  لتطـور كل طـور   )Degree-day( المتجمعـة   اليوميـة 
391.01 ± 1.22 وحدة حرارية. ويبين الجدول )6( تفاصيل دورة الحياة على درجات الحرارة المختلفة.

كمـا درس شـليمر )Schlemmer 2018( أيضـًا تأثيـر درجـة الحـرارة علـى تكاثـر )reproduction( دودة 
الحشـد الخريفيـة تحـت نفـس الظـروف التـي اعتمدها فـي التجربة األولى. وبّين أن البيض يوضع 
عنـد جميـع درجـات الحـرارة المدروسـة وأنـه خصـب )fertile( بنسـبة 100 فـي المائـة. واتضـح ان 
أكثـر عـدد مـن البيـض وضـع عنـد درجـة حـرارة 18°م مقارنـة بالدرجـات الحراريـة األخـرى، وأن العـدد 
الكلـي للبيـض هـو بيـن 224.4 عنـد 32°م و979.2 عنـد درجـة حـرارة 22°م. وتبيـن أن طـول عمـر 
اإلنـاث )longevity( وعـدد البيـض الموضـوع )fecundity( لـه عالقـة عكسـية مع درجـات الحرارة. كما 
لوحـظ أن فتـرة مـا قبـل البيـض )preoviposition period( والتبييـض )oviposition( وطـول العمـر 
كانـت األطـول عنـد درجـة حـرارة 18°م مقارنـة بباقـي الدرجـات. كمـا أن عـدد البيـض الموضـوع كان 
أقلـه عنـد درجـات الحـرارة 32°م وأن درجـة الحـرارة 22°م هـي المثلـى لوضـع البيـض وعـدد البيـض 
الموضـوع. وأغلـب اإلنـاث تمـوت عنـد 32°م قبـل وضـع البيـض بينمـا الحـدود المفضلـة للتكاثـر 

والتطـور هـي دون ذلـك.

وجـد أن درجـة الحـرارة الحرجـة الدنيـا )minimum critical temperature( التـي يمكـن للحشـرة التطـور 
فيهـا تختلـف بيـن الباحثيـن تنازليـًا كمـا يلـي: 16.95°م، 13.8°م، 12.57°م، 12.69°م، 10.9°م، 
 Barfield et al., 1978، Hogg et al., 1982، 2018 Schlemmer ، Ali et( 8.7°م  9.5-10.9°م، 
 )Valdez-Torres et al., 2012و al., 1990، Ramirez-Garcia et al., 1987، Busato et al., 2005
علـى التوالـي. ويشـير سـباركس )Sparks 1979( أن البيـض يفقـس بعـد 2-4 أيـام عنـد درجـة حـرارة 
بيـن 21-27°م وفتـرة التطـور مـن البيـض إلـى الحشـرة البالغـة تسـتغرق 66 يومـًا عنـد 18.3°م. 
بينمـا أشـار )Barfield et al., 1878( أن فتـرة التطـور مـن البيضـة للبالغـة تسـتغرق 19 يومـًا عنـد 
درجـة حـرارة 35°م. ويشـير )Johnson 1987( أن عمـر األنثـى عنـد درجـة 26.8°م يبلـغ 13-19 يومـًا 

وإلنتاجيـة اإلنـاث بيـن 900-000 1 بيضـة لـكل أنثـى.
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الجـدول 6. معـدل وقـت تطـور األدوار المختلفـة لـدودة الحشـد الخريفيـة تحت درجات حراريـة ثابتة 

مرحلة التطور
درجـة الحرارة ± ْم

32 ْم30 ْم26 ْم22 ْم18 ْم

البيضة
a 0.1±6.3b 0±4c 0±3d 0±2d 0±2

)7-6()4()3()2()2(

اليرقي األول
a 0.1±4.9b 0.1±3.7c 0.2±3.0d 0.1±2.2c d 0.1±2.7

)7-3()5-3()6-2()3-2()3-1(

اليرقي الثاني
a 0.2±4.9b 0.1±3d 0.2±2.1d 0.1±1.9c 0.1±1.3

)7-3()5-2()4-1()3-1()2-1(

اليرقي الثالث
a 0.1±5b 0.1±2.5c 0.1±2d 0.11±1.4d ±0.04 1.1

)6-4()3-2()3-1()2-1()2-1(

اليرقي الرابع
a 0.1±5.2b 0.1±2.8c 0.1±2.2d 0.1±1.7d 0.1±1.5

)6-4()5-2()3-2()2-1()2-1(

اليرقي الخامس
a 0.2±6.2b 0.2±3.4c 0.1±2.3c 0.1±2.2c 0.1±1.8

)8-4()5-1()3-2()4-1()2-1(

اليرقي السادس
a 0.2±8.6b 0.2±5.1c 0.17±3.4d )0±2(d 0.04±2.1

)12-6()9-4()6-3(-2)3-2(

اليرقي الكلي
a 0.41±34.39b 0.15±30.58c 0.31±14.86d 0.25±11.38d 0.10±10.45

)37-28()22-19()19-13()14-10()12-10(

العذراء
a 0.28±30.68b 0.24±17.06c 0.22±11.43d 0.12±90.1e±7.82

)34-28()20-14()13-10()10-8()9-7(

بيضة-بالغة
a 0.42±71.35b 0.32±41.64c 0.29±29.29d 0.27±22.380.15e±20.27

)78-67()46-38()32-27()20-25()22-19(

 نسبة موت 
اليرقات )%(

%71%37%15%4%28

 )Schlemmer 2018(

)مدى األيام مذكور بين قوسين(

P = 0.05 المعدالت المتبوعة في نفس الحروف في السطر ال تختلف معنويًا عند احتمالية

الـذرة  الخريفيـة علـى محصـول  الحشـد  حيـاة دودة  (Sharanabasappa et al., 2018)دورة  درس 
الشـامية تحـت ظـروف المخبـر فـي قسـم الحشـرات بكليـة الزراعـة فـي واليـة كارانتـاكا فـي الهنـد 
حيـث وضعـت اإلنـاث الناضجـة 064 1 بيضـة. فتـرة الحضانـة ومـدة الطـور اليرقـي والعـذراء كانـت 
14-19، 2-3 و9-12 يومـًا علـى التوالـي. تغـذت اليرقـات بالمخبـر علـى الـذرة الشـامية، الملفـوف 
)اللهانـة أو الكرنـب(، الطماطـم )البنـدورة(، فسـتق الحقـل )الفـول السـوداني( وقصـب السـكر. 
ويبيـن الجـدول )7( تفاصيـل دورة الحيـاة لـدودة الحشـد الخريفيـة وكذلـك عـرض كبسـولة الـرأس 

لتمييـز األعمـار اليرقيـة السـتة عـن بعضهـا.

تفضـل اإلنـاث البالغـة الطيـران بالليـل ولذلـك تنجـذب للضـوء القـوي )strong ultra-violet( وتبـدأ 
 .)preoviposition period( أيـام مـن ظهورهـا   3-2 التـزاوج بعـد  ليلـة  البيـض فـي نفـس  بوضـع 
مـدة التـزاوج تسـتغرق فتـرة بيـن 10-15 دقيقـة ويتنافـس الذكـور علـى األنثـى الواحـدة حتـى أثنـاء 
عمليـة التـزاوج، تعيـش العثـة حوالـي )2-3( أسـابيع، تتـزاوج الحشـرة عـدة مـرات خـالل هـذه المـدة 
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وتضـع كتـل البيـض علـى النبـات أو علـى األسـطح األخرى القريبـة بكتل مصفوفة بشـكل منتظم. 
)الجبـوري مشـاهدات شـخصية 2020(.

الجـدول 7. دورة حيـاة دودة الحشـد الخريفيـة علـى محصـول الـذرة بظـروف المخبـر بالهند وعرض كبسـولة 
الـرأس لتمييـز األعمـار اليرقيـة المختلفة 

المعيارياألطوار المدىالمعدل±االنحراف 

2.00-2.503.00±0.50فتـرة حضانة البيض

14.00-15.919.00±1.45الطور اليرقي

2.00-2.603.00±0.49األول

2.00-2.203.00±0.40الثاني

2.002.00±0.00الثالث

2.002.00±0.00الرابع

2.00-2.403.00±0.49الخامس

4.00-4.506.00±0.50السادس

عرض كبسـولة رأس اليرقة-

0.34±0.320.01-0.35االنسالخ األول

0.48±0.470.01-0.52االنسالخ الثاني

0.81±0.800.02-0.85االنسالخ الثالث

1.22±1.170.05-1.30االنسالخ الرابع

1.96±1.870.06-2.05االنسالخ الخامس

9.00-10.5012.00±1.28فترة التعذر

3.00-3.64.00±0.49فتـرة قبل وضع البيض

2.00-2.83.00±0.40فترة التبييض

4.00-4.305.00±0.46فتـرة مـا بعد وضع البيض

835-169 064.801 1±109.53عـدد البيض لألنثى

95-98 %96.60±1.43نسبة الفقس

7.00-8.209.00±0.75طـول عمر الذكر

9.00-10.8012.00±0.87طـول عمر األنثى

37.50±32.005.00-43.00دورة الحيـاة الكليـة )بيض-بالغة( للذكر

40.50±34.004.88-46.00دورة الحيـاة الكليـة )بيض-بالغة( لألنثى

)Sharanabasappa et al. , 2018(

 )Wang et al., 2020( درس  الحشـرة  حيـاة  دورة  لدراسـة  المهمـة  البحـوث  مـن  واحـد  وفـي 
تطورهـا علـى سـتة محاصيـل اقتصاديـة فـي الصين هي الذرة الشـامية، القمح، فول الصويا، 
الطماطـم، القطـن واللهانة/الملفـوف الصينـي. حيـث بلـغ معـدل طـول األعمـار اليرقيـة السـت 
12.21 و12.66 يومـًا علـى الـذرة والقمـح علـى التوالـي بينمـا زاد عـدد األعمـار اليرقيـة  كاملـة 
إلـى سـبعة علـى فـول الصويـا و الطماطـم والقطـن والملفوف الصينـي إذ بلغت فترة التطور 
16.65 و24.74 و22.81 و29.10 يومـًا علـى التوالـي. كمـا أن عـدد البيـض الموضـوع كان األكثر 
علـى الـذرة )275 1 بيضـه( يليـه القمـح )180 1 بيضـة( ثـم فـول الصويا )963 بيضـة( والطماطم 
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للبيـض  )112 بيضـة( وحـدث فقـس  )803 بيضـة( والملفـوف الصينـي  )586 بيضـه( والقطـن 
الموضـوع علـى جميـع العوائـل بإسـتثناء الملفـوف الـذي لـم يفقـس البيـض عليـه.

ومـن الدراسـات المهمـة التـي تربـط التفضيـل الغذائـي وعالقتـه بتطـور دودة الحشـد الخريفية ما 
قـام بـه )Ribeiro et al., 2020( حيـث درس مـدة التطـور والتفضيـل بيـن ثالثـة أنـواع مـن األعـالف 
)نوع من فول الصويا Arachis وحشيشة Axonopus والنجيل Cynodon( ومقارنة ذلك مع العائل 
الرئيسي الذرة الشامية في جنوب البرازيل والذي أثبت أن األداء الحياتي لدودة الحشد الخريفية 
أظهر أن أعلى معامل تكيف (adaptation index (AI)) كان عند الذرة الشامية )26.89( يليه النجيل 
الحشـد  لتطـور دودة  العائـل األكثـر تفضيـاًل  أنـه  الباحـث  أعتبـره  الـذي   )bermudagrass( )22.02(
الخريفيـة. وعلـى النقيـض منهمـا كانـت العشـبة Axonopus األقـل معامـل تكيـف )18.80( وفـول 
الصويـا العلفـي)Arachis( )13.81(.وأشـار التحليـل الكيميائـي للعوائـل المختلفة اإلرتباط الموجب 
االيثـري  الرمـاد والمسـتخلص  )AI( والمحتـوى مـن  التكيـف  بيـن معامـل   )positive correlation(
)ethereal extract(والبوتاسـيوم والفوسـفور والمغنيسـيوم وبدرجـة أقـل المحتـوى النتروجينـي 

والبروتيـن الخـام والنحـاس، الجـدول )8(.

 الجـدول 8. معـدالت محتـوى المـادة الجافـة، الرمـاد، البروتيـن، األليـاف الخام والمسـتخلص االيثري 
للعوائـل النباتية المدروسـة 

نبات العائل
 المادة 

األلياف )%(البروتين )%(الرماد )%(الجافة )%(
المستخلص 
االيثري )%(

 Maize & )Zea mays cv. SCS155
Catarina(9.73±0.09c10.45±0.08a24.52±0.76a10.66±0.62b6.04±0.19a

 Bermudgrass )Cynodon dactylon
cv. Tifton 85(18.55±0.33a9.99±0.07b20.28±096b19.39±3.22a2.87±0.14b

 Giant missionary grass
 )Axonopus catharinensis cv. SCS

315 Catarina Gigante(
16.45±0.27b7.93±0.22c16.55±0.40c10.62±0.49b0.95±0.04c

 Pinto peant )Arachis pintoi cv.
Belmonte(18.85±0.18a8.09±0.07c21.27±0.22b11.17±0.87b1.18±0.04c

)Ribeiro et al., 2020(

توجـه نتائـج الباحـث روبيـرو وآخـرون رسـالة مهمـة لدولنـا العربيـة بـأن العائـل البديـل األكثـر موائمـة 
لمعيشـة دودة الحشـد هـو نبـات النجيل/الثيـل (Cynodon dactylon( وهـو األكثـر واألوسـع تواجـدًا 
وإنتشـارًا فـي جميـع الـدول. لذلـك فـإن هـذا البحـث باإلضافة للخسـائر التي تسـببها دودة الحشـد 
الخريفيـة للمسـطحات الخضـراء بالواليـات المتحـدة األمريكيـة أعطـى تحذيرًا مهمـًا لجميع العاملين 

بوقايـة النبـات بـأن ينتبهـوا بشـده للحشـرة ويتخـذوا اإلجـراءات الالزمـة لمواجهتها.
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وسائل التنقل 9 
واالنتشار 

تنتقـل أغلـب الحشـرات بثـالث وسـائل )3Ts( إمـا عـن طريـق التجـارة البينيـة بيـن الدول )Trades( أو 
عن طريق تنقالت األشـخاص ألغراض السـياحة )Tourists( أو عن طريق وسـائل النقل المختلفة 
)Transportations(، وقد يكون النقل متعمدًا أو بعدم علم الناقل أو غير ذلك. وفي حالة دودة 
الحشـد الخريفيـة وكيـف انتقلـت إلـى أفريقيـا هنـاك تسـاؤالت عديـدة ويعتقـد أنهـا دخلـت مـع 
المـواد المسـتوردة مـن أمريـكا الجنوبيـة. وتشـير المصـادر بـأن للحشـرة المقـدرة علـى االنتقـال 
طبيعيـًا لمسـافة قـد تصـل إلـى 500 كـم )300 ميـل( قبـل وضـع البيـض وهـذا يكفـي الحشـرة 
لالنتقـال مـن المناطـق الجافـة إلـى الرطبـة فـي وسـط أمريـكا. وقـد ذكـر )Ross et al., 1975( أن 
الحشـرة انتقلـت لمسـافة تقـدر بحوالـي 600 1 كـم مـن المسيسـيبي جنـوب الواليـات المتحـدة 
األمريكيـة إلـى جنـوب كنـدا خـالل 30 سـاعة )Ross et al., 1975(. ويمكـن أن تنتقـل الحشـرة علـى 
األقـل 500 كـم فـي الجيـل الواحـد عندمـا تكون الرياح مناسـبة، وبشـكل عام فإن الحشـرة كمعدل 

يمكـن أن تطيـر لمسـافة 100 كـم فـي الليلـة الواحـدة. 

وفي دراسة ُأنجزت عام 1950 في الواليات المتحدة األمريكية بمطار ميامي، تم فحص عجالت 
000 9 طائـرة قادمـة مـن أمريـكا الجنوبيـة والكاريبـي للتحـري عـن كيفيـة  لــ  الطائـرات وتجاويفهـا 
انتقـال الحشـرة. وفعـاًل تـم العثـور علـى بيـض حرشـفية األجنحة في 98 منهـا )0.861( وكان النوع 
السـائد هـو دودة الحشـد الخريفيـة وتـراوح عـدد كتـل البيـض لـكل طائـرة بيـن 1 إلـى 000 1 بيضـة، 

وكان معـدل البقـاء)Survival rate( للحشـرات عـادة عالـي بيـن الرحـالت الدوليـة.

وكمبـدأ عـام لنجـاح أي حشـرة أو مـرض أو غيـر ذلـك مـن الكائنـات الحيـة في منطقـة جديدة يجب أن 
تتوفـر لهـا أربعـة متطلبـات مهمـة. وال تختلـف دودة الحشـد عـن غيرهـا مـن اآلفـات فعندمـا دخلـت 

إلـى أفريقيـا عـام 2016 نجحـت فـي البيئـة الجديـدة بسـبب ما يلي: 

وجـود الطـور المناسـب للحشـرة فـي المنطقـة الجديـدة كأن يكـون بيـض أو يرقـات أو عـذارى . 1
أو وصـول الحشـرة الكاملـة طائـرة أو مختفيـة بيـن العبـوات أو علـى النباتـات المسـتوردة.

وجـود العائـل المناسـب الـذي تتغـذى عليـه الحشـرة وفـي حالـة دودة الحشـد الخريفيـة فـإن . 2
الـذرة الشـامية والرفيعـة والدخـن هـي مـن أهـم العوائـل المتوفـرة لهـا فـي أفريقيـا.

الحشـرة وهـي غـرب أفريقيـا . 3 إليهـا  التـي دخلـت  المنطقـة  المناسـبة فـي  الجويـة  الظـروف 
تومـي وبرنسـيبي. نيجيريـا وسـاو  فـي 

الوقـت المناسـب الـذي اجتمعـت بـه كل العوامـل سـوية لتحول الحشـرة إلى آفة.. 4
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وتبين الخارطة في الشـكل )25( مسـار انتقال الحشـرة من أماكن اسـتيطانها )native( واسـتقرارها 
فـي األمريكيتيـن إلـى أفريقيـا حيـث وجـدت العائـل والظـروف الجويـة المناسـبة وتحولـت إلى آفة 
دخيلـة )alien invasive pest( أحدثـت أضـرارًا جسـيمًة بمحاصيـل تعتبر مصدر العيش لماليين صغار 

.)smallholder farmers( المزارعين

ليـس مـن الضـرورة أن تتحـول جميـع الحشـرات الوافـدة إلـى آفـات فـي وقـت دخولهـا وإنمـا تحتاج 
لزمـن لكـي تتأقلـم بالمـكان الجديـد، وقـد ال تنجـح ألحـداث فـوران ويشـير ديليريـو 2013 بأنـه مـن 
مجمـوع 000 12 آفـة وافـدة اسـتطاعت فقـط 10 فـي المائـة منهـا أن تتحول إلى آفة دخيلة تحدث 

أضـرارًا اقتصاديـة فـي منطقـة البحـر المتوسـط تسـبب ضـررًا مـا يعـادل 12 بليـون يورو سـنويًا.

الشـكل 25. مسـار انتقـال دودة الحشـد الخريفيـة مـن األمريكيتيـن إلـى أفريقيـا ودول العالـم األخرى 
المصدر: http://www.fao.org/fall-armyworm/monitoring-tools/faw-map/en بتصرف
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طريـق  عـن  أمـا  آلخـر  مـكان  مـن  تنتقـل  أن  يمكـن  الحشـرة  فـإن  المحلـي  المسـتوى  وعلـى 
فـي  العرانيس/الكيـزان  بيـع  طريـق  عـن  أو  حيوانـي  كعلـف  تسـتعمل  التـي  الخضـراء  المـادة 
حاويـات  فـي  المصابـة  المخلفـات  رمـي  طريـق  عـن  أو  العامـة  الشـوارع  فـي  أو  المحـالت 

.)26 ( الشـكل  القمامـة 

فـي دراسـة حديثـة أجراهـا )Shi-shuai et al., 2020(عـن قـدرة الحشـرة علـى الطيـران حيـث وضـع 
أن  تبيـن  الطيـران،  بقـدرة  والرطوبـة وعالقتهـا  الحـرارة  درجـة  علـى  اسـتندت  قاعـدة معلومـات 
أفضـل طيـران كان عنـد درجـة حـرارة بيـن 20-25°م 60-90 في المائة رطوبة حيث وصلت الحشـرة 
إلـى مسـافة 63 كـم )المـدى 48.42-94.12( بمـدة 24.12 سـاعة )20.87-27.73( وبسـرعة 2.73 
كم/سـاعة )2.13-3.33(. وضـع هـذا البحـث برنامجـًا مهمـًا للتنبـؤ بظهـور دودة الحشـد وتوقيتـات 

ظهورها.

الشـكل 26. وسـائل محتملـة لنشـر دودة الحشـد الخريفيـة عـن طريـق العلـف ونقـل العرانيـس والقمامة
©Ibrahim Jboory :المصدر
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مكافحـــة 10 
دودة الحشد الخريفية 

عنـد دخـول دودة الحشـد الخريفيـة إلـى أفريقيـا نهايـة عـام 2016 لـم تتوفـر وسـيلة فعالـة لكبحهـا 
آنـذاك حيـث فـزع المزارعـون إلى اللجوء السـتعمال المبيـدات الكيميائية كخط الدفاع األول العاجل 
وهو المتاح في أفريقيا والتي َتحّمل ثمنها المزارع والقسم اآلخر جهزتُه بعض الدول كمساعدات 
عاجلـة للمزارعيـن ذوي الدخـل المحـدود كمـا فـي أثيوبيـا وتنزانيا وكينيا وغيرهـا. وكان أكثر المبيدات 
السـيبرمثرين  الرخيصـة مثـل  البيرثرويديـة  المبيـدات  الوقـت هـي  كانـت جاهـزة فـي ذلـك  التـي 
واأللفاسـيبرمثرين وبعـض المبيـدات الفسـفورية العضويـة ونفـس الشـيء حـدث فـي اليمـن 

حيـث نفـذت دائـرة وقايـة المزروعـات حمـالت مكافحـة بالمبيـدات لكبـح جمـاح هـذه الحشـرة .

وكما في اليمن والدول األفريقية عملت مصر إجراًء سريعًا لحصر الحشرة في المحافظات التي 
دخلتهـا وهـي أسـوان واألقصـر وقنـا وسـوهاج حيـث أوصـت باسـتعمال المبيـدات الفسـفورية 

والكارباماتيـة ومنظمـات النمـو الحشـرية والبكتيريـا وغيرهـا عام 2019.

لـم يكـن الوقـت فـي حينـه يسـمح للجهـات المختصـة بوضـع برامـج إدارة متكاملـة لـدودة الحشـد 
الخريفية عند بدأ فورانها المفاجئ وغير الطبيعي واألضرار الجسيمة التي أحدثتها اآلفة، إال أنه 
بعـد فتـرة قصيـرة انبـرت المنظمـات والدول والمراكز البحثية لالسـتعانة بخبـرات الدول التي تعتبر 
موطنـًا للحشـرة لنقـل التجـارب والممارسـات الناجعـة ، وفعـاًل بـدأ العمـل الجـاد أواًل مـن مجلـس 
البحـوث الزراعيـة ))Agricultural Research Council )ARC( فـي جنـوب أفريقيـا والمركـز الدولـي 
 )International Centre of Insect Physiology and Ecology )ICIPE(( لفسـلجة وبيئـة الحشـرات
بالتعـاون مـع المنظمـة والمركـز الدولـي للزراعـة والعلـوم البيولوجيـة )CABI( ومنظمـات وهيئـات 
أخرى منها المنظمة األوربية لوقاية النبات )EPPO(، وكالة المساعدات االمريكية )USAID(، الهيئة 
 International Institute( المعهـد الدولـي للزراعـة االسـتوائية ،)EFSA( األوربيـة لسـالمة الغـذاء
)of Tropical Agriculture )IITA(, المركـز الدولـي لتطويـر القمـح والـذرة )CIMMYT( وغيرهـا. وكان 
أول إجـراء هـو البـدء بنـدوات توعيـة وإرشـاد للمزارعين لتزويدهم بالمعلومات الوافية عن الحشـرة 
والتعامـل معهـا والتقليـل مـن اسـتعمال المبيـدات الكيميائيـة التـي أثـرت بالسـلب علـى تواجـد 
الزراعيـة واسـتبدالها  البيئـة  المتواجـدة فـي  المفترسـات والمتطفـالت  الطبيعييـن مثـل  األعـداء 
بالمبيـدات صديقـة البيئـة مثـل البكتيريـا باسـيلس ثورنجينسـيز وكذلك تشـجيع تطبيق الممارسـات 
الزراعية التي سنأتي على ذكرها الحقًا. وهنا بدأ المشوار الحقيقي للعمل المتخصص والمفيد.
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ال تختلـف مكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة كثيـرًا مـن حيـث المبـدأ عـن غيرها من حشـرات حرشـفيات 
الكيميائيـة  الوسـائل  مـن  حزمـة  تطبيـق  تتضمـن  والتـي  المتكاملـة  المكافحـة  باعتمـاد  األجنحـة 
والبيولوجية والزراعية والبذور المعدلة وراثيًا وغيرها. إال أن هذه الحشـرة قد اكتسـبت خصوصية 

واهتمـام توضحهـا النقـاط المذكـورة فيمـا يلـي:

لماذا الخصوصية واالهتمام بدودة الحشد الخريفية	.1. 

متعـددة العوائـل polyphagous 353 عائـاًل. 1
قدرتهـا العاليـة لالنتشـار 100 كـم علـى األقـل فـي الليلة. 2
3 .Diapause لها عدة أجيال بالسنة ويستغرق الجيل بالصيف 30يومًا وال تدخل طور السبات
قدرة عالية على وضع البيض 100-200 بيضة بكتل، ويصل العدد من 000 1-000 2 بيضة . 4
تغطي األنثى بيضها بحراشف من نهاية الجسم إلعاقة وصول األعداء الحيوية والمبيدات. 5
ليرقـات العمـر األول والثانـي والثالـث المقـدرة علـى إفـراز خيـوط حريريـة تسـاعدها بالتعلـق . 6

واالنتقال
مـن . 7 يقلـل  )العرانيـس(  والكـوز  البلعـوم  داخـل  والسـادس  الخامـس  العمـر  يرقـات  اختفـاء 

المبيـدات كفـاءة 
اكتسـبت صفـة المقاومـة لبعـض المبيـدات والبكتيريـا وبعـض أصنـاف الـذرة المعدلـة وراثيًا. 8
2 فـي المائـة عنـد . 9 اليرقـات شـرهة جـدًا بالتغذيـة علـى العائـل حيـث يخسـر النمـو الخضـري 

تغذيـة األطـوار اليرقيـة الثـالث األولـى، و16 فـي المائـة مـن تغذيـة الطـور الخامـس. أمـا 
الطـور السـادس فلوحـده يسـتهلك 77.2 فـي المائـة 

الطـور اليرقـي السـادس )35-40 ملـم( يسـتهلك خـالل أربعـة أيـام كميـة أكثـر ممـا تتغـذى . 10
عليـه األعمـار اليرقيـة األخـرى خـالل 10 أيـام

تسـاهم يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة بنقـل الفطـر الـذي ينتـج عنـه االفالتوكسـينات بيـن . 11
عرانيـس الـذرة

لدودة الحشـد سـاللتين هما سـاللة الذرة Corn Strain )األوراق العريضة( وسـاللة األرز. 12
 Rice Strain )األوراق الرفيعـة(. 13

الحشـد  الفعالـة والتـي اكتسـبتها دودة  المـواد  الحشـرة لعـدد مـن  لوحـظ وجـود صفـة مقاومـة 
الخريفيـة فـي موطنهـا األصلـي باألمريكيتيـن حيـث سـجلت 67 حالـة مقاومـة )resistance( فـي 
مناطق مختلفة لبعض المبيدات وانتقلت إلى أفريقيا ومعها هذه الصفة للمبيدات البايرثرويدية 
تتـراوح بيـن  الكارباماتيـة والفوسـفورية  واسـعة المـدى واالسـتعمال، كمـا أن فاعليـة المبيـدات 
تفرزهـا  التـي  للسـموم  الـدول  ببعـض  كذلـك  المقاومـة  الضعيفـة والمقبولـة. وظهـرت صفـة 
 ،)Genetically-Modified Bt-Maize( فـي البـذور المعدلـة وراثيـًا Bacillus thuringiensis البكتيريـا

.)Muraro et al., 2020( والبكتيريـا كمبيـد حيـوي أيضـًا

تواجـه مكافحـة هـذه الحشـرة مشـاكل أخـرى سـلوكية غيـر المقاومـة يجـب االنتبـاه إليهـا مثل مقدرة 
اليرقـة فـي األعمـار الخمـس األولـى علـى االختبـاء بيـن أغمـاد األوراق واألجـزاء التكاثريـة للعائـل 
حيـث يعرقـل ذلـك وصـول المبيـد إليهـا، كما أن يرقات العمر األخيـر تتغذى داخل العرانيس/الكيزان 
وعلـى النـورات الذكريـة )tassels( التـي ال يصلهـا المبيـد بشـكل كاف أو بسـبب تغطيـة اليرقـة 

نفسـها بمخلفـات البـراز التـي تشـبه نشـارة الخشـب.

وجـد أن عـدد البيـض الكبيـر وتغطيتـه بمـادة شـبه مانعـة لوصـول المبيـد وطيـران دودة الحشـد 
الخريفيـة السـريع والبعيـد إضافـة لضررهـا الكبيـر ونـدرة األعـداء الطبيعييـن لهـا في البيئـة الجديدة 
أعطـى الخصوصيـة لهـذه الحشـرة واالهتمـام الكبيـر بهـا لكونهـا تهـدد األمـن الغذائـي ألكثـر مـن 
300 مليـون نسـمة يعيشـون فـي أفريقيـا التـي تعانـي أصـاًل مـن موجـات جفـاف شـديد فـي 
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بعـض المواسـم. وال يمكـن اعتمـاد طريقـة واحـدة للسـيطرة علـى دودة الحشـد الخريفيـة وغيرهـا 
من اآلفات وإنما إتباع برنامج متكامل إلدارتها يستند على عناصر اإلدارة المتكاملة )IPM( والتي 

سـنتناولها فـي الفصـول القادمـة. 

 	1.	)IPM( اإلدارة المتكاملة لآلفات

تبنـت المنظمـة تعريفـات مهمـة لـإلدارة المتكاملـة، واحـدًا مـن أهـم مـا ُأتفـق عليـه عـام 1973 بأنهـا 
أسـلوب إيكولوجـي شـامل، يسـتخدم أنواعـًا مختلفـة مـن تقنيات المكافحة، مـع التوفيق فيما بينها 
ضمـن نظـام مـدروس يحقـق سياسـة التحكـم فـي تعـداد اآلفـات. ويسـعى نظـام التحكـم المتكامـل 
لآلفـات إلـى االسـتفادة القصـوى مـن الوسـائل الطبيعيـة الموجـودة فعاًل للمكافحة مثـل )الظروف 
الجويـة، مسـببات األمـراض، المفترسـات، الطفيليـات(، باإلضافـة إلى اسـتعمال وسـائل المكافحة 
الزراعيـة، والحيويـة، والكيميائيـة، مـع االسـتعانة بـكل مـا يؤدي إلى إحداث تغير، أو تحوير في وسـط 
معيشـة اآلفـة الدقيـق )Habitat( ليبقيهـا دون مسـتويات الضـرر االقتصـادي. ويتضـح مـن التعريـف 
بـأن المنظمـة اعتبرتـه نظامـًا متكامـاًل متعددًا وضع البيئـة في المقدمة وتأثيرات الطبيعة والتقنيات 
األخرى كمراحل مكملة لهذا النظام تستند عليه وتصب في حمايته من األضرار المعروفة. ووضعنا 

 .)IPM( لتوضيـح مفـردات مصطلـح اإلدارة المتكاملة )الشـكل )27

 الشـكل 27. 
التعريـف بمفـردات مصطلح 

اإلدارة المتكاملـة لآلفـات

اإلستعمال المتوافق 
لطرق متعددة لمكافحة 

آفة واحدة أو أكثر 
يهدف الى تقليل 

المبيدات 
الكيميائية للحد 

األدنى 

إبقاء اآلفات دون المستويات 
التي يمكن أن تسبب  أضراًرا 

اقتصادية بإعتماد القواعد أو 
القوانين التي تتخذ 

إلدارة اآلفة

Integrated

Management

Pest

اآلفة كائن حي 
(حشرة، مسبب مرضي...)  

يسبب ضررًا اقتصاديًا 
عند زيادة أعداده فوق 

الحد الحرج 
اإلقتصادي 

Integrated Pest Management (IPM)
اإلدارة المتكاملة لآلفات
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ومـن التسـميات التـي تحقـق هـدف عناصـر اإلدارة المتكاملـة مـا يتضمنـه مختصـر )PAMS( الـذي 
 Prevention,( يعنـي الوقايـة، واحتـواء اآلفـة، ومراقبتهـا والـذي يسـاهم ذلـك فـي كبـح كثافاتهـا

.)Avoidance, Monitoring, Suppression

 sustainable approach for( بأنهـا منهـج مسـتدام إلدارة اآلفـة  المتكاملـة  تعـرف اإلدارة  كمـا 
managing pests(، أو المكافحـة الشـاملة لآلفـات )Holistic pest control( وهـي ال تختلـف كثيـرًا 
عـن األولـى ولكنهـا ضمـت إدارة المحصـول واآلفـة والمقاومـة فـي آن واحـد. ويبين الشـكل )28( 
أنـه لتحقيـق تنميـة مسـتدامة فـي القطـاع الزراعـي البـد أن تتوفـر زراعـة مسـتدامة قويـة تسـتند 
علـى مفاهيـم إدارة المحصـول المتكاملـة بمـا تحتويـه مـن عمليـات زراعيـة وتقانـات حديثـة وكذلـك 
برامـج إدارة متكاملـة لآلفـات ناجعـة تعتمـد الطـرق البديلـة واآلمنـة للسـيطرة علـى اآلفـات ومنـع 

تكـون المقاومـة التـي تنتـج عـادة مـن اإلفـراط باسـتعمال المبيـدات الكيميائيـة.

