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العـددافتتاحیـة
لماذا ھذا العدد الخاص ؟؟!!

یشكل طالب الدراسات العلیا في الجامعات، سواء كانوا یحضرون لدرجة الماجستیر أو 
الدكتوراه، االتجاه الرئیس في إنفاذ البحوث العلمیة في كل أنحاء العالم. وقد شعرت ھیئة تحریر 
النشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى بأھمیة إلقاء الضوء على 

ازات البحوث التي یقوم بھا طلبة الدراسات العلیا في مجال علوم وقایة النباتات في البلدان إنج
العربیة، عن طریق تعمیم ملخصات أطروحاتھم سنویاً في عدد خاص من النشرة، بدءاً من العام 

. إن نشر ھذه المعلومات من 2012، والذي سیشمل ملخصات عن أعمالھم المنجزة في 2013
ن من إیصال المعارف المولدة حدیثاً خالل النش رة اإلخباریة للجمعیة العربیة لوقایة النبات سیمكِّ

في مجال وقایة النبات إلى المجتمع العلمي في المنطقة وما وراءھا. ومن خالل ھذا الجھد، یصبح 
من الممكن لجمیع المشاركین في بحوث وقایة النباتات أن یكونوا مضطلعین بشكل جید على 

الت البحثیة التي یتناولھا زمالؤھم في جامعات أخرى، عن طریق تحدید ما یفعلھ المشك
ز التعاون بین العلماء الشباب من بلدان  اآلخرون. وسییسر ذلك مزیداً من تبادل المعلومات ویعزِّ

مختلفة. كما سیساعد ذلك في اجتناب ازدواجیة الجھود، عندما یكون ذلك ممكناً.
دد لم یتمكن من التقاط جمیع بحوث طالب الدراسات العلیا الُمْكملة في من الواضح أن ھذا الع

في كافة البلدان العربیة. لقد بذلت جھود حثیثة لجعل ھذا العدد كامالً قدر اإلمكان، 2012العام 
لكننا لم ننجح بالقدر الذي توقعناه. ونأمل أن نتمكن من تحقیق تغطیة أفضل في السنة القادمة. كما 

ع التغطیة في السنوات القادمة لتشمل البلدان العربیة وبلدان الشرق األدنى.نأمل أن نوسِّ
ل نقص الغذاء في البلدان العربیة وبلدان الشرق األدنى أعلى من المعدل العالمي، وأن  إن معدَّ
تطویر حلول مستدامة وسلیمة بیئیاً للمشكالت التي تواجھ المحاصیل والغابات یشكل تحدیاً جدیاً 

ألمن الغذائي في منطقتنا. ویعدُّ دور الجیل القادم من علماء وقایة النباتات في تحقیق ھذا الھدف ل
أمراً على غایة األھمیة، ومن المؤمل أن یحفِّز إلقاء الضوء على منجزاتھم على بذل المزید من 

الجھد.

رـتحریـة الـیئـھ
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أكاروسات وحلم
المملكة العربیة ) فيPhytoseiidaeالحلم الفیتوسیدي (

السعودیة مع تقییم نوعین كمفترسات لحلم الغبار 
Oligonychus afrasiaticus

مكافحة /(دكتوراه: علم األكاروساتالطالب: محمد ولید نجم
حیویة)

العنوان والبرید االلكتروني: قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، 
، مصر. 71526جامعة أسیوط، أسیوط 

waleednegm@yahoo.com
.د. یوسف بن ناصر الدریھم، المساعد: د. فھد أاإلشراف: الرئیس: 

يبن جبر العطو
مكان تنفیذ البحث: جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة.

05/12/2012-15/09/2008تاریخ بدء البحث وانتھاؤه: 
05/12/2012مناقشة األطروحة: تاریخ

:الملخص
Oligonychusیعتبر حلم تمر العالم القدیم (حلم الغبار)

afrasiaticus (McGregor, 1939) من اآلفات األكاروسیة
Phoenixشدیدة الضرر التي تصیب نخیل التمر

dactylifera L. في معظم دول شمال إفریقیا والشرق
-2010في الفترة ما بین (،األوسط. أجریت دراسة حصریة

), للتعرف على األعداء الحیویة التابعة لفصیلة 2012
Phytoseiidae المصاحبة لھذه اآلفة على أشجار الفاكھة

وباألخص نخیل التمر في عدة مناطق من المملكة (الریاض 
والقصیم والمدینة المنورة ومكة المكرمة وحائل والمنطقة 

منھا في مكافحة وإدارة آفة ةاالستفادالشرقیة)، وذلك بھدف 
حلم الغبار.

نوع من المفترسات التابعة 13أظھرت الدراسة وجود 
Neoseiulusوھي كالتالي: Phytoseiidaeلفصیلة 

saudiensis n. sp. ،قد تم الذي تم تسجیلھ كنوع جدید و
Cynodon dactylonجمعھ من أعشاب النجیل  L. الموجودة

مزارع النخیل بمنطقة الدرعیة، أسفل أشجار النخیل في أحد
الریاض؛ باإلضافة إلى عشرة أنواع أخرى تسجل ألول مرة 

Cydnoseius negeviبالمملكة العربیة السعودیة وھي:
(Swirski and Amitai)،Neoseiulus bicaudus

(Wainstein)،N. conterminous (Kolodochka) ،N.
makuwa (Ehara) ،N. paspalivorus (De Leon) ،N.

rambami (Swirski and Amitai) ،Proprioseiopsi
sasetus (Chant) ،P. beatus (Chaudhri) ،P. messor

(Wainstein) ،P. ovatus (Garman)ضافة إلى جمع ، إ
Euseiuss cutalisنوعین تم تسجیلھما سابقاً بالمملكة وھما: 

(Athias-Henriot) وNeoseiulus barkeri Hughes تم .
وصف ورسم جمیع األنواع المتحصل علیھا في ھذه الدراسة 
إضافة إلنشاء مفتاح تصنیفي یشمل جمیع أنواع الحلم التابع 

المسجلة في المملكة العربیة Phytoseiidaeلفصیلة 
السعودیة. 

أجریت بعض التجارب المعملیة بھدف دراسة بیولوجیة، 
.Cمن المفترسین الكفاءة اإلفتراسیة، وجداول الحیاة لكٍل 

negevi وN. barkeri على آفة حلم الغبار عند درجتي
م) ودرجة الرطوبة النسبیة 35ºو25الحرارة (

). نجح كال المفترسان في إفتراس األطوار 35±10%(
المتحركة لحلم الغبار. كانت فترة النمو للمفترسین أطول على 

أنھا م، باإلضافة إلى 35ºم منھا على 25ºدرجة حرارة 
كانت أقل في الذكور عنھا في اإلناث. إجمالي عدد البیض 

م 35ºلكال المفترسین كان معنویاً أكبر على درجة حرارة 
م بینما طول فترة حیاة األنثى تأثرت عكسیاً. 25ºمنھا على 

.Nو C. negeviتمثل النتائج التالیة قیم المتوسطات لكل من 
barkeri 35و25على درجتي حرارةºعلى التوالي: م ،

27.40، 35.67، 20.10، 31.80طول فترة حیاة األنثى 
34.80، 18.80، 38.00، 21.60یوم؛ إجمالي عدد البیض 

، 25.92، 13.67، 23.90بیضة/أنثى؛ فترة وضع البیض
یوم. تزایدت أعداد الفرائس المتغذى علیھا من قبل 18.10

یض، إناث كال المفترسین خالل فترات ما قبل وضع الب
وضع البیض، ما بعد وضع البیض مع زیادة درجة الحرارة. 
تم حساب معالم جداول الحیاة لتكون كالتالي: صافي معدل 

؛ معدل 0R (10.44 ،17.35 ،10.19 ،13.84التكاثر (
؛ 1-یومmr (0.14 ،0.19 ،0.13 ،0.16الزیادة الطبیعي (

؛ λ (1.15 ،1.21 ،1.12 ،1.17صافي معدل الزیادة (
T (17.03 ،15.17 ،17.83 ،16.61فترة الجیل (متوسط 

DT (4.95 ،3.64 ،5.33 ،4.33یوم؛ مضاعفة الوقت (
25على درجتي حرارة N. barkeriو C. negeviلكل من

م، على التوالي. ظھرت بعض الصفات غیر المرغوبة 35ºو
أال وھي وجود بقایا ونواتج غذاء غیر مھضوم ملتصقة بفتحة 

حین تغذیتھا على N. barkeriاث المفترس اإلخراج لبعض إن
حلم الغبار. بمقارنة معالم جداول الحیاة وبعض الصفات 

C. negeviالبیولوجیة لكال المفترسین فقد تبین أن المفترس 
على حلم N. barkeriذو أداء إفتراسي أفضل من المفترس 

الغبار معملیاً وعلیھ فیمكن استخدامھ كأحد الطرق الممكنة في 
ارة ومكافحة آفة حلم الغبار.إد

تعتبر ھذه الدراسة الحصریة ھي األولى من نوعھا في 
على مستوى Phytoseiidaeمعرفة مدى تنوع حلم فصیلة 

المملكة العربیة السعودیة. اكتشاف نوع جدید من الحلم 
باإلضافة إلى تسجیل عدة أنواع أخرى ألول مرة بالمملكة 

ھذه األعداء الحیویة النافعة. یدل على مدى غنى ھذه المنطقة ب
P. asetusو N. makuwaكما أن تسجیل كالً من النوعین 

ألول مرة بمنطقة الشرق األوسط كأنواع غیر مستوطنة 
یعطي مؤشراً بأن الحلم التابع لھذه الفصیلة قد یسھم بصورة 
جیدة كعامل مكافحة حیویة في ھذه البیئة شبھ الجافة، حیث 

ة بقیاس الكفاءة الحیویة واإلفتراسیة أن الدراسات المعنی
بإجراءألنواع الحلم المفترس المحلي محدودة، لذا یوصى 

األنواع ذات الكفاءة العالیة الختبارمثل ھذه الدراسات 
الستخدامھا في برامج المكافحة الحیویة وإدارة اآلفات.
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عشاب ضارةأ
األعشاب النجیلیة الحولیة المرافقة لمحصول القطن ودرجة 

مقاومتھا لمبید التریفالن

(ماجستیر/أعشاب)بلسم الصالح: اسم الطالب
. قسم وقایة النبات،جامعة دمشق،الزراعةكلیةالعنوان: 

weeddam@yahoo.com
إبراھیمد. غسان أ.،أنور المعمارد. أ.أسماء اإلشراف:

2011- 2009: تاریخ بدأ البحث وتاریخ انتھاءه
5/1/2012: تاریخ الدفاع عن األطروحة

:الملخص
األعشاب الضارة مشكلة رئیسیة تسبب تدني مردود تعد

ویعتمد ،المحصول كماً ونوعاً وخاصًة في محصول القطن
للحد من Trifluralinعلى المكافحة الكیمیائیة باستخدام مبید 

نفذت التجارب الحقلیة في الحقول اإلرشادیة في أضرارھا. 
سوریة خالل الموسم الزراعي ، مدیریة الزراعة بإدلب

في مخبر األعشاب الضارة في والتجارب المخبریة، 2008
. ھدف البحث إلى 2009كلیة الزراعة، جامعة دمشق 

ق المرافقة التحري عن األعشاب النجیلیة وعریضة األورا
لمحصول القطن والتحقق من وجود ظاھرة مقاومة األعشاب 

في حقول القطن في سوریة.Trifluralinالضارة لمبید 
شملت التجارب الحقلیة حصراً ألنواع األعشاب الضارة 
المرافقة لمحصول القطن التي ظھرت بعد معاملة التربة 

ه كما جمعت بذور ھذ، قبل الزراعةTrifluralinبمبید 
األنواع لزراعتھا مخبریاً في أطباق اإلنبات واألصص 

لتأكید ظاھرة المقاومة بحیث Trifluralinومعاملتھا بمبید 

تمت معاملة األطباق بثالث معدالت من المبید: معدل 
لتر/ھــ. أما في تجارب 2و1لتر/ھــ و1.5االستخدام الحقلي 

مبید األصص فقد زرعت حبوب األعشاب النجیلیة واستخدم 
Trifluralin لتر/ھـ.1.5بالمعدل الحقلي فقط

وجود عدة أنواع من األعشاب الضارة بینت النتائج
عریضة األوراق التي تستمر بالنمو مع محصول القطن بعد 

Amaranthusاستخدام المبید وھي  sp. ،Chenopodium
sp. ،Physalis sp. األصص المخبریة أن. وأظھرت تجارب

بذور ھذه األنواع كانت مقاومة لمعدالت أعلى من معدل 
. أما األنواع النجیلیة Trifluralinاالستخدام الحقلي في مبید 

فكان انتشارھا أقل بكثیر في حقول القطن المدروسة وقد 
Setariaظھر نوعین منھا فقط وھما:  sp., Echinochloa

sp. وأكدت التجارب مقاومتھما لمبیدTrifluralin عند
المعدل الحقلي ولیس لمعدالت أعلى.

من خالل دراسة التأثیر المتبقي لمبید التریفالن في تبین
أن ،عینات تربة أخذت من الحقول الثالثة ودرست مخبریاً 

أكبر كمیة من بقایا المبید كانت في الحقل الذي اعتمد على 
الري بالتنقیط وأقلھا كان في الحقل الذي اعتمد على الري 
بالراحة حیث جرى غسل كبیر للمبید من التربة فقد كان 
ھناك تأثر كبیر لمحصول القمح بالدرجة األولى ببقایا المبید 

عیر والعدس فقد وفشل الحبوب في إكمال حیاتھا. أما الش
استطاعت بذورھا بعد فترة من تجاوز ھذا التأثیر مع تأخر 

كبیر بالنمو مقارنًة مع الشاھد.
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حشرات وأعداء حیویة ونحل
Tutaم تسجیل أول لألعداء الطبیعیة المھمة لحفار الطماط

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)absoluta
في البیوت البالستیكیة في وسط العراق

(دكتوراه / عامر جاسم عبود الغراويالطالب: اسم
حشرات)

: االلكترونيالبرید.، جامعة بغداد، العراقالعنوان: كلیة الزراعة
amer_kut692004@yahoo.co

نزار نومان حمھ ، د. حمزة كاظم عبیس الزبیديد. :المشرفون
العنبكي. 

1/11/2011–1/3/2010انتھاءه: وتاریخالبحثبدءتاریخ
2012: األطروحةعنالدفاعتاریخ

:الملخص
مسح لألعداء الطبیعیة على حفاراجري
Tuta absolutaمالطماطالبندورة/ (Meyrick) في بعض

في البندورة/الطماطمالبیوت البالستیكیة المزروعة بمحصول 
أبي غریب في محافظة بغداد، وفي الكوت واألحرار 

2012- 2011والصویرة في محافظة واسط خالل الموسم 
.شخصت جمیع المتطفالت والمفترسات من قبل متحف 
التاریخ الطبیعي البریطاني. سجلت خمسة أنواع من 

تطفالت غشائیة األجنحة على ھذه الحشرة وھي: متطفال الم
(Platygastridae)البیض الداخلیان , Trichogramma

pintoi (Trichogrammatidae)Telenomus sp.، متطفل
.Bracon(Habrobracon)spالیرقات الخارجي

(Braconidae)الداخلي ، متطفل الیرقاتsp.(Eluphidae)
Closterocerusومتطفل العذارى الداخليProconura sp.
(Chalcididae) یعد ھذا أول تسجیل لجمیع ھذه المتطفالت .

في العراق باستثناء المتطفل الثاني، كما یعد أول تسجیل لھا 
في Tuta absolutaالبندورة/الطماطمجمیعا على حفار

العراق.كذلك سجلت أربعة أنواع من المفترسات ھي: 
Nesidiocoris tenius (Miridae)،Orius albidipennis

(Anthocoridae)،Metacanthus lineata (Berytidae)
Chrysoperla carneaوHemipteraمن نصفیة األجنحة 

(Chrysopidae) من شبكیة األجنحةNeuroptera ویعد
المفترس الثالث أول تسجیل في العراق فیما تعد المفترسات 

ه اآلفة.األربعة أول تسجیل على ھذ

تقویـم فعالیـة بعض منظمات النمو الحشریة فــــي مكافـحة 
Microcerotermes diversusحشــرة األرضــة

(Silvestri) (Isoptera : Termitidae)

)حشرات،(ماجستیرالطالب : مصطفى ضاري المرسومي
د. راضي فاضل الجصانيالمشرف : أ.

بغداد، العراق.تنفیذ التجربة: كلیة الزراعة، جامعة بغداد،مكان
27/06/20012تاریخ الدفاع عن الرسالة:

:الملخص

Alsystinالدراسة لتقییم كفاءة منظمات النمو أجریت
)Triflumuron و (Dimilin)Diflubenzuron و (

Nemsis)Chlorfluazuron في إحداث القتل لبعض أفراد (
Microcerotermes diversusاألرضة ( (Silv. بتراكیز

مختلفة بطریقة معاملة الرش المباشر والوسط الغذائي في 
ْم 5± 30ظروف المختبر والحاضنة عند درجة حرارة 

، فضالً عن تقییم كفاءة ھذه %10± 80ورطوبة نسبیة 
Bait)المنظمات عند إضافتھا إلى محطات الطعوم الغذائیة 

Station)كیز المختلفة ورش أشجار الحمضیات في بالترا
السیطرة على حشرة األرضة تحت الظروف الحقلیة في 

العراق.
نتائج الدراسة أن جمیع منظمات النمو بتراكیزھا بینت

كافة تسببت في إحداث القتل لشغاالت ومجنحات األرضة، 
تعتمد على %100وأن المدة الزمنیة لتحقیق نسبة قتل 

ریض وطریقة المعاملة، ونوع منظم التركیز، ومدة التع
النمو، وظروف الدراسة (مختبر أو حاضنة) ودرجة 
الحرارة؛ وأن ھناك عالقة طردیة بین زیادة التركیز في 

والمدة الزمنیة لتحقیق Nemsisو Alsystinمنظمات النمو 
ال Dimilinالقتل في حین أن زیادة التركیز في منظم النمو 

تل، وأن ھناك عالقة عكسیة بین تؤثر في سرعة تحقیق الق
تراكیز منظمات النمو المختلفة ومدة التعریض في تحقیق 

القتل.
بینت نتائج الدراسة أن تقنیة الرش المباشر ألفراد 
األرضة الموجودة مع الوسط الغذائي كانت األكفأ واألسرع 
في تحقیق القتل مقارنة بمعاملة الوسط الغذائي بالتراكیز 

ات النمو لكن بتقدم زمن المعاملة، فإن معاملة المختلفة لمنظم
نتائج أوضحتالوسط الغذائي كانت األكفأ في تحقیق القتل.

الدراسة أن لدرجة الحرارة الثابتة نسبیا في ظروف الحاضنة 
تأثیرا ایجابیا كبیرا في فعالیة منظمات النمو وسرعة تحقیق 
القتل مقارنة بالتذبذب في درجات الحرارة في ظروف 

بینت نتائج الدراسة إن المختبر خالل أشھر السنة المختلفة.
أكثر حساسیة وتأثرا من (Swarmers)مجنحات األرضة 

شغاالت األرضة إذ كانت األسرع في الموت عند المعاملة 
بكافة تراكیز منظمات النمو في الطرائق المختلفة للمعاملة 

نتائج مدة بقاء أماوالظروف المختلفة (حاضنة ومختبر). 
(Persistence Time) لفعالیة منظمات النمو في إحداث القتل

فقد أظھرت أن مدة بقاء منظمات النمو كافة أطول عند درجة 
ن أحرارة الحاضنة واقصر عند درجة حرارة المختبر و

ھناك عالقة طردیة بین مدة بقاء الفعالیة والتركیز، ففي 
–180ات النمو لفترة ظروف المختبر استمرت فعالیة منظم

250–225یوما من بدایة المعاملة في حین استمرت 200
بینتیوما في ظروف الحاضنة ولكل من طریقتي المعاملة .

الدراسة أن األفراد التكاثریة الثانویة تقوم بوضع البیض في 
الوسط الغذائي بعد ثالثة أیام من عزلھا من الطائفة حیث 

یض الشفاف وشكلھ البیضوي یتمیز البیض بلونھ األب
المتطاول ویوضع بصورة مفردة وتقوم الشغاالت بتنظیفھ 
وتجمیعھ على شكل كتل ومراقبتھ واإلحاطة بھ وبلغت مدة 

یوما وقد فقس البیض إلى حوریات صغیرة 16الحضانة 



2013تشرین الثاني/نوفمبر ، عدد خاصالنشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى، 8

بیضاء شفافة اللون. كما لوحظ أن الشغاالت تقوم بلعق 
لثانویة باستمرار وقد وتماس مع أجسام األفراد التكاثریة ا

یوماً. كما بینت نتائج الدراسة أن 45استمرت الحالة لمدة 
منظمات النمو جمیعھا تسببت في منع فقس البیض جمیعھ 
الموضوع من قبل المجنحات المعرضة لمنظمات النمو.

و Alsystinنتائج الدراسة إن منظمي النمو أظھرت
Nemsisة في بدایة سببا طرداً بسیطاً لشغاالت األرض

طرداً واضحاً Dimilinالمعاملة في حین سبب منظم النمو 
أیام 9–7بعد %100للشغاالت إذ بلغت نسبة االنجذاب 

لجمیع Nemsisو Alsystinمن المعاملة بمنظم النمو 
یوماً من المعاملة لمنظم 20–17التراكیز المختبرة وبعد 

وانعكس ھذا على ولجمیع التراكیز المختبرة Dimilinالنمو 
، حیث كانت األسرع %100المدة الزمنیة لتحقیق نسبة قتل 

وأبطأ في منظم النمو Nemsisو Alsystinفي منظمي النمو 
Dimilin.

بینت النتائج تفاوت كفاءة منظمات النمو المختلفة في كما
توفیر الحمایة ألشجار الحمضیات المرشوشة بمحالیل 

إلصابة باألرضة، فبالنسبة منظمات النمو المختلفة من ا
جزء بالملیون 250لم یوفر التركیز Alsystinلمنظم النمو 

1000، 500أي حمایة لألشجار المرشوشة أما التركیزان 
أشھر، في حین أن 3جزء بالملیون فقد وفرا حمایة لمدة 

1000، 500، 250قد وفرت التراكیز Dimilinمنظم النمو 
شھر على التوالي، أما 3، 3، 2جزء بالملیون حمایة لمدة 

فقد وفر حمایة لألشجار المرشوشة لمدة Nemsisمنظم النمو 
جزء بالملیون 300، 250، 200شھر للتراكیز 4، 4، 3

على التوالي وعلى الرغم من عودة اإلصابة إلى األشجار 
المعاملة إال أن الشغاالت الزائرة كانت بأعداد منخفضة 

شغاالت في معاملة المقارنة باختالف معنوي عن عدد ال
وباختالف غیر معنوي عن عدد الشغاالت في معاملة المبید 

. كما أوضحت نتائج الدراسة TC%48المورسبان الكیماوي
الحقلیة تفاوتاً في كفاءة منظمات النمو في السیطرة على 
حشرة األرضة عند استعمالھا مادة سامة في الطعوم الخشبیة 

األكثر كفاءة في مكافحة حشرة Alsystinإذ كان منظم النمو 
األرضة فعلى الرغم من عدم توفیره حمایة لألخشاب 
المعاملة لكن تأثیر منظم النمو بمختلف تراكیزه في مجمل 
الطائفة كان واضحا إذ قلت أعداد الشغاالت الزائرة للمحطات 
الطعمیة المعاملة بمرور الزمن إلى أن انقطعت بشكل كامل 

ول، وتموز وأیار في المحطات المعاملة في األشھر أیل
جزء بالملیون على التوالي، 1000، 500، 250بالتراكیز 

فقد امتاز بتوفیر حمایة تامة للطعوم Dimilinأما منظم النمو 
المعاملة وان ھذه الحمایة ازدادت مع زیادة التراكیز المختبرة 

أشھر للتراكیز 4، 4، 3حیث استمرت ھذه الحمایة لمدة 
جزء بالملیون على التوالي وبعد ھذه 1000، 500، 250

المدة ظھرت اإلصابة في المحطات الطعمیة ولكن بأعداد 
جزء بالملیون الذي اثر 500قلیلة للشغاالت باستثناء التركیز 

على تركیب طائفة األرضة حیث انقطعت اإلصابة من 
المحطات الطعمیة في شھر تشرین األول؛ أما منظم النمو 

Nemsis فقد كان اقل منظمات النمو كفاءة في السیطرة على
2، 1حشرة األرضة ولم یوفر حمایة للطعوم الخشبیة سوى 

جزء بالملیون على التوالي أما 300، 200شھر للتركیزین 
جزء بالملیون فلم یوفر أي حمایة للطعوم 250التركیز 

المعاملة لكن بصورة عامة كانت كثافة الشغاالت اقل من 

الشغاالت في المحطات في معاملة المقارنة وھذا یدل كثافة
على تأثیر بسیط لمنظم النمو في تركیب الطائفة.

Delia alliariaبعض طرائق المكافحة لذبابة البصلییمــتق
Fonseca

)/حشرات(دكتوراهفلایر بھجت ھرمزالطالب: 
االلكتروني: البریدالعنوان: كلیة العلوم، جامعة السلیمانیة، العراق. 

feryalbahjat@yahoo.com
اإلشراف: الدكتور حمید حسین الكربولي

العراق.،جامعة بغداد،مكان تنفیذ البحث: كلیة الزراعة
1/8/2011-15/8/2010تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه: 

5/9/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة: 

:الملخص
Delia alliariaذبابة البصل، تعد Fonseca (Diptera:

Anthomyiidae) من اآلفات المھمة التي تصیب نباتات
العائلة الثومیة والسیما محصول البصل وتسبب خسائر 

ھذه الحشرة في ، وتوجد%60-20اقتصادیة تتراوح بین 
مناطق متعددة من العالم وعرفت على أنھا من اآلفات 
الرئیسة على محصول البصل في العراق. وبالنظر لعدم 
وجود أیة دراسات عن ھذا النوع الجدید في العراق. 

