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النبات في البلدان العربية والشرق األدنى ثالث مرات في السنة عن الجمعية العربية تصدر النشرة اإلخبارية لوقاية 
لوقاية النبات بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للشرق األدنى التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(. 

 الدكتور عدوان شهاب ئة التحريرترسل جميع المراسالت التي تتعلق بالنشرة بالبريد االلكتروني إلى رئيس هي
(adwanshehab@gmail.com) السيدة نوران عطار أو إلى مساعدة هيئة التحرير (n.attar@cgiar.org)  

 

يسـمح بإعـادة طبع محتويات النشرة بعد التعريف بالمصدر. اإلشارات المستعملة وطريقة عرض المعلومات في 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، أو الجمعية العربية لوقاية هذه النشرة ال تعبر بالضرورة عن رأي 

النبات بشأن الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منظمة أو سلطتها المحلية وكذلك بشأن تحديد 
ائه الشخصية وال يجب حدودها. كما أن وجهات النظر التي يعبر عنها أي مشارك في هذه النشرة هي مجرد آر

 اعتبارها مطابقة آلراء منظمـة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو الجمعية العربية لوقاية النبات.
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إرسال أية أخبار أو إعالنات تتعلق بوقاية النبات في البلدان العربية. إلى تدعو هيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع 
كما تدعو جميع أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنها وأعضاء 

وقاية  ي جانب من جوانبأب تهتمفي البلدان العربية المختلفة وكذلك جميع الجمعيات العلمية الوطنية التي  االرتباط
 تزويد النشرة بما لديهم من أخبار يودون نشرها على مستوى العالم العربي.لمن اآلفات الزراعية  النباتات
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 ددـالع ةـافتتاحي
 

 

 ...نحو مزيد من التطوير والتحسين.

 
 لقد ."في الظالم استيقظ ورجل النور في نام رجل: رجالن الناس" الغزال اإلمام يقول

اإلنسانية والموارد  القدرات كافة أفادت منو ذواتها، إدارة تمكنت عديد من البلدان من
تحقيق األهداف التي وضعوها. وهذا ما نسعى إليه في  في الطبيعية، ونجحوا بالتالي

 الجمعية. 
 

وبدءاً من هذا اإلصدار، ستطالعكم النشرة اإلخبارية لوقاية النبات بحلًة جديدة، بعد أن تم 
تيار هيئة تحرير جديدة بقيادة شابة. ومع هذا العصر من ثورة المعلومات، يتطلب النشر اخ

الناجح للمعرفة معايير تقنية، إدارية وأخالقية عالية كي تتكيف مع هذا العالم المتغير. نحن 
متفائلون جداً أن هيئة التحرير الجديدة تمتلك مثل هذه المعايير وستكون قادرة على تحقيق 

كرابط قوي وقوة  الجمعية العربية لوقاية النبات عندما أقرت إصدار هذه النشرة أهداف
 جامعة في شبكة الشرق األدنى والبلدان العربية لعلماء وقاية النبات.

 

سيعتمد نجاح هيئة التحرير الجديدة، بشكل رئيس، على مقدرتها على تحفيز مزيد من 
ة اإلخبارية باألحداث المهمة التي تحدث في الزمالء من المنطقة لإلسهام في إغناء النشر

محيطهم المحلي، والتي يرغبون اقتسامها مع أولئك البعيدين عنهم. ومن شأن هذا االتصال 
ثنائي االتجاه ما بين مجتمع وقاية النبات وهيئة التحرير أن يعطي منتجاً نهائياً من شأنه أن 

الك القيادة الجديدة للنشرة اإلخبارية يجمع شمل العلماء في المنطقة. ونحن على ثقة بامت
المواصفات المطلوبة الستمرار النجاح الذي حققته الجمعية على مدى ربع قرن، وأنها 

 .ستكون قادرة على السير بالنشرة نحو آفاق جديدة
 

 بسام بياعة، كلية الزراعة، جامعة حلب، سورية
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 األدنىأخبار وقاية النبات في الدول العربية والشرق  ❖
 

 

 ازيةـوالغدة ـات الجديـاآلف
 

 مصر
 

التسجججججججججيل األول للنيمججججججججاتودا المتطفلججججججججة علججججججججى البزاقججججججججات، 
Phasmarhabditis hermaphrodita  .يعتبررر هررذا فججي مصججر

النوع من النيماتودا من وسائل المكافحة الحيويرة المهمرة المتطفلرة 
علرررى بعررررض البطنقررردميات األرضررررية تحرررت الظررررروف الحقليررررة 

هرذا النروع مرن النيمراتودا والمخبرية/المعملية في مصر. تم عرزل 
ألول مرررة فرري مصررر مررن بعررض أنررواع البطنقرردميات األرضررية 
المرتبطة ببعض المحاصريل الحقليرة فري مردينتي المنصرورة واجرا 

. ترم وصرف ورسرم إنراث 2001/ 2000في محافطة الدقهلية عام 
هررذا النرروع مررن النيمرراتودا وكررذلك الطررور المعرردي باالعتمرراد علررى 

باعتبرار الجرنس  هذا النروع غيرر موجرودة المجهر الضوئي. ذكور
. كذلك أكد تحليالللمادة الوراثية للنيمراتودا تعريفهرا. مبكر الذكورة

فقرررد وجرررد أن العزلرررة المصررررية مرررن النيمررراتود أقصرررر واقرررل فررري 
العرررض مررن العزلررة البريطانيررة. وأكرردت النسرربة المئويررة لتبرراين 

قابل للكشف برين مقاييس الجسم المختلفة في النوع المعزول تبايناً 
 ،V%، a ،b ،cلررررـ  13.7، 4.28، 17.7%، 54العرررزلتين بقررريم 

 فررررري حرررررين كانرررررتعلرررررى التررررروالي، فررررري العزلرررررة المصررررررية 
، علررى الترروالي، للنرروع المعررزول مررن 15.8، 7.2، %19.5، 51

أ. يوسرررررف )مصرررررر(. و م. جنينرررررة، ف. مصرررررطفى[بريطانيرررررا. 
Archives of Phytopathology and Plant Protection، 

44(4 :)340-345 ،2011.] 
 

 إيران
 

 ةالساحر مكنسة مرضمع  Phytoplasmaالفيتوبالسما  ارتباط
 محصرول هرام هرو الفستق الحلبي .في إيرانالحلبي  فستقعلى ال
ً  فرري  حرردوث لرروحظ. لررهومصرردراً رئيسررياً  إيررران الترري تعرردا منتجررا

غررازفين،  مقاطعررة الفسررتق الحلبرري فرري أشررجار علررى جديررد مرررض
توقررف النمررو ، وةالسرراحر مكنسررةألعررراض  تطررور شررديدتميررز بي

 األشرررجار ترررم الكشرررف عرررن الفيتوبالسرررما فررري. وترررورد األوراق
 (PCR) سلسررررليتال تفاعررررل البلمرررررةتضررررخيم  بواسررررطة المصررررابة
 أزواج اسرتخدمت. لالوبرون rRNA وزؤميالرنا الريب لمتواليات

P1/P7 وR16F2n/R16R2 فري الفيتوبالسرما محداد عنال للكشف 
تمررت دراسررة  ،تصررنيفهامررن أجررل تحديرردها وو. المصررابة األشررجار

 وتحليرل( RFLP) تعردد األشركالم العشروائي جرزءالطول نمروذج 
 أشررار. المضررخم rRNA وزؤميالرنررا الريبرر الجررين تسلسررل نمررط

الرنرا  الفيتوبالسما المنتجات المضخمة لجينات تسلسل التداخل مع
علررى  ةالسرراحر مكنسررة فيتوبالسررما أن 16S rRNA وزؤميالريبرر

الرنررا  مررن منفصررلة مجموعررة توجررد فرري (PWB) الفسررتق الحلبرري
 ٪ 97 تسلسرل تنراظرمرع ) للفيتوبالسما 16S rRNA وزؤميالريب
 للحمررض النررووي فريرردةال تشررير الخصررائص .(Blast بحررث فرري

ً  يمثررل أنره إلرى PWBللفيتوبالسرما للرـ   غايررب ]مرريم. جديرداً  صرنفا
 Journal of(. إيررررانومنصررروريه ميرررر أبرررولفتحي )زمهريرررر 

Phytopathology، 159(1 :)60-62 ،2011.] 

 

 Watermelon موزاييجججك البطجججي فيجججرو  التنجججول الجججورا ي ل

mosaic virus علررى  .مميججزا   نمطججا  ظهججر يإيجران يا وينفججي سججلوف
 مرن واحرد هرو (WMV) بطري ال موزاييرك فيرروس الرغم مرن أن

جميررع  فرري وهررو منتشرررلقرعيررات الرئيسررية ل مسررببات األمررراض
الجزيئرري فرري  تنوعرره ال أنا البيانررات الموثوقررة عررن، إأنحرراء العررالم

التنوع الجيني لـ  درس المناطق الجغرافية ال يزال محدوداً.بعض 
إيرران مرن سرلوفاكيا وفري  فيروس موزاييك البطري  منعزلة  36

 جينررروميتين منطقترررين اسرررتهدفالرررذي  تسلسرررليال تحليرررلخرررالل ال
متعررردد المورثرررات  أظهرررر التحليرررل(. NIb-CPو P1) متعاكسرررتين
عررزالت فيررروس  أنا  P1 للمورثررةتسلسررالت الجزئيررة لا باسررتخدام

، وهرو مرا أكبرر مرن التنروع ةلهرا قردر السرلوفاكيةموزاييك البطري  
 فررري حرررين أن(، 2المجموعرررة و 1 )المجموعرررة مجمررروعتينيمثرررل 
 )المجموعرة مجموعرة واحردة إلرى نتمريت اإليرانيرةالعزالت  جميع

 منطقررة فرري مررن المثيررر لالهتمررام منخفضررة نسرربياً. تبرراين مررع(، 2
NIb-CP،  عنقوديرررةال اإليرانيرررةو يةينالسرررلوفأنا جميرررع العرررزالت 
 الجينيرررة التناقضرررات مبينرررة برررذلك، 1 داخرررل المجموعرررةتجمعرررت 

phylogenetic المنطقترررين الجينيترررين اللترررين ترررم تحليلهمرررا ينبررر. 
 جميرعية وينت السرلوفالعرزال إلى هذه البيانات، فرإنا نصرف استناداً 

 المنطقة على أساس المنطقة في تحوالً  أظهرت اإليرانيةالعزالت 
. المترابطرة طبيعتهرا مما يدل بوضوح علرى الجينومية المدروسة،

إعرادة  في كبيرةال مساهمةال مزيداً من األدلة على يوفر هذا العمل
ويررروفر  التررراري  التطررروري لفيرررروس موزاييرررك البطررري  تركيرررب

 مرن واحردة قطعرة استهداف أكثر من لضرورةالخطوط العريضة 
 فيررررروس موزاييررررك البطرررري . لعررررزالت دقيقررررةكتابررررة ل الجينرررروم

بريرررديانا وآيسررران  لوكررراس، بانررراني  كافيررره، ]ميروسرررالف غرررالزه
 [.Plant Disease، 95(1 :)38-42 ،2011(. )ايرانفاهدات 

 

مكنسجججة التوصجججيل الجزيئجججي للفيتوبالسجججما المرتبطجججة بمجججرض 
علرى نباترات  تظهرر في إيجران. البطاط /على البطاطا ةالساحر

علرى البطاطرا،  ةالبطاطا أعرراض تروحي بمررض مكنسرة السراحر
حيث لوحظت مظاهر مكنسة الساحرة، الورقة الصرغيرة، التقرزم، 
ة والمتورمررة فرري الرردرنات فرري وسررط  وتشرركيل الطرررود المصررفرا

تحاليرل ردود الفعرل يران. للكشرف عرن الفيتوبالسرما فقرد أجريرت إ
المترررداخل باسرررتخدام زوج  PCRو (PCR)التسلسرررلي البررروليمري 

، تليهرررررررا P1/P7فيتوبالسرررررررما للالتمهيررررررردي العرررررررالمي البادئرررررررات 
R16F2n/R16R2 أشررار تحليررل طررول األجررزاء متعرردد األشرركال .

العشررروائي لفيتوبالسرررما البطاطرررا مرررن منررراطق اإلنتررراج المختلفرررة 
( لفيتوبالسرررما PoWBأنا عزلرررة ) CfoIباسرررتخدام إنرررزيم التقييرررد 

علررى البطاطررا مختلفررة وراثيرراً عررن الفيتوبالسررما  ةمكنسررة السرراحر
فرري  البطرراطس/المرتبطررة بمرررض القمررة األرجوانيررة علررى البطاطا

 وزوميالرنررررا الريبررررر مورثرررراتإيررررران. أشررررار تحليررررل تسلسرررررل 
 rRNA 16S  الجزئيرررة المضرررخمة برررـPCR  المتداخلرررة إلرررى أنا

trifolii ''Candidatus Phytoplasma  يرتبط مع مرض مكنسة
علررى البطاطررا فرري إيررران. هررذا هررو التقريررر األول عررن  رةالسرراح

 ،على البطاطا في إيران. ]بارهرام حسريني ةمرض مكنسة الساحر
 Journal ofمسعود بهار، غولنوش مدني وليلى زيراك )إيران(. 

Phytopathology، 159(2 :)120-123 ،2011]. 
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مفيجرو  لالتوصجيل الجزيئجي و الواسعاالنتشار   فجي القمج  تقجزم
(، جرررررررنس WDV) القمرررررررحتقرررررررزم  فيرررررررروس ارتررررررربط .إيجججججججران

Mastrevirus، فرري أجررزاءالشررعير و القمررحتقررزم و اصررفرار مررع 
لعزلررة  كاملررةال النوكليوتيرردات تسلسررل. احترروى إيررران كثيرررة مررن

عزلرة لهاً ب  كان األكثر ش رو نيوكليوتيد 2733 لفيروسحاملة ل شعير
جمهوريررة التشرريك تركيررا و مررن WDV القمررحفيررروس تقررزم  مررن

سراللة جديردة عتبارهرا ال بمرا يكفري مختلفرةكانرت ولكنهرا وألمانيا، 
 إلررررررى أنا  تحليررررررل متعرررررردد الجزيئررررررات أشررررررار. الفيررررررروس مررررررن

mastreviruses الشرررعير قرررد القمرررح وتقرررزم و المسرررببة الصرررفرار
 تقررعاألوروبيررة و اإليرانيررةشرركالت مجمرروعتين مميررزتين. العررزالت 

فررري  القمرررح عرررزالت جميرررع توضرررع بينمرررا مجموعرررة واحررردة فررري
 إلررى WDV تقسرريم عررزالت النتررائ  هررذه تأكرردا . مجموعررة أخرررى

ا . سرراللتين متمررايزتين  فيروسررات إصررابات WDV فرري وجررد أيضررا
 فرري( BYDVs) للشررعير صررفراأل قررزمفيروسررات الت مررع مختلطررة
 (dot blot) لطخرة نقطرة باسرتخدام تهجرين. والقمح الشعير نباتات
 من إيرانعزلة الكامل ل ssDNA أحادي الجديلة DNAمجين  مع

 probe باعتبارهرررا مجرررس تحقيرررق الشرررعيرعلرررى  WDVفيرررروس 
للحمض  الكامل طولال تضخم التي primers البادئاتمع  PCRو

 مرنعينرة  46 فري WDVفيرروس، فقرد ترم الكشرف عرن لل النووي
 القمح في منعينات و ،BYDV ايجابية لـكانت  شعيرعينة  211

والمنطقررة الوسررطى  شررمال شرررق إيرررانو شررمال غرررب، شررمال،
، فرإنا BYDVs أنه باإلضافة إلى يستنت  من ذلك. والجنوبية منها

WDV  معقد االصفرار في حقول الحبوب  من رئيسي عنصرهو
]طحرران، م. هررـ. أميررد مطلررق، أو عينرري غنرردوماني، أ.  .إيررران فرري

 Australasian Plant(. )إيرررررانك. إيررررزاد بنررررا و نيررررازي،

Pathology ،40: 12-19 ،2011.] 
 

 ُعمان سلطنة

 

مجن الفيتوبالزمجا بالمشجاركة مجع  16SrIIأول تسجيل لمجموعة 
ينتمررري  مكنسجججة السجججاحرة علجججى الباذنججججان فجججي سجججلطنة عمجججان.