الشـكل 28. التنميـة المسـتدامة وآليـات إدارة المحصـول واآلفـة وصفـة المقاومـة للمبيـدات 
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عناصر ومكونات 11 
برنامج اإلدارة المتكاملة

لدودة الحشد الخريفية

الحشـد وضعنـا مرتسـمًا فـي  لـدودة  المتكاملـة  المكافحـة  برنامـج  لغـرض تسـهيل فهـم منهـج 
لـه وهـي: الفقـري  العمـود  ُتكـِون  التـي  الثالثـة  العناصـر  يبيـن  الشـكلين )30،29( 

المالحظـة أو الترقـب )Observation( أو أدوات اتخـاذ القـرار )decision tools(؛ . 1

الوقايـة أو الطـرق غيـر المباشـرة )prevention indirect measures(؛ . 2

3 . .)direct measures( أو الطـرق المباشـرة )control( المكافحـة

Observation

Prevention

Co
nt

ro
l

IPM is a sustainable approach for managing pests
المنهج المستدام إلدارة اآلفات
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 الشـكل 29. 
المكونـات الرئيسـة لإلدارة 

المتكاملـة لـدودة الحشـد الخريفية 
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 )IPM components and elements( بعـد التعـرف علـى أهـم مكونـات وعناصـر اإلدارة المتكاملـة
بشـكل عـام، كيـف نبـدأ بوضـع البرنامـج الخـاص بالسـيطرة علـى دودة الحشـد الخريفيـة ومـا هـي 
الـدروس التـي اسـتنبطت خـالل الثـالث سـنوات الماضية في دول العالـم المختلفة. دعونا نطبق 
المرتسـم في الشـكل )31( ونناقش فقراته في حقل من حقول الذرة الذي تعرض لدخول دودة 
الحشـد الخريفيـة والـذي رسـم بشـكل مـدرج يبـدأ مـن قاعدتـه بالتعـرف وتشـخيص اآلفـة وينتهـي 
برسـم برنامـج اإلدارة المتكاملـة لآلفـة مسـتندًا علـى معطيـات النقـاط الخمـس السـابقة حيث تبدأ 

قاعدة السـلم:

تشـخيص اآلفـة بالطـرق المورفولوجيـة أو الجزيئية؛. 1
التعـرف وتشـخيص األعـداء الحيويـة عـن طريـق المفاتيـح التصنيفيـة أو بمسـاعدة الجهـات . 2

المختصـة؛
المصائـد . 3 باسـتعمال  بالحقـل  اآلفـة  تعـداد  ورصـد  ومراقبـة  الحقلـي  بالتفتيـش  االلتـزام 

الخريفيـة  الحشـد  لـدودة  المبكـر  واإلنـذار  المراقبـة  نظـام  تطبيـق  وبمسـاعدة  الفرمونيـة 
واليمـن؛ األفريقيـة  الـدول  بعـض  فـي  اآلفـة  لمراقبـة  كبيـرًا  نجاحـًا  حقـق  الـذي   )FAMEWS(

تقديـر الحـد االقتصـادي الحـرج لبـدء المكافحـة اعتمـادًا علـى عـدد الذكـور فـي المصيـدة لليلـة . 4
أو لألسـبوع أو علـى أسـاس حجـم ومقـدار الضـرر علـى األوراق والـذي سـيناقش الحقـًا؛

علـى ملصـق . 5 مكتـوب  هـو  بمـا  وااللتـزام  بهـا  الموصـي  والجرعـة  المناسـب  المبيـد  اختيـار 
تعليمـات؛ مـن  المبيـد 

االنتبـاه عنـد اسـتعمال المبيـدات الكيميائيـة بضـرورة عـدم تكـرار الـرش بنفـس المـادة الفعالة . 6
لضمـان عـدم اسـتحداث المقاومـة عند الحشـرة.

يحقـق إتبـاع هـذه النقـاط تسلسـليًا فـي الحقـول الزراعيـة بغـض النظـر عـن نـوع المحصـول منهـج 
االسـتدامة لبرنامـج المكافحـة والسـيطرة علـى اآلفـات ومنهـا دودة الحشـد الخريفيـة.

وفيمـا يلـي سـوف نلقـي الضـوء علـى العناصر المختلفة التـي يجب أن يتضمنها أي برنامج إدارة 
متكاملة لدودة الحشـد الخريفية. 

الشـكل 30. مكونـات وعناصـر اإلدارة المتكاملـة لـدودة الحشـد الخريفيـة 
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 .1.. )Observation( المالحظة أو الترقب 
 )Decision Tools( أو أدوات اتخاذ القرار

تمثـل الجـزء الهـام ألي برنامـج مكافحـة وهـي التعـرف علـى اآلفـة )pest identification( ودراسـة 
 )sampling methods( ونظام أخذ العينات )pest behavior( وسلوكها )pest biology( دورة حياتها
والتفتيـش الحقلـي )scouting( وتقديـر الحـد االقتصـادي الحـرج )economic threshold(. وحيـث 
أننـا سـبق أن تعرضنـا لكيفيـة التعـرف علـى اآلفـة ودورة حياتهـا وسـلوكها فسـوف نركـز فيما يلي 

علـى كيفيـة المراقبـة والتفتيـش الحقلـي وطـرق أخـذ العينـات وتقديـر الحـد الحرج. 

 1.1.11 )Moniotring( المراقبة

توفـر المراقبـة السـليمة لحالـة النباتـات فـي الحقـل ووجـود الحشـرة مـن عدمـه وكذلـك تعدادهـا 
هـذه  توفـر  فبـدون  متكامـل فعـال.  برنامـج مكافحـة  لبنـاء  األساسـية  والركيـزة  العـام  المنظـور 
الحالـي كمـا يصعـب  الوضـع  الحكـم علـى  القـرار  المعلومـات األساسـية يصعـب علـى متخـذي 
عليهـم إدارة المـوارد الماليـة والبشـرية لتوظيفهـا لتحقيـق الهـدف النهائـي وهـو مكافحـة اآلفـة.

 .
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برنامج مبسط إلدارة محصول الذرة الشامية وحمايته
من دودة الحشد الخريفية

تعرف على اآلفة

تعرف على األعداء 
الحيوية

تفقد المحصول 
بشكل دوري

تعلم تقدير الحد
 الحرج لإلصابة

استعمل المركب
 والجرعة المناسبة

ضع برنامج
 إلدارة المقاومة

1
2

3
4

5
6

عثه تطير ليال يمكن ان تطير لمسافة 100 كم 
بالليله

تضع بين 000 1-500 1 بيضة بلطع للواحدة 
بين 100-200 بيضة

تضع البيض على السيقان الغضة وخلف 
الورقة

لها ستة اطوار يرقية تعتبر المراحل األولى 
األكثر ضررا

العذراء أما في التربة أو على العرنوس
دورة حياتها في الصيف ال تتجاوز ال30 يوما  

وال تسبت في الشتاء
الذكر متميز ببقعتين على الجناح االمامي 

األولى هاللية والثانية بيضاء عريضة

تفقد المحصول بشكل دوري وراقب 
المصائد الفرمونية وما تحتوية من 

حشرات
محصول الذرة الشامية عمره بين             
120-150 يوما يمر بمراحل بحسب عدد 
األوراق وظهور االزهار الذكرية وتكوين 

العرانيس.
اخطر مراحل اإلصابة هي في أعمار             
النبات األولى واالطوار اليرقية الثالث 

األولى.
التسرف باستعمال األسمدة 

النتروجينية النها تزيد من قدرة الحشرة 
على  وضع البيض.

جرب زراعة محصول بقولي بين نباتات 
الذرة لكونه ينفع التربه ويبعد اإلصابة

إعتمد المصائد الفرمونية لتقدير الحد 
الحرج لإلصابة للبدأ بالمكافحة

االعتماد على نسبة الضرر بالمحصول 
لمعرفة موعد المكافحة أو بتطبيق نظام 

الفيموس
إستشر المرشد عند مالحظة اعراض غريبة 

على النبات

التسرف باستعمال المبيدات
ال تستعمل المبيدات الكيميائية عالية 

الخطوره
ال تكافح في مراحل تكوين العرانيس 

ونضجها
استعمل البكتيريا باسيلس ومبيد 

االمامكتين بنزويت في بداية ظهور 
يرقات العمر األول ومالحظة الضرر 

على األوراق
استعن بمنظمات النمو الحشرية 

والمبيدات ذات المنشأ النباتي او 
مستخلصات النباتات المحلية

اعتمد المبيدات التي توصي بها 
الجهات الرسمية

ال ترش مبيدات غير معروفة
ال تكررنفس المبيد اكثر من مره

ناور بين المبيدات لتمنع ظهور المقاومة
ال تستعمل المبيدات إال إذا كنت بحاجة 

لها فعليًا العدو الحيوي كائن مفيد اما متطفل او طفيل او 
مفترس او كائن ممرض الحفاظ عليه  ثروة وطنية وبيئية

متطفالت البيض تخلصنا من اكثر من 80% وتكملها 
العمليات الزراعية والمفترسات األخرى

التريكوجراما والتيلينومس والكيلونس متطفالت بيض 
يجب استعمالها

البراكون واسد المن والبق والنمل مفترسات تكمل 
المكافحة

الشـكل 31. مـدرج خطـوات تطبيـق عناصـر اإلدارة المتكاملـة لـدودة الحشـد حقليًا 



دودة الحشد الخريفية    آفة وافدة تهدد المحاصيل الزراعية واألمن الغذائي64

فـي الغالـب تعتمـد المراقبـة علـى ركيزتيـن أساسـيتين وهمـا تفحـص الحقـول وتفقـد المصائـد 
بأنواعهـا المختلفـة. وقبـل البـدء فـي التطـرق لـكل منهمـا بالتفصيـل دعونـا نبـدأ بسـرد أهـداف 
أنـه يتـم جمـع  مراقبـة اآلفـات بشـكل عـام ودودة الحشـد الخريفيـة علـى وجـه الخصـوص حيـث 

البيانـات الميدانيـة مـن أجـل: 

رسـم خرائـط توزيـع وانتشـار الحشـرة وتحديـد وجـود دودة الحشـد الخريفيـة علـى المسـتوى . 1
المحلـي وعلـى مسـتوى المقاطعـات والمسـتوى الوطنـي واإلقليمـي؛ 

اتخـاذ إجراءات فورية؛. 2
مراقبـة حـركات دودة الحشـد الخريفية وانتشـارها؛ . 3
تحديـد نقـاط الضعـف في الرصـد والمكافحة؛. 4
تحديـد المناطـق المعرضـة للخطـر أو التـي مـن المحتمـل أن تتعـرض للخطر؛ . 5
 توفيـر التنبـؤات واإلنـذار المبكر؛ . 6
تحسـين إدارة وتوزيـع المـوارد الماليـة والفنية والبشـرية. . 7

ولتحقيـق هـذه األهـداف البـد مـن توفـر خطـة مسـبقة لمراقبـة اآلفـة وذلـك حتـى قبـول وصـول 
اآلفـة لحـدود الدولـة حيـث تشـتمل هـذه الخطـة علـى كيفيـة تكويـن شـبكة مراقبـة لتغطـي كافـة 
أنحاء الدولة. كما البد أن تشـتمل على مهام كل فرد من أفراد هذه الشـبكة وكذلك بروتوكوالت 
المراقبـة وآليـة نقـل المعلومـات مـن الحقـل إلـى المركـز الرئيسـي للشـبكة والجـدول الزمنـي لهـا 
واألدوات المسـتخدمة وكذلـك المـوارد الماليـة لتغطيـة تكاليـف اإلنتقـال وشـراء أدوات المراقبـة 

وصيانتهـا وتدريـب األعضـاء علـى اسـتعمالها. 

 )Field scouting( تفحص الحقول
 يقصـد "بالتفحـص" تحديـد عـام ومنهجـي وسـريع للحالـة العامـة لصحـة النباتـات وتقديـر وجـود 

بعـض الكائنـات التـي تسـبب ضـررًا للنباتـات ويمكنهـا أن تخفـض المحصـول. 

من أهم األشياء التي يمكن للمزارعين القيام بها إلدارة دودة الحشد الخريفية هو تفقد حقولهم 
مرة واحدة على األقل في األسبوع، وربما أكثر من ذلك عندما تكون هناك تغييرات ديناميكية.

وسـوف يسـاعد هـذا التفحـص المزارعيـن علـى فهـم أفضـل لحيويـة الكائنـات الحيـة فـي الحقـل 
وتفاعالتهـا مـع بعضهـا البعـض )علـم البيئـة( حيـث يمكـن أن تـؤدي المعرفـة المتزايـدة إلـى صنـع 
القـرار بصـورة أفضـل كمـا تسـاهم أيضـًا فـي زيـادة اإلنتـاج، مـع مراعـاة تقليـل المـوارد المهـدرة 

والمزيـد مـن االسـتدامة بالنسـبة للمزارعيـن أصحاب الحيازات الصغيرة )أقل من 2 هكتـار(. 

وللحصـول علـى نتائـج متناغمـة يمكـن اسـتخدامها قـي اتخـاذ القـرار، البـد مـن االتفاق علـى منهج 
قياسـي يتـم اتباعـه فـي كل مـرة يتـم فيهـا فحـص الحقـول ويسـتخدمه جميـع العامليـن بالفحـص 
بمختلـف األماكـن والحقـول، لـذا البـد مـن البـدء بتوحيـد طـرق أخـذ العينـات ونسـتعرض فيمـا يلي 

أشـهر الطـرق المتبعـة فـي هذا الشـأن. 

أخذ العينات
تـم اسـتعمال طـرق عديـدة ألخـذ العينـات مـن حقـول المزارعيـن. وفـي الطـرق التقليديـة، كان يتـم 
اسـتعمال مربـع خشـبي بأبعـاد معروفـة، حيـث يتـم قذفـه فـي الحقـل عشـوائيًا ويحسـب مـا تحتـه 
مـن آفـات سـواًء كانـت أعشـاب أو حشـرات أو نباتـات عليهـا أعـراض مرضيـة. واسـتعملت أيضـًا 
شـبكات صيـد الحشـرات ألخـذ عينـات مـن الحقـل بصورة عشـوائية وحسـاب ما تجمعه الشـبكة من 
حشـرات بداخلهـا. عـالوة علـى ذلـك، إحـدى الطـرق الشـائعة التـي يتعلمهـا الطلبـة والفنيـون ألخـذ 
العينـات فـي حقـول المحاصيـل الحقليـة هـي السـير مـن زاويـة الحقـل إلـى زاويتـه األخـرى بحيـث 
يتقاطـع العمـود مـع الزاويـة األخـرى ليشـكل حـرف X وتحسـب عـدد الحشـرات فـي كل نقطـة مـن 
النقـاط الخمـس ويمكـن السـير بالحقـل بشـكل متعـرج )زجـزاج( )ZIGZAG-pattern( أيضـًا. ويمكـن 
قطع أي جزء من الزجزاك ليشـكل حرف W واعتماد الخمس نقاط الطرفية لحسـاب عدد الحشـرات 
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فـي عـدد معيـن مـن النباتـات )مثـال 10 نباتـات( يحددهـا 
الغـرض المطلـوب مـن إجـراء العملية. تجرى هذه الطرق 
بعيـدة عـن حافـة الحقـل ويمكـن تكرارهـا في عـدة أماكن 
المزروعـة وتجـرى هـذه  اعتمـادًا علـى مسـاحته  بالحقـل 
الطرق لسهولتها في الحقول الصغيرة من 2-3 هكتار، 

الشـكل )32(.

تعتمـد المنظمـة 2018 طريقـة W بأسـلوب آخـر لتحديـد 
النسـبة المئويـة إلصابـة محصـول الـذرة بـدودة الحشـد 
الخريفية حيث تحدد 5 مناطق )محطات( في حقل الذرة 
مثـاًل، ويرسـم منهـا حـرف الدبليـو بطريقـة غيـر منتظمـة 
نباتـات   10 يتكـون مـن  علـى أن تضـم كل نقطـة خطـًا 
الكلـي 50 نباتـًا )الشـكل33 والجـدول 9(  ليكـون العـدد 
تحسـب منهـا نسـبة اإلصابـة بضوء المعادلـة المعروفة 

فـي قيـاس اإلصابـة والمذكـورة فـي نهايـة الجـدول.

يعتمـد تحديـد إصابـة النبـات مـن عدمـه علـى مالحظـة عالمـات تغذيـة اليرقـات المتمثلـة بكشـط 
ثقـوب صغيـرة  تكويـن  أو  الـذرة والبلعـوم  لنبـات  الغضـة  لـألوراق  السـفلى  السـطحية  الطبقـة 
أو كبيـرة حديثـة علـى الثـالث ورقـات األولـى المحيطـة بالبلعـوم، وفـي النباتـات الكبيـرة يمكـن 
المتأخـرة  النضـج  اليرقـات فـي مراحـل  رؤيـة  الصعـب  الذكريـة. مـن  أوراق واألزهـار   4-3 اعتمـاد 
وذلـك ألن اليرقـات تدخـل بيـن أغلفـة العرنـوس أو فـي داخـل العرنـوس ويمكـن أن يسـاعد بذلـك 
الفحـص العينـي الشـخصي مـن خـالل التمـرس فـي األعـراض الخارجيـة علـى العرنـوس )الكـوز(. 
كمـا ويمكـن اعتمـاد كتـل البيـض أيضـًا لحسـاب نسـبة اإلصابـة وكذلـك عـدد العـذارى بالتربـة. ينظم 
جـدول يتكـون مـن 5 محطـات يرقـم كل موقع/محطـة بعـدد النباتـات من 1 إلى 10 وتحسـب نسـبة 

1

2

3 5

4

 W الشـكل 32. طريقـة أخـذ العينـات بالسـير بالحقـل بحرف
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(10 نباتات)

(10 نباتات)

(10 نباتات)
(10 نباتات)

(10 نباتات)

بدايةنهاية

الشـكل 33. طريقـة أخـذ العينـات المعتمـدة لـدودة الحشـد الخريفيـة فـي محصول الذرة 
© )FAO, 2018(
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اإلصابـة الكليـة. ويمكـن اعتمـاد تطبيـق نظـام المراقبـة واإلنـذار المبكـر لـدودة الحشـد الخريفيـة 
)FAMEWS( أيضـًا والـذي يسـتخدم نفـس المبـدأ لحسـاب النسـبة المئويـة لإلصابـة ولكـن بطريقة 
تلقائيـة وذلـك لتسـهيل عمليـات الحسـاب عنـد المزارعيـن. ويمكـن اعتمـاد شـبكة صيـد الحشـرات 
فـي المراحـل األولـى للنبـات أو عندمـا تصيـب الحشـرة عوائـل أخـرى مثـل فـول الصويـا والقطـن 

والدخـن بالمراحـل األولـى .

تختلف نسبة اإلصابة )infestation percentage( عن شدة اإلصابة )infestation intensity( في 
قياسـات أضـرار الحشـرات، فنسـبة اإلصابـة تحسـب بهـا عـدد النباتـات المصابـة بالحشـرة والتـي 
يظهـر عليهـا أي عالمـات تغذيـة الحشـرة علـى أجـزاء النبـات منسـوبة للعـدد الكلـي للنباتـات فـي 
منطقـة معينـة، أمـا شـدة اإلصابـة فإنهـا تتمثـل فـي مقـدار الضـرر علـى أجـزاء النبـات سـواء كانت 
الجـذور أو األوراق أو الثمـار ولهـا قيمـة محسـوبة رقميـًا تدخـل ضمـن معـادالت تقديـر الحـد الحـرج 

ومسـتوى الضـرر االقتصـادي.

ومـن الطـرق المتقدمـة فـي أخـذ العينـات التـي يمكـن تطبيقهـا علـى دودة الحشـد الخريفيـة هـي 
تـم تطويرهـا  المتسلسـلة/المتتابعة )sequential sampling plan( والتـي  العينـات  أخـذ  طريقـة 
تطبيـق عمليـة  القـرار بشـأن  اتخـاذ  ثـم  الطبيعـة ومـن  أعدائهـا  أو  العينـات لآلفـات  أخـذ  لغـرض 
المكافحـة مـن عدمـه، وتعتمـد حاليـًا هـذه الطريقـة علـى الحشـرات الماصـة مثـل المـن والتربـس 

 .)Alyousuf, 2018( والحلـم وغيرهـا

الجـدول 9. مثـال لحسـاب نسـبة إلصابـة مـن خـالل تحديـد عـدد النباتـات السـليمة والمصابة في نظام أخـذ العينات

الخط الخامسالخط الرابعالخط الثالثالخط الثانيالخط األول

اإلصابةالنباتاإلصابةالنباتاإلصابةالنباتاإلصابةالنباتاإلصابةالنبات
مصاب1مصاب1مصاب1سليم1مصاب1

مصاب2مصاب2مصاب2مصاب2سليم2

مصاب3سليم3مصاب3مصاب3مصاب3

مصاب4مصاب4سليم4سليم4سليم4

مصاب5مصاب5مصاب5مصاب5سليم5

مصاب6مصاب6مصاب6مصاب6مصاب6

مصاب7مصاب7سليم7مصاب7مصاب7

سليم8سليم8مصاب8سليم8سليم8

مصاب9مصاب9مصاب9مصاب9مصاب9

مصاب10مصاب10مصاب10مصاب10مصاب10

9العدد8العدد8العدد7العدد6العدد

عـدد النباتـات المصابة الكلي 38 

*نسبة اإلصابة بدودة الحشد = عدد النبات المصابة )38(/عدد النباتات الكلي المفحوص  )x)50 100 = 76في المائة نسبة اإلصابة
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تفقد المصائد 
تعتمـد فكـرة المصائـد التجميعيـة علـى جـذب الحشـرات إلـى مصـدر جـذب معيـن وقتلهـا. وقـد 
اسـتعملت فـي السـبعينيات اإلنـاث البكـر بوضعهـا بالمصائـد الالصقـة أو القمعيـة لجـذب الذكور 
ألغـراض المراقبـة حيـث تنفـث اإلنـاث مـوادات طبيعيـة تسـمى بالفرمونـات والتـي تـم تخليقهـا 
صناعيـًا الحقـًا لتبـاع جاهـزة للعديـد مـن الحشـرات إمـا لجـذب الذكـور كما في دودة الحشـد الخريفية 
أو اإلنـاث كمـا فـي بعـض ذبـاب الفاكهـة. وقـد يتـم اسـتعمال الضـوء كعامـل جـاذب فيما يسـمى 

بالمصائـد الضوئيـة.

تلعـب الفرمونـات حاليـًا دورًا كبيـرًا فـي مجـال المراقبـة والرصـد لـدودة الحشـد الخريفية وتوصي 
2018 بنصـب المصائـد القمعيـة التـي تتكـون مـن ثالثـة أجـزاء هـي الغطـاء والقمـع  المنظمـة 
ووعـاء الجمـع فـي األسـفل، ُيحَصـر الفرمـون فـي قفـص صغيـر مخصـص لهـذا الغـرض فـي 
قمـة الغطـاء )الشـكل 34( وتعلـق المصيـدة بربـاط أو سـلك )من المحبذ اسـتخدام سـلك معدني 
صلـب ليقلـل مـن حركـة المصيـدة بتأثيـر الريـاح( علـى ارتفـاع 1.5 متـر فـي وسـط الحقـل أو فـي 
حافتـه. ولمـن يخـاف دخـول الحشـرة لحقلـه يمكـن تعليقهـا خـارج المزرعـة أو قريبـًا منهـا. ومـا يميـز 
المصيـدة القمعيـة أنهـا قويـة وتبقـى لفتـرة طويلـه، ُتعّلـق عـادة بعـد الزراعـة قبـل إنبـات البـذور 
حيث تبدأ عملية حسـاب الحشـرات المنجذبة بعد اإلنبات مباشـرة، وتوزع المصائد بمعدل واحدة 
لـكل 0.5-2 هكتـار ويسـتبدل الفرمـون كل 3-6 أسـابيع اعتمـادًا علـى درجـات الحرارة. وبشـكل عام 
يوصـى باسـتعمال 5 فرمونـات للموسـم الواحـد الـذي يسـتغرق بيـن 100-120 يومـًا. ويحتفـظ 
الفرمـون غيـر المسـتعمل المحمـي بغالفـه بفاعليتـه فـي الثالجـة أو الفريـزر لمـدة سـنتين علـى 
األقـل. يوضـع فـي قاعـدة المصيـدة الفرمونيـة شـريط يحتـوي علـى تركيـز قليـل جـدًا مـن أحـد 
المبيـدات البيرثرويديـة أو غيرهـا ليقـوم بقتـل الحشـرة عنـد استنشـاقها أو مالمسـتها له. ويمكن 
أن تمسـك المصيـدة حشـرات أخـرى مـن الُعـث لذلـك يمكـن اسـتخدام صـور الذكـور للمقارنـة أو 
إرسـال العينـات لمتاحـف التشـخيص الوطنيـة. ويشـمل التحقـق مـن المصائـد الفرمونيـة إحصـاء 
عـدد ذكـور دودة الحشـد الخريفيـة والتـي تـم اصطيادهـا وال تعـد المصائـد الفرمونيـة بديـاًل عـن 

التفحـص الميدانـي.

يمكـن اسـتعمال المصائـد الهرميـة الالصقـة للحقـول الصغيـرة فـي حـال عـدم توفـر المصيـدة 
إليـه  الكرتـون المقـوى الالصـق وتنجـذب  القمعيـة. حيـث يوضـع نفـس الفرمـون علـى قطعـة 
الحشـرات وتلتصق عليه ويمكن حسـاب عدد الحشـرات التي تمسـك في المصيدة، وتسـتبدل 
عـادة قطعـة الكرتـون المقـوى بواحـدة أخـرى إذا تجمعـت عليهـا األتربـة أو امتـألت بالحشـرات. 

ويمكـن أن تـؤدي المصائـد الضوئيـة الغـرض ذاتـه ولكـن يعـاب عليهـا أنهـا تمسـك حشـرات أخـرى 
إال إذا تـم توجيههـا وزيـادة كفاءتهـا بفرمـون دودة الحشـد الخريفيـة. وهنـاك العديـد منهـا يعمـل 

L الشـكل 34. أجـزاء المصيـدة الفرمونيـة وطريقـة نصبهـا فـي الحقـل علـى حامل يشـبه حرف الـ
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بالطاقـة الشمسـية وقـد وجـد الباحثـون بـأن الضـوء األسـود يجـذب دودة الحشـد الخريفيـة لذلـك 
يمكن تجريبه لهذا الغرض. وأصبح تصنيع المصيدة الضوئية اليوم بغاية السهولة بتوفر مصادر 
الطاقـة الكهربائيـة فـي الحقـول أو ألـواح الطاقـة الشمسـية التـي تسـاعد فـي تصنيعهـا محليـًا. 
ونصبت وزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية أعدادًا كبيرًة من المصائد على الحدود المصرية 
السودانية ألغراض المراقبة إضافة لعدد من المصائد الفرمونية التخصصية إال أنها كانت تصيد 
كميـات كبيـرة مـن الحشـرات يصعـب تشـخيصها. ومـن نقـاط ضعـف المصائـد الضوئيـة فـي هـذه 
الحالـة هـو أن الحشـرة تمتلـك قـدرة طيـران عاليـة ولمسـافات كبيـرة ويمكـن تجاوزهـا أو الطيـران 
فوقهـا. وتسـتخدم الصيـن المصائـد الضوئيـة بكفـاءة عاليـة جـدًا حيـث يسـتخدموا أضـواًء بأطـوال 
موجيـة معينـة للبحـث وجـذب حشـرات دودة الحشـد الخريفيـة سـواء الذكـور أو اإلنـاث وتسـتخدم 

اإلنـاث المنجذبـة بعـد تشـريحها للتنبـؤ بالضـرر وحـدوث الفورانـات.

نظام الرصد واإلنذار المبكر لدودة الحشد الخريفية
)Fall Armyworm monitoring and early warning system )FAMEWS((

العابـرة  الزراعيـة  لآلفـات  والقاريـة  العالميـة  المبكـر  اإلنـذار  نظـم  المعروفـة فـي  لخبرتهـا  نظـرًا 
للحـدود، تولـت المنظمـة زمـام القيـادة فـي تطويـر وإنشـاء نظـام للرصـد واإلنـذار المبكـر لـدودة 
الحشـد الخريفيـة فـي أفريقيـا كمـا امتـد اسـتعماله للشـرق األدنـى وآسـيا. واسـتخدمت الخبـرة 
الخاصـة للمعاهـد األخـرى فـي هـذا التطبيـق. ويأتـي مكـون الرصـد فـي النظـام كأحـد الدعائـم 
للبرامـج المجتمعيـة المتكاملـة الحاليـة إلدارة اآلفـات )IPM( ويتألـف النظـام مـن بيانـات ميدانيـة 
يتـم تجميعهـا علـى مسـتوى الحقـل، وتلـك البيانـات المتحصـل عليهـا يمكـن مشـاركتها وتحليلهـا 
على المستويات المحلية والوطنية والعالمية من أجل إنتاج معلومات مفيدة في شكل نصائح 
ذات صلـة بـاإلدارة واإلنـذار المبكـر لـكل أصحـاب المصلحـة. يتكـون النظـام مـن جزأيـن أساسـيين 
الجـزء األول هـو التطبيـق المحمـول والجـزء الثانـي عبـارة عـن منصـة عالميـة متاحـة علـى اإلنترنت 
لرسـم الخرائـط وتحليـل البينـات المتحصـل عليهـا مـن الحقـل، ويقـوم التطبيـق المحمـول بعـدة 
وظائـف منهـا إدخـال بيانـات تفحـص الحقـل وتفقـد المصائـد وكذلـك توفيـر بعـض المعلومـات 
األخـرى عـن المحصـول وطـرق الزراعـة المتبعـة. التطبيـق FAO- FAMEWS متـاح حاليـًا علـى متجـر 

جوجـل )Google playstore( ويمكـن تنزيلـه مجانـًا علـى أي هاتـف يعمـل بنظـام األندرويـد. 

يحتـوى التطبيـق أيضـًا علـى عـدد مـن النصائـح والمصـادر الهامـة الخاصـة بالمكافحـة المتكاملـة 
لـدودة الحشـد الخريفيـة مثـل صـور ومعلومـات عـن األعـداء الحيويـة التـي مـن الممكـن أن يجدهـا 
المـزارع فـي الحقـل أثنـاء تفحصـه ويعمـل أيضـًا كمنصـة لربـط المسـتخدمين مـع بعضهـم البعـض 

الشـكل 35. شـكل المصائـد الهرميـة الفرمونيـة )يميـن( والمصائـد الضوئية )يسـار(
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ومـع المختصيـن ووكالء اإلرشـاد. كمـا يحتـوي التطبيـق علـى مسـاعد رقمي يعمـل بخاصية الذكاء 
الصناعـي لتشـخيص الضـرر الناتـج عـن دودة الحشـد الخريفيـة والـذي يمكـن أن يسـاعد المزارع في 

تفحـص الحقـل والتعـرف علـى الضـرر. 

ويوفـر تطبيـق الهاتـف المحمـول الخـاص بنظـام الرصـد واإلنـذار المبكـر المتعلـق بـدودة الحشـد 
وذلـك  ومكانيـًا  زمانيـًا  اآلفـة  هـذه  بهـا  تمـر  التـي  التغيـرات  حـول  قيمـة  معلومـات  الخريفيـة 
لتحسـين المعرفـة حـول سـلوكياتها فـي األماكـن المصابـة والقيـام بأفضـل إجـراءات االسـتجابة 
لهـا. كمـا يوفـر للمسـتخدم البيانـات المتاحـة حـول الظـروف المناخيـة الحاليـة والمتوقعـة فـي 

المقبلـة. األيـام 

المعلومـات  الخريفيـة، وربـط  الحشـد  الجماعيـة حـول دودة  المعرفـة  بنـاء  التطبيـق علـى  يعمـل 
كيفيـة إضعافهـا وتخفيـف  إلـى  اآلفـة وصـواًل  انتشـار  وكيفيـة  بمـكان  بـدءًا  البعـض،  ببعضهـا 
ضررهـا، حيـث أن التطبيـق مفيـد مـن جهتيـن. فمـن جهـة يسـاعد المزارعين والموظفيـن الزراعيين 
فـي إدارة محاصيلهـم بشـكل مباشـر لمنـع حـدوث تفشـيات جديـدة لدودة الحشـد الخريفية والحد 
مـن أضرارهـا، ومـن جهـة أخـرى يسـاعد جميع الكيانـات المنخرطة في إدارة دودة الحشـد الخريفية 
مـن خـالل توفيـر تحليـل حيـوي حـول مخاطـر الـدودة، وانتشـارها، وإدارتهـا، كما يحتـوي على دليل 
مـن أجـل مسـاعدة المزارعيـن علـى اتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة. ومـا أن يقوم المزارعـون والعمال 
بفحـص محاصيلهـم بحثـًا عـن تفشـي الـدودة الخريفيـة وتحميـل البيانـات المطلوبـة حتـى يقـوم 
التطبيـق بحسـاب مـدى االنتشـار بشـكل تلقائـي ليتمكـن المزارعـون مـن اتخـاذ اإلجـراءات الفورية 

إلدارة الوضع.

ويجـب اسـتخدام التطبيـق فـي كل مـرة يتـم فيهـا تفحـص الحقـل حيـث يسـتخدم التطبيـق سـواًء 
مـن أجـل تقديـر الضـرر الحقلـي أو مـن أجـل فحـص وتسـجيل المصائـد الفرمونيـة ويتـم فحـص 
الحقـل مـن خـالل فحـص 50 نباتـًا فـي كل حقـل بواسـطة المزارعيـن ونقـاط االتصـال المجتمعيـة 

وأخصائيـي اإلرشـاد الزراعـي وغيرهـم وتسـجيل البيانـات ذات الصلـة.

التطبيـق بحسـاب  المطلوبـة، سـوف يعمـل  البيانـات  بإدخـال  المزارعـون والعمـال  يقـوم  حالمـا 
مسـتويات اإلصابـة بحيـث يمكـن للمزارعيـن اتخـاذ إجـراءات لتحسـين إدارة وضـع الحقـل الزراعـي.

ويجـري التحقـق مـن تلـك البيانـات عبـر مراكـز التنسـيق المحليـة، لُتنقـل بعدهـا إلـى منصـة عالميـة 
علـى شـبكة اإلنترنـت يتـم فيهـا تحليـل البيانـات وتقديم نظرة عامة حول واقع الحشـرة وانتشـارها 
وكذلـك تقديـم خرائـط حـول تفشـي دودة الحشـد الخريفيـة واإلجـراءات األكثر فاعليـة في الحد من 
تأثيرهـا. يتـم اسـتخدام التطبيـق حاليـًا فـي معظـم الـدول المتضـررة مـن اآلفـة وتعمـل المنظمـة 
مـن خـالل مـدارس المزارعيـن الحقليـة والهيئات المجتمعية األخرى التي تقود عملية مكافحة دودة 
الحشـد الخريفيـة بالتعريـف بالتطبيـق وحـل مشـاكل اسـتعماله إن وجـدت عنـد المزارعيـن والفنيين.

