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صناعة التمور
بين التردي والتحدي
في ظل بروتوكول مونتريال
مقدمة
نود يف البداية عزيزي القارئ ،وقبل �أن نتناول
�أثر بروتوكول مونرتيال و�أثر املقررات ال�صادرة
ب�ش�أن ا�ستخدام مادة بروميد امليثيل على �إنتاج
وت�صنيع التمور يف الوطن العربي ب�صفة عامة
ويف الدول اخلليجية ب�صفة خا�صة� ،أن نلقي
ال�ضوء على هذه املعاهدة الدولية وماهيتها حتى
يت�سنى لنا الربط بني متطلبات االمتثال الوطني
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والإقليمي لهذه املعاهدة وبني متطلبات املحافظة
على �صناعة التمور والعمل على تطويرها
والنهو�ض بها.
بروتوكول مونرتيال ،عزيزي القارئ ،هو
معاهدة دولية تتعلق بحماية طبقة الأوزون وهي
الطبقة الغازية التي حتمي احلياة على الكرة
الأر�ضية من الأ�شعة فوق البنف�سجية ال�ضارة
والتي ت�سبب الكثري من الأمرا�ض والت�شوهات

للإن�سان والتي تتمثل يف حدوث بع�ض �سرطانات
اجللد و�ضعف املناعة الطبيعية للإن�سان وبع�ض
�أمرا�ض العيون مثل عتامة العني �إ�ضافة �إىل
ما يلحق بكل من احليوان والنبات من �أمرا�ض
وت�شوهات .ويعمل بروتوكول مونرتيال على
حماية طبقة الأوزون من خالل العمل على
التخل�ص من املواد امل�ستنفدة لتلك الطبقة والتي
ت�شمل املواد الكلوروفلوروكربونية ،الهالونات،
رابع كلوريد الكربون ،ميثيل كلوروفورم ،املواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيه ،بروموكلوروميثان،
ومادة بروميد امليثيل .وقد دخلت هذه املعاهدة
�إىل حيز النفاذ يف يناير عام  1989حيث بلغ
عدد الدول املوقعه على هذه املعاهدة حتى الآن
 196دولة .ويعترب بروتوكول مونرتيال من �أكرث
املعاهدات الدولية جناح ًا والتي مت الإتفاق
والت�صديق عليها وذلك من حيث �آليات التنفيذ
واملتابعة .هذا ،وقد مت �إدخال بع�ض التعديالت
على هذه املعاهدة يف اجتماعات الأطراف
عام ( 1990لندن)( 1991 ،نريوبى)1992 ،
(كوبنهاجن)( 1993 ،بانكوك)( 1995 ،فينا)،
( 1997مونرتيال)( 1999 ،بيجني) .وي�شري
الباحثون �إىل �أن مبقدور طبقة الأوزون التعايف
بحلول عام  2050يف حال �إذا ما امتثل �أطراف
بروتوكول مونرتيال لبنود االتفاقية وااللتزامات
املرتتبة عليها.
وفيما يتعلق مبادة بروميد امليثيل ،فقد مت �إدراج
هذه املادة �ضمن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون
وذلك يف اجتماع الأطراف عام  ،1992حيث يبلغ
جهد هذه املادة يف ا�ستنفاد طبقة الأوزون 0.6
 .ويف هذا ال�ش�أن فقد مت االتفاق يف اجتماعات
الأطراف عام  1995وعام  1997على اخلطوات

والإجراءات التنظيمية التى تهدف �إىل الوقف
التدريجى ال�ستخدامات تلك املادة يف القطاعات
املختلفة ملا لها من الكثري من الأ�ضرار على
جميع الكائنات احلية والبيئة املحيطة على
حد �سواء والتى ال تتوقف عند ا�ستنفاد طبقة
الأوزون فح�سب ،بل �إن مادة بروميد امليثيل لها
من الأ�ضرار الأخرى ما يدعم �ضرورة الوقف
الكامل لتطبيقات وا�ستخدامات تلك املادة ومنها
الت�أثري على ال�صحة العامة وعلى املتداولني لتلك
املادة من العمال والفنيني وغريهم ،الأثر املتبقي
يف ال�سلع واملواد الغذائية املعاملة مبادة بروميد
امليثيل ،الت�أثري ال�ضار على �أحياء الرتبة النافعة
بكافة �أنواعها والتي تلعب دور ًا بارز ًا ورئي�سي ًا فى
تي�سري العنا�صر الغذائية الالزمة لتغذية النبات
ومنوه ،الت�أثري على تلوث املاء الأر�ضي مبتبقيات
بروميد امليثيل نتيجة عمليات غ�سيل قطاع
الرتبة وو�صول تلك املتبقيات �إىل م�صادر املياه
اجلوفية.
