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 الجراد الرحراوي 
وتفػقا تكشػلػجيا  اإلنداف حقػق في القخف األخيخ تقجما عمسيا باىخا مقدمة:

السعسػرة واستخخاج  ضاىخا، مكشو مغ بدط سمصانو وفخض سيصختو عمى كافة أرجاء

ورفاىيتو، فيا ىػ ذا يخسل الدفغ  ثع استغبلليا لتحقيق أمشو ،ثخواتيا الطاىخة والكامشة

الكػف، تدبخ أغػاره، وتدتكذف أسخاره،  ألقسار االصصشاعية، التى تجػبالفزائية وا

قعخ بيتو، وبمسدة مغ أصبعو عمى جياز  ىا ىػ ذا يجمذ متكئا عمى أريكتو في

ويتحجث ويتػاصل مع مغ يذاء، ويشعع  التحكع عغ بعج يخػ ما يذاء، ويدسع

وعمى الخغع مغ  .ئعالبارد في الحخ القا بالجؼء في البخد القارص ويشعع بالشديع

 وقف ىذا اإلندان بال حهل وال قهة أماماإلنداف الباىخ في جسيع السجاالت  نجاح

 الحذرات.

 الحذخات كائشات صغيخة الحجع، ال تعخؼ الكدل وال يريبيا السمل أو الػىغ،ف

تعبأ  تجػب العالع، شخقا وغخبا، شساال وجشػبا، دوف أف تعتخؼ بحجود إقميسية وال

ومشيا  يسخخ عباب عحب األنيار وأجاج البحار سجود أو جشديات، مشيا مابسػانع أو 

وأنى شاء، ومشيا ما يجب عمى سصح األرض، ومشيا  ما يستصي ضيخ الخيح متى شاء

الديػؿ السشبدصة وعمى قسع الجباؿ الذاىقة وفى  ما يمج في باششيا، تججىا في

بيغ الػرود والخياحيغ ومشيا ما يدكغ الحجائق الغشاء  باشغ الكيػؼ السطمسة، مشيا ما

السطمسة يقتات عمى جيف اإلنداف والحيػاف، ومشيا ما يعير في  يعير في القبػر
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الشباتات واألشجار ومشيا ما يدتصيع العير في السشاشق الذجيجة  أنفاؽ داخل

نػع مشيا في القصب الذسالي، ومشيا ما  300وجج العمساء أكثخ مغ  البخودة، فقج

اء قاحمة مثل بعس مشاشق الرحخاء الميبية التي قج تجاوز درجة صحخ  يعير في

 درجة مئػية، كسا وجج العجيج مغ أنػاعيا في عيػف السياه الحارة، بل 60فييا  الحخارة

 وبخؾ الشفط!! بل ووججت مشيا بعس األنػاع التي تعير برفة دائسة عمى سصح

 .الساء في السحيصات

أنػاعيا، إذ فاقت أنػاعيا  مػقات في عجدلقج فاقت تمظ الكائشات جسيع السخ

% مغ 51الحيػانية و % مغ السجسػع الكمي لمسمكة76السميػف، وىي تسثل 

وتخاشب الساء الحؼ  جسيع أنػاع الكائشات الحية. تػشظ أف تشطخ إلى الدساء

تؽيس بو  في الدحاب قائمة لو: شخؽ أو غخب فإف لي مغ الخيخ الحؼ

وانتذارىا  الداحق ليحه السجسػعة مغ الكائشات نريب. والشظ أف ىحا الشجاح

وشق  الكبيخ لو أسباب عجيجة، فيي صغيخة الحجع، قميل مغ الغحاء يكفييا

صغيخ في األرض يأوييا، ليا ـيكل أقػػ مغ العطاـ وعزبلت مفتػلة 

كأحج يعتبخ الجخاد و  .بيا أف تحسل أو تجخ عذخات أضعاؼ وزنيا تدتصيع

ع الذعػب باليمع والفدع لخؤية أسخابيا؛ ألنيا تريب معط الحذخات التي 

تقزي عمى األخزخ واليابذ وتزخ بسدروعاتيا، بيشسا عمى الجانب اآلخخ 
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ليا فائجة كبيخة لئلنداف؛ حيث يتغحػ عميو كثيخ مغ الذعػب ويعخفػف ؾيستو 

 .الغحائية ويذعخوف بالفخح والػبصة عشج رؤية أسخاب الجخاد

( أكثخ اآلفات Schistocerca gregaria) لجخاد الرحخاوؼ اويعتبخ 

السياجخة تجميًخا في العالع استجابًة لمسشبيات البيئية، وىػ عبارة عغ آفات آكمة َنيَسة، 

، وتدتيجؼ السحاصيل الغحائية والغصاء الشباتي الحؼ  تدتيمظ مثل وزنيا في اليـػ

عمًفا. وُيسكغ لدخب واحج مغ الجخاد أف يدتيمظ ما يعادؿ استيبلؾ يدتخجمو الخعاة 

ألف شخز مغ السػاد الغحائية في اليـػ الػاحج، لحلظ عشجما تربح األسخاب  35

كبيخًة وواسعة االنتذار، فإنيا تذكل تيجيًجا رئيديِّا لؤلمغ الغحائي وسبل السعيذة 

 الخيؽية.

 

 

س دوؿ العالع ومشيا أقصار و يدبب مػسع تكاثخ وىجخة الجخاد لبع

عخبية عجة صجاعًا مدمشًا، تتكخر نػباتو مع إغارة أسخابو عمى حجودىا، 

http://www.fao.org/locusts/ar/
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أنػاعو  لمسحاصيل الدراعية، وميجدة لحياة اإلنداف والحيػاف، وتديج ممتيسو

لكغ أخصخىا عمى دوؿ الذخؽ األوسط، ىي  ،نػع في العالع 20000عمى 

في األماكغ الخشبة، وتياجخ بعج فريمة الجخاد الرحخاوؼ ، التي تشسػ 

 تكاثخىا عبخ الحجود مدتيجفة األخزخ واليابذ . 

يعّج الجخاد جدًء مغ مجسػعة كبيخة مغ الحذخات تدسى عادة الجشادب. لكغ 

الجخاد عغ الجشادب، فيػ يدتصيع تغييخ سمػكو وعاداتو ويسكغ أف يياجخ  يختمف

مدافات شػيمة. يسكشو تذكيل أسخاب كثيفة تتحخؾ بدخعة، ويسكغ أف يصيخ  عمى

، عشجما تكػف الخياح السػاتية. يسكغ أف150تبمغ  بدخعة  تمتيع ىحه  كمع في اليـػ

 األسخاب كسيات كبيخة مغ الشباتات والسحاصيل. ويسكغ أف يتخاوح انتذار أسخاب

 كيمػمتخ مخبع. ويذسل 1 000الجخاد مغ أقل مغ كيمػمتخ مخبع واحج إلى أكثخ مغ 

 مميػف مغ 80أحيانا ما يرل إلى مميػف و  40كل كيمػمتخ مخبع مغ الدخب ما بيغ 

. لحلظ مغ الديل  الجخاد البالغ. ويسكغ لمجخاد التياـ كسيات كبيخة مغ الشباتات كل يـػ

في السشاشق  أف نخػ األثخ الحؼ يسكغ أف يحجثو غدو الجخاد عمى األمغ الغحائي

السبلييغ مغ  إذا حجث غدو الجخاد ىحا، يدتمـد عّجة سشػات ومئات  الستزخرة.

 .جوالرات لمديصخة عميوال
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ويكمف الجخاد دوؿ العالع مبلييغ الجوالرات بذكل سشػؼ، لخصج انتذاره عمى 

األرض، ورسع خخائط لمسشاشق الدراعية الستػقع أف يياجسيا، وثع مكافحتو باستخجاـ 

ذأ قبل أف تقػػ أسخابو عمى الصيخاف السبيجات الحذخية، والحخؽ، في دوؿ السش

  والبحث عغ الغحاء

 

 التاريخ والجراد:

 
العخب )جخادًا( ألنو يجخد األرض كؤلىا ومخعاىا فيتخكيا جخداء ال نبات سساه 

فييا وال زرع وىػ قجيع العجاوة لئلنداف فصالسا ىجد اقترادياتو وندع القػت مغ فسو 

وأتى عمى كل ما أنفق مغ جج وكج في الدرع والحخث وانتذخت بدببو السجاعات في 

غخب أفخيؿيا ومغ أوروبا إلى أواسط أرجاء كثيخة في األرض تستج مغ الريغ إلى 

أفخيؿيا، وعخؼ في ىحا الرجد غارات كبيخة مشح ثبلث أالؼ سشة عمى شساؿ أفخيؿيا 
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ومشح ألفي سشة في بخقة في الريغ عجا غارات أخخػ مشح ألف سشة سجميا لشا 

وحذخة الجخاد معخوفة مشح القجـ فاكتذفت رسـػ مشقػشة عمى آثار العخاؽ  األعخاب.

يظ وعمى آثار قجماء السرخييغ. وكاف القجماء يعتقجوف أف ىجخة الجخاد والسكد

غزب مغ اآللية وال يسكغ التغمب عميو إال بقػة اآللية حيث كاف اعتقادىع وقت 

ذلظ أف اآللية قادرة عمى فشاء زرعيع ولحلظ سسي الجخاد )سشحع( بسعشى السمتيع وىي 

عمى كثيخ مغ السقابخ فيي ترػر  ورسـػ الجخاد ونقػشو مجونة كمسة ىيخوغمػؼية.

الجخاد وىػ يتغحػ عمى نبات القسح كسا رسع ونقر عمى ججراف مقبخة الكخنظ الجخاد 

يمتيع الكخـو وكحا نقر عمى ججراف مقبخة شيبة )بسرخ( وقج وقف الجخاد عمى أوراؽ 

 البخدػ.

في  وقج تفشغ الفيشيقيػف في نقر حذخة الجخاد عمى أحجار المعة تذبو الؿيذاني

أشكاؿ جسيمة مشدقة ، وكاف أمخ مقاومتو في تمظ األوقات حدب عاداتيع بالتعاويح 

وتقجيع القخابيغ لآللية لجرء خصخه أو بعسل تساتع عمى شكل عقػد لمخجاؿ والشداء 

 .رعيعالعتقادىع أنيا تقخبيع لآللية ؼيكتدبػف رضاه فيبعج بحلظ أذاه عغ مدا

س اآلثار رسع رجل يتعقب جخاده مسا يجؿ أنيع ولعل ماشػىج مشقػشًا عمى ججراف بع

كسا يػحي نقذو عمى  ،لجأوا إلى مقاومتو بأيجييع معتسجيغ عمى غيخ الدحخ والتعاويح

السرابيح أف القجماء تػصمػا إلى حخؽ الجخاد بالشار وكانت شخيقتو تتخح إلبادتو 
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جخاد حيث نجج في ويخجح أف اآلشػرييغ والبابمييغ قج تػصمػًا أيزًا لجراسة أعجاد ال

 نقػشيع القشفح يمتيع حذخات الجخاد.

 الجراد زمن األنبياء:

ذكخت الكتب في عيج مػسى عميو الدبلـ أف الجخاد ندؿ أرض الببلد آتيًا مع ريح 

شخؾية وحل في جسيع تخػميا وأكل جسيع التسخ ولع يبق شيئًا أخزخًا وال عذبًا في 

ـ لسا ضيخ بالجعػة رآه الشاس في ثػب كسا ورد أف يحيى عميو الدبل، كل أراضييا

خذغ مغ الػبخ يمف نفدو في حداـ مغ الجمج ويرـػ أكثخ األياـ ويقتات مغ الجخاد 

ىػ خاتع األنبياء دمحم صمػات هللا  وىا والعدل البخؼ ويييب بالشاس أف تػبػا واستعجوا.

وميتتاف  عميو يحمل أكمو لؤلعخاب في حجيث شخيف : حمل لكع دّما الكبج والصحاؿ

الدسظ والجخاد،و لعمو في ذلظ يػصي لؤلعخاب بتشاوؿ غحاء ؾيستو الغحائية عالية 

يحتاجػف إليو حيث أثبتت أحجث التحاليل العمسية أف الجخاد يجخل في تكػيشو 

السخكبات الفػسفػرية ذات الؿيسة الحيػية السعخوفة كسا يحتػؼ أيزًا عمى ندب ؾيسة 

 .بلفيغ والخيبػفبلفيغ )فيتاميغ ب(اد الجىشية عبلوة عمى الفمغ السػاد البخوتيشية والسػ 

 الجراد في القرآن الكريم:

استذيج بو القخآف نسػذجًا معبخًا لبلنتذار الػاسع العخيس الحؼ يشبع مغ األرض 

حيث يقػؿ تعالى في سػرة  ،ؼيغسخىا ويغذييا مسا ال تحجه سعة واليجخل في حجود

( ونقسة وعقابًا مغ األججاث كأنيع جخاد مشتذخ خذعا أبرارىع يخخجػف القسخ: ) 
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فأرسمشا عمييع الصػفاف والجخاد والقسل لمسدتكبخيغ يقػؿ تعالى في سػرة األعخاؼ : )

 ( صجؽ هللا العطيع. والزفادع والجـ آيات مفربلت فاستكبخوا وكانػا قػمًا مجخميغ

 الجراد عشد األعراب:

خ عغ الجخاد والكثيخ مغ معتقجاتو بذأنو روػ شعخاء العخب وكتابيع ومحجثػىع الكثي

فكانػا يطشػف أف الجخاد يشذأ مغ البحخ إذ اليدتصيع عبػره مغ جية إلى أخخػ 

التداعو وىحا مايبلحع إلى حج ما مغ أف غارات الجخاد عمى ببلد العخب قج نفح عبخ 

لحذخة الخميج العخبي أو عبخ البحخ األحسخ كسا أنيع أوؿ مغ تبيشػا أف إغارة ىحه ا

ومغ أحدغ ما كتب  ليدت سشػية مدتسخة وأف األمصار عامل ىاـ لحجوث تكاثخىا.

ماقالو صاحب كتاب نياية األرب إذ كتب : كسا أف األعخاب قالػا عغ دورة حياة 

الحذخة ووصفيا أف الجخاد )سخأت( أؼ باضت فإذا خخج مغ بيزو فيػ )الجبى( 

يو خصػط صفخ وسػد وبيس فيػ ويخخج دودًا أقخب إلى البياض فإذا تمػنت ؼ

)السدبح( إذا ضع جشاحو فيػ )الكتفاف( فإذا ضيخت أجشحتو وصار أحسخ إلى الغبخة 

فيػ الغػغاء وذلظ حيغ يدتقل ؼيسػج بعزو في بعس فإذا بجت في لػنو الحخة 

والرفخة واختمف في ألػانو فيػ )الخيفاف( فإذا اصفخت الحكػر واسػدت اإلناث سسي 

والجخاد يشقاد إلى رئيذ يجتسع إليو كالعدكخ، إف شار أولو تتابع كمو  .حيشئحٍ  جخاداً 

شائعًا وإذا ندؿ أولو ندؿ جسيعو، والجخاد ؼيو شبو عذخ جبابخة وىي وجو فخس، وعيشا 
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فيل وعشق ثػر وصجر أسج وبصغ عقخب وجشاحا ندخ وفخحا جسل ورجبل نعامة 

 وذنب حية.

ـ : 1348لعسخؼ الجمذقي الستػفي سشة كسا ذكخ صاحب السدالظ ابغ فزل هللا ا

إف الجخاد صشفاف أحجىسا يقاؿ لو الفارس الحؼ يصيخ في اليػاء غالبًا واآلخخ لو 

الخاجل الحؼ يشدوؼ فإذا فخغت أياـ الخبيع شب أرضًا شيبة رخػة فتحفخ بأذنابيا حفخًا 

ذ البيس وتصخح فييا بيزيا وتجفشو وتصيخ فتفشييا الصيػر والحخ فإذا تع الحػؿ فق

السجفػف وضيخ مثل الجبيب الرغار عمى وجو األرض، أما عغ وصف مايحجثو 

الجخاد مغ أضخار ومجاعات فقج ذكخ صبح األعذى: أنو في سشة سبعيغ وسبعسائة 

ىجخية ضيخ بالذاـ جخاد عطيع لع يدسع بسثمو وامتج مغ مكة إلى الذاـ وعطع 

وماوصل إليو مغ األصبغة  بسػراف حتى أكل األشجار واألخذاب وأبػاب الجور

والقساش وسجت أعيغ الساء خػفًا مغ أف يفدجىا وامتؤلت مشو السجيشة وغمقت األسػاؽ 

وشبقت أبػاب الجكاكيغ وسجت الصاقات واألبػاب وحزخوا الشاس لربلة الجسعة 

فسؤل عمييع الجسيع وتخامى عمى الخصيب عمى السشبخ حتى شغمو عغ الخصبة وكحلظ 

خجػا مغ السدجج يخبػف ؼيو خبًا إلى الخكب وأنتشت مغ كثخة ماقتل جخ الشاس حتى خ

( مايعمع جشػد ربظ إال ىػمشو حتى صار أىل البمج يذسػف القصخاف ليغصي رائحتو )

ويعتقج األعخاب أف ؼيو شفاء مغ أمخاض كثيخة مشيا مخض الدل ويقػؿ عشو عمي بغ 

لبػاسيخ والحؼ الأجشحة لو يذػػ سيشا ) أف الجخاد نافع لتقصيخ البػؿ ويبخخ بو مغ ا
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ويؤكل لمدع العقخب( وقج تفشغ العخب في إعجاده مدتصابًا لسأكميع مذيجيغ بأفزمية 

إناثو السستمئة بالبيس وكانػا يتريجونو بحخؽ أشجار العبل التي يأوؼ إلى قخب 

 بجيػشو الجخاد يدحفإف  الشجػع ثع يبيعػنو بعج إعجاده في األسػاؽ كيبًل أو عجدًا.

والفدع والحعخ في  شاء هللا مغ خمق هللا في أسخاب وحذػد مشطسة تثيخ الخعب اإلى م

مييب وتحط عمى  قمػب السدارعيغ والسختريغ، إنيا تصيخ في تشطيع عجيب وسخب

يصيخ لسدافات بعيجة، وببل تػقف  الجخاد إفكل أخزخ خريب فتحيمو إلى صعيج، 

كع( وقج تقصع الجخادة  300)حػالي  فيا ىي أسخابو تعبخ البحخ األحسخ بانتطاـ

أف تحتاج لمتػقف لسؤل خدانات وقػدىا،  كيمػمتخ في اليـػ الػاحج، دوف  500الػاحجة 

مغ الخفخفة بالجشاحيغ لسجة ترل إلى ستة  وذلظ بسا لجييا مغ قجرة عزمية تسكشيا

بكل ىحه الصاقة البلزمة لبحؿ ىحا الجيج ببل  خ ساعة في اليػـ، فسغ الحؼ أمجىاعذ

الجخارة وغيخ العاقمة تترخؼ بصخيقة دؾيقة في التجسع  الجخاد جيػشتػقف، إف 

يػش الحق وجشػد السمظ سبحانو والتخحاؿ، وكيف ال وىي مغ ج والتػجيو والحل

َفاِدَع  َفَأْرَسْمَشا َعَمْيِيُع الصُّػَفاَف َواْلَجَخادَ العطيع القائل: ) وتعالى وصجؽ هللا َواْلُقسََّل َوالزَّ

بلٍت  ـَ آَياٍت مَُّفرَّ  .( 133| )األعخاؼ: َفاْسَتْكَبُخوا َوَكاُنػا َقْػًما مُّْجِخِميغَ  َوالجَّ

خ الشاضجة تأكل قجر وزنيا مغ الشباتات الخزخاء فإذا كانت إف الجخادة الرغيخة غي 

 8في بعس األسخاب ترل إلى  الجخاد ىحه الحذخة تدف جخاميغ وإذا كانت جسػع

 2.4 يصععما اليـػ الػاحج  شغ فإنيا تأكل في 16000مميار جخادة، تدف حػالى 

http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
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السدساة اخترارا باسع الفاو(.  والدراعةمميػف رجل )مغ إحرائيات مشطسة األغحية 

السفخشة مغ الخش بالسبيجات واستخجاـ  وقج يتبادر إلى ذىغ البعس أف استخجاـ القػة

الجخارة، ولكغ أنى لو ذلظ والجخاد دائسا يختار  الجخاد الصائخات قادر عمى صج جيػش

مغ  الجخاد وقت ومكاف السعخكة ودوف سابق إنحار، ثع إف ما يدمصو اإلنداف عمى

 مبيجات يختج إليو في صػرة ممػثات تيمكو وتفدج زرعة وضخعو. 

 تسام بسقاومة الجراد:االى

وىكحا فإنشا نخػ أنو مشح القجـ والجخاد دائسًا مػضع اىتساـ أولي األمخ في العرػر 

السختمفة فاعتبخوا كل قادر مجشج لمعسل في إبادتو بل التخمف متسخد يشاؿ أشج الجداء، 

في مرخ يجيد لخجاؿ اإلدارة  1891تسػز عاـ  16واألمخ العالي الرادر في 

قادر لمعسل عمى مقاومة الجخاد. وحخؽ األرض التي يبيس فييا  استحزار كل

وقج تجخدت  ،الجخاد وعدؽ األرض السدروعة. أما السقاومة حاليًا فقج أصبحت دولية

جسيع الجوؿ السيجدة بغارات الجخاد مغ ألػانيا ومحاىبيا وعسمت متعاونة لمقزاء عمى 

 1تذخيغ  31الغخض في روما في الجخاد، وعقجت أولى االتفاؾيات التي أبخمت ليحا 

والنغالي إذا اعتبخنا ىحه االتفاؾية مدتسخة حتى يػمشا ىحا بسا يعقج مغ  1920سشة 

اجتساعات ومؤتسخات وخاصة بعج أف أخحت ىيئة ليا شأنيا في مشطسة األغحية 

 والدراعة لؤلمع الستحجة دورىا الحالي في ىحا السزسار.

http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/2933/posts
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 أىم أنهاع الجراد الرحراوي:

لعالع مئات األنػاع مغ الجخاد والشصاط ويستاز الجخاد بأف تكػيشو يداعج عمى في ا

تحسل الطخوؼ الصبيعية القاسية، فالفع قارض قػؼ، وتتغحػ الحذخة عمى أنػاع شتى 

مغ الشباتات وىي مغصاة بجمج سسيظ ، وليا القجرة عمى الصيخاف لسدافات بعيجة في 

 مجاميع كبيخة.

 الجراد في العالم أىسيا:وىشاك أنهاع كثيرة من 

  ي   الجراد الرحراو Schistocerca gregaria  ،الستػسط  الجخادمغ  نػع

تسخ  .وآسيا وشساؿ أفخيؿيا وإثيػبيا والدػداف الجديخة العخبيةمػششو صحارؼ 

في مختمف أدوارىا الحياتية بعجة ألػاف مغ األخزخ العابق السػشع الحذخة 

باألسسخ إلى األخزخ األصفخ فالخمادؼ األصيب. أما جػششيا مدركر. 

يتسيد ىحا الجخاد بعجـ خاصية التجسع الكثيف، ورعيمو عشج الخحيل يتألف مغ 

يمة، ومغ سساتو أنو يدتصيع الدفخ لسدافات شػ   .أسخاب مبعثخة قميمة العجد

بيزة ولثبلث مخات عمى  158إلى  95ويتشاسل بكثخة حيث تزع األنثى مغ 

األقل في حياتيا، يتػاجج في السشاشق الرحخاوية الجافة في أفخيؿيا ومػريتانيا 

والسغخب والدػداف وشبو الجديخة العخبية واليسغ وعساف، وفي مشصقة جشػب 

 .غخب آسيا السسصخة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 الجخاد السياجخ: Locusta migratoria  انتذاًرا،  الجخادىػ أكثخ أنػاع

كاف شائعًا في  .ونيػزيمشجا وأستخاليا وآسيا أفخيؿيايتػاجج في جسيع أنحاء 

بدبب السداحة الجغخاؼية الذاسعة التي  ولكشو أصبح اآلف نادرًا ىشاؾ أوروبا

تحتميا والتي تزع العجيج مغ السشاشق البيئية السختمفة. تع وصف العجيج مغ 

ومع ذلظ، ال يتفق جسيع الخبخاء عمى صحة بعس ىحه  .األنػاع الفخعية

 Locusta migratoria الجراد األفريقي المهاجرمثل  .اع الفخعيةاألنػ 

migratorioides ، الجراد الشرقي المهاجرو  أفريقيا؛فيLocusta 

migratoria manilensis   جنوب شرق آسيافي. 

 الجراد األحسر red locustفي شخؽ أفخيؿيا Nomadacris 

septemfasciata  وما حػليا.أفخيؿيا والكػنغػ  شخؽ ويدكغ في 

 الجراد البشي Locustana pardalina .ويقصغ مشاشق جشػب أفخيؿيا 

  الجراد السرري Anacridium Aegyptium 

 جراد األشجار Anacridium sp. الحؼ يػجج بكثيخ مغ أقاليع أفخيؿيا وحػض

 الستػسط  وآسيا وتتكاثخ في بعس الحاالت لجرجة تتصمب السقاومة

 ياو السراكذ الجراد السغربي Dociostaurus marcoccanus يطيخ في

 أوروبا وشساؿ أفخيؿيا وبعس أقاليع الذخؽ األوسط وأواسط آسيا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_(%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9
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 الجراد اإليظالي Calliptamus italicus وغخب ويتخح بعس أقاليع جشػب 

 آسيا مػششًا لو. ووسط أوروبا وغخب

 بومباي   جراد Nomadacris succincta  من الجنوب الغربي إلى جنوب

 سياشرق آ
 راد الطاعون األستراليج Chortoicetes terminifera أستراليا؛ 
 ......... 

  .والجخاد السياجخلكغ في الحؿيقة يػجج نػعاف مغ الجخاد ىسا الجخاد الساكث 

 

 خظهرة الجراد الرحراوي:

 

 

لببلدنا وببلد كثيخة يعتبخ الجخاد الرحخاوؼ أشج أنػاع الجخاد خصػرة بالشدبة 

أخخػ فيػ ييجد الثخوة الدراعية ألكثخ مغ إحجػ وستػف دولة تسثل رقعة واسعة 

األرجاء تستج مغ السغخب إلى اليشج ومغ سػاحل البحخ األبيس إلى خط االستػاء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
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مميػف ميل مخبع أغمبيا أراضي صحخاوية  11وتقجر مداحة ىحه الخقعة بحػالي 

ىحه الخقعة الذاسعة يتكاثخ ىحا الشػع مغ الجخاد ويشذخ  سكاف العالع في 1/8ويعير 

 واليحج مغ انتذاره أية عػائق حجود أكانت جبااًل أو بحارًا.

والجخاد الرحخاوؼ يسثل عجوا اليسكغ لئلنداف أف يأمغ شخه حتى ولػ اختفى لفتخة قج 

ىحه تقرخ أو تصػؿ فإنو باستسخار مػجػد ولػ بأعجاد قميمة اليمتفت إلييا ولكغ 

األعجاد القميمة سخعاف ماتدداد لتكػف األسخاب الكبيخة التي كثيخًا ما نذاىجىا ىشا في 

 السسمكة العخبية الدعػدية وفي أقصار عجيجة أخخػ.

 وتكسن خظهرة الجراد في عهامل كثيرة أىسيا:

 سرعة تظبع الجراد لتالئسو مع الظروف البيئية السحيظة بو: -1

الرحخاوؼ اليػجج إال حيث تػجج الخشػبة األرضية كسا ىػ معمػـ فإف الجخاد 

والخزخة وكسا شاىجنا دائسًا فإف فتخات وجػد الجخاد الرحخاوؼ ىي في نفذ الػقت 

فتخات سقػط األمصار فإذا ما قمت األمصار وقمت الخشػبة األرضية في أماكغ تػاجج 

 عجاد الجخاد.وتكاثخ الجخاد الرحخاوؼ فإف ذلظ يسشع البيس مغ الفقذ وبحلظ تقل أ 

ولسجابية ىحه الحالة فإف الجخاد الرحخاوؼ يمجأ إلى تغييخ شبيعتو السعخوفة وىي 

شبيعة التكاثخ الدخيع الكثيخ العجد إلى حالة أخخػ ىي حالة أقل نذاشًا فيتحػؿ مغ 

الصػر السياجخ إلى الصػر االنفخادؼ وبحلظ يسكغ االحتفاظ بشػعو في الفتخات 

 العريبة بالشدبة لو.
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أؼ أف الحالة االنفخادية لمجخاد الرحخاوؼ وىي حالة تمجأ إلييا الحذخة لسجابية 

الطخوؼ البيئية غيخ السبلئسة حتى تحتفع بشػعو مغ االنجثار وخبلؿ ىحه الحالة فإف 

شكل وسمػؾ وشباع الجخاد تتغيخ تسامًا عسا ىػ معخوؼ في الصػر السياجخ وىػ 

 ماسيجيء ذكخه تفريبًل ؼيسا بعج.

 سرعة تكاثر الجراد الرحراوي وانتذاره: -2

 
كسا سبق القػؿ فإف الجخاد الرحخاوؼ االنفخادؼ إنسا ىػ حالة لسػاجية 

الطخوؼ البيئية غيخ مبلئسة لمتكاثخ واالنتذار فإذا ما وججت الطخوؼ البيئية 

السبلئسة وخاصة األمصار التي تداعج عمى فقذ كتل البيس وتييئ البيئة الخزخية 

اد تتدايج تجريجيًا وتتحػؿ صفاتو وشبائعو البلزمة لتغحؼ الجخاد عمييا فإف أعجاد الجخ 

 مغ الحالة االنفخادية إلى الحالة السياجخة.
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وإلعصاء فكخة عغ مجػ ىحه الديادة فإف زوج مغ الجخاد الرحخاوؼ السياجخ يزع 

بيزة أؼ تشتج مغ  50كتمة بيس اليقل عجد البيس في كل كتمة عغ  5-3عادة 

آالؼ  6-4ج عشيا في الجيل الثاني جخاد في أوؿ جيل ويشت 250-150كل أنثى 

ألف جخادة وىكحا ما أدركشا أف الدخب الستػسط  150-100جخادة وفي الجيل الثالث 

الػاحج يحتػؼ عمى عذخات السبلييغ مغ الجخاد فإنو يسكغ تقجيخ مجػ الديادة العجدية 

نو في لمجخاد في خبلؿ فتخة ليدت بالصػيمة. ولتصبيق ىحا السثل عسميًا فإنشا نحكخ أ

ولتصبيق ىحا السثل عسميًا فإنشا نحكخ أف ىجـػ الجخاد خبلؿ  1966-1964الفتخة 

كاف متفاوتًا بذجة ىجػمو وتخكيده واتداع ىجختو  1962حتى  1954الفتخة مغ عاـ 

بالشدبة لبمجاف الذخؽ األوسط وشخقي أفخيؿيا وشبو الجديخة العخبية وبرػرة خاصة 

صقة فائقًا وفعااًل لمحج مغ خصػرتو وحرخ أضخاره وكاف استعجاد جسيع الجوؿ بالسش

فتخة سكػف لع تطيخ خبلليا أؼ  1962-1961في أضيق مجاؿ وابتجأت عاـ 

بالسشاشق  أسخاب مياجخة إلى ىحه السشاشق وما تست مبلحطتو أف معجالت األمصار 

الرحخاوية انخفزت عغ معجالتيا السعيػدة وانحرخ وجػد الجخاد السػجػد في 

جوؿ برػرة دائسة إلى جخاد انفخادؼ وبأعجاد محجودة ججًا. ولع يذكل أؼ بعس ال

ـ حيث ضيخ بذكل  1967خصخ يحكخ إلى أف تييأت الطخوؼ البيئية السشاسبة عاـ 

أسخاب مخكدة كثيخة العجد في عجد كبيخ مغ السشاشق والبمجاف السختمفة ويبلحع أنو 

البيئة الجػية مبلئسة فإف مجسػع  مجخد أف تدداد أعجاد الجخاد في مشصقة ما وتكػف 
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الحذخات تبجأ باليجخة مغ األماكغ التي تكاثخت فييا إلى أماكغ أخخػ قج تبعج عغ 

 أماكغ التكاثخ بآالؼ الكيمػمتخات وبحلظ تتدع رقعة اإلصابة وتدداد خصػرة الجخاد.

 قدرة الجراد عمى الحركة الدريعة:  -3

 
الحذخات الرحخاوؼ مغ الحذخات الشذصة الدخيعة الحخكة حتى وىػ في 

شػر الحػرية التي لع تدتكسل بعج نسػىا وخاصة األجشحة التي تداعج الجخاد عمى 

عسارىا األولى تكػف بصيئة الحخكة ندبيًا حيث الصيخاف وبالخغع مغ أف الحػريات في أ 

أف الصػر األوؿ تكػف حخكتو محجودة في أماكغ ضيػره إال أف الحػريات في أشػارىا 

 5التالية تدحف بدخعة حتى أنيا في أعسارىا األخيخة تدحف لسدافة حػالي 

كيمػمتخات يػميًا ويبلحع ذلظ برػرة واضحة في كثيخ مغ مشاشق السقاومة حيث 

ثيخًا ما تطيخ السشصقة مغ الحػريات في أعسارىا األولى بحيث تبجو السشصقة وكأنيا ك

خالية تسامًا مغ اإلصابة ثع فجأة تطيخ بيا مجسػعات كبيخة مغ الحػريات الستقجمة 

 العسخ آتية غالبًا مغ مشاشق لع ترميا عسميات السقاومة وخاصة الجيات الجبمية.
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قجرة األسخاب عمى الصيخاف لسدافات بعيجة معخوفة وبالشدبة لمحذخات الكاممة فإف 

وكثيخًا ما شػىجت أسخاب تعبخ البحخ األحسخ مغ أفخيؿيا إلى شبو الجديخة العخبية وقج 

 ترل بعزيا اليشج والباكدتاف أو تخكيا شسااًل.

ويحجث شيخاف األسخاب خبلؿ الشيار إلى ما بعج الغخوب في بعس األحياف ثع 

األرض خبلؿ الميل ثع تػاصل شيخانيا ومعجؿ الصيخاف يتخاوح تدتقخ األسخاب عمى 

ميل في الداعة في الستػسط وتجفعو إلى اليجخة ويؤثخ عمييا عػامل  15و 10بيغ 

شتى أىسيا الحخارة وأشعة الذسذ والخياح وقػتيا وعػامل فيديػلػجية ولكغ أسباب 

ض البحث عغ غحاء ىحه اليجخة غيخ معخوفة تسامًا ولكغ السعخوؼ أنيا ليدت بغخ 

فكثيخًا ما تخكت األسخاب أو مخت عمى مشاشق خزخاء واتجيت مع الخياح إلى 

 مشاشق قج تكػف أقل خزخة وأكثخ جفافًا.

 األضرار التي يدببيا الجراد الرحراوي: -4
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تكسغ خصػرة الجخاد الرحخاوؼ أيزًا في شخاىتو الستشاـية في التغحية عمى أؼ شيء 

أخزخ، فإذا لع تجج شيئًا أخزخ فإنيا ال تتخؾ حتى الثسار الشاضجة أو لحاء 

خىا مثل األشجار وبالخغع مغ أف ىشاؾ نباتات يفزميا الجخاد الرحخاوؼ مغ غي

 الشباتات الشخيمية إال أنو إذا لع يججىا يتغحػ عمى ما يرادفو مغ نباتات أخخػ.

وتأكل حذخات الجخاد الرحخاوؼ وزنيا يػميًا أؼ أف سخب الجخاد الػاحج الحؼ يحػؼ 

مبلييغ مغ الجخاد تأكل يػميًا أششانًا مغ الغحاء األخزخ التي يعتسج عميو الحيػاف 

سا سبب مجاعات وىبلؾ كثيخ مغ الشاس في العرػر واإلنداف في غحائو. م

 الػسصى.

إف مغ العديخ في كثيخ مغ األحػاؿ تقجيخ وتقييع ما تحجثو إحجػ اآلفات في 

السحاصيل الدراعية مغ أضخار وإذا كاف ىحا ميدػرًا لحج ما في حالة بعس اآلفات 

تصيخ وتشتقل واألمخاض الشباتية فإنو عديخ لحج كبيخ في حالة آفة كالجخاد حيث 

 وتعير عمى نباتات مختمفة وعمى السخاعي.

