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التقنيات الحديثة
في مكافحة آفات
النخيل والتمور ()2

مما ال�شك فيه �أن نخلة التمر تعترب من �أهم
�أ�شجار الفاكهة يف العديد من الدول العربية وهي
ال�شجرة الأوىل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
حيث ارتبطت برتاثها منذ �آلآف ال�سنني لأنها
كانت ت�شكل العن�صر اال�سا�سي للغذاء والك�ساء
والإعمار و�أ�صبحت رمز ًا للثبات واملقاومة
�ضد الظروف املناخية القا�سية وعالمة من
عالمات التطور الزراعي والتح�ضر العمراين
حيث انها تقف وبكل جدارة �شاخمة يف وجه
ال�صحراء واجلفاف ودرجات احلرارة العالية
والرياح العاتية وا�ستحقت بذلك ان تلقب بامرية
ال�صحراء او �سيدة ال�شجر وا�صبحت رمز ًا
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وطني ًا لل�شموخ وتراث ًا قومي ًا و�أحد معامل ال�شعار
الر�سمي للعديد من الدول العربية ،كما التخلو
مزرعة او بيت او �شارع او حديقة عامة او خا�صة
من ا�شجار النخيل يف دول املجل�س.
وعلى الرغم من االهمية االقت�صادية واالجتماعية
والرتاثية للنخيل يف الدول العربية واال�سالمية
اال ان اال�صدارات التي تتناول التقنيات احلديثة
يف مكافحة الآفات التي ت�صيبه التزال حمدودة
وال تتنا�سب مع اهمية هذه ال�شجرة املباركة
والتي تتعر�ض �سنوي ًا لال�صابة بالعديد من
الآفات واالمرا�ض وان اعدادها بازدياد م�ستمر
كنتيجة طبيعية للتو�سع بزراعة النخيل ا�ضافة

اىل ا�ستخدامها ك�شجرة زينة جلمال مظهرها
وخا�صة بعد النه�ضة الزراعية والعمرانية التي
�شهدتها دول املنطقة خالل ال�سنوات االخرية،
مما ي�ستوجب العمل على ايجاد تقنيات جديدة
فعالة حلماية النخيل والتمور من خطر الآفات.
وبنا ًء على ذلك فقد �إرت�أينا ا�صدار هذا البحث
او الدرا�سة التي ت�سلط ال�ضوء على اهم التقنيات
احلديثة مبجال مكافحة �آفات النخيل والتمور
وخا�ص ًة �سو�سة النخيل احلمراء التي ا�صبحت
احد اهم اال�سباب الرئي�سية التي تعيق تطور
زراعة و�صناعة وجتارة النخيل والتمور باملنطقة
لغر�ض احلد من خطورتها وتقليل ا�ضرارها
االقت�صادية وهي ا�ستكما ًال للجزء االول من
الدرا�سة.
 -1املكافحة احليوية:
تعترباملكافحة احليوية الأمل الوحيد للق�ضاء
على بع�ض �آفات النخيل امل�ستع�صية وخا�ص ًة
�سو�سة النخيل احلمراء .وعلى الرغم من
اجلهود الكبرية التي بذلتها املنظمة العربية
للتنمية الزراعية لتطويرهذه التقنية يف دول
املجل�س اال انه الميكن االعتماد عليها لوحدها
للق�ضاء على احل�شرة .حيث ان النتائج التي مت
احل�صول عليها ك�أننا �ضمن نطاق حمدود وان
هنالك عوامل عديدة تلعب دور ًا جوهري ًا يف جعل
عنا�صراملكافحة احليوية ف ّعالة وخا�ص ًة الظروف
املناخية القا�سية يف دول املجل�س ال�سيما وان
عنا�صر املكافحة احليوية هي كائنات حية تتاثر
�سلب ًا مبثل هذه الظروف وتثبط فعاليتها.
الفطريات:
 -1مت الك�شف عن بع�ض ال�سالالت املحلية من
الفطر Beuveria bassiana :ت�ستخدم ملكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء من خالل تطفلها على
الريقات او احل�شرات الكاملة كما مت التطرق
اليها يف مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء .وهذا
الفطر له عدة �سالالت متخ�ص�صة ملكافحة
احل�شرات وي�سبب باحداث مر�ض على احل�شرات

�شكل رقم ( )1منو الفطر الفطر  B. bassianaعلى بالغات ويرقات �سو�سة النخيل احلمراء

ي�سمى ( )White Muscardine diseaseوذلك
ب�سبب تلون احل�شرة امل�صابة باللون الأبي�ض
نتيجة لنمو ماي�سليوم الفطر عليها وهو ذات لون
�أبي�ض �شكل رقم ( ،)1ومت ت�صنيع مبيد حيوي
من هذا الفطر ويعرف جتاري ًا حتت ا�سماء
خمتلفة منهاyBotaniGuard, Naturalis, M ( (:
.)cotrol
 -2الفطر � Metarhizium anisopliaeشكل
رقم ( )2وهو وا�سع اال�ستخدام �ضد حفارات
النخيل وهناك عدة دول مثل ماليزيا طورت
�سالالت منه و�صنعته حملي ًا وا�ستخدمته يف
مكافحة حفار العذوق وهذا الفطر ي�سبب مر�ض ًا
للح�شرات التي يتطفل عليها وي�سمى (Green
 )Muscardine diseaseنتيجة لنمو ماي�سيليوم
الفطر الأخ�ضر اللون على احل�شرات وميكن
�أي�ض ًا ا�ستخدام �سالالت منه �ضد �سو�سة النخيل
احلمراء ويباع حتت �أ�سماء جتارية خمتلفة منها
(Biogreen, Chafer Guard, Biocane, Green
.)Guard

( )Predatorلكائن حي �آخر �أ�ضعف منه ي�سمى
الفري�سه ( )Preyبغر�ض التغذية عليه .ومتتلك
املفرت�سات �أع�ضاء مثل الأرجل القوية لالم�ساك
بالفري�سة �أو �أجزاء الفم القاطعة الفرتا�س
والتهام الفري�سة� .أما ظاهرة التطفل( ( tParasi
 )ismفهي معي�شة كائنات حية ت�سمى الطفيليات
( )Parasitesعلى كائنات حية �أخرى ت�سمى
العائل ( )Hostوالتغذية عليها من دون التهامها
بل عن طريق التطفل عليها داخلي ًا �أو خارجي ًا.

 -3الفطر  .Cordyceps spويتطفل على حفار
عذوق النخيل وعدد �آخر من احل�شرات مبا فيها
�سو�سة النخيل احلمراء.

