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تصدر النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى ثالث مرات في السنة عن الجمعية العربية
لوقاية النبات بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للشرق األدنى التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو).
ترسل جميع المراسالت المتعلقة بالنشرة ،بالبريد االلكتروني ،إلى رئاسة التحرير )(aneppnel@gmail.com
يسـمح بإعـادة طباعة محتويات النشرة بعد التعريف بالمصدر .التسميات المستعملة وطريقة عرض المعلومات في
هذه النشرة ال تعبّر بالضرورة عن رأي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ،أو الجمعية العربية لوقاية
النبات بشأن الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منظمة أو سلطتها المحلية وكذلك بشأن تحديد
حدودها .كما أن وجهات النظر التي يعبّر عنها أي مشارك في هذه النشرة هي مجرد آرائه الشخصية وال يجب
اعتبارها مطابقة آلراء منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو الجمعية العربية لوقاية النبات.
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افتتاحيــة العــــدد
هل تستطيع الدول المنتجة للتمور العمل بدون المثيل بروميد لمكافحة آفات ما بعد الجني وتكون متوافقة
مع مقررات اتفاقية مونتريال؟
يعتبر التمر الغذاء األساس في بلدان الشرق األوسط وشمال افريقيا منذ آالف السنين ويتركز إنتاجه في بضعة بلدان هي مصر ،إيران ،المملكة
العربية السعودية ،الباكستان ،العراق ،الجزائر ،اإلمارات العربية المتحدة ،السودان ،سلطنة عمان ،تونس والمغرب اذ تشكل هذه البلدان بحدود %1
من اإلنتاج العالمي ،كما تؤكد األرقام بأن  %12من انتاج التمور يستهلك محليا في هذه البلدان .بالرغم من كون نخيل التمر يعتبر محصوال تراثيا
في بعض الدول إال أنه أدخل في الزراعات الحديثة في عديد من دول العالم وأدى الى زيادة انتاج التمور تدريجيا.
تعد آفات التمور ما قبل وما بعد الجني وبجميع أنواعها من المشكالت المهمة المحددة لتصديرالتمور.حيث تصيب اآلفات الحشرية التمور في الغالب
في مرحلة الخالل األخضر ،او التمور الناضجة في الحقل ،وتستمر إلكمال تطورها بعد القطاف ولذلك فإن مكافحتها ضرورية جدا .كانت هذه المشكلة
تعالج بنجاح باستعمال غاز مثيل البروميد لغاية شهركانون الثاني /يناير  ،1012ولكن بسبب ارتباط هذا الغاز بالتأثير في طبقة األوزون ،أخرجت
اتفاقية مونتريال هذا الغاز من االستعمال في  1002بالدول المتطورة (المادة  (non-article 2ومن الدول النامية عام ( 1012المادة ) 2ماعدا
االستعمال في المحاجر الزراعية والتبخير قبل الشحن.
تحمي طبقة األوزون العلوية  Stratosphericالحياة على األرض من تأثير األشعة فوق البنفسجية قصيرة األمواج  ، UVBلقد اقترح كل من
مولينا وروالند من جامعة كاليفورنيا عام  1174فرضية ان طبقة األوزون تتكسر بفعل المواد المتطايرة من المواد المنضبة لألوزون التي يستعملها
األنسان مثل المثيل بروميد .قاد التنبؤ بهذا االستنتاج الى نتائج بيئية مهمة حصل بموجبها كال العالمين على جائزة نوبل في الكيمياء عام .1112
وكرد فعل لنتائج وجود ثقب في طبقة األوزون في الثمانينات  1160وضعت اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون عام  1162وفي عام  1167وضعت
اتفاقية مونتريال التي بموجبها بدأت تعليمات تنظيم الغازات المنضبة لألوزون.
أثرت زيادة اإلشعاعات فوق البنفسجية على األرض المنبعثة من ثقب طبقة األوزون في األحياء بشكل عام وفي صحة اإلنسان وصحة الحيوان
والنبات .وسببت زيادة التعرض لألشعة فوق البنفسجية ئات الموجات القصيرة زيادة في سرطان الجلد عند البشر والعشو الليلي وتقليل الجهاز
المناعي ،ك ارتفاع حاالت سرطان الجلد في استراليا بمعدل إصابة اثنين من ثالث من األستراليين في مرحلة من المراحل العمرية .تم اعتبار غاز
المثيل ب روميد من المواد المنضبة لألوزون بموجب تعديالت كوبنهاجن التفاقية مونتريال عام  .1111ووضعت تعديالت كوبنهاجن خطة إلخراج
المواد المنضبة لألوزون للفترة ما بين 1002و 1012للدول الصناعية ( (Non-A5والدول النامية ( )A5على التوالي .وتم اعفاء المحاجر
الزراعية لمعالجة المواد قبل شحنها من ذلك بشرط االلتزام ببعض التعليمات الخاصة بذلك .يعد اعتماد برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات ،والتي تمثل
برامج مستدامة إلدارة اآلفات في البساتين وبعد جني التمور ،والتي تضم استعمال الطرق الزراعية ،واألحيائية ،والفيزيائية والكيمياوية نافعا لتقليل
األضرار االقتصادية والصحية والبيئية .تتضمن اهم التقانات المعتمدة في برامج اإلدارة المتكاملة في الحقل ،وفي معامل التغليف ،استعمال الطرق
الكيمياوية وغير الكيمياوية .اذ تعتمد طرق المكافحة غير الكيمياوية في الحقل والتي تشمل أساسا الطرق الزراعية (شباك الصيد البالستيك ،النظافة،
إزالة األعشاب والعوائل البديلة ،تقليم األوراق وإزالة العذوق ،استعمال الفرمونات ،جني التمور والتجفيف وغير ذلك) .اليزال استعمال عوامل
المكافحة األحيائية في بساتين ومخازن التمور غير متوافر لالستعمال تجاريا اال العدد القليل منها .هناك بعض المبيدات الكيمياوية الفعالة على طيف
واسع من اآلفات وقد تم تطوير بضعة جزيئات جديدة منها واعتماد تقنيات تطبيق محسنة تهدف الى تقليل عدد المعامالت ومتبقيات المبيدات وكذلك
تراكيزها في او على الثمار .كما تم تحريم استعمال بعض المبيدات في الدول المنتجة للتمور للرش على النخيل من قبل هيئة التجارة األوربية
 . EUREP-GAPتشير بعض الدراسات بان هناك متبقيات لتراكيز عالية من المبيدات في التمور ببعض الدول المنتجة .ان إصابة التمور في الحقل
بأنواع مختلفة من اآلفات هي السبب األولي للضرر والخسارة فيما بعد الجني من حيث الكمية والنوعية .كما ان إصابة التمور بالحقل وبجميع
األصناف تعد مشكلة خطيرة ،لذلك فان مكافحة آفات ما بعد الجني يجب ان تبدأ بالحقل .لم يستعمل غاز المثيل بروميد منذ شهر كانون الثاني/يناير
 1012في معامل تعليب التمور.
أن إخراج هذا الغاز كليا في بعض الدول المنتجة للتمور أصبح واقعا في  .1012ومن اهم البدائل المستعملة او الموصى بها حاليا للسيطرة على
اآلفات والمنتجة تجاريا هي مواد غير كيميائية (الحرارة ،البرودة ،األجواء المسيطر عليها ،اإلشعاع ،خلط وسائل مختلفة مثل حرارة وثاني أوكسيد
الكربون ،غاز الفوسفين وثاني أوكسيد الكربون) وكيمياوية (الفوسفين ،فلورايد السلفوريل  ،ايثيل الفورمات ،ثاني أوكسيد الكربون).بالرغم من
توافر البدائل لغاز بروميد المثيل لمكافحة افات التمور المخزونة اال ان هناك العديد من المعوقات التي تجعل من هذه البدائل مستدامة مثل
المستهلكين نصب أجهزة ومعدات (غرف التبريد وغيرها) ،عوامل تنظيمية(تسجيل بدائل المبيدات في الدول المنتجة والمستوردة)،منع استعمال
بعض البدائل لتاثيراتها في البيئة والصحة إضافة للكلف ومشكلة المقاومة عند اآلفات (غاز الفوسفين) وغيرها.
ان زيادة الطلب على التمور ذات الجودة العالية مع منع استعمال غاز بروميد المثيل وضع المختصين في وقاية النبات امام مسؤولية كبيرة للبحث
عن بدائل أمنة للبيئة تعالج اآلفات ما قبل وما بعد الجني .ان تبني برامج اإلدارة المتكاملة (الوقاية لخفض مجتمع االفة ،المراقبة والرصد ،اتخاذ
القرارات ،الطرق غير الكيمياوية ،البحث عن مبيدات انتخابية ،تقليل استعمال المبيدات واسعة الطيف ،اعتماد تقانات إدارة المقاومة وغيرها).ان
النتائج التي تم الحصول عليها بدون استعمال بروميد المثيل تدفع العاملين في هذا المجال لمزيد من التعاون البحثي والمؤسسي لتبادل الخبرات
واعتماد بعض النتائج المهمة اذا كانت تصب لصالح استدامة المنتج والمستهلك والبيئة.
األستاذ الدكتور/محمد بصري
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
معهد الرباط -المغرب
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 أخبار وقاية النبات في الدول العربية والشرق األدنى
اآلفات الجديدة والغازية
العراق
تسجيل عائل جديد لبقة بذور القطن  Oxycarinus hyalinipennisفي العراق  .تم جمع مستعمرات من بقة بذور القطن Oxycarinus
 hyalinipennisفي بداية شهر يوليو/تموز من على السطح السفلي ألوراق القطن تغطي كامل او نصف سطح الورقة .لوحظت اعراض تشوه على
الثمار .أرسلت نماذج من البقة للتشخيص الى بروفيسور بورتشيلي في إيطاليا وأثبت انها بقة بذور القطن Oxycarinus hyalinipennisوتم تأكيد
التشخيص من قبل متحف التاريخ الطبيعي العراقي .تشير بعض الدراسات بان هذه البقة تصيب التمر ،التين ،األفوكادو والكاكي في فلسطين المحتلة.
اضافة لعوائلها األصلية من العائلة الخبازية] محمد زيدان خلف وإبراهيم جدوع الجبوري (العراق) غير منشور .[0292

التسجيل األول للدبور  Ophelimus sp.على أوراق أشجار اليوكاليبتوس في وسط العراق .جمعت أوراق من أشجار اليوكاليبتوس من مشاتل
مختلفة في منطقة الحسينية في محافظة كربالء/العراق في شباط /فبراير  2016تظهر عليها اعراض تورمات ذات لون بني مائل الى الوردي مرتفعة
قليال.تم حصر الشتالت داخل اقفاص لحين خروج البالغات اذ تم تشخيصها االولي بكونها تنتمي الى الجنس  Ophelimusالتابع لعائلة Eulophidae
ورتبة غشائية االجنحة  .Hymenopteraمن خالل مواصفات النوع ومقارنته مع الوصف الموجود في المصادر فانه على االغلب يعود للنوع
 .maskelliاستغرقت الفترة من طور اليرقة لحين خروج البالغات من شباط/فبراير الى نهاية نيسان/أبريل حيث ظهرت باعداد كبيرة ،الطور لونه
اسود وبطول  9ملم .سجل هذا الدبور في العديد من دول العالم مثل استراليا ،الواليات المتحدة ،إيطاليا ،سورية ،تركيا ،الجزائر ،المغرب وتونس،
فلسطين ،مالطا  ،ايران ودول البحر المتوسط وغيرها .يعتبر هذا النوع على اليوكالبتوس هو الثاني المسجل بالعراق حيث سجلت فيروز حسن في
أربيل عام  0290النوع  Leptocybe invasaالذي يتركز على االغصان وقواعد األوراق بعكس النوع الجديد الذي يتركز على األوراق ويغطي
الورقة بالكامل وقد يكون هذا هو التسجيل األول له في العراق ] .عدنان عبد الجليل لهوف ،طه موسى السويدي ،إبراهيم جدوع الجبوري )العراق( غير
منشور [.0292

المملكة العربية السعودية
أول تقرير لوجود فيروس البرسيم الحجازي المخطط العابر على البرسيم الحجازي في المملكة العربية السعودية .تم إجراء مسح موسع لخمسة
مناطق منتجة للبرسيم الحجازي بشكل كبير في المملكة العربية السعودية؛ الرياض ،القسيم ،هائل ،تبوك والجوف خالل الفترة  .0292-0290تم مسح
العديد من الحقول في  931مزرعة موزعة في هذه المناطق ،حيث جمعت  9219عينة ظهرت عليها اعراض اإلصابة .أهم األعراض الظاهرية التي
تمت مالحظتها على األوراق كانت الموزاييك ،التبرقع ،اإلصفرار بين العروق ،التجعد وصغر الحجم .تم تحديد المسبب بأنه فيروس البرسيم الحجازي
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المخطط العابر بنا ًء لإلختبارات المصلية والجزيئية .على األرجح يعتبر هذا أول تقرير لوجود هذا الفيروس في المملكة العربية السعودية وفي آسيا[ .أ.
الشهوان ،أ .رازا ،ع .أ .عبدهللا ،م .أ .الصالح ،م .أ .عامر( ،المملكة العربية السعودية). [0292، 129-122 :922، Plant Disease،

إيران
اول تسجيل للدروسوفيال مبقعة االجنحة دروسوفيال سيزوكي (ماتسومورا) (ثنائية االجنحة :دروسوفيليدي) في الشرق االوسط وايران.لقد تم
اصطياد ذبابة الدروسوفيال مبقعة االجنحة ،دروسوفيال سيزوكي (ثنائية االجنحة :دروسوفيليدي) ( المدرجة كافة في منظمة وقاية النبات لالتحاد
االوربي قائمة رقم اي ) 0في شهر تشرين االول/اكتوبر  0291اثناء حصر لذبابة ثمار الزيتون ،بكتروسيرا اوليا .لقد تم جمع الدروسوفيال في المصائد
المنصوبة في بساتين الزيتون في الجزء الجنوبي من جبال البوز (قرب قرية غوشي،في محافظة قزوين) وصنفت بانها ذبابة الدروسوفيال سيزوكي.
يعتبر هذا التسجيل هو االول في ايران والشرق االوسط للذبابة  .توصف حالة الحشرة في ايران بالتالي:موجودة ،اول تسجيل في  ،0291اصطيدت
بضعة نماذج من الحشرة في محافظة قزوين] .بارشامي-اراغي م،جيالسيان اي،كيهانيان اي اي (،ايران) ،خدمة معلومات الدروسوفيال رقم 11
الصفحة  [،0291 22-11تقرير منظمة وقاية النبات االوربية رقم -0292، 2االفات.
أول تقرير لوجود الفطر فيوزاريوم سوالني المسبب لتعفن ساق الدراسينا ساندريانا في إيران .في شهر تموز/يوليو من العام  0293لوحظت اعراض
تعفن الساق في عقل الدراسينا ساندريانا في البيوت المحمية في منطقة محالت ،والية مركزي ،إيران .وكان الذبول الشديد هو أول األعراض التي
ظهرت ،ومن بعدها أصبحت األ وراق بنية اللون مع موت جزئي لألنسجة .واألعراض التي ظهرت على العقل كانت كناية عن بقع متعفنة في وسط
الساق .كما ظهر على أنسجة قشرة النبات تلون بني واضح ،وأدت في النهاية إلى موت النبات .تم عزل الفطر الممرض من نباتات الدراسينا المصابة
وتم تحديده بالفطر فيوزاريوم سوالني بوجود العامل الوراثي -9الفا ،وتم التأكد من ذلك من إختبار اإلمراضية ،كما تم عزل الفطر المسبب للمرض من
نباتات الدراسينا التي تم إعداؤها .يعتبر هذا أول تقرير لوجود تعفن الساق الذي يسببه الفطر فيوزاريوم سوالني على عقل نباتات الدراسينا في إيران.
[مصطفى عابدي-تيزاكي ،دوست مراد ظفاري ،جمال صادقي( ،إيران). [0292،)9( :12 ،Journal of Plant Protection Research ،

تونس
أول تقرير حول النيماتودا الطفيلي للنبات Tylenchorhynchus mediterraneusعلى أشجار الزيتون في تونس .أظهر تحليل عينات من التربة
التي تم تجميعها من بستانين من الزيتون في شط-مريم (الوسط الشرقي لتونس) وسبيبة (الوسط التونسي) وجود نيماتودا التقزم Tylenchorhynchus
 mediterraneusالذي ُش ّخص مؤخرا على بعض النباتات المزروعة أو البرية في جنوب اسبانيا .أكدت الدراسات المورفولوجية والمورفوبيومترية
للنيماتودا تشخيص النوع .وأكد التحليل الفيلوجيني على أساس جينات الريباسي النووية (مقاطع التمديد  D2-D3من الوحدة الفرعية الريباسي S01
و internal transcribed spacer 1أو  )ITS1تشخيص النوع .يجب القيام بمزيد من البحث حول األضرار التي يسببها هذا النيماتودا الطفيلي على
أشجار الزيتون .حسب علمنا ،هذا أول تقرير حول هذا النوع من النيماتودا في تونس ،وتمدد انتشاره الجغرافي في شمال أفريقيا ].قاسمي ،إلهام وفتحية
حاج نصر ونجاة حريق-رواني وكارولينا كنتلبيادرا-نفرات وخوان إميليو بالومارس-ريوس وبابلو كستيلو (تونس)Tunisian Journal of Plant ،
.[0292 ،999-999 :99 ،Protection
تأكيد تشخيص حشرة  Deudorix liviaعلى أشجار السنط ( )Acacia farnesianaوأول تقرير لوجودها في الجنوب التونسي .في عام ،0290
منطقتي قفصة وقابس الواقعتيْن في الجنوب التونسي .ولوحظت على
تسببت يرقات الحشرة  Deudorix liviaفي خسائر فادحة على فاكهة الرمان في
ْ
قرون أشجار  Acacia farnesianaالتي غرست كمصدات رياح حول هذه البساتين .وشوهدت يرقات  D. liviaداخل فاكهة  Acaciaتأكل البذور.
ال توجد حتى اآلن دراسات معمقة حول الدورة الحياتية للحشرة  .D. liviaلقد أكدنا تشخيص هذه اآلفة باستخدام المواد الجزيئية وقدمنا أول تقرير
لوجودها في الجنوب التونسي ] مكور ،ريم وأكسل هوسمان ومحمد الحبيب بن جامع (تونس):99 ،Tunisian Journal of Plant Protection ،
. [0292، 921-912
دبور الخشب األوروبي  :Sirex noctilioالتوزع الجغرافي والنباتات العائلة وأشباه الطفيليات الممسوحة في تونس .تعتبر حشرة Sirex
 noctilioمن اآلفات الخطيرة التي غزت بلدان أمريكا الشمالية ونصف الكرة الجنوبي .غير أنه وبالرغم من خطورتها ومن تسجيل انتشارها في
شمال إفريقيا سابقاً ،إال أنه ال توجد دراسات حديثة حول توزعها الجغرافي أو أنواع األشجار التي قد تعيلها وأشباه الطفيليات المرتبطة بها في تونس.
مكنت الدراسة الحالية من تأكيد وجود هذه الحشرة في تونس حيث تنتشر بكثرة في غابات الصنوبر الحلبي والصنوبر الثمري والصنوبر البحري بشمال
البالد ،غير أنها تغيبت عن غابات الصنوبر الحلبي في المناطق شبه القاحلة والقاحلة .تتميز هذه الحشرة أيضا ً باستكمال جيل واحد في السنة .من جانب
آخر ،تم أيضا ً تحديد نوعين من الحشرات أشباه الطفيلية لهذا الدبور ويتعلق األمر بالجنسين  Ibaliaو  Rhyssaوبالنظر إلى انخفاض أعداد هذه
الحشرة وغيابها في المناطق شبه القاحلة والقاحلة ،فإن خطر انتشارها يبدو منخفضا ً في الغابات التونسية ].الماجري ،منال وبيدرو نافاس وادموندو
سوسا ومحمد لحبيب بن جامع (تونس).[0292 ،923-919 :99 ،Tunisian Journal of Plant Protection ،

