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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تقدمي

تعترب نخلة التمر من اأقدم اأ�صجار الفاكهة حيث وجدت منذ ع�صور ما قبل التاريخ فى املنطقة 
اجلافة �صبه احلارة التى متتد من ال�صنغال حتى حو�ض الأنديز وذلك بني خطى عر�ض15،30 �صمال 
فاإن نخيل  ال�صرق الأق�صى حتى ال�صني. وعموماً  اإىل الهند ثم  اإنت�صرت بعد ذلك  خط الأ�صتواء ثم 
التمر يعترب من اأهم حما�صيل الفاكهة فى املناطق اجلافة فى ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا حيث 
املناطق منذ حوايل 5000  الكربوهيدراتى للإن�صان فى هذه  الرئي�صى للإمداد  امل�صدر  تعترب ثماره 
النباتات وحيدة الفلقة وثنائية امل�صكن  اإىل العائلة النخيلية وهى من  اأ�صجار النخيل  عام. وتنت�صب 
وت�صمل حوايل200 جن�ض،1500 نوع وي�صتمل جن�ض Phoenix على خم�صة ع�صر نوعاً من بينها نخيل 

 Phoenix dactylifera التمر
تقدر م�صاحة النخيل يف العامل بنحو مليون هكتار معظمها فى الدول العربية حيث تقدر امل�صاحة 
املنزرعة بالنخيل يف هذه الدول بنحو771 األف هكتار متثل نحو77% من جملة امل�صاحة املنزرعة على 
وفقاً  العربى.  الوطن  فى  املنزرعة  امل�صاحة  من  حواىل%9  النخيل  م�صاحة  ومتثل  العامل  م�صتوى 
اإجمايل الإنتاج  التابعة للأمم املتحدة )الفاو( عام 2012 بلغ  لإح�صائيات منظمة الأغذية والزراعة 
العاملي من التمور حوايل 7٫5 مليون طن يخ�ض العامل العربي منها حوايل 2,6 مليون طن بن�صبة 
مئوية قدرها 82%. وتعترب م�صر اأكرب دولة منتجة للتمور على امل�صتوى العاملى حيث ي�صل حجم الإنتاج 
حوايل 1٫4 مليون طن يليها اإيران )1٫066مليون طن ( ثم اململكة العربية ال�صعودية )1٫050مليون 
اأن الإنتاج العاملي من التمور يقدر  األف طن( ومن اجلدير بالذكر  طن( ثم الإمارات العربية )970 
التمور حيث ي�صل  النخلة من  اإنتاجية  اأمريكي وتتباين  الت�صويقية بحوايل 3٫6 مليار دولر  قيمته 
 . العربى  املغرب  بينما ترتاوح بني 19-26 كجم فى  كيلو جرام  اإىل100  الإنتاجية يف م�صر  متو�صط 
بالنخلة من  العناية  املناخية ومدى  الظروف  تباين  اإىل  النخلة  اإنتاجية  الإختلف فى  ويرجع هذا 

حيث الرى والت�صميد ومكافحة الآفات.  
والآفات  والنيماتودية  والأكارو�صية  احل�صرية  الآفات  من  بكثري  للإ�صابة  التمر  نخيل  يتعر�ض 
املر�صية والقواقع والطيور واخلفافي�ض والقوار�ض والأع�صاب. وي�صل الفقد يف الثمار نتيجة الإ�صابة 
الإقت�صادية  العمليات  من  الآفات  لهذه  ال�صليمة  املكافحة  وتعترب   .%35 عن  يزيد  ما  اإىل  بالآفات 
من  كثرية  اأنحاء  فى  النخيل  مزارعى  ويتجه  التمور.  واإنتاج  النخيل  زراعة  على  توؤثر  التى  الهامة 
العامل اإىل زيادة الدخل الزراعى عن طريق اإ�صتخدام الأ�صاليب الزراعية احلديثة يف عمليات اخلدمة 
املختلفةواإنتخاب الأ�صناف اجلديدة بل لبد اأن ي�صاحبها وعى تام مبكافحة الآفات التى يتعر�ض لها 
نخيل التمر حيث ت�صبب الإ�صابة نق�صاً كبرياً فى املح�صول من حيث الكم والنوع اإ�صافة اإىل التدهور 

احلاد يف احلالة الف�صيولوچية للأ�صجار.
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وتتعر�ض النخلة للإ�صابة مبجموعة وا�صعة من الآفات حيث مت ح�صر وت�صجيل 103 اآفة ت�صيب 
النخيل فى العامل العربى متثل الآفات احل�صرية 41٫7% من جملة الآفات التى ت�صيب النخيل والتمور 

كما متثل الآفات التى ت�صيب الثمار حوايل 36٫3% من جملة الآفات امل�صجلة فى العامل العربى .
تعترب �صو�صة النخيل احلمراء من اأخطر الآفات التى تهدد نخيل التمر فى امل�صرق العربى حيث 
اأوًل يف  دخلت اإىل منطقة ال�صرق الأو�صط بداية من منت�صف الثمانينات من القرن املا�صى. �صجلت 
 1992 عام  واإيران   1987 عام  ال�صعودية  العربية  اململكة  ثم   1986 عام  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
الداهم  اخلطر  وطاأة  حتت  العربي  امل�صرق  يف  التمر  حم�صول  الآن  ويقع   .1992 نهاية  يف  م�صر  ثم 
ل�صو�صة النخيل احلمراء. وقد ي�صل اإنخفا�ض حم�صول التمور نتيجة الإ�صابة بهذه احل�صرة من 10 
طن للهكتار اإىل ,7 طن فقط وبخف�ض قدره 93% من املح�صول. نظراً للإقتدار البقائى والتنا�صلى 
الذي تتمتع به ح�صرة �صو�صة النخيل احلمراء ووجودها لفرتات طويلة داخل جذوع اأ�صجار النخيل 
اإىل جهد فائق  ال�صعوبة وحتتاج  املبكر للإ�صابة فاإن مكافحتها تعترب غاية فى  و�صعوبة الكت�صاف 
حتى ميكن ال�صيطرة عليها. وعليه فاإنه من ال�صرورى تبنى اإختيارات متعددة تعمل معاً اأو بالتبادل 
وفقاً ملقت�صيات الو�صع القائم لإحكام ال�صيطرة على منع اإنت�صار الآفة ثم خف�ض تعدادها داخل منطقة 
اأن املكافحة الكيميائية الواعية هى حجر الزاوية لربامج املكافحة. وتعتمد  الإدارة مع التاأكيد على 
مكافحة هذه احل�صرة على وجود نظام ر�صد قوى والقدرة على الإكت�صاف املبكر للإ�صابة مع اإمكانية 
واحليوية  ال�صلوكية  واملكافحة  وامليكانيكية  الزراعية  الطرق  مثل  املتاحة  الو�صائل  كافة  اإ�صتخدام 
والكيميائية. ولعل و�صع كافة هذه الو�صائل فى حزمة واحدة يعترب من الأمور الهامة املحددة لنجاح 
التدريب  و�صائل  دعم  احل�صرة  هذه  على  ال�صيطرة  لتحقيق  ال�صرورى  ومن  احل�صرة.  هذه  مكافحة 
الدائرة فى  املزارع هو مركز  واإعتبار  للمزارعني  واملدار�ض احلقلية  العام  والوعي  والإر�صاد  والتعليم 

اإدارة ومكافحة هذه احل�صرة.  
ول يفوتني يف هذا املقام اأن اأتقدم بخال�ض ال�صكر وعظيم المتنان اإىل كل من اأ.د. حممد �صامل 
عبدالواحد و اأ.د. جمال الدين حممود حجازي اأ�صاتذة احل�صرات الإقت�صادية بكلية الزراعة جامعة 
عني �صم�ض على ما قدموه من جهد وافر يف الإ�صدار الأول عام 2011 حتت عنوان )الإدارة املتكاملة 

ل�صو�صة النخيل احلمراء( لهم منى كل التحية والتقدير والحرتام.
واأرجو اأن يكون هذا الكتاب اإ�صافة هامة للمكتبة العربية �صعياً للحفاظ على نخلة التمر والتي 
اأهتم بها الإن�صان منذ اأقدم الع�صور. اأمتنى من اهلل العلى القدير اأن يحقق هذا العمل اأهدافه تقديراً 
ملنزله نخلة التمر العالية حيث ورد ذكرها يف الكتب ال�صماوية وعلى وجه اخل�صو�ض يف القراآن الكرمي 

حيث ذكر النخل والتمر يف ثلثني اآية من اآيات ع�صرين �صورة من �صور القراآن الكرمي.
واهلل وىل التوفيق

 املوؤلف
اأ.د. حممد اإبراهيم عبد املجيد
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الف�سل الأول
تاريخ نخلة التمر

*  املوطن الأ�سلي لنخيل التمر
* النخيل والتاريخ القدمي

* النخيل يف ماأثورات العرب 
* النخلة يف الكتب املقد�سة
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* النخلة والتمر يف الأحاديث النبوية ال�سريفة

الف�سل الأول
تاريخ نخلة التمر

املوطن الأ�سلي لنخيل التمر 
تعترب نخلة التمر من اأقدم اأ�صجار الفاكهة حيث زرعت يف دجلة والفرات والعراق منذ اأكرث من 
اأربعة اآلف �صنة. وقد اإختلف املوؤرخني يف مكان ن�صاأتها حيث اأ�صار العامل الفرن�صي ديكانول باأن نخلة 
التمر اأو البلح كانت موجودة منذ ع�صور ما قبل التاريخ يف املنطقة اجلافة �صبه احلارة التي متتد من 
ال�صنغال اإىل حو�ض الإنديز وذلك بني خطى عر�ض 15 و30 �صمال خط الإ�صتواء ثم اإنت�صرت بعد ذلك 
اإىل الهند ثم اإىل ال�صرق الأق�صى حتى ال�صني. ويذكر مالك )1993( اأن احلفريات املوجودة يف ال�صند 
دلت على وجود اأ�صجار النخيل منذ عام 2000 قبل امليلد ويعتقد اأن جي�ض الإ�صكندر املقدوين هو الذي 
اأدخلها اإىل باك�صتان عام 327 قبل امليلد. على العك�ض مما �صبق ي�صري العامل الإيطايل بكاري اأن موطن 
النخيل الأ�صلي هو اخلليج العربي ويف�صر ذلك بقوله » هناك جن�ض من النخيل ل ينتع�ض منوه اإل 
يف املناطق �صبه الإ�صتوائية حيث تندر الأمطار وتتطلب جذوره وفرة الرطوبة ويقاوم امللوحة اإىل حد 
كبري« ول تتوفر هذه ال�صفات يف اإعتقاده اإل يف املنطقة الكائنة غرب الهند وجنوب اإيران اأو يف ال�صاحل 
الغربي للخليج العربي. كما اأ�صار اأبن وح�صية اأن جزيرة حرقان الواقعة على اخلليج العربي بالبحرين 
قد تكون هي املوطن الأ�صلي لنخيل التمر ومنها اإنتقلت اإىل بلد بابل بالعراق. ويقال اأن غر�ض النخل 

يف الق�صم اجلنوبي من العراق قد مت منذ اأوائل مراحل اإ�صتيطان الب�صر. 
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يذكر الكثري من املوؤرخني اأن اأقدم ما عرف عن النخيل كان يف بابل التي ميتد عمرها حوايل اأربعة 
اآلف �صنة قبل امليلد. كما ثبت اأن مدينة اأريدو الواقعة على م�صافة 12 ميًل جنوب اأور« والتي تعترب 
من مدن ما قبل الطوفان« كانت قائمة يف اأوائل الألف الرابع قبل امليلد وقد ثبت اأنها كانت منطقة 
هامة ورئي�صية لزراعة نخيل التمر. بينما يرى الباحثني باأن نخيل التمر وجد بحالته الطبيعية يف 
اأفريقيا ال�صمالية. لحظ بوبينو اأن اأ�صم النخلة يف اللغة الهريوغليفية هو)بند اأو بندت( وهو لفظ 
قوم  زرعها يف م�صر  النخلة  اأن  بوبينو  يرى  ذلك  على  وبناء  ويعطى معنى احللوة  �صميم  م�صري 

�صبقوا قدماء امل�صريني.  
وهذا النوع من النباتات ال�صجرية يعي�ض يف البيئة املدارية اأو �صبه ال�صتوائية واحلارة من ناحية 
املناخ، ويعترب اأحد اأطول اأنواع الأ�صجار التي عرفها النا�ض منذ قدمي الزمان. ومع هذا ميكن اأن يوجد 
يف بيئات خمتلفة واأنواع واأحجام خمتلفة يف الغابات ال�صتوائية وغريها. حوايل 3/2 اأنواع النخيل يف 
البيئة املدارية، والباقي ميكن العثور عليه يف ال�صهول واملناطق ال�صاحلية واجلبلية، كما هو احلال يف 
 Date(اأو التمر �صجر نخيل البلح  وهو  اأنواعه،  اأهم  ينت�صر  ال�صحارى؛ حيث  والأهم من هذا  الإنديز، 
Palm(، الذي يعترب الأكرث اإ�صتغلًل اأي�صاً على ال�صعيد الب�صرى، من بني اأنواع النخيل عرب الع�صور. 
اإذ يقول البع�ض اإن هذه ال�صجرة كانت مهمة جداً للإن�صان منذ قدمي الزمان ومنذ بدايات التاريخ، 
من  ال�صعوب  اأحتاجته  الطعام والتمر والع�صل فح�صب، بل متنح خ�صبها ل�صناعة كل ما  تعطى  ل  فهي 
ولذا  وورافتها.  جلمالها  والإحتفالت  للتزيني  ا�صتخدمت  ولطاملا  وغريها  ومنازل  وقوارب  اأدوات 

اأرتبط ا�صمها عرب التاريخ اأي�صاً بالن�صر وال�صلم واخل�صوبة.
على اأي حال فاإن نخيل التمر يعرف علمياً بـ«فونيك�ض داكتيليفريا« )Phoenix dactylifera(، من 
جن�ض “فونيك�ض” )Phoenix( اأو “طائر الفنيق” اإذ �صح التعبري، الذي ي�صمل 15 نوعاً، وتنت�صر من 
جزر الكناري اإىل ماليزيا وال�صني وو�صط اأفريقيا وجنوب اأوروبا وتركيا وكريت يف اليونان. وهناك 
اأنواع اأخرى قريبة، تنت�صر يف جامايكا ومدغ�صقر وكوبا وكولوميبا واأمريكا ال�صمالية، وب�صكل خا�ض 
التي  املناطق  من  قريباً  تنمو  ما  وعادة  ونيوزيلندا.  وفرن�صا  وتك�صا�ض  وكاليفورنيا  فلوريدا  وليات 
حتتوى على املياه اجلوفية. ويندرج ال�صم الـ “فينيك�ض” من ال�صم اللتيني الذي يعود بدوره اإىل 
كلمة “فونيك�ض” اليونانية، التي تعنى “نخيل التمر” ويقال اإن اليونانيني القدماء كانوا يطلقون 
اأ�صم  رمبا  اأفريقيا  و�صمال  وفل�صطني  ولبنان  امل�صرق  الفينيقيون من  معهم  يجلبه  الذي  التمر  على 
يف اإ�صارة اإىل لونه بالطبع. اأما اأ�صم البلح اأو التمر املعروف  “فونو�ض” الذي يعنى “الأحمر اللون”. 
املربوط  اللتيني   )dactylifera( “داكتيليفريا”  من  يندرج  فهو   ،)date( بـ”دايت”  بالإجنليزية  
باأ�صمه العلمي كما لحظنا �صابقاً، ويعنى ال�صم املاأخوذ عن اليونانية “داكتولو�ض” “الإ�صبع”، ب�صبب 

�صكله الطويل كالإ�صبع.
العلماء، وتقول احلفريات نف�صها،  اأو النخلة رحلتها الطبيعية، كما يقول  النبتة  وتاريخياً، بداأت 
انقر�صت  الذي  �صنة،  مليون  اإىل 23   135 منذ  )الكريتا�صى  الع�صر الطبا�صريي  �صنة،  مليون   80 منذ 
اأن  ويبدو  البلوط(،  واأ�صجار  املزهرة  والنباتات  البدائية  الثدييات  بزوغ  و�صهد  الدينا�صورات  خلله 
النبتة منذ البدايات، ومنذ اإنف�صالها عن عائلة النباتات املزهرة قدمياً ، كانت قادرة على التاأقلم مع 
التغريات الطبيعية ال�صعبة والتعاي�ض، وبالتايل الإنت�صار قبل �صتني مليون �صنة. اإل اأن اإ�صتخدام ثمرة 
العربي  وبالتحديد منطقة اخلليج  الأو�صط،  ال�صرق  بداأ يف منطقة  للأكل  »التمر«  �صجرة  اأو  النبتة 
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قبل اأكرث من 5000 �صنة. وقد ا�صتغلته واعتمدت عليه ح�صارات اأو�صطية كثرية، اأهمها الفرعونية يف 
م�صر، والبابلية يف العراق )كان رمزا للإله ع�صتار(. وجلاأ الفراعنة- اإ�صافة اإىل ال�صتخدام ال�صناعي 
اإىل ا�صتخدامه للأكل واإنتاج النبيذ. وتقول املو�صوعة احلرة يف هذا الإطار اأن الفراعنة واأهل م�صر 
 )Doum Palm( »القدمية زرعوا وا�صتغلوا نوعاً اآخر من نخيل التمر اخلا�ض بهم وهو »نخل الدوم
وتعترب م�صر وحو�ض النيل موطن هذا النوع القدمي. وكان علماء الآثار يف م�صر قد عرثوا على عدد 
من البلحات يف قرب توت عنخ اآمون عام 2007 ولطاملا اأعترب الفراعنة النخيل رمزاً للحياة الطويلة 

وكان بع�ض الفراعنة يحملونه باأيديهم.
وهناك �صواهد اأثرية توؤكد اأن الدوم كان م�صتغًل يف �صرق اجلزيرة العربية قبل �صتة اآلف �صنة. لهذا 
اأفريقيا بالطبع واإ�صبانيا  القارة الأ�صيوية و�صمال  وراء ن�صره يف جنوب وجنوب غربي  كان العرب قدمياً 
لحقاً واإيطاليا اأي�صاً منذ اأيام العرب يف جزيرة �صقلية وبدورهم اأدخل الأ�صبان معهم نخيل التمر واأنواعه 

اإىل امل�صتعمرات اجلديدة يف اأمريكا وب�صكل خا�ض املك�صيك وكاليفورنيا اأي جنوب اأمريكا ال�صمالية.  
وبارفيلد حول اأهمية النخيل التاريخية:«لو مل يوجد نخيل البلح لكان متدد اجلن�ض  املوؤرخ  ويقول 
الغذاء  يوؤمن  مل  فالبلح  �صعوبة  اأكرث  العامل  من  واحلارة  القاحلة  املناطق  نحو  وتو�صعه  الب�صرى 
والطاقة ب�صكل ي�صهل تخزينه وحمله ونقله خلل رحلت طويلة يف ال�صحراء فح�صب بل خلق موطناً 
للنا�ض للعي�ض عرب تاأمني الظل واحلماية من رياح ال�صحراء اأ�صف اإىل ذلك اأن النخيل يوؤمن جمموعة 

متنوعة من املنتجات للإ�صتخدام الزراعي والأواين املنزلية .. كل اأجزاء النخلة لها فائدة معينة«
النخيل والتاريخ القدمي 

اأهتم الإن�صان بالنخلة منذ اأقدم الع�صور حيث قد�ض ال�صوماريني والبابليني والآ�صوريني النخلة 
واملحراث وال�صجرة املقد�صة وكانت النخلة املقد�صة تزين ردهات املعبد الداخلية ومداخل املدن.وقد 
خ�ص�صت م�صلة �صريعة حمورابى عدداً من موادها حلماية زراعة النخيل، فاملادة التا�صعة واخلم�صون 
ما  امل�صلة  من  وال�صتني  الرابعة  املادة  يف  جاء  كما  نخلة.  يقطع  من  على  غرامة  ت�صع  ال�صريعة  من 
اإىل  املح�صول  ثلثي  ي�صلم  اأن  فعليه  به  والعناية  ب�صتانه  نخيل  تلقيح  فلح  اإىل  عهد مالك  يلي:)اإذا 
�صاحب الب�صتان وياأخذ لنف�صه الثلث( كما ت�صري املادة اخلام�صة وال�صتني من امل�صلة اأنه )اإذا اأهمل فلح 

تلقيح النخيل و�صبب نق�صاً يف املح�صول فعليه اأن يوؤدى اإيجار الب�صتان اأ�صوة بالب�صاتني املجاورة(.
عرف نخيل التمر يف وادي النيل منذ ع�صور ما قبل التاريخ وكان النخيل من اأهم الأ�صجار التي 
اإزدانت بها احلدائق امل�صرية القدمية. كما اأتخذ من النخيل مورداً ل ين�صب لو�صائل الزخرفة وكرثت 
جذوع  بقايا  على  عرث  وقد  التاريخية.  الع�صور  طوال  واملعابد  القبور  يف  متثله  التي  الأعمدة  طرز 
النخيل يف الواحات اخلارجة اأثناء الع�صر احلجري القدمي، كما عرث على مومياء ملفوفة يف ح�صري 
من �صعف النخيل بجهة الرزيقات يف ع�صر ما قبل الأ�صرات، كما عرث على نخلة �صغرية كاملة حول 
مومياء يف اأحد قبور �صقارة من الأ�صرتني الأوىل والثانية ع�صر �صمن نقو�ض معبد امللكة حت�صب�صوت 

بالدير البحري بطيبة. وتدل النقو�ض على اأنه جلب من بلد »بنت« )ال�صومال(. 
عرف امل�صريون القدماء التلقيح ال�صناعي من البابليني يف ع�صر الدولة احلديثة حيث عرث يف 
بع�ض قبور هذا الع�صر على اأنواع عديدة من البلح ال�صالح للأكل بعك�ض البلح الذي عرث عليه يف قبور 
ع�صر الدولة الو�صطى، فقد كان �صغرياً وقليل احللوة ن�صبياً. وقد عرث على كاأ�ض جميلة من اخلزف 
الأزرق يف ع�صر الدولة احلديثة نق�ض عليها �صورة لأربعة �صبية وهم يجنون ثمار البلح، بينما القردة 
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ت�صاعدهم يف جنيها، كما عرث على عقد ميثل البلح وحباته من اخلزف الأخ�صر يف اأحد قبور الأ�صرة 
الثامنة ع�صر حمفوظ بق�صم الزراعة القدمية باملتحف الزراعي امل�صري بالدقي كما اأت�صح اأن النخل 

كان مغرو�صاً يف اأ�صبانيا والربتغال قبل امليلد.  
كما ذكر اأن النخل كان منت�صراً من اأ�صبانيا اإىل اإيران وقد ذكر اأ�صنافاً عديدة خمتلفة حيث ي�صف 
اإن الثمرة عندما تكون بحالتها الطرية الرطبة تكون بالغة اللذة بحيث ل  بلنى الثمار بقوله« حقاً 

ي�صتطيع الآكل اأن ميتنع عن اإلتهامها لو مل تكن عاقبة التمادي يف اأكلها وخيمة«.
يف �صمال اأفريقيا كان قرطاجنة تزرعه ثم اأخذها عنها الرومان فالرببر ومت زراعته يف ال�صحراء 
الغربية والإ�صتوائية من اأفريقيا، والذي �صاعد على ن�صره اأن العرب كانوا يحملون زادهم من التمور 
اأرا�صى بعثة الآباء باملك�صيك  اأوىل نباتات النخيل من البذور يف  على الإبل يف تنقلتهم، وقد زرعت 
)فيما  الع�صرين  القرن  اأوائل  يف  دخلت  كما  القدماء،  املهاجرين  اأحد  مبعرفة  عام1769  اجلديدة 
بني1900اإىل1908م( زراعة النخيل اإىل الوليات املتحدة الأمريكية من الف�صائل التي نقلت من العراق 

واإيران وتون�ض واجلزائر.  
النخيل يف ماأثورات العرب

يذكر البكر اأن من طريف احلكايات القدمية اأن اأحدهم �صاأل يهودياً من العراق:
�ض: ماهى اأهم الأثمار عندكم؟

ج : التمر.
�ض: ثم ماذا ؟

ج : التمر اأي�صاً.
�ض: وكيف ذلك ؟

ج : لأن النخل ن�صتظل ب�صعفه ون�صنع من جذوعه �صقوف واأعمدة بيوتنا، ونتخذ منه ومن جريده 
وقودنا، ون�صنع منه ال�صرة واحلبال و�صائر الأواين والأثاث. ونتخذ التمر طعاماً مغذياً، ويعلف بنواه 

ما�صيتنا ون�صنع منه ع�صًل وحلوى ..... اإىل غري ذلك. 
كتب ال�صباعي اأن جماهد قال: اإذا ح�صدت فح�صرك امل�صاكني فاأطرح لهم من ال�صنبل، واإذا جذذت 
فالق لهم من التاريخ، واإذا در�صته وذريته فاأطرح لهم منه. وكان ال�صحابة يف عهد الر�صول �صلى اهلل 
باب  يعلقه على  ثم  بقنو )عذق( عند جزاوؤه  النخيل،  اأ�صحاب  واحد منهم من  ياأتي كل  و�صلم  عليه 

امل�صجد ياأكل منه من ي�صاء. 
الروم  ملك  قي�صر  اأن  ال�صعبة:  عن  احلار�ض  بن  يون�ض  عن  قتيبة  اأبو  حدث  ال�صج�صتانى:  وعن 
اأن قبلكم �صجرة تخرج مثل  اأخربتني  اإىل عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه/اأما بعد فاإن ر�صلي  كتب 
اآذان الفيلة ثم تن�صق عن مثل الدر الأبي�ض، ثم تخ�صر كالزمرد الأخ�صر ثم حتمر فتكون كالياقوت 
للم�صافر،  وزاداً  للمقيم  ع�صمة  فتكون  وتيب�ض  تينع  اأكل  فالوذج  كاأطيب  فتكون  تن�صج  ثم  الأحمر، 
فاإن تكن ر�صلي �صدقني فاإنها من �صجر اجلنة. فكتب اإليه عمر:«ب�صم اهلل الرحمن الرحيم«من عبد 
اهلل عمر اأمري املوؤمنني اإىل قي�صر ملك الروم. ال�صلم على من اأتبع الهدى، اأما بعد: فاإن ر�صلك قد 
�صدقـتك واإنها ال�صـجرة التي اأنبتهـا اهلل عز وجـل على مريــم حني نف�صت بعي�صى فاتق اهلل ول تتخذ 

عي�صى اإلهاً من دون اهلل«.  
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قيل اأن عمر ر�صي اهلل عنه �صاأل رجًل من اأهل الطائف: »احلبلة خري من النخلة؟ فقال الطائفي: 
احلبلة. وات�صنها واأ�صلح بها برمتى واأنام يف ظلها. فقال لو ح�صرك رجل من يرثب لرد هذا عليك. 
قال فدخل عبد الرحمن اأبن حم�صن الن�صارى. فاأخربه عمر خرب الطائفي فقال : لي�ض كما قال ، اإين 
اأن اآكل الزبيب اأ�صر�ض واإن اأدعه اأغرث لي�ض كال�صقر فر روؤر�ض الرقل الرا�صيات يف الوحل املطعمات يف 
املحل حتفة الكبري و�صمته ال�صغري وزاد امل�صافر ون�صج فل يعنى طابخاً نحرت�ض به ال�صباء بال�صلعاء 

وخر�صه مرمي بنت عمران. فقال عمر ما اأراك ياأخا اأهل الطائف اإل قد غلبت«. 
وروى اأبن قتيبة عن على بن اأبى طالب ر�صى اهلل عنه قال:« من اآكل كل يوم �صبع مترات عجوة 
قتلت كل داء يف بطنه« وقال ر�صى اهلل عنه لرجل من بني تغلب يوم �صفني: اآثرمت معاوية ؟ فقال : 

ماآثرنا القلب الأ�صفر، والرب الأحرم والزيت الأ�صفر«. 
ــ الفاروق عمر-: »اأفاء اهلل على امل�صلمني بعد غزوة  ويذكر الأ�صتاذ حممد ح�صني هيكل يف كتابه 
ال�صقاطية )بني العرب والفر�ض اأيام املثنى بن حارثة ال�صيبانى يف خلفة �صيدنا عمر ر�صي اهلل عنه( 
التمر  بلون من  ب�صيء فرحهم  فلم يفرحوا منها  الأطعمة مقادير عظيمة،  بينها من  مغامن كثرية 
اإقت�صموه بينهم وجعلوا يطعمون من الفلحني  يدعى - الرت�صيان- كان ملوك فار�ض يحبونه، قد 
ثم بعثوا بخم�صة اإىل عمر باملدينة وكتبوا له: اإن اأطعمنا مطاعم كانت الأكا�صرة يحبونها، واأحببنا اأن 

تروها لتذكروا اأنعام اهلل واأف�صاله« 
قال الأعم�ض: كان الربيع بن خيثم ي�صع لنا اخلبي�ض )طعام ي�صنع من التمر وال�صمن( ويقدمه 

ويقول:« اللهم اأغفر لأطيبهم نف�صاً، واأح�صنهم خلقاً، واأرحمهم جميعاً«. 
يقول الدمريى اأن للعرب اأمثال كثرية عن التمر منها قولهم:«التمر يف البئر وعلى ظهر اجلمل« 
واأ�صله اأن منادياً كان يف اجلاهلية يقف على اأطم من اأطام املدينة حني يدرك التمر وينادى بذلك. اأى 

من �صقى ماء البئر على ظهر اجلمل بال�صانية وجد عاقبة �صقية فى متره«.
له  اأخ  فاأتاه  العمالقة،  كان عرقوب هذا رجًل من  قولهم:« مواعيد عرقوب«.  اأي�صاً  الأمثلة  من 
ي�صاأله �صيئاً يعطيه من ثمار نخلة: قال نخلة: قال له عرقوب: اإذا طلع نخلى. فلما طلع اتاه، فقال 
له: اإذا اأبلح. فلما اأبلح اأتاه، فقال: اإذا زها. فلما زها اأتاه، فقال: اإذا اأرطب. فلما اأرطب اأتاه. فقال: اإذا 

اأمتر جزه ليًل ومل يعطه �صيئاً. ف�صربت به العرب املثل يف خلف الوعد.  
عن البكر اإن كمال الدين القاهري ذكر يف كتابه«حياه الإن�صان واحليوان«: »ت�صبه النخلة الإن�صان 
فالنخلة ذات جذع منت�صب ومنها الذكر والأنثى، واإنها ل تثمر اإل اإذا لقحت، واإذا قطع راأ�صها ماتت 

واإذا تعر�ض قلبها ل�صدمة قوية هلكت، واإذا قطع �صعفها ل ت�صتطيع تعوي�صه من حمله«. 
اأ�صفاطاً  تخرج  امللقحات  الوحل،  يف  الرا�صخات  هن  فقال«  النخل  ه�صام  �صفوان  بن  خالد  و�صف 
عظاماً،ثم تفرت عن ق�صبان اللجني منومة وكان للتمر والنخيل مكانة مرموقة عند العرب الأقدمني 
ومما يدل على ذلك اأنه كانت هناك قبيلة عربية اإ�صمها« جهينة« عا�صت قبل ظهور الإ�صلم عملت من 
التمر هيكًل اإتخذته اإلهاً وعبدته ويقال اأن هارون الر�صيد اأراد باأن يجمع له من األوان متر اأ�صوان من 

كل �صنف ثمرة واحدة فجمع كيلتني.  
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النخلة يف الكتب املقد�سة
ورد اأ�صم وو�صف النخيل يف كل الكتب ال�صماوية. فقد عرف العربانيون النخل واإفتتنوا به، ودرج 
بع�صهم على ت�صمية الإناث من املواليد باإ�صم ثمار النخيل املعروفة بتامار كناية عن اجلمال واإعتدال 
التكوين(.  )�صفر  املزهرة  بالنخلة  ال�صالح  الرجل  القدماء  اليهود  و�صبه  باخل�صوبة.  وتيمناً  القوام 
وتفاوؤًل بالنخيل فقد حط اليهود رحالهم بعد خروجهم من م�صر ودخولهم �صحراء التيه )يف �صبه 
جزيرة �صيناء( يف واحة اإيليم حيث وجدوا اأثنتا ع�صر عيناً من عيون املاء و�صبعني �صجرة نخيل )�صفر 
اخلروج عن 15‚27(. روى بع�ض املوؤرخني ق�صة تو�صح اأهمية النخيل يف حياة اليهود منذ القدم حيث 
اأجاب اأحد اليهود �صوؤاًل عن اأهم الأثمار عندهم فكرر التمر مرتني واأو�صح اإجابته باأن«النخل ن�صتظل 
الأ�ِصًرة  منه  ون�صنع  وقودا  جريده  من  ونتخذ  بيوتنا،  واأ�صقف  اأعمدة  جذوعه  من  ون�صنع  ب�صعفه، 
واحلبال و�صائر الأثاث والأواين. ونتخذ من التمر طعاماً مغذياً وع�صًل �صهياً وخمراً منع�صاً، ونعلف 
بنواه ما�صيتنا«. وورد اأن فل�صطني كانت يف تلك الع�صور كثرية النخل خا�صة يف منطقة غور الأردن. 
فقد كانت اأريحا الواقعة عند البحر امليت »مدينة النخل« وفى التوراة يعترب التمر وع�صارته« الدب�ض« 
من الثمار ال�صبعة املمتازة. كما اأن الفينيقيني القدماء كانوا يعبدون ع�صتاروت على �صكل نخلة ت�صمى 

يف التوارة »ا�صمريا« اأى ال�صارية. 
ورد ذكر النخل يف الإجنيل حيث فر�ض اأن�صار عي�صى عليه ال�صلم �صعف النخيل يف طريق امل�صيح 
عند دخوله بيت املقد�ض لأول مرة وكان يحمل ف�صيلة بني يديه رمزاً لل�صلم، كما اتخذ امل�صيحيون 

�صعف النخيل �صعاراً وعلمة للن�صر وتفاوؤًل باخلري الوفري.  
النخيل يف القراآن الكرمي

للدللة على اأهمية التمر والنخيل ومنزلتهما العالية بني اأ�صجار الفاكهة وثمارها ورد ذكر النخل 
والتمر يف ثلثني اآية من اآيات ع�صرين �صورة من �صور القراآن الكرمي نورد منها ما ذكر فيه النخيل 

لفظاً يف ت�صع ع�صرة اآية:
ِتَها الأَْنَهاُر َلُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت.)  ِري ِمن حَتْ ن نَِّخيٍل َواأَْعَناٍب َتْ ( اأََيَودُّ اأََحُدُكْم اأَن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّ
)الآية 266 �صورة البقرة(. 
َحبًّا  ِمْنُه  ُنْخِرُج  ًرا  ِمْنُه َخ�صِ ْخَرْجَنا  َفاأَ �َصْيٍء  ُكلِّ  َنَباَت  ِبِه  َفاأَْخَرْجَنا  َماًء  َماِء  ال�صَّ ِمَن  اأَْنَزَل  الَِّذي  َوُهَو   )
اَن ُم�ْصَتِبًها َوَغرْيَ ُمَت�َصاِبٍه  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ اِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن اأَْعَناٍب َوالزَّ ُمرَتَ

ِمُنوَن (  نَّ يِف َذِلُكْم َلآَياٍت ِلَقْوٍم ُيوؤْ اْنُظُروا اإِىَل َثَمِرِه اإَِذا اأَْثَمَر َوَيْنِعِه اإِ
) الآية 99 �صورة الأنعام(. 
اٍء َواِحٍد  ْنَواٍن ُي�ْصَقى مِبَ ْنَواٌن َوَغرْيُ �صِ ( َويِف اْلأَْر�ِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن اأَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل �صِ

ُكِل اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن)  َها َعلَى َبْع�ٍض يِف اْلأُ ُل َبْع�صَ َوُنَف�صِّ
)الآية 4 �صورة الرعد(. 
ُروَن)   ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواْلأَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ْرَع َوالزَّ ( ُيْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّ

)الآية 11 �صورة النحل(. 
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( َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواْلأَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه �َصَكًرا َوِرْزًقا َح�َصًنا اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَيًة ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن) 
 )الآية 67 �صورة النحل(. 

َر اْلأَْنَهاَر ِخَلَلَها َتْفِجرًيا)   ( اأَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ
)الآية91 �صورة الإ�صراء(. 
ِرْب َلُهْم َمَثًل َرُجلنَْيِ َجَعْلَنا ِلأََحِدِهَما َجنََّتنْيِ ِمْن اأَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل َوَجَعْلَنا َبْيَنُهَما َزْرًعا)   ( َوا�صْ
)الآية32 �صورة الكهف(. 

( َفاأََجاَءَها امْلََخا�ُض اإِىَل ِجْذِع النَّْخلَِة َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكْنُت َن�ْصًيا َمْن�ِصيًّا(
 )الآية 23 �صورة مرمي(. 

ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّْخلَِة ُت�َصاِقْط َعلَْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا)   ( َوُهزِّ
)الآية 25 �صورة مرمي(. 
َعنَّ اأَْيِدَيُكْم َواأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخَلٍف  ْحَر َفَلأَُقطِّ ( َقاَل اآَمْنُتْم َلُه َقْبَل اأَْن اآَذَن َلُكْم اإِنَُّه َلَكِبرُيُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم ال�صِّ

َنا اأَ�َصدُّ َعَذاًبا َواأَْبَقى)   لَِّبنَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعلَُمنَّ اأَيُّ َوَلأُ�صَ
)الآية 71 �صورة طه(. 

( َفاأَْن�َصاأَْنا َلُكْم ِبِه َجنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل َواأَْعَناٍب َلُكْم ِفيَها َفَواِكُه َكِثرَيٌة َوِمْنَها َتاأُْكُلوَن) 
 )الآية 19 �صورة املوؤمنني(. 

يٌم)                                                                   )الآية 148 �صورة ال�صعراء(.  ( َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َه�صِ
ْرَنا ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن ِلَياأُْكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِملَْتُه اأَْيِديِهْم اأََفَل َي�ْصُكُروَن(   ( َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل َواأَْعَناٍب َوَفجَّ
)الآيات 34-35 �صورة ي�ض(. 
يٌد ِرْزًقا  يِد َوالنَّْخَل َبا�ِصَقاٍت َلَها َطْلٌع َن�صِ �صِ َماِء َماًء ُمَباَرًكا َفاأَْنَبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احْلَ ْلَنا ِمَن ال�صَّ ( َوَنزَّ

ُروُج)  ِلْلِعَباِد َواأَْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك اخْلُ
)الآيات 9-11 �صورة ق(. 

ْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعٍر)    نَُّهْم اأَ ًرا يِف َيْوِم َنْح�ٍض ُم�ْصَتِمرٍّ َتْنِزُع النَّا�َض َكاأَ ْر�صَ ( اإِنَّا اأَْر�َصْلَنا َعلَْيِهْم ِريًحا �صَ
 )الآيات19-20�صورة القمر(. 
( ِفيَها َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اْلأَْكَماِم)                                                                )الآية 11 �صورة الرحمن(. 
اٌن)                                                                         )الآية 68 �صورة الرحمن(.  ( ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّ
ْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة)  ْرَعى َكاأَنَُّهْم اأَ ى اْلَقْوَم ِفيَها �صَ اٍم ُح�ُصوًما َفرَتَ َرَها َعلَْيِهْم �َصْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة اأَيَّ ( �َصخَّ
)الآية 7 �صورة احلاقة(. 
ًبا َوَزْيُتوًنا َوَنْخًل َوَحَداِئَق ُغْلًبا  ا َوِعَنًبا َوَق�صْ ْنَبْتَنا ِفيَها َحبًّ ا َفاأَ ا ُثمَّ �َصَقْقَنا اْلأَْر�َض �َصقًّ بًّ َبْبَنا امْلَاَء �صَ ( �صَ
َوَفاِكَهًة َواأَبًّا َمَتاًعا َلُكْم َوِلأَْنَعاِمُكْم)                                                                )الآيات25-32�صورة عب�ض(. 
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النخلة والتمر يف الأحاديث النبوية ال�سريفة
ورد ما يربو عن الثلثمائة حديث نبوي يف ذكر النخلة والإهتمام بها واحلث على زراعتها واإكرامها 

وتف�صيلها يف الزراعة وبركة مالها واآكل ثمرها والتداوى بها نورد منها ما يلي:
قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم« اإن قامت ال�صاعة وفى يد اأحدكم ف�صيلة فاإن اأ�صتطاع اأن ل 
يقوم حتى يغر�صها فليغر�صها«. وفى بركة مال النخيل قال ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم النخل وال�صجر 
بركة على اأهله وعلى عقبهم«. وفى اإكرام وتف�صيل زراعة النخلة قال �صلى اهلل عليه و�صلم لي�ض من 
ابنه عمران« وورد يف حديث �صعيف يف  اأكرم على اهلل من �صجرة ولدت حتتها مرمي  ال�صجر �صجرة 

اإ�صناد قوله �صلى اهلل عليه و�صلم »اأكرموا عمتكم النخلة فاإنها خلقت من الطني الذي خلق اآدم«. 
كما اإن زارع النخيل ماأجور حتى مماته مثل ما ورد عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم »ما من 
م�صلم يغر�ض غر�صا اأو يزرع فياأكل منه طري اأو اإن�صان اأو بهيمة اإل كان له به �صدقة« كما قـال �صـلى اللـه 
عليـه و�صـلم »خـري املـال �صـكة ماأبـورة، ومهـرة ماأجـورة، خـري املـال عـني �صاهرة  لعني نائمة« وورد اأي�صاً 
عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم » �صبع يجرى للعبد اأجرهن بعد موته وهو يف قربه: من علم علماً 
اأو اأجرى نهراً اأو حفر بئراً اأو غر�ض نخًل اأو بنى م�صجداً اأو ترك ولداً ي�صتغفر له بعد موته اأو ورث 
م�صحفاً«. و�صبه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم املوؤمن بالنخلة قال » مثل املوؤمن النخلة، ما اأتاك منها 

نفعك. وعنه يف اأجر اإفطار ال�صائم قال..» َمْن اأفطر �صائماً ب�صق من التمر فله اجلنة«
وحوت الأحاديث ال�صريفة العديد من اأقوال الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأهمية التمر كغذاء 
ودواء حيث قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم »بيت ل متر فيه جياع اأهله«، وعنه �صلى اهلل عليه 
نفا�صهن  ن�صاءكم يف  اأطعموا  و�صلم  داء فيه«. وقال �صلى اهلل عليه  الداء ول  التمر يذهب  »اإن  و�صلم 
التمر، فاإنه من كان طعامها يف نفا�صها التمر خرج ولدها حليماً. فاإنه كان طعام مرمي حني ولدت، 
اإياه« وقال.»من ت�صبح ب�صبع مترات عجوة مل ي�صره  ولو علم اهلل طعاماً خرياً من التمر لأطعمها 
ذلك اليوم �صم ول �صحر«. وورد يف العقيقة حتنيك املولود بالتمر كما جاء عن اأبى مو�صى ر�صي اهلل 
عنه »ولد يل غلم فاأتيت به النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ف�صماه اإبراهيم فحنكه بتمره ودعا له بالربكة 
ودفعه اإىل«. وقال ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم »اأفطروا بالتمر فاإنه حلو يزيد النظر«، وقال اأي�صاً �صلى 
اهلل عليه و�صلم »التمر الربنى فيه �صفاء من �صبعني داء«. وعنه �صلى اهلل عليه و�صلم »اإذا اأفطر اأحدكم 
فليفطر على متر فاإن مل يجد فليفطر على ماء فاإنه طهور«. وقيل اأن ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم كان 

ي�صمى التمر واللنب الأطيبان.
وفى املعاملت نهى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم عن بيع التمر بالتمر اإل اأنه رخ�ض يف العرايا 
)نخلت معلومات تاأتيها فت�صرتيها( اأن تباع بخر�صها كيًل. وروى عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه 
قال« من باع نخًل قد اأبرت فثمرها للبائع اإل اأن ي�صرتط املبتاع«. كما نهى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم عن املزابنة اأن يبيع متر خالطه اإن كان نخًل بتمر كيًل. عن اأبن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما قال: 
قدم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم املدينة والنا�ض ي�صلفون يف التمر العام والعامني اأو قال عامني اأو 

ثلثة فقال:« من �صلف يف متر فل�صلف يف كيل معلوم ووزن معلوم«.
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الف�سل الثاين
زراعة نخيل التمر

زراعة النخيل 	•
النخيل والظروف البيئية 	•
خدمة اأ�سجار النخيل	•
اأ�سناف النخيل	•
الأهمية البيئية للنخيل	•
ت�سنيع التمور	•
القيمة الغذائية للتمور	•

الف�سل الثاين
زراعة نخيل التمر

الفلقة  وحيدة  النباتات  من  وهى   Arecaceae النخيلية  العائلة  اإىل  النخيل  اأ�صجار  تنت�صب 
النجيلية  العائلة  بعد  الثانية  املرتبة  وحتتل   Dioecious امل�صكن  وثنائية   Monocotyledonous
 Phoenix وي�صتمل جن�ض  نوع  النخيلية على حواىل200 جن�ض،1500  العائلة  وت�صمل  الغذاء  اإنتاج  يف 
على خم�صة ع�صر نوعاً من بينها نخيل التمر Phoenix dactylifera وهو نبات ثنائي امل�صكن يتكاثر 

 .Date palm بالف�صائل اأ�صمه الإجنليزي
ينتمي نخيل التمر اإىل اجلن�ض فينك�ض )Phoenix( الذي ي�صم نحو خم�صة ع�صر نوعاً منت�صرة يف 

اأفريقيا وجنوب اآ�صيا نورد منها ما يلي )جدول1-1(. 
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جدول )1-1( اأنواع النخيل التابعة جلن�س فينك�س )Phoenix( واإ�ستخداماتها

الإ�ستخدامالإ�سم العربيالأ�سم العامالإ�سم العلمى
P.acaulisAcaulescent  palmالزينة، �صناعة احلبال، اأكل الثمارالنخيل القزمى
P.canariensisCanary palmالزينةنخيل ال  كنارى
P. dactyliferaDate palmالثمار، �صناعة احلبال، الأخ�صابنخيل التمر
P. fariniferaFlour palmاأكل طحني لب الثمارنخيل الطحني
P. humilisHumble palmالزينة، احل�صر، الأعمال اليدويةالنخيل املتوا�صع
P. paludosaPaludisa palmصناعة احلبال، الأعمدة، الع�صىالنخيل الرفيع�
P. pusillaCeylon date palmصناعة احل�صر، اآكل الثمارنخيل اأن�صو�
P. reclinataReclinate palmصناعة احل�صر، القبعات، اأكل الثمارالنخيل املائل�
P. robustaChlow palmصناعة احل�صرنخيل �صلو�
P. rupicolaCliff date palmاأكل لب اجلذعنخيل القمة
P. sylvestrisWild palmالع�صارة لإ�صتخراج ال�صكرالنخيل احلرجى
P.zeylanicaCeylon palmصناعة احل�صر، الأقفا�ض، اأكل الثمارنخيل �صيلن�

الزراعية  العربية  اللغة  يف  اأما   )Zulumma( زولوما  لفظ  ال�صومارية  باللغة  التمر  على  يطلق 
 )BNR( وفى الهريوغليفية ي�صمى نخيل التمر برن )Tamar(وبالعربية تامار )Diqla( فت�صمى دقله
اأو برنت )BNRT( ويعنى احللوة وي�صمى التمر يف اللغة الهندية )خرما( وهو مقتب�ض من الفار�صية. 
وال�صم اليوناين فينك�ض)Phoenix( ماأخوذ من فينيقيا)Phoeninia( حيث كان الفينيقيون يزرعون 

النخيل وهم الذين ن�صروا زراعته يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�صط. 
فينيقيا  من  ماأخوذة   Phoenix كلمة   .Phoenix dactylifera L. التمر  لنخيل  العلمي  الإ�صم 
اأما  اأ�صجار نخيل ونقلوا زراعتها ملناطق البحر الأبي�ض املتو�صط.  حيث ملك الفينيقيون   )Phoenicia(
وهناك   )7( الأ�صابع  وتعنى   )Dachel( دا�صل  العربية  الكلمة  من  م�صتق   )dactylifera(النوع اأ�صم 
اأنواعاً اأخرى من النخيل اأهمها نخيل الزيت Oil palmsـ نخيل جوز الهند Coconut palmsنخيل 
الزيــنة Washingtonia palms. يرجع اإنت�صار النخـيل اإلــى حوايل اأربعة اآلف �صنة يف املناطق احلارة 

من العامل، وينمو بع�صها يف املناطق املعتدلة مابني خطوط العر�ض10-35 درجة �صماًل.
زراعة النخيل 

اأ�صجار النخيل من ذوات الفلقة الواحدة اأي ل يوجد لها كامبيوم حميطي ويبقى قطر جذع النخلة 
الزهري.  املجموع  الأوراق-  اجلذع-  اجلذري-  املجموع  اإىل  النخلة  تنق�صم  عمرها.  تقدم  مهما  ثابت 
يف  اجلذري  املجموع  على  النخيل  ويعتمد  �صم،  اإىل50  ي�صل  باإرتفاع  اجلذع  قاعدة  من  اجلذور  تتكون 
�صبكة من  ال�صعريات اجلذريةـ وتوجد  النخيل خالية من  ـ وجذور  الرتبة  والغذاء من  املاء  اإمت�صا�ض 
من   %25 اأن  يلحظ  مثمرة  النخلة  ت�صبح  اأن  وبعد  العمر،  يف  النخلة  تقدم  مع  تزداد  عر�صية  جذور 
اأ�صفلها، والباقي ينت�صر من جوانبها واأن50% من اجلذور اجلانبية توجد على بعد  جذورها متتد من 
مرت.  من 8-4  العمق  يف  وميتد  مرت  حتى10  جانبياً  اجلذري  اجلهاز  ينت�صر  الرتبة.  �صطح  من  �صم   3
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�صاق نخلة التمر )اجلذع( اأ�صطوانية تنمو فوق �صطح الأر�ض، وقد ي�صل اإرتفاعها من10-25 مرت غري 
متفرعة ومغطاه بليف )الكرب( ينمو من قاعدة الأوراق )اجلريد( ويحيط الليف بال�صاق حلمايتها من 
الظروف البيئية املعاك�صة وتنح�صر منطقة منو النخلة واإنق�صام اخلليا يف الربعم الطريف )اجلمارة( 
ويتجه منوه لأعلى- ميكن تقدير عمر النخلة من طولها اإل اأن طول النخلة يختلف باإختلف العمليات 

الزراعية وال�صنف والظروف البيئية املحيطةـ ويرتاوح قطر اجلذع بني40-90�صم. 
ال�صعفة اأو اجلريدة عبارة عن ورقة مركبة ري�صية كبرية طولها 3-6 مرت تنتج النخلة �صنوياً حوايل 10-
35 �صعفه، ويبقى لونها اأخ�صر وتقوم بجميع وظائفها ملدة 3-7 �صنوات ثم تف ويلزم اإزالتها بالتقليم، ويبلغ 

جمموع ال�صعف الأخ�صر يف النخلة من50-150 �صعفة ح�صب ال�صنف والعمليات والظروف البيئية. 
اخلو�ض  من  الن�صل  ويتكون  وال�صويق،  الن�صل  اإىل  وتق�صم  و�صطى  عرق  من  ال�صعفة  وترتكب 
وال�صوك، اأما ال�صويق فيمثل الق�صم الأ�صفل من ال�صعفة وي�صمى غالباً الكربه. يوجد الربعم الطريف 
الوحيد يف قلب راأ�ض النخلة، ويقود النخلة فى منوها وتلتف الأوراق احلديثة حول الربعم وتاأخذ 
اللون الأبي�ض ويحزمها الليف مكونة كتلة بي�صاء ت�صمى اجلمارة. واأ�صجار النخيل ثنائية امل�صكن اأى 
النخلة  راأ�ض  اأخرى حيث تظهر يف  املوؤنثة على �صجرة  املذكرة تكون على �صجرة والأزهار  الأزهار  اأن 
اأزهار  الربيع.  اأوائل  يف  وتظهر  طلعــة  اأو  اأغريــ�ض  وت�صــمى  بها،  املحيــط  والغمــد  الأزهار  جمموعة 
بي�صاء  �صغرية  والزهرة  منت�صبة  متفرعة  ب�صيطة  �صماريخها  اأو  وعناقيدها  جال�صة  نوارت  النخيل 
نهاية  عند  وتمعها  الأنثوية  الأزهار  �صماريخ  وجود  ينح�صر  ويكاد  الرائحة،  قوية  م�صفرة  اللون 
العذق، ولهذا فهي اأطول من الأزهار املذكرة. مع اإ�صتمرار النواة يف النمو وثقل الثمار املتزايد يتقو�ض 
املجموع الثمرى وتتدىل ال�صماريخ اإىل اأ�صفل وت�صمى عند ذلك العرجون اأو العذق وتختلف ال�صماريخ 
يف الطول مابني ,1 اإىل 1 مرت ويتفاوت عدد �صماريخ العذق الواحد بني 15-20 �صمراخاً. وال�صمراخ 
عبارة عن عود رفيع جزءه العلوي م�صتقيم وال�صفلى متعرج وتنتظم عليه الثمار. ثمرة النخيل عنبه 
داخلها بذرة واحدة هي النواه، وتتكون بعد تلقيح الزهرة املوؤنثة واإخ�صابها وحتتاج الثمرة اإىل درجات 
حرارة مرتفعة لن�صجها وتغطى قاعدة الثمرة بالقمع ويت�صل بال�صمراخ راأ�صياً والثمرة جال�صة عليه 
دون فا�صل �صوى اأن�صجة ليفية. متر الثمرة مبراحل منو متعددة تبداأ بعد التلقيح والإخ�صاب، وتنتهي 

مبرحلة التمور واأوىل هذه املراحل احلبابك ثم القمري ثم اخللل ثم الرطب ثم التمر.  
النخيل والظروف البيئية:

النخيل  اأن  كما  ال�صكر  كميات  الفرتة  هذه  يف  ترتكز  اإذ  �صيفاً  ال�صديدة  للحرارة  النخيل  يحتاج 
يحتمل الربودة. عموماً تتحمل النخلة درجات حرارة بني12،5 درجة مئوية حتى51،7 درجة مئوية 
مع  العام  طول  النخلة  منو  وي�صتمر  مئوية  درجة   17 النخلة  وجذع  اجلو  حرارة  بني  الفرق  ويبلغ 
معدلت احلرارة املنا�صبة، ويكون النمو اخل�صري يف اأعلى م�صتوياته مابني32 حتى 38 درجة مئوية. 

تنجح زراعة النخيل حتى اإرتفاع 1000 مرت من �صطح البحر. 
تنمو اأ�صجار النخيل جيداً يف ظروف حرارية خمتلفة ولكنها ل تزهر اإل يف الأماكن التي تبلغ فيها درجات 

احلرارة يف الظل 18 درجة مئوية ول تعطى ثماراً اإل يف الأماكن التي تزيد فيها احلرارة عن 25 درجة مئوية. 
مهيئة  اأن�صجة  ذات  اأوراقها  اأن  اإل  جداً  �صديدة  حرارة  اإىل  حتتاج  النخيل  اأ�صجار  اأن  من  بالرغم 
الأماكن  يف  جيداً  تنمو  النخيل  اأ�صجار  كانت  واإذا  الطبيعي،  اجلوى  اجلفاف  درجات  اأق�صى  لتحمل 
الرطوبة  وقلت  احلرارة  اإزدادت  وكلما  اجلفاف-  �صديد  جو  اإىل  يحتاج  الثمار  ن�صج  اأن  اإل  الرطبة 

الن�صبية حت�صنت �صفات الن�صج يف الثمار.   
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كما تعترب  مبا�صرة.  التلقيح  عملية  جاءت عقـب  اإذا  �صـيئاً  التمور تاأثرياً  اإنتاج  الأمطار على  توؤثر 
الرياح عامًل هاماً يوؤثر تاأثرياً �صاراً على النخيل خا�صة وقت التلقيح اأو يف طوري الرطب والتمور مع 
العلم باأن اأ�صجار النخيل تتمتع بقدرة على مقاومة الرياح نظراً ملرونة جذوعها وقوة تثبيت جذورها 
يكون  ل  منوها  فاإن  الظل  يف  النخلة  زرعت  اإذا  ال�صم�ض  واأ�صعة  لل�صوء  بالن�صبة  الرتبة.  يف  الكثيفة 

طبيعياً حتى مع احلرارة ال�صديدة، ويلزم اأن يتعر�ض ال�صعف لأ�صعة ال�صم�ض مبا�صرة. 
تف�صل اأ�صجار النخيل الأرا�صي اخل�صبة ولكنها تنجح اأي�صاً يف الأرا�صي الرملية بدرجات تتفاوت 
وفقاً للعناية بالعمليات الزراعية والري والت�صميد. اأ�صجار النخيل اأكرث حتمًل مللوحة الرتبة وميكن 

اأن تنمو يف الأرا�صي القلوية. 
لنمو  امللئم  والقوام  الكايف  العمق  النخيل  لزراعة  ال�صاحلة  الرتبة  يف  تتوفر  اأن  يجب  عموماً 
اجلذور وحتتوى عل العنا�صر ال�صرورية وعلى رطوبة منا�صبة ووجود املادة الع�صوية املنا�صبة. تنمو 
اأ�صجار النخيل عادة يف املناطق املعتمدة على الأمطار اأو املياه اجلوفية واأحياناً الأنهار. يعترب توفري 

املياه عامًل هاماً لنجاح زراعة النخيل.  
خدمة اأ�سجار نخيل التمر

اأوًل: ري النخيل 
على الرغم من حتمل اأ�صجار النخيل للجفاف اإل اأنه اإذا تعر�ض للعط�ض فاإن معدل النمو اخل�صري 
للأوراق يقل بو�صوح وتقل �صفات الثمار وينخف�ض حم�صولها بدرجة كبرية وعلى العك�ض من ذلك 
حيث ت�صتطيع جذور النخيل اأن تتحمل غمر الرتبة باملاء ملدة طويلة اأي�صاً ولكنها ل تف�صل احلالتني 
اإذا اأردنا لها النمو والإثمار بدرجة جيدة وبالرغم من حتمل ال�صجرة للجفاف اإل اأن اأحتياجاتها املائية 
مرتفعة وتختلف الإحتياجات املائية للنخيل باإختلف نوعية الرتبة واملاء امل�صاف وطريقة الإ�صافة 
والظروف اجلوية املحيطة وحالة الن�صاط الڤ�صيولوچى للنخلة ومراحل منوها والتي ميكن تق�صيمها 

كالتايل:
1- فرتة ما بعد جمع املح�سول

على  الري  ويكون  اجلديد  الطلع  تكوين  يف  للم�صاعدة  الفرتة  هذه  يف  الري  اإهمال  عدم  يراعى 
فرتات متباعدة �صتاءاً.

2- بداية مرحلة النمو اخل�سري والن�ساط قبل فرتة التلقيح
يكون الري على فرتات متقاربة حيث اأن عدم الري يقلل من ن�صاط النمو اخل�صري والزهري مما 

يوؤثر على املح�صول و�صفات الثمار الناتة.
3- فرتة التزهري والعقد

يكون الري خفيف على احلامي مع تنب العط�ض اأو الإ�صراف حيث اأن اأنخفا�ض اأو زيادة الري يف 
هذه الفرتة ت�صبب ت�صاقط جزء كبري من الأزهار والعقد ال�صغري.

4- فرتة منو وتكون الثمار وتلوينها
املاء بعد  اأن نق�ض  الثمار حيث  اكتمال منو  الري على فرتات متقاربة حتى فرتة  اأن يكون  يجب 
العقد ي�صبب اأنخفا�ض يف �صرعة منو الثمار ويوؤدى اإىل �صقوط الكثري منها و�صغر حجمها. يجب 
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تقليل كميات ماء الري يف املراحل الأخرية من تكوين الثمار وقبل تلوينها كما يجب عدم زراعة 
تلك  الثمار يف  اجلوية حول  الرطوبة  بزيادة  ت�صمح  ل  النخيل حتى  اأ�صجار  بني  بينية  حما�صيل 
املرحلة. وفى بع�ض الأ�صناف مثل البارحى يعترب تقليل كمية املياه والتحكم يف الري خلل هذه 

الفرتة ذات اأهمية بالغة لتفادى التاأثري ال�صيئ للرطوبة على الثمار.
5- فرتة ن�سج الثمار

يكون الري على فرتات متباعدة وخفيف للعمل على �صرعة ن�صج الثمار وتلوينها وزيادة حلوة 
ذلك  من  العك�ض  وعلى  والت�صويق  للنقل  حتمًل  اأكرث  فتكون  �صلبتها  على  ويحافظ  �صكرياتها 
�صلبتها  وقلة  رطوبتها  وزيادة  الثمار  ن�صج  تاأخر  اإىل  يوؤدى  الفرتة  هذه  خلل  الغزير  فالري 
مما يوؤدى اإىل �صرعة تلفها. تنجح زراعة اأ�صجار النخيل يف اأرا�صى ل تنجح بها زراعة اأنواع اأخرى 
بالرتبة  كبرية  مل�صافات  ميتد  كبري  جذري  مبجموع  النخيل  اأ�صجار  وتتميز  الفاكهة  اأ�صجار  من 
معظم  اأكدت  الغذائية. وقد  والعنا�صر  املاء  من  املنا�صبة  الكميات  على  احل�صول  من  ميكنها  مما 
الدرا�صات املائية اأنه لعمل برنامج للنخيل يجب درا�صة اأحتياجات الأ�صجار حتت ظروف كل منطقة 
واملوؤثرة  املختلفة  العوامل  تفاعل  الإعتبار  يف  الآخذ  مع  وتوقيته  ومعدله  للري  احلاجة  لتقدير 
اإ�صرت�صادي  برنامج  يلي نعر�ض  للري يف كل منطقة وفيما  اإر�صادية  �صيا�صية  ر�صم  ن�صتطيع  حتى 

لري اأ�صجار نخيل التمر.
الطرق امل�ستخدمة لري اأ�سجار نخيل التمر

* الري بالغمر
① ري الف�سائل حديثة الغر�س

1- طريقة البواكى:
وت�صتخدم هذه الطريقة يف ري الف�صائل حديثة الغر�ض يف الأر�ض امل�صتدمية وتتلخ�ض يف ح�صر 
�صف من اأ�صجار النخيل يف حو�ض عر�صه حوايل5,1-2 مرت ت�صمى باكية وحتتل الف�صائل و�صط 
الرملية  الأرا�صي  اأق�صر يف  فيكون  اأما طول احلو�ض  الري  مياه  فيه  وتطلق  احلو�ض متاماً 
اخلفيفة ل يتعدى50 مرت بينما يف الأرا�صي الطينية الثقيلة عادة يكون طوله 100مرت اأو اأكرث 
ويف�صل ا�صتعمال هذه الطريقة يف الأرا�صي اخلفيفة وملدة �صنتني اأو ثلثة ثم ي�صتعا�ض عنها 

بالطرق الأخرى. 
2- طريقة الأحوا�س الفردية:

وي�صمل احلو�ض نخلة واحدة ويكون �صكل الأحوا�ض اإما دائرياً اأو مربعاً وهذه الطريقة تتطلب 
الدقة يف ت�صوية الرتبة ويف�صل اإتباعها يف الأرا�صي اخلفيفة وفى حالة النخيل البالغ.

3- طريقة امل�ساطب اأو اخلطوط:
وتوجد  حوايل30�صم  وارتفاعها  مرت  حوايل1  عر�صها  م�صاطب  اأو  خطوط  بعمل  وترى 
الأ�صجار يف و�صــطها وتروى الأر�ض املرتوكة بني امل�صاطب اأو اخلطوط على اأن يزداد عر�ض 

امل�صطبة مع زيادة �صمك اجلذع وتف�صل هذه الطريقة يف ري الأرا�صي الثقيلة.
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② ري نخيل التمر املثمر
1- الري ال�سطحي:

1-1 طريقة الأحوا�س
اأكرث وحتتاج هذه الطريقة كمية  اأو  اأحوا�ض وي�صم احلو�ض نخلة واحدة  اإىل  تق�صم الأر�ض 
كبرية من املاء ويف�صل اأن تكون الأر�ض م�صتوية ذات انحدار خفيف حتى يعم املاء �صطح الأر�ض 

يف �صهولة وي�صر وانتظام
1-2 طريقة امل�ساطب

وتروى  و�صطها  يف  الأ�صجار  تزرع  حيث  �صم   25 واإرتفاعها  عر�صها 1 مرت  م�صاطب  عمل  يتم 
الأر�ض املرتوكة بني امل�صاطب ويزداد �صمك جذع النخلة.

1-3 طريقة اخلطوط
تعمل خطوط بني �صفوف الأ�صجار حوايل 5 خط ويطلق ماء الري يف هذه اخلطوط وتف�صل هذه 

الطريقة يف الأرا�صي الثقيلة وتكون متم�صية مع خطوط الكونتور يف الأرا�صي الغري م�صتوية.
* الري بالتنقيط

وهو عبارة عن ري �صطح الرتبة باملاء كنقط على دفعات اأو تيار م�صتمر اأو من اأنابيب رفيعة من 
خلل النقاطات وعلى ذلك فاإن التطبيق العملي للري بالتنقيط ميكن اأن يت�صمن اأي�صاً الأنظمة التي 
بالتنقيط كطريقة  الري  الأخرى. وي�صتخدم  الأنواع  اأكرث من  املياه  لها معدلت ت�صرف عالية من 
لري اأ�صجار الفاكهة وهى تعترب من اأكرث الطرق �صيوعاً يف الأرا�صي ال�صحراوية اجلديدة من حيث 

كفاءة اإ�صتخدام مياه الري على الرغم من اإرتفاع تكاليفها.
ومن مميزات الري بالتنقيط هي:

1- توفري كمية كبرية من مياه الري امل�صتخدمة مقارنة بطريقة الري بالغمر
2- الزيادة يف كمية الإنتاج نتيجة ال�صتفادة الكاملة من مياه الري والت�صميد

3- التحكم يف كمية املياه امل�صافة لل�صجرة واحلد من م�صاكل ال�صرف
4- تقليل اأ�صرار ا�صتخدام مياه ري ذات ملوحة عالية ن�صبياً

5- توفري الأيدي العاملة
6- اإ�صافة الأ�صمدة الكيميائية والعالية الذوبان يف ماء الري والرت�صيد من كميتها

7- �صهولة مكافحة احل�صائ�ض والأمرا�ض
ومن عيوب الري بالتنقيط هي:

1- اإرتفاع تكاليف اإن�صاء ال�صبكة
اأن�صداد النقاطات مع  اللزمة لعدم  التغلب على ذلك برتكيب املر�صحات  اإن�صداد النقاطات وميكن   -2

�صرورة ال�صيانة امل�صتمرة ل�صبكة الري ل�صمان عملها ب�صورة جيدة.
3- احلد من اإنت�صار اجلذور، وميكن علج ذلك بزيادة عدد النقاطات لزيادة انت�صار اجلذور مع اإ�صافة 

كمية كبرية ن�صبياً من املاء يف الرية الواحدة واإطالة الفرتة بني الريات املتعاقبة.
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4- تراكم الأملح يف احلد اخلارجي للمنطقة املبتلة مما يعيق خروج اجلذور خارج احلدود لذلك يلزم 
عمل غ�صيل للرتبة �صتاءاً وفى الربيع لغ�صل كمية الأملح املرتاكمة يف هذه املنطقة كذلك يجب 

الري عند �صقوط الأمطار حتى ل تنتقل الأملح من اخلارج اإىل الداخل.
وعمر  اجلوية  الظروف  ح�صب  ماء  لرت  من140-60  يومياً  نخلة  لكل  امل�صافة  املياه  كمية  ترتاوح   *

الأ�صجار والإحتياجات الفعلية للأ�صجار على مدار ال�صنة.
بع�س العوامل التي يجب مراعاتها يف ري النخيل احلديث واملثمر

1- يجب عدم الإفراط يف ري الف�صائل احلديثة الزراعة خا�صة يف الأرا�صي الطينية حتى ل يتعفن 
قلب الف�صائل قبل اإنبات جذورها يف الرتبة مع عدم تعر�ض الرتبة للجفاف ال�صديد.

2- يف الأرا�صي امللحية والقلوية من ال�صروري الري املتقارب لتقليل تركيز الأملح حول اجلذور
3- ري اأ�صجار النخيل قبل بداية مو�صم التلقيح لتن�صيط منو الطلع والإ�صراع يف عملية التلقيح وبعد 

عقد الثمار. 
منو  )اكتمال  واخللل  الكمرى  طوري  يف  وتلوينها  الثمار  منو  فرتة  خلل  الري  يف  الأ�صتمرار   -4
الثمار( يلحظ اأن بع�ض الأ�صناف مثل البارحى تكون ح�صا�صة جداً للرطوبة اجلوية حول الثمار 

ويوؤدى تقليل كميات مياه الري اإىل عدم زيادة الرطوبة اجلوية حول الثمار. 
5- يجب الإقلل من الري عند تكامل ن�صج الثمار حتى ل توؤدى الزيادة يف الري اإىل تاأخري ن�صج 
الثمار والتاأثري على �صفات الثمار مما يجعلها عر�صة للتلف ال�صريع ومائلة لل�صواد نتيجة لزيادة 

الرطوبة اأثناء فرتة الن�صج.
6- يجب الإهتمام بعملية الري عقب جني املح�صول للم�صاعدة على تكوين الطلع اجلديد

7- يجب اأن يكون الري يف ال�صباح الباكر اأو يف امل�صاء ولي�ض اأثناء فرتة الظهرية حيث اإ�صتداد احلرارة.
8- يتوقف الري يف ف�صل ال�صتاء اإذا كانت الأر�ض غري مزروعة برب�صيم اأو لوبيا العلف اأو اأي حما�صيل 

موؤقتة اأخرى.
ثانيًا: ت�سميد النخيل:

يح�صن عند زراعة الف�صائل احلديثة عدم الإ�صراف يف و�صع ال�صماد البلدي املتحلل يف قاع احلفرة 
بل يراعى خلطه جيداً برتاب القاع ثم يغطى اخلليط بالرتاب ال�صطحي للحفرة ثم يتم غر�ض الف�صيلة 
ويدك حولها الرتاب جيداً، كما يف�صل يف حالة مزارع النخيل احلديثة زراعة الأ�صمدة اخل�صراء مثل 
الرب�صيم ولوبيا العلف ثم حرثها بالرتبة فهذه الأ�صمدة حت�صن من خوا�ض الرتبة. وتختلف برامج 
اخل�صوبة  وم�صتوى  الرتبة  نوع  لإختلف  تبعاً  مكان  اإىل  مكان  من  كبرياً  اإختلفاً  النخيل  ت�صميد 
وعمر الأ�صجار املزروعة ومن مميزات اإ�صافة ال�صماد الع�صوي هو امل�صاعدة يف متا�صك الرتبة الرملية 
والعمل على زيادة احتفاظها باملاء وهو ي�صاعد يف تفكك الرتبة بالإ�صافة ملا حتويه هذه الأ�صمدة من 

العنا�صر ال�صغرى الهامة يف التغذية.
الت�سميد الع�سوي والفو�سفورى يف حالة الري بالغمر:

وي�صاف ال�صماد الع�صوي يف خنادق على �صكل ن�صف دائرة حول جذع النخلة على بعد 70-100�صم 
كما ي�صاف يف ن�صف الدائرة املقابل يف العام الذي يليه وهكذا. ويكون اخلندق بعر�ض وعمق 40-50 �صم 
حيث يو�صع ال�صماد الع�صوي املتحلل مبعدل100 كجم لكل خندق ت�صاف دفعة واحدة خلل �صهري 
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الكال�صيوم)  فو�صفات  �صوبر  كجم   1-5,0 مبعدل  الفو�صفورى  بال�صماد  خلطه  مع  ودي�صمرب  نوفمرب 
اإ�صافة 5,0-1 كجم  15%( للنخلة الواحدة للم�صاعدة على حتلل املواد الع�صوية بال�صماد البلدي مع 
من الكربيت القابل للبلل حيث يفيد فى معاجلة الرتبة القلوية اجلريية ويخف�ض من PH الرتبة 
وي�صهل يف عملية المت�صا�ض ويغطى بطبقة من الرتاب وتختلف الكمية امل�صافة لكل نخلة ح�صب 
عمرها وقوتها ونوع ال�صماد امل�صتخدم وتقل هذه الكمية اإىل الن�صف اأو الثلث يف حالة �صماد الدواجن 

اأو �صماد احلمام على الرتتيب. 
ويلحظ اأهمية اإ�صافة املادة الع�صوية يف الأرا�صي الرملية حيث تعمل على زيادة حمو�صة الرتبة 

واإذابة العنا�صر املم�صوكة )الغري ذائبة( وحت�صني اخلوا�ض الفيزيائية للرتبة.  
�صماد يحتوى على كال�صيوم ذائب مثل نرتات اجلري  باأي  ال�صوبر فو�صفات  * يراعى عدم خلط 
امل�صري 15% )اأو اأي �صماد يحتوى على احلديد اأو الأمونيوم حتى ل يتحول الفو�صفات اإىل �صورة غري 

ذائبة فتقل ال�صتفادة منه(. 
الت�سميد الأزوتى:

اأثبتت الدرا�صات والبحوث اأن اإ�صافة الأ�صمدة النرتوچينية للنخيل املثمر اأدت اإىل زيادة موؤكدة 
يف املح�صول من حيث منو ال�صعف وزيادة حجم ووزن الثمار وترتاوح احتياجات النخلة من الأزوت 
الكلى مابني800-1200جم اأزوت للنخلة �صنوياً تبعاً مل�صتوى خ�صوبة الرتبة وتوزع على ثلث دفعات 
ويوليو  ومايو  التلقيح(  وعملية  التزهري  )قبل  مار�ض  �صهر  من  ابتداء  النمو  مو�صم  طول  مت�صاوية 
تزداد اإىل4 دفعات يف الأرا�صي الرملية والفقرية وفى رحلة الأ�صجار الغري مثمرة ي�صاف ن�صف هذه 
الكمية على دفعات �صهرية ابتداء من مار�ض حتى �صبتمرب، وت�صاف الأ�صمدة نرثا حول جذع النخلة 

وعلى م�صافة تتلءم مع مدى انت�صار اجلذور احلديثة للنخلة ويقلب بالرتبة. 
الت�سميد البوتا�سى:

اأهمية  وترجع  والثمرى  اخل�صري  النمو  يف  تاأثرياً  العنا�صر  اأهم  من  البوتا�صيوم  عن�صر  يعترب 
البوتا�صيوم فى قيامه بدور هام فى ت�صنيع املواد الكربوهيدراتية والعمل على انتقال ال�صكريات واملواد 
الذائبة كما ي�صاعد على عملية امت�صا�ض اجلذور للماء واملواد الغذائية الذائبة من الرتبة كما يعمل 
على زيادة ن�صاط التنف�ض وانق�صام اخلليا ويعمل على حت�صن لون الثمار و�صرعة ن�صجها. ويراعى عدم 
اإىل نق�ض امت�صا�ض الكال�صيوم واملاغن�صيوم  اأن الإ�صراف يوؤدى  البوتا�صى حيث  الت�صميد  الإ�صراف يف 

كما يجب جننب ا�صتخدام كلوريد البوتا�صيوم عند وجود ن�صبة من الكلور فى الرتبة اأو ماء الري.
 3 على  وتق�صم  النخلة  لعمر  تبعاً  �صنوياً  للنخلة  كجم  مبعدل2-5,1  البوتا�صيوم  �صلفات  وت�صاف 
دفعات مت�صاوية خلل �صهر مار�ض ومايو ويوليو اأثناء مو�صم النمو، وفى حالة الأ�صجار التي مل تثمر 
النخلة  حول جذع  نرثاً  �صبتمرب  مار�ض حتى  �صهرية من  دفعات  على  البوتا�صى  ال�صماد  ي�صاف  بعد 

ويقلب بالرتبة اأو ي�صاف يف اخلنادق مع الت�صميد البلدي �صتاءاً. 
ثالثًا: التقليم

تعترب عملية التقليم يف النخيل من عمليات اخلدمة الهامة ويق�صد بها قطع ال�صعف الأ�صفر واجلاف 
وامل�صاب وال�صعف الزائد عن حاجة النخلة واإزالة الأ�صواك والرواكيب والليف، ويجب اأن يقت�صر التقليم 
يف ال�صنوات الأوىل من عمر النخلة على اإزالة ال�صعف اجلاف فقط والذي توقف عن اأداء وظيفته فاإذا 

بداأت النخلة يف الإثمار اتبع نظام معني يف التقليم لكل نخلة ح�صب �صنفها وقوة منوها. 
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فوائد التقليم:
1- التخل�ض من ال�صعف اجلاف والأ�صفر وخا�صة اإذا كان م�صاباً باحل�صرات الق�صرية حيث يتم جمعه وحرقه 

اأو جمع  اأثناء التلقيح  اإنتزاع الأ�صواك من ال�صعف ي�صهل على النخال الو�صول لإغري�ض النخلة   -2
الثمار. كما مينع تريح الثمار عند اإحتكاكها بالأ�صواك.

يف  والإ�صراع  الثمار  نوعية  حت�صني  يف  ي�صاعد  مما  العذوق  اإىل  ت�صل  اأن  ال�صم�ض  لأ�صعة  ال�صماح   -3
ن�صجها كذلك امل�صاعدة يف تقليل الإ�صابة بالأمرا�ض.

4- ال�صتفادة من خملفات التقليم من �صعف وليف يف بع�ض ال�صناعات الريفية
ميعاد التقليم:

1- يختلف موعد التقليم من منطقة لأخرى وهو ل يتعدى ثلثة مواعيد هي:
• يف اخلريف بعد جمع الثمار مبا�صرة

• يف اأوائل الربيع وقت التلقيح
• اأثناء اإجراء عملية التقوي�ض يف ال�صيف

قد  النخلة  تكون  حيث  اجلديدة  املوؤنثة  الأغاري�ض  خروج  اإمتام  موعد  هو  موعد  اأف�صل  ولكن 
امت�صت كل ما باجلريد من غذاء اأثناء تكوين وخروج الأغاري�ض )العذوق( وفى بع�ض املناطق املنت�صر 
بها �صو�صة النخيل احلمراء ين�صح باإجراء التقليم خلل �صهر يناير حيث يكون ن�صاط احل�صرة �صعيفاً 

اأثناء فرتة ال�صتاء.
اإجراء عملية التقليم:

)بلطة  اآلة حادة  باإ�صتخدام  ال�صعف اجلاف  باإزالة  ذلك  ويتم  التقليم عمال مدربون  يقوم بعملية 
اأو�صيف( على اأن يكون القطع على اإرتفاع 10-12 �صم من قاعدة الكرنافة واأن يكون القطع من اأ�صفل 
اإىل اخلارج حتى ل تتجمع مياه الأمطار بني الكرنافة  اإىل اأعلى بحيث يكون �صطح القطع منحدراً 
وجذع النخلة وعادة ما يزال ال�صعف اجلاف وبع�ض الأوراق اخل�صراء الذي يبلغ عمرها  ثلث �صنوات 
فاأكرث على اأن يرتك حلقتني من ال�صعف على الأقل اأ�صفل العراجني املتكونة يف ال�صنة ال�صابقة ويجب 
احلذر من اإزالة ال�صعف بطريقة جائرة توؤثر على اأن�صطة منو الإزهار والإثمار وقد اأثبتت الدرا�صات 
التي متت يف هذا املجال يف حالة تقليم ال�صعف الأخ�صر بدرجة كبرية ينعك�ض اأثره على نق�ض الإنتاج 
اأوراق خ�صراء  اأن ترك 9-8  التايل، وقد وجد  املو�صم  التي تظهر فى  والعراجني  الإزهار  وقلة كمية 
لكل عذق على النخلة توؤدى اإىل زيادة يف حجم الثمار وحت�صني نوعيتها ويرجع ال�صبب يف ذلك اإىل اأن 

ال�صعف الأخ�صر ي�صنع غذاء النبات وميد الثمار مبا تتطلبه من مواد غذائية ومواد �صكرية اأخرى.
كلورور  اأوك�صى  مثل  فطرى  مطهر  باأي  الأ�صجار  ر�ض  التقليم  عملية  من  الإنتهاء  عقب  يجب 
النحا�ض مبعدل 5 يف الألف بالإ�صافة للر�ض باأي مبيد ح�صري مبعدل 3 يف الألف اأو التعفري مب�صحوق  
للوقاية من  والليف  الرواكيب  الألف على  بن�صبة 2-8 يف  الكربيت  به مع  من مبيد ح�صري مو�صى 

الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء. 
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رابعًا: التلقيح:
تعترب نخلة التمر اأحادية اجلن�ض ثنائية امل�صكن نظراً لتميز اأ�صجارها اإىل ذكور تعطى نورات مذكرة 
واإناث حتمل نورات موؤنثة. ويتوقف النجاح فى اإنتاج املح�صول الإقت�صادى على جناح اإجراء عملية التلقيح 
واإمتام الإخ�صاب ومن املمكن اأن تتم عملية التلقيح طبيعياً بوا�صطة الرياح التي حتمل حبوب اللقاح اىل 
الإناث القريبة منها اإل اأنها غري اإقت�صادية لأنه لبد من توافر اأعداد مت�صاوية من النخيل املذكر واملوؤنث 
باملزرعة لكي يتحقق الإ�صتغلل الإقت�صادى لعنا�صر الإنتاج ولهاذ يلجاأ اإىل تقليل عدد الذكور اإىل اأقل 
عدد ممكن على اأن يجرى التلقيح يدوياً اأو ميكانيكياً وفى هذه احلالة يكفى حبوب اللقاح التي تنتجها 
اأزهار نخلة مذكرة لتلقيح مابني20-25 نخلة موؤنثة تبعاً لإختلف الطريقة املتبعة يف التلقيح من �صنف 
اإىل اأخر ومن منطقة اإىل اأخرى، بالإ�صافة اإىل ذلك يختلف العدد تبعاً لعدد النورات التي يعطيها الذكر 
)10-20 اإغري�ض( ومدى حيوية وكفاءة حبوب اللقاح وكذلك تباين الأ�صجار املوؤنثة للأ�صناف املختلفة 
يف عدد ما حتمله من نورات موؤنثة )8-12 اإغري�ض( وتخرج الأغاري�ض املذكرة مبكرة )تبداأ من فرباير( 
عن املوؤنثة وعند متام منو الإغري�ض ون�صجه ين�صق طولياً وتربز ال�صماريخ احلاملة للأزهار املذكرة اأما 

الإناث فاإنها تخرج من اأوائل مار�ض حتى اأوائل مايو تقريباً.
ويختلف عدد الأغاري�ض التى حتملها الأ�صجار تبعاً لعوامل كثرية منها امل�صتوى الغذائي للنخلة 
وفى جميع احلالت ل تخرج النورات دفعة واحدة بل يتتابع خروجها على النخلة فرتة ت�صل اإىل20-
30 يوم وعندما تفقد الأغاري�ض ن�صبة من رطوبتها ين�صق الغلف وهذا دليل على متام تكوين ون�صج 
اإزهاره �صواء املذكرة منها اأو املوؤنثة ويجب اأن ينتخب اللقاح من ذكور قوية ومعروفة باإرتفاع حيوية 
حبوب اللقاح وكفاءتها فى الإخ�صاب والعقد. ومن حيث تاأثريها على خ�صائ�ض الثمار الناتة فقد 
وجد اأن لقاح فحول معينة توؤثر على حجم ولون الثمار وكذلك ن�صبة ال�صكر بها بالإ�صافة اإىل موعد 
ن�صجها، ويف�صل اأن تكون من لقاح نف�ض ال�صنة مع مراعاة بعد اإن�صقاق الإغري�ض املذكر قطعه من 
�صماريخ   4-3 من  حزم  اأو  جماميع  اإىل  وتفرد  مبا�صرة  ال�صماريخ  وت�صتخرج  طولياً  ي�صق  ثم  النخلة 
وتن�صر فرادى دون تكد�ض يف مكان ظليل بعيداً عن تيارات الهواء بعد تقليبها ملدة 2-3 اأيام حتى ل 
تتعر�ض للتلف نتيجة الرطوبة بعد جفاف ال�صماريخ تو�صع يف �صندوق اأو �صلة بعيداً عن الرطوبة اأو 

احل�صرات اأو التعر�ض للحرارة ال�صديدة وحتفظ حلني تفتح الأغاري�ض املوؤنثة. 
وتكون معظم الأزهار املوؤنثة قابلة للتلقيح عقب اأن�صقاق الإغري�ض مبا�صرة عندئذ ينزع الغلف 
�صبق  والتي  �صماريخ   10-7 من  املذكرة  ال�صماريخ  من  جمموعة  اأو  بحزمة  يوؤتى  ثم  كلياً  اخلارجي 
العرجون  قاعدة  من  اليد  حتريك  مع  املوؤنثة  الأزهار  على  ب�صدة  ال�صبابة  باإ�صبع  وتنف�ض  تفيفها 
املوؤنث اإىل طرفه وفى خمتلف التاهات ل�صمان توزيع اللقاح على جميع اأزهاره مع و�صع جمموعة 
لتبقى  ال�صعف  بخو�ض من  خفيفاً  ربطاً  ويربط  املوؤنث  الإغري�ض  �صماريخ  و�صط  ال�صماريخ مقلوبة 
تاأخر  التي  الأزهار  لتلقيح  الهواء  بفعل  العرجون  اهتزاز  مع  اللقاح  منها  لينت�صر  املذكرة  ال�صماريخ 
ن�صجها عن وقت اإجراء التلقيح، وقد يو�صع قليل من م�صحوق حبوب اللقاح على قطعة من القطن 
وتهز على الأزهار املوؤنثة ثم تو�صع بداخل الإغري�ض كما يف الطريقة ال�صابقة، ويراعى اإعادة عملية 
التلقيح يف حالة هبوب الرياح اأو �صقوط الأمطار بعد عملية التلقيح كما اأنه ل يجب التاأخري عن اإمتام 
ال�صائدة يف معظم  املوؤنثة وهى احلالة  النورة  اأيام من وقت تفتح غلف  التلقيح لأكرث من5  عملية 
لل�صنف  تبعاً  اللقاح  حبوب  ومنو  لإ�صتقبال  قابلة  امليا�صم  فيها  تظل  التي  الفرتة  وتتوقف  الأ�صناف 

والظروف اجلوية ال�صائدة.
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التلقيح املركزي
ت�صتخدم طريقة التلقيح املركزي بدًل من الطريقة العادية التي تتطلب �صرورة �صعود العامل 
لقمة النخلة عدة مرات وما تتطلبه من وقت وجهد واإرتفاع اأجور العمالة كما اأن النورات الزهرية 
ل تخرج دفعة واحدة بل يتتابع خروجها على النخلة خلل 3 اأ�صابيع مما يتطلب اإرتقاء النخلة عدة 
باحلزمة  التلقيح  اإىل طريقة  النخيل  امل�صتغلني يف جمال  تو�صل  التلقيح فقد  مرات لإجراء عملية 
املركزية التي ميكن عن طريقها تو�صيل حبوب اللقاح اإىل الإغاري�ض املوؤنثة مرة واحدة دون اللجوء 
اأغاري�ض ي�صعد العامل لقمة النخلة ومعه حزمة من  اإن�صقاق 4-3  ل�صعود النخلة عدة مرات فعند 
ال�صماريخ املذكرة )حوايل50 �صمراخ( بقوم بتنفي�ض حبوب اللقاح باليد على اأزهار الأغاري�ض املن�صقة 
ل�صمان توزيع اللقاح على جميع الأزهار مع و�صع حزمة اللقاح يف قلب النخلة من اجلهة البحرية يف 
و�صع اأفقي ل�صمان انتثار حبوب اللقاح مع اأهتزاز راأ�ض النخلة بفعل الهواء لتلقيح الأغاري�ض التي 

تخرج وتن�صق اأغلفتها فيحدث التلقيح للأزهار ويتم الإخ�صاب وتتكون الثمار العاقدة. 
تلقيح النخيل ميكانيكيًا: 

وتعتمد على:-
 ا�ستخل�س حبوب اللقاح 

ويتم ذلك من خلل اإعداد غرفة خا�صة لتجفيف النورات الزهرية املذكرة املكتملة النمو النا�صجة 
وذلك بتعليقها على اأ�صلك معدنية داخل غرف التجفيف التي يجب اأن يتم فيها التحكم يف درجات 
احلرارة والرطوبة حتى تظل درجة احلرارة يف حدود 28-32م كما يجب اأن تكون جيدة التهوية حتى 
متنع تعفن الأزهار وترتاوح املدة اللزمة للتجفيف قبل اأ�صتخل�ض حبوب اللقاح من النورات بني 
48-72�صاعة ويتم ا�صتخل�ض حبوب اللقاح بوا�صطة اآلة خا�صة اأو يتم يدوياً، بعد ال�صتخل�ض تن�صر 
حبوب اللقاح على ورق وترتك ملد 6 �صاعات داخل غرفة التجفيف خلف�ض ن�صبة الرطوبة ثم توؤخذ 

وتخلط مع مادة مالئة ويلقح بها مبا�صرة. 
 تو�سيل حبوب اللقاح اإىل قمة النخلة 

ت�صتخدم يف جني  التي  املزدوجة  ال�صلمل  ا�صتخدام  منها  النخلة  لقمة  لتو�صيلها  هناك عدة طرق 
الفاكهة ولكن نظراً لإرتفاع اأ�صجار النخيل فقد ا�صتخدمت �صلمل من الألومنيوم الطويلة خفيفة الوزن 
بعد اإدخال بع�ض التعديلت عليها منها جعل قمة ال�صلم على �صكل هليل مما ي�صهل حركة العامل حول 

قمة النخلة والقاعدة عري�صة للتثبيت واأن يكون ب�صكل منزلق حيث ميكن زيادة طوله ح�صب الطلب.
خام�سًا: التقوي�س )التذليل(:

يق�صد بعملية التقوي�ض �صحب العراجني من و�صعها بني ال�صعف وتدليتها مع توزيعها باإنتظام حول 
النخلة على اأن يتم ذلك قبل اأن تتخ�صب �صيقان العذوق )العراجني( حتى ل تنك�صر عند ثنيها، وترى 
يف �صهر يونيو للأ�صناف املبكرة وفى يوليو للأ�صناف املتاأخرة اأى بعد العقد بحوايل 8-6 اأ�صابيع، اأي 
قبل اإزدياد وزن وكرب الثمار وميكن اإجراءها اأثناء عملية اخلف اإقت�صاداً للوقت وامل�صاريف وتتم بثني 
�صاق العراجني وربطها على اجلريد مما يوؤدى لتعري�ض الثمار لل�صم�ض وتهويتها وعدم خد�صها بال�صوك 

وت�صهيل جمعها عند الن�صج وهى ترى غالباً للأ�صناف ذات العراجني الطويلة ال�صاق.



 22 

الإدارة امل�صتدامة ل�صو�صة النخيل احلمراء

�ساد�سًا: اخلف:
ترى عملية اخلف لت�صاعد على زيادة وزن وحجم الثمار وحت�صني خوا�صها والتبكري يف الن�صج 
الكاملة حتى يكون  ال�صوباطات  باإزالة بع�ض  اإما  ولعلج ظاهرة تبادل احلمل وترى عملية اخلف 
احلجم  ال�صغرية  ال�صوباطات  تزال  احلالة  هذه  وفى  وال�صوباطات  الأوراق  عدد  بني  تنا�صب  هناك 
الزغلول  مثل  الطويلة  الثمرية  ال�صماريخ  ذات  الأ�صناف  حالة  يف  اأما  النخلة  قلب  من  والقريبة 
ال�صماريخ  طول  من   %25-20 من  فيها  اخلف  اأ�صا�ض  يكون  واحليانى  وال�صيوى  والأمهات  وال�صمانى 
عي�صة  وبنت  العمري  مثل  املن�صغطة  الق�صرية  ال�صوباطات  ذات  الأ�صناف  يف  بينما  ال�صوباطة  على 
املناطق  يف  خا�صة  داخلها  الرطوبة  تراكم  ومينع  ال�صماريخ  من  عدد  اإزالة  فيها  اخلف  اأ�صا�ض  يكون 
املرتفعة الرطوبة، بينما املناطق اجلافة ال�صديدة احلرارة ينا�صبها تق�صري ال�صماريخ، وقد ت�صتخدم 
بع�ض منظمات النمو يف اخلف ويتم بر�ض بع�ض املواد الكيماوية وهذه املواد �صببت خفاً منا�صباً عندما 
ا�صتخدمت برتكيزات من10-25 جزء يف املليون بعد التلقيح باأ�صبوعني، ونتج عنها ثمار جيدة وتبكري 
يف الن�صج هذا بالإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتخدام الأثيفون برتكيز من200-400 جزء يف املليون ر�صاً على 
الأ�صجار كان فعاًل يف خف ثمار التمر وكان اخلف اأكرث �صدة مع الرتكيزات العالية وعندما يتم مبكراً 
بعد العقد. وعموماً فاإن طريقة اخلف تتوقف على الظروف اجلوية وطبيعة الإغري�ض وميكن اجلمع 

بني اأكرث من طريقة للخف على النخلة الواحدة.
�سابعًا: التكميم )تغطية العذوق(:

اأحياناً يجرى تغطية العذوق باأغطية حتميها من الظروف اجلوية والآفات وهى عبارة عن ا�صطونات 
ورقية كبرية يتم اإدخال العذوق فيها وتربط نهايتها العليا حول العرجون وفوق نقطة خروج ال�صماريخ 
وترتك نهايتها ال�صفلى مفتوحة، وت�صتخدم يف مناطق النخيل بكاليفورنيا واأريزونا حلفظ الثمار من 
الأمطار كما ت�صتخدم يف بع�ض املناطق اجلافة احلارة كما يف تون�ض حيث ت�صبب جفاف الثمار الزائد يف 
�صنف »دجلة نور« لذا فقد اأمكن حت�صني نوعية التمر بتغليفها باأكيا�ض بل�صتيكية قبل الإرطاب، وتتم 
عملية التكتيم خلل فرتة اخللل )الب�صر وقبل مرحلة الرطب( فاإذا حدث وكممت قبل تلك الفرتة 

فاإنها ت�صبب زيادة قابلية الإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية وذلك لزيادة الرطوبة حول الثمار.
فرتة  خلل  يف  تتم  وهى  بل�صتيكية  ب�صباك  بتغليفها  العذوق  على  يجرى  الذي  التكميم  اأي�صاً 
الأر�ض وملنع دخول  النا�صجة على  الثمار  ملنع �صقوط  الرطب( وذلك  اخللل )الب�صر وقبل مرحلة 

فرا�صات احل�صرات اإىل الثمار كما ت�صهل من جمع العذوق.
ثامنًا: جنى وقطف الثمار:

تعترب عملية جني وقطف الثمار هي املح�صلة النهائية من العمليات الزراعية التي اأجريت على الأ�صجار 
والتي لها علقة مبا�صرة باملح�صول و�صفات اجلودة للثمار لذا يجب الإهتمام بهذه الثمار اأثناء املراحل 
املختلفة بداية من حتديد الدرجة املنا�صبة لقطف الثمار وحتى و�صول الثمار للم�صتهلك والتي حتتاج اإىل 

اإ�صتخدام اأف�صل الطرق الفنية للح�صول على ثمار عالية اجلودة �صواء للم�صتهلك املحلى اأو الت�صدير.
حتديد درجة القطف املنا�سبة

تعترب ثمرة التمر مكتملة النمو عند بلوغها مرحلة الب�صر )اأي مرحلة التلوين( وتختلف الدرجة 
املنا�صبة للقطف باإختلف ال�صنف حيث تقطف ثمار بع�ض الأ�صناف يف مرحلة الب�صر، خا�صة تلك 
الأ�صناف التي تتميز بخلوها اأو اأحتوائها على كميات قليلة من املواد التانينيه القاب�صة مثل اأ�صناف 
مرحلة  و�صولها  عند  للإ�صتهلك  �صاحلة  ت�صبح  اأخرى  اأ�صناف  توجد  بينما  وال�صمانى  الزغلول 
الرطب حيث تخلو معظم اأ�صناف البلح من الطعم القاب�ض يف هذه املرحلة من مراحل منو الثمار 
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اأو  الب�صر  ت�صتهلك يف مرحلة  التي  الثمار  تتميز  وال�صيوى وغريها وعموماً  الأمهات واحليانى  مثل 
الرطب بزيادة ن�صبة الرطوبة بها مما يعر�صها ل�صرعة التلف لذلك يجب العناية بتحديد مواعيد 
 4-3 من  الواحد  ال�صنف  يف  الثمار  قطف  ي�صتمر  وقد  الثمار  تخزين  اأو  ت�صويق  �صرعة  مع  القطف 
اأ�صابيع، كما اأن هناك العديد من اأ�صناف التمر التي ت�صتهلك ثمارها وهى جافة اأو ن�صف جافة حيث 
تقل ن�صبة الرطوبة بها عن 25% وهى تتحمل التخزين لفرتات طويلة ومثال ذلك الأ�صناف الن�صف 
وال�صكوتى  والربمتودة  امللكابى  مثل  اجلافة  والأ�صناف  والعجلنى  والعمري  ال�صيوى  مثل  جافة 
الب�صر  مرحلة  يف  قطفها  ميكن  الرطبة  الأ�صناف  ثمار  اأن  اإىل  الإ�صارة  ويجدر  اإلخ   ... وال�صامية 
قبل  قطفها  ميكن  جافة  والن�صف  اجلافة  الأ�صناف  فاإن  كذلك  �صناعياً  وترطيبها  النمو(  )اإكتمال 
بلوغها مراحل ن�صجها النهائية ومعاملتها �صناعياً وذلك عند الرغبة يف تنب ظروف غري ملئمة 

ك�صقوط الأمطار اأو تقليل نفقات اجلمع بتقليل عدد مرات القطف.
طريقة قطف الثمار:

تختلف طرق القطف باإختلف املرحلة التي �صتقطف فيها حيث اأنه بالن�صبة للثمار التي ت�صتهلك 
يف مرحلة الب�صر )امللونة( تقطف الثمار بقطع ال�صوباطات دفعة واحدة دون انتظار مرحلة الرتطيب 
التي  الثمار  بينما تقطف  املنا�صبة،  الن�صج  اإىل مرحلة  الثمار  ن�صبة منا�صبة من  يتم و�صول  اأن  وبعد 
ت�صتهلك يف الطور الرطب قبل اأن تتحول اأن�صجتها اإىل الليونة حتى تتحمل عملية التداول والت�صويق 
حيث يتم لقط الثمار الرطبة من ال�صوباطات مثل �صنف الأمهات واحليانى وبنت عي�صة وغريها، بينما 
تقطف الثمار ن�صف اجلافة عندما تلني اأن�صجتها وتقطف ثمار الأ�صناف اجلافة عند جفاف اأن�صجتها 
حيث تهز العذوق لتف�صل الثمار النا�صجة ويبقى الب�صر ملت�صقاً بال�صماريخ، ويوؤدى ت�صاقط الثمار على 
الأر�ض نتيجة هز ال�صوباطات اإذا مل يغطى �صطح الرتبة باأغطية من احل�صر اأو القما�ض ال�صميك اإىل 
اإلت�صاق الأتربة والرمال بالثمار مما يقلل من �صلحيتها اإ�صافة اإىل تلوثها بالكائنات احلية الدقيقة 
اإىل  يوؤدى  الرطبة  اأو  اللينة  الثمار  ت�صاقط  اأن  كما  والتخمر  للتعفن  الثمار  تعر�ض  على  ي�صاعد  مما 

تعر�صها للته�صم والتعجن مما يفقدها �صكلها املميز )مظهرها( والإقلل من جودتها ال�صتهلكية.
اإعداد وتعبئة الثمار

وهى تعترب اخلطوة التالية لعملية القطف حيث يجب تميع الثمار بعد قطفها يف مكان خم�ص�ض 
باملزرعة حيث يقوم العمال باإجراء عملية فرز مبدئي للثمار قبل تعبئتها يف عبوات احلقل حيث وجود 
اأ�صرار توؤثر على بقية ثمار  اأو م�صابة باأي  اأو ملوثة بالأتربة والرمال  اأو مه�صمة  اأي ثمار معطوبة 
العبوة بالكامل، ومن العمليات الهامة التي يقوم بها املزارعني خا�صة بالن�صبة للثمار اجلافة والن�صف 
الثمار  اإ�صابة  ن�صبة  لتقليل  وذلك  مبكراً  للثمار  الت�صعيع حديثاً  اأو  التبخري  اإجراء عملية  هو  جافة 
البل�صتيك  اأو  اخل�صب  من  كان م�صنوعاً  ما  القطف  فى  ت�صتخدم  التى  العبوات  واأف�صل  باحل�صرات 

وبدون غطاء مع الإهتمام بتنظيفها وتطهريها ب�صكل منتظم.
تخزين ثمار التمر

تعترب عملية تخزين ثمار التمر �صرورية حيث ميكن من خللها ت�صويق الثمار ح�صب متطلبات 
الأ�صواق كما اأن عملية التخزين تفيد فى توفري التمور على فرتة اأطول من مو�صمها الطبيعي وهذا 
اأ�صتخدام طريقة التخزين املثلى حتفظ للثمار خوا�صها الطبيعية )حيث  يحقق عائداً جمزياً. واإن 
ال�صكر وقلة احلمو�صة  ن�صبة  زيادة  )مثل  الكيماوية  وخوا�صها  اللون(  يف  الرطوبة والتغري  فقد  يقل 

واملادة القاب�صة( بالإ�صافة اإىل احتفاظ الثمرة بالقيمة الغذائية اإىل اأكرب قدر ممكن.
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ت�سويق الثمار بعد التخزين
ثمار �صنفي احليانى وبنت عي�صة وهى من الأ�صناف التي توؤكل يف الطور الرطب ولكن يتم جنى 
الثمار عند اأكتمال منوها يف مرحلة الب�صر. اللون الأحمر ويتم تعبئتها يف �صناديق مبطنة بالبوىل 
اإيثلني )تقلل فقد الرطوبة( وو�صعها يف ثلجات على درجة -18̊ م اأي التجميد لفرتة طويلة ن�صبياً 
اأو اأثنني اإىل اللون  ثم اإخراجها من الثلجات وعند تعر�صها للجو العادي يتحول لونها خلل يوم 
البني )امل�صابه للطور الرطب( وظهور مثل هذه الثمار يف مو�صم غري املو�صم الطبيعي يعطيها قيمة 
خا�صة  نقلها  وقبل  احلقل  يف  تعبئتها  بعد  للثمار  مبدئي  تربيد  باإجراء  وين�صح  عالية،  ا�صتهلكية 
يف املناطق احلارة فهذا ي�صاعد على اإطالة فرتة تخزين الثمار. ثمار ال�صنف ال�صيوى )ن�صف جافة( 
تخزن على درجة ال�صفر املئوي ون�صبة رطوبة 75-80% وميكن حفظ الثمار حتت هذه الظروف ملدة 
اأن تخزينها على درجة ال�صفر  اإل  اأجولة عادة  اأ�صهر.اأما بالن�صبة للتمور اجلافة فهي تخزن يف   6-5
املئوي مع خف�ض رطوبة املخزن اإىل حوايل60% يطيل من فرتة تخزينها ويجعلها لينة �صهلة الأكل 
التغريات  يقلل من معدل حدوث  التربيد  اأو  التخزين بخف�ض احلرارة  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  ويجدر 
غري املرغوبة يف الثمار ويقلل من منو الكائنات الدقيقة اأي�صاً انخفا�ض احلرارة عن ال�صفر املئوي 
فر�ض  وتقلل  مبا�صرة  الثمار  ق�صرة  اأ�صفل  ال�صكرية  البقع  ظهور  وعدم  للثمار  املميز  اللون  يحفظ 
الإ�صابة بالأمرا�ض وكذلك وجد اأن تخزين الثمار وهى مت�صلة بال�صماريخ قلل فقد ن�صبة الرطوبة 
عن الثمار املنف�صلة كل هذه املعاملت توؤدى اإىل اإطالة فرتة تواجد ثمار التمر الرطب بالأ�صواق حتت 
طلب امل�صتهلك وباأ�صعار منا�صبة كما ميكن ت�صدير هذه الأ�صناف حتت التجميد العميق اإىل الأ�صواق 

اخلارجية التي ترغب فيها.
اأ�سناف النخيل: 

يتجاوز عدد اأ�صناف النخيل يف العامل2000 �صنف. تخت�ض كل منطقه يف العامل باأ�صناف معينه 
وفقاً لظروفها البيئية. وهناك كثري من ال�صفات املميزة لأ�صناف النخيل منها:

1- خ�صائ�ض النخلة ح�صب مظهرها العام مثل اجلذع وال�صعف ) اللون- انحناء ال�صعف وطوله( وكذا 
الأ�صواك )العدد- امتداد ال�صوك- غلظة ومتانة الأ�صواك وطولها(- اخلو�ض )تدىل اخلو�ض- 

وطوله وزواياه واأو�صاعه على اجلريدة( - وكذا لون وحجم العذوق.
2- ميعاد اكتمال ن�صج التمور: فهناك متور مبكرة ومتو�صطه ومتاأخرة.

3- وزن التمور: متور كبرية )اأكرث من 15 جرام( ومتور متو�صطه )10-15 جرام( ومتور �صغريه )اأقل 
من10 جرام(.

4- لون التمور: فى طور الب�صر )ثمار ذات لون اأ�صفر - ثمار ذات لون اأحمر(.
(، ن�صف جافه )الرطوبة بني  اأو طريه )تزيد الرطوبة عن%30  املئوية للرطوبة: رطبه  الن�صبة   -5

20-30%(، جافه )الرطوبة اأقل من %20(.
6- الق�صرة اخلارجية للثمرة: رفيعة- غليظة- ناعمة- �صلبه.

7- قمع الثمرة: ارتفاع القمع عن �صطح الثمرة- �صكل حافة القمع- لون القمع.
8- النواة: من حيث اللون وال�صكل واحلجم.
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عمومًا يتم تق�سيم الأ�سناف اإىل ثلث جمموعات رئي�سية هى:  
1. اأ�صناف رطبه )رطوبة الثمار اأكرث من %30(.

2. اأ�صناف �صبه جافة )اأو �صبه رطبه( ) رطوبة الثمار من%30-20(.
3. اأ�صناف جافة )رطوبة الثمار اأقل من %20(.

نظراً لإختلف الظروف املناخية وتباينها فى م�صر فقد انت�صرت الأ�صناف الرطبة ون�صف اجلافة 
اأ�صوان بوجود الأ�صناف  يف مناطق الدلتا وم�صر الو�صطى بينما تنفرد منطقة م�صر العليا وخا�صة 
الكبو�صى-  بنت عي�صة-  الأمهات-  ال�صمانى-احليانى-  )الزغلول-  الرطبة  الأ�صناف  اجلافة. ومتثل 
التمور فى م�صر حوايل %70  اإنتاج  الأكرب من  الن�صبة  اإلخ( وهى   ... الكبى  اليدين -  العرابي-�صفر 
بينما الأ�صناف الن�صف جافة )ال�صيوى- العمري- العجلنى... اإلخ( متثل نحو17% من اإجمايل اإنتاج 
امللكابى- اجلنديلة- اجلرجودة-  الربمتودة-  )ال�صكوتى-  الأ�صناف اجلافة مثل  اأما  البلح يف م�صر 

الدجنة-ال�صامية( فهي متثل حوايل13% من اإجمايل الإنتاج فى م�صر.
الأهمية البيئية للنخيل: 

النخلة �صجرة نظيفة ل ترتك خملفات حولها اإ�صافة اإىل اأنها منظومة غذائية متكاملة وتدخل يف 
مواد البناء وخامات ي�صتخدمها الإن�صان يف كافة نواحي حياته. وفى الدرا�صات احلديثة ا�صتعملت األياف 
اخلر�صانة مع الأ�صمنت والرمل حيث ت�صاف بن�صبة 2% من الوزن وكانت النتائج باهرة )د.عبدالبا�صط 
عودة( وخف�صت التكلفة بن�صبة83% مقارنة باحلديد امل�صلح. تقدم زراعة النخيل العديد من املنافع البيئية 
املبا�صرة وغري املبا�صرة تت�صمن املنافع: تقليل التلوث حيث توؤمن �صجرة النخيل توازن وا�صتقرار النظم 
البيئية يف املناطق اجلافة خا�صة الواحات واملحميات الطبيعية واملحافظة على التنوع احليوي. توؤدى 
هذه ال�صجرة دوراً هاماً يف تلطيف اجلو من الغبار وامللوثات خا�صة غاز ثاين اأك�صيد الكربون حيث تقوم 
باإمت�صا�صه وزيادة الأوك�صچني يف اجلو خلل عمليات التمثيل ال�صوئي. اأو�صحت الدرا�صات اأن فدان 
من الأ�صجار ميت�ض حوايل 5,2 طن من ثاين اأك�صيد الكربون �صنوياً وهى كمية كربون ت�صاوى الكمية 
املنتجة من قيادة �صيارة مل�صافة 26 األف كيلومرت. كما تعطى ال�صجرة الواحدة ثمناً عينياً حواىل 2000 
الكربون مبا  اأك�صيد  يعادل 640 دولر كما متت�ض ثاين  الأك�صچني �صنوياً  دولر حيث تعطى طن من 

قيمته 1300 دولر اإ�صافة اإىل القيم اجلمالية مبا قيمته 60 دولر �صنوياً. 
ت�سنيع التمور: 

ي�صاعد ت�صنيع التمور على خف�ض الفائ�ض ال�صنوي للإنتاج اإ�صافة اإىل احل�صول على قيمة م�صافة 
اأعلى وتطوير الإنتاج ل�صمان اإ�صتقرار املنتجني واإمكانية الت�صويق باأ�صعار معقولة ويعترب التمر مادة 
خام اأ�صا�صية ل�صناعة منتجات غذائية عديدة منها املربى- املرملد- اجليلى- قطر التمور- التمور 
امل�صكرة- �صراب التمور- ع�صل البلح )الدب�ض(- �صناعة احللوى البكتينية من التمور وكذلك منتجات 
اخلبيز التي يدخل فيها التمر مثل ب�صكويت التمر وكيك التمر وقر�ض التمر ومربعات التمر. هناك 
)متر+  حيب  التمر  الدين-  قمر  التمر-  رقائق  مثل  التمور  من  امل�صنعة  احلديثة  املنتجات  بع�ض 
حليب(- ال�صطة احللوة- كراميل التمر اإ�صافة اإىل التمور املجففة والعجوة. كما ي�صتفاد من عمليات 
تخمر التمور فى اإنتاج اخلل وخمرية اخلبيز اإ�صافة اإىل تخليل التمور. كما ميكن اإ�صتخل�ض الزيت 

من النوى واإنتاج العلف احليواين.  
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ميكن اإدخال اخلامات الثانوية للنخيل يف ال�صناعات الريفية مثل ال�صلل- الأقفا�ض- احلقائب 
الورق  و�صناعة  والدوبـارة  احلبال  و�صناعة  واملكان�ض  واملقاطف  احل�صري  وكذا  النخيل  جريد  من 
واإمكانية  وال�صوتي  احلراري  وللعزل  والأر�صيات  والكارينا  للعبوات  واخلو�ض  الليف  واإ�صتخدام 

اإ�صتخدام األياف اجلريد بديًل للڤيربجل�ض.  
من اجلدير بالذكر اأنه ميكن اإ�صتخدام جريد النخيل فى �صناعة األواح الكونرت واخل�صب احلبيبي 
ومنتجات اخلرط العربي )الرابي�صك( وقد اأثبتت الإختبارات اأن جريد النخيل ميكن و�صعه يف م�صاف 
الأخ�صاب امل�صتوردة مثل الزان واملو�صكى والبيا�ض من حيث اجلودة اللزمة لكافة ال�صناعات اخل�صبية 
وميثل هذا الإتاه روؤية م�صتقبلية هامة نحو التنمية املتوا�صلة من خلل الوعي البيئي يف الأ�صتفادة 
العربية حوايل1،3 مليون طن جريد نخل-1،3 مليون طن من  من هذه اخلامات والتي تبلغ يف املنطقة 

اخلو�ض- ,2 مليون طن من الليف- 1 مليون طن من القحفة )الكرنيفة( - 1مليون طن من العرجون.
القيمة الغذائية للتمور 

تعترب التمور فاكهة وغذاء معاً فهي فاكهة فى مرحلتي اخللل والرطب ومادة غذائية يف مرحلة 
كما  ال�صكري )%80(.  ملحتواها  احلراريـة  للطاقـة  هائل  م�صدر  فالتمور  متكامل  غذاء  التمر  التمر. 
فهي م�صـدر جيد  الغذائية  الأهمية  ذات  والعنا�صر النادرة  من الأمـلح املعدنية  كميـات  على  حتـتوى 
للحـديد والبوتا�صيوم واملنجـنيز ومب�صتوى اأقل للكال�صيوم واملغن�صيوم والكلورين وم�صدر فقري لكل 
والريبوفلفني  كالثيامني  الهامة  الفيتامينات  بع�ض  على  حتتوى  كما  وال�صوديوم.  الفو�صفور  من 

والنيا�صني كما حتتوى التمور على حام�ض الفوليك. 
اإنخف�صت  الثمار  فى  احلمو�صة  زادت  الطرية.وكلما  التمور  وزن  من  حواىل%14  الرطوبة  متثل 
واجللي�صني  والأ�صبارتيك  اجللوتاميك  الثمار  يف  توجد  التي  الأمينية  الأحما�ض  اأهم  ومن  نوعيتها. 
وال�صريين واللي�صني والرجنني والرتبتوفان، وبن�صبة قليلة الفالني. عموماً ترتاوح ن�صبة الربوتني فى 
الوزن الطازج للحم التمور مابني 7,1-3% وت�صل يف النوى 2,5% من الوزن الطازج للنواه . يحتوى حلم 
التمر على ن�صبة �صئيلة من الدهون فالتمر املنزوع النوى يحتوى على 3,20% من الدهون. ت�صل كمية 
اإىل 3,2% يف طور الرطب. يبداأ تر�صيب مادة  البكتينية يف طور القمري حوايل 7,6% وتنخف�ض  املواد 

التانني ويختفي املذاق القاب�ض عندما تتعدى الثمار طور القمري وتتحول اإىل اللون املميز لل�صنف. 
يظهر اللون املميز لل�صنف مع اإكتمال النمو )الب�صر( وتنح�صر هذه الألوان يف الأ�صفر اأو الأحمر 
B1- ون�صبة متو�صطة من ڤيتامني A اأو الربتقايل. من اأهم الڤيتامينات املوجودة يف التمر ڤيتامني

.C كما يحتوى على ن�صبة قليلة من فيتامني B2-B7
يعترب التمر من املواد الغذائية الهامة وخا�صة ب�صبب حمتواه من البوتا�صيوم والكلورين حيث 
يوجدان بكميات جيدة يليها الكال�صيوم. كما يحتوى على مقادير منا�صبة من الفو�صفور واملغن�صيوم 
والكربيت وال�صوديوم والنحا�ض. تبلغ ال�صعرات احلرارية يف التمور حواىل135 �صعر حراري يف الرطل 

الواحد )6,453 جرام( وقد تزداد هذه الكمية اأو تقل ح�صب ال�صنف ودرجة الن�صج.
فوائد التمر :-

1- علج امل�صابني بفقر الدم وك�صل الأمعاء
2- فاحت ال�صهية

3- غذاء للخليا الع�صبية وي�صاعد على الن�صاط اجل�صمي
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 B2 4- ي�صاعد على �صفاء اآفات الكرب والريقان لإحتوائه على ڤيتامني
B 5- ي�صاعد على تقوية الع�صلت لإحتوائه على ڤيتامني

6- ي�صفى ال�صكينة والهدوء على الأع�صاب املتوترة
A 7- ي�صاعد على ال�صفاء من العمى الليلي لإحتوائه على ڤيتامني

8- م�صدر للطاقة
9- يقوى وي�صاعد ع�صلة الرحم على احلمل اأثناء الولدة.

واجلدول التايل يو�سح كمية العنا�سر والفيتامينات التى يحتويها التمر.
الكمية فى 100 العنا�سر الغذائية

جرام بلح
الكمية فى 100 العنا�سر الغذائية

جرام بلح

1،000يود )ميكروجرام(274،00ال�صعرات احلرارية )كالورى(

0،038كاروتني )ملليجرام(22،50ماء )جرام(

0،50فيتامني A )ميكروجرام(2،30بروتني )جرام(

0،063فيتامني B )ملليجرام(0،53دهون )جرام(

0،073فيتامني B2 )ملليجرام(72،90كربوهيدرات )جرام(

3،200تيكاناميد )ملليجرام(1،82اأملح معدنية )جرام(

0،800بانثويك )ملليجرام(35،00�صوديوم )ملليجرام(

0،130فيتامني B6 )ملليجرام(64،80بوتا�صيوم )ملليجرام(

3،000فيتامني B12 )ميكروجرام(50،00مغن�صيوم )ملليجرام(

3،000فيتامني C )ملليجرام(59،000كال�صيوم )ملليجرام(

14،400جلوكوز )جرام(2،90حديد )ملليجرام(

17،900فركتوز )جرام(63،00فو�صفور )ملليجرام(

37،700�صكروز )جرام( 117،00كلوريد )ملليجرام(

امل�سدر: كتاب العلج بالتمر والرطب- دار الطلئع للن�سر والتوزيع والت�سدير
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         اأ�سكال و اأنواع النخيل يف العامل 

                             نخلة كاليفورنيا                                          نخلة بيندو 

نخلة البحر الأبي�س املتو�سط املروحية 

       

                         نخلة جزر الكناري                                                                  نخلة جوادالوب 
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                   النخلة املك�سيكية                                                      النخله العراقيه                             

النخلة املك�سيكية الزرقاء   

 نخلة التمر
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الف�سل الثالث
اإقت�ساديات اإنتاج التمور

* مقدمة
* اإنتاج م�سر من التمور 

* الإنتاج العربي من التمور 
* الإنتاج العاملي من التمور 
* واردات العامل من التمور 

* حجم ال�سادرات من التمور يف العامل العربي
* الأ�سواق العاملية للتمور

* اأهم معوقات تطور اإنتاج التمور  يف م�سر

الف�سل الثالث
اإقت�ساديات اإنتاج التمور

مقدمة
متتد زراعة النخيل يف اأرجاء الوطن العربي كما ينت�صر فى املنطقة املمتدة من جزر الكنارى فى 
املحيط الأطل�صى غرباً حتى باك�صتان �صرقاً فيما بني خطى عر�ض )10-15 درجة( اإىل )30-35 درجة( 
�صمال خط الإ�صتواء. تقدر م�صاحة النخيل فى العامل بنحو مليون هكتار معظمها فى الدول العربية 
حيث تقدر امل�صاحة املنزرعة بالنخيل يف الدول العربية بنحو771،33 األف هكتار )اإح�صائيات املنظمة 
العربية للتنمية الزراعية- كتاب الإح�صاء ال�صنوي جملد 33 لعام2013( وهى متثل حوايل 77% من 

جملة امل�صاحة املنزرعة بالنخيل يف العامل)جدول2-1(
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من اجلدير بالذكر اأن الهكتار املنزرع بنخيل التمر يحتاج اإىل170 يوم/عمل يف ال�صنة اأي اأن املائة 
هكتار تتطلب 17 األف يوم عمل يف العام. كما اأن النخلة الواحدة يف واحات املغرب حتتاج ،3 يوم/عمل يف 
ال�صنة. وبالنظر اإىل الدخل الذي ميكن اأن حتققه10 نخلت من اأ�صجار النخيل حتت الظروف العادية 

ميكن اأن حتقق دخل �صنوي قدره 1000 دولر اأمريكي.   
وفقاً لإح�صائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية- جملد33 لعام 2013 )جدول1-2( ي�صل تعداد 
اأ�صجار النخيل املثمر يف العامل العربي وفقاً للأرقام املتاحة حوايل 671،73 مليون نخلة مثمرة عام 
وتعترب   .2010 عام  مثمرة  نخلة  مليون  عام2011،432،71  مثمرة  نخلة  مليون   795،72 مقارنة   2012
الإح�صائيات  لآخر  وفقاً  املثمر  النخيل  من  اأعداد  ت�صم  عربية  دولة  اأكرب  املتحدة  العربية  الأمارات 
ثم  مثمرة  نخلة  مليون   791،13 اجلزائر  يليها  مثمرة  نخلة  مليون   342،16 حوايل  بها  يوجد  حيث 
بلد  النخلة من  اإنتاجية  وتتباين  املتاحة )جدول1(  للأرقام  وفقاً  نخلة مثمرة  مليون  م�صر535،12 
لآخر ويرجع ذلك اإىل تباين الظروف املناخية وم�صتوى العناية والإهتمام بالنخلة من حيث الري 

والت�صميد ومكافحة الآفات وعمليات الب�صتنة.
املرتبة  ال�صعودية  حتتل  حيث  العربية  الدول  يف  امل�صتهلكة  التمور  من  الفرد  ن�صيب  يختلف 
يليها  جرام/فرد/�صنوياً  كيلو   40 قدره  مبتو�صط  امل�صتهلكة  التمور  من  الفرد  ن�صيب  يف  الأوىل 
اليمن 26 كيلو جرام/فرد/�صنوياً ثم ليبيا مبتو�صط قدره 23 كيلو جرام/فرد/�صنوياً بينما ي�صل 
اإىل  ذلك  ويرجع  كيلوجرام/فرد/�صنوياً   4 العراق حوايل  التمور يف  ا�صتهلك  الفرد من  ن�صيب 
اأن الإنتاج العاملي من  ت�صنيع ما يقرب من30% من الإنتاج املحلى للتمور. ومن اجلدير بالذكر 
الإح�صاء  كتاب  الزراعية-  للتنمية  العربية  املنظمة  )اإح�صائيات  الإح�صائيات  لآخر  وفقاً  التمور 
ال�صنوي جملد 33 لعام 2013( يبلغ حوايل 5،7 مليون طن يخ�ض العامل العربي فيها حوايل2،6 
مليون طن مبا يعادل82% من الإنتاج العاملي للتمور وتنفرد م�صر وال�صعودية باإنتاج يفوق املليون 
األف طن ثم اجلزائر  اإنتاجها نحو970  املتحدة حيث يبلغ  العربية  طن لكل دولة تليها الإمارات 

باإنتاج حوايل790 األف طن )جدول3-1(.
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جدول )1-2( عدد النخيل املثمر )بالألف نخلة( والإنتاج بالألف طن يف الدول العربية والإنتاج 
من التمور)بالألف طن( يف الدول العربية اأعوام 2010 ، 2011 ، 2012

الدولة
متو�سط 

الإنتاج من
2009- 2005

201020112012
عدد 

النخيل 
املثمر

الإنتاج
عدد 

النخيل 
املثمر

عدد الإنتاج
النخيل 

املثمر
الإنتاج

43‚0511،21315،9546‚20234‚6211‚5،89232الأردن

00‚19900،0016342،19900‚3016342‚19825‚8816342‚757الإمارات

00‚7014،59376،715‚00376‚7014‚57376‚13البحرين

0051،00180،0052،50190،00‚00174‚135تون�س

36‚00724،8913791،91789‚741298‚00644‚7712355‚537اجلزائر

00‚00156،001008،001561031‚77171،99991‚981ال�سعودية

80‚0036،41433،5036،42437‚7036،20431‚354ال�سودان

104،0168،63،99‚3768‚604‚70110‚3�سوريا

451،809276،00567،009644،00619،009698655،00العراق

258،027500،00276،407500،00268،017500262،00عمان

2،9283،912،41113،041،240،000،00فل�سطني

20،75447،4821،49431،1220،70431،1220،70قطر

102،022100،00161،002100،00165،952100170،00لبيا

1279،7412177،001352،9512262،001373،57125351400،07  م�سر

68،624800119،45160،00117،84954،126113،1املغرب

11،68600،0019،9600،0021،4460022موريتانيا

49،144718،0057،904669،0055،80464654،90اليمن

5100،4471431،715691،2672795،415953،2773671،816145،95الإجمايل

امل�سدر: الكتاب ال�سنوي للإح�ساءات الزراعية العربية املجلد رقم 33-املنظمة العربية للتنمية الزراعية )عام 2013(
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جدول )1-3( اأكرب 20 دولة منتجة للتمور  علي م�ستوي العامل *

الإنتاج بالإلف طن الإنتاج مبليون دولر الدولة 
1400 750،734 م�سر 

1066 544،410 اإيران 

1050 536،239 ال�سعودية 

970،034 250،00 الإمارات 

789،357 403،127 اجلزائر 

650،00 260،459 العراق 

600،00 306،422 باك�ستان 

270،00 133،549 �سلطنة عمان 

190،00 87،322 تون�س 

170،00 61،284 ليبيا 

150،00 76،605 ال�سني

113،397 42،944 املغرب

55،181 28،181 اليمن

42،866 21،891 اإ�سرائيل

34،600 17،670 الكويت

31،765 16،222 تركيا

28،213 14،408 الوليات املتحدة الأمريكية

22،00 11،235 موريتانيا

21،843 11،155 قطر

20،000 10،214 ت�ساد

* امل�سدر: الكتاب ال�سنوي للإح�ساءات الزراعية العربية املجلد رقم 33- املنظمة العربية للتنمية الزراعية )عام 2013(

اإنتاج م�سر من التمور
يت�صح من اجلدول )1-4( اأن امل�صاحة املنزرعة بنخيل التمر يف م�صر ت�صل اإىل حوايل 104،851 األف 
فدان واأن اإجمايل نخيل الإناث املثمر حوايل 12،827 مليون نخلة باإجمايل اإنتاج قدره 1،465 مليون 
األف   408،623( املجهل  اإنتاجاً  الأ�صناف  قدرها 114،2 كيلو جرام/نخلة. اأهم  اإنتاجية  طن ومبتو�صط 

طن( ثم احليانى )361،710 األف طن( ثم ال�صيوى )192138 األف طن(.
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جدول )1-4(  اإجمايل م�ساحة واإنتاجية اأ�سناف البلح عام 2014

الإنتاج )طن(الإنتاجية كجم/نخلةالنخيل املثمر )نخلة(امل�ساحة )فدان( الأ�سناف 
124981416713118،308167609زغلول

2213247644138،29534248اأمهات

75422687807134،574361710حيانى

1776344413152،19252417بنت عي�سة

6750726464164،268119335�سمانى

26955444486891،931408623جمهل

277791911334100،525192138�سيوى

2976260088144،38537553عرابى

122811940589،51010688�سكوتى

11302672386،1052301برمتودا

14004641736122،17378408اأ�سناف اأخرى

10485112827235114،2121465030الإجمايل

القدمية واجلديدة  الأرا�صي  التمر يف  واإنتاج نخيل  واإنتاجية  كما ميثل اجلدول )1-5( م�صاحة 
حيث ت�صل امل�صاحة يف الأرا�صي اجلديدة )68،599 األف فدان( بن�صبة مئوية قدرها 65،43%- بينما يبلغ 
عدد النخيل الإناث املثمر يف الأرا�صي اجلديدة 3،749،305 مليون نخلة بن�صبة مئوية من الإجمايل 
قدرها 29،22% وبالن�صبة لإجمايل الإنتاج ي�صل يف الأرا�صي اجلديدة حوايل 345،201 األف طن بن�صبة 

مئوية قدرها %23،56. 

جدول )1-5(  م�ساحة واإنتاجيه واإنتاج النخيل يف الأرا�سي القدمية واجلديدة عام 2014

امل�ساحة نوع الأرا�سي 
)فدان( 

النخيل املثمر 
كجم/نخلة

الإنتاجية 
الإنتاج )طن(كجم/نخلة

362529077930623،357119829اأرا�سى قدمية

68599374903592،071345201اأرا�سى جديدة

10485112827235114،2121465030الإجمايل
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الإنتاج العربي من التمور 
للإح�صاءات  ال�صنوي  عام2012)الكتاب  بتقديرات  التمور  من  العربي  العامل  اإنتاج  جملة  ي�صل 
146،6 مليون  الزراعية عام2013( حوايل  للتنمية  العربية  رقم 33-املنظمة  املجلد  العربية  الزراعية 
طن حيث حتتل م�صر املرتبة الأوىل باإنتاجية قدرها 4،1 مليون طن وبن�صبة مئوية قدرها %78،22 
من جملة اإنتاج العامل العربي يليها اململكة العربية ال�صعودية باإنتاجها قدرها050،1 مليون طن ون�صبة 
باإنتاجية  والعراق  اجلزائر  ثم  الإمارات  يليها  العربي  العامل  اإنتاج  08،17% من جملة  قدرها  مئوية 
من  لكل   %78،15،84،12،10،57 قدرها  مئوية  ون�صبة  الرتتيب  على  طن  األف  قدرها900،789،655 

الإمارات املتحدة يليها اجلزائر ثم العراق على الرتتيب )جدول6-1(.

جدول )1-6( اأكرب خم�س دول عربية منتجة للتمور  عام 2012 )بالألف طن( 

% من الإجمايل الإنتاج بالألف طن الدولة 
1400،0722،78 م�سر 

105008،17ال�سعودية 

97078،15الإمارات 

12،84 789،36 اجلزائر 

65010،57العراق 

100 6145،95 الإجمايل: اإنتاج العامل العربي

* امل�سدر: الكتاب ال�سنوي للإح�ساءات الزراعية العربية املجلد رقم 33- املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية )عام 2013(

الإنتاج العاملي من التمور 
يبلغ الإنتاج العاملي من التمور حوايل5،7 مليون طن يخ�ض العامل العربي منها حوايل2،6 مليون 
طن مبا يعادل82% من الإنتاج العاملي للتمور وتنفرد م�صر باإنتاج ي�صل حوايل4،1 مليون طن يليها 
اإيران 07،1 مليون طن ثم ال�صعودية 05،1 مليون طن ثم الإمارات970 األف طن ثم اجلزائر 789 األف طن 
ثم العراق650 األف طن ثم باك�صتان600 األف طن ثم �صلطنة عمان عمان270 األف طن على الرتتيب ثم 
تون�ض وليبيا وال�صني باإنتاجية قدره 150،170،190 األف طن على التوايل وحتتل تركيا املرتبة ال�صاد�صة 
األف طن ثم موريتانيا  ع�صر باإنتاجية قدرها77،31 األف طن يليها الوليات املتحدة الأمريكية21،28 

وقطر وت�صاد باإنتاجية قدرها 22، 8،21،20 األف طن على الرتتيب.
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وبالن�صبة للإنتاج باملليون دولر حتتل م�صر املرتبة الأوىل باإنتاجية قدرها751 مليون دولر ثم 
وباك�صتان  والعراق  واجلزائر  والأمارات  دولر  ال�صعودية24،536 مليون  ثم  دولر  اإيران4،544 مليون 
واإ�صرائيل  اليمن  ثم  ع�صر  الثانية  املرتبة  املغرب  وحتقق  الرتتيب  على  وليبيا  وتون�ض  عمان  و�صلطنة 
والكويت وتركيا والوليات املتحدة الأمريكية ثم موريتانيا وقطر وت�صاد ويبلغ الإجمايل العاملي من 

اإنتاج التمور باملليار دولر حوايل 465،3 مليار دولر اأمريكي.
واردات العامل من التمور 

تعترب الهند من اأكرب الدول امل�صتوردة للتمور على امل�صتوى العاملي وفقاً لإح�صاءات الفاو عام 2004 حيث 
يبلغ حجم الإ�صترياد حوايل250 األف طن يليها باك�صتان )151 األف طن( ثم رو�صيا الإحتادية حوايل25 األف 

طن ثم فرن�صا حوايل24 األف طن ويبلغ اإجمايل الواردات على م�صتوى العامل 645،536 األف طن. 
حجم ال�سادرات من التمور فى العامل العربى

طن  مليون  عن 5  يزيد  ما  اإىل  ي�صل  التمور  من  العربى  العامل  اإنتاج  حجم  اأن  من  على الرغم 
قدرها %3،32  مئوية  بن�صبة  طن  األف  تتعدى166  ل  ال�صادرات  حجم  اأن  اإل   )2006 عام  )اإح�صائيات 
من  الت�صدير  حجم  يبلغ  اإذ  الأوىل  تون�ض املرتبة  دولر. وحتتل  عن 175،77 مليون  تزيد  ل  وبقيمة 
التمور حوايل 50،16 األف طن بقيمة اإجمالية قدرها100 مليون دولر يليها اململكة العربية ال�صعودية 
44،09 األف طن بقيمة اإجمالية قدرها 36،18 مليون دولر بينما مل يتجاوز حجم امل�صدر من التمور يف 
م�صر حوايل5،09 األف طن بقيمة اإجمالية قدرها 3،27 مليون دولر )جدول1-7(. ويلحظ من هذا 
اجلدول اأن الزيادة فى حجم الت�صدير مع مرور الزمن لي�صت وا�صحة متاماً رمبا ترجع اإىل تزايد 

الطلب الداخلى على التمور اأو م�صاكل تتعلق بعمليات الت�صدير.  
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جدول )1-7( حجم �سادرات  العامل العربي من التمور خلل الفرتة من 1999 حتى 2006

القيمة : مليون دولر اأمريكى                                   الكمية: األف طن   

الدولة

متو�سط الفرتة
2003  - 9920052006

قيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية

0،520،212،282،151،843،32الأردن

A8،83 30،8631،9023،888،8323،88الأمارات

)..()00( 0،010،010،01البحرين

A100،77 65،8463،5850،16100،7750،16تون�س

14،6616،3910،8618،4912،1319،72اجلزائر

20،5318،1851،1032،4644،0936،18ال�سعودية

0،010،040،02)00( 0،300،350،02ال�سودان

A0،11 0،230،160،370،110،37�سوريا

A8،93 22،918،9322،91العراق

3،834،624،081.184.101،55عمان

A0،030،04 A0،03 0،020،010،04فل�سطني

A0،05 0،010،010،040،050،04قطر

A0،03 0،030،01)00( 0،020.040.01الكويت

A0،09 0،050،050،080،090،08لبنان

)A0،060،01 )00 0،060،030،28ليبيا

1،841،654،082،425،093،27م�سر

A0،01 0،040،020،050،010،05املغرب

0،020،020،310،140،430،17اليمن

138،84137،85170،55175،77165،26183،09اجلملة
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�سادرات العامل من التمور 
يو�صح جدول )1-8( اإن اإجمايل �صادرات العامل من التمور ي�صل اإىل حواىل347 األف طن وتعترب 
اإيران اأكرب دولة م�صدرة للتمور حيث ت�صدر حواىل95 األف طن )17%( يليها اململكة العربية ال�صعودية 
42 األف طن )12%( بينما ي�صل اإجماىل ما ت�صدره م�صر وفقاً لإح�صائيات الفاو عام 2004 حوايل 2،9 
األف طن بن�صبة مئوية ل تتجاوز 1% ويبلغ الإجماىل العاملى من ال�صادرات بالدولر حوايل 284،399 

مليون دولر. ويو�صح جدول )1-9( اأهم الدول امل�صدرة للتمور عام 2010
  

جدول )1-8( و�سادرات العامل من التمور وفقًا لإح�سائيات الفاو  عام 2004

القيمة بالألف دولرالكمية بالطن الدولةم�سل�سل

4043284382تون�س1
9458436430اإيران2
644130631اإ�سرائيل  3
4245322516امللكة العربية ال�سعودية4
6542922473باك�ستان5
836622099فرن�سا6
813314563اجلزائر7
420213357الوليات املتحدة الأمريكية 8
5945713001الإمارات العربية9

13094993هولندا10
12484212املانيا11
5602608يلجيكا12
9782460املك�سيك 13
47522180عمان 14
23431755الأردن15
3311687جنوب اأفريقيا16
9421605اململكة املتحدة17
28611370م�سر18
16281219تركيا19
310858اأ�سبانيا 20

347000284399الإجمايل العام
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جدول )1-9(  اأهم الدول امل�سدرة للتمور )2010(

القيمة بالألف دولر�سعر الطن/ دولرالكمية بالألف طنالدولة
84،282200،09184382تون�س

73،36287،12636430اململكة العربية ال�سعودية

12،676381،6330631اإ�سرائيل  

120،12335،91322516العراق

11،51432،11222473فرن�سا 

237،89822،30922099الإمارات

19،56218،52914563م�سر

10،39316،9301029اجلزائر
   

الأ�سواق العاملية للتمور
1- ال�صوق الأ�صيوية: القارة الأ�صيوية ت�صتورد اأكرث من70% من جمموع التمور املتداولة يف ال�صوق الدولية 

اإل اأنها ل متثل �صوى 6،35% من جمموع اإيرادات هذه ال�صوق حيث ي�صل �صعر الطن 245 دولر.
2- ال�صوق الأوروبية: ت�صتورد اأوربا الغربية 0،13% من كميات التمور املتداولة يف ال�صوق الدولية وهو 
ميثل 4/3 ما ت�صتورده القارة الأوروبية ويبلغ �صعر الطن يف اأوروبا 1760 دولر واأن فرن�صا ت�صتورد 
42% من التمور التي ت�صتوردها القارة الأوروبية. وفى الوقت الذي انخف�صت فيه حجم ا�صترياد 
اأ�صيا من التمور من 718 األف طن اإىل 371 األف طن اأرتفعت واردات اأوروبا من 78 األف طن اإىل90 

األف طن. وتعترب تون�ض اأول م�صدر للتمور يف اأوروبا بن�صبة 48% تليها اجلزائر بن�صبة %20. 
3- ال�صوق العربية: تعترب ال�صوق العربية ثاين �صوق للتمور امل�صتوردة حيث بلغت 5،24% وهى متثل 
واملغرب  الأمارات  تعترب  الدويل.  امل�صتوى  على  امل�صتوردة  للتمور  الإجمالية  القيمة  من   %77،16
األف طن على الرتتيب. وتبقى  اأهم الدول امل�صتوردة للتمور مبا قدره 5،44، 37،31  والمين من 
ال�صوق العربية ثانوية مقارنة بال�صوق الأوروبية ويتوقع زيادة الطلب العاملي للتمور من خلل 

الهتمام بالقيمة الغذائية والتعريف بفوائدها ال�صحية. 
حجم الواردات من التمور فى العامل العربى

 1999 من   الفرتة  خلل  العربى  العامل  اإىل  التمور  من  الواردات  حجم   )10-1( جدول  يو�صح 
األف  حوايل308،16   2003-99 من  الفرتة  خلل  التمور  من  الواردات  كمية  ت�صل  حيث  حتى2003 

عام  اإنخف�صت  ثم  طن  األف   425،95 حوايل  يف2005  ثم  طن  األف  اإىل408،00   2004 عام  اإرتفعت  طن 
دولر  مليون   133،04، بالدولر69،71،120،32،131،41  مقدرة  اإجمالية  األف طن بقيم  2006اإىل422،52 
على الرتتيب. وتعترب دولة الإمارات العربية املتحدة من اأكرب الدول العربية  اإ�صترياداً للتمور اإذ يبلغ 
حجم الإ�صترياد حوايل319،57 األف طن بقيمة اإجمالية 76،42 مليون دولر عام 2006 بن�صبة  مئوية 

ت�صل اإىل 75،6 % من حجم اإ�صترياد العامل العربى.
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جدول )1-10( حجم الواردات من التمور اإىل العامل العربي  خلل الفرتة من 1999 حتى 2006
                        القيمة : مليون دولر اأمريكى                            الكمية: األف طن   

الدولة
متو�سط الفرتة

2003  - 9920052006

قيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية
4،683،319،556،3810،707،76الأردن

A76.42 243،8738،95319،5776.42319.57الأمارات

0،760،510،500،290،680،53البحرين

A0،11 0،130،270.070،110،07تون�س

0،010،01--0،010،01اجلزائر

0،490،330،040،020،040،02جيبوتي

0،630،262،791،742،261،23ال�سعودية

--0،820،510،440،76ال�سودان

12،062،8722،565،1323،896،85�سوريا

0،420،222،322،281،793،46عمان

A1،88 1،901،202،021،882،02قطر

A0،44 1،241،040،740،440،74الكويت

A0،88 4،652،720،640،880،64لبنان

--A0،01 0،100،140،01ليبيا

0،460،170،800،310،970،30م�سر

A23،48 15،869،1837،5223،4837،52املغرب

A0،90 0،550،400،430،900،43موريتانيا

19،537،6225،9510،3821،198،77اليمن

308،1669،71425،95131،41422،52133،04اجلملة

�سادرات م�سر من التمور
اإجمايل �صادرات م�صر من التمور عام 2014-2015 والتي بلغت حوايل 102،37 مليون دولر قدرها 
829،26 األف طن. ومن اأهم الدول التي ت�صتورد التمور من م�صر دولة املغرب بكمية قدرها 14468 طن 
وقيم قدرها 847‚20 يليها اإندوني�صيا )7260 األف طن( وقيمة قدرها 913‚9 بليون دولر وي�صل عدد 
امل�صتوردة  التمور من م�صر حواىل41 دولة )جدول1-11( بينما بلغ عدد الدول  التي ت�صتورد  الدول 

للتمور يف الفرتة من �صبتمرب2015 حتى نهاية اإبريل2016 حوايل51 دولة جدول )12-1(.
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جدول )1-11( بيان �سادرات التمور امل�سرية موزع علي الدول مو�سم 2014- 2015

القيمة بالدولرالكمية بالطنالدولةم
14،46820،847،972املغرب1
7،2609،612،912اندوني�سيا2
3،0394،023،903ماليزيا3
293295،302الأردن4
223104،339لبنان5
221307،899فيتنام6
208303،566تركيا7
191354،338الأمارات العربية املتحدة8
108137،349تايلند9

9637،263العراق10
88112،031الأرجنتني11
85140،405قرب�س12
79100،828جنوب اأفريقيا13
7495،460�سنغافورة14
5077،570�سوريا15
488،063البحرين16
48123،310كوريا اجلنوبية17
45130،844اأملانيا الحتادية18
3039،155املالديف19
2532،496رو�سيا الحتادية20
2313،190كرواتيا21
201،900فل�سطني22
1930،422قطر23
1733،304الكويت24
1326،751اململكة املتحدة25
127،892ال�سعودية26
1112،401اأ�سرتاليا27
1036،874الوليات املتحدة الأمريكية28
1027،339اإيطاليا29
62،118اليونان30
4751مالطة31
316،540بنما32
34،490كندا33
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القيمة بالدولرالكمية بالطنالدولةم
11،160�سي�سل34
0،5625ال�سويد35
0،3308�سلطنة عمان36
0،2246هولندا37
0،2480موري�سيو�س38
0،292الرنويج39
0،1100غانا40
0،1100رومانيا41

26829،26937،102،089الإجمايل

جدول )1-12(  بيان �سادرات التمور امل�سرية موزع علي الدول من �سبتمرب 2015 اإىل نهاية اإبريل 2016

القيمة بالدولرالكمية بالطنالدولةم
13،16714،929،346املغرب1
7،6906،606،563اندوني�سيا2
3،3303،155،496ماليزيا3
319241،534بنجلدي�س4
286244،062تايلند5
263144،407لبنان6
242221،207الأردن7
219272،312فيتنام8
175204،500الهند9

150129،038�سنغافورة10
13481،606جنوب اأفريقيا11
127396،310اأملانيا الحتادية12
125139،458قرب�س13
125150،000�سوريا14
100156،000ليبيا15
78255،271الإمارات العربية املتحدة16
7756،375�سرييلنكا17
7593،937الأرجنتني18
55117،476هولندا19
5288،990كوريا اجلنوبية20
526،592فل�سطني21
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القيمة بالدولرالكمية بالطنالدولةم
5052،954تركيا22
3698،767اليابان23
256،250اإ�سرائيل24
231،500العراق25
2130،367قطر26
164،800جامبيا27
1512،700اجلمهورية اليمنية28
1222،464بروناى- دار ال�سلم29
1211،065ال�سعودية30
1119،409ايطاليا31
59،225فرن�سا32
45،214ا�سرتاليا33
22،205كندا34
21،334اليونان35
2693�سلطنة عمان36
22،300بلجيكا37
21،012اململكة املتحدة38
11،324الكويت39
12،050كينيا40
140ال�سويد41
13،108املالديف42
1500الدمنارك43
0.40200�سوي�سرا44
0.2550ال�سودان45
0.25205البحرين46
0.22100ناميبيا47
0.20100الرنويج48
0.20591موري�سيو�س49
0.12230النم�سا50
0.0350هنج كنج51

27،08727،981،287الإجمايل

امل�سدر/ م�ستودع بيانات التجارة اخلارجية

 الهيئة العامة للرقابة علي ال�سادرات و الواردات
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اأهم معوقات تطور اإنتاج التمور فى م�سر
اأوًل : امل�ساكل الإنتاجية

1. النق�ض ال�صديد فى الأيدى العاملة املتخ�ص�صة واإرتفاع اأجورها
2. هجرة بع�ض ملك النخيل واإهماله 

اإىل4  للنخلة حوايل من3  املخ�ص�ض  املكان  الزراعة حيث يزرع فى  املنتظمة  النخيل غري  ب�صاتني  اإنت�صار   .3
النخلة ومكافحة الآفات واخلدمة  راأ�ض  التقليم وخدمة  اإجراء عمليات  نخلت مما ي�صبب �صعوبة فى 

الأر�صية بالإ�صافة اإىل خماطر اإحتمالت حدوث احلرائق واإنت�صار الإ�صابة بالآفات. 
4. كرثة زراعات امل�صتت والبذرى )املجهل واملنتور(

5. زيادة اأعداد مزارع النخيل امل�صن وعدم التو�صع فى زراعة بع�ض الأ�صناف ذات �صفات اجلودة العالية
التمر من حيث الكمية  اأ�صجار نخيل  اإنتاجية كثري من  اإنت�صار الأ�صناف وال�صللت الرديئة واإنخفا�ض   .6

والرتبة مع تذبذب الإنتاج من عام لأخر. 
7. عدم توافر م�صادر للف�صائل اجليدة واإرتفاع اأثمان الف�صائل املمتازة

8. اإنخفا�ض عائد الإ�صتثمار فى اإنتاج التمر
9. زحف املبانى واملن�صاآت على زراعات النخيل القائمة

10. عدم اإتباع برامج املكافحة املتكاملة للآفات وعدم الإهتمام مبعاجلة النخيل امل�صاب بالآفات والأمرا�ض لإرتفاع 
اأ�صعار املبيدات وعدم دراية املزارعني مبظاهر الإ�صابة و�صعوبة الو�صول اإىل راأ�ض النخلة بالطرق التقليدية

11. عدم اإهتمام املزارعني بالربامج ال�صمادية واإنتظام الرى مما يوؤثر على  اإنتاجية وجودة الثمار
اأ�صجار ال�صنط فى الوادى  اإنت�صار بع�ض العوائل التى تزيد من الإ�صابة ببع�ض احل�صرات حيث تنت�صر   .12

اجلديد وواحة �صيوة ومتثل اأ�صجار ال�صنط العائل الرئي�صى لأبى دقيق الرمان 
13. عدم دراية كثري من املزارعني بكيفية ف�صل الف�صائل والعناية بها 

14. عدم وجود ميكنة متكاملة خلدمة النخيل خا�صة للأ�صناف طويلة ال�صاق واملناطق التى يندر فيها وجود 
عمالة مدربة مثل حمافظات جنوب و�صمال �صيناء والوادى اجلديد واأ�صوان وقنا.  

15.نت�صار مر�ض العفن الديبلويدى مع اإرتفاع معدلت الرطوبة وذلك لعدم دراية املزارعني باإجراء عمليات 
الوقاية والعلج لهذا املر�ض. 

16. لإ�صابة ببع�ض اأنواع النمل الأبي�ض وخا�صة فى حمافظة اأ�صوان
�صعوبة  اإىل  يوؤدى  وذلك مما  منتظمة  م�صافات  على  النخيل  زراعة  فى  الفنية  التو�صيات  تطبيق  17. عدم 

اخلدمة واإجراء العمليات الزراعية املختلفة 
18. عدم الإهتمام بتطوير ال�صناعات اخلا�صة بالتمور 

ثانيًا: م�ساكل ومعوقات الت�سويق:
1. بدائية طرق وعمليات تداول الثمار واإعدادها وتخزينها

2. بدائية اأ�صاليب التعبئة والعبوات
3. اإنخفا�ض الطلب على خملفات النخيل

4. ثبات الأ�صعار من مو�صم لأخر
5. وجود �صللت واأ�صناف رديئة واإختلط ثمارها مع الأ�صناف اجليدة وعدم اإجراء عمليات الفرز والتدريج

6. �صيطرة تار اجلملة على �صوق �صراء التمور
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7. اإنخفا�ض الطلب نتيجة التغري ال�صريع فى م�صتوى املعي�صة ووجود مواد غذائية بديلة مناف�صة و�صعف الوعى الغذائى
8. بعد اأماكن الت�صويق عن اأماكن الإنتاج

9. اإنخفا�ض كفاءة اأماكن الت�صويق
10. تخلف طرق التخزين والت�صنيع

و�سائل تطوير اإنتاجية نخيل التمر يف العامل العربي:
�صرورة اإعداد خطة من اأجل تكثيف وتدعيم اجلهود لتطوير وحتديث زراعة واإنتاجية نخيل التمر فنياً واإقت�صادياً 
وفقاً لتخطيط علمى واإدارى من�صبط مع مراعاة ما يتميز به نخيل التمر عن غريه من اأنواع الفاكهة الأخرى من 

حيث خ�صائ�صه ومتطلباته فى �صوء الو�صع الراهن لزراعاته وتمعاته يف خمتلف اأنحاء العامل العربي. 
ميكن اإيجاز مكونات هذه اخلطة يف الآتي:

اأوًل: التنظيم الإداري:
واإقت�صادية  وفنية  علمية  اأ�ص�ض  على  التمر  نخيل  زراعة  لتطوير  القومى  للربنامج  عامة  اأمانة  اإن�صاء 

وتخت�ض الأمانة العامة بالأتي:
1. ر�صم ال�صيا�صة العامة لتطوير زراعة واإنتاج التمور على امل�صتوى القومى

2. اإقرار اخلطط الإقليمية والربامج التنفيذية للمناطق املختلفة
3. تن�صيق اإ�صتخدام وتوزيع م�صادر التمويل والتعاون الفنى املحلى والدوىل لتحقيق اأهداف الربنامج على 

اأ�ص�ض فنية واإقت�صادية ت�صمن عدم التعار�ض وتتيح التن�صيق والتوازن بني الأقاليم املختلفة. 
4. متابعة وتقييم التنفيذ ومدى حتقيق الأهداف

5. ر�صم ال�صيا�صة البحثية للربنامج مبا ي�صمن توجيه واإدارة البحوث اللزمة حلل م�صاكل الإنتاج والت�صويق 
الداخلى واخلارجى

6. ر�صم واإقرار خطة للتدريب مب�صتوياتها املختلفة
ثانيًا: اإن�ساء املركز العربي لنخيل التمر ويخت�س بالآتي:

1. اإقامة م�صتل مركزى دائم لتجميع الرتاكيب الوراثية لأ�صناف وذكور نخيل التمر )حملية وم�صتوردة(
2. اإقامة معامل وخمتربات لإجراء البحوث فى جمال الإكثار والتعبئة والت�صويق. . اإلخ.

3. اإقامة مركز التدريب الفنى على عمليات اخلدمة العامة واملتخ�ص�صة فى جمال النخيل باإ�صتخدام التقنيات احلديثة 
)اإن�صاء الب�صاتني باأمناطها املختلفةـ الت�صميد ـ الرى ـ التلقيح ـ جمع الثمارـ الإن�صاج ومعاملت ما بعد القطف(.  

وكذلك  وت�صنيعها  الثمار  لتداول  واأ�صاليب  طرق  واإ�صتخدام  املتخ�ص�ض  الزراعى  للإر�صاد  جهاز  اإقامة   .4
الإ�صتفادة من النواجت الثانوية للأ�صجار والثمار

5. تكوين الكوادر املتخ�ص�صة فى جمال بحوث النخيل والتعاون فى ذلك مع خمتلف اجلهات البحثية حملياً ودولياً.
6. تبادل اخلربات مع الدول املنتجة للتمور.  

ثالثًا: الربامج التنفيذية للتطوير:
1. اإ�صتكمال الربامج اخلا�صة باإقامة م�صاتل دائمة لتوفري ف�صائل الأ�صناف على امل�صتوى الإقليمي يف مناطق 
ميكن  حتى  الأن�صجة  زراعة  تقنيـة  باإ�صـتخدام  النخيل  اإكثار  دعـم  مع  التمر  لنخيل  الرئي�صية  الرتكيز 

توفري الف�صائل من الأ�صناف املطلوبة بالأعداد اللزمة وبالأ�صعار املنا�صبة. 
2. التو�صع فى الربامج الإقليمية للتقييم والإنتخاب فى تمعات النخيل البذرى

3. التعاون بني خمتلف الأجهزة املعنية لدفع عجلة تطوير وحتديث عمليات اخلدمة والرعاية الفنية مل�صاتل 
وزراعات نخيل التمر وميكنة العمليات الإنتاجية.
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)اأفراد وهيئات وموؤ�ص�صات( مع  الإقليمي  امل�صتوى  التمر على  اأ�صناف نخيل  ون�صر ف�صائل  توزيع  4. تنظيم 
تلبية الطلبات اخلارجية لبع�ض الدول العـربية وال�صديقة فى اإطار مبداأ املعاملة باملثل.

5. توفري الإ�صراف الفنى على غر�ض الف�صائل وتلبية الإ�صت�صارات الفنية التى يطلبها مزارعى النخيل فى 
م�صر واخلارج

6. تنظيم دورات تدريبية على العمليات الإنتاجية املتخ�ص�صة مب�صاتل ومزارع النخيل وكذلك قطف وتعبئة 
الثمار مع تبادل اخلربات مع الدول املنتجة للتمور

7. التعاون والتن�صيق مع اجلهات واملوؤ�ص�صات املعنية لإقامة الندوات الإر�صادية فى مناطق الرتكيز الرئي�صية 
لنخيل التمر.

8. تكثيف زراعة ذكور النخيل )مع برامج التقييم والإنتخاب والإكثار اخل�صري يف امل�صتقبل(
9. التو�صع فى رقعة النخيل من الأ�صناف املمتازة فى الإنتاجية ورتبة الثمار امللئمة لظروف البيئة بكل منطقة
10. ر�صم �صيا�صة زمنية للتخل�ض من الأ�صناف الرديئة تدريجياً مع اإجراء عمليات الإحلل بدًل من الأ�صجار امل�صنة

11 تطبيق عمليات املكافحة املتكاملة للأمرا�ض والآفات احل�صرية واحليوانية
12. تنظيم اأ�صواق التمر والتخل�ض من الو�صطاء وتوفري و�صائل واإمكانات التخزين

13. تن�صيط ت�صدير التمر الطازج مع و�صع مقايي�ض ملراقبة اجلودة
14. تهيز بع�ض املعدات احلديثة اللزمة لتطوير عمليات اخلدمة

15. اإن�صاء مزارع اإر�صادية فى املحافظات املنتجة للتمور من خلل برنامج قومى مع توفري اأدوات وم�صتلزمات 
الإنتاج املتطورة

املناطق  وذلك فى  لها  واإن�صاء م�صاتل  واإنتخاب اجليد منها  املجهل وفحولها  التمر  اأ�صجار نخيل  قييم   .16
املختلفة لتجمعات النخيل البذرى

17. ح�صر اأعداد واأ�صناف النخيل واإنتاجية كل �صنف حتى تكون الأ�صا�ض الذي ميكن اأن تقوم عليه اأى �صيا�صة 
اإنتاجية اأو اإقت�صادية اأو ت�صويقية

18. العمل على اإن�صاء جمعية عامة متخ�ص�صة فى التمر وكذلك تعاونيات ت�صويقية على م�صتوى فنى متطور 
اإىل زيادة  الت�صويقية مما يوؤدى  الهوام�ض  اإىل خف�ض  التمور وتوؤدى  الرئي�صى فى ت�صويق  تقوم بالدور 

�صعر املنتج واملحافظة على �صعر امل�صتهلك وحت�صني رتبة التمور واملحافظة عليها.
19. العمل على درا�صة التكاليف الفعلية لإنتاج الأ�صناف املختلفة من التمور فى مناطق الرتكيز. 

