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مقدمة
قبل البدء بشرح دور الجمعية العربية لوقاية النبات ودورهــا األكاديمي والعلمي في
ترسيخ ونشر الوعي إلدارة آفــات النخيل والـفــات األخــرى ال بد لنا أن نعرف من يقرأ
هــذا الكتيب عن هــذا الكيان بأنه تنظيم ثقافي منهي ال يسعى للربح ،يضم نخبة من
علماء وباحثون ينتمون ملعاهد أكاديمية ووجـهــات علمية وصناعية عامة وخاصة،
ً
وهي تمثل تنوعا لتجمع العلماء املختصين في مجاالت وقاية النباتات في العالم العربي
أو خــارجــه .وتـعـمــل الجمعية عـلــى تـعــزيــز األنـشـطــة البحثية والتعليمية ،واإلرشــاديــة
املـتـعـلـقــة بــاآلفــات الــزراع ـيــة بــأنــواعـهــا ،وتــوفـيــر املـعـلــومــات املـبـنـيــة عـلــى أس ــس علمية
للقطاعين العام والخاص ،وتعزيزاملدارك والوعي باآلفات وآثارها في األنظمة .البيئية
املنزرعة والطبيعية ،الجمعية عضو مشارك في الجمعية الدولية لعلوم وقاية النبات
( )IAPPSواتـحــاد أم ـراض النبات لــدول حــوض املتوسط ( )MPUوالجمعية الدولية
ألمراض النبات ( )ISPPوالكثيرمن أعضائها ينتمون إلى جمعيات عاملية في هذا املجال.
تأسست الجمعية عقب اجتماع نخبة مــن علماء وقــايــة النبات فــي البلدان العربية
ً
بــدعــوة مــن جــامـعــة حـلــب فــي عــام ( ،)1979ومــن ثــم سجلت رسـمـيــا عــام ( )1981في
ً
ً
بـيــروت ،لـبـنــان .ويـصــل عــدد أعـضــائـهــا حــالـيــا إلــى ( )1000عـضــوا ونـ ّـيــف مــن مختلف
البلدان العربية ( 17دولة) ،باإلضافة لبعض البلدان األخرى مثل إيران ،باكستان،
الهند ،تركيا ،فرنسا ،املانيا ،ايطاليا ،اليونان ،إنجلترا ،والواليات املتحدة األمريكية.
ساهمت وتساهم الجمعية بنشاطات عديدة لخدمة املجتمع منها إصداركتب علمية
يوكل لتأليفها نخبة من العلماء املتميزين تعالج مشاكل اآلفات الزراعية وتأثيراتها على
ً
القطاع الزراعي وآخرهذه الكتب كان كتابا يتحدث عن تحديات وقاية النبات برؤية
تمتد إلــى  2050ولقد ساهمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
بدعم هذا الكتاب وتسهيل توزيعه على أصحاب العالقة واملؤسسات الرسمية خالل
املؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الــذي سيعقد في مــارس/اذار  2022كما أصدرت
ً
معجما بلغتين عربي وانجليزي عام  2010وطورته ليضم عدد أكبرمن الكلمات وصلت
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إلى أكثرمن  15000كلمة بثالث لغات العربي واإلنجليزي والفرن�سي عام  ،2017وقامت
ً
الجمعية مؤخرا بتحديث مفردات مصطلحات التقانة الحيوية في الغذاء والزراعة
الــذي أعــده األسـتــاذ الــدكـتــور عبد الــوهــاب زايــد عــام  2005والــذي أصــدرتــه منظمة
«ال ـفــاو» وجــامـعــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة حـيــث بـلــغ عــدد املـصـطـلـحــات الـجــديــدة
أكثر من  8000مفردة ،كما أن الجمعية لم تنقطع بعقد مؤتمراتها العلمية كل ثالثة
سنوات في إحدى الدول العربية والتي وصل عدد مؤتمراتها الثالث عشرالذي سيعقد
في عام  2022في تونس وما يميزالجمعية إصدارها املنتظم ملجلة وقاية النبات العربية
املسجلة بسكوبس ( )Scopusالتي تصدرأربع مرات بالسنة باللغة العربية وعدد منها
باللغة اإلنجليزية ،ونشرتها اإلخـبــاريــة الـتــي تـصــدر ثــاث م ـرات بالسنة تــوزع على كل
أنحاء العالم وترفع كل من املجلة والنشرة على موقع الجمعية اإللكتروني .كما أن
للجمعية عقود متقطعة مع املنظمات الدولية وأهمها منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة التي تدعم الجمعية منذ  .1983لقد ـكـان آخــر املنجزات مساهمة الجمعية
بإعداد وثيقة علمية مهمة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عن تأثيرالتغيرات
املناخية على اآلفــات الزراعية والتي أطلقت بلغات املنظمة املعتمدة في مطلع تموز
من هذا العام في احتفالية السنة الدولية للصحة النباتية .ويمثل الشكل  1مرتسم
يوضح بعض منجزات الجمعية.

شكل  .1بعض منجزات جمعية وقاية النبات العربية
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بـعــد هــذه املـقــدمــة املـخـتـصــرة عــن هــذه املــؤسـســة غـيــر الــربـحـيــة أود أن أضــع أمامكم
استعرض بعض مــا تناولته الجمعية فــي مـجــال اآلفــات الــزراعـيــة بشكل عــام وآفــات
ً
النخيل خصوصا .تسبب اآلفــات الزراعية حسب إحـصــاءات االتحاد االوروبــي عام
 2013خسائر مـقــدارهــا  1تـرلـيــون يــورو مــوزعــة بين الــواليــات املـتـحــدة االمــريـكـيــة 90
بـلـيــون واالت ـحــاد االورب ــي  12بـلـيــون والـصـيــن  11بـلـيــون ونـيــوزلـنــدا  2بـلـيــون واململكة
املتحدة  2بليون وال توجد فــي منطقتنا العربية إحـصــاءات عــن مـقــدار الخسائر التي
تسببها آفات الزراعة والصحة العامة .ويبين الشكل ( )2مجموعة من اآلفات املهمة
الدخيلة ( )invasive pestsفي منطقة البحر املتوسط ومنطقتنا العربية والتي كانت
ً
أصال غيرموجودة وسببت وتسبب خسائرباملحاصيل الزراعية.
وضـعـنــا فــي املــرتـســم بــدايــة ظـهــور ســوســة الـنـخـيــل الـحـمـراء عــام  1984فــي منطقة
الخليج العربي حيث دخـلــت مــن جـنــوب شــرق اسـيــا وانـتـشــرت لتشمل جميع دول
الخليج والـشــرق األوســط وأوروب ــا ،وســوســة النخيل الـحـمـراء Rhynchophorus
 ferrugineusسببت خسارة تقدر بعشرات اآلالف من أشجار النخيل شكل (.)2
وتشير التقارير إلى تدمير أو إصابة أشجار نخيل تصل قيمتها إلى أكثر من  483مليون
يــورو ،كما ودخلت حشرة حافرة أوراق الحمضيات  Phyllocnistis citrellaعام
 1994مــن آسـيــا وتلتها حــافــرة الـبـنــدورة عــام  Tuta absoluta 2004وسـبــب أنــواع
ذباب الفاكهة  fruit fliesمشكلة كبيرة للدول التي تعتمد على استيرادات الفواكه
والخضر وأهمها ذبابة فاكهة الحمضيات  Ceratitis capitataوذبابة ثمار الخوخ
 Bactrocera zonataوذبــابــة الـفــاكـهــة الـشــرقـيــة  Bactrocera dorsalisوذبــابــة
الفاكهة ذات األجنحة املرقطة  Drosophila suzukiمتصدرة لقائمة الحشرات
الفتاكة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا ،إذ تسبب خسائرمهمة في محاصيل
ُ
الفاكهة ،وعلى سبيل املـثــال قــدرت األض ـرار الناجمة عــن ذبــابــة الفاكهة الشرقية
 Bactrocera dorsalisما مقدارها  320مليون يورو في إقليم الشرق األدنى .كذلك
فــإن تــدابـيــر الصحة النباتية اإلضــافـيــة الـتــي تطبقها الـبـلــدان املـسـتــوردة تقلل من
فــرص وصــول محاصيل الفاكهة القادمة مــن بـلــدان إقليم الـشــرق األدنــى وشمال
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أفريقيا إلى األسواق وتحد من قدرتها التنافسية .ومن ذباب الفاكهة Bactrocera
 cucurbitaeالــذي يـعــانــي مـنــه مـزارعــي الـقــرعـيــات فــي املنطقة الـعــربـيــة ذبــابــة مهمة
تفاقم ضررها بحيث اثرت على زراعة الكوسا والخيار والشمام ولم يتوفر لها عالج
لحد اآلن إال املصائد الغذائية.
ً
وأحدثت الحشرة القرمزية على الصبار كوشينيل  cochineal scale insectأضرارا
جسيمة في زراعات الصبار باملغرب وتونس واألردن ولبنان ودول أخرى ومن الجدير
ذكره بأن املحاوالت جارية باملغرب إلعادة زراعة ما تضرر من محصول الصبارالذي
يعتبر مصدر رزق للعديد من املزارعين ولذلك تم نشر  8مليون كف من األصناف
املتحملة للحشرة فــي جميع ربــوع املـغــرب إلع ــادة زراعـتــه فــي املـنــاطــق املـتـضــررة .إن
آخر آفة عابرة للحدود ضربت محصول الذرة الشامية والرفيعة قادمة من الجزء
االستوائي الجنوبي من االمريكيتين هي دودة الحشد الخريفي ة �Spodoptera fru
 giperdaالـتــي دخـلــت إلــى غــرب أفريقيا نهاية عــام  2016وانـتـشــرت اآلفــة على نحو
ســريــع ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ف ــي أغ ـلــب ب ـل ــدان وس ــط وج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا وس ـج ـلــت فــي
إقليم الشرق األدنــى حيث انتشرت في إسرائيل واألردن وفلسطين وسوريا ولبنان
واإلم ــارات ودول أخــرى كثيرة لــم تعلن عنها لحد اآلن وتهاجم الحشرة أكـثــر مــن 80
ً
نوعا نباتيا أهمها نبات الذرة الذي يعتبر الغذاء الرئيس ألكثر من  200مليون عائلة
فــي افريقيا وتصل الخسائر فــي الغلة إلــى نسبة  % 100فــي حالة عــدم إدارتـهــا بشكل
ً
صحيح .والخوف حاليا هو انتشارها إلى شمال أفريقيا ومنها إلى أوروبا .إن الجمعية
بجهودها الذاتية أو بالتعاون مع الفاو والجامعات قدمت محاضرات كثيرة عن هذه
اآلفة وغيرها في دول اإلقليم ونشرت الكثير من املعلومات عنها وعقدت ورش علمية
ليوم أو يومين لتغطية اآلفات العابرة للحدود.
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شكل  .2اآلفات الدخيلة العابرة للحدود في منطقة إقليم الشرق األدنى وشمال افريقيا.

