د .رمزي عبد الرحيم �أبو عيانة
مدير ال�ش�ؤون الفنية-االدارة الزراعية
�إدارة �أوقاف الراجحي
المملكة العربية ال�سعودية
ramzy200@hotmail.com

وقـايـة الـتمـور
من آفة الطيور
املقدمة
�إن الأ�ضرار التي تنزلها الطيور بالتمور و�إن
كانت قليلة �إذا ما قورنت ب�أ�ضرار الأمرا�ض
املختلفة واحل�شرات و�أكارو�سات حلم الغبار
التي حتدثها على التمور �إال �أنها مبجموعها يف
خمتلف الأقطار التي تزرع النخيل ال بد و�أن
تكون مهمة وذات �أثر يف املح�صول ،والطيور
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تهاجم الثمار النا�ضجة التي بد�أت باالرطاب،
وتنقرها وتعيب الكثري منها وخا�صة اجليد
منها على �سطح العذق� ،إذ تتغذى على الثمار
عند بدء ترطيبها حلني جنيها.
ونظر ًا خلطورة هذه الآفة �سواء على التمور �أو
على بع�ض الفواكه الأخرى واحلبوب والبذور
ول�ق�ل��ة م��ا ك�ت��ب ع��ن ه ��ذه الآف� ��ة يف امل��راج��ع

الشجرة المباركة  -يونيو 2011

العلمية ،ر�أينا من واجبنا كم�س�ؤولني عن �أكرب
و�أف�ضل م�شروع نخيل متر على م�ستوى العامل
من تعريف امل�شرفني والقائمني على ب�ساتني
النخيل واملهتمني بالتمور عموم ًا ب�أنواع هذه
ال�ط�ي��ور ،و�سلوكها يف التغذية ،وخماطرها
خا�صة على التمور ،و�أحدث الطرق ملكافحتها
خا�صة وق��د مت ر�صد �أ�ضرارها على النخيل
مب�شروعات الإدارة الزراعية وت�سجيل ن�سبة
الأ���ض��رار ال�ن��اجت��ة عنها للمو�سم ال��زراع��ي
احل��ايل 1431هـ-2010م على ع��دد ()30
�صنف ًا من �أ�صناف التمور املختلفة طبق ًا ملا
�سيت�ضح الحق ًا.
�أو ًال� :سلوك الطيور يف التغذية:
يختلف غ ��ذاء ال �ط �ي��ور ب��اخ �ت�لاف �أن��واع �ه��ا
و�أعمارها ،كما يختلف �أحيان ًا باختالف موا�سم
ال�سنة حيث جند طيور ًا غذا�ؤها الرئي�سي على
احل�شرات مثل الهدهد و�أبو اخل�ضري� ،أو على
الأن�سجة احليوانية كال�صقريات ،الطيور التي
تتغذى على ح�شرات ال يكون لها حوي�صالت،
وعموم ًا جند �أن الطيور التي تتغذى تغذية
حيوانية ينمو فيها اجل��زء الغدي من املعدة
�أكرث من منو القون�صة ،وتوجد طيور غذا�ؤها
الرئي�سي على البذور واحلبوب متتاز قناتها
اله�ضمية بحوي�صلة ك�ب�يرة وقون�صة قوية

