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معلومات أساسية

سوسة النخيل احلمراء  (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) Rhynchophorus ferrugineusاملعروفة أيضاً
بسوسة النخيل اآلسيوية أو سوسة النخيل احلمراء اهلندية ،يرجع موطنها األصلي إىل بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا.
وهي أحد أنواع اآلفات الغازية الرئيسية يف العامل وتفتك حبوايل  40نوعاً من أنواع أشجار النخيل حول العامل .ويعد خنيل
التمور ،وخنيل جوز اهلند ،وخنيل الزيت ،وخنيل جزر الكناري ،وخنيل واشنطونيا ،من أهم األنواع املضيفة لسوسة النخيل
احلمراء .وقد اكتُشفت سوسة النخيل احلمراء للمرة األوىل يف منطقة اخلليج خالل منتصف الثمانينات من القرن املاضي
وانتشرت غرباً بشكل ملحوظ خالل العقود الثالثة املاضية يف مجيع بلدان إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا تقريباً
(الشكل .)1

الشكل  :1التوزيع العالمي آلفة  Rhynchophorus ferrugineusوفق قاعدة البيانات العالمية للمنظمة األوروبية لوقاية
النباتات .وترد السجالت المفصلة على الموقع اإللكتروني.https://gd.eppo.int/taxon/RHYCFE/distribution :
وتنتشر سوسة النخيل احلمراء عن طريق نقل مواد الزراعة املصابة ،مبا يف ذلك أشجار النخيل اليافعة أو الناضجة
والفسائل .وقد سامهت إجراءات احلجر الضعيفة وصعوبة الكشف املبكر ملواد الزراعة املصابة بسوسة النخيل احلمراء
بانتشار هذه األخرية بوترية سريعة .ويف الوقت الراهن ،تتم إدارة سوسة النخيل احلمراء عن طريق اسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة
لآلفات املدعومة باستخدام الفريومون .وهناك بعض النجاحات القائمة على األدلة يف جمال استئصال سوسة النخيل
احلمراء .يذكر منها برنامج اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء يف جزر الكناري يف إسبانيا حيث مت استئصال اآلفة ومل
يتم التبليغ عن إصابات جديدة وال اصطياد السوس يف املصائد يف السنوات الثالث األخرية ،أي منذ عام  .2013ويعزى
هذا النجاح إىل الربنامج القائم على أسس علمية واملنهجي واملنسق تنسيقاً جيداً واملدعوم باملوارد الكافية.
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اآلثار االقتصادية لسوسة النخيل الحمراء

يعد خنيل التمور رمزاً للحياة يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا ولطاملا ساهم يف احلفاظ على حياة اإلنسان يف
املناطق احلارة والقاحلة حيث يعترب مورداً طبيعياً متجدداً .وترتك سوسة النخيل احلمراء آثاراً اجتماعية واقتصادية كبرية على
قطاع إنتاج خنيل التمور وعلى سبل كسب عيش املزارعني يف املناطق املتضررة .وعلى الرغم من عدم وجود دراسات حمددة
حول األثر االقتصادي لسوسة النخيل احلمراء على أشجار النخيل ،إال أهنا تعترب آفة رئيسية تفتك هبذه األشجار وترتك
آثاراً اقتصادية وبيئية كبرية ،مع ما لذلك من تداعيات على األمن الغذائي وسبل كسب عيش اجملتمعات الريفية يف واحات
خنيل التمور .وتكمن اخلسائر املباشرة النامجة عن سوسة النخيل احلمراء يف قيمة أشجار النخيل املتلفة واخلسارة يف الغلة،
فضالً عن ارتفاع تكاليف برامج اإلدارة واإلنفاق على اقتالع أشجار النخيل املصابة والتخلص منها .كما أن التكاليف
غري املباشرة عالية هي أيضاً .وأمهها هي القيود على نقل األشجار ،وال سيما الفسائل .ويؤدي ذلك إىل تراجع حاد يف
التجارة ليس فقط بني البلدان ،بل أيضاً بني خمتلف املناطق يف البلد نفسه الذي حد من توسع املزارع اجلديدة ،وإىل آثار
سلبية على البيئة واملناظر الطبيعية نتيجة املعاجلات الكيميائية واقتالع أشجار النخيل املصابة على التوايل.
ويف الشرق األوسط ،كانت سوسة النخيل احلمراء أكثر اآلفات احلشرية فتكاً بنخيل التمور ،وتضعها منظمة األغذية
والزراعة يف الفئة األوىل من اآلفات .وقد تراوحت اخلسائر السنوية لعام  2009يف منطقة اخلليج العريب نتيجة اقتالع أشجار
النخيل املصابة إصابة شديدة بني  1.74و 8.69مليون دوالر ملستوى اإلصابة البالغ  1يف املائة و 5يف املائة على التوايل.
وتشري التقارير احلديثة إىل أن ما يساوي  483مليون يورو من قيمة أشجار النخيل يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،قد
أتلفت أو أصيبت بشكل أساسي بسوسة النخيل احلمراء .ولكن يبقى هذا الرقم تقديراً خبساً للقيمة االقتصادية اإلمجالية
ألشجار النخيل املتضررة ،ذلك أنه ليست هناك دراسة حتدد مجيع اخلدمات البيئية اليت توفرها هذه األشجار.
ويف إقليم مورسيا اإلسباين ،مت إنفاق أكثر من  7ماليني يورو على التدابري املختلفة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء،
ال سيما على اقتالع أشجار النخيل املصابة .وبني العامني  2004و ،2009فتكت سوسة النخيل احلمراء حبوايل 20 000
شجرة خنيل معظمها من نوع  Phoenix canariensisيف منطقة فالنسيا ذات احلكم الذايت ،ومت تقدير اخلسائر مبا مقداره
 16مليون يورو.

 2-1نظرة عامة على حالة سوسة النخيل الحمراء في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا ،اكتُشفت سوسة النخيل احلمراء للمرة األوىل يف رأس اخليمة يف اإلمارات العربية
املتحدة عام  .1985ويف ما بعد ،مت التبليغ عن انتشارها يف كل اإلقليم ،وكانت العراق آخر بلد يبلغ عنها عام .2015
وعلى الرغم من أن مجيع بلدان الشرق األدىن قد أفادت بوجود سوسة النخيل احلمراء خالل العقود الثالثة األخرية ،ففي
مشال أفريقيا مل يرد أي تبليغ عن هذه اآلفة يف اجلزائر .ويف الوقت الراهن ،فإن مساحة  0.95مليون هكتار من األراضي
مزروعة بنخيل التمور يف اإلقليم ،وتنتمي حوايل  48مليون شجرة خنيل إىل الفئة العمرية اهلشة دون العشرين عاماً.
وتظهر التقارير القطرية احلديثة بشأن احلالة الراهنة والتحديات والتوصيات لتحسني مكافحة سوسة النخيل احلمراء
يف اإلقليم (مجهورية مصر العربية ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق وليبيا واملغرب وموريتانيا وسلطنة عمان وفلسطني وقطر
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واململكة العربية السعودية وتونس واليمن) أن سوسة النخيل احلمراء وصلت إىل هذه البلدان إما عن طريق فسائل خنيل
التمور املصابة أو أشجار خنيل الزينة أو من خالل التنقل على املركبات املتحركة .ومتلك معظم هذه البلدان قوانني/قرارات
بشأن الصحة النباتية (احلجر) ملنع نقل أشجار النخيل املصابة ،ولكن هناك ضعف يف تنفيذ هذه التشريعات .ويف املغرب
وموريتانيا ،ساعدت قوانني احلجر على منع انتشار سوسة النخيل احلمراء .وعادةً ،يكون مصدر الفسائل معروفاً يف معظم
البلدان ،ولكن ليس هناك مشاتل معتمدة ،كما تتوفر يف بعض البلدان أشجار خنيل مزروعة يف األنسجة .وتعد قلة الوعي
وااللتزام بتنفيذ أنظمة احلجر ،فضالً عن صعوبة الكشف عن أشجار النخيل املصابة ،بعض التحديات والقيود اليت تعرتض
تطبيق تدابري احلجر يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا .ويف مصر ،يعد هتريب الفسائل عرب الطرق البديلة عائقاً أمام
تطبيق أنظمة احلجر على حنو فعال .ويف تونس ،انتشرت سوسة النخيل احلمراء خالل عام  2016يف ثالث بؤر عدوى
تبعد بني  30و 60كلم عن تونس العاصمة حيث مت اكتشافها عام  ،2011ما يدل على ضعف تدابري احلجر املعمول هبا.
وتعد عمليات التفتيش املنتظمة ألشجار النخيل وأنشطة االصطياد بالفريومون واملعاجلات مببيدات احلشرات
الكيميائية واحلجر الداخلي ،بعض التدابري/املمارسات الوقائية املهمة اليت تطبقها بلدان إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا
ملكافحة سوسة النخيل احلمراء .ويف موريتانيا ،كانت التدابري الوقائية املعتمدة فعالة جداً يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء،
على عكس الوضع يف ليبيا نظراً الفتقار هذه األخرية لربنامج مزمع ومنظم لإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء وللوضع
األمين السائد يف البالد .وجتدر اإلشارة إىل أنه مت تنفيذ برنامج وطين جيد التنظيم لإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء
يف موريتانيا بدعم من منظمة األغذية والزراعة مباشرةً بعد أول تبليغ عن اآلفة ،وشارك فيه املزارعون والتعاونيات والوكاالت
احلكومية وغري احلكومية بصورة نشطة ،مما أدى إىل احتواء اآلفة وإتاحة إمكانية استئصاهلا يف املناطق املصابة.
والكشف املبكر ،واملساحات الواسعة اليت متتد عليها مزارع النخيل (مجهورية مصر العربية ومجهورية إيران اإلسالمية
واململكة العربية السعودية) ،وطبوغرافيا أخاديد الزراعة التقليدية وعدم جتانسها (مجهورية مصر العربية ومجهورية إيران
اإلسالمية واململكة العربية السعودية) ،التعقيدات اجلسدية اليت تواجه تنفيذ املهام نظرا لوجود االصابة يف قمم خنل الكناري
(املغرب وتونس) ،واألوضاع األمنية السائدة (ليبيا) ،ووجود احلدائق املهملة وعدم توافر املوارد البشرية واملالية الكافية (مجيع
البلدان) ،هي بعض التحديات الرئيسية اليت تعرتض تنفيذ تدابري الوقاية واملكافحة .ويُعرف عدد أشجار النخيل املصابة يف
البلدان اليت متلك برناجماً وطنياً لإلدارة املتكاملة لآلفات من أجل مكافحة سوسة النخيل احلمراء ،حيث أنه يتم وضع
اجلداول والرسوم البيانية واخلرائط ببيانات برنامج املكافحة بشكل متكرر يف معظم بلدان اإلقليم ،بينما يتم ،يف تونس،
حتديد املراجع اجلغرافية لألشجار املصابة.
وتشري مجيع البلدان املصابة بسوسة النخيل احلمراء يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا إىل استخدام املصائد
الفريومونية يف برامج املراقبة واالصطياد اجلماعي ،كما أن عدد املصائد اليت يتم نشرها يف احلقل معروف .وجتري خدمة هذه
املصائد (تغيري الطعم الغذائي واملياه) كل  7إىل  14يوماً ويتم حفظ البيانات بشأن السوس املصطاد واستخدامها لقياس
مدى جناح االسرتاتيجية املتبعة .وتراوحت كثافة املصائد بني  0.5مصيدة يف اهلكتار الواحد (مجهورية إيران اإلسالمية)
و 1.0مصيدة يف اهلكتار الواحد (اململكة العربية السعودية) .ويف تونس ،يتم حتديد املراجع اجلغرافية ملصائد الفريومون
بواسطة النظام العاملي لتحديد املواقع.
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ويف البلدان اليت لديها برنامج وطين لإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء تتوافر وحتفظ البيانات حول تفتيش
النخيل واملعاجلات الوقائية والعالجية .ولكن ال تتم دراسة البعد االجتماعي واالقتصادي للمشكلة على حنو كاف يف إقليم
الشرق األدىن ومشال أفريقيا .وبصورة عامة ،يدرك املزارعون وأصحاب املصلحة اآلخرون ما هي املشكلة ،ويشارك أصحاب
احلدائق يف بعض البلدان يف تنفيذ بعض تدابري املكافحة .ويف تونس ،لقد مت إشراك املزارعني يف واحة خنيل التمور يف جنوب
البالد يف صياغة االسرتاتيجية ملنع انتشار سوسة النخيل احلمراء إىل املناطق اجلنوبية للبالد.
وتشري بلدان اإلقليم إىل أن الكشف عن أشجار النخيل املصابة بواسطة املراقبة البصرية الدورية يتمتع بفعالية متوسطة
إىل عالية ،ويرتبط هذا الكشف يف اململكة العربية السعودية مبا يتم اصطياده يف مصائد الفريومون حبيث تعطى األولوية
لتفتيش أشجار النخيل حول املصائد اليت تأسر السوس .ولكن بصورة عامة ،يعترب االفتقار إىل تقنيات أدوات الكشف
املتطورة الفعالة العائق األساسي يف اإلقليم .وعند اكتشاف شجرة خنيل مصابة ،إما تتم معاجلتها (إذا كانت يف مرحلة
مبكرة من اإلصابة) أو استئصاهلا (إذا كانت يف مرحلة متقدمة من اإلصابة) .ويتم قياس فعالية برنامج املكافحة يف معظم
البلدان على أساس التبليغ عن اإلصابات والسوس الذي يتم اصطياده يف املصائد .أما يف موريتانيا ،فيتم اقتالع/اجتثاث
مجيع أشجار النخيل املصابة.
ويعد ضعف اإلمكانيات البشرية واملالية ،وغياب املكافحة البيولوجية ،وانعدام التجانس القوي بني حزوز خنيل التمور
التقليدية ،واملكافحة املعتمدة إىل حد كبري على اليد العاملة وارتفاع التكاليف ،وعدم تعاون املزارعني وأصحاب املصلحة،
التحديات/القيود األساسية اليت تواجهها ممارسات اإلدارة .وتضطلع احلكومة يف معظم البلدان جبميع عمليات الوقاية
واملكافحة ،فيما توفر يف بعض البلدان مدخالت املكافحة جماناً .وتشري التقارير القطرية إىل أن معظم احلكومات يف اإلقليم
تطبق سياسة أو اسرتاتيجية واضحة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء .ويف اإلمارات العربية املتحدة ،توكل عملية االصطياد
بالفريومون ومعاجلة أشجار النخيل املصابة إىل وكاالت خاصة خارجية ختضع إلشراف مسؤولني وزاريني.
وتوفر خدمات اإلرشاد/محاية النباتات يف املنطقة التدريب للمزارعني وغريهم من أصحاب املصلحة بشأن مكافحة
سوسة النخيل احلمراء .وقد جرت اختبارات ميدانية يف اململكة العربية السعودية لتكنولوجيات مبتكرة متطورة تستخدم
املوجات الكهرومغناطيسية ،واملوجات الصوتية ،والكالب املدربة للكشف املبكر عن اآلفة لكنها حققت جناحاً حمدوداً،
يف حني يعد حقن اجلذوع (مصر واململكة العربية السعودية) ،وحتسني فعالية االصطياد (املغرب) وتقنية االجتذاب واإلبادة
(موريتانيا واململكة العربية السعودية) ،من التكنولوجيات املبتكرة أو احلديثة األخرى اليت مت اختبارها/تطبيقها يف اإلقليم.
وتعد صعوبات الكشف ،والفعالية احملدودة اليت يتمتع هبا برنامج اإلدارة اجلاري تنفيذه ،والتعاون والتمويل اإلقليميني،
واملكافحة اليت تتطلب جمهوداً جسدياً كبرياً من العاملني واليت يرتتب عنها تكلفة عالية ،واألوضاع األمنية السائدة (ليبيا)،
وغياب الوعي يف صفوف بعض املزارعني واملسؤولني ،ومشاركة املنتجني ،وغريهم من جهات ،بعض التحديات والقيود
الرئيسية اليت تعرتض مكافحة سوسة النخيل احلمراء يف اإلقليم.
إن التوعية ،وتطبيق نظام احلوافز والعقوبات ،وإعادة تقييم ممارسات اإلدارة املوصى هبا حالياً ،واعتماد تقنيات
الكشف املبكر الفعالة ،وبذل اجلهود الدولية واإلقليمية من أجل التنسيق املباشر ،ووضع القوائم بشأن استرياد الفسائل
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وتصديرها ،وتقدمي الدعم إلعداد برنامج مراقبة ،وغري ذلك ،هي بعض التوصيات املهمة اليت تقرتحها البلدان األعضاء يف
إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا للتغلب على حتديات إدارة سوسة النخيل احلمراء وحتسني برامج اإلدارة.

