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 حلب، سورية. ،5466إيكاردا، ص ب  – نوران عطار
 

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

 البريد االلكتروني إلى رئيس هيئة التحريرالمتحدة (الفاو). ترسل جميع المراسالت التي تتعلق بالنشرة ب
السيدة نوران  وإلى مساعدة هيئة التحرير )adwanshehab@gmail.com( الدكتور عدوان شهاب

 )n.attar@cgiar.org(عطار
 

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

ليم أو مدينة أو منظمة أو سلطتها العربية لوقاية النبات بشأن الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو إق
المحلية وكذلك بشأن تحديد حدودها. كما أن وجهات النظر التي يعبر عنها أي مشارك في هذه النشرة هي 
مجرد آرائه الشخصية وال يجب 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 إلى تدعو هيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع 
العربية. كما تدعو جميع أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة 

أي جانب ب تهتمفي البلدان العربية المختلفة وكذلك جميع الجمعيات العلمية الوطنية التي  االرتباطعنها وأعضاء 
تزويد النشرة بما لديهم من أخبار يودون نشرها على مستوى لمن اآلفات الزراعية  النباتاتوقاية  من جوانب

 العالم العربي.
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 ددـالع ةـافتتاحي
 
 

 المتحركة آلفات النبات:  المستوصفات
 هل يمكن اعتبارها أداة كفوءة لمساعدة المجتمعات الزراعية الريفية؟

 
العالم وحدات متحركة للمجتمعات الزراعية الريفية، تزورهم بشكل  حول تؤّمن العديد من البلدان

منتظم، لتقّدم لهم تشخيصاً سليماً دقيقاً لمشكالت اآلفات التي تعتري محاصيلهم واقتراح حلول كفوءة 
على مدى عدة عقود في العديد من المناطق الريفية في  للتعاطي معها. وقد أثبت هذا النهج فاعليته

وأمريكا الالتينية وأفريقيا. ويعمل في هذه الوحدات عادة من ثالثة إلى أربعة أشخاص قارات آسيا، 
مدربين تدريباً جيداً للقيام بتغطية كافة مناحي وقاية النباتات. كما تكون هذه الوحدات مزودة بالتجهيزات 

متسببة عن األمراض األساسية التي تمكن العاملين فيها من التشخيص الدقيق السريع للمشاكل النباتية ال
واآلفات. تتألف الوحدات المتحركة من الناحية العملية من مقطورة تجّرها سيارة بنظام طاقتها الخاص، 
وتجهز هذه المقطورة بإمكانيات االتصال باألقمار الصناعية، وأدوات التشخيص األساسية لمختلف فئات 

خاص ذوي الخبرة تحديد معظم مخاطر اآلفات اآلفات النباتية. بوجود هذا المرفق، سيكون بمقدرة األش
في الموقع خالل فترة قصيرة. في حالة المشاكل التي يصعب عليهم تشخيصها، يمكنهم االتصال على 

 الفور بالخبراء في مراكز البحوث والجامعات لمساعدتهم في ذلك.
 

من ذوي الدخول  وفي الحقيقة فإن معظم مزارعي المجتمعات الريفية في منطقة الشرق األدنى هم
المنخفضة، وغير معتادين عملياً على طلب المساعدة بأخذ عيناتهم إلى خبراء متخصصين لتحديد الحل 

بخدمة منطقة  المعنيين المناسب لمشكلة اآلفة التي تواجههم. وفي الوقت ذاته، فإن المرشدين الزراعيين
وليسوا على دراية كافية بتحديد اآلفات  هم عادة من الممارسين العموميين، -في حال توافرهم  -محددة 

وإدارتها بما يمكّنهم من تقديم حلول ذات مصداقية للمشكالت التي تعترض المزارعين. إضافة إلى ذلك، 
فإن الحلول المستدامة هي غالباً تلك التي ال تعتمد اعتماداً كبيراً على استخدام مبيدات اآلفات. وعليه فإن 

ل هذه الوحدات التشخيصية المتحركة هو مساعدة المزارعين من ذوي الهدف األساس من وجود مث
في إدارة مشاكل اآلفات الزراعية وزيادة إنتاجية محاصيلهم دون االعتماد على  الدخول المنخفضة

مزايا أخرى  المبيدات الكيميائية أو على األقل تقليص استخدامها إلى أدنى حد ممكن. وهناك أيضاً 
المتحركة تتمثل في زيادة المقدرة على اعتراض المشكالت التي تحدثها اآلفات لوجود هذه الوحدات 

الجديدة قبل استيطانها وانتشارها ا في البلد الذي وفدت إليه. قد يكون من المفيد أن نتوّسع في هذا النهج 
منطقة أن الذي أثبت نجاحه على امتداد العالم في منطقة الشرق األدنى. ونأمل من وزراء الزراعة في ال

يأخذوا هذه األداة بجدية، علماً أن هناك عدة هيئات حول العالم يمكنها أن تجعل من هذا النهج تجربة 
 ناجحة ومجزية.

 وكــد مكـخال 
 المجلس الوطني للبحوث العلمية 
 بيروت، لبنان 
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 أخبار وقاية النبات في الدول العربية والشرق األدنى 
 

 اآلفـات الجديـدة والغـازية
 

 الجزائر
 

 Erwinia amylovoraأول تسجيل لمرض اللفحة النارية 
تم الكشف عن أعراض مشابهة لمرض اللفحة في الجزائر. 

النارية في عدة بساتين لإلجاص في كل من (الجزائر 
العاصمة، البليدة، تيبازةو بومرداس). تم اختبار العينات في 
 المختبر وتم التأكد من وجود الكائن الممرض

Erwiniaamylovora (EPPO A2 List)  2011في عام .
يتم اللجوء إلى تدابير الصحة النباتية الحتواء المرض والتي 
تشمل القيام بمسوحات للمناطق المصابة وغير المصابة، 
التخلص من األشجار المصابة، حظر نقل األجزاء النباتية 
من المناطق الموبوءة، حظر نقل خاليا النحل من المناطق 
المصابة خالل موسم اإلزهار، تقليم األفرع المصابة وتعقيم 
أدوات التقليم، تقديم المعلومات لمزارعي أشجار الفاكهة 
والعاملين في المشاتل. وقد شكلت لجنة وطنية مع مختلف 
الجهات المعنية (اإلدارة، المزارعين) لتنسيق خطة العمل 

 Erwinia هذه. يمكن وصف حالة مرض اللفحة النارية
amylovora  ،في الجزائر على النحو التالي: المرض موجود

لكل من (العاصمة  2011وتم الكشف عنه ألول مرة في عام 
الجزائر والبليدة و تيبازة و بومرداس) والمرض تحت 

 :websiteالمصدر: [ السيطرة بشكل رسمي.
https://www.ippc.int/index.php?id=1110879&from
page=251&tx_pestreport_pi1[showUid]=217051&

type=pestreport&L=0 ،Pest report from Algeria 
(2011-06-16) Signalement du feu bactérien.[ 

 

 إيران
 

 Leipotylenchus abulbosusالتس���جيل األول للنيم���اتودا 
 Leipotylenchus abulbosus تنتم�ي النيم�اتودا ف�ي إي�ران.

(Thorne, 1949) Sher, 1974  إل�ى فص�يلةTylenchidae 
، الت��ي ت��م جمعه��ا خ��الل Leipotylenchinaeوتح��ت فص��يلة 

 80. ُجمع���ت 2010-2008أش���هر الربي���ع والخري���ف للفت���رة 
بم�ا  تكافلي�ةنباتات  )Rhizosphereعينة من تربة جو جذور (

ف��ي ذل��ك القم��ح الط��ري، الش��وندر الس��كري/ البنج��ر، وال��ذرة 
م���ن مقاطع���ة  Gavar"و "Meighanالش���امية، م���ن منطقت���ي 

"مركزي" في وسط إيران. ظهرت النباتات المصابة متقزمة، 
% من مجموع 7تحمل أوراقاً شاحبة مصفرة، ومثَّلت حوالي 

رملي��ة م��ن  -نبات��ات الحق��ل، كم��ا أُخ��ذت عين��ات ترب��ة طميي��ة
س�م. ت�م  15أعماق مختلفة بدءاً م�ن س�طح الترب�ة حت�ى عم�ق 

ي��ق غربل��ة عين��ات اس��تخالص النيم��اتودا م��ن الترب��ة ع��ن طر
التربة المدروسة وتحضير معلق مائي منها، ثم تثفيلها بجه�از 
الطرد المركزي. ولتحديد أنواع النيماتودا، ُنقلت العين�ات إل�ى 
الغليس���رين الالم���ائي، ث���م ت���م تحميله���ا عل���ى ش���رائح بطريق���ة 
البارافين الدائري، ومن ثم ُحددت تبع�اً للخص�ائص المظهري�ة 

ومترية لإلناث وال�ذكور، ول�م ُيع�زل أي�ة (المورفولوجية) والبي
 أشكال أخرى م�ن العين�ات المفحوص�ة. وأمك�ن التع�ّرف عل�ى

% م��ن العين��ات المدروس��ة. 10ف��ي  abulbosus.L النيم��اتودا

للجنس  وأظهرت تلك النيماتودا الخصائص النموذجية المميزة
Leipotylenchus مخطط������ة والمنطق������ة األمامي������ة للش������فة :

ح فيه��ا غي��ر ُعقدي��ة، مزدوج��ة الغ��دة مس��طحة، وقاع��دة ال��رم
التناسلية، ولها أربعة أثالم حلقية في الجهة الوحش�ية/الظهرية 

" (جه��از حس��ي deiridsم��ن الج��زء الخلف��ي، وج��ود "ديري��د 
مزدوج) وزوائد شرجية خلفي�ة. المج�س الحس�ي عن�د ال�ذكور 

لإلن�اث جس�م  .غير واضح، غير أنها تحتوي على ك�يس س�فاد
ا مقدمة مس�تدقة، ووس�ط بص�يلي الش�كل يمت�د ، ذمستقيم تقريباً 

خلف��اً حت��ى م��ا بع��د فتح��ة الش��رج، بش��رتها س��ميكة، وحلقاته��ا 
دقيق��ة. هيكلي��ة الش��فة متوس��طة الص��البة. يوج��د ف��ي الج���زء 
الوسطي للجس�م جه�از ص�مامي ب�ارز ف�ي الوس�ط، بيض�اوي، 
ويحت���ل ثلث���ي الجس���م. الديري���د ب���ارز، وعل���ى مس���توى مس���ام 

لمهب��ل عريض��ة، وش��كلت زاوي��ة اإلط��راح. وظه��رت فتح��ة ا
قائم��ة عل��ى مح��ور الجس��م، ويمث��ل عرض��ه أق��ل م��ن نص��ف 

يس��تدق باتج��اه الط��رف  ،الجس��م. لل��ذيل حلق��ات دقيق��ة، قص��ير
الضيق لكن�ه يأخ�ذ ف�ي االتس�اع مباش�رة قب�ل النهاي�ة. الفازمي�د 

Phasmids  (عضو حسي) صغير ويقع ف�ي النص�ف األم�امي
: ط���ول الجس���م= أنث���ى 12م���ن ال���ذيل. وك���ان متوس���ط أبع���اد 

، ط����ول ال����رمح = م����ولميكرو) 1276-1469( 1377±90
، ط����������ول ال����������ذيل= م���������ولميكرو) 16.6-18( 17±0.22

 7). وك����ان متوس�����ط م����ولميكرو) 116-137( 124±6.83
) 1246-1090( 56.84±1150ذك������ور: ط������ول الجس������م= 

) 18-17( 0.36±17.6، ط���������ول ال���������رمح= م���������ولميكرو
) 129-115( 3.77±120ط��������ول ال��������ذيل=  ،م��������ولميكرو
. وتتفق تلك الخصائص واألبع�اد م�ع تل�ك الخاص�ة مولميكرو

كان��ت تل��ك النيم��اتودا ق��د ُعزل��ت و، abulbosus.Lبالنيم��اتودا 
أص����الً م����ن نبات����ات ش����وندر س����كري/بنجر م����ن المن����اطق 
المدروسة، ث�م اس�تخدمت ف�ي إع�داء ب�ادرات المحص�ول ذات�ه 

يرق��ة ناضجة/أص��يص،  1000أوراق، وبمع��دل  6-4بط��ور 
ت. وأث��رت إص��ابة ج��ذور النب��ات ف��ي اص��فرار بثالث��ة مك��ررا

األوراق ومن ثم تق�زم النب�ات بص�ورة عام�ة. وك�ان ق�د ُع�زل 
ت��م جمعه��ا م��ن ترب��ة منطق��ة  الت��ي L. amiri س��ابقاً البكتري��ا

جذور نباتات البص�ل ف�ي باكس�تان. وعل�ى ك�ل ح�ال ل�م يس�بق 
ف�ي نبات�ات  )L. bulbosus(ظه�ور أي تقري�ر ع�ن النيم�اتودا 

تلك المحاصيل سابقة الذكر. وعلى حد علمن�ا، ه�ذا ه�و أيض�ا 
على كل م�ن القم�ح  )L. bulbosus(التسجيل األول للنيماتودا 

 الطري والشوندر السكري/البنجر وال�ذرة الش�امية ف�ي إي�ران.
]M. Mirzaee-Qomi، F. Khozeini ،S. Barooti  
، Plant Disease ،95)7:( 882 .(إي���ران) S. Rezaeeو

2011.[ 
 

 العراق
 

في بعض مناطق  Tutaabsolutaحافرة البندورة/الطماطم 
أجري الكشف الموقعي . 2011العراق خالل موسم العام 

وتحديد األضرار في محصول الطماطم/ البندورة الناتجة 
في  Tuta absoluta، عن اإلصابة بحافرة البندورة/الطماطم

االسحاقي وذلك بتاريخ محافظة صالح الدين/ناحية 
من قبل فريق علمي من الدائرة الزراعية في  31/5/2011

وزارة العلوم والتكنولوجيا وتبين وجود إصابة شديدة 
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في حقول الطماطم،  موبدرجة وبائية (كارثة) بحافرة الطماط
أن ناحية االسحاقي مشهورة بزراعة هذا المحصول  علماً 

سنوياً من أصناف  دونم 6000ويزرع فيها بحدود 
فرنسي والهجين كوين) وقد بلغت (البندورة/الطماطم الجيدة 

تعّرض محصول  % (تدمير شامل).100نسبة اإلصابة 
البندورة/الطما

طم لإلصابة 
في مرحلة 
بداية نضج 
الحاصل ولم 

يجِن 
المزارعين أي 
ثمرة. كانت 

اإلصابة في الحقول المكشوفة أشد ضرراً من الزراعة 
تشبث المزارعون بكافة الوسائل لحماية مزارعهم المحمية. 