مثل الع�صافري ،وه�ن��اك ط�ي��ور تتغذى على
كل ما ي�صادفها مبعنى �أنها ال ترف�ض غذاء
نباتي ًا وال غ��ذاء حيواني ًا مثل الغراب وقناته
اله�ضمية تكون و�سط ًا يف تركيبها ،كما �أنه
مي�ك��ن اال� �س �ت��دالل م��ن �شكل م�ن�ق��ار الطائر
على نوع غذائه وطريقته يف تناوله ،حيث �إن
منقار الطائر هو فم ويد مع ًا وبوا�سطته ميكن
للحيوان �أن يح�صل على طعامه و�أن مي�سك به
�سواء كان غذاء حيواني ًا �أو نباتي ًا �أو كليهما.
ثاني ًا :هجرة الطيور:
ت�ن�ق���س��م ال �ط �ي��ور م ��ن ح �ي��ث ال �ه �ج��رة �إىل
جمموعتني:
املجموعة الأوىل (طيور مقيمة) :وهي طيور
ال ترتك �أوطانها التي تكون عادة يف املناطق
املعتدلة حيث يكون ال �غ��ذاء مالئم ًا واملناخ
منا�سب ًا وي�ساعد ذل��ك على زي��ادة تكاثرها
ومنوها.
املجموعة الثانية (ط �ي��ور م �ه��اج��رة) :وهي
طيور ترتك �أوطانها التي تكون عادة �شديدة
ال �ب�رودة وي�ت�غ�ير فيها الطق�س ك �ث�ير ًا ويقل
الغذاء يف بع�ض املوا�سم فت�ضطر الطيور �إىل
هجر مكانها �إىل مكان �آخر حيث يتوفر الرزق
وال�ظ��روف املالئمة للعي�ش ،وحت��دث الهجرة
ع ��ادة خ��ري�ف� ًا ورب�ي�ع� ًا �إذ تتجمع ال�ط�ي��ور يف

�أ�سراب حتلق يف الف�ضاء منتظمة يف �صفوف
قا�صدة مكان ًا معين ًا ،يكون عادة �أدف��أ طق� ًسا
و�أغنى غذا ًء وذلك يف هجرة اخلريف� ،أما يف
هجرة الربيع فيحدث �أن تغادر الطيور موطنها
الذي هاجرت �إليه فتعود �إىل موطنها الأ�صلي
لتقوم بعملية التنا�سل.
ثالث ًا� :أهم �أنواع الطيور ال�ضارة:
•الف�صيلة القنربية :ومنها القنربة املتوجة
وقنربة احلقل.
•الف�صيلة ال�غ��راب�ي��ة :ومنها ط��ائ��ر ال��زاغ
والغراب والعقعق.
•الف�صيلة البلبلية :ومنها ط��ائ��ر البلبل
العراقي.
•الف�صيلة اخلناقية :ومنها طائر اخلناق
الرمادي.
•ف�صيلة ال �ع �� �ص��اف�ير :ال�ن��ا��س�ج��ة ومنها
الع�صفور الدوري.
•الف�صيلة الع�صفورية :ومنها الدر�سة
ال�سوداء الر�أ�س.
•ف�صيلة كا�سر اجل��وز :ومنها طائر كا�سر
اجلوز الأوروبي وكا�سر اجلوز ال�صخري.
•الف�صيلة الوروارية :ومنها الوروار الأوروبي
(�آكل النحل).
ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بع�ض ال�ط�ي��ور ال�ضارة
الأخرى وغري ال�شائعة.
رابع ًا� :أه��م �أن��واع الطيور التي ت�صيب
التمور باملنطقة العربية:
م��ن �أه ��م ه ��ذه ال �ط �ي��ور ال�ع���ص�ف��ور ال ��دوري
( )House sparrowامل�سمى مبنطقة �شط
العرب «ال ��زرزور» وامل�سمى علمي ًا (Passer
،)domesticus biblecus, Hartert
وال �ب �ل �ب��ل ال��ع��راق��ي (White-cheeked
 )Bulbulامل�سمى علمي ًا (Pycnonotus
،)leucotis mesopotamiae, Ticehurst
والغراب الأبقع ( )Hooded Crowامل�سمى
ع�ل�م�ي� ًا ( ،).Corvus carone,Lوالعقعق

