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 وقـايـة الـتمـور
من آفة الطيور

املقدمة

و�إن  بالتمور  �لطيور  تنزلها  �لتي  �لأ�ضر�ر  �إن 

الأمرا�ض  ب�أ�ضرار  قورنت  م�  اإذا  قليلة  ك�نت 

الغب�ر  حلم  واأك�رو�ض�ت  واحل�ضرات  املختلفة 

التي حتدثه� على التمور اإل اأنه� مبجموعه� يف 

واأن  بد  ل  النخيل  تزرع  التي  الأقط�ر  خمتلف 

والطيور  املح�ضول،  يف  اأثر  وذات  مهمة  تكون 

ته�جم الثم�ر الن��ضجة التي بداأت ب�لرط�ب، 

اجليد  وخ��ضة  منه�  الكثري  وتعيب  وتنقره� 

منه� على �ضطح العذق، اإذ تتغذى على الثم�ر 

عند بدء ترطيبه� حلني جنيه�.

ونظرًا خلطورة هذه الآفة �ضواء على التمور اأو 

والبذور  واحلبوب  الأخرى  الفواكه  بع�ض  على 

ول��ق��ل��ة م��� ك��ت��ب ع��ن ه���ذه الآف����ة يف امل��راج��ع 

د. رمزي عبد  الرحيم اأبو عيانة

مدير ال�ضوؤون الفنية-الدارة الزراعية

اإدارة اأوق�ف الراجحي

المملكة العربية ال�ضعودية

ramzy200@hotmail.com



العلمية، راأين� من واجبن� كم�ضوؤولني عن اأكرب 

الع�مل  واأف�ضل م�ضروع نخيل متر على م�ضتوى 

ب�ض�تني  على  والق�ئمني  امل�ضرفني  تعريف  من 

هذه  ب�أنواع  عمومً�  ب�لتمور  واملهتمني  النخيل 

وخم�طره�  التغذية،  يف  و�ضلوكه�  ال��ط��ي��ور، 

التمور، واأحدث الطرق ملك�فحته�  خ��ضة على 

النخيل  على  اأ�ضراره�  ر�ضد  مت  وق��د  خ��ضة 

ن�ضبة  وت�ضجيل  الزراعية  الإدارة  مب�ضروع�ت 

ال��زراع��ي  للمو�ضم  عنه�  ال��ن���جت��ة  الأ����ض���رار 

 )30( ع��دد  على  1431ه�2010-م  احل���يل 

مل�  طبقً�  املختلفة  التمور  اأ�ضن�ف  من  �ضنفً� 

�ضيت�ضح لحقً�.

اأواًل: �سلوك الطيور يف التغذية:

اأن��واع��ه���  ب���خ��ت��اف  ال��ط��ي��ور  غ����ذاء  يختلف 

واأعم�ره�، كم� يختلف اأحي�نً� ب�ختاف موا�ضم 

ال�ضنة حيث جند طيورًا غذاوؤه� الرئي�ضي على 

اأو على  احل�ضرات مثل الهدهد واأبو اخل�ضري، 

الأن�ضجة احليوانية ك�ل�ضقري�ت، الطيور التي 

له� حوي�ضات،  يكون  ل  على ح�ضرات  تتغذى 

تغذية  تتغذى  التي  الطيور  اأن  جند  وعمومً� 

املعدة  من  الغدي  اجل��زء  فيه�  ينمو  حيوانية 

وتوجد طيور غذاوؤه�  القون�ضة،  اأكرث من منو 

قن�ته�  متت�ز  واحلبوب  البذور  على  الرئي�ضي 

قوية  وقون�ضة  ك��ب��رية  بحوي�ضلة  اله�ضمية 

على  تتغذى  ط��ي��ور  وه��ن���ك  الع�ض�فري،  مثل 

غذاء  ترف�ض  ل  اأنه�  مبعنى  ي�ض�دفه�  م�  كل 

وقن�ته  الغراب  مثل  حيوانيً�  غ��ذاء  ول  نب�تيً� 

اأنه  كم�  تركيبه�،  يف  و�ضطً�  تكون  اله�ضمية 

الط�ئر  م��ن��ق���ر  �ضكل  م��ن  ال���ض��ت��دلل  مي��ك��ن 

اإن  حيث  تن�وله،  يف  وطريقته  غذائه  نوع  على 

منق�ر الط�ئر هو فم ويد معً� وبوا�ضطته ميكن 

للحيوان اأن يح�ضل على طع�مه واأن مي�ضك به 

�ضواء ك�ن غذاء حيوانيً� اأو نب�تيً� اأو كليهم�.

