
 

 

 المحاصيل الزراعية الخطر القادم لتهديد…الخريفية الجيشدودة 

Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae): the 

Coming Threat for Agricultural Crops  

 

األستاذ الدكتور إبراهيم جدوع الجبوريعداد إ  

 رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات

 جامعة بغداد / كلية الزراعة/ العراق
 

حشرة  American Armywormاالمريكية   جيشاو دودة ال ormrmywAall F الخريفية دودة الجيش
المتحدة األمريكية حتى رضية الغربي ابتداء من الواليات مستوطنة في المناطق القطبية من نصف الكرة اال

هذا النوع في مدن  يشتي الكاريبي.ودول البحر  تعتبر افة مهمة على الذرة الصفراء بالبرازيلاألرجنتين و 
، الباما، وفلوريدا( وتهاجر الى الشمال خالل الربيع واوائل المسيسيبي، )لويزياناساحل الخليج األمريكي 

  .الصيفلمسافات طويلة خالل أشهر  االنتشارلها قدرة على الطيران و البالغة  الحشرةالصيف. 

 االنتشار:
الى افريقيا حيث ظهرت ألول مرة بانفجار سكاني في  في أمريكا الجنوبية والتي منها انتشرت ايضا معروفة الحشرة

غرب افريقيا بشكل أساسي على نبات الذرة الصفراء ومن ذلك الحين انتشرت الى  6102 /ديسمبرشهر كانون الثاني
ول تقرير عن وجودها في وفي منتصف شهر كانون الثاني وصل أاألقطار المجاورة غانا، النيجر، والكاميرون. 

وتسوانا وناميبيا وجنوب افريقيا الوسطى بدأ من زامبيا وزمبابوي ثم الى األقطار المجاورة وهي مالوي وبورندي وب
، اوغندا واثيوبيا. للحشرة قدرة عالية نزانيا، كينيات باالنتشار في شرق افريقيا في تبدأ 6102افريقيا.  وفي مطلع 

 تقال هذه الحشرة الى افريقيا قد يكون طريقة ان انواسيا. تمتد الى باقي افريقيا  وربمالالنتشار لمناطق أخرى متوقعه 
مع الشحنات التجارية بين بلدان العالم او تهريب البضائع المتعمد دون المرور بدوائر الحجر الزراعي او عن طريق 

 او طيرانها المباشر مع الرياح.  او االختباء في عجالت الطائرات اختفاء الحشرة في البواخر
 

تسمى ساللة  sub-populations or host strainsطرازين مختلفين او ساللتين عائليتين  جيشلدودة ال
هذا االختالف في الطراز الغذائي ربما يفسر تعدد الغذاء لهذه الحشرة. ان كال  (CS)وساللة الذرة الصفراء (RS)الرز

الساللتين في  وتتواجد كلتا Genetic Markersالوراثية  الساللتين يبدوان متشابهتان ولكنهما مختلفتان في البصمة
 افريقيا.

 
 06مقارنة ب  CABI September 2017حسب بقطر افريقي  68 فيالخريفية موجودة حاليا  الجيشان دودة 

سبب اضرار  الجيشفمثال حدث انفجار سكاني لدودة وشدة تأثيرها في نشاطها  مختلفة 6102دولة في نيسان/ابريل 
الموجودة أصال في  Spodoptera exemptaاألفريقية  جيشخر لدودة النزانيا مترافقة مع انفجار سكاني آكبيرة في ت

في مناطق أخرى على محاصيل الحبوب أهمها الدخن والحنطة كما في زامبيا  كبيرة وقبل ذلك حدثت اضرار افريقيا،
ولقد سجلت منظمة األغذية والزراعة الدولية كتار. ألف ه 061 فيها ب ن محصول الذرة الصفراءالتي ُقدر ما تأثر م



 

 

لوحظت الحشرة على حدود السودان لقد ، و  2017اخر انفجار سكاني للحشرة في جنوب السودان خالل شهر تموز 
افريقيا،  وباقي دول شمالوليبيا مصر اليمن ، ربما قادمة من اثيوبيا او من مكان آخر وبهذا اصبحت هذه االفة تهدد 

، هذه الحشرة من افريقيا اذا لم تتعاون الدول كافة لكبح أنتشارها بهما تحرك ربما ت احتماالتناك ثالثة وفي تقديري ه
 ومنها الى الهند والباكستان السعودية ودول الخليج العربي واليمن ثم ايران ثممصر  السودان الى اما ان تنتقل من

من اثيوبيا الى سلطنة مناسبة لمعيشة الحشرة او  حيث الظروف الجوية في كل هذه المناطق االخرى  اسيا ودول
المسار ال يحدث  قد. او تونس الى أوربا عابرة من المغربعمان ثم الدول المجاورة االخرى او من شمال افريقيا 

 ةمستقبل انتشار الحشر  ان الحرارة. ر المناخي وارتفاع درجاتيطيات التغيمعبحسب  الثالث قريبا اال ان االحتمال وارد
 وحافره RPWوسوسة النخيل الحمراءCLM اسوة بما فعله كل من حفار أوراق الحمضيات  سيكون  في أماكن متعددة

المصادر بانه تم اعتراض الحشرة قادمة الى أوربا مع شحنات الخضر المستوردة  روتشي Tomato borers البندورة
دول أمريكا الجنوبية وافريقيا وقد تدخل  عضمن بقادمة مرة  12الحشرة  اصطيدت 6102-0991من أمريكا فمنذ 