مع التوجھات الحدیثة نحو الزراعة العضویة، وتماشیا
اویةالكیمتقنیات بدیلة للمبیدات إلیجادوضمن المحاوالت 

والبیئة وتتالءم مع واإلنسانتكون آمنة لألعداء الحیویة 
استعمالھا في وإمكانیةفة آلبرنامج المكافحة المتكاملة ل
یلي:المكافحة وأوضحت النتائج ما

: الدراسات المختبریة: أوال
Beauveria bassianaبینت دراسة تأثیر عزلتي الفطر1-
)BSA1و(BSA3 تفوق معنوي للعزلةBSA3 في التطفل

ذ بلغت النسب المئویة إعلى األدوار المختلفة لذبابة البصل، 
، %100أیام من المعاملة 5لتطفل الفطر على البیض بعد 

على التوالي، ووصلت BAS3،BSA1للعزلتین98.33%
للعزلتین من المعاملةیوما14النسب المئویة للموت بعد 

للعمر الیرقي %74و والثانياألولرقیة لألعمار الی100%
%16.00نسب البزوغ في للعذارى الثالث، وبلغت

.%75البالغة واإلناث%85، وعلى الذكور %21.67و
المبیدات تفوق معنوي للمبید اختبارأوضحت نتائج -2

ثم منظم النمو Dozerویلیھا المبید Spinosadاالحیائي
Trigard ذ إفي التأثیر على األطوار المختلفة لذبابة البصل

المبیدات بلغت المعدالت العامة للبیض الفاقس والمعاملة بھذه
أیام من المعاملة للمبیدات 4بعد %)17.94و 14.16، 9.22(

أعاله على التوالي، ووصلت النسب المئویة لموت یرقات 
وSpinosadلمعاملتي %100العمر األول والثاني والثالث 

Dozer منظم النمو أیام من المعاملة وكان أقلھا تأثیرا7بعد
Trigardذ تراوحت النسب المئویة لموت الیرقات خالل نفس إ

، وبلغت نسب البزوغ في العذارى %32–23الفترة بین 
یوم من 21بعد %18.33و %13.33، %6.67المعاملة 

5بعد %100اثواإلنالمعاملة، ووصلت نسب الموت للذكور 
وأما في معاملة Dozerو Spinosadأیام من المعاملة 

Trigard واإلناثللذكور %78.33و %83.33فقد بلغت
على التوالي.
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: الدراسات الحقلیة : ثانیا
بذبابة إلصابة أصناف من البصل ل4حساسیة اختبارعند -1

البصل في المشتل تبین وجود فروق معنویة بین األصناف وأن 
ھو الصنف وایت كرانو، لإلصابةأكثر األصناف حساسة 

یلیھ الصنف تكساس كرانو %10.77صابة فیھ إلوبلغت نسبة ا
صابة على الصنفین جیزة وكیفوس إلأما نسب ا%7.27مبكر 

ف فقد كانت منخفضة ووصلت إلى نصف ما ھي علیھ للصن
للصنفین على %5.00و 4.88%ذ بلغت إوایت كرانو؛ 

صابة في الحقل فقد بلغت ذروتھا خالل إلالتوالي. أما نسب ا
%) 21.11و 25.19، 23.33، 30ذ بلغت (إشھر نیسان 

لألصناف وایت كرانو، تكساس كرانو مبكر، كیفوسو جیزة 
معاملة على الصنفین /على التوالي. بلغ أعلى معدل للیرقات

نبات 45/یرقة4.5و4.95ت كرانو و جیزة في المشتل وای
عن أعداد الیرقات على الصنفین والتي تختلف معنویا

نبات /یرقة1.95و 2.4تكساس كرانو مبكر و كیفوس والبالغة 
على التوالي، وارتفع معدل أعداد الیرقات في الحقل وبلغ 

90/یرقة140.4ذ بلغت األعداد إذروتھ خالل شھر نیسان 
عن نبات على الصنف وایت كرانو والتي تختلف معنویا

90/یرقة100.2و 111.00، 126.6بقیة األصناف والبالغة 
نبات لألصناف تكساس كرانو مبكر، كیفوس وجیزة على 

معنویة في معدالت أعداد التوالي. وكانت ھناك فروقا
العذارى بین األصناف في المشتل وتمیز الصنف وایت كرانو 

ثم تلیھ األعداد على 9.48األعداد والتي بلغت بأعلىأیضا
على 4.65و6.11الصنفین تكساس كرانو مبكر، كیفوس 

. 4.83على الصنف جیزة األعدادالتوالي في حین كانت أقل 
وارتفعت األعداد في الحقل لتصل ذروتھا خالل شھر نیسان 

عن للصنف وایت كرانو والتي تختلف معنویا108.6إلى 
لألصناف 73.8، 74.4، 90.52ذ بلغت إي األصناف، باق

تكساس كرانو مبكر، جیزة و كیفوس على التوالي.
حساسیة نوعین من الفسقة أحمر اختبارأظھرت نتائج –2

بذبابة البصل وجود فروق لإلصابةمحلي وأبیض محلي 
صابة وأعداد الیرقات والعذارى، إلمعنویة بینھما في نسب ا

ذ بلغت إعلى الصنف أبیض محلي وكانت أعلى إصابة 
محلي، وبلغت معدل على الصنف أحمر%10.26و 11.96%

معاملة للصنفین أبیض محلي 53.2/و 61.8أعداد الیرقات 
و 59.17وأحمر محلي في حین كانت معدل أعداد العذارى 

12.48.
أوضحت النتائج إلى أن المصائد الالصقة البیضاء قد -3

أسبوع /مصیدة/أعلى معدل للبالغاتفي مسكتفوقت معنویا
والذكور لإلناث2.61و 1.83بلغت إذخالل فترة المشتل 

على التوالي، ثم تلتھا المصائد الالصقة الزرقاء والتي بلغت 
أسبوع /مصیدة/بالغة1.89و1.42والذكور اإلناثبھا أعداد 

1.41و0.52على التوالي فیما كان أقل األعداد 
لإلناثع في المصائد الالصقة الصفراء مصیدة/أسبو/بالغة

والذكور على التوالي وكانت النسبة الجنسیة لصالح الذكور في 
73: 27و56: 44، 41:59ذ بلغت إجمیع أنواع المصائد 

والذكور على التوالي لكل من المصائد الالصقة لإلناث
البیضاء، الزرقاء والصفراء. أما في الحقل فقد تفوقت المصائد 

عداد أعلىفي تسجیل ة البیضاء معنویاالالصق
ناث إلذ بلغت المعدالت العامة ألعداد اإشھر /مصیدة /للبالغات

على التوالي، ثم تلیھا المصائد الالصقة 10.59و9.47والذكور 
على 7.97و7.27ناث والذكور إلالزرقاء والتي بلغت أعداد ا

في المصائد الالصقة الصفراء األعدادالتوالي، فیما كانت أقل 
على التوالي، وكانت النسبة الجنسیة 5.58و 5.01والتي بلغت

في جمیع أنواع المصائد والتي بلغت لصالح الذكور أیضا
للمصائد البیضاء والزرقاء 53: 47و52: 41:59،48

والصفراء على التوالي.
Tephriبالنسبة للمصائد الجاذبة فقد تفوقت مصائد -4

ناث وذكور إفي مسك أكبر عدد من نویامع
أسبوع في المشتل أذ بلغت المعدالت العامة /مصیدة/الحشرة

/بالغة1.40و 1.05على التوالي بالمقارنة مع 5.11و 3.11
في المصیدة المحلیة وكانت النسبة الجنسیة أسبوعیا/مصیدة

57: 43و Tephriلمصیدة 62: 38ذ بلغت إلصالح الذكور 
في مسك معنویاTephriمصیدة المحلیة وقد تفوقت مصائد لل

بلغت إذمصیدة/شھر في الحقل /أعلى عدد من بالغات الحشرة
والذكور على التوالي لإلناث10.84و8.56المعدالت العامة

و 4.86ناث والذكور في المصیدة المحلیة إلفیما كانت أعداد ا
ذ إلصالح الذكور مصیدة على التوالي والنسبة الجنسیة/6.13
والمصیدة المحلیة.Tephriلكل من مصائد 56: 44بلغت 

أظھرت نتائج اختبار بعض الطعوم الجاذبة لذبابة البصل -5
وتفوقت معاملة الطعم المحلي في مسك أعلى عدد من البالغات 

10.55ذ بلغت المعدالت العامة إشھر، مصیدة/في الحقل بالغة
والذكور على التوالي والتي تختلف معنویالإلناث8.6و 

عن باقي الطعوم ثم تلتھا الطعوم الحاویة على خلیط من 
-2و n-Valeric acidمع phenylethanol-2مركبي 

phenylethanol7.42و 8.14ذ بلغت فیھا أعداد الذكور إ
للمعاملتین على التوالي وللطعوم 5.64و6.59ناث إلوأعداد ا

R-IPM L15.31 وللطعم 3.74وR-IPM L24.942.93و
ناث على التوالي. وكانت النسبة الجنسیة لصالح إلللذكور وا

و60: 60،40: 60،40: 40، 44:56ذ بلغت إالذكور 
-2لوحده، phenylethanol-2،للطعم المحلي39:61

phenylethanol معacidn-Valeric ،R-IPM L1وR-IPM
L2 .على التوالي

قبل Spinosadزت معاملة البذور بالمبید االحیائي تمی-6
ثم تلیھا %4.06بلغت لإلصابةالزراعة في المشتل بأقل نسبة 

ثم معاملة منظم النمو Cruiser 5.06%معاملة المبید
Trigard لمعاملة %15.73في حین كانت %6.64والبالغة

قد خفضت نسبة Spinosadالمقارنة وھذا یعني أن معاملة 
، وفیما یخص معاملة البذور تقریبا%75صابة بمقدار إلا

تفوقت العزلة B .bassianaقبل الزراعة بعزلتي الفطر 
BSA3ثم تلیھا %11.00صابة إلى إلمعنویا في خفض ا
%13.4صابة إلى إلوالتي انخفضت بھا اBSA1العزلة 

صابة في معاملة المقارنة والبالغة إلبالمقارنة مع نسبة ا
عزلتین قد یعني أن معاملة البذور بھذه الوھذا%.9517

BSA3لمعاملتي %24و%38صابة بمقدار إلخفضت ا
على التوالي. BSA1و
B. Bassianaأظھرت نتائج رش الشتالت بعزلتي الفطر-7

وتفوق معاملة الرش بعد أسبوعین BSA3للعزلة اً معنویاً تفوق
وغ وكانت أسابیع من البز4من البزوغ على معاملة الرش بعد 

%13.8،%(12.66بعد أسبوعین لإلصابةالمعدالت العامة 
) % 17.86و15.06،(14.00أسابیع 4) وبعد 19.53%

ومعاملة المقارنة على التوالي.BSA3،BSA1لمعامالت 
أشارت معاملة خطوط الزراعة بمحالیل المبیدات المختلفة -8

في خفض النسبة المئویة Spinosadتفوق معنوي لمبید 
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ذ بلغت المعدالت العامة إبذبابة البصل الصغیرة لإلصابة
) % لمعامالت 22.47و8.51، 6.07،10.63(لإلصابة

Spinosad،Trigard،Cruiserعلى التوالي. ومعاملة المقارنة
ذ بلغت المعدالت إBSA1على العزلة BSA3وتفوق العزلة 

%24.98)و12.24،14.55بعد المعاملة (لإلصابةالعامة 
على التوالي.ومعاملة المقارنةBSA3،BSA1لمعامالت 

أوضحت نتائج الكفاءة النسبیة لرش المجموع الخضري –9
على منظم Spinosadبالمبیدات تفوق معنوي للمبید االحیائي 

ذ بلغت نسب الكفاءة إDozerالكیماويوالمبید Trigardالنمو 
) % للمعامالت الثالث على 81.10و 66.06، (83.41

التوالي، وبلغت المعدالت العامة لنسب اإلصابة التي تقابلھا 
%21.29) % على التوالي مع 11.64و 13.44، (10.41

لمعاملة المقارنة. وقد أدت ھذه المعامالت إلى حصول زیادة 
ذ بلغت المعامالت الثالث على إمعنویة في حاصل النبات 

نبات بالمقارنة /) غ285.60و 296.20،252.50التوالي (
نبات في معاملة المقارنة وأدت المعامالت إلى /غ239.50مع 

79.66ذ بلغت إزیادة حجم األبصال من الدرجة األولى 
للمعامالت الثالث %62.45و 76.54%،65.97%،%

والمقارنة على التوالي.
B. bassianaأوضحت النتائج أن الرش بعزلتي الفطر -10

صابة بذبابة البصل مع تفوق العزلة إلفضت نسب اقد خ
BSA316.88، %14.57صابة إلذ بلغت نسب اإمعنویا%

والمقارنة على التوالي. BSA3،BSA1لمعامالت %25.49و 
62.16و %68.71وأن الكفاءة النسبیة لھذه العزالت قد بلغت 

على التوالي، كما وأن ھذه المعامالت أدت إلى حدوث %
و256.20، 267.60زیادة في حاصل النبات بلغت (

نبات للمعامالت الثالث ومعاملة المقارنة على /) غ216.20
التوالي. 

حساسیة بعض األصناف المحلیة من الذرة البیضاء لإلصابة 
بعض وكفاءةSesamia creticaبحفار ساق الذرة 

المستخلصات النباتیة في مقاومتھا

الوھاب اخضیر الجبوريالفتاح عبداسم الطالب: عبد
(ماجستیر / حشرات)

كلیة ، : قسم وقایة النباتنوان المراسلة البرید االلكترونيع
. البردي االلكتروني: ، العراقجامعة بغداد، الزراعة

ftooh2004@yahoo.com
اسم المشرف على الرسالة: د. حمید حسین محمد الكربولي

1/5/2012–1/6/2011ریخ انتھاءه: اتأریخ بدء البحث وت
8/7/2012تأریخ الدفاع عن الرسالة: 

:الملخص
قضاء أبو - دراسة حقلیة في موقع كلیة الزراعة أجریت

حساسیة أربعة اختباربھدف 2011غریب للموسم الخریفي
أصناف محلیة من الذرة البیضاء المستنبطة حدیثاً (بابل 
وعشتار والوركاء ولیلو) لإلصابة بحفار ساق الذرة

Sesamia cretica إنقاذبمقارنتھا مع الصنف المحلي ،
ودراسة تأثیر اإلصابة بحفار ساق الذرة في نسبة الفقد في 

تخلص البصل البروتین والكربوھیدرات، وتقویم كفاءة مس

ومستحضر النیم في مكافحة ھذه الحشرة على الصنف لیلو، 
ي:لیوأوضحت النتائج ما

تمیز الصنف لیلو بأعلى نسبة للبادرات التي وضع علیھا -1
والتي اختلفت معنویاً عن النسب %5.33بیض إذ بلغت 

على %0.33و 0.33و 1.67و 2.33األخرى والبالغة 
وأشارت .الوركاء وبابل،عشتار،إنقاذ؛لألصنافالتوالي

النتائج إلى وجود فروق معنویة في المجموع الكلي للبیوض 
الموضوعة على ھذه األصناف، تمیز الصنف لیلو بأعلى 

والتي اختلفت معنویاً عن األعداد ،بیضة19.67مجموع بلغ 
3.33و 3.33الموضوعة على األصناف األخرى إذ بلغت (

عشتار وإنقاذ والوركاء وبابل ) لألصناف0.67و 0.67و 
وبذلك یكون الصنف لیلو ھو أكثر األصناف على التوالي

تفضیالً لوضع البیض من قبل إناث حفار ساق الذرة.
أوضحت النتائج إصابة جمیع األصناف بحفار ساق الذرة -2

مع عدم وجود فروقات معنویة في النسب المئویة لإلصابة 
لبزوغ وتمیز الصنف لیلو أسابیع من ا3بین األصناف بعد 
وحقق الصنف بابل أقل نسبة %13.62بأعلى نسبة بلغت 

. لم تالحظ فروق معنویة في نسب %3.87لإلصابة بلغت 
اإلصابة خالل مرحلة النورات الزھریة. أما عند الحصاد فقد 

%41.77بلغت أعلى نسبة لإلصابة على الصنف الوركاء 
بالنسبة لموت القمة . أما %26.91وأقلھا على الصنف بابل 

على الصنف لیلو وأقل %7.19النامیة فقد بلغت أعلى نسبة 
.%2.01نسبة على الصنف بابل والبالغة 

أشارت النتائج عدم وجود فروق معنویة في أعداد الثقوب -3
وتمیز الصنف عشتار بأقل عدد ،على نباتات األصناف

دد وتمیز الصنف الوركاء بأعلى ع،/نبات1.85للثقوب بلغ 
/نبات. لم تكن ھناك فروق معنویة في 3.15للثقوب بلغت 

أعداد الیرقات التي وجدت داخل سیقان األصناف المختلفة 
) یرقة/نبات، لم تكن 0.9-0.5والتي تراوحت أعدادھا بین (

ھناك فروق معنویة بین األصناف في أعداد أنفاق التغذیة 
وأقل /نبات 1.5وقد تمیز الصنف الوركاء بأعلى عدد بلغ 

/نبات على الصنف عشتار، أما بالنسبة للمنطقة 1.1عدد 
المحفورة من الساق فقد تمیز الصنف عشتار بأقل مسافة 

معنویاً عن باقي األصناف اختلفوالذي %4.79محفورة 
.%13.62وبلغ أعالھا على الصنف إنقاذ 

رتفاع النبات، إذ الم یكن ھناك تأثیر لإلصابة بالحفار في -4
نباتات األصناف بین أقل ارتفاعتراوحت نسب الفقد في 

وأعلى نسبة لصنف إنقاذ %7.9نسبة على الصنف الوركاء 
. لم تكن ھناك فروق معنویة في أعداد ووزن الحبوب 12%

في النورات الزھریة لألصناف المختلفة إذ كانت معدالت 
للصنف %14.58الفقد في أعداد الحبوب بین أقل نسبة 

، في %20.84عشتار وأعلى نسبة فقد للصنف لیلو والبالغة 
حین كانت معدالت الفقد في أوزان الحبوب تراوحت بین 

، وتراوحت معدالت الفقد في حاصل 4.67-7.05%
%20.17األصناف المختلفة نتیجة اإلصابة بالحفار بین 

. %25.05للصنف عشتار وأعلى نسبة للصنف لیلو 
اك فروق معنویة في نسب الفقد في البروتین إذ لم تكن ھن-5

، ثم تلیھا %11.19بلغت أقل نسبة على الصنف الوركاء 
)، بینما كانت نسب الفقد %14.47نسبة الفقد للصنف إنقاذ (

21.41-19.14أعلى على بقیة األصناف وتراوحت بین 
. لم تالحظ فروقات معنویة في نسب الفقد للكاربوھیدرات %

) %2.69ف، وكانت أقل نسبة فقد للصنف لیلو (بین األصنا
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) وكانت نسب الفقد %9.44وأعلى نسبة للصنف إنقاذ (
)%.7.59-4.95األخرى متوسطة حیث تراوحت بین (

لقد كانت ھناك فروق معنویة في نسب اإلصابة بحفار ساق -6
الذرة في مرحلة النورات الزھریة فقد تمیزت معامالت النیم 

احدة والبصل رشتان بأقل معدالت رشتان والبصل رشة و
بالتتابع، أما %8.36و %7.85و %7.64لإلصابة بلغت 

، لقد أختلفت %12.9معاملة النیم رشة واحدة فقد بلغت 
معاملة كروزر معنویاً عن باقي المعامالت حیث كانت فیھا 

التي تختلف معنویاً عن معاملة %16.78نسبة اإلصابة 
لم تالحظ فروقات معنویة في . %26.42المقارنة البالغة 

نسب اإلصابة بالحفار عند الحصاد بالرغم من وجود 
%16.54فروقات ظاھریة إذ بلغت النسب المئویة لإلصابة 

لمعامالت مستخلص %34.22و %22.53و 19.31و 
البصل رشة واحدة، ومستحضر النیم رشتان والمبید كروزر 

ومعاملة المقارنة بالتتابع.
ج وجود فروقات معنویة في النسب المئویة أظھرت النتائ-7

أسابیع من البزوغ التي تشیر إلى 4لموت القمة النامیة بعد 
تفوق معنوي لمعامالت مستخلص البصل ومستحضر النیم 

و 1.45في النسبة المئویة لموت القمة النامیة إذ بلغت (
)% لمعامالت مستخلص البصل 1.46و 1.68و 2.04

احدة ورشتان بالتتابع والتي تختلف ومستحضر النیم رشة و
) ومعاملة %5.61معنویاً عن معاملتي المبید كروزر (

.%8.45المقارنة 
لم تكن ھناك فروقات معنویة في أعداد أنفاق تغذیة حفار -8

ساق الذرة نتیجة الرش بمستخلص البصل ومستحضر النیم، 
/نبات، كذلك لم تكن 1.27-1.07تراوحت أعداد األنفاق بین 

ك فروق معنویة في طول المنطقة المحفورة من الساق ھنا
بین المعامالت، وقد تمیزت معاملة مستخلص البصل رشتان 

بالمقارنة بأعلى نسبة لنباتات %7.3بأقل نسبة بلغت 
، أما بقیة المعامالت فكانت فیھا %13.4المقارنة بلغت 

أطوال المنطقة المحفورة من الساق متوسطة وتراوحت بین 
)9.3 -11.%(
فیما یخص أعداد الیرقات وأعداد الثقوب عند -9

الحصاد فلم تالحظ بینھا فروقات معنویة فقد كانت أعداد 
یرقة/نبات، 0.93-0.6الیرقات في المعامالت المختلفة بین 

/نبات. نالحظ 2.53- 1.93أما أعداد الثقوب فتراوحت بین 
بأن معامالت مستخلص البصل ومستحضر النیم أدت إلى 

ختزال في مقدار الفقد في إرتفاع نباتات المعامالت حدوث إ
المختلفة عدا معاملة البصل رشة واحدة والتي كانت فیھا 
مقدار الفقد في إرتفاع النبات مقارباً لمعاملة المقارنة، وقد 

لمعاملة النیم رشة واحدة، أما %6.75كان أقل معدل للفقد 
- 7.55بین (بقیة المعامالت فقد تراوحت فیھا معدالت الفقد

)% ولم تالحظ بینھا فروقات معنویة.9.29
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروقات معنویة في -10

حاصل النباتات للمعامالت المختلفة وأمكن تقسیم المعامالت 
إلى مجموعتین األولى تضم معاملة النیم والبصل رشة 
واحدة ومبید كروزر التي بلغ فیھا حاصل نباتات المعاملة 

غم/نبات بالتتابع وأدت إلى حدوث 56.3و 58و 60.6
%25و %27و %30زیادة في حاصل النبات بمقدار 
) 1853و 2080و 2427وزیادة الحاصل الكلي بمقدار (

كغم/ھكتار، أما المجموعة الثانیة فتضم معاملة مستخلص 
البصل ومستحضر النیم رشتان إذ بلغ حاصل النباتات 

تتابع التي التختلف كثیراً عن ) غم/نبات بال46.8و 44.6(
غم وأدت إلى حدوث 42.4حاصل نباتات المقارنة البالغة 
وزیادة الحاصل %9و%5زیادة في حاصل النبات بمقدار 

كغم/ھكتار. تم مناقشة كیفیة 587و 293الكلي بمقدار 
من ھذه المعلومات في برنامج المكافحة لحفار ساق االستفادة

.S. creticaالذرة 

دراسات بیئیة وحیویة عن حشرة حفار ساق الباذنجان

الشافعيالطالب: محمد إبراھیم عودة محمد 
)ماجستیر/حشرات(

، جامعة األزھر،كلیھ الزراعة بالقاھرة،سم وقایة النباتالعنوان: ق
oda_m78@yahoo.comمصر. البرید االلكتروني: 

عبد ربھ عید .دأ.، عبد المنعم سلیمان الخولى. داإلشراف: أ.
.حوریة على عبد الوھاب.د، حسین

.جامعة األزھر،مكان تنفیذ البحث: كلیھ الزراعة بالقاھرة
2012یولیو –2005مارس/ تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه: 

2012: تاریخ الدفاع عن األطروحة

:الملخص
الباذنجان سوق العائلة الباذنجانیة یصیب حفار ساق 

اً أو باذنجانوتشتد اإلصابة بھ في المناطق التي تزرع فلفالً 
في طور الشتويحیث تقضى الحشرة فترة البیات اً معقر

الیرقھ في البقایا النباتیة المصابة المشونھ في الحقول أو فوق 
للعدوى في الموسم اً أسطح المنازل حیث تكون مصدر

درجة الحرارة ارتفاعبدأ اإلصابة بھذه الحشرة مع الجدید، ت
العائلةوسجلت خالل الدراسھ على عائلین من نباتات 

نبات الباذنجان (عائل رئیس) حیث تنمو ھما الباذنجانیة
داخل سیقانھ، الشتويعلیھ وتقضى فترة البیات الحشرة

وھو من الحشائش )ثانويعنب الدیب (عائل والعائل الثاني 
نمو في حقول الباذنجان أو على حواف الحقول أو على التي ت

الترع والمصارف.
محصول الباذنجان أحد محاصیل الخضر الھامة التي یعد

تزرع بالمناطق الزراعیة المختلفة من أراضي الوادي القدیمة 
الجدیدة المستصلحة حدیثا حیث یستھلك ثمار ھذا واألراضي

ل العربیة بكمیات المحصول محلیاً كما یتم تصدیره للدو
كبیرة. وتتعرض نباتات الباذنجان في بیئاتھا الزراعیة 
المختلفة لإلصابة بحشرة حفار ساق الباذنجان التي تؤثر 

على المحصول ونظرا لقلة الدراسات البیئیة بالغاً تأثیراً 
والحیویة وعدم توفر المعلومات الكافیة عن ھذه الحشرة، فإن 

كافحة ھذه الحشرة یظل قاصراً التخطیط لبرنامج متكامل لم
مما یزید من خطورة ھذه اآلفة وازدیاد جماھیرھا, ولذلك فقد 
تم اختیارھا لتكون مجاالً للدراسة ولتوفیر المعلومات العلمیة 

-تشمل النقاط التالیة :والتيالكافیة عنھا 
: دراسات بیئیة:أوالً 

حصر اآلفات الحشریة التي تصیب نبات الباذنجان -1
.وأعدائھا

حفار حصر العوائل النباتیة التي تصاب بحشرة-2
. ساق الباذنجان

المختلفة لألطواردراسة التذبذب والكثافة العددیة -3
للحشرة على محصول الباذنجان.
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دراسة بعض العوامل الجویة التي تؤثر على -4
دینامكیة جمھور الحشرة وتحدید عدد أجیال الحشرة 

.السنویة
دراسات بیولوجیة:: اً ثانی

دراسة حیاة الحشرة على درجات الحرارة المختلفة.-1
تحدید صفر النمو لكل طور من أطوار الحشرة.-2

:التالیة** وتم الحصول على النتائج 
: دراسات بیئیة:أوالً 

وأعدائھا التي وجدت على الحشریةاآلفاتحصر -1
نبات الباذنجان:

عاميتصیب نبات الباذنجان خالل الحشرات التي
وجدت الحشرات اآلتیة:2006و2005الدراسة 

رتبة حرشفیة األجنحة ویتبعھا حشرات دودة ورق -
القطن التي تصیب األوراق وحفار ساق الباذنجان الذي 

یصیب السیقان.
صانعات رتبة ذات الجناحین ویتبعھا حشرات -

تصیب األوراق .أنفاق األوراق التي 
رتبة غمدیھ األجنحة ویتبعھا المفترس حشرة أبو -

.ةجنحالعید الذي یفترس المن من رتبة متشابھة األ
لذبابة البیضاء وحشرة األجنحة مثالرتبة متشابھة-

و حشرة الجاسید وھذه الحشرات تصیب األوراق. المن
رتبة نصفیة األجنحة ویتبعھا حشرات مثل -

ضراء. الخالبقةالمفترس بقة االوریس وحشرة 
رتبة ھدبیة االجنحھ ویتبعھا حشرة التربس.-

حفار التي تصاب بحشرةالنباتیةحصر العوائل -2
ساق الباذنجان:

أظھرت الدراسة النتائج التالیة:
وجود أطوار الحشرة على نبات عنب الدیب وتنتقل إلى 
نبات الباذنجان خالل الموسمین، ولم تسجل أصابھ على 

الدراسة عاميطس والفلفل خالل نباتات الطماطم والبطا
. 2006و 2005

دراسة التذبذب والكثافة العددیة لألطوار المختلفة لحشرة -3
الباذنجان:حفار ساق الباذنجان على نبات

األسبوعاإلصابة بحشرة حفار ساق الباذنجان في تبدأ
على نبات الباذنجان، تزداد االصابھ الرابع من شھر یونیو

في األسبوع الرابع من یولیو األولىتدریجیاً وتصل إلى القمة 
یوم من عمر النبات، والقمة 133نبات عند 20یرقة/20إلى 

یرقة 36الثانیة في األسبوع الثالث من أغسطس حیث سجلت 
یوم من عمر النبات، والقمة 154نبات عند 20وعذراء/
یرقھ 52ي األسبوع األول من أكتوبر حیث سجلت الثالثة ف

یوم من عمر النبات، خالل السنة 196نبات عند 20وعذراء/
.2005األولى
وكانت بدایة اإلصابة في 2006في السنة الثانیة أما

اً زدادت اإلصابة تدریجیامن شھر یولیو، ثم األولاألسبوع
76یولیو الىفي األسبوع الرابع من األولىالقمةلتصل إلى 

یوم من عمر النبات، وفى األسبوع 133نبات عند 20یرقة /
یرقة 90الثانیةالثاني من سبتمبر حیث سجلت القمة 

یوم من عمر النبات، وفى 175نبات عند 20وعذراء/
104األسبوع األول من أكتوبر حیث سجلت القمة الثالثة 

. یوم من عمر النبات196نبات عند 20یرقة و عذراء/
:البیولوجیة: الدراسات اً ثانی

دراسة حیاة الحشرة على بعض درجات الحرارة -أ
:المختلفة
25، 20، 15دراسة تأثیر درجات الحرارة المختلفة تمت

م على أطوار حیاة حشرة حفار ساق الباذنجان ◦30و 
وأظھرت الدراسة النتائج التالیة:

البیضة: یوضع البیض فردیاً أو في أزواج وأحیاناً طور-1
3.72في مجموعات، وكانت أقل فترة حضانة للبیض 

حرارةعلى درجة %77.4یوما وأعلى نسبة فقس 
یوم و أقل 11للبیض حضانةم، وأطول فترة ◦30

م.◦15حرارةعلى درجة %57.6نسبة فقس 
یوم 18,24طور الیرقھ: أقل فتره للطور الیرقي كانت -2

72,125م وأطول فتره كانت ◦30على درجة حراره
م. ◦15حرارةیوم على درجة 

یوم على 27,20طور العذراء: أقل فتره لطور العذراء -3
یوم على 26,64م وأطول فتره كانت ◦30درجة حراره
م. ◦15درجة حرارة 

یوم 3,3: طول فترة حیاة الفراشة األنثى الفراشةطور -4
یوم على درجة حرارة 8,18م و◦30على درجة 

یوم على 2,2الذكر الفراشةم، طول فترة حیاة ◦15
یوم على درجة حرارة 5,12م و◦30درجة حرارة 

4,134ومتوسط عدد البیض الموضوع لألنثى ،م◦15
بیضھ على درجات حرارة 62.0و3,97و 72و 
م على التوالي تحت الظروف ◦30و20،15،25

على درجة %58لألنثى، النسبة الجنسیة المعملیة
م، ◦15على درجة حرارة %2,52م و◦30حرارة 

م ◦30على درجة حرارة %42النسبة الجنسیة للذكر 
م، مدة بقاء الحشرة ◦15على درجة حرارة %47.8و

الكاملة في األنثى أطول من الذكر. 
یوم 47,51األنثى دورة حیاتھا من الفراشةاستكملت-5

یوم على درجة 8,219م و ◦30على درجة حرارة 
الفراشة الذكر دورة حیاتھا في استكملتم، ◦15حرارة 

یوم 5,213م و ◦30یوم على درجة حرارة 37,50
م.◦15على درجة حرارة 

) لكل طور من أطوار оt(البیولوجيتحدید صفر النمو -ب 
حفار ساق الباذنجان:حشرة
) لحفار ساق оt(البیولوجيدراسة تطور فترات النمو تم

على درجات الحرارة Euzophora osseatellaالباذنجان 
م في المعمل، معدل النمو ◦1±م ◦30و 25، 20، 15الثابتة 

غیر الكاملة كانت أطول عند دراجات الحرارة لألطوار
كانالكاملةغیر األطوارالمنخفضة. معدل النمو لمجموع 

على درجات الحرارة یوم48.17، و 57.2، 93.43، 201
.التواليم على ◦30و25، 20، 15

الحرج للنمو (صفر النمو) والوحدات الحراریة الحد
صفر النمو المجمعة عند درجات حرارة ثابتة وحددت

) لطور البیض والیرقة والعذراء فكان оtالبیولوجي (
. بینما بلغ متوسط التواليم على ◦8.11و 11.43،7.34

عند درجات الحرارة المختلفة المجمعةالوحدات الحراریة 
453.67و 413.6، 82.85ھي م ◦30و 25، 20، 15

حراریة یومیھ الالزمة لتطور البیض والیرقة والعذراء وحدة
المجمعة الالزمة على التوالي، متوسط الوحدات الحراریة

متوسط الوحدات ،وحدة حراریة یومیھ913.18لدورة الحیاة 
.وحدة حراریة یومیھ929.62الحراریة الالزمة للجیل 
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وبناء على حساب الوحدات الحراریة المجمعة لكل جیل 
أمكن تحت ظروف الحقل تحدید أربعة أجیال لھذه الحشرة 

على مدار العام:
: جیل الربیع والعائل نبات عنب الدیب.األولالجیل - أ 
والعائل نبات الباذنجان.: جیل الصیفالثانيالجیل - ب
الجیل الثالث: جیل الخریف والعائل نبات الباذنجان.- ج
الجیل الرابع: جیل الشتاء والعائل بقایا مخلفات نبات -د

الباذنجان. 