وفي مجال األمراض النباتية العابرة للحدود تعتبربكتيريا  Xylella fastidiosaاملسببة
ملــرض التدهور السريع على الزيتون فــي إيطاليا تمثل الخطر األكبر ألشجار الزيتون
ً
فــي إقليم حــوض املتوسط الــذي يشتهر بــزراعـتــه ،لقد ألحقت هــذه البكتيريا أض ـرارا
جسيمة بأكثر مــن  6.5مليون شـجــرة زيـتــون (عـلــى مساحة  650كيلو متر مــربــع) حتى
ُ
عــام  .2017وقــد تلحق أض ـرار بالقطاع الــزراعــي في دول اإلتـحــاد األوربــي تقدر قيمتها
ً
بما يزيد على  5.5مليار يورو سنويا حال عدم إدارة انتشار املرض .أما مرض اخضرار
الحمضيات املعروف باس م  Huanglongbingالذي تسببه بكتيريا �Candidatus Li
 beribacterيقوض إنتاج الحمضيات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا في حال
َ
انتشاره .وقدرت الخسائر االقتصادية الناجمة عن اخضرار الحمضيات في الواليات
املتحدة في موس م  2008 - 2007بمقدار  9.1مليار دوالر أمريكي .أما الفطر �Fusari
 um oxysporum f. sp. cubenseاملسبب ملرض ذبول املوز الفطري ،وهو أحد أكثر
ً
األمـراض النباتية فتكا ،واملسؤول عن خسائر تقدر بملياري دوالر أمريكي على األقل
والفطرمسجل في دول اإلقليم وتعمل دوائروقاية النبات لتحجيم انتشاره بمنع نقل
شتالت املوز املصابة ضمن الدول والدولة الواحدة .وال يخفى عن الجميع تأثيرالفطر
� Fusarium oxysporum f. sp. albedinisســيء الـصـيــت الـعــامــل املـمــرض لــذبــول
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النخيل الفيوزاري (البيوض) الــذي ّ
دمــر  3ماليين نخلة تمر في الجزائر و  10ماليين
في املغرب واملحاوالت ال زالــت جارية للسيطرة عليه بالحجر الزراعي الصارم وكذلك
األصناف املقاومة.
ً
ً
يتعرض النخيل فــي دول إنـتــاجــه إلــى ضغط أكـثــر مــن  50ـكـائـنــا ض ــارا مـتــدرجــة فــي قوة
تأثيرها عليه بين الخفيفة والشديدة وحسب مكان اإلصابة وتقوم هي برد فعل عك�سي
ملواجهتها ،وتتدرج اآلفات الزراعية املهمة في قوة تأثيرها من الخفيفة إلى املتوسطة إلى
الشديدة القاتلة وتتبنى الجمعية برئيسها املتخصص بالنخيل وآفاته مخطط لصورة
اآلف ــات املـهـمــة الـتــي تـتـفــاوت فــي أض ـرارهــا بـيــن ال ــدول املنتجة للنخيل شـكــل ( )3ففي
ً
حين مثال يزداد تأثير الدوباس وعنكبوت الغبار والحفارات وسوسة النخيل الحمراء
وخياس طلع النخيل واللفحة السوداء (املجنونة) بالعراق وسلطنة عمان واململكة
العربية السعودية واالمــارات العربية املتحدة وايـران بينما تنشط الحشرة القشرية
الخضراء والبيضاء والعنكبوت األحمر إضافة لحشرات املخازن التي أهمها خنفساء
ً
سورينام التي تحدث أضـرارا في التمور الجافة املخزونة في السودان ،وتشترك ليبيا
ً
مع السودان في الحشرة القشرية وعنكبوت الغبار وحديثا سوسة النخيل الحمراء،
أمــا النخيل فــي شـمــال افــريـقـيــا فيقع تـحــت تــأثـيــر مــرض الـبـيــوض فــي املـغــرب والـجـزائــر
وحشرة الحميرة وعثة الخروب وبوفورة (عنكبوت الغبار)،وقد ال تختلف فلسطين
عن األردن في انتشار سوسة النخيل الحمراء وعثة الطلع الكبيرة والحميرة وعنكبوت
الغبارولكن بدرجة أقل.
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شكل  .3آفات النخيل املهمة في املناطق املنتجة للنخيل

تشترك جميع الــدول بأمراض التبقعات واملجنونة والبيوض الكاذب ولكن بدرجات
متفاوتة ،وتشكل سوسة النخيل الحمراء والحميرة والقشرية البيضاء بارلتوريا أهم
تحديات إنتاج التمور في جمهورية مصرالعربية.
ويشيرالجبوري بأن «نخلة التمرتشكل نظام بيئي متكامل ومتوازن يحوي كتلة حيوية
مستدامة تتعايش وتتبادل املنفعة فيما بينها وتؤثروتتأثرباملحيط الحيوي والطقس،
ً ً
ً
ويلعب اإلنسان دورا مهما في إرباك هذا النظام أوال باالستعمال الخاطئ وغيرالرشيد
للمبيدات أو آليات التطبيق والعمليات الزراعية القسرية التي تجرى على النبات».
وتؤثر حشرة األرضــة دابــة األرض بشكل كبير على النخيل البعيد عن املياه واملــزروع
في املناطق الجافة حيث تنخر الساق وتصيب قواعده وتقتل األرضة فسائل النخيل
الضعيفة عند إصابتها وتعتبرمشكلة في العراق والسودان وبعض دول الخليج.
ولقد بــرزت واحــدة مــن أنــواع ذبــاب الفاكهة الــدروســوفـيــا تصيب ثمار تمر املجهول
عندما تكون العذوق مزدحمة والرطوبة عالية وهي ذبابة التين االفريقية Zaprionus
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 indianusالتي سجلت باألردن من قبل (الجبوري وكاتبة  )2012حيث تضع الذبابة
بيضها فــي قمة الثمرة بمرحلة الـطــور األخـضــر أو فــي أي جــرح يـحــدث نتيجة احتكاك
الثمارمع بعضها أو مع الشمراخ وتفرز أنواع من الخمائرتسبب تلف الثمرة وتشققها
وهذه الحشرة موجودة بالعراق وأرسلت لي نماذج من فلسطين ودول أخرى شكل ()4
ولوحظت هذه الحشرة مرافقة إلصابة دودة الحشد الخريفية على قمة العرنوس بين
الخيوط السلكية تساهم في تكوين التعفن.

شكل  .4ذبابة التين االفريقية على تمور املجهول وعرانيس الذرة

ويصيب فسائل النخيل أحد أنواع البق الدقيقي وهو البق الدقيقي العمالق giant
 date palm mealybug Pseudaspidoproctus hyphaeniacusالــذي يتركز على
السعف ويتميز بحجمه الكبير  8 - 7ملم ولــه عــدة أطــوار حــوريــة تتميز األنـثــى بكونها
مـحــاطــة بـلــون رم ــادي يغطي جسمها وعـنــد مسكها تـفــرز م ــادة بـلــون بــرتـقــالــي ولألنثى
شق في بطنها يسمى املارسيبوم  marsupiumتحفظ به بيضها وربما الحوريات قبل
إطالقها للوجود ،وجــدت هذه الحشرة في غور كبد بــاألردن وسجلت من قبل (كاتبة
والـجـبــوري والـقـيــ�ســي  )2021عـلــى نخيل الـتـمــر والـكـنــاري ونـخـيــل الــواشـنـطــونـيــا ،وهــي
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مسجلة في سلطنة عمان من قبل الدكتور مجدي قناوي  2012والسعودية واالمارات
والعراق وايران وليبيا وأرمينيا شكل (.)5

شكل  .5البق الدقيقي العمالق على فسائل النخيل Pseudaspidoproctus hyphaeniacus

ومن اآلفات املهمة التي استرعت اهتمام العاملين في قطاع النخيل خاصة بالسودان
وليبيا الحشرة القشرية الخضراء  green pit scale insect, Palmaspis phoenicisالتي
دخلت للواليات الشمالية بالسودان عام  1976وانتشرت بسبب ضعف اإلمكانيات
فــي حينه لتصل الحشرة إلــى مناطق أخــرى حتى وصلت الـخــرطــوم وسببت فــي أضـرار
جسيمة على السعف والثمار خاصة على األصناف الجافة وشبه الجافة شكل (،)6
وتـحــاول وزارة الــزراعــة بشكل مستمر تنظيم حمالت مكافحة ملعالجة بــؤر اإلصابة
إال أن املشكلة ال زالــت قائمة .لقد سجلت مجموعة مــن األع ــداء الطبيعية مرافقة
للحشرة إال أن املكافحة الكيميائية ال تسمح بها باالنتشار للقيام بواجباتها ،ولــدى
منظمة األغــذيــة والــزراعــة لألمم املتحدة مـشــروع برنامج سالسل القيمة للتمور في
السودان ولقد حقق املشروع نتائج إيجابية تخدم تطوير القطاع على املدى القريب
كما تقوم جائزة خليفة بمهرجانات سنوية لتسليط الضوء على التمور السودانية
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ومشاكلها واملساعدة في ادخال أصناف ذات قيمة أعلى للمزارعين مثل تمر املجهول
الذي انتشراآلن في املناطق القريبة من الخرطوم.
وتسبب هــذه الحشرة أض ـرار جسيمة فــي الــواحــات الليبية على النخيل حيث ظهرت
ألول مرة في منطقة الجفرة وانتشرت منها إلى مناطق أخرى ويعتبر الصنف صعيدي
ً
مــن األص ـن ــاف األك ـثــرضـ ــررا بــالـحـشــرة ول ــم تـنـفــع املـعــالـجــات الــزراع ـيــة والـكـيـمـيــائـيــة
للسيطرة على االفة وتأسس برنامج وطني إلدارة الحشرة إال أن مفاعيله على األرض
ليست ملموسة وال زال النخيل والثمارترزح تحت وطأة اإلصابة.

شكل  .6الحشرة القشرية الحافرة الخضراء على النخيل Palmaspis phoenicis

ً
ال تـخـتـلــف ال ـح ـشــرة الـقـشــريــة الـبـيـضــاء  Parlatoria blanchardiك ـث ـي ـرا عــن أن ــواع
الـحـشـرات الـقـشــريــة األرب ــع الـتــي تـصـيــب الـنـخـيــل وهــي تنتشر فــي جـمـيــع دول زراع ــات
ً
النخيل ولكنها أشــد مـثــا على الفسائل بــالـعـراق وعـلــى األشـجــار فــي مصر والـســودان
وليبيا وسجلت أنواع من املفترسات واملتطفالت على هذه االفة يمكن أن تكمل مهمة
إدارتها إذ تم ضبط استعمال الكيميائيات شكل (.)7
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شكل  .7الحشرة القشرية البيضاء بارالتوريا Parlatoria blanchardi