 3-1عمل منظمة األغذية والزراعة السابق وخبرتها في إدارة سوسة النخيل الحمراء في اإلقليم
توفر منظمة األغذية والزراعة املساعدات التقنية الكبرية لتحسني التعاون وتبادل املعرفة بني البلدان يف إقليم الشرق
األدىن ومشال أفريقيا ،ولتعزيز قدرات البلدان على إدارة سوسة النخيل احلمراء بغية احلد من/منع انتشارها يف املناطق غري
املصابة داخل البلدان املصابة ويف البلدان األخرى غري املصابة .وقد نفذت املنظمة مؤخراً عدة مشاريع يف إقليم الشرق
األدىن ومشال أفريقيا ،ال سيما من أجل مساعدة البلدان يف إدارة سوسة النخيل احلمراء .وقد مت تنفيذ الربنامج التقين
اإلقليمي الفرعي  TCP/RAB/3307بشأن "إدارة سوسة النخيل احلمراء يف مشال أفريقيا" يف الفرتة  2014-2012يف
البلدان الواقعة يف مشال أفريقيا .ومت توفري املساعدات التقنية لتعزيز االسرتاتيجية اخلاصة بسوسة النخيل احلمراء القائمة على
الفريومون اليت جيري تنفيذها يف اململكة العربية السعودية ،والختبار تكنولوجيات جديدة والتحقق منها ،ولتدريب املوظفني
الفنيني واملزارعني على أساليب املكافحة املتطورة اليت مت توفريها خالل مرحليت مشروع الصندوق االستئماين األحادي
التمويل بشأن " إقامة مركز حبوث دويل معين بنخيل التمور" يف االحساء يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة -2006
 .2016وقد مت توفري دعم حمدد إىل اليمن يف إطار برنامج طارئ للتعاون التقين (( )TCP/YEM/3404 (Eبغية مكافحة
تفشي سوسة النخيل احلمراء ،واألمر سيان بالنسبة إىل الضفة الغربية وقطاع غزة .ومؤخراً ،مت إعداد برامج تعاون تقين بدعم
من منظمة األغذية والزراعة لتوفري "املساعدات الطارئة ملكافحة تفشي سوسة النخيل احلمراء" يف موريتانيا
( )TCP/MAU/3505و"الدعم ملراقبة سوسة النخيل احلمراء وإدارهتا" يف العراق (.)TCP/IRQ/3602
وخالل عام  ،2014قيمت منظمة األغذية والزراعة برنامج إدارة اآلفات املعين بآفات خنيل التمور وأعدت اقرتاحاً
بشأن اإلدارة املتكاملة آلفات خنيل التمور يف اإلمارات العربية املتحدة مع التشديد على إدارة سوسة النخيل احلمراء على
مستوى مناطق بكاملها .كما اضطلعت منظمة األغذية والزراعة خالل عام  2016ببعثة متخصصة معنية بسوسة النخيل
احلمراء يف اململكة العربية السعودية الستعراض الربنامج اجلاري تنفيذه يف اململكة واالطالع عليه ،ولتقدمي التوصيات من
أجل حتسني القدرة البحثية لربنامج إدارة سوسة النخيل احلمراء.
وفضالً عن املشاريع اآلنف ذكرها ،عقدت منظمة األغذية والزراعة عدة دورات تقنية يف السنوات القليلة املاضية
لتيسري تشاطر اخلربات واملعرفة والتكنولوجيات املتطورة بني اخلرباء وأصحاب املصلحة املختلفني املعنيني بإنتاج خنيل التمور
وإدارة سوسة النخيل احلمراء .وكانت أحدث حلقة عمل هي حلقة العمل الدولية بشأن إدارة سوسة النخيل احلمراء اليت
عقدهتا يف الرياض يف مايو/أيار  2015منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة السعودية وشارك فيها  22خبرياً وجهت إليهم
الدعوة للحضور.
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تحليل مكونات برنامج اإلدارة

 1-2تدابير الصحة النباتية (الحجر النباتي)


الحالة الراهنة:
تفتقر معظم البلدان إىل لوائح واضحة بشأن استرياد أشجار النخيل.
ألف -نخيل التمور:
هناك ،بصورة عامة ،عدة قوانني ولوائح متنع نقل الفسائل املصابة داخل البلد وحتظر استرياد الفسائل من بلد
آخر .ولكن تطبيقها ضعيف.
باء -أشجار نخيل الزينة:
هناك ،بصورة عامة ،عدة قوانني وأنظمة متنع نقل الفسائل املصابة داخل البلد وحتظر استرياد الفسائل من بلد
آخر.



التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4
-5

تردد املزارعني يف تنفيذ تدابري احلجر بسبب افتقارهم إىل الوعي باملخاطر واخليارات املتوفرة.
عدم كفاية املوظفني والوسائل يف البلدان لتنفيذ اللوائح على حنو فعال.
هتريب مواد الغرس عرب طرق بديلة.
تدخل موظفني رفيعي املستوى بعمليات استرياد/نقل مواد الغرس.
االفتقار إىل:
 مصادر موثوقة/معتمدة للنخيل داخل البلدان. تنفيذ تدابري احلجر النبايت. مشاركة مجيع أصحاب املصلحة/الوكاالت (وزارات الزراعة وسلطات إنفاذ القانون) والتنسيق يف ما بينهملتنفيذ تدابري الصحة النباتية الداخلية ولوائح االسترياد.
 الوعي عند املزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين والتنسيق يف ما بينهم. خطوط توجيهية حمددة بشأن تدابري الصحة النباتية لتنظيم جتارة النخيل ،ال سيما للمسؤولني/سلطات اإلنفاذعند نقاط الدخول.
 املشاتل املسجلة. -إمكانية تتبع (املصدر والنقل يف وقت الحق) أشجار النخيل املنقولة.
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وضع لوائح حمددة مصحوبة بشروط واضحة لالسترياد والنقل وإصدار الشهادات للمشاتل.
تنفيذ بروتوكوالت متناسقة بشأن احلجر الزراعي ملعاجلات الصحة النباتية وحتديد مواصفات مواد الغرس.
إعداد دالئل إرشادية بشأن أنظمة وتدابري احلجر اخلاصة بسوسة النخيل احلمراء.
إنشاء مشاتل معتمدة ومسجلة حيق هلا االجتار بأشجار النخيل اخلالية من سوسة النخيل احلمراء.
دعم إنشاء خمتربات للزراعة يف األنسجة بغية إنتاج وتوفري مواد الزراعة اخلالية من سوسة النخيل احلمراء.
توفري التدريب ملوظفي احلجر الزراعي وغريهم من سلطات إنفاذ القانون.
توعية مجيع أصحاب املصلحة بتدابري الصحة النباتية اخلاصة بسوسة النخيل احلمراء.
تعزيز التنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة (املزارعون/تعاونيات املزارعني ،واملنظمات غري احلكومية ،واملسؤولون
يف وزارات الزراعة ،والوكاالت املعنية بإنفاذ القانون ،واجلهات األخرى) واخنراطهم.