سورية
التسجيل األول لفصيلة  )Acari: Trombidiformes( Cunaxidaeفي سورية مع وصف لنوع جديد .تم تسجيل الحلم المفترس من فصيلة
 Cunaxidaeألول مرة في سورية .جُمع نوعين يتبعان لهذه الفصيلة من نبات الخبازة  Malva sylvestris L.المنتشرة داخل بساتين
الحمضيات و النوعين هما Cunaxa capreolus Berlese:ونوع جديد ُسمّي  ] .Cunaxa celineae sp. nov.زياد بربر(سوريا)،
.[2015 .463-457 :)4( 55 ,Acarologia
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التسجيل األول لفطر  ،Leptographium spp.المسبب للذبول الوعائي على الصنوبر في سورية .يعد مرض الذبول الوعائي المتسبب عن
الفطر  ،Leptographium spp.من أهم األمراض التي تهدد غابات الصنوبر في العالم .لوحظ من خالل المسوحات الحقلية ضعف عام في نمو
أشجار الصنوبر واصفرار وتساقط أوراقها وموت أطراف األفرع وتلون أسود في أوعيتها الخشبية ،وأحيانا ً موت مفاجئ لكامل الشجرة ،في مواقع
حراجية مختلفة (صنوبر جبلة ،مشتل الهنادي ،قرفيص ،البودي ،الحفة ،بللوران ،قسطل معاف ،الشبطلية) من محافظة الالذقية – سورية خالل
األعوام  .4102 – 4102جمعت عينات نباتية من أفرع وسوق وجذور األشجار المصابة ( 24شجرة) ،لدراسة األعراض وتحديد مسبباتها
المرضية مخبرياً ،ونفذت عزالت من األنسجة المصابة بعد تطهيرها سطحيا ً بكحول إثيلي  %01لمدة دقيقة واحدة ،واستخدام وسط زرعي مناسب
 ،PDAفي أطباق بتري ( 9سم) ،وحضنت األطباق عند درجة حرارة ° 42س لمدة  0أيام .أظهرت النتائج تردد ظهور عزالت من
الفطر  Leptographium spp.من العينات المصابة في مواقع صنوبر جبلة والحفة وبللوران وقسطل معاف ،بنسب بلغت  02.1و44.4
و 01.1و ،% 011.1في حين لم تسجل إصابات في باقي المواقع .اتصفت عزالت الفطر  Leptographium spp.بميسيليوم فاتح اللون سرعان
ً
مشكلة رؤوسا ً
ما يتحول إلى اللون الرمادي الداكن ،وتراوح قطره بين  00 - 4.0ميكرون .كما تميزت بحوامل كونيدية داكنة اللون تتفرع في قممها
متشعبة تنتهي بزوائد طرفية مولدة لألبواغ الكونيدية .بلغ طول الحامل البوغي  )094.0 – 01.0(042.1ميكرون ،وطول الرأس المتبوغ 02.0
( )012 – 11ميكرون .األبواغ الكونيدية شفافة وغير مقسمة وبلغت أبعادها  )2.49 – 0.94( 4.00 X )0.10 – 4.04( 2.09ميكرون .تنتج
األبواغ الكونيدية في مصفوفات لزجة من خالل استطالة الخاليا المولدة لألبواغ الكونيدية وانقسامها المباشر ،وتتراكم في كتل لزجة في قمم الحوامل
الكونيدية .اتفقت األعراض المرضية ألشجار الصنوبر المصابة في المواقع الممسوحة وخصائص العزالت الفطرية المعزولة منها مع خصائص
مرض جذور اللطخة السوداء في الصنوبر المتسبب عن الفطر  L .wageneriاألكثر تهديداً لغابات الصنوبر في العالم ،وتعد هذه الدراسة التسجيل
األول لفطور  Leptographium spp.كمسبب رئيس لموت أشجار الصنوبر في سورية ] .باسمة برهوم وقصي الرحية ،الهيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية-مركز بحوث الالذقية ،سوريا بحث تحت النشر.[ 2016
التسجيل االول لفيرويد االكسوكورتيس ( )CEVdوفيرويد تقزم الموالح/الحمضيات ( )CVd-IIIفي بساتين الحمضيات في سورية .بعد الكشف
األول على فيرويد تقزم القنـب ( )HSVdفي سورية (أبو قبع وآخرون ،)0299 ،أجريت عملية مسح خالل صيف  0293على اشجار
الموالح/الحمضيات للتحقق من وجود امراض فيرويدية اخرى في البالد .تم خالل المسح جمع عينات ورقية من  21شجرة من اشجار الحمضيات
المتقزمة من أربعة بساتين تجارية تقع في محافظتي الالذقية وطرطوس ،أهم المناطق المنتجة للحمضيات في سورية .تتمثل كل عينة من عدة أوراق
فتية تم جمعها من الجوانب االربعة من كل شجرة .تم اختبار العينات للتأكد من وجود فيرويد اكسوكورتس الحمضيات ( )CEVdوفيرويد تقزم
الحمضيات ( .)CVd-IIIاستخلص الحمض النووي الريبي الكلي ( )RNAمن أوراق النبات وفقا لـ ( Foissacوآخرون ،)0229،حيث تم استخدامه
في التفاعل المتسلسل للبوليميراز مع النسخ العكسي ( )RT -PCRوذلك باستعمال زوج من البادئات ( )Primersالمتخصصة لكل فيرويد مختبر .تم
نسخ وتشفير ناتج تفاعل الـ  PCRمن الحجم المتوقع ( 019زوج قاعدي و  392زوج قاعدي) لكل من  CVd-IIIو  ،CEVdعلى التوالي .عالوة على
ذلك ،تم استخدام طعوم من  1اشجار مصابة بالفيرويد سابقا وطعّمت على شتول من النباتات الدالة (الكباد)  Etrog citronحيث تمت مراقبتها تحت
حرارة البيوت الزجاجية .اظهر اختبار النباتات الدالة اعراض انحناء والتفاف خفيف لالوراق ،مع اعراض تقزم نموذجية مؤكدا وجود مرض شبه
فيروسي .كشفت نتائج  RT-PCRأن  02من أصل  21عينة مصابة بالفيرويد .توزعت االصابات بالشكل التالي 92 :اصابات بفيرويد 1 ،CEVd
اصابات بفيرويد  2 ، CVd-IIIاصابات مختلطة لكل من  CVd-IIIو  .CEVdأودعت الشيفرات الوراثية في بنك الجينات تحت أرقام LN681197
و LN681196لكل من  CVd-IIIو ،CEVdعلى التوالي .على حد علمنا ،يتضمن هذا البحث اول تعريف جزيئي لكل من  CVd-IIIو CEVd
على أشجارالحمضيات في سورية ].رائد أبو قبع(سورية).[0292 ،)9(11 ،Journal of Plant Pathology ،
حدوث فيروسي تشوه األجنحة وشلل النحل المزمن واختالفات دنا الميتاكوندري ( )mtDNAضمن النمط الفردي الكوري ( )Kلطفيل الفاروا
 Varroa destructorفي المناحل السورية .أُجري مسح مصغر على  22خلية نحل في أربعة محافظات سورية بهدف تقويمها للمرة األولى لوجود
الفيروسات التي تصيب نحل العسل وطفيل الفاروا  Varroa destructorفي القطر .أظهرت اختبارات  RT-PCRلـ  910عينة نحل ( Apis
 ) mellifera L.باستخدام بادئات متخصصة بالفيروسات المختبرة وجود فيروس تشوه األجنحة ( )DWVفي  21عينة ( )%01.0من العينات
المختبرة وفيروس شلل النحل المزمن ( )CBPVفي عينتين فقط ( ،)%9.22بينما كانت فيروسات شلل النحل الحاد وتكيس الحضنة وعش الملكة
األسود ونحل كشمير غائبة .تم الحصول على تتالي القواعد النووية لنواتج  PCRمن المكنون الوراثي لفيروسي  DWVو CBPVوأظهرت تطابقا ً
بنسبة  19-11و %922مع عزالت الفيروسين نفسها المسجلة في البنك الوراثي ،على التواليَ .ج ّمعت شجرة القرابة الوراثية عزالت فيروس DWV
السورية ضمن عنقود واحد وكانت متمايزة عن جميع العزالت مختلفة المصادر المسجلة في قاعدة البيانات .عالوة على ذلك ،تم التحليل الوراثي لـ 91
أنثى ناضجة من طفيل الفاروا  V. destructorبتضخيم وسلسلة أربعة قطع في تحت الوحدة  9من سيتوكروم أوكسيداز ( )cox1و ATPسينتاز 2
وتحت الوحدة  3من سيتوكروم أوكسيداز ( )cox3وسيتوكروم  )cytb( bمن مورث الميتوكوندريا .كان تسلسل مورثات الميتوكوندريا المتتالية
( 0212زوج قاعدي) لعينات طفيل الفاروا  V. destructorالسورية متشابها ً مع النمط الفردي الكوري  Kوكانت متكررة في جميع المحافظات.
إضافة لذلكُ ،وجد نمطان وراثيان منتسبان للنمط الفردي الكوري  Kمع بعض االختالفات الطفيفة ( )%2.3-2.0في محافظتي طرطوس والقنيطرة
فقط ] .توفيق البعينو ،نور الدين ظاهر حجيج ،فايز إسماعيل ،جمال مندو ،باسم سليمان خالد ورائد أبو قبع( ،سورية)Experimental and ،
. [0292 ،91-99 :)9( 21 ،Applied Acarology

لبنان
عالج ناجع لفطر ممرض خطر يهدد تجارة الموز العالمية .يبذل العلماء في البلدان النامية جهوداً كبيرة إليجاد عالج ناجع لفطر ممرض خطر يهدد
تجارة الموز العالمية ويدفع ماليين المزارعين نحو الفقر.على ما يبدو ،يخوض المزارعون حول العالم معركة خاسرة ضد الساللة  2لمرض بنما ،وهو
فطر يعيش في التربة ويسبب موت شجرة الموز من النوع "كافنديش" وهو النوع السائد في السوق العالمي .لوحظ المرض ألول مرة في آسيا في
ماليزيا في أوائل التسعينات من القرن الماضي ،وهو اآلن يغزو مزارع الموز في جنوب شرق آسيا ،وكذلك في أفريقيا والشرق األوسط .إن الساللة
اإلستوائية  2للممرض ،وهي ساللة جديدة لمرض بنما ،ابتدأت في الظهور خارج آسيا في العام  .0293وفي العام  0291ظهرت في مزارع الموز في
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األردن وموزامبيق وعمان وكذلك في لبنان والباكستان ،ويتوقع العديد من العلماء انتشارها بشكل وبائي في البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء
الكبرى .لهذا المرض تأثيرات كارثية على صغار مزارعي الموز ،الذين يساهمون بغالبية إنتاج الـ  99مليون طن من ثمار الموز والتي تسوق غالبيتها
في البلدان الغنية ،حيث لهذه الثمرة شهرة كونها غذاء صحي .كما يعتبر الموز غذاء اساسيا ً في العديد من البلدان اإلستوائية ويشكل مصدر اساسيا ً
للبروتين ألكثر من نصف بليون شخص حول العالم .إن الساللة  2اإلستوائية ،وهي إحدى سالالت الفطر الممرض فيوزاريوم أوكسيسبوروم ،تنتشر
بوساطة مواد اإلكتار النباتية ،وكذلك من خالل مالبس وأحذية العاملين في مزارع الموز المصابة ( ،ScienceDev.Netشباط/فبراير .)1016

أضواء على البحوث
المملكة العربية السعودية
تحديد الجينات المسؤولة عن أستقبال وكشف الرائحة في سوسة النخيل الحمراء  Rhynchophorus ferrugineusمن خالل التحليل الجينى
لقرون االستشعار .تعد سوسة النخيل الحمراء ) Rhynchophorus ferrugineus (Oliverمن أشد اآلفات ضررا وخطورة في العالم .وهذه اآلفه
لها درجة عالية من التخصص على أشجار النخيل وتسبب لها خسائر اقتصادية فادحة خاصة في المناخ الصحراوى وفي جميع أنحاء العالم كذلك.
تتعرف سوسة النخيل الحمراء على عائلها شجرة النخيل بواسطة روائح كيميائية يفرزها النبات (كيرمون) كما تتعارف الحشرات فيما بينها بواسطة
روائح كيميائية (فرمون التجمع) لتنسق بينها وتعد لمهاجمه األشجار .وتعنى هذه الدراسة بتحليل ودراسة ومقارنة المحتوى الوراثى لقرون االستشعار
فى سوسة النخيل الحمراء وتحديد ووصف العائالت الجينية المختصة بمستقبالت الحس الكيميائية .أسفرت التحاليل الدقيقه للتسلسل الجينى والتجمعى
من المحتوى الوراثى  Transcriptomeعلى قرون استشعار سوسة النخيل الحمراء عن  35667نص جينى  transcriptsبمتوسط طول  857زوج
قاعدى كما حددت عدداً كبيراً من النصوص الجينية المعبرة بصورة عالية من البروتينات المرتبطه بالرائحة ) ،(OBPsوبروتينات الحس الكيميائي
( ،)CSPsومستقبالت الرائحة/المستقبالت المشاركه ( ،)ORs/Orcosوبروتينات غشاء الخاليا العصبية الحسية (SNMPs) ،والمستقبالت الذوقية
( ،)GRsوالمستقبالت المسام أيونية ( .(IRsفي المجمل العام ،كان هناك  ،(OBPs) 38و  ،)CSPs( 12و ،)ORs( 76و واحد فقط ( ،)Orcoو 6
) ،(SNMPsو  ،)GRs( 15و  (IRs) 10معبرة فى المحتوى الوراثى لقرون االستشعار فى سوسة النخيل الحمراء .كما أظهرت التحليالت المقارنة
للمحتوى الوراثى فى سوسة النخيل الحمراء مع خنافس القلف وجود اختالفات بنسبة  %25تخص سوسة النخيل الحمراء وحدها ،مما يدل على أنها
تغطى وتزيد على المحتوى الوراثى الم وجود فى خنافس القلف .وفى نهاية الدراسة ،تم تصنيف مستقبالت الرائحة ( )ORsفى سوسة النخيل الحمراء
الى سبعة من تحت العوائل الموجودة فى رتبة غمدية األجنحة  ،coleopteraوتوقع اثنتين جديدتين من ( .)ORsبمقارنة البروتينات المرتبطة بالرائحة
) (OBPsفى سوسة النخيل الحم راء مع تلك الموجودة فى كل من :خنفساء الدقيق (عائلة سيرامبيسيدى) ،وخنفساء القلف (عائلة سكوليتيدى) ،تم تحديد
البروتينات المرتبطه بالرائحة ) (OBPsالمتخصصة جدا فى رتبة غمدية األجنحة  coleopteraكما تم تحديد تلك البروتينات الفريدة الموجودة فى
سوسة النخيل الحمراء والمشاركه فى تحديد فيرومون التجمع فى سوسة النخيل الحمراء .تم تحديد بروتينات المشاركة للبروتينات المرتبطة بالرائحة
) (C OBPsوكانت  Minus-C OBPs 26و  Plus-C OBPs 8وعمل مجموعات للبروتينات المرتبطه بالرائحة ) (OBPsفى سوسة النخيل
الحمراء تحت عوائل مختلفة تبعا للنسل والتى أشارت إلى توسع واختالف معنوى خاص بسوسة النخيل الحمراء .كما تم أيضا تحديد عائلة من بروتينات
الحس الكيميائي ( )CSPsمتوافقة مع رتبة غمدية األجنحة ومختلفة عنها فى ثنائية األجنحة وحرشفية األجنحة .تم تحديد عدة مستقبالت المسام األيونية
( (IRsالمختلف ة تماما فى سوسة النخيل الحمراء عنها فى الحشرات األخرى .كما تم تحديد المستقبالت الذوقية ( )GRsوالخاصة باإلحساس بـ CO2
وتذوق السكريات ( ) CO2-sensing and sweet tastantsفى سوسة النخيل الحمراء ووجد اختالف كبير جدا مع تلك العائلة الخاصة برتبة غمدية
األجنحة .بالنسبة إلى نوعى بروتينات غشاء الخاليا العصبية الحسية )(SNMP-1و ) (SNMP-2وجد واحد  SNMP-1معبر عنه بشدة فى المحتوى
الوراثى لقرون االستشعار فى سوسة النخيل الحمراء .تقدم هذه الدراسة الكتالوج الشامل األول من عائالت الجينات الخاصة بحاسة الشم التى تشارك في
استقبال والكشف على الفرمونات والروائح األخرى فى سوسة النخيل الحمراء ،وهي أهداف جديدة لتطبيقها فى استراتيجيات مكافحة اآلفة ].بينو
أنتونى ،آالن سوفان ،جيرنيدج جاكاس ،محمود محمد عبد العظيم ،صالح عبد هللا الدوسرى ،عبد الرحمن سعد الداود ،وأرنب بين )السعودية)BMC .،
.[ DOI 10.1186/s12864-016-2362-6،0292، 21 :99، Genomics
تسجيالت من فصيلة اوليديدي ( Ulidiidaeفوق فصيلة ذباب الفاكهة  )Tephritoideaمن المملكة العربية السعودية.تم مراجعة أنواع الذباب من
فصيلة اوليديدي  Ulidiidaeأو ما يعرف باالسم الدارج ذباب الصورة المجنحة  picture-winged fliesفي المملكة العربية السعودية .ومن خالل
الدراسة تم تعريف ستة أنواع تنتمي لثالثة أجناس كالتاليCeroxys confusa (Becker), C. urticae (Linnaeus), Melieria :
 nigritarsis Becker, P. smaragdina (Loew), M. omissa (Meigen, and Physiphora alceae (Preyssler).فقط النوعان
األخيران كانا مسجلين من قبل من المملكة ،في حين أن األربعة أنواع األولى تسجل ألول مرة من المملكة من خالل هذه الدراسة .كما أن هذه هي المرة
األولى التي يسجل فيها جنس  Ceroxysبنوعيه في الجزيرة العربية .ومن المعروف أن النوع  P. smaragdinaينتشر في معظم الدول االفريقية ولم
يسجل من خارج افريقيا سوى في فلسطين المحتلة واإلمارات العربية المتحدة وهذا هو التسجيل الثالث له خارج افريقيا .وتقدم الدراسة مفتاحا ً تصنيفيا
للستة أنواع المسجلة من المملكة العربية السعودية مع صور فوتوغرافية عالية الجودة لها ].هذال محمد الظافر ومجدي شعبان علي الحواجري
(السعودية). [ 0292، 031-001 :)9( 02 ،African Entomology ،

العراق
تأثير تبليل التربة بخليط البكتريا  Pseudomonas fluorescenesو Bacillus subtilisفي مكافحة فيروس موزائيك الخيار .كعوامل استحثاث
مقاومة نباتات البندورة /الطماطة  B. subtilisو  P. fluorescens:هدفت الدراسة الى تقويم كفاءة كال من البكتريا عند استعمالها بطريقة تبليل التربة
تحت ظروف البيت الزجاجي .وتضمنت  Cucumber mosaic virusضد فيروس موزائيك الخيارالتجربة التشخيص الحيوي باستخدام النباتات
الكاشفة والتشخيص المصلي والذي أظهر تفاعال موجبا للعينات من نباتات طماطة مصابة وظهرت خطوط ترسيب بين الحفر Immunostrip،
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بالفيروس مع مصل مضاد وحيد النسيلة خاص بالفيروس باعتماد االشرطة المناعية Sumsunالحاوية على المصل المضاد لعزلة الفيروس قيد
الدراسة وتلك الحاوية على مستخلص نبات الطماطة  ،خيار  ،تبغ صنف والمعداة بالفيروس في اختباراالنتشار المناعي المزدوج ،أظهرت النتائج
وجود تأثيرات معنوية للعوامل المذكورة في خفض نسبة وشدة المرض وزيادة في معايير النمو لنباتات الطماطة المدروسة قياسا الى معاملة المقارنة
والمعداة بالفيروس بمفرده  .بينت النتائج وجود كفاءة عند تبليل التربة بعد أربعة ايام من العدوى بالفيروس في خفض نسبة  B. subtilisو P.
fluorescensعالية لخليط معلق نوعي البكتريا وشدة االصابة إذ بلغت  8.33 %و  16.67 %على التتابع .وأدت معاملة الخلط بمعلق نوعي البكتريا
بطريقة تبليل التربة بعد يومين من التبليل دورا في إعطاء أعلى نسبة منع تضاعف الفيروس في اختبار اليزا إذ بلغت  76.52 % .واعطت معاملة
الخلط بنوعي البكتريا حيث كان التغير في االمتصاص الضوئي  /دقيقة /غم وزن  Peroxidaseوالعدوى بالفيروس بعد يومين من التبليل زيادة في
فعالية إنزيم طري بعد  15و  30يوما من العدوى بالفيروس  78.253و  61.40على التتابع .والتي  PALوأعطت معاملة تبليل التربة بخليط نوعي
البكتريا والعدوى بالفيروس بعد يومين من التبليل أعلى زيادة في فعالية انزيم ال بلغت  2.311و  1.456مايكروغرام حامض سيناميك /ساعة  /غم
وزن ] ليلى جبار صبر و ميسر مجيد جرجيس( ،العراق).[ 0291 .320 –309 :( 2)92 Vol ،Iraqi Journal of Biotechnology ،
الفاعلية الحقلية لبعض أنواع المبيدات في مكافحة حوريات حلم الغبار  Oligonychus afrasiaticusجرى تقويم الفاعلية الحقلية لتسعة انواع
مختلفة من مبيدات الحشرات والحلم ذات طرائق تأثير متباينة في مكافحة حلم الغبار على ثمار التمر في بساتين النخيل وسط وجنوب العراق خالل
الموسم  2014.اشارت النتائج بأن التراكيز الموصى بها للمبيدات المستخدمة اظهرت كفاءة عالية في خفض اعداد الحلم Oligonychus
afrasiaticusعلى الثمار .ازدادت بعد اسبوعين من المعاملة معدالت انخفاض الحوريات على الثمار ولكافة المبيدات المستعملة لتصبح تقريبا صفر
او مقاربة لذلك في معظم المبيدات في حين حافظ معدل اعداد الحوريات في معاملة الشاهد على 81.4حورية/ثمرة .تراوحت الفاعلية لمختلف المبيدات
المستعملة مابين  . % 11.2 - 13.3بعد يومين من المعاملة وارتفعت معدالت الفاعلية لتتراوح مابين %922- 91.2بعد  7ايام من المعاملة .اما بعد
مرور اسبوعين فقد حافظت فاعلية المبيدات على مستواها العالي .تساعد هذه النتائج في ايجاد بدائل للمبيدات القديمة وفي وضع برنامج الدارة االفة
يقلص من فرصة تطوير المقاومة لهذه االفة ] .حسين فاضل الربيعي ،محمد زيدان خلف ،جواد بلبل الزيداوي وفالح حنش نهر(العراق)Iraqi ،
.[0291، 319- 319 :( 2)92. Vol ،Journal of Biotechnology
تأثير انواع حفارات نخيل التمر في النظام البيئي الزراعي في العراق .تعد حشرات الحفارات من االفات الخطيرة على نخيل التمر في العراق والعديد
من الدول النامية االخرى .تسبب هذه االفات ضررا بالغا في اشجار النخيل وتقلل كمية ونوعية التمور وإضعاف جذوع النخيل مما يؤدي الى كسرها
وموتها في نهاية المطاف .أجري مسح حقلي خالل  0293-0299الستكشاف وجود وتوزيع مختلف حفارات نخيل التمر في عدة بساتين نخيل في
محافظات مختلفة .اشارت النتائج إلى وجود ستة حفارات مختلفة تسبب ضررا كبيرا الشجار نخيل التمر وهي :حفار سعف النخيل Phonapate
 ، frontalisحفار ساق (جذع) النخيل ذو القرون الطويلة  ، Jebusaea hammerschmidtiiوأربعة حفارات تتبع الجنس  Oryctesهي :حفار
عذوق النخيل  ، O. elegansحفار الجذور  O. agamemnonيتبعه تحت النوعين :خنفساء وحيدة القرن العربية ، O. agamemnon arabicus
 O. agamemnon matthiesseniويعتبر النوع  O. agamemnon arabicusتسجيل الول مرة في النظام البيئي الزراعي في العراق ،ودرس
انتشار والكثافة العددية والوصف لهذه الحفارات في مواقع مختلفة من بساتين نخيل التمر ].محمد زيدان خلف ،حسين فاضل الربيعي( ،العراق)،
doi: 10.9755/ejfa.2015.05.200
.0292 ،19-10 :)9( 01 ،Emirates Journal of Food and Agriculture
.[http://www.ejfa.me/،
اإلدارة المتكاملة آلفات النخيل الرئيسية في العراق .تعد أشجار نخيل التمر من أهم أشجار الفاكهة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في
العراق ودول أخرى معروفة بزراعة هذه الفاكهة في العالم .حيث شكلت التمور ومنتجات النخيل األخرى مصدر رزق لشريحة مهمة من الفالحين
وساهمت في رفد االقتصاد الوطني في الدول المنتجة .تزرع أشجار النخيل مع الموالح/الحمضيات في نظام بيئي -زراعي واحد في المنطقتين الوسطى
والجنوبية من العراق .إال أن هذا المكون االقتصادي -البيئي الحيوي يواجه مشكالت ومعوقات بيئية واجتماعية خطيرة فضال عن مهاجمته من اآلفات
الزراعية التي باتت تهدد إنتاجيته وديمومته وأثرت في كمية ونوعية التمور المنتجة على حد سواء .تتعرض أشجار النخيل وثمارها إلى اإلصابة بالعديد
من اآلفات الزراعية الرئيسية مثل دوباس النخيل  Ommatissus lybicus De Berge.والحفارات التابعة للجنس  Oryctesوالجنس Jebusaea
ودودة البلح الصغرى (الحميرة)  Batrachedra amydraulaحيث تعتمد سعة انتشار اآلفة وشدة اإلصابة على نوع اآلفة والحالة الصحية للشجرة
التي تهاجمها وكذلك الظروف البيئية المتحكمة في المنطقة المعنية .تعتمد برامج المكافحة على آفات النخيل الرئيسية على الرش الجوي واألرضي
للمبيدات الكيميائية ذات الطيف الواسع ،مما أدى إلى اإلخالل بالتوازن الطبيعي القائم بين آفات النخيل وأعدائها الحياتية .لذلك بات استخدام المبيدات
غير مجد من الناحية االقتصادية والبيئية وبخاصة بعد انخفاض كفاءة معظم المبيدات المستخدمة .لذلك ،فإن الحل األمثل يكمن في تطوير وتطبيق
برنامج إدارة متكامل للتصدي لمجمل آفات النخيل  .حيث أخذت السياسة الزراعية في العراق تتجه نحو البدائل اآلمنة من أجل استعمالها في مكافحة
اآلفات الوبائية وآفات النخيل على وجه الخصوص .حيث تمت المباشرة الفعلية بتطبيق برامج اإلدارة المتكاملة في مختلف النظم الزراعية في البلد .
كما نفذت مشاريع إدارة مشتركة مع جهات دولية منها مشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية Harmonized Support for Agriculture
) )HSAD ،Developmentفي العراق المدعوم من قبل الوكالة األمريكية للتنمية ) ( USAIDالذي جرى تنفيذه بجهد مشترك من قبل وزارة
الزراعة العراقية وايكاردا وكان من أهدافه إبراز أهمية اإلدارة المتكاملة ونشر تطبيقها إزاء آفات النخيل الرئيسية في العراق .حيث حققت الجهود
التشاركية نجاحا مهما في تطوير وتطبيق نظام إدارة فعال تجاه آفات النخيل المهمة اقتصاديا في القطر ].عبد الستار عارف علي ونزار نومان حمة
(العراق) ،مجلة اإلمارات للغذاء والزراعة.[0292 ،33 – 02 :)9( 01،
أول تسجيل للمتطفل ) Psyttalia concolor (Szépligeti) (Hymenoptera: Braconidaeعلى يرقات ذبابة البحر المتوسط في العراق.
سجل الطفيل  Psyttalia concolorألول مرة بالعراق على يرقات حشرة ذبابة فاكهة البحر المتوسط في محافظة بغداد].سميرة عودة خليوي ،محمد
صالح عبد الرسول وأياد احمد الطويل (العراق).[ 0292 ،0291-0292 :)2( 9 ، Asian Journal of Science and Technology،
تشخيص وامراضية ومكافحة الفطر  Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidالمسبب لمرض التعفن الفحمي لنباتات الرقي .هدفت هذه
الدراسة الى تقويم كفاءة بكتريا  )Pp( Pseudomonas putidaومحفز النمو النباتي Benzo [1,2,3] thiadiazole-7-carbothioic acid-S-
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 )BTH( methyl esterوالمبيد الفطري  )B( Beltanolفي مكافحة مرض التعفن الفحمي على نباتات الرقي .حققت جميع عزالت الفطر الممرض
خفضا ً معنويا ً في النسبة المئوية النبات البذور مختبرياً ،وكانت العزلة  MPa-2أكثر ضراوة اذ حققت نسبة انبات  .%2ومختبريا ً تمكن المبيد  Bمن
منع نمو الفطر الممرض كليا ً وسجلت بكتريا  Ppنسبة تثبيط بلغت  %11.1قياسا ً الى معاملة المقارنة في حين لم يظهر مركب  BTHاي تأثير في نمو
الفطر الممرض .وتحت ظروف البيت الزجاجي تفوقت معاملة التداخل  MPa-2+Pp+BTHبتحقيقها  %922نسبة انبات البذورقياسا ً الى المقارنة
السالبة التي بلغت  ،%21كما حققت خفضا ً معنويا ً في النسبة المئوية لشدة المرض بلغت  %2قياسا ً الى معاملة المقارنة السالبة التي بلغت  .%13.3كما
سجلت جميع عوامل المكافحة المختبرة زيادة معنوية في مؤشرات نمو النباتات ممثلةً بالوزنين الرطب والجاف ].حرية حسين الجبوري ،كامل سلمان
جبر ،صفاء نعمت حسين (العراق) ،تم القاء البحث في المؤتمر العلمي الزراعي الثاني في كلية الزراعة  /جامعة دهوك في  09-02نيسان 0292
والنشر في مجلة كلية الزراعة  /جامعة دهوك في العدد الخاص بالمؤتمر ،91 ،(JDU) ،رقم.[0292، 9
تشخيص مصادر مقاومة لفايروس البطاطا  Mop-topوناقله . Spongospora subterraneanاجرى تقويم  34كلون بطاطا من مجموعة
 Solanum tuberosum Group Phurejaلغرض تحديد مصادر مقاومة لفايروس البطاطا  Mop-topوناقله Spongospora subterranea
الذي يسبب مرض الجرب المسحوقي على البطاطا .استخدمت طريقة التقويم المظهري ألعراض اإلصابة بالفايروس وناقلة وأيضا استخدمت الطريقة
المناعية من نوع  TAS-ELISAباإلضافة الى طريقة التفاعل البنائي التتابعي ألكمي بنوعية  qRT-PCRو  qPCRلتحديد مستوى اإلصابة بكال
المسببين الممرضين (الفايروس وناقله) في جذور ودرنات نباتات البطاطا .اثناء الموسم األول ،أظهرت ثمانية كلونات مقاومة جيدة ضد فايروس
البطاطا  Mop-topومرض الجرب المسحوقي لذا اختيرت هذه الكلونات الثمانية لتقويمها في موسم ثاني لغرض تأكيد المقاومة ومن بين الثمانية
الكلونات المختارة اكتشف اقل مستوى لإلصابة بالممرضين في درنات الكلونات ) PHU951 (901و) DB441 (2ولكن لم تكن هناك اختالفات
معنوية بمستوى اإلصابة في جذور الكلونات الثمانية والصنف ( Agriaالصنف الحساس لإلصابة) ] .عدنان عبد الجليل لهوف ،اليسون ليز،ليزلي
تورنس و اليسون روبر(العراق) .اجتماع وقاية المحاصيل في شمال بريطانيا /المملكة المتحدة ، 2014الصفحات . [0292،283-277