جرية من الدرجة علما ان الحشرة تعتبر ح   مع شحنات الروز الذي يستورد من شرق افريقيا الى أوربا
لتواجد الحشرة اغلب الفحوص الموجبة . EPPOبحسب منظمة وقاية النبات االوربية   Quarantine pestاألولى
ان قدرة هذه  . Capsicum and Solanum المستورد ا مع الفلفل والباذنجانجنوب أمريك من بانها قادمة تحققت

الحشرة على الطيران لمسافات طويلة بوجود الرياح تساعدها في التنقل بسهولة ألحداث اضرار بالمزروعات بدول 
بمطار ميامي حيث في الواليات المتحدة االمريكية  0911في دراسة أنجزت عام او انتقالها بالوسائل األخرى ف أخرى 

بيض  والكاريبي اذ تم العثور على طائرة قادمة من أمريكا الجنوبية 9111فحص عجالت الطائرات وتجاويفها ل تم 
وكان عدد كتل البيض  FAWالخريفية   الجيشوكان النوع السائد هو دودة  (1.820) منها 98حرشفية األجنحة في 

للحشرات عادة عالي بين الرحالت   Survival rateمعدل البقاء نبيضة، وا 0111الى  0لكل طائرة يتراوح بين 
 الدولية.

 
عائال نباتيًا اغلبها من النجيليات والخضار  011-81تتغذى يرقات الحشرة بكل اطوارها على أكثر من  ل:ـــوائــالع

لليرقات شهية كبيرة ونهمة وتفضل بشراهة الذرة الصفراء والبيضاء والرز والقصب السكري والدخن والقطن ايضا. 
لها قدرة  ةالخريفية. البالغ الجيشسميت دودة كبيرة لذلك بتجمعات وحشود  إضافة الى انتقالها السريع من مكان ألخر

لشرهة ليس فقط على وخسارة بتغذيتها ا اً يرقاتها تسبب دمار  باناالفريقية  الجيشدودة  تختلف عنو  تكاثرية عالية
وحشائش المراعي وانما بتغذيتها على البطاطا، الطماطم، الفلفل، التبغ، السبانخ، الصليبيات،  محاصيل الحبوب

الداودي، القرعيات الخيار، البطاطا الحلوة، الباقالء، البازالء، فول الصويا، فستق الحقل، الموز، الجنجر)الزنجبيل(، 
 وغيرها.

 

 الخريفية؟ جيشئر التي احدثتها دودة الما هي الخسا
 

بليون دوالر سنويا في  1,1 -6,6يواجه اقتصاد الدول األفريقية المنتجة للذرة الصفراء خسارة مقدارها س -0
ان خطر هذه الحشرة دولة افريقية.  68الخريفية في الـ  الجيشطرق إلدارة دودة  تعتمدالذرة اذا لم  حاصل



 

 

للحشرة الن ما تهاجمه الحشرة هو  إذا اهملت وسائل المكافحةمليون شخص  611في افريقيا يمكن ان يهدد 
 ما يعتاش عليه سكان القارة االفريقية.

أحدثت خسارة  فأنهاأيكر بينما في تنزانيا واوغندا  611111هاجمت الحشرة بأول دخولها الى كينيا بحدود  -6
 مليون طن من المحاصيل على التوالي  0,1و  2,6قدرت ب 

بليون شلن كيني وان الخسارة  0,2الصفراء والتي تقدر قيمتها هكتار من الذرة  01111فقدت كينيا لوحدها  -2
بليون شلن على افتراض ان  061مليون كيس من الذرة والتي تقدر قيمتها بــ  11السنوية يمكن تقديرها بـ 
 شلن. 2111قيمة الكيس الواحد هي 

منتج للذرة  أكبرثالث في البرازيل التي تعتبر تعتبر الحشرة هي األكثر ضررا بمحصول الذرة الصفراء  -1
 مليون دوالر امريكي.  211تقدر  ةب خسارة سنويسب  تُ  اذالصفراء في العالم 

لذرة الصفراء في في ابليون شلن  201تسبب خسارة تقدر ربما  الجيشبان دودة المختصون قدر الخبراء  -1
 .6102-6102أي نهاية  شهر القادمة 06ال  خاللالمناطق المصابة في افريقيا 

وطيرانها  high reproductive capacity قدرتها التكاثرية العالية مدمرة بسبب آفةالحشرة اعتبرت هذه  -2
على Polyphagousالمتنوعة تغذيتها ل اضافة swarmsحيث تطير بتجمعات  migratory pest الطويل

واألجزاء الخضرية التكاثرية مقارنة بدودة  وسيقان المحاصيل غذى على األوراقتعائل حيث ت 011أكثر من 
، الذرة البيضاء، قمحفي كينيا والمحصورة تغذيتها على الذرة الصفراء ال الموجودة اصالاألفريقية  الجيش

 الرز، والحشائش العلفية.
اشتق اسم هذه الحشرة من طبيعة تغذيتها حيث انها تتغذى على كل شيء في رقعة زراعية معينة وعندما  -2

فهي  وبهذامصادر غذائية  فيهاتوفر تحشودها الى المناطق االخرى التي جيوشها او ينتهي غذاؤها تتحرك 
اع كل ما هو اخضر من تشبه قطعات الجيش والحشود في تحركاتها ومن هنا اشتق االسم وخطورته في انتز 

 .عشب وخضر ومحصول غذائي
 Sub-Saharanالكبرى"  الصحراء جنوب أن الجفاف الشديد الذي أصاب رقعة كبيرة من مناطق " أفريقيا -8