ثانيًا: هجرة الطيور:

ت��ن��ق�����ض��م ال��ط��ي��ور م���ن ح��ي��ث ال��ه��ج��رة اإىل 

جمموعتني:

طيور  وهي  مقيمة(:  )طيور  الأوىل  املجموعة 

املن�طق  يف  ع�دة  تكون  التي  اأوط�نه�  ترتك  ل 

واملن�خ  مائمً�  ال��غ��ذاء  يكون  حيث  املعتدلة 

تك�ثره�  زي����دة  على  ذل��ك  وي�ض�عد  من��ضبً� 

ومنوه�.

وهي  م��ه���ج��رة(:  )ط��ي��ور  الث�نية  املجموعة 

�ضديدة  ع�دة  تكون  التي  اأوط�نه�  ترتك  طيور 

ويقل  ك��ث��ريًا  الطق�ض  فيه�  وي��ت��غ��ري  ال����ربودة 

اإىل  الطيور  فت�ضطر  املوا�ضم  بع�ض  يف  الغذاء 

هجر مك�نه� اإىل مك�ن اآخر حيث يتوفر الرزق 

الهجرة  وحت��دث  للعي�ض،  املائمة  وال��ظ��روف 

ال��ط��ي��ور يف  تتجمع  اإذ  ورب��ي��ع��ً�  خ��ري��ف��ً�  ع����دة 

�ضفوف  يف  منتظمة  الف�ض�ء  يف  حتلق  اأ�ضراب 

طق�ضً�  اأدف���أ  ع�دة  يكون  معينً�،  مك�نً�  ق��ضدة 

واأغنى غذاًء وذلك يف هجرة اخلريف، اأم� يف 

هجرة الربيع فيحدث اأن تغ�در الطيور موطنه� 

الذي ه�جرت اإليه فتعود اإىل موطنه� الأ�ضلي 

لتقوم بعملية التن��ضل.

ثالثًا: اأهم اأنواع الطيور ال�سارة:

املتوجة 	• القنربة  ومنه�  القنربية:  الف�ضيلة 

وقنربة احلقل.

ال��زاغ 	• ط���ئ��ر  ومنه�  ال��غ��راب��ي��ة:  الف�ضيلة 

والغراب والعقعق.

البلبل 	• ط���ئ��ر  ومنه�  البلبلية:  الف�ضيلة 

العراقي.

اخلن�ق 	• ط�ئر  ومنه�  اخلن�قية:  الف�ضيلة 

الرم�دي.

ومنه� 	• ال��ن������ض��ج��ة  ال��ع�����ض���ف��ري:  ف�ضيلة 

الع�ضفور الدوري.

الدر�ضة 	• ومنه�  الع�ضفورية:  الف�ضيلة 

ال�ضوداء الراأ�ض.

ك��ضر 	• ط�ئر  ومنه�  اجل��وز:  ك��ضر  ف�ضيلة 

اجلوز الأوروبي وك��ضر اجلوز ال�ضخري.

الف�ضيلة الوروارية: ومنه� الوروار الأوروبي 	•

)اآكل النحل(.

ال�ض�رة  ال��ط��ي��ور  بع�ض  اإىل  ب���لإ���ض���ف��ة  ه��ذا 

الأخرى وغري ال�ض�ئعة.