Lasiodermaدراسة بیئیة وحیویة لخنفساء التبغ 
serricorneوحصر أعدائھا الحیویة

/ حشرات)(ماجستیرالطالب: عالء الصالح
، دمشق، العنوان: قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة دمشق

alaa.saleh2020@gmail.com:سوریة. البرید اإللكترون
أ. د. عبد النبي بشیر.وأ. د. حمزة باللاإلشراف: 

2012- 2009بدء البحث وتاریخ انتھاءه:تاریخ
5/12/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة:

:الملخص
الدراسة البیئیة والحیویة لحشرة خنفساء التبغ تمت

Lasioderma serricorne في مخابر مركز بحوث
ودراسات المكافحة الحیویة، كلیة الزراعة جامعة دمشق 

م.2012- 2010خالل الفترة 
أُجري البحث بھدف تحدید تأثیر نوع الغذاء على درجة 

في أھم المؤشرات %5±65ورطوبة نسبیة مْ 1±28حرارة 
الحیاتیة لخنفساء التبغ، وتأثیر جداول الحیاة في تحدید الغذاء 
المفضل لخنفساء التبغ، وأیضاً، تأثیر درجات الحرارة 

بیة الثابتة، والمتغیرة عند استخدام خمیرة الخبز في التر
المخبریة في أھم المؤشرات الحیاتیة لخنفساء التبغ، وإلى 
حصر األعداء الحیویة الطبیعیة المترافقة مع حشرة خنفساء 

التبغ في مستودعات التخزین.
تمت التربیة المخبریة لحشرة خنفساء التبغ على خمسة 
أنواع من الغذاء(بودرة مرقة الدجاج /ماجي/، الخمیرة، 
حبوب المیلو، التین المجفف، أوراق التبغ المجففة)، ضمن 

م، ورطوبة °1±28الظروف المخبریة على درجة حرارة 
، وذلك لدراسة مّدة تطور المراحل المختلفة %65±5نسبیة 
ة مدة الجیل الواحد والخصوبة الكلیة لألنثى. أظھرت للحشر

الدراسة اختالف مّدة الجیل الواحد باختالف نوع الغذاء، 
) یوماً 0.82± 66.14(وكانت متوسطات مّدة الجیل الكامل 

) 0.27± 40.20لدى التربیة على أوراق التبغ المجففة، و (
39.83یوماً لدى التربیة على بودرة مرقة الدجاج (ماجي و(

± 39.33) یوماً لدى التربیة على التین المجفف، و (±0.48 
، و ) یوماً لدى التربیة على حبوب المیلو0.58

كانتو) یوماً لدى التربیة على الخمیرة. 34.23±0.13(
لدى %73.3أعلى نسبة موت حقیقیة لألطوار غیر الكاملة 

،20.0، 53.0على التین المجفف، ومن ثم الخنفساءتربیة 
( أوراق التبغ المجفف، المیلو، بودرة مرقة 6.73.3%

كما اختلفت مدة حیاة الدجاج/الماجي/، الخمیرة) على التتالي 
األنثى باختالف نوع الغذاء، حیث كانت متوسطات مدة حیاة 

) یوماً لدى التربیة على التین 0.66± 19.80األنثى (
ى حبوب ) یوماً لدى التربیة عل0.37± 15.20المجفف، و (

) لدى التربیة على بودرة مرقة 0.37± 14.20المیلو، و(
) لدى التربیة على 0.37± 13.80الدجاج (ماجي) و(

أوراق التبغ ) لدى التربیة على 0.37± 12.80الخمیرة، و(
، كما اختلفت الخصوبة الكلیة لألنثى باختالف نوع المجففة

ملقحة على الخصوبة الكلیة لألنثى الالغذاء، فكانت متوسطات 
بیضة/أنثى عند التربیة على بودرة مرقة الدجاج 95.50نحو 

بیضة/ أنثى لدى التربیة على الخمیرة، 84.25(الماجي) و
بیضة/ أنثى لدى التربیة على التین المجفف و 65.25و

بیضة/ 12.00بیضة/أنثى عند التربیة على المیلو، و63.50
فة.أنثى عند التربیة على أوراق التبغ المجف

لخنفساء التبغ تمت أیضاً دراسة جداول ُمعّدل الحیاة 
Lasioderma serricorne ُمعدل اإلنتاج مخبریاً، بلغ

، 47.75 ،42.125(GRR)اإلجمالي إلناث خنفساء التبغ 
إناث/إناث/جیل، لكٍل من بودرة 6.00و 31.7532.625

مرقة الدجاج (ماجي)، خمیرة الخبز، حبوب المیلو، التین 
الُمجفف وأوراق التبغ الُمجففة على التتالي. وبلغ ُمعدل 

وR47.70 ،42.1431.75 ،32.625)0التعویض الصافي (
والزمن الالزم لتضاعف إناث/أنثى/جیل على التتالي. 6.00

25.67و7.22 ،6.30 ،7.88 ،7.97(DT)أعداد المجتمع 
) فبلغ mrأما معّدل الزیادة الفعلیة في أعداد المجتمع (. یوماً 

أنثى/أنثى/یوماً، 0.027و0.087، 0.088، 0.11، 0.096
على التتالي، تشیر ھذه الجداول إلى مقدرة خنفساء التبغ على 

أعداد مجتمعاتھا بشكل أسرع عند التربیة على مضاعفة
ز منھ عند التربیة على بودرة مرقة الدجاج خمیرة الخب

(ماجي)، حبوب المیلو، التین الُمجفف، وأوراق التبغ الُمجففة 
.مْ 1±28عند درجة الحرارة نفسھا 

Lasiodermaُدرست حیاتیة خنفساء التبغ  serricorne
مْ 37و 32، 27، 22، 17مخبریاً عند درجات الحرارة 

سا (ظالم: ) 16:8(وفترة إضاءة %65±5ورطوبة نسبیة 
إضاءة) المرباة على خمیرة الخبز، وكان متوسط مّدة التطور 

مقارنة مع باقي مْ 32الكلیة قصیرة بشكل معنوي عند الدرجة 
درجات الحرارة األخرى، وأظھرت النتائج أن أنثى خنفساء 

،مْ 17ْم و37التبغ ال تضع البیض عند درجتي الحرارة 
85.40ى خنفساء التبغ وبلغ أعلى متوسط خصوبة ألنث

ْم، وكانت العتبة الحراریة 32بیضة/أنثى عند درجة الحرارة
، 11.0لطور البیضة، الیرقة، والعذراء ) LDT(الدنیا

ْم على التتالي، وتحتاج خنفساء التبغ إلى 14.6و13.5
)SET( یومیة -درجة555.5مجموع درجات حرارة فّعالة

إلتمام جیل واحد (من 13.5فوق العتبة الحراریة الدنیا 
كما أظھرت نتائج ھذه الدراسة وجود البیضة إلى البالغة).

أربعة أنواع من المتطفالت الحشریة، تتبع رتبة 
Hymenoptera ثالثة منھا من فصیلةPteromalidae:وھي

Anisopteromalus calanrae (Howard)،Lariophagus
distinguendus (Forster) وPteromalus cereallae

(Ashmead)، وواحد یتبع لفصیلةEncyrtidae :ھو
Ericydnus sipylus (Walker) وُسجلت مترافقة مع اآلفة

أكثرھا A. calanraeخالل فترة الدراسة، وكان النوع 
نوعان من األكاروسات المفترسة أیضاً ُسّجلانتشاراً. وقد

Tyrophagus putrescentiaeوھما:  (Schrank)
(Acaridae) وAmblyseius swirskii (Athias-Henriot)

(Phytoseiidae) وُسجلت ألول مرة كأعداء حیویة طبیعیة
مترافقة مع خنفساء التبغ في المستودعات في سوریة.
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السلوك الغذائي واألداء البیولوجي لحشرة من اللوبیا 
Aphis craccivora Koch. من رتبة نصفیة األجنحة عائلة

Vicia fabaالمن على أصناف الفول البلدي  L.

آالن سوفان (ماجستیر / حسشرات):اسم الطالب
العنوان والبرید االلكتروني: قسم وقایة النبات، كلیة علوم الزراعة 
والغذاء، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. 

alansoffan@gmail.com: البرید االلكتروني
د. سالم سعید الغامدي.أ،د. عبد الرحمن سعد الداودأ. : اإلشراف

28/5/2012-2008تاریخ بدء البحث وانتھاؤه: 
28/5/2012تاریخ مناقشة األطروحة: 

:الملخص
من أصنافتم تقییم فعالیة حشرة من اللوبیاء على خمسة 

الفول البلدي وذلك من خالل الدراسة البیولوجیة، السلوك 
الغذائي واستجابة النبات الكیمائیة الحیویة.

أوضحت الدراسة البیولوجیة وبعد أربعة عشر یوم على 
نمو مستعمرة المن على األصناف المختلفة أن الصنف 

األكثر 1األقل تفضیالً بینما الصنف مصري 2جزیرة 
من بین األصناف. یمكن ترتیب مقاومة األصناف تفضیالً 

ھو األكثر 2على حسب نتائج الدراسة بأن الصنف جزیرة 
1المحسن ثم جوف 3مقاومة یلیھ الصنف مصري ثم جیزة 

. عموماً فأن اإلصابة 1وأقلھا مقاومة الصنف مصري 
بحشرة َمن اللوبیاء تؤدي إلى تثبیط النمو في النباتات 

والجوف 2السلیمة باستثناء الصنفین جزیرة المصابة مقارنة ب
. أظھرت الدراسة البیولوجیة أن حشرة من اللوبیاء أقل 1

. طول 1مقارنة بالصنف مصري 2تفضیالً للصنف جزیرة 
فترة الحیاة وقلة عدد األجیال كانت من المؤشرات الحیویة 

مقارنة مع 2التي تدعم أفضلیة الحشرة األقل للصنف جزیرة 
. وقد أشار معدل التكاثر المنخفض، معدل 1ري الصنف مص

النمو الفعلي، معدل الزیادة المحدود وطول فترة الجیل كل 
ذلك أشار بشكل ملحوظ لظھور المقاومة مع تضاد األنواع 

.1مقارنة مع الصنف مصري 2في الصنف جیزة 
أظھر السلوك الغذائي أن المستویات المختلفة للمقاومة 

للفول البلدي لیست بسبب عوامل نسیج بین األصناف الخمسة
اللحاء أو عوامل سطح الورقة، وقد عزز ذلك النتائج 

اللحاء لمعدة الحشرة والمیكروسكوب إدخالالضعیفة لفترة 
الماسح على التوالي. عامل المقاومة في النبات االلكتروني

قد تم استنتاجھ من طول فترة 2الكلي للصنف جزیرة 
الموجات.

لھ 2ل البیروكسیدیز أن الصنف جزیرة أوضح تحلی
المعرض لإلصابة. 1نشاط أكبر مقارنة بالصنف مصري 

كذلك فان النشاط العالي للبروكسیدیز والبولیفینول اوكسیدیز 
لھ عالقة قویة مع طول فترة الموجات.2في الصنف جزیرة 

تأثیر بعض العوامل على تربیة ملكات نحل العسل الیمني 
Apisتجاریاً  mellifera jemenitica R

-(ماجستیر/حشراتاسم الطالب: باللیل محمد سعید كمندر
نحل)

الكود م / أبین /الھیئة العامة –العنوان: محطة األبحاث الزراعیة 
kamander4@gmail.comالیمن-للبحوث واإلرشاد الزراعي

محمد السعید . أ.د،فائزه صالح عبد الالهالرئیس: أ.د.المشرف
الشریف

أستاذ تربیة نحل العسل، كلیة ناصر للعلوم مكان تنفیذ البحث: 
.الزراعیة، جامعة عدن، الجمھوریة الیمنیة

7/4/2011تاریخ انتھاءه: 2010/ 4/ 8تاریخ بدء البحث: 
2/12/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة: 

:الملخص
ھذا البحث في موسم نشاط النحل خالل شھري أجرى

خالیا النجستروثفي2011-2010ابریل ومایو من عامي 
الكود / –بمنحل وحدة نحل العسل بمحطة األبحاث الزراعیة

–الھیئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي- محافظة أبین
.الھدفوزارة الزراعة والموارد المائیة بالجمھوریة الیمنیة 

من البحث ھو معرفة أفضل الطرق لتربیة ملكات نحل العسل 
دراسة تأثیر مكان التطعیم تم.بأعداد كبیرة وجودة عالیة

مللم)، 8و 6(المعمل والحقل)، وقطر الكأس الشمعي (
یوم)، وحالة التطعیم 2یوم و 1وعمر الیرقة المطعمة (

(محلول (مبتل بالغذاء الملكي وجاف)، ونوع التغذیة المكملة 
سكري مقوى بحبوب اللقاح ومحلول سكري سادة)، وقوة 

أقراص مغطاة بالنحل) على تربیة ملكات 5و 10الطائفة (
.تجاریاً Apis mellifera jemeniticaي نحل العسل الیمن

أوضحت النتائج أن أفضل الطرق للتربیة التجاریة لملكات 
يفنحل العسل الیمنیة ھي: التطعیم في ظروف المعمل و

مللیمتر وبطریقة التطعیم المبتل أو 6كؤوس شمعیة قطرھا 
یوم، والتربیة في طوائف یتیمة 1الجاف لیرقات ذات عمر 

أقراص مغطاة بالنحل) ومغذاة خالل تربیة 10ة (یقو
وجد أن أعلى الملكات بمحلول سكري مقوى بحبوب اللقاح.

جة عدد للیرقات الملكیة الناجحة والملكات العذارى الخار
یرقة مطعمة، 45وأوزانھا وحجم بیوتھا الملكیة من أصل 

تم الحصول علیھم عند ،في تجربة ظروف مكان التطعیم
یرقة ناجحة ±0.5828التطعیم تحت ظروف المعمل (

±3.06ملكة عذراء حدیثة ومتوسط وزنھا 1.2023.67±و
0.70±0.02مللیجرام، وحجم بیتھا الملكى152.00

،35.51مللیلتر)، وبنسبة زیادة معنویة إحصائیا مقدارھا 
وغیر معنویة إحصائیا على الترتیب،،%13.71و41.99

)، مقارنة بالتطعیم في حقل %4.48(في حجم البیت الملكي
تجربة قطر الكأس الشمعي، وجد إن التطعیم في فيالمنحل. 

یرقة 3.6128.33±مللیمتر أعطى 6كؤوس شمعیة قطرھا 
ملكة عذراء حدیثة ومتوسط وزنھا 25.33±5.29ناجحة و

±0.03مللیجرام وحجم بیتھا الملكي 3.06±152.00
مللیلتر)، وبنسبة زیادة معنویة إحصائیا مقدارھا 0.67

في الیرقات المقبولة والملكات العذارى %72.67،66.64
) %10.14الخارجة وغیر معنویة إحصائیاً في أوزانھا (

، على الترتیب، مقارنة )%-4.45م بیتھا الملكي (وحج
تجربة يفمللیمتر.8بالتطعیم في كؤوس شمعیة قطرھا 

التطعیم المبتل بیرقة أنوجد ،عمر الیرقة وحالة التطعیم
یرقة ناجحة من التطعیم 36.67±0.58یوم أعطت 1عمر

±5.78ملكة عذراء حدیثة ومتوسط وزنھا 31.00±0.33و
0.68±0.01جرام و حجم البیت الملكي مللی159.67

، 34.17وبنسبة زیادة معنویة إحصائیا مقدارھا ،مللیلتر
، على الترتیب، مقارنة 63.15،20.05،17.24%
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یوم وبنسبة زیادة معنویة 2بالتطعیم الجاف لیرقة عمر 
، على %6.21،13.33، 13.43، 5.77إحصائیا مقدارھا 

یوم، وبنسبة 1ومقارنة بالتطعیم الجاف لیرقة عمر ،الترتیب
في ،%27.41، 10.02زیادة معنویة إحصائیا مقدارھا 

الیرقات المقبولة والملكات العذارى الخارجة وغیر معنویة 
) ومعنویة إحصائیاً في حجم %4.59إحصائیاً في أوزانھا (

)، على الترتیب مقارنة بالتطعیم المبتل %11.48بیتھا (
تجربة قوة الطائفة ونوع التغذیة يفیوم.2قة عمر لیر

أقراص 10المكملة، وجد إن التربیة في طوائف یتیمة قوة 
مغطاة بالنحل ومغذاة بمحلول سكري مقوى بحبوب اللقاح 

ملكة 30.33±0.33یرقة ناجحة و 35.33±0.38أنتجت 
مللیجرام 00.158±1.53عذراء حدیثة ومتوسط وزنھا 

وبنسبة زیادة معنویة مللیلتر،0.69±0.01ھا وحجم بیت
، على %2.99، 4.17، 31.87، 11.59إحصائیا مقدارھا 
أقراص 5التربیة في طوائف یتیمة قوة بالترتیب، مقارنة 

مغطاة بالنحل ومغذاة بمحلول سكري مقوى بحبوب اللقاح 
، 97.85، 37.69وبنسبة زیادة معنویة إحصائیا مقدارھا 

التربیة في ب، على الترتیب، مقارنة 21.05%، 13.12
أقراص مغطاة بالنحل ومغذاة بمحلول 5طوائف یتیمة قوة 

، 23.23سكري سادة، وبنسبة زیادة معنویة إحصائیا مقدارھا 
التربیة في طوائف یتیمة ب، مقارنة 8.72،16.95%، 46.73

، أقراص مغطاة بالنحل ومغذاة بمحلول سكري سادة10قوة 
وجد أن أكبر قطر للقابلة المنویة وأكبر كماعلى الترتیب.

أبعاد (طول وعرض) لمبیضي الملكات العذارى، في تجربة 
عند التطعیم تحت اظروف مكان التطعیم تم الحصول علیھ

1.17±0.02ظروف المعمل حیث بلغ قطر القابلة المنویة 
%2.63مللیمتر، وبزیادة غیر معنویة إحصائیة مقدارھا 

0.121.31 ±و0.083.76±ض (لألیمن وأبعاد المبی
±0.01و 3.71±0.57مللیمتر، على الترتیب، ولألیسر 

مللیمتر، على الترتیب)، وبدون فارق معنوي 1.26
تجربة قطر فىإحصائیاً، مقارنة بالتطعیم في حقل المنحل.

وجد أنھ عند التطعیم في كؤوس شمعیة ،الكأس الشمعي
1.18±0.04لقابلة المنویة مللیمتر بلغ قطر ا6قطرھا 

%3.51مللیمتر، وبزیادة غیر معنویة إحصائیة مقدارھا 
1.32±0.08و 0.173.93 ±وبلغت ألبعاد المبیض (لألیمن

±0.05و3.90±0.31مللیمتر،على الترتیب، ولألیسر 
مللیلتر، على الترتیب)، وبدون فارق معنوي إحصائیاً 1.28

فى مللیمتر.8یة قطرھا مقارنة بالتطعیم في كؤوس شمع
تجربة عمر الیرقة وحالة التطعیم، وجد ان في حالة التطعیم 

1.19±0.02بلغ قطر القابلة المنویة یوم 2المبتل بیرقة عمر
مللیمتر، یلیھا تنازلیا بدون معنویة إحصائیة عند التطعیم 

مللیمتر) ثم 1.18±0.02یوم (2أو 1الجاف بیرقة عمر
مللیمتر) 1.08±0.02یوم (1بیرقة عمر التطعیم المبتل 

كما وجد أن أبعاد المبیضین عند وبفارق معنوي إحصائیاً.
0.06 ±للمبیض األیمنیوم بلغت (1التطعیم الجاف بیرقة 

وللمبیض األیسر ،، على الترتیب1.35±0.04و 4.02
مللیمتر، على الترتیب)، بینما 1.34±0.04و 0.09±3.94

یوم في المرتبة األخیرة 1جاء التطعیم المبتل بیرقة عمر 
1.29±0.01و3.39±0.05ألبعاد المبیض األیمن (

مللیمتر، على الترتیب) وبفارق معنوي إحصائیاً بینھ وبین 
±0.03بقیة المتوسطات، وألبعاد المبیض األیسر (بمتوسط 

مللیمتر، على الترتیب)، وبفارق 1.32±0.04و3.33

یوم 1معنوي إحصائیا مع مثیلھ في التطعیم الجاف بیرقة 
نھ أتجربة قوة الطائفة ونوع التغذیة المكملة، وجد فىفقط. 

أقراص مغطاة بالنحل 10عند التربیة في طوائف یتیمة قوة 
ومغذاة بمحلول سكري مقوى بحبوب اللقاح بلغ قطر القابلة 

مللیمتر وبنسبة زیادة معنویة إحصائیاً 1.17±0.02المنویة 
قوة مقارنة بالتطعیم في طوائف %7.34و 8.33مقدارھا 

5قوة ، وأقراص نحل + محلول سكري مقوى باللقاح5
ة، وزیادة غیر معنویة أقراص نحل + محلول سكري ساد

10قوة مقارنة بالتطعیم في %0.86إحصائیاً مقدارھا 
، على الترتیب. كما ول سكري سادةأقراص نحل + محل

3.55±0.00بلغت أبعاد المبیضین (للمبیض األیمن 
مللیمتر، على الترتیب) و(للمبیض 1.48±0.09و

على الترتیب)، وبدون 1.44±0.14و3.52±0.03االیسر
فارق معنوي إحصائیا بین متوسطات المعامالت بنفس 

.التجربة

حراویةالعسل في المناطق الصدراسات مقارنة على نوعیة 
الجدیدة بمرجعیة المواصفات القیاسیة للعسل المصري

الطالب: محمد رمضان محمد عبد الدایم 
)نحل-الماجستیر/حشرات(

العنوان: منیل عروس، أشمون، المنوفیة، مصر. البرید 
Mohamed.honey28@yahoo.comااللكتروني: 

. دأ.، السید إبراھیم حجاج.أ.دفتحي، حسن محمد .دأ.اإلشراف:
مصطفى إبراھیم سند شوشھم.

قسم بحوث النحل، معھد وقایة النباتات، الجیزة.مكان تنفیذ البحث: 
2012- 2007تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه:

18/11/2012: تاریخ الدفاع عن األطروحة

:الملخص
تقییم الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة ألنواع األعسال في 
المناطق الصحرویة الجدیدة في مصر وأیضاً تحدید حبوب 
اللقاح في العسل. أجریت ھذه الدراسة الحالیة على أربعة 
وعشرون عینة من األعسال التقلیدیة وغیر التقلیدیة حیث 

الصحراویة الجدیدة من ستة محافظات األراضيجمعت من 
في مصر. أوضحت النتائج لبعض الخواص الفیزیائیة 
والكیمیائیة لألعسال التقلیدیة أن محتوى الرطوبة یتراوح بین 

، نسبة المواد الصلبة الكلیة الذائبة 18.75-21.50%
جزء في 110-60، التوصیل الكھربى 78.50-81.25%

، الرقم %0.2638-0.0807الملیون، محتوى الرماد 
ملیمكافئ، 33-20.34، الحموضة4.42-3.74الھیدروجینى 

ملجم/كجم، 30.39-3.49الھیدروكسى میثیل فورفورال 
، %8.88- 0.93، السكروز30-8.57نشاط الدیاستیز 

. وأیضاً في األعسال %71.67-67.09السكریات المختزلة 
، %22.50- 17الغیر تقلیدیة أن محتوى الرطوبة یتراوح بین 

، التوصیل %83-77.50نسبة المواد الصلبة الكلیة الذائبة 
جزء في الملیون، محتوى الرماد 155- 60الكھربى 

، 4.16-3.75، الرقم الھیدروجینى 0.0896-0.3457%
ملیمكافئ، الھیدروكسى میثیل 57.16- 14.17الحموضة

-8.57ملجم/كجم، نشاط الدیاستیز 40.72-0.30فورفورال 
-65.49، السكریات المختزلة %5.56-0.29، السكروز32

عینات العسل كانت الموجودة في. حبوب اللقاح 72.30%
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الموالح، الكافور، المشمش، النخیل، الكزبرة، الفول، 
والكازوارینا، البرسیم الحجازى، الكوسة، البرسیم والرجلة.

Vespa orientalisدراسة بیئیة على حشرة دبور البلح L.
وطرق مكافحتھا في بعض مدیریات محافظة الضالع 

بالجمھوریة الیمنیة

(ماجستیر / حشرات اسم الطالب : ولید محسن ناجي محمد
نحل)–

اسم المشرف على الرسالة : أ. د. فائزة صالح عبد هللا
،كلیة ناصر للعلوم الزراعیة،قسم وقایة النباتمكان تنفیذ البحث: 

، الیمنجامعة عدن
م31/1/2011- 1/1/2010: البحثتنفیذتاریخ

م2/12/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة 

:الملخص
من أھم اآلفات التي L.Vespa orientalisالبلح دبور

تصیب طوائف نحل العسل في الیمن، وتسبب أضرار عند 
لذا تھدف ھذه الدراسة لمعرفة خطورة مھاجمتھا المناحل.