Africa، مناسب لفترة طويلة في تلك المناطق حيث ان الجو الحار و  الجيشدودة  دخول وتكاثرع في شج
 ان الرطوبة العالية في افريقيا االستوائية يشجع أيضا على تكاثر الحشرة. اكم لنشاطها،

 مركبات السيانيد. احتوائه علىبسبب ربما االفريقي الحشرة نبات الكاسافا ال تفضل  -9
 طن ذرة مليون  6.8 وتزرع زامبيااألشهر المطرية في االشهر  طن من الذرةمليون  0.8غانا تزرع   -01

في غانا  %11الخريفية  الجيشاألضرار الناجمة عن اصابة الذرة بدودة  ولقد بلغت (FAO) بحسب الفاو
 في زامبيا. %11و

دولة  06تسببها الحشرة لو لم تجرى عملية المكافحة في  يمكن ان تشير بعض اإلحصائيات للخسائر التي -00
مليون طن  29 الكلي البالغ مليون طن بالسنة من الحاصل المتوقع 61.2و 8.2بين  منتجة للذرةافريقية 

مليون  00191مليون دوالر سنويًا من المبلغ الكلي المتوقع  2082الى  6180بخسارة متوقعة بين أي 
 .(.6102CABI-Sepسنويًا )دوالر 

 وصف الحشرة:



 

 

ملم للطور اليرقي البالغ، مدى الجناح في الحشرة البالغة بين  50-35ملم للطور االول و 2يختلف طول اليرقة بين 
اسود( ويختلف حسب نوع الغذاء، لليرقة  )تقريباخضر مسمر أيختلف لون اليرقة من االسمر الفاتح او  ملم، 32-40

علوي على الجوانب ومن الرأس الى الذنب، توجد أربع بقع دائرية داكنة على الجزء ال بيضاء-صفراءثالثة خطوط 
وال  مصفر، ناتئ بمقدمة الراس لونه ابيض Y تتميز اليرقة بوجود ما يشبه حرف الواي المقلوب اللحلقات البطنية. كم

تعتبر هذه الصفة لوحدها عالمة مميزه لالعتماد عليها. لون الجناح االمامي للذكر بين الرمادي والبني مع وجود بقع 
مثلثة في طرفه وقرب مركزه، اما الجناح االمامي لإلناث فهو اقل تميزا ويتراوح لونه بين الرمادي البني والرمادي او 

 فضي واالبيض وحوافه داكنة ضيقه في كال الجنسين.البني المبرقش. الجناح الخلفي بين ال
 
 

 
 اة: ــــدورة الحي

بيضة في الغالب على  111-011بين  الواحدة منها تحتوي  بكتل بيضاءالخريفية بيضها  الجيشتضع أناث دودة 
 6111الىيصل العدد  بيضة وفي مصادر أخرى  0111السطح السفلي لألوراق ويتراوح عدد البيض لكل انثى بحدود 

اليرقات الفتية تغذيتها عاملة تبدأ أيام  1-2بعد سود ولونها مخضر أسها أر بيضة. تفقس البيوض عن يرقات صغيرة 
على  sawdust-like frassعلى األوراق تاركًة فضالت رطبة  windowingثقوب غير منتظمة تسمى شبابيك 

كما ان اليرقة تنتج خيوط حريرية تتعلق بها  مميزة للحشرةويعتبر ذلك عالمة  نصل الذرة قرب القمع واألوراق العلوية
. يمكن ان تموت القمة النامية في بداية الموسم عند اإلصابة ballooningوتساعدها على القذف بواسطة الرياح 

والتي تمنع تكوين العرانيس. ويمكن ان  dead heartالشديدة وتسمى هذه األعراض بالقلب الميت في الذرة الصفراء 
اطوار يرقية والطور األخير هو الذي يستهلك الكميات  2للحشرة  الفتية إذا أصيب بشدة. /االذرةيقطع ساق الذرة

على  للتغذي. تختفي اليرقات الصغيرة بالنهار بالقمع وتخرج بالليل للضرروالمسبب الرئيسي  %22األكبر من العائل 
لكي تحمي نفسها من رش تبقى مختبئة داخل األغماد اليرقات البالغة للمكافحة. وقت يكون أفضل  األوراق وهذا



 

 

تستطع اليرقة ان تحفر في التراكيب الجنسية مثل األزهار الذكرية  الناضجةفي النباتات و ألعداء الطبيعية المبيدات وا
 .مقللًة كمية اإلنتاج ونوعيته والعرانيس

تعذر به على عمق حيث تحفر لنفسها مكانا لتفي شرنقة تعملها لنفسها  تسقط الى التربة للتعذر بعد اكتمال نمو اليرقة
 يوم. 01-2تستغرق مدة العذراء االوراق، بين  او او تتعذر علىسنتمترا  01

ال ففي شمال أمريكا مث  Low-level jet streamتظهر البالغة بالليل وتستطيع ان تنتقل لمسافات طويلة بطيرانها 
انتقلت الحشرة من المسيسيبي الى كندا بثالثين ساعة. يتأثر تطور اليرقة بنوع الغذاء ودرجات الحرارة وان معدل 

مئوية. في جنوب فلوريدا التي بها تتكاثر الحشرة بشكل مستمر تستغرق دورة  21-00درجات الحرارة المثلى بين 
 مدةردة فان البا وثالثة أشهر في الشتاء. اما في المناطق الحياة شهر واحد في الصيف وشهرين في الربيع والخريف

يومًا في والية  61-62ويبلغ طول مدة جيل الحشرة  ويقتل الصقيع الحشرة البالغة. ايوم 01-00 دورة الحياة بين
 خروج البالغات بساعتين. بعد تفرز اإلناث فرمونًا يجذب الذكور  األمريكية.فرجينيا 