وذلك باستخدام كافة أنواع المبيدات التي وزعت عن طريق 
الجهات الزراعية الرسمية أو األنواع األخرى المتوافرة لدى 
تجار المبيدات وحتى الممنوعة ولدرجة استخدموا حتى 
المبيدات البيطرية ومحاليل تغطيس األغنام وأصبحوا سوقاً 

صريف المبيدات، وذلك في محاولة منهم للمحافظة ولو لت
على جزء بسيط من محاصيلهم ولكن دون جدوى. وهذا 
مؤشر لخطورة المنتج على حياة المستهلك. من خالل 
المالحظات الحقلية تم مشاهدة العديد من الحشرات المرافقة 
لهذه اآلفة وهذا مؤشر لوجود أعداء طبيعية (مفترسات 

، فة في البيئة العراقية. [محمد زيدان خلفومتطفالت) لآل
(العراق)، الدائرة الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا، 

2011.[ 
 

 عمان
 

ع��زل وتعري��ف المس��ببات المرض��ية المص��احبة للفح��ة س��اق 
 Monosporascusالبطيخ/الش�����مام وتس�����جيل الفط������ر 

cannonballus  ألول مرة على محصول الشمام في س�لطنة
يعتب��ر م��رض لفح��ة الس��اق م��ن أه��م األم��راض الت��ي . عم��ان

تصيب القرعيات ويسبب خسائر كبيرة للمزارعين مما ي�ؤدي 
 إل��ى انخف��اض المس��احات المزروع��ة بالقرعي��ات ف��ي س��لطنة

. تشمل األعراض ح�دوث تقرح�ات أو لفح�ة ف�ي منطق�ة عمان
الت�اج وتعف�ن الج��ذور وذب�والً مفاجئ��اً وم�وت النب��ات ف�ي عم��ر 

اح��ل المتقدم��ة م��ن الم��رض. تتف��اوت ق��درة الحص��اد ف��ي المر
تحمل/مقاومة أصناف القرعيات للمرض حيث وجد محصول 

. ت��م ع��زل ع��دد م��ن ضالش��مام أكثره��ا قابلي��ة لإلص��ابة ب��المر
 الفطور/الفطري�����������ات المص�����������احبة لم�����������رض اللفح�����������ة

)Monosporascus sp. وPythium sp. وFusarium sp.  (
الس��ويق بمنطق��ة م��ن حق��ل ش��مام مص��اب ب��المرض ف��ي والي��ة 

الباطنة وهي من الفطور التي تصيب القرعيات. يعتبر الفط�ر 
Monosporascus  م��ن الفط��ور المهم��ة الت��ي أثبت��ت ق��درتها

على إح�داث ه�ذا الم�رض ف�ي ع�دد م�ن دول الع�الم. ت�م تأكي�د 
 CBSتعري��ف الفط��ر ال��ذي ت��م عزل��ه م��ن الس��لطنة ف��ي معه��د 

لفاص�ل ال�داخلي بهولندا م�ن خ�الل التحلي�ل الجزيئ�ي لمنطق�ة ا
حي�ث ت�م تعري��ف  Ribosomal ITSالمستنس�خ الرايب�وزومي 

يعتب�ر ه�ذا و. Monosporascus cannonballusالفطر باسم 
ت�م تنفي�ذ تجرب�ة به�دف  أول تسجيل للفط�ر ف�ي س�لطنة عم�ان.

اختبار القدرة اإلمراضية للمس�ببات المرض�ية الت�ي ت�م عزله�ا 
ف�ي دفيئ�ة  2010من حقل مصاب وذلك في شهر آذار/مارس 

) ف���ي Joyceبالس���تيكية، حي���ث ت���م زراع���ة الش���مام (ص���نف 
أصص بالستيكية تحتوي على تربة معقمة. تم إجراء العدوى 

) 1للترب���ة ب���الفطور التالي���ة بع���د أس���بوعين م���ن الزراع���ة: (
Monospora scuscannonballus.، )2 (Fusarium sp. ،

)3 (Pythium sp. )4مجتمع��ة. ت��م تس��جيل  ) الفط��ور الثالث��ة
نسبة تقرح منطقة التاج ودرجة التعفن في كل نبات باإلض�افة 
إلى نسبة الموت. أظهرت النتائج ارتف�اع نس�بة م�وت النبات�ات 
الت��ي ت��م إع��داؤها ب��الفطور الثالث��ة مجتمع��ة مقارن��ة بك��ل فط��ر 

: [نائلة المس�لمي، يوس�ف الرئيس�ي وق�يس المع�ولي على حده.
(س�لطنة  almaawaliqais@yahoo.comالبريد االلكترون�ي: 

 ].2011ُعمان)، 
 

 سورية
 

 التس�������������جيل األول للحش�������������رة القش�������������رية الرخ�������������وة
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) 

(Coccidae: Hemiptera)  عل��ى الحمض��يات ف��ي الس��احل
 نتتع��رض أش��جار الحمض��يات لإلص��ابة بعدي��د م��الس��وري. 

اآلف��ات الحش��رية، وتعتب��ر الحش��رات القش��رية ومنه��ا حش��رة 
 Coccus pseudomagnoliarumالحمض���يات الرخ���وة 

(Kuwana)  م����ن أه����م اآلف����ات الحش����رية. تظه����ر األهمي����ة
م���ن األض���رار المباش���رة وغي���ر  االقتص���ادية له���ذه الحش���رة

المباشرة التي تسببها ألشجار الحمضيات في مناطق زراعتها 
العالم، حي�ث تص�يب األوراق والف�روع واألغص�ان، تن�تج  يف

األضرار المباشرة نتيجة امتص�اص عص�ارة النب�ات بوس�اطة 
أج����زاء الف����م الثاقب����ة الماص����ة ألط����وار الحش����رة الض����ارة 
(الحوري��ات والحش��رة الكامل��ة)، مم��ا ي��ؤدي إل��ى ظه��ور بق��ع 
ص��فراء عل��ى األوراق، وف��ي أم��اكن وج��ود أط��وار الحش��رة 

تج األضرار غير المباش�رة، نتيج�ة إف�راز الن�دوة المختلفة. وتن
العسلية التي تشجع نم�و العف�ن الهب�ابي، مم�ا ي�ؤدي إل�ى تش�وه 
األوراق والثم��ار وإعاق��ة عملي��ة التركي��ب الض��وئي وخف��ض 
القيمة التسويقية للمحصول الناتج. وأش�ارت بع�ض الدراس�ات 
إلى أن الحشرة تسبب خسائر في بساتين الحمضيات، وتنتش�ر 

الع�الم. حي�ث ت�م مش�اهدة  يفة في جميع مناطق زراعته�ا ف�اآل
حشرة قش�رية رخ�وة جدي�دة عل�ى الحمض�يات ونبات�ات الزين�ة 

 Coccusوالج���وز تش���به الحش���رة القش���رية البني���ة الرخ���وة 
hesperidum Linnaeus,1758 وعن����د دراس����ة الحش����رة ،

بالتفصيل وتعريفها اعتماداً على المفاتيح التصنيفية، وجد أنها 
ف عنها ب�النتوء الظه�ري حي�ث يك�ون عل�ى كام�ل الجس�م تختل

يغطي كامل الظهر عن�د الحش�رة  في الحشرة الجديدة، بينما ال
بن�ي -القشرية البنية الرخوة، ويكون لون الطور الب�الغ رم�ادي

في الحشرة الجديدة بينما يكون لون�ه بن�ي غ�امق وأكب�ر حجم�اً 
لقشرية الرخوة جدير بالذكر أن الحشرة اوالفي البنية الرخوة. 

Citricola scale )Coccus pseudomagnoliarum( 
عل���ى  2004وج���دت ألول م���رة ف���ي ش���هر أيار/م���ايو ع���ام 

. م���ع العل���م أن 2004الحمض���يات وتم���ت متابعته���ا م���ن ع���ام 
مثل اليونان وتركيا. الحشرة مسجلة في دول حوض المتوسط 

س��وريا، مرك��ز الالذقي��ة لتربي���ة إي��اد محم���د ([ق��يس غ��زال و
، البري��������د االلكترون��������ي: ق��������ات األع��������داء الحيوي��������ةوتطبي
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 تونس

 
المتس����ّبب ع�����ن  أول تقري����ر ح����ول تعّف�����ن ثم����ار الّزيت�����ون

Botryosphaeria dothidea تّمت خالل ص�يف  .في تونس
 مالحظ����ة متك����ّررة ألع����راض غي����ر مألوف����ة ل����تعّفن  2010

 عل�����ى مختل�����ف أص�����ناف تونس�����ّية م�����ن الّزيت�����ون  الّثم�����ار
)Olea europea تظه���ر ه���ذه األع���راض ب���التوازي م���ع .(

 أض���������رار متس���������ّببة ع���������ن ذباب���������ة ثم���������ار الّزيت����������ون 
)Bactrocera oleae ف���ي البداي���ة يظه���ر عل���ى الّزيت���ون .(

المصاب لون بّني ث�ّم تب�دأ الّثم�ار ف�ي الت�دهور إل�ى أن تص�بح 
أه��م  ةالمش��كله ه��ذت . كان��وتس��قط قب��ل الّنض��ج محّنط��ة تمام��اً 

 "مس����كي"و "أس����كوالنا" المائ����دةص����ناف زيت����ون ألبالّنس����بة 
ف��ي المن��اطق الّش��مالّية الّتونس��ّية (ناب��ل) م��ع نس��بة  "بيك��ولين"و

المص��اب ب��ـ  "أس��كوالنا". ت��ّم تطهي��ر زيت��ون %65إص��ابة ب��ـ 
إيث��انول لم��ّدة دقيقت��ين، وش��طفه بالم��اء المقّط��ر والمعّق��م  70%

، ثّم قطع عديد األجزاء ووضعها في وس�ط تجفيفه في الهواءو
م���ل م���ن  2.5) محّم��ض (PDAأغ���ار (–ديكس���تروز–بطاط��ا

(حجم/حج���م) محل���ول ح���امض اللّ���بن ف���ي اللت���ر م���ن  25%
 عن���د درج���ة ح���رارةتحض���ين ك���ّل األطب���اق وت���م الوس���ط). 

متواص��ل. ت��ّم  س لم��ّدة أربع��ة أّي��ام تح��ت ض��وء متش��ّعع° 25
عزل بصفة متواصلة فطر سريع الّنمو مع غزل هوائي واف�ر 

من اللّون األبيض إل�ى الّرم�ادي ال�ّداكن. عل�ى  يتحّول تدريجّياً 
لون رمادي زيتوني إل�ى  ينتشرالجهة المعاكسة للمستعمرات، 

م��ن مرك��ز  أكث��ر ف��أكثر انطالق��اً  اً ص��بح داكن��يح��دود الحاف��ة و
. كان��ت ن��ب الّس��فلي أس��ود تمام��اً ال��ّدائرة إل��ى أن يص��بح الجا

خلّي�ة واح�دة ذات ش�ّفافة،  PDAاألنواع الكونيدّية على أطباق 
ن، إهليلجّي��ة، ذات قّم��ة ش��به منفرج��ة وقاع��دة مبت��ورة يأو اثنت��

. كان���ت حوام���ل األب���واغ ميك���رون x 5.32 22.70ومع���ّدل 
الكونيدّي��ة ش��ّفافة، اس��طوانية، ملس��اء، متفّرع��ة عل��ى مس��توى 

. تّم��ت ميك��رون 3إل��ى  x 2 24إل��ى  14ّدل القاع��دة م��ع مع��
زيتون�ة مجروح�ة  20متابعة القدرة اإلمراض�ّية لعزل�ة بغم�س 

ب���وغ كوني���دي/مل)  510(بمش���رط معّق���م ف���ي معل���ق كوني���دي 
وتغطية الّزيتون الملّقح بورق الترش�يح المبلّ�ل وتحض�ينها ف�ي 

س. ° 25درج�ة ح�رارة  عن�دتح�ت الّظلم�ة  إيثيلين كيس بولي
جرحها وغمسها في ماء مقّطر معّقم. تم ى الّشواهد، بالّنسبة إل

مغّطي�ا نص�ف  اً بّني� اً أّيام من اإللقاح، أظهر الّزيتون لون� 7بعد 
)، أص��بح ه��ذا اللّ��ون البّن��ي أب��رز يوم��اً  15الّثم��رة. بع��د ذل��ك (

م�ن  يوم�اً  40بع�د ووتّمت مشاهدة عّدة أوعية بكنيدّية س�وداء. 
وص�ارت نواه�ا ظ�اهرة،  م�اً اإللقاح، أصبحت الّثمار جاّف�ة تما

. ث����ّم ت����ّم التثب����ت م����ن الّش����واهد س����ليمة تمام����اً  بينم����ا بقي����ت
م��زارع عل��ى وق��ع الحص��ول  ه"كوخ" الّت��ي بّين��ت أن��فرض��يات

بعد إعادة عزل الفطر من الّزيتون المصاب، بينم�ا كان�ت نقية 
 الّش����������������������واهد خالي����������������������ة م����������������������ن الفط����������������������ر. 

 الفاص���ل ال���داخلي المستنس���خ لمنطق���ةBLAST ب���ّين تحلي���ل
ITS ل�������ـrDNA ،تط�������ابق م�������ع  %99 أن هن�������اك لعزل�������ة 

 Botryosphaeria dothideaللفط��������ر  ITSتسلس��������ل 
)Genbank Accession No. FM955381.1.(  إّن أن��واع

ه��ي ممرض��ات ش��ائعة تس��ّبب  Botryosphaeriacaeفص��يلة 

 .ع�ي لكثي�ر م��ن الّنبات�ات الخش��بّيةتعّف�ن الّثم�ار والم��وت التراج
ّثمار مف�ردة الّن�واة المتس�ّبب ع�ن اإلشارة إلى تعّفن التمت وقد 

B. dothidea وجن�وب إيطالي�ا. ت�ّم  على الّزيت�ون ف�ي اليون�ان
ح الّت�ي والّتقرير بأّن الفطر يغزو هذه الّثمار عن طري�ق الج�ر

قله�ا حّت�ى ع�ن ني�تم تتسّبب فيها ذبابة ثمار الّزيتون ويمكن أن 
فك��رة أّن  زم��الؤه. وق��د اقت��رح "م��ورال" وطري��ق ه��ذه الّذباب��ة

وحس�ب  .المرض على الّثمرةلبدء ذبابة ثمار الّزيتون أساسّية 
ه��و أّول تقري��ر ل��تعّفن ثم��ار الّزيت��ون ف��إن م��ا ذك��ر معلوماتن��ا، 

[م. ش���ّتاوي، ع.  ف���ي ت���ونس. B. dothideaالمتس���ّبب ع���ن 
رحوم��ة، س. كري��د، م. ع. تريك��ي، ج. م��ورال، م. مس��لّم وأ. 

، Plant Disease، 95)6 :(770 .ترابي�رو (ت�ونس وإس�بانيا)
2011[. 

 
واإلجه��اد الم��ائي  Fusarium culmorumت��أثيرات الفط��ر 

تّم�ت دراس�ة ت�أثيرات اإلجه�اد . القمح الّص�لب ف�ي ت�ونسفي 
ف��ي  Fusariumالم��ائي وتعّف��ن الّس��اق والج��ذور الّن��اتج ع��ن 

القم��ح الّص��لب بتج��ارب ف��ي غرف��ة الّنم��و والبي��ت الّزج��اجي 
والحق�ل ف��ي ت��ونس. ف��ي مرحل�ة الب��اردة، ك��ان انبث��اق أص��ناف 

 معنوّي�اً  الّنمو محدوداً في غرفة القمح الّصلب ذو سّتة صفوف 
وتح��ت ظ��روف  Fusarium culmorumالفطر ه ب��بع��د إلقاح��

)، م����ع إص����ابة أق����وى تح����ت P<0.0001اإلجه����اد الم����ائي (
. إض�افة إل�ى ذل�ك، ك�ان ع�دد األش�طاء لظروف األكثر جفاف�اً ا

بكّل نبتة ناضجة ووزن األلف حّبة وشّدة اإلصابة في مرحل�ة 
الفط�ر ف�ي البي�ت الّزج�اجي. به�ذا الّنضج محدودة بعد اإللق�اح 

 تجرب�������ة الحق�������ل، خف�������ض اإللق�������اح ب�������الفطرلبالّنس�������بة 
F. culmorum  ًاإلنتاجّي���ة معنوّي���ا )P<0.001ب���أكثر م���ن ( 

لص�����نف ك�����ريم. كان�����ت  %38لص�����نف أم الّربي�����ع و 17% 
بمستويات األمطار وال�ّري. كم�ا  اإلنتاجّية كذلك متأثرة معنوّياً 

كانت شّدة اإلصابة، مقّيم�ة بالّنس�بة المئوي�ة للّس�نابل البيض�اء، 
)، P=0.0004) واإللق�اح ب�الفطر (P<0.001متأّثرة بالّصنف (

 2و 1.5نابل البيضاء كّل على حدة. وكانت النسبة المئوّية للسّ 
لّنبات���ات الملّقح��ة مقارن���ة بغي��ر الملّقح���ة لم��ّرة أعل���ى بالّنس��بة 

لص���نفي أم الّربي���ع وك���ريم، عل���ى الّت���والي. وارتفع���ت ش���ّدة 
اإلصابة إلى أعلى مس�توى ب�الّتوازي م�ع أق�وى إجه�اد م�ائي. 