( للعائلة الباذنجانية ويعتبر .Solanum melongena Lالباذنجان )
همة التي تزرع في معظم أنحراء عمران. مالمن المحاصيل النباتية 

 التررورق نباتررات تبرردي أعررراض 2010فبراير شرروهد فرري شررباط/
phyllody  ومنتشرة تشبه تلرك التري تسرببها العردوى بالفيتوبالزمرا

كيلررومتراً إلررى  500وقررد لوحظررت فرري منطقررة خسرراب والترري تبعررد 
 DNAالشمال من مسقط. تم استخالص الحمرض النرووي الجينري 

 مررررررررررررررررررررررن نباتررررررررررررررررررررررات سررررررررررررررررررررررليمة ومجمرررررررررررررررررررررروعتين 
مررررن النباتررررات الترررري تحمررررل أعراضرررراً مرضررررية وذلررررك بطريقررررة 

( وتحليلهررررا بطريقررررة CTABاالسررررتخالص باسررررتخدام المحلررررول )
 P1/P7ات ئرررررروباسررررررتخدام الباد PCRالتفاعررررررل البرررررروليميرازي 

من النباتات  PCR، على التوالي. تم عمل الـR16F2n/ R16R2و
لرم  كيلو بايت، بينمرا 1.8بحجم  DNAالمصابة والذي أنت  قطعة 

اسرتخدمت تقنيرة في العينات السليمة.  DNAيلحظ أي منت  من الـ
لدراسررة حررزم الشررريط  (RFLPهضررم القطررع المتباينررة األطرروال )

قاعدة آزوتية( الناتجة عن التفاعل البروليميرازي  1200الوراثي )
( باسرررتخدام خمسرررة أنزيمرررات Nested PCRالشررربكي/المتداخل )

. وذلرك HpaII و  RsaI ،AluI ،Tru9I ،T-HB8I هاضمة وهي
لدراسررة الررنمط الرروراثي لنرروعين مررن الفيتوبالزمررا علررى الباذنجرران 
ومقارنتهررا مررع خمسررة سررالالت أخرررى اسررتخدمت كشرراهد إيجررابي 

 DNAأنررررت  الحمررررض النررررووي . وتعررررود لمجموعررررات مختلفررررة
نسرة السراحرة لفيتوبالزما الباذنجان أنماطاً مشرابهة لفيتوبالزمرا مك

( AF438413البرسيم )المدخل في البنرك الروراثي ذو الررقم على 
، والتري ترم تسرجيلها 16SrII-Dالذي ينتمري إلرى مجموعرة فرعيرة 

أودع تسلسرررل الحمرررض النرررووي المنرررت  مرررن مررران. فررري سرررلطنة ع  
كيلرو  1.8التضخيم البوليميرازي مباشرة في بنك الجينات حروالي 

. وكشررفت نترررائ  تنرراظر التترررالي HQ423156بايررت تحررت الررررقم 
 تررررورقبررررأن فيتوبالزمررررا  BLASTالجينرررري باسررررتخدام برنررررام  

% مررررع التتررررالي الجينرررري 99لباذنجرررران تشررررترك بنسرررربة حرررروالي ا
والمسرررجل تحرررت رقرررم  Scaevolaلفيتوبالزمرررا مكنسرررة السررراحرة 

AB257291.1 فيتوبالزما ،phyllody  الباذنجان والمسرجل بررقم
FN257482.1  مكنسة السراحرة للبرسريم بررقم جينري وفيتوبالزما

AY169323 . اسررتخدام تقنيررة هضررم القطررع المتباينررة نتررائ  أثبتررت
 16S rRNA( والمقارنررررات بررررأن التسلسررررل RFLPاألطرررروال )
الباذنجررران هررري متشرررابهة مرررع فيتوبالزمرررا  phyllodyلفيتوبالزمرررا 

. وحسررب 16SrII-Dتحررت مجموعررة إلررى البرسرريم والترري تنتمرري 
 16SrII-Dعلمنررا هررذا التسررجيل األول لفيتوبالزمررا مررن مجموعررة 

في سلطنة عمان. مرض مكنسة الساحرة على الباذنجان لالمسبب 
صررررربحي، ن.أ. السرررررعدي، وأ.ج. خررررران وم.ل. ديررررردمان. ال]أ. م، 

 [.Plant Disease ،95(3 :)360 ،2011)سلطنة عمان(. 

 

المنقولججة بخالئججط حججدوث وتوصججيل الفطججور والفطججور البي ججية 
. نفررذت دراسررة لبحررث أكثررر األنررواع الغججر  واألسججمدة الع ججوية

الفطرية وممرضات الفطور البيضية المدخلة إلى مرزارع سرلطنة 
عمان، مرن خرالل خالئرط الغررس واألسرمدة العضروية. وتضرمنت 

نمطررراً مرررن خالئرررط الغررررس، )نوعررران  37الدراسرررة مرررا مجموعررره 
ط تجاريرررة مرررن األسرررمدة مسرررتوردة(ر أربعرررة أنمرررا 35محليررران و
تررم . نمطرراً غيررر تجرراري مررن األسررمدة العضرروية. 11و العضرروية

تحديد هوية األنواع المعزولة باالسرتناد إلرى الخصرائص الشركلية، 
 باسررررتثناء األنررررواع األقررررل شرررريوعاً الترررري تررررم تعريفهررررا باسررررتخدام 

 الريبررررروزومي  DNAتقنيرررررة الفاصرررررل الرررررداخلي المستنسررررر  للرررررـ 
(ITS r DNAترم الح .) صرول علرى الفطررور التاليرة بنسرب تررردد

%Fusarium sp. (14 ،)مختلفرررررة مرررررن خالئرررررط الغررررررس: 
Alternaria spp. (5 ،)%Pythium aphanidermatum 

(5)% ،Helminthosporium spp  (5)% و Cladosporium 

spp. (3)% كما تم الحصول على .Fusarium solani (40)% 
%( بتردد عال من األسرمدة العضروية. ومكارن 47) F. equisetiو

 العررررررررررررررزل مررررررررررررررن األسررررررررررررررمدة العضرررررررررررررروية الحصررررررررررررررول 
%Pythium periplocum (7 ،)علررررررى الفطررررررور التاليررررررة: 

Rhizoctonia solani (7 ،)%Fusarium lichenicola 
(7 ،)%Helminthosporium spp. (27،)% و Alternaria 

spp. (27 كمررررررا كانررررررت أنررررررواع .)%Trichoderma spp.، 
Penicillium spp.، Aspergillus spp. و Rhizopus spp. 
خالئررط الغرررس واألسررمدة العضرروية. وأظهررر شررائعة فرري عينررات 

 .F عزلرة مرن 13و F. equisetiعرزالت مرن  9اختبار حساسية 

solani لمبيد الفطور Hymexazol  .تبايناً بين العرزالت المختلفرة
-مغ مل 192)بمتوسط  1200 إلى 1ما بين  50ECوتراوحت قيم 

مرغ  342)بمتوسرط  789-135وما برين  F. equiseti لعزالت (1
األمر الرذي يشرير إلرى وجرود مقاومرة ، F. solani ( لعزالت1-مل

ويعرررد مرررا ذكرررر  .Fusarium لهرررذا المبيرررد الفطرررري عنرررد عرررزالت
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 التسرررررررررجيل األول لتلررررررررروث األسرررررررررمدة العضررررررررروية بفطرررررررررور
R. solani ،P. periplocum ،F. solani، F. equiseti  

 .F ويبدو أنها الدراسة األولى لتسجيل الفطر .F. lichenicola و

lichenicola فرري ع مرران والتسررجيل األول لحرردوث مقاومررة لررـ 

Hymexazol  برررررين عرررررزالتF. equiseti و F. solani.  
]أ.م. السرررعدي، ف.أ. السرررعدي، أ.ح. الجبرررري، أ.ح. المحمرررولي، 

 Cropعمران وهولنردا(،)سرلطنة أ.ح. الهنرائي و و.أ.م. دي كروك 

Protection، 30 :38-44 ،2011.] 
 

 سورية
 

Psammotettix ه قجججزم القمججج  وناقلجججتفيجججرو  تسججججيل ل ولأ

provincialis فججي  القمجج  والشججعير فججي محصججولي ؤ ريجج ذيالجج
الحبروب  لزراعةالرئيسية في المناطق  حقليأجري مسح  سوريا.

 عينرة 938ع ترم جمروقد . 2009مايو شهر أيار/ سورية خالل في
ً أعراضررر لعينرررة شرررعير تحمررر 971قمرررح و لألمرررراض نموذجيرررة  ا

 ت كرررلربرررشرررعير. اختحقرررل  58وحقرررل قمرررح  45فيروسرررية مرررن ال
 بطريقرة االختبرار المنراعي لبصرمة النسري  جمعها تم العينات التي
 وذلرررك سرررورية، إيكررراردا فررريفررري مختبرررر الفيروسرررات  المنررراعي

لحبروب، بمرا فري ذلرك ا اتفيروسرلباستخدام سرتة أمصرال مضرادة 
قرررزم القمرررح تفيرررروس ب المتخصرررص AS-0216 المضرررادجسرررم ال
(WDV الترررري قرررردمتها )لكائنررررات الدقيقررررة لمجموعررررة األلمانيررررة ال

ترم بأنره أظهرت االختبرارات المصرلية (. DSMZ) وأنسجة الخلية
مرن الصرنف  قمرح عينرة 16فري  فيرروس تقرزم القمرح الكشف عرن

، عربري أبريض مرن الصرنف شرعير عينرات وخمس 8شام المحلي 
)المنطقررة الشرررقية مررن  الحسرركةالترري تررم جمعهررا مررن محافظررة و

ونقرص فري ، اصفرار، وأبدت هذه العينات أعراض تقزم سورية(
تررم نقررل فيررروس تقررزم القمررح مررن النباتررات الترري . الطررول واإلنترراج

إلرررى نباترررات سرررليمة مرررن الشررروفان  سأبررردت إصرررابة بهرررذا الفيررررو
(L. sativa Avenaال ،) شررعير، قمررح  وبعررض األنررواع العشرربية

باستخدام أربعة أنواع من النطاطات المجموعرة مرن حقرول القمرح 
أشررررارت والشررررعير فرررري سررررورية وذلررررك بالطريقررررة المسررررتمرة. 

provincialis Psammotettix نطرراط الاالختبررارات أن حشرررة 

Ribaut  عزلتين فيروسيتين من نباترات  على نقل ةقادر تكانفقط
  شررررررررررررررررعير مصررررررررررررررررابة بفيررررررررررررررررروس تقررررررررررررررررزم القمررررررررررررررررح

(09-SB 1248 09و-SB 1249 إلرررى نباترررات شرررعير سرررليمة )
( وفري حرين أصريب ينبرات معرد 50نبات مرن أصرل  48)أصيب 

نبرررات تحرررت ظرررروف البيرررت  50نبرررات شررروفان مرررن أصرررل  45
المتحرف البريطراني في تعريف نوع النطاطات الناقلة تم المحمي. 
 أكرررررررررررد بررررررررررردوره علرررررررررررى أنهرررررررررررا مرررررررررررن النررررررررررروع يالرررررررررررذ

P. provincialis تررم اسررتخالص الحمررض النررووي .DNA  مررن
سررت عينررات مصررابة بررالفيروس )ثالثررة منهررا قمررح وثررالث شررعير( 
واختبرررررت بطريقررررة التضررررخيم البرررروليميرازي للحمررررض النررررووي 

 :WDV-Fباسرررررررررررررررررررررتخدام زوج مرررررررررررررررررررررن البادئرررررررررررررررررررررات )
 5′-TTGAGCCAATCTTCGTC-3′ و WDV-R: 

5′-GGAAAGACTTCCTGGGC-3′ أنتجرررت كرررل العينرررات .)
قاعررردة.  253المختبررررة قطعرررة قياسرررها حسرررب المتوقرررع حررروالي 

وسرررجلت العينرررات المدروسرررة فررري البنرررك الررروراثي تحرررت الررررقم 
HQ113095 ( لعينة القمحSW 2131-09 والررقم )HQ113096 

% 86( واللتان أبدتا تشرابهاً حروالي SB 1248-09لعزلة الشعير )

النرروع  إلررى اننتميررت أنيمكن يهمرراممررا يرروحي بررأن كل فيمررا بينهمررا،
تشابهاً كبيرراً مرع العزلرة  SB 1248-09أبدت عزلة الشعير . هنفس

( لفيرررروس تقرررزم الشرررعير وصرررل حترررى FJ620684.1اإليرانيرررة )
األوروبيررة العررزالت %، فرري حررين أبرردت تشررابهاً مررع معظررم 99

)علرررررررى سررررررربيل المثرررررررال، ألمانيرررررررا لفيرررررررروس تقرررررررزم الشرررررررعير 
[AM942044.1و ]هنغاريا [FM999832.1 فري حرين كانر ،)] ت

مرع  %100 ىحتر 98( SW 2131-09القمرح ) عزلرة نسبة تشرابه
)علرررى سررربيل  لفيرررروس تقرررزم القمرررحاألوروبيرررة  العرررزالتمعظرررم 

[ وألمانيررررررررررا FJ546191.1التشرررررررررريك ]جمهوريررررررررررة المثررررررررررال، 
[AM296023.1و ،)] ةالصينيالعزلة (EF536868.1 .) لقد سجل

بلردان قليلرة فيروس تقزم القمح بأنه يصيب محاصيل الحبوب فري 
تونس والمغرب(، ويتسربب  ،في غرب آسيا وشمال أفريقيا )تركيا
من البلدان فري أوروبرا  العديدفي خسائر اقتصادية على القمح في 

 لقررررررررررررد سررررررررررررجل بررررررررررررأن فيررررررررررررروس السررررررررررررويد(.  )مررررررررررررثالً 
  تقررررررزم القمررررررح ينتقررررررل بنرررررروع واحررررررد فقررررررط مررررررن النطاطررررررات

(Dahlbom P. alienus وبالطريقررة المثررابرة )لمجموعررة  فقررط
 برأن هنراك واسعة من األعشاب البرية والحبروب. ومرن المعرروف

 فيررروس تقررزم القمررح تصرريبان محاصرريل الحبرروب،سرراللتين مررن 
والسرراللة الثانيررة تصرريب فرري المقررام األول  صرريب القمررحت ةاحرردو

لفيرروس تقرزم  األول لالتسرجيوهرذا هرو  ،على حد علمنرا .الشعير
ي القمرررح والشرررعير فررري ولمحصرررإصرررابة ( كرررال السررراللتين) القمرررح

كناقررل  P. provincialisللنطرراط نرروع  سرروريا، والتقريررر األول
فاء اقزيرز، صر حمرد]أفي جميع أنحراء العرالم.  لفيروس تقزم القمح

Plant Disease ،95(1 :)إسررماعيل. )سررورية(،  قمررري وعمرراد
76 ،2011.] 
 

 تونس
 

أ جري  الفيروسات التي تصيب الزيتون في تون .الكشل عن 
 2008وربيع  2007مسح لألمراض الفيروسية في خريف 

عينة  175الزيتون، تم جمع  أشجار أمهاتلمجموعتين من 
ً من الزيتون المزروع واختبارها  19زيتون من  ً مختلفا صنفا

بطريقة النس  العكسي للتضخيم البوليميرازي للكشف عن وجود 
(، فيروس التفاف أوراق ArMV) Arabisفيروس موزاييك 

(، فيروس CMV(، فيروس موزاييك الخيار )CLRVالكرز )
(، الفيروس الكامن OLRSVلزيتون )التبقع الحلقي الكامن في ا

 2(، الفيروس الكامن في الزيتون OLV-1) 1في الزيتون 
(OLV-2( فيروس اصفرار أوراق الزيتون ،)OLYaV ،)

(، وذلك SLRSVفيروس التبقع الحلقي الكامن بالفريز/الفراولة )
باستخدام مجموعات محددة من البادئات. وأيضاً عرضت العينات 

التضخيم البوليميرازي للتفاعل المزدوج للحمض السلبية باختبار 
النووي الريبي واختبارات النقل الميكانيكي. أشارت نتائ  اختبار 

% من األشجار كانت مصابة 86التضخيم البوليميرازي بأن 
من  3 بفيروس واحد على األقل، بينما أظهرت عصابة مرئية بأن

دوج للحمض عينة كانت سليمة باختبارات التفاعل المز 24أصل 
النووي الريبي. كان فيروس اصفرار أوراق الزيتون األكثر 

(، تالها فيروس التبقع الحلقي الكامن في %49.1انتشاراً )
(، %25.7(، فيروس موزاييك الخيار )%34.3) 1الزيتون 

(، فيروس %16.6فيروس التبقع الحلقي الكامن في الزيتون )
بقع الحلقي الكامن (، فيروس الت%13.1التفاف أوراق الكرز )
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 2( وفيروس التبقع الحلقي الكامن في الزيتون %7.4بالفراولة )
أو  Arabis%(، بينما لم يتم الكشف عن فيروس موزاييك 6.9)

تسجيله. وجدت نسبة إصابة عالية بنوعين رئيسيين من الزيتون 
(. ]منال اآلير، %86.6( ونوع شيتوي )%84.6نوع شماللي )

ل ديجيارو، أسماء نجار وتوفيق البعينو. نعيمة محفوضي، ميشي
Journal of Phytopathology ،159(4 :))تونس وايطاليا(. 

283-286 ،2011.] 
 

 تركيا
 

التسجيل األول لمرض التعفن الفحمي المتسبب عن 
(Macrophomina phaseolinaعلى عباد الشم  في تركيا ) .