وكنتيجة لبع�ض الأ�ضرار ال�سابقة الذكر ،فقد
اتفق �أطراف بروتوكول مونرتيال يف االجتماع
التا�سع والذي عقد يف مدينة مونرتيال بكندا
يف �سبتمرب عام  1997على �أن يتم الوقف التام
والتدريجى ال�ستخدامات بروميد امليثيل بحلول
�شهر يناير عام  2005وذلك يف الدول املتقدمة،
�أما يف الدول النامية فقد مت االتفاق على �أن يتم
الوقف النهائي بحلول �شهر يناير عام 2015
وذلك حتى يت�سنى لتلك الدول العمل على �إيجاد
بدائل اقت�صادية وذات �أثر فعال يف مقاومة
الآفات التي ت�صيب املحا�صيل الزراعية �أثناء
النمو �أو تلك التي ت�صيب احلا�صالت الزراعية
�أثناء التخزين والتداول .وقد اتفقت الأطراف
على ا�ستثناء تطبيقات بروميد امليثيل يف قطاع
احلجر الزراعي ومعامالت ما قبل ال�شحن من
ذلك حيث مل يتوفر حتى الآن البدائل املنا�سبة
والفعالة اقت�صادي ًا وفني ًا والتي ميكن �أن حتل
حمل بروميد امليثيل يف تلك التطبيقات .كما مت
الن�ص على ال�سماح با�ستخدام بروميد امليثيل
حلاالت اال�ستخدامات احلرجة يف �أغرا�ض غري
�أغرا�ض احلجر الزراعي ومعامالت ما قبل

ال�شحن� ،إال �أن حاالت اال�ستخدامات احلرجة
ال يتم التقدم بطلب ال�سماح بها �إال بعد الوقف
التام ال�ستخدامات بروميد امليثيل �أي ما بعد عام
 2005يف الدول املتقدمة وعام  2015يف الدول
النامية.
بروميد امليثيل:
يتم �إنتاج بروميد امليثيل من الأمالح املحتوية
على الربوميد والتي توجد ب�صورة طبيعية يف
الروا�سب امللحية املوجودة يف طبقات الأر�ض
ال�سفلية �أو تلك املوجودة برتكيزات عالية يف
بع�ض م�صادر املياه مثل البحر امليت .كما
حتتوي مياه املحيطات على �أمالح الربوميد
ولكن برتكيزات منخف�ضة الأمر الذي يتطلب
ا�ستهالك معدالت عالية من الطاقة ال�ستخدامها
كم�صدر لإنتاج بروميد امليثيل .واجلدير بالذكر
�أن بروميد امليثيل ينتج ك�أحد النواجت اجلانبية
(الثانوية) �أثناء عمليات الت�صنيع الأخرى
للربوميد حيث يتم �إنتاجه بتفاعل امليثانول
مع بروميد الهيدروجني .ومن �أهم خ�صائ�ص
هذا الغاز �أنه غاز �أثقل من الهواء عدمي اللون
والرائحة يذوب يف املاء حيث تبلغ درجة ذوبانه
 13400مليجرام/لرت عند درجة  25م °ويغلي
عند درجة  4م °كما �أن له قدرة كبرية على
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التغلغل من خالل البال�ستيك والأ�سمنت ومعظم
املواد الأخرى .ويتم ت�سويق غاز بروميد امليثيل