73

()Magpie

رويطلا ةفآ نم روـمتـلا ةـياـقو

74

امل�سمى علمي ًا

(Pica pica

 ،)bactriana, Bonaparteوال�ط�ب��ان �أو
الور�شان ( )Wood Pigeonامل�سمى علمي ًا
( ،).Columba P.Palumbus,Lوالقمري
يف ال�شام ( )Turtle doveامل�سمى علمي ًا
( ،).Streptopelia turter,Lوالفاخته ذات
الطوق ( Collerd (or ring) Doveامل�سماة
علمي ًا (Streptopelia d. decaocto,
 )Frivaldszkyبالإ�ضافة �إىل طائر البلبل
ال�شره ،وطائر الباركيت ( )Parakeetوهو نوع
من الببغاء وينت�شران يف ال�سودان وي�سببان
خ�سائر فادحة للتمور بها.
خام�س ًا� :أهم �أنواع الطيور التي ت�صيب
التمور ببع�ض دول العامل:
ذكر – ميلن � Milneأن الببغاء تعترب من �ألد
�أعداء التمر يف البنجاب.
ذكر – داو�سن �أن��ه وجد يف دو�ساري ب�إيران
ال� �ط�ي�ر ال� �ق�ل�اب الأوروب � � � ��ي (Coracias
 )garrulusكثري االنت�شار و�أن الأ�ضرار التي
يحدثها مل تقدر.
ويف ال�صومال يذكر داو�سن �أن بع�ض الطيور
ت�سبب خ�سائر بالتمور ومنها الغراب (،)Tuka
والبلبل ( ،)Deginوطري احلائك (،)Weaver
وطري القراد ( ،)Huuriyuوكافة هذه الطيور
ت�أكل التمر عند ح�صولها عليه و�أكرثها �شراهة

و�ضرر ًا الغراب ،غري �أن �ضررها ال ي�شعر به يف
املناطق التي تزدحم بها زراعة النخل.
ذكر نك�سون يف تقريره عن زراع��ة النخل يف
�شبه جزيرة باهيا ( )Baja Peninsulaيف
املك�سيك �أن �أكرب خ�سارة ت�صيب التمر هناك
ت ��أت��ي ع��ن غ��زو �آف �ت�ين للمح�صول هما طري
الرفني ( )Ravenنوع من الغراب نهار ًا ونوع
من اللبائن ي�سمى كاكومك�سل ()Cacomixtle
لي ًال.
ذك��ر كلكات  Calcatعند بحثه ع��ن �آف��ات
النخيل يف �شمال �أفريقيا �أن الع�صافري كثرية
االنت�شار يف الواحات وت�سبب خ�سائر فادحة
يف حما�صيل احلبوب كما تلحق �أ�ضرار ًا كبرية
بالتمر عندما تهاجمه وهو يف بداية ن�ضجه
حمدثة نقر ًا وتلف ًا يف الثمار الظاهرة على
العذوق ،كما �أن طيور ال�ستارلنج ()Starling
نوع من الع�صافري املهاجرة والتي تفد ب�أعداد
كبرية ت�سبب �أحيان ًا �أ�ضرار ًا ج�سيمة بالتمور،
وي��ردف كلكات قائ ًال �إن الع�صافري ج�سورة
بعيدة النظر �سريع ًا ما ت�ألف الفزاعات التي
تو�ضع لإرهابها.
�ساد�س ًا :مظاهر ال�ضرر:
لوحظ يف ال�سنوات الأخ�ي�رة �أن الطيور قد
�أ�صبحت ت�شكل خطر ًا اقت�صادي ًا على الإنتاج
الزراعي ،حيث تتغذى على الفاكهة وحما�صيل

