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للإن�صان و�لتي تتمثل يف حدوث بع�ض �صرطانات 

�جللد و�صعف �ملناعة �لطبيعية للإن�صان وبع�ض 

�إىل  �إ�صافة  �لعني  عتامة  مثل  �لعيون  �أمر��ض 

�أمر��ض  و�لنبات من  بكل من �حليو�ن  يلحق  ما 

على  مونرتيال  بروتوكول  ويعمل  وت�صوهات. 

على  �لعمل  خلل  من  �الأوزون  طبقة  حماية 

�لتخل�ض من �ملو�د �مل�صتنفدة لتلك �لطبقة و�لتي 

�لهالونات،  �لكلوروفلوروكربونية،  �ملو�د  ت�صمل 

�ملو�د  كلوروفورم،  ميثيل  �لكربون،  كلوريد  ر�بع 

بروموكلوروميثان،  �لهيدروكلوروفلوروكربونيه، 

�ملعاهدة  �مليثيل. وقد دخلت هذه  ومادة بروميد 

بلغ  حيث   1989 عام  يناير  يف  �لنفاذ  حيز  �إىل 

عدد �لدول �ملوقعه على هذه �ملعاهدة حتى �الآن 

�أكرث  بروتوكول مونرتيال من  ويعترب  دولة.   196

�الإتفاق  مت  و�لتي  جناحًا  �لدولية  �ملعاهد�ت 

�آليات �لتنفيذ  و�لت�صديق عليها وذلك من حيث 

�لتعديلت  بع�ض  �إدخال  وقد مت  و�ملتابعة. هذ�، 

�الأطر�ف  �جتماعات  يف  �ملعاهدة  هذه  على 

 1992 )نريوبى(،   1991 )لندن(،   1990 عام 

)كوبنهاجن(، 1993 )بانكوك(، 1995 )فينا(، 

وي�صري  )بيجني(.   1999 )مونرتيال(،   1997

�لتعايف  �الأوزون  طبقة  مبقدور  �أن  �إىل  �لباحثون 

2050 يف حال �إذ� ما �متثل �أطر�ف  بحلول عام 

بروتوكول مونرتيال لبنود �التفاقية و�اللتز�مات 

�ملرتتبة عليها. 

وفيما يتعلق مبادة بروميد �مليثيل، فقد مت �إدر�ج 

هذه �ملادة �صمن �ملو�د �مل�صتنفدة لطبقة �الأوزون 

وذلك يف �جتماع �الأطر�ف عام 1992، حيث يبلغ 

جهد هذه �ملادة يف ��صتنفاد طبقة �الأوزون 0.6 

�التفاق يف �جتماعات  �ل�صاأن فقد مت  . ويف هذ� 

�الأطر�ف عام 1995 وعام 1997 على �خلطو�ت 

�لوقف  �إىل  تهدف  �لتى  �لتنظيمية  و�الإجر�ء�ت 

�لتدريجى ال�صتخد�مات تلك �ملادة يف �لقطاعات 

على  �الأ�صر�ر  من  �لكثري  من  لها  ملا  �ملختلفة 

على  �ملحيطة  و�لبيئة  �حلية  �لكائنات  جميع 

طبقة  ��صتنفاد  عند  تتوقف  ال  و�لتى  �صو�ء  حد 

�إن مادة بروميد �مليثيل لها  �الأوزون فح�صب، بل 

�لوقف  �صرورة  يدعم  ما  �الأخرى  �الأ�صر�ر  من 

�لكامل لتطبيقات و��صتخد�مات تلك �ملادة ومنها 

�لتاأثري على �ل�صحة �لعامة وعلى �ملتد�ولني لتلك 

�ملادة من �لعمال و�لفنيني وغريهم، �الأثر �ملتبقي 

يف �ل�صلع و�ملو�د �لغذ�ئية �ملعاملة مبادة بروميد 

�مليثيل، �لتاأثري �ل�صار على �أحياء �لرتبة �لنافعة 

بكافة �أنو�عها و�لتي تلعب دورً� بارزً� ورئي�صيًا فى 

تي�صري �لعنا�صر �لغذ�ئية �للزمة لتغذية �لنبات 

ومنوه، �لتاأثري على تلوث �ملاء �الأر�صي مبتبقيات 

قطاع  غ�صيل  عمليات  نتيجة  �مليثيل  بروميد 

�ملياه  �إىل م�صادر  �ملتبقيات  تلك  وو�صول  �لرتبة 

�جلوفية. 