�إما يف �إ�سطوانات زنة  50كجم �أو عبوات زنة
 1.5باوند .ويتميز بروميد امليثيل امل�ستخدم
يف تعقيم الرتبة باحتوائه على ن�سبة  %2من
مادة الكلوروبكرين كمادة حتذيرية �أما الغاز
امل�ستخدم يف تبخري ال�سلع واملواد الغذائية ف�إنه
يحتوي على بروميد ميثيل نقي بن�سبة .%100
ي�ستخدم بروميد امليثيل يف قطاعات خمتلفة
وذلك بهدف الق�ضاء على احل�شرات وامليكروبات
والقوار�ض واحل�شائ�ش والنيماتودا والفريو�سات
والعناكب وجميع الآفات احل�شرية وامليكروبية
والتي ت�سبب الكثري من الأ�ضرار للمزروعات
واملنتجات وال�سلع الغذائية املخزنة �أو تلك التي
يتم �إعدادها لل�شحن والت�صدير .وتتمثل تلك
القطاعات يف:
-1قطاع تبخري الرتبة الزراعية حيث ي�ستهلك
هذا القطاع ما يقرب من  %77من �إجمايل
ا�ستهالك بروميد امليثيل على م�ستوى
العامل.
-2قطاع تبخري املخازن حيث يتم تبخري
احلبوب وال�سلع الغذائية املخزونة ومنها
التمور املخزونة واملعدة للت�صنيع.
-3تطبيقات احلجر الزراعي ومعامالت ما قبل
ال�شحن حيث يتم يف هذا القطاع ا�ستهالك
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ما يقرب من  % 12من �إجمايل كمية بروميد
امليثيل امل�ستهلكة عاملي ًا.
-4قطاع تبخري املباين واملن�ش�آت ويتم يف هذا
القطاع ا�ستهالك حوايل  %5من �إجمايل
الكمية امل�ستهلكة.
-5و�أخريا قطاع الو�سائط الكيميائية والذي يتم
فيه ا�ستهالك حوايل .%6
بروتوكول مونرتيال وبدائل بروميد
امليثيل يف قطاع التمور:
ميكن تعريف بدائل بروميد امليثيل على �أنها
املمار�سات �أو املعامالت املختلفة التي ميكن
�أن ت�ستخدم كبديل لربوميد امليثيل .وميكن
تق�سيم هذه البدائل �إىل ق�سمني ،الق�سم الأول
ي�شمل البدائل املتاحة واملتوافرة فعلي ًا والتي
يتم ا�ستخدامها حالي ًا� ،أما الق�سم الثاين
في�شمل البدائل التي ما زالت حتت االختبار
والتقييم والتي مل تتوافر بعد .وقد �أو�ضحت
جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل التابعة
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة �أن �أي بديل يثبت
كفاءته يف �أي دولة من دول العامل يكون قاب ًال
للتطبيق يف �أي دولة �أخرى ما مل يكن هناك �أي
ت�شريعات �أو قوانني حتظر هذا اال�ستخدام وما
مل يكن هناك �أي مانع ،من حيث الظروف البيئية
واجلوية �أو من حيث اختالف الآفات امل�ستهدفة
املراد التخل�ص منها ،يحول دون ا�ستخدام هذا
البديل.
