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  التقانات الحديثة في السيطرة على حشرات عث التمور وحفظه صالحا لالستهالك البشري 

  

  دائرة البحوث الزراعية رئيس باحثين علميين /خبير اياد احمد الطويـــــل.د

  وزارة العلوم والتكنولوجيا

  

  ةــــــــمقدم

المحافظـة  جب لها دور مهم في االقتصاد الوطني لذا يالتمور ثروة وطنية المفروض   
التي تهاجمها ابتدأ من نضج التمور بشكل خاص الحشرية  واآلفاتبشكل عام  اآلفاتعليها من 
الجنس افيستيا التي تسبب تلفا  أنواعوخصوصا ق على النخلة حتى وصولها للمخازن في العذو

 استخدمت وال تزال تستخدم العديـد مـن  . كليا وتؤدي الى عدم صالحيته لالستهالك البشري 
الـذي يعـد    CH3Brية لقتل حشرات عث التمور ومنها غاز بروميد المثيل لمبيدات الكيميائا

ظ التمور المعباة الغراض تجارية في العراق منـذ عـام   المادة الوحيدة المعتمد عليها في حف
ونظرا لظهور صفة المقاومة في حشرات الجنس افيسـتيا خصوصـا والحشـرات    .  1953

عالوة علـى   ، ية ومنها بروميد المثيلر استعمال المبيدات الكيميائانتيجة تكراالخرى عموما 
الملوثة للبيئة واالنسان وخطورته على طبقة االوزون المحيطـة  الغازات المسرطنة كونه من 

افه قباالرض لكونه من الغازات المستنزفه لها فقد اتخذ قرارا بخفض استعماله حاليا ومن ثم اي
ائل مقبوله وبديله عنه لحفظ التمور منذ ثمانينـات  دالبحث عن ب بتدأالذا .  2015كليا في عام 

 .وزارة العلوم والتكنولوجيا في ة الذرية العراقية سابقا وحاليا قالقرن الماضي في منظمة الطا
  -:منها البديلين اآلتيين  لحفظ التمور عديدة بدائلهناك و

  .ة وحفظه صالحا لالستهالك البشريالتقنية النووية في قتل حشرات التمور المخزون: اوال
التمور المخزونة وذلك بالتكامل بـين  عث المكافحة المتكاملة لحشرات  عناصر استعمال: ثانيا

  :انات التاليةقالت
  استعمال تقنية الحشرات العقيمة  ) أ

 استعمال المكافحة الحيوية  ) ب

  استعمال المصايد الفرمونية  ) ت
  ل لتعريف القاري الكريم ماذا نعني بهمامن التفصي وسنستعرض هذين البديلين بشي.  

  .البشري كلالستهالالتقنية النووية في قتل حشرات التمور المخزونة وحفظه صالحا : أوال

بصورة عامة  األغذيةيمكن استخدامها في حفظ  المؤبنة اإلشعاعاتمن  أنواعهناك ثالثة       
 :هي  نةيالمؤ اإلشعاعاتذه هوالتمور بصورة خاصة و
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) 60-جاما المنبعثة من مصدر كوبلت  شعةأ) 1 
60
Co) 137-ة من مصدر سيزيوم ثاو منبع 

(
137
 Cs) ،  

  فولت و إلكترونأكس ال تزيد طاقتها عن خمسة او عشرة ميجا  أشعة) 2 
ال تزيـد  ) مسرعات الحزم االلكترونية(منبعثة من معجالت ) بيتا أشعة(حزمة الكترونات ) 3 

ال تستحدث أي تغيـر   نةالمؤي اإلشعاعاتهذه  اذ ان.فولت  نإلكترواتها عن عشرة ميجا قطا
  .مة الغذاء وصالحيته لالستهالك البشري للضررسال مهم في عناصر الغذاء وال تعرض

 اإلشـعاعات مـن   األولالعديد من الدراسات والبحوث عن استخدام النوع  أجريتفي العراق 
بالحشـرات   اإلصابةي حفظ التمور من ف 2003رن الماضي ولغاية قومنذ ثمانينات ال نةالمؤي

 اإلصـابة حفظ التمـور مـن    إجازة إلىهذه الدراسات  وأشارتافيستيا  التابعة ألنواع الجنس
وجدت باستعمال االشعة المؤينة المنبعثـة مـن    أن األخرىبحشرات عث التمور والحشرات 