ومن اآلفــات التي تتصدى لها الجمعية بمنشوراتها حلم الغبار (عنكبوت ،أ ـكـاروس،
الغبيرة ،بوفروه) Old world date mite (Ghobar mite) Oligonychus afrasiati
 cusوهومن اآلفات مفصلية األرجل ينتمي إلى مجموعة الحلميات  Arachnidaويتميز
بإفرازه الكثيف للنسيج الحريري على العذوق في مرحلة الخالل والرطب ويعتبر آفة
في العراق واالمارات والسعودية والسودان والجزائرويخضع إلى برنامج رش بمبيدات
ً
الحلم سنويا وحسب شدة اإلصابة ،يبدأ نشاط هذا الحلم في مرحلة تكوين الخالل
ويستمر حتى الــرطــب ويـبــدأ بــإفـراز نسيج حــريــري يغطي الـعــذق وتتجمع عليه االتربة
ً
والحشرات وال يؤكل التمر عند هــذه املرحلة من اإلصابة بل يقدم علفا للحيوانات.
يعتبر هذا الحلم من اآلفات املهمة في واحة النخيل الجزائرية بسكره وترش مبيدات
عــديــدة لــه دون ج ــدوى وحـســب تـقــديــري ف ــإن ه ــذا الـحـلــم قــد تـكــونــت لــديــه مـقــاومــة
للمبيدات بسبب كثافة الــرش عليه في بعض الــدول العربية واملـجــاورة ومن الجدير
ذكره أن هناك مجموعة من األعداء الحيوية من املفترسات  predatorsتنشط على
النخيل الفـت ـراس أطــوار حلم الـغـبــار املـعــروفــة (الـبـيــض  eggsوالـطــور الـحــوري االول
ً
ً
 protonymphhوالـثــانــي  desutonymphوالـبــالـغــات  adultsذك ــورا  maleوإنــاثــا �fe
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 )maleومنها انواع من الدعاسيق  Coccinellidsاهمها السوداء  Stethorusالتي تربى
على نطاق واسع في ايران وتطلق ملكافحة حلم الغبار ونوع آخر هو Parasthethorus
والبنية  Scymnusو  Chilocorusكما يتغذى الحلم املفترس predatory miteمــن
عائلة فايتوسيدي  Phytoseiidaeوهــو النوع  Phytoseiulus persimilisونــوع آخر
 Amblyseius swirskiأسـتـخــدم ب ــاألردن بــالـتـعــاون مــع ال ــدول امل ـجــاورة حيث اطلق
ً
ً
بشكل كمي ومنتظم وال توجد مشكلة حلم الغبارحاليا باألردن إال أحيانا شكل (.)8

شكل  .8حلم الغبار (الغبيرة ،اكاروس النخيل ،بوفروة) على النخيل

لقد ازدادت في السنوات األخيرة وبسبب االحترار العالمي  Global Warmingوالتغير
املناخي  Climate Changeمشكلة الـجـراد  locustsعلى املحاصيل واألشـجــار وأثــرت
على النخيل بشكل ملفت خاصة باململكة العربية السعودية واليمن وسببت خسائر
اقتصادية على النخيل ناتجة عن الضرر املباشر وكلف املبيدات والعمالة وتتبنى
ً
ً
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بالتعاون مع حكومات الدول برنامجا فاعال
ً
ملالحقة أسراب الجراد ومكافحته كيميائيا كم انها تالحق أماكن توالده للقضاء عليها
ً
بشتى السبل وال زالت مشكلة الجراد تتفاقم سنويا خاصة في الدول االفريقية.
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ليس هناك مجال الستعراض جميع اآلفــات األخــرى التي تناولها زمــاء آخــرون ولكني
ً
ركزت على آفات ظهرت حديثا ولم يغطيها أي من الزمالء في الكتيبات األخرى وبودي
في هــذا املجال أن أشير إلــى اإلخفاقات في مجال إدارة اآلفــات بشكل عــام والنخيل
ً
خصوصا وهي عديدة ومتفرقة في مفاعيلها في السيطرة على آفات أشجارالنخيل
التي أخذت تتفاقم باستمراروأذكرمنها ما يأتي:
•نقص االختصاصيين املتمرسين في مجال إدارة آفــات النخيل وفسلجة النخيل
وكيمياء النبات.
•نقص العمال املدربين للقيام بعمليات خدمة النخيل وعدم اخضاعهم لدورات
تدريبية تحقق لهم ولصاحب املزرعة نتائج إيجابية باإلنتاج واإلدارة.
•الفتوى ملن هم في غيراالختصاص بمعلومات خاطئة تضر بالنخلة وتربك الوضع
الفالحي.
•الـجـهــل فــي مـجــامـيــع امل ـب ـيــدات الـكـيـمـيــائـيــة وتـطـبـيـقــاتـهــا والـتــوصـيــة بـمـبـيــدات غير
مناسبة آلفــة معينة فلقد جــربــت جميع أن ــواع املـجــامـيــع الكيميائية اب ـتـ ً
ـداء من
الفسفور العضوي  Organophosphateوالبيرثرويد Pyrethroidsوالـفـبــرونـيــل
) Fibronil (Phenylpyrazole groupومبيدات مجموعة النيونيكوتينويد �Ne
 onicotinoidsومـتـنــوعــات أخ ــرى مـثــل غــاز الفوستوكسين  Phostoxinوزيــوت
نباتية  vegetable oilsومستخلصات نبات  Plant extractsمتنوعة بدأت بزيت
النيم  Neem oilومستخلصاته  Neem derivativesومنتجات متنوعة عديدة
ً ً
لعبت الشركات املنتجة دورا كبيرا للترويج لها.
•اسـتـعـمــال نـظــام حـقــن ج ــذوع الـنـخـيــل ملـكــافـحــة ال ـح ـفــارات date palm borers
وسوسة النخيل الحمراء  red palm weevilودوباس النخيل  dubas bugsدون
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مـعــرفــة ودراي ــة بفسلجة الـنـخـيــل والـكـثـيــر مـمــن يـعـمـلــون فــي قـطــاع مـكــافـحــة آفــات
النخيل ال يعلمون أن النخلة هي وحيدة الفلقة وال تحتاج إال لحقنة واحدة باملبيد
ً
ً
ً
في مكان صحيح ينتقل منها املبيد طوليا وعرضيا وبدال من ذلك يلجأ البعض لزرق
النخلة بأماكن عديدة ينتج عنها جروح تساعد في دخول مسببات األمراض وتكون
ً
أماكن مناسبة لدخول الحشرات أيضا إضافة إلى تهتك أنسجة الجذع باستعمال
ريشة شنيور أكثرمن  10 - 8مليميتر.
•استعمال ضغط أكثر من تحمل النخلة وأنسجتها عند حقن املبيد بأجهزة غير
مناسبة لهذا الـغــرض فمنهم مــن تفاخر بقوة جهاز الضغط عنده ليجعل املبيد
يتساقط من أطراف السعف وين�سى أن النخلة تموت جراء ذلك بعد فترة قصيرة.
ومن الدراسات التي أجريت من طرفنا بالعراق فإن أفضل حقن للنخلة يجب أال
يتجاوز  7بارويمكن اعتماد  4 - 3باركضغط مثالي لعملية حقن املبيدات في جذع
النخلة.
•عدم اشراك االختصاصيين من فروع علمية أخرى عند وضع برنامج إدارة اآلفات
مثال العاملين في فسلجة النبات وكيمياء النبات والعمليات الزراعية ألن بدون
هؤالء تكون البرامج ناقصة وضعيفة وال تؤدي الغرض املنشود وعلينا االستماع
ً
ً
ملن هم في فــروع النبات املختلفة للوصول إلى برنامج ناضج يحقق تكامال علميا
ً
ً
وفنيا وكفاءة.
•دخــول الـعــديــد مــن الـتـجــار غـيــر املحترفين لــأســف فــي ســوق النخيل للكسب غير
املشروع بتقديم نماذج ألجهزة الكشف  detectionواملكافحة  controlوالتنبؤ
 forecastingبسوسة النخيل الحمراء والتي لم تلقى الــرواج املناسب إلــى يومنا
هــذا إمــا لصعوبة تطبيقها أو عــدم دقتها أو عــدم كشفها األطــوار املبكرة للحشرة
وتـقــوم منظمة األغــذيــة والــزراعــة لــأمــم املـتـحــدة الـفــاو  FAOبغربلة screening
هذه األجهزة ضمن مشروع تفوده ملواجهة سوسة النخيل الحمراء تموله اململكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة ودول ــة االم ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة وسلطنة عـمــان نـتــأمــل من
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نتائجه أن نصل إلــى جهاز كشف مبكر لسوسة النخيل الحمراء يــر�ضــي الجميع
ً
ونسعى لتطويره وتطويعه ليكون مناسبا لحشرات النخيل األخرى.
•عدم تبني املؤتمرات اإلقليمية ندوات متخصصة تناقش مشاكل النخيل وتخرج
بتوصيات هادفة يمكن متابعتها وتطبيقها ولتحقيق ذلك ستتبنى جائزة خليفة
الــدولـيــة لنخيل الـتـمــر واالبـتـكــار الــزراعــي هــذا الـسـيــاق فــي مــؤتـمــرهــا الـســابــع الــذي
سـيـعـقــد فــي م ــارس  2022فــي أبــوظـبــي بتكليف الـجـمـعـيــة الـعــربـيــة لــوقــايــة الـنـبــات
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمات أخرى لتنفيذ هذه الندوات
االختصاصية لطرح مشاكل النخيل والـخــروج بتوصيات مناسبة لها ومــن أهم
آفات النخيل التي تحتاج اهتمام خاص:
1.مشكلة الحشرة القشرية الخضراء في السودان وليبيا.
2.إخفاقات املكافحة الحيوية بقطاع النخيل.
3.الكشف املبكرآلفات النخيل والتمور.
4.الفشل في إدارة سوسة النخيل الحمراء.
5.تسميد النخيل والتلقيح امليكانيكي.
6.التصميم املثالي لبساتين النخيل الذي يحقق إجراء العمليات الزراعية بطريقة
آلية دون التأثيرعلى النخيل.
7.حرق مخلفات النبات في املزارع وما يتسبب عنه من حرائق تضربالنخيل وكذلك تبني
حرق النخلة كأسلوب مكافحة لبعض اآلفات مثل القشرية الخضراء والسوسة.
8.ع ــدم االه ـت ـمــام ب ــزراع ــة ال ـن ـبــاتــات الـعـطــريــة ف ــي الـبـســاتـيــن بـشـكــل ع ــام والـنـخـيــل
ً
خصوصا لجذب األعداء الحيوية املفيدة.
9.إضــافــة املـبـيــدات فــي أح ــواض حــول النخيل ومــا يـتــرتــب عليه مــن هــدر بـهــا إضــافــة
لتلويث مكونات التربة املفيدة وقتل ما يمكن ان ينفع النخلة بالتوازن الحيوي.
10.ظـهــور مشكلة املـقــاومــة للمبيدات فــي العديد مــن اآلفــات نتيجة لالستعمال غير
الــرش ـيــد لـلـمـبـيــدات وأهـ ــم ه ــذه اآلف ـ ــات ح ـشــرة ال ــدوب ــاس وال ـق ـشــريــة ال ـخ ـض ـراء
والبيضاء وعنكبوت الغبار
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وهنالك مشاكل عــديــدة أخــرى يواجهها قطاع النخيل يجب تبنيها واتـخــاذ الـقـرارات
ً
بشأنها مــن جهة مرجعية عليا وفــي اعـتـقــادي أن تسويق التمور أصبح مــن العقبات
التي يواجهها قطاع اإلنتاج إضافة ملا يعانيه املنتجون الصغارذي الحيازات الصغيرة
حيث ال يمتلكون مخازن مبردة لحماية تمورهم ولذلك يلجأ أغلبهم للبيع بأسعار ال
تسد كلف اإلنـتــاج وهــذا ما يحصل لألسف بصنف املجهول قبل غيره وذلــك لزيادة
االقبال على توسيع رقعته الزراعية.
لقد سلطت املـحــاضــرة الـضــوء على منهج اإلدارة املتكاملة لبعض اآلف ــات وأعطينا
مقدمة ملفهوم مصطلح اإلدارة املتكاملة لآلفات الزراعي ة �Integrated Pest Man
ً
) agement(IPMاألكثر تــداوال عند العاملين في وقاية النبات في العقود األخيرة على
ُ
مستوى العالمَ .وت َ
بفلسفته املختصون كل بطريقته الخاصة سواء الصحيحة
صرف
ِ
أو الناقصة فمنهم من ذهب العتماد منهاج اإلدارة املتكاملة بشكل صحيح ومتسلسل
ً
واآلخــر جمع بين طريقتين أهمها الكيميائية وأخــرى ثانوية ليقول اعتمدت برنامجا
ً
ً
متكامال ملكافحة آفــة معينة ُمعتقدا أن فلسفته هــي الصحيحة بالرغم مــن وضــوح
مكونات ومرتكزات هذا النوع من برامج السيطرة على اآلفات.
ً
ونظرا للقصور في الرؤيا الواضحة لبعض العاملين في وقاية النبات وعلوم املحاصيل
الـحـقـلـيــة ملـنـهــج اإلدارة املـتـكــامـلــة لــآفــات نـظـمــت الـجـمـعـيــة الـعــربـيــة لــوقــايــة الـنـبــات
لوحدها ككيان أو مــن خــال تكليف أعضاءها مجموعة مــن الــورش واملحاضرات
بطريقة التعلم عن بعد أو بشكل مباشر واعتمدت تعريف اإلدارة املتكاملة لآلفات
بـحـســب مـنـظـمــة األغ ــذي ــة وال ــزراع ــة لــأمــم امل ـت ـحــدة /ال ـف ــاو ()1967الـ ـت ــي اعـتـبــرتـهــا
ً
منهج أو مفهوم يعتمد على توظيف استعماال جميع التقنيات واألساليب املناسبة
بطريقة متوافقة قــدر اإلمـكــان مع الحفاظ على أعــداد اآلفــات عند مستويات أقل
ً
ً
مــن تـلــك الـتــي تـسـبــب أضـ ـرارا اقـتـصــاديــة مـعـتـبـرا الـبـيـئــة وديـنــامـيـكـيــة سـكــان اآلفــات
ً
أساسا لهذا املفهوم.
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ُ
عرف مجموعة العمل في جامعة كاليفورنيا اإلدارة املتكاملة لآلفات ( )IPMبأنها
كما وت ِ
إستراتيجية قائمة على النظام البيئي  ،ecosystemتركز على الوقاية طويلة املــدى
 long-term preventionمــن اآلفــات أو أضـرارهــا مــن خــال مجموعة مــن التقنيات
مثل املكافحة البيولوجي ة  ،biological controlوالتالعب باملوائل �hosts manipu
 ،lationsوتعديل املمارسات الزراعية  ،agricultural practicesواستخدام أصناف
مـقــاومــة  .resistant varietiesويـتــم اسـتـخــدام مـبـيــدات اآلف ــات  pesticidesفقط
عندما تشير املراقبة بالطرق املختلفة  monitoringإلى الحاجة إليها ً
وفقا لإلرشادات
املعمول بها مع التركيز فقط على الكائن املستهدف عند اختيار مواد مكافحة اآلفات
وتطبيقها بطريقة نضمن تقليل املخاطر على صحة اإلنسان والكائنات املفيدة وغير
املستهدفة والبيئة.
أهداف إدارة اآلفات Integrated Pest Management Objectives