وبناء على ذلك ،فقد �أمكن حتديد العديد من
بدائل بروميد امليثيل يف كثري من التطبيقات
حيث �أو�ضحت جلنة اخليارات التقنية لربوميد
امليثيل �أنه مت حتديد بدائل حلواىل  %95من
ا�ستخدامات بروميد امليثيل وذلك حتى عام
 2006يف حني �أن اللجنة مل تتمكن حتى الآن
من حتديد بدائل اقت�صادية وذات فاعلية من
الناحية الفنية وذلك يف بع�ض التطبيقات
والتي ت�شمل ( )1تطبيقات ما قبل الزراعة
ومنها ا�ستخدامات امل�شاتل و�إنتاج ال�شتالت،
( )2تطبيقات ما بعد احل�صاد وت�شمل معاملة
التمور عالية الرطوبة ،وكذلك معاملة الك�ستناء

واجلنب املخزنة والقطع الأثرية غري القابلة للنقل
واحلركة وخا�صة تلك امل�صابة بالفطريات)3( ،
معامالت احلجر الزراعي وتطبيقات ما قبل
ال�شحن حيث مل يتم حتى الآن حتديد بدائل لكل
تلك اال�ستخدامات �سالفة الذكر.
وفيما يتعلق با�ستخدامات وتطبيقات بروميد
امليثيل يف قطاع التمور وهو ب�ؤرة االهتمام  ،فقد
�صدر عن �أطراف بروتوكول مونرتيال املقرر
 12/15اخلا�ص با�ستخدام بروميد امليثيل
ملعاجلة التمور ذات املحتوى عايل الرطوبة وفيما
يلي ن�ص هذا املقرر:
�إذ يدرك �أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد
امليثيل ،يف تقريرها لعام  ،2002قد اعرتفت
ب�صراحة ب�أنه ال توجد حالي ًا �أية بدائل ال�ستخدام
بروميد امليثيل يف معاجلة التمور ذات املحتوى
العايل من الرطوبة ،ب�صدد اعتمادها لدى
�أي بلد من بلدان العامل ،و�إدراك ًا منه �أي�ض ًا �أن
الأطراف التي ت�ستهلك �أكرث من  80يف املائة
من كميات بروميد امليثيل اخلا�صة بها ملعاجلة
التمور ذات املحتوى العايل من الرطوبة ،يتعذر
عليها الوفاء باجلدول الزمني الرقابي لربوميد
امليثيل التابع للربوتوكول ،دون �إحلاق اخل�سائر
الإنتاجية بهذا املح�صول النقدي املهم بالن�سبة
لبلدانهم ،و�إدراك ًا منه كذلك للحاجة �إىل املزيد
من العمل لإثبات وجود بدائل لربوميد امليثيل
لغر�ض معاجلة التمور ذات املحتوى العايل من
الرطوبة.
� - 1إنه على جلنة التنفيذ وعلى اجتماع الأطراف
القيام ب�إرجاء النظر يف و�ضع امتثال البلدان
التي ت�ستخدم �أكرث من  80يف املائة من

ا�ستهالكها لربوميد امليثيل يف معاجلة التمور
ذات املحتوى عايل الرطوبة� ،إىل ما بعد
انق�ضاء عامني على قيام فريق التكنولوجيا
والتقييم االقت�صادي بالت�أكد ر�سمي ًا من وجود
وتوافر بدائل لربوميد امليثيل لغر�ض معاجلة
التمور ذات املحتوى العايل من الرطوبة.
�- 2إن ال�شرط الوارد �أعاله يظل �ساري ًا طاملا �أن
الطرف ذا ال�صلة ال يزيد من ن�سبة ا�ستهالكه
لربوميد امليثيل يف �أغرا�ض معاجلة منتجات
�أخرى غري التمور ذات املحتوى العايل من
الرطوبة ،وب�شكل يتجاوز م�ستويات عام
 ،2002و�أن يكون الطرف قد �أبدى التزامه
بتدنية ا�ستخدام بروميد امليثيل ملعاجلة
التمور �إىل احلد الالزم ،وذلك ل�ضمان
املكافحة الفعالة للآفات.
- 3الطلب �إىل اللجنة التنفيذية درا�سة ما
يتنا�سب من م�شروعات البيان العملي
للبدائل ب�ش�أن التمور ذات املحتوى العايل من
الرطوبة ،وكفالة �أن يتم تقا�سم نتائج هذه
امل�شروعات مع فريق التكنولوجيا والتقييم
االقت�صادي.
