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 .اعتبارھا 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 العربيةإلى تدعو ھيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع 
كما تدعو جميع أعضاء الھيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنھا وأعضاء 

وقاية  أي جانب من جوانبب متھتفي البلدان العربية المختلفة وكذلك جميع الجمعيات العلمية الوطنية التي  االرتباط
  .تزويد النشرة بما لديھم من أخبار يودون نشرھا على مستوى العالم العربيلمن اآلفات الزراعية  النباتات
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ددـالع ةـافتتاحي  
 

  أھم إنجازات الجمعية العربية لوقاية النبات خالل العقود الثالثة الماضية
كانت البداية في . العربية لوقاية النبات، توثيق األحداث التاريخية الرئيسة التي قادت إلى تأسيسھاقد يكون مناسباً، قبل تلخيص إنجازات الجمعية 

عندما كان الراحل الدكتور وليد أبو غربية أستاذاً زائراً لعلم النيماتودا في كلية العلوم الزراعية والغذائية، الجامعة األمريكية  1978صيف عام 
وافقت . مالء في علوم وقاية النبات، أثناء ارتشاف قھوة الصباح، تم طرح فكرة تأسيس جمعية عربية لوقاية النباتوخالل حديث مع الز. ببيروت

وقام الراحل الدكتور . خصاّئي في وقاية النبات مختارين من المنطقة العربية لمعرفة آرائھم حول الفكرةأ 50-40جموعة على إرسال تعميم لـ الم
ن حينھا عميداً لكلية الزراعة بجامعة حلب، بالرد مباشرة على االستبيان وأخذ زمام المبادرة الستضافة اجتماع في حلب غازي الحريري، الذي كا
مجموعة من علماء  1981قامت في . ، ووافق كافة الحاضرين على مشروع النظام الداخلي1979وقد عقد االجتماع في . لمناقشة تأسيس الجمعية
بزيارة إلى رئيس الوزراء ) الدكاترة نصري قعوار، خالد مكوك، أديب سعد وعبد الرحمن الصغير(ة األمريكية ببيروت وقاية النبات في الجامع

ً في لبنان" جمعية عربية لوقاية النبات"اللبناني الراحل، األستاذ شفيق وّزان، لمناقشة إمكانية تسجيل  ً إلى أبعد . رسميا وكان رئيس الوزراء متعاونا
  .ى موافقته الفورية على الطلب وأصدر قراراً بذلكالحدود وأعط

 مرت عقود ثالثة على تأسيس الجمعية العربية لوقاية النبات، ونرى أنه من المناسب تلخيص إنجازات الجمعية خالل ھذه الفترة، والتي يمكن
  :إيجازھا على النحو التالي

النبات في عّمان، األردن، وكان الراحل األستاذ الدكتور وليد أبو غربية رئيس اللجنة ، ُعقد المؤتمر األول للجمعية العربية لوقاية 1982في عام   -
اإلمارات العربية (، العين )سورية(وُعقدت فيما بعد مؤتمرات مماثلة، على نحو منتظم، مرة كل ثالثة أعوام في دمشق . التنظيمية للمؤتمر

، وبيروت )سورية(، دمشق )ليبيا(، البيضا )األردن(، عّمان )لبنان(، بيروت )ربالمغ(، فاس )جمھورية مصر العربية(، القاھرة )المتحدة
 .2012ومن المزمع عقد المؤتمر التالي في القاھرة، مصر في ). لبنان(

بانتظام، مرتين في  ، نشرت الجمعية العربية لوقاية النبات العدد األول من مجلة وقاية النبات العربية، والمجلة ُتنشر منذ ذلك الحين1983في عام   -
 .مقالة للعدد 20مقالة، في حين تضمنت األعداد األخيرة  12إلى  10وقد تضمنت األعداد األولى من المجلة من . العام

كليزية، ، نشرت الجمعية العدد األول من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، باللغتين العربية واإلن1984في عام   -
واستمر . صرلتغطية أخبار وقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة في القاھرة، م

 .ي العام، ستصدر النشرة بشكل إلكتروني، ثالث مرات ف2011وبدءاُ من . إصدار النشرة منذ ذلك الحين على نحو منتظم مرتين في العام
 ".المرشد الوجيز في أمراض النبات"، وبناء على طلب من منظمة األغذية والزراعة، أعدت الجمعية ونشرت كتاب 1992في عام   -
" النظرية والتطبيق: الحجر الزراعي"، وبناء على طلب من منظمة األغذية والزراعة، أعدت الجمعية النسخة العربية من كتاب 1994في عام   -

