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 اآلفات الضارة إنقاذ األشجار من يهدف إىل  رش جوي للمدينة

   2022مارس  30

 
 
ا جوًيا هذا الربيع. سوف يستهدف الرش ( Mississauga)ميسيسوجا جري مدينة ت

ً
،  Lymantria dispar dispar (LDD)رش

ا باسم " ةالمعروف
ً
  "، gypsy mothسابق

كز ف  رة. يعتمد توقيت الرش عىل الظروف الجوية وظهور   ويتر  يرقاتأحياء المدينة المتض 
LDD  األوراق عىل األشجار.   ونمو 

 الرش الرئيسية  تمواعيد وتوقيتا 
  الوقت الحال  

ة أن يتم الرش تقرر ف    الفتر
صباًحا.    7:30و   5، خالل ساعات الصباح بي   الساعة 2022يونيو   12أبريل و   25بي     ما ف 

    عىلمنطقة الرش  تشتمل
  خاصة وعامة ف 

رشها   المقرر إجمال  المساحة ، وتبلغ 11و 10، 9،  8، 7،  6، 5، 4، 3، 2، 1 الدوائر أراض 
 ماليي   دوالر.  3بنحو هذا العام  الرشفدان(. تقدر تكلفة تنفيذ   5189هكتار )  2100حوال   

 
 عامة  جلسة إعالمية

اضية   إعالميةجلسة عقد من المقرر  يرجى  األهال  والرد عىل مخاوفهم. لإلجابة عىل أسئلة  مساء   6أبريل الساعة   20يوم األربعاء افتر
نت    هذه الجلسةالتسجيل عتى اإلنتر

 .mississauga.ca/2022spray من خالل الرابط:  للمشاركة ف 
 

كائنات   LDD"تعد يرقات ، القائم بأعمال مدير الحدائق والغابات والبيئة، Stefan Szczepanski, Acting Directorقال السيد 
ة غت  ة مغطاة بشعر ناعم  م  قات. هاجم األشجار ت  ذات نقاط حمراء وزرقاء ممت   السكان بشكل    تزايد مع طويلة منذ عقود  تتواجد هذه الت 

   تكاثرها بأرقامملحوظ عىل مدى السنوات الماضية مما أدى إل 
  مناطق أخرى متفرقة و  Mississaugaقياسية ف 

. Ontarioعتى ف 

  مواجهة األحداث المناخية القاسية مثل العواصف الجليدية والرياح  أظهرت عىل الرغم من أن أشجارنا قد 
قدرتها عىل الصمود ف 

ها من  ة المدمرة واألمراض وغت    تسببها تلك الكائنات المغت 
التعامل معه قبل أن   يتعي   عليها الكثت  الذي  هناك ن  إال أ –اإلصابات التر

  
رت صحتها وتأثر  نبدأ ف  ، " . بقائها رؤيتها وقد تض 

 
 " وأضاف قائال

 
  ت
ا جوًيا،هذه ه  المرة الرابعة التر

ً
     جري فيها المدينة رش

كان آخرها ف 
توقع فيها فقدان األوراق بشدة. سيساعدنا ومثلما حدث . 2018عام    ي 

  السنوات السابقة، وضعنا خطة شاملة لمعالجة المناطق التر
ف 

األخشاب الصلبة مثل القيقب، والبلوط، واإللم، والرماد، والحور، والصفصاف،   برنامج الرش الجوي عىل حماية اآلالف من أشجار 
ش  ". والبت 

 
  عىل مدى 

إجراءات أخرى من قبل اإلدارة    باستخدام LDD يرقات تجمعاتالسنوات القليلة الماضية، تمكنت المدينة من التحكم ف 
  وكشط البيض. ومع ذلك، ها ربط األشجار وحقن مثل ، Integrated Pest Management (IPM) المتكاملة لآلفات

والرش األرض 
  الحال   عنتعجز هذه األساليب وحدها 

  مناطق معينة من المدينةمقاومة التفش 
 . ف 

 
  ضعف هذه األوراق، وجعلها  مما  –  أوراق الشجر عىل  LDDتتغذى يرقات 

.  والطقس   أكتر عرضة لألمراضيتسبب ف   و القاس 
 
كت  ر إذا ت

  جميع أنحاء  LDD يرقات تنتش   فقد دون عالج، 
    Mississaugaإل مناطق أخرى ف 

وتهدد المزيد من الغابات المحلية واألراض 
هات.   الحرجية والمتت  

 
  ًءا مهًما جز  األشجار  ، "تعتتى تلكSzczepanskiأضاف السيد 

من فوائد ال حض لها للمجتمع والبيئة بما تقدمه من ، Mississauga  ف 
  أكسيد الكربون من الهواء وإطالق خالل 