إيران
آلية المكافحة الحيوية للتريكودرما هاريزي انوم ضد مرض العفن االسود لفول الصويا الذي يسببه الفطر ماكروفومينا فاسيولينا .يعتبر مرض العفن
االسود الذي يسببه الفطر ماكروفومينا فاسيولينا أحد أكثر األمراض فتكا ً وانتشاراً للمحاصيل الزراعية مثل فول الصويا في جميع أنحاء العالم .تم في
هذه الدراسة تقويم قدرة  99عزلة للفطر تريكودرما في المكافحة الحيوية للمسبب المرضي ماكروفومينا فاسيولينا .تراوحت قدرة التثبيط لهذه العزالت
من  %02.00إلى  %11.29في البيئات الصناعية .في اختبارات التطاير وعدم التطاير تبين أن العزلتين  T7و  T14للفطر تريكودرما هاريزيانوم
كانت ا األكثر قدرة على تثبيط الفطر الممرض في البيئات اإلصطناعية .وبناء عليه تم اختيار هذه العزالت في إختبارات التثبيط على النباتات .أكدت
التجارب في البيت المحمي أن شدة اإلصابة عند معاملة البذور بعزالت الفطر تريكودارما هاريزيانوم كانت معنويا ً أقل من معاملة التربة .بالرغم من
ذلك ،وفي أغلب الحاالت أدت معاملة التربة بالفطر تريكودارما هاريزيانوم إلى نمو نباتات أفضل (المجموع الجذري والمجموع الخضري) .كما تمت
دراسة تأثير المعاملة بالفطر تريكودارما هاريزيانوم في نشاط االنزيم بيروكسيداز ومحتوى المركبات الفينولية في المجموع الجذري في وجود وغياب
الفطر ماكروفومينا فاسيولينا تحت ظروف البيت المحمي .أشارت النتائج إلى أن استخدام الفطر تريكودارما هاريزيانوم كعامل مكافحة حيوي عزز
القدرة الدفاعية للنبات باإلضافة إلى تثبيط نمو العامل الممرض[ .نعمة خالدي ،باريسا طاهري (إيران)Journal of Plant Protection ،
. [ 0292 ،)9( :12 ،Research
مراجعة علمية ال ستراتيجيات إدارة آفة تريبس األزهار الغربي التي تصيب الخضروات في البيوت المحمية في إيران .يشكل استخدام الطرق الكيميائية
والبيولوجية والزراعية والميكانيكية االستراتيجيات الرئيسة لبرنامج المكافحة المتكاملة للتريبس ،فرانكلينيال أوكسيدنتاليس .وتسهم المبيدات بدور مهم
في مكافحة فرانكلينيال أوكسيدنتاليس مثل سبينوساد وبيريداليل وكذلك المبيدات النباتية مثل أوكسيماترين وأزاديراكتين .وتم الحصول على أفضل النتائج
عند استخدام كل اإلستراتيجيات مجتمعة[ .زهرة غالم وأمين صادقي (إيران).[0292 ،11-19 :)0( 10 ،Plant Protection Sciences ،

األردن
التوزيع الجرافي والعوائل لذبابة التين االفريقية في األردن  .(Diptera: Drosophilidae) Zaprionus indianusتم تسجيل ذبابة التين
االفريقية  Z. indianusفي األردن ألول مرة كآفة على أشجار النخيل (صنف مجهول) في االغوار الوسطى في يونيو  . 0290أجريت جوالت
ميدانية لمختلف بساتين أشجار الفاكهة خالل الفترة من شباط/فبراير إلى آب/أغسطس  2013في وادي األردن واألراضي المرتفعة والصحراء .اخذت
عينات من الحشرات الطائرة فوق ا لثمار الساقطة على األرض بواسطة الشبكة .تم أيضا جمع عينات من الثمار الساقطة ونقلت الى المختبر وحضنت
حتى ظهور الحشرات البالغة .وضعت مصائد موز تحتوي على خميرة جافة ونشطة في عدة بساتين فاكهة تجارية .أظهرت النتائج أن الذبابة موجودة
في النظم البيئية المختلفة على عدد من العوائل .حيث سجلت الحشرة على العديد من الفواكه مثل التوت والعنب والخوخ والنكتارين والبرقوق والتين
والنخيل والبرتقال الحلو والبرتقال الحامض ،وبرقوق السياج والرمان والجوافة والتفاح .بلغت اقل نسبة خروج للبالغات  % 1على الثمار التي جمعت
من شمال وادي األردن خالل شهر شباط/فبراير ،وكانت اعلى نسبة خروج  % 11.9من ثمار التين التي جمعت من جنوب وادي األردن خالل
حزيران/يونيه .وكانت أدنى نسبة لآلفة في مصائد الموز  % 21.9والتي جمعت من حقل دراق في حزيران/يونية من منطقة السلط ،وكانت اعلى نسبة
 % 13.1على النخيل في دير عال بشهر حزيران/يونيه .قدمت نتائج البحث معلومات أساسية وضرورية إلنفاذ برامج المكافحة ضد اآلفة ].اماني
العواملة ،احمد كاتبة بدر ،نعيم حسّان ،ابراهيم الجبوري (األردن)0292، 122-111 :)0(90 ، Jordan Journal of Agricultural Sciences،
[.
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تونس
تصميم عالمات جزيئية لتقنية التضخيم البوليمرازي التسلسلي  TaqManفي الوقت الحقيقي على أساس الحمض النووي الكروموزومي للبكتيريا
 .Erwinia amylovoraصُنفت البكتيريا  Erwinia amylovoraالمسببة لمرض اللفحة النارية كآفة غازية كونها تسببت في استئصال كثير من
األصناف المحلية من التفاحيات وإحداث خسائر اقتصادية هامة في عديد الدول .اهتم هذا العمل بتصميم عالمات جزيئية مشعّة من نوع  TaqManعلى
أساس المنطقة  S92-23S ITSمن الحمض النووي الكروموزومي للكشف الدقيق عن البكتيريا بتقنية التفاعل البوليمرازي المتسلسل في الوقت
الحقيقي .تم إجراء العديد من التجارب قصد ضبط مختلف معايير التفاعل .كما أثبتت النتائج نجاعة العالمات ITSEA2من حيث التضخيم الجيني
للبكتيريا .وبالمقارنة مع طرق االختبار الجزيئي التقليدي ،أضفت هذه التقنية المطوّرة دقة وحساسية عاليتين حيث تم الكشف بنجاح عن تركيزات تع ّد
ضئيلة ج ّدا من الخاليا البكتيرية إلى حدود 105وحدة مشكلة لمستعمرة/مل مع إمكانية القياس الك ّمي لألجسام ].اليحياوي ،درصاف ومحمد الشريف
وجونغ هيان هام (تونس). [ 2016،31-01 :99 ،Tunisian Journal of Plant Protection ،
تأثير إدارة المحاصيل في بكتيريا التربة في نظم الزراعة البيولوجية والتقليدية .هدفت هذه الدراسة إلى تقويم البكتيريا المعزولة من تربة الزراعة البيولوجية
والتقليدية وتحديد تلك التي تظهر نشاطا مضادا إزاء بعض الفطور المسببة ألمراض النباتات وهي  Rhizoctonia solaniو  .Fusarium oxysporumتم تقويم
النشاط المضاد للفطور لجميع البكتيريا المعزولة وتشخيص األكثر فاعلية بتحليل الجزء  16Sمن الحمض النووي .وبيّنت نتائج التجارب أن من بين إجمالي 922
بكتيريا معزولة من التربة ،أظهرت ثمانية فقط نشاطا مضادا للفطر F. oxysporumوأربعة وعشرين للفطر  .R. solaniوأشارت النتائج إلى أن أنواع البكتيريا
المختبرة أظهرت درجات متفاوتة من النشاط المضاد للفطور المسببة لألمراض تتراوح ما بين  %00.9باستخدام العزلة  AB95إلى  %99.0باستخدام العزالت
AB40و AB8ضد  F. oxysporumوبين  %00.9سجلت لدى العزالت  AB51و  AB5إلى  %21.9سجلت لدى العزالت  AB75و AB64ضد .R. solani
لتشخيص البكتيريا التي أظهرت نشاطا مضادا ،تم تضخيم جزء من الحمض النووي  16Sبواسطة PCRوتم تحليل التتابعات ومقارنتها بالتتابعات المتاحة
( )BLASTفي بنك المورثات .تبين أن الجنس البكتيري المهيمن هو  Bacillusوقد تم بناء شجرة النشوء والتطور ].العابد ،نادية ومريم بوري وعلي رحومة
ومحمد بن خضر ومحمود محمدي (تونس).[0292 ،21-39 :99 ،Tunisian Journal of Plant Protection ،
تأثير مستخلص أوراق الزيتون في الشهية والنمو واالستقالب لدى حشرة  .Spodoptera Littoralisفي هذه الدراسة ،تم اختبار مستخلصا اآلسيتون والميثانول
من أوراق الزيتون على الشهية والنمو واالستقالب لدى دودة القطن في المختبر بطريقتين مختلفتين :أقراص األوراق والنظام الغذائي االصطناعي مع استعمال ثالثة
تركيزات  0,1و  9و  %92من كل مستخلص .وقد بينت النتائج أن اختبار التغذية عن طريق أقراص األوراق هو األكثر فعالية في الحد من شهية اليرقات وفقدان
وزنها .كما بينت أن المستخلصين لهما تأثير قوي للحد من الشهية بلغ  %68,33بالنسبة لآلسيتون و %61,44بالنسبة للميثانول في نسبة تركيز  .%92كما أظهر
المستخلصان تأثيرا سلبيا في النمو عن طريق أقراص األوراق مع كل الجرعات التي تم اختبارها .وتشير بيانات هذه الدراسة إلى أن أدنى معدل االستهالك النسبي
)(RCRومعدل النمو النسبي ) (RGRتم تسجيلهما إثر اختبار مستخلص اآلسيتون عن طريق أقراص األوراق بمعدل  5,88 ± 0,75و  0,07 ± 0,05مغ/مغ/يوم
لكل منهما على التوالي بنسبة تركيز  .%92كما تمت مالحظة نسبة تحويل الغذاء المستهلك ) (ECIونسبة تحويل الغذاء المهضوم ( )ECDأقل بشكل ملحوظ في
مستخلص الميثانول عن طريق النظام الغذائي االصطناعي بمعدل  2,5 ± 0,58و  %2,55 ± 0,6على التوالي بنسبة تركيز  .%92أما بالنسبة إلى الهضم
التقريبي ) ، (ADفإن أعلى نسبة وجدت في كل من المستخلصين وذلك في النظام الغذائي االصطناعي .إلى جانب ذلك ،فإن اليرقات تعرضت إلى تأخر في نموها مع
نسبة تركيز  %92من مستخلص الميثانول في النظام الغذائي االصطناعي بـ  17,7يوما تالها مستخلص اآلسيتون في أقراص األوراق بـ  5,7يوما مقارنة مع الشاهد
وفي نفس نسبة التركيز .وتبقى مؤشرات الشهية والنمو واالستقالب هي األنسب لتقويم طريقة االختبار والمستخلص .ويمكن أن توفر فهما عميقا لمعرفة أفضل
المستخلصات النباتية التي يمكن اقتراحها كمبيدات بيولوجية لآلفات الحشرية في برامج مكافحة أكثر احتراما للبيئة ].بن حمودة ،آمال والفة بوسعدية وخولة باديس
وإقبال الشايب وأسماء العريف ومحمد براهم (تونس).[0292 ،90-23 :99 ،Tunisian Journal of Plant Protection ،
نجاعة المعاملة بالكاولين في مكافحة ذبابة الزيتون  Bactrocera oleaeفي حقول الزيتون التونسية .تمت دراسة تأثير المعاملة بالكاولين (الطين المكلس) في
جرعتين (الجرعة  3 = 9كغ/هل والجرعة  1 = 0كغ/هل) في مجتمعات ذبابة الزيتون  Bactrocera oleaeخالل ثالث سنوات ( )0292-0290في حقل زيتون
بنابل :شمال شرق تونس .أظهرت النتائج أن المعاملة ب الكاولين مقارنة بالدايميثويت ،ساعدت على الحفاظ على مستوى منخفض جدا من إصابة الزيتون .فالمعاملة
بالكاولين ساهمت في تخفيض مجتمعات اآلفة  B. oleaeطيلة كامل الموسم ،كما تبين أن الجرعتين  9و  0لهما تأثيرات مماثلة تقريبا على مجتمعات .B. oleae
ويبدو أن المعاملة بالكاولين ليس لها أي تأثير سلبي في نشاط التطفل وخاصة لشبه الطفيل  .Psyttalia concolorاعتمادا على النتائج المتحصل عليها ،يمكن استنتاج
أن الكاولين يمكن أن يمثل بديال واعدا للمكافحة  B. oleaeفي حقول الزيتون البيولوجية ].الغربي ،ناصر وسرين بن عبد هللا(تونس)Tunisian Journal of ،
.[0292، 19-93 :99 ،Plant Protection
تأثيرات المستخلص الميثانولي لنبتة  Ruta chalepensisفي السلوك الغذائي وتكاثر الجراد المهاجر . .Locusta migratoriaيعتبر الجراد المهاجر Locusta
 migratoriaواحداً من أهم اآلفات بسبب األضرار الكبيرة التي يمكن أن يسببها للمحاصيل في أفريقيا وآسيا .ومن أجل البحث عن مواد جديدة أكثر رفقا بالبيئة
لمقاومة حشرة الجراد ،أجريت تجارب لتقويم مدى تأثير المستخلص الميثانولي لنبتة  (ME-Rc( Ruta chalepensisفي السلوك الغذائي وتكاثر الجراد المهاجر.
أثبتت النتائج المتحصل عليها بأن  ME-Rcتسبب في تقليص شهيّة األكل وإعاقة هضم الوجبة الغذائية لدى اليرقات .من ناحية أخرى ،تسبب  ME-Rcفي إضعاف
قدرة الحشرة على التكاثر بشكل واضح ويتبين ذلك من خالل تمدد فترة ما قبل الوضع وتراجع في نسبة الخصوبة .باإلضافة إلى ذلك ،تسبب المستخلص الميثانولي
لهذه النبتة في تراجع نمو البويضات لدى أنثى حشرة الجراد حيث تم تسجيل تراجع واضح في وزن ومؤشر نمو المبيض وفي طول وحجم البويضات النهائية .كما
تسبب  ME-Rcأيضا في اضطراب دمج المكونات الكيميائية للسائل الدموي (البروتينات والكربوهيدرات) في البويضات مما أدى إلى تراجع كبير في كمياتها في
المبيض ].عبداالوي ،خميّس ومريم ميالدي وإنصاف بن مرزوق وندى بهلول وفاطمة الع ّشاق ونزار شعاير ومنية كامل-بن حليمة(تونس)Tunisian Journal of ،
.[0292، 922-19 :99 ،Plant Protection
هيمنة عشب المنجور/الزيوان ( )Lolium rigidumبحقول الحبوب بشمال البالد التونسية وحساسيته للمبيدات العشبية المثبطة لـ  ACCaseو .ALSيعتبر
عشب المنجور/الزيوان ( )Lolium rigidumمن بين األعشاب الضارة األكثر انتشارا في مزارع الحبوب بالبالد التونسية .أُجريت هذه الدراسة قصد تحديد هيمنة
هذا العشب في أهم المناطق المنتجة للحبوب بشمال البالد وتقويم مدى حساسيته للمبيدات العشبية األكثر استعماال (مثبطات  ACCaseو  .)ALSوقد بينت النتائج أن
عشب المنجور قد لَوّ ث  %30من جملة الحقول وأن هيمنته تتغير حسب المواقع والمناطق البيومناخية .وقد انتشر العشب بكثافة عالية (أكثر من  322نبتة/م )0في كل
من بنزرت وباجة أي بالمناطق المناخية المالئمة وبخاصة من ناحية األمطار .كما بينت نتائج التجارب الحقلية وتجارب األصُص أن جميع المبيدات التي وقع اختبارها
على عشب المنجور أثبتت فاعلية ضعيفة وغير مرضية .وبينت تجارب األصُص أن أكثر من  %12من عينات عشب المنجور مقاومة لمبيدات كلودينافوب بروباجيل
وايودو-ميزوسيلفورون مع نسب مقاومة مرتفعة بالنسبة للمبيدين ،وهو ما يُشير إلى أن عشب المنجور قد طور مقاومة ألغلب المبيدات المستعملة لمكافحته في مزارع
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الحبوب ].خماسي ،مسعد وحنان شعبان وأنيس البوسالمي ونعيمة بالبحري وثريا السويسي(تونس)،991-921 :99 ،Tunisian Journal of Plant Protection ،
.[0292
استعمال نموذج كندي كمؤشر الحتساب مدى خطورة بعض المبيدات على صحة اإلنسان والبيئة .يقوم الفالحون باستعمال عدة مبيدات لمكافحة اآلفات الحيوية.
لتحديد مدى خطورة هذه المبيدات بالنسبة لصحة اإلنسان والبيئة ،تم استعمال عدة مؤشرات .وتهدف هذه الدراسة إلى التمييز بين مدى خطورة هذه المبيدات والتأثيرات
السلبية في صحة اإلنسان والبيئة .وقعت عملية استبيان المبيدات المستعملة من قبل الفالحين في حقول الحمضيات/الموالح/القوارص في الموسم
الزراعي92/0293وذلك الحتساب مؤشرات الصحة والبيئة باالستناد إلى النموذج الكندي وتم الحصول على مختلف المعايير المستخدمة من خالل ملفات التسجيل
والمصادقة على المبيدات وبعض قواعد البيانات الدولية مثل Agritoxو  Extoxnet,و .Pan Pesticidesبعد احتساب مختلف المؤشرات تبين أن المبيدات التي
تحتوي على المادة الفعالة ميتيداتيون تمثل األكثر خطورة بالنسبة لصحة اإلنسان) . (HRI= 1227وبالرغم من أن® Success Appâtيمثل األقل خطورة بالنسبة
للصحة ) ،(HRI=12إال أنه يشكل خطورة بالنسبة إلى النحل .وبالنسبة إلى المبيد® ،Aliette Expressوهو مبيد فطري ،فيمثل أقل نسبة خطورة بالنسبة لصحة
اإلنسان والبيئة .ومن خالل هذا العمل ،يمكن االستنتاج بأن احتساب المؤشرات يسمح لنا بمقارنة المبيدات (المادة الفعالة وتشكيلها) وفقا لمخاطرها المحتملة وتسهيل
اختيار المبيدات التي تمثل أقل خطورة على صحة اإلنسان والبيئة ].بوعقة ،آالء وحنان شعبان وحسونة بحروني وخالد حسين(تونس)Tunisian Journal of ،
.[0292، 929-933 :99 ،Plant Protection

