الدكتور فا�ضل عبا�س ابراهيم مرهون

سوسة النخيل الحمراء
في مملكة البحرين

احتلت �شجرة نخيل التمر
) (Phoenix dactyliferaمكانة
�أ�سا�سية كم�صدر مهم للغذاء وخ�شب
الوقود وامل�سكن يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ملدة تزيد عن اخلم�سة �آالف
عام وقد حظيت �شجرة نخيل التمر يف منطقة
اخلليج ب�سبب حتملها للظروف املناخية احلارة
والرتبة الفقرية باهتمام خا�ص لدى امل�س�ؤولني
واملواطنني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
مما �أدى �إىل رعايتها والتو�سع يف زراعتها ،حيث
يقدر عدد �أ�شجار النخيل مبنطقة اخلليج العربية
حالي ًا بحوايل  55مليون نخلة يبلغ �إنتاجها ال�سنوي
مليون طن تقريب ًا وقد نقل العرب �إىل �إ�سبانيا
�شجرة النخيل ومنها انت�شرت �إىل العامل العربي
وال�شرق الأق�صى على ال�سواء حتى و�صل تعداد
النخيل يف العامل العربي �إىل  %62من �إجمايل
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�أ�شجار النخيل يف العامل .يف مملكة البحرين
وحدها حوايل � 600ألف نخلة منزرعة يف م�ساحة
تبلغ حوايل  2000هكتار ،يبلغ جملة �إنتاج التمور
حوايل  16612طن ًا ،ي�ستهلك حوايل ن�صفها
لال�ستهالك الآدمي والن�صف الآخر يدخل يف
�صناعة الأعالف.
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خطورة �سو�سة النخيل احلمراء:
�شجرة النخيل ك�أي كائن معر�ض للإ�صابات
املر�ضية واحل�شرية والتي ت�ؤثر على �إنتاجية
النخيل وت�شوه منظرها اجلمايل ،لذا فهناك
العديد من الآفات التي ت�صيب النخيل ولكن
ميكن التعامل مع معظمها بخف�ض تعداد هذه
الآفات واحلد من �أ�ضرارها ،ولكن يوجد بع�ض
الآفات الواردة �إىل البالد وغالب ًا ما ت�ستفحل
الإ�صابة بها لأنها تدخل البالد دون �أعدائها
احليوية ،ومن �أهم و�أخطر هذه احل�شرات �سو�سة
النخيل احلمراء وقد ت�سمى �سو�سة النخيل
الهندية �أو الآ�سيوية.
(Rhynchophorous ferrugineus) Red Palm

 ،Weevilحيث �أن موطنها الأ�صلي الهند و�سجلت
بالعراق يف عام 1918م ،ويف ال�سعودية يف عام
1985م ،ومت اكت�شافها لأول مرة يف مملكة
البحرين يف �أبريل عام  1995يف مزرعتني
متجاورتني باملنطقة الغربية ،هذا وقد �سبق
اكت�شافها يف معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي
وكذلك يف م�صر حتى و�صلت �إىل �إ�سبانيا.
ومما مييز خطورة هذه احل�شرة هو املدى الوا�سع
من �أ�شجار النخيل و�أ�شباه النخيل التي ت�صيبه
مما يجعل التخل�ص منها عملية لي�ست بال�سهلة �أو
الهينة فهي ت�صيب نخيل التمر – نخيل البوري –
نخيل الزيت ( وا�شنطونيا) نخيل ال�ساجو -نخيل
جوز الهند الكناري – نخيل جوز الهند – النخيل
ال�سكري -النخيل املروحي -نخيل التوديا .وهنا
ي�أتي دور و�أهمية يقظة رجال احلجر الزراعي
باملنافذ املختلفة للمملكة.
ومن املعروف �أن ح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء
تعترب من �أ�شهر و�أخطر �آفات النخيل يف منطقة
جنوب �شرق �آ�سيا ومنطقة ال�شرق الأو�سط لزيادة
معدل تكاثر وانت�شار احل�شرة لتواجدها يف بيئة
منوذجية للتطور والنمو .وقد ت�سمى يف بع�ض
الأحيان “ �إيدز النخيل” داللة على �أن هذه
احل�شرة مل يتو�صل العلماء �إىل �أ�سلوب ناجح
يف التعرف على الإ�صابة املبكرة بها وبالتايل
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مكافحتها يف الوقت املنا�سب ،وبطريقة فعالة
حتقق ن�سبة �إبادة عالية.

املناطق والبالد امل�سجل بها ح�شرة �سو�سة النخيل
احلمراء ،حتى ال تت�سع رقعة الإ�صابة.

ت�سبب الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء خروج
�سائل لونه بني لزج امللم�س كريه الرائحة من
ثقوب على جذوع النخيل ،ومع تقدم الإ�صابة
تظهر فجوات و�أنفاق داخل جذوع النخيل بها
جميع �أطوار احل�شرة ( يبلغ طول الريقة حوايل
� 5سم وقطرها حوايل � 2سم – ذات �أجزاء
فم قار�ضة) – ثم ت�سبب جفاف القمة النامية
للف�سائل والنخيل خا�صة عمر � 10-5سنوات ،ثم
ت�سقط ر�أ�س النخلة مع جفاف الأوراق اخلارجية
للنخلة.