إال أف اإلحرائيات الجولية تذيخ إلى عطع الخدائخ التي تمحق بالسحاصيل الدراعية 

مغ جّخاء ىحه الحذخة.. فقج بمغت الخدائخ الشاتجة عغ أضخار الجخاد في الفتخة مابيغ 

ره مائة مميػف دوالر أكثخ مغ ألف مميػف دوالر بستػسط قج 1934إلى  1925عاـ 

سشػيًا ، وقجرت األضخار التي ندلت بالدراعات وبداتيغ الفاكية في السغخب خبلؿ 

 مميػف دوالر. 15مغ جخاء غدوه لمجخاد الرحخاوؼ بحػالي  1954/1955مػسع 
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واألىع مغ الؿيسة الشقجية ىي الفقج في غحاء اإلنداف وماشيتو مغ السحاصيل 

أف الجخادة تأكل في اليـػ ما يػازؼ وزنيا، فإذا عمسشا أف  الدراعية. ولقج أثبت البحث

سخبًا صغيخًا يذغل مداحة ال تتعجػ ثسانية أمياؿ مخبعة يحػؼ نحػًا مغ ألف مميػف 

جخادة أمكغ حداب كسية الغحاء الحؼ يمتيسيا مثل ىحا الدخب الرغيخ )متػسط وزف 

 (.الفخد مغ الجخاد الرحخاوؼ الكامل لشسػ حػالي الغخاميغ

قجر عجد األسخاب التي أغارت عمييا بحػالي خسديغ سخبًا  1954ففي كيشيا سشة 

ألف شغ يػميًا  100  شغ أؼ أنيا كانت تأكل حػالي 10.000قجر وزنيا بحػالي 

مغ الشباتات فإذا ما تخكت ىحه األسخاب وشأنيا لعجة أسابيع ولع تقاـو فإف مقجار ما 

 ألف شغ مغ الحرة. 250قجره كانت تأكمو يعادؿ ما يشتج محرػاًل 

وفي أواسط أفخيؿيا في تشجانيقا والكاميخوف ىمظ الكثيخ مغ الشاس جػعًا نتيجة 

لؤلضخار الجديسة التي أصابت السحاصيل الغحائية التي قزى عمييا ىحا الجخاد مشح 

 خسدػف عامًا.

تاج عمى حػالي ثبلثسائة ألف مغ إن 1950وفي أثيػبيا أتى الجخاد الرحخاوؼ عاـ 

 محاصيل الحبػب تكفي لغحاء أكثخ مغ مميػف شخز لسجة عاـ كامل.

كسا عانت الدشغاؿ بأقرى الغخب، واليشج والباكدتاف بأقرى الذخؽ، بل وأغمب 

الجوؿ السعخضة لغدو الجخاد الرحخاوؼ الكثيخ مغ ىجـػ أسخابو السجمخة سػاء في 

 العيج القخيب أو البعيج.
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فالمحيغ أدركػىا  1914الرحخاوؼ التي حجثت في عاـ وإنشا لشحكخ أف غارة الجخاد 

يحكخوف كيف أنيا أدت إلى القزاء عمى آالؼ أشجار الشخيل ومداحات شاسعة 

خزخاء غشية بالسخاعي والدراعة في كثيخ مغ أنحاء شبو الجديخة العخبية وما حػليا 

و وأحج بحيث لع تقع لشخميا قائسة إال بعج مخور سشيغ. والشخيل عساد غحاء البج

مرادر رزقيع ، وفي تمظ الغدوة تعخضت بيارات السػالح في فمدصيغ وما حػليا 

ألضخار بالغة صعب تقجيخىا ويكفي القػؿ أف الجخاد في غدوتو ىحه لع يكتف بأكل 

الذجخ والثسخ بل التيع لحاء الذجخ. وأصيبت زراعات القصغ بسرخ بأضخار غيخ 

 ج وشمبة السجارس جشجوا لسػاجية الخصخ.قميمة رغع أف آالفًا مغ األىالي والجش

 تاريخ حياة الجراد الرحراوي:
 

 

سبق إيزاح مجػ خصػرة الجخاد الرحخاوؼ عمى اقتراديات الجوؿ وثخواتيا الدراعية 

ولسػاجية مذكبلتو واتخاذ اإلجخاءات التي تتصمبيا مقاومتو يجب اإللساـ بتاريخ حياتو 

د الرحخاوؼ مغ الحذخات عجيجة التذكل. ومختمف أشػار نسػه خرػصًا وأف الجخا
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فإف لتاريخ الحياة ارتباط وثيق بأساليب وشخؽ السقاومة فزبًل عغ تػقيتيا ولمجخاد 

 الرحخاوؼ ثبلثة أشػار رئيدية لمشسػ: 

 أواًل: طهر البيزة:

وىي الفتخة مغ وضع البيس حتى الفقذ وخخوج الحػريات وتدسى أيزًا فتخة 

تبجأ األنثى محاوالت الختيار السكاف السشاسب لػضع كتمة  الحزانة ، ؼبعج التداوج

البيس وذلظ بالحفخ مخة أو مختيغ أو أكثخ قبل وضع البيس حتى تحفخ الحفخة 

السشاسبة لػضع كتمتيا. وعسمية الحفخ تتع بػاسصة الدوجيغ الطاىخيغ مغ الرسامات 

 القخنية القػية آللة وضع البيس في نياية بصغ األنثى.

نثى آلة وضع البيس في التخبة وبحخكات دافعة ألسفل وانفتاح انقفاؿ تجفع األ

الرسامات يجخؼ الحفخ حتى يتع دخػؿ كل البصغ تقخيبًا في الحفخة وبيغ آف وآخخ 

قج تمف ببصشيا حتى تكػف الحفخة مدتجيخة ومتساسكة وتصػؿ البصغ في ىحه العسمية 

السخف بيغ حمقاتيا مسا تداعج البصغ  بػاسصة امتبلئيا باليػاء وامتجاد الغذاء الجمجؼ

سع  15-7.5عمى االمتجاد إلى ضعف شػليا أو أكثخ. وشػؿ الحفخة يتخاوح بيغ 

 سع. 10وعادة 

وتبجأ عسمية الػضع بأف تفخز األنثى قميبًل مغ مادة رغػية ثع يبجأ خخوج البيس 

األنثى مختمصًا بتمظ السادة ويتػالى وضع البيس مغ الفتحة التشاسمية مع سحب 

لبصشيا تجريجيًا حتى تخخج آخخ بيزة ثع تفخز بعج ذلظ إفخاز زائج لمسادة الخغػية 
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بحيث تتكػف مشيا سجادة في أعمى كتمة البيس. وىحه السادة تجف وتجسج بعج بخىة 

وجيدة وتأخح لػنًا بشيًا وتخبط البيس ببعزو في كتمة متساسكة بحيث تكػف ججارًا 

سجادة اسفشجية لمحساية ولتدييل خخوج الحػريات  حػؿ مجسػعة البيس ومغ فػقو

عشج الفقذ، وتحخؾ األنثى بصشيا عقب الػضع لتغصية الكتمة بالخمل. وتدتغخؽ 

ساعة ولكشيا قج تقرخ إلى ساعة واحجة أو تصػؿ إلى  2-1.5عسمية الحفخ الػضع 

 ثبلث ساعات. 

أو عمى جحوع أحيانًا تزصخ اإلناث إلى وضع البيس مبعثخًا عمى سصح التخبة 

األشجار إذا كانت التخبة صمبة أو غيخ مشاسبة أو جافة اليسكغ لئلناث االحتفاظ 

 بالبيس الشاضج أكثخ مغ ثبلثة أياـ.

وقج تحجث حاالت فخدية مغ الػضع عمى سصح التخبة رغع مشاسبتيا ويكػف ذلظ 

 غالبًا بػاسصة إناث معتمة صحيًا ، وىحا البيس الحؼ يػضع عمى سصح التخبة

 يتعخض لمجفاؼ واليفقذ.

وكتمة البيس مدتؿيسة أو مقػسة قميبًل ويختمف شػليا حدب عجد البيس فييا وشػؿ 

سع مجسػعة مغ البيس وقصخ الدجادة  10سع والباقي إلى حػالي  4-3الدجادة 

مع( وأعخض ماتكػف في 8مع وقصخ الكتمة لشفديا أكبخ قميبًل )حػالي  7حػالي 

كتل التي تزعيا األنثى في الصبيعة ثبلث مخات كتل عمى مشترفيا، ومتػسط عجد ال

أياـ، ولكغ عجد الكتل يختمف مغ حذخة ألخخػ، وعادة مغ  7-5فتخات بيغ كل مشيا 
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ويسكغ معخفة األنثى التي أتت وضع البيس بفحز مبايزيا فإذا لػحع وجػد  1-6

اإلناث أتست صفػؼ مغ بقع بختقالية في قػاعج أنابيب البيس فيحا معشاه عادة أف 

وضع البيس ويكػف تختيب البيس في الكتمة بحيث يسكغ االقتراد في الحيد 

وتدييل خخوج الرغار فيػضع متخاصًا بسيل بحيث تكػف قسة البيس متجية نحػ 

 محػر الكتمة الصػلي.

وقج يديج،  93-21وعجد البيس في الكتمة الػاحجة يتفاوت تفاوتًا كبيخًا ويتخاوح بيغ 

في الكتل الستتالية ليذ بالزخورة خاضعًا لتختيب متشاقز أو متدايج إال وعجد البيس 

 38والخابعة  48والثالثة  50بيزة ولمثانية  59في الستػسط العاـ فيػ لمكتمة األولى 

بيزة. وعادة يبلحع أف عجد البيس في الكتمة  28والدادسة  39والخامدة 

األنثى االنعدالية. ويتخاوح مجسػع السػضػعة في أنثى تجسيعو أقل مغ مثيمو في كتمة 

بيزة، ولكغ كسا  281-72البيس الحؼ تزعو األنثى الػاحجة خبلؿ حياتيا بيغ 

 سبق الحكخ ىشاؾ حاالت تقل أو تديج عغ ذلظ،

والبيزة السػضػعة حجيثًا لػنيا أصفخ مذػب بالبختقالي وتسيل لمتقػس قميبًل وشػليا 

وقستيا ليا حػاؼ عمى شكل  1.6-0.9 مع وقصخىا في أعخاض أجدائيا 5-5.1مغ 

سجاسي ويكبخ حجع البيس كمسا نسا الجشيغ وأغمب الشسػ ناتج عغ امتراص الساء 

الحؼ يعتبخ وجػده ضخوريًا لبجء نسػ الجشيغ حيث وجج أنو في الخسدة أياـ األولى 

يستز البيس مايقخب مغ مثل وزنو مغ الساء، وقخب الفقذ يكػف شػؿ البيزة قج 
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مع.  2% ويتخاوح حػالي 70مع والقصخ يديج 6% ويربح حػالي 29لي زاد حػا

ممغ ويربح متػسصو عشج الفقذ حػالي  8.6متػسط وزف البيس عشج الػضع 

ممغ. ولسا كاف الػزف الجاؼ لمبيزة عشج الػضع  27ممغ ويرل إلى  15.2-19.2

زف ناتجة عغ كسية وقبل الفقذ مباشخة ثابتًا بل قج يقل قميبًل قبل الفقذ فإف زيادة الػ 

الساء التي امترتيا البيزة أثشاء نسػىا. ولحلظ كانت الخشػبة األرضية ىامة ججًا 

 لمشسػ الجشيشي وكاف وضع البيس مختبصًا بسػسع األمصار.

يػمًا حيث تتبايغ السشاشق  73-9وتختمف فتخة الحزانة أؼ الشسػ في الصبيعة بيغ 

العػامل السؤثخة ىشا ىي درجة الحخارة السختمفة في ضخوفيا الجػية ، وأىع ىحه 

يـػ في مشاشق التكاثخ الريف  14-9والخشػبة األرضية. وأقل فتخة حزانة كانت 

في الدػداف وأقاليع شخؽ أفخيؿيا وبعس مشاشق اليشج وفي الرػماؿ وعمى سػاحل 

البحخ األحسخ. أما في التكاثخ الخبيعي في أواسط شبو الجديخة العخبية فتصػؿ فتخة 

يـػ وإلى الذساؿ أكثخ في شبو الجديخة العخبية أو في شساؿ  30-25لحزانة إلى ا

يـػ إذا  70-60أفخيؿيا فإف البيس الحؼ يػضع في الذتاء وأوائل الخبيع قج يسكث 

صادفتو مػجات باردة ولكغ عشجما يكػف الجػ دافئًا في ىحه السشاشق فقج التدتغخؽ 

 يػمًا. 30-20الحزانة أكثخ مغ 

اليسػت ولكغ نسػه يتػقف حيث تتييأ   ºـ18عمى درجات الحخارة األقل مغ  والبيس

الحخارة السشاسبة وجفاؼ التخبة أو الشدب السشخفزة ججًا لخشػبتيا يػقف الشسػ 
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الجشيشي حتى عمى درجات الحخارة السشاسبة والجفاؼ الصػيل ندبيًا قج يسيت األجشحة 

يػـ ثع بجأت في الشسػ عشجما  81لسجة ، ولكغ في بعس الحاالت بقيت أجشحة كاممة 

 رشبت التخبة.

وتختمف أماكغ وضع البيس أكثخ ولكشيا غالبًا ماتكػف أرضًا رممية ناعسة أو سمتية 

مكذػفة في الغالب وقج تكػف عمى ميػز الكثباف الخممية في األراضي السعجة لمدراعة 

ة في األراضي وقج يحجث في شقػؽ جبمية تتجسع بيا الخماؿ، وفي أحياف قميم

الدراعية العادية إذا ما استقخت بيا األسخاب البالغة جشديًا والسػشكة عمى وضع 

البيس وعسػمًا تشتخب األنثى السػقع األدفأ السحسي مغ الخياح ذا التخبة السفككة 

 السحتػؼ عمى رشػبة أرضية مشاسبة واليحجث وضع بيس في تخبة جافة.

 ثانيًا: طهر الحهرية:

بيغ ضيػر فقذ الجخاد عمى سصح األرض حتى تساـ تكػف الحذخة  وىي الفتخة

 الكاممة السكتسمة األجشحة بعج آخخ اندبلخ.

ولكي ترل الحػرية إلى شػر الحذخة الكاممة تشدمخ في العادة خسدة اندبلخات 

 )وىحا بخبلؼ التخمز مغ الغبلؼ الجشيشي بعج الفقذ مباشخة(.

سخ، ويبجأ العسخ األوؿ بعج الفقذ مباشخة والعسخ وتدسى الفتخة بيغ كل اندبلخيغ بالع

الثاني بعج أوؿ اندبلخ وىكحا حتى العسخ الخامذ الحؼ يشدمخ االندبلخ األخيخ 

 )الخامذ( إلى الحذخة الكاممة.
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عسمية الفقذ: كسا سبق القػؿ قخب الفقذ تكبخ البيزة في الحجع وتشفتح ويربح 

ؤية الجشيغ بالجاخل وبعج استكساؿ غبلفيا أرؽ وأكثخ شفاؼية حتى أنو يسكغ ر 

األجشحة لمتسجد تبجأ الحػريات في الخخوج إلى سصح التخبة عغ شخيق شق غبلؼ 

البيزة مغ الجدء العمػؼ األمامي وتخخج الرغار وبحخكة راقرة تذق اليخقات 

 الجودية شخيقيا إلى سصح التخبة خبلؿ الجدء االسفشجي العمػؼ مغ كتمة البيس.

لعمػؼ في الكتمة أواًل ثع يتمػه الحؼ أسفمو وىكحا تجرجيًا حتى يفقذ ويفقذ البيس ا

البيس السػجػد بالكتمة وعشج خخوج الحػريات مغ كتمة البيس إلى سصح التخبة تكػف 

مغمفة بغبلؼ أو جمج أبيس وأشخفيا مسجدة إلى الخمف ومدتؿيسة داخل الغبلؼ، 

ضخؼ ثػاف أو دؾيقة واحجة. غيخ أنيا سخعاف ماتذقو وتتخمز مغ ىحا الغبلؼ في 

ويدسى التخمز مغ ىحا الغبلؼ باالندبلخ األوسط واألغمفة البيزاء ىحه تسيد 

 مػاقع الفقذ، ولكغ سخعاف ماتبجدىا الخياح.

وقج تفقذ الكتمة كميا في وقت واحج ويحجث ذلظ خبلؿ بزع دقائق ولكغ كثيخًا 

ي الصبيعة يكػف فقذ مايحجث الفقذ عمى دفعات في خبلؿ أياـ معجودة وعادة ف

اليـػ األوؿ قميبًل وأكثخه في اليـػ التالي ثع القميل في اليػـ الثالث، وقج يحجث أف 

 تدتسخ تػالي فقذ الكتل إلى عذخة أياـ أو أكثخ.

وتحت الطخوؼ الصبيعية السشاسبة يفقذ البيس جسيعو ولكغ ىشاؾ عػامل كثيخة 

افتخاس البيس أو مػت اليخقات  تؤثخ عمى ندبة الفقذ نتيجة السػت الجشيشي أو
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وىي في شخيقيا في الخخوج مغ الكتمة وعسػمًا تخاوحت ندبة الفقذ تحت ضخوؼ 

 %.83% بستػسط 99-40شبو الصبيعية بيغ 

  

حػرية العسخ األولى: يكػف لػنيا الفقذ أصفخ باىتًا سخيعًا مايتحػؿ إلى المػف 

ثخ مغ ساعة، الخأس عسػدية األسػد )في السطيخ التجسعي( بعج فتخة ترل إلى أك

عمى الجدع ويػجج خط وسصي ضيخؼ دقيق لػنو أفتح يستج عمى الخأس والبخونػتع ) 

الجرفة الرجرية( والسشصقة البصشية، مقجـ الخأس عميو بقع شاحبة المػف ، وتػجج بقعة 

مقػسة نرف ىبللية عمى كل مغ جانبي البخونػتع ، وتػجج ثبلث بقع لػنيا أفتح 

الخمفي، العيغ السخكبة بيا شخيط كػلي واحج بشي المػف، قخف االستذعار  عمى الفخح

مع في  12مع في أوؿ العسخ وقج ترل إلى  75-7حمقة، شػؿ الحػرية حػالي  13

 نيايتو.

وحػريات العسخ األوؿ التجسعية تكػف نذصة وقج التتغحػ في أوؿ يـػ لمفقذ، ولكغ 

بيشيا الدمػؾ التجسعي مغ السبجأ فيي بعزيا يتغحػ بعج ساعات مغ الفقذ، ويطيخ 

تتحخؾ في جساعات في مداحات محجودة وتكػف في مجسػعيا بقعًا سػداء عمى 

سصح األرض لمتذسيذ. وتتدمق الشباتات في مجسػعات كبيخة لمسبيت متكاثفة بحيث 

 تربح في شكل كتل أو عشاقيج سػداء.
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ق غيخ أف البقع المػنية تربح حػرية العسخ الثاني:المػف العاـ أسػد كالعسخ الداب

أكبخ ندبيًا وأكثخ تحجيجًا ويربح لػف تمظ البقع الفاتحة أبيس أو أصفخ أو محسخًا. 

السداحات نرف اليبللية عمى جانبي البخونػتع تربح أكثخ وضػحًا ، قخف 

 حمقة، العيغ السخكبة بيا شخيصاف شػلياف بشيا المػف. 19االستذعار 

مع وتكػف  18-12مع وفي نيايتو  12أو  11ؿ العسخ يبمغ شػؿ الحػرية في أو 

 نتػءات األجشحة في العسخيغ األوؿ والثاني في الجية البصشية مغ صجر الحػرية.

  

حػرية العسخ الثالث: يبجأ المػف العاـ في االختبلؼ بعس الذيء عغ العسخيغ 

وف الدابقيغ بػضػح المػف األحسخ والبختقالي ؼيربح لػف الجبية وقػاعج قخ 

االستذعار بختقاليًا فاتحًا. تتدع البقعة شبو اليبللية السػجػدة عمى جانبي البخونػتع 

كسا تػجج نقط صغيخة مبعثخة أفتح لػنًا عمى البخونػتع وتربح البصغ صفخاء شاحبة 

أو مذػبة بالحسخة عمى جانبييا نقط سػداء وسمدمة مغ الشقط الدػداء عمى امتجاد 

نتػءات األجشحة برػرة واضحة خمف البخونػتع في وسط  الخط العمػؼ ليا. وتطيخ

السشصقة الرجرية وتكػف سػداء مثمثة الذكل مددوجة عمى كل جانب وشػليا اليديج 

مع في آخخه ، الفخح الخمفي بو المػناف األسػد  1.8مع في أو العسخ  1.5عمى 

في أوؿ العسخ حمقة ، شػؿ الحػرية  21والخمادؼ والفاتح بالتبادؿ. قخف االستذعار 

 مع . 25-16مع وفي آخخه  14-18
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 قج يرل ما تقصعو الحػريات في العسخ إلى حػالي الكيمػ متخ في اليـػ .

  

حػرية العسخ الخابع: يربح المػف العاـ فييا أصفخ مذػبًا ببقع بختقالية ويربح نطاـ 

 البقع الدػداء واضحًا عمى الجسجسة والػجشات والرجر والبصغ. تزيق البقع

السقػسة عمى جانبي البخونػتع. الذخائط والشقط السػجػدة عمى البصغ في الػسط عمى 

الجانبيغ تربح واضحة محجودة. تكبخ نتػءات األجشحة وتكػف في السشصقة الطيخية 

مغ صجر الحػرية وتمتف عمى محػرىا بحيث الدصح العمػؼ سفميًا ويكػف شػليا 

مع  5-4الحمقة البصشية األولى شػليا أقرخ مغ شػؿ البخونػتع وترل إلى نياية 

حمقة . شػؿ الحػريات  23ويربح لػنيا فاتحًا ويغسق لػف عخوقيا، قخف االستذعار 

 مع لؤلنثى. 25-22مع لمحكخ وحػالي  26-25في ىحا العسخ بيغ 

  

حػرية العسخ الخامذ: لػنيا العاـ أصفخًا بختقاليًا مرفخ ببقع سػداء البقعة التي عمى 

بخونػتع تفقج حجودىا أو تختفي. تكبخ بجايات األجشحة ولكغ وضعيا جانبي ال

كػضعيا في العسخ الدابق، ويكػف شػليا أشػؿ مغ شػؿ البخونػتع فترل األجشحة 

األمامية إلى مابعج نياية الحمقة البصشية الثانية واألجشحة الخمؽية إلى مابعج نياية 

دة في الجشيغ وتربح اإلناث أكبخ مغ الحمقة البصشية الثالثة. الدوائج البصشية مسي

 45-38مع وشػؿ األنثى  39-23حمقة، شػؿ الحكخ  25الحكػر. قخف االستذعار 
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تقصعو الحػريات في زحفيا في ىحا العسخ مجػ خسدة كيمػمتخات  وقج يرل ما مع.

  في اليـػ وقج تديج.

لحػريات ىي العسمية التي تتع بيغ كل عسخ وآخخ حتى ترل ا عسمية االندبلخ:  

إلى شػر الحذخة الكاممة، فعشج تساـ نسػ أؼ شػر مغ أشػار الحػرية تستشع عغ 

التغحية وترعج إلى فخوع أو أنراؿ أوراؽ الحذائر أو الذجيخات أو أؼ دعامة 

وتتعمق بأرجميا مجالة بخأسيا ألسفل ويطيخ شق في الجمج الطيخؼ خمف الخأس يخخج 

 مشو العسخ التالي لمحػرية.

القػؿ يبمغ عجد االندبلخات خسدة وفي حاالت نادرة يكػف عجد  كسا سبق

االندبلخات ستة أو سبعة وقج تكػف أربعة فقط. وأغمب الحػريات التي تشدمخ بيحه 

األعجاد األخيخة فتكػف غالبيتيا حذخات كاممة إناث كسا أنيا غالبًا ماتكػف في 

 السطيخ االنفخادؼ.

يفة عقب االندبل  خ ولكشيا سخعاف ماتقػػ، وتتخاوح فتخة الرياـ وتكػف الحػريات ـر

قبل وبعج االندبلخ حدب العسخ، وقج قجر متػسصاتيا السدتخ بانيا الباحث اليشجؼ 

 عمى الػجو اآلتي:

 28العسخ الثاني  –بعجه(  9ساعة قبل االندبلخ و  19ساعة ) 28العسخ األوؿ 

 –بعج(  12قبل و20)ساعة  32بعجه( العسخ الثالث  8قبل االندبلخ و 20ساعة )
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قبل  23ساعة ) 53العسخ الخامذ  –بعج(  8قبل و 26ساعة ) 34العسخ الخابع 

 بعج(. 20و

وىحا وصف عاـ لمحػريات في أعسارىا السختمفة ولكغ البج مغ التشػيو أف درجة 

الحخارة والتػزيع الزػئي بالبيئة فزبًل عغ الكثافة العجدية ونػع الغحاء لو تأثيخه عمى 

المػف في الحػريات، ويدداد المػف األسػد عمى درجات الحخارة السشخفزة تخكيد 

الحخارة العالية ، وقج وججت حػريات تخبت في الزػء   ويكػف تخكيده أقل في درجات

 يكاد يختفي المػف األسػد مشيا تسامًا.° ـ40عمى 

خ مغ وؼيسا يتعمق بالذخائط البشية الصػلية السػجػدة في األعيغ السخكبة فكل عس

أعسار الحػريات يقابمو شخيط في العيغ بسعشى أف العيغ السخكبة في العسخ األوؿ بيا 

شخيط واحج وفي العسخ الثاني شخيصاف وىكحا حتى تربح ستة شخائط في الحذخة 

الكاممة. وفي الحاالت التي يحجث بيا اندبلخ زيادة عغ الخسدة يقابمو شخيط زائج 

 ممة سبعة أو ثسانية شخائط في العيغ.في العيغ حيث تربح لمحذخة الكا

% مغ حاالت الديادة( دوف اندبلخ 25وقج يديج شخيط في بعس الحاالت )حػالي 

زائج عغ الصبيعي والحؼ يحجث أنو عشج الػصػؿ إلى عسخ الحػرية الثالث يديج 

شخيصاف في العيغ بجاًل مغ شخيط واحج ويربح عجد الذخائط في ىحا العسخ وفي ىحه 

أربعة بجاًل مغ شخيط واحج ويربح عجد الذخائط في ىحا العسخ وفي ىحه الحاالت 

 الحاالت أربعة بجاًل مغ ثبلثة وتدتسخ الديادة بعج بذخيط لكل عسخ.
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والفتخة التي يدتغخقيا شػر الحػرية بجسيع أعسارىا تختمف حدب عػامل كثيخة أىسيا 

بالشدبة لمحخارة وجج أنيا  الحخارة ومشيا الفتخة الزػئية خبلؿ الشيار وكحلظ الغحاء

يػمًا في الستػسط خبلؿ أشيخ الريف عمى الديػؿ الداحمية  30-28تدتغخؽ 

يػـ في الستػسط في الجػ البارد ندبيًا بالسشاشق الذسالية  50-35بالبحخ األحسخ و

نيارًا استغخقت الحػريات حػالي ° ـ 36-17وفي أفخيؿيا عمى حخارات تخاوحت بيغ 

 7لمعسخ الثاني،  6إلى الحذخة الكاممة ) خسدة أياـ لمعسخ األوؿ،  يػمًا لمػصػؿ 37

 لمعسخ الخامذ(. 12-11لمخابع  8لمعسخ الثالث، 

ولسا كانت االختبلفات بيغ السطيخيغ الستصخفيغ )االنفخادؼ والتجسعي( في الجخاد 

ليدت اختبلفات مػرفػلػجية وإنسا بيػلػجية أيزًا فإف السبلحع أف الحػريات 

 سعية أسخع ندبيًا في دورة حياتيا مغ االنفخادية.التج

 ثالثًا: طهر الحذرة الكاممة:

بعج آخخ اندبلخ لمحػريات تخخج الحذخة الكاممة ويصمق عمييا في ىحا الػقت حجيثة 

التجشح وىي تدسية تصمق عمييا في الفتخة بعج االندبلخ وقبل الصيخاف وعقب 

يفة ولكشيا سخعاف ماتشفخد بانجفاع الجـ االندبلخ تكػف األجشحة مثشاة وممتػية و  ـر

إلييا وتأخح شكميا الصبيعي وبعجىا تشصػؼ األجشحة الخمؽية تحت األمامية، وبعج يػـ 

 أو يػميغ تربح الحذخة قادرة عمى الصيخاف القريخ.
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والحذخة الكاممة في مطيخىا السياجخ لػنيا قخمدؼ فاتح )أحسخ قاني( يتحػؿ بالتجريج 

ختمف دكشة المػف حدب الحخارة التي عاشت عمييا الحذخات األجشحة إلى األحسخ وت

األمامية تستج أشػؿ مغ البصغ وعمييا بقع مخبعة وحػاؼ أدكغ. الحكػر أصغخ حجسًا 

عقمة  26مع عقل قخف االستذعار  60-46مغ اإلناث وشػؿ الحذخات يتخاوح حػؿ 

الحكػر فزبًل عغ كبخ  في السطيخ االنفخادؼ. اإلناث تتسيد عغ 30وقج تديج إلى 

حجسيا بأف ليا زوجيغ مغ الرسامات عمى شكل الخصافات في نياية البصغ. وىحه 

الرسامات قريخة قػية مقػسة قميبًل نيايتيا سػداء وىحه ىي آلة وضع البيس التي 

تدتعسل في الحفخ كسا أسمفشا. بعج فتخة تختمف حدب الحخارة والخشػبة والغحاء 

قميمة أو أشيخ تشزج الحذخات جشديًا وغالبًا يكػف نزج الحكػر وتتخاوح بيغ أسابيع 

قبل اإلناث ويحل المػف األصفخ محل المػف األحسخ وفي الحكخ يكػف األصفخ عامًا 

وفاقعًا بيشسا يكػف المػف األصفخ في اإلناث غيخ عاـ وضاىخ عشج قػاعج األجشحة 

ثى قذيبة المػف، وعشجما وسػؽ األرجل الخمؽية وقسة الخأس وتكػف البصغ في األن

يرل البيس في السبيس إلى مشترف مخحمة تكػيشو تكبخ بصغ األنثى في الحجع 

 وتشتفخ بصشيا كمسا تقجـ البيس في الشسػ.

والفتخة بيغ تغييخ المػف حتى تكػيغ بيس تاـ الشسػ في مبايس األنثى ربسا تدتغخؽ 

 مع. 7ػالي حػالي األسبػع في الستػسصة ويكػف شػؿ البيزة بعجىا ح
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ويختمف شػؿ الفتخة التي تشقزي بيغ ضيػر الحذخة الكاممة ونزجيا الجشدي حيث 

تتػقف عمى العػامل البيئية وخاصة الحخارة والزػء والخشػبة الشدبية والكثافة العجدية 

لمحذخات )الشذاط( عمى نػع الغحاء التي تغحت عميو الحذخات، وفي الصبيعة تخاوحت 

بيغ ستة أسابيع إلى خسدة أشيخ حدب العػامل الدابقة فتخة الشزج الجشدي 

 وخاصة درجة الحخارة.

 رابعًا: التزاوج :

يبجأ في أعقاب الشزج الجشدي يسدظ الحكخ األنثى بعج اعتبلئيا بالدوجيغ األمامييغ 

مغ األرجل ؼيسدظ الدوج األمامي البخونػتع بحيث يكػف الخسغاف عشج الحافة الدفمية 

ى مغ األرجل يسدظ الحمقة الرجرية الػسصى أو األخيخة وتكػف لو والدوج الػسص

األرجل الخمؽية مخفػعة ألعمى وتيتد مغ آف آلخخ. يخفس الحكخ بصشو ويمفيا جانبًا 

حتى تتبلقى نيايتيا مع نياية بصغ األنثى، تجخل الحيػانات السشػية في األنثى 

مغ بصغ األنثى وقج وتخدف بيا في مخدف خاص ويتع إخراب البيس أثشاء خخوجو 

تمقح ىحه الحيػانات كتمة واحجة مغ البيس أو أكثخ والسعجؿ العادؼ لفتخة التداوج بيغ 

ساعتيغ وست ساعات، وإذا بجأت العسمية بعج الطيخ فإنيا قج تدتسخ أحيانًا خبلؿ 

ساعة وفي بعس الحاالت تقرخ  16-14الميل إلى اليػـ التالي مدتغخقة حػالي 

 ساعة. 24ق قميمة وفي حاالت أخخػ تصػؿ إلى الفتخة إلى دقائ
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وقج تتع العسمية عجة مخات قبل أؼ وضع لمبيس، واألفخاد الستداوجة أقل في 

استجابتيا لمسؤثخات الخارجية أؼ أنيا التشدعج بديػلة وقميمة الحخكة، وقج يداعج ذلظ 

األنثى قج عمى سيػلة إبادتيا ويسكغ لمحكخ أف يمقح جسمة إناث خبلؿ حياتو كسا أف 

يمقحيا أكثخ مغ ذكخ واحج والفتخة بيغ وضع كتمة البيس والتداوج التالي يـػ أو 

يػماف ولكشو أحيانًا يحجث بعج الػضع بشرف ساعة أو أكثخ وكثيخًا ما يذاىج بيس 

 والحكخ مايداؿ يعمػ األنثى.

تخة والعسخ الكمي لمحذخة الكاممة ) قبل الشزج الجشدي وبعجه( متػقف عمى شػؿ الف

البلزمة لمشزج الجشدي والتي تتػقف بجورىا عمى درجة الحخارة والعػامل األخخػ التي 

سبق اإلشارة إلييا، وىػ يتخاوح عادة بيغ شيخيغ وأربعة أشيخ ، وقج تقرخ الفتخة عغ 

ذلظ السعجؿ وقج تصػؿ إلى سبعة شيػر، وقج لػحع أف الحكػر تعير أكثخ مغ 

 الدخب تكػف غالبيتو ذكػر.اإلناث بحيث أنو في نياية عسخ 
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 الذكل الخارجي لمجراد الرحراوي:

 

 

 تتخكب الجخاد الرحخاوؼ كأغمب الحذخات مغ رأس وصجر وبصغ وعجد مغ الدوائج:

أواًل: الخأس: يتخكب مغ الجبية والجرقة والذفة العميا والػجشتيغ ويػجج بالخأس زوج  

مغ العيػف السخكبة وثبلثة عيػف بديصة ويشتذخ عمى العيغ السخكبة عجد مغ 

ػنيا بشي داكغ يختمف عجدىا تبعًا لسطيخ الجخاد ففي السطيخ األشخشة الصػلية ل

التجسعي يكػف عجدىا ستة دائسًا وفي السطيخ اإلنفخادؼ يختمف العجد بيغ ستة 

وثسانية وقج شػىج أيزًا في السطيخ االنفخادؼ أف عجد األشخشة يختمف باختبلؼ 

كبة في جسيع الجشذ فإذا فحرت عيشو متجاندة مغ الحذخات تذتسل األعيغ السخ 

% ذكػر(. ووجج 29% إناث و71أفخادىا عمى ثسانية أشخشة وجج أف أغمبيا إناث )

العكذ إذا كانت أعيغ أفخادىا تذتسل عمى ستة أشخشة فإف أغمبيا يكػف ذكػرًا 

 % ذكػر(.60% و40)
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ولخأس الجخادة زوائج عجيجة أىسيا أجداء الفع وقخنا االستذعار يتخكب كل قخف مغ 

قل يختمف باختبلؼ السطيخ. ففي الحذخة الكاممة لمسطيخ التجسعي عجد مغ الع

يتكػف القخف غالبًا مغ ستة وعذخيغ عقمة أما في السطيخ االنفخادؼ فيتكػف مغ عجد 

 عقمة. 30-25يتخاوح بيغ 

  

ثانيًا: الرجر: ويتكػف مغ ثبلث حمقات تذكل األولى مشيا البخونػتع الحؼ ىػ عمى 

انبيغ وإلى الخمف ويأخح شكل مثمث عميو ثبلثة أخاديج شكل سخج ويستج عمى الج

واضحة ولذكل البخونػتع ىحا أىسية خاصة في التسييد بيغ السطيخ التجسعي 

والسطيخ االنفخادؼ ، ؼيستج عمى شػؿ الخط الػسصي الطيخؼ ليا في السطيخ 

االنفخادؼ عخؼ ضاىخ أما في السطيخ التجسعي فقج يزعف ىحا العخؼ أو اليكػف 

وجػد. كسا أف سصحيا يكػف خذشًا وزوايتيا الخمؽية مجببة في السطيخ االنفخادؼ  لو

 أما في السطيخ الخحاؿ ؼيكػف سصحيا ناعسًا وزاويتيا الخمؽية مدتجيخة.

