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  ما اشبه اليوم بالبارحة؟؟؟؟
طباعة هذه املقالة االذاعية ان اضع مقدمة بسيطة اشيد ا بالسيد  اعيدالبد يل وانا 

ومن عمل معه من اجليل  1947عام وما كتبه درويش احليدري مدير الزراعة العام يف العراق 
وغرينا كيف كانت العظيم الذي رمبا مل يبقى منه اال ثلة قليلة مباركة ولكي نطلع حنن 

احلدودي واحلجر الزراعي االرشاد مفاهيم مبرؤسيها ودورهم املشرف يف نشر  الزراعة العراقية
ان هذه املقالة اليت اضعها بني ايديكم تبني كيف كانت تتصرف دوائر .بأنفسهم شخصيا

ة هفاك الثروة النبايت مثل ذبابةالزراعة العراقية أنذاك عندما تدخل أفة حجرية مهمة دد 
بعد ان انفلتت احلدود وضاع  2006البحر املتوسط اليت اختفت منذ ذلك الوقت لتظهر عام 

اخلاص بابادة ذبابة  1947لسنة  19لقد صدر قانون رقم . كل شيء بين بايدي وسواعد االباء
  .الفاكة الذي نرفقة مع هذه املقالة 

  الدكتور ابراهيم اجلبوري
  

  ةــة الفاكهــذباب
  مدیر الزراعة العام/  يش احليدريالسيد درو

  حدیث القى من محطة األذاعة ببغداد 
  

  وزارة االقتصاد/   مجلة الزراعة العراقیة
  1947/ المجلد الثاني /  الجزء الرابع/  مدیریة الزراعة العامة

  :مستمعي الكرمي 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
الحشرات التي تسبب تلفًا كبیرًا للنباتات في الحقول والمخازن وللحیوانات في  عانى العالم ومایزال یعاني كثیرا من أضرار

فهي كانت والتزال تحد من نشر العمران في بقاع كثیرة من العالم للنتائج التي تحدثها دائما مما جعلت . االمراض الیها 

  .االنسان یقاسي من مصائبها الشيء الكثیر 
  

  : زمالئي املنتجني الزراعيني

د أصبح حتما علینا معالجة اآلفات الزراعیة بعنایة وحسن تصرف لیكون بمقدورها اتقاء شرها ودرء اضرارها فبالدنا لق

  ...زراعیة ومستقبلها في الزراعة
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یة لها خطرها العظیم على قها قبل البدء بموضوع جدید علینا یتعلق بآفة زراعهذه أیها الزمیل مقدمة بسیطة اسو 

هذه الذبابة لیست كالذباب المنزلي الذي یعیش على .. فة ایها المزارع ذبابة لم یسبق للعراق مشاهدته لها هذه اآل. مزارعنا 

في الحقول والبساتین لیعیش على معظم الثمار فیقضي على جهود  یرتعضالت البیت والقمامة ولكنه ذباب الكناسة وف

لة هذه أخطر عدو یهدد كیان األمة في بساتینها على الفالح بل ویقضى على جانب عظیم من ثروة الفالح فهي والحا

معناه  وان أي إهمال او تكاسل او تواكل یبدو من الجمیع في مكافحة هذه الذبابة وحصر منطقة اصابتها ..االطالق

لى وهذا ایها المستمع الكریم هو الذي حمل الحكومة واصحاب الشأن ا. القضاء على جانب مهم من ثروة البالد الزراعیة 

ان یتعجلو فیشرعوا قانونًا لهذه الذبابة المسماة بذبابة فاكهة البحر االبیض المتوسط ویضعوا لها نظامًا لمقاومتها سیخرج 

على ان القانون والنظام لیسا بأقوى من الوازع الوجداني الذي یقرر المسؤولیة فیدفع صاحبها .. قریبًا الى حیز التنفیذ 

ال فاقول.. ء علیها للتعاون وبذل المجهود للقضا ٕ بصراحة مؤلمة ان البالد قادمة على خطر یهدد محاصیل بساتینهم  وا