الخيارات المتاحة لتحسين تدابير الصحة النباتية (الحجر)

ينبغي وضع أنظمة وتدابري حمددة لنظم االسترياد واالحتواء .ومبا أن نقل مواد الزراعة يعد السبيل الرئيسي لدخول
سوسة النخيل احلمراء إىل البالد ،ينبغي وضع أنظمة لالسترياد مصحوبة بإجراءات واضحة للتفتيش واملعاجلة.
وتعد الوقاية األداة األساسية للتصدي لسوسة النخيل احلمراء يف البلدان اليت مل تصب هبا بعد .ونظراً إىل البيولوجيا
املسترتة اليت تتسم هبا هذه اآلفة ،ينبغي وضع قواعد صارمة السترياد أشجار النخيل .كما ينبغي حظر استرياد فسائل خنيل
التمور/خنيل الزينة واألشجار الكبرية من البلدان/املناطق املصابة.
وينبغي أن خيضع خنيل الزينة املخصص للزرع لشروط حمددة مثل حجم أشجار النخيل اليت يتم إدخاهلا (يف األنبوب
ألشجار النخيل املزروعة يف األنسجة ،أو عدم ختطي قطر اجلذع  5سنتيمرتات عند القاعدة ألشجار النخيل األخرى).
كما ينبغي استرياد خنيل التمور يف أنابيب ،وتكون منتجة عرب الزراعة النسيجية .وينبغي أن حيصل التأقلم على مستوى
ظروف البلد املستورد .وال بد من تفتيش مجيع الشحنات املستوردة.
ومبا أن خطر دخول اآلفات عن طريق خنيل الزينة كبري جداً ،ينبغي أن تقوم املنظمة القطرية لوقاية النباتات بتسجيل
املستوردين ورسم خرائط هبم (نظام املعلومات اجلغرافية) .وعلى املستوردين أن يؤمنوا نظام تتبع وإدارة ملتابعة عملية الدخول
وإدارة املشاتل والوجهة النهائية ألشجار النخيل اليت يتم بيعها .وجيب إجراء عمليات مسح رمسية سنوية للتأكد من غياب
سوسة النخيل احلمراء ولكشفها املبكر يف أشجار النخيل (مبا يف ذلك كل ساللة النخيل) يف املناطق .وينبغي وضع خطوط
توجيهية وإجراءات لتعزيز تفتيش احلجر على احلدود وخدمات وقاية النباتات داخل البالد (مبا يف ذلك دليل بشأن حتديد
أنواع النخيل).
والحتواء االنتشار ،ينبغي تنظيم نقل أشجار النخيل داخل البالد ،وبصورة خاصة من املنطقة املصابة تفادياً ألي
انتشار حمتمل لسوسة النخيل احلمراء.
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ويف ما يتعلق بنخيل التمور ،ينبغي أن تصدر مؤسسة رمسية تراخيص للمشاتل وأن متنحها الشهادات بغية ضمان
امتثاهلا لنظام إصدار الشهادات (املصادقة على األصناف وعدم محلها أي آفة مبا يف ذلك سوسة النخيل احلمراء).
ويف حال الكشف عن وجود اآلفة ،ينبغي أن ترسم املنظمة القطرية لوقاية النباتات حدود املنطقة املصابة وأن تنفذ
التدابري املالئمة الحتواء سوسة النخيل احلمراء والقضاء عليها ،وتشمل هذه التدابري:
أوال -إتالف النباتات احملتمل أن تكون مصابة أو ،عند االقتضاء ،إخضاعها للمعاجلة امليكانيكية الكاملة؛
ثانيا -جتنب أي تفش للكائنات احملددة خالل عملية التلف أو املعاجلة من خالل استعمال املعاجلات الكيميائية
يف احمليط اجملاور؛
ثالثا -إجراء املعاجلة املالئمة للنباتات اليت حيتمل أن تكون مصابة؛
رابعا -عند االقتضاء ،االصطياد اجلماعي بالفريومون يف املناطق املصابة؛
خامسا -منع نقل خمزون املشاتل من املناطق املصابة.
وينبغي أيضاً أن جتري املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسحاً مكثفاً يف حميط ال يقل عن  10كيلومرتات حول بؤرة
اإلصابة باالستناد إىل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  6وأن تقتفي أثر املواد الزراعية ذات الصلة .وينبغي أن تستند
أي خطة عمل إىل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  9املتصل بربامج استئصال اآلفات ،واملعيار الدويل لتدابري
الصحة النباتية رقم  14املتصل باللجوء إىل تدابري متكاملة يف هنج النظم إلدارة خماطر اآلفات.
وينبغي تطبيق تدابري الصحة النباتية على مستوى املزرعة أو على املستوى احمللي حيث يتم مجع فسائل خنيل التمور أو
نقلها إىل احلدائق القائمة أو استخدامها إلنشاء مزارع جديدة .إضافة إىل ذلك ،ينبغي وضع خطوط توجيهية إلنشاء
مشاتل خنيل التمور التجارية .وهناك حاجة إىل وضع بروتوكوالت ميكن تنفيذها على املستوى امليداين ملعاجلة أشجار النخيل
املخصصة للزراعة وحلدائق الزينة على السواء بغية احلرص على أن تكون املواد الزراعية املنقولة خالية من اآلفات .ويف ما
يلي وصف إلحدى الربوتوكوالت املقرتحة إلدارة فسائل خنيل التمور .فقبل أن يتم حتميل الفسائل يف مزرعة التوريد ،ال بد
من إجراء تفتيش بصري شامل والتأكد من عدم وجود إصابات .وبعد إحضار الفسائل إىل املزرعة ،ميكن استخدام جمموعة
من الكالب املدربة ،إن توافرت ،للكشف عليها وميكن عزل أي مواد مشتبه بإصابتها وإجراء تدقيق إضايف هبا ،وال يسمح
بدخول املزرعة إال للفسائل السليمة الستزراعها .ومن املفرتض أن يتم رش الفسائل وإشباعها خبليط من مبيدات الفطريات
واحلشرات .وعند التفريغ يف املشتل ،ميكن غمس كل فسيلة يف مبيد اآلفات املوصى به .وبعد ذلك ،تغرس الفسائل يف
األصص أو يف احلقل .وميكن رش الفسائل املستزرعة أو املزروعة يف األصص مرتني أو ثالثة يف الشهر حسب اإلصابات
يف املزارع اجملاورة .وبعد مرور شهر على الزرع يف األصص ،قد يكون من املفيد استعمال مبيدات اآلفات احملببة لتحسني
املكافحة .وينبغي أن يستمر رصد اآلفات واألمراض يف الفسائل بشكل منتظم .وباتباع هذا األسلوب ،يتم تقليل خطر
استرياد السوسة أو اآلفة عن طريق اخلطأ ،ويتم القضاء على أي آفة خفية.
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الكشف المبكر

الحالة الراهنة:

إن التفتيش البصري واليدوي ألشجار النخيل ممارسة سارية على نطاق واسع يف الوقت الراهن للكشف عن األشجار
املصابة بسوسة النخيل احلمراء .ويف العديد من البلدان ،يضطلع املوظفون الفنيون املدربون عادةً بعملية التفتيش البصري.
وأساليب الكشف املتطورة األخرى (الكشف الصويت ،والتصوير احلراري ،والتوقيعات الكيميائية ،والتحليل الطيفي
للتكسري املستحث بالليزر ،والتحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة ،ومؤشرات اإلجهاد الفيسيولوجية والبيولوجية،
والكالب البوليسية ،وسوى ذلك) هي قيد التجربة يف الوقت الراهن.


التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4
-5
الدورية.



األعداد احملدودة من املوظفني املدربني املتوفرين إلجراء التفتيش البصري.
التفتيش البصري عملية جمهدة ومكلفة.
صعوبة إجراء تفتيش بصري يف مزارع النخيل اليت ختضع إلدارة سيئة وحيث تنمو الفسائل واألعشاب
الضارة وسواها.
عندما حتصل اإلصابة يف تاج الشجرة (خنيل جزر الكناري) حيتاج التفتيش البصري إىل تدريب خاص.
ضعف مشاركة املزارعني ،وأصحاب احلدائق ،والبلديات ،واجلهات األخرى يف عمليات التفتيش البصري

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2
-3
-4
-5

حتسني مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة من خالل التدريب ،والنهج القائم على مشاركة املزارعني ،والعاملني
يف جمال اإلرشاد ،وتقدمي احلوافز/الغرامات ،وسوى ذلك.
إعداد بروتوكول للتفتيش البصري بأسلوب بسيط ويسهل فهمه وباللغات اليت يتكلمها املزارعون وموظفو الدعم
اآلخرون.
إنفاذ الزراعة النظيفة ال سيما يف ما يتعلق بإدارة الفسائل وإزالة سعف النخيل لتيسري التفتيش البصري.
احلاجة املاسة إىل تطوير آلة كشف مبكر لسوسة النخيل احلمراء تكون سريعة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة
وسهلة االستعمال.
اللجوء إىل الكشف املبكر ألشجار النخيل املصابة بسوسة النخيل احلمراء بواسطة الكالب البوليسية املدربة
حيثما يكون ذلك ممكناً.
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البحوث والتكنولوجيات المطورة لتحسين الكشف المبكر
يتعني النظر يف املنصات وأجهزة االستشعار والتقنيات التالية لتعزيز فعالية الكشف.

•

المنصات :الطائرات من دون طيار والسواتل والطائرات
أجهزة االستشعار :املرئية ،ودون احلمراء ،واملتعددة األطياف
التقنيات:

الكشف عن التوقيعات الكيميائية (األنف اإللكتروني ،الكالب البوليسية):

ميكن استخدام الكالب لكشف أشجار النخيل املصابة بسوسة النخيل احلمراء عندما تسجل اإلصابات حىت ارتفاع
مرتين عن سطح األرض .وميكن أن يكون الكشف مبساعدة الكالب مناسباً لتفتيش النخيل يف احلقول ،واملشاتل وموانئ
الدخول و/أو مرافق احلجر.
ولقد أُثبتت فعالية استخدام الكالب البوليسية املدربة يف الكشف املبكر عن أشجار النخيل املصابة .وقد ظهرت
بعض الشواغل بشأن تكيف الكالب مع درجات احلرارة املرتفعة يف منطقة اخلليج وغريها من املناطق .وخالل بضعة
سنوات ،مت استخدام الكالب البوليسية املدربة بطريقة فعالة يف املزارع اخلاصة الكتشاف اإلصابات املبكرة ألشجار النخيل.
وأسلوب الكشف املبكر هذا شبيه بالتقنيات اليت يتبعها مسؤولو اجلمارك يف املوانئ واملطارات وغريها من بوابات االسترياد.
وميكن بالتايل استخدام هذه الكالب البوليسية إىل جانب التفتيش البصري ،عند اإلمكان ،ال سيما يف نقل املواد الزراعية
حملياً عند نقاط التفتيش احلدودية ،واملناطق الداخلية اخلاضعة لقيود ،وسوى ذلك بغية ضمان أن تكون املواد خالية من
اآلفات.
وقد مت استعمال أجهزة إلكرتونية الستشعار الغازات لكشف املواد املتطايرة املنبعثة من النباتات املصابة باحلشرات.
ولكن هذه األجهزة شديدة احلساسية أيضاً يف حال وجود خمتلف املركبات األخرى مثل الكحوليات والكيتونات واألمحاض
الدهنية واإلسرتات.