 وزوائج الرجر ىي: 

الجشاح األمامي: وىػ شػيل غذائي ويشتذخ عميو عجد مغ البقع السخبعة   -1

 جشاح عجد مغ العخوؽ الػاضحة.الذكل لػنيا بشي داكغ ويػجج بال

الجشاح الخمفي: وىػ غذائي شفاؼ أكثخ اتداعًا مغ الجشاح األمامي وبو     -2

 عجد مغ العخوؽ السحدزة .
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 ثبلثة أزواج مغ األرجل : تختمف في الصػؿ.    -3

  

وىػ أكبخ جدء في الجدع ويتكػف مغ إحجػ عذخ حمقة تطيخ  ثالثًا: البصغ: 

يخية وتترل كل حمقة بسا تمييا بغذاء جمجؼ مخف يدسح ليا بػضػح مغ الجية الط

بالحخكة كسا يدسح لمعقل أف تتباعج عغ بعزيا فيدداد شػؿ البصغ إلى حج كبيخ كسا 

يحجث عشج وضع البيس. وتشتيي بصغ الحكخ بآلة الدفاد بيشسا تشتيي بصغ األنثى 

 بآلة وضع البيس.

 مظاىر الجراد الرحراوي :
 

 

  

د الرحخاوؼ سخعة تصبعو ليتبلءـ مع الطخوؼ البيئية مغ عػامل خصػرة الجخا

السحيصة بو فإذا ما كانت ىحه الطخوؼ مبلئسة لتكاثخه ونذاشو فإنو سخيعًا ما يدداد 
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في إعجاده ليتكػف مجسػعات كبيخة وأسخاب ليا القجرة عمى سخعة الحخكة والصيخاف 

ة األمصار أو عجميا البعيجة السجػ فإذا ما تغيخت ىحه الطخوؼ السبلئسة وخاصة قم

فإف الطخوؼ البيئية تربح غيخ مبلئسة ليحه السجسػعات الكبيخة وال الشذاط 

السعخوؼ عشيا لحلظ فإف الجخاد الرحخاوؼ يتحػؿ إلى حالة مغايخة تسامًا لحالة 

 الشذاط األولى حتى يسكغ مػاجية مثل ىحه الطخوؼ.

ت حػالي خسذ سشػات مغ وإف فتخة سكػف الجخاد الرحخاوؼ الخاصة والتي استغخق

ألحدغ مثاؿ عمى مجػ تصبع الجخاد ليتبلءـ مع الطخوؼ  1967حتى سشة  1962

لع يييئ   البيئية غيخ السبلئسة فمقج كانت ىحه الفتخة برفة عامة قميمة األمصار مسا

البيئة الرالحة لتكاثخ الجخاد لحلظ اختفت تجسعاتو الكبيخة ولع تطيخ أسخابو ولع يكغ 

اختفاء الجخاد الرحخاوؼ تسامًا بل إنو كاف مػجػدًا عمى حالة أفخاد قميمة ذلظ يعشي 

مبعثخة ليا أشكاؿ وشباع تحالف أشكاؿ وشباع نفذ أفخاد الشػع عشجما يعير في 

 مجسػعات كبيخة.

وقج أشمق عمى األفخاد التي تعير في أعجاد قميمة أفخادىا غيخ متخابصة )الجخاد 

عير في مجسػعات كبيخة وأسخاب الجخاد السياجخ أو االنفخادؼ( وعمى تمظ التي ت

التجسعي وإف عسمية انتقاؿ الجخاد مغ الحالة االنفخادية إلى الحالة السياجخة وبالعكذ 

عسمية التتع مخة واحجة بسجخد تغيخ الطخوؼ البيئية ولكشيا تحتاج إلى فتخة تسخ 
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الحالتيغ  خبلليا الحذخات بعجد مغ الحاالت الػسصية حتى ترل إلى إحجػ

 الشيائيتيغ االنفخادية أو السياجخة.

 ومغ ذلظ قدع تصػر الجخاد إلى الحاالت أو السطاىخ التالية:

 جخاد مياجخ       -

 جخاد وسصي )انتقالي ( متجو لمسياجخ       -

 جخاد وسصي )انتقالي( متجو لبلنفخادؼ       -

 جخاد انفخادؼ       -

بيغ السطيخيغ الشيائييغ أو الستصخفيغ أؼ وأىع الرفات السسيدة برفة عامة 

االنفخادؼ والسياجخ ىي أف الجخاد السياجخ تعير حػرياتو في مجسػعات والحذخات 

الكاممة مشو في أسخاب ليا القجرة عمى الصيخاف لسدافات بعيجة فحيغ اليعير الجخاد 

 االنفخادؼ في مجسػعات أو أسخاب، وحتى لػ شارت الحذخات الكاممة مشو فإف

شيخانيا يكػف لسدافات محجودة وليذ في جساعات. وتذيخ السذاىجات إلى شيخاف 

 الجخاد االنفخادؼ غالبًا مايكػف ليبًل وتحخكاتو ىحه التكػف في جساعات.

ولقج تذعبت الجراسات الخاصة بيحه الشطخية والتي تيجؼ إلى تحجيج صفات كل حالة 

غ التػصل إلى تحجيج بعس تمظ والخرائز والسيدات التي تراحب كبًل مشيا وأمك

الخرائز السسيدة لمحاالت الستصخفة لمجخاد الرحخاوؼ أؼ الحالة االنفخادية والحالة 

 السياجخة وأىسيا:
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تختمف مقاسات أجداء جدع الجخادة في الحالة االنفخادية  الذكل الخارجي:  –أواًل 

وشػؿ الجشاح  عشيا في الحالة السياجخة، وأىع االختبلفات تكػف في عخض الخأس

األمامي وشػؿ الفخح الخمفي وشكل البخونػتع كسا يختمف عجد شخائط األعيغ السخكبة 

ومغ الشدب بيغ شػؿ الجشاح والفخح الخمفي والشدبة مغ الفخح الخمفي وعخض الخأس 

يسكغ تحجيج مػضع الجخاد السسيد بالشدبة لحالتو االنفخادية أو الػسصية أو السياجخة 

 ؽية أخح ىحه السقاسات وىي شخيقة متفق عمييا دوليًا.ويبيغ الخسع كي

  

ثانيًا: لػف الحذخة: فمكل مغ الحاالت السياجخة والحاالت االنفخادية شخز مغ التمػيغ 

محجدة ثابتة بيشسا تكػف األلػاف والسداحات المػنية في حاالت الجخاد الػسصية 

 متغيخة.

  

السياجخة في مجسػعات وتدمظ الدمػؾ ثالثًا: سمػؾ الحذخات: تعير حػريات الحالة 

التجسعي، وتياجخ الحذخات الكاممة في أسخاب بيشسا تعير أفخاد الحاالت االنفخادية 

 مبعثخة سػاء الحػريات مشيا أو الحذخات الكاممة.

  

رابعًا: تاريخ الحياة: ىشاؾ بعس االختبلؼ في تاريخ الحياة فعجد كتل البيس التي 

أقل مسا تزعو األنثى االنفخادية ودورة حياة الجخاد االنفخادؼ تزعيا األنثى التجسعية 



 دسهقي د عبد العميم سعد سميسان                                                                                                                 الجراد الرحراوي 

 

44 

 

عادة أشػؿ مغ دورة حياة الجخاد السياجخ وىشاؾ اختبلفات بيػلػجية وفيديػلػجية 

أخخػ مثل وزف الحذخات وأجداء الجدع الجاخمية ومعجؿ التشفذ والتسثيل الغحائي 

 وغيخ ذلظ.

فات لكل حالة مغ الحالتيغ الستصخفتيغ ويبيغ الججوؿ التالي أىع السسيدات واالختبل

 األصميتيغ أؼ االنفخادؼ والسياجخ.

 مياجر انفرادي

 الحػريات : لػنيا أخزخ 

الحػريات يغمب عمييا المػف األسػد في 

العسخيغ األوؿ والثاني وأصفخ أو بختقالي 

أو وردؼ في الحػريات الستقجمة في 

 العسخ ببقع سػداء.

وأقل  2.08شػؿ الجشاح =   ندبة 

 لمحكػر

،اقل  2.10      شػؿ الفخح        

 لئلناث

وأكثخ  1.14  ندبة شػؿ الجشاح =

 لمحكػر

وأكثخ  2.18       شػؿ الفخح      

 لئلناث

 وأكثخ لمحكػر 3.75=  ندبة شػؿ الفخح 

وأكثخ  3.82  أقرى عخض لمخأس

 لئلناث

 فأقل لمحكػر 3.28=  ندبة شػؿ الفخح 

 فأقل لئلناث 3.20  أقرى عخض لمخأس
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الحذخات الكاممة كبيخة لػنيا رمادؼ وقج 

اليتغيخ لػنيا عشج البمػغ الجشدي أو 

 يكػف اصفخارىا باىتاً 

الحذخات الكاممة أصغخ حجسًا يكػف 

لػنيا أحسخ يربح أصفخ عشج البمػغ 

 الجشدي

الحػريات والحذخات الكاممة تعير مفخدة 

 وليدت في مجسػعات

ػعات الحػريات تعير في مجس

 والحذخات الكاممة في أسخاب

 عجد أشخشة العيغ السخكبة ستة  8-6عجد أشخشة العيغ السخكبة 

 

   

ىحه ىي أىع الرفات السسيدة لمسطاىخ الستصخفة لمجخاد الرحخاوؼ، وتذيخ الجراسات 

التي تست حتى اآلف إلى أف أعجاد الحذخات في مداحة محجودة ىػ أساس التحػؿ 

فازدياد األعجاد بدبب التحػؿ إلى الحالة السياجخة، بيشسا  مغ حالة إلى أخخػ،

 التذتت وقمة العجد يدبباف التحػؿ إلى الحالة االنفخادية.

ومغ السعخوؼ أف لمطخوؼ البيئية تأثيخ عمى التجسع والتذتت ، فػجػد وادؼ أو جدء 

مغ وادؼ بو نباتات خزخاء ورشػبة كاؼية وسط مشصقة صحخاوية فسحمت وأصبحت 

فة بدبب تجسع أفخاد الجخاد الرحخاوؼ االنفخادؼ السػجػدة، في تمظ السشصقة في جا

مثل ىحا الجدء وبحلظ تدداد أعجاد الحذخة في ىحا السكاف السحجود وبالتالي يدداد 

تكاثخىا في مثل ىحه السداحة السحجودة وبحلظ تتييأ العػامل التي تؤثخ عمى صفات 
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داحات كبيخة تتجسع في مكاف محجود وتديج الحذخات، ؼبعج أف كانت مذتتة في م

أعجادىا بالتػالج مسا يدبب التغيخات البيػلػجية والفيديػلػجية وبالتالي يدبب تحػليا 

 مغ الحالة االنفخادية إلى حالة السياجخة.

وكحلظ تخكد التكاثخ وزيادة معجلو في مشصقة محجودة يؤدؼ بصبيعة الحاؿ إلى زيادة 

 لتالي تحػؿ الحذخات إلى السطيخ السياجخ.أعجاد الحذخة فييا وبا

ولمطخوؼ الجػية تأثيخ عمى تجسع الحذخات االنفخادية، فػجػد مشصقة ضغط 

مشخفس في مكاف ما تدبب جحب اليػاء مغ السشاشق السجاورة إلييا، ولسا كانت 

حذخات الجخاد الرحخاوؼ تصيخ مع الخياح فإف وجػد ىحا السشخفس الجػؼ يؤدؼ 

خات إلى مداحة محجودة ، ومغ ثع تحجث التغيخات الفيديػلػجية التي عمى جحب الحذ

 يشتج عشيا التحػؿ إلى الحالة السياجخة وتدبب مشاشق التجسع اليػائي نفذ التأثيخ.

واستربلح األراضي وما يتبعو مغ استئراؿ األحخاش وخجمة األرض وتشطيع رييا 

بالتالي التحػؿ إلى الحاالت يسكغ أف يكػف مغ األسباب التي تداعج عمى التجسع و 

 السياجخة.

أؼ أف أساس التحػؿ مغ الحالة االنفخادية إلى الحالة السياجخة ىػ تجسع الحذخات 

االنفخادية في مكاف محجود ألؼ سبب مغ األسباب ثع تبجأ العػامل الفيديػلػجية 

خادية إلى والبيػلػجية تأثيخىا الحؼ يشتج عشو أف تتغيخ صفات الجخاد مغ السعيذة االنف
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السعيذة الجساعية ومغ ثع يبجأ التكاثخ الدخيع السعخوؼ مغ الحذخات السياجخة ويتع 

 بحلظ تكػيغ مجسػعات كبيخة وأسخاب.

أما بالشدبة لمتحػؿ مغ الحالة السياجخة إلى الحالة االنفخادية فإف عػامل كثيخة تجخل 

اد بحيث تكػف األعجاد أيزًا في ذلظ فعسميات السقاومة تدبب إبادة مبلييغ مغ الجخ 

 السختمفة قميمة مذتتة مسا يداعج عمى عسمية التحػؿ إلى االنفخادؼ.

والطخوؼ البيئية ليا تأثيخ كبيخ فقمة الخشػبة األرضية مثبًل في مكاف ما تدبب قمة 

الفقذ في أماكغ وضع البيس الحؼ تشفق ندبة كبيخة مشو مسا يجعل الحػريات 

 حذخاتيا إلى الحالة االنفخادية.الشاتجة قميمة مذتتة تتحػؿ 

والزغط الجػؼ واتجاىات الخياح ليا تأثيخ كحلظ في تذتت الجخاد وما يتبعو مغ 

 ضػاىخ فيديػلػجية تدبب تحػؿ الجخاد إلى حالة االنفخادية.

أؼ أف عسميات التحػؿ مغ حالة ألخخػ ىي أساسًا عسمية فيديػلػجية يؤدؼ إلييا 

التحػؿ في مجة قريخة، بل يحتاج إلى وقت حتى يكػف التجسع أو التذتت. واليحجث 

التحػؿ إلى إحجػ الحاالت الشيائية تامًا ويتػقف معجؿ سخعة ىحا التحػؿ عمى 

عػامل كثيخة أىسيا الطخوؼ البيئية، فتػفخ الطخوؼ البيئية السبلئسة لفتخات شػيمة 

إلى الحالة يداعج عمى التجسع والتكاثخ ومغ ثع التحػؿ مغ الحالة االنفخادية 

 1949-1948السياجخة. ويحكخ ستػور مغ مشطسة شخؽ أفخيؿيا أنو في مػسع 

ألف حذخة  250تدايجت أعجاد الحذخة في إحجػ مشاشق ساحل البحخ األحسخ مغ 
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مميػف حذخة بعج فتخة أمصار استسخت ستة أشيخ وإف ىحه الديادة ناتجة  250إلى 

ػسع وكسا حجث في غخبي السسمكة في عغ تعاقب ثبلثة أجياؿ لمحذخة خبلؿ ىحا الس

حيث تجسعت الحذخات االنفخادية التي كانت مبعثخة في السشصقة  1969أوائل عاـ 

مغ الميث ورايغ وكػنت سخبًا صغيخًا في مشصقة ججة نتج عشو عجد مغ مجسػعات 

الحػريات ذات المػف السياجخ. بالعكذ فإف وجػد فتخات شػيمة مغ الجفاؼ يداعج 

 غ التكاثخ ، وبالتالي إلى التذتت ، ومغ ثع التحػؿ إلى حالة االنفخادية.عمى الحج م

وعادة يحتاج التحػؿ مغ حالة إلى أخخػ إلى عجد مغ األجياؿ الستعاؾبة تحت نفذ 

الطخوؼ البيئية التي تداعج عمى ىحا التحػؿ، وأسخع مايبلحع في ىحا التحػؿ ىػ 

لحذخات بدخعة الرفات الخارجية صفات الحذخة الطاىخية وألػانيا فقج تكتدب ا

لمحالة الستحػلة إلييا بيشسا التكػف فقج استكسمت تسامًا الرفات األخخػ البيػلػجية 

مثل مقاسات أجداء الجدع والتكتدب الحذخة الرفات الكاممة السسيدة لمحالة الشيائية 

البيئية الستحػلة إلييا إال بعج عجد مغ األجياؿ يتػقف عمى مجػ وفتخة تػفخ الطخوؼ 

السداعجة عمى التحػؿ مثبًل إذا كاف الجخاد أخح في التحػؿ مغ االنفخاد إلى السياجخ 

وحجث التكاثخ الستدايج في مشصقة محجودة مسا يجعل الحذخات تكتدب صفات 

التجسع فإف الحذخات خبلؿ جيل أو جيميغ تكتدب الطخوؼ المػنية والرفات 

يا لػنيا أسػد وأصفخ والحذخات الكاممة الطاىخية لمحالة السياجخة فتكػف حػريات

ترفخ عشج البمػغ الجشدي، ولكغ مقاساتيا البيػلػجية والشدب بيغ ىحه السقاسات قج 
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التبمغ السقاسات وال الشدب السعخوفة عغ الجخاد السياجخ إال بعج مػسسًا أو أكثخ.. 

ؿ ولػحع وتكػف الحذخات بعجىا ناتجة عغ عجد مغ األجياؿ الدائخة في شخيق التحػ 

في التجارب العسمية أف الحذخات تكتدب ألػاف الحالة الستجو إلييا في خبلؿ الجيل 

الػاحج أو حتى بعج اندبلخ واحج أو أكثخ ولكغ ذلظ اليعشي أنيا قج تحػلت إلى 

الحالة األخخػ حيث أف سخعة التمػف التتسذى مع تصػر البيػلػجية والفيديػلػجية 

 ء مغ أوؿ الفقخة قبل األخيخة تربح عمى الذكل اآلتي.البلزميغ ليحا التحػؿ ابتجا

والجراسة الجؾيقة لمجخاد السػجػد في الببلد ومخاؾبة أعجاده في مشصقة مشا مع السبلحطة 

الجؾيقة لسطاىخىا وتحػالتيا ومقاساتيا ومايختبط ذلظ بشطخيات التذكل والتحػؿ 

سكغ أف تكػف نطخية وتقجيخًا باإلضافة إلى الجراسة الجؾيقة لطخوؼ البيئة السحيصة ي

عمى السجػ ماستكػف عميو اإلصابة في الجيل التالي ليحا فإف الببلد التي تتعخض 

عادة لغدو الجخاد اليسكغ أف تعتبخ أف عجـ وجػد الجخاد السياجخ بذكل أسخاب يعشي 

أف خصخ الجخاد قج زاؿ تسامًا مغ الببلد وأف خصخه قج اختفى تسامًا والػاجب العمسي 

قتزي مخاحمو الجراسة العمسية بإيجاد الجياز العمسي الحؼ يتابع نػاحي الجراسة في ي

الببلد بإرساؿ لجاف الحرخ البيئي جسع عيشات الجخاد التي قج تػجج إفخاديًا في بعس 

السشاشق السعخضة ويتع دراسة ىحه العيشات مخبخيًا وتحجيج أوصافو الخارجية بكل دقة 

خاصة في السػاسع التي تدبق مػسع األمصار وباإلمكاف وتدجيل ذلظ فتخة وأخخػ و 

جسع ىحه السعمػمات ودراسة تصػر الحذخات سشة بعج األخخػ ومصابقة ذلظ عمى 
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والخاصة باألمصار والتقمبات البحخية وأعجاد تقجيخات تكػف في  السعمػمات البيػلػجية 

 ل إلى حج بعيج.أغمب األحياف متشاـية بجقة لتحخكات الجخاد وىجػمو في السدتقب

وبالصبع يفزل التشديق وتعادؿ السعمػمات بيغ الجوؿ الػاقعة عمى خصػط العخض 

شسالي خط االستػاء، درجات وجشػبي خط االستػاء ؼيسا يختز بجشػب شخؽ أفخيؿيا 

الحؼ يعتبخ مخكدًا رئيديًا في جية مشاشق ىجخ الجخاد ومشاشق اإلكثار والتي يألفيا 

 الرتفاع السقاييذ السصخؼ بيا وخرػصية أراضييا.عادة بذكل غيخ ممحػظ 

 طباع وسمهك الجراد الرحراوي:

لمجخاد الرحخاوؼ شباع وسمػؾ عامة يجب التعخؼ عمييا ودراسة مايؤثخ عمييا 

واإلحاشة بالجوافع ليا حتى يسكغ تقخيخ مايجب اتباعو مغ سبل السقاومة. وقج 

فة وحػرياتيا بعس أوجو الدمػؾ أوضحت الجراسات والسذاىجات أف لحذخات ىحه اآل

الثابتة مغ تغحية وزحف وشيخاف وخبلفو وتختبط بكثيخ مغ العػامل الخارجية التي 

تحيط بالحذخة أثشاء حياتيا. ومعخفة ىحه العػامل وأوجو نذاط الحذخة السختبصة بيا 

 تداعج عمى فاعميات السقاومة واإلقبلؿ مغ تكاليفيا.

خة أوجو الشذاط السختمفة التي يشتيجيا الجخاد وتذسل دراسة سمػؾ وشباع الحذ

الرحخاوؼ في جسيع أشػار نسػه مغ حخكة وتغحية وشيخاف وتداوج ووضع بيس إلى 

آخخه وكحلظ دراسة تأثيخ العػامل البيئية ) شبػغخاؼية وخزخية وجػية( عمى ىحا 
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الدمػؾ ، حيث أف حريمة ىحه العػامل ىي التي تػجو الحذخة إلى اتخاذ مدمظ 

 معيغ.

ويجب أف نبلحع السقرػد بصباع وسمػؾ حذخة الجخاد الرحخاوؼ تحت ضخوؼ 

معيشة ىػ ذلظ الدمػؾ الحؼ تتخحه غالبية الحذخات تحت تمظ الطخوؼ، فسثبًل إذا 

ـ فسعشى ذلظ أف غالبية  19قيل أف التغحية تحجث عشجما تكػف درجة حخارة الجػ 

كػف في حالة التغحية واليسشع ذلظ مغ الحػريات أو الحذخات وليذ بالسحتع جسيعيا ت

 حجوث التغحية بيغ بعس األفخاد عمى درجات حخارة أقل أو أكثخ مغ ذلظ.

 سمهك الجراد الرحراوي في مظيره التجسعي:

 

 

سمػؾ وضع البيس: يحتاج الجخاد الرحخاوؼ لػضع البيس إلى تخبة مفككة نػعًا ما 

بيا ندبة مغ الخشػبة فإناث الجخاد الرحخاوؼ التزع البيس داخل تخبة جافة تسامًا 
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أو في أراضي صمبة. وإذا اضصخت اإلناث إلى وضع البيس في مشصقة كيحه فإنيا 

عمى الشباتات أو عمى سصح األرض، وبصبيعة الحاؿ اليفقذ مثل ىحا  تزع البيس

البيس واليمـد أف تكػف التخبة رممية بل إف الجخاد الرحخاوؼ يزع بيزو كحلظ في 

تخبة صفخاء أو شيشية مثل مجارؼ الديػؿ أو األراضي الدراعية السجاورة لمرحخاء، 

 ضي شيشية صفخاء.بل شػىج وضع البيس داخل األراضي الدراعية في أرا

وتختار إناث الجخاد العارية مغ األعذاب لػضع البيس ، ولسا كانت لمزػء وخاصة 

أشعة الذسذ تأثيخ عمى الجخاد الرحخاوؼ فإف يبلحع تجسع الحذخات عادة عمى 

سصح األرض في الجية الذخؾية مغ الشباتات صباحًا وفي الجية الغخبية مشيا 

 عرخًا.

متداوج ووضع البيس فإنو يدتقخ عادة لسجة يػميغ أو عشج استقخار سخب أصفخ ل

ثبلثة أو أكثخ يتع خبلليا وضع البيس في مجسػعات متبلصقة تتػقف كثافتيا 

حدب كثافة الدخب والتتغحػ الحذخات كثيخًا خبلؿ ىحه الفتخات ، فسعجؿ تغحيتيا أقل 

حذخات بكثيخ مغ السعجؿ العادؼ في غيخ أوقات التداوج ووضع البيس وتكػف ال

عادة بصيئة الحخكة مجتسعة في مداحات محجودة ندبيًا، وعشج استقخار سخب لػضع 

البيس فإف عادة يتفخؽ إلى مجسػعات تتبعثخ في السشصقة بحيث تديج أو تشقز 

أعجاد أفخاد السجسػعة الػاحجة حدب كثافة الدخب ولحلظ تػضع في أماكغ متفخقة مغ 

 حقل البيس.
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بسجخد فقذ البيس تطيخ الحػريات في مجسػعات صغيخة  شباع الحذخات الكاممة:

كثيفة متبعثخة في أماكغ الفقذ، وتكػف أكثخ وضػحًا في الرباح بعج الذخوؽ وقبل 

ارتفاع درجات الحخارة حيث تكػف مدتقخة عمى سصح التخبة وعمى األعذاب والشباتات 

يات الستقجمة في برػرة كثيفة تطيخ كبقع سػداء، ويحجث مثل ىحا التجسع بيغ الحػر 

 العسخ في نفذ األوقات ، ولكغ شبعًا مع اختبلؼ المػف العاـ.

وتقزي الحػريات الميل في مجسػعة عمى الشباتات والذجيخات وكمسا قمت درجات 

الحخارة ليبًل كمسا زادت كثافة الحذخات الستجسعة عمى كل نبات وكمسا حاولت 

ة بالشباتات واألشجار وببجء ضيػر ضػء الحػريات السبيت في األجداء الجاخمية السغصا

الشيار في الرباح الباكخ تبجأ الحػريات في الطيػر عمى الفخوع ثع سصح األوراؽ ثع 

بإشخاؽ الذسذ وبارتفاع درجة الحخارة تجريجيًا تشدؿ الحػريات إلى سصح التخبة 

 فتجتسع في الجية الذخؾية السػاجية ألشعة الذسذ لمتذسيذ والتغحية.

فاع التجريجي لمحخارة تبجأ الحػريات في نذاشيا اليػمي العاـ ، وتديخ في وباالرت

مجسػعات وتدتسخ في ىحا الشذاط مغ سيخ وزحف وقفد شيمة الشيار حتى الغخوب 

 عشجما تبجأ الحػريات في المجػء إلى أماكغ مبيتيا.

 وفي خبلؿ الشيار فإف الحػريات تدتسخ في نذاشيا إذا ما كانت الطخوؼ الجػية

مبلئسة التتخمميا رياح شجيجة أو سحب فإذا ما حجثت رياح شجيجة أو سحب فإف 
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الحذخات تمجأ عادة خبلؿ ىحه الفتخة إلى الشباتات واألشجار لتحتسي بيا ثع تعاود 

نذاشيا بعج انتياء ىحه العػامل ويحجث مثل ىحا االحتساء في حالة ارتفاع درجات 

 صت األمصار.الحخارة ارتفاعًا كبيخًا أو إذا ماسق

وباالنخفاض التجريجي لجرجات الحخارة قبل غخوب الذسذ تبجأ الحػريات في المجػء 

إلى أماكغ السبيت الميل واليحجث ذلظ عادة إال وقت الغخوب وإذا ماكانت الحخارة 

مختفعة ندبيًا فقج تدتسخ في الديخ إلى مابعج الغخوب بقميل أؼ أف الحػريات تمجأ 

ت تأثيخ عامميغ: األوؿ انخفاض درجات الحخارة والثاني اختفاء إلى أماكغ مبيتيا تح

 الزػء.

  

شباع الحذخات الكاممة: عشجما تبجأ الحػريات اندبلخيا األخيخ أؼ االندبلخ 

الخامذ، فإف مجسػعاتيا تدتقخ في أماكشيا لفتخات تعتبخ شػيمة ندبيًا حتى يتع 

 لحسخاء.اندبلخ غالبية الحػريات وتطيخ الحذخات الكاممة ا

وبطيػر الحذخات الكاممة الحجيثة التجشح، ىحه شبعًا تكػف غيخ ناضجة جشديًا فإنيا 

تدمظ الدمػؾ اليػمي لمحػريات مغ حيث تجسعيا عمى الشباتات والذجيخات ليبًل ثع 

ندوليا إلى سصح التخبة لمتذسيذ والتغحية في الرباح. ثع تبجأ الحذخات الكاممة بعج 

يخاف محجود يتدع نصاقو تجريجيًا حتى يتع اندبلخ غالبية اشتجادىا عػدىا في ش

الحػريات وعشج تساـ اندبلخ الحػريات إلى حذخات كاممة فإف ىحه الحذخات تبجأ 
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بالصيخاف الحؼ يكػف أواًل محجودًا في دائخة صغيخة يديج اتداعيا يػميًا حيث تذسل بعج 

الكاممة السػجػدة في  ذلظ مشصقة اإلصابة كميا وبيحه الصخيقة تتجسع الحذخات

 السشصقة وتكػف مجسػعات كبيخة أو أسخاب تبجأ بعج ذلظ باليجخة.

وتأخح ىحه العسمية أؼ عسمية تجسع الحذخات الكاممة وتكػف مجسػعات وأسخاب فتخة 

 يػـ مغ االندبلخ األخيخ. 15-10حػالي 

ت ويبجأ الصيخاف لمحذخة عادة بعج شخوؽ الذسذ ويتػقف برفة عامة عمى درجا

الحخارة. وتصيخ األسخاب عادة مع اتجاه الخياح ويتػقف مجػ سخعتيا واتجاىيا عمى 

ميبًل في  18سخعة الخياح واتجاىيا. وعسػمًا فإف متػسط سخعة شيخاف الدخب حػالي 

.  الداعة وقج ترل مجة الصيخاف إلى أكثخ مغ عذخ ساعات في اليـػ

تسامًا ويعدوىا البعس إلى  ومازالت دوافع ىجخة الجخاد الرحخاوؼ غيخ معخوفة

بعس الشػاحي الفيديػلػجية حيث يداعج شيخاف الحذخة عمى سخعة الشزج الجشدي. 

وعمى أؼ حاؿ اليكػف شيخاف الجخاد وىجختو مغ مكاف آلخخ بحثًا عغ غحاء فقط 

لػحع أف الجخاد يياجخ مغ مشاشق بيا غحاء وافخ إلى مشاشق أقل خزخة. ىحا 

ع والترخفات التي يقـػ بيا الجخاد مسا التدتصيع تحجيج وىشاؾ الكثيخ مغ الصبا

أسبابو ومالع يتػصل العمع إلى إيجاد تفديخ لو وىػ ىجخة الجخاد وتجسعو في السشاشق 

الرحخاوية في الدشيغ التي تكثخ بيا األمصار والسعخوؼ مغ العامة أف ىجخة الجخاد 
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وإذا ما شاىج العامة أوؿ تبتجغ بػقت مبكخ في الخخيف وقبل مػعج سقػط األمصار، 

 أسخابو أصبح مغ السعخوؼ والسحتع بو أف تمظ الدشة سشة أمصار شيبة.

وتتجسع األسخاب وتياجخ إلى مشاشق يطيخ ؼيسا بعج أف األمصار أصبحت بيا جيجة، 

وشعػر الجخاد بيجختو عبخ مدافات تقجر بألػؼ الكيمػمتخات يتأكج أنو بيجختو سيمقي 

يبة ولع يرجؼ مصمقًا أف حجث ىجخة الجخاد في سشيغ القحط الغحاء والسخاعي الص

وقمة األمصار وإذا تأخخ سقػط األمصار فإف ىجخة الجخاد بالتالي كسا حجث مشح عيج 

ـ في السشاشق الرحخاوية في الدشيغ التي تكثخ بيا  1968ىػ/1388قخيب في عاـ 

لغخيدية ومايقػـ بو األمصار والسعخوؼ مغ العامة أف ىجخة الجخاد كحلظ والخاصة ا

أسخاب الجخاد السياجخ مغ تشفيح خصة حكيسة مخسػمة بكل دقة أمخًا يحيخ الكثيخيغ 

 ولغ تجج لو التفديخ العمسي.

  سمهك الجراد الرحراوي في مظيره االنفرادي: 
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إف الدمػؾ الفخدؼ لمحذخة االنفخادية متذابو في كثيخ مغ الشقاط مع الدمػؾ الفخدؼ 

لمحذخات السياجخة وتختمف عشيا في صفة السعيذة حيث تعير الحذخات االنفخادية 

 في حالة تذتت وتبعثخ الرابصة بيغ أفخادىا.

 دمػؾ العاـ لمحذخات االنفخادية كاآلتي:ويسكغ تمخيز ال

بسجخد أف يفقذ بيس الجخاد الرحخاوؼ االنفخادؼ فإف الحػريات تتبعثخ     -1

 عمى الشباتات السػجػدة.

يبجأ نذاط الحػريات في الرباح وقبل شخوؽ الذسذ وفقًا لجرجات الحخارة     -2

 فتتحخؾ عمى الشباتات.

ت إلى سصح األرض حيث تدتقخ وبعج شخوؽ الذسذ تشدؿ الحػريا  -3

لمتذسيذ في الجػانب السذسدة مغ الشباتات وفي األماكغ البعيجة عغ الخياح 

ىحا إذا كانت األماكغ ذات بقع عارية مغ الشباتات أما في البيئة التي بيا 

.  زراعات كثيفة فقج تدتسخ الحػريات عمى الشباتات شػؿ اليـػ

الحػريات دوف ىجؼ عمى األرض وفي  بعج انتياء فتخة التذسيذ قج تحـػ  -4

نياية فتخة الرباح تعػد لترعج الشباتات أو تحتسي بيشيا أو تدتقخ في 

 األماكغ السختفعة مغ الشباتات.

قج تشدؿ الحػريات بعج الطيخ مخة أخخػ إلى األرض وتدتأنف التذسيذ في   -5

الجػانب السعخضة ألشعة الذسذ السباشخة وتجور بعس الحػريات حػؿ 
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نفديا عمى سصح األرض. وقبل الغخوب وترعج الحػريات مخة أخخػ عمى 

 الشباتات.

الحذخات الكاممة االنفخادية التصيخ عادة نيارًا، بل تصيخ غالبًا في الميل   -6

 وشيخانيا يكػف محجودًا ولسدافات غيخ بعيجة وتػجييا الخياح.

السختمفة تحت الطخوؼ  ىحا ىػ الدمػؾ اليػمي والعاـ لمجخاد الرحخاوؼ في أشػاره

العادية وىشاؾ مطاىخ عامة مسيدة لمدمػؾ في الجخاد الرحخاوؼ البج مغ اإلحاشة 

 بيا وىي:

  

الديخ والدحف : عشج فقذ كتل البيس وضيػر حػريات العسخ األوؿ فإنيا عادة 

التشتقل مغ أماكغ الفقذ إال في نصاؽ محجود ججًا . وتدداد قجرة الحػريات عمى 

 تجج الحػريات بعج الفقذ الغحاء الكافي فيا. ،النتقاؿ بتقجـالحخكة وا

ولصبيعة الغصاء الخزخؼ في السشصقة تأثيخ كبيخ عمى الدمػؾ اليػمي والعاـ لمحذخة 

فإف مجػ وسخعة تحخؾ الحذخات وخاصة الحػريات وبالتالي سخعة بمػغيا شػر 

بالسشصقة فكمسا زادت  الحذخة الكاممة ثع البمػغ الجشدي يتػقف عمى الحالة الخزخية

كثافة الشباتات كمسا قل نذاشيا وبصأت حخكتيا بعكذ الحاؿ في السشاشق ذات 

الشباتات الستفخقة التي تداعج الحذخة عمى الحخكة وبالتالي عمى سخعة الشسػ والشزج 

 الجشدي.
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ولشػع الشباتات ودرجة تػزيعيا تأثيخ كحلظ عمى نذاط الحذخة فالشباتات السختفعة 

اتفة تعيق الحخكة أكثخ مغ الشباتات القريخة. وقج شػىج حاالت كثيخة لبقاء الستك

 الحػريات في مدارع الجخاف لفتخات شػيمة دوف انتقاؿ ألماكغ أخخػ.

  

 الطخوؼ الجػية: -3

 لمطخوؼ الجػية مغ حخارة ورشػبة ورياح تأثيخ كبيخ عمى سمػؾ الحذخة وىجختيا .