الزيتي  لوحظت أعراض التعفن الفحمي على نباتات عباد الشمس
(L. Helianthus annuus ( ن في محافظة اعمرها شهر

. 2009إسكيشهير من تركيا، وذلك خالل شهر حزيران/ يونيو 
، % من الحقول التي شملها المسح70لوحظ هذا المرض في 

%. شوهدت األعراض 50-10وبنسبة إصابة تراوحت ما بين 
، التي األولى للمرض عند اقتراب النبات من النض  الفسيولوجي

ساق  تطوقفضي  -ظهرت على شكل تبقعات بلون رمادي 
النبات بالقرب من سطح التربة، وانخفاض قطر القرص الثمري 
مقارنة مع النباتات السليمة، تبعه موت النبات المبكر. كما تميز 
بغياب تام للب الجزء السفلي من الساق أو انضغاطه بشكل كامل 

حجرية  جسيماتمنطقة في طبقات أفقية. وظهرت في تلك ال
microsclerotia) سوداء، كروية، تشكلت تحت البشرة وكذلك )

على السطح الخارجي للجذر الرئيس، كما ظهرت أنسجة داخل 
الحجرية على  الجسيماتالساق ممزقة. وفي وقت الحق، تشكلت 

معت   40شكل نقاط سوداء، غطت منطقة الحزم الوعائية. ج 
ً باستخدام طهرتول، حق 10عينة نباتية مصابة من   سطحيا
%، ثم ن زعت قشرتها وأ خذ NaOCl 2 هيبوكلوريت الصوديوم

مم( من الجذور والسوق ثم نقلت  3-2األنسجة المريضة ) من
حتوي تفي أطباق بتري،  PDA آغار-دكستروز-وسط بطاطاإلى 
أيام  7ح ضنت األطباق مدة مغ/ لتر كلورامفينيكول.  250على 
س في الظالم. وتم تحديد الفطر ° 2±26 درجة حرارة عند

من المستعمرات الفطرية هي  %98المعزول، إذ كانت 
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich ،  وذلك

ً للون الرمادي للمستعمرة، وشكلها الظاهري، وحجم  تبعا
 90-80  التي تراوح قطرها ما بينالجسيمات الحجرية 

ة أو تلك المأخوذة من ، سواء من األنسجة المصابميكرون
المغذي، حيث ت نت  بأعداد وفيرة.  الوسطمستعمرات نامية على 

ومن بين كل الممرضات األخرى المعروفة التي تصيب عباد 
 Verticilliumهو الفطر جسيمات حجرية الشمس وت نت  

dahliae Kleb.دم انتظام شكلها، ويقيس قطرها ، ولكنها تتميز بع
فقط. تم استخدام )تقنية التسلسل المرتبط بالتعدد  ميكرون 15-50

 SRAP Sequence-related amplifiedالشكلي المضخم( 

polymorphisms technique  في دراسة تنوع الفطرM. 

phaseolina.  (%60النتائ  وجود تنوع وراثي عال )أظهرت 
ر الممرض. كما المدروسة من هذا الفط 26 ـبين العزالت ال

( لهذا الممرض مع الفطر ذاته المحفوظ %96عال ) ظهر تشابه
. د رست القدرة HQ380051بنك المورثات، عزلة رقم  في

اإلمراضية لعشرين عزلة من الفطر، وذلك باستخدام ثالثة 

 SANAY، TUNCAأصناف تجارية من عباد الشمس، هي 
رعت TR-3080و سم( من كل  03بادرات/أصيص ) 10. ز 

عقم من البيتموس والتربة وح ضنت صنف، تحتوي على خليط م
س. تم تنفيذ إعداء التربة قبل يوم واحد ° 2±30في دفيئة عند 

من الزراعة في األصص. ح ضر اللقاح المعدي من مستعمرات 
الشعير. ط حنت المستعمرات  وسطنامية على  أسبوعينعمرها 

في خالط كهربائي بوجود الماء المقطر المعقم ثم ع دل التركيز 
 250جسم حجري/مل، وأ عديت األصص به بواقع  501عند 

مل/أصيص، وت ركت معاملة شاهد بدون عدوى، وكررت كل 
 7-5أسابيع من الزراعة، ماتت  3بعد معاملة ثالث مرات. و

نباتات/أصيص، كما ظهرت أعراض المرض مطابقة لألعراض 
ً من العدوى، ولم تظهر أية أعراض في  30الحقلية بعد  يوما
أسابيع عند  7بعد الجسيمات الحجرية لشاهد. وتشكلت معامالت ا
% من النباتات المريضة. وعلى حد علمنا، فإن  85قاعدة ساق 

 Macrophomina phaseolinaهذا هو التسجيل األول للفطر 
 H. Budakو A. Mahmoud] عباد الشمس في تركيا. على

 [Plant Disease، 95(2 :)223 ،2011)تركيا(، 
 

علجججى  Cylindrocarpon liriodendriول للفطجججر ألاالتسججججيل 
. خرررالل المسرررح الروتينررري ألمرررراض أشججججار الكيجججوي فجججي تركيجججا

 (Hayward)صرنف  .Actinidia chinensis Planch)الكيروي )
، مقاطعرة رايرز Ardeşenفي  2009الذي أجري في خريف عام 

)شرق منطقة البحر األسرود، تركيرا(، لوحظرت فري خمسرة مواقرع 
جديررد. ظهرررت علررى األشررجار المتضررررة علررى أعررراض مرررض 

هيئررة ذبررول األوراق، الترري غالبرراً مررا أدت إلررى مرروت األشررجار. 
وتشمل األعراض عند مستوى سطح التربة موت النسي  الخشبي 
لألصررول الجذريررة وجررذورها. أخررذت قطررع صررغيرة مررن الخشررب 
رعرت فري أطبراق بترري تحتروي  المتضرر وطهررت سرطحياً ثرم ز 

ضرراف إليرره كبريتررات الستربتوميسررين بمعرردل م   PDAعلررى وسررط 
ضرررنت األطبررراق لمررردة  0.5  درجرررة حررررارة أيرررام عنرررد 7غ/ل. ح 
ررررددت علررررى أنهررررا 25° س فرررري الظررررالم. تررررم نقررررل العررررزالت، وح 

Cylindrocarpon sp. وذلرررررك تبعررررراً للخصرررررائص الشررررركلية ،
 PDAللمسرررررتعمرة واألبرررررواغ. ن قلرررررت العرررررزالت إلرررررى وسرررررطي 

، المغرررذيين Spezieller Nährstoffarmer Agar (SNA)و
ضرررنت عنرررد  سررراعة إضررراءة.  12أيرررام مرررع  10س لمررردة °25وح 

صرلية أو لباديرة PDAتطورت علرى وسرط   ،نمروات ميسرليومية خ 
، SNAبنررري داكرررن. أمرررا علرررى وسرررط  -أصرررفر  -ذات لرررون بنررري 

، (Microconidiaفأنتجت كل العزالت أبواغراً كونيديرة صرغيرة )
، كما أنتجت ميكرون( 3.02) 5-2.5( × 9.6) 15-6.25أبعادها 

، مقسرمة بحراجز واحرد، (Macroconidiaأبواغاً كونيديرة كبيررة )
أو  ،ميكرررررررررررررون( 3.8) 5-2.5( × 13.3) 20-7.5 أبعادهررررررررررررا

( 4.58) 5-3.25( × 20.7) 25-12.5 بحرراجزين اثنررين أبعادهررا
( × 11.04) 30-16.3، أو بثالثرررررة حرررررواجز، تقررررريس ميكررررررون

كمررا أنتجررت أبواغرراً كالميديررة، تقرريس  .ميكرررون( 4.82) 3.75-5
طرفيررررة أو بررررين خلويررررة، مفررررردة  ،ميكرررررون( 9.78) 5.7-11.3

ونررادراً فرري سالسررل. حررددت هويررة تلررك العررزالت باسررتخدام تقانررة 
PCR ( وثالثة أزواج من البادئراتMac1/MaPa2، Lir1/Lir2، 

(، المتخصصررررررررررررررررة بسررررررررررررررررمات الفطررررررررررررررررر Pau1/MaPa2و
Cylindrocarpon liriodendri ، المتوافقررررة مررررع الخصررررائص

الشكلية لهذا الفطر. وإضافة إلى ذلك، تم الحصرول علرى منطقتري 
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( الخاصرررة بتحديرررد ITS4و ITS1الفاصرررل الرررداخلي المستنسررر  )
 ، وذلرررررك rDNAالمواقررررع الداخليرررررة للحمررررض النرررررووي الريبرررري 

 TR1 tr2و 10K - 10Kمرررن أجرررل التفريرررق برررين العرررزلتين 
 HQ113122تحررت رقمرري  والمودعترران اآلن فرري بنررك المورثررات

ً . وأظهرررررررت هررررررذHQ113123و  ه المتتاليررررررات تشررررررابهاً عاليررررررا
 C. liriodendra%( مرررررع المتتاليرررررة الخاصرررررة برررررالفطر 98)

(GenBank No. DQ718166) د رسرررت القررردرة اإلمرضرررية .
هررررايوارد، وكررررررت  والصررررنف TR1- 10Kباسررررتخدام العزلررررة 

جررذارة ع مرهررا  أشررهر،  8–6المعرامالت مرررتين. اسررتخدمت ع قررل م 
 610دقيقررة فرري معلررق برروغي ) 30وأعررديت بغمررس جررذورها لمرردة 

 بوغة كونيدية/مل( تم الحصول عليره مرن مسرتعمرات ناميرة علرى
عقل فري مراء  6يوماً، كما غ مست جذور  30ع مرها  PDA وسط

مقطررر معقررم اسررتخدمت كشرراهد. وبعررد أسرربوعين، تررم ري العقررل 
ن اإلصرررابة مررل أخررررى مررن معلرررق برروغي لضرررما 50المعررداة برررـ 

الجذرية، وكذلك الشراهد بالمراء المقطرر المعقرم، ثرم ن قلرت النباترات 
أشرهر مرن العردوى، ظهررت  4س. وبعد °30-25إلى الدفيئة عند 

أعرررراض ذبرررول األوراق واألعرررراض األخررررى علرررى الجرررذور، 
مشابهة لتلك التي لوحظت في العدوى الطبيعية بالفطر ذاتره، كمرا 

إلكمال فرضريات كرو . ولرم تالحرظ أعيد عزل هذا الفطر، وذلك 
أيررة أعررراض علررى نباتررات الشرراهد. وعلررى حررد علمنررا، هررذا هررو 

علرى أشرجار الكيروي فري  C. liriodendriالتسرجيل األول للفطرر 
  I. Erper ،B. Tunali، C. Agustí-Brisach. ]تركيرررررا

Plant Disease، 76(1 :) واسرربانيا(،)تركيررا  J. Armengol و
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 عجججن المتسجججببول لمجججرض اللفحجججة البنيجججة اللباديجججة األ التسججججيل
Herpotrichia juniperi علجى األرز اللبنجاني Cedrus libani 

نبرات هرام  (Cedrus libani A. Rich)األرز اللبنراني  في تركيجا.
بيئياً واقتصرادياً وتاريخيراً، وهرو مرن األنرواع الصرنوبرية المنتشرر 

 ً ع ثرر فري  ا.بصورة رئيسة في جبال طروروس بجنروب تركير حاليا
الررزمن الغررابر علررى غابررات واسررعة مررن هررذا النرروع فرري سررورية 
ولبنرران. ومررع ذلررك، وبسرربب القطررع المكثررف، والحرائررق، ورعرري 

ويوجرد حاليراً  .بقيت مساحات صغيرة فقط في تلك البلدان ،الماعز
هكترار فري ألرف  600مجموعة مرن األرز اللبنراني تغطري حروالي 

تركيا، بما فري ذلرك مجراميع متردهورة للغايرة، وأراضري كارسرتية 
ولذلك ب ذلت في السنوات األخيرة جهود  .عارية يغطيها هذا النوع

حثيثة لحماية تلك الغابرات القائمرة، وتعزيرز التجردد الطبيعري لهرذه 
النوع بهذا  األنواع المهددة باالنقراض. كما ن فذ تحري  اصطناعي

ي الكارسرتية العاريرة لتوسريع مجموعرة األرز اللبنراني في األراض
في تركيا. لوحظت، خالل المسوحات المرضية التري أجريرت فري 

مرن جبرال  Dedegül في جبل منطقرة 2009تشرين األول/أكتوبر 
طرروروس الغربيررة، أعررراض "المرروت التراجعرري" علررى األفرررع 

امية علرى السفلية وكذلك على النباتات الصغيرة من هذا النوع، الن
ظهرررت تلررك  فرروق مسررتوى سررطح البحررر. م1885-1700ارتفرراع 

قرررب  األعررراض غالبرراً فرري بقررع متنرراثرة، وكانررت أكثررر وضرروحاً 
وكانرررت . الحررردود القصررروى لالرتفررراع المناسرررب لنمرررو هرررذا النررروع

األجزاء المصابة مغطاة بنموات ميسرليومية حريريرة المعرة، ذات 
لرك األعرراض تمامراً مرع ت لون بني مسود، وقروام لبرادي. وتتشرابه

ً  أعراض "اللفحة البنيرة اللباديرة"، والمعروفرة باسرم "الرتعفن  أيضرا
 الثلجرررررررررررررررررررررري األسررررررررررررررررررررررود"، الناجمررررررررررررررررررررررة عررررررررررررررررررررررن

 Herpotrichia juniperi وNeopeckia coulteri  على مختلف
 18لعزل وتحديرد الفطرر، ترم جمرع و .األخرى لصنوبريةااألنواع 

أخرذت  ،األرزغ صرين مصراب مرن مختلرف أشرجار  14عينرة مرن 
ورقترران أبريترران مصررابتان مررن كررل غصررين وزرعررت علررى وسررط 

غ/ل ستربتوميسرررررين(،  0.1غ/ ل أجرررررار و 16اآلجرررررار المرررررائي )
ضررنت عنررد  أيررام علررى األقررل فرري  8س لمرردة °4 درجررة حرررارةوح 

تم تحضير مستعمرة واحدة نقيرة /غصرين بطريقرة طررف  الظالم.
مررل،  1.5الهيفررا الناميررة، ون قلررت إلررى أنابيررب طرررد مركررزي سررعة 

مرررررررن مررررررررق دكسرررررررتروز  ميكروليترررررررر 500تحتررررررروي علرررررررى 
يوماً، تم استخالص الحمض النووي  20البطاطا/البطاطس. وبعد 

مررن  مررن الميسررليوم. تررم تضررخيم الحمررض النررووي باسررتخدام زوج
هرذا  مرن ممثلرة لعرزلتين(. أودعت نسخة  ITS4و (ITS1 البادئات

 فررررري بنرررررك المورثرررررات الفطرررررر المعرررررزول مرررررن األرز اللبنررررراني
(HM853976 ،HM853977 juniperi)  وأظهررررت العرررزالت

% مع 100-99عزلة( تشابه تركيبها الوراثي بنسبة  18المحلية )
السالالت المرجعية من بنك المورثات، وكران االخرتالف فري أقرل 

على حد علمنا، هذا هو التسجيل و .% مطابقاً لدراسة سابقة1من 
وبرذلك . H. juniperiاألول لألرز اللبناني كمضيف جديرد للفطرر 

األرز  ترأثير كبيرر فري تجديرد اللفحة البنية اللباديرة"مرض يعتبر "ل
فري منطقرة  اللبناني، وفي حيوية ونمرو الشرتول واألشرجار الحديثرة

 ،F. Oskay]. الدراسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 A. Lehtijärvi ،H.T. Dogmuş-Lehtijärvi  
 ،Plant Disease والنمسرررا(، )سرررورية E. Halmschlager و

95(2 :)222 ،2011.] 
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التسجججججيل األول لمججججرض تبقججججع األوراق المتسججججبب عججججن الفطججججر 
Exserohilum monoceras  الماءعلى عشبة Echinochloa 

oryzicola أنررواع الجررنس  . تعتبرررفججي تركيججاEchinochloa  مررن
 فررياألعشراب الضرارة الرئيسررية فري نظررم زراعرة محصررول الررز 

عشربة  تعتبررمعظم دول العالم. ومن بين تلرك األعشراب الضرارة، 
واحردة مرن أنرواع تلرك  Echinochloa oryzicola Vasing المراء

فرررري شرررروهدت الحشررررائش وأهمهررررا خطررررورة عنررررد هررررذا الجررررنس. 
تبقعررات نقطيررة الشرركل، ذات لررون أرجررواني  2010أيلول/سرربتمبر 

 Echinochloa بنري، تظهرر علرى أوراق وأغمراد العشربة -داكرن

oryzicola قطرهرا مرا  تركيا، تراوح –ل الرز في تيرميوفي حق
معرررت عينرررات مصرررابة مرررن األوراق واألغمررراد  3-1برررين  مرررم. ج 

 هيبوكلوريررررت الصرررروديومدقيقررررة فرررري  سررررطحياً لمرررردة وطهرررررت
(NaOCl) %1 وسرررط، وزرعرررت علرررى PDA وحضرررنت عنرررد ،

س، ثم تم تحضير مستعمرات نقية. تحرول لرون المسرتعمرات 25°
مررع زيررادة عمررر إلررى لررون أخضررر داكررن  PDA وسررطالنقيررة علررى 

( × 120) 147-87المسررتعمرة. وكانررت أبعرراد أبواغهررا الكونيديررة 
، ومقسرررررررررررمة تقسررررررررررريماً كاذبررررررررررراً ميكروميترررررررررررر( 19) 15-21
(pseudoseptate)  حررواجز، مسررتقيمة أو منحنيررة  10-6بحرروالي

ً ة، مغزليقليالً  داكنة –باتجاه القاعدة، شاحبة اللون ، تستدق تدريجيا
ممتلئررة. وتررم  رزةبررابلررون القررش، سررطحها أملررس مررع وجررود نقيرررة 

 Exserohilum monoceras (Drechsler)تحديد الفطر على أنه 

Leonard & Suggs  وذلررررك تبعرررراً لخصائصرررره المزرعيررررة
معررت أبررواغ كونيديررة مررن مسررتعمرات عمرهررا   3والمجهريررة. ج 

، وذلررك باسررتخدام فرشرراة ناعمررة PDA وسررط أسررابيع، ناميررة علررى
معلرق بروغي  صغيرة مررت فوق سرطح المسرتعمرة. ترم تحضرير

شح مرن خرالل الشراش إلجرراء اختبرار  في الماء المقطر المعقم ور 
القردرة اإلمراضرية. ترم تخفيرف المعلررق البروغي فري المراء المقطررر 

 610إلرى التركيرز  polysorbate 20 من% 0.1المعقم مع إضافة 
شرت األوراق والسروق مرن برادراتبوغرة/  Echinochloa مل. ر 

oryzicola مل معلرق بوغي/نبرات.  10بواقع  بطور ثالث أوراق
ير معرداة )شراهد( فري وضعت ثالثة نباتات معداة وثالثة نباتات غ

سراعة، ثرم  48مسرتمر لمردة  ترطيربس مع °22-18حاضنة عند 
أيرام، ظهررت أعرراض مشرابهة  10ن قلت إلى دفيئة. وبعرد حروالي 

لتلررك الترري لوحظررت أصررالً فرري الحقررل، علررى األوراق واألغمرراد، 
إلكمرال فرضرية كرو . أمرا نباترات  E. monoceras وأمكرن عرزل

الشاهد فلم يتطور عليها أية أعراض. كما س جل المرض ذاتره فري 
اليابرران علررى العشرربة ذاتهررا. وعلررى حررد علمنررا، هررذا هررو التسررجيل 

التي  Echinochloa oryzicolaاألول لتبقع األوراق على العشبة 
الذي يمكن  ،في تركيا monoceras Exserohilumيسببها الفطر 

 .I. Erper ،H. Mennan، U] .استخدامه كعامل مكافحة أحيائيرة

Budak و E. Kaya Altop  .)تركيرا(Plant Disease ،95(4 :)
497 ،2011.] 