الكشف الصوتي:

الكشف املبكر ممكن بفضل التكنولوجيا الصوتية اليت تقيس األمناط الطيفية والزمنية لألصوات الصادرة عن الريقات
اليت تتغذى أو تتنقل ،ألنه ميكن يف كثري من األحيان مالحظة الفرق بني أصوات احلشرات والضوضاء الزراعية أو احلضرية،
وذلك من خالل متييز جمموعات حمددة (دفقات) من نبضات النطاق العريض اليت تصدر عن احلشرات وليس عن غريها
من احليوانات أو اآلالت .وقد شهدت النظم الصوتية املتوفرة حالياً استعماالً حمدوداً ألهنا حتتاج إىل مشغلني ماهرين .ويتم
تطوير نظم آلية أبسط وأقل تكلفة لزيادة القدرة على الكشف املبكر .كما جترى دراسات ميدانية للحد من التداخل من
جانب الرياح العاتية اليت ميكن أن تولد نبضات صوتية تشبه حفيف األوراق واليت يصعب متييزها عن صوت احلشرات.
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التصوير الحراري:

لقد مت استعمال آالت التصوير باألشعة حتت احلمراء لكشف ارتفاع درجات احلرارة يف أشجار النخيل املصابة .وتشري
املؤلفات املتوفرة حالياً عن هذا املوضوع إىل وجود معلومات أساسية حول املالمح احلرارية لنخيل التمور املصاب بسوسة
النخيل احلمراء تسمح بتطوير جهاز استشعار آين .ويعد التصوير احلراري تقنية تشخيص عن بعد دقيقة وقابلة للقياس،
يتم استخدامها لتصوير التغريات يف درجات احلرارة على سطح النباتات وقياسها بواسطة آالت التصوير باألشعة حتت
احلمراء العالية األداء .ومت اختبار منوذجني من آالت التصوير باألشعة حتت احلمراء يف احلقل يف فصلني خمتلفني (الصيف
والشتاء) لتقييم فعاليتها يف التعرف على أشجار النخيل املصابة بسوسة النخيل احلمراء .وتتسم آالت التصوير هذه بقابلية
احلمل واملتانة وسهولة النقل يف احلقل .وحصلت جتارب عدة لتحديد أشجار النخيل املصابة بشكل دقيق واملوقع احملدد
لإلصابة .ويف الواقع ،حتدث يرقات سوسة النخيل احلمراء أنفاقاً وثقوباً يرتتب عنها جتويفات بدرجات خمتلفة يف جذع
الشجرة املتضررة .ويف بعض احلاالت ،عندما مت حتليل الرسوم احلرارية ألشجار النخيل السليمة واملصابة ،كانت االختالفات
وسهل متييز اإلصابة باالستناد إىل اختالف درجات احلرارة .ولكن مل يكن األمر سهالً يف حاالت
يف طيف األلوان واضحة ُ
أخرى ،عندما مل يسجل اختالف كبري بني درجة احلرارة على سطح الشجرة وداخلها.
ومن املقرتح إجراء جتارب إضافية على آالت تصوير تكون مزودة بأجهزة استشعار أكثر دقة وحساسية لتحديد أمهية
هذه التقنية بوصفها أداة للكشف السريع والدقيق إلصابة أشجار النخيل بسوسة النخيل احلمراء.


الكشف باألشعة تحت الحمراء القريبة:

لقد مت استعمال تقنية التحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة على نطاق واسع للتحليل غري املتلف للنظم
البيولوجية ورصدها .وقد أجريت دراسات عديدة لقياس التغريات الفسيولوجية يف الكائنات احلية .ففي التحليل الطيفي
باألشعة حتت احلمراء القريبة ،حتفز الرتكيبة الكيمائية لغرض ما اجلزيئات على امتصاص الضوء يف منطقة األشعة حتت
احلمراء القريبة وعلى الذبذبة برتددات فريدة .ويتوقف طيف األشعة حتت احلمراء القريبة على عدد الروابط الكيميائيـ ـة (CH
و NHو )OHاملوجودة يف املادة اليت يتم حتليلها .ولتحليل الرتكيبة ،يتم مجع الضوء املعكوس أو النافذ بواسطة مطياف
يقيس امتصاص العينة للطاقة .ويتم استخدام التحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة على نطاق واسع يف قطاع
احلبوب لتحديد جودهتا .وتثري احلشرات آكالت اخلشب إجهاد النباتات إذ تضارب على عملية النتح من خالل التهام
أنسجة ساق النبتة .كذلك ،عندما تصاب خنلة التمر بسوسة النخيل احلمراء ،تبدأ هذه األخرية بأكل األنسجة الداخلية
للشجرة وتثري إجهاداً ميكن كشفه بواسطة تقنية التحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة.
وقد أعدت دراسة أولية يف اململكة العربية السعودية قضت بقياس أطياف االمتصاص يف عينة من أوراق خنيل التمور
الطازجة املراقبة واجملروحة واملصابة بسوسة النخيل احلمراء بواسطة قياس الطيف الضوئي .وتبدو النتائج األولية واعدة جداً
وتبني أن التحليل الطيفي باألشعة حتت احلمراء القريبة ميكن أن يكون تقنية لكشف إصابات أشجار النخيل بسوسة
النخيل احلمراء يف مراحل مبكرة قبل ظهور األعراض املرئية.
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التحليل الطيفي للتكسير المستحث بالليزر:

التحليل الطيفي للتكسري املستحث بالليزر هو نوع من التحليل الطيفي لالنبعاثات يستخدم نبض ليزر مركز عايل
الطاقة إلنتاج البالزما من اهلدف .ويتم مجع الضوء املنبعث من البالزما بعد التربيد بواسطة ألياف ضوئية ونقلها عرب مطياف
لتسجيل أطياف التحليل الطيفي للتكسري املستحث بالليزر .ويتم حتليل األطياف لتحديد تركز العناصر يف العينة اهلدف.
وميكن تطبيق هذه التقنية على أي مادة ،أكانت حالتها الفيزيائية صلبة أو سائلة أو غازية.
ومت تطبيق تقنية التحليل الطيفي للتكسري املستحث بالليزر على الرتبة حول جذور أشجار النخيل املصابة بسوسة
النخيل احلمراء لكشف هذه اآلفة مبكراً .ومسح حتليل األطياف من عينات مصابة وسليمة خمتلفة باكتشاف عناصر
الكلسيوم واملغنيسيوم والصوديوم والكربون والبوتاسيوم إضافةً إىل جزيئات اهليدروكسيل والسيانيد .وأظهرت األطياف أيضاً
زيادة سريعة يف كثافة املغنيسيوم والكلسيوم يف األطياف اخلاضعة لتحليل طيفي للتكسري املستحث بالليزر كلما زادت
جمموعات اآلفة .واألمر سيان بالنسبة إىل اجلزيئات يف األطياف اخلاضعة للتحليل نفسه .وأظهرت النتائج أنه ميكن استخدام
تقنية التحليل الطيفي للتكسري املستحث بالليزر يف الكشف املبكر لإلصابة بسوسة النخيل احلمراء من غري إحلاق الضرر
بأشجار النخيل.
•

الرادار العالي التردد:

مت استخدام رادارات األشجار ( Tree Radar 2000 MHzو )Tree Radar 900 MHzلكشف خنيل التمور املصاب
بسوسة النخيل احلمراء يف بستان من خنيل التمور يف الرياض يف اململكة العربية السعودية حيث أظهرت النتائج دقة أكرب
( 80يف املائة) يف كشف سوسة النخيل احلمراء مع رادار  Radar 2000مقارنة برادار Radar 900
( 66.7يف املائة).
•

تكنولوجيا األشعة السينية:

األشعة السينية تقنية مستعملة إىل حد كبري يف التصوير الطيب ،ولكنها تستعمل بدرجة أقل نسبياً يف الزراعة لكشف
اإلصابات باآلفات احلشرية .وقد توصلت الدراسات األولية اليت أعدت يف ظل ظروف خمربية إىل نتائج واعدة .وكشفت
النتائج عن صور للمراحل الريقية وللمسارب اليت تشقها يرقات سوسة النخيل احلمراء داخل اجلذع األساسي لنخلة التمر.
ولكن هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لتحسني منهجية تصوير الشجرة والبتكار نظام مالئم لتصوير خنيل التمور يف
الظروف احلقلية.
وميكن أن تسرع جتارب الكشف باألشعة حتت احلمراء القريبة استخدام الطائرات من دون طيار يف الكشف املبكر
إذا مت تطوير مثل هذه األجهزة لالستشعار باالستناد إىل نتائج التجارب احلاصلة .كما ميكن أن توفر التجارب البتكار
تكنولوجيا حممولة قائمة على التحليل الطيفي للتكسري املستحث بالليزر ،أداة مفيدة للكشف املبكر لسوسة النخيل احلمراء
يف امليدان .ويف هذا الصدد ،فإن التجارب على الرادارات العالية الرتدد وعلى تكنولوجيا األشعة السينية ،واعدة باالستناد
إىل التجارب األولية.
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إضافة إىل ذلك ،مت استخدام اسرتاتيجيات علم الربوتينات الوراثية إىل حد كبري لكشف العدوى/األمراض عند البشر؛
ولكنها استعملت بدرجة أقل نسبياً مع النباتات .وتشجع القليل من الدراسات حول الربوتينات الوراثية املتصلة بالنباتات
على استخدام هذه املنهجيات يف الكشف املبكر إلصابة خنيل التمور بسوسة النخيل احلمراء .وقد تساعد جزيئات
الربوتينات اليت تظهر استجابة متغرية ،وال سيما تلك اليت متلك منط اكتساب منظم يف عينات خنيل التمور املصاب ،على
تطوير بعض الوامسات اجلزيئية التشخيصية للكشف املبكر عن اإلصابات بسوسة النخيل احلمراء .وتنطوي التجارب بواسطة
اسرتاتيجيات الربوتينات الوراثية على إمكانيات كبرية لتطوير اللوازم املستقبلية للكشف املبكر.

 3-2المراقبة والرصد


الحالة الراهنة:
جتري بصورة عامة مراقبة سوسة النخيل احلمراء ورصدها من خالل )1( :التفتيش البصري )2( ،االصطياد بالفريومون
يف املناطق املصابة وغري املصابة على السواء.



التحديات/مواطن الضعف:
 -1غالباً ما تكون عمليات التفتيش البصري املضطلع هبا يف إطار برنامج املراقبة والرصد غري مالئمة.
 -2عدم توافر األموال الالزمة ملراقبة سوسة النخيل احلمراء ورصدها.
 -3قلة املعلومات اليت تولدها أدوات الرصد.
 -4تصور املزارعني أن مصائد الرصد الفردية متثل هتديداً ملزارعهم إذ جتذب اآلفات إىل حدائقهم ،وتردد
املزارعني/أصحاب املصلحة يف املشاركة يف هذا الربنامج.
 -5عدم مشاركة أصحاب املصلحة يف الربنامج.
 -6غياب التنظيم واإلدارة الفعالة لربنامج املراقبة والرصد مبا يف ذلك عدم كفاية اخلدمات املقدمة للمصائد بصورة
دورية (تغيري الطعم الغذائي املسمم واملياه مرتني يف األسبوع) وعدم كفاية عمليات التفتيش.
 -7عدم وجود نظام مالئم لرسم اخلرائط ومجع البيانات واإلدارة.
 -8عدم توافر أدوات الرصد املتطورة.
 -9عدم خضوع أعداد كبرية من أشجار خنيل الزينة يف املنتزهات والبلديات والشوارع لربنامج املراقبة.
 -10طبوغرافيا حزوز خنيل التمور التقليدية حيث حتمل األشجار عدداً كبرياً من الفسائل وسوء صيانة املزارع جيعالن
التفتيش البصري/الرصد صعباً وبطيئاً.



التحسينات/التوصيات المقترحة:
 -1إجراء تقييم للمخاطر يف املنطقة بواسطة املراقبة البصرية ومصائد الفريومون.