فقد  �لذكر،  �ل�صابقة  �الأ�صر�ر  لبع�ض  وكنتيجة 

�الجتماع  يف  مونرتيال  بروتوكول  �أطر�ف  �تفق 

بكند�  مونرتيال  مدينة  يف  عقد  و�لذي  �لتا�صع 

1997 على �أن يتم �لوقف �لتام  يف �صبتمرب عام 

بحلول  �مليثيل  بروميد  ال�صتخد�مات  و�لتدريجى 

�صهر يناير عام 2005 وذلك يف �لدول �ملتقدمة، 

�أما يف �لدول �لنامية فقد مت �التفاق على �أن يتم 

 2015 عام  يناير  �صهر  بحلول  �لنهائي  �لوقف 

وذلك حتى يت�صنى لتلك �لدول �لعمل على �إيجاد 

مقاومة  يف  فعال  �أثر  وذ�ت  �قت�صادية  بد�ئل 

�أثناء  �لزر�عية  �ملحا�صيل  ت�صيب  �لتي  �الآفات 

�لزر�عية  �لتي ت�صيب �حلا�صلت  تلك  �أو  �لنمو 

�الأطر�ف  �تفقت  وقد  و�لتد�ول.  �لتخزين  �أثناء 

قطاع  يف  �مليثيل  بروميد  تطبيقات  ��صتثناء  على 

�ل�صحن من  قبل  ما  �لزر�عي ومعاملت  �حلجر 

�ملنا�صبة  �لبد�ئل  �الآن  يتوفر حتى  ذلك حيث مل 

حتل  �أن  ميكن  و�لتي  وفنيًا  �قت�صاديًا  و�لفعالة 

حمل بروميد �مليثيل يف تلك �لتطبيقات. كما مت 

�مليثيل  بروميد  با�صتخد�م  �ل�صماح  على  �لن�ض 

حلاالت �ال�صتخد�مات �حلرجة يف �أغر��ض غري 

قبل  ما  ومعاملت  �لزر�عي  �حلجر  �أغر��ض 

�حلرجة  �ال�صتخد�مات  حاالت  �أن  �إال  �ل�صحن، 

�لوقف  بعد  �إال  بها  �ل�صماح  �لتقدم بطلب  يتم  ال 

�لتام ال�صتخد�مات بروميد �مليثيل �أي ما بعد عام 

�لدول  2015 يف  وعام  �ملتقدمة  �لدول  2005 يف 

�لنامية.         

بروميد امليثيل:

�ملحتوية  �الأملح  من  �مليثيل  بروميد  �إنتاج  يتم 

يف  طبيعية  ب�صورة  توجد  و�لتي  �لربوميد  على 

�الأر�ض  طبقات  يف  �ملوجودة  �مللحية  �لرو��صب 

يف  عالية  برتكيز�ت  �ملوجودة  تلك  �أو  �ل�صفلية 

كما  �مليت.  �لبحر  مثل  �ملياه  م�صادر  بع�ض 

�لربوميد  �أملح  على  �ملحيطات  مياه  حتتوي 

يتطلب  �لذي  �الأمر  منخف�صة  برتكيز�ت  ولكن 

��صتهلك معدالت عالية من �لطاقة ال�صتخد�مها 

كم�صدر الإنتاج بروميد �مليثيل. و�جلدير بالذكر 

�جلانبية  �لنو�جت  كاأحد  ينتج  �مليثيل  بروميد  �أن 

�الأخرى  �لت�صنيع  عمليات  �أثناء  )�لثانوية( 

�مليثانول  بتفاعل  �إنتاجه  يتم  حيث  للربوميد 

خ�صائ�ض  �أهم  ومن  �لهيدروجني.  بروميد  مع 

�للون  عدمي  �لهو�ء  من  �أثقل  غاز  �أنه  �لغاز  هذ� 

و�لر�ئحة يذوب يف �ملاء حيث تبلغ درجة ذوبانه 

25 م° ويغلي  درجة  عند  مليجر�م/لرت   13400

على  كبرية  قدرة  له  �أن  كما  م°   4 درجة  عند 
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�لتغلغل من خلل �لبل�صتيك و�الأ�صمنت ومعظم 