 تـم تحديـث التطبيـق بالمزيـد مـن الخصائـص الوظيفيـة كنظـام استشـارة يعمـل دون االتصـال 
باإلنترنـت لتقديـم إرشـادات فوريـة للمسـتخدم باالعتمـاد علـى البيانات التي تم جمعها مسـبقًا، 
وأداة تشـخيصية تسـتخدم الكاميـرا الخاصـة بالهاتـف المحمـول لتحديـد مسـتويات الضـرر الـذي 
اآللـة.  تعليـم  وطريقـة  الصناعـي  الـذكاء  باسـتخدام  للـذرة  الخريفيـة  الحشـد  دودة  بـه  تسـببت 
والتطبيـق جـزء ال يتجـزأ مـن برنامـج المنظمـة لـإلدارة المسـتدامة لـدودة الحشـد الخريفية. ويدعم 
جميـع مراحـل إدارة دودة الحشـد الخريفيـة بـدءًا بعمليـة الرصـد واإلنذار المبكر وصـواًل إلى تقييم 

االسـتجابة والمخاطـر )الشـكل 36(.

تجـدر اإلشـارة إلـى أن هنـاك عـدد مـن التطبيقـات المشـابهة التـي توفـر بعـض المعلومات أيضًا 
عن اآلفة مثل تطبيق عيادة plantwise تعتمده CABI والذي يحتوي على كم كبير من المعلومات 
العلميـة والمصـادر والصـور يسـتعمل فـي أفريقيـا عنـد المزارعيـن ذوي الحيـازات الصغيـرة إذ 
 International Centre(ترسـل المعلومـات إلـى بنـك المعلومـات الموجـود عـادة فـي مركز كابي
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for Agriculture and Bioscience( لتحليلهـا وإعطـاء الجـواب والحـل السـريع لمشـاكل المزارعيـن 
التـي يواجهوهـا فـي مزارعهـم. وتعتبـر منصـة القريـة الحكيمـة بالنـت وايـز التـي أنشـأتها كابـي 

المنصـة المعتمـدة لهـذا التطبيـق.

فرمونات دودة الحشد الخريفية
الفرمونـات  تصنيـع  فـي  كثيـرًا  اإلنـاث  تفرزهـا  التـي  الجنسـية  الجاذبـة  الفرمونـات  سـاعدت 
كبيـر  تفـاوت  هنـاك  واسـع.  نطـاق  علـى  المصائـد  فـي  السـتعمالها  )المخلقـة(  التركيبيـة 
فـي كفـاءة الفرمونـات المصنعـة علـى النطـاق التجـاري لـدودة الحشـد وذلـك بسـبب تداخـل 
الحشـد  دودة  فرمـون  مـن  نوعيـن  تشـخيص  تـم  فقـد  بعـض،  مـع  للحشـرة  سـاللتين  وجـود 

همـا: الخريفيـة 

)Z( -9-tetradecen-l-ol acetate )Z-9.TDA(؛ 	

	  .)Z( -9-dodecen-l-ol acetate )Z-9-DDA(

 Mitchell & منفـردًا بالحقـل لـم يجـذب ذكـور العثـة بحسـبZ-9-TDA للــ التقييـم الحيـوي  إال إن 
 Mitchell( تمكـن مـن جـذب الذكـور بحسـب كل مـن Z-9-DDA عـام 1976 بينمـا النـوع Doolittle

 .)and Doolittle 1976, Tingle and Mitchell 1978, Ward et al., 1980

الشـكل 36. تطبيـق نظـام المراقبـة واإلنـذار المبكـر لـدودة الحشـد الخريفية 
©)FAO-FAMEWS(
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وفـي دراسـة الحقـة تـم اسـتعمال أربعـة مكونـات تـم خلطهـا مـع بعضهـا البعـض بنسـب وزنيـة 
مختلفـة وهـي كمـا فـي أدنـاه:

 )Z(-7-dodecen-1-ol acetate )Z7-12:AC( )0.45 فـي المائـة(؛ 	

 Z(-9-dodecen-1-ol acetate( )0.25 فـي المائـة(؛ 	

)Z(-9-tetradecen-1-ol acetate )Z9-14:AC( )81.61 فـي المائـة(؛ 	

 Z(-11-hexadecen-1-ol acetate( )17.69 فـي المائـة(. 	

وكانـت ذات كفـاءة عاليـة عنـد خلطهـا وتصنيعهـا فـي نافـث الفرمـون المطاطـي سـعة 2 ملجـم 
.)Mitchell et al., 1985(

كمـا وجـد أن خلـط نوعيـن مـن الفرمون بالنسـب المذكورة إزاء كل منها

Z7-12:AC )0.58 فـي المائة(؛ 	

Z9-14:AC )99.42 فـي المائة(. 	

كان فعـااًل جـدًا لجـذب ذكـور دودة الحشـد الخريفيـة وأعتبـر الباحـث أن هـذا الخليـط يكفـي كفرمـون 
لجـذب الذكـور بـداًل مـن األربـع مكونـات عنـد تصنيعـه فـي نافـث مطاطـي بحجـم 2 مجـم. 

أمـا الباحـث تيلمنسـون وآخـرون 1986 فقـد ذكـر بأن أفضل تركيبة فرمونيـة هي المتكونة من:

Z(-7-dodecen-1-ol acetate(؛ 	

	  .)Z(-9-tetradecen-1-ol acetate

كانـت األفضـل مـن اإلناث البكرية أو من:

25 مجـم Z(-9-dodecen-1-ol acetate( فـي عبـوة بولي أثيلين. 	

الجغرافيـة وكذلـك  المواقـع  الفرمونـات بحسـب  تركيبـة  بـأن هنـاك اختالفـات فـي  لوحـظ كذلـك 
الحشـد  بـدودة  الخاصـة  للفرمونـات  المشـتري  يربـك  الحشـرة وهـذا ممـا  اختالفـات فـي سـاللة 
الخريفيـة. كمـا اختبـرت أيضـًا العوامـل التـي تؤثر فـي كفاءة الصيد بالمصائـد الفرمونية فقد تبين 
أن اتجـاه الريـح يلعـب دورًا مهمـًا علـى السـطح الالصـق فـي المصيـدة التـي تسـقط عليـه الحشـرة 
 Tingle( حيـث تبيـن أن الصيـد يكـون أكثـر علـى جانـب المصيـدة باتجـاه الريـح مـن مصـدر الفرمـون
Mitchell 1979 &(، كمـا أنـه ال يوجـد فـرق فـي كفـاءة جـذب المصيـدة الفرمونيـة الالصقـة عنـد 
وضعهـا علـى حافـة حقـل الـذرة أو فـي داخلـه عندمـا يكـون ارتفـاع النبـات أقـل أو مسـاوي الرتفـاع 
المصيـدة )Tingle & Mitchell 1979(. وجذبـت المصائـد الفرمونيـة الموضوعـة علـى ارتفـاع 1.2 
متـر فـوق سـطح األرض فـي حقـول الفـول السـوداني أكثـر بشـكل معنـوي مقارنـة مـع المصائـد 
الموضوعـة علـى ارتفـاع 0.5 أو 0.7 متـر وجذبـت المصيـدة الموضوعـة داخـل الحقـل )25 متـرًا( 
 Tingle & Mitchell( ذكـورًا أكثـر مقارنـة بالموضوعـة علـى أطـراف الحقـل أو 50 متـرًا داخـل الحقـل
 Delta( كما وجد أن لنوع المصيدة أثر على معدل الصيد سواء إن كانت المصائد الالصقة .)1979
 Cruz-Esteban( وفـي دراسـة حديثـة أجراهـا.)Funnel trap )moth catcher(( أو القمعيـة )trap
et al., 2020( اختبـر كفـاءة خالئـط مكونـات فرمونيـة مختلفـة لجـذب ذكـور دودة الحشـد الخريفيـة 
فـي المكسـيك ألغـراض المراقبـة حيـث جـرب مركـب واحـد وخليط مـن مركبين وثالثـة مركبات من:

)Z(-7-dodecenyl acetate )Z7-12:OAc(؛ 	

)Z(-9-tetradecenyl acetate )Z9-14:OAc(؛ 	

	 .)Z(-11-hexadecenyl acetate )Z11-16:OAc(
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 Ac:14-Ac + Z9:12-Z7 وقـد بينـت النتائـج أن المصائـد التـي وضـع بهـا خليـط الفرمـون الثنائـي
تجربـة  وتـم  والثالثيـة  بالمفـردة  مقارنـة  الخريفيـة  الحشـد  دودة  لذكـور  جذبـًا  األكثـر  كانـت هـي 
هـذا الخليـط بالعديـد مـن دول أمريـكا الجنوبيـة، وكانـت نفـس النتائـج بأنـه األعلـى جذبـًا للذكـور. 

باسـتعمال: وأوصـى 

300 ميكروغـرام مـن  Z9-14:OAc  )99 فـي المائة(؛ 	

مـع 6 ميكروغـرام مـن  Z7-12:OAc )1 فـي المائة(. 	

أكد نفس الباحث )Cruz-Esteban 2020( نتائجه باختبار الخالئط بتراكيز مختلفة على ذكور مأخوذه 
من 22 موقعًا بالمكسيك وأثبت نفس االستنتاج السابق بأن خليط المركبين هو األفضل وحقق 
الباحـث بنتائجـه هـذه قفـزة اقتصاديـة حيـث خفـض التركيـز المسـتعمل إلـى درجـة كبيـرة مقارنة بما 
اسـتعمل سـابقًا كمـا أنـه أثبـت أن الخليـط مـن مركبيـن هـو أعلـى جذبـًا للذكـور حتـى مـن اإلنـاث 

البكريـة لـدودة الحشـد الخريفية.

 2.1.11)Economic threshold )ET(( تحديد الحد االقتصادي الحرج

تخضـع مفصليـات األرجـل وباألخـص الحشـرات فـي النظـام الزراعـي الطبيعـي بشـكل عـام لنظـام 
التوازن العام )االسـتقرار( )general equilibrium position )GEP(( حيث يزداد وينخفض تعدادها 
بحسـب تأثيـر العوامـل الحيويـة وغيـر الحيويـة أو نتيجـة تدخـل اإلنسـان مثل اسـتعمال المبيدات أو 
غيرهـا. وعنـد تحـول الحشـرة مـن مسـتوى االسـتقرار إلـى مسـتوى الفورانـات )outbreak( بفعـل 
أي مـن العوامـل فإنهـا تحـدث ضـررًا قـد يقـف عنـد حـد معيـن بفعـل المبيـدات والعوامـل األخـرى 
وهذا الحد يسمى الحد االقتصادي الحرج )Economic threshold( أو يزداد عن هذا الحد فيسبب 
ضـررًا أكبـر بالنبـات، عنـده تصبـح كلفـة المكافحـة غيـر مجدية وربمـا كلفتها أكثر مـن قيمة المحصول 

ويسـمى هذا الحد مسـتوى الضرر االقتصادي ))EIL )Economic injury level(، الشـكل )37(.

الشـكل 37. مسـتوى التـوازن والحـد االقتصـادي الحـرج ومسـتوى الضـرر لدودة الحشـد الخريفية

0

50

100

Pest population

Economic threshold

Action threshold

Economic injury level

Untreated

Time

Pe
st

s 
N

um
be

r

مستوى تعداد اآلفة

الحد االقتصادي الحرج

حد التدخل االقتصادي

مستوى الضرر اإلقتصادي

غير معاملة

الزمن

ت
فا

آل
د ا

عد

-

-

-



73 11. عناصر ومكونات برنامج اإلدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية

الشـكل 37. مسـتوى التـوازن والحـد االقتصـادي الحـرج ومسـتوى الضـرر لدودة الحشـد الخريفية

لـم يكـن الحـد االقتصـادي الحـرج لإلصابـة قـد تـم تحديـده عندمـا دخلـت دودة الحشـد الخريفيـة إلـى 
أفريقيـا وإنمـا تـم االعتمـاد علـى الدراسـات السـابقة فـي المناطـق التـي توجد فيها الحشـرة فقد 
قـّدر )1981( Van Huis بـأن حـد التدخـل االقتصـادي ))Action threshold )AT( يبـدأ عندمـا تصـل 
 .)maize whorls( نسـبة الضـرر علـى األوراق بيـن 20 و50 فـي المائـة فـي بلعـوم نبـات الـذرة
وأعتمـد نفـس الباحـث 20 فـي المائـة كحـد اقتصـادي للتدخـل فـي نيكاراغـوا يطّبـق الحـد الحرج بعد 
ثالثيـن إلـى أربعيـن يومـًا مـن الزراعـة، بينمـا للنباتـات بعـد عمـر 40-60 يومـًا فـإن الحـد الحـرج يجـب 
أن ينخفـض ليكـون 10 فـي المائـة. وفـي أونتاريـو بكنـدا تعتمـد نسـبة 15 فـي المائـة ضـرر قبـل 
ظهـور النـورات الذكريـة )tassels( و5 فـي المائـة بعـد اكتمـال تكويـن األوراق القلبيـة. أمـا فـي 
البرازيل فالحد االقتصادي الحرج 3 فراشات/مصيدة/هكتار. إن انتشار اآلفات في الحقول الزراعية 
 aggregate( أو تجميعي )regular( أو منتظـم )random(يأخـذ أشـكااًل مختلفـة فهـو إمـا عشـوائي
)clumped(( وبسـبب وضع إناث دودة الحشـد بيضها بلطع متفرقة على النبات فهي تميل إلى 
النـوع التجميعـي الـذي يجـب أخـذه بنظـر االعتبـار عند أخذ العينات وحسـاب الضرر وحتـى المكافحة. 
لقـد ُأعُتِمـد فـي بعـض الـدول األفريقيـة أسـلوبًا للمراقبـة والرصـد لـدودة الحشـد الخريفيـة وهـو 
أنـه إذا كان عـدد الذكـور فـي المصائـد الفرمونيـة أكثـر مـن 30 خـالل 3-4 ليالـي معنـى ذلـك أن 
الحشـرة موجـودة فـي الحقـل بمحيـط 100 كـم مربـع. ويعتبـر هـذا العـدد إنـذارًا للمزارعيـن بالبحـث 
عـن األطـوار اليرقيـة األولـى أو لطـع البيـض ومـا يترتـب عليـه من تحضيـر مسـتلزمات المكافحة أو 

أيـة إجـراءات تتخـذ للحمايـة. 

اسـتعمل )Cruz et al., 2012( المصائـد الفرمونيـة التخـاذ قـرار المكافحـة بالمبيـدات الكيميائيـة 
لدودة الحشد الخريفية ووضع ثالثة مبادئ للبدء بها. أواًل وضع مصائد دلتا وفرمون جنسي في 
وسـط الحقـل مباشـرة بعـد بـزوغ النبـات، ثانيـًا نسـبة النباتـات التي تظهـر عليها الثقوب الدبوسـية 
)pinhole type( بمقـدار 10-20 فـي المائـة وثالثـًا نسـبة النباتـات التـي تظهـر عليهـا ثقـوب أكبـر 

الشـكل 38. الثقـوب الدبوسـية واألكبـر منهـا التـي تسـببها يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة باألعمـار األولى 
©Ibrahim Jboory :المصدر
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بحجـم الّطَلَقـة )shot hole-type( مقارنـة بالنباتـات المجـاورة، الشـكل )38(، وخلصـت التجربـة إلـى 
أن طريقـة المصائـد هـي األفضـل لتحديـد البـدء بالمكافحـة.

لـم تنـل الـذرة الرفيعـة نفـس االهتمـام الـذي نالتـه الـذرة الشـامية بالرغـم مـن وجـود 42 مليـون 
هكتـار منهـا مـزروع علـى مسـتوى العالـم تشـكل حصـة مصـر منهـا 180 ألـف هكتـار موزعـة فـي 
 Martin( محافظاتهـا المختلفـة. وال توجـد دراسـات لألسـف تعتبـر حـدًا حرجـًا لبـدء المكافحـة إال أن
et al., 1980( قـد وضـع 3 فرضيـات اسـتعملت لبـدأ مكافحـة الحشـرة وهـي وجـود البيـض علـى 
10 فـي المائـة مـن بـادرات الـذرة الرفيعـة، أو وجـود يرقة واحدة لكل نبات فـي مرحلة البلعوم ،أو 
يرقتـان لـكل نبـات فـي قمـة النبـات أي مرحلـة تكويـن النـورات. وفـي واليـة المسيسـيبي تعتمـد 
يرقـة واحـدة لـكل نبـات بطـول 38 سـم كحـد فاصـل لبـدأ المكافحـة. وذكـر )Zeledon 2004( بـأن 
إصابـة نبـات الـذرة فـي مرحلـة البـادرات )5 أوراق( قـد يتسـبب عنـه خسـارة فـي المحصـول، وقـد 
حـدد الباحـث بـأن مسـتوى الضـرر االقتصـادي فـي محصـول الـذرة الرفيعـة هـو يرقـة واحـدة فـي 

مرحلـة الخمـس أوراق و2.5 و3.9 يرقـة فـي مرحلـة 8 و10 أوراق علـى التوالـي.

يمـر محصـول الـذرة كمـا فـي المحاصيـل األخـرى بعـدة مراحـل نمـو بـدءًا مـن زراعـة البـذرة حتـى 
الحصـاد، )الشـكل 39( يجـب فهمهـا بدقـة لتحديـد توقيتـات الحـد االقتصـادي الحـرج لإلصابـة ومـن 
ثـم التوقيتـات المثلـى لعمليـة المكافحـة التـي سيشـار إليهـا الحقـًا فـي جـزء المكافحـة الكيميائيـة 

لـدودة الحشـد الخريفيـة. 

يختلـف عمـر محصـول الـذرة مـن زراعـة البـذرة إلـى الحصـاد قليـاًل مـن دولـة ألخـرى حسـب درجـات 
الحـرارة والصنـف ويتـراوح بيـن 100-150 يومـًا وكمتوسـط 130 يومـًا بزيـادة أو نقصـان 20 يومـًا. 
الورقتيـن والنمـو  البـذرة وظهـور  زراعـة  بمراحـل منـذ   )39( الشـكل  كمـا يشـير  المحصـول  ويمـر 
الخضـري وظهـور النـورات الذكريـة والخيـوط الحريريـة وتكويـن العرانيـس ثم النضـج والحصاد، وقد 

مراحل نمو محصول الذرة

V=مرحلة النمو الخضري  R=مرحلة التلقيح واإلنتاج VE=مرحلة بعد اإلنبات

071428425666100-70150-100

±130
VEV2V5V8V12VTR1R5

يوم

مرحلة المتوسط
النمو 

مرحلةالبزوغ
الورقتين

مرحلة 5 أوراق وبداية تكون
األزهار الذكرية والكوز 

مرحلة النضج والحصادمرحلة  16-20مرحلة الثمان ورقات الكاملة

الشـكل 39. مراحـل نمـو محصـول الـذرة ابتـداًء مـن زراعة البذرة حتـى مرحلة النضـج والحصاد.
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يـزرع المحصـول ألغـراض العلـف بعمـل السـيالج )Silage( لذلـك يحصـد فـي فتـرة 90-100 يـوم 
فـي السـودان ومصـر مثـاًل. 

وضعـت المنظمـة 2017 الجـدول )10( يبيـن مراحـل نمـو نبـات الـذرة ومعدل نسـبة الضرر بالوحدة 
التجريبيـة التـي تؤخـذ منهـا العينـات وكذلـك التـي عليهـا لطـع البيـض والـذي يعتمـد عليهـا كحد حرج 

اقتصـادي لدودة الحشـد الخريفية.

الجـدول 10. الحـد االقتصـادي الحـرج المقتـرح لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة اعتمـادًا علـى مراحـل النمو 
المختلفـة 

مرحلـة نمو وعمر النبات

معدل نسـبة الضرر 
علـى النباتات بالوحدة 

التجريبية )بلوت(

معدل نسـبة النباتات 
للوحـدة التجريبية عليها 

لطع البيض
 مرحلة اإلنبات 

أكثـر من 5 %1-5 %لغاية أسـبوعين بعد اإلنبات

 مرحلـة البلعوم المبكرة 
أكثـر من 5 %1-5 %3-4 أسـابيع بعد اإلنبات

 مرحلة البلعوم المتوسـطة
6-10 %5-6 أسـابيع بعد اإلنبات

 مرحلـة البلعوم المتأخرة 
 من 7 أسـابيع بعد اإلنبات حتى تكوين 

األزهار الذكرية
% 20-11

تتوقـف المكافحةمرحلـة تكويـن األزهار الذكرية وبعدها 

.)FAO, 2017(

كمـا وضـع )Prasanna et al., 2018( الجـدول )11( يبيـن مراحـل نمـو وعمـر النبـات ووضـع حـدًا 
اقتصاديـًا لبـدأ المكافحـة يعتمـد كمـا فـي الجدول الذي وضعته المنظمة على نسـبة ضرر األوراق 

فـي الحيـازات الصغيـرة والمـزارع األوسـع مسـاحة علـى مسـتوى القريـة الواحـدة.

الجـدول 11. الحـد االقتصـادي الحـرج لبـدأ المكافحـة معبـرًا عنـه بنسـبة الضرر/الخسـارة على النبـات نتيجة 
دودة الحشـد الخريفيـة 

مرحلـة النمو الخضري Vمرحلـة نمو الذرة
متوسـط الحد الحرج 

للحقول الصغيرة

متوسـط الحد الحرج 
على مسـتوى القرية 

للمـزارع األكثر تطورًا

 مرحلة اإلنبات مرحلـة البلعوم المبكرة
20% 20 ةئاملا يـف V6-VE إلـى النمو الخضري

40% 40 ةئاملا يـف مرحلـة النمو الخضري V7-VTمرحلـة البلعوم المتأخرة

مرحلـة تكوين األزهار الذكرية 
والخيوط الحريرية

 مرحلة اإلنتاجية 
R1-R3

ال تسـتخدم المكافحة 
الكيميائية/يمكـن بالمبيدات 

اآلمنـة لألعداء الحيوية
 %20

40% 40 ةئاملا يـف مرحلـة النمو الخضري V7-VTمرحلـة البلعوم المتأخرة

)Prasanna et al., 2018 (
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مـن المالحظـات السـابقة يبـدو أنـه ال يوجـد حـد حـرج متفـق عليـه لبـدأ المكافحـة وكل الفرضيـات 
موضوعـة حسـب خبـرة الباحثيـن ويعتمـد مثـاًل الــ 10 فـي المائـة فـي مراحـل النمـو األولـى حـدًا 

حرجـًا لبـدء التدخـل.

تبـدأ المكافحـة فـي حالـة وجـود لطـع البيـض علـى 5 فـي المائـة مـن النباتـات أو 25 فـي المائـة 
مـن النباتـات تظهـر عليهـا أعـراض الضـرر مـع وجـود يرقـات حيـة وأن دخـول اليرقـات فـي القمـع 

ـب القـرار. تحـت البـراز ُيصعِّ

أكثـر، وتكـون  أو  المائـة  بـاألوراق 30 فـي  بالمحصـول عندمـا تكـون نسـبة الضـرر  تحـدث خسـارة 
الخسـارة بحـدود 30 فـي المائـة بالمحصـول أو أكثـر عندما تحدث اإلصابة باألسـبوع األول والثاني 

بعـد اإلنبـات لكـون هـذه المرحلـة هـي األشـد تحسسـًا لإلصابـة بـدودة الحشـد الخريفيـة.

خسـارة اإلنتـاج األعلـى تكـون 28 جم/نبـات أو 22.6 فـي المائـة عندمـا يصـاب النبـات باألسـبوع 
األول والثانـي بعـد اإلنبـات بينمـا االختالفـات ليسـت معنويـة فـي األسـبوع األخيـر قبـل تكويـن 

.)Evan et al., 1990( األزهـار الذكريـة

يتـم اسـتعمال 10 ذكـور فـي الليلـة لـكل مصيـدة أو 70 ذكـرًا في األسـبوع لـكل مصيدة في مصر 
كحد حرج اقتصادي لبدأ المكافحة والذي سنشير له الحقًا عند وضع سيناريوهات برامج المكافحة.

يبـدو أن الحاجـة أصبحـت ملحـة جـدًا لتبنـي المراكـز البحثيـة القيـام بتحديـد الحـد االقتصـادي الحـرج 
ومستوى الضرر في أفريقيا ومناطق اإلصابة األخرى لمنع األفراط باستعمال المبيدات اعتمادًا 

علـى معلومـات لـم تثبـت دقتها. 

الوقاية أو الطرق غير المباشرة..1	 
)Prevention or Indirect Measures) 

بالزيـادة ومنهـا تطبيـق  لهـا  المسـموح  الحـدود  المتاحـة الحتـواء اآلفـة دون  الوسـائل  تضـم كل 
الممارسـات الحقليـة التـي تحمـي المحصـول )agricultural practices( وحفـظ وصيانـة األعـداء 
الحيويـة )conservation and enhancement of biological enemies( المتوفـرة وتطبيـق دورة 
محصوليـة )crop rotation( واعتمـاد األصنـاف المقاومـة )resistant varieties( إن وجـدت، وفـي 
 Push-Pull farming( حالة دودة الحشـد الخريفية والحفارات على الذرة تبني برنامج الطرد-الجذب

system( الـذي سـنذكره الحقـًا.

الطرق الزراعية )الممارسات الحقلية(1.2.11 

تـم اعتمـاد بعـض الطـرق الزراعيـة المحليـة مـن قبل المزارعيـن في أفريقيا متعاضدة مع الوسـائل 
األخـرى لتقليـل ضـرر الحشـرة للحـد الـذي يمكـن الوصـول إليـه لتكـون تكلفـة اإلنتـاج مجديـة. وال 
يوجـد دليـل علمـي مـدروس لهـذه الطـرق إال أن اسـتعمالها مفيـد ألن قسـمًا منـه سـاعد فـي 
تقليـل اسـتهالك المبيـدات الكيميائيـة كمـا أنهـا رخيصـة الثمن ومتوفـرة محليًا خاصة في الحيازات 
الصغيـرة التـي ال يقـوى مالكيهـا علـى شـراء مبيـدات غاليـة الثمـن ومـن هـذه الطرق نذكـر ما يلي:

جمـع لطـع البيـض واليرقـات الصغيـرة الموجـودة علـى السـطح السـفلي لـألوراق الفتيـة أو  	
سـيقان وبلعـوم النبـات وسـحقها؛

جمـع اليرقـات الكبيـرة مـن خـالل تنظيـم حمـالت عائليـة أو مدرسـية والتخلـص منهـا بالطمـر  	
عميقـًا أو حرقهـا أو سـحقها أو تقديمهـا كغـذاء للدواجـن؛
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االلتـزام بالتقويـم الزراعـي لمحصـول الـذرة والزراعـة المبكـرة قـدر اإلمـكان وحسـب توجيهـات  	
المرشد؛

زراعـة المحاصيـل البينيـة )نظـام التحميـل( )intercropping( مثـل البقول وفـول الصويا وزهرة  	
الشـمس لتربـك الحشـرة وتقلـل من وضـع البيض،

حراثـة التربـة العميـق وإغـراق الطبقـة السـطحية بالمـاء لقتـل العـذارى المختبئـة وحسـب توفـر  	
الميـاه والتخلـص مـن مخلفـات المحصـول السـابق؛

اسـتعمال األصنـاف المقاومـة أو المتحملـة لإلصابـة إذا كانت متوفرة؛ 	

سـكب محلول سـكري أو مرقة السـمك على األوراق لجذب النمل الذي يتغذى على اليرقات؛ 	

التخلـص مـن األعشـاب الكثيفـة في المزرعة وحرقهـا لكونها مالجئ لوضع البيض واليرقات؛ 	

النيتروجينيـة  	 باسـتعمال األسـمدة  المضافـة وعـدم اإلفـراط  الموازنـة فـي كميـة األسـمدة 
بتعليمـات دوائـر اإلرشـاد؛ وااللتـزام 

لتقليـل  	 السـليمة  المجـاورة إلتبـاع اإلجـراءات  الحقـول  الجهـود مـع  لتوحيـد  الجماعـي  العمـل 
الحشـرة؛ كثافـة 

إنشـاء أسـيجه حـول المـزارع للسـماح للطيـور للتعشـيش فيهـا والتـي تقـوم بالتقـاط يرقـات  	
الحشـرات خاصـة فـي المـزارع الكبيـرة )حسـب توصيـات وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية الكينيـة(؛

السـماح للعناكـب الحقيقيـة وعـدم قتلها حيث تسـاعد في افتـراس اليرقات الصغيرة؛ 	

خلـط 50 غرامـًا مـن الفلفـل الحـار مـع 2 كيلوغـرام من الرمل وتوزيعهـا في بلعوم نبات الذرة؛ 	

نثـر بحجـم كـف اليـد مـن الرمـل الناعـم أو التربـة أو الرمـاد أو نشـارة الخشـب في بلعـوم نباتات  	
الذرة؛

إذابـة خليـط الثـوم مـع مسـحوق النيـم بالمـاء ووضـع ملعقـة مـن الصابـون عليـه ورش النبـات  	
المصـاب أو المزرعـة؛

إتباع نظام الزراعة الطرد-الجذب بالتعاون مع الجهات اإلرشـادية والبحثية لكونه سـهل ومفيد  	
لمكافحة الحشرة.

 2.2.11)Push-Pull Cropping System( تقنية الطرد-الجذب

الزراعيـة التقليديـة البـد لنـا مـن تسـليط الضـوء علـى واحـدة مـن أهـم  بعـد اسـتعراض الطـرق 
علـى  األفريقيـة  القـارة  تحديـات  لمواجهـة  أفريقيـا  فـي  اسـتعمالها  تـم  التـي  الزراعيـة  الطـرق 
محاصيـل الحبـوب المتمثلـة بحفـارات الـذرة )stemborers( وعشـبة السـتريكا )Striga( وخصوبـة 
التربـة )soil fertility( فـي دول جنـوب الصحـراء الكبرى )sub-Sahara Africa( وهـي تقنية الطرد-
 )prototype push-pull system( التـي وضـع أول تصميـم لهـا )Push-Pull technology( الجـذب
الحشـرات  الدولـي لفسـيولوجيا وبيئـة  المركـز  الباحـث فـي  خـان  زاويـر  البروفيسـور   1997 عـام 
فـي كينيـا))International Centre of Insect Physiology and Ecology )ICIPE(  وطـوره الحقـًا 
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مـع مركـز بحـوث )Rothamsted Research( بالتعـاون مـع الشـركاء المحلييـن والداعميـن الدولييـن 
التـي ذكـرت سـابقًا. تقـدر خسـائر محاصيـل  الثالثـة  التحديـات  وكان مـن أهـم أهدافـه مواجهـة 
 )Striga hermonthica )Del.( الحبـوب فـي أفريقيـا بسـبب الحفـارات وعشـبة السـتريكا الطفيليـة
))Benth. )Orobanchaceae سـنويًا بحـدود الــ7 بليـون دوالر أمريكـي يتأثـر بهـا فـي الغالب ذوي 

الدخـل المحـدود.

مـن المعـروف أن هنـاك صعوبـة فـي مكافحـة الحفـارات لكونهـا تعيـش داخـل سـيقان عوائلهـا 
وعـدم كفـاءة المبيـدات وضررهـا بالبيئـة إضافـة لقلـة دخـل المزارعيـن الصغـار لشـراء مسـتلزمات 

حديثـة للسـيطرة عليهـا. دفـع ذلـك الباحثيـن لتوسـيع تطبيـق تقنيـة الطرد-الجـذب أواًل فـي شـرق 
أفريقيا خاصة بعد ظهور فوران دودة الحشـد الخريفية عام 2016 والتي كانت أضرارها جسـيمة 
علـى الحبـوب حيـث بـدأ تطبيقهـا فـي شـرق أفريقيـا بكينيـا وإثيوبيـا وتنزانيـا وأوغنـدا السـتهداف 
دودة الحشـد الخريفيـة، تـم تطبيقهـا عنـد المزارعيـن ذوي الحيـازات الصغيـرة الـذي وصـل عددهـم 

.)icipe 2015( 245 110 متبنيـًا 59 فـي المائـة منهـم نسـاء و41 فـي المائـة رجـال

قـد تصـل الخسـائر الناجمـة عـن الحفـارات بأنواعهـا علـى محاصيـل الحبـوب والذرة الرفيعـة خصوصًا 
إلـى حوالـي 80 فـي المائـة فـي بعـض المناطـق بمعـدل بيـن 15-40 فـي المائـة إضافـة للخسـائر 
 Midega( التـي تسـببها عشـبة السـتريكا والتـي تقـدر بيـن 30-100 فـي المائـة في أغلب المناطـق
et al., 2018(. ومحاولـة لتفـادي تلـك الخسـائر اتجـه المزارعـون فـي الـدول األفريقيـة لتبنـي هـذه 
التقنيـة النظيفـة والتـي حققـت لهـم مـا لـم تحققـه أيـة وسـيلة مكافحة أخـرى. إن المبـدأ العام لهذه 
الطريقـة هـو زراعـة أنـواع مـن النباتـات البقوليـة )الطـاردة push( بيـن خطـوط محصـول الـذرة حيـث 
تفـرز مـوادًا تطـرُد إنـاث دودة الحشـد الخريفيـة )deterrent or repellent( عـن نبـات الـذرة وأهـم هذه 
البقوليـات عشـبة ديسـموديوم Desmodium intortum المتحملـة للجفـاف ذي األوراق الخضـراء 
)drought-tolerant green leaf( إلـى نباتـات أخـرى مـن العائلـة النجيليـة تفرز المـواد الجاذبة لألنثى 
لتضع بيضها عليها مثل حشيشة نابير )Napier grass, Pennisetum purpureum( التي تعد صائدة 
للحشـرة )plant trap( ويمكـن اسـتعمال حشـيش براخياريـا )Brachiaria cv mulato II( التـي جربـت 

المواد الكيميائية المتطايرة من نبات الدسموديوم
تطرد الحشرة وتجذب األعداء الحيوية إليها 

يمكن استبدال حشيشة البراخياريا
بالنابير  Napier grass ليكون نباتًا صائدًا.

المواد الكيميائية المتطايرة من نبات البراخياريا 
تجذب الحشرة وال تستطيع التطور عليها. 

جاذب طارد

Desmodium

PUSHPULL

Napier or
Brachiaria

Napier or
Brachiaria

ُيحسن الدسموديوم من خصوبة التربة
ويثبتها ويزيد المادة العضوية فيها .