التين الشوكي البيولوجي في حوض البحر المتوسط :عزل وتوصيف الجراثيم المرتبطة به واستغاللها من خالل التخمر اللبني .يشهد انتاج التين
الشوكي البيولوجي في حوض البحر المتوسط نمواً متواصالً وذلك لقدرته العاليه على التأقلم مع الظروف المناخيه الصعبه .تنفرد الثمار بنكهه متميزه
وخصائص غذائيه عاليه بينما تعد األلواح األقل استهالكاً .نقوم من خالل هذه الدراسه بمعالجة البكتيريا الداخليه والخارجيه المتصله بكل من الثمار
وااللواح ونقيم قدرة صنف منها اال وهو بكتيريا اللبن على تحسين الخصائص الوظيفيه لكل من اللب واأللواح .تم جني  90صنفا ً من الثمار وااللواح
من ايطاليا وتونس وتم تحديد تركيبة البكتيريا باالستناد الى كل من الطريقه المعتمده وغير المعتمده على الوسط الغذائي المستعمل ،وتم تخمير الواح
اللب اليافعه مع اضافة بكتيريا اللبن التي تم عزلها سابقا من الجهاز النباتي لتقويم النشاط المضاد الحيوي ولتأكيد نجاعته باالعتماد على خاليا معويه
انسانيه  CaCo2/TC7كما تم تشخيص الفالفونويد .توصلنا من خالل هذا البحث إلى ان تركيبة البكتيريا تتنوع بين الثمار وااللواح ،االصناف والمكان
بينما تختلف الخصائص الوظيفيه وفقا ً للصنف ولجزء النبات المدروس ،استعمال بكتيريا اللبن المختاره يخول لنا حسن استغالل التين الشوكي في
الصناعات الغذائيه والمنتوجات الطبيه كمكمل غذائي او مكون تطبيقيM. ،A. Lanera ،I. Cavoski ،P. Filannino ،Nadia Thligene ].
( R. Di Cagno،Gobbettiتونس). [0292 )32(99 :01 ،PLoS One ،

سلطنة عمان
التقويم الحقلي األول للصيد المكثف لذكور حشرة الحميرة (دودة التمر الصغرى) Batrachedra amydraula (Meyrick) (Lepidoptera:
) Batrachedridaeفي سلطنة عُمان .تسبب حشرة الحميرة (دودة التمر الصغرى) ) Batrachedra amydraula (Meyrickأضراراً خطيرة
لنخيل التمر في دول الشرق األوسط .ولقد تم تسجل خسارة في محصول نخيل التمر قد تصل إلى حوالي  ٪12في بعض الدول نتيجة اإلصابة بحشرة
الحميرة .وفرمون الجنس الجاذب لذكور الحشرة متوافر اآلن ويمكن أن يستخدم لرصد واستقصاء عشائر الحشرة باإلضافة إلى استخدامه كطريقة بديلة
في المكافحة الحيوية .ولقد تم تجربة أول محاولة للصيد المكثف لذكور حشرة الحميرة في سلطنة عمان في عام  .0292ولقد أظهرت النتائج أن مزيج
الفرمون الذي تم اختباره كان جاذبا ً جيداً مع حد أدنى من النشاط يصل لحوالي  22يوماً ،حيث تم جذب عدد من الذكور وصل إلى  00.013ألف ذكر،
وذلك من  930مصيدة خالل موسم نشاط الحشرة (بمعني من آذار/مارس حتى حزيران/يونيو 0292م) .ولقد تم تقدير معدالت اإلصابة بحشرة الحميرة
في ثمار نخيل التمر المتساقطة بين  9إلى  .٪90.1وذلك مع الوضع في االعتبار وجود أصناف حساسة لإلصابة في التجربة .ومن نتائج هذه التجربة
نجد أنها واعدة جداً للتطبيق مستقبالً .وفي عام  ،0291سيتم إعادة التجربة مع إجراء بعض التعديالت في التقنية من أجل وضع استراتيجية مكافحة
متكاملة تتضمن استخدام الفرمون للسيطرة على أعداد حشرة الحميرة (دودة التمر الصغرى) ].مجدي محمد قناوي ،ارسيان أم ،جوليون أم (سلطنة
عمان). [0291، 030-003 :)1(3 Vol. International Journal of Agricultural Research and Review: ،

سورية
النتشار والتوزيع واالختالفات داخل النوع لعشائر نيماتودا حوصالت الشوندر السكري  Heterodera schachtiiفي البيئات شبه الجافة .تم إجراء
دراسة مسحية في عامين متعاقبين لتعريف وتحديد التوزيع والخصائص المجتمعية واالختالفات داخل النوع لعشائر نيماتودا حوصالت الشوندر
السكري  H. schachtiiالتي تم جمعها من أكبر ست محافظات إلنتاج الشوندر السكري في سورية ،غرب آسيا .وفي هذا الصدد ،تم جمع  178عينة
مركبة من التربة المحيطة بجذور نباتات الشوندر السكري النامية في المحافظات الست خالل عامي  2009و2010م كالتالي 26 :عينة من حلب ،و17
عينة من الرقة ،و 33عينة من دير الزور ،و 34عينة من إدلب ،و 41عينة من حماه ،و 27عينة من حمص .تم تعريف النيماتودا بنا ًء على الصفات
الموفولوجية والقياسات المورفومترية لكل من القمع الفرجي للحوصالت ويرقات الطور الثاني ( .)J2بعد ذلك ،تم تعيين الصفات المجتمعية لعشائر
النيماتودا والتي شملت :نسب التكرار المطلق ( ،)FO%ومتوسط الكثافة العددية للنيماتودا بالتربة ( ،)PDوقيم الظهور ( .)PVوقد أوضحت النتائج أن
نيماتودا حوصالت الشوندر السكري  H. schachtiiكانت أكثر تكراراً وظهوراً في محافظة حمص (التكرار=  ،%70.37وقيمة الظهور=
 ،)23472.37في حين كانت أقل تكراراً وظهوراً في محافظة الرقة (التكرار=  ،%5.88وقيمة الظهور=  .)28.86تم أيضا ً تسجيل أعلى كثافة عددية
لنيماتودا حوصالت الشوندر السكري في حمص في العام ( 2009متوسط الكثافة العددية=  50,545بيضة  +يرقة طور ثان100/غ تربة) ،بينما سُجلت
أقل كثافة عددية للنيماتودا في محافظة الرقة في العام ( 2010متوسط الكثافة العددية=  119بيضة  +يرقة طور ثان100/غ تربة) .تم تحليل نتائج
القياسات المورفومترية لكل من :البيض ،ويرقات الطور الثاني ،والقمع الفرجي للحوصلة باستخدام تحليل المكونات الرئيسية متعدد المتغيرات
 ،Multivariate Principal Component Analysisوذلك لتحليل عالقات التشابه واالختالف فيما بين العشائر الست المختبرة من النيماتودا .وقد
أوضحت نتائج هذه التحليالت أنه عند المستوى األعلى من التحليل الهرمي ،تجمعت عشائر إدلب ،وحماه ،وحمص وحلب في عنقود هرمي واحد ،في
حين انفصلت عشيرتا دير الزرو والرقة عن هذه المجموعة .وعند المستوى األقل من التحليل الهرمي ،انفصلت عشيرة حلب عن العنقود الذي جمع
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عشائر إدلب وحماه وحمص معاً .هذا وقد تراوحت القيم المسافية للقياسات المورفومترية لهذه العشائر بين  0.07و .0.61وبشكل عام كانت عشيرتا
حماه وحمص هما أقرب العشائر لبعضهما البعض ،في حين كانت عشيرة دير الزور هي العشيرة األكثر اختالفا ً نسبيا ً عن بقية العشائر .أبرزت هذه
الدراسة أيضا ً قيمة صفات كل من :طول الجسم ليرقات الطور الثاني ،وطول وعرض البيضة ،وطول وعرض نافذة القمع الفرجي ،وعدد األجسام
البيولية داخل القمع الفرجي في تحديد االختالفات داخل النوع فيما بين العشائر السورية من نيماتودا حوصالت الشوندر السكري[ .أسما محمد حيدر،
خالد محمد خير العسس ،وأحمد عبد السميع محمد دوابة (سورية).[0292 ،011-013 :03 ، Saudi Journal of Biological Sciences،

مصر
تأثير بنجر السكر (الشمندر السكرى) كمحصول صائد على الكتافة العددية لنيماتودا تعقد الجذور Meloidogyne incognitaعلى نباتات الفاصوليا
الجافة المنزرعة عقب الشمندر .تم زراعة نباتات بنجر السكر (الشمندر السكرى)  Beta vulgaris L.تحت ظروف الصوبة السلكية لتقدير قدرتها
كمحصول صائد على تخفيض الكثافة العددية لنيماتودا تعقد الجذور  Meloidogyne incognitaعلى نباتات الفاصوليا الجافة Phaseolus
 vulgaris L.المنزرعة عقب بنجر السكر .وقد اجريت المعامالت بواسطة ازالة النبات (بنجر السكر) كلية او قطعه فوق سطح األرض فى كل
اصيص فى فترات متعاقبة وهي  32، 02 ،91 ،90 ،2و 32يوم بعد العدوى بالنيماتودا .وقد تم قياس الصفات النيماتودية وهي عدد العقد النيماتودية
وكتل البيض على جذور بنجر السكر بعد كل فترة للجمع حيث ازدادت االعداد تدريجيا ،كماوجد أن نيماتودا تعقد الجذور وضعت كتل البيض فى الفترة
من اليوم الثامن عشر الى اليوم الرابع والعشرون وحتى نهاية التجربة .وعند فحص جذور الفاصوليا الجافة وجد ان اعداد نيماتودا تعقد الجذور قد
انخفضت عليها طبقا للمعامالت (ازالة النبات كلية او قطعه) التى اجريت على نباتات بنجر السكر السابقة للفاصوليا .ووجد ان عدد العقد النيماتودية
وكتل البيض على جذور الفاصوليا واعداد اليرقات فى التربة كانت أعلى على نباتات الفاصوليا التى حلت محل نباتات البنجر المقطوعة فوق سطح
التربة عن تلك االعداد على نباتات الفاصولبا التى حلت محل نباتات بنجر السكر التى ازيلت كلية .وعلى النقيض وجد ان صفات النمو الخضرية كانت
أعلى لنباتات الفاصوليا التى زرعت عقب نباتات بنجر السكر التى تم ازالتها كلية بالمقارنة بالصفات الخضرية لنباتات الفاصوليا المنزرعة عقب
نباتات بنجر السكر التى تم قطعها فوق سطح التربة [محمود محمد احمد يوسف ،وفاء محمد عبد الحميد النجدى (مصر) ،مجلة باكستان للنيماتولوجى
. [0292 .12-19 :)9(32

أخبار وقاية النبات في الدول العربية والشرق االدنى
خريجوا معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية  /ماجستير في اإلدارة المتكاملة
المستدامة للفاكهة والخضر في منطقة البحر المتوسط باري-ايطاليا 1022-1025
الدراسة الميدانية والجزئية لفيروس Pepino mosaic virus PepMVعلى البندورة/الطماطم في المغرب .يسبب فيروس التبقع الفسيفائي الشمام
االجاصي (المغد الخشن) Pepino mosaic virus PepMخسائر اقتصادية كبيرة خاصة لمحصول الطماطم بدولة المغرب في البيوت المحمية .تم
عمل مسح ميداني من شهر تشرين أول/أكتوبر  0291حتى نيسان/ابريل  0292في سبع مناطق مختلفة في المغرب .تم مالحظة اعراض منتشرة على
قليل من النباتات والتي قد تكون مرتبطة بفيروس PepMV.تم جمع  391عينة ألصناف مختلفة من البندورة/الطماطم وفحصها بتطبيق اختبارDAS-
 ELISAللبحث عن الفيروس باستخدام أدوات الفحص المجهزة والتجارية  Commercial Kitأظهرت نتائج البحث بأن PepMVمنتشر بكثرة في
المغرب بنسبة  %39وبخاصة منطقة سوس ماسة التي وجد بها نباتات مصابة بنسبة  %92من النباتات المفحوصة .تم اختيار العينات المختارة ضمن
كل منطقة وفحصها ب  RT-PCRو أعطت  % 22من العينات نتائج إيجابية انطالقا من  13عينة مفحوصة .تم اختيار خمس عينات للتوصيف
الجزيئي بواسطة تسلسل جينات الغالف البروتيني .وأظهرت جميع العزالت تشابها ً عاليا ً مع النوكليوتيدات بساللة التشيلي )،CH2 (DQ000985
بنسبة تتراوح من  ٪11.0إلى  .٪11.1وينبغي النظر في هذه النتائج لتطوير استراتيجيات التحكم ب  PepMVتستند على الحماية الشاملة باستخدام
سالالت خفيفة .وزيادة على ذلك سمحت هذه الدراسة بنشر اول تقرير عن الفيروس تورادو torrado tomato virusالطماطم في البالد ].إيمان بيبي
(المغرب) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا .]1016-1012 ،
التحقق من قدرة البكتيريا Xylella fastidiosaعلى االنتقال بواسطة الناقل Philaenus spumariusوالحشرات الناقلة المحتملة األخرى
Neophilaenus campestrisو  .Euscelis lineolatusالبكتيريا  (X.f) Xylella fastidiosaالتي تستوطن االوعية الخشبية الناقلة للعديد من
النباتات و تنتقل عن طريق حشرات تنتمي لرتبة نصفيات األجنحة  Hemipteraالتابعة لتحت رتبة عنقيات الخرطوم (أجزاء الفم الماصة) .في منطقة
بوليا التي تقع جنوب شرق دولة إيطاليا .ظهرت  X.f.وهي المسبب الرئيس لمرض التدهور السريع ألشجار الزيتون .لتفادي انتشار المرض من
الضرورة إدارة سبل انتقال المرض بواسطة الحشرات لمنع انتشاره .إن عدم توافر المعلومات الكافية حول الحشرات المسؤولة عن النقل وكذلك عدم
توافر معلومات واضحة حول معدل المسافة التي تنقل بها الحشرة البكتيريا أثناء بحثها عن غذاء من مكان آلخر .لذلك كان من اهداف البحث دراسة
انتشار  Xyella fastidiosaعن طريق الحشرات الناقلة والتي تنتقل من المناطق المصابة الي المنطقة العازلة .تم جمع  3من الحشرات التي تنتمي
لتحت رتبة  Cicadomorphaلها القدرة على حمل  X.f.وهي Philaenus spumariusو Neophilaenus campestrisالتابعان لعائلة
 Aphrophoridaeو Euscelis lineolatusالتابع لعائلة Cicadellidaeمن مناطق الزيتون (شهر تشرين أول/أكتوبر في عام  0291وشهر
شباط/فبراير ونيسان/ابريل في عام  .)0292تم فحص إمكانية وجود البكيريا في تلك العينات من الحشرات عن طريق تطبيق البرتوكول جهاز Real
 .Time-LAMPتعطي النتائج انبطاعا ً ودليالً واضحا ً عن انتشار البكتيريا عن طريق الحشرات الناقلة حيث ان  % 22من الحشرات التي تم فحصها
أعطت نتائج إيجابية لتلك البكتيريا في المنطقة العازلة و % 11من تلك الحشرات كانت على مسافة  2كم من المنطقة المصابة .أظهرت الننائج ان تتبع
او مراقبة وجود X.fعن طريق تطبيق مبدأ التجسس بواسطة الحشرات الناقلة للمرض يعطي نتائج جيدة ويكون مفيد جدا كطريقة لتتبع المرض ودليالً