�مليثيل  بروميد  غاز  ت�صويق  ويتم  �الأخرى.  �ملو�د 

زنة  عبو�ت  �أو  كجم   50 زنة  �إ�صطو�نات  يف  �إما 

�مل�صتخدم  �مليثيل  بروميد  ويتميز  باوند.   1.5

من   %2 ن�صبة  على  باحتو�ئه  �لرتبة  تعقيم  يف 

�لغاز  �أما  حتذيرية  كمادة  �لكلوروبكرين  مادة 

فاإنه  �لغذ�ئية  �ل�صلع و�ملو�د  �مل�صتخدم يف تبخري 

يحتوي على بروميد ميثيل نقي بن�صبة %100.

خمتلفة  قطاعات  يف  �مليثيل  بروميد  ي�صتخدم 

وذلك بهدف �لق�صاء على �حل�صر�ت و�مليكروبات 

و�لفريو�صات  و�لنيماتود�  و�حل�صائ�ض  و�لقو�ر�ض 

و�مليكروبية  �حل�صرية  �الآفات  وجميع  و�لعناكب 

للمزروعات  �الأ�صر�ر  من  �لكثري  ت�صبب  و�لتي 

�لتي  تلك  �أو  �ملخزنة  �لغذ�ئية  و�ل�صلع  و�ملنتجات 

تلك  وتتمثل  و�لت�صدير.  لل�صحن  �إعد�دها  يتم 

�لقطاعات يف: 

ي�صتهلك  �لزر�عية حيث  �لرتبة  تبخري  1-  قطاع 

�إجمايل  77% من  يقرب من  �لقطاع ما  هذ� 

م�صتوى  على  �مليثيل  بروميد  ��صتهلك 

�لعامل. 

تبخري  يتم  حيث  �ملخازن  تبخري  2-  قطاع 

ومنها  �ملخزونة  �لغذ�ئية  و�ل�صلع  �حلبوب 

�لتمور �ملخزونة و�ملعدة للت�صنيع. 

3-  تطبيقات �حلجر �لزر�عي ومعاملت ما قبل 

��صتهلك  �لقطاع  يتم يف هذ�  �ل�صحن حيث 

ما يقرب من 12 % من �إجمايل كمية بروميد 

�مليثيل �مل�صتهلكة عامليًا. 

هذ�  يف  ويتم  و�ملن�صاآت  �ملباين  تبخري  4-  قطاع 

�إجمايل  من   %5 حو�يل  ��صتهلك  �لقطاع 

�لكمية �مل�صتهلكة. 

5-  و�أخري� قطاع �لو�صائط �لكيميائية و�لذي يتم 

فيه ��صتهلك حو�يل %6.

بروميد  وبدائل  مونرتيال  بروتوكول 

امليثيل يف قطاع التمور:

�أنها  على  �مليثيل  بروميد  بد�ئل  تعريف  ميكن 

ميكن  �لتي  �ملختلفة  �ملعاملت  �أو  �ملمار�صات 

وميكن  �مليثيل.  لربوميد  كبديل  ت�صتخدم  �أن 

�الأول  �لق�صم  ق�صمني،  �إىل  �لبد�ئل  هذه  تق�صيم 

و�لتي  فعليًا  و�ملتو�فرة  �ملتاحة  �لبد�ئل  ي�صمل 

�لثاين  �لق�صم  �أما  حاليًا،  ��صتخد�مها  يتم 

�الختبار  حتت  ز�لت  ما  �لتي  �لبد�ئل  في�صمل 

�أو�صحت  وقد  بعد.  تتو�فر  مل  و�لتي  و�لتقييم 

�لتابعة  �مليثيل  لربوميد  �لتقنية  �خليار�ت  جلنة 

�أي بديل يثبت  �أن  للبيئة  لربنامج �الأمم �ملتحدة 

قابًل  يكون  �لعامل  دول  من  دولة  �أي  يف  كفاءته 

للتطبيق يف �أي دولة �أخرى ما مل يكن هناك �أي 

وما  �ال�صتخد�م  قو�نني حتظر هذ�  �أو  ت�صريعات 

مل يكن هناك �أي مانع، من حيث �لظروف �لبيئية 

و�جلوية �أو من حيث �ختلف �الآفات �مل�صتهدفة 

�ملر�د �لتخل�ض منها، يحول دون ��صتخد�م هذ� 

�لبديل.  