  .ومعظم محاصیل مخضراتها اذا لم یتالف الجمیع هذه االخطار 
  

أما هذه الذبابة المقلقة اعني ذبابة فاكهة البحر االبیض المتوسط فیبلغ طولها نصف سنتمتر وهي جمیلة المنظر 

ولون بطنها اصفر یمتد علیه ... خططون مبقعة بیضاء ذهبیة رأسها اصفر وصدرها اسود مخطط بة فبدیع لها الوان

  .خطان رمادیان واجنحتها شفافة وهي تبسطها عند الوقوف خالف الذباب المنزلي الذي یضمها عند الوقوف

أما البیض فأبیض المع . ا فیه وتحمل انثى هذه الذبابة في مؤخر بطنها زائدة تساعدها على ثقب قشرة الثمرة لوضع بیضه

  .متطاول وطول البیضة اقل من الملمتر الواحد بقلیل 
  

ویرقة هذه الذبابة عندما تخرج من البیض اسطوانیة الشكل مدببة من األمام بیضاء اللون لها خطافان أسودان 

قدره على الوثب ویبلغ طولها ) دودة ( قویان یقومان مقدم الفكین مقام الفكین ولهذه الیرقة التي یعرفها الفالحون باسم 

  .حوالي السبع ملیمترات وهي التي تلتهم الثمرة وتسبب معظم االضرار فیها فتتخیس 
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أما األثمار التي تصیبها هذه الحشرة فهي البرتقال والنومي الحلو والاللنكي وغیرها من الحمضیات والمشمش 

والسفرجل والكوجة واالجاص والكراز والنبق والزعرور والرمان ونبق العجم  والخوخ والتین والتمر واالعناب والتفاح والكمثري

  .والموز والینكي دنیا والشجر والبطیخ والطماطة والباذنجان والفلفل والفاصولیا وجوز القطن واللهانة والقرنبیط وغیرها 
  

احیانًا المائة في المائة وان الثمر أما درجة ضررها في هذه االثمار والفواكه والخضراوات فكبیرة وخطیرة وقد تبلغ 

  .مایحتوي علیه من دیدان هذه الحشرة وبرازها  المصاب معناه غیر صالح لألكل لتخیسه اوال ولكثرة

  

وعلى العموم في جمیع سواحل البحر . تتواجد هذه الحشرة اآلن في فلسطین وسوریا ومصر وایطالیا واسبانیا: ي ـسادت

لموطن األصلي الذي انتشرت منه منذ زمن طویل هو افریقیا االستوائیة فغشت جزیرة برمودا على ان ا. األبیض المتوسط 

انتقلت الیها مع الثمار والخضروات ولوال االهمال في مراقبة ظهورها في هذه الممالك وعدم  يواسترالیا وامریكا الجنوبیة الت

فلوریدا لما كان لها اثر في فلسطین التي تعتبر المصدر الوحید العنایة بإبادتها فورًا كما صنعت الوالیات المتحدة في والیة 

  .لهذه االصابة التي ظهرت االن في العراق 

لقد حاولنا كثیرًا منع دخول الحمضیات من جمیع البالد المجاورة لمنع دخول هذه الحشرة الى العراق وراقبنا في سبیل 

خل االخرى وتهریب الحمضیات ممن الذمة لهم جعل من الصعب ذلك المداخل الكمركیة اال انه یؤسفنا ان كثرة المدا

والسماح لبعض الجهات العسكریة باستیراد الحمضیات لحاجات جیوشها على الرغم من تقیدات الحجر  .السیطرة علیها 

 الشدید مكن هذه الحشرة من الدخول الى العراق والظهور في صیف هذه السنة في منطقتي الهویدر وخرنابات االمر

  .. الذي كنا نخشاه ونحذر من وقوعه منذ عدة سنوات
  

أن مایجعل لهذه الحشرة خطرها العظیم هو سرعة انتشارها في المزارع وتكاثرها وكثرة فتكها فهي من اآلفات  : يـسادت