11

النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى ،العدد  68آب/أغسطس2016

على وجود تلك البكتيريا في األماكن التي تظهر فيها اعراض اإلصابة على النباتات ].فاطمة السبعاوي(فلسطين) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر
المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا .]1016-1012 ،
المركبات النباتية المنبعثة من العائل النباتي ودورها في اإلدارة المتكاملة للبق المبرقش Bagrada hilaris Burmeister (Heteroptera:
) .Pentatomidaeتعتبر البقة المبرقشة  Bagrada hilarisمن اآلفات الزراعية المهة ،موطنها األصلي في قارة آسيا وإفريقيا .غزت هذه الحشرة
اوروبا وشمال امريكا حيث سببت خسائر كبيرة على المحاصيل التي تعود إلى العائلة الصليبية .جرى تنفيذ عدد من التجارب المختبرية باستعمال
شتالت القرنابيط  Brassica oleracea var. botrytisكعائل لهذه الحشرة من اجل حساب الضرر المتسبب عن الكثافات المنخفضة (  91حشرة/
نبات) والكثافات العالية (  22حشرة  /نبات) .كما نفذ عدد من التجارب المتعلقة بالتقويم الحيوي للمواد الثانوية المنبعثة من النبات العائل في جذب
بالغات البق المبرقش .حيث استعمل جهاز  Olfactometerوجرى تنفيذ االختبار على شتالت سليمة وأخرى مصابة بكثافات مختلفة من البق B.
 91 ( hilarisفرد  /نبات و  22فرد  /نبات) .كذلك نفذت تجارب أخرى باستخدام  Olfactometerلغرض اختبار بعض المركبات الكيميائية والتي تم
التعرف عليها مسبقا كمركبات منبعثة من النبات وهي ( )Octanal, Nonanal, Benzaldehyde and Acetic acidحيث استعملت على شكل
خليط و بشكل مستقل وتم اختبارها تجاه بالغات البق المبرقش .كما تم جمع المركبات المتطايرة من نباتات العائل (سليمة أو مصابة (  91أو  22فرد
 / B.hilarisنبات) باستخدام اعمدة ( )SPMEوتم تحليلها باستخدام جهاز التحليل الكروموتكوجرافي الغازي – مطياف الكتلة ( .) GC/MS
أشارت الننائج أن اإلضرار المتسببة عن تغذية  22فرداً من البق  / B.hilarisنبات كانت كبيرة جدا مقارنة باألضرار المتسببة عن  91فرد /نبات.
كما تبين أن الحشرة تنجذب إلى النباتات المصابة أكثر من النباتات السليمة وكان هناك تفضيل أكثر للنباتات التي تعرضت إلى اإلصابة بكثافات عالية
من الحشرة ( 22فرد /نبا ت) .أشارت النتائج أيضا إلى أن الحشرة تنجذب إلى التركيز العالي من خليط المركبات الثانوية ( 922مايكروغرام) مقارنة
بالتركيز المنخفض (  92مايكروغرام) كما تبين أن للمركب  Benzaldehydeتأثير جاذب وللمركب  nonanalتاثير طارد للحشرة .كانت هناك
فروقات ظاهرية غير معنوية بين كميات المواد المنبعثة من النباتات السليمة والمصابة .وقد بينت النتائج التي تم الحصول عليها باستعمال
 Olfactometerأن كميات المركب  Benzaldehydeالمنبعثة من النباتات المصابة بعدد  22فرد من البق كانت عالية .مقارنة بتلك المنبعثة من
نباتات مصابة بكثافات منخفضة أو السليمة] .مختار عبد الستار عارف (العراق) ،رسالة ماجستير  ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-
ايطاليا . [1016-1012 ،
الكشف باستخدام التقنيات الجزيئية عن التفاعالت الغذائية بين الدعاسيق وحشرة المن في محاصيل الشمام (البطيخ) اصبحت األدوات الجزيئية التي
تعمل على وصف شبكات الغذاء المعقدة وتحديد التفاعالت الغذائية في الحقل معتمدة على نطاق واسع في السنوات األخيرة .اعتمادا على هذا المبدأ تم
اجراء هذه الدراسة باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل  Polymerase Chain Reaction PCRكأداة للكشف عن بقايا الفريسة في محتويات أحشاء
المفترسات .األهداف الرئيسية من هذا البحث كانت لتقييم كفاءة األفتراس و لمعرفة كمية األفتراس الداخلي  intra-guild predation IGPبين نوعين
من الدعاسيق هما الدعسوقة ذات السبع نقاط  Coccinella septempunctataو دعسوقة أدونيس  Hippodamia variegataواللتان هما من اهم
المفترسات على حشرة من البطيخ والقطن  Aphis gossypiiتحت ظروف الحقل الطبيعية و لمعرفة فيما اذا كان لالفتراس الداخلي ( ) IGPبين هذين
النوعين من الدعاسيق تأثيرا سلبيا أو يعمل على التقليل من كفاءة المكافحة الحيوية لآلفة .تم تطوير برايمرات متخصصة الستهداف منطقة سايتوكروم
اوكسيدايت  )COI( 9-التي تقع ضمن ال  mtDNAالحمض النووي الموجود في المايتوكندريا للحشرات المستهدفة .كانت البرايمرات المصممة عالية
التخصص للكشف عن الحمض النوويي  DNAلكل من ,حشرة المن ودعسوقة أدونيس ،في حين لم يظهر البرايمر الذي تم تصميمه للكشف عن
للدعسوقة ذات السبع نقاط تخصصا ً عالياً .ولهذا الغرض تم استخدام برايمر سبق وان تم نشره يعمل على استهداف منطقة ال ( )ITS1آي تي اس9-
التي تقع ضمن ال  DNAالموجود في الرايبوسوم  .rDNAاختبرت قدرة الكشف للبرايمرات المصممة من خالل اجراء سلسة من تجارب التغذية في
المختبر ،وكانت تقريبا  92ساعة للبرايمر المصمم للكشف عن دعسوقة أدونيس وتقريبا  1ساعات للبرايمر المصمم للكشف عن الدعسوقة ذات السبع
نقاط وتقريبا  1ساعات للبرايمر المصمم للكشف عن حشرة المن .بعد اختبارعينات الدعاسيق (التي سبق وان تم جمعها من الحقل) باستخدام البرايمرات
المصممة لغرض تقويم كفاءة االفتراس والتغذي على حشرة المن لكال النوعين من الدعاسيق أظهرت النتائج ان مايقارب  %90من العينات الحقلية
للدعسوقة ذات السبع نقاط  Coccinella septempunctataكانت قد تغذت على حشرة المن ،بينما  %29فقط من العينات الحقلية لدعسوقة أدونيس
 Hippodamia variegataكانت قد تغذت على الحشرة نفسها .أما بشأن االفتراس الداخلي بين النوعين المذكورين من الدعاسيق فقد اظهرت النتائج
ارتفاعا ً مؤثراً لالفتراس من قبل الدعسوقة ذات السبع نقاط والذي هو  %02من العينات الحقلية للدعسوقة ذات السبع نقاط وجدت متغذية على دعسوقة
ادونيس .في حين اظهرت دعسوقة ادونيس اقل مستوى من االفتراس والذي هوتقريبا  %93من العينات الحقلية لدعسوقة ادونيس وجدت متغذية على
الدعسوقة ذات السبعة نقاط ،وهذا بدوره يؤثر سلبا ويعمل على خفض مستوى االداء في مكافحة حشرة المن باستخدام المكافحة البيولوجية ].صالح فالح
فنجان (العراق) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا. [1016-1012 ،
دراسة إنتشار و تنوع عزالت فيروس الكروم  )GVD( Grapevine virus Dفي تونس .تم جمع  313عينة من العنب من الكروم التونسية في
خريف عام  0291واختبارها ب RT-PCR -للتأكد من وجود فيروس العنب  ،GVD)(Grapevine Virus Dأحد الفيروسات
( )Vitivirusالمسببة لمرض القلف الفليني .أظهرت نتائج  RT-PCRأن  GVDكان حاضرا تقريبا في جميع األصناف التي تم اختبارها وتم
تسجيل أعلى معدل إصابة في عنب المائدة ( .)٪10.1اثبتت اإلختبارات أيضا ً وجود الفيروس في جميع أصناف كروم التحويل بنسب تتراوح بين
 ٪00.9إلى  .٪27.5أما في األصول الجذرية ( )Rootstocksفقد بلغت نسبة اإلصابة بالفيروس  %32في األصل ) .1103P (Rootstockتم
الكشف عن  GVDأيضا في  3من  )٪2.1( 23من الكروم البرية ( .)sylvestris Vitisأظهر التحليل الجيني لجزء من الغالف
البروتيني/القفيصة ( 292) )coat proteinنوكليوتيد( لل  92عزلة نمطية ( )isolatesالتي تم الحصول عليها في هذه الدراسة ،و 93عزلة نمطية
أخرى ( 99من دراسة سابقة في تونس و 0من إيطاليا والبرازيل متوافرة في بنك الجينات) نسبة توافق ( )nucleotide identityتتراوح بين %10.2
و ،%922باستثناء العزلة النمطية  GVD-Tun7التي لم تصل فيها نسبة التوافق مع كل العزالت األخرى إلى  .%12كشفت شجرة
التطور ( )phylogenetic treeعن وجود  9مجموعات مختلفة من العزالت النمطيـــة لفيروس  GVDدون ارتباط واضح باألصل الجغرافي للكروم
أو صنفها ].نزيهة بو خليل (تونس) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا . [1016-1012 ،
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تقو يم أشجار الزيتون المشتبه بها التي تظهر عليها عالمات التدهور السريع باستعمال الصور الفضائية عالية الجودة للمناطق الخالية من بكتيريا
الزايليال .منذ الدخول الكارثي لبكتيريا  Xylella fastidiosaالى ايطاليا والتي الحقت ضررا كبيرا باشجار الزيتون ،أصبح الكشف المبكر عن
المناطق الجديدةالمصابة ضروري والزامي .وفي الحقيقة ان معهد باري للمحاصيل المتوسطية ) (MAIBقد وضع نموذج مراقبة للكشف السريع
لألشجار المحتمل اصابتها بالمرض الذي يدعى " أعراض التدهور السريع ألشجار الزيتون )." Olive Quick Decline Syndrome (OQDS
بواسطة استعمال تقنية التفسير بالوسائل الضوئية للصور الجوية والتطبيق الحقلي  XylAppالذي يقوم بجمع المعلومات ،كان من الممكن فحص عدة
جوانب متعلقة باالجهاد المرئي على االشجار المحددة بواسطة مفتاح انواع الصور .سمح هذا التطبيق بتحديد مواقع االشجار المفسرة ضوئيا .وبينت
النتائج انه ال وجود العراض مرض التدهور السريع ألشجار الزيتون في المنطقة المدروسة ،وأظهرت كل االشجار المفحوصة والمختبرة ب Direct
 (DTBIA) Tissue Blot Immunoassayنتائج سلبية .صنفت االشجار المفحوصة على اساس االعراض الظاهرة في الحقل %21.01 :باعراض
مرض التدهور السريع ألشجار الزيتون – شبيهة ،و %92.29أعراض بسبب االجهادات الحيوية وغير الحيوية ،و % 99.92نباتات مقلمة مع اشكال
خفيفة من االجهاد ،و%2.12اشجار مقلمة يوضع ممتاز ،و%0.91دون مشاكل .والتحليل االحصائي أظهر لدينا انه ال يوجد عالقة بين التفسير الضوئي
لدرجات المرض والحالة الصحية لالشجار ،بينما هناك عالقة وطيدة بين الحالة الزراعية للحقل والوضع الصحي لالشجار المفحوصة ] .أسما جليالت
(المغرب) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا . [1016-1012 ،
تضخيم وتحديد تسلسل القواعد النيتروجينية لمنطقة ) (IGSللفطرين  Phaeoacremonium sppو Pleurostomophora richardsiae
المرتبطين مع مرض التدهور السريع في اشجار الزيتون في ايطاليا ،لتطوير طريقة متخصصة للكشف عنهما باالعتماد على طريقة تفاعل البلمرة
المتسلسل  .PCRمرض التدهور السريع على اشجار الزيتون ) Olive Quick Decline Syndrome (OQDSوالذي هو متفشي في جنوب
ايطاليا يعود سببه الى البكتريا العصوية  Xylella fastidiosaوالى مجموعة من الفطور التي تعمل على تفاقم هذا المرض ،مثل
 Phaeoacremonium spp.و  Pleurostomophora richardsiaeو لغرض التمييز بين هذه الفطور ،تستخدم الطرق الجزيئية التقليدية ،والتي
تعتبر طرقا صعبة وتستهلك الكثير من الوقت وتتطلب معرفة بتسلسل القواعد النيتروجينية لعدد من الجينات المستهدفة .وألجل هذا الغرض تم اجراء
هذه الدراسة لتسهيل الكشف عن أربعة انواع من فطور  Phaeoacremonium sppو  ،Pl. richardsiaeوذلك بواسطة تضخيم ,واستنساخ وتحديد
تسلسل القواعد النيتروجينية لمنطقة ) Intergenic Spacer (IGSوالتي تقع ضمن الحمض النووي الرايبوسومي  .rDNAتم تضخيم واستنساخ
قطعة بطول  3000bpمن المنطقة المستهدفة لكل من الفطرين  Pl. richaradsiaeو  Pm. sicilianumومايقارب  ~1500bpلألنواع االخرى.
أظهرت نتائج التسلسالت التي تم الحصول عليها تشابها ً بنسبة عالية مع مناطق  28Sو  18Sالتي تقع ضمن الحمض النووي الرايبوسومي ,rDNA
وهذا التشابه يشمل جميع الفطورالتي تم تحديد تسلسالتها .حيث اظهرت تسلسالت القواعد النيتروجينية المحددة للفطر  Pl. richardsiaeتشابها ً مع
تسلسالت القواعد النيتروجينية للفطر  Pleurostomophora sppفي المناطق  28Sو  18Sبنسبة  %11و %11على التوالي .وكذلك اظهرت
التسلسالت المحددة للفطر  Pm. sicilianumتشابها ً مع تسلسالت الفطر  Phaeoacremonium sppفي المناطق  28Sو  18Sبنسبة  %12و%11
Pl.
على التوالي .تم الحصول على تسلسل جديد لجزء من ) (IGSوبطول ) (907bpللفطر  Pm. sicilianumوبطول )(937bpللفطر
 richardsiaeوما زال تحديد التسلسل للقواعد النتروجينية مستمرا ،وقد تم تصميم بادئات داخلية لكل من الفطرين  Pl. richardsiaeو Pm.
 sicilianumلتعمل على تغطية كل منطقة  IGSوذلك باستخدام طريقة  .primer-walkingهذه المنطقة ) (IGSتعتبر ذات اهمية في تطوير طريقة
تفاعل البلمرة المتسلسل  PCRللكشف الدقيق عن الفطور المرتبطة مع حدوث مرض التدهور السريع في اشجار الزيتون  ] .OQDSمريم ليداني
(الجزائر) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا . [1016-1012 ،
الردود المباشرة وغير المباشرة لنبات الفول البلدي لوضع البيض والتغذية من قبل الحشرة البنية المرقطة النتنة . (Heteroptera:
 (Stål) Halyomorpha halys . Pentatomidae) Halyomorpha halysالحشرة البنية المرقطة النتنة ،هي آفة غازية في الواليات المتحدة
و أوروبا ،تتغذى على أكثر من مئة مضيف من أشجار الفاكهة والخضروات ونباتات الزينة .لتقويم االستجابات غير المباشرة للنبات  ،أجريت
اختبارات بيولوجية سلوكية في أنبوب مزدوج  Y-tube olfactometerلقياس حاسة الشم ألثنين من طفيليات البيض Trissolcus basalis ،و
 .Trissolcus brochymenaeكشفت النتائج التي توصلنا إليها أن متطايرات الفول البلدي ) (Vicia faba L.الناجمة عن تغذية  ،H. halysووضع
البيض ،أخفقت في جذب الدبابير بالمقارنة مع النباتات غير المعالجة .أما  Trissolcus basalisفقد أستجابت بشكل فعال للمتطايرات الناجمة عن
التغذية ووضع البيض من قبل الحشرة النتنة الخضراء المحلية  .Nezara viridulaيشير المذكور أعاله لقلة التكيف والتطور المشترك ما بين H.
 halysالغازية وطفيليات البيض المحلية .في المقابل ،أظهرت نباتات الفول استجابات مباشرة لهجوم  .H. halysفي الواقع ،حوريات H. halys
النامية على نباتات معرّضة للتغذية و وضع البيض ،تزن أقل بكثير من تلك النامية على نبات غير معالج .وهكذا نظهر للمرة األولى قدرة الفول على
تخزين الدفاعات المباشرة ،عقب التعرض لوضع البيض من قبل  .H. halysوأخيرا ،تم التحقق من الجينات المثبطة للتربسين ،وهو بروتين غذائي.
تحاليل  qRT-PCRأظهرت تعبير مرتفع للجينات " STCI " :و "  " iaTIفي نباتات الفول المعرضة للتغذية فقط ،أو للتغذية ووضع البيض ] .مالك
روبرت(لبنان) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا . [1016-1012 ،
تقويم تأثير مكافحة النيماتودا لبعض النباتات الطبية ،ضد نيماتودا تعقد الجذور المرتبطة بمحصول البندورة/الطماطم في المغرب .أجريت تجربتان
لتقويم إمكانية إبادة نيماتودا تعقد الجذور من خالل المستخلص المائي لثالثة أنواع من النباتات في المختبر ،والزيوت المستخلصة من نوعين آخرين من
النباتات في الوسط الحيوي .في التجربة األولى ،تم إعداد المستخلص المائي من أوراق الزيتون ،أوراق األوكالبتوس وبذور اإلستركوليا  .طبقت
التركيزات  10% ; 1% ; 0,1% ; 0,01% ; 0,001%من كل مستخلص مائي في أطباق بتري تحتوي على المرحلة الثانية من يرقات نيماتودا تعقد
الجذور؛ شلل ملحوظ ليرقات نيماتودا تم توفيرها من قبل التركيز  .92%الذي أعطى نسبة جمود تقدر ب  68,33% ; 88,33% ;91,66%عن
مستخلص بذور اإلستركوليا ،أوراق األوكالبتوس وأوراق الزيتون على التوالي بعد  90ساعة من التعرض .ومع ذلك ،فإن التأثير المميت لهذه
المستخلصات لم يتجاوز 22%بعد  12ساعة من التعرض .في التجربة الثانية ،تم إ ستخراج الزيوت من الشيح البلدي وشيح ابن سينا .طبقت ثالث
تركيزات ( 122 ; 022و 9222جزء في المليون) ,باإلضافة إلى المنتوج الكيميائي األكثر استخداما في منطقة سوس ماسة (ركبي 92ملل  /وعاء) ،
على نباتات الطماطم في الوعاء تبعا لتصميم القطع العشوائية الكاملة ،ساهمت كل التركيزات في تخفيض عدد يرقات النيماتودا و األ ضرار على
الجذور مقارنة مع المراقبة اإليجابية ،تم الحصول على أعلى نسبة تأثير مميت من خالل التركيز  9222جزء في المليون ،الذي أعطى أعلى نسبة
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تخفيض قدرت بـ  79%; 81,1%عن مستخلص زيت الشيح البلدي و زيت شيح إبن سينا على التوالي] عادل محمد عبدهللا آمريش (مغرب) ،رسالة
ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا /ايطاليا. [1016-1012 ،
تحديد الجينوم الكامل والتحليل الجزئي للرنا  1والرنا  1لفيروس ) Artichoke Italian latent virus (AILVالمعزول من الكروم و الرنا 1
المعزول من الغالديوالس و الخرشوف .تم تحديد الجينوم الكامل لكال الرنا ( )RNAsلفيروس (Artichoke Italian latent virus (AILV
المعزول من العنب (( )AILV-Vالرنا  9المتكون من  9,331نوكليوتيد و الرنا  0المتكون من  2,232نوكليوتيد) كما تم تحديد الرنا 2,201( 0
نوكليوتيدات) لعزلتين نمطيتين مأخوذتين من غالديوالس ) (gladiolusو الخرشوف ( AILV-Gو  AILV-Cعلى التوالي) .تتكون كل رنا من قالب
قراءة مفتوح واحد لتشفير بروتين طوله  011،92كيلو دالتون بالنسبة للرنا  9التابع لـ AILV-Vو أما بالنسبة للرنا  2فقد كان طوله ،921.20
 921.11و  921.11كيلو دالتون بالنسبة لـ  AILV-C ، AILV-Vو  AILV-Gعلى التوالي .أظهر البروتين التابع لـ  AILV-Vتطابقا ً عاليا ً مع
( Tomato Black ring virus (TBRVبنسبة  91%في حين اظهر الرنا  0لكل من المعزوالت تطابقا ً عاليا ً على مستوى األحماض اآلمينية
مع  Grapevine Anatolian ringspot virusو  .TBRVمن بين الثالث معزوالت كانت  AILV-Cو  AILV-Gاألكثر تقاربا بنسبة 12%
من حيث البروتين .أكد تحليل شجرة التطور قرابة  AILVللمجموعة ’‘ب’’ ) (Subgroup Bمن جنس  .Nepovirusاشارت كل برامج التأشيب
الجيني إلى تأشيب جيني خارجي و داخلي بين  AILVو الفيروسات التابعة لجنس Grapevine chrome mosaic virus ( Nepovirus
 )GARSV, TBRV, GCMVو معزوالت  AILVعلى التوالي .تعرض هذه الدراسة ألول مرة الجينوم الكامل لـ  AILVالمعزول من الكروم و
الرنا  0ل AILVالمعزول من الغالديوالس و الخرشوف ] .أيمان بلقاسم (تونس) ،رسالة ماجستير ،معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-
ايطاليا . [1016-1012 ،
التوصيف الجزئي للمجموعات البكتيرية المعزولة من مرض تعقد الزيتون المسبب بواسطة Pseudomonas savastanoi pv.
 savastanoiفي إيطاليا .يعتبر تعقد الزيتون ( )OLIVE KNOTمرضا ً بكتيريا ً تسببه بكتيرياPseudomonas savastanoi pv .
 savastanoiواحد من أخطر األمراض التي تؤثر في أشجار الزيتون في جميع أنحاء العالم وبخاصة في بلدان البحر المتوسط .وقد أظهرت
الدراسات الحديثة أن هذه العقد تحتوي على مجتمع بكتيري متنوع االجناس والذي يتعاون مع المسبب المرضي في تحوير شدة هذا المرض .ومن بين
هذه البكتيريا ،تلك التي تنتمي إلى أجناس  Pantoea, Pectobacterium, Erwiniaباالضافة الى  .Curtobacteriumيهدف هذا البحث الى
توصيف المجتمع البكتيري والدور الذي يقوم به خالل المراحل المختلفة من تطور المرض وبخاصة االجناس البكتيرية التي تنتمي الى  Pantoeaو
 Erwiniaوالتي تم عزلها من  12شجرة زيتون مصابة تم جمعها من بعض المناطق داخل ايطاليا .تم تطبيق تقنية ( )Rep–PCRباستخدام زوج من
البادئات (برايمر) المطورة من قبل  versalovicواخرون  9112باالضافة الى عزالت موجبة متوافرة في مختبر جامعة بيروجيا-ايطاليا .اجري ايضا
تفاعل البلمرة المتسلسل لفحص وجود المورثة  S rRNA92وذلك باستخدام زوج من البادئات المتخصصة ،وتم تشفير ناتج التفاعل في أحد مراكز
االبحاث في هولندا .كما تم استخدامه ايضا َ لفحص وجود المورثة  hrp/hrcالتي تعود الى الساللة. Pantoea agglomerans DAPP-PG 734
تمت مقارنة الشيفرات الوراثية لنواتج تفاعل  PCRمع الشيفرات الوراثية لجينوم األنواع البكتيرية التالية ( Pantoea agglomerans, Erwinia
 ) toletana and Erwinia oleaeو الموجودة في بنك الجينات .أظهرت هذه الدراسة ان هذا المرض منتشر في بساتين الزيتون في ايطاليا بشكل
وفير .كما بينت نتائج تفاعل  Rep–PCRوجود عديد من الحزم في الجل الهالمي تراوحت في الحجم من  322الى  3222زوج نيكلوتيدي .في الوقت
نفسه ،تم التأكد من وجود المورثة  hrp/hrcفي بعض العزالت البكتيرية .بينما اظهرت شجرة القرابة الوراثية باالعتماد على الشيفرة الوراثية الناتجة
من تشفير المورثة  S rRNA92تشابها ً بدرجة عالية مع العزالت المتوفرة في بنك الجينات ] .إيناس الزهيري (العراق)  ،رسالة ماجستير ،معهد
البحر المتوسط للعلوم الزراعية /باري-ايطاليا . [1016-1012 ،