من  �لعديد  حتديد  �أمكن  فقد  ذلك،  على  وبناء 

�لتطبيقات  من  كثري  يف  �مليثيل  بروميد  بد�ئل 

�لتقنية لربوميد  �أو�صحت جلنة �خليار�ت  حيث 

من   %95 حلو�ىل  بد�ئل  حتديد  مت  �أنه  �مليثيل 

عام  حتى  وذلك  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�مات 

�الآن  حتى  تتمكن  مل  �للجنة  �أن  حني  يف   2006

من  فاعلية  وذ�ت  �قت�صادية  بد�ئل  حتديد  من 

�لتطبيقات  بع�ض  يف  وذلك  �لفنية  �لناحية 

�لزر�عة  قبل  ما  تطبيقات   )1( ت�صمل  و�لتي 

�ل�صتلت،  و�إنتاج  �مل�صاتل  ��صتخد�مات  ومنها 

معاملة  وت�صمل  �حل�صاد  بعد  ما  تطبيقات   )2(

�لتمور عالية �لرطوبة،  وكذلك معاملة �لك�صتناء 

و�جلنب �ملخزنة و�لقطع �الأثرية غري �لقابلة للنقل 

و�حلركة وخا�صة تلك �مل�صابة بالفطريات، )3( 

قبل  ما  وتطبيقات  �لزر�عي  �حلجر  معاملت 

�ل�صحن حيث مل يتم حتى �الآن حتديد بد�ئل لكل 

تلك �ال�صتخد�مات �صالفة �لذكر.   

بروميد  وتطبيقات  با�صتخد�مات  يتعلق  وفيما 

�مليثيل يف قطاع �لتمور وهو بوؤرة �الهتمام ، فقد 

�ملقرر  مونرتيال  بروتوكول  �أطر�ف  عن  �صدر 

�مليثيل  بروميد  با�صتخد�م  �خلا�ض   12/15

ملعاجلة �لتمور ذ�ت �ملحتوى عايل �لرطوبة وفيما 

يلي ن�ض هذ� �ملقرر:  

لربوميد  �لتقنية  �خليار�ت  جلنة  �أن  يدرك  �إذ 

�عرتفت  قد   ،2002 لعام  تقريرها  يف  �مليثيل، 

ب�صر�حة باأنه ال توجد حاليًا �أية بد�ئل ال�صتخد�م 

�ملحتوى  ذ�ت  �لتمور  معاجلة  يف  �مليثيل  بروميد 

لدى  �عتمادها  ب�صدد  �لرطوبة،  من  �لعايل 

�أن  �أي�صًا  منه  و�إدر�كًا  �لعامل،  بلد�ن  من  بلد  �أي 

�ملائة  يف   80 من  �أكرث  ت�صتهلك  �لتي  �الأطر�ف 

ملعاجلة  بها  �خلا�صة  �مليثيل  بروميد  كميات  من 

�لتمور ذ�ت �ملحتوى �لعايل من �لرطوبة، يتعذر 

عليها �لوفاء باجلدول �لزمني �لرقابي لربوميد 

�خل�صائر  �إحلاق  دون  للربوتوكول،  �لتابع  �مليثيل 

بالن�صبة  �ملهم  �لنقدي  �ملح�صول  بهذ�  �الإنتاجية 

لبلد�نهم، و�إدر�كًا منه كذلك للحاجة �إىل �ملزيد 

�مليثيل  لربوميد  بد�ئل  وجود  الإثبات  �لعمل  من 

من  �لعايل  �ملحتوى  ذ�ت  �لتمور  معاجلة  لغر�ض 

�لرطوبة.