ن�شاط ق�سم وقاية النبات واحلجر الزراعي
بالن�سبة ل�سو�سة النخيل احلمراء عام 2003م:
		
عدد مزارع النخيل التي مت فح�صها
 35مزرعة
�إجمايل عدد النخيل الذي مت فح�صه 		
 11758نخلة
عدد النخيل الذي مت عالجه من الإ�صابة
 118نخلة
		
عدد النخيل الذي مت �إزالته وحرقه
 60نخلة
وبالتايل ت�صبح ن�سبة الإ�صابة ب�سو�سة النخيل
احلمراء = % 1.5
وهي �أقل عن ن�سبة الإ�صابة املقدرة عام 2002
= % 2.37

واختلف العلماء يف حتديد مدى طريان احل�شرة
فقد ذكر البع�ض �أنها تطري مل�سافة  900مرت
و�آخر ذكر �أنها تطري مل�سافة  1كم ،ثم ذكر �أخري ًا
�أنه قد ي�صل طريانها �إىل ميل واحد مما يرجح
انتقال احل�شرة �إىل مناطق �أخرى يف البالد مما
ي�ستدعي القيام بعمليات امل�سح واحل�صر ال�شامل
لبقية املناطق الزراعية.
وقد �أحدثت الإ�صابة �أ�شجار النخيل بالبحرين يف
مناطق كرزكان ،املالكية ،دم�ستان ،الزالق ،الهملة
ن�سبة تقدر بحوايل ( %2.37عام .)2002
�إن طرق املكافحة التي مت �إتباعها مل تكن
بالدرجة الكافية التي من �ش�أنها �أن حتد من
انت�شار احل�شرة .لذلك ف�إنه من ال�ضروري
التخطيط والإعداد مل�شروع وطني يغطي املناطق
التي يتواجد فيها النخيل �سواء املزارع ـ ال�شوارع
ـ احلدائق يف مملكة البحرين من �أجل حماية
نخيل التمر من هذه الآفة اخلطرية.
جماالت العمل التنفيذية:
منذ اللحظة الأوىل وعقب اكت�شاف الإ�صابة يف
مملكة البحرين �شرعت ال�ش�ؤون الزراعية متمثلة
يف الوزارة التابعة لها قوانني احلجر الزراعي
اخلارجي والتي متنع دخول النخيل وف�سائله
و�أنواع نخيل الزينة (العائل �أي�ض ًا للح�شرة) من

وفيما يلي �أهم الإجراءات التي حتد من انت�شار
هذا الوباء و�إمكان ال�سيطرة عليه والتي ن�سعى
جاهدين لتطبيقها:
�إجراءات حماية النخيل يف مملكة
البحرين:
� . 1إجراء م�سح �شامل جلميع مزارع النخيل يف
اململكة وكذلك نخيل البلديات لتحديد ن�سب
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء ويتم ذلك
بعدة طرق �أهمها الفح�ص املبا�شر للنخيل
ـ امل�صائد الفورمونية الكريومونية ـ طريقة
اخلبط على اجلذع ـ طريقة التن�صت على
اجلذع ،كما يجب و�ضع نخيل الزينة يف االعتبار
لكونه م�صدر ًا لإعادة الإ�صابة لنخيل التمر.
�.2إجراء الفح�ص الدقيق ب�صفة م�ستمرة
بغر�ض الك�شف املبكر للإ�صابة حيث �أن ذلك
ميثل خري و�سيلة ملكافحة احل�شرة قبل حدوث
�أ�ضرار بالغة.
�.3شرح كل ما يتعلق بهذه احل�شرة يف جميع و�سائل
الإعالم والرتكيز على الأن�شطة الإر�شادية
والندوات والدورات التدريبية وتوزيع
املطبوعات وعقد يوم حقل �أو معر�ض فني

لتوعية املهتمني بعمليات املكافحة و�أ�صحاب
العالقة يف �ش�ؤون البلديات واملزارعني
و�أ�صحاب الب�ساتني عن مدى خطورة الآفة
والطرق املختلفة للوقاية والعالج.
 .4حظر نقل �أ�شجار وف�سائل النخيل من مناطق
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء �إىل مناطق
�أخرى للحد من انت�شارها من خالل احلجر
الزراعي الداخلي.
.5عدم زراعة �أي ف�سائل �إال بعد الك�شف عليها
وثبوت خلوها من الإ�صابة ،والت�أكد �أنه مت
غمرها يف املبيد احل�شري املنا�سب.
.6العناية بتكريب النخيل و�إزالة الليف وخلع
الف�سائل الكبرية من حول النخيل حيث �أن
ذلك ي�ساهم يف اكت�شاف الإ�صابة مبكر ًا،
مع مالحظة �ضرورة دهان اجلروح الناجتة
بوا�سطة املبيدات املالئمة �أو عجيبة بوردو
وغلقها لعدم تهيئة الفر�صة لإناث احل�شرة
لو�ضع البي�ض.
 . 7العناية بب�ساتني النخيل من حيث العمليات
الزراعية املختلفة من ت�سميد وري و�صرف