كما مت اكت�شاف ع�شرات من االعداء احليوية
كاملفرت�سات والطفيليات ميكن �أن ت�ستخدم يف
برامج املكافحة احليوية لآفات النخيل منها:

املفرت�سات والطفيليات:

وغريها من الأمثلة العديدة.

تعرف ظاهرة االفرتا�س ( )Predatismب�أنها
عملية مهاجمة كائن حي قوي هو املفرت�س

�أما يف جمال مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء
فقد اكت�شف عدد من احل�شرات املتطفلة �أو

�شكل رقم( )2الفطر

M. anisopliae
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Exodhomus
nigripennis

خنف�ساء مفرت�سة �ضد ح�شرة الدوبا�س

Chrysopa carnea

�أ�سد املن مفرت�س �ضد ح�شرة
الدوبا�س وح�شرات �أخرى
نوع من ا ُ
حللم متطفل على احل�شرة
الق�شرية البي�ضاء

Chrysopa vulgaris

�أ�سد املن مفرت�س �ضد احل�شرة الق�شرية
البي�ضاء وح�شرات �أخرى

Nitidulidae

خم�سة �أنواع من املفرت�سات تتبع لهذه
العائلة �ضد الق�شرية البي�ضاء

Cocccinellidae

�أكرث من  30نوع ًا من خناف�س �أبي
العيد تتبع لهذه العائلة وهي
مفرت�سات �ضد الق�شرية البي�ضاء
والبق الدقيقي
طفيلي �ضد الق�شرية البي�ضاء

Cybocephalus
nigriceps

مفرت�س �ضد الق�شرية البي�ضاء

Chilocorus
bipustulatus

مفرت�س �ضد الق�شرية البي�ضاء

Macrocentrus sp.

طفيلي على يرقات دودة الطلع

Parasierola sp

طفيلي �ضد ح�شرة احلمرية

Habrocytus sp.

طفيلي �ضد احلمرية

Bracon herbetor

طفيلي �شائع �ضد احلمرية وح�شرات
�أخرى ت�صيب النخيل

Hemisarcoptes
malus

Aphtis mytilaspidis

 Chelifera spinipalpisالعقارب الكاذبة مفرت�سة على دودة
الطلع
Apanteles sp.

طفيلي على يرقات دودة الطلع

املفرت�سة عليها منها:

احل�شرات االخرى.

 -1مفرت�س �إبرة العجوز Anisolabis maritime

 -3ذبابة ) (Scacophaga fuscicaudaتتطفل
علىيرقات�سو�سةالنخيلاحلمراء�شكلرقم(.)4

) (Earwigsوهو يتطفل على البي�ض والريقات
�شكل رقم ( .)3وح�شرة �إبرة العجور مفرت�س
للبي�ض ومت الت�أكد من ذلك من خالل التجارب
املختربية واحلقلية غري �أن امل�شكلة الرئي�سية
التي تواجه ا�ستخدام �إبرة العجور بربامج
املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء هو
�أنها ح�شرة غري متخ�ص�صة وبالتايل من املمكن
�أن تلتهم بي�ض ًا تعود لأنواع �أخرى من احل�شرات
غري �سو�سة النخيل احلمراء وبالتايل من
ال�صعوبة االعتماد عليها لوحدها �ضمن برامج
املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء.
 -2بقة ) Xylocoris galactinus (Fiebتفرت�س
عذارى �سو�سة النخيل احلمراء وعدد ًا �آخر من
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 -4نوع �آخر من الذباب ي�سمى
) menezesiيتطفل اي�ض ًا على يرقات �سو�سة
النخيل احلمراء �شكل رقم (.)5

(Parathesia

 -5نوع من الدبابري ت�سمى
ميكن ا�ستخدامها للتطفل على يرقات �سو�سة
النخيل احلمراء من خالل �إحداث �شلل بالريقة
ثم موتها والتغذي عليها �شكل رقم (.)6
 -6كما ميكن �أي�ض ًا ا�ستخدام طفيلي �(Tricho
) gramma ostriniaeباملكافحة احليوية ل�سو�سة
النخيل احلمراء نظر ًا للنجاحات الوا�سعة
التي مت احل�صول عليها يف برامج املكافحة
)(Scoli erractica

احليوية للح�شرات حيث يتغذى على بيو�ض
تلك احل�شرات ويعد من �أكرث الطفليات جناح ًا
وا�شارت بع�ض املراجع �إىل �إمكانية ا�ستخدامه
يف برامج املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل
احلمراء �إ�ضافة لطفيليات �أخرى واعدة مبجال
املكافحة احليوية مثل الطفييل» c(Bracon ne
 .)torويو�ضح اجلدول رقم (� )1أهم احل�شرات
امل�ستخدمة �ضمن برامج املكافحة احليوية
ل�سو�سة النخيل احلمراء.
النيماتودا:
ا�ستخدامات النيماتودا:
 Steinernema carpocapsaeت�ستخدم
ملكافحة يرقات وكامالت �سو�سة النخيل احلمراء
يف جتارب ببع�ض دول اخلليج العربي ولكن مع

جدول رقم (� :)1أهم احل�شرات امل�ستخدمة �ضمن برامج املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء.
ا�سم احل�شرة

اال�سم العلمي

العائلة

الرتبة

Earwig

Anisolabis maritima

Forficulidae

Dermatoptera

Xylocoris bug

Xylocoris galactinus

Anthocuridae

Hemiptera

Flesh fly

Scacophaga fuscicauda

Sarcophagidae

Diptera

Tachina or Brazilian Fly

Parathesia menezesi

Tachinidae

Diptera

Black flower wasp

Scoli erractica

Scoliidae

Hymenoptera

Trigogramma

Trigogramma ostriniae

Triochgrammatidae

Hymenoptera

اال�سف كانت ذات فعالية عالية باملخترب ولي�س
باحلقل نتيجة الظروف املناخية القا�سية غري
املالئمة لنمو وتطور النيماتودا املمر�ضة �شكل
رقم (.)7
احللمMites :

وجد نوع من احللم احلمراء ب�أعداد كبرية على
اج�سام �سو�سة النخيل احلمراء باجلهة اخللفية
لل�سو�سة وحتت اجلناح وهي حية ولكنها ال تتطفل
�شكل رقم ( )3املفرت�س �إبرة العجوز
الفرتا�س بي�ض ويرقات �سو�سة النخيل

�شكل رقم ( )5نوع من الذباب
)(Parathesia menezesi

يتطفل على �سو�سة النخيل احلمراء

�شكل رقم ( )7يرقة م�صابة بالنيماتودا
(ميني) والأخرى �سليمة

�شكلرقم()4ذبابةنوع

)(Scacophaga fuscicauda

متطفلة على �سو�سة النخيل احلمراء

�شكل رقم (� )6أنواع من الدبابري

عليها بل تعمل على ا�ستخدام احل�شرة كو�سيلة
لالنتقال ) (Vehicleمن مكان اىل �آخر واليوجد
ماي�شري اىل �أنها تقتل ال�سو�سة �أو تتغذى عليها.