  

عمى سمػؾ مختمف أشػار نسػ الجخاد الرحخاوؼ فإنيا يطيخ تأثيخ الحخارة  الحخارة: 

 تؤثخ عمى :

التغحية : تبجأ التغحية عادة بعج شخوؽ الذسذ وعشج ارتفاع درجة الحخارة إلى   -أ 

قل األكل.  ºـ 10فإذا ما انخفزت عغ حػالي  ºـ 15-12أكثخ مغ 

ؿ مغ والتقمبات الجػية وخاصة انخفاض الحخارة خبلؿ الشيار أثخة في اإلقبل

 التغحية والشذاط.

الديخ والصيخاف: تبجأ الحػريات في رحيميا أو الحذخات الكاممة في شيخانيا -ب 

بالشدبة  ºـ 22بالشدبة لمحػريات ،  ºـ 15عمى درجات حخارة حػالي 

لمحذخات الكاممة وإذا لع تختفع الحخارة في الرباح فإف الحػريات أو الحذخات 

 ات والتبجأ نذاشيا إلى بعج ارتفاع الحخارة.الكاممة تطل ساكشة عمى الشبات
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المجػء إلى الشباتات : بانخفاض درجات الحخارة عرخًا أو عشج الغخوب تمجأ  -ج 

 ºـ 30الحذخات إلى الشباتات لمسبيت كسا أنو إذا ارتفعت الحخارة ضيخًا فػؽ 

تختبئ الحذخات في الشباتات ويقل نذاشيا العاـ ويحجث مثل ىحا المجػء إذا 

 ا انخفزت درجة الحخارة فجأة خبلؿ الشيار.م

التجسع خبلؿ الميل : فكمسا انخفزت درجة الحخارة زادت كثافة التجسع     -د 

 داخل الشباتات.

  

قػة اإلشعاع: إف أشعة الذسذ وخاصة قػة اإلشعاع ليا تأثيخ كبيخعمى نذاط 

غ العػامل اليامة الحذخة، فقج أوضحت الجراسات عغ ارتباشيا بتحخكات الجخاد أنيا م

 التي تشبس بالشذاط العاـ لمحذخة مغ حخكة وتغحية.

واختفاء أشعة الذسذ عشج الغخوب يجعل الحذخات تمجأ إلى الشباتات. ومغ السبلحع 

أنو قج يحجث أف تحتجب الذسذ خبلؿ الشيار فتمجأ الحذخات إلى الشباتات ولكغ 

ة بعس أوجو نذاشيا األخخػ ارتفاع درجة حخارة اإلشعاع يجعميا تدتسخ في مداول

 مغ تغصية وحخكة عمى الشباتات.

واليخفى ارتباط أشعة الذسذ بعسمية التذسيذ صباحًا حيث تدتقخ الحذخات في 

 الجية السػاجية ليا حتى تكتدب الحخارة البلزمة لبجء نذاشيا العاـ.
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ضج  تحاوؿ حػريات وحذخات الجخاد الرحخاوؼ الديخ والصيخاف أحياناً  الخياح: 

 الخياح إذا ماكانت الخياح خؽيفة ولكشيا تديخ في اتجاىيا إذا زادت شجتيا ندبيًا.

أما إذا اشتجت الخياح كثيخًا فإف الحػريات تمتجئ لمشباتات واألشجار وقج تستشع عغ 

التغحية إذا ماصحب الخياح انخفاض في الحخارة ،و الخياح عامل ىاـ ججًا في 

 تحخكات األسخاب واتجاىاتيا.

  

 مقاومة الجراد الرحراوي :

يعتبخ الجخاد الرحخاوؼ مغ الحذخات الدخيعة التأثخ بالسبيجات في أؼ شػر مغ 

أشػار حياتيا لحلظ فإنو التػجج أؼ صعػبة في إبادة تجسعات الجخاد نفديا ولكغ 

الرعػبة تتسثل في تحجيج أماكغ وجػد الجخاد والػصػؿ إلييا وىحه تتصمب تشطيسات 

 الػسيمة الػاجب اتباعيا حتى ترل السبيجات إلى جدع الحذخة فتسيتيا.خاصة ثع في 

وليذ ىشاؾ شخيقة مثالية واحجة يسكغ تصبيقيا تحت مختمف الطخوؼ بل ىشاؾ 

عػامل كثيخة تتجاخل وتختبط مع بعزيا وىي التي تحجد الػسيمة الػاجب اتباعيا 

ميمة فيشاؾ أواًل حالة إلبادة اإلصابات السػجػدة برػرة فعالة وسخيعة وتكاليف ق

الجخاد سػاء مختمف أشػار الحػريات أو الحذخات الكاممة البالغة أو غيخ البالغة 

وىشاؾ أيزًا الطخوؼ البيئية مغ خزخية وجػية وكحلظ شبيعة مشصقة اإلصابة نفديا 

 فكل ىحه العػامل ليا تأثيخ عمى الكيؽية التي تباد بيا تجسعات الجخاد.
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الخاصة التي تحجد الصخيقة السثمى التي يجب اتباعيا ولسا كاف ولكل مشصقة ضخوفيا 

الجخاد الرحخاوؼ يطيخ في مشاشق مختمفة بل إف السشصقة الػاحجة قج تختمف 

الطخوؼ في جدء مغ أجدائيا فإنو مغ الػاجب أف يمع القائع بعسميات السقاومة بكل 

لصخيفة األفزل اتباعيا السؤثخات التي تحيط بعسميات السقاومة حتى يسكغ أف تختار ا

لسػاجية مختمف الحاالت التي كثيخًا ما تػاجيو خبلؿ مػاسع تكاثخ وانتذار الجخاد 

باإلضافة إلى ذلظ فإف مغ الزخورؼ أف تدود وحجات السكافحة باإلمكانيات البلزمة 

مغ مػاد وآالت السقاومة السختمفة حتى يسكغ لزابط الجخاد اختيارالصخيقة الفعالة 

 شاسب مع ضخوؼ اإلصابة.التي تت

وؼيسا يمي نػضح شخؽ السقاومة السدتخجمة في مقاومة الجخاد الرحخاوؼ مع بياف 

 عغ العػامل السؤثخة عمى نجاح ىحه العسميات:

 السبيدات الحذرية السدتخدمة في مقاومة الجراد:

قبل إيزاح وسائل السقاومة السختمفة فإنو يجب أف نذيخ إلى بعس الخػاص العامة 

 سبيجات السدتخجمة في مقاومة الجخاد الرحخاوؼ. لم

فإنو يخاعى في السبيجات التي تدتخجـ لسقاومة الجخاد الرحخاوؼ أف تكػف سامة 

لسختمف أشػار حذخات الجخاد وأف التكػف ليا تأثيخ ساـ عمى اإلنداف أو الحيػاف أو 

استخجمت  الشبات أو عمى األقل تكػف درجة سسيتيا قميمة بقجر اإلمكاف إذا ما
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بالشدب السقخرة ىحا فزبًل عغ رخز ثسشيا وسيػلة استعساليا تحت الطخوؼ 

 الصبيعية وكحلظ تػفخىا في األسػاؽ.

وقج استعسمت مخكبات عجيجة في مختمف مشاشق العالع لسقاومة أشػار الجخاد 

الرحخاوؼ ونذيخ ؼيسا يمي إلى بعس السخكبات التي ثبت نجاحيا عشج استخجاميا 

 واسع. عمى نصاؽ

  

 : الرش

الخش إحجػ الصخؽ الستبعة لسقاومة الجخاد الرحخاوؼ في أشػاره السختمفة غيخ أنو 

يجب أف يبلحع أف الخش العادؼ الستبع في وقاية السدروعات برفة عامة قج 

اليسكغ اتباعو في مقاومة الجخاد ألسباب كثيخة مشيا اتداع مشاشق اإلصابة بالجخاد 

في كثيخ مغ األحػاؿ قج التتػفخ الكسيات السشاسبة مغ  الرحخاوؼ فزبًل عغ أنو

الساء والبلزمة لمخش العادؼ فزبًل عغ ارتفاع عسميات الخش العادية مسا يجعميا غيخ 

 اقترادية بالسخة في مقاومة الجخاد الرحخاوؼ.

وفي الدشػات األخيخة تع استشباط وسيمة حجيثة لمخش باستخجاـ أجيدة رش خاصة 

العادـ لمسخكبة عمى الديارات أو أجيدة رش السيكخوتيخ بالصائخات وىي أجيدة رش 

وقج ثبت نجاح ىحه األجيدة بيحه الصخيقة في مقاومة الجخاد برفة عامة وفي مقاومة 

 تجسعات الحػريات برفة خاصة.
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ويدتخجـ في ىحه األجيدة مبيجات حذخية زيتية بيا رش رذاذ دقيق يدتقخ عمى 

يا الحذخات فتسيتيا أو يسكغ رش مبيجات حذخية تأثيخىا الشباتات التي تتغحػ عمي

 بالسبلمدة وفي ىحه الحالة تخش األماكغ التي بيا الحذخات فعبًل.

وعشج استخجاـ أجيدة رش الخذاذ فإنو يدتفاد باليػاء لبدط رذاذ الخش عمى أوسع رقعة 

يسكغ  مسكشة وكحلظ في رش خصػط في السشاشق السرابة بجاًل مغ رشيا كميا وبحلظ

 تقميل تكاليف عسميات السقاومة ألكبخ حج مسكغ.

الخش بالصائخات أو استخجاـ السخشات التي تعسل عمى عادـ الديارة وذلظ عشج    -

 وجػد األسخاب خارج نصاؽ عسل الصائخات:

 كغ/ىكتار 4بشدبة  ULV 15%ليشجاف زيتي    -1

 % ؿ/ىػ0.5بشدبة  ULV 95%سػميثػف    -2

 ؿ / ىػ 1.1بشدبة  ULV 24%دورسباف    -3

 ؿ/ىػ 2.5بشدبة  ULVديديذ    -4

  

 * في السشاشق السأىػلة والسدروعة يدتعسل مايمي:

 الخش بالسخشات اآللية باستعساؿ أحج السػاد التالية: -

 بسعجؿ ليتخواحج/ىػ EC% 50مادة سػمثيػف        -

 كغ/ىػ 0.5بسعجؿ  EC% 2.5مادة ديديذ        -
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 كغ/ىػ 0.25بسعجؿ  EC% 5ديذ مادة دي       -

 التعفيخ بالعفارات اآللية ويدتعسل في ذلظ السػاد التالية: -

 كغ / ىػ 12.5% بسعجؿ 0.1ديديذ        -

 كغ/ىػ 10% بسعجؿ 5دورسباف تعفيخ        -

 الخش بالعادـ: -

قبل الحجيث عغ عسميات السقاومة باستخجاـ أجيدة رش العادـ يجب أواًل أف نذخح 

 از وكيؽية عسمو فجياز رش العادـ مكػف:الجي

خداف السبيج ، ويتدع لحػالي عذخة غالػنات غيخ أنو اليػضع          -أ          

 غالػنات وبالخداف الفتحات التالية: 7بو أكثخ مغ 

 فتحة التغحية لسلء الخداف بالسبيج وبيا مرفاة.   -1

 وفتحة خخوج السادة وبيا صساـ يسكغ فتحو وقفم   -2

 فتحة لجخػؿ غازات العادـ   -3

 فتحة يخكب عمييا مانػمتخ لبياف وضبط الغاز داخل الخداف   -4

ماسػرة الخش في أسفميا فتحتاف تترل إحجاىا بساسػرة الذكساف بالديارة    -ب   

واألخخػ خارجية بيا غصاء يسكغ بػاسصتو سج الفتحة عشج تذغيل جياز 

 تذغيل الجياز. الخش أو تخكيا مفتػحة في حاؿ عجـ
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وفي وسط الساسػرة صساـ أمغ لخخوج الغازات إذا ما زاد ضغصيا عغ 

الزغط اآلمغ ثع فتحتيغ واحجة لتػصيل الغازات إلى الخداف واألخخػ 

 الستؿباؿ السبيج مغ الخداف.

وفي نياية الساسػرة العميا يخكب بيا باشػرؼ الخش وعميو غصاء يخكب في 

 حالة الخش. حالة تذغيل الجياز ويشدع في

 أنابيب التػصيل كسا ىػ مبيغ في الخسع.       -ج        

  

ويعسل ىحا الجياز كسا ىػ مبيغ في الخسع عغ شخيق االستفادة مغ غازات عادـ 

الديارة في إنتاج ضبط في خداف السبيج لجفع الدائل إلى أنبػبة الخش وعغ شخيق 

فإنو يخخج رذاذ دقيق تجفعو الخياح باشػرؼ خاص وقػة دفع غازات العادـ في األنبػبة 

فيشتذخ في مداحات كبيخة وتتخسب عمى الشباتات الرحخاوية واألعذاب التي تأكميا 

 الحػريات أو الحذخات حتى إذا ما تغحت عمييا ماتت بالتدسع السعػؼ.

ويكػف تخسيب الخشاش باألكثخ عمى األسصح الخأسية )الشباتات( حيث يقزي الجخاد 

ه كسا أنيا غحاؤه. وقج أوضحت التجارب أف تخسب الخشاش عمى ساعات استقخار 

األسصح الخأسية باتباع ىحا األسمػب يبمغ عذخة أضعاؼ التخسب عمى األرض وىحا 

يؤدؼ بالتبعية إلى اقتراد في كسيات السبيج السدتعسمة أو في الجخعات بالشدبة 

 لػحجة السداحة )عجد المتخات لمكيتار(.
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ح ندبيًا كاف التخسيب عمى الشباتات أكبخ بالشدبة لسا يخسب عمى وكمسا زادت قػة الخب

األرض واالضصخابات اليػائية سػاء كانت ناتجة عغ ريح عاصفة أو الحخارة ) 

 تيارات ىػائية صاعجة تدبب تذتت وتبجد الخشاش(.

وىحا ىػ ممخز تخكيب الجياز وكيؽية عسمو وعسمية استخجاـ ىحا الجياز عسمية 

ذا ما ألع القائع بالعسمية بسختمف أوجو استعساالتيا مغ صيانة لمجياز سيمة بديصة إ

 وأسذ الخش بو.

ويخكب ىحا الجياز في العادة عمى سيارة النجروفخ يسكغ إحكاـ إقفاؿ كابيشتيا أؼ 

السكاف الحؼ يجمذ ؼيو الدائق حتى اليتعخض الدائق لخذاذ السبيج تحت أؼ ضخؼ 

 اآلتي: وعشج استخجاـ الجياز يجب مخاعاة

رشل عمى البػصة  5-3إف معجؿ التذغيل لمخشاشة يكػف تحت ضغط   -1

السخبعة وىحا يسكغ قخاءتو مغ مانػمتخ الجياز ويشطع ىحا الزغط معجؿ 

 سخعة سيخ الديارة التي يجب أف تديخ عمى تخس الحخكة األولى.

السبيج لسا كاف أساسًا عسل الجياز ىػ االستفادة مغ الخياح في تػزيع رذاذ   -2

فإنو يجب أف تديخ الديارة عسػديًا عمى اتجاه الخياح حتى يشداب الخذاذ مع 

 الخياح وتتػزع في مداحة كبيخة.
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لسا كاف أساس عسل الجياز ىػ رش رذاذ مبيج عمى سصح غحائي لمجخاد   -3

فإنو يجب أف يكػف مخكب السبيج زيتي حتى التتصايخ أو تتبخخ السادة قبل 

 ات.رسػبيا عمى الشبات

وقبل البجء في إجخاء عسميات الخش يجب أواًل التأكج مغ سبلمة الجياز وحدغ أدائو 

 لعسمية الخش ويتأتى ذلظ عغ شخيق:

يفحز خداف السبيج مغ ناحية الخواسب إما بالشطخ ؼيو وىػ خالي أو   -1

بالجذ بعرا والديارة واقفة، فإذا ثبت تجسع رواسب كثيخة يفرل الخداف وىػ 

عمى جانبو وتفتح سجادة الترؽية التي في أسفل الخداف ويغدل خاؿ ويػضع 

الخداف بالكيخوسيغ حتى يشطف جيجًا. وإذا اتزح أف أنبػبة التغحية حجث بيا 

 اندجاد يسخر سمظ مثشي الصخؼ مغ ثقب الترخيف.

تخفع سجادة الترخيف عشج قاعجة الخشح فإذا وججت بيا رواسب يخفع وعاء   -2

 اء والسخشح بالكيخوسيغ.السخشح وتشطيف الػع

إذا لع يخخج رذاذ مغ الباشبػرؼ تحت ضخوؼ التذغيل العادية رغع وجػد   -3

الدائل بالخداف يػقف السحخؾ ويفحز أنابيب التغحية والباشبػرؼ وتشطف 

بالكيخوسيغ. وعشج إعادة التخكيب يخاعى أف تكػف الشافثة أعمى بحػالي مممستخ 

تشجفع مشو الدائل مع غازات العادـ كسا ىػ  عغ فتحة الساسػرة العميا التي

 مبيغ بالذكل.
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قج يتأثخ الجياز بكثخة االستعساؿ أو بتمف أنابيب التػصيل. ويسكغ     -4

 اختبار ذلظ كاآلتي:

أوصل الجياز بساسػرة العادـ ويغصى الباشبػرؼ وبعج وضع حػالي غالػف 

ا تكػف الديارة واقفة مغ الدائل في الخداف، يجار السحخؾ دورتو العادية عشجم

فإذا كانت مجسػعة العادـ سميسة يختفع الزغط مباشخة إلى سبعة أرشاؿ عمى 

البػصة السخبعة، وعشج ىحا البج أف يشفتح صساـ األماف آليًا عمى نفدو. إذا لع 

يختفع الزغط إلى سبعة أرشاؿ فبلبج أف غازات العادـ تتدخب خبلؿ ثقػب ، 

الثقػب والذقػؽ، وإذا كانت متآكمة لجرجة تفحز مجسػعة العادـ إلصبلح 

 كبيخة فيمـد تغييخىا.

يفحز صساـ األماف بالصخيقة السحكػرة في الفقخة الدابقة فإذا كاف اليعسل    -5

جيجًا يديت قزيبو ويحخؾ الرساـ إلى الجاخل والخارج لتحخيخ حخكتو . وإذا 

ازات ؼيعجؿ كاف الرساـ اليختفع عمى ضغط سبعة أرشاؿ محخرًا بحلظ الغ

تػتخ زنبخكو )الدػستة( بػاسصة مدسارؼ القبلوظ الخاصيغ بحلظ حتى يعسل 

شبيعيًا. وإذا كاف ىحا الرساـ يسخر الغازات عمى كل الزغػط ؼيرشفخ حتى 

 يشصبق في مػضعو تسامًا.

فإذا تع التأكج مغ سبلمة الجياز وبجء عسميات الخش فإف الخداف يسؤل بالسبيج 

ع تقفل فتحة التغحية جيجًا وتغمق أنبػبة الخش مغ أسفل إلى حػالي ثمثيو ث
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وىي الػصمة بساسػرة العادـ مع إزالة غصاء الباشبػرؼ ثع تديخ الديارة مع 

مجاومة مبلحطة قخاءة مانػمتخ الزغط وعشج انتياء عسمية الخش تداؿ سجادة 

 ماسػرة الخش الدفمي ويعاد غصاء الباشبػرؼ.

ب أف يكػف عسػديًا مع اتجاه الخيح وأف وكسا سبق القػؿ فإف الخش يج

 تدتخجـ مبيجات زيتية وتػجج شخيقتاف لمخش بجياز العادـ.

  

 الرش اليدفي : -

وىػ الخش عمى مقخبة أو في جػار الحػريات، ؼيجخؼ الخش إذا ما استخجـ مبيجات 

ULV .في مسخيغ أو ثبلثة عسػديًا عمى اتجاه الخياح أماـ الحػريات الداحفة 

الخش عسػديًا عمى اتجاه الخياح حتى التتمػث الديارة. كسا أف استجارة الديارة ويكػف 

يمـد أف تكػف في مػاجية الخيح وليذ معيا حتى اليختج السحمػؿ عمى ـيكل الديارة 

ويدتحدغ إيقاؼ الخش عشج االستجارة )انطخ الخسع(. وإذا ما استخجمت مبيجات 

 ات أو الحذخات.أخخػ زيتية فإنو يخش أماكغ وجػد الحػري

 الرش في خظهط: -

إذا وجج أف مداحة كبيخة مرابة بذجة بالحػريات فبجاًل مغ البحث عغ كل مجسػعة 

حػريات ومعاممتيا كسا في الخش اليجفي )وىحا يكػف مجيجًا أو مكمفًا( تخش كل 

السداحة بدمدمة متتالية مغ خصػط الخش وىحه الخصػط تكػف متعامجة مع اتجاه 
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غ كل مشيا مدافة يتػقف عمى مجػ اإلصابة بحيث التديج السدافة بيغ كل الخياح وبي

خط وآخخ عغ ثبلثة أمياؿ والداعي لمخش الستقاشع أو الذبكي أؼ ال لدـو لعسل 

خصػط رش عسػدية عمى الخصػط الدابق عسميا. وستدحف الحػريات عبخ ىحه 

ج في جدسيا إلى أف الخصػط ونطخًا ألف الجيالجريغ سسيتو تخاكسية فديتجسع السبي

 تتخاكع جخعة سامة مشو كاؼية لقتميا.

  

 الرش الجهي 

 مقجمة:

إف التػسع الكبيخ في استخجاـ الصائخات في أعساؿ كذف ومقاومة أسخاب الجخاد 

  الرحخاوؼ سػاء الصائخة مشيا في الجػ أو السدتقخة وثبػت كفاءتيا وفاعميتيا في ىحا

عشية بذؤوف الجخاد كاف لو األثخ الػاضح في السجاؿ الحؼ تتدابق إليو الجوؿ الس

تدييل دراسة شيخاف ىحه اآلفة وسمػكيا أثشاء ىجختيا والعػامل الجػية البيئية السؤثخة 

عمى ىحا الدمػؾ مغ جية والػصػؿ إلى حريمة قػية في تذكيل شخؽ السقاومة 

 الفعالة ضج أخصخ آفة زراعية عخفيا العالع مغ قجيع.

أحج كبار األخرائييغ بالسخكد الجولي لبحػث ومقاومة الجخاد قاـ الخبيخ ريشي ) 

بجراسة مستعة في ىحا الدبيل في جشػب أفخيؿيا، فقج أخح  1964بمشجف( سشة 

بتتبعِ أسخاب الجخاد وسجل الكثيخ عغ تذكيبلتيا وكثافتيا مغ ساعة إلى أخخػ كسا 
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ى أعمى جخادة سجل أيزًا كافة الطخوؼ الجػية السحيصة بيا عشج سصح األرض حت

 حالة ويسكغ تمخيز الشتائج: 33شائخة وذلظ لحػالي 

والسدافة التي تقصعيا كل  Dowh windإف األسخاب تصيخ دائسًا مع الخياح   -1

يـػ في شيخانيا تصخد اشخادًا مباشخًا مع سخعة الخياح وارتفاع درجات الحخارة 

ب مع اتجاه الخياح فسثبًل وجج أنو في أكثخ مغ نرف الحاالت كاف اتجاه الدخ 

الدائجة. وفي بعس الحاالت كاف أكبخ اختبلؼ بيغ اتجاه الدخب واتجاه الخياح 

درجات فقط. وفي جسيع السذاىجات يشتقل الجخاد دائسًا مع مدار الكتمة  10

 اليػائية التي يصيخ فييا.

إف الخياح ليا تأثيخ مباشخ بػجو عاـ عمى كثافة األسخاب الصائخة ففي بعس   -2

لطخوؼ تؤدؼ الخياح الذجيجة إلى تقميل كثافة الدخب وتحت ضخوؼ أخخػ تعسل ا

عمى زيادة كثافة الدخب، فقط لػحع أف تيارات اليػاء )الحسل( الراعجة نتيجة 

الرتفاع درجات حخارة سصح األرض ، وىي العامل األساسي في تحجيج ارتفاع 

ء تكػف تكػف أكثخ وكثافة الدخب الصائخ وكسا ىػ معخوؼ فإف تيارات اليػا

نذاشًا وقت الطييخة عشج ارتفاع درجات الحخارة بيشسا يقل نذاشيا في فتخة 

 الرباح وفي الرباح وفي الداعات األخيخة مغ الشيار.

وعمى ضػء ذلظ فإف أكبخ كثافة لمجخاد في الدخب يسكغ مبلحطتيا عشج شخوع 

لسبيت. وىكحا الدخب وؾيامو لمصيخاف وكحلظ عشج ىبػط الدخب لبلستقخار وا
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يتزح أف أقل كثافة لدخب الجخاد تكػف عشج الطييخة وقت حجوث مثل ىحه 

التيارات اليػائية الراعجة. وفي ىحه الحاالت تكػف كثافة الدخب أقل مايبلحع 

نتيجة لحريمة السعخكة بيغ الدمػؾ التجسعي لمجخاد وقػة الخياح الراعجة وىي 

 ضاىخة شبيعية.

يغ بأعساؿ السقاومة بػاسصة الصائخات فإف شيخاف سخب ما مغ أما بالشدبة لمقائس  -3

 الجخاد تسثل أىسية كبيخة. فإنو يصيخ عادة في وضعيغ مسيديغ.

جخادات في الستخ  10-1أما عمى ارتفاع مشخفس فػؽ سصح األرض وبكثافة 

 stratiform swarmsعمى الدخب في ىحه الحالة سخب شبقي السكعب ويصمق 

عمى ارتفاعات كبيخة ترل إلى عجة آالؼ مغ األمتار أو أف الدخب يصيخ 

جخادة في الستخ السكعب ويصمق عمى ىحا الدخب في ىحه  0.001-0.1وبكثافة 

عغ ترخؼ  وقج يدتفدخ البعس cumuliform swarmsالحالة سخب ركامي 

أفخاد الدخب أثشاء شيخانو في كل مغ الػضعيغ السذار إلييسا. واإلجابة عغ ىحا 

 تػضح لشا:االستفدار 

إف الجخاد الحؼ في مقجـ الدخب يكػف متجيًا إلى          -أ                       

 داخل الدخب عكذ اتجاه الخياح

إف الجخاد الحؼ في مؤخخة الدخب يكػف متجيًا إلى       -ب                    

 داخل الدخب ولكشو في اتجاه الخياح.
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ف الجخاد في جػانب الدخب يتجو عادة إلى داخل إ       -ج                     

 وإلى خارج جدع الدخب

أما الجخاد الحؼ يػجج في وسط الدخب فإنو يكػف         -د                      

 شائخًا في اتجاىات مختمفة.

 حالة الجراد الرحراوي والحالة الجهية:

بأنو قج حجث تكاثخ لحذخة  1967أفادت كافة التقاريخ واألنباء الػاردة مشح أوائل سشة 

الجخاد الرحخاوؼ في كثيخ مغ بقاع انتذارىا ويخذى مغ حجوث ؾياـ شجيج لآلفة بعج 

فتخة ركػد استسخت لحػالي خسذ سشػات في بعس البقاع وست سشػات أخخػ في 

ضيخت أسخاب عجيجة مغ الجخاد بالسشاشق  1968بقاع أخخػ. وفي أوائل سشة 

األحسخ، خرػصًا في سيػؿ أثيػبيا والرػماؿ وجشػب  الداحمية الجشػبية لمبحخ

الدػداف بذخؽ أفخيؿيا كسا عست اإلصابة بعس مشاشق الجديخة العخبية الدعػدية 

وضيخت في تمظ األقاليع تجسعات كبيخة مغ الحػريات خرػصًا في جشػب اليسغ 

 وجشػب الدعػدية.

ديخة ـيأت الكثيخ مغ وقج تسيدت كافة مشاشق التكاثخ بحجوث ضاىخة سقػط أمصار غ

 بيئات ىحه البقاع إلى صبلحية كبيخة لتكاثخ الجخاد.

لحلظ أخحت أكثخ الجوؿ احتياشاتيا لسقاومة والقزاء عمى كل سخب يتكػف فأمكغ 

 بعس الجوؿ شخاء شائخات ودوؿ أخخػ استأجخت شائخات.
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 شبػغخاؼية الرحخاء:

إف استخجاـ الصائخات في أعساؿ الجخاد الرحخاوؼ يحتاج إلى خبخة ودراية خاصة. 

نطخًا لصبيعة العسل بيا فػؽ جباؿ مختفعة تقع بيشيا ودياف التأوؼ إلييا اآلفة. وعمى 

ضػء ىحا فإنو يفزل دائسًا في السشاشق الجبمية استخجاـ الصائخات الخؽيفة ذات 

لسشاورة في أضيق نصاؽ. ويجب أف يخاعى عشج السحخؾ الػاحج وذات القجرة في ا

تػزيع السيابط أف تكػف عمى مدافات قخيبة. بيشسا الحاؿ عكذ ذلظ في السشاشق 

الديمة السدصحة ؼيفزل استخجاـ الصائخات األكبخ حجسًا ذات السجػ األبعج والتي 

ع األوؿ يسكشيا حسل كسية أكبخ مغ الػقػد والسبيج. ولػ أف استخجاـ الصائخات مغ الشػ 

 لغ يقمل مغ أىسيتيا في العسل.

 الخش الجػؼ:

وأصبح استخجاـ الصائخات في مقاومة اآلفات برفة عامة، وفي مقاومة الجخاد 

الرحخاوؼ برفة خاصة مغ الػسائل اليامة ذات األثخ الفعاؿ التي أخحت سمبيتيا 

ب واليشج إلى التػسع واالنتذار. ويدتخجميا حاليًا عجد كبيخ مغ الجوؿ مثل السغخ 

والباكتداف والدػداف والييئات اإلقميسية لسقاومة الجخاد في كل مغ غخب وشخؽ 

 أفخيؿيا.

 ومغ أسباب التػسع في استخجاـ الصائخات:
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قجرتيا عمى الؿياـ بعسميات مكافحة الجخاد في مداحات كبيخة في وقت   -1

 قريخ ججًا إذا ماقػرف بالػقت والجيػد التي تحتاجيا نفذ السداحات

باستخجاـ الػسائل األرضية )يسكغ لمصائخة الرغيخة عبلج مداحة قجرىا 

 ىكتار يػميًا(. 3000حػالي 

إمكاف إجخاء عسميات السقاومة في أماكغ يرعب عمى الػسائل األرضية     -2

 الػصػؿ إلييا.

إمكاف مقاومة أسخاب الجخاد الدخيعة الحخكة التي يرعب عمى الػسائل     -3

 يا.األرضية مبلحقت

تكػف عادة التكاليف اإلدارية في عسميات السقاومة بالػسائل الجػية أقل   -4

مشيا في عسميات السقاومة بالػسائل األرضية أؼ أف أغمب السرخوفات تكػف 

 في عسميات السقاومة الفعمية.

  

تدتخجـ الصائخات في عسميات استكذاؼ ومقاومة تجسعات الجخاد الرحخاوؼ سػاء 

 حػريات أو األسخاب.مشيا جساعات ال

وعسميات االستكذاؼ الجػؼ تكػف مججية وأكثخ يدخًا بالشدبة الكتذاؼ األسخاب، 

سػاء األسخاب الصائخة أو السدتقخة وكحلظ استكذاؼ التجسعات الكبيخة لمحػريات. 

وفي كمتا الحالتيغ يمـد أف يكػف القائع بعسمية االستكذاؼ ذا خبخة تامة ودراية بيحه 
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يسكغ أف يذاىج مغ الجػ مثل ىحه التجسعات ولكغ الصائخات تفيج أكثخ  العسمية حتى

في استكذاؼ األماكغ الرالحة لمتكاثخ مغ الشػاحي البيئية ، وبحلظ تقمل مغ 

 السداحات التي يمـد أف تغصييا الفخؽ األرضية في عسميات االستكذاؼ.

عغ مقاومة األسخاب، أما بالشدبة لعسميات السقاومة فتختمف وسائل مقاومة الحػريات 

 فتتع مقاومة الحػريات عغ شخيق رش خصػط أو حػاجد في مشاشق اإلصابة.

  

أواًل: أف تكػف مشصقة عسل الصائخات في السشاشق ذات التخدد العالي لمجخاد، أؼ أف 

 اإلصابة بالجخاد بيا تدتسخ عمى فتخات شػيمة ف الدشة.

 ةثانيًا: أف تذسل السشاشق السرابة مداحات كبيخ 

ثالثًا: أف يػجج عسل مدتجيع لمصائخات خبلؿ فتخة وجػدىا حتى التتحسل العسمية أجػر 

 شياريغ وعساؿ وصيانة بجوف فائجة.

  

وىحه الطخوؼ التتػفخ في غالبية الجوؿ مسا اليذجع عمى الشرح دائسًا بإنذاء 

ث وحجات جػية في كل مشيا، ولكغ في بمج مثل السسمكة العخبية الدعػدية حيث يحج

التكاثخ ثع تػجج األسخاب عمى فتخات شػيمة مغ الدشة ترل إلى حػالي التدعة أشيخ 

 في الدشة فإف العسمية تكػف اقترادية وناجحة.
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وباإلضافة إلى ىحه العػامل األساسية فإنو يجب أف تتػفخ بعس العػامل األخخػ 

 التي تقمل مغ التكاليف مثل:

الصائخات وىحه تتػقف عمى نػع تػفخ السسخات الرالحة ليبػط وصعػد   -1

الصائخات السدتخجمة وعمى مشصقة العسل فكمسا قخبت السدافات بيغ ىحه 

السسخات التي تسػف فييا الصائخات بالسبيجات الحذخية كمسا أمكغ لمصائخات أف 

تعسل مجدًا أشػر في عسميات السقاومة الفعمية، ألنو بحلظ يسكغ أف تحسل 

 د السقاومة بجاًل مغ الػقػد.الصائخات كسية أكبخ مغ مػا

وقج وجج أف الصائخات الرغيخة )البيبخ( تحتاج إلى مسخات أرضية ومخاكد 

كيمػمتخ وأبعاد كل مشيا حػالي  20تسػيغ التبعج عغ بعزيا بأكثخ مغ 

متخ وبالشدبة لمصائخات الستػسصة يجب أال بتعج  25-30×450-600

كيمػمتخ وأبعاد كل مشيا  50مخاكد التسػيغ والسسخات عغ بعزيا أكثخ مغ 

متخ ويسكغ لمصائخات الكبيخة ندبيًا استخجاـ  50.40× 800-1200

السصارات العادية في عسمياتيا حيث يكفل كبخ خداناتيا لمػقػد والسبيجات أف 

 تديخ مدافات شػيمة.

 وجػد شياريغ مجربيغ عمى عسميات السقاومة الجػية    -2

باط كبيخ بالتكاليف واالتجاه الحجيث حاليًا لشػع الصائخات السدتخجمة ارت  -3

يخمي إلى استخجاـ شائخات كبيخة نػعًا ، ولكغ برفة عامة يتػقف اختيار نػع 
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الصائخات التي تدتخجـ عمى عػامل كثيخة أىسيا مجػ تػفخ السسخات األرضية 

ومداحتيا وشبيعة السشصقة التي تدتخجـ فييا الصائخات ومجػ اتداع ىحه 

 لظ شبيعة اإلصابة بالجخاد.السشصقة وكح

كيمػ متخ بيغ كل مسخ( 20ففي األراضي السشبدصة ذات السسخات الكثيخة )

يكػف مغ األفزل استخجاـ الصائخات الرغيخة في عسميات استكذاؼ ومقاومة 

الحػريات واألسخاب السدتقخة بيشسا في حالة السسخات الستباعجة ولسقاومة 

تخجاـ الصائخات الكبيخة وفي السشاشق األسخاب الصائخة مغ الجػ يفزل اس

 الجبمية تدتخجـ شائخات الييمػكػبتخ.

وعسػمًا يسكغ القػؿ بأف استخجاـ الصائخات لسقاومة الجخاد الرحخاوؼ وسيمة 

ناجحة واقترادية إذا ماروعيت فييا الطخوؼ والعػامل الدابق اإلشارة إلييا 

التكاثخ والتخدد العالي  وأنيا الػسيمة السثمى التي يجب اتباعيا في مشاشق

 لمجخاد الرحخاوؼ.