ت�سيب  التي  الطيور  اأن��واع  اأه��م  رابعًا: 

التمور باملنطقة العربية:

م��ن اأه����م ه���ذه ال��ط��ي��ور ال��ع�����ض��ف��ور ال����دوري 

�ضط  مبنطقة  امل�ضمى   )House sparrow(

 Passer( علميً�  وامل�ضمى  »ال����زرزور«  العرب 

 ،)domesticus biblecus, Hartert

 White-cheeked( ال���ع���راق���ي  وال��ب��ل��ب��ل 

 Pycnonotus( علميً�  امل�ضمى    )Bulbul

 ،)leucotis mesopotamiae, Ticehurst

امل�ضمى   )Hooded Crow( الأبقع  والغراب 

والعقعق   ،).Corvus carone,L( ع��ل��م��ي��ً� 
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 Pica pica( علميً�  امل�ضمى   )Magpie(

�أو  و�ل��ط��ب��ان   ،)bactriana, Bonaparte

علميً�  امل�ضمى   )Wood Pigeon( الور�ض�ن 

والقمري   ،).Columba P.Palumbus,L(

علميً�  امل�ضمى    )Turtle dove( ال�ض�م  يف 

ذات  والف�خته   ،).Streptopelia turter,L(

امل�ضم�ة   Collerd )or ring( Dove( الطوق 

 Streptopelia d. decaocto,( علميً� 

البلبل  ط�ئر  اإىل  ب�لإ�ض�فة   )Frivaldszky

ال�ضره، وط�ئر الب�ركيت )Parakeet( وهو نوع 

وي�ضبب�ن  ال�ضودان  يف  وينت�ضران  الببغ�ء  من 

خ�ض�ئر ف�دحة للتمور به�.

ت�سيب  التي  الطيور  اأنواع  اأهم  خام�سًا: 

التمور ببع�ض دول العامل:

ذكر – ميلن Milne  اأن الببغ�ء تعترب من األد 

اأعداء التمر يف البنج�ب.

ب�إيران  دو�ض�ري  يف  وجد  اأن��ه  – داو�ضن  ذكر 

 Coracias( الأوروب���������ي  ال���ق���اب  ال���ط���ري 

التي  الأ�ضرار  واأن  النت�ض�ر  كثري   )garrulus

يحدثه� مل تقدر.

الطيور  بع�ض  اأن  داو�ضن  يذكر  ال�ضوم�ل  ويف 

 ،)Tuka( الغراب  ب�لتمور ومنه�  ت�ضبب خ�ض�ئر 

 ،)Weaver( وطري احل�ئك ،)Degin( والبلبل

وطري القراد )Huuriyu(، وك�فة هذه الطيور 

ت�أكل التمر عند ح�ضوله� عليه واأكرثه� �ضراهة 

و�ضررًا الغراب، غري اأن �ضرره� ل ي�ضعر به يف 

املن�طق التي تزدحم به� زراعة النخل.

يف  النخل  زراع��ة  عن  تقريره  يف  نك�ضون  ذكر 

يف   )Baja Peninsula( ب�هي�  جزيرة  �ضبه 

التمر هن�ك  اأكرب خ�ض�رة ت�ضيب  اأن  املك�ضيك 

طري  هم�  للمح�ضول  اآف��ت��ني  غ��زو  ع��ن  ت���أت��ي 

ونوع  نه�رًا  الغراب  من  نوع   )Raven( الرفني 

 )Cacomixtle( من اللب�ئن ي�ضمى ك�كومك�ضل

ليًا.

اآف���ت  ع��ن  بحثه  عند   Calcat كلك�ت  ذك��ر 

النخيل يف �ضم�ل اأفريقي� اأن الع�ض�فري كثرية 

ف�دحة  خ�ض�ئر  وت�ضبب  الواح�ت  يف  النت�ض�ر 

يف حم��ضيل احلبوب كم� تلحق اأ�ضرارًا كبرية 

ن�ضجه  بداية  يف  وهو  ته�جمه  عندم�  ب�لتمر 

على  الظ�هرة  الثم�ر  يف  وتلفً�  نقرًا  حمدثة 

 )Starling( ال�ضت�رلنج  اأن طيور  كم�  العذوق، 

نوع من الع�ض�فري امله�جرة والتي تفد ب�أعداد 

ب�لتمور،  اأ�ضرارًا ج�ضيمة  اأحي�نً�  ت�ضبب  كبرية 

ج�ضورة  الع�ض�فري  اإن  ق�ئًا  كلك�ت  وي��ردف 

التي  الفزاع�ت  ت�ألف  م�  �ضريعً�  النظر  بعيدة 

تو�ضع لإره�به�.