 .Fه��ذه أّول دراس��ة مفّص��لة لت��أثير اإلجه��اد الم��ائي والفط��ر
Culmorum  لّص�لب ف�ي ت�ونس، مبّين�ة أّن مقاوم�ة القم�ح افي

الّص��نف ونظ��ام ال��ّري يمك��ن لهم��ا أن يكون��ا ه��امين ف��ي إدارة 
[س���ميرة ش���ّكالي، س���امية  .Fusariumتعّف���ن الّس���اق ب���الفطر 

قرق��وري، تيم��وثي ب��وليتز، ج��ولي م. نك��ول، محس��ن رزق��ي 
): Crop Protection، 30)6 .وبوزي���د نص���راوي (ت���ونس)

718-725 ،2011[ 
 

  Pythium indigoferaeأّول تقرير للفطرين 
. المرتبطان بتدهور أشجار التّفاح بتونس P. Irregular و

 Pythiumو Pythium indigoferaeتّم عزل الفطرين 
irregulare، فولوجّية ورالمشّخصين بخصائص م

وأنسجة الّتاج ومحيط  وفيزيولوجّية، من الجذور المتنكرزة
خالل ربيع  حقالً  23الجذور ألشجار التّفاح في تونس من 

. بّينت تجارب حول ضراوة الفطر 2009-2007وخريف 
أغصان مستأصلة، باستعمال أنواع مختلفة معزولة إزاء 

، أّن هذه األنواع كانت ممرضة على Pythiumلجنس 
 لّطعم األصناف "أّنا" و"لوركا" و"مسكي" وكذلك حامل ا
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لكن، كانت بقع التقّرح األكبر على حامل الّطعم  ".106م م "
لّطعم هو األكثر لحامل ال. هكذا، يبدو أّن هذا "106م م "

بالمقارنة مع أصناف التّفاح "أّنا"  Pythiumلإلصابة بـ قابلية 
و"لوركا" و"مسكي". عالوة على ذلك، يجب مالحظة أن 

يبدو أكثر  P. indigoferaeالّتجارب في األنابيب بّينت أّن 
[منيرة صولي، نعيمة بوغالب،  .P. irregulareضراوة من 

سياّرا، -كامبوس، لويس أرماندو ألفاريز، أنا بيريز-بالوما أباد
جيميناز (تونس)، -جوزيب أرمنغول و جوزي غارسي

Journal of Phytopathology ،159)5:( 
352-357 ،2011[ 

 

 تركيا
 

 Phytophthora( الج�������ذورالتس�������جيل األول ل�������تعفن 
palmivora(  الُخزام���ى عل���ىLavandula angustifolia 

 Lavandula. يعتب��ر نب��ات الُخزام��ى اإلنكليزي��ة (ف��ي تركي��ا
angustifolia. Mill محصوال بديالً للتبغ في مقاطعة هاتاي (

م��ن تركي��ا، وذل��ك لقدرت��ه اإلنتاجي��ة الكبي��رة. ونظ��راً لكون��ه 
غي�ر محل�ي، بقي�ت أم�راض وآف�ات الخزام�ى  اً محصوالً جديد

، ظه���رت 2010غي���ر معروف���ة ف���ي المنطق���ة. وف���ي ص���يف 
أع��راض تعفن��ات الج��ذور ف��ي مش��تل لنبات��ات الخزام��ى م��ر 

% في هاتاي. وأعقبت األع�راض األولي�ة 45عامين، وبنسبة 
من اصفرار األوراق وذبولها، موتاً تدريجياً للنباتات بدءاً م�ن 

د أنواع الفطور البيضية باستمرار من قمم أفرعه. تم عزل أح
 )PDAسوق وجذور النباتات المصابة على الوس�ط الغ�ذائي (
أنتج���ت م��ع إض��افة ع���دة مبي��دات فطري��ة وص���ادات حيوي��ة. 

نم��وات عنكبوتي��ة عل��ى المس��تعمرات أحادي��ة البوغ��ة الزيجي��ة 
 35. وكان قطر البوغة الكالميدية فيها ح�والي PDAمستنبت 

وأكياس����اً ، ص����ولجانية ُحليم����ات الفط����ر. ويش����كل ميك����رون
س��بورانجية ش��فافة، مختلف��ة األش��كال ت��راوح ش��كلها م��ا ب��ين 

 42.5-27.5×  57.5-35، أبعاده����ا ك����روي إل����ى بيض����اوي
حام���ل وله���ا  ،1.8 -1.2، م���ع نس���بة ط���ول/عرض ميك���رون
لألع��راض والخص�ائص الش��كلية  وتبع�اً ). ميك��رون 5قص�ير (

 .Phytophthora palmivora (E.Jفقد ُحدد الفطر على أن�ه 
Butler) E.J. Butler وت��م التأك��د م��ن تحدي��ده ع��ن طري��ق .

م���ع عزل���ة مرجعي���ة باختب���ار الخ���اص ب���ه  )rDNAمقارن���ة (
 ITS)، إذ تم تض�خيم منطق�ة ITSالفاصل الداخلي المستنسخ (

(بن��ك  ITS1/ITS4م��ع الب��ادئتين  PCRبوس��اطة  rDNAم��ن 
 BLAST). وأظهر تحليل JF777117المورثات، ُمدخل رقم 

 ح����������������������دوث تماث����������������������ل بينهم����������������������ا بنس����������������������بة
 12%. وأجريت اختبارات القدرة اإلمراض�ية عل�ى 99-100

نبات خزامى عمرها ع�امين تح�ت ظ�روف الدفيئ�ة نمي�ت ف�ي 
ل، تحت��وي عل��ى خل��يط م��ن الترب��ة والرم��ل  2أص��ص س��عة 

والبيتموس. وبعد التجذير، أعديت النباتات ع�ن طري�ق وض�ع 
ة، عمرها أسبوع عل�ى أقراص من ميسليوم المستعمرة الفطري

ج��روح بقاع��دة ك��ل نب��ات، ول��م ُتع��َد نبات��ات الش��اهد. ُحض��نت 
أس�ابيع. ظه��رت  5س لم�دة ° 27 ح�رارة د درج�ةن�النبات�ات ع

على النباتات المعداة أعراض مش�ابهة لتل�ك الت�ي ظه�رت ف�ي 
أس��ابيع بع��د الع��دوى، وُع��زل الفط��ر ذات��ه م��ن  4الحق��ل بع��د 

م��رض عل��ى نبات��ات من��اطق اإلص��ابة، ول��م تظه��ر أع��راض ال
الشاهد. ويتطفل ه�ذا الفط�ر عل�ى مجموع�ة واس�عة م�ن أن�واع 

فإن هذا هو  ،المحاصيل بما في ذلك الخزامى. على حد علمنا

التس��جيل األول لم��رض تعف��ن ج��ذور الخزام��ى ال��ذي يس��ببه 
 ف��������ي تركي��������ا.  Phytophthora palmivoraالفط��������ر 

]S. Dervis ،Mustafa Kemal، M. Arslan،C.U. 
Serce، S. Soylu  وI. Uremis (تركي�ا). Plant Disease ،

95)8 :(1035 ،2011.[ 
 

 أضواء على البحوث
 

 مصر
 

منظم�ات النم�و الحش�رية لالحقلي�ة والمثابرة الفعالية النسبية 
 Spodopteralittoralis على ساللة حقلية من دودة القطن،

Boisd (Lepidoptera: Noctuidae) .�يم الت�أثيرات وت�م تق
الحقلي��ة لمبي��دات الحش��رات م��ن مجموع��ة المث��ابرة و الس��مية

 lufenuron ،flufenoxuron منظم�������ات نم�������و الحش�������رات
عمرين في المختبر باستخدام الطور اليرقي بالtriflumuron و

 Spodopteraالث�����اني والراب�����ع م�����ن دودة ورق القط�����ن 
littoralis أش���ارت االختب���ارات الحيوي���ة المخبري���ة إل���ى أن .

lufenuron  أكثر فعالية على كال طوري اليرقات بالعمر كان
ع�ن أّن قتل�ه لك�ل األعم�ار اليرقي�ة ك�ان  الثاني والرابع. فضالً 

. أجري�������ت triflumuronأو  flufenoxuronأس�������رع م�������ن 
الميداني����ة إلظه����ار اآلث����ار المباش����رة والتج����ارب المخبري����ة 

) واختباره��ا م��ن IGRsوالمتبقي��ة لمنظم��ات نم��و الحش��رات (
س���تقرار. أش���ارت النت���ائج إل���ى أّن جمي���ع حي���ث الس���مية واال

عط�ت أو الحقلي�ةف�ي الظ�روف  ثابت�ةالمبيدات المختبرة كان�ت 
أكثر فعالية م�ن  lufenuronكان  عالية من القتل. عموماً  اً نسب

المبيدات الحشرية األخ�رى الت�ي ت�م اختباره�ا. باإلض�افة إل�ى 
ذلك فإنه سبب قتالً أسرع في بعض فترات االختبار. أظهرت 

ق��د أعط��ى  lufenuronلبيان��ات ال��واردة ف��ي ه��ذا العم��ل أّن ا
فعالي����ة أكب����ر ف����ي الس����يطرة عل����ى دودة ورق القط����ن م����ن 

flufenoxuron  أوtriflumuron قد يك�ون اس�تخدام مبي�دات .
القط��ن ف��ي حق��ول القط��ن ورق الحش��رات ه��ذه لمكافح��ة دودة 

. الش���يخ الس���يد أذات نت���ائج أفض���ل ف���ي الظ���روف الحقلي���ة. [
): Crop Protection، 30)6ع���امر (مص���ر). ومحم���د م. 

645-650 ،2011.[ 
 

 إيران
 

بوس������اطة تح������ريض المقاوم������ة ف������ي نب������ات الفاص������ولياء 
Rhizobium leguminosarum pv. phaseoli  وانخف�اض

ت��م تق��ويم مق��درة البكتري��ا  م��رض اللفح��ة البكتيري��ة الش��ائعة.
Rhizobium leguminosarum pv. phaseoli  عل�ى تحفي�ز

 (CBB)مقاوم��ة اللفح��ة البكتيري��ة الش��ائعة عل��ى الفاص��ولياء 
 .Xanthomonas axonopodis pvالمتس�ببة ع��ن البكتري��ا 

phaseoli (Xap)تحت ظروف الدفيئ�ة الزجاجي�ة والحقلي�ة ،. 
وثالث��ة ط��رز أخ��رى، اثن��ين  خدم ل��ذلك ص��نف فاص��ولياءاس��تُ 

)، وص�نف BF13607و (Ks51103 منهما متحمل�ين للم�رض
 ).Ks21479( ) وك���ذلك الط���رازKhomein(قاب���ل لإلص���ابة 

لُق���ح الب���ذار ببكتري���ا رايزوبي���وم، وُدرس تأثيره���ا ف���ي ش���دة 
عل�ى النب��ات، وت�م مقارنته�ا م��ع نبات�ات الش��اهد  (DS)الم�رض

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194


 2011 أغسطس/آب، 53النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد  8

يوري�ا فق�ط، س�واء ف�ي غي�ر الُملقح�ة وك�ذلك المعامل�ة بس�ماد ال
الدفيئ���ة أو ف���ي الحق���ل. أظه���رت النت���ائج أن وج���ود بكتري���ا 
رايزوبي�وم ف�ي ج�ذور نب�ات الفاص��ولياء يمي�ل إل�ى تقلي�ل ش��دة 

وإل��ى تحس��ين نم��و النب��ات، وخصوص��اً م��ن  (CBB)م��رض 
وظه���ر أعل���ى انخف���اض لش���دة  ب���ذرة، ف���ي الحق���ل. 100وزن 

ت بالبكتري�ا يوم�اً م�ن إع�داء النب�ا 15المرض في الدفيئ�ة بع�د 
) والط����راز Khomein(الص����نف  عل����ى) Xap(الممرض����ة 
Ks21479 يوم�����اً عن�����د الط�����رازين  30، وبع�����دKs51103 

 فق��د ن��تج انخف��اض أفض��ل بع��د . أم��ا ف��ي الحق��ل،BF13607و
الط��رز  ) وجمي��عKhomein(يوم��اً م��ن ع��دوى الص��نف  35

ب��ذرة عن��د الص��نف  100المختب��رة، إض��افة إل��ى تحس��ين وزن 
ب�الرايزوبيوم. ونوقش�ت إمكاني�ة اس�تخدام البكتري�ا ذاته الملق�ح 

Rhizobium leguminosarum pv. phaseoli  ف��ي إدارة
اللفح��ة البكتيري��ة الش��ائعة عل��ى الفاص��ولياء، وك��ذلك اآللي��ات 
الممكن���ة الت���ي تحف����ز المقاوم���ة ف���ي ه����ذا النظ���ام التك����افلي. 