 تفرز الجذور مادة كيمياوية تمنع نمو عشبة striga المتطفلة

Push-Pull Crop Farming Systemتقانة طارد- جاذب

الشـكل 40. النظـام الزراعـي الطرد-الجـذب ومكوناتـه للسـيطرة علـى دودة الحشـد الخريفيـة 
© )push-pull.net( محور عن



79 11. عناصر ومكونات برنامج اإلدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية

أيضـا ونتائجهـا مشـابهة للنابيـر )Midega et al., 2018(. وتمنـع المـواد التـي تفرزهـا جـذور نبـات 
الدسـموديوم حـول المنطقـة الجذريـة عشـبة السـتريكا مـن التطفـل علـى الـذرة الرفيعـة والشـامية 
وكذلـك تحجـم نمـو البـذور وتمـوت، وكمحصلـة لذلـك فـإن مخـزون البـذور بالتربـة يتالشـى تدريجيـًا 
)الشكالن 40 و41(. ويساعد أيضًا كل من نباتات الدسموديوم والنابير على جذب األعداء الحيوية 
 Khan et al.2018، Midega et al.,( مثـل الطفيليـات والمفترسـات لتسـاهم فـي تقليـل الضـرر

.)2018

يراعـى أن تـزرع حشـائش النابيـر أو البراخياريـا علـى حـواف الحقـل كمـا توصـي وزارة الزراعـة الكينيـة 
ويراعـى االنتبـاه إلـى عمليـة حـش نبـات الديسـموديوم لكي ال ينتشـر ويصبح دغـل منافس لنمو 
الـذرة. وتسـببت هـذه التقنيـة فـي زيـادة المحصـول بمقـدار 25-30 فـي المائـة فـي حقـول الـذرة 
المصابـة بالحفـارات فقـط بينمـا يتضاعـف المحصـول عندما تكون المشـكلة بالحفارات والسـترايجا 

)العشـبة الطفيـل( باسـتعمال هـذه التقنية.

وقـد أدى تطبيـق هـذا البرنامـج الزراعـي فـي شـرق أفريقيـا إلـى منـع خسـائر المحاصيـل بسـبب 
الحفـارات وعشـبة السـترايجا وتحسـين خصوبـة التربـة ووفـر محصـول حبـوب يكفـي إلطعـام 27 
مليـون شـخص فـي هـذه المنطقـة. وازداد عـدد المتبنيـن لتقنيـة الطرد-الجـذب حتـى وصـل اآلن 
إلـى 058 207 مزارعـًا ألنـه حقـق لهـم مـا لـم يتوقعـوه منـه. فقـد ازداد اإلنتـاج مـن طـن واحـد إلى 
3.5 طن/هكتـار وتحسـنت خـواص التربـة بفعـل بكتيريـا الرايزوبيـوم الـذي تثبـت النتروجيـن، زيـادة 
رطوبة التربة بسـبب الكثافة النباتية التي تغطيها، قلة اسـتعمال المبيدات الكيميائية التي كانت 
تسـتنزف مواردهـم الماليـة إضافـة لتأثيراتهـا علـى صحـة المـزارع وبيئتـه، توفيـر علـف أخضـر مـن 
كال النباتيـن النابيـر والدسـموديوم حيـث تحـش هـذه النباتـات بشـكل دوري وتقطـع سـوية وتقـدم 
كعلـف أو تبـاع لمحطـات تربيـة حيوانـات أخـرى، توفيـر دخـل إضافـي مـن بيـع بـذور الدسـموديوم 
8-10 دوالرات أمريكيـة للكيلوغـرام، زيـادة إنتـاج الحليـب وتوفيـر أجـور العمالـة التـي كانـت تؤجـر 
للتعشـيب )إزالـة الحشـائش( وتثبيـت التربـة وزيـادة المـادة العضويـة والتنوع الحيـوي فيها، إضافة 
لحمايـة الـذرة مـن العواصـف الشـديدة بسـبب إحاطـة الحقـول بالنابيـر. يرسـل تطبيق هـذا البرنامج 
وفوائـده الكبيـرة رسـالة مهمـة للـدول العربيـة وللباحثيـن فـي مجـال اإلنتـاج النباتـي للبحـث عـن 

نباتـات بقوليـة طـاردة ونباتـات جاذبـة مثـل عشـبة النابيـر والبراخياريـا. 

الشـكل 41. زراعـة الدسـموديوم والنابيـر مـع محصـول الذرة فـي النظام الزراعـي الطرد-الجذب 
©)push-pull.net(
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 .1.. )Control( المكافحة 
 )Direct Measures( أو الطرق المباشرة

 )chemical control( تتضمن هذه الفقرة استعمال جميع أو بعض طرق المكافحة منها الكيميائية
 )GMO gene modified organisms( والبـذور المعدلـة وراثيـًا )biological control( والبيولوجيـة

وغيرها.

 1.3.11 )Genetically-Modified Bt-Maize( استعمال األصناف المعدلة وراثيًا

 يتـم اسـتعمال هـذه التقنيـة النظيفـة فـي العديـد مـن دول العالـم وخاصـة الواليـات المتحـدة 
وكندا والبرازيل وغيرها من الدول التي تزرع الذرة بمسـاحات واسـعة لمكافحة الحشـرات من رتبة 
حرشـفية األجنحة التي تعتبر أهم آفات هذا المحصول، ومنها دودة الحشـد الخريفية وحفار سـاق 
الـذرة األوروبـي ودودة عرانيـس الـذرة ودودة لـوز القطـن وغيرهـا. وبالرغـم مـن تبنـي المنظمـة 
للتقنيات الحديثة في الزراعة إال أنها تقف موقف محايد حيال إدخال البذور المعدلة وراثيًا وتترك 
الخيـار للحكومـات لتبنىـي هـذا الخيـار مـن عدمـه. ومـن العوامـل المحـددة السـتخدام هـذه التقنيـة 
فـي أفريقيـا صغـر المسـاحات المزروعـة التـي هـي عـادة أقـل مـن 2 هكتـار )smallholders( وعـدم 
إمكانيـة المزارعيـن الماليـة لشـراء مثـل هـذه البـذور غاليـة الثمـن عـادة إضافة إلى خـوف الحكومات 

مـن تبنـي هـذه التقنية.

 )Bacillus thuringiensis كيف تعمل األصناف المعدلة وراثيًا: تنتج البكتيريا باسيلس ثورنجينيسس
يرقـات حشـرات حرشـفية األجنحـة وتسـبب فـي قتلهـا،  عنـد دخولهـا جسـم  ))Bt( مـواد سـامة 
واسـتطاع علمـاء الهندسـة الوراثيـة نقـل الجيـن المسـؤول عـن إنتـاج السـم )endotoxin( ونقلـه 
إلـى محصـول الـذرة إلنتـاج نبـات معـدل وراثيـًا )transgenic plants(. ويتكون هذا السـم من مواد 
بروتينيـة بلوريـة )crystal proteins( تأخـذ أشـكااًل وأرقامـًا مختلفـة لتتخصص في مجموعة حشـرية 
محـددة مثـل CryI,CryII,CryIII. وسـوف نتطـرق إلـى طريقـة تأثيـر البكتيريـا عنـد تنـاول المبيـدات 
اإلحيائيـة. لقـد نجحـت منظمـة سـيميت )CIMMIYT( بتربية بعـض األصناف المقاومة أو المتحملة 
لـدودة الحشـد الخريفيـة بالطـرق التقليديـة والجزيئيـة وهـي ال زالـت قيـد االختبـارات وأطلقت حاليًا 

سـيميت 8 أصنـاف يجـري اختبارهـا فـي أفريقيـا.

المكافحة الحيوية2.3.11 

بعـد التخبـط فـي اسـتعمال المبيـدات الكيميائيـة )indiscriminate use of pesticides( مـن قبـل 
المزارعين في أفريقيا الذين فوجئوا بفوران )outbreak( لدودة الحشد الخريفية على محاصيلهم 
الزراعيـة التـي هـي مصـدر عيشـهم وباألخـص الذرة الرفيعة )sorghum( خالل عام 2016 و2017، 
وما سببته هذه المبيدات وباألخص واسعة المدى )broad spectrum insecticides( مثل مبيدات 
 )carbamates( والكارباميت )organophosphates( والفسفور العضوي )pyrethroids( البيرثرويد
 Lancet 2020 فـي دول أفريقيـا، أجـرت مجلـة )biodiversity(مـن تأثيـر كبيـر علـى التنـوع الحيـوي
حصـرًا لمبيـدات الحشـرات التـي اسـتعملت فـي أفريقيـا لمكافحـة دودة الحشـد االخريفيـة ووجدت 
أن هنـاك 13 مبيـدًا خطـرًا جـدًا و26 مبيـدًا عالـي الخطـورة و17 مبيـدًا منخفـض الخطـورة. وانتبهـت 
مراكـز األبحـاث والمنظمـات الدوليـة والحكومـات المحليـة إلـى هـذه الظاهـرة وبـدؤوا أواًل بمحاولـة 
تقنيـن اسـتعمال المبيـدات وزيـادة التوعيـة بالحشـرة وتعميـم الطـرق الزراعيـة المتاحـة للمزارعيـن 

الصغـار وتطبيقـات المكافحـة الحيوية. 

احتلت المكافحة الحيوية مكانة خاصة في إدارة دودة الحشد الخريفية على مستوى العالم وفي 
األمريكيتيـن ومنطقـة الكاريبـي بشـكل خـاص قبـل دخـول الحشـرة إلـى أفريقيـا فقد أجـرى مولينا-
اوكـوا وآخـرون )Molina -Ochoa et al., 2003( حصـرًا للمتطفـالت )parasitoids( والطفيليـات 
)parasites( المشـخصة والمنشـورة بـاألوراق العلميـة فـي تلـك المناطـق فـي محصولـي الـذرة 
)الفـول السـوداني( والبرسـيم واألرز والحشـيش  الحقـل  الشـامية والرفيعـة والقطـن وفسـتق 
)الثيـل، النجيـل(. واسـتنتج بـأن هنـاك تنـوع حيـوي كبيـر للمتطفـالت والطفيليـات فـي األمريكيتيـن 
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ومنطقة الكاريبي حيث سـجل 150 نوعًا منها تنتمي إلى 14 عائلة )families( موزعة على 9 من 
 ، )nematode(ونوع واحد من النيماتودا )Diptera(من ثنائية األجنحة Hymenoptera( ، 4(الدبابير
وكان للعائلتيـن براكونيـدي )Braconidae( واكنيومونيـدي )Ichneumonidae( مـن الدبابيـر النصيب 
األكبـر حيـث مثلـت األولـى 28 نوعـًا والثانيـة 36 نوعـًا، أمـا ثنائيـة األجنحـة فكانـت عائلـة التاكينيـدي 
)Tachinidae( والتـي تمثـل الجـزء األعظـم مـن األنـواع 55 نوعـًا. وَأعتبـر فيريـر )Ferrer( فـي 2001 
بأن متطفالت البيض Telenomus remus وTrichogramma spp. هما األكثر انتشارًا في شمال 
وجنـوب أمريـكا واللـذان اسـتعمال للتربيـة واإلطـالق فـي برامـج المكافحة المتكاملة لدودة الحشـد 
الخريفية. وحقق متطفل البيض T.remus نسبة تطفل وصلت إلى 90 في المائة في فنزويال.

المتواجـدة مـع  الحيويـة  للبحـث عـن األعـداء  كينيـا  أجريـت فـي  التـي  المسـوحات  نتائـج  أبـرز  مـن 
بعـض حشـرات حرشـفية األجنحـة مـا وجـده )Fiaboe et al., 2017( حيـث قـام بتسـجيل متطفـل 
 ,Spodoptera littoralis ( ألول مـرة فـي كينيـا، )الشـكل 42( علـى يرقـاتCotesia icipe( اليرقـات
المتطفـل  علـى هـذا  الجزيئيـة  الدراسـات  إجـراء مجموعـة مـن  تـم  وSpodoptera exigua حيـث 
لتمييـزه عـن األنـواع الــ 12 الموصوفـة سـابقًا فـي الجـزء اإلسـتوائي مـن أفريقيـا. وأشـار البحـث 
إلـى أن هـذا النـوع مسـجل فـي مدغشـقر والمملكـة العربيـة السـعودية وجنـوب أفريقيـا واليمـن 
وتجـري حاليـًا تربيتـه وإطالقـه علـى دودة الحشـد الخريفيـة فـي المركـز الدولـي لبيئـة وفسـيولوجيا 
الحشـرات بكينيـا. ومـن الجديـر بالذكـر أن عائلة البراكونيدي )Braconidae( التـي ينتمي لها الطفيل 
)Microgastrinae( هـي مـن أهـم المتطفـالت علـى يرقـات حرشـفية األجنحـة حيث أن عدد األنواع 
المشـخصة التابعـة لهـا 700 2 نوعـًا موصوفـًا وجنـس الكوتيسـيا لوحـده يعتبـر الثانـي األكثـر عـددًا 
من األنواع الموصوفة حيث يمثل 300 نوعًا على مستوى العالم. ولإلفادة فإن االسم المرادف 
لجنـس الكوتيسـيا )Cotesia( هـو االبانتيلـس )Apanteles( والـذي غيـر إلـى الجنـس الحالـي وإن 
هـذا الجنـس موجـود فـي المنطقـة العربيـة ومـا علـى المختصيـن إال البحـث عنـه والبـدء بدراسـته.

(ذكر)

A

B

D

E

C

(أنثى)

A

B

C F

E

D

(Cotesia icipe sp.n.) الشـكل 42. الصفـات المظهريـة لمتطفـل اليرقـات
© )Fiaboe et al., 2017(
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أنجـز سيسـي وآخـرون )Sisay et al., 2018( حصـرًا لألعـداء الطبيعييـن فـي ثالثـة دول أفريقيـة 
هـي أثيوبيـا وكينيـا وتنزانيـا فـي حقـول الـذرة للمزارعيـن ذوي الحيـازات الصغيـرة وتـم تسـجيل 
أربعـة متطفـالت مـن الدبابيـر )Hymenoptera( وطفيـل واحـد مـن ثنائيـة األجنحـة)Diptera( علـى 
أفريقيـا  مـرة فـي  األنـواع تسـجل ألول  أن هـذه  واعتبـر   .)12 )الجـدول  الخريفيـة  الحشـد  دودة 
وشـمال وجنـوب أمريـكا ومـن ضمـن هـذه المتطفـالت النـوع Cotesia icipe مـن غشـائية األجنحة 
)الدبابيـر( الـذي كان سـائدأ فـي إثيوبيـا علـى يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة وحقـق نسـبة تطفـل 
بيـن 33.8-45.3 فـي المائـة بينمـا كان النـوع Palexorista zonata مـن ثنائيـة األجنحـة هو السـائد 
فـي كينيـا حيـث بلغـت نسـبة التطفـل 12.5 فـي المائـة علـى اليرقـات، كمـا وجـد نفـس الباحثيـن 
أن كل مـن المتطفـل Charops ater وCoccygidium luteum شـائعان فـي كل مـن كينيـا وتنزانيـا 

حيـث حققـا نسـب تطفـل تراوحـت بيـن 6-12 فـي المائـة و4-8.3 فـي المائـة علـى التوالـي.

الجـدول 12. المتطفـالت التـي تـم جمعهـا مـن دودة الحشـد الخريفيـة فـي إثيوبيـا وكينيـا وتنزانيا عام 2017 

الرتبة والعائلةالمتطفلالموقعالبلد

الطور 
المتطفل 

عليه
نسبة 
التطفل

عدد 
الحقول

إثيوبيا

Hawassa

 Cotesia icipe
 Fernandez-Triana
 & Fiobe Palexarista
zonata (Curran)

 Hymenoptera
Braconidae

Larva33.87

 Palexarista zonata
(Curran)

Diptera: TachinidaeLarva6.4

Jimma

 Coccygidium
luteum (Brulle)

 Hymenoptera:
Braconidae

Larva4.64

C.icipe
 Hymenoptera
Braconidae

Larva45.3

Awash-Melkasa
C.icipe

 Hymenoptera
Braconidae

Larva33.85

Palexarista zonataDiptera: TachinidaeLarva5.7

كينيا

Taita Taveta
 Charops ater
Szepligeti

 Hymenoptera
Ichneumonidae

Larva12.35

KwaleC.luteum
 Hymenoptera
Braconidae

Larva8.33

HomabayPalexarista zonataDiptera: TachinidaeLarva12.51

Transnzoia
Chelonus 
curvimaculatus 
Cameron

 Hymenoptera
Braconidae

Egg4.82

MachakosC.icipe
 Hymenoptera:
Braconidae

Larva5.64

تنزانيا

MorogoroC.ater
 Hymenoptera
Ichneumonidae

Larva73

TangaC.ater
 Hymenoptera
Ichneumonidae

Larva106

TangaC.luteum
 Hymenoptera:
Braconidae

Larva62

PwaniC.luteum
 Hypenoptera:
Braconidae

Larva42

)Sisay et al., 2018(
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فـي  واليرقـات  البيـض  علـى  بتطفلـه  المعـروف   Chelonus curvimaculatus النـوع  وجـد  كمـا 
جميـع الحقـول التـي تـم حصرهـا ويبـدو أنـه متطفـل شـائع علـى أغلـب بيـض ويرقـات حشـرات 
حرشـفية األجنحـة الموجـودة فـي أفريقيـا علـى المحاصيـل المتنوعـة. وتمكـن فريـق آخـر مكـون 
من أمادو وآخرون )Amadou et al., 2018( من تسجيل مجموعة من المتطفالت على الدودة 
جمعـت مـن حقـول الـذرة الشـامية والرفيعـة فـي نيجيريـا ضمـت متطفليـن علـى البيـض وهمـا 
.Trichogramma sp و.Telenomus sp ومتطفـل بيـض ويرقـات .Chelonus sp ومتطفليـن علـى 
.Cotesia sp و.Charops sp. وحصـر )Garcia-Gonzalez et al., 2020( األعـداء  اليرقـات همـا 
أن  بالمكسـيك ووجـد  بيرميجلـو  كعلـف فـي منطقـة  المزروعـة  الـذرة  حقـول  المتطفـالت فـي 
أغلب العوائل سيادة هي Braconidae, Ichneumonidae إذ جمع 300 يرقة من الطور الثالث 
 Chelonus insolaris إلـى الخامـس مـن دودة الحشـد،36.4 فـي المائـة متطفـل عليهـا 3 دبابيـر
وC.sonorensis وCampoletis sonrensis، كيلونـس انسـوالريس شـكل لوحـده 16 فـي المائـة 

نسـبة تطفـل.

أجرى شيليشا وآخرون )Shylesha et al., 2018( حصرًا لألعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية بعد 
 Trichogramma sp.و Telenomus sp. دخولها كآفة في الهند وتمكن من تشخيص المتطفالت
 Campoletis chlorideaeو Glyptapanteles creatonoti )Braconidae( علـى البيـض والمتطفـل
علـى   Ichneumonidae عائلـة  مـن  غيـر مشـخص  اليرقـات ومتطفـل  علـى   )Ichneumonidae(
).Forficula sp( وكذلـك مسـبب فطـري  العجـوز  أبـرة  المفتـرس  اليرقـات والعـذارى كمـا سـجلوا 

ممرض )Nomuraea rileyi(، الشـكل )43أ( و )43ب(.
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A B C

D E F

G H

JI

الشـكل 43أ. متطفـالت دودة الحشـد الخريفيـة
A-C بيـض متطفـل عليـه بالتيلينومـس، D-F بيـض متطفـل عليـه بالتريكوغرامـا، G شـرنقة والحشـرة البالغـة لمتطفـل اليرقـات 

Glyptapanteles creatonoti، I متطفـل اليرقـات Campoletis chlorideae، J متطفـل يرقـات غيـر مشـخص
©)Shylesha et al., 2018( 
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A B C

D

E F

الشـكل 43ب. مفترسـات دودة الحشـد الخريفية 
المفتـرس أبـرة العجـوز فورفيكيـوال Forficula sp.( A( رأس الذكـر وقـرن االستشـعار، B رأس الذكـر ومنظـر ظهـري للمنطقـة 

الظهريـة الوسـطى واألخيـرة، C منظـر بطنـي لـرأس الذكـر والمنطقـة الظهريـة الوسـطى، D المنطقـة الخلفيـة )metasoma( مع 
الـِكالب، Eالذكـر فـي بيئتـه، F منظر ظهـري لألنثى

©)Shylesha et al., 2018( 
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أجـري  للعائـل  عليهـا  الُمَتَطفـل  اليرقـات  اسـتهالك  فـي  المتطفـالت  تأثيـر  تأكيـد  وبهـدف 
)Agboyi et al., 2019( بحثًا عن متطفل اليرقات )Coccygidium luteum( ودوره في تقليل 
مـن  يرقيـًا  طـورًا   50 جمـع  فقـد  الـذرة.  لمحصـول  الخريفيـة  الحشـد  دودة  يرقـات  اسـتهالك 
دودة الحشـد وتـم تعريضهـا للمتطفـل لغـرض وضـع البيـض عليهـا وتـم حسـاب مـا تسـتهلكه 
كمقارنـة.  عليهـا  متطفـل  غيـر  اليرقـات  مـن  العـدد  بنفـس  مقارنـة  الـذرة  أوراق  مـن  اليرقـات 
حيـث  اليرقـات  اسـتهالك  معـدل  تقديـر  وتـم  يومـًا   16.7 بفتـرة  حياتـه  دورة  المتطفـل  أكمـل 
تبيـن أن هنـاك 89 فـي المائـة انخفـاض فـي معـدل اسـتهالك محصـول الـذرة مقارنـة بغيـر 
ويمثـل  المتكاملـة  اإلدارة  برامـج  فـي  المتطفـل  لهـذا  أهميـة  يعطـي  وهـذا  عليهـا  المتطفـل 

.)C. leutum( المتطفـل  حيـاة  دورة   )44( الشـكل 

C. luteum parasitizing
Spodoptera frugiperda

1st instar larva

Last instar larva 
of C. luteum 

emerging from 
S. frugiperda 

Larva

 Coccygidium luteum 
female

حد
 وا

يوم

8-10أيام

7-9 أيام

Cocoon of C. luteum 

)Coccygidium luteum( الشـكل 44. دورة حيـاة متطفـل اليرقـات
©)Agboyi et al., 2019( 
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أجرى سيسي وآخرون )Sisay et al., 2019( تقييم االنتشار والضرر ونسبة التطفل لدودة الحشد 
الخريفيـة ومتطفالتهـا فـي إثيوبيـا وكينيـا وتنزانيـا للسـنوات 2017 و2018 حيـث تـم اختيـار 287 
حقـل ذرة مـن الحيـازات الصغيـرة )المسـاحة أقـل مـن 2 هكتار( بصورة عشـوائية. وتوصل الباحثون 
المذكـورة وأن نسـبة  الثـالث دول  الخريفيـة منتشـرة بشـكل واسـع فـي  الحشـد  إلـى أن دودة 
اإلصابـة بالحقـول تراوحـت بيـن 33 إلـى 100 فـي المائـة فـي إثيوبيـا، 93 إلـى 100 فـي المائـة 
فـي تنزانيـا و100 فـي المائـة فـي كينيـا عـام 2017 بينمـا كان المعـدل بيـن 80-100 فـي المائـة 
و82.2-100 فـي المائـة فـي إثيوبيـا وكينيـا علـى التوالـي فـي 2018. واعتمـد سيسـي وآخـرون 
2019 مقياسـًا عينيـًا للضـرر يبـدأ مـن 0 بـدون إصابـة إلـى 9 إصابة عالية متمثلة بتشـققات طولية 
وتمـزق بـاألوراق )Visual rating scales for leaf damage assessment( وتمكنـوا مـن االسـتنتاج 
بـأن هنـاك إصابـة بالنباتـات تتـراوح بيـن 5 في المائة إلى 100 في المائة. كان المتطفل كوتيسـيا 
اسـيبي )Cotesia icipe( هو السـائد في إثيوبيا بنسـبة تطفل وصلت 37.6 في المائة ، والنوع 
Chelonus curvimaculatus هـو الوحيـد كمتطفـل بيـض- يرقـات وجـد فـي كينيـا بنسـبة تطفـل 
4.8 فـي المائـة. أمـا فـي عـام 2018 فقـد تـم تسـجيل سـتة أنـواع مـن المتطفـالت علـى البيـض 
واليرقات حيث تراوحت نسبة التطفل بين 16 في المائة و42 في المائة في الدول التي ُأنجزت 
الدراسـة فيهـا. وبلغـت نسـبة التطفـل لمتطفـل البيض)Telenomus remus( فـي كينيا 69.3 في 

.C.curvimaculatus المائـة مقارنـة بنسـبة تطفـل 4 فـي المائـة بالمتطفـل

أجرى شاراناباسبا وآخرون )Sharanabasappa et al., 2019( حصرًا لألعداء الحيوية في حقول الذرة 
بمناطق جنوب الهند كارناتيكا وكارور وتاميل نادو وسجلوا 5 متطفالت يرقات، 3 مفترسات وفطر 
ممـرض واحـد، الجـدول )13( منهـا 3 متطفـالت يرقـات مـن الدبابيـر تنتمـي إلـى عائلـة براكونيـدي 
Coccygidium melleum والثانـي .Odontepyris sp مـن عائلـة Bethylidae والنـوع الثالـث هـو النـوع 
.Eriborus sp مـن عائلـة اكنيومونيـدي Ichneumonidae. وهـذه األنـواع تسـجل ألول مرة على دودة 
 Nomuraea rileyi الحشـد الخريفيـة علـى مسـتوى العالـم. كمـا وجـد الباحـث نفسـه الفطـر الممـرض

)Clavicipitaceae(, علـى يرقـات دودة الحشـد الخريفية، الشـكل )45(.

ويوضـح الجـدول )13( األعـداء الحيويـة التـي جمعهـا الباحثـون مـن جنـوب الهنـد فـي حقـول الـذرة 
الشـامية مـع نسـب تطفلهـا وعـدد المفترسـات لـكل نبـات 

الشـكل 45. المتطفـل Coccygidium melleum )يميـن( والمتطفـل .Odontepyris sp )يسـار(
© )Sharanabasappa et al., 2019 عن(
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 )Laio et al., 2019( بعد دخول دودة الحشد الخريفية إلى الصين في 2019، الحظ الياو وآخرون
وجـود متطفـل البيـض Telenomus remus فـي الحقـول التـي بهـا إصابـة بـدودة الحشـد الخريفيـة 
إذ حقـق نسـبة تطفـل 30 فـي المائـة و50 فـي المائـة. وذكـر أن طفيل البيض هذا يمكن أن يكون 

لـه دورًا مهمـًا فـي المكافحة البيولوجية لدودة الحشـد.

وأجرى اليبيريكي وآخرون )Elibariki et al., 2020( حصرًا لألعداء الطبيعية لدودة الحشـد الخريفية 
فـي كينيـا ووتنزانيـا ونيبـال حيـث وجـدوا بـأن متطفـل البيـض Trichogramma mwanzai متواجـد 
فـي تنزانيـا وTrichgramma chelonis فـي كينيـا ونيبـال والنـوع Telenomus remus فـي كل مـن 

كينيـا وتنزانيـا ونيبال. 

ووضع مرتسـمًا لتوضيح العالقة بين دودة الحشـد الخريفية وأعدائها الطبيعيين، الشـكل )46(، 
يسـلط الضـوء علـى األطـوار المختلفـة لـدودة الحشـد وأهـم األعـداء الحيويـة التـي وجـدت عليهـا 
فـي أفريقيـا والتـي اسـتعمل قسـمًا منهـا علـى نطـاق واسـع وقسـم منها ال يزال بحيـز التجريب 
للمسـببات  والمفترسـات إضافـة  واليرقـات  البيـض  الموسـع وأهمهـا طفيليـات  واالسـتعمال 
سـنتناولها  والتـي  والنيماتـودا  والفطريـات  والفيروسـات  البكتيريـا  مثـل  للحشـرة  الممرضـه 

بالتفصيـل الحقـًا.

الجـدول 13. األعـداء الحيويـة الموجـودة فـي النظـام البيئـي لمحصـول الذرة الشـامية بالهند 

مـكان وتاريخ الجمعالعائلالرتبة والعائلةاالسم العلمي

نسبة التطفل 
عدد المفترسات 

للنبات
 Coccygidium melleum
(Roman)*

 Hymenoptera:
Braconidae

 Endo larval
parasitoid

 Karnataka: Davanagere: Honnali;
29.6.2018

0.001

 Campoletis chlorideae
Uchida

 Hymenoptera:
Ichneumonidae

 Endo larval
parasitoid

Davanagere: Honnali; 29.6.20184–2

Eriborus sp.*
 Hymenoptera:
Ichneumonidae

 Endo larval
parasitoid

Davanagere: Honnali; 29.6.20180.001

Odontepyris sp.*
 Hymenoptera:
Bethylidae

Larval parasitoid
 Tamil Nadu: Karur: Kulithalai;
20.8.2018

0.001

Exorista sorbillans
 Diptera:
Tachinidae

 Endo larval
parasitoid

Chitradurga: Basapur; 19.7.20180.001

Forficula sp.
 Dermaptera:
Forficulidae

PredatorKarnataka: Shivamogga; 18.6.20182–1

 Harmonia
octomaculata

 Coleoptera:
Coccinellidae

Predator
 Karnataka: Shivamogga: Muttodu;
25.6.2018

1.00–0.5

 Coccinella transversalis
Fabricius

 Coleoptera:
Coccinellidae

Predator
 Karnataka: Shivamogga: Muttodu;
25.6.2018

1.00–0.5

 Nomuraea rileyi
(Farlow) Samson

 Ascomycota:
Clavicipitaceae

Entomopathogen
 Shivamogga, Badravati:
 Kudarekonda, 18.7.2018. Sogalu,
Honnali; Davanagere 25.8.2018

15–10

*يسجل ألول مرة بالهند 

)Sharanabasappa et al., 2019(



89 11. عناصر ومكونات برنامج اإلدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية

 1.2.3.11)Entomopathogenic microorganisms( استعمال ممرضات الحشرات
تتميـز المكافحـة البيولوجيـة بالكائنـات الممرضـة للحشـرات أنهـا عاليـة التخصـص وال تؤثـر علـى 
األحيـاء غيـر المسـتهدفة وقـد يعـاب عليهـا أنهـا بطيئـة التأثيـر علـى اآلفـة وتحتـاج لتراكيـز عاليـة مـن 
المسـبب المرضـي إلحـداث القتـل وخاصـة فـي حالـة الفيروسـات الممرضـة التـي ال تعمـل إال 
فـي األطـوار المبكـرة للحشـرة، كمـا أن أغلـب المسـببات الممرضة للحشـرات تتأثر بالحرارة وأشـعة 

.UV-Light الشـمس

وقبـل التطـرق للمسـببات الممرضـة المختلفـة التـي تـم دراسـتها علـى دودة الحشـد الخريفيـة، 
نـود التنويـه أن هـذه المسـببات البـد مـن صياغتهـا فـي صـورة قابلـة للتطبيق/المعاملـة بهـا فـي 
الحقـل ويطلـق علـى المنتـج النهائـي اسـم المبيـد الحيـوي وسـوف نلقـي الضـوء أواًل بشـكل عام 

علـى المبيـدات الحيويـة. 

يمكـن تعريـف المبيـدات الحيوية/اإلحيائيـة )Biopesticides( بأنهـا تلـك المـواد التـي تشـتق مـن 
مـواد طبيعيـة أو كائنـات حيـة غيـر ضـارة بالبيئـة )آمنـة( وثبـت أن لهـا فعاليـة عاليـة فـي مقاومـة 
اآلفات النباتية )سـواء أمراض أو آفات حشـرية أو أي مسـببات مرضية أخرى(. ومن أهم العناصر 
التـي تدخـل فـي تصنيـع المبيـدات الحيويـة الميكروبيـة )وهـي مـا سـوف نتطـرق إليـه فـي هـذه 
المقدمة( هي الفطريات والخمائر والبكتيريا والفيروسـات والنيماتودا واألكتينوميسـتات وغيرها 
مـن الكائنـات الدقيقـة، كمـا يمكـن أن يتكـون المبيـد الحيـوي مـن اإلفـرازات أو التوكسـينات التـي 
تنتجهـا هـذه الكائنـات ويجـدر اإلشـارة أنـه قبـل تسـجيل أي مبيـد حيـوي على أي آفة البـد من التأكد 
مـن أنـه آمـن تمامـًا علـى النباتـات والكائنـات الحيـة المفيـدة وليـس لـه أي آثـار سـلبية علـى البيئـة. 

وتتميـز المبيـدات الحيويـة بمـا يلـي: 

عـدم وجـود أي أثـار متبقيـة على المحصـول المعامل؛. 1

االنتقائيـة العاليـة حيـث أن المبيـدات الحيويـة تكـون متخصصـة علـى آفـة بعينهـا وقـد يمتـد . 2
تأثيرهـا لبعـض اآلفـات األخـرى ذات القرابـة مـن الناحيـة التقسـيمية؛ 

الشـكل 46. األطـوار المختلفـة لـدودة الحشـد الخريفيـة وأهـم األعـداء الحيويـة التـي وجـدت عليها فـي أفريقيا، مرتسـم تعليمي 
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أكثـر فاعليـة علـى المـدى الطويـل حيـث يؤدي تراكمها في الحقل إلى توفير حماية اسـتباقية . 3
للنبـات حتـى قبل مهاجمته من اآلفة؛ 

صعوبـة تطـور صفـة المقاومـة لـدى اآلفـة المسـتهدفة ضـد المبيـدات الحيويـة علـى عكـس . 4
المبيـدات الكيماويـة. 