16

المشاورة العلمية واالجتماع الرفيع المستوى عن إدارة سوسة النخيل الحمراء ،روما،

 31-29مارس /آذار 2017

 -2تطبيق نظام رصد مبساعدة نظام املعلومات اجلغرافية من أجل رسم اخلرائط ،ومجع البيانات ،وحتليل برنامج املراقبة
والرصد وإدارته على حنو فعال.
 -3تواتر التفتيش البصري:
 املناطق غري املصابة :مرة يف الفصل املناطق املصابة :مرتان يف الشهر -4توفري اخلدمات للمصائد مرة كل اسبوعني (تغيري الطعم الغذائي واملياه) يف املناطق املصابة وغري املصابة على
السواء.
 -5تعزيز الوعي والتواصل املتكرر بني مجيع أصحاب املصلحة.
 -6كثافة املصائد
 املناطق غري املصابة :حتديد احلاجة بعد تقييم املخاطر املناطق املصابة :مصيدة واحدة أو مصيدتان يف اهلكتار

التكنولوجيات التي يجب اعتمادها لتحسين نظام المراقبة والرصد

 قاعدة البيانات/نظام المعلومات الجغرافية/تحليل صور االقمار الصناعية:من املستحسن وجود نظام جلمع البيانات يقضي (أ) بتحديد املراجع اجلغرافية ألشجار النخيل باستخدام نظام غوغل
إرث  ،Google Earthواالستشعار عن بعد( ،ب) باستخدام اهلواتف احملمولة إلدخال البيانات ونقلها( ،ج) باستخدام
نظام املعلومات اجلغرافية إلدارة البيانات وحتليلها .وينبغي تطوير تطبيق خمصص للهواتف الذكية اليت تعمل بنظام أندرويد
و ،iOSيسمح للمستخدمني بتسجيل البيانات اجلغرافية املرجعية يف احلقل يف منوذج موحد .ويف احلالة األمثل ،ينبغي أن
يستعمل املستخدمون هواتفهم الذكية اخلاصة لتفادي استحداث أجهزة فريدة وتوزيعها وإدارهتا .وسيستخدم التطبيق خدمة
البيانات النقالة اليت يوفرها النظام العاملي لالتصاالت النقالة (اخلدمة الراديوية احلزمية العامة) لنقل البيانات من احلقل إىل
مكتب مركزي وطين معين بسوسة النخيل احلمراء بصورة آنية .وميكن وضع إجراء حمدد للسماح باسترياد البيانات من احلقل
تلقائياً إىل نظام معلومات جغرافية خمصص يتضمن قاعدة بيانات مكانية يف املكاتب املعنية بسوسة النخيل احلمراء .وسيتم
استخدام نظام املعلومات اجلغرافية إلدارة البيانات من احلقل واملصائد الذكية وحتليلها بغية إعداد اخلرائط واجلداول والرسوم
البيانية والتقارير ،واختاذ القرارات اإلدارية الضرورية.
ويُقرتح استخدام الربجميات املفتوحة املصدر وغري احملفوظة امللكية مثل قاعدة بيانات  PostgreSQL/PostGISونظام
التحليل الكمي للمعلومات اجلغرافية مع قاعدة البيانات املكانية ونظام املعلومات اجلغرافية على التوايل .وهبذه الطريقة،
ميكن تفادي رسوم الرتخيص السنوية حبيث يكون نظام املعلومات اجلغرافية مستقالً (ميكن تشغيله على نظام ويندوز،
وماك ،ولينوكس) ،وميكن اللجوء إىل جمموعة كبرية من املطورين واخلربات لتكييف نظام املعلومات اجلغرافية مع متطلبات
سوسة النخيل احلمراء .وينبغي أن تكون اخلريطة األساسية األولية لنظام املعلومات اجلغرافية ،خريطةً حتدد املراجع اجلغرافية
ألشجار النخيل (املخرج من البند (أ) أعاله) .وميكن استخدام هذه اخلريطة األساسية مع البيانات احلقلية القدمية واحملدثة
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بصورة منتظمة بغية تقييم الوضع الراهن لسوسة النخيل احلمراء ،ورصد معدالت ظهورها وانتشارها اجلغرايف ،والعمل كنظام
إنذار مبكر ،واختاذ قرارات مدروسة ،ودراسة االجتاهات التارخيية من أجل إدارة سوسة النخيل احلمراء على حنو أفضل.
وسيسمح التدفق التلقائي للبيانات ونظام املعلومات اجلغرافية بإعداد أنواع متعددة من اخلرائط واجلداول والرسوم البيانية
يف مراحل زمنية وبدقة مكانية ختتلف حبسب نوع املعلومات املطلوبة .وال ميكن االستغناء عن هذه األدوات التحليلية لوضع
برنامج/اسرتاتيجية فعالة متعددة األقاليم والتخصصات ملكافحة سوسة النخيل احلمراء على مجيع املستويات.
ويف النهاية ،ميكن استكمال النظام باستخدام الطائرات من دون طيار للمساعدة يف عمليات التفتيش ومجع البيانات
ونقلها.

 تحسين نظام االصطيادلتطوير نظام إدارة أنشطة االصطياد من خالل دمج التحديد برتددات الراديو ،هناك حاجة إىل تكنولوجيا االتصاالت
الالسلكية وإىل نظام املعلومات اجلغرافية بغية التمكن من حتديد املراجع اجلغرافية واستخدام املوارد البشرية بطريقة فعالة يف
إدارة االصطياد بالفريومون على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية .وتشمل اجملاالت املعنية التحديث اآلين لآلفات اليت
يتم اصطيادها يف املصائد ،ووظيفة حتديد املوقع ،والنمذجة الثالثية األبعاد ،وحتديد مواصفات املعدات احلاسوبية ،وتركيب
نظام التحديد برتددات الراديو .ولن يكون ذلك مفيداً لنظم االصطياد فحسب ،بل أيضاً لعمليات حتديد موقع األشجار
املتضررة واملنقذة ومتابعتها.
وترتفع معدالت إطالق الفريومون يف جهاز التوزيع خالل فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات احلرارة .بالتايل ،ينبغي
استبدال اجلاذبات الفريومونية ،يف البلدان اليت تسجل درجات حرارة مرتفعة خالل فصل الصيف ،بتواتر أكرب ما ينطوي
على زيادة التكاليف على اليد العاملة واجلاذبات ووسائل النقل اإلضافية .وشهدت اهلند مؤخراً تطوير القوالب القائمة على
تقنية النانو والغنية مبكونات الفريومون إلطالة حياة اجلاذبات يف احلقل .وقد مت اختبار هذه القوالب بنجاح يف اجلرادل
املستخدمة الصطياد سوسة النخيل احلمراء .ومن املقرتح اعتماد مثل هذه التكنولوجيات يف البلدان اليت تسجل درجات
حرارة مرتفعة لفرتات طويلة ،ال سيما يف بلدان اخلليج.

 4-2الممارسات الزراعية


الحالة الراهنة:

لقد ثبت أن املمارسات الزراعية مثل كثافة أشجار النخيل (املسافة الفاصلة بينها) ،والري ،ونظافة النخيل وتنظيف
احلقل ،وإزالة السعف والفسائل ،تؤثر على شدة اإلصابة .كما تقاوم أصناف خنيل التمور إصابة سوسة النخيل احلمراء
بدرجات متفاوتة .ولكن مل يتم استغالل هذا املكون (مقاومة النباتات العائلة) من اإلدارة املتكاملة لآلفات بغية إدارة
سوسة النخيل احلمراء.
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وعاد ًة ال يتم تبين هذه املمارسات الزراعية اليت ميكن أن حتد من اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء ومن انتشار هذه
اآلفة ،ال سيما يف األخاديد التقليدية .ويصعب ذلك عملية تفتيش أشجار النخيل من أجل الكشف املبكر عليها وعالجها.


التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4



ال يعتمد املزارعون أفضل املمارسات الزراعية اليت من شأهنا احلد من اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء.
املزارعون ليسوا على علم باملمارسات الزراعية اليت تؤثر على اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء.
مقاومة التغيري يف طرق الزراعة التقليدية أحياناً بسبب القيود االقتصادية ونقص اليد العاملة.
نسبة الرطوبة املرتفعة داخل األخاديد بسبب الري بالغمر ،ما يسهل اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2
-3
-4

تشجيع اعتماد املمارسات الزراعية اجليدة ال سيما يف ما يتعلق بإزالة الفسائل ،وتنظيف السعف ،وكثافة النخيل،
والري.
إمكانية وضع معايري للممارسات الزراعية اجليدة اليت حتد من هجمات سوسة النخيل احلمراء ،والتوصية هبا.
تقليم الفسائل بصورة دورية و/أو إزالتها من خنيل التمور لتيسري التفتيش البصري.
محاية اجلروح باستخدام مببيدات حشرية عليها فوراً بعد تقليم السعف وإزالة الفسائل.

وهناك اقرتاحات إلعداد دراسات من أجل حتديد العالقة بني املمارسات/العوامل السابق ذكرها واإلصابة بسوسة
النخيل احلمراء ،وإلدماج مقاومة أشجار النخيل هلذه السوسة إما من خالل برامج تربية النباتات الكالسيكية أو
الربوتوكوالت اجلزيئية املتطورة اليت تستخدم تقنية إسكات اجلني.
5-2

(أ)

ممارسات المكافحة
المعالجة الميكانيكية

ميكن معاجلة أشجار النخيل اليت مل تصب إصابة شديدة (الربعم الطريف غري مصاب ،اجلذع األساسي قليل التضرر
من الريقات) إما حبقن مبيدات احلشرات أو بواسطة املعاجلة امليكانيكية .والغاية من هذه األخرية هي إزالة األنسجة اليت
تتواجد فيها الريقات وحتديد مكان الشرانق والسوس البالغ والقضاء عليها .وبالنسبة إىل خنيل الزينة الطويل (تقع اإلصابة
عند أسفل األوراق العليا) ،مسحت البحوث منذ بضعة سنوات بوضع بروتوكول دقيق وفعال .أما بالنسبة إىل خنيل التمور،
فيمارس اإلصحاح امليكانيكي عليه منذ عدة سنوات بطريقة بسيطة جداً وبواسطة األدوات اليدوية .وعندما يتم تقطيع
األنسجة اليت توجد فيها الريقات قطعاً صغرية ،ليس هناك حاجة إىل عالج تكميلي .ويف بعض األماكن ،كان يوصى غالباً
باتباع بروتوكول معقد جداً يف ما يتعلق باألنسجة املصابة املتلفة .ولرمبا قد يكون من املرغوب فيه إجراء اختبار بسيط جداً
للتأكد من عدم وجود خطر ناجم عن الريقات أو البيوض املوجودة يف البقايا املقطعة قطعاً صغرية .وقد اق ُرتحت بعض
التكنولوجيات اجلديدة لتعقيم أشجار النخيل املصابة ،ولكن ال يبدو أهنا تتمتع بأي ميزة مقارنةً مع التقنيات القائمة.
19

المشاورة العلمية واالجتماع الرفيع المستوى عن إدارة سوسة النخيل الحمراء ،روما،

 31-29مارس /آذار 2017

(ب) االستخدامات الوقائية لمبيدات الحشرات (الكيميائية/الطبيعية)
تُعترب املكافحة الكيميائية طريقة سريعة وموثوقة ملراقبة أشجار خنيل التمور املصابة باآلفة املذكورة وإشفائها من بني
مجلة أساليب املكافحة املتعددة اليت مت اختبارها ضد سوسة النخيل احلمراء .ولكن االستخدام املكثف والعشوائي ملبيدات
احلشرات ال يؤدي إىل تلوث بيئي فحسب ،بل يضر أيضاً بصحة النباتات واحليوانات واإلنسان.