وخالفه ،مع مالحظة عدم
تزاحم �أ�شجار النخيل باملزرعة.
 .8نظافة الب�ساتني من خملفات
النخيل خا�صة اجلذوع ،والعمل
على �إزالة وحرق �أ�شجار النخيل
امل�صابة يف املزارع املهملة.
.9ا�ستخدام امل�صائد التي
حتتوي على املواد الفريمونية
والكريمونية والطعم الغذائي يف
مزارع النخيل حيث �أنها ت�ستعمل
لال�ستدالل على درجة الإ�صابة
عالوة على �أنها تعمل على تقليل
تعداد ح�شرة �سو�سة النخيل.
.10ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية
التي جتذب احل�شرات الكاملة
حلفارات �سوق النخيل التي تن�شئ
ثقوب ًا و�أنفاق ًا وجروح ًا متهد
الإ�صابة بح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء.
.11عالج الأ�شجار امل�صابة بوا�سطة ر�شها
باملبيدات املنا�سبة� ،أو ا�ستخدام املبيدات
املحببة� ،أو حقن حملول املبيد حول
مناطق الإ�صابة عن طريق فجوات تعمل
باملثقاب ،كما ميكن العالج بوا�سطة �أقرا�ص
الفو�ستوك�سني �أو ما ي�ستجد.
.12اال�ستعانة باخلرباء يف جمال وقاية النبات
وخا�صة �آفات النخيل بغر�ض مراجعة تقدم
العمل وتقييم ما مت �إجنازه والتو�صية بتوجيه
�سري العمل لتحقيق الهدف من برامج
املكافحة.
 .13تبادل اخلربات واملعلومات مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف جمال مكافحة �سو�سة
النخيل وكذلك االت�صال بالهيئات الدولية
املعنية باملو�ضوع وخا�صة يف دول جنوب
و�شرق �آ�سيا.
.14متثيل مملكة البحرين يف جميع الندوات
وور�ش العمل وامل�ؤمترات التي تتناول بحوث
�أو حلقات نقا�ش حول نخيل التمر عموم ًا

و�آفات النخيل خا�صة.
املنظمة العربية للتنمية الزراعية
و�سو�سة النخيل احلمراء:
�إميان ًا من املنظمة العربية للتنمية الزراعية
بخطورة هذه الآفة اخلطرية التي تهدد نخيل
التمر يف العامل العربي عامة ودول اخلليج خا�صة
فقد نفذت املنظمة م�شروع ًا بحثي ًا عمالق ًا عن
�سو�سة النخيل احلمراء دام العمل فيه ملدة 6
�سنوات يف دول اخلليج العربية على مرحلتني.
حيث مت �إن�شاء خمتربين على �أحدث امل�ستويات،
�أحدهما مبنطقة القطيف بال�سعودية والآخر
مبنطقة العني بدولة الإمارات ،وملا كان اجتاه
الدرا�سة والبحث يتناول التعرف على بيئة
و�سلوك وبيولوجي احل�شرة و�أعدائها احليوية من
مفرت�سات ومتطفالت طبيعية منت�شرة يف بيئة
نخيل التمر بدول اخلليج.
فقد مت التو�صل �إىل عزل نوع من الفطريات
(بيوفاريا) ي�صيب اخلناف�س البالغة وي�سبب
ن�سبة موت لها ت�صل �إىل  %100باملخترب وكذلك
التو�صل �إىل عزل نوع من النيماتودا تتطفل على
الريقات والعذارى واحل�شرات الكاملة ل�سو�سة
النخيل وت�سبب �أي�ض ًا ن�سب موت قد ت�صل �إىل
 %100لهذه الأطوار احل�شرية باملخترب� ،إال
�أن التجريب احلقلي ما زال قيد البحث حيث
�أن ت�أثري كل من الفطر والنيماتودا املمر�ض
للح�شرة ال يعمل �إىل يف و�سط مرتفع الرطوبة،
ونظر ًا الرتفاع درجة احلرارة يف تلك البالد
ف�إن التطبيق احلقلي قد يحتاج �إىل جتارب
عديدة ووقت طويل لإمكان التو�صل �إىل نتائج
مر�ضية ميكن تعميمها وتطبيقها على م�ستوى
مزارع النخيل.
لذا فمن املتوقع تنفيذ املرحلة الثالثة من م�شروع
املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء يف
دول اخلليج العربية قريب ًا اعتماد ًا على تطبيق
منظومة متكاملة من �أ�ساليب املكافحة املتكاملة
تعتمد يف املقام الأول على الإنتاج املكثف لكل من
الفطر والنيماتودا للتطبيق احلقلي.
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