 .منظمة بطباعتهوقامت ال
، تمكنت الجمعية العربية لوقاية النبات من شراء مقّر لھا في بيروت، بعد أن كان مقّرھا في مباني كلية العلوم الزراعية والغذائية 2000في عام   -

 .في الجامعة األمريكية في بيروت منذ تأسيسھا
مكافحة الجراد "و" الجراد الصحراوي"لجمعية النسخة العربية من كتابي ، وبناء على طلب من منظمة األغذية والزراعة، أعدت ا2002في عام   -

 .وقامت المنظمة بطباعتھما" بمبيدات اآلفات
، نشرت الجمعية العربية لوقاية النباتات معجم المصطلحات العلمية في وقاية النبات باللغتين العربية واإلنكليزية، وسيتم إصدار 2005في عام   -

 .في المستقبل القريب) العربية، اإلنكليزية والفرنسية(عجم بثالث لغات نسخة جديدة من الم
، أطلقت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع الجمعية العربية لوقاية النبات النسخة العربية من البوابة الدولية للصحة النباتية 2006في عام   -

)IPP (والجمعية تحّدث محتوياتھا بشكل منتظم. 
األمراض : "وتم حتى اآلن نشر ثالثة كتب. كتب مرجعية في مجاالت مختلفة من وقاية النبات 10-9، قررت الجمعية نشر 2006في عام   -

" النيماتودا النباتية في البلدان العربية"، )2008(إعداد خالد مكوك، جابر فجلة وصفاء قمري " الفيروسية للمحاصيل المھمة في المنطقة العربية
إعداد " االستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات"، )2010(د وليد أبو غربية، أحمد سعد الحازمي، زھير عزيز ستيفان وأحمد دوابة في مجلدين، إعدا

 ).2011(محمد سعيد الزميتي، إبراھيم الناظر ومحمد عاشور 
مراجعة المعايير الدولية لتدابير الصحة ، وقعت الجمعية عقداً مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لترجمة و2011-2007في الفترة   -

 .النباتية
وإضافة للمطبوعات والمؤتمرات المذكورة أعاله، عقدت الجمعية العربية لوقاية النبات عدداً من ورشات العمل التخصصية غطت موضوعات  

صحة المحاصيل "، "الحجر الزراعي"، "النخيلالمكافحة المتكاملة آلفات أشجار "، "األمراض الخطرة التي تصيب أشجار الفاكھة"مختلفة مثل 
 .وغيرھا" وسالمة األغذية

من تعزيز أنشطتھا في السنوات القادمة لخدمة مجتمع وقاية النبات في العالم العربي وما  700يؤّمل أن تتمّكن الجمعية، بدعم قوي من أعضائھا الـ  
  .وراءه

  

 )عمان، األردن(إبراھيم الجبوري  ،)حلب، سورية( بسام بياعة؛ )بيروت، لبنان( عبد الرحمن الصغير
وقد بادر كاتبو ھذه االفتتاحية للوفاء برغبة الراحل . قبل رحيله المفاجئ، خطط المغفور له الدكتور وليد أبو غربية لكتابة ھذه االفتتاحية وبالعنوان ذاته

 .الدكتور أبو غربية
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  األدنىأخبار وقاية النبات في البلدان العربية والشرق  
  
 

 اآلفات الجديدة والغازية
 

  إيران
 

 Steinernemaنـــوع جديـــد مـــن النيمـــاتودا المتطفلـــة علـــى الحشـــرات

arasbaranense sp. N. تـم تسـجيل نـوع  .بغابـات أراسـباران فـي إيـران
جديد من النيماتودا المتطفلة على الحشـرات فـي العينـات التـي تـم جمعهـا 

م من غابات أراسباران القريبـة مـن قريـة كرينجـان، شـرقي  2007في عام 
ـــة، وتمـــت تســـمية هـــذا  مقاطعـــة أذربيجـــان بالجمهوريـــة اإلســـالمية اإليراني

ويمكـن تمييـز هـذا . Steinernema arasbaranense sp. nالنـوع باسـم 
ــــواع المجموعــــة  ــــد عــــن بــــاقي أن ــــوع الجدي فــــي  affine/intermediumالن

ـــة  ـــه علـــى  Steinernematidaeالعائل جـــدر طوليـــة فـــي الحقـــل  8باحتوائ
فـي نهايـة  mucronالجانبي ليرقات الطور المعدي، وبوجـود بـروز دقيـق 