اخل�ضر واحلبوب وب��ادرات النباتات (خا�صة
يف م�شاتل اخل���ض��ر) وبع�ضها ي�ت�غ��ذى على
الأزهار و�أحيانا على جذور النباتات ،كما تعد
الطيور من �أهم و�سائل نقل الآفات والأمرا�ض
النباتية وبذور الأدغال من النباتات واحلقول
امل�صابة �إىل ال�سليمة كذلك يتغذى بع�ضها
على احل�شرات النافعة ،مثل طائر ال��وروار
ال��ذي يتغذى على النحل ،وم��ن امل�ع��روف �أن
الطيور التي تعودت على الغذاء النباتي ت�أكل
�أح �ي��ان � ًا احل���ش��رات واحل �ي��وان��ات ال�صغرية،
وتعد الطيور �آكلة احلبوب من �أه��م الآف��ات
التي ت�سبب خ�سائر كبرية ل�ل��ذرة واحلنطة
وال�شعري ،ويف بع�ض املناطق ال�صحراوية ال
تقل �أ�ضرار الطيور عن �أ�ضرار �أ�سراب اجلراد
ال�صحراوي ،كما ت�شوه بع�ض �أنواع الطيور مثل
ال��زرزور وال��زاغ منظر الأ�شجار وال�شجريات
وامل�سطحات اخل�ضراء يف احل��دائ��ق العامة
وح��دائ��ق بع�ض امل�ؤ�س�سات بوا�سطة برازها
وخا�صة �أث �ن��اء الليل عندما تقف على هذه
الأ� �ش �ج��ار ،ويف امل �ن��ازل الريفية ي�ل��وث ب��راز
الطيور ال�سجاد واملفرو�شات والأدوات املنزلية
كما يف حالة الأنواع التي تبني �أع�شا�شها داخل
املنازل مثل طائر ال�سنونو والع�صفور البيتي،
بالإ�ضافة �إىل �إعاقة �أ�سراب الطيور حلركة
الطريان يف بع�ض الدول.
�سابع ًا� :أ�ضرار الطيور:
�أ��ض��رار الطيور على الفواكه والتمور :يعترب
العنب من �أكرث الفواكه تعر�ض ًا لفتك الطيور
وخ��ا��ص��ة الع�صافري ال�ت��ي تهاجمه يف ط��ور
الن�ضج ،وتتعر�ض �أي�ض ًا جميع �أ�صناف الفاكهة
مثل التني والرمان والكمرثى واخلوخ وامل�شم�ش
لهجوم الطيور بدرجات متفاوتة� ،أما الأ�ضرار
التي قد تنزلها الطيور بالتمور و�إن كانت قليلة
مقارنة ب�أ�ضرار احل�شرات �إال �أنها مبجموعها
يف خمتلف الأق�ط��ار التي ت��زرع النخل ت�شكل
خطر ًا مهما على املح�صول ،فتهاجم الطيور
الثمار النا�ضجة التي ب��د�أت تدخل مرحلة
الرطب وتنقرها وت�سبب عيوب ًا يف الكثري منها

جدول يو�ضح ن�سبة الإ�صابة ب�آفة الطيور على مختلف �أ�صناف التمور بم�شروع الباطن

لمو�سم 1431هـ حيث تم �أخذ ( )1000ثمرة ع�شوائية منذ بدء مرحلة
االرطاب وحتى ح�صاد المح�صول وتقدير عدد ن�سبة الإ�صابة بها

م

ن�سبة
الإ�صابة

ال�صنف
�أم اخل�شب
�أم كبار
برحي
برميي
حقية
خال�ص
خ�ضري
خ�صاب
دخيني
رزيزي
ر�شودي
روثانة
�سكري
�سكري �أحمر
�سلج
�سري

م

4
2
2
2
1
7
3
4
3
0
1
0
7
3
11
1

ال�صنف
�سباكة
�شقراء
�صقعي
ع�سيلة
كويري
حلمية
مكتومي
نبتة علي
نبتة �سيف
نبتة �سلطان
نبتة
ونان
هاللية
ه�شي�شي
املتو�سط العام
-

3
6
1
1
4
4
8
3
2
7
1
9
9
6
3.83
-

تهاجم التمور من دولة لأخ��رى ،وقد �أجريت
درا� �س��ة خا�صة ب��أ��ض��رار الطيور يف م�شروع
الباطن التابع للإدارة الزراعية ب�إدارة �أوقاف
�صالح عبد العزيز الراجحي (اململكة العربية
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وخا�صة الثمار اجليدة الظاهرة على �سطح
ال �ع��ذوق ،وق��د ت�صل ن�سبة الفاقد يف التمور
ب�سبب ال�ط�ي��ور �إىل ح ��وايل  %10يف بع�ض
املناطق ،وتختلف �أن��واع الطيور ال�ضارة التي