ميكن ا�ستخدامها للتطفل على �سو�سة
النخيل احلمراء

الفريو�سات:

)(Scoli erractica

كما مت تطوير نوع من الفريو�سات �ضد حفارات
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العذوق وجرت عدة حماوالت ال�ستخدام

الأ�شعة امل�ؤينة مثل �أ�شعة جاما

)� (Baculovirusضد �سو�سة النخيل احلمراء
ولكن اىل االن اليوجد مايثبت مدى جناحها
باملكافحة.

) (Gamma Rayللق�ضاء على بع�ض �آفات النخيل
وخا�ص ًة تلك التي ت�صيب التمور يف املخازن
وتعترب من الطرق الفيزيائية .حيث تعر�ض
التمور اىل جرعات منخف�ضة من �أ�شعة جاما
م�صدرها عن�صر الكوبالت –� 60أو ال�سيزيوم-
 137مما ت�ؤدي �إىل موت كافة �أطوار احل�شرات
املوجودة فيها.
واجلدير بالذكر �أن التمور امل�شععة �صاحلة
لال�ستهالك الآدمي غري �أن ا�ستخدامها يحتاج
�إىل موافقات دولية من قبل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ومنظمة ال�صحة العاملية� .إن ت�أثري
الإ�شعاع يزول بعد حلظات من تعر�ض التمور �إليه
وهو غري ملوث للبيئة وم�صدر ثابت للمكافحة،
غري �أن الإقبال على �شراء متور م�شععة يحتاج
اىل حمالت توعية وار�شادات تو�ضح �أن التمور
امل�شععة لي�س لها �آثار جانبية على �صحة االن�سان.
وال ت�سمح العديد من دول العامل با�سترياد املواد
الغذائية امل�شععة مبا فيها الدول العربية.
تقنية العقم الذكري :
كذلك ا�ستخدمت �أ�شعة جاما يف الق�ضاء على
العديد من احل�شرات امل�ستع�صية مثل ذبابة
الفاكهة التي ت�صيب الفاكهة مبا فيها التمور

 -2الت�شعيع وتقنية العقم الذكري للح�شرات:
Irradiation & Sterile Insect Technique (SIT):

الت�شعيع:
ت�شعيع التمور �أو معاجلة التمور بالطرق
الفيزيائية تتم من خالل تعري�ضها لال�شعاعات
امل�ؤينة (�أ�شعة جاما) بجرعات منخف�ضة ب�شرط
عدم جتاوزها احلدود العليا امل�سموح بها
من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وتتم
املعاجلة لفرتة زمنية ق�صرية يف داخل وحدات
متخ�ص�صة تقا�س اجلرعة اال�شعاعية بوحدات
مثل جراي �أو كليو جراي �أو الراد �أو ميجاراد �أو
غريها من الوحدات االخرى .وعادة مات�ستخدم
�أ�شعة جاما الناجتة من م�صدر م�شع هو عن�صر
الكوبلت  60او ال�سيزيوم 137-بطاقة قد ت�صل
 5ماليني فولت موجات كهرومغناطي�سية.
وتتلخ�ص عملية الت�شعبع للتمور من خالل تفريغ
الطاقة عند دخولها وت�أين الذرات واجلزيئات
نتيجة حترر االلكرتونات من قدراتها حول النوى
واملح�صلة النهائية انتاج ماي�سمى باجلذور
احلرة امل�س�ؤولة عن حدوث التغريات املختلفة
ومنع انق�سام اخلاليا احلية.

يف بع�ض البلدان الواقعة على البحر االبي�ض
املتو�سط .وتتمثل تقنية العقم الذكري للح�شرات
برتبية احل�شرات باملخترب ثم تعري�ض الذكور
اىل جرعات منخف�ضة من �أ�شعة جاما الحداث
العقم واطالقها باحلقل لتتزاوج مع الإناث
الطبيعية ،وعند و�ضع البي�ض يكون عقيم ًا
واليفق�س .ونظر ًا الن هذه التقنية غري م�ستخدمة
حالي ًا مبجال �آفات النخيل �إال �أن هنالك العديد
من الدرا�سات التي �أجريت بدول جمل�س التعاون
حول امكانية ا�ستخدام هذه التقنية يف مكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء .وعليه فقد قامت مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية باململكة العربية
ال�سعودية با�ستقدام احد اخلرباء املخت�صني
مبجال العقم الذكري للح�شرات يف عام 1995م
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو
الربوف�سور Dr. James W. Smithمن حمطة
البحوث الزراعية بوالية م�سي�سيبي الأمريكية،
حيث قام بدرا�سة الو�ضع الراهن للح�شرة
وا�ستخل�ص على �أنه من ال�صعوبة تطبيق هذه
التقنية �ضد �سو�سة النخيل احلمراء مامل تعرف
م�سبق ًا هل �أن التزاوج يتم داخل النخلة �أو
خارجها و�إذا كان خارج النخلة فيمكن تطبيق
هذه التقنية� .إ�ضافة اىل معرفة هل �أن الذكور

وتعر�ض التمور لال�شعاع بعد تعبئتها يف ال�صناديق
ونقلها بوا�سطة �أحزمة متحركة اىل داخل وحدة
الت�شعيع لتتعر�ض لال�شعاع وفق اجلرعة املطلوبة
ثم تخرج من وحدة املعاجلة لتكون معقمة ب�شكل
كامل من كافة �أطوار احل�شرات املوجودة فيها
�أو من الأحياء الأخرى .وتوجد �أنواع خمتلفة من
وحدات املعاجلة الإ�شعاعية منها الثابتة و�أخرى
متحركة �شكل رقم (.)8
كما تعرف اي�ضا باملكافحة الوراثية
) (Genetics controlوفيها ت�ستخدم بع�ض �أنواع
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�شكل رقم ( )8وحدة ت�شعيع التمور متنقلة حممولة على �شاحنة

جدول رقم (� :)2أوجه الت�شابه بني �سو�سة النخيل احلمراء و�سو�سة لوز القطن
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