أنشطة معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية األخرى  /باري IAMB
الكشف المبكر (في الحقل) عن بكتريا  Xylella fastidiosaفي النباتات المضيفة وفي الحشرات الناقلة (الجاسوسة) باستخدام طريقة االمب
(تضاعف الحمض النووي الحلقي بحرارة ثابتة) تفشت مؤخرا وبشكل
كبير البكتيريا المرافقة لمرض التدهور السريع ألشجار الزيتون في بوليا
(جنوب إيطاليا) .وذكرانه في هذه الدراسة تم تطوير طريقة االمب
(تضاعف الحمض النووي الحلقي بحرارة ثابتة) في النباتات المضيفة
وفي الحشرات الناقلة (الجاسوسة) .حيث تم تبسيط عملية أستخالص
الحمض النووي من النباتات المصابة أو الحشرات الحاملة سواء كانت
ناقلة أم ال بتسخين العينات لمدة عشرة دقائق في جهاز سمارت دارت،
كما تم تطوير فعالية األنزيم في العمل حتى بدون حمض نووي نقي .يتم
تفعيل جهاز االمب (سمارت دارت) بواسطة تفون ذكي أو بواسطة تابلت
يحمل البرنامج الخاص للجهاز ،حيث يتم عرض النتائج بطريقة مباشرة
ريثما تنتهي العملية .تمت مقارنة حساسية هذه الطريقة ودقتها مع نتائج
التفاعل التسلسلي المضاعف واإلليزا  .أثبتت النتائج أن طريقة الالمب المسهلة أثبتت أنها سلهة اإلستخدام ،سريعة ،قليلة التكلفة وباإلمكان إجراؤها في
الحقل ] .ثائر ياسين ،ساندرو دراغو1،فرانكو فالينتيني ،توفيق البعينو ،جوزيف أستانبوني ،ميكيلي ديجارو وأنا ماريا دونغيا سيهام /المعهد المتوسط
الزراعي في فالينزانو باري إيطاليا بيونات إيطاليا /باليرمو أيطالياISSN ،0291 212-211،)3(12،Phytopathologia Mediterranea ،
. [ (print): 0031-9465 www.fupress.com/pm
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أنشطة طلبة الدراسات العليا العرب (رسائل ماجستير)
عزل وتنقية وتوصيف عزالت فيروس التفاف أوراق البطاطا وإنتاج المصل المضاد .أجري مسح حقلي في ستة مناطق لزراعة محصول البطاطا في
محافظة ريف دمشق خالل موسم  ،2013-2012جمعت خاللها  11عينة نباتية مصابة ظاهريا ً باألمراض الفيروسية .اختبرت العينات النباتية مصلياً
باختبار االمصاص المناعي المرتبط باإلنزيم (اليزا) تجاه أمصال فيروس التفاف أوراق البطاطا ،PLRV( Potato leaf roll virusجنس
 ،Polerovirusفصيلة  ،)Luteoviridaeفيروس البطاطا واي ،PVY( Potato virus Yجنس ، Potyvirusفصيلة  ،(Potyviridaeوفيروس
البطاطا إكس  ،PVX ( Potato virus Xجنس  ، Potexvirusفصيلة  ،)Alfaflexiviridaeوفيروس البطاطا ،PVS( S Potato virus
جنس  ،Carlavirusفصيلة  ،)Betaflexiviridaeوفيروس البطاطا إي  ،PVA(Potato virus Aجنس  ،Potyvirusفصيلة ،)Potyviridae
وفيروس البطاطا إم  ،PVM( Potato virus Mجنس  ،Carlavirusفصيلة  .)Betaflexiviridaeبلغت النسبة المئوية للعينات المصابة 19.2%
بينما لم تبد  91عينة أي تفاعل تجاه األمصال المختبرة .وكانت أكبر نسبة مئوية لإلصابة في عينات زاكية ( ،)11.1%وبيت سابر ( ،)13.3%والكسوة
( ،)10.1%بينما كانت أقلها في عينات سعسع ( .)22.0%بلغت النسبة المئوية لإلصابة بفيروسات البطاطا  Yو  Xو 63.3 PLRVو 32.9و02.2
 %على التوالي ،بينما كانت كافة العينات المختبرة سلبية التفاعل تجاه أمصال مضادة لبقية فيروسات البطاطا  Aو  Mو .Sكما أبدت معظم العينات
إصابة مزدوجة أو متعددة بأكثر من فيروس .يعزا انتشار فيروسات البطاطا إلى استخدام بذار غير معتمد ،وعدم االهتمام بمكافحة النواقل الحشرية.
أوضحت هذه الدراسة الحاجة إلجراء مسوحات على نطاق واسع في القطر والكشف عن االصابات الفيروسية باالعتماد على أمصال منتجة تجاه
سالالت فيروسية محلية وتحسين طرائق الكشف عن الفيروسات .تم الحصول على محضر نقي جزئيا ً للعزلة المحلية السورية ( )SP25-12لفيروس
التفاف أوراق البطاطا ( )PLRVبوجود أو عدم وجود إنزيم السيلوالز ،بعد العدوى على نبات  Physalis floridanaوحصاد األوراق بعد 2- 3
أسابيع ،بلغت كمية المحضر الفيروسي مع أو بدون وجود اإلنزيم نحو  2.2و 2.0مغ 122/غ على التوالي .بلغت قيمة نسبة قراءة االمتصاص عند
الموجة  012 / 022هي  .9.19وأدى تمنيع األرنب إلى إنتاج المصل ،واختبر المصل بواسطة اليزا ولم يكن ذو نوعية وحساسية كافية للكشف عن
العينات المصابة ويوصى بالتوجه نحو تحسين الطرائق المستخدمة في التنقية وإنتاج المصل .أمكن الحصول على مستحضر فيروسي نقي جزئيا ً للعزلة
المحلية السورية ( )SP25-12لفيروس التفاف أوراق البطاطا  )PLRV( Potato leafroll virusمن نباتات البطاطا في محافظة ريف دمشق خالل
عام . 0290حيث تمت التنقية باستخدام محلول االستخالص الفوسفاتي المنظم تركيز  2.1جزيئي ،ثم الترويق والترسيب باستخدام الجاليكول متعدد
االيثلين  PEGبواسطة التثفيل التفاضلي .أجري اختبار نقل حشرات من الدراق األخضر  Myzus persicaeللفيروس إلى نباتات الطقطيق
Physalis floridanaبواسطة التغذية عبر الغشاء المزدوج الحاوي على تراكيز مختلفة من المحضر الفيروسي النقي جزئيا ً مع سكروز .%02
أظهرت نتائج اختبار االدمصاص المناعي المرتبط باإلنزيم اليزا ( )ELISAللنباتات نجاح االنتقال بهذه الطريقة وإحداث اإلصابة على النباتات
وظهور أعراض الشحوب واالصفرار والشفافية بين العروق على األوراق بعد  3-2اسابيع من العدوى ،وتراوحت نسبة انتقال الفيروس بين  02و92
 ،%ويمكن استخدام الطريقة بهدف الحصول على كميات كبيرة من األنسجة النباتية المصابة بهدف تنقية الفيروس وإنتاج المصل المضاد .جمعت 01
عينة نباتية ألوراق البطاطا أبدت أعراض إصابة فيروسية من محافظات :الالذقية وطرطوس وحمص وريف دمشق خالل أعوام  0290و0293
و ،0292للكشف عن فيروس التفاف أوراق البطاطا  PLRVباستخدام اختبار اليزا  .DAS-ELISAكانت اإلصابة الفيروسية أكثر انتشارا في
طرطوس ثم الالذقية ،بينما كانت أقل انتشاراً في محافظة ريف دمشق .تم اختيار العينات ايجابية التفاعل فقط للكشف عن مورثة الغالف البروتيني CP
باستخدام اختبار النسخ العكسي للتفاعل التسلسلي للبوليمراز  .RT-PCRكما كانت نتائج  RT-PCRسلبية تجاه عينيتين فقط .وتم التضخيم لقطعة
بحجم  bp 650باستخدام البادئات المتخصصة بمورثة الغالف البروتيني الفيروسي  CPقد يعود اإلخفاق في الكشف عن فيروس PLRVباستخدام
DAS-ELISAلتركيز الفيروس المنخفض جداً في العينات الورقية أو عدم القدرة على تمييز العزالت السورية .إال إن الكشف عن الفيروس باستخدام
RT-PCRتميز بالحساسية العالية مقارنة بالطرائق المصلية] ميادة أديب حاج علي ،كلية الزراعة ،قسم وقاية النبات ،جامعة دمشق-سوريا( ،رسالة
ماجستير . [)1012
تأثير بعض العوامل في الكفاءة اإلمراضية لبعض الفطور المعزولة والمستحضرات الفطرية التجارية في بعض معايير اإلداء الحياتي لبعض حشرات
رتبة حرشفية األجنحة ].نور حيدر عبد الكريم ،جامعة الفرات األوسط التقنية-الكلية التقنية-المسيب/العراق( .ماجستير . [)0292
المكافحة اإلحيائية للحلمة ذات البقعتين ) Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidaeباستخدام بعض الفطور المعزولة من
اآلفة نفسها على نبات الباذنجان ].صابرين كاظم علوان ،جامعة الفرات األوسط التقنية-الكلية التقنية-المسيب/العراق( .ماجستير . [)0291

أنشطة طلبة الدراسات العليا العرب أطروحات دكتوراه وبحوث اخرى
تأثير الشد الحيوي المزدوج على الساينومونات Synomoneالمتطايرة المستعملة من قبل متطفالت البيض .يشكل مجال التفاعل بين "المستويات
الغذائية المتعددة" محاور بحث وتحديات كبيرة .انه لمن الواضح أن دراسة "دفاع النباتات " يعتبر أساسي لنظرية المستويات الغذائية المتعددة :تُدافع
النباتات عن نفسها إما بطريقة مباشرة ضد آكالت العشب وأيضا بشكل غير مباشر عن طريق انبعاث المواد المتطايرة التي تجذب المتطفالت واألعداء
الحيوية األخرى .معرفة اآلليات الكامنة وراء استقراء هذه المواد المتطايرة الناجمة عن أكالت العشب ( ( HIPVsواالستجابة للمتطفالت يسير بخطى
حثيثة .أن عدم وجود غير المضيف يمكن أن يؤثر في دقة المعلومات الناتجة عن النبات .وهذه  HIPVsيمكن ان تؤثر في استمرارية واستقرار مجتمع
الطفيليات .ولغرض فهم وظيفة نظام "المستويات الغذائية المتعددة" نحتاج الى المعرفة الالزمة عن كيفية تعامل المتطفالت مع هذا المقدار من التعقيد
وتحديد اآلليات المتداخلة .تناولت هذه األطروحة ،دراسة تأثير آكالت األعشاب غير المضيفة من نوع  Sitona lineatusالذي يهاجم أجزاء النبات
فوق أو تحت األرض ،على انجذاب متطفالت البيض Trissolcus basalis،إلى المواد المتطايرة التي تنتجها نباتات الفول /الباقالء التي تعتبر
المضيف المثالي للبقة الخضراء . Nezara viridulaأظهرت النتائج أن جاذبية الدبور لبيض N.viridulaالموضوع علي نبتة الفول قد تعطلت بسبب
وجود يرقات وبالغات حشرة. S.lineatusمن وجهة النظر الكيميائيه فإن تحليل  PLS-DAللمزيج من الروائح المنبعثة من مختلف المعامالت يدعم
البيانات السلوكية مع تغيرات جوهرية لروائح نباتات الفول الناتجة عن هجوم آكل عشب واحد أو مزدوج .كما انجزت المزيد من التحاليل الكميائية
بإستخدام  GC-FIDو  GC-MSلتحديد المركبات الطيارة المنبعثة من نبتات الفول التي تعرضت لهجوم فردي أو بشكل متزامن من قبل
 N.viridulaو .S.lineatusهدفنا الرئيسي كان التعرف على مزيج المركبات التي تلعب دورا في استقطاب بيض المتطفالت وتأثير هذا المزيج على
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تعطيل تغذية  S. lineatusعلى النبات .ألسباب تقنية بحتة تتعلق بالطريقة المستعملة لجمع المواد المتطايرة لم نتمكن من الحصول على نتائج قابلة
للتفسير .كما لم نتمكن من تحديد المركبات .هدفنا النهائي كان التحري ألول مرة في االستجابة الجزيئية لنبات الفول المصاب بأنشطة مختلفة للحشرات
الماصّة  N.viridulaكما قمنا بتقويم االستجابة السلوكية لـ  T. basalisتجاه مختلف نباتات الفول ( )V. fabaالمعالجة .وفي هذا السياق وجدنا نشاطا ً
جهازيا ً لحمض الساليسيليك بوجود البقة الخضراء  N.viridula.ولكن لم نجد تفعيل حمض الجاسمونيك .وهناك تحاليل جزئيه إضافية مستمرة لغرض
التحقق من ذلك .أكد اختبار السلوك أن جاذبية  T.basalisللمواد المتطايرة الناتجة عن وضع البيض والمنبعثة من نبتات الفول ناتجة عن وضع البيض
 ovipostionوالتغذية من قبل  ]. N.viridulaريهام مجاهد (تونس) (، Italy،Universita Degli Studi Di Palermoدكتوراه .[)1016
استعمال بكتيريا التضاد المعزولة من الرز للسيطرة على االفالتوكسين في الرز المخزون .تم عزل عدد كبير من البكتيريا من حبوب األرز في مرحلة
التخزين وتم اختيار عزالت قادرة على المكافحة الحيوية لفطور التخزين خصوصا تلك المسؤولة عن إنتاج السموم الفطرية الضارة على حبوب الرز،
والتي تعتبر المسبب األول ألمراض السرطان وغيرها من األضرار لإلنسان والحيوان .تم تعريف الباكتيريا الفعالة ويتم األن تجربة تلك العزالت ضد
السموم الفطرية وتوجد مؤشرات لقدرة أحد العزالت البكتيرية على هضم وتكسير تلك السموم وتأكيد ذلك سوف يفسح المجال للعديد من التطبيقات
المفيدة نظرا لخطورة تلك السموم ولصعوبة معالجة الحبوب المصابة .يعتبر هذا البحث في مراحله األخيرة ].محمد مناع (مصر) ،مختبر امراض
النبات والمكافحة الحيوية ،كلية العلوم والبايتكنولوجي ،جامعة كوريا( .دكتوراه .[1016
مكافحة فطور حبوب التخزين المنتجة للسموم الفطرية في األرز عن طريق الميكروبات مع التركيز على التحليل الحيوي وتثبيط البناء الحيوي
لألفالتوكسين .ال يكون األرز المصاب بالفطور في مرحلة التخزين رديء الجودة فقط وقليل القيمة اإلقتصادية وإنما أيضا قد يكون له أثار ضارة في
صحة اإلنسان والحيوان .تنتمي األنواع السائدة للفطور المعزولة من حبوب األرز أثناء مرحلة التخزين الي جنسي األسبرجيللس والبنيسيليوم .بعض
األنواع من تلك الفطور قادرة على إنتاج السموم الفطرية ،وهي المسؤلة عن االّثار الصحية الضارة على البشر والحيوانات ،وتحديدا فطر
 Aspergillus flavusوالذي ينتج سموم األفالتوكسين المسرطنة للغاية .لذا لم يكن غريبا قيام العديد من المحاوالت السابقة لوضع إجراءات سالمة
اّمنة للسيطرة على تلك الفطور الخطيرة ومقاومة انتاجها للسموم الفطرية بما في ذلك األفالتوكسين .يقدم في هذا البحث اإلستعراضي ،معلومات عن
إصابة حبوب األرز بالفطور والسموم الفطرية ،والطرق الحيوية للسيطرة عليهم عن طريق الميكروبات .ويشمل الجزء األخير معلومات عن محاوالت
إزالة تلك السموم الفطرية وخصوصا األفالتوكسين عن طريق التكسير الحيوي أو تدخل الميكروبات كعائق لمسار اإلنتاج الحيوي لتلك السموم في
الفطور المنتجة لها ] .محمد مناع (مصر) ،مختبر امراض النبات والمكافحة الحيوية ،كلية العلوم والبايتكنولوجي ،جامعة كوريا،91 -29 :)0(22.
(دكتوراه .[ 1016
التسجيل األول لمرض العفن الجاف في البطاطا الحلوة ) (Ipomea batatas Lam.للمسبب المرضي  Diaporthe batatasفي كوريا .تعتبر
البطاطا الحلوة من أهم محاصيل الخضر الجذرية الغنية بالمواد الغذائية بالعالم .تم في آب/أغسطس عام  0291مالحظة أعراض مرض العفن الجاف
على جذور البطاطا الحلوة بكوريا الجنوبية .شملت األعراض تجعد الجذور المصابة مصاحبا بإنخفاض بالحجم وبقع بنية اللون تغطي أنسجة سوداء .تم
عزل الفطر المصاحب لألعراض والحصول على عزلة نقية على بيئة صناعية بالمعمل .وبمقارنة الصفات المورفولوجية للفطر المعزول على البيئة
الصناعية وتحت المجهر وجدت أنها مطابقة ألوصاف الفطر  Diaporthe batatasالمسجلة .لـتأكيد تعريف الفطر المعزول وراثيا ،تم الحصول على
التتابعات الوراثية لثالث مناطق محفوظة على المحتوي الجيني للفطر ،وبمقارنتها ببنك الجينات أكدت جميعها تعريف الفطر المعزول .سجلت التتابعات
التي تم الحصول عليها ببنك الجينات وتم أيضا إيداع مزرعة نقية من الفطر المعزول باإلتحاد الكوري لمجموعة الفطورإلثبات القدرة اإلمراضية للفطر
المعزول ،تم عمل تجارب عدوى صناعية وتم إستكمال فرضيات كوخ إلثبات المرضية .ويعتبر هذا هو التسجيل األول لمرض العفن الجاف على
البطاطا الحلوة للمسبب المرضي Diaporthe batatasفي كوريا( Mohamed Mannaa ،Y. J. Lee ] .مصر)،H.-U.Lee ،J.-J. Jeong ،
،K. D. Kim ، W. Kimمختبر امراض النبات والمكافحة الحيوية ،كلية العلوم والبايتكنولوجي ،جامعة كوريا.Plant Disease،
.[0292 ،http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-02-16-0249-PDN
التسجيل األول للفطر  Aspergillus awamoriكمرض فطري للثوم .(Allium sativum).الثوم هو واحد من أقدم المحاصيل البستانية وعنصرا
هاما للمطابخ في جميع أنحاء العالم ،وبخاصة في كوريا .بعد عزل عدة فطور من البقع البنية المصاحبة بجراثيم سوداء على فصوص الثوم ،حددنا
عزلة ممثلة  GL-125وتم التحليل الوراثي للتتابعات الواثية المحفوظة لثالت مناطق على المحتوي الجيني ،وتمت أيضا مقارنة الخصائص
المورفولوجية للعزلة  GL-125مع تلك للعزلة المعروفة  Aspergillus awamoriساللة  .NRRL 4948Tونتيجة لذلك ،تم تعريف العزلة GL-
 125للفطر  A. awamoriوراثيا ومورفولوجيا .وعالوة على ذلك ،أجرينا اختبارات المرضية للفطر المعزول GL-125والعزلة المعروفة NRRL
 4948Tعلى فصوص من الثوم السليم ،وبمقارنة األعراض باألعراض األولى وعزل الفطوريات مرة أخري وتعريفها ،تم تحقيق فرضيات كوخ.
يعتبر هذا هو التسجيل األول في العالم لفطر  Aspergillus awamoriكمسبب مرضي للثوم( Mohamed Mannaa ،Ji Yeon Oh ] .مصر) ،
 Se-Chul Chun ،Gyung Deok Hanو  ،Ki Deok Kimمختبر امراض النبات والمكافحة الحيوية ،كلية العلوم والبايتكنولوجي ،جامعة كوريا
. [0292 ،65e70 ،11 Crop Protection ،
دراسات جزئية ومجهرية للتداخل بين فايروس البطاطا  Mop-topوسرطان البطاطا  . Spongospora subterraneaينتقل فيروس البطاطا
 Mop-topطبيعيا بواسطة الفطر الناقل  Spongospora subterraneaوكالهما يسببان امراض مهمة اقتصاديا على درنات البطاطا وبرغم أهمية
هذين الممرضين اال ان الية العالقة بينهما لم تفهم بشكل كامل .ان البروتين الناتج عن ترجمة جين الغالف البروتيني (Coat protein-
 Readthrough (CP-RTلفايروس البطاطا  Mop-topيكون اما عبارة عن التعبير للجزء األول والمتمثل بالـ ( )CPفقط والذي يكون بنسبة %90
من حاالت التعبير الجيني او عبارة عن التعبير للجزء األول والثاني والمتمثل بالـ ) (CP-RTوالذي تكون نسبته تقريبا  %10فقط .وجد ان طفرة حذف
طبيعية حدثت في الجزء الثاني الـ  RTمن الجين  CP-RTتسببت في إيقاف انتقال الفايروس  Mop-topبواسطة الناقل  S. subterraneaمما يشير
الى أهمية الجين  CP-RTلعملية انتقال الفايروس بواسطه ناقله .لذا ارتأينا دراسة هذا الجين بشكل تفصيلي وذلك من خالل تحديد الموقع والتداخل
التحت الخلوي له وذلك بواسطة دراسة الـ  CPفقط و CP-RTwtالنوع الطبيعي ونوعين من  CP-RTبعد احداث طفرات وراثية بهما بحيث ينتج عن
األول  CP-RTflالتعبير عنه بجزئيه وبنسبة  % 100بينما الثاني  CP-RTdelيكون مماثل لألول ماعدا انها تفتقد الى الجزء المهم لعملية االنتقال
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والذي يقع في جزء الـ RTعلما ان هذه التراكيب األربع دمجت مع الجينات الفلورية الحمراء ) Red fluorescent protein (RFPو الخضراء
) Green fluorescent protein (GFPباستخدام طريقة االستنساخ  Gatway cloningومن خالل مجهر الفحص الليزري متحد البؤرة
( Confocal Laser Scanning Microscopy )CLSMلوحظ ان التعبير عن التراكيب األربع كانت بنوعين حبيبي وغير حبيبي يقع في
السايتوبالزم وفي النواة وليس في النوية علما ان التراكيب الحبيبية تتداخل مع الشبكة االندوبالزمية ( )Endoplasmic reticulumفقط وال ترتبط
بالغالف البالزمي ( )Plasma membraneاو النبيبات الدقيقة ( .)Microtubulesيحتوي جينوم فيروس البطاطا  Mop-topأيضا على ثالثة جينات
من مجموعة الجين الثالثية ) Triple Gene Block (TGBالتي تكون بروتينات مهمة لعملية حركة الفايروس بين الخاليا وجهازيا ً من خالل تكوين
معقد يعرف بـ  ribonucleoproteinوالذي يسهل أيضا ً من نفاذ الفايروس خالل الروابط البالزمية ( .)Plasmodesmataعلما ان جين الحركة
األول ( )TGB1من هذه الجينات الثالثة معروف عنه انه يرتبط بالنبيبات الدقيقة ( .)Microtubulesأجريت عملية التحقق من التفاعل الجزئي بين
جين الحركة األول ( )TGB1مع نوعان من  CP-RTاللذان يحتويان على طفرات وراثية والمتمثلة بـ  CP-RTflو  CP-RTdelباستخدام طريقة
التكامل الفلوري الجزئي الثنائي وباستخدام مجهر الفحص الليزري متحد البؤرة ( )CLSMلوحظ ان معقد التفاعل الذي يحصل بين بروتين
TGB1وبروتين  CP-RTflيكون موقعه على النبيبات الدقيقة بينما معقد التفاعل بين بروتين TGB1وبروتين  CP-RTdelال يستقر على النبيبات
الدقيقة .باالعتماد على هذه النتائج يمكننا ان نفترض ان التفاعل بين بروتينات الجينات  TGB1و CP-RTالتي تحدث على النبيبات الدقيقة يمكنها ان
تلعب دوراً في عملية انتقال فايروس البطاطا  Mop-topبواســــطة  ].S. subterraneaعدنان عبد الجليل لهوف (العراق) ،كرهام اج كاون،
اليسون جي روبرت وليزلي تورنس.االجتماع الرئيسي للجمعية البريطانية لعلم امراض النبات في األول والثاني من أيلول  2014في جامعة سانت
اندروس ،مدينة سانت اندروس ،اسكتلندا ،المملكة المتحدة[.