]Ebrahim Osdaghi، Masoud Shams-Bakhsh، Ali 
Alizadeh،Mohammad Reza Lak  وHamid Hatami 

Maleki  ،(إي�����ران)Phytopathologia Mediterranea ،
50)1 :(45-54 ،2011.[ 

 
التوزي��ع غي��ر المتس��اوي لنظ���ائر النمط��ين الت��زاوجيين ف���ي 

، الك�ائن Cercospora beticolaالمجتمعات اإليراني�ة للفط�ر 
 المس�بب لم�رض تبق��ع األوراق السركس�بوري عل�ى الش��وندر

 Cercosporaاعتق����د لفت����رة أن الفط����ر  الس����كري/البنجر.
beticola الك���������ائن المس���������بب لم���������رض تبق���������ع األوراق ،

السركسبوري على الشوندر الس�كري/البنجر، يتك�اثر الجنس�ياً 
فقط، نظ�راَ لع�دم العث�ور عل�ى الط�ور الجنس�ي حت�ى اآلن. ت�م 

ة في المجتمع اإليراني تقدير احتمال حدوث دورة جنسية سريّ 
ع��ن طري��ق تحلي��ل وتوزي��ع  Cercospora beticolaر للفط��

ومدى ترّدد نظ�ائر النمط�ين الت�زاوجيين عل�ى مس�توى مك�اني 
عزل�ة وحي��دة  89ص�غير وجغراف�ي كبي�ر. ت�م الحص�ول عل�ى 

البوغ من حقول الشوندر السكري/البنجر في مناطق موغ�ان، 
ت����الش وخ����وي. وت����م تحدي����د الع����زالت بطريق����ة التسلس����ل 

دد باستخدام بادئات مصممة س�ابقاً لدراس�ة البوليميرازي المتع
ت���وّزع وت���رّدد نظ���ائر النمط���ين الت���زاوجيين. أظه���رت جمي���ع 

زوج  442زوج قاع��دي أو  805الع��زالت إم��ا قطع��ة بط��ول 
عل�ى أن أي�اً MAT1-2 و MAT1-1قاع�دي العائ�دة لمورث�ات 

منها لم يمتلك القطعتين معاً. كان توزي�ع النمط�ين الت�زاوجيين 
م��ن ب��ين ثالث��ة حق��ول ف��ي منطق��ة موغ��ان، غي��ر متج��انس. و

ظهرت في حقل�ين ع�زالت ال�نمط التزاوج�ي األول، ف�ي ح�ين 
كان��ت ع��زالت الحق��ل الثال��ث تمتل��ك نظي��ر ال��نمط التزاوج��ي 
الثاني فقط. وفي منطقة تالش، كانت جميع العزالت من النمط 
التزاوج��ي األول، وف��ي منطق��ة خ��وي، كان��ت نظ��ائر النمط��ين 

انتظ���ام ب���ين الع���زالت. ك���ان التوزي���ع الت���زاوجيين موزع���ة ب
المنحرف لنظائر النمطين التزاوجيين في شمالي غرب إيران 
منس�جماً م�ع غي��اب دورة جنس�ية له�ذا الن��وع وق�د يش�ير أيض��اً 
إل��ى أن حق��ول الش��وندر الس��كري/البنجر ف��ي منطق��ة موغ��ان 

مص���ادر  م���ن C. beticolaمص��ابة بمجتمع���ات م��ن الفط���ر 
و  Mounes Bakhshi ،Mahdi Arzanlouمختلف�����ة. [

Asadollah Babai-Ahari.  ،(إي��ران)109-101): 1(50 ،
2011.[ 

 

ومتغي�رات ت�اريخ الحي�اة لحش�رة البس�يال م�ن  العدديةالكثافة 
عل��ى أربع��ة  Bactericera nigricornis (Forster)ن��وع 

. تعتب�ر ه�ذه الحش�رة م�ن أه�م أصناف بطاطا/بط�اطس تجاري�ة
بإيران. يعد اس�تخدام األص�ناف  آفات البطاطا في إقليم اردبيل

المقاوم��ة مكون��اً ض��رورياً ف��ي اإلدارة المتكامل��ة له��ذه اآلف��ة. 
تمت دراسة الكثافة العددية للحشرة في هذا البحث على أربعة 
أصناف تجارية من البطاطا تحث ظروف الحقل، كما درست 
متغي��رات ت��اريخ الحي��اة تح��ت ظ��روف المختب��ر. فف��ي تج��ارب 

ص��نف أجري��ا  ىثاف��ة عددي��ة للحش��رة عل��الحق��ل كان��ت أق��ل ك
وكانت أعالها على صنف مارفونا. لم تختلف الكثافة العددي�ة 
معنوياً بين صنف كايسركون وص�نف س�اتينا. أم�ا ف�ي دراس�ة 
متغي��رات ت��اريخ الحي��اة فق��د كان��ت أعل��ى وأقص��ر فت��رة تط��ور 

ي��وم) وص��نف مارفون��ا  22.3أجري�ا ( فللحوري�ات عل��ى ص��ن
). ل��م تختل��ف فت��رة تط��ور الحوري��ة المائي��ة عل��ى ي��وم 18.2(

صنف كايسركون معنوياً عن الفترة على ص�نف س�اتينا. ك�ان 
% 50وأق�ل مع�دل بق�اء  47.2أقل معدل عدد بيض لكل أنثى 

على صنف أجريا. لم يختلف معدل البقاء معنوياً عل�ى ص�نف 
أجريا من على صنف كايسركون وصنف س�اتينا. ك�ان مع�دل 

ي الطبيعي ومعدل النمو العددي األقل على صنف الزيادة الذات
أجري���ا وص���نف مارفون���ا. كان���ت م���دة الجي���ل عل���ى أجري���ا 
وكايس��ركون أط��ول معنوي��اً م��ن الم��دة عل��ى س��اتينا ومارفون��ا. 

) يوم���اً  15.9كان���ت م���دة التض���اعف األط���ول عل���ى أجري���ا (
يوم��اً). كان��ت مقاوم��ة النب��ات  11.8واألقص��ر عل��ى مارفون��ا (

عدد البيض لك�ل أنث�ى، وزي�ادة فت�رة التط�ور تعمل على تقليل 
وتقليل معدل البقاء للحشرة، وبالتالي تقليل النمو العددي. كان 
ص��نف أجري��ا أكث��ر األص��ناف مقاوم��ة ول��ذلك فه��و المرش��ح 

ذه اآلف��ة عل��ى البطاط��ا. [س��يد لالس��تخدام ف��ي إدارة مكافح��ة ه��
): Crop Protection ،30)7ص��غر فتح��ي (إي��ران). عل��ي أ

844-848 ،2011[ 
 

 باكستان
 

المقاومة العبورية ووراثة وثبات المقاومة تج�اه اس�تاميبريد 
 Bemisia tabaci Gennف���ي ذباب���ة القط���ن البيض���اء

(Hemiptera: Aleyrodidae).  تعتبر ذبابة القطن البيضاء
عل���ى المحاص���يل الحقلي���ة والخض���روات  ةآف���ة عالمي���ة مهم���

الجدي���������دة  ونبات���������ات الزين���������ة. تعتب���������ر النيكوتين���������ودات
(Neonicotinoids)  مجموع��ة مهم��ة م��ن المبي��دات الحش��رية

التي تستخدم ض�د ه�ذه اآلف�ة لع�دة س�نوات. لق�د ط�ورت ذباب�ة 
القط���ن البيض���اء مقاوم���ة ل���بعض مركب���ات ه���ذه المجموع���ة. 
صممت هذه الدراسة لتحري إذا ما كان االختيار لذبابة القطن 

ورية ذات طيف البيضاء باالسيتامبريد قد ينتج عنه مقاومة عب
واسع و ك�ذلك م�ن أج�ل تص�نيف طبيع�ة المقاوم�ة. ف�ي الجي�ل 
 األول، ت������م مش������اهدة مس������توى م������نخفض م������ن المقاوم������ة

 ,acetamiprid, imidacloprid, thiamethoxamل����ـ
thiacloprid, nitenpyram  6، 9، 8أض��عاف،  3بمع��دل ،

أض���عاف، عل���ى الترتي���ب مقارن���ة م���ع مجتم���ع مختب���ري  5و
أجي�����ال باالس�����يتامبريد، ازدادت  8ر حس�����اس. وبع�����د اختي�����ا

ضعفاً بالمقارنة م�ع المجتم�ع المختب�ري  118المقاومة له إلى 
 ,imidaclopridالحس��اس. ك��ذلك ازداد االختي��ار المقاوم��ة ل��ـ

thiamethoxam, thiacloprid, nitenpyram, 
endosulfan, bifenthrin  ولك��ن ل��م يك��ن هن��اك تغي��ر عل��ى
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fipronilت المقاومة ثابتة ف�ي مجتمع�ات . إضافة إلى ذلك كان
الحق�ل عن��د غي�اب الض��غط االختي�اري بوس��اطة االس��يتامبريد. 
بين��ت تزاوج��ات جيني��ة ب��ين المجتمع��ات الحساس��ة والمقاوم��ة 
مقاوم��ة جيني��ة ومقاوم��ة متنحي��ة غي��ر كامل��ة. بين��ت تحل��يالت 
جيني���ة إض���افية أن ع���امالً واح���داً ق���د يك���ون المس���يطر عل���ى 

ع��الي م��ن المقاوم��ة العبوري��ة وثب��ات المقاوم��ة. إن المس��توى ال
المقاومة غير الكاملة ف�ي مجتمع�ات الحق�ل يثي�ر االهتم�ام. إن 
عدم وجود مقاوم�ة عبوري�ة ب�ين االس�يتامبريد والفيبروني�ل أو 
المقاوم���ة غي���ر الثابت���ة ف���ي المجتمع���ات المقاوم���ة ق���د يعط���ي 
خي�ارات الس��تخدام ُمنتج�ات بديل��ة يمك��ن أن تقل�ل م��ن الض��غط 

لالسيتامبريد. [محم�د بس�يط، عل�ي الس�يد، مص�طفى االنتخابي 
): 6(Crop Protection ،30باكس�تان). ( س�الم وش�فقت س�عيد

705-712 ،2011.[ 
 

 السعودية
 

 Xanthomonasديناميكي�����ة تط�����ور أع�����داد البكتيري�����ا 
campestri pv. Vitians  على أن�واع نباتي�ة مختلف�ة وإدارة

تحت ظ�روف الزراع�ة  مرض التبقع الورقي البكتيري للخس
 Xanthomonas درس تط���ور أع���داد البكتيري���ا .المحمي���ة

campestri pv. Vitians (Xcv)  عل�ى س�طح وداخ�ل نبات�ات
الخ�����س والبن�����دورة/الطماطم والفليفل�����ة/الفلفل. ك�����ذلك درس 
اس��تخدام المبي��دات البكتيري��ة لمكافح��ة م��رض التبق��ع ال��ورقي 

تحت ظروف الزراعة المحمية.  البكتيري إلنتاج شتول الخس
عل�ى أوراق  CFU/g 105 وبائي�ة بأعداد Xcvوجدت البكتيريا 

 الخ��س بع��د خمس��ة أس��ابيع م��ن رش معل��ق البكتيري��ا بتركي��ز
108CFU/ml معل�����قلم. عن�����دما عرض�����ت أوراق النبات�����ات 

تك�اثرت بش��كل أقص��ى  CFU/ml 105 بتركي��ز Xcv البكتيري�ا
 CFU/cm2 106الفليفل�ة ، يلي�ه (CFU/cm2 108)عل�ى الخ�س 

بع��د عش��رة أي��ام م��ن التع��ريض.  CFU/cm2 105ث�م البن��دورة 
أدى رش النبات��ات ب��الخليط ماني��ب وكوس��ايد أو كوس��ايد فق��ط 

م���رض التبق���ع عل���ى األوراق إل���ى تخف���يض نس���بة اإلص���ابة ب
%، عل��ى الت��والي، 27% و29 ب��ـوش��دته ال��ورقي البكتي��ري 

ولذلك ينصح باس�تخدامها لمكافح�ة الم�رض. كم�ا يمك�ن تقلي�ل 
اإلص���ابة باالبتع���اد ع���ن زراع���ة ه���ذه النبات���ات م���ع بعض���ها 
البعض. [م. أ. صالح، ي. أ. إبراهيم، ك. أ. م. أب�و اليس�ر، و 
ج. س. عل�ي إب�راهيم (المملك��ة العربي�ة الس�عودية وجمهوري��ة 

 .مص�������������������������������������������������������ر العربي�������������������������������������������������������ة)
Crop Protection، 30)7 :(883-887 ،2011 .[ 

 
 
 

 سورية
 

م��رض لفح��ة األس��كوكيتا عل��ى الحم��ص: توص��يف للم��رض 
 هماانتش�اروالت�زاوج للك�ائن المم�رض  يزاط�رتحديد ن�وع و

عل�ى  أجري مسح حقلي لمرض لفحة األس�كوكيتا. في سورية
الحمص في المحافظات التس�ع الرئيس�ة لزراع�ة الحم�ص ف�ي 

. حس���بت 2009و 2008س���ورية، وذل���ك خ���الل الموس���مين 
النس��بة المئوي��ة لت��ردد الم��رض وش��دة اإلص��ابة، وح��دد ن��وع 

) للفط������ر Mating typesوانتش������ار نمط������ي الت������زاوج (
Didymella rabiei عزل�ة  133. استخدمت في هذه الدراس�ة

، متضمنة عزالت محفوظة في المختبر D. rabieiمن الفطر 

، حي��ث ت��م تحدي��د نمط��ي 1983تع��ود ألع��وام س��ابقة من��ذ ع��ام 
الت��زاوج بتطبي��ق تقان��ة التفاع��ل التسلس��لي للب��وليميراز المتع��دد 

)Multiplex PCR) باس���تخدام ث���الث بادئ���ات (Primers .(
% م���ن الع���زالت كان���ت م���ن ال���نمط 64أظه���رت النت���ائج أن 

% م��ن الع��زالت كان��ت 36)، و(MAT1-1التزاوج��ي األول 
من النمط التزاوجي الثاني. سجل كال نمطي التزاوج في ست 
محافظ�ات، ف�ي ح�ين ل�م يس�جل س�وى ال�نمط التزاوج�ي األول 

) ض��من ك��ل χ2ف��ي ثالث��ة منه��ا. أظه��ر اختب��ار مرب��ع ك��اي (
محافظة أن تردد نمطي التزاوج لم ينحرف معنوياً عن النسبة 

ا ي��دل عل��ى ح��دوث ت��زاوج ف��ي المحافظ��ات الس��ت، مم�� 1:1
طبيع��ي وعش��وائي ف��ي مجتمع��ات الفط��ر ف��ي ه��ذه المحافظ��ات 
تحت الظروف الطبيعي�ة، كم�ا أن�ه م�ن المتوق�ع أن وج�ود ك�ال 
نمط���ي الت���زاوج يزي���د م���ن إمكاني���ة ح���دوث تط���ور ونش���وء 
س��الالت م��ن المم��رض أكث��ر شراس��ة، ت��ؤدي لكس��ر مقاوم��ة 

 χ2تب��ار أص��ناف الحم��ص المقاوم��ة المعتم��دة. بينم��ا أظه��ر اخ
عزلة) وج�ود انح�راف  133لكامل مجتمع الفطر في سورية (

باتجاه وجود النمط التزاوجي األول على حساب وجود ال�نمط 
، وق��د يع��ود ذل��ك إل��ى خص��ائص 1:1التزاوج��ي الث��اني بنس��بة 

تنافس��ية يمتلكه��ا ال��نمط التزاوج��ي األول عل��ى حس��اب ال��نمط 
التك��اثر  التزاوج��ي الث��اني. وبص��ورة عام��ة نس��تنتج أن ح��دوث

الجنس��ي ال ي��زال مح��دوداً ف��ي مجتمع��ات الفط��ر ف��ي س��ورية. 
أحم��د األحم��د، س��عيد أحم��د كم��ال،  عتي��ق، مايك��ل ب��وم، عم��ر[

س��امر م��راد، س��هام كب��ابي  محم��د موف��ق يب��رق،م��اثيو أب��انغ، 
 Journal of Plantوع���الء ال���دين حموي���ة (س���ورية). 

Pathology ،159)6 :(443-449 ،2011.[ 
 

 تركيا
 

مقاومة/حساس���ية الم���ادة الوراثي���ة للتف���اح المحل���ي للفح���ة 
هدفت هذه . في شرق تركيا (Erwinia amylovora) النارية

الدراسة لتحديد مقاومة/حساس�ية الم�ادة الوراثي�ة للتف�اح للفح�ة 
 32النارية في محافظة أرزنج�ان ف�ي ش�رق تركي�ا. ت�م اختب�ار

للتفاح المحلي أخذت من أربع مناطق في المحافظة في  ُمدخالً 
ناعية للنهايات طصاظروف الزراعة المحمية. بإجراء عدوى 

الطرفية لألفرع بالمسبب المرض�ي بع�د إح�داث ج�روح فيه�ا. 
لك��ل نم��ط  (%GSI)ت��م حس��اب المؤش��ر ال��وراثي للحساس��ية 

ت�م تص�نيف  على حجم اإلصابة على كل فرع. وراثي اعتماداً 
القابلي���ة /ات ف���ي خم���س مجموع���ات بحس���ب المقاوم���ةالعين���

 B(مقاوم���ة)؛ المجموع���ة  Aالمجموع���ة  كالت���الي:لإلص���ابة 
)؛ القابلي�ة لإلص�ابة(معتدل�ة  C(معتدلة المقاوم�ة)؛ المجموع�ة 

القابلي�ة (ش�ديدة  E)؛ المجموع�ة قابل�ة لإلص�ابة( Dالمجموعة 
للقابلية قيمة النسبة المئوية للمؤشر الوراثي اختلفت ).لإلصابة

. ت�م (p< 0.01)بشكل ملحوظ بين العينات  (%GSI)لإلصابة 
 Bف�ي المجموع�ة  7و Aعينات ض�من المجموع�ة  5تصنيف 

، Dعين��ات ف��ي المجموع��ة  5و Cعين��ات ف��ي المجموع��ة  9و
من المتوق�ع أن تس�هم نت�ائج ه�ذه  .Eعينات في المجموعة  6و

تعل��ق الدراس��ة ف��ي الجه��ود المبذول��ة ف��ي تربي��ة النب��ات فيم��ا ي
 Koray Ozrenk ،Fikri. [بمقاوم��ة التف��اح للفح��ة الناري��ة

Balta ،Muharrem Guleryuz  وTuncay Kan (تركي�ا). 
Crop Protection، 30)5 :(526-530 ،2011.[ 
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سمية وتوريث المقاوم�ة للفنبيروكس�يميت ومس�تويات إن�زيم 
إزال����ة الس����مية ف����ي س����الالت مخبري����ة منتخب����ة لمقاوم����ة 

 Tetranychus urticaeم��ن األك��اروس  الفنبيروكس��يميت
Koch (Acari: Tetranychidae) ت���م انتخ���اب س���اللة .