الهامة محاور الوحمايتها وتنميتها أحد تلك األشجار . يظل الحفاظ عىل  األوكسيجي   إزالة ثان 
كت      يتم التر

 ". عليها لصالح المدينة  التر
 
 إىل معرفته  سكان المدينةما يحتاج  

 ، ي بيولوجى   Bacillusيحتوي عىل العنض النشط الذي ، (Foray 48Bب )48فوراي سيستخدم الرش الجوي مبيد حش 

thuringiensis subspecies kurstaki (Btk) . ة، دقيقة بما فيه الكفاية، لاللتصاققطرات  عن الرشسينتج بأوراق األشجار.  صغت 
Btk  يا بة وتمت الموافقة عىل   موجودةه  بكتت    التر

، وه  وكالة تابعة  "اآلفات مكافحةوكالة تنظيم "من قبل استخدامها  بشكل طبيع  ف 
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ية. للرش  لوزارة الصحة الكندية،    جميع أنحاء العالماستخدامه  جاريال لآلفات هو مبيد فع   Btkالجوي فوق المناطق الحض 
كتر أل   ف 

 بنجاح.  LDDمكافحة تجمعات يرقات عاًما إلدارة  30من 
 
عتتى الصحة الكندية،    وفقا لوزارةو 

 
  مادة  Btkالمخاطر عىل صحة اإلنسان والبيئة.  ةمنخفض Btk المقاومة باستخدام الـ  ت

سامة فقط ف 
قة من دورة حياة   وال تؤثر عىل العث أو الفراشات البالغة.  LDDمرحلة الت 

 
  نفذتها  ،، المسؤول الطتى  المساعد للصحةDr. Nichlas Brandonقال 

 City of"كما هو الحال مع برامج الرش الجوي السابقة التر
Mississauga م أسئلة   واإلجابة عىل أي بدعم برنامج الرش الجوي من خالل معالجة أي مخاوف صحية  Peel Public Health، تلتر 

: يطرحها السكان". 
 
أثناء الرش الجوي   Foray 48Bأي آثار صحية من استخدام  Peel Public Health"ال تتوقع وأضاف قائال

  منازلهم وإيقاف تشغيل مراوح يجب إال أنه عىل الرغم من عدم الحاجة إل اتخاذ احتياطات خاصة، و للمدينة. 
عىل السكان البقاء ف 

عىل انتهاء الرش، يجب . بعد عىل أوراق الشجر واستقرارها  القطرات تساقطدقيقة أثناء   30التدفئة / تكييف الهواء أثناء الرش لمدة  
 ". ي فضال عن األيدالحدائق،  السكان غسل أغطية حمامات السباحة وأدوات الشواء ومعدات اللعب وأثاث

 
كاء تتعاون المدينة  والوكاالت اإلقليمية )وزارة النقل، وزارة الموارد  ( Peel Regional Policeو  Peel Public Health) محليي   مع ش 

ة عىل وو  الطبيعية والغابات  التفاصيل المتعلقة بالرش. زارة البيئة وتغت  المناخ( لوضع اللمسات األخت 
 

 عمليات الرش 
  منطقتي   حالًيا. سوف تحلق سوف يتم الرش عىل مدى عدة أيام، 

طائرتان هليكوبتر عىل ارتفاع  جاري االنتهاء من تنفيذ عملية الرش ف 
اوح بي     ا فوق قمم األشجار الستكمال عملية الرش.  30و  15يتر    ظروف الطقس،الرش عىل    تعتمد عمليةمتر

ولن يتم القيام به إال ف 
  حالة تغت  ويمكن إلغاؤها فقط،  ساعة 48نتيجة لذلك، يتم اختيار تواريــــخ الرش المحددة قبل و  الظروف المناسبة. 