العمل على  ولهذا فیجب. الزراعیة االقتصادیة الشدیدة الخطر نظرا لجسامة االضرار التي تسببها سنویًا وبصورة متواصلة 

وهي في بدایة ظهورها قبل ما دام في االمكان االن السیطرة علیها ومراقبتها في منطقتي الهویدر وخرنابات . ابادتها حاال

  .ل أمرها وتنتشر الى مناطق اخرى فتصعب عندئذ مكافحتها ان یستفح
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تناسل وتتوالد مرة بعد مرة لسبع او تسع مرات ان لهذه الحشرة في السنة الواحدة مابین السبعة الى التسعة اجیال اي انها ت

وان عمر الذبابة ابتداء . بیضة  700تناسلیة او باالحرى في كل جیل  وان انثاها تضع في  كل دورة ... في كل سنة 

وینشأ الضرر اصال عن .. یوما حسب االحوال الجویة  30الى  17من كونها بیضة فدودة فعذراء الذبابة كاملة هو مابین 

 ،وهي ال تتخذ لها غذاء غیر الثمار نفسها .االقل صالبة عن غیره في الثمرة المكان   لیرقات اي الدیدان التي تفضلا

تعیش على الورق او االغصان او السیقان ولهذا فأهم طریقة لمقاومتها في منطقة  ظهورها هو اعدام البیض فهي ال 

وعدا هذا . ما عن طریق دفنها في التراب على قدمین على االقل او حرقها والعذارى في الثمار المصابة باتالفها أ والیرقات

فان عدم الجمع بین انواع النباتات المعرضة لالصابة في بستان واحدة او منطقة واحدة هو خیر طریقة لعدم اعطاء مجال 

غذائها الذي تعیش علیه الثمار ومعنى هذا اننا نعمل لنمنع عن هذه اآلفة . لتكاثر الحشرة في الثمار المتعاقبة النضج 

  .فتهلك وتموت 
  

  :وبناء على هذه التجارب فقد وضعت مدیریة الزراعة العامة قواعد وتعلیمات وتوصیات تقضى 

 .بجمع الثمار المصابة واتالفها والتعویض عنها  .1
 .بجمع الثمار الغیر المصابة من المنطقة المصابة وما یجاورها واتالفها والتعویض عنها  .2
 .استعمال طعوم كیمیاویة تحتوي على مادة سكریة لغرض جذب الذبابة الیها لتتغذى فتموت قبل ان تضع بیضها .3
 حراثة االرض وقلبها في الشتاء وقبل موسم الربیع .4
حجر المنطقة الملوثة بهذه اآلفة وعزلها عن المناطق السلیمة المجاورة لها لمنع تسرب االصابة من المنطقة  .5

 .ارهاالمحجورة وانتش
 

  

و لغرض تنفیذ هذه التعلیمات فقد تقرر تألیف لجان في كل منطقة ملوثة وفي مركز كل لواء یتألف اعضاؤها من 
  -:اختصاصیین زراعیین وخبراء حسب التفاصیل الواردة في النظام المختص مناط بها أمر 

  

 .وزن أو تعداد الثمار المقطوفة بعد تجرید االشجار المصابة منها  .أ 
 .لحقول المزروعة بالخضراوات المقرر اتالفها تقدیر ا .ب 
 .الحقول االشراف على عملیة اتالف الثمار والخضراوات في البساتین او  .ج 

  

وسنؤلف حمالت التخاذ اجراءات تدعو الى بعض .. هذه التدابیر هي بعض ما یجب اتخاذه مبدئیًا لالبادة والوقایة 

ن یكون للتعاون الذي سنالقیه مؤملین ا..یل في المنطقة المصابة التضحیة من قبل الحكومة ومن قبل اصحاب المحاص
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المزارعین على اختالف درجاتهم لمقاومة هذا الخطر ومساندة السلطات االداریة لنا وامتناع المستوردین من تورید من 