•تقليل مستوى سكان اآلفــة إلــى ما دون مستوى الضرر االقتصادي economic
threshold
ً
•القضاء التام على اآلفات ليس هدفا في برامج اإلدارة املتكاملة وإنما ضبط سكانها
هو الهدف.
•اعتماد طــرق مختلفة ميكانيكية وفيزيائية وموانع نمو حشرية insect growth
) regulators (IGRومانعات تغذية  antifeedantوانسالخ لتخفيف سكان اآلفة
population dynamics
•تبني طرق ومواد مكافحة صديقة للبيئة تساعد في املحافظة على جودة مكونات
البيئة (الهواء واملاء والحياة البرية والحياة النباتية)
•تقليل تلوث البيئة  pollutionالناتج عن استعمال املبيدات الكيميائية وعبواتها
وما يتبخرمنها من مواد سامة وخطرة في النظام البيئي الزراعي.
•تحقيق إدارة مــزرعـيــة رشـيــدة بتبني املكافحة الحيوية واملستخلصات النباتية
وتقليل االعتماد على املبيدات الكيميائية.
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•اعتماد طرق املراقبة  monitoringوالرصد  surveillanceوالكشف املبكر early
 detectionnوالتحذير  early warningوالتنبؤ باآلفات  predictionالغازية �inva
 sive pestsوالدخيلة  alien pestsمن مرتكزات اإلدارة املتكاملة لآلفات في جميع
أنواع الزراعات والنخيل أهمها.
•تقليل مقاومة اآلفات للمبيدات pest resistance
ويبين املرتسم في الشكل ( )9تعريف مفردات مصطلح اإلدارة املتكاملة لآلفات

شكل  .9تعريف مفكوك مفردات اإلدارة املتكاملة لآلفات

ويشير الشكل أن اآلفــة هــي كائن حــي ضــار يسبب خـســارة اقتصادية بـمــوارد اإلنسان
املختلفة عندما تكون كثافته السكانية فــوق مستوى الـتــوازن العام لآلفات ،هناك
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تعريفات عديدة لآلفة ولكنها تشترك جلها بأنها ضــارة عند زيــادة سكانها واآلفــة ربما
تكون فقرية ،أو ال فقرية ،مسببات أمراض ،وأعشاب ضارة وغيرها.
وقسمت اآلفات حسب موقعها في مستوى التوازن العام لآلفات إلى:
ً
ً
1.آف ــة رئـيـســة  Key pestتـسـبــب ض ــررا اقـتـصــاديــا تـتـجــاوز بــه ح ــدود الـحــد الـحــرج
ً
استعماال أنجع الطرق
االقتصادي  Economic thresholdويستوجب وجودها
إلعادتها ملستوى أدنى بحيث تصبح آفة ثانوية أو غيرمؤثرة وتعتبرسوسة النخيل
الحمراء ودوباس النخيل وحشرة الحميرة وعنكبوت الغبارومرض البيوض آفات
رئيسة في مناطق زراعة النخيل مع تفاوت شدة وجودها بحسب املناطق.
ً
ً
2.آفة ثانوية  Secondary pestال تسبب ضررا اقتصاديا ولكنها موجودة وتتحول
لرئيسة نتيجة للتغيرفي عوامل بيئية أو فنية مثل تدخل اإلنسان باستعماله غير
الرشيد للمبيدات الكيميائية التي تساهم في تحفيز صفة املقاومة عند الكائنات
الـحـيــة أو قـتــل األع ــداء الـحـيــويــة الطبيعية املــوجــودة فــي البيئة الـتــي ـكـانــت كابحة
لنشاطها إلى أن تتحول إلى آفــة ،وأفضل مثال على ذلك أنــواع الحلم مثل الحلم
القرمز ي  Raoiella indicaوثربس النخيل (�Palmiothrips palmae (Ramakr
 ishna, 1934والحشرات القشرية  Scale insectsالتي تمتلك قدرة عالية لتتحول
من آفة ثانوية إلى أخرى وأفضل مثال على ذلك الحشرة القشرية الخضرا ء �As
) terolecanium phoenicis (=Palmapsis phoenicisالتي فتكت بآالف أشجار
ََ
وحلم الغبارعلى النخيل .Oligonychus afrasiaticus
النخيل في السودان وليبيا
3.آفــة متقطعة  Occasional pestهــي آفــة غـيــر مستقرة فــي مـكــان معين يمكن أن
تنشط لتتحول إلــى آفــة رئيسة في منطقة معينة بسبب تغير الظروف الجوية أو
التأثيرات املناخية أو التبادالت التجارية بين دول العالم ومثال على ذلك الجراد
الصحراوي أو طيور الكويليا في افريقيا.
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ُ
أما بحسب أصولها  Origin of pestتقسم اآلفات إلى:
ً
•آفــة مـسـتــوطـنــة ) :indigenous (Nativeوهــي اآلفــة التي توجد طبيعيا في منطقة
مـعـيـنــة تـتـكــاثــر وت ـت ـطــور فـيـهــا وق ــد تـسـمــى  endemic pestم ـثــا دوب ـ ــاس الـنـخـيــل
والحميرة في العراق وسلطنة عمان وسوسة النخيل الحمراء في اململكة العربية
السعودية ودولــة االم ــارات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية وعنكبوت
الغبار (بوفروة ،الغبيرة) في الجزائر والعراق ومرض البيوض في اململكة املغربية
والجزائر.
•آفــة خ ــارج ـي ــة ) adventives (exoticوهــي اآلفــة املــوجــودة فــي منطقة معينة لم
تتطور بها ولكنها تصلها من مناطق أخرى فهي أما:
ً
•مـهــاجــرة  Immigrantsوه ــذه لــم يـتــدخــل اإلن ـســان بــإدخــالـهــا مـتـعـمــدا وإنـمــا
دخلت بوسائل مختلفة ملنطقة معينة مثل الجراد الذي يتنقل من افريقيا
إلى دول الشرق األوسط وآسيا.
َ
• ُمــدخـلــة  Introducedآفــة أو ـكـائــن يتعمد االنـســان بــإدخــالــه ملنطقة معينة
برضاته مثال دعسوقة  Harmonia axyridisالتي ادخلت ألوروبــا وأمريكا
كعدو حيوي ملكافحة املن والحشرات القشرية ولكنها تغيرت الحقا لتشكل
مشكلة في أوروبا.
•وافــدة أو دخيلة  Invasive or Alien Pestسوسة النخيل الحمراء والحلم
القرمزي وااليريوفي على النخيل والعديد من اآلفات التي دخلت مؤخرا على
محاصيل أخــرى مـثــل حــافــرة الـبـنــدورة/الـطـمــاطــم  Tuta absolutaوذبــابــة
الــدروســوفــا  Drosophila suzukiعـلــى أن ــواع ال ـف ـراولــة  Berriesودودة
الحشد الخريفية  Spodoptera frugiperdaويشير ديليريو Delrio 2013
بأنه توجد بحدود  12000آفة دخيلة ملنطقة البحر املتوسط استطاع 10
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  % 15منها الدخول ألوروبا وتسبب خسائرسنوية تقدرب  12بليون يورو.ً
ً
ً
ولكي يكون الكائن آفة سـ ً
ـواء كان حشريا أو مرضيا أو عشبيا يجب أن تتوفر له أربع
مرتكزات مهمة يمثلها املثلث أدناه الذي حورناه بطريقة تسهل فهم العالقة بين هذه
املرتكزات شكل ( )10وهي:
1.وجود االفة في مرحلة الطور الضارلها وبأعداد كافية إلحداث الضرر.
2.مالئمة الـظــروف الجوية للحشرة أو املسبب املــر�ضــي أو أي كائن آخــر فــي الوسط
الجديد.
3.توفرالعائل الحساس للكائن الدخيل وفي مرحلة النمو املناسبة.
4.توفر العوامل الثالثة أعاله سوية في نفس الوقت يساعد في تطور ونمو وانتشار
الكائن الدخيل.
ليس جميع الكائنات الدخيلة يمكنها أن تعيش وتستقر وتتكاثر في الوسط الجديد
new habitatفقد ال تالئمها الظروف الجوية أو عدم توفرالعائل املناسب أو العكس
من ذلك فهي تبدأ بمرحلة تسمى االستقرار والتأقلم  lag phaseللبيئة الجديدة ثم
تبدأ بزيادة السكان لحين الوصول إلى مرحلة االنفجار /الفوران السكاني   �pest out
breaksالذي يتطلب عنده إدخال جميع وسائل املكافحة السريعة املتاحة لتخفيض
الكثافة لدون مستوى العتبة االقتصادية .وقد يصل السكان إلى حد معين بالصعود
إلى مرحلة تبدأ عوامل البيئة واملوت الطبيعي واالعداء الحيوية carrying capacity
بالعمل عليه إلبقائه عند حد متذبذب بين الصعود والـنــزول ويسمى ذلــك مستوى
التوازن العام لآلفات general equilibrium position