وضع البيض في ببدأ وت Strong ultra-Violet compitلضوء القوي لبالليل ولذلك تنجذب  الطيرانتفضل البالغات 
( أسابيع، تتزاوج الحشرة عدة مرات خالل هذه المدة وتضع كتل البيض 2-6نفس ليلة التزاوج. تعيش العثة حوالي )

 جيل واحد او بضعة أجيال بالسنة.  للحشرة في المناطق الباردة فان ايضا.عدة مرات 
 

اليرقات الصغيرة عندما  تلتهم كما انها بعضها البعض Cannibalism )التغذي(لليرقات الكبيرة قدرة على افتراس
لمدة سوية من يرقات العمر الرابع  1-6عندما تعيش  Cannibalism 11%ـ تغذي تعيش معها سوية. تبلغ نسبة الــ

 أيام. 2أكثر من 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                     :لتنقل واالنتشارا

 وهذا يكفي الحشرةالبيض  ميل( قبل وضع 211كم ) 111للحشرة القدرة على االنتقال لمسافة تشير المصادر بان 
الحشرة لها القدرة ان تنتقل لحد مسافة ولقد سجل أيضا بان  لالنتقال من المناطق الجافة الى الرطبة في وسط أمريكا



 

 

الواحد لجيل ا كم في 111ساعة. الحشرة تنتقل على األقل  21كلم من المسيسيبي الى وسط كندا خالل  0211
 .            عندما تكون الرياح مناسبة

 االفريقية عن الخريفية؟ لجيشادودة ختلف بماذا ت
ولكن في الواقع  الخريفية جيشعند النظر اليها بصوره عامة عن دودة المظهريا االفريقية  الجيشتختلف دودة  ال 

وهذا  Spodopteraكال النوعين لجنس واحد هو السبودوبتيرا  ي. ينتميةهناك عددا من االختالفات الشكلية والسلوك
ن االلوان. يرقات ليس لليرقات بكال الجنسين شعيرات على الجسم ولهما مدى م ربما يقربها لمواصفات الجنس العامة،

 .األفريقية تتدرج من االخضر الى البني
الخريفية وعوائلها يعود الى نقص المعلومات الدقيقة المتوفرة عنها كمصادر  الجيشان التشخيص الخاطئ لدودة 

 Spodoptera exempta االفريقية  جيشللمقارنات بينها وبين أنواع السبودوبتيرا األخرى مثل دودة ال
African(Black) Armyworm الذرة  عرانيس ودودةHelicoverpa zea Corn Earworm  ولذلك على

 عند اجراء الحصر والمراقبة النقاط االتية االخذ بنظر االعتبارالمختص والمراقب الزراعي والمزارع 

الذرة الصفراء  الخريفية واألنواع األخرى على نفس المحصول خاصة على محصول الجيشالخلط بين دودة عدم  -
 والبيضاء.

( whorlsوتجدها احيانًا مختفية بين أوراق الذرة او في لفة ) النهارخالل البالغة في المساء وتختفي تنشط العثة  -
 النبات.

 يلحق الذكر باألنثى عن طريق الفرمون الذي تفرزه وتتزاوج اإلناث ثم تبدأ بوضع كتل البيض بعد يومين او  -
 ثالثة. -
      اعتمادًا على المنطقة والظروف المناخية الخريفية  الجيشلدودة تختلف طرز األجنحة في الحشرات البالغة  -

      
               

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هي:في المراحل األولى لإلصابة الخريفية  الجيشعالمات وجود دودة 



 

 

: يوضع البيض بكتل على األوراق وغالبًا على الجانب األسفل للورقة ولكن يمكن ان نجده على كتل البيض -0
الجانب العلوي او على الساق. ويمكن لإلناث وضع البيض بأكثر من طبقة قبل ان تغطيه بالشعيرات 

-اخضراو وقد نجد بيضًا عاريًا بدون غطاء. لون البيض قد يكون كريمي  Anal hairsالمخرجية للعثة  
ولكن اللون األبيض للشعيرات المغطية للبيض يسهل التعرف عليها وخاصة على األوراق الخضراء  بني

 وتلعب كتل البيض دورًا اساسيًا في مجال المراقبة والرصد. 
: العالمة األولى لإلصابة بالحشرة هو وجود عالمات التغذية للطور اليرقي األول حيث الطور اليرقي األول -6

على الطبقة السطحية للورقة وتفرز هذه اليرقات خيوطًا حريرية تتعلق بها وتستفيد منها كبالونات  يتغذى
(. ان كتل البيض الكبيرة على نبات واحد وكذلك صفة Ballooningلالنتقال بالرياح للعوائل الجديدة )

 على النباتات كما ان اليرقات الطائرة الكبيرة  ارضر االاالنتقال البالونية بين العوائل هو سبب مباشر لحدوث 
 لها. اً عندما تسقط على أي عائل اخر فهو مصدرا  غذائي

 
 

 
 



 

 

 
 

 سها مكانا لتتعذر به علىبعد اكتمال نمو اليرقة تسقط الى التربة للتعذر في شرنقة تعملها لنفسها حيث تحفر لنف
 يوم. 01-7العذراء سنتمترا او تتعذر على او بين االوراق، تستغرق مدة  01عمق 

 

 
 

                                                  :المتأخرةعالمات اإلصابة في المراحل 
بهيئة كتل واضحة في قلب  larval droppingsعلى النبات مصحوبة باإلفرازات للتغذية  كأثارفتحات كبيرة  وجود

. تختفي اليرقات عادة Sawdust نشارة الخشب بما يشبه هجفافعند  يظهر البرازو نبات الذرة واألوراق المحيطة به
من المفترسات التي تهاجمها من  Camouflageللتمويه و  داخل قلب النبات وتستفيد من البراز كغطاء واقي لها

 األعلى. 
 