20. العمل على تطوير العمليات الإنتاجية وزيادة اإنتاج التمور مع تطوير اأ�صاليب التعبئة واحلفظ للنوعيات 
امل�صدرة ودفع اجلهود لفتح الأ�صواق اخلارجية اأمام التمور العربية

21. اإعداد برامج اإعلمية م�صتمرة وخمططة وذلك للتعريف باأ�صاليب تطوير اإنتاج التمور فى مراحله املختلفة 
وتوعية امل�صتهلكني بفوائد التمور بالإ�صافة اإىل الإعلم عن التمور امل�صرية فى الأ�صواق اخلارجية

الت�صويق  املنتجني كاأ�صلوب ت�صويقى متميز ي�صاعد فى تخطيط  امل�صبق مع  التعاقد  اأ�صلوب  التو�صع فى   .22
والت�صدير والت�صنيع وي�صتفيد منه املنتج وامل�صنع واملجمعات الت�صديرية.

23. تطوير م�صانع التمور القائمة وتنمية وتطوير اإمكانياتها وكذلك التو�صع فى ت�صنيع املنتجات الثانوية لنخيل البلح وتطوير اإ�صتخدام 
تلك املنتجات وعدم التوقف عند الإ�صتخدامات التقليدية لها وكذلك تطوير الإ�صتفادة من خملفات التمر فى �صناعات اأخرى.

الأ�صا�ض  بتوفري  ي�صمح  التمر مبا  وت�صويق منتجات نخيل  باإنتاج  والدرا�صات اخلا�صة  البحوث  ت�صجيع   .24
العلمى لتطوير زراعة ومنتجات نخيل التمر وت�صويقها.



الباب الثاين
مقدمة

عن اإدارة اآفات النخيل والتمور

•  الف�سل الأول: اإنتاج نخيل التمر وحتديات اإدارة الآفات
•  الف�سل الثاين: الإدارة املتكاملة لآفات نخيل التمر

•  الف�سل الثالث: متبقيات مبيدات الآفات يف املحا�سيل الب�ستانية
•  الف�سل الرابع: متبقيات املبيدات الكيميائية يف التمور
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الف�سل الأول
اإنتاج نخيل التمر وحتديات اإدارة الآفات

1- مقدمه
2- الإنتاج - امل�ساحة - املح�سول  

3- نخيل التمر والآمن الغذائي العاملي
4- التغريات املناخية – الت�سحر ونخيل التمر 

5- اآفات نخيل التمر: املوقف احلايل- التحديات– الأولويات امل�ستقبلية

الف�سل الأول 
اإنتاج نخيل التمر وحتديات اإدارة الآفات 

Introduction  1-  مقدمة
نخيل البلح .Phoenix dactylifera L عائلة Arecaceae اأو Palmae هي نوع هام من النخيل 
يزرع غالباً يف املناطق اجلافة من العامل. النخيل �صجرة معمرة ثنائي امل�صكن )الإناث حتمل الثمار 
يف  عام  حوايل6000  منذ  التمر  نخيل  زرع  منف�صلة.  النباتات  تنمو  اللقاح  حبوب  حتمل  والذكور 
التمر  نخيل  اأهمية  عام 2013(.  واآخرون   Johnson( بالعراق  الآن  تعرف   Mesopotamain منطقة 
وقلة  املناخية القا�صية  الظروف  على التاأقلم مع  يعتمد على القدرة  له  املنتجة  الدول  اقت�صاديات  يف 
املاء واإرتفاع امللوحة التي ت�صل اإىل حوايل2000 جزء يف املليون. عدد نخيل التمر يف العامل حوايل130 
مليون نخلة يوجد منه �صمال اأفريقيا وال�صرق الأو�صط حوايل80% ولنخيل التمر اأهمية ق�صوى يف 

حياة وثقافة النا�ض يف هذه املناطق.
تبعاً ملا اأ�صار اإليه Johnson عام )2011( فاإن تكاثر وتزايد تعداد الأنواع املتميزة يزيد من اإنتاجية 
ونوعية الثمار يف ظل ا�صتخدام تقنيات متخ�ص�صة: اإدارة املح�صول واملياه- ف�صل الأجنا�ض- التلقيح 
كلها عوامل هامة وحمددة  املختلفة والثمار–  النمو  الأ�صناف- حتديد مراحل  ال�صناعي- حتديد 
لإنتاج التمور)Johnson عام2011(. مع تعاظم التقنيات احلديثة يف اإنتاج نخيل التمر- تطور اإنتاج 
النباتات ال�صغرية باإ�صتخدام طرق زراعة الأن�صجة( وهذه الطريقة حتقق النمو املت�صارع يف الزراعة 
والإحلل بجانب اإدخال اأ�صناف مقاومة للآفات احل�صرية واملر�صية بجانب حت�صني �صفات املح�صول. 
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Production-Area- Yield   2- الإنتاج – امل�ساحة - املح�سول
اإدخال نخيل  اأفريقيا ومت  اإنتاج العامل من نخيل التمر يوجد يف ال�صرق الأو�صط و�صمال  معظم 
التمر يف ا�صرتاليا والهند واملك�صيك و�صمال اأفريقيا- واأمريكا اجلنوبية والباك�صتان والوليات املتحدة 
الأمريكية خلل الثلثني عاما املا�صية. التمور لي�صت فقط غذاء ل�صكان املناطق التي تزرع النخيل 

ولكن لها مردود اقت�صادي واإجتماعى وبيئي لهذه الدول )Krueger ،Chao عام 2007(. 
يتمتع نخيل التمر مبدى وراثي وا�صع نظراً لتو�صع نظم الرتبية. يوجد حوايل3000 �صنف من 
 Synonyms مرادف  متثل  الأ�صناف  هذه  وبع�ض  عام2002(   Zaid( العامل التمر على م�صتوى  نخيل 
لأ�صناف اأخرى )Johnson واآخرون عام 2013(. يتم تكاثر النخيل بالف�صائل ويعترب التكاثر بالبذرة اأ�صل 
التمر من البذور ل�صببني رئي�صني: ال�صبب  الدول. يتم زراعة نخيل  وجود هذه الأ�صناف يف كثري من 
الأول حفظ اجلريمبلرم-ال�صبب الثاين �صيانة ال�صفات املرغوبة )Johnson واآخرون عام2013(. ذكور 
النخيل تعترب م�صدر چيني هام حيث متدنا بحبوب اللقاح اجليدة لتلقيح اأ�صناف الإناث ويتم ذلك 
�صناعياً )اآلياً( اأو يدوياً )من خلل النرث( على اأزهار الإناث اأو ميكانيكياً باإ�صتخدام حفارات حبوب اللقاح 

ل�صمان عقد الثمار و�صيانة املح�صول. 
تق�صم حبوب اللقاح وفقاً للإختلفات يف اللون والقوام وال�صكل والرتكيب الكيميائي ويعتمد ذلك على 
اأ�صناف  فاإن  النمو. وعموماً  مو�صم  چني ال�صنف وعلى املمار�صات وكذا  وعلى نوع  الظروف البيئية ال�صائدة 

التمور تق�صم دائماً وفقاً ل�صمات الثمرة Al-khayri ،El-Hadrami( Fruit attribute عام 2012(.
التمر حيث  الرطب-  الكامرى- اخللل-  باأربع مراحل هي:  دائماً  النخلة  الثمرة على  مير منو 
اخل�صائ�ض  اأكرب  عام1990(   Al-showiman( الرتتيب  على  الرطوبة%20،40،60،80  ن�صبة  تكون 
والزراعة  الأغذية  ملنظمة  تبعاً  عام2013(.   Johnson( للثمرة الكبري  التمر هي احلجم  املرغوبة يف 
التابعة للأمم املتحدة )الفاو( فاإن الإنتاج العاملي قد تزايد من 8,1 مليون طن عام 1962 اإىل حوايل 
5,7 مليون طن عام 2012. تعترب م�صر-ال�صعودية واإيران هي الدول الثلثة الأول يف اإنتاج التمر على 

امل�صتوى العامل )FAOSTAT عام 2012( 
Date Palm and Global Food Security    3- نخيل التمر والآمن الغذائي العاملي

)املاغن�صيوم-  املعادن  مثل  ال�صرورية  الغذائية  املواد  من  كبرية  كميات  على  التمور  حتتوى 
والفركتوز  اجللوكوز  الكلى%98-44(  )ال�صكر  والكربوهيدرات  احلديد-البوتا�صيوم(  الكال�صيوم- 
الدهنية  والأحما�ض   )%5,11–4,6( الغذائية  والألياف    B2،B1ڤيتامني )النيا�صني-  والڤيتامينات 
الثقافات يعترب التمر  الغذائي. يف بع�ض  الطوارئ  برامج  هاماً يف  دوراً  التمور  وتلعب  والربوتينات. 
ذو �صفات طبيعية هامة حيث ي�صاد الفطر والبكترييا ويزيد من املناعة وي�صاد تكوين الأورام. اأي�صاً 
 Baloch( هناك بع�ض اأ�صناف التمور لها ن�صاط كم�صادات للأك�صدة نظراً لوجود مركبات الفينول
واآخرون عام2006(. ال�صتخدام الفعال ملخلفات التمور ونوى التمور من املتوقع اأن يوؤدى اإىل توليد 
نوى  الغذائي.  الت�صنيع  عمليات  اأثناء  خا�صة  احليوية  العمليات  خلل  من  املنتجات  من  كبري  عدد 
التمور ت�صتخدم كعلف حيواين نظراً لإرتفاع م�صتوى الربوتني والدهون والألياف. حوايل%18-11 
اأن املحتوى من زيت نوى التمور من  اأن التقارير احلديثة تقرتح  من وزن الثمره يكون النوى ولو 

حيث م�صادات الأك�صدة يعادل حمتوى زيت الزيتون )Abdul Afig واآخرون عام 2013(. 
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املجتمعات  يف  خا�صة  احليوانية  الرثوة  من  معنوياً  يح�صن  �صوف  التمور  من  العامل  اإنتاج  زيادة 
للتمور.  واخلارجية  الداخلية  التجارة  زيادة  اإىل  يوؤدى  مما  التمور  مزارعي  يتزايد  حيث  الريفية 
يف  العاملي.  ال�صوق  يحكمها  الأوروبي  والإحتاد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  خا�صة  التمور  تارة 
�صمال اأفريقيا فاإن املوا�صفات العاملية للـ CODEX يجرى اإتباعها فيما يخت�ض بالتمور واأ�صناف من 
وامل�صدرة  امل�صتوردة  الدول  يف  القواعد  هذه  وتنطبق   Deglet Noor نور  ودجلة   Medjool املجهول 
للتمور. بجانب املوا�صفات القيا�صية املو�صى بها من خلل CODEX فاإن املوا�صفات التي يتم اإقرارها 
من الإحتاد الأوروبي والوليات املتحدة الأمريكية والدول امل�صدرة للتمور يف �صمال اأفريقيا )املغرب 

وتون�ض( هي اأي�صاً اأمور هامة. 
التمور من خلل موا�صفات اللون واحلجم والقوام واملقاومة للآفات احل�صرية واأنخفا�ض عدد 
الثمار امل�صابة يتم قبولها عاملياً )Anonoymous عام1985( وحدود CODEX بالن�صبة للتمور هى%6 
من التمور املعيبة بينما يحدد ال�صرر عن طريق الروؤية اأو التلوث نتيجة وجود ح�صرات ميتة اأو وجود 
اأجزاء من احل�صرات اأو احللم اأو جلود الإن�صلخ اأو الرباز. وعموماً فاإن غياب املوا�صفات القيا�صية العاملية 
يف اأ�صواق التمور له مردود عك�صي على �صناعة التمور يف العديد من الدول خا�صة دول اخلليج والتي 

متثل30% من الإنتاج العاملي للتمور.
للتمور  العاملي  املجل�ض  اإجتماع  خلل  من  عليه  مت الرتكيز  التمر  نخيل  �صناعة  يف  التوجه الهام  هذا 
Interrational Dates Council (IDC) الذي مت تنظيمه مبعرفة وزارة الزراعة باململكة العربية ال�صعودية 

حيث كان الإهتمام بو�صع موا�صفات قيا�صية للتمور بحيث تتفق وقبول امل�صتهلك من حيث حجم الثمرة- 
درجة الن�صج- ال�صكل- التداخلت املرتبطة بلون ا لثمرة- وطراوة الثمرة ومرحلة الإ�صتهلك. 

4- التغريات املناخية- الت�سحر ونخيل التمر
 Climate Change, Desertification and Date Palm
هيئة  قدرت  للإن�صان.  الجتماعية  احلياة  على  عك�صي  تاأثري  لها  املناخية  التغريات 
احلرارة  درجة  اأن  عام2100  بحلول   Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
وتبعاً  بعامConnon( 1990 عام 2004(  مقارنه  1-5,3 درجة مئوية  قيمته  مبا  تزداد  ال�صطحية �صوف 
منا�صب  غري  الطق�ض  من  منط  �صيادة  اإىل  ذلك  تت�صحر ويرجع  �صوف  العامل  اأرا�صى  فاإن3/1  للفاو 
العامل  من  اجلافة  الأرا�صي  اأن  عام 2001   Lal للأرا�صي. اأو�صح  املنا�صب  غري  ال�صتغلل  يف  وزيادة 
حتتل31,6 مليار هكتار اأو ما يقارب ن�صف م�صاحة الأرا�صي على كوكب الأر�ض. هذا الو�صع يقود اإىل 
قد  والتي  Deforestation وممار�صات الري اخلا�صة  الغابات  واأختفاء   Overgrazing اجلائر  الرعي 

ت�صبب اإنهيار خ�صوبة الرتبة الزراعية والإنتاجية.  
التهديد الرئي�صي فئ �صيانة التنوع احليوي ياأتي من الت�صحر خا�صة يف املناطق اجلافة من العامل. 
الت�صحر هو عبارة عن اإنهيار ثابت وم�صتمر للأر�ض يت�صم باإنخفا�ض م�صتوى املياه والك�صاء اخل�صري 
واحلياة الربية نتيجة التغريات املناخية واأن�صطة الإن�صان ومن ثم تتحول املناطق اجلافة الن�صبية اإىل 
اأرا�صى قاحلة. العوامل مثل التغريات املناخية واإنهيار الأرا�صي واإنخفا�ض التنوع احليوي والت�صحر 
ونق�ض املاء توؤثر على ما يزيد عن مليار من الب�صر على م�صتوى العامل. هناك اأجزاء من العامل ت�صمل 
�صبه القارة الهندية و�صمال اأفريقيا وال�صني واململكة العربية ال�صعودية و�صرق اأ�صرتاليا وو�صط اآ�صيا 
وم�صر واأجزاء من اأفريقيا اجلنوبية و�صمال املك�صيك واجلزء اجلنوب الغربي من الوليات املتحدة 
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الأمريكية جميعها تعانى من نق�ض املياه. اإتاحة املياه للزراعة اأ�صبحت حمدودة مع الطلب املتزايد 
من القطاعات الأخرى )اإمتداد اخل�صر عرب املناطق الزراعية على �صبيل املثال(. العلقة بني الت�صحر 
والتغري املناخي مع فقد التنوع احليوي واإنهيار الأر�ض ونق�ض املياه يجعل الزراعة يف الأرا�صي اجلافة 

غري قادرة على مواجهة التحدي.
يف هذا الإطار يعترب نخيل التمر مفيداً جداً لقدرته على جمابهة الإختلفات املناخية بالإ�صافة 
لإنتاج  اأي�صاً  ي�صتخدم  اأن  ميكن  خمتلفة.  حما�صيل  بنمو  ت�صمح  مناخية  بظروف  البيئة  اإمداد  اإىل 
اليثانول احليوي كمح�صول طاقة حيوي. يف العديد من الدول ميثل نخيل التمر عامل اقت�صادى 
هام ميد الدخل القومي بعدد كبري من املجتمعات الزراعية خا�صة تلك التي تقيم يف املناطق اجلافة. 
اأكرث من ذلك وتبعاً ملا اأ�صارت اإليه FAO فاإن قدرة نخيل التمر على حتمل ظروف مناخية وملوحة 

متيل اإىل اإعتبار اأن نخيل التمر يعترب م�صدر حيوي يف منع حدوث الت�صحر.
5- اآفات نخيل التمر: املوقف العاملي– التحديات– الأولويات امل�ستقبلية

حتتاج الإدارة املتكاملة للآفات اإىل معلومات عن بيولوچي الآفة- البيئة- طريقة اأخذ العينات- 
النبات  املتكاملة للآفات. ت�صم عنا�صر من مقاومة  الر�صد- حتديد احلدود احلرجة. طرق الإدارة 
للآفة- و�صائل املكافحة الكيميائية وال�صلوكية واحليوية وامليكروبية. يف هذا امل�صمون فاإن تقيم معقد 

الآفات من حيث اإرتباطه بعوامل املكافحة احليوية يعترب من العوامل الهامة.
ورد التقرير املبكر عن الآفات احل�صرية لنخيل التمر من خلل ما اأ�صار اإليه Buxton عام 1920 
عام   Elmerو  Capenter من  كل  اأ�صدر  واأخرياً  العراق.  يف  التمر  لنخيل  احل�صرية  الآفات  وثق  حيث 
)1978( قائمة بحوايل54 نوع من الآفات احل�صرية والأكارو�صات التي ت�صيب كل من التمور واأ�صجار 
اإ�صرائيل على مف�صليات الأرجل التي متثل معقد لآفات  نخيل التمر. �صدر التقرير التف�صيلي من 
 Blumberg( نخيل التمر و�صبل اإدارتها يف قائمة من16 اآفة ح�صرية رئي�صية، و15 اآفة ح�صرية ثانوية
عام 2008(. حديثاً عر�ض El-Shafie عام 2012 قائمة من12 نوع من الأكارو�صات واحل�صرات املوجودة 
على م�صتوى العامل والتي ترتبط ب�صجرة نخيل التمر وت�صم 22 نوع تهاجم التمور يف املخزن. �صمن 
القائمة امل�صار اإليها يف هذا التقرير وتوجد حوايل10 اأنواع تندرج حتت الآفات الرئي�صية. هذا املرجع 

ي�صم اأي�صاُ 45 مفرت�ض وطفيل ترتبط مبعقد الآفات احل�صرية لنخيل التمر. 
الإدارة  اتاه  يف  تقدم  حدث  وبالتدريج  املبيدات  تطبيقات  من  دائماً  تبداأ  النخيل  اآفات  اإدارة 
املتكاملة نظراً للم�صاكل التي ت�صببها املبيدات. ت�صبب احل�صرات الق�صرية )رتبة Hemiptera 1 عائلة 
Coccidea( اإ�صابة �صديدة لأ�صجار نخيل التمر ونظراً للع�صوائية يف ا�صتخدام املبيدات الفو�صفورية 
الع�صوية �صد هذه الآفة وغريها من الآفات الأخرى اأدت اإىل اتاه املزارع نحو ا�صتخدام برامج الإدارة 
املتكاملة للآفات. حماولت اإدارة الآفة على اأ�صجار نخيل التمر اتهت نحو اآفات الثمار واحل�صرات 

الق�صرية وحفارات ال�صاق مثل �صو�صة النخيل احلمراء )Blumberg عام 2008(.
اأو�صح Al-Jboory عام )2007( اأهمية املكافحة احليوية �صد الآفات التي تهاجم النخيل. مت تنفيذ 
برامج الإدارة املتكاملة امل�صتدامة Sustainable IPM Programmes مبعرفة وزارة الزراعة العراقية 
بالتعاون مع الربامج الدولية خلل الفرتة من 2009 اإىل2012 يهدف مكافحة حفارات ال�صاق- فرا�صة 
 %5,90،80،7,96 مبعدلت  الإ�صابة  م�صتوى  خف�ض  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  الدوبا�ض  وبق  ال�صغرى  البلح 
نق�ض للإ�صابة على الرتتيب. ويت�صمن التدخل من خلل برامج الإدارة املتكاملة للآفات ا�صتخدام 
امل�صايد ال�صوئية التي تعمل بال�صولر- واجلمع اليدوي للثاقبات ور�ض النييم �صد الدوبا�ض واملكافحة 

.Bacillus thuringiensis احليوية لفرا�صة البلح ال�صغرى باإ�صتخدام معاملت
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التقنيات  على  املبنى   Geographic Information System (GIS) اجلغرايف  املعلومات  نظام 
جناح  مدى  تقدير  يف  حيوياً  دوراً  يلعب  النباتية  العينات  على  يعتمد  الذي  للإ�صابة  احلرج  واحلد 
برامج الإدارة املتكاملة للآفات يف املناطق املعاملة. ا�صتخدم Massoud واآخرون عام )2012( تكتيكات 
GIS لتقدير التوزيع املكاين املوؤقت ل�صو�صة النخيل احلمراء يف م�صايد الفورمونات املزودة بالطعوم 
املت�صعة يف الإح�صاء باململكة العربية ال�صعودية خلل الفرتة من 2009 و2010.  الغذائية يف الزراعات 
تو�صح التقلبات يف الن�صاط املكاين ل�صو�صة النخيل احلمراء اإنخفا�ض حدوث الإ�صابة يف 2009 مقارنة 
الربيع من عام 2009  ال�صيف وفى نهاية  اأق�صى م�صتوى للن�صاط خلل بداية  بـ2010 بينما لوحظ 
 2011 عام  خلل  اأنه  يو�صح  دورية  عينات  اأخذ  على  املبنى  احلرج  احلد  فاإن  ذلك  من  اأكرث  و2010. 
الإح�صاء  بواحة  التمر  نخيل  اأ�صجار  على  للآفات  املتكاملة  الإدارة  برنامج  الفورمون املبنى على  فاإن 
الواحة  �صرق  اأقل من1%( يف  )الإ�صابة  الآفة  هاماً يف مكافحة  دوراً  ال�صعودية لعب  العربية  باململكة 
بينما يحتاج اإىل �صبط بدرجة قليلة )الإ�صابة تقرتب من1%( يف منت�صف واحة الإح�صاء وحتتاج اإىل 
تدخل قوى )الإ�صابة اأكرب من1%( يف �صمال الواحة )Al-Shawaf واآخرون عام 2012(. يف اإ�صرائيل 
الإدارة  التمر خلل نظام  لنخيل  والأكارو�صية  الآفات احل�صرية  التح�صينات يف مكافحة  فاإن جممل 
النباتية  الأ�صول  ذات  املبيدات  وا�صتخدام  واحليوية  امليكانيكية  الطرق  يت�صمن  للآفات  املتكاملة 
عالية  �صيانة  مع  املخلقة  املبيدات  ا�صتخدام  خلف�ض  وذلك  الآفة  لإدارة  معاً  الكيميائية  والو�صائط 

للأعداء احليوية )Blumberg عام 2008(.
مع  النخيل  تزرع  التي  الدول  من  كثري  يف  التمر  لنخيل   Monoculture الواحد  املح�صول  يوؤثر 
التجارة  تاأثري  وات�صاع  الكيميائية  احل�صرية  للمبيدات  املقيد  غري  والأ�صتخدام  العاملية  التحذيرات 
العاملية  على معقد الآفات والأعداء احليوية امل�صاحبة. لوحظ وجود تغريات يف النظام البيئي الزراعي 
عاماً  الع�صرين  خلل  امل�صاحة.  وحدة  يف  الأنواع  وكثافة  النوعي  الختلف  خلل  من  التمر  لنخيل 
مع  التمر )FAOSTAT عام 2012(  بنخيل  املنزرعة  امل�صاحة  يف  معنوية  زيادة  هناك  اأن  وجد  املا�صية 
وجود زراعة جديدة تعتمد على زراعة م�صاحات وا�صعة من اأ�صجار تخيل التمر والتي تقدم موطن بيئي 
الفرتة من1992 و2012 يف مناطق  واملر�صية. لوحظ بني  الآفات احل�صرية  لل�صغط احليوي وي�صمل 

الغرب ب�صمال اأفريقيا واخلليج يف ال�صرق الأو�صط زيادة معنوية يف الزراعات اجلديدة لنخيل التمر.
عند كثافة100نخلة لكل هكتار )Zaid عام2002( قدرت الزراعات اجلديدة يف مناطق املغرب واخلليج 
بحوايل25 مليون نخلة )Faleiro واآخرون عام2012(. هذه الزراعات اجلديدة معر�صة للهجوم بالعديد 
 Abraham( ًمن الآفات خا�صة �صو�صة النخيل احلمراء التي تف�صل نخيل التمر عمر اأقل من 20 عاما
مع  ظهرت  جديدة  حتديات  املزارعون  يواجه  احلمراء  النخيل  �صو�صة  بجانب  عام 1998(.  واآخرون 
اإدخال اآفات ثانوية جديدة حتولت اإىل اآفات خطرية. وعليه يجب اإدراك اأن تقنيات الإدارة املتكاملة 
امل�صتدامة التي مت اإقرتاحها من خلل )Blumberg عام 2008( للمزارعني يف اإ�صرائيل والتي تتكامل 
وا�صتخدام  الر�صد  نظم  حت�صني  مع  التزاوج  يف عمليات  خلًل  حتدث  التي  الكيميائية  الو�صائط  مع 
عوامل املكافحة احليوية من خلل الإطلق املنظم لطفيليات البي�ض �صوف يكون لها تاأثري وا�صح 
يف ال�صيطرة على الآفة. الت�صل�صل والرتتيب احلديث للجينوم يف نخيل التمر يو�صح اأن جينات �صغط 
Al-( ن�صبياً  املنفرد منخف�صة  النيوكلتيد  كثافة  تكون  الكرومو�صوم حيث  املقاومة توجد يف مناطق 
Mssallem عام 2013(. الطرق املتقدمة مثل التداخل مع RNA )RNA interference )ANAI تهدف 
اإىل التح�صني الوراثي للمقاومة عن طريق النقل الچيني لأ�صجار نخيل التمر وهو ميثل اإ�صرتاتيچية 

هامة لطرق الإدارة يف امل�صتقبل. 
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طرق الإدارة املتكاملة للآفات احلديثة باإ�صتخدام تخ�ص�ض الأنواع Species- Specific والإختيارات 
كبرية  باأعداء  والإطلق  والتعقيم  بالرتبية  احل�صرات  ملكافحة  ت�صمل:التزاوج  والتي  للبيئة  ال�صديقة 
Dominant lethal Gene (RIDL) هذه  ال�صائد  املميت  الچني  ذات  احل�صرات  اإطلق  اأو  احل�صرات  من 
اإطار برامج الإدارة امل�صتدامة املتكاملة للآفات. ا�صتخدام الفورمونات / الإ�صرتاتيچيات تدخل �صمن 
يتلءم مع  للآفات ميكن تطبيقها مبا  املتكاملة  الإدارة  اإ�صرتاتيچية  على  املبنى  الكيميائية  الو�صائط 
 Faleiro( صجرة نخيل التمر وهى من الإدارة التي ميكن ا�صتخدامها ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء�
عام 2006(. ا�صتخدام الو�صائط الكيميائية يف التطويع ال�صلوكي يت�صمن تقليل املخاطر من تطور �صفة 
 Miller( املقاومة لأنواع الآفات امل�صتهدفة وهى العقبة الرئي�صية املرتبطة باإ�صتخدام املبيدات التقليدية
التي تت�صم بالختيارية. مع  التقليدية  املبيدات  ا�صتخدام  اأكرث من ذلك فاإنه مع  واآخرون عام 2006(. 
الو�صائط  دور  يزداد  التمر-  لنخيل  احل�صرية  الآفات  �صد  ون�صرها  والطاروات  الفورمونات  تعريف 

الكيميائية يف اإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة ليلعب دوراً هاماً يف برامج املكافحة يف امل�صتقبل. 
تبعاً للتقرير اخلا�ض بـ IPCC والذي ي�صري اإىل زيادة متو�صط احلرارة على �صطح الأر�ض مما قد 
اإليه  اأ�صار  ملا  املتكاملة ملكافحتها. وتبعاً  اإنت�صار بع�ض احل�صرات مع �صعوبة الإدارة  ي�صاعد على زيادة 
Porter واآخرون عام )1991( فاإن الإختلفات املناخية قد حتدث تغريات يف التوزيع اجلغرايف للعلقة 
بني املح�صول والآفة والتداخل بني الأنواع وزيادة طور ال�صكون ال�صتوي واإطالة فرتات النمو وزيادة 
 )2004( عام   Cannan اأ�صار  ذلك  من  اأكرث  جديدة.  ملناطق  الآفات  غزو  فر�ض  وزيادة  الأجيال  عدد 
التغريات  مثل  متعاقبة  عمليات  خلل  احل�صرات  وكثافة  اإنت�صار  زيادة  اإىل  يوؤدى  احلرارة  زيادة  اأن 
الفينولوجية ومدى اإنت�صار وكذا منو املجموع وتطور وظواهر البيات والهجرة. وبالتبعية فاإن و�صد 

وتقييم الآفات احل�صرية واأعدائها احليوية يحتاج اإىل مزيد من الأهتمام. 
تتكيف �صو�صة النخيل احلمراء على اعتبار اأنها �صو�صة قارية من اجلو الدافئ والرطب يف جنوب 
وجنوب �صرق اأ�صيا حيث تعترب هناك اآفة رئي�صية على نخيل جوز الهند اإىل املناطق اجلافة واحلرارة 
يف ال�صرق الأو�صط على نخيل التمر يعطى مثال منطي عن التوقع للتغريات التي قد حتدث يف النظم 
امل�صابة  النباتية  للمواد  وا�صع  نطاق  تتم على  والتي  ال�صريعة  امل�صتقبل. احلركة  الزراعية يف  البيئية 
اأقلمة وتكييف نخيل  التمر وكذا  النخيل احلمراء على نخيل  اإنت�صار كثافة وتعداد �صو�صة  اإىل  واأدت 

الكناري يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�صط وانتقال حفار العذوق من ال�صرق الأو�صط اإىل تون�ض.
اإىل طرق ميكن  والو�صول  اإىل تطوير  التمر ملح�صول م�صتقبلي واحلاجة  اأهمية نخيل  اإىل  بالنظر 
قبولها اإجتماعياً فى تقنيات الإدارة املتكاملة للآفات فاإنه من ال�صروري الأهتمام بدورة حياه احل�صرة-
احلرج  احلد  للمكافحة-  وامليكانيكية  والزراعية  الطبيعية  الطرق  اجلغرايف-  التوزيع  الفقد-  وال�صرر- 
املكافحة  و�صــائل  النباتية-  الأ�صول  وذات  احليوية  املبيدات  الكيميائية-  الو�صــائط  اإ�صــتخدام  للتدخل- 
الق�صرية-  النخيل- احل�صرات  الأجنحة )دوبا�ض  الأجنحة ون�صفية  لرتبة غمدية  الكيميائيــة واحليوية 
مثل  الآفات  من  غريها  مع  الزبيب(  وفرا�صة  ال�صغرى-  البلح  )فرا�صة  الأجنحة  وحر�صفية  الدقيقى(  البق 
الأكارو�صات. التوجهات التي تو�صح دور الو�صائط الكيميائية يف الإدارة املتكاملة لآفات النخيل تت�صمن 

ا�صتخدام نظام )اجلذب ثم القتل( Attract- and- Kill من الأمور الهامة التي يلزم درا�صتها تف�صيًل.
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الف�سل الثاين 
الإدارة املتكاملة لآفات نخيل التمر

• مقدمة
• املكافحة امليكانيكية

• املكافحة الزراعية
• املكافحة احليوية

• املكافحة الت�سريعية
• املكافحة الكيميائية

الف�سل الثاين
الإدارة املتكاملة لآفات نخيل التمر

مقدمة
يق�صد مبكافحة الآفات العمل على تقليل ال�صرر الذى حتدثه الآفة، وذلك بقتلها اأو اإبعادها اأو منع 
و�صولها اإىل العائل اأو بتهيئة ظروف غري منا�صبة لتكاثرها وعادة ما ينجو بعد عملية املكافحة عدد من 
الآفة  ال�صرورى قبل مكافحة  البيئية. ومن  الن�صاط والتكاثر عندما تتح�صن الظروف  الأفراد يعاود 
وذلك  وتكاثرها،  معي�صتها  تنا�صب  التى  والظروف  وطبائعها  وعاداتها  و�صلوكها  حياتها  تاريخ  معرفة 
للعمل قدر الإمكان على عدم توافر هذه الظروف البيئية املحيطة بها حتى ميكن اإجراء مكافحة الآفة 
اإمكانية توقع حجم  املنا�صبة للآفة ت�صاعد فى  فاإن معرفة الظروف  اأطوارها. كذلك  اأ�صعف  وهى فى 

وتعداد الآفة فى امل�صتقبل وميكن بعد ذلك اإتخاذ التدابري اللزمة فى الوقت املنا�صب. 
وتعرف طرق املكافحة باأنها العمليات التى من �صاأنها تقليل خ�صارة الآفات التى ت�صببها للإن�صان 
اأو ممتلكاته، وذلك باحلد من اإنت�صارها وتكاثرها قدر الإمكان ومن املعروف اأنه من امل�صتحيل الق�صاء 
اآفة من مكان معني حتت  اإ�صتئ�صال  العامل، ولكن ميكن  بقاع  الآفات فى جميع  نوع معني من  على 

ظروف خا�صة وت�صمل مكافحة الآفات العوامل الطبيعية واملكافحة التطبيقية. 
العوامل الطبيعية 

وتتكون من جمموع العوامل الطبيعية التى حتد من اإنت�صار الآفات اأو تقلل من اأعدادها دون تدخل 
الإن�صان وتعتمد على اأنه ل يوجد نوع من الآفات ميكن اأن يزداد باإ�صطراد اإىل ما ل نهاية اإذ لبد من 
وجود بع�ض العوامل الطبيعية التى حتد من هذا الإزدياد وحتافظ على التوازن الطبيعى بني تعداد 
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الرطوبة-الأمطار( والعوامل  العوامل اجلوية )احلرارة-  بها. وت�صمل  التى حتيط  الآفة والظروف 
)اجلبال-ال�صحارى-  الآفات  اإنت�صار  من  حتد  التى  الطبيعية  العوائق  ت�صم  والتي  الطبوغرافية 
البحار( والعوامل احليوية اأى الأعداء احليوية للآفات )الطفيليات- املفرت�صات- م�صببات الأمرا�ض( 

والعوامل الغذائية مثل مدى توفر وتعدد العوائل.  
العوامل التطبيقية

العوامل الطبيعية  التى تنجو من  الإن�صان ملكافحة الآفات  التى ترى بوا�صطة  هى تلك الطرق 
ولقد اإ�صتفاد الإن�صان من ذلك اإىل حد كبري مبا لحظه فى الطبيعة من العوامل التي حتد من اإنت�صار 
العوامل  بالآفات.ول تكفى  املقاومة للإ�صابة  الآفات كاحلرارة والربودة والأعداء احليوية والنباتات 
الطبيعية وحدها فى الق�صاء على الآفات بل ينجو منها بع�ض الأفراد التى تعاود ن�صاطها وتكاثرها عند 
توفر الظروف املنا�صبة لها مما ي�صطر الإن�صان للتدخل خلف�ض اأعدادها وهو ما يطلق عليه باملكافحة 

التطبيقية وت�صمل املكافحة الزراعية واملكافحة امليكانيكية واملكافحة احليوية واملكافحة الكيميائية.  
اأوًل: املكافحة امليكانيكية 

تعترب من اأب�صط الطرق التى تتبع فى مكافحة الآفات- حيث ين�صح فى حالت كثرية باإزالة اأ�صجار 
ال�صعف  حرق  كذلك  عميقة  حفر  فى  ودفنها  حرقها  ثم  وتقطيعها  اجلذع  بحفارات  امل�صابة  النخيل 
النخلة  �صبكة حول  و�صع  وكذا  منها  للتخل�ض  احل�صائ�ض  امل�صاب وحرق  وال�صعف  والرواكيب  القدمي 
امل�صنع  اإىل  الب�صتان  وباأ�صرع ما ميكن من  بو�صائل نقل نظيفة  التمور  القوار�ض ونقل  حلمايتها من 
واملخزن و�صرورة تنظيف وتطهري املخازن واأماكن التعبئة والعبوات امل�صتعملة. وقد اأ�صار �صعيد ومتريك 
عام 1995 اإىل اأن اجلمع املتكرر للتمور يقلل من الإ�صابة بدودة البلح العامرى كما اأن اإ�صتخدام �صباك 

بل�صتيك لتغطية ال�صوباطات فى اأوائل اأغ�صط�ض يقلل الإ�صابة بدرجة وا�صحة. 
مثل  الطبيعية  الو�صائل  دور   )2000( عام  واآخرون  املجيد  عبد  بها  قام  التي  الدرا�صات  اأو�صحت 
درجات احلرارة املرتفعة والتربيد فى احلد من تعداد فرا�صة التمر وخنف�صاء ال�صورينام فى املخزن 
العمر اخلام�ض  اأن تعري�ض يرقات  املوت. وقد وجد  التخزين تزيد من معدل  اأن زيادة حرارة  حيث 
لفرا�صة التمر لدرجة حرارة 55°م ملدة 45 دقيقة حقق ن�صبة موت100% كما اأن التعري�ض لدرجة 5°م 
اإىل60  ال�صورينام  خلنف�صاء  الكاملة  احل�صرات  اإحتاجت  بينما  موت%100  ن�صبة  حقق  دقيقة   45 ملدة 

دقيقة على درجة 55°م،50 دقيقة على درجة حرارة - 5° للو�صول اإىل ن�صبة اإبادة %100. 
وقد اأ�صار جاكوب عام1980 اإىل موت يرقات خنف�صاء ال�صورينام جميعها خارج نطاق 25-32 درجة 
مئوية. كما اأو�صح Muggleton واآخرون عام 1981 اأن درجة احلرارة قبل املعاملة قد توؤثر على م�صتوى 
اإ�صتجابة احل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام تاه مبيد امللثيون. كما ذكر Nelson ،Wikin عام 
مئوية  درجة   55 حرارة  لدرجة  دقيقة   15 ملدة  التمر  وفرا�صة  ال�صورينام  خنف�صاء  تعري�ض  اأن   1987
تعطى ن�صبة اإبادة ت�صل اإىل100%. كما اأ�صار Donahye واآخرون عام 1995اأن الوقت اللزم ملوت99% من 
الأفـراد ي�صل اإىل 625 �صـاعة يف الطور العذري )اأقل الأطوار ح�صا�صية( على درجة �صفر مئوية بينما 

ي�صل اإىل 6،1 �صاعة فى طور البي�صة لفرا�صة التمر.  
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م�صائد  ومنها  الكاملة  احل�صرات  جلذب  امل�صائد  اإ�صتخدام  امليكانيكية  املكافحة  حتت  ويندرج 
الفورمونية. وميكن  امل�صائد  وكذلك  املتخمرة  املواد  برائحة  احل�صرات  تذب  التى  ال�صامة  الطعوم 

تق�صيم الفورمونات وفقاً للإ�صتجابة ال�صـلوكية للح�صـرة امل�صتقبلة اإىل:
1- فورمون ال�صلوك اجلن�صى

2- فورمون �صلوك التجمع )�صوف يرد ذكره تف�صيًل فيما بعد(
3- فورمون �صلوك الإنت�صار 

4- فورمون و�صع البي�ض
5- فورمون �صلوك التحذير

6- فورمون ال�صلوك اجلماعي اخلا�ض
وتعترب فورمونات التجمع من اأف�صل الإتاهات التى ميكن اأن تلعب دوراً هاماً فى مكافحة �صو�صة 
النخيل احلمراء حيث لحظ Rochat واآخرون عام 1993 فى الدرا�صات املعملية واحلقلية بالربازيل 
اأن احل�صرات الكاملة Rhynchophorus palmarum تنجذب ملواد تبعث رائحتها من البيئات الغذائية 

مثل الباباى وق�صب ال�صكر واملوز اأثناء عمليات التخمري.
وقد عرف املركب رينكوفورول )1( كفورمون لتجمع احل�صرة. كما عرف املركب رينكوفورول )2( 
- ورينكوفورول )3(- كفورمونات لتجمع ح�صرات R.phoenicis  ، R.vulneratus وهذين املركبني 
ينبعثا من الذكور ويعملن على تن�صيط الروائح النباتية جلذب كل اجلن�صني )الذكر والأنثى لنف�ض 
اأن امل�صابهات ال�صوئية للرينكوفورول 1،2 يعملن على زيادة احل�صرات التى مت  النوع(. وقد لوحظ 

اإ�صطيادها R.palmarum ،R.phoenicis على الرتتيب بكفاءة قدرها10-20 �صعف.
كما متكن ناجنان واآخرون عام1992 من اإ�صتخل�ض وتعريف مركبات متطايرة من ع�صري زيت 
املتطايرة  املواد  لهذه  والنوعية  الكمية  الإختلفات  تقدير  اأمكن  وقد  بطريقتني  املتخمر  النخيل 
 Rhynchophorus ح�صرات  بني  الكيميائية  العلقات  دور  نوق�ض  كما  النخيل.  ع�صري  تخمر  خلل 
palmarum والغذاء النباتى. وي�صمل اإ�صتخدام الفورمونات امل�صنعة حماولة جذب احل�صـرات الباحثة 
عن التزاوج اإىل م�صائد ميكانيكية اأو ل�صقة اأو اإىل مناطق معاملة باملبيدات احل�صرية اأو اإىل الطعوم 
ال�صامة اأو اإىل امل�صائد ال�صوئية التى تعمل بالأ�صعة فوق البنف�صجية. وت�صتخدم الفورمونات عملياً 
فى م�صائد احل�صر لإ�صافة املعلومات عن م�صتويات التعداد. وتت�صم جميع هذه الإتاهات احلديثة 
فى مكافحة احل�صرات بالتخ�ص�ض الوا�صح حيث متثل م�صتقبل املكافحة امل�صتدامة للآفات. كما توجد 
امل�صائد ال�صوئية ويتم ن�صرها فى مزارع النخيل فى اأماكن خمتلفة ومنها م�صيدة روبن�صون املطورة 
املزودة بلمبة زئبقية قوتها160 وات وتو�صع على اأ�صطح املبانى داخل مزارع النخيل على اإرتفاع 6 مرت 
وهى تقوم بجذب ح�صرات النخيل ذات الن�صاط الليلى مثل حفار �صاق النخيل ذو القرون الطويلة- 

حفار عذوق النخيل- حفار �صعف النخيل.  
ميكن اإ�صتخدام التربيد يف الق�صاء على بع�ض اآفات التمور فى املخزن بحفظها فى غرف تربيد 
على درجة 7°م اأو اأقل. وقد اأظهرت الدرا�صات التى اأجريت بكلية الزراعة جامعة عني �صم�ض اأن تعري�ض 
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التمور لدرجة حرارة فوق40م اأو حتت 5م يوؤدى اإىل الق�صاء على فرا�صة التمر وخنف�صاء ال�صورينام 
بعد حوايل )30-60( دقيقة من التعري�ض.  

اأظهرت الدرا�صات اأن اجلرعة 25 كيلو راد  اأ�صعة جاما  باإ�صتخدام  التمور  وفى جمال مكافحة اآفات 
خلنف�صاء  الكاملة  احل�صرة  موت  جانب  اإىل  العذارى  اأو  الريقات  منو  واإكتمال  البي�ض  فق�ض  منعت 
تغيري  اأي  اجلرعة  هذه  حتدث  ومل  وال�صغرى  الكربى  البلح  ودودة  املن�صاري  ال�صدر  ذات  احلبوب 
الغذائية للثمار املعاملة عند تقدير الكربوهيدرات والربوتني والأحما�ض الأمينية  القيمة  معنوي يف 
اأن هذه اجلرعة مل يكن لها اأي  عقب التعر�ض وبعد 3،6، 9،12 �صهراً من تخزين التمور املعاملة كما 

تاأثري على مذاق وطعم ورائحة التمور املعاملة. 
ثانيًا: املكافحة الزراعية: 

تغري  اإىل  للنبات  الزراعية  البيئية  النظم  اإطار  فى  الزراعية  املعاملت  فى  تغريات  اأى  قد توؤدى 
خ�صائ�ض النخلة وبيئتها املحيطة بها وقد توؤثر هذه التغريات بدورها على مدى جذب �صجرة النخيل 
للآفات وتعمل املكافحة الزراعية على تهيئة الظروف البيئية حتى تبدو ب�صكل غري منا�صب للآفة وذلك 
املنا�صبة  الظروف  بتهيئة  اأو  الغذائية  اأو التخل�ض من عوائلها  التنا�صلية  قدرتها  باإحداث خلل يف  اإما 

لأعدائها احليوية حتى تق�صى عليها. 
وقد لوحظ اأن بع�ض العمليات الزراعية التى ترى اأ�صا�صاً لأغرا�ض اأخرى قد تفيد فى تقليل الإ�صابة 

بالآفات. ويجب اأن يوؤخذ فى الإعتبار طريقة ووقت تطبيقها، وهى طريقة �صهلة وقليلة التكاليف.  
ومن اأهم الو�سائل الزراعية التى ت�ساعد فى الق�ساء على اآفات النخيل والتمور مايلى:
1- اإ�صتنباط وزراعة اأ�صناف نخيل مقاوم للآفات خا�صة الأمرا�ض النباتية مثل مر�ض البيو�ض.

2- زراعة بع�ض اأ�صناف النخيل كم�صائد نباتية مثل نخيل ال�صاجو الذى يعمل كم�صيدة ل�صو�صة النخيل 
احلمراء

3-  �صرورة التاأكد من زراعة ف�صائل نخيل خالية من الإ�صابة بالآفات
4- الإعتدال فى الرى وتنب و�صول ماء الرى لقلب الف�صيلة وحت�صني ال�صرف

5- العزيق اجليد للتخل�ض من احل�صائ�ض وقتل الأطوار املختلفة من احل�صرات فى الرتبة
6- الت�صميد اجليد املتوازن وعدم الإفراط فى الت�صميد النيرتوچينى

7- زيادة امل�صافات بني اأ�صجار النخيل لتقليل التظليل والرطوبة الن�صبية واملناف�صة على الغذاء. 
8- العناية بالنظافة الب�صتانية واإزالة الكرب وجمع الأجزاء امل�صابة وحرقها وكذا اإزالة اأ�صجار ال�صنط 
وال�صي�صلن املوجودة داخل ب�صاتني النخيل. وهى عوائل رئي�صية لدودة ثمار الرمان وتظهر هذه 
امل�صكلة ب�صكل وا�صح فى الواحات الداخلة بالوادى اجلديد بجمهورية م�صر العربية وهناك جهود 

مكثفة الآن للتخل�ض من اأ�صجار ال�صنط  ال�صي�صلن بالوادى اجلديد. 
9- التقليم ال�صنوى لأ�صجار النخيل و�صرورة تطهري اأدوات التقليم واخلدمة. 

10- جمع التمور فى موعدها املحدد وتنب خلط التمور اجلديدة مع القدمية اأو املت�صاقطة. 
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ثالثًا: املكافحة احليوية: 
يق�صد بها ت�صجيع واإكثار الأعداء الطبيعية )احليوية( للآفات والتى تعي�ض معها فى نف�ض البيئة 
اأو اإ�صترياد تلك الأعداء احليوية وحماولة اإكثارها واأقلمتها حملياً ون�صرها على نطاق وا�صع للحد من 
تعداد الآفات وت�صمل الأعداء الطبيعية للآفات الطفيليات واملفرت�صات وم�صببات الأمرا�ض )الفطريات 
والبكرتيا والڤريو�صات والربوتوزوا(. وقد مت ت�صجيل كثري من الأعداء احليوية للآفات احل�صرية 
لنخيل البلح منها دبور الرباكون على يرقات ديدان اأزهار وثمار البلح فى م�صر واإبرة العجوزة علـى 
�صـو�صـة النخيل احلمراء باململكـة العربيـة ال�صـعودية والأمـر يحتــاج اإىل درا�صـات متقدمـة للبحـث عن 
اإيـجاد الظــروف امللئمة لإكثـارهـا  الأعداء احليوية لآفات النخيل والتمور يف نف�ض الـبيئة وحماولة 
 Ectomyelois للحد من تعداد ح�صرة Phanerotoma ونـ�صـرهـا حـيث تـم بنجـاح اإطـلق العــدو احليوي
التي ت�صيب التمور بتون�ض )خوالديه واآخرون عام 1996(. ومن مميزات هذه الو�صيلة من املكافحة 

دوام فاعليتها واأمانها اإ�صافة اإىل املنافع الإقت�صادية والبيئية.  
باململكة  الإح�صاء  بواحة  النخيل  لآفات  احليوية  الأعداء  بح�صر   1989 عام  وقادو�ض  حماد  قام 

العربية ال�صعودية كما فى اجلدول التاىل: 

العائلنوعهالعدو احليوى
Cordyceps Sp. يرقات حفار �ساق النخيل ذو القرون الطويلةم�سبب مر�سىفطر

Chalicididae بي�س دوبا�س النخيلطفيلح�سرة من عائلة

Bracon hebator يرقات ديدان اأزهار وثمار البلحطفيل خارجىدبور

�سو�سة النخيل احلمراءمفرت�ساإبرة العجوزة

Bedella Sp. احل�سرات الق�سرية وبي�س دوبا�س النخيلمفرت�ساأكارو�س

Cheyletus oprnatusاحل�سرات الق�سريةمفرت�س

Tyrophagus Sp.احل�سرات الق�سريةمفرت�س

Tarsonemides Sp.احل�سرات الق�سريةمفرت�س

Typhlodromus tiliaeاحل�سرات الق�سريةمفرت�س

Hypoaspis Sp.يرقات حفار �ساق النخيل ذو القرون الطويلةطفيل

Ameroseius Sp.يرقات حفار �ساق النخيل ذو القرون الطويلةطفيل

البوىل هيدرو�صي�ض  نوع  بتعريف مر�ض ڤريو�ضى من  الهند  قام جوبينادهان )1990( فى  وقد 
ال�صيتوبلزمى وهو فعال جداً على �صو�صة النخيل احلمراء التى ت�صيب نخيل جوز الهند. وقد اأظهرت 
الدرا�صة اأن جميع الأطوار معر�صة للعدوى بهذا الڤريو�ض كما توؤدى عدوى الطور الريقى اإىل ت�صوه 

احل�صرات الكاملة واإنخفا�ض التعداد.  
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جلب الطفيليات واملفرت�سات من اخلارج واإكثارها معمليًا 
املعروف اأن كثريا من الآفات احل�صرية قد تنتقل من موطنها الأ�صلى اإىل مناطق جديدة بدون 
اإليها من  الأرا�صي اجلديدة وما يتبعها من نقل الرتبة  اإ�صتزراع  الطبيعية وتوؤدى عمليات  اأعدائها 
مناطق موبوءة، بالإ�صافة اإىل اإ�صتخدام املبيدات احل�صرية ب�صورها املختلفة وعلى نطاق وا�صع اإىل قتل 
الأعداء احليوية وغياب دورها فى مكافحة هذه الآفات. كما ظهرت اآفات كانت ثانوية واإنت�صرت ب�صكل 
وبائي، ولإرجاع حالة التوازن الطبيعي بني الآفة واأعدائها احليوية يلزم اإجراء حماولت لإ�صترياد 

هذه الأعداء الطبيعية من املوطن الأ�صلي للآفة والعمل على اأقلمتها فى املناطق اجلديدة.  
ويراعى عند اإدخال اأى عدو طبيعى جديد الآتى:

1- األ يتغذى على عوائل نباتية فى البيئة. 
2- اأن يتطفل على اأو يفرت�ض الآفة املراد مكافحتها اأو اأى ح�صرات �صارة اأخرى مع تف�صيله للأوىل.  

3- ل يكون عر�صة ملهاجمة الأعداء احليوية املحلية �صواء بالتطفل اأو الإفرتا�ض 
4- وجود عوائل ح�صرية بديلة يلجاأ اإليها فى حالة غياب عائلة الأ�صا�صى

5- التاأكد من ملئمة الظروف املناخية والبيئية ال�صائدة له ولذريته. 
تربية الأعداء احليوية معمليًا واإطلقها

يت�صمن برنامج املكافحة احليوية واخلا�ض برتبية الأعداء احليوية وعلى نطاق كبري فى املعمل 
واإطلقها فيما بعد اخلطوات التالية:  

1- عمل خمزون ح�صري: حيث يربى العدو احليوى امل�صتورد باأعداد كبرية فى املعمل تتنا�صب وكثافة 
الآفة املراد مكافحتها. 

2- التكثيف: يتم اإطلق �صراح العدو الطبيعى ب�صورة مكثفة فى منطقة ما عند توافر الظروف املناخية 
وطور الآفة املنا�صبة له ـ ويراعى عند الإطلق وقف العمليات الزراعية التى قد توؤثر على جناحه 
يف احل�صول على العائل مثل عمليات حرق احل�صائ�ض اأو املخلفات النباتية وغريها. كما يلزم عدم 

اإ�صتخدام املبيدات احل�صرية عند الإطلق مع حتديد تعداد الآفة فى املنطقة قبل الإطلق. 
3- التاأكد من جناح العدو الطبيعى: وذلك باأخذ عينات من العوائل احل�صرية فى الطبيعة وفح�صها 
للتاأكد من وجود الطفيل وجناح عملية التطفل وتوطنه فى البيئة اجلديدة كما يلزم ح�صر كمى 

لأعداد الآفة بعد الإطلق لتاأكيد دور العدو الطبيعى فى خف�ض كثافتها العددية. 
4- ن�صر العدو الطبيعى: بعد جناح العدو الطبيعى فى منطقة ما يف�صل تعميم اإطلقه فى مناطق 

اأخرى تتوافر فيها الظروف املناخية املنا�صبة له وكذلك الآفة املراد مكافحتها. 
تقييم جناح اأو ف�سل الأعداء احليوية

للتاأكد من دور الأعداء احليوية املحلية منها اأو امل�صتوردة فى خف�ض تعداد الآفة ترى الدرا�صات الآتية: 
1- وجود نتائج حقلية تثبت اإنت�صار العدو الطبيعى فى البيئة خلل فرتة زمنية حمددة. 

2- نتائج حقلية توؤكد اإنخفا�ض تعداد الآفة اإىل دون احلد الإقت�صادى بعد اإطلق العدو الطبيعى. 
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العدو  فيها  اأطلق  التى  املناطق  بني  الآفة  لتعداد  مقارنة  باإجراء  الطبيعي  العدو  دور  اإثبات   -3
الطبيعي واأخرى خالية منه. 

4- التاأكد من قدرة العدو احليوى على الإنت�صار فى املناطق املجاورة وتتبعه حلركة الآفة واإنت�صارها.  
الإ�سافة الدورية للأعداء احليوية

الآفة منت�صرة فى  الطبيعى ب�صفة دورية وعلى فرتات متقاربة عندما تكون  العدو  اإ�صافة  يلزم 
م�صاحات �صا�صعة ويراعى فيها النقاط التالية: 

وجود  عند  فعاليته  ومقارنة  مبفردها  الآفة  على  احليوية  الأعداء  من  واحد  نوع  فعالية  مدى   -1
اأنواع خمتلفة من هذه الأعداء احليوية تهاجم نف�ض الآفة من حيث القدرة على  جمموعة من 

البحث والإ�صرار على متابعة الآفة- تنب املناف�صة- تاأثريه على تعداد الآفة .
2- اأن يوجد فى احلقل اأعداد من الآفة توافق اأعداد العدو الطبيعى عند الإطلق واأن يتوافر الطور 

املنا�صب من الآفة. 
3- اأن تكون الظروف البيئية منا�صبة لهذه الأعداء احليوية، واأى خلل فيها يكون نتيجته ف�صل برنامج 

املكافحة احليوية. 
حتى يكون برنامج املكافحة احليوية متكامًل وفعاًل يف�صل عمل الدرا�صات البيولوچية اللزمة 
على دورة حياة الآفة والظروف املنا�صبة لن�صاطها ومدى اإنت�صارها. عند اإ�صترياد الأعداء احليوية لها 
يف�صل جلبها بحيث يكون لكل طور من اأطوار الآفة العدو الطبيعى الذى يلحقه ويهاجمه وتعرف 
هذه بنظرية التتابع، من املوؤكد اأن فعاليتها جمتمعة �صوف توؤثر فى خف�ض الكثافة العددية للآفة عن 

اإ�صتخدام اأعداء حيوية لطور واحد من اأطوار حياتها. 
اأهم املفرت�سات التى مت ت�سجيلها على الآفات احل�سرية للنخيل والتمور

املفرت�سالطور املعر�سالآفة احل�سرية

  الأكارو�سات                             Hypoaspsis sp. – Ameraseius   الريقةحفار �ساق النخيل

  الأكارو�سات                 .Hypoaspsis sp. – Tyrophogus sp احل�سرات الكاملةجعل النخيل 

احل�سرات الق�سرية
الأكارو�سات

Acaropsis docta- Bdella sp. – Tyrophagus sp. 
Hemisarcoptes malus – Typhlodromrs titae

    Cybocephalus sp.                                           خنف�ساء 
 Coccinella septempunctata                 خنف�ساء اأبى العيد
Coccinella undicimpunctata 

 الأكارو�س                                                   .Bdella sp  البي�سدوبا�س النخيل

  الأكارو�سات             .Ameroseius sp. – Tyrophagus sp  جميع الأطوار غري الكاملةخنف�ساء البلح والنواه



 62 

الإدارة امل�صتدامة ل�صو�صة النخيل احلمراء

اأهم الطفيليات التى مت ت�سجيلها على الآفات احل�سرية للنخيل والتمور

الطفيلالطور املعر�سالآفة احل�سرية
  طفيل من عائلة                       Chalcididaeالبي�سدوبا�س النخيل

الريقةديدان اأزهار وثمار البلح 
Bracon hebetor
Phanerotoma flavitestacea                  

الريقةدورة البلح ال�سغرى
Bracon hebetor
Pharneretoma sp.

Archenomus flexibilisاحل�سرات الق�سرية 

Chilocoris bipustutaus

Chilocorus nigritus

Aphytis phoenicis

Chrysopa carnea

Chrysopa vulgaris
دودة اخلروب

Ectomyelois cerotonia
Phanerotoma ocularis

املكافحة امليكروبية:  
العائل  اإ�صابة  فى  الكائنات  هذه  تخ�ص�ض  مدى  على  امليكروبية  املكافحة  عمليات  جناح  يعتمد 
فمثًل بع�ض الڤريو�صات قد تتخ�ص�ض فى نوع واحد من العوائل وهناك بع�ض اأنواع البكترييا التى 
عوامل  ورطوبة  حرارة  من  الطبيعية  العوامل  تعترب  بنجاح.  الأجنحة  حر�صفية  ح�صرات  توؤثر على 
توؤثر على حيوية ون�صاط الكائنات الدقيقة وكذا فى قدرتها على اإخرتاق العائل و�صـري املر�ض داخل 
املناخية بكونها  اأن حتتفظ بحيويتها عـند عـدم منا�صبة الظروف  امليكروبية  العائل. ميكن للكائنات 
داخل كب�صولت كما فى الڤريو�صات داخل اأج�صام البوليهدرا وجراثيم الفطر والبكرتيا التي تكون اأغلفة 
�صميكة حتافظ على الڤريو�صات داخل اأج�صام البوليهدرا وجراثيم الفطر والبكرتيا التى تكون اأغلفة 
الأمرا�ض الفطرية  يتوقف جناح  البيئية.  الظروف  تتح�صن هذه  �صميكة حتافظ على حيويتها حتى 
فى اإخرتاق ج�صم العائل احل�صرى على توفر رطوبة عالية مع حرارة منا�صبة حتى تنبت اجلراثيم 

وتتمكن من دخول ج�صم العائل. 
تكامل املكافحة احليوية واملكافحة الكيميائية:  

من الأهمية مبكان اجلمع بني مميزات كل من املكافحة احليوية واملكافحة الكيميائية للحد من 
كثافة الآفة مع اأقل �صرر حتدثه الأخرية للأعداء الطبيعية النافعة. توجد عدة طرق حلماية وبقاء 

الأعداء احليوية عند تطبيق برامج املكافحة الكيميائية كما يلي:-
1- حفظ الأعداء احليوية املوجودة خارج نطاق املعاملة املبا�صر باملبيد: حيث اأن ترك بع�ض مناطق 
من احلقل بدون معاملة كيميائية يوؤدى اإىل حفظ بع�ض الأعداء احليوية حيه وبالتاىل اإنت�صارها وتزايد 
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اأعدادها مرة اأخرى، واأن كانت فعاليتها وعودتها اإىل ما كانت عليه �صيكون ب�صورة بطيئة وحتتاج اإىل وقت، 
املعاملة  باإ�صتخدام  ، قد يكتفى  املرباة فى املعمل  باإ�صافة بع�ض الأعداء احليوية  اأنه ميكن تعوي�صه  اإل 
املو�صعية وترتك الأجزاء  باملعاملة  الب�صتان وهو ما يعرف  الإ�صابة من  املناطق �صديدة  الكيميائية فى 
الأخرى من احلقل بدون معاملة وبالتاىل حفظ الأعداء احليوية بها. قد ترتك بع�ض ال�صفوف قليلة 

الإ�صابة بالآفات بدون معاملة كما هو احلال فى ب�صاتني النخيل وهو ما يطلق عليه املعاملة اخلطية.  
2- اإختلف ح�صا�صية اأطوار النمو املختلفة للأعداء احليوية للمبيدات الكيماوية:  يختلف تاأثري املبيد 
الكيماوى على الأطوار املختلفة فى الطفيليات واملفرت�صات فمثًل طور البي�صة وكذا طور ما قبل العذراء 
والعذراء هى اأكرث الأطوار مقاومة للمبيدات احل�صرية �صواء كانت بامللم�صة اأو باملدخنات. وفى بع�ض اأنواع 
الأعداء احليوية قد يو�صع البي�ض فى الأن�صجة النباتية مما يعطيها حماية من التعر�ض املبا�صر للمبيد 
الطفيليات واملفرت�صات كاملة  الريقية فى  الكامل والطوار  الطور  اأن  الكيميائى. وعلى عك�ض ذلك جند 

التطور وكذا طور احلورية فى ناق�صة التطور تكون ح�صا�صة بدرجة كبرية لفعل املبيد الكيماوى.
تعي�ض  التى  الداخلية  الطفيليات  تكون  واملفرت�صات:  للطفيليات  الغذائية  العادات  الإ�صتفادة من   -3
وتتغذى داخل ج�صم العائل فى ماأمن من فعل املبيدات التى توؤثر بامللم�صة مقارنة بالطفيليات اخلارجية. 

4- اإ�صتخدام املبيد الكيميائى باأقل جرعة ممكنة
5- اإختيار املبيدات ذات الأثر الباقى الق�صري

6- اإختيار املبيدات املتخ�ص�صة كو�صيلة حلماية الأعداء احليوية مثل املبيدات اجلهازية والطعوم ال�صامة.  

قائمة مب�سببات الأمرا�س احل�سرية التى دخلت جمال الت�سنيع والتطبيق فى ال�سنوات الأخرية

اإ�سم املنتجامل�سبب املر�سىاملجموعة
جابيدمك                                 B. lentgimorbusJapidemicالبكرتيا

B. thuringiensisAgritrol                                    اأجريرتول

B. thuringiensisBactospeine                         باكتو�صبني

B. thuringiensisBiotrol BTB                             بيوترول 

B. thuringiensisThuricide                                    تور�صيد

B.popillaeDoom                                           دووم

الفطر
Beauveria 
bassiana

Biotrol FBB                بيوترول ف ب ب

ڤريو�س البوىل

هيدرو�سي�س

Heliothis Virus

Neodiprion Virus

Biotrol VHZ              بيوترول ف اأ�ض زد

Viron /H                               فريون اأ�ض
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رابعًا:املكافحة الت�سريعية:  
الآفات  ملكافحة  الدول  ت�صنها  التى  والقرارات  القوانني  جمموعة  باأنها  الت�صريعية  املكافحة  تعرف 
داخل حدودها  اأخر  اإنت�صارها من مكان  وملنع  الغريبة  الآفات  وملنع دخول  اإ�صابتها  والوقاية من  الزراعية 
ف�صائل  بفح�ض  وذلك  الآفات  دخول  منع  على  الزراعى  احلجر  جهود  وت�صاعد  الزراعية.  للرثوة  حماية 
النخيل فى املوانى واملطارات ورف�ض امل�صاب منها وهذا ما ي�صمى باحلجر الزراعى اخلارجى واإن�صاء حجر 
زراعى داخلى خا�صة حول بع�ض املناطق امل�صابة بح�صرة �صو�صة النخيل احلمراء مثل منطقة ال�صاحلية 
املغرب  فى  البيو�ض  مبر�ض  امل�صابة  املناطق  وكذا  وال�صعودية  العربية  باململكة  القطيف  ومنطقة  مب�صر 
واجلزائر.اإ�صافة اإىل توعية واإر�صاد املزارعني وحثهم على عدم �صراء ف�صائل اأو اأ�صجار نخيل من خارج حدود 
النخيل ب�صلك مثبت به  اأن تطوق ف�صائل  املن�صاأ و�صرورة  التاأكد من وجود �صهادة  اإل بعد  مناطق احلجر 
قر�ض ر�صا�ض عليه ختم وزارة الزراعة وزيادة فى الإطمئنان يغمر جذع الف�صيلة فى حملول اأحد املبيدات 

املو�صى بها مبا�صرة قبل الزراعة فى املكان امل�صتدمي ويتم تعفري القمة النامية باأحد املبيدات الآمنة. 
ومن النظم املتبعة يف احلجر الزراعى فح�ض الر�صائل الواردة فى املوانى واملطارات كذلك فح�ض 
الر�صائل ال�صادرة ل�صمان خلوها من الآفات املمنوعة لدى اجلهات امل�صتوردة وتوجد لوائح وقوانني 
اإذا  اإل ب�صروط خا�صة وت�صمح بدخولها  اإ�صترياد الف�صائل والتمور من جهات معينة  تن�ض على منع 
كانت واردة من جهات خالية من الآفات املمنوعة واإذا اأثبت الفح�ض خلوها من هذه الآفات واإذا عوملت 

بطريقة خا�صة للق�صاء على الآفات.  
خام�سًا: املكافحة الكيميائية:  

وفيها ت�صتخدم الكيماويات فى املكافحة اأو مبيدات الآفات Pesticides وذلك عند ف�صل العوامل 
الطبيعية والو�صائل التطبيقية فى عملية املكافحة وتختلف طرق اإ�صتعمال مبيدات الآفات باإختلف 

طبيعة الآفة جمال املكافحة وطبيعة م�صتح�صر املبيد ومكان وجود الآفة على �صجرة النخيل.
وميكن ح�سر الطرق املختلفة لإ�ستخدام مبيدات الآفات �سد اآفات النخيل فيما يلى :

راأ�ض النخلة وقواعد الكرب بعفارات �صغرية وحتتاج النخلة  Dusting حيث يتم تعفري  1- التعفري: 
الت�صاق  لزيادة  الندى  �صقوط  وقت  املعاملة  ويف�صل  دقيق  مع 100 جم  املبيد  من  جم  حواىل60 

م�صحوق التعفري على الأ�صطح املعاملة.
2- الر�س:  Spraying حتتاج النخلة اإىل10-15 لرت حملول املبيد املخفف.

لعمر  وفقاً  املبيد  من  جرام  اإىل60-30  النخلة  حتتاج   Granular application املحببات  معاملة   -3
النخلة وحالتها الڤ�صيولوچية.

4- حقن املبيد داخل النخلة: Injection مثل اإ�صتخدام اأقرا�ض الفو�صتوك�صني )1-2قر�ض/نخلة(،ثم تغطى 
بالأ�صمنت بعد ذلك اأو حقن حملول املبيد داخل ثقوب يتم �صنعها فى جذع النخلة حول مكان الإ�صابة

 Poison baits:5- الطعوم ال�سامة
Trunk paint :6- دهان اجلذع

 Covering Holes 7- �سد الفجوات يف جذوع الأ�سجار
8- تدخني التمور فى املخزن: Fumigation مثل اإ�صتخدام برومور امليثيل اأو فو�صفيد الألومنيوم
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ولتحقيق الإ�ستخدام الأمثل للمبيدات �سد اآفات النخيل والتمور لبد من ملحظة ما يلى:
1- اإحلل فكرة املعاملة عند ال�صرورة حمل املعاملة الروتينية باملبيد الكيميائى.

2- يجــب اأن يكـون معلـوم لدينـا اأن حتقيــق مكافحـة مبعـدل100 % ملعظـم الآفـات احل�صــرية عملية نادرة 
احلدوث كما اأنها غري �صرورية ملنع الفقد الإقت�صادى.

3- التدخل فى التوقيت املنا�صب وهو التوقيت الذى ميثل نقطه �صعف فى دورة حياة احل�صرة.
4- املعاملة الطارئة والتى يتم التدخل بها عندما ل حتقق الو�صائل الأخرى اخلف�ض الكافى لأعداد الآفة.
5- املعاملة املانعة ملبيد كيميائي متخ�ص�ض بجرعة منخف�صة بحيث ت�صبب اأقل خلل بيئى. ويعترب الإ�صتخدام 
املتخ�ص�ض للمبيدات احل�صـرية من الطرق التى تعمل على تقليل الأثر اجلانبى على املكونات الأخرى 

للبيئة وي�صمل التخ�ص�ض يف املبيدات احل�صرية كل من التخ�ص�ض الف�صيولوچى والبيئي وال�صلوكي.
6- اإنتاج متور نظيفة خالية من امللوثات.

وميكن الإ�سارة اإىل تخ�س�س املبيدات الكيميائية وفقًا لطبيعة تاأثريها اإىل ما ياأتى:
Physiological Selectivity        : التخ�س�س الف�سيولوجى

توؤثر  مركبات  فهناك  امل�صتهدفة،  احليوية  نظمها  بتخ�ص�ض  متتاز  التي  املركبات  جمموعة  مثل 
على بع�ض مظاهر التطور والنمو احل�صرية احلية، ومن اأمثلة املركبات ذات التخ�ص�ض الف�صيولوچى:

منظمات النمو احل�صرية وت�صمل مثبطات تخليق الكيتني ومثبطات التطور.- 1
املبيدات احل�صرية احلية وت�صمل املبيدات التى حتتوى على م�صببات اأمرا�ض بكتريية اأو فطريه اأو ڤريو�صية.- 2

 Ecological Selectivity : التخ�س�س البيئي

املكافحة  عنا�صر  كعن�صر من  احل�صرية  املبيدات  لإ�صتخدام  املبذولة  اجلهود  توجه  اأن  ال�صروري  من 
ولتحقيق  امل�صتخدمة،  تقليل اجلرعة  وكذا  الكيميائي،  باملبيد  املعاملة  نحو خف�ض عدد مرات  امل�صتنرية 
ذلك لبد من التو�صل اإىل و�صائل تطبيق متخ�ص�صة واإحلل املعاملة عند ال�صرورة حمل املكافحة الوقائية

املربجمة. وتت�صمن و�صائل التخ�ص�ض البيئى ما يلى:
وبالتاىل - 1 املبيد  عليها  يوؤثر  التى  احلية  الكائنات  واأنواع  اأعداد  تنخف�ض  حيث  املبيد  جرعة  خف�ض 

يزداد م�صتوى التخ�ص�ض ويقل التاأثري ال�صار على الأعداء احليوية النافعة وهو نوع من التخ�ص�ض.
اإ�صتخدام مبيدات غري ثابتة �صريعة الإنهيار حيث حتدث تاأثريها ثم تختفى من النظام البيئى دون - 1

التاأثري على الأعداء احليوية.
املعاملت املتخ�ص�صة مثل معاملة البقع ال�صاخنة- معاملة �صفوف من الأ�صجار وترك �صفوف اأخرى.- 2
التخ�ص�ض باإ�صتعمال املبيدات اجلهازية وحتتاج اإىل دقة وحر�ض بالغ خا�صة فى توقيت الإ�صتخدام.- 3
معاملة املحببات عند الزراعة حيث حتتاج �صجرة نخيل التمر من30-60 جرام لكل �صجرة وفقاً لعمر النخلة.- 4
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Behavioral Selectivity        : التخ�س�س ال�سلوكي

ميكن زيادة كفاءة التطبيق وتقليل معدلت اإ�صتخدام املبيدات بتطبيق التوقيت املنا�صب للمعاملة 
وم�صائد  ال�صوئية  امل�صائد  اإ�صتخدام  التخ�ص�ض  هذا  اأمثلة  ومن  احل�صرة،  �صلوك  على  يعتمد  الذى 
الثمار  اإنتاج فورمون تمع خناف�ض  واآخرون عام 1993 فى  بارلت  الفورمونات اجلن�صية. وقد جنح 

اجلافة التى ت�صيب التمور فى املخزن وقد �صبق الإ�صارة اإىل الفورمونات فى املكافحة امليكانيكية.
اإختيار املبيدات احل�سرية لربامج املكافحة املتكاملة للآفات :

امل�صتنرية  املكافحه  اإطار  فى  املتخ�ص�ض  احل�صرى  الكيميائى  باملبيد  التدخل  ال�صرورى  من 
وال�صوؤال املطروح الآن هو كيفية اإختيار املبيد احل�صرى املنا�صب للتطبيق. وعموماً فهذه العملية غاية 
فى التعقيد. ويعتمد جناح اأى برنامج مكافحة على ح�صـن اإختيار املبيد احل�صرى للتطبيق احلقلى 
وطريقة التطبيـق وميعاد املعاملة واملعدل املنا�صب للإ�صتخدام ولبد من توافر معلومات معينه حتى 

يتم اإختيار املبيد الكيميائى وهى:
معلومات عن ال�صفات الكيميائية للمركب.- 1
الن�صاط البيولوچى �صد الآفة امل�صتهلكة.- 2
�صمية املبيد الكيميائى على الإن�صان وحيواناته النافعة.- 3
وامللقحات - 4 واملفرت�صات  والطفيليات  واملحا�صيل  امل�صتهدفة  غري  الكائنات  على  ال�صارة  التاأثريات 

واحلياة الربية وم�صريها البيئى فى الهواء واملاء والرتبة والغذاء. 
عنا�سر جناح مكافحة اآفات النخيل والتمور :

�صرورة اإن�صاء قاعدة بيانات ت�صمل ح�صر لآفات النخيل والتمور و�صدة اإ�صابتها ومواعيد ظهورها - 1
وربطها بالعوامل املناخية ونظم ر�صد واإ�صتك�صاف الإ�صابة و�صبل مكافحتها.

املحلية - 2 البيئة  يف  امل�صاحبة  احليوية  واأعدائها  والتمور  النخيل  اآفات  ح�صر  درا�صات  اإ�صتكمال 
واملوطن الأ�صلي لهذه الآفة- وو�صع قواعد علمية �صليمة لتطوير اإ�صتغلل الو�صائل احليوية يف 

خف�ض تعداد اآفات النخيل والتمور
على - 3 تعتمد  والتمور  النخيل  لآفات  املتكاملة  للمكافحة  متقدمه  اإ�صرتاتيچيات  تطبيق  �صرورة 

ال�صرورة  عند  اإل  الكيميائية  املبيدات  اإىل  اللجوء  وعدم  التقليدية  املكافحة غري  و�صائل  تبنى 
الق�صوى وحتت ظروف مقيدة.

مزودة - 4 التمور  فى  اأو  على  الكيميائية  املبيدات  خملفات  لتقدير  ومعامل  وحدات  اإن�صاء  �صرورة 
باأجهزة القيا�ض الدقيق وت�صم جمموعة من ذوى اخلربات املوؤهلني فى هذا املجال.

التاأكيد على اأهمية دور الإر�صاد الزراعى كحلقة و�صل بني البحث والتطبيق- مع اإ�صدار الن�صرات العلمية - 5
والإر�صادية للنهو�ض بنخلة التمر وتطوير اإنتاجيتها من خلل منتج متميز من ناحية الكم والنوع.
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�صرورة تدريب الكوادر الفنية والإر�صادية فى جميع عمليات النهو�ض باإنتاجية نخلة التمر مع - 6
الرتكيز على مكافحة اآفات النخيل والتمور.

�صرورة تنظيم ندوات دورية للأقطار ذات الطبيعة املت�صابهة �صواء كانت تدريبية اأو بحثية بحيث - 7
يتم تبادل ونقل املعلومات فى جمال مكافحة اآفات النخيل.

النخيل بني - 8 اآفات  اإنت�صار  ملنع  الداخلى  و  الزراعى اخلارجى  للحجر  و�صارم  فعال  نظام  تطبيق 
الأقطار املختلفة اأو بني مناطق خمتلفة داخل القطر الواحد.

العايل - 9 البيئي  بالثبات  تتمتع  التي  الع�صوية  الكلورونيه  املبيدات  اإ�صتخدام  حظر  على  التاأكيد 
�صريعة  كيميائية  مبيدات  عن  والبحث  احلية  الأن�صجة  داخل  والرتاكم  للتجمع  متيل  والتي 
اأمان ن�صبى عاىل واأن تتمتع ب�صفة التخ�ص�ض �صد الآفة جمال املكافحة واأن ل  الإنهيار وذات 

توؤثر هذه املبيدات على الكائنات احلية الأخرى غري امل�صتهدفة.
الرتكيز على و�صع اإ�صرتاتيجية ملكافحة متكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء فى امل�صرق العربى ومر�ض - 10

البيو�ض فى املغرب العربى و�صرورة ال�صيطرة على هذه الآفات وحما�صرتها فى بوؤر الإ�صابة.
توجيه الدرا�صات البحثية للو�صول اإىل عنا�صر فعالة داخل اإطار املكافحة احليوية مثل م�صببات - 11

�صحة  العاىل على  الن�صبى  لأمانها  والنيماتودية  والڤريو�صية  والبكتريية  الفطرية  الأمرا�ض 
الإن�صان واحليوان والنظام البيئى.

اآمنه وفعاله ورخي�صة - 12 اأهمية دور العمليات الزراعية والنظافة الب�صتانية كو�صائل  التاأكيد على 
ملكافحة اآفات النخيل.

�صرورة البحث عن بدائل لغاز برومور امليثيل امل�صتخدم �صد الآفات احل�صرية للتمور فى املخزن - 13
مل�صاكلة البيئية املعقدة. 

فقط - 14 الإ�صابة  �صديدة  املناطق  ومعاملة  املبيد  جرعة  وخف�ض  املبيدات  تطبيق  و�صائل  حت�صني 
ظروف  فى  املبيدات  تطبيق  وتفادى  العلجيـة  وتطبيق املكافحـة  الوقائيـة  املعاملت  من  واحلد 

بيئية غري منا�صبة.
النقل - 15 الكيميائية فى ظل ظروف وموا�صفات قيا�صية من حيث  املبيدات  نقل وتداول وتخزين 

والتداول والتخزين.
�صرورة اإتخاذ الإحتياطات املنا�صبة اأثناء التطبيق وكذا الإحتياطات اخلا�صة بالوقاية من خطر - 16

الت�صمم والإ�صعافات الأولية.
�صرورة البحث عن و�صائل علمية اآمنه للتخل�ض من بقايا املبيدات الزائدة عن احلاجة اأو التى - 17

اإنتهت �صلحيتها.
الرتكيز على �صرورة اإجراء جمموعة من الدرا�صات البحثية ملعرفة تاأثري امللوثات البيئية على - 18

منو اأ�صجار النخيل واإنتاج التمور وكيفية ال�صيطرة عليها.  
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الف�سل الثالث 
متبقيات مبيدات الآفات يف املحا�سيل الب�ستانية

مقدمة	•
م�سري مبيدات الآفات بعد التطبيق	•
 الر�سد والتق�سي	•
احلد الأق�سى من املتبقيات	•
عمليات الأعداء الغذائي	•
تقدير املخاطر	•
احلدود الق�سوى للمتبقيات	•

الف�سل الثالث
متبقيات مبيدات الآفات فى املحا�سيل الب�ستانية

Introduction   1- مقدمة
ال�صرورية  الغذائية  باملواد  متده  حيث  الإن�صان  غذاء  مكونات  اأهم  من  والفاكهة  اخل�صر  تعترب 
التي يحتاجها اجل�صم لأداء اأدواره احلياتية. Yvjthu معدل التناول اليومي للفاكهة واخل�صر يعمل 
على تقليل حدوث ال�صرطان واأمرا�ض القلب والبدانة Obesity. تتعر�ض اخل�صر والفاكهة للإ�صابة 
بالعديد من الآفات احل�صرية واملر�صية خلل مراحل الإنتاج والتخزين مما يوؤدى اإىل حدوث اإ�صرار 
تقلل من قيمة املح�صول. وحتى ميكن تقليل الأ�صرار واحلفاظ على اجلودة وقت احل�صاد ت�صتخدم 
على  لل�صيطرة  الزراعة  فرتة  خلل  للآفات  املتكاملة  الإدارة  طرق  من  غريها  مع  الآفات  مبيدات 
الإ�صابة بالآفات. وقد تنامي يف ال�صنوات الأخرية ا�صتخدام مبيدات الآفات نظراً ل�صرعة الفعل وتقليل 
التوك�صينات الناتة من الغذاء امل�صاب بالكائنات احلية الدقيقة اإ�صافة اإىل عدم احلاجة اإىل العمالة 
اأن ا�صتخدام مبيدات الآفات خلل الإنتاج غالباً ما  الكثيفة مقارنة بغريها من طرق املكافحة. ولو 

يوؤدى اإىل وجود متبقيات Residues مببيدات الآفات يف الفاكهة واخل�صر بعد احل�صاد.
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للتاأثريات ال�صحية ال�صارة على  امل�صتهلكني نظراً  القلق لدى  اأمر يثري  املبيدات  وجود متبقيات 
الكائنات احلية ب�صكل عام ب�صرف النظر عن الآفات جمال املكافحة. ومن اأهم التاأثريات ال�صحية هو 
التداخل مع الأجهزة التنا�صلية وتطور ومنو الأجنة وحديثي الولدة اإ�صافة اإىل القدرة على اإحداث 
ال�صرطان والربو Asthma. بع�ض مبيدات الآفات تتمتع ب�صفة الثبات الن�صبي وعليه تبقى يف اجل�صم 
م�صببه تعر�ض على املدى الطويل. هذه املخاوف دفعت احلكومات نحو البحث عن نظم ر�صد لتقدير 
م�صتوى الآمان ولتوفري القدرة على اإتخاذ القرارات املنا�صبة يف ظل نظم وت�صريعات وا�صحة ودقيقة.

2- م�سري مبيدات الآفات بعد التطبيق على الفاكهة واخل�سر
Pesticide Fate after Application to Fruits and Vegetables

ي�صري امل�صري Fate اإىل منط توزيع اأي عامل وم�صتقاته Derivatives وممثلته Metabolites يف 
اأو التجزئة   Transport للنقل  Population كنتيجة  اأو املجموع   System اأو النظام   Organism الكائن 
Partitioning اأو التحلل اأو النهيار Degradation ملادة ما. بعد تطبيق املبيد على املح�صول قد يتفاعل 

مع ال�صطح النباتي مع تعر�صه للعوامل البيئية مثل الرياح- ال�صم�ض وقد يغ�صل مع ماء املطر. 
قد ميت�ض املبيد بوا�صطة ال�صطح النباتي )عرب الكيوتيكل ال�صمعي اأو اأ�صطح اجلذور( ويدخل اإىل 
نظام النقل النباتي )جهازي Systemic( اأو يبقى على �صطح النبات )ملم�ض Contact(. وحينما يبقى 
والتحلل   -Hydrolysis املائي  Volatilization والتحلل  للتطاير  يتعر�ض املبيد  على ال�صطح النباتي 
ال�صوئي Photolysis والإنهيار امليكروبي microbial degradation. تت�صح هذه العمليات يف ال�صكل 
رقم )1(. جميع هذه العمليات ميكن اأن تقلل من تركيز املبيد الأ�صلي كما اأنها قد تدخل بع�ض نواجت 

التمثيل اإىل املح�صول.
ال�صغط  على  العمليات  هذه  وتعتمد  احلقل.  يف  مبا�صرة  التطبيق  بعد  دائماً  املبيد  تطاير  يحدث 
البخاري Vapour pressure للمبيد. فاملبيدات ذات ال�صغط البخاري العايل متيل اإىل التطاير ب�صرعة 
اإىل الهواء بينما ذات ال�صغط البخاري املنخف�ض تبقى فرتة اأطول على ال�صطح املعامل. يعتمد معدل 

.Temperature ودرجة احلرارة Wind speed التطاير على العوامل البيئية مثل �صرعة الرياح

�سكل )2-1( م�سري املبيدات على الأ�سطح النباتية.
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التحلل  يحدث  التطاير.  اأو  البخر  درجة  تزداد  احلرارة  درجة  واإرتفعت  الرياح  �صرعة  زادت  وكلما 
ال�صوئي حينما متت�ض اجلزيئات الطاقة من اأ�صعة ال�صم�ض م�صببه حتلل املبيد. وقد يحدث التفاعل غري 
املبا�صر بوا�صطة بع�ض املواد الكيميائية الأخرى التي تتحطم بفعل �صوء ال�صم�ض وتتفاعل نواجت التحلل 
مع مبيدات الآفات. بع�ض مبيدات الآفات قد تتحلل بفعل التمثيل امليكروبي. قد ت�صتخدم الكائنات احلية 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  اإىل  املبيدات  هذه  بهدم  تقوم  وبالتايل  غذائية  كم�صادر  الآفات  مبيدات  الدقيقة 
وغريه من املكونات. نظراً لوجود اإختلف من حيث الرتكيب بني املواد الع�صوية ذات امل�صادر الطبيعية 
 Reactive التفاعل  مناطق  عند  تغريها  ميكن  ولكن  امليكروبات  بوا�صطة  ه�صمها  ميكن  ل  واملبيدات 

 .Parent compound املنتجات التي تكونت قد تكون اأكرث اأو اأقل �صمية من املركب الأ�صلي.sites

ولو اأن حتلل اأو اإنهيار املبيد يتاأثر بعوامل وعمليات بيئية اإل اأنه حتت الظروف احلقلية الطبيعية 
حيث قام  املبيدات.  التي توؤثر على  الرئي�صية  العملية  هو   Volatilization اأو البخر  التطاير  يعترب 
Celik واآخرون عام )1995( بتطبيق6 مبيدات اآفات هي )الزينوفو�ض ميثيل- اليثون- الديازينون- 
ال�صائدة  العملية  هو  التطاير  اأن  ووجد  التفاح  اأ�صجار  على  الربميكارب(  الفو�صالون-  امليثاديثيون- 
يليها الإ�صعاع ال�صم�صي Solar irradiation. اأما التحلل البكتريي فقد كان اأقل هذه العمليات تاأثرياً 
ماعدا مع مبيد الفو�صالون. مبيد البريميكارب �صديد النهيار بفعل الإ�صعاع ال�صم�صي. مياه املطر قد 

تكون �صديدة الأهمية عندما تهطل الأمطار بعد التطبيق مبا�صرة. 
Monitoring  3- الر�سد والتق�سي

من  بها  امل�صموح  الق�صوى  احلدود  تاوز  عدم  �صمان  هو  املبيدات  وتق�صى  ر�صد  برامج  من  الغر�ض 
وجود  تفادى  يتم  حتى  للمبيدات  اخلاطئ  التطبيق  عدم  من  والتاأكد  واخل�صر  الفاكهة  ثمار  يف  املبيدات 

 .)GAP( متبقيات من املبيدات غري متوقعة يف الغذاء وذلك من خلل تطبيق املمار�صات الزراعية اجليدة
بع�ض الربامج التي ت�صتخدم يف معظم الأحيان يف الدول النامية يتم اإجراوؤها يف ظل متطلبات 
التجارة العاملية. النتائج املتح�صل عليها من برامج الر�صد هذه ت�صتخدم من خلل اجلهات امل�صئولة 
العامة. يف  ال�صحة  MRL’s وقيا�ض املخاطر على  امل�صموح بها  الق�صوى  وذلك لتطوير قيم احلدود 
املتناول  على  املبنية  الر�صد  برامج  عن  م�صئولة  واحدة  جلهة  الربامج  هذه  تخ�صع  الدول  معظم 
اليومي وامل�صتهلك وا�صتخدام املبيدات على اخل�صر والفاكهة املتاحة. يف الحتاد الأوروبي )EU( هناك 
برامج تعاون جلميع الدول اأع�صاء الحتاد ملتابعة برامج املفو�صية الأوروبية وكذا الربامج الوطنية 
الأوروبية  املنظمة  اإعداده من خلل  يتم  فردى  كتقرير  �صنوياً  تتم  النتائج  الأع�صاء هذه  الدول  يف 

.The European Food Safety Authority (EFSA) ل�صلمة الغذاء
العمليات  يف  امل�صاركة  بالأطراف  تتاأثر  والتق�صي  الر�صد  خطة  فاإن  العاملية  التجارة  حالة  يف 
الحتاد  اأع�صاء  مع  التجارة  يف  امل�صاركة  الأطراف  املثال  �صبيل  على   Trading partners التجارية 
بالن�صبة  الأوروبي  الحتاد  موا�صفات  يندجموا مع  اأن  يجب  الثالث(  بالعامل  اإليهم  )ي�صار  الأوروبي 
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لربامج الرقابة. بالإ�صافة اإىل الر�صد فاإن الوكالت ميكن اأن تتجمع وترتبط فى برامج تخ�ض عينات 
اأن حت�صل املعامل التي تقوم بتحليل متبقيات املبيدات على اعتماد لطرق  الرقابة والتق�صي. يجب 
التحليل. ت�صريعات املبيدات يف الدول النامية تفتقر عموماً اإىل الكمال مما ينعك�ض على نظام الر�صد 
والتق�صي. امل�صاكل الأخرى مثل نق�ض تدريب الأفراد للقيام باإنفاذ القانون ور�صد ا�صتخدام املبيدات 
وم�صتوى املتبقيات يف الغذاء والبيئة. ولو اأن ر�صد املتبقيات يف بع�ض الدول النامية بالن�صبة للمحا�صيل 
الزراعية ذات العائد املرتفع يخ�صع دائماً للتجارة العاملية .الف�صل يف التوجه نحو موا�صفات التجارة 
قد يوؤدى اإىل نق�ض الدخل بالن�صبة للقائمني ب�صناعة الزراعة Agriculture Industry ويت�صح ذلك 
مع مزارعي الفول الأخ�صر الكينيني. هوؤلء املزارعني يقومون بتنفيذ موا�صفات وت�صريعات ا�صتخدام 
املبيدات التي ترى يف اململكة املتحدة )Okello عام2001(. يف نف�ض الدرا�صة لوحظ اأنه منذ عام1990 
ذلك  ويو�صح  النامية.  للدول  الأخ�صر  الفول  واإعداد  اإنتاج  يف  الرائدة  ال�صعوب  من  الكينيني  اأ�صبح 
الت�صمم احلاد  اأعرا�ض  املر�ض وحدوث  اإىل تكاليف  بالنظر  املبيدات  اإ�صتخدام  انخفا�ض  الفوائد من 
والتق�صي.  الر�صد  بربامج  يهتموا  ل  الذين  باملزارعني  مقارنة  للمبيدات  املزارعني  تعر�ض  نتيجة 

ويرجع ذلك اإىل تلقى املزارعني للتعليم اخلا�ض
باإ�صتخدام وتداول املبيدات والرتباط بو�صائل الوقاية. 

Maximum Residue Level    4- احلد الأق�سى من املتبقيات
ا�صتخدام املبيد  املتبقيات هو احلد الأعلى من املتبقيات املتوقع يف الغذاء عند  احلد الأق�صى من 
للمتبقي  الأق�صى  احلد  قيمة  ما حتدد  دائماً  عام2010(.   EFSA( اجليدة  الزراعية  للممار�صات  تبعاً 
MRL’s لتكون قيمة بعيدة عند امل�صتويات الدنيا من املتبقي التي تعترب اآمنة للإن�صان. يجب اأن يفهم 
اأعلى من  م�صتوى  ذو  يكون  قد  الغذاء  املبيد يف  اأن متبقي  اآمنة حيث  لي�صت حدود   MRL’s قيمة  اأن 
اليومي  املتناول  حد  مع  باملقارنة  الآمنة  احلدود  تقدر  للإ�صتخدام.  اآمن  يظل  ولكنه   MRL’s قيمة 
 Acuteملدى تعر�ض حمدود اأو اجلرعة املرجعية احلادة Acceptable Daily Intake (ADI) املقبول
Reference Dose (ARFD).     وعموماً فاإن قيمة MRL’s حتتاج اإىل جمموعة من املتطلبات يف معظم 
 European الدول. ففي املناطق املتقدمة مثل اأوروبا فاإن م�صئولية الت�صريع تتولها املفو�صية الأوروبية
Commission (Ec) بعد قيام دول الحتاد الأوروبي باإمداد املفو�صية بالبيانات املتاحة وكذا املنظمة 
 Committee on the Foodوجلنة �صلمة الغذاء و�صحة احليوان )EFSA( الأوروبية ل�صلمة الغذاء
 chain and Animal Health. يف الوليات املتحدة الأمريكية فاإن وكالة البيئة الأمريكية )EPA( ترد 
 United States Department of Agriculture (USDA) لها البيانات من وزارة الزراعة الأمريكية
والهيئة العلمية ال�صت�صارية Scientific Advisory Panel. اأما يف نيوزيلندا فاإن الهيئة الرئي�صية هي 
هيئة اأمان الغذاء بنيوزيلندا New Zealand Food Safety Authority (NZFSA) وترد لها البيانات 

.Environmental Risk Management Authority من هيئة اإدارة املخاطر
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الدولة وعادة ما تخت�ض هذه  اأكرث داخل  اأو  MRL’s على هيئة  قد تقع م�صئولية حتديد قيمة 
الهيئة بال�صحة اأو الزراعة اأو البيئة وقد تعتمد على الأنواع املختلفة من الغذاء. يعتمد حتديد قيمة 
التجارب  خلل  من  عليها  املتح�صل  والنتائج  الدولة  داخل  اجليدة  الزراعية  املمار�صات  على   MRL
 (ADI( وكذا حد املتناول اليومي املقبول Supervised trials mean residue (STMR) الإ�صرافية
 EFSA يتم تقيم املعلومات من خلل هيئة تقييم املخاطر مثل .)ARFD( واجلرعة املرجعية احلادة
تت�صح   .Codex Alimentarius الدولية  الأغذية  د�صتور  هيئة  يف   JMPR اأو  الأوروبي  الحتاد  يف 

طريقة التقدير مع جمموعة JMPR يف �صكل )2( 

Review pesticide toxicologyNational registered Uses as GAP

 Estimate values for ADI
and ARfD

 Estimate likely residues (STMR) And
max residues (MRL) for GAP

RISK ASSESSMENT
 Are the toxicology and dietary
intake of residues compatible

Set Codex MRL

↓                                                                          ↓                                 

↓                                                          ↓                                    

↓                                                                  GAP-Good Agriculture Practice
STMR-Supervised Trials Mean Residue

JMPR  من خلل جمموعة MRL سكل )2-2( طريقة حتديد قيمة�

على  الإعتماد  ميكن  فاإنه  للمتبقيات  الق�صوى  للحدود  اإقليمية  اأو  وطنية  قيم  تتوفر  ل  حينما 
القيم العاملية مثل قيم د�صتور الأغذية العاملي. تن�صر عادة قيم MRL’s  يف املراجع و�صبكات املعلومات 

للهيئات امل�صئولة عن الت�صجيل. قد تزيد قيمة MRL’s نظراً للتطبيق اخلاطئ للمبيدات.
يتنامى الآن اتاه نحو توحيد وتناغم قيم MRL يف كل منطقة اأو على امل�صتوى العاملي  ويدعم 
ذلك املنظمات العاملية مثل OECD-CCPR-WHO-FAO. يف الحتاد الأوروبي مت حتقيق التناغم 
396/2005. يف  رقم  الأوروبي  الت�صريع  اأو  القانون  عام 2008 حتت  �صبتمرب  اأوائل  منذ   MRL لقيم 
العاملي حتت مظلة  امل�صتوى  على   MRL قيم  تناغم  نحو  اجلهود  اأفريقيا بداأت  النامية مثل  املناطق 
 US Department املدعم من وزارة الزراعة الأمريكية– اخلدمات الأجنبية Africa Project م�صروع
of Agriculture-Foreign Service وكذا USEPA ،IR-4 project. ملخ�ض ا�صتمارة الأ�صتبيان من 
بينما حددت   CODEX MRL م�صتمدة من  لها قيم  اأن معظم الدول الأفريقية  امل�صروع تو�صح  هذا 

جنوب اأفريقيا بع�ض القيم املحلية اخلا�صة بها.
Food Processing     5- عمليات الإعداد الغذائي

مت  ال�صتهلك.  قبل  والإعداد  الطهي  معاملت  عرب  الأغذية  من  كغريها  والفاكهة  متر اخل�صر 
هذه  اأن  اإىل  الدرا�صات  وخل�صت  الباحثني  من  العديد  خلل  من  والإعداد  الطهي  طرق  تاأثري  درا�صة 
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الع�صري  مثل  املنتج  تركيز  فيها  يتم  التي  احلالت  عدا  ما  املبيدات  متبقيات  م�صتوى  تقلل  العمليات 
اأثناء  ال�صامة  التمثيل  نواجت  بع�ض  تنتج   .Oil production الزيت  واإنتاج   Frying والقلي   Juicing
معاملت الإعداد خا�صة اأثناء العمليات احلرارية Thermal processing. واحد من اأهم هذه الدرا�صات 
هو ناجت التمثيل ETU الذي ينتج من العمليات احلرارية للداى ثيوكاربامات dithiocarbamates. ولو 

اأن امل�صتهلكني ميكن اأن ي�صجعوا ا�صتخدام بع�ض طرق العمليات التي تقلل من متبقيات املبيدات.
 Processing الغذائي  الإعداد  عوامل  يحكمها  ما  غالباً  الغذائي  بالإعداد  اخلا�صة  الدرا�صات 
Factors (PF) ملتبقي املبيد عند حتوله من منتج زراعي خام اإىل منتج مت اإعداده. ويعرب عن عوامل 
الإعداد الغذائي بعمليات تركيز املبيد بعد الإعداد الت�صنيعي للمادة الغذائية وميكن ح�صاب عوامل 
عوامل  بع�ض  الإعداد.  قبل  املبيد  تركيز  على  مق�صوماً  الإعداد  بعد  املبيد  برتكيز  الغذائي  الإعداد 
الإعداد الغذائي متاحة يف املراجع العامة والبع�ض الآخر تتاح فقط من خلل القائمني على ت�صجيل 
املبيدات. درا�صات الإعداد الغذائي اأ�صبحت جزء من متطلبات ت�صجيل املبيدات. تاأثري عمليات الإعداد 
 Physico-chemical يف الفاكهة واخل�صر يقال اأنها تتاأثر باخل�صائ�ض الطبيعية- الكيميائية للمبيد

properties اإ�صافة اإىل طريق الإعداد الغذائي )Holland واآخرون عام 1994(.

عوامل الإعداد Processing Factors لأي طريقة اإعداد وجمموعة املبيد ل تكون متاحة ب�صهولة 
يف املراجع. وي�صبح معرفة ذلك من الأمور الهامة خا�صة عندما ي�صعى الباحثني لتقدير اخلطورة 
Risk assessment ملجموعة من املبيدات يف جمتمع ما. على �صبيل املثال تقدير اخلطورة للتعر�ض 
ملجموعة من املبيدات الفو�صفورية الع�صوية يف غذاء الأملان )Boon واآخرون عام 2008(. مل يتمكن 
اأنه مت  ولو  الع�صوية.  الفو�صفورية  املبيدات  العام ملجموعة من  الإعداد  عامل  الباحثني من معرفة 

ترتيب هذه العمليات كما يلي:
الغ�صيل Washing ),76(-\التق�صري Peeling ),44(- التعليب Canning ),74 ( بالن�صبة للخ�صر والفاكهة 

مل يجد الباحثني عامل اإعداد عام ملجموعة املبيدات الفو�صفورية الع�صوية وبالتايل حتديد قيمة للخطر.
جدول )2-1( متو�سط عوامل الأعداد لعد طرق اإعداد خمتلفة

           Processing العمليةR*%95 حدود الثقة ,5 99%حدود الثقة
               Baking 76- 91,51,2 - 38,109,2اخلبيز,

          Blanching 07- ,1,61 - ,21,44التبيي�ض,
                Boiling 50- 85,33,1- 82,15,1الغلي,

             Canning 38- 46,31,1- 71,09,1التعليب,
                 Frying 01- ,02,90- ,1,46القلي,

         Juicing 24- 32,42,1- 59,09,1عمل الع�صري,
              Pecling 27- ,30,61- ,41,54التق�صري,
             Washing 52- ,52,89- ,68,82الغ�صيل,

*  R = عامل الإعداد 
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Risk Assessment  6- تقدير املخاطر
اأو تقدير اخلطر  يو�صف تقدير املخاطر لأي مادة كيميائية باأنه العملية التي ميكن بها ح�صاب 
اليقني  عدم  تعريف  وي�صمل   Population جمموع  اأو   System جهاز  اأو   Organism ما  لكائن   Risk
Uncertainties بعد التعر�ض لعامل ما Particular agent مع الأخذ يف الأعتبار اخل�صائ�ض الوراثية 

للعامل وكذا خ�صائ�ض الهدف املعر�ض )OECD عام 2003(.
 ت�صمل عملية تقدير املخاطر اأربع خطوات وهى تعريف ال�صرر Hazard identification خ�صائ�ض 
التعر�ض  تقدير  والإ�صتجابة(.  اجلرعة  بني  العلقة  )تقدير   Hazard characterization ال�صرر 

 .Risk characterization وخ�صائ�ض املخاطر Exposure assessment

Hazard identification  1.6- تعريف ال�سرر
وطبيعة   Type نوع  تعريف  ويت�صمن  املخاطر  تقدير  يف  الأوىل  اخلطوة  هو  ال�صرر  تعريف 
Nature التاأثريات املعاك�صة التي متثل القدرة املتاأ�صلة inherent capacity لعامل ما التي ميكن 
اأن ي�صببها لع�صو اأو جهاز اأو جمموع ما )OECD عام 2003(. حتتاج الت�صريعات احلديثة حتديد 
هذه القيمة قبل اإجازة املبيد للإ�صتخدام يف الزراعة اأو غريه من نواحي ال�صتخدام. وعليه فاإن 
املعلومات اخلا�صة بال�صرر التي حتدثها املبيدات تكون متاحة من اجلهات امل�صئولة عن ت�صجيل 
املبيدات وغريها من مواقع الإ�صتخدام العام كما تتاح معظم هذه املعلومات لدى الهيئات العاملية 
اأن  يجب  التي  الأ�صرار  وت�صمل   .ECالأوروبي الحتاد   ،OECD منظمة   ،JMPR جمموعة  مثل 
 Endocrine الهرموين  اخللل   -Reproductive التنا�صلية  التاأثريات  من  كل  للمبيد  تعرف 

املناعي  اجلهاز   -Neurodevelopmental الع�صبي  والتطور  النمو  يف  التاأخريات   disruption
 Gilden(  Respiratory distress التنف�صية  الأزمات   -Cancer immune system-ال�صرطان 
عام2010(. اأجريت الدرا�صات على الأع�صاء املختربة )امليكروبية- اخلليا- احليوانات( مع زيادة 
م�صتوى اجلرعة حتى حدوث تاأثريات معاك�صة. يطلق على اجلرعة الأعلى من املبيد التي ل ت�صبب اأي 
تاأثريات وا�صحة على الكائنات املختربة مب�صتوى اجلرعة الذي ل ي�صبب اأي تاأثري معاك�ض ملحوظ 
)No observed- adverse- effect level)NOAEL ويعرب عنها بامللليجرام لكل كيلوجرام من 
تقدير  الأهمية حيث ميكن منها  القيمة يف غاية  عام 1997(. وهذه   WHO( يومياً  وزن اجل�صم 

 .)ARFD( واجلرعة املرجعية احلادة ADI املتناول اليومي املقبول
Hazard characterization   2.6- خ�سائ�س ال�سرر

املتاأ�صلة  للخ�صائ�ض   Quantitative كمية  تكون  اأن  املمكن  Qualitative ومن  و�صيلة و�صفية 
Inherent properties للعامل Agent الذي ميلك القدرة على اأن ي�صبب تاأثريات عك�صية. ويت�صمن 
 Attendant اليقني  Dose-respone ودرجة عدم  والأ�صتجابة.  العلقة بني اجلرعة  تقدير  ذلك 
للمبيد التعر�ض  تركيز  مقارنة  ال�صرر-  خ�صائ�ض  تت�صمن  عام2003(.   OECD(  uncertainties
 .ARFD اأو اجلرعة املرجعية احلادة ADI مع املتناول اليومي املقبول Exposure concentration
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املتناول اليومي املقبول هو تقدير كمية املادة يف الغذاء )mg/kg body weight/day( الذي ميكن 
عام   WHO( للم�صتهلك  وا�صحة  �صحية  خماطر  حدوث  دون  احلياة  فرتة  خلل  يومياً  تناوله 
1997(. ميكن ح�صاب قيمة املتناول اليومي املقبول بق�صمة NOAEL للحيوان جمال الدرا�صة مع 

عامل اليقني Uncertainty Factor وقيمته100 لتحويله اإىل م�صتوى اآمن للإن�صان. العامل 100 
)10x10( ي�صتخدم يف الغالب حل�صاب اختلف الأنواع Species differences والختلف الفردي 
قيمة  وتقدر  عام 2002(.   Renwick( الكيمائيات  تاه  احل�صا�صية  يف   Individual variability
ARFD للتعبري عن كمية املادة من الغذاء الذي ميكن تناولها ملدة ق�صرية من الزمن دائماً خلل 

وجبة واحدة اأو يوم واحد دون خماطر وا�صحة للم�صتهلك )WHO عام 1997(.  
Exposure assessment   3.6- تقدير التعر�س

الع�صو-  �صد   Particular agent امل�صتخدم  العامل   Amount كميه  اأو   Concentration تركيز  يقيم 
متبقي  ا�صتهلك  اأو   The potential التناول  على  عام 2003(. القدرة   OECD( اجلهاز- املجموع- امل�صتخدم 

. ARFDاأو اجلرعة املرجعية احلادة ADI املبيد يق�صم على وزن اجل�صم ويقارن بقيم املتناول اليومي املقبول

التعر�ض= تركيز متبقي املبيد × الغذاء امل�صتهلك/ وزن اجل�صم
Exposure= Concentration of pesticide residue food consumed

 body weight  

ترد النتائج امل�صتخدمة يف تقدير التعر�ض من التجارب احلقلية لدرا�صة املتبقيات حتت الأ�صراف 
العلمي الدقيق من خلل برامج الر�صد واحل�صر للإ�صتهلك الغذائي. م�صتويات املتبقيات التي ترد 
من برامج ر�صد املبيدات قد ل تغطى كل ما يخ�ض الإمداد الغذائيFood supply ولكنها دائماً تكون 
متاحة يف معظم الدول وهى تعك�ض العينات املتاحة لعمليات ال�صتهلك الغذائي. ولو اأن نتائج العينات 

قد تكون مبالغ فيها بالن�صبة لتقدير قيم التعر�ض نظراً للتحيز �صد العينات امل�صتبه فيها. 
Concentration data    1.3.6- نتائج ال�ستهلك

وتعتمد  الغذاء.  من  املتناول  خماطر  لتقدير  �صروري  مكون  هي  الغذائي  ال�صتهلك  نتائج 
 Special النتائج امل�صتخدمة على نوع املجموع الذي يتم تقيمه:الأطفال- جماميع عرقية خا�صة
نتائج  تناوله.  مت  الذي  الغذاء  كمية  تقدير  وعلى  چيوجغرافية-  مناطق   -ethnic groups
ال�صتهلك الغذائي قد يتم احل�صول عليها خلل عمليات ح�صر الإمداد الغذائي )بيانات التوازن 
الغذائي(- الإخرتاعات املنزلية Household inventories ا�صتخدام الغذاء املنزيل وح�صر املتناول 
ل�صلمة  الأوروبية  للمنظمة  الإر�صادية  للخطوط  تبعاً  عام 2014(   Hamilton( الفردي  الغذائي 
الغذاء )EFSA( يف جمع بيانات ونتائج ال�صتهلك الغذائي )EFSA عام 2009( هناك اأربعة طرق 
 Food الغذاء  تناول  مرات  عدد   -Diet history الغذائي  التاريخ  هي:  الغذائي  املتناول  لتقييم 
Frequency- ال�صجلت الغذائية Dietary records- التذكر الغذائي Dietary recall. يف حالة 
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تقديرها  يتم  دائمة فردية  لوجبة غذائية  اليومي  للتناول  اليومي  التاريخ  فاإن  الغذائي  التاريخ 
امل�صتهلكني  �صوؤال  تت�صمن  الغذائي  التناول  مرات  عدد  واحدة.  �صنة  اإىل  �صهر  بعده  تقدر  لفرتة 
للأغذية  بالن�صبة  وخا�صة  حمددة  زمنية  فرتة  خلل  الغذائي  ال�صتهلك  مرات  عدد  لتقدير 
املوجودة يف قائمة ا�صتمارة ال�صتبيان. وفى ال�صجلت الغذائية يتم وزن امل�صتهلكني وت�صجيل كل 
الغذاء م�صتمًل على امل�صروبات Beverages قبل الأكل واأي�صاً بعد الأكل. يت�صمن التذكر الغذائي 
�صوؤال امل�صتهلكني لتذكر التناول الغذائي احلقيقي ملدة 24 اأو48 �صاعة املا�صية اأو لعدة اأيام �صابقة. 
اأو ال�صور الفوتوغرافية.  يتم و�صف الكميات امل�صتخدمة يف القيا�صات املنزلية- النماذج الغذائية 
لتقدير  املنا�صبة  الطرق  ت�صمل  �صاعة.   24 ملدة  التذكر  العام  الغذائي  التذكر  طرق  معظم  ت�صمل 

املخاطر احلادة واملزمنة كل من ال�صجلت الغذائية والتذكر الغذائي. 
الغذائي  الإمداد  اأو  التزويد  من  بدًل  احلقيقي  ال�صتهلك  قيا�صات  هي  املنا�صب  امل�صدر 
الغالب  يف  هو   Average daily Consumption للإ�صتهلك  اليومي  املتو�صط   .Food supply
القيم  مثل  الأخرى  الطرق  بع�ض  هناك  اأن  ولو  التعر�ض.  تقدير  حل�صابات  امل�صتخدمة  الو�صيلة 
 Average الإ�صتهلك  ومتو�صط   Percentile Consumption values للإ�صتهلك  املئوية 
الطويل  املدى  على  الإ�صتهلكية  العادات  وكذا  اآخره(  اإىل  �صهرياً...  )اأ�صبوعياً-   Consumption
اأهمية يف ح�صاب التعر�ض  Long term Consumption habits. والطريقة الأخرية هي الأكرث 
البيانات  ا�صتخدام  الغذائي املحلى ميكن  التي ل يتاح فيها نتائج ال�صتهلك  املزمن. يف احلالت 

  .FAO اخلا�صة بالتوازن الغذائي الواردة من الفاو
Dietary exposure models   2.3.6- مناذج التعر�س الغذائي

ت�صتخدم مناذج التعر�ض الغذائي عادة يف حالة التقدير املطلق اأو املحتمل. يعتمد تقييم التعر�ض 
احلقيقي اأو املطلق Deterministic exposure على تقدير نقطة فردية دائماً متو�صط mean اأو 
 Probabilitic املحتمل  التعر�ض  تقدير  )بن�صبة%5,97(.   Worst Case Scenarioصيناريو� اأ�صواأ 
ي�صتخدم  عموماً  املخاطر.  قيم  يف  التوزيع  ونتائج  املخاطر  حدوث  احتمال  على  يعتمد   exposure
ال�صهولة  اأم ل. من  اإذا كان هناك تعر�ض حقيقي  ما  لتقدير  ب�صيطة  التعر�ض احلقيقى كطريقة 
عملها كما اأنها حتتاج لوقت اأقل للإنتهاء منها. ومن عيوبها اأنها تعطى قيمة واحدة للمخاطر ول 
تعطى اأي اإحتمالت اأخرى للم�صتويات الأقل. وعليه فهي ل حتتوى على معلومات عن الإختلفات 
 Probabilistic للمجموع املعر�ض. يعتمد التقدير املحتمل Potential exposure يف قدرة التعر�ض
الربجميات  نظم  باإ�صتخدام  التعر�ض  على  القدرة   Simulation حماكاة  على   assessment
Computer Software وال�صماح ملدخلت اأكرث اأن ترد من التعر�ض النهائي. معظم هذه النماذج 
اإليها  وي�صار   Monte Carlo Simulations كارلو  مونت  حماكاة  على  تعتمد  بالتوزيع  اخلا�صة 
بنماذج مونت كارلو Hamilton( Monte Carlo models عام2004(. هذه النماذج اخلا�صة بالتوزيع 
تعطى مدى من املخاطر خلل توزيع املجموع ومتدنا مبعلومات كمية عن الإختلفات وعدم اليقني 
خا�صة  اإ�صافية  نتائج  على  للح�صول  وم�صادر  وقت  اإىل  حتتاج  اأنها  عيوبها  ومن   .Uncertainty
قيم  تعطى   Deterministic models احلقيقي  بالتقدير  اخلا�صة  النماذج  فاإن  وعموماً  باجليل. 
اأكرب للتعر�ض باإفرتا�ض اأن كل وقت الأ�صتهلك برتكيزات عالية من املبيد هو طريقة اأكرث منطقية 

من التقدير الإحتماىل الذي ي�صار اإليه حينما ي�صمح بتوفر امل�صادر.  
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Risk characterization   4.6- خ�سائ�س املخاطر
 -Attendant uncertainties احل�صور  يقني  عدم  ي�صمل  الكمي  يتاح  وحينما  الو�صفي  التقدير 
درجة اإحتمال حدوث التاأثريات املعروفة والكامنة العك�صية للعامل على ع�صو- نظام- جمموع حتت 
 The)IEDI( الدويل  املقدر  اليومي  املتناول  اإ�صتخدام  عام2003(.   OECD( حمدودة  تعر�ض  ظروف 

International estimate daily intake لتقدير خ�صائ�ض املخاطر للمبيد معرباً عنها.

FXPXE X RMTE  = IDEI
                              حيث:

RMTE= امل�صتوى الو�صطى للمتبقي حتت اإ�صراف متخ�ص�صني
E = اجلزء الذي يوؤكل

P= عامل الإعداد الغذائي
F= ا�صتهلك املنتج الغذائي

ملحوظة هامة  حينما تكون قيمة IEDI اكرب من ADI فاإن الغذاء 
يف منطقة اخلطر للم�صتهلك 

 على م�صتوى التقدير الوطني للتناول على املدى الق�صري
 .ARFD تقارن اخل�صائ�ض بقيم NESTI 

MAZIMUM RESIDUE LIMITS FOR PESTICIDES   احلدود الق�سوى  ملتبقيات املبيدات
Introduction  مقدمة

احلدود الق�صوى ملتبقيات املبيدات MRL’s هي اأق�صى تركيزات من املتبقيات م�صموح بها يف اأو على 
الغذاء من خلل الت�صريع املحلى اأو الإقليمي. يف بع�ض احلالت قد تكون قيم احلدود الق�صوى للمتبقيات 
 Codex صاحلة لأعلف احليوانات. يتم اإقرار قيم احلدود الق�صوى من خلل مفو�صية د�صتور الأغذية�
Alimentarius Commission (CAC) حيث تدير خماطر املبيدات. وينظم هذه العملية جمموعة من 
اخلرباء الذين يجتمعون ب�صكل دوري لتحديد هذه القيم ويتبع هوؤلء اخلرباء منظمة الأغذية والزراعة

 (JMPR) فيما يطلق عليه WHO التابعة للأمم املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية FAO 

The Joint Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
Residues World Hea1th Organization (WHO) Expert Meeting on Pesticide>
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اجليدة  الزراعية  املمار�صات  خلل  من  املبيد  باإ�صتخدام  اخلا�صة  النتائج  بتقييم   JMPR تقوم 
املمار�صات  ظروف  وحتت  والأعلف.  الغذاء  منتجات  يف  املتبقيات  م�صتويات  اأق�صى  لتقدير   )GAP(
اأق�صى م�صتوى من الفعالية على الآفة ولكنه يرتك بع�ض  الزراعية اجليدة ي�صتخدم املبيد لتحقيق 
املتبقيات املحدودة الكمية. التو�صية تتم بتقدير اأق�صى م�صتوى من املتبقيات من خلل هيئة د�صتور 
الغذاء CCPR حيث ت�صتخدم تقييم للحدود الق�صوى للمتبقيات. اإذا كانت قيمة التعر�ض املزمن ملتبقي 
املبيد تزيد عن قيمة املتناول اليومي امل�صموح بها )ADI( اأو اأن قيمة التعر�ض الق�صري املدى يزيد عن 
اجلرعة احلادة املرجعية )ARFD( فاإن اإجتماع JMPR ي�صع علمة عند هذه امللحظة وير�صلها اإىل 

هيئة د�صتور الغذاء CCPR مو�صحاً نوع النتائج التي تفيد يف اإي�صاح تقديرات املتناول الغذائي.
روؤية عامة عن اأ�سا�سيات وتطبيقات JMPR لتقييم متبقيات املبيدات

Overview of current principles and practices of JMPR for residue evaluation.

الهدف من تقييم JMPR هي التو�صية املنا�صبة ملوا�صفات متبقيات املبيدات يف املنتجات الغذائية. 
�صلوك  فهم  من  اإطار  يف  ت�صتخدم  اأن  يجب  املتاحة  املعلومات  اأن  كما  معقدة  عملية  املتبقيات  تقيم 

.2002a في دورية الفاو عام JMPR املتبقيات. و�صعت متطلبات نتائج املتبقيات وتقيم
اأو�صحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة اأن نتائج تقييم متبقيات املبيدات يجب 
اأن يتم احل�صول عليها من خلل تطبيق نظم املمار�صة الزراعية اجليدة حتى يت�صنى تقدير اأق�صى 
م�صتوى ملتبقي املبيد يف منتجات الأغذية والأعلف. يجب اأن يكون ال�صتخدام اآمن لكل من امل�صتخدم 

والبيئة واأن تكون متبقيات املبيد يف الغذاء اآمنة على امل�صتهلك.
 Chemical Abstract Services (CASS وكذا  لها  العام  والأ�صم  املادة  تعريف  يتم  اأن  يجب 
(numbers والرتكيب الكيميائي- واملعلومات اخلا�صة باخل�صائ�ض الطبيعية والكيميائية مثل نقطة 
الأن�صهار- الذوبان يف املاء- معامل التجزئة ما بني الكتانول واملاء- ال�صغط البخاري– التحلل املائي 

وذلك للم�صاعدة يف فهم درجة ثبات امل�صتح�صر وم�صري وحركة املتبقيات. 
الأهمية.  بالغ  اأمر  والأعلف  الأغذية  منتجات  يف  املتبقيات  وتعريف  التمثيل  درا�صات  نتائج 
ت�صتخدم املواد املعلمة Lapelled substances بالنظائر امل�صعة يف درا�صات التمثيل ثم يلي ذلك ترتيب 
الفاأر يجرى  التجارب عادة  Metabolites. حيوانات  التمثيل  ت�صاعد يف تعريف نواجت  املتبقيات حتى 

عليها درا�صات التمثيل للم�صاعدة يف تعريف املماثلت التمثيلية واقرتاح وقت انفراد املتبقيات.
م�صري متبقيات املبيدات يف الرتبة قد يوؤثر على طبيعة وم�صتوى املتبقيات يف املحا�صيل خا�صة مع 
معاملت الرتبة والبذور. ت�صمم الدرا�صات الدورية على املحا�صيل لتحديد طبيعة وم�صتوى متبقيات 

املبيدات التي قد حتدث عند زراعة املح�صول اأو املح�صول التايل ملح�صول �صبق اأن تعر�ض للمبيد.
طرق التحليل امل�صتخدمة يف التجارب التي تتم حتت اإ�صراف متخ�ص�صني يجب اأن يتم تاأكيدها 
عدة مرات. كما يجب اأن يت�صمن التحليل املماثلت اأو نواجت التمثيل ال�صائدة والتي حتتاجها لقيا�صها 

يف التجارب واأثناء الدرا�صات املتخ�ص�صة لتعريف املتبقيات ور�صد وتقدير التناول اليومي. 
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يلزم معرفة تعريفات متبقي املبيد لقيم MRL التي مت حتديدها بغر�ض تقدير التعر�ض الغذائي 
دائماً  يعرب عنها  التمثيل  ونواجت   Parent substances الأ�صلية  املواد  Dietary exposure. متبقيات 

مقارنة باملركب الأ�صلي. 
بالن�صبة لأغرا�ض التعر�ض الغذائي فاإنه من املرغوب فيه اأن يت�صمن نواجت متثيل املبيد والتحلل 
من  ولي�ض  الأ�صلي.  للمركب  امل�صابهة  التوك�صيكولوجية  اخل�صائ�ض  ذات  النواجت  اإنهيار  اأو  ال�صوئي 
اأو  اإذا كانت موجودة كجزء �صغري يف املتبقي  اأن تت�صمن نواجت التمثيل يف تعريف املتبقيات  املرغوب 
اإذا كانت هناك �صعوبة اأو اإرتفاع يف تكاليف التحليل. نواجت التمثيل Metabolites اأو نواجت التحليل 

.MRL يتم تفاديها غالباً يف تعريف املتبقيات اإذا كانت املبيدات لها قيم م�صتقلة لـ Analytes
تقبل جمموعة JMPR ا�صتخدامات الت�صجيل الوطني للمبيدات اإذا مت من خلل املمار�صات الزراعية 
املتبقيات  نتائج تارب  على  اأ�صا�صاً  املبيدات  ملتبقيات  بها  امل�صموح  الق�صوى  قيم احلدود  اجليدة. تعتمد 
التي تتم من خلل ممار�صات الزراعية اجليدة والتي ترى بالإت�صاق مع املعدلت الق�صوى من التطبيق 
والفرتات الدنيا ملا قبل احل�صاد... اإىل اآخره ويجب اأن تغطى هذه التجارب مدى من الظروف من املتوقع 

حدوثها اأثناء التطبيق وت�صمل طرق التطبيق- املوا�صم- العمليات الزراعية- اأ�صناف املح�صول.
للمبيد  اأق�صى م�صتوى متبقي  بتقدير   JMPR تقوم جمموعة  كافياً  التجارب  حينما يكون عدد 
 Median of the residue date املبيد  متبقي  لنتائج  الو�صطية  القيمة  وتقدر  الغذائي  للمنتج 
 Highest residue اأق�صى قيمة للمتبقي  اأو)Supervised trials median residue)STMR وكذا 

(HR) وتختار نقطة واحدة لكل تربة وذلك من اجلزء القابل للتغذية يف املنتج. 
د�صتور  هيئة  اإىل  وير�صل  تقديره  مت  املبيد الذي  ملتبقي  اأق�صى م�صتوى  بقيمة  ذلك  بعد  يو�صى 
ت�صتخدم  حتى   The Codex Committee on Pesticide Residues  )CCPR( املبيدات  متبقيات 
تقدير  والق�صري عند  املدى الطويل  ت�صتخدم على  فهي   HR STMR وكذا  قيم  اأما   .MRL لـ  كقيمة 

.Dietary exposureالتعر�ض الغذائي
 Food لنتائج من درا�صات الإعداد والعمليات التي ترى على الغذاء JMPR كما حتتاج جمموعة

processing واإرتباط ذلك مبتبقيات املبيدات وذلك بغر�ض:-
تعريف نواجت الهدم والتفاعل الناتة من هذه العمليات. 1
اإيجاد م�صتويات املتبقيات يف الأغذية التي اأجريت عليها عمليات اإعداد. 2
ربط م�صتويات املتبقيات يف املنتجات التي اأجريت عليها عمليات مع امل�صتويات يف املنتج اخلام. 3
ح�صاب عوامل الإعداد Processing Factors من التجارب التي تزيد اأو ت�صاوى الإعداد والعمليات . 4

التجارية
دعم ح�صاب التعر�ض الغذائي.. 5

* اإذا كانت املتبقيات يف املنتج الذي مت اإعداده Processed Commodity يزيد عن م�صتويات املتبقيات يف 
املنتج اخلام بحدود كافية لأن تكون قيمة MRL اأعلى من قيمته يف اخلام فاإنه من ال�صروري على جمموعة 

JMPR اأن تقوم بتقدير قيمة للحدود الق�صوى ملتبقي املبيد يف املنتج الذي اأجريت عليه عمليات الأعداد.
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بالن�صبة لتقدير التعر�ض املزمن- فاإن تقدير م�صتويات متبقيات املبيد يف الغذاء يعتمد على قيم 
STMR’s من التجارب الإ�صرافية Supervised trials وكذا الدرا�صات على عمليات الإعداد الغذائي 
 Long term Food consumption الطويل  املدى  على  الغذائي  وال�صتهلك   Food processing
وحتى عام 2005 فاإن جمموعة JMPR كانت ت�صتخدم املتو�صط اليومي للإ�صتهلك الغذائي لكل فرد 
وذلك لكل منتج وذلك من خم�صة مناطق غذائية )ال�صرق الأو�صط-اآ�صيا-اأفريقيا-اأمريكا اجلنوبية- 
اأوروبا( يف ظل نظام الر�صد البيئي العاملي وهو م�صتق من مناذج التوازن الغذائي للفاو. منذ عام2006 
مت اإحلل املناطق الغذائية اخلم�ض بـ13 منطقة غذائية. واملعلومات الغذائية اخلا�صة بذلك متاحة يف 
WHO. يتم ح�صاب التناول املزمن كمجموع للتناول لكل منتج غذائي )املتبقي´ الأ�صتهلك الغذائي( 

.ADI مقارنة بالتناول اليومي املح�صوب
يتم تقدير التعر�ض على املدى الق�صري من خلل تقدير اأعلى تناول ملتبقي املبيد يف يوم واحد 
اخل�صر  وحدات  واأوزان  الكبرية  الأجزاء  اأحجام  الإ�صرافية.  التجارب  من   HRs على  مبنى  وهذا 
والفاكهة ميكن احل�صول عليها من عدد من الدول وعموماً فكلما ازدادت امل�صادر اإرتفعت درجة الدقة. 
التناول على املدى الق�صري يتم ح�صابه لكل غذاء منفرداً )اجلزء الكبري من احلجم ´ HR ´ عامل 

.ARFD التباين يف بع�ض احلالت( مقارنة بقيمة
الق�صري عن  املدى  له على  التعر�ض  الذي مت  الغذائي  املنتج  املبيد يف  تزيد قيمة متبقي  حينما 
قيمة ARFD تقوم جمموعة JMPR باأختبار بدائل نتائج املتبقيات من التجارب الإ�صرافية ومقارنتها 
بقيم ARFD الناتة من التعر�ض على املدى الق�صري اإذا كانت القيمة يف بدائل التعر�ض على املدى 

 .GAP الناتة عن بدائل MRL بقيم JMPR تو�صى جمموعة ARFD الق�صري ل تزيد عن
Identification and description of residues and methods تعريف وو�سف املتبقيات والطرق

يعرف املتبقي Residue يف اأب�صط تعريفاته باأنه ناجت معاملة على منتج غذائي حيواين اأو نباتي 
.Contaminants ويجب متيزه عن مادة الت�صاخ

اإ�صافتها للغذاء وتوجد يف  اأي مادة غري متعمد  تعريف مادة الأت�صاخContaminants تعرف باأنها 
املح�صول  لزراعة  ترى  التي  العمليات  ت�صجل  )الذي   Production نتيجة للإنتاج  الأغذية  بع�ض 
Processing-التجهيز  Manufacture-الإعداد  والت�صنيع  البيطري(  والطب  احليوان  وتربية 
Preparation-المعاملة Treatment- التعبئة Packing- النقل Transport اأو كنتيجة للتلوث البيئي. 

ول ي�صمل هذا ال�صطلح بقايا احل�صرات- �صعر القوار�ض وبع�ض الأجزاء اخلارجية. 
اأو  الزراعي  املنتج  اأو  الغذاء  يف  متخ�ص�صة  مادة  اأي  وتعنى   :Pesticide residue املبيد  متبقي 
الأعلف احليوانية الناتة من ا�صتخدام املبيد. ويت�صمن ال�صطلح اأي م�صتقات للمبيد مثل نواجت 

حتويل املركب- نواجت التمثيل- نواجت التفاعل- ال�صوائب ذات التاأثري ال�صام الوا�صح.
اخلا�صة  النقطة  باإ�صافة  البيطري  الدواء  متبقي  تعريف  عن  يختلف  املبيد  متبقي  تعريف 

بال�صوائب ذات التاأثري التوك�صيكولوجى ال�صام.
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JMPR الهوية واخل�سائ�س الطبيعية الكيميائية:النتائج امل�صتخدمة يف تعريف املواد من خلل جمموعة
Identity and physicochemical properties: data used to astablish identity of substancas by JMPR  

	• Identity

−•Chemical name

−•IUPAC

−•CAS

CAS registry number 

Synonyms(includes common and proprietary names)

Structural formula 

Molecular weight

	• Physicochemical properties

Physical appearance (state, colour)

Solubility in Organic solvents

Stability of pure material

Melting point

Optical rotation →  ultraviolet absorbance maximum

امل�ستويات الق�سوى للمتبقيات يف الحتاد الأوروبي-الأ�سا�س الإر�سادي
Maximum Residue Levels in EU – Basic Guidance

Background                                                               اخللفية
احل�صرية  بالآفات  من الإ�صابة  احل�صاد  وبعد  قبل  املحا�صيل  حلماية  الآفات  مبيدات  ت�صتخدم 

والأمرا�ض النباتية. يوؤدى اإ�صتخدام هذه املبيدات اإىل وجود متبقياتها يف الغذاء.
املبيد يتوقع  اأعلى كمية من متبقي  MRL’s لتعك�ض  الق�صوى للمتبقيات  امل�صتويات  حتدد قيم 
وجودها يف الغذاء حينما تعامل املبيدات بطريقة �صحيحة )وفقاً للظروف امل�صموح بها يف الإ�صتخدام(. 
تعترب امل�صتويات الق�صوى للمتبقيات موا�صفات تارية اأ�صا�صية كما اأنها ت�صاعد يف �صمان اأن م�صتويات 

املتبقيات ل تظهر اأى خماطر غري مقبولة للم�صتهلك.
وفقاً  الغذاء  ت�صويق  �صمان  عن  م�صئولني  جميعهم  الوكلء  املوزعني-  امل�صتوردين-  املزارعني- 

.MRL لقوانني املنظمة لقيم
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الرتتيبات القانونية التي حتكم حتديد قيم امل�ستويات الق�سوى للمتبقيات
 Statutory arrangements governing MRL’s 

Until September 2008             20081- حتى �سبتمرب
الت�صريع اخلا�ض مبتبقيات املبيدات هو م�صئولية م�صرتكة بني الدول الأع�صاء يف املفو�صية الأوروبية. 
منذ عام1976 مت اإقرار اأكرث من45 األف قيمة من قيم امل�صتويات الق�صوى للمبيدات لكثري من املنتجات 
الغذائية تخ�ض 245 مبيد على الفاكهة واخل�صر واحلبوب واملنتجات الغذائية ذات الأ�صول احليوانية. 
اإ�صافة اإىل ذلك فاإن الدول الأع�صاء حتدد على امل�صتوى الوطني بع�ض قيم MRL وذلك لت�صهيل التجارة 
اأي�صاً فاإن الدول الأع�صاء حتدد بع�ض قيمMRL بحيث تكون  وحماية امل�صتهلك من الأ�صرار ال�صحية. 

اأعلى من القيم الوطنية وذلك لتتما�صى مع ا�صتخدامات جديدة لبع�ض الدول الأع�صاء.
Since September 2008         2008 2- منذ �سبتمرب

جميع القيم القانونية للم�صتويات الق�صوى للمبيدات All Statutory MRL’s  يتم اإقرارها على اأ�صا�ض 
 Harmonized الحتاد الأوروبي وذلك وفقاً للت�صريع رقم 2005/396 هذا الت�صريع يحقق نظام متناغم

System لإقرار قيم MRL ويطبق على كل الأغذية املعاملة باملبيدات بعد 1 �صبتمرب 2008.

امللحق Annexes املرتبطة بالت�صريع 2005/396 حتدد قيم MRL واملنتجات الغذائية التى تطبق 
عليها. كل املواد التي تعمل كمبيدات يندرج عليها هذا الت�صريع ال�صادر من الحتاد الأوروبي.

Annex I         )1( امللحق رقم
هو عبارة عن قائمة باملنتجات التي تطبق عليها قيم MRL. مت اإقرار امللحق رقم 1 من خلل 
ت�صريع املفو�صية الأوروبية رقم 2013/212. ي�صمل هذا امللحق قائمة بحوايل315 منتج غذائي 
حتديدها  يتم  مل   MRL قيم  احليوانية.  احلبوب-املنتجات  الفاكهة-اخل�صر- التوابل-  ي�صمل 

بالن�صبة للأ�صماك والأعلف احليوانية ولكن من املحتمل اإ�صافتها للم�صتقبل.
Annex II         )2( امللحق رقم

قائمة �صادرة من الإحتاد الأوروبي حتدد قيم MRL’s وتدعم وجود الت�صريع الأوروبي قبل1 
�صبتمرب 2008.

Annex III         )3( امللحق رقم
 EU قائمة يطلق عليها القيم املوؤقتة امل�صتويات الق�صوى للمبيدات اخلا�صة بالحتاد الأوروبي
temporary MRL’s. وهى نتيجة لعملية التناغم فى قوائم املبيدات وذلك قبل 1 �صبتمرب2008 

حيث اأقرت قيم امل�صتويات الق�صوى للمبيدات على امل�صتوى املحلى فقط لكل دوله.
Annex IV         )4( امللحق رقم

قوائم ملبيدات الآفات التي مل تقر لها قيم MRL نظراً لأن متبقياتها الناتة ل ميكن متيزها 
من امل�صتويات املوجودة طبيعياً.
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Annex V         )5( امللحق رقم
0,01 مللجم/كجم. حتتوى على قائمة املبيدات التي تطبق يف احلدود الإفرتا�صية اأقل من 

هذه القائمة مل يتم اإعدادها بعد.
Annex 6         )6( امللحق رقم

الإعداد  عمليات  يف  تدخل  التي  للمنتجات   MRL’s حتويل  بعوامل  قائمة  على  حتتوى 
Processed Commodities . هذا امللحق مل يتم اإعداده بعد

Annex 7         )7( امللحق رقم
للدول  ي�صمح  حيث   Fumigants كمدخنات  امل�صتخدمة  املبيدات  من  قائمة  على  يحتوى 
الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي باإ�صتخدام قيم منخف�صة منها قبل اإدخالها يف ال�صوق. هذه القائمة 

من�صورة حتت ت�صريع املفو�صية الأوروبية رقم 2008/260.
اإذا مل يت�صمن املبيد اأى من امللحق ال�صابقة فاإن قيمة اأق�صى متبقي م�صموح به هي القيمة 

الإفرتا�صية mg/kg 0,01 . )الت�صريع رقم 2005/369(.
مت ن�صر امل�صتويات ال�صارية التي مت اإقرارها حتت امللحق III ، II وقائمة ملحق رقم IV يف ت�صريعني 

�صادرين من املفو�صية الأوروبية هما الت�صريع 2008/149 والت�صريع رقم 2008/839 وتعديلتها.
خطوات تقدير قيم MRL يف الإحتاد الأوروبي رقم 2005/369 

EC MRL Setting Procedures Under Regulation 396/2005

• معظم القيم امل�صموح بها ملتبقيات املبيدات والتي تعتمد على اإ�صتخدامات الحتاد الأوروبي من 	
مبيدات الآفات مبنية على اأ�صا�ض الت�صريع اخلا�ض بالإحتاد الأوروبي رقم 2009/1107.

• للتاأكد من حتقيق احلماية 	 الأوروبي  القوى للإحتاد  للتقدير   MRL قيم  تطبيقات  تخ�صع 
الكافية جلميع درجات اأو مراتب امل�صتهلكني والتي تت�صمن الأ�صعف Vulnerable مثل حديثي 

الولدة والأطفال.
• MRL عليه عر�ض النتائج عند م�صتوى املتبقيات الناتة من 	 مقدم طلب احل�صول على قيمة 

الإ�صتخدام الزراعي املحدد وكذا على التاأثري التوك�صيكولوچى للمبيد. اخلطوط الإر�صادية لعمل 
تطبيق ما لإ�صتخراج قيمة MRL وفقاً ملا ي�صري اإليه الإحتاد الأوروبي ميكنه الت�صال بالرابط: 

The Applicant Guide: Maximum Residue Levels and Import Tolerances

• يتم تقدير قيمةMRL بتجارب حتت اإ�صراف متخ�ص�صني Supervised Trials ومن املعلومات 	
 Acceptable Daily  (ADI) املقبول  اليومي  التناول  ح�صاب  ميكن  فاإنه  التوك�صيكولوجية 

.Acute Reference Dose (ARFD) وكذا اجلرعة املرجعية احلادة Intake
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• يعك�ض املتناول اليومي املقبول (ADI) قيمة وم�صتوى ال�صمية املزمنة للمبيد. وهو عبارة عن 	
كميه املادة يف الغذاء معرباً عنها على اأ�صا�ض وزن اجل�صم الذي ميكن تناوله يومياً لفرتة زمنيه 

طويلة دون ظهور اأية خماطر �صحية وا�صحة على امل�صتهلك.
• اأما اجلرعة املرجعية احلادة (ARFD) فهي تعك�ض ال�صمية احلادة للمبيد. وهى عبارة عن كمية 	

املادة يف الغذاء معرباً عنها على اأ�صا�ض وزن اجل�صم الذي ميكن تناوله خلل فرته زمنية ق�صرية 
يف العادة وجبه واحدة اأو يوم واحد دون ظهور اأية خماطر �صحية وا�صحة على امل�صتهلك.

• لتقدير ما اإذا كانت قيمةMRL  مقبولة يح�صب معدل تناول املتبقيات خلل جميع الأغذية 	
ARFD على مدى ق�صري وممتد من التناول وذلك على   ،ADI املعاملة باملبيد مقارنة بقيم 

جميع جماميع امل�صتهلكني من النماذج الأوروبية املتاحة.
• اآمن تو�صع قيمة احلدود الدنيا من 	 اآمنه، ول يوجد م�صتوى بديل  MRL غري  حينما تكون قيمة 

 MRL كبديل لـ (LOD) Lowest limit of analytical determination  التقدير اأثناء التحليل
غري الآمن. كما تو�صع قيمة LOD كبديل على املحا�صيل التى ل ي�صتخدم املبيد عليها اأو على املبيد 

.Detectable residues الذي عند اإ�صتخدامه على املح�صول ل يرتك اأى متبقيات ميكن تقديرها
تطبيق قيم MRL لتغطى ا�ستخدامات املبيدات خارج الإحتاد الأوروبي 

Application for MRL’s to Cover Uses of Pesticides Outside the EC

• يتم 	 التي  الأغذية  جميع  على  يطبق  الذي   2005/369 الت�صريع  على  بناءاً   MRL قيم  حتدد 
ت�صويقها داخل الإحتاد الأوروبي ب�صرف النظر عن اإنتاجها داخل الإحتاد الأوروبي اأو خارجه. 
يف  املبيدات  اإ�صتخدام  اأ�صا�ض  على  تبنى  التي   MRLقيم فاإن  احلالت  بع�ض  يف  اأنه  هذا  ويعنى 
الإحتاد الأوروبي غري كافيه لتغطية متبقيات املبيدات الناتة من الإ�صتخدام فى العامل الثالث.

• وفى هذه احلالت يجب على امل�صتوردين Importers اأو اجلماعات املهتمة اأن يقدروا وبدقة قيم 	
اأو التحمل  الآمن  للحد  لعمل تطبيق  الإر�صادية  املنتجات. اخلطوط  هذه  اإ�صترياد  MRL قبل 
 The Applicant Guide: Maximum Residue Levels :امل�صتورد قد يوجد يف هذا الرابط

and Important Tolerances

  Non- Statutory (Codex) MRL’s غري القانونية MRL قيم
• بالإ�صافة اإىل قيم MRL القانونية ال�صادرة من الحتاد الأوروبي فاإن امل�صتويات الدولية غري 	

وا�صعة  لنوعيات  اإقرارها  يتم   International non-statutory (codex) Levels القانونية 
 The Codexد�صتور الغذاء مفو�صية  وتعترب  املختلفة.  الغذائية  املنتجات  على  املبيدات  من 
عاملية  هيئة  وهى   )MRL قيم  حتديد  عن  )امل�صئولة   Alimentary Commission (CAC)
تهدف اإىل حماية �صحة امل�صتهلك و�صمان ممار�صة التجارة احلرة يف الغذاء ودعم التعاون يف 

موا�صفات الغذاء على امل�صتوى احلكومي وغري احلكومى.  
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الف�سل الرابع
متبقيات املبيدات الكيميائية يف التمور

• مقدمة

• تعريفات خا�سة باملخلفات

• خملفات املبيدات الكيميائية يف التمور

• اأهم الدرا�سات املرجعية عن متبقيات املبيدات يف التمور

الف�سل الرابع
متبقيات املبيدات الكيميائية يف التمور

مقدمة:
املق�صود بتحليل املخلفات الك�صف عن حمتوى املبيد من املادة الفعالة والتاأكد من مطابقتها ملا هو معلن 
ومكتوب يف الن�صرات وعلى العبوات وفى بطاقات الت�صجيل وكذلك التاأكد من موا�صفات هذه املادة الفعالة 
امل�صتح�صرات واملخلفات فقد  الف�صل بني حتليل  املنطلق ل ميكن  وامل�صتح�صر ب�صورة �صاملة، ومن هذا 
تتماثل طرق الك�صف يف كليهما ولكن الفرق يتمثل يف الدقة املطلوبة للتقدير وحدود امل�صتويات املطلوب 

الك�صف عنها حيث ي�صمح بن�صبة من اخلطاأ يف حتليل امل�صتح�صرات بينما ل ي�صمح بذلك يف املخلفات.
منذ بداية ا�صتخدام املبيدات وحتى اأوائل ال�صبعينات كانت املهام امللقاة على القائم بالتحليل �صهلة 
وقليلة ب�صبب قلة عدد املبيدات التي كانت موجودة يف ذلك الوقت من ناحية وبدائية الأجهزة التي 
كانت �صائدة مقارنة مبا هو موجود حالياً، وكذلك غياب الإعتبارات البيئية اخلا�صة بالتلوث والأمان.
اأية بيانات عن املخلفات عك�ض ما هو �صروري الآن ومل يكن املنتج  لت�صجيل املركب  مل يكن مطلوباً 
على دراية كاملة مبخاطر املبيدات والتاأثريات اجلانبية على ال�صحة العامة، كما كان القائمون على 
وكذلك  والر�صا�ض  الزرنيخ  مثل  الع�صوية  غري  املركبات  عن  الك�صف  باأ�صاليب  دراية  على  التحليل 
اأنواع  تنوعت  فقد  الآن  وغريها.اأما  البريثروم  والروتينون  كالنيكوتني  الأ�صل  النباتية  املركبات 
املبيدات بدرجة مذهلة حتى اأن الك�صف عن مركب واحد الآن يعترب نوعاً من الرفاهية والندرة حيث 
اأكرث من مبيد يف  اإىل تواجد  اأدى  الع�صوائي  اإىل اخللط  املبيدات واللجوء  اإ�صتخدام  الإ�صراف يف  اأن 
 ،Multi-residue analysis نف�ض املكون البيئي مما دعا اإىل تطوير طريقة الك�صف املتعدد للمخلفات

ومن ثم اأ�صبحت مهمة القائم بتحليل املبيدات خا�صة املخلفات غاية يف ال�صعوبة.
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مثل  متقدمة  اأجهزة  ت�صم  حديثة  معامل  توفر  بال�صرورة  يعنى  ل  املبيدات  خملفات  تقدير 
الكروماتوجرافى الغازي اأو الكروماتوجرافى ذو القدرة الفائقة وغريها ولكن الأهم توافر اخلربات 
الفنية. من ال�صروري التاأكيد على اأهمية وجود عينة املقارنة حتى ل نح�صل على بيانات خاطئة. من 
اأهم العوامل املحددة لكفاءة تقدير خملفات املبيدات هي دقتها ومدى متثيلها لواقع العينات من حيث 

عددها وطريقة جمعها واحل�صول عليها ونقلها من مكان التجارب اإىل املعمل وحفظها وتخزينها.
خربة  يتطلب  حيث  املبيدات  ملخلفات  اخلا�صة  النتائج  ا�صتقراء  ومفهوم  اأهمية  اإىل  التنويه  يجب 
اإرتفاع  ب�صبب  البيئية  وال�صلع والعينات  املحا�صيل  املخلفات على جميع  ومهارة فائقة. ل ميكن تقدير 
التكاليف واجلهد والوقت، ولكن ميكن اإجراء تارب املخلفات على حما�صيل معينة متثل جمموعات 
معينة بحيث ميكن باإ�صتقراء النتائج اخلا�صة مبح�صول ما التنبوؤ بو�صع املخلفات على املح�صول الآخر 
من نف�ض املجموعة. لزيادة الثقة يف بيانات ال�صتقراء ميكن اأن ت�صاحبها معلومات تف�صيلية عن متثيل 
وم�صار اإختفاء املبيد يف واحد اأو اأكرث من حما�صيل اأو عينات املجموعة. ال�صتقراء له حمدداته و�صوابطه 
حيث يجرى على حما�صيل تنمو حتت نف�ض الظروف وتت�صابه يف كثري من ال�صفات اخلا�صة بالنمو وال�صكل 
الظاهري والت�صريحي وغري ذلك.. نظراً لعدم توفر هذا الإتاه فل مفر من اأن ترى تارب املخلفات 
على جميع املحا�صيل وال�صلع اأو تعتمد على البيانات التي حددتها الدول املتقدمة مثل اأمريكا- اليابان- 
اجنلرتا- فرن�صا- اأملانيا. الأمل مازال معقوداً على تعاون الدول العربية يف هذا ال�صبيل حيث الإمكانيات 
والقوى الب�صرية متاحة ومتوفرة. يعترب دليل تقييم وت�صميم تارب خملفات املبيدات الذي و�صعته 

منظمة الأغذية والزراعة )FAO( الد�صتور املنا�صب لأي م�صتغل يعمل يف هذا املجال.
تعريفات خا�سة مبخلفات املبيدات

:A Pesticide Residue 1- ما املق�سود مبخلفات املبيدات
املبيد وي�صمل ذلك  ا�صتخدام  اأو على و�صط ما بعد  املبيدات موجودة يف  اأو خملوط من  اأى مادة 
جميع نواجت حتول املركب وممثلته ونواجت التفاعلت وال�صوائب وهذا التعريف تنق�صه الدقة حيث 
ل ي�صري اإىل معنوية تواجد املخلفات. اتفق يف جلنة الحتاد الدويل للكيميائيات النقية والتطبيقية 
IUPAC اأن توؤخذ ال�صلع التالية يف الإعتبار عند تقييم موقف خملفات املبيد وخطورته على الإن�صان 
ي�صتهلكها  التي  تلك  فيها  مبا  املجهزة  اأو  امل�صنعة  املنتجات  ومنها  الزراعية  ال�صلع   )1( واحليوان: 
الإن�صان، )2( ال�صلع الزراعية وم�صتقاتها من املنتجات التي ت�صتخدم يف تغذية احليوانات، )3( املنتجات 
اأماكن  يف  يوجد  اأو  يراعى  قطيع  من  ماأخوذة  اأو  باملبيدات  املعاملة  احليوانات  من  املجهزة  الغذائية 
معاملة باملبيدات، )4( املنتجات املخزونة التي عوملت اأو تعر�صت للمبيد وت�صتخدم يف غذاء الإن�صان 
ال�صرب  مياه   )6( باملبيدات،  معاملتها  �صبق  مناطق  يف  تزرع  التي  املتعاقبة  )5(املحا�صيل  واحليوان، 
مثل  الإن�صان  غذاء  يف  وت�صتخدم  للمبيدات  تتعر�ض  والتي  امل�صتهدفة  غري  الكائنات   )7( والهواء، 

الأ�صماك والقواقع والطيور. اإلخ.
:A Significant Pesticide Residue 2- املخلفات املعنوية للمبيدات

من ال�صروري وقبل اأن يطلق هذا ال�صطلح على خملفات اأي مبيد التاأكد من اأن هذه املخلفات 
قد حدثت يف ظل ا�صتخدام منا�صب وحتت ظروف حقيقية ولي�صت تريبية اأو بغر�ض حماكاة الواقع. 
يتوقع هذا التحديد اخلا�ض مبعنوية املخلفات على ال�صفات التوك�صيكولوجية للمادة اأو املواد املوجودة 
يف املخلفات ودرجة التعر�ض لهذه املخلفات. يحدث تع�صيد لهذا الو�صع يف حالة ما اإذا كان للمخلفات 
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تاأثريات �صارة على �صحة الإن�صان اأو احليوان اأو الكائنات الأخرى غري امل�صتهدفة عند املركبات �صديدة 
للمركب  احلياة  ن�صف  فرتة  فيها  ت�صل  والتي  ماء..الخ(  )تربة-  الدرا�صة  جمال  الو�صط  يف  الثبات 
اأكرث �صمية وكذلك حدوث تراكم  اإىل مركبات  املبيد  ال�صيء يف حالة حتول  اأكرث ونف�ض  اأو  6 �صهور 

اأوتعاظم حيوي وهذا كله يتوقف على اخلوا�ض الطبيعية والكيميائية للمركب.
:Description  3- و�سف املخلفات

الو�صط  من  كيلوجرام  لكل  بامللليجرام  الكميات  عن  يعرب  حيث  ونوعياً  كمياً  املخلفات  تو�صف 
الذي توجد فيه املخلفات mg/kg. يف حالة الو�صف النوعي يجب اأن يت�صمن ذلك ال�صفات الطبيعية 
من  اأكرث من%100  متثل  التي  الطازجة  املحا�صيل  يف  خا�صة  املخلفات  مكونات  جلميع  والكيميائية 
تكون  مللجم/كجم-1 ل   1 اأقل من  الكلية  املخلفات  تكون  عندما  العينات.  اأخذ  عند  الكلية  املخلفات 
هناك حاجة لتقدير املخلفات من وجهه نظر بع�ض القائمون بالتحليل. اأما يف حالة املبيدات التي لها 
تاأثريات توك�صيكولوچية �صارة فاإنه من ال�صروري تو�صيف وتعريف املخلفات حتى اإذا كانت موجودة 

برتكيزات ب�صيطة للغاية.
:Pesticide Residue Intake 4- التناول اليومي للمخلفات

باملبيدات  امللوث  الطعام  اآكل وه�صم  نتيجة  الفرد يومياً  التي يتناولها  املبيدات  يق�صد بها كمية 
ويعرب عنه بامللليجرام مبيد لكل �صخ�ض يف اليوم الواحد. 

:(Theoritical Maximum Daily Intake (TMDI  5- اأق�سى تناول يومى اأفرتا�سى
وهو تنبوؤ لأق�صى كمية خملفات يتناولها الإن�صان يومياً بناء على الإفرتا�صات اخلا�صة باحلدود 
فرد  لكل  الغذاء  من  اليومي  الإ�صتهلك  ومتو�صط  الغذائية  املواد  يف  املوجودة  للمخلفات  الق�صوى 

ويعرب عن هذا املعيار بامللليجرام خملفات لكل فرد.
:Estimated Daily Intake 6- التناول اليومي املح�سوب

املخلفات يف  مل�صتويات  ال�صليمة  التقديرات  بناء على  اليومي  املخلفات  التنبوؤ مب�صتوى  يعرب عن 
الطعام والبيانات الدقيقة ملعدلت اأ�صتهلك الغذاء ملجتمع معني. يبنى ح�صاب املخلفات على اإعتبارات 
ال�صتخدام والتطبيق ومدى تلوث املواد الغذائية املعاملة وكمية التلوث يف املواد املحلية اأو امل�صتوردة. 

يعرب عن هذا املعيار بامللليجرام مبيد لكل فرد.
:Estimated Maximum Daily Intake 7- اأق�سى تناول يومي حم�سوب

مبتو�صط  اخلا�صة  وتبنى على الإفرتا�صات  يومياً  خملفات  يتناولها الفرد  عن اأق�صى كمية  التنبوؤ 
يف  ويوؤخذ  طازجة  توؤكل  التي  الأجزاء  يف  املخلفات  وكمية  الطعام  من  للفرد  اليومي  ال�صتهلك 
احل�صبان عند ح�صاب هذا املعيار نق�ض اأو زيادة املخلفات نتيجة لعمليات التجهيز والطهي والتجهـيز 

التجاري وت�صنيع املواد الغذائية. يعرب عن هذا املعيار بامللليجرام من املبيد لكل فرد.
:(Acceptable Daily Intake (ADI  8- التناول اليومي املقبول للمبيد

حتدث  اأن  دون  حياته  فرتة  خلل  الطعام  مع  يومياً  الإن�صان  يتناولها  التي  املبيد  كمية  يعنى 
عنها  ويعرب  الفرتة  هذه  خلل  عليها  املتفق  احلقائق  جميع  على  امل�صتويات  هذه  تعتمد  اأ�صرار،  اأيه 

بامللليجرام لكل كيلو جرام من وزن اجل�صم.
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9- م�ستوى املخلفات التي ل حتدث تاأثريات معاك�سة ملحوظة:
:(No Observable Adverse Effect Level  (NOAEL  
يعنى اأعلى جرعة تعامل بها حيوانات التجارب دون اأن حتدث اأيه تاأثريات �صامة ملحوظة، ويعرب عنه 

بامللليجرام لكل كيلو جرام من وزن اجل�صم لكل يوم.
:Risk  10- اخلطر

مفهوم اإح�صائي يعرب عن التاأثريات املعاك�صة التي حتدث من جراء التعر�ض لأي مادة كيميائية. 
وقد يعرب عنه بال�صرر املطلق مبعنى زيادة اخلطر مع التعري�ض اأو ال�صرر الن�صبي مبعنى الن�صبة بني 

الأخطار يف الكائنات املعر�صة وغري املعر�صة.
:Food Consumption  11- معدل ا�ستهلك الغذاء

متو�صط معدل اأ�صتهلك الغذاء اليومى لكل فرد من طعام معني اأو جمموعة اأطعمة فى جمتمع 
معني، ويعرب عنه بالكيلوجرام من الطعام التى يتناولها الفرد الواحد كل يوم.