25

شكل  .10العوامل التي تحول الكائن إلى آفة

األسباب التي أدت إلى زيادة اآلفات عديدة نذكرأهمها:
1.الـكـثــافــة الــزراعـيــة للمحاصيل عــالـيــة اإلنـتــاجـيــة (ال ــزراع ــة الـعــامــوديــة) ملواجهة
نقص الغذاء بالعالم يهيأ محتوى بروتيني عالي تستفيد منه اآلفات لزيادة قدرتها
في وضع البيض وبناء سكان عالي.
2.تـبــادل املــواد الــزراعـيــة (مـثــل الـبــذور الـتـقــاوي والـشـتــات والـنـبــاتــات الـكـبـيــرة) بين
الـبـلــدان املختلفة ســاعــد اآلف ــات لعبور حــواجــز الحجر الــزراعــي وانـتـشــار اآلفــات
ومثال ذلك سوسة النخيل الحمراء والحشرات القشرية.
3.توحيد النمط الــزراعــي لبعض املحاصيل الزراعية  Monocultureبحيث تزرع
ً
مساحات كبيرة جدا ملحصول واحد خاصة املحاصيل االستراتيجية مثل الحبوب.
4.االعـتـمــاد الكلي على املـبـيــدات الكيميائية  pesticidesللسيطرة على اآلف ــات مما
يساعد في تلويث البيئة وظهور سالالت مقاومة لآلفات تستع�صي مكافحتها إضافة
لتأثيرها في قتل االعداء الطبيعية املسؤولة عن إحداث توازن بمستوى اآلفات.
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5.ال ـجــدول الــوطـنــي الـ ــدوري ل ــرش اآلف ــات ســاهــم بـتـلــويــث الـبـيـئــة وخـفــض األع ــداء
الـحـيــويــة واسـتـحـثــاث امل ـقــاومــة عـنــد اآلف ــات مـثــل دوب ــاس الـنـخـيــل وح ـلــم الـغـبــار
والحشرات القشرية.
6.التغيرات الجوية في درجات الحرارة والرطوبة وموجات تسونامي والرياح الشديدة
تساعد في تغييرالنمط الحياتي للعديد من األحياء لتنقلها من صورة ألخرى أو من
مكان ألخر.
7.التصحر والــزحــف العمراني يسبب فــي نقصان الرقعة الــزراعـيــة ويــدفــع باآلفات
ً ً
للهجرة من مكان آلخرلتجد لها عائال بديال ربما يكون ضررها عليه أكبرمن االصل.
8.الحياة العصرية وزي ــادة الرفاهية للبشر ينشأ عنها زيــادة فــي مستويات القمامة
واملخلفات التي تساعد في انتشارالقوارض بأنواعها الثالث املهمة الجرذ النرويجي
 Rattus norvegicusوالجرذ األسود  Rattus ratusوالفاراملنزلي Mus musculus
وأنواع الذباب  fliesوغيرها.
9.التخزين الواسع للحبوب في الصوامع والسايلوات أو بالعراء وما يترتب على ذلك
من تشجيع آفات الحبوب املخزونة والقوارض والطيور وغيرها.
10.تـخــزيــن الـتـمــور الـجــافــة فــي ال ـع ـراء بــأكـيــاس بالستيكية أو مـسـتــوعـبــات طينية أو
غرف غير محكمة تساعد على ظهور خنافس ذي الصدر املنشاري سورينام saw
 toothed grain beetleفــي التمور الجافة وشـبــة الجافة فــي الــواليــات الشمالية
بــال ـســودان وأن ــواع مختلفة مــن أن ــواع عــث الـتـمــور  Ephestia spp.وغـيــرهــا من
خنافس الخزن.
11.س ـلــوك اآلفـ ــات الـطـبـيـعــي بـمـقــدرتـهــا الـعــالـيــة عـلــى ال ـط ـي ـران كـمــا فــي دودة الـحـشــد
الخريفية وقدرتها إلنتاج ذرية وفيرة عند توفر الظروف املناسبة لها ،وما الجراد
ً
إال مثاال ملا حدث في عام  2019و.2020
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تحليل مخاطر اآلفات
ً
ال تجرى في بالدنا العربية إال نــادرا عملية تحليل مخاطر اآلفــات pest risk analysis
 or assessmentقبل دخولها إلى البالد لعدم توفرالدراية الكاملة بخطوات الشروع
بهذه العملية على الرغم من قيام بعض الدول من إنشاء وحدات تحليل املخاطر في
دوائرها الزراعية وقيام املنظمات الدولية بعمل تكوين إرشادي للقيام بهذه املهمة.
وت ـعــرف عـمـلـيــة تـحـلـيــل امل ـخــاطــرلــآفــات بــانـهــا تـقـيـيــم األدلـ ــة الـبـيــولــوجـيــة والـعـلـمـيــة
واالقـتـصــاديــة لتحديد مــا إذا ـكـان ينبغي تنظيم اآلفــة ومــدى قــوة أي تــدابـيــر للصحة
النباتية يجب اتخاذها ضدها من أجل منع دخول وانتشاراآلفات الضارة ،ومن املهم
ً
تحديد املخاطراملحتملة في مرحلة مبكرة واقتراح تدابيرالصحة النباتية املبررة تقنيا
للتخفيف مــن هــذه املـخــاطــر .ومــن أجــل إضـفــاء الـطــابــع الــرسـمــي على هــذه العملية،
تم تطوير مفهوم تحليل مخاطر اآلفــات ( )PRAواستخدامه على املستويين العالمي
واإلقليمي .إن الهدف من تحليل مخاطر اآلفــات هو تحديد ما إذا ـكـان ينبغي تنظيم
اآلفات كافات حجرية أم ال واقتراح خيارات إلدارة املخاطر.
وللقيام بتحليل املخاطريجب اإلجابة إتباع الخطوات أدناه:
1.ما هي األسباب التي تدفع إلجراء تحليل املخاطر؟
 2.إجـراء الــدراســات التصنيفية لتحديد االســم العلمي لآلفة وموقعها من اململكة
الحيوانية أو النباتية.
3.دراسة بيولوجية االفة ومعرفة أعداءها الطبيعيين في مناطق تواجدها.
4.ما هي املنطقة أو الدولة أو املقاطعة املطلوب إجراء دراسة تحليل املخاطرفيها.
5.إجراءات الصحة النباتية الدولية املتبعة.
ً
6.املدى العوائلي (املوائل) لآلفة في أماكن انتشارها واملناطق الزاحفة لها دوليا.
7.املدى العوائلي املتوقعة لآلفة على مستوى املنطقة املراد دراستها.

30

8.رســم خـرائــط تفصيلية ملـنــاطــق انـتـشــار اآلف ــة واملـنــاطــق املـتــوقــع دخــولـهــا إلـيـهــا مع
تحديد املسارات عليها.
ً
9.ما هي املنطقة التي تتوزع بها اآلفة حاليا.
10.مــا هــو وضــع اآلفــة فــي املنطقة املطلوب دراستها هــل هــي مــوجــودة دون املستويات
الضارة؟
11.احـتـمــالـيــة دخ ــول اآلف ــة للمنطقة امل ـراد تحليل املـخــاطــر فيها (وصــولـهــا وانتقالها
للعائل أو البيئة املناسبة)؟
12.احتمالية استقرارها وتأقلمها adaptation possibility
ً
13.ما هي درجة احتمالية انتشاراالفة في املنطقة (طبيعيا أو بفعل البشر).
 14.املنطقة املعرضة للخطر endangered area
15.م ــا ه ــي األض ـ ـ ــرار امل ـح ـت ـم ـلــة إذا دخ ـل ــت اآلف ـ ــة (ع ـن ــد عـ ــدم اس ـت ـع ـم ــال وس ــائ ــل
املكافحة).
16.ما هي التأثيرات املتوقعة عندما تدخل اآلفة (بضمنها طرق املكافحة املتوفرة).
17.ما هي التأثيرات املحتملة على املجتمع socioeconomic effects
18.وصف األضراربالبيئة environment risk
19.إدارة مخاطر اآلفة ما هي املستلزمات واالحتياطات املطلوب تجهيزها قبل دخول
االفة.
بعد أن استعرضنا مفهوم اآلفــة وأنواعها وتعريف اإلدارة المتكاملة
واألســبــاب التي أدت إلــى تفاقم اآلفــات واالسترشاد بخطوات تحليل
المخاطر ما هي إذن مكونات منهج اإلدارة المتكاملة؟

 .1املالحظات أو أدوات القرار Observation - Decision tools
ً
•تعريف األفة تصنيفيا وتحديد أهميتها االقتصادية ومقدار ضرره ا �pest taxon
omy and damage
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•دراسة حياتية وبيئة اآلفة  biological and ecological aspectsإن دراسة دورة
الحياة  life cycleلآلفة عنصر مهم يجب معرفته عند مهاجمتها ملنطقة محددة
ً
وذلك ألنها تحدد للباحث نقاط الضعف فيها فمثال بسبب معيشة يرقات سوسة
النخيل مختبئة بالساق  cryptic behaviorفــإن نقطة الضعف week point
التي تساعد في تخفيض كثافتها هي البالغة ولذلك تــرى أغلب البرامج تركز على
املصائد الفرمونية التجميعية  aggregation pheromone trapsســواء أكانت
رطـبــ�ة أو تقليدية أو جـ�افـ�ة ،وفـ�ي مـثــ�ال آخـ�ر حـشــ�رة دوب ـ�اس الـنــخــيــ�ل   �Ommatis
ً
 sus lybicusتعتبر كــل األطــوار الـحــوريــة  nymphal instarsهــي هــدفــا للمعالجة
الكيميائية مع التفضيل للطور الحوري األول ألنه أضعف ضمن الخمس أطوار،
كما تعتبر البيوض نقطة ضعيفة إذا استعملنا متطفل البيض Pseudoligosita
 babylonicaضمن برنامج مكافحة حيوية لآلفة مع إضافة الزيوت املعدنية أو
مستخلصات النبات التي ليس لها تأثيرسلبي على املتطفل.
•تحديد الحد الحرج االقتصادي لآلفة  economic thresholdوالــذي يعني بأنه
املستوى الذي تصل عنده اآلفــات ليبدأ ضررها بأن يكون خسارة ولذلك يسمى
عتبة الفعل  action thresholdوما بعد ذلك فتصبح املكافحة غيرمجدية ويسمى
هــذا املستوى مستوى الخسارة االقتصادي  economic injury levelولألسف
فإن أغلب آفــات النخيل لم تحدد لها عتبة اقتصادية أما لكونها تعيش مختبئة
مثل السوسة أو أن الباحثين ال يكترثون لها بسبب صعوبة ووقت إجراءها ،على
عكس الحشرات املاصة مثل الــذبــاب األبيض والقفاز والثربس الــذي تم تحديد
العتبة االقتصادية لها في دول غربية على محاصيل مختلفة ويمثل الشكل ()11
املستويات الثالثة املذكورة.
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شكل  .10مستويات سكان االفة الثالث التوازن والعتبة االقتصادية وعتبة الخسارة