�سو�سة لوز القطن
�سو�سة النخيل احلمراء
تتبع اىل عائلة ال�سو�س ) (Curculionidaeرتبة غمدية االجنحة تتبع اىل نف�س العائلة والرتبة.
).(Coleoptera
ح�شرة دخيلة اىل امريكا عن طريق اال�سترياد اي�ض ًا.
ح�شرة دخيلة اىل املنطقة عن طريق اال�سترياد.
ت�سبب خ�سائر اقت�صادية عالية بالقطن
ت�سبب خ�سائر اقت�صادبية عالية بالنخيل.
تهاجم القطن الذي بعترب من املحا�صيل االقت�صادية املهمة.
تهاجم انواع النخيل املختلفة والتي تعترب اهم �شجرة باملنطقة.
لها اي�ضا طور يرقي وتتعذر يف اماكن حممية ب�شكل جيد.
لها طور يرقي وتتعذر يف اماكن حممية ب�شكل جيد.
متتلك فرمونات جتذب اي�ض ًا ك ًال من االناث والذكور.
متتلك فرمونات جتميعية جتذب كل من االناث والذكور.
يوجد اي�ض ًا م�صائد فريومونية جلذب احل�شرة .
يوجد م�صائد فرمونية جلذب احل�شرة.
يوجد اعداد قليلة جد ًا من االعداء احليوية للح�شرة.
يوجد عدد قليل جد ًا من االعداء احليوية للح�شرة.
يحظى النخيل باهمية خا�صة من قبل اجلهات احلكومية الهميته يحظى القطن باهمية خا�صة من قبل احلكومات الهميته كمح�صول
نقدي ).(Cash crop
االقت�صادية
ت�ستخدم املبيدات الكيماوية ملكافحتها
ت�ستخدم املبيدات الكيماوية ملكافحتها
عائلها الوحيد القطن.
عوائلها حمددة با�شجار النخيل.
جدول رقم (� :)3أوجه االختالف بني �سو�سة النخيل احلمراء و�سو�سة لوز القطن

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

�سو�سة النخيل احلمراء
دورة حياتها طويلة.
حجمها كبري.
تهاجم انواع ًا عديدة من النخيل.
كافة اطوارها داخل النخلة.
عمليات الرتبية باملخترب �صعبة ومكلفة.
نق�ص باملعلومات املتوفرة عن بيولوجيا احل�شرة ب�شكل دقيق وعن الدرا�سات البيئية.
اليوجد لديها طور �سكون.
عادة مايكون التزاوج يف داخل النخلة.
مل يعرف بعد مدى جناح تقنية العقم الذكري مبكافحتها.

امل�شععة لها القدرة التناف�سية على تلقيح الإناث
�أكرب من الذكور الطبيعية غري امل�شععة .وهل �أن
تربية احل�شرة وا�ستخدام هذه التقنية مكلفة
اقت�صادي ًا �إذا ماقورنت بالطرق االخرى .وبنا ًء
على ذلك ت�شري معظم الدرا�سات اىل �أن تزاوج
ال�سو�سة يحدث يف داخل النخلة وملرات عديدة

�سو�سة لوز القطن
دورة حياتها ق�صرية .
حجمها ا�صغر من �سو�سة النخيل.
تهاجم القطن فقط.
لي�س كل اطوارها يف داخل نبات القطن.
عمليات الرتبية باملخترب �سهلة وغري مكلفة.
توفر املعلومات البيولوجية والبيئية عن احل�شرة.
متتلك طور �سكون.
التزاوج خارج نبات القطن.
اثبتت تقنية العقم الذكري جناحها مبكافحة احل�شرة.

بوا�سطة �أكرث من ذكر واحد ،كذلك اليعرف
مدى مناف�سة الذكور امل�شععة على التزاوج حيث
يحتاج ذلك �إىل درا�سات معمقة� .أما التكلفة
االقت�صادية لرتبية ال�سو�سة واحداث العقم
واطالقها فهو بالتاكيد ذات تكلفة اقت�صادية
عالية لأن ذلك يحتاج �إىل خمتربات متطورة

و�أجهزة عالية التكلفة �شكل رقم ( .)9كما �أ�شار
 Dr Smithاىل �إمكانية تطبيق هذه التقنية على
غرار جناحها يف مكافحة �سو�سة لوز القطن

cotton boll weevil (Anthonomus grany

 )disنظر ًا لوجود ت�شابه مابني احل�شرتني جدول
رقم ( .)2ووجود بع�ض االختالفات الب�سيطة بني
الشجرة المباركة ديسمبر2009

�شكل رقم ( )9احد املختربات العاملية
امل�ستخدمة برتبية احل�شرات العقيمة

احل�شرتني جدول رقم (.)3
 -3التقنيات احليوية والهند�سة
الوراثية :
�أ�صبح مو�ضوع الكائنات املحورة وراثي ًا من
املوا�ضيع ال�شائكة التي ت�شغل العديد من دول
العامل خالل القرن احلادي والع�شرين ،حيث
انق�سمت الدول اىل ق�سمني �أحدهما م�ؤيد
لتطوير تقنيات �إنتاجها بهدف حتقيق �أكرب قدر
ممكن من االكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مثل
الواليات املتحدة الأمريكية والأرجنتني وكندا
وا�سرتاليا واملك�سيك وال�صني والهند والربازيل،
وق�سم �آخر من الدول معار�ض وب�شدة مثل دول
االحتاد الأوروبي ،نظر ًا لعدم و�ضوح ت�أثرياتها
ال�سلبية على البيئة والإن�سان واحليوان.
�أما الدول العربية فال تزال الأنظمة الت�شريعية
فيها غري حازمة مبو�ضوع منتجات الكائنات
املحورة وراثي ًا حيث �أن ق�سم ًا منها ي�سمح بدخولها
�ضمن �ضوابط حمددة و�أخرى متنعها منع ًا بات ًا
ودول �أخرى ت�سمح بدخول املنتجات التي التدخل
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بغذاء الإن�سان مبا�شر ًة مثل الأن�سجة وامللبو�سات
القطنية امل�صنعة من املحا�صيل املحورة وراثي ًا
�أو الأدوية واللقاحات البيطرية وبع�ض املنتجات
امل�ستخدمة لأغرا�ض �صناعية.
مما ال�شك فيه �إن �إنتاج نباتات حمورة وراثي ًا
متتلك �صفات وراثية مرغوبة لدى املزارعني
وامل�ستهلكني على حد �سواء وموا�صفات عالية
اجلودة الميكن احل�صول عليها بالطرق
التقليدية املتبعة برتبية النبات قد يبدو وللوهلة
الأوىل مفيد ًا بل وعملي ًا حيث ميكن نقل �صفة
حمددة للنبات من �أي كائن حي �أخر حتى ولو
من احليوانات وهذه ال�صفة اجلديدة ميكن
�أن تتوارث عرب الأجيال ب�صورة �سريعة مقارنة
بالطرق الأخرى التي عادة ما ت�أخذ �سنوات
عديدة لنقل تلك ال�صفة.
�إن ا�ستخدام تقنيات نقل اجلينات من كائن
حي اىل �آخر او مايعرف بالهند�سة الوراثية
)(Genetic Engineeringاو الثورة اجلينية
�أدى اىل احل�صول على نباتات جديدة متتلك
موا�صفات مرغوبة لدى املزارعني وامل�ستهلكني
على حد �سواء ومن بني هذه ال�صفات مايلي:
مقاومة احل�شرات والأمرا�ض النباتية و�سوف
نتطرق اليه فيما بعد.
احل�صول على �إنتاجية عالية جد ًا تفوق مرات
عديدة �إنتاجية النباتات الأ�صلية ولها مردود
اقت�صادي كبري وخا�صة باملحا�صيل الت�صديرية
.Cash crops
احل�صول على موا�صفات عالية اجلودة ومرغوبة
لدى امل�ستهلكني من حيث اللون والطعم والنكهة
�أو الت�أخري يف الن�ضج ) (Ripeningلتقليل
التلف.
مقاومة املبيدات الكيميائية وخا�صة مبيدات
الأع�شاب (Herbicides).
مقاومة الظروف
القا�سية). (Stress