 

التسجيل األول للتبقجع الجورقي علجى الجذرة البي جاء/الرفيعة التجي 
 ،2009في تموز/يوليو  ا.في تركي Bipolaris spicifera يسببها

لوحظت أعراض تبقعات على أوراق الرذرة البيضراء فري مقاطعرة 
وقرردرت نسرربة اإلصررابة وشرردة المرررض بحرروالي  ،سرراكاريا، تركيررا

وتبدأ األعراض عنردما يقتررب  .%، على التوالي75-25و 45%
النبررات مررن النضرر  الفسرريولوجي، وتشررمل األعررراض النموذجيررة 

، حافرة داكنرةتبقعات بيضاوية منكرزة تأخذ لون القش، ومحاطرة ب
، ممرررا يرررؤدى إلرررى جفررراف ثرررم تتسرررع وتتحرررد مرررع بعضرررها الررربعض

 PDA تحتوي وسط قأطبا تم عزل الفطر المرافق على. األوراق
سراعة  12لمردة  وحضنت األطبراق تحرت األشرعة قررب البنفسرجية

تطررورت مررن البقررع حوامررل  س لمرردة أسرربوعين.°22يوميرراً عنررد 
و فرري مجموعررات كونيديررة متعرجررة مررن الفطررر المسرربب، مفررردة أ

عديرداً مرن النردبات الواضرحة، بنري  كل منها يحملوكان  صغيرة.
 ،9µ-4، وسرررمكه ميكررررون 300 ≤بنررري داكرررن، طويرررل  –اللرررون 
تميررزت  .أبررواغ كونيديررة أو أكثررر علررى قمررة الحامررل 8–5وينررت  

البوغة بشكلها المستقيم، مسرتطيلة أو أسرطوانية، نهاياتهرا مردورة، 
ذهبري عنرد نضرجها، باسرتثناء منطقرة صرغيرة فقرط -ذات لرون بنري

ً فررروق الندبرررة الداكنرررة،   ،(pseudoseptate) مقسرررمة تقسررريماً كاذبرررا
تم تحديد الفطر المسربب . ميكرون 12.5–7.5×  31-20أبعادها 

طرروره و ،Bipolaris spicifera (Bain) Subramعلررى أنرره 
وتررم تأكيررد هويترره  .Cochliobolus spicifer Nelsonالجنسرري 
 :التالية نوعي والبادئات PCRباستخدام 

Bipol-1 

F: 5-CAGTTGCAATCAGCGTCAGT-3 
R: 5-AAGACAAAAACGCCCAACAC-3 
Bipol-2 
F: 5-GTGTTGGGCGTTTTTGTCTT-3 
R: 5-CCTACCTGATCCGAGGTCAA-3 
Bipol-3 
F: 5-GATGAAGAACGCAGCGAAAT-3 
R: 5-AAGACAAAAACGCCCAACAC-3 

 Primer3 ص ممت هذه البادئات من قبل الباحث باستخدام

جدت في بنك  B. spicifera والمتتالية الخاصة بالفطر التي و 
مزرعة الفطر  DNAمن  PCRوض خمت منتجات  .المورثات

 البادئتينمتتالية التضخيم ب ومن ثم ح ضرت المتتالية. وأظهرت

Bipol-1 وBipol-2  بنسبة ً  % مع متتالية100-99تشابها
 B. spicifera أودعت متتالية و .من بنك المورثاتDNA 

 في بنك المورثات تحت رقم  Bipol-2المضخمة بالبادئة
HQ538774 .في أفريقيا وأمريكا  وسبق تسجيل هذا الممرض

 وجزر  ،الشمالية والجنوبية، آسيا، أستراليا، أوقيانوسيا
 :الهند الغربية على كل من األجناس النباتية التالية

Agrostis، Avena ،Cymbopogon ،Cynodon ،Dactylis ،
Desmostachya ،Eleusine ،Holcus ،Hordeum ،Oryza ،

Panicum ،Pennisetum ،Phleum ،Poa ،Saccharum ،
Sorghum ،Triticum وZea spp. وأجريت اختبارات القدرة .

 Sorghum bicolor (L.))اإلمراضية على: الذرة البيضاء 

Moench)   الذرة  ×وعلى أصناف هجينة من حشيشة السودان
من مستعمرات نقية نامية على  . تم تحضير اللقاح المعديالرفيعة
من أبواغ كونيدية، إذ ح ضر معلق بوغي بالماء  PDAوسط 

نباتاً  25. أعدي Tween 20 %3المقطر المعقم مع 
 أصيص( وذلك عن طريق رش المعلق البوغي /5)
يوماً، في دفيئة، عند  21مرها على نباتات ع مل(بوغة/ 510)

ورشت نباتات الشاهد  ،ساعة 48 س ورطوبة عالية لمدة25±2°
ظهرت  .وكررت التجربة مرة أخرى ،بالماء المقطر المعقم
 7النباتات المعداة، وذلك بعد على جميع  األعراض النموذجية

أية أعراض على نباتات الشاهد، كما  أيام من العدوى، ولم تظهر
من األوراق المعداة، فتأكدت بذلك فرضية  ذاته ع زل الممرض

 Bipolarisوعلى حد علمنا، هذا هو التسجيل األول للفطر  .كو 

spicifera إ. ]ف. يوالن،  .على الذرة البيضاء/الرفيعة في تركيا
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 Plantسي. يوكسيل، )تركيا(، و ب. ترغاي، أ. ف. يلديريم

Disease ،95(4:) 495 ،2011.] 
 

 أضواء على البحوث
 

 مصر
 

المكافحة الحيوية ألمراض ذبجول وتعفجن  لعناصرالتأ ير المباشر 
تتعرررض زراعررة السمسررمص فرري مصررر لإلصررابة  ر السمسججم.وجججذ

 Fusarium روالرررررذبول وتعفرررررن الجرررررذبمسرررررببات أمرررررراض 

oxysporum f.sp. sesami (Zap) Cast.  وMacrophomina 

phaseolina (Maubl) Ashby  ممرا يرؤدي لتردني نوعيرة وكميرة
ررزل  بكتيريررا محصررول السمسررم غلررة  Bacillus subtilis. تررم عل
رنل التربررة المحيطرة  Trichoderma virideفطررو نبررات بجررذور مص

سرببا  حيرثفي مكافحة المسببين المرضريين  لينفعا اوكان ،السمسمص 
 تراجعررراً عاليررراً فررري نمرررو مشررريجة كرررال الفطررررين، يتطفرررل فطرررر

 Trichoderma viride  داخليراً علرى Fusarium oxysporum 

f. sp. sesami وأما بالنسربة لتطفلره علرى فطرر M. phaseolina 

فهو يؤدي إلى خلل مورفولوجي في الخاليا الفطرية وفري تشركيل 
 Bacillus subtilis وبشركل عرام فرإن تشرارك جسرام الحجريرة.األ
 .oxysporum F لفطررر غيررر الممرضررة عررزالت، والT. virideو

ضروا بشركل قد خفا  .Glomus sppوالفطر التشاركي على الجذور 
اإلصابة بمررض ذبرول وتعفرن جرذور السمسرم وذلرك لردى معنوي 

ً اصرطناعي داةنباتاتص السمسمص المزروعة في األصرص والمعر بكرل  ا
بكررال الفطرررين. تشررير  فطررر مررن الفطررور الممرضررة علررى حرردة أو

خفارض  شردة قرد  .Glomus spp أن فطرر إلرى التحاليرل اإلحصرائية
ونسبة اإلصابة بالذبول بشكل معنوي على نباتاتص السمسمص متبوعراً 

 Fusariumبينمررررا كانررررت عررررزالت فطررررري  T. viride بررررـ

oxysporum و Glomus spp.  فعاالرة ضردا مررضص تعفرنص الجرذور
 .Glomus spp فطررر ضخفارر M. phaseolina . الررذي يحدثرره

ذبرول وتعفرن جرذور السمسرم  مررض B. subtilis متبوعاً ببكتيريرا
بشررركل معنررروي. خفضرررت جميرررع وسرررائل المكافحرررة الحيويرررة مرررن 

  F.oxysporum f. sp. sesami فطررررررري مجتمعررررررات
إلرى الحردا  السمسرمص  بجرذورفي التربة المحيطرة  M. phaseolinaو

غيررر الفطررر و .Glomus spp  األدنررى. بينمررا أزال كررال الفطرررين
مررن التربررة  M. phaseolina فطررر F. oxysporum الممرررض

 خفرض مسرتوىأ كران هنفسر وفري الوقرت .السمسم المحيطة بجذور
 T. virideفطرر لردى المعاملرة ب F. oxysporum باإلصرابة بفطرر

 ( فرري.Glomus spp)لمعررامالت األخرررى. أدى تطبيررق مقارنررة با
خفاررض إلررى  بشرركل طبيعرري بالمسررببات المرضرريةحقررول موبرروءة 

 ن الجذور بشكل معنوي حيث استعمرتحدوث مرض ذبول وتعف
عاملرةالسمسرمص جرذور مع  بالمقارنةأنظمة  جذور السمسمص   .غيرر الم 

إ. زيررررردان )مصرررررر(. و ]ي. عليررررروى، م. مصرررررطفى، أ. سرررررحاب
Archives of Phytopathology and Plant Protection ،

44(5 :)493-504 ،2011.] 
 

فعاليجة المستخلصججات النباتيجة فججي كججب  أمجراض سججقوط البججادرات 
هرردفت (. Lupinus termis Forsikوالججذبول لنبججات التججرم  )

الدراسرررررة إلرررررى تقرررررويم كرررررل مرررررن المررررراء والمرررررذيبات العضررررروية 
للمستخلصررات النباتيررة فرري وقايررة نباتررات الترررمس مررن أمررراض 

 Fusariumسرررقوط البرررادرات والرررذبول المتسرررببة عرررن الفطرررر 

oxysporum f. sp lupinis Snyder and Hansen  الرذي ترم
معررت مررن مواقررع مختلفررة فرري  عزلرره مررن جررذور نباتررات ترررمس ج 

افظرررات المنيرررا، أسررريوط والررروادي الجديرررد. أدت المستخلصرررات مح
 Calotropis procera ،Nerium المائيررررة ألوراق نباتررررات

oleander ،Eugenia jambolana ،Citrullus colocynthis ،
Ambrosia maritime ،Acacia nilotica وOcimum 

basilicum مستخلصررررات ثمررررار نباترررراتو C. colocynthis، 
C. procera وE. Jambolana  إلرى التخفيرف مرن شردة أمرراض

 Fusariumسرررقوط البرررادرات والرررذبول المتسرررببة عرررن الفطرررر 

oxysporum f. sp. lupinis كانت المستخلصات المائية ألوراق .
وأوراق  C. colocynthisوثمررار نبررات  E. jambolanaنبررات 
األكثر فعالية في مكافحة مثل هذه األمراض.  N. oleanderنبات 
  A. nilotica المقابررررررل كانررررررت مستخلصررررررات نبرررررراتيفرررررري 

األقرررل فعاليرررة. أدت مستخلصرررات المرررذيبات  O. basilicum و
العضرروية للنباتررات المختبرررة إلررى تخفرريض شرردة أمررراض سررقوط 
البادرات والرذبول بنسربة أكبرر مرن المستخلصرات المائيرة. وكانرت 
 المستخلصررات البوتانيررة واإليتيريررة مرتفعررة الفعاليررة فرري تخفرريض
شرردة األمررراض أكثررر مررن المستخلصررات األخرررى المختبرررة. أدت 

 N. oleanderالمستخلصررات اإليتيريررة والبوتانيررة ألوراق نبرراتي 
إلررى خفررض  C. colocynthisوثمررار نبررات  E. jambolanaو

وذلرك تحرت الظرروف الحقليرة  معنوي في نسب اإلصابة بالرذبول،
 ،2009/2010و 2008/2009خالل موسمي الزراعرة الشرتويين 

كما أدت إلى تحسرين مقراييس النمرو )طرول النبرات، عردد األفررع، 
عرردد القرررون والبررذور لكررل نبررات(. كمررا أدت إلررى زيررادة مؤشررر 
البذور وكمية الغلرة الكليرة للبرذور لكرل هكترار مقارنرة مرع معاملرة 
الشاهد، ولم يتأثر المحتوى البروتيني في البذور. وفي المحصرلة، 

أن بعرض المستخلصرات النباتيرة يمكرن أن  فقد أثبتت هذه الدراسرة
تستخدم في المكافحة الحيويرة ألمرراض سرقوط البرادرات والرذبول 

ك. و ف. عبرد المرنعم، ك. أ. م. أبرو اليسرر م.]في نبات التررمس. 
، Crop Protection ،30 :185-191(. مصرررررر) م. مرسررررري

2011.] 
 

علجى  Meloidogyne incognitaمكافحة نيماتودا تعقجد الججذور 
اختبرررر  .بمجموعجججة كائنجججات حيويجججة مختلفجججة الطماطم/البنجججدورة
 Pseudomonas: لألحيراء الدقيقرة التاليرةالترأثير اإلبرادي مخبرياً 

fluorescens ،Paecilomyces lilacinus ،Pichia 

guilliermondii  وCalothrix parietina   منفرردة أو مجتمعرة
 سررررببت المعررررامالت بررررـ .فرررري مكافحررررة نيمرررراتودا تعقررررد الجررررذور

P. fluorescens و  P. lilacinus يافعات النوع في تعداد اً خفض 
M. incognita  علررى الترروالي بعررد  ،%30و %45بنسررب بلغررت

ضت ساعة من إضافتها مقارنة مع الشاهد المعامل بالماء. خفا  48
 كرررررررررل المعرررررررررامالت تحرررررررررت ظرررررررررروف البيرررررررررت الزجررررررررراجي 

مرررع الشررراهد غيرررر شررردة المررررض وعرررززت نمرررو النبرررات مقارنرررة 
  P. fluorescens ،P. lilacinus كررررران إضرررررافة المعامرررررل.

 مرررعأكثرررر ترررأثيراً مقارنرررة و P. guilliermondii Moh 10 و
 C. parietina ولوحظ تفاعل سلبي بين C. parietina كل مرن و

P. lilacinus أو P. guilliermondii. خفررض معنويرراً الرروزن ان
الخضرري والجرذري للنباترات الرطب والجاف لكل مرن المجمروع 

نتيجررة إصررابتها بنيمرراتودا التعقررد علررى الرررغم مررن إضررافة عوامررل 
شرجعت عرالوة علرى ذلرك و ،المكافحة الحيوية منفرردة أو مجتمعرة
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مؤشررررات النمرررو مقارنرررة مرررع الشررراهد. أكررردت نتائجنرررا أن إضرررافة 
 .P. fluorescens, Pعوامرررل المكافحرررة الحيويرررة المختلفرررة 

lilacinus and P. guilliermondii قرراتالً  اً ال تملررك فقررط تررأثير 
علرى النيمرراتودا لكنهرا تعررزز أيضراً نمررو النبرات وزيررادة العديرد مررن 
 العناصرررررر الغذائيرررررة وتنشرررررط مقاومرررررة النبرررررات. يقررررراوم وجرررررود

C. parietina  كمثبط بكتيري في التربة عوامل المكافحة الحيوية
مرد هاشرم وكمرال ]مح مؤدياً إلى خفض فعاليتها العملية في التربة.