•طرق املراقبة والرصد وبرامج التنبؤ لآلف ة �pest scouting ,monitoring ,surveil
 lance ,forecastingإن إدخال برامج املراقبة في إدارة اآلفات يرجع لتاريخ قديم
ً
بــدأ بــأول اسـتـخــاص للفرمونات مــن دودة الـحــريــر حيث تـطــور تــدريـجـيــا ليشمل
العديد من اآلفــات واألغلب منها حرشفية االجنحة وبعض غمدية األجنحة مثل
خنافس قلف األشـجــار وذبــاب الفاكهة وتـطــورت تقنيات استعماله واملصائد
ً
الخاصة به يوما بعد يوم ودخل في هذا السياق تقانة ارباك الذكور التي أبدعت
الشركات اليابانية بصناعتها بشكل معدني يلف على أغصان النبات وخاصة في
م ـزارع العنب لــدودة هريان العنب وكذلك ولنفس حشرات العنب وضــع نوعان
من الفرمون في نافث  dispenserواحد ملسك نوعين من الفراشات .أما في مجال
ً
الرصد فأدخلت وسائل عديدة مثل  GPS-GPISومؤخرا الــدرون ووسائل تقنية
مـتـطــورة وكـمــا اعـتـمــدت بـرامــج متقدمة ريــاضـيــة للتنبؤ بــاآلفــات مـثــل الــوحــدات
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الحرارية أو معدالت درجــات الـحـرارة املتجمعة  accumulated heatوالــوحــدات
الحرارية  degree-daysوغيرها.
•ليس الهدف من املالحظات أن تركن على أدوات املكافحة والرصد وغيرذلك وإنما
املراقبة املستمرة للحقل  field scoutingوفحص النباتات واالنتباه لكل متغير
يطرأ على الحقل هو مفتاح اإلدارة املزرعية الرشيد ة �rational farm manage
ً
ً
ً
 mentألن اإلهمال يكلف كثيرا وأحيانا يكلفك الحقل بالكامل وهذا ما يحدث مثال
بالكشف املتأخرلحلم الغبارعلى النخيل فبدايته يمكن أن يحلها املاء والصابون
فقط واهماله يكلف الجهد واملال وتلويث البيئة.
 .2الحماية أو الوقاية  -الوسائل غيراملباشرة Prevention - Indirect methods
•اإلدارة الجيدة للمحصول )integrated crop management (ICM
•الدورة املحصولية أو الزراعية في الحقول املصابة crop rotation
•زراعة األصناف املقاومة resistant varieties
•التوازن في استعمال األسمدة والري fertilization and irrigation rational usage
•زراعة النباتات العطرية بأطراف الحقل لجذب األعــداء الحيوية والنحل للقيام
بــدورهــا فــي املـكــافـحــة الـبـيــولــوجـيــة أو كملقحات volatiles plants cultivation
around the field to encourage natural enemies and bees
•استعمال املستخلصات النباتية املتوفرة في بيئة مزرعتك كبدائل عن الكيميائيات
عند ظهور أفات بمناطق محددة من الحقل plant extracts
ً
•اعتماد برنامج إلدارة املزرعة بيئيا  agroecological managementبترك بعض
األش ـجــار لـجــذب الـطـيــور الـتــي تـتـغــذى عـلــى الـحـشـرات ووض ــع أعـشــاش صناعية
ً
لجذب األع ــداء الحيوية مثل أبــرة العجوز وتجنب الـحـراثــة أحـيــانــا فــي امل ـزارع ذي
ال ـح ـيــازات الـصـغـيــرة وكــذلــك تـغـطـيــة الـتــربــة بـمـخـلـفــات الـنـبــات تـســاعــد فــي حفظ
الرطوبة وتهوية التربة.
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 .3التداخل أو الطرق املباشرة Intervention - Direct measures
•املكافحة البيولوجية  biological controlباستعمال املتطفالت parasitoids
وامل ـف ـتــرســات  predatorsومـسـبـبــات األم ـ ـراض entomopathogenic agents
كالفطريات والفيروسات والنيماتودا والبكتيريا وغيرها.
•املـكــافـحــة امليكانيكية  mechanical controlبــاتـبــاع الـطــرق الــزراعـيــة املناسبة
 good agricultural practicesوالـصـيــد بــاملـصــائــد الـضــوئـيــة mass trapping
والجمع اليدوي  hand pickingلآلفات وغيرها من العمليات الزراعية التي توفر
حماية للمحصول.
•املكافحة الكيميائية باعتماد املبيدات املتخصصة  selective pesticidesوالتخلي
عــن امل ـب ـيــدات واس ـعــة الـطـيــف  broad spectrum pesticidesمـثــل املـبـيــدات
البيرثرويدي ة  pyrethroidsوالفسفورية العضوية �organophosphorus com
.pounds
ً
•الـتــوقـيــت الصحيح  time of applicationللتدخل الكيميائي اعـتـمــادا عـلــى ما
تعكسه املصائد الفرمونية أو الضوئية.
•استعمال الرش النقطي  spot applicationعند ظهور إصابة بآفة معينة في جزء
من الحقل وتجنب رشه بالكامل لتوفيرالجهد واملال.
ً
•قراءة لصاقة املبيد جيدا وعدم زيادة أو تنقيص الجرعة املو�صى بها.
•االستعمال املكثف للكيميائيات يسبب ظـهــور صفة املـقــاومــة  resistanceعند
اآلف ــات لــذلــك ال تـكــرر نـفــس املـبـيــد ون ــاور باملجاميع املختلفة عـنــد إج ـراء عملية
املكافحة.
•استعمال املبيدات الرشيدة  biorational pesticidesالتي عرفتها وكالة حماية
ً
الـبـيـئــة االمــريـكـيــة  EPAبــانـهــا املـبـيــدات الـتــي لـهــا تــأثـيــر مـخـتـلــف جــذريــا mode of
 actionوتــأثـي ـراتـهــا الـجــانـبـيــة قـلـيـلــة  lower risks of adverse effectsمـقــارنــة
باملبيدات التقليدية  conventional pesticidesالتي تؤثر على الجهاز العصبي
.neurotoxin
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لقد قسمت الوكالة الدولية لحماية البيئة االمريكية مبيدات الحشرات الرشيدة إلى:
•املبيدات البيوكيميائية biochemicals insecticidesال ـتــي تشمل املستخلصات
النباتية  plant extractsومنظمات النمو الحشرية insect growth regulators
والفرمونات  pheromonesواملواد غيرالعضوية inorganic materials
•امل ـب ـي ــدات ال ـح ـشــريــة ال ـب ـيــولــوج ـيــة biological insecticidesم ـ ـ ـث ـ ـ ــل امل ـف ـتــرســات
واملتطفالت ومسببات االمـراض كالفطريات والنيماتودا والبكتيريا والفيروسات
والبروتوزوا
•املبيدات الحشرات املعدلة وراثيا ( transgenic insecticidesالنباتات املعدلة
ً
وراثيا )genetically modified plants or organisms

شكل  .11مكونات اإلدارة املتكاملة الثالث املالحظات والوقاية واملداخلة

هل تم تنفيذ برنامج إدارة متكامل في مزارع النخيل؟

ال يــوجــد بــاألرشـيــف العلمي مــا يشير إلــى تنفيذ بــرنــامــج نــاجــح إلدارة حـشــرة واح ــدة أو
مجموعة من آفات النخيل يمكن ذكرها في هذا املنشور إال أن هناك بعض التجارب
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ً
الناجحة املتناثرة فمثال حشرة الحميرة  Batrachedra amydraulaيمكن اتباع برنامج
يـبــدأ بــرش البكتيريا واط ــاق الطفيل  Goniozus omanensisالــذي ينتمي إلــى رتبة
الدبابير الصغيرة  Hymenopteraوعائلة  Bethylidaeالذي تم تسجيله كنوع جديد
في سلطنة عمان مع نصب املصائد الفرمونية والالصقة الخاصة بالحشرة ويعتبرهذا
املتطفل من متطفالت اليرقات املهمة املطلوب املحافظة عليه مع متطفالت أخرى
ً
ذكرت أيضا بالعراق وسلطنة عمان وأهمها متطفالت البراكون  Braconواالبانتيلس
 Apantelesوبيديوسس  Pediobiusوايريتوما  Eurytomaومفترسات من الدعاسيق
مثل أســد املــن  Chrysoperla carneaواالنثوكوريد  Anthocoridبإيقاف استعمال
املبيدات واسعة الطيف وتوجد هذه املتطفل بالعراق وايران ودول أخرى.
ويمكن أن يشمل هذا البرنامج حشرات أخرى من حرشفية االجنحة مثل دودة الطلع
ً
 Arnepsis sabellaإال أن الفرمون يجب أن يحور ليكون مناسبا لها ولألسف بالرغم
ً
مــن األض ـرار الـتــي تسببها إال أن الــدراســات عليها ن ــادرة جــدا عــدا مــا ذكــر فــي األرشـيــف
خاصة باألردن.
سوسة النخيل الحمراء بقيت التحدي األكبر للعاملين في وقاية النبات وصناع القرار
فبالرغم مــن املبالغ العالية الـتــي استفذت منذ عــام  1984بمشاريع عــديــدة وتـجــارب
متنوعة وبحوث تتناول الكثيرمن فقرات هذه الحشرة اال أن السوسة ال زالت مصدر
ً
ً
الـخـســارة األول للعاملين بالنخيل فمثال تصرف مصر بـحــدود  25مليون دوالر سنويا
ملكافحتها ويصرف الخليج مثل هذا املبلغ أو أكثرلنفس الغرض فلماذا أخفقنا في إدارة
هذه الحشرة بالرغم من معرفتنا بكل تفاصيل حياتها وبيئتها وضررها وانتشارها وغير
ذلك لإلجابة عن ذلك يمكن الرجوع إلى النقاط املذكورة في حقل اإلخفاقات فهي عديدة
ومتنوعة والقسم الكبيرمنها مرتبط بالتجارة والترويج ملبيدات أوأجهزة أوغيرذلك.