الظروف الجوية.  ف 
 ح  وتوفر معلومات م   عملية رش،ساعة من كل  48للجمهور قبل   بالغاتستصدر المدينة  

 
نت عىل   311ثة من خالل د وعتى اإلنتر

mississauga.ca/2022spray حالة تغت  ساعة  12قبل  الرش. يمكن إلغاء  
 . الظروف الجوية ف 

 
وثبت الة معالجة بالرش الجوي كطريقة فع  ال"اختارت المدينة إجراء ، المسؤول عن برنامج الرش الجوي،  Paul Tripodoقال السيد 

الية المقاومة بالرش الجوي عند تنفيذها بكثافة متساوية عىل قمم األشجار  ثبتت فع  وقد  . LDD تجمعات يرقاتللسيطرة عىل  نجاحها 
، "نجاًحا   صابة. وقد حققنا الم  

 
  عمليات الرش السابقة." وأضاف قائال

  المدينة  تنفيذ سيتم  ف 
هذا الرش عىل مناطق مكتظة بالسكان ف 

ا الممت 
ً
  الحرجية. سيغط  الرش أيض

هات والغابات واألراض     وتشمل المتت  
  ذلك األحياء السكنية ف 

  المناطقلكات الخاصة بما ف 
 المستهدفة". 

 
ثة أماكن الحصول عىل آخر األخبار والمعلومات

َّ
 الُمَحد

اضية يوم اإلعالمية االجلسة اللحضور بادر بالتسجيل  • موظفو   سيتولالرش الجوي.   برنامج أبريل لمعرفة المزيد عن 20فتر
 المدينة اإلجابة عىل أسئلة السكان ومخاوفهم. 

 mississauga.ca/2022sprayقم بزيارة  •

اكك • ل اشتر جِّ قات الم   س    ألنواع الت 
ون  يد االلكتر   تنبيهات إخبارية عن طريق التى

ة ومقاومة لتلقر    و  آفات األشجار غت 
تلقر

 التحديثات

 خارج حدود المدينة( من 4311-615-805)أو  311اتصل بالرقم  •

نامج للحصول عىل المعلومات الصحية المتعلقة ب •  7700-799-905الرقم: عىل  Peel Public Healthالرش، اتصل بـ تى

 saugaparksrec@و  citymississauga@ - تابعنا عىل وسائل التواصل االجتماع   •
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 المرجعية القانونية
  
ا داخلًيا )  16ف 

ً
اير، أصدر المجلس قانون     Lymantria dispar dispar (LDD)( لإلعالن عن اإلصابة بـ BL0029-2022فتى

ف 
Mississauga  بتنفيذ برنامج الرش الجوي باستخدام  "قسم الحدائق والغابات والبيئةلـ ". يضح القانون الداخىلBtk   لمقاومة  LDD 

  حددها   المصابةمناطق  الداخل  
 "مفوض الخدمات المجتمعية". التر

 
   LDDيرقات  حماية ممتلكاتك الخاصة منكيفية 
   لألهال  يمكن 

من خالل تدابت  إضافية مثل إزالة كتل البيض قبل نهاية أبريل. يمكن العثور عىل كتل البيض   أراضيهم حماية األشجار ف 
يد. شاهد الفيديو حول كيفية إزالة كتل بيض    صناديقعىل األشجار أو عتبات النوافذ أو تحت الجسور أو أثاث الفناء أو األسوار أو  التى

LDD . 
 

 Invasive Species Management Plan andلمقاومة خطة المدينة  جزًءا من 2022الرش الجوي لعام يعد برنامج 

Implementation Strategy  
  تشكلها ، والتر

قات الم   تتصدى للتعامل مع التهديدات التر ة. تلك الت  اتيجية غت  توفر الخطة واالستر
ة مثل لمقاومة اآلفات الم  نهًجا مرحلًيا عىل مستوى المدينة  خردل الثوم   و  ( Emerald Ash Borerخنفساء الجوهرة ) و  LDDغت 

(Garlic Mustard)  و( الجزر األبيضWild Parsnip( والنبات شديد التوغل )Dog-strangling Vine)  الهوجويد العمالقةعشبة و 
(Giant Hogweed) . 
 

 . mississauga.ca/2022sprayلمعرفة المزيد بشأن الرش الجوي: 
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  المسؤول اإلعالمي 
City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca  
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 

 

https://www.mississauga.ca/publication/invasive-species-management-plan-and-implementation-strategy/
https://www.mississauga.ca/publication/invasive-species-management-plan-and-implementation-strategy/
http://mississauga.ca/2022spray
mailto:media@mississauga.ca