عـدا ذكـور الجيـل الثـاني (ذيل الذكور فـي كـل مـن الجيلـين األول والثـاني 
، وتركيبيــا يشــبه الثقــب فــي قمــة شــوكة الســفاد )S. sichuanenseللنــوع 

spicule .د أيضــًا عــن النــوع ويختلــف هــذا النــوع الجديــS. affine  بطــول
، )S. affineميكروميتـــرًا لـــذيل النـــوع  66ميكروميتـــرًا مقابـــل  84(ذيلـــه 

وجـد فـي ذيـل تالتـي  internal tail spineوغيـاب الشـوكة الداخليـة للـذيل 
  كمــــا يمكـــــن تمييــــز هـــــذا النــــوع الجديـــــد عــــن النـــــوع. S. affineالنــــوع 

S. intermedium  يكروميتــــــــرًا مقابــــــــلم 84(بطــــــــول ذيلــــــــه أيضــــــــًا  
، والقصــر النســبي لطــول )S. intermediumميكروميتــرًا لــذيل النــوع  64

ــــــــــذكور  spiculesشــــــــــوكتي الســــــــــفاد  ــــــــــل 75(فــــــــــي ال   ميكروميتــــــــــرًا مقاب
  ، وعـــن النـــوع)S. intermediumميكروميتـــرًا لشـــوكتي ســـفاد النـــوع  93

S. sichuanense  ــــــات الطــــــور   بالقصــــــر النســــــبي للمــــــريء فــــــي يرق
ــــــــل  112(المعــــــــدي    ميكروميتــــــــرًا لمــــــــريء النــــــــوع 131ميكروميتــــــــرًا مقاب

S. sichuanense( وكـــذلك وجـــود بـــروز دقيـــق فـــي ذيـــل ذكـــور الجيـــل ،
باســــتخدام تقنيــــة  DNAأوضــــح اختبــــار تتــــابع الحــــامض النــــووي . األول

 rDNAالريبوزومي  DNAالفاصل الداخلي المستنسخ للحامض النووي 

ITS regions  اخـتالف النـوعSteinernema arasbaranense sp. n 
علـى الـرغم مـن وجـوده  affine/intermediumعن بقية أنواع المجموعة 

 W. Yeو  M. Nikdel، G. Niknam. [واحـد clusterمعها في عنقود 
  ].Nematologia mediteranea ،39 :17-28 ،2011 ).إيران(
  

 أول تقريــــــر عــــــن ثالثــــــة أنــــــواع معروفــــــة مــــــن نيمــــــاتودا الجــــــنس
Aulolaimus (Nematoda: Aulolaimidae) تـم تسـجيل . من إيران

  وهـــــــي  Aulolaimusثالثـــــــة أنـــــــواع نيماتوديـــــــة معروفـــــــة تتبـــــــع للجـــــــنس 
 A. mowhitius، والنــوع A. oxycephalus Meyl, 1954األنــواع 

(Yeates, 1967) Jaira- jpuri et Hooper, 1968   

، وذلــك فـي عينــات التربــة A. nannocephalus Andrassy, 1972 و
التــي تــم جمعهــا مــن كــل مــن غابــات أراســباران شــرق مقاطعــة أزربيجــان، 

توافقــت . وأروميــة غــرب المقاطعــة نفســها بالجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة
العشائر اإليرانيـة لألنـواع الثالثـة المـذكورة مـع العشـائر المرجعيـة لألنـواع 

ات الثالثة، علـى الـرغم مـن وجـود بعـض االختالفـات البسـيطة فـي القياسـ
ـــة ـــه ذكـــر الجـــنس . المورفومتري ـــذي يـــرد في ُيعـــد هـــذا هـــو التقريـــر األول ال
Ailolaimus ـــه فـــي إيـــران   ،Sh. Moslehi. [وتلـــك األنـــواع الثالثـــة من
G. Niknam و M. Ashrafi )إيـران(. Nematologia mediteranea ،

39 :53-57 ،2011.[  
  

التسجيل األول عن إصابة يرقات حشرات حرشفيات األجنحة فـي إيـران 
 Hexamermis CF. albicans (Siebold, 1848)بالنيمـــاتودا 

(Nematoda: Mermithidae) . أثنـــاء العمـــل فـــي البحـــوث الحشـــرية
علــــى األعــــداء الطبيعيــــة آلفــــات غابــــات منطقــــة أراســــباران شــــمال غــــرب 