وبناء على القرار �سابق الذكر ،يت�ضح لنا �أن
القرار يتعلق با�ستثناء ا�ستخدامات بروميد
امليثيل يف معاجلة التمور عالية الرطوبة
(�صنف دجلة نور) فقط دون باقي �أ�صناف
التمور (الأ�صناف التى ت�ؤكل طازجة والأ�صناف
الن�صف اجلافة والأ�صناف اجلافة) وهي
الأ�صناف املنت�شرة يف معظم الدول العربية والتي
مل ي�شملها قرار اال�ستثناء ال�سابق نظر ًا لتوافر
البدائل التي ميكن �أن حتل حمل بروميد امليثيل
يف معاجلة تلك الأ�صناف� .إال �أنه من املالحظ،
وذلك من خالل ور�ش العمل اخلا�صة بتطبيقات
بدائل بروميد امليثيل يف قطاع التمور والتي قام
بتنظيمها برنامج دعم االمتثال باملكتب الإقليمي
لغرب �آ�سيا التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة،
�أن كل الدول العربية املنتجة للأ�صناف اجلافة
والن�صف جافة تقوم با�ستهالك كميات كبرية
من بروميد امليثيل يف تبخري تلك الأ�صناف ،فقد
�أمكن يف الآونة الأخرية ر�صد زيادة م�ضطردة

يف ا�ستهالك بروميد امليثيل يف تبخري الأ�صاف
اجلافة ون�صف اجلافة يف معظم الدول العربية
املنتجة للتمور حتى �أن بع�ض الدول ارتفع فيها
معدل ا�ستهالك بروميد امليثيل حتى بلغ ثالثة
�أ�ضعاف الكمية التي كانت ت�ستهلك يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية وهو الأمر الذي يعد خمالف ًا ملا ن�ص
عليه القرار ال�سابق ،حيث �أن هذه اال�ستخدامات
تعترب ا�ستخدامات غري مربرة نظر ًا لتوافر
البدائل يف معاجلة تلك الأ�صناف ،وملا التزمت
به الدول الأطراف بخف�ض اال�ستهالك تدريجي ًا
حتى الوقف التام بحلول عام  .2015وهنا تكمن
امل�شكلة ،فعلى الرغم من اقرتاب املوعد املحدد
لوقف ا�ستخدامات بروميد امليثيل يف جميع
التطبيقات فيما عدا التطبيقات امل�ستثناة ،ال
توجد يف معظم الدول العربية املنتجة للتمور �إن
مل يكن جميعها �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات وا�ضحة
لإختبار البدائل املختلفة املتوافرة توطئة لتبني
بع�ض هذه البدائل على امل�ستوى الوطني مبا
يتنا�سب مع ظروف كل دولة من حيث الظروف

املناخية والأ�صناف املتوافرة والآفات املنت�شرة
واقت�صاديات �إ�ستخدام تلك البدائل ،وهذا الأمر
يعر�ض دون �شك �صناعة التمور خلطر داهم
حيث لن يتوافر بروميد امليثيل يف الأ�سواق مع
غياب بيانات وا�ضحة عن البدائل التي ميكن �أن
حتل حمله.
معوقات تبني البدائل ملعاملة التمور:
-1تعترب اللوائح والإجراءات التنظيمية املتبعة
يف ت�سجيل املواد الكيميائية ب�صفة عامة من
�أكرب و�أهم العوامل التي حتد من توافر بدائل
بروميد امليثيل وتبنيها .وعادة ما يحتاج
ت�سجيل مادة كيميائية جديدة �إىل وقت طويل
حتى تتوافر هذه املادة يف الأ�سواق .ويزداد
الأمر �صعوبة �إذا ما كانت املواد الكيميائية
املطلوب ت�سجيلها خم�ص�صة ملعاملة املواد
وال�سلع الغذائية لت�أثرياتها املبا�شرة على
�صحة الإن�سان كنتيجة الحتمال وجود
املتبقيات الكيميائية يف املنتجات املعاملة.