، Crop Protection ،30 :285-292أبرررررو اليسرررررر )مصرررررر(.
2011.] 

 

 إيران
 

التصجنيل الججورا ي الجزيئججي والخصججائي الفيزيولوجيججة لبكتيريججا 
Pseudomonas  الموم ججججة المعزولججججة مججججن المحججججيط الجججججذري

أدى التقرردم الكبيررر الررذي تحقررق باسررتخدام  لحقججول األرز اإليرانيججة.
التصررررنيف الرررروراثي إلررررى حررررل كثيررررر مررررن المشرررركالت المتعلقررررة 
بخصوصررية العالقررة بررين النبررات والتجمعررات الميكروبيررة فرري جررو 
الجذور/المحيط الجذري. تم في هذه الدراسة، فحرص الخصرائص 
المحفررزة لنمررو النبررات )حمررض األنرردول الخلرري، إذابررة الفوسررفات 

. Pseudomonasحاملة الحديد( والتنوع الوراثي لعرزالت وإنتاج 
تم عرزل سرالالت بكتيريرة مرن المحريط الجرذري لنبرات األرز فري 
حقررررول األرز فرررري المحافظررررات الررررثالث الشررررمالية )مازنرررردران، 
غوليسرررتان وغرررويالن( فررري إيرررران. أثبترررت الدراسرررة أن بكتيريرررا 

Pseudomonas  تمتلررك خصررائص محفررزة لنمررو النبررات. أظهرررت
السررالالت المعزولررة قابليررة عاليررة إلنترراج حمررض األنرردول الخلرري 

IAA حل الفوسفات وإنتاج السيدرفور، بينما أظهر تحليل الرنمط ،
المجموعرررة مرررن المحررريط  Pseudomonasالررروراثي أن عرررزالت 

الجررذري لررألرز متباينررة وراثيرراً. وبررالرغم مررن ذلررك فقررد توزعررت 
رضا راميزانبرور، يروري  محمد]طراز وراثي.  11لعزالت في ا

وأرمينيرا(. بوبوف، كاظم خفاجي وهادي أسردي رحمراني )إيرران 
 [.2011 ،151-145(: 1)6 الزراعية،للبحوث المجلة األفريقية 

 

ـجـن القطجن   Aphis gossiperحساسية مجمجوعتين مجن حشجرة من
رر انمجموعترر تمعررج   .لججبعض المبيججدات الحشججرية  نا مررن حشرررة م 

بالمبيدات الحشرية  ينالقطن من محصولي القطن والبطي  المعامل
المجمروعتين للمبيردات  ترايم حساسرية كلولمكافحتها. تم تقرالمعتمدة 

ثيررررررررل، ي، اوكسرررررررري ديمتيررررررررون مبررررررررايمتروزين، بيرميكررررررررارب
 بغمس الورقة في المختبر يم الحيويويد بطريقة التقرواالميداكلوب

وتعتبر هذه المبيدات المستعملة والشائعة لمكافحرة  بمحلول المبيد،
ن قيمرة التركيرز النصرفي أبينرت النترائ  بر .إيررانهذه الحشررة فري 

القطرن كانرت  القاتل لهذه المبيدات الحشرية ضد كلرون حشررة مرنا 
قيمرررة التركيرررز  أمرررا، علرررى التررروالي. 209و 1810 ،1427، 452

البطرري  فبلغررت  المررأخوذة مررن النصررفي القاتررل لكلررون حشرررة المررنا 
بينرررت  .علرررى التررروالي جرررزء برررالمليون، 125 ،523 ،688، 625

المرباة علرى البطري   نا ة المدراسات التركيز النصفي القاتل لحشر
 نا تحسساً مقارنرة بحشررة مر أكثرمرة  3.4 ،1.6 ،2.07يمثل  بأنه

القطن لمبيدات البيرميكارب واالميدوكلوبريرد واالوكسري ديمترون 
 مقاومررة لمبيررد بيمتررروزين، علررى الترروالي. كثرررأمرررة  1.4و مثيررل

قرل مررة أ 3.4 القطرن كمعردل هرو نا نستنت  مرن ذلرك برأن كلرون مر
قرررل تحسسررراً تحسسررراً لمبيرررد األوكسررري ديميترررون ميثيرررل ومررررتين أ

ً أ 1.6و للبيرميكارب مررة  0.7 قل تحسساً لالميدوكلوبريرد وتقريبرا

البطررري . هنررراك  نا سسررراً للبيمترررروزين مقارنرررة بكلرررون مرررأكثرررر تح
اخررتالف بسرريط فرري التحسررس للبيمتررروزين بررين كلتررا المجمرروعتين 
ولذا يجب مراقبة المقاومة للمبيردات المسرتعملة فري المنطقرة علرى 

نا  جواد ناجفوليران، عبراس باكردال، غرالم حسرين ] القطن. حشرة م 
 African Journal ofغرالم علري نهزاتري )إيرران(. و ثاهمسرابي

Biotechnology، 10(6:)1011-1021 ،2011.] 
 

تقججويم سججلوك النظافججة الصججحية وجججذب الح ججنة لعناكججب الفججاروا 
تم فري هرذه  .(Apis mellifera meda)عند نحل العسل اإليراني 

 الدراسة فحص سرلوك التنظيرف الصرحي للطرور اليرقري الخرامس
أوضررحت نتررائ   Apis mellifera medaلنحررل العسررل اإليرانرري 

% مرن نحرل العسرل اإليرانري تمتراز 35تقويم النظافة الصحية أن 
بهذه الصفة. تم استخدام مستويات مختلفة مرن سرلوك النظافرة وترم 
نقرررل الطرررور اليرقررري الخرررامس مرررن نحرررل العسرررل إلرررى الطوائرررف 

%. بعررد 12-10االختباريررة بنسررب إصررابة بالفرراروا تتررراوح مررن 
اث الفرراروا فرري العيررون السداسررية ثالثررة أيررام، تررم تسررجيل عرردد إنرر

المغلقة وتم اعتباره مقياساً للجذب لكل معاملة على حدة. أظهررت 
النتررائ  أن الطوائررف الترري تمترراز بسررلوك التنظيررف الصررحي كانررت 
األقل جذباً للفاروا. إضافة إلى أن عالقرة االرتبراط الظاهريرة برين 

مهمرة صفات المقاومة ومؤشرات األداء بينرت عردم وجرود عالقرة 
بين صرفات المقاومرة ومؤشررات األداء. كانرت العالقرة برين إزالرة 
غطاء العين السداسية ورمي الحضنة )والتي تم قياسرها فري اليروم 

(. لررذلك فررإن االرتبرراط بررين سررلوك %90نفسرره( عررالي نسرربياً ) 
التنظيف ومؤشرات الجذب كان سلبياً، وكانت العالقة بين الجرذب 

ساعة بعد تغطيسرها برالنيتروجين  48وسلوك رمي الحضنة خالل 
يوضررح االرتبرراط السررلبي بررين صررفتي المقاومرررة  .0.86-السررائل 

األساسررريتين )سرررلوك التنظيرررف الصرررحي وسرررلوك جرررذب الحضرررنة 
لعناكرررب الفررراروا( فررري منحرررل التربيرررة أن االختيرررار علرررى أسررراس 
المقاومة ضرد عناكرب الفراروا وتحسرين األداء ممكرن فري طوائرف 

وبررغم ذلرك ي عتقرد بأنره يمكرن تقرويم آليرات  نحل العسرل اإليرانري.
 مقاومرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة أخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى 
  فررررري مناحرررررل التربيرررررة لتحديرررررد أفضرررررل اسرررررتراتيجة انتخررررراب.

[J. Najafgholian ،A. Pakdel ،G. Thahmasbi  
 African Journal of)إيرررررران(.  G. Nehzati و

Biotechnology ،10(6 :)1011-1021 ،2011.] 
 

 األردن
 

التأ ير الم اد الستخدام سوربات البوتاسيوم الم جافة لتغليفجات 
ر العفججن ونمججو فطجج فججي الطماطم/البنججدورةو مججار التفججال والخيججار 

. ترررررم عرررررزل درججججججة حجججججرارة ال الججججججة عنجججججدخجججججالل التخجججججزين 
مرررن ثمرررار التفررراح والخيرررار  الفطريررات التررري تصررريب كرررالً الفطور/

ومتهرا لمررادة ، وفحرص مقاس°4 عنردالمخزنرة  الطماطم/والبنردورة
عزلررت  دسروربات البوتاسرريوم المضرافة لتغليفررات قابلرة لألكررل. وقر

 Cladosporium herbarum ،Penicillium expansum روفطر
 Penicillium رومرررن التفررراح، وفطررر Aspergillus niger و

oxalicum وCladosporium cucumerinum  مرررررن الخيرررررار
 Cladosporiumو Penicillium expansum وكرذلك الفطررين

fulvum  من البندورة. وجرد أن التغليرف بصرمغ الجروار المضراف
إليه سوربات البوتاسيوم كران األكثرر تثبيطراً وبشركل معنروي لنمرو 

ً يومر 20و 15و 20هذه األعفان لمردة  علرى ثمرار التفراح والخيرار  ا
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، علررى الترروالي. أمررا تغليفرره س°4 عنرردالمخزنررة  الطماطم/البنرردورة
كانررت أقررل فالبررازالء المضرراف إليهررا سرروربات البوتاسرريوم  ءبنشررا

 15و 10و 20ر العفن حيث منع نموهرا لمردة وكفاءة قي تثبيط فط
ً يومرر ً ر العفررن المعزولررة تباينررو، علررى الترروالي. أظهرررت فطررا فرري  ا

مقاومتها لسوربات البوتاسيوم المضافة للتغليفرات، وحصرل أعلرى 
علررى التفررراح  C. herbarum مسررتعمرة/غرام لفطرررر 2.9تثبرريط 

ً وكرررررررررران أقررررررررررل تثبيطرررررررررر  غرام( لفطرررررررررررمسررررررررررتعمرة/ 1.1) ا
P. oxalicum  علررى الخيررار، بينمررا لررم يظهررر فرررق معنرروي بررين

ر األخرى. وبشكل عام، كان نتاج تغليف التفاح أكثرر كفراءة والفط
مرن البنردورة والخيررار. وعليره فران سرروربات البوتاسريوم المضررافة 

البرازالء كانرت فعالرة فري منرع  ءتغليفات صمغ الجوار أو نشرا إلى
ف. مهيار، هـ. القاديري، هرـ. أبرو برالن  ]ج. ر التخزين.ونمو فط

، Journal of Food Scienceوب.ج. سوانسرررن )األردن(. 
76(3 :)210-217 ،2011.] 
 

 عمان سلطنة
 

الخيار  أصنالدراسة المسبب المر ي وتوصيل مرض تدهور 
إلررى  2000عررام  مررنأجريررت دراسررة طويلررة األمررد . فججي عمججان

 أصنافلتحديد انتشار وتطور المسببات المرضية لتدهور  2009
 175الخيار في سلطنة ع مران. أشرار المسرح الحقلري للمررض فري 

%، 50-0أن مسرتوى اإلصرابة المرضرية تراوحرت مرا بررين  دفيئرة
حيث بلغت أعلى نسبة موت في الفصول الحارة. تبين من دراسة 

، أن التقرردم فرري دفيئررة 24ن فرري زيررادة المرررض المرتبطررة بررالزم
المرحلة األولى تتميز بمهاجمة الشرتول  رالموت ينت  في مرحلتين

أسررررابيع(، والترررري تررررؤدي إلررررى مرررررض سررررقوط  3الصررررغيرة )  
وتتميز المرحلة الثانية بإعادة ظهور األعراض ومروت  ،البادرات

ً يومرر 50-35النبررات خررالل فترررة تكررون الثمررار وهرري مررا بررين  بعررد  ا
نبرات خيرار ناضرر  أن  148تبرين مرن عمليرة العررزل مرن التشرتيل. 

، Pythium aphanidermatum% مررن العررزالت هرري فطررر 80
% هرررري فطررررر Pythium spinosum ،12% هرررري فطررررر 13

Fusarium equiseti ،8 هي فطرر %Fusarium solani ،5 %
، وعزلرررة واحررردة مرررن فطرررر Rhizoctonia solani هررري فطرررر

Trichoderma hamatum فطر وBionectria sp. وقد وجد أن .
 .Rفطرر و ،P. spinosum فطررو ،P. aphanidermatumفطر 

solani، فطر وF. solani  وكان الفطر كانت ممرضة للنباتP. 

aphanidermatum  مراضررية. يعتبررر هررذا التقريررر األول إأشرردها
 أصرنافوتدهور  P. aphanidermatumالذي يربط ما بين فطر 

، وكرذلك التقريرر األول الرذي يشرير إلرى يئاتالردفنبات الخيار في 
هررذا المرررض خررالل فترررة بنباتررات الخيررار الناضررجة  قابليررة إصررابة

تكون الثمار. إضافة لذلك يعتبر هذا التقرير األول الذي يرربط مرا 
 بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين فطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

R. solani فطر وF. solani  وتدهور نباتات الخيار الناضجة في
 .Tذي يشير إلى وجود فطر مان وكذلك التقرير األول الع  سلطنة 

hamatum  وفطرررررررررررBionectria  مرررررررررران. ع  سررررررررررلطنة فرررررررررري 
ومي، ر. س. أ. م. السرررررررعدي، ف. أ. السرررررررعدي، ك. س. القياررررررر]

 ،Crop Protectionم. ل. ديدمان. )سرلطنة ع مران(. و المحروقي
30 :192-197، 2011]. 

 

 باكستان

 

 دراسات على األطوار غير البالغة وعلى سلوك الحفر للحالوش
. األفريقي/صرصور الحقل الحفار في منطقة السند بباكستان

درست حياتية وسلوك حوريات الحالوش األفريقي/صرصور 
 Schizodactylus monstrosus (Drury) الحقل الحفار

(Grylloptera: Gryllodea: Schizodactylidae)  في الفترة من
على الضفة اليسرى من نهر "الهندوس"  2007إلى  2004

بمنطقة السند. بينت الدراسة أن لهذا الحفار الشره تسعة أطوار 
ً واحداً إلكمال دورة حياته. وضعت  حورية، وانه استغرق عاما

بيضة على عمق  3.66±23.10األنثى ما مجموعة 
سم في التربة. وكذلك درس سلوك الحفر  14.05±1.85

ه. وتفضيل التغذية عند هذا الحفار الذي يتغذى على أفراد نوع
صابر على غنا، رفعت سلطانة ومحمد سعيد وقان )الباكستان(. ]

African Journal of Biotechnology، 10(12 :)2328-
2333 ،2011.] 

 

 السعودية العربية المملكة
 

 Aedesتسريع تعبير مور ات الكاسجبا  أ نجاء تفاعجل البعجوض 

caspius .ال يوجرد معلومرات كافيرة  مع البكتيريا القاتلجة لليرقجات
حول اآلليرة الجزيئيرة لترأثيرات المرادة القاتلرة للبعروض المحرضرة 

 Bacillusبمررادة اإلندوتوكسررين الناتجررة عررن التعرررض للبكتيريررا

thurigiensis(Bt) وBacillus sphaericus(Bs) للرررتمكن مرررن .
 توضررريح إلرررى جابرررة علرررى هرررذا السرررؤال، هررردفت هرررذه الدراسرررة اإل

 الجزيئيرررة للمررروت النرررات  عرررن إصرررابة يرقرررات البعررروضاآلليرررة 
Aedes caspius برالخليط Bt+Bsثير . وبنراء عليره، ترم دراسرة ترأ

فرري تعبيررر مورثررات الكاسررباس فرري يرقررات Bt+Bs  بالررـ المعاملررة
باستخدام النس  العكسي الكمي لتفاعرل  Aedes caspius البعوض

. تم جمع يرقات البعوض مرن (qRT-PCR)البوليمراز المتسلسل 
بيئاتها المائية الطبيعية. نميرت اليرقرات للحصرول علرى الحشررات 

مررن قبررل المتحررف  Aedes caspiusالكاملررة وتررم تعريفهررا بأنهررا 
البريطرراني للترراري  الطبيعرري. أوضررحت الدراسررة الترري اسررتخدمت 

والمجهرررر اإللكترونررري علرررى خاليرررا السرررطح  المجهرررر الضررروئي
أحدثا تغيرات  Bt+Bs لوسطى بأن كال البكتيرياالخارجي للمعدة ا

جوهرية لألنسجة المصرابة. كمرا أكردت هرذه الدراسرة أن المعاملرة 
بهررررذه البكتيريررررا أدت إلررررى ترررردمير مكونررررات الخاليررررا وبخاصررررة 

أن  qRT-PCRالمصرررورات الحيويرررة. كمرررا أشرررارت اختبررررارات 
أدت  Bt+Bs ابالبكتيرير Aedes caspiusمعاملة يرقات البعروض 

 ى تسريع مستوى النس  لمورثات الكاسباس التي تمت دراستها.إل
ألقت هذه الدراسة الضوء على دور تعبير مورثات الكاسباس عند 

بالبكتيريا القاتلة لليرقات.  Aedes caspiusمعاملة يرقات بعوض 
عبد العزيز الربا، مراد أبو السعود، أشرف أحمد، وعبرد العزيرز ]

 Africanالسرررعودية ومصرررر(. الخضررريري )المملكرررة العربيرررة 

Journal of Biotechnology ،10(2) :225-233 ،2011.] 
 