:(Good Agricultural Practices (GAP  12- املمار�سات الزراعية اجليدة
امل�صئولة  الر�صمية  اجلهات  قبل  من  بها  املو�صى  الأ�صاليب  املبيدات  ا�صتخدام  جمال  يف  تعنى 
والنقل  والتخزين  الإنتاج  مراحل  من  مرحلة  اأى  عند  العملية  الظروف  حتت  املبيدات  لإ�صتعمال 
الإعتبار  يف  الأخذ  مع  احليوانات  واأعلف  والزراعية  الغذائية  باملواد  اخلا�ض  والتجهيز  والتوزيع 
الفروق يف املتطلبات بني املناطق املختلفة.هذا يت�صمن التحديد الدقيق للكميات ال�صغرى اللزمة 
لتحقيق مكافحة مقبولة بحيث ت�صتخدم باأ�صلوب وطريقة ت�صل باملخلفات للم�صتويات املقبولة من 

الناحيتني العملية والتوك�صيكولوجية.
:Codex MRL  13- وثيقة اأو دليل الق�سوى ملخلفات املبيد

اجليدة  الزراعة  لنظام  تبعاً  املبيد  هذا  ا�صتخدام  بعد  املبيد  خملفات  من  تركيز  اأكرث  يعنى 
واملواد  الأغذية  فى  وجوده  مقبول  تركيز  وهو  الغذاء  هيئة  بوا�صطة  امل�صتوى  هذا  )GAP(،ويحدد 

الزراعية وعلئق احليوانات ويعرب عنه بامللليجرام لكل كيلوجرام مادة غذائية.
:JMPR 14- اللجنة امل�سرتكة ملنظمتي الفاو وال�سحة العاملية لدرا�سة و�سع املخلفات

يف  املبيدات  خملفات  خرباء  وجمموعة   FAOالـ قبل  من  والبيئة  الغذاء  يف  املخلفات  خرباء  ت�صم 
باإ�صتعرا�ض  الفاو  خرباء  يقوم  حيث  �صنوياً  امل�صرتك  الإجتماع  هذا  يعقد   .WHO العاملية  ال�صحة 
وطرق  الآفات  مبيدات  وتركيب  بكيمياء  اخلا�صة  البيانات  جميع  وتقدمي  املبيدات  ا�صتخدام  اأمناط 
حتليل خملفات املبيدات وكذلك حتديد احلدود الق�صوى للمخلفات بعد التطبيق ال�صليم للمبيدات. 
اأما خرباء ال�صحة العاملية ي�صطلعون مب�صئولية ا�صتعرا�ض البيانات اخلا�صة بالتوك�صيكولوچى واأية 

.)ADI( بيانات عن احلد اليومي املقبول تناوله
15- جلنة الد�ستور اخلا�سة مبخلفات املبيد

(Codex Committee on Pesticide Residues(CCPR
هيئة حكومية تقوم باإ�صداء الن�صح لهيئة د�صتور الأغذية يف كل ما يتعلق مبخلفات املبيدات. من 
اأولويات عملها و�صع احلدود الق�صوى للمخلفات )MRLs(. مبا يحقق حماية �صحة امل�صتهلك على 
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قيم احلدود  تزيد  ل  بحيث  احل�صبان  فى  العامة  ال�صحة  اإعتبارات  توؤخذ  امل�صتوى التجاري الدويل. 
الق�صوى للمخلفات عن تلك الناتة من التطبيق حتت ظروف الزراعة اجليدة)GAP(. وهى جلنة 
اأ�صا�صية منبثقة من وكالة الأغذية، وت�صطلع مب�صئولية و�صع احلدود الق�صوى ملخلفات املبيدات فى 
الطعام والأعلف كما تقوم بو�صع قوائم اأولويات تقييم املبيدات بوا�صطة اللجنة امل�صرتكة الزراعية 
يف  املبيدات  خملفات  وتقدير  العينات  اأخذ  طرق  حتديد  وكذلك   WHO, FAO, JMPR وال�صحية 
املبيدات  خملفات  باأمان  علقة  ذات  اأخرى  اإعتبارات  اأيه  حتديد  اإىل  بالإ�صافة  والأعلف،  الأغذية 
منظمة الأغذية  جلميع الدول اأع�صاء  مفتوح  اللجنة  هذه  يف  الع�صوية  باب  الغذائية.  املواد  هذه  يف 

والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية. 
الإجتماعات   ح�صور  ميكنهم  والت�صدير  بالإنتاج  علقة  لها  التي  الدولية  الهيئات  ممثلي  اأن  كما 
كمراقبني. يوجد مقر لهذه اللجنة يف �صيافة احلكومة الهولندية.من وقت لآخر يربز ت�صاوؤل يف جلنة 
حدود  زيادة  اإىل  يوؤدى  موقفاً  �صيخلق  للمخلفات  الق�صوى  احلدود  قبول  كان  اإذا  عما   CCPR د�صتور 
درا�صات  على  الإعتماد  دون  الت�صاوؤل  هذا  على  الإجابة  ميكن  ل   .)ADI( للمخلفات  اليومي  التناول 
التغذية. يف كثري من احلالت التي ل يدوم فيها ا�صتهلك نوع الغذاء حتت الدرا�صة طويًل ي�صبح من 
ال�صروري التنبوؤ مبدى تناول خملفات املبيد. بناء على ذلك مت التو�صية فى اجلل�صة الثامنة ع�صرة 1986 
من قبل الـ CCPR على القواعد العري�صة التي و�صعت مل�صاعدة ال�صلطات القومية فى التنبوؤ مب�صتوى 
 CCPR التناول اليومي للمخلفات بعد قبول احلدود الق�صوى كما و�صعتها جلنة الد�صتور. لقد طلبت الـ
من منظمتي الفاو وال�صحة العاملية عقد لقاء خا�ض من خربائها لتجهيز م�صودة هذه القواعد وو�صع 
القرتاحات بالتقنيات اخلا�صة بتحديد درجة الأمان اخلا�صة باحلدود الق�صوى للمخلفات على امل�صتوى 
متت   1987 عام   CCPR للـ  ع�صر  التا�صعة  اجلل�صة  فى  اللجنة.  حددته  الذي  بامل�صتوى  مقارنة  القومي 

.CCPR التو�صية ب�صرورة و�صع القواعد باأ�صرع ما ميكن مع الإهتداء مبلحظات وتعليمات ممثلي
خملفات املبيدات الكيميائية فى التمور

العامل  اأو على م�صتوى  العاملي  امل�صتوى  اإح�صائيات على  توجد  اأنه ل  للده�صة  املثرية  الأمور  من 
اأنه ل توجد تو�صيات  اآفات النخيل والتمور، كما  املبيدات التى ت�صتخدم ملكافحة  العربي عن كميات 

حمددة وقاطعة عن اأنواع املبيدات امل�صتخدمة �صد الآفات املختلفة للنخيل والتمور.
اأدى الإعتماد على و�صيلة واحدة فى مكافحة اآفات النخيل باإ�صتخدام املبيدات الكيميائية اإىل ظهور 
م�صكلة املخلفات Residues يف التمور ومن املوؤ�صف اأنه ل تتوفر درا�صات كافية فى هذا املجال للك�صف عن 
املبيدات يف التمور خوفاً اأو عدم دراية باأ�صلوب وطرق التقدير الكيميائي اأو للإعتقاد ب�صغر و�صاآلة كمية 
املخلفات املتوقع وجودها يف التمور مما ل ي�صتدعى اإجراء عمليات التحليل والك�صف عنها، قد يكون ذلك 
�صحيحاً فى بع�ض الأحيان اإذا كانت عمليات املكافحة الكيميائية ترى بالأ�صلوب وفى امليعاد الأمثل مع 
مراعاة الإلتزام بفرتات الأمان مابني املعاملة باملبيدات واجلمع والت�صويق ولكننا ل نتفق مع هذا الراأي 
خا�صة مع عمليات مكافحة اآفات التمور يف املخازن، واإذا كانت غالبية املبيدات تتحول بطرق حيوية اإىل 
نواجت متثيل Metabolites قد تكون اأكرث �صمية من املركب الأ�صلي بل وهناك خطورة واإحتمال نفاذها 

داخل التمور ومثال ذلك مبيد امللثيون وناجت تاأك�صدة املل اأوك�صون.
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اأخذ  وطريقة  اأ�صلوب  التمور  يف  املبيدات  خملفات  تقدير  و�صلحية  لدقة  املحددة  النقاط  اأهم  من 
اأو ت�صنيع بعد اجلمع والت�صويق يجب تقدمي بيانات كاملة  العينات.اإذا اأجريت على التمور عمليات تهيز 
عن طرق التجهيز وما حدث اأثناء التخزين والتداول. من ال�صعوبة مبكان اأخذ عينات مماثلة من الكومة 
الكبرية حيث يجب اأن توؤخذ ب�صكل ع�صوائي وت�صـحب باأ�صـلوب منا�صـب حتى تكون ممثلة للواقع ويف�صل اأن 
توؤخذ عينة كبرية وتق�صم اإىل حتت عينات وتخلط ثم توؤخذ العينة القيا�صية فى النهاية وبالن�صبة لعينات 

املواد املعبئة فى اأجولة يف�صل الإختيار الع�صوائي لعدد من الأجولة املماثلة ثم اأخذ عينات منها وخلطها.
ترى  كما  ال�صيتونرتيل  باإ�صتخدام  التمور  املبيدات من  خملفات  اإ�صتخل�ض  ترى عمليات 
باإ�صتخدام  املخلفات  عن  والك�صف  التقدير  يتم  ثم  الن�صط  الفلور�صيل  باإ�صتخدام  التنقية  عمليات 

الكروماتوجرافى الغازي.
طريقة تقدير خملفات املبيدات فى التمور

قبل الإ�صارة اإىل طريقة اأ�صتخل�ض املبيدات نود التنويه اإىل اأن ثمار التمر حتتوى على22،5% مواد 
نوعيات  من  الثمار  يف  وجودها  املتوقع  الفعالة  املبيدات  اإ�صتخل�ض  ميكن  �صكريات.  و%61،2  دهنية 

املبيدات الكلورونية والف�صفورية الع�صوية والكاربامات والبريثريودز باإتباع اخلطوات التالية:
• اإليها 	 توزن100 جم من العينات املمثلة من التمور التى مت جمعها وتو�صع يف اخللط وي�صاف 

خملوط دافئ من ال�صيتونرتيل مع50 ملليمرت ماء.
• تغطى قابلة اخللط ويتم اخللط ملدة 2 دقيقة على ال�صرعة العالية للخلط	
• يتم نقل العينة املخلوطة اإىل قمع بوخرن املجهز بورق تر�صيح خا�ض ويتم الرت�صيح بال�صفط.	
• ينقل املرت�صح اإىل قمع ف�صل �صعة واحد لرت وي�صاف اإليه100 ملليلرت ايثري البرتول ويرج ب�صدة 	

ملدة دقيقتان.
• مرة 	 ويرج  املاء  من  ملليلرت  مع600  امل�صبع  ال�صوديوم  كلوريد  حملول  من  ملليمرت  ت�صاف10 

اأخرى ملدة 30 ثانية ثم ي�صمح للطبقات بالإنف�صال وت�صتبعد الطبقة املائية )القاع(.
• بالإنف�صال 	 بالرج ملدة30 ثانية وي�صمح للطبقات  امل�صتخل�ض  القمع ويتم غ�صل  اإىل  ي�صاف100 ملليمرت ماء 

وت�صتبعد الطبقة املائية )القاع( تكرر عمليات الغ�صيل باملاء )100 ملليلرت( عدة مرات وت�صتبعد الطبقة املائية.
• يجفف امل�صتخل�ض على عمود من كربيتات ال�صوديوم اللمائية ويتم ا�صتقبال الرا�صح ويجفف 	

حلجم نهائي 5 ملليلرت لإجراء عمليات التنظيف.
التنقية والتنظيف للعينات

• يجهز عمود الف�صل الزجاجي ويو�صع به 15 �صم فلورو�صيل من�صط وت�صاف طبقة من كربيتات 	
ال�صوديوم اللمائية ب�صمك 1�صم ويتم غ�صل العمود مبذيب اإيثري البرتول )25 ملليمرت(.

• من 	 ملليمرت   5 باإ�صتخدام  املبيد  يزاح  ثم  باملذيب  امل�صبع  العمود  اإىل  العينة  م�صتخل�ض  ي�صاف 
اأيثري البرتول.

• يتم الإزاحة بثلثة نظم من خماليط املذيبات داى اإيثيل اأيرث يف اأيرث البرتول بن�صب6% ثم %15 	
ثم50% باإ�صتخدام 25 ملليلرت من كل مذيب. يتم تركيز امل�صتخل�صات الثلثة باإ�صتخدام املبخر 
الدوار حتى احلجم املنا�صب للتحليل ويتم التقدير باإ�صتخدام جهاز الكروماتوجرافى الغازي مع 

عمل منحنى قيا�صي باملادة النقية للمبيد.
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• يجب اأن تخزن العينات حتت ظروف ل ت�صمح بحدوث اأى تغري يف املبيد حتى يحني موعد التحليل 	
 Recovery النهائي. اإذا مل يكن هناك مفر من التاأخري يف التحليل يجب اإجراء تربة اإ�صرتجاع
حتت نف�ض ظروف الإ�صتخل�ض وحتى حتت الظروف املنا�صبة ل ين�صح بتخزين امل�صتخل�صات ملدة 
طويلة. يجب اأن تخزن امل�صتخل�صات على درجة ال�صفر املئوي يف زجاجيات حمكمة الغلق حولها 
ورق األومنيوم ويجب تنب لف الأغطية بال�صمع حيث اأنه يذوب ب�صهولة فى املذيبات الع�صوية 
ومن املعلوم اأنه حتى على درجات احلرارة املنخف�صة يحدث فقد للمبيد ومثال ذلك ما يحدث من 
فقد ملبيد ال�صيفني فى الكلورفورم على درجات احلرارة املنخف�صة جداً ولو اأن اإ�صافة القليل من 
الأيثانول ي�صاعد فى حفظ ال�صيفني من الإنهيار خل�صة القول اأنه يجب حتليل امل�صتخل�صات فور 
اإعدادها اإل اإذا كانت هناك اأدلة موثوق بها توؤكد ثبات املادة الفعالة للمبيد يف املذيب. يفيد جيداً 
اإتباع اأ�صلوب التجريب باإ�صافة كمية معلومة من املبيد اإىل كمية معلومة من امل�صتخل�ض النباتي 
اخلام منه )املقارنة( وتخزن العينة املقواه حتت نف�ض الظروف ويتم تقدير معدل الإ�صرتجاع . 
تتوقف كمية املبيد املقوى على الكمية املحتمل وجودها يف العينات وين�صح باأن تكون يف حدود10 

اأمثال الكمية التي حتددها ح�صا�صية الطريقة واجلهاز. 
دور التخزين يف تقليل خملفات املبيدات فى التمور

تختلف طرق التخزين احلقلي باإختلف مناطق التخزين فقد تخزن يف خمازن موؤقتة ب�صيطة 
وغالباً تو�صع يف اأكوام م�صطحة قليلة الإرتفاع على اأر�صية من احل�صر ثم تغطى بطبقة اأو طبقتان 
من  م�صنوعة  اأ�صقف  حتت  اأو  اأكواخ  يف  تخزن  وقد  واحل�صرات،  الأتربة  من  حلمايتها  احل�صر  من 
اأر�صيتها مفرو�صة باحل�صر، وفى م�صر تخزن التمور يف �صوامع جدرانها من الطني، وفى  اخل�صب 
الزيتون  زيت  التمور  فوق  ي�صكب  الفخار  من  جرار  يف  التمور  تخزن  ال�صعودية  مثل  البلدان  بع�ض 
اجلافة،  التمور  حالة  يف  بالرمل  تغطى  رملية  حفر  فى  التمور  تكمر  وقد  احل�صرات،  من  حلمايتها 
وقد تخزن التمور يف �صفائح معدنية اأو قرب من اجللد اأو مقاطف اخلو�ض وحديثاً جهزت خمازن 
خ�صي�صاً لتخزين التمور تتميز بالتهوية اجليدة والأر�صيات امللئمة وو�صائل الوقاية واحلماية من 
الآفات جميعاً، ويلجاأ عادة لإجراء عمليات التبخري قبل التخزين وبعده على فرتات تتوقف على نوع 
الغاز وظروف التخزين، وهناك التخزين املربد )ال�صفر املئوي ورطوبة ن�صبية 75-80%( كما ميكن 

ا�صتخدام اأجهزة حافظة للعبوات مثل اأكيا�ض ال�صلوفان.
اإذا  ملا هو موؤكد فاإن املخلفات  اإذا �صلمنا جدًل باأن التمور حتتوى على خملفات املبيدات.، وطبقاً 
وجدت يف احلدود امل�صموح بها اأو اأقل كما حددتها املنظمات الدولية واإذا �صلمنا بالإختلفات املوجودة 
التي  التمور  تتاأتى من  اإذا حدثت  ال�صرر  اإحتمالت  فاإن  لل�صموم  الأفراد من حيث ح�صا�صيتهم  بني 
ت�صوق مبا�صرة بعد اجلمع ولكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هو:”هل التخزين يوؤثر ويقلل من كمية 
خملفات املبيدات على التمور املخزونة” والإجابة بنعم وبدون اأي �صك حيث اأثبتت الدرا�صات حدوث 
وفرتة  األخ(،  رطوبة-  التخزين)حرارة-  ظروف  على  تتوقف  بدرجات  املخازن  يف  للمبيدات  اإنهيار 
التخزين ولكننا ننبه اإىل �صرورة معرفة نواجت حتويل اأو تك�صري املبيدات يف التخزين لأن بع�صها قد 
يكون اأكرث �صمية من املركب الأ�صلي واإن كانت هذه احلالت نادرة. بع�ض الزملء يعتقدون خطاأ اأن 
التربيد يحفظ املبيدات والكيماويات الزراعية من الإنهيار حيث اأن هذا القول ل ميكن تعميمه فكثري 

من املبيدات تنهار فى الو�صط البارد نظراً لوجودها يف املادة الغذائية.
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اإجراء عمليات  اإىل  الباردة قد يحتاج الأمر  املناطق  الن�صج وفى  النخيل حتى  التمور على  تبقى 
الإن�صاج ال�صناعي عن طريق التعري�ض لل�صم�ض على الرمل ال�صاخن كمرحلة �صابقة للن�صج الذي 
حيث  والتجفيف  بال�صلق  الإن�صاج  طريقة  هناك  اأ�صابيع.   3 ملدة  ال�صم�ض  حلرارة  التعري�ض  فيه  يتم 
تغمر العذوق يف ماء مغلي ملدة 20-40 دقيقة ثم ترفع وتن�صر على ح�صر اأو اأر�ض نظيفة جافة ولنا 
اأن نت�صور ما يحدث ملخلفات املبيدات من جراء التعر�ض للهواء وال�صم�ض والغليان والتجفيف حيث 
التى  املناطق  امل�صتهلك. هناك خوف فى  املبيدات ومن ثم ل خوف على  اإنهيار كبري ملخلفات  يحدث 

ياأكل فيها النا�ض التمر قبل الن�صج وبعد املعاملة باملبيد بوقت ق�صري.” 
“دور الو�سائل الطبيعية والكيميائية يف مكافحة بع�س احل�سرات التي ت�سيب التمور  درا�سة حالة عن 

يف املخزن “. درا�سة قام بها /خالد العتيبى حتت اإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور حممد عبداملجيد واآخرون.
تعترب التمور من اأهم املنتجات النباتية يف املناطق ال�صحراوية ب�صمال اأفريقيا وجنوب غرب اأ�صيا منذ 
 .)Elarosi, et al., 1983( الع�صور القدمية ويرجع ذلك اإىل قيمتها الغذائية العالية و�صفاتها التخزينية

من اأهم ال�صعوبات التي تواجه تعبئة وت�صويق التمور هي اإ�صابتها بالآفات احل�صرية يف املخزن. 
اأ�صار Eissa عام 1993 اأن التمور تتعر�ض للإ�صابة بالعديد من الآفات احل�صرية التي تندرج حتت 
رتبتي حر�صفية وغمدية الأجنحة واأن اأكرث هذه الآفات احل�صرية خطورة هي فرا�صة التمر وخنف�صاء 
التخزين،  الهامة يف  القت�صادية  اأحد امل�صاكل  اأ�صرار معنوية خطرية ومتثل  ت�صبب  ال�صورينام حيث 

فوجود احل�صرات داخل التمور يقلل من قيمتها الت�صويقية.
الأدوات والطرق

درا�سات توك�سيكولوجية على فرا�سة التمر وخنف�ساء ال�سورينام:
طريقة الرتبية:

  Oryzaephilus surinamensis جمعت املزرعة الأ�صلية حل�صرتي خنف�صاء ال�صورينام وفرا�صة التمر
Ephestia cautella Walker من التمور ن�صف اجلافة )ال�صنف ال�صعيدي( من واحة اخلارجة بالوادي 
ومكافحة  البيئية  ال�صمية  بحوث  مبعامل وحدة  اجلافة  ن�صف  التمور  على  احل�صرات  ربيت  اجلديد. 

الآفات كلية الزراعة جامعة عني �صم�ض على درجة حرارة 25 درجة مئوية ،70% رطوبة ن�صبية.
تاأثري حرارة الت�سخني على معدل املوت :

مت حفظ يرقات العمر اخلام�ض لفرا�صة التمر واحل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام فى ح�صانات 
وعر�صت لدرجات40-45-50-55 درجة مئوية ملدد30-45-75-90 دقيقة، ا�صتخدمت10 مكررات يف كل 

مكرر 4 اأفراد وقدرت ن�صبة املوت عند كل درجة حرارة على كل فرتات التعري�ض.
تاأثري معاملة الربودة على ن�سبة املوت:

عر�صت يرقات العمر اخلام�ض لفرا�صة التمر واحل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام لدرجات حرارة 
-5، �صفر،5 درجة مئوية ملدد زمنية30،35،40،45،55،60 دقيقة وكذا 2،4، 8،12،24 �صاعة. ا�صتخدمت يف كل 

معاملة 10 مكررات وكل مكرر تكون من 4 اأفراد – قدرت ن�صبة املوت على كل فرتة من فرتات التعري�ض.
تاأثري املبيدات احل�سرية املختربة على ن�سبة املوت.

هي  ح�صرية  مبيدات  خلم�صة  باملاء  تخفيفات  فى  املتدرجة  الرتكيزات  من  جمموعة  ح�صرت 
 %20( والفنيرتوثيون  ع�صوي(  ف�صفوري  مبيد  للأ�صتحلب-  قابل  مركز  ميثيل)%50  الربميفو�ض 
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كب�صولت دقيقة، 50% مركز قابل للإ�صتحلب- مبيد ف�صفوري ع�صوي( وال�صيفلوثرين )50% مركز 
قابل للأ�صتحلب- مبيد بريوثرويدى( والزيدراكتني )70% مركز قابل للأ�صتحلب- م�صتخل�ض 
نبات النييم( غمرت �صرائح من التمر ملدة 10 ثواين يف كل تركيز من الرتكيزات املختربة للمبيدات 
اخلم�صة املختربة. بعد جفاف ال�صرائح املعاملة قدمت �صرائح التمر للح�صرات املختربة ملدة 24 �صاعة. 

ا�صتخدمت10 مكررات لكل تركيز وكل مكرر تكون من 3 اأفراد.
املاء فقط كل من يرقات  اأجريت تربة للمقارنة مت فيها غمر �صرائح التمر يف  يف نف�ض الوقت 
العمر اخلام�ض لفرا�صة التمر واحل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام. قدرت ن�صبة املوت بعد 24 �صاعة 
من املعاملة فى حالة املبيدات التقليدية وبعد 48 �صاعة مع امل�صتخل�ض النباتي الزيدراكتني، قدرت 
ن�صبة املوت ومت ت�صحيحها وفقاً ملعادلة اأبوت )عام 1925(. كما قدرت قيم الرتكيز الكايف لقتل %50، 

90% من الأفراد املعاملة وفقاً لـ Finney عام 1925.
تقدير متبقيات املبيدات فى التمور:

اأخذت عينات ممثلة من التمور )حجم العينة 1 كيلو جرام( على فرتات خمتلفة من الر�ض هى1، 
2، 3، 5،7، 14، 28، 35،42 يوماً ملبيدات الربميفو�ض ميثيل )50% مركز قابل للأ�صتحلب( )2مل/1لرت(. 
بعد متام ال�صتخل�ض والتنقية مت تركيز امل�صتخل�ض اإىل 1 مل اأجريت عملية التحليل يف جهاز الف�صل 
G.C وقد مت عمل منحنيات قيا�صية لكل من مبيدي الربميفو�ض ميثيل  الغازى  الكروماتوجرافى 

والفنيرتوثيون وفقاً لـ A.O.A.C عام 1980.
النتائج واملناق�سة

درا�سة توك�سيكولوجية على فرا�سة التمر وخنف�ساء ال�سورينام:
تاأثري حرارة الت�سخني والتربيد على ن�سبة املوت:

املوت  ن�صبة  على  التعري�ض  من  خمتلفة  لفرتات  الت�صخني  حرارة  تاأثري   )1-2( اجلدول  يو�صح 
فرتة  اإطالة  اأن  النتائج  اأو�صحت  ال�صورينام.  خلنف�صاء  الكاملة  واحل�صرات  التمر  فرا�صة  يرقات  فى 
معدلت  من  تزيد  الت�صخني  حرارة  زيادة  اأن  كما  �صحيح  والعك�ض  املوت  ن�صبة  من  تزيد  التعري�ض 
موت الأفراد املعر�صة   كما اأن يرقات العمر اخلام�ض لفرا�صة التمر اأكرث ح�صا�صية حلرارة الت�صخني من 

احل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام.
موت  ن�سبة  على  التعري�س  من  خمتلفة  لفرتات  الت�سخني  معاملة  تاأثري   )1-2( جدول 

يرقات العمر اخلام�س لفرا�سة التمر واحل�سرة الكاملة خلنف�ساء ال�سورينام.

ن 
زم

س 
ي�

عر
لت

ا
قة

قي
لد

ن�سبة املوت على درجات احلرارة املختلفة )C °(با

خنف�ساء ال�سورينامفرا�سة التمر
4045505540455055

300‚007‚5017‚5092‚500‚000‚0010‚026‚66
452‚5012‚5077‚50100‚00‚000‚0043‚3376‚66
6010‚5025‚0093‚33100‚00‚0010‚082‚50100‚0
7522‚5032‚50100‚0100‚06‚6620‚00100‚0100‚0
9027‚5047‚50100‚0100‚010‚0040‚00100‚0100‚0
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تبني النتائج املدونة باجلدول رقم )2-2(  اأهمية دور م�صتوى التربيد وزمن التعري�ض ونوع احل�صرة 
املعر�صة فى تقدير ن�صبة املوت. تظهر النتائج وجود اإرتباط ايجابي بني طول فرتة التعري�ض ون�صبة 
املوت كما اأن زيادة حرارة التربيد تزيد من معدل املوت والعك�ض �صحيح. وكما ذكر �صابقاً فاإن يرقات 

فرا�صة التمر اأكرث ح�صا�صية من احل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام مل�صتويات التربيد املختلفة.
التعري�ض  زمن  بني  ايجابي  ارتباط  وجود  ا�صتنتاج  ميكن  عليها  املتح�صل  النتائج  باإ�صتعرا�ض 
للحرارة املرتفعة اأو التربيد من جانب ون�صبة املوت من جانب اأخر لكل من فرا�صة التمر وخنف�صاء 
ال�صورينام اإ�صافة اإىل ح�صا�صية يرقات فرا�صة التمر ملعاملت الت�صخني والتربيد مقارنة باحل�صرات 

الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام.
يف هذا املجال اأ�صار Jacob عام 1980 اأن جميع يرقات خنف�صاء ال�صورينام قد ماتت خارج نطاق املدى 
من25 اإىل32 درجة مئوية. كما اأو�صح Muggleton واآخرون عام 1981 اأن درجة احلرارة قبل املعاملة 
بامللثيون قد توؤثر على م�صتوى ا�صتجابة احل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام تاه مبيد امللثيون.
كما ذكرNelson , Wilkin عام 1987 اأن تعري�ض خنف�صاء ال�صورينام وفرا�صة التمر ملدة 15 دقيقة 
واآخرون   Donahye ذكر  100% وحديثاً  اإىل  ت�صل  اإبادة  ن�صبة  تعطى  درجة مئوية   55 لدرجة حرارة 
اأن الوقت اللزم لإحداث 99% موت ي�صل اإىل 625 �صاعة يف الطور العذري )اأقل الأطوار  عام 1995 

ح�صا�صية( على �صفر درجة مئوية بينما ي�صل اإىل 61 �صاعة يف طور البي�صة لفرا�صة التمر.
جدول )2-2 ( تاأثري معاملت التربيد لفرتات خمتلفة من التعري�س على ن�سبة موت 

يرقات العمر اخلام�س لفرا�سة التمر واحل�سرة الكاملة خلنف�ساء ال�سورينام.
زمن 

ن�سبة املوت على درجات احلرارة املختلفة )C °(التعري�س 

خنف�ساء ال�سورينامفرا�سة التمر
554045+ 5�سفر- 5

00‚000‚3310‚503‚5017‚5027‚3032 دقيقة
00‚000‚660‚6--50‚3537 دقيقة
0‚0010‚330‚43--50‚4072 دقيقة
00‚6620‚506‚92--0‚45100 دقيقة
00‚0040‚010‚100--0‚50100 دقيقة
0‚100--0‚55100 دقيقة
66‚006‚020‚50100‚5047‚087‚60100 دقيقة

0‚3310‚043‚50100‚5057‚097‚2100 �ساعة
0‚3330‚073‚50100‚067‚0100‚4100 �ساعة
66‚066‚0100‚50100‚072‚0100‚8100 �ساعة

00‚090‚0100‚0100‚0100‚0100‚12100 �ساعة
0‚0100‚0100‚0100‚0100‚0100‚24100 �ساعة
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�سمية بع�س املبيدات احل�سرية
امل�صتخدم يف تقدير  املبيد احل�صري والرتكيز  اأهمية نوع احل�صرة ونوع  يو�صح اجلدول رقم )3( 
الن�صاط البادى لبع�ض املبيدات احل�صرية �صد ح�صرتي فرا�صة التمر وخنف�صاء ال�صورينام وقد اأعطت 
التمر  العمر اخلام�ض حل�صرة فرا�صة  الأفراد )LC50( لريقات  لقتل 50% من  الكايف  الرتكيز  قيم 
والفنيرتوثيون  ميثيل  الربميفو�ض  مبيدات  مع  املليون  يف  جزء   50‚876  ،47‚400  ،10‚1،707‚1454
)50% مركز قابل للإ�صتحلب( وال�صيفلوثرين )5% مركز قابل لل�صتحلب( والفنيرتوثيون )%20 
 )LC50( الأفراد  من  لقتل%50  الكايف  الرتكيز  قيم  اأعطت  بينما  الرتتيب.  على  دقيقة(  كب�صولت 
للح�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام مع نف�ض املبيدات قيم 804‚1،75،14، 966‚46،719‚79 جزء يف 
املليون على الرتتيب. وقد بلغت الكفاءة الن�صبية لهذه املبيدات على اأ�صا�ض قيم مبيد الفنيرتوثيون 
)20% كب�صولت دقيقة( لريقات فرا�صة التمر07‚1،75‚4،99‚34 مرة بالن�صبة ملبيدات ال�صيفلوثرين %5 
مركز قابل لل�صتحلب والفنيرتوثيون 50% مركز قابل لل�صتحلب والربميفو�ض ميثيل50% مركز 
قابل لل�صتحلب على الرتتيب. نف�ض التاه مت احل�صول عليه يف حالة احل�صرات الكاملة خلنف�صاء 

ال�صورينام وهو 70‚1، 66‚5، 19‚44 مرة على الرتتيب.
ومع اعتبار دليل ال�صمية كمعيار فى حالة يرقات فرا�صة التمر وبناء على قوة مبيد الربميفو�ض 
 ،3‚07  ،2‚86 اإىل  ت�صل  ال�صمية  دليل  قيم  فاإن  كفاءة  املبيدات  اأكرث  وهو   )100 ال�صمية  )دليل  ميثيل 
لل�صتحلب  قابل  مركز   %5 وال�صيفلوثرين  دقيقة  كب�صولت  الفينرتوثيون%20  حالة  يف   13‚58
ال�صورينام  فى حالة خنف�صاء  القيم  و�صلت هذه  .كما  قابل لل�صتحلب  50% مركز  والفينرتوثيون 

26‚2، 84‚3، 82‚12 على الرتتيب.
قابل  مركز   %50 ميثيل  الربميفو�ض  مبيد  اأن  يت�صح  اإليها  الإ�صارة  ال�صابق  النتائج  با�صتعرا�ض 
لل�صتحلب هو اأكرث هذه املبيدات كفاءة يليه مبيد الفيرنوثيون 50% مركز قابل لل�صتحلب ثم 
كب�صولت   %20 الفينرتوثيون  مبيد  الأخري  وفى  لل�صتحلب  قابل  مركز   %5 ال�صيفلوثرين  مبيد 
دقيقة على الرتتيب. من اجلدير بالذكر اأن احل�صرة الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام تبدو اأكرث حتمًل 

للمبيدات احل�صرية املختربة عند مقارنتها بالعمر الريقى اخلام�ض لفرا�صة التمر.
فى هذا املجال مت درا�صة تاأثري املبيدات احل�صرية التي تنتمي اإىل جماميع كيميائية خمتلفة �صد 
اأن   1986 عام   Hatidh وجد  الباحثني.  بع�ض  ال�صورينام من خلل  وخنف�صاء  التمر  فرا�صة  ح�صرتى 
 Oryzaephilus مبيد ال�صوميثون اأكرث كفاءة على يرقات فرا�صة التمر واحل�صرات الكاملة خلنف�صاء
ال�صدنية  الدقيق  خنف�صاء  على  كفاءة  اأكرث  وال�صوميثيون  الكتليك  مبيدي  كان  بينما   mercator
مبيد  اأن   1988 عام   Al-Muffti اأ�صار  كما  املعاملة  من  �صاعة  بعد24   Tribolium castaneum
الربميفو�ض ميثيل كان اأكرث املبيدات كفاءة �صد خنف�صاء ال�صورينام بينما كان مبيد الدلتاميرثين 
اأقل املبيدات �صمية �صد هذه احل�صرة. كما اأظهرت الدرا�صات التي قام بها Kuwahara عام 1990 اأن 
املبيدات البريوثريدية ومبيد امليثوميل كانا اأكرث املبيدات �صمية على يرقات العمر اخلام�ض لفرا�صة 
التمر واحل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام. يظهر من اأ�صتعرا�ض هذه النتائج اأهمية نوع احل�صرة 
املختربة والرتكيز امل�صتخدم والوقت بعد املعاملة يف تقدير �صمية الزيدراكتني �صد ح�صرتي فرا�صة 
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التمر وخنف�صاء ال�صورينام حيث اأنه مبرور الوقت بعد املعاملة يزداد معدل موت احل�صرات املختربة كما 
اأن يرقات فرا�صة التمر اأكرث ح�صا�صية للزيدراكتني مقارنة باحل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام.

يرقات  �سد  احل�سرية  املبيدات  لبع�س  ال�سمية  ودليل  الن�سبية  الكفاءة   )3-2( جدول 
العمر اخلام�س لفرا�سة التمر  واحل�سرة الكاملة خلنف�ساء ال�سورينام.

�سورة امل�ستح�سر املبيد احل�سرياحل�سرة
ون�سبة املادة 

الفعالة

LC50 قيمة 
باجلزء يف املليون

الكفاءة 
الن�سبية 

)a(

دليل 
)b( ال�سمية

EC10‚7074‚7513‚58 50%الفينرتوثيونفرا�سة التمر

MC50‚8761‚002‚86 20%الفينرتوثيون

EC1‚45434‚99100‚00 50%الربميفو�س ميثيل

EC47‚4001‚073‚07 50%ال�سيفلوثرين

خنف�ساء 
ال�سورينام

EC14‚0755‚6612‚82 50%الفينرتوثيون

MC79‚7191‚002‚26 20%الفينرتوثيون

EC1‚80444‚19100‚00 50%الربميفو�س ميثيل

EC46‚9661‚703‚84 50%ال�سيفلوثرين

الكفاءة الن�صبية = قيمة LC50 لأقل املبيدات كفاءة( ))
                              قيمة LC50 للمبيد املخترب

الكفاءة الن�صبية = قيمة LC50 لأكرث املبيدات كفاءة( ))
                              قيمة LC50 للمبيد املخترب

تبلغ قيم LC50 ملبيد الزيدراكتني �صد يرقات فرا�صة التمر 087‚2، 499‚1، 285‚1% بعد 6، 7، 8 يوم 
من املعاملة جدول )2-3( بينما تبلغ فى احل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام 601‚5، 580‚2، 207‚%2 
الكفاءة  تبلغ  املعاملة  من  يوم   6 بعد   LC50 قيم  على  وبناء  الرتتيب.  على  املعاملة  من  يوم   6،7،8 بعد 
الن�صبية للزيدراكتني �صد يرقات فرا�صة التمر 44‚1، 62‚1، مرة بعد 7، 8 يوم على الرتتيب وعليه ي�صل 
دليل ال�صمية اإىل57‚61، 68‚88، 100 بعد6، 7، 8 يوم من املعاملة على الرتتيب جدول )2-4(، وفى حالة 
احل�صرات الكاملة خلنف�صاء ال�صورينام تبلغ الكفاءة الن�صبية بناء على اليوم ال�صاد�ض بعد املعاملة 17‚2، 
54‚2 مرة بعد 7، 8 يوم من املعاملة على الرتتيب كما ت�صل قيمة دليل ال�صمية اإىل 40‚39، 54‚85 بعد 6، 
7 يوم من املعاملة بناء على قيم دليل ال�صمية فى اليوم الثامن. تتفق هذه النتائج مع ما وجده العديد 
من البحاث مثل Agnihorti واآخرون عام 1984 على ح�صرة دودة كيزان الذرة، Joshi واآخرون عام 1978 
 Shin-Foon ،عام 1985 على يرقات رتبة حر�صفية الأجنحة Schmutterer ،على ح�صرة دودة ورق القطن

.Anthrenocerus australis على ح�صرة Ruf, Gerad ،عام 1985 على ح�صرة اأبى دقيق الكرنب
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جدول )2-4( الكفاءة الن�سبية ودليل ال�سمية ملركب الزيداراكتني )النييم( �سد يرقات العمر 
اخلام�س لفرا�سة التمر  واحل�سرة الكاملة خلنف�ساء ال�سورينام.

الوقت بعد احل�سرة
التعري�س )الأيام(

     LC50 قيمة
)%(

الكفاءة 
الن�سبية 

دليل ال�سمية 

57‚0061‚0871‚62فرا�سة التمر
71‚4491‚4488‚68
81‚2851‚62100‚00

خنف�ساء 

ال�سورينام
65‚6011‚0039‚40
72‚5802‚1785‚54
82‚2072‚54100‚00

متبقيات بع�س املبيدات احل�سرية الفو�سفورية الع�سوية يف التمور:
يو�صح اجلدول رقم )2-5( م�صتويات متبقيات بع�ض املبيدات احل�صرية الفو�صفورية الع�صوية يف التمور. 
بفح�ض النتائج املدونة يف اجلدول يت�صح اأهمية دور نوع املبيد وطبيعة امل�صتح�صر والوقت بعد املعاملة يف 

تقدير �صلوك اأنهيار املبيدات احل�صرية املختربة عندما تعامل على التمور حتت ظروف املعمل.
يعطى  دقيقة  كب�صولت  الفينرتوثيون%20  ملبيد  البتدائي  الرا�صب  اأن   ).5-2( جدول  يظهر 
الأخرى  احل�صرية  للمبيدات  البتدائي  الرا�صب  قيمة  ت�صل  بينما  املليون  يف  جزء  قيمة642‚1  اأقل 
لل�صتحلب  قابل  مركز   %50 ميثيل  الربميفو�ض  مبيد  حالة  يف  املليون  يف  جزء   7‚072  ،7‚008

والفينرتوثيون50% مركز قابل لل�صتحلب على الرتتيب.
حدث اإنهيار �صريع ملتبقيات مبيد الفينرتوثيون20% كب�صولت دقيقة خا�صة بعد يوم من املعاملة وقد بلغت 
ن�صبة الأنهيار 44‚16% مقارنة مببيد الربميفو�ض ميثيل50% مركز قابل لل�صتحلب والفينرتوثيون50% مركز 
قابل لل�صتحلب والتي بلغ معدل الفقد فيها حوايل59‚9، 35‚11% على الرتتيب. مبرور الوقت بعد املعاملة 
يزداد معدل فقد واأنهيار املتبقيات خا�صة مع مبيد الفينرتوثيون 20% كب�صولت دقيقة والذي ينهار فيه50% من 
الرا�صب البتدائي بعد يومني من الر�ض بينما ي�صل معدل النهيار18‚19، 70‚19% ملبيدي الربميفو�ض ميثيل 

والفينرتوثيون50% مركز قابل لل�صتحلب وذلك بعد يومني من املعاملة على الرتتيب.
بح�صاب قيمة الوقت الكايف لإنهيار50% من املبيد بالأيام يت�صح النهيار ال�صريع ملبيد الفينرتوثيون%20 
كب�صولت دقيقة )قيمة الوقت الكايف لإنهيار50% من املبيد =999‚1 يوم( مقارنة بالربميفو�ض ميثيل%50 
وتعطى  لل�صتحلب )848‚7 يوم(  قابل  مركز  والفينرتوثيون%50  لل�صتحلب )841‚6 يوم(  مركز قابل 

هذه الأرقام دللة على الإختلفات املعنوية يف م�صتوى �صلوك ثبات املبيدات احل�صرية املختربة.
وفقاً لد�صتور املبيدات الكيميائية فاإن اأق�صى متبقي نظري م�صموح به )MRL( ملبيد الربميفو�ض 
الفينرتوثيون على  ملبيد  بالن�صبة  القيمة  نف�ض  واأي�صاً  املليون  التمور هو ن�صف جزء يف  ميثيل على 
العنب والتفاح والفراولة. من هذا يت�صح اإمكانية ال�صتهلك الآدمي للتمور املعاملة بعد اأ�صبوع ، 5 
اأ�صابيع ، 6 اأ�صابيع من املعاملة مببيدات الفينرتوثيون20% كب�صولت دقيقة و الفينرتوثيون50% مركز 
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قابل لل�صتحلب والربميفو�ض ميثيل50% مركز قابل لل�صتحلب على الرتتيب. كما اأن الكمية من 
املبيد امل�صموح بتناولها يومياً )ADI( ت�صل اإىل 03‚0، 005‚0 مللجم/كجم من وزن اجل�صم يف حالة 

مبيدي الربميوفو�ض ميثيل والفينرتوثيون على الرتتيب.
هناك الكثري من الدرا�صات التي اتهت نحو تقدير متبقيات املبيدات الكيميائية يف اخل�صر والفاكهة 
للتمور  الكيميائية  املبيدات  خملفات  بتقدير  اأهتمت  التي  الدرا�صات  من  القليل  �صوى  يوجد  ل  ولكن 
ولذا فاإنه من ال�صروري توجيه مزيد من الأهتمام نحو هذه الدرا�صة لرتباطها الهام ب�صحة الإن�صان 
واحليوان. حيث در�س Blumberg واآخرين عام 1987 تاأثري مبيد الزينوفو�ض ميثيل يف مكافحة بع�ض 
اخلناف�ض التي ت�صيب نخيل التمر واأ�صار اإىل اأن م�صتوى متبقي هذا املبيد يف التمور كان حوايل7‚0جزء 

يف املليون كما اأن غ�صيل التمور عند التعري�ض ينق�ض من م�صتوى متبقيات مبعدل %50.
جدول )2-5( م�ستوى اإنهيار بع�س املبيدات احل�سرية املعاملة على التمور على فرتات خمتلفة 

من التخزين حتت ظروف املعمل.
الزمن بعد 

املعاملة 
)الأيام(

الربميفو�س ميثيل 50% مركز 
قابل لل�ستحلب

الفينرتوثيون 50% مركز 
قابل لل�ستحلب

الفينرتوثيون 20% كب�سولت 
دقيقة

التركيز بالجزء 
التركيز بالجزء )%( فقدفى المليون

التركيز بالجزء )%( فقدفى المليون
)%( فقدفى المليون

00‚6420‚001‚0720‚007‚0080‚7�سفر
16‚3369‚596‚26911‚351‚37216‚44
25‚66419‚185‚67919‚700‚82150‚00

4‚89630‚145‚21426‚270‚68658‚22
3‚93643‚844‚15841‚200‚53867‚24

72‚83259‚593‚80446‚21•0‚48570‚46
142‚06470‚552‚30467‚42•0‚38476‚61
281‚34480‚821‚60777‚28•0‚27983‚01
35•0‚20497‚091‚12584‚09•0‚13491‚84
42•0‚15097‚86•0‚23696‚66•0‚12192‚63

to.56‚8417‚8481‚999

)MRL( م�صموح به نظري  متبقي  اأق�صى  من  اأقل  القيم  • هذه 
بع�س الدرا�سات عن خملفات املبيدات الكيميائية فى الثمار

ل  املتبقيات  ن�صف فرتة حياة  وبالتايل  املبيد  ثبات  اأن ميل منحنى   )1969( عام   Gunther اأ�صار 
تعتمد على كمية الرا�صب البتدائي وبالتايل على اجلرعة امل�صتخدمة.

اأو�صح Gouhar واآخرون عام )1973( اأن كميات الداميثويت وال�صوبرا�صيد التي تنفذ داخل ق�صرة 
اليو�صفى اإىل قلب الثمرة تزداد تدريجياً لت�صل اإىل اأق�صى م�صتوى وهو 34‚0، 30‚0جزء فى املليون 

على الرتتيب وذلك بعد 8 اأيام من املعاملة.
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ذكر Abdel-Rahman عام )1975( اأن الرا�صب البتدائي للداميثويت مبعديل 1،7�صم /لرت ماء وامللثيون مبعديل 
1،4�صم /لرت ماء كان 39‚0،58‚0،64‚0،71‚0 جزء يف املليون على الرتتيب يف ق�صرة ثمرة الربتقال ال�صكري.

الباراثيون وجدت يف ق�صرة ثمرة التفاح.  اأن معظم خملفات  Goedick واآخرون عام )1978(  اأ�صار 
بينما كانت متبقيات مبيد الرتايكلوفورن �صئيلة حيث اختفى80% من املبيد بعد 9 اأيام من املعاملة.

الربتقال  ثمرة  وقلب  ق�صرة  يف  املبيد  خملفات  م�صتوى   )1983( عام  واآخرون   RUSSO در�ض 
املو�صكاتو بعد10،20،40،60،80 يوم من املعاملة وقد كان معدل النهيار ثابتاً يف جميع املركبات حيث 
بلغ 040‚0،030‚0 جزء فى املليون مع امليثيل باراثيون والباراثيون على الرتتيب داخل الثمرة بعد 40 
اأى متبقيات بعد 60 يوم من املعاملة. بلغت هذه املتبقيات فى  يوم من املعاملة بينما مل يتم تقدير 
ق�صرة الثمرة 56‚0،09‚0،011‚0، �صفر،12‚0 جزء فى املليون مع كل من امليثيل باراثيون وامليثاداثيون 

والزينوفو�ض  ميثيل والداميثويت على الرتتيب.
ب�صرعة  تنهار  اأنها  التمور وات�صح  الكلوربرييفو�ض فى  Mansour عام )1985( بتقدير متبقيات  قام 
من 28‚1 جزء فى املليون بعد يوم اإىل 2‚0 جزء فى املليون بعد اأ�صبوعني من املعاملة وقد بلغت01‚0 جزء 

يف املليون بعد 8 اأ�صابيع من املعاملة وت�صل فرتة النتظار من املعاملة اإىل جمع التمور حوايل 8 اأ�صابيع.
اأت�صح  النخيل.  خناف�ض  مكافحة  فى  ميثيل  الزينوفو�ض  تاأثري   )1987( عام  واآخرون   Blumberg در�ض 
املعاملة مرة واحدة مبركب الزينوفو�ض ميثيل برتكيز 25% قابل للبل فى منت�صف يوليو )96 يوم قبل  اأن 
Carpophilus يعطى م�صتوى متبقي منخف�ض )7‚0 جزء يف املليون( يف التمور يف  احل�صاد( ملكافحة ح�صرة 
منت�صف اأغ�صط�ض )60 يوم قبل احل�صاد( برتكيزي 2‚0%، 1‚0% بينما ي�صل م�صتوى املتبقي 2‚4، 7‚1 جزء يف 
املليون على الرتتيب. ات�صح اأن غ�صيل التمور يقلل م�صتوى املبيد من 2‚4 جزء يف املليون اإىل 8‚2 جزء يف املليون 

يف املعاملة الأوىل )2‚0%( ومن 7‚1 جزء فى املليون اإىل 2‚1 جزء يف املليون فى املعاملة الثانية )1‚0(. 
در�ض Al-Samarraie واآخرون عام )1988( م�صتوى متبقيات بع�ض املبيدات الفو�صفورية الع�صوية 
يف التمور واأو�صحت النتائج اأن م�صتوى املتبقي البتدائي ملبيد الفينرتوثيون )9‚3 مللجم/كجم( كان 
اأعلى من الكلوربرييفو�ض )9‚1 مللجم/كجم( اأو الربميفو�ض ميثيل. )5‚1 مللجم/كجم( وانخف�صت 
هذه القيم اإىل 2‚0 ، 4‚0،7 مللجم/كجم وذلك بعد10 اأيام من التلقيح حتى و�صلت اإىل 005‚0، 006‚0، 

03‚0 مللجم/كجم يف طور اخللل بعد 90 يوم من التلقيح.
دور بع�س العمليات يف التخل�س من خملفات املبيدات فى التمور

ت�صتخدم طرق اأخرى عديدة لقتل ح�صرات التمور مثل غمر التمر فى املاء ال�صاخن املغلي لفرتة 
اأمكن قتل جميع الأطوار احل�صرية  اأو حرارة منخف�صة وقد  ق�صرية وتعري�ض التمر حلرارة عالية 
خلنف�صاء احلبوب ذات ال�صدر املن�صاري عند تعري�صها حلرارة )-16م( ملدة يوم واحد كما اأن التفريغ 

ل�صغط جوى 25 ملليمرت زئبق وملدة 7 �صاعات كان كافياً لقتل جميع اأطوارها.
هناك بع�ض العمليات التى ترى بهدف حتقيق تخزين جيد للتمور بعيداً عن التعفن اأو التحلل 
تعر�ض  الب�صرتة حيث  اأن وجدت مثل عمليات  املبيدات  التخل�ض من خملفات  فى  ت�صاهم  وجميعها 
التمور حلرارة تقرب من 75م ملدة 20-30 دقيقة ول ميكن ا�صتبعاد النهيار احلراري للمبيدات حتت 
اأك�صيد  اإ�صافة مواد كيميائية حافظة للتمور مثل ثاين  الثانية تتمثل فى  هذه الظروف، والطريقة 
الكربيت اأو اأحد اأملح الكربيتوز واأك�صيد اليثلني وغريها ، وهذه جميعها توؤك�صد املبيدات اأن وجدت 
وتك�صرها، ولكن يخ�صى من حتول بع�صاً منها اإىل مواد �صامة وهناك عملية تلميع التمور با�صتخدام 
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حملول �صكري م�صاف اإليه اجللي�صرين اأو زيت الزيتون اأو احلرارة  العالية )150 درجة مئوية ملدة 
بع�ض  م�صكلة  تظل  هذا  ومع  املبيدات،  تك�صري  من  ن�صبة  حتقيق  فى  ت�صاهم  وجميعها  دقائق(  ع�صر 

املخلفات اخلا�صة باملبيدات اجلهازية اإذا ا�صتخدمت وهذا بعيد الحتمال. 
الآن ميكن اإ�صتعرا�ض ال�صناعات القائمة على التمور ودورها يف تقليل تواجد خملفات املبيدات اإن 
وجدت مثل �صناعة ال�صكر ال�صائل من التمور اأى ع�صري التمور، وفيها تزال املواد امللونة وتختزل بالكربون 
املن�صط وهنا تلعب حرارة الغليان والكربون دوراً رئي�صياً يف تخلي�ض التمور من املبيدات، غريها من 
الكاتيونات والنيونات وهنا  باإ�صتخدام  واملتبقية  امللونة  املواد  املعدنية مع  الأملح  امللوثات كما تزال 
اإنتاج  يلعب الأيدروچني دوراً يف اختزال املواد الع�صوية املوجودة ومن بينها املبيدات وهناك �صناعة 
اخلبز من التمور وفيها يحدث حتلل مائي للمخلفات نتيجة وجود املاء كما توجد �صناعة اخلل من 
خلل التخمر الكحويل وكذلك الزيت امل�صتخل�ض من النوى واأخرياً �صناعة اإنتاج العلف احليواين 
من  خلوها  من  للتاأكد  وحيوية  كيميائية  تقديرات  عليها  ترى  اأن  يجب  والتي  التمور  من  املركز 

املخلفات ال�صامة كذلك توجد العديد من ال�صناعات التي ت�صتخدم فيها التمور. 
اأمر بعيد الإحتمال  اأن احتمال تواجد خملفات املبيدات يف التمور بكميات موؤثرة  خل�صة القول 
بالرتكيزات  املنا�صبة  املواعيد  يف  النخيل  اآفات  مبكافحة  اخلا�صة  بالتو�صيات  الزراع  األتزام  اأن  حيث 
املو�صى بها كفيل بعدم وجود هذه امل�صكلة من البداية. اأما يف حالت ال�صتخدام الع�صوائي لنوعيات غري 
مو�صى بها من مبيدات �صديدة ال�صمية فاإن عمليات احلفظ والإن�صاج والتجهيز والت�صنيع قد ت�صاعد 
اإىل حد كبري يف الق�صاء على هذه املخلفات من خلل عمليات كيميائية وحيوية متتابعة مثل التحلل 

املائي والنهيار بالأك�صدة وال�صوء واحلرارة، وعموماً مل ت�صجل اأية حالة ت�صمم من تناول التمور. 
اأهم الدرا�سات املرجعية عن متبقيات املبيدات فى التمور

در�ض كامل واآخرون عام2006 اإنهيار املبيدات الأكارو�صية مثل البامكتني والفلوفنك�صريون والميرتاز 
على نخيل التمر �صنف نبوت �صيف الذي ينمو فى ال�صعودية وخلل فرتة ما قبل احل�صاد حتت الظروف 
املناخية ال�صائدة. اأو�صحت النتائج اأن الرا�صب البتدائى ملتبقيات مبيد البامكتني على التمور كان،09 
ملليجرام/كجم والذي انخف�ض بعد ذلك اإىل،03 )66%(،،02 ملليجرام/كجم )88%( بعد7،14 يوم من 
 03، بها=  امل�صموح  الق�صوى  الرتتيب )قيمة فرتة ما قبل احل�صاد=10 اأيام وقيمة احلدود  الر�ض على 
اإىل،25  انخف�ض  ملليجرام/كجم  هو،68  الفلوفنك�صريون  ملبيد  البتدائى  الرا�صب  ملليجرام/كجم(. 
فرتة  )قيمة  الرتتيب  على  يوم  بعد16،52،60  وذلك   )%96( ملليجرام/كجم   03،،)%90(  07،  ،)%68(
فاإن  النهاية  وفى  ملليجرام/كجم(.   1، بها  امل�صموح  الق�صوى  احلدود  وقيمة  يوم  احل�صاد=50  قبل  ما 
الرا�صب البتدائي ملبيد الميرتاز هو،34 ملليجرام/كجم والذي ينخف�ض بعد ذلك اإىل ،02 ملليجرام/
كجم )95%( ومل يتم التعرف عليه بعد ذلك )100%( بعد21،30يوم على الرتتيب )قيمة فرتة ما قبل 
امل�صموح  اليومي  املتناول  ،01 ملليجرام/كجم(.  بها  امل�صموح  الق�صوى  يوم وقيمة احلدود  احل�صاد=28 
به ADI على الفاكهة واخل�صر املحدد من قبل FAO/WHO للمبيدات جمال الدرا�صة ُبنى على متو�صط 
اأكرب  كمية  ت�صتهلك  املجاورة  الدول  من  وغريها  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  ولو  التمور  ا�صتهلك 
من التي مت حتديدها )اأكرث من10اأ�صعاف( عن املتو�صط العام املقدر خارج هذه الدول. اأرتفاع معدل 

اإ�صتهلك التمور يف دول اخلليج يوؤدى اإىل زيادة خماطر التعر�ض خا�صة بالن�صبة للأطفال. 
قيم  كعكي )2006( �صمية مبيد الميداكلوبريد �صد الأطوار املختلفة ل�صو�صة النخيل احلمراء مت عملية 
اختبارات التقييم احليوي فمياً- قمياً- بامللم�صة حيث اثبت املبيد كفاءة عالية يف مكافحة كافة اأطوار احل�صرة 
با�صتخدام  الو�صفي  الكيميائي  التحليل  امل�صتخدمة.  واجلرعة  التعر�ض  زيادة  مع  املوت  معدلت  وارتفعت 
 UV Spectroscopy اأو�صح وجود متبقيات املبيد على قواعد الأوراق بينما التحليل الكمي با�صتخدام TLC
اثبت وجود متبقيات ميكن تقديرها يف جميع اأجزاء النبات. م�صتح�صر مبيد الميداكلوبريد اأعطى كفاءة 

عالية يف التجارب الن�صف حقلية واحلقلية عندما مت اإ�صافة املبيد مع ماء الرى. 
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الف�سل الأول
التوزيع اجلغرايف  

والعوائلى ل�سو�سة النخيل احلمراء

* مقدمة عامة
* الو�سع احلايل ل�سو�سة النخيل احلمراء

* التوزيع اجلغرايف ل�سو�سة النخيل احلمراء
* عوائل �سو�سة النخيل احلمراء

الف�سل الأول 
التوزيع اجلغرايف  والعوائلى ل�سو�سة النخيل احلمراء

مقدمة عامة:
يقدر الفقد العاملي للتمور نتيجة الإ�صابة بالآفات احل�صرية والأكارو�صية بحواىل35% من جملة 
عن6  يزيد  ما  اإىل  ت�صل  العربى  العامل  م�صتوى  على  الإنتاج  جملة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  الإنتاج 
مليون طن اأي اأن املكافحة الفعالة واملحكمة لآفات النخيل والتمور ميكن اأن تزيد من اإنتاج التمور 
بالعامل العربي حواىل2 مليون طن اأي ما يعادل اإنتاجية ثلث اأعداد النخيل يف العامل العربي. وهذا 
النخيل  اآفات  ملكافحة  متكاملة  اإ�صرتاتيچية  لو�صع  املا�صة  احلاجة  على  يدل  والهام  الكبري  الرقم 
اأن  اآفات النخيل يجب  اأن التعامل مع  IPM( Integrated Pest Management( ت�صع فى الإعتبار 
الآفات  النخيل مبعزل عن  اآفات  اآفة من  اأي  تكافح  اأن ل  one Package مبعنى  واحدة  يتم كوحدة 
النظام  مكونات  على  باحلفاظ  الإهتمام  مع  احلي  غري  اأو  احلي  البيئي  للنظام  بتجاهل  اأو  الأخرى 
البيئي الزراعي ودون الإخلل به. كما اأن فل�صفة هذه الربامج ترتكز اأي�صاً على تقدمي متور نظيفة 
احلدود  من  اأقل  م�صتوى  فى  توجد  الأقل  على  اأو  ال�صامة  الكيميائية  املبيدات  متبقيات  من  خالية 

امل�صموح بها مبعنى اأن فكرة هذه الربامج تعتمد على حمورين هما:
1 -.One package التعامل مع اآفات النخيل والتمور كوحدة واحدة
2 - .Clean dates اإنتاج متور نظيفة
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تندرج �صو�صة النخيل احلمراء حتت ق�صم ناخرات الأخ�صاب ويتميز هذا الق�صم مبا يلى: 
اأهم ال�سفات التى متيز ناخرات الأخ�ساب:

تتخذ الأطوار غري الكاملة والكاملة من اخل�صب ماأوى اأو غذاء اأو الثنني معاً. 1
اأجزاء الفم للطور الريقى )الطور ال�صار( قوية جداً نظراً لطبيعة تغذيتها على الأن�صجة اخل�صبية.. 2
الأطوار غري الكاملة تتواجد دائماً داخل الن�صيج اخل�صبى. 3
اأحياناً يكون للح�صرات الكاملة ثقوب دخول وغالباً ثقوب اأخرى للخروج.  . 4

الأهمية الإقت�سادية لناخرات الأخ�ساب
ت�صيب الهيكل الأ�صا�صى للأ�صجار )اأفرع رئي�صية وثانوية- جذع رئي�صي- جذور(. 1
الأ�صرار التي ت�صببها غري قابلة للتعوي�ض بخلف الأنواع الأخرى من الآفات. 2
�صعوبة الإكت�صاف املبكر للإ�صابة. 3
تعدد عوائل الآفة الواحدة واإ�صابة العائل باأكرث من اآفة. 4
احل�صرات الكاملة ملعظم الناخرات لها القدرة على الطريان مما ي�صاعد على اإنت�صارها. 5
اأغلب الناخرات موجودة طوال العام ويقل ن�صاطها فى مو�صم ال�صتاء . 6
داخل . 7 دائماً  توجد  الكاملة  غري  خا�صة  الأطوار  معظم  اأن  حيث  الآفات  هذه  مكافحة  �صعوبة 

الن�صيج  اخل�صبي
وجود اأنفاق كثرية داخل اخل�صب مما يوؤدى اإىل �صهولة ك�صر الأ�صجار والفروع. 8
تختلف عدد الأجيال يف العام من نوع لأخر حيث يكون لها جيل واحد فى العام اأو جيل كل 3 اأو4 . 9

�صنوات وفى اأنواع اأخرى 6 اأجيال فى العام. 
مظاهر الإ�سابة بناخرات الأخ�ساب

وجود ثقوب دخول وخروج باأ�صكال خمتلفة )بي�صاوي/بي�صاوي مائل/م�صتدير/مطاول( ت�صاعد . 1
يف التعرف على الآفة. 

وجود جلود اإن�صلخ العذارى على الأفرع وال�صرانق بجوار الثقوب ذات ال�صدادة غالباً.  . 2
وجود نواجت احلفر من الن�صارة اخل�صبية اأو وجود ت�صمغات. 3
�صماع �صوت اإحتكاك الفكوك العلوية عند تغذية الريقات. 4
وجود الأنفاق عند ك�صر الأفرع )ال�صعف( والعراجني. 5

الو�سع احلايل ل�سو�سة النخيل احلمراء:
 The Red Palm Weevil )صو�صة النخيل احلمراء )الهندية اأو الأ�صيوية�

 Rhynchophorous ferrugineus Olivier :الأ�سم العلمي
 Curculionidae :فوق عائلة
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Coleoptera رتبة: غمدية الأجنحة
تتعر�ض �صجرة نخيل التمر للإ�صابة بحواىل40 نوع من مف�صليات الأرجل توؤثر ب�صكل وا�صح على 
وا�صح  فقد  ت�صبب  التى  اخلطرية  الآفات  حتت  تندرج  اأنواع   8 حواىل  منهم  التمور  من  النخيل  اإنتاج 
وملحوظ اإذا مل توجه اإليها عمليات املكافحة باأ�صلوب علمى ومقنن وتعترب �صو�صة النخيل احلمراء من 

اأخطر هذه الآفات واأكرثها �صرا�صة وتدمرياً ل�صجرة نخيل التمر خا�صة فى منطقة امل�صرق العربى.  
تنت�صـر �صو�صة النخيـل احلمـراء يف قـارة اأ�صـيا الكـربى ومنطقـة حمدودة من قارة اأ�صرتاليا وقد ذكر 
�صريف ووجيه عام 1982 اأن من�صاأ هذه احل�صرة فى الهند، ولذا يطلق عليها �صو�صة النخيل الهندية 
Indian red palm weevil، وقد ظهرت اأول معلومات عن هذه احل�صرة فى ن�صرات املتحف الهندى 
عام 1891، حيث قام �صريف ووجيه عام )1982( بدرا�صة اآفات واأمرا�ض النخيل فى الباك�صتان واأ�صار 
اإىل اأن �صجرة النخيل كانت رمزاً للتقدي�ض عند البابلني منذ نحو �صبعة اآلف �صنة قبل امليلد ويعترب 
�صط العرب اأ�صل هذه ال�صجرة ولقد تكاثرت �صجرة النخيل فى الباك�صتان منذ فرتة ما قبل التاريخ 
وزرعت هناك بعد حتول احل�صارة من املي�صوبوتاميا اإىل موينجودا ومنذ حواىل2500عام قبل امليلد 
اإىل مناطق  وبعد ذلك جلبت اجليو�ض اليونانية ثم الإ�صلمية بذور النخيل من الأ�صناف املح�صنة 
اأهم  من  واحداً  اجلافة  والتمور  الطازج  البلح  يعترب  زراعتها.  اإنت�صرت  وملتان حيث  وال�صند  مكران 
ال�صحراوية  �صبه  املناطق  فى  تعي�ض  التى  املجتمعات  اأفراد  غذاء  فى  ال�صرورية  ال�صكريات  م�صادر 
النخيل احلمراء Oryctes rhinoceros و�صو�صة  من مكران وخازان وال�صند وملتان. يعترب احلفار 
اإىل  بالإ�صافة    Parlatoria blanchardi الق�صرية  واحل�صرة   Rhyncophorus ferrungineus
فى  التمور  اأو  النخيل  ل�صجرة  كبرية  خ�صارة  ت�صبب  التى  احل�صرات  اأهم  من  املخزونة  املواد  ح�صرات 
املخزن. اأما عن الأمرا�ض الرئي�صية والتى لها اأهمية اإقت�صادية فهى التفحم الكاذب فى نخيل البلح 
املت�صبب عن الفطريات الرمية ومر�ض تعقد اجلذور النيماتودى ومر�ض البيو�ض باملغرب  واملر�ض 

العربي. قدرت اخل�صارة الناتة عن الأمرا�ض واحل�صرات يف الباك�صتان بحواىل%23.   
وبورما  و�صريلنكا  والفلبني  الهند  فى  وجودها  يرتكز  احل�صرة  هذه  اأن   1969 عام  ليفز  اأو�صح 
وتايلند واأندوني�صيا واملناطق املدارية الغربية وجزر البا�صفيك وذلك طبقاً ملا ن�صره معهد الكومنولث 
للح�صرات عام )1969(. ظهرت احل�صرة حديثاً بالإمارات العربية املتحدة عام 1985 ثم باململكة العربية 
ت�صجيل هذه  كما مت  عام1992  وقطر   1987 عام  ال�صرقية(  )املنطقة  القطيف  فى منطقة  ال�صعودية 
احل�صرة فى م�صر عام 1992 مبحافظة ال�صرقية وعام 1993 مبنطقة ال�صاحلية حمافظة الإ�صماعيلية. 

كما مت ت�صجيلها عام 1993 فى �صلطنة عمان والكويت. 
اأ�صار كوك�ض عام )1993( اإىل ت�صجيل �صو�صة النخيل احلمراء فى م�صر وقد لوحظ اأنها ت�صيب جذع النخلة 
واملناطق القابلة للنمو فى نخيل التمر حديث العمر. يعترب هذا اأول ت�صجيل ملجموعة Curculionid فى اأفريقيا.  
اأ�صار اجلارحى عام )1996( اإىل اإكت�صاف �صو�صة النخيل احلمراء فى م�صر فى املنطقة ال�صمالية 

ال�صرقية عام )1992( وتعترب الآن اآفة رئي�صيه لنخيل التمر فى م�صر.
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اأنواع اأخرى ل�سو�سة النخيل
هناك اأنواع قريبة لهذه احل�صرة هى: 

 R.schach oilv :فى مليـو
R.palmarum l :فى املناطق املدارية

R.papuans Kir :فى جزر البا�صـفيك
 R. phoenicis Fabr  :فى العـراق

Geographical distribution   التوزيع اجلغرايف ل�سو�سة النخيل احلمراء
تعترب الهند هي املوطن الأ�صلي ل�صو�صة النخيل احلمراء  Red Palm Weevil حيث يطلق عليها 
اإ�صم �صو�صة النخيل الهندية  Indian Palm Weevil يف العديد من املراجع كما قد يطلق عليها �صو�صة 
النخيل الأ�صـيوية  Asian Palm Weevil على اإعتبار اأن اأكرب منطقة لإنت�صــار احل�صــرة منذ القدم هي 

دول القارة الأ�صيوية خا�صة تلك التى تقع فى اجلنوب واجلنوب ال�صرقى منها. 
وقد اإنت�صرت احل�صرة من الهند غرباً اإىل الباك�صتان و�صرقاً اإىل اأندوني�صيا والفلبني وبورما وتايلند 
و�صرييلنكا والعديد من دول جنوب �صرق اآ�صيا ولقد اأكت�صفت تلك الآفة يف مزارع النخيل يف املنطقة 
العربية، يف عام 1985 بدولة الإمارات العربية املتحدة وفى اململكة العربية ال�صعودية عام 1987م واإيران 
عام1992م وم�صر عام1993م ويرجع دخولها اإىل م�صر عندما اأهدت دولة الإمارات العربية جمموعة 
من الأ�صجار امل�صابة زرعت مبنطقة الق�صا�صني مبحافظة الإ�صماعيلية ومنها اإنت�صرت الإ�صابة اإىل 
حمافظة ال�صرقية وحمافظة اجليزة وظهرت موؤخراً بالوادي الأ�صيوطي مبحافظـة اأ�صـيوط واإذا �صارت 
الأمور كما هي عليه فاإن ال�صو�صة احلمراء �صتطول نخيل م�صر كله وقد ظهـرت هـذه احل�صـرة لأول 
مـرة يف1999/4/21 يف اأريحا بدولة فل�صطني وفى1999/5/6 اأكت�صفت ال�صو�صة يف منطقة �صونا بالأردن 
�صمال �صرق اأريحا وفى1999/5/14 ظهرت يف اإ�صـرائيل علـى احلـدود مـع الأردن يف م�صتعمرة مو�صاف 
 (Murphy and Briscoel 1999،Cox 1993،Abraham et al 1998) )يافيت )خم�صة كم من اأريحا

هذا وتوجــد هـذه احل�صــرة يف كــل مـن �صــوريا واإيــران وقطـر والكـويت وتركيا وعمان والبحرين. 
كلها حول  تركزت اجلهود  لكن  الآفة  تلك  مكافحة  فى  بذلت جهود عدة  الأخريين  العقدين  خلل 
املكافحة التقليدية باإ�صتخدم املبيدات احل�صرية. منذ عام 1997م و�صعت املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
للمكافحة احليوية لتلك الآفة ت�صرتك فيه كل من اململكة العربية ال�صعودية، ودولة الأمارات  م�صروعاً 
العربية املتحدة وقطر و�صلطنة عمان والبحرين والكويت واأخرياً الأردن وفل�صطني واليمن. كما و�صلت 
الآفات احل�صرية فى مناطق  الباحثني فى جمال  واليابان عام2000م. ويجمع  اأ�صبانيا  اإىل  هذه احل�صرة 
اأخطر  النخيل احلمراء تعترب واحدة من  �صو�صة  اأن ح�صرة  الأ�صلى(  اآ�صيا )املوطن  �صرق وجنوب  جنوب 
الآفات على نخيل التمر ونخيل جوز الهند اأن مل تكن اأخطرها على الإطلق، فهي ح�صرة مدمرة، فاإذا 
اإذا مل  ما حدثت الإ�صابة ل�صجرة النخيل فاإن النتيجة احلتمية هو موت ال�صجرة يف غ�صون6-12 �صهراً 
تكت�صف الإ�صابة ومت اإجراء العلج الفوري. وعند اإ�صابة اأ�صجار نخيل التمر فى منطقة اجلمارة )القمة 
النامية اأو الراأ�ض( فاإن موت ال�صجرة يكون اأ�صرع من ذلك بكثري، فمن املعروف اأن �صجرة النخيل اإذا ماتت 
 Blancaver ،Rodewel 1977 ،فى الهند Frohlich 1970(.ماتت ال�صجرة باأكملها )راأ�صها )القمة النامية

et al 1977 يف الفلبني،Kalshoven 1981 يف اأندوني�صيا، Sharif & Wajihy 1982 يف الباك�صتان(.
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تلك  فاإن  احلمراء  النخيل  �صو�صة  على  لل�صيطرة  بذلت  التى  احلثيثة  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
العربية  الإمارات  بدولة  ظهورها  فمنذ  احل�صرة،  اإنت�صار  وقف  فى  املرجو  النجاح  حتقق  مل  اجلهود 
برامج  اأعتمدت  وقد  العربية.  البلدان  فى  ظهورها  وتواىل  اإنت�صارها  يتوقف  مل   1985 عام  املتحدة 
مكافحة احل�صرة فى البلدان التى ظهرت بها على اإ�صتخدام املبيدات احل�صرية �صواء كانت هذه املبيدات 
الأ�صباب  من  ولعل  البعيد.  املدى  على  وخيمة  عواقب  له  كان  مما  متخ�ص�صة،  غري  اأو  متخ�ص�صة 
الرئي�صية التى جعلت �صو�صة النخيل احلمراء بهذه الدرجة من اخلطورة هى دخول الآفة اإىل بيئة 
 Peter,1989, Rao and Reddy 1980, Murphy and( جديدة دون اأن ترافقها اأعدائها الطبيعية
Briscoe 1999(التي ن�صاأت معها منذ القدم فى موطنها الأ�صلى، بالإ�صافة اإىل �صعوبة الإكت�صـاف 
املبكر للإ�صابة وبقاء الريقات طيلة حياتها حممية داخل جذع النخلة اإ�صافة اإىل طبيعة جذع النخلة 
وما يحيط به من قواعد ال�صعف والألياف والف�صائل خا�صة فى اأ�صجار النخيل غري املُكرب ذات الأعمار 

املف�صلة للإ�صابة )6-10�صنوات(. 
الأعداء  من  املطلوبة  امل�صتويات  اإىل  احل�صرة  اإليها  دخلت  التى  اجلديدة  اإفتقار املناطق  اأن  ويبدو 
التى  احليوية  الأعداء  بتلك  ال�صارة  احل�صرية  املبيدات  اإ�صتخدام  فى  والإ�صراف  جهة  من  احليوية 
اأ�صناف النخيل القابلة للإ�صابة فى ظل ظروف بيئية ملئمة  اإىل توفر  اإ�صافة  قد تكون موجودة 
وعدم اللتزام الدقيق بتطبيق احلجر الزراعي وغياب اإ�صرتاتيجية متكاملة للمكافحة كل ذلك اأدى اإىل 

اإنت�صار ح�صرة �صو�صةالنخيل احلمراء داخل البلدان التى اإنتقلت اإليها وفى وقت ق�صري. 
التى دخلتها هذه  املناطق اجلديدة  ال�صهل فى  بالأمر  لي�ض  النخيل احلمراء  �صو�صة  اإن مكافحة 
الآفة اإذ ل ميكن ال�صيطرة عليها اإل من خلل الفهم احلقيقي ل�صلوك هذه احل�صرة، وفى هذه احلالة 
فقط ي�صبح بالإمكان تطوير برامج مكافحة متكاملة فعالة يكون للعمليات الزراعية وو�صائل ر�صد 
ن�صاط احل�صرة والإكت�صاف املبكر للإ�صابة وتعظيم دور الأعداء الطبيعية الدور الفعال فى احلد من 

خطورة هذه الآفة املدمرة.
اأن  اآخرون بخ�صو�ض ح�صرات �صو�ض نخيل مماثلة لوجدنا  واإذا ما رجعنا اإىل ما قام به باحثون 
اأ�صاليب املكافحة الكيميائية القدمية التى مت تطويرها واإ�صتخدامها فى اأوا�صط ال�صتينات فى ترينداد 
للنيماتودا  الناقلة   Rhynchophorus palmarum الأمريكية  النخيل  �صو�صة  لل�صيطرة على ح�صرة 
امل�صببة ملر�ض احللقة احلمراء يف نخيل جوز الهند، مل تكن لتحقق بع�ض النجاح اآنذاك لول متكن 
هوؤلء الباحثون من اإكت�صاف النمط ال�صلوكى الذى يقود اأفراد احل�صرة الكاملة اإىل التجمع والتزاوج 
واإحداث الإ�صابات الأولية فى اآباط �صعف الأ�صجار )Hagley, 1965, Blair 1965( لذلك مل يكن 
اإ�صافة املبيدات الكيميائية  اأن تركزت اجلهود فى ذلك الوقت وب�صورة رئي�صية حول فكرة  م�صتغرباً 
واملركبات الل�صقة فى اآباط ال�صعف للق�صاء على احل�صرات الكاملة وعرقلة ن�صاطها ومنع النيماتودا 
التقارير  اأن  جند  نف�صه  ال�صياق  وفى   .)Blair,1969( الأ�صجار  جذوع  اإىل  الدخول  من  تنقلها  التى 
نف�صها  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ح�صرة  �صلوك  حول  العامل  يف  اأخرى  مناطق  من  املن�صورة  العلمية 
Rhynchophorus ferrugineus كلها ت�صري اإىل اأن الأطوار الكاملة لهذه احل�صرة تنجذب اإىل اجلروح 
وت�صع  وتتزاوج  وتتغذى  تتجمع  حيث  الهند  جوز  نخيل  �صعف  اآباط  فى  الطرية  الغ�صة  والأن�صجة 
اإىل  البي�ض)Lever 1969, Nirula,1956, Kalshoven 1950 and Sadakathula 1991(اإ�صافة 
ذلك فقد دلت درا�صات اأخرى حديثة على اأن ح�صرتى �صو�صة النخيل الأفريقية R.hpoenicis و�صو�صة 
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النخيل الأ�صيوية Rh.vulneratus املماثلتني حل�صرة �صو�صة النخيل احلمراء هي الأخرى تقوم بنف�ض 
ال�صلوك من حيث الإجنذاب والتجمع )Gries 1993, Hallet 1993(.اأما يف اأماكن الإنت�صار اجلديدة 
ل�صو�صة النخيل احلمراء يف �صبه اجلزيرة العربية فقد متكن خرباء م�صروع املكافحة احليوية ل�صو�صة 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نفذته  الذي  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بدول  احلمراء  النخيل 
من ت�صجيل نف�ض ال�صلوك من حيث الإجنذاب اإىل اجلروح الناتة عن ال�صرر امليكانيكي اأو تكريب 
النخيل اأو ف�صل الف�صائل اأو اإزالة الرواكيب والتجمع يف اآباط ال�صعف للتغذية والتزاوج وو�صع البي�ض 
على تلك الأن�صجة، هذا اإذا مل تتبع الإجراءات الوقائية حلماية الأجزاء عقب تنفيذ بع�ض العمليات 
الزراعية و�صوف يرد ذلك تف�صيًل عند احلديث عن العلقة الكيميائية ال�صلوكية بني �صو�صة النخيل 

واإجنذابها للأ�صجار يف اأعمار واأوقات معينة.  
فى  الهند  جوز  لنخيل  اخلطرية  الآفات  من   Rh.ferrugineus احلمراء  النخيل  �صو�صة  تعترب 
واأ�صجار نخيل  الهند  الهندو�صيلن. وقد و�صفها Ghosh �صنة 1923 كاآفة خطرية لنخيل جوز  كل من 
اأخرى يف بورما وقد �صـجل Leafmans �صـنة 1920 وجود احل�صـرة يف كل اأنحاء اأندونيـ�صـيا. كما �صـجلت 
احل�صـرة كاآفة خطرية جداً لنخيل جوز الهند فى الفلبني. وقد ذكر Copeland �صنة1936 اأن املوطن 
الأ�صلي للح�صرة هي الهند ثم انت�صرت اإىل الفلبني ثم غينيا اجلديدة ثم اإىل ال�صرق الأمريكي، كما 
�صجل Buxton �صنة 1918 وجود احل�صرة على نخيل التمر بالعراق م�صببه اأ�صراراً خطرية كما توجد 
النخيل فى  �صو�صة  �صجلت  النخيل بكرثة، كما  اأ�صجار  تنمو  العربية حيث  البلد  ال�صو�صة فى بع�ض 
تنجانيفا )باإفريقيا( حيث تتغذى على نخيل Indigenous palms وفى الهند تعترب �صو�صة النخيل 
 ،Madras  ،Assan  ،Travancore-Cochin الهند فى مناطق  اآفة خطرية على نخيل جوز  احلمراء 
Bombay. وتعترب اآفة ثانوية فى Mysore orissa، بينما تعترب فى البنجاب اآفة خطرية على نخيل 
البلح. كما و�صفها Lefory على اأنها اآفة رئي�صية على نخيل جوز الهند واأ�صجار النخيل الأخرى فى 

  .Assan ،Malabar اإىل Baluchistan كل اأنحاء الهند من
عوائل �سو�سة النخيل احلمراء

ملليمرتا(  من25  اأكرث  )طولها  احلجم  الكبرية  احل�صرات  من  النخيل  �صو�ض  ح�صرات  تعترب 
عائلة  وحتت   Curculionidae ال�صو�ض  وعائلة   Coleoptera الأجنحة  غمدية  رتبة  حتت  وتقع 
احلبوب  �صو�ض  حتت  يقع  معظمها  اأن  اأ�صا�ض  على  العائلة  هذه  حتت  Rhynchophorinae.تعرف 
)�صو�صة الأرز Sitophilus oryzae(.مت حتديد اجلن�ض Rhynchophorus بوا�صطة Herbst عام 1795 
من  اأحدث  هو  الأخري  العامل  ويعترب   1966 عام   Wattanapongsiri بوا�صطة  مراجعات  اأجريت  ثم 
قام باملراجعة حيث عرف حواىل10 اأنواع 3 يف الأمريكتني- 2 يف اأفريقيا- 5 يف اأ�صيا- وت�صمل الأنواع 

الآ�صيوية ما يلى: 
R. ferrugineus 

R. vulnaratus (Panzar)

R. distinctus (wattanapongsiri)

R. lobatus (Ritsema)

R. bilineatus (Montrouzier)
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 )2( جدول  يو�سح  كما  الأ�سيوية،  النخيل  �سو�س  لأنواع  اجلغرافى  التوزيع   )1-3( جدول  ويو�سح 
العوائل امل�سجلة لأنواع �سو�س النخيل.  

R.ferrugineusR.vulneratusR. lobatusR.distinctusR.bilineutus
م�صر 

�صلطنة عمان
الإمارات العربية

اململكة العربية ال�صعودية
اإيران

باك�صتان
الهند

تايلند
فيتنام

ال�صني
تايوان

الفلبني
ماليزيا

�صاباه
�صارواواك
اأندوني�صيا
�صومطرة

جاوة
كاليمتنان

لومبوك
�صولويزى

تيمور
جاوا

العديد من اجلزر 
ال�صغرية

غينيا اجلديدة
جزر �صولومون

تايلند
الفلبني
ماليزيا

�صنغافورة
اأندوني�صيا

�صاراواك
ماليا

�صومطرة
كاليمنتان

لومبوك
�صولويزى

تيمور
غينيا اجلديدة
جزر �صولومون

اأندوني�صيا
�صومطرة

اأندوني�صيا
كاليمنتان

ماليزيا
�صاراواك

اأندوني�صيا
اجلزر ال�صرقية

جاروا
غينيا اجلديدة
جزر �صولومون
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جدول )3-2(: العوائل امل�سجلة لأنواع �سو�س النخيل
1- Rhynchophorus ferrugineus 

اأماكن الت�سجيلال�سم الأجنليزىالأ�سم العاملى للعائل النباتى
Phonix sylvestris                Date palm             الهند - اندوني�سيا      نخيل البلح
Borassus flabelliferToddy palm       الهند - اندوني�سيا
Arenga pinnata   Sugar palm         اندوني�سيا - الفلبني       نخيل ال�سكر
Crypha gebangaGebong  اندوني�سيا
Corypha elataBuri palm الفلبني
Caryeta maximaPugahanالفلبني
Areca catehuBetel nut palmالفلبني
Metroxylon saguSago palm          اندوني�سيا       نخيل ال�ساجو
Cocos nuciferaCoconut          اندوني�سيا - الفلبني      نخيل جوز الهند
Roystonea regiaRoyal palm         الفلبني      نخيل امللوكى
Elaeis guneensis Oil palm             اندوني�سيا - الفلبني       نخيل الزيت

2- Rhynchophorus vulneratus 

اأماكن الت�سجيل ال�سم الأجنليزى الأ�سم العاملى للعائل النباتى
Phonix sylvestrisDate palm                               الهند - اندوني�سيانخيل البلح
Arenga SacchariferaSugar / Kabongماليزيا
Crypha gebangaGebongماليزيا
Areca catehuBetel nut palmماليزيا
Livistonoa cochinensisSerdangماليزيا
Oncosperma tigillariaNibung palmماليزيا
Metroxylon sagu Sago palm                         ماليزيانخيل ال�ساجو
Cocos nucifera Coconu                          ماليزيانخيل جوز الهند
Roystonea regiaRoyal palm                          سنغافورةنخيل امللوكى�
Elaeis guneensisOil  palm                               ماليزيا - �سنغافورةنخيل الزيت

3- Rhynchophorus bilineatus

اأماكن الت�سجيل ال�سم الأجنليزى الأ�سم العاملى للعائل النباتى
Metroxylon armicarumCaroline ivory ( nut palm)          جزر �سولومون
Metroxylon SaguSago palm     PNG

Cocos nuciferaCoconutPNG
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من العر�ض ال�صابق يت�صح اأن R. ferrugineus هى اأكرث هذه الأنواع اإنت�صاراً فى منطقة متتد من 
باك�صتان عرب اجلزء اجلنوبى ال�صرقى من اأ�صيا حتى ماليزيا. يتعر�ض عدد كبري من عائلة النخيليات 
اأنواع  على  احل�صرة  هذه  اأف�صلية  اإىل  ت�صر  مل  املراجع  اأن  ولو  احل�صرة  بهذه  للإ�صابة    Palmacae
النخيل املختلفة. عموماً فاإن تارة اأ�صجار نخيل جوز الهند )العائل املف�صل لهذه احل�صرة( ي�صاعد 
احل�صرة  اإنت�صار هذه  فاإن  الأو�صط  ال�صرق  باملثل فى منطقة  احل�صرة.  اإنت�صار هذه  نطاق  اإت�صاع  على 

ال�صريع قد يرجع بالدرجة الأوىل اإىل تارة اأ�صجار وف�صائل اأنواع نخيل البلح عرب دول املنطقة. 
اأما الأنواع الأربعة الأخرى من نوع Rhynchophorus فلها مدى حمدود الإنت�صار وعموماً فاإن جن�ض 
النخيل الذى يتعر�ض للإ�صابة بوا�صطة R.vulneratus مل ي�صجل اأى اإ�صابة ل�صو�صة النخيل احلمراء على 
الأربعة  الأنواع  اأن هذه  اإىل  Wattananpongsiri عام 1966  اأ�صار  Oncosperma, Livistona وقد  نخيل 
حمدودة الإنت�صار كما مل يجد Perez واآخرون عام 1966 اأى اإختلفات فى الرتكيب الكيميائى للفورمونات 
 R.distinctus, من  كل  اأن  بالذكر  اجلدير  من  الأنواع.  هذه  تداخل  يوؤكد  مما  الأنواع  هذه  تنتجها  التى 
R.lobarus لهما توزيع حمدود ومل ت�صجل لهم اأى عوائل فى املراجع. النوع الأول R.distinctus و�صف 
عام   Wattananpongsiri اإقرتح   وقد   )1800( عام  اأواخر  �صومطرة  من  جمعها  مت  عينات  من  قدمياً 
 Wattanapongsiri وقام   R. vulneratus, R.ferrugineusمن كل  مع  يتداخل  النوع  هذا  اأن   )1966(
اأما النوع الأ�صيوى الأخري وهو  اأندوني�صيا  من عينة وحيدة جمعت من   R. distinctus عام 1966 بو�صف 
R.bilinedtus فهو نوع موجود فقط يف ماليزيا ولو اأن هناك ت�صجيل واحد على وجوده فى ماليزيا على كل 
من نخيل جوز الهند ونخيل امليرتوك�صيلون Metroxylon ويعترب نخيل Metroxylon solomonese هو 
العائل املف�صل لرتبية هذه احل�صرة. من اجلدير بالذكر اأن هذا النوع عرف �صابقاً على اأنه حتت نوع حل�صرة 

R. ferrugineus حتت اإ�صم Rhynchophorus  ferrugineus papuanus عام )1981(. 

مما �صبق ميكن القول اأن الو�صع التق�صيمى ملعظم اأنواع �صو�ض النخيل الأ�صيوية غري وا�صح وغري 
موؤكد وقد يوجد على الأقل نوعني منهما يتداخل مع R.ferrugineus وعليه فاإن الو�صع التق�صيمى 
للأجنا�ض اأمر يحتاج اإىل املراجعة. من ال�صرورى اإجراء درا�صة للب�صمة الوراثية لهذه الأنواع ملعرفة 

العلقة بينهما. 
ت�صري نتائج البحوث التي اأجريت فى العديد من الأقطار التى توجد بها �صو�صة النخيل احلمراء 
اأن احل�صرة ت�صيب كل اأنواع النخيل املعروفة فى العامل وميكن لكل اأطوار �صو�صة النخيل احلمراء اأن 

تنمو وتتطور على اأنواع النخيل التالية: 
Cocos nucifera                                                        نخيل جوز الهند
Washimgtomia palms                                                  نخيل الزينة
Phoenix dactylifera                                                        نخيل البلح
Metroxylon sagu                                                         نخيل ال�صاجو
Phoenix sylvestris                                                         نخيل الربى
Borassus flabellifera                                                  نخيل الباملريا
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Elaeis guineenis                                            نخيل الزيت الأفريقى
Corypha sacharifera                                                نخيل التالبوت
Arenga sacharifera                                                      نخيل ال�صكر
  Livistonia cochincinensis                                  نخيل ال�صيداجن

Oncosperma tigillaria                      )nigbong( نخيل النجبوجن
 Oredoxa regia                                                           النخيل امللوكى

النخيل كما متكن  اأ�صجار  اأخرى عديدة من  اأنواع  اأن احل�صرة ت�صيب  كما ورد يف تقارير عديدة 
 Salgadoعام 1920 من تربية احل�صرة على النفايات وخملفات نخيل ال�صاجو كما �صجل Leafman
فى  الهند  جوز  نخيل  لأ�صجار  املتحللة  التاج  منطقة  على  احلمراء  النخيل  �صو�صة  وجود  عام1952 

�صيلن، وتت�صاوى الرتبية على النخيل احلى مع ذلك املنزوع منه القمة النامية.
كما اأمكن تربية �صو�صة النخيل احلمراء على عقل ق�صب ال�صكر وقد مت ت�صجيل 18 عمر يرقى 
تكتمل  اأن  للح�صرة  ميكن  كما  يوماً،   188 اإىل  و�صلت  زمنية  فرتة  خلل  الغذاء  هذا  على  للح�صرة 
دورة حياتها داخل املعامل على البطاط�ض اأو ق�صب ال�صكر. ومما يذكر اأنه عند تربية يرقات �صو�صة 
اإرتفاع  اأوانى الرتبية لوحظ  النخيل احلمراء على قطع من خ�صب النخيل الغ�ض النظيفة وتعقيم 
ن�صبة موت الريقات فى الأعمار املتقدمة دون وجود �صبب وا�صح ملوت الريقات مثل اإ�صابتها باأى من 
اأنواع الفطريات اأو النيماتودا املمر�صة للح�صرات، وعلى العك�ض من ذلك فاإن ترك خملفات احل�صرة 
اأواين الرتبية واإ�صافة الغذاء اجلديد فوق املخلفات عند اللزوم، مع رفع  وعدم املبالغة فى تنظيف 
الرطوبة باأواين الرتبية فاإن ذلك يوؤدى اإىل منو اأف�صل للريقات واإنخفا�ض ن�صبة املوت فى الأعمار 
النخيل  �صو�صة  يرقات  بني  التكافلية  املعي�صة  نوع من  وجود  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  املتقدمة.  الريقية 
احلمراء وبع�ض اأنواع البكرتيا التى حتتويها داخل قناتها اله�صمية كما فى العديد من يرقات ذات 
اجلناحني وغمدية الأجنحة والتى حت�صل عليها الريقات من الغذاء امللوث بهذه البكرتيا. حيث تقوم 
هذه البكرتيا مب�صاعدة الريقات فى ه�صم الغذاء واإمداد الريقات ببع�ض الڤيتامينات اللزمة لنمو 
الريقات فى مقابل ح�صول البكرتيا على امللجاأ الآمن داخل القناة اله�صمية للريقات وهو ما يحتاج 

اإىل مزيد من الدرا�صات لتاأكيده.  
العمر النباتي املف�سل:

التي  الأ�صجار  بني  عام  ب�صكل  تنح�صر  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  الإ�صابة  اأن  الدرا�صات  اأو�صحت 
يرتاوح عمرها مابني1 اإىل 15�صنة وذلك فى العينة التى �صملتها الدرا�صة بينما اإنعدمت الإ�صابة فى 
الأ�صجار التى زاد عمرها عن 16 عاماً. وكانت الأ�صجار التى تراوح عمرها ما بني 6-10 �صنوات هي اأكرث 
الأ�صجار ح�صا�صية للإ�صابة )2،8%( مقارنة بالأ�صجار التي تقع �صمن فئة العمر11-15�صنة )%1،1( 
اأو الأ�صجار التي �صمن فئة العمر1-5 �صنوات )5,0%( ولقد اأو�صح Lever عام 1969اأن حواىل5% من 
  Abraham اأ�صــار  كما  النخيل  ب�صـو�صة  الإ�صـابة  نتيجة  ميوت  �صنوات  عمر10  حتى  ال�صغري  النخيل 

& Kurainعـام1975 اأن �صو�صـة النخيـل تف�صـل مهاجمة النخيل يف اأعمار اأقل من20 �صنة.  
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ح�سا�سية اأ�سناف النخيل للإ�سابة :
كما ذكر �صابقاً فاإن كل اأنواع النخيل املعروفة فى العامل عر�صة للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء 
ويتوقف ال�صرر الذى حتدثه هذه الآفة لتلك الأنواع من اأ�صجار النخيل على العديد من العوامل كما 
تتفاوت اأ�صناف )�صللت( داخل النوع الواحد فى درجة قابليتها للإ�صابة. فعلى �صبيل املثال تختلف 
قابلية اأ�صناف نخيل التمر للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء وتظهر تفاوتاً كبرياً وفقاً لل�صنف، عمر 
النخلة، الظروف البيئية املحيطة بالنخلة خا�صة املتعلقة باأنظمة الرى ، نوع الرتبة، درجة ملوحة 

الرتبة، وجود زراعات خ�صر اأو حما�صيل اأعلف بني اأ�صجار النخيل...األخ
احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  الإ�صابة  اإنت�صار  اإىل   1994 عام  باك�صتان  يف  واآخرون  بالوك  اأ�صار  وقد 
Ascel حيث بلغت  اإ�صابة على ال�صنف  اأعلى  وتباينها وفقاً ل�صنف �صجرة نخيل التمر حيث �صجلت 
 Karbabin 14،2% ثم ال�صنف Hawaxi 14،5% ثم ال�صنف Khurmo ن�صبة الإ�صابة21،4% يليه ال�صنف

.%6،16 Kupro 10،25% وال�صنف
النخيل احلمراء مبنطقة  ب�صو�صة  التمر للإ�صابة  اأ�صناف نخيل  قابلية  درا�صة عن  اأجريت  وقد 
القطيف باململكة العربية ال�صعودية فى اإطار خطة م�صروع املكافحة احليوية ل�صو�صة النخيل احلمراء 
بدول جمل�ض التعاون اخلليجى الذى نفذته املنظمة العربية للتنمية الزراعية، واإنتهت الدرا�صة اإىل 
وجود تباين كبري بني اأ�صناف النخيل من حيث قابليتها للإ�صابة فقد تراوحت الإ�صابة بني27% يف 
ال�صنف املعروف باأ�صم اأ�صابع بنات،1% يف ال�صنف املعروف باإ�صم ن�صو، ويو�صح ال�صكل رقم )2-1( ن�صبة 
الإ�صابة فى الأ�صناف التى �صملتها الدرا�صة حيث �صمل احل�صر اأكرث من 5 اآلف �صجرة نخيل منزرعة 

داخل حقوق خمتلطة.  
التوزيع الراأ�سي للإ�سابة:

وفيما يتعلق بالعمر النباتي املف�صل والتوزيع الراأ�صي للإ�صابة على جذع النخلة، اأجريت الدرا�صة 
اآخذين يف الإعتبار الإ�صابات الن�صطة فقط ويو�صح  بنف�ض املزارع املذكورة �صابقاً مبنطقة القطيف، 
بهذا  الإ�صابة  ن�صبة  كانت  �صنوات حيث   10-6 للإ�صابة يرتاوح بني  املف�صل  العمر  اأن   )2-2( ال�صكل 
العمر2،8% واأي�صاً تقل الإ�صابة يف الأعمار التي تزيد عن10 �صنوات بدرجة ملحوظة حيث كانت ن�صبة 
الإ�صابة يف فئة العمر من11-15 �صنة هي1،1% بينما يندر حدوث اإ�صابة للأ�صجار التى يزيد عمرها 

عن 15 �صنة وتنعدم متاماً فى الأعمار فوق ع�صرون �صنة.
املتمثلة فى  النخيل احلمراء  و�صو�صة  النخيل  �صجرة  املوجودة بني  الوطيدة  العلقة  اإىل  ذلك  ويرجع 
روائح املواد الطيارة التى تنبعث من الأن�صجة الغ�صة للأ�صجار خا�صة عند تعري�صها عقب عمليات التكريب 
)اإزالة قواعد ال�صعف(، اإزالة الرواكيب )النموات الهوائية التى تن�صاأ على اجلزء القاعدى من ال�صاق اأعلى 
�صطح الرتبة( واأي�صاً ف�صل الف�صائل اأو حدوث جروح نتيجة لفعل ميكانيكي، فقد لوحظ اأن �صو�صة النخيل 

.Kairomones احلمراء تنجذب للأ�صجار الفتية بفعل اإنطلق هذه الروائح والتى ت�صمى بالكريومونات
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اأ�سناف متو�سطة و�سائعة الإنت�سار
�سكل )2-1( الن�سبة املئوية للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء فى اأ�سناف نخيل التمر بالقطيف /ال�سعودية

�سكل )2-2( الن�سبة املئوية للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء باإختلف عمر الأ�سجار 1999
وقد اأثبتت الدرا�صات اأن اأق�صى معدل حلدوث الإ�صابات اجلديدة على الأ�صجـار ال�صليمـة يحدث بعد عمليات 
التكريب واإزالة الرواكيب وعمليات ف�صل الف�صائل من الأمهات خا�صة عندما ل تتخذ الإجراءات الوقائية اللزمة 
حلماية هذه الأن�صجة حتى تف ومنع �صو�صة النخيل من و�صع بي�صها على تلك الأن�صجة. وقد تاأكدت العلقة 
بني املواد الكيماوية التي تنطلق من الأن�صجة الغ�صة للنخلة واإجنذاب احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل اإىل هذه 
الأن�صجة، فقد وجد اأن و�صع قطع من خ�صب النخيل الغ�ض داخل امل�صائد الفريومونية يوؤدى اإىل رفع كفاءة هذه 
امل�صائد يف جذب �صو�صة النخيل احلمراء اإليها، كما اأدى اإ�صتخدام م�صتخل�ض املواد الطيارة التي تنطلق من خ�صب 
 Ethyl acetate النخيل الغ�ض اأو من ثمار التمر وهو ما يطلق عليه الكريومون وذلك باإ�صتخدام املذيب الع�صوي
كاأحد مكونات امل�صائد الفريومونية اإىل رفع كفاءة هذه امل�صائد بدرجة كبرية يف اإلتقاط �صو�صة النخيل احلمراء 

مقارنة بتلك امل�صائد التي مل ي�صتخدم فيها هذا امل�صتخل�ض �صكل رقم )3-2(.

�سكل ) 2-3( متو�سط اأعداد �سو�سة النخيل احلمراء التى مت اإ�سطيادها مع م�سايد فورمونية خمتلفة )مزودة 
بالكريومون وبدون كريومون( 
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الف�سل الثاين
الإقتدار البقائى والتنا�سلي ل�سو�سة النخيل احلمراء

* ال�سكل املورفولوجى لأطوار �سو�سة النخيل احلمراء
* دورة احلياة

* التغري يف اللون والرتكيب بعد اخلروج
* احلركة

* مدى طريان احل�سرة
* التغذية

* التجمع
* التزاوج وو�سع البي�س

* اأعرا�س الإ�سابة
* تربية احل�سرة حتت الظروف املعملية

الف�سل الثاين
الإقتدار البقائى والتنا�سلي ل�سو�سة النخيل احلمراء

اأولأ: ال�سكل املورفولوجى لأطوار �سو�سة النخيل احلمراء
Eggs :البي�س

لونه اأبي�ض كرميى، بي�صاوى م�صتطيل ال�صكل وعري�ض ن�صبياً من اأحد الطرفني وذو �صطح اأمل�ض 
متاماً ولمع، متو�صط احلجم، الطول2،62 مم، العر�ض1،12مم )متو�صط قيا�صات50 بي�صة( ويزيد 
البي�ض فى احلجم قليًل قبل الفق�ض وميكن متييز لون اأجزاء الفم البنية فى الطرف ال�صيق للبي�صة 
من خلل الق�صرة، ول ميكن متييز البي�ض غري املخ�صب من البي�ض املخ�صب خلل اليوم الأول وفى 
اأو  الذبول  فى  غري املخ�صب  البي�ض  يبداأ  املخ�صب  البي�ض  فى  احلجم  زيادة  من  الثانى. بدًل  اليوم 

ال�صمور وفى اليوم الثالث يظهر التجعد وا�صحاً.  
Larva :الريقة

الريقة مكتملة النمو ذات �صكل خمروطى منبعجة فى املنت�صف وم�صحوبة من كل الطرفني والريقة �صميكة 
Apodous ويتكون اجل�صم من ثلثة ع�صر حلقة، الراأ�ض ذات لون بنى خفيف ومنحنية  دودية عدمية الأرجل 

لأ�صفل واأجزاء الفم نامية جيداً ومغلظة بقوة متكن الريقة من احلفر فى الأن�صجة اخل�صبية ال�صلبة.  
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ال�صدر الأمامي كبري احلجم ويحمل زوج من البقع امل�صتطيلة ال�صفافة والتى تكون اأدكن لوناً من 
بقية اأجزاء اجل�صم ، بقية احللقات الأخرى من اجل�صم تكون طرية وغري مغلظة ولونها بنى خفيف 
توجد م�صاحات �صغرية م�صتديرة ومبعرثة على  كما  لون كرميى لمع،  ذات  باأكملها  الريقة  وتبدو 
اجل�صم لمعة وتخرج من كل منها �صعرية �صغرية. ال�صطح العلوى للحلقة البطنية الأخرية مقعر 
واحلافة اخللفية عري�صة ومغلظة ولها اأربعة بروزات ويربز من كل منها �صوكتان اأكرث طوًل وعلى كل 

جانب للحافة الأمامية توجد اأربعة بروزات متطاولة ذات لون بنى ويحمل كل منها �صعرتان.
اجللد متجعد فوق اجل�صم ويوجد ت�صعة اأزواج من الثغور التنف�صية تقع جانبياً واملظهر اخلارجى 
لل�صطح الظهرى والبطنى للج�صم مت�صابهان متاماً ولكن ميكن متييزها من العقلة البطنية الأخرية. 
متو�صط طول الريقة الكاملة النمو5 �صم ومتو�صط العر�ض فى املنت�صف حواىل2 �صم والريقة حديثة 
الفق�ض ذات لون اأبي�ض م�صفر واأجزاء فم بنى فاحت وتتحول الراأ�ض اإىل اللون البنى خلل �صاعات قليلة، 

 )Leafmans( حتتاج الريقات اإىل بيئة رطبة حيث تقاوم الغمر الكامل فى املاء لأكرث من 48 �صاعة
Pupation :التعذر

حيث  الألياف  من  ال�صرنقة  ببناء  الريقات  تقوم  للتعذر  النمو  مكتملة  الريقات  تتجه  عندما 
ببع�صها عن تلك املوجودة فى اخلارج واملرتبطة فى  اإرتباطاً  اأكرث  تكون الألياف الداخلية لل�صرنقة 
ال�صكل  بي�صاوية  داكنة، وال�صرنقة  باإفرازات  نعومة وملت�صقة  اأكرث  ومقدمة ال�صرنقة  حلزونى  نظام 
6�صم،  الطول عموماً  2،5-4 �صم ومتو�صط  9،5�صم وقطرها يرتاوح بني  �صم اإىل  يختلف طولها من 5 
العر�ض3�صم. ومتيل الريقات املكتملة النمو اإىل التعذر على جدران التجاويف التى ت�صنعها الريقات 

داخل جذع النخلة نتيجة التغذية اأو فى قواعد الكرب خا�صة فى النخيل غري املكرب 
Pupa :العذراء

اإىل البني و�صطحها لمع و�صبكى، الراأ�ض  العذراء غالباً فى بدايتها ذات لون كرميي ثم تتحول 
منحنية لأ�صفل وناحية البطن وي�صل اخلرطوم حتى �صاق الزوج الأمامى من الأرجل. قرون الأ�صت�صعار 
والعيون بارزة واأغماد الزوائد ملت�صقة باجل�صم والأجنحة الغمدية اخللفية تتدىل ناحية البطن ومتر 
حتت فخذ و�صاق الزوج الثانى من الأرجل وترتاكب مع الزوج الثالث من الأرجل وتلت�صق فى منت�صف 
البطن. توجد عدة �صعريات مبعرثة على ال�صدر، حتمل منطقة البطن على جانبى ال�صطح الظهرى 
�صبعة اأزواج من الثغور التنف�صية على ال�صبع حلقات البطنية الأوىل، اخلم�ض اأزواج الأوىل من الثغور 
بارزة جداً وذات لون بنى داكن كما يوجد زوج من احلواف ال�صفافة على اجلوانب البطنية الظهرية 
احللقات  وعلى  امل�صتدقة  الأ�صواك  من  جمموعة  يوجد  احلواف  هذه  وعلى  البطن  حلقات  من  لكل 
الأثنني اأو الثلثة البطنية الأخرية فاإن هذه احلواف لي�صت بارزة وتنتهى البطن بحافة داكنة ن�صبياً 
والتى تكون احلافة اخللفية للحلقة الثامنة وتغطى احللقة التا�صعة ال�صغرية ن�صبياً. ومتو�صط طول 
العذراء حواىل3،5 �صم والعر�ض 1،5�صم. ومما يذكر اأن العذراء من النوع املكبل وتوجد ب�صورة حرة 

داخل ال�صرنقة وميكنها اأن تدور داخل ال�صرنقة دون اأن تغري اإتاهها  
Adult :احل�سرة الكاملة

احل�صرة الكاملة لونها بني حممر اأ�صطوانية ال�صكل وذات خرطوم بارز طويل ومنحنى وتختلف 
بدرجة كبرية فى احلجم وطولها فى حدود 35مم وعر�صها 12مم والراأ�ض واخلرطوم يكونان ثلث 
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طول احل�صرة. وعموماً تختلف طول ال�صو�صة من25-45مم. اأجزاء الفم متطاولة على �صـكل خرطوم 
طويل وحتـمل زوج �صـغري من الفكـوك القار�صـة فـى نهـايته وزوج من قـرون الإ�صت�صعار عند قاعدته 
ن�صف  الذكور  فى  م�صود.  بنى  فهو  ال�صفلى  ال�صطح  ومن  الظهرى  ال�صطح  من  حممر  بنى  واخلرطوم 
اأمل�ض  الأنثى  للبنى وخرطوم  املائل  الق�صري  ال�صعر  بفر�صاة من  للخرطوم مغطى  الطرف الظهرى 
واأكرث اإ�صتدارة وتقو�صاً واأكرث طوًل ويتكون قرن الأ�صت�صعار من العذق وال�صمراح وال�صت عقل الأوىل 
حممر،  برتقاىل  ولونها  الناقو�صى  ال�صكل  تاأخذ  العقلة الطرفية  داكن بينما  بنى  لونها  ال�صمراخ  من 

العيون املركبة �صوداء ومنف�صلة على كل من جانبي قاعدة اخلرطوم.  
ترجه ال�صدر الأمامي لونها بنى حممر وعليها بقعتان م�صتطيلتان فى مركز الرتجه وعلمة 
واحلجم  ال�صكل  فى  تختلف  ال�صوداء  العلمات  وهذه  ال�صوداء  الأ�صرطة  من  جانب  كل  على  �صغرية 
وو�صعها الن�صبى. الأغماد لونها بنى وخمططة طولياً ول تغطى البطن باأكمله، الأجنحة بنية اللون 
وال�صو�صة لها قدرة عالية على الطريان. الأرجل ذات لون بنى م�صود وعليها �صعريات ذات لون بنى 
حممر من ال�صطح الداخلى للفخذ وال�صاق والثلث عقل الأوىل من الر�صغ. النهاية البطنية والتى 
يطلق عليها Pygidium لونها اأحمر وغالباً على حافتها �صعريات بنية والتى تكون بروزاً فى الإناث واآلة 

و�صع البي�ض حادة ومغلظة.  
ل توجد فروق مورفوولوچية وا�صحة بني الإناث والذكور �صوى �صكل اخلرطوم ففى الذكور يكون 

اخلرطوم اأكرث �صمكاً واأقل طوًل من خرطوم الأنثى.
Life cycle    ثانيًا: دورة احلياة

عندما تكون الأنثى جاهزة لو�صع البي�ض، فاإنها تختار املكان املنا�صب مب�صاعدة قرون الإ�صت�صعار 
ال�صقوق  فى  تتمثل  والتى  النخلة  جذع  من  املعر�صة  الغ�صة  الأن�صجة  عن  عبارة  وهو  واخلرطوم 
اأو الأن�صجة الغ�صة التى تنك�صف  واملوجودة فى القلف نتيجة تعر�ض اجلذع اإىل مياه الرى املبا�صرة 
بعد التكريب خا�صة فى اأماكن الرواكيب اأواجلروح الناتـة من الإ�صابة بحفارات ال�صوق اأو القورا�ض 
وبذلك ت�صمن احل�صرة الكاملة توفر الرطوبة اللزمة لتنف�ض البي�ض فى هذه الأماكن واأي�صاً توفر 
الأن�صجة الغ�صة اللزمة لتغذية الفق�ض احلديث وعند توفر هذه الأماكن والتى تفوح منها رائحة 
الكريومون التى ت�صاعد فى جذب �صو�صة النخيل اإليها فاإن الأنثى حتفر تويف بوا�صطة اخلرطوم، 
ثم ت�صتدير لت�صع بي�صة واحدة بوا�صطة اآلة و�صع البي�ض، ثم تقوم الأنثى بغلق هذا التجويف بوا�صطة 

مادة �صمعية ذات لون قرنفلى حلماية البي�ض من اأعدائه الطبيعية.  
الفقــ�ض ل  غالباً ما يوجد بي�صة واحدة بكل تويف والتى ل تكون متجاورة لهذا فاإن الريقات حديثة 
تعـانى مـن نـقـ�ض الغـذاء وقد يو�صع البي�ض �صائباً عندما تتوفر الرطـوبة واملادة املتحللة يف جذع نخيل الأ�صجار.  
ال�صو�صة،  اأفراد  بوا�صطة  املعر�ض يكون عر�صة للإفرتا�ض  البي�ض  اأن   Corbett ويعتقد )1932( 
ولكن وجود اأعداد كبرية من البي�ض ال�صائب )املعر�ض( حول الإناث البالغة فى الأ�صجار امل�صابة ل 
املادة  اأقفا�ض الرتبية باملعامل غالباً ما يتكرر و�صع البي�ض �صائباً فى وجود  يوؤكد هذا الراأى. وفى 
املتحللة وقطع �صيقان النخيل الرطبة ول يوؤكل البي�ض بوا�صطة اأفراد ال�صو�صة. لوحظ و�صع البي�ض 
احل�صرة  تربية  اأثناء  كافية  بدرجة  الرطوبة  توفر  حالة  فى  املتحللة  الغذاء  وبقايا  املواد  على  �صائباً 

مبعامل م�صروع املكافحة احليوية ل�صو�صة النخيل احلمراء. 
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ومما �صبق فاإن ال�صو�صة عندما ت�صع البي�ض فاإن ذلك يقت�صر على الأجزاء الطرية من النخيل 
وهناك اإختلفات كبرية فى الآراء عن الأماكن التى يو�صع بها البي�ض وت�صري نتائج الدرا�صات التى 
ال�صحيحة  الأ�صجار  على  البي�ض  و�صع  ميكنها  ال�صو�صة  اأنثى  اأن  اإىل  الباحثني  من  العديد  اأجراها 

وال�صليمة والأ�صجار �صغرية ال�صن والتى يزيد عمرها عن �صبع �صنوات.  
ل�صو�صة  احليوية  املكافحة  م�صروع  وتارب  درا�صات  اإطار  يف  اأجريت  التي  الدرا�صات  اأكدت  وقد 
للإ�صابة  عر�صه  الأكرث  هي  �صنوات  بني10-6  اأعمارها  ترتاوح  التي  الأ�صجار  اأن  احلمراء  النخيل 

وبعبارة اأخرى هى الأعمار الأكرث جذباً حل�صرة �صو�صة النخيل احلمراء. 
Incubation period :فرتة ح�سانة البي�س

تتفاوت فرتة ح�صانة البي�ض تفاوتاً كبرياً ح�صب درجات احلرارة والرطوبة املحيطة 
تعريف فرتة احل�سانة:

هى الفرتة التى متر بني و�صع البي�ض وخروج الريقات احلديثة منه عند الفق�ض اأو هى الفرتة 
اللزمة لإكتمال النمو اجلنينى. وترتاوح فرتة ح�صانة البي�ض ل�صو�صة النخيل احلمراء بني 25-2 
يوماً طبقاً لدرجات احلرارة املحيطة. فقد وجد اأن اأطول فرتة ح�صانة21-25 يوم على درجة حرارة 
15°م واأقل فرتة للح�صانة كانت عند30-35°م وكانت 2-3 يوماً مع درجة رطوبة بني90-100% وكانت 
درجة احلرارة املثلى لتح�صني البي�ض بني 28-35°م مع رطوبة ن�صبية90-100% وتنخف�ض ن�صبة فق�ض 
اإىل 5% على درجة حرارة 15°م ومتوت الريقات حديثة الفق�ض عند هذه الدرجة بعد فرتة  البي�ض 
اأنه عند درجة  العلم  14،8°م مع  البي�صة هو  والتطور فى طور  للنمو  اأن احلد احلرج  وجيزة. وقدر 
حرارة40°م فاإن النمو اجلنينى يكون �صريعاً حيث يزداد البي�ض فى احلجم خلل اليوم الأول والثاين 

ولكن متوت الأجنة بعد ذلك ول يفق�ض البي�ض.
تعريف الدرجة املثلى لتح�سني البي�س: 

ن�صبة  عندها  وتكون  زمنية  فرتة  فى اأقل  البي�ض  يفق�ض عندها  التى  والرطوبة  احلرارة  درجة  هى 
يكون عندها  التى  الدرجة  اأو  اجلنينى  للنمو  درجة حرارة  اأن�صب  اأي�صاً  وهى  ما ميكن  اأعلى  الفق�ض 

النمو اجلنيني اأ�صرع ما ميكن وتنجح الريقات يف اخلروج من البي�ض. 
  Larval stage :الطور الريقى

عندما يفق�ض البي�ض تبداأ الريقات فى التغذية فى اإتاه قلب �صاق النخلة ونتيجة التغذية تتحرك 
الريقة ببطيء من جانب اإىل اآخر داخل تويفها وفى الأنفاق التى ت�صنعها الريقات فاإنها ل تتغذى على 
الألياف اخليطية ال�صلبة ولكنها تاأخذ املواد الطرية الع�صريية اإىل قناتها اله�صمية وترتك املواد الليفية 
بالتدريج حتت اجل�صم وفى النهاية ت�صد النفق بهذه املخلفات وهذا ما يجعل اأو يزيد من القوة التدمريية 

لهذه الآفة حيث تقر�ض كميات كبرية من الأن�صجة لكى حت�صل على ما حتتاجه من اأن�صجة ع�صريية.  
فى  اأو  الرتبة  منطقة  عند  اجلذع  فى  تكون  فقد  النخلة  اأجزاء  من  جزء  اأي  يف  الريقات  توجد 
ال�صاق ويقت�صر وجود الريقات بالقرب من القمة النامية بتقدم الأ�صجار فى العمر. )الأ�صجار التى 
اأن الريقات ل تعتمد كليه فى غذائها على  يزيد عمرها عن15 �صنة( وهى حالت نادرة وقد لوحظ 
املواد  على  تغذيتها  عند  اأ�صرع  يكون  الريقات  منو  اأن  وجد  حيث  منوها  لإكتمال  ال�صليمة  الأن�صجة 
�صو�صة  اأن يرقات   Leefmans الطازجة. وقد ذكر )1920(   الغ�صة  الأن�صجة  اإىل  بالإ�صافة  املتحللة 

النخيل تتطور حتى البلوغ على خملفات �صناعة نخيل ال�صاجو.  
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باململكة  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  احليوية  املكافحة  م�صروع  معامل  يف  احل�صرة  تربية  وعند 
عند  وذلك  الريقية  الأطوار  كل  فى  ملحوظة  بدرجة  املوت  ن�صبة  اإرتفاع  لوحظ  ال�صعودية  العربية 
تغذية الريقات على قطع نظيفة من خ�صب وجمارة النخيل بينما تنخف�ض ن�صبة املوت وتنمو الريقات 
اأ�صرع باإ�صافة خملفات الأ�صجار امل�صابة ب�صو�صة النخيل اإىل غذاء الريقات داخل املعامل. وقد يرجع 
ذلك اإىل اإحتياج الريقات اإىل بع�ض اأنواع البكترييا التى توجد فى هذه املخلفات لت�صاعدها فى ه�صم 

الغذاء واإمداد الريقات بالڤيتامينات اللزمة للنمو.
وعموماً تتفاوت فرتة الطور الريقى تفاوتاً كبرياً ح�صب درجات احلرارة ال�صائدة وتوفر الغذاء ونوع 
الغذاء فقد ت�صل فرتة الطور الريقى اإىل 188 يوماً عند تربية الريقات على ق�صب ال�صكر بينما تراوحت 

فرتة الطور الريقى بني58،99 يوماً عند تربية احل�صرة على الأجزاء الغ�صة من خ�صب النخيل.
  Prepupal  stage :طور ما قبل العذراء

يبداأ طور ما قبل العذراء عندما تتوقف الريقة املكتملة النمو عن التغذية وتكمل غزل ال�صرنقة 
وينتهى بتكوين ال�صرنقة ويتميز طور ما قبل العذراء بتغريات فى لون الريقة فت�صبح �صفراء �صاحبة 
وعادة ما تكون م�صطربة ولي�صت خاملة كلية. عندما ت�صتكمل الريقة تكوين ال�صرنقة فاإنها تنكمـ�ض 
وت�صبح خاملة وتتميز حلقات ال�صدر وينتج عن ذلك تغريات وا�صحة ين�صاأ عنها ظهور ملمح العذراء 
اجلانبية.  احلواف  وتت�صكل  الأجناب  تنكم�ض  كما  والبطنى  الظهرى  ال�صطحني  �صمك  فى  كزيادة 

وي�صتغرق تكوين ال�صرنقة حواىل5 اأيام.  
  Pupal  stage :طور العذراء

تدريجياً  اخللف  اإىل  وين�صحب  ظهرياً  ين�صـق  الريقـة  جلد  فاإن  العذراء  قبل  ما  فرتة  اإكتمال  بعد 
العذراء فى  تتكون  باأى طريقة وعندما  بال�صرنقة  والعذراء غري مت�صلة  العذراء.  تتخل�ض منه  حيث 
البداية يكون لونها بنى فاحت واجللد طرى وخلل �صـاعات قليلة يتغلظ جلدها وتكت�صب لونها الدائم 
ول تتعر�ض العذراء اإىل �صغوط داخل ال�صرنقة وتكون قادرة على احلركة الدائرية وعندما تثاأر فاإنها 
تتلوى دون تغيري و�صعها. وفى العادة فاإن العذراء نادراً ما تتحرك، وقبل خروج احل�صرة الكاملة بيوم 
بدرجة  الداكن  اللون  اإىل  الأغماد  وتتحول  الداكن  البنى  اللون  اإىل  تتحول  املركبة  العيون  فاإن  واحد 

كبرية. وي�صتغرق طور العذراء ما بني13- 24 يوماً. وتطول املدة عن ذلك باإنخفا�ض درجة احلرارة.  
  Adult  stage :الطور البالغ

عندما ت�صل احل�صرة الكاملة اإىل البلوغ اأو الن�صج داخل العذراء فاإن زوائد اجل�صم ت�صبح منف�صلة 
التعذرـ واحل�صرة حديثة اخلروج  الكاملة من جلد  عن اجل�صم وبعد �صاعات قليلة تتخل�ض احل�صرة 
تكون ذات لون بنى فاحت فى البداية ماعدا العيون املركبة وبع�ض البقع على ترجه ال�صدر الأمامى 
تكون �صوداء والأغماد تكون داكنة طرفياً واأثناء وجود ال�صو�صة داخل ال�صرنقة ياأخذ اجللد �صلبته 
ولونه الدائمني. بعد 12 �صاعة من خروج احل�صرة من غلف التعذر يكتمل تكوين اللون ولكن حتتاج 
فى  النهار خا�صة  �صاعات  اأثناء  عادة  العذراء يحدث  واخلروج من  الزوائد،  مدة طويلة حتى خروج 
ال�صباح الباكر حيث ت�صق احل�صرة الكاملة طريقها اإىل خارج ال�صرنقة ب�صق قمته بوا�صطة اخلرطوم 

فى اجلزء الأمامى من ال�صرنقة وذلك بفك الألياف وتكتمل هذه العملية خلل اأ�صبوع.
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التغري يف اللون والرتكيب بعد اخلروج: 
اإىل التغري فى اللون الذى يحدث فى ال�صرنقة يحدث مزيد من التغريات فى اللون  بالإ�صافة 
اأن�صطتها العادية وهذا التغريات توؤدى  تدريجياً بعد خروج احل�صرة الكاملة عندما متار�ض احل�صرة 
اإىل تكوين اللون الداكن للجلد، وال�صو�صة حديثة اخلروج تكون حمراء اللون ثم تتحول اإىل الأحمر 
الكاملة  للح�صرة وميكن حتديد عمر احل�صرة  املميز  اللون  اإىل  تتحول  النهاية  الداكن ببطىء وفى 

ن�صبياً من التغري الذى يحدث فى درجة اللون. 
  Locomotion :احلركة

تظل �صو�صة النخيل احلمراء حيث تكون فرتات الراحة ق�صرية اأثناء النهار وطويلة خلل الليل، 
حتى  ال�صم�ض  �صروق  من  ذروته  الن�صاط  وي�صل  النهار  �صاعات  على  مق�صوراً  يكون  والزحف  الطريان 
التا�صعة �صباحاً ومن اخلام�صة م�صاًء حتى غروب ال�صم�ض ول تطري احل�صرة الكاملة اإطلقاً خلل الليل 
ومل يلحظ اإجنذابها اإىل ال�صوء. للح�صرة الكاملة القدرة على الطريان كما اأن لها القدرة على الزحف 

وطريانها قوى وعندما تنطلق فى الهواء فاإنها تطري مل�صافات بعيدة فى دوائر حمدثة اأزيزاً. 
وقد وجد )Leafmans )1920 اأن احل�صرة الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء قادرة على العثور على 
الأماكن املقطوعة الطازجة من �صيقان نخيل ال�صاجو على الأقل فى منطقة على بعد900م، وهذا دليل 
وا�صح وقوى على الإعتقاد باأن ال�صو�صة تطري اإىل م�صافات بعيدة اأو حتمل بوا�صطة الرياح ال�صائدة 
وقت الطريان. وقد �صجلت الإ�صابات احلديثة على بعد ميل واحد من النخـيل امل�صـاب وقـد لوحظ 
البقع  اأو  الأماكن  عن  بحثاً  الهند  جوز  نخيل  لأ�صـجار  احلديثة  الأوراق  قواعد  بني  احل�صرة  زحـف 

املنا�صبة للتغذية وو�صع البي�ض. 
مدى طريان احل�سرة

مت درا�صة القدرة على طريان احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء باإ�صتخدام نظام الر�صد 
على  القدرة  اأن  معلوماً  يكون  اأن  املهم  من   -)2014( عام  واآخرون   Avalos من  كل  خلله  من  الآيل 
الطريان اأمر هام و�صروري لتح�صني طرق املكافحة الوقائية والعلجية امل�صتخدمة الآن لإدارة هذه 
Quarantine pest من ال�صعب درا�صة القدرة  اآفة حجرية  اأن �صو�صة النخيل احلمراء  الآفة. وحيث 
على الطريان يف احلقل. ا�صتخدام نظام الر�صد باحلا�صب الآيل لتحليل القدرة على طريان �صو�صة 
م�صافة  اأطول  الطريان-  م�صافة  طول  الطريان-  مرات  الإعتبار)عدد  يف  الأخذ  مع  احلمراء  النخيل 
طريان منفرد- فرتة الطريان- متو�صط واأق�صى �صرعة طريان( وتاأثري اجلن�ض والعمر وحجم اجل�صم 
)وزن  اجل�صم  اإختلفات معنوية يف حجم  بالرغم من وجود  بالطريان.  املرتبطة  املعايري  على هذه 
وطول اجل�صم( يف كل من الذكور والإناث اإل اأن اجلن�ض مل يكن له تاأثري على القدرة على الطريان. 
كما وجد اأن حجم اجل�صم وعمر احل�صرة مل يكن لهما تاأثري على القدرة على الطريان. ولو اأن هناك 
ن�صب اأعلى معنوياً يف طريان الأفراد عمر8-23 يوماً مقارنة باأعمار من1-7 يوم. مقارنة باأطول طريان 
منفرد وجد اأن54% من احل�صرات تندرج حتت ق�صم م�صافة الطريان املتو�صطة )من100-5000 مرت( 
وق�صم م�صافة الطريان الطويلة )اأكرث من5000 مرت( على الرتتيب. ثم مقارنة النتائج مع الدرا�صات 

م�صابهه لأنواع اأخرى من احل�صرات حتت ظروف املعمل واحلقل.
مت درا�صة ن�صاط الطريان اليومي ل�صو�صة النخيل احلمراء من خلل امل�صايد يف دي�صمرب )2015( 
اآل عاي�ض حيث مت ملحظة  والدكتور ح�صن يحيي  الدريهم  نا�صر  يو�صف  الدكتور  مبعرفة كل من 
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اأمناط ن�صاط الطريان اليومي ل�صو�صه النخيل احلمراء مبزارع نخيل التمر باململكة العربية ال�صعودية 
با�صتخدام م�صايد دقيقة ذات فرتات �صيد كل3 �صاعات )8 فرتات يومياً( مع اإ�صتخدام م�صايد اجلردل 
التقليدية للمقارنة. كفاءة ال�صيد باإ�صتخدام امل�صايد الدقيقة مل تختلف معنوياً عن م�صايد اجلردل 
واأن   Nonrandom ع�صوائي  غري  اليوم  اأثناء  ال�صيد  وقت  اأن  الإح�صائي  التحليل  اأو�صح  التقليدية. 
ن�صاط احل�صرة نهاري Diurnal activity والقليل مت اأ�صطياده اأثناء الليل. اأظهرت امل�صايد الدقيقة 
اأن�صطة خمتلفة بني اجلن�ض. حيث اأن منط ن�صاط الإناث يظهر يف قمتني الأوىل بني ال�صاعة 7 اإىل 9 
بعد منت�صف الليل والثانية بني ال�صاعة الرابعة وال�صابعة قبل منت�صف الليل وكانت القمة الثانية اأعلى 
معنوياً من الأوىل. بينما كان منط ن�صاط يف قمم الأول من ال�صاعة ال�صابعة حتى العا�صرة بعد منت�صف 
الليل والثانية من ال�صاعة الواحدة اإىل ال�صاعة الرابعة قبل منت�صف الليل والثالث من ال�صاعة الرابعة 
حتى ال�صابعة قبل منت�صف الليل دون وجود اإختلفات معنوية بني القمم. تبداأ الذكور ن�صاطها قبل 
الإناث. يرتبط عدد احل�صرات الكاملة التي مت ا�صطيادها بوا�صطة امل�صايد الدقيقة معنوياً مع زمن 
ال�صم�ض ودرجة احلرارة املحيطة ول  �صلبياً مع وقت غروب  الرياح- ويرتبط  ال�صم�ض و�صرعة  �صطوع 
اأنها  اإل  الدرا�صة  اأثناء فرتة  ثابتة  كانت  الأمناط  اأن هذه  ولو  الن�صبية.  الرطوبة  مع  يرتبط معنوياً 
اإختلفت مع الأمناط التي مت ت�صجيلها مع البيئات الأوروبية والآ�صيوية والتي تقرتح اأن �صو�صة النخيل 
باململكة  التمور  اإنتاج  مناطق  يف  العالية  احلرارة  ظروف  حتت  وا�صحة  بيئية  مرونة  تظهر  احلمراء 
النموذجية للح�صرة  اليومي ت�صاعد يف الإدارة  املعلومات اخلا�صة بن�صاط احل�صرة  ال�صعودية.  العربية 

وذلك من خلل حتديد وقت تطبيق املبيدات وغريها من و�صائل واأن�صطة الإدارة.
حتى تزداد القدرة املعرفية عن اإمكانية طريان �صو�صة النخيل احلمراء وحتى ميكن التنبوؤ مب�صتقبل 
اإنت�صار احل�صرة. قام العلماء من كل من اململكة العربية ال�صعودية وولية كاليفورنيا ب�صيد 192 ح�صره 
احل�صرة.  طريان  ملعرفة  اآيل  بحا�صب  مزوده  بطاحونة  وربطهم  احلمراء  النخيل  �صو�صة  من  كاملة 
ووجد اأن30% من احل�صرات لها القدرة على الطريان لأقل من1 كيلومرت وحوايل40% لها القدرة على 
الطريان لأكرث من10 كيلومرت والبع�ض قادر على الطريان لأكرث من50 كيلومرت خلل24 �صاعة. وقد 

.Journal of Economic Entomology ن�صرت هذه الدرا�صات يف جملة احل�صرات الإقت�صاديه
بالإ�صافة اإىل ذلك ولقيا�ض م�صافة الطريان قام الباحثون بقيا�ض الفقد يف احل�صرات بعد الطريان ومت 
ت�صجيله عندما تبداأ احل�صرة يف الطريان. تطري احل�صرة الكاملة يف ال�صيف مبتو�صط طول قدرة 25،35 
كيلومرت وي�صجل ذلك اأق�صى فقد يف الوزن كما ي�صجل اأعلى معدلت املوت. ن�صاط الطريان نهاري ويكون 

دائماً حول ال�صاعة 5 بعد منت�صف الليل وي�صل اإىل قمته ما بني ال�صاعة 9 اإىل11بعد منت�صف الليل.
اأعتقد بع�ض الباحثني اأن �صو�صة النخيل احلمراء ل تتغذى يف طورها الكامل ولكنها تزور اأ�صجار جوز 
الإ�صتمرار فى احلياة  ت�صتطيع  ال�صو�صة ل  اأن  املعملية  التجارب  اأظهرت  ولكن  البي�ض فقط،  لو�صع  الهند 
لأكرث من 6 اأيام بدون تغذية وتق�صى ال�صو�صة معظم اأوقات الليل فى التغذية ولكنها تتوقف عن التغذية 
تكون  والتغذية  النخيل  �صجرة  من  الطرية  الأجزاء  على  احل�صرة  تتغذى  وعموماأ  ق�صرية.  فرتات  على 
بطريقة مميزة وتختار املو�صع امللئم للتغذية مب�صاعدة قرون الإ�صت�صعار حيث تدفع بخرطومها الطويل 
فى هذا املو�صع وتتغذى على الع�صارة وميكن متييز حفر التغذية عن تاويف و�صع البي�ض حيث تكون حفر 
الطازجة  اإىل الأجزاء  لت�صل  عميقة  ثقوب  ت�صنع  ال�صو�صة  فاإن  الأن�صجة اجلافة  حالة  التغذية عميقة. فى 
الع�صريية. وعموماً مل تلحظ التغذية من التجاويف اجلاهزة حيث تف�صل ال�صو�صة الثقب وعمل تاويف 

طازجة. عندما تكون املادة الغذائية جاهزة ومتحللة فاإن ال�صو�صة حت�صل على غذائها بدون �صنع تاويف. 
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  Feeding :التغذية
اأعتقد بع�ض الباحثني اأن �صو�صة النخيل احلمراء ل تتغذى يف طورها الكامل ولكنها تزور اأ�صجار 
جوز الهند لو�صع البي�ض فقط، ولكن اأظهرت التجارب املعملية اأن ال�صو�صة ل ت�صتطيع الإ�صتمرار يف 
احلياة لأكرث من 6 اأيام بدون تغذية وتق�صى ال�صو�صة معظم اأوقات الليل يف التغذية ولكنها تتوقف 
النخيل  التغذية على فرتات ق�صرية. وعموماأ تتغذى احل�صرة على الأجزاء الطرية من �صجرة  عن 
والتغذية تكون بطريقة مميزة وتختار املو�صع امللئم للتغذية مب�صاعدة قرون الإ�صت�صعار حيث تدفع 
بخرطومها الطويل يف هذا املو�صع وتتغذى على الع�صارة وميكن متييز حفر التغذية عن تاويف 
ثقوب  ت�صنع  فاإن ال�صو�صة  اجلافة  الأن�صجة  حالة  يف  تكون حفر التغذية عميقة.  حيث  البي�ض  و�صع 
عميقة لت�صل اإىل الأجزاء الطازجة الع�صريية. وعموماً مل تلحظ التغذية من التجاويف اجلاهزة 
حيث تف�صل ال�صو�صة الثقب وعمل تاويف طازجة. عندما تكون املادة الغذائية جاهزة ومتحللة فاإن 

ال�صو�صة حت�صل على غذائها بدون �صنع تاويف. 
  Gregariousness :التجمع

النخيل  �صجرة  جذع  داخل  ي�صاهد40-50ح�صرة  فقد  تمعي  �صلوك  ذات  ح�صرة  النخيل  �صو�صة 
امل�صابة ولكن عندما تطري هذه احل�صرة خارج ال�صجرة بحثاً عن اأ�صجار نخيل جديدة فتكون بحالة 

فردية وقد ت�صاهد اأكرث من ح�صرة واحدة تنجذب اإىل نف�ض �صجرة النخيل. 
البي�ض  لو�صع  النخيل  اأ�صجار  اإىل  تنجذب  النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات  اأن  املعروف  من 
 Rhynchophorus احلمراء  �صو�صة النخيل  ذكور ح�صرة  تفرزهما  وقد عرف نوعني من املركبات التي 
واإناث احل�صرة  اإ�صتجابة قوية لقرون الإ�صت�صعار يف كل من ذكور  التي حتدث   ferrugineus (Oliv)
املركبني  على  ويطلق  بن�صـبة1:10  نونانون(  ميثايل-5  و4  نونانول  )4ميثايل-5  همـا  املركبني  وهذين 

ferrugineone ،ferrugineol
اأو الإثنان قد يتم تن�صيطهما  اأحد املركبني  وكما يف العديد من احل�صرات غمدية الأجنحة فاإن 
اأن �صو�صة النخيل تنجذب  بوا�صطة املواد الطيارة التي تنطلق من العائل النباتي حيث من املعروف 
اإىل الأ�صجار التي حدث لها �صرراً اأو امليتة حديثاً اأو اجلذوع امل�صقوقة اأو ع�صارة النخيل املتخمرة فقد 
اإ�صتخدمت قواعد اأوراق النخيل امل�صقوقة جلذب �صو�صة النخيل احلمـراء يف �صــرييـلنكا وقد اأ�صبـح 
مـن املـوؤكــد التاأثري املن�صــط لإ�صــتخدام املـواد الطيـارة التي يطلقها العائل من الأن�صجة احلية الغ�صة 
مع فريومون التجمع الذي تنتجه ذكور احل�صرة يف جذب �صو�صة النخيل احلمراء مقارنة بالتاأثري 

اجلاذب لكل منهما على حدة Hallett واآخرون عام )1993(.
وقد اأ�صبح من املوؤكد التاأثري املن�صط لإ�صتخدام املواد الطيارة التي يطلقها العائل من الأن�صجة 
احلمراء  النخيل  �صو�صة  جذب  يف  احل�صرة  ذكور  تنتجه  الذي  التجمع  فريومون  مع  الغ�صة  احلية 

مقارنة بالتاأثري اجلاذب لكل منهما على حدة.
   Pairing or Mating of ovipostion :التزاوج وو�سع البي�س

يحدث التزاوج فى اأى وقت من النهار واحل�صرة عديدة التزاوج Polygamous ، مل�صاهدة التزاوج 
فى اأقفا�ض داخل املعمل ميكن ف�صل الذكور عن الإناث لفرتة معينة وبعد اأن تتغذى احل�صرات لفرتة 
اإىل اخلارج ولأ�صفل وتندفع  اأع�صاء التنا�صل اخلارجية  كافية تتحرر الذكور والإناث معاً حيث متتد 
داخل اجلهاز التنا�صلي يف الأنثى، وتختلف املدة الفعلية للتزاوج من2-10 دقائق وقد يتكرر التزاوج عدة 
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مرات اأثناء اليوم الواحد وي�صتمر على امتداد حياة الأنثى حتى تتوقف عن و�صع البي�ض، وتكرار عملية 
التزاوج هذه غري �صرورية لإخ�صاب البي�ض، حيث اأن تزاوج الأنثى ملرة واحدة كافيه لكى ت�صع الأنثى 
البي�ض بطريقة عادية ويكون معظم البي�ض خم�صب. والإناث التى لي�ض لديها الفر�صة للتزاوج فاإنها 

ت�صع البي�ض غري املخ�صب يف الوقت العادي والطبيعي حيث تتزاوج الإناث عندما تعرث على الذكور.
البي�ض  التاىل للتزاوج وقد متتد فرتة ما قبل و�صع  اليوم  البي�ض فى  قد تبداأ الأنثى يف و�صع 
Preoviposition period لأكرث من اأ�صبوع وهى ترتاوح بني2-11يوماً وتبداأ الأنثى فى و�صع البي�ض 
فى اأ�صجار النخيل التى تتغذى عليها. فعندما يكون عدد اأفراد ال�صو�صة قليل فاإنها ت�صع كل البي�ض 
داخل جذع نف�ض ال�صجرة، بينما فى حالة زيادة الأعداد بدرجة كبرية فاإن معظم الإناث تخرج من 

جذع النخلة للبحث عن اأ�صجار نخيل جديدة وذلك للتغذية وو�صع البي�ض منعاً للمناف�صة.
عندما ت�صع الإناث البي�ض فاإن ذلك يقت�صر على الأجزاء الغ�صة من النخيل وهناك اإختلفات 
كبرية يف الآراء حول الأماكن التى يو�صع فيها البي�ض وت�صري نتائج التجارب التى اأجريت فى هذا 
املجال اإىل اأن اأنثى ال�صو�صة ميكنها و�صع البي�ض على الأ�صجار ال�صليمة والأ�صجار �صغرية ال�صن التى 
يزيد عمرها عن �صبع �صنوات، كما ت�صري نتائج الدرا�صات اإلـى اأن الأنثـى تنجـذب ب�صــدة اإىل الأن�صـجة 
الغـ�صـة التي يتم تعـري�صها عقب عمليات التكريب واإزالة الرواكيب وف�صل الف�صائل اأو الأن�صجة التى 
تتك�صف بوا�صطة ال�صرر امليكانيكى الذى حدث نتيجة القطع اأو نتيجة لعوا�صف اأو ت�صقق القلف اأ�صفل 
منطقة اجلذع نتيجة زيادة مياه الرى وظهور اجلذور الهوائية خا�صة فى النخيل �صغري ال�صن الذي 
يرتاوح عمره بني6-15�صنه وهناك اإعتقاد �صائد اأن �صو�صه النخيل تهاجم فقط اأ�صجار النخيل التى 
اأ�صريت من اإ�صابة حفار ال�صاق ولكن ل يوجد ما يوؤكد هذا الإعتقاد حيث يتكرر اإ�صابة النخيل ب�صو�صة 

النخيل احلمراء ومل يكن قد �صبق اإ�صابتها باأى من حفارات ال�صوق.
ويوجد نف�ض الإعتقاد اأن �صو�صة النخيل تهاجم اأ�صجار النخيل فى اأماكن اإ�صابتها بالقوار�ض ول 
يوجد ما يوؤكد هذا الإعتقاد– بل العك�ض هو ما يحدث فعند تقدم الإ�صابة ب�صو�صة النخيل وظهور 
تاويف على جذع النخلة فاإن الفئران كثرياً ما ترتدد على هذه التجاويف وتقوم باإخراج نواجت قر�ض 

الريقات خارج الأنفاق بحثاً عن يرقات ال�صو�صة لتتغذى عليها.
 Ovipostion period  :فرتة و�سع البي�س

توؤكد نتائج البحوث التي اأجريت فى العديد من بلدان العامل التى تنت�صر بها احل�صرة، التباين الكبري 
يف فرتة و�صع البي�ض فقد ذكر العديد منهم اأن فرتة و�صع البي�ض ترتاوح بني25-63 يوماً ومبتو�صط 

45 يوماً، ت�صع الأنثى خللها عدداً من البي�ض يرتاوح بني 76-355 بي�صه مبتو�صط يومى4 بي�صات.
اأثبتت نتائج الدرا�صات اأن اأقل فرتة لو�صع البي�ض كانت20 يوماً واأطول فرتة و�صلت اإىل97 يوماً 
مبتو�صط51 يوماً حيث ت�صع الأنثى خللها عدداً من البي�ض يرتاوح بني 16-367 بي�صة ولي�ض هناك 
قاعدة ثابتة لعدد البي�ض الذى يو�صع يومياً فقد ت�صع الأنثى عدداً من البي�ض ي�صل اإىل14 بي�صة 

يومياً وقد تظل لأكرث من يومني بدون و�صع البي�ض.
 Preovipostion period  :فرتة ما بعد و�سع البي�س

ترتاوح  الفرتة  وهذه  الأنثى  متوت  اأن  البي�ض وقبل  و�صع  من  بعد الإنتهاء  قليلة  متر فرتة  دائماً 
بني2-32 يوماً واحل�صرات الكاملة تتغذى خلل هذه الفرتة عدا اليوم الأخري قبل موتها حيث تتوقف 

متاماً عن التغذية. 
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 Sex ratio  :الن�سبة اجلن�سية
اأفراد �صو�صة النخيل احلمراء  حددت الن�صبة اجلن�صية ل�صو�صة النخيل احلمراء من خلل جمع 
من النخيل امل�صاب باحلقل واأي�صاً الأفراد الناتة من العذارى التى يتم جمعها من جذوع الأ�صجار 
الناتة  البالغة  وكذلك احل�صرات  الكاملة  باملخترب حتى خروج احل�صرات  وو�صعها  باحلقل  امل�صابة 
من تربية احل�صرة داخل املخترب ووجد اأن الن�صبة اجلن�صية متيل باإتاه الذكور حيث وجد اأنها %43 

للإناث، 57% للذكور وتتفق هذه النتائج مع تلك املذكورة فى املراجع العلمية.
متت حماولت لتقدير الن�صبة اجلن�صية للح�صرة عن طريق امل�صائد الفريومونية خلل ف�صول 
ال�صنة املختلفة ووجد اأنها تتباين بدرجة كبرية حيث تفوقت اأعداد الإناث املنجذبة للم�صائد على مدار 
العام خا�صة فى بداية الربيع حيث كانت الن�صبة2 للإناث، 1 للذكور ثم تقل ن�صبة الإناث تدريجياً فى 

الف�صول التالية واإن ظلت ن�صبه الإناث اأكرب دائماً من ن�صبة الذكور.
وجدير بالذكر اأن الن�صبة اجلن�صية املقدرة باإ�صتخدام امل�صائد الفريومونية قد ل تتوافق مع الن�صبة 
اجلن�صية الفعلية ملجتمع احل�صرة فى الطبيعة واأن الزيادة فى تعداد الإناث املنجذبة للم�صائد تعود 
اإىل قوة اإ�صتجابة الإناث اإىل الفريومون املوجود فى امل�صائد مقارنة بقوة اإ�صتجابة الذكور لفريومون 
التجمع حيث اأنه من املعروف اأن ذكور �صو�صة النخيل احلمراء هى التى تقوم باإفراز الفريومون. وهذه 
تنجذب  النخيل احلمراء حيث  �صو�صة  الفريومونية فى مكافحة  امل�صائد  اإ�صتخدام  ن�صبيه فى  ميزه 
اإ�صتخدامات امل�صائد  اإىل  اأكرب من معدل اإجنذاب الذكور، هذا بالإ�صافة  اإىل امل�صائد مبعدل  الإناث 
ا�صتخدامها كو�صيلة  واأي�صاً  املزارع احلديثة  ا�صتك�صاف ظهور احل�صرة فى  الأخرى فى  الفريومونيه 
فى  امل�صائد  اإ�صتخدام  اإىل  اإ�صافة  العام  مدار  على  جماميعها  وتذبذب  احل�صرة  لن�صاط  فعاله  ر�صد 

تقييم فعالية طرق املكافحة امل�صتخدمة.
:Longevity of adult  فرتة حياة احل�سرة الكاملة

عا�صتها  مده  واأق�صى  �صهور  حواىل3-2  احلمراء  النخيل  �صو�صة  يف  اجلن�صني  من  كل  يعي�ض 
احل�صرات الكاملة يف اأقفا�ض الرتبية كانت 76 يوماً للإناث، 113 يوماً للذكور. وميكن تق�صيم حياة 

احل�صرة اإىل اأربعة مراحل:
Maturation Period                                              فرتة الن�صج اأو ما قبل التزاوج
Pereoviposition Period                                            فرتة ما قبل و�صع البي�ض
Oviposition Period                                                                فرتة و�صع البي�ض
Postoviposition Period                                             فرتة ما بعد و�صع البي�ض

ومما يذكر اأن فرتة اجليل كما ذكرها العديد من الباحثني فى جهات عديدة هى 86 يوماً كمتو�صط 
عام وهى الفرتة الناتة من نف�ض هذا البي�ض حتى الو�صول اإىل الطور البالغ وبداية و�صع بي�ض 
الناتة من هذا  الأفراد  البي�ض حتى موت  اإجماىل فرتة احلياة من بداية و�صع  جديد. ومتو�صط 

البي�ض هى141يوماً.
بينما دورة اجليل كما ذكرها Tylor عام )197( هي الفرتة التي متر ما بني و�صع البي�ض وو�صط فرتةو�صع 

البي�ض للأفراد الناتة وقدرها حوايل108يوماً وتقدر عدد اأجيال ح�صرة �صو�صة النخيل �صنوياً بـ3-4 اأجيال.
وميكن ح�صاب معدل الزيادة النظرى لأعداد احل�صرة من معادله تيلور وذلك خلل فرتة زمنية 

حمددة (Tylor›s formula) فى غياب عوامل املكافحة بعنا�صرها املختلفة.
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اأعرا�س الإ�سابة:
اأجمع الباحثون على �صعوبة اإكت�صاف الإ�صابة مبكراً اأو التعرف على النخيل امل�صاب فى مراحله 
الأوىل، ويرجع ال�صبب فى ذلك اإىل تركيز الإ�صابة فى الأن�صجة الغ�صة داخل اجلذع مع عدم ظهور 
اأى تغريات على ال�صكل اخلارجى للجذع خا�صة فى املراحل الأوىل للإ�صابة. ل ميكن م�صاهدة التلف 
التى حتدثه �صو�صة النخيل احلمراء نظراً لتكاثر احل�صرة لعدة اأجيال داخل اجلذع فى نف�ض النخلة 
امل�صابة. ت�صيب �صو�صة النخيل احلمراء نخيل التمر حيث تعترب من اأخطر حفارات الأن�صجة وتعمل 
ال�صقوق  البي�ض فى  الكاملة كثرياً. يو�صع  ت�صرتيح فيه احل�صرات  النخيل كع�ض وقائى  �صعف  اباط 
ويلحظ اأن اإ�صابة التاج تكون م�صحوبة بذبول وا�صفرار ثم يتعفن التاج منتجاً روائح خا�صة ميكن 
الأخ�صر  ال�صعف  اإزالة  ميكن  فاإنه  ال�صعف  قواعد  خلل  الدخول  يكون  حينما  ب�صهولة.  اكت�صافها 
ب�صهولة عند جذبه بوا�صطة احلفار.بعد ذبول الأوراق تف وت�صقط وميكن ملحظة ثقوب �صغريه 

على اجلذع مع وجود �صائل لونه بنى �صميك لزج. عموماً يلحظ اأعرا�ض الإ�صابة التالية:
اجلذع - 1 على  كبرية  بكمية  وي�صيل  نفاذة  رائحة  ذو  حممر  بنى  لزج  القوام  �صميك  اإفراز  ظهور 

امل�صاب من اخلارج.
النخلة - 2 جذع  خارج  الريقات  تغذية  نواجت  عن  عبارة  وهى  متكتلة  متعفنة  خ�صبية  ن�صارة  ظهور 

امل�صابة وقد ت�صاهد تلك الن�صارة مت�صاقطة على الأر�ض. 
موت الف�صيلة اأو الراكوب املوجود فى منطقة الإ�صابة.- 3
اإ�صفرار ال�صعف املوجود يف قلب النخلة وتهدله ومع ازدياد الإ�صابة ميوت قلب النخلة )اجلمارة(.- 4
انك�صار جذع النخلة عند الثلث القاعدى وملحظة توفه بالكامل ووجود جميع اأطوار احل�صرة داخله.- 5
يلحظ علمات الإ�صابة بالفئران من اأ�صفل ال�صاق القاعدى فى النخيل امل�صاب- 6

Abuzuhira عام )1992( اإىل التغريات الف�صيولوچية لنخيل التمر امل�صاب ب�صو�صة   .Bokhari اأ�صار 
النخيل احلمراء وقد لوحظ زيادة معدل النتح Transpiration واإنخفا�ض القدرة على الإ�صتفادة من املاء 

فى الأ�صجار امل�صابة وميكن القول اأن اأى اأو كل هذه العوامل قد تتاأثر قبل ظهور اأى اأعرا�ض ملحوظة.
طريقة حدوث  الإ�سابة:

بحفار  بالإ�صابة  دائماً  مرتبطة  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  الإ�صابة  اأن   )1969( عام   Lever ذكر 
اأ�صار  العذوق. حيث يوفر حفار العذوق الأماكن امللئمة لو�صع بي�ض �صو�صة النخيل احلمراء. كما 
عبد احلاج اأكمل عام )1972( اأن اأنثى �صو�صة النخيل احلمراء امللقحة ت�صع بي�صها فردياً فى الفجوات 
التى يحدثها حفار العذوق اأو فى اجلروح الناتة من تقليم ال�صعف الأخ�صر اأو الفتحات التى ت�صنعها 
النخيل  اأن ح�صرة �صو�صة  Hartely عام )1977(  اأو�صح  الغ�صة. كما  الأن�صجة  الأنثى بخرطومها فى 
احلمراء تعترب طفيل جرحى) اآفة ثانوية الإ�صابة( حيث ت�صع الإناث بي�صها فى الأ�صطح املجروحة 
اأي�صاً فقد  اأنواع النخيل، وهى تف�صل نخيل النارجيل والنخيل ال�صكرى.  اأو التالفة فى العديد من 
اأ�صار Blancaver واآخرون عام )1977( اإىل اأن اإناث �صو�صة النخيل احلمراء ت�صع بي�صها فى ال�صقوق 
املوجودة فى اجلذع اأو فى اأى جزء به تلف من النخلة بينما اأكد Jurjien واآخرون عام )1981( اأن �صو�صة 
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اأماكن تقليم  اأو فى  اأو احلفر التى ي�صنعها حفار العذوق  النخيل احلمراء ت�صع بي�صها فى الأنفاق 
اأماكن حدوث  اأن  القول  البي�ض فى حفر عمقها 3 مم. وميكن  ت�صع  اأنها  واأ�صاف  الأخ�صر  ال�صعف 

الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء هى:
الأنفاق التى حتدثها يرقات حفار العذوق يف اجلذع وقواعد ال�صعف.- 1
اجلروح التى حتدثها احل�صرة الكاملة حلفار العذوق فى قواعد ال�صعف.- 2
اأماكن قطع ال�صعف الأخ�صر.- 3
الأنفاق التى حتدثها الفئران فى جذع النخيل.- 4
ال�صقوق التى توجد على اجلذع فى النخيل ال�صغري.- 5
مكان ف�صل الف�صائل اأو الرواكيب من النخلة الأم.- 6
اجلذور الهوائية العارية فى قاعدة اجلذع.- 7

تربية احل�سرة حتت الظروف املعملية:
جنح Rahalkar واآخرون عام )1972( فى تربية �صو�صة النخيل احلمراء على �صيقان ق�صب ال�صكر. 