الحالة الراهنة:
-1
-2



التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4



يف الكثري من األحيان ،ال تكون مبيدات احلشرات املستخدمة يف املعاجلات الوقائية خاضعة لالختبار وال مسجلة
ملكافحة سوسة النخيل احلمراء يف بعض البلدان.
تراكم خملفات مبيدات احلشرات يف البيئة وأشجار النخيل بسبب اإلفراط يف استخدام املعاجلات الوقائية.
إمكانية اكتساب سوسة النخيل احلمراء القدرة على مقاومة أصناف خمتلفة من مبيدات احلشرات.
قلة التدريب على استخدامات العالج الوقائي.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2
-3
-4



يف العديد من البلدان ،يتم رش مبيدات احلشرات بصورة روتينية ألغراض وقائية.
يُستخدم حقن الساق يف حالة خنيل الزينة للمعاجلات الوقائية.

احلاجة إىل حتديد املعاجلات الوقائية مببيدات احلشرات باالستناد إىل البيانات بشأن بؤر اإلصابة ومصيد املصائد.
احلاجة إىل وضع بروتوكول لالستخدامات الرشيدة ملبيدات احلشرات ألغراض وقائية.
ميكن إجراء جتارب على جمموعة من مبيدات احلشرات وتسجيلها ملكافحة سوسة النخيل احلمراء.
إمكانية إجراء حتليل ملخلفات التجارب قبل ترخيص احلقن يف املعاجلات الوقائية املمارسة على خنيل التمور.

الخيارات والبحوث التي يجب النظر فيها للعالج الوقائي:

تعد املعاجلات الوقائية اليت تقضي بإشباع املواقع حيث تضع اإلناث بيوضها فيها أو حيث ختتبئ احلشرات البالغة
عامةً ،مكوناً مألوفاً من االسرتاتيجية املتكاملة ملكافحة سوسة النخيل احلمراء (ال تكفي عادةً معاجلات الرش وينبغي
منعها) .ولكن املشكلة األساسية هلذه املعاجلات هي كلفتها من جهة ألنه جيب تكرارها يف كثري من األحيان ،واملخاطر
اليت متثلها على البيئة وصحة اإلنسان إذا اعتمدت على مدى سنوات عديدة من جهة أخرى .ويف ما يتعلق بنخيل الزينة،
تطبق املعاجلات الوقائية أيضاً عن طريق احلقن .ولكن ال ميكن استخدام هذه املعاجلات بصورة روتينية ألن اجلروح اليت
يصاب هبا اجلذع األساسي ال تلتئم أبداً وال تُغطى .وبالنسبة إىل أشجار النخيل املزروعة إلنتاج التمر ،ال بد من إجراء
حبوث لتحديد املهلة الفاصلة عن احلصاد لكل نوع عالج ومبيد للحشرات قبل الرتخيص ملثل هذه التقنيات .ويف ما يتعلق
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مبعاجلات اإلشباع ،ينبغي إجراء دراسات على مستوى احلقل لتحديد فعالية وتواتر املعاجلات املختلفة؛ وهناك حاجة ماسة
إىل حتليل خملفات اآلفات على التمر والرتبة ألن هذه املعاجلات تطبق يف بعض األماكن منذ سنوات عدة.
وال ينبغي استعمال املعاجلات الوقائية مببيدات اآلفات على أشجار النخيل اليت حتمل مثاراً يف غضون  45يوماً من
تاريخ احلصاد .وهبذه الطريقة ،ميكن جتنب املخلفات يف الثمار أو تقليلها إىل املستويات املسموح هبا .وعند اللجوء إىل
الرش الوقائي ،ينبغي احلرص على تغطية املناطق املستهدفة من شجرة النخيل فقط وتفادي التناثر أو االنتشار غري الضروري
ملبيد اآلفات إىل املناطق غري املستهدفة ملا ميكن أن يرتتب عن ذلك من تلوث بيئي.
(ج) المعالجات العالجية بمبيدات الحشرات (الكيميائية/الطبيعية)


الحالة الراهنة:
 -1يف الوقت الراهن ،حقن اجلذع/الساق هو التقنية العالجية املستخدمة لعالج أشجار النخيل املصابة بسوسة
النخيل احلمراء إىل جانب رش مبيدات احلشرات.
 -2يف بعض البلدان ،تتم معاجلة النخيل املصاب بواسطة اإلزالة امليكانيكية للنسيج املتضرر ،يليها استخدام مبيدات
احلشرات حلماية النسيج اجملروح.
 -3كما تطبق املعاجلات العالجية على خنيل التمور بواسطة فوسفيد األلومينيوم.
 -4يف الوقت الراهن ،هناك عدة آالت (أدوات) للحقن متاحة جتارياً يف السوق.
 -5تتوافر أيضاً عدة منتجات طبيعية/عضوية.



التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4
-5



التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2



يف كثري من األحيان ،ال تكون مبيدات احلشرات املستخدمة يف املعاجلات العالجية خاضعة لالختبار وال مسجلة
ملكافحة سوسة النخيل احلمراء يف بعض البلدان.
اآلثار الضارة النامجة عن الضغط العايل واجلرعات الكبرية املستخدمني يف املعاجلات العالجية.
االفتقار إىل املعرفة املناسبة/الكافية املتعلقة حبقن اجلذوع.
االفتقار إىل التدريب حول استخدامات العالج الشايف بواسطة حقن اجلذوع.
االفتقار يف الوقت الراهن إىل الرباهني للتوصية باستعمال املنتجات الطبيعية/العضوية.

احلاجة إىل وضع بروتوكول لالستخدام الرشيد ملبيدات احلشرات ألغراض عالجية ال سيما يف ما يتعلق حبقن
اجلذوع.
إجراء جتارب على مبيدات اآلفات الطبيعية بعد الكشف عن تركيبة املنتج.

الخيارات والبحوث التي يجب النظر فيها للعالج الشافي:
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يتم استخدام تقنيات احلقن يف العديد من األماكن منذ وقت طويل عوضاً عن املعاجلات العالجية امليكانيكية .ويف
ما يتعلق مبعاجلات الصحة النباتية عن طريق احلقن ،لقد مت اكتساب املعرفة األساسية منذ  30عاماً ولكن املمارسات اجليدة
اليت يُفرتض أن تؤول إليها ليست معروفة مبا فيه الكفاية .ويؤدي ذلك إىل استخدامات خاطئة كما هي احلال مثالً مع
التقنية القائمة على احلقن عايل الضغط يف بعض األماكن .وتتوافر يف السوق أيضاً عدة معدات جديدة للحقن ،ولكن
مزاياها مشكوك فيها يف الكثري من األحيان .وينبغي تقييم التقنيات ومبيدات احلشرات املختلفة اليت سيتم استخدامها بغية
التوصية هبذه التقنيات.
وجرت جتارب على عدة برامج للمكافحة الكيميائية بالتعاون مع وزارة الزراعة يف الرياض ،اململكة العربية السعودية
الختبار فعالية العديد من مبيدات احلشرات ،واجلرعات املثلى منها ،ونظام تسليمها ،مبا يف ذلك الرش وحقن اجلذوع
األساسية لنخيل التمور .وأظهرت النتائج تفاوتاً يف مستوى النجاح .ويف الوقت الراهن ،تتوافر عدة مبيدات للحشرات يف
السوق يقال إهنا فعالة ضد سوسة النخيل احلمراء .وهناك بالتايل حاجة كبرية إىل فحص مبيدات احلشرات املالئمة،
واجلرعات املثلى منها ،ونظام تسليمها ،وإىل وضع اسرتاتيجية مكافحة كيميائية لسوسة النخيل احلمراء تكون صديقة للبيئة
وقائمة على الدقة.
وملعاجلة أشجار النخيل املصابة ،تتوافر يف السوق حقن للجذوع منخفضة وعالية الضغط .ويف أوروبا ،تتوافر جتارياً
عدة أنابيب بالستيكية لتسليم اجلرعة املناسبة من مبيد اآلفات ويتم استخدامها مع خنيل الزينة .وتستخدم احملقنات عالية
الضغط عدة نقاط على جذع النخلة وأحياناً ال تكون النتائج جيدة .وينبغي اللجوء إىل هذه التقنية بصورة استنسابية
ومرافقتها مبتابعة متينة لتعايف األشجار .وقد تكون هلذه التقنية آثار ضارة على أشجار النخيل الفتية جداً وبالتايل جيب
جتنبها.
ودائماً ما تظهر املخاوف عندما يتم ثقب جذع النخلة لوضع حماليل مبيدات اآلفات إما ملكافحة اآلفة أو أحياناً
ألغراض وقائية .وتتوفر أنابيب هالمية قابلة للتحلل حيوياً لسد الثقب مث حقن مبيد اآلفات يف املادة اهلالمية من حيث
ينتشر داخل النخلة .وميكن استخدام هذه الطريقة حسب نوع احلقنة.
وهناك حاجة كبرية إلجراء جتارب على نظم توزيع مبيدات احلشرات يف احلقل .وينبغي النظر يف إجراء جتارب
الستكشاف حركة مبيدات اآلفات داخل جذع النخلة ويف أجزاء أخرى منها ،ال سيما يف الثمار.
(د) االصطياد الجماعي


الحالة الراهنة
-1
-2
-3

يستخدم االصطياد اجلماعي بواسطة مصائد الفريومون املزودة بالطعوم الغذائية (مصائد اجلردل) يف العديد من
البلدان املصابة بسوسة النخيل احلمراء.
تتوافر يف الوقت الراهن مصائد سوداء اللون هرمية الشكل تتمتع بفعالية أكرب من مصائد اجلردل التقليدية.
تتوافر تكنولوجيا االصطياد بالفريومون اخلالية من املصائد والطعوم واليت تقوم على االجتذاب واإلبادة.
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التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4



تعد احلاجة إىل خدمة املصائد (تغيري الطعم الغذائي واملياه) بصورة دورية ،عملية مكلفة وكثيفة العمالة.
يف كثري من األوقات ،ميكن أن حيد الدعم اللوجسيت للنقل من فعالية برنامج االصطياد اجلماعي.
االفتقار إىل نظام مالئم لتعداد املصائد ورسم خريطة مبوقعها.
تعد املصائد اليت ال تتم خدمتها سيفاً ذو حدين إذ تشكل خطراً على أشجار النخيل املوجودة حوهلا.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2
-3
-4
-5
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يف بعض البلدان ،ميكن أن جترى عمليات االصطياد اجلماعي على يد قادة املزارعني/املزارعني املدربني.
اعتماد تكنولوجيا االجتذاب واإلبادة بوصفها مكوناً إضافياً لربنامج االصطياد اجلماعي واإلدارة املتكاملة لسوسة
النخيل احلمراء.
إجراء تقييم إضايف لتكنولوجيا االجتذاب واإلبادة حيثما تقتضي الضرورة.
احلاجة إىل تقييم املصائد اجلافة بواسطة التكنولوجيا الكهرومغناطيسية.
إدارة االصطياد اجلماعي من خالل استعمال نظام املعلومات اجلغرافية مع حتديد املصائد برتددات الراديو (التشفري
الشريطي).