الحيويـة أيضـًا بعـض السـلبيات منهـا علـى سـبيل  البعـض أن للمبيـدات  يـرى  أخـرى  ومـن جهـة 
الحصـر:  المثـال ال 

بطء الفاعلية فهي ال تقضي على اآلفات النباتية بسرعة لذلك يمكن التوصية باستخدامها . 1
فـي المراحـل األولـى مـن اكتشـاف اإلصابـة ويمكـن اسـتخدامها بصـورة وقائيـة وال يمكـن 

االعتماد عليها بشـكل أساسـي في حاالت التفشـي والوبائية؛ 

 تأثرهـا بالعوامـل البيئيـة حيـث أنهـا عبـارة عـن كائنـات حيـة وبالتالـي ال يمكـن حفظهـا لفتـرات . 2
طويلـة كمـا يلـزم أخـذ كل االحتياطـات عنـد المعاملـة بهـا حيـث أنهـا قد تتأثر بالحرارة واألشـعة 

فـوق البنفسـجية والجفـاف وغيرهـا مـن العوامـل المناخية؛ 

خاصـة . 3 لمهـارات  تحتـاج  قـد  حيـث  الكيماويـة  بالمبيـدات  مقارنـة  نسـبيًا  العاليـة  التكلفـة 
المحلـي؛  المسـتوى  علـى  البلـدان  كل  فـي  متاحـة  تكـون  ال  قـد  وتكنولوجيـات 

صعوبـة إيجـاد الميكانيكيـات الالزمـة للمعاملـة بتلـك المبيـدات حيـث أن أغلـب هـذه المبيدات . 4
تعمـل بالمالمسـة وبالتالـي ففـي بعـض األحيـان التـي تتواجـد فيهـا اآلفـة داخـل األجـزاء 
النباتيـة يصعـب توصيـل المبيـدات الحيويـة لتلـك األماكـن بداخـل النباتـات وإن كانـت تعطـى 

فاعليـة عاليـة جـدًا عنـد اختبارهـا معمليـًا مباشـرة علـى اآلفـة. 

 وتعتبـر عمليـة الحصـول علـى مبيـدات حيويـة ذات كفـاءة عاليـة يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي برامـج 
الكثيـر مـن الوقـت والجهـد وتمـر بعـدة مراحـل  التـي تسـتلزم  المكافحـة مـن العمليـات الطويلـة 

أساسـية نذكـر منهـا التالـي: 

مرحلـة االستكشـاف: يتـم فيهـا تتبـع المسـببات الممرضـة لآلفـة وعزلهـا وتعريفهـا وإعـادة . 1
التـام مـن أن  إنتاجهـا واختبـار كفائتهـا علـى اآلفـة تحـت ظـروف العـدوى الصناعيـة والتأكـد 

هـذه المسـببات آمنـة تمامـًا علـى ٌاإلنسـان والبيئـة وجميـع الكائنـات النافعـة.

اسـتخدامها إلكثـار . 2 الممكـن  البيئات/األوسـاط  عـن أفضـل  البحـث  يتـم فيهـا  اإلكثـار:  مرحلـة 
هـذا المسـبب بكميـات كبيـرة جـدًا بشـرط أن تكـون البيئـات المسـتخدمة غيـر مكلفـة ويمكـن 
توفيرهـا محليـًا وينتـج الكائـن عليهـا أكبـر عـدد ممكـن مـن الوحـدات التكاثريـة مـع مراعـاة أن 

البيئـات.  التطفليـة علـى هـذه  الكائـن محتفـظ بفاعليتـه ومقدرتـه  يظـل 

مرحلـة الصياغـة: وفـي هـذه المرحلـة يجـب التفكيـر بأفضـل الطـرق التـي يمكـن أن يوضـع . 3
الكائـن بهـا بحيـث تكـون صالحـة للمعاملـة الحقليـة حيـث يتـم تحميـل وحداتـه التكاثريـة علـى 
مـواد حاملـة تحفظـه ويمكـن تداولهـا بأمـان وتمكـن مـن المعاملـة بهـا تحـت الظـروف الحقلية 
ويجـب أن تكـون هـذه المـواد سـهل الحصـول عليهـا وغيـر مكلفة وتحافظ علـى حيوية وكفاءة 

الكائـن لمـدة مناسـبة؛ 

مرحلـة االختبـار الحقلـي للمبيـد: حيـث يتـم التأكـد مـن الفاعليـة تحـت الظـروف الحقليـة وفـي . 4
نفـس الوقـت األمـان الحيـوي للمبيـد علـى البيئـة واإلنسـان وكل الكائنـات النافعـة؛ 

مرحلـة اإلنتـاج التجـاري والتسـجيل: حيـث يتـم اإلنتـاج علـى نطـاق واسـع وبكميـات كبيـرة ويتم . 5
تحديـد الجرعـة وطريقـة المعاملـة واآلفـات المسـتهدفة والمحاصيـل التـي يمكـن أن تعامـل 
بـه وظـروف التخزيـن ومـدة الصالحيـة وغيرهـا مـن المعلومـات الهامـة التـي يجـب جميعـًا أن 

تـدون علـى بطاقـة المبيـد. 
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وتتعـدد ميكانيكيـات عمـل المبيـدات الحيويـة ويمكـن ذكـر مـا يلـي باعتبـاره أشـهر الطـرق التـي تـم 
اكتشـافها حتـى اآلن والتـي تعمـل بهـا تلـك المبيـدات علـى اآلفـات: 

التطفل المباشـر: حيث يكون للكائن المسـتخدم في المبيد الحيوي القدرة على غزو أنسـجة . 1
اآلفات الحشـرية وإفراز العديد من األنزيمات التي تقوم بتحليل أنسـجة اآلفة من أشـهرها 
الكيتينيز والبروتييز أو إرسـال ممصات داخل جسـم اآلفة واسـتنزافها كمصدر للغذاء، وفي 
هـذه الحالـة ينمـو المسـبب علـى اآلفـة بغـزارة ويـؤدي لقتلهـا فـي النهايـة كمـا قـد تتسـبب 
اإلصابـة بتشـققات فـي جـدار الجسـم الخارجـي الـذي ينتج عنه حـدوث جفاف وموت لآلفة؛ 

إفـراز السـموم والمضـادات الحيويـة: حيـث تؤثـر هـذه المـواد علـى اآلفـة بشـكل غيـر مباشـر . 2
متسـببة فـي حـدوث خلـل فـي عملياتهـا الحيويـة ممـا يـؤدي لموتهـا فـي النهايـة؛ 

النافعـة . 3 والكائنـات  النبـات  بيـن  تنشـأ عالقـة  العائلـة: حيـث  النباتـات  المقاومـة فـي  تحفيـز 
تـؤدي لتنشـيط صفـات التحمـل والمقاومـة لفعـل اآلفـات النباتية ممـا يقلل الخسـائر الناتجة 

عـن تلـك اآلفـة؛ 

قـد يسـتخدم المبيـد الحيـوي عـدد مـن الميكانيكيـات معـًا فـي نفـس الوقـت لمكافحـة اآلفـة، . 4
وكلمـا تعـددت تلـك الطـرق المسـتخدمة كلمـا زادت فاعليـة هـذه الكائنـات. 

الخريفيـة  تـم دراسـتها علـى دودة الحشـد  التـي  وفيمـا يلـي عـرض ألهـم المسـببات المرضيـة 
المكافحـة كمبيـدات حيويـة ميكروبيـة: والممكـن اسـتخدامها فـي 

الفيروسات
تنتمـي  التـي  للحشـرات  الممرضـة  الفيروسـات  تعتبـر 
لمجموعة Baculoviruses األكثر شـيوعًا في االسـتخدام 
منهـا  ولقـد سـجل  األجنحـة  حرشـفية  يرقـات  لمكافحـة 
هـذه  اسـتعملت  الحشـرات.  علـى  نـوع   600 مـن  أكثـر 
الفيروسـات علـى دودة الحشـد الخريفيـة فـي البرازيـل 
وحققـت نتائـج جيـدة بالتعاضـد مـع غيرهـا مـن وسـائل 
فيـروس متخصـص  تحضيـر  تـم  كمـا  األخـرى  المكافحـة 
 Nuclear Polyhedrosis المتحـدة  المملكـة  فـي  آخـر 
 Virus )NPVs( Spodoptera frugiperda Multicapsid
تجربتـه  تـم  وقـد   Nucleopolyhedrovirus )SfMNPV(
غيـر مسـجل  أنـه  إال  نتائجـه جيـده  أفريقيـا وكانـت  فـي 
فـي العديـد مـن الـدول وغالـي الثمـن )كلفـة المكافحـة 
بالفيـروس قـدرت بحوالـي 10 دوالرات أمريكية/هكتـار(. 
هـي  الخامـس  إلـى  الثانـي  اليرقيـة  األطـوار  وتعتبـر 
الحساسـة لإلصابة به وال يتأثر الطور اليرقي السـادس 
األجسـام  اليرقـة  ابتـالع  نتيجـة  اإلصابـة  وتحـدث  بـه، 
))Occlusion bodies )OB( )محفظة الفيروس( المسماة 
بوليهيـدرا )polyhedra( أو الحبيبيـة )granules( التـي لهـا 
القـدرة علـى الذوبـان بسـهولة في بطـن اليرقة مرتفعة 
القاعديـة )ويعـرف OB بإنـه شـبكة مـن البروتيـن ُتغِلـف 
الجزء الُمعدي للحشرات السليمة وتحمي الفيروس في 
البيئـة ليعيـد اإلصابـة( ويتحـول جسـم اليرقـة المصابـة 

بالفيروس إلى كتلة سائلة تنفجر لتعيد اإلصابة. والصفة المميزة لليرقة المصابة بالفيروس تتجه 
ألعلى النبات حيث تبقى معلقة على األغصان ورأسها لألسفل تنفث محتوياتها السائلة تدريجيًا 
لتعيـد العـدوى )viroid particles oozing(، الشـكل 47. وال يتحمـل الفيـروس درجـات الحـرارة العاليـة 
واألشـعة فـوق البنفسـجية ولذلـك فـإن اسـتعماله محـدود. لوحـظ أن اليرقـات المصابـة بالفيـروس 

الشـكل 47. يرقـة دودة الحشـد الخريفيـة مصابـة بالفيروسـات
)© Ken Wilson(
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 )Rodriguez et al., .تسـتهلك فقـط 10 فـي المائـة مـن الغـذاء مقارنـة بالـذي تسـتهلكه السـليمة
.2012(

تـم التعاقـد فـي 2020 مـع شـركة هنديـة إلنتـاج الفيـروس باالسـم التجـاري Fawligen علـى نطاق 
تجـاري وتوزيعـه فـي أفريقيـا. ومـن نتائـج التجربـة التـي ُأنجـزت فـي جنـوب السـودان فـي 500 
مزرعـة مـن الحيـازات الصغيـرة مزروعـة بالـذرة ومصابـة بـدودة الحشـد الخريفيـة فـي ثالثـة مناطـق 
هـي جوبـا ويامبيـو وبـور، أن الحقـول المعاملـة بالفيـروس حققـت زيـادة بالمحصـول مقدارهـا 63 
فـي المائـة أي مـا يعـادل 0.81 طـن بالهكتـار مقارنـة بالحقـول غيـر المعاملـة. وتقـدر هـذه الزيـادة 
فـي اإلنتـاج بحوالـي 609 دوالرًا أمريكيـًا للهكتـار عنـد رش الحقـل 6 مـرات بالفيـروس بتكلفـة تقـدر 

بحوالـي 72 دوالرًا أمريكيـًا للهكتـار.

البكتيريا 
تعتبـر البكتيريـا مـن المركبـات القديمـة التـي اكتشـفها اليابانيـون عنـد تعاملهـم مـع دودة الحريـر 
حيـث شـخص ّسـم البكتيريـا مـن قبـل عالـم األحيـاء الدقيقـة شـيكيتان ايشـيوا عـام 1901. وفـي 
عـام 1915 عـزل العالـم األلمانـي ارنسـت برلينـر نفـس البكتيريـا مـن عثـة الطحيـن وأعطاهـا اسـم 
Bacillus thuringiensis ثـم صنعـت بفرنسـا بشـكل تجـاري تحـت أسـم سـبوراين )Sporeine( عـام 
1938 وبعدهـا بـدأ الباحثـون فـي شـركة سـاندوز بالعمـل علـى تطويرهـا وانتجوا المبيـد المعروف 
 Bacillus thuringiensis المعروفـة  البكتيريـا  ثوريسـايد )Thuricide( عـام 1957وعزلـت سـالالت 

 .Bacillacea التـي تنتمـي إلـى فصيلـة Bacillus thuringiensis aizawi أو kurstaki

تعتبـر البكتيريـا مـن أهـم مبيـدات حشـرات حرشـفية األجنحـة الشـائعة االسـتعمال حيـث تؤثـر أكثـر 
فـي األطـوار اليرقيـة األولـى عنـد دخولهـا مـع الغـذاء إلـى داخـل المعـدة الوسـطى لليرقـة التـي 
وسـطها القاعدي 10 وتعتبر البكتيريا هي األوسـع اسـتعمااًل في العالم كجزء مهم من المركبات 
الخضـراء التـي يوصـى باسـتعمالها فـي الزراعـة العضويـة كمركـب آمـن. لقـد وضعنـا المرتسـم 
فـي الشـكل )48( الـذي يوضـح آليـة تأثيـر البكتيريـا فـي يرقـات حرشـفية األجنحـة وبخطوات سـهلة 

متتابعـة تسـهل الفهـم الصحيـح السـتعمالها. 

(larva ingests Bt) تلتهم اليرقة باألعمار األولى البكتريا المعامل بها النبات على األوراق
تذوب البلورات (crystals) الموجودة في البكتيريا بفعل قاعدية بطن اليرقة التي تصل إلى 10

يتحرر البروتوكسين (protoxin) من الكرستاالت المذابة
يتنشط البروتوكسين بفعل أنزيمات المعدة

ترتبط جزيئات االلفا اندوتوكسين (endotoxin) على مستقبالت (receptors) خاليا غشاء
(midgut) المعدة الوسطى

 (cellular midgut lining) على تخريب غشاء خاليا المعدة (toxin) يعمل السم المتحرر
(paralysis) يحدث شلل في المعدة وتتوقف اليرقة عن التغذية

يحدث الموت بفعل اختالف الضغط األسموزي (osmotic pressure) والتسمم (septicaemia) أو 
(starvation) الجوع

1
2
3
4
5

6
7
8

-
-
-
-
-

-
-
-

آلية تأثير بكتيريا الباسيلوس في دودة الحشد الخريفية 

الشـكل 48. مراحـل تأثيـر البكتيريـا الممرضـة للحشـرات باسـيلس ثورينجينيسـس كورسـتاكي فـي يرقـات حرشـفية األجنحـة
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البكتيريـا فـي السـيطرة علـى يرقـات حشـرات حرشـفية األجنحـة مرهـون بضبـط  إن نجـاح كفـاءة 
التـي تعتمدهـا فـي حقلـك لمراقبـة  المراقبـة  التـي تعتمـد علـى وسـائل  توقيتـات اسـتعمالها 
ظهـور طـور البالغـة األنثـى التـي تضـع بيضهـا علـى النبـات. إن أفضـل وقـت مناسـب لتحقيـق 
أعلـى نسـبة قتـل لليرقـات هـو بعـد وضـع البيـض بيـوم أو يوميـن أو عنـد بـدء الفقـس، إذ تلتهـم 
اليرقـة البكتيريـا مـع النبـات المعامـل عنـد تغذيتهـا عليـه ويبـدأ فعلهـا فيهـا. ولوحـظ بـأن بعـض 
سـالالت هـذه البكتيريـا غيـر فعالـة علـى دودة الحشـد الخريفيـة ربمـا بسـبب توقيتـات التطبيـق أو 
حـدوث مقاومـة عنـد الحشـرة وقـد درسـت هـذه الظاهـرة مـن قبـل )Vilella et al. 2002( ووجـدوا 
أن هنـاك زيـادة فـي درجـة تحمـل اليرقـة للــ Cry1A)b( toxin بعـد أربـع مـرات ضغـط انتخابـي فـي 
تعـداد الحشـرة واسـتنتجوا بـأن هـذا التحمـل يـورث لألجيـال الالحقـة. وسـجلت حـاالت مقاومة عند 
دودة الحشـد الخريفيـة للبكتيريـا فـي مناطـق عديـدة فـي كل مـن البرازيـل واألرجنتيـن والواليـات 
المتحدة األمريكية. والحظت )Gomez et al., 2020( انخفاض في حساسية دودة الحشد الخريفية 
للسموم Cry1Ab وCry1Ac. كما أن األصناف المعدلة وراثيًا أيضًا انخفضت فاعليتها على دودة 
الحشـد الخريفيـة )transgenic maize expressing Cry1Fa toxin(. وازدادت المسـاحات المزروعـة 
بالمحاصيـل المعدلـة وراثيـًا باسـتعمال البكتيريـا مـن 1.1 مليـون هكتـار فـي عـام 1996 إلـى 98.5 
مليون في عام 2016، بإجمالي تراكمي يزيد عن 830 مليون تشكل منها محاصيل الذرة الشامية 
والقطن وفول الصويا نسبة 99 في المائة. وسجلت 36 حالة مقاومة لبروتينات البكتيريا البذور 
 Portilla et al.,( المعدلة وراثيًا منذ نشرها بشكل تجاري وحتى اآلن في دول بورتيريكو والبرازيل
2020(. ونجـح الباحثـون الصينيـون بالوصـول إلـى أصغـر حجـم حبيبـة البكتيريا )granule( بين 0.38 
و0.55 مـم أي بعـدد جزيئـات 674 8/جـم وأن عـدد الحبيبـات لتغطيـة سـنتيمتر مربـع واحـد 0.069 
وهـذا مناسـب السـتعمال المركبـات الُمسـيرة )الدرونـز( فـي المكافحـة، ويعتبـر هـذا انجـازًا كبيـرًا 

.)Grow Asia webinar 2020( فـي مجـال مسـتحضرات المبيـدات حيـث كان حجـم الحبيبـة 3 مـم

ُجرب وبتوصية منا خليط البكتيريا باسيلس ثورنجينسس )Dipel( مع مبيد الدلتامثرين في مدينة 
العيـن بدولـة اإلمـارات بالجرعـات الموصـي بهـا. وكانت فعالية الخليط عالية الكفاءة بتحقيق نسـب 
قتـل مرتفعـة لجميـع األعمـار اليرقيـة حتـى الكبيـرة منهـا حيـث عمـل الدلتامثرين كمركـب بايرثرويدي 
علـى أداء التأثيـر الصـارع لليرقـات وكذلـك هياجهـا وإخراجهـا مـن مخابئهـا لتتعرض للمبيـد والبكتيريا 

لتحدث نسـب القتل العالية كما في الشـكل )49(.

تاثير خليط البكتيريا باسيلس 1.2 غم والديسيز
أي سي 1 مل (دلتامثرين) / لتر على دودة الحشد الخريفية 

Healthy larvae

Dead larvae

Bacillus thuringiensisBacillus thuringiensis

الشـكل 49. تأثيـر خليـط البكتيريـا ومبيـد الدلتامثريـن فـي األعمـار المختلفـة لدودة الحشـد
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الفطريات الممرضة 
اختبر كوميفي )Komivi( وآخرون 2019 نوعان من الفطريات الممرضة للحشرات مثلت 20 عزلة على 
 Metarhizium بيـض ويرقـات العمـر األول والثانـي لـدودة الحشـد الخريفيـة وهمـا 14 عزلة من فطـر
anisopliae و6 عـزالت مـن الفطـر Beauveria bassiana واعتمـد التركيـز 810x1 كونيديـا/ مـل. أعتمـد 
نسـبة القتـل لليرقـات الفاقسـة حديثـًا وكذلـك التأثيـر علـى البيـض كمعيـار للمفاضلـة بيـن العـزالت 
وتبيـن أن عزلـة البيوفيريـا باسـيانا ICEPE 676 حققـت قتـل للطـور اليرقـي الثانـي بنسـبة 30 فـي 
المائـة بينمـا عـزالت الفطـر ميتاريزيـوم انيسـوبلي باألرقـام ICIPE 40 ،ICIPE 78، وICIPE 20سـببت 
نسـبة قتـل للبيـض بيـن 78 فـي المائـة و83 فـي المائـة و79.5 فـي المائـة علـى التوالـي وتميـزت 
عزلة الفطر M.anisopliae ICIPE41 وICIPE7 بتحقيقها نسبة قتل عالية في اليرقات حديثة الفقس 
وصلت إلى 96.5 في المائة و93.7 في المائة على التوالي. وحققت نسبة القتل الكلية لبعض 
العزالت نسب قتل عالية في البيض واليرقات سوية وصلت إلى 96 في المائة وكل هذه التجارب 
أنجـزت تحـت ظـروف المخبـر وتحتـاج الختبارها في ظـروف الحقل لمعرفة تأثر الظروف الجوية عليها. 
ومـن النجاحـات التـي وصـل لهـا الباحثـون في الصين أنهم تمكنوا مـن تصنيع الفطر بيوفيريا بتركيز 

.)Agropages Sept., 2020( 30 بليـون جرثومة/جـم والميتاريزيـوم بتركيـز 8 بليون جرثومة/مل

Beauveria bassiana المعـزول محليـًا يؤثـر أيضـًا وفعـال علـى  البكتيريـا فـإن الفطـر  وكمـا فـي 
بهيئـة مسـتحضرات  ويبـاع   )Beauvericin( بيوفيريسـين  هـي  مـادة سـامة  ينتـج  حيـث  الحشـرة 
تجاريـة كمـا ويمكـن تحضيـره محليـًا. ولتمييـز الحشـرة المصابـة بالفطـر عـن غيرهـا يكـون جسـمها 
جافـًا أبيـض وكأنـه مجمـد وتتواجـد البيوفيريـا فـي الغالـب علـى الحشـرات الموجـودة علـى النبـات 
أو   Metarhizium rileyiو Metarhizium anisopliae الممرضـة مـن مجموعـة  الفطريـات  بينمـا 
Metarhizium brunnium فإنهـا تقـوم بنفـس الفعـل الـذي يسـببه فطـر البيوفيريـا ولكـن علـى 
يرقـات دودة الحشـد التـي تسـقط علـى التربـة لغـرض التعـذر، ويكـون لون اليرقـة المصابة أخضر، 
ويحضر الفطر ويباع بمسـتحضرات تجارية مثل الحبيبات والسـوائل المركزة. يكون فعل المبيدات 
الحيويـة أكثـر تخصصـًا مقارنـة بالمبيـدات الكيميائيـة واسـعة الطيـف. لقد سـجل شيليشـيا وآخرون 
)Shyleshia et al., )2018 الفطـر Nomuraea rileyi علـى يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة بالهنـد، 
 N.rileyi القدرة التطفلية للفطر Padanad and Krishnaraj 2009 الشكل )50(، كما درس الباحثان
 Spodoptera litura علـى الطـور اليرقـي الثالـث لنوعيـن مـن حرشـفية األجنحـة همـا السـبودوبتيرا
وHelicoverpa armigera وحقـق الفطـر نسـبة قتـل بيـن 85 إلـى 97 بالمائـة علـى السـبودوبتيرا. 

.Metarhizium rileyi صحـح تصنيفـه ليكـون Nomuraea rileyi ومـن الجديـر ذكـره أن الفطـر

 )Ramos et al., 2020( مـن التجـارب الناجحـة التـي نشـرت حديثـًا مـا قـام بـه رامـوس وآخـرون
لتقييـم فاعليـة خليـط البيوفيريـا باسـيانا والفطـر ميتاريزيـوم انيسـوبلي عنـد إضافتهمـا للتربـة 
الخريفيـة  الحشـد  دودة  التاثيرعلـى  فـي  ودورهـا  الـذرة  لمحصـول  السـقي  بطريقـة  الزراعيـة 
مـن  التجاريـة  العـزالت  اسـتعمال  تـم  حيـث   .)Endophyte( اندوفايـت  بالنبـات  كمسـتوطنات 
        810x1بتركيـز  Mitarhizium anisopliae Ma-30 والفطـر   Beauveria bassiana Bb-18 الفطـر 
conidia ml-1 أجـري التقييـم الحيـوي علـى يرقـات العمـر الثانـي والرابـع بالمخبـر وتبيـن أن الفطـر 
بيوفيريـا موجـود فـي الجـذور والسـيقان واألوراق ولكنـه كان أكثر تواجدًا على الجذور. أما الفطر 
ميتاريزيـوم فقـد تواجـد فقـط علـى الجـذور وسـبب كال الفطريـن نسـبة قتـل وصلـت إلـى 100 
فـي المائـة ليرقـات العمـر اليرقـي الثانـي باإلضافـة لذلـك فـإن الفطريـن بيوفيريـا وميتاريزيـوم 
حققـا نسـبة قتـل 87 فـي المائـة و75 فـي المائـة ليرقـات الطـور الرابـع علـى التوالـي. ويتضـح 
من التجربة أن اسـتعمال الفطرين مع بعض أو أحداهما يسـاعدان في توسـيع كفاءة المكافحة 
لـدودة الحشـد الخريفيـة. كمـا وضعـت الباحثـة )Varshney et al., 2020( برنامـج إداره متكامـل 
لـدودة الحشـد تـم تكـراره علـى موسـمين الربيـع والخريف 2018 و2019 اسـتعملت بـه المصيدة 
 )Trichogramma pretiosum( الفرمونيـة للمراقبـة وتضمـن أربـع اطالقـات مـن متطفـل البيض
ورش زيـت النيـم مرتيـن ورشـة واحـدة مـن فطـر البيوفيريـا ورشـة واحـدة مـن فطـر الميتاريزيوم. 
وحقـق تطبيـق هـذا البرنامـج انخفاضـًا ملحوظـًا فـي عـدد البيـض 76 و71.64 فـي المائـة وعـدد 
اليرقات 80 و74.44 في المائة بعد 60 يومًا من المكافحة في الربيع والخريف على التوالي. 
كمـا أن محصـول الـذرة مـن العرانيـس كان أكثـر فـي البرنامـج الحيـوي مقارنـة بالبرنامـج التقليـدي 
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الذي يسـتعمله المزارع وهو رش الحقل بمبيد االمامكتين بنزويت 6-7 مرات خالل الموسـمين 
إذ بلغت نسبة الزيادة بالمحصول نسبة 38.3 و42.29 في المائة لكل أيكر في الربيع والخريف 
علـى التوالـي. كمـا بحـث )Ngangambe and Mwatawala 2020( تأثيـر مجموعـة مـن األنظمـة 
الزراعيـة علـى اسـتحثاث ظهـور األعـداء الحيويـة، فمثـاًل تـم تطبيـق عـدة معامـالت مثـل تطبيـق 
نظـام الطرد-الجـذب بمفـرده، ونظـام الطرد-الجـذب مـع رش بيوفيريـا، ونظـام الطرد-الجـذب مـع 
رش فطـر الميتاريزيـوم، ونظـام الطرد-الجـذب ومبيـد فلوبندامايد)بيلـت(، وتحميـل البـازالء مـع 
بـأن متطفـل  النتائـج  البيوفيريـا، وبينـت  البـازالء والـذرة مـع رش  الـذرة بـدون مبيـدات، ونظـام 
 Coccygidium luteum ونوعين متطفالت اليرقات Chelonus bifoveolatus البيض واليرقات
و.Cotesia sp تـم جمعهمـا مـن الحقـل فـي مختلـف المعامـالت واختلفـت نسـب التطفـل بيـن 

األنـواع المذكـورة بحسـب النظـام الزراعـي المعتمـد.

النيماتودا الممرضة 
اسـتعملت فـي كولومبيـا النيماتـودا )Neoaplectana carpocapsae( وكانـت النتائـج جيـدة علـى 
النيماتـودا الشـائعة  يرقـات دودة الحشـد الخريفيـة فـي المناطـق الرطبـة فقـط ويمكـن تجربـة 
 )Heterorhabditis indica, فـي بعـض البـالد العربيـة مـن أجنـاس هيتيرورابديتـس وسـتاينرنيما
المبيـدات  بعـض  مـع  خلطـًا  أو  بمفردهـا   Steinernema carpocapsae Steinernema glaseri(
الكيميائيـة مثـل الديفلوبنزيـورون )منظـم نمـو( والدلتامثريـن والكلوربايريفـوس والسبينوسـاد 
والترايفلوميرون )منظم نمو( )Negrisoli et al., 2010(. وكما هو معروف فإن هذه النيماتودا 
تحمـل متعايشـة معهـا بكتيريـا تسـبب التسـمم سيبتيسـيميا )Septicemia( لليرقـات والعـذارى 
مـن رتبـة حرشـفية وغمديـة األجنحـة وغيرهـا. تعـد هـذه األحيـاء المفيـدة ثـروة طبيعية يستحسـن 
إدامتهـا وتعريـف المزارعيـن والفنييـن بهـا وبطـرق إكثارهـا محليـًا، ويقـوم بعـض المزارعيـن فـي 
فـي  المـاء  مـع  وخلطهـا  بالفطـر وطحنهـا  أو  بالفيـروس  المصابـة  اليرقـات  بجمـع  األمريكيتيـن 
المرضيـة  الحشـرات  تتميـز مسـببات  المصابـة.  الحقـول  فـي  نثرهـا  وإعـادة  الكهربائـي  الخـالط 
بكونهـا متخصصـة علـى عوائلهـا وآمنـة علـى األعـداء الحيويـة والحيوانـات األخـرى. بعـد انتشـار 
ألنهـا  العالمـي  الغذائـي  األمـن  تهـدد  وافـدة  آفـة  أصبحـت  العالـم  دول  أغلـب  فـي  الحشـرة 
تتغـذى علـى العوائـل النباتيـة التـي تعتـاش عليهـا شـعوب األرض مثـل الـذرة والقمـح والدخـن 
والقطـن وغيرهـا، لذلـك يتسـابق الباحثـون فـي جميـع مراكـز البحـوث العلميـة إليجـاد الوسـائل 
الكفيلـة بالسـيطرة علـى دودة الحشـد باعتمـاد المبيـدات الطبيعيـة والحيويـة. فقـد سـجل ألول 
مـرة الباحـث )Bingjiao Sun et al., 2020( أول نيماتـودا تتطفـل علـى دودة الحشـد الخريفيـة 
األنـواع  تضـم معظـم  التـي   Mermithidae عائلـة  إلـى  تعـود  بالصيـن  هاينـان  محافظـة  فـي 
المتطفلـة األخـرى ودرس صفاتهـا الموفولوجيـة والبصمـة الوراثيـة لهـا ووجـد أنهـا مـن النـوع 
Ovomermis sinensis. كمـا وجـد )Fallet et al., 2020( أثنـاء إجـراءه فحـص لــ 208 عينـة تربـة 

الشـكل 50.
يمينـًا: أعـراض إصابـة يرقـات دودة الحشـد بالفطريـات الممرضـه بيوفيريـا وميتاريزيـوم ونوميريا 

 )© Albert Changaya and © Ken Wilson( 2018 المنظمة

يسـارًا: يرقـات مصابـة بالنوميريـا رايلي 
©)Shyleshia et al., 2018( 



دودة الحشد الخريفية    آفة وافدة تهدد المحاصيل الزراعية واألمن الغذائي96

مـن حقـول زراعيـة مختلفـة الغطـاء النباتـي فـي 35 موقعـًا فـي رونـدا بإفريقيـا مزروعـة بالـذرة 
والقمـح والخضـر والنباتـات الدرنية والشـاي والقهوة واألشـجار نوعين من النيماتـودا المتطفلة 
على دودة الحشـد الخريفية تنتمي إلى مجموعة Heterorhabditis bacteriophora والتي ربما 
تمثـل نوعـًا جديـدًا. وحقـق التقييـم المخبـري والحقلـي نتائـج جيـدة علـى دودة الحشـد الخريفيـة 
فـي رونـدا ويقـوم الباحـث حاليـًا فـي سويسـرا بإجـراء عمليـة تحضيـر النيماتـودا بشـكل يسـمح 

بتداولهـا علـى المسـتوى التجـاري.

 2.2.3.11 :)Macrobials( استعمال المتطفالت والمفترسات
لغـرض تربيـة األعـداء الحيويـة مـن المتطفـالت أو المفترسـات البـد مـن توفيـر العائـل المناسـب 
للتربيـة  األجنحـة  حرشـفية  حشـرات  مـن  أنـواع  ثالثـة  وتسـتعمل  عليـه  المتطفـل  تربيـة  لغـرض 
الواسـعة أهمهـا عثـة الحبـوب )Sitotroga cereallela( وعثـة األرز )Corcyra cephalonica( وعثـة 
الطحيـن )Ephestia kuehniella( ألغـراض تربيـة متطفـالت البيـض مثـل تريكوغراما. وهناك بعض 
المتطفـالت ال تتربـى إال علـى عوائلهـا الرئيسـة ولذلـك يجـب معرفـة طريقـة تربيـة دودة الحشـد 
الخريفيـة. إن طريقـة انتخـاب النـوع المعيـن كعائـل للمتطفـالت يعتمـد علـى مـا هـو متوفـر فـي 
المنطقة وتعتبر مصر من الدول األولى الرائدة في تربية التريكوغراما على مستوى وزارة الزراعة 
والقطـاع الخـاص تليهـا سـوريا التـي بـدأت مبكـرًا بتربيـة متطفالت البيض واليرقـات وكذلك إدخال 
المتطفالت من الخارج. وهناك تجارب أخرى بالدول العربية ولكنها ضعيفة وال تلبي حاجة القطاع 
الزراعـي فـي بلدانهـا منهـا العـراق وتونـس. وقد حان الوقت لالسـتفادة مـن تجارب الدول األخرى 
التـي قطعـت شـوطًا كبيـرًا بتربيـة األعـداء الحيويـة بالتنسـيق مـع المنظمـة التـي لهـا تنسـيق مـع 
مختبـرات عالميـة تمكنهـا مـن نقـل التقنيـات الحديثـة منهـا للـدول التي ترغب بإنشـاء مختبرات لها.

المتطفالت

متطفالت البيض 
تنتمي أغلب المتطفالت التي وجدت مرافقة لدودة الحشد إلى الدبابير وتم جمع 150 طفياًل مع 
دودة الحشـد الخريفيـة فـي األمريكيتيـن حيـث تتواجـد الحشـرة. إمـا فـي أفريقيـا فـال زالـت التحريات 
مسـتمرة لجمـع أفضـل وَأكفـأ األنـواع التـي يمكـن تسـخيرها فـي عمليـات المكافحـة وفعـاًل هنـاك 

نجاحـات سـنمر عليهـا في هذا السـياق. 