  

 اختيار شخيقة السقاومة السشاسبة:

سبق أف أشيخ إلى أف ىشاؾ عػامل كثيخة تتجاخل لتحجيج شخيقة مقاومة الجخاد 

الرحخاوؼ التي تتشاسب مع مايػاجييو القائع بعسمية السقاومة مغ ضخوؼ وأىع ىحه 

 العػامل.
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سػاء أكاف حػريات وأعسارىا أو حذخات كاممة صفخاء  أواًل : حالة الجخاد الرحخاوؼ 

غيخ مدتقخة أو متداوجة وتزع البيس وكحلظ لكثافة الحذخات تأثيخ في تحجيج نػع 

 العسمية.

شبيعة السشصقة السػجػدة بيا الجخاد إذا كانت أراضي زراعية بيا زراعات  ثانيًا: 

 أو مشصقة جبمية ..الخ.كثيفة أو خؽيفة أو أراضي صحخاوية بيا مخاعي أوجخداء 

 ثالثًا: العػامل الجػية الدائجة سػاء الحخارة أو اتجاه الخياح وقػتيا.

 رابعًا: سمػؾ الحػريات وارتباشيا بعسميات السقاومة

 خامدًا: إمكانيات السقاومة السػجػدة مغ مبيجات وأجيدة

سمية وكحلظ يجب أف يجخل في االعتبار تكاليف عسميات السقاومة حتى تكػف الع

 ناجحة بأقل التكاليف.

وقج سبق إيزاح الصخؽ السختمفة السدتعسمة لسقاومة الجخاد الرحخاوؼ واآلف نػضح 

 الػسائل التي يشرح باتباعيا لسػاجية مختمف الطخوؼ.

  

 أواًل : بالشدبة لمجخاد:

أماكغ وضع البيس: إذا أمكغ تحجيجىا يسكغ استعساؿ أجيدة الخش بالعادـ في   -1

أسبػع عمى أف يعاود السخور عمييا لمتأكج  2إلى  1مػعج الفقذ بسجة  رشيا قبل

 مغ نتيجة اإلبادة. 
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الحػريات: في حاالت التكاثخ الذجيجة والتي تغصي فييا الحػريات مداحات   -2

كبيخة تفزل شخيقة الخش بالعادـ عمى شخؽ السقاومة األخخػ كسا يسكغ استخجاـ 

في حالة الحػريات الستقجمة العسخ استعساؿ  الصعـػ الدامة الجافة، ولكغ يفزل

الصعـػ السبتمة كمسا أمكغ خرػصًا في حالة ارتفاع الحخارة وانخفاض الخشػبة 

 حيث أف الحذخات تقبل عمى الصعـػ السبتمة أكثخ مغ إؾباليا عمى الصعع الجاؼ.

األسخاب الحسخاء: أفزل شخيقة لسقاومتيا ىي الخش بسحاليل ليا تأثيخ   -3

بلمدة ويسكغ استخجاـ الصعػـ الدامة في حالة استقخارىا عمى أف يسكغ بالس

 استعسالو في الرباح الباكخ قبل أف تبجأ الحذخات نذاشيا.

األسخاب الرفخاء: وىي عادة لجييا السيل لبلستقخار لمتداوج ووضع البيس،   -4

 ويسكغ مقاومتيا بالصعػـ الدامة أو الخش أو التعفيخ.

  

 بة لصبيعة السشصقة:ثانيًا : بالشد

في األراضي الدراعية برفة عامة اليشرح باستخجاـ السخكبات ذات الدسية   -1

الذجيجة ولكغ تدتخجـ السخكبات األقل سسية والتي ليا تأثيخ بالسبلمدة حتى 

يسكغ إبادة الحذخات قبل إحجاثيا أضخارًا لحلظ فإنو تدتخجـ عسميات التعفيخ 

ات الدراعات الكثيفة أما في األراضي ذات أو الخش وخاصة في األراضي ذ

 الدراعات الخؽيفة ؼيسكغ أيزًا استعساؿ الصعـػ الدامة.
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في األراضي الرحخاوية: في مشاشق السخاعي تدتخجـ أجيدة الخش بالعادـ   -2

وتخش لسقاومة الحػريات ويخش في حالة الحذخات الكاممة واألسخاب وتعصى 

عالية في حالة الحػريات والحذخات الكاممة  لمصعـػ الدامة كحلظ نتائج إبادة

حجيثة االندبلخ في السشاشق الرحخاوية ذات األجداء الجخداء والقميمة 

 الخزخة.

  

 ثالثًا : بالشدبة لمعػامل الجػية:

فإف إجخاء عسميات التعفيخ عشج اشتجاد الخياح تسشع إحكاـ التعفيخ لعجـ ىبػط 

خات وكحلظ فإف إجخاء عسميات الخش بالعادـ السدحػؽ عمى الشباتات التي تأوؼ الحذ

في حالة الخياح الذجيجة تجعل الخذاذ يبعثخ في مداحات أكبخ وبتخكيدات أقل مسا 

 تصمبو عسمية السقاومة.

وإف التعفيخ عشج اشتجاد درجات الحخارة يؤثخ عمى كفاءة العسميات فقج يتراعج 

 ماكغ التي بيا حذخات.السدحػؽ مع تراعج الخياح الداخشة واليدتقخ عمى األ

  

 رابعًا: بالشدبة لمتكاليف:

ولػ أف األساس في اختيار شخؽ السقاومة ىػ مخاعاة الشاحية االقترادية، إال أنو قج 

تحتع بعس الطخوؼ االلتجاء الستعساؿ أؼ شخيقة سخيعة لمقزاء عمى أسخاب 
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أضعاؼ الجخاد، بغس الشطخ عغ التكاليف رغبة مشع أضخار قج ترل ؾيستيا إلى 

التكاليف ميسا كانت باىطة، وحتى التؤدؼ إلى خدائخ ونقز في الغحاء في الببلد 

 التي تعتسج أساسًا عمى الدراعة.

وعسهمًا فإنو يسكن تمخيص ماسبق أن يقدم في بعض األسس التالية لسقاومة 

 الجراد الرحراوي.

  

 مقاومة الحػريات:  -1

بقى مدتقخة عمى األرض بجوف شيخاف إف أضعف أشػار الجخاد ىي الحػريات التي ت

لسجة تديج عغ الذيخ والتي تكػف حخكاتيا محجودة ندبيًا وخاصة الحػريات في 

أعسارىا األولى حيث تعصي عسميات السقاومة نتائج أكثخ فاعمية والتحتاج إلى 

السجيػدات والتكاليف الكبيخة التي تحتاجيا مثل ىحه العسميات والحػريات في أعسارىا 

 قجمة التي تكػف أكثخ نذاط وأكثخ حخكة.الست

ولبلستفادة مغ تجسع الحػريات وكثافتيا في الرباح الباكخ وعشج الغخوب فإف إجخاء 

عسميات السقاومة في الرباح الباكخ أو عشج وقبل شخوؽ الذسذ تقمل في السجيػد 

 وفي كسيات مػاد السقاومة السدتعسمة.

جاـ رشاشات العادـ لخش خصػط في وأفزل شخيقة لسقاومة الحػريات ىي استخ

 مشاشق اإلصابة يمي ذلظ نثخ الصعع الداـ.
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 مقاومة الجخاد الكامل: -2

الجخاد حجيث االندبلخ، ولػ أنو يدخؼ عميو مايدخؼ عمى الحػريات    -أ         

مغ إمكاف مقاومة بالخش أو الصعع الداـ إال أف مجة استقخاره عمى األرض 

يػمًا بعج االندبلخ األخيخ لحلظ يفزل  15-10مجة بديصة التتجاوز 

استخجاـ الخش بخشاشات العادـ باستخجاـ مبيجات بالسبلمدة عمى أف 

 يخاعى في ذلظ السػاعيج السشاسبة.

أسخاب الحسخاء وتدتخجـ لسقاومتيا مختمف وسائل السقاومة السػجػدة   -ب        

سخاب عادة التدتقخ حتى يسكغ القزاء عمييا بدخعة قبل شيخانيا فيحه األ

 إال لمسبيت ليبًل وتبجأ شيخانيا في اليـػ التالي.

وإذا ما كاف الدخب كبيخًا والػسائل الستػفخة محجودة التسكشيا مغ مقاومة الدخب كمو 

دفعة واحجة فإنو يسكغ إجخاء عسميات مقاومة في مداحات متفخقة مغ مكاف استقخار 

خًا ما يبلحع أف إجخاء ذلظ يسشع الدخب مغ الدخب حتى يسكغ تثشيتو وتكديخه ، وكثي

 الصيخاف في اليـػ التالي وبحلظ يعصي فخصة أكبخ إلبادتو.

ويجب أف تتع عسميات السقاومة قبل بجء نذاط الحذخات في الحخكة والصيخاف ويكػف 

ذلظ في الرباح الباكخ أو خبلؿ الميل إذا ما حجدت أماكغ استقخارىا فإف بجء 
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بلؿ الشيار تدبب بالتأكيج عجـ فاعميتيا ألف الحذخات تكػف عسميات السقاومة خ

 نذصة وتصيخ بسجخد اإلزعاج.

 وبصخيقة أخخػ يسكغ القػؿ بالشدبة لسختمف شخؽ السقاومة اآلتي:

 استخجاـ أجيدة الخش بالعادـ السخكدة لسقاومة الحػريات.    -1

خات الكاممة استخجاـ أجيدة الخش بالعادـ السخكد لسقاومة جسػع الحذ    -2

 السدتقخة.

 استخجاـ الصعـػ الدامة لسقاومة مختمف أشػار الحذخة.    -3

استخجاـ التعفيخ في الحاالت التي يتعحر فييا استعساؿ الخش أو الصعع     -4

 الداـ.

  

 ويجب ف يخاعى القائع بعسميات السقاومة اآلتي:

ت نفديا فسغ البجييي عجـ أواًل: لسا كاف الغخض مغ أعساؿ السقاومة ىػ إبادة الحذخا

 إجخاء عسميات السقاومة إلى في حالة تػاجج الحذخة فعبًل.

ثانيًا: مغ السعمػـ أف الحذخات التسػت مباشخة بعج إجخاء عسميات السقاومة ، بل إف 

تأثيخ السبيجات الدامة السدتخجمة اليطيخ مفعػلو إال في فتخة قج ترل إلى 

ة أو أكثخ، لحا يمـد السخور لمتأكج مغ ساع 24بعس الحاالت إعادة العبلج 

 نتائج السقاومة حيث تدتجعي.
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ثالثًا : إف مقاومة الحػريات وىي في أشػارىا األولى تعتبخ أفزل ألف وسائل مقاومة 

الحذخة لمكيساويات تدداد كمسا تقجمت في العسخ مغ جية، ومغ جية أخخػ 

 اء عسميات السقاومة.تشتذخ في مداحات أكبخ، األمخ الحؼ يديج تكاليف وأعب

  

 االحتياشات الػاجب اتخاذىا لمػقاية مغ أخصار السبيجات:

ولػ أنو أمكغ التخمز مغ استعساؿ الدسـػ السعجنية التي كانت تدتعسل قجيسًا، إال 

أف بعس السبيجات الحجيثة التي تدتعسل حاليًا في مكافحة الجخاد شجيجة الدسية يؤثخ 

مدة وىحه تدتجعي احتياشات وقاية كاممة والبعس بعزيا في اإلنداف بسجخد السبل

اآلخخ اليؤثخ إال إذا وصل عمى الجياز اليزسي أؼ عغ شخيق الفع ؼيحجث التدسع 

ويتػقف قػة تأثيخىا عمى درجة تخكيدىا وكسيتيا وشخيقة وصػليا لمجدع وىحه تحجث 

 غالبًا بأحج الصخؽ اآلتية:

ذاذ الدػائل في حالة الخش أو شخيق الجياز التشفدي عشج استشذاؽ ر     -1

 الحبيبات الجؾيقة مغ مداحيق التعفيخ.

عغ شخيق الجياز اليزسي في حالة تمػث األشعسة أو مياه الذخب أو نتيجة   -2

 عجـ غدل األيجؼ قبل األكل أو الذخب أو التجخيغ.
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االمتراص خبلؿ الجمج نتيجة التمػث بخذاذ الساء أثشاء عسميات الخش أو   -3

  ؿ األيجؼ بجوف وقاية في تحزيخ محاليل الخش. وفي الحالة األخيخة ىياستعسا

 أخصخ الصخؽ الثبلثة وأعع حجوثًا.

  

ويجب عمى السذتغميغ بأعساؿ مكافحة الجخاد قبل استعساؿ السبيجات الكيساوية 

الػقػؼ عمى االحتياشات الػاجب اتباعيا لتفادؼ حجوث حاالت التدسع التي غالبًا ما 

 ة اإلىساؿ وعجـ مخاعاة االحتياشات الػاجب اتباعيا أو الجيل بيا.تحجث نتيج

  

 وؼيسا يمي أىع االحتياشات الػاجب اتخاذىا ومخاعاة تشفيحىا بكل دقة:

اتباع االحتياشات الخاصة بكل مادة قبل استعساليا وشخيقة تجاوليا وىحه   -1

 االحتياشات تكػف عادة مثبتة عمى كل عبػات السادة.

يجػز استعساؿ األيجؼ في خمط أو تقميب السػاد الكيساوية، بل تدتخجـ ال    -2

 قصعة مغ الخذب.

يجب حفع مػاد الصعاـ ومياه الذخب بعيجًا عغ السػاد الكيساوية حتى   -3

التتمػث وتربح سامة كحلظ يخاعى عجـ تمػث أواني الصعاـ وأوعية الذخب 

 وأيزًا مجارؼ السياه.
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التستز في الجدع مثل سادس كمػر البشديغ يجب في حالة السػاد التي   -4

االستحساـ بالساء والرابػف عقب انتياء العسل اليػمي، أما السػاد الدخيعة 

االمتراص خبلؿ الجمج ؼيجب غدل أجداء الجدع التي تتمػث بالسادة فػرًا 

 وبكسية وافخة مغ الساء والرابػف وتغييخ السبلبذ إذا تمػثت بالسادة أيزًا.

ذا دخل العيغ أؼ مادة كيساوية يدخع فػرًا بغدميا بساء نطيف باستسخار إ    -5

 دؾيقة عمى األقل. 15- 10لسجة 

في أثشاء عسميات السقاومة بالخش أو التعفيخ يخاعى عجـ استشذاؽ الخذاذ أو   -6

السدحػؽ واالتجاه بآالت السقاومة بحيث تصخد الخياح سػائل الخش أو 

 القائسيغ بالعسل. مداحيق التعفيخ بعيجًا عغ

أثشاء عسميات نقل ميسات حسبلت السكافحة والسػاد الكيساوية يخاعى عجـ   -7

 وضع مػاد الصعاـ مع السػاد الكيساوية في سيارة واحجة.

في حالة التدسع يقيء السراب نفدو بػضع إصبعو في حمقو أو يعصى   -8

 جخعة مقيئة مغ محمػؿ محل الصعاـ ويدتجعى الصبيب فػرًا.

عشج تحزيخ السػاد الكيساوية الدخيعة الشفاذ خبلؿ الجمج يجب عمى     -9

 القائسيغ بالعسل لبذ قفازات مغ السصاط الصبيعي.
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في حالة استسخار عسميات السكافحة يجب أف تدتبجؿ السبلبذ كمسا تمػثت   -10

بجرجة شجيجة بالسػاد الدامة ويدتحدغ أف تدتبجؿ مختيغ في األسبػع عمى 

 األقل.

يجب االمتشاع تسامًا عغ تشاوؿ أؼ شعاـ أو شخاب أو التجخيغ أثشاء     -11

 العسل إال بعج االغتداؿ جيجًا بالساء والرابػف.

يجب االغتداؿ جيجًا في فتخات الخاحة وعشج نياية اليػـ بعج االنتياء مغ   -12

عسميات السقاومة ويجب غدل أجداء الجدع التي تتمػث بالسػاد الكيساوية 

 بًل جيجًا بالساء والرابػف.غد

يجب فحز أجيدة الخش والتأكج مغ سبلمتيا قبل البجء في العسل حتى   -13

 التديل السػاد الدامة أو تشفجخ فتريب العساؿ.

يجب اختيار العساؿ األقػياء األصحاء وأف تكػف أيجييع واألجداء   -14

 الجمجية.السكذػفة مغ أجداميع سميسة وخالية مغ الجخوح أو األمخاض 

في حالة إجخاء السقاومة في السحاصيل أو مػاد العمف يجب أف يكػف   -15

ىشاؾ فتخة بيغ وقت الخش ووقت الحراد التقل عغ شيخ، ويخاعى عجـ 

إعصاء العمف لمساشية قبل انقزاء ىحه السجة، ويدتحدغ أف تداد ىحه السادة 

 في حالة ماشية المبغ أو الحبح.
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السادة تتػقف عمى حالة الصقذ ودرجة الحخارة ونػع تخكيد وعمى العسـػ فإف ىحه 

 السادة السدتعسمة في السقاومة.

 في حالة استعساؿ أجيدة الخش بالعادـ يخاعى اآلتي:

عجـ استعساؿ الديارات التي تعسل في الخش في نقل السػاد الغحائية أو     -1

 السبلبذ خػفًا مغ تمػثيا.

 مغ صشجوؽ استعساؿ السبيجات الدامة:إزالة جسيع آثار السادة     -2

أف يختجؼ العساؿ أوفخوؿ مغ قساش قصغ سسيظ ويخاعى أف تكػف    -أ            

األكساـ شػيمة لتغصية الحراعيغ تسامًا وكحلظ األرجل وتكػف ذات ياقة 

لتغصية الخؾبة. ويدتحدغ أف يكػف لػف القساش أبيس أو فاتحًا حتي 

 يدتبيغ التمػث.

في حالة الخش بالسدارع يسكغ وضع حاجد ببلستيظ شفاؼ عمى   -ب           

 األعيغ لػقايتيا مغ الخذاذ الشاتج في عسميات الخش.

يمبذ قفاز مغ السصاط حيغ تحزيخ محاليل الخش أو مػاد        -ج           

 السقاومة.

سيع نخخج مغ ىحا كمو أنو يجب تدويج جسيع حسبلت السقاومة بالرابػف الكافي لج

القائسيغ بالعسل ويحدغ أف يكػف مغ أنػاع صابػف الغديل حيث أف تأثيخىا القمػؼ 
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يؤثخ كيساويًا عمى السبيجات خرػصًا الفػسفػرية مشيا ويزعف سسيتيا عبلوة عمى 

 إزالة آثارىا.

وأخيخًا يسكغ القػؿ أنو إذا روعي الحخص الكامل عشج تشاوؿ السػاد الدامة أثشاء 

ة سػاء عشج الشقل أو التعبئة في األجيدة والخخاشيع قبل استعساليا العسميات السختمف

يػمًا لسشع تدخب السبيجات مشيا وتمػث القائسيغ بالعسل فإنشا بحلظ نتفادػ كثيخًا مغ 

 حػادث التدسع أو التمػث التي يحجث أثشاء العسل وبالتالي تقمل مغ أخصارىا.

 يخة العخبية:تحخكات الجخاد الرحخاوؼ وارتباشيا بذبو الجد 

إف اتداع رقعة مشصقة انتذار الجخاد الرحخاوؼ وما تذسمو مغ أقاليع ذات ضخوؼ 

شبيعية وجػية مختمفة لسغ العػامل التي تييئ لمجخاد وعمى مجار الدشة البيئات 

الرالحة لتكاثخه انتذاره فكسا ىػ معمـػ فإف تػالج الجخاد يختبط تسامًا باألمصار وفي 

ار الػاسعة ىحه تػجج أقاليع ذات أمصار شتػية وأخخػ وأمصارىا داخل مشصقة االنتذ

صيؽية وثالثة أمصارىا ربيعية. وتبعًا لحلظ فقج أمكغ تحجيج السشاشق التي يتػالج 

 ويتكاثخ فييا عمى مجار الدشة كاآلتي:

مشاشق التكاثخ الريفي: ويحجث التكاثخ عمى األمصار الريؽية وتطيخ بيا  -1

ؿ فتخة الريف التي تبجأ مغ تسػز وتدتسخ حتى تذخيغ جسػع الحػريات خبل

األوؿ وتذسل ىحه السشاشق غخب اليشج والباكدتاف وجشػب شبو الجديخة 

 العخبية وتستج في أفخيؿيا مغ الدػداف وأثيػبيا غخبًا حتى الدشغاؿ 
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ويبجأ ضيػر األسخاب الشاتجة عغ ىحا التكاثخ في أيمػؿ وتياجخ غالبيتيا في 

وبعزيا تياجخ جشػبي وبحلظ تغدو مشاشق التكاثخ الذتػؼ  اتجاه شسالي

 والخبيعي.

ويحجث ىحا التكاثخ عمى األمصار الذتػية وتطيخ  مشاشق التكاثخ الذتػؼ:  -2

جسػع الحػريات خبلؿ فتخة الذتاء في السجة مغ تذخيغ األوؿ وحتى كانػف 

حسخ الثاني وتذسل ىحه السشاشق شبو جديخة الرػماؿ وسػاحل البحخ األ

 بأثيػبيا والدػداف وشبو الجديخة العخبية وعساف وساحل إيخاف. 

ويبجأ ضيػر األسخاب الشاتجة عغ ىحا التكاثخ مغ تذخيغ الثاني حتى شباط 

 وتياجخ إلى مشاشق التكاثخ الخبيعي.

حديخاف -وتطيخ جسػع الحػريات خبلؿ شباط مشاشق التكاثخ الخبيعي:  -3

االنتذار وىي شساؿ أفخيؿيا وببلد الذخؽ  وتذسل أقاليع كثيخة مغ مشصقة

األوسط وشساؿ شخؽ شبو الجديخة العخبية وبعس أقاليع شخؽ أفخيؿيا والدػداف 

 (.4ثع إيخاف وأفغاندتاف والباكدتاف واليشج ) خخيصة رقع 

وتبجأ أسخاب ىحا الجيل في الطيػر مغ نيداف حتى تسػز وىحه األسخاب 

وفي خبلؿ ىجختيا ىحه قج تغيخ في  تياجخ إلى مشاشق التكاثخ الريفي

 شخيقيا عمى أقاليع كثيخة وتدبب ليا أضخار جديسة.
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ومشاشق التكاثخ ىحه تعتبخ مشاشق محجودة بالشدبة لمسشاشق التي يغدوىا الجخاد في 

تحخكاتو بيغ مشاشق التكاثخ السختمفة والتي تكػف في مجسػعيا مشصقة االنتذار وقج 

ات أسخابو أىسية كبيخة خبلؿ الخسديغ سشة الساضية أعصيت ىجخة الجخاد وتحخك

ودرست ىجخة الجخاد دراسة واؼية أمكغ بعجىا التشبؤ عغ مجػ ىجخة األسخاب مغ 

مكاف آلخخ وقج تبيغ مغ ىحه الجراسات أف لظ مشصقة دورة خاصة بيا بالشدبة لتكاثخ 

حجودة وليذ وىجخة األسخاب وبحلظ أمكغ تقديع مشصقة انتذار الجخاد إلى مشاشق م

معشى ذلظ أف كل مشصقة مشفرمة عغ السشصقة األخخػ بل إف جسيعيا تختبط مع 

بعزيا في تبادؿ األسخاب إما مباشخة مثمسا يحجث مغ ىجخة أسخاب مغ مشصقة شخؽ 

أفخيؿيا إلى مشصقة الذخؽ األوسط خبلؿ مػاسع الخخيف والذتاء أو تختبط بصخيق 

اجخ مغ غخب أفخيؿيا إلى أواسط وشخؽ أفخيؿيا غيخ مباشخ مثل تمظ األسخاب التي تي

حيث يتكاثخ خبلؿ الريف وتياجخ بعس األسخاب الشاتجة مغ ذلظ خبلؿ الخخيف 

 والذتاء إلى مشصقة الذخؽ األوسط.

ففي اإلقميع الغخبي مغ مشصقة االنتذار ، أؼ غخب أفخيؿيا ، تياجخ األسخاب الشاتجة 

ساؿ أفخيؿيا، تياجخ األسخاب الشاتجة مغ عغ التكاثخ الريفي إلى الذساؿ وتغدو ش

التكاثخ الريفي إلى الذساؿ وتغدو شساؿ أفخيؿيا حيث تتكاثخ ربيعيًا تعػد األسخاب 

الشاتجة عشو جشػبًا إلى مشاشق التكاثخ الريفي. وفي نفذ الػقت فإف بعس أسخاب 

 التكاثخ الريفي في غخب أفخيؿيا قج ترل إلى الدػداف ومشصقة شخؽ أفخيؿيا.
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وبعس األسخاب الشاتجة مغ التكاثخ الخبيعي في شساؿ أفخيؿيا قج ترل إلى مشصقة 

 الذخؽ األوسط عغ شخيق ليبيا.

وبالسثل في أقاليع مشصقة شخؽ أفخيؿيا تػجج دورة داخمية خاصة لمجخاد في دوؿ ىحه 

السشصقة وىي في نفذ الػقت ترجر األسخاب الشاتجة مغ التكاثخ الريفي أو الذتػؼ 

 إلى شبية الجديخة العخبية.بيا 

كحلظ تػجج دورة داخمية خاصة في اإلقميع الذخقي لسشصقة انتذار الجخاد الرحخاوؼ 

)اليشج والباكدتاف وإيخاف وأفغاندتاف( حيث يجخؼ تبادؿ األسخاب الشاتجة مغ مػاسع 

التكاثخ السختمفة، وفي نفذ الػقت ترجر ىحه السشصقة أسخابًا ناتجة عغ التكاثخ 

 في إلى مشصقة الذخؽ األوسط.الري

أما بالشدبة لسشصقة الذخؽ األوسط وىي السشصقة التي نعير فييا فإنيا تتكاثخ كسا 

سبق القػؿ بػضعية الجخاد في السشصقة الذخؾية أؼ في اليشج والباكدتاف وإيخاف 

وأفغاندتاف، وكحلظ تتأثخ بحالة الجخاد في شخؽ أفخيؿيا فاألسخاب الشاتجة مغ التكاثخ 

الريفي في ىاتيغ السشصقتيغ تياجخ بعزيا إلى مشصقة الذخؽ األوسط وخاصة شبو 

الجديخة العخبية في أشيخ الخخيف والذتاء ابتجاء مغ سبتسبخ. وعادة تدتقخ ىحه 

األسخاب لمتكاثخ الذتػؼ والخبيعي في بعس دوؿ السشصقة. ونتاج ىحا التكاثخ الذتػؼ 

ييجد جسيع بمجاف الذخؽ األوسط في شخيق  والخبيعي وخاصة بذبو الجديخة العخبية

عػدة أسخابو إلى مشاشق التكاثخ الريفي، فسثبًل األسخاب التي تطيخ في شساؿ شبو 
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الجديخة العخبية ابتجاء مغ شيخ نيداف تيجد العخاؽ وسػريا واألردف وجسيػرية مرخ 

ؿيا أو العخبية وىي في شخيقيا إلى مشاشق التكاثخ الريفي في الدػداف وشخؽ أفخي

في اليشج والباكدتاف، واألسخاب التي تطيخ في أواسط شبو الجديخة مثبًل في أيار 

وحديخاف تصيخ عادة جشػبًا متجية إلى مشاشق التكاثخ الريفي في جشػب شبو 

الجديخة مثبًل في أيار وحديخاف تصيخ عادة جشػبًا متجية إلى مشاشق التكاثخ الريفي 

 أفخيؿيا والدػداف.في جشػب شبو الجديخة وفي شخؽ 

ونطخًا ألىسية الجخاد بذبو الجديخة العخبية بالشدبة لجوليا ولجوؿ مشصقة الذخؽ األوسط 

برفة خاصة ولباقي دوؿ مشصقة االنتذار برفة عامة فإنو مغ السيع تػضيح حالة 

 الجخاد بيا عمى مجار الدشة.

مجخاد الرحخاوؼ لعجة فذبو الجديخة العخبية تعتبخ مشصقة استخاتيجية ىامة بالشدبة ل

 عػامل مشيا:

أواًل: تذسل مشاشق وأجػاء مختمفة تييئ لمجخاد الرحخاوؼ البيئات السشاسبة لمتكاثخ 

في مختمف فرػؿ الدشة فإنو يحجث فييا تكاثخ صيفي في السشاشق الجشػبية الغخبية 

ي ويحجث فييا تكاثخ شتػؼ عمى سػاحل البحخ األحسخ ويحجث فييا أيزًا تكاثخ ربيع

 عمى سػاحل البحخ األحسخ وفي أواسط وشخؽ وشساؿ السسمكة العخبية الدعػدية.

ثانيُا: تتزسغ شبو الجديخة العخبية عجد مغ السشاشق التي يعير فييا الجخاد عمى 

حالتو االنفخادية والتي تعتبخ مغ مرادر الخصخ عشجما تتييأ الطخوؼ البيئية 
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ىي األجداء الداحمية الجشػبية الغخبية مغ  السشاسبة لتكاثخه وانتذاره وىحا السشاشق

 شبو الجديخة العخبية وكحلظ بعس السشاشق الذخؾية.

ثالثًا: تعتبخ شبو الجديخة العخبية مشصقة وسط تتجسع فييا األسخاب الشاتجة مغ التكاثخ 

الريفي والذتػؼ في بعس األقاليع السجاورة فكسا سبق القػؿ إف األسخاب الشاتجة 

لريفي والذتػؼ في شخؽ أفخيؿيا وفي اليشج والباكدتاف وإيخاف غالبًا مغ التكاثخ ا

 مايفج كثيخ مشيا إلى شبو الجديخة حيث تتكاثخ فييا تكاثخ شتػؼ وربيعي.

رابعًا: األسخاب الشاتجة مغ التكاثخ في شبو الجديخة العخبية تعتبخ مرجر خصخ 

مشاشق التكاثخ مباشخ عمى دوؿ مشصقة الذخؽ األوسط وعمى باقي الجوؿ في 

 الريفي.

ابتجاء مغ تذخيغ األوؿ تبجأ األسخاب الشاتجة مغ التكاثخ الريفي في شخؽ أفخيؿيا 

وجشػب شبو الجديخة العخبية في اليجخة شسااًل وشساؿ شخؽ ، فاألسخاب الشاتجة في 

شخؽ أفخيؿيا تعبخ البحخ األحسخ وتدداد أعجادىا باألسخاب الشاتجة مغ التكاثخ السحمي 

 جشػب وجشػب غخب شبو الجديخة العخبية.في 

وخبلؿ شيخ تذخيغ الثاني يدداد عجد األسخاب الػافجة عبخ البحخ األحسخ وتدتسخ في 

ىجختيا الدخيعة شسااًل وترل إلى أواسط وشسالي شبو الجديخة العخبية وقج يرل 

 بعزيا إلى جشػب العخاؽ واألردف وسيشاء في جسيػرية مرخ العخبية. 
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نػف األوؿ قج يدتسخ تػافج األسخاب عبخ البحخ األحسخ، ولكغ ىحه وفي شيخ كا

األسخاب التتػغل غالبًا إلى مدافات كبيخة بجاخل شبو الجديخة العخبية حيث غالبًا 

 ماتكػف ىحه األسخاب صفخاء بالغة تدتقخ لػضع البيس في غخبي شبو الجديخة.

والدػداف ناتجة عغ وخبلؿ شيخ شباط وآذار قج ترل أسخاب أخخػ مغ الرػماؿ 

التكاثخ الذتػؼ ىشاؾ، وتتعخض السشاشق الذخؾية مغ شبو الجديخة العخبية في خبلؿ 

شيخؼ تذخيغ الثاني وكانػف األوؿ إلى وفػد أسخاب مغ اليشج والباكدتاف وإيخاف. 

وتدتقخ ىحه األسخاب لمتكاثخ في أماكغ مختمفة سػاء في السسمكة العخبية الدعػدية أو 

الية السجاورة مع بعس تحخكات محمية لؤلسخاب ؼيسا بعج بيغ ىحه الجوؿ الذس

 الجيات.

ونتيجة لػفػد ىحه األسخاب فإنو يشتج عشيا تكاثخ شتػؼ وربيعي عمى سػاحل البحخ 

األحسخ يعدز التكاثخ السحمي السػجػد بيحه السشاشق ويشتج عشيا كحلظ تكاثخ ربيعي 

 في أواسط وشساؿ شبو الجديخة.

 األسخاب الشاتجة مغ التكاثخ الخبيعي في أواخخ آذار وفي نيداف.ويبجأ ضيػر 

وعادة تياجخ ىحه األسخاب شسااًل فتيجد الجوؿ الذسالية السجاورة لذبو الجديخة مثل 

سػريا واألردف والعخاؽ وجسيػرية مرخ العخبية وقج ترل حتى جشػب تخكيا، أما 

 تياجخ إلى إيخاف والباكدتاف.األسخاب السػجػدة في شخؽ شبو الجديخة فإنيا عادة 

 أثر الظقس عمى حركة الجراد األحسر إلى مشاطق الذرق األوسط  
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عمسشا مغ وسائل اإلعبلـ أنو كاف ىشاؾ أسخاب مغ الجخاد تتحخؾ مغ األراضي  

السرخية باتجاه الذخؽ فانذغل السػاششػف واستعجت مؤسدات الجولة ذات العبلقة 

لثخوة الدراعية التي تعتبخ اليجؼ الخئيذ لتحخكات لسػاجية ىحا الحجث ولحساية ا

 وىجخة الجخاد . 

بجوف شظ عجا عغ اىتسامشا نحغ كغيخنا مغ السػاششيغ بيحا الحجث فقج شعخت أنشا 

أيزا مغ ذوؼ العبلقة باعتبارنا أصحاب االختراص ؼيسا يتعمق بالغبلؼ الجػؼ 

لجخاد اعتسادا عمى سمػؾ وما يجور ؼيو باعتباره الػسط البيئي الحؼ يصيخ ؼيو ا

 عشاصخه الجػية التي تحكع تخكيبو الجاخمي 

ولقج  رغبت بجسع بعس السعمػمات عغ ىحا الحجث متسشيا أف تفيجنا في فيع حخكة 

ومدارات ىحه األسخاب حتى ولػ مغ باب التثؿيف العمسي ، بالصبع ال يخفى عمى 

ات التفريمية مثل عشاصخ أحج أف دراسة مثل ىحا الحجث تتصمب الكثيخ مغ السعمػم

الحخارة والخشػبة والخياح عمى ارتفاعات متعجدة وتفريمية في الصبقات القخيبة مغ 

سصح األرض ، اقرج معمػمات الخاديػسػنج )جياز ؾياس العشاصخ الجػية في 

شبقات الجػ( في السشاشق الغخبية وليذ فقط عمى االرتفاعات السعيارية عمى سبيل 

 السثاؿ .
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ا مغ إفادة وزارة الدراعة األردنية انو وصمت مداء الجسعة السػافق فقج عمسش

أسخاب محجودة مغ الجخاد األحسخ قادمة مغ األراضي السرخية مغ  19/11/2004

مشصقة العخير تحجيجا وكحلظ مغ خميج العؿبة لتدتقخ في الذػاشئ الذسالية لسجيشة 

شق غػر الرافي والقخػ في مشا 21/11/2004العؿبة ومغ ثع لتشتذخ مداء األحج 

السحاذية ليا وكحلظ في بعس مشاشق الصفيمة مثل محسية ضانا عمى وجو 

 الخرػص وقخية الصيبة في لػاء وادؼ مػسى وقخػ قصخ والقخيقخة  في وادؼ عخبة .