) أقرت(جاءت  اإلجازةان هذه . بجرعة ال تزيد عن الواحد كيلو غري  60 –مصدر كوبلت 
المتحدة وهي  األممثالث منظمات دولية تابعة لهيئة  بإشرافبل لجنة خبراء دولية شكلت قمن 

الصـحة الدوليـة     الغذاء والزراعة الدولية ومنظمة للطاقة الذرية ، منظمة الوكالة الدولية: 
من القرن  األخيرةخالل العشرين سنة  أجريتوذلك بعد دراستهم ما تراكم من نتائج ودراسات 

وتشعيع الكثير من المواد الغذائية  قرن حول حفظمن هذا ال ة االولىالماضي والسنوات العشر
فضال عن اقرار هيئة الدسـتور الغـذائي   .  60 –المنبعثة من مصدر كوبلت  نةالمؤي باألشعة

Codex Alimentarius Commission  الـرز ، القمـح ،   : من هذه المواد  . األجازةلهذه
غو ، الشليك ، البصل ، البطاطا ، الثـوم ،  ، التوابل ، الكاكاو ، المان التمور، البقول ،  الفول

فـي العـراق    أنجزتان الدراسات التي . الخ ... السمك المجفف والطازج والدجاج الطازج 
لجـرع  الوراثي والالوراثي  دراسة التأثير: هي  نةالمؤي باألشعةحفظ التمور  أجازة إلى وأدت

كاما في عبوات التمور شرط ان تكون نسـبة   أشعةتوزيع جرع ة كاما ودراسة قياس من اشع
 وإناثهـا  الحشـرات كاما فـي ذكـور    ةجرع أشع ، دراسة تأثير 3تناسق الجرع التزيد عن 

ة ، عفي حفظ التمـور المشـع   دراسة تأثير مواد التعبئة المختلفةهذه التأثيرات ،  والكشف عن
  .ة عدراسات حول سالمة التمور المشع أخيراوة عمور المشعدراسة طرائق الكشف عن الت

  
 شـرط تـوفر  في حفظ التمور النووية  التقنية العراق جاهز حاليا لتطبيق استخدام أن

وزارة العلوم والتكنولوجيا حاليـا للحصـول    إليهمتخصص بهذا المجال وهذا ما تسعى  معمل
وللغرض نفسه قامت الوزارة فولت  نإلكتروعن عشرة ميجا طاقته تزيد  ه العلى معجل طاق
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الحـزم   مسـرع ( ا العلمية للتدريب على استعمال هذا الجهـاز  من كوادرهبإرسال مجموعة 
  .) االلكترونية
  

ة وذلك بالتكامل عث التمور المخزونلحشرات تعمال عناصر المكافحة المتكاملة اس: ثانيا 

          التقانات التالية بين
  العقم الموروث                                                    تقنية/ العقيمة  الحشراتاستعمال تقنية . 1
  .البيولوجية  المكافحةاستعمال . 2
  .                                                                         استعمال المصائد الفرمونية . 3

وزارة العلـوم والتكنولوجيـا   / طاقة الذرية العراقية سابقا ة الالكوادر العلمية في منظم أن
لتكامل بين هذه العناصر الثالثة للسيطرة على حشـرات  على احاليا عملوا وما زالوا يعملون 

  :  عث التمور في الحقل والمخزن وفيما يلي شيء مختصر عن هذه العناصر الثالثة 
                                                                                                  

  تقنية العقم الموروث/ استعمال تقنية الحشرات العقيمة . أ

ماليـين   أطالقاستعمال هذا العنصر من عناصر المكافحة المتكاملة يعتمد على  أن 
داث استح إلىا بحيث يؤدي هذا التعريض الحشرات المرباة مختبريا والمعرضة الشعة كام

 إناث( وج الحشرات المطلقة لبة مميتة في حيامن الحشرات وبيوضها وعند تزاطفرات متغ
تفقس  فأن البيوض المخصبة الناتجة سوف ال )وإناثذكور ( مع الحشرات البرية )وذكور

العقـم   تقنيـة  أمـا . وبهذه الطريقة يسيطر على المجتمع السكاني لحشرات عث التمور 
ـ  أطالقالموروث فيعني  بكروموسـوم الجـنس او   رات تحمـل طفـرات مرتبطـة    حش