(BEYO 2)  م�نTetranychusurticae  م�ع فنبيروكس�يميت
أوض��حت الس��اللة الناتج��ة (الت��ي أطل��ق عليه��ا  انتخاب��اً. 14ل��ـ 

FPY 14 مقاومة للفنبيروكسيميت. وتتن�اول الدراس�ة الحالي�ة (
للفنبيروكس���يميت، س���مية بع���ض المبي���دات  توري���ث المقاوم���ة

الحش���رية واألكاروس���ية، إنزيم���ات إزال���ة الس���مية (اس���تيراز، 
)، P450) ومونوأكس��يجيناز (GSTترنس��فيراز ( Sغلوت��اثيون 

(ببروني���ل بوتوكس���يد [والنس���بة التآزري���ة ل���بعض الم���ؤازرات 
(PBO) ،S  بنزيل–O ،O-  داي أيزوبروبيل فوسفور ثيوي�ت
(IBP)فوسفات ، وتراي فينيل [(TPP)  ف�ي الس�اللةFPY 14 

ف�ي  بت�ريطب�ق -برج�رش. استخدمت طريق�ة T. urticaeمن 
االنتخ������اب ودراس������ات الس������مية. ك������ان مس������توى مقاوم������ة 

و  FPY 14م�رة ف�ي الس�اللة  64.43فنبيروكسيميت أعلى ب�ـ 
مقارن��ة بالس��اللة  BEYO 2م��رة أعل��ى ف��ي الس��اللة  1.06

أعل�ى  FPY 14. كانت الساللة GSSاأللمانية القابلة لإلصابة 
مقاوم���ة لألب���امكتين، كلوربييف���وس، بروباجي���ت، كل���وفنتزين 

  4.78، 6.43، 6.90، 7.80 وأميت�������������������������راز ب�������������������������ـ
، عل���ى الت���والي. وت���ورث المقاوم���ة للفنبيروكس���يميت 2.78و 

كصفة غي�ر كامل�ة الس�يادة ب�دون ارتب�اط ب�الجنس. ول�م تظه�ر 
 FPY. وف�ي الس�اللة أي من المؤازرات تأثيراً تآزرياً معنوي�اً 

، كان نشاط إنزيمات اإليس�تيراز، غلوت�اثيون ترانس�فيراز، 14
م�����رة أعل�����ى، عل�����ى  3.96و 1.06، 1.92مونوأكس�����يجيناز 

التوالي، عند المقارنة مع الساللة األلمانية القابلة لإلصابة. ق�د 
تس���هم إنزيم���ات مونوأكس���يجيناز وإيس���تيراز ب���دور ف���ي آلي���ة 

 Fatma Ebruو Recep Ay[المقاوم��ة للفنبيروكس��يميت. 
Kara  .(تركي����ا)Crop Protection، 30)6 :(605-610 ،
2011.[ 

 
 Pestalotiopsisج���ة م���ن الفط���ر الُمنتَ س���موم الفطري���ة ال

guepinii  .ت��م ع��زل الك��ائن المس��بب للفح��ة ف��روع البن��دق
عض��يات س��امة للنب��ات محب��ة لل��دهون م��ن رش��احات مزرع��ة 

الفط���ر المس���بب للفح���ة  ،Pestalotiopsis guepiniiللفط���ر 
فروع البندق. تم تحديد العضيات بوساطة مقياس الطيف على 
أنها بيستالوبيرون، وهو بنتاكيتيد كان معرف مس�بقاً عل�ى أن�ه 

 Pestalotiopsisتوكس����ين قلي����ل األهمي����ة ينتج����ه الفط����ر 
guepinii تم��ت مقارن��ة النش��اط الس��مي للبيس��تالوبيرون م��ع .

وهو مونوتربنويد مرتبط بنيوي�اً  األثر السمي للنيكتاريابيرون،
، وم�ع مش�تق Phomopsis foeniculiعزل حديثاً م�ن الفط�ر 

جدي��د م��ن دايهي��درو نيكتاري��ابيررون. أظه��ر الت��أثير الس��مي 
النب��اتي الع��الي للنيكتاري��ابيرون ومش��تقه دايهي��درو عل��ى ثالث��ة 

ميثي�ل  -1نباتات غير عائلة أن الرابطة المضاعفة ل�ـمجموعة 
للحلقة العطرية أساس�ية لنش�اطه،  6ذرة الكربون  بوبينيل عند

ف��ي ح��ين أظه��ر النش��اط األق��ل بكثي��ر م��ن بيس��تالوبيرون أن 
للحلق�ة ذاته�ا ه�ي س�مة  3مجموعة الميثيل عن�د ذرة الكرب�ون 

بنيوي�ة مهم��ة. ويع��د م�ا تق��دم التس��جيل األول لس�م نب��اتي ع��الي 

 Muharrem[الوزن الجزيئي ومح�ب للم�اء م�ن ه�ذا الفط�ر. 
Tűrkkan ،Anna Andolfi، Maria Chiara Zonno ،

Ismail Erper، Carmen Perrone ،Alessio Cimmino ،
Maurizio Vurro وAntonio Evidente .(تركي������ا) 

Phytopathologia Mediterranea ،50)1 :(154-158 ،
2011.[ 

 
مم�رض : Phytophthora parsianaالمدى العوائلي للفطر 

م�ن  العالي�ة عل�ى النبات�ات الخش�بية.متحمل لدرجات الحرارة 
المس��جلة  .Phytophthora sppب��ين األن��واع العدي��دة للفط��ر 

فط�ر  ف�ي إي�ران، أص�بح Pistaciaveraعلى الفس�تق الحلب�ي 
متحمل لدرجات الحرارة العالية، حددت هويته حديثاً على أنه 

P. parsiana ك�����ان مع�����ّرف س�����ابقاً عل�����ى أن�����ه فط�����ر) 
P. cryptogea رجات الح�رارة العالي�ة) مهم�اً ف�ي المتحمل لد

النباتات الخشبية، بما في ذلك الفس�تق الحلب�ي. ويش�مل الم�دى 
الع��وائلي له��ذا الفط��ر المع��رف ح��ديثاً نبات��ات حولي��ة ومعم��رة 
 عل��ى ح��د س��واء. أص��اب الفط��ر غ��راس فس��تق حلب��ي بعم��ر

 Ficus caricaأشهر نامية ف�ي الدفيئ�ة الزجاجي�ة، الت�ين  4-5
وس�وق  Prunus dulcis والبرق�وق Malus pumilaوالتف�اح 

خش��بياً ُجمع��ت أثن��اء موس��مي البي��ات  اً نبات�� 23مفص��ولة م��ن 
نوع��اً عش��بياً  17محص��ول خض��ار و 19والنم��و. ول��م يص��ب 

 ب������الفطر الجدي������د ف������ي اختب������ارات المق������درة اإلمراض������ية. 
]Somieh Hajebrahimi  وZia Banihashemi  .(إي��ران)

Phytopathologia Mediterranea ،50)1 :(159-165 ،
2011.[ 

 
. ُنّف�ذت تحديث حول توزيع فيروس ج�دري الخ�وخ ف�ي تركي�ا

مس��وحات واس��عة لتحدي��د ح��دوث في��روس ج��دري الخ��وخ ف��ي 
ف�ي بس�اتين ومش�اتل  2010-2007تركيا، ف�ي الفت�رة م�ا ب�ين 

غي���ر  اللوزيات/الحلوي���ات التجاري���ة، وف���ي حق���ول اللوزي���ات
التجارية في مواقع أخرى، وفي الملكيات الريفي�ة والحض�رية 

محافظ��ة تركي��ة. ت��م  81محافظ��ة م��ن أص��ل  56الواقع��ة ف��ي 
عينة من أشجار لوز، مشمش، محلب، نكت�ارين،  5762جمع 

خوخ، دراق، وكرز حلو وحامض. اختب�رت العين�ات بتقني�ات 
والنس��خ العكس��ي بال��ـ  DAS-ELISAاالس��تدالل البيول��وجي، 

PCR عين���ة بج���دري الخ���وخ  222. أظه���رت النت���ائج إص���ابة
كان��ت ق���د ُجمع���ت م���ن أرب��ع من���اطق (منطق���ة إيج���ة، منطق���ة 
األناض�ول الوس�طى، منطق�ة مرم�رة ومنطق�ة المتوس�ط). وق��د 
 س����������������جل ه����������������ذا الفي����������������روس ف����������������ي تركي����������������ا

. ويع���ّد م���ا ذك���ر التس���جيل األول للفي���روس ف���ي 1968من���ذ  
وقوني���ا. محافظ���ات أكس���اراي، ش���اناكال، إزمي���ر، قيص���ري 

]Birol Akbaş ،Kemal Deġírmencí ،Osman Çíftçí ،
Aydan Kaya ،Melike Yurtmen ،Nesrin 

Uzunoġullari ،Nejla Çelik  وŞahinerdam 
Tŭrkölmez  .(تركيا)Phytopathologia Mediterranea ،

50)1 :(50-75 ،2011.[ 
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  منظمة األغذية والزراعة لألممبعض أنشطة وقاية النبات في 
 المتحدة (فاو) والمنظمات األخرى

 

 

 حالة الجراد الصحراوي
 

 2011حالة الجراد الصحراوي العامة خالل أيار/مايو 
 2011والتوقعات حتى منتصف تموز/يونيو 

وج��ود إص��ابات الج��راد الص��حراوي الت��ي اتس��مت  اس��تمر
بالخطورة خالل شهر أيار/مايو على ساحل البحر األحمر في 
السعودية حيث تطل�ب األم�ر إج�راء عملي�ات مكافح�ة أرض�ية 
وجوية كبيرة وتم�ت بالفع�ل. انحس�رت عملي�ات المكافح�ة ف�ي 
كل من موريتانيا ومصر غير أنها أجريت في مناطق التك�اثر 

ي ك��ل م��ن إي��ران وباكس��تان. كم��ا أجري��ت عملي��ات الربيع��ي ف��
مكافحة أيضاً كما أجري�ت عملي�ات مكافح�ة أيض�اً ولك�ن عل�ى 
نطاق أصغر ف�ي الص�حراء الكب�رى الغربي�ة والجزائ�ر. وم�ن 
المحتمل خالل فترة التوقعات أن تقوم الحشرات الكامل�ة الت�ي 
لم ي�تم مكافحته�ا ف�ي الس�عودية بتش�كيل جماع�ات ص�غيرة م�ن 

أو األس���راب الت���ي ق���د تتح���رك إل���ى من���اطق التك���اثر  الج���راد
الصيفي في داخل السودان واليمن وتقوم بوضع كت�ل الب�يض. 
وه��ذا يش��كل تهدي��داَ ف��ي غاي��ة الخط��ورة لل��يمن خاص��ة أن��ه ال 
يمك���ن ف���ي الوق���ت الح���الي القي���ام ب���إجراء عملي���ات المس���ح 
والمكافحة. وعلى ذلك، فإن األمر يتطلب تضافر كافة الجهود 

اء اإلصابات الحالية ب�الجراد عل�ى امت�داد س�احل البح�ر الحتو
األحم��ر. وعل��ى األرج��ح أن تتح��رك أع��داد م��ن الج��راد عل��ى 
صورة أكبر من المعتاد وذلك من مناطق التكاثر الربيع�ي ف�ي 
ش�مال غ��رب أفريقي��ا إل��ى منطق��ة الس��احل الش��مالية ف��ي غ��رب 
أفريقيا، وأيضاً م�ن ش�مال ش�رق إي�ران وغ�رب باكس�تان إل�ى 

ح��دود الباكس��تانية الهندي��ة. وم��ن المتوق��ع أن تب��دأ عملي��ات ال
تكاثر عل�ى نط�اق ص�غير ف�ي تل�ك المن�اطق م�ع بداي�ة ح�دوث 

 األمطار الصيفية.
انحس���رت عملي���ات مكافح���ة الج���راد  المنطق���ة الغربي���ة:

هكت�ار) خ�الل  4.600األرضية في ش�مال غ�رب موريتاني�ة (
ن ش��هر أيار/م��ايو حي��ث اس��تمر وج��ود جماع��ات ص��غيرة م��

حوريات الجراد والحش�رات الكامل�ة ف�ي تل�ك المن�اطق. وبق�ي 
الوض���ع هادئ���اً ف���ي المن���اطق المتاخم���ة للج���زء الش���مالي م���ن 
الص���حراء الكب���رى الغربي���ة إال أن جماع���ات م���ن الحش���رات 
الكامل��ة غي���ر الناض���جة ظه���رت م��ع التوغ���ل ش���ماالً وقام���ت 
بوضع كتل ب�يض. وقام�ت ف�رق المكافح�ة األرض�ية بمعالج�ة 

هكتار. واس�تمر وج�ود بع�ض الحش�رات الكامل�ة  500حوالي 
عل��ى ص��ورة مش��تتة ف��ي بع��ض األم��اكن عل��ى امت��داد الجان��ب 
الجن���وبي لجب���ال أطل���س ف���ي المغ���رب. وتش���كلت مجموع���ات 
ص���غيرة م���ن الحوري���ات وأيض���اً جماع���ات م���ن الحوري���ات 
والحش��رات الكامل��ة ق��رب المن���اطق المروي��ة ف��ي الص���حراء 

قام��ت ف��رق المكافح��ة  الكب��رى الوس��طى ف��ي الجزائ��ر، حي��ث
هكت�ار. وعل�ى األرج�ح  300األرضية بمعالجة ما يق�رب م�ن 

خ��الل فت��رة التوقع��ات أن ت��زداد أع��داد الحش��رات الكامل��ة ف��ي 
من�اطق التك�اثر الص�يفي ف�ي منطق�ة الس�احل الش�مالية وبص��فة 
رئيسية في موريتانيا، وأيضاً في شمالي م�الي والنيج�ر ولك�ن 

عداد األولية من الحشرات بدرجة أقل وسوف يكون ظهور األ
الكاملة بصورة أكبر قليالً هذا الع�ام ع�ن المعت�اد حي�ث يرج�ع 
ذلك إلى اتساع نطاق التكاثر في ش�مال غ�رب موريتاني�ا. كم�ا 
أنه من المرجح حدوث عمليات تكاثر عل�ى نط�اق ص�غير م�ع 