  الخريفية على النبات؟ الجيش وبالغات دودةيرقات  اين نجد



 

 

( وفي النباتات الناضجة يمكن ان تهاجم العرانيس )الكوز( ةالفتية )لفة الورق توجد اليرقات عادة في قلب نباتات الذرة
نادرا ما تتغذى اليرقات على األوراق و  األنسجة الطرية مثل البذور، األوراق الداخلية الهشة وكذلك الخيوط الحريريةو 

 رض وكذلك في قلب النبات.على األ Secludedتختفي البالغات بين المخلفات او في أماكن منعزلة  وقد القديمة
 

 
 

 العالمات المميزة لليرقات 
المقلوب في منطقة الراس  Yوجود حرف  هايز يلتم اهم عالمةليرقات الكبيرة عالمات وبقع مميزة لها وان ل

توجد بضعة خطوط على الجسم وقد تتشابه مع يرقات  ااألخيرة. كمربع بقع كبيرة على الحلقة الثانية أوكذلك 
وادناه تفاصيل هذه الصفات العتمادها عند تصنيف   vividlyأخرى ولكن في هذه الحشرة واضحة المعالم 

 يرقة الحشرة:
 وجود أربع بقع كبيرة ظهرية تقريبا تشكل مربع على الحلقة الجسمية قبل األخيرة )الثانية من الخلف(  .0
 على اغلب حلقات الجسم الظهري. trapezeشبه األرجوحة يتوجد أربع نقاط صغيرة متوزعة بشكل  .6
ويبدو ناتئا عند تكبير الصورة لونه يتراوح بين األبيض الى مقلوب في مقدمة الرأس  Yحرف  .2

 األبيض المصفر.
 زوج خطوط صفراء فاتحة في المنطقة الجانبية الظهرية .1
  خط اصفر فاتح في وسط الظهر .1
 باهتة اللون منطقة ظهرية  .2

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

African Worm Moth, Fall Army Worm, Corn Ear Worm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 العينات:أخذ 

 Visualعن طريق الفحص العيني  Scoutingبالتفتيش الحقلي  يجب القيام قبل البدا بأية عملية مكافحة 
observation    01مناطق او  1نبات في  61فحص بوحساب الضرر ومتابعة األعداد مع تقدم عمر النبات 

يمكن  االيرقات. كممناطق لتقدير نسب النباتات المصابة وحساب عدد كتل البيض ومتابعة حجم  01نباتات في 
استعمال المربع الخشبي لقياس عدد اليرقات الموجودة تحته في منطقة معينة على ان يكرر الحساب بأكثر من 

مصباح األسود لقياس المصائد الفرمونية والضوئية ذات ال ومن طرق المراقبة والرصد المعتمدة هي استعمال مكرر.
ويجب تعليقها  فقطنجذب اليها ذكور العثة حيث ت دقةثر ان المصائد الفرمونية هي األك .البالغةكثافة الحشرات 

في وسط المنطقة المزروعة بمعدل مصيدة واحدة لكل خمسة هكتارات، كما يجب تعليقها بارتفاع متر  بارتفاع النبات
. المسك ليس هو الوحيد المهم الذي يعطي إشارة للكثافة ولكنه قد يشير الى وجود الحشرة ونصف فوق سطح األرض

باألسبوع هو إشارة  011-21/ الليلة او 61-01هذه المناطق، ان مسك المصايد الفرمونية لعدد من الذكور بين  في
على ان تفحص المصائد مرتين  اإلنبات يجب ان تبدأ المراقبة بعدو  الحاصل.لبدأ المكافحة بالمبيدات للحفاظ على 

عدة فرمونات يتطلب تهيئة ولذلك  اً واحد اً شهر الفرمون فاعلية فترة  تستغرق . مسوكةالحشرات الم لحسابأسبوعيا 
  جاذبة بالموسم.

ضرر النسبة عندما تصل  بدأي Action thresholdاالقتصادي حد المداخلة  بان Van Huis (1981)لقد قدر 
 نيكاراغوا. يطبقكحد اقتصادي في  %61 ولكن نفس الباحث اعتمد Maize whorls %11و 61 بين ألوراقعلى ا

يوما فان الحد الحرج يجب ان  21-11 عمر الحد الحرج بعد ثالثين الى أربعين يوما من الزراعة بينما للنباتات بعد
بعد  %1و Tassels الذكرية ضرر قبل ظهور النورات %01نسبة  تعتمد اونتاريو بكندا . وفي%01ينخفض ليكون 

 بالغات/ مصيدة/ هكتار. 2حرج االقتصادي أما في البرازيل فالحد ال القلبية. اكتمال تكوين األوراق
 

 :الجيشكيف يمكن مكافحة دودة 
 

 المكافحة باعتمادعن غيرها من حشرات حرشفية االجنحة  من حيث المبدأ ختلفت الخريفية ال الجيشان مكافحة دودة 
الحشرة اكتسبت صفة المقاومة في والبذور المعدلة وراثيا وغيرها اال ان هذه والطرق الزراعية الكيميائية والبيولوجية 