البحوث والتقنيات لتحسين فعالية نظام االصطياد الجماعي

لقد مت استخدام فريومون التقارب املفرز عند الذكور (الفريوجينول) واملصنع عام  ،1993على نطاق كبري لرصد سوسة
النخيل احلمراء واصطيادها اجلماعي على مدى أكثر من عقدين من الزمن وذلك بواسطة مصائد اجلردل املزودة بالطعوم
الغذائية .وتأسر مصائد سوسة النخيل احلمراء بواسطة الفريومون جزءاً فقط من جمموعات السوس يف احلقل ،وتعد مكوناً
من اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء .ويعد ترقيم كل مصيدة بالفريومون يف احلقل أمراً ضرورياً جلمع البيانات
ومعاجلتها بطريقة منهجية .وميكن حتقيق ذلك من خالل حتديد املراجع اجلغرافية للمصائد واستخدام التحديد برتددات
الراديو.
وقد أفيد مؤخراً بأن املصائد السوداء تأسر عدداً أكرب من السوس ،يف حني أنه بالنسبة إىل الشكل ،تأسر املصائد
اهلرمية الشكل أعداداً أكرب بكثري مقارنةً مبصائد اجلردل التقليدية .ومعروف أن الكايرمون املركب (أسيتات اإليثيل) يزيد
من أعداد السوس املصطاد عندما يستخدم كمكون يف مصائد سوسة النخيل احلمراء القائمة على الفريومون واملزودة
بالطعوم الغذائية .وحيد استبدال الطعم الغذائي واملياه بصورة دورية من احلاجة إىل زيادة عدد مصائد الفريومون يف احلقل،
كما يؤدي ذلك إىل ارتفاع ملحوظ يف تكلفة برنامج االصطياد الكتلي املطبق على نطاق واسع .ويف هذا السياق ،يبدو
أن اخليارات اخلالية من اخلدمات واليت تقوم على تكنولوجيا االجتذاب واإلبادة ،واستخدام مصائد جافة تقوم على األشعة
الكهرومغناطيسية ،هلا مستقبل واعد يف اململكة العربية السعودية .ويف الواقع ،ميكن أن خيتلف معدل انبعاث الفريوجينول
بشكل كبري من غري التأثري على استجابة سوسة النخيل احلمراء؛ وباستطاعة العوامل اجلاذبة الشريكة القائمة على مركبات
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التخمري وأسيتات اإليثيل واإليثانول أن حتسن مستوى اجتذاب الفريوجينول وميكن استعماهلا عوضاً عن الكايرومون الطبيعي
غري املعياري يف نظم اصطياد سوسة النخيل احلمراء بعد حتسني النسب واجلرعات املستخدمة .وميكن زيادة كفاءة تقنيات
املكافحة عن طريق استخدام املواد الناقلة للرسائل الكيميائية (االصطياد اجلماعي) إىل جانب املواد الطاردة لسوسة النخيل
احلمراء يف اسرتاتيجية تقوم على الدفع والسحب.
ونظراً إىل احلد احلرج الختاذ اإلجراءات املتدين جداً والذي يبلغ الصفر تقريباً مع خنيل جزر الكناري ويناهز الصفر مع
خنيل التمور ،يبدو البحث عن مواد جتميع أو طرد قوية هو السبيل الوحيد لزيادة فعالية التقنيات القائمة على املواد الناقلة
للرسائل الكيميائية.
وهبدف حتسني الكفاءة العامة لربامج اصطياد سوسة النخيل احلمراء بواسطة الفريومون ،هناك حاجة إىل تقييم:
( )1نظام ترقيم املصائد باالستناد إىل التحديد برتددات الراديو )2( ،املصائد الذكية اليت تسجل تلقائياً وبصورة متواصلة
أعداد السوس اليت مت اصطيادها )3( ،إدماج املصائد الذكية يف نظام املعلومات اجلغرافية )4( ،خيارات االصطياد اليت ال
حتتاج إىل خدمة باالستناد إىل تكنولوجيا االجتذاب واإلبادة واإلشعاع الكهرومغناطيسي )5( ،أنواع الكايرومون املركب
األخرى مثل اإليثانول وبروبيونات اإليثيل والبنتانول )6( ،جاذبات الفريومون التجارية بصورة متواصلة.
وميكن أن تشتمل اسرتاتيجية اإلدارة املتكاملة لآلفات بواسطة املواد الناقلة للرسائل الكيميائية من أجل مكافحة سوسة
النخيل احلمراء ،على تقنية الدفع والسحب حيث ينبغي اختبار املواد الطاردة لسوسة النخيل احلمراء (ألفا بينني ،فريبينون،
ساليسيالت امليثيل ،املنثون) حلماية أشجار النخيل.
(ه) المكافحة البيولوجية


الحالة الراهنة:

وردت تقارير عن العديد من عوامل املكافحة البيولوجية املعروفة بأهنا أعداء طبيعية لسوسة النخيل احلمراء ،مبا يف ذلك
الديدان اخليطية املمرضة للحشرات ،وجرى تقييم واسع النطاق لفطر  . Beauveria bassianaويف الوقت الراهن ،تستخدم
الديدان اخليطية املمرضة للحشرات يف بعض البلدان كمكون من مكونات اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء.


التحديات/مواطن الضعف:
-1

-2
-3
-4

مبا أن سوسة النخيل احلمراء مسترتة/متخفية ،تواجه هذه الكائنات صعوبة يف الوصول إىل مراحل اآلفة داخل
شجرة النخيل املصابة عندما تستخدم يف برامج املكافحة العالجية ،وأيضاً إىل السوس الناضج الوافد يف املعاجلات
الوقائية.
تتأثر فعالية هذه الكائنات إىل حد كبري بالعوامل املناخية.
االفتقار إىل تقنية التطبيق /التسليم الفعالة.
ٍ
مكتف ذاتياً وحيتاج إىل إعادة إطالقه بصورة متكررة.
النظام ليس
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إجراء تقييم واختبار إضايف للكائنات الواعدة يف احلقل.
وضع نظام تطبيق فعال يساعد عوامل املكافحة البيولوجية يف الوصول إىل اآلفة يف أماكن تواجدها.
حتديد السالالت األصلية للديدان اخليطية املمرضة للحشرات ولفطر .Beauveria bassiana

البحوث والفرص في مجال المكافحة البيولوجية من أجل مكافحة سوسة النخيل الحمراء:

ترتتب على االستخدام الكثيف ملبيدات احلشرات ضد اجملموعات الغازية من سوسة النخيل احلمراء ،آثار ضارة على
احليوانات غري املستهدفة ،كما يؤدي إىل تلوث البيئة ،ويرتك خملفات يف األغذية .وتشكل سوسة النخيل احلمراء حتد
للمزارعني والباحثني وواضعي السياسات نظراً إىل ورود تقارير مؤخراً تفيد باالخنفاض املستمر لفعالية مبيدات احلشرات
بسبب اكتساب اآلفة األكثر فتكاً بأشجار النخيل القدرة على املقاومة .وتربز هذه الوقائع أمهية تطوير عوامل مكافحة
بيولوجية صديقة للبيئة ،ال سيما الديدان اخليطية والفطريات والبكترييا املمرضة للحشرات .ويف ما يتعلق بالديدان اخليطية،
حظيت ساللتان فقط ،مها  Heterorhabditidaeو  ،Steinernematidaeمبعظم االنتباه بوصفهما عوامل مكافحة
بيولوجية لسوسة النخيل احلمراء .وقد أظهرت العالقة التكافلية بني البكترييا والديدان اخليطية معدل نفوق حمدود لريقات
سوسة النخيل احلمراء يف احلقل .ولكن ليس هناك تقارير واعدة بشأن فعاليتها وثباهتا يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء.
وتبني أن
وقد يكون اإلخفاق نامجاً عن آلية دفاع الشجرة املضيفة عن نفسها ضد عوامل املكافحة البيولوجية البكترييةَ .
استخدام الفطريات املمرضة للحشرات ال سيما فطر  Beauveria bassianaقد يكون خياراً واعداً يف املكافحة البيولوجية
لسوسة النخيل احلمراء بطريقة صديقة للبيئة ويف الظروف شبه امليدانية.
وأجرى العديد من الباحثني دراسات مفصلة بشأن فعالية فطر  Beauveria bassianaبوصفه عامالً للمكافحة
البيولوجية لسوسة النخيل احلمراء ،وكانت النتائج متباينة .ويعزى النجاح احملدود إىل عمر الفطر القصري جداً يف احلقل وإىل
آلية التسليم الضعيفة إىل الكائن املستهدف.
ومت إحراز تقدم كبري يف تكنولوجيا النانو وقد طورت إحدى الشركات يف الواليات املتحدة تقنية تغليف مصغر
للممرضات الفطرية والبكتريية املستخدمة كعوامل للمكافحة البيولوجية .ويعد التغليف املصغر ملبيدات اآلفات البيولوجية
املزودة حبماية من األشعة فوق البنفسجية احملفوظة امللكية ،احلل األنسب للمشاكل النامجة عن استخدام املمرضات الفطرية
املتوافرة ،مثل فطر  ،B. bassianaيف احلقل .وستزيد هذه التقنية من عمر مبيدات اآلفات البيولوجية يف احلقل من بضعة
ساعات إىل حنو ثالثة أسابيع من غري فقدان فعاليتها ومفعوهلا .وتعرف هذه التكنولوجيات املرخص هلا ب""eShield
ولديها قدرة على التأثري على منو فطر  .B. bassianaوتتميز هذه التقنية بتمتع مبيدات اآلفات البيولوجية بعمر أطول
ومحاية أفضل من األشعة فوق البنفسجية وقدرة على حتمل احلر .ويُقرتح بالتايل حتديد األطراف املتعاونة احملتملة يف األوساط
األكادميية أو املنظمات التنموية إلدماج هذه املبيدات بوصفها مكوناً مهماً من املكافحة البيولوجية وذلك بعد إجراء
التجارب اإللزامية وامليدانية.
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وإضافة إىل الديدان اخليطية والفطريات ،يتم ربط الوحدات التصنيفية (البكترييا واخلمائر والقراديات) من إيطاليا بصورة
منتظمة بالسوسة ،وميكن أن حيد حثها مع سوسة النخيل احلمراء من قدرات اآلفة ،وهذا أمر ينبغي تقييمه.
(و) اقتالع أشجار النخيل المصابة إصابة شديدة والتخلص منها


الحالة
-1
-2
-3



-2

-3
-4

كثرياً ما تبقى أشجار النخيل اليت حددت على أهنا مصابة إصابة شديدة و/أو طفيفة واليت يفرتض اقتالعها ،يف
احلقل لفرتة طويلة.
هناك افتقار للمعرفة بشأن اقتالع أشجار النخيل املصابة والتخلص منها بطريقة آمنة ،مبا يف ذلك:
 العالج املالئم والنقل اآلمن إىل مكان التخلص من األشجار عندما ال تتوافر منشآت يف املوقع للقيامبذلك.
 ترك أشجار النخيل املصابة يف مكاهنا من غري اختاذ أي إجراءات هبذا الشأن.ال تتوافر أي خطوط توجيهية مفصلة القتالع أشجار النخيل املصابة والتخلص منها بطريقة آمنة.
ال يتم تقييم حجم الضرر يف بعض أشجار النخيل وال اخلطر الذي ينطوي عليه التخلص من مثل هذه األشجار.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2
-3



هناك خيارات عديدة القتالع أشجار النخيل املصابة والتخلص منها .ولكنه ال يتم تطبيق بعض هذه
اخليارات/التقنيات بطريقة صحيحة.
يف بعض البلدان ،يتم اقتالع أشجار النخيل املصابة إصابة شديدة فقط والتخلص منها ،يف حني أنه يف بلدان
أخرى ،يتم استئصال كل األشجار املصابة حاملا تظهر إصابات جديدة للحد من انتشار اآلفة.
وتعتمد بعض البلدان ممارسة تقطيع أشجار النخيل املصابة وطمرها من دون أي معاجلة مسبقة.

التحديات/مواطن الضعف:
-1



الراهنة:

ينبغي وضع إجراءات القتالع أشجار النخيل املصابة والتخلص منها.
يوصى بتقييم أشجار النخيل هذه والتخلص منها يف املوقع نفسه.
النظر يف إمكانية حرق أشجار النخيل املقتلعة بالكامل أو تقطيعها قطعاً صغرية يف املوقع بواسطة شاحنات
احلرق/آالت التقطيع املتنقلة.