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-2عدم توافر الدرا�سات الكافية �أو الن�شرات
واملطبوعات التي تغطي اجلوانب الفنيه
والتقنيه يف التعامل مع البدائل املطروحة
على ال�ساحة والتي ت�ساهم ب�شكل فعال يف
اتباع املمار�سات اجليدة يف تطبيق البدائل
للح�صول على �أف�ضل النتائج املمكنة بحيث ال
تقل هذه النتائج عن تلك التي يتم احل�صول
عليها با�ستخدام بروميد امليثيل.
-3ال�شكوك التي حتيط مب�ستقبل تطبيق البدائل
يف حال التوقف عن ا�ستخدام بروميد امليثيل
وذلك نتيجة لعدم توافر درا�سات اجلدوى
الإقت�صادية املتعلقة بكل نوع من �أنواع البدائل
املتوافرة والتي ي�ستطيع املنتج االحتكام �إليها
والتعرف من خاللها على �أن�سب البدائل
التي ميكن �أن يقدم على تبنيها وا�ستخدامها
يف معاملة التمور والتي حتقق له كحد �أدنى
نف�س العائد الذي يحققه له ا�ستخدام بروميد
امليثيل.
-4عدم توافر برامج التدريب والتوعية وغياب
ال�سيا�سات الهادفة �إىل تب�صرة املنتجني ب�أنواع
البدائل ومدى توافرها وكفاءتها الفنية.
-5عدم الإملام والدراية الكافية بالت�أثريات
اجلانبية للبدائل وخا�صة البدائل الكيميائية
على �صفات اجلودة واخل�صائ�ص الت�سويقية
للمنتجات وال�سلع التي يتم معاملتها بتلك
البدائل .فقد ي�ؤثر ا�ستخدام �أحد البدائل على
الطعم والرائحة �أو اللون �أو درجة التما�سك
وغريها من اخل�صائ�ص التى قد ت�ؤثر على
القيمة الت�سويقية.
�-6أهمية االلتزام باحلدود الآمنة ملتبقيات
املواد الكيميائية وخا�صة يف ال�سلع واملنتجات
الغذائية بحيث ال تزيد عن الرتكيزات
امل�سموح بها ومبا ال يعر�ض �صحة وحياة
امل�ستهلكني لل�ضرر ،فالتمور يرتبط ا�ستهالكها
يف املقام الأول بغذاء الإن�سان كما �أنها ترتبط
بغذاء احليوان حيث تدخل املخلفات والنواجت
الثانوية من عمليات االنتاج والت�صنيع يف
�أعالف احليوانات والتي ت�صل حلومها يف
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النهاية لتدخل يف �سل�سلة غذاء الإن�سان.
بدائل بروميد امليثيل يف قطاع التمور:
يجب على املنتج عند التحول من ا�ستخدام
بروميد امليثيل يف تبخري التمور �إىل ا�ستخدام �أحد
�أو بع�ض البدائل املتاحة �أن يقوم بدرا�سة دقيقة
لبع�ض العوامل التي البد من اخذها يف االعتبار
وهى القوانني التنظيمية والت�شريعات والقوانني
ال�سارية يف الدولة ،اجلوانب واالعتبارات الفنية
التي يجب �أخذها يف االعتبار عند تبني �أحد
البدائل ومدى فاعليته يف الق�ضاء على الآفات
التي ت�صيب التمور �أثناء التخزين ،االعتبارات
االقت�صادية وجدوى تبني البدائل كبديل لربوميد
امليثيل ،الت�أثريات ال�صحية للبدائل الكيميائية
على العاملني� ،إجراءات ال�سالمة والأمان التي
يجب �أخذها يف االعتبار ل�ضمان �سالمة العاملني
وامل�ستهلكني من جهة و�سالمة البيئة من جهة
�أخرى ،و�أخريا درا�سة درجة قبول ال�سوق و�إقبال
امل�ستهلك على التمور املعاجلة بالبديل �أو البدائل
املطلوب تبنيها .وما �أن تتم درا�سة االعتبارات
ال�سابقة ميكن للمنتج �إتباع اخلطوات التالية
لتحديد البديل �أو البدائل التي ميكن ا�ستخدامها
وهي على النحو التايل:
-1حتديد الآفات املطلوب مقاومتها ومنع
انت�شارها.