1 -  �إنه على جلنة �لتنفيذ وعلى �جتماع �الأطر�ف 

�لقيام باإرجاء �لنظر يف و�صع �متثال �لبلد�ن 

من  �ملائة  يف   80 من  �أكرث  ت�صتخدم  �لتي 
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��صتهلكها لربوميد �مليثيل يف معاجلة �لتمور 

بعد  ما  �إىل  �لرطوبة،  عايل  �ملحتوى  ذ�ت 

�لتكنولوجيا  فريق  قيام  على  �نق�صاء عامني 

و�لتقييم �القت�صادي بالتاأكد ر�صميًا من وجود 

وتو�فر بد�ئل لربوميد �مليثيل لغر�ض معاجلة 

�لتمور ذ�ت �ملحتوى �لعايل من �لرطوبة.

2 -  �إن �ل�صرط �لو�رد �أعله يظل �صاريًا طاملا �أن 

�لطرف ذ� �ل�صلة ال يزيد من ن�صبة ��صتهلكه 

لربوميد �مليثيل يف �أغر��ض معاجلة منتجات 

من  �لعايل  �ملحتوى  ذ�ت  �لتمور  غري  �أخرى 

عام  م�صتويات  يتجاوز  وب�صكل  �لرطوبة، 

�لتز�مه  �أبدى  �لطرف قد  و�أن يكون   ،2002

ملعاجلة  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�م  بتدنية 

ل�صمان  وذلك  �للزم،  �حلد  �إىل  �لتمور 

�ملكافحة �لفعالة للآفات.

ما  در��صة  �لتنفيذية  �للجنة  �إىل  3 - �لطلب 

�لعملي  �لبيان  م�صروعات  من  يتنا�صب 

للبد�ئل ب�صاأن �لتمور ذ�ت �ملحتوى �لعايل من 

هذه  نتائج  تقا�صم  يتم  �أن  وكفالة  �لرطوبة، 

و�لتقييم  �لتكنولوجيا  فريق  مع  �مل�صروعات 

�القت�صادي.