قبل الخػض في أسباب ىحا االنتذار الجغخافي بالتحجيج ألسخاب الجخاد داخل 

تي ساعجت في ىحا االنتذار أود أف أتصخؽ بجاية السسمكة ودور العػامل الجػية ال

 Nomadacrisليحا الشػع مغ الجخاد الرحخاوؼ والسدسى بالجخاد األحسخ أو البجوؼ 

Septemfasciata    ويدسى بالجخاد البجوؼ وذلظ بدبب تشقمو في مػسع الجفاؼ

ا بيغ وباألحسخ بدبب لػف أجشحتو الخمؽية وىػ جخاد كبيخ الحجع يبمغ شػؿ الحكخ م

 (1سع شكل ) 8 -6سع واألنثى 5-6

 

 يشتسي ىحا الشػع إلى فريمة الجخاد الرحخاوؼ )الجخاد الخحاؿ( 

Cyrtacanthacridinae   ويتػاجج برػرة رئيدية بأفخيؿيا الجشػبية حيث تشحرخ

بؤرة تكاثخه في زامبيا وتشدانيا ومبلوؼ  يشتج الجخاد األحسخ جيبل واحجا في الدشة 

 ل الجفاؼ قبل فرل الذتاء .ويشتذخ في فر
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ويحجث  البمػغ  الجشدي ووضع البيس عمى مجػ  فتخة  شػيمة  في بجاية مػسع  

 األمصار،

وىشاؾ شػراف رئيدياف   ليحا الشػع  مغ الجخاد الصػر األوؿ وىػ االنفخادؼ والحؼ  

 يخمػ مغ

جخاد أية أخصار وىشاؾ الصػر التجسعي والحؼ تكسغ ؼيو مخاحل خصػرتو، قجرة ال

 األحسخ عمى

التحػؿ إلى الصػر التجسعي اقل كثيخا مشيا في الجخاد الرحخاوؼ والجخاد السياجخ 

 وتشذط

مشاشق التفذي في الدشػات الجافة نتيجة النخفاض السدصحات السائية السشاسبة 

 الستقخار ىحا

الجخاد السحب لمخشػبة السعتجلة ، وفي سشػات الغدو تستج األسخاب عمى مدصحات  

ل إلى عجة    كيمػمتخات وفي بعس األحياف إلى بزع مئات مغ الكيمػمتخات تر

درجة سمديػس وفي اتجاه 26وتصيخ األسخاب نيارا إذا تجاوزت درجة حخارة اليػاء 

الخياح وبدخعة بصيئة إلى حج ما بحيث ال تتجاوز السدافة التي تقصعيا األسخاب إلى 

ضجة بعج ذلظ قبل وضع البيس ، ويتع كيمػمتخ في اليـػ وتتػزع األسخاب الشا 20

وضع البيس عادة أثشاء الميل في تخبة رممية شيشية رشبة حيث تتجسع اإلناث في 

 بيزة في كل كتمة بيس . 100مداحات محجودة ليزع كل مشيا حػالي 
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كامل الجدء  1944و  1930شسل آخخ غدو عاـ كبيخ الفتخة ما بيغ عامي 

اكثخ الدراعات التي ىػجست ىي زراعات الشصاقات الجشػبي مغ القارة األفخيؿية و 

البيػلػجية السحبة لمخشػبة السعتجلة مثل الحرة، األرز، قرب الدكخ وأشجار الفاكية 

السختمفة وبحلت محاوالت لمسكافحات البيئية في وسط أفخيؿيا ولكغ بجوف تحقيق أؼ 

يشبغي حاليا تػجيو نجاح وال تداؿ السكافحة تعتسج عمى السبيجات في الػقت الحاضخ و 

 البحػث نحػ تحديغ أساليب الخش واختيار أنػاع افزل مغ السبيجات الحذخية.

  

 

 

     

 

 (الجخاد األحسخ الرحخاوؼ 1شكل)

 

مشح األعػاـ التي تمت الحخب العالسية الثانية تػلت السشطسة الجولية لمدراعة واألغحية 

وسبل مكافحة الجخاد والتشبؤ  ميسة دراسة ومخاؾبة (FAO)التابعة لؤلمع الستحجة 

ووكالة الفزاء  FAOتع التعاوف بيغ أؿ 1980بسدارات تحخكو .   في عاـ 
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مغ أجل التشبؤ بحخكة أسخاب الجخاد بػاسصة األقسار الرشاعية  NASAاألمخيكية 

 ( .remote sensingوتقشيتيا باالستذعار عغ بعج )

 

ساؿ وأواسط أفخيؿيا، شبو ( يػضح تػزيع مشاشق الجخاد في مشاشق ش2الذكل )

 الجديخة العخبية حيث تقدع إلى مشصقتيغ رئيديتيغ اعتسادا عمى الطخوؼ الجػية ىسا:

 
 ( تػزيع الجخاد الرحخاوؼ في مشاشق شساؿ وأواسط أفخيؿيا2الذكل )

 

  Recession Areaالسشاشق الخزخاء ، وتدسى بسشصقة االندحاب أو التخاجع  

الجػية اليادئة والسقرػد بيا فرػؿ الجفاؼ وىي  وذلظ عشجما تدػد األحػاؿ

الطخوؼ السشاسبة لتسخكد الجخاد واستقخاره و الحج مغ نذاشو، حيث يعير بيا في 

 16ىحه الفتخة بذكل مشحرخ ندبيا وىحه السشاشق ىي أراضى قاحمة وتستج حػالي 
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مميػف كيمػمتخ مخبع وتذسل الرحخاء الػسصى وشساؿ أفخيؿيا ومشاشق الذخؽ 

 األوسط و شبو الجديخة العخبية حتى األجداء الذسالية الغخبية مغ اليشج.

عشجما تربح الطخوؼ الجػية مشاسبة لتحخؾ الجخاد مع بجاية فرل الذتاء وارتفاع 

ندبة الخشػبة تبجأ أسخاب الجخاد بتجاوز السشصقة الخزخاء واليجخة واجتياح الجوؿ 

ػمتخات  لتتذكل السشصقة الرفخاء السحيصة بيا ومغ جسيع الجيات آلالؼ الكيم

وتستج شساال لترل إلى إسبانيا وروسيا  Invasion Areaوالسدساة بسشصقة الغدو 

وشخقا لتغصي اليشج وجشػب شخؽ آسيا وجشػبا لتذسل أواسط القارة األفخيؿية وفي ىحه 

الطخوؼ تقػـ أسخاب الجخاد بعبػر البحخ األحسخ مغ شساؿ أفخيؿيا باتجاه الذخؽ 

وسط وشبو الجديخة العخبية وفي بعس األحياف تقػـ بالتحخؾ مغ القارة األفخيؿية األ

 وعبػر السحيط األشمدي باتجاه الكاريبي .

اآلف لشعػد إلى التحخؾ األخيخ عمى مشاشق شساؿ أفخيؿيا ومرخ تحجيجا وعبػرىا 

 يػـ FAOإلى مشاشق أخخػ مغ الذخؽ األوسط.  تقخيخ أؿ

أسخاب محجودة مغ الجخاد لخميج الدػيذ والبحخ  ححر مغ عبػر 19/11/2004

األحسخ قادمة مغ األراضي السرخية باتجاه األراضي الفمدصيشية و السسمكة العخبية 

الدعػدية والدػداف، وذكخ التقخيخ أف ىحه األسخاب السحجودة التي ال تذكل خصخا 

السشاسبة لتكاثخىا ججيا قج قجمت مغ الدػاحل األفخيؿية الجافئة والتي تعتبخ األماكغ 

بػاسصة الخياح القػية ندبيا التي كانت سائجة وقتيا ولتجتاح ؼيسا بعج مشاشق شساؿ 
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كيمػمتخ 70مرخ حيث ذكخت وسائل اإلعبلـ السرخية أنيا شكمت شخيصا بصػؿ 

فػؽ األراضي السرخية وغصت سساء القاىخة والججيخ بالحكخ أف خصػرة أسخاب 

  FAOكيمػمتخ. عخضت مشطسة أؿ 60-10و ما بيغ الجخاد تطيخ إذا امتجت أسخاب

في مشاشق شساؿ أفخيؿيا والذخؽ األوسط  19/11/2004مدارات تحخؾ الجخاد يـػ 

 (3شكل )

 
 19/11/2004( مدارات الجخاد الرحخاوؼ في مشاشق شساؿ إفخيؿيا 3شكل)

 الجخاد الشاضج جشديا            الجخاد غيخ الشاضج جشديا

 

أسخاب الجخاد الشاضج جشديا تسخكدت في ىحه الفتخة في الشيجخ  يبيغ الذكل أف

ومالي ومػريتانيا واف أعجادا كبيخة مغ أسخاب الجخاد الرحخاوؼ غيخ الشاضجة جشديا 

تسخكدت في السشاشق الػسصى والغخبية لذساؿ أفخيؿيا وبالتحجيج شساؿ غخب ليبيا 

شاء وخميج العؿبة وفي ىحه وشساؿ الجدائخ وتحخكت أعجاد محجودة مشيا باتجاه سي



 دسهقي د عبد العميم سعد سميسان                                                                                                                 الجراد الرحراوي 

 

115 

 

الفتخة وصمت أسخاب الجخاد األحسخ إلى شػاشئ البحخ الستػسط وشساؿ سيشاء وعمى 

 كيمػمتخ غخب قصاع غدة . 100بعج 

وقج بيغ تقخيخ السشطسة أف محجودية الخدائخ الدراعية في مرخ يعػد إلى أف ىحه 

شطسة بسخاؾبة دؾيقة األسخاب كانت تصيخ بدخعة كبيخة، مغ ناحية أخخػ  قامت الس

لسدارات ىحه األسخاب  التي تتحخؾ عادة إلى الجشػب لعبػر البحخ األحسخ حيث 

تعتبخ الدػاحل الجشػبية لسرخ وشػاشئ الدػداف مشاشق مشاسبة لتكاثخ ىحا الشػع 

مغ الجخاد خاصة إذا شيجت تمظ السشاشق في ىحه الفتخة ىصػال  لؤلمصار مسا سيديج 

 ب إليو .مغ حخكة ىحه األسخا

وكسا ذكخت مرادر وزارة الدراعة األردنية  19/11/2004مداء الجسعة السػافق 

وصمت أسخاب الجخاد األحسخ غيخ الشاضج جشديا إلى الدػاحل الذسالية لسجيشة 

 21/11/2004العؿبة قادمة مغ خميج العؿبة ومشصقة العخير السرخية  ويـػ األحج 

غػر الرافي ) ؼيفا ،خشديخة ، العيغ انتذخت أسخاب محجودة مشيا في مشاشق 

البيزاء( ولػاء بريخا ومحسية ضانا والقادسية وغخنجؿ في محافطة الصفيمة ومشاشق 

قصخ وقخيقخة في وادؼ عخبو وقخية الصيبة في لػاء وادؼ مػسى، وقج ذكخت مرادر 

الػزارة أف كثافة الجخاد شكمت في بعس السشاشق بسعجؿ حػرية )جخادة( واحجة كل 

خ مخبع عمسا أف الخصخ يطيخ عشجما ترل كثافتو لسعجؿ خسذ حػريات بالغة مت

 لمستخ السخبع.
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العػامل الجػية الخئيدية التي يعتسج عمييا تشقل الجخاد واتجاه مداره ىي درجات 

الحخارة والخشػبة وسخعة واتجاه الخياح حيث تع تحجيج درجة الحخارة السفزمة لتشقل 

س وندبة رشػبة معتجلة  . ومغ جية أخخػ ؼيسا يتعمق درجة سمديػ  26الجخاد وىي 

بسدتػػ شيخاف الجخاد فقج ورد في بعس السرادر الخاصة ببحػث الجخاد انو بذكل 

متخ فػؽ سصح األرض، أما ؼيسا يخز 600-300عاـ يصيخ عمى ارتفاع ما بيغ 

لدعػدية مشاشق شساؿ إفخيؿيا وشبو الجديخة العخبية فقج ورد في أبحاث شخكة أرامكػ ا

 500-300الخاصة بالجخاد أف ارتفاع شيخاف الجخاد في ىحه السشاشق ال يديج عغ 

 قجـ.

 مثال في السسمكة 

بالعػدة إلى حادثة انتذار أسخاب الجخاد ومغ أجل دراسة األحػاؿ الجػية التي كانت 

سائجة فػؽ السشصقة في تمظ الفتخة يجب األخح بعيغ االعتبار العشاصخ الجػية 

ة وشبقات الغبلؼ الجػؼ القخيبة مغ سصح األرض والتي تؤثخ بذكل كبيخ الدصحي

عمى الجخاد ومبلءمتيا لطخوؼ شيخانو وىي درجة الحخارة وندبة الخشػبة وسخعة 

واتجاه الخياح. باإلشارة إلى الػضع الديشػبتيكي العاـ حيشيا فقج كاف يقتخب مغ 

ديخة قبخص أدػ في حيشو السشصقة مشخفس جػؼ تسخكد إلى الذساؿ الغخبي مغ ج

إلى ىبػب رياح شسالية غخبية فػؽ الدػاحل الذسالية الذخؾية لمبحخ الستػسط 
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وجشػبية غخبية فػؽ مرخ حيث أنيا لعبت دورا رئيديا في انتقاؿ أسخاب الجخاد الى 

 مشاشق العخير السرخية وغدة وخميج العؿبة.

ػ العميا عسميا ال تعكذ ونطخا الف محصة السفخؽ السخترة  بسعمػمات شبقات الج

حؿيقة ىحه العشاصخ الجػية لمسشاشق الجشػبية الغخبية لمسسمكة خاصة لمصبقة الدفمى 

مغ الغبلؼ الجػؼ والتي يصيخ بيا الجخاد لع يتع االستعانة بيا وسيتع التخكيد عمى 

 (.1مثل ىحه السعمػمات التي تع رصجىا خبلؿ تمظ الفتخة في محصة المج ججوؿ)

عمػمات العشاصخ الجػية لمسدتػيات الدفمى مغ الغبلؼ الجػؼ )محصة ( م1ججوؿ)

 المج(

 السدتػػ 

 22/11/2004االثشيغ  21/11/2004األحج  20/11/2004الدبت  19/11/2004الجسعة 

درجة 

 الحخارة

الخشػبة 

الشدبية 

% 

سخعة 

واتجاه 

 الخياح

درجة 

 الحخارة

الخشػبة 

الشدبية 

% 

سخعة 

واتجاه 

 الخياح

درجة 

 خارةالح

الخشػبة 

الشدبية 

% 

سخعة 

واتجاه 

 الخياح

درجة 

 الحخارة

الخشػبة 

الشدبية 

% 

سخعة 

واتجاه 

 الخياح

سصح 

 األرض
20 85 

جشػبي 

 شخقي

 عقج 5

23 90 

شسالي 

 غخبي

 عقج 10

24 95 

شسالي 

 غخبي

 عقج 8

17 90 

غخبي 

15 

 عقجة

925 18 90 

شسالي 

 غخبي

 عقج 10

19 95 

شسالي 

 غخبي

12 

 عقجة

24 10 
 يشسال

 عقج 15
13 85 

 غخبي

20 

 عقجة

850 21 10 
 غخبي

 عقج 10
23 10 

جشػبي 

 غخبي

 عقج 10

23 5 

جشػبي 

 غخبي

 عقج 10

8 80 

 غخبي

35 

 عقجة
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يذيخ الججوؿ إلى أف الخياح في األياـ الثبلثة األولى كانت ندبيا ضعيفة في 

مدتػػ  الصبقات الدفمى مغ الغبلؼ الجػؼ، واتجاىيا كاف شسالي غخبي حتى ارتفاع

متخ تقخيبا( بيشسا كاف جشػبي غخبي عمى مدتػػ  750ىكتػباسكاؿ ) 925

 متخ( مع الحفاظ عمى سخعتيا الزعيفة.1500ىكتػباسكاؿ )850

في ىحا اإلشار بيشت إحجػ الجراسات العمسية لذخكة أرامكػ الدعػدية أف الجخاد 

ل حقل الخياح مغ درجة وعسػديا عمى اتجاه الخياح الدائجة. تحمي 90يتحخؾ باتجاه 

حيث االتجاه والسجرج في الججوؿ أعبله وبأخح الفخضية السحكػرة يذيخ إلى مداىسة 

الخياح في نقل الجخاد إلى السشاشق الجشػبية مغ السسمكة. ؼيسا يخز سخعة الخياح 

في الصبقات الدصحية  ؼيذيخ الججوؿ إلى أف سخعة الخياح كانت ضعيفة بذكل عاـ 

 كة الخياح خبلؿ الميل وقت إشبلؽ جياز الخاديػسػنج.وىحا وضع شبيعي لحخ 

إف الػقت السشاسب لبجء شيخاف الجخاد تقخيبا ىػ ساعة واحجة قبل غخوب الذسذ  

ومغ السعخوؼ أف في مثل ىحا الػقت عادة تكػف الخياح نذصة ندبيا مسا ساعج عمى 

لحخارة تحخؾ أسخاب الجخاد إلى مشاشق جشػب السسمكة. باإلشارة إلى عاممي ا

والخشػبة نخػ أف ىحه العشاصخ لعبت دورا مشاسبا في انتقاؿ الجخاد الحؼ يفزل 

درجة سمديػس ورشػبة معتجلة أو مختفعة ندبيا.  كسا يػضح  26درجة حخارة 
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 24-22الججوؿ أف درجات الحخارة الدصحية في المج تخاوحت في ساعات الميل 

الي أما في مشاشق شساؿ عمى التػ  11/2004/ 21و  20درجة سمديػس يػمي 

شخؽ مرخ وقبل غخوب الذسذ فعمى األغمب أف تكػف درجات الحخارة أعمى بقميل 

 لحلظ فأنيا تعتبخ عامبل مشاسبا لحخكتو.

في مجيشة المج    20/11/2004أما الخشػبة الشدبية فكانت ليمة و صباح يـػ الدبت 

كاؿ وفي الػقت ىكتػباس 925%  ما بيغ سصح األرض ومدتػػ 95-90الداحمية 

% عمى التػالي 40%  و70نفدو سجمت معمػمات السفخؽ عمى السدتػيات السحكػرة 

بسا يسكغ اعتبار الخشػبة عامبل إيجابيا لحخكة الجخاد الحؼ وصمت أسخابو فعبل مداء 

 الجسعة إلى الذػاشئ الذسالية لسجيشة العؿبة.

ا إلى السشصقة ومع دخػؿ السشخفس الجػؼ فعمي 22/11/2004صباح االثشيغ 

والكتمة اليػائية الباردة التي صاحبتو أدت إلى انخفاض ممسػس عمى درجات الحخارة 

حالت دوف وصػؿ كسيات أخخػ مغ الجخاد إلى السشصقة وىحا ما أعمشتو فعبل غخفة 

العسميات الخاصة بسخاؾبة حخكة الجخاد والتابعة لػزارة الدراعة األردنية ، بالخغع مغ 

 عقجة. 20-15اح اصبح في وقتيا جشػبي غخبي و الدخعة تجاوزت أف اتجاه الخي

 



 دسهقي د عبد العميم سعد سميسان                                                                                                                 الجراد الرحراوي 

 

111 

 

 حخكة أسخاب الجخاد داخل السسمكة

لتحميل حخكة أسخاب الجخاد في السحافطات األردنية نجرج السعمػمات 

الجػية لعشاصخ درجة الحخارة العطسى والخشػبة الشدبية السدجمة لبعس 

 مشاشق جشػب السسمكة في تمظ الفتخة.

 

( عشاصخ الصقذ الدصحية لبعس مشاشق الجشػب خبلؿ 2ع )ججوؿ رق

 فتخة غدو الجخاد

 21/11/2004األحج  20/11/2004الدبت  التاريخ

 السحصة

درجة 

الحخارة 

 العطسى

الخشػبة 

 الشدبية %

درجة   

الحخارة 

 العطسى

الخشػبة 

 الشدبية %

 85 14.4 97 13.6 الصفيمة

 45 19.0 52 13.0 معاف

غػر 

 الرافي
27.0 38 28.4 35 
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إشارة لسعمػمات وزارة الدراعة إف معطع أسخاب الجخاد تسخكدت في مشاشق 

غػر الرافي ومحسية ضانا في الصفيمة ونخػ أف درجة الحخارة في غػر 

درجة سمديػس وندبة الخشػبة معتجلة  28 -27الرافي كانت مشاسبة 

مديػس إال درجة س14-13أما في الصفيمة وبالخغع مغ تجني درجة الحخارة 

أف ندبة الخشػبة السختفعة ساعجت عمى وصػؿ أعجاد مغ الجخاد خاصة 

 أف الغصاء الشباتي التي تستاز بو محسية ضانا اعتبخ ىجفا رئيديا ليا .

والججيخ بالحكخ انو لع يتع رصج أؼ وجػد لمجخاد في مجيشة معاف وذلظ 

غع مغ يعػد لتجني درجة الحخارة ىشاؾ وعجـ وجػد غصاء نباتي بالخ 

 .22/11/2004و21تدجيميا رشػبة معتجلة يػمي 

بالشدبة لعشرخ الخياح فقج سادت في ىحيغ اليػميغ رياح جشػبية غخبية 

 بذكل عاـ نتيجة القتخاب السشخفس الجػؼ مغ السشصقة.

وكسا ذكخنا أف أسخاب الجخاد التي وصمت كانت محجودة لحلظ تبعثخت فػؽ 

ؤشخا واضحا لتحخكيا الجغخافي األراضي األردنية ولع يكغ ىشاؾ م

باإلضافة إلى دخػؿ السشخفس الجػؼ والكتمة اليػائية الباردة السراحبة لو 

ساعج أيزا عمى تبعثخ ىحه األسخاب السحجودة  22/11/2004ليمة 

 وىخوبيا إلى األودية لتفادؼ االنخفاض السفاجئ عمى درجات الحخارة.
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 القدرات الخارقة لمجراد

 
 كيمػ متخ في الداعة شبقا لمخياح 19يصيخ بدخعة ترل الي  -1

 اليػـفي كيمػ متخ او اكثخ  130يدتصيع الدخب الدفخ لسدافة ترل الي  -2

 كع300دتصيع البقاء شائخا لسدافات شػيمة ؼيعبخ البحخ االحسخ نحػ ي -3

 ىاجخ مغ شساؿ غخب افخيؿيا الي الجدر البخيصانية 1954عاـ  -4

االؼ  5ىاجخ مغ غخب افخيؿيا الي جدر الكاريبي حػالي  1988في عاـ  -5

 اياـ 10كيمػ متخ في نحػ 

 مشيا يتفاوت حجع الدخب مغ اقل مغ كيمػ متخ مخبع الي عجة مئات -6

مميػف في الكيمػ متخ مخبع مغ الدخب  80 - 40قج يرل عجد االفخاد الي  -7

 او اكثخ 

بميػف حذخة، غصت مداحة  40احتػؼ اكبخ حذج شيجه القخف الساضي عمي  -8

 تقجر بشحػ الف كيمػ متخ مخبع
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 جبروت الجراد

 
 لو مجؼ واسع مغ العػائل الشباتية -1

 كل فخد يدتصيع اف يتغحؼ عمي مثل وزنة تقخيبا -2

و في ىحة الحالة فاف الدخب يحتػؼ  2كع1000يغصي الدخب الػاحج  -3

شغ ) حيث اف كل نرف مميػف فخد  80مميػف فخد تدف  40عمي 

 يدف شغ واحج تقخيبا

 10تاكل افخادة ما يدتصيع اف ياكمو  ‘ ذخة الجخادمغ ح الصغ الػاحج -4

 انداف 2500جسل او  25اؼياؿ او 

يتستع باسشاف حاده ، وتدتصيع الحذخة اف تمتيع شعاما بسقجار حجسيا  -5

 )نحػ جخامييغ( كل يػـ
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 -ازىار –ياكل الجخاد كل ما يرادفو مغ اجداء الشبات سػاء اوراؽ  -6

 بحور و حتي قمف االشجار -ثسار

 ع التكيف مع بيئات مختمفويدتصي -7

فإذا ما وججت الطخوؼ البيئية السبلئسة وخاصة األمصار التي تداعج عمى فقذ  -8

كتل البيس وتييئ البيئة الخزخية البلزمة لتغحؼ الجخاد عمييا فإف أعجاد الجخاد 

تتدايج تجريجيًا وتتحػؿ صفاتو وشبائعو مغ الحالة االنفخادية إلى الحالة السياجخة. 

صاء فكخة عغ مجػ ىحه الديادة فإف زوج مغ الجخاد الرحخاوؼ السياجخ يزع وإلع

بيزة أؼ تشتج مغ  50كتمة بيس اليقل عجد البيس في كل كتمة عغ  5-3عادة 

آالؼ  6-4جخاد في أوؿ جيل ويشتج عشيا في الجيل الثاني  250-150كل أنثى 

 .ألف جخادة 150-100جخادة وفي الجيل الثالث 

 أساس في الشزج التشاسمي لئلناث والحكػر في الجخاد.اليجخة عامل  -8

تجػب أسخاب الجخاد الرحخاوؼ مشاشق االنتذار السختمفة دوف أف  -9

تعتخؼ بحجود إقميسية أو تعبأ بدجود أو ودياف ألنيا تخنػ دومًا في 

كافة تحخكاتيا وسكشاتيا نحػ السحافطة عمى نػعيا، وىحه سشة هللا 

 أودعيا في كافة مخمػقاتو

 

 تاريخ الزرر
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 الزخر الشاجع مغ اشػار الجخاد -1

 % لمحػريات غيخ السجشحو8-

 % لمحذخات الكاممو الغيخ بالغة69-

 % لمحذخات الكاممة البالغة23-

الجخاد ببلء يريب البذخ مشح االؼ الدشيغ و الفتخات الػبائية لمجخاد مدجمو  -2

 مشح عيج الفخاعشو

 عػاـ االتيةاالخبلؿ القخت الساضي حجثت لو عجت اوبئة في  -3

1926-1934  ،1940-1948  ،1949- 1963  ،1967- 1969  ،

1986-1989  

،  1998-1996‘  1993-1992عػاـ اال يكسا حجثت زيادات مفاجئة ف

2002-2004  ،2013.....،...، 

مميػف كيمػ  30الي مداحات ىائمة تشاىد  خبلؿ الفتخات الػبائية قج يشتذخ -4

دولة بافخيؿيا و الجديخة العخبية و جشػب  60متخ مخبع مستج الي اكثخ مغ 

 ف مداحة االرض %20غخب اسيا و ىي مداحة تجاوز 

 خبلؿ تمظ الفتخات الػبائية لو القجرة عمي اىبلؾ رزؽ نحػ عذخ سكاف العالع -5
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باف االفات الحيػانية  1996ليحا اعتخؼ مؤتسخ القسة العالسي لبلغحية عاـ  -6

و االمخاض العابخة لمحجود تذكل تيجيجا مشيا الجخاد الرحخاوؼ و الشباتية 

 لبلمغ الغحائي و الدراعة السدتجامة و التجارة

ىجست عمي افغاندتاف مدببو فشاء االؼ اليكتارات  2002في يػنيػ العاـ  -7

 عاـ 30الدراعية في اسػاء مػجو جخاد لحقت بالسشصقة مشح 

% 40بلفواليات افغانية وفقجت مشاشق في بغ 9ما يقخب مغ اصاب الجخاد  -8

مغ محرػليا لحلظ العاـ وفقجت بعس السقاشعات االخخؼ مثل سامشجاف و 

 قشجوز معطع محرػليا

 (2004في عام نبذه )

في تزاعف  2004تدببت ىجسات الجخاد التي اجتاحت مػريتانيافي اكتػبخ  -9

االسعار و خمفت خدائخ مادية بسبلييغ الجوالرات حيث دمخ معطع اجداء 

مميػف راس مغ  15ر الػحيج لثخوة حيػانية تقجر بشحػ السرجالغصاء الشباتي 

 الساشية و اقتخب شبح السجاعة الي ندوح االؼ السدارعييغ الي السجف الكبخؼ.

شبقا لمفاو فاف معالجة كارثة الجخاد ىحا العاـ في مػريتانيا تتصمب  -10

 مميػف دوالر 25مميػف دوالر ، قجـ مشيا االتحاد االوروبي  100رصج حػالي 
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اعمشت الييئة السخكدية لسكافحة الجخاد بالسغخب اف  2004يػليػ في  -11

اسخاب الجخاد تيجد السحاصيل و بمغت حجسا غيخ معيػدا بذخؽ السغخب و 

 ىكتار تتعخض الي اجتياح اسخاب كثيفو مغ الجخاد 106اف 

شائخة اليسكشيا اف  28اف الصائخات السغخبية و االجشبية السخررة لمسكافحة  -12

 الف ىكتار 70مداحة اكثخ مغ  تعالج يػميا

اجتاحت اسخاب الجخاج مشاشق عجيجة مغ شخؽ السغخب مثل مجف بػعخفو و  -13

 و الخاشيجية و كمسييغ ججه

اصجر الفاو مغ مقخه بخوما نجاء شمبت ؼيو السداعجه دوليو لسػاجية الػضع  -14

ساؿ خصخ انتذار الجخاد في السشصقة الغخبية مغ ش الخصيخ الشاجع عغ معاودة الجخاد

 افخيؿيا

جاء في بيانيا اف عػدة الجخاد بيحة الرػرة ىي االخصخ مشح اخخ مػسع  -15

و ححرت مغ وجػد اسخاب في تذاد او الدػداف  1989-1986وبائي في االعػاـ 

فاف الحالة تبقي عمي درجة عالية مغ مغ الححر فاف مخاشخه قج ترل الي مشاشق 

مبلييغ دوالر اضافة الي اسياـ  9غ بػركيشا فدػ و كاف حجع السداعجات الصارئة بم

 السشطسة بسميػف دوالر والجيات السانحو بدبع مبلييغ دوالر.

في بجاية اكتػبخ غدا الجخاد شساؿ غخب مرخ و الرحخاء الغخبية و الػاحات  -16

اسخاب احجىع قادـ مغ اعمي ىزبة الدمـػ  3ليجػـ الجخاد و قج اعتقج دخػلو في 
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لثالث فيػ قادـ مغ ليبيا و تحخكت بعس االسخاب وا والثاني تحخؾ حتي الػاحات

حتي وصمت سػاحل مرخ الذسالية الغخبية نحػ الجشػب شخؽ حيث مداراع 

 االستربلح الػاقعة عمي شخيق القاىخة االسكشجرية الرحخاوؼ 

في مشترف نػفسبخ العجيج مغ محافطات الػجو البحخؼ و القشاة و  -17

لذخؾية والدػيذ و الفيـػ وشساؿ سيشاء ثع االسساعمية واالسحافطات الداحمية بسرخ 

نػفسبخكدحب حسخاء  17القاىخة و الجيدة و غصت اسخاب الجخاد سساء العاصسة يـػ 

تحخكت بعج ذلظ الي العيغ الدخشو و تػقع تحخؾ الجخاد باتجاه الجشػبعمي امتجاد 

 البحخ االحسخ و تحخؾ البعس شخقا باتجاه غخب االردف وشساؿ الدعػدية

 70السخاب الي محافطة السشيا و عاود سخب ضخع يرل شػلو الي وصمت ا -18

كيمػ متخ و ىاجع مشاشق جشػب غخب مرخ باتجاة الفخافخة وىاجع العجيج مغ 

الدراعات في الػادؼ الججيج خرػصا البخسيع الحجازؼ في مداحات كبيخة و في 

قخؼ البحخ االحسخ ىاجست االسخاب القادمة مغ الرحخاء الغخبية عجدا مغ ال

 الدياحية في مجيشتي الغخدقة وسفاجا

وصمت سحب كثيفو مغ الحذخة الي ايبلت الوؿ مخة مشح خسديغ عاما  -19

 ىاجست الشخيل و الحجائق.

 (كتبت عشو الرحف)

 في القاىرة« السقظم»و« التجسع الخامس»الجراد يرل 2/3/2013السرري اليهم 
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ًبا مغ الجخاد وصل إلى مشصقتي قاؿ مجيخ مكافحة الجخاد بػزارة الدراعة، إف ىشاؾ سخ 

وأوضح أف الدخب تحخؾ مغ مشصقة الدعفخاف بالبحخ  «السقصع»و« التجسع الخامذ»

األحسخ، مخوًرا بالعيغ الدخشة، وصػاًل إلى مشصقة الدياج الشباتي بالتجسع الخامذ 

 وميجاف الشافػرة بالسقصع.

تابع الدخب حتى وصػلو  وقاؿ: إف فخيق الستابعة القادـ مغ اإلسساعيمية والدعفخاف

فخؽ في  3وأضاؼ أف ىشاؾ  لسشصقة التجسع والسقصع والغابة الذجخية بالػفاء واألمل.

وكذف مرجر بػزارة الدراعة  انتطار استقخار الجخاد عمى األرض حتى تتع مكافحتو.