مع الحشرات  ) وإناثذكور ( وعند تزاوج هذه الحشرات مميتة الكروموسومات الجسمية 
شر هذه التغـايرات  طريقة تنبهذه ال الناتجين األولالجيل  أفرادفأن  )وذكور إناث(البرية 

نتائج البحـوث   أن لآلفة ادةوإبوالنتيجة كبح  آلفةلالكروموسومية  ضمن المجتمع السكاني 
وزارة العلـوم والتكنولوجيـا   / العراقية سابقا  في مختبرات منظمة الطاقة الذرية المنجزة

.                                             الحشرات العقيمة في العراق إلنتاجلتطبيق في حالة توفر معمل لحاليا جاهزة 
          

  ) الحيوية ( ة البيولوجية استعمال المكافح. ب 

    ات ــــللمتطفالت والمفترستعني االستعمال المبدع ) الحيوية ( المكافحة البيولوجية      
ومنهـا    الحشرية  لآلفات) عشائر(السيطرة على المجتمعات السكانية  أو خمادإلوالممرضات 

  ج البحوثــــنتائ أشارت . نظيفةفاظ على بيئة ات عث التمور بطريقة فعالة مع الححشر
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وزارة العلـوم   / والدراسات التي تجرى حاليا في مختبـرات دائـرة البحـوث الزراعيـة     
سـس ومتطفـل اليرقـات    مال متطفل البيوض تريكوكراما افيناستع إمكانيةوالتكنولوجيا من 

على حشـرات عـث    )القضاء ( ا بينهما للسيطرة هيبتر كل على حدة او التداخل فيمبراكون 
تمور في محافظة للن طبقت هذه التقانة حاليا في مخزني. يا تافيس التابعة ألنواع الجنس التمور

شـركة  / تسـويق التمـور   ية لتصـنيع و بعين الى الشركة العراقكربالء وفي محافظة بابل تا
وان نسـبة   أشهرة حفظ التمور لمدة ست إلىليها تشير مساهمة مختلطة والنتائج التي حصل ع

لكون التمور تعد صالحة لالستهالك البشري في حالـة عـدم    . % 2,5عن  لن تزيد اإلصابة
  . أعالهعما ذكر في  اإلصابةزيادة نسبة 

  
  .استعمال المصائد الفرمونية .ت

عملية التزاوج ومسك ذكور حشرات عث  أرباكاستعمال المصايد الفرمونية يعني  أن
غير مخصب وبالتـالي تقلـيص   هذه الحشرات بوضع بيض  إناثقيام  إلىالتمور مما يؤدي 
  . والقضاء عليها  لآلفةالمجتمع السكاني 

وزارة العلوم والتكنولوجيا فـي  / ان نتائج البحوث التي ينفذها باحثي دائرة البحوث الزراعية 
في  مختلطةشركة مساهمة / الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  إلىمخازن تمور تابعة 

بابل باستعمال المصايد الفرمونية الخاصة بحشرات عث التمـور   محافظات بغداد ، كربالء و
نتائج مشجعة جداً جداً في خفض  أعطتداخل مع متطفلي البيوض واليرقات اما لوحدها أو بالت

  .عث التمور في هذه المخازن  لحشراتأو القضاء على المجتمعات السكانية 
لحشرات عث التمور  كافحة المتكاملةاستعمال عناصر الم(  أعالهثانياً  جاء ضمن خالصة ما
التداخل أو التكامل بين هذه التقانات للسيطرة علـى  حشـرات عـث     أمكانيةهو ) المخزونة 

 إلنتاجالتمور والمحافظة على بيئة سليمة غير ملوثة بالمبيدات الكيمياوية في حالة توفر معمل 
  .تالحشرات العقيمة ومعمل النتاج متطفل البيوض ومتطفل اليرقا

وفي الختام ال بد من القول ان وزارة العلـوم والتكنولوجيـا عملـت منـذ تأسيسـها فـي       

انات الحديثة في شتى مجاالت العلـوم ومنهـا   قولهذه اللحظة على توظيف الت 24/8/2003

غـاز   بدائل عـن  بإيجادخصوصا في مجال حفظ التمور وذلك العلوم البيولوجية والزراعية 

  .البشري صالحا لالستهالك  هبروميد المثيل في حفظ

  