تحليل االفرازات البروتينية لعزالت الفطر . Pyrenophora teres f. teresيسبب الفطر ( Pyrenophora teres f. teres )Pttمرض
التلطخ الشبكي على الشعير ويعتمد الفطر جزئيا ً في تحقيق االصابة على البروتينات المحفزة للتقرح (.)Necrosis-inducing proteins
قورنت االفرازات البروتينية لثمان وعشرين عزلة خبيثة من عزالت الفطر باستخدام مزيج من تقنيتي (Two-dimensional gel )2DE
 electrophoresisو ( .One-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis )1D-PAGEوتم اختيار  921بقعة بروتينية و19
حزمة بروتينية وحُللت باستخدام تقنية Liquid Chromatography Electrospray Ionisation Tandem Mass Spectrometry (LC-
) .ESI-IT MSتم تشخيص وتعريف  011بروتين في هذه العزالت وتم تشخيص مجموعة من البروتينات ( 23بروتيناً) يتم افرازها بشكل
متطابق من قبل خمس عزالت خبيثة حيث ان كل عزلة تقوم بأفراز نسخ مطابقة من هذه البروتينات .وجد ان الفطر يفرز طيف واسع من
البروتينات تشتمل انزيمات هظم الجدار الخلوي للخاليا ،عوامل الخباثة والمؤثرات المحفزة لالمراضية ( ،)Effectorsبروتينات ذات
عالقة باالمراضية ونمو وتطور الفطر ،بروتينات لها ارتباط بعملية خفض االكسدة ( .)Oxidation-reduction processesكذلك تم
تشخيص بروتينات لها دور محتمل كعوامل خباثة ومؤثرات تحفز على االمراضية مثال بروتينات تمتلك فعالية  glucosidaseو A-like
 lectins ricin B and concanavalinو  Glucanasesو  Spherulinو  Cutinaseو  Lyase pectinوبروتين يمتلك Leucine rich
) repeat (LRRو  .Ceratoplataninباالضافة الى تشخيص بروتينات غنية بالحامض االميني سستين ( ،)Cysteine-richان ارتفاع نسبة
الحامض االميني سيستين في تسلسل االحماض االمينية في البروتين يعتبر شائعا وصفة مالزمة في المؤثرات المرضية ( .)Effectorsان
تحديد االختالفات في االفرازات البروتينية بين عزالت الفطر  Pttيعد عامال مهما لكشف اآلليات المختلفة التي تساهم في خباثة الفطر
وتطور االصابة بمرض التلطخ الشبكي على الشعير ].إسماعيل احمد إسماعيل(العراق) ،اماندا جي ايبل،Proteomics ،
( ،www.proteomics-journal.comمعامل التأثير . [0292 ،2.29

 بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(فاو) والمنظمات األخرى
 حالة الجراد الصحراوي
 مستوى التحذير :حالة الجراد الصحراوي :احتراس
حالة الجراد الصحراوي في ايار/مايو  1016والتوقعات حتى منتصف تموز/يوليو 1016
حسب مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة
في شهر أيار /مايو ،إستمرت حالة الجراد الصحراوي في التدهور في اليمن حيث تشكل المزيد منن مجموعنات الحورينات وبقنع الحورينات
في المناطق الداخلية وكذلك على ساحل عدن .وقد مثل إنعدام األمن وتباعند المنناطق عائقنا أمنام جهنود المسنح والمكافحنة .ونتيجنة لنذلك،
سوف تتشكل األسراب إبتداء من مطلع حزيران/يونيو وما بعده ،ومن المرجح أن تبقى االسراب في المناطق الداخلية حيث يمكن أن تنضج
وتضع البيض وذلك إذا ما استمرت الظروف البيئية مالئمة حتى منتصف تموز/يوليو على أقل تقدير .وبخنالف ذلنك ،فإننه منن المنرجح أن
تتحرك االسراب جنوبا إلى خليج عدن حيث الرياح الموسمية القوية التي قد تحمل االسراب عبر بحر العرب إلى مناطق التكاثر الصيفية ما
بين الهند وباكستان .وقد تعبر بعض األسراب على ا متداد الساحل الشرقي من سلطنة عمان .ولذا فإن كافة الجهود مطلوبة لزيادة عمليات
المسح والمكافحة في اليمن حيثما كان ذلك ممكنا كما يجب توخي الحذر في الدول االخنرى .وعلنى صنعيد آخنر ،اسنتمرت عملينات مكافحنة
مجموعات الحشرات الكاملة في الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى في جنوب المغرب والمناطق المجاورة لها في شمال موريتانيا .ومن
المحتمل أن يصل عدد محدود من المجموعات إلى مناطق التكاثر الصيفية في جنوب موريتانيا حيث تضع البنيض منع بداينة هطنل األمطنار
الموسمية .كما قد أجريت عمليات المكافحة ضد مجموعات الحشرات الكاملة التي تكاثرت محليا في وسط الجزائر.
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المنطقة الغربية
انخفض معدل عمليات المكافحة األرضية في شهر أيار/مايو في الجزء الجنوبي من الصحراء الكبررى فري المغررب وشرمال موريتانيرا ،حيرث
تمت مكافحة  091هكتار و  920هكتار على التوالي من مجموعات الحشرات الكاملة فضرال عرن مجموعرات الحوريرات فري موريتانيرا .ومرع
جفرراف الغطرراء النبرراتي أكثررر مررن ذي قبررل ،فررإن كثافررة الحشرررات الكاملررة إزدادت سررريعا ً وتحركررت عرردة مجموعررات جنرروب تلررك المنرراطق إلررى
الواح ات في غرب موريتانيا .وخالل فترة التوقعرات فإنره مرن المتوقرع أن يسرتمر هرذا التحررك فري حالرة مرا إذا وصرلت مجموعرات الحشررات
الكاملة إلى مناطق التكاثر الصيفية في جنوب موريتانيا حيث تضع البيض مع بداية موسم األمطار .وبحلول نهاية فترة التوقعرات مرن الممكرن
أن يبدأ وذلك في ح الة مرا إذا هطلرت األمطرار المبكررة وحردث وضرع البريض .أمرا فري وسرط صرحراء الكبررى فري الجزائرر ،فقرد قامرت الفررق
االرضية بمكافحة  219هكتار من مجموعات الحشرات الكاملة التي تشكلت مرن التكراثر المحلري .هرذا وقرد ترم االبرالغ عرن الحشررات الكاملرة
المشتتة في جنوب غرب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي وفي جبال العير في شمال النيجر.
المنطقة الوسطي
تفاقم الوضع في المناطق الداخلية من اليمن في شهر أيار/مايو ،حيث تشكل المزيد مرن مجموعرات الحوريرات وبقرع الحوريرات نتيجرة التكراثر
المحلي .وعلى الرغم من عدم معرفة الحدود الكاملة للمناطق المصابة ،بسبب إنعدام األمن ،إال أنه يبدو أن التكاثر قد حدث في جزء كبير مرن
المناطق الداخلية من مأرب إلى ثمود وكذلك في السهول الساحلية لعدن .ويمكن القيرام بعمليرات مكافحرة محردودة فقرط ،بعضرها ترم عرن طريرق
حرق بقع الحوريات .ونتيجة لذلك ،يكاد يكون من المؤكد أن تتشكل االسراب إعتبارا من مطلع شهر حزيران/يونيرو فصراعدا .وإذا مرا إسرتمر
الغطاء النباتي بحالة خضراء ،فإنه من المتوقع أن تبقى االسراب في المناطق الداخلية حيث تنضج جنسيا مرع إحتماليرة ظهرور جيرل جديرد مرن
وضع البيض في منتصف شهر تموز/يوليو .ومن ناحية أخرى ،إذا ما جرف الغطراء النبراتي ،فإنره مرن المحتمرل تحررك االسرراب إلرى السراحل
الجنوبي حيث تحملها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية القوية عبر المناطق السراحلية مرن سرلطنة عمران إلرى منراطق التكراثر الصريفية مرا برين
الهند وباكستان .أما عن بقية المناطق ،فقد ظّل الوضع هادئا .حيث إستمر تكاثر على نطاق صغير في شمال شرق سلطنة عمان كما قرد حردث
تكاثر بالقرب من مناطق المحاصيل في جنوب مصر .كما قد هطلت أمطار بمعدالت جيدة على الهضبة في شمال الصومال وشرق إثيوبيا.
المنطقة الشرقية
لم ترد تقارير عن الجراد في شهر أيار/مايو ،وظّل الوضع هادئا في المنطقة .وهناك خطورة من منخفضة إلى متوسطة من وصول بضعة
أسراب صغيرة على إمتداد الحدود بين الهند وباكستان وذلك إذا ما جف الغطاء النباتي في المناطق الداخلية من اليمن.
للحصول على المزيد من المعلومات الحديثة عن حالرة الجرراد الصرحراوي يرجرى زيرارة الموقرع الخراص بمراقبرة الجرراد الصرحراوي الترابع
للمنظمررة. http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html :وموقررع هيئررة مكافحررة الجررراد الصررحراوي فرري المنطقررة
الوسطى http://desertlocust-crc.org
المصدر :النشرة الشهرية للجراد الصحراوي الصادرة عن مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة بروما (باللغتين
اإلنجليزية والفرنسية) ،النسخة العربية صادرة عن أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى (المكتب اإلقليمي للشرق
األدنى ،مصر-القاهرة)
أنشطة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )(CRC
أنشطة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )(CRC
 -9قامت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى بعقد حلقة العمل
الخاصة بين االقاليم لضباط معلومات الجراد الصحراوي والتي اقيمت في
الفترة من  02 – 00أيار/مايو  0292في مدينة القاهرة بجمهورية مصر
العربية .وهدفت حلقة العمل الى تقوية نظم اإلنذار المبكر وإعداد التقارير
الخاصة بمسح ومكافحة الجراد الصحراوي .كما تم استخدام برامج خاصة في
هذا االطار منها استخدام نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج رامسيس و الجيل
الثالث من برنامج  .eLocust3باإلضافة إلى ذلك فقد قامت الهيئة بتقديم
قاعدة البيانات المقترحة من الهيئة ،واإلصدار الجديد من برنامج األدوات
المساعدة في التخطيط لطوارئ الجراد الصحراوي ).(DeLCoPA
وقد شارك  09متدربا من سبعة دول من هيئة الجراد في المنطقة الوسطى
(مصر ،أرتيريا ،أثيوبيا ،سلطنة عمان ،السعودية ،السودان واليمن) باإلضافة
إلى دولتين من دول هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في جنوب شرق أسيا
وهما الهند ،وإيران باإلضافة إلى منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق
أفريقيا.
 -0أيضا قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية
بعقد دورة تدريبية في مجال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الفترة
من  01أيار/مايو إلى  0حزيران/يونيو 0292م .وشارك في الدورة  09متدربا من مختلف محافظات المملكة .واشتمل برنامج الدورة على
بيولوجية الجراد الصحراوي ،طرق السمح واالستكشاف وطرق المكافحة واستخدام اآلت الرش بالحجوم المتناهية الصغر.
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ورشة عمل بكتيريا تدهور الزيتون  Xylella fastidiosaالتي نظمتها منظمة األغذية والزراعة /
 FAOو IPPCو/ CHEAMمعهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية باريIAMB -
عقدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واالتفاقية الدولية لوقاية النبات بالتعاون مع المركز الدولي لدراسات المحاصيل في منطقة المتوسط
ورشة العمل الدولية عن بكتيريا  Xylella fastidiosaوالظواهر المرضية للتدهور السريع
على الزيتون للفترة من  00-91نيسان/أبريل  0292في باري-إيطاليا .نظمت الورشة بدعم
من منظمة وقاية النبات لمنطقة الشرق األدنى  NEPPOومنظمة وقاية النبات األوربية
 EPPOوتعتبر هذه الورشة على بكتيريا الزايلييا األولى عالميا منذ ظهور المرض المدمر
على أشجار الزيتون عام  0293في مقاطعة بوليا-إيطاليا.
حضر الورشة  922مشاركا ً من  32قطرا إضافة الى الثمانية منظمات الدولية والمحلية
المذكوره أعاله ،القى كلمة اإلفتتاح السيد جونكويان زيا ممثالً عن المنظمات المذكورة وشارك
السيد اورالندو سوسا والسيدة سارة برونيل والسيد ادريان موريرة.
من اهم اهداف هذه الورشة هو -9زيادة الوعي حول البكتيريا زايليال ووضعها الحالي
وتأثيرها الكامل إضافة إلدارتها -0لتبادل المعلومات والخبرات والتشريعات واإلتصاالت
والقوانين واألمور التثقيفية والفنية إلبادة واحتواء وإدارة اآلفة-3 .مناقشة الخطوات طويلة
وقصيرة األمد وكذلك زيادة إمكانية الرصد والتشخيص واإلدارة لآلفة -2تشجيع التعاون الوطني واإلقليمي والدولي للسيطرة على هذه اآلفة الحرجية.
تضمنت هذه الورشة ثالثة أنشطة رئيسية-9.تبادل المعلومات حول وضعها وتأثيرها والتعاون الدولي والمشاريع والقوانين-0.التدريب والمالحظات
الحقلية حول طرق الرصد والتشخيص-3.تطوير القدرات إلدارة بكتيريا الزايليال.
تعلم المشاركون بشكل جيد على الطرق الحديثة لتشخيص واعداد البروتوكوالت للرصد والتشخيص والمكافحة اضافة الى طريقة اخذ عينات الناقل
والعائل من خالل الفعاليات الحقلية .تعلم المشاركون كيفية تطبيق الطريقة
السريعة  XylAppالمقدمة من المركز الدولي لدراسات المحاصيل في
منطقة المتوسط التي تساعد في الجمع والنقل السريع للمعلومات الى قاعدة
البيانات الرئيسية إلنتاج التقارير السريعة حول اية ظاهرة تالحظ .وتضمنت
الورشة كذلك األنشطة والخطوات المتخذة في حوض المتوسط .اتفق
المشاركون على استمرار جمع المعلومات حول البكتيريا والناقل والعائل
إلنشاء شبكة معلومات للتبادل بينهم ورفع وزيادة القدرات الوطنية في وقاية
النبات على المستوى الوطني لمواجهة انتشار المسبب ألقطار أخرى .تم تغطية الورشة من قبل  91قناة تلفزيونية واخبارية وفي الرابط ادناه نماذج من
التغطية اإلخبارية.
https://cloud.iamb.it/index.php/s/UcblWBXyx7t8Xlu
https://www.ippc.int/en/news/the-fao-ippc-ciheam-international-workshop-on-xylella-fastidiosa-successfully-heldin-bari-italy/

أخبار الجمعية العربية لعلوم وقاية النبات والجمعيات االخرى
موقع إلكتروني جديد خاص بمجلة وقاية النبات العربية
ابتدا ًء من أول كانون الثاني/يناير  0292أصبح للمجلة العربية لوقاية النبات موقع إلكتروني خاص منفصل عن موقع الجمعية ،ويمكن األطالع عليه من
خالل الرابط  . www.ajpp.asplantprotection.orgيرجى اإلطالع على هذا الموقع ،وهيئة تحرير المجلة ترحب بأية مالحظات يبديها أعضاء
الجمعية وجميع زوار الموقع بهدف تحسين الموقع والتشجيع على استخدامه .لقد جاء هـذا التغيير بناء لطلب الجهات الدولية التي تقوم بتوثيق المجالت
العلمية حول العالم .لقد تم حتى اآلن توثيق وتقويم مجلة وقاية النبات العربية من قبل معامل التأثير العربي ( )Arab Impact Factorفي جمهورية
مصر العربية وحصلت على معامل تأثير  9.2وكذلك من قبل مؤسسة خدمات التوثيق العلمية ( )Scientific Indexing Servicesفي الواليات
المتحدة األمريكية وحصلت على معامل تأثير  .2.130ويتم حاليا ً تقويم المجلة من قبل مؤسسة  SCOPUS ELSEVIRفي هولندة وكذلك من
قبل  Institute for Information Resources-Global Impact Factorفي أستراليا .تهدف الجمعية العربية لوقاية النبات من هذا التقويم
المتعدد األطراف إلى أن تضع مجلة وقاية النبات العربية على خارطة المجالت العلمية المتميزة في المنطقة العربية وفي العالم.

اإلعالن األول للمؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات  1– 2نوفمبر(تشرين الثاني)  1017الغردقة -مصر
(نظرة مستقبلية نحو إنتاج زراعي آمن(
دعوة للمشاركة
تتشرف الجمعية العربية لوقاية النبات بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بوزارة
الزراعة واستصالح األراضي بجمهورية مصر العربية ممثالً في معهد بحوث وقاية
النباتات ومعهد بحوث أمراض النبات بدعوة العلماء والباحثين واألكاديميين والمهتمين
بمجال علوم وقاية النبات في الحكومات ،والجامعات ،والمراكز البحثية ،والمنظمات
الدولية والمحلية إلى تقديم وتبادل الخبرات في جميع مجاالت وقاية النباتات من اآلفات
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ذات االهتمام المشترك ،خاصة المرتبطة بالتطورات الحديثة في استراتيجيات اإلدارة المتكاملة لآلفات.
محاورالمؤتمر
 -9اآلفات الحشرية والحيوانية االقتصادية-0 ،اإلدارة المتكاملة لألمراض النباتية  -3،مسببات ووبائية أمراض النبات-2 ،األعداء الطبيعية
ودورها فى إدارة اآلفات-1 ،أفات وأمراض ما بعد الحصاد -2 ،تأثير التغيرات البيئية في اآلفات ،األمراض النباتية ،األعداء الطبيعية-9،
آفات وأمراض النخيل-1 ،المبيدات الحيوية-1 ،تقنية النانو وادارة اآلفات واألمراض النباتية-92 ،االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية-99 ،
أنظمة الحجر الزراعي والتدابير الصحية-90 ،اإلدارة المتكاملة لآلفات-93 ،الهندسة الوراثية وإدارة اآلفات-92 ،اإلدارة المتكاملة للحشائش
واألعشاب الضارة بالنبات-91 ،النحل والحرير
لغة المؤتمر
العربية (اللغة الرسمية) ،اإلنجليزية (بالنسبة للحلقات العلمية)
رسوم التسجيل (ال تشمل الفنادق)




نوع المشاركة

المصريون بالدوالر أو ما يعادله

أعضاء الجمعية
طلبة الدراسات العليا

922
22

غير المصريون بالدوالر
912
22

تغطي رسوم التسجيل المشاركة فى المؤتمر +مطبوعات المؤتمر.
يلتزم طلبة الدراسات العليا المشاركون في المؤتمر بتقديم شهادة تفيد بقيدهم في الدراسات العليا بأحد الجهات المعتمدة.

اإلقامة (إقامة كاملة شاملة المبيت فى غرفة مزدوجة)
نوع المشاركة
أعضاء المؤتمر
طلبة الدراسات العليا
المرافقون

المصريون (بالجنيه المصري)
9922
9922
9122

غير المصريون بالدوالر
222
222
212

تواريخ هامة
بداية التسجيل
آخر موعد لتقديم الملخصات
اإلعالن الثاني للمؤتمر بمزيد من التفاصيل
اإلفادة بقبول الملخصات
آخر موعد لتقديم البحوث الكاملة للنشر(اختياري)

 32يناير/كانون الثاني 0292
 39مايو /أيار 0299
 9مارس /آذار 0299
 9يوليو /تموز 0299
 9يوليو /تموز 0299

المراسالت
سكرتارية المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات ()ACPP2017
برجاء االتصال بنا عند وجود أي سؤال أو استفسار أو اقتراح على العنوان التالي:
عنوان بريدى :معهد بحوث وقاية النباتات  7شارع نادى الصيد الدقى – جيزة – ج.م.ع
عنوان البريد اإللكتروني acpp2017@arc.sci.eg :تليفون وفاكس - 20233372193+ :موبايل+201274998314 :

acpp2017

اللجنة العليا للمؤتمر
أ.د .عبد المنعم البنا
أ.د .ابراهيم حافظ العباسي
أ.د .مرتضى أحمد عيسى
أ.د .محمد السعيد الزميتى

رئيس المؤتمر
نائب رئيس المؤتمر
مقرر المؤتمر
رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات

ارشادات التسجيل
 يوصى بالتسجيل اإللكتروني بتحميل استمارة التسجيل من خالل الموقع الخاص بالمؤتمر www.acpp2017.sci.eg
 يمكن تسليم استمارة التسجيل مباشرة باليدعلى العنوان 9 :شارع نادى الصيد – الدقى – جيزة أو باإليميل إلى سكرتارية المؤتمر:
acpp2017@arc.sci.eg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامج الحلقات العلمية-المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات الغردقة ،جمهورية مصر العربية،
 1-2تشرين الثاني/نوفمبر1017 ،
برنامج الحلقات العلمية الكامل (عناوين المحاضرات وأسماء المتكلمين) وهو جزء من المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات الذي تنظمه الجمعية
العربية لوقاية النبات بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ،وزارة الزراعة واستصالح األراضي في مصر والذي سيعقد في الغردقة ،مصر خالل الفترة
 1-1تشرين الثاني/نوفمبر.0299 ،
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محاضرة رئيسة في جلسة اإلفتتاح
 بناء جسور بين علوم وقاية النبات من أجل إدارة مستدامة آلفات المحاصيل الزراعية ،يلقيها د .رانغاسوامي مونيبان ،الجمعية الدولية لعلوم
وقاية النبات ،جامعة فيرجينيا التكنولوجية ،الواليات المتحدة االميركية.
الحلقة العلمية األولى :تأثير بيولوجيا وبيئيات اآلفات الحشرية واألمراض في تصميم إستراتيجية إدارة اآلفات
 .1اإلدارة المتكاملة لآلفات المحمولة في التربة :اإلستراتيجية األساسية وبعض األمثلة الناجحة ،يلقيها د .ريشارد سيكورا ،جامعة بون،
ألمانيا.
 .1تحليل المخاطر وتأثيره في منع أو مكافحة اآلفات المهمة إقتصاديا ،يلقيها د .مارتين وارد ،منظمة وقاية النبات األوروبية ،فرنسا.
 .2أهمية دراسة حركة الحشرات الناقلة لألمراض الفيروسية في تصميم واستخدام استراتيجية اإلدارة المتكاملة لألمراض الفيروسية التي
تنتقل بوساطة الذبابة البيضاء ،يلقيها د .جودي براون ،جامعة أريزونا ،الواليات المتحدة األميركية.
 .4معقدات أمراض جذور محاصيل الحبوب واستدامة اإلنتاج في المناطق الجافة ،يلقيها د .عامر دبابات ،المركز الدولي لبحوث القمح والذرة،
تركيا.
الحلقة العلمية الثانية :الزراعة الدقيقة ووقاية النبات
 .1إستخدام اإلستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي لصنع القرار المبني على المعرفة لتحسين إستراتيجية المكافحة المتكاملة آلفات
المحاصيل الزراعية ،يلقيها د .بوركارد جوال ،معهد جوليوس كون ،ألمانيا.
 .1تطوير أنظمة دقيقة متكاملة لتسهيل صنع القرار المبني على المعرفة في وقاية المحاصيل المستدام ،يلقيها د .فيتوريو روسي ،الجامعة
الكاثوليكية ،إيطاليا.
 .2نظرة شاملة للتقانات المستجدة إلدارة اآلفات المستدامة في الزراعات المحمية وفي الحقل المفتوح ،يلقيها د .جـ .ماير ،شركة باير،
مونهايم ،ألمانيا.
الحلقة العلمية الثالثة :تأثير التغير المناخي في وقاية النبات في ظروف البيئة المتوسطية والصحراوية
 .1التغير المناخي وصحة النبات ،يلقيها د .جينغ يوان كسيا ،منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،روما ،إيطاليا.
 .1دور رزمة المعلومات للتأثيرات المحتملة للتغير المناخي على ديناميكية آفات المحاصيل الزراعية ،يلقيها د .محمود مدني ،وزارة
الزراعة واستصالح االراضي ،مصر.
 .2تأثير التغير المناخي في وبائية األمراض الفيروسية تحت ظروف البحر المتوسط واستراتيجية التعامل معه ،يلقيها د .روجر جونز،
زراعة غرب أستراليا ،أستراليا.
الحلقة العلمية الرابعة :إدارة اآلفات الجديدة والخطرة :حالة تدهور الزيتون الناتج عن اإلصابة بالبكتيريا  ، Xylella fastidiosaمرض يهدد
زراعة الزيتون في منطقة البحر المتوسط
 .1التقدم في بحوث  :X. fastidiosaالبيولوجيا ،الوراثة والمكافحة ،يلقيها د .جيوفاني مارتللي ،جامعة باري ،باري ،إيطاليا.
 .1الخبرة المتكونة من الجهود التي بذلت الحتواء مرض تدهور الزيتون في جنوب إيطاليا والبحوث الضرورية إلدارته في منطقة البحر
المتوسط ،تلقيها د .آنا ماريا دونغيا ،معهد الزراعة المتوسطي ،باري ،إيطاليا.
 .2الوضع الحالي لمرض تدهور الزيتون في البلدان العربية والضرورة الملحة لوضع نظام فعال لمراقبته ،يلقيها د .خالد جلواح ،المعهد
الزراعي المتوسطي ،باري ،إيطاليا.
 .4وضع مرض تدهور الزيتون في البلدان العربية والجهود المبذولة حاليا الحتوائه ،يلقيها السيد شوقي الدبعي ،المكتب اإلقليمي لمنطقة
الشرق االدنى ،منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،القاهرة ،مصر.