 بداية سقوط األمطار الموسمية.
ض��ية ازدادت عملي��ات المكافح��ة األر المنطق��ة الوس��طى:

والجوي���ة خ���الل ش���هر أيار/م���ايو عل���ى امت���داد س���احل البح���ر 
 25.000األحمر في السعودية. حيث تم معالجة ما يقرب م�ن 

هكتار كانت مص�ابة بمجموع�ات الحوري�ات وأيض�اً جماع�ات 
م�ن الحوري�ات والحش�رات الكامل��ة الت�ي تش�كلت م�ن عملي��ات 
 التكاثر التي ح�دثت م�ؤخراً وم�ن المحتم�ل أن تق�وم الحش�رات

الكامل��ة الت��ي ل��م ي��تم مكافحته��ا بتش��كيل جماع��ات ص��غيرة أو 
أسراب، التي يمكن أن تتحرك إلى مناطق التكاثر الصيفي في 
المن���اطق الداخلي���ة بك���ل م���ن الس���ودان وال���يمن وتض���ع كت���ل 
البيض. وعلى ذلك، فمن المتوقع أن ت�زداد أع�داد الج�راد ف�ي 

كاني�ة القي�ام كال البلدين خالل فترة التوقعات. ونظ�راً لتع�ذر إم
ب��إجراء عملي��ات مس��ح ومكافح��ة الج��راد ف��ي الوق��ت الح��الي 
باليمن، فإن وضع الجراد بحالته الراهنة يشكل خطورة كبيرة 
إذا ح��دث هْط��ل أمط��ار ف��ي من��اطق التك��اثر الص��يفي بال��داخل 
ومن ث�م ف�إن األم�ر يتطل�ب تض�افر الجه�ود الحت�واء إص�ابات 

وض�ع الج�راد عل�ى الجراد الحالي�ة ف�ي الس�عودية وق�د تحّس�ن 
امتداد س�احل البح�ر األحم�ر ف�ي مص�ر بس�بب جف�اف الغط�اء 

 هكتار. 65النباتي وعمليات المكافحة التي غطت حوالي 
ح���دثت عملي���ات تك���اثر خ���الل ش���هر  المنطق���ة الش���رقية:

أيار/مايو في جنوب ش�رق إي�ران وغ�رب باكس�تان، مم�ا ك�ان 
غيرة باعثاً على زيادة أعداد الج�راد الت�ي ش�كلت جماع�ات ص�

في كال البلدين. وقام�ت ف�رق المكافح�ة األرض�ية بمعالج�ة م�ا 
هكت��ار  6.000هكت��ار ف��ي إي��ران وح��والي  6.700يق��رب م��ن 

في باكستان. ومن الممكن ألي من الحش�رات الكامل�ة الت�ي ل�م 
يتم اكتشافها أو لم يمكن مكافحتها أن تشكل جماع�ات ص�غيرة 

امت��داد  تق��وم ب��التحرك ص��وب من��اطق التك��اثر الص��يفي عل��ى
الح���دود الهندي���ة الباكس���تانية خ���الل تموز/يوني���و حي���ث تض���ع 
الب���يض عل���ى نط���اق ص���غير بمج���رد ب���دء ح���دوث األمط���ار 

 (الفلسون). ةالموسمي
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 مالحظات مختصرة عن وقاية النبات 
 

من جامعة والية لويزيانا أنه قد  أشار السيد م. بالكويل •
مليون نوع فطري باالستناد إلى  5.1يوجد حوالي 

تحاليل التربة، الماء والكائنات التي تؤوي عدداً كبيراً 
 Americanمن الفطور غير المدروسة بشكل جيد (

Journal of Botany ،98 :426-438 ،2011.( 
ساً يعد أنزيم البناء الحيوي لأليزوفالفون هدفاً شر •

لتحفيز البكتيريا  IIIللمستجيب من النمط 
Pseudomonas syringae  على إصابة فول الصويا

ومساعدوه في جامعة  H. Zhouوفقاً لما أدلى به 
 ،Cell Host Microbeكاليفورنيا، ريفر سايد (

9 :177-186 ،2011.( 
تمثل ثالثة أنواع من إنزيم ريبونوكلياز مع مرض  •

للتبغ فيروساً جديداً يعتمد على مساعد  القمة الشجيرية
 X.-H. Mo بوليروفيروس للنقل وفق ما أشار إليه

ومساعدوه في جامعة زهيجيانغ وأكاديمية يونان للعلوم 
، Annals of Applied Biology( الزراعية، الصين

158 :188-193 ،2011.(  
حدياً لنمو  CoIR/CoISنظام المكونين المنظم  يعد •

في النباتات، الشراسة،  Xanthomonascitriبكتيريا 
 LPSاألفالم الحيوية، نشاط إنزيم الكاتاالز، إنتاج 

  Q. Yanومقاومة اإلجهاد وفق ما أشار إليه 
 Journal of( من جامعة فلوريدا N. Wang  و

Bacteriology ،191 :1590-1599 ،2011.( 
السموم النباتية المحبة للماء من الفطر  تعد •

Mycosphaerella fijiensis  غير متخصصة على
العائل؛ كما أن سميتها غير معتمدة على الضوء ويمكن 
 أن تغّير نفوذية البالسما، وفق ما أشار إليه

C. A. Cruz-Cruz  ،من مركز بحوث يوكاتان
، Journal of General Plant Pathology( المكسيك
77:93-100 ،2011.( 

مكافحة بديلة لتبقع أوراق  يعد أوكسيد التيتانيوم •
الجيرانيوم البكتيري وتبقع أوراق بوانسيتيا الذي تحدثه 

 .D. Jوفق ما أشار إليه  Xanthomonasبكتيريا 
Norman و J. Chen من جامعة فلوريدا، أبوبكا 

)HortScience ،46 :426-428 ،2011.( 
مورث البناء الحيوي للتريكوتيسين النشاط  يحدد •

 ADON-15 و ADON -3اط الكيميائية التفريقي لألنم
وفق ما أشار  Fusarium graminearumفي الفطر 

ومرافقوه في مركز البحوث  N.J. Alexanderإليه 
 Peoriaوزارة الزراعة األمريكية بمدينة -الزراعية

 Fungal( ، هولنداB.Vوالمركز الدولي للبحوث 
Genetics and Biology ،48 :485-495 ،2011.( 

ق اختالف تطوري لفيروس التخطط البني يتواف  •
للكاسافا وفيروس التخطط األوغندي البني للكاسافا مع 
الفاشية األخيرة في شرق أفريقيا، حيث كان المرض 

 D. R. Mbanzibwaوفق ما أشار إليه غير مهم، 

ومرافقوه في معهد ميكوشيني للبحوث الزراعية، 
لمعهد ، أوغندا؛ اNCRRIتنزانيا، جامعة ماكيرير و

الكيني للبحوث الزراعية؛ جامعة ماالوي؛ جامعة 
 هلسنكي؛ وجامعة غرينوتش، المملكة المتحدة

)Journal of General Virology ،92 :974-987 ،
2011(. 

على ثالثة نظائر جديدة لمورث مقاومة  الحصولتم  •
لزغبي واألنتراكنوز من هجين كرمة مقاوم للبياض ا

ومرافقوه في جامعة  W. Seehalakوفق ما أشار إليه 
 سوراناري للتكنولوجيا وجامعة كيزستارت، تايالندا

)Scientia Horticulturae ،128 :357-363 ،
2011.( 

مقاوم للتفحمات السائبة  Hordeum chilense الشعير •
 في القمح والشعير معبر عنه في

xTritordeumamphiploids وفق ما أشار إليه 
D. Rubiales و A. Moral من معهد الزراعة

: Plant Breeding ،130( ، إسبانياCSICالمستدامة، 
101-103 ،2011.( 

مماثل لبروتينات مانعة للبولي  cDNAتم عزل  •
من  cDNA-AFLPغاالكتوروناز بوساطة تقنية 

 Heteroderaجذور بازالء مصابة بالنيماتود 
goettingiana  وفق ما أشار إليهP. Veronico 

ومرافقوه في المعهد الوطني للبحوث، جامعة 
degliStudi باري، إيطاليا، والمعهد السكوتالندي ،

 Molecular( لبحوث المحاصيل، المملكة المتحدة
Plant Pathology ،15 :275-287 ،2011.( 

يد مرض تخطط األوراق وتعفن الساق، مرض جد •
على الذرة في المكسيك، تحدثه البكتيريا 

Burkholderia gladioli وفق ما أشار إليه 
A. Gijon-Hernandez  ومرافقوه في معهد الصحة

، UNAMالنباتية، جامعة أوتونوما شابنجو، و
UBIPRO ،FES إزالكا؛ المكسيك )Journal of 

Phytopathology ،159 :377-381 ،2011.( 
ومرافقوه في جامعة نانجينغ  Y. Liuوفق ما أشار إليه  •

الزراعية وأكاديمية جيانغسو للعلوم الزراعية، الصين، 
 استخدام كربونات الصوديوم مع الفطرفإن 

Botryosphaeria berengeriana  تكافح التعفن
 Biological( الحلقي على األجاص أثناء التخزين

Control ،57 :110-117 ،2011(. 
 Bursaphelenchus النيماتودا DNA تم الكشف عن •

xylophilus صنوبر نسج عينات من ميلليغرام 5 في 
 .Qبوساطة التفاعل البوليميرازي، وفق ما أشار إليه 

Hu  ،ومرافقوه في جامعة جنوب الصين الزراعية
محطة إدارة اآلفات والحجر الغابوي، الصين؛ وجامعة 

-Forest Pathology ،41 :165( إيفورا، البرتغال
168 ،2011(.  

http://vir.sgmjournals.org/
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 أخبار عامة 
 

اإلدارة في  ةالعالمي المنظومةرنامج ب
 )SP - IPMالمتكاملة لآلفات (

 
ف�ي اإلدارة المتكامل�ة لآلف�ات  ةالمنظومة العالميتمد برنامج يع
)SP-IPMبح���وث  )عل���ى نق���اط ق���وة وخب���رات ع���دة مراك���ز

زراعي���ة تابع���ة للمجموع���ة االستش���ارية للبح���وث الزراعي���ة 
)CGIAR (علمائه������ا لبحي������ث يمك������ن  آخ������رون، وش������ركاء

أن ت���وفر البح���وث والتوعي���ة ف���ي إدارة اآلف���ات  هاومؤسس���ات
تط�وير مبتك�ر لحماي�ة  إل�ىواألمراض في المحاصيل. ته�دف 

 المحاص��يل م��ن أج��ل إنت��اج أغذي��ة س��ليمة بط��رق س��ليمة بيئي��اً 
التح�����ديات الحالي�����ة ته�����تم بح�����وث البرن�����امج ب. اً واقتص�����ادي

وزي��ادة ض�غط اآلف��ات  ،والمس�تقبلية بم�ا ف��ي ذل�ك ن��درة الغ�ذاء
 :ما يليستهدف على وجه الخصوص تالتربة، و حالةوتدني 
 .تكيف اإلدارة المتكاملة لآلفات مع تقلب المناخ وتغيره •
 الوسط البيئي الزراعي.تحسين مرونة  •
 ة واألعالف والبيئة.إدارة الملوثات في األغذي •
 

سيتم تعزيز البحوث في هذه المجاالت من خ�الل التع�اون 
م��ع التخصص��ات العلمي��ة األخ��رى، وتوس��يع المعرف��ة ح��ول 
تقنيات المكافحة المتكاملة لآلفات من خالل بن�اء الق�درات ف�ي 

ف�ي البل�دان المتعاون�ة  NARSنظم البحوث الزراعي�ة الوطني�ة
لمساعدة ف�ي الح�د االنهائي هو  وعلى مستوى المزارع.الهدف

من الفقر والجوع في الدول ذات ال�دخل الم�نخفض م�ن خ�الل 
 تقني��اتف��ي تحس��ين ط��رق تأس��يس وتط��وير ممارس��ات جدي��دة 

ض. المس����تفيدون النه����ائيون ه����م ام����رواألآلف����ات مكافح����ة ا
ن من جميع فئ�ات ال�دخل م�ن ك�ال الجنس�ين بم�ا ف�ي والمزارع

والمجتمع��ات الص��غيرة،  أنفس��هم ونطعم��يُ ذل��ك أولئ��ك ال��ذين 
عل��ى  الحض��ر تغذي��ة س��كان وأولئ��ك ال��ذين يتحمل��ون مس��ؤولية

ستش��مل ه��ؤالء الن��اس، ل المعيش��ية.تحس��ن الحال��ة نط��اق أوسع
 ش��مل المس��تفيدين الرئيس��ييني ص��غار الم��زارعين التج��اريين.

ونظ�م  )IARCعلماء من مراك�ز البح�وث الزراعي�ة الدولي�ة (
 (NARES)الوطني���ة واإلرش���اد مراك���ز البح���وث الزراعي���ة 

تطب��ق نت��ائج البح��وث ف��ي مج��ال البح��وث الخاص��ة به��ا  والت��ي
لتط��������وير البل��������د واس��������تراتيجيات المكافح��������ة المتكامل��������ة 

ص���انعي السياس���ات والق���رارات م���ن خ���الل .سيس���تفيد لآلفات

م�ن اتخ�اذ  بم�ا يمك�نهمالتوصيات المنبثقة م�ن نت�ائج البح�وث، 
 قرارات واعية وبناءة وتبني سياسات مواتية.

 وتب���ادالً  اً متق���دم ياً ت���دريب اً برنامج��� SP-IPMي���نظم  س���وف
 مختلف��ة. س��وفالبل��دان المراك��ز األعض��اء ف��ي المعرف��ة ف��ي لل

شارك ف�ي المحاف�ل الدولي�ة لتب�ادل المعرف�ة والبح�وث يو ينظم
األوس���اط العلمي���ة ف���ي إلب���الغ النت���ائج عل���ى نط���اق أوس���ع 

ف����ي  لمش����اركةا الق����رار. وس����وف يحف����ز أيض����اً  ولص����انعي
المناقش��ات السياس��ية. كم��ا س��يعمل عل��ى نش��ر ونق��ل المعرف��ة 

 للمزارعين في جميع مستويات التنمية.
 

 مشروع الشبكة العراقية لنخلة التمر؛ 
 تنموي لنشر زراعة النخيل وإنتاج التمور 

 في الوطن العربي
 

نترني�ت أطل�ق علي�ه اس�م الش�بكة إسُتِحدث موقع على ش�بكة اال
تبن���اه  datepalms.net-www.iraqiالعراقي���ة لنخل���ة التمـ���ـر 

فك��رًة وتم���ويالً وتص���ميماً واخراج��اً وإدارة ال���دكتور إب���راهيم 
الجبوري (عضو الهيئ�ة اإلداري�ة ف�ي الجمعي�ة العربي�ة لوقاي�ة 

يض���م الموق���ع جمي���ع مج���االت ونش���اطات النخي���ل  النب���ات)،
العراق��ي والعرب��ي وبع��ض المس��اهمات الدولي��ة المهم��ة ذات 

 39العالق�ة. وض�عت ل�ه الئح�ة ف�ي الص�فحة الرئيس�ية ش��ملت 
فرعياً. بدأ عدد زوار الموقع باالزدياد من�ذ  27 حقالً أساسياً و
 250-150بمع���دل يوم���ـي بي���ـن  1/12/2007انطالق���ه ف���ي 

إل�ى  22/8/2011 ل لح�د كتاب�ه ه�ذه الخالص�ة ف�يزائراً ليص
زائراً، ويعك�س ذل�ك م�دى انتش�ار الموق�ع  179720 أكثر من

المتخصص في شجرة النخيل التي حباها هللا أن تكون مباركة 
معطاء وتحقيقه الهدف الذي انشأ من اجله لنشر ثقاف�ة زراع�ة 
وخدم���ة وتص���نيع منتج���ات النخي���ل والتم���ور. وص���ل تسلس���ل 

ـ موقع عالميا ألقل م�ن أربع�ة مالي�ين م�ن مجم�وع ال�انتشار ال
مليون موقع الكتروني على مستوى العالم ,أخذته اغل�ب  300

محرك��ات البح��ث وأهمه��ا غوغ��ل واليكس��ا وي��اهو وغيره��ا، 
ويضم خريطة لتوزيع زواره على مستوى العالم. بقي الموقع 
علمي��ا ول��م يتن��اول أي جان��ب تج��اري ربح��ي حي��ث ك��ان ذل��ك 

منذ تأسيسه. منح الموقع جوائز نقدي�ة ل�ثالث بح�وث منهجا له 
متميزة في مجال النخي�ل، وي�تم العم�ل حالي�ا إلص�دار النس�خة 

 االنكليزية منه بإذن هللا.
 
