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تحديث�ات الوكالة  ۱  األخبار

ألول مرة، أثمَر مزيج من تقنية الحرشة العقيمة 
عات  وتقنية الحرشة غري املتوافقة عن َقْمع تجمُّ

البعوض بنجاح، يف خطوة واعدة عىل صعيد 
ى الدنجية،  مكافحة البعوض الذي ينقل الحمَّ
وفريوس زيكا، والعديد من األمراض الفتَّاكة 
األخرى. ونرُشت نتائج التجربة الرائدة التي 
راً بمدينة غوانغتشو يف الصني،  أُجريت مؤخَّ

بدعم من الوكالة بالتعاون مع منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، يف مجلة 
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وتقنية الحرشة العقيمة وسيلٌة صديقٌة للبيئة 
ملكافحة اآلفات الحرشية تنطوي عىل الرتبية 

ة مستهَدفة باستخدام  املكثَّفة وتعقيم آفَّ
اإلشعاع، ومن ثمَّ إطالق الذكور العقيمة 

بطريقة منهجية عن طريق الجو عىل نطاق 
دة. وتتزاوج الذكور  واسع فوق مناطق محدَّ

العقيمة مع اإلناث الربية، وهو األمر الذي 
عات اآلفات  ال يَنتج عنه نسٌل وتتقلَّص معه تجمُّ
ا تقنية الحرشة غري املتوافقة  بمرور الوقت. وأمَّ

فتنطوي عىل تعريض البعوض لبكترييا 
فولباخيا. وتقوم هذه البكترييا بتعقيم 

البعوض جزئيًّا، ما يعني الحاجة إىل إشعاع 
أقّل لتحقيق التعقيم الكامل. وهذا بدوره 

يحافظ بشكل أفضل عىل التنافسية التزاوجية 
للذكور العقيمة.

ويف حني أن تقنية الحرشة العقيمة، كجزٍء من 
اسرتاتيجيات إدارة الحرشات عىل نطاق مناطق 
بأكملها، قد استُخدمت بنجاح ملكافحة مجموعة 

عة من اآلفات الحرشية التي تصيب النباتات  متنوِّ
واملاشية، من قبيل ذباب الفاكهة والعثة، ما تزال 

ة حاجة إىل إثبات مكافحتها للبعوض.  ثمَّ

وتتمثَّل العقبة الرئيسية يف توسيع استخدام تقنية 
الحرشة العقيمة ضد مختلف أنواع البعوض يف 
التغلُّب عىل العديد من التحدِّيات التقنية املتعلقة 

بإنتاج وإطالق عدٍد كاٍف من الذكور العقيمة 
عات الربِّية الخصبة. وقد نجح  لتطغى عىل التجمُّ
باحثون يف جامعة صن يات-صن، ورشكائها، يف 
الصني يف التغلُّب عىل هذه التحدِّيات، وذلك بدعم 

من الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الستخدام 
التقنيات النووية يف األغذية والزراعة )الشعبة 
ق البحوث العاملية يف  املشرتكة(، التي تقود وتنسِّ

مجال تقنية الحرشة العقيمة.

وعىل سبيل املثال، استخَدم الباحثون الرفوف 
لرتبية أكثر من ٠٠٠ 5٠٠ بعوضة أسبوعيًّا، 

رت يف  وُشيِّدت تلك الرفوف بناًء عىل نماذج ُطوِّ
مختربات الشعبة املشرتكة الواقعة قرب فيينا 
ص  ر جهاز تشعيع متخصِّ يف النمسا. كما ُطوِّ

ملعالجة دفعات من ٠٠٠ 15٠ من خادرات 
البعوض والتثبُّت منها وذلك يف إطار تعاون 

وثيق بني الشعبة املشرتكة والباحثني.