كما متكن Ranaanvare واآخرون عام )1975( من تربية احل�صرة باأعداد كبرية ملدة 50 جيل. كما متكن 
Rahalkar واآخرون عام )1978( من عمل غذاء �صناعى ربيت عليه احل�صرة ملدة 25 جيل وحتتاج احل�صرة 
�صاعة  �صاعات �صوء +14  ن�صبية 60-70% وفرتة �صوئية10  اإىل درجة حرارة 29 درجة مئوية ورطوبة 

ظلم وكثافة �صوئية 30 قدم باللمبات الفلور�صنت )جدول2-3(.
يتكون الغذاء الطبيعي من اأى �صنف من ق�صب ال�صكر ذو اأن�صجة غ�صة وحمتوى مائى عاىل. اأما 

الغذاء ال�صناعى فيتكون من:
م�صا�صة ق�صب ال�صكر                                           53  جم / كجم 
كيك جوز الهند                                                     60  جم / كجم
خمرية برية                                                           20  جم / كجم

�صكر الق�صب                                                           76  جم / كجم
اأجار                                                                        20  جم / كجم
خملوط ملحى                                                        2  جم / كجم

فيتامينات                                                               5  اأقرا�ض اأو كب�صولت
مـاء                                                                          757  مـل

+ مول ايدروك�صيد بوتا�صيوم )اإذابة 56 جم ايدروك�صيد البوتا�صيوم فى250 مل ماء مقطر ي�صتخدم 
3 مل/كجم( + ميثيل باراهيدرروك�صى بنزوات )14% حملول فى 95% كحول اإيثيل( – ي�صاف 5 مل ماء 
اإىل 95 مل كحول ايثايل )حملول 95%( – اإذابة 140جرام ميثيل باراهيدروك�صى بنزوات فى كحول 
ايثايل 95% )ي�صتخدم 15مل/كجم(+ حام�ض ال�صوربيك )12،5 حملول يف95% كحول اإيثايل(- اإذابة 

125 جم حم�ض ال�صوربيك فى 1 لرت كحول ايثايل95%) ي�صتخدم 15مل/ كجم(.
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جدول) 3-2( درا�سة مقارنة عن الإقتدار  احليوى للح�سرة مع الرتبية على ق�سب ال�سكر والغذاء ال�سناعى

على الغذاء ال�سناعىعلى ق�سب ال�سكراملعيار

200-150400-350الكفاءة التنا�سلية “بي�س/اأنثى”
8485خ�سوبة البي�س )%(

وزن احل�سرة الكاملة “ملجم”:
1000-10601225-1500ذكور
1000-11001300-1500اإناث

38-49 )يوم(51-75 )يوم(من البي�سة اإىل طور ما قبل العذراء
57-70 )يوم(67-93 )يوم(من البي�سة اإىل احل�سرة الكاملة

* دورة احلياة على درجة حرارة 29°م ورطوبة 60-70% والرتبية على ق�سب ال�سكر والغذاء ال�سناعى

ملحظات عامه:
الذكور حديثة اخلروج ت�صتطيع التزاوج مع اإناث مل تلقح بعد تتابعات بني كل فرتة تزاوج والأخرى 
48 �صاعة اأى يتم اإدخال الذكر كل48 �صاعة. لوحظ اأن الإناث و�صعت بي�ض اأكرث مقارنة بحالة الوجود 
)عند  للتزاوج  الذكر  حماولة  عن  الناجمة  الإزعاج  حالة  غياب  اإىل  ذلك  يرجع  وقد  للذكر  امل�صتمر 

وجوده مع الأنثى باإ�صتمرار(.
قام Rananavare عام )1975( يف الهند باإيجاد طريقة لرتبية �صو�صة النخيل احلمراء فى املعمل 
مع اإ�صتخدام طريقة تعقيم واإطلق الذكور يف املكافحة. وجد اأن اأن�صجة ق�صب ال�صكر املعباأة فى علب 
جنحت كمكان لو�صع البي�ض وم�صدر لتغذية احل�صرات الكاملة. اأمكن جمع البي�ض ب�صهولة باإ�صافة 
اجللي�صرول30% يف الو�صط اخلا�ض بو�صع البي�ض بحيث ت�صاعده على الطفو. جمعت الريقات حديثة 
الفق�ض وربيت فردياً فى و�صط غذائى مكون من مطحون ق�صب ال�صكر والأجار)1% بالوزن( كما ربيت 

يرقات العمر الثاين فردياً على قطع من ق�صب  ال�صكر.
درا�سات على اجلهاز التنا�سلي لإناث �سو�سة النخيل احلمراء

Introduction  1- مقدمة
تعترب �صو�صة النخيل احلمراء من احل�صرات الهامة اإقت�صادياً حيث تعترب اآفة ناخرة للنخيل يف 
اأجزاء كبرية من العامل مثل اململكة العربية ال�صعودية والإمارات و�صلطنة عمان وم�صر)Cox عام 1993 
عام   Lefroy( الهند  جلوز  خطرية  كاآفة  اأوًل يف الهند  واآخرون عام 2001(. و�صفت احل�صرة   Kaakeh
تقدير عمر  عام 1918(.   Buxton،1917 عام  Lal( التمر  نخيل  على  واأخرياً  1906Nirula عام 1956( 
جموع احل�صرة ميكن اأن يح�صن من فهمنا لديناميكية تعداد الأنواع خا�صة يف حالة تداخل الأجيال. 
الرتكيب العمري ميكن اأن ي�صتخدم لبناء جداول احلياة املتخ�ص�صة لإ�صتخدامها كعوامل متخ�ص�صة 
ومناذج  واملوت  اخل�صوبة  ر�صد  اإىل  بالإ�صافة  النت�صار  – معدل  التعداد  حجم  يف  التقلبات  لتنظيم 
التنبوؤ للتعداد ومدى ا�صتجابته لربامج املكافحة )Tyndale-Biscoe عام 1984(. تعتمد طرق تقدير 
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التغريات  اأو  الكيوتيكل  تركيب  يف  والتغريات  التنا�صلي  اجلهاز  يف  التغريات  على  اأ�صا�صاً  احل�صرات 
اجل�صمية )Wall ،Hayes عام 1999(. التغريات يف جهاز املباي�ض ميكن اأن يعرب عن العمر الف�صيولوچي 
املباي�ض. وبناء عليه تعترب هذه  الف�صيولوچية يف  للح�صرة. تعتمد طرق تدرج العمر على التغريات 

الدرا�صة حماولة ملعرفة تدرج عمر ال�صو�ض مبنية على تغريات يف منو اجلهاز التنا�صلي. 
الطرق والأدوات

حمافظة  الق�صا�صني-  مبنطقة  الإ�صابة  �صديدة  التمر  نخيل  اأ�صجار  من  ال�صرانق  جمع  مت 
الإ�صماعيلية- م�صر ومت حفظها يف غرفة الرتبية حتى خروج احل�صرات الكاملة ثم مت متييز اجلن�ض- 
اخلروج  بعد  ذكور  اإناث،20  منهم30  فرد  من50  جمموعة  اإختبار)كل  جماميع   3 اإىل  ال�صو�ض  يق�صم 
 ،4،6،10،20( خمتلفة  فرتات  على  اإناث   3 ت�صريح  يتم  جمموعة  كل  يف  يوم(.  واحد  عمر  مبا�صرة 

30،40،50، 60يوم( )8 اأعمار ´ 3 اإناث كل جمموعة(. 
 2، ال�صوديوم،  كلوريد  جرام   9، )عبارة  ملحي  حملول  به  ت�صريح  طبق  يف  البطن  ت�صريح  يتم 
اجلهاز  ت�صوير  يتم  �صكروز/1لرت(.  جرام  الكال�صيوم،،4  كلوريد  جم   2، البوتا�صيوم،  كلوريد  جرام 
 Ocular امليكرونيد العيني  باإ�صتخدام  امليكرو�صكوب. يتم ح�صاب طول الأنبوبة املبي�صة  التنا�صلي حتت 

micrometer امللحق بامليكرو�صكوب.  
النتائج واملناق�سة: 

مت و�صف قناة اجلهاز التنا�صلي الأنثوي لعمر ما بني 4 اإىل 60 يوم لتقدير مدى التدرج يف اجلهاز 
التنا�صلي وفقاً للعمر.

 Ovaries مبي�صني  من  تتكون  احلمراء  النخيل  �صو�صة  لإناث  الداخلي  التنا�صلي  اجلهاز  اأع�صاء   
البي�صية  القناة  فتحة  خلل  احلوي�صلة  متر  )حيث   lateral oviduct جانبيتني  مبي�صتني  وقناتني 
اجلانبية(. تنف�صل اخلليا الطلئية احلو�صلية Folliculas epithelium من احلو�صلة ومير البي�ض 
اإىل قناة املبي�ض اجلانبية ثم قناة املبي�ض العامة من املبي�صني املتحدين معاً فى قناة املبي�ض العامة 
التي تت�صل باجلراب التنا�صلي Bursa capulatrix- املهبل Vagina- القابلة املنوية Spermethece. كل 
مبي�ض يتكون من 2 اأنبوبة مبي�صية Ovariole من النوع عديد اخلليا املغذية Polytrophic. تنق�صم 
الأنبوبة املبي�صية اإىل 3 مناطق هي: املنطقة اجلرثومية  Germanium zone والتي تنتج اأمهات البي�ض 
 Previtellogenic التي تنق�صم اإىل منطقة ما قبل حميه Vitcllarium zone املنطقة املحيه .Oogenia
Vitellogenic zone حيث  املنطقة املحيه  Oocytes يف �صكل �صفاف ثم  البوي�صات  zone حيث توجد 
تاأخذ البوي�صات اللون الأبي�ض نظراً لأن املح يبداأ يف التكوين وعليه حتتوى املنطقة املحيه على �صل�صلة 
من احلو�صلت )البوي�صات حماطة بخليا حو�صلية( يف مراحل خمتلفة من النمو اأما اجلزء الثالث 
Calyx( ويحتوى على البي�ض النا�صج ذو احلجم الأعلى  اأو   Stalk من الأنبوبة املبي�صية يطلق عليه 
وعليه فاإن البوي�صات توجد يف جمموعات بناء على العمر وتنق�صم الأنبوبة املبي�صية مورفولوچيا اإىل3 
اأق�صام هي املنطقة ما قبل املحيه Previtellogenic zone واملنطقة املحيه Vitellogenic zone والكالك�ض 
 )2007( عام  واآخرون   Sheng-wei اإليه  اأ�صار  ملا  م�صابه  للبوي�صات  التق�صيمى  الو�صف  هذا   .Calyx
 Lissorhoptrus oryzophilus اأرز املاء  Oogenesis يف �صو�صة  بينما درا�صة مراحل تكوين البوي�صات 
واحلالة  العمر  على  بناء  جماميع  اإىل3  البوي�صات  تق�صيم  فيها  مت   )Coleoptera:Curculionidas(
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املتو�صطة واملرحلة  Early Previtellogenic حتى  املحيه  الأوىل هي ما قبل  املجموعة  املورفولوجية. 
الثانية هي املحية املتاأخرة Late vitellogemic ول ي�صل البوي�صات فيها اإىل احلجم الأق�صى كما ل 
ي�صتكمل تكوين الكوريون. واملرحلة الثالثة هي البوب�صات النا�صجة Mature eggs وي�صل فيها البي�ض 
اأن   )1935( عام   Snodgrass اأو�صح   .Terminal Filament الطريف  اخليط  يغيب  بينما  اأق�صاه.  اإىل 
اخليط الطريف يف بع�ض احل�صرات ل يتحد معاً وفى حالت قليلة يكون غائبة. و�صف اجلهاز التنا�صلي 
املهبل  اأن  كما  التنا�صلي  اجلراب  وجود  بعدم  اأقر  والذي   )2005( عام  واآخرون   Kamel مع  يتفق  ل 
Al-  ،)2010( واآخرون عام   El-Nagger من  اأ�صار كل  بالأ�صكلريوتني.  وحماط  و�صيقاً  م�صتقيماً  يكون 
اأنبوبة مبي�صية تنتهي بخيط طريف والذي يتحد مع اخليط  اأن كل  Dhafar&Sharaby عام )2012( 

الطريف من الأنبوبة املبي�صية الأخرى لتكوين حبل ق�صري.  
املبي�سيه باملليميرت لأعمار خمتلفة من  جدول )3-3( قيا�سات مناطق املحيه وال�ساق يف الأنابيب 

اإناث �سو�سة النخيل احلمراء

اأعمار الإناث التي 
مت ت�سريحها

)اليوم(

املنطقة )بامللليميرت(
*عر�س ال�ساقطول املنطقة املحيه املحيهما قبل املحيه

املتو�سطاملدىاملتو�سطاملدىاملتو�سطاملدى
49،60-6،801،44±820،86-20،060،04±20،441،26-1،130،07±1،20

610-8،800،60±9،3827،66-27،530،08±27،621،33-1،260،04±1،28

109،07-7،330،99±8،4732،33-31،330،51±31،771،40-1،330،04±1،35

129،86-80،93±8،9132،66-31،860،43±32،171،46-1،330،07±1،40

3010،33-90،77±9،8931-300،51±30،441،66-1،530،07±1،60

408،33-7،460،44±7،9328،86-28،130،38±28،551،64-1،500،07±1،58

508-7،530،24±7،7324،66-23،330،69±23،881،73-1،660،04±1،68
0،03±1،28 605،33-2،331،65±4،2223،33-154،55±18،111،86-1،80

1،49±1،200،21-26،621،82±18،115،27-8،0732،17±4،221،73-9،89املتو�سط العام

القيا�سات املورفومرتية لطول الأنبوبة املبي�سية
املنطقة ما قبل املحيه

 Previtellogenic النتائج املدونة بجدول )3-3( تو�صح اأن متو�صط اأق�صى طول ملنطقة ما قبل املحيه
اأقل  اإناث �صو�صة النخيل احلمراء عمر30 يوم بينما  zone وهى 89,9± 77,0 ملليمرت قد �صجلت يف 
قيمة وهى 22,4± 65,1 ملليمرت فقد �صجلت يف اإناث �صو�صة النخيل احلمراء عمر60 يوماً مبتو�صط 

عام قدره 07,8± 73,1 ملليمرت خلل فرتة و�صع البي�ض.  
املنطقة املحيه

يزداد  ثم  ملليمرت   4,0  ±40،20 من   Vitellogenic zone املحيه  املنطقة  طول  متو�صط  بينما 
ثم  النخيل احلمراء عمر20 يوماُ  �صو�صة  اإناث  ± 43,0 ملليمرت يف  اأق�صاه 17,32  تدريجياً حتى ي�صل 
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ينخف�ض لي�صل اإىل اأقل قيمة11،18± 55,4 ملليمرت يف اإناث �صو�صة النخيل احلمراء عمر60 يوماً. 
املتو�صط العام للمنطقة املحيه خلل فرتة و�صع البي�ض ي�صل اإىل62,26± 27,5 ملليمرت عموماً فاإن 
طول الأنابيب املبي�صية Ovarioles يكون ق�صرياً يف بداية مرحلة تكوين البوي�صات Oocytes عمر 
4-6 اأيام من احل�صرات الكاملة لإناث ال�صو�ض ثم يزداد الطول عند اأعمار10،20،30 يوم للح�صرة الكاملة 
ثم تنكم�ض الأنابيب املبي�صية بعد ذلك مع نق�ض طول وعر�ض الأنابيب املبي�صية ويبدو اخليط الطريف 

ق�صري اأي�صاً. 
منطقة ال�ساق

يت�صح اأن طول ال�صاق Calyx يبدو ثابت 3 ملليمرت خلل فرتة و�صع البي�ض من عمر الإناث4 يوم 
 Oogenesis حتى60 يوم بينما متو�صط عر�ض ال�صاق يزداد تدريجياً من بداية عملية تكوين البوي�صات
 03,0±82,1( الـ60 من عمر الإناث  اليوم  حتى  قدره 13,1-26,1 ملليمرت  ± 07,0 ملليمرت( مبدى   2,1(

ملليمرت( مبدى قدره )8,1±86,1 ملليمرت( مبتو�صط عام قدره 49,1±21,0 ملليمرت. 

جدول )3-4( عدد البوي�سات يف املناطق املحيه ومنطقة ال�ساق لأربعة اأنابيب مبي�سيه والقنوات 
املبي�سيه اجلانبية فى اأعمار خمتلفة من �سو�سة النخيل احلمراء

اأعمار الإناث 
التى مت 
ت�سريحها
)اليوم(

عدد البوي�سات يف كل منطقه
املنطقه املحيه

قناة املبي�س ال�ساق
اجلانبية

املتو�سط 
الكلى املحيهما قبل املحيه

املتو�سطاملدىاملتو�سطاملدىاملتو�سطاملدىاملتو�سطاملدى

4-24،00
33،334،68±28،89-42،66

45،331،34±44،006،33-4،660،88±5،66-0،33
0،660،19±0،5579،10

6-26،66
33،333،85±31،11-53،33

54،660،77±54،228،66-8،000،33±8،33-1،00
1،660،38±1،4495،10

10-26،66
32،002،67±29.33-56،00

64،004،07±60،448،66-8،330،19±8.55-1،66
2،330،34±2،00100،32

20-32،00
33،330،77±32،44-58،66

65،333،53±62،66
-9،33
10،00

0،39±9،78-2،33
2،660،19±2،44107،32

30-30،66
33،331،34±32،00-61،33

62،660،77±62،22
-16،66
26،00

4،71±21،66-2،66
3،000،20±2،89118،77

40-22،66
25،331،54±24،44-45،33

49،332،04±47.11
-9،33
11،33

1،07±10،11-2،33
2،660،19±2،4484،10

50-21،33
24،001،34±22،66-36،00

37،330،77±36،44
-5،66
10،33

2،37±7،77-1،66
2،000،20±1،8968،76

60-6،66
14،664،29±11،55-16،00

26،665،55±20،444،66-4،000،33±4،33-1،00
1،660،33±1،3337،65

املتو�سط 
العام

-11،55
32،447،00±26،55-20،44

62،6614،73±48،44-4،33
21،662.28±9.52-0،55

2،890،75±1،87

212،42387،5376،1914،98املتو�سط الكلى

عدد البوي�سات فى الأنابيب املبي�سية
• املنطقة ما قبل املحيه/ 2 مبي�س	



 131 

الإدارة امل�ستدامة
 ل�سو�سة النخيل احلمراء

اأن اأعلى متو�صط لعدد البوي�صات يف املنطقة ما  النتائج املتح�صل عليها يف جدول )3-4( تو�صح 
اإناث �صو�صة النخيل احلمراء عمر20 يوم بينما  ± 37،0 بوي�صة( مت ت�صجيلها يف  قبل املحيه )44،32 
اأقل متو�صط لعدد البوي�صات )55,11 ± 29,4 ملليمرت( مت ت�صجيلها يف اإناث �صو�صة النخيل احلمراء 
عمر60 يوم مبتو�صط كلى 42,212 بوي�صة يتم اإنتاجها يف هذه املنطقة خلل فرتة و�صع البي�ض 55,26 

± 00,7 ملليمرت( كمتو�صط عام. 
• املنطقة املحيه/ 2 مبي�س	

يف املنطقة املحيه متو�صط عدد البوي�صات غري النا�صجة Immature Oocytes ي�صل اإىل اأق�صى قيمة 
يف الإناث عمر\20 يوماً مبتو�صط قدره )66,62 ± 53,3 بوي�صة( ثم تنخف�ض لت�صجل اأقل قيمة )44,32 ± 
37,0 بوي�صة( يف اإناث �صو�صة النخيل احلمراء عمر 60 يوماً. املتو�صط الكلى للبوي�صات يف الأعمار املختلفة 
للجهاز التنا�صلي الأنثوي هو53,387 بوي�صة ومبتو�صط قدره )44,48 ± 73,14 بوي�صة(. وعموماً فاإن اأعلى 
عدد للبوي�صات يظهر يف الأنابيب املبي�صية اأعمار20،10،30 يوماً لإناث ال�صو�ض ثم تنخف�ض الأعداد بعد 

ذلك وتبدو امل�صافات بني حوي�صلت البوي�صات خلل الإناث عمر50 يوماً وتزداد مع الزمن. 
• منطقة / ال�ساق/ 2 مبي�س	

بعد خروج  النخيل هي30-40 يوماً  �صو�صة  اإناث  النا�صج يف  البي�ض  اأعلى فرتة لإنتاج  اأن  لوحظ 
اإناث احل�صرات من طور العذراء مبتو�صط قدره 66,21± 71,4،11,10±07,1 بوي�صة على الرتتيب وفى 
العادة تكون جاهزة للو�صع Laid. ثم ينخف�ض عدد البي�ض النا�صج يف منطقة ال�صاق حيث ي�صجل اأقل 
عدد من البوي�صات33,4±,33 بوي�صة مبدى قدره 00,4-66,4 بوي�صة عند عمر60 يوماً. العدد الكلى 
اإىل حوايل19,76 بوي�صة  البي�ض ي�صل  ال�صاق خلل فرتة و�صع  البي�ض النا�صج يف مناطق  ملتو�صط 
مبتو�صط قدره 52,9± 28,5 بوي�صة. وفى العادة يبدو ال�صاق منتفخ يف الإناث عمر10،20،30 يوماً حيث 

يحتوى على اأعلى عدد من البوي�صات خلل فرتة و�صع البي�ض. 
• قناة املبي�س اجلانبية	

قناتي املبي�ض اجلانبية Lateral oviduct حتتوى على متو�صط عدد منخف�ض من البي�ض النا�صج 
باأعلى  ,66-,33 بوي�صة متبوعاً  ,19 بوي�صة مبدى قدره   ± البوي�صات 55,0  اأوىل مراحل تكوين  يف 
متو�صط لعدد البي�ض النا�صج الذي يحدث يف قنوات املبي�ض اجلانبية 89,2 ± ,2  بوي�صة مبدى قدره 
00,3-66,2 بوي�صة عند عمر30 يوماً ثم ينخف�ض بعد ذلك حتى مراحل تكوين البوي�صات املتاأخرة 
98,14بوي�صة  قدره  عام  كلى  مبتو�صط  66,1-00,1بوي�صة  قدره  مبدى  بوي�صة  لي�صجل±33,1,33 

ومتو�صط عام قدره 87,1 ± ,75 بوي�صة خلل فرتة و�صع البي�ض.
املتو�صط الكلى للبي�ض النا�صج وغري النا�صج الذي مت اإنتاجه يف مباي�ض اإناث �صو�صة النخيل احلمراء 
بلغ10،79 بوي�صة كمتو�صط كل عام عند عمر4 يوم ثم يزداد العدد حتى ي�صل اإىل اأق�صاه )77،118 بوي�صة( 

عند عمر30 يوماً ثم ينخف�ض بعد ذلك حتى ي�صل اإىل اأدناه عند عمر60 يوماً م�صجًل 65،37 بوي�صة. 



 132 

الإدارة امل�صتدامة ل�صو�صة النخيل احلمراء

الف�سل الثالث
النظم البيئية ل�سو�سة النخيل احلمراء

* مفهوم النظام البيئي 
* احلد احلرج للنمو والتطور

* الن�ساط املو�سمي وعدد الأجيال 
* امل�سايد الفورمونية والتغريات املو�سمية

* العوامل املوؤثرة على الكريومون

الف�سل الثالث
النظم البيئية ل�سو�سة النخيل احلمراء

ي�صتهدف هذا العر�ض املخت�صر تقدمي بع�ض املفاهيم البيئية الأ�صا�صية التى ت�صتخدم فى معرفة وحتليل 
النظم البيئية الزراعية بهدف حتديد اأن�صب الإجراءات التى تتخذ فى مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.

 The Ecosystem concept    مفهوم النظام البيئي
يتكون املجموع Population من اأفراد النوع الواحد التي تعي�ض معاً يف بيئة معينة بينما يتكون 
املجتمع اأو امل�صتعمرة Community من اأفراد الأنواع املختلفة التي تعي�ض معاً وتتاأثر ب�صكل م�صتمر 

مبكونات بيئتها الطبيعية. 
ويطلق على النظام املعقد املتكون من عوامل البيئة احلية Biotic وغري احلية Abiotic النظام 
البيئي Ecosystem فيوجد نظام بيئى تريبى فى املخترب كما يوجد نظام بيئى ح�صرى ونظام بيئى 

زراعى ونظام بيئى طبيعى فى غابة اأو فى بحرية ونظام بيئى �صناعى... األخ
وترجع فائدة حتليل النظام البيئى اإىل تو�صيح التداخل بني العوامل املختلفة فى منطقة ما بحيث 
يدفعنا اإىل درا�صة اأو�صع واأ�صمل ملجالت الن�صاط احليوى، واخلطاأ اإننا جنهل التداخل املعقد لهذه العوامل 
مما يجعل درا�صتنا تت�صم بال�صطحية. وينبغى اأن نوؤكد اأن الفرد واملجتمع والعوامل الطبيعية هي الأحجار 

التي تكون النظام البيئي ولكي نفهم النظام البيئى يجب اأن نفهم كل م�صتوى من هذه امل�صتويات.
اإن اأفراد الكائنات هي املكون الرئي�صى للنظام البيئى وتعترب معرفة بيولوچيا و�صلوك وف�صيولوچيا 	•

وال�صكل الظاهرى للأفراد وكذا العلقات املتبادلة بني اأفراد النوع الواحد والعلقات بينها وبني 
اجلديرة  الأمور  من  اأخرى  جهة  من  احلية  غري  البيئة  عوامل  وبني  جهة  من  الأخرى  الأنواع 
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نعرف  اأن  وبدون  املجموع  على  تطراأ  التى  التغريات  على حتليل  الأفراد  درا�صة  وت�صاعد  بالدرا�صة 
القوى التى توؤثر على الأفراد فاإننا لن نتعرف على القوى التى توؤثر على املجموع.  

هناك 	• يكون  بيئي  م�صكن  اأي  وفى  امل�صتعمرة  اأو  املجتمع  لتكون  معاً  املختلفة  الأنواع  جماميع  تتواجد 
م�صتوى معني للت�صبع حيث اأن لكل نوع قدرة على التكاثر حتددها القوى املحددة للنمو يف املجتمع والتي 
اإل بالدرا�صة الكاملة للنظام البيئي ككل حيث ميثل التناف�ض داخل النوع ل ميكن حتديد دور كل منها 
على  البيئية  التاأثريات  مقارنة  كما ميكن  الأخرى،  والأنواع  النوع  وبني   Intraspecific competition 
الكائنات املختلفة وتاأثريها على املناف�صة بني هذه الأنواع وكذا ميكن معرفة التغريات يف تعداد الأنواع 
 .Population fluctuations وكثافتها الن�صبية ـ كل هذه املفاهيم تتعلق مبا�صرة مبفهوم تقلبات املجاميع

تتاأثر الأفراد كما تتاأثر العلقات بني الأفراد فى املجموع الواحد اأو املجاميع املختلفة فى جمتمع 	•
وال�صوء  واملاء  والرتبة  والرطوبة  كاحلرارة   Physical factors الطبيعية  البيئية  بالعوامل  ما 
بع�ض الأفراد فى وقت ما و�صد  تلك العوامل فى �صالح  تكون  والت�صاري�ض واجلفاف والأ�صعة حيث 
فرتات  خلل  بع�صها  على  الأنواع  �صيادة  اإختلف  توؤدى اإىل  والتي  �صحيح  والعك�ض  البع�ض الأخر 
زمنية حمدودة مما ين�صـاأ عنه  حتول بع�ض الأنواع من ح�صرة تعي�ض داخل نظام بيئي زراعى ل ت�صبب 

اأى اأ�صرار تذكر اإىل اآفة Pest داخل هذا النظام ت�صتوجب مكافحتها.  
Pest :تعريف الآفة

الآفة هي اأي كائن حي ي�صبب اأ�صرار للإن�صان اأو ممتلكاته ويندرج حتت الآفات مدى وا�صع من الكائنات 
احلية بع�صها يرى باملجهر والآخر عبارة عن حيوانات ثدييه والآفات قد تكون متوطنة وقد تكون دخيلة 
وتنتقل الآفات الدخيلة من بيئاتها الأ�صلية اإىل بيئات اأخرى جديدة قد تتوفر بها بع�ض العوامل البيئية 
والغذائية ب�صكل اأف�صل، ف�صًل عن غياب الأعداء الطبيعية فى البيئات اجلديدة فى بداية الأمر مما يوؤدى 
اإىل �صرعة تكاثر وزيادة تعداد تلك الآفات ب�صورة �صريعة ووبائية كما حدث فى �صو�صة النخيل احلمراء 
خلل العقدين الآخرين فى منطقة اخلليج العربى والدول املحيطة. وفى هذه احلالة يظل جمتمع الآفة 

فى حالة من عدم الإ�صتقرار لفرتة زمنية قد تطول اأو تق�صر وتتوقف هذه الفرتة على: 
 �صرعة تاأقلم الآفة فى بيئتها اجلديدة- 
 وجود اأو عدم وجود اأعداء طبيعية فى البيئة اجلديدة ومدى التاأقلم بني تلك الأعداء والآفة- 
الدرا�صات اللزمة للتعرف على املظاهر احلياتية والبيئية وال�صلوكية حتى ميكن -  اإجراء  �صرعة 

الذى ل  امل�صتوى  العام دون  الإتزان  الآفة بحيث ميكن حتقيق و�صع  اإ�صرتاتيچية ملكافحة  و�صع 
ي�صبب اأ�صرار اإقت�صادية ملمو�صة.

وجود اأعداء طبيعية للآفة فى موطنها الأ�صلي ودور الأعداء احليوية يف مكافحة احل�صرة.  - 
Thermal threshold of development    احلد احلرج للنمو والتطور

هى درجة احلرارة التى يبداأ عندها النمو والتطور لأى طور من اأطوار احل�صرة فى حالة اإرتفاع درجة 
احلرارة اأو التى يتوقف عندها النمو متاماً فى حالة اإنخفا�ض درجة احلرارة. ويطلق عليها اأي�صاً ال�صفر 
الف�صيولوچى Physiological zero ، لأنها الدرجة التي يبداأ عندها الن�صاط الف�صيولوچى للكائن احلي. 
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تقدير احلد احلرج للنمو والتطور:
نظراً لأن احل�صرات من احليوانات ذات الدم البارد حيث تتغري درجة حرارة اأج�صامها بتغري درجة 
حرارة الو�صط املحيط، لذلك فاإن احلرارة تلعب الدور الرئي�صى فى الن�صاط احليوى للح�صرات بل 
وتعترب احلرارة هى العامل املحدد Limited factors لكل العمليات احليوية ومن املعروف اأن هناك 
تنا�صباً طردياً بني معدل اإرتفاع درجات احلرارة و�صرعة العمليات احليوية والذى ينعك�ض على �صرعة 

منو وتطور الكائن احلي حتى الو�صول اإىل الدرجة املثلى لن�صاط هذا الكائن.   
درجة احلرارة املثلى:

هى درجة احلرارة التى يكمل عندها معظم اأفراد النوع دورة حياته فى اأقل فرتة زمنية. وباإ�صتمرار 
درجات احلرارة فى الإرتفاع وتاوز احلدود املثلى يقل الن�صاط احليوى وبالتاىل �صرعة النمو والتطور 
وتطول الفرتة الزمنية التى ي�صتغرقها اأى طور وتطول مدة اجليل باإ�صتمرار احلرارة فى الإرتفاع داخل 
الطور  ي�صــتغرقها  التى  الزمنية  والفرتات  احلرارة  درجة  العلقة بني  ر�صــمنا  واإذا  الن�صاط  منطقة 
ما  �صوء  وفى  خطية.  تكون  ل  العلقة  اأن  جند   Temperature Time curveعليها يطلق  والتى 
تقدم فاإنه على �صبيل املثال اإذا ما مت حت�صني بي�ض �صو�صة النخيل احلمراء داخل ح�صانات املخترب 
فاإن  م  ولتكن15،20،25،30،35،40   Different constant temp وثابتة.  خمتلفة  حرارة  درجات  على 
البي�ض.  لن�صاط  املثلى  الدرجة  اإتاه  باإرتفاع درجة احلرارة من 15م وفى  يزداد  �صوف  النمو  معدل 
Optimum temp واإذا ما اإ�صتمرت احلرارة يف الإرتفاع ف�صوف تزداد فرتة ح�صانة البي�ض مع اإرتفاع 

درجات احلرارة عن املعدل املطلوب للفق�ض.  
الن�ساط املو�سمى وعدد الأجيال 

ميكن معرفة التغري فى الكثافة العددية حل�صرة �صو�صة النخيل احلمراء على مدار العام من واقع 
الإ�صطياد  ن�صبة  باأن  امل�صايد  الفريومونية حيث تظهر  امل�صايد  املتح�صل عليها من  القراءات  نتائج 
تزداد فى �صهرى مار�ض واإبريل و�صهر نوفمرب اأي�صاً، وهذا يعنى اأن فوران احل�صرة يحدث مرتان فى 

ال�صنة الواحدة فى �صهر مار�ض واإبريل و�صهر نوفمرب.
التاأثريات ال�سلبية لدرجات احلرارة املرتفعة على جمتمع �سو�سة النخيل احلمراء:

• عندما ترتفع درجة احلرارة وت�صبح خارج احلدود امللئمة للن�صاط فاإن ذلك يوؤدى اإىل موت ن�صبة 	
اأ�صهر يوليو واأغ�صط�ض )متو�صط احلرارة العظمى35،43م  عالية من البي�ض الذي يو�صع خلل 
على التوايل( خا�صة ما يو�صع منه على الأن�صجة الغ�صة وهذا ما اأكدته الدرا�صات املعملية حيث 

وجد اأن درجة40°م هي الدرجة املميتة لطور البي�ض رغم توفر الرطوبة املنا�صبة )%100-90(. 
• عندما ربيت احل�صرات الكاملة داخل ح�صانات على حرارة 40°م مع رطوبة ن�صبية90-100% ماتت 	

داخل  �صناعية(  )عدوى  الريقات  ربيت  عندما  بي�صاً  ت�صع  ومل  اأيام  خلل4-2  احل�صرات  جميع 
خلل  وذلك  تربية  اأقفا�ض  داخل  حقلية  �صبه  ظروف  حتت  �صنوات(  عمر )8-6  النخيل  جذوع 
الطور  فرتة  وطالت  اإىل%85  الريقات  بني  املوت  ن�صبة  اإرتفعت  حيث  واأغ�صط�ض  يوليو  �صهرى 
الريقى ولوحظ �صغر حجم الريقات الناتة مقارنة بتلك التى ربيت حتت نف�ض الظروف خلل 

�صهور مار�ض، اإبريل، ومايو.  
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• لوحظ �صغر حجم احل�صرات الكاملة امللتقطة بامل�صايد الفريومونية خلل اأ�صهر ال�صيف احلار 	
تعداد  اإنخفا�ض  تف�صري  ال�صهور املعتدلة وميكن  بقية  فى  تمع  اأغ�صط�ض( عن تلك التى  )يوليو 
احلرارة  درجات  ذات  ال�صيف  اأ�صهر  خلل  بامل�صايد  امللتقطة  النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات 

املرتفعة ) يوليو واأغ�صط�ض و�صبتمرب( اإىل الأ�صباب التالية:
لدرجات احلرارة . 1 الكرب تنباً  الإختباء حمتمية داخل قواعد  اإىل  الكاملة وميلها  خمول احل�صرات 

املرتفعة وقلة فرتة الن�صاط حيث اإنه من املعروف وكما هو مذكور فى املراجع العلمية اأن فرتة ن�صاط 
احل�صرات الكاملة وطريانها يقت�صر على �صاعات النهار الأوىل بعد ال�صروق و�صاعات النهار املتاأخرة 

قبيل غروب ال�صم�ض، وتقل �صاعات الطريان اإىل اأقل فرتة ممكنة خلل �صهور ال�صيف احلارة اإنخفا�ض 
كفاءة احل�صرات الكاملة فى اإحداث اإ�ضابات جديدة خلل �صهور ال�صيف نتيجة قلة الن�صاط، اإرتفاع 

ن�صبة املوت فى البي�ض الذى يو�صع خلل الفرتة املذكورة حيث تكون درجة احلرارة عالية. 
املثبط . 2 التاأثري  بفعل  النمو  لبطء  نتيجة  ال�صيف  �صهور  خلل  الريقى  الطور  فرتة  اإ�صتطالة 

لدرجات احلرارة على العمليات احليوية والتى تدفع بع�ض احل�صرات اإىل الدخول فيما يعرف 
بالبيات ال�صيفى لتلفى التاأثري ال�صار نتيجة احلرارة املرتفعة

اإنخفا�ض الكفاءة التنا�صـلية ل�صو�صة النخيـل احلمـراء نتيجة حلـدوث ن�صـبة من العقم يف ذكور . 3
حيث  احل�صرات.  من  الكثري  فى  معروف  التاأثري  وهذا  املرتفعة  احلرارة  ب�صبب  احل�صرة  واإناث 
توؤدى احلرارة اإىل حدوث العقم فى العديد من احل�صرات. ومما هو جدير بالذكر فاإن الأطوار 
املناخية غري  بالظروف  تاأثراً  اأقل  تكون  امل�صابة  النخيل  اأ�صجار  داخل جذوع  املوجودة  املختلفة 
اإن التغريات  اأغ�صط�ض، و�صبتمرب حيث  امللئمة التي ت�صود منطقة اخلليج خلل �صهور يوليو، 
البيئية داخل جذوع النخيل تكون غري حادة ومتيل اإىل الثبات ن�صبياً ودائماَ تقل درجات احلرارة 

داخل جذوع النخلة مبقدار7-10°م تقريباً. 
�صهور ال�صيف تطول عن فرتة اجليل فى  وعلى وجه العموم ميكن القول اأن فرتة اجليل خلل 

الربيع واخلريف. 
امل�سايد الفورمونية والتغريات املو�سمية

فوائد امل�سائد الفريومونية
ت�صتخدم فى عملية التنبوؤ بوجود ح�صرة اأو اآفة معينة فى منطقة معينة- 1
التقليل من اإ�صتخدام املبيدات احل�صرية وذلك مبعرفة التوقيتات املنا�صبة للر�ض- 2
خف�ض الإ�صابة باإ�صتخدام الإ�صطياد املكثف- 3
عن�صر فعال من عنا�صر املكافحة املتكاملة- 4

العوامل املوؤثرة على امل�سائد )الفريومونية(
الفهم غري ال�صليم ل�صلوك احل�صرة- 1
اإرتفاع كثافة احل�صرات )اإنفجار التعداد(- 2
اإ�صتعمال خماليط )تكوينات ( فريومونية غري ملئمة- 3
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وجود م�صادر اأخرى للإ�صابة ل تكافح )مزارع جماورة(- 4
�صوء اإختيار التوقيت املنا�صب للمعاملة- 5
عدم ملئمة امل�صافات اأثناء املعاملة- 6

العوامل املوؤثرة على  الكريومون:
1- عمر الأ�صجار                   2- اإنتظام الرى                        3- اإنتظام عملية الت�صميد

4- درجات احلرارة                5- الرطوبة الن�صبية                6- �صرعة الرياح
وفيما يلى �صرح مب�صط لدور كل من هذه العوامل:

1- عمر الأ�سجار:
ت�صمى  املحيط  الو�صط  فى  منه  تنطلق  خا�صة  برائحة  النباتية  الأنواع  من  نوع  كل  يتميز 
)الكريومون( وتلعب هذه الروائح دوراً هاماً فى تعرف احل�صرات على عوائلها النباتية ويتوقف معدل 
اإنطلق هذه الروائح على عمر النبات وحالة الن�صاط الف�صيولوچى والتى تكون فى اأعلى معدلتها فى 
الأعمار ال�صغرية للنبات خا�صة تلك الفرتة التي يرتاوح فيها عمر الأ�صجار مابني 5-12 �صنة يف حالة 
اأن�صجتها  الأم وتعر�ض  النخلة  الف�صائل والتى تف�صل دورياً من  اأي�صاً فرتة ظهور  البلح وهى  نخيل 
الغ�صة واإنطلق الروائح منها والتى تذب احل�صرات الكاملة وهذا يف�صر اأن العمر املف�صل لإ�صابة 

اأ�صجار النخيل يرتاوح بني 5-12�صنة كما ت�صري جميع الأبحاث بهذا اخل�صو�ض.  
2- اإنتظام الري والت�سميد:

يوؤدى اإنتظام الرى والت�صميد اإىل تقوية الأ�صجار وغزارة الع�صارة النباتية واإرتفاع معدل العمليات 
احليوية داخل الأ�صجار وظهور اأكرب عدد من الف�صائل وت�صرع العمليات الزراعية من ف�صل واإزالة ال�صعف 

القدمي من اإن�صياب الكريومون مبعدلت اأعلى يزيد من اإجنذاب �صو�صة النخيل للأ�صجار واإ�صابتها
3- درجات احلرارة:

تلعب درجات احلرارة دوراً هاماً فى معدل اإن�صياب الكريومون من الأ�صجار وفى ثباته فى الو�صط 
املحيط وذلك يف احلدود احلرارية امللئمة لن�صاط �صو�صة النخيل احلمراء والتي ترتاوح بني 25-30°م 
اإنطلق  حيث يرتفع معدل الن�صاط الڤ�صيولوچى للأ�صجار واإنطلق الكريومون وينخف�ض معدل 
الكريومون مع اإنخفا�ض احلرارة نتيجة اإنخفا�ض العمليات احليوية داخل الأ�صجار واأي�صاً فى حالة 

اإرتفاع احلرارة تف الأن�صجة الغ�صة املعر�صة ب�صرعة وينخف�ض معدل اإنطلق الكريومون 
4- الرطوبة الن�سبية:

اإرتفاع الرطوبة الن�صبية فى الو�صط املحيط بالأ�صجار ي�صاعد اإىل حد كبري فى عدم جفاف الأن�صجة 
الغ�صة ب�صرعة والتى تتعر�ض بعد اإجراء العمليات الزراعية مما يزيد من فرتة اإنطلق الكريومون كما 

توؤدى الرطوبة الن�صبية اإىل ثبات ن�صبى واإ�صتمرار فعالية الكريومون يف الو�صط املحيط.
5- �سرعة الرياح:

تلعب الرياح دوراً حيوياً فى حمل واإنت�صار الكريومون مل�صافات بعيدة وبالتاىل ت�صتطيع احل�صرات 
متييزه من م�صافات كبرية وهذا يف�صر اإجنذاب �صو�صة النخيل لأ�صجار النخيل من م�صافات كبرية بينما 
يقلل �صكون الرياح من اإنت�صار الكريومونات. وتوؤدى الرياح ال�صديدة اإىل جفاف الأن�صجة واإنخفا�ض 
معدل اإن�صياب الكريومون من الأن�صجة النباتية ومن ناحية اأخرى توؤدى اإىل ت�صتيت الروائح املنبعثة 

من الأ�صجار كما تقلل من ن�صاط احل�صرات.  
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العلقة بني عدد امل�سائد فى وحدة امل�ساحة وعدد احل�سرات امل�سطادة:
عادة ما ت�صتخدم م�صيدة واحدة بالهكتار اأى م�صيدة كل100مرت غري اأن الدرا�صة اأثبتت اأنه ميكن 
زيادة عدد احل�صرات امل�صطادة اإذا مت و�صع م�صيدة على م�صافة 75 مرت كما يت�صاعف عدد احل�صرات 
امل�صطادة اإذا و�صعت امل�صائد على م�صافة50 مرت )اأى مبعدل4 م�صائد بالهكتار( غري اأن هذا العمل 

يحتاج اإىل عمالة اأكرث من اأجل خدمة هذه امل�صائد.
1- يف املزارع امل�سابة:

توزع امل�صائد على كامل م�صاحة املزرعة وعلى م�صافة 50م بني امل�صيدة والأخرى بهدف التقاط 
اأكرب عدد من احل�صرات ومنعها من الطريان اإىل مزرعة اأخرى وحتتاج هذه النقطة اإىل مزيد من 

الدرا�صات لتحديد اأن�صب امل�صافات بني امل�صائد للح�صول على اأعلى كفاءة فى جمع احل�صرات.  
2- يف املزارع ال�سليمة:

املبكر  الك�صف  بهدف  والأخرى  امل�صيدة  املزرعة على م�صافة100م بني  امل�صائد على حميط  توزع 
الكريومونية  امل�صائد  تركيب  بعدم  وين�صح  املجاورة  امل�صابة  املزارع  من  القادمة  احل�صرات  لظهور 

الفريومونية و�صط املزارع ال�صليمة.
3- موعد اإ�ستخدام امل�سائد:

ت�صتخدم امل�صائد على مدار ال�صنة �صواء بغر�ض ر�صد ن�صاط احل�صرة اأو اإكت�صاف وجود احل�صرات 
فى املزارع احلديثة اأو الإلتقاط املكثف للح�صرة كو�صيلة للمكافحة. 

العناية بامل�سائد:
العناية بامل�صيدة عملية هامة جداً للمحافظة على اأدائها العاىل فى اإلتقاط احل�صرات كما يلى:

يغري غذاء امل�صيدة اأ�صبوعياً - 
يغري كي�ض الفريومون مرة واحدة �صهرياً وح�صب الظروف املناخية - 
ي�صاف الكريومون مرة واحدة �صهرياً وح�صب الظروف املناخية- 

م�ساكل امل�سائد الأر�سية:
تنجذب اإليها احل�صرات والزواحف الأر�صية حيث اأن فتحاتها تكون فى م�صتوى �صطح الرتبة.- 1
قد متتلىء امل�صائد باملاء فى حالة الرى بالغمر ولذلك ين�صح اأن تو�صع امل�صائد فوق البتون - 2

اأو بعيدة عن الأحوا�ض.
عر�صة للتلف اأثناء اإ�صتخدام الآلت الزراعية كاجلرارات - 3

تاأثري اجلفاف على حياه �سو�سة النخيل احلمراء:
اإىل  اأن ح�صرة �صو�صة النخيل احلمراء تتاأثر باجلفاف وهى حتتاج  Leefmans عام 1920  اأو�صح 
بيئة رطبة وقت خروجها كما اأ�صار Nirula عام 1956 اإىل عدم قدرة احل�صرات الكاملة على البقاء ملدة 
تزيد عن 6 اأيام فى بيئة جافة. كما لحظ خرباء م�صروع املكافحة احليوية ل�صو�صة النخيل احلمراء 
اإ�صابة  ن�صبة  اإزدياد  اإىل  ال�صعودية  العربية  اململكة  فى  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  التابع 
اأن  اأجراها الدريهم وخليل عام2000  النخيل فى الأرا�صي التى تروى بالغمر. وت�صري الدرا�صة التي 
متو�صط ن�صبة الفقد املائى فى اإناث وذكور �صو�صة النخيل احلمراء 54،5،57،04% على التوايل وذلك 
بعد و�صعها فى ح�صانة عند درجة حرارة 45°م ملدة 7 اأيام ، كما تاأثرت حياة �صو�صـة النخيل عند و�صعها 
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�صجلت فرتة  واملاء وقد  العظمى(  �صعته  والرطب )15% من  البتمو�ض اجلاف  بيئات  بدون غذاء فى 
بقاء ال�صو�صة 2،5،2،5 يوماً لكل من الذكور والإناث يف البتمو�ض اجلاف و31،5،47 يوماً يف البتمو�ض 
املاء واأن  التزاوج فى  النتائج قدرة الإناث والذكور على  اأظهرت  املاء. كما  الرطب،22،8،22،5 يوما يف 
50% منها كان لها القدرة على و�صع البي�ض على �صرائح ق�صب ال�صكر وظهور الريقات عليها. كما اأن 
احل�صــرات ميكنها اإخرتاق كل من البتمو�ض والرمل والرتبة الزراعية مل�صــافات 12،62، 5،14،6،64�صم 
على التوايل. وقد اأظهرت التجارب اأن احل�صرة تتح�ص�ض الرطوبة داخل الرتبة ولعمق يزيد عن20�صم 
وت�صتطيع هذه احل�صرات اإخرتاق الرتبة حتى ت�صل اإىل تربة ذات م�صتوى رطوبة منا�صب ي�صاعدها 

على البقاء حية ولفرتة طويلة ن�صبياً وبدون غذاء. 
فى درا�صة اأخرى للدريهم والبكرى عام 2003 على تاأثري نظم الرى )غمر وتنقيط( على توزيع 
الإ�صابة باحلقل لوحظ زيادة ن�صبة الأ�صجار امل�صابة89% من اإجماىل عدد الأ�صجار امل�صابة وذلك فى 
احلقول التى تروى بالغمر واأو�صحا بناء على هذه النتائج اأن طريقة الرى ومعدل الرطوبة الأر�صية 
من العوامل الأ�صا�صية املوؤثرة على اإنت�صار الإ�صابة بهذه احل�صرة وتعترب بذلك اإحدى عنا�صر الإدارة 

املتكاملة ملكافحة هذه الآفة.  
فرتة بقاء �سو�سة النخيل احلمراء يف الرتبة:

التى  النخيل احلمراء  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات  تعداد  فى  الكبري  التباين  اإىل  الدرا�صات  ت�صري 
توجد على اأو حول اجلزء املطمور فى الرتبة من جذوع ف�صائل النخيل الفتية عمر5-7 �صنوات على 
مدار �صاعات النهار املختلفة. فقد �صجلت اأعلى ن�صـبة لتواجـد احل�صـرات حتـت �صطح الرتبـة )على اأو 
حول اجلـزء املدفون بالرتبة من اجلذع( يف ال�صباح )57%( ثم يف منت�صف اليوم )53%( وكان اأقل تعداد 

للح�صرات بالرتبة فى امل�صاء )18%( بدللة اإح�صائية )%1(.
�صالباً  معنوياً  اإرتباطاً  اأن هناك  يت�صح  والهواء  الرتبة  لكل من  امل�صجلة  درجات احلرارة  نتائج  ومن 
)r = -677( بني درجة حرارة الرتبة وتعداد احل�صرات بها. فكلما كانت درجات احلرارة معتدلة وملئمة 
7 �صباحاً  الفرتة من  بالرتبة )متو�صط درجة احلرارة فى  املوجودة  تعداد احل�صرات  زاد  حلياة احل�صرة 
حتى منت�صف اليوم27،6-32م( وهذه احلدود ملئمة جداً للح�صرة، بينما يقل تعداد احل�صرة داخل الرتبة 

اإىلداخل الرتبة اإىل اأقل من)18%( بو�صول درجة حرارة الرتبة اإىل اأق�صاها)39°م( عند غروب ال�صم�ض. 
ون�صتخل�ض من ذلك اأن احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء تتحرك على اجلزء املطمور 
من اجلذع داخل الرتبة وقواعد ال�صعف على اجلذع فوق �صطح الرتبة طبقاً للتغري الذى يحدث فى 
درجات حرارة الرتبة والذى يرتبط بالتغري فى حرارة الهواء ، وهذا يوؤكد تواجد ن�صبة كبرية من 
جمتمع احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء )على الأقل50%( فى الرتبة لفرتات زمنية طويلة 

قد متتد من منت�صف الليل بعد اإعتدال حرارة الرتبة اإىل منت�صف النهار على الأقل. 
النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات  تعداد  اإختلف  اإىل  النتائج  فت�صري  الرتبة  لرطوبة  بالن�صبة  اأما 
وذلك   )%5( اإح�صائية  بدللة  الرتبة  �صطح  حتت  النخيل  اأ�صجار  جذوع  حول  اأو  على  املوجودة  احلمراء 
باإختلف درجة رطوبة الرتبة. فقد �صجل اأقل تعداد لوجود احل�صرة فى الرتبة عقب الري الغزير مبا�صرة 
)26،7%( حيث الرطوبة )100%(، يرتفع بعد ذلك تعداد احل�صرة بالرتبة تدريجياً باإنخفا�ض رطوبة الرتبة 
داخل احلدود امللئمة لن�صاط احل�صرة لي�صل التعداد اأق�صاه )53،3،56%( بعد ثلثة اأو اأربعة اأيام من الري 
اأقـل  اإىل  بالرتبة  املوجودة  احل�صرات  تعـداد  بعـدها  لينخف�ض  الرطـوبة%70-60  كـانت  حـيث  التوايل  على 

م�صتوى )30%( وذلك بعد خم�صة اأيام من الرى حيث اإنخف�صت رطوبة الرتبة اإىل اأقل من%60.  
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الف�سل الرابع
بيولوجى واإدارة �سو�سة النخيل احلمراء

Introduction   مقدمة
اأنت�صرت �صو�صة النخيل احلمراء Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) رتبة غمدية الأجنحة 
Coleoptera: عائلة Curculionidae) ب�صرعة خلل الثلثني عاماً املا�صية يف الغالب نتيجة اإنتقال 
ومع  املتو�صط.  الأبي�ض  البحر  منطقة  اإىل  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  من  م�صاب  نخيل  اأو  ف�صائل 
التوزيع اجلغرايف الوا�صع حتت ظروف مناخية خمتلفة ومدى عوائلى وا�صع مت ت�صجيل هذه احل�صرة 
يف اآ�صيا واأوقونيا واأفريقيا واأوروبا واأمريكا اللتينية. حيث �صجل اأخرياً اأن هذه احل�صرة تهاجم اأكرث 
من 26 نوع من النخيل تتبع 16 جن�ض منت�صرة على نطاق وا�صع. وقد �صجلت هذه احل�صرة يف نخيل جوز 
الهند .Cocos nucifera L كاآفة يف اجلزء اجلنوبي ال�صرقي من قارة اآ�صيا ولكنها الآن عرفت كاآفة 

ت�صيب نخيل التمر ونخيل الكانارى.
املبكر  الأكت�صاف  الآفة.  هذه  اإنت�صار  لتجنب  الدول  من  العديد  يف  �صارم  زراعي  حجر  فر�ض  مت 
الزراعي  احلجر  ويعمل  النخيل  موت  ملنع  و�صروري  هام  اأمر  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  للإ�صابة 
كعن�صر اأ�صا�صي لنجاح برامج الإدارة املتكاملة للآفة. اأول علمة للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء 
من ال�صعب اكت�صافها ول ميكن متييز الإ�صابة اإل يف الأطوار املتاأخرة للإ�صابة وتبذل اآلف جهود 
مكثفة لإيجاد طرق للإكت�صاف املبكر للإ�صابة. حينما ي�صاب النخيل ب�صو�صة النخيل احلمراء فاإنه 
ما ميوت من  الذي غالباً   P. canariensis  الكانارى املعاملة خا�صة مع نخيل  اإجراء  ال�صعب  من 
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ال�صرر البالغ التي ت�صببه الآفة. عند اأكت�صاف النخيل امل�صاب ومعاملته مبكراً فاإن فر�صة �صفائه تكون 
كبرية . ت�صمل برامج الإدارة املتكاملة للآفة تطبيقات زراعية )النظافة الب�صتانية( واملكافحة احليوية 

والكيميائية وا�صتخدام الو�صائط الكيميائية يف الر�صد وال�صيد املكثف للآفة. 
Distribution and Host Range  التوزيع واملدى العوائلى

للح�صر  وتبعاً  النخيل.  لأ�صجار  تدمرياً  احل�صرات  اأكرث  من  احلمراء  النخيل  �صو�صة  تعترب 
اآ�صيا،  يف  احل�صرة  هذه  لتوزيع  وا�صع  مدى  هناك   )2009،2008aعام  EPPO( عام2008  اأجرى  الذي 
اقونيا و�صمال اأفريقيا واأوروبا ومنطقة الكاريبي. هذه الآفة توجد الآن يف جميع قارات العامل ماعدا 
اآ�صيا وكذا نخيل  اأوًل يف جنوب �صرق  Antarctica. مت ت�صجيل مهاجمتها لأ�صجار نخيل جوز الهند 

البلح يف ال�صرق الأو�صط وغريه من املناطق. 
 Arecastrumت�صمل والتي   Arecaceac عائلة  جميع  وكذا  النخيل  من  نوع  من20  اأكرث  و�صف  مت 
 Calamus merrillii ،Borassus fiabellifer (L.) ،Areca catechu (L.) ،romanzoffianum (cbam)
 Chamaerops ،C. nucifara ،Carpota cumingii Lodd. ،Arenga pinnata (Wurmb) ،(Becc.) 
 Livistone ،Elaeis guineensis  ،Metroxylon sagu (Rottb)  ،Corypha utan (Lam.)  ،humilis
 O. tigillarium  ،Oncosperma horridum (Griff)  ،L. chinensis (Jaquin)  ،decipiens (W)
 ،Washingtonia robusta lt ،P. canariensis ،P. dactylifera ،Roystonea regia(Kunrh) ،(Jacx)

 .Trachycarpus  fortanel
جميع هذه الأنواع تكون اأكرث اأو اأقل ح�صا�صية للإ�صابة بال�صو�ض. ولو اأن �صو�صة النخيل احلمراء 
موطنها الأ�صلي و�صط وجنوب �صرق اأ�صيا و�صجلت اأول على نخيل C. nacifera اإل اأن 15% فقط من 
الدول التي تزرع نخيل جوز الهند �صجلت فيها هذه احل�صرة. اأنت�صرت الإ�صابة بهذه الآفة على نخيل 
الأبي�ض  البحر  فى حو�ض   P.canariensis نخيل  على  الآن  �صجلت  كما  الأخرية  الـ20 عاماً  يف  البلح 

املتو�صط ومعظم الدول التي تزرع نخيل التمر.
يعترب النوع Chamaerops humilis نوع اأوروبي اأعتقد مبكراً اأنه مقاوم ل�صو�صة النخيل احلمراء. 
ولكن هذا النوع من النخيل مع نخيل الزينة Washingtonia 5PP و�صع �صمن قائمة الأنواع احل�صا�صة 
 2007 عام  اأجريت  التي  التجارب  اأن  ولو   .)2008 عام   OJEU( الأوروبي  الحتاد  خلل  من  للإ�صابة 
النوع  بينما   W. filifera الزينة  نخيل  معنوية  بدرجة  ت�صيب  احلمراء ل  النخيل  �صو�صة  اأن  اأو�صحت 
W. robusla عايل احل�صا�صية للإ�صابة. اأكرث من ذلك فاإن النوع C. humilis ل ي�صيب طبيعياً �صو�صة 
النخيل احلمراء. تعترب ميكانيكية املقاومة Antixenosis هي اأكرث اأنواع املقاومة �صيوعاً يف هذا النوع 
النباتي. وميكن اأن تندرج هذه امليكانيكية على اأنواع النخيل الأخرى والتي تتعر�ض للإ�صابة بح�صرة 

.Paysandisia archon من حر�صفية الأجنحة
هناك نوع اآخر من النخيل Phoenix theophrasti Greuter موطنه الأ�صلي منطقة البحر الأبي�ض 
املتو�صط ويوجد فقط يف جزر كريت واإيجيان باليونان. مت درا�صة ح�صا�صية هذا النوع للإ�صابة ب�صو�صة 
النخيل احلمراء باإ�صتخدام نباتات عمر اأربع �صنوات والذي مل يظهر عليها اأي اإ�صابة طبيعية ولكن اأدى 
اإدخال العمر الريقى الأول عن طريق ثقوب يف اجلذع اإىل اإحداث الإ�صابة. وهذا يتفق مع بع�ض النتائج 
ب�صكل ميكانيكي عن  �صواء  امل�صار  النخيل  الإ�صابة على  اأن  حيث   C.humilis النخيل  التي ظهرت على 

طريق الرياح اأو نتيجة ن�صاط اآفات النخيل هي عبارة عن عوائل طبيعية ل�صو�صة النخيل احلمراء.
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Economic Importance and Damage  الأهمية الإقت�سادية وال�سرر
حتتوى عائلة Arecaceaeعلى حوايل250 جن�ض ت�صم2900 نوع معظمها يوجد يف املناطق املدارية 
مع وجودها يف بع�ض املناطق الدافئة. يعترب اجلن�ض Phoenix واحد من اأكرب الأجنا�ض يف هذه العائلة 
واأكرثها �صيوعاً وهو يحتوى على اأنواع النخيل ذات الأهمية التجارية والتي ت�صتخدم دائماً يف جمال 
تن�صيق احلدائق. هناك اأنواع من النخيل ذات قدرة عالية على التاأقلم حتت ظروف مناخية خمتلفة 
الباردة  املدارية  املناطق حتت  ال�صحراوية ومن  الظروف  اإىل  املدارية  املثال من الظروف  �صبيل  على 
والظروف املناخية املعتدلة حول العامل. هذه الأنواع من النخيل من املحتمل اأن تكون اأكرث �صيوعاً 
من حيث النمو يف العامل، خا�صة يف جزر الكناري عرب اجلزء ال�صمايل والأو�صط من قارة اأفريقيا وفى 
اجلزء اجلنوبي ال�صرقي من اأوروبا واجلزء اجلنوبي من اآ�صيا وي�صمل ال�صني وماليزيا. ثمار نخيل 
التمر لها طاقة حرارية عالية )1كيلوجرام من التمور يعادل3000 كالورى( وهو غذاء اأ�صا�صي للنا�ض 
يف العديد من دول العامل. الأنواع الأخرى من النخيل لها طبقة رقيقة من لب الثمرة. من الأنواع 
عام   Barrow( الكناري الأ�صلي جزر  النخيل موطنه  نوع من  P. canariensis وهو  نخيل  الأخرية 

1998( حيث اأن ع�صريه ي�صتخدم يف اإنتاج ع�صري النخيل.
بجانب قيمته كغذاء للإن�صان وحيوانات املزرعة- ي�صتخدم النخيل يف تن�صيق احلدائق. بع�ض الأنواع 
الرتاث  مناطق  وفى  اأ�صبانيا(  فالين�صيا-  )مثل  التاريخية.  املناطق  يف  خا�صة  الزينة  يف  هامة  قيمة  لها 
العاملي. يف الدول املتقدمة مثل الوليات املتحدة الأمريكية واليابان وا�صرتاليا وجنوب اأوروبا ينمو النخيل 
الأغرا�ض  وبع�ض  والزيت  الغذاء  لإنتاج  النخيل  ب�صاتني  تظهر  املقابل  وفى  احلدائق.  تن�صيق  مناطق  يف 
يف  النخيل  ينمو  اأ�صبانيا  يف  اأمريكا.  وجنوب  و�صمال  والهند  الأدنى  وال�صرق  اأفريقيا  �صمال  يف  التجارية 

املناطق احل�صرية واحلدائق وميثل حوايل ن�صف منتجات م�صاتل الزينة )Horticom عام 2008(.
يرقات �صو�صة النخيل احلمراء التي تهاجم اجلذع والأن�صجة العفنة للنخيل واإكت�صاف الإ�صابة 
بالآفة اأمر بالغ ال�صعوبة خا�صة يف بداية الإ�صابة. الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء يف نخيل التمر 
الرتبة.  �صطح  اإرتفاع واحد مرت من  ما حتدث يف النخيل عمر اأقل من20 عاماً يف اجلذع على  دائماً 
ملئمة  اأماكن  تعترب  الف�صائل  اإزالة  اأو  التقليم  لعمليات  نتيجة  النخيل  لأن�صجة  احلديثة  اجلروح 
تاج  الإ�صابة يف الغالب يف  P. canariensis حيث حتدث  النخيل احلمراء. يف نخيل  ب�صو�صة  للإ�صابة 
امل�صار مما يقود اإىل اإكت�صاف الإ�صابة.  النخيل  اإل من خلل فح�ض  اإكت�صاف الإ�صابة  النخلة، ل يتم 
الفح�ض والإكت�صاف امل�صتمر للنخيل امل�صاب يف كل من نخيل التمر ونخيل جزر الكناري يتم يدوياً 
الآفة: ظهور  التالية تو�صح وجود  الأعرا�ض  الكت�صاف واخلربة.  اإىل حد كبري على مهارة  ويعتمد 
ثقوب يف اجلذع اأو يف التاج حيث توجد األياف �صبق ه�صمها من الريقات يف �صورة اإفراز لزج القوام 
Bitter، ومع مرور وقت الإ�صابة تف الف�صائل امل�صاحبة اإ�صافة  لونه بني مع خ�صائ�ض رائحة مره 

اإىل الإ�صابة الثانوية بالفطر والبكترييا يف الأن�صجة امل�صارة وهى متثل اأحد حالت اإنهيار النخلة.
Biology  البيولوجى

تتمثل دورة حياة �صو�صة النخيل احلمراء يف و�صع الأنثى للبي�ض فردياً يف ثقوب منف�صلة حتدثها 
قبل  حجمه2،62×1،12مليمرت.  متو�صط  م�صتطيل  لمع  كرميي  اأبي�ض  لونه  البي�ض  فمها.  باأجزاء 
الفق�ض تبدو اأجزاء فم يرقات العمر الأول خلل جدار البوي�صة. يحدث الفق�ض يف الفرتة بني 3 اإىل 

عدة اأيام من و�صع البي�ض ويعتمد ذلك على درجة احلرارة. 
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الريقات لونها اأبي�ض كرميي- عدمية الأرجل- طولها ي�صل اإىل حوايل50 مليمرتا وعر�صها حوايل 
20 مليمرت- راأ�صها لونه بني ويتكون اجل�صم من 13 حلقة. حمفظة الراأ�ض لونها بني مائل للأحمرار 
ت�صتغرق  ال�صائدة قد  الغذاء واحلرارة  نوع  بناء على  بالكيتني.  الفم  اأجزاء  ت�صليح  بني م�صود مع  اإىل 
الريقة يف النمو من 24 اإىل 128 يوماً )Salama واآخرون عام 2009(. عدد الأعمار الريقية يعتمد على 
الغذاء اأو العائل النباتي. على �صبيل املثال لحظ Martin ،Cabello عام 2006، اأن عدد الأعمار الريقية 
17عمر يرقى بينما اأ�صار Nirula عام 1956 اإىل3 اأعمار يرقية. بينما اأو�صح Jacas ،Dembilio عام2011 

 .P. canariensis نخيل  اأ�صجار  على  احلياة  عند  يرقى  ت�صتكمل 13 عمر  احلمراء  النخيل  �صو�صة  اأن 
الريقات حديثة اخلروج ت�صق طريقها عرب النخلة من خلل الثقب خلل اأن�صجة النخيل لعمل اأنفاق 
حيث يزداد ال�صرر مع كل ان�صــلخ. الريقات احلديثة اخلروج متيل للتغذية على الأن�صجة الغ�صة حول 
ال�صرنقة  التاج لتكون  اأو  النخلة  النا�صجة تاه حميط جذع  القمى بينما تتحرك الريقات  املر�صتيم 

حماطة باألياف النخلة.
يتحول الطور الريقى اإىل ما قبل العذراء وي�صتمر هذا الطور حوايل 3 اأيام ثم يتحول طور ما 
قبل العذراء اإىل عذراء داخل �صرنقة. حجم العذراء يف املتو�صط من80×35 مليمرت. لون العذراء يف 
بداية التكوين ذات لون كرميي ثم تتحول بعد ذلك اإىل اللون البني. العذارى �صبكية املظهر ذات �صطح 

لمع. يبلغ مدى طول فرتة الطور العذري من11 اإىل 45 يوم.
اأحمر �صديف طولها 35×10 مليمرت وذات  النخيل احلمراء- كبرية - لونها  الكاملة ل�صو�صة  احل�صرات 
خرطوم طويل منحنى وت�صل اإىل 3/1 الطول الكلى للح�صرة. على اجلانب الظهري ل�صدر احل�صرة توجد 
بقع �صوداء. يف الذكور ن�صف ال�صطح الظهري للخرطوم مزود ب�صعريات ذات لون مائل للبنى. وفى املقابل 
Narrower كما اأنه  فاإن اخلرطوم Rostrum يف الإناث ل يوجد به اأى �صعريات وهو باملقارنة اأكرث �صيقاً 
الطريان  على  وقادرة  النمو  كاملة  اأجنحة  الكاملة  للح�صرات  الذكور.  خرطوم  من  واأطول  اإنحناء  اأكرث 
احل�صرة على الطريان  قدرة  على  الدرا�صات  اأو�صحت  مرت.  عن800-500  تقل  ل  م�صافة  وتغطية  الطويل 
احل�صرات   .)2014 عام  واآخرون   Avalos(مرت من5000  اأكرب  تطري مل�صافات  من احل�صرات الكاملة  اأن%54 
الكاملة حديثة اخلروج ميكن اأن ت�صتمر على نف�ض النخلة حتى متام ا�صتهلك املري�صتيم مما يوؤدى اإىل 

 .P. dactyliferaوعلى ف�صائل نخيل التمر )P. canariensis موت النخلة )يف العادة يظهر ذلك على نخيل
وبالتبعية تنتقل احل�صرات الكاملة من العائل امليت بحثاً عن  نخيل جديد. 

Management   مكافحة  واإدارة الآفة
Cultural Control   1- املكافحة الزراعية

ت�صمل املكافحة احلقلية واملح�صولية التخل�ض من اأماكن تربية الآفة حتى ميكن حتقيق اإدارة ناجحة 
ل�صو�صة النخيل احلمراء. يجب التخل�ض من النخيل �صديد الإ�صابة بالتقطيع والفرم ول يو�صى بحرق 
النخيل نظراً لأن عملية احلرق �صعبة حينما تكون الأن�صجة غ�صة وتكون النتيجة اإختفاء الآفة يف مناطق 
عميقة بالنخلة حيث تتفادى مناطق احلرق. من املهم معاملة مناطق التقليم اأو مناطق اإزالة الف�صائل 

باأحد املبيدات للتخل�ض من املواد املتطايرة من النخلة التي تعمل على جذب الإناث لو�صع البي�ض.
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Trapping and Monitoring   2- ال�سيد والر�سد
على  ذلك  ويعتمد  الإ�صابة  من  النخيل  حلماية  هام  اأمر  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ن�صاط  ر�صد 
متو�صط درجة احلرارة وتختلف فرتة و�صع وفق�ض البي�ض باإختلف املناطق. ال�صيد املكثف للح�صرات 

الكاملة باإ�صتخدام م�صايد الفورمون الغذائية تلعب دوراً هاماً يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء. 

تاأثري التغذية على دورة �سو�سة النخيل احلمراء )Jacas and Dembilio عام 2012(

 Feeding
substrate

Development time *days)
Reference

Egg Larva Pupa Total  No.of
instar

Honey in cotton 4-5 - - - 4 Shahina et al. (2009)
Sugarcane lumps 4-5 50-80 20-30 74-115 9 Shahina et al. (2009)
Apple slices 4-5 - - - 4 Shahina et al. (2009)
Apple slices - - - - 12 Abe et al. (2009)
Banana slices 5 90 16-20 111-115 5 Shahina et al. (2009)
Sugarcane lumps 5 128 25-29 158-162 5 Shahina et al. (2009)
Squash fruit 5 83 20-24 108-112 5 Shahina et al. (2009)
Apple slices 5 103 16-18 124-126 5 Shahina et al. (2009)
Palm crown lumps 5 69 16-19 90-93 5 Shahina et al. (2009)
Sugarcane lumps 3-4 82 19 108 - Kaakeh (2005)
Palm heart lumps 3-4 86 21 124 - Kaakeh (2005)
Palm leaf base 3-4 84 18 119 - Kaakeh (2005)
Artificial diet 3-4 70-102 16-23 93-131 - Kaakeh (2005)
Sugarcane lumps 3-4 88 25 116 11-17 Martin-Molina (2004)
Artificial diet 3-4 93 30 128 7-12 Martin-Molina (2004)
Palm lumps - - - - 8-15 Martin-Molina (2004)
Banana slices - - 13-22 - - Salama et al. (2002)
Sugarcane lumps - 81-89 - - 7 Jaya et al. (2000)
Sugarcane lumps - 76-102 19-45 139 - Esteban-Duran et al. (1998)
Palm lumps 1-6 41-78 - - - Avand Faghih et al. (1996)
Not specified 2-3 60 14-21 76-84 - Kranz et al. (1982)
Sago palm pith - - - 105-210 - Kalshoven et al. (1981)
Sugarcane lumps 2-4 24-61 18-34 44-100 - Butani  (1975)
Sugarcane lumps 3-4 32-51 15-28 50-82 - Rahalkar et al. (1972)
Coconut slices 2-5 36-67 12-21 54-120 3 Nirula (1956)
Coconut slices 3 35-38 11-19 49-70 9 Viado and Bigomia (1949)
Not specified 3 60 15 90-180 - Lepesme (1947)
Not specified 3 60-120 14 74-14 - Dammerman (1929)
Sago palm lumps - 60 13-15 73-75 - Leefmans (1920)
Palm lumps 3-4 25-61 18-33 48-82 - Ghosh (1912), (1923)
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 Hallett( احلمراء  النخيل  �صو�صة  حل�صرة  رئي�صي  تمع  فورمون  هو   Ferrugineol الـ مركب 
واآخرون عام 1993( ويتم تكملته باإ�صتخدام methyl-s-nonanone-4 يف ال�صيد املكثف الذي ي�صتخدم 
يف العديد من الدول ملواجهة الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء. هذه امل�صايد الفورمونية تعمل على 
�صيد الإناث اأكرث من الذكور بن�صبة ت�صل اإىل حوايل 2 اإناث:1 ذكور حيث وجد اأن 74% من الأفراد 
التي مت اإ�صطيادها من الإناث. هذه النتيجة هامة يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء حيث يتم اإ�صطياد 

الإناث قبل و�صع البي�ض يف املناطق حديثة الإ�صابة.
تطبيق الربوتوكولت النموذجية لل�صيد اأمر هام وحيوي لتعظيم منافع ال�صيد بالفورمونات وذلك 
بغر�ض ح�صن اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء. ا�صتخدمت امل�صيدة النموذجية ذات الأربع منافذ على نطاق 
وا�صع ل�صيد هذه الآفة. بجانب الطعم الفورمونى والطعم الغذائي من اأن�صجة النخيل والتمور وق�صب 

ال�صكر يتم خلط املاء بن�صبه 1:1 يف امل�صيدة ل�صمان تن�صيط الطعم وزيادة فاعلية عملية ال�صيد. 
بينما يتطلب الأمر يف حالة م�صايد �صو�صة النخيل احلمراء تغري الطعم الغذائي كل1-2 اأ�صبوع فاإن 
طول فرتة احلياة احلقلية للطعم تختلف تبعاً لطبيعة املنتج. عند اإدخال اليثيل ا�صتيات يف امل�صايد 
الفورمونية ل�صو�صة النخيل احلمراء مع الغذاء املتخمر يعمل ذلك على تقوية كفاءة ال�صيد بقوة من 

.)2013 Al-Saoud( 2-5 مرات
يف ب�صاتني النخيل تو�صع امل�صايد الفورمونية عند م�صتوى �صطح الرتبة )يدفن ن�صفها يف الرتبة( 
اأو تعلق على جذع �صجرة نخيل التمر ولكن احلالة الأخرية يجب تنبها ما اأمكن. ل�صمان طول فرتة 
حياة الطعم يو�صى بو�صع امل�صايد يف الظل. يف برامج ال�صيد املكثف فاإن كثافة امل�صايد تعتمد على 
كثافة الآفة يف احلقل وهذا الأمر يحتاج اإىل درا�صات اأكرث لتحديد مدى تغري الطعم الغذائي واملاء. 
Attract- والقتل  باإ�صتخدام نظرية )اجلذب  الطعم  ال�صيد اخلايل من وجود  فاإن  الإطار  وفى هذا 

and-Kill( هو بديل مهم للم�صايد املزودة بالطعوم )El-Shafie واآخرون عام 2011(.

املزودة  الفورمونية  امل�صايد  لأ�صتخدام  املهمة  املنافع  على  ال�صوء  تلقى  عديدة  درا�صات  هناك 
بالطعوم الغذائية وذلك يف برامج ال�صيد املكثف وذلك من اأجل بقاء م�صتوى تعداد �صو�صة النخيل 
اأن  عام2010  واآخرون   Faleiro اأو�صى  وقد  لل�صرر.  الإقت�صادى  احلد  من  اأقل  م�صتوى  يف  احلمراء 
ا�صتخدام الفورمون يف برامج الإدارة املتكاملة للآفة على نطاق وا�صع ميكن تنفيذه بنجاح يف حالة 
الإ�صابة املنخف�صة عند م�صتوى1% اإ�صابة ل�صو�صة النخيل احلمراء. وبناء عليه فاإن حتديد م�صتوى 

الإ�صابة يعترب من الأمور احليوية والهامة لنجاح هذه الطريقة.
Host Plant Resistance   3- مقاومة العائل النباتي

العائل النباتي للآفات احل�صرية ميكن ترتيبها على النحو التايل الت�صاد  الآلية الرئي�صية ملقاومة 
نوع  هو  الت�صاد  عام 2011(.  واآخرون   Ju(  Tolerance التحمل  ثم   Antixenosis ثم   Antibiosis
ف�صيولوچى  خلل  ي�صبب  مما  واحل�صرة  النباتي  العائل  بني  طفري  تداخل  فيه  يحدث  املقاومة  من 
Non- املف�صلة  غري  باملقاومة  اأي�صاً  )يعرف   Antixenosis حالة  وفى  احل�صرة.  ومنو  تطور  يف  اأو 
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اأجريت  النباتي. خلل درا�صة  للعائل  تنجذب  اأو ل  تطرد  قد  فاإن احل�صرة   )preference resistance
يف فالن�صيا )اأ�صبانيا( در�صت ميكانيكية املقاومة حل�صرتي C. humilis، W. filifera. اأو�صحت النتائج 
Antibiotic تاه   ،Antixenotic لها نوعني من اآليات املقاومة هما   W. filifera النخيل من نوع  اأن 
�صو�صة النخيل احلمراء R. ferrugineus بينما النخيل من النوع C. humilis له اآلية مقاومة واحدة 
هي Dembilio( Antixenosis واآخرون عام 2009(. �صعف نخيل Chamaerops humilis ليفي كما 
اأن الأن�صجة الطرية توجد فى قمة النخلة وهى ت�صلح لو�صع البي�ض ولهذا ال�صبب جند اأن املقاومة 

الطبيعية لهذا النوع من النخيل غري ناجحة.
JU واآخرون عام2011 بعمل جمموعة خمتلفة من التجارب تعتمد على معايري منو  قام  حديثاً 
 Pinus عن  ملئمة  عوائل  هي   P. canariensis  ،W. filifera النخيل  من  كل  اأن  واأت�صح  التعداد 
 Chowghat ال�صنف  فاإن  الهند  النخيل احلمراء. يف حالة نخيل جوز  ل�صو�صة  بالن�صبة   sylvestris
Green Dwarf يف�صل يف و�صع بي�ض �صو�صة النخيل احلمراء بينما ت�صع الأنثى عدد قليل من البي�ض 

 .Malayan Yellow Dwarf على ال�صنف
اأو�صح Al-Ayedh عام )2008( اأن اأ�صناف نخيل التمر التي حتتوى على م�صتويات عالية من ال�صكر 
حتفز منو �صو�صة النخيل احلمراء. كما در�ض Faleiro واآخرون عام )2014( ميكانيكية املقاومة �صد 
ال�صو�ض يف 7 اأ�صناف من نخيل التمر يف واحة الإح�صاء باململكة العربية ال�صعودية. مت درا�صة وتقدير 
مدى اإجنذاب اإناث احل�صرات الكاملة للمواد املتطايرة من النخيل باإ�صتخدام جهاز الولفاكتوميرت 
Olfactometer بجانب تقدير و�صع البي�ض كما مت تطوير تاأثريات كل من Antixenosis والتاأثري 
التغذوى Feeding Antibiotic من خلل هذه الأ�صناف. اأو�صحت النتائج اأن ال�صنف Khalas اأكرث 
تاأثريات من حيث  اأي  تظهر  الأختبار مل  الأ�صناف حتت  اأن  كما  النخيل احلمراء  ل�صو�صة  ح�صا�صية 
Antibiotic effect �صد هذه احل�صرات. وعموماً فاإن الأمر يحتاج اإىل كثري من الدرا�صات لإي�صاح 

ميكانيكية القدرة الدفاعية للنخيل �صد هذه الآفة.
Plant Quarantine Treatments  4- معاملت احلجر النباتي

لأعرا�ض  املبكر  �صعوبة الكت�صاف  احلمراء هي  ب�صو�صة النخيل  بالإ�صابة  املرتبط  الرئي�صي  الأمر 
الإ�صابة تنت�صر �صو�صة النخيل احلمراء عن طريق نقل النخيل امل�صاب من منطقة لأخرى مما اأدى 
اإىل �صرعة اإنت�صارها يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�صط. و�صع الإحتاد الأوروبي معايري وقائية ملنع اأو 
تنب اإنت�صار الإ�صابة بهذه الآفة اإىل الدول الأوروبية. ولو اأن احلجر النباتي مل يكن �صمن الو�صائل 

املانعة لإنت�صار الإ�صابة.
املعاملت الكيميائية والطبيعية هي عنا�صر اأ�صا�صية لإدارة هذه الآفة. خلل املعاملت الكيميائية 
ت�صتخدم عملية التدخني Fumigation على نطاق وا�صع لل�صيطرة على م�صاكل الإ�صابة بهذه الآفة. على 
�صبيل املثال فاإن لكل من الفو�صفني وبروميد امليثايل القدرة على اإخرتاق املنتج ويوؤدى اإىل قتل �صو�صة 
النخيل ل�صميته العالية. ي�صتخدم بروميد امليثايل كمدخن على امل�صتوى العاملي وقد حظر ا�صتخدامه 

ملعاملة ما بعد احل�صاد نظراً لقدره املادة على خف�ض الأوزون يف اجلو وذلك وفقاً لإتفاقية مونرتيال. 
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ولو اأن الفو�صفيد مازال م�صتمر وفعال واقت�صادى �صد عدد كبري من الآفات احل�صرية.
قام كل من Jacas ،Llacer عام )2010( بدرا�صة فو�صفيد اللومنيوم كمعاملة حجرية اآمنة �صد 
�صو�صة النخيل احلمراء. اأو�صحت نتائج الدرا�صات اأن اجلرعة 1،14 جم /مرت3 من فو�صفيد اللومنيوم 
كل 3 اأيام حتت ظروف املعمل كافية لقتل جميع اأطوار �صو�صة النخيل احلمراء. اأكرث من ذلك وجد 
اأن تدخني اأ�صجار P. canariensis امل�صابة خا�صة منطقة التاج بغاز الفو�صفني يحقق مكافحة كاملة 
ل�صو�صة النخيل احلمراء. حديثاً اأكد Jaques ،Dembilio عام )2015( اأن اجلرعة 1،14جم/مرت3 ملدة 
اأ�صرار  اأى  النخيل احلي وذلك دون ظهور  النخيل احلمراء يف  اأطوار �صو�صة  يومني كافية لقتل كل 
على النخيل ملدة عام بعد املعاملة. هذه الطريقة ميكن تطبيقها ب�صهولة يف حاويات مغلقة حتتوى 
على اأ�صجار النخيل وحتقق وبكفاءة خف�ض للمخاطر املرتبطة بحركة النخيل على م�صتوى العامل. 
ما مت التو�صل اإليه قد يكون اأ�صا�ض لربوتوكول حجري فعال �صد �صو�صة النخيل احلمراء. اأو�صحت 
الدرا�صات التي اأجريت يف اململكة العربية ال�صعودية اأن مبيد الفيربونيل ميكن ا�صتخدامه بنجاح لغمر 

الف�صائل برتكيز,004 % ملدة 30 دقيقة قبل نقله )Al-Shawaf واآخرون عام 2013(. 
Biological Control   5- املكافحة احليوية

مت درا�صة املكافحة احليوية ل�صو�صة النخيل احلمراء وغريه من اأنواع ال�صو�ض يف العديد من الدول 
)Mazza واآخرون عام 2014(. يف الهند كانت هناك حماولت م�صتمرة حتت ظروف املعمل واحلقل 
لإ�صتخدام مفرت�ض اإبرة العجوزة Chelisoches morio (F) وهو عدو حيوي ل�صو�صة النخيل احلمراء 
 A cytoplasmic اأن الڤريو�ض من النوع  اأت�صح  ولكنه مل يظهر اأي تاأثري وا�صح. يف كريال بالهند. 
polyhedrosis قادر على عدوى جميع اأطوار �صو�صة النخيل احلمراء. الريقات املعداه التي خرجت 
من ح�صرات كاملة م�صوهة متيل اإىل اإحداث خف�ض معنوي لتعداد �صو�صة النخيل احلمراء. اأو�صحت 
التقارير ال�صادرة من الهند )Peter عام 1989( اأن هناك العديد من الأكارو�صات املتطفلة على �صو�صة 
من  اأنواع  ثلثة  هناك  اأن  تو�صح  الأو�صط  ال�صرق  من  الواردة  التقارير احلديثة  احلمراء.  النخيل 
الأكارو�صات Phoretic mites ترتبط باحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء وقد مت جمعها من 

ب�صاتني نخيل التمر بدولة الإمارات العربية املتحدة)Al-Deeb واآخرون عام 2011(.
تعترب النيماتودا املمر�صة للح�صرة اأحد الو�صائل البديلة الفعالة للمكافحة �صد �صو�صة النخيل 
احلمراء )Elawad واآخرون عام 2007(. هذه النيماتودا غري �صارة للفقاريات غري امل�صتهدفة وكذا 
البيئة. التجارب احلقلية ال�صابقة والتي اأجريت على نخيل التمر لعدة �صنوات اأظهرت بع�ض النتائج 
 Dembilio ولو اأن التجارب احلديثة التي اأجريت بوا�صطة .)a 2001 واآخرون عام Abbas( املتناق�صة
واآخرون عام 2010a على النيماتودا Steinernema carpocapsae يف م�صتح�صر الكيتوزان اأظهرت 
نتائج مر�صية. التجارب التي اأجريت حتت ظروف ن�صف طبيعية والتي �صملت تقييم للو�صائل الوقائية 
والعلجية اأكدت كفاءة النيماتودا �صد �صو�صة النخيل احلمراء. كانت املعاملت مبعدل 80% كو�صائل 
علجية ومعدل 98% كو�صائل وقائية للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء فى نخيل التمر بجزر الكنارى 
 ( P. theophrasti مع  املعاملة  لهذه  العالية  الكفاءة  اأي�صاً  اإت�صحت  عام 2009(.  واآخرون   Llacer (
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Dembilio واآخرون عام2011(. كفاءة النيماتودا S. caropocapsae ومبيد imidacloprid منفرداً 
وتراوحت  منهما  اأي  عن  معنوياً  تختلف  ل  احلقلية  الظروف  حتت  كمخلوط  م�صرتكة  معاملة  اأو 
الكفاءة من 73-95% وبناء على هذه النتائج يقرتح اأن النيماتودا املمر�صة للح�صرات ميكن اأن تدخل 

�صمن ا�صرتاتيجيات مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.
حديثاً فى تارب التقييم احليوي املعملية مت اإختبار عزلت من البكترييا املمر�صة للح�صرات من 
جن�ض Bacillus )عائلة Bacillaceae( من جثث �صو�صة النخيل احلمراء كمبيد بي�ض )اأربعة جرعات 
 mL/CFU( حل�صرة �صو�صة النخيل احلمراء 

 mL/CFU( وكمبيد للريقات)بجرعة610
ترتاوح 610-310

تندرج  بت�صعة عزلت  معنوية  بدرجة  البي�ض  فق�ض  ن�صبة  تاأثرت   .)2015 عام  واآخرون   Francesca(
اأعطت   B. licheniformis (CGG2) ال�صللة  اأن  Bacillus. وقد وجد  اأنواع من جن�ض  حتت �صبعة 
البكتريية مفيدة  العزلت  اأن  يو�صح  النخيل احلمراء مما  �صو�صة  يرقات  نتائج مر�صية يف مكافحة 

كمعاملت وقائية اأكرث منها علجية )Francesca واآخرون عام 2015(.
النخيل  �صو�صة  ملكافحة  احليوية  املكافحة  و�صائل  يف  اأخرى  اإمكانية  للح�صرات  املمر�صة  الفطريات  متثل 

احلمراء. مبلم�صة كيوتيكل العائل احل�صري تنبت جراثيم الفطريات املمر�صة وتنمو خلل ج�صم احل�صرة. 
طريق  عن  والثانية  امللم�صة  طريق  عن  املبا�صرة  باملعاملة  الأوىل  بطريقتني:  العدوى  تنت�صر 
اإدارة �صو�صة  املكافحة دوراً يف  الو�صيلة من  اأفراد ميتة من احل�صرة )نقل اأفقي(، مما يتيح لهذه  ن�صر 
 ،Beauveria bassiana فطرى  من  املختلفة  ال�صللت  وفاعلية  كفاءة  تقييم  مت  احلمراء.  النخيل 
هذه  �صللت  من  العديد  عزل  مت  كما  احلمراء.  النخيل  �صو�صة  �صد   Metarhizium anisopliae

الفطريات من عينات جمعت من احلقل من ح�صرة �صو�صة النخيل احلمراء.
مت عزل فطر B. bassiana من �صو�صة النخيل احلمراء بوا�صطة El-Sufty واآخرون عام )2009( 
يف   %47،1 اإىل   12،8 مابني  تراوحت  املوت  اإحداث  على  الفطر  قدرة  احلقلية.  الدرا�صات  خلل  من 
احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء. حديثاً فاإن عزلت B. bassiana التي مت احل�صول عليها 
من جثث �صو�صة النخيل احلمراء ا�صتخدمت بنجاح لتقليل حدوث الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء 
�صو�صة  عذارى  من   B. bassiana عزلت  فاإن  يف عام 2007   .)2009 واآخرون عام   Sewify( م�صر  يف 
اإحداث  باأ�صبانيا جنحت يف  التمر  اأ�صجار نخيل  بالفطر والتي جمعت من  املري�صة  النخيل احلمراء 
واآخرون   Dembilio( احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  واحل�صرة  والريقة  البي�ض  لأطوار  العدوى 
2010b(. اأكرث من ذلك انخف�صت فرتة حياة احل�صرة الكاملة املري�صة من2/1 اإىل10/1 مقارنة بغري 
املعامل. احل�صرات الكاملة من الذكور والإناث املعاملة بالفطر تعمل على نقل العدوى اإىل احل�صرات 
الكاملة ال�صليمة مبعدلت نقل ترتاوح مابني55-60% هذه املعاملة الفطرية توؤثر معنوياً على الكفاءة 
من ذلك  اأكرث  مبعدل 62،6، 32،8% على الرتتيب.  منهم  ينخف�ض كل  حيث  البي�ض  وفق�ض  التنا�صلية 
ت�صل ن�صبة موت الريقات من30-35% نتيجة معاملة البي�ض بالفطر وعموماً يوؤدى ذلك اإىل خف�ض 

حجم اجليل مبا قيمته 78% مقارنة بغري املعامل.
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ت�صبب املعاملة الوقائية احلقلية بفطر B. bassiana ن�صبة موت ت�صل اإىل 85،7% مما يرجح اأن 
عدوى الأفراد البالغة ال�صليمة بامللم�صة باأفراد مري�صة يرجح اأن هذه ال�صللة تعترب عامل مكافحة 
جاما  لأ�صعة  املعر�صة  الذكور  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  احلمراء.  النخيل  �صو�صة  �صد  ممتاز  حيوية 
اأت�صح اأنها اأف�صل ناقل لهذه ال�صللة . يو�صح تقرير حديث باململكة العربية ال�صعودية اأن امل�صتح�صر 
التجاري لفطر B. bassiana له كفاءة عالية �صد �صو�صة النخيل احلمراء حتت ظروف ن�صف حقلية 
مع القدرة على عدوى احل�صرات الكاملة من خلل ن�صر الفطر يف احلقل بوا�صطة امل�صايد الفورمونية 

التي تعمل بطريقة اجلذب ثم العدوى Hajjar( Attract-and-infect واآخرون عام 2015(
Acoustic methods لتقدير تاأثري فطر  يف درا�صة اأخرى فاإن جناح ا�صتخدام الطرق ال�صوتية 
B. bassiana �صد �صو�صة النخيل احلمراء يربهن على جناح هذه الطريقة يف التقييم بعد معاملة 
الفطر �صد احل�صرات التي تتغذى داخلياً )Jalinas واآخرون عام 2015(. وعليه فاإنه ميكن ا�صتخدام 

الفطريات املمر�صة للح�صرات كتكتيك جديد يف املكافحة احليوية ل�صو�صة النخيل احلمراء.
Reproductive Control   6- املكافحة التنا�سلية

النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات  ذكور  من  م�صععه  اأفراد  على  اأجريت  التي  الأولية  الدرا�صات 
العالية  للكفاءة  نظراً  الإتاه  لهذا  فعالة  اإمكانيات  تظهر  مل  الهند  يف  اأوائل1970  خلل  احلمراء 
للأفراد املخ�صبة التي مت جمعها من احلقل بعد الإطلق الكثيف للذكور العقيمة )Rahalkar واآخرون 
�صد  احل�صرات  تعقيم  طريقة  لتطوير  اأوىل  كخطوة  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  عامي1974،1977(. 
وتاأثري  التزاوج  �صلوك  يف  جاما  اأ�صعة  تلعبه  التي  الدور  الدرا�صات  اأو�صحت  احلمراء  النخيل  �صو�صة 
التي  الدرا�صات  خلل  من  احل�صرات  تعقيم  طريقة  على  الن�صبية  الرطوبة  من  املختلفة  امل�صتويات 
ل�صو�صة  التزاوج  �صلوك  توؤثر على  اأ�صعة جاما ل  Rasool عام )2010(.   ،Al-Aydeh بها كل من  قام 
النخيل احلمراء كما اأنه يتم تنبيه ال�صلوك اجلن�صي خلل التجمع. ولو اأن فوائد هذه الطريقة تظل 
غري موؤكدة نظراً للتكلفة العالية للرتبية املكثفة. ومن اجلدير بالذكر اأن احل�صرات الكاملة ل�صو�صة 
النخيل احلمراء تتزاوج عدة مرات خلل دورة حياتها كما اأن التزاوج كاف للإناث حتى ت�صع بي�صاً 

خم�صب Llacer واآخرون عام 2013. 
Chemical  Control  7- املكافحة الكيميائية

اكت�صاف اأعرا�ض الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء يف النخيل اأمر بالغ ال�صعوبة خا�صة بالن�صبة 
اأمر بالغ الأهمية.   Preventive tactics للأكت�صاف املبكر للإ�صابة وبناء عليه فاإن ال�صبل الوقائية 
التطبيق باملبيدات  العلمية وت�صمل تكرار  الناحية  اأكرث الطرق تطبيقاً من  الكيميائية هي  املكافحة 
اإنت�صار الإ�صابة يف الهند خلل ال�صبعينات من القرن املا�صي حيث  كو�صائل وقائية وعلجية لوقف 
 Briscoe , Murphy( ا�صتخدمت املبيدات احل�صرية الفو�صفورية والكاربامتية يف املكافحة الكيميائية
عام 1999(. يف الأعوام احلديثة- بجانب ا�صتخدام هذه املبيدات الفو�صفورية والكارباماتية ا�صتخدمت 
�صمن  ح�صرية  كمبيدات   Neonicotinoid  ،Phenylpyrazole جماميع  اإىل  تنتمي  التي  املبيدات 

منظومة التطبيق الوقائي والعلجي لهذه الآفة )Al-Shawaf واآخرون عام 2013( 
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حتى  مار�ض  من  )ميتد  املو�صم  يف  ح�صرية  ملبيدات  وقائية  معاملت  ثمانية  اأقرتح  اأ�صبانيا  يف 
 ،Avermectin  ،Thiamethoxam  ،Imidacloprid( هي  فعالة  مواد   6 اأ�صتخدام  خلل  من  نوفمرب( 
Phosmet ،Chlorpyrifos ،Abamectin(. جميع هذه املبيدات املو�صى باإ�صتخدامها ميكن تطبيقها 

بثلثة طرق هي: ر�ض التاج- حقن اجلذع- معاملة الرتبة.
Sl حقق  Imidacloprid �صورة امل�صتح�صر  يف املعمل وحتت الظروف الن�صف حقلية- فاإن مبيد 
اإ�صرائيل  من  الواردة  التقارير   .)2006 عام   Kaakeh( احلمراء  النخيل  �صو�صة  مكافحة  يف  جناحاً 
معاملة   Imidacloprid باإ�صتخدام  احلمراء  النخيل  �صو�صة  �صد  وقائية  معاملت  باإجراء  تو�صى 
الرتبة مبعدل 5 مل لكل نخلة مع ماء الري اأثناء اأ�صهر مار�ض واإبريل ومايو ومرة اأخرى بعد جمع 
اإ�صافته مع  املبيد ميكن  امل�صتح�صر الزيتي لهذا  التمور يف �صبتمرب )Soroker واآخرون عام 2005(. 
ماء الري كو�صيلة وقائية وعلجية يف التقييم الن�صف احلقلي لنخيل P. canariensis باأ�صبانيا حيث 
اأظهر نتائج طيبة. بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن كفاءة املعاملة الوقائية ت�صل اإىل حوايل95% بعد45 يوم من 
املعاملة. يف املعاملت احلقلية فاإن معاملتني من هذا امل�صتح�صر حتقق خف�ض وبنجاح للإ�صابة يف نخيل
P. canariensis اإىل اأقل من27% مقارنة بن�صبة اإ�صابة اأكرث من 84% لوحظت يف النخيل الذي مل يتم 
معاملته )Dembilio واآخرون عام2010a(. هذا املبيد احل�صري مت اإختباره باحلقن يف اجلذع مقارنة 
النخيل مل يظهر فقط  املعامل حقناً يف جذع   Imidacloprid اأن مبيد  واأت�صح   Abamectin مببيد 
توزيعاً اأف�صل داخل النخلة ولكنه اظهر ثباتاً اأعلى عن ر�ض التاج عند حقن Abamectin يف النخيل 
امل�صاب فاإن الرتكيز من املبيد املرتاكم يف ال�صعف يحقق50-90% موت للريقات حديثة اخلروج وذلك 
اأكرث  لإحداث  كايف   Imidacloprid مبيد  فاإن حقن  ذلك  العك�ض من  وعلى  املعاملة.  �صهر من  حتى 
من 90% موت للح�صرات حديثة اخلروج ملدة اأكرث من �صهرين بعد املعاملة )Dembilio واآخرون عام 
اإختيار  اأف�صل  Imidacloprid هو  اأن مبيد  الظروف احلقلية وجد  القدرة حتت  اأ�صا�ض  2015(. على 
ملكافحة  ال�صغط  اآلت  باإ�صتخدام  النخيل  اأ�صجار  �صاق  حقن  يتم  الآن   .Abamectin مببيد  مقارنة 
اأ�صراف  الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء. من الأهمية مبكان �صمان اأن هذه الطريقة ترى حتت 

متخ�ص�صني حيث اأن معاملة ال�صغط يجب اأن ل تزيد عن 1 بار ملنع �صرر اأن�صجة النخيل. 
Future Research  الأبحاث امل�ستقبلية

هناك العديد من الوثائق العلمية التي تغطى كثري من النقاط املرتبطة بالنواحي البيولوچية 
والبيئية واملكافحة اخلا�صة باحل�صرة. بع�ض مناطق الدرا�صات حتتاج اإىل درا�صات بحثية اأكرث ومنها:

Early Detection  1- الأكت�ساف املبكر
من اأهم عنا�صر مكافحة هذه الآفة هي اأهمية الأكت�صاف املبكر للإ�صابة ونظراً ل�صعوبة الأكت�صاف 
بع�ض  الآفة.  بهذه  الإ�صابة  اإنت�صار  �صرعة  يف  الرئي�صي  ال�صبب  هو  امل�صاب  النخيل  حركة  فاإن  املبكر 
املجاميع البحثية ركزت على اأهمية تطور ا�صتخدام الطرق ال�صوتية Acoustic sensors يف الأكت�صاف 
املبكر للإ�صابة. مع تطور املج�صات ال�صوتية اإل اأن ال�صتخدام ما زال حمدوداً من الناحية التطبيقية. 
امل�صاب-  Chemical signature للنخيل  الكيميائية  الب�صمة  ت�صمل  والتي  الأخرى  الأكت�صاف  طرق 

الو�صائل احلرارية Thermal واجلزيئية Molecular يجب اأن تخ�صع للبحث والدرا�صة. 
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Plant Quarantine  2- احلجر الزراعي
Post- الدخول  بعد  اأو   Pre-departure املغادرة  الزراعي قبل  بالإ�صافة اإىل بروتوكولت احلجر 
entry فاإن تطور معاملت احلجر الزراعي الكيميائية والطبيعية ملنع اإ�صابة النخيل �صوف تخف�ض 
اأجزاء كثرية من العامل. التن�صيق بني الهيئات  اإىل حد كبري املخاطر العالية لت�صدير النخيل عرب 
على امل�صتوى املحلى والإقليمي والعاملي اأمر بالغ الأهمية ل�صمان الك�صف عن اإنت�صار هذه الآفة خلل 

املواد النباتية �صواء من خلل مزارع النخيل اأو تن�صيق احلدائق.
Semiochemicals and Trapping  3- الو�سائط الكيميائية وال�سيد

يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ح�صرة  واإدارة  اإكت�صاف  يف  رئي�صية  عوامل  هي  الكيميائية  الو�صائط 
اإدارتها يف املناطق غري الزراعية. ولو اأن  اأن يكون لها دور مركزي يف  تمعات النخيل ومن املحتمل 
باإ�صتخدامها يف الر�صد وال�صيد املكثف )كثافة امل�صايد- �صيانة  هناك الكثري من الأ�صئلة املرتبطة 
 ،Push- Pull وال�صحب  الدفع  وا�صرتاتيچيات  و�صائل  اإ�صتخدام  اإىل  اإ�صافة  املكان(  امل�صايد-  وخدمة 
والتعقيم  واجلذب   -Attract-and-infect والعدوى  واجلذب   Attract-and-kill والقتل  اجلذب 
Attract-and-sterilize وجميعها قيد البحث والدرا�صة. حديثاً عرف Guarino واآخرون عام )2013( 
طاردات ت�صتخدم �صد �صو�صة النخيل احلمراء وميكن اإ�صتخدامها عرب اإ�صرتاتيچية الدفع وال�صحب 

مع ا�صتخدام الفورمونات لطرد احل�صرات الكاملة من على اأ�صجار النخيل.
Biological Control  4- املكافحة احليوية

الأ�صلي  موطنها  يف  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  احليوية  الأعداء  عن  كاملة  غري  معلومات  هناك 
)Mazza واآخرون عام 2014( ويعيق ذلك ا�صتخدام املكافحة احليوية التقليدية يف برامج املكافحة �صد 
 Abbas( هذه الآفة. على اجلانب الآخر هناك الكثري من م�صببات الأمرا�ض احل�صرية النيماتودية
واآخرون عام 2001a( والفطرية )Gindin واآخرون عام 2006( مت تعريفها. هذا يفتح اإمكانية الإغراق 
عليه  يطلق  فيما  الكيميائية  الو�صائط  ا�صتخدام  مع  وذلك  احليوية  املكافحة  لعنا�صر  والإطلق 

.Attract-and-infect اإ�صرتاتيچيات اجلذب والعدوى
Chemical  Control  5- املكافحة الكيميائية

ولو اأن هناك الكثري من املبيدات الفعالة موجودة )Dembilio واآخرون عام2010a( اإل اأن هناك 
جذع  داخل  الريقة  حتفر  )حيث  الهدف  اإىل  املبيد  و�صول  باإمكانية  املرتبطة  امل�صاكل  من  الكثري 
النخيل( واأي�صاً النمط التوك�صيكولوچى والبيئي لهذه املبيدات. هناك بع�ض املنتجات �صديقة البيئة 
اأو ميكانيكية حترك املبيد داخل النبات )مثل  وكذا توجد طرق بديلة للمعاملة )مثل حقن اجلذع( 

املبيدات اجلهازية( يتم الآن اإجراء درا�صات عليها واإختبارها)Dembilio واآخرون عام 2015(.
6- املقاومة وحث النظم الوقائية النباتية 

Resistance and Induced Plant Defenses 
الأنواع  بع�ض  يف  تعريفها  مت   Antixenotic  ،Antibiotic بـ  الدفاعية  امليكانيكيات  من  كل  تعريف  مت 
النباتية. الأبحاث امل�صتقبلية مطلوبة يف هذا التاه ملعرفة وحتديد ميكانيكيات املقاومة ودرا�صات حث النظم 

الدفاعية النباتية كاتاهات حديثة لإدارة �صو�صة النخيل احلمراء على نخيل التمر ونخيل الكانارى.
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الف�سل الأول
نظرة عامة عن الأعداء احليوية ل�سو�سة النخيل

Introduction  اأوًل:مقدمة
 Dryophtoridae عبارة عن ح�صرات كبرية تتبع عائلة Rhynchophorus صو�صة النخيل من اجلن�ض�
حتت عائلة Rhynchophorinae وقبيلة Bouehard( Rhynchopharini عام 2011(. مت تعريف اجلن�ض 
Herbst. والآن يوجد10 اأنواع مت تعريفها: 3 من العامل اجلديد  Rhynchophorus عام1795بوا�صطة 
اإىل  اإ�صافة   R.richteri (Wattanpongsiri)  ،R.palmarum (L.)  ،R.cruentatus (Fabricius)وهى
نوعني من اأفريقيا وهما R.quadrangulus (Queden) ،R.phoenicis Fabricius وخم�صة اأنواع من 
 R.ferrugineus  ،R.distinctus (Wattanapongsiri)  ،R.bilineatys (Montrou zior) وهى  اآ�صيا 
Hallett( R.vulneratus (Panzer) ،R, lobatus (Kitsema) ،(Olivies) واآخرون عام 2004(. املوقف 

التق�صيمى لبع�ض الأنواع مازال غري موؤكد ويحتاج اإىل حتليل تف�صيلي مورفولوجي وبيوجزيئى. 
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جميع اأنواع جن�ض Rhynchophorus عديدة العوائل الغذائية Polyphagous ولها تاريخ م�صابه اإىل 
حد كبري. يف العادة تنجذب الإناث اإىل الأبخرة املتطايرة من اأ�صجار النخيل وت�صع بي�صها يف الأجزاء امليتة 
البي�ض اإىل  اأيام يفق�ض  بعد عدة  اأي�صاً.  تذب الإناث  غري امل�صابة  الأجزاء  اأن  ولو  اأو امل�صابة من النخيل 

يرقات تتطور داخل جذع النخلة وفى العادة توؤدى اإىل موت النخلة )Briscoe ،Murphy عام 1999(. 
البيانات قليلة فيما يخ�ض العوائل النباتية وتتوفر بع�ض املعلومات احليوية لأربعة اأجنا�ض فقط 
الأخرى فهي معروفة  الأنواع  اأما   .R.distinctus، R.loloatus، R.quadrangulus،R.richteri  هي
متاماً وتعترب اآفات رئي�صية نظراً لأ�صرارها الإقت�صادية التي ت�صببها وخا�صة الأنواع التي تتبع عائلة 

Wattanapongsiri( Arecaceae عام 1966(. 
من  املبكرة  املراحل  يف  خا�صة   Rhynchophorus باأنواع  الإ�صابة  اأكت�صاف  وقت  ل�صعوبة  نظراً 
ملحاً  اأمراً  ت�صبح  للآفة  املتكاملة  الإدارة  فاإن  للريقات(  املرئي  ال�صلوك غري  ب�صبب  الإ�صابة )وذلك 
 2006 عام   Faleiro(التدخل و�صائل  وكفاءة  الوقائية  الو�صائل  واإتخاذ  العام  الوعي  رفع  اإىل  اإ�صافة 
الآفة  البيئة ومقاومة  بتلوث  املخاطر املتعلقة  الكيميائية لكثري من  املعاملت  اإظهار  وب�صبب   .)b،a
جدير  اأمر  للبيئة  �صديقة  و�صائل حيوية  فاإن البحث عن  والتاأثري ال�صحي على الإن�صان  املبيد  لفعل 
بالإهتمام. املكافحة احليوية Biological control اأو Bio control هو اإ�صطلح عام ي�صمل جمموعة 
من الطرق املتكاملة التي تعتمد على ا�صتخدام الأعداء احليوية للآفات الغازية. ولو اأن هذه الأعداء 
اختبار  يجب  الغازي.  املتوطن بدًل من  الكائن  امل�صتهدف وقد تهاجم  للكائن  متخ�ص�صة  دائماً  لي�صت 
عوامل املكافحة Control agents ملعرفة مدى تخ�ص�صها وتاأثريها على الكائنات احلية غري امل�صتهدفة 

قبل اإطلقها يف البيئة )De clercq واآخرون عام2011(. 
اأقرتح Reginald عام )1973( اأن الأعداء احليوية ل ميكن اأن تكون مبفردها اللعب الرئي�صي يف 
مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء R.ferrugineus وهناك القليل من الدرا�صات التي اأجريت على اأعدائها 

احليوية )Briscoe ،Murphy عام 1999(. فيما يلي الأعداء احليوية املرتبطة ب�صو�ض النخيل. 
الأعداء احليوية ل�سو�سة النخيل

Viruses   1- الفريو�سات
ع�صر  اإحدى   Entomopathogenic viruses للح�صرات  الڤريو�صية  الأمرا�ض  م�صببات  ت�صم 
)11( عائلة مت عزلها من عدة اآلف من الأنواع وعلى الأقل من13 رتبة ح�صرية. مت تعريف الأمرا�ض 
يف  العوامل  هذه  باإ�صتخدام  الأهتمام  زاد  الأخرية  عاماً  الأربعني  يف  اأنه  ولو  للح�صرات  الڤريو�صية 

مكافحة الآفات احل�صرية )Belnavis،Flexner عام 1990(.
اأت�صح اأن ڤريو�ض Cytoplasmic polyhedrosis virus(CPV) هو الت�صجيل الوحيد على �صو�صة 
النخيل احلمراء. بعد اأن مت ت�صجيل ذلك يف الهند حيث يحدث هذه الڤريو�ض العدوى جلميع اأطوار 
�صو�صة  يرقات  يف  م�صر  يف  الڤريو�ض  عن  الك�صف  اأمكن  عام1990(  )Gopinadhan واآخرون  احل�صرة 
النخيل احلمراء )El-Minshswy واآخرون عام2005(. اأدت العدوى يف اآخر مراحل الطور الريقى اإىل 

اإنتاج ح�صرات كاملة م�صوهه وبالتايل ينخف�ض التعداد ب�صكل وا�صح. 
Bacteria  2- البكترييا

 ،Entarobacteriaceae  ،Pseudomonadaceae  ،Bacillaceae للح�صرات عائلت  تتبع البكترييا املمر�صة 
Rhynchophorus مت  للجن�ض  بالن�صبة  وKaya عام 1993(.   Tanada( Micrococaceae  ،Streptoccaceae
جمموعة  وكذا   Serratia sp  ،Bacillus sp تتبع  اأنها  واكت�صف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  من  البكترييا  عزل 
Coryneform group يف الريقات واحل�صرات الكاملة يف الهند )Danger وBanerjee  عام 1993(. بينما متكن 
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 Bacillus thuringiensis Berliner عام2004 من عزل كل من بكترييا Alfazairy،2003واآخرون عام Alfazairy
اآخرين  اأ�صار علماء  الكاملة يف م�صر. كما  Bacillus sphacricus Meyer من الريقات واحل�صرات  وبكترييا 
ظهور درجات خمتلفة من احل�صا�صية تاه بكترييا Manachini( B.thuringiensis واآخرون عام 2008( كما مت 
عزل Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) من يرقات مري�صة مت جمعها من اإقليم Kerala بالهند عام 
1995. اأو�صحت تارب التقييم املعملي اأن هذه البكترييا ممر�صه لل�صو�ض عندما يتم بلعها مع الغذاء. ويحدث 
املوت يف اليوم الثامن من حدوث العدوى والريقات ال�صغرية اأكرث ح�صا�صية من الريقات الكبرية نظراً لعدم وجود 

مركبات م�صادة للبكترييا يف الكيوتيكل )Mazza واآخرون عام 2011(.  
قام Salama واآخرون عام )2004( بعزل 3 من بكترييا bacilli ذات اجلراثيم الفعالة على الريقات 
 ،Bacillus sphaericus اأنها  على  وعرفت   Bacillus جن�ض  الثلثة  البكترييا  هذه  تتبع  م�صر  يف 
Bacillus laterosporus ،Bacillus megaterium تراوح معدل املوت حتت ظروف املعمل ما بني40-
60%. وكانت اأكرث املزارع كفاءة B.sphaericus والتي تنتج اأندو�صبور كروي وبللورات الندوتوك�صني 

ومن املحتمل اأن تكون م�صئولة عن الن�صاط �صد �صو�صة النخيل احلمراء. 
يف اإيطاليا مت عزل الثلثة اأنواع من البكترييا ال�صابق الإ�صارة اإليها من �صو�صة النخيل احلمراء 
البي�صة  البكترييا الذي جرى على طور  ولكن التقييم احليوي الأوىل لهذه   Sicily امليتة من مدينة 
مركبات  وجود  عدم  من  الرغم  على   )2008 عام  واآخرون   Francesca( �صعيفة  مر�صية  قدرة  اأظهر 

م�صادة للميكروبات يف طور البي�صة)Mazza واآخرون عام 2011(. 
Fungi  3- الفطر

العديد من الفطريات املمر�صة للح�صرات ذات تاأثري عام ملدى وا�صع من احل�صرات وتعترب عامل 
تتبع  الأر�صية  احل�صرات  تهاجم  التي  الأنواع  معظم  احل�صرات.  جماميع  مكافحة  يف  ومعنوي  هام 
Entomophthorales.عك�ض املمر�صات احل�صرية الأخرى يعمل الفطر على عدوى   ،Hyphomycetes
اأن  ميكن  عام2000(.   Goettel  ،Butt( احل�صرة  كيوتيكل  يخرتق  حيث  بامللم�صة  احل�صري  العائل 

يحدث عدوى للعائل بوا�صطة:
املعاملة املبا�صرةأ- 
النقل الأفقي Horizontal transmission من احل�صرات املري�صة اأو اجلثث اإىل احل�صرات ال�صليمة.ب- 
النقل الراأ�صي Vertical transmission اإىل الأطوار التي تنمو عرب جيل جديد من اجلراثيم ج- 

)Lacey واآخرون عام 1999(. 
املمر�صة  اأهم اأنواع الفطريات  Metarhizium anisopliae من   ،Beauveria bassiana يعترب فطرى 
للح�صرات. وقد حققت الدرا�صات  ممر�صة  اإختيارية  تربة  فطريات  وهى  للدرا�صة  خ�صعت  والتي  للح�صرات 
نتائج م�صجعة لها يف املكافحة امليكروبية لبع�ض الآفات احل�صرية القت�صادية. ومن اأهم النقاط التي توؤخذ 
 Alteration of Feedingيف الأعتبار لهذه الفطريات هي التاأثريات حتت املميتة لها مثل اإنعكا�ض �صلوك التغذية

.)2010a واآخرون عام Dembilio( والتاأثري على القتدار احلياتي والتنا�صلي للن�صل الناجت behavior
در�ض El-Sufty واآخرون عام )2009( القدرة املر�صية ل�صللة B.bassiana املعزولة من عذارى 
وح�صرات كاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء بالإمارات العربية املتحدة. وقد لوحظ موت معظم احل�صرات 
اأكرث ح�صا�صية من  ال�صغرية كانت  اأن الريقات  املعاملة كما  الأول والثاين بعد  الأ�صبوع  الكاملة بني 
الريقات املتقدمة  يف العمر. وقد اتفق ذلك مع ما وجده Mazza واآخرون عام )2011a( حيث لوحظ 

نق�ض يف املركبات امل�صادة للميكروبات يف كيوتيكل الريقات ال�صغرية. 
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احل�صول  )التي مت   B.bassiana ال�صللة  وكفاءة  قدرة   )2010a( عام  واآخرون   Dembilio قيم 
عليها من عذارى �صو�صة النخيل احلمراء باأ�صبانيا( حتت ظروف املعمل وحتت الظروف ن�صف حقلية. 
الريقات  البي�ض-  اأطوار  عدوى  على  ال�صللة  قدرة  اأو�صحت  التي  املعملية  النتائج  اإىل  بالإ�صافة 
واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء وكذا كفاءة الفطر يف نقل املر�ض اإىل احل�صرات الكاملة 
غري املعاملة لكل اجلن�صني وخف�ض الكفاءة التنا�صلية وفق�ض البي�ض. وعليه فاإن املعاملت بالفطر 

B.bassiana �صد �صو�صة النخيل احلمراء تعمل على تقليل التعداد من خلل:
حدوث موت لل�صو�ض الذي مت تعر�صه للعدوىأ- 
تاأثريات اجلرعات حتت املميتة على التكاثر والن�صل الناجتب- 

ب�صللة  املعاملة  بعد  النخيل احلمراء  �صو�صة  اإنخفا�ض تعداد  واآخرون عام )2011(   Base اأو�صح 
تطبيق  اأمكن  وموؤثر.  هام  حيوي  مكافحة  كعامل  الفطر  لهذا  الهام  يثبت الدور  مما   B.bassiana
احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  مبعدل عايل  العدوى  اإحداث  اأدى  الصلب حيث   B.bassiana م�صتح�صر 
�صــو�صــة  ملكافحة  علجية  اأو  )وقائية(  مانعة  كو�صيلة  ا�صتخدامه  وميكن  البيئي  ثباته  اإىل  اإ�صافة 
النخيل احلمراء. ولو اأن Abdel-Samad واآخرون عام )2011( اأو�صحوا اأن امل�صتح�صر الزيتي لفطر 
امل�صتخل�صات  فاإن  ذلك  من  اأكرث  باإ�صتخدامه.  التو�صية  ميكن  ول  �صعيف  تاأثري  له   B.bassiana
القطبية من احل�صرات الكاملة توؤدى اإىل تثبيط اإنبات جراثيم فطر B.bassiana املتح�صل عليها من 

.)2011a واآخرون عام Mazza( Naturalis امل�صتح�صر التجاري
�صو�صة  من  عزله  مت  الذي   M.anisopliae فطر  اأن  عامي)2012،2013(  واآخرون   Francarali وجد 
النخيل احلمراء باإيطاليا له كفاءة عالية عند الريقات واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء. ويت�صق 
وات�صح  خمتلفة  م�صادر  من  عليها  احل�صول  مت  والذي   )2006( عام  واآخرون   Gindin وجده  ما  مع  ذلك 
القدرة املر�صية العالية للفطر M.aniropliae ويبدو اأن طريقة العدوى توؤثر على موت كل من الريقات 

واحل�صرات الكاملة مع كفاءة عالية للجراثيم اجلافة مع الأخذ يف العتبار تطبيق معلق اجلراثيم املائي. 
اأمكن اأي�صاً عزل M.anisopliae من R.bilineatus يف غينيا اجلديدة بعد العدوى اأثناء املعاملة �صد 
ح�صرة Scapanes australis مب�صتح�صر من جراثيم فطر Arur،Prior( M.anisopliae عام1985(. 
ولو اأن فطر M.anisopliae اأكت�صف نتيجة عدوى طبيعية يف م�صر وهذه ال�صللة اأحدثت ن�صبة موت 
عالية للريقات واحل�صرات الكاملة حتت ظروف املعمل )Merghem عام2011(. قرر Cito واآخرون عام 
)2014( حديثاً الكت�صاف الأول لفطر Metarhizium pingshaense املرتبط ب�صو�صة النخيل احلمراء 
يف فيتنام وهى املوطن الأ�صلي لهذه الآفة. هذا الفطر قادر على قتل احل�صرات الكاملة نظراً لكفاءة 

ن�صاط اأنزمي الربوتيز واإنتاج التوك�صني. 
 ،Penicillum sp.،Metarhizium  ،Fusarium sp.  ،Aspergillus sp  ،B.bassiana مت عزل م�صتعمرات من 
.Trichothecium sp من اأطوار خمتلفة من �صو�صة النخيل احلمراء يف جنوب ايطاليا )Torta واآخرون  عام 2009(. 

Nematodes  4- النيماتودا
اته  الأخرية حيث  ال�صنوات  مكافحة حيوية يف  كعوامل  النيماتودا  ا�صتخدام  الهتمام يف  تزايد 
والفطريات  النباتية  والنيماتودا  والقواقع  ال�صارة  احل�صرات  �صد  النيماتودا  ا�صتخدام  نحو  العلماء 

التي تعي�ض يف الرتبة )Grewal واآخرون عام 2005(. 



 157 

الإدارة امل�ستدامة
 ل�سو�سة النخيل احلمراء

فيما  التطبيقية  لأهميتها  نظراً   R.palmarum النخيل  ب�صو�صة  املرتبطة  النيماتودا  درا�صة  مت 
Rhynchophorus مل يتم ح�صره ب�صكل  اآخر من  يخت�ض مبر�ض احللقة احلمراء ولكن هناك نوع 
احللقة  ملر�ض  املر�صى  )امل�صبب   Bursaphelenchus cocophilus (Cobb) اإىل  بالإ�صافة  وافى. 
اأخرى  اأنواع  هناك   .R.palmarum �صو�صة  النيماتودا من  ت�صجيل جمموعة من  فقد مت  احلمراء(. 
من النيماتودا لي�ض لها تاأثريات عك�صية على �صو�صة النخيل يف كافة اأنواع Rhynchophorus. حديثاً 
وح�صرات  عذارى  من   Koerneria sp.  ،Teratorhabditis sp  ،  Mononchoides sp. عزل  اأمكن 
كاملة ل�صو�صة النخيل يف جنوب ايطاليا ولكن الدرا�صات مازالت جارية حتى ميكن معرفة نوع التاأثري 

وتعريف الأنواع )Oreste واآخرون عام 2013(.
 R. bilineatus والتي مت عزلها من Proecocilenchus rhaphidophorus صمن الأنواع املتطفلة�
يف بريطانيا اجلديدة وغينيا اجلديدة )Poinar عام 1969( بينما متكن Reddy ،Rao عام )1980( من 
الق�صبة  يف  وجد  الأخري  والنوع  الهند.  يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  من   P.ferruginophorus عزل 
الهوائية والأمعاء والأن�صجة الدهنية للريقات وفى الفراغ الدموي للح�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل 
احلمراء. وتنطلق النيماتودا حينما يتم و�صع البي�ض من خلل الإناث املري�صة ولكن قد متر اإىل 
اإناث �صو�ض النخيل املتطفل عليها مما ينعك�ض  الرباز من خلل الأمعاء. يحدث �صرر بالغ ملباي�ض 
على قدرة الأنثى على و�صع البي�ض. ونظراً لوجود اختلفات طفيفة مورفولوجية بني كل النوعني 

فالأمر يحتاج اإىل حتليل كامل لإي�صاح الفروق بني الأنواع. 
النيماتودا املمر�صة للح�صرات تعترب طفيليات اإجبارية مميتة للح�صرات هذه النيماتودا تتكون من 
عائلت Steinernematidae ،Heterohabditidae هذه العائلت ل ترتبط معاً ولكنها تت�صابه يف تاريخها 
 Photorhabdus احلياتي خلل تقارب التطور وحتمل النيماتودا نوع ممر�ض من البكترييا– بكترييا
والتي   Steinernematidae نيماتودا  مع   Xenorhabdus وبكترييا   Heterohabditidae نيماتودا  مع 
 infective املعدي  الطور  اإىل  العائل احل�صري  داخل  بعد حتولها  للح�صرة  الدموي  الفراغ  اإىل  تنطلق 
للنيماتودا. وجد العديد من النيماتودا املمر�صة التي ت�صيب احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء 
والن�صف  املعملي  التقييم   .)2011 عام  واآخرون   Saleh( ال�صعودية  العربية  باململكة  ال�صرقي  اجلزء  يف 
النتائج  الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء وخا�صة  النيماتودا �صد احل�صرات  حقلي يو�صح �صراوة هذه 
للحرارة  جداً  ح�صا�صة  للح�صرات  املمر�صة  النيماتودا  اأن  حيث  احلرارة  اأهمية  تو�صح  التي  احلقلية 

املرتفعة والأ�صعة فوق البنف�صجية والرطوبة الن�صبية املنخف�صة )Saleh واآخرون عام 2011(.
عذارى  من  عزله  مت   Steinernema نيماتودا  من  اآخر  نوع  مع  م�صجعة  نتائج  اإىل  التو�صل  مت 
وح�صرات كاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء يف م�صر، وقد اختربت هذه ال�صللة مع �صللتني حمليتني مت 
 Shamselden(عزلها من نف�ض اجلن�ض �صد الريقات واحل�صرات الكاملة حتت ظروف املعمل واحلقل
واحل�صرات  والعذارى  للريقات  ممر�صة  النيماتودا  معظم  املعمل  ظروف  حتت  وAtwa عام 2004(. 
نظراً  وذلك  الآفة  مكافحة  يف   EPN نيماتودا  ا�صتخدام  ف�صل  احلقلية  الظروف  حتت  بينما  الكاملة 

 .)2001b واآخرون عام Abbas( لظروف احلرارة العالية وغزارة الع�صري يف اجلانب امل�صاب
الرتباط التكراري بني �صو�صة النخيل احلمراء والكائنات احلية الأخرى قد ي�صاعد يف اإي�صاح الطرق املتكاملة 
يف املكافحة: الفرتا�ض بالأكارو�ض مثل Centrouropoda almerodei واإرتباطه ب�صو�صة النخيل احلمراء 
 .Steinernema carpocapsae 2011( ميكن اأن يقلل من كفاءة نيماتوداbواآخرون عام Mazza( يف اإيطاليا
من   S.carpocapsae  خا�صة النيماتودا  يحمى  اأن  ميكن  م�صاعدة  كمادة   Chitosan ال�صيتوزان  ا�صتخدام 

.)2010b واآخرون عام Dembilio( الظروف البيئية ويزيد من طول فرتة الفعالية لهذا العدو احليوي
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ولو اأنه قد لوحظ وجود اإختلفات معنوية يف موت خمتلف اأطوار �صو�صة النخيل احلمراء عندما 
 Beterehabditis ترتبط برتكيزات خمتلفة واأنواع خمتلفة من النيماتودا على �صبيل املثال نيماتودا
bacteriophora هى الأكرث �صراوة �صد الريقات واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء حتت 
الظروف املعملية التي اأجريت يف ايطاليا وهى النيماتودا الوحيدة التي تنمو وتكون جيل جديد يف 
احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء )Triggiani وTarasco عام 2011(. ويتفق ذلك مع النتائج 
التي متت عند عزل نيماتودا M.bacteriophora من عينات �صو�صة النخيل احلمراء يف تركيا والتي 
الكاملة  اأحدثت معدلت موت عالية يف الريقات )69%( والعذارى )80%(. عدد قليل من احل�صرات 
 .)2009a واآخرون عام Atakan( تعر�ض للهجوم مما يقيد من ا�صتخدام هذه النيماتودا كعامل حيوي
الفراغ  يف  بكب�صولة  تغلف  مل   S.carpocaspsae اأن  واآخرون عام 2013   Manachini اكت�صف  وحديثاً 
 EPN الدموي ل�صو�صة النخيل احلمراء. وعليه فاإنه من ال�صروري البحث عن �صبب عدم قدرة اأنواع

على التكاثر يف الريقات واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء.  
Mites  5- الأكارو�سات

ت�صتخدم الأكارو�صات الآن يف املكافحة احليوية حيث تزداد تعداد اأنواع الأكارو�صات التي ت�صتخدم 
تربى  الأنواع  بع�ض  وهناك  احل�صرة  اأطوار  جميع  تفرت�ض  وهى  العامل.  م�صتوى  على  الغر�ض  لهذا 
على نطاق وا�صع للتحكم فى اأعداد الأكارو�صات واحل�صرات والنيماتودا والقواقع وكذا احل�صائ�ض غري 

املرغوبة يف البيوت املحمية وفى احلقول املفتوحة.
يف عام 1966 قام العامل Wattanapongsiri مبراجعة الأكارو�صات املرتبطة ب�صو�ض النخيل للجن�ض 
 -Anoetidae-Acaridae عائلت  تتبع  الكارو�صات  هذه   .Rhynchophorus واجلن�ض   Dgnamis

 .Uropodidae -Macrochelidae -Diplogyniidae -Biattisociidae
بعد اأنت�صار �صو�صة النخيل احلمراء خا�صة يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�صط اأ�صار الكثري من البحاث اإىل 
وجود اأنواع من الأكارو�صات تتبع عائلت خمتلفة مرتبطة بهذه الآفة يف م�صر )Hassan واآخرون عام2011(- 
مالطة )Porceili واآخرون عام 2009( وتركيا )Atakan واآخرون عام 2009b(. بع�ض الأكارو�صات املتطفلة ترتبط 

 Khynchopolipus rhynchophori وت�صمل الطفيليات الداخلية الأكارو�صية مثل Rhynchaphorus باأنواع
اأكارو�ض  R.rhynchophoriمرتبطة مع  Hypoaspsis وكذلك  اأكارو�صات  R.palmarum. وجدت  على ح�صرة 
حيوي.  مكافحة  كعامل   R.rhynchophort ا�صتخدام  ولكن اإت�صح   R.ferrugineus احلمراء  �صو�صة النخيل 
اإىل  حتتاج   )2011( عام  واآخرون   Hassan مبعرفة  اإليها  الإ�صارة  مت   Iphidosome مثل  اأنواع  بع�ض  هناك 

درا�صات متعمقة لت�صحيح تعريف واإلقاء ال�صوء عن علقتها ب�صو�صة النخيل احلمراء.  
Insects  6- احل�سرات

اإدارة الآفات احل�صرية منذ فرتة زمنية طويلة فهي  ا�صتخدمت احل�صرات املفرت�صة واملتطفلة يف 
اأعداء حيوية ملختلف الأطوار احل�صرية. ولو اأن ا�صتخدام املكافحة احليوية مل ي�صتغل بال�صكل الكايف 
من  العديد  التق�صيمية-  املعلومات  نق�ض  امل�صتهدفة-  غري  للأنواع  املحدود  )العدد  اأ�صباب  لعدة 
الإجراءات والقواعد املطلوبة جلمع وتطبيق الأعداء احليوية( ولو اأنها تبدو حًل اأولياً لربامج اإدارة 
ت�صمل  احليوية.  املكافحة  عوامل  باإدخال  املرتبطة  واملخاطر  املنافع  بني  التوازن  تقدير  بعد  الآفات 
Dermaptera- غري  الأجنحة  رتب جلدية  تتبع  اأنواع   Rhynchophorus للجن�ض  احليوية  الأعداء 
متجان�صة الأجنحة Heteroptera- غمدية الأجنحة Coleoptera- ذات اجلناحني Diptera - غ�صائية 

الأجنحة Murphy( Hymenoptera وBriscoe عام 1999(. 
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احلمراء  النخيل  �صو�صة  لبي�ض  عام  كمفرت�ض   Chelisoches morio العجوزة  اإبرة  �صجلت 
Kuriau عام 1973( وكذا   ،Abraham( الهند الهند يف  والريقات يف املجموع اخل�صري لنخيل جوز 
و   Massa(  Sicily يف  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  امل�صاب  النخيل  يف   Eubarellia annulipes وجدت 
Loverde عام 2008(. النوع الأخري من اإبرة العجوز يعترب مفرت�ض ح�صري هام للعديد من ال�صحايا 
مثل يرقات حر�صفية الأجنحة ويرقات ال�صو�ض واخلناف�ض والنطاطات وبي�ض �صو�صة النخيل احلمراء 
 Platymeris laevicolis عام )1973( �صبب احلدوث يف البق املفرت�ض Reginald فى املعمل. وقد قرر
على �صو�صة النخيل احلمراء- هذا املفرت�ض مت ا�صترياده اإىل �صريلنكا ل�صتخدامه �صد حفار العذوق 

Oryctes rhinoceros وقد حقق نتائج طيبة. 
الريقات  املثال  �صبيل  على   Rhynchophorus باأنواع  املرتبطة  املفرت�صات  من  قليل  عدد  هناك 
عن  عبارة  هي   Xanthopygue cognatus  -Rove beetle الروڤ  خلناف�ض  الكاملة  واحل�صرات 

 .R.palmarum مفرت�صات للبي�ض والريقات حل�صرة
توجد اأ�صباه الطفيليات Parasitoids يف رتب احل�صرات ذات اجلناحني وغ�صائية الأجنحة وهى متثل 
تابعة لرتبة ذات اجلناحني  اأنواع  الأنواع )Feener وBrown عام1997(. توجد عدة  20، 78% من كل 
طفيل  يهاجم   .Rhynchophorus النوع  لعوائل  طفيليات  وهى   Tachinide  ،Sarcophagidae مثل 
الهند. هذا الذباب  النخيل احلمراء يف جنوب  احل�صرات الكاملة ل�صو�صة   Sarcophage fuscicauda
املفرت�ض واملتطفل فى الغالب قادر على ولدة الريقات Larviparous ويتغذى عادة على العوائل �صواء 
داخلية  طفيليات  تعترب   Tachinidae يرقات  جميع  فاإن  املقابل  وفى  كاملة،  ح�صرات  اأو  يرقات  كانت 
لريقات حر�صفية وغمدية الأجنحة حيث اأنها يف الغالب لها مدى عوائلى �صيق فهناك بع�ض الأنواع 
على  يتطفل   Billaea menezesi طفيل  التقليدية.  احليوية  املكافحة  برامج  يف  جناحاً  حققت  التي 
الزيت  نخيل  زراعة  على  و�صجل  ال�صو�ض(  من  عائل  لكل  عذراء   18(  R,palmarum النخيل  �صو�صة 
Billaea rbnchophorae �صجلت مبعرفة  فى الربازيل )Moura واآخرون عام 1993(. ذبابة التاكينا 
Guimaraes كاأ�صباه طفيل ل�صو�صة R,palmarum فى الربازيل . ول�صوء احلظ فاإن الرتبية املكثفة 
لهذا النوع من الذباب مل يحقق النتيجة املطلوبة نظراً لنق�ض املعلومات عن دورة حياه احل�صرة. ولو اأن 
وجود تعداد كبري من �صرانق R.palmarum يف مكان حمدود ي�صمح بجمع اأ�صباه الطفيليات واإطلقها 
)Moura واآخرون عام 2006(. اأو�صح التقييم املعملي الذي اأجرى يف كولومبيا مع نوعني اآخرين من 
اإ�صتخدام  عدم   Metagonistylum minense  ،Paratheresia claripalpis وهما   Tachinid ذباب 
يرقات R.palmarum كعوائل بعد 12 يوم )Viafara ،Blandon عام 2008(. يف Sicily قرر Loverde و
Massa عام )2007( وجود اأ�صباه طفيل Qutochthonous خلناف�ض Billaea maritime على عذارى 
�صو�صة النخيل احلمراء ولو اأنه ل توجد درا�صات على هذه الذبابة. بالإ�صافة اإىل ذلك اأكت�صفت ح�صرة 

Megasalia scalaris على عذارى �صو�صة النخيل احلمراء )Hazza اأبحاث غري من�صورة(
 Burkill( على �صو�صة النخيل احلمراء Scolia erratica صمن رتبة غ�صائية الأجنحة �صجل دبور�
عام 1917( ول توجد اأي نتائج حيوية مت ن�صرها عن هذا الدبور. الدرا�صات امل�صتقبلية تعترب �صرورية 
نظراً لن دبابري Scoliid جنحت يف ال�صتخدام كعامل حيوي ناجح يف برامج املكافحة حيث تتغذى 
 Curculionidae وبدرجة اأقل على عائلة Scarabaidae الريقات كتطفل خارجي على يرقات عائلة
الأمر يحتاج اأي�صاً اإىل درا�صات متعمقة عن طفيل Megascolia flaviforns وقد يوجد ب�صكل عام يف 

النخيل امل�صاب يف Sicily وميكن ا�صتخدامه على يرقات �صو�صة النخيل احلمراء كعائل له. 
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Vertebrates  7- الفقاريات
بع�ض  �صجلت  والنيماتودا  والفطريات  البكترييا  مثل  التقليدية  احليوية  املكافحة  عوامل  بجانب 
الفقاريات)الطيور والثدييات باأنها تتغذى على �صو�صة النخيل احلمراء )Krishnakumar وSudho  عام 
2002( حيث لوحظ اأن الطائر الهندي Dendrocitta vagabunda يفرت�ض احل�صرات الكاملة ل�صو�صة 
 Faleiro(على �صو�صة النخيل احلمراء Centropus sinensis النخيل احلمراء كما �صجل تغذية الطائر
عام 2006b(. فى ايطاليا فاإن الطائر Pica pica يعرف بقدرته على التغذية على �صو�صة النخيل احلمراء 
بوا�صطة  عليها  التغذية  يتم  الكاملة  واحل�صرات  العذارى  من  الكثري   .)2008 عام  واآخرون   Loverde(

 .Sicilp يف النخيل امل�صاب يف Apodermus syivaticus ،Rattus rattus الثدييات مثل الفاأر
Conclusion and Future Outlook  اخلامتة والنظرة امل�ستقبلية *

العديد من الأعداء احليوية لأنواع Rhynchophorus ف�صلت يف اإيقاف اإنت�صار الآفة اإل اأن املكافحة 
احليوية لأنواع �صو�صة النخيل تعترب اأحد الأدوات التي ميكن اأن حتقق النجاح يف اإطار اإ�صرتاتيجية 
قد مت  اأعدائها احليوية  وقدرة  اأن هناك معلومات حديثة عن العلقة بني الآفات  احل�صرة. ولو  اإدارة 
اإ�صرتاتيچيات  لإيجاد  ملحاً  زال  ما  الدرا�صات  من  كثري  هناك  اأن  اإل  الأخرية  ال�صنوات  يف  اإكت�صابها 

حديثة ملكافحة الآفات وخا�صة فيما يتعلق باملكافحة احليوية. 
من ال�صروري اإجراء احل�صر احلقلي الوا�صع للتعرف على عوامل املكافحة احليوية �صواء املتوطنة 
اأو الغازية وكذلك العلقة التي تربطها بالأنواع من Rhynchophorus التي ل ت�صبب �صرراً وا�صحاً. 
عوامل  اإىل  الأهتمام  من  كثري  اأن يوجه  فاإنه يجب  ال�صدد  هذا  اأجرى يف  الذي  اأ�صا�ض احل�صر  وعلى 
املكافحة احليوية باإ�صتخدام املمر�صات الفطرية للح�صرات. وعلى �صبيل املثال فاإن الكت�صاف احلديث 
لهذه  الأ�صلية  املنطقة  وهى  فيتنام  يف  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  املرتبط   M.pingshaense للفطر 
احل�صرة اأو�صح اأن هذا الفطر قادر على قتل100% من احل�صرات الكاملة خلل عدة اأيام حتت التجارب 
احليوية  الأعداء  واإطلق  با�صترياد  للإعتقاد  ونظراً  وبو�صوح   .)2014 عام  واآخرون   Cito( املعملية 
الأعداء  اإىل  اأوًل  بالنظر  الآن  اإتاه  هناك  فاإن  ولذا  الطلبات  هذه  وت�صجيل  تقييم  واإزدياد  الغريبة 
احليوية املحلية حينما تدخل ح�صرة وافدة. ومع زيادة الأهتمام باملكافحة احليوية فاإنه من املنطقي 

اأن حتل الكثري من عوامل املكافحة الوافدة حمل املتوطنة. 
كثري من الدرا�صات املتعمقة �صرورية لتعريف وتطبيق الڤريو�صات يف نظام الإدارة املتكاملة للآفات 
مع الآخذ يف الإعتبار تداخله مع غريه من عوامل املكافحة احليوية مثل النيماتودا حيث وجد اأن حياه 
النيماتودا املمر�صة للح�صرات مثل Steinerneme ،Heterohabditis تتاأثر �صلبياً بدرجة وا�صحة مع 

زيادة معلق الڤريو�ض )Abd-Elgawad ،Salama عام 2004(. 
مل تعرف قدرة البكترييا على مكافحة اأنواع �صو�صة النخيل اإل على �صو�صة النخيل احلمراء فقط 
ولكن وجود نتائج متناق�صة من املحتمل اأن تعتمد على نوع البكترييا وم�صتوى قدرتها على العدوى. 
هناك دور هام لتفادى العدوى البكتريية قد يلعب دوراً من خلل اجلزء القطبي من �صطح امل�صتخل�ض 
من احل�صرات الكاملة ويرقات �صو�صة النخيل احلمراء املتقدمة يف العمر والتي تثبط البكترييا املوجبة 
ل�صبغة جرام مثل املنتج التجاري Mazza(  B.thuringiensis واآخرون عام 2011a(. النتائج اخلا�صة 

بهذا العامل قليلة وعموماً يجب حت�صني القدرة على اإحداث املر�ض و�صراوة املر�ض.
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�صو�صة  من ح�صرات   M.anisopliae  ،B.bassianaa الفطريات ك�صللت متوطنة مثل  اأ�صتخدام   
النخيل احلمراء املري�صة يجب اأن يوؤخذ يف الإعتبار يف املكافحة احليوية وكذا الرتكيز نحو معرفة تاأثري 
اجلرعات حتت املميتة. الفطريات تعترب منا�صبة على وجه اخل�صو�ض يف مكافحة احل�صرات املتجمعة 
واملوجودة يف حيز مغلق مثل اأنواع �صو�صة النخيل احلمراء. يف اإيطاليا وغريها من الدول الأوروبية 
تنت�صر �صو�صة النخيل احلمراء يف املدن على م�صتوى تنوع حيوي منخف�ض وباإ�صتخدام الفطريات قد 
ت�صتخدم يف هذه املناطق نظراً ملحدودية وجود اأهداف اأخرى لها وكذلك حيث اأنها ل ت�صبب اأي اأ�صرار 
على �صحة الإن�صان. اأكرث من ذلك فاإن ا�صتخدامها �صوف يح�صن الطرق الأخرى مثل طريقة تعقيم 
واآخرون عام 2013(.   Llacer( بالبيئة املوجود  التعداد  املر�صى يف  امل�صبب  ن�صر  احل�صرات من خلل 
الأبحاث اخلا�صة مطلوبة لعزل اأكرث ال�صللت �صراوة وعدوانية ولتقدير الظروف املنا�صبة للفطر 

حتى يحدث العدوى ملجموع �صو�صة النخيل احلمراء. 
ميكن اأن حتقق النيماتودا املمر�صة للح�صرات و�صيلة فعالة كاأحد عنا�صر املكافحة احليوية لبع�ض 
الآفات الهامة التي ت�صيب املحا�صيل التجارية )Stock ،Burnell عام2000(. هناك كثري من املوؤ�صرات 
اإنتاجها بكميات �صخمة  اأنه ميكن  اأمانها البيئي كما  اأهمها  اأهمية وكفاءة هذه الو�صيلة  التي تو�صح 
حتت الظروف املعملية و�صهولة تطبيقها احلقلي )Lsu واآخرون عام2000(. وعموماً فاإن اإدارة اآفات 
هناك  فاإن  احلظ  ول�صوء  وفعالة  متميزة  عملية  للح�صرات  املمر�صة  النيماتودا  باإ�صتخدام  النخيل 
عوامل خمتلفة توؤثر �صلبياً على ا�صتخدامها يف برامج الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء. ويبدو 
ولأكت�صاف  ال�صراوة  الفعالية-  احليوية-  على  للحفاظ  حملياً-  النيماتودا  لعزل  نظراً  حا�صمة  اأنها 
امليكانيكية الدفاعية التي تثبط التكاثر لبع�ض اأنواع النيماتودا املمر�صة للح�صرات يف اأج�صام �صو�صة 
حاكمة  عوامل  التكاليف كلها  وكذا  املتكرر  التقليدي  التطبيق  فاإن  من ذلك  اأكرث  احلمراء.  النخيل 

توؤخذ يف الإعتبار عند اإدارة �صو�صة النخيل باإ�صتخدام النيماتودا املمر�صة. 
من  �صواء  التحديد  وجه  على  معروفاً  غري  مازال  الأكارو�صات  اأنواع  لبع�ض  املمكن  البيئي  الدور 
خلل الدرا�صات احلقلية اأو املعملية وذلك لتقدير �صلوك التغذية والقدرة على اإ�صتخدام الأكارو�صات 
النخيل  ب�صو�صة  ترتبط  الأكارو�صات  بع�ض  اأن  اإىل  اأ�صاروا  الباحثني  بع�ض  حيوي.  مكافحة  كعامل 
اأو يوؤثر على �صلوك طريان  احلمراء ووجودها يوؤثر على خف�ض دورة حياة �صو�صة النخيل احلمراء 
احل�صرة )Atakan واآخرون عام b 2009(. من املثري اأنه يف املناطق احلديثة ل�صو�صة النخيل احلمراء 
يوجد كثافة �صديدة من الأكارو�صات التابعة لعائلة Uropedine والتي  حتمل جراثيم الفطر مرتبطة 
ب�صو�صة النخيل احلمراء وتغطية اأ�صجار النخيل: وقد ت�صبب الأكارو�صات تاأثرياً م�صاعفاً من خلل 

الوزن الزائد والأنت�صار املحدود للح�صرة وكذا زيادة انت�صار الفطر. 
التي  الهامة  الرتب  �صمن اأ�صباه الطفيليات واملفرت�صات احل�صرية تعترب رتبه ذات اجلناحني من 
R.palmarum. كانت  B.menezesi على �صو�صة النخيل  حتقق اعتبارات منا�صبة- حيث �صجلت ح�صرة 
ن�صبة التطفل مرتفعة ولوحظت طوال العام مما �صجع اإ�صتخدامه كمكون يف الإدارة املتكاملة للآفات. 
كفـــاءة طريقــة الرتبية املكثفة لأ�صباه الطفيليات التابعة حل�صرات ذات اجلناحني �صوف حت�صن من 

التعريف ال�صليم وكذا درا�صة دوره حياة احل�صرة. 
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الف�سل الثانى 
دور الو�سائط الكيميائية يف اإدارة اآفات النخيل

مقدمة	•
الو�سائط الكيميائية وكفاءة ا�ستخدامها يف الإدارة املتكاملة للآفات	•
 عزل وتعريف الو�سائط الكيميائية	•

الف�سل الثاين
دور الو�سائط الكيميائية يف اإدارة اآفات النخيل

مقدمة 
يقرب  ما  منذ   Phoenie dactylifera L. العلمي  الأ�صم   Date palm التمر  نخيل  زراعة  بداأت 
من  اجليدة  الإناث  اإختيار  بالعامل.  اجلافة  املناطق  من  العديد  يف  هام  حم�صول  وهو  من 6000عام 
النخيل واحلفاظ على جودة ثماره  امل�صتخدمة لإكثار  الطرق  اأهم  بالف�صائل هو  واإكثارها  التمر  نخيل 
الأن�صجة  زراعة  بعد ظهور طريقة  الإكثار حتى  الو�صيلة من  وا�صتمرت هذه  )Johnson عام2011(. 
Tissue culture. ولو اأن هناك جهود حقيقية تبذل منذ �صنوات عديدة لرتبية نخيل التمر بغر�ض 
 Pest الإكثار وحت�صني اجلودة اإل اأن اجلهود حمدودة يف جمال تربية نخيل التمر بغر�ض مقاومة الآفات
العام  التمر ميثل م�صدر غذائي جيد طوال  فاإن نخيل  Howard( resistance عام2001(. وعموماً 
للعديد من احل�صرات وغريها من مف�صليات الأرجل حيث تتغذى هذه الآفات على ال�صعف والثمار 
وال�صاق واجلذور. ومعظم هذه الآفات احل�صرية تندرج حتت رتبة ن�صفية الأجنحة Hemiptera وغمدية 
الأجنحة Coleoptara وحر�صفية الأجنحة Lepidoptera. بع�ض اأفراد هذه الرتب و�صلت اإىل مرحلة 
الآفات اخلطرية التي توؤثر على املح�صول وجودة الثمار وحتى حياة النخلة وذلك يف معظم مناطق 
زراعة نخيل التمر. اأكرث من ذلك بع�ض اآفات نخيل التمر من ال�صعب اكت�صاف الإ�صابة بها الأمر الذي 
يعيق �صبل مكافحتها. اأدى ذلك اإىل اإتاه املزارعني نحو اإ�صتخدام �صبل املعاملة الكيميائية باملبيدات. 
اأن هناك عنا�صر �صلبية ل ميكن اإنكارها بالن�صبة للإفراط يف �صبل املعاملة الكيميائية  املعروف  ومن 

وخا�صة اإذا اأخذت يف الإعتبار التكاليف البيئية.
اأهداف مكافحة الآفات النموذجية هي تقليل ال�صرر الذي حتدثه الآفة ب�صكل موؤثر واإقت�صادى 
من  جمموعة  للآفات  املتكاملة  الإدارة  اإ�صرتاتيچية  امل�صتدام. وتت�صمن  التاأثري  يتحقق  حتى  وبيئي 
الو�صائل يف توليفة متناغمة بيولوچية وزراعية وطبيعية وكيميائية مع تقليل التكاليف اإىل اأقل حد 
ممكن )وت�صمل الآثار ال�صارة اجلانبية واملخاطر على البيئة(. وعموماً فاإن الإدارة املتكاملة للآفات 
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IPM ترتكز على منع الآفة Pest Prevention مع التدخل املحدود Minor Intervention. وت�صمل 
 .Action thresholds الأقت�صادية احلرجة  Monitoring وحتديد احلدود  الر�صد والتق�صي  اأي�صاً 
 )Semiochemical( اأو�صحت جميع الدرا�صات املتاحة الدور املحوري الذي تلعبه الو�صائط الكيميائية
الو�صائط  من  وغريها  الفورمونات  تعريف  ولعل  للآفات.  املتكاملة  الإدارة  يف   Chemical Cues
الآفات  كبري من  لعدد  الكيميائية  التطبيقات  توقيتات  يف  كبري  حد  اإىل  ت�صاعد  اجلاذبة  الكيميائية 

.Monitor traps باإ�صتخدام م�صائد التق�صي اأو الر�صد
مازالت برامج الإدارة املتكاملة للآفات يف زراعات نخيل التمر غري معروفة ومن النادر وجود ب�صاتني 
تعتمد على الو�صائط الكيمائية. ويخت�ض هذا اجلزء مبفهوم الو�صائط الكيميائية وا�صتخداماتها يف 
الإدارة املتكاملة لبع�ض اآفات نخيل التمر. كما يتم ا�صتعرا�ض احتمالت وم�صاكل ا�صتخدام الو�صائط 

الكيميائية ومدى احلاجة اإىل تطويرها يف امل�صتقبل. 
الو�سائط الكيميائية وكفاءة اإ�ستخدامها يف الإدارة املتكاملة للآفات

Semiochemicals and Their Potential Use in IPM

الغلف  يف  الأت�صال  واأ�صكال  و�صائل  اأقدم  من   Chemical cues الكيميائية  الإنبعاثات  تعترب 
احليوي Biosphere. معظم الكائنات ومنها احل�صرات تلعب الروائح الكيميائية دوراً هاماً ورئي�صياً 
 Behavior ال�صلوك  ت�صبط  التي  املركبات  عادة  عليها  يطلق   Cues الإنبعاثات  هذه  �صلوكها.  يف 
modifying compounds (BMS) اأو الو�صائط الكيميائية Semiochemicals وهى مواد �صرورية 
ال�صبل  الأعداء احليوية وتنب  اأو  املنا�صب للآفة  املعي�صة  اأو مكان  امل�صكن  للحياة خا�صة يف حتديد 
 Source للم�صدر  تبعاً  اإىل عدة جمموعات  الكيميائية يف املراجع  الو�صائط  تنق�صم  للنبات.  الدفاعية 
والتاأثري Effect للرا�صل Emitter وامل�صتقبل Receiver. والو�صائط الكيميائية التي تعمل داخل النوع 
الواحد يطلق عليها الفورمونات pheromones بينما تلك التي تعمل بني اأنواع خمتلفة يطلق عليها 
و�صيلة  اأنها  من  اأكرث  مميزات  عدة  الكيميائية  للإ�صارات   .)2003 عام   Wyatt(  Allelochemicals
للتوا�صل خا�صة بني اأفراد النوع الواحد )يف حالة الفورمون( كما اأنها ل تتاأثر بظروف ال�صوء ول 
تتوقف اأمام املوانع والعقبات امليكانيكية ولها القدرة على نقل املعلومات عرب م�صافات طويلة )تعتمد 

على اخل�صائ�ض الكيميائية للر�صالة وو�صط الأنتقال(
تطور اإ�صتخدام الو�صائط الكيميائية يف اإدارة الآفات منذ اأكرث من100 عام م�صت حتى قبل تعريف 
وتخليق هذه الو�صائط. ومع التطور ال�صريع يف ح�صا�صية طرق التحليل خلل اخلم�صني عاماً املا�صية 

اأ�صبح يف الإمكان تعريف الإ�صارات الكيميائية/الإنبعاثات للعديد من اأنواع احل�صرات.
 Sex Pheromonesمعظم هذه الإ�صارات متخ�ص�صة داخل النوع الواحد وخا�صة فورمونات اجلن�ض
التي تذب اجلن�ض الآخر. البع�ض الآخر يجذب كل اجلن�صني لنف�ض النوع ويطلق عليه فورمون التجمع 
يتم  التجمع  لفورمون  الإجنذاب  فاإن  غالباً   .)1985 عام   Borden(  Aggregation pheromones
تن�صيطه بوا�صطة املواد النباتية الطيارة Plant volatiles وعليه فاإن خملوط من الفورمونات واملواد 
الآفات  لبع�ض  بالن�صبة  يف اجلذب من كل منهما منفرداً.  كفاءة معنوياً  اأكرث  ت�صبح  الطيارة  النباتية 
اأ�صبحت  الكائنات احلية  النباتات و/اأو غريها من  التي ت�صدر من  الطاردات الطبيعية  احل�صرية فاإن 
اأي�صاً معروفة )El-Sayed عام 2014(. معظم الفورمونات التي مت تعريفها تنتمي اإىل رتب حر�صفية 
وغمدية الأجنحة. ت�صتخدم فورمونات اجلن�ض ملكافحة احل�صرات التي تتبع حر�صفية الأجنحة كما اأن 

فورمونات التجمع مت تطويرها ملكافحة ح�صرات غمدية الأجنحة )Witzgall واآخرون عام 2010(. 
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 Selective Pest الإختيارية  املتكاملة  الإدارة  لها  يتيح  الفورمونات  يف  الأنواع  تخ�ص�ض 
اجلاذبات  بدون  اأو  مع  الفورمونات  وخا�صة  الكيميائية  الو�صائل  هذه  اإ�صتخدام   .Management
الفورمونات  طعوم  الآفة.  تعداد  اأكت�صاف  اأو  لر�صد  اأ�صا�َض  هي   Co attractants املنا�صبة  العوائلية 
اأداه قوية تو�صح الأعمار الأوىل للآفة وعليه تتيح التوقيت املنا�صب للتدخل بو�صائل  املخلقة تعترب 
املكافحة الإختيارية. بالإ�صافة اإىل ذلك فى الو�صائط الكيميائية ميكن اأن ت�صتخدم كو�صائل مكافحة 
متخ�ص�صة Specific control tools يف برامج الإدارة  خا�صة حينما يكون تعداد الآفة �صغري اأو يف حالة 
و�صائل  امل�صتهدفة.  الآفة  اإىل  املبيد  و�صول  �صعوبة  ب�صبب  تاأثريها  اأو عدم  املبيدات  تطبيق  �صعوبة 
املكافحة يف هذه احلالة هي اجلذب املكثف Mass Attraction للأعداد املنخف�صة من الآفة اأو اإحداث 
املكثف  التخل�ض  اإىل  الو�صول  التكاثر. ميكن  Mating Disruption لوقف عمليات  التزاوج  خلل يف 
Mass Elimination ملجموع الآفات من خلل طرق ال�صيد املكثف Mass Trapping- اجلذب والقتل 
Attract and Kill اأو الدفع وال�صحب Push-Pull اأو اجلذب ثم العدوى Attract-and-infect يعتمد 

النجاح على كفاءة اجلذب جلن�ض واحد اأو كل اجلن�صني ويف�صل الإناث. 
اإحداث خلل يف الإت�صال Communication disruption ي�صبب اإ�صطراب و�صعوبة التوجيه مما 

مينع جناح التقاء اجلن�صني الأمر الذي يوؤدى اإىل خف�ض التزاوج والتكاثر.
 Mass Trapping   1- ال�سيد املكثف

ي�صتخدم ال�صيد املكثف جلذب الآفة مل�صدر الطعم الغذائي- مكونات الفورمون املخلق مما يزيل الأفراد التي 
 Sustainable مت اإ�صطيادها من جمموع الآفة. تهدف معظم جمهودات ال�صيد املكثف اإىل الإدارة امل�صتدامة للآفة
الآفة من  اإزالة  الطرق هي  الهدف من هذه  الآفات.   Eradication اإ�صتئ�صال  منها  اأكرث   Pest Management

املح�صول قبل تزاوجها واإحداث ال�صرر الإقت�صادى. وحتى تتحقق اإزالة فعالة للآفات فاإن الأمر يتطلب.
• م�صيدة م�صممة ل�صيد الآفة امل�صتهدفة التي مت�صى اأو تطري )Cork واآخرون عام 2003(	
• طعم يجذب الأفراد من م�صافات بعيدة )Byers عام 1993(	
• مادة مغرية Lure تتغلب على اجلاذبات الطبيعية مثل الغذاء واأماكن و�صع البي�ض اأو فورمونات 	

النوع )Jones عام 1998(.
ال�صيد املكثف اأكرث كفاءة حينما ينجذب كل اجلن�ضين وحينما تنفذ الإ�صرتاتيجية يف ظل كثافات 
منخف�صة من جمموع التعداد وكذا يف املناطق املنعزلة مثل البلوطات ال�صغرية اأو كثرية التلل. مت 
الإ�صارة اإىل العديد من حالت النجاح املعنوية يف مكافحة بع�ض اأنواع اخلناف�ض باإ�صتخدام فورمون 
التجمع Aggregation pheromone بالإ�صافة اإىل الطعم الغذائي. يف املناطق احلارة باأمريكا تعمل 
النيماتودا احللقية يف نخيل  النخيل ).Rhynchophorus palmarum U( على نقل مر�ض  �صو�صة 
الزيت حيث اأن ال�صيد املكثف لل�صو�ض اأدى اإىل اخلف�ض املعنوي للإ�صابة بال�صو�ض مما اأدى اإىل خف�ض 

م�صتوى حدوث املر�ض )Oehlschlager عام 2005(. 
فقط  الذكور  تذب  للأنواع  املتخ�ص�صة  اجلن�ض  بفورمونات  املطعومة  امل�صايد  فاإن  الفرا�صات  يف 
الذكور  اأعداد كبرية من  اإزالة  اإىل  يحتاج  الفرا�صات  لذكور  املكثف  ال�صيد  فاإن  فعالة  ولتحقيق مكافحة 
اأنثى. التطبيقات  اأكرث من  التزاوج مع  اأن ذكر واحد ي�صتطيع  Virgin من املجموع حيث  املتزاوجة  غري 
العملية التي ت�صتهدف الفرا�صات مل حتقق جناحاً كبرياً يف احلفاظ على الإ�صابة اقل من م�صتوى ال�صرر 
الإقت�صادى )Hathaway واآخرون عام1985(. وعموماً فاإن ال�صيد املكثف وحده قد يوؤدى يف بع�ض الأحيان 
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اإىل خف�ض معنوي يف تعداد الفرا�صات وبالتايل يقلل ال�صرر )مثل فرا�صة Codling moth(. ولو اأنه غالباً 
فاإن هذه الو�صيلة حتتاج اإىل دعم من طرق اأخرى من املكافحة )Teich واآخرون عام1979(. 