أجریت الدراسة ھذه الحشرة وكذلك أفضل الطرق لمكافحتھا. 
العمل المیداني في مناحل عدد من المسحیة من خالل 

النحالین في مدیریات الضالع، االزارق، قعطبة، جحاف، 
الحصین، وقد وزعت استمارة استبیان على النحالین لغرض 

ار دبور البلح وأضراره على التعرف على موسم انتش
طوائف نحل العسل والطرق المتبعة من قبل النحالین في 

نتائج المسح اختالف أراء النحالین المشاركین دلتمكافحتھ.
في االستبیان حول موسم انتشار دبور البلح، حیث كان بدایة 
ظھور الملكات الملقحة في مدیریتي الضالع واالزارق بین 

رس والنصف الثاني من مارس، بینما النصف األول من ما
ظھرت في مدیریتي قعطبة والحصین في النصف الثاني من 
مارس وتأخر ظھورھا في مدیریة جحاف إلى النصف األول 
من أبریل، وتراوحت فترة اختفائھا ما بین منتصف مایو 
والنصف األول من یونیو في مدیریتي الضالع واالزارق، في 

رة إختفائھا في باقي المدیریات. أما حین ال یعرف النحالین فت
الشغاالت فكان أول ظھور لھا في مدیریتي الضالع واالزارق 
بین منتصف مایو والنصف األول من یونیو، في حین ال 
یعرف النحالون موعد ظھور الشغاالت في باقي المدیریات، 
وفیما یخص فترة اشتداد ضرر الشغاالت دلت نتائج المسح 

راء النحالین حول فترة اشتداد الضرر وجود اختالف في آ
وقد تراوحت في بعض المدیریات من شھر یولیو إلى 
أكتوبر، وبعضھا من شھر أغسطس إلى أكتوبر، وتأخرت 
فترة اشتداد الضرر في مدیریات أخرى من شھر سبتمبر إلى 

من %40،50أكتوبر. أما أعلى قمة للشغاالت فقد أفاد 
واالزارق أن أعلى قمة في النحالین في مدیریتي الضالع 

شھر سبتمبر، أما النسبة المتبقیة من النحالین فقد توحدت 
إجاباتھم مع كل إجابات النحالین في باقي المدیریات على 
شھر أكتوبر، وبدأت أعداد الشغاالت تنخفض بین النصف 
األول من نوفمبر والنصف الثاني من نوفمبر، أما اختفاؤھا 

فیمابر والنصف األول من ینایر.فقد كان بین منتصف دیسم
النتائج أن ھناك اختالفاً یخص ترتیب أھمیة دبور البلح بینت 

في آراء النحالین حول أھمیة ترتیب دبور البلح مقارنة بآفات 
) من النحالین %54النحل األخرى، إال أن النسبة الكبیرة (

المشاركین في االستبیان یعتبرون أن دبور البلح ھو من أھم 
فات التي تصیب طوائف النحل حیث أحتل المرتبة األولى اآل

46من بین آفات النحل األخرى، في حین أن بقیة النسبة (
) من النحالین المشاركین في االستبیان وضعوا دبور البلح %

بینت آراء النحالین أن أكثر األضرار في المرتبة الثانیة.
ذا شیوعاً ھو إضعاف طوائف النحل، حیث أشار إلى ھ

من النحالین المشاركین %33.03المستوى من األضرار 
. ویأتي في المرتبة الثانیة الضرر الناتج عن االستبیانفي 

11.19. بینما أفاد %22.75منع النحل من السروح بنسبة 
من مربي النحل أن دبور البلح قد تسبب في القضاء على %

رى فقد األخاألضراربعض طوائف النحل، أما بالنسبة إلى 
من النحالین المشاركین أن ھناك أضرار %33.03أفاد 

أخرى یسببھا دبور البلح وتتمثل تلك األضرار في مضایقة 
نحل العسل عند مساقي المیاه والمحالیل السكریة،حیث تتجمع 
أعداد كثیرة من الدبابیر داخل مساقي المیاه والمحالیل 

إلى تلك السكریة مما یؤدي إلى عدم اقتراب نحل العسل 
العامالت من باب الخلیة ومنافسة اصطیادالمساقي، كذلك 

Euphorbia(العلب) والقصاص النحل على مراعي السدر
inarticulate. فیما یخص الطرق التي یتبعھا النحالین في

بینت أراء النحالین أن طریقة مكافحة حشرة دبور البلح 
ھي الطرق الشغاالت یدویاً اصطیادتسمیم األعشاش وطریقة 

في مكافحة دبور البلح، وجاءت طریقة استخداماً األكثر 
الحرق في المرتبة الثالثة وطریقة المصیدة السلكیة في 

الملكات اصطیادالمرتبة الرابعة، أما مصیدة البالدي وطریقة 
یدویاً فھناك عدد قلیل من النحالین في مدیریتي الضالع 

آراء النحالین وجود بینتواالزارق یستخدم تلك الطرق.
%83تعاون بین النحالین في مكافحة دبور البلح حیث أشار 

من النحالین الذین شملھم المسح إلى وجود تعاون في مكافحة 
تجارب الدراسة البحثیة خالل الفترة من أجریتدبور البلح.

في 2011إلى نھایة شھر ینایر 2010بدایة شھر فبرایر 
في مدیریة الضالع بھدف التعرف مناحل عدد من النحالین 

على موسم انتشار أفراد دبور البلح وتقییم عدد من الطرق 
أوضحت نتائج الدراسة التي أجریت في منطقة لمكافحتھ.

السیلة مدیریة الضالع أن ملكات دبور البلح تتواجد خالل 
الفترة من األسبوع الثالث من مارس وحتى األسبوع الرابع 

االت فقد بدأ ظھورھا في األسبوع الثالث من مایو . أما الشغ
من مایو، بینما تزامن ظھور الملكات الحدیثة مع ظھور 

جمیع أفراد واختفتالذكور في األسبوع الثالث من أكتوبر، 
دبور البلح في األسبوع األول من ینایر ولم یالحظ سوى 
الملكات الحدیثة الملقحة تتردد عند المنحل وعلى بقایا 

سكریة . كما بینت النتائج أن أعلى قمة نشاط المحالیل ال
وصلت فیھ أفراد دبور البلح كان في شھر أكتوبر یلیھ سبتمبر 
ثم نوفمبر، وكانت أعدادھا مرتفعة عن باقي الشھور . أما 
تواجدھا خالل ساعات النھار فان موسم النشاط یبدأ في 
الساعة السادسة صباحاً ویصل أعلى معدل لھ في المنحل 

الفترة من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحاً وكذلك خالل 
فیما یخص تأثیر درجة الحرارة من الثانیة حتى الثالثة مساء.

والرطوبة على نشاط دبور البلح بینت النتائج وجود عالقة 
بین درجة الحرارة ) r = 0.06موجبة وضعیفة جداً (ارتباط

االرتباط سالبة بینما كانت عالقة،والكثافة العددیة للدبابیر
= rوضعیفة ً ( - بین الرطوبة والكثافة العددیة للدبابیر )0.24

في موقع الدراسة خالل أشھر السنة. أیضاً توجد عالقة 
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بین عامل الحرارة )r = 0.28(موجبة وضعیفة ارتباط
ونشاط دبور البلح خالل ساعات النھار، بینما كانت عالقة 

= rسالبة وضعیفة (االرتباط بین الرطوبة النسبیة )35 .0-
النتائج أن وبینتونشاط دبور البلح خالل ساعات النھار.

باستخدامأعداد الملكات المصطادة یدویاً من قبل شخصین (
فروع شجرة مطلیة بصمغ الفئران) مرتفعة عند المیاه مقارنة 
بأعدادھا المصطادة في المنحل. كذلك قلت الكثافة العددیة 

الملكات مقارنة بالمنطقة التي لم اصطیادطقة للشغاالت في من
أفضل اختباریخص تجارب فیماالملكات فیھا.اصطیادیتم 

الطعوم الجاذبة للملكات والشغاالت، فقد أوضحت النتائج 
تفوق طعم سمك التونة (المعلب) معنویاً على بقیة الطعوم 
المدروسة في جذب ملكات دبور البلح، بینما تفوق طعم 

لطازج (خرس) معنویاً على بقیة الطعوم المدروسة السمك ا
تجارب البحث عن أفضل فيفي جذب شغاالت دبور البلح. 

الملكات والشغاالت أوضحت اصطیادالمصائد كفاءة في 
النتائج أن أعلى معدل للملكات المصطادة كانت بالمصیدة 

في حین حققت المصیدة السلكیة ،الالصقة (االترارات)
یخص تقییم فیماالشغاالت.اصطیاد(المعدلة) أعلى معدل في 

جدوى عدد من الطرق للقضاء على أعشاش دبور البلح بینت 
النتائج أن استخدام طرق الحرق بالدیزل والتعفیر بمبید 

الجرانیت) والرش كیماویاً قد أعطت نتائج فعالة المیثومیل (
أعشاش دبور البلح.في القضاء على

أنشطة طوائف نحل العسل تحت الظروف ىدراسات عل
البیئیة لشمال سیناء

–الطالب: أحمد علي محمد شاھین (ماجستیر/حشرات 
نحل)

جامعة القاھرة، مصر. البرید االلكتروني:، العنوان: كلیة الزراعة
shaheen.aly54@yahoo.com

و د. عادل محمود محمد عبد الوھاب عبد الفتاح. داإلشراف: أ.
مزید

جامعة القاھرة.، مكان تنفیذ البحث: كلیة الزراعة
2012-2007تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه:  

2012//10/03تاریخ الدفاع عن األطروحة: 

:الملخص
الدراسة في محافظة شمال سیناء خالل ھذهأجریت 

، وكان الھدف من الدراسة 2009و 2008، 2007السنوات 
ھو متابعة نشاط نحل العسل تحت الظروف البیئیة لمنطقة 
العریش والشیخ ذوید ورفح في محافظة شمال سیناء. وفیما 

النشطة موضوع الدراسة والنتائج المتحصل علیھا:یلي
تفوق منطقة رفح علي كال غاالت: الحضنة الكلیة للش-1

الحضنة إنتاجمن الشیخ زوید والعریش حیث كان متوسط 
بوصة 372,6، 454,8، 682,5الكلیة على مدار العام 

مربعة/الطائفة/العام علي الترتیب. على مستوى الموسم سجل 
أعلى متوسط إلنتاج الحضنة الكلیة في فصل الربیع في كال 

إنتاجیةریش حیث كان متوسط من رفح والشیخ زوید والع
بوصة 496,3، 706,3، 956,3الطائفة 

الطائفة إنتاجیةمربعة/الطائفة/الموسم على الترتیب، وكانت 
في موسم الصیف في كال من رفح والعریش والشیخ زوید 

، بوصة مربعة/الطائفة/الموسم 505,2، 622,5، 946,3
227,3، 276,8، 397,9على الترتیب یلیھ موسم الخریف 

بوصة مربعة/الطائفة/الموسم في كال من رفح والشیخ زوید 
الحضنة إنتاجوالعریش على الترتیب. وكان اقل متوسط في 

، 331,1، 411,3الكلیة خالل فصل الشتاء حیث سجل 
بوصة مربعة/الطائفة/الموسم في كال من رفح 144,3

والشیخ زوید والعریش على الترتیب.
تفوق منطقة رفح علي ت:الحضنة المغلقة للشغاال-2

إنتاجكال من الشیخ زوید والعریش حیث كان متوسط 
، 259,1، 385,4الحضنة المغلقة للشغاالت على مدار العام 

بوصة مربعة/الطائفة/العام على الترتیب. على 191,9
متوسط إلنتاج الحضنة المغلقة أعلىمستوي الموسم سجل 

والشیخ زوید للشغاالت في فصل الربیع في كال من رفح 
، 378,3، 613,3الطائفة إنتاجیةوالعریش حیث كان متوسط 

بوصة مربعة/الطائفة/الموسم على الترتیب، وكانت 316,7
الطائفة في موسم الصیف في كال من رفح والعریش إنتاجیة

بوصة 316,7، 318,9، 472,5والشیخ زوید 
مربعة/الطائفة/الموسم على الترتیب یلیھ موسم الخریف 

بوصة مربعة/الطائفة/الموسم في كال 119,7، 155، 202,3
من رفح والشیخ زوید والعریش على الترتیب وكان أقل 

الحضنة المغلقة للشغاالت خالل فصل إنتاجمتوسط في 
بوصة 80، 184، 254الشتاء حیث سجل 

مربعة/الطائفة/الموسم في كال من رفح والشیخ زوید 
والعریش على الترتیب.

تفوق منطقة رفح على المفتوحة للشغاالت: الحضنة -3
كال من الشیخ زوید والعریش حیث كان متوسط انتاج 

، 296,9الحضنة المفتوحة للشغاالت على مدار العام 
بوصة مربعة/الطائفة/العام علي الترتیب 180,7، 195,7

الحضنة إلنتاجعلى مستوي الموسم سجل أعلى متوسط 
المفتوحة للشغاالت في فصل الربیع في كال من رفح و الشیخ 

، 342,9الطائفة إنتاجیةزوید والعریش، حیث كان متوسط 
بوصة مربعة/الطائفة/الموسم على الترتیب، 245، 327,9
الطائفة في موسم الصیف في كال من رفح إنتاجیةوكانت 

ة بوص186,3، 305,8، 473,8والعریش والشیخ زوید 
مربعة/الطائفة/الموسم على الترتیب یلیھ موسم الخریف 

بوصة مربعة/الطائفة/الموسم في 107,7، 121,8، 195,6
كال من رفح والشیخ زوید والعریش على الترتیب وكان أقل 

الحضنة المفتوحة للشغاالت خالل فصل إنتاجمتوسط في 
بوصة 64,3، 147,1، 175الشتاء حیث سجل 

وسم في كال من رفح والشیخ زوید مربعة/الطائفة/الم
والعریش على الترتیب.

تفوق كال من رفح والشیخ زوید على حضنة الذكور: -4
حضنة الذكور على مدار إنتاجالعریش حیث كان متوسط 

بوصة مربعة/الطائفة/العام على 4,8، 32,8،32,8العام 
متوسط في فصل أعلىالترتیب. على مستوى الموسم سجل 

67,7،82,1كال من رفح والشیخ زوید الربیع في 
مربعة/الطائفة/الموسم على الترتیب.

تفوق منطقة رفح على كال المتكونة: األساساتأعداد-5
األساساتمن الشیخ زوید والعریش حیث كان متوسط عدد 

بیت ملكي/الطائفة/العام أساس2,3، 12,2، 15,6المتكونة 
في منطقة الشیخ إنتاجیةسجل الربیع اعلي . على الترتیب

بینما سجل 23,5األساساتزوید حیث بلغ متوسط عدد 
في منطقة العریش حیث بلغ متوسط إنتاجیةأعلىالصیف 

بینما كان ،بیت ملكي/الطائفة/العامأساس5األساساتعدد 



2013تشرین الثاني/نوفمبر ، عدد خاصالنشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى، 18

اساس 44,3في فصل الشتاء في منطقة رفح األساساتإنتاج
بیت ملكي/الطائفة/العام.

تفوق منطقة الشیخ زوید على البیوت الملكیة:أعداد–6
كال من رفح والعریش حیث كان متوسط عدد البیوت الملكیة 

بیت ملكي/الطائفة/العام على الترتیب. سجل 0,4، 8,1، 9,3
في الثالثة مناطق حیث بلغ متوسط عدد إنتاجیةأعلىالربیع 

یت في ب1،في الشیخ زوید24,6في رفح، 19,7االبیوت 
ملكي/الطائفة/العام.

ثانیا : المصادر الرئیسیة لحبوب اللقاح: 
تفوق رفح الكمیات التي جمعت بواسطة المصاید: -1

على الشیخ زوید والعریش حیث كانت الكمیة المجموعة 

جم/الطائفة/العام علي الترتیب 2415,8، 3724,6، 5253,4
ث لكن على مستوي الموسم تفوق فصل الربیع في الثال0

،جم في رفح529,8مناطق حیث كان متوسط انتاج الطائفة 
جم في العریش.265في الشیخ زوید 392,7

المصادر الرئیسیة لحبوب اللقاح في شمال سیناء: -2
یمكن ترتیب المصادر الرئیسیة لحبوب اللقاح طبقا لكمیاتھا 

: نبات كالتاليالمجموعة من المصائد المثبتة على الطوائف 
الكاسیا، الذرة، الرطریط، الكوسة، نبات زھرة الفول، ا

، التین األقحوانالشمس، زھرة الربیع، التفاح، اللوز، 
الشوكى، الخوخ، كسبرة، الرجلة، صبار، الكافور، 

المرمریة، طلع النخل، الكازورینا، الموالح.

أمراض نبات فطریة وبكتیریة
استخدام التقانات الحیویة في دراسة تباین التركیب الوراثي 

Verticilliumفي مجتمع الزیتون البّري وفطر الذبول (
dahliae.وتآثرھما في سوریة (

)/أمراض فطریة(دكتوراهباسمة أحمد برھومالطالب: 
: مركز البحوث العلمیة الزراعیة في الغاب، حماة، سوریة. العنوان

basimabarhom@yahoo.comالبرید االلكتروني: 
بالتعاون مع ،تیسیر أبو الفضل، د. أحمد األحمدد. اإلشراف: 

الدكتور ولید الدیري
زراعة، جامعة حلب، الجمھوریة العربیة مكان تنفیذ البحث: كلیة ال

السوریة
2012- 2009تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه: 

)2012-7- 2(األطروحة:تاریخ الدفاع عن 

:الملخص
یعتبر مرض ذبول فرتسلیوم من أھم أمراض الزیتون في 
المناطق الداخلیة والجنوبیة من سوریة، الذي یتسبب عن 

Verticilliumالفطر  dahliae من قاطنات التربة. یصیب ،
ھذا الممرض عن طریق الجذور عدداً واسعاً من النباتات 
المزروعة، ثم یغزو حزمھا الوعائیة، وینمو ویتكاثر داخلھا، 
محدثاً فیھا مرض الذبول، وخسائر كبیرة في اإلنتاج. ونظراً 
لعدم توفر طرائق ناجعة لمكافحة ھذا المرض، فإنھ من المفید 

یش عن طرز زیتون بري، وتحدید موقعھا، واختبار رد التفت
فعلھا إزاء مرض ذبول فرتسلیوم، ومعرفة إمكانیة االستفادة 
منھا، وحفظ تلك المقاومة في مجمع وراثي بغرض تحضیر 
األصول الجذریة منھا وتطعیمھا باألصناف المرغوبة 
المناسبة لظروف كل منطقة جغرافیة في سوریة. ولذلك فقد 

ذه الدراسة إلى توصیف بعض الطرز البریة ھدفت ھ
المنتشرة في مناطق مختلفة من سوریة، من حیث خصائصھا 
الشكلیة والبیئیة والجزیئیة واختبار درجة مقاومتھا إزاء 
مرض ذبول فرتسلیوم، وتحدید الخصائص المزرعیة 

والشكلیة والجزیئیة للممرض.
جمعت عینات من أوراق وثمار ونوى طرز متنوعة من

الزیتون البري وصنفین مزروعین صوراني وزیتي من 
الوادي الكبیر، -مواقع (فقرو، سیغاتا، بركة الجراس، حارم

كفر تخاریم، ھرة درة، راجو، شیخ ھالل، بلین، عفرین، 
سكري)، ودرست بعض خصائصھا الشكلیة تبعاً لدلیل قیاسي 

الدولي لزیت الزیتون لتوصیف الزیتون الصادر عن المجلس
IOOC، كما وصفت المناطق المدروسة جغرافیاً من حیث

خط الطول والعرض واالرتفاع عن سطح البحر وصنفت 
وذلك تبعاً UNESCO ACZمناخیاً باالعتماد على تصنیف

للمعدل السنوي لدرجات الحرارة العظمى والصغرى وھطول 
األمطار ومؤشر الجفاف. حللت النتائج إحصائیاً بدراسة 

والتحلیل PCAوتحلیل العناصر األساسیةمعامل التباین 
كما جمعت أوراق حدیثة من الطرز المدروسة .العنقودي

الخاص بھا ودرست جزیئیاً DNAواستخلص منھا الـ
بھدف تقییم تنوعھا SSRباستخدام التقانة الحیویة توابع دقیقة

باستخدام تحلیل وقرابتھا الوراثیة. ثم حللت النتائج إحصائیاً 
.والتحلیل العنقوديPCOAالعناصر األساسیة

أجري مسح حقلي على بساتین الزیتون الموزعة في 
مناطق مختلفة من سوریة، وحددت نسبة اإلصابة بمرض 
ذبول فرتسلیوم، كما جمعت عینات من أفرع أشجار زیتون 
تحمل أعراض المرض، وعزل الكائن المسبب، وحضرت 

ة البوغة، ودرست خصائصھا المزرعیة منھ عزالت وحید
من حیث لون المستعمرة، وسرعة نموھا ونسبة تغطیة 
الجسیمات الحجریة للمستعمرة وتاریخ تشكلھا تبعاً للعزلة 

للعزالت المختلفة على المدروسة. قیمت القدرة األمراضیة
50نبات القطن كنبات دال، واستخدم صنفین منھ دلتا باین 

العزالت المسقطة لألوراق من بینھا، ، ثم حددت 22ودیر 
والفترة المناسبة للتمییز بین العزالت المسقطة وغیر المسقطة 

العزالت المختلفة وحللت DNAلألوراق. تم استخالص
ثم ُدرس التنوع الوراثي ،AFLPباستخدام التقانة الحیویة

بینھا وتحدید الواسمات المرتبطة بصفة تساقط األوراق، 
ت المسقطة لألوراق. حللت النتائج إحصائیاً وكذلك بالعزال

، ودراسة خط انحدار سرعة نمو ANOVAباستخدام
العزالت، والتحلیل العنقودي، ومعامل جاكارد للتنوع 

.للعزالت، ومربع كاياللوراثي
59تم تجذیر عقل أخذت من أفرع حدیثة بعمر سنة (

ھا طرازاً) ونمیت مدة عام واحد، ثم اختبرت درجة مقاومت
لإلصابة بمرض ذبول فرتسلیوم تحت ظروف العدوى 

رؤوسھااالصطناعیة عن طریق غمس جذورھا، بعد تقلیم 
تقلیماً بسیطاً، بمعلق بوغي مكون من مجموع العزالت 

عزلة). ُحددت شدة اإلصابة تبعاً للنسبة 22المدروسة (
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المئویة ألجزاء النبات المصابة، ودرجة المقاومة تبعاً للنسبة 
ئویة للمساحة الواقعة تحت منحني تطور المرض الم

AUDPC ًوفق سلم تقییس خماسي، وحللت النتائج إحصائیا
.، وخط انحدار اإلصابة للطرازANOVAباستخدام

أظھرت الدراسة وجود تنوع كبیر بین العینات 
المدروسة، كما وجد تقارب مورفولوجي بین الصنفین 

ت ھذه العینات إلى طرازاً بریاً. وتوزع38المزروعین و
ثالث مجموعات رئیسیة، تباینت فیما بینھا ببعض الخصائص 
المدروسة (طول وعرض الثمرة والبذرة والوزن الرطب 
والجاف لكل من الثمرة والبذرة). بلغت نسبة االختالف بین 

) والثالثة %6(والثانیة،)%8أفراد المجموعة األولى (
في التفریق بین األول ، ولعبت الثمرة الدور(%19.2)
العینات.

اتصفت الطرز المدروسة بمرونة بیئیة عالیة، تباینت ما 
م 40-بین البیئة الرطبة إلى شبھ الجافة، ومن ارتفاع 

م (حماة، بركة الجراس) 838(درعا، وادي الیرموك) إلى 
عن سطح البحر، األمر الذي یدل على مدى تكیفھا مع مناخ 

سوریة.
أصل الزیتون المزروع قد “أن تدل ھذه القرابة على 
كما دلت النتائج على أنھ من ”. یكون من الزیتون البري

المحتمل أن یكون المنشأ األصلي للزیتون على المستوى 
وسیغاتا، سوریة. وفقروالعالمي ھي في مواقع بركة الجراس

وأكدت دراسة الخصائص الجزیئیة وجود مخزون وراثي 
للزیتون، المنتشرة في كبیر ومتنوع في الطرز البریة 

سوریة، كما أكدت قرابة كل من الزیتون البري والمزروع.
أكدت الدراسة أن العامل المسبب لمرض الذبول ألشجار 

Verticillium dahliaالزیتون في سوریة ھو الفطر Kleb ،
أضعاف خالل ارتفعت نسبة اإلصابة بھ إلى أربعةالذي

، حیث وصلت نسبة اإلصابة بھ في 2009-1993الفترة 
. وأشارت النتائج أیضاً إلى %22.59البساتین المدروسة إلى 

عزلة مدروسة، إذ انقسمت 22وجود تنوع مورفولوجي بین 
إلى مجموعتین من حیث لون المستعمرة: بیضاء (عزلتي 

SH2 وSD2حلیل )، وأخرى سوداء (بقیة العزالت). وبالت
تباینت العزالت من حیث سرعة (Clustering)العنقودي 

نمو مستعمراتھا، إذ كان بعضھا بطیئة النمو، وأخرى 
متوسطة، وثالثة سریعة النمو. كما ظھر تباین فیما بینھا من 
حیث سرعة تشكل الجسیمات الحجریة السوداء ونسبة 

- 1تغطیتھا للمستعمرة، حیث توزعت إلى نسبة منخفضة (
.)%100-76)، وعالیة (%75-41(ومتوسطة)،40%

اختلفت العزالت أیضاً من حیث درجة شراستھا فكان 
منھا الشرسة والمتوسطة والضعیفة الشراسة. وحددت درجة 
الشراسة بقیاس قدرتھا اإلمراضیة، وبالتحدید العناصر 
التالیة: فترة حضانة المرض، مسقطة/غیر مسقطة لألوراق، 

ا، طول النبات، ونسبة تلون الحزم وعددھا، وسرعة تساقطھ
الوعائیة للساق. كما انقسمت العزالت إلى مسقطة لألوراق 

عزلة)، والباقي 22من عدد العزالت الكلیة (%40بنسبة 
غیر مسقط. كما كشفت دراسة خصائصھا الجزیئیة وجود 
عصابتین ارتبطتا معنویاً بعدد األوراق المتساقطة وبالعزالت 

وھذه بالتالي یمكن أن تكون مرتبطة مع المسقطة لألوراق،
المورث المسؤول عن صفة تساقط األوراق التي تسببھا 

العزالت المسقطة لألوراق.