-

ن�سبة
الإ�صابة

ال�سعودية-الق�صيم) فكانت نتائج الدرا�سة
كما هو مو�ضح باجلدول التايل حيث �سجلت
ن�سبة الإ�صابة بالطيور على عدد (� )30صنف ًا
م��ن �أ��ص�ن��اف ال�ت�م��ور املختلفة حيث ت�تراوح
�أع�ل��ى ن�سبة �إ�صابة  %11على �صنف �سلج،
بينما مل ت�سجل �إ�صابة على �صنف روثانة،
وكان املتو�سط العام للإ�صابة �( %3.83أنظر
اجلدول) علم ًا ب�أن التمور امل�صابة بالطيور يتم
فرزها وي�ستخدم ناجت الفرز كتمور عجائن،
�أما خملفات الفرز فت�ستخدم �أعالف ًا.
تغذية ال�ط�ي��ور على احل �ب��وب وال��ب��ذور :تعد
الطيور من الآفات املهلكة للحبوب� ،سواء وهي
قائمة يف احلقل �أو �أثناء تخزينها يف العراء
خا�صة القمح وال�شعري والذرة والبقوليات.
تغذية الطيور على احل�شرات النافعة :تلتهم
بع�ض الطيور نحل الع�سل ب�شراهة وك��ذا ما
ي�صادفها م��ن ح�شرات نافعة كاملفرت�سات
والطفيليات وم��ن ه��ذه الطيور ال��وروار الذي
يظهر يف املناحل يف ف�صلي الربيع وال�صيف
وي�أتي على هيئة �أ�سراب تلتقط النحل �أثناء
طريانه ،ومن �أمثلة الطيور الأخ��رى الغربان
و�صقور اجلنة واخل�ط��اف ،كثري ًا ما تتعر�ض
ملكات النحل خلطر هذه الطيور �أثناء خروجها
للتلقيح ويف ذلك �ضرر بليغ وخ�صو� ًصا على
مربي ملكات النحل بق�صد االجتار بها.
ثامن ًا :طرق مكافحة الطيور ال�ضارة:
تقاوم الطيور بطرق خمتلفة تختلف باختالف
العوائل التي تتغذى عليها كما تختلف اختالف ًا
كبري ًا عن مقاومة احل�شرات والآفات الزراعية
الأخ� ��رى وذل ��ك ل���س��رع��ة ح��رك�ت�ه��ا وذك��ائ�ه��ا
وقدرتها على الطريان مل�سافات طويلة ،ومما
ي��زي��د م��ن �صعوبة امل �ق��اوم��ة ن �ظ��ام الهجرة
الرتيب الذي عرفت به الطيور ،ومن �أهم طرق
مقاومتها هي الطرق الوقائية ومن �أهمها ما
يلي:
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طرق مكافحة الطيور ال�ضارة بالتمور:
يتم تكيي�س ال�ع��ذوق يف نهاية مرحلة الب�سر
وب��داي��ة مرحلة ال��رط��ب ب�أكيا�س بال�ستيكية
م�شبكة �أبعاد فتحاتها � 0.5×0.5سم فقد
�أدى ذلك �إىل فوائد عديدة �شملت ما يلي:
حماية الثمار من مهاجمة جميع �أنواع الطيور
والدبابري واملحافظة على قيمتها الت�سويقية.
عدم ت�ساقط الثمار �إىل الأر�ض ولوال الأكيا�س
امل�شبكة لأ�صيبت الثمار املت�ساقطة بامل�سببات
احل�شرية واملر�ضية و�أ�صبحت م�صدر ًا لعدوى
الثمار ال�سليمة.
ا�ستخدام ه��ذه الأك�ي��ا���س يف عمليات اجلني
املتعددة حيث يهز العذق داخل الكي�س ثم تفتح
نهايته جلمع الثمار النا�ضجة.
يقلل م��ن العمالة املطلوبة يف عملية اجلني
(اجل��داد) ويحافظ على نظافة الثمار ،حيث
يقطع العذق وهو داخل الكي�س امل�شبك وينقل
�إىل حمل جتميع التمور
ا��س�ت�خ��دام الأ� �ش��رط��ة امل�ن�ف��رة وه��ي �أ�شرطة
بال�ستكية ينتج عن متديها بني �أ�شجار النخيل
ان�ب�ع��اث �أل� ��وان منفرة �إ��ض��اف��ة �إىل �إح ��داث
�أ�صوات تبعد الطيور وذلك بت�أثري الرياح.