�ساد�سًا: مظاهر ال�سرر:

قد  الطيور  اأن  الأخ���رية  ال�ضنوات  يف  لوحظ 

الإنت�ج  على  اقت�ض�ديً�  خطرًا  ت�ضكل  اأ�ضبحت 

الزراعي، حيث تتغذى على الف�كهة وحم��ضيل 

)خ��ضة  النب�ت�ت  وب���درات  واحلبوب  اخل�ضر 

على  ي��ت��غ��ذى  وبع�ضه�  اخل�����ض��ر(  م�ض�تل  يف 

الأزه�ر واأحي�ن� على جذور النب�ت�ت، كم� تعد 

الطيور من اأهم و�ض�ئل نقل الآف�ت والأمرا�ض 

النب�تية وبذور الأدغ�ل من النب�ت�ت واحلقول 

بع�ضه�  يتغذى  كذلك  ال�ضليمة  اإىل  امل�ض�بة 

ال��وروار  ط�ئر  مثل  الن�فعة،  احل�ضرات  على 

اأن  امل��ع��روف  وم��ن  النحل،  على  يتغذى  ال��ذي 

ت�أكل  النب�تي  الغذاء  على  تعودت  التي  الطيور 

ال�ضغرية،  واحل��ي��وان���ت  احل�����ض��رات  اأح��ي���ن��ً� 

الآف���ت  اأه��م  من  احلبوب  اآكلة  الطيور  وتعد 

واحلنطة  ل��ل��ذرة  كبرية  خ�ض�ئر  ت�ضبب  التي 

ل  ال�ضحراوية  املن�طق  بع�ض  ويف  وال�ضعري، 

تقل اأ�ضرار الطيور عن اأ�ضرار اأ�ضراب اجلراد 

ال�ضحراوي، كم� ت�ضوه بع�ض اأنواع الطيور مثل 

وال�ضجريات  الأ�ضج�ر  منظر  وال��زاغ  ال��زرزور 

الع�مة  احل��دائ��ق  يف  اخل�ضراء  وامل�ضطح�ت 

برازه�  بوا�ضطة  املوؤ�ض�ض�ت  بع�ض  وح��دائ��ق 

هذه  على  تقف  عندم�  الليل  اأث��ن���ء  وخ��ضة 

ب��راز  ي��ل��وث  الريفية  امل��ن���زل  ويف  الأ���ض��ج���ر، 

الطيور ال�ضج�د واملفرو�ض�ت والأدوات املنزلية 

كم� يف ح�لة الأنواع التي تبني اأع�ض��ضه� داخل 

البيتي،  والع�ضفور  ال�ضنونو  ط�ئر  مثل  املن�زل 

حلركة  الطيور  اأ�ضراب  اإع�قة  اإىل  ب�لإ�ض�فة 

الطريان يف بع�ض الدول.

�سابعًا: اأ�سرار الطيور:

يعترب  والتمور:  الفواكه  على  الطيور  اأ���ض��رار 

الطيور  لفتك  تعر�ضً�  الفواكه  اأكرث  من  العنب 

ط��ور  يف  ته�جمه  ال��ت��ي  الع�ض�فري  وخ������ض��ة 

الن�ضج، وتتعر�ض اأي�ضً� جميع اأ�ضن�ف الف�كهة 

مثل التني والرم�ن والكمرثى واخلوخ وامل�ضم�ض 

لهجوم الطيور بدرج�ت متف�وتة، اأم� الأ�ضرار 

التي قد تنزله� الطيور ب�لتمور واإن ك�نت قليلة 

اأنه� مبجموعه�  اإل  ب�أ�ضرار احل�ضرات  مق�رنة 

ت�ضكل  النخل  ت��زرع  التي  الأق��ط���ر  خمتلف  يف 

الطيور  فته�جم  املح�ضول،  على  مهم�  خطرًا 

مرحلة  تدخل  ب���داأت  التي  الن��ضجة  الثم�ر 

الرطب وتنقره� وت�ضبب عيوبً� يف الكثري منه� 
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�ضطح  على  الظ�هرة  اجليدة  الثم�ر  وخ��ضة 