اأدى ال�صيد املكثف لفرا�صة Gypey moth واأ�صمها العلمي.Lymantria dispar L اإىل جناح عملية 
الر�ض  بجانب  التطبيق  بعد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  الغربي  اجلنوبي  يف اجلزء  ال�صتئ�صال 
 Mating وعموماً تف�صل طريقة اإحداث خلل يف التزاوج .Bacillus thuringiensis املحدود ببكرتيا

disruption نظراً لأنها و�صيلة �صديقة للبيئة وذلك ملكافحة هذه الآفة. 
Attract- and -Kill   2- اجلذب ثم القتل

يطلق اأي�صاً على طريقة اجلذب ثم القتل طريقة الطعم ثم القتل Lure –and-Kill وهى طريقة م�صابهه 
لطريقة ال�صيد املكثف حيث يتم جذب الأفراد ثم التخل�ض منها باإ�صافة طعم . ولو اأنها عك�ض ال�صيد املكثف 
اأن الأفراد التي تقتل ل تمع يف امل�صيدة. وهذه الطريقة حتتاج اإىل جاذب قوى واأي�صاً مبيد فعال.  حيث 

وعموماً فاإن الفورمونات املتخ�ص�صة للأنواع والطعوم الغذائية وخماليطها تعمل كمواد جاذبة.
يعتمد جناح هذه الطريقة على كفاءة اجلاذب وعامل القتل وخملوطهما. تنجذب احل�صرة من 
نحو  للتوجيه   Random الع�صوائية  اأو   Sporadic املتقطعة  الطريقة  على  الإعتماد  دون  ما  م�صافة 
م�صادر الطعم. يتم توزيع الطعوم بطريقة حتقق اأق�صى اأكت�صاف للأفراد امل�صتهدفة )الذكور اأو الإناث 
Bait �صوف يكون �صائدا عن  اإىل خلل يف التزاوج- فالطعم  اأو كلهما(. ل يوؤدى ن�صر املواد اجلاذبة 
اجلاذبات الطبيعية Natural attractants )فورمون اجلن�ض- العائل النباتي( اأي�صاً فاإن عوامل القتل 
Killing agent �صوف تعمل ب�صرعة ملنع تزاوجات اأكرث اأو �صرر على املح�صول كما اأنه من ال�صروري 
اأن ل ي�صبب طرد للآفة. اإذا اأنتجت الأنثى فورمون وا�صتخدم كطعم ل�صيد الذكور فاإن تركيز الطعم 
لوحده امل�صاحة يرتبط بكثافة الإناث وهى نقطة حمددة لنجاح الطريقة طاملا اأن الطعوم لها القدرة 

على مناف�صة الإناث الطبيعية التي تدعو الذكور للتزاوج.
تطورت التكنولوچيات اخلا�صة وامل�صتخدمة يف نظام اجلذب والقتلLure –and-Kill بحيث يوجد تركيز 
اجلاذب وعامل القتل يف خرزه Bead. يوزع الطعم بوا�صطة جهاز توزيع يدوى بكثافة معينة للهكتار اأو يتم 
الر�ض )األياف جموفة( من الرتبة اأو الهواء. وعموماً فاإن طريقة الطعم والقتل اأكرث كفاءة خا�صة مع ح�صرات 

ن�صفية وغمدية الأجنحة مقارنة بح�صرات حر�صفية الأجنحة )El-Sayed واآخرون عام 2009(.
اإ�صتخدام نظام اجلذب والقتل يحقق جمموعة من النتائج. يف حالت خمتلفة لوحظ عدم وجود 
واآخرون عام 1993(.   Moraal( املجموع اأو نق�ض حمدود يف حجم  ال�صرر  ب�صيط يف  اأو نق�ض  نق�ض 
Bactrocero dorsalis ونق�ض معنوي مع  ا�صتئ�صال حملى حل�صرة  درا�صات اأخرى لوحظ  بينما يف 
على  املوت  لعامل  العك�صي  التاأثري  الطريقة هو  هذه  عيوب  اأحد   .Bactrocera cucurbitae ح�صرة 

احل�صرات النافعة وغري امل�صتهدفة )Uchida واآخرون عام 2007(.
Push-Pull   3- الدفع وال�سحب

طريقة الدفع وال�صحب يطلق عليها اأي�صاً Stimulo- deterrent diversionary strategy وهى تعمل على 
بعيداً  Repellents يو�صع خارج املح�صول بحيث تدفعهم  الطاردات  حفظ الآفات بعيداً عن النبات مبخلوط من 
عن العائل اإىل م�صايد مطعمة بغذاء وفورمون بحيث ت�صحب الآفة اإىل امل�صيدة )Cook واآخرون عام2007(. هذه 

الإ�صرتاتيچية اأثبتت جناحاً يف اإدارة بع�ض اأنواع خناف�ض القلف )Borden واآخرون عام 2006(.
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 Attract-and-infect  4- اجلذب ثم العدوى
احلية  الكائنات  مع  اجلاذبة  املادة  فيها  ي�صتخدم  عملية  هي   Autoinoculation الذاتية  العدوى 
له.  املر�ض  م�صبباً  اآخر  اإىل  ما  نوع  يف  فرد  من  املر�صى  امل�صبب  نقل  اإىل  يوؤدى  مما  املمر�صة  الدقيقة 
تطورت الأجهزة املحدثة للعدوى الذاتية ملكافحة جماميع ح�صرية خمتلفة مثل املن وغمدية وحر�صفية 
الأجنحة )Francardi واآخرون عام 2013(. ل حتتوى املعاملة فقط على طعم جاذب ولكن عوامل اإحداث 
العدوى لفرتات طويلة من الزمن ت�صمح للح�صرة بالعدوى وترك مكان املعاملة بحالة �صحية جيدة 
حتى تتمكن من التزاوج ونقل امل�صبب املر�صى. يف حالة اإختيار امل�صبب املر�صى- فاإن عوامل القتل البطيئة 

تكون قادرة على النقل الأفقي. ويف�صل ا�صتخدام م�صببات الأمرا�ض الفطرية والڤريو�صية. 
 Mating Disruption  5- خلل التزاوج

وتكون  احل�صرية  الآفات  يف  التزاوج  عملية  مع  التداخل  اإىل  التزاوج  يف  اخللل  اإحداث  عملية  تهدف 
يكتمل فهمها  الطريقة مل  امل�صئولة عن جناح  الآليات  البي�ض.  النتيجة املتوقعة هي خف�ض عملية و�صع 
بعد ي�صبب اخللل يف التزاوج- خلل يف توجيه miss-orientation الذكور اإىل م�صادر الفورمون مما يوؤخر 
اأو يقلل تزاوج الإناث )Harari واآخرون عام2015(. ميكن الو�صول اإىل اخللل يف التزاوج باإ�صتخدام م�صادات 

Antagonists اأو مثبطات Inhibitors لفورمونات متخ�ص�صة )Reddy وGuerrero عام 2010(.
اجلن�ض  بفورمونات  الهواء  تخلل  بوا�صطة  التقليدي  التزاوج  يف  اخللل  اإىل  الو�صول  دائماً  ميكن 
اأو  ميكروكب�صولت  �صورة  يف  واإنطلقه  الفورمون  بر�ض  الهدف  هذا  اإىل  الو�صول  ميكن  املتطايرة. 

األياف جموفة اأو باإ�صتخدام و�صائل يدوية يف نقاط حمددة لإطلق كميات كبرية من الفورمون.
هذه الطريقة اأكرث كفاءة يف القطع الكبرية اأو امل�صاحات الكبرية حيث تكون هجرة الإناث املخ�صبة 
قليلة. يتعدد التزاوج الناجح لتطبيقات اإحداث اخللل يف التزاوج لفرا�صات الآفات مع الفرا�صات غري 
 Codling على العنب وكذا Lobesia botrana املعاملة )املقارنة(. النق�ض يف الفرا�صة الأوروبية للتوت

moth على التفاح تعترب اأمثلة وا�صحة لهذا النجاح. 
واحد من التاأثريات غري املرغوبة لو�صيلة اخللل يف التزاوج هي التكلفة املرتفعة للكميات الكبرية 
لفورمون اجلن�ض املخلق اللزم لتغطية املناطق امل�صابة. ومع ذلك تعاظم يف ال�صنوات الأخرية اإ�صتخدام 

طريقة اإحداث اخللل يف التزاوج. 
 Isolation and Identification of Semiochemicals  عزل وتعريف الو�سائط الكيميائية
معقدة  كيمائية  مواد  دائماً  تت�صمن  حيث  معقدة  عملية  الكيميائية  الر�صالة  تعريف  طريقة  تعترب 
الناحية  ومن  احلي.  للكائن  معينة  ف�صيولوچية  ظروف  وحتت  خا�صة  بيئة  وفى  �صغرية  بكميات  تنتج 
 Purification والتنقية   Collection اجلمع  هي:  مراحل  ثلثة  اإىل  تنق�صم  الطريقة  هذه  فاإن  الكل�صيكية 
بوا�صطة  ترى  حيث  املنا�صبة  احليوي  التقييم  بو�صائل  دعمها  يتم  مرحلة  وكل   . Identificationوالتعريف
Gc Electro-antennogram حيث يتم درا�صــة الوظائف ال�صـلوكية  اللكرتوف�صيولوچى واإ�صتخدام جهاز 
للمركبات املعزولة. مت درا�صة الطرق العامة تف�صيًل بوا�صطة Sims،Millar عام2000. وباإخت�صار اإذا عرف 
م�صدر الغدة املفرزة للفورمون ميكن ا�صتخل�ض الع�صو امل�صئول يف اإناث حر�صفية الأجنحة- ولو اأن لهذه 
الطريقة عيوب حادة.ال�صتخل�ض دائماً ما ينتج مركبات غري �صائدة غري ن�صطة اأو اأن املركبات الن�صطة اأو 
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الن�صط.  الكائن احلي  املنبعث بوا�صطة  الطبيعي  احلقيقية تكون موجودة ولكن بن�صب ل متثل الرتكيب 
ولهذه الأ�صباب يف�صل اجلمع من منطقة الراأ�ض. الطرق ال�صائدة التي مت تطويرها هي اإمرار هواء نقى 
فوق الكائن/الع�صو املعزول يف غرفة التهوية Aeration chamber حيث الهواء العادم Exhaust air قد 
يحلل مبا�صرة بوا�صطة Gc-MS اأو يجمع بوا�صطة مادة مدم�صة منا�صبة مثل Super Q باإ�صتخدام الأعمدة 
 Solid Phase خا�صة اإذا كان هناك حاجة لكميات كبرية اأو بوا�صطة املظهر ال�صلب للأ�صتخل�ض Columns
Pawliszyn( Micro-Extraction (SPME) عام2000(. املظهر ال�صلب للأ�صتخل�ض الدقيق SPME هو 
 Volatiles عبارة عن طريقة لتجهيز العينة اخلالية من املذيب حيث يتم ا�صطياد اأو تميع املواد املتطايرة
من الهواء املحيط بالعينة باإ�صتخدام اإبرة مغلفة باألياف ال�صيلكا مع جهاز مزود بحمقن. الليفة مغمو�صة 
 .Gc-MS اأو Gc مبدخل �صاخن ويتم جمع املركبات الناتة على الليفة حيث متت�ض وحتلل باإ�صتخدام جهاز
تتوفر العديد من الألياف التي تختلف يف خ�صائ�ض المت�صا�ض يف الأ�صواق. اأكرث من ذلك فاإن اأدوات اأخذ 
العينات اأ�صبحت الآن متاحة مما يتيح القدرة امل�صتمرة على تعريف املركبات التي يتم اإنطلقها بالتحلل 
 Porton nuclear  ،MS باإ�صتخدام  تعريف املركبات الن�صطة  دائماً يتم   .SPME/Gc/MS جهاز  باإ�صتخدام 
magnetic resonance جهاز الرنني املغناطي�صي. هناك طريقة اأخرى لتعريف الرتكيزات املنخف�صة من 
 NMR-Spectroscopic مركبات ن�صطة حيوية ذات جزيئات حتدث اأ�صارات �صغرية وذلك باإ�صتخدام اأجهزة
)Robinette واآخرون   approach (Differential analysis by 20 NMR Spectroscopy) (DNNS)
 Caenorhabditis elegans النيماتودا  فورمون  تعريف  يف  بنجاح  اإ�صتخدمت  عام2011(. هذه الطريقة 
)Pungaliye واآخرون عام 2009(. على اأيه حال فاإن اخلطوة النهائية لت�صحيح التعريف هى عندما ي�صبب 

املركب املخلق اإ�صتجابات �صلوكية للمركبات الطبيعية الن�صطة.  
Semiochemicals of Date Palm Pests الو�سائط الكيميائية فى اآفات نخيل التمر

على الرغم من الدور املعنوي يف �صلوك مف�صليات الأرجل اإل اأن الفورمونات عرفت لعدد حمدود 
حر�صفية  هما  احل�صرات  من  رتبتني  يف  الفورمونات  تعريف  مت  )جدول1(.  التمر  نخيل  اآفات  من 
اإنتاج فورمونات التجمع من الذكور  الأجنحة وغمدية الأجنحة. بالن�صبة لغمدية الأجنحة حيث يتم 
للنوع  املتخ�ص�ض  اجلن�ض  فورمونات  اإنتاج  يتم  الأجنحة  حر�صفية  اأما   Aggregation pheromone
الإناث فورمونات جن�ض متعددة  El-Sayed( Sex pheromones عام2014(. تنتج  الفرا�صات  اإناث  من 
الرتكيب Multi-component يف بع�ض فرا�صات اآفات البلح بينما مت تعريف مركب واحد فقط حل�صرة 

الكربى  البلح  فرا�صة  ح�صرة  فاإن  ذلك  من  Raisin moth Cadra figulilella. اأكرث  الزبيب  فرا�صة 
Greater date moth, Aphomia (Arenipses) sabella لها فورمون للذكور عبارة عن مواد متطايرة 
متخ�ص�صة مت تعريفه حديثاً )Levi-Zada واآخرون عام 2014( وقد يرجح ذلك اأن تعريف فورمون هذه 
الأنواع مازال غري كامل. بع�ض العوائل املتعاونة يف اجلذب Coattractants )جدول1( مت تعريفها لكل 
من خناف�ض الع�صارة Sap beeties و�صو�صة النخيل احلمراء Red palm weevil. هناك بع�ض الت�صابه 

يف اجلذب للمواد الطيارة للعائل لكل من الآفتني حيث ينجذب كلهما للمواد النباتية املتخمرة.
حتى الآن ل يوجد فورمونات اأو غريها من الو�صائط الكيميائية مت تعريفها لكل من احل�صرات الق�صرية 
والبق الدقيقى اأو بق التمور التي ي�صيب نخيل التمر. ولو اأنه يبدو اأن تعريف الو�صائط الكيميائية ممكناً 
لبع�ض  احلبن�ض  فورمونات  بع�ض  تعريف  مت  حيث  الدقيقى  والبق  الق�صرية  للح�صرات  بالن�صبة  خا�صة 

الأنواع القريبة مثل ح�صرة De Alfonso( Dgsmicoccus grassii  واآخرون عام 2012(.
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فيما يلي بع�ض درا�صات احلالة للو�صائط الكيميائية لبع�ض اآفات التمور حيث يو�صح جدول )4-
1( بع�ض املعلومات عن الرتكيب الكيميائي لها.

جدول )4-1( الو�سائط الكيميائية فى اآفات نخيل التمر

 Order Family Species Pheromones* References Allelochemicals** References

Lepidoptera Batrachedridae Lesser date moth (f) Levi-Zada et al. Not reported

( 2011 )

Batrachedra Z4, Z7-10Ac Levi-Zada et al.

amydraula Z4-10Ac ( 2013 )

Z4-10OH

Z5-10Ac

Pyralidae Greater date 
moth (m) Levi-Zada et al. Not reported
Aphomia (= 
Arenipses ) Benzaldehyde ( 2014 )

Sabella Sulcatol

Phenyl

Acetaldehyde
2-
phenylpropenal
Geranyl 
acetone
Fuscamol

Pyralidae Indian meal moth (f) Zhu et al. (1999 ) (a) Olsson et al.
Plodia 
interpunctellapp Z9, E12-14Ac Cyclohexanone ( 2005 )

Z9, E12-14Ald 2
-phenylacetaldehyde

Z9, E12-14OH Cyclohexanol

Z9-14Ac 2me5me-3-
ethylpyrazine
Nonanal Vanillin

Ethyl vanillin Tóth et al. (2002)
3-methylbutan-1-
ol Acetic acid

Raisin moth 
Cadra (= (f) Brady and Daley Not reported
Ephestia) 
figulilella pp ( 1972 ) Kehat et al.

fpp Z9, E12-14Ald ( 1992 )
Carob 
moth (f) Baker et al. 

(1991 )
Ethyl hexanoate (a) Cossé et al. ( 1994 )

Spectrobates 
(=

Z9, E11,13-
14Ald Ethyl alcohol (a+os) Gothilf et al. ( 1975 )

Ectomyelois 
) Z9, E11-14Ald Acetaldehyde (a)
ceratoniae 
pp Z9-14Ald 2-phenylethanol (a)

Propan-1-ol (a+os)

Propan-2-ol (os)
2-methylpropan-1-ol
(os)
Butan-1-ol (os)

3-Methylbutan-1-ol (os)
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Order Family Species Pheromones* References Allelochemicals** References
Coleoptera Curculionidae Red palm weevil (m) Oehlschlager et al. Ethyl acetate (a) El-Sebay. (2003),

( 1995 ) Ethyl alcohol (a) Guarino et al.
Rhynchophorus 4S, 5S-nonanol Hallett et al.(1993) Ethyl propionate (a) ( 2011 ),
ferrugineus 4S, 5S-nonanone Gunawardena and Pentan-1-ol (a) Gunawardena

Bandarage ( 1995) 2-methoxy-4-
vinylphenol et al. (1998 ),
(a) Gunawardena and
Gamma-
nonanoic lactone Herath (1995),
(a) Vacas et al.
l ( 2014 ), and
α-pinene (r) Guarino et al.
1-octen-3-ol (r) ( 2013 , 2015)
Geraniol (r)

Nitidulidae 
sap Dried fruit beetle (m) Bartelt et 

al.(1992b) (a) Phelan and Lin. 
( 1991 )

beetles
Carpophilus (2E, 4E, 6E, Ethyl acetate Dowd and 

Bartelt.
hemipterus pp 
(U.S. and 

8E)-3,5,7-
trimethyl- ( 1991 )

IS) 2,4,6,8-
decatetraene
(2E,4E,6E,8E)-
3,5,7- Ethyl alcohol Smilanick et al.
trimethyl- 
2,4,6,8- ( 1978 )
undecatetraene
(2E,4E,6E,8E)-7-
ethyl- 3,5
dimethyl-2,4,6,8-
decatetraene
(2E,4E,6E,8E)-7- Acetaldehyde Bartelt et al.
ethyl- 
3,5-dimethyl- 2me-1-propanol ( 1992a )
2,4,6,8 3me-1-butanol
-undecatetraene 2me-1-butanol

Propanoic acid
Butyric acid
Methanol
Propan-2-ol
2-pentanol
2-pentanone
Heptan-1-ol
Methyl butyrate
Propanal
3-hydroxy-2-
butanone

Corn sap beetle (m) Bartelt et al.(1995) Not reported
C. dimidiatus 
pp (IS)

(3E,5E,7E,9E)-
6,8-
diethyl- 4-methyl
Dodecatetraene
(3E,5E,7E,9E)-5,7-
diethyl- 9-methyl
Tridodecatetraene

Confused sap 
beetle (m) Bartelt et al. (1993) Acetaldehyde Smilanick et al.
C. mutilatuspp( 
IS)

( 3E,5E,7E)-5-
ethyl-7- Ethyl acetate (1 978 )
methyl-
undecatriene
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Order Family Species Pheromones* References Allelochemicals** References
(3E,5E,7E)-6-
ethyl-4- Ethyl alcohol
methyl-decatriene

Pineapple beetle Not reported Ethyl alcohol Bartelt and
Urophorus (= Wicklow ( 1999 )
Carpophilus ) 4-ethylguaiacol Zilkowski et al.

humeralispp (IS) 2,5-
diisopropylpyrazine (1 999 )

2-phenylethanol
Propyl acetate
Acetaldehyde
1-propanol
2-methylpropan-1-ol
3-methylbutan-1-ol

Epuraea (= Not reported Probably the same 
as for Bartelt and

Haptoncus ) 
luteola

some other 
Carpophilus Hossain (2010)

(U.S. and IS) sp.

pp – polyphagous; *(m) male produced pheromone; (f) female produced pheromone; **(a) host 
associated attractant; (r) plant derived repellents; (os) oviposition stimulant; IS – Israel; U.S.-
United States

Lesser Date Moth (Lepidoptera Batrachedridae)                    1- فرا�سة البلح ال�سغرى
تنمو   Oligophagous العوائل  قليلة  Lesser Date Moth هي فرا�صة   Batrachedra amydraula
على اأ�صجار نخيل التمر. هذه الفرا�صة توجد يف بنجلدي�ض حتى غرب اململكة العربية ال�صعودية واليمن 
تعترب  عام2010(.  واآخرون   Kakar( اأفريقيا  �صمال  يف  توجد  كما  وباك�صتان  واإيران  والعراق  واإ�صرائيل 
فرا�صة البلح ال�صغرى اآفة رئي�صية لنخيل التمر حيث ت�صبب خ�صائر قدرها50% من املح�صول ويرجع ذلك 
اإىل تغذية الريقات على البلح الأخ�صر وفى بع�ض الأ�صناف ي�صل الفقد اإىل80%. وفى بع�ض املناطق من 

النادر اأن تكون اآفة حيث اأنها ل حتدث اإل اأ�صراراً ب�صيطة على عذوق التمور )Talhouk عام 1991(.
العام حيث تكون  اأجيال يف  الفرا�صة ثلثة  تنتج  واإ�صرائيل   (UAE) املتحدة  العربية  الإمارات  يف 
ن�صطة خلل الفرتة من مار�ض حتى اأغ�صط�ض وخلل اخلريف وال�صتاء يعتقد اأن الريقات تكمن داخل 
عام   Habibو  Micheal( اجلاف العذق  من  املتبقي  واجلزء  ال�صعفة  قاعدة  بني  تتكون  حيث  �صرانق 
اإنهاء ال�صكون ومن ثم تتعذر. تقوم الفرا�صات التي  1971(. مع زيادة طول اليوم تعمل الريقات على 

خرجت من العذارى بو�صع البي�ض يف اجليل الأول وذلك اأوائل الربيع.
الريقات التي تفق�ض خلل مار�ض- اإبريل تتغذى على الثمار حديثة التكوين. وتكون الثمار خلل 
هذه الفرتة �صغرية وتعمل الريقات على اإحداث ال�صرر بعدد قليل من الثمار قبل اإكتمال منوها اإىل 
ح�صرات كاأمله )Blumberg عام 2008(. �صرر الثمار عند بداية املو�صم يكون مرتفع ب�صكل وا�صح. الر�صة 
التلف يف  واإحداث  الأول  يتم حتديدها من خلل ملحظة يرقات اجليل  ما  دائماً  الأوىل  الكيميائية 
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بداية  التلقيح )Blomberg عام 2008(. يكون �صرر الثمار عند  اأو معاملة وقائية خلل عملية  الثمار 
املو�صم مرتفع ب�صكل وا�صح. الر�صة الكيميائية الأوىل دائماً ما يتم حتديدها من خلل ملحظة يرقات 

اجليل الأول واإحداث التلف يف الثمار اأو معاملة وقائية خلل عملية التلقيح )Blomberg عام2008(.
هذه الر�صة والتطبيقات التالية غالباً ما تكون متاأخرة حيث يكون ال�صرر على املح�صول قد وقع 
بالفعل، وحديثاً فاإن فورمون اجلن�ض لفرا�صة البلح ال�صغرى ميكن اأن يحقق جناحاً وا�صحاً باإ�صتخدام 
م�صايد الدلتا Delta trap اأو امل�صيدة العاملية Universal Moth trap )�صكل4-1(. امل�صيدة دلتا ميكن 
�صناعتها ب�صهوله من مواد بل�صتيكية مع �صفائح مدهونة ب�صمغ ل�صق. وحديثاً فاإن هذه امل�صايد 
ب�صركة   Allan Cam Oehlschlager عليها من  الفورمونات مت احل�صول  نوعني من  بها  ت�صتخدم 
يف  الأول  اجليل  فرا�صات  خروج  لتحديد  وت�صتخدم   Costa Rica بـ   Chem Tica International 

زراعات نخيل التمر حيث تفيد يف حتديد الوقت املنا�صب للتدخل باملعاملت.

�سكل )4-1( فورمون داخل م�سيدة
اأ- م�سيدة دلتا

ب- م�سيدة منا�سبة ل�سيد فرا�سة البلح ال�سغرى

كما اأت�صح اأن ن�صاط الفرا�صات يف اإ�صرائيل ميتد من مار�ض حتى جمع املح�صول يف �صبتمرب )�صكل 2-4(. 
بالإ�صافة اإىل الر�صد وحتديد توقيت التدخل باملبيدات ميكن اإ�صتخدام الفورمون كو�صيلة لإحداث اخللل 
يف التزاوج اأو ال�صيد املكثف. تو�صح النتائج اأن اخللل يف التزاوج لفرا�صة البلح ال�صغرى )�صكل4-3( ميكن 

اأن يحقق نتائج طيبة وحتتاج هذه الطريقة اإىل الك�صف عن الطعم الذي يحتوى على مواد جاذبة اإ�صافية.

�سكل )4-2( ن�ساط الفرا�سات خلل الفرتة من مار�س حتى �سبتمرب
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�سكل )4-2( م�سيدة �سد �سو�سة النخيل احلمراء اأ،ب

Sap Beetles (Coleoptera: Nitidulidae)                     2- خناف�س الع�سارة
خناف�ض الع�صارة من اجلن�ض Epuraea ،Carpophilus luteola (Hatoncus =) هي عبارة عن 
اآفات للعديد من املحا�صيل الزراعية يف العامل ومنها التمور. على الأقل توجد 4 اأنواع مت ت�صجيلها 
يف مزارع نخيل التمر �صواء يف الوليات املتحدة الأمريكية اأو ال�صرق الأو�صط. يف مزارع نخيل التمر 
فاإن خناف�ض الع�صارة تعترب اآفات اأوليه حتدث �صرراً يف الثمار يف مرحلة الن�صج على اأ�صجار النخيل 
اأو يف املخزن ) Rafaeli واآخرون عام 2006(. يحدث ال�صرر مبا�صرة نتيجة تغذية الريقات واحل�صرات 
وخا�صة  للتمور  املر�صية  امل�صببات  منو  تن�صيط  طريق  عن  مبا�صر  غري  بطريق  يحدث  وقد  الكاملة 
اأعفان التمر )Blomberg عام 2008(. احل�صرات الكاملة خلناف�ض الع�صارة قد تكون ناقل للكائنات 
احلية الدقيقة ال�صارة. ولو اأن م�صاركة خناف�ض الع�صارة كناقل للأمرا�ض يف التمور ما زال اأمراً غري 
وا�صح. خناف�ض الع�صارة ح�صرات عديدة العوائل ميكن اأن تهاجر من حم�صول لآخر جماور. ولو اأن 
تعداد اخلناف�ض غالباً ما يكون ثابتاً خلل العام يف التمور املوجودة بالرتبة بعد احل�صاد ثم تنتقل 
اإىل الثمار على ال�صجرة حينما يبداأ املح�صول اجلديد يف الن�صج. امل�صكلة دائماً يف الزراعات خمتلطة 

الأ�صناف حيث تنمو الأ�صناف املبكرة مثل البارحى مع الأ�صناف املتاأخرة مثل دجله نور.
هناك طرق خمتلفة م�صتخدمة ملكافحة خناف�ض الع�صارة. امل�صكلة الرئي�صية هي اأن ال�صرر الذي 
حتدثه اخلناف�ض على الثمار يكون قبل احل�صاد مبا�صرة اأو اأثناء احل�صاد وذلك حينما يتم تفادى وجود 
متبقيات �صامه يف املبيدات وعدم ال�صماح بر�ض املبيدات احل�صرية التقليدية.ولو اأن معظم الدرا�صات 
التي مت  املعرفة  اأن هذه  اإل  التي ت�صيبها  املحا�صيل  الوا�صع من  املدى  الع�صارة تو�صح  على خناف�ض 

التو�صل اإليها ميكن اأن ت�صتخدم يف ت�صميم اإدارة لنخيل التمر باإ�صتخدام الو�صائط الكيميائية.
من  للرائحة  تنجذب  الع�صارة  خناف�ض  يف  اجلن�صني  كل  اأن  عاماً  حوايل50  منذ  املعروف  من 
الإفراط يف ن�صج التمور اأو حتلل التمور) Hossain ،Bartelt عام2010(. الآن من الوا�صح اأن جذب 
خناف�ض الع�صارة يتم من خماليط املركبات من العائل اأو املفرزه من النوع من خلل عمليات تن�صيط. 
يعترب تقليد Imitation الرائحة الطبيعية حتدياً كبرياً. اأحد بدائل رائحة الغذاء الطبيعي هو دقيق 
القمح الكامل. يف ح�صرة Carpophilus mutilates، ح�صرة C. hemipterus فاإن الفورمون اأو رائحة 
عاليه. على  قوة جذب  يعطى  بينما خملوطها  تاأثريها اجلاذب منخف�ض  يكون  دقيق القمح منفردة 
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�صبيل املثال فاإن فورمون ح�صرة  C. hemipterus املخلوط برائحة الغذاء له قدره على اجلذب75 مره 
اأكرث من الفورمون اأو رائحة دقيق اخلبز كل منفرداً ) Hossain ،Bartelt عام2010(. ولو اأن اإ�صتخدام 

املخلوط املتخمر يعطى رائحة غري مرغوبة.
للأنواع  الذكور  تنتجها  التي   Aggregation pheromoneالتجمع فورمونات  اأن  املعروف  من 
اإنبعاث  ويعتمد  والإناث.  الذكور  من  كل  بجذب  تقوم   Carpophilus spp. ح�صرات  من  املختلفة 
التغذية تنبه  اأن  املعروف  اأنه من  الذكور واخلربة اجلن�صية حيث  Emission على تغذية  الفورمون 
Hossain عام2010(. جميع الفورمونات التي   ،Bartelt( اإنتاجه  التزاوج  يثبط  بينما  الفورمون  اإنتاج 
المثال  Unsaturated hydrocarbons )على �صبيل  غري م�صبعه  هيدروكربونات  عن  عبارة  مت تعريفها 
مركبات  وبع�ض  متاماً  للنوع  متخ�ص�صة  لي�صت  الفورمونات  هذه   .)tri  ،tetraene hydrocarbons
هذه الفورمونات ت�صرتك يف قدرتها على اجلذب مع بع�ض .Carpophilus spp ولو اأن خملوط هذه 
املركبات ون�صب املركب مع غريه يحكمها تخ�ص�ض الأنواع Species specific. هناك جذب م�صرتك 
cross attraction بني فورمونات بع�ض اأنواع Carpophilus تت�صمن C. humeralis ولو اأن فورمونات 
التجمع لـ .Carpophilus spp لي�ض لها اأي تاأثري علىE. Luteola. وقد اإقرتح Bartelt واآخرون عام 
)a 1994( اأن ال�صيد املكثف لبع�ض خناف�ض الع�صارة )خا�صة C. mutilatus( فى زراعات نخيل التمر 
التمور  يحمى  ومايو مما  اإبريل  اأ�صهر  املحلى خلل  اخلناف�ض  تعداد  �صيد وخف�ض  مفيدة يف  تكون 

النا�صجة من اخلناف�ض املحلية احلية وكذا من الأفراد املهاجرة يف نهاية املو�صم. 
لعمل نظام �صيد يف احلقل فاإن املعلومات املرتبطة بطبيعة م�صتح�صر الفورمون- واملوزع وت�صميم 
امل�صيدة حتتاج اإىل اإعدادها حتى ميكن فهم التوزيع الأمثل للم�صايد. مت ا�صتعرا�ض ا�صتخدام م�صايد 
 ،Bartelt( خمتلفة وم�صادر خمتلفة من الروائح الغذائية من خلل الدرا�صات التى قام بها كل من
الغذاء يف جذب اخلناف�ض منع  ال�صهل وجناح �صنف رائحة  الإ�صتخدام  اأن  Hossain عام2010(. ولو 
 Septa موزع الفورمون امل�صتخدم دائماً ما يكون ذو حاجز .Lure حتديد املوا�صفات القيا�صية للطعم
مطاطي ويزود بطعم قدره 500 ميكروجرام من الفورمون لكل حاجز ولكن ميكن اإ�صتخدام كميات 
الفورمون  موزع   .Carpophilus خناف�ض  تطرد  الكبرية  الفورمون  جرعات  اأن  يلحظ  مل  كبريه. 

ميكن اإحلله كل اأ�صبوعني مما يجعل هذه العملية مكلفة وحتتاج اإىل عماله كثيفة.
فى مزارع النخيل باإ�صرائيل اإ�صتخدمت بنجاح م�صايد Unitrap ل�صيد خناف�ض الع�صارة. الدرا�صات 
اأن معدل الإ�صطياد وتركيب النوع يتاأثر  اخلا�صة بخناف�ض الع�صارة يف ب�صاتني نخيل التمر تو�صح 
معنوياً بت�صميم امل�صيدة وارتفاع التعليق على �صجرة نخيل التمر. يف مزارع النخيل باإ�صرائيل و�صعت 
امل�صايد بالقرب من �صطح الرتبة )20�صم( حيث كان النوع E. luteola هو الأكرث �صيادة بينما عند 
و�صعها على اإرتفاع )16 مرت( فاإن ح�صرة C. hemipterus حققت اأعلى النتائج. يف الوليات املتحدة 
اأجريت  تارب  يف  بكفاءة  اإ�صطيادها  مت   C. mutilates  ،C. hemipterus ح�صرتي  فاإن  الأمريكية 
التي علقت  امل�صايد  اأكرث من  اإرتفاع  3مرت  كاليفورنيا يف م�صايد على  بولية  التمر  مبزارع نخيل 
 C. اإ�صتجابت لفورمون   التى   C. humeralis اأن ح�صرة  �صم من �صطح  الرتبة. ولو  اإرتفاع 30  على 
mutilatus اجنذبت اأكرث يف امل�صايد املعلقة على اإرتفاع30 �صم من الرتبة. �صيد اأى نوع منف�صل عملية 
 Cross attraction مكلفة مالياً كما اأنها حتتاج اإىل عماله اأكرث ولكن مع اإ�صتخدام اجلذب امل�صرتك
الع�صارة يف مزارع نخيل  برنامج �صيد �صد خناف�ض  اإ�صتخدام  املفيد  فاإنه من  الع�صارة  بني خناف�ض 
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التمر وذلك باإ�صتخدام خملوط من فورمونات عدة اأنواع. ا�صتخدم خملوط الطعم لثلثة اأنواع من 
باأ�صرتاليا يف الأعوام الأخرية.  النواه احلجرية  الفاكهة ذات  خناف�ض الع�صارة بنجاح يف مزارع ثمار 
اخترب خملوط الفورمون التجاري اجلاذب لكل من C. mutilatus ، C. hemipterus واملزود بالتمور 
باإ�صرائيل. ا�صطاد خملوط الفورمون عدد كبري من  واخلمرية يف الزراعات الع�صوية لنخيل التمر 
اأف�صل توزيع للم�صايد  اأن  E. luteola. ولو  اأخرى ت�صمل  اخلناف�ض من كل النوعني وكذا ح�صرات 

والذي يحقق اأعلى كفاءة �صيد مكثف يف مزارع نخيل التمر يحتاج اإىل كثري من التطوير.
الدرا�صات التي اأجريت يف مزارع اأ�صجار الفاكهة ذات النواه احلجرية تو�صح وجود م�صكله يف و�صع 
امل�صايد على اأ�صجار الفاكهة حيث قد ت�صبب اخلناف�ض �صرراً قبل اإ�صطيادها. بناء على الدرا�صات التي 
 Perimeter-based protectionاأجريت يف مزارع اخلوخ يقرتح تطبيق بروتوكول وقائي يطلق عليه
protocol بروتوكول احلماية املحيطي حيث تو�صع امل�صايد يف فرتات منتظمة على بعد اأمتار خارج 
الب�صتان. مثل هذا الرتتيب متوقع اأن يقود الآفة خارج الب�صتان ومينع الهجرة اإىل داخل الب�صتان. 
ولو اأن هذه الإ�صرتاتيچية حققت جناحاً اإل اأنها مكلفة ولي�ض من ال�صهل قبولها من طرف املزارعني 

حيث ت�صبب م�صاكل اإدارية.
هناك طريقة اأخرى مثرية للإهتمام لتقليل تكاليف عملية ال�صيد وهى حمطات اجلذب والقتل 
Attract- and –Kill stations. هذه الطريقة مت تطويرها حديثاً لوقاية ب�صاتني الفاكهة ذات النواه 
)جدول1(.  الغذائية  املخلقة  اجلاذبة  واملادة  الفورمون  يت�صمن  خملق  طعم  باإ�صتخدام  احلجرية 
الوا�صع لنظام  التطبيق  Hossain عام2010(.   ،Bartelt ( والأخري يعتمد على رائحة ع�صري اخلوخ

اجلذب والقتل اأثبت جناحاً اأكرب يف وقاية ثمار الفاكهة مقارنة متبقي املبيدات احل�صرية املنتظم.
Red Palm Weevil (Coleoptera: Curculionidae)                     3- �سو�سة النخيل احلمراء

اآفة   Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferruginous (Olivier) احلمراء  �صو�صة  تعترب 
اآ�صيا. وفى الوقت  .Coconut, Cocos nucifera L يف جنوب �صرق  اأ�صجار جوز الهند  رئي�صية على 
Giblin-( احلايل اأمتد توزيع هذه احل�صرة لي�صمل اآ�صيا- اأفريقيا-ا�صرتاليا-جنوب اأوروبا- الأمريكتني
Davis واآخرون عام 2013(. منذ منت�صف خم�صينات القرن املا�صي فاإن املدى العوائلى ل�صو�صة النخيل 
 Anonymous -1956 عام Nirula( احلمراء اأزداد من 4 اأنواع من النخيل اإىل اأربعني نوع عرب العامل
النخيل  من  كثرية  لأنواع  معنوياً  �صرراً  ت�صبب  احلمراء  النخيل  �صو�صة  اأن  املعروف  من  عام2011(. 
El-،1998 واآخرون عام Abraham( P. canariensis ،Phoenix dactylifera L. وت�صمل نخيل التمر
Sebea واآخرون عام 2009(. يف الأقاليـم املنزرعة بنخيل التمر مت اأول ت�صـجيل ل�صــو�صــة النخيل احلمراء 
عام 1985 براأ�ض اخليمـة بالإمارات العربية املتحدة ثم اأنت�صرت بعد ذلك ب�صرعة خلل املواد النباتية 
امل�صابة اإىل جميع الدول املنتجة للتمور يف ال�صرق الأو�صط وكثري من دول العامل املنتجة للتمور يف 
�صمال اأفريقيا )Falerio واآخرون عام 2012(. بناء على النظم البيئية تنباأ Fiaboe واآخرون عام 2012 

اأن �صو�صة النخيل احلمراء �صوف ميتد مداها اجلغرايف يف امل�صتقبل .
الفقد ال�صنوي يف دول التعاون اخلليجي نتيجة ا�صتئ�صال اأ�صجار نخيل التمر امل�صابة يبلغ من 
74,1 اإىل 69,8 مليون دولر اأمريكي ميتد من 1 اإىل 5% اإ�صابة على الرتتيب )El-Sabea واآخرون عام 
2009(. الفح�ض املبكر ل�صو�صة النخيل احلمراء التي ت�صيب نخيل المتر عملية �صرورية للحد من 
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اإنت�صار الآفة ولتحقيق اإدارة ناجحة للآفة التي متيت النخيل. ومن اجلدير بالذكر اأن معظم دورة 
حياة �صو�صة النخيل احلمراء تكون خمتباأة داخل جذع �صجرة نخيل التمر. �صو�صة النخيل احلمراء لها 

القدرة على الطريان عدة كيلومرتات اإىل املناطق حديثة العائل )Faleiro عام 2006(. 
اأن  ال�صعودية تو�صح  العربية  اململكة  الكمبيوتر احلديثة عن مدى طريان احل�صرة يف  درا�صات 
معظم طريان احل�صرة يحدث فى م�صافات ق�صرية اأقل من 1 كيلومرت )Hoddle واآخرون عام 2015(. 
عرف منذ فرتة طويلة اأن �صو�صة النخيل احلمراء تنجذب اإىل املواد املتطايرة املنبعثة من النخيل 
قدمياً  اأ�صتخدمت  البي�ض.  لو�صع  احل�صرات  تذب  وهى  احلديث  ال�صرر  ذات  الأجزاء  من  خا�صة 

امل�صايد املطعومة باملواد اجلاذبة الغذائية املزودة باملبيد احل�صري )Abraham واآخرون عام 1998(.
وهما  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ذكور  يف  التجمع  لفورمون  مركبني  تعريف  مت  فاإنه  اأخرياً 
4-methyl-5- هو  الرتكيز  يف  الأقل  واملركب   4-methyl-5-nomanol)Ferruginol(الغالب املركب 

Hallett( nonenone واآخرون عام 1993(.
جهاز  باإ�صتخدام  )اجلذب(  ال�صتجابة  لتاأكيد  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الدرا�صات  اأجريت 
تاه  احلمراء  النخيل  �صو�صة  واإناث  ذكور  من  لكل   4-Choice Olfactometer الأولفاكتوميرت 
فورمون التجمع )Ferrolure(. اأو�صحت هذه الدرا�صات اجلذب العايل )اأكرث من50%( لذكور واإناث 
�صو�صة النخيل احلمراء حديثة اخلروج وغري امللقحة ويقل م�صتوى اجلذب مع تقدم العمر والتزاوج 

) El-Shafie ،Faleiro عام 2012(. 
كما يف الأنواع الأخرى من �صو�صة النخيل فاإن ل�صو�صة النخيل احلمراء تداخل اأو تفاعل تن�صيطي 
اإىل  يوؤدى  والفورمون  الغذائي  الطعم  خملوط  والفورمون.  النخيل  من  املتطايرة  املواد  بني  قوى 
كل  والفورمون  الغذائي  الطعم  باإ�صتخدام  مقارنة  اإ�صطيادها  مت  والإناث التي  الذكور  اأعداد  اإرتفاع 
اأن   R palmrum القريبة  الأخرى  للأنواع  بالن�صبة  اأقرتح   .)1999 عام  واآخرون   Hallett( منفرداً 
طعم الفورمون يعمل كجاذب ملدى طويل حيث يوؤدى اإىل توجيه وحتريك ال�صو�ض البالغ بالقرب من 
ال�صو�ض للدخول يف  الفورمونية بينما الطعم اجلاذب يعمل على مدى ق�صري حيث ي�صجع  امل�صيدة 

امل�صيدة )Jaffe واآخرون عام 1993(.
اإىل  املنجذبة  النخيل  ل�صو�ض   Gravid Young وامللقحة  حديثة اخلروج  الكاملة  اأن احل�صرة  وجد 
امل�صايد يف زراعات اململكة ال�صعودية حتمل بي�ض خم�صب Fertile مما يو�صح اأن ال�صيد املكثف ل�صو�صة 
النخيل احلمراء ميكن اأن تقلل وبكفاءة قدرة الآفة على زيادة تعدادها يف احلقل )Abraham واآخرون 
عام 2007(. وفى احلقيقة فاإن �صو�صة النخيل احلمراء غالباً ما يتم اإدارتها باإ�صتخدام الإدارة املتكاملة 
ا�صتخدام امل�صايد املطعومة بفورمون تمع  للآفة )Al-Shawaf واآخرون عام 2012( بحيث ت�صمل 
الأحمر- النخيل  ل�صو�ض  املكثف  ولل�صيد  للر�صد  معاً  ت�صتخدم  والتي  )متور(  غذائي  وطعم  خملق 

بالإ�صافة اإىل الفح�ض املنتظم للنخيل للك�صف عن الإ�صابة بجانب التعرف على اأماكن الرتبية. 
اإ�صرائيل مت تنفيذ برنامج الإدارة املتكاملة للآفات خلل الفرتة من 1999 حتى2001 يف  وفى 
مزارع نخيل التمر م�صاحة450 هكتار ولوحظ نق�ض يف اأعداد �صو�صة النخيل التي مت ا�صطيادها مع 
نهاية2001 بينما ل توجد اإ�صابة يف الفرتة من 2002 حتى Soroker( 2009 واآخرون عام 2013(. اأكرث 
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املتحدة على 1466 مزرعة  العربية  بالإمارات  اأجريت خلل عام 1997  التي  الدرا�صات  فاإن  من ذلك 
نخيل والتي كانت حتتوى على ما يقرب من350 األف �صجرة نخيل التمر- اأدت اإىل اإنخفا�ض الإ�صابة 
حوايل61% يف املزارع التي عوملت باملبيدات احل�صرية فقط )Olehlschager عام 2006(. وفى �صلطنة 
عمان فاإن ال�صيد املكثف بالفورمونات يف مزارع النخيل اأدى اإىل اإنخفا�ض الإ�صابة من24% عام 1998 
اإىل3% عامAl-khatri( 2003 عام2004(. وفى تقرير اآخر من الإمارات العربية املتحدة اأظهرت درا�صة 
امل�صايد  لقدرة  نتيجة  الإ�صابة  يف  وا�صح  انخفا�ض  فورمونية  م�صايد  بها  متر  نخيل  6 مزارع  على 
الفورمونية على جذب �صو�ض النخيل. وفى هذه الدرا�صة فاإن متو�صط اخلف�ض ال�صنوي للإ�صابة كان 
 )GIS( Geographic Information System اأ�صتخدم نظام املعلومات اجلغرايف  يف حدود 71% حيث 

من خلل �صانعي القرار يف الأماكن الوا�صعة التي تطبق نظام الإدارة املتكاملة للآفات. 
العنا�صر املرتبطة برتكيب الطعم- ت�صميم امل�صيدة- بروتوكولت ال�صيد- والتي ت�صمل اأماكن 

امل�صايد وكثافتها يف ب�صاتني نخيل التمر اأمور هامة يف حتديد مدى النجاح كما �صريد ذكره بعد.
Lure Composition and trap Design                     4- تركيب الطعم وت�سميم امل�سيدة

ل�صو�صة  الفورمونية  امل�صايد  يف  هامة  مكونات  الغذائي  الطعم  مع  الفورمونى  الطعم  ميثل 
النخيل احلمراء. اإ�صافة لرت ماء مع الطعم الغذائي يف امل�صيدة الفورمونية ل�صو�صة النخيل احلمراء 
ت�صتمر  امل�صيدة.  يف  الإناث  ت�صود  حيث   )2013 عام   Al-Saoud( ال�صيد  على  القدرة  معنوياً  يقوى 
كفاءة امل�صيدة عند تديد الطعم الغذائي كل 7-15 يوما )Faleiro عام2006(. يوؤدى اإ�صتخدام التمور 
كطعم غذائي مل�صايد �صو�صة النخيل احلمراء اإىل زيادة القدرة على اجلذب مقارنة بالطعوم الغذائية 
الأخرى وت�صتخدم ب�صكل متزايد يف الدول املنتجة للتمور حيث متثل �صو�صة النخيل احلمراء م�صكلة 
كربى. ال�صائع ا�صتخدام ال�صكر ومول�ض النخيل مع اأو بدون التمور. اإ�صافة بع�ض املواد غري الطاردة 
مثل Propylene glycol ي�صاعد على اإطالة فرتة كفاءة الطعم الغذائي من 2اإىل 7 اأ�صابيع دون اإ�صافة 

املاء )Oehlschlager عام 2006(.
القدرة  تزداد  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  الفورمونية  امل�صايد  اإىل  ا�صتيات  الإيثيل  اإ�صافة  عند 
على ال�صيد مبا قيمته العامل من 2 اإىل El-Sebay( 5 عام 2003(. اأو�صحت الدرا�صات احلقلية التي 
للم�صايد  الغذائي  الطعم  املنطلقة من  ا�صتيات  الإيثيل  كمية  اأن  ال�صعودية  العربية  باململكة  اأجريت 
اأن  ال�صو�ض. مبعنى  بالقدرة  على جذب  اإىل حد كبري  النخيل احلمراء ترتبط  ل�صو�صة  الفورمونية 
اأزدياد القدرة على اجلذب �صجل يف امل�صايد التي ينطلق منها كميات قليلة من اليثيل ا�صتيات ),63 
ملل/يومياً( مقارنة باأعلى معدل انطلق وقدره )63,19 ملل/ يومياً( والذي �صجل اأقل �صيد وقدره 

),5�صو�صة/م�صيدة( )Al-Dandan واآخرون عام 2014(.
اجلذب  على  القدرة  يف  زيادة  ال�صعودية  العربية  باململكة  اأجريت  التي  الدرا�صات  اأو�صحت 
كربون  ذرات  به10  كيتون  الطعم  اإىل  ي�صاف  حينما  مت اإ�صطياده  الذي  يف ال�صو�ض   %65 قيمته  مبا 
)Abozuhairah واآخرون عام 1996(. وبنف�ض الكيفية فاإن ن�صاط مركب Ferruginol ميكن تقويته 
عند خلطة مع D-pentanol )اأجريت هذه الأبحاث فى �صريلنكا Bandarage ،Gunawardena عام 
اإليها  التو�صل  مت  م�صجعة  نتائج  هناك  حديثا  الأخرى.  الفعالة  اجلاذبات  بع�ض  تعريف  مت   .)1995
الإناث )Vacas واآخرون عام2013(.  بالن�صبة ل�صيد  ا�صتيات واليثانول خا�صة  مع خماليط اليثيل 
ولو اأنه حتى تاريخه فاإن اأف�صل خملوط لطعم م�صتخدم يحتوى على الفورمون هو الإيثيل ا�صيتات 
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والطعم الغذائي يف املاء. عمليات الر�صد وال�صيد املكثف للأفراد الكاملة من ال�صو�ض اأ�صبحت برامج 
املبيد يف  اأن الطعم الغذائي واملاء وحملول  التمر، كما  التي تزرع نخيل  وا�صعة ال�صتخدام يف الدول 
هذه امل�صايد الفورمونية يتم ا�صتبدالها ب�صكل منتظم وحتتاج اإىل عمالة كثيفة كما اأنها ت�صبح عملية 
معقدة و�صعبة فى حالة كرثة عدد امل�صايد املطلوب التعامل معها. ومن هذا املنطلق فاإن الطريقة التي 
ل حتتاج اإىل طعم )Hook RPW( جلذب وقتل احل�صرات الكاملة مت ا�صتحداثها يف الآونة الأخرية 
حيث توجد بكثافة 250نقطة /هكتار يف مزارع النخيل بال�صعودية. ولعل النتائج املتح�صل عليها غري 
ثابتة حيث اأو�صحت هذه الطريقة القدرة على نف�ض م�صتوى اجلذب يف وجود اأو عدم وجود الطعم 

الغذائي كما اأن هناك درا�صات اأخرى تو�صح اأنخفا�ض القدرة على اجلذب  يف غياب الطعم الغذائي.
لتحقيق اجلذب الأمثل فاإن معدل اإطلق الفورمون يعترب عامل هام فى هذا الإتاه. يف مزارع 
نخيل الزينة باندوني�صيا فاإن معدل اإنبعاث الفورمون هو3 ملليجرام/يومياً )Hallett واآخرون عام 
اأنه يحافظ على كفاءة ال�صيد  Ferrolure+( Ferruginol( وجد  1993(. الطعم الذي يحتوى على 

عند معدل اإنبعاث منخف�ض قدره ,48 ملليجرام/ يومياً )Faleiro عام 2005(. 
يف الوقت احلا�صر فاإن موزعات الفريجانول التجارية اأ�صبحت الآن متاحة يف كثري من الدول. 
�صغرية+  اأوعية  الأكيا�ض+  البل�صتيكية+  ال�صباتيول  )وت�صمل  واملحتوى  ال�صكل  حيث  من  وتختلف 
لفرتة  وي�صتمر  ال�صو�ض  اإ�صطياد معظم  على  يعمل  اإختيار طعم  ال�صروري  زجاجات(. من  امبولت 

زمنية طويلة يف احلقل حتت الظروف املناخية املحلية. �صكل )4-4(.

�سكل )4-4( موزعات الفورمون امل�ستخدمة  �سد �سو�سة النخيل احلمراء

اإختيار ت�صميم اأو �صكل امل�صيدة اأمر هام وحا�صم حيث اأن احل�صرات الكاملة لل�صو�ض تطري اإىل منطقة 
امل�صيدة وت�صتقر على ال�صطح ثم مت�صى اإىل امل�صيدة وعليه فاإن �صطح امل�صي )الرتبة( واأي�صاً �صطح امل�صيدة 
اخل�صن من الأمور الهامة التي تعل لل�صو�ض القدرة على الدخول للم�صيدة ب�صهولة. يعترب التنبيه عن 
طريق الروؤية Visual stimuli من الأمور الهامة فامل�صايد ذات الألوان القامتة )اأحمر-اأ�صود- بني( مع 

وجود �صطح خارجي خ�صن للم�صيدة تزداد فيها القدرة على ال�صيد)AL-Saoud عام 2013(.
واآخرون   Abraham( للم�صيدة  اخلارجي  بال�صطح  اجلوت  يل�صق  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
اخلارجي  لل�صطح   Roughness خ�صانة  عمل  ميكن  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  بينما   )1998 عام 
علوية  بفتحات  مزودة  الأحمر  اللون  مابني  ترتاوح  متاحة  خمتلفة  تارية  م�صايد  هناك  للم�صيدة 
وجانبية )Nardi واآخرون عام 2011( اأو م�صايد خمروطية ذات لون اأ�صود ولها �صطح خ�صن يتم ت�صنيعها 
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مبعرفة عديد من ال�صركات وتختلف قليًل يف �صكلها. وجد اأن هذا الت�صميم فعال يف اإ�صرائيل يف ال�صيد 
والإحتفاظ بال�صو�ض اإذا اأ�صتكمل الطعم املخلق مبول�ض ال�صكر يف املاء )�صكلSoroker( )3 واآخرون عام 

2014(. لوحظت نف�ض النتائج يف التجارب التي اأجريت باأ�صبانيا )Vacas واآخرون عام 2013(. 
ت�صتخدم امل�صيدة ذات الأربعة نوافذ Four window bucket trap والتي تبلغ �صعتها من5-20 لرت 
وحتتوى على طعم الفرمون مع الطعم الغذائي املتخمر ومع املبيد احل�صري غري الطارد حتى مينع 
هروب ال�صو�ض الذي مت اإ�صطياده وذلك يف العديد من الدول لإ�صطياد احل�صرات الكاملة من �صو�صة 
 Abozuhairah عام 2006(. اأو�صح Faleiro( النخيل احلمراء �صواء لربامج الر�صد اأو ال�صيد املكثف
واآخرون عام 1996 اأن قدرة املبيدات احل�صرية على الطرد تقل وفقاً للرتتيب التايل الدلتاميرثين ثم 
بال�صو�ض  الكونيالفو�ض. الحتفاظ  الكلوربرييفو�ض ثم الكتليك ثم الندو�صلفان ثم  الكارباريل ثم 
اإىل  املاء  كافية من  اإ�صافة كمية  الفورمونية ميكن حتقيقه من خلل  بامل�صايد  ا�صطياده  الذي مت 

.Laborious امل�صيدة. ولو اأن هذه الطريقة �صديقة للبيئة اإل اأنها حتتاج اإىل عمالة كبرية
Trap Placement and Trapping Density                     مكان وكثافة امل�سايد

تو�صع   Shade الظل  امل�صيدة يف  تو�صع  اأن  به  املو�صى  فاإنه من  للطعم  اإطالة حقلية  لتحقيق 
م�صيدة �صــو�صــة النخيل احلمراء يف مزارع نخيل التمر وحتى تتحقق برامج الر�صد وال�صيد املكثف 
اأ�صجار  على  تعلق  اأو  ا�صبانيا(  اإ�صرائيل-  العربية-  )الأمارات  الأر�ض  على  امل�صيدة  تو�صع  اأن  ميكن 
النخيل على اإرتفاع 1 مرت من �صطح الأر�ض اأو تو�صع على اإرتفاع 1 مرت )اململكة العربية ال�صعودية(.
تعترب كثافة امل�صايد يف وحدة امل�صاحة اأمر بالغ الأهمية بالن�صبة لربامج الر�صد وال�صيد املكثف. 
الظروف البيئية الزراعية ال�صائدة وكثافة تواجد الآفة وامل�صادر املتاحة اأمور هامة توؤثر يف قرار عدد 
من  تهاجر  اأن  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  ميكن  عندما  خا�صة  احلقل  يف  و�صعها  يجب  التي  امل�صايد 
اأ�صجار نخيل جماورة مثل P.canariensis . بداية فاإن م�صيدة واحدة لكل هكتار فى برامج ال�صيد 

املكثف ميكن التو�صية بها )Oehlschager عام 1994(.
العربية  باململكة  النخيل  ب�صاتني  يف   Endemic املتوطنة  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  بالن�صبة 
 5,1 لكل  واحد  م�صيدة  كثافة  مع  اإليه  الو�صول  ميكن  للآفة  الفعال  املكثف  ال�صيد  فاإن  ال�صعودية 
هكتار بينما كثافة م�صيدة واحدة لكل 100 هكتار كافية لر�صد تواجد الآفة يف املناطق اخلالية من 
الإ�صابة )Abraham واآخرون عام 2000(. يف برامج ال�صيد املكثف فاإن كثافة الآفة يف احلقل هي التي 
حتكم عدد امل�صايد لوحدة امل�صاحة حيث ترتاوح من1م�صيدة لكل هكتار عندما يكون تعداد ال�صو�ض 
منخف�ض اإىل10 م�صايد للهكتار يف حالة الإ�صابات ال�صديدة )Faleiro واآخرون عام2011(. يف اإ�صرائيل 
حقق ال�صيد املكثف للآفة عند م�صتوى كثافة م�صايد عاليه )10 م�صايد للهكتار( حقق اإدارة ناجحة 
لل�صو�ض خلل عامني يف م�صاحة نخيل قدرها 450 هكتار بينما الر�صد يف م�صاحة 2200 هكتار حقق 

جناحاً هائًل مع كثافة م�صيدة لكل 3 هكتار. 
اإرتفعت القدرة على التاأثري ال�صلبي مل�صايد فورمونات �صو�صة النخيل احلمراء على اإ�صابات نخيل 
التمر القريبة من امل�صايد ب�صكل وا�صح حيث اأن ال�صو�ض اجنذب ولكن مل يتم اإ�صطياده يف امل�صيدة وقد 
يهاجم النخيل املجاور. يف احلقيقة فاإن اأ�صجار P.canariensis   الموجودة  يف املدن ي�صل فيها ن�صبة 
الإ�صابة اإىل درجة عالية )7,72%( حينما تو�صع امل�صايد مبا�صرة حتت النخيل. وتنخف�ض هذه الن�صبة 
ب�صكل معنوي )8,18%( حينما تو�صع امل�صايد مبا�صرة بعيدة عن النخلة مب�صافة 5 مرت مع نق�ض غري 

معنوي حينما تو�صع امل�صايد بعيداً على م�صافة 50 مرت من النخيل )Nadrdi واآخرون عام 2011(. 
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الف�سل الثالث
املكافحة ال�سلوكية والذاتية ل�سو�سة النخيل احلمراء 

اأوًل  :  الر�سائل الكيميائية التي ي�سدرها �سو�س النخيل
ثانيًا: املكافحة ال�سلوكية ل�سو�سة النخيل احلمراء

ثالثًا: املكافحة الذاتية

الف�سل الثالث
املكافحة ال�سلوكية والذاتية ل�سو�سة النخيل احلمراء

اأوًل: الر�سائل الكيميائية التي ي�سدرها �سو�س النخيل: 
Giblin -Davis واآخرون عام )1996( فورمونات التجمع امل�صتخدمة يف جذب ح�صرات  اإ�صتعر�ض 

Rhyncophorus spp واملنبعثة من الذكور كما يلي: 

                                              النوع                                           املركب املنتج واملنبعث من الذكور
4-methyl -5- nonanol                                  R.ferrugineus

6-methyl -2- hepten- 4 – 0l                         R.palmarum

5-methyl -4- octanol                                   R.cruentatus

4-methyl -5- nonanol                                  R.vulneratrus

4-methyl -5- nonanol                                  R.bilineatus

3-methyl -4- octanol                                   R.phoenicis

قيا�س التعداد املو�سمي باإ�ستخدام م�سائد فورمونات التجمع : 
 Sitona حل�صرة  طريان  ن�صاط  اأعلى  اأن   )1961( Thorsteinson, Hansعام  من  كل  لحظ 
عند  معدلته  اأق�صى  اإىل  الن�صاط  اإنخفا�ض  ي�صل  بينما  مئوية  درجة°35  يتم على   cylindricollis

درجة40 درجة مئوية. 
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تظهر   R.palmarum النخيل  �صو�صة  ح�صرة  تعداد  كثافة  اأن   )1963( عام  واآخرون   Hagley اأ�صار 
بو�صوح يف نهاية املو�صم الرطب وبعد2-3 اأ�صهر من املو�صم اجلاف وذلك بني �صهري دي�صمرب ومار�ض. 
يبداأ التعداد يف الزيادة يف نهاية اأكتوبر وي�صل لأق�صاه يف دي�صمرب وينخف�ض بو�صوح يف �صهري يناير 
وفرباير. يف مار�ض يبداأ التعداد يف الزيادة مرة ثانية ثم ينخف�ض بو�صوح خلل اجلزء الأخري من 

املو�صم اجلاف وبداية املو�صم املمطر. 
 R.palmarum عام1990 اأن اأعلى تعداد مت اإ�صطياده من اأفراد Chinchilla, Morales ذكر كل من
معدلت  اأن  اإىل  واأ�صارا  اجلاف.  املو�صم  خلل  عايل  بتعداد  وا�صتمر  الرطب  املو�صم  نهاية  يف  �صجل 
باإ�صتخدام م�صائد جذوع النخيل �صجل يف �صبتمرب حتى مار�ض حيث بلغت   R.palmarum اإ�صطياد 

ثلثة اأ�صعاف امل�صجل يف اإبريل حتى اأغ�صط�ض وذلك يف اجلزء اجلنوبي من كو�صتاريكا. 
باإ�صتخدام م�صائد   R.palmarum تعداد  التقلبات يف  بتقييم  عام )1991(   Aaran , Posada قام 
اأن  كما  ال�صو�ض  بالغات  من  فرد  اإىل12-5  ي�صل  للم�صيدة  ينجذب  ما  متو�صط  اأن  واأو�صحا  الطعوم 

اأق�صى تعداد مت ت�صجيله كان يف �صهر مار�ض كما ذكرOehlschlager واآخـرون عـام )1992(
اأن الن�صبة اجلن�صية لإناث �صو�ض R.palmarum التي مت اإ�صطيادها بلغت 3 اأ�صعاف الذكور. اأو�صح 
اأن مدى  اأكرث كفاءة كما  الذكور  تنتجه  الذي  التجمع  اأن فورمون  واآخرون عام )1994(   Weissling
التجمع  اأن فورمون  اأت�صح  اإ�صطيادها. كما  الفورمون من الذكور الذي مت  اإنبعاث  التاأثري يزداد مع 
)Cruentol( ميكن تن�صيطه بوا�صطة املواد املتطايرة من النخيل وكلما اإنخف�صت درجة احلرارة يزداد 
الوقت الذي حتتاجه احل�صرات الكاملة لتخرج من ال�صرانق. ومع اإرتفاع احلرارة يف نهاية مو�صم ال�صتاء 
فاإن الأفراد يف مراحل النمو املختلفة بالنخيل تتزامن معاً يف التطور وبالتايل تخرج احل�صرات الكاملة 
تقريباً يف نفــ�ض الوقت معطية قمة تعداد مو�صـمي للح�صـــرة. يختلف عدد الأفراد التي مت اإ�صيطادها 
جميع  .تو�صح  املكان  باإختلف   Sabal palmetto باأن�صجة  املطعومة  امل�صائد  يف   R.cruentatus من 
املو�صم  بداية  قبل  اأو  ال�صيف  اأوائل  اإىل  الربيع  عام متتد من  كل  واحدة  قمة  الدرا�صة وجود  مناطق 
الرطب ثم تزداد اأعداد الأفراد التي مت اإ�صطيادها يف مار�ض مع ظهور قمة يف �صهر مايو ثم تبداأ يف 
الإنخفا�ض خلل اأ�صهر ال�صيف ثم تبداأ يف الإرتفاع مرة ثانية يف فرباير. ويزداد ن�صاط الطريان بزيادة 
درجة احلرارة كما ينخف�ض بزيادة الرطوبة الن�صبية حيث وجد حتت ظروف املعمل اأن اأعلى تعداد مت 

اإ�صطياده كان على درجة حرارة 35 درجة مئوية واأن الرطوبة تلعب دوراً مهماً فى بداية الطريان.  
اأنواع جاذبات الغذاء امل�ستخدمة يف م�سائد �سو�س نخيل التمر : 

اأو�صح Hagley عام )1965( اأن اجلاذبات املختربة مع R.palmarum فى امل�صائد احلقلية لل�صو�ض 
تتكون من خماليط خمتلفة من: 

malt skatole ethyl alcohol
skatol iso- methyl acetate
malt skatol terpinyl acetate
coconut stem tissue
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اأف�صل  كانت   Stakol iso- methyl acetate باإ�صتخدام  احلقلية  الإختبارات  اأن  النتائج  اأظهرت 
معنوياً كمادة جذابة لكل اجلن�صني من املخاليط الأخرى مع اأن�صجة �صاق جوز الهند .  

وجد Moreno, Diegado اأن اأن�صجة ثمار الباباى واملوز والربتقال والتفاح واأن�صجة �صيقان نخيل 
جوز الهند ونخيل الزيت الأفريقي كانت جاذبة لذكور R.palmarum. كما وجد Moudsra واآخرون 
عام )1989(، Rochat عام )1990( اأن �صاق النخيل التي حتتوى على ذكور R.palmarum واملوجودة 

بامل�صائد كانت جاذبة لكل اجلن�صني. 
قيم Mousra واآخرون عام )1990( كفاءة الأنواع املختلفة من امل�صائد والطعوم امل�صـتخدمة جلـذب 
الطعوم  اأن  الـ�صكر+ املول�ض فقط. ووجد  ال�صـكر، ق�صـب  واإ�صـتخدم فيها طعـوم ق�صـب   R.palmarum

التي حتتوى على ق�صب ال�صكر+ املول�ض اأو ق�صب ال�صكر فقط كانت اأكرث كفاءة.  
اأو�صح Ochlshlager واآخرون عام )1993( اأن امل�صائد املزودة بقطع من �صيقان النخيل واملعاملة 
اأو  عبوات  اإ�صتخدام  عند  ولكن  فعالة  كانت   Rhynchophorol مبادة  واملطعومة  احل�صرى  باملبيد 
اأكيا�ض بها مبادة الرينكوفورول وق�صب ال�صكر املعاملة باملبيد احل�صري كانت اأكرث فعالية كم�صائد 
اأو املعاملة بق�صب ال�صكر  حيث بلغت كفاءتها6-30 مرة اأكرث من امل�صائد املحتوية على الرينكوفورول 
منفرداً. كما اأن األوان امل�صائد مل يكن لها تاأثري على معدلت الإ�صطياد وقد اإجنذب تعداد اأكرب من 
ال�صو�ض يف امل�صايد املو�صوعة على م�صتوى �صطح الأر�ض اأكرث من تلك املثبتة على اإرتفاع 1,7 اأو 1,3 
مرت. كان خف�ض كمية �صيقان ق�صب ال�صكر اإىل الن�صف اأكرث تاأثرياً من قطع النخيل اأو املول�ض يف 

�صكل عجينة اإ�صفنجية اأو ميزوكارب النخيل املطحون.  
اأقرتح Weissling واآخرون عام )1993( اأن ذكور R.cruentatus تنتج فورمون تمع عايل القدرة 

على جذب ذكور واإناث الأنواع القريبة عند خلطه مع املواد الطيارة امل�صتخل�صة من جذوع النخيل.  
التي   R.cruentatus الكاملة  احل�صرات  تعداد  اأن   )1994( عام  واآخرون   Giblin , Davis �صجل 
واأن�صجة   Cruentol مادة  مع  �صامة  طعوم  حتوى  التي  بامل�صائد  مقارنة  بلغ 8 مرات  اإ�صطيادها  مت 
اأن�صجة  التي حتوى  امل�صائد  كانت  cruentol منفرداً.  اأو  اأو الأن�صجة منفردة  S.palmetto )5 كجم( 
اأكرث كفاءة ثلث مرات من تلك التي حتوى2/1 كيلو جرام   cruentol S.palmetto )1،5كجم( مع 
من الأن�صجة مع cruentol. تت�صاوى الر�صائل الكيميائية من2،5 كيلو جرام اأن�صجة �صاق مطحونة من 
 Saccharum afficinarum املجمد اأو من اأن�صجة ال�صاق الطازجة لق�صب ال�صكر S.palmetto نخيل
ملليجرام/ مبعدل4  ت�صتخدم  عندما   R.cruentatus ل�صو�صة  احلقلي  اجلذب  على  قدرتها  يف  جميعاً 

.cruentol يومياً مع فورمون التجمع
قام Samarajeewa واآخرون عام )1981( بتعريف املواد الطيارة اليثيل ا�صيتات- اليثيل لكتات 
- اليثانول ووجد اأن اأكرثها قدرة على اجلذب هى مادة cruentol ومل تظهر اأي اختلفات معنوية يف 

معدلت الإطلق ما بني108،482،1843 مللجم ايثيل ا�صيتات مع cruentol /يومياً. 
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ال�صكر  حفــار ق�صـب  ل�صـو�صة  احلقـلية  الإ�صـتجابـة  عـام1994بتقييـم  واآخـرون   Giblin, Davis قـام 
القدرة  لها  متخمرة  منتجات  باإ�صتخدام  اجلاذبة  الكيماوية  للر�صائل   Metamasius heipterus
 Saccharum اأو ق�صب ال�صكر   S.palmetto اأن�صجة �صاق النخيل  التطاير من250 جرام مطحون  على 
hemipterus واأ�صجار ال�صنوبر Anona comosus املتخمرة حتت املاء من5-7 اأيام ووجد اأن ال�صو�ض 
النخيل  �صاق  اأن�صجة  من  جرام  اإىل250  اأنثى  اأو  ذكر  اإ�صافة20  بينما  النخيل  اأوراق  اإىل  ينجذب  ل 

املطحون يزيد من القدرة على جذب ال�صو�ض مقارنة بالأن�صجة املطحونة منفردة.  
اأظهر Weissling واآخرون عام )1994( زيادة قدرة الطعوم املزودة بفورمون التجمع على جذب 
م�صابهاته  اأو  امل�صنع  اأو  الطبيعي   Rhynchophorol فورمون  اأن  ووجد   Rhyncophorus ح�صرات 
من  كل  اأ�صار  كما  غذائي.  م�صدر  اإىل  اإ�صافتها  لل�صو�ض يف احلقل وخا�صة عند  جذب عالية  قدرة  له 
يف  احلقل  يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  اإ�صطياد  عدم  اإىل   1995 عام   Bandarage , Gunanardena
م�صائد الطعوم باإ�صتخدام كل من n-pentanol, n-propanol بينما ي�صل معدل ال�صطياد 0،49 �صو�صة/
 n-pentanol اأى كحولت  Ferruginol مع  بن�صبة جن�صية1:1 مع اإ�صافة خملوط من  م�صيدة/يومياً 
كحول  مع   Ferruginol ن�صاط  ويزداد   , n-butanol , n-propanol , n-hexanol, n-nonanol

n-pentanol حيث ي�صل معدل الإ�صطياد 0،85 �صو�صة/م�صيدة/يومياً. 

 R.ferrugineus, من  كل  ذكور  تمع  فورمون  اأن   )1995( عام  واآخرون   Oehlschlager اأو�صح 
R.bilineatus, R.vulanaratus هو مركب methyl 5-nonanol-4. وقد حاول الباحثني زيادة طعوم 

الإ�صطياد باإ�صتخدام خماليط الفورمون مع ق�صب ال�صكر. 
وجد Gilbin, Davis واآخرون عام )1996( اأن الكريومون النباتى يزيد من كفاءة الفورمون يف 
اأو  اإيثيل بروبيونات  ا�صيتات،  اإيثيل  تاأثري تن�صيطي للمواد الطيارة وهى  اأى  اجلذب ولكن مل يظهر 

اإيثيل بيوترات وهى املواد امل�صتخدمة من تخمر اأن�صجة �صاق النخيل اأو ق�صب ال�صكر.   
اإطلق فورمونات التجمع : 

يف   Rhynchophorol فورمون التجمع  عام )1992( بتقدير اإنطلق  واآخرون   Oehlschlager قام 
م�صائد الطعوم ووجد اأن معدل النطلق بلغ حواىل3 ملليجرام/ يومياً وقد اأعطى هذا املعدل قدرة 
اأعلى فى الإ�صطياد مقارنة بامل�صائد غري املطعومة. كما اأن زيادة معدل الإنطلق اإىل30 ملليجرام 

يومياً يعمل على زيادة القدرة على الإ�صطياد.  
لحظ Hallet واآخرون عام )1993( عدم تغري الإ�صتجابة مع اإختلف اجلرعات اأو الن�صب وذلك يف اإ�صطياد 
فورمونات  من  نوعني  مع   R.vulanaratus النخيل  و�صو�صة   R.ferrugineus احلمراء  النخيل  �صو�صة 

 (4-methyl 5-nonanol) Ferrugineol , (4-methyl 5-nonanol) Ferrugineone.التجمع هما
اإ�صطياده يف  النخيل احلمراء الذي مت  Oehlschlager واآخرون عام )1992( تعداد �صو�ض  �صجل 
وجود فورمون التجمع Ferrugineol مع اأن�صجة النخيل ولوحظ اأنه اأكرث كفاءة يف امل�صائد التي تطلق 
3 ملليجرام /يومياً مقارنة مبثيلتها التي تطلق 0،3 ملليجرام/يومياً. ل توجد اإختلفات معنوية يف 
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تعداد �صو�ض النخيل الذي مت اإ�صطياده وبني معدلت الإنطلق 3 ملليجرام،20 ملليجرام،200 ملليجرام 
يومياً/ م�صيدة واأدى معدل الإنطلق الأخري اإىل جذب عدد اأكرب ولكنه غري معنوي يف حالة �صو�ض 

 .R.palmarum النخيل
 Ferrugineol عام )1995( اأن انطلق فورمون التجمع املخلق Bandarage , Gunawardena وجد
مبعديل 38,0،8,0 ملليجرام يومياً/م�صيدة مملوءة مباء ال�صابون تزيد من قدرة ا�صطياد ال�صو�ض 
اإختلفات  توجد  ل  املقارنة.  من  اأكرث  الرتتيب  على  �صو�صة/م�صيدة/يومياً  م�صتوى23,0،5,0  اإىل 
معنوية بني جن�صي �صو�صة النخيل احلمراء الذي مت اإ�صطيادها بوا�صطة Ferrugineol. وقد اأ�صافا 
اأن فورمون التجمع Ferrugineol يبقى قادراً على اجلذب ملدة ل تقل عن60 يوماً )اأو بني2000-800 
�صاعة(. اأظهر التقييم احلقلي اأن فورمون التجمع املخلق Ferrugineol مع البخار املقطر لقلف �صاق 

اأ�صجار جوز الهند يعمل على زيادة م�صتوى اجلذب معنوياً ل�صو�صة النخيل احلمراء. 
 R.palmarum التجمع حل�صرة  فورمون  اإنطلق  اأن   )1995( عام  واآخرون   Oehlschlager وجد 
كان منا�صباً مبعدل3 ملليجرام يومياً من الفورمون عند خلطه مع الغذاء )�صاق ق�صب ال�صكر( اأو30 
اأو30 ملليجرام يومياً / ملليجرام يومياً من الفورمون عند خلطه مع الغذاء )�صاق ق�صب ال�صكر( 
اإطلق 3  اأكرث جذباً مع  اأن�صجة �صاق النخيل كانت  فاإن  الغذاء عموماً  م�صيدة من الفورمون بدون 

ملليجرام يومياً من الفورمون امل�صنع.  
يف  الكيميائية  املاج�صتري دور الر�صائل  لدرجة  ر�صالته  يف  اللطيف عبا�ض  عبد  كمال  حممد  در�ض 
جذب �صو�صة النخيل احلمراء فى مزارع نخيل حمافظة ال�صرقية حيث تعترب �صو�صة النخيل احلمراء 
من اأ�صد الآفات �صرراً وتدمرياً لأ�صجار النخيل باأنواعه املختلفة وقد مت اإكت�صاف احل�صرة يف املناطق 
املنزرعة بالنخيل يف املناطق امل�صت�صلحة مبحافظتي الإ�صماعيلية وال�صرقية بجمهـورية م�صـر العربيـة 
الآفة  ملكافحة هذه  التخطيط  تفـيد عند  قـد  اإلـى معـلومات  التو�صل  واأمًل يف  اأواخـر عام 1992م.  يف 
املدمرة فقد مت التخطيط لدرا�صة جدوى اإ�صتخدام فورمونات التجمع يف هذا املجال كو�صيلة للتنبوؤ 
وكيفية  امل�صيدة  ومكونات  البيئية  بالظروف  ذلك  احل�صرية وم�صتواها وعلقة  الإ�صابة  واإ�صتك�صاف 
درا�صتها  امل�صتهدف  الآفة  بيئية وف�صيولوچية عن  امل�صائد يف احل�صول على معلومات  اإ�صتغلل هذه 

حتت الظروف احلقلية حتت م�صتويات اإ�صابة بالغة ال�صدة مبنطقتي الإ�صماعيلية وال�صرقية. 
ثانيًا: املكافحة ال�سلوكية ل�سو�سة النخيل احلمراء

من اأهم عنا�صر املكافحة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء هي اجلمع املكثف للح�صرات الكاملة 
اأو ما ي�صمي Mass Trapping Technique من خلل ا�صتخدام م�صائد غذائية حتتوى على فورمون 
التجمع Aggregation Pheromone، ويف هذا املجال ميكن توزيع امل�صايد على اأ�صجار النخيل باأعداد 
حتدد بعد درا�صة تركيز الفورمون ومدة تغيريه )حيث اأنه من ال�صروري ا�صتمرار انطلق الفورمون 
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اأو املواقع يف الإعتبار،  من امل�صيدة الغذائية مبعدلت فعالة لأطول فرتة ممكنة ( واأخذ التاهات 
وميكن مقارنة م�صيدة الفورمون الغذائي مع م�صيدة اأخرى غذائية بدون فورمون �صريع. كما ميكن 
اأن�صجة غ�صة وحمتوى  مقارنة الغذاء الطبيعي املوجود يف امل�صيدة )اأي �صنف من ق�صب ال�صكر ذو 
 + برية  خمرية  الهند+  جوز  ال�صكر+  ق�صب  )م�صا�صة  من  املكون  ال�صناعي  الغذاء  مع  عايل(  مائي 
�صكر الق�صب+ اأجار+ حملول ملحي+ فيتامينات+ ماء بن�صب خمتلفة( كما ميكن درا�صة �صكل امل�صيدة 
بالطعم اجلاذب  ذلك  �صعة 5لرت. ميكن مقارنة  البل�صتيك  تكون على هيئة جردل من  اأن  ويف�صل 

املكون من مولت مبلل واأيزومايل اأ�صتيات مع مبيد ح�صري.
اأهم الدرا�سات فى هذا املجال:

 Rhynchophorus النخيل  �صو�صة  ح�صرة  ذكور  اإنتاج  اإىل  عام)1991(  واآخرون   Rochat اأ�صار   
palmrum لنوعني من املركبات اجلن�صية املتخ�ص�صة اأكرثهم �صيادة مركب طيار مت تعريف تركيبه 
الكيماوي 6-methyl-2- hepton-4-01  (2E) قد مت ت�صميته موؤقتا با�صم Rhynchophorol ويعتقد 
 1992 عام  واآخرون   Nagnan .جنح  النخيل  �صو�صة  ح�صرات  تميع  يف  و�صروري  هام  مركب  اأنه 
�صو�صة النخيل  جذب  لها القدرة على  املواد  الزيت وهذه  من ع�صري نخيل  مواد طيارة  ا�صتخل�ض  يف 

R.palmarum اإىل العائل الغذائي. 

 R.palmarum واآخرون عام )1993( قدرة اجنذاب احل�صرة الكامل ل�صو�صة النخيل Rochat اأو�صح
اإىل العوائل الغذائية نتيجة انبعاث روائح من هذه العوائل وهي الباباي وق�صب ال�صكر واملوز . كما 
كفورمونات   R.phoenicis – R.vulneratus النخيل  �صو�صتي  من  مركبات   3 وتعريف  عزل  اأمكن 
واأو�صحت   Rhynchophorol III, Rhynchophorol II, Rhynchophorol Iو وهي  للتجمع 

الدرا�صات اأن الفورمون الأول والثاين يزيد من معدل ا�صطياد هذه احل�صرات مبعدل%20. 
النخيل  زيت  باإ�صتخل�ض مواد طيارة من ع�صري  واآخرون عام )1992( يف فرن�صا   Nagnan قام 
املتخمر بطريقتني ومت تعريف هذه املواد وقد لوحظ اأن هناك اإختلفات كمية ونوعية بني هذه املواد 
الطيارة اأثناء تخمر ع�صري النخيل. كما مت مناق�صة دور هذه املواد يف الإت�صال الكيميائي بني �صو�صة 

النخيل احلمراء والغذاء النباتي.
�صو�صة  ذكور  اأ�صتجابة  بدرا�صة  الأمريكية  املتحدة  بالوليات   )1996( عام  واآخرون   Davies قام 
Metamasius hemipterus  لبع�ض الر�صائل الكيماوية وبع�ض نظم وت�صميمات امل�صائد يف فلوريدا 
على اأ�صجار نخيل البلح واملوز وقد كان اإطلق مادة الإيثيل اأ�صتيات منفردة مبعدل860-1007 جمم/
يومياً كافياً لإ�صطياد احل�صرة جمال الدرا�صة وكذا خملوط مادة الإيثيل بروبيونات 348-362جمم/
يومياً ومادة اإيثيل بيوترات مبعدل 117-137 جمم/يومياً حيث كان لهما فعالية اأكرب من اإ�صتخدام 
والأيثيل  /يومياً(  )353-384 جمم  منفردة  بروبيونات  ومادة  املتخمر مبعدل250 جم  ال�صكر  ق�صب 
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بيوترات منفرداً )123ـ174 جمم/يومياً( اأو بدون معاملة على الإطلق. عند اإطلق الإيثيل اأ�صيتات 
املتخمر  ال�صكر  اإ�صتخدام ق�صب  اأعلى من  كان له قدرة جذب  منفرداً برتكيز 675-683 جمم/يومياً 
 (5-methyl-nonan-4-01 مبعدل 250جم اأو املخلوط الرا�صيمى لفورمون التجمع للذكور وتركيبه
ويزداد  مللجم/يومياً.   3 مبعدل   metalure وامل�صمى   8 بن�صبة1:   and 2- methyl-heptan-4-01)
التعداد الذي يتم اإ�صطياده مع خملــوط الإيثيل اأ�صتيات وق�صب ال�صكر اأو الفورمون metalure وكانت 
املخاليط الثلثية اأكرث كفاءة مبعدل 2ـ3 مرة من املخاليط الزوجية. الإجنذاب ملادة الإيثيل اأ�صتيات 
والتي تطلق منفردة مبعدل 777 جمم/يومياً مع الفورمون metalure كان اأعلى من املنتجات املتحللة 
الفورمون  مع  مللجم/يومياً(  6ـ8  مبعدل  واملنطلق  اخلليك  حم�ض  اأو  )الأيثانول  اأ�صتيات  للإيثيل 
metalure. يزداد تعداد ال�صو�ض الذي مت جمعه من امل�صائد التي حتوى طعم ال�صكر وامليتالور مبعدل 
250 جرام مع زيادة جرعة الإيثيل اأ�صتيات اإىل400 جمم يومياً. كما اأنه مع الإيثيل اأ�صتيات )70 جمم 
يومياً( وامليتالور يزداد تعداد احل�صرات التي مت اإ�صطيـادها مـع زيـادة كميـات ق�صب ال�صكر. كما وجد اأن 
املول�ض )45جرام( مع املاء )58مل( كبدائل لق�صب ال�صكر كان له فاعلية يف جذب احل�صرة بنف�ض قوة 

اأ�صتخدام ق�صب ال�صكر املتخمر مبعدل )250 جرام(.  
قام معهد بحوث وقاية النبات- مركز البحوث الزراعية مب�صر بتقييم كفاءة فورمونى التجمع 
 Chem tica لكل من �صركة ني�صمان اليابانية)5 جرام مادة فعالة،100 �صم3 مذيب( وفورمون �صركة
الكندية )1 جم مادة فعالة فى كي�ض بل�صتيك من مادة ت�صمح بنفاذ الفورمون( وقد اأو�صحت النتائج 
ا�صتخدام هذين الفورمونني لر�صد وا�صتك�صاف املجموع احل�صرى ل�صو�صة النخيل احلمراء  اإمكانية 
اإ�صافة اإىل دورهما يف احلد من تعداد احل�صرة وت�صتمر فاعلية هذه الفورمونات من 4-6 اأ�صابيع وت�صل 
قدرتها على اجلمع حواىل2-5 ح�صرة اأ�صبوعياً. مازالت الدرا�صات م�صتمرة يف هذا املجال لتعظيم دور 

فورمونات التجمع يف مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.
امل�سيدة الفورمونية ل�سو�سة النخيل احلمراء:

اأكرب عدد من احل�صرات  ت�صتخدم جلمع  الفورمونية  امل�صائد  اأن  وال�صيهاتى)1997(  املهنا  اأو�صح 
الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء من مناطق الإ�صابة وميكن زيادة اأعداد امل�صائد الفورمونية بالهكتار 
للوقوف على اأن�صب عدد ميكن اإ�صتخدامه لتحقيق اأعلى كفاءة يف اإ�صطياد للح�صرات وميكن تربة 

ذلك بو�صع مابني م�صيدة/4هكتار، م�صيدة/هكتار،4 م�صيدة/هكتار،16 م�صيدة/هكتار.  
مت ا�صتخدام الفورمون املخلق �صناعيا يف م�صيدة اجلردل املقلوب Oehlschlaer عام 1994 وذلك 
مبيد  مبحلول  معاملة  النخيل  جذع  من  قطع  عن  عبارة  وهي  ال�صو�صة  جلذب  غذائية  مادة  بو�صع 
ح�صري وتعلق عبوة الفورمون بامل�صيدة التي يوجد بها4 فتحات )5 �صم×1،5�صم( تو�صع امل�صيدة على 
التي متوت عند  النخيل احلمراء  ل�صو�صة  الكاملة  اإليها احل�صرات  النخيل فتجذب  اإرتفاع 1،5م على 

تغذيتها على قطع النخيل.
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لرفع كفاءة امل�صيدة يف اإ�صطياد احل�صرة مت تربة عدة اأنواع من امل�صائد وهى: 
م�صيد اجلردل الأخ�صر املعدول.( 1)
جردل معدول مغطى بالليف.( 2)
كي�ض بل�صتيك اأ�صود يو�صع يف حفرة.( 3)
اإناء اأخ�صر اللون مقا�ض 16 بو�صة. ( 4)

كان اأعلى معدل ا�صطياد كما هو مو�صح بجدول )4-2( للكي�ض البل�صتيك الأ�صود يليه اجلردل 
املغلف بالليف.لكن لوحظ اأن الكي�ض البل�صتيك �صريع اجلفاف لأنه مفتوح اأكرث من اللزم مثله مثل 

الوعاء البل�صتيك. 
تعترب امل�صيدة املغطاه بالليف الأف�صل كفاءة حيث ي�صتمر الطعم مدة اأطول يف فرتات اجلفاف. مت 
تطوير هذه امل�صيدة من قبل اأخ�صائي الوقاية مب�صروع التح�صني الزراعي بالقطيف- اململكة العربية 

ال�صعودية وا�صتخدم اخلي�ض )اجلوت( يف تغطية هذه امل�صائد.

جدول )4-2( عدد احل�سرات التي مت ا�سطيادها مع اأنواع خمتلفة من امل�سائد

جمموع اأيام اجلمعاأنواع امل�سائد
ا�سطياد 

7 اأيام
ذكور: اإناث

معدل 
ال�سطياد 
ال�سبوعى

الن�سبة 
اجلن�سية 

ذكور: اإناث 3-1
ذكور:اإناث

5-4
ذكور: اإناث

7-6
ذكور: اإناث

3418:615:596:4514٫12٫1:1 :63اجلردل املعدول )اخ�صر(
90:3932:1318:14140:6620٫62٫1:1اجلردل املعدول مع لفه بالليف

89:4014:1215:18118:7018٫81٫7:1اإناء مقا�ض 16 بو�صة
79:3749:3433:1661:8724٫81٫9:1كي�ض بل�صتيك ا�صود فى حفرة

املجموع الكلى
321:150113:6581:53515:26819٫61٫59:1 471178134783

الطريقة املثلى لت�سغيل امل�سائد الفورمونيه حل�سرة �سو�سة النخيل احلمراء:
وفقاً ملا اأ�صارت اإليه الدرا�صات التى قام به املهنا وال�صيهاتى عام )1997(:

يلف اجلردل باخلي�ض اأو ليف النخيل ويثبت جيدا وذلك لرفع كفاءة الإ�صطياد.. 1
يو�صع حملول املبيد بحيث ل يزيد ارتفاعه عن ثلث ارتفاع اجلردل .. 2
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تو�صع القطعة الغذائية من قطع النخيل اأو حزمة من ق�صب ال�صكر بحيث يغمر ثلثاها ويبقى . 3
الثلث على الأقل فوق م�صتوى املحلول.

يجب اأن تكون قمة القطعة الغذائية منخف�صة عن فتحات امل�صيدة حتى ل تتمكن احل�صرة من الهروب.. 4
تعلق عبوة الفورمون بغطاء امل�صيدة وتغلق غلقاً جيداً.. 5
تعلق امل�صيدة على ارتفاع 1،5م على نخلة كبرية ويف�صل اأن تعلق على اأ�صجار غري النخيل اإذا ما . 6

توفرت باملزرعة اأو تو�صع على حامل خ�صبي.
لأ�صعة . 7 حتا�صيا  الغربية  اجلنوبية  اأو  ال�صرقية  ال�صمالية  الناحية  يف  امل�صيدة  تعليق  يف�صل 

ال�صم�ض املبا�صرة.
�صرورة املرور الدوري ملتابعة امل�صائد وح�صر اأعداد احل�صرات امل�صطادة ور�صدها والوقوف على . 8

حالة القطعة الغذائية وحملول املبيد وعبوة الفورمون.
اأو . 9 الغذائية  القطعة  جفاف  ح�صب  املبيد  حملول  ويزداد  النخيل(  )قطع  الغذاء  تغيري  يتم 

نق�صان حملول املبيد ويتم هذا تقريباً كل اأ�صبوع يف ال�صيف وكل اأ�صبوعان يف ال�صتاء.
يتم جمع احل�صرات حفاظا على احليوانات والطيور الداجنة التي قد تاأكل هذه احل�صرات امل�صممة.. 10

م�سيدة الطعوم اجلاذبة ل�سو�سة النخيل احلمراء
ت�صتخدم م�صائد الطعوم اجلاذبة جلذب احل�صرات ثم جمعها وقتلها اأو ا�صتخدام الطعوم امل�صممة 
لقتل احل�صرات فور ا�صطيادها وهي طريقة ناجحة ملكافحة الكثري من احل�صرات با�صتخدام الطعم 
اإحدى  الطريقة  تكون هذه  ب�صكل جيد عندما  ناجحة  وتكون  املطلوب مكافحتها-  للح�صرة  املنا�صب 
النخيل احلمراء طبقا  �صو�صة  ملكافحة ح�صرة  ناجحة  الطريقة  وهذه  للآفة  طرق املكافحة املتكاملة 
لهذه  اجلاذبة  الطعوم  م�صائد  وت�صتخدم  القطيف  مبنطقة  �صابقا  اأجريت  التي  التجارب  لنتائج 

احل�صرة كما يلي: 
جلذب -  اأقرا�ض  ب�صكل  وتقطيعها  الرواكيب  اأو  الف�صائل  او  النخيل  جذع  من  اأجزاء  ا�صتخدام 

احل�صرات الكاملة وقتلها.
ا�صتخدام الطعوم اجلاذبة املتخمرة والتي تتكون من اخلليط الأتي: قطع ق�صب ال�صكر اأو العنب - 

الأ�صود 50 جم، خمرية 2،5 جم، ماء 1 لرت ويرتك هذا اخلليط فرتة  الع�صل  املهرو�ض0،5 كجم، 
كافية لتخمرة ثم يو�صع بني �صطري قطعة من اأ�صجار النخيل – فتكت�صب مزيدا من التخمر مع 
اخل�صب وتنبعث منها رائحة تف�صلها احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل وتنجذب اليها – وميكن 
اأجزاء منها بدل من قطع النخيل مع �صرورة املحافظة على رطوبة  اأو  ا�صتخدام قواعد ال�صعف 

قطع النخيل امل�صتخدمة حتى ل تف وتفقد فعاليتها. 
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اإ�ستجابة �سو�سة النخيل احلمراء احلقلية لفورمون التجمع
اأظهرت الدرا�صة التي قام بها اجلرب والراجح )اإ�صدار ور�صة العمل الأوىل حول مكافحة �صو�صة 
التمر  نخيل  جذوع  اأن�صجة  من  الناتة  الكيميائية  املواد  اأهمية  نوفمرب2000(  احلمراء-  النخيل 
املطحون يف جذب �صو�صة النخيل احلمراء عند ا�صتخدامها مع فورمون التجمع اخلا�ض بجذب احل�صرة 
وهو methy1-5 – Nonanal-4 كما تو�صح النتائج الإختلف املو�صمي يف تعداد احل�صرة خلل العام 
مع ظهور قمة التعداد يف يونيو. كانت امل�صائد امل�صتخدمة فعالة يف خف�ض التعداد احل�صري من 2،75 
ح�صرة /م�صيدة اإىل ,5 ح�صرة /م�صيدة خلل فرتة الدرا�صة. زيادة ن�صاط احل�صرة خلل فرتة املو�صم 
الدافئ قد يعزى اإىل تعر�ض النخيل لظروف الإجهاد نتيجة اإنخفا�ض م�صتوى املاء الأر�صي املنا�صب.  

ثالثًا: املكافحة الذاتية
با�صتخدام املواد امل�صببة للعقم �صواء اأ�صعة جاما اأو املعقمات الكيميائية وهي طريقة معقدة حتتاج 
وتوقيتات  البيئة  يف  للح�صـرة  املو�صمي  الن�صاط  تقديـر  دقـة  حيث  مـن  متقدمة  علمية  اإمكانيات  اإىل 

الإطلق ومن اأهم الدرا�صات يف هذا املجال.
قام Rahalkar واآخرون عام )1973( بعمل درا�صات معملية لتعقيم �صو�صة النخيل احلمراء بالإ�صعاع وجد 
اأن تعري�ض ذكور �صو�صة النخيل احلمراء عمر1-2 يوم لأ�صعة اأك�ض بجرعة 1،5 كيلوراد حتدث  عقم90% دون 

اأي تاأثري معاك�ض على الإقتدار البقائى للح�صرة. اأما تعري�ض احل�صرة جلرعات اأعلى يوؤدى
 اإىل زيادة العقم مع حدوث تاأثريات معاك�صة غري مرغوبة على الإقتدار البقائى للح�صرة. اأظهرت 
جمموعة من احليوانات املنوية يف الذكور عند التعري�ض ح�صا�صية اأقل للمعاملة وبالتايل اأعطت بي�ض 
عايل اخل�صوبة يف الإناث غري املعاملة التي تزاوجت مع ذكور معاملة. تقل احليوية يف البي�ض عندما 
املنوية احل�صا�صة  املعاملة وعندما تختفي احليوانات  املعاملة بالتزاوج بعد20 يوم من  ي�صمح للذكور 
واأخرى معاملة  الطبيعية مع ذكور طبيعية  الإناث  تزاوج  الطبيعية. عند  الإناث  التزاوج مع  بتتابع 
بالتبادل فاإن احليوانات املنوية فى التزاوج الأخري تكون هي ال�صائدة. وجد اأن ن�صبة10 ذكور معاملة 

اإىل واحد طبيعي هي الن�صبة املحددة لإيقاف اأى ن�صل ناجت.  
احلمراء  النخيل  �صو�صة  تعقيم  على  درا�صات  باإجراء   )1974( عام  واآخرون   Harwalker قام 
Rahalkan واآخرون عام 1975 اإىل حدوث  اأ�صار  با�صتخدام املعقمات الكيماوية امليتيبا والهيمبا. كما 
عقم لذكور �صو�صة النخيل احلمراء عمر1-2 يوم املعر�صة جلرعة مقدارها 1،5 كيلوراد من اأ�صعة اأك�ض 

وقد بلغت ن�صبة العقم حوايل%90.
النخيل  �صو�صة  ذكور  لتعقيم  درا�صات معملية  بعمل  عام )1974(  بالهند  واآخرون   Rahalkar قام 
اأحدثت هذه  وقد  كيلوراد   1،5 اأك�ض قدرها  اأ�صعة  يوم جلرعة من  بتعري�صها عند عمر2-1  احلمراء 
املعاملة عقم ي�صل اإىل حوايل90% ولي�ض لها تاأثري على فرتة حياة احل�صرة الكاملة. اأظهرت اجلرعات 
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احليوانات  بع�ض  نظرياً.  كامل  عقم  حدوث  اإىل  اأدت  وبالتايل  احل�صرة  حياة  لفرتة  خف�ض  العالية 
املنوية املوجودة وقت التعري�ض للإ�صعاع اأظهرت قدر من املقاومة وبالتايل كان لها تاأثري على معدل 
حيوية البي�ض خا�صة يف الفرتة الأوىل من و�صع البي�ض للإناث غري املعاملة واملتزاوجة مع ذكور 
حدوث  دون  للعقم  م�صجعة  نتائج  والهيمبا  امليتيبا  مبركبي  البالغة  الذكور  معاملة  اأعطت  معاملة. 
تاأثريات معاك�صة. كان مركب امليتيبا اأكرث �صمية من الهيمبا. مل تعطى عمليات التعري�ض باأ�صعة اأك�ض 
مع املعاملة بالهيمبا اأي نتائج وا�صحـة بالن�صـبة للعقم. بلغت ن�صبة العقم87% بعد التعري�ض ملدة �صاعة 
لفيلم مـن الهيمبا مبعدل158 ميكروجرام/ �صم2 للأفراد التي عومـلت قبل ذلك باأ�صعة اأك�ض بجرعة 

مقـدارها 1 كيلوراد.اأظهرت هذه الذكور مناف�صة تزاوجية اأعلى من املعاملة باأ�صعة اأك�ض منفردة.
النخيل  �صو�صة  مكافحة  يف  امل�صعة  النظائر  ا�صتخدام  بدرا�صة   )1986( عام  واآخرون  كلوفت  قام 
تاأثري على م�صتوى طريان احل�صرة  اأي  الو�صائل  لهذه  يكن  الكاملة ومل  لتعقيم احل�صرات  احلمراء 

الكاملة  وطبقت هذه التجربة فى �صريلنكا.
قام Ramachandran عام )1991( بتعري�ض ذكور �صو�صة النخيل احلمراء يف املعمل لأ�صعة جاما 
جلرعة  والريقات  كيلوراد  جلرعة1،5-0،5  العذارى  عر�صت  كما  كيلوراد   1،5،2،5  ،1 بجرعات0،5، 
ن�صبة  انخف�صت  اإناث طبيعية  مع  للتزاوج  للإ�صعاع  املعر�صة  للذكور  الفر�صة  اإعطاء  عند  1كيلوراد. 

البي�ض املخ�صب مع ارتفاع اجلرعة امل�صتخدمة ومل يكن هناك تاأثري على اجليل التايل.
الدرا�سات ال�سرورية لتحقيق برامج املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء:

ت�صنيفياً  النخيل احلمراء  �صو�صة  ال�صوء على ح�صرة  املزيد من  اإلقاء  اإىل  الدرا�صات  تهدف هذه 
اأو  اأو حيوية  اأو ميكانيكية  اأف�صل طرق املكافحة املتكاملة �صواء كانت زراعية  وبيئياً وحيوياً وحتديد 

ت�صريعية يف توليفة متجان�صة. ونوجز هذه الدرا�صات فيما يلي:
1. التعرف الدقيق على ال�صللت املوجودة من احل�صرة

2. درا�صة مورفولوچية دقيقة جلميع اأطوار احل�صرة.
3. درا�صات حيوية ومعملية ت�صمل ما يلي: 

3. 1 - تربية احل�صرة معمليا على بيئة �صناعية ودرا�صة اأطوال اأعمارها  احل�صرة.

3. 2-  درا�صة �صلوك احل�صرة وعاداتها الغذائية.

3. 3-  درا�صة املدى العوائلي للح�صرة.

4. درا�صات بيئية وت�صمل ما يلي: 
4. 1– تقدير الن�صاط املو�صمي للح�صرة على مدار ال�صنة.

4. 2– تقدير عدد الأجيال واأهم فرتات الن�صاط واخلمود
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4. 3– ح�صر الأعداء الطبيعية املرتبطة وامل�صاحبة 

4. 5– درا�صة العلقات البيئية املتداخلة بني احل�صرة واملكون البيئي.

4. 6– درا�صة �صلوك احل�صرة يف و�صع البي�ض على النخيل وعوائلها.

4. 7– درا�صة �صلوك الريقات يف الإ�صابة يف احلقل والعوامل املوؤثرة يف ذلك.

4. 8– درا�صة اأماكن تواجد اأطوار احل�صرة يف ال�صتاء وكذا على مدار ال�صنة.

4. 9– ت�صخي�ض الإ�صابة املبكرة.

5. درا�صة اأف�صل الطرق لل�صطياد واجلمع املكثف للآفة.
6. املكافحة الزراعية

6. 1- درا�صة دور النظافة الب�صتانية يف خف�ض التعداد احل�صري.

6. 2- درا�صة اأهمية املواد الطاردة يف املكافحة.

6. 3- قابلية الأ�صناف للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء.

7. املكافحة احليوية
7. 1- ح�صر الأعداء احليوية امل�صاحبة.

7. 2- تقييم فاعلية الأعداء احليوية.

7. 3- اإكثار الأعداء احليوية واإطلقها ومتابعة نتائجها.

7. 4- ا�صترياد بع�ض الأعداء احليوية الفعالة يف موطنها الأ�صلي واختبارها.



الباب اخلام�س
اإ�سرتاتيجية الإدارة 

املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء

الف�سل الأول: مدخل نحو املكافحة الزراعية والت�سريعية ل�سو�سة النخيل احلمراء

الف�سل الثاين: عبور الثغرات املعرفية لإدارة �سو�سة النخيل احلمراء

الف�سل الثالث: اإ�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء
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الف�سل الأول
مدخل نحو املكافحة الزراعية والت�سريعية

ل�سو�سة النخيل احلمراء

* املكافحة امليكانيكية والزراعية
* املكافحة الت�سريعية

الف�سل الأول
مدخل نحو املكافحة الزراعية والت�سريعية 

ل�سو�سة النخيل احلمراء

التقليدية  بالطرق  مكافحتها  ي�صعب  التي  احل�صرية  الآفات  من  احلمراء  النخيل  �صو�صة  تعترب 
وذلك لظروف معي�صتها داخل جذع النخلة لفرتات طويلة من حياتها. حيث ميكن م�صاهدة جميع 
اأطوار احل�صرة داخل جذع النخلة. وهذا الو�صع قد ي�صبب م�صكلة كبرية فى مكافحة هذه الآفة حيث 
اإىل  ذلك  يوؤدى  املبكرة.  الإ�صابات  متييز  من  التمكن  اخلربة  ذوي  غري  على  ن�صبيا  ال�صعب  من  اأنه 
تزايد ال�صرر الناجت �صنوياً لهذه احل�صرة. كما اأن القدرة العالية لهذه احل�صرة على الطريان حلوايل 
ميل يتيح لها اإمكانيات عالية يف النت�صار من منطقة لأخرى اإ�صافة اإىل اأن هذه احل�صرة من النوع 
عديد التزاوج اأي اأن لها القدرة على التلقيح املتتايل مما يزيد من اقتدارها التنا�صلي والبقائي. كما 
اأن الدرا�صات ال�صابقة توؤكد على اأن هذه احل�صرة تتمتع بالتحمل الفائق للظروف البيئية املعاك�صة. كل 
هذه الإعتبارات ال�صابقة توؤكد على �صعوبة مكافحة هذه احل�صرة من خلل برنامج املكافحة الواحد. 
ملقت�صيات  بالتبادل وفقا  اأو  اإىل جنب  اختيارات متعددة وبدائل خمتلفة تعمل جنباً  تبني  بد من  ل 
احلالة حتى ميكن اإحكام ال�صيطرة على منع انت�صار الآفة من منطقة لأخرى اأول ثم خف�ض تعدادها 
داخل منطقة ال�صيطرة اإىل احلد الذي ل ي�صبب اأي اأ�صرار اقت�صادية من خلل تطبيق هذه الربامج 
اأنها  اعتبار  على  الواعية  الكيميائية  املكافحة  �صرورة  على  التاأكيد  من  بد  ل  بالتبادل.  اأو  بالتوازي 

العمود الفقري لربامج املكافحة.
تعتمد املكافحة الكيميائية الواعية بالدرجة الأوىل على �صرورة الختيار اجليد للمبيد الكيميائي 
من حيث تخ�ص�صه على احل�صرة وا�صتخدامه بالرتكيز املنا�صب، ويف التوقيت الذي يحقق اأكرب قدر 
من الفاعلية والختيارية والأمان كما اأنه من ال�صروري اإ�صتخدامه بالو�صيلة املنا�صبة للتطبيق. كما 
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اأن تقدير خملفات املبيد على التمور بعد جمع املح�صول واللتزام باحلدود الآمنة يعترب من الأمور 
ال�صمية املنخف�صة على الإن�صان واحليوان  املبيد ذو  اأن اختيار  التاأكيد على  بالغة الأهمية. لبد من 

يعترب من العنا�صر الرئي�صية لنجاح برامج املكافحة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء.
برنامج املكافحة املتكاملة املقرتح ل�سو�سة النخيل احلمراء : 

يعتمد هذا الربنامج على اأركان رئي�صية هي املكافحة امليكانيكية والزراعية- املكافحة الت�صريعية- 
املكافحة احليوية- املكافحة الكيميائية- املكافحة ال�صلوكية. يف هذا املجال لبـد اأن يـواكب هذه الربامج 
درا�صة اجلدوى القت�صادية والبعد البيئي والجتماعي لهذه الطـرق التطبيقية مع �صرورة التاأكيد 
على ا�صتخدام املبيدات الكيميائية املتخ�ص�صة الآمنة عند ال�صرورة الق�صوى من خلل تعظيم طرق 

املكافحة غري الكيميائية وخا�صة املكافحة ال�صلوكية.
اأوًل : املكافحة امليكانيكية والزراعية

1– حرق اأ�سجار النخيل �سديد الإ�سابة
تنت�صر الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء ب�صرعة كبرية من املزارع امل�صابة اإىل ال�صليمة، واإذا تركت
بوؤرة للح�صرة، وتزداد بذلك  اأو  اإىل خمزن  امل�صابة دون تدخل علجى �صوف تتحول  النخيل  اأ�صجار 
النخيل  كل  اإزالة  ال�صروري  من  فاإنه  وعليه  ال�صليمة  الأ�صجار  اإىل  الإ�صابة  اإنتقال  و�صرعة  خطورة 
�صديد الإ�صابة وحرقه بالكريو�صني اأو زيت الديزل بعد قطعه اإىل قطع �صغرية طوليا وعر�صياً ثم 
فتحه من الداخل للتاأكد من موت جميع الأطوار احل�صرية، ويلزم معاجلة منطقة القطع باأي مبيد 
تكون طبقة  اأن  ويف�صل  تردم،  ثم  بعد احلرق يف حفرة عميقة  املزالة  النخيل  ملم�ض. تدفن قطع 
الرمال التي تعلوها �صميكة قدر الإمكان )70-100�صم(. كما تعامل الرتبة يف منطقة الإزالة باأي مبيد 
منا�صب. بهذه الطريقة ميكن الق�صاء على الآفة فى النخيل �صديد الإ�صابة كما يقل م�صتوى اإنت�صار 
الإ�صابة ويجب اأن توؤخذ فى الإعتبار �صرورة حرق النخيل يف ذات املزرعة، وعدم اللجوء اإىل نقلها اإىل 
مناطق بعيدة خوفاً من اإنت�صار الإ�صابة اأثناء النقل كما يلزم �صرورة تقطيع النخلة اإىل قطع �صغرية 
قبل حرقها وعند اإزالة الف�صائل من النخيل الأم يلزم معاملة منطقة القطع مببيد ملم�ض ملنع تدد 

الإ�صابة عن طريق اجلروح النا�صئة فى منطقة القطع.  
2– الطعوم اجلاذبة 

من املعروف اأن �صو�صة النخيل احلمراء ل تنجذب لل�صوء وميكن ا�صتخدام الطعوم اجلاذبة جلمع 
احل�صرات الكاملة من �صو�صة النخيل احلمراء ثم قتلها. يتكون الطعم اجلاذب من مولت واأيزومايل 
اأ�صيتات، كما ميكن اإ�صتخدام اأجزاء من جذع نخيل ال�صاجو ب�صكل اأقرا�ض جلذب احل�صرات الكاملة 
وقتلها. كما اأ�صار Abraham ،Kurain عام )1975( اإىل اإ�صتخدام م�صيدة معدنية م�صممة من قبل 

Mahraj عام )1973(. 

3– النباتات ال�سائدة
يزرع نخيل ال�صاجو اأو النخيل ال�صكري يف املزارع غري امل�صابة، وعند حدوث الإ�صابة تتجه احل�صرات 

بفعل عامل التف�صيل الغذائي، وميكن جمعها بعد ذلك وحرقها.
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4– امل�سائد ال�سوئية
احلمراء  النخيل  �صو�صة  بح�صرة  الإ�صابة  حلدوث  املنا�صب  املكان  تهيئة  على  العذوق  حفار  يعمل 
احلمراء،  النخيل  ب�صو�صة  الإ�صابة  خف�ض  اإىل  يوؤدي  �صوف  العذوق  حفار  على  فالق�صاء  وعليه 
ولذلك ميكن ا�صتخدام امل�صائد ال�صوئية باأنواعها جلذب حفار العذوق اإليها ثم جمعها وحرقها. 

5– تغطية اجلروح
ميكن تغطية اجلروح وغلق جميع الفتحات املوجودة على جذع النخلة با�صتخدام القار اأو الأ�صمنت 

واجلب�ض حيث اأن هذه الفتحات هي الأماكن املف�صلة لبداية الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء.
6– م�سافة الزراعة

اأن قرب  اأ�صجار النخيل )8مرت( حيث   من ال�صروري الإلتزام مب�صافات الزراعة املو�صى بها بني 
الأ�صجار من بع�صها يزيد من فر�صة الإ�صابة وتديدها. وتعترب امل�صافة بني 8-10مرت هي الأف�صل.

7– النظافة الب�ستانية
الق�صاء على احل�صائ�ض- تميع خملفات النخيل ومعاجلتها مببيد ح�صري منا�صب قبل حرقها-
التقليم ال�صنوي- اإزالة الكرب. من ال�صروري عند قطع ال�صعف الأخ�صر واإذا لزم الأمر اأن يكون 

القطع على م�صافة14 �صم من نهاية قاعدة ال�صعف ملنع حدوث اإ�صابة بهذه احل�صرة.
8– العمليات الزراعية

العتدال يف الري وحت�صني ال�صرف- الت�صميد اجليد املتوازن- عمليات اخلدمة املنا�صبة- تغطية 
جذور النخيل �صغري ال�صن.

ثانيا: املكافحة الت�سريعية
يرجع اإنت�صار هذه احل�صرة فى جنوب �صرق اأ�صيا واخلليج العربى وم�صر اإىل تبادل الف�صائل امل�صابة 
بني هذه الدول، ولذا ل بد من وجود حجر زراعي �صارم وقوي ملنع انتقال هذه احل�صرة من دولة اإىل 
اأخرى وي�صمى حجر زراعي خارجي، كما يجب اأن توجد داخل الدول مناطق حجر ملنع انت�صار اأو انتقال 
احل�صرة من منطقة الإ�صابة اإىل مناطق اأخرى خالية من الإ�صابة مثل احلجر الزراعي حول القطيف 
بجـمهـورية  والإ�صـماعيلية  ال�صـرقية  حمافظتي  حـول  الزراعي  واحلجر  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
ف�صائل  دخول  منع  وي�صمل  كامل  زراعي  حجر  الزراعي:  احلجر  مـن  نـوعـان  هـناك  العـربية.  م�صــر 
النخيل كلية من مناطق معينة مثل احلجر الزراعي على النخيل القادم من دول املغرب العربي تفاديا 
لنتقال مر�ض البيو�ض. وكذلك احلجر الزراعي التنظيمي، وي�صمل فح�ض الف�صائل قبل الت�صريح 
بدخولها ملنـع دخـول الآفـات القـادمة من دول اأجنبية وتعمل لذلك حمطات اأو حـدائق عـزل خا�صـة. يف 
هذا املجـال لبـد من التاأكيد على دور الإر�صاد الزراعى فى توعية املزارعـني وبـناء عنـا�صر الثقـة لديهـم 
لتبنى اأفكـار وتقنيـات جـديدة فـى مكافحة الآفـات ونـ�صـر الوعى الزراعى من خلل احلقول الإر�صادية 

النموذجية والدورات التدريبية مل�صتويات خمتلفة من عنا�صر العملية الزراعية.  
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الثانى الف�سل 
عبور الثغرات 

املعرفية لإدارة �سو�سة النخيل احلمراء

• مقدمة	
• الكت�ساف والطرق املتاحة	

* املكافحة الزراعية 
* املكافحة احليوية

* تعقيم احل�سرات
* املكافحة ال�سيمبايوتكية

* املكافحة الكيميائية
* التقدم فى البيوتكنولوجى

* قبول العامة للتحور اجلينى

الف�سل الثاين
عبور الثغرات املعرفية لإدارة �سو�سة النخيل احلمراء

 Introduction   مقدمة
تتبع �صو�صة النخيل احلمراء رتبة غمدية الأجنحة-عائلة Curculionidae )ال�صو�ض احلقيقي( 
وجوز  الزينة  نخيل  مثل  النخيل  اأنواع  على  رئي�صية  اآفة  تعترب  حيث  اآ�صيا  جنوب  الأ�صلي  وموطنها 
القارة  �صبه  الأ�صلي يف  املوطن  املدى من  Briscoe عام1999a(. يف هذا   ،Murphy( وال�صاجو الهند 
اأ�صيا توؤثر �صو�صة النخيل احلمراء �صلبياً على الأقت�صاد املحلى لبع�ض الدول  الهندية وجنوب �صرق 
الأ�صيوية وت�صمل الهند واندوني�صيا والفلبني. بينما تبدو هذه الآفة ثانوية يف املوطن الأ�صلي اإل اأنها 
حتولت اإىل اآفة رئي�صية بعد التو�صع يف اإنت�صار وزراعة نخيل جوز الهند والزيت )Nirula عام 1956(. 
الثمانينات  منت�صف  حتى  حقيقي  اإنت�صار  دون  الأ�صلي  موطنها  يف  التواجد  يف  الآفة  هذه  ا�صتمرت 
املنطقة  املتحدة عام1986 وكذا  العربية  املا�صي حيث ظهرت على نخيل التمر يف الإمارات  القرن  من 
ال�صرقية من اململكة العربية ال�صعودية عام 1987. وقد غزت هذه الآفة دول اخلليج العربي بداية من 
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ثمانينات القرن املا�صي والآن اأ�صبحت اآفة رئي�صية يف جميع الدول املهتمة بزراعة نخيل التمر. اأول 
ت�صجيل لهذه الآفة على نخيل التمر يف اململكة العربية ال�صعودية كان عام1987 يف منطقة القطيف 
الآفة ببطء  اأنت�صرت  الوقت  واآخرون عام1998(. منذ ذلك   Abraham( اململكة ال�صرقي من  باجلزء 
اإىل منطقة زراعات النخيل املجاورة بواحة الإح�صاء واخلرج ووادي الدوا�صر ومكة وجنران والق�صيم 
البحر  دول حو�ض  اإىل كل  النخيل احلمراء  �صو�صة  انت�صار  اإىل  التقارير  العديد من  اأ�صارت  وتبوك. 
الأبي�ض املتو�صط واأوروبا وا�صرتاليا وكاليفورنيا وال�صني ولو�ض واليابان وماليزيا ومدغ�صقر وغينيا 
اجلديدة والفلبني ودول �صمال اأفريقيا. ت�صخم هذه امل�صكلة يف اململكة العربية ال�صعودية )ثالث اأكرب 
اإىل �صرورة  اأدى  العامل  الإ�صابة حول  واإنت�صار  العامل( )Faostat عام2014(  للتمور يف  دولة منتجة 

البحث عن اأف�صل ال�صبل لإدارة الآفة مبا فيها الكت�صاف املبكر للإ�صابة )Faleiro عام 2006(.
الآفة   )اإق�صاء  هي  للإدارة  اإ�صرتاتيچية  اأف�صل  فاإن  بعد  الآفة  هذه  فيها  توجد  ل  التي  املناطق  يف 
يت�صمن  العربي.  اخلليج  دول  يف  تنفيذه  �صعوبة  اإثبات  مت  قد  هذا  اأن  ولو   )RPW  Exclusion
الإق�صاء Exclusion و�صع حواجز ملنع دخول الآفة اإىل مناطق زراعة النخيل اخلالية من الإ�صابة. 
ُمنعت ناخرات الأخ�صاب من دخول الوليات املتحدة الأمريكية من خلل اكت�صاف ور�صد ومكافحة 
وا�صتئ�صال هذه الآفات. ويعترب ذلك الإجراء من اأف�صل الطرق لإدارة �صو�صة النخيل احلمراء عند 
التمر عبارة  نخيل  زراعة  مناطق  معظم  اأن  حيث  املا�صي  القرن  من  الثمانينات  بداية  يف  اكت�صافها 
ب�صاتني منعزلة عن بع�ض من خلل ال�صحارى ال�صا�صعة واملثال اجليد لهذه الطريقة يظهر يف  عن 
الأمريكية. وقد  الوليات املتحدة  الناقل حلمى املا�صية يف   Boophilus SPP. املا�صية  ا�صتئ�صال قراد 
�صد  باإ�صتخدامها  املو�صى  باملبيدات  املوا�صي  غمر  مع  املا�صية  حركة  تقيد  على  الإ�صرتاتيچية  بنيت 
تنفيذ الربنامج  قبل  للفقد ال�صنوي  املا�صية عام 1943 بتكلفة م�صاوية  قراد  اإ�صتئ�صال  وقد مت  القراد. 

)Robinso , Vreysen عام 2011(.
Biology of RPW    بيولوجى �سو�سة النخيل احلمراء

يعترب الطور الريقى هو الطور ال�صار ل�صو�صة النخيل حيث يحفر يف جذع �صجرة النخيل مما 
اإىل  امل�صابة  املزارع  الأ�صجار والف�صائل من  Jalk cas عام2010(. نقل   ،Dembilio( اإىل موتها يوؤدى 
مناطق جديدة اأدى اإىل �صرعة انت�صار الإ�صابة يف اململكة العربية ال�صعودية )Mukhtar واآخرون عام 
2011(. الريقات ل ميكن الو�صول اإليها ومن ال�صعب اكت�صافها كما اأنه من ال�صعب معاملتها باملبيدات 
الكيميائية. تندرج الطرق العامة التي ت�صتخدم للأكت�صاف يف اأعرا�ض الإ�صابة الظاهرة وفى الغالب 
تبدو وا�صحة عندما تكون الإ�صابة متاأخرة ومن ال�صعب التعامل معها باملبيدات الكيميائية. الطبيعة 
على  املزارعني  �صجع  للإ�صابة  املبكر  الأكت�صاف  و�صعوبة  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  اخلفي  وال�صلوك 
التمور  اإنعكا�ض خطري على تلوث  الذي قد يكون له  الأمر  الكيميائية  باملبيدات  املعاملت  اإ�صتخدام 
مب�صتويات �صارة من متبقيات املبيدات. وعليه فاإن تطور طرق الكت�صاف املبكر هو اأمر يف غاية الأهمية 

للو�صول اإىل اإدارة م�صتدامة ل�صو�صة النخيل احلمراء )Faleiro عام 2006(. 
البي�صة- الريقة-  باأطوار  حياتها  دورة  التطور متر خلل  كاملة  ح�صرة  احلمراء  النخيل  �صو�صة 
بي�صة يف  اأكرث من500  وت�صع  اأ�صابيع  تعي�ض عدة  الكاملة  اإناث احل�صرات  الكاملة.  العذراء-احل�صرة 
تاج النخلة. يفق�ض البي�ض بعد 6 اأيام اإىل يرقات تدخل النخلة عرب اجلروح الناتة من تقليم ال�صعف 
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اأو التغذية من خلل ح�صرات اأخرى اأو اأي اأ�صرار طبيعية اأخرى قد يتم الدخول عرب اجلذع بالقرب 
من الرتبة اأو يف منطقة التاج. الري الغزير بالقرب من قاعدة النخلة يرفع ن�صبة الرطوبة يف البيئة 
املحيطة مما ي�صهل دخول �صو�صة النخيل احلمراء. تتميز الريقات براأ�ض لونها مييل اإىل الأ�صود حتدث 

الريقات اأ�صرار يف جذع النخلة من خلل عمل اأنفاق يف الأن�صجة مما يوؤدى غالباً اإىل موت النخلة.
متر الريقة خلل3-7 اأعمار يرقية وتنمو اإىل يرقة كاملة النمو تهاجر اإىل اجلزء املحيطي من اجلذع 
اأ�صابيع-  عدة  بعد  ال�صرانق  من  تخرج  الكاملة  العذري. احل�صرات  الطور  فيها  يدخل  التي  ال�صرانق  لتبنى 
ت�صتغرق دورة احلياة حوايل3 �صهور. غالباً ما ت�صتكمل ال�صو�صة عدة اأجيال داخل نف�ض النخلة العائل قبل اأن 
 Concealed تنهار النخلة وتخرج احل�صرات الكاملة بحثاً عن نخيل اآخر غري م�صاب. نظراً للطبيعة املغلقة
لأطوار الريقة والعذراء فاإن اإ�صابة جذع نخيل التمر غالباً ما ي�صعب اكت�صافه اإل بالقرب من موعد موت 
النخلة. الدلئل املبكرة عن جفاف العذوق نتيجة تغذية الريقات التي حتدث اأ�صرار باملري�صتيم مما يوؤدى 

اإىل تراكم الف�صلت Excrement على قاعدة العذوق وعند نقطة حدوث ال�صرر. 
Invasive species      الأنواع الغازية

عرب العامل.  والقارات  الدول  بني  والب�صائع  الإن�صان  النقل احلديثة من �صرعة حركة  ت�صهل نظم 
احل�صرية.  والآفات  والأمرا�ض  والأ�صماك  والقوار�ض  احل�صائ�ض  اإنتقال  الب�صائع  من خلل  ميكن 
واأ�صبحت عمليات الغزو من اأكرب امل�صاكل للنظم البيئية احلديثة. وهناك عامل اآخر ل ميكن اإغفاله 
وهو زيادة عدد الأنواع الغازية مع التغري املناخي )Putten واآخرون عام2010( معظم الأنواع الغازية 
يف  تعمل  والتي  واملفرت�صات  الأمرا�ض  من  احليوية  اأعدائها  دون  اجلديدة  املناطق  اإىل  اإدخالها  يتم 
للإ�صابة يف م�صاكنها وموطنها الأ�صلي. على  م�صتوى احلد احلرج  الأنواع حتت  هذه  حفظ  على  العادة 
الوبائية  املوجات  حتدث  ذلك  ومع  اأنه  اإل  الآفات  جماح  كبح  يف  الأعداء احليوية  اأهمية  من  الرغم 
للآفة )Nait عام 1998(. توفر الغذاء وي�صمل تنوع اأنواع العوائل والأفتقار اإىل املناف�صة من الأنواع 

القريبة يجعل الكائنات احلية اأكرث جناحاً يف الأنظمة البيئية اجلديدة.
من املعروف اأن اأت�صاع الأنواع الغازية ل يلحظ حيث اأنها ل حتدث �صرراً فورياً يف املح�صول اأو ت�صبب 
وال�صحي.  والبيئي  الإقت�صادى  بالعائد  مبا�صرة  الغازية  للأنواع  الإ�صتجابة  حجم  يرتبط  �صحية.  م�صاكل 
والفقد  املتكاملة  الإدارة  تكلفة  تقدير  للغاية. وميكن  مرتفعة  العاملي  الغازية على الإقت�صاد  الأنواع  تكلفة 

يف الإنتاج بالوليات املتحدة الأمريكية باأكرث من130 مليار دولر �صنوياً )Pimentel واآخرون عام 2001(.
وتاأثري  الرثوة  تراكم  خلل  من  احلياة  منط  تغري  اإىل  اأدى  اخلليج  دول  يف  البرتويل  الزدهار 
اجلن�صيات الأجنبية التي ذهبت للعمل يف دول اخلليج. واتهت حياه النا�ض اإىل اإن�صاء املزارع الب�صتانية 
من النخيل وزراعته يف احلدائق العامة وعلى اأر�صفة ال�صوارع ومت ا�صترياد اأ�صجار النخيل من جنوب 
وجنوب �صرق اأ�صيا اإىل دول اخلليج �صعياً اإىل تميل وتن�صيق احلدائق. ونظراً للطبيعة املغلقة ل�صو�صة 
الأو�صط.  ال�صرق  عرب  الإ�صابة  انت�صار  �صرعة  اإىل  اأدى  مما  بها  اإ�صابة  يكت�صف  مل  احلمراء  النخيل 
النباتي  العائل  ذات  النخيل  ب�صاتني  اإنت�صار  اإىل  اأدى  العمالة  رخ�ض  اإىل  اإ�صافة  البرتويل  الأزدهار 
الواحد Monoculture. هذا الإنت�صار ال�صريع لهذا النوع من الب�صاتني اأدى اإىل �صرعة انت�صار ونقل 
الف�صائل والأ�صجار الكبرية بني الدول يف هذه املنطقة. بالإ�صافة اإىل الطبيعة املحمية ل�صو�صة النخيل 
النخيل  �صو�صة  اإنت�صار  على  �صاعد  ذلك  كل  واإنت�صارها  التمر  نخيل  اأ�صجار  نقل  اإىل  اإ�صافة  احلمراء 

احلمراء من ال�صرق الأو�صط اإىل اأفريقيا واجلزء اجلنوبي من اأوروبا. 
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اأو�صحت الدرا�صات اأن �صو�صة النخيل احلمراء توجد الآن يف جميع املناطق التي تزرع نخيل التمر يف 
اململكة العربية ال�صعودية خا�صة املنطقة الو�صطى. ب�صاتني ومزارع النخيل يف املناطق تنف�صل فيما بينها 
بوا�صطة �صحارى وا�صعة مما يجعل احلجر الزراعي الداخلي اأمراً �صهًل وي�صرياً. ولو اأن �صو�صة النخيل 
 Doum palm احلمراء اأنت�صرت الآن يف اململكة على نطاق وا�صع وهناك فر�صة اأن ت�صبح �صائدة على نخيل
tree والذي يعرف gingerbread tree ال�صم العلمي Hyphaene thebaica Mart وهو نوع من اأ�صجار 

النخيل الربى يوجد يف اجلهة الغربية من املنطقة اجلنوبية للملكة العربية ال�صعودية. 
Detection and Available Control Methods   الأكت�ساف وطرق املكافحة املتاحة

الكت�صاف  النخيل احلمراء عملية  �صو�صة  لإنت�صار  الرئي�صية  الو�صيلة  البالغ  تعترب حركة النخيل 
هناك  املعاملت.  كفاءة  تقييم  ال�صعب  من  انه  ولو  وحيوي،  هام  اأمر  النقل  قبل  الأ�صجار  ومعاملة 
ل�صو�صة  كاملة  وح�صرات  يرقات  من  احلية  الأفراد  وجود  لكت�صاف  ح�صا�صة  لو�صائل  ملحة  حاجة 
النخيل احلمراء بعد املعاملة لتجنب دخول ح�صرات اإىل مناطق جديدة. اأجهزة الر�صد امل�صتخدمة 
الآن لها دور معنوي )Mankin واآخرون عام2011(. ولو اأن م�صايد الر�صد يتم ا�صتخدامها اإل اأنها 
تكت�صف الآفة فقط بعد خروج احل�صرة الكاملة حيث تتقدم الإ�صابة. ومع ذلك فاإن م�صايد الر�صد 
ت�صاعد يف معرفة وجود �صو�صة النخيل احلمراء يف منطقة ما وت�صاعد يف و�صع خطة لفح�ض الأ�صجار 
لتقدير الإ�صابة كما اأن ال�صيد املكثف واملعاملت الكيميائية العلجية والوقائية والتعرف على اأماكن 
الرتبية وا�صتئ�صال اأ�صجار النخيل �صديدة الإ�صابة جميعها تلعب دوراً هاماً يف هذا الإطار. م�صايد 
وت�صتخدم على  النخيل  �صو�صة  واإناث  ذكور  تعمل على جذب  الغذائي  الطعم  ذات  التجمع  فورمونات 
نطاق وا�صع كو�صائل للر�صد اأو ال�صيد املكثف. وحيث اأن تخمر الطعم الغذائي للم�صايد الفورمونية 
ل�صو�صة النخيل احلمراء يعترب اأمراً �صرورياً اإل اأن هناك اإمكانية ل�صتخدام البكترييا والفطر النامي 

يف امل�صايد لإفراز مواد متطايرة تعمل على زيادة جذب ال�صو�ض.
الرئي�صية لإدارة  املكونات  النخيل احلمراء من  اكت�صاف الأطوار ال�صغرية للإ�صابة ور�صد �صو�صة 
ل  اأنه  كما  النخيل.  عن  الإ�صابة  لإكت�صاف  بروتوكول  الآن  حتى  يوجد  ل  النخيل احلمراء.  �صو�صة 
توجد طرق تتداخل مع تزاوج �صو�صة النخيل احلمراء. وبناء عليه فاإن العقبات الرئي�صية للتعامل مع 

الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء هي:
�صعوبة الإكت�صاف املبكر للإ�صابة - 1
الف�صل يف التحكم يف نقل الأ�صجار والف�صائل امل�صابة- 2
غياب املعاملت الفعالة اإل من ال�صيد املكثف للح�صرات الكاملة ومعاملت احلقن والرتبة باملبيد.- 3

عمليات النقل الداخلي واخلارجي للف�صائل امل�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء ت�صبه عملية الن�صر 
والعلجية  الوقائية  الو�صائل  ت�صتخدم  الدول  من  الكثري  هناك  احلمراء.  النخيل  ل�صو�صة  املتعمد 
وكذا �صبل املكافحة الزراعية ملكافحة هذه احل�صرات. وت�صمل هذه الإجراءات احلجر ومنح ال�صهادة 
وبعد  قبل  باملبيدات  املزدوجة  باملعاملة  امل�صحوب  الفح�ض  وكذا   Quarantine and certification
الدخول وكذا عمليات احلقن وتغريق قواعد الف�صائل باملبيدات. اأكرث من ذلك فاإن الكت�صاف املبكر 

للإ�صابة يظل هو التحدي الأكرب يف اإدارة هذه الآفة.
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 Acoustic detection ال�صوتي  الكت�صاف  وت�صمل  املبكر  للأكت�صاف  متعددة  و�صائل  هناك 
لل�صو�صاء التي ت�صاحب تغذية الريقات. يتم الآن عمل دائرة كهربية مت�صلة مبا�صرة بناقل �صوتي 

وهذه الطريقة ويعيبها التكلفة خا�صة ا�صتهلك القوى. 
ا�صرتاتيچيات الإدارة ت�صمل خف�ض ا�صتخدام املبيدات وهى حتتاج اإىل طرق مبكرة واأكرث ح�صا�صية 
الإ�صابة  اأعرا�ض  تظهر  اأن  وقبل  الإ�صابة  من  الأوىل  املراحل  يف  خا�صة  احل�صرة  وجود  للك�صف عن 
ب�صكل مرئي. يف هذا الف�صل مت و�صع طرق الإدارة التقليدية امل�صتخدمة لتقليل وجود الآفة من خلل 
املعلومات املطلوبة وذلك لتغطية الثغرات للعبور اإىل الإدارة املتكاملة املطلوبة. بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن 
اأهمية كل من البيوتكنولوچى وامليكروبيولوچى لتحديد املكونات احليوية للإدارة املتكاملة ل�صو�صة 

النخيل احلمراء تت�صمن القبول العام ل�صتخدام الكائنات احلية املحددة وراثياً. 
 Cultural control   1- املكافحة الزراعية

تت�صمن و�صائل املكافحة الزراعية حلماية اأ�صجار نخيل التمر من الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء 
التي ميكن اأ�صتخدامها مع املكونات الأخرى للإدارة املتكاملة للآفة.هذه املمار�صات الزراعية ت�صمل احلماية 

من اجلروح التي توجد على �صطح النخلة والتي ت�صتخدم من خلل و�صع �صو�صة النخيل للبي�ض.
كما اأن نظام الري املثايل اأمر هام يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء ملنع بلل قاعدة اجلذع التي تبدو 
املاء  حلفظ  وذلك  اجلذع  حول  الرتبة  برفع  البلل  تنب  ميكن  الريقات.  دخول  من  وت�صهل  غ�صة 
بعيداً. ال�صغوط اللحيوية مثل اجلفاف اأو امللوحة ت�صعف من ال�صجرة وتعلها اأكرث ميًل للإ�صابة 
ب�صو�صة النخيل احلمراء. اإزالة الأوراق امليتة يعمل على التخل�ض من �صو�صة النخيل احلمراء املختبئة. 
اإزالة وتدمري اأ�صجار النخيل يف اأماكن تمع النخيل يعمل على التخل�ض من اأماكن تربية احل�صرة التي 
تعترب م�صدر متجدد للإ�صابة ب�صو�صة النخيل )Mukhtar واآخرون عام2011(. تقليم �صعف النخيل 
وف�صل الف�صائل يتيح اأماكن مثالية لدخول الريقات واإنطلق الكريومونات من الأ�صجار املجروحة 
والتي تذب ال�صو�ض )Gunawardena واآخرون عام 1998( هذه اجلروح ميكن غلقها لتجنب اإ�صابة 
ال�صجرة. اإزالة النخيل امل�صاب م�صحوب بتدمري النخيل الذي مت اإزالته لقتل احل�صرات املختبئة داخل 
جذع النخلة. ميكن اأن يحدث ذلك من خلل تقليم النخيل اأو فرم اجلذع اإىل قطع �صغرية وو�صعه يف 
اأكيا�ض بل�صتيكية �صوداء ل ت�صمح بهروب احل�صرات الكاملة وتعري�صها لل�صم�ض ميكن تخزينها بعيداً 

عن مزارع النخيل وفح�صها دورياً للتاأكد من وجود �صو�صة النخيل احلمراء حية اأو ميتة. 
 Biological control    2- املكافحة احليوية

اأو  الأعداء احليوية )طفيليات  اإ�صترياد  التقليدي من خلل  ب�صكلها  املكافحة احليوية  ت�صتخدم 
املبيدات احليوية مثل  املناطق اجلديدة. كما ميكن اإ�صتخدام  اإىل  الأ�صلية  مفرت�صات( من مناطقها 
البكترييا اأو الڤريو�صات اأو الفطريات اأو النيماتودا يف املناطق اجلديدة. ميكن ا�صتخدام طريقة تعقيم 
الذكور )SIT(. ومع تقدم الهند�صة الوراثية فاإن چينات Bacillus thuringiensis م�صئولة عن اإفراز 

التوك�صني الذي ميكن نقله اإىل النبات املح�صول بحيث يعترب اأحد مكونات مقاومة النبات للآفة. 
3- تعقيم احل�سرات  

الآفات احل�صرية. تت�صمن طريقة  اإدارة بع�ض  طريقة تعقيم احل�صرات)SIT( هي مكون هام يف 
تعقيم الذكور الإنتاج والإطلق املكثف للذكور العقيمة للتزاوج مع اإناث يف الطبيعة وذلك لإنتاج بي�ض 
غري خم�صب. ا�صتخدمت هذه الطريقة بنجاح لأ�صتئ�صال واإخماد جمموع عدة اأنواع ح�صرية مرتبطة 
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 Hendrichs( دول  عدة  يف  باملحا�صيل  املرتبطة  احل�صرية  الآفات  من  جمموعة  واأي�صاً  بالإن�صان 
بنف�صها  نف�صها  احل�صرات  لإدارة  منا�صب  تطبيق  هي  احل�صرات  تعقيم  طريقة   .)1995 عام  واآخرون 
وتعترب طريقة �صديقة للبيئة ول حتدث تلوث للبيئة. وحتتاج هذه الطريقة اإىل تربية معملية على 
املعاملة حتدث خلل كرومو�صوميا  اإنتاج ذكور عقيمة معر�صة للإ�صعاع. وهذه  لت�صهيل  وا�صع  نطاق 
اإ�صافة اإىل اإحداث طفرات مميتة �صائدة. التكرار امل�صتمر لعمليات الإطلق لأعداد كبرية من الذكور 
العقيمة يعمل على تقليل حجم املجموع املوجود يف البيئة. وتزداد ن�صب الأفراد الذكور العقيمة التي 
مت اإطلقها مقارنة بالذكور يف الطبيعة مع ا�صتمرار عمليات الإطلق. يعتمد جناح طريقة تعقيم 

احل�صرات على قدرة الذكور العقيمة املعر�صة للإ�صعاع على مناف�صه الذكور الطبيعية يف التزاوج.
منوذج هذه الطريقة الذي حقق جناحاً هائًل كان ا�صتئ�صال الدودة احللزونية التي ت�صيب املا�صية 
يف �صمال اأمريكا يف ال�صتينات وحديثاً يف ليبيا. تعترب الدودة احللزونية ح�صرة قاتلة للما�صية والإن�صان 
طريقة  تنفيذ  واجهت  التي  امل�صاكل  من  واحدة  للذكور  اليدوي  الف�صل  طريقة  تعترب  اأمريكا.  يف 
اأيدي  اإىل  وحتتاج  �صعبة  الف�صل  عملية  الإناث.  بوجود  التلوث  تقلل  حتى  وذلك  احل�صرات  تعقيم 
واآخرون   Delpart( الإناث اإطلق م�صتويات غري مقبولة من  اإىل  توؤدى  ما  عاملة حمرتفة وغالباً 
عام 2002(. لتقليل كمية الذكور التي يتم اإطلقها يف طريقة تعقيم احل�صرات هناك خط نقل چيني 
 Condon( اأخ�صر فلور�صينى  بالربوتني  الذكور  يعرب عن  امل�صتهدفة حيث  للح�صرات   Transgenic
واآخرون عام 2007( مما ي�صمح بف�صل الإناث والذكور من خلل اآلت ذات كفاءة عالية. هناك طريقة 
حديثة لتعقيم احل�صرات من خلل زراعة ونقل چينات مميتة يف الأنواع امل�صتهدفة. هذا التقدم ي�صمح 
للح�صرات التي مل تنجح يف طريقة تعقيم الذكور اأن حتقق جناحاً يف هذا الإتاه. من اأبرز الأمثلة 

الوا�صحة هي �صو�صة لوز القطن )Miller عام 2013(.
خل�ض Godfray عام 2013 اجلهود املبذولة ملكافحة البعو�ض القاتل للملريا وي�صمل ذلك اإنتاج 
�صللت لت�صهيل عملية ف�صل الذكور عن الإناث )Yamada واآخرون عام 2012(. ونظراً للطبيعة املغلقة 

ل�صو�صة النخيل احلمراء يبدو اأن فر�صة تطبيق هذه الطريقة حمدودة للغاية. 
قلة  هو  ذلك  يف  الرئي�صي  وال�صبب  احل�صرة  هذه  �صد  الطريقة  لهذه  حمدود  اإهتمام  توجيه  مت 
الأبحاث عن طريقة التعقيم بالن�صبة للح�صرات ذات الطبيعة املنغلقة حيث مت�صى احل�صرة عدة اأجيال 
يف جذع النخلة قبل اأن ترتكها احل�صرات الكاملة لت�صيب نخله اأخرى.هذا يجعل املكافحة باإ�صتخدام 
طريقة تعقيم احل�صرات ممكناً حينما ترتك احل�صرة النخلة لتتجه اإىل نخله اأخرى قبل و�صع البي�ض 
وعليه فاإن تعقيم الذكور �صوف يجد فر�صه كاملة للمناف�صة يف التزاوج مع الذكور املوجودة يف البيئة. 
بالإ�صافة اإىل الطبيعة املغلقة ل�صو�صة النخيل احلمراء ووجود بع�ض امل�صاكل املرتبطة بطريقة تعقيم 
الذكور مثل الرتبية املكثفة للح�صرة على غذاء �صناعي للح�صول اإىل اأحجام عادية للح�صرة الكاملة- 
اإنتاج الذكور العقيمة القادرة على مناف�صة الذكور الطبيعية- القدرة على ف�صل الذكور من الإناث. 
اإ�صتخدام  ميكن  كما  الإناث.  الذكور عن  ف�صل  عملية  يحل  قد  البيوتكنولوچى  يف  احلديث  التقدم 
البيوتكنولوجى لتميز احل�صرات التي مت اإطلقها عن احل�صرات الأ�صلية. بع�ض الأمور الأخرى التي 
تواجه طريقة تعقيم الذكور هو الإفتقار املعلوماتى واملعريف فيما يخ�ض حجم تعداد �صو�صة النخيل 
احلمراء يف البيئة اأو املنطقة حتى يتم على اأ�صا�صها ح�صاب الأعداد التي يتم اإطلقها. هذا الأمر هام 

جداً يف اإختبار الإعداد التي يجب اأن يتم تربيتها واإطلقها ) Alphey واآخرون عام 2008(.
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 Symbiotic Control Methods     4- املكافحة ال�سيمبايوتكيه
خلل  من  الآفة  وت�صتخدم   Wolbachia بكترييا  باإ�صتخدام  العدوى  هو  الذكور  تعقيم  لطريقة  بديل 
على  بالقدرة   Wolbachia الولب�صيا  وتعرف   )2008 عام  واآخرون   Serbus( العامل  م�صتوى  على  الأبحاث 
اإظهار ظروف خا�صة بالتكاثر مف�صله عن احلياة اخلا�صة. الأوىل هي عدم القابلية ال�صيتوبلزميه للتوافق 

Cytoplasmic Incompatility (CI) والتي تدفع الذكور امل�صابة اإىل التزاوج مع اأفراد غري معداه عقيمة.
اإناث مت  التزاوج مع  الإخ�صاب عند حدوث  قادرة على  تنتج حيوانات منوية غري  املعداه  الذكور 
التوالد  اإىل  مييل  املعداه  الأفراد  ناحية  التزاوج  فاإن  ال�صليمة  مع  املعداه  الأفراد  خلط  عدواها.عند 
الأجنحة  غ�صائية  لرتبة  التابعة  للطفيليات  بالن�صبة  �صائع  الأمر  هذا   Parthenogenesis البكري 
هذه  واآخرون عام2013(.   Bian( الإناث ناحية  ب�صده  اجلن�صية  الن�صبة  متيل  حيث   Hymenoptera
الطريقة اخلا�صة ببكرتيا Wolboachiia داخليه التكافل Endosymbiotic تختلف من نوع لآخر. 
اأو البعو�ض الناقل حلى   Anophele gambiae العائل امل�صتهدف قد يكون البعو�ض الناقل للملريا 

 .Aedes aegypti  الناقل بعوض - Dengue mosquito الدجن
بعو�ض الدجن م�صتقبل ل�صللة الولب�صيا Wolbachia من ذبابة الدو�صوقل )Hoffmann واآخرون 
بعو�ض  من  لولب�صيا  ل�صللة  م�صتقبل   Anopheles stephensi امللريا  بعو�ض  بينما   ،)2011 عام 
Anopheles albopictus من هذه الظواهر هو اأن زرع الولب�صيا ل يحدث فقط تنبيه لعدم التوافق 
ال�صيتوبلزمى كما هو متوقع ولكنه يجعل احل�صرة الناقلة غري قادرة على التناف�ض وهو اأمر متوقع. 
امليزة الوا�صحة يف الولب�صيا هو اإ�صرتاتيجية التكاثر يف ظاهرة عدم التوافق ال�صيتوبلزمى حيث تبدو 
املناطق  فاإن  ونظرياً  الناجت  للجيل  العدوى  ت�صبب  التي  الولب�صيا  اإنتاج  يف  ي�صلح  وهذا  العائل.  على 
 5( توقيتات خمتلفة  يف  ن�صبياً  قليلة  باأعداد  املعداه  بالإفراد  م�صتمرة  اإ�صافة  اإىل  املعداه حتتاج فقط 
الناقل  حمل  لتحل  ال�صرتايل  بامل�صروع  كارينز  يف  املوجودة  للتعداد  بالن�صبة  يوم  يف40  اإطلق  مرات 

املحلى ملجموع Ae.aeggpti مع الناقل غري املناف�ض ل�صللة الولب�صيا املعداه ) Rasgon عام 2011(.
العدوى  طبيعة  لتقدير  هي   Wolbachia method الولب�صيا  طريقة  ا�صتخدام  اإ�صرتاتيچية 
بالولب�صيا يف املجموع املتوطن يف البيئة املحلية وبالتايل تقدير اإ�صرتاتيچية التكاثر التي قد توؤثر يف 
املجموع. ما زال القليل هو املتاح عن ارتباط Wolbachia باآفات نخيل التمر وهناك الكثري من اجلهد 

املطلوب يف هذا الإتاه حتى تكون طريقة فعالة يف مكافحة اآفات نخيل التمر. 
ال�صيمبايوتكية  املواد  من  اآخر  عدد  اإعتبار  هي  ال�صيمبايوتكية  للمكافحة  اأخرى  طريقة  هناك 
املوجودة بني اخلليا Intracellular symbionts والتي ترتبط باآفات نخيل التمر. يف بع�ض احلالت 
وعدد  النباتي  العائل  اإختيارية  حتدد  الداخلية  الأنواع  من  وغريها  املوجودة  التكافلية  البكترييا  فاإن 
الأ�صكال اأو ال�صمات الأخرى Hosokawa( Traits واآخرون عام2007(. يف بع�ض احلالت ت�صتخدم الإناث 

هذه ال�صرتاتيچيات ل�صمان اأن الن�صل الناجت يح�صل على بكترييا املعدة التكافلية ال�صحيحة. 
لويزيانا  جامعة  يف  رائدة  طريقة  وهى  التكافلية  املكافحة  حتت  تندرج  اأخرى  طريقة  هناك 
مواد  لإنتاج  املعدة  يف  املوجودة  الأبي�ض  النمل  بكترييا  ت�صتخدم  حيث  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
متيت  وهى  الإجتماعى  بال�صلوك  الع�صائر  خلل  تنت�صر  والتي   Anti-protozoan للربوتوزوا  م�صادة 
للميكانيكيات املتاحة له�صم اخل�صب )Hussender وCollier عام2009(. ي�صتخدم  الختيارى  بالفعل  
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وحيد  م�صدر  تعترب  وهى  اخل�صب  له�صم  لل�صيلولوز  املحللة  والبكترييا  الربوتوزوا  الأبي�ض  النمل 
لغذاء النمل الأبي�ض بالفطر اإىل تكوين عمود التخمر Fermentation Column  فى جذوع اأ�صجار 
النخيل نتيجة الإ�صابة ب�صو�صـة النخيل احلمراء وميكن درا�صة هذه الطريقة باإهتمام بالغ فهي تقدم 

ميزة متاحة لعمل طعوم خا�صة لها �صفة الإختيارية.
 Chemical  Control  5- املكافحة الكيميائية

مع  تتكامل  اأن  يجب  والتى  للآفات  املتكاملة  للإدارة  اأ�صا�صياً  مكوناً  الكيميائية  املكافحة  تعترب 
الزراعية-  املمار�صات  الو�صائل  اإقت�صادياً. وتت�صمن هذه  الآمنة واملقبولة  البيئية  غريها من الطرق 
م�صايد الفورمونات باإ�صتخدام و�صائل الر�صد وال�صيد املكثف- طرق املكافحة احليوية. منذ اأكت�صاف 
اإدارة  يف  معنوياً  دوراُ  لعبت  الكيميائية  املكافحة  و�صائل  فاإن  اخلليج  دول  يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة 
�صعف  مع  تزامنت  والتي  احل�صرية  للمبيدات  ن�صبياً  املنخف�صة  الأ�صعار  احلمراء.  النخيل  �صو�صة 
وعموماً  الإقليم.  هذا  يف  الكيميائية  املبيدات  ا�صتخدام  تنامي  اإىل  اأدت  القوانني  وتنفيذ  الت�صريعات 
ر�ض  ذلك  وي�صمل  احل�صرية.  الآفات  لإدارة  التمر  نخيل  اأ�صجار  على  الكيميائية  املبيدات  ت�صتخدم 
كميات  اإىل  يحتاج  والذي  الف�صائل  الرتبة-غمر  معاملة  اجلذع-  حقن  واجلذع-  اخل�صري  املجموع 
الرت�صيح  نتيجة  الفقد  لتعوي�ض  بها(  املو�صى  اجلرعة  اأ�صعاف   10-5 من  املبيد)حوايل  من  كبرية 
والتطاير والإرتباط بحبيبات الرتبة )Wild ،Doccola عام 2012(. الرتبة الرملية ذات درجة تركيز 
اأيون اليدروچني املرتفع وامللوحة يف مناطق زراعة النخيل باململكة العربية ال�صعودية حتكم وحتد 
من ا�صتخدام معاملة الرتبة يف اجلور التي توجد بها اأ�صجار النخيل. ولو اأن غمر الف�صائل يف حملول 
الريقات  قتل  يف  عالية  كفاءة  اأثبت  الزراعة  قبل  دقيقة(   30 ملدة   % برتكيز,004  )الفيربونيل  املبيد 
واحل�صرات الكاملة دون حدوث اأ�صرار جانبية على النبات املعامل )Al-Shawaf واآخرون عام 2013(. 
يقيد ا�صتخدام معاملة الرتبة باملبيدات يف املناطق احل�صرية خوفاً من تلوث املياه اجلوفية عن طريق 
الر�صح عرب الأرا�صي الرملية. ل ي�صتخدم ر�ض املجموع اخل�صري يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء على 
اأنه يتم حتديد فرتات منع ر�ض اجلذع يف املناطق ذات الن�صاط العايل ل�صو�صة  اأ�صجار نخيل التمر ولو 

النخيل احلمراء )Abraham واآخرون عام 1998(. 
الطريقة الثالثة والأكرث ا�صتخداما يف املعاملة باملبيدات هي حقن املبيد يف اجلذع )Mukhtar واآخرون 
 Pressurized injection عام2011(. هناك نوعني من حقن اأ�صجار النخيل: الأوىل هي احلقن بال�صغط
 Dutch elm اإدارة مر�ض  Trunk infusion. حقق حقن اجلذع جناحاً طيباً يف  واحلقن ثم �صب املبيد 
يف   Elm الدردار  اأ�صجار  حلماية  الفطري  املبيد  ر�ض  ف�صل  عندما  الوعائي  الذبول  فطر  وهو   disease
الوليات املتحدة الأمريكية )Shige واآخرون عام1980(. هذه الطريقة ا�صتخدمت ملكافحة مر�ض الإ�صفرار 
 Mycoplasma- like بامليكوبلزما  �صبيهه  الهند وهو مر�ض بكتريي ت�صببه كائنات  املميت لأ�صجار جوز 
Mc Coy( Organism (MLO) عام 1975(. تعترب عملية احلقن مفيدة حيث اأنها حتتاج اإىل كمية اأقل 
من املبيد مع تلوث اأقل. ولو اأن هناك بع�ض الإعتبارات منها م�صتوى متبقيات املبيد يف الثمار ومعدل 
احلقن  طريقة  لتح�صني  ما�صة  حاجة  املتغذاه. هناك  غري  والعذارى  الكاملة  واحل�صرات  الريقات  موت 
وحت�صني �صورة م�صتح�صر املبيد خا�صة عند حقن نخيل التمر.اأي م�صتح�صرات جديدة يتم حقنها يف  

اجلذع قد يكون لها مردود بالن�صبة مل�صكلة املتبقيات يف التمور ومعدلت موت اأطوار احل�صرة. 
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6- التقدم يف البيوتكنولوجي: نظم نقل املبيدات احليوية
 Advances in Biotechnologies: Delivery Systems for Biopesticides

من املفرت�ض اأن يتم حت�صني طريقة تعقيم الذكور من خلل ال�صيطرة على الچني الطفري املميت 
واإدخاله للح�صرة امل�صتهدفة من خلل تعزيز �صيطرة اإناث نف�ض النوع )Thomas واآخرون عام2000(. 
الغذاء.  يف   Tetracycline احليوي  امل�صاد  اإ�صافة  خلل  من  النوع  نف�ض  اإناث  على  ال�صيطرة  تعزيز 
نظام تعقيم الذكور والذي ينتهي باإطلق احل�صرات التي حتمل جني الطفرات القاتلة توؤدى اإىل عدم 
احلاجة اإىل نظام متيز اجلن�ض ما بني الذكور والإناث نظراً لن الإناث متوت عند اإزالة امل�صبب للقمع 
اإطلقها  التي مت  لأن كل احل�صرات  الأهمية للتقدم نظراً  الأمر غاية يف  الغذاء. هذا  Repressor يف 
تكون من الذكور ولي�ض هناك للقيام بف�صل اجلن�ض حتت ظروف العمل ما يحتاج اإىل عمالة مكثفة 
وتكاليف باهظة. بقاء الإناث حية اأمر م�صروط Conditional وي�صمح للمجموع بالزيادة وذلك حتت 
مع  التزاوج  يف  الأ�صلية  البيئة  يف  املوجودة  تلك  تناف�ض  اإطلقها  مت  التي  الذكور  املعملية.  الظروف 
الإناث الطبيعية وذلك يف غياب الإناث العقيمة. يف الدرا�صات احلديثة ات�صح اأن وجود الإناث يزيد من 
كفاءة اإطلق الذكور مبعدل من3-5 مرات )Rendon واآخرون عام2004(. هذه التقنية مت حت�صينها 
لها  الچينى  النقل  مت  التي  احل�صرات  تعريف  لت�صهيل  بالفلور�صنت  معلمة  جينات  باإ�صافة  ذلك  بعد 
حتت ظروف العمل مما يتيح اإمكانية ر�صد احل�صرات التي مت اإطلقها يف البيئة )Marinotti واآخرون 
عام 2013(. نظام اإطلق احل�صرات التي حتمل جينات طفرية مميتة )RIDL( ا�صتخدم بنجاح لرتبية 
واإطلق ذبابة الفاكهة يف جواتيمال وذبابة الثمار املك�صيكية )Alphey واآخرون عام2009(. حالياً هناك 
طفرية  جينات  حتمل  التي  احل�صرات  اإطلق  اإىل  تهدف  التي  املختلفة  البحثية  امل�صاريع  من  الكثري 
يف  الدرا�صات  هذه  بع�ض  الدجن.  وحمى  امللريا  لأمرا�ض  الناقل  لإدارة  البعو�ض  يف   )RIDL( مميتة 

البحوث احلقلية املتقدمة برهنت على اإمكانية الإطلق التجاري يف الربازيل )Alfred عام 2014(.
التقدم احلديث يف البيوتكنولوچى اأدى اإىل �صهولة تعريف واإدخال Endosymbionts اإىل مف�صليات 
.Embryonic cytoplasmic microinjections الدقيق  اجلنينى  احلقن  خلل  املعداه  غري  الأرجل 

امليكروبات التكافلية Symbiotic microbes املرتبطة ب�صو�صة النخيل احلمراء الآن يف املراحل الأوىل 
وهو   Symbiotic organ التكافلي  الع�صو  ي�صمى  داخلي  تركيب  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  للإختبار. 
وذلك عند حجم   Nardonella بكترييا جن�ض  ت�صم  والتي  تعريفها حديثاً  التي مت  بالبكترييا  مملوء 
�صغري من الچينوم حول,2 ميجا Mege bases ويعترب من اأ�صغر الچينومات املعروفة. ويقرتح اأن له 
وظيفة غاية يف  التخ�ص�ض. اجلن�ض Nardonella يفقد امل�صار الچينى لإنتاج معظم الأحما�ض الأمينية 
النخيل  �صو�صة  اأن  وحيث  واآخرون عام2010(.   Toju( Tyrosine التريو�صني  الأمينى  احلم�ض  عدا  ما 
اأهم  يعترب  التريو�صني  فاإن  ولذا  بروتني  �صميك مكون من  كيوتيكل  ولها  كبرية جداً  احلمراء ح�صرة 
اأن بكترييا اجلن�ض  م�صدر للكينون الذي ي�صتخدم يف دعم الروابط الربوتينية وعليه يفرت�ض نظرياً 
وميثل  احلمراء.  النخيل  �صو�صة  وتطور  لنمو  التكافلي  الع�صو  يف  وجودها  الأهمية  من   Nardonella
ذلك نقطة حرجة يجب ا�صتهدافها يف اأى اإ�صرتاتيچية مكافحة جديدة. حينما يتم التخل�ض من بكرتيا 
Nardonella فاإن الكيوتيكل الناجت ل�صو�صة النخيل احلمراء ي�صبح رقيق و�صعيف مما يو�صح اأن هذا 

الكائن احلي الدقيق هام جداً كم�صدر للتريو�صني )Kuriwada واآخرون عام2010(. 
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اإ�صرتاتيچية التكاثر ل�صو�صة النخيل احلمراء مل يتم فهمها جيداً من املعروف اأن الإناث تنجذب 
للذكور نتيجة اإنطلق الفورمون وهناك ما يثبت اأن التزاوج يتم داخل النخلة. ولو اأن الإناث ميكن 
للإناث  اجلن�صية  الن�صبة   .)2006 عام   Feleiro( التزاوج  على  قادرة  ذكور  من  ثانية  مرة  تتزاوج  اأن 
وجود  عن  �صيء  اأي  يعرف  مل  ذكر.  لكل   1،5 اإىل  من1،2  تختلف  بالفورمونات  ا�صطيادها  مت  التى 
بكترييا  حتدد  احل�صرات  بع�ض  يف  اأنه  ولو  احلمراء.  النخيل  �صو�صة  فى   Wolbachia لبكترييا  دور 
البي�صة  الراأ�صي يف  بالنقل  ا�صتمرار العدوى  امل�صممة على �صمان  التكاثر  اإ�صرتاتيچية   Wolbachia
احليوي.  بامل�صاد  املعاملة  بوا�صطة  تنقلب  اأن  ميكن  الإ�صرتاتيچيات  هذه  عام2010(.   Presgraves(
وعموماً فاإن بكترييا Wolbachia هي طفيل نقى ويتم به معاجلة احل�صرات من خلل التغري الكامل 
لإ�صرتاتيچية التكاثر داخل جذع النخلة ت�صع اإناث �صو�صة النخيل احلمراء- ويفق�ض البي�ض لتبداأ 
واآخرون   Dembilio( النخلة  جذع  مواد  خلل  والأنفاق  امل�صارات   Excavating حفر  يف  الريقات 
مع  النخلة  �صجرة  مواد  على  ميكروبي  بهجوم  م�صحوبة  تكون  الإ�صابة  اأن  املعروف  من  عام2012(. 
تغذية ال�صو�ض وحدوث ظواهر التخمر Fermentation. غري معروف م�صدر هذه امليكروبات. ويقرتح 
اأن كميات الفعل امليكروبي قبل ه�صم مواد �صجرة النخيل ي�صاعد على تغذية الريقات. تعمل البكترييا 
على الإ�صراع من عمليات العفن مما ي�صمح للريقات باحل�صول على كميات اأكرب من املواد الغذائية. 
لي�صت البكترييا هي الكائن احلي الدقيق فقط القادر على تطوير علقة تكافلية مع احل�صرات وهناك 
القلف  للأ�صجار. خناف�ض  الثاقبة  احل�صرات  مع  تكافلية  لعلقات  امل�صاحبة  الفطريات  من  العديد 
الفطر  Galleries حيث يوجد  اأروقة  لتكون  النباتية  اأنفاق فى عوائلها  Xyleborus dispar حتفر 
الذكور  تعقيم  برامج  يف  امل�صتخدم  الإ�صعاع  عام2003(.   Six( وحيد  كغذاء   Ambrosiella hartigii
لعذارى Tephritid معروف بقدرته على قتل معظم البكترييا املوجودة يف املعدة. وتكون النتيجة موت 
احل�صرات الكاملة خلل 3 اأيام. ولهذا ال�صبب فاإن وكالة الطاقة الذرية بفيينا-النم�صا بداأت برنامج 
املعدة  الأ�صا�صية املوجودة يف  امليكروفلورا  اإ�صتخدامات واإ�صرتاتيجيات حلفظ تخزين  بحثي لتعريف 
اأنه من غري املعروف حتى الآن  ولو  املعر�صة للإ�صعاع.  الكاملة  حتى تطيل من فرتة حياة احل�صرات 

النظام التكافلي امل�صاحب للريقات واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء.
الآفات احل�صرية مثل �صو�صة النخيل احلمراء تلحق اأ�صراراً ت�صل اإىل عدة مليارات من الدولرات على 
املحا�صيل الزراعية وتهدد ب�صكل وا�صح الأمن الغذائي العاملي)Van der Valk عام 2007( اإ�صرتاتيچية 
املكافحة التي تعتمد على املبيدات الكيميائية ت�صطدم بتكاليف الوقاية وزيادة مقاومة الآفة والتلوث 
البيئي واملياه اجلوفية والتاأثريات املميتة على الإن�صان. املبيدات احليوية مثل الفطريات والنيماتودا 
والبكترييا املمر�صة للح�صرات متثل بديًل هاماً للمبيدات الكيميائية. املبيدات امليكروبية مثل بكترييا 
اأثبتت   Beauveria bassiana  ،Metarhizium anisopliae وفطريات   ،Bacillus thuringiensis
كفاءة عالية �صد القراد والنمل الأبي�ض وثاقبات اأ�صجار القهوة والفرا�صات ذات املظهر املا�صي والذباب 

الأبي�ض وفى مكافحة اجلراد ال�صحراوي والأ�صيوي )Betz واآخرون عام2000(.
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باملبيدات  مقارنة  الإبادة  يف  مثاليه  خ�صائ�ض  والبكتريية  الفطرية  احليوية  املبيدات  اأظهرت 
اأن العقبة الكربى هي ن�صر هذه الكائنات يف احلقل وخا�صة يف  الكيميائية حتت ظروف املعمل. ولو 
البكترييا  وكونيديات  2011(. جراثيم  واآخرون عام   Cote( العامل  القاحلة من  ال�صحراوية  املناطق 
واآخرون   Hedimbi(  )UV( البنف�صجية  فوق  الأ�صعة  نتيجة  ن�صاطها  ينخف�ض  ما  �صرعان  والفطر 
عام2008( وكذا احلرارة املرتفعة واجلفاف Aridity. معظم املناطق امل�صتهدفة من العامل هي عبارة عن 
مناطق �صحراويه مثل �صمال وحتت ال�صحارى الأفريقية وال�صرق الأو�صط. وفى الواقع فاإن اإ�صتخدام 
M. anisopliae �صد �صو�صة النخيل احلمراء مت   ،B. bassiana الفطريات املمر�صة للح�صرات مثل 
اخلا�صة  الإ�صرتاتيچيات  وخا�صة يف  الكيميائية  وقدم العديد من املميزات التي تفوق املبيدات  و�صفه 
العزلت الفطرية للحرارة والأ�صعة فوق  اأهمية الأخذ يف الإعتبار ح�صا�صية هذه  بالإ�صتئ�صال. ومع 
البنف�صجية واجلفاف اإل اأن هناك حاجة ما�صة لطرق بيوتكنولوچيه لدعم كفاءة وطول فرتة حياة 

م�صتح�صرات املبيدات احليوية يف احلقل.
عمل  خلل  من  احلية  الكائنات  على  البنف�صجية  فوق  الأ�صعة  تاأثري  لتخفيف  حماولت  هناك 
تزيد  اأن  ميكن  عام2008(.  واآخرون   Hedimbi( زيتي  تركيب  ذات  املبيدات  هذه  من  م�صتح�صرات 
امل�صتح�صرات الزيتية )10% حجم/ حجم( من حيوية الكونيديا لفطر M. anisopliae مبعدل%21 
نتائج م�صابهه.  اأعطت  اأخرى  بنف�صجية. هناك حماولت  الفوق  للأ�صعة  التعر�ض  �صاعات من  بعد6 
املواد املجهزة يف �صورة م�صتحلبات زيتية تقوى احلماية من الأ�صعة فوق البنف�صجية مبعدلت ترتاوح 
ما بني4–34% بعد �صاعة من التعر�ض ل�صوء ال�صم�ض. بينما التعر�ض لظروف اجلفاف يظل م�صكله 
اأ�صا�صيه. هناك مواد مانعه Blocker للأ�صعة فوق البنف�صجية وهى )�صبغة اأحمر الكوجنو- بنزين 
الزيتية وحتقق  امل�صتح�صرات  اإىل  اأن ت�صاف  اأمينوبنزويك )PABA( ميكن  البارا  الدهايد وحم�ض 

اإطالة لفرتة حياة الفطريات )Hadapad واآخرون عام 2008(.
رمبا يكون واحد من اأهم الطرق والو�صائل الهامة حلماية م�صببات الأمرا�ض الفطرية للح�صرات 
الن�صا  مثل  البنف�صجية  فوق  للأ�صعة  طبيعيه  حواجز  اإ�صتخدام  هي  القا�صية  البيئية  الظروف  يف 
والكال�صيوم املرتبط بالچينات ال�صوديوم Sodium alginate. هذه املواد حققت جناحاً هائًل يف اإطالة 
حياة البكترييا اأو الفطر املوجود يف كب�صولت )زيادة فرتة حياة اجلراثيم مبعدل50% عند التعر�ض 

للأ�صعة فوق البنف�صجية ملدة 6 �صاعات(.
مت تطوير كب�صولت الچينات التي حتتوى على فطرM. anisopliae. كما مت عمل نف�ض اجل�صيمات 
اأن  ميكن  اجل�صيمات  هذه  اأن  من  وللتاأكد   .Pantoe agglomerance البكتريي  احليوي  للمبيد 
اإيرو�صولت. اإىل  تتحول  اأن  كما ميكن  اجلراد  عليها  يتغذى  اأن  كما ميكن  بالتجان�ض  النبات  تغطى 
 M. والفطرى P. agglomerance حتمى املبيد احليوي البكتريي encapsulation عملية الكب�صلة
anisopliae من ظروف اجلفاف. اإ�صافة احلرب الهندي India ink لهذه اجل�صيمات الدقيقة يحقق 
م�صتوى عايل من مقاومة الأ�صعة فوق البنف�صجية حتى حتت ظروف تعري�ض �صديدة. مادة الكال�صيوم 
الچينات تركيز10% مع ج�صيم هيدروچيل جلي�صرول منا�صبة حلماية الفطر M. anisopliae حتت 
اإ�صرتاتيچيات عمليات الكب�صله الآن يف املرحلة التاأكيدية  ظروف �صحراويه يف احلقل. تقوية ودعم 
حتت ظروف احلقل �صد النطاط الأمريكي بالوليات املتحدة الأمريكية واجلراد ال�صحراوي بتون�ض. 