�أن  لنا  يت�صح  �لذكر،  �صابق  �لقر�ر  على  وبناء 

بروميد  ��صتخد�مات  با�صتثناء  يتعلق  �لقر�ر 

�لرطوبة  عالية  �لتمور  معاجلة  يف  �مليثيل 

�أ�صناف  باقي  دون  فقط  نور(  دجلة  )�صنف 

�لتمور )�الأ�صناف �لتى توؤكل طازجة و�الأ�صناف 

وهي  �جلافة(  و�الأ�صناف  �جلافة  �لن�صف 

�الأ�صناف �ملنت�صرة يف معظم �لدول �لعربية و�لتي 

لتو�فر  نظرً�  �ل�صابق  �ال�صتثناء  قر�ر  ي�صملها  مل 

�لبد�ئل �لتي ميكن �أن حتل حمل بروميد �مليثيل 

يف معاجلة تلك �الأ�صناف. �إال �أنه من �مللحظ، 

وذلك من خلل ور�ض �لعمل �خلا�صة بتطبيقات 

بد�ئل بروميد �مليثيل يف قطاع �لتمور و�لتي قام 

بتنظيمها برنامج دعم �المتثال باملكتب �الإقليمي 

لغرب �آ�صيا �لتابع لربنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة، 

للأ�صناف �جلافة  �ملنتجة  �لعربية  �لدول  �أن كل 

كبرية  كميات  با�صتهلك  تقوم  جافة  و�لن�صف 

من بروميد �مليثيل يف تبخري تلك �الأ�صناف، فقد 

م�صطردة  زيادة  ر�صد  �الأخرية  �الآونة  يف  �أمكن 

�الأ�صاف  تبخري  �مليثيل يف  بروميد  ��صتهلك  يف 

�جلافة ون�صف �جلافة يف معظم �لدول �لعربية 

فيها  �رتفع  �لدول  بع�ض  �أن  حتى  للتمور  �ملنتجة 

ثلثة  بلغ  حتى  �مليثيل  بروميد  ��صتهلك  معدل 

�أ�صعاف �لكمية �لتي كانت ت�صتهلك يف �ل�صنو�ت 

�لقليلة �ملا�صية وهو �الأمر �لذي يعد خمالفًا ملا ن�ض 

عليه �لقر�ر �ل�صابق، حيث �أن هذه �ال�صتخد�مات 

لتو�فر  نظرً�  مربرة  غري  ��صتخد�مات  تعترب 

�لتزمت  وملا  �الأ�صناف،  تلك  �لبد�ئل يف معاجلة 

به �لدول �الأطر�ف بخف�ض �ال�صتهلك تدريجيًا 

حتى �لوقف �لتام بحلول عام 2015. وهنا تكمن 

�مل�صكلة، فعلى �لرغم من �قرت�ب �ملوعد �ملحدد 

جميع  يف  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�مات  لوقف 

ال  �مل�صتثناة،  �لتطبيقات  عد�  فيما  �لتطبيقات 

توجد يف معظم �لدول �لعربية �ملنتجة للتمور �إن 

مل يكن جميعها �صيا�صات و�إ�صرت�تيجيات و��صحة 

لتبني  توطئة  �ملتو�فرة  �ملختلفة  �لبد�ئل  الإختبار 

مبا  �لوطني  �مل�صتوى  على  �لبد�ئل  هذه  بع�ض 

يتنا�صب مع ظروف كل دولة من حيث �لظروف 

�ملنت�صرة  و�الآفات  �ملتو�فرة  و�الأ�صناف  �ملناخية 

و�قت�صاديات �إ�صتخد�م تلك �لبد�ئل، وهذ� �الأمر 

د�هم  خلطر  �لتمور  �صناعة  �صك  دون  يعر�ض 

مع  �الأ�صو�ق  يف  �مليثيل  بروميد  يتو�فر  لن  حيث 

غياب بيانات و��صحة عن �لبد�ئل �لتي ميكن �أن 

حتل حمله.            

معوقات تبني البدائل ملعاملة التمور:

�ملتبعة  �لتنظيمية  و�الإجر�ء�ت  �للو�ئح  1- تعترب 

يف ت�صجيل �ملو�د �لكيميائية ب�صفة عامة من 

�أكرب و�أهم �لعو�مل �لتي حتد من تو�فر بد�ئل 

يحتاج  ما  وعادة  وتبنيها.  �مليثيل  بروميد 

ت�صجيل مادة كيميائية جديدة �إىل وقت طويل 

ويزد�د  �الأ�صو�ق.  يف  �ملادة  هذه  تتو�فر  حتى 

�لكيميائية  �ملو�د  كانت  ما  �إذ�  �صعوبة  �الأمر 

�ملو�د  ملعاملة  خم�ص�صة  ت�صجيلها  �ملطلوب 

على  �ملبا�صرة  لتاأثري�تها  �لغذ�ئية  و�ل�صلع 

وجود  الحتمال  كنتيجة  �الإن�صان  �صحة 

�ملتبقيات �لكيميائية يف �ملنتجات �ملعاملة.
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�لن�صر�ت  �أو  �لكافية  �لدر��صات  تو�فر  2- عدم 

�لفنيه  �جلو�نب  تغطي  �لتي  و�ملطبوعات 

�ملطروحة  �لبد�ئل  مع  �لتعامل  يف  و�لتقنيه 

يف  فعال  ب�صكل  ت�صاهم  و�لتي  �ل�صاحة  على 

�لبد�ئل  تطبيق  يف  �جليدة  �ملمار�صات  �تباع 

للح�صول على �أف�صل �لنتائج �ملمكنة بحيث ال 

تقل هذه �لنتائج عن تلك �لتي يتم �حل�صول 

عليها با�صتخد�م بروميد �مليثيل.  

3- �ل�صكوك �لتي حتيط مب�صتقبل تطبيق �لبد�ئل 

يف حال �لتوقف عن ��صتخد�م بروميد �مليثيل 

�جلدوى  در��صات  تو�فر  لعدم  نتيجة  وذلك 

�الإقت�صادية �ملتعلقة بكل نوع من �أنو�ع �لبد�ئل 

�ملتو�فرة و�لتي ي�صتطيع �ملنتج �الحتكام �إليها 

�لبد�ئل  �أن�صب  على  خللها  من  و�لتعرف 

�لتي ميكن �أن يقدم على تبنيها و��صتخد�مها 

�أدنى  كحد  له  حتقق  و�لتي  �لتمور  معاملة  يف 

نف�ض �لعائد �لذي يحققه له ��صتخد�م بروميد 

�مليثيل.   