التمور  يف  الف�قد  ن�ضبة  ت�ضل  وق��د  ال��ع��ذوق، 

بع�ض  يف   %10 ح���وايل  اإىل  ال��ط��ي��ور  ب�ضبب 

التي  ال�ض�رة  الطيور  اأن��واع  وتختلف  املن�طق، 

اأجريت  وقد  لأخ��رى،  دولة  من  التمور  ته�جم 

م�ضروع  يف  الطيور  ب���أ���ض��رار  خ��ضة  درا���ض��ة 

الب�طن الت�بع لاإدارة الزراعية ب�إدارة اأوق�ف 

�ض�لح عبد العزيز الراجحي )اململكة العربية 

الدرا�ضة  نت�ئج  فك�نت  ال�ضعودية-الق�ضيم( 

�ضجلت  حيث  الت�يل  ب�جلدول  مو�ضح  هو  كم� 

ن�ضبة الإ�ض�بة ب�لطيور على عدد )30( �ضنفً� 

ت��رتاوح  حيث  املختلفة  ال��ت��م��ور  اأ���ض��ن���ف  م��ن 

�ضلج،  �ضنف  على   %11 اإ�ض�بة  ن�ضبة  اأع��ل��ى 

روث�نة،  �ضنف  على  اإ�ض�بة  ت�ضجل  مل  بينم� 

وك�ن املتو�ضط الع�م لاإ�ض�بة 3.83% )اأنظر 

اجلدول( علمً� ب�أن التمور امل�ض�بة ب�لطيور يتم 

عج�ئن،  كتمور  الفرز  ن�جت  وي�ضتخدم  فرزه� 

اأم� خملف�ت الفرز فت�ضتخدم اأعافً�.

تعد  وال���ب���ذور:  احل��ب��وب  على  ال��ط��ي��ور  تغذية 

الطيور من الآف�ت املهلكة للحبوب، �ضواء وهي 

العراء  يف  تخزينه�  اأثن�ء  اأو  احلقل  يف  ق�ئمة 

خ��ضة القمح وال�ضعري والذرة والبقولي�ت.

تلتهم  الن�فعة:  احل�ضرات  على  الطيور  تغذية 

م�  وك��ذا  ب�ضراهة  الع�ضل  نحل  الطيور  بع�ض 

ك�ملفرت�ض�ت  ن�فعة  ح�ضرات  م��ن  ي�ض�دفه� 

الذي  ال���وروار  الطيور  ه��ذه  وم��ن  والطفيلي�ت 

وال�ضيف  الربيع  ف�ضلي  يف  املن�حل  يف  يظهر 

اأثن�ء  النحل  تلتقط  اأ�ضراب  هيئة  على  وي�أتي 

الغرب�ن  الأخ��رى  الطيور  اأمثلة  ومن  طريانه، 

تتعر�ض  م�  كثريًا  واخل��ط���ف،  اجلنة  و�ضقور 

ملك�ت النحل خلطر هذه الطيور اأثن�ء خروجه� 

على  وخ�ضو�ضً�  بليغ  �ضرر  ذلك  ويف  للتلقيح 

مربي ملك�ت النحل بق�ضد الجت�ر به�.

ثامنًا: طرق مكافحة الطيور ال�سارة:

تق�وم الطيور بطرق خمتلفة تختلف ب�ختاف 

العوائل التي تتغذى عليه� كم� تختلف اختافً� 

كبريًا عن مق�ومة احل�ضرات والآف�ت الزراعية 

الأخ�����رى وذل���ك ل�����ض��رع��ة ح��رك��ت��ه��� وذك���ئ��ه��� 

ومم�  طويلة،  مل�ض�ف�ت  الطريان  على  وقدرته� 

الهجرة  ن��ظ���م  امل��ق���وم��ة  �ضعوبة  م��ن  ي��زي��د 

الرتيب الذي عرفت به الطيور، ومن اأهم طرق 

م�  اأهمه�  ومن  الوق�ئية  الطرق  هي  مق�ومته� 

يلي:

ال�سنفم
ن�سبة 

االإ�سابة
ال�سنفم

ن�سبة 

االإ�سابة

3�ضب�كة4اأم اخل�ضب

6�ضقراء2اأم كب�ر 

1�ضقعي2برحي

1ع�ضيلة2برميي

4كويري1حقية

4حلمية7خا�ض

8مكتومي3خ�ضري

3نبتة علي4خ�ض�ب

2نبتة �ضيف3دخيني

7نبتة �ضلط�ن0رزيزي

1نبتة1ر�ضودي

9ونان0روث�نة

9هالية7�ضكري

6ه�ضي�ضي3�ضكري اأحمر

3.83املتو�ضط الع�م-11�ضلج

---1�ضري

جدول يو�سح ن�سبة االإ�سابة باآفة الطيور على مختلف اأ�سناف التمور بم�سروع الباطن 

لمو�ضم 1431ه� حيث تم اأخذ )1000( ثمرة ع�ضوائية منذ بدء مرحلة 

الرط�ب وحتى ح�ض�د المح�ضول وتقدير عدد ن�ضبة الإ�ض�بة به�
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طرق مكافحة الطيور ال�سارة بالتمور:

الب�ضر  مرحلة  نه�ية  يف  ال��ع��ذوق  تكيي�ض  يتم 

با�ضتيكية  ب�أكي��ض  ال��رط��ب  مرحلة  وب��داي��ة 

فقد  �ضم   0.5×0.5 فتح�ته�  اأبع�د  م�ضبكة 

اأدى ذلك اإىل فوائد عديدة �ضملت م� يلي:

حم�ية الثم�ر من مه�جمة جميع اأنواع الطيور 

والدب�بري واملح�فظة على قيمته� الت�ضويقية.

عدم ت�ض�قط الثم�ر اإىل الأر�ض ولول الأكي��ض 

ب�مل�ضبب�ت  املت�ض�قطة  الثم�ر  لأ�ضيبت  امل�ضبكة 

لعدوى  واأ�ضبحت م�ضدرًا  واملر�ضية  احل�ضرية 

الثم�ر ال�ضليمة.

اجلني  عملي�ت  يف  الأك��ي������ض  ه��ذه  ا�ضتخدام 

املتعددة حيث يهز العذق داخل الكي�ض ثم تفتح 

نه�يته جلمع الثم�ر الن��ضجة.

اجلني  عملية  يف  املطلوبة  العم�لة  م��ن  يقلل 

الثم�ر، حيث  نظ�فة  ويح�فظ على  )اجل��داد( 

وينقل  امل�ضبك  الكي�ض  العذق وهو داخل  يقطع 

اإىل حمل جتميع التمور

اأ�ضرطة  وه��ي  امل��ن��ف��رة  الأ���ض��رط��ة  ا���ض��ت��خ��دام 

با�ضتكية ينتج عن متديه� بني اأ�ضج�ر النخيل 

اإح���داث  اإىل  اإ���ض���ف��ة  منفرة  األ����وان  ان��ب��ع���ث 

اأ�ضوات تبعد الطيور وذلك بت�أثري الري�ح.

متعددة  وه��ي  الأر���ض��ي��ة  امل�ض�ئد  ا�ضتخدام 

لختاف  ن��ظ��رًا  و�ضفه�  ي�ضهل  ول  الأ���ض��ك���ل 

طبيعة ت�ضميمه� ب�ختاف اأنواع الطيور.