 

 أخبار الجمعية العربية لوقاية النبات 
 

 2012 النبات وقاية لعلوم عشر الحادي المؤتمر
 

 8-4الجمعية العربية لوقاية النبات عن مؤتمرها الحادي عشر والذي سيعقد في القاهرة، مصر خالل الفترة تعلن
. ستستضيف المؤتمر جامعتي عين شمس والزقازيق. تم تشكيل اللجنة المنظمة من 2012تشرين الثاني/نوفمبر 

ويضم ، في القريب العاجلاألول للمؤتمر  ثلة من العلماء المتميزين في مجال وقاية النبات، سيتم تعميم اإلعالن
 تفاصيل عن المؤتمر بما فيها عنوان أمانة السر التي ستستضيفها جامعة عين شمس.

 
  

http://www.iraqi-datepalms.net/
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 البندورة/الطماطم لحافرة المتخصصة اإلقليمية الندوة عن المنبثقة التوصيات
TUTA ABSOLUTA أفريقيا وشمال األوسط الشرق دول في 

 
نظمت هذه الندوة العلمية برعاي�ة رس�مية م�ن المرك�ز ال�وطني للبح�ث واإلرش�اد الزراع�ي بالتع�اون م�ع نقاب�ة المهندس�ين 

الزراعيين األردنيين والجمعية العربية لوقاية النب�ات 
 21-19م������ا ب������ين  ل الفت������رةف������ي عم������ان خ������ال

وقد تكّرم معالي وزي�ر الدول�ة  2011حزيران/يونيو 
ووزي��ر الزراع��ة المهن��دس س��مير الحباش��نة بافتت��اح 

 120فعاليات هذه الندوة. حضر الندوة م�ا يزي�د ع�ن 
دول���ة عربي���ة م���ن منطق���ة  12مش���اركاً م���ن ح���والي 

الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا ه���ي؛ الس���عودية 
ر والجزائ�ر والمغ�رب وت�ونس والعراق وإيران وقط

 وم�ن. والسودان وسورية ولبن�ان وفلس�طين واألردن
دول أوروبي����ة ه����ي بريطاني����ا، إيطالي����ا، ألماني����ا،  4

 فرنس����ا، وممثل����ين ع����ن وكال����ة التنمي����ة األمريكي����ة
)USAID( ف�ي الع�راق  (INMA)،  ومنظم�ة وقاي�ة

م��ن المغ��رب  NEPPO النب��ات ف��ي الش��رق األدن��ى
مش�اركة علمي�ة  24 يزيد ع�ن وقدم في هذه الندوة ما

ش���ملت مواض���يعاً إلدارة المتكامل���ة لمكافح���ة اآلف���ة 
باستعمال المصائد الفيرمونية المتخصصة والمكافحة الحيوية وكذلك المبيدات المتخصصة واآلمنة بيئياً وملخصات ح�ول 

 .المشاهدات الحقلية
   :يلي بما الندوة في هذه المشاركين العرب الخبراء مع التشاور العلمية وبعد واللجنة التنظيمية اللجنة أوصت

 المبك�ر اإلع�الن فيه�ا لتقييمها بما المنطقة على الدخيلة الزراعية بخصوص اآلفات اإلقليم دول بين المعلومات تبادل  .1
 .اآلفات ظهور عن

 الكثي�رة التس�ميات ب�دالً م�ن الطم�اطم" / البن�دورة تس�مى "ح�افرة للحش�رة بحي�ث موح�دة عربي�ة تس�مية عل�ى االتف�اق .2
   Tomato Borerاإلنجليزية  التسمية وتعميم استخدام المستخدمة،

 الص�يانة م�ع ص�حيحاً  المكث�ف اس�تخداماً  الص�يد واس�تخدام اآلف�ة والمص�ائد مراقب�ة الفيرمونات استخدام على التركيز .3
  .لها االستخدام األمثل على المزارعين وتدريب الدائمة للفيرمونات

 ذات بأنه�ا يعتق�د للمواد الت�ي األقل على دولتين ومن رسمية جهات الموثقة من التجارب من المزيد إجراء على العمل .4
 ال�دول وح�ث العربي�ة، ال�دول ب�ين المعلوم�ات الموثق�ة وتب�ادل اآلف�ات م�ن وغيره�ا حافرة البن�دورة حشرة على كفاءة

 البحوث الزراعية. مراكز قبل من النتائج تعمم الحيوية بحيث للمبيدات المنظمة التشريعات وضع المشاركة على
 عل�ى واآلف�ات الحجري�ة المس�تجدات لمناقش�ة العربي�ة ال�دول ف�ي إح�دى س�نتين ك�ل يعق�د م�ؤتمر إل�ى الن�دوة تحوي�ل .5

   .المختلفة المحاصيل
األردن  /الزراع�ي واإلرش�اد للبح�ث ال�وطني المرك�ز عل�ى موق�ع الن�دوة ف�ي عرض�ت الت�ي المحاض�رات نش�ر .6

www.ncare.gov.go الزراعة األردنية  وزارة وموقعwww.moa.gov.jo  
 م�ع إكث�اره والتع�اون واألس�هل منه�ا األكف�أ النتخ�اب ال�دول الخب�رات ب�ين وتب�ادل الحيوي�ة األع�داء وتص�نيف حص�ر .7

 .المجال هذا في الخاص القطاع
 والفني�ين والمهندس�ين ال�زراعيين للم�زارعين، خاص�ة توعي�ة بعم�ل دورات العالق�ة ذات الرس�مية الجه�ات مع العمل .8

   .المبيدات وتسويق الوقاية وبيع مجال في العاملين
 لمكافحة الحديثة التقانات في مجال المستجدات لمناقشة الخاصة الرسمية والشركات الجهات بين محلية ندوات إجراء  .9

 .الطماطم/حافرة البندورة حشرة ومنها بذلك حقلية توإجراء مشاهدا اآلفات
   .ا/البطاطسالبطاط األخرى وخاصة النباتية العوائل مراقبة ضرورة  .10
   .بذلك المزارعين التقليدية وتوعية المبيدات عن اإلمكان قدر بيئياً، االبتعاد اآلمنة المبيدات استخدام على التركيز  .11
 ح�افرة حش�رة المتعلق�ة بمكافح�ة المش�تركة األبح�اث ل�دعم لتخص�يص ميزاني�ة المانح�ة الدولي�ة الهيئ�ات مخاطب�ة  .12

   .الخاص وبمشاركة القطاع أفريقيا وشمال األوسط الشرق في دول الطماطم/البندورة

 
المشاركون في الندوة اإلقليمية األولى لحافرة البندورة/الطماطم، 

 ، عمان، األردن19-21/7/2011
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 المتعلق�ة والم�ؤتمرات البندورة/الطماطم بحافرة الخاصة العلمية المؤتمرات المشاركة في على الباحثين ودعم تشجيع  .13
 ألخرىا باآلفات

 لمكافح�ة المتكامل�ة أس�لوب اإلدارة عل�ى ترتك�ز الطم�اطم/البن�دورة حش�رة ح�افرة لمكافح�ة إقليمي�ة اس�تراتيجية وض�ع  .14
  .اآلفات

 .المرجوة األهداف لبلوغ NEPPOاألدنى الشرق في النبات وقاية منظمة دعم  .15
 الحوامدة  أشرف .م القاسم، د. جواد الرفاعي، محمد التنظيمية: د. اللجنة
 ماري بحدوشة. الالال، م. محمد قسيس، د. وجيه إبراهيم الجبوري، د. الوالي، د. عبد مروان العلمية: د. اللجنة

 
 

 المنشورات 
 

 كتب جديدة
 

 آفات الحبوب المخزونة في سورية، طرائق الوقاية والتعقيم
 بهاء الرهبان وعدوان شهاب: تأليف

يضم الكتاب مراجعة شاملة 
المطبقة في مجال  تلإلجراءا

حماية مخازين الحبوب في 
سورية. وقد تم إعداده ليكون دليالً 
عملياً للمتخصصين والفنيين في 
مؤسسات تخزين القمح والشعير، 
وبخاصة أولئك المعنيون بتنفيذ 
إجراءات التعقيم باستخدام 
المدخنات لمكافحة اآلفات الرئيسة 
من حشرات وقوارض، التي 

لمخازن، كما يضم أحدث اإلجراءات تهاجم الحبوب في ا
والطرائق اآلمنة في مجال استخدام مبيد فوسفيد األلمنيوم في 
تعقيم الحبوب في الصوامع والصويمعات والحبوب المخزونة 
في العراء. ويضم معلومات مفصلة عن استخدام جهاز مولد 
غاز الفوسفين وملحقاته وعن أجهزة قياس تركيز غاز 

 الفوسفين. 
عن الهيئة  2011تاب في شهر حزيران/يونيو صدر الك

 GCSARالعامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية 
 UNIDOبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والوحدة الوطنية 
لألوزون في وزارة الدولة لشؤون البيئة. تم تمويل الكتاب 

ظمة التنمية الصناعية لألمم المتحدة ضمن من قبل من
نشاطات اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل في تعقيم الحبوب 

 في الجمهورية العربية السورية.
بالعربية أو  (PDF)يمكن الحصول على نسخة من الكتاب 

االنكليزية (في المستقبل القريب) من موقع الهيئة العامة 
 /http://www.gcsar.gov.syللبحوث العلمية الزراعية 

 
المجين (الجينوم) للتآثرات بين النبات التي يمكّنها التحاليل 

 والكائن الممرض
تحرير توماس ولبيرت، تومونوري شيرياشي، آالن ك�ولمير، 
كازويا أكيميتس�و وج�ان كالزب�روك (متض�مناً م�وجزاً وض�عه 

 تسويومو) جان ليش وشينجي 
يحّدث هذا الكتاب الجديد والمهم ويوّثق التقّدم الحديث ف�ي 

المج��ين، والت��ي ع��ززت وستس��تمر ف��ي ا هيمكّن�� الت��يالتقان��ات 
ب�ين النبات�ات والميكروب�ات  ص�قل فهمن�ا لماهي�ة وكيفي�ة الت�آثر

على المستوى الجزيئ�ي. يض�م الكت�اب الدراس�ات الت�ي ُتظه�ر 
ق�����وة دم�����ج التص�����وير م�����ع األدوات الوراثي�����ة والمجيني�����ة 
(الجينومية) ليس فقط بربط المورث بوظيفته، لك�ن أيض�اً م�ن 
خ��الل فه���م الس���لوكيات الديناميكي���ة والت���آثرات ب���ين جزيئ���ات 

 النبات والكائن الممرض.
ؤكد الكتاب على مس�اهمة عل�م الحي�اة الحاس�وبية ف�ي ف�ك يُ 

ش���يفرة المج���ين، وف���ي كش���ف اإلش���ارات المعق���دة والش���بكة 
الكيميائي��ة الحيوي��ة الت��ي تس��هم ف��ي 
الت���آثرات ب���ين النب���ات والمم���رض 
متضمنة التطور الملحوظ والموث�ق 
عند الممرضات الفطرية والبيضية 
والبكتيري���ة. كم���ا يع���رض الكت���اب 

ث����ة لتحدي����د مورث����ات ال����ُنهج الحدي
العائل المهمة في المرض، ويقترح 
اس�������تراتيجيات جدي�������دة لتخلي�������ق 
محاص�����يل ذات مقاوم�����ة واس�����عة 
ومس���������تدامة أله���������م الكائن���������ات 

 الممرضة.
س��اهم ف��ي ه��ذا الجه��د خمس��ة وعش��رون عالم��اً رائ��داً ف��ي 
مج��ال الوراث��ة الجزيئي��ة م��ن الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة و 

ء ف��ي الحلق��ة البحثي��ة الياباني���ة الياب��ان. ش��ارك ه��ؤالء العلم���ا
ح�����ول الت�����آثرات ب�����ين النب�����ات والك�����ائن  2010األمريكي�����ة 

الممرض، وتعتب�ر نت�ائج بح�ثهم المش�ترك متاح�ة حالي�اً ض�من 
 هذا الكتاب المرجعي محدود النسخ.

 
األمراض الفيروسية والشبيهة بها التي تصيب ثمار 

 التفاحيات واللوزيات/الحلويات.
مارين�ا ب�اراب، ثي�ري كان�دريس وولي�ام  تأليف: أحمد حدي�دي،

 جيلكمان.
يعد هذا المرجع جديداً ومثيراً 
لإلعج�����اب حي�����ث يق�����دم أح�����دث 
المعلوم��ات البيولوجي��ة والجزيئي��ة 
والمناعي�����ة المحيط������ة وأس������باب 
واس������������تراتيجيات تش������������خيص 
األمراض الفيروسية التي تص�يب 
الثم������ار ذات الن������وى الحجري������ة 
ومكافحتها. ويحتوي الكتاب عل�ى 

ملونة زاهي�ة تظه�ر تعريف�اً  صور
بص��رياً ح��ين توزي��ع البيان��ات والتقني��ات المختبري��ة لتحس��ين 
توفير المعلومات الموثوق�ة واألدوات الالزم�ة ألعل�ى دق�ة ف�ي 
التش��خيص. وه��و يتض��من معلوم��ات ع��ن اآلث��ار االقتص��ادية 

http://www.gcsar.gov.sy/
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والبيولوجي��ا، وبيان��ات التوزي��ع، التص��نيف، والوراث��ة، وعل��م 
رض��ية، وت�دابير المكافح��ة. ه�ذا وس��وف األوبئ�ة، والكش�ف الم

تكون معلوم�ات الكت�اب م�ورداً هام�اً ألي ش�خص يعم�ل عل�ى 
ه���ذه المحاص���يل ذات القيم���ة العالي���ة. يع���رض الكت���اب نت���ائج 
مساعي فريق العمل بتوفير أح�دث المعلوم�ات بطريق�ة ش�املة 

 $. 220.20وعلمية ومنهجية. الكتاب متوفر بسعر 
 

 وطرائق عملتقنيات أمراض النبات: 
 : روبرت بورنز تأليف

هائل في حياتنا؛ ففي عالٍم يمكن أن  لألمراض النباتية تأثير
يؤدي فشل المحاصيل الزراعية فيه إلى البؤس والمجاعة 
للمجتمعات البشرية، فإن عملية التشخيص الدقيق لمسببات 
األمراض تسهم بدور مهم في الحفاظ على النباتات سليمة من 

تقنيات مرضية. في كتاب أمراض النبات: المسببات ال
، يقدم الباحثون والخبراء طرائق حيوية وطرائق عمل

لتشخيص األمراض النباتية في العالم أجمع، محددين ثالث 
فئات من تقنيات أمراض النبات: التقليدية، 
المصلية/السيرولوجية والحمض النووي. تبحث فصول 

تعريف وموثوقية  الكتاب المواضيع الحالية والمتطورة في
المحصول، مما يسمح للعاملين في هذا المجال بتقسيم العينات 
ضمن طرز وراثية من مجموعتين كبيرتين من الغذاء. 
يحتوي كل فصل على مقدمة موجزة، طرائق عمل مفصلة، 

قائمة بالمواد الضرورية وقسم 
للمالحظات يسهم بأفكار مفيدة عن 
الخلل وكيفية حله وتفادي المآزق 

لمعروفة. إن هذا الكتاب (أمراض ا
) تقنيات وطرائق عملالنبات: 

الصادر عن جهة مختصة 
والصديق للقارئ هو دليل عظيم 
سيكون ال غنى عنه لكل من 
المبتدئين والباحثين الخبراء على 

 حد سواء. 
 يتضمن الكتاب الميزات التالية:

يزود الباحثين بالطرائق الحديثة في مجال تشخيص  -
 مراض النباتية.مسببات األ

 مكتوب من قبل خبراء من معاهد عالمية مشهورة. -
طرائق تشخيص دقيقة تتضمن الطرائق الجزيئية  -

 والمصلية والتقليدية.
جميع أصناف الممرضات النباتية مغطاة ضمن طرائق  -

 العمل.
يزود بطرائق للمصادقة على المحصول من الناحية  -

 الوراثية.