الورشه الدوليه التاسعه عشر ألمراض التفحم /تركيا.
شارك عضو جمعية وقاية النبات العربيه د .عماد محمود المعروف في فعاليات الورشه الدوليه التاسعه عشر ألمراض التفحم الذي نظمه المركز الدولي
لبحوث الذرة الصفراء والقمح ( )CIMMYTبالتعاون مع المركز الدولي
للبحوث الزراعية في المناطق الجافه ( )ICARDAومنظمه الغذاء والزراعة
الدوليه ( )FAOووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية التركية الذي عقد
في مدينة ازمير التركية للفترة  .0292/1/1-3حضر الورشة اكثر من 120
باحث من  25دوله ،قدموا فيها  02ورقه علميه و  00ملصقا ،ولقد قدم الدكتور
عماد المعروف ورقتين علميتين خالل هذه الورشة التي حضرها العديد من
الخبراء على هامش الورشة منهم الدكتور هانس براون مدير البرنامج الدولي
للقمح والدكتور اليكس موركانوف مدير البرنامج الدولي لتطوير القمح الشتوي
والدكتور سورين راسمسون ،جامعة كوبنهاكن والدكتور ديفيد هول من جامعة اوتاها األمريكية و باوان سنغ من سميت و الدكتور فابيو مازجر من
اكروسكوب في سويسرا واخرين وتم خالل هذا اللقاءات تطوير افاق التعاون المشترك في هذا المجال .نظم المؤتمر زيارة الى معهد ايجين للبحوث
الزراعيه للتعرف على البرنامج الدولي والمحلي لتربية القمح ،امراض القح ،مركز الصدأ وبنك الجينات.
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 اخبار عامة
فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار / 2017الزراعي .أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي فتح باب الترشيح للجائزة  / 2017م ،وذلك اعتبارا من  08أيار/مايو حتى  31تشرين أول/أكتوبر 2016م ،وفق الشروط والمعايير التي
تستند إليها الجائزة .علما أن باب الترشيح للجائزة مفتوح أمام الفئات التالية:
-9الفئة األولى :فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة .
-0الفئة الثانية :فئة المشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة.
-3الفئة الثالثة :فئة المنتجون المتميزون في قطاع النخيل والتمر.
-2الفئة الرابعة :فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي.
-1الفئة الخامسة :فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي.
سيقوم المكتب اإلداري للجائزة بدراسة الطلبات ومدى استيفائها للشروط المطلوبة والتواصل مع أصحاب الطلبات بحال
وجود أي نقص فيها ،كما وفرت الجائزة عبر موقعها اإللكتروني  www.kiaai.aeكل ما يلزم من معلومات وشروط
وبيانات تختص بالجائزة .وتنتهز األمانة العامة للجائزة هذه الفرصة لترحب باستقبال طلبات المرشحين على العنوان
التالي :جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،صندوق بريد ، 82872العين ،اإلمارات العربية المتحدة.
األيميل . info@kiaai.aeأ.د  /عبد الوهاب زايد ،األمين العام ،جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مؤتمرالشعير األسترالي /مدينة سدني :شارك الدكتور إسماعيل احمد إسماعيل (العراق) من مدرسة الزراعة في جامعة ادليد األسترالية بعروض
علمية قدمها في مؤتمر الشعير األسترالي الذي عقد للفترة ( )5132/9/31-31وكمايلي:
 -1العوامل الوراثية المسؤولة عن حساسية نبات الشعير لإلفرازات البروتينية (السموم البروتينية) للفطر Pyrenophora
teres f. teres.بحث مقدم الى المؤتمر التقني األسترالي( )4102/9/00-04للشعير في مدينة استراليا-سيدني .النشرة اإلخبارية لجمعية
امراض النبات في استراليا المجلد  49رقم.4101، 0
 -2دراسة تحليلة ووظيفية للمفروز البروتيني لعزالت الفطر  Pyrenophora teres f. teresالمعزولة من نبات الشعير ونبات الشعير
البري .بحث مقدم الى المؤتمر السنوي لمختصي التداخل الجزيئي بين المّمرض والنبات ،ستروملو.استراليا-كانبيرا لشهر.4102 /04.
النشرة اإلخبارية لجمعية امراض النبات في استراليا المجلد  49رقم.4101، 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جائزة نيسا العالمية الفضل بحث علمي عراقي لعام2015
تهدف الجائزة إلى مكافأة التميز في البحث العلمي في العراق ،واذكاء روح المنافسة واالبتكار في مجال البحث العلمي الرصين .وهي جائزة مستقلة،
ومحايدة ،تُمنح كل سنة للباحثين والمبدعين والمبتكرين ،عن مساهماتهم في مجاالت المعرفة االنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة العلمية
معايير علمية وموضوعية.
واالكاديمية في العراق ،وذلك وفق
َ
قدمت أكثر من  200ورقة علمية منشورة في عام  2015الى شبكة العلماء العراقيين في الخارج )نيسا( وفي مختلف المجاالت االنسانية والطبية
والهندسية والزراعية والعلوم الصرفة بهدف المنافسة للحصول على احدى الجوائزالمخصصة الفضل البحوث العلمية العراقية .قام العلماء العراقيون
في الجامعات االمريكية واالوروبية واألسترالية من اعضاء نيسا بعملية انتقاء البحوث الفائزة وتم التأكد اوال من استيفاء البحوث والباحثين لشروط
الترشيح التالية- :يحق لكل باحث او مجموعة باحثين ان يتقدموا بورقة بحث واحدة .يحدد الباحث مجال الجائزة التي يرغب في ادراج البحث ضمنه
الجل التقويم .يجب ان يكون البحث قد اجري الى درجة كبيرة في العراق وتم انجازه من قبل باحث في مؤسسة علمية عراقية .ان يكون تاريخ نشر
الورقة العلمية في عام. 2015ان يكون البحث اصيال وال يكون من نوع النشريات او االستعراض  Reviewاو فصل في كتاب او بحث منشور في
اجراءات مؤتمر . Conference Proceedingsجرت عملية انتقاء البحوث المتميزة على اساس جودة البحث الشاملة واصالته والجهد المبذول في
العمل البحثي والقيمة العملية او النظرية للبحث واهميته ودرجة االبداع واالبتكار والتأثير العلمي لنتائج البحث ،باالضافة الى رصانة وجودة المجلة
وعامل تأثيرها .واستنادا الى ما جاء اعاله تم انتقاء سبعة بحوث في تخصصات العلوم الطبية والبيوطبية ،العلوم الهندسية والتكنولوجية ،العلوم
الزراعية والثروة الحيوانية والنباتية ،العلوم االنسانية واالجتماعية ،العلوم الصرفة وأحسن بحث تعاوني عالمي ومن الجمعية العربية لوقاية النبات
فازالبحث الموسوم :تقييم ضراوة الفطرين ) Metarhizium anisopliae (Deuteromycotina: Hyphomycetesوالفطر Beauveria
) bassiana (Ascomycota: Hypocrealesفي الحفار وحيد القرن العربية .للباحثين محمد خضير وليد ،محمد زيدان خلف ،حسين فاضل
الربيعي ،علي خيون شبار ،باسم شهاب احمد ،هيثم سالم خلف من دائرة البحوث الزراعية ،وزارة العلوم والتكنولوجيا هذا وسيتم تسليم الجوائز في
حفل تكريمي خاص برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيعلن عنه في موعد الحق .تهانينا للفائزين ونشكر جميع المشاركين على جهودهم
القيمة ونأمل استمرارهم في العطاء العلمي ونتطلع الى مشاركتهم مرة اخرى في مسابقة عام  2016التي سنعلن عنها في نهاية العام.
وشبكة العلماء العراقيين في الخارج )نيسا(منظمة عالمية ذات هوية مستقلة غير حكومية وغير ربحية ،ساهم في إنشائها العلماء الذين يعملون في
الجامعات العالمية في اوروبا وامريكا .انشئت الشبكة من أجل توفير الخبرة والدعم في مجال العلوم والتكنولوجيا وفروع المعرفة االخرى باعتبارها
جزءاً حيويا ً من التنمية والتطوير في العراق ولتبادل المعرفة وتدريب العلماء والفنيين والخبراء والمناقشه في مجال التربية والتعليم واالبتكار ونقل
التكنولوجيا .اعضاء الشبكة من العلماء العراقيين المتميزين العاملين في الجامعات الغربية بمنصب استاذ او باحث متقدم او مدير مركزعلمي او
بمنصب اعلى ومن الذين يقدمون مساهمات اساسية علمية في تطوير الفروع العلمية والصناعية واالقتصادية المختلفة .تهدف الشبكة إلى تقديم النصيحة
والمساعدة والدعم الى المؤسسات العراقية االكاديمية والبحثية والصناعية والزراعية والطبية واالدارية واالقتصادية لتنمية النشاط التنموي والمشاركة
في النشاطات االكاديمية والبحثية العلمية التي تقوم بها الجامعات العراقية .وتقوم الشبكة بتنمية قابليات االكاديميين والفنيين والخبراء العراقيين عن
طريق اقامة الدورات وورشات العمل في جامعاتهم ومؤسساتهم العلمية ،كما تسعى إلى أن تصبح مركزا لتقويم األداء في البرامج العلمية المنفذة ،وهيئة
عراقية ذات نفوذ عالمي في الدفاع عن مصالح العراق والعراقيين نحو تحقيق التقدم في المجاالت العلمية والتكنولوجية.ومن االهداف االخرى للشبكة
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تعبئة الموارد البشرية العراقية في سبيل خدمة البحث العلمي والتكنولوجي المتميز والمتعلق باألولويات التنموية وستقوم بأجراء دراسات وتنظيم لقاءات
تضم العلماء والخبراء  ،وعقد ورشات عمل وندوات تتناول القضايا العلمية التي تؤثر في أولويات التنمية في العراق . www.nisairaq.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مؤتمر علم الفطريات والعالقة بين المضيف والعامل الممرض
ورشة عمل سنوية تقام في شهر أذار/مارس من كل عام وهي أحد األنشطة التي تقوم بها منظمة
وقاية النبات األلمانية على المستوى الداخلي .اذ تقوم الجامعات األلمانية التي تهتم بعلوم وقاية
النبات باستضافة الفعاليات الخاصة بهذا المؤتمر بشكل دوري.ولقد استضافت جامعة غييسن،
الكائنة في مدينة غيسسن هذا المؤتمر للفترة من  99-91أذار  0292وشارك به عدد من الباحثين
السوريين األعضاء في الجمعية العربية لوقاية النبات وهم كل من علي المصري المرشح لنيل
درجة الدكتوراه من جامعة بون والموفد لصالح جامعة دمشق قسم وقاية النبات حيث القى عرضا ً
لبعض نتائج بحثه الخاصة بدراسة وبائيات مرض لفحة السنابل المسببة بأنواع الفيوزاريم على
القمح بإستخدام الكميرات الحرارية وكان عنوان العرض“Impact of the site of primary ear infection and of environmental :
”conditions on Fusarium head blight development
كما شارك كل من الدكتور عباس الحسن من جامعة حلب والعامل في جامعة هوهنهايم في ألمانيا كباحث في سبل مكافحة مرض جرب السنابل المسبب
بأنواع الفيوزاريوم بالطرق غير الكيميائية .والسيد إلياس اإلسحاق الملتحق حديثا ً في دراسته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة بون والعامل أيضا ً على
مرض لفحة السنابل على القمح بتطبيق طرق التصوير متعددة األطياف.
بعض المالحظات على الحشرة القشرية القرمزية  (Hemipetera: Dactylopiidae) Dactylopius opuntiaeعلى نبات الصبار في المغرب.
ظهرت الحشرة القرمزية أو الكوشني  Dactylopius opuntiaeبالمغرب في أواخر سنة  .0292تصيب هذه الحشرة نبات الصبار فقط وهي تتميز
بلون احمر داكن نظراً إلفرازها للسائل القرمزي الكارمين . Carminموطنها األصلي هو الغابات االستوائية والشبه استوائية في أمريكا والمكسيك.
وهي حشرة قشرية رخوة على شكل بيضوي ،تحتوي ذكورها على اجنحة واألناث غير مجنحة مغطاة بطبقة شمعية بيضاء ،بعد تزاوجها تضع اإلناث
البيض الذي يتحول بسرعة الى حوريات دقيقة تفرز مادة شمعية بيضاء على اجسامها لحمايتها من فقدان الماء والشمس المفرطة .تظهر الحشرات
القرمزية على نبات الصبار بشكل اكوام بيضاء تشبه القطن .تتحرك هذه الحشرات الى حافة لوحة الصبار حيث يمسك الريح خيوط الشمع ويحملها الى
نبات جديد .يؤدي تطاير الذكور المجنحة ازعاج الساكنين ،اال انها التشكل أي خطر على األنسان او الحيوان .وتلحق هذه الحشرات خسائر مهمة في
اإلنتاج لكونها تقتات على نبات الصبار حيث تمتص سوائله مما يؤدي الى جفافه وموته في حالة شدة اإلصابة ،إال ان تناول فاكهة نبت الصبار ال يشكل
أي ضرر صحي على المستهلك .تعد الطرق الوقائية من األساليب الناجعة لتفادي انتشار هذه الحشرة والحد من اضرارها وذل+ك بـ عدم نقل الواح
وفاكهة الصبار الى المناطق السليمة ،استعمال الصناديق البالستيكية بدل الخشبية لنقل الفاكهة وذلك بعد غسلها وتعقيمها ،تفادي دخول وانتشار هذه
الحشرة عبر وسائل النقل ،اخذ التدابير الالزمة بالتخلص من النباتات المصابة واعتماد وسائل المكافحة الموصى بها .عبد المغيت أيت فريحة ،مصلحة
المراقبة ووقاية النباتات – بولمان /المغرب0292 www.onssa.gov.ma ،
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تأثير نوع العائل النباتي لذبابة الفاكهة  Ceratitis capitataفي نسبة التطفل بالدبور  .Aganaspis daciعلي ياسين علي ،أحمد أحمد،
جعفر عمار وربيع درويش (سورية).
الكشف عن مدى تلوث ثمار طرز مختلفة من الفستق الحلبي باألفالتوكسينات بطريقة الميتانول-ماء باستخدام جهاز الـكروماتوغرافي
السائل العالي األداء .نجوى متعب الحجار وبيان محمد مزهر (سورية).
تقويم كفاءة بعض الطرائق الفيزيائية في تحطيم سم األفالتوكسين  B1في بعض ثمار الفاكهة المجففة .ازهار علي الحداد ،حليمة زغير
حسين ومحمد عامر فياض (العراق)
دراسة نشاط فراشة اللوز الحرشفية ) Aporia crataegi (L.على بعض أصناف اللوز في سورية .أماني شاللو ووجيه قسيس
(سورية).
الفيروسات الممرضة للحشرات :دراسة مرجعية .عبد النبي بشير ،غنوة محمد ،أمل خدام ومروة الصالحي (سورية).
الكشف عن الفطر  Polymyxa betae Keskinباستخدام الماسح اإللكتروني وعن الفيروسات المنقولة بالتربة التي تصيب الشوندر
السكري في سورية ولبنان باستخدام إختبار التفاعل المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي المتعدد .أحمد محمد مهنا ،لبنى سهيل ديبه
وإيليا الشويري (سورية ولبنان).
نمط التوزيع المكاني لحشرة سوسة النخيل الحمراء ) (Rhynchophorus ferrugineus Oliv.في بساتين نخيل التمر في مملكة
البحرين .علي أحمد العصفور ،عبد العزيز محمد عبد الكريم ،أحمد علي صالح وأسد هللا العجمي (البحرين وسلطنة عمان).
تأثـــير اإلطالق المتكرر للمتطفل Trichogramma cacocaie Marchalفي خفض كثافة دودة ثمار التفاح Cydia pomonella
) (L.في بساتين التفاح في محافظة السويداء ،سورية .مازن بوفاعور ،سالمة رشيد ،فداء أبوعمار وحسن أبو شديد (سورية).
دراسة تأثير بكتيريا  Rhizobium leguminosarumفي نمو الفطر  Fusarium oxysporum f.sp.lycopersiciمخبريا .صباح
المغربي ،ياسر حماد وبشرى رزق (سورية).
دراسة بيولوجية فراشة اللوز الحرشفيّة ) Aporia crataegi (L.في وسط سورية .أماني شاللو ووجيه قسيس (سورية).
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أحداث مهمة في وقاية النبات
1022 - 2016
 16اب/أغسطس/1-
أيلول/سبتمبر 1016

المؤتمر الدولي الثاني والثالثين لعلوم النيماتودا ،جامعة منهو ،بركا ،البرتغال
http://synergy4science.com/esn2016/

/ 12-11أيلول/سبتمبر 1016

اللقاء الرابع عشر IOBC-WPRSلمجموعة عمل المقاومة الحيوية للفطور والبكتيريا المسببة ألمراض النبات وبيئتها،
جامعة هومبولد-برلينhttp://www.iobc-wprsberlin2016.de .

/ 20-12ايلول /سبتمبر 1016

المؤتمر الدولي الخامس والعشرون لعلم الحشرات في أورالندو ،فلوريدا ،الواليات المتحدة.
/http://ice2016orlando.org

/ 1-6تشرين أول/أكتوبر 1016

المؤتمر الزراعي العلمي السابع (اجروسيم  ،)Agrosym 0292جاهورينا ،بوسنيا وهيرزيكوفينا.
www.agrosym.rs.ba

/ 11-10تشرين أول/اكتوبر
1016

المؤتمر الدولي الثاني لنخيل التمر في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية ،للفترة
 90-92تشرين أول/أكتوبر http://www.cavm.qu.edu.sa/ICDP2016ar/Pages/default.aspx .0292

 /12-10تشرين اول/أكتوبر
1016

المؤتمر الثالث لصيانة وحفظ علوم األحياء (تحديات العولمة لعلوم األحياء في افريقيا) كلية العلوم الجديدة ،المغرب.
www.fs.ucd.ac.ma/accb2016

/ 11-11تشرين أول/أكتوبر
1016/

المؤتمر األوربي السادس للفايروسات ،هامبورغ ،المانيا
http://www.eurovirology2016.eu/
الندوة األسترالية اآلسيوية حول األمراض المتسببة عن أمراض التربة ،سنتربيري ،نيو زيالند
www.appsnet.org/Interest_Groups/ASDS/asds.aspx

/16-14تشرين الثاني/نوفمبر
1016
 /16-19تشرين الثاني/
نوفمبر 1016

مؤتمر الحيوان الثامن الدولي ،متحف كريكور انتيبا ،بخارست-رومانيا. www.czga.ro.

/ 11-10كانون أول/ديسمبر
1016

المؤتمرالدولي الثالث لبحوث وتطوير أشجار جوز الهند ،كيرال-الهند

/ 11 -16كانون أول/ديسمبر
1016

المؤتمر الدولى الثالث عشر حول اآلفاق المستقبلية للتنميه البيئية المستدامة في الدول العربية واألفريقية ومواجهة
التحديات للفترة - 0292/90/ 09-91شرم الشيخ/مصرwww.icsceit.byethost13.com .

 12- 11أيلول/سبتمبر 1017

المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة مفصلية األرجل بالطرق الحيوية ،لنكاوي-ماليزيا0299.
http://www.isbca-2017.org

/ 12-11أيلول/سبتمبر 1017

المؤتمر األسيوي ألمراض النبات  .0299جزيرة جيجو/كوريا الجنوبيةhttp://acpp2017.org/ .

/ 27-25أيلول/سبتمبر 1017

17

المؤتمر الواحد والعشرون لجمعية امراض النبات اإلسترالية.برسبين-كوينز الندhttp://www.apps2017.com.au/.
.

/1-2تشرين الثاني/نوفمبر
1017

المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات( ،نظرة مستقبلية نحو إنتاج زراعي آمن(  .القاهرة -مصر
www.acpp2017.sci.eg

 11تموز/يوليو – 02
آب/أغسطس 1016

المؤتمر الدولي الحادي عشر ألمراض النبات ( )ICPP2018في بوسطن ،ماساتشوستس ،أمريكا.
http://www.icpp2018.org
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آفات مختارة من المنطقة العربية والشرق األدنى
اليرقة والعذراء والبالغة الذكر واألنثى لحفار جذع النخيل العربي Oryctes agamemnon arabicus Fairmaire

حقوق الصور محفوظة للدكتور محمد زيدان خلف الجبوري  /العراقASPP 2016 .
من أرشيف المؤتمر الحادي عشر لوقاية النبات  ،1024عمان-األردن

جزيل الشكر للزمالء الذين أسهموا في إنجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات
في الشرق األدنى والبلدان العربية وهم:

محمد بصري (المغرب) ،رائد ابو قبع (سورية-ايطاليا) ،زياد بربر(سورية) ،محمود محمد يوسف (مصر) ،شذى يوسف (العراق) ،ميادة أديب
حاج علي (سورية) ،ريهام مجاهد(تونس) ،علي المصري (مصر) ،جمال مندو (سورية) ،محمد زيدان خلف (العراق) ،محمد الربيعي(العراق)،
حسين الربيعي(العراق) ،محمد مناع (مصر-كوريا) ،آنا سوفي روي (فرنسا) ،عزيز عجالن (السعودية) ،مأمون العلوي (مكتب الفاو مصر) ،ثائر
ياسين (إيطاليا) ،عبد الستار عارف علي (العراق) ،نزار نومان حمة (العراق) ،مجدي قناوي (سلطنة عمان) ،فاطمة السبعاوي(فلسطين) ،إيمان
بيبي (المغرب) ،مختارعبد الستار عارف(العراق) ،صالح فالح فنجان (العراق) ،نزيهة بو خليل (تونس) ،أسما جليالت (المغرب) ،مريم
ليداني(الجزائر) ،مالك روبرت(لبنان) ،عادل محمد عبدهللا آمريش (مغرب) ،ايناس الزهيري(العراق) ،مجدي شعبان علي الحواجري(مصر) ،نادية
ثليجان(تونس) ،أيمان بلقاسم (تونس) ،لؤي خلف (العراق-الواليات المتحدة األمريكية) ،إسماعيل احمد إسماعيل (العراق-استراليا).
تدعو هيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع إلى إرسال أية أخبار أو إعالنات تتعلق بوقاية النبات في البلدان العربية .كما تدعو جميع أعضاء
الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنها وأعضاء االرتباط في البلدان العربية المختلفة وكذلك جميع
الجمعيات العلمية الوطنية التي تهتم بأي جانب من جوانب وقاية النباتات من اآلفات الزراعية لتزويد النشرة
بما لديهم من أخبار يودون نشرها على مستوى العالم العربي.
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