صفة لبعض المبيدات هذه المعها وانتقلت الى افريقيا و  حالة من المقاومة، 22حيث سجلت  موطنها األمريكي
مقاومة ببعض  ظهورل اضافةبين الضعيفة والمقبولة  البايرثرويدية وان فاعلية المبيدات الكارباماتية والفوسفورية تتراوح

 Genetically-Modified البذور المعدلة وراثيا في Bacillus thuringiensisتفرزها البكتيريا لسموم التي الدول ل
Bt- Maize  مثل قدرة اليرقة على االختباء بين اغماد األوراق سلوكية تواجه مكافحة هذه الحشرة مشاكل أخرى ،كما

باألعداد المكافحة مباشرة بعد ظهور الحشرة في المصائد الفرمونية  ينصح ببدأواألجزاء التكاثرية للعائل ولهذا السبب 
عند فقس البيض لكون يرقات االعمار األولى تعريض األوراق للمبيدات الموصى بها كحد حرج للحشرة وذلك لضمان 

الطور يرقات التي جمعها المختصون هي صعوبة وصول المبيد لعالية للمبيدات. من المالحظات األخرى حساسيتها 



 

 

 المبيد بشكل كاف اوداخل العرانيس/كوز التي ال يصله tasselsبسبب طبيعة تغذيتها على النورات الذكرية األخير 
 او بسبب تغطية اليرقة نفسها بمخلفات البراز التي تشبه نشارة الخشب.

 وسائل المكافحة المعتمدة:
: استعملت هذه التقانة النظيفة في   Genetically-Modified Bt-Maize وراثيا   األصناف المعدلة استعمال-0

العديد من دول العالم وخاصة الواليات المتحدة وكندا والدول التي تزرع الذرة بمساحات واسعه لمكافحة الحشرات من 
الخريفية وحفار ساق الذره ودودة عرانيس الذرة  الجيشحرشفية االجنحة التي تعتبر اهم آفات الذرة ومنها دودة رتبة 

التي  األفريقية لجنوب افريقيا وبعض الدول الحلول المقترحة أحد البذور المعدلة وراثيا هوقد يكون استعمال  يرها.وغ
 ستعمال هذه األصناف.باترحب  ال ان العديد من الدول األفريقية اال ،التقانة هذهب تسمح

 الطرق البيولوجية -2
 Entomopathogenic pathogens     استعمال ممرضات الحشرات 2-0

في البرازيل وحقق نتائج جيدة بالتعاضد مع غيره من  Baculovirusاستعمال الفايروسات الممرضة للحشرات  جرب
 Multiple Nucleopolyhedrovirus كما تم تحضير فايروس اخر في المملكة المتحدةاألخرى وسائل المكافحة 

(SFMNPV)  01)كلفة الفايروس قدرت وجرب في افريقيا وكانت نتائجه جيده اال انه غير مسجل وغالي الثمن 
  فوق.تحمل درجات الحرارة العالية واألشعة إضافة لذلك ال يدوالر/هكتار(. 

في األطوار Bacillus thuringiensis aizawi  او  Bacillus thuringiensis kurstakiاستعمال البكتيريا  ان
حشرات حرشفية االجنحة فعاال عليها عند دخوله مع الغذاء الى داخل معدة اليرقة التي عادة  ألغلبليرقية األولى ا

بفعل انزيمات القناة  التي تتنشطCrystals حيث تنفجر سبورات البكتيريا الحاوية على الكرستاالت 01درجة قاعديتها 
 يتعشق مع مستقبالتالذي  Endotoxin  االندوتوكسينالذي يتحول الى  Protoxinالبروتوكسين محررة الهضمية 

Receptors  الوسطىمعدة البطانةMidgut اختالل الضغط  ينتج عنه محدثًا تجويفًا فيهاليرقة ل
بعد مدة وجيزة ان نجاح كفاءة البكتيريا  اليرقة موتوشلل القناة الهضمية ثم  Osmotic pressureاالوزموزي 

بعض سالالت هذه  لوحظ بان .بقليليتات المكافحة ويفضل دائما استعمالها بعد الفقس مباشرة او قبله مضمون بتوق
بحدوث مقاومة عند الحشرة او  ربما في تقديري بسبب توقيتات التطبيق الخريفية الجيشالبكتيريا غير فعالة على دودة 

 Cry1A(b)ووجدوا بان هناك زيادة في درجة تحمل اليرقة ل  Vilella et al.2002فلقد درست هذه الظاهرة من قبل 
toxin وكما في بعد اربعة مرات ضغط انتخابي في سكان الحشرة واستنتجوا بان هذا التحمل يورث لألجيال الالحقة .

ية ان المبيدات الحيو يؤثر وفعال على الحشرة. أيضا المعزول محليًا  Beauveria bassianaالبكتيريا فان الفطر 
واسعة  مقارنة بالمبيدات الكيميائية Narrow spectrumنطاق استعمالها او تخصصهاً  فعلها ضيقًا من حيث يكون 

وكانت النتائج جيدة على  carpocapsae Neoaplectanaوفي كولومبيا استعملت أيضا النيماتودا  .فالطي
 اليرقات في المناطق الرطبة فقط.