 السودان
 

Bacillus المكافحجججججججججة البيولوجيجججججججججة عنصجججججججججر  تجججججججججأ ير

amyloliquefaciens وmethyl cyclopropene-1  فجججججججي
ترم  ما بعد الحصاد والحفاظ علجى نوعيجة ال مجار. مكافحة أمراض

Bacillus يم فعاليرررررة عنصرررررر المكافحرررررة البيولوجيرررررة وتقررررر
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PPCB004 amyloliquefaciens  بشرررأن مكافحرررة األنثراكنررروز
ً  يالبابررررا يفرررر phomopsisوتعفررررن   بررررـ 'سررررولو' المعامررررل مسرررربقا

methyl cyclopropene-1 (100 ml( )MCP-1)  أثنررررراء
التخررررزين. قورنررررت هررررذه المعاملررررة بغيررررر المعاملررررة )الشرررراهد(، 
وبالمعاملرررة التجاريرررة )الغسررريل فررري الميررراه المعالجرررة برررالكلور(، 

علرى الررغم مررن أن  .PPCB004بمفرررده و MCP-1وبالمعاملرة برـ
 %100النضر  ) يترأخرت فرقد  MCP-1بـمسبقاً الثمار المعاملة 

أظهرت ارتفاع فقد أيام،  10-9  صفراء( بعد التخزين البارد لمدة
 معررررررررررررررررررردالت حررررررررررررررررررردوث وشررررررررررررررررررردة األنثراكنررررررررررررررررررروز 

ة التجاريررة. خفضررت لررثمررار المعام يعنرره فرر phomopsisوتعفررن 
 السرررررررابق المعاملرررررررة برررررررـ MCP-1بعرررررررد  PPCB004معاملرررررررة 

MCP + PPCB004)-(1 األنثراكنررروز وتعفرررن  حررردوث وشررردة
phomopsis ( 10بعرررررررد تخرررررررزين بررررررراردºرطوبرررررررة 85 ،س % 

ً  14 ،نسرربية . سرراعدت س25º درجررة حرررارة عنررد( ونضرر  يومررا
اإلبقاء علرى صرالبة الثمرار، على  MCP + PPCB004-1 معاملة

( ولرررون اللحرررم بعرررد 100%الجرررودة الشررراملة والجلرررد األصرررفر )و
نحرررو فعرررال مرررن علرررى  PPCB004ترررم العثرررور علرررىالنضررر . 

PPCB004 1 والثمرار المعاملرة برـ بمفررده-MCP + PPCB004 
زيررادة  PPCB004 مجتمررعأظهررر  بعررد التخررزين البررارد والنضرر .

 لرررروج بعررررد النضرررر  فرررري الثمررررار المعاملررررة بررررـة وحررررد 1قرررردرها 
MCP + PPCB004-1.  مجتمررعكرران PPCB004 بعررد  يالبرراق

كران . MCP + PPCB004-1وحدة لوج( فري  0.7النض  أعلى )
 الفطر على سطح الثمرة بعد النضر  أقرل فري لمجتمعبقاء الكلى ال

1-MCP þ PPCB004 ـفررري الثمرررار المعاملرررة بررروPPCB004 
-1مرع  PPCB004 برـ ييمكن أن نستنت  أن معاملة البابا .بمفرده

MCP  صرفرار القشررة(ا% درجة 30-25السابق المعاملة )على 
-1يمكن أن يخفض بمعنوية حدوث المررض المصراحب للمعاملرة 

MCP . هررذه المعاملررة يمكررن اسررتخدام ً  صررناعة البابرراى يفرر تجاريررا
 Dharini Sivakumar]عثمررران محمرررد سررراليا، و ".يالعضرررو"
 Crop ،)السرررررودان وجنررررروب أفريقيرررررا( Lise Korstenو

Protection ،30 :173-178 ،2011.] 
 

 تونس
 

 Fusariumالتنججججول الججججورا ي الجزيئججججي لمجتمعججججات فطججججر 

pseudograminearum  . يعرررد فطرررر فجججي تجججونFusarium 

pseudograminearum الممرضرررات المسرررببة لعفرررن تررراج  كثررررأ
نبات القمح في المناطق شبه الجافة والجافة في تونس. تم في هذه 

 Fusariumعزلة من فطر  74الدراسة تقصي التنوع الجزيئي لـ 

pseudograminearum  تمثرررررل ثالثرررررة مجتمعرررررات فررررري ترررررونس
ومجموعررة عررزالت مررن مجموعررات عالميررة. تررم اختبررار القررردرة 

باسرررتخدام  PCRج السرررموم الفطريرررة بوسررراطة الكامنرررة علرررى إنترررا
 Tri3 ،Tri7زوجررررين مررررن البادئررررات المتخصصررررة بالمورثررررات 

. أظهرت النتائ  أن جميع العزالت يمكن أن تكون منتجرة Tril3و
. تررررم تعريررررف األنمرررراط التزاوجيررررة AcDON-3و/أو  DONلررررـ 

تررم . MAT1-2و MAT1-1تشخيصررية لررـ  PCRباسررتخدام بادئررات 
تحديررد كررال النمطررين التررزاوجيين فرري المنطقررة نفسررها وفرري بعررض 
الحاالت في الحقرل نفسره. أثبرت التحليرل بوسراطة أنزيمرات القطرع 

الريبروزومي  DNAلرـ  (IGS)للمنطقرة الفاصرلة مرابين المورثرات 
شكالً أحادياً تم تعريف خمسة منهرا  11وجود  (nrDNA)النووي 

ل بنيررة المجتمعررات باسررتخدام فرري المجموعررة العالميررة. أثبررت تحليرر
)TH =المندمجررة أن تبرراين المورثررة الكلرري  MATو IGSبيانررات 

، وأن )SH(0.102 =كان يعزى للتنوع ضمن المجتمعات  (0.108
 ً )STG = التفريررق الرروراثي بررين أربعررة مجتمعررات كرران منخفضررا

% مررن 15أن  (AMOVA). أظهررر تحليررل التبرراين الجزيئرري (0.09
التباين كان بين المجتمعرات التونسرية والمجموعرة العالميرة. تشرير 
هذه االستنتاجات إلى أن معايير الحجر الزراعي يجب أن تراعى 

 F. pseudograminearumللحد من دخول مجتمعات جديدة مرن 
غرغرروري  ىسررامي غرغرروري، إمررين متررات، لبنرر]إلررى تررونس. 

 Journal ofالوي )تونس(. كمون، مولدي زيد ومحمد رابح حاج

Phytopathology ،159(4:) 306-313 ،2011]. 
 

 تركيا
 

تججأ ير طرائججق مختلفججة مججن المعاملججة بالمبيججدات فججي بقايججا الججرش 
واأل جر المتبقجي والفعاليجة الحيويجة علجى نباتجات الفريز/الفراولججة. 

ايجابية   في المنتجات الغذائية الزراعية يمكن الحصول على نتائ
باسررتخدام مبيرردات مناسرربة مررن خررالل تطبيررق طرائررق مالئمررة مررن 
المعاملة بالمبيدات. هدفت هذه التجربرة لتقردير أثرر طرائرق الررش 

بقايرررا الررررش المتراكمرررة واألثرررر المتبقررري  فررريالمختلفرررة للمبيررردات 
للمبيررردات وفررري الفعاليرررة الحيويرررة علرررى نباترررات الفريز/الفراولرررة 

، فقرد تمرت معالرة نباترات الفريز/الفراولرة ولهذا الغررضالمعاملة. 
ررها بالررديكوفول بطريقترري الرررش الواسررع والرررش فرري شرررائط.  برشاص

 2007أيار/مرايو  9تمت دراسة فعالية طرائق الرش المختلفة في 
. ط باصقرررت طريقرررة الررررش الواسرررع 2008نيسررران/أبريل  16فررري و

مدعومرررة  (HC)باسرررتخدام مررررذذات رش ذات مخررراريط مجوفرررة 
، بينمرا ط باصقرت طريقرة الررش فري شررائط (ASC)ت شربكية بمرذذا

. تم تحليل بقايا المبيرد علرى (FF)باستخدام مرذذات رش مسطحة 
أسطح األوراق النباتيرة وعلرى التربرة واألثرر المتبقري للمبيرد علرى 
نباترات الفريز/الفراولرة باسرتخدام جهراز الكروماتوغرافيرا الغازيررة 

(GC/ECD) المبيد في ثمار الفريرز بعرد سرتة أيرام . تم تحليل بقايا
من الرش. بينت النتائ  بأن أعلى بقايرا للمبيرد علرى أسرطح أوراق 
النباتات المعاملة وأيضراً أعلرى فعاليرة حيويرة كانرت عنرد اسرتخدام 

، 2008و 2007طريقررة الرررش بررالمرذذات المسررطحة فرري العررام 
قرة بينما س رجلت أقرل متبقيرات علرى سرطح التربرة عنرد تطبيرق طري

كذلك كانت أعلى كمية متبقيات عند تطبيق طريقرة  الرش الواسع،
فرري  (ASC)الرررش بمرررذذات مجوفررة مدعومررة بمرررذذات شرربكية 

لررى دليررل الهيئررة التركيررة رقررم . اسررتناداً إ2008و 2007العررامين 
(2000/42/EC)  المتعلق بالحد األعلرى لبقايرا مبيرد الرديكوفول فري

 وهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ةالفريز/الفراولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
، فإن النتائ  الحالية تظهر بأن متبقيرات المبيرد علرى ملغ/كغ 0.02

الفريز/الفراولة لم تتجاوز الحرد المسرموح بره عنرد تطبيرق أي مرن 
  طريقترررررري الرررررررش لمبيررررررد الررررررديكوفول وفرررررري كررررررال العررررررامين.

[N. Yarpuz-Bozdogan ،E. Atakan ،A. Musa 

Bozdogan ،H. Yilmaz ،N. Daglioglu ،T. Erdem  
 African Journal of Agricultural)تركيرا(.  E. Kafkasو

Research ،6(3 :)660-670 ،2011.] 
 

حصججججر األكاروسججججات علججججى بعججججض النباتججججات المزروعججججة فججججي 
تررم إجررراء عمليررة مسررح لتعريررف أنررواع كاهرامانمججاراش، تركيججا. 
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األكاروسات على النباتات المزروعة في كاهرامانماراش، تركيا. 
والمفترسررة مررن الخضررار وأشررجار  تررم جمررع األكاروسررات النباتيررة

كاروسررات النباتيررة . تررم جمررع األ2000-1997فرري الفترررة  الفاكهررة
Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski) 

مررررن نباتررررات  Tetranychus cinnabarinus Boisduvalو
كاروسات المفترسة الفاصولياء والخيار. تم تعريف األالباذنجان و

Phytoselius finitimus Ribaga  وAmblyseius andersoni 

(Chant) (Acari: Phytoseiidae)  من نباتات الباذنجان والخيرار
كاروسات المفترسة مرن خلريط األشرجار تيب. تنتمي أنواع األبالتر

 ترم تعريرف هرذه األنرواع بأنهرا .Phytoseiidae لى عائلةإالمثمرة 
Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani (Wainstein 

and Arutunjan) ،Euseius finlandicus Oudemans ،
Kampimodromus aberrans (Oudemans) ،Paraseiulus 

soleiger (Ribaga) ،Paraseiulus subsoleiger Wainstein ،
Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul) ،P. 

finitimus كررراكي علرررى العنرررب والسرررفرجل والجررروز والتررروت وال
 Typhlodromus (Anthoseius). والرررررردراق والرمرررررران

intercalaris (Livshitz and Kuznetzov) .علرررى الترررين 
Typhlodromus (A.) bagdasarjani وE. Finlandicus وجرد 

 ً  Ipomoea indica (Burman) Merrill على نبرات الزينرة أيضا

(Convolvulaceae). أمررا Tydeus californicus (Banks) 

(Tydeidae)  وكررران . ترررم تسرررجيله مرررن عائرررل غيرررر معرررروففقرررد
 كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراروس المفتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررساأل

E. finlandicus  أكثررررر المفترسررررات مررررن أنررررواعphytoseiid  
  T. Özsisli )تركيرررا(. ]فررري بسررراتين األشرررجار المثمررررة انتشررراراً 

 African Journal of)تركيرررررا(.  S. Çobanoğluو

Biotechnology ،10(11 :)2149-2155 ،2011.] 
 

 ،M. javanicaسججججالالت نيمججججاتودا تعقجججججد الجججججذور  تعريججججل
M. incognita وM. arenaria في المنطقة الغربية من تركيجا .

 .Meloidogyne sppعينة من نيماتودا تعقرد الجرذور  95ثم جمع 
 ، M. javanicaمررن  M. incognita ،28 عينررة مررن 60منهررا 

من المنطقة المحاذيرة للبحرر  وذلك M. arenaria عينات من 7 و
المتوسط غرب تركيا. اسرتهدفت الدراسرة تعريرف سرالالت أنرواع 
النيمررراتودا المختلفرررة باسرررتخدام اختبرررار نرررورث كارولينرررا للعوائرررل 

والسراللة  عينة 58في  2ة المفرقة. أظهرت النتائ  تعريف السالل
 .Mفرري جميررع عينررات  1ر والسرراللة M. incognitaمررن فرري  6

javanica (28 والسرررراللة ،)فرررري  3عينررررات والسرررراللة  5فرررري  2
. وقرد تبرين أن سراللتي النيمراتودا M. arenariaعينتين من النوع 

M. incognita  وساللةM. javanica  لم تستطع مهاجمرة صرنف
. قررد تفيررد مثررل هررذه النتررائ  فرري "California Wonder"الفليفلررة 

مساعدة في تطروير توفير األصناف المقاومة، وكذلك توفير أسس 
 Zübeyir] .الررنظم المحصررولية لمكافحررة نيمرراتودا تعقررد الجررذور

Dervan وMehmet Ali Sögüt  .)تركيرا(Crop Protection ،
30 :451-455 ،2011.] 

 

اعة لألمم  ربعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والز ❖
 األخرىالمتحدة )فاو( والمنظمات 

 

 حالة الجراد الصحراوي
 

 2011حالة الجراد الصحراوي العامة خالل آذار/مار  
 2011والتوقعات حتى منتصل أيار/مايو 

استمر وجود إصابات الجراد الصحراوي خالل شهر 
آذار/مارس في كل من السودان والسعودية ومصر وموريتانيا 
بسبب عمليات التكاثر المستمرة. وأجريت عمليات مكافحة 
أرضية وجوية كبيرة ضد مجموعات حوريات وأسراب الجراد 
على ساحل البحر األحمر في السعودية، فيما انخفضت عمليات 

فحة في السودان وشمال غرب موريتانيا وزادت في مصر. المكا
وحدثت عمليات مكافحة على نطاق أصغر في جنوبي المغرب 
والجزائر. وإذا حدث وأن ظلت اإلصابات المتبقية في السعودية 
دون القضاء عليها فمن الممكن أن تتكون جماعات جديدة من 

ث تتحرك الحشرات الكاملة واألسراب الصغيرة على الساحل، حي
إلى الداخل خالل نيسان/أبريل. وعلى األرجح أن تتزايد 
المخاطر، من أوائل أيار/مايو فصاعداً، من إمكانية عبور الجراد 
للبحر األحمر إلى السودان. وفي شمال غرب أفريقيا، وقد 
تتحرك الحشرات الكاملة والجماعات الصغيرة في شمال غرب 

الجنوبي من جبال أطلس  موريتانيا وجنوب المغرب إلى الجانب
في المغرب والجزائر حيث تقوم بوضع البيض. وعلى ذلك، 
ينبغي بذل كافة الجهود للقضاء على اإلصابات الحالية حتى 

 يتسنى خفض عمليات الهجرة إلى مناطق التكاثر الربيعي.