مواعيد  تغيري  وامليك�نيكية:  الوق�ئية  الطرق 

بذر احلبوب تبكريًا وت�أخريًا حتى ميكن تف�دي 

املح��ضيل  واإزال����ة  ال��ط��ي��ور،  بوا�ضطة  اأك��ل��ه��� 

وخ��ضة حم��ضيل احلبوب فور ن�ضجه� حتى ل 

ب�لطيور،  اإ�ض�بته�  تبقى فرتة طويلة تزيد من 

وت��خ��زي��ن احل��ب��وب يف م���أم��ن م��ن ال��ط��ي��ور، 

وتنظيف احلقول من خملف�ت املح��ضيل حتى 

عليه،  ال��رتدد  على  الطيور  ن�ضجع  م�  يبقى  ل 

هذه  وت�ضنع  ب�أكي��ض  النخيل  ع��ذوق  وتكميم 

الأكي��ض من با�ضتيك اأو قم��ض دقيق الثقوب 

اأن  الثم�ر عاوة على  الطيور من  ملنع اقرتاب 

التمور  عن  وال�ضوء  الهواء  حتجب  ل  الثقوب 

اإىل  يوؤثر على نوعية الثم�ر، ب�لإ�ض�فة  وبذا ل 

لاإزع�ج  ب�أجهزة  اأو  ع�مة  �ضو�ض�ء  اإح��داث 

ملدة  الطيور  ط��ريان  ا�ضتمرار  ت�ضمن  بحيث 

املدة  تعد هذه  ف�أكرث حيث  مت�ضلة  دقيقة   15

ك�فية ملوته�، ب�لإ�ض�فة اإىل عمل خي�ل )زوال( 

املق�ته يف احلقول، وا�ضطي�د الطيور ب�ل�ضب�ك 

وعند  الب�كر  ال�ضب�ح  واخلرطو�ض وخ��ضة يف 

الغروب، كم� اأن زراعة بع�ض املح��ضيل املحببة 

للطيور حول املح�ضول الرئي�ضي، وزراعة بع�ض 

ب�لطيور  لاإ�ض�بة  املق�ومة  املح��ضيل  اأ�ضن�ف 

الوق�ئية،  املق�ومة  ع��وام��ل  �ضمن  م��ن  تعترب 

وتدمري ع�ضو�ض الطيور ميك�نيكيً�.

املك�فحة الكيمي�ئية: ا�ضتعم�ل طعم �ض�م مكون 

حملول  يف  24�ض�عة  ملدة  نقعه  �ضبق  قمح  من 

ويو�ضع  الأل���ف  يف   2 بن�ضبة   %57 امل��اث��ي��ون 

القمح بعد جتفيفه يف اأم�كن ظ�هرة ومرتفعة 

يف احلقول وبعيدة عن املن�زل اأو تنرث يف قنوات 

الري، ا�ضتخدام بع�ض املواد الكيمي�ئية املذيبة 

ليًا  الط�ئرات  بوا�ضطة  تر�ض  حيث  للدهون 

على الأ�ضج�ر التي تتجمع عليه� الطيور بكرثة 

وقد ا�ضتخدمت هذه الطريقة يف اأوروب� خال 

اجل��ي��دة،  نت�ئجه�  له�  وك���ن��ت  1978م  ع���م 

الفور�ضدين  مركب  ا�ضتعم�ل  اإىل  ب�لإ�ض�فة 

وهو مركب فو�ضفوري ميت�ز ب�أنه �ضريع التحلل 

وبذا تزول �ضميته ب�ضرعة، هذه اأف�ضل الطرق 

�ضواء  املك�فحة  تكون  واأن  الآف��ة  هذه  ملك�فحة 

الوق�ئية اأو العاجية يف اآن واحد حتى ل تنتقل 

الطيور من مك�ن لآخر.

قائمة املراجع:

الطيور  ع��ي���ن��ه-  اأب���و  ال��رح��ي��م  عبد  د.رم����زي 

جملة   – وال��ت��م��ور  للحبوب  مهلكة  ال�ضغرية 

املهند�ض الزراعي – الكويت –يوليو2005م.

– ما�ضيها  التمر  – نخلة  البكر  اجلب�ر  عبد 

و�ضن�عته�  زراعته�  يف  واجل��دي��د  وح��ضره� 

وجت�رته� – العراق 1972م.

جملة  من  واأع���داد  الطبيعة  جملة  من  اأع��داد 

ال�ضنبلة ال�ض�درة عن دار الع�مل العربي للن�ضر 

والإعان ب�لري��ض.

التمور  على  وخم���ط��ره���  الطيور  لآف��ة  ر�ضد 

الت�بع  ال��ب���ط��ن  مب�����ض��روع  مك�فحته�  وط���رق 

الراجحي  اأوق�ف  – ب�إدارة  الزراعية  لاإدارة 

موا�ضم 2002-2010م.

ل ت�����ض��ل��م ال���ط����ئ���رات م���ن اأ����ض���رار ال��ط��ي��ور 

ك��م��� يف امل��ل��ح��ق امل���رف���ق،ج���ري���دة امل�����ض���ه��ري 

2م  0 1 0 ي�ضمرب د ، 1ه� 4 3 2 م حمر

العدد)1008(.
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