وهــــي مــــن  Hexamermis d. albicansإيــــران، شــــوهدت النيمــــاتودا 
، وهــي تتطفــل داخــل التجويــف البطنــي Mermithidaمجموعــة نيمــاتودا 

ليرقــــات نــــوعين مــــن حشــــرات رتبــــة حرشــــفيات األجنحــــة، وهمــــا النــــوعين 
Euproctis chrysorrhoea و Lymantria dispar  التــابعين لعائلــة

Lymantriidae وقــد وجــد أن اإلصــابة تحــدث فــي المراحــل المبكــرة مــن ،
حياة يرقات الحشرات العائلة، ويستمر تطفل النيمـاتودا حتـى آخـر مرحلـة 
ــاة اليرقــة، وحينئــذ تخــرج النيمــاتودا وتصــبح حــرة المعيشــة  مــن مراحــل حي
فيما يسـمى بطـور مـا بعـد التطفـل، وتظـل كـذلك حتـى تنسـلخ إلـى طورهـا 

  يتـــراوح متوســـط طـــول الجســـم ألطـــوار النيمـــاتودا المتطفلـــة بـــين. الكامـــل
وقد شوهدت أربعة يرقات نيماتودية تتطفل علـى . ميكروميتراً  22إلى  14

أوضــحت الدراســة أيضــًا أن نســبة تطفــل النيمــاتودا علــى . اليرقــة الواحــدة
  علـــى يرقـــات النـــوع% 34يرقـــات حرشـــفيات األجنحـــة قـــد بلغـــت حـــوالي 

E. chrysorrhoeaعلــى يرقــات النــوع % 57، وL. dispar . وبشــكل
وقد كانـت اإلصـابة . كرار الطفيل باختالف المناطقعام، اختلفت نسبة ت

يعـد هـذا . بالنيماتودا أكثـر كثافـة فـي منـاطق الغابـات األكثـر كثافـة أيضـاً 
 ,Hexamermis d. albicans (Sieboldالتقريـر أول تسـجيل لنيمـاتودا 

 ).إيـران( G. Niknamو  M. Nikdel ،H. Kaiser. [فـي إيـران (1848
Nematologia mediteranea ،39 :81-83 ،2011[. 

  

بفيـــــروس  Eustoma grandiflorumتقريـــــر إلصـــــابة نبـــــات  أول
في الحقبة الماضـية تـم إدخـال  .الفلفل المغربي في إيران والعالم/الفليفلة
إلـــى إيـــران كنبـــات زينـــة، وهـــو يـــزرع  Eustoma grandiflorumنبـــات 



  2011ديسمبر /، كانون األول54، العدد في البلدان العربية والشرق األدنى النشرة اإلخبارية لوقاية النبات 5

 80بيـت بالسـتيكي تغطـي مسـاحة إجماليـة قـدرها  800حاليًا فـي حـوالي 
تـم خـالل عـام . هكتارًا في منطقة باكدشـت جنـوب شـرق محافظـة طهـران

مشاهدة بعض النباتات التـي تحمـل أعـراض إصـابة فيروسـية فـي  2010
حيـث ظهـر علـى أوراق النباتـات المصـابة . عديد من البيـوت البالسـتيكية

وصــلت . التفــاف أوراق وقصــر فــي المســافة بــين األوراقبقــع ميتــة أعقبــه 
فــــي البيــــوت البالســــتيكية التــــي وجــــدت فيهــــا % 85نســــبة اإلصــــابة إلــــى 

عنـــد إلقـــاح أوراق بعـــض النباتـــات الدالـــة بعصـــير نبـــات مصـــاب . إصـــابة
ميكانيكيًا سبب ذلك في ظهـور أعـراض الموزاييـك وتشـوه فـي أوراق التبـغ 

Nicotiana benthamiana ،على أوراق الفليفلة، بقع ميتـة علـى  تبرقش
 Petuniaوالبيتونيـــا الهجـــين  Datura stramoniumأوراق الـــداتورة 

hybrida بقــع موضــعية شــاحبة علــى أوراق الخيــار واللوبيــاء ،Vigna 

unguiculata بقــع ميتـــة جهازيـــة علـــى نبـــات ،Emilia sonchifolia .
 Eustomaات مـن المسـتخلص المعـدي إلـى نبـ عنـد إجـراء إلقـاح رجعـي

grandiflorum علــــى األوراق التـــي تــــم إلقاحهـــا عديــــد مـــن البقــــع  ظهـــر
لـم تظهـر أيـة . الشاحبة أعقبه التفاف إلى أسفل لـألوراق المصـابة جهازيـاً 