الخيارات واالعتبارات لتحسين اقتالع أشجار النخيل المصابة والتخلص منها:

ختتلف التدابري املعتمدة للتعامل مع أشجار النخيل املصابة إصابة شديدة ،إىل حد كبري .ففي بعض األماكنُ ،اختذ
القرار بوجوب قطع أشجار النخيل املصابة وتقطيعها بالكامل إىل قطع صغرية .وتستلزم هذه العملية استخدام آالت ضخمة
ال تكون متوفرة يف مجيع األماكن ،فيجب نقل أشجار النخيل املصابة إليها .وقد مت اعتماد مثل هذا الربوتوكول اجملهد
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والذي يصعب تنفيذه بطريقة آمنة (تفادياً النتشار سوسة النخيل احلمراء) واملكلف ،يف بعض األماكن فقط .ولعدة
اقرتح أن يقوم اإلجراء املعتمد على هنج حتليل املخاطر .وقد مسحت املعرفة املكتسبة خالل السنوات األخرية بشأن
سنواتُ ،
بيولوجيا سوسة النخيل احلمراء بإثبات نقطة مهمة جداً جيب أخذها يف االعتبار يف حتليل املخاطر ،وهي أن الريقات ليست
آكلة لألخشاب ومتوت بسرعة يف األنسجة اجلافة .ومبا أنه كثرياً ما يوصى يف بعض األماكن باتباع بروتوكول معقد جداً يف
ما يتعلق باألنسجة املصابة املتلفة ،قد يكون من املرغوب فيه إجراء جتارب بسيطة جداً للتأكد من عدم وجود أي خطر
ناجم عن الريقات أو البيوض املوجودة يف البقايا املقطعة قطعاً صغرية.
ومع خنيل الزينة ،أدى النهج القائم على حتليل املخاطر إىل التمييز بني األجزاء املصابة وغري املصابة من أشجار النخيل.
ويف ما خيص األجزاء املصابة فقط ،ينبغي اتباع بروتوكوالت تدخل حمددة .ويتوقف نوع الربوتوكول املتبع على التجهيزات
املتوافرة والظروف احمللية .وال يزال ينبغي تطوير مثل هذا النهج القائم على حتليل املخاطر والذي يأخذ الظروف احمللية يف
احلسبان ،مع خنيل التمور .وميكن ،ال بل ينبغي ،اقرتاح بروتوكول بسيط جداً تتم إدارته على مستوى املزرعة ويتطلب
جتهيزات بسيطة.

 6-2إدارة البيانات/نظام المعلومات الجغرافية/التحقق


الحالة الراهنة:

إن نظام إدارة البيانات بشأن اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء (مجع البيانات ،ونقلها ،وإدارهتا ،وحتليلها،
وخمرجاهتا) حمدود وغري متماسك بشكل عام .ويف الوقت الراهن ،ليس هناك تطبيق سهل االستعمال جلمع البيانات ونقلها
يكون متاحاً للمزارعني وغريهم من املوظفني املشاركني يف عمليات املكافحة يف احلقل.


التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4
-5
-6



عدم مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة يف مجع البيانات ورصدها.
عدم دراية أصحاب املصلحة بإدارة البيانات مبساعدة نظام املعلومات اجلغرافية ومبزاياها.
االفتقار إىل إدارة للبيانات مبساعدة نظام املعلومات اجلغرافية يف معظم البلدان املصابة بسوسة النخيل احلمراء.
يعمل النظام احلايل يدوياً وهو معرض لوقوع أخطاء.
عدم وجود شكل موحد جلمع البيانات متاح للبلدان.
عدم وجود خرائط حتدد املراجع اجلغرافية ألشجار النخيل يف معظم البلدان.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2

تطوير تطبيق نقال سهل االستعمال للتبليغ ،ومجع البيانات ونقلها.
وضع نظام معلومات جغرافية وقاعدة بيانات مكانية تستخدمهما البلدان عملياً.
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استخدام التصوير باالستشعار عن بعد لتحديد املراجع اجلغرافية ألشجار النخيل يف البلدان كخريطة أساسية
أولية يف نظام املعلومات اجلغرافية.
إعداد برنامج تدرييب للفئات املختلفة من مستخدمي األدوات (تطبيقات اهلواتف احملمولة ،نظام معلومات
جغرافية ،برجميات).
قد تؤدي منظمة األغذية والزراعة دوراً قيادياً للحرص على تناسق نظم املعلومات اجلغرافية املتعلقة بسوسة النخيل
احلمراء اليت متلك عقداً مرتابطة على املستوى القطري واليت من شأهنا تيسري توسيع نطاق االستخدام ليشمل
مجيع أشجار النخيل املضيفة.

وميكن يف هناية املطاف استكمال النظام باستخدام الطائرات من دون طيار للمساعدة يف عمليات التفتيش ومجع
البيانات ونقلها .ومن املقرتح أن يؤدي املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة الدور الرئيسي يف هذا اجملال ،مع استخالص
الدروس من نظام جزر الكناري واتباع التجربة نفسها.

 7-2مشاركة المزارعين في برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات


الحالة الراهنة:
-1
-2
-3
-4



التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2
-3
-4
-5



مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة اآلخرين يف برنامج اإلدارة ضعيفة جداً يف الوقت الراهن يف معظم البلدان.
افتقار العديد من البلدان إىل سياسات ووسائل اإلشراك بغية تشجيع مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة والتبادل
يف ما بينهم.
تشهد بعض البلدان مشاركة جيدة ونشطة للمزارعني ،ما يساعد على مكافحة اآلفة.
قيام الوكاالت العامة بتنظيم بعض االجتماعات واللقاءات بني املزارعني ،وسوى ذلك.

قلة االهتمام باملزارعني/أصحاب املصلحة ،ما يؤدي إىل إقفال العديد من احلدائق .ويفرض ذلك صعوبة يف نقل
التكنولوجيا وبناء حلقات االتصال.
تؤدي برامج اإلرشاد الضعيفة إىل إضعاف مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة يف برامج اإلدارة املتكاملة لآلفات
ما حيد من قدرة آلية التعقيب على حتسني الربامج القائمة.
مل تبذل جهود كافية لتوعية املزارعني مبخاطر سوسة النخيل احلمراء وإدارهتا ووقعها االقتصادي على إنتاج خنيل
التمور وإنتاجيته.
يف بعض البلدان ،يستخدم أصحاب املزارع عماالً أو يؤجرون مزارعهم .ويف هذه احلاالت ،فإن التواصل بني
وكاالت اإلرشاد وأصحاب املزارع ال يشمل بصورة مباشرة العمال الذين يؤدون العمل يف املزرعة.
عدم وجود معرفة كافية بوضع املزارعني االجتماعي واالقتصادي.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
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هناك حاجة ماسة إىل وضع سياسات واضحة بشأن مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة واخنراطهم يف برامج
اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء.
إطالق مشروع ريادي إلبراز مشاركة املزارعني/أصحاب املصلحة واخنراطهم حيث ال توجد مثل هذه الربامج.
تعزيز برامج اإلرشاد ،واألنشطة ،وآليات تبادل املعرفة ،واالتصاالت ،ومنظمات املزارعني ،وسواها لصاحل
املزارعني/أصحاب املصلحة.
النهوض بالسياسات التحفيزية ليكون وقعها إجيابياً على حتسني التسويق ودخل املزارعني.

 8-2دور التعاونيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص


الحالة الراهنة:
-1
-2



التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2



ال يوجد سوى القليل من التعاونيات واملنظمات غري احلكومية وشركات القطاع اخلاص اليت تدعم برامج اإلدارة
املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء.
تتسم مشاركة الوكاالت يف هذه الربامج بالضعف وليس هناك أي تقييم هلا.

الوكاالت املعنية قليلة وبعيدة.
االفتقار إىل التنسيق بني الوكاالت احلكومية/العامة العاملة يف هذا اجملال واملنظمات غري احلكومية/القطاع اخلاص
والتعاونيات.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1

-2

ينبغي أن حتدد الوكاالت احلكومية اليت تعمل مع برامج اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء ،الروابط وآليات
التنسيق مع املنظمات غري احلكومية .وتتسم مشاركة القطاع اخلاص والتعاونيات باألمهية لزيادة جدوى الربنامج
وفعاليته.
إشراك برنامج الواحات يف الربنامج اخلاص بسوسة النخيل احلمراء يف البلدان املعنية.

 9-2بناء القدرات


الحالة الراهنة:
-1



يتم تطبيق العديد من برامج بناء القدرات يف جمال اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء .ولكن هذه الربامج
ليست كافية وال تصل يف كثري من األحيان إىل العمال ،واملزارعني ،واجلهات األخرى.

التحديات/مواطن الضعف:
29

المشاورة العلمية واالجتماع الرفيع المستوى عن إدارة سوسة النخيل الحمراء ،روما،

 31-29مارس /آذار 2017

 -1تواتر الربامج ليس مالئماً بسبب قلة األموال وغريها من املوارد.
 -2عدم توافر التحديثات بشكل مستمر ألصحاب املصلحة على فرتات منتظمة.
 -3عدم توافر برامج منظمة لبناء القدرات للفئات املختلفة من املوظفني مثل العمال ،واملزارعني ،والفنيني ،والفئات
األخرى.


التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2
-3
-4

هناك حاجة ماسة إىل إعداد برامج بناء القدرات املصممة خصيصاً ملختلف الفئات من املوظفني
(املزارعني/العمال وغريهم) املعنيني بتنفيذ اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء.
اعتماد النهج التشاركي (املدارس احلقلية للمزارعني) مع املزارعني وعمال املزارع لتمكينهم من حتديث معارفهم
وممارساهتم يف احلقل.
استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف احملمولة لتقاسم املعرفة والتجارب.
ينبغي أن تطور الربامج الوطنية لإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء مواداً تدريبية مصحوبة مبعلومات موثوقة
وحمدثة متوافرة بلغات خمتلفة لتلبية احتياجات فئات املوظفني املختلفة.

 10-2خدمات التواصل واإلرشاد


الحالة
-1
-2



خدمات التواصل واإلرشاد املتعلقة باإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء ضعيفة جداً يف الوقت الراهن يف
معظم البلدان.
تتوافر خطوط هاتفية خمصصة لسوسة النخيل احلمراء يف بعض البلدان املعتادة على نقل اإلنذار بشأن هذه
السوسة.

التحديات/مواطن الضعف:
-1
-2



الراهنة:

قنوات االتصال ضعيفة بني أصحاب املصلحة املعنيني.
االفتقار إىل برامج اإلرشاد املصممة خصيصاً ألصحاب املصلحة املعنيني.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2
-3

استخدام مواقع التواصل االجتماعي لنقل املعلومات بسرعة.
إشراك األخصائيني يف جمال االتصاالت ووكاالت اإلرشاد أيضاً لتيسري نشر املعلومات بني مجيع أصحاب
املصلحة.
مشاركة وكاالت اإلرشاد بنشاط طيلة فرتة تطبيق الربنامج.
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 11-2التعاون/الربط الشبكي الوطني واإلقليمي والدولي


الحالة الراهنة:
-1



التحديات/مواطن الضعف:
-1



مكونات التعاون والربط الشبكي على املستوى الوطين متوافرة يف بعض البلدان.

االفتقار إىل التعاون والربط الشبكي يف جمال اإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء على املستويني اإلقليمي
والدويل.

التحسينات/التوصيات المقترحة:
-1
-2

هناك حاجة ماسة إىل تعزيز التعاون بني املؤسسات على املستوى الوطين ،وإىل إطالق برامج للتعاون على
املستويني اإلقليمي والدويل.
تبادل املوظفني بصورة دورية للتعلم والتعامل مع برنامج لإلدارة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء.
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