متطفـل البيض تريكوغراما 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) (Trichogramma spp.) 
مـن أصغـر الطفيليـات المعروفـة أقـل مـن مليمتـر والتـي أخـذت حيزًا تجاريـًا كبيـرًا لمكافحة العديد 
من حرشـفيات األجنحة على مسـتوى العالم ومنها دودة الحشـد الخريفية وللجنس أنواعًا عديدة 
فـي العالـم، حيـث تضـع األنثـى بيضهـا فـي داخـل بيـض العائـل وتكمـل دورة حياتهـا وتتغـذى 
داخـل البيضـة لحيـن خـروج الحشـرات البالغـة التـي تبحـث عن بيض جديد إلصابته. الحشـرة البالغة 
)الدبور( ال يتجاوز طولها نصف مليمتر تضع بيضها في بيض دودة الحشد ويتحول لون البيض 
إلـى لـون أسـود داكـن عنـد تعـذر الطفيـل داخلـه. دورة حيـاة الطفيـل بحـدود   المصـاب تدريجيـًا 
8 أيـام عنـد درجـة 28˚م، وتسـتطيع اإلنـاث إصابـة 120 بيضـة مـن دودة الحشـد الخريفيـة خـالل 
عمرها البالغ 6-7 أيام Prasanna et.al, FAO, 2018( 2018(. ينتشر النوع T.pretiosum والنوع 
T. atopovirilia فـي أمريـكا الجنوبيـة حيـث يربـى ويطلـق بكميـات كبيـرة وبحسـب التوصيـة يطلق 
000 100 فرد/هكتـار ويمكـن تعديـل هـذا العـدد ليكـون بيـن 000 50 و000 350 متطفـل اعتمـادًا 
على شـدة اإلصابة بالحشـرة. ويتطلب ذلك أربع إطالقات بالموسـم بمدى كل أسـبوع أو أقصر 
بكبسـوالت أو كـروت معـدة لهـذا الغـرض. يطلـق متطفـل البيـض عـادة بعـد ظهـور ذكـور دودة 
الحشـد الخريفيـة فـي المصيـدة ببضعـة أيـام. وبلغـت كلفـة إطـالق طفيـل البيـض تريكوغرامـا 

15-18 دوالرًا أمريكيًا/لإلطالقـة فـي البرازيـل.
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 Trichogramma التريكوغرامـا  مـن  نوعيـن  تطفـل  كفـاءة   Besera and Parra, 2004 قـارن 
atopovirilia والنوع Trichogramma pretiosum على بيض دودة الحشد الخريفية في البرازيل 
فـي ظـروف المخبـر تحـت درجـة حـرارة 25±2˚م ورطوبـة نسـبية 70±10 فـي المائـة وفتـرة إضاءة 
14 سـاعة ضـوء إلـى 10 سـاعات ظـالم وأثبـت أن كال الطفيليـن تأقلمـا وتطـورا بشـكل جيـد فـي 
 Anagasta( العائـل  بيـض  علـى  أجيـال  لعـدة  تربيتهمـا  عنـد  حتـى  الخريفيـة  الحشـد  بيـض دودة 
بيـض دودة  علـى  األكثـر شراسـة وتطفـاًل  كان  األول  النـوع  بـأن  الباحثـون  وبيـن   .)kuehniella
الحشـد الخريفيـة مقارنـة بالعائـل البديـل ولـه القـدرة علـى اختـراق كل الموانـع للوصـول لبيـض 
دودة الحشـد ولهـذه األسـباب فـإن هـذا النـوع يسـتحق التركيـز عليـه في المكافحـة الحيوية لدودة 

الحشـد )الشـكل 51(.

الشـامية  الـذرة  البيـض فـي حقـول  أجـرى Jaraleño-Teniente et al., 2020 حصـرًأ لمتطفـالت 
ببرامـج  المسـتعمل   Trichogramma pretiosum النـوع  المكسـيك ووجـد  والرفيعـة فـي وسـط 

المتكاملـة اإلدارة 

كما عثر على النوع Trichogramma atopovirilia والنوع Chelonus insularis المتطفل على بيض 
ويرقـات دودة الحشـد الخريفيـة. ومـن بيـن المتطفـالت التـي عثـر عليهـا وألول مرة نـوع من الحلم 
المفتـرس )Balaustium( وكذلـك إبـرة العجـوز مـن الجنـس Doru، كمـا نفـذ الباحـث تجربـة مخبريـة 
 Trichogramma لمعرفـة الفـرق فـي نسـبة التطفـل علـى بيض دودة الحشـد، إذ سـجل المتطفل
atopovirilia نسـبة 70.14 فـي المائـة مقارنـة بالنـوع Trichogramma pretiosum الـذي بلغـت 

نسـبة تطفلـه29.23 فـي المائـة ، أمـا نسـب التطفـل الحقليـة فلـم تزيـد عـن 8 فـي المائـة .

أنثى الطفيل تضع بيضها
 داخل بيضة العائل

 أيام
4-3 

 4-5 أيام

يوم 1

خروج بالغة الطفيل
 من بيضة العائل

تتطور اليرقات
 بداخل البيضة

تتحول اليرقة الى عذراء
 داخل البيضة التي تميل للسواد

 Trichogramma الشـكل 51. دورة حيـاة متطفـل بيـض تريكوغرامـا
©gardeningzone.com  محور عن

 https://gardeningzone.com/products/trichogramma-sp-pretiosum-for-caterpillar-control-short-plants-low-flyer.
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متطفـل البيض تيلينومس

(Hymenoptera: Platygastridae) (Telenomus remus) 
مـن متطفـالت البيـض المهمـة علـى العديـد مـن أنواع جنـس Spodoptera وبضمنها دودة الحشـد 
الخريفيـة وهـو فعـال جـدًا ولـه القـدرة علـى اختـراق كتـل بيـض الحشـرة مسـببًا نسـبة تطفـل عاليـة. 
ووجـد أن إطـالق 000 5 – 000 8 طفيل/هكتـار يمكـن أن يحقـق نسـبة تطفـل مقدارهـا 90 فـي 
المائـة علـى بيـض دودة الجيـش الخريفيـة. لقـد زاد االهتمـام بهذا الطفيـل بعد ان أدخل إلى جنوب 
أفريقيـا وكينيـا وبـدأت الجهـات المعنيـة بتربيتـه وإطالقـه فـي الحقـول المصابة. دبـور حجمه بحدود 
0.6 مـم لونـه أسـود المـع، أجنحتـه شـفافة قليلـة العـروق، قـرن االستشـعار يتكـون مـن 11 عقلـة 
تكون أخر 5 عقل بشكل الهراوة أو صولجانية الشكل، )الشكل 52(، أما عدد عقل قرن االستشعار 
بالذكـر فتتكـون مـن 12 عقلـة كلهـا متسـاوية. وال يختلف سـلوك الطفيل عـن التريكوغراما من حيث 
التطفـل ولكـن األنثـى يمكنهـا التطفـل علـى 120-130 بيضـة، تسـتغرق مـدة التطـور لألطـوار غيـر 
الكاملة بحدود 10 أيام على درجة 28˚م وللطفيل أكثر من 40 جيل بالسـنة، يعتبر هذا الطفيل هو 
.)FAO, 2018( األهم في بعض دول أمريكا الجنوبية وتصل نسب التطفل به إلى 80 في المائة

وذكر)Marc Kenis( وآخرون 2019 بأنهم أثناء المسح الحقلي لألعداء الحيوية في الجنوب الغربي 
وشـرق أفريقيـا تـم العثـور علـى كتـل بيـض دودة الحشـد الخريفيـة متطفـل عليهـا تـم تشـخيصها 
مورفولوجيـًا وجزيئيـًا. وأثبتـت الدراسـة بأنهـا تعـود للطفيـل Telenomus remus الـذي ينحـدر أصلـه 
مـن ماليزيـا والتـي منهـا ٌأدخـل إلـى الهنـد وباكسـتان وأسـتراليا ونيوزلنـدا وجواتيمـاال وكولومبيـا 
ودول الكاريبي لمكافحة حشرات حرشفية األجنحة. وتستطيع أنثى الطفيل وضع 270 بيضة عادة 
بشـكل فـرادى علـى كل بيضـة تجنبـًا للتطفـل المفـرط ويتميـز الطفيـل بأنـه يضـع بيضـة علـى جميـع 
كتلـة البيـض بينمـا التريكوغرامـا يضعـه فقـط علـى البيـض الموضوع على السـطح العلـوي، وحقق 
إطالق الطفيل في الحقل نسبة تطفل تتراوح بين 80-100 في المائة. من التحديات التي تواجه 
العامليـن فـي تربيـة هـذا الطفيـل أنـه ال توجـد بيئـة صناعيه لـه وكذلك الحاجة لتربيـة عائله الطبيعي 

بشـكل مسـتمر )الشـكل 52 والشـكل 53(.

يعتبـر متطفـل Telenomus مـن أكثـر متطفـالت البيـض كفـاءة وقـد أولـي لـه اهتمامـا حتـى قبـل 
ظهـور دودة الحشـد الخريفيـة كآفـة. فقـد درسـُه الباحـث )Raveendranath 1987( فـي إطروحتـه 
للدكتوراه حيث جمع ثمانية أنواع منه من مناطق العالم المختلفة للوصول للنوع األكفأ في برامج 
 Spodoptera littoralis, اإلدارة المتكاملة وقارن كفاءة التطفل على ثالثة أنواع من السبودوبتيرا
S.frugiperda, S.exigua ووجـد أن النـوع األكثـر كفـاءة وتأقلمـًا وتحمـاًل هـو النـوع الـذي جمعـه مـن 
باربـادوس Telenomus remus إعتمـادًا علـى المعطيـات الحياتيـة للمتطفـل ومقارنة مع النوع اآلخر 

.Telenomus nawaii الـذي جمعـه مـن هـاواي

عنـد مقارنـة كفـاءة تطفـل التيلينومـس مـع التريكوغرامـا علـى البيـض فـي تجربـة مختبريـة فـي 
النيجـر وجـد أن األول يتطفـل علـى 75 فـي المائـة مـن البيـض بينمـا التريكوغراما 27 في المائة. 
 )Ba et( ينتـج ذريـة سـبع مـرات أكثـر مـن التريكوغرامـا )Telenomus remus( كمـا أن التيلينومـس
al., 2019. أما بوماري وآخرون )Pomari et al., )2012 فقد قارن دورة حياة الطفيل على ست 
درجـات حـرارة مختلفـة وهـي 19، 22، 25، 28، 31، و34˚م ورطوبـة وفتـرة ضوئيـة باسـتعمال 
أربعـة أنـواع مـن جنـس السـبودوبتيرا )Spodoptera( منهـا دودة الحشـد الخريفيـة ووجـد أن عمـر 
الطـور البالـغ يتناسـب عكسـيًا مـع درجـات الحـرارة، وظهـور الطفيـل كان أكثـر مـن 80 فـي المائـة 
عنـد درجـة حـرارة 19-28˚م، نسـبة الظهـور كانـت أقـل مـن 30 فـي المائـة عنـد درجـة حـرارة 34 م. 
لقـد أظهـرت الدراسـة أن الطفيـل تيلينومـس ريمـس أبـدى كفـاءة تطفـل عاليـة عنـد تربيتـه علـى 
أربعـة أنـواع مـن السـبودوبتيرا. إن الحاجـة ضروريـة لدراسـة الطفيـل تحـت الظـروف السـائدة في 

أفريقيـا والشـرق األوسـط للتوسـع الحقـًا باسـتعماله.
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بيض دودة الحشد
 الخريفية

ذكر المتطفل
 تيلينوماس

أنثى المتطفل
 تيلينوماس

أنثى المتطفل 
تيلينوماس

على بيض الكورسيرا

خروج المتطفل 
من بيض

 دودة الحشد 
الخريفية

 الشـكل 52. متطفـل البيـض تيلينومـس ريمـس )Telenomus remus(. وبيـض دودة الحشـد الخريفيـة 
وذكـر وأنثـى المتطفـل تيلينومـس ريمس

©)Bueno et al., 2017( 

ذكر

أنثى

أنثى الطفيل تخترق النسيج
المغطي لبيض دودة الحشد 

أنثى

)Telenomus remus( الشـكل 53. الصفـات المظهريـة لمتطفـل البيـض
©)Laio et al., 2019( 
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متطفـل البيض واليرقات كيلونس

(Hymenoptera:Brachonidae) (Chelonus insularis)
يتطفـل علـى بيـض ويرقـات )ovo-larval parasitoid( دودة الحشـد الخريفيـة وأصلـه من األرجنتين، 
أمريـكا الوسـطى، والواليـات المتحـدة األمريكيـة حجمـه 5 مليمتـر يتميـز ببطنه المسـحوبة المتقرنة 
ويوجـد حـزام أبيـض يفصـل البطـن ويمتـد حولهـا، األجنحـة معرقـة بكثـرة وقـرن االستشـعار خيطـي 
طويل به 16 عقلة أو أكثر. تبدأ إناث الطفيل بوضع بيضها في بيض دودة الحشـد الخريفية وعند 
فقسـها داخـل البيضـة تتطفـل علـى يرقـات الدودة حيـث تتطور بداخل اليرقة حتى الطور السـادس 
الذي يسقط للتربة وبه يرقات الطفيل التي تثقب لنفسها ثقبا للخروج خارج اليرقة، وتكون شرنقة 
حريريـة بجـوار العـذراء وتخـرج أنثـى الطفيـل بعـد سـاعات لتعيـد دورة حياتهـا. يعتبـر هـذا الطفيـل هو 
األكثـر سـيادة فـي حقـول الـذرة حيـث شـكل 91 فـي المائـة نسـبة تطفـل فـي العينـات المجموعـة، 
ويمكـن للطفيـل أن يتطفـل علـى 600 بيضـة ويتطـور الطفيل على درجة حـرارة بين 28-30°م بمدة 
20-22 يومًا ويمكن أن يعيش لمدة 12 يوما تقريبًا )FAO 2018(. لقد تم حساب معدل استهالك 
الورقة لليرقات السـليمة مقارنة بالمتطفل عليها ووجد أن النسـبة بين 15:1 وتعني هذه النسـبة 
كـم هـي كفـاءة التطفـل مقارنـة بمـا تحدثـه اليرقات السـليمة، يعتبر هذا الطفيل هـو األكثر موائمة 
لألجـواء المختلفـة فقـد وجـد فـي الواليات المتحدة األمريكية والكاريبي وجنوب ووسـط أمريكا كما 

تم جمعه في مصر وجنوب أفريقيا )Prasanna et al., 2018(، )الشـكل 54(. 

 )Chelonus insularis( الشـكل 54. المتطفـل كيلونـس
©)C. J. Stuhl, USDA( 
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متطفالت اليرقات

الطفيل كوتيسيا

(Hymenoptera: Braconidae) Cotesia marginiventris Cresson
طول الذكر واألنثى 3 مليمتر، الرأس والصدر أسود 
بينمـا البطـن لونـه أسـمر مصفـر، قـرن االستشـعار 
يمكـن  الجسـم،  مـن  أقصـر  طويـل مقسـم وطولـه 
الطفيـل  البيـض،  وضـع  آلـة  بقصـر  اإلنـاث  تمييـز 
حرشـفية  يرقـات  علـى  ويتطفـل  فـرادى  يعيـش 
األول  اليرقـي  الطـور  الطفيـل  ويفضـل  األجنحـة 
والثاني لدودة الحشـد حيث يضع بيضة واحدة على 
كل يرقـة. تتـرك يرقـة الطفيل الناضجة العائل بعمل 
ثقـب فيهـا وتنسـج لهـا شـرنقة بيضـاء طولهـا 4 مـم 
يخـرج منهـا دبـور كامـل بعـد بضعـة أيـام ليعيـد دورة 
التطفـل. تبلـغ مـدة دورة الحيـاة مـن البيضـة للبالغـة 
حوالي 12 يومًا على درجة حرارة 30˚م وتنتج األنثى 
200-300 طفيـل خـالل فتـرة حياتهـا البالغـة  بحـدود 
22-30 يومًا. يعتبر هذا الطفيل، الشكل )55(، أقل 
تحسسـًا للبيئـة المعاملـة بمبيدات الحشـرات وكذلك 
فإنه متكيف مع األجواء شبه االستوائية والمناطق 
العوائـل  مـن  المتطايـرة  للمـواد  ينجـذب  الحـارة. 
ويمكـن أن يعيـش عنـد انخفـاض تعداد دودة الحشـد 

حيـث يبحـث عـن عوائـل أخـرى لتسـتمر حياتـه. يعتبـر أفضـل مـن Chelonus insularis. وهناك نوع 
آخـر Cotesia icipe سـجل ألول مـرة مـن قبـل المركـز الدولـي لفسـلجة وبيئة الحشـرات المعروف 
بتطفلـه علـى أنـواع عديـدة مـن السـبودوبيترا فـي أفريقيـا. ومـن المالحظـات الحقليـة تبيـن أن 
هنـاك أكثـر مـن 50 فـي المائـة نسـبة تطفـل علـى دودة الحشـد الخريفيـة، ويتواجـد هـذا النـوع 

 .)Fiaboe et al., 2017( فـي كينيـا، مدغشـقر، جنـوب أفريقيـا، السـعودية واليمـن

الطفيل كامبوليتس

(Hymenoptera: Ichneumonidae) Campoletis sonorensis (Cameron) 
طـول فتحـة الجنـاح 15 مـم، تضـع إنـاث الطفيـل بيضهـا فـي الطـور األول والثانـي لـدودة الحشـد 
تتـرك هـذه  الحشـد حيـث  لـدودة  الخامـس  الطـور  اليرقـة حتـى  داخـل  الطفيـل  يتطـور  الخريفيـة. 
األخيـرة بلعـوم نبـات الـذرة متجهـة لـألوراق العلويـة حيـث تمـوت هنـاك بعـد عمـل الطفيـل ثقبـًا له 
فـي بطنهـا ليخـرج قريبـًا منهـا مكونـًا شـرنقة، متوسـط مـدة دورة حيـاة الطفيـل 22.9 يومـًا. ويقـل 
)اليرقـة   14.4:1 الـذرة بنسـبة  المتطفـل عليهـا ألوراق  الخريفيـة  الحشـد  معـدل اسـتهالك دودة 
السـليمة إلـى المتطفـل عليهـا(. الصفـة المميـزة للطفيـل أن تعـذره يكـون بجانـب يرقـة العائـل 
الميتـة. )Prasanna et al., 2018(. يعتبـر هـذا الطفيـل شـائعًا بالبرازيـل ودول أخـرى ولـم يحقـق 

نتائـج متميـزة، الشـكل )56(.

 )Cotesia marginiventris( الشـكل 55. المتطفـل
)© Astrid Willner عن(
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الطفيل هيبروبراكون

 (Hymenoptera: Braconidae) Habrobracon hebetor (Say)
هـو مـن المتطفـالت الشـائعة في البيئـة وعبارة 
عـن دبـور صغيـر يتطفـل علـى يرقـات العديد من 
الحشـد  دودة  ومنهـا  األجنحـة  حرشـفية  يرقـات 
الخريفيـة. ينتشـر فـي أفريقيا والشـرق األوسـط 
ويمكـن تربيته بسـهولة فـي المختبر على يرقات 
االفسـتيا أو الكوراسـيرا سـيفالونيكا التـي تربـى 
عليهـا التريكوغرامـا. ال يختلـف كثيـرًا عـن البراكـون 
ويسـمونه الكثيـر خطـًأ بالبراكـون، سـجل بـاألردن 
مـن قبـل )Al-Jboory et al., 2012( علـى حافـرة 
البندورة ومسجل بالعراق وإيران والجزائر ومصر 
الحشـرة  نفـس  علـى  عديـدة  أفريقيـة  ودول 

وحشـرات حرشـفية أخـرى.

الطفيل ونثيميا

(Diptera: Tachinidae) Winthemia trinitatis (Thompson) 
من رتبة الذبابيات تضع اإلناث بيضها في الطور الخامس والسـادس لدودة الحشـد قرب الرأس 
تدخـل اليرقـات الفاقسـة لداخـل يرقـة العائـل حيـث تتغـذى علـى محتوياتهـا وتنتفـخ اليرقة وتموت 
مباشـرة أو تتأخر في دخولها لمرحلة التعذر. تحقق الذبابة نسـبة تطفل حوالي 30.3 في المائة. 
وبالرغـم مـن أن اليرقـة تسـتمر بالتغذيـة علـى النبـات قبـل موتهـا إال أن التطفـل يؤثـر علـى كميـة 
استهالك الغذاء إضافة لتأخير جيل الحشرة، الشكل )57(. درس رافائيل وآخرون 2010 دورة حياة 
ذبابة الونثيميا ترينيتاتس عند درجة حرارة 25 م ورطوبة نسبية 70 وفترة ضوئية 12 ساعة وحدد 
مـدة الجيـل بيضـة بالغـة 18.1 يومـًا وأوصـى بإدخـال هـذا الطفيـل ضمـن برامـج اإلدارة المتكاملـة 

.)FAO 2018 ,Rafael et al., 2010( لدودة الحشد الخريفية

Campoletis sonorensis الشـكل 56. المتطفـل
© )Prasanna et al., 2018 عن(

الشـكل 57. الطفيـل Winthemia trinitatis Thompson يضـع 
البيـض علـى يرقـة دودة الحشـد الخريفية

)©I. Cruz, Embrapa(
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متطفالت اليرقات والعذارى 

الطفيل اركيتاس

(Diptera: Tachinidae) Archytas marmoratus (Townsend) 
مـن رتبـة الذبابيـات )Diptera( يتطفـل علـى العديـد مـن 
حرشـفية  مـن   Noctuidae النوكتوييـد  فصيلـة  يرقـات 
األجنحة وبضمنها دودة الحشد الخريفية. هذا الطفيل له 
دورة حياة معقدة تسمح له بالتطفل على مدى واسع من 
يرقات العائل. ال تضع الحشرة البالغة بيضها على العائل 
مباشـرة وإنمـا قريبـة منـه وتفقـس اليرقـات وتبحـث عـن 
يرقـة العائـل لتخترقهـا وتتغذى على محتوياتها. وبسـبب 
كـون األنثـى تضـع بيضهـا فـي أماكـن متفرقـة بنفـس 
 )superparasitism( الوقـت، فـإن احتماليـة فـرط التطفـل
تكون عالية ولذلك فإن أكثر من 75 في المائة من اليرقات 
بها تطفل مفرط، وقد وجد أن احتمالية معيشة الطفيل 
تنخفـض معنويـًا عندما تتطفل أربعـة يرقات أو أكثر على 
يرقـة عائـل واحـدة. ولذلـك فإن تربية هذا الطفيل يتطلب 
عناية خاصة عند إطالقه بالحقل لتقليل التطفل المفرط، 
الشـكل )58(. ويمكـن تربيـة الطفيـل بشـكل واسـع علـى 
يرقـات دودة الشـمع ودودة الـذرة ودودة عرانيـس الـذرة 
 Gross and حسـب البروتوكوالت التي وضعها بواسـطة

 .Bartti 1993 ،Johnson 1985

الطفيل ليسبيسيا

(Diptera: Tachinidae) Lespesia archippivora (Riley) 
من الذبابيات واسع المدى يمكنه أن يتطفل على 25 
نوعًا من حرشـفية األجنحة. تضع اإلناث بين 204-15 
بيضة خالل حياتها، وتضع اإلناث بيوضها قرب حافة 
اليرقـة الخلفيـة وتدخـل لداخـل اليرقـة إذ تكمـل ثالثـة 
أطـوار يرقيـة داخلهـا وتخـرج للتعـذر فـي التربـة وتخـرج 
بـدء وضـع  10-14 يومـًا مـن  بعـد حوالـي  البالغـات 

.)Prasanna et al., 2018( )59( البيـض، الشـكل

 )Nofemela  2018( نوفيميـال  روبيـرت  يسـتعرض 
ومناطـق  والمفترسـات  المتطفـالت  مـن  مجموعـة 
توزيعها في العالم، وهي أربعة أنواع من رتبة الدبابير 
وعائلـة Ichneumonidae موزعـة في الدول المختلفة 
وهـي .Campoletis spp فـي األرجنتيـن والواليـات 
 Pristomerus spinator المتحـدة األمريكيـة والنـوع 
المنتشر في المكسيك والواليات المتحدة األمريكية 
أمريـكا  فـي  المنتشـر   Ophion flavidus والنـوع 
الوسـطى والمكسـيك والواليـات المتحـدة األمريكية 
والنوع Hyposoter annulipes في الواليات المتحدة 

 Cotesia marginiventris أولها النوع Braconidae األمريكية. وخمسة أنواع من رتبة الدبابير وعائلة
المنتشـر فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة والنـوع Aleiodes laphymae فـي المكسـيك والبرازيـل 
والواليـات المتحـدة األمريكيـة والنوعـان Homolobus truncator وHabrobracon hebetor فـي 
المكسـيك والنـوع .Meteorus spp فـي أمريـكا الجنوبيـة والمكسـيك والواليـات المتحـدة األمريكية.

Archytas marmoratus الشـكل 58. المتطفـل
© )Prasanna et al. 2018المصدر(

 Lespesia archippivora الشـكل 59. الطفيـل
© )CBG Photography Group, Centre for Biodiversity Genomics المصدر(
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ونوعـان مـن الدبابيـر مـن عائلـة Eulophidae األول Euplectrus platyhypenae ينتشـر فـي أمريـكا 
الجنوبية والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية ونوع آخر .Horismenus sp في الواليات المتحدة 
األمريكيـة. كمـا لوحـظ أن النـوع Trichospilus diatraeae الـذي ينتمـي إلـى نصفيـة األجنحـة وعائلـة 
Eulophidae يتطفـل علـى عـذارى دودة الحشـد فـي أمريـكا الوسـطى وتبيـن أنـه فعـال عندمـا تزيـد 

نسـبة التطفـل عـن 50 فـي المائة .

المفترسات

Earwigs إبرة العجوز
من المفترسات الشائعة في حقول الذرة على دودة الحشد الخريفية وغيرها من حرشفية األجنحة 
حشـرة أبـو مقـص )إبـرة العجـوزDermaptera: Forficulidae( Doru earwig luteipes )( التـي تعتبـر 
ناجحـة فـي البرازيـل علـى األطـوار اليرقيـة الحديثـة. تضـع بيـن 25-30 بيضـة تفقـس بعـد أسـبوع 
واحـد، وتمـر بأربعـة أطـوار حوريـة تسـتغرق بيـن 37-50 يومـًا. ويمكـن أن يعيـش الطـور البالـغ لسـنة 
واحدة وتتميز هذه الحشـرات بأن جسـمها نحيف إذ تتمكن من الدخول في بلعوم الذرة والعرانيس 
للبحث عن فرائسها، قرن االستشعار خيطي طويل يتكون من عدة عقل كما تتميز بأن لديها صفة 
األمومـة حيـث تبقـى بجـوار البيـض والحوريـات عند فقسـها )Prasanna et al., 2018(. الشـكل )60( 

أبـو  )Dermaptera: Carcinophoridae( Euborellia annulipes )Lucas( مـن  الثانـي  النـوع  أمـا 
مقـص )إبـرة العجـوز( فتسـتغرق فتـرة حضانـة البيـض 7 أيـام بالصيـف، ودورة الحيـاة مـن البيـض 
إلـى ظهـور الحشـرة البالغـة يسـتغرق 60 يومـًا. شـكل البيضـة الموضوعـة حديثـًا بيضويـة الشـكل 
لونهـا أصفـر كريمـي، طولهـا 0.95 مـم وقطرهـا 0.75 مـم، الحوريات حديثة الفقـس لونها أبيض 
وعيونهـا سـوداء وبطنهـا أسـود أو بنـي اللـون، يكـون لـون الطور البالغ أبيض ثـم يتحول إلى لون 

 .)Prasanna et al., 2018( داكـن ويكـون غيـر مجنـح

)Hemiptera: Anthocoridae( Orius insidiosus المفترس
المفتـرس  إنتـاج  كلفـة  الـذرة، وتبلـغ  أيضـًا فـي حقـول  البيـض واليرقـات ويطلـق  يتغـذى علـى 
Orius فـي نظـام ينتـج حوالـي 000 33 فرد/بالشـهر مبلغـًا مقـداره 0.069 دوالر أمريكي/حشـرة 
ويبـاع تجاريـًا بحـدود 40 دوالر أمريكـي لـكل عبـوة تحتـوي علـى 000 1 حشـرة. يفتـرس فـي الغالب 
العديـد مـن مفصليـات األرجـل مثـل الحلـم والمـن والتربـس حيـث لـه أجـزاء فـم رمحيـه يشـفط بهـا 

محتويـات العائـل. 

الشـكل 60. المفتـرس أبـرة العجـوز Doru luteipes )يميـن( Euborellia annulipes )يسـار( 
)© I. Cruz, Embrapa عن(
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)Hemiptera:Pentatomidae( Arma chinensis البق النتن
اسـتعمل فـي الصيـن هـذا النـوع لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة حيـث تسـتطيع الحوريـة الواحـدة 
اسـتهالك 41 يرقـة يوميـًا مـن دودة الحشـد حيـث تغـرز خرطومهـا في جسـم اليرقة وتفـرز بداخلها 
مـادة مخـدرة ثـم تمتـص كل عصـارة جسـم اليرقـة ممـا يـؤدي إلـى موتهـا. اسـتطاع معهـد وقايـة 
المزروعـات فـي الصيـن إنشـاء مختبـر لتربيـة 10 مليـون مفتـرس لمواجهـة هذه الحشـرة. وقد وجد 
أن هـذا المفتـرس مسـتوطن فـي الصيـن وكوريـا ومنغوليـا ويمكـن أن ُيهاجـم حشـرات حرشـفية 
وغمديـه وغشـائية األجنحـة ونصفيـة األجنحـة ومنتشـر بشـدة فـي حقول القطن أيضـًا. تمت تربية 
هـذا المفتـرس علـى وسـط صناعـي مـن قبـل )Zou et al., 2013( حيـث أسـتعمل وسـط متكـون 
مـن كبـد الخنزيـر وسـمك التونـا ومجموعـة مـن الفيتامينـات واألحمـاض األمينيـة الحـرة الجلوتامين 
والسـكروز ومضـاد حيـوي والكازيـن، كمـا أعـاد )Zou et al., 2012( وصـف البقـة المفترسـة ودرس 

دورة حياتهـا وأطـوار الحوريـات الخمسـة لهـا، الشـكل )61( والجـدول )14(. 

الجـدول 14. المـدة الالزمـة لتطـور البقـة الصينية 

الطور
فتـرة التطور باليوم

األعلىاألدنى
57البيضة

34الحوري األول
35الحوري الثاني
34الحوري الثالث
36الحوري الرابع

57الحوري الخامس
3360الذكر

2354األنثى

Arma chinensis )Zou et al.2012(

ذكر أنثى

بيض حورية حورية حورية

حورية حورية

 larva of Helicoverpa armigera larva of Spodoptera exigua 

الشـكل 61. دورة حيـاة البقـة المفترسـة Arma chinensis وعمليـة االفتـراس لبعـض يرقـات حرشـفيات األجنحـة
©)Zou et al., 2012( 
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حصر Nofemela 2018 ثمانية أنواع من المفترسات تنتمي لرتب وعوائل مختلفة من دول العالم 
المختلفـة بعضهـا ذكـر أعـاله واألنـواع األخـرى هـي البقـة النتنـة .Podisus spp المنتشـرة بالبرازيـل 
 Vespidae من عائلة Pachodynerus guadulpensis وأمريكا الوسطى والشمالية والدبور المفترس
فـي البرازيـل ونوعيـن Isodontia sp. ،Trypoxylon nitidum مـن غشـائية األجنحـة تنتمـي لعائلتيـن 
مختلفتيـن Sphecidae وCarbronidae فـي البرازيـل ونوعـان آخـران من رتبة نصفية األجنحة تنتمي 
للعائلة الرواغة Reduvidae هما .Castolus sp وأنواع من البق منها Zelus longipes في المكسيك. 
لوحـظ أن جميـع هـذه المفترسـات موجـودة علـى النبـات وتحتـاج لتأكيـد كفاءتهـا االفتراسـية وكذلـك 
فحـص محتويـات الجهـاز الهضمـي جزيئيـًا لمعرفـة محتوياتهـا للتأكـد إن كانـت مفترسـة أم ال. هناك 
 Calosoma granulatum )Perty( عـدد مـن المفترسـات الموجـودة طبيعيـًا مثـل خنافس التربة مثـل
التابعـة لعائلـة Carabidae والتـي تنشـط سـنويًا بفورانـات كمـا حصـل فـي األردن وسـوريا عـام 
2019/2018 وكذلـك توجـد أنـواع مـن العناكـب الطبيعية المفترسـة تتواجد فـي حقول الذرة وغيرها 

يمكنهـا أن تحقـق توازنـًا فـي حالـة حـدوث فورانات لدودة الحشـد الخريفية. 

 )Botanicals( المستخلصات النباتية
هناك العديد من النباتات التي يسـتعملها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة لمكافحة اآلفات 
فـي حقـول الـذرة وغيرهـا حيـث يجـد كل واحـد منهـم طريقته المفضلـة العتمادهـا للمكافحة وعادة 
تسحق وترش إما كمسحوق أو تنقع بالماء لفترة معينة ألخذ المستخلص منها ورشه أو إضافتها 
كمسـحوق للنبـات المجفـف حـول الجـذور أو فـي بلعـوم الـذرة مثـاًل. توجـد بإفريقيـا نباتـات كثيـرة 
بريـة أو مزروعـة يمكـن االسـتفادة منهـا كمركبـات طبيعيـة للمكافحـة، نـدرج بعـض مـا ذكـره كل مـن 
)Ogendo et al., 2013( الـذي درس المراميـة البريـة النتانـا كامـارا والتفروسـيا والقطيفـة البريـة 
وتأثيراتهـا علـى حفـارات السـاق بطـرق اسـتعمال مختلفـة إمـا منقوعـة أو مسـحوق خـام أو رمـاد 
النباتـات، كمـا قـام بمقارنـة تأثيرهـا علـى نباتات الذرة مع المبيدات المسـتعملة، حيث حققت هذه 
 Mugisha-Kamatenesi et al.,( المسـتخلصات نسـب قتـل تراوحـت بيـن 60-70 فـي المائـة، أمـا
2008( فقـد قامـوا بحصـر النباتـات المزروعـة فـي أوغنـدا حـول حـوض بحيـرة ڤيكتوريا المسـتعملة 
الكيميائيـة  التراكيـب   )Stevenson et al., 2017( أنواعهـا. ودرس  بمختلـف  الحشـرات  لمكافحـة 
لبعـض النباتـات البريـة فـي أفريقيـا وإمكانيـة اسـتعمالها علـى النطـاق التجاري لمكافحة الحشـرات 
الضارة أهمها البيرثروم والتفروسـيا. ويوضح الجدول )15( عددًا من النباتات المهمة التي يمكن 

اسـتغاللها لهـذا الغـرض بنـاًء علـى أهـم مـا ذكـره الباحثون.