اختلفت الطرز البریة من حیث رد فعلھا (درجة 
مقاومتھا) لمرض ذبول فرتسلیوم، إذ أمكن الحصول على 

”.مقاوماً “طرازاً 13طرازاً "عالیة المقاومة"، و 17

االقتصادیة والمظاھر الوبائیة لمرض الصدأ األصفر األھمیة
العراق، على القمح في محافظة السلیمانیة

)/أمراض فطریةماجستیر(أسودة محمد نوريالطالب: 
العنوان: كلیة العلوم، جامعة السلیمانیة، العراق. البرید االلكتروني: 

Asuda.muhamad@yahoo.com
عماد محمد معروفاإلشراف: الدكتور 
كلیة العلوم، جامعة السلیمانیة، العراق.مكان تنفیذ البحث: 

ـــــاءه: ـــــاریخ انتھ ـــــث وت ـــــدء البح ـــــاریخ ب –20/11/2009ت
20/11/2011

20/06/2012: تاریخ الدفاع عن األطروحة

:الملخص
مسح میداني لحقول القمح الرئیسة في منطقة جريأ

وذلك لمعرفة مدى 2010السلیمانیة خالل شھر أیار من عام 
انتشار مرض الصدأ األصفر المتسبب عن اإلصابة بالفطر 

Puccinias triiformis f. sp. tritici وحساسیة األصناف
التجاریة للمرض في ظروف الوبائیة الطبیعیة في حقول 
المزارعین. أظھرت النتائج أن مرض الصدأ األصفر من 
األمراض المھمة في معظم حقول القمح في محافظة 
السلیمانیة، حیث أظھرت معظم األصناف المزروعة حساسیة 

تم تسجیل أعلى شدة و،عالیة وحساسیة معتدلة للمرض
و 6شام ،آراز،إصابة بالمرض على األصناف صابربیك

آزادي في مراحل مبكرة من نمو وتطور المحصول في كل 
و دربندیخان.حلبجة، من بكره جو
العدید من الدراسات في مركز البحوث الزراعیة أجریت

في محطة بحوث بكرة جو في محافظة السلیمانیة خالل 
تعد من المناطق والتي 2011–2010الموسم الزراعي 

الدیمیة شبة مضمونة األمطار لمعرفة األھمیة االقتصادیة 
لمرض الصدأ األصفر وتحدید مقدار الخسائر التي یسببھا 
المرض على حاصل الحبوب ومكوناتھ لتراكیب وراثیة 
مختلفة فضالً عن تقییم حساسیة أصناف مختلفة من الحنطة 

ئج أن مرض أظھرت النتاللمرض في طور النبات البالغ.
الصدأ األصفر یؤثر معنویاً في خفض حاصل الحبوب 

في ظروف %35–3.7التراكیب الوراثیة المختبرة بمقدار
الوبائیة الطبیعیة للمرض في بكرة جو. یعتمد مقدار الفقدان 
في حاصل الحبوب بدرجة رئیسیة على التركیب الوراثي و 

عدل شدة اإلصابة و الطور الذي یظھر عنده المرض وم
تطوره خالل الموسم والذي یعتمد بدوره أیضا على توفر 

معدل انخفاض حاصل أنووجد الظروف البیئیة المالئمة.
الحبوب یحدث بدرجة رئیسیة نتیجة لتأثیر المرض معنویا 
في خفض وزن الحبوب وعددھا في السنبلة. كذلك وجد أن 
المرض یؤثر معنویاً على الصفات النوعیة للحبوب من خالل

والكلوتیني للحبوب نتیجة البروتینيخفض المحتوى 
ألصابتھا بمرض الصدأ األصفر.

مصائد مختلفة في ألواح األصناف الحساسة استخدمت
لغرض متابعة وصول اللقاح األولي لمسبب المرض وتطوره 

.Pفي حقول الحنطة، أظھرت النتائج أن لقاح الفطر 
striiformis f. sp. triticiل القمح في تصل إلى حقو
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بینما لم تظھر اإلصابة آذار/مارسالسلیمانیة في منتصف 
المرض على األصناف الحساسة إال في األولیة ولم یتطور

.2011من عام نیسان24
نتائج الدراسة أیضا تباین التراكیب الوراثیة أظھرت

المدروسة في استجابتھا لإلصابة بالمرض حیث بلغت أعلى 
شدة إصابة ومعدل تطور المرض على الصنف صابربیك 

على التوالي، بینما بلغت اقل قیمة 0.247و%100ومقداره 
مقدارھا AL-124في معدل الصفة على التركیب الوراثي

على التوالي. وتباینت استجابة التراكیب 0.076و 4.3%
في طور النبات البالغ من أیضاالوراثیة المدروسة للمرض 

إلى الحساسیة العالیة AL-124) في الصنف Rالمقاومة (
)HS اراز و األصناف) في الصنف صابربیك والحساسة في

8/70AL- كما لوحظ وجود عامل ارتباط معنوي سالب بین .
) ومعدل AUDPCحنى تطور المرض (المساحة تحت المن

الفقدان في حاصل الحبوب للتراكیب الوراثیة المختلفة.
في Bayfidan 250 ECلجھازياتم اختبار فعالیة المبید 

مقاومة مرض الصدأ األصفر ومعدل تطوره على الصنف 
الحساس صابربیك في محطة بحوث بكره جو ووجد أن 

إلى اختزال شدة مرض استخدام رشة واحدة من المبید یؤدي 
في الحقل %80الصدأ األصفر على األصناف الحساسة بمقدار 

المبید بمعدل إضافةفي ظروف الوبائیة المتوسطة، بینما 
األولى عند ظھور اإلصابة في الحقل والثانیة عند ؛رشتین

كانت فعالة جدا في السیطرة التامة ،تكرار ظھور اإلصابة
من المبید تعطي حمایة جیدة على المرض، ووجد أن كل رشة 

أسبوع.3-2من المرض لمدة 
) وحساسیة C.Iشدة اإلصابة ومكافئ اإلصابة (تقیمتم 

أصناف مختلفة من الحنطة لمرض الصدأ األصفر في طور 
النتائج وجود مدى واسع من أظھرتالنبات البالغ في الحقل، 

رض التباینات المعنویة في شدة اإلصابة ومكافئ اإلصابة بالم
على التوالي، وتم تسجیل أعلى شدة إصابة ومكافئ اإلصابة 

1للمرض على الصنف صابربیك بینما اظھر الصنفان شام 
مقاومة عالیة للمرض واقل قیمة في مكافئ 6و بحوث

على التوالي.3و 2اإلصابة مقدارھا 
لمعرفة مدى حیویة السبورات الیوریدیة دراسةأجریت

P. striiformisللفطر  f. sp. tritici في ظروف خزن
د سلیزیة)، أظھرت النتائج قدرة 18-د سلیزیة و 5مختلفة (

أسبوع 11السبورات الیوریدیة على االحتفاظ بحیویتھا لمدة 
7د سلیزیة) ولمدة 18- (في ظروف التجمید ا عند خزنھ

د سلیزیة). كما تم 5في ظروف الثالجة (ا أسابیع عند خزنھ
الیوریدیة والسبورات الیوریدیة للفطر دراسة صفات البثرات

تراكیب وراثیة مختلفة من أنسجةالممرض الناشئة على 
لوحظ وجود فروق معنویة عالیة في أبعاد السبورات القمح.

الیوریدیة وأعدادھا وأحجام البثرات وأعداد البثرات في وحدة 
استجابتھا للمرض. تم فيالمتباینةالمساحة بین األصناف 

على القیم في الصنف الحساس صابربیك والتركیب تسجیل أ
قل القیم أوالصنف اراز. بینما تم تسجیل Al 8/.70ثي االور

-124ALعلى التراكیب الوراثیة المقاومة ومعتدلة المقاومة 
على التوالي.8/172و 

التفریقیة الخاصة بمرض الصدأ األصنافاستخدمت
لمقاومة ) لمعرفة كفاءة مورثات اAvocetاألصفر (

المشخصة ضد مرض الصدأ األصفر في ظروف السلیمانیة.
، Yr5 ،Yr8 ،Yr12أثبتت مورثات المقاومة المشخصة

Yr17 ،Yr18 وYr24 كفاءة عالیة ضد مورثات القدرة
.Pالمرضیة المتواجدة في المجتمع الطبیعي لسالالت الفطر 

striiformis f. sp. tritici في ظروف محافظة السلیمانیة
بینما كانت بقیة الجینات غیر فعالة ضد مجتمع الفطر 

.الممرض

المكافحة المتكاملة لمرض تقرح الموالح المتسبب عن 
citriتحت نوع Xanthomonas citriالبكتریا 

اسم الطالب: أریا ویدیاوان
العنوان والبرید االلكتروني: 

Address: Polytechnic of Gorontalo, College of
Agriculture, Jl. SaptaMarga, DesaPanggulo Barat,
Gorontalo province, Indonesia. e-mail:
aryawidyawan@yahoo.com.au

ا. د. یونس موالن: اإلشراف
1/2012-2008بدء البحث وانتھاؤه: تاریخ

14/1/2012تاریخ مناقشة األطروحة: 

:الملخص
بھا في المملكة أعزل أربع عزالت بكتیریة من منطقة تم

و Abh01،Abh05،Abh11العربیة السعودیة وھي (
Abh14 من ھذه األعراض من األنسجة النباتیة المختلفة (

مزید إلجراء(األوراق، األغصان والثمار) والتي اختیرت 
من الدراسات. وقد تم تأكید تعریف العزالت باستخدام 
االختبارات الفسیولوجیة والبیوكیمیائیة واختبار استخدام 

تفاعل البلمرة واختبارات)، BIOLOGمصادر الكربون (
,Jpth01-02, Xac01-02 ,2/3)، ل مع البادئاتالمتسلس J-

Rxg and J-Rxc2) وفقا لنتائج االختبارات السابقة فأن
Xanthomonas(العزالت المتحصل علیھا مطابقة للبكتریا

citri subsp citri (Xcc)( وفقا الستجابة نباتات الجریب .
)، Abh14وAbh1،Abh5،Abh11فروت لھذه العزالت (

العزالت إلى مجموعتین: المجموعة األولى والتي تم تقسیم 
وھذه كانت متطابقة ,Abh1, 11)14تحتوي على العزالت (

Xanthomonas citri(أو قریبة جدا من البكتریا  subsp
citri (Xcc) strain A ( والمجموعة الثانیة والمحتویة على

*.A) ساللة مشابھ 5العزلة رقم (
دراسات عن تطبیقات إدارة (مكافحة) المرض أجریت

باستخدام مزیج من عوامل المكافحة البیولوجیة المحلیة 
(بسیدوموناس فلورسنت وملتھمات البكتریا (بكتریوفاج) 
وحمض السالیسیلیك والمبیدات الحیویة التجاریة 

®)Serenade وأظھرت بعض المركبات خفض كبیر في (
لمرض مقارنة بنباتات الشاھد المنطقة الواقعة تحت منحنى ا

مللي موالر 10وأظھر مزیج من حمض السالیسیلیك بتركیز 
والمبید الحیوي التجاري أو حمض السالیسیلیك مع البكتیریا 
بسیدوموناس فلورسنت مع البكتریوفاج مستقبل لمكافحة 
المرض تحت ظروف البیت المحمي وأظھرت ھذه التركیبات 

واقعة تحت منحنى المرض قدرتھا على خفض المنطقة ال
، وعالوة على ذلك فإن %79مقارنة بنباتات الشاھد بنسبة 

ھذا الجمع من المركبات ال یظھر فروق معنویة مع مركب 
باعتباره وسیلة مستخدمة لمكافحة المرض drexideالنحاس 
خلط حمض السالیسیلیك مع أنكما وأظھرت النتائج (87.4)

أدى إلى خفض المنطقة البكتیریا بسیدوموناس فلورسنت
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. لم تسجل الدراسة %75الواقعة تحت منحنى المرض بنسبة 
أي فروق معنویة بین خلط حمض السالیسیلیك مع البكتیریا 
بسیدوموناس فلورسنت وكذلك البكتیریوفاج مع مركب 

. أظھرت %37.9حیث سجال نسبة خفض drexideالنحاس 
شاط انزیمات ن جمیع المركبات أدت إلى زیادة نأالدراسة 

البیروكسیدیز والبولي فینول أوكسیدیز ومقدار فوق أوكسید 
Serenadeالھیدروجین. أدي خلط حمض السالیسیلیك مع 

والبكتیریوفاج إلى زیادة نشاط البیروكسیدیز والبولي فینوا 
جرام لكل 0.6و 4.7أیام من العدوى إلى 7أوكسیدیز بعد 

فوق أوكسید دقیقة وكان اعلي معدل زیادة سجل من
أیام عند معاملة النباتات 7الھیدروجین بعد عدوى النباتات بـ 

. drexideبخلیط من حمض السالیسیلیك مع مركب النحاس 
المزید من الدراسات الحقلیة المطلوبة لتدعیم ھذه النتائج 

المتحصل علیھا.
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أمراض فیروسیة
نة لفیروس تجّعد واصفرار  الّتَحّري عن العوائل البّرّیة المخزِّ

في حقول البندورة وجوارھا في TYLCVأوراق البندورة 
الساحل السوري

/فیروسات)ماجستیر(اسم الطالب: زیاد محمود حسن
، كلیة الزراعة، جامعة تشرین، الالذقیة، تالعنوان: قسم وقایة النبا

ziadh1981@YAHOO.COMسوریة. البرید االلكتروني: 
.و د. صالح الشعبيإسماعیل: د. عماد داود اإلشراف

20/3/2012تاریخ انتھاءه: 12/4/2009تاریخ بدء البحث: 
3/5/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة: 

:الملخص
تقّصي حدوث فیروس تجّعد واصفرار أوراق البندورة تمّ 

Tomato yellow leaf curl virus)TYLCV جنس ،
Begomovirus وعائلة ،Geminiviridae عینة 430) في

141انتقائیة أبدت أعراض اإلصابة الفیروسیة، ُجِمَعت من 
حقالً مكشوفاً وبیتاً بالستیكیاً في محافظتي الالذقیة 

، 2009/2010وَ 2008/2009وطرطوس خالل موسمي 
ومّثل كل منھا نباتاً منفرداً من البندورة، باستخدام اختبار 

-DAS)سام الُمضاّدة إلیزا باالحتواء المزدوج للفیروس باألج
ELISA) بلغت النسبة المئویة للعینات االنتقائیة الُمصابة .

، بینما %32.09بالفیروس والمجموعة من الساحل السوري 
في محافظة %30.96في محافظة الالذقیة، و%35بلغت 

طرطوس. بلغت نسبة حقول البندورة والبیوت البالستیكیة 
ار أوراق البندورة في الموبوءة فعالً بفیروس تجّعد واصفر

في محافظة %79.5، بینما بلغت %58.3الساحل السوري 
في محافظة طرطوس. وتراوحت النسب %49.0الالذقیة، و

9.3المئویة للنباتات الُمصابة فعالً بالفیروس المذكور بین 
)، %40، وكانت أعالھا في منطقتي القرداحة (%40.0و

وأدناھا ح البحر، ) القریبة من مستوى سط%37.5وبانیاس (
) %12.4) والشیخ بدر (%9.3في منطقتي القدموس (

م.500المرتفعتین عن مستوى سطح البحر بأكثر من 
نتائج اختبار إلیزا باالحتواء الثالثي للفیروس بّینت

عینة نباتیة من 443لـ (TAS-ELISA)باألجسام الُمضاّدة 
الساحل غیر البندورة جمعت من حقول البندورة وجوارھا في

40فصیلة، إصابة 27نوعاً  نباتیاً وَ 75السوري، ومّثلت 
بصورة طبیعیة، وقد مّثلت ھذه TYLCVعینة منھا بفیروس 

فصائل مختلفة. بلغت النسبة 6نوعاً نباتیاً وَ 13العینات 
المئویة للعینات النباتیة من غیر البندورة المصابة بالفیروس 

نات المختبرة من كل وبغّض النظر عن عدد العی، 9.03%
فصیلة ونوع كانت أكثر األنواع المصابة بالفیروس عدداً 

أنواع)، یتلوھا Euphorbiaceae)4یتبع الفصیلة الحلِّیبیة 
أنواع)، النجمیة (المركبة) Malvaceae)3الفصیلة الخبازیة 

Asteraceae (نوعان)، المنتعشةAmaranthaceae
Fabaceaeھا عدداً یتبع الفصیلتین البقولیة (نوعان)، وأقلُّ 

(نوع واحد لكل منھما). وسجلت Solanaceaeوالباذنجانیة 
ألول مرة على الصعید المحلي والعالمي وفقاً للمراجع العلمیة 
التي تّم االطالع علیھا والمستخدمة في ھذه الدراسة األنواع 

Amaranthus hybridusالنباتیة التالیة:  L.لدیك (عرف ا

Abelmoschusالھجین)، esculentus (L.) Moench
Melilotus officinalis(البامیاء)، و (L.) Pallas

) كعوائل طبیعیة لفیروس تجّعد واصفرار أوراق الحندقوق(
البندورة في ظروف الساحل السوري، ویمكن استخدام النوع 

األخیر في مضاعفة الفیروس وتخزینھ.
TYLCVعزلة من فیروس 60تّم التوصیف المصلي لـ 

أجسام مضادة 5وباستخدام TAS-ELISAبوساطة اختبار 
أحادیة الكلون، وبّینت النتائج وجود تنوع بین عزالت 

مجموعات مختلفة، 6الفیروس الُمْخَتَبرة التي توزعت في 
تمایزت منھا مجموعتان أحدھما تمثل الساللة األوروبیة 

-TYLCVورة لفیروس تجّعد واصفرار أوراق البند
European واألخرى مثلت فیروس موزاییك الكاسافا لشرق ،

، ولم تتفاعل أي من العزالت الُمْخَتَبرة مع EACMVإفریقیا 
الدالّین على العزالت SCR60وَ SCR55الجسمین المضادین 

-TYLCVالھندیة لفیروسي تجّعد واصفرار أوراق البندورة 
Indian وموزاییك الكاسافا الھنديICMV كما لم تتفاعل ،

عزلة مع أي من األجسام الُمضاّدة أحادیة الكلون األمر 39
الذي أشار بوضوح إلى وجود تراكیب فیروسیة أخرى في 
المعقد الفیروسي المسبب لمرض تجّعد واصفرار أوراق 

البندورة في الساحل السوري.
DAS-ELISAأّكدت نتائج االختبار المصلي بطریقة 

لعینات تمثل األعضاء المختلفة لنباتات البندورة المصابة 
وجود تباین كبیر في توزع جسیمات TYLCVبفیروس 

الفیروس (قیم قراءات الكثافة الضوئیة) اعتماداً على العضو 
النباتي المختبر وعمره، فكانت األوراق الحدیثة من أكثر 

ھمیة األجزاء احتواًء على جسیمات الفیروس، تالھا في األ
الثمار واألوراق الھرمة، وتماثل تركیز الفیروس تقریباً في 
السوق الفتیة واألزھار، واحتلت قیمھا موقعاً وسطاً، بینما 
كان تركیز الفیروس ضعیفاً جداً في السوق الھرمة والجذور.

التحري عن فیروسي موزاییك الخیار وموزاییك الفصة على 
لفصیلة الباذنجانیة في األعشاب البریة في حقول محاصیل ا

المنطقة الساحلیة

/ فیروسات)ماجستیر(اسم الطالب: حسان علي أحمد
، الالذقیة، جامعة تشرین، كلیة الزراعة،العنوان: قسم وقایة النبات

hassankarto@hotmail.com: البرید االلكتروني.سوریة
د.عفیفة عیسى،سلیم یونس راعيد.: اإلشراف
21/6/2012-12/4/2009البحث: وانتھاء تاریخ بدء

26/3/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة: 

:الملخص
بھدف التعرف على األعشاب المرافقة لمحاصیل 
الباذنجانیات المزروعة في الساحل السوري والتقصي عن 

الفصة على ھذه انتشار فیروسي موزاییك الخیار وموزاییك 
،تم القیام بجوالت حقلیة في حقول (البندورة،األعشاب

التبغ) المفتوحة وفي البیوت ،الباذنجان،البطاطا،الفلیفلة
و 2009المحمیة وجوارھا خالل الموسمین الزراعیین 

290ومفتوحاً حقالً 165شملت الجوالت ،2010
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منھا ،عینة3448العینات الكلي إجماليبلغ و"بالستیكیاً بیتاً 
عینة من حقول المحاصیل الباذنجانیة وأطرافھا و2741
تم ،عینة من البیوت المحمیة والمناطق المحیطة بھا707

جمع عینات من األعشاب التي أظھرت أعراض شبیھة 
شفافیة العروق باألعراض التي تسببھا األمراض الفیروسیة (

تجعد ،البقع مختلفة األشك،موزاییك وتقزم،وتحزمھا
وتبین وجود ، وصنفت العینات واختبرت مصلیاً ،)األوراق

فصیلة نباتیة مختلفة.14نوعاً عشبیاً تنتمي ل23
أظھرت نتائج اختبار بصمة النسیج النباتي المناعي 

TBIA للعینات المختبرة باستخدام األمصال المضادة
لفیروسي موزاییك الخیار وموزاییك الفصة انتشار كال 

وكان متوسط ،روسین على أنواع مختلفة من األعشابالفی
نسبة اإلصابة بفیروس موزاییك الخیار وموزاییك الفصة 

%9.74و %17.40العینات المختبرة الكليعددل
وكانت أعلى نسبة إصابة بفیروسي ،على التوالي9.74%

موزاییك الخیار وموزاییك الفصة على األعشاب التي جمعت 
في نبات عنب الذئب و %36.77حة من الحقول المفتو

في حین كانت ،على التواليفي نبات علك الغزال33.33%
في نبات عنب %10.69وفي نبات الجریسة17.03%

الذئب على التوالي بالنسبة للعینات التي جمعت من البیوت 
المحمیة.

بھدف اختبار انتقال فیروسي موزاییك الخیار وموزاییك 
تم ،األعشاب وحساب نسبة االنتقالالفصة ببذور بعض 

إصابتھاالحصول على بذور بعض األعشاب التي تم تسجیل 
وزرعت البذور في صواني مملوءة ،بالفیروسین المدروسین

مع متابعة الري المنتظم لحین وصول ،بالتورب المعقم
واختبارھا مصلیاً.،البادرات للطول المناسب

لنباتي المناعي نتائج اختبار بصمة النسیج اأظھرت
TBIA للبادرات المختبرة باستخدام األمصال المضادة

انتقال فیروسي ،لفیروسي موزاییك الخیار وموزاییك الفصة
موزاییك الخیار وموزاییك الفصة ببذور بعض األنواع 

وسجلت أعلى ،العشبیة المسجل علیھا الفیروسین السابقین
ار وموزاییك نسبة انتقال بالبذور لفیروسي موزاییك الخی

في نبات 18%في نبات عنب الذئب و34%الفصة 
في 3%في حین كانت أدنى نسبة ،على التوالي،الزربلیط

،على التوالي،في نبات الفجل البري1%نبات الحمیضة و
وبشكل عام كانت متوسط نسبة انتقال فیروسي موزاییك 

على 5.62%و13.25%الخیار وموزاییك الفصة بالبذور 
التوالي.

یعد ھذا البحث التسجیل األول لفیروسي موزاییك الخیار 
السلق ،الداتورا،عنب الذئبوموزاییك الفصة على نباتات 

،الخشان،الھندباء البریة،السرمق الجداري،البري
علك الغزال والنفل ،الحمیضة،الفجل البري،الزربلیط
صة على نبات التسجیل األول لفیروس موزاییك الف،الزاحف

التسجیل األول لفیروس ،الفصة البریة والشبیط العادي
التسجیل األول ،موزاییك الخیار على نبات الخرل البري

النتقال فیروسي موزاییك الخیار وموزاییك الفصة ببذور 
،الفجل البري،الزربلیط،الخشان،نباتات عنب الذئب

ال فیروس والتسجیل األول النتق،الخردل البري والحمیضة
موزاییك الخیار ببذور نبات السرمق األبیض في حقول 

الباذنجانیات المزروعة في الساحل السوري.

توصیف عزالت فیروسي موزاییك البندورة والذبول المتبقع 
للبندورة وتقییم أداء بعض أصناف البندورة إزاءھما في 

سوریة

فیروسات)/اسم الطالب: فایز محمد إسماعیل (دكتوراه
وقایة إدارة بحوثلبحوث العلمیة الزراعیة، الھیئة العامة لالعنوان: 

.، دمشق، سوریة113ب. النبات، دوما، ص.
faizismail@mail.sy

اإلشراف: د. أمین عامر حاج قاسم، د. صالح الشعبي، د. أحمد 
(مشرفة متعاونة)قمريد. صفاء، و (مشرف متعاون)عبد القادر

18/3/2012–1/5/2007تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاؤه:
18/3/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة: 

:الملخص
تم تقصي انتشار فیروس الذبول المتبقع للبندورة 

Tomato spotted wilt virus)TSWV جنس ،
Tospovirus وعائلة ،Bunyaviridae وفیروس موزاییك (
، جنس Tomato mosaic virus)ToMVالبندورة 

Tobamovirus عائلة ،Virgaviridae 250و643) في
عینة فردیة انتقائیة من أوراق وثمار البندورة والفلیفلة، على 

عینة 250و665التوالي، بالنسبة للفیروس األول، وفي 
، على فردیة من أوراق وثمار نباتات البندورة والفلیفلة

التوالي، بالنسبة للفیروس الثاني. ُجمعت العینات من حقول 
المزارعین وبعض مراكز البحوث الزراعیة في حالة 
البندورة ومن حقول المزارعین فقط في حالة الفلیفلة خالل 

محافظات 8، ومثلت 2008و2007ربیع وصیف عامي 
سوریة، ھي: درعا، القنیطرة، ریف دمشق، حمص، حماة، 

حلب وطرطوس باستخدام اختبار إلیزا باالحتواء إدلب،
-DASالمزدوج للفیروس باألجسام المضادة متعددة الكلون (

ELISA بینت النتائج انتشار فیروس .(TSWV في معظم
المناطق، وبلغت نسبة إصابتھ لعینات البندورة المختبرة 

لعینات الفلیفلة، بینما بلغت معدالت %41.2و11.1%
بالفیروس في حقول البندورة والفلیفلة، كل حدوث اإلصابة

، على التوالي. وُسّجل أعلى انتشار %3.1و0.7على حدٍة 
للفیروس في عینات البندورة المختبرة التي مصدرھا 

)، تلتھا في األھمیة درعا، ریف دمشق، %41.0القنیطرة (
، على التوالي)، %1.8و2.6، 12.0، 21.8حلب، وإدلب (

صابة بالفیروس في عینات البندورة ولم ُتسّجل أیة إ
المجموعة من حمص، حماة وطرطوس. واحتلت محافظة 
ریف دمشق المرتبة األولى في انتشار الفیروس في عینات 

، 64.7)، تلتھا درعا وحماة (%100.0الفلیفلة المختبرة (
، على التوالي)، ولم ُتسّجل أیة إصابة بالفیروس %15.4و

ة من القنیطرة، حمص، إدلب، في عینات الفلیفلة المجموع
في ToMVحلب وطرطوس.بینت النتائج انتشار فیروس 

معظم المناطق، وبلغت نسبة إصاباتھ في عینات البندورة 
في عینات الفلیفلة، بینما بلغ %8.8و%18.5المختبرة 

معدل حدوث الفیروس في الحقل على نباتات البندورة 
ى التوالي. وُسّجل ، عل%0.5و1.2والفلیفلة، كل على حدٍة، 

أعلى انتشار للفیروس في عینات البندورة المختبرة في 
)، تلتھا حمص، القنیطرة، إدلب، %27.1محافظة درعا (

5.2، 7.2، 21.3، 22.7ریف دمشق وطرطوس (
)، على التوالي، ولم ُتسّجل أیة إصابة بالفیروس في %2.0و

فظة العینات المجموعة من محافظتي حماة وحلب. احتلت محا
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طرطوس المرتبة األولى في نسبة عینات الفلیفلة المصابة 
، تلتھا محافظات إدلب وحلب %58.1بالفیروس، وبلغت 

)، على التوالي، ولم ُتسّجل أیة %2.0، 4.2، 6.3ودرعا (
عینة فلیفلة مصابة في محافظات القنیطرة، ریف دمشق، 

عزلة محلیة من فیروس 34حمص، وحماة. اختبرت 
TSWVعزلة) والفلیفلة 14من محصولي البندورة (ُجمعت

) MAbsعزلة) مع خمسة أمصال وحیدة الكلون (20(
متخصصة بوساطة اختبار إلیزا باالحتواء الثالثي للفیروس 

). بینت النتائج تمایز ھذه TAS-ELISAباألجسام المضادة (
العزالت في مجموعتین مصلیتین مختلفتین، فتماثلت جمیع 

عزلة من الفلیفلة في تفاعلھا اإلیجابي 16وعزالت البندورة 
، وفي MAb-6وMAb-2 ،MAb-4 ،MAb-5مع األمصال 

، بینما تفاعلت العزالت MAb-7عدم تفاعلھا مع المصل 
األربع المتبقیة من الفلیفلة إیجابیاً مع جمیع األمصال. 