 

 المجلة العربية لوقاية النبات
 

 2011، حزيران/يونيو 1، عدد 29مجلد 
 

 ، حياتياتبيئيات، مسببات
تأثير بعض العوامل البيئية في إصابة نبات عّباد/زهرة  •

الشمس بمرض التعفن الفحمي المتسبب عن الفطر 
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid . عامر محمد

 فياض، هيفاء جاسم التميمي وليلى عبد الرحيم بنيان (العراق)
 ).6-1(الصفحات 

في تدهور أشجار نخيل  Chalara radicicolaدور الفطر  •
محمد عبد الخالق الحمداني، حسن يوسف جابر، أياد  التمر.

(الصفحات  حسن كاظم وجمال عبد الرحمن صبار (العراق)
118-121.( 

في إنبات بذور  Aspergillus flavusتأثير عضيات الفطر  •
 أفظل (الهند). م و بهات م. يعقوب القمح ونمو بادراته.

 ).140-139(الصفحات 
 
 

 حصـر

 Puccinia triticinaحصر السالالت الفيزيولوجية للفطر  •
Eriks.  .محمد قاسم، أحمد األحمد، محمد في سورية ولبنان

 نشيط (سورية) شفيق حكيم، محمد الخليفة وميلودي
 .)13-7(الصفحات 

 في سوريةعلى القرعيات بعض فيروسات الموزاييك  انتشار •
 .الموزاييك األصفر للكوساوالكشف الجزيئي عن فيروس 

صالح الشعبي، ، أمين عامر حاج قاسم مندو، جمالمحمد 
وماسيمو تورينا (سورية وايطاليا)  صفاء غسان قمري

 ).20-14(الصفحات 
انتشار وتوزع فيروس موزاييك البندورة/الطماطم على  •

محصولي البندورة/الطماطم والفليفلة/الفلفل في سورية 

فايز إسماعيل، أمين عامر  ودراسة انتقاله بوساطة البذور.
 .)28-21(الصفحات حاج قاسم وصالح الشعبي (سورية) 

 
 

 مكافحـة
 الفطري مبيدال من مختلفة تراكيز كفاءة اختبار •

LAMARDOR FS في الشائع التفحم مرض كافحةم في 
(العراق)  المعروفغالب  محمود عماد .القمح محصول

 .)35-29(الصفحات 
فيروس  إزاءتحفيز المقاومة الجهازية في نباتات الخيار  •

 Pseudomonas) باستخدام البكتريا CMVموزاييك الخيار (
fluorescens Migula .ليث خليل و رقيب عاكف العاني

 .)42-36(الصفحات (العراق)  توفيق
الشمس  /دواروانتخاب نباتات عباد تحفيز المقاومة المكتسبة •

(Helianthus annus L.) للفطر مقاومة Macrophomina 
phaseolina (Tassi) Goid.  من مزارع كنب/كالوس السوق

نديم أحمد رمضان، عدنان محمود عبد هللا  الفلقية. تحت
 .)50-43(الصفحات مالعبيدة (العراق) الرزاق  وبادية عبد

 
 

 حيوية مكافحة
دراسة القدرة التضادية في المختبر لبعض أنواع  •

Trichoderma spp.  إزاء بعض عزالت الفطرFusarium 
spp. .هدى  المسبب لمرض الجرب على سنابل القمح

 .)59-51(الصفحات بورغدة ورشيدة رنان (الجزائر) 
الصويا ببكتريا العقد الجذرية تأثير معاملة بذور فول  •

Rhizobium japonicum  والمبيد الفطريTecto 
)Thiobendazole في خفض اإلصابة بمرض عفن الجذور (

و  Fusarium solaniوموت البادرات المتسبب عن الفطور 
Macrophomina phaseolina.  رقيب عاكف العاني، ماجدة
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-60حات (الصفهادي مهدي وهادي مهدي عبود (العراق) 
67(. 

 Steinernema carpocapsaتقويم كفاءة النيماتودا  •
(Weiser)  في قتل شغاالت جنود حشرة األرضة

Microcrotermes diversus (Silvestri)  وسلوكها عند
راضي فاضل الجصاني ومعن عبد  .درجات حرارة مختلفة

 .)76-68(الصفحات العزيز الصالحي (العراق) 
في  .Beauveria bassiana (Bals.) Vuilكفاءة الفطر •

 (.Boisd) المكافحة األحيائية لدودة ورق القطن
Spodoptera littoralis . شيماء حميد العبيدي وصالح حسن

 .)82-77(الصفحات سمير (العراق) 
مقارنة تأثير أربعة أنواع من المواد الغذائية في أعداد  •

التجميعية لسوسة  الحشرات التي تلتقطها المصائد الفيرمونية
 Rhynchophorous ferrugineusالنخيل الحمراء 

Olivier . (اإلمارات العربية المتحدة) أحمد حسين السعود
 .)89-83(الصفحات 

 
 تنوع وراثي

 Puccinia striiformisتنوع السالالت الفسيولوجية لفطر  •
f.sp. tritici  مرحلتي البادرة والنبات البالغ على القمح في

عاطف عبد الفتاح شاهين وصالح الدين عبد الحميد  مصر.في 
 .)94-90(الصفحات (مصر)  أبو النجا

المسبب  Verticillium dahliae Klebالتنوع الوراثي لفطر  •
 ،لولة جمعة لذبول القطن في بعض حقول القطن في سورية.

وفواز   محمد نايف السلتي مهنا، محمد أبو شعر، محمد أحمد
 .)102-95(الصفحات (سورية)  العظمة

 
 تقدير الخسائر

تأثير فيروس الموزاييك المخطط للقمح في إنتاجية محصول  •
الياس االسحاق، صفاء غسان قمري وباسل القمح في سورية. 

 .)107-103(الصفحات القاعي (سورية) 
 

 تقنيات
) وتقنيات ITSخ (ستنساستخدام تقنية الفاصل الداخلي الم •

جزيئية مساعدة أخرى في الكشف عن اإلصابة بالفطر 
Ascochyta rabiei .نزيهة حسن، سامر  في بذور الحمص

، سهام أسعد ومايكل باوم (سورية) بسام بياعة مراد،
 .)117-108(الصفحات 

 
 تقدير المخاطر

التوّطن والخطر المحتمل لآلفة الغازية الجديدة:  اإليستيطان •
وعزيز   جو روي تينغ في الصين.سوسة النخيل الحمراء 

 .)130-122(الصفحات عجالن (الصين والسعودية) 
 

 تفاعل العائل مع المرض
في  Phoma macdonaldii Boeremaطريقة اختراق الفطر  •

 الطرز الوراثي الحساسة والمتحملة من دوار/عباد الشمس. 
تيسير أبو الفضل، وليد نفاع، ايفز مارتيناز وغريغوري ديشام 

 .)138-131الصفحات غيوم (سورية وفرنسا) ( –
 

 أحداث هامة في وقاية النبات
 
 

 

 علمية ومؤتمرات ندوات
 

2011 
 أيلول/سبتمبر 11-14*

الن����دوة الدولي����ة الثامن����ة لألم����راض الت����ي تح����دثها أن����واع 
Mycosphaerella وStagonospora  النجيلي���������اتعل���������ى ،

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

 أيلول/سبتمبر 12-16*
اللق��اء الث��اني لمجموع��ة العم��ل الدولي��ة لعلم��اء الفيتوبالس��ما 

(IPWG)ألمانيا ، .http://www.ipwgnet.org 
 أيلول/سبتمبر 25-28 ∗

المؤتمر العلمي األول لتنمية قطاع النخيل والتمور ف�ي الع�الم 
المل�ك عب�د العزي�ز للعل�وم والتقني�ة بالتع�اون م�ع  مدينةالعربي. 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ومجلس الغرف السعودية، 
الري����������������اض، المملك����������������ة العربي����������������ة الس����������������عودية. 

http://arabpalm.org/2011/eng/index.html 
 أيلول/سبتمبر 26-30*

الم��ؤتمر األوروب���ي الث���امن إلدارة اآلف��ات الفقاري���ة، ب���رلين، 
 http://www.evpmc.org ا.ألماني

 تشرين أول/أكتوبر 02-07*
���دة والنبات���ات ال ن���دوة الدولي���ة الثالث���ة ح���ول األعش���اب الُمعنِّ

 http://tinyurl.com/24wnjxo ويسرا.سسأسكونا، الغازية، 
������لَ إل������ى  تش������رين الث������اني/نوفمبر 16-19 * تش������رين  8-4(أُجِّ

 )2012الثاني/نوفمبر 

الم��ؤتمر الث��اني لجمعي��ة عل��م األعش��اب الض��ارة ف��ي الش��رق 
تنوي جمعية علم األعشاب الضارة في الش�رق األدن�ى األدنى. 

عق��د مؤتمره��ا الث��اني (الم��ؤتمر الث��اني لجمعي��ة عل��م األعش��اب 
الضارة في الشرق األدنى) بالتع�اون م�ع جه�ات داعم�ة محلي�ة 

نوفمبر تش��رين الث��اني/ 19-16م��ا ب��ين ودولي��ة خ��الل الفت��رة 
 في الجامعة األردنية، عمان، األردن. 2011
للظ��روف المحيط��ة ف��ي ع��دد م��ن البل��دان العربي��ة لق��د ت��م  نظ��راً 
الض�ارة ف�ي  المؤتمر الثاني لجمعية علم األعشاب موعد تأجيل

الم�ؤتمر وتجري الترتيب�ات م�ن اج�ل دم�ج ه�ذا  الشرق األدنى.
فقرات المؤتمر الحادي عشر لعلوم وقاية النب�ات  إحدى حليصب

لمزي�د م�ن  ."تش�رين الث�اني ف�ي مص�ر 8-4ما ب�ين الذي سيعقد
المعلومات يمكنك االتصال مع الدكتور بركات أبو رميلة: كلية 

كما ، Barakat@ju.edu.joالزراعة، الجامعة األردنية، عمان 
المؤتمر من الموقع االلكتروني يمكنكم الحصول على إعالنات 

http://www.ju.edu.jo/sites/newss 
 تشرين الثاني/نوفمبر 16-18 ∗

) EPPO/IOBC/FAO/NEPPOالدولي���ة المش���تركة ( الن���دوة
.أغ���ادير، Tuta absolutaإلدارة ح���افرة البن���دورة/الطماطم

 المملكة المغربية. لمزيد من المعلومات:
http://tutaabsoluta.blogspot.com/2011/04/ppoiobcfaonep
po-joint-international.html 

 تشرين الثاني/نوفمبر 27-30 *
الجي�زة، المؤتمر الدولي الخامس لمعهد بحوث وقاية النب�ات، 

 ppri1951@yahoo.com. مصر
 تشرين الثاني/نوفمبر 13-14*

ن جامعة هواري بومديالندوة الدولية ألشجار نخيل البلح. 
لالتصال  .بالتعاون مع االنرا في الجزائر للعلوم والتكنولوجيا

  ،قسم سكرتاريا المؤتمر
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 ،sympada2011@gmail.com البريد االلكتروني:
http://lrza.usthb.dz/  

 

2012 
 

 كانون ثاني/يناير 08-09 ∗
دبي، المؤتمر الدولي لعلوم المحاصيل ولقاء البائع والمشتري. 

 العربية المتحدة.  اإلمارات
 pmfai@bom4.vsnl.net.inالبريد االلكتروني: 

http://www.pmfai.org 
 آذار/مارس 27-29 ∗

ممفيس، الندوة الدولية السابعة لإلدارة المتكاملة لآلفات. 
 تينيسي، الواليات المتحدة األمريكية. 

http://www.ipmcenters.org/ipmsymposium12/ 
 نيسان/أبريل 02 -آذار/مارس 30 ∗

ماربورغ، المؤتمر األوروبي الحادي عشر للوراثة الفطرية. 
 http://www.ecfg.info ألمانيا.

 أيار/مايو 21-25 *
ورشة العم�ل الدولي�ة الرابع�ة ألم�راض الفيتوفث�ورا، البيثي�وم 

 والفيتوبيثيوم. جامعة ميريالند.
www.psla.umd.edu/faculty/Balci/workshop2011/ind
ex.cfm 

 حزيران/يونيو 03-08 ∗
المؤتمر الدولي الثاني والعشرون للفيروسات واألمراض 

روما،  .(ICVF)المنقولة بالتطعيم لمحاصيل الفاكهة. 
  icvf2012@cra-pav.it  البريد االلكتروني: ايطاليا.

 حزيران/يونيو 17-22 *

 الم�����������ؤتمر ال�����������دولي الس�����������ادس لعل�����������م األعش�����������اب.
www.iwss.info/coming_events.asp 

 حزيران/يونيو 18-21 *
ورش��ة العم��ل الدولي��ة الثامن��ة ح��ول أم��راض ج��ذوع أش��جار 

. العنب/الكرم����������������ة ف����������������ي فاالنس����������������يا. اس����������������بانيا
www.icgtd.org/8IWGTD.html 

 أيلول/سبتمبر 17-20 *
الن��دوة االس��ترالية الس��ابعة لألم��راض المنقول��ة م��ع الترب��ة. 

 www.asds7.org. غرب استراليا
 

2013 
 شباط/فبراير 18-22 *

الم���ؤتمر ال���دولي للمقاوم���ة ف���ي مبي���دات األعش���اب. بي���رث، 
 Stephen.Powles@uwa.edu.auاستراليا. 

 آب/أغسطس 25-30 *
الم������ؤتمر ال������دولي العاش������ر ألم������راض النب������ات. بيج������ين 

 http://www.icppbj2013.orgالصين.
 

2014 
 
 آب/أغسطس 03-08 •

 بانكوك، تايالند.المؤتمر الدولي العاشر لعلوم الفطريات. 
عبر البريد االلكتروني: Leka Manoch  بـ لالتصال

agrlkm@ku.ac.th 

 
 

 اإلخبارية النشرة من العدد هذا انجاز في للمساهمين شكر
 

الشرق األدنى سهموا في انجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في أجزيل الشكر للزمالء الذين 
 والبلدان العربية وهم:

 قيس المعولي فايز إسماعيل (سورية)،بركات أبو رميلة (األردن)، إياد محمد وقيس غزال (سورية)، 
 سمير األحمد (استراليا)وعمر عتيق (سورية) مجد جمال (سورية)، محمد خلف (العراق)،  (سلطنة ُعمان)، 

 