 Macrobials :والمفترساتاستعمال الطفيليات  2-2
 : Trichogramma sppاستعمال طفيل البيض تريكوكراما 

ينتج ويطلق بكميات كبيرة حسب التوصية بأطالق الجنوبية حيث في أمريكا  T.pretiosumالنوع ينتشر 
على سكان الحشرة  اعتمادامتطفل  211111و 11111بين  ليكون  تعديل هذا العددويمكن فرد/هكتار 011.111



 

 

 بعد متطفل البيض هذا اطالقات بالموسم بمدى كل أسبوع او أقصر بكبسوالت او كارتات.  يطلق ذلك أربعيتطلب و 
دوالر/ لإلطالقة في  08-01ظهور الذكور في المصيدة ببضعة أيام. ان كلفة إطالق طفيل البيض تريكوكراما بلغت 

 البرازيل.
يتطفل على بيض أنواع أخرى فTelenomus remus ( Hymenoptera: Scelionidae  )  اما المتطفل الثاني

كتل بيض الحشرة  وله القدرة باختراقفعال جدا الخريفية وهو  الجيشوبضمنها دودة    Spodoptera  تابعة لجنس
 %91 نسبة تطفل مقدارها طفيل/هكتار يمكن ان يحقق 8111 – 1111بحيث يحقق نسبة تطفل عالية. ان إطالق 

 الخريفية.  الجيشودة على بيض د
 التي تعتبرearwig Doru luteipes    (Dermaptera:Forficulidae)أبو مقص  الشائعة حشرةالمفترسات  من

خاصة على االطوار  الخريفية وموصى باستعمالها في البرازيل على الذرة الصفراء والبيضاء الجيشناجحة على دودة 
 . اليرقية الفتية
وتبلغ  ،يتغذى على البيض واليرقات ويطلق ايضا في حقول الذرة الذي Orius insidiosusالمفترس  ويأتي بعدها

 ويباع دوالر/حشرة 1.129 مبلغا مقداره فرد/ بالشهر 22111في نظام ينتج حوالي  Orius المفترس كلفة انتاج
ثل خنافس التربة المفترسات الموجودة طبيعيا محشرة.  0111 على عبوة تحتوي لكل دوالر  11تجاريا بحدود 

تم حصر جامعة ميشيغان  ومن البحوث التي أنجزت في. الجيشلخفض كثافة دودة أيضا والخنافس الرواغة مهمة 
أمريكا فان هناك أما في من الدبابير المتطفلة وبضعة أنواع من الذباب التي تهاجم يرقات الدودة.  انواع 01 من أكثر

و   Cotesia marginiventrisاال ان اكثرها تواجدًا هما المتطفالت  جيشعلى دودة ال المتطفالتمن عدد كبير 
Chelonus texanus       من رتبة الدبابير وعائلة براكونيداBraconidae  رتبة من أيضا . ومن المتطفالت

ومن الجدير ذكره  . Tachinidaeمن عائلة تاكانيدا   Archytas marmoratusالنوع الشائع هو  ثنائية االجنحة
 بأن الطفيليات السائدة تختلف من منطقة ألخرى ومن سنة ألخرى.

 المستخلصات النباتية-3
وهي نباتات مستوطنة في افريقيا  Tephrosia vogelliاستعمال المستخلصات النباتية من نباتات محلية مثل نبات 

كما ان المستخلص الخام لألوراق يستعمل لكونه من البقوليات االستوائية حيث يستخدم هذا النبات لتثبيت النتروجين 
وفعال  لمكافحة األطوار اليرقية للبعوضأيضا يستعمل و اإلنتاج الحيواني في اوغندا  حقوللمكافحة القراد والديدان في 

 اتمخزونة ضد حشر ن. األوراق الجافة لها تأثير في حماية بذور البقوليات اللم والم  الح  على الحشرات رقيقة الجسم ك
Bruchids   كيلو غرام  011غم أوراق جافة مع  611-011خلط وذلك بفي جنوب افريقيا  اذ يستعملها المزارعون
 %0في الماء ويضاف اليه  %01لغرض تحضير المبيد من هذا النبات يخلط مسحوق األوراق بنسبة و . باقالء ولوبيا

النباتات في على ش ير  %6-0مرات لتحصل على تركيز  01-1خفف بمقدار وي ساعة 61صابون سائل يترك لمدة 
  .على النباتات المصابة بالحشرة الشمسالمساء لتجنب اشعة 

 البايرثرين ،Neemالنيم الخريفية مثل الجيشرى او مستخلصاتها لمكافحة دودة خوتستعمل نباتات أ 
 Nicotine نالنيكوتي ،Garlicمستخلص الثوم  ،Rotenone الروتينون  ،Pyrethrum()بايرثرم

 ،,Quassia، Senecio salignus, Salvia microphylla, Crescentia alataوالكواسيا
 Tagetes erecta و Chrysanthemum leucanthemum 



 

 

 
 الطرق الزراعية-1

اعتمدت بعض الطرق الزراعية متعاضدة مع الوسائل األخرى لتقليل ضرر الحشرة للحد الذي يمكن الوصول اليه 
الرمل والحجر الناعم الرماد و نثر  جمع كتل البيض واليرقات يدويا واتالفها، استعمالمنها ، لتكون كلفة اإلنتاج مجدية 

لتقليل العوائل األخرى، جمع وحرق النباتات المصابة بشدة ، إزالة االدغال باستمرار في أماكن تغذية اليرقات 
للتخلص من مصادر اإلصابة المستقبلية، تحسين خواص التربة ، الزراعة المبكرة ،إزالة مخلفات النبات واعتماد 

 تحويرها لتناسب أجواء افريقيا اذ تم المصائد الضوئية والفرمونية ولقد جربت في افريقيا فرمونات شركة روسيل
 المنظمات العاملة هناك واوصت بها

 المكافحة الكيميائية-5
 مبيدات في االمريكيتيناستعملت هي االكفأ لمواجهة حاالت االنفجار السكاني للحشرة فلقد  تعتبر المكافحة الكيميائية

ومن مجاميع كيمياوية متنوعة اغلبها متخصصة على حشرات حرشفية االجنحة وبعضها اقل تخصصا وقسم عديدة 
منها واسعة الطيف وأحيانا يتم اختيار المبيد على نوع المحصول المستهدف إذا كان علفيا او خضروات او محاصيل 

من القطن األمريكي بهذا  %21مثال يزرع حبوب علما ان المزارعين هناك يفضلون استعمال البذور المعدلة وراثيا ف
  فيما يلي بعض المبيدات التي استعملت في القارة االمريكيةو النوع من البذور. 