عزالت من 6وTSWVعزالت من فیروس 7اختبرت 
فاعل المتسلسل بوساطة اختبار التToMVفیروس 

) وباستخدام RT-PCRللبولیمیراز مع النسخ العكسي (
زوجین من البادئات المتخصصة بالفیروسین. تم مكاثرة 

بطول TSWVقطعة من مورثة الغالف البروتیني لفیروس 
زوج نكلیوتیدي وقطعة أخرى من مورثة أنزیم 620

زوج 459بطول ToMVلفیروس RNAتضاعف الـ 
حت نتائج تحلیل التتابع النكلیوتیدیللعزالت نیكلیوتیدي. أوض

- 98.87تشابھھا بنسبة TSWVالمختبرة من فیروس 
، بینما تراوحت نسب التماثل على مستوى 99.67%

. كما تشابھت %99.02-97.56األحماض األمینیة بین 
في تتابعھا ToMVالعزالت السوریة المختبرة من فیروس 

نما تراوحت نسب ، بی%100- 99.56النكلیوتیدي بنسبة 
التماثل فیما بینھا على مستوى األحماض األمینیة بین 

. أظھرت شجرة القرابة الوراثیة تماثالً كبیراً 99.33-100%
مع مثیالتھا من باقي TSWVللعزالت السوریة من فیروس 

). كما تماثلت العزالت السوریة من %98و97دول العالم (
رة خاصة مع العزالت اآلسیویة بصوToMVفیروس 

)، ولم ُتظھر تماثالً %99و98وعزلة واحدة من أسترالیا (
مع عزالت الفیروس من باقي البلدان. كما تماثلت العزالت 

مع بعض عزالت فیروس ToMVالسوریة من فیروس 
) اآلسیویة أیضاً، وتراوحت نسبھا ما TMVموزاییك التبغ (

من ھجیناً مستورداً 20. تم تقییم استجابة %99و81بین 
تحت ظروف ToMVالبندورة إزاء اإلصابة بفیروس 

العدوى االصطناعیة في الحقل في طور ما قبل اإلزھار 
تحت ظروف العدوى الطبیعیة في TSWVوإزاء فیروس 

15. كما تم تقییم استجابة 2009الحقل المفتوح خالل موسم 
طرازاً وراثیاً محلیاً من البندورة إزاء الفیروسین المذكورین 

ن غرفة النمو تحت ظروف العدوى االصطناعیة خالل ضم
أیضاً. تم تقدیر إنتاجیة الھجن المزروعة المعداة 2009عام 

بینت نتائج .وغیر المعداة ونوعیة الثمار المنتجة منھا
) للنباتات المعداة DAS-ELISAاالختبار المصلي إلیزا (

وغیر المعداة (الشاھد) بعد شھر واحد من ToMVبفیروس 
إجراء العدوى االصطناعیة عدم إصابة سبعة ھجن مستوردة 

TH(لوریت، إلیغرو، ToMVمن البندورة بفیروس 
01308 ،T-30 ،ُعال ،TY-QUEEN وبامیال) وامتالكھا

لصفة المقاومة، ولم ُتشاھد علیھا أیة أعراض ممیزة 
ة الھجن المقاومة نتیجة لعدوى لإلصابة. كما لم تتأثر إنتاجی

الفیروس مقارنة بنباتات الشاھد. أُصیبت نباتات الھجن 
األخرى المختبرة بالفیروس وظھرت أعراض متباینة علیھا، 
تمثلت بموزاییك وتجعد األوراق وتشوھھا، وتقزم النباتات، 
وتكوین الورقة السرخسیة، وكانت ثمارھا صغیرة الحجم، 

اللون، وھي غیر قابلة للتسویق، وقد صفراء تبقعاتتكسوھا 
31.9تراوحت نسب الفقد في غلة الھجن المصابة بین 

مقارنة بنباتات الشاھد. كما أُصیبت جمیع الطرز %54.7و
تحت ToMVالوراثیة للبندورة المحلیة المختبرة بفیروس 

ظروف العدوى االصطناعیة في غرفة النمو، وظھرت علیھا 
األوراق، واكتسبت شكل أعراض االصفرار، وتشوھت

الورقة السرخسیة. لم ُتصب جمیع األصناف المزروعة 
تحت ظروف العدوى الطبیعیة في الحقل TSWVبفیروس 

المفتوح، وُعزي ذلك لغیاب حشرات التربس الناقلة لھذا 
الفیروس، كما لم ینجح اإلعدء االصطناعي للطرز الوراثیة 

روف غرفة تحت ظTSWVالمحلیة من البندورة بفیروس 
النمو وفقاً نتائج اختبار إلیزا. بینت نتائج اختبار التفاعل 

) للكشف عن مورثتي المقاومة PCRالمتسلسل للبولیمیراز (
Sw-5b لفیروسTSWVوTm-2² لفیروسToMV 44في

طرازاً وراثیاً محلیاً من البندورة، وباستخدام زوج من 
وبعد البادئات المتخصصة بكل مورثة مقاومة على حدةٍ 

األغاروز، على ھالمةPCRالرحالن الكھربائي لمنتجات 
عدم وجود مورثتي المقاومة في جمیع الطرز الوراثیة 

في ToMVالمختبرة. بلغت نسبة االنتقال البذري لفیروس 
400شتلة استنبتت من بذور ُجمعت من ثمار بندورة و400

س شتلة أخرى ُجمعت من ثمار فلیفلة كانت مصابة بالفیرو
في بذور %16.7، 2008باستخدام اختبار إلیزا خالل عام 

البندورة، بینما لم ُیسجل انتقال للفیروس بوساطة بذور الفلیفلة 
في ToMVالمختبرة. كما بینت نتائج تقصي فیروس 

ھجیناً مدخالً من البندورة، كل على حدٍة 21مسحوق بذور 
لھجن وجوده في ھجینین فقط، في حین كانت شتالت جمیع ا

المختبرة خالیة من الفیروس بعد استنبات بذورھا. بلغت 
بوساطة حشرات TSWVكفاءة النقل الحشري لفیروس 

Thripstabaciتربس البصل  Lindeman عائلة)
Thripidae رتبة ،Thysanoptera (7.5% 2010في عام ،

واستطاعت الحشرات البالغة الحاملة للفیروس نقلھ إلى 
عد مرور یوم واحد من تغذیتھا على النباتات السلیمة ب

8النباتات المصابة، وبدأ ظھور األعراض علیھا بعد مرور 
أیام من حدوث العدوى، وكانت على ھیئة تبرقش وتبقع 

أصفر، والتفاف لألوراق.

توصیف فیروس موزاییك اللوبیا المنقول بحشرة المن على 
اللوبیا باألحساء في المملكة العربیة السعودیة

اسم الطالب: بوي فالینزادامیري (ماجستیر / فیروسات)
: العنوان

East West Seed + EnzaZaden Indonesia (joint
company). Address: DesaBenteng, Kec. Cempaka,
Purwakarta 41181, West Java province, Indonesia.
position: Molecular biologist, Boy.valenza@yahoo.com

محمد الشھوان، د. محمد علي الصالحإبراھیم. د. أالمشرفون: 
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:الملخص
لوحظت أعراض الموزاییك على نباتات اللوبیاء النامیة 
في محافظة األحساء، في المنطقة الشرقیة من المملكة 

شملت مظاھر . وقد2009العربیة السعودیة في مایو 
اإلصابة على النباتات الموزاییك، شفافیة العروق، تحزم 
العروق األخضر، التقزم، وتشوه أوراق اللوبیاء. كانت 
النباتات المصابة موزعة عشوائیة في الحقل. تم جمع عینات 

من الحقل المصاب حیث أخذت إلى مختبر )نباتات كاملة(
الفیروسات، قسم وقایة النبات، كلیة علوم األغذیة والزراعة، 
جامعة الملك سعود. كما تم جلب كمیة من البذور المتبقیة من 

البذور التي استخدمت لزراعة ھذا الحقل أیضا إلى المختبر.
باستخدام كانیكیاً تم تلقیح شتالت لوبیاء سلیمة بالفیروس می

العزالت األربع. ظھرت أعراض شفافیة العروق والموزاییك 
على األوراق الحدیثة بعد أسبوعین من العدوى. كما لوحظ 
الحقاً ظھور بثرات، تشوه األوراق، والتقزم على النباتات 
الملقحة. أعطت كل عزالت الفیروس المستخدمة في دراسة 

ظت إصابات جھازیة على المدى العائلي نفس النتائج. لوح
V. unguiculataھما؛ نوعین من اللوبیاء subsp.

unguiculata وV. unguiculata subsp. Sesquipedalis،
بینما لوحظت اإلصابة الموضعیة N. benthamianaوالتبغ

وC. amaranticolorوC. quinoaعلى الزربیح بنوعیھ 
N. occidentalis حدثت عدوى كامنة على الحبق .O.

basilicumوC. cajan وقد فشلت جمیع العزالت في .
.Pإصابة األنواع النباتیة األخرى التي شملت البازالء 

sativum الفول ،V. faba الفاصولیا ،P. vulgaris فول ،
.V، لوبیاA. hypogaea، الفول السوداني G. maxالصویا 
radiata داتورة ،D. stramonium المخلدة ،G. globosa ،

وN. tabaccum، نوعین من التبغ S. nigrumعنب الثعلب 
N. glutinosa البطونیة ،P. hybrida بنجر السكر ،B.

vulgaris، الخیارC. sativus الكوسا ،C. pepo الطماطم ،
S. lycopersicumوالبرسیم.M. sativa

50ت بین تراوحت درجات الحرارة المثبطة لھذه العزال
درجة مئویة، بینما تراوحت درجات 60درجة مئویة و 

، و ظلت العزالت معدیة 10-4و 10-3التخفیف النھائیة بین 
بعد حفظ العصارة في درجة حرارة الغرفة لمدة یومین ولكن 

أیام. تم فحص مستحضرات غمس الورقة من 3لیس لمدة 
ني النافذ أوراق مصابة لكل عزلة باستخدام المجھر اإللكترو

1011JEOL–JEM حیث تم مشاھدة جسیمات فیروسیة .
نانومتر من 12 × 750عصویة مرنة تراوحت أبعادھا بین 

كل عزلة. أمكن نقل كل عزلة من الفیروس نقالً غیر مباشر 
Aphis craccivoraبواسطة حشرة المن  Koch. إلى نباتات

سلیمة. انتقل الفیروس أیضاً عن طریق بذور اللوبیا ءلوبیا
.%5بنسبة

أعطت االختبارات المصلیة، لجمیع العزالت األربع، 
تفاعالت إیجابیة مع مصل فیروس موزاییك اللوبیا الذي 

Cowpea aphid-borne mosaicینتقل بحشرات المن 
potyvirus)CABMV وتفاعالت سلبیة مع مصل فیروس (
Blackeye cowpea mosaic potyvirusلوبیاء موزاییك ال
(BlCMV).ثالث عینات من النباتات التي اختبارقد تم و

أظھرت أعراض الفیروس عندما نبتت من بذور اللوبیا في 
ھذا االختبار وأعطت نتائج إیجابیة أیضاً في ھذا المصل. 

للتعرف على RT-PCRتم استخدام طریقة النسخ العكسي 
CABMVباستخدام بادئات متخصصة (الفیروس وذلك  - F

: 5' - cgctcaaacccattgtagaa - Rو 3′ - CABMV : 5' -
tattgcttcccttgctctttc - ) تم تصمیمھا من جین الغالف 3′

البروتیني للفیروس. وقد أمكن الحصول على منتج حجمھ 
زوج من القواعد. أعطت جمیع المنتجات من اختبار 221

) لكل عینة نتائج RT-PCRسي النسخ (البلمرة المتسلسل عك
ایجابیة من خالل إظھار أماكن محددة من الحمض النووي 

. كما تم استخدام تقنیة تھجین الحمض agaroseفي جل 
أعاله. تم عمل المجس RT-PCRالنووي إلثبات نتیجة 

المستخدم في ھذه الدراسة من نواتج اختبار البلمرة المتسلسل 
. أعطت عینات من كل CABMVعكسي النسخ للكشف عن 

بكل عزلة من عزالت أوراق نباتات اللوبیاء المصابة
الفیروس إضافة إلى عینة أخرى من أوراق نبات لوبیاء انتقل 
إلیھ الفیروس عن طریق البذور نتائج ایجابیة من خالل 
إظھار اللون األرجواني على أغشیة النیتروسلیلوز. تم تحلیل 

بین العزالت السعودیة البروتینيمقارنة تناظر جین الغطاء 
، وكانت نسب التماثل بین ھذه العزالت CABMVلفیروس 

، مما یشیر إلى أن العینات التي تم اختبارھا في ھذه 100%
الدراسة تحمل نفس الساللة. كما أوضحت عملیة تسلسل 
النیوكلیوتیدات، التي تالھا تحلیل شجرة التناظر أن العزالت 

تتشابھ إلى حد كبیر مع CABMVالسعودیة من فیروس
93.2من المغرب (CABMVساللتین من  – ) وھما 93.7%

(Accession Numbers AF83558 and Y18634) ومن
CABMV من نیجیریا(Accession Number

AJ132414) بینما كانت أدنى نسبة تشابھ لھذه العزالت
من زیمبابوي CABMV) مع ساللتین من 87.9%(

(Accession Number AF348210 and X82873) .
وحسب علمنا فإن ھذا ھو أول تسجیل لوجود فیروس 

CABMV.في المملكة العربیة السعودیة

دراسة حساسیة طرز وراثیة مختلفة من الفول والعدس 
لفیروس الموزاییك األصفر للفاصولیاء عند إصابتھا 

بفیروسات أخرى

(ماجستیر/فیروسات)الطالبة: آیة قنواتي
- للبحوث الزراعیة في المناطق الجافةالمركز الدوليالعنوان: 

البرید االلكتروني:، حلب، سوریة. إیكاردا
A.Kanawaty@cgiar.org

.حسن حماديد.وصفاءاإلشراف: د.
مكان تنفیذ البحث: المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق 

الجافة (إیكاردا)
/مایوأیار-2010/مارستاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه: آذار

2012
27/12/2012: األطروحةتاریخ الدفاع عن 

:الملخص
طراز وراثي من العدس 100في ھذا البحث تقییم تم

Beanلإلصابة بفیروس الموزاییك األصفر للفاصولیاء (
yellow mosaic virus) (BYMV جنس ،Potyvirus ،

Alfalfaوفیروس موزاییك الفصة ()Potyviridaeعائلة 
mosaic virus) (AMV جنس ،Alfamovirus، عائلة
Bromoviridae تحت الظروف الحقلیة خالل الموسم (
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. تمت العدوى بالفیروسات بالطریقة 2010/2011الزراعي 
المیكانیكیة باستخدام مرش یعمل بالھواء المضغوط. أخذت 

یوماً من العدوى باالعتماد على سلم التقییم 25ات بعد القراء
= أعراض 3= بدون أعراض، 0(حیث 3- 0المرضي من 

باستخدام اتشدیدة)، باإلضافة إلى أنھ تم اختبار جمیع النبات
وحسبت (TBIA)اختبار بصمة النسیج النباتي المناعي 

ئج النسبة المئویة لإلصابة اعتماداً على نتائجھ. أظھرت النتا
ILL 1786 ،ILL 1933 ،ILLأن ھناك أربع طرز وراثیة (

1935 ،ILL 1949أیة أعراض لإلصابة بفیروس و) لم تبد
الموزاییك األصفر للفاصولیاء وكان سلم التقییم المرضي لھا 

ـ مما %50-10والنسبة المئویة لإلصابة تراوحت مابین 0
یدل على إمكانیة وجود إصابة كامنة في بعض الطرز 

وراثیة المستخدمة. في حین كانت أغلب الطرز الوراثیة ال
منھا %50ذات حساسیة عالیة لإلصابة فظھر على نباتات 

أعراضاً واضحة وبنسبة مئویة لإلصابة وصلت إلى 
. وكذلك األمر بالنسبة لفیروس موزاییك الفصة حیث 100%

كانت غالبیة الطرز الوراثیة المدروسة حساسة للفیروس، 
ILLو ILL 1949صل إلى طرازین وراثیین (وأمكن التو

) عالیي المقاومة للفیروس لم تتجاوز النسبة المئویة 5005
، بینما أظھرت باقي الطرز تفاوتاً %10لإلصابة فیھما عن 

بین شدة األعراض الظاھریة والنسبة المئویة لإلصابة 
باإلضافة إلى وجود إصابة كامنة في بعض الطرز 

المدروسة. 
ة أداء طرز وراثیة مختلفة من الفول والعدس دراستمت

للعدوى المختلطة، حیث اختیرت عدة طراز وراثیة من 
العدس والفول تختلف فیما بینھا بدرجة حساسیتھا لإلصابة 
المفردة بفیروس الموزاییك األصفر للفاصولیاء ولإلصابة 
المختلطة بفیروسات أخرى تابعة إلى أجناس وعوائل مختلفة 

Faba bean necroticصفرار الممیت للفولكفیروس اال
yellows virus)FBNYV، جنسNanovirus، عائلة

Nanoviridae فیروس موزاییك البازالء المنقول بالبذور ،(
Pea seed-borne mosaic virus)PSbMV، جنس

Potyvirus، عائلةPotyviridae فیروس موزاییك الفصة ،(
تحت ظروف البیت البالستیكي. تمت العدوى بالنسبة 
لفیروس االصفرار الممیت للفول بواسطة حشرات مّن 

Acyrthosiphon pisum)البازالء األخضر  Harris)
)، بینما تمت العدوى Persistent mannerبالطریقة المثابرة (

وسات المدروسة مع ة لباقي الفیریباستخدام الطریقة المیكانیك
األخذ بعین االعتبار أن العدوى المختلطة بفیروسین تمت في 
ذات الیوم باإلضافة إلى وجود نباتات أعدیت بفیروس واحد 
للمقارنة بینھا وبین العدوى المختلطة من حیث األعراض 

والنسبة المئویة لإلصابة.
النتائج وجود تفاوت كبیر في مدى استجابة أظھرت
روسة لإلصابة المختلطة حیث أظھر البعض الطرز المد

، بینما أبدى عدد %100حساسیة عالیة لإلصابة وصلت إلى 
قلیل من الطرز المدروسة للعدس مقاومة للفیروسات المعداة 

ILL 75 ،ILL 518 ،ILL 1949،ILL 5005كما في الطرز 
التي أبدت مقاومة لجمیع الفیروسات المدروسة ILL 7436و

اإلصابة المفردة أو المختلطة. في حین سلكت سواًء في حالة 
بعض الطرز سلوكاً مغایراً حیث أنھا كانت حساسة أو 
مقاومة لإلصابة بفیروس واحد ولكن عند وجود الفیروس 

الثاني تغیرت درجة الحساسیة وتحولت إما إلى طرز مقاومة 
أو حساسة على الترتیب.

ظھرت نتائج فیما یتعلق بالطرز الوراثیة للفول، فقد أأما
العدوى المختلطة بین فیروسي الموزاییك األصفر للفاصولیاء 
وفیروس اصفرار وتماوت الفول وجود ظاھرة الحمایة 
المتبادلة بین الفیروسین في أغلب الطرز المدروسة مثل 

BPL 5247 ،BPL 5250 ،BPL 5251 ،BPL 5252 و
BPL 5253 التي اكتسبت صفة المقاومة لفیروس اصفرار

كانت أنھاوت الفول عند حدوث اإلصابة المختلطة، علماً وتما
حساسة لھ في حالة اإلصابة المفردة، وأصبحت طرز وراثیة 
مقاومة للفیروسین معاً وكذلك األمر بالنسبة لباقي الطرز 
المستخدمة في الفول ماعدا أربع طرز وراثیة لم تحافظ على 

ت إلى صفة المقاومة عند حدوث اإلصابة المختلطة وتحول
طرز وراثیة حساسة ولذلك تم استبعادھا عند تكرار التجربة 

لعدم وجود جدوى زراعیة من استخدامھا.

دراسة فعالیة بعض الوسائل التطبیقیة لوقایة محصول 
البطاطا من اإلصابة بفیروس واي البطاطا 

اسم الطالب: وضاح محمد فوزي مبیض 
/فیروسات)دكتوراه(

: كلیة الزراعة، جامعة تشرین. الالذقیة، سوریة . البرید العنوان
mobayed@hotmail.com-wااللكتروني:

: د. سلیم یونس راعي و د. صفاء قمرياإلشراف
.كلیة الزراعة، جامعة تشرین. الالذقیة، سوریةمكان تنفیذ البحث: 

6/11/2012تاریخ انتھاءه: 10/3/2010بدء البحث: تاریخ
6/11/2012تاریخ الدفاع عن األطروحة:

:الملخص
جنس ،Potato virus Y ،PVYالبطاطا واي (فیروس
Potyvirus، فصیلةPotyviridae( الفیروس الرئیس األكثر

وتدمیراً في معظم مناطق إنتاج محصول البطاطا. وجوداً 
وانخفاض ،في تدھور مرتبة بذار البطاطاویعد السبب األھم 

.%80- 10اإلنتاجیة، حیث یسبب فقداً في الغلة یتراوح بین 
وصفت خمس عزالت سوریة من فیروس البطاطا واي 

باستخدام مجموعة من حقول البطاطا في مناطق مختلفة
حیث أظھرت طرائق الكشف الحیویة، والمصلیة، والجزیئیة، 

عینة) 60(لي للعینات المجموعة نتائج اختبار إلیزا المص
الكلون، متعددةمضادةأمصالخمسةتفاعالً سلبیاً مع 

. PLRVوPVA،PVS،PVM،PVXالتالیة: للفیروسات
الكلون لفیروس وإیجابیاً فقط مع المصل المضاد المتعدد

كما تطابقت نتائج اختبار التفاعل المتسلسل البطاطا واي. 
) مع مثیالتھا في RT-PCRي (للبولیمیراز بعد النسخ العكس

اختبار إلیزا لعینات البطاطا الخمسة المختبرة مؤكدة وجود 
فیروس البطاطا واي. ثم اختبرت العینات بستة تفاعالت 

RT-PCRلتحدید سالالت الفیروس، حیث أظھر منفصلة
المجموعة من الالذقیة تحوي L1العزلة أن اختبار العزالت 

NW-NTNPVYعلى إصابة مختلطة من تحت المجموعتین 
مجموعة من حماه الH2، كما احتوت العزلتین NTNPVYو
المجموعة تحت المجموعة من القنیطرة، على K5و

NWPVY في حین احتوت العزلتان ،D3 مجموعة من
المجموعة من حلب على تحت المجموعة A4ودمشق، 
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NTNPVY.المقارنة وجدت أن التتالیات النكلیوتیدیة ولدى
زوج قاعدي التي تم الحصول علیھا للعزالت 441للقطعة 

L1 ،D3 ،K5 وعزلة الشاھد ،AL6 مع التتالیات
عزالت أجنبیة من نفس 5عزالت سوریة و8النیكلیوتیدیة لـ 

الفیروس موجودة في بنك المورثات، وجدت أن نسبة التشابھ 
بین العزالت األربع المدروسة %99-97تراوحت بین 

؛ Wi-SYR :AB185832.1-11والعزالت السوریة: (
12-PVY:AB185833.2 ؛SYRPVY :AB270705.1 ؛

8-2-II-SYR:1.1AB46145 ؛-II-SYR
Be1:AB461452.1 ؛DrH-II-SYR :

AB461453.1؛L4-III-SYR :AB461454.1 ؛-PVY
Bu3 :AB461488.1() :واألمریكیة ،NTNPVY العزلة ،
HR1 :FJ204166.1مع العزلتین األمریكیتین %98-83)، و

)O5-PVY:HQ912901.1 ؛WiPVY :HQ912868.1 ،(
: SASA 207، العزلة NPVYوالبریطانیة: (

AJ584851.1) :واأللمانیة ،(WiPVY 261-4، العزلة :
AM113988.1.(

تم ، سوریة من فیروس البطاطا وايتنقیة عزلة عند
غ 600مغ محضر الفیروس النقي من 3.84الحصول على 

استخدم محضر أوراق تبغ مجمدة، ومصابة بالفیروس.
14بلغت كمیتھ الفیروس النقي إلنتاج مصل خام للفیروس 

لمصل الخام من اIgGتمت تنقیة األجسام المضادة .مل
-IgGالفوسفاتیز القلوي إلنتاج المنتج، كما تم ربطھا بأنزیم 

Alp تركیز ، ولدى تطبیق اختبار الیزا كانIgG المناسب ھو
-IgGمغ/مل، كما كان التخفیف األنسب بالنسبة لـ0.001

Alp واستمر لالستخدام في اختبار إلیزا. 1/1000ھو
0.00033تركیز المصل في الكشف عن الفیروس حتى

. IgG-Alpبالنسبة لـ1/3000وتخفیف IgGمغ/مل من 
اسُتخِدَم المصل بنجاح في الكشف عن فیروس البطاطا واي 
في العینات المجموعة من حقول البطاطا المحلیة باستخدام 

لم یالحظ فروق في القیم . وDAS-ELISAوTBIAاختبار 
ن المنتج في عند مقارنة جودة المصل المضاد المتعدد الكلو

ھذه الدراسة مع المصل المضاد المنتج من قبل شركة 
فحص الدرنات الناتجة من نباتات ولدىبیوریبا السویسریة.

صنفي البطاطا مارفونا، وسبونتا المطعمة بعزلة محلیة 
لفیروس البطاطا واي (عدوى أولیة تحت الظروف الحقلیة) 

م ، والمدرجة ضمن ثالث حجو2011و2010في موسمي 
مم، 50-35مم، متوسط: من50>وفق أقطارھا (كبیر: 

لحساب نسبة انتقال TBIAمم) باختبار 35<صغیر: 
الفیروس إلى الدرنات الناتجة، لتحدید حجم الدرنات الناتجة 
األقل حمالً لإلصابة الفیروسیة كوسیلة تطبیقیة في اختیار 
حجم البذار األنسب للزراعة عند حدوث اإلصابة األولیة

الطبیعیة في حقول اإلكثار. أظھرت المشاھدات الظاھریة 
عدم ظھور أیة أعراض خارجیة على الدرنات كالبقع الحلقیة 
المیتة، كما أشارت نتائج االختبار المصلي إلى تفاوت في 
نسب انتقال الفیروس إلى الدرنات الناتجة عن النباتات 

نات المطعمة بالفیروس تبعاً للصنف المدروس، وحجم الدر
في الموسمین. حیث تراوحت نسبة انتقال الفیروس في 

في %81.8-52.1، %75.0-16.4الدرنات الناتجة 
وكانت نسبة انتقال ، على التوالي. 2011و2010الموسمین 

الفیروس األعلى في الدرنات الناتجة ذات الحجم الكبیر 
للصنف سبونتا %81.1، %75.0مقارنة بالحجوم األخرى، 

2010للصنف مارفونا في الموسمین %81.8،%44.0و
،على التوالي.2011و
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مبیدات اآلفات
اختبار حساسیة السالالت الحقلیة من الذباب المنزلي 

Musca domestica L بمدینة الریاض تجاه المبیدات
التقلیدیة والمبیدات الحیویة الحدیثة

(ماجستیر / مبیدات)الزھرانيسعد بن مبارك اسم الطالب: 
الرمز البریدي 6086العنوان: المملكة العربیة السعودیة ص.ب. 

smzahrni@gmail.com، البرید االلكتروني: 11442
أ. د. محمد جمال والعزیز محمد العجالناإلشراف: أ. د. عبد

حجار
م2012سبتمبر -م2010سبتمبر بدایة ونھایة البحث: 

ھـ08/07/1433تاریخ الدفاع عن األطروحة: 

:الملخص
2011- 2010العامین تم إجراء ھذه الدراسة خالل 

Muscaالختبار حساسیة ومقاومة سالالت الذباب المنزلي
domestica L.بعض المواقع بمدینة الریاض تجاه في

المبیدات التقلیدیة المستخدمة لمكافحة الذباب من قبل أمانة 
مدینة الریاض، وفعالیة المبیدات الحیویة الحدیثة كبدیل لھذه 

المبیدات.
Muscaجمعت السالالت الحقلیة للذباب المنزلي 

domestica L. من خمسة مواقع بمدینة الریاض تمثل خمسة
حیث ینتشر الذباب بشكل كبیر وھذه المسالخ ھي مسالخ

(مسلخ الشمال، مسلخ العزیزیة، مسلخ حي السعادة، مسلخ 
اُختبرت حساسیة السالالت . غرب الریاض ومسلخ المؤنسیة)

تجاه أربعة من المبیدات التقلیدیة وھي دیازینون، دلتا مثرین، 
ع المبدا سیھالوثرین وألفا سایبرمثرین وكانت قیمة الجر

، 1.089) لساللة مسلخ الشمال 50LDالنصفیة القاتلة (
میكروجرام/ذبابة على التوالي، 0.09و0.132، 0.295

) للمبیدات السابقة مقارنة بالساللة RFوكان عامل المقاومة (
ضعف على التوالي. كذلك كانت 11و10، 17، 7المعملیة 

یزیة ) لساللة مسلخ العز50LDقیمة الجرع النصفیة القاتلة (
میكروجرام/ذبابة على 0.357و0.388، 0.191، 2.737

) للمبیدات مقارنة بالساللة RF(التوالي، وكان عامل المقاومة
ضعف على التوالي. أیضاً كانت 45و30، 11، 17المعملیة 

) لساللة مسلخ السعادة 50LDقیمة الجرع النصفیة القاتلة (
ابة على میكروجرام/ذب1.103و0.707، 0.718، 11.516

) للمبیدات مقارنة بالساللة RFالتوالي، وكان عامل المقاومة (
ضعف على التوالي. وكانت 138و54، 41، 72المعملیة 

) لساللة مسلخ غرب 50LDقیمة الجرع النصفیة القاتلة (
0.792و0.544، 0.236، 6.335الریاض 

) RFمیكروجرام/ذبابة على التوالي، وكان عامل المقاومة (
ضعف 99و42، 13، 40دات مقارنة بالساللة المعملیة للمبی

على التوالي. وأخیراً كانت قیمة الجرع النصفیة القاتلة 
)50LD 0.185، 0.359، 1.583) لساللة مسلخ المؤنسیة
میكروجرام/ذبابة على التوالي، وكان عامل 0.465و

، 21، 10) للمبیدات مقارنة بالساللة المعملیة RFالمقاومة (
ضعف على التوالي.58و14

أیضاً اُختبرت السالالت تجاه اثنین من المبیدات الحیویة 
الحدیثة وھي بایریبروكسیفین وترایفلومیورون وكانت قیمة 

) لساللة مسلخ الشمال 50LCالتركیزات النصفیة القاتلة (
جزء في الملیون على التوالي، وكان عامل 2.622و1.191

و4ابقة مقارنة بالساللة المعملیة ) للمبیدات السRFالمقاومة (
ضعف على التوالي. كذلك كانت قیمة التركیزات النصفیة 15

2.861و0.946) لساللة مسلخ العزیزیة 50LCالقاتلة (
) RF(زء في الملیون على التوالي، وكان عامل المقاومةج

ضعف على 17و3للمبیدات مقارنة بالساللة المعملیة 
) 50LCكانت قیمة التركیزات النصفیة القاتلة (التوالي. أیضاً 

جزء في الملیون على 6.517و0.849لساللة مسلخ السعادة 
) للمبیدات مقارنة بالساللة RFالتوالي، وكان عامل المقاومة (

ضعف على التوالي. وكانت قیمة 38و2.5المعملیة 
) لساللة مسلخ غرب 50LCالتركیزات النصفیة القاتلة (

جزء في الملیون على التوالي، 3.824و1.098الریاض  
) للمبیدات مقارنة بالساللة المعملیة RFوكان عامل المقاومة (

ضعف على التوالي. وأخیراً كانت قیمة التركیزات 22و3
و1.545) لساللة مسلخ المؤنسیة 50LCالنصفیة القاتلة (

جزء في الملیون على التوالي، وكان عامل المقاومة 4.73
)RF ضعف 28و5) للمبیدات مقارنة بالساللة المعملیة

على التوالي.