هناك و�صائل م�صابهه قد حتقق النجاح مع الفطريات املمر�صة ل�صو�صة النخيل احلمراء.
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Regulation and Public Acceptance of Genetic Modificaion          7. قبول العامة للتحور اجليني
مع النظرة التاريخية التي بداأ فيها الإن�صان بال�صيد- ثم اجلمع حيث كان يق�صى وقته يف البحث 
عن و�صيد الغذاء. من حوايل10-20 األف عام م�صت بداأ الإن�صان فى التعامل مع النبات واحليوان حتى 
يكونا اأكرث نفعاً كغذاء وكذا لأغرا�ض خا�صة بها. كما بداأ الإن�صان يف الإ�صتقرار يف اأماكن منف�صلة لنمو 
حما�صيله ورعاية حيواناته. وبداأ الإن�صان يف اإ�صتئنا�ض الكلب واملوا�صي والعديد من احليوانات كما بداأ 
يف منو حما�صيل نباتية مثل القمح والأرز والذرة منذ فرتة زمنيه طويلة وقبل معرفة املمار�صات اخلا�صة 
بالتحورات اجلينية. ومع بداية درا�صات العامل مندل يف القرن التا�صع ع�صر بداأت الإجنازات اخلا�صة 
باإدخال التحورات الوراثية يف الزراعة حتقق نتائج هامه مع ظهور الطفرات الكيميائية والإ�صعاعية 
فى حت�صني املحا�صيل. يف نهاية القرن الع�صرين بداأت الثورة اجلزيئية Molecular revolution مع 
 clone القدرة على كلونه .Deoxyribonucleic acid )DNA( تف�صري تركيب ووظيفة املادة الوراثية
اجلينات يف الفرتة من1960حتى 1970واإكت�صاف خ�صائ�ض الإنزميات واجلزيئات لبكترييا البلزميد 

.Recombinant DNA والڤريو�صات كل ذلك قاد اإىل تطور ومنو ما يطلق عليه تكنولوچيا
العلماء  اأ�صبح  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  والنمو  التطور  يف   DNA تكنولوچيا  بداأت  حينما 
الكائنات  اأن  اإىل  يوؤدى  قد  املمالك مما  وكذا  والأجنا�ض  الأنواع  الچينات عرب  نقل  باإمكانية  مهتمون 
احلية �صوف تظهر �صمات و�صفات غري متوقعه. ن�صر جمموعه من العلماء البارزين يف املجلت العلمية 
طلباً من املعاهد الوطنية لل�صحة باإن�صاء جلنة اإ�صت�صارية لو�صع برامج تريبية لتقييم اأ�صرار هذه 
التقنيات اجلديدة وو�صع خطوط اإر�صادية للباحثني العاملني بهذه التقنيات. وقد عرفت هذه املجموعة 

  .)ARC( The NH Recombinant DNA Advisory Committee  الإ�صت�صارية بعد ذلك باأ�صم
كثري  وو�صوح  احلية  الكائنات  يف   DNA النووي  احلم�ض  ترتيب  اإعادة  عن  اخلربات  تراكمت 
منها عن تقديرات املخاطر التي مت املبالغة فيها يف بدايات العمل و�صبط اإيقاع اخلطوط الإر�صادية 
 (NIH) املنظمة. وهناك نقطه هامه تخ�ض اخلطوط الإر�صادية للمعهد الأمريكي الوطني لل�صحة
وهى التطور املعريف مع تراكم املعلومات اخلا�صة بعدم وجود اأ�صرار يف الكائنات احلية مع اإعادة ترتيب 
عندما  التغري  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  املعنية  املنظمات  بداأت   .rDNA النووي  احلم�ض 
بداية  يف  وذلك   (RAC) النووي  احلم�ض  ترتيب  لإعادة  الإ�صت�صاريه  الهيئة  من  الأول  الطلب  جاء 
البيت  مكتب  �صكل  للنبات.  الچينى  النقل  عن  حقليه  اإختبارات  لعمل  املا�صي  القرن  من  الثمانينات 
تنظيم عملية  كيفية  لدرا�صة  (OSTP) جمموعة عمل  والتكنولوچيا  العلوم  �صيا�صة  لو�صع  الأبي�ض 
النقل الچيني للنبات. وكتبت املجموعة وثيقة بعنوان “الإطار العام لتنظيم البيوتكنولوچى” ون�صر 
ذلك عام 1986 وبداأ فى التنفيذ منذ هذه الفرتة بعد مناق�صته من اأطراف عديدة جمتمعيه. وخل�صت 
 inherently risky ملزمة  اأو  متاأ�صلة  خطورة  له  لي�ض   rDNA تقنيات  اإ�صتخدام  اأن  اإىل  اللجنة 
 .Existing statues وعليه فهذا ل يحتاج اإىل ت�صريعات ولكنه ينظم حتت ما يعرف باحلالة القائمة
الزراعي  والق�صم   (EPA) الأمريكية  البيئة  حماية  وكالة  مثل  ال�صائدة  واملنظمات  الوكالت  اإتهت 
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بالوليات املتحدة الأمريكية (USDA) وهيئة الغذاء والدواء (FDA) نحو اإيجاد حالت تعطى اأ�صا�ض 
احلم�ض  ترتيب  باإعادة  احلية  الكائنات  وتطوير  حتوير  عمليات  اإطلق  نحو  وت�صريعات  لتنظيمات 
اإخت�صت وكالة حماية البيئة الأمريكية بقانون تنظيم املواد  النووي للكائنات احلية يف البيئة. وقد 
Toxic Substances Control Act (TSCA) وكذا القانون الفيدرايل للمبيدات احل�صرية  ال�صامة 
والفطرية والقوار�ض (FIFRA). اإ�صتخدام الق�صم الزراعي (USDA) قانون احلجر الزراعي النباتي 
 Plant Quarantine Act ال�صادر عام 1912 والقانون الفيدرايل للآفات النباتية ال�صادر عام 1957 
اأن  الكائن احلي اجلديد ميكن  اأو  النباتي  ال�صنف  اإذا كان  القوه لإقرار ما  الهيئات  اأعطى هذه  مما 
ي�صبح اآفة اأم ل. كما اإ�صتخدمت هيئة الغذاء والدواء القانون الفيدرايل ال�صادر عام 1938 بخ�صو�ض 

.(FFDCA) الغذاء والدواء واأدوات التجميل
واملواد  النبات-  واآفات  اأمرا�ض  ال�صامة-  الكيميائية  املواد  لتنظيم  القوانني  اإ�صتخدام  قرار  ي�صمم 
 Genetically modified اأو  وراثياً  املحورة  الراأي العام عن الكائنات احلية  بناءاً على  للغذاء  امل�صافة 
يف  الزراعية  البيوتكنولوچيا  لتنظيم  احلالة  نف�ض  ت�صتخدم   .GMOs له  يرمز  ما  اأو   organisms
الوليات املتحدة الأمريكية حتى الآن. وفى املقابل بالن�صبة للتطور ال�صريع للخطوط الإر�صادية حتت 
مظلة RAC ولو اأن اإحتياجات الت�صريع تعترب حمدودة وذلك على الرغم من مرور ع�صرات ال�صنوات 

على التجارب واخلربات املتعلقة بالأمان احليوي التي تراكمت عرب هذه ال�صنوات.
هناك حتذيرات مع ظهور الت�صريعات البيئية املنظمة للكائنات احلية املحورة وراثياً GMOs حيث 
اأ�صدر املجل�ض الوطني للعلوم The Council of the National Academy of Sciences ورقه بي�صاء 
 (Recombinant ًالكائنات احلية املحورة وراثيا )DNA عام 1987 حتت عنوان )مقدمه لإعادة ترتيب

.DNA-Engineered Organisms into the Environment Key Issues) (Kelman 1987)

وقد اإ�صتخل�صت هذه الورقة بقاء نظام التقييم كما هو حتى25 عاماً القادمة. ويت�صمن ذلك ما يلي:
ل يوجد و�صوح عن الأ�صرار املميزة املوجودة �صواء عند اإ�صتخدام تقنيات R-DNA اأو يف حركة - 1

الچينات بني الكائنات غري القريبة.
املخاطر امل�صاحبة لإدخال R-DNA فى الكائنات احلية املحورة وراثياً هى نف�ض النوع املرتبط - 2

باإدخال الكائنات احلية غري املحددة اأو املحورة بطرق اأخرى. 
على - 3 يعتمد  �صوف  البيئة  اإىل   R-DNA- Engineered Organisms باإدخال  املخاطر  تقييم 

طبيعة الكائن والبيئة التي مت اإدخاله اإليها ولي�ض على الطريقة التي يتم بها اإنتاجها.
 GMOs ًصدر عام 2010 التقرير ال�صادر على اأبحاث الأمان احليوي للكائنات احلية املحورة وراثيا�
الإ�صتخل�ض الرئي�صي نتيجة جهود ما  مت تلخي�صها فيما يلي )Economidis واآخرون عام2010(: 
والتي تت�صمن ما يزيد  الأبحاث  الفرتة لأكرث من 25 عاماً من  يزيد عن130 م�صروع بحثي تغطى 
عن 500 جمموعه بحثيه م�صتقلة هي اأن البيوتكنولوچي على وجه اخل�صو�ض GMOs ل يبدو اأكرث 

خطورة عن تقنيات الرتبية النباتية النمطية.
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فيدرالية  تو�صيات  بوجود  اأقرت  الأمريكية  حكومة الوليات املتحدة  تو�صيات  اأن  من املتعارف عليه 
التعليقات ل مثيل له ومعظم الإحتجاجات  ال�صاأن. وقد حفز ذلك وجود حجم من  من�صورة يف هذا 
الزراعة  يف  وراثياً  املحورة  احلية  الكائنات  باإ�صتخدام  ي�صمح  والذي   USDA من  �صدر  ما  من  كانت 
الع�صوية. وقد حفز ذلك حدوث حتور معنوي يف قواعد الزراعة الع�صوية ومت ن�صر ال�صورة النهائية 
النبات  من  لكل  بالن�صبة  وراثياً  املحورة  احلية  الكائنات  اإ�صتخدام  خطر  خلل  2000من  عام  لذلك 
اجلدير  من  الع�صوية.  الزراعة  فى  اجلزيئية  التقنيات  اإ�صتخدام  رف�ض  موؤيدي  وكذلك  واحليوان. 
بالذكر التاأكيد على اأن ذلك ل يعتمد على اإي�صاح لأي نوع من اخلطر املتاأ�صل وامللزم لتقنية الكائنات 
احلية املحورة وراثياً ولكن على الإدراك العام ورمبا �صيء يخت�ض ب�صناعة الغذاء الع�صوي وما ميكن 
اأن يباع للم�صتهلك. والروؤية التي تبدو قائمه على اأن الغذاء هو طبيعي و�صحي اأكرث منه غذاء ينمو 
تطالب  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بزوغ حركة يف  الأخرية  ال�صنوات  اأظهرت  حتت ظروف منطيه. 

ب�صرورة اأن الغذاء الذي يحتوى على مكونات مهند�صة وراثياً.
على الرغم من وجود بع�ض ال�صذوذ يف تنظيم الكائنات احلية املهند�صة وراثياً مثل املواد الكيميائية 
ال�صامة والآفات النباتية. بداأت الكائنات احلية املهند�صة وراثياً تتحرك اإىل ال�صوق يف الوليات املتحدة 
الأمريكية مع اأول زراعة تارب ملح�صويل الذرة والقطن عام1996. هذه الأمور اأخذت اإتاه اآخر يف 
اأوروبا حيث اأن الطرق اخلا�صة بالكائنات احلية املهند�صة وراثياً مت تنظيمها كاإطار م�صتقل. يف عام 
1990 اأوجد الإحتاد الأوروبي طريقة لل�صماح باإطلق الكائنات احلية املهند�صة وراثياً التي حتتاج اإىل 
�صهادة اأو برهان وذلك جلميع دول الإحتاد الأوروبي اأو معظم الدول الداخلة يف الإحتاد. وعلى الرغم 
من تعقيد هذه العملية اإل اأنه قد مت ت�صريع القواعد املنظمة لـ 18 حم�صول مهند�ض وراثياً وكيفية 
دخولها للأ�صواق التجارية وذلك فى الفرتة من1992حتى 1998. و�صلت ال�صهادات املنظمة اإىل ماأزق 
املحا�صيل  لإجازة  �صهادات  الأوروبي  الإحتاد  و�صع جمل�ض  1999،1998. حيث  الفرتة من  �صيا�صي يف 
املهند�صة وراثياً اإىل الأ�صواق مع التاأكد على عدم وجود اآثار �صحية على الإن�صان اأو البيئة ومن ال�صهل 
كل من  اأو�صحت  ذلك  اأكرث من  املنتجات.  عبوات هذه  على  اللزمة  البيانات  بطاقات  وو�صع  تتبعها 
املحا�صيل  �صهادات  منح  م�صتقبل  �صوف تنهى  اأنها  لوك�صمربج  اإيطاليا-  اليونان-  فرن�صا-  الدمنارك- 

املهند�صة وراثياً مع الوقف الكلى لهذا الأمر.
اأول ما �صدر من الإحتاد الأوروبي عن املح�صول املهند�ض وراثياً كان عام 1998 من خلل �صركة 
الرئي�صي  املركز  ناحية  با�صف  �صركة  اإتهت  حيث   Amflora ال�صنف  البطاط�ض  ملح�صول  با�صف 
للبيوتكنولوچى يف الوليات املتحدة الأمريكية واأوقفت تارة املنتجات املهند�صة وراثياً يف اأوروبا. وقد 
تبع ذلك عام2013 قرار �صركة مون�صانتو ب�صحب معظم التطبيقات املعلقة املهند�صة وراثياً من الإحتاد 
الأوروبي. الت�صريعات القائمة يف الوليات املتحدة الأمريكية ما زالت حمكومه على نطاق وا�صع من 
خلل التعاون مع هيئة OSTPs. وقد و�صلت املحا�صيل املهند�صة وراثياً اإىل الأ�صواق ولو اأنها كانت 
باأ�صعار مرتفعه يف اأوروبا حيث اأ�صبحت املوافقات وال�صهادات للمحا�صيل املهند�صة وراثياً اأمر غاية يف 
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الأهمية وكما يف اليابان وعدد من الدول الأفريقية ولكن هناك عدة دول لها قواعد ت�صريعيه ت�صمح 
ال�صماح  اإقرار  الأع�صاء  للوليات  ي�صمح  احلديث  التحرك  اأن  ولو  وراثياً.  املهند�صة  الكائنات  بتجارة 

لهذه الكائنات من عدمه.
اإىل  اإ�صافة  وراثياً  املحورة  املنتجات  لإ�صتخدام  اأوروبا  يف  م�صاد  �صلوك  وجود  من  الرغم  على 
وجود الت�صريعات وال�صيا�صات التي ت�صع قيود �صديدة لقبول هذه املحا�صيل املحورة وراثياً يف معظم 
الدول الأفريقية اإل اأن هناك اإزدهار ومنو يف الإ�صتخدام يف مناطق اأخرى من العامل. تزايد يف م�صاحة 
املحا�صيل املحورة وراثياً ب�صرعة على م�صتوى العامل اأ�صا�صاً حما�صيل القطن والذرة والكانول وفول 
ال�صويا. يف عام 2013 بلغ عدد الدول التي تزرع املحا�صيل املهند�صة وراثياً حوايل27 دوله ، مب�صاحة 
زراعتها  مت  التي  امل�صاحة  �صعف  ذلك100  وميثل   .)2014 عام   ISAAA( هكتار مليون   175،2 قدرها 
على  يقومون  الذين  مزارع  18 مليون  من  اأن%90  اإىل  الإ�صارة  املهم  ومن   .1996 عام  الأول  العام  يف 
م�صتوى العامل بزراعة املحا�صيل البيوتكنولوچيه هم من �صغار املزارعني. حوايل ن�صف امل�صاحة التي 
يتم زراعتها باملحا�صيل املهند�صة وراثياً توجد يف الدول النامية. يتجه املزارعني اإىل زراعة املحا�صيل 

املهند�صة وراثياً نظراً لزيادة اإنتاجيتها واإنخفا�ض تكلفتها.
وفقاً للتقييم احلديث عن تراكم العائد الإقت�صادى خلل 17 عاماً فاإن املحا�صيل املهند�صة وراثياً 
اأ�صافت اأكرث من مئات املليارات من الدولرات اإىل دخل املزارع على م�صتوى العامل. ن�صف هذه الزيادة 
تعود اإىل املزارعني ال�صغار يف الدول النامية )Barfoot ،Brookes عام2014(. كما تزايد اإنتاجية املحا�صيل 
املهند�صة وراثياً مبعدلت10،4% للذرة ،16،1% للقطن خلل هذه الفرتة. تطور وجود حما�صيل مهند�صه 
وراثياً مقاومه للح�صرات قللت من اإ�صتخدام املبيدات مبا قيمته503 مليون كيلوجرام ماده فعاله بني 
عامي1996،2012. بينما كمية مبيدات احل�صائ�ض اإنخف�صت بدرجة ب�صيطة اإل اأن معامل العائد البيئي 
Environmental Impact Quotient (EIQ) قد حت�صن بن�صبة 15،5% نظراً لإ�صتخدام مبيدات ح�صائ�ض 
مقاومة  حما�صيل  اأ�صناف  باإ�صتخدام  مرتبط  املبيدات  اإ�صتخدام  يف  الإنخفا�ض  معظم  اأماناً.  اأكرث 
للح�صرات واأي�صاً انعك�ض ذلك على وفرة الوقود نتيجة اإنخفا�ض عمليات الر�ض واحلرث. خلل الفرتة 
من1996 حتى1912 فاإن النق�ض فى اإ�صتخدام الوقود انعك�ض على اإنخفا�ض كميات ثاين اأك�صيد الكربون 
املنبعثة  الكربون  اأك�صيد  ثاين  كمية  يف  الإنخفا�ض  كيلوجرام.  مليار   16،7 بحوايل  اجلو  اإىل  امل�صاف 
واحليوانات  للح�صرات  املنظمة  ال�صهادات  الطرق.  على  ت�صري  �صيارة  انبعاث10 مليون  يعادل  عام2012 
املهند�صة وراثياً عملية �صعبه. تكنولوچيات Aqua Bounty Technologies طورت نوع من ال�صلمون 
اآخر مت تطويره  الربية. هناك مثال  الأنواع  التغذية من  اأقل يف  اأنه  اأ�صرع كما  وينمو  وراثياً  مهند�ض 
من خلل �صركة بريطانيه لإنتاج ذكور بعو�ض عقيمة. يف هذه املحاولت ثبت مبا ل يدع جماًل لل�صك 
اإنخفا�ض تعداد البعو�ض الناقل للم�صبب املر�صى حلمى الدجن. يف الربازيل اأت�صح اأن الإطلق التجاري 
ملكافحة البعو�ض الناقل للم�صبب املر�صى حلمى الدجن اأعطى حًل هائًل ملكافحة هذا البعو�ض. بينما 
النخيل احلمراء تبدو �صديدة اجلاذبية- ويعترب نظام  RIDL ملكافحة �صو�صة  اإ�صتخدام تقنية  اإمكانية 
حياة احل�صرة اأحد العوائق التي حتد من جناح هذه الطريقة والأمر يحتاج اإىل مزيد من الأبحاث من 

هذا الإتاه حتى ميكن اإيجاد ذكور حتمل جينات قادرة على املناف�صة.
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الف�سل الثالث
اإ�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء

مقدمة
يعترب نخيل البلح من اأهم حما�صيل الفاكهة يف املناطق اجلافة Arid regions يف ال�صرق الأو�صط 
ال�صرق  يف  للإن�صان  الكربوهيدراتى  للإمداد  الرئي�صي  امل�صدر  ثماره  تعترب  حيث  اأفريقيا  و�صمال 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا منذ حواىل5000 عام. ي�صل الإنتاج العاملي من التمور حوايل 7 مليون طن 
ويبلغ اإنتاج م�صر من التمور حوايل1،4 مليون طن وامل�صاحة املثمرة بالهكتار29،64 األف هكتار ويبلغ 
من  وهو  العربي  اخلليج  يف  البلح  نخيل  يوجد  �صجرة.  مليون   13،229 حوايل  املثمرة  الأ�صجار  عدد 
بالفاكهة  املنزرعة  امل�صاحة  �صلطنة عمان ميثل83% من  املثال يف  �صبيل  ال�صائدة وعلى  املزروعات  اأهم 
وحواىل80% من جملة امل�صاحة املنزرعة وينتج العامل العربي ما يعادل75% من الإنتاج العاملي. يبلغ عدد 
الآفات التي ت�صيب النخيل على م�صتوى العامل العربى103 اآفة وي�صل الفقد يف التمور نتيجة الإ�صابة 

بالآفات حواىل29% يف قارة اأفريقيا )17% للح�صرات، 8% للأمرا�ض والنيماتودا، 3% للأكارو�صات(.
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ظهرت �صو�صة النخيل احلمراء Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.) يف مزارع النخيل بدول 
البلح يف هذه  نخيل  ثروة  يهدد  الذي  الرئي�صي  الآن اخلطر  وتعترب  الثمانينات  منت�صف  اخلليج يف 
املنطقة. تنت�صر هذه احل�صرة عديدة العوائل يف جنوب اآ�صيا حيث ت�صبب اأ�صرار خطرية لنخيل جوز 
الهند يف هذه املنطقة. تتداخل هذه الآفة مع اأربعة اأنواع اأخرى ومازال املوقف التق�صيمى لهذه الأنواع 
غري وا�صح. تعتمد طرق مواجهة هذه الآفة بالدرجة الأوىل على تطبيقات املبيدات احل�صرية �صواء 
يف منطقة اخلليج العربي اأو جنوب اآ�صيا. نظراً للم�صاكل التي حتدثها تطبيقات املبيدات على النظام 
الآفات  مكافحة  اإدارة  نظم  ل�صتخدام  ملحة  �صرورة  هناك  اأ�صبحت  احليوي  وغري  احليوي  البيئي 
كمكونات  الزراعية  والو�صائل  احليوية  واملكافحة  الفورمونية  امل�صائد  ا�صتخدام  على  تعتمد  والتي 

رئي�صية لنظم الإدارة مع تراجع املبيدات احل�صرية بالن�صبة لأولويات التدخل يف املكافحة.
�صو�ض  اأنواع  من  غريها  اأو  احل�صرة  لهذه  املكافحة  اإدارة  طرق  فاإن  الريقة  تغذية  لطبيعة  نظراً 
ترتكز   . الطرق  هذه  لتطوير  فائق  جهد  اإىل  وحتتاج  ال�صعوبة  يف  غاية  تعترب  الأخرى  النخيل 
الطرق امل�صجلة لإدارة اأنواع �صو�ض النخيل على نظم الإدارة املتكاملة لها من خلل املراقبة والر�صد
 Survellance وطعوم الفورمونات والطرق الزراعية واملعاملت الكيميائية. ولو اأن هناك قناعة تامة 
بخطورة ا�صتخدام املبيدات الكيميائية على النظام البيئي. لذا اتهت الأنظار الآن نحو البحث عن 
و�صائل املكافحة احليوية. تبذل جمهودات كبرية لتطوير املبيدات احليوية والتي ت�صمل م�صتح�صرات 

النيماتودا والڤريو�ض والبكرتيا ...
�سلوك التغذية: 

ي�صيطر النوع Rhynchophorus ferrugineus على منطقة جغرافية وا�صعة ت�صمل العديد من 
الظروف املناخية والنظم املزرعية كما اأن هذا النوع عديد العوائل النباتية Polyphagous. مت اإجراء 
واأجريت  التغذية فى مناطق خمتلفة.  و�صلوك  احلياة  دورة  والدرا�صات على  امللحظات  العديد من 
الهند  فى  الع�صرين  القرن  من  الأول  الن�صف  فى  والبلح  وال�صاجو  الهند  جوز  نخيل  على  معظمها 

وجنوب اآ�صيا ومت تلخي�صها بوا�صطة Wattanapongsiri  عام )1966(.  
اأ�صجار  من  امل�صابة  اأو  امليتة  الأجزاء  اإىل  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات  تنجذب 
النخيل وكذلك الأجزاء ال�صليمة من الف�صائل امل�صابة. تفرز ذكور احل�صرات الكاملة فورمون ي�صبب 
تمع احل�صرات على الأ�صجار امل�صابة )Bardaage Gunawardena عام 1995(. ت�صتطيع الريقة اأن 
تثقب فقط يف الأن�صجة الغ�صة وعلى �صبيل املثال يف منطقة التاج- اجلزء العلوي من اجلذع وقواعد 
ال�صـويقات Petioles. كما اأنها ت�صتطيع اأن تثقب يف جذع النخيل ال�صغري وفى الأن�صجة املتاآكلة من 
النخيل امليت. عند و�صع البي�ض ت�صتخدم الإناث اخلرطوم Rostrum لتحفر يف الأن�صجة مكونة ثقب 
ت�صع فيه البي�ض. يف اأ�صجار نخيل البلح احلديثة تهيئ احل�صرات الكاملة ملجاأ لها حتت القلف ثم 
ت�صع البي�ض يف اجلذور حديثة التكوين )Abraham واآخرون عام1998(. البي�ض لونه اأبي�ض م�صفر 
)طوله حواىل2،5ملليمرت( يو�صع قريب من ال�صطح اخلارجي للأن�صجة. عند فق�ض البي�ض تخرج 
الريقات  تغذية  الأن�صجة املحيطة. مع  وتتغذى على  امل�صفر  الأبي�ض  اللون  ذات  الأول  العمر  يرقات 
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فاإنها تنتج خملفات من الأن�صجة النباتية هي ناجت بقايا التغذية وتتكون تاويف عديدة ت�صعف من 
تاج النخلة. عند متام اإ�صتكمال منو الطور الريقى تتكون �صرنقة بي�صاوية )80×35 ملليمرت( وذلك 

من بقايا الأن�صجة املحيطة وتتعذر الريقة داخل هذه ال�صرنقة. 
اإكت�صاف اأعرا�ض  نظراً لأن �صو�صة النخيل احلمراء ح�صرة ثاقبة للأن�صجة الداخلية لذا ي�صعب 
التغريات  اكت�صاف  اإمكانية  اأو�صحت  احلديثة  الأبحاث  اأن  ولو  للإ�صابة  املبكرة  الأطوار  يف  الإ�صابة 
اإمكانية  ذلك  ويو�صح   .)  1992 عام   Abuzuhairah , Bokhari( امل�صابة الأ�صجار  الف�صيولوچية يف 
تقدير الإ�صابة م�صتقبًل قبل ظهور اأي اأعرا�ض. يف الإ�صابات املتاأخرة فاإن وجود الريقات واملخلفات 
والع�صري النباتي املفرز من الثقوب كلها دللت على الإ�صابة ومع اإ�صتداد الإ�صابة فاإن جذع النخلة 

اأو منطقة التاج قد تنك�صر اأحياناً.
�سلوك التعداد:

ميكن تربية �صو�صة النخيل احلمراء على مدى وا�صع من الظروف املناخية ويرجع ذلك اأ�صا�صاً اإىل اأن 
 Wattanapongsiri( داخل جذع النخيل micro-habitat الريقات تقوم بالتغذية يف ظل نظام حممى
 Rajamnicham( وقد قرر كثري من الباحثني اأن ال�صو�صة قادرة على اإكمال عدة اأجيال يف العام .)عام1966
اأجيال داخل نف�ض  اإ�صتكمال عدة  الغالب يتم  Avand Fafhilr عام 1996(. وفى  واآخرون عام 1995، 
العائل قبل اإنهيار النخلة. بجانب ذلك تعترب ح�صرة �صو�صة النخيل احلمراء ح�صرة لها قدرة عالية 
 1‚2 على الطريان حيث يبلغ مقدرتها على الطريان مل�صافة 9‚ كيلومرت يف اأندوني�صيا وما بني8‚ - 

كيلومرت فى �صريلنكا ) Wattanapongsiri  عام 1966(.
يف منطقة ال�صرق الأو�صط تزرع كميات كبرية من الف�صائل يف اأماكن متعددة مما ي�صاعد على الإنت�صار 
العوائل  تعدد  مثل  غريها  مع  العوامل  هذه  عام1998(. كل  واآخرون   Abraham( للإ�صابة ال�صريع 
الغذائية توؤدى اإىل زيادة قدرة احل�صرة على املعي�صة يف اأماكن جديدة كما ت�صاعد على اإمكانية ظهور 

احل�صرة ب�صكل وبائي. يف املناطق غري املنزرعة فى القطاع اجلنوبي بالهند الدولة التي تعترب اإحـدى 
املواطـن الأ�صليـة للح�صــرة تعترب احل�صـرة نادرة الوجود )Nirula عام1956(. وقد اأ�صار Kaslshoven عام 
)1981( اأن العامل الرئي�صي املرجح لتعداد �صو�صة النخيل احلمراء هو عدد اأماكن الرتبية والتواجد 
املنا�صب. كما اأن الأعداء احليوية تعترب عامل هام يف توزيع ووجود �صو�صة النخيل احلمراء. على �صبيل 
اأو�صحت ب�صدة حدوث موجات  الزيت يف ماليزيا  اأجريت على مزارع نخيل  التي  الدرا�صات  املثال فاإن 
وبائية من احل�صرة حيث اأن وجود الغطاء الأر�صي يرتبط مبزيد من التنوع خا�صة بالن�صبة للأعداء 
احليوية )Wood عام 1967(. هذه امللحظات توؤكد وجود �صو�صة النخيل احلمراء بكثافة يف النخيل 
املكثف  ال�صتخدام  لعل  باآ�صيا.  املدارية  املنطقة  يف  الهند(  جوز  نخيل  )مثل   Exotic palm امل�صتورد 
للمبيدات احل�صرية يكون له مردود �صلبي على تعداد ون�صاط الأعداء احليوية يف مزارع النخيل .اإختفاء 
الأعداء احليوية الوا�صح يف مزارع نخيل البلح يف دول امل�صرق العربي يو�صح �صبب هذا التاأثري اخلطري 

لهذه احل�صرة يف هذه املنطقة لإنتقال الآفة دون اأعدائها الطبيعية باملوطن الأ�صلي.
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عنا�سر وو�سائل املكافحة:
اأوًل: الأعداء احليوية:

اأي  اأو   R .ferrugineus احليوية حل�صرة  الأعداء  على  اأجريت  التي  الدرا�صات  القليل من  هناك 
الثاقبة  للح�صرات  بالن�صبة  املتوقع  غري  من  الأ�صلية.  مواطنها  يف  النخيل  �صو�ض  من  اأخرى  اأنواع 
والتي تعي�ض يف مكان مغلق اأن يوجد تنوع بيولوچى للأعداء احليوية )Hawkins عام 1993( اإل اإنه 
من املقبول اأن قلة الأعداء احليوية ل يرجع اإىل قلة الدرا�صات بقدر ما يرجع اإىل اإنخفا�ض التنوع 

البيولوچى لهذه الأعداء احليوية.
والبكرتيا  النيماتودا  احليوية  الأعداء  جمتمع  ي�صمل   R. ferrugineus حل�صرة  بالن�صبة 
الكاملة   احل�صرات  ي�صـيب  الذي  الأكارو�ض  نوعني من  ت�صجيل  احل�صرية مت  واملفرت�صات  والڤريو�ض 
وا�صح  غري  كطفيليات  دورهما  زال  وما    Tetrapolypus rhynchophori, Hypoaspis sp. هما 
)Peter عام 1989( ول توجد حتى الآن اأي �صجلت وا�صحة للأعداء احليوية ل�صو�صة نخيل البلح يف 

املنطقة التي اإنتقلت اإليها حديثا )منطقة ال�صرق الأو�صط(.
امل�صببة للأمرا�ض  الفطريات  النيماتودا وبع�ض   R. bilineatus الأعداء احليوية حل�صرة  ت�صمل 
وتعترب هذه احل�صرة هي نف�ض �صو�صة النخيل احلمراء اأو طرز بيولوچى منها ويقال اأن هذه احل�صرة 

تهاجم بع�ض الطفيليات من عائلة Tachinidae من رتبة ذات اجلناحني. 
متكن م�صروع املكافحة احليوية ل�صو�صة النخيل فى جمهورية م�صر العربية من اكت�صاف ممر�صات 
واحلقلية  احلقلية  و�صبه  املعملية  الدرا�صات  اأكدت  حيث  الآفة،  هذه  ت�صيب  ونيماتودية  فطرية  ح�صرية 
فعالية هذه املمر�صات احل�صـرية يف قتل الأطوار املختلفة حل�صـرة �صـو�صـة النخيل احلمراء، وتوافق هذه 
املمر�صات مع بيولوچية احل�صرة وو�صط انت�صارها مبا يب�صر باإمكانية ا�صتخدامها كعنا�صر مكافحة 
لهذه  دورى  توطني  اإجراء  ذلك  وي�صتلزم  احل�صرة.  هذه  كثافات  �صبط  على  القدرة  لها  بيولوچية 

العنا�صر ون�صرها فى بيئات احل�صرة )ال�صويفى2007(.
ويق�صد بالتوطني الدوري العمل على زيادة تواجد تلك املمر�صات احل�صرية بالبيئة بالإطلق املتكرر لها 
على فرتات مما يوؤدى اإىل رفع كفاءة العدو احليوي يف مكافحة الآفة بيولوجياً. ويتخذ هذا الإجراء الذي 
اأو حينما تكون  اأ�صًل،  اآفة جديدة مل تكن موجودة  اأثناء دخول  اإجراءات املكافحة الكيميائية فقط  يناظر 

الأعداء احليوية اأقل اإنت�صاراً من عائلها اأو اأن ن�صبة تكاثر احل�صرة العائل اأعلى من قدرة الأعداء احليوية.
وهناك منوذجان للتوطني الدوري للأعداء الطبيعية يهدف اإىل اإحداث اإخماد بيولوچى للآفة. 
الأول وهو الإطلق املحدود، ويعتمد على اإطلق الأعداء احليوية باأعداد قليلة اإذا كانت قدرتها على 
النت�صار ال�صريع عالية بني جموع الآفة، وتتواجد ملدة تطول عن فرتة جيل من بداية التوطني. والثاين 
هو الإطلق الكثيف، ويعتمد على اإ�صتخدام الأعداء احليوية باأعداد اأو كميات تزيد عما تتطلبه الفعالية 
امل�صتهدفة للو�صول اإىل مكافحة �صريعة اإىل حد ما، ومن ثم يت�صابه هذا النمط من املكافحة با�صتعمال 
املبيدات الكيميائية. وقد اأطلق عليها املبيدات احليوية. يف حالة الفطريات املمر�صة للح�صرات يف�صل 
ا�صتخدام الفطريات ذات املدى الوا�صع من العوائل عند اإجراء الإطلق الكثيف “للمبيدات احليوية”، 

بينما يف�صل ا�صتخدام الفطريات حمددة العوائل عند اإجراء الإطلق املحدود.
وقد قام م�صروع املكافحة احليوية ل�صو�صة النخيل احلمراء يف جمهورية م�صر العربية يف الفرتة 
�صكل م�صتح�صرات  للح�صرات على  املمر�صة  والنيماتودا  للح�صرات  املمر�صة  الفطريات  باإنتاج  ال�صابقة 
حيوية “مبيدات حيوية”. واأمكن و�صع ت�صور “�صيناريو” لعملية مكافحة متكاملة لآفة �صو�صة النخيل 
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نخلة،  على15000  حتتوى  فدان  قدرها500  م�صاحة  يف  احليوية  املكافحة  تقانات  على  تعتمد  احلمراء 
معتمدة على طرق التوطني الدوري من خلل عمليات التعفري الدوري بجراثيم الفطر ور�ض الرتبة 
بالنيماتودا واإطلق الذكور امللوثة بجراثيم الفطر، وبتغـري و�صط احل�صـرة باإ�صتـخدام م�صـادات التغـذية 

وتغـيري �صـلوكيات الآفة معتمـدة على اإ�صتخدام الفريمونات احل�صرية وم�صادات الإن�صلخ.
جدول )5-1( ح�سر للأعداء احليوية ل�سو�سة النخيل

Rhynchophorus ferrugineus 1- �سو�سة النخيل احلمراء
العدو 

احليوى
الإ�سم العلمىالعائلة

منطقة الت�سجيل 
واملح�سول

املرجـع

Entaphelenchidaeالنيماتودا
Praecacilenchus 
ferruginophorus

)Rao & Reddy )1980الهند – جوز الهند

Pseudomonadacaeالبكرتيا
Pseudomonas 
aeruginosa

الهند – جوز الهند
Banerjee & Danagar

)1995(

هيدرو�صي�ض الڤريو�صات البوىل  الڤريو�ض 
الهند – جوز الهندال�صيتوبلزمى

Gopinadhan 
واآخرون ) 1990(

الأكارو�صات
LaelapidaeHypoaspis  sp.الهند – جوز الهند   Peter                        )1980(

Pymotidae
Tetrapolpus 
rhynchophori

      “    “              

احل�صرات

ForiculidaeChelisoches morioالهند – جوز الهند
Abraham

واآخرون)1998( 
ScoliidaeScolia erraticaصنغافورة�
SarcophagidaeSarcophaga fuscicaudaالهند – جوز الهندPeter           )1989(

ForficulidaeChelisoches morioال�صعودية
ال�صعدنى/وعبد املجيد   

 )1993(

Rhynchophorus bilineatus -2
العدو 

احليوي
منطقة الت�سجيل الإ�سم العلمىالعائلة

واملح�سول
املرجـع

 EntaphelenchidaePraecacilenchusالنيماتودا
ferruginophorus

 عام PNG 1974 – جوز الهند
  Bedford 

HyphomycetesMetarhizium anisopliaeالفطريات 

Rhynchophorus palmarum -3
العدو 

احليوي
منطقة الت�سجيل الإ�سم العلمىالعائلة

واملح�سول
املرجـع

 Rhabditidaeالنيماتودا
Diplogasteridae

Dratorhabditis  SP 
Diplogasteritus SP
Mononchoides SP

 -Gerber & Giblinترينداد – جوز الهند
Davis 1995

 TechinidaParatheresiaاحل�صرات
menezesi 
Paratheresia 
rhynchophrae

Moura et al  1995الربازيل– نخيل الزيت
Guimaraes

واآخرون عام 1977
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وقد اأدت عمليات امل�صح الوا�صعة التي اأجراها امل�صروع مبحافظة الإ�صماعيلية اإىل اكت�صاف عزلت 
املختلفة  الأطوار  �صد  عالية  اأمرا�صية  مقدرة  ذات  للح�صرات  املمر�صة  والفطريات  النيماتودا  من 
 H.  ،  Heterorhabditis indica النيماتودا املمر�صة للح�صـرات هى:  اأنواع  ل�صو�صة النخيل. وكانت 
Steinernema sp ،H. migides  ، bacteriophora بينما كانت اأنواع الفطريات املمر�صة للح�صرات 

.Metarhizium anisopliae ،Beauveria bassiana :هي
لتلك  احلمراء  النخيل  �صو�صة  حل�صرة  املختلفة  للأطوار  ح�صا�صية  املعملية  الدرا�صات  اأثبتت  وقد 
الفطريات املمر�صة للح�صرات وجعلها يف �صكل م�صتح�صر حيوي جاف جلراثيم الفطر B.bassaina يتحمل 
التخزين لفرتة طويلة. وقد مت علج اأعداد كبرية من النخيل امل�صاب”اإ�صابات حديثة اأو متو�صطة” يف 

منطقة الق�صا�صني مب�صتح�صر الفطر ال�صائل وبلغت ن�صبة ال�صفاء يف النخيل اإىل اأكرث من%90.
ال�صعف  اأباط  املتكرر جلراثيم فطر البوفرييا بازيانا على  اأن الر�ض  واأثبتت الدرا�صات احلقلية 
اأعداد  يف  معنوي  خف�ض  حدوث  اإىل  اأدى  الق�صا�صني  مبنطقة  مزارع  ثلث  فى  النخيل  وجذوع 
ن�صب  زيادة  مع  املناطق  بتلك  املو�صوعة  امل�صائد”الفريمونية-الكريمونية”  يف  امللتقطة  احل�صرات 
تلوثها بنف�ض الفطر يف معاملت التجربة. وقد اأيدت هذه النتائج ما مت التو�صل اإليه يف الدرا�صات 

املخربية ون�صف احلقلية بال�صوبة.
بفطر  تلويثها  ثم  عليها  علمات  و�صع  بعد  الآفة  ذكور  اإطلق  اأن  احلقلية  الدرا�صات  واأثبتت 
اإطلقها يف ثلث مزارع نخيل مبنطقة الق�صا�صني بهدف تلويث الإناث عند  البوفرييا بازيانا ثم 
التزاوج معها اأدى اإىل زيادة ن�صب احل�صرات امللوثة بنف�ض الفطر امللتقطة يف امل�صائد “الفريمونية-
الكريمونية” يف معاملت التجربة مما اأدى اإىل حدوث خف�ض يف تعداد احل�صرات امللتقطة وخف�ض 

اأعداد النخيل امل�صاب)ال�صويفى 2007(.
      Sterilization    التعقيم  *

X يف تعقيم ذكور �صو�صة النخيل احلمراء حتت  اأ�صعة  Rahalker واآخرون عام )1973(  اإ�صتخدم   -1
ظروف املعمل. واأ�صار اإىل اأن معاملة الذكور عمر1-2 يوم بجرعة قدرها 5،1 كيلوراد ي�صبب عقم%90 
دون وجود اأي تاأثريات جانبية على حياة احل�صرة. وزيادة اجلرعة عن ذلك ت�صبب انخفا�ض لفرتة 

حياة احل�صرة مع زيادة ن�صبة العقم.
باأ�صعة جاما  املعمل  النخيل احلمراء يف  �صو�صة  ذكور  Ramachqandran عام )1991( مبعاملة  قام   -2
طبيعية.  اإناث  مع  املعاملة بالتزاوج  للذكور  و�صمح  والريقات.  العذارى  وكذا  خمتلفة  برتكيزات 

واأو�صحت النتائج انخفا�ض البي�ض مع زيادة اجلرعة ومل يكن لذلك اأى تاأثري على اجليل الثاين.
3- اإ�صتخدم Maheswari ، Krishnakumar عام )2003( اأ�صعة جاما بتعري�ض الذكور حديثة اخلروج 
بجرعات خمتلفة من اأ�صعة جاما حتت ظروف املعمل. مع ال�صماح بتزاوج الذكور املعر�صة مع اإناث 
طبيعية واأو�صحت النتائج اأن ن�صبة الفق�ض تنخف�ض مع زيادة جرعة الإ�صعاع. وتعترب اجلرعة 1،5 

كيلوراد هى اجلرعة املثلى لإ�صعاع الذكور.
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املعر�صة للإ�صعاع )1,5  املنوية  ال�صابقني )2004( بدرا�صة مناف�صة احليوانات  العاملني  4- قام نف�ض 
املعر�صة للإ�صعاع على مناف�صة احليوانات  املنوية  كيلوراد( والطبيعية واأو�صحا قدرة احليوانات 

املنوية الطبيعية.
 Host preference   التف�سيل العوائلى  *

معظم الدرا�صات يف هذا املجال تركزت على نخيل جوز الهند. اإل اأن هناك بع�ض الدرا�صات على 
نخيل التمر ت�صري اإىل اإختلف بيولوچى ح�صرة �صو�صة النخيل احلمراء واإختلف عدد البي�ض التي 
املتح�صل عليها بداية لدرا�صة تباين  النتائج  التمر. وقد تكون  الأنثى باختلف �صنف نخيل  ت�صعه 
م�صتوى مقاومة اأ�صناف نخيل التمر للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء. ويقال اأن املركبات الطيارة 
التي تفرز من نخيل التمر والتي تذب �صو�صة النخيل احلمراء تختلف باختلف الأ�صناف مما يحكم 

م�صتوى التحمل اأو احل�صا�صية للإ�صابة يف الأ�صناف املختلفة.
اأو�صح Farazmand عام )2002( اأن التف�صيل العوائلى ل�صو�صة النخيل احلمراء يرجع اإىل الأن�صجة 
الغذائية  املكونات  التداخل يف  اأن  واأو�صح  الربى.  والنخيل  التمر  لنخيل  املختلفة  للأ�صناف  الوعائية 
يوؤثر على قدرة �صو�صة النخيل احلمراء على البقاء. كما اأ�صار اإىل اأن ال�صكر يرتبط بالنمو وو�صع البي�ض 

اليومي وانخفا�ض ن�صبة املوت بينما زيادة الكال�صيوم توؤدى اإىل تثبيط منو �صو�صة النخيل احلمراء.
Irrigation management       اإدارة الرتبة واملياه *

�صو�صة  تعداد  م�صتوى  حتكم  التي  الهامة  العوامل  من  الرتبة  ورطوبة  املياه  اإدارة  عملية  تعترب 
اإىل حد كبري الإ�صابة  ا�صتخدام الري بالتنقيط يقلل  اأن  الدرا�صات  اأو�صحت  النخيل احلمراء حيث 

ب�صو�صة النخيل احلمراء مقارنة بالري بالغمر.
 Sounding methodology to detected infestation   ا�ستخدام ال�سوت لتقدير الإ�سابة *
اإ�صتخدام جهاز ال�صوت لتقدير ن�صـاط يرقات �صو�صة النخيل احلمراء يف جذع نخيل التمر ميكن 
ميكن  وبالتايل  الف�صائل  يف  اإ�صتخدامه  وميكن  املبكرة  خا�صة  الإ�صابة  م�صتوى  لتقدير  اإ�صتخدامه 
تفادى اإنتقال ف�صائل م�صابة من منطقة لأخرى. وميكن حت�صني الو�صائل امل�صتخدمة بغر�ض اإمكانية 

اكت�صاف الإ�صابة يف جذع النخلة.
الإدارة املتكاملة ودور املكافحة احليوية:

الو�سائل املتبعة يف املكافحة:
تعتمد الو�صائل امل�صتخدمة يف مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء اأ�صا�صاً على تطبيق املبيدات امل�صنعة 
بكميات كبرية والتي تعامل حتت ظروف اأنواع الرتبة املختلفة مما يوؤدى اإىل تلوث املاء الأر�صي يف 
 R. ملكافحة  اأمريكا  وجنوب  و�صط  يف  احل�صرية  املبيدات  ت�صتخدم  كما  بالإ�صابة.  املحيطة  املنطقة 
Moura( palmarum واآخرون عام 1995(. ولو اأن هناك طرق مكافحة اأخرى مثل النظافة الب�صتانية 
والطعوم وامل�صائد مت درا�صتها يف الهند واأمريكا وعند ا�صتخدامها يف توليفات مع املكافحة الكيميائية 

فاإنها حتقق جناحات جيدة يف هذا الإتاه.
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اأوًل: املبيدات احل�سرية:
ت�صتخدم املبيدات احل�صرية كو�صيلة وقائية اأو علجية بغر�ض احلد من اإنت�صار الإ�صابة. طورت 

والكارباماتية هي  الف�صفورية  املبيدات  اأ�صبحت  حينما  الهند  يف  ال�صبعينات  بداية  منذ  طرق التطبيق 
املبيدات احل�صرية ال�صائعة التطبيق. تتفاوت طرق الإ�صتخدام من املعاملة املحددة مثل تعفري ال�صعف 

وقواعده بعد التقليم اإىل الر�ض العام اأو تغطية جذع النخلة اإىل حقن جذع النخلة باملبيدات. 
* مت تطبيق احلقن املبا�صر للمبيد احل�صري يف جذوع نخيل جوز الهند بوا�صطة Rao واآخرون )1973( 
يف  للريقات  فعالة  مكافحة  يعطى   %2 برتكيز  الفنثيون  مبركب  املبا�صر  احلقن  اأن  اإىل  اأ�صار  وقد 
اأن حقن10  اأو�صح  والذي  عام )1984(   Muthuraman بوا�صطة  العمل  الأ�صجار. مت تطوير هذا 
مللي من مبيد املونوكرتوفو�ض اأو نف�ض احلجم من خملوط املونوكرتوفو�ض مع الديكلوروفو�ض )5 
+ 5 مللي( يف ثقب بعمق 10 �صم باإ�صتخدام املثقاب الكهربائي فوق منطقة الإ�صابة يعطى مكافحة 

جيدة ل�صو�صة النخيل احلمراء. و�صلت ن�صبة �صفاء الأ�صجار اإىل ما يقرب 100% بعد املعاملة.
املدخنات  بع�ض  اأقرا�ض من  اإ�صتخدام  للمبيدات احل�صرية مت  املبا�صر  لعملية احلقن  اآخر  كبديل   *
بطيئة التطاير مثل الفو�صتوك�صني )فو�صفيد الألومنيوم( مبعدل 5‚ -1 قر�ض لكل �صـجرة تو�صع 
داخل الثقوب وقد اأظهرت كفاءة عاليـة �صد الريقات والعذارى واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل 

احلمراء يف نخيل جوز الهند ) Rao واآخرون عام 1973(. 
* كما اأن هناك اإمكانية ملعاجلة اجلروح الناجمة عن عملية التقليم مبادة طاردة اأو ملء قواعد ال�صعف 

مب�صاحيق BHC اأو الكلوردان خملوطة بالرمل كما اأ�صار Butani عام )1975(.   
احل�صرية  باملبيدات  الأ�صجار   Soaking تغريق  اأن  اإىل   )1998( عام  واآخرون   Abraham اأ�صار   *
احل�صري  املبيد  امت�صا�ض  ويعطى  جيدة.  مانعة  و�صيلة  تعترب  والإندو�صلفان  الكلوربرييفو�ض 
خلل الألياف حماية للمناطق القابلة للإ�صابة واملف�صلة لو�صع الإناث للبي�ض. ت�صتخدم املبيدات 

الكيميائية الآن بهذه الطريقة التي تثبت كفاءتها مقارنة بالـر�ض العادي.
* اأ�صار العجلن واآخرين عام )2000( اأن مبيد الربميفو�ض ميثايل كان اأعلى كفاءة من الكلوربرييفو�ض 

على ذكور واإناث ويرقات �صو�صة النخيل مبعدل1,7، 15,8،1,1 مره على الرتتيب.
للعذارى  تثبيط  اأحدث  ليفنويرون  النمو احل�صرى  اأن منظم  واآخرون عام )2001(  اأو�صح غنيم   *
ا�صتهلك  علقة  وكانت  العذراء  عمر  عن  النظر  ب�صرف  الأك�صچني  اإ�صتهلك  على  قدرتها  يف 

الأك�صچني مع اجلرعة امل�صتخدمة علقة عك�صية.
* اأ�صار Hernandez عام )2003( اإىل اأن اأعلى ن�صبة موت مت احل�صول عليها مع اإجراء معاملة م�صرتكة 
من احلقن والر�ض للمبيدات املختربة وكان مبيد الكارباريل والفيربونيل والمييداكلوبريد اأكرث 

املبيدات املختربة كفاءة.
* اأو�صح ال�صباعي عام )2004( اأن معاملة اجلذع مببيدات ال�صيديال والدور�صبان والبا�صودين مذابة 

يف الكريو�صني اأعطى حماية للف�صائل اجلديدة عند نقلها.
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فعاليتها  لدرا�صة  النخيل  اأ�صجار  يف  حقنا  ح�صري  مبيد   15 بتقييم    )2004( عام  ال�صباعي  قام   *
الكلوربرييفو�ض  كانت  املبيدات فعالية  اأكرث  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت  النخيل احلمراء  �صو�صة  �صد 

والديازينون والفنثوات.
ثانيًا: الطعوم وامل�سائد: 

 يتم ا�صتخدام الطعوم وامل�صائد من خلل ا�صتخدام خملوط من عدة مواد وتنجح هذه الطريقة 
بل�صتيك  جردل  عن  عبارة  املقبولة  وامل�صيدة  الوا�صع.  اأو  املحدود  التطبيقي  امل�صتوى  من  كل  على 
اإليها  م�صاف  )كريومون(  طيارة  نباتية  مواد  باإنتاج  تقوم  والتي  النباتي  العائل  مادة  على  يحتوى 
فورمون التجمع املخلق وقد اأثبتت جناحاً يف جذب �صو�ض النخيل  )اجلارحى عام 1996(. اأو�صحت 
من  الكثري  اأجريت  اجلاذبة.  الفورمونات  كفاءة  من  بقوة  تزيد  النباتية  الكريومونات  اأن  الدرا�صات 
الدرا�صات لإ�صتخدام امل�صائد الفورمونية يف ر�صد واأ�صطياد ال�صو�ض خلل فرتة ع�صر �صنوات فى اآ�صيا 

واأمريكا وقد تختلف كفاءتها الفورمونية تبعاً للرتكيب الكيميائي. 
19961( ما يلي:- *

الدافئة مقارنة - 1 ال�صيف  اأ�صهر  اأعلى ما ميكن يف  الفورمون/الغذاء  اإىل م�صايـد  الإجنذاب  كان 
باأ�صهر ال�صتاء الباردة.

احلد احلرج للحرارة يرتاوح ما بني12-14 درجة مئوية - 2
عدد الإناث التي اجنذبت مقارنة بالذكور بن�صبة 2:1.- 3

احلمراء  النخيل  �صو�صة  تمع  فورمونات  دور   )1998( عام  واآخرون   Rajapakse در�ض   *
(N-وكذا املواد املتطايرة من �صيقان جوز الهند (4- methyl –5– nonanol) اأو (Ferrugineol)
(pentanol. وقد مت تعليق امل�صايد على ارتفاع 1٫5 مرت على �صيقان �صجرة جوز الهند با�صتخدام 
خملوط من Ferrugineol مع pentanol وحققت كفاءة عالية. وا�صتمر الفورمون فعال ملدة 12 

اأ�صبوع حتت ظروف احلقل.
* اأ�صار Muralidharan واآخرون عام )1999( اإىل قدرة اجلذب العايل ل�صو�صة النخيل احلمراء مع 

امل�صايد املطعومة بق�صب اال�صكر يليها املطعومة بجوز الهند يليها املطعومة ب�صعف النخل.
 ،Ferrolure واآخرون عام )1999( با�صتخدام م�صتح�صرين من فورمونات التجمع هما Faleiro قام *
Ferroluret �صد �صو�صة النخيل احلمراء واأ�صار اإىل اأهمية الإنطلق الثابت للفورمون اإىل البيئة 
واإحلل الطعم امل�صتنفذ باآخر جديد. كما اأ�صار اإىل �صرعة اإ�صتنفاذ الطعم فى ال�صيف عن ال�صتاء 
مـن  كـل  اأن  كـمـا  تظـلـيـل.  تـحـت ظـروف  امل�صيدة  بو�صع  الطعم  اإطالة فرتة حياة  اأنه ميكن  كما 
فرتة  له   Ferroluret فورمون  كان  بينما  الظل  تـحـت  الـحـيـاة  فـرتة  نفـ�ض  لهـمـا  امل�صـتـحـ�صـريـن 
حياه اأطول من Ferrolure حتت ظروف ال�صم�ض املبا�صرة. وعموماً كانت الإناث اأكرث �صيادة من 

الذكور يف الإجنذاب للفورمون.
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�صو�صة  تعداد  لر�صد   Ferrolure التجمع   عام )2000( فورمون  واآخرون   Vidyasagar اإ�صتخدم   *
اإبريل ومايو ثم يليها قمة �صغرية  اأ�صهر  النخيل احلمراء. واأ�صار اإىل ظهور قمة التعداد خلل 

خلل اأكتوبر ونوفمرب.
ت�صجيله  مت  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  �صيد  اأعلى  اأن  اإىل   )2002( عام   Satarkar  ،Faleiro اأ�صار   *
باإ�صتخدام طعم الأنانا�ض يليه ق�صب ال�صكر. اإحلل الطعم الغذائي واملبيد احل�صري كل 10 اأيام 

يعطى اأعلى قدرة فى اجلذب ب�صرف النظر عن الطعم الغذائي امل�صتخدم.
الرئي�صية  املكونات  متثل  الثانوية  الليفانيه  الكحولت  اأن   )2002( عام  واآخرون   Zada اأو�صح   *

لفورمونات التجمع.
* اأو�صح Faleiro واآخرون عام )2003( اأن �صو�صة النخيل احلمراء التي جذبت للم�صايد الفورمونية 
كانت حديثة اخلروج ومت تزاوجها حيث متكن حوايل 85% من الإناث التي مت �صيدها من و�صع 

بي�ض خم�صب مما يو�صح اأهمية ال�صتخدام فى برامج املكافحة.
النخيل  �صو�صة  اإجنذاب  م�صتوى  ارتفاع   )2003( عام   Maheswari  ،  Krishnakumar اأو�صح   *

احلمراء اإىل جذوع نخيل جوز الهند الذي يحوى م�صتوى عايل من الع�صارة.
* اأ�صار ال�صباعي عام )2003( يف م�صر اأن �صو�صة النخيل احلمراء لها فرتتني للن�صاط �صنوياً الأوىل 
فى �صهر اإبريل والثانية يف �صـهر نوفمرب ول توجد علقة بني التقلبات املو�صمية للتعداد والعوامل 
ال�صـو�ض مقارنة  مره يف جذب  اأكرث كفاءة مبعدل2,5   Ethyl acetate اجلويـة. كما كان مركب 

بالغذاء العادي املوجود بامل�صايد. وكانت كثافة الإناث املنجذبة اأعلى من الذكور.
* اأو�صح Sujatha ،Rao )عام 2004( اأن ن�صبة جذب الإناث اإىل الذكور هى1: 1,44

* اأو�صح Kalleshwaraswarny واآخرون عام )2006( اأن و�صع امل�صيدة على اأي اأرتفاع من الأر�ض 
حتى52,1 مرت قد يحقق اأعلى جذب ل�صو�صة النخيل احلمراء وزيادة الرتفاع عن ذلك تقلل من 

م�صتوى التعداد كما اأن لون امل�صيدة لي�ض له اأي تاأثري.
بـولـيـمـر لـه القدرة على التحلل احليوي على  اإ�صـتـخـدام  اإمـكـانـيـة  اإلـى  Toussaint عـام )2006(  اأ�صــار   *
فورمون التجمع وي�صاعد هذا البوليمر على انبعاث الفورمون تدريجياً حتى مع درجة احلرارة العالية.
تطور برنامج املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء من خلل تكامل املكافحة احليوية معها : 
تعمل نظم الإدارة املتكاملة للآفات على تقليل وتر�صيد اإ�صتخدام الكيميائيات من خلل اإ�صتخدام 
النخيل احلمراء يتوقف  اإ�صرتاتيچية لإدارة �صو�صة  املقبولة بيئياً. جناح بناء  مدى وا�صع من الطرق 
فاإن حت�صني امل�صائد  �صبيل املثال  البحثية على هذه احل�صرة. على  على حجم ونوعية الدرا�صات  اأ�صا�صاً 
الفورمونية وغريها من التقنيات يعتمد على التطبيقات التي ترى يف مناطق الإ�صابة يف منطقة 

اخلليج العربى- م�صر- واأجزاء من قارة اأ�صيا. 
اإدخال وتطوير مكون املكافحة احليوية �صمن عنا�صر املكافحة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء 
ميثل توجه جيد من حيث اإي�صاح دور واأهمية الأعداء احليوية يف ال�صيطرة على تعداد �صو�صة النخيل 
النخيل احلمراء وغريها من  ل�صو�صة  الأعداء احليوية  بع�ض  �صجلت  الطبيعية.  البيئة  احلمراء يف 
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اأنواع �صو�ض النخيل كما �صبق الإ�صارة. ميكن زيادة فر�ض جناح املكافحة احليوية من خلل درا�صات 
املعلومات عن  اإ�صتكمال  النخيل.عدم  ل�صو�ض  تركيب جمتمعات الأعداء احليوية  اأخرى عن  متقدمة 
مزيد  اإىل  يحتاج  وهو الأمر الذي  يعيق جناح هذا الدور  احليوية  الأعداء  ومدى تواجد  اأنواع  ح�صر 
من الدرا�صات �صواء بالن�صبة للأعداء احليوية اأو م�صببات الأمرا�ض. مثل هذا احل�صر يجب اأن يركز 
كاأولوية اأوىل نحو اإيجاد اأعداء حيوية جديدة من املوطن الأ�صلي للح�صرة ومن املناطق التي هاجرت 
اإليها. من ال�صروري توجيه الدرا�صات نحو الأعداء احليوية لأنواع �صو�ض النخيل احلمراء وهل بني 
بجانب  الأ�صلي  املوطن  املوجودة يف  الأعداء احليوية  دور  تن�صيط  بجانب  اأم ل.  تداخل  الأنواع  هذه 

تطوير م�صببات الأمرا�ض احل�صرية.  
ثالثًا: املكافحة احليوية التقليدية: 

اإي�صاح دور العوامل احل�صرية املوؤثرة مع معلومات عن احل�صر اجليد قد يلقى ال�صوء على اإدخال 
بع�ض الأنواع لتكمل الع�صائر واملجتمعات املحلية للأعداء احليوية. كما اأن اإ�صتقرار تاأثريات هذه الأنواع 

والعوامل احليوية املوؤثرة يعتمد اإىل حد كبري على كثافة تطبيقات الإدارة يف مزارع النخيل. 
حيوية  مكافحة  عوامل  حتتوى  احل�صرات  من  عائلة  هى   Tachinidae عائلة  املثال  �صبيل  على 
تقليدية ل�صو�صة النخيل احلمراء كما اأظهرت جمموعة ح�صرات ذات اجلناحني جناح �صد مدى وا�صع 
عائلة الأجنحة -  )رتبة غمدية   Rhabdoscelus obscarusال�صكر �صو�ض ق�صب  مثل  احل�صرات  من 
الأجنحة-  حر�صفية  )رتبة   Levuana iridescens الهند  جوز  اأوراق  وم�صقطات   )Curculionidae 
عائلة  الأجنحة–  ن�صفية  )رتبة   Nezara viridula اخل�صراء  والبقة   )Zygaenidae عائلة 
Pentatomidae(. قام Greathead عام 1986 برتتيب هذه احل�صرات مع عائلت رتبة غ�صائية الأجنحة 
حيوية  مكافحة  كعنا�صر  احل�صرية  الآفات  من  نوع  �صد27  بنجاح  اإ�صتخدمت  والتى   Hymenoptera
تقليدية. تكمن امل�صكلة الرئي�صية لهذه املجموعة يف تطوير طرق ناجحة للتزاوج. ولو اأن هذه امل�صكلة 
مت التغلب عليها يف العديد من الأنواع اإل اأن هناك بع�ض العوامل مل تلق النجاح لعدم وجود التقنية 
اأنواع الآفات احل�صرية لقدرتها  اإبادة عالية لبع�ض  Tachinids و�صائل  اأنواع طفيليات  املنا�صبة. متثل 
العالية على التطفل مثل نوع التاكنيدى Paratheresia menezesi فى الربازيل. هذه املجموعة من 
الطفيليات لها مدى عوائلى حمدود ويتواءم ذلك مع ما اأ�صارت اإليه هيئة FAO عام 1996 حيث اأنها 
متثل خطورة حمدودة على الكائنات احلية غري امل�صتهدفة يف مزارع النخيل. كما اأن جمموعة الأعداء 
احليوية التي تندرج حتت رتبة ذات اجلناحني يقع اأغلبها حتت عائلة Sarcophagidae هذه احل�صرات 
 .FAO يقل فيها درجة التخ�ص�ض وبالتايل فهي ل تتواءم اإىل حد ما مع مذكرة التفاهم اخلا�صة بهيئة
اأو�صحت الدرا�صات اأن طفيليات غ�صائية الأجنحة مثل Scolia spp مت اإطلقها بنجاح �صد العديد 
هذه  اأن  ولو   .  Scarab larvae اجلعال  يرقات  خا�صة  الأجنحة  غمدية  لرتبة  التابعة  الريقات  من 
الأنواع اأكرث عمومية فى نظام و�صلوك التغذية وبالتايل فاإن املدى العوائلى لها يحتاج اإىل درا�صات 
Scolia oryctophage وهو دبور معروف مبهاجمته للعديد من  املثال طفيل  اأكرث دقة.على �صبيل 
اأنواع اخلناف�ض التابعة Rhinoceros beetles مثل حفار عذوق النخيل Oryctes spp وعلى الأقل نوع 
 .)Scarabaeidae رتبة غمدية الأجنحة- عائلة( Phyllophaga smithi واحد من جعل ق�صب ال�صكر
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هذا  اإطلق  مت  له.  �صلل  حمدثة  بلدغة  تقوم  ثم  الأبي�ض  اجلعل  مع  الرتبة  يف  الدبور  اإناث  تلتقي 
 Oryctes حيث تعطى مكافحة فعالة وناجحة حلفارات ق�صب ال�صكر Mauritius النوع يف موري�صيو�ض

tarandus ومل تظهر اأى موجات وبائية للآفة بعد اإطلق الطفيل. 

هناك حالت قليلة لنجاح اإطلق النيماتودا املتطفلة كو�صيلة تقليدية للمكافحة احليوية. اأف�صل 
 )Neotylenchidae  :  Tylenchidae( Deladenus siricidicola نيماتودا  اإطلق  ذلك  مثال على 
�صد دبور اخل�صب Sisrex noctilio )رتبة غ�صائية الأجنحة- عائلة Siricidae( يف اأ�صرتاليا. وقد ظهر 
م�صتوى املكافحة الذي مت حتقيقه عند اإطلق النيماتودا ب�صكل جيد وثابت. اأظهرت درا�صات الفح�ض 
والتتبع عدم اإنخفا�ض م�صتوى املكافحة بعد عمليات الإطلق. نظراً لعدم وجود اأي درا�صات كافية عن 
بيولوچى نيماتودا Praecocilenchus spp فاإنه من العجلة التنبوؤ بتاأثري اإطلق هذه النيماتودا على 

م�صتوى الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء.  
* املبيدات احليوية: 

حمل  مبا�صرة  لتحل  تطويرها  املفيد  من  فاإنه  التقليدية  املكافحة  عوامل  اإدخال  اإىل  بالإ�صافة 
مثل  احليوية  الو�صائل  اإنتاج  ميكن  اإ�صتخدامها.  من  تخف�ض  الأقل  اأو على  الكيميائية  املبيدات 
�صورة  يف  وتهيزها  كبري  مب�صتوى  للح�صرات  املمر�صة  والفطر والنيماتودا  والبكترييا  الڤريو�صات 
م�صتح�صرات تطبق على نطاق وا�صع بنف�ض الآلت امل�صتخدمة مع املبيدات الكيميائية ويطلق على هذه 

امل�صتح�صرات املبيدات احليوية.  
الو�صائل  اأحد  وتعترب  الآفات احل�صرية  بع�ض  النجاح �صد  املبيدات احليوية م�صتوى من  حققت 
اأو يف بع�ض احلالت  اإىل حد ما بديًل للمبيدات الكيميائية قد تعامل منفردة  اأن تكون  التي ميكن 
خملوطة مع بع�صها ولكنها تختلف عن و�صائل املكافحة احليوية التقليدية مثل الطفيليات يف عدم 
قدرتها يف جميع الأحوال على الثبات اأو اإعادة دورات حياتها يف البيئة ولهذا فهي قد حتتاج اإىل اإعادة 

املعاملة واإ�صتمرار التطبيق.
تختلف الت�صريعات املرتبطة بت�صجيل واإطلق هذه العوامل بناء على نوع الكائن والدولة التي يتم 
فيها الإطلق. و�صهولة اإطلق هذه العوامل يف منطقة ال�صرق الأو�صط واخلليج تعتمد على دولة املن�صاأ 
ومدى التخ�ص�ض العوائلى الذي يتم اإختباره معملياً ثم حقلياً. اإنت�صر يف ال�صنوات الأخرية اإ�صتخدام 
اإمكانية ظهور  اإىل  اأحياناً  الزراعية ولكن يرجع تقهقرها  النظم  العديد من  البا�صيلل�ض يف  بكترييا 
مقاومة لفعل توك�صينات البكترييا على الآفات احل�صرية امل�صتهدفة. ل ميكن مكافحة �صو�صة النخيل 
احلمراء بتطبيق بكترييا البا�صيلل�ض قبل عزل ال�صللت املتخ�ص�صة من احل�صرات جمال املكافحة من 
البيئة املحلية. اإ�صتقرت يف الأذهان الآن اإ�صتخدام الفطريات كو�صيلة مكافحة حيوية واأف�صل مثال على 
 .Orthoptera ملكافحة ح�صرات م�صتقيمة الأجنحة Metrahizium flavoviride ذلك اإ�صتخدام فطر
اأمكن تهيز هذا الفطر يف م�صتح�صر زيتي وتطبيقه يف مناطق جـافة م�صـابهـه ملنطقة اخلليج العربي 
 Zonocerus variegatus وكذا نطاط الأوراق Schistocerca gregeria صـد ح�صـرة اجلـراد الرحال�

وهناك فر�ض كبرية لعزل وتعريف مثل هذه الفطريات من �صو�صة النخيل. 
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اأ�صار Hanounik عام 1998 اإىل كفاءة النيماتودا املمر�صة للح�صرات �صد يرقات �صو�صة النخيل 
احلمراء والتي تعترب ح�صا�صة للعدوى بالنيماتودا داخل ظروف املعمل. ولكن الأمر يحتاج اإىل درا�صات 
اأن  اأن يكون معلوماً لدينا  تف�صيلية لإي�صاح جناحها يف التطبيق احلقلي. ويف جميع الأحوال يجب 
توقيت التطبيق ودرجة احلرارة من العوامل الهامة املحددة لنجاح و�صائل املكافحة احليوية مقارنة 

باملبيدات الكيميائية.  
عنا�سر الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء

مقدمة: 
من الأهمية مبكان معرفة كيفية اإ�صتخدام املبيدات احل�صرية ب�صكل فعال ومتجان�ض يف برامج 

الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء وفيما يلي اأهم املحاور الرئي�صية لتحقيق هذه الغاية: 
•  اإحلل املعاملة عند ال�صرورة حمل املعاملة الروتينية 	
•  التاأكيد على اأن حتقيق100% مكافحة فعالة اأمراً غري مطلوب كما اأنه من امل�صتحيل حتقيقه	

وفى اإطار الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء يخ�سع اإ�ستخدام املبيدات احل�سرية 
اإىل الإعتبارات التالية : 

التوقيت املنا�صب للتطبيقات التي توؤثر على الآفة يف اأ�صعف مرحلة يف دورة حياتها. - 1
التطبيقات الطارئة ويتم التدخل بها يف حالة امل�صتوى الوبائي للآفة حيث ل حتقق الو�صائل - 2

الأخرى مكافحة فعالة وناجحة ويزداد فيها م�صتوى تعداد الآفة عن احلد احلرج للإ�صابة. 
�صلوكي-- 3 تخ�ص�ض  ف�صيولوچى-  )تخ�ص�ض  التخ�ص�ض  عايل  كيميائي  مببيد  املانعة  املعاملة 

تخ�ص�ض بيئي(. 
ال�سعوبات التي تواجه تقدم نظام  الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء  : 

الإفتقار اإىل املادة العلمية للتدريب.- 1
النق�ض يف الن�صاط البحثي وعدم توافر الكفاءات املوؤهلة. - 2
عدم توفر البنية الأ�صا�صية العلمية اأحياناً.- 3
عدم تزويد اخلدمات الإر�صادية بالإمكانيات اللزمة والعنا�صر الب�صرية. - 4
قلة املعلومات املتاحة لدى املزارعني عن �صبل اإ�صتخدام املبيدات واأ�صرارها - 5
عدم كفاية الت�صريعات اللزمة اأو عدم القدرة على تنفيذها. - 6
عدم معرفة املعلومات عن الأ�صعار املتوقعة للمنتج. - 7

التحديات التي تواجه نظام  الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء  : 
م�صتوى املخاطر وتقدمي التاأمني اللزم لت�صجيع املزارعني على تطبيق هذا النظام - 1
حت�صني نظم الإت�صال بني املزارعني والباحثني. - 2
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ا�صتبدال نظام التدريب من اأعلى اإىل اأ�صفل اإىل نظام التدريب من القاعدة اإىل القمة.- 3
املدار�ض - 4 دعم  خلل  من  للآفات  املتكاملة  الإدارة  لنظم  تعليمية  برامج  اإىل  املا�صة  احلاجة 

 Field schools احلقلية
5 - .IPM تاأ�صيل معايري اإجازة- متويل- مراجعة- تقييم النظم الإر�صادية لربامج
اأ�صحاب هذه - 6 اإ�صدار مناذج لإحتياجات منح ال�صهادات اخلا�صة مب�صريف نظامIPM وم�صاعدة 

 . IPM ال�صهادات يف القيام بالإ�صت�صارات اخلا�صة بنظام
البحث عن ال�صبل البنكية ملنح القرو�ض لت�صجيع هذا النظام. - 7
الإ�صتخدام - 8 معدل  حتديد  خلل  من   )GAP(الزراعية املمار�صات  نظام  تطبيق  اإىل  احلاجة 

املنا�صب - عدد مرات املعاملة - حتديد فرتات ما قبل احل�صاد.  
اأ�سا�سيات الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء: 

و�سائل وطرق اإدارة الآفات : 
ميكن  ما  وعادة  احلمراء.  النخيل  �صو�صة  لإدارة  ت�صتخدم  اأن  ميكن  كثرية  وو�صائل  طرق  توجد 
تق�صيمها اإىل طرق كيماوية وطرق غري كيماوية. وميكن اإ�صتخدام العديد من الطرق غري الكيماوية 
املقاومة،  الأ�صناف  الو�صائل  هذه  وت�صمل  ممكن.  م�صتوى  اأقل  اإىل  �صدتها  خف�ض  اأو  الإ�صابة  ملنع 
اإتباع  الو�صائل الزراعية، الطبيعية، امليكانيكية واحليوية. وعندما ل تكفى هذه الو�صائل فاإنه ميكن 
املكافحة  يوفر  نظام  فى  امللئمة  الطرق  كل  دمج  اإىل  املتكاملة  الإدارة  وتهدف  الكيماوية.  الو�صائل 

املطلوبة ويكون ا�صتخدام الكيماويات فيه هو امللجاأ الأخري. 
* مكونات الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء  : 

ت�صمل مكونات نظام الإدارة املتكاملة للآفات الر�صد والإ�صتك�صاف- و�صائل وتكتيكات الإدارة - نظم 
�صناعة واإتخاذ القرار- التنفيذ. 

نظام الر�سد والإ�ستك�ساف : - 1
يعتمد نظام الر�صد والإ�صتك�صاف على التتبع واملراقبة بناء على قواعد البيانات اخلا�صة بالتنبوؤ بالظروف 

املفاجئة والتكاليف وكفاءة و�صائل الإدارة املتكاملة املختلفة واأ�صعار املدخلت واملنتجات املزرعية.  
و�سائل وتكتيكات الإدارة : - 2

ت�صمل و�صائل وتكتيكات الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء �صبل املنع Preventive والعلج 
Therapeutic، وت�صتخدم و�صيلة املنع خلف�ض القدرة البيئية ) خف�ض و�صع الإتزان العام للآفة، اأو 
و�صلوكها ونظامها  الآفة  دورة حياة  املنع على فهم  و�صيلة  العائل ل�صرر الآفة(. وتعتمد  زيادة حتمل 
الزراعية.  والو�صائل  للآفة  العائل  النبات  ومقاومة  احليوية  الأعداء  املنع  و�صائل  وت�صمل  البيئي. 
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بالإ�صافة اإىل ما �صبق يعترب احلجر الزراعي �صمن املكونات الهامة ل�صبل املنع. اأما الو�صائل العلجية 
فهي ت�صتخدم لت�صحيح اأو تعديل النظام عند ال�صرورة. وهدف العلج يتجه نحو خف�ض تعداد الآفة 

اإىل م�صتوى اأقل من احلد احلرج الإقت�صادى. وتعترب مبيدات الآفات التقليدية هي الو�صيلة الوحيدة  
اإ�صتخدام  اأو  احليوية  الأعداء  اإطلق  اأو  امليكروبية  العوامل  تلعب  اأن  اأي�صاً  وميكن  �صائعة الإنت�صار 

منظمات النمو اأدواراً هامة كو�صائل علجية. 
من اجلدير بالذكر اأن مبيدات الآفات �صوف ت�صتمر يف القيام باأدوار هامة يف برامج IPM ولكن 
باإحتياجات  اأن ترتبط  الآفات ولبد  الو�صائل الأخرى لإدارة  بالتناغم مع  اإ�صتخدامها  يجب اأن يكون 
املجتمع يف ال�صيانة واحلفاظ على البيئة. وميكن حت�صني اإ�صتخدام مبيدات الآفات مع اإجراء بع�ض 

التعديلت يف �صور امل�صتح�صرات وتقنيات التطبيق. 
الطفيليات  باإ�صتخدام  العلجية  املكافحة  حتقيق  ميكن  التقليدية  الآفات  مبيدات  اإىل  بالإ�صافة 
اجلدير  ومن  املتخ�ص�صة.  واملبيدات  الآفة  ل�صلوك  املغرية  والكيميائيات  الأمرا�ض  وم�صببات  واملفرت�صات 
بالذكر اأن هناك حاجة ما�صة لتطوير الإنتاج املكثف للطفيليات واملفرت�صات وم�صببات الأمرا�ض للح�صرات.  

نظم �سناعة واإتخاذ القرار : - 3

اإدارة الآفات عبارة عن جمموعة من العمليات املتناغمة ت�صم �صناعة واإتخاذ القرار والتدخل �صد الآفة 
جمال املكافحة واحل�صول على معلومات ت�صتخدم للو�صول اإىل هذه القرارات. ولتقومي وتقدير واإختيار 

التدخل املنا�صب �صد الآفة على املزارعني اأن ي�صعوا ن�صب اأعينهم ثلثة عوامل رئي�صية يف الإعتبار.
اأهم هذه العوامل. وعليه  اإدراك املزارعني حلجم امل�صكلة واإمكانية احللول املتاحة تعترب من   -1 .3
فاإن قدرة املزارع على تعريف الآفات وقدرته على تقدير حجم ال�صرر وت�صوره لكفاءة الو�صائل 

املتاحة �صوف ت�صاعد كثرياً يف عملية اإتخاذ القرار.  
3. 2- الطريقة التي تقيم بها و�صيلة املكافحة �صوف تعتمد على اأهداف املزارع . املزارعني حمدودي 
الدخل لهم روؤية خا�صة تعتمد على اإ�صباع حاجاتهم الغذائية اأما املزارعني التجاريني فهم 

يهتمون اأكرث بالربحية.  
وامل�صاكل  العقبات  تعتمد على  املزارع  ي�صتخدمها  اأن  التي ميكن  املتاحة  الو�صائل  وتعدد  تنوع   -3 .3

الناجمة عن امل�صادر املتاحة. 
 التنفيذ: - 4

يعترب نظام الإدارة املتكاملة للآفات اإختيار جذاب لوقاية املحا�صيل الزراعية من الآفات احل�صرية 
اأهم  للغاية. ومن  النظام على م�صتوى الفلح يعترب حمدوداً  اأن تنفيذ هذا  اإل  الرئي�صية والثانوية 

امل�صاكل التي تواجه تطوير هذا النظام يف م�صر ما يلي: 
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4. 1 م�ساكل موؤ�س�سية : 
و�صمنها  الآفات  م�صاكل  حلل  الوظائف  ومتعددة  متداخلة  و�صائل  اإىل   IPM نظام  يحتاج   
�صو�صة النخيل احلمراء. وجود ثقوب اأو �صروخ اأو فراغات بني البحث والإر�صاد والتنفيذ وبني 
املوؤ�ص�صات واجلهات ذات العلقة يوؤدى اإىل خلل يف التكامل املوؤ�ص�صي. وعموماً فاإن الأبحاث التي 
تتجه من القمة اإىل القاعدة يف معظم احلالت ل حتقق الإحتياجات احلقيقة للمزارع والذي 
يقبل اأو يرف�ض ما يرد اإليه من تكنولوچيات بناء على اأولوياته. والعوائق املوؤ�ص�صية يف البحوث 
التطبيقية الإر�صادية يف الدول النامية هي اأمر واقع وحتتاج اإىل كثري من التحديد واملعرفة 

حتى ميكن اإيجاد حلول منا�صبة وت�صمل:- 
4. 1 .1 م�ساكل اأو �سعوبات تتعلق بتوفري املعلومات : 

   النق�ض يف املعلومات املتعلقة بنظام IPM التي ي�صتخدمها املزارع اأو العاملني يعترب من اأهم 
عقبات تنفيذ النظام. بينما تعرف طرق املكافحة منفردة فاإن املعلومات املتاحة ل�صتخدام 
اإ�صافة اإىل  هذه الطرق يف منظومة واحدة تكاد تكون غري متاحة حتت ظروف املزرعة. 
اأ�صا�صيات وتطبيقات الإدارة املتكاملة للآفات  نق�ض و�صائل التدريب وخربات املدربني يف 

تعترب �صمن اأهم هذه املعوقات.  
4. 1 .2 م�ساكل ومعوقات اإجتماعية : 

بكفاءة  �صائد  اعتقاد  اأفرزت  املبيدات  باأهمية  بالإر�صاد  والعاملني  املزارعني  معظم  قناعة 
 .IPM و�صهولة ا�صتخدام هذه املبيدات. ويعترب هذا الإعتقاد من اأهم معوقات تنفيذ نظام

4. 1 .3 معوقات اإقت�سادية : 
والإر�صاد وتدريب  متويل الأبحاث  هو   IPMنظام تطبيق  تواجه  ال�صعوبات التي  اأهم  من 
IPM على اأنه  املزارعني لتطوير والإ�صراع يف تطبيق هذا النظام. ويجب اأن ينظر لنظام 
نوع من الإ�صتثمار. وعلى املدى الطويل فاإن برامج IPM قد تتطور وتنمو ذاتياً من خلل 

العوائد الناتة من تطور الإنتاج الزراعي من حيث الكم والنوع.  
�سبل حت�سني وتطوير تنفيذ الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء : - 5

زيادة  املزارعني-  اإىل م�صاركة  النامية يحتاج  الدول  املتكاملة يف  الإدارة  تنفيذ نظام  الإ�صراع يف 
ذات  للموؤ�ص�صات  التحتية  البنية  حت�صني  الت�صريعية-  والتنظيمات  احلكومي- الإجراءات  الدعم 

العلقة- البيئة املنا�صبة. 
5-1 م�ساركة املزارعني: 

IPM والذي يجعل املزارع  و�صع املزارع يف منت�صف عملية التطوير يتوافق مع هدف نظام 
هو امل�صئول القادر و�صانع القرار بعيداً عن اأى اإعتماد على توجهات خارجة عن نطاق �صيطرته. 
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ودور الباحثني والعاملني يف الإر�صاد والهيئات واملنظمات غري احلكومية هو بغر�ض الإ�صت�صارة 
وتقدمي الن�صح والت�صهيلت ودعم املزارعني لتحليل موقفهم واإتاحة البدائل الفعالة لهم.  

5-2 الدعم احلكومي: 
لبد من وجود �صيا�صة وخطة وا�صحة للربامج الوطنية يف الدول النامية والهيئات العـامليـة 
الزراعي.  الإنتاج  تطـور  عـلى  يعـمـل  اإقت�صادى  تخـطــيط  مـن خـلل   IPM نظـام  لـدعـم  املـانحـة 
من  اأعلى  هي   IPM اأهداف  حتقق  �صيا�صات  و�صع  عدم  عن  الناجمة  النامية  الدول  تكاليف 
IPM حتتاج اإىل تنظيم دقيق  تكاليف الدول املتقدمة. ال�صيا�صات الوطنية لتطوير ودفع نظام 
حالة  يف  املبيدات.  من  والتخل�ض  واإ�صتخدام  وتوزيع  وت�صنيع  باإ�صترياد  املرتبطة  املراحل  لكل 
املبيدات التي ل تقابل املتطلبات القيا�صية للأمان والثبات فى البيئة لبد من حظر اإ�صتريادها 
 FAO الـ  الدولية  ال�صلوك  مدونة  متطلبات  حتقيق  من  لبد  اأدنى  وكحد  وعموماً  وت�صنيعها. 
الدعم  تقليل  ال�صروري  من  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن  املبيدات.  وتوزيع  ا�صتخدام  تنظم  والتى 

احلكومي للمبيدات حتى يكون نظام IPM بديل جذاب.
5-3 التنظيمات الت�سريعية : 

تكاليف  خف�ض  على  يعمل  وتطويره  واملعلومات  املعرفة  على  يعتمد  كيان  هو   IPM نظام 
املكافحة. والإتاه نحو هذا النظام يقلل اإىل حد كبري من اإ�صتخدام املبيدات الع�صوية امل�صنعة. 

5-4 حت�سني البنية الأ�سا�سية املوؤ�س�سية: 
ل ميكن تنفيذ نظام IPM مع عدم توفر البنية الأ�صا�صية لوقاية النبات فى الدولة. هناك 
املزرعة  م�صتوى  على  والتطبيقات  للإختبارات  الوطني  الربنامج  قدرات  ودعم  لتطوير  حاجة 
املرتبطة  امل�صاريع  لتمويل  م�صادر  عن  والبحث  النظام  هذا  لنجاح  عامة  ت�صهيلت  وتاأ�صي�ض 
به.وكما �صبق الذكر فاإن نظام IPM يعتمد على التقنية واملعرفة واإ�صتخدامها يحتاج اإىل تدريب 
والباحثني.  الإر�صاد  والعاملني يف  املزارعني  النظام وهم  العاملة يف هذا  املجاميع  لكافة  مكثف 
لتحقيق ون�صر هذا النظام لبد من اإ�صلح هذا النق�ض يف العامل النامي. ق�صور وعجز قواعد 
البيانات ميثل عائق رئي�صي يف تطوير هذا النظام. وتوفر م�صادر معلوماتية دقيقة عن و�صع 

املح�صول والآفة على م�صتوى احلقل هو من الأمور الهامة لتحقيق جناحات فى هذا النظام. 
5-5 حت�سني الوعي والإدراك: 

اأن  يجب   IPM نظام  برامج  وعوائد  وتقنيات  باأهداف  والوعي  التعليم  زيادة  اإىل  احلاجة 
وامل�صتهلكني  واملزارعني  واملخططني  ال�صيا�صة  �صانعي  ت�صمل  والتي  امل�صتويات  جميع  على  تتم 
والعامة. اإىل الآن ل تتوفر �صوق قوية ملعلومات نظام IPM. يحتـاج �صانعي ال�صيا�صة واملخطـطـني 
اإىل الإقـتـناع باأنه بدون نظام IPM لن تكون هناك زراعة م�صتدامة. واأي�صاً فاإن املعلومات الهامة 
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التي حتفز املزارع لتبني هذا النظام ما زالت غري متاحة لديه. كما اأن ال�صناع لي�ض لديهم حافز 
للتو�صية بربامج تر�صيد اإ�صتخدام املبيدات اأوعلي الأقل اإ�صتخدام مبيدات متخ�ص�صة توؤثر على 

مدى حمدود من الآفات.   
برنامج مقرتح للإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء
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التنبوؤ - 4 بغر�ض  التجمع  فورمونات  اإ�صتخدام  يف  والتو�صع  للإ�صابة  املبكر  الإكت�صاف  اأهمية 

والر�صد واملكافحة 
تطبيق نظام احلجر الزراعي الداخلي واخلارجي ب�صرامة - 5
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الف�سل الأول
بروتوكول معاملة

ف�سائل نخيل التمر يف احلجر الزراعي

* مقدمة
* الطرق والأدوات

* النتائج
* املناق�سة

الف�سل الأول
بروتوكول معاملة ف�سائل نخيل التمر يف احلجر الزراعي

Introduction  مقدمة
يرتبط نخيل التمر اإرتباطاً وثيقاً بحياة الإن�صان خا�صة يف اخلليج العربي وال�صرق الأو�صط. متثل 
منطقة اخلليج العربي حوايل30% من اإجمايل اإنتاج العامل من التمور. لهذا املح�صول بعد اإقت�صادى 
الألياف  الغذائية ولكن لقدرته على توفري منتجات عديدة مثل  لي�ض فقط لقيمته  واإجتماعى هام 

وامللب�ض والأثاث اإىل اآخره.
 %50 من  اأكرث  يف  �صجلت  حيث  التمر  نخيل  على  خطرية  اآفة  احلمراء  النخيل  �صو�صة  اأ�صبحت 
من الدول التي تقوم بزراعة نخيل التمر على م�صتوى العامل)Faleiro عام 2006(. يف ال�صرق الأو�صط 
اأنت�صرت  ثم   .1985 عام  املتحدة  العربية  بالإمارات  اخليمة  راأ�ض  يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  �صجلت 
احل�صرة بعد ذلك يف كل دول اخلليج العربي بحيث اأ�صبحت ت�صيب حوايل 5-6% من نخيل التمر يف 
هذه املنطقة )Zaid واآخرون عام 2002(. يرتاوح الفقد الأقت�صادى ال�صنوي نتيجة اإ�صتئ�صال اأ�صجار 

النخيل �صديدة الإ�صابة يف منطقة اخلليج العربي ما بني1-5% اإ�صابة قدرت مبا قيمته 18,5 اإىل92,25 
البحر  حو�ض  يف  ببطء  احل�صرة  اأنت�صرت  عام2009(.  واآخرون   El-sabea( الرتتيب دولر على  مليون 
والآن   .)2009 عام  واآخرون   Dembilio( الكناري  نخيل  على  رئي�صية  اآفة  واأ�صبحت  املتو�صط  الأبي�ض 
�صجلت �صو�صة النخيل احلمراء على 40 نوع من النخيل على م�صتوى العامل )Anonymous عام 2013( 
على الرغم من املدى البيئي الوا�صع يف القارات املختلفة. حديثاً تنباأ Fiaboe واآخرون 2012 باإنت�صار 

الآفة يف مناطق جديدة من العامل باإ�صتخدام نظم النمذجة البيئية. 
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عرفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة )الفاو( �صو�صة النخيل احلمراء باأنها الآفة 
اإقرار اأن �صو�صة النخيل احلمراء تهاجم غالباً  رقم 1 التي ت�صيب نخيل التمر يف ال�صرق الأو�صط. مت 
الفورمونات يف ظل  اإ�صتخدام  اأ�صا�صاً على  الإدارة اجلارية للآفة ترتكز  اأقل من20 عاماً.  النخيل عمر 
الإدارة املتكاملة للآفات. الأكت�صاف املبكر للإ�صابة يف احلقل هام و�صروري لنجاح برامج الإدارة املتكاملة 
للآفات)Abraham واآخرون عام 1998(. حديثاً مت فح�ض حوايل40 األف نخلة يف واحة الإح�صاء باململكة 
العربية ال�صعودية. وجدت حوايل167 اإ�صابة منها78% يف املراحل املبكرة للإ�صابة حيث عوملت باملبيد 
احل�صري)Sallam واآخرون عام 2012(. مثل هذا النوع من الإ�صابة دائماً يحتوى على يرقات �صو�صة 
النخيل احلمراء التي ميكن التخل�ض منها باحلقن باملبيد احل�صري يف اجلذع )Faleiro عام2006(. يف 
م�صر تــم التو�صيــة بعمل برامج حجر زراعي و�صــهادات توؤكد على خلــو النخلة  من الإ�صابة متاماً وذلك 
التمر بالف�صائل  نخيل  �صجرة  تتكاثر  العادة  يف  احلديثة.  النخيل  زراعات  نتيجة  الآفة  اإنت�صار  لإيقاف 

Offshoots والتي غالباً ما حتتوى على اأطوار يرقية من احل�صرة. يف الأعمار الريقية الأوىل
اأجرى هذا البحث مبعرفة Abdul Moneim Al hausaf واآخرون جملة بحوث وقاية النبات- جملد 
35- العدد4- عام 2013 بال�صفحات 409-415 من ال�صعب اأكت�صاف الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء 

نظراً لعدم وجود اأي اأعرا�ض للإ�صابة والتي تظهر مع تقدم الأعمار الريقية.
اأعرا�ض خمتلفة تعتمد على الطور الريقى حيث تظهر الأعرا�ض يف  �صو�صة النخيل احلمراء تظهر 
�صورة اإفراز �صائل بني اللون خمتلط مع اأن�صجة النخلة الذي مت اإفرازها مع تغذية الريقات مع رائحة 
احل�صرات  وجود  الريقات-  ومعها  النخيل  اأن�صجة  يف  اأنفاق  وجود  امل�صابة-  الف�صائل  وجفاف  متخمرة 
الكاملة والعذارى يف قواعد ال�صعف �صقوط العذارى حول النخيل امل�صاب- جفاف ال�صعف اخلارجي والعذوق 
عام   Abraham( الن�صيج  يف  بالغة  اأ�صرار  حدوث  مع  ال�صديدة  الإ�صابة  حالة  يف  النخلة  راأ�ض  - �صقوط 
النخيل خا�صة  الأو�صط عدة قرارات فيدرالية للحد من حركة  بال�صرق  املوجودة  الدول  1998(.اأ�صدرت 
ف�صائل نخيل التمر وذلك لتفادى خطر اإنت�صار �صو�صة النخيل احلمراء. وعموماً فاإن حركة املواد النباتية 
احلجر  بروتوكولت  نظر.  اإعادة  اإىل  يحتاج  لأخرى  دولة  من  واأي�صاً  الدولة  داخل  امل�صابة  املناطق  من 
الزراعي املبنى على اأ�صتخدام املبيد احل�صري يجب اأن يتم تقنينها ودرا�صتها وعمل موا�صفة قيا�صية لذلك 

حتى ميكن التحكم يف حركة الف�صائل خا�صة التي ميكن اأن تكون م�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء. 
الطرق والأدوات

الأطوار  �صد  املبيدات  باإ�صتخدام  الزراعي  احلجر  بروتوكولت  لتطوير  اأجريت  التي  التجارب 
الريقية ل�صو�صة النخيل احلمراء التي ت�صيب ف�صائل النخيل متت على ف�صائل عمر3-5 �صنوات من 
نخيل التمر �صنف اخلل�ض Khalas باململكة العربية ال�صعودية. وقد اأجريت هذه التجارب يف مركز 

اأبحاث النخيل بوزارة الزراعة- الإح�صاء- اململكة العربية ال�صعودية وفقاً للرتتيب التايل:-
Treatment method and insecticidal efficacy     1- طريقة املعاملة وكفاءة املبيد املعملية

 .)Factor B( ومعاملتني باملبيدات   )Factor A( يف هذه التجربة هناك ثلثة طرق للمعاملة
املعاملت مع العامل A هي

غمر الف�صيلة مبحلول املبيد ملدة 6 �صاعات- 1
ر�ض الف�صيلة باملبيد احل�صري مبعدل10 لرت/ف�صيلة- 2
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 B بينما املعاملة
املعاملة بالفيربونيل تركيزSC Thripgaurd( %5,3 تركيز35%( برتكيز قدره 008,0% )اأي3,2 مل /لرت(.- 1
مبيد - 2 مل/لرت(   3,(  % و  برتكيز%1,0   )SC Confidor350( بالأميداكلوبريد%35  املعاملة 

لفيربونيل ذو مدى وا�صـع- جهازي- وهو من جمموعـة Phenylpyrazole اأما الميداكلوبريد 
 Neonicotinoid فهـو مبيد جهازي ينتمي اإىل جمموعة

الغمر- مت عمل5 ثقوب )6 مللم عر�ض،15 مللم  للمبيد خلل  اإمت�صا�ض  اإختبار لأف�صل  لإجراء 
عمق( على م�صافات مت�صاوية يف كل ف�صيلة مع املعاملة الواحدة- مع غمر الف�صائل دون تعري�ض الثقوب 
تو�صع  الغمر  بعد معاملت  باملاء  املقارنة غري املعاملة فقد مت غمرها/ر�صها  اأما  اأخرى.  يف معاملة 
النخيل  �صو�صة  بريقات  عدواها  قبل  الزائد  املحلول  من  والتخل�ض  للجفاف  الليل  طوال  الف�صائل 
احلمراء. يف معاملت الر�ض يتم ف�صل الف�صائل بعناية من الأم بعد 24 �صاعة من الر�ض ثم تنقل اإىل 

املعمل للعدوى بريقات �صو�صة النخيل احلمراء. 
جميع الف�صائل يف الدرا�صة تقطع طولياً اإىل جزئني مت�صاويني بالإ�صافة اإىل ذلك تهز غرفتان 
يف  متماثلة  �صغرية  يرقات  بثلثة  عدواها  يتم  غرفة  كل  الف�صيلة.  ن�صفى  اأحد  يف  )15×10×3�صم( 
ملدة  الإدخال  ويتم  يتم منعهما عن الغذاء  الوزن ),2 جم( ويرقتني متو�صطي احلجم ),7جم( حيث 
اإدخال الريقات  اأن الن�صف الثاين من الف�صيلة يتم و�صعه فوق الن�صف الذي مت  �صاعتني. يلي ذلك 
فيه ويتم ربط اجلزئني معاً ب�صلك. اأجريت هذه الدرا�صة مرتني باإ�صتخدام نظام البلوكات الع�صوائية 

Randomized block design  يف كل معاملة وتكرر املعاملة 5 مرات. 
يتم ملحظة موت الريقات وت�صجيلها بعد24 �صاعة من العدوى )بعد 48 �صاعة من الغمر/الر�ض(.

2- قيا�سية تركيز الفيربونيل وفرتة املعاملة
Standardize the Concentration of Fibronil and duration of treatment

من التجربة رقم 1 يت�صح اأن غمر الف�صائل مبركب الفيربونيل تركيز،008% ملدة 6 �صاعات دون اإحداث 
ثقوب يف الف�صيلة يعطى اأف�صل النتائج. املرحلة التالية فى الدرا�صة كانت لتقليل كل من تركيز الفيربونيل 
وكذا الزمن اللزم للمعاملة. حيث اأخترب3 تركيزات )املعاملة A( وهى،004 ،،002 ، ،001% كل منهم اأخترب 
ملدة60،30،15دقيقة )العامل B( باإ�صتخدام بروتوكولت الغمر )دون اإحداث ثقوب �صناعية(. هذه التجربة 

اأجريت اأي�صاً باإ�صتخدام عاملي ت�صميم كامل الع�صوائية. كل معاملة كانت مكونة من 5 مكررات. 
3- الأثر الباقي ال�سمي للمبيدات احل�سرية �سد �سو�سة النخيل احلمراء

Test residual toxicity of Insecticides against RPW

لتقدير ال�صمية للأثر الباقي للمبيدات احل�صرية املختربة. ا�صتخدمت يرقة من كل من )الريقات 
اخلروج  حديثي  كاملتني  ح�صرتني  وكذا  جرام(   24،2 جرام-الكبرية  ،2 جرام- املتو�صطة ،7  ال�صغرية 
)غمر/ر�ض/ املعاملة  الف�صائل  من  عزلها  مت  نخيل  ن�صيج  جرام  مع 200  حفظهما  مت  )ذكر/اأنثى( 
مقارنة( بعد 72 �صاعة من الغمر،24 �صاعة من الر�ض. وبالتبعية مت ت�صجيل املوت للريقات واحل�صرات 
الكاملة بعد4 اأيام من املعاملة. كررت املعاملة 5 مرات يف جميع التجارب ال�صابقة مت حتليل نتائج املوت 

 .)ANOVA( وفقاً لتحليل التباين
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مت زراعة10 ف�صائل من نخيل البلح معاملة بالربوتوكول اخلا�ض باحلجر الزراعي املو�صى به يف مزرعة 
الآثار  اأعرا�ض  تخ�ض  ملحظات  اأي  لت�صجيل  ال�صعودية  العربية  مركز اأبحاث نخيل التمر بالإح�صاء. اململكة 

ال�صارة اجلانبية للمعاملت خلل عام واحد مقارنة بغري املعامل من الف�صائل والتي غمرت يف املاء فقط.
 Results  النتائج

مبلحظة طريقة املعاملة تو�صح نتائج موت الريقات يف جدول )6-2( اأن غمر ف�صائل النخيل باملبيد 
فى  املوت  م�صتوى  متاثل  اأن  وجد  الإح�صائية  الناحية  من  الر�ض. اأي�صاً  من عملية  اأف�صل  احل�صري 
الف�صائل املغمورة بدون اأو يف وجود الفتحات. وعليه فاإن وجود الثقوب يف الف�صائل قبل الغمر باملبيد 
الفيربونيل عن المييداكلوبريد  كفاءة مبيد  النتائج  اأو�صحت  كما  اإجراءاً مطلوب.  لي�ض  احل�صري 
اأف�صل  ي�صجل  الفيربونيل  مبيد  اأن  التاأثريات  تو�صح  الغمر حيث  تداخل طريقة  اإىل  بالنظر  اأي�صاً 
املبيدات يف موت الريقات )100% موت للأطوار ال�صغرية واملتو�صطة( بينما ت�صل ن�صبة موت الريقات 

مع مبيد الميداكلوبريد40-80%. جميع الريقات يف املقارنة )مع املاء( ظلت حيه.
 %100 اإبادة  ن�صبة  تركيز،004 %يعطى  الفيربونيل  مبيد  اأن   )1-6( و�صكل   )3-6( يو�صح جدول 
عند زمن غمر60،30 دقيقة للف�صائل. اأكرث من ذلك مت ت�صجيل موت يرقات �صو�صة النخيل احلمراء 

بن�صبة100% مع الغمر مببيد الفيربونيل تركيز،002 % ملدة 60 دقيقة. 
بالنظر اإىل درا�صات الأثر الباقي على ال�صمية ت�صل ن�صبة املوت100% مع جميع الأطوار املختربة 
وذلك مع الغمر مببيد الفيربونيل تركيز،008 % )جدول6-4(. درا�صات الأثر الباقي لل�صمية تدعم 
الفيربونيل  مبيد  يف  ملدة 6 �صاعات  التمر  نخيل  ف�صائل  اأن غمر  حيث  اإليها،  الإ�صارة  ال�صابق  النتائج 

تركيز،008% يعطى حماية كافية عند كل من الريقات واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء.

 

�سكل )6-1( ن�سبة موت يرقات �سو�سة النخيل احلمراء يف ف�سائل نخيل التمر برتكيزات خمتلفة من مبيد 

الفيربونيل على فرتات خمتلفة
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جدول )6-2( موت يرقات �سو�سة النخيل احلمراء يف ف�سائل نخيل التمر املعاملة باملبيد احل�سري

Mean larval mortality [%]*
Treatment cumulative analysismedium larvaesmall larvae

medium larvaesmall larvaetrial-iitrial-itrial-iitrial-i
Factor A:Treatment method (Dipping/Spraying)

6.11
(53.33)

6.72
(63.33)

6.53
(60.00)

5.06
(46.67)

6.92
(66.67)

6.30
(60.00)A1

6.46
(58.33)

6.48
(58.89)

6.53
(60.00)

6.10
(56.67)

6.36
(57.78)

6.30
(60.00)A2

0.71
(0.00)

2.31
(7.78)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

2.07
(8.89)

1.73
(6.67)A3

0.520.710.521.561.021.71CD (p = 
0.05)

Factor B: Insecticide (Fipronil/Imidacloprid)
6.92

(66.67)
7.84

(71.11)
6.92

(66.67)
6.92

(66.67)
7.60

(71.11)
7.60

(71.11)B1

5.65
(45.00)

6.97
(58.89)

6.14
(53.33)

4.24
(56.67)

7.04
(62.22)

6.02
(55.56)B2

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)B3

0.520.710.521.560.521.71CD (p = 
0.05)

Interaction (A × B)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)A1B1

7.60
(60.00)

9.44
(90.00)

8.86
(80.00)

4.43
(40.00)

10.03
(100.00)

8.16
(80.00)A1B2

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)A1B3

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)A2B1

8.64
(75.00)

8.71
(76.67)

8.86
(80.00)

7.58
(70.00)

8.34
(73.33)

8.61
(80.00)A2B2

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)A2B3

0.71
(0.00)

3.46
(13.34)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

2.75
(13.33)

2.75
(13.33)A3B1

0.71
(0.00)

2.77
(10.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

2.75
(13.33)

1.73
(6.67)A3B2

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)A3B3

0.891.220.912.701.762.95CD (p = 0.05)

*data transformed using square root transformation; figures in parentheses denote original values

  A1 – Dipping with hole; A2 – Dipping without hole; A3 – Spraying; B1 – Fipronil 3.5% 
(Thripguard 35 SCTM); B2 – Imidacloprid 35% (Confidor 350 SCTM); B3 – The control (water)
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جدول )6-3( موت يرقات �سو�سة النخيل احلمراء بعد غمر ف�سائل نخيل التمر مع مبيد الفيربونيل SC %35 على فرتات خمتلفة
Mean larval mortality [%]*

Treatment cumulative analysistrial-iitrial-i
Factor A: Concentration of Fipronil

9.74
(94.67)

9.66
(93.33)

9.81
(96.00)A1

7.96
(67.33)

7.86
(66.67)

8.00
(68.00)A2

5.88
(35.33)

5.25
(29.33)

6.30
(41.00)A3

2.47
(8.67)

1.98
(6.67)

2.74
(12.00)

0.810.981.04CD (p = 0.05)

Factor B: Dipping time
7.27

(62.50)
6.98

(60.00)
7.47

(65.00)B1
6.92

(56.50)
6.55

(54.00)
7.03

(59.00)B2
5.35

(35.50)
5.04

(33.00)
5.63

(39.00)B3

0.810.850.90CD (p = 0.05)

Interaction (A × B)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)A1B1

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)A1B2

9.18
(84.00)

8.92
(80.00)

9.39
(88.00)A1B3

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)A2B1

Mean larval mortality [%]*
Treatment cumulative analysistrial-iitrial-i

Factor A: Concentration of Fipronil
18.72

(76.00)
8.71

(76.00)
8.71

(76.00)A2B2
5.13

(26.00)
4.90

(24.00)
5.26

(28.00)A2B3

6.27
(40.00)

5.63
(32.00)

6.85
(48.00)A3B1

6.46
(42.00)

6.00
(36.00)

6.80
(48.00)A3B2

4.90
(24.00)

4.13
(20.00)

5.26
(28.00)A3B3

2.74
(10.00)

2.24
(8.00)

3.00
(12.00)A4B1

2.49
(8.00)

1.47
(4.00)

2.60
(12.00)A4B2

8.00
(2.18)

2.24
(8.00)

2.60
(12.00)A4B3

1.881.761.701.79CD (p = 0.05)

*data transformed using square root transformation; figures in parentheses denote original values

A1 – Dipping offshoot in 0.004% Fipronil 3.5% (Thripguard 35 SCTM); A2 – Dipping offshoot in 0.002%  Fipronil; A3 
– Dipping offshoot in 0.001% Fipronil; A4 – Dipping offshoot in water (the control); B1 – Dipping offshoot in Fipronil 
for 60 min, B2 – Dipping offshoot in Fipronil for 30 min, B3 – Dipping offshoot in Fipronil for 15 min
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حفر الثقوب يف ف�صائل النخيل قبل الغمر يف املبيد ل يوؤثر معنوياً على ن�صبة موت الريقات واحل�صرات 
نتيجة  ال�صمية  نتائج  نف�ض  الثقوب.  عمل  الزراعي  احلجر  بروتوكول  يف  مطلوب  غري  فاإنه  وعليه  الكاملة 
الأثر الباقي على ف�صائل نخيل التمر املغمورة يف الفيربونيل تركيز،004 % ملدة 30 دقيقة يعطى ن�صبة موت 
للريقات احلديثة وال�صغرية واملتو�صطة والكبرية بن�صبة ت�صل حلوايل100% بجانب حدوث موت كامل لكل 
اآثار �صارة من  اأعرا�ض جانبية لأي  النخيل احلمراء. مل تظهر  ل�صو�صة  الكاملة  واإناث احل�صرات  من ذكور 
غمر املبيد على الف�صائل )الفيربونيل برتكيز،004 % ملدة 30 دقيقة( ملدة عام. جميع ف�صائل النخيل املعاملة 

بالربوتوكول املو�صى باإ�صتخدامه كان منوها طبيعياً يف الأر�ض امل�صتدمية )احلقل(. 
جدول )6-4( التاأثري الباقي لل�سمية ل�سو�سة النخيل احلمراء بعد 72 �ساعة من الغمر/24 �ساعة 

بعد ر�س ف�سائل النخيل مببيد الفيربونيل 35% والميداكلوبيد %35.
Mean larval mortality [%]*

Treatment adults (female)adults (male)large larvaemedium larvaesmall larvae
Factor A: Treatment method (Dipping/Spraying)

4.43
(40.00)

6.30
(60.00)

4.43
(40.00)

6.92
(66.67)

6.92
(66.67)A1

5.06
(46.67)

4.43
(40.00)

5.06
(46.67)

6.92
(66.67)

6.92
(66.67)A2

1.33
(6.67)

1.95
(13.33)

1.33
(6.67)

2.57
(20.00)

0.71
(0.00)A3

1.932.151.931.271.59CD (p = 0.05)

Factor B: Insecticide (Fipronil/Imidacloprid/The control)
6.92

(66.67)
7.54

(73.33)
7.54

(73.33)
8.78

(86.67)
9.40

(93.33)B1

3.19
(26.67)

3.81
(33.33)

2.57
(20.00)

6.92
(66.67)

8.16
(8.00)B2

0.71
(0.00)

1.33
(6.67)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)B3

1.932.151.931.271.59CD (p = 0.05)

Interaction
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)
10.03

(100.00)A1B1

2.57
(20.00)

8.16
(80.00)

2.57
(20.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)A1B2

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.00
(0.71)

0.00
(0.71)A1B3

10.03
(100.00)

10.23
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)A2B1

4.43
(40.00)

2.57
(20.00)

4.43
(40.00)

10.03
(100.00)

10.03
(100.00)A2B2

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.00
(0.71)

0.00
(0.71)A2B3

0.71
(0.00)

2.57
(20.00)

2.57
(20.00)

8.16
(80.00)

8.16
(80.00)A3B1

2.57
(20.00)

0.71
(0.00)

0.71
(0.00)

0.00
(0.71)

4.43
(40.00)A3B2

0.00
(0.00)

2.57
(20.00)

0.71
(0.00)

0.00
(0.71)

0.00
(0.71)A3B3

3.483.723.351.792.76CD (p = 0.05)

*data transformed using square root transformation; figures in parentheses denote original values

A1 – Dipping with hole; A2 – Dipping without hole; A3– Spraying; B1– Fipronil 3.5% (Thripguard 35 SCTM);

B2 – Imidacloprid 35% (Confidor 350 SCTM); B3 – The control (water)
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 Discussion  املناق�سة
يف هذه الدرا�صات التي اأجريت بغر�ض اإقرار بروتوكول ملعاملة ف�صائل نخيل التمر يف احلجر 
النخيل  �صو�صة  يرقات  قتل  على  القادر  احل�صري  املبيد  واختيار  للف�صائل(  )الغمر/الر�ض  الزراعي 
مبيد  اأن  كما  الر�ض  من  اأف�صل  كان  الغمر  اأن  النتائج  اأو�صحت  التمر.  نخيل  ف�صائل  يف  احلمراء 
الفيربونيل �صجل 100% موت للريقات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم مقارنة مببيد الميداكلوبريد 
حيث تراوح ن�صبة املوت مع املبيد الأخري من40-80% يف طريقة الغمر. وقد اأظهر الفيربونيل اأقل 
قيمة LC50 على كل من الريقات واحل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء وذلك �صمن ثماين 
مبيدات مت اإختبارها )Al-Shawaf واآخرون عام2010(. كما وجد Barranco واآخرون عام 1998 من 
جزء   1, من  اأكرث  اإ�صافة  اأن  املعمل  ظروف  حتت  احل�صرية  للمبيدات  حيوي  تقييم  تارب  خلل 
بن�صبة  ال�صابة  الريقات  موت  اإىل  يوؤدى  �صناعي  ن�صف  غذاء  مع  الفيربونيل  مبيد  من  املليون  يف 
املليون  ,2 جزء يف  اأعلى من  تركيز  الفيربونيل  يوم مع  للريقات عمر30  كامل  100%. حدث موت 
حالة  يف  احل�صرية  املبيدات  بني  للختيار  فر�صة  يتيح  مما   .)2001 عام  واآخرون   Abdulsalam(
تطبيق بروتوكول احلجر الزراعي. التجارب الن�صف حقلية ملبيد الميداكلوبريد مع حقن الرتبة 
كمعاملت علجية ووقائية لنخيل الكناري يف اأ�صبانيا اأو�صحت كفاءة بلغت100،94% على الرتتيب 
)Llacar واآخرون عام 2012(. اأكرث من ذلك، تارب التقييم احليوي احلقلية �صد �صو�صة النخيل 
احلمراء مع تطبيق معاملتني للميداكلوبريد خلل العام حققت جناحاً ممتازاً حيث قللت موت 

نخيل الكناري اإىل اأقل من 27% مقارنة بن�صبة 84% يف النخيل غري املعامل. 
التقارير ال�صابقة يف اململكة العربية ال�صعودية واإ�صرائيل تو�صى باأهمية غمر ف�صائل النخيل من 
القاعدة مبخلوط من حملول املبيد احل�صري مع الطني قبل النقل اإىل اأي مكان للزراعة كاإجراء 
الدرا�صة  هذه  ولكن  الآن.  حتى  يعرف  مل  املف�صل  احل�صري  املبيد   .)Anonymous2004( حجري 
اأو�صحت اأن الفيربونيل تركيز,004 % اأعطى ن�صبة موت بلغت100% عند كل من فرتات الغمر60،30 
دقيقة لف�صائل النخيل امل�صابة. اأكرث من ذلك فاإن ن�صبة املوت100% يرقات �صو�صة النخيل احلمراء 

اأمكن احل�صول عليها عند غمر ف�صائل النخيل مببيد الفيربونيل تركيز ,002 % ملدة 60 دقيقة.
عذارى  حتول  منع  يف  فعاًل  كان  الفيربونيل  اأن   )2001( عام  واآخرون   Abdulsalam اأو�صح 
SC ، SC 200حققا100% موت للريقات  اأن الفيربونيل50  �صو�صة النخيل اإىل ح�صرات كاملة. كما 
الباقي  الأثر  اأو�صح  الدرا�صة  اأ�صبوع. يف هذه  املليون بعد  الكاملة عند تركيز25 جزء يف  واحل�صرات 
لل�صمية100% موت على جميع الأعمار املختربة والتي ت�صمل الريقات حديثة الفق�ض وقد مت حتقيق 

ذلك من خلل طريقة الغمر ملدة 72 �صاعة بعد املعاملة )الفيربونيل ,004 % ملدة 30 دقيقة(.
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الدرا�صات التي اأجريت يف اأ�صبانيا على نخيل الكناري اأقرتحت اأن اجلرعة 14,1 جرام من فو�صفيد 
الألومنيوم/مرت مكعب ملدة 3 اأيام كافية لقتل جمع اأطوار �صو�صة النخيل احلمراء يف النخيل امل�صاب 
واأو�صت بعمل بروتوكول حجري يوؤكد على اأن تكون اجلرعة غري �صارة بالنبات. مل تظهر اأي اأعرا�ض 
اأ�صرار جانبية من10 ف�صائل عوملت بالربوتوكول ال�صابق )فيربونيل,004 % ملدة30 دقيقة( ثم زرعت 

يف احلقل ملدة عام.
النخيل  �صو�صة  يرقات  تغذية  لأكت�صاف   Sounding devices الت�صنت  اأجهزة  اأ�صتخدمت 
اأكرث  تطوير  اإىل  حتتاج  الأجهزة  هذه   .)2004 عام  واآخرون   Soroker( النخيل  داخل  احلمراء 
حتى حتقق الكت�صاف الدقيق خا�صة مع الأطوار الريقية ال�صغرية من �صو�صة النخيل احلمراء. 
هو  البلح  نخيل  ف�صائل  غمر  خلل  من  الزراعي  احلجر  بروتوكول  يف  امل�صتخدم  احل�صري  املبيد 
الفيربونيل تركيز,004 % ملدة 30 دقيقة �صوف ي�صاعد يف �صمان حركة ف�صائل نخيل التمر خالية من 
�صو�صة النخيل احلمراء بجانب وقاية الف�صائل املعاملة من اأي غزو جديد حمتمل. وميكن تنفيذ 
الربوتوكول من خلل اجلهات املعنية باإدارة نخيل التمر يف الدول املعنية يف ال�صرق الأو�صط وغريها 
املغلق ميكن تقليلها  النظام  داخل  �صو�صة النخيل احلمراء  من الأماكن. املخاطر الناجمة من حركة 
اإىل حد كبري. بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن بروتوكول احلجر الزراعي الذي مت تطويره يف هذه الدرا�صة 

يحتاج اإىل بروتوكول اآخر للأ�صجار الكبرية. 
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الف�سل الثاين
تعقيم �سو�سة النخيل احلمراء يف ب�ساتني جوز الهند

* مقدمة
* تقدير تعداد �سو�سة النخيل احلمراء

* اإطلق احل�سرات العقيمة
* تقدير معدل التنا�سل

* اخلامتة

الف�سل الثاين 
تعقيم �سو�سة النخيل احلمراء يف جوز الهند

Introduction  1- مقدمة
تعترب �صو�صة النخيل احلمراء من اأخطر اآفات النخيل خا�صة جوز الهند والتمر يف العامل. حيث ت�صيب 
الآفة النخيل من خلل اإحداثها للثقوب يف اجلذع واأنفاق داخلية حيث تتغذى على املحتوى الداخلي. طاملا 
له  والتاأخر يف الكت�صاف يكون  ال�صعوبة  الإ�صابة يكون غاية يف  اكت�صاف  فاإن  النخيل  الآفة داخل  وجدت 
مردود عك�صي على عملية مكافحة الآفة. وعليه فاإنه من ال�صروري اإيجاد وتطوير طرق بديلة واإقت�صادية 
وا�صعة  الآفة يف مناطق  لإدارة   )SIT( الذكور تعقيم  تقنية  ا�صتخدام  الدرا�صات نحو  اإتهت  الآفة.  لإدارة 

Area-wide integrated pest management (AW-IPM) ملكافحة هذه الآفة. 
اأجريت هذه الدرا�صة على مرحلتني

درا�صة معملية لتقدير اجلرعة املنا�صبة للإ�صعاع لتعقيم احل�صرات- 1
كفاءة - 2 مدى  لدرا�صة  الهند  جوز  اأ�صجار  حدائق  يف  العقيمة  ال�صو�ض  لذكور  الإطلق  تربة 

الطريقة حتت الظروف احلقلية.
هذه الدرا�صة اأجريت يف اإقليم كارال بالهند- 3

Mass-Rearing of Red palm Weevil  2- الرتبية املو�سعة ل�سو�سة النخيل احلمراء
من ال�صروري تربية اأعداد كبرية من احل�صرات الكاملة ل�صو�ض النخيل وتعري�صها للإ�صعاع بغر�ض 
اإطلقها. وحتى يتحقق ذلك فاإنه من ال�صروري تطبيق طرق متخ�ص�صة  اإنتاج ح�صرات عقيمة ثم 
نظراً لطبيعة التغذية الداخلية للآفة وطول فرتة حياتها. ظاهرة الإفرتا�ض Cannibalism تعترب 
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من اأهم العوائق التي متنع احل�صول على اأعداد كبرية من احل�صرة. يتم تربية احل�صرة ب�صكل روتيني 
اأو ق�صب  الهند  �صيقان جوز  اأو  �صويقات  على  عادة  وتربى  للتعقيم.  املطلوبة  الأعداد  على  للح�صول 
ال�صكر)Rahalkar واآخرون عام 1972( وغريه من النخيل )Rananavare واآخرون عام 1975(. ميكن 
اأن تربى احل�صرة اأي�صاً بنجاح على غذاء �صناعي )Rahalkar واآخرون عام 1978(. ولو اأنه يف جميع 
من  وكل  للغاية  منخف�صاً  البي�صة  طور  من  الكاملة  احل�صرة  اإىل  الو�صول  فاإن ن�صبة  الأحوال  هذه 
ال�صرر امليكانيكي والتكلفة يحقق اأرقام عاليه. وعليه فاإن هذه الطرق غري منا�صبة لرتبية احل�صرة 
حتى ميكن تعقيمها واإطلقها. هناك خطوات منا�صب يتم اإتخاذها لتحقيق تربية للح�صرة وقد حققت 

الرتبية الإنفرادية نتائج طيبة يف هذا ال�صدد. 
Laboratory studies  3- الدرا�سات املعملية

تكون  حيث  ال�صرنقة  من  مبا�صرة  اخلروج  بعد  للإ�صعاع  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ذكور  تتعر�ض 
حيواناتها   املنوية مل ت�صـتكمل ن�صجها بعد كما اأنها تكون عر�صة حلدوث الطفرات ال�صائدة املميتة 
اأ�صعة  يف غرفة  اأجرى تعري�صها للإ�صعاع  جاما )Ramachandran عام 1998(.  لأ�صعة  تتعر�ض  حينما 
كاملة  ح�صرات  كل10  ثانية.  مبعدل1جراى/16  وجرعة  لرت   1 قدرها  بطاقة   )900 )موديل  جاما 
و�صعت يف اإناء من البل�صتيك ثم عر�صت للإ�صعاع بجرعة مقدارها 20،18،17،16،15 جراى. اأو�صحت 

الدرا�صات بعد ذلك اأن جرعة 15 جراى هي اجلرعة املنا�صبة للتعقيم.
4- منوذج تقدير التعداد ل�سو�سة النخيل احلمراء

 Population Estimation Model for Red Palm Weevil

1- ح�سر �سو�سة النخيل احلمراء يف زراعات جوز الهند امل�سابة
اأجرى احل�صر خلل2000-2001 يف زراعات جوز الهند امل�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء يف اأربع 
 .Alappuzha ،Kottayam ،Kollam ،Thiruvanathapuram مناطق خمتارة بولية كريال وهى
وجود  احل�صر  اأو�صح  املبا�صرة  امللحظات  اإىل  اإ�صافة  املزارعني  مع  مقابلت  عمل  ذلك  وت�صمن 
ثلثة اأنواع من الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء وهى اإ�صابة التاج- اإ�صابة اجلذع- اإ�صابة ال�صاق. 
مثل  احلمراء  النخيل  �صو�صة  بوا�صطة  الهجوم  من  متميزة  علمات  التاج  اإ�صابة  اأو�صحت  وقد 
ال�صفرار كما اأن الأوراق الداخلية تاأخذ اللون البني- وجود ثقوب مع األياف القر�ض وظهور قلب 
اأو ال�صاق يف حالة  للهجوم على اجلذع  النخيل مل تظهر اأي علمات  النوع من  النخلة. وفى هذا 
ال�صاق على  اأحمر على اجلذع ثم  اإفرازات لونها  اأن الثقوب عليها  ال�صاق واجلذع يلحظ  اإ�صابات 
اأنواع من الإ�صابة فاإن 25 �صجرة من كل  اأطوار احلياة املوجود يف الثلثة  الرتتيب. حل�صر عدد 
نوع ثم ت�صريحها من عدة مناطق يف املزارع حتت الدرا�صة. ثم تقدير متو�صط الأعداد لكل طور يف 

النخيل امل�صاب. ثم �صجل متو�صط الأرقام يف جدول )5-6(. 
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عام  خلل  النخيل  اإ�سابات  من  اأنواع  الثلث  يف  حده  على  طور  لكل  النخيل  �سو�سة  اأفراد  عدد   )5-6( جدول 
2001-2000

Type of 
infestation

Development stage
I 

Instar
II 

Instar
III 

Instar
IV 

Instar
V 

Instar
VI 

Instar
VII 

Instar
VIII 

Instar
IX 

Instar
Prepupae 

and 
pupae

Adults

Crown 
infestation

2.22 
(1.79)  

1.09 
(1.45)

9,96 
(3.31)

1.78 
(1.67)

1.72 
(1.65)

3.93 
(2.22)

14.29 
(2.22)

14.29 
(2.22)

19.97 
(4.58)

29.91
(5.56)

2.96 
(1.99)

Stem 
infestation

0.72 
(1.31)

2.50 
(1.88)

2.57 
(1.89)

0.56 
(1.25)

6.73 
(2.78)

9.73 
(3.28)

13.83 
(3.85)

12.10 
(3.62)

19.34 
(4.51)

29.97
(4.58)

2.96 
(2.18)

Bole 
infestation

4.48 
(2.34)

4.36 
(2.32)

3.75 
(2.89)

1.28 
(1.51)

8.98 
(3.16)

10.56 
(3.40)

12.54 
(3.68)

26.56 
(5.25)

9.96 
(3.31)

12.91
(3.73)

6.81 
(2.68)

 Critical 
infestation 0.55 0.68 0.55 0.39 0.69 0.65 0.63 0.91 1.05 0.43 0.28

  /The figures in brackets indicate the √x + 1 transformed value

* تقدير تعداد �سو�سة النخيل احلمراء:
 Ralshoven( ل�صو�صة النخيل احلمراء القدرة على الطريان مل�صافة900 مرت يف الطريان الواحد
عام 1951(. لإطلق احل�صرات العقيمة ثم حتديد منطقة ما حماطة مبواقع طبيعية م�صاحتها 1 
بالن�صبة  بالعك�ض.  والعك�ض  اإىل املناطق املحيطة  مناطق الإطلق  احل�صرات من  ملنع هجرة  كيلومرت 
هذه   Dalavapuram من  بالقرب   Poothuruth Islend ت�صمى  جزيرة  اإختيار  مت  التجربة  لهذه 
اجلزيرة منف�صلة مب�صافة3 كيلومرتات من جميع التاهات عن اجلزيرة الأ�صلية. هذه اجلزيرة 
منوذج حي حيث حتتوى على م�صاحة 2 هكتار بها490 نخلة من جوز الهند. اأو�صح احل�صر احلقلي 
للم�صاحة كلها بالن�صبة ل�صو�صة النخيل احلمراء اأنه يوجد حوايل 16 نخلة م�صابة ب�صو�صة النخيل 
وال�صاق.اأعداد  التاج وخم�صة نخلت يف كل من اجلذع  احلمراء منهم 6 نخلت م�صابة يف منطقة 

الأطوار احل�صرية التي مت تقديرها ح�صبت ب�صربه يف عدد النخيل امل�صاب )جدول 6-6(. 
جدول )6-6( العدد التقديري ل�سو�سة النخيل احلمراء لكل طور يف منطقة الدرا�سة باإقليم كريال- الهند

Estimated number of weevils for each of the different life stages
 Number
 of palms
infested

Type of 
infestation

IIIII
 Instar

IV 
Instar

V 
Instar

VI
 Instar

VII 
Instar

VIII
 Instar

IX 
Instar

Prepupae 
and pupaeAdult

6601212248484120180186Crown 
infestation

1212542405660100100205Stem 
infestation

2520105455521355065305Bole 
infestation

4392271081191922792703456816Total

Release of sterile insects اإطلق احل�سرات العقيمة  *
بالن�صبة لتجربة اإطلق احل�صرات العقيمة اأخذ يف الإعتبار عدد احل�صرات الكاملة والعدد املتوقع 
خروجه من ال�صرانق. يف بداية الإطلق فاإن العدد الكلى للح�صرات الكاملة مع العدد املقدر خروجه 
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من ال�صرانق بلغ حوايل 413. قدرت الن�صبة اجلن�صية على اأنها 1:1 وعليه فاإن العدد املحتمل من الذكور 
ن�صبة  اأن  اأو�صحت  املبكرة  الدرا�صات  فاإن  وعليه   .206 اأنه  على  اإفرت�ض  للإطلق  الأوىل  املرحلة  يف 

الذكور العقيمة يف الطبيعة هي Maheswari( 10:1 واآخرون عام 2003(.
حوايل  الرتتيب  على  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  والعذري  العذري  قبل  ما  الطور  فرتات  بلغت 
الن�صج اجلن�صي بعد اخلروج  اإىل مرحلة  الكاملة ت�صل  اأن احل�صرات  5,17 يوما كما   ±1 ،13  ±5,1
من ال�صرنقة مبا�صرة لتكون الفرتة ما بني الإطلق والأخرى يف هذه احلالة فاإن كل فرد ميكن اأن 
يتطور اإىل العمر الريقى التايل. وهذا يعظم اإمكانية خروج الإناث احلديثة للتزاوج مع الذكور الذي 

مت اإطلقها يف احلقل. يو�صح )جدول6-7( عدد الذكور العقيمة التي مت اإطلقها يف اجليل الأول.
جدول )6-7( عدد الذكور العقيمة )اجليل الأول( املنطلقة بناء على التعداد التقديري للأفراد يف الطبيعة 

بولية كريال -الهند
Number of sterile 

males released
Estimated wild weevil populationNumber of release

MalesFemalesTotal

2065206.5206.568+345=4131st

1350135.0135.02702nd

1395139.5139.52793nd

96096.096.01924th

59559.559.51195th

67567.567.5108+27=1356th

67567.567.592+43=1357th

7715771.5771.51543total

Trapping of weevils   5- �سيد ال�سو�س
 Ferrolure قبل اإطلق احل�صرات العقيمة و�صعت5 م�صايد فورمونية مطعومة بفورمون التجمع
وقد مت توزيعها ع�صوائياً. بعد الإطلق جمعت اإناث ال�صو�ض يف امل�صايد مع الأنواع املختلفة من الذكور 
امل�صايد مت  التي جمعت من  العقيمة  )ذكور عقيمة وطبيعية(. مت اأخذ النتائج كل20 يوم. احل�صرات 
املعمل لدرا�صة  اإىل  الإناث الطبيعية  اإطلقها بينما قتلت الذكور الطبيعية )الربية( كما نقلت  اإعادة 
حيوية البي�ض.يو�صح جدول)6-8( عدد اإناث �صو�صة النخيل احلمراء التي مت اإ�صطيادها مع درجات 
يوما  بعد20  امللحظات  تو�صح  العقيمة.  الذكور  الأول من  اإطلق اجليل  بعد  الذكور  خمتلفة من 
من الإطلق اأنه مت اإ�صطياد 30 اأنثى من �صو�ض النخيل،21 مت ا�صطيادها من الذكور. من الإطلق 
يت�صح اأنه قد مت اإ�صطيادها من الذكور العادية فقط ول توجد اإناث مت اإ�صطيادها مع ذكور عقيمة 
منفردة. ومع تقدم الدرا�صة ومع زيادة عدد احل�صرات العقيمة التي مت اإطلقها يف احلقل فاإن ن�صبة 
الإناث التي مت اإ�صطيادها مع الذكور العادية قد اإنخف�صت بينما عدد الذي مت اإ�صيطادها مع الذكور 

العقيمة قد اأزداد بثبات. 
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جدول )6-8( متو�سط عدد اإناث �سو�سة النخيل احلمراء التي مت اإ�سطيادها لكل م�سيدة مع الأفراد العقيمة 
الذكور خلل 20 يوم بعد الإطلق

Days after release
Females trapped with

121-140101-12081-10061-8041-6021-400.20
0.00.00.00.20.21.41.8Native males
2.02.43.61.61.40.80.0Sterilized males
0.61.01.42.22.44.84.2Native and Sterilized males
2.63.45.04.04.07.06.0Total

6- حيوية بي�س الإناث التي مت اإ�سطياده مع درجات )مراتب( خمتلفة من الذكور
Egg Viability of Females Trapped with Different Categories of Males.
اإناث �صو�صة النخيل احلمراء الذي مت اإ�صطيادها مت نقلها اإىل املعمل وحفظت فردياً داخل اأواين 
يو�صح جدول)9-6(  البي�ض.  التنا�صلية وحيوية  الكفاءة  لتقدير  ذات غطاء حلزوين وذلك  زجاجية 

ن�صب حيوية البي�ض من الإناث الذي مت اإ�صطيادها مع مراتب خمتلفة من الذكور.
بوا�صطة  و�صعه  مت  الذي  البي�ض  حيوية  فاإن  الإطلق  من  يوم  بعد100  اأنه  النتائج  اأو�صحت 
ال�صو�ض الذي مت اإ�صطيادها مع ذكور برية منفردة كان م�صابهاً اأو م�صاوياً مع الذكور الطبيعية قبل 
الإطلق احلقلي. عند100يوم بعد الإطلق فاإن حيوية البي�ض الذي مت و�صعه بوا�صطة الإناث التي 
مت اإ�صطيادها مع الذكور العقيمة كان ي�صاوى �صفر. ولو اأن الأفراد الذي مت اإ�صيطادها مع كل من 
الدرجتني من الذكور بلغت ن�صبة الفق�ض فيها حوايل50%. من هذه الدرا�صة ميكن القول اأن الإناث 
الذي مت اإ�صطيادها مع الذكور املحلية Native واأي�صاً الذي مت اإ�صطيادها مع الذكور قد تتزاوج مع 

اأي من نوعى الذكور. 
من هذه النتائج فاإن ن�صبة الإناث اإىل املجموع الكلى الذي مت تزاوجه مع كل نوع على حده من 

الذكور قد ينتج من: 
عدد الإناث يف املجموع الكلى املتزاوج من كل نوع من الذكور داخل اجلموع = )عدد الإناث الذي 
مت اإ�صطيادها من كل نوع من الذكور/املجموع الكلى للإناث الذي مت اإ�صطيادها( × )العدد الكلى 

للإناث يف املجموع عند الإطلق(. 
باإ�صتخدام هذه املعادلة ميكن ح�صاب الأجزاء املختلفة من اإناث ال�صو�ض يف اجلزيرة جمال الدرا�صة 

والتي تزاوجت مع درجات خمتلفة من الذكور. وتت�صح النتائج يف جدول )10-6( 
جدول )6-9 اأ( عدد البي�س املو�سوع بوا�سطة الإناث الربية قبل وبعد اإطلق احل�سرات العقيمة بعد 20 يوم من الإطلق

Number of eggs Oviposited during indicated periods (days)after release 
Females trapped 

121-140101-12081-10061-8041-6021-400.20
121154121102.3128.8161.3176.9Before release of sterile males
-----------104.9131.4159.7162.1With native males

10296116103.3129.6161.5-----With sterilized males
112122149105.8129.8161.1158.6With native sterilized males
-----------3.51.82.1-----Critical difference
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جدول )6-9ب( معدل العقم الناجت من الإناث الطبيعية قبل وبعد اإطلق الذكور العقيمة بعد 20 يوم 
من الإطلق

Percentage egg hatch during indicated periods (days)after release 
Females trapped 

121-140101-12081-10061-8041-6021-400.20
65.079.178.873.471.474.678.5Before release of sterile males
-----------68.468.370.976.2With native males
--------------18.926.4-----With sterilized males

32.539.939.634.539.745.361.3With native sterilized males
------------5.43.73.93.1Critical difference

احل�سرات  )مع  التزاوج  مو�سحًا  باجلزيرة  املوجودة  النخيل  �سو�سة  لإناث  التقديري  العدد   )10-6( جدول 
الطبيعة اأو العقيمة( بعد اأيام من اإطلق احل�سرات العقيمة

Estimated number of  females on indicated days after release of sterile males 
Females mated with 

121-140101-12081-10061-8041-6021-400.20
---------------4.87.027.061.8Native males
51.947.642.838.448.815.4-----Sterilized males
15.617.532.752.883.792.6144.5Native males and sterilized males

Assessment of Reproductive Rate تقدير معدل التنا�سل *
الناجت لأي نوع من احل�صرات يعتمد على  الن�صل  التكاثر. عدد  اأي ح�صرة لها قدرة فطرية على 
معدل التنا�صل. لتقدير معدل التنا�صل يف �صو�صة النخيل احلمراء اأجريت درا�صات معملية تت�صمن10 
اأزواج من احل�صرات الكاملة حديثة اخلروج. كل زوج يحفظ يف فانو�ض زجاجي مزود ب�صويقة من جوز 
الهند لو�صع البي�ض. مت ح�صر عدد البي�ض الذي مت و�صفه يومياً وتقدير العدد الكلى يف10 اأزواج. 
�صويقات  اإىل  التي مت فق�صها  البي�ض على ورق تر�صيح مبلل يف طبق برتي. مت نقل الريقات  حفظ 
ال�صويقة  الهند )10×5 �صم( وبكثافة10 فرد لكل �صويقة بعمل ثقوب �صغرية على  طازجة من جوز 
باإ�صتخدام مثقاب ذو نهاية حادة وذلك لتوفري ظروف حقلية لظاهرة الأفرتا�ض. مت تغري الغذاء كل 
اأيام. مت تقدير عدد الريقات احلية بعد كل تغري غذاء بناء على هذه الدرا�صات مت ح�صاب معدل   3

التكاثر اأو التنا�صل لل�صو�ض باإ�صتخدام املعادلت وفقاً ملا اأ�صار اإليه Miller ،Morris عام )1954(. 
Age-specific life table ل�صو�صة  يو�صح جدول )6-15( جدول احلياة املرتبط بتحديد العمر 
النخيل احلمراء. من 10 اأزواج من احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل فاإن الن�صل الناجت بلغ 75. وعليه 
الن�صبة  اأن  هو  .8 ومبا  التنا�صل  فاإن معدل  وعليه  �صو�صة   5,7 اإنتاج  على  قادر  ال�صو�ض  زوج من  فكل 

اجلن�صية هي 1:1 ميكن القول اأن زوج واحد من ال�صو�ض قادر على اإنتاج 4 ذكور،4 اإناث. 
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جدول )6-11( جدول احلياة املرتبط بتحديد العمر
Surviving 
numberSx100qxdxdxfIxX

155620.8415.98296Mortality1852Expected eggs
7630.4950.96793Cannibalism1556I instar
5510.7227.78212Cannibalism763II instar
4300.7823.59131Cannibalism551III instar
3060.7226.51114Cannibalism430IV instar
2090.6831.6997Cannibalism306V instar
1270.6039.2382Cannibalism209VI instar
1160.918.6611Cannibalism127VII instar
1110.954.315Cannibalism116VIIII instar
1080.972.703Cannibalism111IX instar
9184.5815.427Fungus and virus108Prepupae
7581.208.808Fungus and virus91Pupae
751.00----Fungus and virus75Adult

Ten pairs produce a progeny of 75, one pair produces 7.5 progeny(multiplication rate can be rouded to 8) 2Viable eggs

Expected Population Growth in the Next  7- منو التعداد املتوقع يف اجليل الثاين
التنا�صل. بلغ  الذكور× معدل  بوا�صطة جذب عدد  الثاين  اجليل  املتوقع يف  التعداد  مت ح�صاب منو 
معدل التنا�صل 8 للإناث التي تزاوجت مع ذكور طبيعية منفردة ولكنه ي�صاوى �صفر يف حالة الإناث التي 
تزاوجت مع ذكور عقيمة منفردة نظراً لأن ن�صبة الفق�ض ت�صاوى �صفر بعد100يوم. بالن�صبة للإناث التي 

تزاوجت مع كل النوعني يف الذكور فهي ت�صل اإىل 4 نظراً لأن ن�صبة الفق�ض بلغت50% يف الإناث.