ا�ستخدام امل�صائد الأر��ض�ي��ة وه��ي متعددة
الأ��ش�ك��ال وال ي�سهل و�صفها ن�ظ��ر ًا الختالف
طبيعة ت�صميمها باختالف �أنواع الطيور.
الطرق الوقائية وامليكانيكية :تغيري مواعيد
بذر احلبوب تبكري ًا وت�أخري ًا حتى ميكن تفادي
�أك�ل�ه��ا بوا�سطة ال�ط�ي��ور ،و�إزال� ��ة املحا�صيل
وخا�صة حما�صيل احلبوب فور ن�ضجها حتى ال
تبقى فرتة طويلة تزيد من �إ�صابتها بالطيور،
وت �خ��زي��ن احل �ب��وب يف م ��أم��ن م��ن ال�ط�ي��ور،
وتنظيف احلقول من خملفات املحا�صيل حتى
ال يبقى ما ن�شجع الطيور على ال�تردد عليه،
وتكميم ع��ذوق النخيل ب�أكيا�س وت�صنع هذه
الأكيا�س من بال�ستيك �أو قما�ش دقيق الثقوب
ملنع اقرتاب الطيور من الثمار عالوة على �أن
الثقوب ال حتجب الهواء وال�ضوء عن التمور
وبذا ال ي�ؤثر على نوعية الثمار ،بالإ�ضافة �إىل
�إح��داث �ضو�ضاء عامة �أو ب�أجهزة للإزعاج
بحيث ت�ضمن ا�ستمرار ط�يران الطيور ملدة
 15دقيقة مت�صلة ف�أكرث حيث تعد هذه املدة
كافية ملوتها ،بالإ�ضافة �إىل عمل خيال (زوال)
املقاته يف احلقول ،وا�صطياد الطيور بال�شباك
واخلرطو�ش وخا�صة يف ال�صباح الباكر وعند
الغروب ،كما �أن زراعة بع�ض املحا�صيل املحببة
للطيور حول املح�صول الرئي�سي ،وزراعة بع�ض

�أ�صناف املحا�صيل املقاومة للإ�صابة بالطيور
تعترب م��ن �ضمن ع��وام��ل املقاومة الوقائية،
وتدمري ع�شو�ش الطيور ميكانيكي ًا.
املكافحة الكيميائية :ا�ستعمال طعم �سام مكون
من قمح �سبق نقعه ملدة �24ساعة يف حملول
امل�لاث�ي��ون  %57بن�سبة  2يف الأل ��ف ويو�ضع
القمح بعد جتفيفه يف �أماكن ظاهرة ومرتفعة
يف احلقول وبعيدة عن املنازل �أو تنرث يف قنوات
الري ،ا�ستخدام بع�ض املواد الكيميائية املذيبة
للدهون حيث تر�ش بوا�سطة الطائرات لي ًال
على الأ�شجار التي تتجمع عليها الطيور بكرثة
وقد ا�ستخدمت هذه الطريقة يف �أوروبا خالل
ع��ام 1978م وك��ان��ت لها نتائجها اجل�ي��دة،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعمال مركب الفور�سدين
وهو مركب فو�سفوري ميتاز ب�أنه �سريع التحلل
وبذا تزول �سميته ب�سرعة ،هذه �أف�ضل الطرق
ملكافحة هذه الآف��ة و�أن تكون املكافحة �سواء
الوقائية �أو العالجية يف �آن واحد حتى ال تنتقل
الطيور من مكان لآخر.
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