وتُظهر نتائج هذه التجربة الرائدة، باستخدام 
تقنية الحرشة العقيمة باالقرتان بتقنية الحرشة 

غري املتوافقة، أن التجربة أوشكت عىل القضاء 
عات امليدانية ألشدِّ أنواع البعوض  عىل التجمُّ

الغازية، وهو Aedes albopictus )بعوضة 
النمر اآلسيوي(. وغطَّت التجربة التي استغرقت 

عامني )٢٠1٦-٢٠17( مساحة 3٢.5 هكتار 
عىل جزيرتني معزولتني نسبيًّا تقعان يف نهر 

اللؤلؤ »بريل ريفر« يف غوانغتشو. وشملت 
التجربة إطالق قرابة ٢٠٠ مليون من ذكور 

البعوض البالغة املكثَّفة الرتبية واملعرَّضة 
لبكترييا فولباخيا. 

وأظهرت الدراسة أيضاً أهمية الجوانب 

االجتماعية واالقتصادية للنجاح يف استخدام 

نَْهج تقنية الحرشة العقيمة-تقنية الحرشة 

غري املتوافقة. وعىل سبيل املثال، ارتفع قبول 

املجتمع أثناء الدراسة، حيث ارتفع دعم 

املجتمع املحيل بعد إطالق البعوض وما نتج 

عنه من انخفاض يف حاالت لسع البعوض 

املزعج؛ ولكي ينجح نَْهج تقنية الحرشة 

العقيمة-تقنية الحرشة غري املتوافقة، يجب 

أن يكون املجتمع املحيل منخرطاً يف األمر 

وأن يعمل معاً لضمان االستخدام املتَّسق 

واملتكامل للنَّْهج عىل امتداد املنطقة بأكملها 

من أجل مواجهة حركة الحرشات والسيطرة 

ة جانب آخر هو  ال. وثمَّ عليها بشكل فعَّ

ر التكاليف اإلجمالية  فعالية التكلفة؛ إذ تَُقدَّ

ل يدخل حيِّز التشغيل الكامل  املستقبلية لتدخُّ

بما يرتاوح بني 1٠8 و1٦3 دوالراً أمريكيًّا 

االً  لكلِّ هكتار سنويًّا. لذا يَُعدُّ هذا النَّْهج فعَّ

من حيث التكلفة مقارنًة باسرتاتيجيات 

املكافحة األخرى.

وقال زهييونغ تيش، مدير املركز املشرتك بني 

جامعة صن يات-صن وجامعة والية ميشيغان 

ملكافحة ناقالت أمراض املناطق املدارية 

واألستاذ يف جامعة والية ميشيغان بالواليات 

املتحدة، إنَّ الخرباء يف الصني يعتزمون اختبار 

التكنولوجيا يف مناطق حرضية أكرب رقعًة يف 

املستقبل القريب باستخدام ذكور البعوض 

العقيمة املأخوذة من مرفق الرتبية املكثَّفة يف 

لة للمرفق  غوانغتشو. وتستخِدم الرشكة املشغِّ

مًة للرتبية املكثَّفة للبعوض  اٍت متقدَّ معدَّ

وللتشعيع تمَّ تطويرها بالتعاون مع الشعبة 

املشرتكة بني الفاو والوكالة.

وتكثَّف التعاون العاملي يف تطوير تقنية الحرشة 

العقيمة ملكافحة البعوض يف أعقاب وباء زيكا 

يف الفرتة بني عاَمي ٢٠15-٢٠1٦. واإلصابات 

ى الدنجية آخذة يف االزدياد، فقد ارتفع  بالحمَّ

عدد الحاالت التي أُبلغت بها منظمة الصحة 

العاملية من ٢.٢ مليون حالة يف عام ٢٠1٠ 

إىل أكثر من 3.3 ماليني حالة يف عام ٢٠1٦. 

وعدد اإلصابات الفعلية أكثر بكثري، ويشري أحد 

 التقديرات، وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، إىل 

39٠ مليون إصابة جديدة كل عام.

— بقلم ميكلوس غاسرب

عات البعوض من خالل دراسة تجريبية  النجاح يف القضاء عىل تجمُّ
باالستعانة بالتقنية النووية يف الصني

 Aedes albopictus هي أشدُّ أنواع 

راً  البعوض الغازية يف العالم. اختُتمت مؤخَّ

تجربة رائدة ناجحة ملكافحة هذه اآلفة 

 Nature الحرشية ونرُشت النتائج يف مجلة 

يف 17 تموز/يوليه 2019. 

ت/الوكالة الدولية للطاقة الذرية( )الصورة من: نيكول كول�ب