البيئية

واملناخية

مقاومة امللوحة واجلفا ف

nDrought & Sali

ity).

احل�صول على نباتات مغذية وغنية بالربوتينات
والفيتامينات كما هو احلال يف فول ال�صويا
ال�ستخدامها يف تغذية املا�شية.
احل�صول على نباتات غنية بالزيت )(Oilخا�صة يف
املحا�صيل الزيتيه مثل عباد ال�شم�س والقطن.
احل�صول على الألوان الطبيعية املختلفة دون
احلاجة ل�صبغها كما يف حالة �إنتاج قطن �أزرق
اللون لت�صنيع �أقم�شة زرقاء دون احلاجة ل�صبغها
وذلك من خالل نقل اجلني الأزرق )(Blue gene
�إىل نباتات القطن.
ويعترب مو�ضوع �إنتاج النباتات املحورة وراثي ًا
وقدرتها على مكافحة الآفات الزراعية من
املوا�ضيع املهمة التي حظيت باهتمام العديد من
دول العامل ،وقد �ساند هذا الر�أي بع�ض املنظمات
الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة واعتربته ح ًال مل�شكلة الفقر واجلوع
الذي تعاين منه العديد من الدول النامية.
�إ�ضافة لأهميتها يف �إيجاد بدائل عن املبيدات
الكيميائية والتي �أ�صبحت م�شكلة الع�صرالتي
تواجة القطاعات الزراعية والبيئية وال�صحية
وذلك لكرثة وتفاقم م�شاكلها يف ال�سنوات
الأخرية ال�سيما و�أن الدول النامية الت�ستطيع
بالوقت احلا�ضر اال�ستغناء عن املبيدات
الكيميائية لأنها الطريقة الوحيدة الفعالة يف
مكافحة الآفات الزراعية التي تهدد حما�صيلها،
ومن دونها لن تتمكن هذه الدول من احل�صول
على �إنتاج زراعي .وعليه ف�إن النباتات املحورة
وراثي ًا هي بديل ناجع ملكافحة الآفات الزراعية
ولكن امل�شكلة تكمن يف خماطرها املحتملة على
املدى البعيد حيث مل يت�ضح بعد ب�شكل دقيق
خطورتها على االن�سان واحليوان والبيئة .وقد
مت �إنتاج العديد من النباتات املحورة وراثي ًا
ملقاومة بع�ض احل�شرات االقت�صادية والأمرا�ض
النباتية.

ومن الأمثلة الناجحة على اجلينات التي مت نقلها
للنباتات جني الـ  Btامل�ستخرج من البكترييا
 Bacillus thuringensisوهي بكترييا تعي�ش
بالرتبة وتتميز بامتالكها مواد بروتينية �سامة
للح�شرات .حيث مت نقل هذا اجلني الذي
يحمل �صفة ال�سمية �إىل نباتات الذرة ال�صفراء
وبذلك �أ�صبحت متتلك �صفة املقاومة للح�شرات
واال�ستعا�ضة عن ر�ش املبيدات الكيميائية .وقد
مت �أي�ضا نقل جني الـ  Btمن البكترييا �إىل نباتات
�أخرى مثل القطن والطماطم والبطاطا وغريها.
�أما تقنية الهند�سة الوراثية امل�ستخدمة لإنتاج
النباتات املحورة وراثي ًا ملكافحة الآفات الزراعية
فيمكن تلخي�صها باخلطوات الآتية:
حتديد اجلني امل�س�ؤول عن ال�صفة املرغوبة
ثم عزله و�إكثاره وربطة مع جني �آخر يحمل
�صفة املقاومة للم�ضادات احليوية �أو مبيدات
احل�شائ�ش.
�إدخال اجلني الذي يحمل ال�صفة واجلني الذي مت
ربطه معه اىل النبات امل�ستقبل )(Recepterعن
طريق ناقل) (Vectorوعادة ما ت�ستخدم بكترييا
 Agrobacterium tumefaciensوهي بكترييا
مر�ضية للنبات تعي�ش يف الرتبة وت�سبب مر�ض ًا
يدعى التدرن التاجي) .gall) Crownوتتميز
عند �إ�صابتها للنبات بتداخل قطعة من الـ DNA
مع الـ  DNAللنبات امل�صاب وت�ؤدي بعد ذلك اىل
حدوث انتفاخات �أو �أورام �سرطانية)(Tumors
يف منطقة التاج للنبات .وقد ا�ستخدمت هذه
اخلا�صية لغر�ض �إدخال اجلينات املرغوبة بد ًال
عن املمر�ضة.
بعد �أن يتم دجمهما مع املادة الوراثية للنبات
امل�ستقبل يتم �إكثار اخلاليا على �أو�ساط زراعية
خا�صة حتتوي على امل�ضادات احليوية �أو مبيدات
احل�شائ�ش.
بعد ذلك يتم عزل اخلاليا التي قاومت فعل
امل�ضادات احليوية �أو مبيدات احل�شائ�ش
و�إكثارها بوا�سطة تقنية زراعة الأن�سجة النباتية
للح�صول على نباتات كاملة وحمورة وراثي ًا

وت�سمى ) (Transgenic plantsوحتمل ال�صفة
اجلديدة .

التي تطلقها �أعداء ومفرت�سات احل�شرات مثل
اخلفافي�ش.