وغياب  و�لتوعية  �لتدريب  بر�مج  تو�فر  4- عدم 

�ل�صيا�صات �لهادفة �إىل تب�صرة �ملنتجني باأنو�ع 

�لبد�ئل ومدى تو�فرها وكفاءتها �لفنية.

بالتاأثري�ت  �لكافية  و�لدر�ية  �الإملام  5- عدم 

�لكيميائية  �لبد�ئل  للبد�ئل وخا�صة  �جلانبية 

�لت�صويقية  و�خل�صائ�ض  �صفات �جلودة  على 

بتلك  معاملتها  يتم  �لتي  و�ل�صلع  للمنتجات 

�لبد�ئل. فقد يوؤثر ��صتخد�م �أحد �لبد�ئل على 

�لتما�صك  درجة  �أو  �للون  �أو  و�لر�ئحة  �لطعم 

على  توؤثر  قد  �لتى  �خل�صائ�ض  من  وغريها 

�لقيمة �لت�صويقية. 

ملتبقيات  �الآمنة  باحلدود  �اللتز�م  6- �أهمية 

�ملو�د �لكيميائية وخا�صة يف �ل�صلع و�ملنتجات 

�لرتكيز�ت  عن  تزيد  ال  بحيث  �لغذ�ئية 

وحياة  �صحة  يعر�ض  ال  ومبا  بها  �مل�صموح 

�مل�صتهلكني لل�صرر، فالتمور يرتبط ��صتهلكها 

يف �ملقام �الأول بغذ�ء �الإن�صان كما �أنها ترتبط 

بغذ�ء �حليو�ن حيث تدخل �ملخلفات و�لنو�جت 

يف  و�لت�صنيع  �النتاج  عمليات  من  �لثانوية 

يف  حلومها  ت�صل  و�لتي  �حليو�نات  �أعلف 

�لنهاية لتدخل يف �صل�صلة غذ�ء �الإن�صان.  

بدائل بروميد امليثيل يف قطاع التمور:

��صتخد�م  من  �لتحول  عند  �ملنتج  على  يجب 

بروميد �مليثيل يف تبخري �لتمور �إىل ��صتخد�م �أحد 

�أو بع�ض �لبد�ئل �ملتاحة �أن يقوم بدر��صة دقيقة 

لبع�ض �لعو�مل �لتي البد من �خذها يف �العتبار 

و�لقو�نني  و�لت�صريعات  �لتنظيمية  �لقو�نني  وهى 

�ل�صارية يف �لدولة، �جلو�نب و�العتبار�ت �لفنية 

�أحد  تبني  عند  �العتبار  يف  �أخذها  يجب  �لتي 

�الآفات  على  �لق�صاء  يف  فاعليته  ومدى  �لبد�ئل 

�العتبار�ت  �لتخزين،  �أثناء  �لتمور  ت�صيب  �لتي 

�القت�صادية وجدوى تبني �لبد�ئل كبديل لربوميد 

�لكيميائية  للبد�ئل  �ل�صحية  �لتاأثري�ت  �مليثيل، 

�لتي  و�الأمان  �ل�صلمة  �إجر�ء�ت  �لعاملني،  على 

يجب �أخذها يف �العتبار ل�صمان �صلمة �لعاملني 

جهة  من  �لبيئة  و�صلمة  جهة  من  و�مل�صتهلكني 

�أخرى، و�أخري� در��صة درجة قبول �ل�صوق و�إقبال 

�مل�صتهلك على �لتمور �ملعاجلة بالبديل �أو �لبد�ئل 

�العتبار�ت  در��صة  تتم  �أن  وما  تبنيها.  �ملطلوب 

�لتالية  �خلطو�ت  �إتباع  للمنتج  ميكن  �ل�صابقة 

لتحديد �لبديل �أو �لبد�ئل �لتي ميكن ��صتخد�مها 

وهي على �لنحو �لتايل:   

ومنع  مقاومتها  �ملطلوب  �الآفات  1- �حتديد 
�نت�صارها.