لـقــد تــم تـجــريــب الـفـطــريــات املـفـيــدة  entomopathogenic fungiمـثــل Beauveria
 bassianaوالنيماتودا املمرضة للحشرات  entomopathogenic nematodesومنها
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 Steinernema carpocapsae ,Heterorhabditesالتي تحتوي كل واحدة منها ببكتيريا
داخ ــل امـعــائـهــا هــي املـســؤولــة عــن إح ــداث الـتـسـمــم بــالـســوســة ولـقــد نـفــذت املنظمة
العربية للتنمية الزراعية مشروع لتكثير الفطر والنيماتودا في دولة االمارات العربية
ً
ً
املتحدة في مختبرات الحمرانية وكان مشروعا ناجحا إال أنه لم يستمر بعد انتهاء مدة
املشروع كما تم تسجيل حشرة أبرة العجوز أو أبو مق ص  ear wigsمن عائلة �For
 ficulidaeكمفترس على البيوض واألطــوار األولى للسوسة .إن فعل املبيدات السريع
والترويج لها في بلداننا العربية لألسف يمنع قيام مشاريع مكافحة حيوية تستمرعلى
الــدوام وتحقق أهــداف اإلدارة املتكاملة ،وجربت أنــواع عديدة من الــزيــوت النباتية
ومــواد مخلوطة بطريقة الحقن والــرش إال أن نتائجها متفاوتة وبعض منها مجهول
التركيب ولذلك لم يعتمد ببعض الدول.
ال تختلف مشكلة حفارات النخيل بأنواعها القرون القصيرة  Oryctes spp.والطويلة
 longhorned stalk borers ,Jebusaea hammerschmidtiiوحفار سعف النخيل
ً
 Phonapate frontalisعــن الـســوســة كـثـي ـرا فجميعها ينتمون إلــى غـمــديــة األجنحة
ً
ويتفاوت ضررهما حسب درجة العناية بالنخلة فالنخيل املهمل مثال يتعرض ألضرار
أنــواع الحفارات ولدينا تجربة واضحة لذلك في منطقة عين التمر في كربالء بالعراق
والحلة وواســط حيث يتعرض النخيل املهمل إلصابات واضحة وتسقط النخلة إذا
كانت اإلصابات شديدة.
ومن اآلفات املهمة التي تسبب أذى بالنخيل بالعراق وسلطنة عمان حشرة الدوباس
شكل ( )12التي يصرف عليها مبالغ كبيرة لشراء املبيدات الكيميائية مثل الفسفورية
العضوية والكارباميت والبيرثريدوات املصنعة والنيونيكوتينويد وغيرها التي قضت
عـلــى الـعــديــد مــن األع ــداء الطبيعية لـلـحـشــرة وال يخفى عـلــى الـجـمـيــع مــا تسببه هــذه
االفة من ضعف للنخلة بسبب امتصاص األطوارجميعها لعصارة النبات إضافة إلى
غرزها البيض في السعف وإفـراز ندوة عسلية كثيفة  honeydewعليها وعلى الثمار
واألشـجــار املــزروعــة تحتها ،ولـقــد درســت هــذه الـحـشــرة بالتفصيل بــالـعـراق وسلطنة
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عمان وأنجزت عليها بحوث ورسائل ماجستيرقيمة وتوصلت بأن املكافحة الكيميائية
ً
هي خطرا على البيئة واألحياء املفيدة ولذلك تمخضت صيحات املهتمين بالبيئة إلى
تبني بعض الـبـرامــج الـجــديــدة مثل استعمال مستخلص النيم ازاديـراخـتـيــن Neem
ً
ً
 extract, Azadirachtinرشــا بــالـطــائـرات أو أرضـيــا فــي الـعـراق وسلطنة عـمــان وتالها
مستخلص نبات نباتي آخرمن نبات السوفورا  Sophora favescensاملزروع بالصين
وهو االوكسيمترين  Oxymatrinاو املترين  Matrinوقد كانت النتائج مبشرة إلى درجة
مقنعة ل ــذوي االخـتـصــاص إال أن الـعــابـثـيــن بــالـبـيـئــة واملـسـتـفـيــديــن مــن الكيميائيات
ً
ً
يحاولون دائما إفشال هذه التجارب علما أن نسبة قتل بين  % 70 - 60في هذه املواد
قد تحققت وهذا هو مفعول اإلدارة املتكاملة وبدأ فعل طفيل البي ض �Pseudolygo
ً
 sita babylonicaالذي بذل الشم�سي في العراق والخاطري في سلطنة عمان جهودا
حثيثة لتربيته في كلتا الدولتين ونشط كذلك فعل املفترسات من الحلم والدعاسيق
وأسد املن وغيرها وفي هذا املجال اكرر ندائي لجميع املختصين بأن يبادروا للدفاع عن
أي منهج مستدام يحقق خفض لآلفة بشكل رشيد ويضمن بقاء األعداء الطبيعيين
بالبيئة.

شكل  .12حشرة دوباس النخيل ،أضرارها وبيوضها وطريقة الرش بالطائرات املعتمدة عليها
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ً
ً
وبــرزت مؤخرا في بعض الــدول مشاكل النمل األبيض (االرضــة) على االشجار عموما
ً
ً
وعـلــى أش ـجــار الـنـخـيــل خـصــوصــا فـهــي مـنـتـشــرة بــالـعـراق وال ـس ــودان إذ تـسـبــب ضــررا
باألشجار خاصة املهملة واملتروكة والبيوت واألثــاث من زمــن طويل ،ولــم تكن هذه
ً
الحشرة معروفة فــي األردن سابقا إال أن الكثير مــن الـشـكــاوى وردت تشير لوجودها
في مناطق األغــوار بسبب مالئمة درجات الحرارة وتوفر املواد السليلوزية التي تعتبر
ً
غذاء لها وتستعمل املبيدات الكيميائية ملعالجتها دون جدوى أوبسبب عدم دراية من
ً
يقومون بإجراء املعالجة ببيولوجيا وايكولوجيا وسلوك الحشرة .تستعمل حاليا في
العراق ودول الخليج مصائد طعمية تدفن باألرض أو تلصق على الجدران أو االشجار
املصابة ملسك أعداد العامالت وتقليل كثافتها حيث تقوم هذه العامالت بنقل منظم
النمو الحشري املخلوط بعجينة الخشب إلى املستعمرة والتي ينتج عنها موت األفراد
ً
وفناء املستعمرة تدريجيا شكل (.)13