: Bt

�أما يف جمال مكافحة �آفات النخيل فال تزال هذه
التقنية غري م�ستخدمة ب�شكل وا�سع غري �أنه من
املمكن تطويرها من خالل ت�صميم �أجهزة تبعث
موجات �سمعية ذات ترددات حمددة حت�س بها
الآفة امل�ستهدفة فقط مثل �سو�سة النخيل احلمراء
دون غريها .علم ًا ب�أن هذا النوع من الأجهزة
وا�سعة اال�ستعمال مبجال طرد الطيور عن احلقول
�أو �أبعاد القوار�ض واحل�شرات املنزلية �شكل رقم
( ،)10وهي تقنية علمية متطورة وفعالة و�آمنة
والحتتاج اىل عمالة ماهرة لتطبيقها.

�آلية عمل جني الـ

بعد �أن يتم �إدخال جني الـ  Btللنبات امل�ستقبل
ت�صبح كافة �أجزائه مقاومة لفعل احل�شرات
مبا فيها اجلذور .وعندما تتغذى احل�شرات
على �أجزاء النباتات املحورة ف�إن هذه املادة
الربوتينية ال�سامة والتي هي عبارة عن بلورات
ال تذوب بالأو�ساط احلام�ضية ولكنها تذوب
بالأو�ساط القاعدية كما هو احلال يف القناة
اله�ضمية لريقات احل�شرات ف�إنها تهاجم
اجلدار اخللوي للقناة اله�ضمية وتت�سرب �إىل
الدم م�سبب ًة �شل ًال تام ًا للريقة ومن ثم موتها
خالل � 48ساعة .علم ًا ب�أنه لي�س لهذا الربوتني
�أي ت�أثريات �سامة على الإن�سان �أو احليوان عند
ا�ستهالكه للذرة ال�صفراء التي حتتوي على هذا
النوع من الربوتني بنا ًء على تقارير من هيئة
الغذاء والدواء الأمريكية ) .(FDAوالبكرتيا
� (Bt)Baccillus thurigiensisضد عدد كبري
من ح�شرات النخيل .والتزال هذه التقنية غري
م�ستخدمة ب�شكل وا�سع مبجال النخيل ب�سبب
التكاليف العالية لالجهزة واملعدات امل�ستخدمة
وقد �سبق و�أن تطرقنا باجلزء االول من هذه
الدرا�سة عن زراعة الأن�سجة النباتية.
� -4أجهزة املوجات ال�سمعية
ت�ستخدم تقنية املوجات الفوق �سمعي ة
� )trasonicأو التحت �سمعية ) (Subsonicيف
�إحداث موجات �سمعية حت�س بها احل�شرات دون
غريها وت�ؤدي اىل ت�شوي�ش على الأجهزة ال�سمعية
والع�صبية للح�شرات وتبعدها عن املزارع .فقد
وجد �أن تردد الذبذبات ال�سمعية بحدود 50-20
�سيكل/ثانية �أدى اىل انخفا�ض ن�سبة الإ�صابة
بحفار �ساق الذرة ال�صفراء عند و�ضعها بحقول
الذرة ال�صفراء .كما انخف�ضت ن�سبة الإ�صابة
بفرا�شة �أوراق امللفوف بحقول امللفوف بن�سبة
 .%70-40كما وجد �أن هذا الرتدد من املوجات
يخيف احل�شرات لأنه قريب من تردد الذبذبات

l(U

� -5أجهزة املوجات الكهرومغناطي�سية
املوجات الكهرومغناطي�سية هي عبارة عن
موجات تنت�شر يف الفراغ على �شكل جمالني
مرتددين �أحدهما جمال مغناطي�سي والآخر
جمال كهربائي ب�سرعة ثابته ت�ساوي (3x108-1
 )msوبخطوط م�ستقيمة وت�شغل حيز ًا كبري ًا من
الرتددات وتختلف بع�ضها عن البع�ض يف طبيعة
م�صدرها وطريقة اكت�شافها واخرتاقها لالو�ساط
املختلفة ولكن لها خ�صائ�ص مت�شابهة .وينق�سم
طيف املوجات الكهرومغناطي�سية اىل املوجات
الراديوية والأ�شعة حتت احلمراء وال�ضوء املرئي
والأ�شعة الفوق بنف�سجية والأ�شعة ال�سينية كما
ت�شمل �أي�ض ًا �أ�شعة جاما .وت�ستخدم املوجات
الكهرومغناطي�سية يف الت�شوي�ش على احل�شرات
وجتعلها غري م�ستقرة وبذلك ت�ؤثر على �سلوكها
وتغذيتها وتكاثرها مما ي�ؤدي اىل منع التزاوج
�أو التغذية واجهاد احل�شرة وموتها نتيجة التعب
واالرهاق الذي حتدثه املوجات الكهرومغناطي�سية
ومت ت�صميم عدد من االجهزة امل�ستخدمة حالي ًا
مبجال احل�شرات تعتمد على هذه التقنية �شكل
رقم (.)11
� -6أجهزة الك�شف املبكر:
�أ -نظام املعلومات اجلغرافية
مت حديث ًا تطبيق تقنية الر�صد عن طريق الأقمار
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اال�صطناعية �أو مايعرف بنظام املعلومات
اجلغرافية( ( sGeographic Information Sy
 .)tem -GISوقد جرت عدة حماوالت ناجحة
لتطبيق هذا النظام لر�صد حركة ومواقع
�سو�سة النخيل احلمراء يف اململكة العربية

�شكل رقم ( )12الأجهزة احلديثة ) (GISامل�ستخدمة بر�صد �سو�سة النخيل احلمراء عرب
الأقمار اال�صطناعية
�شكل رقم ( )10جهاز املوجات ال�سمعية
امل�ستخدم لطرد احل�شرات