Chlorantraniliprole ، Indoxacarb ،Spinosad ،Flubendamide ،Spinetoram،Bacillus 
thuringiensis ،Benzoylurea Insect Growth Regulators ،Lambda cyhalothrin  ،Emamectin 

benzoate وغيرها ، 
ولذلك يلجأ الى  يستطيع تحملها المزارع االفريقي ال هاأسعار اال ان  حداثة ابتكارهاأعاله بالرغم من مجاميع البعض  ان

ة ار الرش وزيادولكن تكر والفسفور العضوي والكارباميت بالرغم من مشاكل المقاومة استعمال مجاميع البيروثرويدات 
فمثال يشكل مبيد  وخالئط هذه المجاميع مع مبيدات أخرى قد يحقق نسبة من المكافحةمعدالت االستعمال 

 Lambda cyhalothrin والالمبدا سايهالوثرين في غاناعلى الذره  %69 نسبةCypermethrin السايبرمثرين
ومبيدات   Emamectin benzoate لسعرها االرخص إضافة للكلوربايريفوس وااليمامكتين بنزويتفي زامبيا  16%

 عند هكتارلكل  دوالر 01,2في زامبيا العمالة والمعدات الكيمياويات و كلفة لقد بلغت . أخرى من مصادر رخيصة
دوالر للهكتار  1المبداسايهلوثرين، اما في غانا فكانت باكتار دوالر لله 06.2رمثرين، او بمكافحة الحشرة بالساي

 ((CABI Sept 2017المبداسايهلوثرين./هكتار دوالر 02و رمثرينبساي
 والخليطة اختبار فاعلية بعض المبيدات الحيوية مثال تنزانيامن التجارب الناجحة التي أنجزت في 

Biorational     وهي Biotrine  (   Abamectin %5 و )Antario (Bt + Abamectin 0.1%)  
على محصول الذرة الخريفية  الجيشلمكافحة دودة Recharge (Metarhizium anisopliae  ) و

و Kilimanjaro و Arushaفي ثالث مناطق في تنزانيا    6102للفترة من حزيران الى أيلول عام الصفراء 
Morogoro  وذلك يومًا بعد اول ظهور لألضرار ووجود الطور اليرقي األول والثاني  01تمت المعاملة كل

حقول  تغم/لتر(. وللمقارنة ترك0غم/لتر( ثم الريجارج )0مل/لتر(  يتبع باألنتاريو )0اواًل ) برش البايوترين



 

 

مساحة هكتار واحد لكل منطقة اختيرت . التي يمارسوهالمكافحة ل باعتماد الطرق التقليديةالمزارعين المجاورة 
 اي نبات من كل لوح 61 نهام اجري التقييم بتقسيم كل بلوك الى خمس الواح صغيرة ثم اخذ أشهر 2وبعد 
نسبة الضرر في الحقول  انخفضتلقد حققت هذه التجربة نتائج متميزة حيث  نبات لكل هكتار. 011

 .%61 وصلت نسبة الضرر الىالمقارنة حقول وفي  %91مكافحة نسبة ب اي %1 الى عاملةمال
 

 ما العمل االن لالستعداد لمواجهة مثل هذه االفة في منطقتنا العربية:
 منهالعلمي واكتناز المعلومات التطبيقية  باألرشيفاالطالع وبدقة على ما منشور  -0
عمل دورات ارشادية على نطاق واسع باالستفادة من خبرات الدول االفريقية التي هاجمتها  -2

 والمنظمات الدولية والشركات الخاصة التي عملت على الحشرة الحشرة
دراسة المفاتيح التصنيفية المصورة المنشورة لالعتماد عليها بالتشخيص الصحيح ولتجنب  -3

 األخرى بانها هي المستهدفة .Spodoptera sppحشرات السبودوبتيرا جميع اعتبار 
تحضير المصائد الفرمونية والفرمونات الخاصة بالحشرة واالنتباه لنصبها عند الحدود  -1

 ألماكن األخرى التي تقترحها دوائر الحجر الزراعي الوطنيةومحالت الخضر المستوردة وا
لعمل مشروع مساعدة عاجل  FAOالطلب من منظمة الغذاء والزراعة لألمم المتحدة الفاو -5

 التي ربما ستتعرض لهجوم الحشرةلنشر الوعي في المناطق 
 عن الحشرةاو مظللة للرأي العام غير دقيقة  االبتعاد عن نشر اية معلومات -6

 
اتمنى ان يكون هذا األرشيف المبسط الذي جمعته لكم خير معين كبداية للقادم الذي 

 مع تقديري دكتور إبراهيم الجبوري          ث ان شاء هللاديح سوف ال
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AFRICAN ARMYWORM KILLED BY SPODOPTERA EXEMPTA 
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ا المؤشر رأسهاالفريقية اثناء رش الفيروس واليرقة المريضة التي أصيبت بالفيروس يسيل من  الجيشدودة 

للمزيد من المعلومات 61لمصدر رقم ا بدائرة عليها  

 

 

   