الجـدول 15. النباتـات المسـتعملة فـي أفريقيـا التي اسـتعملت مسـتخلصاتها لمكافحة دودة الحشـد 
الخريفية

Neem Azadirachta indica نبـات النيم 
Persian lilacMelia azedarach السـبحبح أو الميليا الفارسـي/زنزلخت 

 Acacia األكاسـيا .Acacia sp
PyrethrumTanacetum cinerariifolium البيرثرم-البيرمثريـن 

Wild sageLantana camara المراميـة البرية 
Wild marigoldTagetes minuta القطيفـة البرية 

West African pepperPiper guineense الفلفـل األفريقـي 
Chillies.Capsicum sp الفلفـل الحار 

OnionAllium sativum, Allium cepa البصـل والثوم 
Lemon grassCymbopogon citratus حشيشـة الليمون 

TobaccoNicotiana sp التنباك-النيكوتيـن 
Chrysanthemum.Chrysanthemum sp زهرة الكرايسـانثيموم 

Wild sunflowerTithonia diversifolia دوار الشـمس البري 

 ،)Rotenone( وتستعمل نباتات أخرى أو مستخلصاتها لمكافحة دودة الحشد الخريفية مثل الروتينون
،Salvia microphylla Crescentia alata  ،)Quassia( والكواسـيا   ،)Garlic( الثـوم   مسـتخلص 

.Senecio salignus
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يعتبـر نبـات النيـم )neem plant( مـن النباتـات الشـائعة االسـتعمال فـي العالـم وقـد تـم اعتمـاده 
ضمـن المسـتخلصات النباتيـة المهمـة فـي الزراعـة العضويـة إذ يمكـن أن يسـتعمل كزيـت بعصـر 
بـذوره عصـرًا بـاردًا أو باسـتخالص المـادة الفعالـة لـه وهـي االزاديراختيـن )Azadirachtin( غاليـة 
الهنـد  العالـم مـن  تجاريـًا علـى مسـتوى  الهنـد وأفريقيـا ويبـاع  النبـات فـي  الثمـن. ينتشـر هـذا 
التـي تعتبـر مركـز زراعتـه. شـجرة النيـم شـجرة اسـتوائية وشـبه اسـتوائية تنمـو عنـد درجـات حـرارة 
بيـن 21-32ْم ويمكنهـا تحمـل درجـات حـرارة عاليـة جـدًا. تنتـج الشـجرة الواحـدة 50 كغـم مـن الثمـار 
ويمكنهـا أن تعيـش لقرنيـن وقـد ُقـِدر اإلنتـاج السـنوي للهكتـار بيـن 2-21 طنـًا. بـذور أشـجار النيـم 
تحتـوي علـى 20-45 فـي المائـة زيـوت بهيئـة أحمـاض دهنيـة، يؤثـر النيـم كمانـع تغذيـة ومثبـط 

نمـو، وكطـارد للحشـرات.

تنصح المنظمة 2018 باالسـتفادة من هذه الشـجرة ألغراض مكافحة دودة الحشـد الخريفية في 
حـال توفرهـا فـي البيئـة المحيطـة وقـد وضعـت وصفة لتحضيـره كمبيد وكما يلي:

يؤخـذ 500 جـم مـن ثمـار النيـم الناضجـة وتنـزع البـذور عنهـا أو كيلوغـرام واحـد مـن أوراق النيـم  	
أو البيرثـرم تطحـن جيـدًا لتكـون مسـحوق ناعـم

تخلـط هـذه الكميـة مـع 10 لتـر ماء نظيف أو أكثر 	

يتـرك الخليـط فـي مكان مظلل لمدة 5 سـاعات 	

يصفى الخليط ويؤخذ الراشـح 	

تضاف كمية قليلة من سـائل الغسـيل )الصابون( السـائل كمادة تزيد االنتشـار واالسـتحالب 	

يوضـع الخليـط فـي رشاشـة مـن النـوع المتوفـر ظهريـة أو محمولـة ويـرش النبـات عنـد الحاجـة  	
علـى أن يغطـى النبـات كامـاًل لضمـان الحصـول علـى نتائـج أفضـل.

يكفـي مسـتخلص 6-8 كغـم نيـم لمعاملة هكتار واحد 	

حيـث أن المسـتخلصات النباتيـة بشـكل عـام غيـر ثابتـة بالبيئـة بسـبب أشـعة الشـمس فالمطلـوب 
إعـادة الـرش كل 3-6 أيـام. يمكـن اسـتعمال النيـم بنسـب تراكيـز مختلفـة 75،50،25 بالمائـة كمـا 
 )Chrysanthemum cinerariaefolium( قـد يسـتعمل بـدون تخفيـف. أمـا أزهـار الكرايسـانثيموم
المعروفـة فـي كينيـا وبعـض مناطـق أفريقيـا واإلكـوادور وأمريـكا الجنوبية والتي يسـتخلص منها 
المبيد بايرثروم غالي الثمن والذي فعاليته عالية للحشرات الطائرة وحشرات أخرى، فإنه يستعمل 
أيضـًا فـي أفريقيـا لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة رشـًا ويمكـن اتبـاع الخطـوات المذكـورة أعـاله 
بتحضيـره ورشـه علـى النبـات. المـادة الفعالـة متكونـه مـن خليـط مـن Pyrethrin وCinerin واللذان 
يسـببان عـادة ظاهـرة القتـل السـريع للحشـرات )knockdown effect( ويراعـى عـادة أن تخلط مادة 

منشـطة مـع هـذا المسـتخلص لضمـان مكافحـة مسـتديمة للحشـرة.

ومن النباتات األخرى المحلية المسـتوطنة في أفريقيا االسـتوائية نبات Tephrosia vogelii وهو 
مـن مجموعـة البقوليـات الـذي يسـاعد فـي تثبيـت النتروجيـن كمـا أن المسـتخلص الخـام لـألوراق 
يستعمل لمكافحة القراد والديدان في حقول اإلنتاج الحيواني في أوغندا وفي مكافحة األطوار 
اليرقيـة للبعـوض وفعـال أيضـًا علـى الحشـرات رهيفة جدار الجسـم كالَحلـم والَمن. األوراق الجافة 
لهـا تأثيـر فـي حمايـة بـذور البقوليـات المخزونـة ضـد حشـرات Bruchids إذ يسـتعملها المزارعـون 
فـي جنـوب أفريقيـا بخلـط 100-250 غـم أوراق جافـة مع 100 كيلوغرام باقـالء ولوبيا لحمايتها من 
الحشـرات المخزونـة. ولغـرض تحضيـر المبيـد مـن هـذا النبـات يخلـط مسـحوق األوراق بنسـبة 10 
فـي المائـة فـي المـاء ويضـاف إليـه 1 فـي المائـة صابـون سـائل يتـرك لمـدة 24 سـاعة ويخفـف 
بمقـدار 5-10 مـرات لتحصـل علـى تركيـز 1-2 فـي المائـة يـرش علـى النباتـات فـي المسـاء لتجنـب 

أشـعة الشـمس علـى النباتـات المصابـة بـدودة الحشـد الخريفية.
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درس )Siazemo and Simfukwe 2020( كفاءة ثالثة أنواع من مستخلصات نباتات محلية موجودة 
 Melia azedarach )فـي زامبيـا للسـيطرة علـى دودة الحشـد الخريفيـة وهمـا الزنزلخـت )السـبحبح
والثـوم Allium sativa والنيـم Azadirachta indica وقارنهـا مـع المبيـد الكيميائـي سـايبرمثرين 
حيـث قـام بتحضيـر الزنزلخـت بأخـذ واحـد كغـم مـن أوراق الزنزلخـت الطريـة ونقعهـا بــ 5 لتـر مـاء 
لمـدة 24 سـاعة، ثـم يصفـى الخليـط ويخفـف الراشـح بالمـاء بمعـدل 10:1، تضـاف ملعقـة شـاي 
صابـون كمـادة ناشـرة. أمـا الثـوم فيتـم سـحق 85 غ مـن فصوصـه وتخلـط مـع 50 مـل مـن زيـت 
الطعـام و10 مـل مـن الصابـون السـائل، يتـرك المحلـول ليسـتقر لمـدة 24 سـاعة ويصفى بعدها 
ثـم يخلـط الراشـح مـع 20 لتـر مـاء يـرج جيـدًا قبـل اسـتعماله ويـرش علـى النبـات. وبنفـس الطريقـة 
يؤخـذ كيلـو وربـع مـن أوراق النيـم وينقـع فـي 5 لتـر مـاء لمـدة 24 سـاعة، يؤخـذ المسـتخلص بعـد 
تصفيتـه مـن الشـوائب ويخلـط مـع 12 لتـرًا مـن المـاء وملعقـة شـاي صابـون سـائل كمـادة ناشـرة 
والصقـة ويـرش علـى النبات.وقـد وجـد أن النيـم كان األعلـى مـن حيـث زيـادة المحصـول بمقـدار 
4.3 طن/هكتـار. وقـد  الزنزلخـت والثـوم  ثـم  4.7 طن/هكتـار  السـايبرمثرين  يليـه  4.9 طن/هكتـار 
حققـت جميـع المسـتخلصات النباتيـة المختبـرة كفـاءة قتـل عاليـة تجـاوزت الــ 90 فـي المائـة بعـد 6 

أسـابيع مـن الـرش.

 )Ailanthus altissima( تأثير المسـتخلص المائي لشـجرة الجنة Wagner and Card 2020 ودرس
كمـادة طـاردة لـدودة الحشـد الخريفيـة ومنعهـا مـن وضـع البيـض، فقـد اسـتعمل المسـتخلص 
المائـي للنبـات ورشـه علـى نباتـات الـذرة وأطلـق الحشـرة علـى النبـات المعامل، لم تضع الحشـرة 
البيـض علـى نباتـات الـذرة المعاملـة بمسـتخلص نبات شـجرة الجنة ويعتبر هـذا البحث من البحوث 

المؤيـدة للنظـام الزراعـي الطرد-الجذب.

المكافحة الكيميائية3.2.3.11 
تعتبـر المكافحـة الكيميائيـة هـي المـالذ األخيـر فـي منظومـة المكافحـة المتكاملـة والتـي يعتبرهـا 
البعـض الوسـيلة العاجلـة لمواجهـة حـاالت الفـوران ألي آفـة مـن اآلفـات الدخيلـة لمنطقـة معينـة 
بالرغـم مـن بعـض مسـاوئها، وفـي الغالـب عندمـا تكـون اآلفـات في مرحلـة التـوازن الطبيعي فإن 
جميع الوسائل تنَصُب حول الوقاية واحتوائها لحفظ أعدادها دون المستويات التي تسبب ضررًا. 
أمـا عنـد دخـول آفـة مصنفـة بأنهـا مـن آفـات الحجـر وممنوع دخولهـا لبيئة جديدة، فـإن جميع الجهود 
توجـه لحصرهـا فـي موقـع جغرافـي محـدد إن أمكـن ذلـك بإبـادة النباتـات المصابـة ميكانيكيـًا، فـإن 
لـم يكـن ممكـن فيسـمح باسـتعمال التدخـل الكيميـاوي السـريع سـواء للقضـاء علـى اآلفـة الدخيلـة 
أو لمنـع انتشـارها ألماكـن جديـدة. وال تنجـح دائمـًا جميـع المحـاوالت بهـذا الصـدد لكـون اآلفـة ربمـا 
قـد تتواجـد فـي مواقـع أخـرى لـم تكتشـفها وسـائل المراقبـة األخرى، وخير مثال علـى ذلك ما حدث 
فـي أسـتراليا حيـث اكتشـفت دودة الحشـد الخريفيـة فـي جزيـرة معزولـة إال أنـه سـرعان مـا وجـدت 
في مناطق أخرى، وهناك أمثلة كثيرة لعدم نجاح إبادة اآلفات في منطقة معينة. ويمثل الشـكل 
)62( وضـع الكائـن الحـي فـي البيئـة، فعندمـا ال يكـون موجـودًا فـي البيئة وهنـاك معلومات كافيه 
عنه مسـبقًا فإن كل الجهود توجه للوقاية منه، إما عند دخول أي كائن ضار لمنطقة جديدة تناسـبه 

بيئيـًا وتنطبـق عليـه شـروط اآلفـة فإنـه يدخـل المرحلة الثانيـة )lag phase( االسـتعداد.

الجـدول 16. مقارنـة نسـب القتـل للمسـتخلصات النباتيـة علـى دودة الحشـد بعـد سـتة أسـابيع مـن المعاملة 

أسبوع 6أسبوع 5أسبوع 4أسبوع 3أسبوع 2أسبوع 1النباتات والمبيد
Chinaberry56.756.776.590.49595.6 زنزلخت

Garlic3053.385.392.39597.1 ثوم

Neem63.373.382.490.49598.5 النيم

Cypermethrin43.35070.688.293.395.6 سايبرمثرين

)Siazemo and Simfukwe 2020(
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وهنـاك آفـات تبقـى فـي هـذه المرحلـة لفتـرة وربمـا طويلـة دون أن تالحـظ حيـث يعتمـد ذلـك علـى 
طبيعـة اآلفـة وتوافـر عوائلهـا والظـروف البيئيـة المحيطـة أو يتـم االنتبـاه إليهـا خاصـة فـي الـدول 
الناميـة. ولذلـك فـإن هـذه المرحلـة هـي األخطـر واألهم لمتابعتها من قبل العامليـن بوقاية النبات 
ألنهـا تتحـول مـن آفـة سـاكنة نسـبيًا وتنشـئ فورانـًا ))outbreak )explosion phase( حالمـا تتوفـر 
لهـا الظـروف المناسـبة. ويّعـرف الفـوران بأنـه زيـادة سـريعة )انفجارية( في تعداد نـوع معين يحدث 
فـي فتـرة قصيـرة وقـد يسـتمر لفتـرات طويلـة أو ينحسـر حالمـا تتوقـف الظـروف المناسـبة لتكاثره 
أو تتداخـل العوامـل الحيويـة وغيـر الحيويـة لحفـظ تعـداده بالحـدود المقبولـة وهـذا الحـد يسـمى 
القـدرة علـى التحمـل )carrying capacity(. إن مـن األمثلـة الشـاخصة أمامنـا لشـرح هذه الحالة هي 
حفـار أوراق الحمضيـات )citrus leaf minor( وحافـرة البنـدورة )tomato borer( واآلن دودة الحشـد 
الخريفيـة فهـي أخـذت هـذا المسـار فـي األمريكيتيـن وحاليـًا متوازنـة مـع األعـداء الحيويـة وتعدادها 
مسـيطر عليـه بالوسـائل المتعـددة. ومـا حـدث لـدودة الحشـد الخريفيـة بإفريقيـا بـأن الحشـرة دخلـت 
عـام 2016 وربمـا قبـل ذلـك التاريـخ ولكـن بقيـت لفتـرة في مرحلة طور اإلعـداد )lag phase( النتظار 
توفـر الظـروف المناسـبة مثـل العائـل وهـو محصـول الـذرة الرفيعـة والشـامية وطـور اإلنـاث التـي 
تتسـبب فـي زيـادة التعـداد بوضعهـا أعـدادًا كبيرة من البيض بيـن )000 1-000 2( والظروف البيئية 
المناسـبة كدرجـة الحـرارة بيـن 26-30˚م والرطوبـة وغيـاب األعداء الحيوية فـي مكان تواجدها إضافة 
لمقدرتها على الطيران لمسافات بعيدة تصل إلى 100 كيلومتر بالليلة. ولقد ثبت أن توافق جميع 
العوامـل مـع بعضهـا بنفـس الزمـان والمـكان سـبب فـي نشـوء الفـوران وسـرعة انتشـار الحشـرة 
خـالل فتـرة وجيـزة لتغطـي تقريبـًا جميـع دول جنـوب الصحـراء بإفريقيـا ومنهـا إلـى دول أخـرى حتـى 
فـي قـارات بعيـدة. ويشـير الشـكل )64( بـأن مرحلـة الفـوران تتطلـب إتبـاع جميـع الوسـائل المتاحـة 
لتخفيـض تعـداد الحشـرة للمسـتوى الـذي ال يحـدث معـه ضـررًا اقتصاديـا كبيـرًا. ولجـأت الحكومـات 
في الدول األفريقية عند بداية اإلصابة إلى إتباع المكافحة الكيميائية كخط الدفاع األول لتخفيض 
الكثافـة المرتفعـة لـدودة الحشـد الخريفيـة للقـدر الـذي يحمـي الحـد األدنى من المحصول لمعيشـة 

المزارعيـن أصحـاب الحيـازات الصغيـرة وذوي الدخـل المحـدود.
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الشـكل 62. مراحـل تحـول النـوع إلـى آفـة فـي الوسـط الزراعـي ومقدرة البيئـة علـى تحمله واإلجراءات الالزمـة لمواجهته
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ولوحظ أن الرش المكثف بالمبيدات البايرثرويدية مثل السايبرمثرين وااللفاسيبرمثرين ومبيدات 
أخـرى فسـفورية عضويـة مسـجلة كان الخيـار األول للحكومـات. فمثـاًل اشـترت زامبيـا 000 102 لتر 
مـن المبيـدات بيـن 2017/2016 بتكلفـة تقـدر بحوالـي 1.97 مليـون دوالر أمريكـي ومبلغ إضافي 
000 330 دوالر أمريكـي لشـراء وسـائل الوقايـة ومسـتلزمات الـرش ومـواد الصطيـاد الحشـرات. 
وفـي أثيوبيـا وزعـت الدولـة كميـة 779 271 لتـرا مـن المبيـدات فـي 2017 و896 167 لتـرًا فـي 

.)Hruska, 2019( 2018

كما وجد أن أكبر الدول األفريقية المنتجة للذرة في أفريقيا هما غانا وزامبيا وكالهما يستعمالن 
المبيـدات التقليديـة البيرثرويديـة التـي ثمنهـا منخفـض مقارنـة بالمبيـدات الحديثـة مـن مجموعـة 
السـايبرمثرين  مبيـد  اسـتعمال  فـإن  لذلـك   .)Spinosyn( والسبينوسـين   Diamide الدايامايـد 
Lambda-( يشكل نسبة 29 في المائة على الذرة في غانا والالمبداسايهالوثرين )Cypermethrin(
cyhalothrin( بنسـبة 52 فـي المائـة فـي زامبيـا لسـعرهما األرخـص فـي الميـزان االقتصـادي 
إضافة للكلوربايريفوس )Chlorpyrifos( وااليمامكتين بنزويت )Emamectin benzoate( ومبيدات 
أخـرى مـن مصـادر رخيصـة. وقـد بلغـت كلفـة الكيمياويـات والعمالـة والمعـدات فـي زامبيـا 14.7 
دوالرَا أمريكيـًا لـكل هكتـار عنـد مكافحـة الحشـرة بالسـايبرمثرين، أو 12.7 دوالرًا أمريكيـًا للهكتـار 
بالالمبداسـايهلوثرين، أمـا فـي غانـا فكانـت 5 دوالرات أمريكيـة للهكتـار سـايبرمثرين و17 دوالرًا 

.)CABI Sept 2017( أمريكيًا/هكتـار المبداسـايهلوثرين

 OP العضـوي  والفسـفور   )Pyrethroids( البيروثرويـدات  مبيـدات مجموعـة  اسـتعمال  تكـرار  إن 
والكارباميـت )Carbamate( نتـج عنـه حـدوث مقاومـة للعديـد مـن اآلفـات فـي أفريقيـا والعالـم 
ومنهـا دودة الحشـد الخريفيـة التـي اكتسـبت صفـة المقاومـة فـي أماكـن تواجدهـا األصليـة فـي 
األمريكيتيـن. لذلـك يلجـأ بعـض المزارعيـن فـي أفريقيـا باتبـاع بعـض الممارسـات غيـر السـليمة 
والتـي تؤثـر سـلبًا علـى كفـاءة المبيـد مثـل زيـادة التركيـز أو عـدد مـرات الـرش أو إجـراء خالئـط بيـن 

هـذه المجاميـع ليكسـب نسـبة مكافحـة عاليـة مـن وجهـة نظرهـم.

فـي األمريكيتيـن تـم اسـتعمال مبيـدات عديـدة ومـن مجاميـع كيميائيـة متنوعـة أغلبهـا متخصصـة 
على حشرات حرشفية األجنحة وبعضها أقل تخصصًا وقسم منها واسع المدى وأحيانًا يتم اختيار 
المبيـد علـى حسـب نـوع المحصـول المسـتهدف إذا كان علفيـًا أو خضـروات أو محاصيـل حبـوب، 
علمـًا أن أغلـب المزارعيـن هنـاك يفضلـون اسـتعمال البـذور المعدلـة وراثيـًا، ولكـن فـي المـزارع 
 Chlorantraniliprole التـي ال تسـتعمل البـذور المعدلـة وراثيـًا تسـتعمل المبيـدات مـن مجاميـع
 ،Bacillus thuringiensis البكتيريـا   ،Indoxacarb، Spinosad، Flubendamide، Spinetoramو
 Benzoylurea، Emamectin benzoate، مجموعـة  مـن   )IGR( الحشـرية  النمـو  ومنظمـات 
Lambda cyhalothrinومبيـدات أخـرى. وتعتبـر أغلـب هـذه المبيـدات غاليـة الثمـن نسـبيًا بالنسـبة 
للمـزارع األفريقـي. وفـي هـذا السـياق أجـازت الصيـن 25 مبيـدًا حشـريًا لمواجهـة دودة الحشـد 
الخريفيـة وركـزت علـى األنـواع المسـجلة عنـد وزارة الزراعـة الصينيـة وأعطـت خصوصيـة لـكل مـن 

.Indoxacarbو Chlorantraniliprole

أختبـر Sisay وآخـرون 2019 تسـعة مبيـدات متنوعـة فـي مجاميعهـا الكيميائية، الجـدول )17( وقارنتها 
مـع 11 مـن المسـتخلصات لنباتـات محليـة فـي إثيوبيـا تحـت ظـروف المختبـر والدفيئـات )البيـوت 
المحمية أو الصوبات( والحقل، وحققت بعض النباتات نسبة قتل عالية تجاوزت 95 في المائة في 
اليرقات بعد 72 ساعة من المعاملة وهي كل من النيم Azadirachta indica وSchinnus molle و
Phytolacca dodecandra ومن المبيدات الكيميائية التي تجاوزت نسب القتل فيها 90 في المائة 
األنواع Radiant، Tracer، Karate وAmpligo. أما المبيدات المتبقية فتدرجت كفاءة القتل فيها بين 
50 في المائة نزواًل. وأوصى الباحثون بإدخال هذه المبيدات في برامج اإلدارة المتكاملة المطبقة 
في إثيوبيا وبعض الدول األفريقية للسـيطرة على دودة الحشـد الخريفية. وذكر Bateman وآخرون 
2018 المبيدات المسجلة في أفريقيا والمبيدات غير المسجلة ولكنها تباع بأسماء أخرى كما ناقش 
في مقالته العديد من التوصيات والقوانين المطلوبة العتماد المبيدات الحيوية والكيميائية. وأشار 
إلى المبيدات المسـتخلصة من نباتات الماترين والكاولين ومسـتخلص الفلفل الكابسيسـين وزيت 
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الحمضيات والكبريت والبكتيريا باسـيلس بنوعيها كورسـتاكي وايزاوي والفطر بيوفيريا وميتاريزيوم 
والمبيدات الكيميائية األخرى موزعة على الدول المسـجلة بها والمركبات المعتمدة.

الجـدول 17. المبيـدات الكيميائيـة التـي تـم تجربتهـا فـي إثيوبيـا ومجاميعهـا الكيميائيـة ومعـدل االسـتعمال
المادة الفعالةمعدل االسـتعمال للهكتار

250Chlorantraniliprole مل

130Spinetoram مل

1.5Dimethoate لتر

150Spinosad مل

320Lambda-cyhalothrin مل

300Chlorantraniliprole+ Lambda-cyhalothrin مل

112.5Imidacloprid مل

2Carbaryl كغم 

2Malathion لتر

وفـي واحـدة مـن التجـارب الناجحـة التـي أجراهـا Chidege وآخـرون 2019 فـي تنزانيـا اختبـار فاعلية 
برنامج مسـتدام للسـيطرة على دودة الحشـد الخريفية باعتماد بعض المبيدات الحيوية والخليطة
 Abamectin المائـة  5 فـي  ابامكتيـن  الفعالـة  المـادة   Biotrine  Biorational Pesticides وهـي 
وAntario خليـط مـن البكتيريـا باسـيلس ثورنجينسـزز كورسـتاكي 1.4 فـي المائـة Btk واالبامكتيـن 
 Metarhizium بالفطـر  أربعـة أسـابيع  البـذور وبعـد  زراعـة  للتربـة مـع  المائـة ومعاملـة  0.1 فـي 
 Arusha على محصول الذرة الشامية في 2017-2018 في ثالث مناطق في تنزانيا anisopliae
و KilimanjaroوMorogoro الممثلـة لجغرافيـة تنزانيـا. وحققـت هـذه التجربـة نتائـج متميـزة حيـث 
انخفضـت نسـبة الضـرر فـي الحقـول المعاملـة إلـى 5 فـي المائـة أي بنسـبة مكافحـة 95 فـي 
المائة وفي حقول المقارنة وصلت نسـبة الضرر إلى 25 في المائة كما زاد اإلنتاج في الحقول 

المعاملـة بيـن 50-70 فـي المائـة .

أوصت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والري الكينية في 2019 بمجموعة من المبيدات 
الحديثـة وقليلـة األضـرار بالبيئـة واإلنسـان كمـا هـو مبين في الجـدول )18(. وتعتبر هذه المبيدات 
هـي المعتمـدة والمسـجلة رسـميًا إال أنـه توجـد منهـا مـواد غيـر مرخصـة تحمـل نفـس التراكيـب لم 
يوصـى بهـا. وتوصـي الـوزارة المزارعيـن باتبـاع بعـض النقـاط المهمـة منهـا رش المبيـدات فـي 
الصبـاح المبكـر أو مسـاًء أثنـاء وجـود األطـوار اليرقيـة األولـى، توجيـه رش المبيـدات علـى منطقـة 
يـوم حيـث  أكثـر مـن  بعـد  المكافحـة  نتائـج  االنتظـار ألخـذ  اليرقـات فيهـا،  تختفـي  البلعـوم حيـث 
تقتـل هـذه المبيـدات اليرقـات ببطـيء، َتجُنـب اسـتحثاث المقاومـة عنـد الحشـرة بعـدم اسـتعمال 

الجـدول 18. المبيـدات المعتمـدة والمسـجلة فـي كينيـا ومجاميعهـا ومعـدالت اسـتعمالها لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة
المجموعةمعدل االستعمالتصنيف WHOطريقة التأثير

Acephate 1 مل/لتـر ماءIIIبالمالمسة/جهازي

1Spinetoram مل/لتـر ماءUمالمسة

0.5Lambda- cyhalothrin +Chorantraniliprole مل/لتـر ماءIIبالمالمسة/جهازي

8Emamectin benzoate مـل/20 لتر ماءغير مدرجمالمسة
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نفـس المبيـد ألكثـر مـن مـرة ومحاولـة عمـل دورة مبيـدات مـن مجاميـع مختلفـة، عـدم تجـاوز معدل 
االسـتعمال المكتـوب علـى العبـوة أو الموصـى بـه مـن قبـل الجهـات المعنيـة.

مـن  أن نضـع جملـة  لنـا  أفريقيـا واألمريكيتيـن البـد  المعتمـدة فـي  المبيـدات  اسـتعراض  بعـد 
التصـورات لمكافحـة الحشـرة فـي بلداننـا العربيـة معتمديـن علـى خصوصيـة البلـد وطبيعة الزراعة 
وحجم الحيازات الزراعية وغيرها. وبدأنا بمرتسم )الشكل 65( يوضح مجاميع المبيدات المستعملة 
والموصي بها لالسـتعمال والمحظور تداولها حسـب المنظمة آخذين بنظر االعتبار دودة الحشـد 
الخريفية كهدف للمناقشة وما يسري عليها ينطبق على باقي حشرات حرشفية األجنحة وغيرها. 
إن بنـاء القـدرات المكـون مـن المحاضـرات والتدريـب الحقلـي الـذي تنظمـه المنظمـة فـي بعـض 
الـدول العربيـة سـاعد فـي رسـم خريطـة مكافحـة هـذه اآلفـة واتبـاع مـا هـو موجـود بـكل دولـة مـن 

مسـتلزمات وقـوة عاملـة وغيرها.

لقد وضعنا المبيدات المسـتعملة بخمسـة مجاميع كما في الشـكل )63(:

المجموعة األولى هي مجموعة تضم مبيدات الكلور العضوي والفسـفوري والكاربامات والتي 
ال نوصـي بهـا مطلقـاً  آلثارهـا السـلبية علـى البيئـة والكائنـات الحيـة المفيـدة وصحة المسـتهلك، 

وظهـور صفـات المقاومة ألغلبها.

المجموعـة الثانيـة تضـم البيرثرويـدات والتـي اسـتعملت بكثـرة فـي أفريقيـا عنـد دخـول الحشـرة 
كثـرة  ولألسـف  والدلتامثريـن  والالمبدسـايهالوثرين  وااللفاسـيبرمثرين  السـيبرمثرين  ومنهـا 
استعمالها َأثر بشكل معنوي على األعداء الطبيعيين للحفارات من حرشفية األجنحة ومنها دودة 
الحشـد الخريفيـة علـى محصـول الـذرة الرفيعـة والشـامية. وال يوجـد تحذيـر مـن اسـتعمالها إال أن 
بعضهـا غيـر معتمـد بالـدول العربيـة ونوصـي باسـتعمالها فقـط عنـد ظهور فوران للحشـرة ولفترة 
محـدودة وفـي منطقـة معينـه محصـورة )spot application(. ويجـب التنويـه إلـى أن االسـتعمال 

Deltamethrin
Alpha-Cypermethrin

Cypermethrin
Esfenvalerate

Plant
 extracts 

Azadirachtin
Neem

Avermectins
Abamectin

              Emamectin-             
benzoate

Oxadiazine=
Indoxacarb

Avaunt
Bacillus thuringiensis kurstaki 
Entomopathogenic nematodes Entomopathogenic fungi,virus

Organochlorine

Pyrethroids

DDT, Lindane
Chlordane
Endosulfan

Organophosphate Carbamate

Malathion
Dimethoate

Acephate (ST) 

Diazinon
Chlorpyrifos
Fenitrothion

Carbaryl
Methomyl

Carbofuran
Oxamyl

Thiodicarb

Neonicotinoids Diamides

Imidacloprid
Thiamethoxam

Acetamiprid
Dinotefuran
Thiacloprid

Spinosyns
Spinosad 

Spinetoram

Bacillus thuringiensis aizawai

Methamidophos

مبيدات الحشرات
INSECTICIDES

Pyrrole group 
chlorfenapyr 

Chlorantraniliprole
Rynaxypr ,Coragen

Flubendiamide
Cyantraniliprole
Tetraniliprole * 

IGR,IGI
Benzoylureas
Triflumuron
Lufenuron

Diflubenzuron

الشـكل 63. مجاميـع المبيـدات الكيميائيـة واآلمنـة منهـا لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة
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 )resistance( المكثـف لهـذه المبيـدات فـي بلداننـا العربيـة قـد تسـبب فـي اسـتحثاث المقاومـة
عنـد الكثيـر مـن الحشـرات ولذلـك فـإن تحديـد اسـتعمالها مهـم جـدًا يجـب األخـذ بـه.

المجموعة الثالثة وهي مجموعة النيونيكوتينويد التي تضم المبيدات الجهازية المعروفة والتي 
حـذرت الجهـات الرسـمية مـن اسـتعمال بعضهـا لتأثيرهـا علـى النحـل ولقـد اسـتعملت علـى نطـاق 
بسـيط لتعفيـر البـذور )seed treatments( لضمـان حمايـة البـادرات ومنهـا مبيـد الكـروزر ومادتـه 
الفعالة ثايوميثوكسام )Alyousuf 2018(. لقد قارن Muraro et al., 2020 أداء تعفير البذور على 
 chlorantraniliprole وغيـر المعدلـة باسـتعمال المبيـد Bt-Maize محصـول الـذرة المعدلـة وراثيـًا
لوحـده وخليـط مـن imidacloprid وthiodicarb، حيـث ُأجـرَي التقييـم الحيـوي مخبريـًا وحقليـًا وجـرت 
العـدوى علـى حشـرات حساسـة مـن دودة الحشـد الخريفيـة تـم تربيتهـا ألغـراض تقييـم مقاومـة 
النبـات ، ولـم تالحـظ أيـة فـروق معنويـة فـي نسـب القتل بالبـذور المعفرة بمبيد واحـد أو مبيدين 
ولذلك فإن اسـتعمال البذور المعدلة وراثيًا بالبكتيريا هي أفضل من إجراء عمليات تعفير البذور. 

المجموعة الرابعة هي من المبيدات الحديثة الدايمايد واسعة االستعمال على حشرات حرشفية 
األجنحـة والعديـد مـن الحشـرات األخـرى. فمجموعـة الدايمايـد التـي تتميـز عـن غيرهـا بمعـدالت 
اسـتعمال منخفضـة وتأثيـر منخفـض علـى األعـداء الحيويـة والبيئـة هـي األكثـر تـداواًل ومنها تحت 
مجموعـة كلورانترانيبـرول )كوراجيـن، سـبينوترام(، ومبيـد أمبليكـو )خليـط مـن كلورانترانيبـرول+الم
بداسـايهالوثرين( ومبيـد فوليـام )كلورانترانيبرول+ابامكتيـن( وتحـت مجموعـة فلوبندامايـد )بيلـت( 
أو خليـط مـن سـايانترانيبرول +كـروزر(.  البـذور فورتنـزا  )لتعفيـر  وتحـت مجموعـة سـايانترانيبرول 
تؤثـر هـذه المجموعـة علـى عضـالت اليرقـة وتسـبب لهـا الشـلل ثـم المـوت بعـد فتـرة قصيـرة مـن 

تغذيتهـا علـى األوراق )الشـكل 63(.

 المجموعـة الخامسـة التـي أسـميناها متنوعـة يقـع ضمنهـا االزاديراختيـن المـادة الفعالـة لنبـات 
النيـم، السبينوسـاد المبيـد البيولوجـي المجـاز لالسـتعمال فـي الزراعـات العضويـة، االيمامكتيـن 
بنزويـت الـذي يعـادل فـي تأثيـره بكتيريـا الباسـيلس لـو اسـتعمل علـى اليرقـات باألعمـار األولـى، 
منظمـات النمـو الحشـرية التـي تعتبـر عنصرًا من عناصر اإلدارة الرشـيدة لآلفـات وأهمها مجموعة 
ليوفينيـرون )ماتـش(، مجموعـة أو كسـادايزين -اندوكسـوكارب )افونـت( وأخيـرًا مبيـد الكلورفينابيـر 

مـن مجموعـة البيـرول وهـو مسـتعمل فـي أمريـكا الجنوبيـة وموجـود فـي بعـض الـدول العربيـة.