أف الػزارة لع تقع بسػاجية الجخاد في الدػداف قبل دخػؿ األراضي السرخية، مذيًخا 

 مرخ وّقعت بخوتػكػؿ تعاوف مع الدػداف يدسح بحلظ. إلى أف

بالرهر.. أسراب الجراد تدخل طريق الدهيس ومحاولة 2/3/2013اليهم الدابع 

  مكافحتو قبل وصهلو القاىرة

الجخاد، لسػاجية  أعمشت وزارة الدراعة حالة االستعجاد القرػػ بأربع فخؽ مكافحة

عمى البحخ األحسخ  ف والدػاحل السصمةسخب قادـ مغ السشاشق الحجودية مع الدػدا

السحافطات  وصل إلى شخيق مرخ الدػيذ، باإلضافة إلى تػغمو فى عجد مغ

أكج وزيخ الدراعة  .الرعيج ومحافطة الدػيذ واإلسساعيمية قادـ إلى القاىخة

لػػػػ"اليـػ الدابع"، عغ وصػؿ سخب مغ الجخاد  واستربلح األراضى، فى ترخيحات

جارػ عسمية تتبعو بعخبات السكافحة أثشاء الغخوب  دػيذ، وأنوعمى شخيق مرخ ال
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القاىخة، باإلضافة إلى تشفيح أعساؿ السدح واالستكذاؼ  لمقزاء عمية قبل وصػلو إلى

مع الدػداف والدػاحل السصمة عمى البحخ األحسخ، خاصة  فى السشاشق الحجودية

نتاج الدراعى فى الجلتا الجخاد الرحخاوػ إلييا، وحساية اإل الدياحية لسشع وصػؿ

 .ووادػ الشيل

 

 

الدراعة، فى ترخيحات لػ"اليػـ  مغ جانبو قاؿ رئيذ قصاع الخجمات والستابعة بػزارة

إضاؼية مغ الػزارة متجو إلى محافطة  الدابع" إف وزارة الدراعة استعجت حاليا بفخؽ 

الجخاد الحػ وصل عمى شخيق مرخ  الدػيذ لسدح واستكذاؼ ومكافحة سخب

مغ جانبو قاؿ مجيخ مكافحة الجخاد بػزارة  .دػيذ وجار متابعة أثشاء الغخوبال

تعسل الحتػاء تجسعات الجخاد التى دخمت إلى أسػاف مغ خبلؿ  الدراعة، إف السكافحة

وخػر أبػ سبيخة ووادػ العبادػ ومحصة  7ومحصة  3محصة  تكثيف السكافحة فى

والسحافطات  8خديدية ومحصة ووادػ العبادػ ووادػ ال والكخامة والسشار 10

 .السجاورة

ُتظارد أسراب الجراد في السقظم.. وتشجح « الزراعة» 3/3/2013السرري اليهم 

 في القزاء عميو بأسهان وقشا
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الفشية التابعة إلدارة مكافحة الجخاد بػزارة الدراعة أعساؿ مكافحة  واصل األجيدة

و، صباح األحج، حيث يجخػ الجخاد في مشصقة السقصع تسييجا لمقزاء عمي أسخاب

 .مع ىحا الدخب مغ خبلؿ أربع لجاف تابعة لمػزارة التعامل

أكجت ؼيو أف سخب جخاد غيخ ناضج تػافج عمى مشصقة القاىخة  وأصجرت الػزارة بيانا

متجيًا لمذساؿ الذخقي قادما مغ العيغ الدخشة، وتغيخت اتجاىات  الججيجة، حيث كاف

سع الخامذ، وتست متابعتو حتى يدتقخ، ولكغ نطخًا إلى مشصقة التج الخياح فتػجو

الدكاف الشيخاف في اإلشارات فقج تذتت الجخاد إلى مشاشق السقصع ومجيشة  إلشعاؿ

البياف أف أعساؿ السكافحة  مغ جية أخخػ، أكج.تبًعا التجاىات الخياح الدائجة نرخ

بل، أبػسس ناصخ(،  تجخؼ أيزا في مشاشق أدناف، قدصل )جشػب شخؽ بحيخة

األربعيغ، حساشة، الجاخمة، أبػ  العبلقي، تػشكي، أبػ رماد، الذبلتيغ، أبخؽ، درب

سفاجا، رأس غارب، وادؼ عبادؼ بأسػاف،  مشقار، مخسى عمع، وادؼ الشقخة، القريخ،

 .وبعس السشاشق بقشا

أعساؿ السكافحة مدتسخة في بعس مغ ىحه السشاشق سػاء  وأشارت الػزارة إلى أف

الحذخات الكاممة حتى بمغت السداحات السعالجة حػالي  ػريات أوكانت عمى الح

ألف فجاف  90حذخات كاممة، بإجسالي مداحة  17452و ىكتار حػريات، 17466

 .%95 - 92تتخاوح بيغ  حيث تست اإلبادة بشدبة
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البرلسان الدهدانى يدتدعى وزير الزراعة لسداءلتو 3/3/2013اليهم الدابع 

 بذأن مكافحة الجراد

قخرت المجشة الدراعية بالبخلساف الدػدانى، استجعاء وزيخ :  يخ زراعة الدػدافوز 

 االتحادػ الجكتػر عبج الحميع إسساعيل الستعافى، ومجيخ وقاية الشباتات الدراعة

والحػ  بالػزارة خزخ جبخيل، عمى خمؽية اجتياح الجخاد الرحخاوػ لمػالية الذسالية،

 فى راعية، خاصة ثسار الشخيل التى بجأتخمف خدائخ فادحة فى السحاصيل الد 

 .التفتق

 وأبجػ رئيذ المجشة الدراعية بالبخلساف، دمحم محسػد، فى ترخيحات نذختيا صحف

مسا يفاقع  الخخشـػ الرادرة، اليـػ األحج، تخػفو مغ تػالج الجخاد فى الفتخة القادمة

متػقع مغ  السذكمة، مذجدا عمى ضخورة التأىب ومتابعة األوضاع لرج أػ ىجـػ

 .أسخاب الجخاد السشتذخ

الستزخريغ مغ  ببلغا مغ السدارعيغ 164وكذف عغ تمقى حكػمة الػالية الذسالية 

السشاشق السأىػلة  ىجسات الجخاد بسحمية )الجبة(، مؤكجا صعػبة السكافحة فى

مخوػ( بأسخاب الجخاد، ) بالدكاف، كسا أشار إلى تأثخ مذخوع )الرا( الدراعى بسحمية

 .كػنت غخفة شػارغ لستابعة السػقف إف الييئة البخلسانية لشػاب الػالية الذساليةوقاؿ 

 الجراد يرل مظار القاىرة.. ووصهل فرقتين لسكافحتو  3/3/2013جريدة الهطن 
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السذكمة لستابعة الجخاد، تمقت ببلغا  اكج رئيذ قصاع الخجمات والستابعة، أف الغخفة

  .ميبط الصائخات في مصار القاىخة إلى يفيج وصػؿ فمػؿ مغ سخب جخاد، أمذ،

وقاؿ معػض إف فخقتيغ مغ مكافحة الجخاد تحخكتا عمى الفػر، خػفا مغ تدايج 

وأضاؼ أنو جارؼ تتبع تجسعات الجخاد القادـ  .األعجاد وتأثيخىا عمى حخكة الصيخاف

والستجو شساال بسػازات ساحل البحخ، مخورا بسجيشة  مغ محافطة البحخ األحسخ،

 .الدخشة، ثع إلى مشصقة التجسع الخامذ، وأخيخا السصار خدقة، واتجيت إلى العيغالغ

 

عبداليادي: حركة الظيران طبيعية رغم وصهل أسراب  3/3/2013جريدة الهطن  

 الجراد إلى مظار القاىرة

لمسصارات والسبلحة الجػية، إنو تع إببلغ  ، رئيذ الذخكة القابزةقاؿ السخاقب الجػؼ 

أسخاب مغ الجخاد إلى محيط مصار القاىخة،  ة ووزارة الدراعة بػصػؿوزارة الرح

وأضاؼ  .حخكة الصيخاف تديخ بذكل شبيعي وذلظ لمتعامل معيا، مذيخا إلى أف

كػف الجخاد ييخب  عبجاليادؼ أف تمظ األسخاب لغ تؤثخ عمى حخكة الصيخاف نيائيا،

األسخاب لصيػر  مغ أصػات محخكات الصائخات، مػضحا أنو إذا ما كانت تمظ

 .جارحة، فديتع وقتيا إغبلؽ السجاؿ الجػؼ 
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 اسراب "مميهنية" من الجراد غزت مرر 2013/ 3/3قشاة العربية  

وصمت أمذ  أشيخ بغدو مرخ مغ الدػداف، 3غيـػ الجخاد، السدتسخ مشح أكثخ مغ 

مغ  الدبت بالسبلييغ إلى العاصسة السرخية، وشػىجت أسخابو في مشاشق عجة

إلى " لقاىخة، التي رصجت أجيدة مكافحتو التابعة لػزارة الدراعة وصػلومحافطة ا

العخبية.نت" " مشصقة التجسع الخامذ"، شبقًا لسا نقمت الرحف السرخية التي راجعتيا

قى في تمظ السشصقة السعتبخة أر  قصاع الستابعة والخجمات بالػزارةاليـػ عغ رئيذ 

 أحياء مجيشة القاىخة الججيجة

 

 كمم إلى الدعهدية 12اليين بدرعة جراد بالس

وبالشدبة لمجخاد، فقج أشار إلى أف أجيدة وزارة الدراعة تقـػ ليبل بسكافحتو ورصجت 

أسػاف بأقرى الجشػب السرخؼ، وأخخػ في مشاشق مختمفة،  أسخابا مشو في محافطة

الذساؿ الذخقي لمدػداف، حيث يتكاثخ صيفًا، ووصل إلى  وىػ صحخاوؼ قادـ مغ

وبجأ بعبػر البحخ األحسخ شخقا إلى الدعػدية "في عسمية  ػاحميا الذخؾية،مرخ وس

وفي حالة عجـ سقػط أمصار ججيجة فدتتحخؾ  الخبيعي" كسا قاؿ شبيعية لتكاثخه

البحخ األحسخ شخقا، بحدب خبخاء مرخييغ راجعت  األسخاب أكثخ إلى الجاخل لتعبخ

حذخة وإبادة أسخابيا يتع عبخ وبعزيع شخح أف حرار ال "العخبية.نت" ترخيحاتيع،

في الرحخاء الذخؾية الجشػبية بالتشديق مع مجيخية  لجشة مشتذخة 65أكثخ مغ 
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ومع أف أعساؿ .الجفاع التي خررت شائختي رش احتياشا الدراعة، كسا مع وزارة

الجخاد الرحخاوؼ  % تقخيبا مغ أسخاب80السكافحة والسدح تسكشت مغ القزاء عمى 

الساضي، إال أف  ضي مغ الدػداف مشح نػفسبخ/تذخيغ الثانيالتي ىاجست األرا

كسعجؿ بالداعة، ما  كيمػمتخا 12سشتيستخات وسخعتيا  8الحذخة البالغ معجؿ شػليا 

وبالسبلييغ تصيخ اآلف  زالت تبجو لمعياف بالسبلييغ، ووصمت إلى محافطة الغخدقة،

 نحػ الدعػدية

العبهر.. والتجار يدتغيثهن سهق  أسراب الجراد تياجم 3/3/2013االىرام 

 بالجيات السعشية

 
لمخزخوات والفاكية، لمدصػ عمي  أسخاب مغ الجخاد مشح ساعة سػؽ العبػر ىاجست

تذكيبلت لمترجػ  الخزخوات والسحاصيل الدراعية، مسا قاـ التجار بعسل مختمف

ة وقاؿ أحج كبار التجار بالدػؽ، إف إدار  .األزمة، بتغصية جسيع السحاصيل لتمظ

بإببلغ محافطة القاىخة وجسيع الجيات السعشية إلرساؿ حسمة لسكافحة  الدػؽ، قامت
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 تدتصيع الديصخة عميو قبل أف يحجث أضخاًرا بالغة عمى الخزخوات حتى الجخاد،

يحكخ أف سػؽ العبػر ىػ انجاز  .والفاكية، ويؤدؼ إلى نقز الكسيات السعخوضة

 وؿ عمى مدتػػ الذخؽ األوسطاأل عمى مدتػؼ عالسي ليكػف  قػمي كبيخ صسع

وحجع التعامل بو يرل إلى  السدتيمكيغ % مغ احتياجات60ويغصي نحػ أكثخ مغ 

وروعي في ترسيسو شبيعة  الداعة الػاحجة شًشا مغ السشتجات الغحائية في 361

يػنيػ  10وتع افتتاحػو في  السجتسع السرخؼ وأنساط سمػكو وأساليب استيبلكو،

القجيسة في روض الفخج وغسخة، والتي  لسذاكل األسػاؽ جحرية ، وقج قجـ حمػال1994

% في بعس 60-50الخزخ والفاكية إلى  كانت سببًا في وصػؿ ندبة الفاقج في

 .سشػيا مميار جشيو 1.2األصشاؼ وىػ ما كاف يعادؿ 

رئيس "مكافحة الجراد" الدابق: أسراب الجراد السهجهدة فى     3/3/2013االىرام 

 ئية" وال خظهرة مشيامرر "فمهل تا
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أسخاب الجخاد السػجػدة فى  رئيذ اإلدارة السخكدية لسكافحة الجخاد سابًقا إلى أف أشار

ناضجة جشديا، ولكي تياجخ  مرخ حاليا ىى "فمػؿ تائية"، مزيفا أنيا حذخات غيخ

خبلليا بذخاىة، وتحتفع بالجىػف كي  يػًما عمى األقل، تأكل 15البج أف تتغحػ لسجة 

مرخ حرل بالفعل عمى غحائو، وال  يمكيا في الخحمة، والجخاد الحؼ يسخ فيتدت

وأضاؼ تػفيق خبلؿ استزافتو ببخنامج "جسمة مفيجة" مداء أمذ أف  .خصػرة مشو

السكافحة تتع اآلف حتى ال تشزج ىحه الحذخات وتبجأ في التغحؼ مخة أخخػ،  أعساؿ

% 90ار، وانتييشا مغ أكثخ االستيصاف في مرخ، نخصج السجسػعات شػاؿ الشي أو

 وأوضح تػفيق أف أسخاب الجخاد تأتي مغ شساؿ إفخيؿيا واريتخيا وبعج مصخ .مشيا

ىحه  الريف يشتقل الجخاد إلى البحخ األحسخ متػجيا شبو الجديخة العخبية، مؤكجا أف

األسخاب  الخحمة سشػية بعج أمصار الريف وتبجأ مغ نػفسبخ، وتشتيي بػصػؿ ىحه

محسػال بالخياح،  جديخة العخبية، مشػىا إلى أف الجخاد ال يصيخ، ولكغ يأتيإلى شبو ال

واستصخد قائبل: إنيع يتتبعػف  .وأف األسخاب التي حصت عمى مرخ ىي أسخاب تائية

مغ مشصقة الكخيسات، حتى دخمت التجسع  أسخاب الجخاد الداعة العاشخة صباحا

ثخ في مشصقة وتتخبى في مشصقة كحذخة تتكا الخامذ بالقاىخة"، مزيفا أف الجخاد

الحالية تأتي مغ شخؽ إفخيؿيا، شخؽ الدػداف  حيث الطخوؼ السشاسبة، واألسخاب

ولعجـ مػائسة الطخوؼ نتيجة لجفاؼ البيئة بعج مصخ  وأريتخيا، حيث يتع التكاثخ،

حيث تشتقل لسشصقة التكاثخ الخبيعي شخؽ البحخ  الريف يقـػ بخحمة مػسسية،
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سخعة  ا السػاششيغ إلى اإلببلغ عغ وجػد أسخاب؛ حتى يتعكسا دع ."األحسخ

العسميات  مكافحتيا، فإذا وججت سخبا مغ الجخاد يسكشظ االتراؿ عمى أرقاـ غخفة

37493184 – 37488974 

 

تظسئن « الزراعة»أسراب الجراد تياجم القاىرة.. و3/3/2013االىرام اون الين 

 السهاطشين

 
 

الخامذ  شق شخؽ القاىخة لتغصى سساء التجسعأسخاب الجخاد أمذ مشا ىاجست

مسا دفع األىالى إلشعاؿ الشيخاف فى إشارات الكاوتر حتى يتسكغ الجخاف  والسقصع،

التى بجأت تتداقط عمى واجيات وشخفات السشازؿ مع  مصاردة تمظ األسخاب، مغ

 مغ جانبو شسأف الجكتػر صبلح معػض، رئيذ قصاع الستابعة بػزارة  .حمػؿ الطبلـ

السػاششيغ وقاؿ: إف تمظ األسخاب التى وصمت الى القاىخة سػؼ تتجو شخقا  الدراعة،
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 البحخ األحسخ والدعػدية وستتع مكافحتيا ليبًل. وأضاؼ أف أجيدة السكافحة إلى

 رصجت ػ كسا قالت وكيمة وزارة الدراعة بقشا السيشجسة إيساف دمحم عمى أمذ ػ

مغ  فجانا ججيجا بػادػ المؿيصة بجاية 75عاودت مياجسة   مجسػعات مغ الجخاد

واستقخ جدء  بقشا. كسا رصجت أسخابا مغ الجخاد بأسػاف، 31حتى الكيمػ  22الكيمػ 

، وأنو تست  5و 4والكخامة  8مشيا فى مشصقة خػر أبػسبيخة بػادػ الشقخة ومحصة 

 . لجاف مكافحة 5مكافحتيا أمذ عغ شخيق 

مكافحة الجراد وإبادتو تراوحت ما بين وزارة الزراعة: ندبة  4/3/2013الذروق 

 % تقريبا24إلى  22

أف "ندبة أعساؿ مكافحة الجخاد وأبادتو  أعمشت وزارة الدراعة واستربلح األراضي،

تقخيًبا"، مذيخة إلى أف "أعساؿ مكافحة  %94الى  92تخاوحت حتى اآلف ما بيغ 

ة وأبػ رمانة وكػبخػ مشاشق كدفخيت الجعفخي الجخاد تست اليـػ والميمة الساضية في

 ."وبحيخة البخدويل بديشاء الديل بالدػيذ، وحػؿ بيخ العبج

تست أيًزا مغ  وأشارت الػزارة، فى بياف ليا، اليـػ االثشيغ، إلى أف "أعساؿ السكافحة

معجاتيا ومبيجاتيا،  خبلؿ أربع لجاف لكل لجشة شاقسيغ مغ أشقع مكافحة الجخاد بكافة

 ."ضيخت بيخ مغ تجسعات الجخاد التيحيث تع القزاء عمى جدء ك

حالًيا تجسعات  وأكجت الػزارة، أف "فخؽ مكافحة الجخاد باإلدارة العامة لمجخاد تتابع

ليبل، مػضحة أنو يتع  الجخاد وتحجد أماكشيا التى ستدتقخ بيا، الستكساؿ السكافحة
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اح باتجاه اليـػ بفعل الخي حالًيا رصج ومتابعة باقي التجسعات التى تحخكت بعج ضيخ

 ."مشصقة القشاؿ الذساؿ الذخقى نحػ 

مثل  وأضافت الػزارة، أف "أعساؿ مكافحة الجخاد مازالت مدتسخة في بعس السشاشق

 أدنجاف وقدصل جشػب شخؽ بحيخة ناصخ وأبػ سسبل والعبلقي وتػشكى وأبػ رماد

دػ ووا والذبلتيغ وأبخؽ ودرب األربعيغ وحساشة والجاخمة وأبػ مشقار ومخسى عمع

 ."بقشا الشقخة والقريخ وسفاجا ورأس غارب ووادؼ عبادؼ بأسػاف وبعس السشاشق

ىكتار  18157وأوضحت الػزارة، أف "السداحات السعالجة حتى اآلف بمغت حػالي 

وأكجت، أنو "ال تػجج خدائخ مادية عمى ."ىكتار حذخات كاممة 17451حػريات و

يا الجخاد فى حيغ لع تػجج خدائخ التي تػاجج ب السدروعات نطًخا لصبيعة السشاشق

الدراعية، التي تعخضت لئلصابة؛ نطًخا لعجـ بقاء  اقترادية مؤثخة عمى السشاشق

عمى تغحيتو، باإلضافة لعجـ نزج العسخ الحذخؼ، الحؼ  الجخاد عمييا لفتخات تداعج

 ."يياجع السدروعات

لجخاد الرحخاوؼ ، تجىػر الػضع العالسي ؼيسا يتعمق با2020ابتداء من أوائل عام 
حيث سسحت الطخوؼ السشاخية السػاتية بتكاثخ اآلفات عمى نصاؽ واسع في شخؽ 

  .إفخيؿيا وجشػب غخبي آسيا والسشصقة السحيصة بالبحخ األحسخ

ويعج الػضع مقمقًا بذكل خاص في إثيػبيا والرػماؿ وكيشيا. فأسخاب الجخاد 
بسحاصيل الغحاء واألعبلؼ.  الرحخاوؼ ىشاؾ كبيخة لمغاية ومتحخكة لمغاية وتزخّ 

وقج حجدت مشطسة األغحية والدراعة مػجة الجخاد الرحخاوؼ في شخؽ إفخيؿيا كإحجػ 
 .أولػياتيا الخئيدية، وىي تتحخؾ بدخعة لجعع الحكػمات في االستجابة
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 ما ىه دور السشظسة في مكافحة الجراد؟

مجار الداعة شػاؿ تخاقب السشطسة عغ كثب الػضع العالسي لمجخاد الرحخاوؼ عمى 
أياـ األسبػع، وتقجـ تشبييات وإنحارات مبكخة وتشبييات بذأف تػقيت وحجع ومػقع 

  . الغدوات والتكاثخ مغ خبلؿ دائخة معمػمات الجخاد الرحخاوؼ العالسية

وتشقل جسيع البمجاف الستأثخة بالجخاد بيانات الجخاد إلى السشطسة التي تقـػ بجورىا 
ت باالقتخاف مع بيانات الصقذ والسػائل وصػر األقسار بتحميل ىحه السعمػما

الرشاعية، مغ أجل تقييع وضع الجخاد الحالي، وتقجيع تشبؤات ترل إلى ستة أسابيع 
  .مقجًما وإصجار تححيخات مخررة الغخض

وتحّزخ السشطسة نذخات شيخية وتحجيثات دورية تمخز حالة الجخاد، وتػقع اليجخة 
  .مج عمى حجةوالتكاثخ عمى أساس كل ب

عبلوة عمى ذلظ، تتػلى السشطسة مياـ التقييع السيجاني، وتعدز القجرات الػششية، 
وتشدق عسميات السدح والديصخة، فزبًل عغ السداعجة في حاالت الصػارغ أثشاء 

 .اجتياح الجخاد واألوبئة

 

 الجراد: والذعهب 
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كاف الميبيػف القجماء اذا ىجع عمييع الجخاد قامػ بقتمة مغ اجل أكمة وذلظ  -1

بفرل رئذ و االجشحة و االرجل ثع يذسذ حتى يجف و اخيخا يتع بذخة 

قار أو الساعد لمذخبة ، ولقج ذكخ ىيخيجوت ىحة القرة في عمى حميب االب

 ميبيا وؾبائميا وعادات وتقاليج .كتابة التاريخ في الجدء الخامذ السخرز ب

في تذاد وعشجػ بعس الؿبائل البجوية يعتبخوف الجخاد لعشة مغ هللا وليحا  -2

 يختبػ بعيج عغ ىجـػ الجخاد 

 الجخاد كصعاـ

كثيخ مغ الجوؿ تتغحؼ عمية بالذػؼ  أخخؼ  و بػسائلبعج جسعة بذباؾ كبيخة ا -2

 و يؤكل شازج او يجفف او الدمق

يعتبخ مغ االكبلت السفزمة لكثيخ مغ الذعػب باسيا و بعس الجوؿ العخبية  -3

 و قج وفخ لبلفغاف غحاء متسيدا في سشػات غدوه

% دىػف 17% مغ جدسيا( و حػالي 62الحذخة غشية بالبخوتيغ ) نحػ  -4

 P,Fe,N,Mn,K,Ca,Mgزػية تسثل الباقي وعشاصخ غيخ ع

 خبلؿ فتخة نذاشة يبلحع باماكغ التدػيق بكثيخ مغ الجوؿ الستاثخة -5

ذكخ بالرحيحيغ اف عبج هللا بغ ابي اوفي قاؿ: غدونا مع رسػؿ هللا صمي   -6

 هللا عمية وسمع ... سبع غدوات ناكل الجخاد.

 !! الجراد أكل من.. اإلليية الحكسة

http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
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َفاِدَع  يقػؿ هللا عدو وجل }َفَأْرَسْمَشا َعَمْيِيُع الصُّػَفاَف َواْلَجَخادَ  *** َواْلُقسََّل َوالزَّ

بَلٍت  ـَ آَياٍت مَُّفرَّ أمخنا رب  .. فقج 133ْكَبُخوْا َوَكاُنػْا َقْػمًا مُّْجِخِميَغ {األعخاؼَفاْستَ  َوالجَّ

لُ  اآلَياِت ِلَقْػـٍ َيَتَفكَُّخوَف  العدة يخاشبشا في التفكخ في آياتو السفربلت }َكَحِلَظ ُنَفرِّ

 ب ىػ ما سيأتيآية مفرمة؛ الجػا الجخاد فمسا كاف 24{يػنذ

 

 :ميتة الجراد

 

http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
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عل أو تقخيخ )والتقخيخ يعشي بتقخيخ مغ رسػلو ألف سشتو إما قػؿ أو ف الجخاد أباح هللا

 -َأْوَفى  الخسػؿ عغ فعل الرحابة( َعْغ َأِبى َيْعُفػٍر َقاَؿ َسِسْعُت اْبَغ َأِبى تغاضي

َسْبَع َغَدَواٍت ُكشَّا  -عميو وسمع  صمى هللا -َقاَؿ َغَدْوَنا َمَع الشَِّبىِّ  -رضى هللا عشيسا 

ِ ْبِغ ُعَسَخ َأنَُّو صمى هللا عميو وسمع َقاؿَ  عميو . وَعغْ  َنْأُكُل َمَعُو اْلَجَخاَد . متفق  َعْبِج َّللاَّ

َحاُؿ.رواه الجارقصشي و البييقي ُأِحمَّْت َلَشا َمْيَتَتاِف َوَدَماِف : اْلَجَخاُد َواْلِحيَتافُ  :  َواْلَكْبُج َوالصِّ

 األصل أف السيتة حخاـ ألنيا مجسع لمجـ السدئػؿ عغ جحب السيكخوبات فمع تست .

لمحيػاف وال  ة إال ألف العجد البكتيخؼ فييا وصل حجًا ال يشفع العبلج بعجه الالسيت

حبلؿ فيحه ىي اآلية التي يجب التفكخ فييا وإذا قاؿ قائل لسا  الجخاد آلكمو ولكغ ميتة

فشقػؿ لو أف الكبج  -وباتمػئل السيكخ -حبلؿ وىسا مذبعتاف بالجـ  الكبج والصحاؿ

 خالياف مغ ألياؼ السيػسيغ واألكتيغ ومغ الكالديػـ القاسي الحؼ بيشيسا والصحاؿ

عشج  السػجػديغ في المحع ) وحتى في لحسة القمب ( الحيغ يحػلػا دوف استػاء المحع

ؼيدتػياف عمى  الصبخ وبالتالي عجـ القزاء بتاتًا عمى السيكخوبات،أما الكبج والصحاؿ

عمى العكذ  ال يبقى أؼ أثخ لجخثػمة بل-جة حخارة بديصة فكيف إذا شبخا در 

 . ندتفيج مغ البخوتيغ البكتيخؼ السػجػد والحؼ قتل بالصبخ

َعِغ  -صمى هللا عميو وسمع-الشَِّبىُّ  وَعْغ َأِبى ُعْثَساَف الشَّْيِجػِّ َعْغ َسْمَساَف َقاَؿ ُسِئلَ 

ُمُو ُجُشػ  َأْكَثخُ » اْلَجَخاِد َفَقاَؿ  ِ اَل آُكُمُو َواَل ُأَحخِّ وقج روػ الحافع  . رواه َأُبػ َداُودَ «. ِد َّللاَّ

رسػؿ هللا صمى هللا  ابغ عداكخ في جدء جسعو في الجخاد، عغ ابغ عباس قاؿ: كاف

http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
http://www.rda3.com/vb/t16432.html
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غيخ أف يحخميا. أما الجخاد:  عميو وسمع ال يأكل الجخاد، وال الكمػتيغ، وال الزب، مغ

وأما الزب فقاؿ: "أتخػؼ أف  .اف: فمقخبيسا مغ البػؿفخجد وعحاب. وأما الكمػت

  . "يكػف مدخا

صمى هللا عميو -َأْزَواُج الشَِّبىِّ  وَعْغ َأِبى َسْعٍج اْلَبقَّاِؿ َسِسَع َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َيُقػُؿ ُكغَّ 

 َزْيٍج َأفَّ ُعَسَخ ْبغَ اأَلْشَباِؽ.رواه ابغ ماجو . وَعْغ َجاِبِخ ْبِغ  َيَتَياَدْيَغ اْلَجَخاَد َعَمى -وسمع

ُكمُُّو.رواه البييقي . وَعْغ َعْبِج َّللاَِّ  اْلَخصَّاِب َرِضَى َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ : اْلَجَخاُد َوالشُّػُف َذِكىّّ 

ْأُكُل ِعْشِجػ َقْفَعًة نَ  ُسِئَل ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب َعِغ اْلَجَخاِد َفَقاَؿ َوِدْدُت َأفَّ  ْبِغ ُعَسَخ َأنَُّو َقاؿَ 

أنو كاف شعاـ يحيى بغ زكخيا عمييسا  ِمْشُو. ويخوؼ الجميخؼ في حياة الحيػاف الكبخػ 

وقمػب الذجخ، وكاف يقػؿ: مغ أنعع مشظ يا يحيى وشعامظ  الجخاد الربلة والدبلـ

  .الجخاد

 

ُأَماَمَة اْلَباِىِمىَّ َرِضَى َّللاَُّ َعْشُو َيُقػُؿ  ُصَجػَّ ْبَغ َعْجبَلَف َأَبا عغ َيِديَج اْلَقيِشىُّ َقاَؿ َسِسْعتُ 

َربََّيا َأْف ُيْصِعَسَيا  ِإفَّ َمْخَيَع اْبَشَة ِعْسَخاَف َسَأَلْت :» َقاَؿ  -صمى هللا عميو وسمع- ِإفَّ الشَِّبىَّ 

ـَ َلُو َفَأْشَعَسَيا اْلَجَخادَ  ِبَغْيِخ ِشَياٍع  المَُّيعَّ أَِعْذُو ِبَغْيِخ َرَضاٍع َوَتاِبْع َبْيَشوُ  َفَقاَلتِ  َلْحًسا اَل َد

َياُع؟ َقاؿَ «.  ْػُت.رواه البييقي واليشجؼ والصبخاني : ُقْمُت : َيا َأَبا اْلَفْزِل َما الذِّ   الرَّ
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وأقتصف مغ شخح البارؼ في صحيح بخارؼ البغ حجخ العدقبلني مغ َباب َأْكِل 

 :قاؿ اْلَجَخادِ حيث

َجَخاَدة َوالحََّكخ َواأْلُْنَثى َسَػاء  اْلَجَخاد ِبَفْتِح اْلِجيع َوَتْخِؽيف الخَّاء َمْعُخوؼ َواْلَػاِحَجة

َدُه ، َوِخْمَقُة  ُمْذَتّق ِمْغ اْلَجْخد أِلَنَُّو اَل َيْشِدؿ َعَمى َشْيء ِإالَّ  َكاْلَحَساَمِة َوُيَقاؿ ِإنَّوُ  َجخَّ

اْلَحَيَػاَنات َذَكَخ َبْعزَيا القاضي محي الجيغ ِاْبغ  َيا َعَذَخة ِمغْ اْلَجَخاد َعِجيَبة ِفي

ْيُخُزوِرؼّ  َوَقاِدَمَتا)يعشي جشاحا(  ِفي َقْػلو : َلَيا َفِخَحا َبْكخ)يعشي جسل( َوَساَقا َنَعاَمة الذَّ

َبْصًشا َأَفاِعي الخََّمل )وفي رواية العقارب(  َنْدخ َوُجْؤُجؤ)صجر( َضْيَغع)أسج( َحَبْتَيا

ذكخ أف  (ِجَياد اْلَخْيل ِبالخَّْأِس َواْلَفع. ػ ِقيَل وَ َفاتو)أؼ ندي الذيخزورؼ  َوَأْنَعَسْت َعَمْيَيا

َوُىَػ ِصْشَفاِف  . َوَذَنبو ذنب اْلَحيَّة عيشو َعْيغ اْلِفيل َوعشقو ُعُشق الثَّْػر َو قخنو َقْخف اأْلَيِّل

َحتَّى َيْيَبذ َوَيْشَتِذخ َفبَل َيُسّخ ِبَدْرٍع ِإالَّ  ْخخ َفَيْتُخكوُ َشيَّار َوَوثَّاب ، َوَيِبيس ِفي الرَّ 

َكاَف َأْكمو ِبَغْيِخ َذَكاة ،  َوِقيَل . َواْخُتِمَف ِفي َأْصمو َفِقيَل ِإنَُّو َنْثَخة ُحػت َفِمَحِلظَ  ِاْجَتاَحُو ،

ُحػت  ذ َرَفَعُو " ِإفَّ اْلَجَخاد َنْثَخةَأْخَخَجُو ِاْبغ َماَجْو َعْغ َأنَ  َوَىَحا َوَرَد ِفي َحِجيث َضِعيف

َرُسػؿ َّللاَّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي  ِمْغ اْلَبْحخ " َوِمْغ َحِجيث َأَبى ُىَخْيَخة " َخَخْجَشا َمعَ 

ا ، َفَقاَؿ : ُكُمػُه َوَأْسَػاششَ  َفاْسَتْقَبَمَشا ِرْجل ِمْغ َجَخاد ، َفَجَعْمَشا َنْزِخب ِبِشَعاِلَشا َحّج َأْو َعْسَخة

َوَلْػ  َأْخَخَجُو َأُبػ َداُوَد َوالتِّْخِمِحّؼ َواْبغ َماَجْو َوَسَشجه َضِعيف ، " َفِإنَُّو ِمْغ َصْيج اْلَبْحخ

ة ِلَسْغ َقاَؿ اَل َجَداء ِؼيِو ِإَذا َقَتَمُو اْلُسْحِخـ، َوُجْسُيػر اْلُعَمَساء َعَمى  َصحَّ َلَكاَف ِؼيِو ُحجَّ

اْلُخْجِرؼِّ َوُعْخَوة ْبغ  اْلُسْشِحر : َلْع َيُقْل اَل َجَداء ِؼيِو َغْيخ َأِبي َسِعيج ، َقاَؿ ِاْبغِخبَلفو
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َبْيخ ، َواْخُتِمَف َعْغ َكْعب  . اأْلَْحَبار ، َوِإَذا َثَبَت ِؼيِو اْلَجَداء َدؿَّ َعَمى َأنَُّو َبخِّؼّ  الدُّ

في الحـخ  الجخاد ليذ مغ صيج البحخ فقج جعل عسخ كفارة صيج الجخاد : التعميق(

 (لسحـخ درىسيغ لكغ صيج البحخ ال جداء فييل

َسْذُيػر ِعْشج اْلَساِلِكيَّة ِاْشِتَخاط ِإالَّ َأفَّ الْ  َوَقْج َأْجَسَع اْلُعَمَساء َعَمى َجَػاز َأْكمو ِبَغْيِخ َتْحِكَية

ِفي ِقْجر َأْو َنار َحلَّ ،  َواْخَتَمُفػا ِفي ِصَفتَيا َفِقيَل ِبَقْصِع َرْأسو َوِقيَل ِإْف َوَقعَ  . َتْحِكَيتو

َذَكاتو  ِإَلىَوَواَفَق ُمَصخِّؼ ِمْشُيْع اْلُجْسُيػر ِفي َأنَُّو اَل ُيْفَتَقخ  َوَقاَؿ ِاْبغ َوْىب َأْخحه َذَكاتو ،

َحاؿ " َأْخَخَجُو  : ِلَحِجيِث ِاْبغ ُعَسخ " ُأِحمَّْت َلَشا َمْيَتَتاِف َوَدَمافِ  َسظ َواْلَجَخاد َواْلَكِبج َوالصِّ الدَّ

اَرُقْصِشّي َمْخُفػًعا َأْحَسج   .َوالجَّ

حبلؿ عشج جسيػر العمساء لؤلحاديث الدابقة باستثشاء  غيخ ذكاة مغ الجخاد إذًا ميتة

ذكاتو و ذكاتو عشجه مػتو بقصع جدء مشو كالخأس أو الجشاحيغ أؼ ليذ  مالظ فاشتخط

 الحكاة السعيػدة التي تذتخط إسالة الجـ وإخخاج أكبخ قجر مسكغ مشو إذًا ميتة شخيقة

بصخيقة جسيػر العمساء حبلؿ فمساذا ىحه السيتة حبلؿ وجعل ذلظ آية مفرمة  جخادال

حبلؿ ألنو مثل الدسظ  الجخاد : يجب التفكخ فييا مع أف ميتة بؿية الحيػاف حخاـ

  . مغ الجـبيزو كثيخ ودمو قميل فكأنو لحع محكى يعشي مرفى مغ جدء كبيخ 

وىي عبارة عغ أنبػب  الجخاد وانطخ إلى الجورة الجمػية البديصة التي يتكػف مشيا

بالسؤخخة، يغمع في أجداء  يبجأ مغ السخ ويشتييhaemocoel رقيق أو تجػيف دمػؼ 

تعتبخ ىحه الجيػب مخازف و  تسثل القمب الغيخ متصػر sinusesضيخية تدسى جيػب
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األندجة ويػجج عشج بجاية  مؤقتة لمجـ ويػجج ليحه الجيػب فتحات تسخر الجـ عبخ

مداعجة تقـػ مقاـ القمب الستصػر  الجشاحيغ تجػيفيغ يسثبلف أعزاء دمػية نابزة

وبؿية الحذخات بأنو  الجخاد الجمػؼ في في دفع الجـ في الجشاحيغ ويتسيد الجياز

نطاـ مفتػح وليذ مغمق وذلظ يعشي عجـ احتفاظ الحذخة بالجـ داخل األوعية الجمػية، 

غيخ مدئػؿ عغ تبادؿ األكدجيغ ويقترخ فقط عمى  الجخاد والجـ القميل السػجػد في

  . أندجة الجدع والجياز الجوراني تبادؿ الغحاء بيغ

 

 

 ولكغ لساذا لع تحل بؿية الحذخات حيث كميا ليا نفذ الشطاـ الجمػؼ ونجيب فحلظ

 ألف مغ شبع بؿية الحذخات أف تأتي عمى الخبائث فقج حخمت األنعاـ إذا كانت

اف  جبللة أؼ التي تأتي عمى العحرة )األوساخ والدبالة( ويجب أف تحبذ أسبػع قبل

يشصبق عمى الجشجب الحؼ ىػ مغ عائمتو وفريمتو وإذا  الجخاد . وما يشصبق عمىتحبح

الشحل فأقػؿ لظ كسا قالػا مغ حفطت عشيع: سكت ربكع رحسة  سألتشي لسا ال نأكل

ذلظ ولكغ لغ  ما ورد في الكتاب فإف أردت أف تأكل الشحل فمظ بكع وال تحخمػا إال

مجتسعة بقجر ما يذبعظ مغ شخابيا الحؼ تكػنو فمسا تأخح القميل  تذبعظ خبليا نحل

-الشَِّبىَّ  يػجج حجيث يشيي عغ قتل الشحل . َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ ِإفَّ  مقابل الكثيخ و
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َوابِّ الشَّْسَمُة َوا َنَيى َعْغ َقْتِل َأْرَبٍع ِمغَ  -صمى هللا عميو وسمع َخُد. الجَّ لشَّْحَمُة َواْلُيْجُىُج َوالرُّ

 أبػ داوود وابغ ماجو وأحسج رواه 

عًا َأْبَراُرُىْع َيْخُخُجػَف ِمَغ اأْلَْجَجاِث َكَأنَُّيْع َجَخاٌد مُّشَتِذٌخ {القسخ   7وانطخ ليحه اآلية }ُخذَّ