جدول )6-12( تطور التعداد من خلل �سيد امل�سيدة لإناث �سو�سة النخيل احلمراء بعد 7 اإطلقات
Trap catches on day 100 after release of sterile males 

Females mated with  7th

release
 6th

release
 5th

release
4th 

release
3rd 

release
2nd 

release
1st 

release
---------------3856216494Native males (x8)
-----------------------------------Sterilized males (x0)
6270130211335370578Native and sterilized males 

(x4)
6270130211335370578Total

يت�صح منو املجموع املتوقع يف اجلزيرة مع اجليل الثاين يف جدول )6-12( بناء على هذه الت�صورات 
اإطلقه اجليل  املتتالية وكررت امللحظات كما يف  الأجيال  العقيمة مع  اإنطلقات احل�صرات  اأجريت 
الأول. تو�صح جداول )6-13اإىل 6-17( درا�صات �صيد الإطلقات للح�صرات العقيمة من �صو�صة النخيل 

احلمراء يف اجلزيرة خلل اجليل الثاين والثالث )اجلداول من 14-9(
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جدول )6-13( عدد الذكور العقيمة )اجليل الثاين( التي مت اإطلقها  بناء على حجم املجموع للأفراد 
الربية يف اإقليم كيمال بالهند

Number of sterile 
males released

Estimated wild weevil population
Number of release

MalesFemalesTotal
5362536.2536.21072.48th
2932293.2293.2586.49th
1954195.4195.4390.810th
1248124.8124.8249.611th

1504150.4150.4130.812th

35035.035.070.013th
31231.231.262.414th

136621366.21366.22562.4total

جدول )6-11( متو�سط عدد اإناث �سو�سة النخيل احلمراء الذى مت اإ�سطيادها لكل م�سيدة مع احل�سرات 
الربية والذكور اأو كلهما بعد 20 يومًا من الإطلق )اجليل الثانى من الإطلق(

Days after release 
Females mated with 

121-140101-12081-10061-8041-6021-400-20
0.00.00.00.00.00.00.0Native  males 
0.60.84.03.04.84.45.2Sterilized  males 
0.40.40.20.20.20.60.8Native and sterilized males 
1.01.24.23.25.05.06.0Total

جدول )6-12اأ( عدد البي�س املو�سوع بوا�سطة الإناث الطبيعية قبل وبعد اإطلق الذكور كل 20 يوم بعد 
الإطلق )اإطلق اجليل الثاين(

Number of eggs oviposited during indicated periods 
(days) afterFemales trapped

101-12081-10061-8041-6021-400-20
----------------0.00.0With native males 

With Sterilized  males 
With native and  sterilized males 

129.3124.0156.3148.7151.5156.2
------------137.7139.4161.6

جدول )6-12ب( معدل العقم من الإناث الربية )حم�سوبة بناء على ن�سبة الفق�س( قبل وبعد الإطلق 
كل 20 يوم بعد الإطلق )اإطلق اجليل الثاين(

Percentage egg hatch during indicated periods (days) after releaseFemales trapped

101-12081-10061-8041-6021-400- 20
------------------------With native males 

With Sterilized  males 
With native and  sterilized males 

------------------------
------------32.437.538.9
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جدول )6-13( العدد التقديري لإناث �سو�سة النخيل احلمراء املوجودة يف اجلزيرة مع حالة التزاوج
Estimated number of females on indicated days after release of sterile 

malesFemales trapped

121-140101-12081-10061-8041-6021-400- 20
----------------------------With native males 

With Sterilized  males 
With native and  sterilized males 

18.723.3143.2117.0187.6258.0464.7
12.511.77.27.87.835.271.5

 7 بعد  احلمراء  النخيل  �سو�سة  لإناث  امل�سيدة  �سيد  من  ح�سابه  مت  كما  املجموع  تطور   )14-6( جدول 
اإطلقات )اجليل الثاين من الإطلق(

Trap catches on day 100 after release of sterile males Females mated with 
 14th

release
 13th

release
 12th

release
11th 

release
10rd 

release
9nd 

release
8st 

release
-----------------------------------Native males (x8)
-----------------------------------Sterilized males (x0)
--------------------7.8235.2286Native and sterilized 

males (x4)
--------------------7.8235.2578Total

جدول )6-15( عدد الذكور العقيمة )اجليل الثالث( الذي مت اإطلقها بناء على تقدير كثافة املجموع 
للأفراد يف الطبيعة باإقليم كريال- الهند

Number of sterile 
males released

Estimated wild weevil populationNumber of release
MalesFemalesTotal

1430143.0143.0286.015th
17617.617.635.216th
393.93.97.817th

1645164.5164.5329.0total

Conclusions   8- اخلامتة
اإ�صتخدام طرق حديثة ن�صبياً لتقدير التعداد ودورة احلياة كدللت على تاأثري اإطلق الذكور العقيمة 
طريقة  عن  حمددة  مميزات  لها  اجلديدة  الطريقة  احلمراء. هذه  النخيل  �صو�صة  تعداد  خف�ض  اإىل  اأدى 
الإطلق القدمية mark-release method. يف حالة طريقة Mark-release method فاإن تعداد احل�صرات 
الكاملة من ال�صو�ض ميكن تقديره اأما الطريقة فل ت�صهل تقييم الفرتة الزمنية البينية بني اإطلقتني كما 

اأنه من امل�صتحيل ح�صاب عدد احل�صرات امل�صتخدمة للإطلقات امل�صتقبلية. 
التقدم احلادث يف برنامج الإطلق قد يكون اأكرث دقة يف التنبوؤ مع الطريقة اجلديدة حيث اأن 
تقدير البي�ض اخل�صب هو الذي ميكن ح�صابه مع الطريقة اجلديدة. عدد الأجيال املطلوب اإطلقها 
يف املناطق امل�صابة ميكن تقديرها اأي�صاُ مع الطريقة الن�صبية Relative method. اأ�صتمرت درا�صات 

الإطلق واإعادة ال�صيد يف اجلزيرة مما اأدى اإىل اإمكانية �صلحية هذه الطريقة. 
فى هذه احلالة التجريبية ا�صتخدمت الذكور العقيمة فقط مع �صو�صة النخيل احلمراء. وب�صرف النظر عن 
تكلفة الرتبية املو�صعة ل�صو�صة النخيل احلمراء اإل اأن هذا املكون �صوف ميثل جزءاً هاماً يف اإ�صرتاتيجية الإدارة 
هذه  تكون  اأن  ميكن  منخف�صاً  احلمراء  النخيل  �صو�صة  تعداد  يكون  حينما  احلمراء.  النخيل  ل�صو�صة  املتكاملة 
الطريقة موؤثرة وفعالة اإل اأنه مع اإرتفاع تعداد �صو�صة النخيل احلمراء فاإن طرق الكبح مثل امل�صايد الفورمونية 

واملعاملة الكيميائية ميكن ا�صتخدامها خلف�ض التعداد قبل اإجراء عملية اإطلق الذكور العقيمة. 
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الف�سل الثالث
تاأثري العمليات الزراعية

 على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

*  مقدمة
* الطرق والأدوات

* النتائج واملناق�سة

الف�سل الثالث
تاأثري العمليات الزراعية 

على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

مقدمه:
التمر فى حمل  اإناث نخيل  تبداأ  تعي�ض حواىل150 عاماً.  اأن  �صجره معمره وميكن  التمر  نخيل 
و�صمال  الأو�صط-  ال�صرق  مناطق  تعترب  الف�صائل.  زراعة  وقت  املتو�صط من  فى  اأعوام   5 بعد  التمور 

اأفريقيا اأهم مناطق زراعة النخيل على م�صتوى العامل.
ونخيل  الهند  جوز  وكذا  التمر  نخيل  على  خطورة  الآفات  اأكرث  احلمراء  النخيل  �صو�صة  تعترب 
الزيت وال�صاجو وحوايل 13 نوعاً من النخيل. اأعرا�ض الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء مت تلخي�صها 
وقاعدة  اجلذع  يف  الأنفاق  لوجود  وفقاً  ال�صرر  ترتيب  مت   .2001 عام  واآخرون   Kaakeh بوا�صطة 
اإفرازات  وجود  مع  الأنفاق-  ناجت  وهو  امل�صفر-  البني  اللون  ذو  القوام  �صميك  والإفراز  ال�صويقات- 
ونواجت تغذية الريقات داخل الأنفاق وظهور الف�صائل اجلافة واإنتاج اأ�صوات النخر اخلا�صة باحل�صرات 

الكاملة ووجود ال�صرانق واحل�صرات الكاملة يف قواعد ال�صعف وك�صر ال�صاق و�صقوط راأ�ض النخلة يف حالة 
الإ�صابات ال�صديدة.

تت�صمن الإ�صرتاتيچيات اجلارية لإدارة �صو�صة النخيل احلمراء اإجراء عمليات ح�صر �صهري جلميع 
النخيل يف مناطق الإ�صابة واإزالة النخيل �صديد الإ�صابة والأجزاء امل�صابة مع قطعها ودهان منطقة 
باملبيدات احل�صرية.  الإ�صابة  النخيل يف مناطق  اأ�صجار  باملبيد. وكاإجراء وقائي تر�ض جميع  القطع 
نظراً لتكاليف التلوث البيئي والتكاليف الإقت�صاديه لإ�صتمرار عمليات الر�ض باملبيدات فاإن البدائل 

املقبولة بيئياً واإقت�صادياً �صوف تلعب دوراً هاماً يف اإدارة هذه الآفة.
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هناك معلومات حمدودة يف �صبط املمار�صات الزراعية ل�صو�صة النخيل احلمراء تعترب اآمنه للبيئة 
ولها عائد جيد يف املكافحة. وتهدف هذه الدرا�صة اإىل معرفة تاأثري بع�ض املمار�صات الزراعية على 

الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء.
الطرق والأدوات:

1- تاأثري التقليم على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء
لدرا�صة تاأثري التقليم على ن�صبة الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء- مت اإختيار 5 مزارع يف حمافظة 
6 اأكتوبر خلل عامي 2009،2010 جميعها من ال�صنف زغلول عمر النخيل يرتاوح ما بني 15-20 عاماً، 

45 نخله من كل مزرعة بحيث ت�صم كل معامله 15 نخله كما يلي:
اأ- التقليم بدون اإ�صتخدام مبيدات ح�صرية.

ب- عدم اإجراء التقليم

جـ- التقليم مع اإ�صتخدام املبيدات احل�صرية )اإ�صتخدام م�صحوق الكربيت(

الزراعية  الأبحاث  جملة  يف  2011-ون�صر  عام  واآخرون   El-lekweh بوا�صطة  البحث  هذا  جرى 
امل�صرية- جملد 89- العدد3-  بال�صفحات 1119-1127 متت عمليات التقليم يف مار�ض ومتابعة فح�ض 
كامل  بت�صميم  التجربة  واأجريت  اأ�صبوعني.  كل  اإبريل  حتى  مار�ض  من  الفرتة  يف  الإ�صابة  اأعرا�ض 

الع�صوائية مع تكرار التجربة فى5 اأماكن كمكررات.
2- تاأثري نوع الري )الغمر-التنقيط( على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

مت درا�صة تاأثري اأنواع الري على ن�صبة الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء. مت اإختيار خم�ض مزارع 
تروى بالغمر وخم�صة مزارع تروى بالتنقيط يف قرية وردان حمافظة 6 اأكتوبر خلل عامي2009،2010. 
اإىل  امل�صاب  النخيل  تق�صيم  15-20 عاماً. مت  وعمر النخيل من  زغلول  بال�صنف  منزرعة  هذه املزارع 

جماميع تبعاً لنوع الري )الغمر-التنقيط(.
3- مكان الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء على جذع النخلة

اأجرى احل�صر بتقدير الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء وق�صمت جماميع الإ�صابة وفقاً للإرتفاع 
على جذع النخلة اإىل من �صفر-50�صم واملجموعة الثانية من50-100�صم واملجموعة الثالثة من 100-

150�صم واملجموعة الرابعة من150-200�صم. اأجريت الدرا�صة خلل عامي 2009، 2010.
4- اإ�ستجابة اأ�سناف نخيل التمر للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

اأجرى احل�صر على اأ�صناف خمتلفة من نخيل التمر ومت تقدير الإ�صابة عليها وق�صمت الإ�صابة 
والأمهات  احليانى  ال�صمانى-  الزغلول-  هي  املختربة  الأ�صناف  وكانت  لل�صنف.  وفقاً  جماميع  اإىل 

وقدرت الإ�صابة لكل �صنف على حده.
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النتائج واملناق�سة:
1- تاأثري التقليم على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء خلل مو�سمي 2009 ، 2010

تو�صح النتائج املدونة بجدول )6-18( اأن التقليم دون تعفري بالكربيت الزراعي يعطى اأعلى معدل 
اإ�صابة )32%(، )28%(. وفى املقابل فاإن التقليم مع اإ�صافة الكربيت يظهر اأقل م�صتوى من الإ�صابة 

مع   %10،67  ،%12 وقدرها  املعتدلة  الإ�صابة  )4،0%(. �صجلت  وهى )%5،33(،  النخيل احلمراء  �صو�صة 
 Curculionids واآخرون عام )1997( اجنذاب ح�صرات Zagatti عدم التقليم. وفى هذا الإطار اأو�صح
العائل  املتخمره من جروح  الأن�صجة  املنبعثة من   Allelochemicals الكيميائية  الو�صائط  بوا�صطة 
هذا  يعمل  اجلن�صني.  كل  يجذب  الذي  التجمع  فورمون  تبعت  ذكور النخيل  اأن  وجد  وقد  النباتي. 

الفورمون بالتن�صيط مع الو�صائط الكيميائية ال�صادرة من املواد النباتية.
2- تاأثري نوع الري )الغمر-التنقيط( على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

اإرتفاع ن�صبة الإ�صابة ب�صو�صة النخيل  تو�صح النتائج بجدول )6-19( اأن الري بالغمر يوؤدى اإىل 
احلمراء مبا قيمته )21،1%(، )14،14%( خلل مو�صمي2009،2010 مقارنة بالتنقيط الذي تنخف�ض 

فيه الن�صبة اإىل )%6،11(، )%6(.
جدول )6-18( تاأثري التقليم على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

املعاملت
ن�سبة الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

20092010
28،00)32.00)التقليم دون اإ�سافة الكربيت

c 5،33 (4،00 التقليم مع اإ�سافة الكربيت 
10،67)12،00)عدم التقليم 

LD 0.05 5،9266،927قيمة

اأو�صح  الإطار  هذا  وفى   )2009( عام   Rasool  ،Al-Ayedh وجده  ما  مع  النتائج  هذه  تتفق 
مت  الذي  احلمراء  النخيل  �صو�صة  متو�صط عدد  اأن   )2003b( عام   Maheswari  ،Kpishnakumar
اأرا�صى  ثم   Lowland املنخف�صة  الأرا�صي  يف  معنوياً  اأعلى  كان  الفورمون  طعوم  مب�صايد  اإ�صطياده 
احلدائق Garden Lands ثم الأرا�صي العالية Uplands يف معظم مناطق ال�صيد وقد يرجع ذلك اإىل 
 wetlands الأن�صجة باجلذع يف النخيل املوجود باملناطق ذات الرطوبة العالية succulence ع�صارية
واأرا�صى احلدائق مما ي�صهل و�صع البي�ض بوا�صطة احل�صرات الكاملة واأي�صاً اإىل �صهولة اإخرتاق الريقات 
توؤثر  الن�صبية  الرطوبة  )2009(اأن  عام   Rasool  ،Al-Ayedh اأو�صح  اأي�صاً  اجلذع.  داخل  فق�صها  بعد 
على �صلوك التزاوج يف �صو�صة النخيل احلمراء كما اأن الرطوبة الن�صبية توؤثر معنوياً يف و�صع وفق�ض 
البي�ض. �صجل الإنخفا�ض املعنوي لو�صع البي�ض والفق�ض مع ن�صبة الرطوبة 25% مقارنة مب�صتويات 

الرطوبة املرتفعة مما يرجح اأن ظروف الرطوبة املنخف�صة تف�صل يف حتقيق مكافحة ناجحة.
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جدول )6-19( تاأثري نوع الري )الغمر-التنقيط( على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء 
مو�سمي 2009، 2010

نوع الري
% اإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

132010
14,14 ± 21,111,7 ± 11,7الغمر 

6,00 ± 6,111,93 ± 5,8التنقيط
T 2,81 -2,55 -قيمة

0,0340,023الإحتمال

3- مكان الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء على جذع النخلة مو�سمي 2009 ، 2010
يو�صح جدول )6-20( اأن معدلت الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء يف مزارع نخيل التمر ت�صل اإىل 
اأق�صاها عند اإرتفاع من �صفر-50 �صم مبتو�صط اإ�صابة ي�صل اإىل53،27% ثم الإرتفاع من50-100�صم 
من الرتبة مبتو�صط اإ�صابة22،11% ثم ينخف�ض مبتو�صط اإ�صابة ي�صل اإىل )13،07%(، )7،54%( عند 
اأقل  �صجل  بينما  الرتتيب.  على  مو�صمي2009،2010  خلل  من100-150�صم،150-200�صم  ارتفاعات 
م�صتوى من الإ�صابة4،02% عند قمة النخلة. وتو�صح هذه النتائج اأن حوايل 75% من الإ�صابة توجد 

عند املرت الأوىل من الرتبة.
جدول )6-20( معدلت الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء على جذع النخلة يف اأماكن خمتلفة 

خلل مو�سمي 2009 ، 2010
م�ستوى الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء %مكان الإ�سابة على �ساق نخيل التمر

53،27من �سفر - 50 �سم

22،11من 50 - 100 �سم

13،07من 100 - 150 �سم

7،54من 150 - 200 �سم

4،02القمة

 ،Lukmah  ،)2001( عام  واآخرون   Osman اآخرون  وجده  ما  مع  عليها  املتح�صل  النتائج  اإتفقت 
Azam واآخرون عام  Khalil عام )2003(. وفى هذا الإطار وجد   ،Aldryhim Alquat عام )2002(، 
)2001( اأن الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء بلغت35،95% على اإرتفاع من 60-100�صم ثم 22،22% على 
اإرتفاع 110-150�صم. بينما مت ت�صجيل الإ�صابة حتى اإرتفاع 3،5 مرت. كما وجد Osman واآخرون عام 
التي �صجلت  اأعلى معنوياً مقارنة بالإ�صابة  ارتفاع من �صفر-100�صم كان  اأن الإ�صابة على   ،)2001(
احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  الإ�صابة  اأن   ،)2002( عام   Alquat  ،Lukmah وجد  كما  اإرتفاع.  اأي  على 
اإىل ذلك  بالإ�صافة  الرتبة(.  �صطح  )اأقل من 1 مرت من  ال�صفلى من اجلذع  حتدث غالباً يف اجلزء 
وجد Khalil ،Aldryhim عام )2003( اأن الإ�صابات بوا�صطة �صو�صة النخيل احلمراء حتدث غالباً يف 

اجلذع يف اجلزء ال�صفلى اأقل من 1 مرت من �صطح الرتبة.
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اإ�ستجابة اأ�سناف نخيل التمر للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء خلل مو�سمي 
2010 ، 2009

اأن اأكرث اأ�صناف النخيل ح�صا�صية للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء  يو�صح اجلدول رقم )21-6( 
هي ال�صنف البذري والزغلول بن�صبة اإ�صابة 13، 7,11% على الرتتيب يليه ال�صنف ال�صمانى ثم احليانى 
بن�صب اإ�صابة قدرها 7,9،9,6% على الرتتيب. بينما كانت الأ�صناف الأقل ح�صا�صية هي ال�صنف الأمهات 
مقارنة بالأ�صناف الأخرى جمال الدرا�صة. هذه النتائج تتفق مع ما وجده Abdel-Salam واآخرون 
عام )2008b( حيث مت مقارنة ن�صب الإ�صابة مع اأ�صناف نخيل التمور الأخرى )الزغلول وال�صمانى( 
حيث لوحظ اأن ن�صب الإ�صابة بلغت 88,16، 94,12% مع نخيل التمر لل�صنف الزغلول وال�صمانى على 
الرتتيب. وفى هذا املجال قيم Al-Ayedh عام )2008( منو وتطور �صو�صة النخيل احلمراء مع اأربعة 
اأ�صناف من نخيل البلح وهى ال�صنف اخلل�ض-ال�صكري-اخل�صاب- ال�صيلج وذلك ملدة جيلني متتاليني. 
مثل  املعايري  مبعظم  عنه  معرباً  معنوي  منو  تظهر  ال�صكري  ال�صنف  على  املرباه  احل�صرات  اأن  وجد 
الطول- العر�ض- وزن الريقة والعذراء واحل�صرة الكاملة. اإرتفاع معنوي يف عدد البي�ض التي ت�صعه 
ال�صكر  ن�صب حمتوى  اإرتفاع  ب�صبب  الأخرى. قد يرجع ذلك  الثلثة  بالأ�صناف  الأنثى وذلك مقارنة 
يف ال�صنف ال�صكري. كما طالت فرتة حياه احل�صرة الكاملة معنوياً مع ال�صنف اخل�صاب. كما مت جمع 
�صرانق اأكرث مع ال�صنف اخلل�ض واإرتفاع معدلت خروج احل�صرة الكاملة مع ال�صنف ال�صكري-الن�صبة 

اجلن�صية بني 5الذكور اإىل الإناث كانت مت�صابه مع جميع الأ�صناف جمال الدرا�صة. 
جدول )6-21( ا�ستجابة اأ�سناف نخيل التمر للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء 2009 ، 2010

% اإ�سابةعدد الأ�سجار امل�سابةعدد اأ�سجار النخيل املختربةالأ�سناف
190322211،7الزغلول

61813لبذري
103109،7ال�سمانى
175126،9احليانى
8056،3الأمهات
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الف�سل الرابع
تاأثري املمار�سات الزراعية

 على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

*  مقدمة
* الطرق والأدوات

* النتائج واملناق�سة

الف�سل الرابع
تاأثري املمار�سات الزراعية على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

Introduction :مقدمه
نخيل التمر من اأهم حما�صيل الفاكهة يف اخلليج العربي ويتمتع باأهمية ق�صوى فى املنطقة منذ 
ما يزيد عن7000 عام )Thomson عام1949(. اململكة العربية ال�صعودية تعترب واحدة من اأهم ثلث 

دول منتجة للتمور يف العامل حيث ميثل اإنتاجها حوايل 15% من جملة الإنتاج العاملي. 
عدد اأ�صناف النخيل امل�صجلة باململكة العربية ال�صعودية )Anonymous عام2009( اأكرث من 400 
بـ 15  البكر عام 1952 قائمة  الإح�صاء وحدها. �صجل  �صنف مع وجود حوايل3 مليون نخلة يف واحة 

�صنف تارى من النخيل بينما �صجل Asif واآخرون عام1982 قائمة بـ25 �صنف يف واحة الإح�صاء.
اآفة خطرية من الدرجة الأوىل لنخيل  اأنها  FAO على  النخيل احلمراء بوا�صطة  عرفت �صو�صة 
عام   Anonymous( 1985 عام الإمارات  يف  مرة  اأول  �صجلت  حيث  املتو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  التمر 
ال�صرقية من  املنطقة  بالقطيف يف  �صجلت وجود هذه احل�صرة  ال�صعودية  العربية  اململكة  2004(. يف 
Al-( م�صابة  نباتية  مواد  نقل  طريق  عن  اململكة  مناطق  �صائر  اإىل  ذلك  بعد  اأنت�صرت  حيث  اململكة 
Abdulmohsin عام1987(. يف اململكة العربية ال�صعودية ي�صل الفقد ال�صنوي نتيجة اأ�صتئ�صال اأ�صجار 
النخيل حوايل من1-5% اإ�صابة ترتاوح قيمتها مابني74,1 اإىل69,8 مليون دولر على الرتتيب عندما 

ي�صل معدل الأ�صتئ�صال حوايل20% من جملة نخيل التمر امل�صاب )El-Sabea واآخرون عام 2009(.
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ت�صع اإناث �صو�صة النخيل احلمراء البي�ض فى تاويف و�صقوق داخل اأ�صجار نخيل التمر ال�صغرية. 
وقد  واآخرون1998(.   Abraham( للأن�صجة  بالغ  �صرر  م�صببة  النخلة  داخل  تثقب  ثم  تفق�ض الريقات 
 ،Malumphy( وجد اأن �صو�صة النخيل احلمراء تهاجم حوايل 26 نوع من النخيل تتبع حوايل 16 جن�ض
Moran عام2009( ولو اأن الآفة �صجلت يف 15% من الدول التي تزرع جوز الهند حيث اأن م�صدرها جنوب 
وجنوب �صرق اآ�صيا اإل اأنها �صجلت يف حوايل50% من الدول التي تزرع نخيل التمر)Faleiro عام 2006(. 
واآخرون   Dembilio( ال�صرر  اإىل  الكناري  نخيل  اأ�صجار  تتعر�ض  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  منطقة  يف 
عام2009(. يعترب الأكت�صاف املبكر للإ�صابة مفتاح جناح اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء يف احلقل. اإذا مل 
يتم اكت�صاف الإ�صابة املبكرة ل�صو�صة النخيل احلمراء فاإن النخيل �صرعان ما ميوت بعد اإحتوائه على عدة 
اأن النخيل يف املراحل املبكرة ي�صتجيب للمعاملت الكيميائية  اأجيال متداخلة من �صو�صة النخيل. ولو 

باملبيدات احل�صرية من خلل حقن ال�صاق )Abraham واآخرون عام Faleiro ،1998 عام 2006(.
حديثاً قام El-Shafie واآخرون بتقييم كفاءة امل�صيدة )اجلذب-القتل Attract-kill( وتعتمد على تقنية 
الفورمون يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء يف مزارع النخيل- بينما اأو�صح Faleiro واآخرون عام2010  وجود 

مناذج ميكن الأعتماد عليها يف برامج اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء يف مزارع النخيل باململكة العربية
 اأجرى هذا البحث بوا�صطة Sallem واآخرون عام2012 ون�صر يف جملة العلوم الزراعية والرتبة جملد 

2- العدد )8(- بال�صفحات 376-370 
ال�صعودية. بع�ض هذه التطبيقات الزراعية مثل اإختيار الأ�صناف- عمر النخلة- الري- اإدارة الف�صائل 
جميعها لها دور على م�صتويات الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء )Abraham واآخرون عام 1998(. كما 
اأهمية فهم وتنظيم املمار�صات الزراعية لنخيل التمر  Alhudib واآخرون عام 2008 ال�صوء على  األقى 
حتى ميكن حتقيق اإدارة ناجحة ل�صو�صة النخيل احلمراء. اأجريت هذه الدرا�صات فى ب�صاتني النخيل 
بواحة الإح�صاء- اململكة  العربية ال�صعودية لدرا�صة تاأثري وتقدير حجم العائد الناجت من املمار�صات 

التي يقوم بها املزارع على م�صتويات الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء على نخيل التمر. 
الطرق والأدوات

بتوزيع م�صايد فورمونية �صمن  بالإح�صاء  واملياه  الزراعة  لوزارة  الزراعية-التابعة  الإدارة  قامت 
برنامج مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء فى60 منطقة بالواحة حيث يتم ال�صطياد املكثف ل�صو�صة 
النخيل احلمراء بالواحة بكثافة تقدر1 م�صيدة/5,1 هكتار. حتت الظروف املناخية الزراعية ال�صائدة 
ال�صيف  قمتها خلل  اإىل  ت�صل  النخيل احلمراء  ب�صو�صة  الإ�صابة  فاإن  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
لهذه  اأغ�صط�ض2011  اإبريل حتى14  اأ�صهر بني13  اختيار فرتة من4  2006(. وعليه مت  عام   Faleiro(
الدرا�صة كما مت فح�ض 393 نبات يف م�صاحة 234 هكتار مبنطقة Sahamia يف �صمال واحة الإح�صاء 
واآخرون عام   Abraham به من  املو�صى  للربوتوكول  النتائج. ووفقاً  الإ�صابة وغريها من  لت�صجيل 
1998 فاإن الزراعات يف قطر100مرت من امل�صايد الفورمونية والتي �صجلت اأعلى �صيد ل�صو�صة النخيل 
احلمراء مت فح�ض م�صتوى اإ�صابة النخيل بها. وقد قاد الفح�ض املتخ�ص�ض اإىل اأن الإ�صابة ال�صديدة 

بها مت ا�صتئ�صالها من خلل فح�ض 39330 نخلة حيث وجدت حوايل 167 اإ�صابة )جدول22-6(
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جدول )6-22( النتائج الأولية للإ�سابة يف منطقة Al-Sahemin )من 13 اإبريل حتى 14 اأغ�سط�س 2011(

العدواملعيار
393املزارع التى اأختربت

83املزارع امل�صابة
39330النخيل الذى مت فح�صه

167النخيل امل�صاب

  �سكل )6-1( عدد النخيل املعامل والذي مت ا�ستئ�ساله يف مزارع النخيل بعد الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

النتائج واملناق�سة
تقارير الإ�صابة تو�صح اأن21% من املزارع املختربة �صجلت على اأنها م�صابة. ولو اأنه بناء على عدد 
النخيل الذي مت فح�صه ت�صل ن�صبة الإ�صابة اإىل,42 %. من ال�صكل رقم )6-1( يت�صح خلل الفرتة حتت 
الدرا�صة اأن ن�صبة النخيل �صديدة الإ�صابة بلغ حوايل2,22% ومت اأ�صتئ�صاله بينما الن�صبة الباقية %8,77 
مت التعامل معها باإ�صتخدام املبيدات احل�صرية ومن ثم مت اإنقاذها. اأو�صى Abraham واآخرون عام2000 
�صرورة التخل�ض من النخيل �صديد الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء بن�صبة حوايل 20%. وهذا يو�صح 
النخيل احلمراء  املتكاملة ل�صو�صة  الإدارة  واإ�صرتاتيجية  اأكت�صافه مبكراً  الذي يتم  امل�صاب  النخيل  اأن 
لها عائد مرغوب ويت�صح ذلك يف هذه الدرا�صة. ولو اأن الإ�صابة لأعداد كبرية من املزارع )21%( توؤكد 
على �صرورة تكثيف برامج الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء يف وحول املناطق �صديدة الإ�صابة 
باململكة  الزراعة  ال�صو�ض. والآن تقوم وزارة  اأعداد كبرية من �صيد  الفورمونية  امل�صايد  حيث �صجلت 
العربية ال�صعودية بت�صغيل برنامج كامل بواحة الإح�صاء لإدارة �صو�صة النخيل احلمراء. طورت النماذج 
لإدارة الآفات املتحركة التي واجهت العديد من املزارعني يف املا�صي واأت�صح اأن الإدارة على نطاق وا�صع 
ومل�صاحات كبرية اأف�صل من تلك التي تتم على م�صتوى املزرعة واأن التعاون بني هوؤلء املزارعني املختلفة 

Heterogeous اأمر �صروري وحا�صم لنجاح الإدارة )Leung –Yu عام 2006(. 
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بالنظر اإىل التوزيع الراأ�صي للإ�صابة على النخيل وجد يف �صكل )6-2( اأن 70% من الإ�صابة ب�صو�صة 
الرتبة على  �صطح  �صم من  الأر�صي حتى50  امل�صتوى  التمر حتدث بني  النخيل احلمراء على نخيل 
اجلذع. اأكرث من ذلك فاإن حوايل 90% من الإ�صابة وجدت يف امل�صافة بني �صفر-100�صم من الرتبة. 
وقد اأتفق هذا ال�صتنتاج مع ما اأ�صارت اإليه التقارير الواردة من القطيف باململكة العربية ال�صعودية 
 Collar region واآخرون عام 2000(. الفجوات وال�صقوق بالقرب من منطقة الطوق Vidhyassagar(
عام 1998(.  النخيل احلمراء )Abraham ولآخرون  ب�صو�صة  الأ�صا�ض للإ�صابة  باأنها منطقة  تعرف 
يتم  اأن  يحتاج  النخيل احلمراء  �صو�صة  بوا�صطة  للهجوم  اأكرث عر�صه  يكون  الذي  فاإن اجلزء  وعليه 
حمايته باملعاملت الدورية باملبيدات احل�صرية. وفى هذا الإطار قام Oehischlager عام 2005 بتطوير 
طارد �صو�صة النخيل احلمراء وهو يقلل الإعتماد على املبيدات احل�صرية ال�صارة )ال�صامة( وهو اأمر 
اإناث احل�صرات الكاملة  �صروري خا�صة يف املناطق احل�صا�صة للنخيل والتي ميكن حمايتها من غزو 
اإ�صابات جديدة. وعك�ض نخيل التمر الذي تقع فيه الإ�صابة  اإىل و�صع البي�ض واإحداث  التي ت�صعى 
 P.canariensis يف معظم الأحيان بني �صفر-100�صم من �صطح الرتبة فاإن الإ�صابة بنخيل الكناري
حتدث فى منطقة التاج Duran-Esteren( Crown واآخرون عام 1998(. وفى هذه الدرا�صة �صجلت 

معظم الإ�صابات يف ذكور نخيل التمر يف منطقة التاج. 
اأكرث من ذلك فاإن 97% من الإ�صابات التي مت ت�صجيلها وجدت يف النخيل ذو العمر الأقل من 20 
عاماً )�صكل6-3( مع اإ�صابة ق�صوى و�صلت اإىل )36%( �صجلت يف النخيل عمر من6-10�صنوات وهذا ما 

يتفق مع ما وجده )Abraham واآخرون عام 1998 وكذا Nirula عام 1956(.

�سكل )6-2( التوزيع الراأ�سي للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء على جذع نخيل التمر
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�سكل )6-3( املجاميع العمرية لنخيل التمر امل�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء يف ب�ساتني نخيل التمر

بالنظر اإىل الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء على اأ�صناف خمتلفة من نخيل التمر تو�صح النتائج 
يف �صكل )6-4( اأن اأعلى اإ�صابة )75%( �صجلت يف ال�صنف اخلل�ض Khalas وهو اأكرث الأ�صناف �صيوعاً 
يف واحة الإح�صاء. ولو اأن اأربعة نخلت ذكور زرعت يف كل هكتار حتى تكون م�صدر حلبوب اللقاح لأزهار 

الإناث)Zaid واآخرون عام2002( وجد اأن6% من النخيل امل�صاب امل�صجل يف هذه الدرا�صة 
من الذكور مما يرجح اأن ذكور النخيل تعترب مف�صلة لإناث �صو�صة النخيل لو�صع البي�ض. ومن 
اجلدير بالذكر الإ�صارة اإىل اأن معظم اإ�صابات الذكور �صجلت يف تاج النخيل كما يرى يف نخيل الكناري 
التي تعترب العائل الأكرث تف�صيًل ل�صو�صة النخيل احلمراء )Dembilie واآخرون عام 2009(. وفى 
هذا الإطار فاإن التو�صية التي اأ�صار اإليها Abraham واآخرون عام 1998 مبعاملة ال�صطح املقطوع من 
احلمراء.  النخيل  �صو�صة  اإدارة  اإ�صرتاتيجية  يف  اإجراء حيوي  هو  احل�صري  باملبيد  التمر  نخيل  ذكور 
 Khalas اخلل�ض  التمر  نخيل  �صنف  اأن   2008 عام  واآخرون   Al-Bakshi قرر  املعمل  ظروف  حتت 
اأكرث الأ�صناف تف�صيًل لو�صع البي�ض بالن�صبة ل�صو�صة النخيل احلمراء بينما �صجل Al-Ayedh عام 
اأثناء  Sukkory يف املعمل  2008 زيادة معنوية يف عدد البي�ض الذي مت و�صعه على ال�صنف ال�صكري 
تربية �صـو�صـة النخيل احلمراء على �صيقان نخيل التمر بينما �صجل وجود �صرانق اأكرث من ال�صنف 
اخلل�ض. وباعتبار اأن ال�صنف اخلل�ض من الأ�صناف ال�صائدة بواحة الإح�صاء فاإن اإ�صرتاتيجية اإدارة 

�صو�صة النخيل احلمراء حتتاج للرتكيز والتكثيف داخل واحة الإح�صاء. 

�سكل )6-4( الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء على اأ�سناف خمتلفة من نخيل التمر
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�سكل )6-5( الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء وفقًا لعدد الف�سائل

من ال�صكل6)-5( يت�صح اأن نخيل التمر الذي ل ي�صم اأي ف�صائل ي�صجل اأعلى اإ�صابة مما يو�صح اأن 
اإزالة ف�صائل نخيل التمر تعر�ض النخلة للهجوم ب�صو�صة النخيل احلمراء خا�صة عند تقليم ال�صعف 
Fronds. اأ�صار Azam واآخرون عام2000ب�صلطنة عمان اأن الإ�صابة باأكرث من88% من �صو�صة النخيل 

معاملة  اإىل  احلاجة  معاملة.  دون  اجلروح  وترك  الف�صائل  لإزالة  كنتيجة  التمر  نخيل  يف  احلمراء 
اجلروح باملبيد احل�صري عندما تبداأ املواد املتطايرة يف الإنبعاث والإفراز من اجلروح اأمر مت تاأكيده 
بالنظر  عام2012(.  واآخرون   Dembilio عام2006،   Faleiro واآخرون عام1998،   Abraham( بوا�صطة
اإىل م�صكلة �صدة الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء يفرت�ض اأن املمار�صات الزراعية التي حتدث ال�صرر 
يف اأن�صجة النخيل )تقليم ال�صعف واإزالة الف�صائل( يجب اأن تتم حيث تكون الإ�صابة ب�صو�صة النخيل 
 Dembilio احلمراء اأو يف م�صتوياتها خلل قمة ال�صتاء )دي�صمرب- فرباير( كما مت اإقرتاحه بوا�صطة

واآخرون عام 2012 مع تقليم �صعف نخيل الكناري يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�صط.
على  الزراعة  فيها  متت  التي  املزارع  يف  ت�صجيله  مت  للإ�صابة  الأق�صى  العدد  فاإن  ذلك  من  اأكرث 
النخيل  زراعات  يف  واإعتبارا  �صيوعاً  امل�صافات  اأكرث  تعترب  والتي  )�صكل6-6(  مرت  من6  م�صافات اأقل 
بواحة الإح�صاء. ومن املهم التو�صية بزراعة نخيل التمر على م�صافات10×10مرت اأي حوايل100 نخلة/
هكتار)Zaid واآخرون عام2002(.امل�صافات ال�صيقة مع كثافة عالية من النخيل ترفع ن�صبة الرطوبة. 
اأي�صاً من �صكل )6-7( يت�صح اأن 88 % من الإ�صابة يف واحة الإح�صاء �صجلت يف املزارع التي تعانى من 
الإغراق يف املياه مقارنة بالإ�صابة من6،9، 4،2% يف املزارع التي يتم فيها الري يف اأحوا�ض مفتوحة ومن 
خلل نظام الري بالتنقيط. وعموماً فاإنه يفرت�ض تقليل الفائ�ض من م�صتويات الرطوبة يف مزارع 

النخيل بواحة الإح�صاء من خلل �صبط م�صافات الزراعة واأ�صتخدام الري بالتنقيط.  
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اأهمية الو�صول اإىل برامج لتعليم املزارعني اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء مع تطور طرق الإكت�صاف 
املبكر للإ�صابة وتنفيذ احلجر الزراعي النباتي لإيقاف حركة النباتات امل�صابة كلها عوامل هامة تلعب 
دوراً موؤثراً يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء )Abraham واآخرون عام Faleiro ،1998 عام 2006(. حديثاً 
مت الإ�صارة اإىل هذه العوامل احلاكمة لإ�صرتاتيجية اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء والتي تت�صمن توحيد 

عنا�صر املكافحة لإدارة �صو�صة النخيل احلمراء مبعرفة Makhtar واآخرون عام2011.
الإ�صابة  م�صتويات  على  توؤثر  النخيل  مزارع  يف  الزراعية  املمار�صات  اأن  الدرا�صة  هذه  اأو�صحت 
ب�صو�صة النخيل احلمراء يف اأ�صجار نخيل التمر ويجب اأن تت�صافر اجلهود حتى ميكن ال�صيطرة على 
�صوف  الإدارة  برامج  تنفيذ  يف  وم�صاركتهم  املزارعني  بني  التعاون  تقوية  فاإن  ذلك  بجانب  الإ�صابة. 

يعمل على ال�صيطرة على الإ�صابة بهذه الآفة اإىل حد كبري. 

�سكل )6-6( تاأثري م�سافات زراعة نخيل التمر على الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

�سكل )6-7( تاأثري طرق الري يف مزارع النخيل على م�ستوى الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء
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الف�سل اخلام�س
مقاومة اأ�سناف نخيل التمر للإ�سابة

 ب�سو�سة النخيل احلمراء 

* مقدمة
* الطرق والأدوات

* النتائج
* املناق�سة

الف�سل اخلام�س 
مقاومة اأ�سناف نخيل التمر للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

مقدمه:
ترتبط  حيث  العربي  اخلليج  يف  الفاكهة  حما�صيل  اأهم  من  واحده  التمر  نخيل  �صجرة  تعترب 
ال�صعودية  العربية  اململكة  وتعترب  التاريخ.  قبل  ما  ع�صور  منذ  النا�ض  وثقافة  بحياة  وثيقاً  اإرتباطاً 
واحده �صمن اأهم الدول املنتجة للتمور يف العامل )حتتل م�صر املرتبة الأوىل( حيث يتم زراعة نخيل 
التمر على م�صاحة 172 األف هكتار متثل حوايل17% من جملة امل�صاحة املنتجة للتمور على م�صتوى 
التمور  من  �صنف  حوايل400  ال�صعودية  العربية  باململكة  ويوجد  عام2012(.   FAOSTAT( العامل 
منهم 25 �صنف ذو اأهميه بالغه. ويعترب ال�صنف اخلل�ض Khalas اأكرث هذه الأ�صناف زراعة يف واحة 
الإح�صاء باململكة العربية ال�صعودية كما متثل الأ�صناف الرزيز Reziz، وال�صي�صى Sheshi اأهميه ثانيه 

)Al-Abdoulhadi واآخرون عام 2011(.
بالإمارات  اخليمة  راأ�ض  يف  املنطقة  هذه  يف  مره  لأول  احلمراء  النخيل  �صو�صة  �صجلت   1985 عام  يف 
دول  فى  هائلة  ب�صرعة  احل�صرة  اإنت�صرت  اللحظة  هذه  ومنذ  عام2002(.  واآخرون   Zaid( املتحدة  العربية 
العربي من خلل نقل مواد نباتيه م�صابه من دوله لأخرى )Al-Shawaf واآخرون عام 2013(.  اخلليج 
ما  النخيل احلمراء يرتاوح  ب�صو�صة  امل�صابة  الأ�صجار  اإ�صتئ�صال  نتيجة  العربي  اخلليج  ال�صنوي يف  الفقد 
بني1،74-8،69 مليون دولر مع م�صتويات الإ�صابة من1: 5% على الرتتيب )El-Sebea واآخرون عام 2009(.
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ازداد  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة   Host range العوائلى  املدى  فاإن  الأخرية  عاماً  الثلثني  خلل 
الآفة  هذه  اأن   )1956( عام   Nirula اأ�صار  حيث  املا�صي  القرن  من  اخلم�صينات  منت�صف  منذ  معنوياً 
ت�صيب4 اأنواع من النخيل بينما املدى العوائلى الآن و�صل اإىل40 نوع من النخيل على امل�صتوى العاملي. 
واأفريقيا  اآ�صيا  قارات  يف  الچيوجغرافى  للمدى  ال�صريع  للإمتداد  نتيجة  هو  العوائلى  املدى  زيادة 
واأ�صرتاليا مقارنة بغريها من �صو�ض النخيل )Eiblin – Davis واآخرون عام 2013(. اأجريت درا�صة 
اأن  ميكن  احلمراء  النخيل  �صو�صة  باأن  تتنباأ  ال�صغري  للم�صكن  البيئية  النمذجة  على  تعتمد  حديثة 
النخيل  اإكت�صاف  املهم  من   .)2012 عام  واآخرون   Fiaboe( ذلك  من  اأكرث  العاملي  املدى  على  متتد 
امل�صاب يف املراحل الأوىل من الإ�صابة حتى ميكن معاملة النخيل امل�صاب باملبيدات احل�صرية املو�صى 

باإ�صتخدامها )Abraham واآخرون عام 1998(. 
متلك اململكة العربية ال�صعودية ثروة چينية تزيد عن 400 �صنف من نخيل التمر )Anonymous عام 
اأهميه  الواحات  اأكرث  ال�صعودية وهى  العربية  باململكة  ال�صرقية  املنطقة  الإح�صاء يف  2006(. تقع واحة 
يف اململكة العربية ال�صعودية من حيث ثروة نخيل التمر الذي يبلغ حوايل 3 مليون نخله حيث يزرع 
التقارير  واآخرون عام 2012(.   Sallam(  Khalas خل�ض  ال�صنف  امل�صاحة  هذه  من   %50 من  اأكرث  يف 
التي تخ�ض الإ�صابة تو�صح اأن ال�صنف خل�ض هو اأكرث الأ�صناف ح�صا�صية للإ�صابة ب�صو�صة النخيل 
)Ferrugineol( الفورمون   باإ�صتخدام  التمر  نخيل  على  احلمراء  النخيل  �صو�صة  اإدارة  يتم  احلمراء. 
 -  Tolerance.يف اإطار الإدارة املتكاملة للآفات حيث مل ي�صتغل حتى الآن مكون العائل النباتي املقاوم
Antixenosis -Antibiosis عر�صت كثلثة طرق للمقاومة تاه مف�صليات الأرجل )Hober عام1982، 
وخا�صة   املقاومة  عنا�صر  فاإن  وبالتبادل   Antixenosis  ،Antibiosis من  كل  يعترب  مثالياً   .)Smith
منا�صبة  تقلل  فقد   Antibiosis اأما  النبات  التوجه اإىل  احل�صرات التي حتاول  تطرد  Antixenosisقد 
هذه الأفراد على الو�صط العائل ) Dashiell ،Hesler عام2011(. التحمل Tolerance هي قدرة النبات 
 Antibiosis Recover من ال�صرر الذي ت�صببه احل�صرة. ظاهرة  Withstand اأو الإ�صت�صفاء  على حتمل 
اأما   Survival اأو احلياة   Reproduction التكاثر   Development تاأثريات عك�صية على تطور  حتدث 
حالة Antixenosis )عدم التف�صيل Non-preference( متنع مف�صليات الأرجل من التجمع والتكاثر 
بع�ض  وفى  املقاومة  طرق  من  اأكرث  اأو  اإثنني  النبات  يظهر  قد  النباتي.  العائل  على   Colonization
احلالت قد يكون من ال�صعب التمييز بني كل من Antixenosis ،Antibiosis حيث اأن كلهما يوؤثر 
على جمموع مف�صليات الأرجل )Smith 2005(. على مر التاريخ تطورت اأ�صناف نخيل التمر املعروفة يف 
اململكة العربية ال�صعودية وفى غريها من الدول التي تقوم بزراعة نخيل التمر نتيجة اإختيار الف�صائل 
من خلل مزارعي النخيل )الأ�صناف ذات الثمار كبرية احلجم( الأ�صناف ذات اجلودة العالية. ف�صائل 
التمر  نخيل  بزراعة  املهتمة  الدول  يف  الآن  املوجودة  الأ�صناف  ملعظم  امل�صدر الأ�صلي  هي  التمر  نخيل 
)Johnson واآخرون عام 2013(. من املرغوب فيه اأن يكون هناك تنوع وراثي Genetic diversity على 

املدى الطويل لتح�صني وخف�ض نقاط ال�صعف يف النبات تاه الأمرا�ض النباتية الهامة.
ميكن اإ�صتخدام قيا�صات التنوع الوراثي يف برامج الرتبية لزيادة الإختلف الوراثي يف املجموع من 
خلل عبور وتزاوج الأ�صناف Crossing Cultivars مع م�صتوى عايل من امل�صافة الوراثية اإ�صافة اإىل 

اإدخال الچريمبلزم اخلارجي Elmeer( Exotic germplasm واآخرون عام 2011(.
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اأ�صار كل من Barranco واآخرون عام )2000( ، Dembilio واآخرون عام )2009( باأ�صبانيا اإىل اآلية كل 
 )Arecales:Arecaeae ، Washingtonia filfera على نخيل الزينة Antixenotic ،Antibiotic من
نخيل  بينما  احلمراء.  النخيل  �صو�صة  �صد   )Arecales:Arecaeae  ،Chmaeropshumilis L.وكذا
ب�صو�صة  للإ�صابة  تف�صيًل  يعترب اأكرث   )Arecales:Arecaeae)  Phoenix canariensis الكناري 
النخيل احلمراء. الدرا�صات التي اأجريت يف العني لإي�صاح تطور وتكاثر �صو�صة النخيل احلمراء على 
عوائل نخيل خمتلفة تو�صح اأن كل من نخيل الكناري W. filifera ،P.caariensis اأكرث العوائل النباتية 
 .)2011 عام  واآخرون   JU( تف�صيًل  اأقل   P.sylvestris نخيل  بينما  النخيل احلمراء  ل�صو�صة  منا�صبة 
التقارير الواردة من اإيران تو�صح اأن الكال�صيوم يثبط منو �صو�صة النخيل احلمراء بينما اأ�صناف نخيل 
التمر ذات امل�صتويات العالية من ال�صكر تعمل على زيادة وتقوية قدرة �صو�صة النخيل احلمراء على و�صع 

البي�ض والنمو كما تقلل ن�صبة موت �صو�صة النخيل احلمراء )Farezmand عام 2002(. 
تتمكن �صو�صة النخيل احلمراء من الدخول اإىل جذع النخلة وذلك حينما تنجذب الإناث اإىل املواد 
املتطايرة من اأن�صجة النخيل وذلك لو�صع البي�ض.ثم يفق�ض البي�ض اإىل اأفراد ويرقات �صغرية حتدث 
الإناث  ال�صعف تعمل على جذب  النخيل. اجلروح احلديثة على قواعد  اأن�صجة  ال�صرر وتتغذى على 

لو�صع البي�ض مما يوؤدى اإىل حدوث الإ�صابة )Faleiro عام 2006(.
يف هذه الدرا�صة مت تقييم اآلية املقاومة يف �صو�صة النخيل احلمراء ل�صبعة اأ�صناف من نخيل التمر 
 -Hatmi احلامتى   -Knasab الك�صاب   -Reziz الرزيز   -Sheshi ال�صي�صى   -Khalas اخلل�ض  هما 

ال�صهل Shahal- اجلار Gaar من الإح�صاء باململكة العربية ال�صعودية من خلل تقدير
الأولفاكتوميرت - 1 تقدير  باإ�صتخدام  النخيل  من  املتطايرة  للمواد  الكاملة  احل�صرات  اإناث  ا�صتجابة 

Olfactometer

الإختيار- 2 بطريقة  الدرا�صة  جمال  الأ�صناف  من  �صنف  كل  يف  البي�ض  و�صع  على  القدرة  مدى 
Choice test

 فق�ض بي�ض �صو�صة النخيل احلمراء على الأ�صناف املختلفة3- 
 تقدير ن�صف حقلي لتاأكيد حدوث ال�صرر نتيجة التغذية الريقية يف كل �صنف4- 

Malerials and Methods    الطرق والأدوات
 Test Insects  1- احل�سرات املختربة

امل�صتخدمة فى تقدير الأولفاكتوميرت وتارب و�صع  النخيل احلمراء  مت جمع ح�صرات �صو�صة 
 )Ferrolure )طعم  املبيدات  من  خالية  فورمونية  طعوم  م�صايد  باإ�صتخدام  احلقول  من  البي�ض 
ثم يتم اأقلمتها ملدة اأ�صبوعني داخل ظروف املعمل بال�صماح للح�صرات الكاملة بالتغذية على ق�صب 
ال�صكر يف اأقفا�ض بل�صتيكية حتت ظروف حرارية 27±1°م ورطوبة 76±3%. الأعمار الريقية الثانية 
والثالثة ل�صو�صة النخيل احلمراء )متو�صط الوزن ,1 جم( التي ا�صتخدمت يف تارب التغذية اأمكن 

احل�صول عليها من املزرعة املعملية على عوائل طبيعية )جذوع نخيل التمر- ال�صنف خل�ض(
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جدول )6-23( معايرة اأربع اأذرع فى اإختبار الإختيارية با�ستخدام جهاز الأولفاكتوميرت مع �سو�سة 
النخيل احلمراء جتاه املواد املتطايرة من جذوع نخيل التمر

Test calibrationInlet/outlet pressure and air flow rate of the
 Olfactometer®

15 PSI1. Olfactometer pressure (10 to 20 PSI)
60 PSI2. Source inlet pressure   (50 to 150 PSI)
Hg- 10"3. Olfactometer vacuum: Central suction (-5" to-22"Hg)
+60 PSI4. Vacuum pump pressure (60+PSI)
0.9 LPM5. Olfactometer air inlet flow (0 to 1.3 LPM)

®ARS Ine. Florida, USA

PSI=pounds/square inch, "Hg = inches of mercury, LMP= liters per minute.

لدرا�صة مدى اجلذب )الأف�صلية( لأبخرة اأن�صجة النخيل الطازجة املنبعثة من الأ�صناف ال�صبعة 
امل�صار اإليها �صابقاً وذلك با�صتخدام الأذرع الأربعة للإختيار فى جهاز الأولفاكتوميرت حيث مت معايرته 

قبل الأ�صتخدام )جدول23-6(. 
النخيل  Odor Source (IOS) و�صعت قطعة طازجة من �صويقة  الرائحة  يف كل مدخل مل�صدر 
)5×1×1�صم( لكل �صنف. مت عمل تربتان ت�صمل4 اأ�صناف يف كل تربة. تت�صمن التجربة الأوىل: 
الأ�صناف الك�صاب- ال�صهل- اجلار- اخلل�ض وتت�صمن التجربة الثانية: الرزيز- ال�صي�صى- احلامتي- 
اخلل�ض. وقد ا�صتخدم ال�صنف اخلل�ض للمقارنة يف كل التجربتني. اإناث �صـو�صـة النخيل امللقحة 
و�صعت يف جهاز  اإناث   5 ا�صتخدمت  التقييم.  ا�صتخدمت يف هذا  التي جمعت من احلقل عمر15 يوم 
اإناث احل�صرات التي مت جمعها من م�صيدة  الإطلق )الأولوفاكتوميرت(. بعد 5 دقائق لوحظ عدد 
عزل احل�صرات Insect Isolation Trap (I I T). الوقت املنق�صي بني تغري قطعة ال�صويقة يف مدخل 
م�صدر الرائحة ونقل اخلم�ض اإناث هو دقيقة واحدة. تكرر كل تربة 8 مرات والوقت الذي مير بني 
كل مكرر والأخر10 دقائق. وفى نهاية التقييم )التكرار( فاإن قطع اأن�صجة النخيل واحل�صرات املختربة 
يف هذا التقييم يتم ا�صتبعادهم. ويتم اإدخال قطع نخيل جديدة وح�صرات جديدة يف كل مكرر )تقييم(. 
نهاية كل مكرر مت  الثانى للألوفاكتوميرت فى  الذراع  اإىل  بالتتابع  الرائحة  يتحرك مدخل م�صدر 
التجربة. ويحدث  اأثناء  الأولفاكتوميرت  اإختباره وعليه فاإن كل معاملة �صوف تكون على نف�ض ذراع 

ذلك للتخل�ض من النحياز لأي ظروف ما داخل التجربة.  
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 Egg Laying (Oviposition) and Egg hatch (Hatchabitity)   و�سع البي�س- فق�س البي�س
قر�ض  هيئة  على  اإعدادها  يتم  والذي  �صنف  لكل  اخل�صراء  العذوق  من  ال�صويقة  األياف  تقدم 
اأ�صطواين طول5�صم×2�صم قطر اإىل5 اإناث خم�صبة وملقحة من �صو�صة النخيل احلمراء. يتم و�صعها 
يف اأقفا�ض ومعها اإثنني من الذكور الن�صيطة يف علبة بل�صتيكية )60×40×35�صم( م�صبعة بالرطوبة 
وذلك ملدة اأ�صبوع يف اإختبار الإختيار لتقدير مدى القدرة على و�صع البي�ض يف 7 اأ�صناف من نخيل 
التمر ثم ح�صاب عدد البي�ض الذي يتم و�صعه وعدد الريقات التي مت فق�صها من كل �صنف وبعد 7 اأيام 
باإ�صتخدام فرا�صة دقيقة. ثم يو�صع البي�ض على ورق تر�صيح  األياف ال�صويقات بعناية  اأ�صتخراج  يتم 
مرطب يف طبق بل�صتيك 5,1×6�صم ويقفل ملتابعة عدد البي�ض الذي يفق�ض يومياً ملدة اأ�صبوع. تكرر 

كل 3 تارب لو�صع البي�ض 6 مرات بينما تكرر تربة واحدة لفق�ض البي�ض 5 مرات. 
مدى ال�سرر بوا�سطة يرقات �سو�سة النخيل احلمراء حتت الظروف ن�سف احلقلية

 Extent of Damage (Feeding) by RPW Larvae Under semi- Field Conditions. 

على  اإدخالهم  وزن( مت  ,1 جم  النخيل احلمراء )متو�صط  ل�صو�صة  والثالث  الثاين  العمر  يرقات 
قواعد العذوق اأو ال�صويقات للأ�صناف ال�صابق الإ�صارة اإليها )اأ�صناف عمر3 �صنوات( يف بيوت مغطاه 
بالقما�ض املو�صلني مركز اأبحاث النخيل بجامعة امللك في�صل- الإح�صاء وذلك لتقييم مدى التغذية 
ل�صو�صة النخيل احلمراء. ثم عدوى يرقة واحدة يف قاعدة ال�صويقة عن طريق التثقيب بعمق قدره 1 
�صم. ثم مت اإطلق الثقب بقطعة من ن�صيج النخلة. مت عمل 3 مكررات لكل �صنف مع 3 �صويقات لفق�ض 
املعمل ثم مت عمل فتحة  اإىل  النخلة  اإليه من  الريقة  الذي مت نقل  اأزيل اجلزء  اأيام   7 بعد  النخلة. 

طولية يف النفق الناجت بوا�صطة تغذية الريقات ومت قيا�ض طول النفق. 
معدل  الأولفاكتوميرت-  با�صتخدام  الأ�صناف  من  املتطايرة  للمواد  اجلذب  متو�صط  عن  النتائج 
التحليل  يف  اأدخلت  ثم  الرتبيعى  للجذر  قيمها  حتويل  مت  الريقات.  تغذية  البي�ض-الفق�ض-  و�صع 

 .ANOVA الإح�صائي
Results  النتائج

اإجنذاب  تو�صح   Olfactometer assays الأولفاكتوميرت تقييم  من  عليها  املتح�صل  النتائج 
اأو�صحت يف  التمر والتي  اأ�صناف خمتلفة من نخيل  املتطايرة من اأن�صجة  الأبخرة  اإىل  ال�صو�ض  اإناث 
التجربة رقم )1( اأن اإناث �صو�ض النخيل احل�صرة كاملة اأكرث معنوياً يف الجنذاب للأبخرة املتطايرة 
 Kharab من ال�صنف خل�ض مقارنة بالأ�صناف الأخرى حيث كانت منخف�صة مع الأ�صناف اخل�صاب
النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات  اأظهرت   )2( رقم  التجربة  وفى   .Gaar واجلار   Shahal وال�صهل 
اأن�صجة  املتطايرة من  Antixenosis) للأبخرة  اجنذاب مب�صتويات مرتفعة )م�صتوى منخف�ض من 
اأربعة اأ�صناف هي اخلل�ض Khalas، الرزيز  Raeziz- ال�صي�صى Sheshi- احلامتي Hatmi- والتي 
ت�صاوت فى قدرتها على جذب �صو�صة النخيل احلمراء. الإختبارات التي اأجريت عن مدى و�صع البي�ض 



 266 

الإدارة امل�صتدامة ل�صو�صة النخيل احلمراء

للأ�صناف ال�صهل Shahal واجلار Gaar اأظهرت اأنخفا�ض اأف�صليتها فى جذب اإناث ال�صو�ض تاه املواد 
املتطايرة من الأن�صجة كما اأنها ل تف�صل فى و�صع البي�ض يف اإختبارات الأختيار وبالتايل فهي تظهر 
 -(non-preference) Oviposition antixenosis درجة عالية من عدم الأف�صلية يف و�صع البي�ض
ل�صو�صة  البي�ض  و�صع  اأف�صلية  لعدم  العالية  الدرجات  حيث  املعاملت  متو�صطات  بني  الختلفات 
واخل�صاب   Hatmi احلامتي  ثم   Gaar واجلار   Shahal ال�صهل  الأ�صناف  يف  كانت  احلمراء  النخيل 
Kharab ثم اخلل�ض Khalas وال�صي�صى Sheshi والرزيز Reziz. ال�صنف خل�ض بجانب اأنه يعترب 
اأف�صل الأ�صناف يف تقييم الأولفاكتوميرت تاه املواد املتطايرة من الأن�صجة اإىل اأنه اأي�صاً اأظهر قدره 

عالية على جذب الإناث لو�صع البي�ض.
ال�صنف  حالة  يف  ما بني%72  ترتاوح  الدرا�صة  جمال  للأ�صناف  بالن�صبة  البي�ض  فق�ض  معدلت 
بالن�صبة   Antibiotic تاأثريات  ال�صنف اخلل�ض مما يو�صح عدم وجود  اإىل100% يف حالة  احلامتي 
ال�صويقات  على  الريقية  التغذية  نتيجة  الأنفاق  طول  عن  النتائج  ذلك  من  اأكرث  العائل.  لأ�صناف 
�صم  اإىل50,5  الرزيز  ال�صنف  يف  �صم   67, بني  ما  ترتاوح  حيث  معنوية  اإختلفات  وجود  عدم  تو�صح 
يف ال�صنف خل�ض وذلك خلل الأ�صناف جمال الدرا�صة والذي يقلل من اإمكانية اأو اإحتمال تاأثري 

Antibiotic effect يف الأ�صناف جمال الدرا�صة.

املبدئي  اأو  الأوىل  اجلذب  يف  هاماً  دوراً  تلعب   Antixenosis اأن  الدرا�صة  نتائج  تو�صح  وعموماً 
اأدت  البي�ض.  و�صع  على  التاأثري  بالتايل  وكذا  التمر  نخيل  اأ�صناف  تاه  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة 
الأبخرة املتطايرة من ال�صنف خل�ض اإىل اإرتفاع م�صتوى اإجنذاب �صو�صة النخيل احلمراء وبالتبعية 
تغذية  اأنفاق  اأي�صاً كرب طول  البي�ض-  اأق�صى قدر من فق�ض  البي�ض وحتقيق  اإرتفاع م�صتوى و�صع 
Antibiotic يف ال�صنف اخلل�ض وغريه من الأ�صناف املختربة قلل من قدره  اآلية  الريقات. غياب 

هذه الأ�صناف على ال�صفاء من ال�صرر الذي ت�صببه �صو�صة النخيل احلمراء بعد و�صع البي�ض. 
Discussion  املناق�سة

عموماً فاإن املواد املتطايرة من اأن�صجة ال�صنف اخلل�ض هي الأكرث قدرة على جذب �صو�صة النخيل 
احلمراء. الدرا�صات احلديثة التي اأجريت يف قطر )Elmeer واآخرون عام 2011( باإ�صتخدام علمات 
ا�صت�صعار دقيقة Microsatellite لتقييم التنوع الوراثي يف10 اأ�صناف من نخيل التمر )منها 5 يف هذه 
بالن�صبة  الدرا�صة  جمال  الأ�صناف  �صمن  وا�صحتني.  جمموعتني  اإىل  تنق�صم  اأنها  تو�صح  الدرا�صة( 
اخلل�ض  الأ�صناف  و�صع  قطر  من  الوارد  التقرير  فاإن  احلمراء  النخيل  �صو�صة  تاه  للمقاومة 
وال�صي�صى والرزيز يف جمموعة �صمن 6 اأ�صناف بينما الأ�صناف اخل�صاب وال�صهل يف جمموعة اأخرى 
 Johnson( صمن4 اأ�صناف. وحيث اأن بادرات نخيل التمر من نف�ض امل�صدر الأ�صلي لهذه الأ�صناف�
واآخرون عام 2003( ولذا تعترب �صو�صة النخيل احلمراء ح�صا�صة للأ�صناف اخلل�ض وال�صي�صى والرزيز 
ومقاومة للأ�صناف ال�صهل واخل�صاب ومن املحتمل اأن تتطور من هذين املجموعتني ذات اخل�صائ�ض 

اجلينية املختلفة تاه املقاومة ل�صو�صة النخيل احلمراء.
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ال�صهل  ال�صنف  ال�صعودية مع  العربية  اململكة  اأجريت يف  التي  الدرا�صة مع غريها  تت�صمن هذه 
Shahal والذي اأو�صح اأف�صلية اأقل لو�صع البي�ض بالن�صبة ل�صو�صة النخيل احلمراء �صمن 25 �صنف 

من نخيل التمر. كما اأو�صحت نف�ض الدرا�صة فى اململكة العربية ال�صعودية اأن ال�صنف اخلل�ض هو 
النخيل احلمراء حيث متكنت احل�صرة  ل�صو�صة  بالن�صبة  البي�ض  لو�صع  اأف�صلية  الأ�صناف  اأكرث  من 
 Oviposition اأقل درجة من  وبناء عليه فهو يعطى  ال�صنف  للبي�ض على هذا  اأعلى عدد  من و�صع 
 Oviposition antixenosis اختبارات  اأجريت  عام2013(.  واآخرون   Al-Bagshi(  antixenosis

 Sharma( Chilopartallus املبقعة  ال�صاق  ثاقبة  ال�صورجم �صد  املقاومة ملح�صول  لتعريف خطوط 
واآخرون عام 1992( ومت احلفاظ عليها كربوتوكول لتقدير املقاومة �صد ثاقبة الأن�صجة وهى ت�صبه 

�صو�صة النخيل احلمراء على نخيل التمر. 
اأنواع  يف  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  املقاومة  اآليات  بدرا�صة   )2009( عام  واآخرون   Dembilio قام 
 Chamaerops humilis ،Washingtonia Filfera خمتلفة من النخيل باأ�صبانيا ووجد اأن كل من
لها خ�صائ�ض كل من الت�صاد احليوي Antibiotic والت�صاد Antixenotic على الرتتيب وذلك �صد 
اأف�صلية  اأظهر  فقد   Phoenix canariensis الكناري  لنخيل  بالن�صبة  اأما  احلمراء  النخيل  �صو�صة 
اأن النمو  اأو�صحت  عالية يف تطور ومنو �صو�صة النخيل احلمراء. اأجريت درا�صات م�صابهه يف ال�صني 
 W. filifera  ،P.canariensis النخيل  على  اأف�صل  كان  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  والتكاثر  واحلياة 
مقارنة بـ P.sylvestris والذي كان اأقل منا�صبة من اأنواع النخيل اخلم�صة التي مت تقيمها حتت ظروف 
املعمل. لوحظ على عوائل النخيل املنا�صبة اأن عدد الأعمار الريقية ل�صو�صة النخيل احلمراء كانت اأقل 
وبالتايل تكون فرتة النمو اأق�صر )JU واآخرون عام 2011( مما يوؤدى اإىل اإرتفاع تكرار خروج احل�صرات 
الكاملة على نخيل جوز الهند ونخيل التمر وعموماً فاإن اأ�صجار النخيل ال�صغرية ذات الأعمار الأقل 
من الع�صرين عاماً تكون يف العادة اأكرث اإ�صابة ل�صو�صة النخيل احلمراء )Abraham واآخرون عام1998، 
Faleiro عام2006( مما يو�صح �صلبة الأن�صجة التي تزداد مع زيادة عمر النخيل وبالتايل تكون طاردة 

لإجنذاب �صو�صة النخيل اإليها. 
الرتبية املعملية ل�صو�صة النخيل احلمراء على اأ�صناف خمتلفة من نخيل التمر يف اململكة العربية 
يليه   Khalas ال�صنف اخلل�ض  مع  احلمراء  التخيل  ذكور �صو�صة  اإطالة فرتة حياه  ال�صعودية ت�صجل 
ال�صنف Sillij- ال�صنف ال�صكري Sukary ثم ال�صنف اخل�صاب Al-Ayedh( Khasab عام 2008( وعليه 
فاإن العديد من ال�صرانق ميكن جمعها من ال�صنف اخلل�ض كما يتعدد مرات خروج احل�صرة الكاملة مع 
الت�صاد  تاأثريات  اأنخفا�ض م�صتويات  الدرا�صة  عام 2008(. تو�صح هذه   Al-Ayedh( ال�صكرى ال�صنف 

احليوي Antibiotic effects مع ال�صنف اخلل�ض وهذا يتفق مع الدرا�صة احلالية. 
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بالن�صبة  البي�ض  لو�صع  املف�صلة  الأ�صناف  من   Chowghat dwarf green �صنف  الهند  جوز 
Rangnakar عام   ،Faleiro( اأقل تف�صيًل  Malayan dwarf ل�صو�صة النخيل احلمراء بينما ال�صنف 
2001(. التقارير الواردة من اإيران تقرتح اأن الكال�صيوم يثبط منو �صو�صة النخيل احلمراء بينما تقلل 

ن�صبة موت �صو�صة النخيل احلمراء )Farazmand عام 2002(. 
حماية جروح اأن�صجة النخيل باملبيدات احل�صرية فوراً بعد التقليم واإزالة ف�صائل نخيل التمر تعمل 
على منعها من اأن تكون اأماكن لو�صع البي�ض بالن�صبة ل�صو�صة النخيل احلمراء وهو اأمر بالغ الأهمية 
يف الإدارة املتكاملة لهذه احل�صرة )Abraham واآخرون عام 1998(. تعريف املكونات الكيميائية للمواد 
النخيل  �صو�صة  تاه  التمر  لنخيل   Antixenosis ظاهرة  اإىل  توؤدى  والتي  الأن�صجة  من  املتطايرة 
احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  البيئية  الكيمياء  عن  م�صتقبلية  لدرا�صات  الطريق  متهد  �صوف  احلمراء 

وتداخلتها مع نخيل التمر كعائل اأ�صا�صي. 
الطبيعة املعمرة والتباين الوراثي لنخيل التمر يجعل من ال�صعوبة تعريف اجلينات على م�صتوى 
Long lasting resistance تاه الآفة )�صو�صة النخيل احلمراء( ودجمها مع  املقاومة طويلة الأمد 
 Entire genome الأ�صناف املرغوبة من خلل برامج الرتبية التقليدية. حديثاً فاإن الچينوم الكامل
ي�صهل  واآخرون عام 2011(. وقد   Al-Dous( تتابعه التمر �صنف اخلل�ض ثم فرده ومعرفة  لنخيل 
ذلك من تكامل تقنيات الهند�صة الوراثية يف برامج تربية نخيل التمر وي�صاعد على ظهور الأ�صناف 
 ،El-Hadrami( املرغوبة من حيث اجلودة واملح�صول واملقاومة تاه ال�صغوط احليوية واللحيوية
املقاومة  �صغط  فاإن   )2013( واآخرون عام   El sallem اإليه  اأ�صار  ملا  وتبعاً   .)2012 عام   Al-Khairy
ومتثيل ال�صكر املرتبط بچينات نخيل التمر توؤدى اإىل زيادة املناطق الكرومو�صومية حيث تكون كثافة 

.Single-nucleotide polymorphism ًالنيكوليوتيد املنفرد قليلة ن�صبيا
اأكرث من50% من م�صاحة واحة الأح�صاء املنزرعة بالنخيل هي من ال�صنف اخلل�ض مما يو�صح 
)اأقل  اأعمار ح�صا�صة للإ�صابة  ب�صاتني حديثة يف  البحث عن  الإح�صاء يف  املرتفعة ملزارعي  الأف�صلية 
يف  وكذا  الإح�صاء  واحة  ملزارعي  هاماً  حتدياً  متثل  احلمراء  النخيل  �صو�صة  فاإن  وعليه  من20عاماً(. 
الواحات املنزرعة بالنخيل الأخرى باململكة العربية ال�صعودية وغريها من الدول املجاورة حيث ميثل 
ال�صنف اخلل�ض ال�صنف الأكرث �صيادة يف الزراعة. وعليه فاإن دمج املقاومة ل�صو�صة النخيل احلمراء 
يف الأ�صناف التجارية لنخيل التمر يعترب اأمراً يف غاية الأهمية بجانب الفورمونات التي يبنى عليها 

اإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة لهذه الآفة املميتة لنخيل التمر. 
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الف�سل الأول
روؤية م�ستقبلية نحو الإدارة 

احلمراء النخيل  ل�سو�سة  املتكاملة 

* مقدمة
* التوزيع املكاين واملو�سمي

* اإ�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء
* كفاءة ال�سيد بالفورمونات 

* املكافحة الكيميائية
* بروتوكول احلجر الزراعي املقرتح

* طريقة تعقيم الذكور
* اخلامتة

الف�سل الأول
روؤية م�ستقبلية نحو الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء

مقدمة:
نوع من  �صجلت على17  النخيل وقد  الآفات خطورة على  اأكرث  النخيل احلمراء من  �صو�صة  تعترب 
ل�صو�صة  الأ�صلي  املوطن  اأن  ولو  واآخرون عام 1998(.   Esteban-Duran( العامل النخيل على م�صتوى 
نخيل  على  الإ�صابة  �صجلت  حيث  الهند  جوز  نخيل  تهاجم  اأنها  اإل  اآ�صيا  جنوب  يف  احلمراء  النخيل 
اأنت�صرت هذه احل�صرة ب�صراوة على نخيل التمر يف  جوز الهند بن�صبة 15%. ومنذ منت�صف الثمانينات 
منطقة ال�صرق الأو�صط واأوروبا حيث �صجلت على50% من النخيل املوجود يف العامل. والأمر يحتاج اإىل 
 Concealed اإيجاد و�صيلة فعالة وحمكمة لإدارة هذه احل�صرة على اأ�صجار نخيل التمر.الطبيعة املغلقة
nature للآفة تعل عملية اأكت�صافها اأمر يف غاية ال�صعوبة. دائماً النخيل يف مراحل الإ�صابة املتاأخرة 
ل ي�صتجيب لأي معاملت كيميائية وتكون النتيجة يف الغالب موت النخلة. ولو اأن النخيل يف املراحل 
الأوىل من الإ�صابة ميكن علجه باملبيدات احل�صرية. دائماً تهاجم �صو�صة النخيل احلمراء النخيل عمر 

اأقل من 20 عاماً وقد يظهر ال�صرر فى �صورة الأعرا�ض التالية ويتوقف ذلك على مرحلة الإ�صابة 
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وجود اأنفاق فى اجلذع وفى قواعد ال�صعف- 1
اأ�صوات النخر Gnawing نتيجة التغذية بوا�صطة ال�صو�ض- 2
وجود اإفرازا �صميك لونه بني من الأنفاق- 3
ظهور اآثار قر�ض الأن�صجة النباتية يف وحول فتحات الأنفاق مع وجود رائحة تخمر مميزة- 4
�صقوط جلود العذارى واحل�صرات امليتة حول الإ�صابات ال�صديدة - 5
ك�صر اجلذع اأو راأ�ض النخلة من التاج يف حالة الإ�صابات ال�صديدة والطويلة- 6
جفاف ف�صائل نخيل التمر- 7

ال�صو�ض(  وال�صوت)تغذية  املبا�صرة  الروؤية  ال�صرر من خلل  اأعرا�ض  يف احلقل ميكن ملحظة 
اأو برائحة التخمر املتميزة يف اأن�صجة النخيل امل�صابة. جناح اأي برنامج لإدارة �صو�صة النخيل احلمراء 
الندو�صكوب  مثل  الأكت�صاف  يف  امل�صاعدة  الأجهزة  للإ�صابة.  املبكر  يف القدرة على الإكت�صاف  يكمن 
تغذية  نتيجة  النخر  اأ�صوات  لألتقاط  ال�صوت  واأجهزة   )2004 عام   Mahdi  ،Hamad( Endoscops
ال�صو�ض )Soroker واآخرون عام2004( واأ�صتخدام الكلب املدربة )Nakash واآخرون عام 2000( وذلك 
لأكت�صاف النخيل امل�صاب كل هذا �صوف يلعب دوراً هاماً يف تقوية كفاءة برامج الإدارة املتكاملة للآفات. 
 Action احلرج  احلد  التدخل  فاإن  للمح�صول  العالية  والقيمة  للآفة  املميتة  للطبيعة  نظراً 
الهند يكون عادة منخف�صاً. يف احلدائق  التمر وجوز  النخيل احلمراء يف نخيل  threshold ل�صو�صة 
العمر  النخيل يف  اإ�صابة واحدة خا�صة عندما يكون  التدخل حينما تكت�صف  ببداية  ال�صغرية ين�صح 
احل�صا�ض للإ�صابة. يف مزارع النخيل الكبرية وحيث يوجد برامج لإدارة احل�صرة يتم تنفيذها على 
متكاملة  اإدارة  تنفيذ  لنجاح  التحدي  للنخيل.  اإ�صابة  املفرت�ض هو%1  التدخل  فاإن حد  وا�صع  نطاق 

ل�صو�صة النخيل احلمراء هو احلفاظ على ن�صبة اإ�صابة النخيل اإىل اأقل من1% اإ�صابة. 
خلل منت�صف ال�صبعينات من القرن املا�صي مت اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء على نخيل جوز الهند 
يف الهند باإ�صتخدام و�صائل متكاملة )Abraham وKurian عام 1975(. تخليق فورمون التجمع الذي 
تفرزه الذكور بوا�صطة Hallatt واآخرون عام 1993 واأ�صتخدامه �صمن عنا�صر الإدارة املتكاملة ل�صو�صة 
النخيل احلمراء على نخيل البلح وجوز الهند لعب دوراً موؤثراً يف خف�ض تعداد الآفة يف العديد من 

الدول التي �صببت فيها هذه الآفة م�صكلة على النخيل )Faleiro عام 2005(. 
Spatial distribution and seasonal incidence  التوزيع املكاين واملو�سمي

الإدارة  برامج  تنفيذ  يف  القرار  ملتخذي  اأ�صا�ض  اأنها  بجانب  الآفة  لتعداد  املكاين  التوزيع  درا�صات 
املتكاملة للآفات يف احلقل )Pedigo ،Bechinski عام1981( فهي اأي�صاً واحدة من اخل�صائ�ض الهامة 
املميزة لل�صمات البيئية للنوع )Taylor عام 1984(. اأو�صحت الدرا�صات التي اأجريت يف Goa بالهند 
املكاين  التوزيع  اأن منط  اأغ�صط�ض 1999 حتى يوليو2000  ال�صوئية يف الفرتة من  امل�صايد  با�صتخدام 
ل�صو�صة النخيل احلمراء كان عايل التجمع اأو التكتل )Faleiro واآخرون عام 2002( وي�صاعد ذلك يف 
عمليات املكافحة حيث لوحظ اأن الإ�صابة يف واحة الإح�صاء باململكة العربية ال�صعودية توجد يف �صورة 

تمعات Clusters ويرجع ذلك اإىل التوزيع التجميعي ل�صو�صة النخيل احلمراء.
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و�صعت40 م�صيدة فورمونية عرب ولية Goa خلل عام 1999 وذلك جلمع معلومات عن الن�صاط 
املو�صمي ل�صو�صة النخيل احلمراء يف الولية. واأو�صح ال�صيد ال�صهري خلل الفرتة من اأغ�صط�ض 1999 
حتى دي�صمرب اإرتفاع ن�صاط ال�صو�ض بعد الرياح املو�صمية monsoon بني اأكتوبر ونوفمرب بينما انخف�ض 
كانت  النخيل احلمراء  �صو�صة  اأن �صيد  اأت�صح  كما  ويوليو.  يونيه  املو�صمية بني  الرياح  الن�صاط خلل 
ال�صيادة فيه للإناث حيث كانت الن�صبة 2 اأناث: 1 ذكور )Faleiro عام 2005(. يف اململكة العربية ال�صعودية 
وجد اأن اأعلى ن�صاط للآفة كان خلل �صهر مايو مع وجود قمة ثانية خلل نوفمرب )Anonymous عام 
1998(. ن�صاط الآفة كان منخف�ض يف القمة ال�صيفية وال�صتوية اأثناء اأغ�صط�ض وفرباير على الرتتيب. 
قمة  تو�صح  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الإ�صابة  وتقدير  ال�صو�ض  �صيد  من  عليها  املتح�صل  النتائج 
الن�صاط الأوىل للح�صرات الكاملة يف مايو كما اأن اجلزء الأكرب من الإ�صابة حدث يف يونيه حتى نوفمرب. 
ولو اأن القمة الثانية للن�صاط يف نوفمرب ل ت�صبب اأي اإ�صابات خلل الأ�صهر التالية من دي�صمرب حتى 
التقارير  عام 1998(.   Anonymous( ال�صتاء للربودة يف ف�صل  العك�صية  التاأثريات  ب�صبب  وذلك  مايو 
الواردة من م�صر تو�صح اأن احلد احلرج ل�صو�صة النخيل احلمراء هو يف املدى من 12 حتى14°م حيث 

ينخف�ض ال�صيد اإىل حد كبري خلل الفرتة من دي�صمرب حتى يناير )El-Garhy عام 1996(.
الدرا�صات عن الن�صاط اليومي ل�صو�صة النخيل احلمراء باإ�صتخدام امل�صايد الفورمونية يف زراعات 
تف�صل  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  الكاملة  احل�صرات  اأن  تو�صح  الهند  يف   GAO باإقليم  الهند  جوز 

الطريان بني ال�صاعة 12 ظهراً وكذا ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحاً )Faleiro وStarkar عام 2003(. 
IPM strategy for RPW  اإ�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء

اأهم مكونات اإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء هي:
Phyto sanitation   1- النظافة الب�صتانية

2- تنب اإحداث اجلروح

 Endemic pocxets 3- الر�ض الوقائي يف البقع واجليوب املتوطنة

4- الر�صد واملراقبة )ال�صيد/ اأعداد تقارير عن الإ�صابة( 

5- ال�صيد املكثف بامل�صايد الفورمونية

6- املعاملت الكيميائية العلجية

Breeding sites   7- معاملة مناطق تربية وتكاثر احل�صرة

8- تطبيق حجر زراعي �صارم

9- التدريب والتقليم

اإ�صتخدام  على  املبنية  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  املتكاملة  الإدارة  اإ�صرتاتيچية  باأن  العلم  مع 
الفورمونات تت�صمن اخلطوات التالية:

1- و�صع م�صايد الر�صد

2- تنفيذ نظام ال�صيد املكثف)املبنى على تقارير الإ�صابة و�صيد ال�صو�ض اأثناء عمليات التق�صي والر�صد(

3- معاملة النخيل امل�صاب )مكافحة علجية(

4- ا�صتئ�صال الأ�صجار �صديدة الإ�صابة
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5-  الر�ض الوقائي حول وداخل مناطق زراعات النخيل التي مت اإ�صتئ�صالها اأو املعاملة 

6- تكرار الفح�ض والر�ض يف النخيل حول امل�صايد )م�صافة من50-10 مرت(

7- اإدخال و�صائل اأخرى للمكافحة يف اإطار برامج الإدارة املتكاملة )النظافة الب�صتانية- احلجر الزراعي-
التدريب والإر�صاد- معاملة اأماكن التكاثر- فح�ض احلدائق املغلقة- تنب اجلروح .... اإىل اآخره.
يف  النخيل  اآفات  �صد  متميز  جناح  حققت  الفورمونات  على  املبنية  املتكاملة  الإدارة  اإ�صرتاتيچية 
اململكة العربية ال�صعودية )Abraham واآخرون عام2000( وقد طبقت هذه الأنظمة يف الأردن وفل�صطني 

والأمارات. كما ا�صتخدم هذا النظام على اأ�صجار جوز الهند يف Goa بالهند )Faleiro عام 2005(. 
Pheromone trapping efficiency  كفاءة ال�سيد بالفورمونات

يعترب Henry عام1917اأول من اأقرتح اأن خ�صب نخيل Kitual فعال يف �صيد احل�صرات الكاملة من
النخيل  �صو�صة  الهند كانت فعالة يف �صيد  التي حتوى خ�صب جوز  امل�صايد  اأن  وجد  اأخرياً  ال�صو�ض. 
احلمراء يف الهند ) Kurian واآخرون عام 1979(. اأكرث من ذلك فاإن تخليق الفورمون الذي تفرزه 
ذكور �صو�صة النخيل بوا�صطة Hallett عام melthy1-5-nonanol( )1993-4( كون اأ�صا�ض اإدارة �صو�صة 
النخيل احلمراء يف العديد من الدول. ولو اأن melthy1-5-nonanol-4 وهى املكون الرئي�صي ملركب 
عام   Oehlschlager( الفورمون  يف  الأدنى  واملركب   4-melthy1-5-nonanone Ferruginuol وكذا 
1998( من الأمور امللحة اإ�صتدامة كفاءة امل�صايد الفورمونية يف احلقل. مت درا�صة ال�صفات الطبيعية 
جوز  مزارع  يف  الغذائية  الطعوم  مل�صايد  الرئي�صي  املكون  وهى   Ferruginuol لفورمون  والكيميائية 
الهند باإقليم Goa بالهند وذلك من خلل تارب مو�صعة )Faleiro عام 2005(. النتائج التي ت�صمنتها 

هذه الدرا�صات وغريها من الدرا�صات ذات العلقة نوجزها فيما يلي:-
1- الإختبارات احلقلية عن كثافات امل�صايد اأو�صحت اأن كثافة امل�صايد املو�صى بها هي 1م�صيدة/هكتار 
من الفورمون Ferrolurar وهى كافية للحفاظ على كفاءة برامج ال�صيد املكثف. يف البقع ال�صاخنة 
ذات الإ�صابة العالية تكون كثافة ال�صيد املبدئية 2-3 م�صيدة لكل هكتار. يف منطقة الإح�صاء باململكة 

العربية ال�صعودية حقق ال�صيد املكثف ل�صو�صة النخيل احلمراء بواحة الإح�صاء يف م�صاحة 4000 
هكتار جناحاً طيباً عندما كانت كثافة ال�صيد 1 م�صيدة /5,1 هكتار. يف بداية ال�صيد كانت كثافة 1 
م�صيدة/3 هكتار غري كافية حيث اأن بع�ض احل�صرات الكاملة املوجودة يف منطقة الإ�صابة ال�صديدة 
مل يتم اإ�صطيادها عند هذه الكثافة. يف الفرتة من 1994 حتى 1998 مت ر�صد الآفة يف املناطق اخلالية 
من الإ�صابة بواحة الأح�صاء مبعدل1م�صيدة لكل100هكتار )Anonymous عام 1998(. اأعتمادا على 

القوى الب�صرية املتاحة فاإن الفح�ض الدقيق كان من خلل م�صيدة لكل10-20 هكتار.
النخيل  �صو�صة  الكاملة من  امل�صيدة يف جذب احل�صرات  على قدرة  يوؤثر معنوياً  امل�صيدة مل  2- لون 
العربية  الإمارات  يف  ال�صيد.  على  قدره  اأعلى  �صجلت  باجلوت  املغطاه  امل�صايد  اأن  ولو  احلمراء. 
ت�صميمها.  الآن  يتم  الذي  املموج  اخلارجي  ال�صطح  ذات  البل�صتيكية  امل�صايد  خا�صة  املتحدة 
�صجلت Hallatt واآخرون عام )1999( اأعلى قدرة على ال�صيد مع امل�صايد ال�صوداء مقارنة بامل�صايد 
البي�صاء. بينما �صجل كل من Abdal Salam ،Ajlan عام )2000( قدرة على اجلذب الأعلى مع 

امل�صايد اخل�صراء مقارنة بالبي�صاء وال�صفراء. 
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3- ل تنخف�ض القدرة على ال�صيد حتى عندما ل يتم تديد الكريومون )املتطاير النباتي( املنطلق 
من الطعم الغذائي ملدة �صهر. ولو اأن املاء يف امل�صيدة يجب اأن يتم تديده كل15 يوما. التقارير 
اإطالة فرتة حياة الطعم  اأنه ل توجد م�صافات طاردة تعمل على  الواردة من كو�صتاريكا تو�صح 

الغذائي للم�صيدة من 2اإىل 7 اأ�صابيع وذلك دون اإ�صافة املاء )Oehlschlager عام 2004(
ال�صيد  على  قدره  اأعلى  اأن  يو�صح  امل�صيدة  لإرتفاعات   Vertical preference الراأ�صي  التف�صيل   -4
)4,30 �صو�صة لكل م�صيدة( قد �صجل عندما و�صعت امل�صايد على اأرتفاع 1 مرت من �صطح الأر�ض. 
امل�صايد التي و�صعت على اإرتفاعات متو�صطة من جذع النخلة من ال�صهل خدمتها مقارنة بامل�صايد 

التي و�صعت على �صطح الرتبة.
5- اأف�صل �صيد ميكن حتقيقه ل�صو�صه النخيل احلمراء حينما يتم تديد الطعم الغذائي وحملول 

املبيد كل 10 اأيام
6- اأت�صح اأن مبيد الكاربوفيوران )حمبب( تركيز,05 % يحقق اأف�صل النتائج مع امل�صايد الفورمونيه 
حققا  والكارباريل  الكربوفيوران  من  كل  اأن  وجد  اإ�صيطادها.  مت  التي  الكاملة  احل�صرات  لقتل 
يف  الزيت  نخيل  زراعات  يف   R.palmarum النخيل  �صو�صة  ب�صيد  الإحتفاظ  يف  النتائج  اأف�صل 
ماليزيا )Orhlsclager واآخرون عام 1993(. يف حالة امل�صايد القمعية التي ل يوجد بها اأي مبيد 

فاإن مثل هذا الت�صميم ي�صاعد كثرياً يف الإحتفاظ ب�صو�صة النخيل التي مت ا�صطيادها. 
7- �صيد ال�صو�ض خلل فرتة الدرا�صة اأو�صح اأن الإناث هي ال�صائدة. حيث يقابل كل ذكر اأثنني من 
الإناث يتم ا�صطيادها. وقد �صجلت هذه الظاهرة يف العديد من الدول. وهذه الظاهرة هامة جداً 

يف اإدارة ال�صو�ض على اإعتبار اأن اإناث ال�صو�ض عادة ت�صع البي�ض الذي يفق�ض ويحدث ال�صرر.
م�صايد  يف  ا�صتخدامها  عند  التمور  اأن  تو�صح  املنطلقة  الغذائية  الطعوم  كريومونات  اأختلفات   -8
لكل  )54�صو�صة  ال�صكر  وق�صب  لكل م�صيدة(  �صو�صة   3,79( ال�صيد  قدره يف  اأعلى  تعطى  الفورمون 
م�صيدة( و�صويقات جوز الهند)36 �صو�صة لكل م�صيدة( ولو اأن �صويقات جوز الهند اأكرث اأقت�صادية 
كفاءه  درجة  تزداد  عام 2004   Oehlschlager قرر  وقد  الغذائي.  الطعم  يف  اإتاحتها  ال�صهولة  ومن 

ال�صيد لكل اأنواع �صو�ض النخيل اإذا ا�صتخدم فورمون التجمع مع الطعم الغذائي والإيثيل ا�صيتات.
9- اأختربت كميات الطعم الغذائي)�صويقات جوز الهند( التي ترتاوح من �صفر اإىل500 جرام لكل م�صيدة 

ووجد اأن �صويقات جوز الهند مبعدل200 جرام لكل م�صيدة كافية لتحقيق كفاءة �صيد عالية.
اأن  الفورمون احلقلي )Ferrolure+800 ملليجم( ميكن  فاإن فرتة حياه طعم   GOA اإقليم  10- يف 
متتد ملدة 5 �صهور بو�صع امل�صايد يف الظل دون اأنخفا�ض لكفاءة ال�صيد حيث يحدث اأنطلق يومي 
بطيء قدره ,48 ملليجم. توؤثر الظروف اجلوية ال�صائدة يف اأنطلق الفورمون يف احلقل. وجد 
 Faleiro( يف اململكة العربية ال�صعودية اأن نف�ض الطعم بلغت فرتة حياته احلقلية من 4-5 اأ�صهر
اندوني�صيا  يف  النتائج  اأف�صل  حقق  مللجم   3 كان  اليومي  الإنطلق  معدل   .)1999 عام  واآخرون 

)Hallett واآخرون عام 1999(. 
11- الطعوم التي يدخل يف تركيبها Ferrugineal من الهند- كو�صتاريكا- الوليات املتحدة الأمريكية-
 Ferralure+ مبعدل400 مللجم من هولندا كان هو الأف�صل من Pherobank هولندا اأو�صحت اأن طعم
مبعدل800 مللجم املعتاد ا�صتخدامه. الطعم الذي مت اإنتاجه من معهد اأبحاث املحا�صيل املركزي يف 
اإقليم كريال بالهند اأعطى كفاءة قدرها 50% يف جذب هذه الآفة مقارنه بــ +Ferralure 800 مللجم. 
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اأ�صتخدام طعم غذائي مع طعم كيميائي يف امل�صيدة ل�صيانة .. واحلفاظ  اأي�صاً فاإنه من ال�صروري 
 CPCRI على كفاءة ال�صيد. الطعم املخلق من معهد اأبحاث املحا�صيل املركزي يف اإقليم كريال بالهند

وهو Kosargod ميكن اأن يكون اإقت�صادى اإذا مت اإتاحته على نطاق تارى. 
اإمكانية  نحو  تنظر  كو�صتاريكا   -Chem Tica International ال�صركة  اأن  اإىل  الإ�صارة  املهم  من 
الطاردات  اإ�صتخدام  اإمكانية  اإىل  يوؤدى ذلك  اأن  النخيل احلمراء. وميكن  ل�صو�صة  اإيجاد مواد طاردة 
يف امل�صتقبل لطرد �صو�صة النخيل احلمراء من النخيل املعر�ض للإ�صابة بجانب دعم وتقوية كفاءة 
الدرا�صات  عام2004(.   Oehlschlager( Push-Pull الدفع- ال�صحب  اإ�صرتاتيچية  ال�صيد من خلل 
زراعات نخيل جوز  النخيل احلمراء من  ل�صو�صة  الكاملة  اأجريت على �صيد احل�صرات  التي  املعملية 
الهند ونخيل التمر يف الهند واململكة العربية ال�صعودية اأو�صحت اأن اإناث ال�صو�ض بجانب اأنها مازالت 
عام 2001،  واآخرون   Abraharam( خ�صب وبي�صها   Gravid ملقحة  كانت  اأنها  اإل   Young �صغرية 
بحثاً  بعيداً  اأن تطري  املحتمل  الإناث من  الكاملة من  احل�صرات  2003(. هذه  عام  واآخرون   Faleiro
عن عائل منا�صب لو�صع البي�ض. ولذا فاإن امل�صايد الفورمونية ذات الطعوم الغذائية ل�صو�صة النخيل 

احلمراء تعمل على خف�ض التعداد يف احلقل بجانب احلفاظ على برامج الر�صد والتق�صي.  
Trap design and operational tips  ت�سميم امل�سيدة ومعلومات عن الت�سغيل

بناء على اخلربات التي مت اكت�صابها من خلل �صيد R.palmarurm يف نخيل الزيت قد يختلف 
�صكل وحجم امل�صيدة )Oehlschlager واآخرون عام 1993(. اأجريت املحاولت الأوىل باململكة العربية 
ال�صعودية خلل عام 1994 باإ�صتخدام م�صيدة بل�صتيكية على �صكل دلو Bucket مزود باأربع �صبابيك 
على جوانب امل�صيدة و�صفيحة بل�صتيكية حتى ت�صتوعب الطعم الغذائي وحملول املبيد. هذه امل�صايد 
اأن هذه  يعتقد اأنها حتافظ على ال�صو�ض الذي يتم ا�صطياده ولكن من ال�صعب التعامل معها حيث 
ال�صفيحة البل�صتيكية ملت�صقة بقاع امل�صيدة . وعليه فاإن املنافذ الأربعة امل�صتقيمة يف الدلو كما مت 

و�صفه ا�صتخدمت على نطاق وا�صع يف الهند واأدخلت لأول مرة اإىل اململكة العربية ال�صعودية. 
باأربعة  �صعة 5 لرت مزود  اإيثلني ذو كثافة عالية  البويل  ا�صتخدم دلو من مادة  النموذج  يف هذا 
منافذ )5,1×5 �صم2( وهو موجود على م�صافات مت�صاوية اأ�صفل حافة الدلو وي�صتخدم لعمل امل�صيدة 
الفورمونية. تل�صق امل�صيدة من اخلارج بغطاء من اجلوت حتى توفر �صطح ميكن اأن ي�صاعد ال�صو�ض 
اأن يجد طريقة داخل امل�صيدة. بجانب تعليق طعم الفورمون اجلديد داخل الدلو بقطعة من  على 
الغذائي )متور- ق�صب  الطعم  املنطلق من  الكريومون  امل�صيدة على 200 جرام من  ال�صلك حتتوى 
ال�صكر- �صويقات جوز الهند( خملوطة مع 1 لرت من حملول املبيد )تركيز ,05% - من الكاربوفيوران(. 
 Ferrugineol تنطلق املواد املتطايرة من النخيل املوجود يف الطعم الغذائي وهو يعمل كمن�صط مع
قتل  على  احل�صري  املبيد  حملول  يعمل  امل�صايد.  اإىل  ال�صو�ض  جلذب  الفورمون  موزع  من  املنطلق 
املجموع  ظل  يف  تو�صع  حيث  والأماكن  العدد  حيث  من  امل�صايد  تهز  اأ�صطياده.  مت  الذي  ال�صو�ض 
متجان�صة  منطلقة  اأبخرة  على  للح�صول  الأر�ض  �صطح  من  مرت   1 اإرتفاع  على  للنخيل  اخل�صري 

وم�صتدامة يف احلقل. 
ت�صتخدم النتائج املتح�صل عليها من �صيد امل�صايد الفورمونية لتحديد م�صتوى الإ�صابة املحلية 
ومعاملة البقع ال�صاخنة بالر�ض باملبيدات مع الر�ض العام للمناطق امل�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء. 
وعليه من ال�صروري ح�صاب عدد امل�صايد الفورمونية التي تو�صع يف احلقل. مثل هذه امل�صايد �صوف 

ت�صاعد اإىل حد كبري على حتقيق برامج الإدارة املتكاملة للآفات )الفح�ض-الر�ض... اإىل اآخره(.
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 Pheromone Lure-Food bait synergism  تن�سيط طعم الفورمون- والطعم الغذائي
اإىل  عالية  بدرجة  تنجذب    R.palmarum  ،R.ferrugineus من  كل  اأن  الدرا�صات  اأو�صحت 
واآخرون عام 1999،   Hallett( النخيل  من  املفرزة  املتطايرة  املواد  مع  التجمع  فورمون  من  خملوط 
Rochat واآخرون عام2000(. هناك بع�ض الدرا�صات تو�صح اأن اجنذاب الذكور املفرزة لفورمون التجمع 
ل�صو�صة النخيل احلمراء يتم تن�صيطه باإ�صافة الغذاء اإىل امل�صايد )Satarkar ،Faleiro  عام 2002(. 
من ال�صروري تعظيم التن�صيط بني طعم الفورمون املخلق والكريومون املنطلق من الطعم الغذائي 
امل�صتخدم يف امل�صيدة. وميكن الو�صول اإىل ذلك باإ�صتخدام طعم غذائي جيد ومتاح )200-300جرام( 
خملوط مع واحد لرت من املاء يحتوى على حملول املبيد احل�صري. وي�صاعد حملول املبيد احل�صري 

على الإحتفاظ بال�صو�ض الذي مت ا�صطياده. 
نظراً  تف  �صوف  اأيام(   10-7( باإ�صتمرار  خدمتها  يتم  ل  التي  احلمراء  النخيل  �صو�صة  م�صايد 
التن�صيط بني الطعم املخلق والنخيل املحيط بامل�صيدة. وقد يوؤدى ذلك  اإىل  املاء وقد توؤدى  لنق�ض 
اإىل اأن يجعل ال�صيد الفورمونى م�صدر ن�صاط اآخر حيث اأن النخيل املجاور للم�صيدة اجلافة اأو امليتة 
اجلافة  الغذائية  الطعوم  ي�صتخدم  قد  التداخل  هذا  نف�ض  احلمراء-  النخيل  ل�صو�صة  تتعر�ض  �صوف 
bait- الطعم  جاذب  تن�صيط  من  بدًل  النخيل  طعم  تن�صيط  اإىل  يوؤدى  قد  والذي  املاء(  )التمر دون 
lure. والأخري مرغوب فيه حيث اأنه يحب�ض يف امل�صيدة وبالتايل يجذب احل�صرات الكاملة اإىل امل�صيدة 
بدًل من اأن تقودها اإىل النخيل حينما يكون جاذب- النخيل Palm-lure ن�صطاً. وحتى ميكن تميع 
وكذا  للآفات  املتكاملة  الإدارة  برامج  اإطار  يف  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  الفورمونى  ال�صيد  مميزات 
ح�صر البي�ض الذي مت و�صعه لل�صو�ض الذي و�صل اإىل امل�صيدة- وعموماً فاإن �صجر النخيل احل�صا�ض 

املحيط بامل�صيدة )قطر50-100 مرت( ميكن تاأمينه على فرتات باإ�صتخدام املبيدات احل�صرية. 
 Chemical control   املكافحة الكيميائية

يعترب ا�صتخدام املبيدات احل�صرية من الأمور احليوية يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء على نخيل 
جوز الهند ونخيل البلح. الإعتماد املفرط على املبيدات احل�صرية يف اإ�صرتاتيچية املكافحة قد يوؤدى 
اإىل العديد من امل�صاكل مثل مقاومة الآفة لفعل املبيد- ظهور موجات وبائية من الآفات الثانوية عقب 
ا�صتخدام املبيدات- التاأثريات العك�صية على الكائنات احلية غري امل�صتهدفة- م�صاكل متبقيات املبيدات 
– الرتاكم احليوي يف ال�صل�صلة الغذائية. ا�صتخدام الفرمونات �صمن اإ�صرتاتيچية اإدارة �صو�صة النخيل 
املبيدات احل�صرية يف كل من  املنا�صب لإ�صتخدام  التوقيت  حا�صماً يف حتديد  دوراً  يلعب  احلمراء قد 
نخيل جوز الهند ونخيل البلح وت�صتخدم املبيدات احل�صرية كطريقة مكافحة مانعة Preventive اأو 

علجية Curative  كما يلي:-
Preventive  املكافحة املانعة

• مليء قواعد الأوراق باملبيد )نخيل جوز الهند(
• الر�ض/الغمر )نخيل جوز الهند/نخيل التمر(

• حماية اجلروح باملبيد احل�صري )نخيل جوز الهند/نخيل التمر(
• غمر الف�صائل باملبيد احل�صري �صمن اإجراءات احلجر الزراعي )نخيل جوز الهند/نخيل التمر(

• معاملة الرتبة )نخيل التمر(
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Curative   املكافحة العلجية
• حقن اجلذع )نخيل جوز الهند/نخيل التمر(

• التدخني )نخيل جوز الهند/نخيل التمر(
• تغذية اجلذور )نخيل جوز الهند(

يف عام 1971 األقى Abraham ال�صوء عن اأهمية معاملة جروح اأن�صجة النخيل باملبيد احل�صري 
 Benzene Hexa(  BHC بـ  ال�صعف  قواعد  مليء  البي�ض.  و�صع  من  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ملنع 
جوز  نخيل  حالة  يف  النخيل احلمراء  �صو�صة  طرد  ي�صاعد على  رمل  م�صحوق+  �صورة  يف   )chloride
الهند. اأكرث من ذلك فاإن قطع �صويقات اأوراق جوز الهند مل�صافة 1 مرت من قاعدة الورقة مينع دخول 
قد  الإ�صابة  �صديدة  البقع  يف  للنخيل  الر�ض/النقع   .)1989 عام   Abraham( اجلذع  داخل  ال�صو�ض 
ي�صاعد يف منع الهجوم ب�صو�صة النخيل احلمراء. ين�صح دائماً ر�ض جذوع النخيل الكبري فوراً بعد اإزالة 
ال�صويقات ملنع و�صع البي�ض يف حالة نخيل الكناري حيث يتم قطع ال�صعف بالقرب من اجلذع- من 
ال�صروري ر�ض اجلــزء امل�صـار اأو املعــر�ض مـن قـاعـدة ال�صـعـف بالـمـبيد احلـ�صـري فـوراً بعـد قطـع ال�صـعف 
وقـبل جـفـاف الأن�صجة النباتية. �صوف يوؤدى هذا الإجراء اإىل منع قواعد ال�صعف املجروحة القريبة 

من اجلذع من التعر�ض لهجوم الإناث بغر�ض و�صع البي�ض. 
ال�صغط  ر�صا�صات  باإ�صتخدام  احل�صرية  املبيدات  بر�ض  املرتبط  البيئي  التلوث  تنب  ميكن  حتى 
ا�صتخدام  دون  احل�صري  املبيد  بر�ض  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الباحثني  اأ�صار  الر�ض  وموتورات 

ب�صبورى اأي ما ي�صبه التغريق جلذع النخيل من القمة اإىل القاعدة )Anonymous عام 1998(. 
علجي  كاإجراء  الدرا�صات  من  العديد  خلل  من  احل�صري  باملبيد  النخلة  جذع  بحقن  يو�صى 
العربية  باململكة  املرتاكمة على نخيل التمر  واآخرون عام2003(. اخلربات   Marante( امل�صاب للنخيل 
ال�صعودية ت�صري اإىل اأنه اعتمادا على �صدة ال�صرر ميكن تكرار احلقن 2-3 مرة باملبيد احل�صري حتى 
ميكن �صمان مكافحة النخيل امل�صاب. حتتوى فراغات وفجوات نخيل جوز الهند على اأطوار خمتلفة 
من الآفة وبالتايل من الأهمية معاملتها باأقرا�ض فو�صفيد اللومنيوم حتى ينطلق غاز الفو�صفني 
 Laxshmanan(الذي له فعل مدخن على الآفة. غلق كافة الثقوب اأمر �صروري ل�صمان جناح املعاملة
واآخرون عام1972(. ا�صتخدام مبيد املونوكروتوفو�ض يف تغذية اجلذور )10مل/للنخلة( خمفف بكمية 
الهند.  جوز  نخيل  على  احلمراء  النخيل  �صو�صة  مكافحة  يف  فعالية  لتحقيق  كايف  املاء  من  م�صاوية 
معاملة النخيل امل�صاب باأقرا�ض فو�صفيد اللومنيوم وتطبيق املبيدات احل�صرية خلل تغذية اجلذور 

لها قيود يف ال�صتعمال ول ت�صتخدم على نطاق وا�صع. 
Proposed quarantine protacol   بروتوكول احلجر الزراعي املقرتح

معاملة ف�صائل نخيل التمر اأو غريه من نخيل الزيت باملبيد احل�صري قبل نقل الف�صائل اإجراء هام 
ملنع اإنت�صار الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء خلل املادة النباتية وهى مكون اأ�صا�صي ورئي�صي يف برامج 
اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء ويجب اإجراءه حتى ميكن حتقيق احلجر الزراعي ال�صليم �صد �صو�صة 
النخيل احلمراء ويتم هذا الإجراء حتت الإ�صراف مع منح �صهادة �صلحية حتى يتم ال�صيطرة على 

منع اإنت�صار الآفة اإىل مناطق اأخرى داخل الدولة اأو اإىل دول اأخرى.
النباتية من املناطق امل�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء  اإ�صترياد املواد  يف املناطق/الدول التي يتم فيها 
 6 )بـ  الدخول  وبعد  �صهور(  بـ3  اخلارجي  النقل  )قبل  النباتية يف احلجر  املادة  و�صع  ال�صروري  فاإنه من 
يتم  اأن  يجب  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  امل�صابة  املناطق/الدول  يف  امل�صاتل  يف  للبيع  املعد  النخيل  �صهور(. 
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معاملة الف�صائل )النقع/معاملة الرتبة( باملبيد على فرتات 20 يوم وذلك قبل ال�صحن/النقل بثلثة �صهور. 
بعد ذلك مثل هذا النوع من النخيل املعامل يجب اأن يخ�صع للفح�ض والتق�صي واملعاملة املنتظمة باملبيد 
احل�صري قبل منح هذا النخيل �صهادة بخلوه من �صو�صة النخيل احلمراء حتى ي�صمح له بالبيع. بجانب ذلك 
يو�صى بعمل اأقفا�ض Caging لأ�صجار النخيل منفردة ب�صبك من املو�صلني )Soroker واآخرين عام 2005( 

من خلل الوكالة امل�صتوردة حتى يتم التحقق من خللها من �صو�صة النخيل احلمراء وملنع انت�صارها. 
 Matayamالدرا�صات املعملية التي اأجريت على 6 اأ�صناف من نخيل جوز الهند يف الهند اأو�صحت اأن ال�صنف
Yellow Dwarf كان اأقل الأ�صناف تف�صيًل ل�صو�صة النخيل احلمراء بالن�صبة لو�صع البي�ض بينما اأق�صى عدد 

من البي�ض مت و�صعه يف ال�صنف Rangneker ،Faleiro( Chowghat Green Dwarf عام 2001(.
وعليه فاإن هناك اإحتمالية جيدة حلث عملية املقاومة ل�صو�صة النخيل احلمراء يف كل من نخيل 
التمر وجوز الهند من خلل نظام الرتبية النمطي وكذا الطرق البيوتكنولوچية احلديثة. وعليه فاإن 

هذا املكون يجب اأن ياأخذ طريقه �صمن عنا�صر الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء. 
 Male Sterile Technique (MST)  طريقة تعقيم الذكور

 Rahalker مت تقييم اإمكانية ا�صتخدام طريقة تعقيم الذكور �صد �صو�صة النخيل احلمراء بوا�صطة
واآخرون عام 1973. تعري�ض ذكور �صو�صة النخيل جلرعة مقدارها 5,1 كيلو راد بعد خروج احل�صرات 
الكاملة من العذارى بيوم اأو يومني حتقق عقم ي�صل اإىل90%. خلل عام1974 مت اإطلق ذكور �صو�ض 
منزرعة  هكتار-  مقدارها 400  مل�صاحة  تارب  يف  وا�صع  نطاق  على  وذلك  تعري�صه  مت  الذي  النخيل 
األف نخلة �صابه مع م�صتوى من ال�صرر  اإقليم كارال بالهند وت�صمل حوايل20  بنخيل جوز الهند يف 
التي  الإناث  مع  اأجريت  التي  الدرا�صات  مبتابعة   .%4,6 حوايل  اإىل  ي�صل  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة 
جمعت من املناطق التجريبية باإ�صتخدام م�صايد جوز الهند اأو�صحت اأن ن�صبه حيوية البي�ض ل�صو�صة 
النخيل بلغتAnonymous( %70 عام 1974(. وقد يرجع ذلك اإىل احلقيقة التي ت�صري اإىل اأن اإناث 

ال�صو�ض مت تزاوجها مع الذكور العادية داخل مناطق النخيل امل�صابة قبل الطريان لو�صع البي�ض. 
تعري�ض  يتم  عندما  اأنه  اأو�صحت  وMaheshwarl عام 2004(   Krishnakumar( احلديثة الدرا�صات 
الذكور واإحللها حمل الذكور الطبيعية ينخف�ض درجة الفق�ض. الطبيعة املغلقة للآفة وفر�ض اإناث 

ال�صو�ض للتزاوج مع ذكور عادية يف احلقل تقلل من فر�ض جناح هذه الطريقة. 
 Conclusion  اخلامتة

لإدارة �صو�صة النخيل احلمراء يف زراعات نخيل جوز الهند ونخيل التمر فالأمر يحتاج اإىل فهم 
كامل للآفة- العائل- النظام البيئي. مع خيارات الإدارة املتاحة فاإن اإ�صرتاتيچية اإدارة �صو�صة النخيل 
الهند  الفورمونات يعترب خيار تطبيقي م�صتدام لكل من نخيل جوز  اإ�صتخدام  املبنية على  احلمراء 
النخيل  ل�صو�صة  الإدارة  برامج  فى  الفورمونات  باإ�صتخدام  الفلحني  م�صاركة  تعمل  التمر.  ونخيل 
احلمراء على حتقيق فاعلية يف اإيقاف اإنت�صار الآفة طاملا هناك اإ�صراف دقيق. وجود احلجر الزراعي 
اأمر هام و�صروري ل�صبط حركة  املعامل ودقيق  الذي يتم تنفيذه ب�صرامة يف ظل بروتوكول وا�صح 
�صو�صة النخيل احلمراء اإىل املناطق اجلديدة يف ظل النظام البيئي كما مينع من تديد الإ�صابة يف 
املناطق التي يتم فيها مكافحة الآفة . وجود اأعداد حيوية ل�صو�صة النخيل احلمراء فعالة وذات كفاءة 

مع اإدخال عوامل مقاومة العائل النباتي قد حتقق اأبعاد هامة يف اإدارة الآفة على املدى الطويل. 
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الف�سل الثاين
الطرق البيوتكنولوجية

احلمراء  النخيل  �سو�سة  لإدارة 
\

* البيوتكنولوجي يف الزراعة
* اأكت�ساف الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

* التكتيكات البيوتكنولوجية ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء 
* الأكت�ساف املبكر والر�سد

* اخلامتة

الف�سل الثاين
الطرق البيوتكنولوجية ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء

Biotechnology in Agriculture  البيوتكنولوجي يف الزراعة
البيوتكنولوچي هو ا�صتخدام النظم احليوية والكائنات لتطوير منتجات جيدة اأو هو عبارة عن اأي 
تطبيق تكنولوچي ي�صتخدم النظم البيولوچية والكائنات احلية اأو م�صتقاتها لتطوير املنتج اأو العملية 
لتحقيق ا�صتخدام متخ�ص�ض. منذ اآلف ال�صنني ا�صتخدم الإن�صان البيوتكنولوچي يف الزراعة واإنتاج 
الغذاء والطب ويعتقد اأن هذا امل�صطلح مت اإطلقه مبعرفة املهند�ض املجرى Karl Ereky عام 1919. 
يف نهاية القرن الع�صرين وبداية القرن الواحد والع�صرين امتدت علوم البيوتكنولوچي لت�صمل علوم 

حديثة ومتنوعة مثل الچينوم وتقنية اإعادة ترتيب الچني وتطبيق علوم املناعة. 
اأي�صاً مت اإجراء عمليات الهند�صة الوراثية لزيادة درجة حتمل املحا�صيل ملدى وا�صع من مبيدات 
احل�صائ�ض. الفتقار اإىل مبيدات احل�صائ�ض ذات الن�صاط والتاأثري الوا�صع وعدم حدوث �صرر للمح�صول 
كانت كلها قيوداً وا�صحة يف اإدارة ح�صائ�ض املحا�صيل. عملية اإدخال املحا�صيل املعاملة مببيد احل�صائ�ض 
لها فائدة يف خف�ض عدد املواد الفعالة من مبيدات احل�صائ�ض امل�صتخدمة يف اإدارة احل�صائ�ض وهذا يقلل 

من عدد مرات التطبيق كما يزيد من املح�صول نتيجة الإدارة الناجحة للح�صائ�ض.
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اأن ت�صتخدم الهند�صة الوراثية لتحوير الرتكيب الوراثي للنباتات واحليوانات والكائنات   ميكن 
احلية. يتزايد باإ�صتمرار عدد الچينات التي ميكن عزلها ونقلها اإىل النبات. وعموماً فاإن هذه التقنية 
الأخرى ل ميكن تاهله. يف  التطبيقات  اأن عدد  املحا�صيل ولو  لإجراء حتورات يف  اأ�صا�صاً  ت�صتخدم 
ا�صتخدامها  ميكن  التي  العلوم  اأحد  البيوتكنولوچي  اأعتربت  املا�صي  القرن  من  الثمانينات  بداية 
لتطوير الزراعة مع اأقل �صرر بيئي. وتعترب هند�صة املحا�صيل من خلل النقل الچيني اأحد و�صائل 

زيادة درجة التحمل �صد احل�صائ�ض والڤريو�ض. 
وحيوانات  املحا�صيل  باإنتاج  تت�صل  التي  امل�صاكل  من  الكثري  حل  على  البيوتكنولوچي  وتعمل علوم 
املزرعة يف الدول النامية على �صبيل املثال فاإن البيوتكنولوچي يقدم حلوًل لل�صغوط احليوية واللحيوية 

ويعمل على خف�ض ا�صتخدام الكيميائيات الزراعية واملاء وبالتايل يحقق ا�صتدامة وا�صحة للإنتاجية. 
من  خمتلفة  لأنواع  البيولوچي  التطور  فهم  زيادة  على  البيوتكنولوچي  يف  احلديث  التقدم  عمل 
جن�ض Rhynchophorus. ومن املاأمول اأن تميع هذه املعلومات يف هذه املنطقة �صوف ي�صاعد علماء 
البيولوچي على فهم التداخل يف تطور امليكانيكية الوراثية التي تقود اإىل و�صائل اأكرث كفاءة يف اإدارة 
هذه الآفات ومن �صمن النقاط الهامة املثرية للإهتمام هي درا�صة چينوم �صو�صة النخيل احلمراء. 

هذه الدرا�صة �صوف متهد الطريق لتطبيقات حديثة للمكافحة يف امل�صتقبل
Red palm weevil and threat to palms  سو�سة النخيل احلمراء وتهديدها للنخيل�

يقع نخيل التمر يف املنطقة العربية حتت التهديد املبا�صر. يف منت�صف الثمانينات اأكت�صفت �صو�صة النخيل 
احلمراء يف اخلليج العربي )Abraham واآخرون عام 1998(. يتغذى الطور الريقى لهذه احل�صرة داخل 
جذع النخلة وفى الغالب يوؤدى ذلك اإىل موت النخلة. منذ اكت�صاف هذه احل�صرة اأمتد ن�صاطها ملدى ملدى 
وا�صع ب�صرعة هائلة. وقد �صجلت لأول مرة يف الأمارات العربية عام 1986 ثم وجدت يف اململكة العربية 

ال�صعودية عام 1987 ثم اإيران عام 1992. ولو اأنها دخلت م�صر منذ الت�صعينات )Cox عام 1993(. ي�صل 
انخفا�ض املح�صول يف مناطق الإ�صابة من10 طن اإىل ,7 طن/هكتار )Cox عام 1993(.

وجدت احل�صرة بدرجة كبرية يف جنوب اآ�صيا وميلنيزيا حيث تتغذى على مدى وا�صع من النخيل 
على  خطرية  كاآفة  ت�صجيلها  مت  املناطق  بع�ض  يف  الزيت.  ونخيل  وال�صاجو  الهند  جوز  نخيل  ي�صمل 
يف  الفقد  بلغ  بالهند  التاميل  منطقة  يف  املثال  �صبيل  الهند. على  جوز  نخيل  خا�صة  الوافد  النخيل 

املح�صول من10-25% يف زراعات النخيل. 
ونظراً لطبيعة حياه احل�صرة داخل نظام مغلق فاإن البحث عن طرق فعالة لإدارة هذه احل�صرة اأمراً 
 –Surveillance بالغ ال�صعوبة. الطرق ال�صائدة املو�صى بها لإدارة اأنواع �صو�صة النخيل ت�صمل الر�صد
اأو  املكافحة   -Cultural control الزراعية  املكافحة   -Pheromone lures الفورمونية  الطعوم 
املعاملت الكيميائية Abraham( Chemical treatments واآخرون عام 1998(. ولو اأن هناك اأعتقاد 
�صائد يف دول اخلليج يوؤكد على الآثار ال�صارة اجلانبية للمبيدات الكيمائية على البيئة مما اأدى اإىل 
قيد ا�صتخدام هذه املبيدات اإىل حد كبري على نخيل التمر. وعليه فالرتكيز الآن قد توجه اإىل املكافحة 
بالدرجة  تعتمد  Biological control واجلهود م�صتمرة لأكت�صاف مبيدات حيوية حديثة  احليوية 

الأوىل على الكائنات املمر�صة للح�صرات مثل النيماتودا والڤريو�ض والبكترييا )Gush عام 1997(. 
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  Detection of red palm weevil  اكت�ساف الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء
اأكت�صاف الإ�صابة ب�صو�صة النخيل عملية �صعبة.  الطبيعة املغلقة ل�صو�صة النخيل احلمراء تعل 
متوت  الغالب  وفى  الكيميائية  باملعاملت  للإ�صابة  املتاأخرة  املراحل  يف  النخيل  ي�صتجيب  ل  دائماً 
احل�صرية.  املبيدات  باإ�صتخدام  علجه  ميكن  للإ�صابة  املبكرة  املراحل  يف  النخيل  اأن  ولو  النخلة. 
وعموماً فاإن �صو�صة النخيل احلمراء تهاجم النخيل عمر اأقل من20 عاماً ويحدث ال�صرر مظهراً اأحد 

الأعرا�ض التالية ويعتمد ذلك على مرحلة الإ�صابة.
وجود تاويف واأنفاق يف جذع النخلة وفى قواعد ال�صعف- 1
�صماع اأ�صوات نتيجة تغذية احل�صرات الكاملة لل�صو�ض- 2
وجود اإفرازات خارجية �صميكة ذات لون بني- 3
ظهور اآثار قر�ض اأن�صجة النبات حول فتحات التجاويف مع وجود روائح تخمر- 4
�صقوط اأغلفة العذارى وموت احل�صرات الكاملة حول النخيل �صديد الإ�صابة- 5
ك�صر اجلذع اأو قمة التاج يف حالة الإ�صابة امل�صتمرة ال�صديدة- 6
جفاف الف�صائل- 7

اأو  بالروؤية  �صواء  اإليها ميكن ملحظتها  الإ�صارة  ال�صابق  الأعرا�ض  فاإن  احلقلية  الظروف  حتت 
ال�صوت )نتيجة تغذية احل�صرات الكاملة( اأو رائحة املواد املتخمرة لأ�صجار النخيل امل�صابة. جناح اإدارة 
هذه احل�صرة يقع يف القدرة على اأكت�صاف الإ�صابة يف املراحل املبكرة. وقد ي�صاعد يف عمليات الأكت�صاف: 
ا�صتخدام  اأو  الكاملة  احل�صرات  تغذية  �صوت  لإلتقاط  ال�صوت  واأجهزة   -Endoscope الندو�صكوب 
الكلب Kehat( Sniffer dogs عام2000( لإكت�صاف الإ�صابة ويلعب ذلك دوراً هاماً يف حتقيق اإدارة 

متكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء.
 Action نظراً للطبيعة املميتة للآفة والقيمة العالية ملح�صول التمور فاإن احلد احلرج للتدخل
threshold يف نخيل جوز الهند ونخيل التمر منخف�ض للغاية. يف احلدائق ال�صغرية ين�صح املزارعني 
اإ�صابة واحدة مت اكت�صافها خا�صة يف النخيل يف العمر احل�صا�ض. وفى املزارع  بالتدخل حينما توجد 
نخيل  هو%1  احلرج  احلد  فاإن  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  متكاملة  اإدارة  برامج  توجد  حيث  الكبرية 
م�صاب. التحدي القائم يف جناح تنفيذ احلد احلرج والذي يعتمد على احلفاظ على م�صتوى الإ�صابة 
اأقل من1% اأمر بالغ ال�صعوبة. خلل منت�صف ال�صبعينات من القرن املا�صي اأمكن اإدارة �صو�صة النخيل 
احلمراء يف الهند على نخيل جوز الهند )Abraham وKurian عام 1975(. مت تخليق هرمون التجمع 
يف الذكور بوا�صطة Hallett واآخرون عام 1993 حيث اأ�صبح اأداه هامة يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء 

على نخيل التمر وجوز الهند يف العديد من الدول )Faleiro عام 2005(
 IPM Strategy for red palm weevil اإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء
ت�صمل ما يلي: النظافة الب�صتانية- تنب اإحداث اجلروح- الر�ض الوقائي يف البقع ال�صاخنة- الر�صد 
املعاملة الكيميائية  باإ�صتخدام امل�صايد الفورمونية -  من خلل امل�صايد الفورمونية- ال�صيد املكثف 
العلجية- معاملة اأماكن تكاثر احل�صرة- ا�صتخدام حجر زراعي �صارم- التدريب والتعليم. ا�صتخدام 

الفورمونات يف اإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء تت�صمن ما يلي:
• و�صع م�صائد للر�صد	
• ال�صيد املكثف ويعتمد على تقارير الإ�صابة باحل�صرة من خلل الر�صد 	



 283 

الإدارة امل�ستدامة
 ل�سو�سة النخيل احلمراء

• فح�ض امل�صايد اأ�صبوعياً	
• معاملة الأ�صجار امل�صابة )معاملة علجية(	
• اإ�صتئ�صال النخيل �صديد الإ�صابة	
• اإ�صتخدام و�صائل ر�ض وقائية باملبيدات يف وحول املناطق التي مت اإ�صتئ�صال النخيل اأو املعاملة باملبيدات	
• تكرار الفح�ض والر�ض للنخيل حول امل�صايد مب�صافة50-100 مرت حيث ي�صجل اأعلى تعداد للح�صرات 	

التي مت ا�صطيادها وكذا حول احلدائق التي مت ا�صتئ�صال نخيلها ذو الإ�صابة ال�صديدة. 
اأ�صتخدمت هذه امل�صايد الفورمونية بنجاح يف دول ال�صرق الأو�صط املهتمة بزراعة نخيل التمر مثل 
اململكة العربية ال�صعودية والإمارات والأردن )Soroker واآخرون عام2005( كما جنحت الفورمونات يف 

كبح جماح �صو�صة النخيل احلمراء يف جاوه- الهند )Faleiro عام 2005(. 
  Chemical Control  املكافحة الكيميائية

يعترب ا�صتخدام املبيدات احل�صرية اأمراً بالغ الأهمية يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء �صواء على 
نخيل جوز الهند اأو نخيل البلح. الإعتماد الزائد على املبيدات احل�صرية يف اإدارة احل�صرة قد يوؤدى اإىل 
حدوث م�صاكل ل ح�صر لها اأبرزها مقاومة الآفة لفعل املبيدات- حدوث موجات وبائية لآفات ثانوية- 
املبيدات يف  اإىل م�صكلة متبقيات  اإ�صافة  امل�صتهدفة  النافعة غري  الكائنات احلية  تاأثريات �صارة على 
التمور وقد يلعب الفورمون دوراً هاماً يف احلد من ا�صتخدام املبيدات احل�صرية. اأ�صتخدمت املبيدات 

احل�صرية على اأ�صجار نخيل التمر خلل التوجه الوقائي وكذا العلجي:
التدخل الوقائي )املانع( Preventive: ملأ قواعد ال�صعف باملبيد- الر�ض- الغمر- وقاية اجلروح 

باملبيد احل�صري- غمر اجلروح لأغرا�ض احلجر الزراعي- معاملة الرتبة 
التدخل العلجي Curative: حقن جذع النخلة- التدخني- تغذية اجلذور

وحتى ميكن تفادى التلوث البيئي امل�صاحب لر�ض املبيدات احل�صرات من خلل ا�صتخدام اآلت ر�ض 
دون ب�صابري  ر�ض  باإ�صتخدام اآلت  ين�صح الباحثني باململكة العربية ال�صعودية القيام  عايل-  �صغط  ذات 
احل�صري  املبيد  باإ�صتخدام  احلقن  باإ�صتخدام  اأو�صى   .)1998 عام   Anonymous(الغمر يحدث  حتى 
من خلل الكثري من الدرا�صات حيث اأنها و�صيلة علجية فعالة للتعامل مع النخيل امل�صاب خا�صة يف 

مراحله الأوىل )Nirula واآخرون عام 1953(.
التكتيكات البيوتكنولوجية ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء  

Biotechnology Tactics for Controlling Red Palm weevil 

  Biological Control     1- املكافحة احليوية
اأن  ولو  النخيل احلمراء )جدول1(.  �صو�صة  تهاجم  التي  الأعداء احليوية  العديد من  توثيق  مت 
Briscoe ،Murphy عام 1999 قد األقيا ال�صوء عن م�صمون املكافحة احليوية كمكون يف اإ�صرتاتيچية 
اإليها  امل�صار  القائمة  يف  مذكور  حيوي  عدو  اأي  يوجد  ول  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  املتكاملة  الإدارة 

بجدول)7-1( اأمكن ا�صتخدامه على نطاق وا�صع ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.
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جدول )7-1( الأعداء احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء
 Sr.
No

Potential Biocontrol Agents Scientific Name

1 Insects (Wasp, Earwig)
 Scolia erratica, Sarcophaga fuscicauda,
Chelisoches moris.

2 Bacteria
 Pseudomonas aeruginosa, Bacillus sp., Serratia
 sp., B. sphaericus, B.mgaterium, B. laterosporus,
and B.thuringinsis

3 Fungus
 Beauveria bassiana, Metarhizium anisoplieae,
and Beauveria sp.

4 Virus Cytoplasmic Polyhedrosis Virus (CPV)
5 Yeast --------

6
 Entomo-Pathogenic Nematodes
(EPN)

 Heterorbhabditis sp., Steinernema abbasi,
 Heterorbhabditis indicus, Teratorhabditis
 palmarum, Steinerema sp. H. indica, and Rabditis
 sp.

7
 Birds (Indian tree pie bird and
Crow pheasant bird)

Dendrocitta vagabunda parvula

  Host plant Resistance   2- العوائل النباتية املقاومة
و�صف Painter عام 1951 مقاومة النبات على اأ�صا�ض اأنها كمية ن�صبيه من ال�صفات الوراثية توؤثر 
اأنواع   Barranco واآخرون عام )2002( اإىل بع�ض  اأ�صار  على درجة ال�صرر احلادث بوا�صطة احل�صرة. 
اإيران تقرتح  الواردة من  التقارير  اأ�صبانيا.  التي تقاوم الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء يف  النخيل 
اأن حمتوى ال�صكر يف اأ�صناف نخيل التمر ي�صرع من منو احل�صرة ومن و�صع البي�ض ويقلل من ن�صبة 
النخيل  �صو�صة  اأن  وجد  كما  احلمراء.  النخيل  �صو�صة  منو  تثبيط  على  يعمل  الكال�صيوم  بينما  املوت 
بينما   Nannorrhops ritchiana الربى  النخيل  على  حياتها  دورة  اإمتام  من  تتمكن  مل  احلمراء 

ال�صنف Mazafati لنخيل التمر كان هو العائل املف�صل ل�صو�صة النخيل احلمراء. 
 Malayan ال�صنف  اأن  اأو�صحت  الهند  جوز  نخيل  اأ�صناف  من   6 على  بالهند  املعملية  الدرا�صات 
yellow Dwarf كان اأقل الأ�صناف اأف�صلية بالن�صبة لو�صع البي�ض حل�صرة �صو�صة النخيل احلمراء 
و   Faleiro(  Chowghat Green Dwarf ال�صنف  على  البي�ض  من  عدد  اأق�صى  و�صعت  بينما 

Rangnekar عام 2001(.
هناك اإمكانية حلفز تكوين املقاومة تاه �صو�صة النخيل احلمراء يف كل من اأ�صجار نخيل التمر 
ونخيل جوز الهند خلل نظم الرتبية التقليدية وكذا باإ�صتخدام تقنيات البيوتكنولوچي احلديثة. 
هذا التوجه الذي ميثل مكون يف اإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء يجب الهتمام 

به على اإعتبار اأنه خيار على املدى الطويل يف احلرب �صد �صو�صة النخيل احلمراء. 
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  Male Sterile Technque  3- طريقة تعقيم الذكور
بها  قام  التي  الدرا�صات  خلل  من  احلمراء  النخيل  �صو�صة  �صد  الذكور  تعقيم  طريقة  تقيم  مت 
Rahalker  واآخرون عام 1973. اإ�صعاع ذكور �صو�صة النخيل احلمراء بجرعة مقدارها 5,1كيلو راد بعد 
اإىل حدوث عقم بلغت ن�صبته حوايل90% خلل عام  اأدى  الكاملة بيوم حتى يومني  خروج احل�صرات 
1974مت اإطلق الذكور العقيمة على م�صاحة تقدر بحوايل400 هكتار منزرعة بنخيل جوز الهند يف 
اإقليم كريل بالهند وهذه املنطقة احتوت على ما يقارب 20 األف نخلة حديثة بلغت الإ�صابة بها حوايل 
4,6% مع جمع الإناث يف منطقة املعاملة من خلل امل�صايد والتي اأو�صحت اأن حيوية البي�ض يف هذه 
الإناث بلغت حوايل70% وقد يرجع ذلك اإىل اأن اإناث ال�صو�ض قد متكنت من التزاوج مع ذكور طبيعية 
يف منطقة الإطلق قبل طريانها لو�صع البي�ض. اأو�صحت الدرا�صات احلديثة اأنه ميكن حتقيق بع�ض 

النجاح عند اإ�صعاع احل�صرات الطبيعية واإتاحة الفر�صة لها للتزاوج مع الإناث يف املنطقة املعاملة.
Early Detection and Monitring   الأكت�ساف املبكر والر�سد

لبد من بذل الكثري من اجلهد من اأجل حت�صني كفاءة وح�صا�صية الطرق املتاحة للإكت�صاف املبكر 
للإ�صابة مثل الطرق ال�صوتية Acoustic والأكت�صاف بال�صم باإ�صتخدام الكلب وعموماً فالأمر يحتاج 

اإىل و�صع بروتوكولت للفح�ض العام ل�صو�صة النخيل احلمراء التي ت�صيب النخيل. 
 Visual Detection   1- الأكت�ساف بالروؤية

الطريقة الأكرث �صيوعاُ يف التطبيق لفح�ض وتقدير الإ�صابة على النخيل هي الفح�ض عن طريق 
ومرحلة  درجة  على  تعتمد  الروؤية  خلل  من  احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  اخلا�صة  الأعرا�ض  الروؤية. 
اأثار القر�ض بالأن�صجة  اإفراز بني �صميك لزج-  الإ�صابة: تاويف يف اجلذع وقاعدة ال�صعف- ظهور 
وفى  النخلة-  حول  العذارى  و�صرانق  الكاملة  احل�صرات  وجود  متخمرة-  روائح  وجود  مع  النباتية 
املراحل  عدا   .)2006 عام   Faleiro( النخلة  قمة  اأو  اجلذع  ك�صر  �صهولة  الإ�صابة  متقدمة  احلالت 
اإىل حد كبري على  املبكرة تعتمد  اأعرا�ض الإ�صابة  اأو ك�صر النخلة( فاإن  املتاأخرة من الإ�صابة )موت 
مكان الإ�صابة- العمر الف�صيولوچى- حالة النخلة التي تعر�صت لهجوم وكذا على نوع النخلة. على 
�صبيل املثال اإذا تطورت �صو�صة النخيل احلمراء يف اجلزء ال�صفلى من جذع النخلة)وهو �صائد يف حالة 
نخيل التمر( فاإن ظهور اجلروح التي حتوى اإفراز قد يتم ملحظتها ولكن غالباً ما تبقى اأعرا�ض 
الإ�صابة خمتفية يف منت�صف الف�صائل وفى قواعد ال�صعف اأو األياف ال�صاق. وقد تبدو النخلة �صليمة 
حتى تتفاقم الإ�صابة وتنهار النخلة. اإ�صابة التاج اأمر �صائع يف حالة نخيل الكناري ول حتدث الإفرازات 
ولكن حتدث تغريات يف تنا�صق منطقة التاج وفى حالة نخيل جوز الهند والكناري يحدث ذبول يف اجلزء 
الداخلي من التاج، وهذا نادر احلدوث يف نخيل التمر. وحيث اأن اأعرا�ض القر�ض يف الأوراق الداخلية 
لي�ض من ال�صهل اكت�صافها من م�صافة القطع خلل الفح�ض اأو املعاملة يف منطقة راأ�ض النخلة ميكن 
فح�ض عر�ض50-60�صم من قاعدة راأ�ض النخلة حتى املركز للأكت�صاف املبكر للإ�صابة. ولو اأن هذه 
الطريقة حتتاج اإىل عمالة اأكرث ول ميكن تنفيذها على نطاق وا�صع ويجب اتخاذ الحتياطات اللزمة 
منها.  ينطلق  التي  ال�صليمة  املناطق  اإىل  الكاملة  احل�صرات  جذب  اإىل  يدفع  جروح  حدوث  اأن  حيث 
الفح�ض  الأعرا�ض ب�صهولة يف جميع الأحوال مما ي�صعب من عملية  روؤية  النخيل ل ميكن  اأ�صجار 
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اإىل عمالة كبرية- خربات  اأمر يحتاج  املبا�صر. وهذا يجعل من الفح�ض والأكت�صاف املبكر للإ�صابة 
عالية- تكلفة كبرية- وانخفا�ض م�صتوى الدقة. وجود بروتوكول لتقييم اأنواع النخيل �صوف ي�صاعد 
يف تقدير الإ�صابة واإجراء عمليات الر�صد وقيا�ض م�صتوى ال�صفاء بعد املعاملة خا�صة مع وجود طرق 
Visual inspection هناك طرق  اأخرى للأكت�صاف للتغلب على م�صكلة الفح�ض عن طريق الروؤية 
عن  التقدير   -Chemical cues الكيميائية  الروائح  ا�صتخدام  مثل  والتقييم  التطوير  حتت  اأخرى 

طريق ال�صوت Acoustic اأو احلرارة Thermal وفيما يلي نبذة خمت�صرة عن هذه الطرق. 
Chemical Detection     2- الأكت�ساف بالكيميائيات

يفرز  بال�صو�ض  امل�صاب  النخيل  اأن  فر�صية  على  يعتمد  الكيميائيات  باإ�صتخدام  الك�صف  اإمكانية 
اأو من خملفاتها وهو �صائل �صميك  Volatile. وهى تفرز مبا�صرة من ال�صو�ض  مواد كيميائية طيارة 
روائح متخمرة يف منطقة جروح  النباتية مع وجود  الأن�صجة  ويتكون من قر�ض  بني-  لونه  القوام 
النخلة امل�صابة. مل يتم بعد تعريف اأي من هذه الروائح املنبعثة يف مناطق اجلروح بالنخلة. ا�صتخدام 
الروائح من م�صادر  اأكت�صاف  ت�صتطيع  ال�صم Sniffing dogs. حيث  الكيميائي مع كلب  الأكت�صاف 
عام   Schlyter اأ�صار  وقد   .Invasive Species الغازية  والأنواع  الأدوية  املفرقعات-  مثل  خمتلفة 
 Golden Retriever- اأنواع الكلب  اأن الكلب لها القدرة على متيز النخيل امل�صاب. وتف�صل   2012

Rottweillers - Labradrs لقدرتها العالية على التميز واإمكانية تعامل النا�ض معها.

وقد اأجريت درا�صات يف هذا الأتاه من خلل Nakash و Kehat عام )2000( اأثبت فيها قدرة النوع 
التمر  التي ت�صيب نخيل  النخيل  �صو�صة  الذي مت جمعه من  الإفراز  اأكت�صاف  Golden Retriever على 
ولكن القدرة على تدريب الكلب لإكت�صاف النخيل امل�صاب مل يتم اإثباتها. كما اأثبت Sume واآخرون )نتائج 
غري من�صورة( قدره النوع  Rottweiler والنوع  Golden Retriever على اكت�صاف يرقات وح�صرات كاملة 
ب�صو�صة النخيل احلمراء مدفونة يف اأوعية بقاعدة اأنواع خمتلفة من النخيل اأعمار واأحجام خمتلفة. وبعد 
6 �صهور من فرتة التدريب كانت دقة الكلب يف الكت�صاف ت�صل اإىل حوايل70% يف متيز الإ�صابة ال�صناعية 

على نخيل الكناري ب�صرف النظر عن اأعمار ال�صو�ض امل�صتخدم يف الدرا�صة. 
النخيل  من  تفرز  التي  الطيارة  املواد  فاإن  الطبيعية  الإ�صابة  ظروف  حتت  اأنه  ملحظة  يجب 
وت�صتجيب لها �صو�صة النخيل اأمراً يرتبط بالنوع وعليه فاإن الأنواع املختلفة من النخيل تدفع �صو�صة 
اإمكانية  ال�صابقة تو�صح  التجارب  فاإن  لها بدرجات خمتلفة. وعليه  ال�صتجابة  اإىل  النخيل احلمراء 
و�صع  طاملا مت  ن�صبياً  مكلفة  اأنها غري  كما  فعالة  و�صيلة  وهى  الإ�صابة  اكت�صاف  الكلب يف  ا�صتخدام 
بروتوكول للتقييم وتوفرت اخلربات يف الفريق القائم بهذه العملية اإ�صافة اإىل ا�صتخدام كلب تلقت  

م�صتوى عايل من التدريب. 
بناء على الدرا�صات الأولية يف ب�صاتني النخيل فقد يكون من ال�صعوبة ا�صتخدام الكلب يف مزارع 
النخيل التي حتتوى مئات اأو اآلف الأ�صجار من النخيل. اإ�صافة اإىل �صعوبة قدرة الكلب على العمل يف 
ظل الظروف احلرارية املرتفعة )خا�صة يف ف�صل ال�صيف( ول تزيد القدرة اليومية على عمل الكلب عن 
عدد حمدود من ال�صاعات. كما اأن املدى الفعال حل�صا�صية الكلب يحتاج اإىل تقدير. اأي�صاُ فاإن مناطق 

اإ�صابة تاج النخلة قد يقلل من قدرة الكلب على الأكت�صاف يف امل�صاتل اأو اأغرا�ض احلجر الزراعي. 
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 Olfactory وميكن اأن ي�صتخدم الكت�صاف الكيميائي على نطاق وا�صع باإ�صتخدام جم�صات �صمية 
sensors )اأنف الكرتونية اأو ل�صان الكرتوين(. الكت�صاف ال�صمى التوماتيكى ي�صتخدم الآن بدرجات 
وم�صتويات عالية يف ال�صناعة ملراقبة اجلودة ور�صد ال�صحة والأمان البيئي )Sindhuja واآخرون عام 
Sensory system يعتمد على منط التميز للب�صمة الكيميائية التي تظهر  2012(. النظام احل�صي 
يف النظام احل�صي. ولو اأن هذا الأتاه مازال يف نطاق الدرا�صات يف اأكت�صاف الإ�صابة ب�صو�صة النخيل 
احلمراء اإل اأنه من املتوقع اأن يكون له بعد تطبيقي هام. بالإعتماد على تعريف املواد املتطايرة فاإن 

ا�صتخدام الأنف اأو الل�صان اللكرتوين �صوف ي�صاهم اإىل حد كبري يف اأكت�صاف الإ�صابة. 
Acoustic Detection     3- الأكت�ساف بال�سوت

من  �صادرة  متميزة  اأ�صوات  على  احلمراء  النخيل  �صو�صة  يرقات  لن�صاط  ال�صوت  اإكت�صاف  يعتمد 
ا�صتخدم الكت�صاف  القر�ض واحلركة للريقات.  الأ�صوات هي نتيجة عمليات  امل�صاب. وهذه  النخيل 
والريقات  الكاملة  احل�صرات  حالة  يف  وت�صتخدم  اخل�صب.  داخل  الأبي�ض  النمل  حالة  يف  بال�صوت 
التي ت�صيب املنتجات املخزونة- وجود اأو غياب يرقات �صو�صة النخيل احلمراء يف اأ�صجار نخيل جوز 
 Soroker( الف�صائل  يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ويرقات   )2010 عام  واآخرون   Siriwerdena(الهند
من  ال�صادرة  الأ�صوات  تكون  حيث  املبكرة  الإ�صابات  يف  وتكمن امل�صكلة الرئي�صية   )2004 عام  واآخرون 

الريقات �صعيفة للغاية. 
قام Pinhas واآخرون )عام 2008( بتقييم كوا�صف �صمعية ووجد اأن اكت�صاف الإن�صان لل�صوت غري 
حقيقي. بع�ض امل�صاكل راجع اإىل حماولة الو�صول اإىل اكت�صاف �صوتي كايف يت�صمن: تعريف حقيقي.
بع�ض امل�صاكل راجع اإىل حماولة الو�صول اإىل اكت�صاف �صوتي كايف يت�صمن: تعريف ال�صوت املتخ�ص�ض 
املرتبط بن�صاط الريقات- اكت�صاف الريقات ال�صغرية يف اجلذع- متيز اأ�صوات الريقات من الأ�صوات 
اأو  الأخرى الناتة من كائنات اأخرى تعي�ض داخل النخلة مثل بع�ض مف�صليات الأرجل- القوار�ض 

الطيور وكذا �صوت الرياح. 
احليوية  ال�صوت  نظم  على  تعتمد  التي  الر�صد  نظم  بدرا�صة  قامت  البحثية  الفرق  بع�ض  هناك 
 Hetzroni واآخرون عام 2011(. قام Mankin(وتعتمد على حتليل الرتددات ال�صوتية Bioacousties
واآخرون عام 2004 بتعريف وعزل بع�ض الرتددات ال�صوتية التي تو�صح الن�صاط النموذجي للريقات. 
نخيل م�صابة مقطوعة  الإ�صابة يف جذوع  اكت�صاف  94% من  اأن  عام2010  واآخرون   Hussein اأو�صح 
باحلجر الزراعي وذلك يف غياب اأي كائنات حية اأخرى. اأو�صح Gutierrez واآخرون عام2010 اكت�صاف 
ن�صاط يرقات عمر اأ�صبوعني يف ظروف بيئية متحكم فيها من خلل تقدير كثافة ال�صوت. اأ�صتخدمت 
مع  الن�صاط  م�صتوى  لتقدير  الأخ�صاب  حفارات  خناف�ض  يرقات  يف  ال�صوت  و�صمات  واأ�صكال  اأمناط 
اأ�صوات يرقات �صو�صة النخيل احلمراء ت�صبه  اأن  اإمكانية حت�صني القدرة على التميز ال�صوتي. وجد 

الإنفجارات Bursts مع وجود فرتات طويلة وهادئة. 
 Speech مت دعمها من خلل الطرف اخلا�ض بتميز النطق Spectral approach طريقة الطيف
recognition والتي يطلق عليها Text- independent speaker identification حيث اأعطت قدرة 
على النجاح بلغت 99% يف العينات ال�صوتية التي مت ت�صجيلها من نخيل م�صاب داخل غرف �صوتية 

معزولة )Pinhas واآخرون عام 2008(.
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اإ�صتخدم ميكروفون ح�صا�ض مت�صل بالأن�صجة الغ�صة ل�صجرة نخيل التمر وهو اأحد الو�صائل التي 
Vibrometer كمج�ض �صوتي غري ملم�ض  الذبذبات  ا�صتخدم جهاز قيا�ض  للدرا�صة. حيث  خ�صعت 
Non-contact acoustic sensor. وقد اخترب هذا النظام على كل من اأ�صجار نخيل الكنارى ونخيل 
التمر. حيث كان بع�ض اأ�صجار نخيل التمر م�صاباً بـ 1-3 يرقة بينما ترك الآخر دون اإ�صابة للمقارنة- 
اأجرى الت�صجيل يف النخيل امل�صاب باإ�صتخدام جهاز قيا�ض الذبذبات وقد اأظهرت النتائج كفاءة هذا 

النظام مقارنة بالنظم ال�صوتية الأخرى. 
قيا�ض  باإ�صتخدام جهاز  ت�صجيلها  احلمراء مت  النخيل  �صو�صة  يرقات  تغذية  اأ�صوات  من  نوعان  هناك 
الذبذبات- واحد اأ�صا�ض Basic وهو ق�صري للغاية وي�صتغرق حوايل1-4 مللي ثانية وتقع طاقته بني 8-1 
كيلوهريتز- وهناك �صوت ي�صتمر لفرتة طويلة يطلق عليه rasp وطاقته اأقل من 3 كيلوهريتز ولو اأن قمم 

الرتدد ت�صل اإىل 16 كيلوهريتز. وي�صتمر يف املتو�صط حوايل440 مللي ثانية وقد يتكرر اأحياناً  باإنتظام.
Acoustic Thermal  Detection     4- الأكت�ساف باحلرارة

نظراً ل�صعوبة اإكت�صاف الإ�صابة عن طريق الروؤية مت البحث عن و�صائل بديلة بداأها الإي�صاح الذي 
خلل  من  الأكت�صاف  اإمكانية  اأظهر  والذي  وAbuzuhairiah عام 1992(   Bakhari( من كل  عر�صه 
التغريات الف�صيولوچية يف النخيل امل�صاب. اأو�صحت العديد من امللحظات اإرتفاع حرارة جذع النخل  
امل�صاب حيث مت تقدير ذلك من خلل كامريات الأ�صعة حتت احلمراء. ت�صبب تغذية احل�صرات يف جذع 
النباتية والتي تعمل على زيادة درجة احلرارة املحلية �صواء داخل  الأن�صجة  اأرتفاع يف تخمر  النخلة 
التاج/اجلذع وذلك فوق امل�صتويات العادية )30°م وفوق45°م( )ملحظات اأ�صار اإليها Saroker واآخرون 
عام 2009(. ولو اأن هناك ارتفاع حاد يف درجة احلرارة يف مركز التاج يف النخيل �صديد الإ�صابة اأكرث 
من ذلك فاإن الإ�صعاع ال�صم�صي يتداخل مع تاأكيد �صحة ال�صورة. عند هذه املرحلة فاإن درجة احلرارة 
املقدرة ل ميكن اعتبارها م�صابهه لتلك التي تتواجد فيها احل�صرات داخل اأنفاق يف احلزم الوعائية. 
حيث يبدو يف هذه املناطق اأنها تعانى من �صغوط مائية Water stress. هذه احلالة املائية للمح�صول 

ميكن قيا�صها بفح�ض اجلزء احلراري للطيف للإ�صعاع املنعك�ض )Ehrler عام 1973(.
التقدم التكنولوچى احلديث يف تكوين ال�صور احلرارية عن بعد Remote thermal images يقدم 
اإمكانية معرفة املعلومات املكانية لدرجة احلرارة وبالتايل ت�صهيل عمل خريطة التغريات احلرارية 

للمجموع اخل�صري )راأ�ض النخلة( على نطاق وا�صع.
ميكن  احلقلية  احلرارة  اأن  حيث  للقيا�ض.  فعال  بديل  هي   Thermal imaging احلرارية  ال�صورة 
املائي  للموقف  خريطة  عمل  اأمكن  حديثاً  احلقل.  يف  املائي  للموقف  خريطة  عمل  خلل  من  تقديرها 
التمر على نطاق تارى  ال�صور احلرارية اجلوية  Aerial thermal images لأ�صجار نخيل  من خلل 
)Cohen واآخرون عام 2012( لهذا الغر�ض هناك و�صائل ن�صف اأوتوماتيكية تعتمد على حتليل املوقف املائي 
ومنه ميكن الك�صف عن ال�صور احلرارية للنخيل وكذا ا�صتخل�ض حرارة راأ�ض النخلة لكل نخلة على حدة. 
هناك تارب اأولية اأو�صحت اأن بع�ض اأ�صجار نخيل التمر امل�صاب بريقات �صو�صة النخيل احلمراء 
على  القدرة  وانخفا�ض  النخلة  راأ�ض  حرارة  درجة  برفع  تنعك�ض  والتي  مائية  �صغوط  عليها  تظهر 
التو�صيل مقارنة بالأ�صجار ال�صليمة. اأمكن الك�صف عن ال�صغوط املائية بعد25 يوم من الإ�صابة وذلك 

قبل3 اأ�صابيع من اإمكانية ملحظة الأعرا�ض باإ�صتخدام الروؤية. 
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  Inspection of Open Area   5- الفح�س فى املناطق املفتوحة
اأمر  الطبيعية  واملناطق  الزراعية  واملناطق  احل�صر  يف  وا�صع  نطاق  على  النخيل  اأ�صجار  فح�ض 
غري  املناطق  يف  خا�صة  �صعباً  اأمراً  ذلك  حتقيق  بالإدارة.  ي�صمى  ما  حتت  بالغ  اأهتمام  اإىل  يحتاج 
الزراعية حيث يوجد عدد كبري من اأ�صجار النخيل يتعدى الآلف واأنواع خمتلفة واأعمار خمتلفة من 
النخيل ودرجات خمتلفة من النمو والتي حتتاج اإىل ر�صد روتيني لتقدير الإ�صابة وحتديد م�صتوى 
اإدارة عن  اإىل  يحتاج  املناطق  الإ�صابة يف هذه  وم�صتوى  الآفة  انت�صار  درجة  املعاملت. معرفة  جناح 
النرتنت  على  النظام  هذا  مثل  ويعتمد  معلوماتية حقيقية.  قاعدة  بناء  الروؤية حتى ميكن  طريق 
 Graphical user Interface (GUI) والذي يطلق عليه Web applications والتطبيقات ال�صبكية
الچيوجغرافية  املعلومات  نظم  التطبيق.  قرار  اتخاذ  لدعم  زمنية  ومعلومات  مكاين  عر�ض  لإنتاج 
املتحركة Mobile Geographical information Systems حتدد اأماكن التي يجب اأن يتم الر�صد 
فيها وت�صهل جمع الوقت احلقيقي لأخذ نتائج البيئة الزراعية وخا�صة منط توزيع جمموع احل�صرات 

)Hetzroni واآخرون عام 2009(.تراكم املعلومات املمنهج والذي يت�صمن توزيع الآفات وتوزيع العائل 
النباتي )النخيل( والظروف خلل املعاملة هي الأ�ص�ض التي يبنى عليها عملية اتخاذ القرار. 

  Conclusion    6- اخلامتة
الك�صف عن �صو�صة النخيل احلمراء من خلل  املكثفة نحو تطور طرق  على الرغم من اجلهود 
الكت�صاف  ومازال  الوا�صع  التطبيق  م�صتوى  اإىل  ترقى  مل  اأنها  اإل  والكيميائية  ال�صوتية  التقنيات 
يعتمد على الفح�ض بالروؤية يف معظم املناطق. هناك جهود هائلة مطلوبة لتح�صني كفاءة وح�صا�صية 
الطرق املتاحة مثل الكت�صاف ال�صوتي وال�صمي يف الكلب. ل توجد طريقة واحدة متلك ح�صا�صية 
حالة  يف  الكبرية.  امل�صاحات  يف  للكت�صاف  جيدة  حلول  توجد  ل  الآن  واإىل  مقبولة  وتكلفة  معقولة 
اأنواع النخيل التي يتم اإ�صابتها ب�صو�صة  الكت�صاف بالروؤية فاإن الأمر يحتاج اإىل بروتوكولت ملعظم 
النخيل احلمراء. الكت�صاف بالإ�صت�صعار �صواء باإ�صتخدام الروؤية اأو ال�صم ميكن ا�صتخدامه من الناحية 
فاإن  اللحظة  هذه  حتى  التطبيق.  عن  بعيداً  مازال  ولكنه  الوا�صعة  امل�صاحات  مع  خا�صة  التطبيقية 

توليفة الطرق والتقنيات معاً قد تكون هي احلل الأمثل. 
الطريقة ال�سوتية احليوية يف نظام اإدارة �سو�سة النخيل احلمراء

Bioacoustics method for IPM of red palm weevil

الطريقة احليوية ال�صوتية هي طريقة حديثة مبنية على البيولوچى. معظم التطبيقيات املعروفة 
الأخرية  ال�صنوات  يف  والنطاطات.  وال�صفادع  والدولفني  واحليتان  واخلفافي�ض  الطيور  يف  توجد 
تركزت هذه الأبحاث على ح�صرات اأخرى. وقد مت الرتكيز على اخلناف�ض وال�صو�ض. وخا�صة خناف�ض 
والأرز  احلبوب  �صو�ض  حالة  يف  جيدة  نتائج  احليوية  ال�صوتية  الطريقة  اأظهرت  وال�صو�ض.  احل�صرة 
و�صو�صة النخيل احلمراء وحفارات ال�صاق وحفارات العذق. واحلفار الأ�صيوي ذو القرون الطويلة كما 

مت التوجه نحو درا�صة هذه الظواهر على الفرا�صات واأبى دقيقات مثل فرا�صة النخيل. 
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احلمراء  النخيل  �صو�صة  على  الدرا�صات  من  عليها  احل�صول  مت  اأ�صا�صية  جيدة  معلومات  هناك 
و�صو�ض احلبوب وحفارات اأ�صجار الفاكهة. يف الطبيعة فاإن الأ�صوات والتذبذبات التي ميكن قيا�صها 
والنطاطات  وال�صفادع  والطيور  الثدييات  اأ�صوات  خمتلفة.  وظائف  لها  اأن  كما  خمتلفة  اأ�صول  لها 
حتمل معلومات معينة. يف حالة اأ�صوات ال�صو�ض واخلناف�ض فاإنها ل حتمل اأي معلومات. هذا التاأثري 

القوى يحدد نوع الذبذبات التي ميكن قيا�صها. كما يظهر اإمكانية وقيود هذه الطريقة اجلديدة. 
بالن�صبة لتق�صيمات الذبذبات الناتة من ال�صو�ض واخلناف�ض هناك كثري من الدرا�صات ال�صرورية 
عن اختلفات مراحل دورة حياه احل�صرة. يف حالة �صو�ض النخيل احلمراء يحتاج الأمر اإىل درا�صات 

قد ت�صتغرق 4 �صنوات. 
يق�صم اإنبعاث ال�صوت من �صو�صة النخيل احلمراء اإىل 5 مراتب �صوتية خلل دورة حياه احل�صرة. 
هذه الأ�صوات تدل ب�صكل معنوي عن وجود �صو�صة النخيل احلمراء. القيا�ض ال�صوتي احليوي يجعل 
الأكت�صاف اأمراً ممكناً يف حالة �صو�صة النخيل احلمراء. بناء على نتائج الدرا�صات عن اإ�صابة �صو�صة 
اأن تكون الدقة عالية  اأ�صبوع من الإ�صابة. وميكن  النخيل احلمراء ميكن اكت�صاف الإ�صابة بعد 5,1 

جداً بعد 3-4 اأ�صابيع من الإ�صابة. 
What are Biopesticides     ما هي املبيدات احليوية

الآفات م�صتقة من مواد طبيعية مثل احليوانات  اأنواع معينة من مبيدات  املبيدات احليوية هي 
وهو  اآفات  كمبيد  تطبيقات  له  الكانول  زيت  املثال  �صبيل  على  املعادن.  وبع�ض  والبكترييا  والنباتات 
املبيدات احليوية. مع بداية عام 2013 مت ت�صجيل حوايل400 مبيد حيوي كمادة فعالة  يندرج حتت 

وحوايل 1250 يف �صورة م�صتح�صرات. وتقع املبيدات احليوية حتت اأحد الأق�صام التالية:-
  Microbial pesticides   1- مبيدات الآفات امليكروبية

فعالة.  كمادة  والربوتوزا  والنيماتودا  والڤريو�ض  والفطر  البكترييا  مثل  حية  كائنات  من  ويتكون 
وميكن ا�صتخدام مبيدات الآفات امليكروبية يف مكافحة العديد من اأنواع الآفات ولو اأن كل مادة فعالة 
تتمتع بتخ�ص�ض ن�صبى لآفة معينة. وعلى �صبيل املثال هناك الفطريات التي ت�صتخدم ملكافحة بع�ض 

الآفات احل�صرية.
. Btأو Bacillus thusingiensis      2- اأكرث الأنواع ا�ستخدامًا من مبيدات الآفات امليكروبية هي حتت نوع
كل �صللة من هذه البكترييا تنتج خملوط خمتلف من الربوتني متخ�ص�ض يف قتل واحد اأو اأكرث 
من الأنواع القريبة. بينما بع�ضBt تكافح يرقات الفرا�صات املوجودة على النبات فاإن البع�ض الآخر 
متخ�ص�ض �صد الريقات والذباب والبعو�ض. يحدد نوع احل�صرة امل�صتهدف بناء على نوع الربوتني املنتج 

من بكترييا Bt والذي يربط بامل�صتقبلت املوجودة يف معدة الريقات مما ي�صبب اجلوع. 
.Plant –Incorporated Protectarsis (PIPs)     3- املواد الواقية املدجمة يف النبات

وهى مواد مبيدة اأو قاتلة ينتجها النبات من املادة الوراثية وت�صاف اإىل النبات على �صبيل املثال 
ميكن اأن ياأخذ العلماء الچني من بروتني Bt ويتم اإدخال الچني يف النباتات التي متتلك املادة الوراثية. 