الفتاكة وتطهیر الفة األثر االكبر في التغلب على هذه ا.. الفواكه خاصة منها الحمضیات حرصا على مزارع العراق 

  .ها والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ار العراق من اض

  1947/ المجلد الثاني /  الجزء الرابع/  مدیریة الزراعة العامة/ وزارة االقتصاد/   مجلة الزراعة العراقیة: المصدر
 ------------------------------------------------------------------  

  ندیباجة القانو
ظهرت ذبابة فاكهة البحر االبیض المتوسط في بعض مناطق العراق ولما كانت هذه الحشرات من أشد الحشرات ضررًا 
او اكثرها خطرًا فقد اتخذت مدیریة الزراعة العامة االحتیاطات الخاصة ووضعت الطرق الفعالة لمكافحتها والوقایة منها 

جراءات الالزمة لتطبیق مایجب اتخاذه من االجراءات الفعالة للقضاء على وقد اصدرت قانونًا خاصًا یمكنها من اتخاذ اال
الذي تم نشره في الوقائع  1947لسنة  31رقم  الحشرة المذكورة وتسهیل مكافحتها وفیما یلي نص القانون المذكور

  .1947تموز  27بتاریخ  2499العراقیة رقم 
  

  1947لسنة  31قانون رقم 
  االبيض املتوسط والوقاية منهاإبادة ذبابة فاكهة البحر 

  وزارة االقتصاد/   مجلة الزراعة العراقیة
  1947المجلد الثاني / الجزء الثالث /  مدیریة الزراعة العامة

  

المعدلة من القانون االساسي وبموافقة مجلس االعیان والنواب وباالستناد الى  23بعد اإلطالع على المادة الـــــــ
  .د أمرنا بوضع القانون اآلتي نیابة عن صاحب السمو الملكي المعظم السلطة المخولة لنا فق

  

  .یقصد بالتعابیر اآلتیة لمعاني المقابلة لها :  المادة األولى

 ).سیراتیتز كابیتاتا ( المنطقة التي توجد فیها ذبابة فاكهة البحر االبیض المتوسط  –المنطقة المصابة  .1
 .كیلو مترا عمقا 15ط بالمنطقة المصابة لمسافة المنطقة التي تحی –المنطقة الوقائیة  .2
 .مدیریة الزراعة العامة  –السلطة المختصة  .3
المتصرف في االرض او البستان وقت تحقق احدى الوجائب علیه بمقتضى هذا القانون  –المسؤول  .4

 . سواء كان صاحب أرض او بستان او مستأجرا او ملتزمًا او سركاال او متولیا او من یقوم مقامهم
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بادة ذبابة فاكهة البحر  –هیأة المكافحة  .5 ٕ هیأة الموظفین المكلفة من قبل السلطة المختصة بمراقبة وا
 .األبیض المتوسط ووقایة المنطقة منها وتطبیق كافة االجراءات التي تعینها السلطة المختصة 

اء كانت نابتة تحت كل الكائنات الحیة وغیر الحیة من النباتات او اي قسم او جزء منها سو  –النبات  .6
 .األرض او فوقها كالجذور واألوراق والساق واألزهار واألبصال والدرنات واالثمار والبذور 

 وزیر االقتصاد  –الوزیر  .7

 : المادة الثانیة
یصدر وزیر االقتصاد بناء على توصیة السلطة المختصة بیانات تنشر في الوقائع العراقیة والصحف المحلیة 

  - : یعین فیها مایاتي
 .المنطقة المصابة .أ 
 .المنطقة الوقائیة  .ب 
 اإلجراءات التي تتخذها السلطة المختصة إلبادة الحشرة المذكورة .ج 
وضع حجر زراعي على حاصالت المنطقة المصابة والمنطقة الوقائیة المحیطة بها ومنع خروج  .د 