�شكل رقم ( )11جهاز املوجات
الكهرومغناطي�سية لطرد احل�شرات

ال�سعودية بالتعاون مع �إحدى ال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة .غري �أن مثل هذه االنظمة حتتاج
اىل �أجهزة ومعدات وتكاليف وكوادر مدربة
لتحليل ال�صور �شكل رقم (.)12
ب -الأجهزة ال�صوتية :
كما مت حديث ًا تطوير �أجهزة تعمل بوا�سطة
37 - 36
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املوجات ال�سمعية ميكن من خاللها �سماع
�صوت �سو�سة النخيل احلمراء وحفارات ال�ساق
والعذوق وهي تتغذى يف داخل النخلة وهذه
الأجهزة متتلك فلرت ًا �أو مر�شح ًا مييز �صوت
�سو�سة النخيل احلمراء عن غريها من الأ�صوات
وت�ستخدم هذه االجهزة ملعرفة الأ�شجار امل�صابة
قبل ظهور الأعرا�ض اخلارجية على اجلذع �شكل
رقم ( .)13وتعد �شركة الر تكنولوجي رائدة
مبجال ت�صنيع الأجهزة ال�صوتية التي �أ�س�سها
العامل الفيزياوي الأملاين (Benedick Van
 )Laarاملتخ�ص�ص مبجال الأجهزة ال�صوتية.
ج -ا�ستخدام الكالب بالك�شف عن
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء:
مت �إجراء عدد من التجارب احلقلية لغر�ض
تدريب الكالب على الك�شف عن �أ�شجار النخيل
امل�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء يف دولة فل�سطني
عند احلدود مع اململكة االردنية الها�شمية ،حيث
مت اختيار نوع من الكالب تدعى(  ( eGolden r
 .)trieve dogويتم تدريب الكالب خالل فرتة
تزيد على ثالثة �أ�شهر وتتلخ�ص ب�أن يتم عمل
كرات من مواد خملفات النخيل امل�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء ثم ترمى بعيد ًا باحلقل بعدها

تقوم الكالب ب�إعادتها ويتم مكاف�أة الكالب
من خالل تقدمي الطعام لها .وقد �أظهرت
نتائج التجارب �أن الكالب املدربة ا�ستطاعت
الك�شف عن �أ�شجار النخيل امل�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء بن�سبة  %100مما يعني جناح
ا�ستخدام الكالب بالك�شف املبكر عن �أ�شجار
النخيل امل�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء.
 -7الأ�صناف املقاومة:
تعترب الأ�صناف املقاومة من البدائل الفعالة
ملقاومة الآفات التي ت�صيب النخيل يف املنطقة
العربية ،حيث وجد �أن بع�ض �أ�صناف النخيل
متتلك مقاومة وراثية �ضد بع�ض امل�سببات
املر�ضية حتى لو توفرت الظروف املنا�سبة
لرحداث الإ�صابة ومثال على ذلك الأ�صناف
بو�سطامي �أبي�ض وبو�سطامي �أ�سود وع�سقالين
وبومو�سى و�سريليال وهذه الأ�صناف مقاومة
ملر�ض البيو�ض ،يف حني �أن ال�صنف بوفقو�س
من �أكرث الأ�صناف ح�سا�سية للمر�ض .غري �أن
ا�ستخدام الأ�صناف املقاومة �ضد احل�شرات
�أقل �أهمية عنه يف جمال الأمرا�ض� .إال �أنه
وجد �أن بع�ض الأ�صناف مثل �ساير وديري
مقاومة للر�صابة باحل�شرة الق�شرية يف حني �أن

�شكل رقم (� )13أجهزة حديثة متطورة ت�ستخدم للك�شف املبكر عن �سو�سة النخيل
احلمراء بوا�سطة ال�سمع

الأ�صناف برحي وحالوي وخ�ضراوي �أكرث عر�ضة
للإ�صابة�.أما فيما يتعلق ب�سو�سة النخل احلمراء
فقد وجد �أنها ت�صيب كافة �أ�صناف النخيل بدون
ا�ستثناء �إال �أن درجة الإ�صابة تختلف يف بع�ض
الأ�صناف عن �أ�صناف �أخرى .كذلك وجد �أن
الأ�صناف املت�أخرة بالن�ضج مثل ال�صنف برحي
بحلم الغبار عن الأ�صناف
�أكرث عر�ضة للإ�صابة َ
املبكرة .كما وجد �أي�ض ًا �أن الأ�صناف حالوي،
مكتوم ،حمراوية ،تفزاوين مقاومة ملر�ض تعفن
النورات الزهرية �أو خيا�س طلع النخيل(اخلامج)
يف حني �أن الأ�صناف برمي ،خ�ضراوي ،قنطار
وتربزل ح�سا�سة للمر�ض .ووجد �أن ال�صنف
خ�ضراوي مقاوم ملر�ض التبقع اجلرافيويل
(التفحم الكاذب) يف حني �أن الأ�صناف برحي،
جمهول ،حالوي ،حياين� ،شمران وزهدي
ح�سا�سة للإ�صابة .كما وجد �أن بع�ض �أ�صناف
النخيل ح�سا�سة للإ�صابة بح�شرة ا ُ
حلمرية يف
حني �أن هنالك �أ�صناف ًا �أخرى مقاومة .وجد �أن
الأ�صناف خ�ضراوي ،ليلوي ،دير ،حالوي ،برمي
وجبجاب ح�سا�س للإ�صابة بعنكبوت الغبار و�أن
ال�صنف �ساير مقاوم للإ�صابة يف حني ال�صنف
زهدي متو�سط املقاومة.
�أما فيما يتعلق ب�سو�سة النخيل احلمراء ف�إنها

تهاجم كافة �أ�صناف النخيل ولي�س هناك
�أ�صناف مقاومة لها �إال �أن بع�ض الدرا�سات
�أظهرت �أن ال�سو�سة تف�ضل بع�ض الأ�صناف دون
غريها ،غري �أن معلوماتنا عن هذا املو�ضوع ت�ؤكد
�أن �سو�سة النخيل احلمراء تهاجم كافة �أ�صناف
النخيل دون متييز.
-8الت�شريعات القانونية واحلجر
الزراعي:
تعترب الت�شريعات القانونية مهمة لغر�ض
املحافظة على �أ�شجار النخيل من خطر اال�صابة
بالآفات املختلفة� .إن الت�شريعات مبجال النخيل
قدمية جد ًا حيث ورد يف �شريعة حمورابي عدد
من املواد حلماية النخلة فقد جاء يف املادة
( )59على تغرمي من يقطع نخلة (ن�صف َمنْ )
من الف�ضة ،وهي غرامة كانت كبرية يف ذلك
الوقت.
�إن م�صطلح ( )Quarantineم�شتق من
الكلمة الالتينية ( )Quarantumومعناها
�أربعون وتعني الفرتة الزمنية التي يتم خاللها
حجز ال�سفن القادمة من بلدان تنت�شر فيها
�أمرا�ض وبائية مثل الطاعون والكولريا واحلمى
ال�صفراء ،حيث كان يتم احتجاز طاقم ال�سفينة