لیرقات بعض آفات الفسیولوجیة والھیستولوجیةاالستجابة
القطن المعاملة ببعض المركبات الحدیثة

(دكتوراه/مبیدات)والء جمیل إبراھیم محمدالطالب:
7، مركز البحوث الزراعیة،معھد بحوث وقایة النباتات: العنوان

شارع نادي الصید، الدقي، الجیزة، جمھوریة مصر العربیة. برید 
walaagamil@yahoo.com: الكتروني
د. لطفي عبد الحمید ، د. فائزة مرعي احمد مرعياإلشراف:

.د. سوسن محمد عبد الحلیم، یوسف
2012-2005ة البحث: مد

27/11/2012الدفاع: 

:الملخص
التياآلفاتنبات القطن لإلصابة بالعدید من یتعرض

كبیرا في المحصول كما ونوعا وتعتبر دودة انخفاضاتسبب 
ورق القطن ودودة اللوز القرنفلیة من أھم وأخطر تلك اآلفات 

وتعتمد مكافحة ھذه اآلفات ،تصیب القطنالتيالحشریة 
بالمبیدات الحشریة على المكافحة الكیمیائیةأساسیةبطریقة 

حیث إنھا حتى اآلن تمثل الوسیلة األكثر فاعلیة في خفض 
المكثف المستمر للمبیدات االستخدامتعداد تلك اآلفات ولكن 

التقلیدیة لمكافحة تلك اآلفات أدى إلى اإلضرار بالبیئة 
وظھور العدید من المشاكل الطبیعيلتوازن وإحداث خلل با

أھمھا وجود ظاھرة المقاومة في الحشرات التي تؤدى إلى 
معدالت استخدام المبیدات بتركیزات عالیة مما یزید ارتفاع

من أضرارھا على البیئة. لذلك لزم االتجاه إلى استخدام 
مجموعات جدیدة من المبیدات تختلف في طریقة التأثیر على 

ت عن المبیدات التقلیدیة المستخدمة وذلك للحد من الحشرا
ھذه الظاھرة مع الحصول على النتائج المرجوة من عملیات 

المكافحة.
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تقییم فاعلیة ثالثة أنواع جدیدة إلى ھذه الدراسة استھدفت
إلى ثالثة مجموعات تنتميمن المبیدات الكیمیائیة التي 

وتمت ،تختلف في طریقة فعلھا وتأثیرھا على الحشرات
یرقات العمر الثاني والرابع لدودة ورق الدراسة معملیا على

القطن والیرقات حدیثة الفقس لدودة اللوز القرنفلیة. وذلك 
:التاليعلى النحو 

تقییم فعالیة كال من مبید اإلندوكساكارب والبیریدالیل-1
یتورام على یرقات العمر الثاني والرابع لدودة واإلسبین

ورق القطن والیرقات حدیثة الفقس لدودة اللوز القرنفلیة 
وتحدید التركیز النصفي القاتل لكل مبید مختبر على كل 

ساعة من 24الیرقیة سابقة الذكر بعد األعمارمن 
القاتل النصفيالمعاملة ودراسة تأثیر المعاملة بالتركیز 

البیولوجیة المختلفة النواحيالمختبرة على للمبیدات
للحشرات موضع الدراسة.

الثانيالفیسیولوجیة لیرقات العمر االستجابةدراسة -2
والرابع لدودة ورق القطن والیرقات حدیثة الفقس لدودة 

ساعة بالتركیز 24اللوز القرنفلیة المعاملة لمدة 
القاتل لكل مبید باستخدام تكنیك التفریدالنصفي

أكریالمید وأیضا عن طریق بعض الكھربي بالبولي 
القیاسات الفسیولوجیة لنشاط بعض األنزیمات 

بجسم الحشرة .األساسیةوالمكونات 
دراسة التأثیرات الھیستولوجیة الناتجة عن المعاملة -3

ساعة على 24لمدة القاتل لكل مبیدالنصفيبالتركیز 
طیة بالمخ في الخالیا العصبیة المفرزة في المنطقة الوس

والرابع لدودة ورق القطن.الثانيیرقات العمر 
: یليویمكن تلخیص النتائج المتحصل علیھا فیما 

للمبیدات المختبرة:الحیويالتقییم -1
نھ یمكن ترتیب المبیدات المختبرة من أالنتائج أظھرت

والرابع لدودة البرقي الثانيیرقات العمر علىكفاءتھاحیث 
ورق القطن والیرقات حدیثة الفقس لدودة اللوز القرنفلیة حیث 
كان االسبینیتورام أكفأ المبیدات المختبرة یلیھ االندوكساكارب 
ثم البیریدالیل. كما أظھر التحلیل اإلحصائي للنتائج المتحصل 

بین االسبینیتورام والبیریدالیل معنويعلیھا وجود فرق 
حین ال یوجد في والبیریدالیلدوكساكاربوایضا بین اإلن

واإلندوكساكارب. فرق معنوي بین االسبینیتورام
لدودة ورق الثاني ن العمر الیرقي أأظھرت النتائج كما

الرابع حیث كانت قیم يقطن أكثر حساسیة من العمر الیرق
التركیز النصفي القاتل لكال من االسبینیتورام

جزء 3.8و 0.76، 0.36ھىلواالندوكساكارب والبیریدالی
بینما كانت الثاني للعمر الیرقي التواليالملیون على في 

جزء في 5.7و 2.1، 0.7للعمر الیرقي الرابع كاألتى
ظھرت أ. في حین التواليالملیون للمبیدات المختبرة على 

حساسیة من دودة أكثردودة اللوز القرنفلیة أنیضا أالنتائج 
القاتل ينخفاض قیم التركیز النصفورق القطن نظرا ال

جزء في 2.0و 0.6، 0.09بلغتوالتيللمبیدات المختبرة 
.يللمبیدات سابقة الذكر على التوالالملیون

التأثیرات البیولوجیة للمعاملة بالتركیز النصفي القاتل -2
للمبیدات المختبرة:

التأثیر على الطور الیرقي:-أ
اتل للمبیدات المختبرة المعاملة بالتركیز النصفي القأدت

فترة الطور الیرقي للعمر الیرقي زیادة معنویةإلى حدوث
المعامل بصفة عامة بینما في العمر الیرقي الرابع الثاني 

حالة المعاملة في حدث زیادة معنویة في فترة الطور الیرقي 
واالسبینیتورام فقط. في حالة دودة اللوز باالندوكساكارب

المعاملة إلى حدوث زیادة معنویة في فترة القرنفلیة فقد أدت 
والبیریدالیل، حالة المعاملة باالسبینیتورامفي الطور الیرقي 

في حین أدت المعاملة باإلندوكساكارب إلى انخفاض معنوي 
العمر الیرقى. ةفترفي 

التأثیر على طور العذراء :-ب
المعاملة بالتركیز النصفي القاتل لمبید أنالنتائج أظھرت

والرابع أحدثت أعلى الثاني االسبینیتورام على العمر الیرقي 
نسبة خفض في عدد العذارى الناتجة حیث بلغت نسبة التعذر 

والرابع على الثاني لكال من العمر الیرقي 27،24%
ة ، بینما بالنسبة لدودة اللوز القرنفلیة كانت أعلى نسبالتوالي

نتیجة المعاملة بالتركیز خفض في عدد العذارى الناتج
النصفي القاتل لمبید البیریدالیل.

أن المعاملة بالتركیز النصفي القاتل للمبیدات وجد
الیرقیة موضع الدراسة أدت إلى األعمارالمختبرة على 

حدوث زیادة معنویة في كل من المتوسط الكلى لوزن 
أظھرتالعذارى. كما ورالعذارى، متوسط وزن إناث وذك

النتائج وجود فروق معنویة في كل من المتوسط الكلى لفترة 
طور العذراء كما وجد زیادة في نسبة الموت للعذارى الناتجة 
من المعامالت حیث أدت المعاملة بالتركیز النصفي القاتل 

على نسبة موت في العذارى ألمبید اإلندوكساكارب إلى 
والرابع لدودة ورق الثاني الیرقي الناتجة من كل من العمر

القطن بینما كانت أعلى نسبة موت في عذارى دودة اللوز
القرنفلیة نتیجة المعاملة بالتركیز النصفي القاتل لمبید 

البیریدالیل.
التأثیر على الحشرة الكاملة: -ج

أدت المعاملة بالتركیز النصفي القاتل للمبیدات المختبرة -
موضع الدراسة إلى خفض النسبة على األعمار الیرقیة 

المئویة لخروج الفراشات وزیادة النسبة المئویة للتشوه 
في الحشرات الناتجة من المعامالت مقارنة بغیر 

.معاملةال
التناسلیة إلناث كما أظھرت النتائج انخفاض الكفاءة-

الحشرات الكاملة الناتجة من المعاملة بالتركیزات 
الیرقیة األعمارالنصفیة القاتلة للمركبات المختبرة على 

یضا خفض في معدل فقس البیضأموضع الدراسة، و
حیث بلغت المعاملة بالتركیز النصفي القاتل لمبید 

والبیریدالیل للعمر الیرقي الرابع االندوكساركارب
دت إلى عدم حدوث فقس في البیض أودة ورق القطن لد

الناتج.
لدودة ورق القطن الثاني أثرت المعاملة للعمر الیرقي -

بالتركیز النصفي القاتل للمبیدات المختبرة على النسبة 
ناث عن عداد اإلأدت المعاملة إلى زیادة أالجنسیة حیث 

ن النسبة الجنسیة في الحشرات الكاملة أالذكور في حین 
الناتجة من المعاملة للعمر الیرقي الرابع لدودة ورق 
القطن ویرقات الفقس الحدیث لدودة اللوز القرنفلیة 

).1:1كانت (
تأثیر المعاملة بالتركیز النصفي القاتل للمبیدات -

المختبرة على فترة حیاة إناث وذكور الفراشات الناتجة 
الیرقیة للحشرات محل الدراسة لألعمارمن المعاملة 
فترة في ، حیث وجد انخفاض معنوي تجلى واضحاً 

حیاة الفراشات دودة ورق القطن الناتجة من المعاملة 



2013تشرین الثاني/نوفمبر ، عدد خاصالنشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى، 30

حین أدت المعاملة في واالسبینیتورامبالمبید البیریدالیل
باالندوكساكارب إلى زیادة معنویة في فترة حیاة ذكور 

ما العمر أالفراشات الناتجة من معاملة العمر الرابع 
فروق معنویة. أما بالنسبة أيفال یوجد اني الثالیرقي 

للحشرات الكاملة الناتجة من معاملة الیرقات حدیثة 
الفقس لدودة اللوز القرنفلیة بالتركیزات النصفیة القاتلة 
للمبیدات المختبرة فقد لوحظ زیادة معنویة واضحة 

مقارنة بالغیر معاملة.
في القاتل التأثیرات الفسیولوجیة للمعاملة بالتركیز النص-3

للمبیدات المختبرة:
أكریالمید:التفرید الكھربى باستخدام البولى-أ

التحلیل باستخدام التفرید الكھربى للبروتینات إجراءتم 
بیتا) في یرقات –نزیم االستیریز (الفا أالكلیة ومشابھات 

والرابع لدود ورق القطن والیرقات حدیثة الثانيالعمرین 
الفقس لدودة اللوز القرنفلیة الغیر معاملة والمعاملة 

أوضحتبالتركیزات النصفیة القاتلة للمبیدات المختبرة وقد 
: في حالة التفرید الكھربى للبروتینات الكلیة یليالنتائج ما

وزان جزیئیة معینة في الیرقات أظھرت بعض الحزم ذات 
حزمأنھار معاملة واختفت في المعاملة مما یدل على الغی

ممیزة للیرقات المعاملة كما لوحظ ظھور حزم في الیرقات 
المعاملة جمیعا بصفة عامة واختفائھا في الیرقات الغیر 

ممیزة للیرقات المعاملة فقط، كما أنھامعاملة مما یدل على 
یث لوحظ وجود حزم ممیزة للمعاملة بكل مبید على حدة ح

الیرقات. كما في باقيوتختفيت المعاملة بھ اتظھر في الیرق
- تم تأكید تلك النتائج عند تحلیل مشابھات انزیم االستریز (الفا

بیتا).
:القیاسات الفسیولوجیة-ب
بجسم الحشرة األساسیةللمكونات الكميالتقدیر تم

والنشاط األنزیمي لبعض األنزیمات المھمة وذلك في یرقات 
الثاني والرابع لدودة ورق القطن والیرقات حدیثة العمرین

الفقس لدودة اللوز القرنفلیة المعاملة بالتركیزات النصفیة 
ساعة 24القاتلة للمبیدات المختبرة مقارنة بالغیر معاملة بعد 

وقد أظھرت الطیفيمن المعاملة باستخدام جھاز التحلیل 
:یليالنتائج ما 

 ت والبرتینات والدھون الكربوھیدرافي انخفاض معنوي
الكلیة نتیجة للمعاملة فیما عدا المعاملة باالندوكساكارب

لدودة ورق القطن حیث أدت تلك الثاني في العمر الیرقي 
المعاملة إلى زیادة في البروتینات الكلیة وأیضا في 
الیرقات حدیثة الفقس لدودة اللوز القرنفلیة المعاملة بنفس 

لكلى من البروتینات المبید حیث زاد المحتوى ا
والكربوھیدرات.

 أثرت المعاملة ایجابیا على األنزیمات الھاضمة
للكربوھیرات والبروتینات (الممثلة في االمیلیز، 
التریھالیز، االنفرتیز، والبروتییز)حیث زاد النشاط 
األنزیمي في یرقات دودة ورق القطن في كال العمرین 

حدیثة الفقس لدودة بینما كان التأثیر سلبیا في الیرقات 
اللوز القرنفلیة حیث انخفض النشاط األنزیمي لتلك 

، أما بالنسبة إلنزیم اللیبیز الھاضم للدھون فقد األنزیمات
الیرقیة لكال األعمارانخفض نشاطھ نتیجة للمعاملة في كل 

الحشرتین.
االسیتیل كولین النزیملوحظ خفض النشاط االنزیمى

الثاني والرابع لدودة ورق في یرقات العمریناستیریز

القطن المعاملة بالمبیدات المختبرة وایضا في الیرقات 
حدیثة الفقس لدودة اللوز القرنفلیة المعاملة بالبیریدالیل 
بینما زاد النشاط األنزیمي في حالة المعاملة 

واالسبینیتورام. باالندوكساكارب
 االلفا ألنزیمحدوث زیادة ملحوظة في النشاط األنزیمي

في یرقات دودة ورق القطن المعاملة بالمبیدات استیریز
المختبرة في كال العمرین بینما انخفض نشاط االنزیم في 
یرقات دودة اللوز القرنفلیة المعاملة، كما لوحظ زیادة في 

في یرقات العمرین الثاني البیتا استیریزأنزیمنشاط 
لبیریدالیلوالرابع لدودة ورق القطن المعاملة بمبید ا

واالسبینیتورام بینما انخفض نشاط االنزیم في حالة 
انخفض نشاطھ في وأیضاالمعاملة باالندوكساكارب 

یرقات دودة اللوز القرنفلیة المعاملة بالمبیدات المختبرة.
أوضحت النتائج حدوث انخفاض معنوي في نشاط انزیمى

الحامضى بصفة عامة في یرقات كال الفوسفاتیز
ن المعاملة بالمبیدات المختبرة فیما الزیادة الحشرتی

الملحوظة في حالة المعاملة باالندوكساكارب لیرقات دودة 
اللوز القرنفلیة. كما لوحظ وجود تغیرات معنویة في نشاط 

في الیرقات المعاملة في كال الحامضىانزیم الفوسفاتیز
الحشرتین.

اط انزیم أثرت المعاملة بالمبیدات المختبرة سلبیا على نش
دت إلى خفض نشاط أالجلوتاثیون اس ترانسفیریز حیث 

االنزیم في الیرقات المعاملة في كال الحشرتین فیما عدا 
الزیادة التي سجلت لنشاط االنزیم في العمر الیرقي الرابع 
لدودة ورق القطن المعامل باالندوكساكارب وفي یرقات 

بدودة اللوز القرنفلیة المعاملة باالندوكساكار
واالسبینیتورام.

 األمین (االنزیمات الناقلة لمجموعةALT – AST(
ALTنزیم أالنتائج انخفاض ملحوظ في نشاط أظھرت

في الیرقات المعاملة بالمبیدات المختبرة في كال الحشرتین 
فیما عدا الزیادة المسجلة في نشاط االنزیم في یرقات العمر 

واالسبینیتورام. ریدالیلالثاني لدودة ورق القطن المعاملة بالبی
یرقات فيفقد لوحظ انخفاضھ ASTما بالنسبة النزیمأ

المعاملة بصفة عامة فیما عدا یرقات العمر الثاني لدودة ورق 
القطن المعاملة باالسبینیتورام ویرقات دودة اللوز القرنفلیة 

والبیریدالیل.المعاملة باالندوكساكارب
بالتركیز النصفي التأثیرات الھیستولوجیة للمعاملة-4

القاتل للمبیدات المختبرة:
بعض التجھیزات الدقیقة لیرقات العمر الثاني إعدادتم

والرابع لدودة ورق القطن المعاملة بالتركیز النصفي القاتل 
للمبیدات المختبرة وأیضا الغیر معاملة وعمل قطاعات 

ultra-structure في منطقة الرأس لخالیا المخ االفرازیة
العصبیة تم فحصھا بالمیكروسكوب االلكتروني حیث ظھرت 
بعض االختالفات بین الیرقات المعاملة والغیر معاملة یمكن 

:یليفیما تلخیصھا بعضھا
حدوث تشوھات لھذه الخالیا في الیرقات المعاملة -

المعاملة وظھور فجوات بین الخالیا.
عدیدة التحوصل في سیتوبالزم الخالیا األجسامظھور -

العصبیة االفرازیة.
تفكك وانقسام الشبكة االندوبالزمیة وتباعد بین اظھر-

.أجزائھا
عدم انتظام الخالیا وتحلل عدید من االنویة.-
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كفاءة استخدام مستخلصات نباتیھ من عشره أنواع من 
كمبید لیرقات بعوض االنوفلس الناقل المحلیةالنباتات 
السودانفيللمالریا 

/ مبیدات حیویة (دكتوراهآمال السید إدریس الطیبالطالب: 
)للحشرات

العنوان: مجلس العلوم الحیویة والتقانات الحدیثة والبیئة، أكادیمیة 
Edriss_1975@yahoo.com: سودان للعلوم. البرید االلكترونيال

هللا عبد الرحیم ساتياإلشراف: الدكتور عبد
مكان تنفیذ البحث: مجلس العلوم الحیویة والتقانات الحدیثة والبیئة، 

أكادیمیة السودان للعلوم.
2012- 2007تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه: 

05/12/2012: ألطروحةاتاریخ الدفاع عن 

:الملخص
ھنالك أنواع من البعوض تعتبر نواقل خطیرة ألمراض 
قاتلة لإلنسان، منھا بعوض األنوفلیس المرتبط بنقل طفیل 

من االستوائیةوشبھ االستوائیةالمالریا في مختلف األقطار 
أن المكافحة الكیمیائیة للبعوض قد بینھا السودان. وبما

ارتبطت بالكثیر من اآلثار السلبیة، مثل نشوء المقاومة ضد 
المبیدات، فإن البحث عن بدائل آمنة بیئیاً قد أصبح أمراً ملحاً 
في الوقت الحاضر. لذلك من أھم أھداف ھذا البحث ھو 
إجراء مسح میداني لتحدید مستوى وجود بعوض األنوفلس 

مالریا بمنطقة الخرطوم، باإلضافة لتقییم األثر القاتل الناقل لل
للبعوض ومحتوى المركبات الثانویة لمستخلصات نباتیة 
مختلفة (مائي وإیثانولي وأثیر البترول) جھزت من بعض 

والبان السنطأجزاء عشرة نباتات محلیة. ھذه النباتات ھي
والخروع والحنظل والحرجل والقریب فروت والشیح 

ن والعشر وورد الحمیر. بخصوص التقییم الحیوي والریحا
تم إجراء تجربتین منفصلتین بالمختبر لتقییم كل من األثر 
السمي الحاد واألثر المتبقي للمعامالت ضد یرقات الطور 
الرابع لبعوض األنوفلس، وذلك بالمقارنة مع اثنین من 

المبیدات المستخدمة (المالثیون و األبییت).
سح المیداني لثالثة مواقع بالخرطوم أظھرت نتائج الم

أعلى نسبة لوجود یرقات بعوض األنوفلس بمنطقة العزوزاب 
)، %0.7±39.2)، تلیھا منطقة المستودعات (79.1±5.4%(

). %0.0±1.8بینما سجل موقع أبوآدم أقل نسبة وجود (
تتصف منطقة العزوزاب بوجود برك عدیدة للمیاه الراكدة 

المائیة والتي تمثل بیئة مالئمة تنمو علیھا بعض األعشاب
لتوالد بعوض األنوفلس. لوحظ وجود أنواع مختلفة من 

الحشرات واألسماك المفترسة بأماكن توالد البعوض خاصة 
بالمناطق المجاورة للنیل األبیض. ھذه األعداء الحیویة في 
انتظار المزید من الدراسات لتقییم دورھا الحقیقي في 

المكافحة الطبیعیة.
خصوص نتائج فعالیة المستخلصات النباتیة كمبیدات ب

یرقیة تم تسجیل فروقات معنویة بین المعامالت، وذلك بناًء 
على اختالف أنواع النباتات وأجزائھا المستخدمة ونوعیة 
المستخلصات وتركیزاتھا المطبقة. عموماً، أظھرت األجزاء 

ترول) الثمریة (البذور) والمستخلصات غیر القطبیة (أثیر الب
إمكانیة عالیة مقارنة باألوراق والمستخلصات القطبیة (مائي 
وإیثانولي) كمبیدات ضد یرقات األنوفلس، وفي معظم 
األحوال ازداد األثر القاتل للمستخلصات بزیادة التركیزات 
وزمن تعرض الیرقات للمعامالت. سجلت بعض 
المستخلصات لثالث نباتات (الحرجل والسنط والخروع) 

ساعة 24) مساویة لنتائج المبیدات بعد %90.0ت (نسب مو
من المعامالت. أعطى مستخلص البترول األثیري لبذور 

أفضل نتیجة موت بأدنى جرعة %0.5الحرجل بتركیز 
ساعة من 48جزء في الملیون) بعد 1000نصفیة قاتلة (

إجراء التجربة. كذلك أظھر ھذا المستخلص أفضل أثر متبقي 
أیام من بدایة المعامالت، بینما تفوقت استمر لمدة ثالثة
المبیدات بعد ذلك.

أوضحت نتیجة التحلیل الكیمیائي للمستخلصات أن 
مجموعات المركبات الثانویة الثمانیة التي فحصت توجد 
بجمیع النباتات، ولكنھا موزعة في األجزاء النباتیة المختلفة 

ات بمستویات متفاوتة. تشتمل ھذه المركبات علي القلوید
والصابونیات والفالفونویدات والفالفونات والتانینات 
واألحماض األمینیة وثالثي التیربینات واألستیرویدات. تم 
الحصول علي مدى واسع من ھذه المركبات بالمستخلصات 
القطبیة للعینات. ومن ناحیة أخرى، أحرزت جمیع 
المستخلصات غیر القطبیة المجھزة عن طریق أثیر البترول 

ت التیربینات الثالثیة واألستیرویدات بصفة أساسیة، مركبا
والتي یبدو أن لھا عالقة بنتائج الموت العالیة للیرقات مقارنة 

ببقیة المستخلصات. 
خلصت الدراسة إلى إبراز مكنون مستخلص البترول 
األثیري لبذور الحرجل كأفضل مبید یرقي ضد بعوض 

صى بالتركیز على األنوفلس، مقارنة ببقیة النباتات. لذا یو
ھذا المستخلص من خالل الدراسات القادمة لتعریف محتویاتھ 
من المواد الفعالة بالوسائل التقنیة الحدیثة، ومن ثم إخضاعھ 
لتجارب حقلیة تفضي إلى تقنین استخدامھ بصورة مثلى في 

مكافحة البعوض.
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نیماتودا
القمح إمراضیة وحیاتیة ومقاومة نیماتودا تثألل حبوب 

Anguina tritici

(ماجستیر/نیماتودا)الطالب: إبراھیم عیسى طاھراسم
، كردستان العراقإقلیم،جـامعة دھــوك، العنوان: كلیة الزراعة

،ibrahim.esa@uod.ac: االلكترونيوالبریدمحافظة دھوك.
Ibrahemgoran@yahoo.com

عمي. د. سلیمان نائفأ. :المشرفون
1/11/2011–1/3/2010انتھاءه: وتاریخالبحثبدءتاریخ
6/4/2012: األطروحةعنالدفاعتاریخ

:الملخص
نطة في الحالدراسة مسح عدد من حقول هتضمنت ھذ

) للتحري 2011و 2010محافظة دھوك للموسم الزراعي (
A. triticiإصابتھا بنیماتودا تثألل حبوب الحنطةمدیعن

(دوبان) وحقول قریة كمكا وتلك وھي حقول سھل السلیفاني
المحیطة بمدینة سمیل وقریة باختمي والطریق بین كورا 

حد حقول في ا%50قد سجلت أعلى نسبة لإلصابة و،وكمكا
في قریة كمكا خالل موسم %40قریة باختمي تالھا 

و 13(لإلصابةفیما سجلت أقل نسبة ، 2010الزراعي 
) في حقل في قریة كمكا وفي حقل آخر بین قریة كورا 14%

.2011وكمكا في موسم 
نتائج المسح للحنطة الواردة إلى سایلو زاخو وفایدة بینت

ان أعلى نسبة 2011و 2010وشیخان خالل الموسمین 
في %13.03و 10.76بثآلیل الحنطة كانتلتلوث البذور

عینات الحنطة الناعمة والخشنة على التوالي في سایلو فایدة 
.A. كما تبین بأن نیماتودا تثألل الحنطة2011خالل الموسم 

tritici یوماً تحت ظروف 165-135أكملت دورة حیاتھا في
متوسطبلغ،والغابات في سمیلالحقل في فاكولتي الزراعة 

132,55× 2400الطول والعرض في اإلناث والذكور
میكرون على التوالي وفي كل 82,19× 1790میكرون و 

میكرون و 24.9× 490من یافعات الطور الثاني والبیوض 
میكرون علي التوالي أیضاً.38.7× 94.5

الحنطة لھذه أصنافمن خالل دراسة حساسیة بعض 
النتائج بان أعلى نسبة اإلصابة أظھرتاتودا النیم

) في %37,12) سجلھا الصنف ئاري و أقلھا (65,33%(
الصنف واحة ضمن األصناف الحنطة الخشنة فیما سجلت 

) في الصنف مكسیباك واقلھا %72,85أعلى نسبة إصابة (
ضمن األصناف الحنطة 4) في الصنف شام42,17%(

(رویدا) تریتیكولالناعمة وكانت نسبة اإلصابة في 
النتائج على وجود ساللة جدیدة هقد تدل ھذ، 20,32%

أصنافلنیماتودا تثألل الحنطة بسبب قدرتھا التطفلیة على 
الحنطة الناعمة والخشنة.