.Bt حينئذ فاإن النبات ي�صنع هذه املادة التي تعمل على تدمري الآفة بدًل من بكترييا
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:Biochemical  pesticides    4- املبيدات البيوكيميائية
 Non �صامه  غري  مبيكانيكيات  الآفات  مبكافحة  تقوم  طبيعيه  اأ�صول  ذات  مواد  عن  عبارة  وهى 
 toxic mechanisms. وفى املقابل فاإن املبيدات التقليدية عبارة عن مواد خملقه تقتل الآفة مبا�صرة. 
وت�صمل املبيدات البيوكيميائيه فورمونات اجلن�ض يف احل�صرات التي تتداخل مع عملية التزاوج اإ�صافة 

اإىل بع�ض امل�صتخل�صات النباتية التي تذب الآفات احل�صرية اإىل امل�صيدة بفعل الرائحة. 
 Insect Pathogens as Biocontrol Agents  ممر�سات احل�سرات كعوامل مكافحة حيوية

ي�صتخدم  احل�صرات.  جلموع  هام  منظم  عامل  الطبيعية  امل�صادر  ذات  احل�صرات  ممر�صات  تعترب 
عام  واآخرون   Lacey( احل�صرية  الآفات  �صد  حيوية  مكافحة  كعوامل  احل�صرات  اأنواع  من  العديد 
2001(. مقارنة ممر�صات احل�صرات مع املبيدات التقليدية تكون فقط من منظور الكفاءة والتكلفة. 
بالإ�صافة اإىل الكفاءة فاإن مميزات ا�صتخدام عوامل املكافحة امليكروبية عديدة. وتت�صمن الآمان على 
حفظ  الغذاء-  يف  املبيدات  متبقيات  اإنخفا�ض  امل�صتهدفة-  غري  احلية  الكائنات  من  وغريه  الإن�صان 
الأعداء احليوية وزيادة التنوع احليوي يف النظم البيئية التي يتم اإدارتها. هناك ثلثة طرق لأ�صتخدام 

ممر�صات احل�صرات كعوامل مكافحة حيوية وهى:- 
  Conservation احلفظ -Augmentation  املكافحة احليوية الكل�سيكية الزيادة

خلف�ض  الطويل  املدى  على  حيوية  مكافحة  كعوامل  والنيماتودا  والفطر  الڤريو�ض  ا�صتخدام 
الإغراق  تطبيق  تت�صمن  امليكروبية  املكافحة  اأمثلة  معظم  طيباً.  جناحاً  حقق  العذوق  حفار  اأعداد 
 .Bt بكترييا  مع  هي  ا�صتخداماً  امليكروبية  املكافحة  اأنواع  اأكرث  احل�صرات.  ملمر�صات   Inundative
عزز اإكت�صاف اأ�صناف جديدة لها ن�صاط اأبادي �صد حر�صفية وغمدية الأجنحة وذات اجلناحني وكذا 
حت�صينها الوراثي اإ�صتخدام هذا النوع. كما اأن التطور احلديث يف البيولوچيا اجلزيئية- طرق الفعل- 
ا�صتخدام  قيود  منافع-  ا�صتخدام-  على  الأمثلة  الو�صيلة.  هذه  تطور  يف  �صاعدت  كلها  املقاومة  اإدارة 
مكافحة  كعوامل  والربوتوزوا  والنيماتودية  والفطرية  والبكتريية  الڤريو�صية  احل�صرات  ممر�صات 

حيوية كثرية ومتعددة. ولو اأن زيادة ا�صتخدام هذه الو�صيلة من املكافحة حتتاج اإىل: 
زيادة �صرا�صة املمر�ض و�صرعة القتل- 1
حت�صني الإدارة حتت ظروف بيئية غري منا�صبة )الربودة– واجلفاف( - 2
القدرة على الإنتاج بكميات كبرية - 3
حت�صني �صورة امل�صتح�صر لزيادة كفاءة التطبيق وزيادة القدرة على الثبات - 4
كيفية الإدخال ال�صليم يف برامج الإدارة املتكاملة للآفات- 5
قبول املزارعني والعامة لهذا التوجه- 6

اأ�ص�ض  نف�ض  اأ�صا�صاً على  احل�صرات  مكافحة  يف  احل�صرات  ممر�صات  ا�صتخدام  اإ�صرتاتيچية  تعتمد 
 Augmentation عنا�صر املكافحة احليوية. فقد ت�صتخدم لزيادة م�صتوى التعداد املوجود يف الطبيعة
اأو احلفظ Contestation اأو الإدخال الكل�صيكي )النمطي( لتوطينها واإنتظار حدوث تاأثرياتها على 
املدى الطويل inoculative release. اأو ت�صتخدم على املدى الق�صري Inundative release. وتكمن 
اخلطورة دائماً يف عدم القدرة على التنبوؤ ملعرفة تاأثري هذه العوامل املختلفة على م�صتوى التاأثري. 

ولبد اأن يوؤخذ يف الأعتبار دور العمليات الزراعية يف الإ�صراع من رفع م�صتوى كفاءة التاأثري.
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 The Future of Insect Pathogens    م�ستقبل ممر�سات احل�سرات
اأظهرت مكافحة الآفة احل�صرية باملبيدات الكيميائية العديد من امل�صاكل احلادة منها ما يتعلق 
اأو ظهور موجات وبائية من الآفات الثانوية عقب ا�صتخدام املبيد-  مبقاومة احل�صرة لفعل املبيدات 
التاأثري ال�صار على �صحة الإن�صان وحيواناته النافعة. تلوث املاء الأر�صي باملبيدات- انخفا�ض التنوع 

احليوي وغريها من امل�صاكل التي تتفاقم مع زيادة حدة ا�صتهلك املبيدات على كوكب الأر�ض. 
الإدارة  الآن  عليه  ما يطلق  اأو  للآفات  املتكاملة  الإدارة  نحو  التوجه  اإىل  العلماء  دفعت  امل�صاكل  هذه 
امل�صتدامة وتعتمد بالدرجة الأوىل اإىل البحث عن الو�صائل ال�صديقة للبيئة بغر�ض كبح جماح الآفات. 
مع  املخلقة  الكيميائية  املبيدات  حمل  الزمن  مرور  مع  حتل  �صوف  امليكروبية  املبيدات  فاإن  وعموماً 
اأهمية حت�صني قدرة كفاءة املمر�صات- تطوير عمليات الإنتاج وحت�صني امل�صتح�صرات وقبول العامة 
وح�صن اإدخال هذه الو�صائل �صمن منظومة الإدارة املتكاملة للآفات مع التاأكيد على اأهمية التعليم 

والإر�صاد وبرامج التدريب. 
لقطاع  بالن�صبة  احل�صرية  للآفات  املتكاملة  الإدارة  يف  امليكروبية  املبيدات  دور  اأ�صتعرا�ض  مت 
فاإن عامل ميكروبي  Tatchell عام 1997. يف معظم احلالت  به  قام  الذي  الدور  الزراعة من خلل 
الآفات. ومن خلل  اأو معقد  للمكافحة ل يحقق وحده مكافحة م�صتدامة للآفات احل�صرية  واحد 
حزمة الإدارة املتكاملة للآفات فاإن ممر�صات احل�صرات قد تقدم و�صيلة فعالة ومتخ�ص�صة يف مكافحة 

احل�صرات. كما ل يجب اإغفال دور العمليات واملمار�صات الزراعية يف هذا ال�صدد. 
ا�صتخدام املمر�صات يف قمع تعداد احل�صرات يف منطقة وا�صعة حتتوى على عوائل نباتية زراعية 
وبرية متعددة ل ميكن اأن يحقق الأهداف بدرجة كافية )Bell و Hasdee عام 1994(. وجود امل�صاحة 
الوا�صعة يحقق ميزة ن�صبية. على �صبيل املثال مكافحة جمموع الآفات قبل اأن تكون ذات اأهمية اقت�صادية 
على املحا�صيل النباتية. اأي�صاً يف حالة اأن يكون املح�صول م�صتودع اأو خمزن ملف�صليات الأرجل عديدة 
العوائل ولكنها ل ت�صبب �صرر اقت�صادى دائم ميكن اأن يكون هذا املجموع م�صدر يتحرك اإىل املحا�صيل 

الأخرى عند م�صتويات ال�صرر الإقت�صادى. 
على الرغم من الآمال املعقودة على م�صتقبل ممر�صات احل�صرات كعوامل مكافحة حيوية اإل اأن 
املبيدات احليوية ي�صري فى  �صوق  اأن  التمويل. ولو  املبيدات احليوية يواجه رده يف  جزء من �صناعة 
 Bt بيع  اإىل  النبات ومعظم هذا يرجع  �صوق وقاية  النمو حيث ميثل من 1- 5,1% من حجم  طريق 
اإل اأن Georgis )1997( يعتقد اأن هذه املبيدات امليكروبية �صوف تواجه مناف�صة قا�صية من املبيدات 

الكيميائية احلديثة والنقل الچينى للنبات.  
 Behavioral Control    املكافحة ال�سلوكية

ل�صو�صة  املكثف  اجلمع  م�صايد  يف  امل�صتخدمة  للفورمونات  بروتوكول  و�صع  مبكان  الأهمية  من 
يعترب  �صاعة   24 كل  ملليجرام   3 مبعدل  املنطلق   Ferrugineol التجمع  فورمون  احلمراء.  النخيل 
مف�صل عن اجلرعات الأقل ويو�صى باإ�صتخدامه يف برامج ال�صيد. تتعاظم كفاءة امل�صايد حينما تو�صع 
على اإرتفاع 2 مرت من �صطح الأر�ض- امل�صايد من النوع Vans تف�صل عن م�صايد اجلردل. امل�صايد 
التي ت�صتخدم املبيدات للحفاظ على ال�صو�ض. التن�صيط Synergism بني مادة Ferrugineol واملواد 
الطيارة من العائل النباتي تو�صح اأهمية املادة املنبعثة من النخيل يف زيادة كفاءة ال�صيد. ل يوجد 

فرق يف �صيد كل من �صو�صة النخيل احلمراء و�صو�صة جوز الهند على نف�ض امل�صيدة والفورمون. 
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Pheromone Trapping Efficiency   كفاءة ال�سيد بالفورمونات
اأول من اأ�صار اإىل اأهمية خ�صب النخيل يف جذب احل�صرات الكاملة من ال�صو�ض هوHenry عام1917 
وحديثاً وجد اأن امل�صايد من جذوع نخيل جوز الهند كانت فعالة يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء على 
تنتجه  الذي  التجمع  فاإن تخليق فورمون  اأكرث من ذلك  واآخرون عام 1979(.   Kurion( جوز الهند
اإدارة  يف  الزاوية  حجر  يعترب   )1993( عام  واآخرون   Hallett بوا�صطة  احلمراء  النخيل  �صو�صة  ذكور 
�صو�صة النخيل احلمراء يف العديد من الدول. ولو اأن methyl 1-5 nonanol 4 هو املكون الأ�صا�صي 
 methyl  اإل اأن ن�صاط املكون الآخر للمركب والذي يوجد مبعدل منخف�ض وهو Ferrugineol ملركب

nonanone 5-1 ول ميكن تاهله )Oehlschlager عام 1998(.  

عن  البحث  نحو  تتجه  بكو�صتاريكا   Chem Tica International �صركة  اأن  للده�صة  املثري  من 
لطرد  امل�صتقبل  يف  ممكناً  التوجه  ذلك  ا�صتخدام  يكون  وقد  احلمراء.  النخيل  ل�صو�صة  طاردة  مواد 
خلل  من  امل�صايد  كفاءة  وتقوية  تعزيز  بجانب  للإ�صابة  عر�صه  الأكرث  النخيل  من  اجلزء  هجوم 
ا�صرتاتيچية الدفع- اجلذب Oehlschlager(Push – Pull عام 2004(. ا�صتمرت الدرا�صات املعملية 
وجوز  التمر  نخيل  ت�صيب  التي  احلمراء  النخيل  �صو�صة  �صيد  يف  امل�صتخدمة  الفورمونية  للم�صايد 
زالت حديثة  اأنها ما  ال�صو�ض بجانب  اإناث  اأن  اأت�صح  ال�صعودية والهند وقد  العربية  اململكة  الهند يف 
اخلروج اإل اأنها كانت ملقحة وبي�صها خم�صب. هذه احل�صرات الكاملة من الإناث من املمكن اأن تطري 
بعيداً بحثاً عن عائل منا�صب لو�صع البي�ض. امل�صايد الغذائية الفورمونية ل�صو�صة النخيل احلمراء 

تعمل على خف�ض تعداد احل�صرة يف احلقل بجانب اأنها و�صيلة هامة يف برامج الر�صد والتق�صي. 
 Pheromone Lure-Food bail Synergism    تن�سيط الطعوم الفورمونية

قد   R.palmarum  ،R. Ferrugineus من  كل  من  الكاملة  احل�صرات  اأن  الدرا�صات  اأو�صحت 
النخيل  بوا�صطة  املفرزة  املتطايرة  واملواد  التجمع  فورمون  من  خملوط  اإىل  عالية  بدرجة  اجنذبت 
)Hallatt واآخرون عام 1999(. هناك ما ي�صري اإىل اأن الجنذاب اإىل فورمون التجمع املفرز من الذكور 
ين�صطه اإ�صافة الغذاء اإىل امل�صايد )Nair واآخرون عام2000( يتم تعظيم التن�صيط بني طعم الفورمون 
املخلق مع اإ�صافة الكريومون Kairomone املنطلق من الطعم الغذائي امل�صتخدم يف امل�صيدة. وميكن 
من  لرت  بحوايل  خملوط  )200-300جرام(  وجيد  متاح  غذائي  طعم  با�صتخدام  ذلك  اإىل  الو�صول 
الذي مت  بال�صو�ض  الإحتفاظ  ي�صاعد على  والذي  /ال�صابون  املبيد احل�صري  الذي يحتوى على  املاء 

اأ�صطياده من الهرب خارج امل�صيدة.
مما  اأيام(   10-7 )كل  دورياً  تغريها  يتم  ل  والتي  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  الفورمونية  امل�صايد 
املحيط  والنخيل  املخلق  الطعم  بني  التن�صيط  على حدوث  تعمل  املاء  لعدم وجود  للجفاف  يعر�صها 
للم�صايد  املجاور  النخيل  اأن  حيث  عك�صية  نتائج  ي�صبب  الفورمونى  ال�صيد  اأن  اإىل  ذلك  يوؤدى  وقد 
التي جف فيها الطعم تتعر�ض للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء نف�ض هذا الإتاه قد ي�صتخدم �صد 
ا�صتخدام الطعوم الغذائية اجلافة )التمور بدون املاء( حيث يوؤدى التن�صيط بني الطعم والنخيل بدل 

من التن�صيط بني الطعم والفورمون. 
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 Pheromone – based trapping system   نظام ال�سيد املبنى على الفورمون
اآفة �صد نخيل  Rhynchaphorus palmarun اأخطر  يف املناطق احلارة باأمريكا تعترب �صو�صة النخيل 
احلمراء  احللقة  ذات  للنيماتودا  كناقله  للنخيل  املبا�صر  الهجوم  خلل  من  الزيت  ونخيل  الهند  جوز 
 2-methyl  1-5 (E) هناك م�صايد فعالة ت�صتخدم فيها فورمون التجمع .Bursaphelechus cocophilus
hepten- 4 01 rhynchoph  orol – حيث مت درا�صة ت�صميم امل�صيدة ولونها ومدة كفاءة الطعم يف مزارع 
نخيل الزيت بكو�صتاريكا. ا�صتخدمت قطع من جذع النخيل املعامل باملبيدات املطعومة عادة الرينكوفورل 
وقد اأثبتت كفاءة عالية ولكن وجد اأن اجلردل املزود بالرينكوفورل مع قطع من ق�صب ال�صكر املعاملة باملبيد 
اأكرث هذه امل�صايد كفاءة . حيث اأن النوع الأخري كفاءته حوايل 6-30 مرة عن م�صايد اجلرادل التي حتتوى 
معدلت  على  يوؤثر  مل  امل�صيدة  لون  اأن  وجد  منفردة.  املعاملة  ال�صكر  ق�صب  قطع  اأو  الرينكوفورل  على 
ال�صيد. كما وجد اأن اأعلى معدلت ل�صيد ال�صو�ض كان على اإرتفاع اأعلى من 7,1 مرت اإىل 1,3 مرت من �صطح 
الأر�ض. يف م�صايد اجلرادل فاإن �صيقان ق�صب ال�صكر كانت اأكرث كفاءة من قطع جذوع النخيل. حيث تظل 

قطع ق�صب ال�صكر املعاملة باملبيد قادرة على جذب �صو�ض النخيل ملدة اأ�صبوعني. 
ا�ستجابة �سو�سة النخيل احلمراء لفورمون التجمع

Response of red palm weevil to aggregation pheromone 
تتبع ذكور �صو�صة النخيل احلمراء فورمون التجمع الذي يتكون من كل من 

4-methy  1 - 5 – nonanol     (Ferrugineol)
4-methy 1 -5 – nonanone (Ferrugineone)

والأخري اقل تواجدا من املركب الأول )Hallat واآخرون عام )1993 كما يوجد مركب ثالث بكميات 
املركبات  اأكرث   .)1993 عام  واآخرون   Rochat( 3-methyl  1 - 4 – Octanol (phoenicol) قليلة 
 .1993( عام  واآخرون   Hallat( اجلن�صني  كل  يجذب  وهو   Ferrugineol الأول  املركب  هو  تواجداً 
وكما يف اأنواع ال�صو�ض الأخرى فاإن فورمون التجمع اأكرث جاذبية عندما يتم انبعاثه يف نظام ال�صيد 
 Hallat( املكثف باإ�صتخدام الطعم املخلوط مب�صادر مواد الرائحة من خلل برامج الإدارة لهذه الآفة
ا�صطيادها  يتم  لكل اجلن�صني  بعد  تتزاوج  والتي مل  املتزاوجة  الأفراد  )1999. كل من  عام  واآخرون 
باإ�صتخدام هذه الطريقة. ولكن يف جميع الختبارات احلقلية فاإن معظم احل�صرات الكاملة التي يتم 

ا�صطيادها تكون من الإناث التي مت تزاوجها )El-sabay واآخرون عام )2003.
منفرداً  التجمع  لفورمون  احلمراء  النخيل  �صو�صة  باإ�صتجابة  اخلا�صة  التف�صيلية  املعلومات  يف  ندرة  هناك 
حيث اأنه ي�صتخدم دائماً كمخلوط مع روائح العائل النباتي حتت الظروف احلقلية. لي�ض من املعروف هل امل�صايد 

تذب الإناث بدرجة اأكرب ب�صبب ح�صا�صيتها العالية اأو لأنها اأكرث ن�صاطاً من الإناث العذارى والذكور.
تتاأثر  قد   Semiochemicals الكيميائية الو�صائط  تاه  للح�صرات  ال�صلوكية  ال�صتجابات 
باحلالة الف�صيولوچية. تاأثري جرعات خمتلفة من فورمون التجمع وهى1،10،100،1000 نانوجرام/ 
ل�صو�صة  امللقحة  وغري  امللقحة  والإناث  للذكور  ال�صلوكية  ال�صتجابات  على  من الهك�صان  ميكروليرت 
النخيل احلمراء مت درا�صتها حتت ظروف املعمل با�صتخدام الولفاكتوميرت Olfactomcter. وات�صح 
كل  وفى  لل�صو�ض.  ال�صلوكية  الإ�صتجابة  على  توؤثر  التزاوج  وحالة  واجلن�ض  الفورمون  تركيز  اأن 

اجلن�صني فاإن الإ�صتجابة ملادة Ferrugineol تزداد مع التزاوج. 
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الف�سل الثالث
الأكت�ساف املبكر حل�سرة �سو�سة النخيل احلمراء

)الطرق – التحديات(

* مقدمة
* الفح�س بالروؤية

* الأكت�ساف الكيميائي
* الأكت�ساف بال�سوت

* ملحظات هامة عن الإكت�ساف املبكر
* اخلامتة 

الف�سل الثالث
الأكت�ساف املبكر حل�سرة

�سو�سة النخيل احلمراء)الطرق– التحديات(

Introduction  مقدمة
وتقييم جناح  اإنت�صارها  ومتابعة  الآفة  لتعداد  الدقيق  والتق�صي  الر�صد  اإىل  اآفة  اأي  اإدارة  حتتاج 
اأن  الأهمية حيث  النخيل احلمراء عملية يف غاية  ل�صو�صة  املبكر  الأكت�صاف  الآفة.  كبح جماح  جهود 
النخيل يف مراحل الإ�صابة املبكرة ل يحدث �صرر للمر�صتيم القمى )قلب النخلة( كما اأن اجلذع ل 
يزال يف حالة اإ�صتقرار وميكن اإجراء العلج وفى العادة يحدث ال�صفاء. ومن اجلدير بالذكر اأن �صو�صة 
عملية  وتكون  الإن�صان  اأعني  عن  بعيداً  جيداً  وتختبئ  النخلة  داخل  وتتطور  تنمو  احلمراء  النخيل 
الكت�صاف يف هذه احلالة اأمراً �صعباً. منع اإنت�صار الإ�صابة اجلديدة يحتاج اإىل ر�صد خا�صة يف مداخل 

مواين الدول وفى منافذ مناطق الإ�صابة اجلديدة. 
هناك طرق وو�صائل خمتلفة مت تقييمها عرب ال�صنوات ال�صابقة للإكت�صاف املبكر للإ�صابة ب�صو�صة 
الإكت�صاف احلديثة  التطور يف طرق  لأ�صتعرا�ض مراحل  النخيل احلمراء. وفى هذا الف�صل حماولة 

ومناق�صة التحديات واملميزات واإمكانية التنفيذ يف امل�صتقبل.
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Visual Inspection    اأوًل: الفح�س بالروؤية
بالعني  الظاهرة  الأعرا�ض  الروؤية.  اأو  بالعني  الإختبار  هي  الإ�صابة  لإكت�صاف  طريقة  اأف�صل 
قواعد  وعند  اجلذع  يف  التجاويف  الإ�صابة-  درجة  على  تعتمد  احلمراء  النخيل  �صو�صة  لن�صاط 
ال�صعف- الإفراز ال�صميك القوام ذو اللون البني- بقايا قر�ض اأن�صجة النبات مع رائحة متخمرة- 
وجود احل�صرات الكاملة والعذارى حول النخلة وفى معظم حالت الإ�صابة املتقدمة يحدث اإنك�صار 
جلذع النخلة. تعتمد الإ�صابة املبكرة كثرياً على اجلزء امل�صاب- العمر الف�صيولوچى وحالة النخلة 
املعر�صة للإ�صابة- �صعف النخلة. على �صبيل املثال اإذا تطورت �صو�صة النخيل احلمراء يف اجلزء 
طينية  جروح  وجود  يلحظ  التمر  نخيل  حالة  يف  �صائدة  حالة  وهى  النخلة  جذع  من  ال�صفلى 
ال�صاق.  واألياف  ال�صعف  وقواعد  الف�صائل  منت�صف  يف  خمتفية  الإ�صابة  اأعرا�ض  تبقى   -Oozing

قد تبدو النخلة �صليمة حتى ي�صبح ال�صرر الواقع على اأن�صجة جذع النخلة ل ميكن حتمله وفوق 
طاقة التحمل جلذع النخلة ثم تنهار النخلة بعد ذلك. اإ�صابة التاج ظاهرة عامة يف حالة نخيل 
Oozing ولكن يحدث تغريات يف متاثل منطقة التاج. يف نخيل  جزر الكناري ول حتدث ظاهرة 
الذبول، وهذا غري  اإىل  التاج مييل  الداخلي املوجود يف منطقة  ال�صعف  الهند والكناري فاإن  جوز 

�صائع يف حالة نخيل التمر. 
ي�صف جدول )7-2( بع�ض اأعرا�ض الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء يف نخيل الكناري والقدرة 
على احلفاظ على النخلة. حيث اأن اأعرا�ض القر�ض يف الأوراق الداخلية لي�ض من ال�صهل اكت�صافها 
من م�صافة القطع عند نافذة الختبار املعاملة حتى حميط راأ�ض النخلة )50-60 �صم عر�ض( من 
اأ�صا�ض راأ�ض النخلة اإىل املركز املقرتح لأكت�صاف الإ�صابة املبكرة فيه. ولو اأن هذه الطريقة حتتاج 
اإىل عمالة كثرية وبالتايل فهي ل ت�صلح يف امل�صاحات الكبرية ويجب اأن تاأخذ هذه الطريقة بحر�ض 
بالغ حيث اأن اإفراز املواد الطيارة من اجلروح قد يجذب الأفراد املتجولة اإىل الأ�صجار غري امل�صابة. 
اإىل  اأ�صجار النخيل لي�صت يف جميع الأحوال ميكن روؤية الإ�صابة بها ب�صهولة مما يجعلها حتتاج 
بروتوكولت  وجود  فاإن  املقام  هذا  وفى  الدقة.  وعدم  العالية  التكلفة  اإىل  اإ�صافة  كبرية  عمالة 
متخ�ص�صة لتقييم معظم اأ�صناف النخيل �صوف ي�صاعد يف تقدير وتق�صى م�صتوى الإ�صابة وكذا 
م�صتوى ال�صفاء بعد املعاملة وخا�صة اإذا اأ�صتكمل ذلك بباقي طرق الك�صف التي حتتاج اإىل درجات 

خمتلفة من التطوير. 
الإعتبار مثل  اأخذت يف  الروؤية هناك طرق خمتلفة  الفح�ض عن طريق  للتغلب على م�صاكل 
مميزات  فاإن  وعموماً  املبكر.  الكت�صاف  يف  ال�صوت- واحلرارة  )الرائحة(-  الكيميائيات  ا�صتخدام 

وقيود اأو �صعوبات كل طريقة واإمكانية ال�صتخدام �صوف يتم مناق�صتها لحقاً. 
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جدول )7-2( تقدير م�ستوى الإ�سابة يف نخيل الكناري

Chemical Detection   ثانيًا: الأكت�ساف الكيميائي
احلمراء  النخيل  ب�صو�صة  امل�صاب  النخيل  اأن  فر�صية  على  الكيميائي  الأكت�صاف  اإمكانية  تعتمد 
تنبعث منه مواد متطايرة متخ�ص�صة ومميزة. هذه املواد تفرز مبا�صرة من ال�صو�ض- اأو من الإفراز 
ال�صائل البني �صميك القوام اأو من قر�ض الأن�صجة النباتية مع رائحة التخمر املوجودة بجروح النخيل 
امل�صاب اأو من النخلة. مت تعريف هذه املواد املنبعثة املتطايرة من خلل النخيل الذي يحتوى على 
جروح. متت طريقة التعرف على هذه املواد الكيميائية باإ�صتخدام الكلب البولي�صية ذات حا�صة ال�صم 
امل�صادر  ذات  الروائح  والتعرف على  الأكت�صاف  الكلب بقدرتها على  Sniffing dogs. تعرف  القوية 
املختلفة مثل الأدوية-الأنواع الغازية- املتفجرات. اأ�صري �صابقاً اإىل قدرة الكلب على متيز املواد النباتية 
امل�صابة )Schlyter عام 2012(. هناك اأ�صناف من الكلب مت تربيتها وا�صتخدامها يف املا�صي لأغرا�ض 
ال�صم Sniffing tasks. الأنواع مثل Golden Retrievers ،Beagles  ،Rottweilers ،Labradors يف 
الغالب اأنواع مف�صلة لهذا الغر�ض حيث اأنها تت�صم باأنها عالية الأداء- و�صهولة القيادة- والقدرة على 
التفاعل مع العامة.بالنظر اإىل علقة اآفات النخيل خا�صة �صو�صة النخيل احلمراء فاإن هذه الطريقة 
 Golden Retriever ال�صنف  قدرة  اإىل   )2000( عام  واآخرون   Nakash اأ�صار  حيث  كفاءتها.  اأثبتت 
على اكت�صاف اإفراز �صو�صة النخيل احلمراء يف النخيل امل�صاب بنجاح ولكن قدرة الكلب املدربة على 
التعرف على النخيل امل�صاب مل تربهن يف هذه الدرا�صة. اأو�صح Suma واآخرون )درا�صات ونتائج غري 
من�صورة( قدرة كلب من نوع Rottweilers وكلبان من نوع Golden Retrievers على اأكت�صاف اأعداد 
خمتلفة من يرقات �صو�صة النخيل احلمراء وكذا احل�صرات الكاملة مب�صتوى اأقل وذلك عند دفنها يف 
اأنواع النخيل اأعمار واأحجام خمتلفة. بعد فرتة 6 �صهور  اأوعية ذات فتحات وذلك عند قاعدة بع�ض 
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من التدريب حققت الكلب املدربة درجة من الدقة بلغت70% يف اإيجاد نخيل الكناري امل�صاب �صناعياً 
ب�صرف النظر عن عمر الريقات يف هذه التجارب احلقلية )جدول3-7(.  

جدول )7-3( متو�سط الن�سبة املئوية للدللة الإيجابية يف النخيل امل�ساب �سناعيًا باأطوار 
خمتلفة من �سو�سة النخيل

�صو�صة  لها  ت�صتجيب  التي  النخيل  املتطايرة من  املواد  فاإن  الإ�صابة  اأنه حتت ظروف  يجب ملحظة 
النخيل  فاإن  وعليه   Species specific النوع  تخ�ص�ض  على  كبرية  بدرجة  تعتمد  قد  احلمراء  النخيل 
اإليها  الإ�صارة  ال�صابق  التجارب  النخيل احلمراء.  ب�صو�صة  النخيل  ا�صتجابة متميزة لإ�صابة  ينتج  املختلف 
تو�صح اإمكانية ا�صتخدام الكلب كاأداة غري مكلفة وفعالة يف اأكت�صاف الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء طاملا 

مت تنفيذ بروتوكول تدريبي فعال يف وجود فريق ذو خربة عالية خا�صة يف �صيانة الكلب املدربة.  
بناء على الدرا�صات الأولية يف مزارع النخيل فاإن الكلب التي �صاعدت يف الكت�صاف يعيبها اأنه مل 
التطبيقية على نطاق وا�صع )اآلف الأ�صجار من النخيل(. قدره الكلب على  يظهر بعدها من الناحية 
العمل له معوقات ف�صيولوچية خا�صة اأثناء الأوقات احلارة )يف ف�صل ال�صيف مثًل( وهو ما يحد كثرياً 
الكلب مل يتحدد  الفعال حل�صا�صية  املدى  اليوم.  اأثناء  �صاعات قليلة  اإل لعدة  العمل  من قدرتها على 
ال�صجرة  القدرة على حتديد  �صوؤال مطروح وهو هل للكلب  التاج هناك  اإ�صابة  ب�صكل قاطع بعد. مع 
ال�صحيحة. عند هذه املرحلة فاإن الكلب ميكنها اأن ت�صاعد جيداً يف الأكت�صاف يف فح�ض النخيل خا�صة 

يف امل�صاتل- مداخل الدول عرب املطارات واملوانئ واملنافذ الربية اأو يف اأغرا�ض احلجر الزراعي. 
 Automatic الآلية  املح�صات  اأ�صتخدام  مع  للإمام  خطوة  يتجه  اأن  ميكن  الكيميائي  الأكت�صاف 
sensors وميكن تطبيق ذلك على نطاق وا�صع باإ�صتخدام املح�صات ال�صمية Olfactory sensors )الأنف 
متزايد  ب�صكل  الآيل  ال�صمى  الأكت�صاف  اإ�صتخدم   .)Tongue الل�صان  اأو   Electronic nose الإلكرتوين 
 Sensory يف ال�صناعة ل�صبط جودة الأداء وفى قيا�ض ور�صد ال�صحة والأمان البيئي. النظام احل�صي 
ذلك  اأن  ولو  املح�صات.  من  جمموعة  اأي  من  الكيميائية  الب�صمة  وعزل  معرفة  على  يعمل   system
مازال بعيداً عن التطبيق العملي لأكت�صاف الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء اإل اأن هذه الطريقة تبدو 
معقولة يف الفح�ض الروتيني. تعريف الأبخرة املتطايرة يف التطبيق امل�صتقبلي لهذه الطريقة اأمر لبد 
اإ�صابتها باإ�صتخدام الل�صان  اأن توؤخذ يف الأعتبار امللم�صة املبا�صرة لل�صجرة املتوقع  من تقديره. يجب 

.Electronic nose اأو ال�صت�صعار عن بعد بالأنف الإلكرتوين Electronic tongue الإلكرتوين
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جتربة حقلية عن
مدى دقة الكلب املدربة يف الإكت�ساف املبكر للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء

مقدمه:
نظراً للطبيعة املغلقة ل�صو�صة النخيل احلمراء داخل جذع النخلة فاإن الك�صف املبكر عن الإ�صابة 
بها يعترب من الأمور بالغة ال�صعوبة وفى العادة ل تظهر اأعرا�ض الإ�صابة اخلارجية اإل بعد تفاقم 
على  لل�صيطرة  التدخل  �صرعة  على  كثرياً  ي�صاعد  �صوف  للإ�صابة  املبكر  الإكت�صاف  ولعل  الإ�صابة. 
اأنها  ولو  الإ�صابة  لإكت�صاف  الفورمونات  ت�صتخدم  العادة  وفى  املبكرة.  مراحلها  يف  خا�صة  الإ�صابة 

طريقه حتتاج اإىل تكلفه عاليه– وعماله مكثفه خا�صة يف امل�صاحات الكبرية.
هناك اإعتقاد متزايد يف ال�صنوات الأخرية بحثاً عن طرق اآمنه للك�صف عن احل�صرات التي تعي�ض 
داخل النبات )Mankin وFisher عام2002(. ميكن اإ�صتخدام املح�صات ال�صوتية املزودة ب�صماعات تدخل 
يف جذع النخلة لإكت�صاف الأ�صوات الناتة عن ن�صاط الريقات ال�صغرية يف مراحل منوها الأوىل اأثناء 
التغذية. كما مت درا�صة وتريب املح�صات الغازية الإلكرتونية لإكت�صاف املواد املتطايرة املنبعثة من 
النباتات امل�صابة باحل�صرات. وقد راجع Soroker واآخرون عام )2013( طرق الإكت�صاف املبكر ل�صو�صة 

النخيل احلمراء وناق�ض مميزات كل طريقه واآفاقها امل�صتقبلية يف الإ�صتخدام.
تركزت اجلهود يف ال�صنوات الأخرية بحثاً عن طرق متطورة للك�صف املبكر عن الإ�صابة داخل جذع 
اإ�صابة النخيل  اإ�صتخدام احليوانات مثل الكلب لإكت�صاف  اإمكانية  اأو�صحت النتائج الأولية  النخلة. 
 Chemical ب�صو�صة النخيل احلمراء نظراً لوجود هذه احل�صرات داخل النبات فاإن الب�صمة الكيميائية
signature من الأمور الهامة التي ت�صاعد يف اإكت�صاف الإ�صابة. من املقبول اأن الكلب ميكن اأن يكون 
لها القدرة على التعرف على هذه الب�صمة الكيميائية. اأو�صحت درا�صة قام بها Wallner و Ellis عام 
)1976( اأن الكلب املدربة ميكن اأن تد ح�صرة فرا�صة الغجر Gypsy moth وكتل البي�ض اخلا�ض 

بها وكذا الفورمون املنبعث منها.
اأو�صح Allen واآخرون عام )2011( اأن اإمكانية الك�صف الكيميائي للح�صرات تتبع املراحل التالية: 
الأعداء احليوية  بوا�صطة  ت�صتغل  بوا�صطة احل�صرات تنتج مركبات كيميائية غالباً  النباتية  التغذية 
البي�ض  وكتل  الغجر  فرا�صة  على  للتعرف  الأملانية  الكلب  دربت  عام1990(.  واآخرون   Turling(
اإمكانية  بدرا�صة  قاموا  الباحثني  من  كثري  قبل.  من  اإليه  الإ�صارة  مت  كما  بها  اخلا�ض  والفورمون 

اإ�صتخدام احليوانات فى اإكت�صاف الإ�صابة باحل�صرات )Zeno عام 1998(.
الطرق والأدوات:

قام �صامل )2015( بعد عدة حماولت لتطوير اإ�صتخدام الأنف الإلكرتوين Elctronic nose كاأداة لإكت�صاف 
الدرا�صة مبنطقة  هذه  واإ�صتخدامها يف   Golden Retriever نوع  4 كلب من  بتدريب  باحل�صرات  الإ�صابة 
ال�صادات- حمافظة املنوفية )مبزرعة خا�صة منزرعة بنخيل التمر(. اأجريت هذه الدرا�صة مو�صمي2013،2014. 
املزرعة املختارة منزرعة بعدة حما�صيل من اخل�صر اإ�صافة اإىل زراعة اأ�صجار نخيل التمر ب�صكل فردى اأو يف 

تمعات )4-5 اأ�صجار(- اإجمايل عدد الأ�صجار الداخلة يف التجربة حوايل 189 نخلة.
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مت تعليم اأ�صجار النخيل امل�صابة يف العام الأول لإ�صتخدامها يف العام الثاين كاأ�صا�ض للمقارنة. مت 
اإ�صافة الأ�صمدة مع ماء الري بالتنقيط ومل تتعر�ض لأي مبيدات كيميائية. دربت الكلب لإكت�صاف 
امل�صابة  الأ�صجار  من  الطينية  الإفرازات  هذه  جمعت  امل�صاب.  النخيل  اإفرازات  من  املنبعثة  الرائحة 
وخزنت يف الثلجة. اأخذت منها كميات �صغريه عملت منها كريات �صغريه. الكميات ال�صغرية من هذه 

الإفرازات اإ�صتخدمت كطعم ملعرفة مدى اإ�صتجابة الكلب للنخيل امل�صاب يف بداية مراحل الإ�صابة.
مت عمل برنامج تدريبي للكلب ا�صتغرق �صهري اإبريل ومايو قبل بداية التجربة. ا�صتمل الربنامج 
التدريبي على ال�صماح للكلب باللعب بهذه الكريات املحتوية على الإفرازات. بعد متام لهو الكلب بهذه 
الكريات يقوم املدرب باإخفاء هذه الكريات حتى حتاول الكلب البحث عنها. يف كل مره تنجح الكلب 
يف العثور على الكريات التي مت اإخفائها يتم تقدمي الغذاء كهدية لها على ذلك. ويعتمد نظام التدريب 
على اللعب- الكره-ال�صجرة- البحث- ثم الهدية. هذا الربنامج ي�صتغرق حوايل3 �صهور)3 اأيام /اأ�صبوعياً 
يف م�صاحة 2 فدان/ يومياً(. يتم تعليم الأ�صجار التي يكت�صف اإ�صابتها �صهرياً حتى ل تظهر اأي اإ�صابات 

جديدة. املناطق املقارنة م�صاحتها 1 فدان وحتتوى على نخله يتم تقييمها بالعني املجردة فقط.
النتائج واملناق�سة:

اأجريت هذه الدرا�صات يف بداية قمة ن�صاط احل�صرة )من يونيو اإىل اأكتوبر( اأثناء �صيف 2013،2014. 
اأطلقت الكلب يف ب�صتان النخيل حيث مت اإخفاء كريات الإفرازات يف عدة اأ�صجار. يف جميع احلالت 
جنحت الكلب فى اإكت�صاف الكريات ب�صرعة وفى وقت ق�صري )15 دقيقه(. يف نهاية فرتة ن�صاط �صو�صة 
النخيل احلمراء اأر�صلت الكلب يف اخلارج للبحث عن الزراعات التي مت ت�صجيل وجود اإ�صابة ب�صو�صة 

النخيل احلمراء فيها.
جدول )7-4( بناءاً على الدرا�صة التي اأجريت عام 2013 لوحظ زيادة يف عدد اأ�صجار النخيل امل�صابة 
تدريجياً من يونيو اإىل اأكتوبر )من 8 اإىل33 نخله مت اإكت�صاف الإ�صابة بها بوا�صطة الكلب( بينما يف 
حالة عملية الك�صف املبا�صر بالعني بلغت عدد الأ�صجار26 )8 اإىل 26 نخله(. بلغت كفاءة الكلب حوايل 
نتائج   )5-7( رقم  اجلدول  يف  النتائج  وتو�صح   .)3 )جدول  بالعني  املبا�صر  بالك�صف  مقارنة   %54،54
الدرا�صة يف العام الثاين 2014 حيث بلغت كفاءة الكلب يف البحث عن اأ�صجار النخيل امل�صابة حديثاً 

63،85% مقارنة بن�صبة 54،54% يف العام الأول.
من هذه النتائج يت�صح اأن خربة الكلب يف البحث والإكت�صاف يف العام الثاين هي نتيجة لتزويد 
الكلب باخلربة يف العام الأول ولو اأن عدد الأ�صجار التي اأكت�صفت اأقل من العام الأول. ويرجع ذلك 
اأو ب�صبب  اأخرى  اأن هذه النتيجة ترجع اإىل عدم وجود احل�صرات يف النخيل بحثاً عن عوائل  ب�صبب 
انخفا�ض معدلت تزاحم الريقات واحل�صرات الكاملة يف جذع النخلة. وعلى العك�ض من ذلك وجد اأن 
العدد الكلى للأ�صجار امل�صابة التي مت اكت�صافها بالعني املجردة هي10 اأ�صجار مقارنة بـ 66,15 �صجرة 

مت اكت�صافها عن طريق الكلب بن�صبة مئوية قدرها 85,63% كفاءة.
اإمكانية ا�صتخدام الكلب يف الك�صف املبكر عن الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء قد يوؤدى بالقطع 
اإىل اإدارة م�صتدامة لل�صيطرة على هذه احل�صرة تدخل يف الأعتبار التوقيت الزمني املنا�صب. اأو�صحت 
النتائج اأن اأ�صتخدام الكلب يف الك�صف املبكر للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء ميكن اأن مينع الكثري 
من النخيل من ال�صرر الناجت من تغذية الريقات واإتلف اأن�صجة اجلذع وبالتايل اإمكانية ال�صفاء اإذا 
مت التدخل الكيمائي �صريعاً ومبا�صرة. النتائج وامللحظة اخلا�صة بالك�صف عن طريق العني اأو�صحت 
طول الإنفاق الريقية داخل جذع النخلة حيث ي�صل طول النفق اإىل15�صم خلل �صهرين مع ظهور 

الإفرازات وفى هذه احلالة يكون التدخل باملبيدات متاأخر ول يحقق النتيجة املرجوة. 
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جدول )7-4( التقييم احلقيقي لقدرة الكلب على الك�سف املبكر للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء عام 2013.

النخيل عدد النخيل امل�سابتاريخ الفح�سطرق الفح�س
حديث 
الإ�سابة

كفاءة 
الكلب قبل اأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيه

املعاملة
بعد 

املعاملة
847111884032الكلبة رقم 1
855121984133الكلبة رقم 2
54،54%856121984234الكلبة رقم 3

866،4666،1166،1884133املتو�سط
ا�ستخدام  املقارنة 

83551382618الروؤية

جدول )7-5( التقييم احلقيقي لقدرة الكلب على الأكت�ساف املبكر للإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء عام 2014.

النخيل عدد النخيل امل�سابتاريخ الفح�سطرق الفح�س
حديث 
الإ�سابة

كفاءة 
الكلب قبل اأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�سيوليويونيه

بعد املعاملةاملعاملة

407101525405717الكلبة رقم 1
41791524415614الكلبة رقم 2
85،63%427101526425816الكلبة رقم 3

41766،915254166،5666،15املتو�سط
ا�ستخدام  املقارنة 

26461115263610الروؤية

Acoustic  Detection  ثالثًا: الأكت�ساف بال�سوت
اأ�صوات  على  مبنى  يكون  اأن  يقرتح  احلمراء  النخيل  �صو�صة  يرقات  لن�صاط  ال�صوتي  الأكت�صاف 
Gnawing sounds من تاأثري قر�ض  اأ�صوات النخر  مميزة ت�صدر من النخيل امل�صاب بالآفة. تنتج 
الريقات وحركتها. ا�صتخدم الأكت�صاف ال�صوتي لأ�صوات معينة لتق�صى النمل الأبي�ض يف الأخ�صاب 
اأو  وجود  عام1997(.  واآخرون   Mankin(املخزونة املنتجات  يف  الريقية  والأطوار  الكاملة  واحل�صرات 
الف�صائل  يف  النخيل  �صو�صة  يرقات  وكذا  الهند  جوز  نخيل  يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  يرقات  غياب 
)Soroker واآخرون عام 2004(. حينما تبقى اأعداد كبرية من يرقات �صو�صة النخيل احلمراء املتقدمة 
يف العمر ميكن اأكت�صاف الأ�صوات الريقية بوا�صطة اأذن مدربة. امل�صكلة هي اأن مراحل الإ�صابة عند 

تقوية ال�صوت تظل منخف�صة لدرجة ي�صعب متيزها.
 Labeling of واآخرون )عام 2008( لتقييم �صريحة �صمعية معلمه Pinhas اأجريت درا�صات بوا�صطة
بع�ض  املقبولة.  الكافية  بالدرجة  يتم  مل  ال�صوت  لهذا  الإن�صان  اأكت�صاف  اأن  ووجد  للإن�صان   audio clip
بن�صاط  املرتبط  املتخ�ص�ض  ال�صوتي  النمط  اأكت�صاف �صوتي كايف ي�صمل: تعريف  اإىل  الو�صول  امل�صاكل يف 
الريقة – اأكت�صاف الريقات ال�صابة يف اجلذع- متيز اأ�صوات الريقات من الأ�صوات الف�صيولوجية للعوائل 
اأ�صوات  القوار�ض-  الأرجل-  الآخرين مثل مف�صليات  ال�صكان  الناتة من  الأ�صوات  تزداد  النباتية حيث 
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 Bioacoustics الطيور والرياح.  اأفرت�صت عدة فرق وجماميع بحثية اأن اأختبار �صمات الأ�صوات احليوية
التعرف  يتم  واآخرون عام 2011( حيث   Mankin  (Frequency domain املجال  تكرار  مبنى على حتليل 
 Hussein اأو�صح  النموذجي.  الريقى  الن�صاط  تو�صح  والتي  املجال  تكرارات  وعزل جمموعة خمتلفة من 
واآخرون عام 2010 اأن94% من الكت�صاف يتم يف احلجر الزراعي يف جذوع النخيل- وذلك يف غياب اأى �صكان 
اآخرين. اأظهر Gutierrez واآخرون عام )2010( ن�صاط يرقات عمر2 اأ�صبوع يف بيئة متحكم فيها تو�صح كثافة 
ال�صوت. اأ�صتخدمت ال�صمات الطفيفة املوؤقتة للأ�صوات يف يرقات خناف�ض ناخرات اخل�صب يف تعريف منط 
الن�صاط وكذا القدرة على حت�صني متيز ال�صو�صاء اخللفية. وجد اأن اأ�صوات يرقات �صو�صة النخيل احلمراء 
 )ms 30-3 تنتج على هيئة اإنفجارات )قطارات من 7-200 مرة امل�صافة بني ال�صيالت بع�صها البع�ض حوايل

تنت�صر على فرتات هادئة وطويلة )Mankin واآخرون عام 2008( . 
التخاطب  تعريف  مكون  اإدخال  فيها  مت  التي  الطرق  مع   Spectral approach الطيف  طريقة  اإزدادت 
 Text-independent speaker والذي يطلق عليه جهاز تعريف الكلم امل�صتقل Speech recognition domain 
identification. وقد حققت هذه الطريقة جناحاً بلغ 99% يف النخيل امل�صاب يف غرف منعزلة )Pinhas واآخرون 
عام 2008( كفاءة امليكروفون احل�صا�ض امللم�ض للأن�صجة الغ�صة للنخلة هو حتدى كبري )Mankin عام2011(. 
حلل هذه امل�صكلة ميكن اأ�صتخدام جهاز ليزر لقيا�ض الأهتزازات Laser Vibrometer كمح�ض �صوتي غري ملم�ض. 
اخترب ذلك بت�صجيله التو�صيل املتوزاى من نخيل الكناري والتمر باإ�صتخدام ميكروفون دقيق ملم�ض وحم�صات 
اأ�صجار النخيل كانت م�صابة بـ 1-3 يرقات والبع�ض الآخر ترك دون اإ�صابة  Laser sensors. بع�ض  من الليزر 
كمقارنة. وقت عمليات الت�صجيل من النخيل امل�صاب باإ�صتخدام جهاز الليزر لقيا�ض الهتزازات الرقمي والذي 

اأظهر اإ�صارة جيدة اإىل ال�صو�صاء مقارنة بالطرق ال�صوتية الأخرى التي اختربت �صابقاً )Mankin عام 2011(.
مت ت�صجيل نوعني من الأ�صوات عند تغذية يرقات �صو�صة النخيل احلمراء باإ�صتخدام جهاز الليزر 
لقيا�ض الأهتزازات- نوع اأ�صا�صي Basic وهو ق�صري ل ي�صتغرق �صوى1 اإىل ms 4 )�صكل 7-1جهة الي�صار( 
 bites اأو   Rasps اأطول يطلق عليه  اأخرى ت�صتغرق وقتاً  اأ�صوات  وطاقته ما بني1-8 كيلو هرتز. ثم 
)�صكل 1 جهة اليمني( ويبدو اأنها اأندماج Fused من اأ�صوات ق�صرية ويبلغ اأق�صى طاقة لها اأقل من 3 
كيلو هرتز. ولو اأن بع�ض تكرارات املنحنيات ت�صل اإىل اأكرث من 16 كيلو هرتز. وت�صتغرق حوايل 440 

ms واأحياناً تتكرر باإنتظام )�صكل 1 جهة اليمني لأعلى(.

 

�سكل )7-1( اأو�سيلوجرام وا�سونوجرام لأ�سوات تغذية  يرقات �سو�سة النخيل احلمراء مت ت�سجيلها 
بجهاز الليزر لقيا�س الهتزازات 
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لقيا�ض  الليزر  وجهاز  احل�صية  ال�صعريات  ميكروفون  باإ�صتخدام  الريقى  الن�صاط  ت�صجيل  قيم 
الهتزازات من خلل امللحظات الب�صرية وقورن ذلك مع نتائج ت�صريح النخيل للتاأكد من اإ�صابتها 
بال�صو�ض من عدمه )جدول5(.امللحظ )+( يو�صح عدد احلالت التي اأمكن للملحظ تعريف الن�صاط 
امللحظ  فيها  يتمكن  التي مل  بينما امللحظ )-( ميثل عدد احلالت  امل�صجلة  الأ�صوات  الريقى من 
بلغ  امللحظة  فاإن اخلطاأ يف  احل�صية  ال�صعريات  الريقى. باإ�صتخدام ميكروفون  الن�صاط  تعريف  من 
18% عند ت�صريح اأ�صجار جوز الهند،14% عند ت�صريح اأ�صجار نخيل التمر )جدول 7-6(. اأجرى حتليل 
)جدول7-6( وقد  الذبابات  لقيا�ض  الليزر  جهاز  باإ�صتخدام  النخلة  امل�صجلة من  الأ�صوات  على  م�صابه 
اأت�صح اأن اخلطاأ يف امللحظة بلغ 9% بناء على ح�صر عدد النخيل امل�صاب اأو14% بناء على الإ�صابة املقدرة 

عن طريق ت�صريح النخلة. 
مليكروفون  بالن�صبة   Sensitiuity/Specificity النوعي  احل�صا�صية/التخ�ص�ض  قيم  ح�صاب 

ال�صعري احل�صية وجهاز الليزر لقيا�ض الذبابات كان 0.66 /0.84 ، 1.00/ 0.89 على الرتتيب.
جدول )7-6( مقارنة التعرف الإيجابي وال�سلبي بوا�سطة امللحظة الب�سرية باإ�ستخدام نظامني 

لت�سجيل ال�سوت مقارنة بعدد النخيل امل�ساب

• بع�ض امل�صاكل التي متنع الو�صول اإىل اأكت�صاف �صوتي وا�صح:
�صعوبة تعريف املوجات ال�صوتية املتخ�ص�صه املرتبطة بالن�صاط الريقى- 1
�صعوبة اكت�صاف الريقات ال�صغرية فى جذع النخلة- 2
�صرورة متيز �صوت الريقات عن الأ�صوات الف�صيولوچية ال�صادرة من العائل النباتي وكذا - 3

– القوار�ض- الطيور وكذا  بع�ض الكائنات احلية الأخرى مثل مف�صليات الأرجل الأخرى 
الرياح.

4 - Time Frequency للإ�صارات  الرتدد  وم�صتوى  الزمن  بني  العلقة  تقدير  املهم  من 
Distribution

اأطوار - 5 من  طور  ولكل  نوع  لكل  ال�صوت  متيز  التى  الب�صمة  تعريف  اإىل  اجليد  الك�صف  يحتاج 
احل�صرة.

تو�صح هذه النتائج اأن تقدير امللحظة الب�صرية بالنظر اإىل اإ�صابة النخلة م�صابه مع ما حققته 
اأجهزة الت�صجيل. ومع ذلك فاإن �صهولة التعرف على ال�صوت باإ�صتخدام جهاز الليزر لقيا�ض الذبابات 
مقارنة باإ�صتخدام امليكروفون ذو ال�صعريات احل�صية ل يقارن. وعليه فاإن ا�صتخدام الليزر ي�صمح لنا 
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يف حتديد طاقة ال�صوت من ال�صطح اخلارجي للجذع بينما امليكرفون ذو ال�صعريات احل�صية يجب اأن 
يدخل يف قلب اجلذع ويحتمل اأن يح�صن ن�صبة الإ�صارة اإىل ال�صو�صاء.

اأمر ممكناً.  النخلة  املغلق داخل جذع  الن�صاط  ال�صوت يف  اأن تعريف  هذه الطرق املختلفة تو�صح 
العيوب الغالبة يف الطريقة ال�صوتية هي يف التداخل املحيطي Ambient interference مع الطاقة 
املنخف�صة املنبعثة من الريقات ال�صغرية، واحلاجة اإىل القدرة على الإكت�صاف يف كل نخلة منفردة. 
وعليه ميكن اعتبار هذه الطريقة عملية وتطبيقية يف البيئة املتحكم فيها مثل احلجر الزراعي خا�صة 
عند منافذ الدول. بع�ض ال�صعوبات ت�صمل اأقلمة نظام امليكروفون الذي ل يتاأثر بال�صو�صاء املحيطة 
وهو اأمر ميكن التعامل معه. وعموماً فاإن هذا النظام ميكن اأن ي�صجل ن�صاط الريقات عمر اأ�صبوعني 

حيث تبلغ كثافة ال�صوت 2250 هرتز يف النخيل امل�صاب بحوايل 5 يرقات.
مت تقييم بدائل اأخرى للكت�صاف بعد اأن اأت�صح اأن الأكت�صاف عن طريقة الروؤية اأمراً بالغ ال�صعوبة. 
اإمكانية  اأو�صحت   )1992( عام   Abuzuhairah , Bokhari من  كل  بها  قام  التي  الأولية  الدرا�صات 
الأكت�صاف من خلل التغريات الف�صيولوچية للنخيل امل�صاب. اأو�صحت كثري من امللحظات اأن درجة 
احلرارة ترتفع يف جذع النخلة امل�صابة من خلل ا�صتخدام كامريات اأ�صعة حتت حمراء حيث ت�صبب 
تغذية احل�صرة داخل جذع النخلة اإرتفاع درجة حرارة الأن�صجة والتي تعمل على زيادة درجة احلرارة 
 Abe( )املحيطة )30°م حتى45°م اأعلى من امل�صتويات احلرارية  تاج/ جذع النخلة وذلك  داخل  املحلية 
واآخرون عام2010( اأرتفاع احلرارة يف مركز التاج للنخيل ذو الإ�صابات ال�صديدة ميكن حتديده فقط 
اأعلى. اأكرث من ذلك فاإن الإ�صعاع ال�صم�صي يتداخل مع احلرارة الناتة. عند  عند روؤية النخلة من 

هذه املرحلة فاإن تقييم احلرارة قد ل يعترب تطبيق موؤكد. 
الوعائي  النظام  تدمر   Tunneling insects احلفارة  احل�صرات  فاإن  �صبق  مما  العك�ض  على   
 .Water Stress املائي  العجز  عليه  يطلق  ملا  حملية  ظروف  وتهيئ  للنخيل   Vascular system
حالة املح�صول املائية ميكن اإختبارها من خلل اجلزء احلراري للطيف اخلا�ض بالإ�صعاع املنعك�ض 
 Remote thermal عام 1973(. التقدم التكنولوچي احلديث ل�صور ال�صت�صعار احلرارية Ehrler(
 Surface temperature ال�صطحية  images يقدم قدرة مكت�صبة ملعلومات مكانية تخ�ض احلرارة 
ال�صور احلرارية  Canopy على م�صاحات كبرية.  النخلة  راأ�ض  ت�صهل عمل خريطة حلرارة  وعليه 
خريطة  فاإن  واحدة  مرة  اأكت�صابها  ميكن  الكلى  احلقل  حرارة  اأن  طاملا  للقيا�ض.  وفعال  هام  بديل 
لنظم  اجليد  اللوين  الف�صل  نظم  ت�صتخدم  اإظهاره.  ميكن  احلقل  يف  للنبات  املائي  املوقف  توزيع 
ال�صور احلرارية لتقييم املوقف املائي يف حم�صول القطن )Cohen واآخرون عام 2005( وحم�صول 
Ben- واآخرون عام 2007( والزيتون Moller( وحم�صول العنب )واآخرون عام 2007 Tilling( القمح

 Aerial الأ�صت�صعار  ال�صور احلرارية عن طريق  واآخرون عام 2010(. حديثاً ميكن ملحظة   Gall
thermal images وميكن اإعتبارها اأداة فعالة لعمل خريطة عن املوقف املائي لأ�صجار نخيل التمر 
اآلية  الغر�ض ميكن تطوير طريقة ن�صف  ولهذا   .)2012 عام  واآخرون   Cogeo( تارى  نطاق  على 
تعتمد على حتليل حلقات املاء امل�صال Water shed segmentation والذي ي�صمح باإكت�صافه يف جميع 
لكل  النخلة  راأ�ض  حرارة  اأ�صتخراج  وكذا  اأخطاء  حدوث  دون  احلرارية  ال�صور  عرب  النخيل  اأ�صجار 
�صجرة منفردة. وعلى ذلك فاإن اإكت�صاف حرارة راأ�ض النخلة يعتمد على �صور الأ�صت�صعار احلرارية 
باإ�صتخدام طرق ن�صف اآلية وميكن اأ�صتخدام هذه الطريقة لعمل خريطة بتوزيع الإ�صابة يف نخيل 

التمر يف الب�صاتني املتجان�صة على نطاق وا�صع. 
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ت�صبب  احلمراء  النخيل  �صو�صة  بريقات  امل�صابة  التمر  نخيل  اأ�صجار  بع�ض  اأن  التجارب  اأو�صحت 
النخلة )ميكن تقديره من  راأ�ض  ينعك�ض على رفع درجة حرارة  والذي   Water stress مائياً  �صغطاً 
مقارنة   Stomatal Conduotance ال�صتوماتى  التو�صيل  خف�ض  وكذا  احلرارية(  ال�صور  خلل 
ملحظة  من  اأ�صابيع  وقبل3  الإ�صابة  من  يوم  بعد25  املائي  ال�صغط  اأكت�صف  ال�صليمة.  بالأ�صجار 

الإ�صابة عن طريق الروؤية )�صكل 2-7(. 

�سكل )7-2( التو�سيل ال�سوماتى ودرجة حرارة راأ�س النخلة فى �ستلت نخيل كنارى م�سابة و�سليمة

ملحظات هامة عن الكت�ساف املبكر
هناك جمموعة من النقاط يجب اأن توؤخذ يف الإعتبار

مطلوب كثري من اجلهد حتى تكون طرق الأكت�صاف املبكر التي تعتمد على تكنولوجيات حديثة - 1
اأكرث قبوًل للتطبيق الوا�صع

ل توجد طريقة واحدة تتمتع باحل�صا�صية الفائقة والتكلفة املقبولة- 2
ملراحل - 3 ودقيق  وا�صح  بروتوكول  وجود  ال�صروري  الروؤية من  للأكت�صاف عن طريق  بالن�صبة 

وخطوات الكت�صاف وفقا ملكان و�صدة الإ�صابة وعمر النخلة
يتم الآن تطوير طريقة حيوية للك�صف Biosensor عن الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء من - 4

مع  ون�صبتها  تركيبها  يف  تختلف  والتي  النخلة  يف  املوجودة  الببتيدات  وتعريف  تقدير  خلل 
الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء.

عموما ميكن اأ�صتخدام توليفة من طرق الكت�صاف لتحقيق الغر�ض املطلوب- 5
هناك بع�ض طرق الك�صف املبكر مل حتقق النتائج املطلوبة وحتتاج اإىل كثري من اجلهد مثل - 6

ا�صتخدام اأ�صعة x وكذا الأ�صعة حتت احلمراء.
Inspection of Open Areas    الفح�س يف املناطق املفتوحة

فح�ض النخيل على نطاق وا�صع يف احل�صر واملناطق الزراعية والطبيعية واإتخاذ قرار اإدارة املكافحة 
هو نوع من التحدي الهام الذي يجب اأن يو�صع يف العتبار. ومن ال�صعوبة مبكان القيام بهذا الدور 
يف املناطق غري الزراعية حيث يوجد اأعداد كبرية من اأ�صجار النخيل قد ت�صل اإىل عدة اآلف يف بع�ض 
اإىل  اأ�صناف واأعمار وحالت منو خمتلفة حتتاج  الأحيان يف منطقة واحدة وهذه الأ�صجار قد تكون 
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فح�ض ور�صد روتيني لتقدير الإ�صابة وتنفيذ املعاملت بنجاح. ومن الأهمية مبكان اأن يكون لدينا 
اإنت�صار الإ�صابة يف هذه املناطق بحيث يتم اتخاذ قرارات  قاعدة معلوماتية دقيقة ووافية عن درجة 
التداخل  النظام يعتمد على تطبيقات النرتنت و�صبكات  املتاحة. مثل هذا  النتائج  بناء على  �صريعة 
ذات الر�صوم البيانية Web application graphical user interface لإنتاج وعر�ض املعلومات املكانية 
على  حديثاً  ا�صتخدم  التطبيق.  قرارات  لدعم  وذلك   Spatial and timed information والزمنية 
نطاق وا�صع التزويد بالنتائج احلقلية الإلكرتونية )Montoya عام 2003(. اأكرث من ذلك فاإن نظم 
املعلومات الچيوجغرافية املتحركة Mobile Geographical Information Systems (GIS) تعطى 
تنبيها مكانياً وت�صهل من جمع النتائج البيئية الزراعية يف التوقيت احلقيقي املنا�صب وخا�صة منط 
توزيع احل�صرة يف البيئة )Hetzroni واآخرون عام 2009(. الرتاكم املعلوماتى املنهجي والذي يخت�ض 
بتوزيع الآفة والعائل )النخيل( والظروف التي حتكم م�صتوى النت�صار وتاريخ التدخل والتعامل مع 

الآفة كلها اأ�صا�صياٍت هامة حل�صن اتخاذ القرار. 
Pest Data Collection  جمع بيانات عن الآفة

�صو�صة النخيل احلمراء قادرة على الطريان مل�صافات معينة كما اأن التوزيع يف ب�صاتني جوز الهند 
املناطق  يف  احلمراء  النخيل  �صو�صة  لإدارة  القرارات  تعتمد  ما  غالباً  معني.  منط  له  التمر  ونخيل 
الوا�صعة على قدرة �صيد وتق�صى �صو�صة النخيل احلمراء من خلل امل�صايد التي حتتوى على طعم 
 Faleiro( خا�ض يحتوى على فورمون التجمع ل�صو�صة النخيل احلمراء خملوطاً مع كريومون نباتي
عام 2006(. امل�صايد امل�صتخدمة لهذا الغر�ض دائماً تو�صع على الرتبة اأو تدفن جزئياً وتزود بجاذبات 
عام   El Sebay( املاء  يف  املول�ض  اأو  النخيل  �صيقان  قطع  مع  معاً  اأ�صيتات  والإيثيل   Ferrugineol
2003(. وقد وجد اأن كل من الذكر والأنثى قد اإجنذبا اإىل الفورمون- ر�صد احل�صرات الكاملة ل�صو�صة 
النخيل احلمراء باإ�صتخدام Ferrugineol مع مواد متطايرة من العائل يف م�صايد مزودة بطعوم هي 
و�صيلة اأ�صا�صية لأكت�صاف وجود الآفة وتعمل مع املعاملت الكيميائية املانعة وذلك عند اكت�صاف وجود 

احل�صرات الكاملة.
املراجع  التو�صيات يف  بامل�صايد تعترب فعالة وهناك بع�ض  النخيل احلمراء  �صو�صة  اأن ر�صد  ولو 
لأ�صتخدامها )Faleiro عام 2006( اإل اأنه تبقى احلاجة لدرا�صة العلقة بني الطريقة املثلى لل�صيد 
وعلقتها برتكيب الطعم- تركيب امل�صيدة- توزيع امل�صايد وتبدو هذه الطريقة مكلفة بالنظر اإىل 
تكاليف العمالة- غالباً ما تعتمد قرارات توزيع امل�صايد على الإقت�صاديات ولي�ض على ال�صلوك املكاين 
امل�صابة  املناطق احل�صرية  روتيني يف  ب�صكل  الر�صد  تتم عملية  اإ�صرائيل  املثال يف  �صبيل  للآفة. على 
وكذا يف املناطق الزراعية ذات اخلطورة العالية وذلك بكثافة قدرها 1م�صيدة/هكتار اإىل 1 م�صيدة/50 

هكتار وهناك مناطق كبرية حتت اخلطر مل تقع حتت عمليات الر�صد والتق�صي. 
اإعتمادها فى اليونان حيث يتم ت�صغيل امل�صايد لفرتة زمنية حمدودة-  توجد طرق خمتلفة مت 
بعد  حمددة  غري  الفعالة  امل�صاحة  عام 2012(.  واآخرون   Aggelakopoulos( العام يف  معينة  وفرتة 

والتو�صية بعدد امل�صايد ال�صرورية لأكت�صاف الإ�صابة اجلديدة اإىل الآن مل يتم تقديرها. 
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Palm Distribution and Condition     توزيع وظروف النخيل
قاعدة البيانات عن مكان النخيل اأمر يف غاية الأهمية يف املناطق غري الزراعية وذلك للر�صد والتق�صي 
والتدخل يف املعاملت وتقيم م�صتوى اخلطورة يوجد حوايل 20 نوع من النخيل كعوائل ل�صو�صة النخيل 
املح�صول  ذات  الزراعات  اأو  الب�صاتني  يف  ب�صيطة  عملية  النخيل  تقييم   .)2006 عام   EPPO( احلمراء 
اأنواع  به  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  منطقة  نخيل  الأخرى.  القطاعات  يف  ولي�ض   Monoculture الواحد 
الفردي  التقييم  عملية  يجعل  اجلمالية مما  والنواحي  احلدائق  تن�صيق  وي�صتخدم معظمه يف  خمتلفة 

لكفاءة العوائل اأمر م�صتحيًل. ومعظم الأنواع التي تتعر�ض للإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء هي
P. Canariensis  نخيل الكناري
P .dactylifera   نخيل التمر
Washingtonia  نخيل الزينة
ب�صكل خا�ض ميكن اأ�صتخدام نخيل الكناري كدللت للإ�صابة. الرتاكم املنهجي للمعلومات عن 
توزيع وظروف النخيل مع تاريخ املعاملت تعترب اأ�صا�صيات هامة يف عملية اأتخاذ القرار. اأي اإي�صاح 
لظروف النخيل يعترب اإ�صافة معلوماتية هامة. م�صادر النتائج ميكن اأن تكون من خلل الأ�صخا�ض 

املدربني اأو العامة. 
حديثاً مت تطوير النظام املكاين للتحذير Location Aware System (LAS) ونظام دعم اأتخاذ 
املكانية  النتائج  من  خمتلفة  حلقات  ت�صتخدم  والتي   Decision Support System (DSS) القرار 
النظام يتم  املكاين. هذا  النخيل بالعني( لتقوية خرائط اخلطر  الر�صد وتقييم  Spatial )تت�صمن 
تقييمه حتت ظروف الزمن احلقيقي- اأثينا- اليونان )حوايل30 هكتار ت�صم 288 نخلة( وذلك لتقدير 
خطر الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء ومعاملت املكافحة املنا�صبة لنخيل الكناري )Pontikakos و
Kontodimas عام 2010(. ولو اأنه لتنفيذ هذه التدخلت يف هذه املناطق ذات اأ�صناف النخيل املختلف 

واملختلط فاإن هذا النظام يحتاج دقة متناهية وبع�ض التطوير.
اأقل  اإىل وقت  العملية رخي�صة وحتتاج  اأن تكون  املو�صى بها هي �صرورة  العامة  الإ�صرتاتيچية 
اخلطوة  فاإن  املفتوحة  املناطق  يف  املثال  �صبيل  على  تخ�ص�صاً.  اأكرث  تكون  واأن  كبرية  م�صاحات  على 
وال�صور  امل�صايد  الآفة من خلل  بتحليل وجود  اكت�صاف وتعريف مناطق اخلطر وذلك  الأوىل هي 
احلرارية ثم التحليل املكاين. عدد حمدود من النخيل امل�صتبه فيه ميكن اأن يفح�ض تف�صيًل وذلك 
امل�صايد  اأن  ولو  التجارة  نقاط  التاج. يف حالة  النخلة من منطقة  بفتح  يدوياً  اأو  الكلب  باإ�صتخدام 
اأن  املتخ�ص�صة ل�صو�صة النخيل احلمراء ميكن التو�صية بها لعمليات الر�صد الروتينية ومن املتوقع 
يلعب الكت�صاف عن طريق ال�صم باإ�صتخدام الكلب املدربة دوراً هاماً ثم الكت�صاف عن طريق ال�صوت 
لأ�صجار النخيل امل�صتبه فيها. بالن�صبة للأكت�صاف عن طريق ال�صوت ب�صكل خا�ض فاإن ا�صتخدامها يف 

احلجر الزراعي ي�صكل اأهمية معنوية يف اإمكانية تكرار الختبار للأ�صجار امل�صتبه فيها. 
 GIS املعلومات املتجمعة بوا�صطة نظم الكت�صاف ميكن اأن تمع معاً مع غريها من معلومات

بوا�صطة اإن�صاء برامج ل�صتخدامها يف تقييم اخلطر مع نظام دعم القرار. 
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ما هو احلد احلرج للتدخل ملكافحة الآفة
احلرج - 1 احلد  فاإن  التمر  لنخيل  العالية  الأقت�صادية  والقيمة  للآفة  املميتة  للطبيعة  نظراً 

للتدخل يكون منخف�صاً
يف احلدائق ال�صغرية فاإن احلد احلرج للتدخل هو الك�صف عن نخلة واحدة م�صابة- 2
يف املزارع الكبرية ي�صل احلد احلرج للتدخل 1% اإ�صابة لنخيل التمر. - 3

اخلامتة
من  كل  اأن  اإل  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  الك�صف  طرق  لتطوير  امل�صنية  اجلهود  من  الرغم  على 
لها  التطبيقي  والبعد  التنفيذ  �صهولة  مدى  حيث  من  للخلف  تتجه  الكيميائية  وال�صوتية  الطرق 
تاركة الكت�صاف الذي يعتمد على الروؤية هو الطريق الغالب يف كثري من املناطق. ميثل جدول )7-
مازالت مطلوبة  املختلفة. هناك جهود معتربة  الكت�صاف  والتكاليف يف طرق  للمميزات  7( مقارنة 
لتح�صني كفاءة وح�صا�صية الطرق املتاحة مثل الكت�صاف ال�صوتي وال�صمى باإ�صتخدام الكلب. ل توجد 
طريقة واحدة ذات ح�صا�صية كافية اأو تكلفة اأقت�صادية وعليه ل يوجد حل جيد يف املناطق الوا�صعة. 
يف حالة الكت�صاف عن طريق ال�صيد ل توجد بروتوكولت للنخيل املعر�ض للإ�صابة. الكت�صاف عن 
طريق ال�صت�صعار �صواء بالروؤية اأو ال�صم ميكن اأن يكون منا�صبا يف حالة امل�صاحات الوا�صعة ولكنه مازال 
بعيداً عن التطبيق يف هذه اللحظة فاإن جمموعة من الطرق والتقنيات التي تعمل معاً ميكن اأن تكون 

هى احلل الأمثل. 

جدول )7-7( مقارنة بني مميزات وتكاليف طرق الك�سف عن الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء
احلاجة نظام الك�سف

لأجهزة 

خا�سة

احلاجة 

للفح�س 

الفردي

العمالة 

العادية

العمالة 

املدربة

م�ستوى 

احل�سا�سية

مدى امللئمةالتكلفة

املناطق املقرتحةعاليةمتو�صطةمتو�صطةكثيفنعملالروؤية املبا�صرة

البيئة املتحكم فيهاممكنة80-90%لقليلةنعمنعمالنظام ال�صوتي

الك�صف املحلى وحمدودةممكنة64-75%نعممتو�صطنعملي�ض بال�صرورةالنظام ال�صمى

املناطق املقرتحةممكنةغري معروفةنعمقليلةلي�ض بال�صرورةنعمالنظام احلراري
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الف�سل الرابع
ال�سرتاتيجية املقرتحة

لإدارة �سو�سة النخيل احلمراء

* مقدمة 
* الأ�سا�س النظري للإ�سرتاتيجية

* عنا�سر ال�سرتاتيجية املقرتحة
* ممار�سات املكافحة

* اإدارة البيانات
* م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة 

* بناء القدرات
* الهيكل الإداري واملوؤ�س�سي

 
الف�سل الرابع

ال�سرتاتيجية املقرتحة لإدارة �سو�سة النخيل احلمراء
1- مقدمة:

تعترب �صو�صة النخيل احلمراء Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)) (ف�صيلة غمدية الأجنحة: 
ال�صو�صيات Coleoptera: Curculionida من الآفات الرئي�صية التي ت�صيب اأ�صجار النخيل وتعود اأ�صولها 
اإىل البلدان الواقعة يف جنوب �صرق اآ�صيا، وقد �صهد اإنت�صارها اجلغرايف ونطاق النباتات العائلة لها، تو�صعاً 
ملحوظاً خلل العقود الثلثة الأخرية. ويف ال�صرق الأدنى، ت�صبب �صو�صة النخيل احلمراء يف الوقت 
الراهن اأ�صراراً وا�صعة يف نخيل التمر).Phoenix dactylifera L( مع ما لذلك من تداعيات زراعية 
على اإنتاج اأ�صجار النخيل توؤثر �صلباً يف �صب معي�صة املزارعني، ف�صًل عن تاأثرياتها البيئية اأي�صاً.  والآفة 
موجودة كذلك يف �صمال اأفريقيا) ما عدا اجلزائر( ولكنها تنح�صر يف الوقت الراهن �صمن بقع قليلة 
حمددة، وفقط على نخيل جزر الكناري).P. canariensis (  ومع اأن تلك املناطق امل�صابة واقعة على 

�صاحل البحر الأبي�ض املتو�صط،  فهي متثل تهديد اً داهماً على الواحات اجلنوبية.
تعد �صو�صة النخيل احلمراء من الآفات احلجرية يف بلدان ال�صرق الأدنى و�صمال اأفريقيا ف�صًل 
عن بلدان يف اأمريكا اللتينية، وهي مو�صع تدابري طارئة يف الحتاد الأوروبي، وتعد من الآفات 
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احلجرية التي ينبغي اإخ�صاعها للوائح يف بلدان  منظمة وقاية النباتات يف اأوروبا والبحر املتو�صط 
مبا اأن توزيعها يعترب حم�صوراً هناك )ترد يف قائمة الآفاتA2(  وقد �صاهم �صعف تدابري احلجر 
وال�صعوبات على م�صتوى الك�صف املبكر للمواد النباتية امل�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء،  يف �صرعة 
اإنت�صارها. واإن �صو�صة النخيل احلمراء اآخذة يف النت�صار حول العامل يف الفرتة الأخرية، ومل تتم 
اإدارتها بفعالية على الرغم من اجلهود واملوارد امللحوظة التي بذلتها البلدان واملنظمات، والأبحاث 

املعمقة التي تناولت اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء.
2- الأ�سا�س النظري للإ�سرتاتيجية:

تتوفر اليوم و�صائل عديدة ملكافحة الآفة قائمة على تكنولوچيات تقليدية ومبتكرة، وهي تتوزع 
على عدد من تدابري املكافحة اأو ا�صرتاتيچيات الإدارة، كما هو مبني يف ال�صكل1. اإل اأن الف�صل  يف 
البلدان ميكن اأن يعزى اإىل قلة التوعية وغياب تدابري  اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء يف معظم 
املكافحة املنهجية واملن�صقة اأو ا�صرتاتيچيات الإدارة التي ي�صرتك فيها جميع اأ�صحاب امل�صلحة، الأمر 

الذي يت�صل بعدم كفاية املوارد الب�صرية واملالية املتاحة لل�صيطرة على هذه الآفة.

ورقة عمل امل�صاورة العلمية والجتماع الرفيع امل�صتوى عن اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء-روما- عن 
الفرتة من 29-31 مار�ض 2017- اأعدت هذه الوثيقة بوا�صطة فريق من اخلرباء برئا�صة الدكتور الدبعى.

ال�سكل7 -2- العنا�سر الرئي�سية لإ�سرتاتيجية الإدارة املتكاملة لآفة �سو�سة النخيل احلمراء
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من الأهمية مبكان اأن تدعم الإ�صرتاتيچية مبوارد كافية مع التخطيط املنهجي والتن�صيق اجليد وم�صاركة 
اأ�صحاب امل�صلحة كافة، بحيث توؤدي اإىل ا�صتئ�صال �صو�صة النخيل احلمراء، كما ح�صل يف جزر الكناري الإ�صبانية 
حيث مت ا�صتئ�صال الآفة منذ عام 2013 واأعلن عن خلو البوؤر الأخرية من �صو�صة النخيل احلمراء خلل �صهر مايو 
2016. ويف موريتانيا، اأدت التدابري ال�صريعة التي اتخذتها احلكومة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( 
اإىل مكافحة الآفة كما اأن اإ�صرتاتيجية الإدارة املتكاملة للآفة التي نفذت مب�صاركة فاعلة من املزارعني وتعاونيات 
اإىل  اإحتواء �صو�صة النخيل احلمراء يف البوؤر الأ�صلية للإ�صابة يف  اأدت  املزارعني واأ�صحاب امل�صلحة الآخرين 

غ�صون �صنة واحدة من بدء تنفيذ الربنامج، مما يعزز احتمالت ال�صتئ�صال املبكر للآفة )�صكل 2-7(.
وتت�صل اإحتياجات مكافحة الآفة ات�صاًل مبا�صراً بتطور اأعداد �صو�صة النخيل احلمراء  وبناءاً عليه، 
يف  الأخذ  ثلثة ت�صورات ممكنة، بح�صب الو�صائل املتاحة، ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء، مع  هناك 

العتبار اأن التنظيم والتقنيات املتاحة هي املثلى  كما اأنها مت�صابهة يف الت�صورات الثلثة: 
الو�صائل تفوق م�صتوى الحتياجات )اخلط الأزرق(  هذا ال�صيناريو هو الأجنح: مبوجبه   - 

�صوف تت�صاءل اأعداد �صو�صة النخيل احلمراء ب�صرعة؛
 - الو�صائل معادلة تقريباً للحتياجات. تبقى اأعداد ال�صو�صة م�صتقرة نوعاً ما . فيمكن اإعتبار �صو�صة النخيل 
كل �صنة خ�صارة ن�صبة مئوية معينة من النخيل . ومن ال�صعب  حتت ال�صيطرة ولكن ت�صجل  احلمراء 
احلديث عن عتبة حتمل يف حالة �صو�صة النخيل احلمراء مبا اأن هذه الآفة ل توؤثر فقط يف الإنتاج واإمنا 
تفتك بالأ�صجار كذلك. وميكن اإعتبار الن�صبة املئوية خل�صارة اأ�صجار النخيل عاماً بعد عام مقبولة يف حالة 

امل�صاحات الكبرية املزروعة، ولكنها لي�صت مقبولة على الإطلق يف حالة امل�صاحات ال�صغرية.
 - الو�صائل تقل عن م�صتوى الحتياجات وهو ال�صيناريو اخلا�صر حيث تنمو اأعداد �صو�صة النخيل احلمراء 
بوترية ت�صاعدية، ولذا ينبغي للو�صائل ال�صرورية ملكافحة الآفة اأن تنمو بوترية ت�صاعدية. لكن 

الفجوة بني الحتياجات والو�صائل تت�صع ب�صكل وا�صح وهذا �صباق غري جمد وخا�صر.

الإ�سابة
الفرتة الزمنية

ال�سكل7 -2 تبنينّ الت�سورات الثلثة ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء العلقة القائمة بني الو�سائل املتاحة 
اخلط املتوا�سل وبني الحتياجات املطلوبة )اخلط املتقطع( والنتائج التي ميكن توقعها: الو�سائل تفوق 

الحتياجات )اأزرق(، الو�سائل تعادل الحتياجات )اأخ�سر)، الو�سائل تقل عن الحتياجات) اأحمر(.
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وبالإ�صافة اإىل العوامل املذكورة اأعله، هناك عوامل بيولوچية وتنظيمية تعيق جناح ا�صرتاتيچيات 
املكافحة، مثل: 

اخل�سائ�س البيولوجية للآفة:
• ال�صعوبات على م�صتوى الك�صف املبكر لأ�صجار النخيل امل�صابة من جراء اخل�صائ�ض البيولوچية 

امل�صترتة للآفة.
• ال�صعوبات يف تطبيق معاجلات املكافحة لأن دورة حياة الريقة تري بكاملها داخل اأن�صجة النخلة 

ولأن احل�صرة البالغة تختبئ عند قاعدة ال�صعف.
جوانب اإدارة الآفة:

• الك�صف املتاأخر للنخيل امل�صاب ب�صبب عدم تكرار التفتي�ض بال�صكل الكايف.
• التقييم غري املنا�صب للخطر الذي متثله اأ�صجار النخيل امل�صابة بالآفة، ما يوؤدي اإىل تدابري غري 

�صرورية ومكلفة ل�صتئ�صال النخيل. 
• اخل�صائ�ض املورفولوچية الفريدة لأنواع النخيل التي تطرح �صعوبات يف تطبيق اأ�صاليب املكافحة
• عدم وجود اأعداء طبيعية فعالة يف الظروف احلقلية ت�صتطيع امل�صاهمة يف خف�ض اأعداد ال�صو�صة.

• ال�صعوبات يف اإدارة �صبكة ال�صطياد اجلماعي.
• تطبيق برنامج الإدارة ب�صورة ع�صوائية غري منهجية.

ال�صعوبات يف الإدارة الفعالة للآفة يف الب�صاتني الأ�صرية ال�صغرية التي تعترب ال�صك املهيمن   •
للنظم الزراعية يف اإقليم ال�صرق الأدنى و�صمال اأفريقيا، ويف الواحات وامل�صاحات املزروعة املهملة 

ويف البيئات احل�صرية )البقع امل�صابة بالآفة يف �صمال اأفريقيا(.
• نقل النخيل املت�صرر/امل�صاب ب�صدة والتخل�ض منه بالطرق غري املنا�صبة.

اجلوانب املتعلقة بالتنظيم والتن�سيق والتوعية:
• احلركة غري امل�صروعة/غري املنظمة للنخيل امل�صاب �صمن البلد الواحد وبني البلدان.

• امل�صاركة غري الكافية للمزارعني وغريهم من اأ�صحاب امل�صلحة يف برنامج املكافحة.
• املعرفة غري الكافية بالتاأثريات الجتماعية  والأقت�صادية والبيئية ل�صو�صة النخيل احلمراء يف 

نظم زراعة نخيل التمور ومنظمات املزارعني.
• عدم اإ�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية على امل�صتويني املحلي والوطني من اأجل اكت�صاب معارف حمدثة 

عن تطور احلالة وتنظيم الأن�صطة ومراقبتها لتقييم فعالية اإ�صرتاتيجية املكافحة ودعم القرارات.
• قلة اخلرائط الرقمية التي ت�صم مواقع كافة اأ�صجار النخيل يف البلدان امل�صابة بالآفة.

• نق�ض املوارد لتنفيذ برنامج اإدارة واف.
• �صعف التعاون والتن�صيق داخل البلد الواحد بني اأ�صحاب امل�صلحة وكذلك على امل�صتوى الإقليمي.
• �صعف تنفيذ تدابري ال�صحة النباتية )احلجر الزراعي( لنقل نباتات الغر�ض اإىل املزارع اجلديدة 

اأو ردم الثغرات يف املزارع احلالية، بني املناطق �صمن البلد الواحد.
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• عدم كفاية الربوتوكولت ونظم اإ�صدار ال�صهادات لت�صدير/ا�صترياد نخيل الزينة والنخيل الدخيل  
)غري املاألوف(

• قلة وعي عامة النا�ض باملخاطر املرتبطة ب�صو�صة النخيل احلمراء مبعناها الوا�صع 
3- اأهداف الإ�سرتاتيجية:

يتمثل الهدف العام لهذه الإ�صرتاتيچية يف دعم جهود/برامج البلدان الرامية اإىل احتواء انت�صار 
الآفة والق�صاء عليها.

ومن �صاأن الإ�صرتاتيچية اأن ت�صتحدث اإطاراً للتعاون وتن�صيق اجلهود على امل�صتوى الإقليمي وما بني 
الأقاليم لدعم برامج الإدارة املتكاملة وامل�صتدامة ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء؛ وخلف�ض تاأثرياتها 

املدمرة على البيئة والأمن الغذائي، وتاأثريها الجتماعي اأو القت�صادي يف املجتمعات الريفية.
 اأما الهدفان املحددان فهما:  

 - توفري الدعم والإر�صاد الفنيني لتح�صني الربامج/ال�صرتاتيچيات الوطنية ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.
 - تاأ�صي�ض منتدى واآلية لتعزيز التعاون والتن�صيق بني البلدان على امل�صتوى الإقليمي وما بني 

الأقاليم للإدارة الفعالة ل�صو�صة النخيل احلمراء.
4- عنا�سر الإ�سرتاتيجية املقرتحة:

بال�صتناد اإىل حتليل برامج الإدارة احلالية ل�صو�صة النخيل احلمراء يف البلدان املختلفة، واإىل 
التحديات ومواطن ال�صعف التي متت الإ�صارة اإليها، تتكون الإ�صرتاتيچية املقرتحة من عن�صرين 
اثنني من اأجل الت�صدي الفعال مل�صكلة �صو�صة النخيل احلمراء على امل�صتويني القطري )الربنامج 

الوطني( والإقليمي )املنتدى/الربنامج(
 العن�سر القطري لل�سرتاتيجية:

يهدف العن�صر القطري للإ�صرتاتيجية اإىل حت�صني الربامج الوطنية احلالية من اأجل اإدارة 
�صو�صة النخيل احلمراء ب�صكل فعال على امل�صتوى القطري.

وت�صمل العنا�صر الأ�صا�صية لإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة للآفة يف البلدان امل�صابة ب�صو�صة 
النخيل احلمراء)1( تفتي�ض اأ�صجار النخيل من اأجل ك�صف الإ�صابات،)2( ا�صطياد ال�صو�ض البالغة 
بوا�صطة امل�صائد الفريومونية املزودة بطعم غذائي، )3( املعاجلات الكيميائية الوقائية والعلجية، 
)احلجر  )4( اإزالة اأ�صجار النخيل ال�صديدة الإ�صابة .وُي�صتكمل ذلك بتدابري لل�صحة النباتية 
الزراعي( من اأجل تنظيم حركة نبتات الغر�ض، وبناء القدرات واأن�صطة الإر�صاد. ولكن برامج املكافحة 
اجلاري تنفيذها حالياً مل تنجح عموماً يف كبح انت�صار الآفة اأو ال�صيطرة عليها، على الرغم من بع�ض 

النجاحات يف بع�ض البلدان.
وميكن اأن ُيعزى ف�صل برامج املكافحة اإىل عوامل عدة تت�صل ب�صكل رئي�صي ب�صعوبة ك�صف اأ�صجار 
النخيل امل�صابة يف املراحل املبكرة من غزو الآفة لها، والتحديات والقيود التي تعرت�ض تطبيق تدابري 

احلجر، وقلة الوعي واللتزام من جانب املزارعني و�صواهم من اأ�صحاب امل�صلحة، يف برامج املكافحة.
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نة لتح�سني الإدارة املتكاملة  )اأ ول( خطة العمل لإ�سرتاتيجية وطنية حم�سنّ
لآفة �سو�سة النخيل احلمراء:

�صوف تركز الإ�صرتاتيچية املقرتحة على مد البلدان الأع�صاء بامل�صاعدة وامل�صورة الفنية من اأجل 
حت�صني مكونات اإ�صرتاتيچية الإدارة املتكاملة لآفة �صو�صة النخيل احلمراء، كما يلي: 

1- تدابري ال�سحة النباتية احلجر الزراعي:
ميكن اإيجاز مواطن ال�صعف والقيود املرتبطة بتنفيذ تدابري ال�صحة النباتية كالتايل:

قلة املعرفة بالت�صريعات الوطنية لل�صحة النباتية املتعلقة ب�صو�صة النخيل احلمراء.. 1
عدم كفاية العاملني والو�صائل يف البلدان من اأجل تطبيق الأنظمة بفعالية.. 2
احلركة غري امل�صروعة/تهريب نبتات الغر�ض عرب م�صارات بديلة.. 3
تدخل م�صئولني رفيعي امل�صتوى يف ا�صترياد/حركة مواد الغر�ض.. 4
عدم كفاية:. 5

)اأ( امل�صادر املتاحة من اأ�صجار النخيل املوثوقة/امل�صمونة داخل البلدان.

)ب( اإنفاذ تدابري احلجر.

)ج( الأنظمة/اخلطوط التوجيهية املحددة ب�صاأن تدابري ال�صحة النباتية من اأجل تنظيم تارة 
النخيل، ول �صيما للم�صئولني/ �صلطات اإنفاذ القوانني عند نقاط الدخول.

)د( امل�صاتل امل�صجلة.

يجب و�صع لوائح وتدابري حمددة )بروتوكولت وا�صحة للتفتي�ض واملعاجلة( �صمن ت�صريعات 
ال�صحة النباتية املتعلقة ب�صروط ال�صترياد، ف�صًل عن حركة اأ�صجار النخيل �صمن البلدان.

واإن اإ�صترياد نبتات الغر�ض وحركتها �صمن البلدان ي�صكلن الطريق الرئي�صي لدخول �صو�صة 
النخيل احلمراء واإنت�صارها. اأما منع دخول نبتات الغر�ض باعتباره اأحد تدابري ال�صحة النباتية، فهو 
من النهج الرئي�صية التي يجب اعتمادها مبواجهة �صو�صة النخيل احلمراء للبلدان التي تخلو من 

الآفة اأو التي تنت�صر فيها الآفة ب�صك حمدود.
و�صوف توؤدي التفاقية الدولية لوقاية النباتات دوراً هاماً يف حت�صني جوانب ال�صحة النباتية 
ب�صو�صة النخيل احلمراء .والتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي  يف الربامج الوطنية املتعلقة 
املنظمة املعنية بو�صع معايري ال�صحة النباتية التي حتظى باعرتاف منظمة التجارة العاملية وت�صم 
 183طرفاً متعاقداً مبا ي�صمل بلدان ال�صرق الأدنى و�صمال اأفريقيا كافة .اأما �صمن اإقليم ال�صرق 
الأدنى و�صمال اأفريقيا، فاإن منظمة وقاية النباتات يف ال�صرق الأدنى هي اجلهة امل�صئولة عن التعاون 
وقاية النباتات وو�صع املعايري وال�صرتاتيچيات الإقليمية لل�صحة  الإقليمي والتن�صيق يف جمال 

النباتية، من اأجل ر�صد اآفات النباتات العابرة للحدود ومكافحتها.
1-1 اأنظمة/ت�سريعات ال�سترياد املتعلقة بال�سحة النباتية

نظراً اإىل اخل�صائ�ض البيولوچية امل�صترتة ل�صو�صة النخيل احلمراء، فاإن  اإ�صترياد نبتات النخيل 
يجب اأن يخ�صع اإىل اأنظمة �صارمة .وينبغي منع اإ�صترياد ف�صائل اأ�صجار نخيل التمور ونخيل الزينة 
التي يفوق قطر قاعدتها6  �صنتمرتات من البلدان امل�صابة. وينبغي اإ�صترياد اأ�صجار نخيل التمور 

امل�صتنبتة يف اأوعية، داخل اأنابيب خمربيه ويجب تنفيذ الأقلمة على م�صتوى البلد امل�صتورد.
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ولكن يف حالة قيام بلد معني باإ�صترياد فروع لنخيل التمور اأو اأ�صجار نخيل الزينة التي يفوق قطر 
قاعدتها 6 �صنتمرتات من بلد م�صاب بالآفة، لن ي�صمح باإ�صتريادها اإل من مناطق خالية من الآفة، 
وفقط يف حال اأمكن التثبت من حدود تلك املناطق والتحقق منها بوا�صطة ال�صمانات ال�صرورية كافة 
التي ُو�صعت حتديداً )اأي وجودها على م�صافة 50كيلومرتاً من املناطق امل�صابة، واإمكانية تتبع م�صدر 
اأ�صجار النخيل كافة يف تلك املنطقة، وعدم اإدخال اأي نخيل اإليها خلل ال�صنوات الثلث املا�صية، 

وعدم وجود اأي نخيل م�صاب اأو اأية �صو�صة يف امل�صائد طيلة ال�صنوات الثلث املا�صية(.
ويف حال قبول بلد معني املجازفة باإ�صترياد نخيل من مناطق خالية من الآفة �صمن بلدان 
م�صابة به، يتعني عندها على املنظمة القطرية لوقاية النباتات ت�صجيل اجلهة امل�صتوردة واإ�صدار 
�صهادة لها وحتديد موقعها على اخلريطة )بوا�صطة نظام املعلومات اجلغرافية( ويجب �صمان 
يف  وينبغي اإبقاء اأ�صجار النخيل  اإمكانية التتبع ومراقبة النخيل امل�صتورد ملدة ثلث �صنوات. 
حمطات للحجر الزراعي مهياأة ملنع اإنت�صار �صو�صة النخيل احلمراء طيلة عام واحد مع وجوب 

قيام م�صئويل املنظمة القطرية لوقاية النباتات، بتفتي�صها مرتني يف ال�صنة.
وينبغي و�صع خطوط توجيهية واإجراءات من اأجل تعزيز التفتي�ض املتعلق باحلجر عند حدود البلدان 

ودوائر وقاية النباتات �صمن البلد املعني )مبا يف ذلك و�صع دليل لتعريف خمتلف اأنواع النخيل (.
1-2 اأنظمة/ت�سريعات ال�سحة النباتية يف ما يتعلق بحركة اأ�سجار النخيل داخل البلد 

امل�ساب بالآفة
تفادياً لحتمال تو�صع انت�صار �صو�صة النخيل احلمراء على نطاق اأكرب، ينبغي حلركة اأِ�صجار 
�صمن البلد ككل، مبا اأن احلدود املحدثة والدقيقة والقابلة  النخيل اأن تخ�صع للأنظمة 
للمراقبة للمناطق امل�صابة، غري متاحة عادة. وينبغي اإعداد ت�صريعات وتنفيذها ل�صمان احتواء 

�صو�صة النخيل احلمراء.
ويعترب احلظر التام حلركة ف�صائل نخيل التمور اأو نخيل الزينة، با�صتثناء اأ�صجار النخيل 
التي يقل قطر قاعدتها عن 6�صنتمرتات )الناتة عن زرع اأن�صاجة نخيل التمور( احلل الأف�صل 
طاملا اأن الآفة غري م�صتاأ�صلة .ولكن لي�ض من املمكن دائماً اإعتماد تدبري جذري كهذا يف ظل 

الطلب القوي على زرع م�صاحات جديدة من النخيل. 
وميكن ال�صماح بحركة النخيل فى املناطق اخلالية من الآفات واإليها، �صمن ال�صروط نف�صها 
اأ�صجار النخيل من املنطقة امل�صابة  املقرتحة لإ�صترياد النخيل  .ويفر�ض املنع التام على حركة 
واإليها، اإل يف حال خ�صوعها للتفتي�ض م�صبقاً ومعاجلتها قبل النقل وحفظها يف م�صاتل م�صمونة 
تتبع  اإمكانية  من  التاأكد  .وينبغي  الأقل  على  واحدة  �صنة  ملدة  احلمراء،  النخيل  ل�صو�صة  مانعة 

اأ�صجار النخيل هذه ملدة ثلث �صنوات.
واأن ت�صدر لها �صهادة واأن تخ�صع ملراقبة موؤ�ص�صة ر�صمية من اأجل �صمان  وعلى امل�صاتل اأن ُت�صجل 
اإمتثالها خلطة اإ�صدار �صهادات )التاأكيد على الأنواع واخللو من الآفات مبا فيها �صو�صة النخيل احلمراء(.
وينبغي و�صع بروتوكولت ملئمة لتفتي�ض اأ�صجار النخيل ومعاجلاتها قبل نقلها اإىل امل�صتل 

امل�صمون ولإن�صاء م�صاتل م�صمونة مانعة ل�صو�صة النخيل احلمراء.
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ويف حال ك�صف الآفة، ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات اأن تعني حدود املنطقة 
امل�صابة ) 100مرت على الأقل حول ال�صجرة امل�صابة اأو امل�صيدة التي اإ�صطادت �صو�صة النخيل(، 
النباتية ذات ال�صلة و�صوًل اإىل  واأن حتدد منطقة الحتواء، ومنطقة واقية واأن تتبع املواد 
م�صدرها. ويتوجب و�صع خريطة بتلك املناطق، وعلى املنظمة القطرية لوقاية النباتات بالتعاون 
مع املزارعني وعاملي الإر�صاد والإدارات املعنية كافة واأ�صحاب امل�صلحة اتخاذ التدابري املنا�صبة 

لحتواء ال�صو�صة وا�صتئ�صالها /الق�صاء عليها مثل: 
1. معلومات عن كل املزارعني واأ�صحاب اأ�صجار النخيل يف املنطقة التي جرى تعيني حدودها، والعمل بالتعاون 
مع الدوائر الأخرى لوزارة الزراعة، ف�صًل عن اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني كافة، على اتخاذ كل 

التدابري التي من �صاأنها تي�صري م�صاركة املزارعني واأ�صحاب اأ�صجار النخيل يف مكافحة الآفة؛
2. التفتي�ض املتكرر - مرة يف ال�صهر على الأقل - لكل اأ�صجار النخيل يف املنطقة امل�صابة؛ 

3. تنفيذ ال�صطياد اجلماعي بوا�صطة امل�صائد الفريومونية، اأو على الأقل ر�صد نظام ال�صطياد يف 
املنطقة امل�صابة؛ 

4. برنامج م�صح مكثف يف منطقة ل تقل عن 10 كيلومرتات حول نقطة الإ�صابة، مع تتبع املواد 
النباتية ذات ال�صلة و�صوًل اإىل م�صدرها يف حال تف�ض جديد للآفة؛

5. الإتلف الفوري، اأو حني يكون ذلك ملئماً،/ املعاجلة امليكانيكية لأ�صجار النخيل امل�صابة؛ 
6. اإتخاذ تدابري ملنع اأي اإنت�صار ل�صو�صة النخيل احلمراء خلل اأعمال الإتلف اأو املعاجلة بوا�صطة 

تطبيق املعاملت الكيميائية يف حميطها املبا�صر؛
7. وقف حركة خمزون امل�صاتل ال�صادرة عن املنطقة امل�صابة؛

8. �صرورة ت�صجيل جميع تلك الأن�صطة �صمن نظام للمعلومات اجلغرافية وحتليلها اأ�صبوعياً من 
اأجل التحقق من ح�صن تنفيذها وتقييم كفاءتها وتطور احلالة.

1-3 تعزيز تنفيذ ت�سريعات ال�سحة النباتية يف البلدان
على اإنفاذ اأنظمة ال�صحة النباتية اأن يكون مدعوماً مبا يلي:

• تدريب موظفي احلجر النباتي وال�صلطات الأخرى املعنية باإنفاذ القوانني.	
• اإ�صدار كتيبات توجيهية واإجراءات ب�صاأن الأنظمة والتدابري احلجرية التي تخ�ض �صو�صة 	

النخيل احلمراء، واإجراءات التفتي�ض عند حدود البلدان ولدى دوائر وقاية النباتات �صمن 
البلد املعني( مبا يف ذلك كتيب لتعريف اأنواع النخيل.) 

• توعية اأ�صحاب امل�صلحة كافة باأنظمة وتدابري ال�صحة النباتية التي تخ�ض �صو�صة النخيل احلمراء.	
• و�صع خطوط توجيهية للبلدان من اأجل اإقامة م�صات م�صمونة وم�صجلة ي�صمح لها 	

بالإتار بالنخيل اخلايل من ال�صو�صة �صمن البلد الواحد من اأجل منع التجارة واحلركة 
غري امل�صروعتني للنخيل. 

• دعم اإن�صاء خمتربات لزرع الأن�صجة من اأجل اإنتاج وتوريد مواد للغر�ض خالية من �صو�صة 	
النخيل احلمراء.

• تعزيز التن�صيق وم�صاركة اأ�صحاب امل�صلحة كافة ( من مزارعني/تعاونيات مزارعني ومنظمات 	
غري حكومية وم�صئولني يف وزارات الزراعة والوكالت الأخرى املعنية باإنفاذ القوانني وغريها.
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ر 2-  الك�سف املبكنّ
يف غياب اأية اأدوات موثوق بها للك�صف املبكر، فاإن التفتي�ض الب�صري يعترب التقنية الفعالة 
الوحيدة املتاحة، �صريطة تطبيقه بال�صكل والوترية امللئمني وميكن حت�صني التفتي�ض الب�صري عرب 

اعتماد اخلطوات التالية:
و�صع بروتوكول تقني موحد للتفتي�ض الب�صري بطريقة ب�صيطة و�صهلة الفهم بلغات املزارعني 	•

وعاملي الدعم/اأ�صحاب امل�صلحة الآخرين.
حت�صني م�صاركة املزارعني/اأ�صحاب امل�صلحة، ول �صيما بالن�صبة اإىل هذا الن�صاط، يف اإطار ال�صيا�صات 	•

والربنامج العامني لإ�صراك املزارعني يف برنامج مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.
تنفيذ مبداأ الزراعة النظيفة، ول �صيما يف ما يخ�ض اإدارة الف�صائل وتقليم �صعف النخيل من اأجل 	•

تي�صري التفتي�ض الب�صري.
ن�صاط التفتي�ض وكذلك كل الأن�صطة الأخرى ملراقبتها وحتليلها يف نظام املعلومات 	• ت�صجيل 

اجلغرافية لربنامج مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء.
ويتناول التفتي�ض الب�صري ب�صكل رئي�صي ف�صائل نخلة التمر وقاعدة جذعها، ويف حالة نخيل 
قمة ال�صجرة التي يزيد طولها عن مرتين اإىل ثلثة اأمتار مبا اأن معظم  الكناري تركز على 

الإ�صابات يف هذا النوع من النخيل يحدث عند القمة.
وتعترب امل�صائد الفريومونية اأداة مفيدة جداً ل�صتكمال التفتي�ض الب�صري وكاأداة للتنبيه اإىل 

وجوب زيادة عمليات التفتي�ض حني تلتقط امل�صائد �صو�صة النخيل احلمراء.
وبغية زيادة كفاءة الك�صف و�صرعته عامة، يجب القيام باملزيد من الختبارات على تكنولوچيات 
الك�صف قيد التطوير وحت�صينها، من اأجل اإبتكار جهاز �صريع وموثوق وذي تكلفة اإقت�صادية و�صهل 

ال�صتخدام كفيل بالك�صف املبكر ل�صو�صة النخيل احلمراء.
وميكن ال�صتعانة بكلب ال�صم لك�صف اأ�صجار نخيل التمور امل�صابة بال�صو�صة مبا اأن الإ�صابة تبداأ 
ب�صكل رئي�صي يف الف�صائل ويف قاعدة اجلذع حتى اإرتفاع مرتين عن الأر�ض والك�صف مبعاونة الكلب 

قد يكون ملئماً اأي�صاً لدى امل�صاتل و/اأو نقاط الدخول و/اأو حمطات احلجر الزراعي.
وهناك تقنيات متطورة اأخرى للك�صف متاحة حالياً ولكن اإ�صتخدامها حمدود/اختباري وح�صب. 
وقد كان اإ�صتخدام النظم ال�صمعية حمدوداً لأنه ي�صتوجب عاملني ماهرين لت�صغيلها. ويجري حالياً 
تطوير نظم اأكرث ب�صاطة واأقل تكلفة من اأجل  زيادة قدرات جهود الك�صف املبكر. وكذلك تنفذ حالياً 
درا�صات ميدانية خلف�ض الت�صوي�ض الناجم عن الرياح القوية التي قد تنتج نب�صات �صوتية حلفيف 

الأوراق ي�صعب التمييز بينها وبني اأ�صوات احل�صرات الأخرى.
وميكن لإ�صتخدام الأ�صعة ما دون احلمراء القريبة اأن يك�صف الإ�صابة املبكرة، ولكن يتوجب 
تنفيذ اإختبار ميداين لأجهزة ال�صت�صعار خا�صة اإذا كان الهدف هو اإ�صتخدام هذه التقنية بوا�صطة 

طائرات من دون طيار اأو طائرات عادية.
وحتدث الإ�صابات يف نخيل الكناري على م�صتوى قمة ال�صجرة حيث قد يكون ك�صف ال�صطراب 
الفيزيولوچي اأ�صهل مما هو عليه يف نخلة التمر التي عادة ما تتعر�ض لغزو الآفة على م�صتوى 

الف�صائل اأو قاعدة اجلذع.



 318 

الإدارة امل�صتدامة ل�صو�صة النخيل احلمراء

وينبغي للختبارات الرامية اإىل اإبتكار جهاز حممول للتحليل الطيفي امل�صتحث بوا�صطة الليزر 
اأن ت�صتمر. ف�صيكون هذا اجلهاز مبثابة اأداة �صهلة مثرية للهتمام من اأجل الك�صف املبكر ل�صو�صة 
فاإن الرادار عايل التواتر واختبارات تكنولوچيا  ف�صًل عن ذلك،  النخيل احلمراء على الأر�ض. 
الأ�صعة ال�صينية تعترب من الأ�صاليب الواعدة، بح�صب الختبارات الأولية. كما اأن الختبارات حول 

ا�صرتاتيجيات الربوتيوميات واعدة هي اأي�صاً جلهة تطوير جمموعة اأدوات للعمل يف امل�صتقبل
3- املراقبة والر�سد

ي�صكل عن�صر املراقبة والر�صد عامًل حيوياً من حيث اإتخاذ القرارات يف الوقت املنا�صب لإدارة 
�صو�صة النخيل احلمراء يف حال مت الك�صف عن نخلة م�صابة اأو يف حال ت�صجيل وجود �صو�صة بالغة 
يف م�صائد الر�صد.وت�صاعد خدمات الر�صد اأي�صاً على تقييم فعالية تدابري املكافحة واإعلن خلو 
منطقة معينة من الآفات. وتتم عملية املراقبة والر�صد من خلل التفتي�ض الب�صري املنهجي للنخيل 

وعرب اإ�صتخدام امل�صائد الفريومونية. وميكن حت�صني هذا الربنامج عرب اإعتماد اخلطوات التالية:
 3-1 التفتي�س الب�سري:

يجب اأن تكون وترية عمليات التفتي�ض كالتايل:
• املنطقة غري امل�صابة:  مرة يف كل ف�صل	
• املنطقة امل�صابة: مرتان يف ال�صهر	

3-2 ا�ستخدام امل�سائد:
اإن امل�صائد الفريومونية املزودة بطعم غذائي) الفريوجينول( واملو�صوعة داخل دلو، هي الأكرث 
اإ�صتخداماً من اأجل اإ�صطياد ال�صو�صة البالغة وهي تذب الإناث والذكور على حد �صواء .وتعترب تلك 
امل�صائد كموؤ�صرات فعالة جداً اإىل وجود الآفة واإنت�صارها املكاين يف حال �صيانتها بال�صكل املنا�صب، 

وذلك يف غياب اأية تكنولوجيا معادلة ومقبولة التكلفة.
وميكن احلفاظ على كفاءة ا�صتخدام امل�صائد من خلل اخلطوات التالية:

• �صيانة امل�صيدة مرة كل اأ�صبوعني على الأقل )تديد الطعم واملياه(	
• كثافة امل�صائد	
• املنطقة غري امل�صابة: بالرتكاز على الحتياجات بعد تقييم املخاطر 	
• املنطقة امل�صابة1 :- 2م�صيدة/هكتار 	
• ينبغي و�صع بروتوكول وا�صح للمراقبة والر�صد بناء على املعايري الدولية لتدابري ال�صحة 	

رقم6 ( مبا يف ذلك خطة وا�صحة للم�صح حمددة زمنياً، واإر�صادات  النباتية )املعيار الدويل 
للقائمني على امل�صح، مع اإتاحة امل�صاهمات  واملوارد الب�صرية واملالية اللزمة للربنامج.

• يجب اإيلء الهتمام مب�صاتل النخيل ، ل �صيما نخيل الزينة ) P. canariensis( على �صبيل املثال.	
• تعزيز توعية املزارعني/اأ�صحاب امل�صلحة والت�صال بهم واإ�صراكهم يف برنامج الر�صد، وحت�صني 	

وترية الإبلغ عن الآفات.
• تطوير وتنفيذ تطبيق جوال ونظام للر�صد مدعوم بنظام املعلومات اجلغرافية مبا يكفل فعالية 	

و�صع اخلرائط وجمع البيانات والتحلي واإدارة برنامج املراقبة والر�صد.
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• التطبيق الفوري لربنامج مكثف للمكافحة يف ن�صف قطر يبلغ 10كيلومرتات تقريباً حول النيلة 	
امل�صابة/امل�صيدة التي اإ�صطادت ال�صو�صة والتي ك�صف عنها موؤخراً، بناء على حملت املعلومات 
امل�صلحة املعنيني كافة، وبناء على املكونات اجلوهرية للإدارة  وم�صاركة املزارعني واأ�صحاب 
املتكاملة للآفة املتمثلة يف التفتي�ض الب�صري لكل نخلة واإ�صتعمال امل�صائد واملعاجلة الوقائية 

واملعاملت امليكانيكية العلجية ال�صريعة والإ�صتئ�صال ال�صريع للنخيل ال�صديد الإ�صابة
4- املمار�سات الزراعية الوقائية

هناك ممار�صات زراعية عدة توؤثر يف تعداد ال�صو�ض وتمعه يف احلقل، وكذلك كفاءة التفتي�ض 
الب�صري واملعاملت الأخرى .ويف هذا ال�صياق، يجب اعتماد/درا�صة املمار�صات التالية، من اأجل خف�ض 

خطر الإ�صابة وتي�صري اإدارة الآفة:
اإدارة الف�صائل : تت�صم اأ�صجار نخيل التمور اليافعة يف ال�صريحة العمرية املعر�صة للإ�صابة   )1(
والتي تقل عن 15-20 عاماً، يف اأحيان كثرية بالعدد الكبري من الف�صائل، الأمر الذي يجعل 
التفتي�ض الب�صري لك�صف الإ�صابة غاية يف ال�صعوبة واأن التقليم املنتظم للأوراق/الف�صائل 
ف�صًل عن اإزالة الف�صائل، يعد ممار�صة ل غنى عنها. واإن املعاجلة الوقائية بغم�ض الف�صائل 
واجلذع يف املبيدات عقب تلك العمليات، �صرورية لقتل �صو�صة النخيل احلمراء وردعها اإذ 
تذبها املواد ال�صريعة التبخر الناجمة عن اجلروح. ف�صًل عن ذلك، فاإن اإزالة الف�صائل من 
دون معاجلة اجلرح باملبيدات على النخلة الأم، توؤدي يف اأحيان كثرية اإىل جذب اإناث ال�صو�صة 

احلوامل اإىل تلك املواقع لو�صع بي�صها، الأمر الذي يوؤدي اإىل اإ�صابة جديدة بالآفة.
)2( تقليم ال�صعف: اجلروح على النخلة التي تعقب قطع ال�صعف عنها والتي مل تعالج مببيد رادع 
للآفة من اأجل اإبطال مفعول املواد ال�صريعة التبخر الناجمة عنها، قد توؤدي اإىل الإ�صابة 
بالآفة، عرب اإجتذاب اإناث ال�صو�صة اإىل تلك الروائح لذا يو�صى يف بع�ض البلدان بنزع ال�صعف 

باآلة حادة خلل ال�صتاء حني يكون ن�صاط ال�صو�صة متدنياً.
)3( و�صيلة الري املعتمدة: من املعروف اأن الري املفتوح بالغمر، ل �صيما يف مزارع النخيل حيث ت�صل املياه 
اإىل منطقة العنق عند اجلذع، يجتذب �صو�صة الني احلمراء. ويحبذ لذلك ال�صتعا�صة عنه بالري 
بالتنقيط .ويف احلدائق املنزلية اأو حدائق الزينة، يتوجب عزل جذوع نخيل التمور ب�صفائح من 

البوليثني عند القاعدة لوقايتها من املياه املتطايرة من املر�صات ونظم الري الأخرى.
)4( دور الأ�صمدة يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء: اإن املعلومات عن العلقة بني الإ�صابة ب�صو�صة 
النخيل احلمراء واإ�صتعمال املغذيات الكربى َت�ْصِميد نرتات فو�صفات الُبوَتا�ِصيوم واملغذيات 
واملنغنيز واملغنيزيوم وال�صليكا القابلة للذوبان  الدقيقة(الزنك وال�صيليكون واحلديد 
وغريها( قليلة جداً. ت�صري بع�ض النتائج الأولية اإىل اأن اأِ�صجار النخيل التي جرى ت�صميدها 
برتاب َعايل املحتوى من املواد الع�صوية من اأ�صل كائنات دقيقة، قد تكون اأف�صل قدرة على 

مقاومة الإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء.
)5( كثافة اأ�صجار النخيل )التباعد بينها(  يف احلقل: اإن اأِ�صجار النخل املرتا�صة، ل �صيما يف الأخاديد 
التقليدية التي ل ي�صلها �صوى القليل من اأ�صعة ال�صم�ض، تتيح مناخاً مو�صعياً منا�صباً ل�صو�صة 
اأما اعتماد م�صافة اأكرب بني  النخيل احلمراء، رمبا جراء الرطوبة املعززة داخل الأخاديد. 

ال�صجرة والأخرى ل تقل 8 ´ 8 اأمتار فقد يكون مفيداً. 
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)6( اإختيار الأ�صناف: ل يتم ا�صتغلل مقاومة النبات العائل للآفة يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء. 
ويقوم املزارعون بزرع اأ�صناف معينة معروفة تقليدياً لنخيل التمور، ومن املعلوم اأن �صو�صة 
لأ�صناف معينة من النخيل يف احلقل. وينبغي  النخيل احلمراء لها تف�صيلت متفاوتة 
ملوؤ�ص�صات البحوث الوطنية القيام بدرا�صات لتحديد عوامل املقاومة واإدراج هذه العوامل يف 

الأ�صناف املزروعة تقليدياً.
5-  ممار�سات املكافحة

تقوم اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء يف احلقل ب�صكل رئي�صي على تدابري املكافحة التالية. وينبغي دعم 
عمليات املكافحة كافة بنظام جلمع البيانات ويجب اأن ت�صتند اإدارتها اإىل نظام املعلومات اجلغرافية.

5-1 املعاجلة امليكانيكية:
ميكن معاجلة اأ�صجار النخيل غري امل�صابة بالعمق حيث ل يكون الربعم الطريف م�صاباً 
اأوراق الظلة، وحيث ل يكون اجلذع مت�صرراً بالعمق جراء  حني تنطلق الإ�صابة من قواعد 
الريقات حني تنطلق الإ�صابة من الف�صائل اأو اجلذور الهوائية اأو بقايا ال�صويقات اإما عرب حقنها 
باملبيدات واإما بوا�صطة املعاجلة امليكانيكية. والهدف من املعاجلة امليكانيكية هو اإزالة الأن�صجة 
التي توجد فيها الريقات ف�صًل عن حتديد مكان ال�صرانق واحل�صرات البالغة كلها واإتلفها. 
ويف ما يتعلق باأ�صجار نخيل الزينة الطويلة )حيث تقع الإ�صابة يف قاعدة اأوراق الظلة(، ينبغي 
و�صع بروتوكول دقيق وفعال لها .اأما بالن�صبة اإىل نخيل التمور، فاإن املعاجلة امليكانيكية تطبق 
عليه منذ �صنوات بكل ب�صاطة بوا�صطة اأدوات يدوية. حني تظهر اأعرا�ض الإ�صابة من خلل تلف 
ال�صعف اأو الف�صائل، قد يكون من الكايف اأحياناً نزع الف�صيلة وتلفها من اأجل  تطهري النخلة. 
الريقات من الف�صائل اإىل اجلذع اأو حني تنطلق الإ�صابة من بقايا ال�صويقات،  وحني تنتقل 
تتوجب اإزالة املنطقة امل�صابة بوا�صطة اأداة حادة حتى الو�صول اإىل الن�صيج ال�صليم .اأما الن�صيج 
امل�صاب يف حال تقطيعه اإىل اأجزاء �صغرية، فل يحتاج اإىل مزيد من املعاجلة )لأن البيو�ض 
والريقات �صتموت ب�صرعة يف الن�صيج املتيب�ض(. تتمتع هذه املعاجلة امليكانيكية الب�صيطة مبيزتني 
هامتني: اإذ باإمكان املزارع نف�صه تنفيذه ب�صهولة، ول ينقل اأي من الأن�صجة امل�صابة اإىل خارج 
املنطقة امل�صابة ما يحول دون اأي احتمال انت�صار �صو�صة النخيل احلمراء البالغة. ف�صًل عن 
ذلك، يف حال ال�صرر الطفيف وال�صطحي، يزال الن�صيج من النخلة ويتلف. وبعد ذلك ير�ض ن�صيج 

النخلة املجروح مببيد طارد اأو مبعجونة الطني اأو اجل�ض منعاً لجتذاب الإناث.
واإذ اأو�صي يف اأمكنة معينة بربوتوكولت معقدة جداً يف الغالب للتخل�ض من الأن�صجة امل�صابة، قد  يكون 
حمبذاً تنفيذ اختبارات ب�صيطة جداً لإثبات انعدام اخلطر الذي ت�صكله الريقات اأو البيو�ض املوجودة 
فى نفايات الأن�صجة املقطعة اإىل اأجزاء �صغرية. اأقرتح اإ�صتخدام بع�ض التكنولوجيات اجلديدة املعاجلة 

امليكانيكية للنخيل امل�صاب، ولكن ل يبدو اأنها تقدم اأية ميزة مقارنة بالتقنيات احلالية.
5-2 التطبيقات الوقائية للمبيدات كيميائية )طبيعية(

تنفذ التطبيقات الوقائية للمبيدات حالياً اإما بوا�صطة مواد كيميائية واإما بوا�صطة مواد 
قتل احل�صرات البالغة املختبئة لدى  التطبيقات اإىل غايتني)1(  وت�صعى تلك  طبيعية املن�صاأ. 

قاعدة الأوراق؛ )2( حماية النخيل عرب قتل الإناث البالغات يف املراحل الأوىل من منو الآفة.
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وينبغي اإ�صتخدام التطبيقات الوقائية للمبيدات اإما بوا�صطة ر�ض/نقع املناطق امل�صتهدفة من 
النخيل ، واإما بوا�صطة احلقن )فقط لنخيل الزينة(. ول�صمان كفاءة املعاملت الوقائية للمبيدات 

وخف�ض ن�صبة املخاطر على ال�صحة الب�صرية وعلى البيئة، ينبغي مراعاة النقاط التالية:
وجوب تطبيق املعاجلات الوقائية باملبيدات فقط على اأ�صجار النخيل املوجودة يف املنطقة امل�صابة 	 

التي عينت حدودها، وخلل فرتة زمنية يتم حتديدها بناء على تطور امل�صيد يف امل�صائد.
وجوب اختبار جملة من مبيدات �صو�صة النخيل احلمراء وت�صجيلها لكل بلد.	 
جرعة املعاجلة وعدد مرات تطبيقها، يف ما يخ�ض كل مبيد م�صجل ل�صو�صة النخيل احلمراء، 	 

من اأجل �صمان اإ�صتخدامها املنا�صب يف العمليات امليدانية.
ينبغي النظر يف التدابري التالية لدى التطبيق الوقائي للمبيدات:	 

يف حال الر�ض/النقع يجب توجيه حملول املبيد اإىل قاعدة اأوراق القمة )يف حالة نخيل - 
املرتين( واإىل الدوارة الداخلية للورقة، واجلذع حتى ارتفاع  الزينة الذي يفوق طوله 

مرتين والف�صائل )نخيل التمور ونخيل الزينة ال�صغري احلجم(.
بالن�صبة اإىل نخيل الزينة، يتطلب تركيب اأنابيب لر�ض املبيدات على قاعدة اأوراق القمة، - 

تغيري مكانها بوترية دورية.
ويف حال نخيل الزينة ل يجب اعتبار املعاجلات بوا�صطة احلقن من التقنيات الروتينية - 

املعتادة اإذ اأنها قد تت�صبب بجروح دائمة.وينبغي تطبيقها فقط لعدد حمدد من املرات ويف 
اإطار برنامج العمل املو�صوع وح�صب تطبيقها من اأجل ال�صتئ�صال ال�صريع للآفة. وبالن�صبة 
اإىل نخيل التمور، ل يجب اإ�صتعمال احلقن اإذ ل تتوفر حالياً بيانات ر�صمية ب�صاأن خملفات 

املبيدات يف التمور بعد احلقن.
يجب اإجراء درا�صات ب�صاأن خملفات املبيدات يف ن�صيج النخيل وخا�صة يف التمور قبل ت�صجيل 	 

اأي مبيد جديد ل�صتخدامه �صمن برنامج املكافحة.
5-3 املعاجلات العلجية باملبيدات كيميائية/طبيعية

يجب تطبيق كل النقاط ذات ال�صلة املذكورة يف البند 1-5 	 
�صرورة و�صع بروتوكول لل�صتخدام املربر للتطبيقات العلجية باملبيدات، خا�صة يف ما يتعلق 	 

بحقن اجلذوع.
ينبغي اإ�صتعرا�ض الربوتوكولت احلالية للبلدان املختلفة واإثبات �صلحيتها من قبل 	   

اأخ�صائيني/خرباء يف املجال.
يجب اإختبار املبيدات الطبيعية بعد معرفة تفا�صيل تركيبة املنتج.	 

5-4 ال�سطياد اجلماعي
ل تلتقط امل�صائد الفريومونية ل�صو�صة النخيل احلمراء �صوى جزء من اأعداد هذه الأخرية 
املوجودة يف احلقل. وقد اأفيد موؤخراً اأن امل�صائد �صوداء اللون ت�صطاد اأعداداً اأكرب من ال�صو�صة، اأما يف 
ما يتعلق بالت�صميم، فامل�صائد هرمية ال�صكل ت�صطاد ال�صو�صة بن�صبة اأكرب مقارنة بامل�صيدة التقليدية 
اأنها حني ت�صاف كاأحد  على �صكل دلو ويعرف عن مادة الكايرومون ال�صطناعية  )اإثيل اأ�صيتات( 
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مكونات امل�صيدة الفريومونية املزودة بطعم غذائي ل�صو�صة النخيل احلمراء، تعزز معدلت امل�صيد. 
اأما ال�صتبدال الدوري للطعم الغذائي واملياه فيحد من احلاجة اإىل زيادة عدد امل�صائد الفريومونية 
يف احلقل، عدا عن اأنه يزيد ب�صورة ملحوظة تكلفة برنامج ال�صطياد اجلماعي الذي ي�صمل املنطقة 
كلها .وميكن يف بع�ض البلدان ملزارعني رائدين/مدربني ممار�صة ال�صطياد اجلماعي .ويعترب ترقيم 
وميكن  اجلمع املنهجي للبيانات ومعاجلتها.  كل م�صيدة فريومونية يف احلقل �صروريا من اأجل 

حتقيق ذلك عرب تزويد امل�صائد مبرجع جغرايف، واإ�صتخدام  ترددات الراديو املحددة للهوية. 
وقد تبني يف اململكة العربية ال�صعودية اأن امل�صائد التي ل ت�صتوجب �صيانًة والقائمة على 
مبداأ “اجلذب والقتل“ واإ�صتخدام امل�صيدة اجلافة القائمة على”الإ�صعاع الكهرطي�صي”هما من 
اخليارات الواعدة كعنا�صر اإ�صافية يف برنامج ال�صطياد اجلماعي، �صمن الإدارة املتكاملة لآفة 
�صو�صة النخيل احلمراء. وينبغي النظر يف اإجراء املزيد من التقييمات لأ�صلوبي “اجلذب والقتل” 

والفخ اجلاف الذي ي�صتعني بالتكنولوچيا الكهرطي�صية، يف الأمكنة التي مل يختربا فيها بعد.
5-5 املكافحة البيولوجية

مل ينجح يف الوقت الراهن اأي من حلول املكافحة البيولوچية  لدى تطبيقه على نطاق احلقول 
الكبرية ولفرتات زمنية طويلة .وبالن�صبة اإىل املعاجلة الوقائية لنخيل الزينة يف البيئة احل�صرية 
حيث كان هذا النوع من احللول حمبذاً جداً، �صرعان ما مت التخلي عن هذه احللول بعد �صنوات 

قليلة ب�صبب تكلفتها و�صعوبة تطبيقها وهو ما يتطلب تكرار املعاجلة عدة مرات يف ال�صنة. 
)مثل الفطر  وب�صورة عامة، ينبغي لنظم التنفيذ اخلا�صة بعوامل املكافحة البيولوجية 
املمر�ض للح�صرات( اأن ُتخترب يف بيئة املخترب واحلقل . اأما التجارب الرامية اإىل تقوية هذه 
القاحلة فمن العوامل  العوامل البيولوجية كي تكون قادرة على مقاومة املناطق البيئية 

ال�صرورية  لنجاحها يف احلقل.
5-6 اإزالة اأ�سجار النخيل ال�سديدة الإ�سابة والتخل�س منها

ففي بع�ض الأمكنة  تتفاوت الإجراءات املعتمدة للتعامل مع النخيل امل�صاب تفاوتاً كبرياً. 
يقطع النخيل امل�صاب بالكامل وتتطلب هذه العملية الأخرية اإ�صتخدام اآليات �صخمة تكون متاحة 
فقط يف اأمكنة قليلة يتوجب نقل اأ�صجار النخيل امل�صابة اإليها .وتولد اآلة التمزيق حرارة مرتفعة 
جداً للق�صاء على مراحل منو احل�صرة كافة )البي�صة- الريقة – ال�صرنقة- احل�صرة البالغة(. 
ومل يعتمد هذا الربوتوكول الذي يت�صم بدرجة كبرية من الثقل والتعقيد جلهة التنفيذ الآمن  
)تفادياً لنت�صار ال�صو�صة( والتكلفة، �صوى يف قلة من الأمكنة. ولب�صع �صنوات، اأقرتح اأن يكون 
الإجراء املعتمد قائماً على نهج حتليل املخاطر. وقد اأتاحت املعرفة املح�صنة بال�صمات البيولوچية 
ل�صو�صة النخيل احلمراء خلل ال�صنوات القليلة املا�صية، التو�صل اإىل اإدراك هام يجب مراعاته 
خلل حتليل املخاطر، وهو اأن الريقات لي�صت اآكلة للخ�صب واأنها تفنى ب�صرعة يف الن�صيج املتيب�ض. 
ويف بع�ض الأمكنة، اأو�صي غالباً باإ�صتخدام بروتوكولت معقدة جداً مل�صاألة الن�صيج امل�صاب املنزوع 
من النيلة، ولكن قد يكون حمبذاً اإجراء اختبارات ب�صيطة جداً للتثبت من غياب اخلطر الناجم 

عن الريقات اأو البيو�ض املوجودة يف الأن�صجة املقطعة اإىل اأجزاء �صغرية.
ويف نخيل الزينة، اأدى نهج حتليل املخاطر اإىل التمييز بني الأجزاء امل�صابة والأجزاء غري 
امل�صابة يف اأ�صجار النخيل امل�صابة بالآفة. ويف احلالة الأوىل )اأي الأجزاء امل�صابة( يتوجب اعتماد 



 323 

الإدارة امل�ستدامة
 ل�سو�سة النخيل احلمراء

الأجزاء غري امل�صاب( فتعتمد اأنواع   ( بروتوكولت حمددة للتدخل. اأما يف احلالة الثانية 
خمتلفة من الربوتوكولت بح�صب املعدات املتاحة والظروف املحلية. واإن هكذا نهج قائم على 
حتليل املخاطر ومراع للظروف املحلية مل يو�صع بعد لنخيل التمور. ويتوجب اقرتاح بروتوكول 

ب�صيط جداً ميكن توليه على م�صتوى املزارع بوا�صطة معدات ب�صيطة جداً.
ويو�صى بتقييم اأ�صجار الني تلك والتخل�ض منها يف املوقع نف�صه عرب النظر يف اإمكانية 
اأجزاء �صغرية وحرقها بوا�صطة فرن جوال للإحراق وتقطيعها  تقطيعها يف املوقع يدوياً اإىل 
للإجراءات املتعلقة بنزع اأ�صجار  وينبغي  ميكانيكياً بوا�صطة اآلت �صغرية/جوالة للتقطيع. 

النخيل امل�صابة والتخل�ض منها اأن تخ�صع ملزيد من التنقيح والتطوير
6-  اإدارة البيانات/نظام املعلومات اجلغرافية/التحقق

من املحبذ طرح حل جاهز يقوم على نظام جلمع البيانات يتاألف من:)1( تزويد اأ�صجار النخيل 
Google Earth وال�صت�صعار عن بعد، )ب( اإ�صتخدام  مبراجع جغرافية بوا�صطة حمرك غوغل اإرث 
الهواتف اجلوالة لإدخال البيانات ونقلها؛ )ج( واإ�صتخدام نظام املعلومات اجلغرافية لإدارة البيانات 
وحتليلها. وينبغي اإ�صتحداث تطبيق خم�ص�ض ميكن اإ�صتخدامه على الهواتف الذكية املجهزة بنظامي 
الت�صغيل Android و iOS يتيح للم�صتخدم ت�صجيل البيانات ذات املرجع اجلغرايف يف املوقع امليداين 
ويفرت�ض بامل�صتخدمني يف اأف�صل احلالت اأن ي�صتعملوا هواتفهم الذكية  على اإ�صتمارة موحدة. 
اخلا�صة بهم تنباً  ل�صرورة توفري اأجهزة فريدة وتوزيعها واإدارتها. ويفرت�ض بالتطبيق اأن ي�صتعني 
بخدمة GSM للبيانات اجلوالة GPRS من اأجل نقل البيانات من احلقل اإىل مكتب وطني مركزي 
معني ب�صو�صة النخيل احلمراء نقًل ب�صورة مبا�صرة. ويجب و�صع اإجراء حمدد لل�صماح باإ�صترياد 
بيانات من احلقل اإىل نظام للمعلومات اجلغرافية م�صمم على الطلب ويحتوي على قاعدة بيانات 
اإمكانية لدى املكاتب املعنية ب�صو�صة النخيل احلمراء .وي�صتخدم نظام املعلومات اجلغرافية لإدارة 
وحتليل البيانات الواردة من احلقل ومن امل�صائد الذكية لإعداد خرائط وجداول وتقارير واتخاذ 
القرارات الإدارية املطلوبة. ويقرتح اإ�صتخدام برجميات من م�صدر مفتوح وغري مملوكة، مثل قاعدة 
البيانات  لقاعدة  فمقرتح  PostgreSQL/PostGIS اأما نظام املعلومات اجلغرافية الكمية  بيانات 
التوايل. و�صوف ي�صمح ذلك بتجنب دفع ر�صوم �صنوية  على  املكانية ونظام املعلومات اجلغرافية، 
على  )ميكنه العمل  برنامج  اأي  عن  م�صتقل  اجلغرافية  املعلومات  اأن نظام  لرخ�صة الربجميات. كما 
نظام Windows اأو Mac اأو Linux( وميكن ا�صتخدام جمموعة وا�صعة من خرباء تطوير الربجميات 
�صو�صة النخيل احلمراء.  املتاحني واخلربات لت�صميم نظام املعلومات اجلغرافية بح�صب متطلبات 
ينبغي للخريطة القاعدية الأولية لنظام املعلومات اجلغرافية اأن تكون خريطة ذات مراجع جغرافية 
وهذه اخلريطة القاعدية، بالتكامل مع بيانات حمدثة بانتظام والبيانات  النخيل.  ملواقع اأ�صجار 
ال�صابقة من احلقل ، ميكن اأن ت�صتخدم لتقييم الو�صع الراهن ل�صو�صة النخيل احلمراء، ور�صد وترية 
ظهورها واإنت�صارها اجلغرايف، وميكنها اأن توؤدي دور نظام الإنذار املبكر واأن ت�صاعد يف اإتخاذ القرارات 

امل�صتنرية والبحث يف التاهات املا�صية من اأجل اإدارة اأف�صل ل�صو�صة النخيل احلمراء.
ومن �صـاأن التدفق الآيل للبيانات ووجود نظام للمعلومـات اجلغرافيــة، اإتاحة اأنواع خمتلفة من 
اخلرائـط واجلداول والر�صوم البيانية عند خمتلف الفرتات الزمنية ومبختلف درجات الدقة املكانية 

بح�صب نوع املعلومات املطلوبة.
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ول غنى عن هذه الأدوات التحليلية من اأجل فعالية الربامج/ال�صرتاتيچيات املتعددة الأقاليم 
ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء على امل�صتويات كافة.

ومن املقرتح اأن يقود املقر الرئي�صي ملنظمة الأغذية والزراعة اجلهود حول هذا املو�صوع، 
م�صتفيداً من الدرو�ض امل�صتخل�صة من النظام املعتمد يف جزر الكناري ومعتمداً على تربته يف هذا 
املجال. ويجب و�صع برنامج تدريبي ملختلف فئات م�صتخدمي الأدوات )التطبيقات اجلوالة، ونظم 

املعلومات اجلغرافية والربجميات(.
ومن ال�صروري التحقق دورياً من �صلحية برنامج املكافحة بناء على معدلت م�صيد �صو�صة النخيل 
وتقارير الإ�صابة بالآفة والنماذج املكانية والزمنية التي يولدها نظام املعلومات  احلمراء يف امل�صائد 

اجلغرافية، من اأجل الإدارة الفعالة للآفة، اإىل جانب تر�صيد ا�صتخدام املوارد الب�صرية واملواد الأخرى.
7- م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة واإنخراطهم يف برامج مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء

7-1 م�ساركة املزارعني
يف معظم البلدان امل�صابة بالآفة، تكون م�صاركة املزارعني/اأ�صحاب امل�صلحة يف برامج مكافحة �صو�صة 
وفى العديد من البلدان، ت�صطلع الوكالت احلكومية  معدومة اأو حمدودة جداً.  النخيل احلمراء 
للغاية ومل تنجح يف ا�صتئ�صال الآفة اأو حتى يف منع  وتلك الربامج مكلفة  بتنفيذ الأن�صطة كافة. 
اأنت�صارها. وفى بع�ض البلدان، تقت�صر اأن�صطة ال�صلطات املخت�صة على تزويد املزارعني ببع�ض املبيدات.

اأما ميزة اإ�صراك املزارعني يف برنامج املكافحة فمهمة نظراً اإىل وجود هوؤلء يف املزارع وقدرتهم 
على امل�صاعدة يف ك�صف اأ�صجار النخيل امل�صابة يف املراحل الأوىل من تعر�صها للآفة، وهذه خطوة 
اأ�صا�صية يف مكافحة الآفة واإ�صتئ�صالها. زد على ذلك اأن الأن�صطة كافة اأو معظمها يف اأي برنامج 
ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء، ميكن اأن تنفذ على اأف�صل وجه من قبل املزارعني بتكلفة متدنية 

جداً يف حال ح�صولهم على التدريب اجليد.
و�صوف ت�صاعد ال�صرتاتيچية البلدان على و�صع �صيا�صات وا�صحة املعامل ب�صاأن م�صاهمة 
املزارعني/ اأ�صحاب امل�صلحة وم�صاركتهم يف برامج الإدارة املتكاملة لآفة �صو�صة النخيل احلمراء. 
ويجب تنفيذ م�صاريع تريبية لختبار قابلية اإ�صراك املزارعني/اأ�صحاب امل�صلحة واإثبات جدواها. 
وينبغي لت�صجيع م�صاركة املزارعني يف برنامج الإدارة املتكاملة للآفات اأن يكون مدعوماً مبا يلي:

اإجراء درا�صات عاجلة اأوًل لتكوين معرفة اأف�صل بالتبعات الجتماعية والقت�صادية مل�صكلة - 
�صو�صة النخيل احلمراء وللنظم الزراعية يف املناطق امل�صابة، وثانياً لقرتاح حلول مكيفة من 

اأجل تي�صري م�صاركة املزارعني.
تعزيز برامج الإر�صاد والأن�صطة واآليات ت�صاطر املعارف والت�صالت ومنظمات املزارعني وغري - 

ذلك ل�صالح املزارعني/ اأ�صحاب امل�صلحة.
حت�صني ال�صيا�صات عرب ت�صمينها حوافز من اأجل التاأثري اإيجاباً يف حت�صني الت�صويق والدخل للمزارعني.- 

7-2 دور التعاونيات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�س
على الوكالت احلكومية التي تعمل مع برامج الإدارة املتكاملة لآفة �صو�صة النخيل احلمراء 
اأن تقيم روابط حمددة واآليات تن�صيق مع التعاونيات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ض 
جلعل الربنامج اأكرث فائدة وفعالية. كما اأن م�صاركة برنامج الواحات يف مكافحة �صو�صة النخيل 

احلمراء يف البلدان املعنية، حمبذة هي اأي�صاً.
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7-3 التعاون بني املوؤ�س�سات/اإقامة ال�سبكات
على ال�صرتاتيچيات الوطنية اأن تت�صمن اآليًة لتعزيز التعاون بني املوؤ�ص�صات على امل�صتوى الوطني. 
اأما النخراط وامل�صاركة القويني ل�صلطات اإنفاذ القوانني وغريها من املنظمات املعنية، فمهمان جداً 
للتنفيذ الفعال لتدابري ال�صحة النباتية وللحد من اإنت�صار �صو�صة النخيل احلمراء واحتواء خماطرها

8- بناء القدرات والتوا�سل وخدمات الإر�ساد
على ال�صرتاتيچيات الوطنية للإدارة املتكاملة لآفة �صو�صة النخيل احلمراء اأن تت�صمن برامج 
لبناء القدرات م�صممة خ�صي�صاً للفئات املختلفة من اأ�صحاب امل�صلحة )املزارعني/العمال وغريهم 
املتكاملة لآفة �صو�صة النخيل احلمراء. وينبغي  من اأ�صحاب امل�صلحة( ال�صالعني يف تنفيذ الإدارة 
تعزيز الربنامج عرب اعتماد نهج ت�صاركي )املدار�ض احلقلية للمزارعني( وحقول ي�صتخدمها املزارعون 
وعمال املزارع على �صبيل التجربة، من اأجل متكينهم بوا�صطة املعارف املحدثة واملمار�صات امليدانية. 
وعلى اأحد مكونات بناء القدرات اأن يتمثل يف اإ�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي والتطبيقات 
اجلوالة من اأجل ت�صاطر املعارف والتجارب. كما اأن التبادل الدوري للموظفني من اأجل الدرا�صة 
والتعرف على الربنامج اجلاري للإدارة املتكاملة ملخاطر الآفة على امل�صتوى الوطني، هو اأمر حيوي 

لتحديث معارف املوظفني الفنيني واملزارعني وخرباتهم.
و�صوف ي�صاعد املنتدى/الربنامج الإقليمي املعني ب�صو�صة النخيل احلمراء البلدان على و�صع 
تدريبية �صهلة ال�صتخدام مع معلومات �صحيحة وحمدثة مبختلف  برامج لبناء القدرات ومواد 

اللغات لتلبية اإحتياجات الفئات املختلفة من املوظفني واأ�صحاب امل�صلحة.
ومن اأهم مكونات برنامج الإدارة املتكاملة للآفة، خدمة/برنامج الت�صال والإر�صاد .فعلى موظفي 
الت�صال ووكالت الإر�صاد امل�صاركة ب�صورة فاعلة طيلة مدة الربنامج لتي�صري ن�صر املعلومات على اأ�صحاب 
امل�صلحة جميعاً عرب خمتلف و�صائل الإعلم .اأما اإ�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي من اأجل ت�صريع 

نقل املعلومات، ف�صروري ل�صمان الت�صال ال�صريع والأو�صع بكافة اأ�صحاب امل�صلحة واجلمهور.
واإن خمتلف اأدوات ن�صر املعلومات واملواد مثل الر�صائل الق�صرية بالفيديو واملل�صقات الإعلمية 
والأكيا�ض والهدايا الأخرى التي حتمل ر�صائل �صهلة الفهم وخمت�صرة، تذب النتباه وتقوم بتوعية 

الفئات املختلفة للجمهور.
وبو�صع وكالت الإر�صاد يف كل بلد اأو اإقليم اأن تتبنى قريًة اأو جمموعة من املزارعني واأن تطبق 
برنامج مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء بكليته وتعر�ض مزاياه على املزارعني الآخرين .وميكن ت�صمية 
تلك املزارع باملزارع النموذجية اخلالية من �صو�صة النخيل احلمراء حيث ميكن تنظيم اأيام يف احلقل 

من اأجل تثقيف جمموعات املزارعني والأقاليم الأخرى ب�صاأن التكنولوجيا امل�صتخدمة وتريبها.
9- الهيكل الإداري واملوؤ�س�سي

اإن الربامج الوطنية ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء يف معظم البلدان تنفذ اأو تكون حتت اإِ�صراف 
وفى بع�ض البلدان توجد مراكز/برامج  لوقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة.  املنظمات القطرية 
م�صتقلة مكلفة مبكافحة �صو�صة النخيل احلمراء حتت رعاية وزارة الزراعة، يف حني اأن م�صئولية مكافحة 
هذه الآفة يف بلدان اأخرى تكون على عاتق موؤ�ص�صات خمتلفة واقعة حتت اإ�صراف وزارات خمتلفة مع 
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تن�صيق �صعيف يف ما بينها. وقد لوحظ اأي�صاً اأن اأ�صجار نخيل الزينة التي تعيل الآفة يف اأحيان كثرية، 
تكون حتت و�صاية البلديات بالإجمال. ف�صًل عن ذلك، يف معظم البلدان، ل ي�صارك عادة اأ�صحاب اأ�صجار 

النخيل واملزارعون يف برامج مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء اأو اأن م�صاركتهم فيها حمدودة جداً.
وغالباً ما يعيق الهيكل الإداري والبريوقراطي  وتوؤدي تلك العوامل اإىل �صعف اإدارة الآفة. 
احلكومي ح�صن �صري الربنامج الوطني ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء وتطبيقه يف الوقت املنا�صب. 
وفى معظم البلدان، يواجه تنفيذ الربنامج الوطني حتديات جراء النق�ض يف املوارد الب�صرية واملالية 
على حد �صواء، يف حني اأنه يف بع�ض البلدان يعهد بتنفيذ برنامج املكافحة جزئياً اأو كلياً اإىل �صركات 

خا�صة، ويقرتن ذلك ب�صعف الر�صد والتقييم والرقابة.
ف�صًل عن ذلك، فاإن برامج مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء تكاد اأن تكون معدومة الروابط مع 
موؤ�ص�صات البحوث/اجلامعات التي تعمل على مو�صوع �صو�صة النخيل احلمراء، ونتيجة لذلك فاإن 

نتائج تلك البحوث ل تتناول عادة الحتياجات العملية يف احلقل. 
ولكي تكون الربامج الوطنية ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء فعالة من حيث عملها وتنفيذها، 
املعنية اتخاذ تدابري ملعاجلة الثغرات الآنفة الذكر على م�صتوى الهيكل  يتوجب على احلكومات 
الإداري واملوؤ�ص�صي، وو�صع اإطار للتن�صيق بني الربنامج الوطني ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء وبني 

املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية الأخرى وجمموعات املزارعني.
10- الر�سد والتقييم

تفتقر، يف الوقت الراهن، معظم الربامج الوطنية للإدارة املتكاملة لآفة �صو�صة النخيل احلمراء 
وقد كان لذلك اأثر �صلبي يف جناح الربامج ويف اإ�صتدامة النتائج  “الر�صد والتقييم”.  اإىل عن�صر 

الإيجابية التي حتققت ويف ال�صتخدام احلكيم للموارد.
ويجب اأن ترتكز ال�صرتاتيچيات الوطنية على نهج التخطيط ال�صرتاتيچي/الإدارة القائمة على 
النتائج، على اأن تكون مدعومة باإطار منطقي مع موؤ�صرات رئي�صية وا�صحة للأداء واأهداف واآلية 

للر�صد والتقييم.
ويعرف الر�صد على اأنه اجلمع والتحليل املمنهجيني للمعلومات من اأجل تتبع التقدم يف 
تنفيذ اخلطط والأهداف املحددة، والتحقق من المتثال للمعايري املعتمدة. وهو ي�صاعد يف حتديد 
اأما  القرارات، من اأجل اإدارة الربنامج.  التاهات والأمناط، وتكييف ال�صرتاتيچيات وتنوير 
التقييم، فيعتمد على حتديد اآثار العمل املنجز والتفكري فيها ملياً واإبداء الراأي يف جناحها. و�صوف 
تتيح نتائج التقييم ملدراء الربنامج والأطراف امل�صتفيدة منه وال�صركاء واملانحني واأ�صحاب امل�صلحة 

الآخرين يف الربنامج التعلم من التجربة وحت�صني التدخلت امل�صتقبلية.
وي�صكل الر�صد والتقييم اأ�صا�ض الإبلغ الوا�صح والدقيق عن النتائج التي حققتها الربامج 
الوطنية .ولذا فاإن اإبلغ املعلومات ي�صبح مبثابة فر�صة للتحليل النقدي وال�صتفادة من الدرو�ض 
من قبل املنظمات، وتنوير عملية �صنع القرارات وتقييم اأثر الربامج. ومن الأهمية مبكان اإ�صراك 

اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيني قدر الإمكان يف عملية التقييم.
ويف �صياق الربامج الوطنية للإدارة املتكاملة لآفة �صو�صة النخيل احلمراء، من املحبذ اإجراء تقييم 

ملنت�صف املدة وتقييم اآخر على اأ�صا�ض �صنوي.
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11- البحوث والتطوير
وينبغي للربنامج الوطني للإدارة  ترد اأحدث املراجع ب�صاأن بحوث �صو�صة النخيل احلمراء. 
اأن يقيم تعاوناً جيداً مع موؤ�ص�صات البحوث وجهات تطوير التكنولوچيا من اأجل  املتكاملة للآفة 

ت�صاطر املعلومات ب�صاأن اأحدث نتائج البحوث والبتكارات التي مت التو�صل اإليها.
وقد و�صعت اأ�صاليب وتكنولوچيات خمتلفة لر�صد �صو�صة النخيل احلمراء ومراقبتها واإدارتها يف ال�صنوات 
القليلة املا�صية من قبل باحثني وخرباء تطوير التكنولوچيا، ويتوجب اإخ�صاعها ملزيد من التقييم والختبار 

ملعرفة مدى قابلية ا�صتخدامها ميدانياً كتكنولوجيات �صريعة و�صهلة ال�صتعمال ومقبولة التكلفة.
وعلى الربامج الوطنية ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء اأن تت�صمن عن�صراً لختبار واإثبات 
احلديثة واأ�صاليب اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء، مبا يف ذلك تقنيات  �صلحية التقنيات املبتكرة 
ال�صطياد واملعاجلات الكيميائية الوقائية والعلجية وبروتوكولت احلجر وغريها، اإذ من �صاأنها 

تي�صري العمل وحت�صني فعالية الربنامج.
ن الإقليمي لل�سرتاتيجية )باء( املكونّ

يهدف املكون الإقليمي لل�صرتاتيچية اإىل اإر�صاء بيئة متكينية للتعاون والتن�صيق من اأجل 
حت�صني ا�صرتاتيچية مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء على امل�صتوى الإقليمي وفيما بني الأقاليم.

ولغاية تعزيز التعاون والتن�صيق على امل�صتوى الإقليمي وما بني الأقاليم والإدارة الفعالة ل�صو�صة 
اإن�صاء منتدى/برنامج اإقليمي معني ب�صو�صة النخيل احلمراء بدعم من  النخيل احلمراء، ينبغي 
البحر املتو�صط من اأجل دعم وتن�صيق  الفاو واملركز الدويل للدرا�صات الزراعية املتقدمة ملنطقة 
تنفيذ املكون الإقليمي لل�صرتاتيچية. وميكن اأن يكون مقر املنتدى/الربنامج لدى منظمة الأغذية 
والزراعة و�صوف ت�صاهم التفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة وقاية النباتات يف ال�صرق الأدنى 

يف عمل املنتدى/الربنامج من الناحية الفنية.
1- اأدوار املنتدى/الربنامج:

تعزيز التعاون والتن�صيق بني البلدان الأع�صاء يف جمال الإنذار املبكر وت�صاطر املعلومات - 
واملعارف، من اأجل املكافحة الفعالة ل�صو�صة النخيل احلمراء.

امل�صاعدة يف �صياغة الربامج واخلطوط التوجيهية والربوتوكولت للوقاية والك�صف املبكر - 
والتدخل ال�صريع ومكافحة ال�صو�صة ودعم البلدان يف التنفيذ.

امل�صاعدة يف �صياغة النهج وال�صرتاتيچيات والطرق واأدوات التدريب من اأجل زيادة اإنخراط - 
املزارعني يف اإدارة �صو�صة النخيل احلمراء.

توفري برامج خم�ص�صة لبناء القدرات وامل�صاعدة الفنية اإىل الربامج الوطنية لإدارة �صو�صة - 
النخيل احلمراء.

دعم البلدان الأع�صاء يف اإعداد خطط للر�صد والتقييم وتنفيذها.- 
اإدارة البيانات -  اإن�صاء قاعدة بيانات مكانية قائمة على نظام املعلومات اجلغرافية من اأجل 

وحتليلها بوا�صطة تطبيق جوال يجمع البيانات وينقلها وميكن اعتماده لدى كل من البلدان.
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دعم البلدان يف و�صع تدابري متوائمة لل�صحة النباتية ونهج خلطط الطوارئ من اأجل - 
ا�صتئ�صال �صو�صة النخيل احلمراء واحتواء انت�صارها.

امل�صاعدة يف بناء القدرات الب�صرية واملوؤ�ص�صية للربامج الوطنية لدى الدول الأع�صاء- 
دعم وتن�صيق الأن�صطة امل�صرتكة على امل�صتوى الإقليمي)امل�صوحات وبرامج الإدارة امل�صرتكة( - 

لرعاية التعاون وتبادل التجارب امليدانية بني اخلطط/امل�صاريع الوطنية  بني الأقاليم  وما 
املعنية ب�صو�صة النخيل احلمراء.

ت�صجيع املخططات الأكرث اأماناً من الناحية البيئية ملكافحة �صو�صة النخيل احلمراء، للحد من - 
خماطر عمليات املكافحة على ال�صحة الب�صرية والبيئة.

دعم الدرا�صات حول توليد البيانات ب�صاأن خملفات املبيدات يف الفاكهة)التمور وجوز الهند - 
وغريها( وتوفري املعلومات وت�صاطرها ب�صاأن احلدود الق�صوى امل�صموح بها ملختلف فئات املبيدات.

دعم برامج البحوث والتطوير من اأجل الرتويج للتكنولوچيات املبتكرة والآمنة واملقبولة - 
التكلفة واإثبات �صلحيتها.

و�صع قائمة باخلرباء يف جمال �صو�صة النخيل احلمراء.- 
و�صع برامج حل�صد املوارد من اأجل دعم عمليات املنتدى.- 

2- اجلهات امل�ستفيدة واأ�سحاب امل�سلحة
�صوف يوفر املنتدى/الربنامج الإقليمي دعماً فنياً مبا�صراً اإىل البلدان الأع�صاء لكي حت�صن 
تخطيط براجمها للإدارة املتكاملة للآفة ور�صدها وتقييمها. و�صوف يقوم املنتدى اأي�صاً بدعم 
البلدان يف تنفيذ الربامج الوطنية من خلل امل�صاعدة الفنية وامل�صورة وبرامج بناء القدرات .ف�صًل 
ب�صاأن اإدارة  عن ذلك، �صوف يعزز املنتدى كذلك التعاون الإقليمي وت�صاطر املعلومات واخلربات 

�صو�صة النخيل احلمراء وما يت�صل بها من م�صائل. 
�صوف يكون املنتدى مفتوحا لل�صراكات والتعاون مع اأ�صحاب امل�صلحة الآخرين مبن فيهم 
تعاونيات املزارعني واملنظمات غري احلكومية وال�صركات اخلا�صة وموؤ�ص�صات البحوث وغريها من 
�صو�صة النخيل احلمراء، وو�صع  اأجل الرتويج لل�صرتاتيچيات الوطنية للإدارة املتكاملة لآفة 

تكنولوجيات للإدارة املتقدمة واإثبات �صلحيتها.
3- ت�سغيل املنتدى/الربنامج:

• يتعني على الفاو اأن تن�صئ اأمانة املنتدى/الربنامج واأن ترعاها. 	
• يتعني على البلدان الأع�صاء تعيني جهة ات�صال وطنية تعنى بالتن�صيق والت�صال وبتمثيل 	

البلد لدى املنتدى/الربنامج الإقليمي.
• يتعني على الفاو اأن تن�صئ ح�صاب اأمانة من اأجل امل�صاهمات املالية للبلدان الأع�صاء واملنظمات 	

دعماً لإن�صاء املنتدى/الربنامج وت�صغيله ولأن�صطته.
• يعقد املنتدى/الربنامج اجتماعاً �صنوياً للبلدان الأع�صاء من اأجل: 	

تقييم التطور ال�صنوي لو�صع �صو�صة النخيل احلمراء وكفاءة الربامج على امل�صتوى الإقليمي.- 
و�صع برنامج �صنوي للمنتدى قائم على الأولويات الوطنية والإقليمية.- 



الباب الثامن

قائمة املراجع
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