وامل�سافرين على متنها لفرتة  40يوم ًا ت�سمح
بتطور حاالت املر�ض غري الظاهر وك�شفها قبل
ال�سماح لهم بالنزول .وميكن تعريف احلجر
الزراعي على �أنه ت�شريعات قانونية ت�سن من
قبل ال�سلطات املخت�صة ملنع �أو ت�أخري دخول
او انت�شار الآفات ال�ضارة .ويجب على الدول
امل�صدرة الت�أكد من خلو �إر�ساليتها الزراعية من
ّ
خالل الفح�ص والتفتي�ش و�إ�صدار �شهادة �صحية
لها تثبت خلوها من الآفات الزراعية .ويجب
�أن تكون ال�شهادة م�صممة على غرار �شهادة
ال�صحة النباتية ال�صادرة عن الأمانة العامة
لالتفاقية الدولية لوقاية النبا ت n(Internatio
).al Plant Protection Convention-IPPC
عليه ف�إن �إ�صدار ت�شريع مث ًال بحرق �أ�شجار
النخيل امليته نتيجة الإ�صابة ب�سو�سة النخيل
احلمراء �أو ب�أية �آفة �أخرى خطرية ي�ضمن
عدم انتقال تلك الآفة من املناطق امل�صابة
اىل ال�سليمة .كما �أن االلتزام بتطبيق تعليمات
احلجر الزراعي �سواء كان الداخلي �أو اخلارجي
يحمي البلدان من خطر دخول وانت�شار �آفات
جديدة ،فعلى �سبيل املثال اتخاذ �إجراءات
�صارمة مبنع ا�سترياد النخيل ومنتجاتها من
دول املغرب العربي يحمي دول امل�شرق العربي
من دخول مر�ض البيو�ض الذي مل ي�سجل فيها
اىل الآن .كذلك احلال بالن�سبة ل�سو�سة النخيل
احلمراء والتي دخلت دول جمل�س التعاون من
خالل ا�سترياد ف�سائل نخيل من دول جنوب �شرق
�آ�سيا ،حيث �أن ت�شديد الرقابة على ا�سترياد
النخيل من الدول املوبوءة ي�ؤمن عدم دخول
الآفة �إليها ،ال�سيما وان هنالك دو ًال عربية �أخرى
مهددة بهذه الآفة �إذا مل يتم اتخاذ �إجراءات
�صارمة مبنع اال�سترياد من الدول املوبوءة .كما
يجب �أي�ض ًا اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أن
منع دخول مر�ض الإ�صفرار املميت وي�صيب
نخلة التمر �أي�ض ًا ومل ي�سجل يف الدول العربية،
حيث �أن تطبيق �إجراءات احلجر الزراعي
ب�شكل �صارم يجنبنا خطر دخول �آفات جديدة
وا�ستيطانها ( )Build-upويجنبنا اخلو�ض
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بعمليات املكافحة وما تتطلب من جهد و�أموال
ووقت وغريها من االجراءات االخرى.

حملية من فطر بوفريا بزيانا 2001م  .املنظمة
العربية للتنمية الزراعية .الطبعة االوىل،
امل�شروع االقليمي للمكافحة احليوية ل�سو�سة
النخيل احلمراء وحفارات ال�ساق واجلذور
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،اخلرطوم،
ال�سودان ،ن�شرة ار�شادية.

وتفر�ض بع�ض الدول غرامات على خمالفي
�أنظمة احلجر الزراعي ففي اململكة العربية
ال�سعودية تفر�ض غرامة مالية قدرها خم�سة
�آالف ريال لكل خمالف مع حجز ال�سيارة على
كل من يقوم بنقل ف�سائل نخيل م�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء بدون �شهادة �صحية نباتية
تثبت خلوها من اال�صابة .كما تفر�ض ال�سلطات
االيطالية مبالغ ماليه قدرها  3000-500يوريو
على كل من يقوم بعدم �إخبار ال�سلطات املخت�صة
بوجود �أ�شجار نخيل م�صابة ب�سو�سة النخيل
احلمراء .كما تلزم مملكة البحرين مالك
النخيل بخدمتها والعانية بها و�إال �سوف يعاقب
باحلب�س ملدة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال
تتجاوز خم�سمائة دينار بحريني �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.

 -6القحطاين ح�سن عبد اهلل �آل �سرحان (مل
تذكر �سنة اال�صدار) .ا�ستخدام تقنية الت�شعيع
يف حفظ املنتجات الغذائية والزراعية .الطبعة
االوىل ،الغرفة التجارية ال�صناعية ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية.

 -1الطريحي عماد ح�سني 1999م .املكافحة
املتكاملة لآفات النخيل يف الوطن العربي .الندوة
القومية حول ت�شجيع ا�ستخدام املكافحة املتكاملة
للحد من تلوث البيئة ،دولة االمارات العربية
املتحدة ،ابو ظبي .1999/5/10-8 :املنظمة
العربية للتنمية الزراعية ،اخلرطوم ،ال�سودان.

� -7إ�ستخدام تقانات النيماتودا املمر�ضة
للح�شرات يف املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل
احلمراء 2001م .املنظمة العربية للتنمية
الزراعية .الطبعة االوىل ،امل�شروع االقليمي
للمكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء
وحفارات ال�ساق واجلذور يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،اخلرطوم ،ال�سودان ،ن�شرة ار�شادية.

املراجــــــع:

 -2الطريحي عماد ح�سني 2005م� .آفات
النخيل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وطرق
مكافحتها .جملة عجمان للبحوث والدرا�سات.
امارة عجمان دولة االمارات العربية املتحدة:1 .
.289-227
 -3الطريحي عماد ح�سني 2007م .بدائل
املبيدات الكيماوية امل�ستخدمة مبكافحة الآفات
الزراعية .جملة البلدية والزراعة ،وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والزراعة ،دولة قطر .العدد -31 :37
.34
 -4املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء
با�ستخدام تقنية اطالق ذكور ملوثة ب�ساللة
39 - 38
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 -5التقرير النهائي للم�شروع الإقليمي للمكافحة
احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء وحفارات
ال�ساق واجلذور بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية 2002م .املنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،البنك الإ�سالمي للتنمية وال�صندوق
الدويل للتنمية الزراعية ،اخلرطوم ،ال�سودان.

 -8بنديك فان الر 007م .التجربة ال�صوتية
االملانية مبجال الك�شف املبكر عن �سو�سة النخيل
احلمراء .ور�شة العمل حول �سو�سة النخيل
احلمراء -تقنيات حديثة وابعاد م�ستقبلية.
جامعة امللك �سعود  3-2ابريل 2007م .االح�ساء،
اململكة العربية ال�سعودية.
 -9زايد عبد الوهاب 2005م .زراعة نخيل
التمر .ن�شرة رقم  .156منظمة االغذية والزراعة
لالمم املتحدة ،روما ،ايطاليا � 349صفحة.
 -10نخيل التمر من مورد تقليدي اىل ثروة
خ�ضراء 2005م .مركز االمارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية .جمموعة البحوث

التي القيت يف م�ؤمتر النخيل العاملي -15
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