 : شعة أبرارىع وصف األنعاـ السحلمة لشا في ىحه اآليةبالخا الجخاد أال يذبو وصف

 الجخاد فمساذا الحلة في الصخفيغ 72يذ{ َوَذلَّْمَشاَىا َلُيْع َفِسْشَيا َرُكػُبُيْع َوِمْشَيا َيْأُكُمػفَ }

فالبخوتيغ  شات غيخ ضارياتواألنعاـ ؟ بالتأكيج عخفتع ألنيع آكبلت أعذاب مدتكي

فعمو في  الحيػاني ضارؼ ولقج فعل فعمو في األبقار فأصابيا جشػف بقخ وفعل

كخوتدفيمج جاكػب(  اإلنداف الحؼ يأكمو وال يأكل غيخه فأصابو بجشػف البذخ )مخض

مزبػشة وغيخ  وفعل فعمو في مخضى الدخشاف ألنو عبارة عغ جيشات غيخ

  . ة لحا قميل مشو جيجمدتكيشة بل حيػية أو حيػاني

بعس  ونخجع لمجخاد الحؼ تفكخنا في حبلؿ ميتتو وعمسشا أف الخسػؿ لع يأكمو مع أف

الكخيع  ندائو تياديشو وكثيخ مغ الرحابة كاف مغـخ بو مثل عسخ ولقج بيغ الخسػؿ

عحاب بل  سبب عدوفو عشو ىػ أنو جشج مغ جشػد هللا أريج بو رجد وعحاب فبل يأكل

ِ َوَأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقااَل َكاَف  ا حل في ديار السدمسيغ َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبجِ ودعا عميو إذ َّللاَّ

اْلَجَخاَد اْقُتْل  المَُّيعَّ أَْىِمظِ » ِإَذا َدَعا َعَمى اْلَجَخاِد َقاَؿ  -عميو وسمع صمى هللا-َرُسػُؿ َّللاَِّ 

َوَأْرَزاِقَشا ِإنََّظ  اْقَصْع َداِبَخُه َوُخْح ِبَأْفَػاِىِيْع َعْغ َمَعاِشَشاوَ  ِكَباَرُه َوأَْىِمْظ ِصَغاَرُه َوَأْفِدْج َبْيَزوُ 

َعاِء    .رواه التخمحؼ«. «. َسِسيُع الجُّ
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ونعمل أف أحج  الجخاد وقج يتداءؿ البعس لساذا البحث مغ جانب اإلسبلـ في أكل

ومدتداغ وال ضيخ  مشو ومغ أذاه ىػ أكل ميتتو فيػ غشي بالبخوتيغالصخؽ لمتخمز 

باألمػر الدراعية واعخؼ  مشو واسأؿ السشطسات والسؤسدات والييئات الجولية السعشية

حج مغ السشتذخ ىل استصاعت أف ت الجخاد عغ السيدانيات الزخسة التي تعج لسكافحة

 لػ وقع رجده الجخاد خصخ

 صعهبة الديظرة

 
خبلؿ فتخات اليجوء، والسعخوفة باسع الخكػد، عادة ما يقترخ الجخاد  -1

عمى الرحارؼ شبو القاحمة والجاّفة. ويذسل ذلظ أجداء مغ  الرحخاوؼ 

ممع مغ  200األدنى وجشػب غخب آسيا التي تتمقى أقل مغ  أفخيؿيا والذخؽ 

يػف كيمػمتخ مخبع، تتألف مم 16مداحة تبمغ حػالي  األمصار سشػيًا. وىي

الجخاد الرحخاوؼ قج يشتذخ خبلؿ الغدو عمى  بمجا. غيخ أف 30مغ حػالي 
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بمجًا، أو  60كيمػمتخ مخبع، ويستج فػؽ  مميػف  29مداحة ىائمة تبمغ نحػ 

 .إلى أجداء مشيا

شاؾ أسباب عجة ترعب بيا مكافحة الجخاد الرحخاوؼ. يسكغ أف تغصي ى -2

ة لمغاية تكػف أحيانًا نائية لمغاية ويرعب مشاشق واسع أسخاب الجخاد

بعس األحياف تكػف ىحه السشاشق أيزا في مشاشق  الػصػؿ إلييا. وفي

السخاؾبة صعبة وغيخ آمشة. ويسكغ لمدخب أف  الرخاع، مسا يجعل عسميات

تشديقا معقجا عبخ الحجود. وتػجج بعس  يستج إلى عجة بمجاف، مسا يتصمب

الشامية حيث قج تكػف السػارد البلزمة  البمجافالسشاشق السعخضة لمخصخ في 

اليياكل األساسية غيخ مػجػدة. ونطخًا إلى  لخصج الجخاد محجودة أو قج تكػف 

خبلليا أسخاب الجخاد، فقج يكػف مغ الرعب  أف ىشاؾ فتخات شػيمة ال تػجج

السػضفيغ السجربيغ والسػارد البلزمة  أيزا الحفاظ عمى عجد كاؼ مغ

 .لبلستجابة

 محجودية مرادر التسػيل لمحرخ والسكافحة ببعس الجوؿ الستاثخة -3

ؽ السجربة خبلؿ الفتخات الصػيمة ليجوء عجـ تجريب اعجاد كاؼية مغ الفخ  -4

 الجخاد

 العبلقات الدياسية ؼيسا بيغ الجوؿ الستاثخة -5
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صعػبة تشطيع و تشفيح عسميات السكافحة الكسيائية عشج السعاممة السباشخة  -6

 لمجخاد

صعػبة التشبؤ باالصابات الػبائية لعجـ انتطاميا واعجـ التاكج مغ الطخوؼ  -7

 الجػية بسشاشقة

 التحكماستراتيجية 

 الخصج والستابعة -1

  اصبحت مشطسة االغحية و الدراعة  1972مشح عاـ FAO  ىي السدئػلو

عغ عسميات الخصج  و التشبؤ و السكافحة و ابجاء التححيخ و الشرح لمجوؿ 

  السعشية

  د انذئت السشطسة مخكد الصػارؼء لعسميات السكافحة لمجخا1994في عاـ

والسيسو االساسية ليحا البخنامج ىػ  EMPRES)االمبخس)الرحخاوؼ 

باخصار الجوؿ السعشية وتقع مرخ ضسغ التححيخ السبكخ و الترخؼ السبكخ 

الجوؿ السعشية ليحا البخنامج ؼيسا يصمق عمييا السشصقة الػسصي و تزع 

 اليسغ(  –الدػداف  –الدعػدية  –عساف  -اثيػبيا -جيبػتي –)مرخ 

 اجخؼ لمسخة االولي حرخ مذتخؾ لسشاشق تخبية وتكاثخ  2000ـ في عا

عمي جانبي الحجود بيغ مرخ والدػداف بالعاوف مع مشطسة االمع الجخاد

الستحجة  لبلغحية و الدراعة )الفاو( مع بعس البخامج االقميسية التي تذسل 
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عجة دوؿ وقج اكتذف مشصقة ججيجة بالحاء الشػبية يخجح انيا تمعب دور ىاـ 

 في تخبية الجخاد

  ايزا اجخؼ حرخ مذتخؾ بيغ العػيشات وليبيا 2001في عاـ 

  تتػلى السشطسة في  :باالتحاد مع الفاو ىيئات مكافحة الجخاد الرحخاوؼ انذاء

الػقت الحاضخ إدارة ثبلث ىيئات لمجخاد الرحخاوؼ ىي: ىيئة مكافحة الجخاد 

وىيئة مكافحة الجخاد  الرحخاوؼ في السشصقة الذخؾية مغ جشػب غخب آسيا؛

الرحخاوؼ في السشصقة الػسصى؛ وىيئة مكافحة الجخاد الرحخاوؼ في شساؿ 

، "ىيئة مكافحة الجخاد 25/2/2002غخب أفخيؿيا، التي أصبحت، اعتبارا مغ 

الرحخاوؼ لمسشصقة الغخبية". ووفقا "لمشرػص األساسية الخاصة باتفاؾية 

، السدائل اإلدارية 4، القدع9دة إنذاء" كل ىيئة مغ ىحه الييئات، ] السا

([، يتعيغ تقجيع ميدانية كل ىيئة إلى السجمذ )فػض ىحا األمخ لمجشة 6)

وتعتسج ميدانيات الييئات عمى السبالغ الستػافخة في حداب .السالية( قبل التشفيح

ومرجر ىحه األمػاؿ ىػ االشتخاكات التي تقجميا  األمانة الخاص لكل ىيئة.

ويتع إقخار السيدانيات في كل دورة مغ دورات  عزاء في الييئة.البمجاف األ

الييئات بػاسصة البمجاف السذاركة ويتفق عمى مدتػػ ىحه السيدانيات وفقا 

لسيدانية معيارية، وقج تجرج مبالغ إضاؼية مرجرىا أرصجة لع يتع إنفاقيا مغ 

دورة واحجة  وعمى الخغع مغ أف كل ىيئة تعقج مغ حيث السبجأ أعػاـ سابقة.
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سشػيا، فإنو يجخػ في الػاقع العسمي تعجيل مػاعيج ىحه الجورات لتتػافق مع 

مختمف االجتساعات الستعمقة بالجخاد الرحخاوؼ وحدب كثافة نذاشات الجخاد 

وتػافق الجورة عادة عمى السيدانية الخاصة بالدشة الجارية والدشة  الرحخاوؼ.

في ىحه الػثيقة ىي تمظ التي وافقت عمييا والسيدانيات السعخوضة  التالية.

ؼيسا يتعمق بييئة مكافحة  2002دورات الييئات التي عقجت في مارس/آذار 

بالشدبة لييئة  2002الجخاد الرحخاوؼ في السشصقة الػسصى، وفي مايػ/أيار 

أفخيؿيا. أما ميدانية ىيئة مكافحة  مكافحة الجخاد الرحخاوؼ في شساؿ غخب

فقج وافقت  2004-2003في جشػب غخب آسيا لمفتخة  الجخاد الرحخاوؼ 

عمييا الييئة في دورتيا الثالثة والعذخيغ التى عقجت في ديدسبخ/كانػف األوؿ 

ويخجى  السقبمة. اتفي الجور وايزا   2005. وتػافق عمى ميدانية 2002

مبلحطة أف ىيئة مكافحة الجخاد الرحخاوؼ في شساؿ غخب أفخيؿيا قج أعيج 

وأصبحت ىيئة مكافحة الجخاد الرحخاوؼ لمسشصقة الغخبية، ووافق  تشطيسيا

. وتزع الييئة 2000مجمذ السشطسة عمى ذلظ في نػفسبخ/تذخيغ الثاني 

الججيجة تدعة بمجاف مغ غخب وشساؿ غخب أفخيؿيا بجال مغ خسدة في الدابق 

ت وتذتخؾ فييا جسيع الجوؿ الجاخمة في بخنامج نطاـ الػقاية مغ شػارغ اآلفا

واألمخاض الحيػانية والشباتية العابخة لمحجود )الجخاد الرحخاوؼ( في السشصقة 

مثال  ) اجخؼ بيغ السسمكة العخبية الدعػدية و اليسغ 2004في عاـ  الغخبية. 
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-SPOT4استخجاـ بعس االقسار الرشاعية مثل ب (تظبيقي لمسدح

VEGETATION مثل بخنامج استخجاـ بخامج حجيثة و  لستابعة مػائل الجخاد

( الدخاؿ بيانات البيئة وعػامل السشاخ و السكافحة الي eLocust)ايمػكدت 

قاعجة بيانات و تحػيميا الي خخائط و تدتخجـ ىحة البخامج بالفخؽ الحقمية 

 القػمية التي تقػـ بعسميات الحرخ والسكافحة في بمجانيا.

 استعساؿ محصات رصج جػية تشتذخ عمي كل مشاشق التخبية -2

استخجاـ  الصخؽ السيكانيكية بسصارة الحػريات حجيثة الفقذ و حخقيا في خشادؽ  -3

 خاصة

حيث استخجـ  1997استخجاـ الصخؽ البيػلػجية و قج اجخيت في افخيؿيا عاـ  -4

فصخ السيتارزيع عمي شكل زيػت رش بالصائخات و مغ مسيدات ىحة الصخيقة انو يشتقل 

الشباتات و الحيػانات و الحذخات االخخؼ مغ حذخة الي اخخؼ سخيعا و اليػذؼ 

 كالسبيجات الكسيائية

 الصخؽ الكسيائية بخش السبيجات الحذخية بػاسصة الصائخات وعخبات الخش -5

 (1) مثال

استخجمت الفاو بالتعاوف مع السدارعييغ االفغاف ىاتييغ الصخيقتيغ) كسيائية  -

 21يث عالجت نحػ ح 2000وميكانيكية( لسحاولة التحكع في الػباء في عاـ 

 الف بالصخؽ السيكانيكية 81الف ىكتار بالصخؽ الكسيائية و 
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 (2مثال )

السبيجات الفػسفػرية العزػية وبعس البيخوثخيجات بسعاممة جخعات مخكدة استخجمت  -

( باجيدة محسػلة عمي مخكبات او  ULVصغيخة ) تجييد حجسي متشاىي الغخ 

طيخية او السحسػلة باليج عاـ بالخش الجػؼ وبجرة محجودة بالخشاشات ال

الف ىكتار  735الف ىكتار تمييا الجدائخ  825في السغخب ) 2003-2004

 كسا عػممت مداحات شاسعة بالدشغاؿ و مػريتانيا و مالي

 "تحقيق اىداف التشسية السدتدامةلمكافحة الجراد في مشظسة الفاو جيهد "

دية لمترّجؼ لدخب الجخاد ىػ االستعجاد لو. وتخصج مشطسة مغ الصخؽ الخئي    

، حالة  (DLISىيئة السعمػمات عغ الجخاد الرحخاوؼ )األغحية والدراعة، مغ خبلؿ 

نحار السبكخ بذأف الجخاد في العالع عمى مجار الداعة، وتقجـ تشبؤات وتشبييات لئل

 تػقيت وحجع ومػقع التحخكات والتكاثخ.

، وىػ eLocust3بتصػيخ DLISألجل جسع وإرساؿ أحجث البيانات، قامت ىيئة 

قخص محسػؿ وتصبيق مخرز متاح بالمغات اإلنجميدية والفخندية والعخبية، 

شاشق يدتخجمو السػضفػف الحكػميػف السعشيػف بالسعمػمات الستعمقة بالجخاد عبخ الس

السعخضة لمخصخ، لتدجيل البيانات وإرساليا. وىحا يدسح لمييئة بتحميل اتجاىات 

الجخاد الرحخاوؼ وتحخكاتو، وتػفيخ إنحارات مبكخة لمبمجاف السعخضة لمخصخ، تسّكشيا 

  بعج ذلظ إشبلؽ عسميات مكافحة الجخاد.

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
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تشذيط مخكد وعشجما يذكل سخب تيجيجًا رئيديًا، تقـػ مشطسة األغحية والدراعة ب 

الصػارغ لآلفات الشباتية العابخة لمحجود، الحؼ يدود البمجاف بالسذػرة التقشية، ويجسع 

األمػاؿ ويحذج دعع الخبخاء واإلمجادات لمبمجاف الستزخرة، ويداعج في تشديق 

 حسبلت السكافحة.

 ويذكل الجخاد تيجيجا رئيديا لؤلمغ الغحائي لمشاس وقجرتيع عمى إعالة أنفديع. لكغ

يسكغ لسعارؼ السشطسة وخبخاتيا الصػيمة األمج، بالعسل مع البمجاف والقجرات الػششية، 

أف تداعج السجتسعات السحمية عمى االستعجاد والترّجؼ، بسا يزسغ استسخار تسكششا 

مغ تحقيق ىجفيغ أساسييغ مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة، ىسا القزاء عمى الفقخ 

مغ أىجاؼ  2اليجؼ ( والقزاء عمى الجػع )مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة 1اليجؼ )

 (.التشسية السدتجامة

 الحالي لمجرادالهضع 

التي ترجرىا "الفاو"، فإف "القارة األفخيؿية تتعخض  الشذخة الجوريةووفق ما جاء في 

ليجـػ عشيف مغ أسخاب الجخاد الرحخاوؼ، خاصًة مشصقة القخف األفخيقي"؛ إذ أعمشت 

سػاجية ىحا اليجػـ، الحؼ الفاو عغ حاجتيا إلى الجعع السادؼ مغ دوؿ العالع ل

وصفتو بأنو "لع ُيذيج لو نطيخ مشح قخابة الدبعيغ عاًما، وييجد بأزمة في األمغ 

الغحائي، وفق األبحاث التي ُتجخييا ىيئة مكافحة الجخاد الرحخاوؼ التابعة لمفاو، 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/ar/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1259254/icode/
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التي تيجؼ إلى تشديق التعاوف بيغ الجوؿ السيجدة مغ ِقَبل الجخاد الرحخاوؼ، والعسل 

مى دعع الجوؿ الفقيخة التي قج ال تتػافخ ليا سبل السكافحة لمحج مغ انتذار أسخاب ع

 الجخاد إلى دوؿ أخخػ، مسا قج يشتج عشو حجوث وباء إقميسي".

مشاشق، تتذابو كل مشصقة مشيا في  3قدست ىيئة مكافحة الجخاد الجوؿ السيجدة إلى 

التي تستج مغ السغخب حتى ضخوفيا االقترادية واالجتساعية: السشصقة الغخبية، 

مػريتانيا، والسشصقة الػسصى، التي تذسل مرخ، والدػداف، ودوؿ القخف األفخيقي، 

والجوؿ العخبية حتى الخميج، والسشصقة الذخؾية، التي تزع إيخاف، وباكدتاف، واليشج، 

وىي السشصقة األقل خصػرًة حتى اآلف. بيشسا السشصقة الغخبية والسشصقة الػسصى ىسا 

أف غدو الجخاد الحالي ىػ  2020شيخ فبخايخ  نذخة كثخ عخضًة لمخصخ. إذ أفادتاأل

األسػأ مغ نػعو في إثيػبيا والرػماؿ وكيشيا، كحلظ تتأثخ بو جيبػتي وإريتخيا. وقج 

، إذ ييجد بحجوث أزمة إندانية فى تمظ الجوؿ تكػف عػاقب ذلظ الغدو وخيسًة لمغاية

الفقيخة، التي تعاني بالفعل مذكبلت حادة في األمغ الغحائي، وتعتسج بذكل كبيخ 

 عمى الدراعة.

، ليا أرجل "الشصاط"ُيعج الجخاد جدًءا مغ مجسػعة كبيخة مغ الحذخات تدسى عادًة 

تغييخ خمؽية كبيخة لمقفد، وتتبع رتبة "مدتؿيسات األجشحة"، ويستمظ الجخاد القجرة عمى 

 إنو آفة مياجخة تتأثخوعاداتو، ويسكغ أف يياجخ لسدافات كبيخة؛ إذ  سمػكياتو

بالتغيخات والعػامل البيئية. إذ يعير الجخاد فى الطخوؼ العادية بذكل فخدؼ 

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://desertlocust-crc.org/pages/About.aspx?id=147&lang=AR&I=0&DId=0&CId=0&CMSId=268
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG1e.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG1e.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG1e.pdf
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ومذتت، ولكغ عشجما تتغيخ الطخوؼ السشاخية وتبجأ السػاسع السصيخة يدداد أعجادىا 

بذكل كبيخ، ومع نياية السصخ وانكساش الخقعة الخزخاء يسيل الجخاد إلى تكػيغ 

 ى مغ مشاشق خزخية.مجسػعات ؼيسا تبق

ألف نػع مغ الجخاد، إال أف الجخاد الرحخاوؼ  20وعمى الخغع مغ وجػد أكثخ مغ 

ُيعج أكثخىع خصًخا؛ ألنو يتدع بدخعة الحخكة، ويتكاثخ بأعجاد ىائمة حيشسا تكػف 

الطخوؼ السشاخية مبلئسة، وتعسل ىيئة مكافحة الجخاد عمى تتبُّع الجخاد الرحخاوؼ 

 مى مدتػػ العالع، وتقجيع تشبؤات ترل إلى ستة أسابيع مقجًما.ومخاؾبة نذاشو ع

رئيذ اإلدارة السخكدية لسكافحة اآلفات الدراعية ووقاية الشبات بػزارة الدراعة يقػؿ 

في ترخيحات لػ"لمعمع" حػؿ مػقف مرخ مغ األزمة: "إف أسخاب الجخاد  -السرخية

مغ الدػداف، واألسخاب الستػقَّعة حاليِّا نست في  التي تيجد مرخ دائًسا ما تأتي

الدػداف الريف الساضي، والتححيخات الرادرة عغ الفاو تأتي ضسغ إجخاءات 

االستعجاد لسػاجية الجخاد الرحخاوؼ، التي تعسل عمييا ىيئة مكافحة الجخاد كي 

 ندبقو بخصػة".

 100كيمػمتخات مخبعة إلى  10أف سخب الجخاد الػاحج قج يغصي مغ وأوضح 

مميػف حذخة لكل كيمػمتخ مخبع. وأنو تجخؼ محاربة أسخاب  50كيمػمتخ مخبع بكثافة 

، والطخوؼ الحالية مغ اضصخابات فى 2012عاـ  جخاد مساثمة مشح شيخ نػفسبخ
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شجعت عمى زيادة التكاثخ، الحؼ  -مثل الدػداف وإثيػبيا واليسغ-الجوؿ السحيصة 

 عاًما، عمى حج وصفو. 70لع يحجث مشح وصفتو الفاو بأنو 

أف "مرخ تدتعج ألسخاب الجخاد بجايًة مغ شيخ سبتسبخ مغ كل عاـ؛ إذ ويزيف 

تشتذخ فخؽ الحرخ البيئي فى الحجود الجشػبية لفحز األراضي السرخية ورصج 

خ أعجاد الجخاد فى ىحا الػقت، حيث يؤدؼ تداقط األمصار عمى سػاحل البحخ األحس

الجشػبية إلى تػافخ الطخوؼ السػاتية لمجخاد كي يزع بيزو فى التخبة الخشبة. كسا 

 يؤدؼ تداُيج أعجاد الجخاد في الدػداف إلى ىجختو إلى األراضي السرخية".

تعسل فخؽ "الحرخ البيئي" باستخجاـ تقشيات االستذعار عغ ُبعج وباالستعانة باألقسار 

ية ذات الشسػ الخزخؼ التي تتداقط فييا الرشاعية لتحجيج السشاشق الرحخاو 

األمصار وتختفع فييا درجة الخشػبة، والتي ُيحتسل أف يحجث فييا تكاثخ الجخاد، وذلظ 

 لحرخ أعجاد الجخاد واتخاذ إجخاءات السكافحة البلزمة.

: تتع عسميات مكافحة الجخاد الرحخاوؼ بذكل أساسي وعغ شخؽ مكافحة الجخاد يقػؿ

خبلؿ السبيجات الحذخية، ولكغ ىشاؾ شخًقا أخخػ تذسل استخجاـ الصخؽ مغ 

، الحؼ أثبت فاعميتو في القزاء عمى الجخاد فصخ السيتاريديع البيػلػجية، مثل استخجاـ

استخجاـ السدتخمرات الشباتية الدامة ولكغ لع يتع تخخيرو في مرخ بعج، وكحلظ 

 بجخعات تكفي لقتل الجخاد ولكشيا غيخ مزخة باإلنداف.

http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2241/en/PRG10a.pdf
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وتذيخ تػقعات الفاو حػؿ حالة الجخاد في مرخ إلى أنو مغ الستػقع أف تدداد أعجاد 

الجخاد أكثخ عمى الديػؿ الداحمية لمبحخ األحسخ في الجشػب الذخقي مع استسخار 

ف جساعات الحػريات والحذخات الكاممة، وإذا ضمت التكاثخ، مسا يعسل عمى  تكػُّ

الطخوؼ مبلئسًة خبلؿ شيخ فبخايخ ؼيسكغ أف يؤدؼ ذلظ إلى زيادة إضاؼية في أعجاد 

 الجخاد.

 

 التهصيات

 النيا FAOالتعاوف مع مشطسة  -1

تداىع الفاو بجور كبيخ في تدويج السعمػمات عغ وضع  -

خة و اعصاء تححيخات و تشبؤات الجخاد لجسيع الجوؿ الستاث

 بخصخ الغدو 

تشقل الجوؿ الستاثخة البيانات الي السشطسة حيث يتع تحميميا  -

 مع بيانات السشاخ و السػائل و اشياؼ االقسار لتقييع الػضع

تجيد السشطسة تقاريخ شيخية و تحجيثات دورية تمخز وضع  -

عيا الجخاد و تشبؤات ىجختة و تخبيتو بالجوؿ السعشية و تػزي

 بكل سبل االتراؿ
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تشفح بعثاتيا التؿيسات الحقمية و تشطع عسميات الحرخ و  -

 السكافحة و السداعجة خبلؿ الفتخات الػبائية

 الكػادر السصمػبومكثف العجاد كبار الستجربيغ و تقـػ بتجريب  -

 

في السشصقة الغخبية   الخصج والستابعة السبكخة السخاب الجخاد السياجخة -2

 والػسصي و الذخؾية

 استخجاـ محصات رصججػية تشتذخ عمي كل مشاشة التخبية وغدو الجخاد -3

 تذجيع البحػث العمسية في مجاؿ الخصج و الشبؤ  -4

  مدببات امخاض و مشطسات نسػمغ  ػلػجيةبالسكافحة الب االىتساـ بػسائل -5

،  Metarhiziumفي اماكغ التخبية واخيخا نجاح الفصخيات التابعة الجشاس 

Beuveria 

 لسدتسخ الشقع الخصج و السكافحة و امجادىع بكل الػسائل السداعجةالتجريب ا -6

استخجاـ الصخؽ السيكانيكية مغ حخؽ و تجخيغ واستخجاـ شباؾ ضخسو و  -7

 قاذفات ليب و ليدر

 عشج استخجاـ السكافحة الكسيائية يخاعي االتي -8

 يفزل مكافحة اماكغ التخبية -

 مكافحة الحػريات افزل مغ الحذخات الغيخ بالغة -
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 بعج رصج اماكغ تػقفواستخجاميا في شخيق الخحمة لمجخاد الخحاؿ زل بف -

اذيخ االزمة عشج استخجاميا في االماكغ الساىػلو حيث تقترخ حاتخاذ الس -

عسميات الخش عمي اماكغ راحة الجخاد عمي االشجار و االعذاب دوف 

 الدراعات االخخؼ اف امكغ ذلظ

تساما خاصا و عاجبل لسشاشق مغ السيع انو بالشدبة لسرخ يجب اف نػلي اى -9

التػسع الدراعي مغ شخؽ العػيشات و تػشكي و امكانية تحػؿ ىحة السشاشق 

الي اماكغ تخبية الجخاد الخحاؿ والتي يسكغ اف تيجد الدراعات بيا وتربح 

 األخخػ مكسغ الخصخ القخيب مغ مشاشق وادؼ الشيل و االستربلح 

......................................................................... 
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 السراجع

(: أسػذ مكافحػة اآلفػات. دار 1973الدباعي، عبج الخػالق حامػج ، وأخػخوف ) -

 مرخ. –السصبػعات الججيجة 

ة اآلفػػات: مصبعػػة ( اإلدارة الستكاممػػة لسقاومػػ2006الدػػيج، عخفػػات دمحم كامػػل.) -

 صفحة. 423-جامعة أسيػط 

سػؽ العبػر.. والتجار يدتغيثػف  أسخاب الجخاد تياجع 3/3/2013االىخاـ  -

 بالجيات السعشية

رئيذ "مكافحة الجخاد" الدابق: أسخاب الجخاد السػجػدة  3/3/2013االىخاـ  -

 فى مرخ "فمػؿ تائية" وال خصػرة مشيا

« الدراعة»اب الجخاد تياجع القاىخة.. وأسخ 3/3/2013االىخاـ اوف اليغ  -

 تصسئغ السػاششيغ

وزارة الدراعة: ندبة مكافحة الجخاد وإبادتو تخاوحت ما  4/3/2013الذخوؽ  -

 % تقخيبا94إلى  92بيغ 

في « السقصع»و« التجسع الخامذ»الجخاد يرل 2/3/2013السرخؼ اليـػ  -

 القاىخة

الجخاد في السقصع..  ُتصارد أسخاب« الدراعة» 3/3/2013السرخؼ اليـػ  -

 وتشجح في القزاء عميو بأسػاف وقشا
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 الجخاد يرل مصار القاىخة.. ووصػؿ فخقتيغ لسكافحتو  3/3/2013الػشغ  -

عبجاليادؼ: حخكة الصيخاف شبيعية رغع وصػؿ أسخاب  3/3/2013الػشغ  -

 الجخاد إلى مصار القاىخة

لدػيذ بالرػر.. أسخاب الجخاد تجخل شخيق ا2/3/2013اليـػ الدابع  -

  ومحاولة مكافحتو قبل وصػلو القاىخة

لبخلساف الدػدانى يدتجعى وزيخ الدراعة لسداءلتو ا 2013 /3/3اليـػ الدابع  -

 بذأف مكافحة الجخاد

الشذخة  اليػمية القجرات الخارقة لمجخاد، سػقي، عبجالعميع سعج سميساف: د -

 1/9/2013خبار البمجية بػزارة البمجية والتخصيط العسخاني بقصخ ال

، االىخاـ خارقة دسػقي، عبجالعميع سعج سميساف: الجخاد عجائب وقجرات -

 2018 ،الدراعي

 أكل الحذخات.. حقائق عجيبةدسػقي، عبجالعميع سعج سميساف:  -

 2018، ، االىخاـ الدراعي

الفخاعشة جخيجة  – الجخاد كصعاـ ،يع سعج سميسافدسػقي، عبجالعم -

 www.alfaraena.com 10/7/2016 ،االلكتخونية

 – االعجاز العمسي لحذخة الجخاد  ،يع سعج سميسافدسػقي، عبجالعم -

 www.alfaraena.com 10/7/2016 ،الفخاعشة االلكتخونيةجخيجة 

http://www.alfaraena.com/
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جخيجة  – لجخادتعخؼ عمي عجائب ا ،يع سعج سميساف دسػقي، عبجالعم -

 www.sadamisr.com 27/4/2018 ،صجؼ مرخاالخبارية

يع عبػج السجيػج.) عبج الحسيػج، - ( اإلتجاىػات 1988زيػجاف ىشػجؼ، دمحم إبػخـا

الحجيثػػػة فػػػي السبيػػػجات ومكافحػػػة الحذػػػخات. الجػػػدء األوؿ: الػػػجار العخبيػػػة 

 صفحة. 572-تػزيع لمشذخ وال

(: السخشج فى مكافحة آفات  السشازؿ 2007ىشجػ ) عبج الحسيج، زيجاف -

 والرحة العامة. الصبعة الثانية، كاندا جخوب.

(: اآلفات  الحذخية فى مرخ والبمجاف 1993عبج الدبلـ، أحسج لصفى ) -

 )الجدء االوؿ(. العخبية وشخؽ الديصخة عمييا 

 اسخاب مميػنية مغ الجخاد غدت مرخ 2013/ 3/3قشاة العخبية  -

لجشة مبيجات اآلفات  الدراعية، وزارة الدراعة، جسيػرية مرخ العخبية  -

 ( التػصيات السعتسجة لسكافحة اآلفات  الدراعية.2017)

أسخاب الجخاد الرحخاوؼ تيجد شخؽ  ،Scientific American -لمِعمع  -

 10/2/2020،أفخيؿيا

 (FAOمشطسة االغحية الدراعة )الفاو -

 . مػقع اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihjfeA8ZfsAhUly4UKHfl-AOcQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.scientificamerican.com%2Farabic%2Fthe-sciences%2F&usg=AOvVaw1tcjcMQuqpy-XQhVQ5khuk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihjfeA8ZfsAhUly4UKHfl-AOcQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.scientificamerican.com%2Farabic%2Fthe-sciences%2F&usg=AOvVaw1tcjcMQuqpy-XQhVQ5khuk
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التػصػػػيات الفشيػػػة لسكافحػػػة اآلفػػػات  وزارة الدراعػػػة واسترػػػبلح األراضػػػي. -

 .الدراعية. مصبعة وزارة الدراعة واستربلح األراضي

- www. Google.com 

- www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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 "وقل اعسمها فديرا هللا عسمكم ورسهلو والسؤمشهن "

 صدق هللا العظيم                          

 

 

الحمد هلل له الشكر وله الحمد وله السناء الحسن، لقد وفقنا هللا إلى هذا  

الموضوع، وإنني قد عرضت رأيي فقط، وأرجوا أن يكون وفقني هللا في  

يكون المؤلف عند حسن ظنكم وينال  هذا األمر، داعين هللا عز وجل أن  

 .رضاكم بإذن هللا تعالى، والسالم عليكم ورحمة اله وبركاته

****************************************************** 
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 في سطور  لؤف امل

               : عبد العليم شعد شليمان دشىقي                                                                الاسم

 حامعت شىهاج   -كليت الزراعت  -اشتاذ مصاعد علم الحيىان الزراعي بقصم وقاًت الىباث افدرجة افعلمية:

 وقاًت الىباث افتخصص افعام:

 علم الحيىان الزراعي افتخصص افدقيق:

.comgmailabdelalem2011@ 

 الت افعلمیة و افتدرج افعلمي :امللؤه ثانيا:

 2002حامعت اشيىط     -كليت الزراعت  -بكالىريىس في العلىم الزراعيت بقصم وقاًت هباث  -1

 2007حامعت اشيىط      -كليت الزراعت  -ماحصتير في العلىم الزراعيت بقصم وقاًت هباث  -2

 2011حامعت اشيىط    -اعت كليت الزر  -دكتىراه في العلىم الزراعيت بقصم وقاًت هباث  -3

 ثافثا: افتدرج افوظيفي :

 (2002حامعت اشيىط  -كليت الزراعت  -معيد بقصم وقاًت هباث  -1

 (2007حامعت اشيىط  ) -كليت الزراعت  -مدرس مصاعد بقصم وقاًت هباث  -2

 (28/12/2011حامعت اشيىط  ) -كليت الزراعت  -مدرس بقصم وقاًت هباث  -3

                            (1/10/2012حامعت شىهاج  ) -كليت الزراعت  -قاًت هباث مدرس بقصم و  -4

 23/1/2017حامعت شىهاج   -كليت الزراعت  -اشتاذ علم الحيىان الزراعي املصاعد بقصم وقاًت هباث  -5

 رابعا: عضو في الجمعيات الاثية:

 عضى في الجمعيت املصريت للحشراث. -1

 ت الاملاهيت لعلم الحيىان.عضى في الجمعيت املصري -2

 عضى في الجمعيت العربيت لىقاًت الىباث. -3

4- Member of "Asian Council of Science Editors 

 الهىد –الاشتشاريت للمؤجمراث الدوليت بيىهيدلهي  اللجىتعضى  -5

 (ISDSعضىا في الجمعيت الدوليت للتىميت والاشتدامت ) -6

 مجلت دوليت 100محكم دولي ألكثر من  -7

 افيةر إلاشافوظائ  افقيادية او  خامسا:

و حتي الان. و مدرب  2015 /11/ 7مدًر فرع الاجحاد العربي للتىميت املصتدامت والبيئت بمحافظت شىهاج بداًت من -1

 معتمد لدي الاجحاد العربي للتىميت املصتدامت والبيئت

 بجامعت شىهاج . آلافاثاملشرف العلمي ملكافحت  -2

 حامعت شىهاج -يت الزراعتمدًر وحدة مكافحت آلافاث بكل -3

 سادسا: الجوائز

 2015/2016حاصل علي حائزة الجامعت التشجيعيت في العلىم الزراعيت والطب البيطري للعام الجامعي 

 والدولى  حاضر شيادجه فى العدًد من الىدواث وورش العمل واملؤجمراث على املصتىي القىمى

 راه على املصتىي القىمى هاقش شيادجه العدًد من رشائل املاحصتير والدكتى 

 شيادجه عضى جحرير ومحكم فى العدًد من املجالث العلميت الدوليت

 عالى جأثيربحث دولي في مجال التخصص جم وشرها فى مجالث دوليت  و عامليت ، منها ذاث معامل  80لصيادجه أكثر من 

-قطر -الكىيت –يت مثل اململكت العربيت الصعىدًت لصيادجه العدًد من املقاالث و الكتب العلميت فى العدًد من الدول العرب

 فلصطين –الاردن  –شىريا  -الصىدان

................................................... 

  ،،،،، الحمد هلل
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