انحسرت اإلصابات بالجراد خالل شهر  -المنطقة الغربية 
انيا على الرغم من استمرار نيسان/مارس في شمال غرب موريت

حدوث عمليات التكاثر على نطاق ضيق للشهر السادس على 
التوالي، حيث شكلت خاللها الحوريات والحشرات الكاملة 

هكتار(. وظهرت  4.768جماعات صغيرة وتمت مكافحتها )
جماعات صغيرة من الحشرات الكاملة باإلضافة إلى سربين 

ب الصحراء الكبرى الغربية صغيرين في المناطق المتاخمة جنو
في المغرب قامت بوضع البيض. وقامت فرق المكافحة األرضية 

هكتار. وأجريت أيضاً عمليات مكافحة محدودة  314بمعالجة 
هكتار في  290ضد جماعات من الحشرات الكاملة غطت 

الصحراء الكبرى الوسطى في الجزائر. وأشارت التقارير إلى 
رات الكاملة على سهول تاميسنا في وجود أعداد قليلة من الحش

شمال النيجر. وعلى األرجح أن تستمر أعداد الجراد في 
االنحسار خالل فترة التوقعات في موريتانيا على الرغم من 
احتمال حدوث عمليات فقس بيض محدودة في الشمال الغربي 
والمناطق المتاخمة للصحراء الكبرى الغربية. ومن المحتمل أن 

بالتركيز وتشكيل جماعات صغيرة في المناطق التي يقوم الجراد 
تظل خضراء. وهناك بعض المخاطر المتوسطة من إمكانية 
تحرك بعض الحشرات الكاملة وجماعات صغيرة منها تجاه 
الشمال نحو الجانب الجنوبي لجبال أطلس في الممغرب حيث 

 تقوم بالتكاثر على نطاق صغير.
كافحة الجراد األرضية ازدادت عمليات م -المنطقة الوسطى 

والجوية خالل آذار/مارس في السعودية حيث تم معالجة ما يزيد 
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هكتار على السهول الساحلية الوسطى في البحر  30.000عن 
األحمر كانت مصابة بمجموعات من حوريات الجراد وجماعات 
من الحوريات والحشرات الكاملة. وقد تشكل سربان صغيران 

ما في إحدى المناطق في حينها. غير ناضجين تمت مكافحته
وانحسرت إصابات الجراد على ساحل البحر األحمر في السودان 

 3.74بسبب عمليات المكافحة التي كانت دائرة في مساحة بلغت 
هكتار ضد مجموعات من الحوريات وجماعات من الحشرات 
الكاملة. واستمرت عمليات فقس البيض على الساحل الجنوبي 

يث قامت فرق المكافحة األرضية بمعالجة الشرقي في مصر ح
هكتار من مجموعات الحوريات وجماعات  2.200ما يقارب من 

حوريات الجراد والحشرات الكاملة. وشوهدت حشرات كاملة 
قليلة في شمال عمان وفي المحاصيل على ساحل البحر األحمر 
في اليمن. ومن الممكن أن تتكون جماعات وأسراب صغيرة من 

ل فترة التوقعات على ساحل البحر األحمر في الجراد خال
السعودية حيث تقوم بالتحرك صوب مناطق التكاثر الربيعي 
بداخل القطر. هناك بعض المخاطر المتزايدة من إمكانية عبور 
بعض الجماعات القليلة أو األسراب الصغيرة البحر األحمر 

 صوب السودان وذلك بداية من أوائل أيار/مايو فصاعداً.
ظهرت أعداد قليلة من الجراد في مناطق  -منطقة الشرقية ال

التكاثر الربيعي في غرب باكستان في أوائل آذار/مارس. وعلى 
األرجح أن تؤدي عمليات التكاثر الحادثة على نطاق صغير في 
المناطق التي هطلت عليها أمطار مؤخراً باعثاً على تزايد أعداد 

ستكون بدرجة طفيفة بحيث الجراد خالل فترة التوقعات ولكنها 
تظل تحت مستوى التهديد. ومن المتوقع أن يكون الوضع مماثالً 

 في المناطق المتاخمة جنوب شرق إيران.
 

  2011أبريل نيسان/ 4حالة الجراد الصحراوي تحديث 
البلدان الرئيسية لمنع العديد من مواصلة عمليات المكافحة في 

 الهجرة في الربيع 
الجراد الصحراوي موجودة في السودان والمملكة العربية أهمية 

تفشي  سجلمستمر. اللتكاثر لالسعودية ومصر وموريتانيا نتيجة 
على ساحل البحر األحمر في المملكة العربية  ةروخطكثر أ

كبيرة  عمليات المكافحة الجوية واألرضيةكانت السعودية حيث 
التحكم  . عملياتالنطاطاتوأسراب مجموعات ويجري ضد 

 ً الجارية  في تقدم في جنوب شرق مصر. عمليات المكافحة أيضا
في شمال غرب موريتانيا وعلى ساحل البحر األحمر في 

 االنخفاض. لقد اتخذت عملياتبفي اآلونة األخيرة  تبدأ السودان
صغر في جنوب المغرب والجزائر. وعول  أكثر من أنطاق على 

هكتار  30000رب من اما يقومارس /آذار هكتار من 40000
 كانت في المملكة العربية السعودية. التي و

موجودة في شمال الأعداد البالغين  تفي مكان آخر، تدن
على الساحل وعلى ساحل البحر األحمر في اليمن، والنيجر، 

في الربيع ومناطق التكاثر في غرب والشمالي في عمان، 
 باكستان. 
وبوءة المتبقية في المملكة على المناطق الم ةسيطرال لم تتمإذا 

 اً شكل أسرابت بالغةجماعات جديدة لالعربية السعودية، يمكن 
 صغيرة على الساحل واالنتقال إلى المناطق الداخلية خالل شهر

أن الجراد قد عبر البحر  من أبريل. هناك خطر متزايد/نيسان
. في شمال غرب واألحمر إلى السودان اعتبارا من مطلع أيار/ماي

ومجموعات صغيرة في شمال غرب للبالغات يمكن  قيا،أفري

موريتانيا وجنوب المغرب االنتقال إلى الجانب الجنوبي من جبال 
 طلس في المغرب والجزائر، ووضع البيض. األ

 للجراد تفشي الحاليالينبغي بذل كل الجهود للسيطرة على 
 من أجل الحد من الهجرة إلى مناطق التكاثر خالل فصل الربيع

 أبريل./سانني

 

إعالن حلب حول التهديد المستمر للصدأ 
 ج الدولي للقمحاإلنتلاألصفر 

 2011حلب، سورية، نيسان/أبريل،  

 

التقرررى فررري المركرررز الررردولي للبحررروث الزراعيرررة فررري المنررراطق الجافرررة 

 20-18)إيكرررراردا(، حلررررب، سررررورية، خررررالل الفترررررة مررررا بررررين 
بلرررداً  31نيسررران/أبريل، بررراحثون ومررردراء بحررروث ومرررانحون مرررن 

لمناقشة الخطر واآلثار المحتملة لوبائيات مررض الصردأ األصرفر 
 )المخطط( في إنتاج القمح.

وحررذار المجتمعررون مررن أن األمررن الغررذائي العررالمي قررد يتهرردد 
بوبائيات الصدأ المخطط، وأن منطقة وسط وغربي آسيا وشرمالي 

 نحو خاص. ى( معرضة لهذا الخطر علCWANAأفريقيا )
اإلعررالن بمثابررة دعرروة لررردود منسررقة ومسررتدامة لهررذا يعررد هررذا 

التهديررد. وال برردا مررن تطرروير خطررط للعمررل وتنفيررذها فرري المسررتقبل 
القريب، مع التزام كامل من كل مجموعة من أصحاب المصرالح، 
الباحثين، مصالح اإلرشاد، هيئات قطاع البذور العامة والخاصرة، 

، محافرل التنميرة منظمات المزارعين، صانعي السياسرات القطريرة
 اإلقليمية والجهات المانحة الدولية.

كما يعد هذا اإلعالن أيضاً بمثابة التزام لدعم المركز العرالمي 
المرجعرري لصرردأ القمررح الررذي أنشررت حررديثاً لترروفير قيررادة علميررة 
لبحررروث الصررردأ األصرررفر، اقتسرررام المهرررارات والمررروارد لتعزيرررز 

لرررى المسرررتوى مجررراالت التنميرررة والبحررروث فررري مجرررال الصررردأ ع
القدرات، وبخاصة في البلدان النامية ذات  ةالقطري، وتعزيز تنمي

 التاري  بأوبئة الصدأ المخطط.
نتعهد بمواصلة العمل سوية لمنع صدأ القمح، وبخاصة الصدأ 
المخطررط، باسررتخدام نهرر  علمررير لمكاملررة إدارة صرردأ القمررح فرري 

مجرررال اسرررتراتيجيات التنميرررة الزراعيرررة، وتوسررريع التعررراون فررري 
 السياسات على المستويين اإلقليمي والدولي.

 
 نحن الموقعين على إعالن حلب:

نتعهد بتقديم دعمنا لتعزيز المختبر العالمي المرجعري لصردأ  .1
القمررح، وتحررديث مهررارات مختبرررات الصرردأ ومرافقهررا علررى 

 المستوى القطري.

حررثا وزارات الزراعررة فرري جميررع البلرردان لتسررريع اسررتبدال  .2
بلة لإلصابة بالصدأ من خالل المكاملة الوثيقرة األصناف القا

للبحررررروث، إنتررررراج البرررررذور ونشررررررها، مصرررررالح اإلرشررررراد 
 والمجتمعات المزرعية.

التوصية باالستخدام المناسب لمبيدات الفطور كتدبير رئيس  .3
للمكافحة في الفترة ما برين كشرف القابليرة الصرنفية لإلصرابة 

 ين.وتوافر األصناف الجديدة المقاومة للمزارع

نوصي بشدة بإنشاء شبكات رسمية )مع تمويل كاف وأدوار  .4
محررررددة بوضرررروح( لتوزيررررع األصررررول الوراثيررررة، مراقبررررة 

 المرض، وتبادل المعلومات
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نلتزم بمزيرد مرن الجهرود لتنميرة القردرات فري كافرة مجراالت  .5
الصردأ بمررا فرري ذلررك، التربيررة، التنمرريط المرضرري، المراقبررة، 

 ادية االجتماعية.إنتاج البذور والدراسات االقتص

نحررث بقرروة علررى إنشرراء نظررم التنبررؤ كجررزء مررن إسررتراتيجية  .6
إقليمية، لتقديم المشورة والدعم للعمرل الرذي تترواله وزارات 

 الزراعة.

سرريتم متابعررة هررذه التوصرريات مررن خررالل مجموعررة صررغيرة  .7
تنسررق إيكرراردا أعمالهررا بمشرراركة المبررادرة العالميررة للصرردأ 

(BGRIسيميت، منظمة األغذ ،) ية والزراعة لألمم المتحدة
وثالثة برام  قطرية يتم اختيارها في منراطق مختلفرة يكرون 

 للصدأ المخطط فيها أهمية االقتصادية.

 

 مالحظات مختصرة عن وقاية النبات ❖
 

 Pectobacterium atrosepticumحفزت البكتيريا الداخلية  •
نمو أفرع البطاطا/البطاطس، على أن  .Pseudomonas spو

Pseudomonas وفق  ،فقط زادت من المقاومة للتعفن الطري
  Oulu ومرافقوه في جامعة A. Pavloما أشار إليه 

أوكرانيا. برك، ومعهد البيولوجيا الجزيئية والوراثة، ابالدانم
(Biological Control ،56 :43-49 ،2011.) 

كان خليط من مبيدات الفطور المثبطة للديميتليت والتي  •
 Fusariumتستهدف عدة بروتينات معاضداً للفطر 

graminearum  وفق ما أشار إليهX. Liu  ومرافقوه في
بوالية  Clemsonالصين، وجامعة  ،Zhejiangجامعة 

: Fungal Genetics and Biology ،48) كارولينا الجنوبية.
113-123 ،2011). 

ل  US-897يعد الهجين  • من الليمون/الحامض عالي التحما
 Candidatus Liberibacter‘اإلخضرار اآلسيوية  لبكتيريا

asiaticus’ وفق ما أشار إليه U. Albrecht و K.D. 

Bowman قسم البستنة،  -من وزارة الزراعة األمريكية
: HortScience ،46بوالية فلوريدا ) Fort Pierceبمدينة 

16-22 ،2011). 

ر • رفاقه في معهد البيولوجيا و P. L. Zaffarano طوا
 التكاملية، سويسرا والجامعة األسترالية الوطنية، طريقة

PCR-RFLP  لتحديد هوية الفطرينRhynchosporium 

secalis )و )مسبب سفعة الشعير R. Commune 
(Mycologia ،103 :195-202 ،2011). 

ورفاقه، في مركز تكساس لبحوث الحياة  H. Luأشار  •
واإلرشاد بمدينة أماريللو، إلى أن  AgriLifeالزراعية 

توريث مورثة مفردة سائدة لفيروس موزاييك تخطط القمح 
قابلة للنقل بسهولة إلى أصناف  CO960293-2في الساللة 

 .(Crop Science، 51 :5-12 ،2011متكيفة )

ورفاقه، في المعهد الدولي لبحوث النبات  M. Weerdtأشار  •
ومصلحة وقاية النبات بمدينة واجننغن بهولندا، إلى إمكانية 
 طريقة النس  العكسي للتفاعل المتسلسل للبوليميراز 

(RT-PCRمن تحديد هوية نيماتود ) Meloidogyne minor 
 Journal ofمن يافعة مفردة ) DNAباستخدام 

Phytopathology ،159 :80-84 ،2011). 

عامل مكافحة أحيائي  Pichia guilliermondiiتعد الخميرة  •
ً لدرجة الحرارة  للعفن األزرق على الحمضيات/الموالح، تبعا

ومرافقوه في  R. Lahiali والرطوبة، وفق ما أشار إليه
جامعة ليي ، بلجيكار جامعة إبن طفيل، والمعهد القومي 
للعلوم الفالحية بالمنزه، المغرب ووزارة الزراعة واألغذية 

، Biological Control ،56 :217-224ساسكتون، كندا ) –
2011). 
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 أخبار عامة ❖
 

ورشة عمل قومية حول )جائحات أصداء 
 القمح وسبل مجابهتها(

 2011آذار/مار ،  10-9أكساد، دمشق، 

 

برردعوة مررن الرردكتور رفيررق صررالح المرردير العررام للمركررز العربرري 
وبرعايررة الرردكتور عررادل  (ACSAD)لدراسررات المنرراطق الجافررة 

سفر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي فري الجمهوريرة العربيرة 
السورية، ع قدت في مقر المركز العربي فري دمشرق خرالل الفتررة 

جائحجججات أصجججداء ورشرررة عمرررل قوميرررة بعنررروان " 9-10/3/2011
 (.القم  وسبل مجابهتها
مررن البرراحثين والمهتمررين فرري كررل مررن  18شررارك فرري الورشررة 

)سررورية، مصررر، الجزائررر، تررونس، المغرررب، الرريمن، الكويررت، 
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة " إيكاردا" ( 

مشاركاً من دوائر وقاية النبات واإلرشاد الزراعي واإلنتراج  56و
العامررة إلكثررار البررذار ووزارة الررري واالتحرراد  النبرراتي والمؤسسررة

 العام للفالحين في سورية.
ورقرة عمرل سرلطت الضروء علرى ظراهرة  14قدم المشاركون 

إصابة القمح بأمراض الصدأ واألضرار التي تسرببها للمحصرول، 
ووسررررائل تطورهررررا وانتشررررارها وتأثيرهررررا االقتصررررادي وتررررأثير 
المتغيرات المناخية فري واقرع اإلصرابة. كمرا استعرضرت األوراق 

يئيررة أداء سررالالت وأصررناف القمررح المنزرعررة تحررت الظررروف الب
المحلية بكل دولرة وتجرارب الردول المشراركة مرع إيضراح اآلليرات 
المسرربقة فرري كررل دولررة للحررد مررن انتشررار اإلصررابة بهررذه األصررداء 

 والتخفيف من تأثيرها. 
عرضرت األنشرطة المنفرذة وبررام  التحسرين الروراثي فري كررل 
دولة الستنباط سالالت وأصناف جديدة مرن القمرح تمتلرك درجرات 

ومررة الوراثيررة لمسررببات أمررراض الصرردأ، وأهميررة جيرردة مررن المقا
اإلدارة المتكاملرررة لمقاومرررة األمرررراض. وترررم إلقررراء الضررروء علرررى 

 UG 99السرراللة الجديرردة مررن الصرردأ األسررود والترري أطلررق عليهررا
وإبررراز أهميررة وضررع برررام  تربيررة وآليررات فاعلررة فرري اسررتنباط 
يرد أصناف وسالالت مقاومة لتلك الساللة عرن طريرق اختبرار العد

مررن السررالالت واألصررناف فرري بررؤر اإلصررابة، واختيررار مررا يمتلررك 
منهرررا درجرررات جيررردة مرررن المقاومرررة وإجرررراء التهجينرررات الالزمرررة 

 واالنتخاب من األجيال االنعزالية الستنباط سالالت جديدة.

عرضت اإلستراتيجية التري يتبعهرا المركرز الردولي للبحروث  ▪
تربيررة القمررح الزراعيررة فرري المنرراطق الجافررة )إيكرراردا( فرري 

 القاسي للمقاومة لألمراض.

عرضررت "أكسرراد" إسررتراتيجية برنررام  الحبرروب فرري تربيررة  ▪
القمرررح للمقاومرررة لألمرررراض وضررررورة االختبرررار للمقاومرررة 
لألمراض طروال مواسرم االنتخراب للحصرول علرى سرالالت 

 جديدة تمتلك العديد من المورثات للمقاومة لألصداء.

إلقراء كرل ورقرة مشراركة دارت المناقشات المستفيضة عقب  ▪
وكانت ذات مضمون علمري تهردف إلرى التفسرير واإليضراح 

ومداخالت إلبداء الرأي. وتم تبرادل الخبررات حرول مجابهرة 
 األصداء والحلول المعتمدة في هذا المجال.