-2حتديد التجارب ال�سابقة والتطبيقات
الناجحة والتي مت فيها ا�ستخدام بدائل
بروميد امليثيل خا�صة تلك املطبقة يف
الدول التي ت�شرتك يف نف�س الظروف البيئية
واملناخية ونوع الآفات .كما ميكن درا�سة
ا�ستخدام خليط من البدائل املختلفة والتي
من خاللها ميكن ال�سيطرة على معظم �أو كل
الآفات املطلوب مقاومتها.
-3حتديد مميزات وعيوب كل نوع من �أنواع
البدائل املتاحة املر�شحة لال�ستخدام وكذلك
حتديد عيوب ومميزات كل مزيج من هذه
البدائل.
-4ح�صر اخلرباء واملتخ�ص�صني �سواء على

امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي من ذوي اخلربة
يف جمال تطبيقات بدائل بروميد امليثيل
وذلك ل�ضمان توافر اخلربة العملية والفنية
وتقدمي اال�ست�شارات الفنية عند احلاجة.
وما �أن يتم درا�سة وحتديد ما �سبق ميكن للمنتج
اتخاذ القرار بنوع البديل /البدائل و�إ�سلوب
التحول من ا�ستخدام بروميد امليثيل وتبنى
املعامالت البديلة.
هناك العديد من البدائل التي ميكن �أن ت�ستخدم
على النطاق التجاري يف معاجلة التمور الن�صف
جافة واجلافة كبديل ملادة بروميد امليثيل ،ومن
هذه البدائل ا�ستخدام درجات احلرارة املنخف�ضة
(التربيد) ،ا�ستخدام درجات احلرارة املرتفعة
ن�سبي ًا ،ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون� ،سلفوريل
فلوريد� ،إثيل فورمات ،ا�ستخدام الأجواء املعدلة
والتي تعتمد على ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون
و�/أو النيرتوجني يف معاملة التمور املخزنة �أو
تقليل تركيز الأك�سجني يف جو املخزن ،ا�ستخدام
غاز الفو�سفني ،ا�ستخدام الت�شعيع و�أخري ًا تطبيق
بع�ض املعامالت التي يتم من خاللها ا�ستخدام
طريقتني �أو �أكرث من الطرق ال�سابقة.
و�سنبد�أ �أخي القارئ مب�شيئة اهلل تعاىل بدء ًا من
العدد القادم �سل�سلة من املقاالت التي نتناول
فيها عر�ض مف�صل للبدائل الكيميائية وغري
الكيميائية التي ميكن تطبيقها واال�ستعا�ضة بها
عن ا�ستخدام بروميد امليثيل يف معاملة التمور
للحد من الإ�صابة احل�شرية والآفات التي ت�صيب
التمور �أثناء فرتات التخزين والتي �سوف متتد
من الآن ول�سنوات عديدة قادمة �إىل ما يقرب
من العام الأمر الذي يعر�ض التمور املخزونة �إىل
الإ�صابة بالعديد من الآفات احل�شرية وامليكروبية
التي ت�ؤدي �إىل فقد القيمة الغذائية والت�سويقية
للثمار ف� ً
ضال عن الفقد الكمي .و�سوف نتعر�ض
من خالل تلك املقاالت �إىل اخل�صائ�ص العامة
للبدائل ،املميزات والعيوب ،املمار�سات اجليدة
التي يجب �إتباعها مع كل نوع من �أنواع البدائل
لتحقيق �أف�ضل النتائج املرجوة.