و�لتطبيقات  �ل�صابقة  �لتجارب  �2-  حتديد 
بد�ئل  ��صتخد�م  فيها  مت  و�لتي  �لناجحة 

يف  �ملطبقة  تلك  خا�صة  �مليثيل   بروميد 

�لدول �لتي ت�صرتك يف نف�ض �لظروف �لبيئية 

در��صة  ميكن  كما  �الآفات.  ونوع  و�ملناخية 

و�لتي  �ملختلفة  �لبد�ئل  من  خليط  ��صتخد�م 

من خللها ميكن �ل�صيطرة على معظم �أو كل 

�الآفات �ملطلوب مقاومتها. 

�أنو�ع  من  نوع  كل  وعيوب  مميز�ت  �3-  حتديد 
�لبد�ئل �ملتاحة �ملر�صحة لل�صتخد�م وكذلك 

هذه  من  مزيج  كل  ومميز�ت  عيوب  حتديد 

�لبد�ئل.

على  �صو�ء  و�ملتخ�ص�صني  �خلرب�ء  4-  ح�صر 

�مل�صتوى �لوطني �أو �الإقليمي من ذوي �خلربة 

�مليثيل  بروميد  بد�ئل  تطبيقات  جمال  يف 

وذلك ل�صمان تو�فر �خلربة �لعملية و�لفنية 

وتقدمي �ال�صت�صار�ت �لفنية عند �حلاجة.

وما �أن يتم در��صة وحتديد ما �صبق ميكن للمنتج 

و�إ�صلوب  �لبد�ئل  �لبديل/  بنوع  �لقر�ر  �تخاذ 

وتبنى  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�م  من  �لتحول 

�ملعاملت �لبديلة.   

هناك �لعديد من �لبد�ئل �لتي ميكن �أن ت�صتخدم 

على �لنطاق �لتجاري يف معاجلة �لتمور �لن�صف 

جافة و�جلافة كبديل ملادة بروميد �مليثيل، ومن 

هذه �لبد�ئل ��صتخد�م درجات �حلر�رة �ملنخف�صة 

)�لتربيد(، ��صتخد�م درجات �حلر�رة �ملرتفعة 

ن�صبيًا، ��صتخد�م ثاين �أك�صيد �لكربون، �صلفوريل 

فلوريد، �إثيل فورمات، ��صتخد�م �الأجو�ء �ملعدلة 

و�لتي تعتمد على ��صتخد�م ثاين �أك�صيد �لكربون 

�أو  �ملخزنة  �لتمور  معاملة  يف  �لنيرتوجني  و/�أو 

تقليل تركيز �الأك�صجني يف جو �ملخزن، ��صتخد�م 

غاز �لفو�صفني، ��صتخد�م �لت�صعيع و�أخريً� تطبيق 

بع�ض �ملعاملت �لتي يتم من خللها ��صتخد�م 

طريقتني �أو �أكرث من �لطرق �ل�صابقة.   

و�صنبد�أ �أخي �لقارئ مب�صيئة �هلل تعاىل بدءً� من 

نتناول  �لتي  �ملقاالت  من  �صل�صلة  �لقادم  �لعدد 

وغري  �لكيميائية  للبد�ئل  مف�صل  عر�ض  فيها 

�لكيميائية �لتي ميكن تطبيقها و�ال�صتعا�صة بها 

�لتمور  معاملة  يف  �مليثيل  بروميد  ��صتخد�م  عن 

للحد من �الإ�صابة �حل�صرية و�الآفات �لتي ت�صيب 

�صوف متتد  و�لتي  �لتخزين  �أثناء فرت�ت  �لتمور 

يقرب  ما  �إىل  قادمة  عديدة  ول�صنو�ت  �الآن  من 

من �لعام �الأمر �لذي يعر�ض �لتمور �ملخزونة �إىل 

�الإ�صابة بالعديد من �الآفات �حل�صرية و�مليكروبية 

�لتي توؤدي �إىل فقد �لقيمة �لغذ�ئية و�لت�صويقية 

للثمار ف�صًل عن �لفقد �لكمي. و�صوف نتعر�ض 

من خلل تلك �ملقاالت �إىل �خل�صائ�ض �لعامة 

�ملمار�صات �جليدة  و�لعيوب،  �ملميز�ت  للبد�ئل، 

�لتي يجب �إتباعها مع كل نوع من �أنو�ع �لبد�ئل 

لتحقيق �أف�صل �لنتائج �ملرجوة.   
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