الحیوي لبعض المبیدات االختباركما استدل من نتائج 
)Divident® 030FS, Vitavax® 200Wp, Dithane S-

60D®بذور الحنطة عادة ومبید األدغال ) التي تعامل بھا
,Granstar®75D.F الذي یستخدم لمكافحة األدغال في

سببت موتاً لیافعات الطور الثاني بأنھاحقول الحنطة 
من غمرھا في المبید وبعد أسبوعبعد A. triticiللنیماتودا

ن المعلق البوغي (السبوري) للمقاوم أالفترة ذاتھا تبین 
سبب قد ) Trichoderma harzianumالحیوي الفطري (

عند %53.9قصاھا أموتاً لیافعات النیماتودا بنسبة وصلت 
.سبور/مل610×19الیافعات فیھ بتركیز غمر
ختلفت مواعید الزراعة وتلویث التربة بالثآلیل في ا

تأثیرھا علی معاییر اإلصابة والنمو والحاصل لنبات الحنطة 
ظروف الحقل وقد أظھرت زراعة البذور تحت6صنف شام

) وفي تربة 2011كانون الثاني 15في الموعد الثالث (
نخفاضاً معنویاً في املوثة بالثآلیل قبل شھرین من الزراعة 

ثالولة/نبات) 4,97) وعدد الثآلیل (%22.59نسبة اإلصابة (
ملغم/ثالولة) والكثافة العددیة للنیماتودا في 97.0ووزنھا (

نیماتودا/ثالولة). كما تم تسجیل أعلى قیمة 4525آلیل (الث
لمعظم صفات النمو والحاصل (دلیل الحصاد ووزن البذور 
ووزن القش وطول النبات وعدد البذور) في الموعد ذاتھ فیما 
سجل أقل قیمة لدلیل الحصاد ووزن البذور وعددھا في 

) فیما 2010تشرین الثاني 15الموعد األول للزراعة (
تلف الحد األدنى لقیم الصفات األخرى بین المواعید الثالثة أخ

للزراعة.
الفطریة انخفاضاً في معایر اإلصابة المبیداتحققت 

بالرغم من عدم معنویتھا احیاناً كما لم تختلف مواعید 
عتماداً على االزراعة معنویاً عن بعضھا في قیم تلك المعایر و

) قد 2011كانون الثاني 15عدد الثآلیل فأن الموعد الثالث (
. كما وجد إن التداخل بین المبیدات الفطریة أفضلھایكون 

ومواعد الزراعیة لم یكن معنویاً في تأثیرھا في نسبة اإلصابة 
یافعات الطور الثاني في الثآلیل الجاف وقد سجلت اقل وأعداد

3) وأقل عدد من الثآلیل (%35.68نسبة إصابة (
في الموعد الثالث Dithaneدام المبید ثألولة/نبات) عند استخ

التداخل كان معنویاً في أن) إال 2011كانون الثاني 15(
في نسبة الكلوروفیل وبعض صفات النمو والحاصل تأثیره

باختالفاختلفحیث سجل تحسناً في بعض صفات النمو 
المبید في الموعد الثالث للزراعة.

غیر معنویاً في تناقصاً Granstar)(األعشابسبب مبید 
معاییر اإلصابة فیما اظھر زیادة معنویة في بعض صفات 
النمو والحاصل تضمنت دلیل الحصاد ووزن البذور وطول 

كما حقق التسمید الورقي السنبلة ووزن القش وعدد البذور.
وسماد الیوریا انخفاضاً غیر معنویاً في معایر اإلصابة 

والحاصل وغیر وتحسناً معنویاً في بعض معاییر النمو 
معنویاً في األخرى.

المجموع الخضري للبادرات تناقصاً معنویاً أظھر حش
عد الثالث للزراعة بلغت أدناه وفي معاییر اإلصابة في الم

كما سبب الحش ،في الموعد الثاني حیث لم تظھر فیھ الثآلیل
تحسناً في معاییر النمو والحاصل.

معنویاً في نسبة سبب تلویث التربة بالثآلیل إنخفاضاً 
الكلوروفیل وقیم صفات النمو والحاصل مقارنة بمعاملة 

ن إضافة المقاوم الحیوي أ، إالالمقارنة (التربة غیر الملوثة)
التربة الملوثة إلى Trichoderma harzianumالفطري 
بواغھ على المجموع الخضري لنبات أو رش معلق أبالثآلیل 

ل من نسبة اإلصابة وعدد الحنطة المصابة كان معنویاً في ك
الثآلیل على التوالي. كما حقق رش المجموع الخضري لنبات 
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الحنطة المصابة بأبواغ ھذا الفطر تحسناً في بعض المعاییر 
النمو والحاصل تضمنت دلیل الحصاد ووزن البذرة بنسبة 

على التوالي و زیادة في عدد البذور %31.6و30.57
زیادة معنویاً في الصفات فیما لم تكن ال%28,7بنسبة 

األخرى للنمو والحاصل.

تغیرات مجتمعات النیماتودا المرافقة لمحصول القطن، ودور 
المكافحة الحیویة في الحد من انتشارھا، وتأثیر التفاعل مع 

الفطر المسبب للذبول الوعائي

(دكتوراه/نیماتودا)الطالب: میمونة حسن المصري
: الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، دوما ص. ب. العنوان

maymonaalmasree@yahoo.com، دمشق سوریة. 113
تیسیر أبو الفضل.و د.خالد العسس د.اإلشراف: 

مكان تنفیذ البحث: جامعة دمشق، سوریة.
2011- 2008بدء البحث وتاریخ انتھاءه: تاریخ

2012: األطروحةتاریخ الدفاع عن 

:الملخص
أجري حصر لتحدید نسب تكرار ومتوسط الكثافة العددیة 
ألجناس النیماتودا المتطفلة والمرافقة لمحصول 

Gossypium hirsutum)القطن L.) في 2008للموسم
جنساً متطفالً مرافقاً لتربة 12النتائج وجود سوریة. أظھرت

Pratylenchus، وكان توزع األنواع وجذور نبات القطن
brachyurusوMeloidogyne incognitaو

Rotylenchulus reniformis،ًوتم رصدھا غیر منتظم نسبیا
على التوالي من الحقول %32.95و%46.6و%80.7في 

اً في متوسط تعداد مجتمعات سجل انخفاضكما المختبرة.
النیماتودا في التربة بعد الزراعة وقرب نھایة الموسم في كال 

، وفي كل حقول المنطقة الوسطى، 2009-2008الموسمین 
ووصل للذروة في منتصف الموسم، وسجلت منطقة الغاب 

تربة 3سم100فرداً/1180.8و69أعلى متوسط كثافة عددیة (
وترافقت الزیادة في أعداد النیماتودا في التربة على التوالي)،

سجل تضرر أصناف القطن مع انخفاضھا في الجذور. 
و22دیر الزورو118وحلب90وحلب33المحلیة (حلب

Meloidogyne) لإلصابة بنیماتودا تعقد الجذور5رقة
incognita وكان 5-4.8) (مؤشر التعقد=3(الساللة .(

عماً لتكاثر النیماتودا ھو أكثرھا د33الصنف حلب
)R=46.8 مظھراً قابلیة عالیة لإلصابة وبفروق معنویة (

مقارنة ببقیة األصناف التي یمكن اعتبارھا أصنافاً متوسطة 
أقلھا في ذلك 5المقاومة، في حین كان الصنف رقة

)R=7.6.(عزلة وحیدة البوغة لفطر 19كما اختبر إمراضیة
Verticillium spp.الصنف القابل على بادرات القطن)

عزالت مسقطة 7). فضمت Deltapine 16لإلصابة 
مؤشر إصابة ورقیة لألوراق كانت عالیة الشراسة، وسجلت 

زالت األخرى غیر مسقطة لألوراق )، والع3-3.8مرتفع (
تراوح مؤشر اإلصابة كانت متوسطة إلى عالیة الشراسة، و

األكثر شراسة، V11وكانت العزلة)، 1.8-2.9الورقیة (
قابلیة أقل 90حلبو5أظھر الصنفین رقةأقلھا.V3والعزلة 

)، V11(العزلة V. dahliaلإلصابة بالفطر الفیرتیسلیوم
على 27.5و15وبلغ المؤشر المرضي للتلون العرضي (

و22التوالي)، بالمقابل أظھرت بقیة األصناف (دیر الزور

لإلصابة، وسجلت ) قابلیة أعلى 33حلبو118حلب
و65و80مؤشرات مرضیة مرتفعة للتلون العرضي (

كما أشارت الزیادة في تعداد الساللة على التوالي).57.5
وخطورة M. incognitaالثالثة لنیماتودا تعقد الجذور 

على نباتات V. dahliaeعزلتین من فطر الذبول الوعائي 
، Deltapine16العدوى المشتركة لثالثة أصناف قطن (

) إلى التفاعل التعاوني بینھما. 22، ودیر الزور33وحلب
لفطر الذبول زیادة معنویة في تعداد V3وأعطت العزلة 

33وحلبDeltapine16الطور الیرقي الثاني في الصنفین 
تربة على التوالي) في 3سم250فرداً/518.4و355.9(

ى ، بینما أدت علV11العدوى المشتركة مقارنة مع العزلة 
إلى خفض كل من متوسط عدد العقد 22الصنف دیر الزور

وأكیاس البیض وتعداد البیض الكلي/جذر ومعدل التكاثر 
تربة مقارنة مع 3سم250وتعداد الطور الیرقي الثاني/

لفطر V11اإلصابة بالنیماتودا لوحدھا، على عكس العزلة 
فيفروق معنویة مع اإلصابة المفردة.يالذبول التي لم تبد

فطریات مضادة 7تجربة المكافحة الحیویة، قیمت كفاءة 
وھي 3الساللة M. incognitaلنیماتودا تعقد الجذور 

Trichoderma harzianumوArthrobotrys conoides
Strain 2022وA. candida Strain 2012و

Monacrosporium eudermatum Strain 2024و
Paecilomyces lilacinus Strain 14052وP. variotii

Strain IوP. variotii Strain II على نباتات قطن
) في تجربة أصص تحت الظروف الحقلیة 33(الصنف حلب

، أظھرت النتائج فعالیة الفطور في 2011خالل الموسم 
خفض اإلصابة بنیماتودا تعقد الجذور وأسھمت في نمو 

نیماتودا فقط. خفضت بالالنباتات مقارنة بالنباتات المعداة
وبشكل معنوي نسبة فقس Paecilomycesأنواع الفطر 

بالنیماتودا ) مقارنة بالشاھد المعدى%17.8- 13.2البیض (
)، بدون ظھور فروق معنویة فیما بینھا، وسجل %63.5فقط (

.Aأیضاً التشابھ بین متوسط نسبة كفاءة بعض الفطور (
conoidesوA. candidaوP. lilacinus ومبید موكاب (

55.4و56و72.1في خفض متوسط عدد أكیاس البیض (
.Mكیس/جذر على التوالي). ولم یقتصر تأثیر 88.5و

eudermatum في التطفل على األطوار المتحركة بل خفض
455.8أیضاً متوسط عدد البیض داخل كیس البیض (
203.7بیضة/كیس) وتشابھ معنویاً مع مبید موكاب (

ضة/كیس).بی

تقصي النیماتودا المتطفلة في ریزوسفیر نبات الفول 
دراسة تغیراتھا العددیة خالل موسم النمو السوداني و

وتقییم بعض طرائق مكافحتھا

(ماجستیر/نیماتودا)صبحیة ھاشم العربيالطالب: 
العنوان: الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، دوما، ص. ب. 

sobhia_alarabi@hotmail.comسوریة. ،، دمشق113
. تیسیر أبو الفضلد.وحسن خلیلد.اإلشراف:

جامعة والھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، مكان تنفیذ البحث: 
البعث، سوریة.

2010تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه: -2009
2012تاریخ الدفاع عن األطروحة: 
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:الملخص
أجري مسح حقلي لتحدید تكرار ومتوسط الكثافة العددیة 
ألجناس النیماتودا المتطفلة في المحیط الجذري لنبات الفول 

Arachis hypogaeaالسوداني ( L. حقالً في 68) في
حماه، الالذقیة و طرطوس) في سوریة ، محافظات (حمص

في الفترة من شھر نیسان إلى أیلول خالل الموسمین 
عشر جنساً ونوعاً تسعة ). سجل وجـود 2010- 2009(

متطفالً مرافقـاً لتربـة وجذور نبات الفول السوداني، وكانت 
Pratylenchusاألنواع التابعة لألجناس  spp.57.8)% و (
Aphelenchoides spp.)57.6%( وLongidorus spp.

Meloidogyneو )51.4%( spp.33.8)% و (
Ditylenchus spp.)9.43% أكثرھا انتشاراً خالل (

الموسمین، أما بقیة األجناس فكانت محدودة االنتشار. كما 
سجل تباین في الكثافة العددیة ألجناس النیماتودا المتطفلة 

ع أجناس خالل الموسمین. تبین لدى دراسة تطور مجتم
النیماتودا المتطفلة والموجودة في حقول الفول السوداني في 
جمیع مناطق الدراسة، أن الكثافة العددیة للنیماتودا كانت 

، حیث انخفضت 2010و2009متشابھة خالل موسمي النمو 
الكثافة العددیة األولیة في أیار/مایو وحزیران/یونیو وبدأت 

كما درس تطور ل/سبتمبر.باالرتفاع من تموز/یولیو إلى أیلو
Pratylenchusم األجناس (ـمجتمع النیماتود ألھ spp.

Meloidogyneو spp.وDitylenchus spp. المتطفلة (
على محصول الفول السوداني والتي كانت واسعة االنتشار 
في كافة الحقول المدروسة، فظھر اختالف في متوسط 

لألجناس الثالثة في جمیع (Pi)الكثافات العددیة األولیة 
وسجل معدل التكاثر ارتباطاً سلبیاً مع متوسط المناطق، 

,0.250-)الكثافة العددیة األولیة  -0.51, على التوالي، (0.38-
وارتباطاً قویاً وموجباً مع متوسط الكثافة العددیة 

على التوالي، وسجل فرق (0.97 ,0.95 ,0.94)النھائیة
عینات خالل الموسمین، وتراوح معنوي مع تاریخ أخذ ال

5DDاالرتباط بین درجات الحرارة الیومیة التراكمیة 
ومتوسط الكثافة العددیة بین الضعیف والمتوسط. أظھرت 

Fusariumنتائج تقییم كفاءة بعض الفطریات ( moniliform
Pacilomyces lilacinusو Trichoderma harzianumو 
Gliocladiumو  virens)Trichoderma virens والمبید (

مل/ل)0.7(معدل (Fenamiphos EC 40%)فینامیفوس
في خفض الكثافة العددیة للنیماتودا المتطفلة على نباتات 
الفول السوداني. أظھرت نتائج تحلیل المتغیرات كفاءة جمیع 
الفطریات الحیویة في خفض الكثافة العددیة للنیماتودا 

جذري لنبات الفول السوداني، تراوحت المتطفلة في المحیط ال
، وكان لموعد إضافة الفطریات الحیویة %100- 97بین 

تأثیراً كبیراً في كفاءتھا، فقد تفوق معنویاً موعد إضافة 
بعد على إضافتھا )%96.8- (85.2المعامالت عند الزراعة 

. ولم )%74-(52.7(منتصف الموسم) یوماً من الزراعة70
یسجل لدى مقارنة تأثیر المعامالت في بیئتین مختلفتین 
(المنطقتین الوسطى والساحلیة) اختالفاً معنویاً في كفاءة 
جمیع المعامالت في خفض الكثافة العددیة للنیماتودا المتطفلة 
في المحیط الجذري لنباتات الفول السوداني. أظھرت النتائج 

المعاملة بالفطریات في جمیع زیادة في نمو وإنتاجیة النباتات 
كما سجل ارتباط ). %55-%6.8(المعامالت وتراوحت بین 

سلبي وقوي بین الكثافة العددیة للنیماتودا المتطفلة وإنتاجیة 
محصول الفول السوداني في التجارب الثالث.

Meloidogyneالمكافحة البیولوجیة لنیماتودا تعقد الجذور 
في ظروف الزراعة المحمیة في التي تصیب نباتات البندورة

الساحل السوري باستخدام عزالت محلیة من الفطر
Trichoderma
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2011–2009تاریخ بدء البحث وتاریخ انتھاءه: 
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:الملخص
دراسات مخبریة وشبھ حقلیة لتقییم استخدام أُجریت

Trichodermaعزالت محلیة من الفطر  spp. كعامل
Meloidogyneمكافحة حیویة لنیماتودا تعقد الجذور 

incognita التي تصیب جذور نباتات البندورة في البیوت
مع استخدام البالستیكیة في الساحل السوري مقارنًة 

الذي مادتھ الفعالة وBiocontالمستحضر التجاري المستورد
وذلك ،ضد نیماتودا تعقد الجذورT. harzianumھي الفطر 

. 2011، 2010، 2009خالل األعوام 
عینة من ترب وجذور نباتات البندورة 50ُجمعت 

بیت بالستیكي على 25المصابة بنیماتودا تعقد الجذور من 
/یونیوالسوري خالل شھري حزیرانالساحلطول 
من المجموع الكلي %28تبین أن .2009لعام /یولیو وتموز

للعینات كانت إیجابیة لوجود الفطر، حیث تم الحصول على 
تربة من الTrichodermaسبعة عزالت محلیة من الفطر 

المحیطة بالجذور ومن إناث وكتل بیض 
وتم تعریفھا حتى مستوى ،.Meloidogyne spالنیماتودا

.Tو T. virideة أنواع ھي:النوع فتبین أنھا تتبع لثالث
longibrachiatum وT. harzianum 4، حیث احتوت
وعزلتان من %57.1أي بنسبة T. virideعزالت من النوع 

وعزلة %28.6أي بنسبة T. longibrachiatumالنوع 
تم إجراء .%14.3بنسبة T. harzianumواحدة من النوع 

فاعلیة جمیع مجموعتین من التجارب المخبریة لتقییم 
العزالت المحلیة والمستحضر التجاري من الفطر ضد أطوار 

والتي تم عزلھا M. incognitaمختلفة من النیماتودا
وتربیتھا على نباتات البندورة في ظروف العدوى الصناعیة 
بالنوع المذكور للحصول على مجتمع نقي من ھذه النیماتودا 

للتجارب الالحقة.
ألولى دراسة تأثیر التطفل المباشر * تناولت المجموعة ا

للفطر على أطوار مختلفة من النیماتودا. 
على قدرة كافة العزالت المحلیة للفطر في النتائجدلَّت 

التطفل على كتل بیض النیماتودا وعلى البیض داخل كتل 
البیض وعلى البیض المحرر وعلى اإلناث الناضجة وذلك 

) التابعة 7المحلیة (في تجارب األطباق، وأحرزت العزلة 
أعلى معدل تطفل بین العزالت السبعة T. harzianumللنوع 

وتفوقت على المستحضر التجاري سواًء على كتل البیض أو 
، %95على البیض داخل الكتل أو على اإلناث بلغ (

) على الترتیب مقارنًة مع المستحضر 90.6%، 43.7%
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، أما ) على التوالي%63.2، %26.2، %39.8التجاري (
بالنسبة للتطفل المباشر على بیض النیماتودا المحرر من 
الكتل فقد أظھرت جمیع العزالت المحلیة قدرة عالیة على 

) التابعة 7التطفل وكانت العزالت األقوى ھي العزلة رقم (
) التابعتین للنوع 4(و )3والعزلتین (T. harzianumللنوع 

T. longibrachiatum كمتوسط وكانت نسبة التطفل
)، أما العزالت المتبقیة %71.4للعزالت الثالث المتفوقة (

) وجمیعھا تفوقت على المستحضر %55.8فبلغ متوسطھا (
التجاري في التطفل على البیض المحرر والتي بلغت نسبة 

)، أدى التطفل المباشر للعزالت المحلیة 40.2%(
والمستحضر التجاري على األطوار المختلفة من النیماتودا
إلى منع فقس البیض، وقد تبین ذلك بانخفاض متوسط عدد 

) الناتجة عن عملیة فقس البیوض وھذا 2Jالیرقات المعدیة (
یؤكد دور الفطر في مكافحة النیماتودا.

الثانیة من التجارب المخبریة فقد تناولت المجموعة* أما 
العزالت المحلیة المختلفة والمستحضر تأثیر رشاحات

فقس البیض وفي حركة الیرقات في تجارب التجاري في 
ُنفذت في األطباق، وذلك باستخدام مستویات مختلفة من 

حیث ، %0و %50، %75، %100تراكیز الرشاحة 
T. harzianumتفوقت رشاحة العزلة المحلیة التابعة للنوع 

%100منع فقس بیض النیماتودا عند كل من التركیزین في 
على %86.4و %98.1بنسبة وصلت إلى %75و 

و %97.3الترتیب، بینما بلغت في المستحضر التجاري 
عند التركیزین المذكورین على التوالي، أما عند 83.7%

، 3، 1العزالت المحلیة (فقد تفوقت رشاحات%50التركیز 
.Tو T. viride ،T. longibrachiatum) التابعة لألنواع :7

harzianum)71.3%،71.1% على التوالي، %70.5و (
) في منع فقس بیض %69.2على المستحضر التجاري (

من جھة أخرى وحسب مؤشر تثبیط نیماتودا تعقد الجذور.
حركة یرقات النیماتودا فقد تفوقت رشاحة العزلة المحلیة 

على باقي العزالت المحلیة وعلى T. virideالتابعة للنوع 
بنسبة تثبیط %100یز المستحضر التجاري عند الترك

للمستحضر التجاري، %93.7مقارنًة مع %98وصلت إلى 
فقد تفوقت رشاحة العزلة %50و %75أما عند التركیزین 

والتي بلغت T. longibrachiatumالمحلیة التابعة للنوع 
على التوالي) على المستحضر التجاري 91%،94.8%(
حركة على التوالي) من حیث تثبیط70.3%،81.1%(

عزالت محلیة من الفطر ثالثتم تقییم یرقات النیماتودا.
(التي َثُبت تفوقھا مخبریاً) في مكافحة نیماتودا تعقد الجذور 

في تجربة شبھ حقلیة ُنفذت على نباتات البندورة من وذلك 
الحساس لإلصابة بالنیماتودا المزروعة في صیفالصنف 

ا تعقیم التربة أصص في ظروف البیت البالستیكي، تم فیھ
لتقییم فاعلیة M. incognitaوالعدوى الصناعیة بالنیماتودا

.T) التابعة للنوع 1ثالث عزالت من الفطر ھي العزلة رقم (
viride) التابعة للنوع 3والعزلة رقم (T. longibrachiatum

والمستحضر T. harzianum) التابعة للنوع 7والعزلة رقم (
ودراسة تأثیرھا على مؤشرات اإلصابة Biocontالتجاري 

(عدد العقد + عدد كتل البیض في الجذور)، وعلى مؤشرات 
النمو واإلنتاج، حیث تم تطبیق ست معامالت مختلفة شملت 
أربع معامالت أُضیف فیھا اللقاح الفطري الُمحمل على 
حبوب القمح ومعاملتین للشاھد، یمثل الشاھد األول إضافة 

دھا أي بدون لقاح فطري، أما الشاھد الثاني النیماتودا بمفر
فیمثل إضافة المادة الحاملة للفطر وھي القمح بدون لقاح 

فطري.
أُخذت القراءات في ثالثة مواعید بفارق شھر، ودلَّت 
النتائج على قدرة عزالت الفطر جمیعھا على خفض عدد 
العقد على جذور نباتات البندورة مقارنًة مع الشاھد األول 

) 3وي على نیماتودا فقط مع اإلشارة إلى تفوق العزلة (الحا
(خاصة في القراءة T. longibrachiatumالتابعة للنوع 

الثالثة) في خفض عدد العقد النیماتودیة على المجموع 
الجذري مقارنًة مع باقي العزالت المستخدمة ومع 
المستحضر التجاري حیث ظھر تأثیر الفطر في المكافحة 

) في 3عند العزلة (%62.39د العقد بنسبة وفق مؤشر عد
) وفي المستحضر 7() و1حین كانت أخفض في العزلتین (

%32.24، %48.39، %36.8التجاري حیث كانت النسب 
على التوالي مقارنًة مع الشاھد األول الحاوي على نیماتودا 

فقط.
ظھر تأثیر الفطر في المكافحة وفق مؤشر عدد كتل كما

البیض المتشكلة وكانت أعلى قیمة كمتوسط عدد كتل البیض 
كتلة یقابلھا 488.9في معاملة الشاھد األول في القراءة الثالثة 

انخفاض ھذا العدد في معامالت الفطر وكانت أیضاً العزلة 
) ثم 1عزلة () ثم ال7) ھي األقوى تأثیراً تلتھا العزلة (3(

المستحضر التجاري حیث بلغ متوسط عدد كتل البیض 
، 282.33، 228.43، 166.50المتشكلة على الترتیب (

) كتلة بیض في المجموع الجذري المصاب.305.76
تحسین الفطر لنمو النبات واإلنتاج في لوحظكما 

األصص المعاملة بعزالت الفطر المحلیة، حیث ازدادت 
نویاً عند تطبیق العزلة المحلیة التابعة أطوال النباتات مع

سم مقارنًة مع 174فبلغت T. longibrachiatumللنوع 
یوماً من العدوى 90سم بعد 146المستحضر التجاري 

األولیة بالنیماتودا، كما ازداد أیضاً (بعد ھذه المدة) طول 
سم مقارنًة مع 74.1الجذور عند تطبیق العزلة ذاتھا فبلغت 

سم، في حین ازداد 39.5التجاري الذي بلغ المستحضر 
یوماً من بدایة التجربة فوصل 90الوزن الرطب للثمار بعد 

.Tغ عند تطبیق العزلة المحلیة 519.8إلى 
longibrachiatum غ عند تطبیق المستحضر 487.3و

380.17التجاري مقارنًة مع شاھد النیماتودا بدون فطر (
المحفز للنیماتودا عند بعض غ)، وبالمقابل لوحظ التأثیر 

مؤشرات النمو في القراءة األولى، ولكن ھذا التأثیر ما لبث 
أن انخفض في باقي القراءات.

ھذا یؤكد نجاح عملیة المكافحة باستخدام الفطر 
Trichodermaضد النیماتوداM. incognita وانعكاساتھا

اإلیجابیة على تقلیل اإلصابة بھذه اآلفة وزیادة اإلنتاج. 