دارت في نهاية الجلسة الثانية لليوم الثاني من ورشرة العمرل  ▪
 ت التالية:مناقشات مستفيضة وخلصت الورشة إلى التوصيا

تسرررريع وتيرررررة العمرررل التربرررروي السرررتنباط واعتمرررراد  .1
أصناف مقاومة لألصداء، والعمرل بشركلم مسربق علرى 
إكثررررار السررررالالت المبشرررررة المقاومررررة لتحررررل محررررل 
األصناف التي انكسرت مقاومتها ألي نروع مرن أنرواع 

 الصدأ.

اسرررررتبدال األصرررررناف المزروعرررررة القابلرررررة لإلصرررررابة  .2
درجرة مقاومرة جيردة، وذات ب تتسرمباألصداء بأصنافم 

 كفاءة إنتاجية عالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تبادل المعلومرات والمرادة الوراثيرة المقاومرة ألمرراض  .3
الصدأ المستنبطة في البرام  الوطنية، واختبارهرا فري 

لألصررداء الثالثررة. ويتررولى  Hot spotsبررؤر اإلصررابة 
لعربيررة المركررز العربرري "أكسرراد" التنسرريق بررين الرردول ا

 في هذا المجال.

إقامررة نظررام المراقبررة والتحررري للكشررف المبكررر عررن  .4
اإلصابات بأمراض األصداء وإنشاء محطرات للرصرد 

 والتنبؤ.

إجراء العدوى االصرطناعية لألصرداء تحرت ظرروف   .5
 بدالً من إجرائها في الحقل. متحكم بها

 

 جائزة الملكة لشركة راسل أي بي إم
RUSSELL IPM  

 
حصلت شركة راسل أي بي أم، والتي تنطلق أعمالها من المملكة 
المتحدة، على جرائزة الملكرة لألعمرال التجاريرة الناجحرة عرن عرام 

إلنجازاتهررا المميررزة فرري التجررارة العالميررة. وأشررادت اللجنررة  2011
المشرفة على هذه الجائزة بالجهود غير العاديرة للشرركة فري نشرر 

فرري بلرردان  Tuta absolutaنتشررار آفررة المعرفررة والتنبررؤ المبكررر ال
البحررر المتوسررط خررالل السررنوات الررثالث األخيرررة والترري سررببت 
خسائر كبيرة لمحصول البندورة/الطماطم فري المنطقرة. فري بدايرة 
انتشار هذه الحشرة، خصصرت الشرركة مواقرع إلكترونيرة بخمسرة 
لغات لتسرهيل الحروار وتبرادل الخبررات برين العراملين فري مكافحرة 

الحشرة للتأكد من أن جميع المهنيرين المهتمرين علرى جهوزيرة  هذه
عالية للتعامل مع هذه اآلفة عند وصولها لمنطقة معينة. ترم تنظريم 
العديد من الندوات في المغررب، الجزائرر، ليبيرا، مصرر، سرورية، 
العراق، السعودية واألردن لهذا الغرض. شركة راسرل أي بري أم 

RUSSELL IPM  فرري إنترراج الفرومونررات هرري شررركة متخصصررة
وغيرها من الحلول البيولوجية في وقاية النبات، وهري نشرطة فري 
حقررل المكافحررة المتكاملررة لالفررات خررالل العشرررين سررنة الماضررية 

   لتبني حلول آمنة في وقاية النبات في أكثر من ثالثين بلداً. 
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 لوقاية النباتار الجمعية العربية أخب ❖
 
 

 2012المؤتمر الحادي عشر لعلوم وقاية النبات 
 

 تعلررن الجمعيررة العربيررة لوقايررة النبررات عررن مؤتمرهررا الحررادي عشررر والررذي سرريعقد فرري القرراهرة، مصررر خررالل الفترررة
. ستستضيف المؤتمر جامعتي عين شمس والزقازيق. تم تشكيل اللجنة المنظمرة مرن 2012تشرين الثاني/نوفمبر  4-8

، 2011ثلة من العلماء المتميزين في مجال وقاية النبات، سيتم تعميم اإلعالن األول للمؤتمر في شرهر حزيران/يونيرو 
 ويضم تفاصيل عن المؤتمر بما فيها عنوان أمانة السر التي ستستضيفها جامعة عين شمس.

 
 

 المنشورات ❖
 

 كتب جديدة

 
كتاب جديد يغطي المفراهيم الجديردة "النمط الجديد لوقاية النبات" 

برراللغتين األلمانيررة  فرري وقايررة النبررات. تمررت طباعررة هررذا الكترراب
واالنكليزيرررة فررري هولنررردا. ألارررف  الكتررراب اختصاصررري فيزيولوجيرررا 

. يعرض الكتاب مراجعرة شراملة وواضرحة عرن ثيو غرنت النبات
 ي للمكافحة المتكاملة لالفات.كيفية الوصول الى التطبيق العلم

ررن  ررز الكترراب علررى أن اسررتراتيجية المكافحررة المتكاملررة ت مكاص ي ركاص
من التعامل مع األمراض، اآلفات واألعشاب الضارة في مختلرف 
المحاصيل. تعتمد الحلول لمشكالت النبات التري تسرببها الظرروف 

شرات الجوية على الخبرة والتجربة العملية. يضم الكتاب قوائم بع
الفررص المحتملرة والترري يمكرن تطبيقهررا بشركل مباشررر فري الحقررل. 
ي عرررض الكترراب حلررول بديلررة للمشرركالت فرري األمررراض واآلفررات 
واألعشرراب الضررارة. طرائررق المكافحررة المتكاملررة المررذكورة فرري 
سررتقاة مررن مصررادر متعررددة. تعتمررد بعررض تلررك الطرائررق  الكترراب م 

رائق أخررى علرى أحردث مرا على العادات والتقاليد، بينما تعتمد ط
توصلت إليه البحروث العلميرة. العديرد منهرا، مرع ذلرك، هري مسرألة 
وعي عام مفادهار حافظ على نباتاتك صحيحة وبذلك ستتمكن مرن 
تجنيبها المشركالت بفعاليرة كبيررة. يتضرمن الكتراب وصرفاً مفصرالً 
لالفررات واألمررراض. تتنرراول مقدمررة الكترراب التغيررر األساسرري فرري 

لتقليرردي لوقايررة النبررات. التركيررز اليرروم هررو علررى تكامررل المفهرروم ا
الطرائق لالرتقاء بالحالة الصحية للنباتات، ووفقاً للمفاهيم الجديدة 
تسهم المكافحة البيولوجية بدوًر أساسي في وقاية النباتات. النزعة 
التي ظهررت فري ثمانينرات القررن الماضري الختيرار اسرتراتيجيات 

كيماويرررات، تحولررت حاليررراً الررى سياسرررة مكافحررة ال تعتمرررد علررى ال
رسمية لوقاية النبات في عديد من البلدان. يذكر المؤلف بالتفصيل 
القرررروانين والتشررررريعات الناظمررررة السررررتخدام منتجررررات المكافحررررة 
البيولوجية آلفات وقاية النبات. وقد كانت االختالفات في القروانين 

االتحررراد  والتشرررريعات برررين الواليرررات المتحررردة األمريكيرررة ودول
األوروبري هرري الردافع لتررأليف هرذا الكترراب. لرذلك فررإن هرذا الكترراب 

" يعتبرر أكثرر مرن دليرل عرن  النمط الجديد لوقاية النبجات الجديد "
كيفيررررة اسررررتخدام اسررررتراتيجيات المكافحررررة المتكاملررررة لألمررررراض 
واآلفررات واألعشرراب، بررل يمكررن اعتبرراره موسرروعة عمليررة شرراملة 

ت بمرا يحتويره مرن مراجعرات تفصريلية عرن لإلدارة المتكاملة لالفا
المررررواد الفعالررررة والماركررررات والشررررركات الصررررانعة. لمزيررررد مررررن 
المعلومات عن الكتاب وكيفيرة الحصرول عليره اطلرع علرى الررابط 

 & www.bio-collection.comالترررررررررررررالي: 

www.plantprotection-newstyle.com 
 
"الكشجل  اإلقليمية حولللدورة التدريبية والعملي  النظري الدليل

 األغذيججججة عججججن المججججواد المعدلججججة ورا يججججا واألمججججان الحيججججوي فججججي
 النظرري الردليل 2011نيسران/أبريل  11صدر بتاري   .الزراعةو

"الكشررف عررن المررواد  للرردورة التدريبيررة اإلقليميررة حررولوالعملرري 
المعدلة وراثيا واألمان الحيروي فري الزراعرة"، والتري ع قردت فري 

 2010حزيران/يوليرو  24-19إيكاردا حلب، سورية خالل الفترة 
ونظمت الدورة مرن قبرل الهيئرة العامرة للبحروث العلميرة الزراعيرة 

(GCSAR)  والمركرررز الررردولي للبحررروث الزراعيرررة فررري المنررراطق
أسررهم  .(FAO)منظمررة األغذيرة والزراعررة و (ICARDA)الجافرة 

في التأليف أحمد عبد القرادر، غريترا أبرو سرليمان، فراتح الخطيرب، 
مايكل باوم. وأسهم في ترجمتره الرى العربيرة أحمرد و جويس صقر

 عبد القادر، فاتح الخطيب، نبيل األحمد بك وحسين الزعبي.
 

 أوراق علمية مختارة

 

 وعناكب حشرات
 

 Schizaphisديموغرافيجججججة مجتمعجججججات البقجججججة الخ جججججراء، 

graminum  .2011علججججججى سججججججتة أصججججججنال مججججججن الشججججججعير .
أز طرررالبي. و ك. خيردمانرررد، س. شررراهروخي ،توفانغسرررازي، ن.

Archives of Phytopathology and Plant Protection، 
44(5 :)484-492. 

 Prostephanus truncatusتقييم أ رار  اقبة الحبوب الكبرى 
في بعض المواد الغذائية والتركيب الميكروبي للمخلفات الناتججة 

أوسيبيتان، ك. أكينتوكون، س. أوديمري، أ. . 2011عن الحشرة. 
 Archives of Phytopathology and Plantس. بررانكولي. 

Protection، 44(6 :)537-546. 

شرهاب، ع. . 2011بيئة وبيولوجيا العقارب فجي تجدمر، سجورية. 
 Turkish Journal of Zoology، 35ج. ليندسرل. و ز. عمررو،

(3 :)333-341. 
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 فطور
 

 .Morus sppألنوال التجوت  الورائيةالتباينات الورا ية لألصول 
وتوصججيل  Phyllactinia coryleaلمقاومججة البيججاض الججدقيقي 

 Archives. مراجي، م. د. 2011أنماط ورا ية عالية المقاومجة. 

of Phytopathology and Plant Protection، 44(6 :)513-
519. 

تباين األنماط الورا ية فجي نبجات الجذرة للتلجوث باالفالتوكسجينات. 
ر. فيالجهررررررران. و شررررررريخار، أ. خررررررران، س. كومرررررررارم. . 2011

Archives of Phytopathology and Plant Protection، 
44(6 :)520-527. 

 

 قوارض
 

 Tatera indicaمورفولوجيا وتوزل الجربل الهندي، 

(Hardwicke, 1087)  .شهاب، أ. ع. . 2011في سورية
Zoology in the Middle East( ،52 :)ف. سمارة. و األحمد

3-10. 
 

 أحداث هامة في وقاية النبات
 

 علمية ومؤتمرات ندوات
 

2011 
 

 حزيران/يوليو 07-08 *
 .التغير المناخي في علوم النبات، كنداأ ر 

http://plantscience.open.uoguelph.ca 
 حزيران/يوليو 07-12 *

  .المؤتمر الدولي الحادي عشر للنباتات المتطفلة، إيطاليا
http://tinyurl.com/yjyf5w4 

 حزيران/يوليو 20-23 *
 .المؤتمر ال اني للحشرات المتغذية على الحشرات، فرنسا

http://tinyurl.com/2c5799s 
 حزيران/يوليو 20-24 *

  .الندوة الدولية الخامسة للذبول البكتيري، الصين
http://www.5thibws.com 

 أب/أغسط  02-06 *
الججدولي الخججام  عشججر لتفاعججل ممر ججات النبججات،  المججؤتمر

 http://mpmi2011.umin.jp/index.html كيوتو، اليابان.
 
 
 
 أب/أغسط  07-11 *

الدوليججة ال انيججة النججدوة و 2011المججؤتمر ايسججيوي للفطججور 
عشجججرة لعلجججم الفطجججور فجججي البيئجججات البحريجججة وبيئجججات الميجججا  

 . العذبة، كوريا
http://www.amc2011.org  

 أب/أغسط  21-25 *

 .مؤتمر الجمعية االسكندنافية لفيزولوجيا النبات، النرويج
www.spps.fi/cgibin/SPPS.pl 

 أيلول/سبتمبر 11-14 *
  .، المكسيكالنجيلياتالندوة الدولية ال امنة ألمراض 

http://conferences.cimmyt.org/en/8th-international-

symposium 
 أيلول/سبتمبر 12-16 *

اللقججاء ال ججاني لمجموعججة العمججل الدوليججة لعلمججاء الفيتوبالسججما 
(IPWG)ألمانيا ،. 

 http://www.ipwgnet.org  
 أيلول/سبتمبر 26-30 *

ايفججات الفقاريججة، بججرلين، المججؤتمر األوروبججي ال ججامن إلدارة 
  ألمانيا.

http://www.evpmc.org  
 تشرين أول/أكتوبر 02-07 *

عنم جججدة والنباتجججات ال نجججدوة الدوليجججة ال ال جججة حجججول األعشجججاب الما
 الغازية، أسكونا، سويسرا.

http://tinyurl.com/24wnjxo 

 تشرين ال اني/نوفمبر 16-19 *
ة فججي الشججرق المججؤتمر ال ججاني لجمعيججة علججم األعشججاب ال ججار

تنوي جمعية علم األعشاب الضارة في الشرق األدنى األدنى. 
عقرد مؤتمرهررا الثراني )المررؤتمر الثرراني لجمعيرة علررم األعشرراب 
الضارة في الشرق األدنى( بالتعاون مع جهرات داعمرة محليرة 

فري  2011تشرين الثراني/نوفمبر  19-16ودولية خالل الفترة 
لمزيرررد مرررن المعلومرررات  الجامعرررة األردنيرررة، عمررران، األردن.

يمكنك االتصال مع الدكتور بركات أبو رميلة: كلية الزراعة، 
 Barakat@ju.edu.joالجامعة األردنية، عمان 

http://www.ju.edu.jo/sites/newss  
 تشرين ال اني/نوفمبر 16-18 *

النججدوة الدوليججة المشججتركة حججول إدارة حشججرة حججافرة أنفججاق 
يمكنررك االطررالع عبررر . Tuta absolutaالبنججدورة/الطماطم، 

 EPPO/IOBC/FAO/NEPPO Jointالرررررررررابط: 

International Symposium on Management of Tuta 

absoluta 
 تشرين ال اني/نوفمبر 27-30 *

المؤتمر الدولي الخام  لمعهد بحوث وقاية النبات، الجيزة، 
 مصر.

ppri1951@yahoo.com  
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2012 
 

 كانون  اني/يناير 10-13 *

المؤتمر الدولي ال الث ألمراض النبات ألججل األمجن الغجذائي. 
جامعججة ماهارانججا براتججاب للزراعججة والتكنولوجيججا، أودابيججور، 

 الهند. 
 أيار/مايو 21-25 *

ورشة العمل الدولية الرابعجة ألمجراض الفيتوف جورا، البي يجوم 
  والفيتوبي يوم. جامعة ميريالند.

www.psla.umd.edu/faculty/Balci/workshop2011/in

dex.cfm 
 حزيران/يونيو 17-22 *

  المؤتمر الدولي الساد  لعلم األعشاب.
www.iwss.info/coming_events.asp  

 حزيران/يونيو 18-21 *
ورشججة العمججل الدوليججة ال امنججة حججول أمججراض سججوق أشجججار 

 .العنب/الكرمة في فاالنسيا. اسبانيا
www.icgtd.org/8IWGTD.html  

 أيلول/سبتمبر 17-20 *
الندوة االسترالية السابعة لألمراض المنقولة بالتربجة. غجرب 

 .استراليا
www.asds7.org  

2013 

 
 شباط/فبراير 18-22 *

المجججؤتمر الجججدولي للمقاومجججة فجججي مبيجججدات األعشجججاب. بيجججرث، 
 استراليا. 

Stephen.Powles@uwa.edu.au   
 آب/أغسط  25-30 *

  المؤتمر الدولي العاشر ألمراض النبات. بيجين الصين.
http://www.icppbj2013.org  

 
 
 
 

 

 

 شكر للمساهمين في انجاز هذا العدد من النشرة اإلخبارية
 

اإلخباريرة لوقايرة النبرات فري الشررق األدنرى جزيل الشكر للرزمالء الرذين سراهموا فري انجراز العردد الحرالي مرن النشررة 
 والبلدان العربية وهم:

 
نداء سالم )األردن(، مروة جنينة )مصر(، نجية زرمان )تونس(، مجد جمال )سورية(، فايز إسماعيل )سورية(، 
جمال مندو )سورية(، فيصل فرواتي )سورية(، صبحية العربي )سورية(، ميمونة المصري )سورية(، أمل صيداوي 

 )سورية(، محمد العالن )سورية(.
 
 
 