 Costa et al., هنـاك تجـارب عديـدة حـول اسـتعمال المبيـدات فـي دول العالـم المختلفـة، فمثـاًل
2005 فـي البرازيـل اسـتعمل منظـم النمـو ماتـش )ليوفيـرون( ونوفاليـرون وتريسـر )سبينوسـاد( 
ولورسـبان )كلوربيريفـوس( وكراتي-زيـون )المبـدا سـايهالوثرين( بالتركيـزات الموصـى بها ملصق 

الشـركة وبمعـدل رش 150 أو 200 أو 250 أو 300 لتـر للهكتـار لـكل مبيـد.
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هل تنجح طريقة 12 
واحدة لمكافحة 
دودة الحشد الخريفية؟

بعـد إلقـاء الضـوء علـى عـدد مـن خيـارات المقاومـة التـي تـم اسـتخدامها لمكافحـة دودة الحشـد 
الخريفيـة، يجـب التنويـه إلـى أنـه ال يوجـد خيـار بمفـرده يمكـن االعتمـاد عليه بصفته الخيار السـحري 
للقضاء على هذه اآلفة. ولو كان هذا صحيحًا لما وصلت الحالة إلى الوضع الحالي من التفشي 
واالنتشـار لآلفـة. وبنـاًء عليـه فـإن التوصيـة التطبيقيـة دائمـًا هـي تبنـي نهـج متكامـل إلدارة هـذه 
اآلفـة ينخـرط فيـه كل خيـارات المكافحـة المتاحـة فـي شـكل متناغـم لتحقيـق هـدف البرنامـج. لقـد 
وضعنـا برنامـج افتراضـي يضـم كل الوسـائل فـي قالـب واحـد يهـدف إلـى تقليـل االعتمـاد علـى 
المبيـدات الكيميائيـة واسـتعمال األقـل ضـررًا منهـا على البيئة والمسـتهلك، تمثـل قاعدة المثلث 
مراحـل نمـو محصـول الـذرة ويمكـن اسـتبدال المحصـول بأي اختيار ووسـائل انتقـال اآلفات وهي 
بأنهـا  المتكاملـة  اإلدارة  تعريـف  بهـا  المثلـث فوضعنـا  أمـا ضلعـي  والنقـل.  والسـياحة  التجـارة 
نظـام زراعـي مسـتدام للسـيطرة علـى اآلفـات والضلـع األخـر يبيـن الوقايـة واالحتـواء والمراقبـة 
والمكافحـة. قّسـمنا المثلـث ألربعـة مقاطـع يمثـل األول اإلدارة المحصوليـة المتكاملـة والمقطـع 
الثانـي يبيـن النظـام الزراعـي الطرد-الجـذب والـذي يبيـن محصـول البقـول ديسـموديوم، المقطع 
الحيويـة متطفـالت ومفترسـات وممرضـات للحشـرات وينتهـي  المكافحـة  الثالـث يضـم عناصـر 
المثلث باستعمال المبيدات اآلمنة الموضوعة ضمن القائمة الخضراء للمبيدات والتي نوقشت 
سـابقًا. يوضـح الشـكل بأنـه ال توجـد طريقـة واحـدة تكفـي لمكافحـة اآلفـات وعلينـا إتبـاع برنامـج 
متسلسـل للمراقبـة وللمحصـول النظيـف وطـرق زراعيـة ثـم بيولوجيـة وآخرهـا كيميائيـة، الشـكل 
)64(. ويجـب تهيئـة البرنامـج بنـاًء علـى الظـروف البيئيـة والجغرافيـة ونسـب اإلصابـة والمحصـول 

العائـل ومسـاحته وغيرهـا مـن العوامـل.
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مـن الجديـر بالذكـر أن قبـل البـدء فـي تصميـم برنامـج المكافحـة المتكاملة لآلفة يجـب معرفة نقاط 
التـي  الضعـف والقـوة فـي دورة حيـاة دودة الحشـد الخريفيـة حيـث أنهـا مـن العناصـر المهمـة 
يجـب علـى المرشـد والمـزارع معرفتهـا واالهتـداء بهـا لوضـع برنامـج ناجـح للسـيطرة علـى الحشـرة 
ومنـع إحداثهـا أضـرارًا كبيـرة بمحصولـه الزراعـي خاصـة فـي األعمـار اليرقيـة المبكـرة وطـور العـذراء 
وكذلـك عوائـل الحشـرة القريبـة مـن المزرعـة. كمـا يجـدر اإلشـارة إلى أن ما تملكه دودة الحشـد من 
عناصـر قـوة مـن حيـث تعـدد العوائـل والقـدرة العاليـة علـى وضـع البيض وعدم وجود فترة سـبات 
ومقدرتهـا الكبيـرة علـى الطيـران وصفـة المقاومـة لبعـض المـواد الفعالـة وتكيفهـا فـي درجـات 
حـرارة منخفضـة وغيرهـا يدفـع بنـا جميعـا لالنتبـاه إليهـا والتنبـؤ بهـا واالسـتفادة مـن معرفـة دورة 

الحيـاة لبنـاء قاعـدة معلومـات فـي المنطقـة المعينـة، الشـكل )65(
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الطرق البيوكيميائية

هل ينفع حل واحد للسيطرة على دودة احلشد اخلريفية

الطرق البيولوجية

الطرق الزراعية
نظام طارد-جاذب

العمليات الزراعية

املتطفالت واملفرتسات 
ومسببات األمراض

مبيدات احلشرات اإلحيائية

اإلدارة احملصولية

Biochemical Measures
(Biorational Insecticides)

(Parasitoids, Predators, 
Entomopathogenic agents)

Biological Measures

Cultural Measures
(Push-Pull Cropping System)

Crop Management
Agro-ecological

 management(ICM)

الشـكل 64. برنامـج متكامـل يتضمـن جميـع عوامـل المكافحـة للسـيطرة علـى دودة الحشـد الخريفيـة
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لقـد وضعنـا بضـوء خبرتنـا العمليـة مقتـرح لنمـاذج برامـج إدارة متكاملـة لـدودة الحشـد الخريفية عند 
دخولهـا منطقـة معينـة وال تعتبـر هـذه النمـاذج قوالـب جامـدة وإنمـا متغيرة بحسـب البلـد المعني 
والمساحة الزراعية ونوع المحصول ولكنها دليل للمزارع والمرشد الزراعي العتمادها على حسب 
مسـاحة الحيـازات الزراعيـة إن كانـت صغيـرة أو متوسـطة أو كبيـرة واضعيـن أمـام أعيننـا مراحـل 
نمـو نبـات )crop stages( الـذرة لتطبيـق عناصـر المكافحـة ويمكـن اعتمـاد هـذه البرامـج مـع بعـض 

التغييـرات لتطبيقهـا علـى محاصيـل زراعيـة أخـرى )الشـكل 66(.

مقترح برنامج ألصحاب لحيازات الزراعية الصغيرة 	.1. 
 )Smallholders)

هـي التـي مسـاحتها أقـل مـن 2 هكتـار )الهكتـار يسـاوي 000 10 متـر مربـع( وضعنـا لهـا برنامجـًا 
يعتمـد علـى إمكانيـات المـزارع ودعـم الدولـة لـه يبدأ بنصـب المصائد الفرمونية ألغـراض المراقبة 
وتحديـد وقـت المكافحـة فـي ضـوء عـدد الذكـور المنجذبـة للمصيـدة لـكل ليلة أو أسـبوع فمثاًل 10 
ذكور في الليلة أو 70 في األسبوع يعتبر إنذارًا للبحث في وسائل السيطرة األخرى، وتستعمل 
عـادة مصيـدة لـكل هكتـار أو فدانيـن. وقـد أشـير فـي موضـوع الحـد االقتصـادي الحـرج إلـى معايير 
للمـزارع. وذكرنـا فـي اسـتعراض  بالمكافحـة ولكننـا أخذنـا أبسـطها تطبيقـًا  للبـدء  أخـرى معتمـدة 
الطـرق الزراعيـة نقـاط عديـدة تـم تجربتهـا فـي أفريقيـا اعتمدهـا المـزارع للحـد مـن الضـرر ولكنهـا 
ليسـت بالكفـاءة التـي تمنـع فـوران الحشـرة ولكنهـا وسـيلة تكميليـة مفيـدة. وحيـث أن إليقـاف 
أي فـوران لـدودة الحشـد الخريفيـة بمنطقـة معينـة يلجـأ المزارعـون دائمـًا إلـى االعتمـاد علـى خـط 
الدفـاع األول وهـو المبيـدات، فقـد وضعنـا خيـارات عديـدة تحـت عنـوان المكافحـة الكيميائيـة بنـاًء 
علـى ميزانيـة المـزارع ومقـدار دعـم الحكومـات لـه تتـدرج بين المبيـدات البيروثرويدية إلـى مجموعة 

الدايمايـد التـي يمكـن العـودة لهـا.

 دورة حياة دودة الحشد الخريفية
 ونقاط الضعف والقوة فيها

يمكن أن يؤدي انتشار دودة الحشد الخريفية المبكرة
على الذرة إلى تقليل عدد النباتات ويسبب خسائر في

الغلة تصل الى 57%، اذا لم يتم استخدام
استراتيجيات المكافحة .

(Cruz et. al. , 2012)

نقاط الضعف في دورة الحياة

.st, 	nd and .rd  larval instars  

اإلختيار اآلمن لمكافحة األطوار اليرقية المبكرة

ليس لها سبات
قدرة عالية لوضع البيض
تتحمل درجات حرارة منخفضة 10.9-10.5-8.7
متعددة العوائل
 قدرة طيران عالية

مصيدة فرمونية

 حراثة التربة لقتل
العذارى

Bacillus thuringiensis kurstaki
Emamectin benzoate
Insect Growth Regulators
Neem oil , Azadirachtin SL

الشـكل 65. نقـاط الضعـف والقـوة فـي دورة حيـاة دودة الحشـد واسـتثمارها فـي مكافحتها
@Ibrahim Jboory :المصدر
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بيـن  الشـمس  وزهـرة  البقوليـات  زراعة/تحميـل  األفريقيـة  الـدول  فـي  الناجحـة  التجـارب  مـن 
محصـول الـذرة لغـرض إربـاك الحشـرة ومنعهـا مـن وضـع البيـض، ومـن هنـا تـم تطويـر نظـام 
زراعـي متقـدم يسـمى الطرد-الجـذب حقـق نتائـج سـيطرة علـى دودة الحشـد الخريفيـة وصلـت 
إلـى 87 فـي المائـة. وهـذا النظـام مشـروح بالتفصيـل فـي فقـرة خاصـة فـي النـص وباختصـار 
الحقـل  علـى جوانـب  الجـذب صائـد  ونبـات  الـذرة  بيـن خطـوط  الطـرد  نبـات  زراعـة  علـى  يعتمـد 
هـذا  وفـي  ذريـة ضعيفـة،  عنـه  تنتـج  أو  يتطـور  ال  البيـض  ولكـن  عليـه  بيضهـا  الحشـرة  تضـع 
تقـوم  نباتـات  عـن  بالبحـث  الفكـرة  هـذه  تبنـي  والجامعـات  البحـث  مراكـز  علـى  نتمنـى  السـياق 
بتلـك الواجبـات الطـاردة والجاذبـة لغـرض اعتمادهـا علـى اآلفـات، الجـزء األخيـر مـن القالـب هـو 
اعتمـاد األعـداء الحيويـة كطفيليـات البيـض واليرقـات واالسـتفادة منهـا قـدر المسـتطاع وهـذا 

برنامـج دولـة أو شـركات خاصـة مشـروح فـي فصـل األعـداء الحيويـة .

مصيدة فرمونية
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- الجمع اليدوي للبيض واليرقات، إستعمال الرمل والرماد ومسحوق المستخلصات النباتية نثرًا في بلعوم الذرة، 

   سكب مرقة السمك او محلول سكري على النبات لجذب النمل للتغذي على يرقات األعمار المبكرة

- زراعة البقول بين خطوط نباتات الذرة كطارد، وإستعمال النظام الزراعي طارد-جاذب كلما كان ذلك ممكنًا

- إستعمال المبيدات اآلمنة البيوكيميائية مثل بكتيريا الباسيلس ومركبات النيم والسبينوساد وغيرها

 المصائد الفرمونية وإطالق األعداء الحيوية ينسجم مع جميع البرامج المقترحة

الشـكل 66. البرنامـج المقتـرح للحيـازات الصغيـرة لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة 
©Ibrahim Jboory :المصدر
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مقترح برنامج ألصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة 	.1	 

المنتجـة علـى النطـاق التجـاري التـي تـزرع الـذرة أو القطن في مسـاحات أكبر مـن 5 هكتار إذ يعتمد 
هـذا النظـام علـى البـذور المعدلـة وراثيـًا )Gene Modified Seeds( فـي الـذرة )Bt corn( والقطـن 
)Bt cotton( في حال توفرها والسـماح باسـتخدامها من قبل السـلطات المحلية المختصة. وأكثر 
الدول تبنيًا لهذه البرامج الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل واألرجنتين حيث أن 85 في المائة 
مـن زراعاتهـا تعتمـد علـى البـذور المعدلة وراثيًا، كمـا تطبق في هذه المزارع التقنيات الحديثة في 
مراقبـة اآلفـات ولديهـا أنظمـة تنبـؤ تعتمـد الوحـدات الحراريـة لـكل آفـة. أمـا الحقـول التـي ال تـزرع 
البـذور المعدلـة وراثيـًا فتتبنـى نفـس برامـج المراقبـة وتسـتعمل المبيـدات الحديثـة التـي تحقـق 
كفـاءة عاليـة فـي المكافحـة وتحافـظ علـى األعـداء الحيويـة والبيئـة. ويمكـن لمزاِرعنـا الكبيـرة فـي 
المنطقـة العربيـة تبّنـي أنظمـة المراقبـة المتوفـرة واعتمـاد الطـرق البيولوجيـة فـي المكافحـة مـع 

- زراعة األصناف المعدلة وراثيًا إن سمحت الجهات الرسمية بذلك   
- إستعمال المبيدات البيوكيميائية من المجاميع اآلمنة 

- إعتماد التقنيات والتطبيقات المعتمدة للمراقبة والرصد 

مصيدة فرمونية
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الشـكل 67. البرنامـج المقتـرح للحيـازات الكبيـرة لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة 
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انتخـاب المبيـدات ذات التأثيـر القليـل عليهـا مـن المبيـدات المصنفـة دايمايـد أو مسـتخلص النيـم 
والبكتيريـا باسـيلس وغيرهـا )الشـكل 67(.

المـزارع الصغيـرة أو المتوسـطة 	.1.  برنامـج ألصحـاب  مقتـرح 
القريبـة مـن حقـول النخيـل 

والمضطـرة لنصـب مصائـد ضوئيـة لمراقبـة حشـرات النخيـل، يمكـن اعتمـاد المصائـد الفرمونيـة 
ألغـراض المراقبـة وإبعـاد المصائـد الضوئيـة قـدر اإلمـكان عـن حقـل الـذرة أو القطـن علمـًا بـأن 
المصائـد الضوئيـة تجـذب أعـدادًا كبيـرة مـن حشـرات حرشـفية األجنحـة واألعـداء الحيويـة وغيرهـا. 
لذلـك يوصـى باعتمـاد الطـرق الزراعيـة كحراثـة التربـة أو تغريقهـا بالمـاء إن توفـر فيـض منـه لقتـل 
العـذارى الموجـودة بالتربـة، جمـع لطـع البيـض الموجـودة علـى السـطح السـفلي لـألوراق فـي 
مراحـل النمـو األولـى، رش البكتيريـا باسـيلس ثورنجينيسـيز عنـد اكتشـاف لطـع البيـض أو مسـك 
المصائد الفيرمونية لــ 10 ذكور بالليلة. وإن لم تتوفر البكتيريا يمكن استبدالها بمبيد األمامكتين 
بنزويـت أو منظمـات النمـو الحشـرية رشـًا علـى النبـات فـي األعمـار األولـى والمتوسـطة وتجنـب 

S.T.

071428425666100-70150-100

VEV2V5V8V12VTR1R5

 رش بكتيريا الباسيلوس لألطوار
اليرقية األولى والثانية

إستبدل البكتيريا بمنظمات النمو
 أو األمامكتين بنزويت عند عدم توفرها 

جمع لطع البيض يدويا 

تجنب المكافحة في مرحلة النضج

يوم

مرحلة
النمو 

حراثة التربة
لسحق العذارى 

مالحظة: يمكن خلط أحد مبيدات البايريثرويد مع البكتيريا
R=مرحلة التلقيح واإلنتاج  ومنظم النمو في حالة اإلصابة الشديدة المفاجئة 

المعدل 130 يومًا

V=مرحلة النمو الخضري 

نموذج مكافحة دودة الحشد الخريفية بوجود المصائد الضوئية

يمكن اإلستفادة من المصائد
الضوئية الموجودة لفترة وجيزة ويؤاخذ 

عليها بأنها تجذب األعداء الحيوية 

مصيدة فرمونية

 مسك 10  ذكور في الليلة
  أو 70 ذكرًا في األسبوع يعتبر

حدًا حرجًا لبدأ المكافحة
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الشـكل 68. نمـوذج مكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة بوجـود المصائـد الضوئيـة 
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121 12. هل تنجح طريقة واحدة لمكافحة دودة الحشد الخريفية؟

المكافحـة عنـد ظهـور النـورات الذكريـة وتكويـن عرانيـس الـذرة ألن اليرقـة تختبـأ بداخلهـا ويصعـب 
علـى المبيـد الوصـول إليهـا. ويفضـل عـادة وضـع برنامـج المكافحـة أو اإلدارة اعتمـادًا علـى مراحل 
النمـو مـن البـذرة إلـى تكويـن األوراق والبلعـوم واألزهار الذكرية والخيوط السـلكية للعرنوس إلى 

مرحلـة الجفـاف والحصـاد، الشـكل )68(.

مقترح برامج ألصحاب المزارع العضوية.	.1. 

لقـد وضعنـا نمـاذج لبرامـج أخـرى تعتمـد علـى عناصـر اإلدارة المتكاملـة المختلفـة وتميـل للزراعـة 
العضويـة مسـتبعدين قـدر اإلمـكان المبيـدات الكيميائيـة ومسـتندين علـى نتائـج البحـوث الناجعـة 
فـي العديـد مـن الـدول التـي تنتشـر بها دودة الحشـد الخريفية. والهدف هنا اسـتعمال الفطريات 
الممرضـة للحشـرات األكثـر تواجـدًا وانتشـارًا البيوفيريـا باسـيانا والميتارزيوم انيسـوبلي والبكتيريا 

باسـيلس واألعـداء الحيويـة وبعـض الطـرق الزراعيـة، الشـكل )69(.

071428425666100-70150-100

 جمع لطع البيض يدويا ومعاملة
 التربة بفطر الميتارزيم

S.T.

VEV2V5V8V12VTR1R5
مرحلة
المعدل 130 يوماالنمو 

 رش النبات بفطر البيوفيريا
وبكتيريا الباسيلس

للتخلص من األطوار اليرقية المبكرة 

 إعادة رش خليط  الفطر والبكتيريا
ان تطلب ذلك

تجنب المكافحة في مرحلة النضج

تعفير
البذور

يوم

حراثة التربة
R=مرحلة التلقيح واإلنتاج لسحق العذارى 

V=مرحلة النمو الخضري 

مالحظة: قارن بين سالالت الفطر والبكتريا المحلية والمدخلة

Beauveria bassiana سقاية أو رشًا ورش النبات بفطر Metarhizium anisopliae معاملة التربة بفطر
وبكتيريا الباسيلس إضافًة الى إطالق متطفالت البيض والمفترسات إن وجدت 

مصيدة فرمونية

 مسك 10  ذكور في الليلة
  أو 70 ذكرًا في األسبوع يعتبر

حدًا حرجًا لبدأ المكافحة
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الشـكل 69. برنامـج عضـوي )1( لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة اسـتعملت بـه الفطـور والبكتيريـا واألعـداء الحيويـة 
©Ibrahim Jboory :المصدر
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يمكـن اعتمـاد برنامـج آخـر يبـدأ بتعفيـر البـذور بأحـد المبيـدات الموصـى بهـا فـي الدولـة المعنيـة. 
وقـد ذكرنـا فـي نـص الكتـاب بعضهـا إذ لوحـظ أن بعـض هـذه المبيـدات توفـر حمايـة لنبـات الـذرة 
لمـدة 30 يومـًا ويحتـاج ذلـك للتجريـب تحـت ظروف منطقتنا العربية وتسـتعمل أيضًا البكتيريا على 
 Lufenuron, األعمـار اليرقيـة المبكـرة أو االمامكتيـن بنزويـت أو أحـد منظمـات النمو الحشـرية مثل
Diflubenzuron, Teflubenzuron المتوفـرة والمسـجلة فـي الدولـة المعنيـة كمـا يتضمـن هـذا 
البرنامج إطالق األعداء الحيوية مثل متطفالت البيض وبعض الطرق الزراعية التي يمكن للمزارع 

تنفيذهـا وعائلتـه بنفسـه، الشـكل )70(.

071428425666100-70150-100

VEV2V5V8V12VTR1R5

S.T.

مصيدة فرمونية

 مسك 10  ذكور في الليلة
  أو 70 ذكرًا في األسبوع يعتبر

حدًا حرجًا لبدأ المكافحة
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 Bacillus thuringiensis kurstaki (BT) يمكن تعفير البذور بفطر الميتاريزيوم انيسوبلي، إستعمال البكتيريا
Insect Growth Regulator (IGR) أو أحد منظمات النمو الحشرية, Emamectin benzoate أو   

 استبدل البكتيريا
بمنظمات النمو

 أو األمامكتين بنزويت 
 عند عدم توفرها

تجنب المكافحة في مرحلة النضج

 رش بكتيريا الباسيلوس لألطوار
اليرقية األولى والثانية

 جمع لطع 
البيض يدويا

تعفير
البذور

يوم

مرحلة
المعدل 130 يوماالنمو 

V=مرحلة النمو الخضري 
R=مرحلة التلقيح واإلنتاج 

حراثة التربة
لسحق العذارى 

الشـكل 70. برنامـج عضـوي )2( لمكافحـة دودة الحشـد الخريفيـة اسـتعمل بـه تعفيـر البـذور والبكتيريـا ومنظمـات النمـو الحشـرية 
واألعـداء الحيوية 

©Ibrahim Jboory :المصدر
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وضع )Harisson et al., 2019( برنامجًا لمكافحة دودة الحشد الخريفية للحيازات الصغيرة مستندًا 
على اإلدارة المزرعية )agroecological management( معتمدًا 12 نقطة يمكن تطبيقها بسهولة 

مـن قبل المزارعين وهي:

تقليـل إربـاك التربـة )تقليل الحراثة(. 1

تغطيـة التربـة بمخلفـات النبـات )الملش(. 2

زراعـة البقوليـات كزراعـة بينية )نظـام التحميل( . 3

زراعة شـجيرات أو أشـجار . 4

أشـجار علـى حدود المزرعة . 5

اتبـاع نظـام الدورة الزراعية. 6

التفتيـش الحقلـي المنتظم. 7

االسـتفادة من األعشـاب لألعداء الحيوية. 8

التنـوع الزراعـي بحافات المزرعة. 9

السـماح آلكالت الحشـرات الخفافيـش والطيور. 10

تجهيـز أعشـاش صناعية . 11

الدبابير المفترسـة. 12

زراعيـة  المبيـدات وبنـاء منظومـة  النقـاط محاسـنها فـي تقليـل اسـتعمال  لـكل نقطـة مـن هـذه 
نظيفـة عنـد المزارعيـن الذيـن ليـس لديهـم المقـدرة علـى اسـتعمال الوسـائل الحديثـة يؤمنون بها 

حقـل سـليم وآمـن.
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كيف تتهيأ البلدان العربية قبل وصول الحشرة إليها؟	.1	 

البـد مـن اإلشـارة إلـى أن دودة الحشـد الخريفيـة ليسـت أول آفـة عابـرة للحـدود )غازيـة( تهاجـم 
المنطقـة العربيـة كمـا أنهـا لـن تكـون األخيـرة فـي ظـل مـا نـراه مـن تأثيـرات تغيـر المنـاخ ويجـب 
االسـتعداد لهـذه اآلفـة دون تهويـن أو تهويـل. وفيمـا يلـي بعـض النصائـح التـي نـرى إنـه مـن 

المفيـد أخذهـا فـي االعتبـار عنـد وضـع خطـة طـوارئ أو اسـتعداد لهـذه اآلفـة: 

العلمـي . 1 األرشـيف  ومراجعـة  دراسـة  خـالل  مـن  الكافيـة  بالمعرفـة  والتسـلح  االسـتعداد 
منـه؛ التطبيقيـة  المعلومـات  واكتنـاز  المنشـور 

دراسـة المفاتيـح التصنيفيـة المنشـورة لالعتمـاد عليهـا بالتشـخيص الصحيـح ولتجنـب اعتبـار . 2
جميـع حشـرات السـبودوبتيرا )Spodoptera spp(. األخـرى بأنهـا هـي المسـتهدفة؛

القيـام بحصـر وتصنيـف األعـداء الحيويـة المحليـة قبـل وصـول اآلفة و العمـل على إكثارها؛. 3

عمل دورات إرشـادية على نطاق واسـع لبناء القدرات المحلية باالسـتفادة من خبرات الدول . 4
األفريقيـة ودول آسـيا التـي هاجمتهـا الحشـرة والمنظمـات الدوليـة والشـركات الخاصة التي 

عملت على الحشـرة؛

بـدء عمليـات الترقـب لوصـول اآلفـة بوضـع خطـة مراقبة مسـبقة وتنبؤ للمسـارات المختلفة . 5
التـي قـد تسـلكها اآلفـة. ويفضـل البـدء بالمناطـق الحدوديـة ويجـب تحضيـر وسـائل الرصـد 
عنـد  لنصبهـا  بالحشـرة واالنتبـاه  الخاصـة  والفرمونـات  الفرمونيـة  المصائـد  مثـل  المختلفـة 
الحـدود ومحـالت الخضـر واألعـالف المسـتوردة واألماكـن األخـرى التـي تقترحهـا دوائـر الحجـر 

الزراعـي الوطنيـة؛

االبتعـاد عـن نشـر أيـة معلومـات غيـر دقيقـة مضللـة للـرأي العـام عـن الحشـرة وتجنـب حجـب . 6
وجـود الحشـرة فـي الـدول التـي سـجلت فيهـا بحجـة تأثيـر ذلـك علـى الصـادرات أو أي سـبب 
آخر حيث إن الحشـرة اآلن مسـجلة في معظم دول العالم سـواء األمريكتين أو في أفريقيا 

أو آسـيا أو أسـتراليا؛

اسـتعمال المبيـدات المتخصصـة لحرشـفية األجنحـة حسـب قوانيـن الدولـة النافـذة وأهمهـا . 7
المبيـدات  وكذلـك  مـن مصـدر موثـوق صناعيـًا  كورسـتاكي  ثورنجنسـيز  باسـيلس  البكتيريـا 

اآلمنـة بيئيـًا والمذكـورة فـي النـص؛

علـى الـدول التـي تسـتورد األعـالف وبعـض المحاصيـل التـي تصيبهـا الحشـرة اتبـاع الطـرق . 8
مـع  يوميـن  أو  ليـوم  منخفضـة  حـرارة  درجـات  فـي  المسـتوردة  المـادة  بوضـع  المنشـورة 
اسـتعمال المبخـرات الموصـى بهـا بدائـل عـن المثيـل بروميـد أو هـو نفسـه فـي حالـة توفره 

والسـماح باسـتخدامه مـن قبـل الدولـة؛

 تجنـب اسـتعمال المبيـدات التـي اسـتعملت بشـكل متكـرر علـى آفـات أخـرى وانتبـه إلـى أن . 9
درجـة المقاومـة لمبيـدات البايرثرويـد بلغـت بيـن 2-216 مـرة، وللمبيـدات الفسـفورية بيـن 

12-271 مـرة ولمبيـدات الكاربامـات 14-192 مـرة فـي أفريقيـا؛

 الفحـص الحقلـي مرتيـن باألسـبوع علـى األقـل بعـد اإلنبـات حتـى النضـج مبكـرًا صباحـًا أو . 10
عنـد الغـروب ألن هـذا الوقـت هـو وقـت نشـاط الحشـرة. افحـص 50-100 نبـات مـن 10-5 
مجموعـات كل مجموعـة مكونـة مـن عشـرة نباتـات ويراعـى أخـذ العينـة إمـا بطريقـة الزجـزاج 

)ZIG-ZAG( أو حـرف اكـس )X( أو حـرف دبليـو )W( ؛ 

 يجـب العلـم بـأن بمجـرد اكتشـاف دودة الحشـد الخريفيـة فإنـه مـن الصعـب جـدًا إن لـم يكـن . 11
مـن شـبه المسـتحيل إبادتهـا. ويرجـع ذلـك إلـى إن الحشـرة متحركـة حيـث تسـتطيع الحشـرات 
100 كيلومتـر فـي الليلـة الواحـدة وتسـتطيع أن تطيـر ألكثـر مـن  البالغـة أن تطيـر لمسـافة 

ألـف كيلومتـر خـالل فتـرة حياتهـا؛
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 دودة الحشـد الخريفيـة متعـددة العوائـل حيـث تتغـذى وتتكاثـر على العديد من أنواع النباتات . 12
التـي تجـاوز عددهـا عـن 300 عائـل وهـذا يعنـي أنهـا تسـتطيع االنتشـار فـي أجـواء مختلفـة 
ألنظمـة زراعيـة متعـددة وهـي شـرهة وغيـر محـددة بغـذاء معيـن. وبالرغـم مـن ذلـك يجـدر 
اإلشـارة إلـى أنهـا تفضـل عوائـل معينـة علـى رأسـها الـذرة الشـامية )أكثر من 90 فـي المائة 
مـن اإلصابـات( والـذرة الرفيعـة والدخـن وغيرهـا حيـث تكـون الخسـائر علـى هـذه المحاصيـل 

أكثـر مـن غيرهـا؛

 نظـرًا لتشـابه الضـرر المتسـبب عـن الحشـرة مـع آفـات أخـرى، فـإن المـزارع يصعب عليـه تأكيد . 13
التشـخيص ولذلـك فإنـه مـن وقـت التشـخيص حتـى اتخـاذ القـرار تكـون الحشـرة قـد انتشـرت 

وتوزعـت وأحدثـت الضـرر الكافـي فـي مزرعته؛

 يجـب العلـم بـأن عشـبة نابيـر المسـتعملة فـي تقنيـة الطرد–الجـذب تقـوم بجـذب الحشـرة . 14
وهـي ليسـت محببـة ليرقـات دودة الحشـد كغـذاء لهـا ولذلـك يمـوت الكثيـر منهـا أو يكـون 
تطـوره بطيئـًا جـدًا كمـا أنهـا تجـذب األعـداء الحيويـة إليهـا. إن دول كينيـا وأوغنـدا وتنزانيا تبنت 
اليرقـات لـكل نبـات بمعـدل  فكـرة الطرد-الجـذب كنظـام زراعـي ولوحـظ انخفـاض فـي عـدد 
82.7 فـي المائـة و86.7 فـي المائـة مقارنـة بوحيـدة المحصـول التـي تعرضـت لضـرر كبيـر 
لتشـجيع  النباتـات  عـن مثـل هـذه  البحـث  2018(. ولذلـك فالمطلـوب مـن دولنـا  )المنظمـة 

اعتمـاد هـذا النظـام الزراعـي الـذي يقلـل االعتمـاد علـى المبيـدات بدرجـة كبيـرة؛

الـذرة الشـرقية . 15 الـذرة هـي دودة أوراق  يتداخـل تشـخيص البيـض مـع نوعيـن مـن حشـرات 
االنتبـاه  يجـب  لـذا   )Mythimna separate( الشـرقية  الحشـد  )Spodoptera litura( ودودة 
مـا  علـى  اعتمـادًا  األنـواع  لتمييـز  الفرمونيـة  والمصائـد  المورفولوجيـة  الصفـات  واعتمـاد 

المصيـدة؛  تصيـده 

الطلـب مـن المنظمـة تقديـم المسـاعدة العاجلة وتدريـب الفنيين والمزارعين للتهيؤ للحشـرة . 16
ونشـر الوعـي فـي المناطـق التـي ربمـا سـتتعرض لهجـوم الحشـرة إذا مـا دعـت الحاجـة إلـى 

ذلك.
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دودة الحشـد الخريفية 
 آفـة وافـدة تهدد المحاصيل الزراعية 

واألمن الغذائي

للحـدود،  العابـرة  الخريفيـة مـن اآلفـات  الحشـد  تعتبـر دودة 
دخلـت  األمريكيتيـن،  فـي  االسـتوائية  المناطـق  مـن  أصلهـا 

ألول مـرة إلـى غـرب أفريقيـا فـي 2016 حيـث أحدثـت خسـائر كبيرة 
بمحصول الذرة الشـامية الذي يعتبر جزء مهم من غذاء سـكان القارة 

األفريقيـة، وتوسـع انتشـارها ليغطـي أكثـر مـن 44 دولـة فـي أفريقيـا 
خالل 2017. لقد وصلت الحشـرة إلى الهند والصين ومعظم دول آسـيا 

خـالل السـنوات 2018-2019 لحيـن ظهورهـا فـي 2020 بقارة أسـتراليا. لقد 
ساعدت الصفات المميزة للحشرة كمقدرتها العالية على الطيران ووضع بيض 

كثيـر علـى االسـتقرار فـي المنطقـة وإحـداث أضـرار بالغـة فـي محصـول الـذرة 
الشامية ومحاصيل أخرى وصل تعدادها إلى 350 عائاًل أغلبها من النجيليات 

التي هي سلة الغذاء وضمان األمن الغذائي لإلنسانية. أهتمت منظمة 
األغذية و الزراعية لألمم المتحدة )الفاو( ومنظمات أخرى بهذه اآلفة منذ 

وقت ظهورها إلى يومنا هذا لتقدم المشورة والمساعدة والمشاريع 
التـي تسـاهم فـي كبـح انتشـارها وتقليـل الخسـائر للحـد األدنـى 

ويأتـي هـذا الكتـاب إليضـاح الجوانـب العلميـة و العمليـة لطبيعـة 
الحشرة و الطرق المجدية المختلفة لمكافحتها، كما يتطرق إلى 

خبرات الدول المختلفة، قصص النجاح و الجهود التي بذلت 
للمكافحة و مدى كفائتها. ليكون هذا الكتاب األول باللغة 

العربية الذي يسـاهم في تقديم ما هو مفيد وعملي 
فـي الجوانـب المختلفـة لدودة الحشـد الخريفية.
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