 .المحاصیل الزراعیة التي تعینها السلطة المختصة من المنطقة المحجورة 
 .الخضر التي تعین انواعها السلطة المختصة داخل المنطقة المحجورة منع زرع  .ه 
 .مدة الحجر ورفعه  .و 
 تعیین موعد قطف اي نوع من الحاصالت .ز 
 .تعیین انواع نباتات الخضر التي یجب قلعها واتالفها  .ح 

   
التي ترى للسلطة المختصة صالحیة قطف وجمع واتالف كافة ثمار الخضر والفاكهة وغیرها :   المادة الثالثة

  .من الضروري اتالفها 
  

  :المادة الرابعة 
تالف الثمار  .أ  ٕ على المسؤول ان یقدم على حسابه الخاص العمال الالزمین للقیام بعملیة قطف وجمع وا

 .والنباتات تحت اشراف ومراقبة هیأة المكافحة
نفقة المسؤول  لىع وفي حالة عدم تقدیم المسؤول العمال المطلوبین تقوم السلطة المختصة باستخدامهم .ب 

 .على ان تحسم اجور العمال من قیمة التعویض الذي یتقرر دفعه للمسؤول لقاء الثمار التي تتلف 
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وفي حالة ما اذا كان التعویض الیسد نفقات القطف والجمع واالتالف بكاملها فعلى السلطة المختصة  .ج 
 .ان تتحمل الفرق 

  

ثمار التي تقرر السلطة المختصة اتالفها سواء كانت مصابة تدفع التعویضات عن جمیع األ:   المادة الخامسة
  .او غیر مصابة 

  

تقدر التعویضات المنوه عنها في المادة الخامسة من قبل لجنة یعینها وزیر االقتصاد على ان :  المادة السادسة
د مصادقة وزیر یكون أعضاؤها من ذوي الخبرة واالختصاص المحلیین ویكون تقدیرها نهائیًا ویدفع التعویض بع

  .االقتصاد علیه 
  

یكون التعویض بتقدیر السعر حسب الوزن او العدد وبطریقة التخمین وللسلطة المختصة ان :  المادة السابعة
  .تقرر إتباع بعض او كل الطرق المتقدمة الذكر 

ن الدخول في اي الیجوز ألي شخص مسؤول منع هیئة المكافحة من تأدیة واجباتها او منعهم م:  المادة الثامنة
  .بستان او حقل 

  :  المادة التاسعة
دینارًا او )  150( بغرامة ال تتجاوز كل من منع او حاول منع هیئة المكافحة من تأدیة واجباتها یعاقب  .أ 

 .بالحبس مدة التزید على ثالثة أشهر او بكلتا العقوبتین 
یعاقب بغرامة التقل عن خمسین كل من باع او هرب او حاول تهریب حاصالت من المنطقة المحجورة  .ب 

 .دینارًا او بالحبس مدة التزید على ثالثة أشهر او بكلتا العقوبتین )  200( دینارًا والتزید على 
كل من امتنع او تأخر عن قطف الثمار او الحاصالت او زرع النباتات الممنوع زرعها في المنطقة  .ج 

دینار والتزید على )  100( بغرامة التقل عن  المحجورة وتعین بموجب بیان من وزیر االقتصاد یعاقب
دینارًا او بالحبس لمدة ثالثة أشهر او بكلتا العقوبتین وللسلطة المختصة ان تقوم بقطف الثمار )  200( 

 .وقلع المزروعات بدون تعویض 

  .للحكومة ان تصدر انظمة لتطبیق هذا القانون  : العاشرةالمادة 

  .ذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ینفذ ه:  االحادي عشرةالمادة 
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  .على وزراء االقتصاد والمالیة والداخلیة والعدلیة تنفیذ هذا القانون :  عشرةالثاني المادة 

والیوم الخامس عشر من شهر تموز  1366كتب ببغداد في الیوم السادس والعشرین من شهر شعبان سنة 
 . 1947سنة 
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