شكل  .13مستعمرة االرضة (النمل األبيض) وأضرارها على جذوع النخيل واملصائد الطعمية األرضية واملعلقة
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تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية :رؤية 2050
إن مسك ختام مقال هذا الكتيب يجب أن يوجه إلى آخرما أنجزته الجمعية العربية
لــوقــايــة ال ـن ـبــات وه ــو ص ــدور ك ـتــاب الـتـحــديــات فــي وقــايــة ال ـن ـبــات :رؤي ــة  2050الــذي
أسهم في تأليفه نخبة من خيرة الباحثين واالخصائيين في الوطن العربي من أعضاء
ً
الجمعية العربية لوقاية النبات حيث أثــاروا عددا من األفكار واالستنتاجات املهمة
ً
التي أتمنى على جميع واضعي السياسة الزراعية بشكل عام ووقاية النبات خصوصا
في وطننا العربي قراءته بتمعن واستلهام األفكارواملقترحات واالستنتاجات الواردة به
ومشكورة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرواالبتكارالزراعي ستوزعه على املهتمين
واملؤسسات ذات العالقة خالل املؤتمر الدولي لنخيل التمر الذي سيعقد في مارس /
آذار  2022في أبوظبي.
ً
واقتبس مــن الكتاب فـقــرة مهمة جــدا لها عــاقــة محورية بما كتبته أنــا وهــو الحجر
الــزراعــي والــذي أوصــوا زمــائــي بمقترح تأسيس «هيئة الحجر النباتي العربي» بهدف
بـنــاء وتــدعـيــم وتـعــزيــز الـتـعــاون الـعــربــي فــي مـجــال الـحـجــر الــزراعــي الـنـبــاتــي بالعمل على
وضع إستراتيجية حجرية عربية وخططها التنفيذية للنهوض بالحجر الزراعي النباتي
الـعــربــي واق ـت ـراح الـحـلــول املـنــاسـبــة ملشاكله داخ ــل الـبـلــد الـعــربــي الــواحــد أو فيما بين
البلدان العربية وبعضها أو فيما بينها وبين الــدول والتجمعات واملنظمات الخارجية
ً ً
ً
ً
ً
الدولية أو اإلقليمية ،وتمثل هذه الهيئة صوتا عربيا موحدا قويا ومؤثرا أمام العالم
بأسره ،وبخاصة أن معظم الــدول العربية مرتبطة ،أو عضو في ،عدد من املنظمات
اإلقليمية غيرالعربية .كذلك نقترح تأسيس «خريطة جغرافية حجرية» للعالم العربي
توضح توزيع وكثافة اآلفات الحشرية واملرضية االقتصادية باألقاليم الزراعية وعلى
املـحــاصـيــل وال ـعــوائــل االقـتـصــاديــة املـهـمــة لـسـهــولــة تـحــديــد املـنــاطــق املـصــابــة ليسهل
محاصرتها وتطبيق أساليب االستئصال أو املكافحة الــازمــة وكــذلــك يسهل تحديد
ً
املـنــاطــق الـخــالـيــة مــن اآلف ــات وت ـلــك األق ــل إصــابــة لـتـكــون م ـص ــدرا لــإنـتــاج مــن أجــل
التصدير النظيف كما هــو الـحــال فــي مصر بشأن املناطق الخالية مــن مسبب مرض
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العفن البني في البطاطا/البطاطس إلنتاج وتصديربطاطس خالية من هذا املرض إلى
جميع دول العالم.
وملــواكـبــة املـسـتـجــدات الـعــاملـيــة يتطلب تـحــديــث تـشــريـعــات وأنـظـمــة الـحـجــر الــزراعــي
النباتي على املستوى الوطني فــي كــل بلد عربي ودعــم أساليب تطبيقها مــن الفحص
والتفتيش والتشخيص واملعالجة والتطهير وقوائم اآلفــات واملستلزمات املستندية.
كــذلــك هـنــاك ض ــرورة لـتـحــديــث أج ـهــزة الـحـجــر الــزراعــي الـنـبــاتــي بهيكلتها وإمـكــانـيــاتـهــا
ً
ومـسـتـلــزمــات الـعـمــل بـهــا طـبـقــا ألح ــدث الـنـظــم الـعــاملـيــة ملــواكـبــة الـعـصــروال ـقــدرة على
التعامل مع العالم املتقدم.
كذلك ال بد من االهتمام بصفة خاصة بتحديث شهادة الصحة النباتية الزراعية
اإللكترونية وملحقاتها  Electronic certificateبما يحققه ذلك من تأمين للمستندات
مع سرعة وسهولة اإلبالغ والتعامل في اإلرساليات الزراعية ،وميكنة العمل بالحجر
الــزراعــي بـمــا يـســاعــد عـلــى تــوفـيــر الكثير مــن الــوقــت والـجـهــد والـتـكــالـيــف فــي التعامالت
الـحـجــريــة مــع دول الـعــالــم .كـمــا أن تفعيل أنـظـمــة الـحـجــر الــزراعــي الـنـبــاتــي الــداخـلــي
يـســاعــد فــي الـحــد مــن انـتـشــار واسـتـيـطــان اآلف ــات بـيــن األقــالـيــم الــزراعـيــة داخــل البلد
ً
الــواحــد ،وكذلك السيطرة على الــواردات املفرج عنها مؤقتا والتمكن من إتمام باقي
الـتــدابـيــر الـحـجــريــة الــازمــة فــي سبيل اإلفـ ـراج الـنـهــائــي وملـنــع تـســرب وانـتـشــار مــا تحمله
من آفات داخل البلد .كذلك ال بد من صياغة «معايير صحة نباتية عربية موحدة»
لجميع أنشطة وتدابيرالحجرالنباتي من أساليب حديثة لفحص اإلرساليات الصادرة
والـ ــواردة ،وتـبـنــي أح ــدث الـتـقـنـيــات لتطهير ومـعــالـجــة اإلرســال ـيــات املـصــابــة بــالــوســائــل
اآلمنة والفعالة وأساليب سحب العينات املمثلة لإلرسالية النباتية ومنهجية إجراء
دراسـ ــات وتـقــويــم خـطــراآلف ــة وتــأسـيــس املـنــاطــق الـخــالـيــة مــن اآلف ــات وغـيــرذل ــك من
تــدابـيــر الـصـحــة الـنـبــاتـيــة ،لتمثل إطــار اسـتــرشــادي ا لـلــدول الـعــربـيــة فــي صـيــاغــة األطــر
القانونية والتشريعية والتنفيذية لعمل أجـهــزة الحجر الــزراعــي النباتي بـهــا .كذلك
صياغة «اتفاقية صحة نباتية عربية» لتضع شــروط وقــواعــد التعامل بين البلدان
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ً
العربية في مجال الحجر الزراعي النباتي بما ال يعيق أو يؤثر سلبا في انسياب التجارة
النظيفة بين الدول العربية الشقيقة .كما أن هناك ضرورة لتأسيس «مجلس قضاء
حجري عربي» من املتخصصين ذوي النزاهة والخبرة في مجال الحجرالنباتي والصحة
النباتية واالتفاقيات واملعايير ذات الصلة للجوء إليه عند التنازعات والخالفات بين
البلدان العربية أو تبني الخالفات العربية ضد الدول األجنبية أمام املحافل الدولية
ذات الصلة.
ويقترح الخبراء في الجمعية العربية لوقاية نبات تأسيس «نظام عربي للرصد واإلبالغ
واإلنـ�ذار املبكر» على غـ�رار نظام اإلنـ�ذار السريع في األغذية واألعـلاف األوروبـ�ي(  (�Rap
 )id Alert System for Food and Feed, RASFFللرصد واإلبــاغ عن حــاالت اآلفات
باملنطقة العربية وكذلك اإلخطار بحاالت املخالفات في االرساليات النباتية لسرعة
تــدارك الخطأ ومنع تـكـراره ،وأشــارك التقنيات الحديثة من تطبيقات هواتف ذكية
في منظومة اإلنــذار املبكر .كذلك تأسيس «موقع إلكتروني حجري عربي» يضم أهم
التشريعات والـتــدابـيــر الحجرية الــدولـيــة والـعــربـيــة ليكون نــافــذة للتعرف بين الــدول
العربية والتعريف بها أمــام العالم فــي مـجــال الحجر الــزراعــي النباتي ووقــايــة النبات
والصحة النباتية مع التحديث املستمر للموقع .التشديد على أهمية مبدأ «الفصل
بين الشأن السيا�سي والشأن التجاري» والتعامل في تبادل السلع الزراعية على أسس
وم ـبــررات علمية وفنية عند اتـخــاذ أي تدبير وإج ـراء حـجــري وبـكــل نـزاهــة وشفافية.
كذلك االعتراف املتبادل باملختبرات املتخصصة املعتمدة وما يصدرعنها من شهادات
للسلع الــزراع ـيــة .كـمــا أن هـنــاك حــاجــة مـسـتـمــرة إلــى تكثيف الـجـهــود فــي الــدراســات
العلمية الشاملة عن الجوانب الحياتية والسلوكية لآلفات الحجرية ،ويتطلب ذلك
التعاون الجاد بين الباحثين واملختصين في البلدان العربية وكذلك مع نظرائهم في
دول الـعــالــم املعنية خــاصــة فيما يتعلق بــالــدراســات االستباقية الـتــي تـهــدف إلــى فهم
م ـســارات اآلف ــة الــدخـيـلــة ووض ــع الـحـلــول العملية للتصدي لـهــا .وكــذلــك الـعـمــل على
تطوير وتحديث قــواعــد املعلومات املتعلقة بــاآلفــات الحجرية والخريطة اإلقليمية
النـتـشــارهــا .حـيــث أن هــذا اإلجـ ـراء ســوف يـعــزز ق ــدرات الـعــامـلـيــن فــي دوائ ــر الـحـجــر في
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اسـتـعـمــال وســائــل الــرصــد والـتـحــري عــن م ـســارات اآلف ــة املحتملة وتــأخـيــر وربـمــا منع
دخولها إلى مناطق جديدة .العمل على مراجعة التشريعات النافدة في الدول العربية
والعمل على تحديثها أو تعديلها بما يتناسب مع متطلبات املرحلة القادمة .وكذلك
التأكيد على التشريعات والتراخيص املتعلقة بالسلع الزراعية التي تم تداولها بين
دول الـعــالــم املختلفة ،ومــن ضمنها ال ــدول الـعــربـيــة .كما يجب أن تـكــون التشريعات
ً
شاملة مــن أجــل منع انتشار اآلفــات املعروفة أصــا ،داخــل البلد أو داخــل محافظة
معينة مع أهمية وجود تشريعات نافذة حول القيام بالحمالت الوطنية ملكافحة آفات
ً
خطرة ومهمة اقتصاديا .كذلك البد أن تكون السياسة الزراعية في كل بلد على قدر
من الشمولية بحيث يكون هناك دعم حكومي مسؤول تجاه تطبيق إجراءات الحجر
الــزراعــي الـخــارجــي والــداخـلــي .وهــذا يشمل تـعــزيــز البنية التحتية والـب ـرامــج التدريبية
املتعلقة بالتفتيش السليم وتشخيص الحاالت غيرالطبيعية ومنح العاملين في دوائر
الحجر الزراعي الصالحيات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات ومنها رفض اإلرساليات
غير املطابقة للمواصفات املطلوبة .لذلك فإن الدعم الحكومي يكون املحور الرئيس
الــذي ترتكز عليه االج ـراءات التنفيذية التي تتبع مــن أجــل التصدي لآلفة والقضاء
عليها أو احتوائها ومنع انتشارها .نو�صي بااللتزام «باملعايير الدولية» في مجال الصحة
النباتية والحجرالنباتي خاصة مواد ومعاييراتفاقية الصحة والصحة النباتية ()SPS
أو االتـفــاقـيــة الــدولـيــة لــوقــايــة الـنـبــاتــات ( )IPPCعند صياغة وتطبيق تــدابـيــر الصحة
النباتية في مجال الحجر الزراعي النباتي .كما تجدر اإلشــارة إلى ضرورة عدم املبالغة
في تدابير الصحة النباتية التي تتخذ لحماية الثروة النباتية ،ولتكن باملستوى الذي
يــؤدي إلى الحماية دون التأثير السلبي في انسياب السلع النباتية بين املناطق وتكون
التدابيرمبنية على أسس ومبررات علمية وفنية مقنعة ومؤكدة.
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) .afrasiaticus (McGregorوزارة الــزراعــة ،الهيئة الـعــامــة لــإرشــاد والـتـعــاون
الزراعي ،نشرة رقم (.)9
•الجبوري ،إبراهيم جدوع .2000 ،دوباس النخيل  .Ommatissus lybicusنشرة
إرشادية ،جامعة بغداد كلية الزراعة.
•الجبوري ،إبراهيم جدوع  .2001تسجيل جديد لنيماتودا متطفلة على الحشرات
في الـعـراق .النشرة االختبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنــى.
العدد  .32ص .6
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املجلد ( ،)1العدد (.)2
•الجبوري ،إبراهيم جدوع وصبا جعفرصالح  .2001أول تسجيل لنيماتودا طفيلية
على حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار عذق النخيل في العراق .مجلة
البصرة ألبحاث نخلة التمر.45 - 38 :)1(1 .
•الجبوري ،إبراهيم جــدوع وصبا جعفر صالح  .2002تشخيص طفيل من ثنائية
األجنحة  Megaseliaألول مرة في الحشرات البالغة إلناث حفار ساق النخيل ذي
القرون الطويلة .مجلة العلوم الزراعية العراقية ،مجلد ( )33العدد (.)4
•الجبوري ،إبراهيم جدوع وحسام الدين عبد هللا محمد صالح  .2002تسجيل
ج ــدي ــد ل ـف ـي ــروس م ـم ــرض ل ـح ـشــرة ح ـف ــار سـ ــاق ال ـن ـخ ـيــل ذو الـ ـق ــرون ال ـطــوي ـلــة
 .Jebusaea hammerschmidtiمجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر ،مجلد ()2
العدد (.)1,2
•الـجـبــوري ،إبـراهـيــم جــدوع؛ نبيل سليم تــويــج ،ســامــي عبد الــرضــا الجميلي ومحي
مــزهــر عـلــوان  .2002إنـتــاج مبيد حـيــوي مــن لـقــاح الفطر Beauveria bassiana
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املعزول من يرقات حفارساق النخيل ذو القرون الطويلة .مجلة البصرة ألبحاث
نخلة التمر ،مجلد ( )2العدد (.)1,2
•الـجـبــوري ،إبـراهـيــم ج ــدوع؛ اسـمــاعـيــل أحـمــد الــزوبـعــي وسـنــداب ســامــي الــدهــوي
 2006تقويم فاعلية عزلتين من الفطر  Beauveria bassianaفي مكافحة بعض
اآلفات الحشرية والحلم واختباركفاءة بعض أوساط األكثار .مجلة جامعة عدن
للعلوم الطبيعية والتطبيقية ،املجلد ( ،)10العدد (.)1
•ال ـج ـب ــوري ،إب ـراه ـي ــم جـ ــدوع وال ـي ــون ــس ،مــؤيــد أح ـ ـمـ ــد .2005،دل ـيــل ال ـت ـجــارب
الـحـقـلـيــة ف ــي وق ــاي ــة ال ـن ـبــات .تــرجــم م ــن أص ــل ال ـك ـتــاب ل ـشــركــة سـنـجـنـتــا .عــدد
الصفحات .328
•الجبوري ،إبراهيم جــدوع .2007،حصر وتشخيص العوامل الحيوية في لبيئة
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ﻣﺒﺎدرة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟـ  50ﻛُﺘَ ﱢﻴﺐ اﺣﺘﻔﺎ ًء ﺑﻌﺎم اﻟـ 50
اﺣﺘﻔﺎ ًء ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ  50ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ) ،(2021 - 1971ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ

إﻋﻼن ﻋﺎم  2021ﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﺨﻤﺴﻦﻴ ،وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻌﺎﱄ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻬﻴﺎن ﻣﺒﺎرك آل

ﻧﻬﻴﺎن ،وزﻳﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ
واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ،أﻃﻠﻘﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﻣﺒﺎدرة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟـ  50ﻛُﺘَﻴﱢﺐ ﰲ ﻋﺎم
اﻟـ  50ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺨﺺ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ وإﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ.

ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ اﻟﺨﱪات اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﳌﺘﺨﺘﺼﺼﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ
وﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺗﻐﻄﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻨﻴﺔ ،إرﺷﺎدﻳﺔ،

وﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح ﻣﺒﺘﻜﺮة .واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﺳﺘﴩاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰراﻋﻲ
وﻏﺮﻴﻫﺎ ...ﻤﺑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع زراﻋﺔ
اﻟﻨﺨﻴﻞ وإﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر.
أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب زاﻳﺪ
أﻣﻦﻴ ﻋﺎم
ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
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