عنـــد . أعـــراض بعـــد إلقـــاح نباتـــات البســـلة والفاصـــولياء والفـــول واألقحـــوان
ريــــة اســــتخدام المجهــــر اإللكترونــــي أمكــــن مشــــاهدة وحــــدات فيروســــية دائ

نانومترًا شـبيهة يشـكل فيـروس التقـزم الشـجيري  29متناظرة قطرها حوالي 
المصــاب ومــن  Nicotiana benthamianaللبنــدورة فــي عصــير نبــات 

فيـــروس التقـــزم الشـــجيري  أن وبمـــا. تحضـــيرات شـــبه نقيـــة للفيـــروس منـــه
للبنـــدورة وفيـــروس الفليفلـــة المغربـــي موجـــودان فـــي إيـــران، تـــم أوًال فحـــص 

لمصـابة بوسـاطة اختبـار إليـزا للكشـف عـن وجـود فيـروس التقـزم العينات ا
وبمـــا أن نتيجـــة اإلختبـــار كانـــت ســـلبية، تـــم اســـتخدام . الشـــجيري للبنـــدورة

مـــع بادئـــات متخصصـــة للكشـــف  (PCR)التفاعـــل المتسلســـل للبـــوليمراز 
ــــة المغربــــي والتــــي تضــــخم جــــزءًا مــــن مجــــين عــــن وجــــود  فيــــروس الفليفل

حزمـة بـالحجم  PCR اختبـارأعطى  .ديزوج قاع 1176الفيروس بحجم 
المتوقـــع والتـــي أمكـــن تحديـــد تتـــالي النيوكليوتيـــدات لهـــا والـــذي بـــين أنهـــا 

البروتينــي لفيــروس الفليفلــة  مــع مــورث الغــالف% 96تتشــابه فــي حــدود 
المغربـــي والـــذي عـــزل ســـابقًا مـــن التربـــة فـــي إيـــران وهـــو يصـــيب الفليفلـــة 

 Eustomaتعتبـر هـذه أول إشـارة إلـى إصـابة نبـات . والكمثـرى والبنـدورة

grandiflorum وبمـــا أن . بفيـــروس الفليفلـــة المغربـــي فـــي إيـــران والعـــالم
ـــى البقـــاء فـــي التربـــة مـــ لهـــذا الفيـــروس ن خـــالل بقايـــا النباتـــات القـــدرة عل

 ،Eustoma grandiflorumالمصـــــابة، فإنـــــه يشـــــكل تهديـــــدًا لزراعـــــة 
وبخاصـة عنــدما ال يتبــع المزارعــون الــدورات الزراعيــة المناســبة وٕاجــراءات 

  بيكــــزادة، . ن. [النظافـــة التــــي تقلـــل مــــن وجــــود هـــذا الفيــــروس فـــي التربــــة
): 11(Plant Disease ،95 .)إيـــران(مهربـــان -حســـاني. بيتـــرز و أ. د

1485 ،2011.[  
  

  السودان
  

والخيـار بفيـروس اإلصـفرار  البطـيخ األصـفر/أول تقرير إلصابة الشـمام
مســـــح  2009تـــــم خـــــالل صـــــيف . الشـــــاحب للقرعيـــــات فـــــي الســـــودان

للفيروســات التــي تصــيب القرعيــات فــي الحقــول المفتوحــة وفــي الــدفيئات 
القرعيــات فــي البالســتيكية فــي واليــة الخرطــوم، وهــي أهــم منطقــة لزراعــة 

لوحظــت أعــراض اإلصــفرار والشــحوب علــى األوراق الوســطية . الســودان
 Cucumis melo البطــيخ األصـــفر/والســفلى للعديــد مـــن نباتــات الشـــمام

المزروعــــة فــــي الحقــــول المفتوحــــة فــــي مشــــروع أصــــيالت الزراعــــي وفــــي 
ــدفيئات  Cucumis sativus مــن نباتــات الخيــار% 80 المزروعــة فــي ال

ولـــوحظ وجـــود أعـــداد مرتفعـــة مـــن الـــذباب . مال الخرطـــومالبالســـتيكية شـــ
كانــت األعــراض المشــاهدة . فــي المنطقتــين Bemisia tabaci األبــيض

 CCYVمشــابهة لتلــك التــي يســببها فيــروس اإلصــفرار الشــاحب للقرعيــات
وهو فيروس تـم اكتشـافه حـديثًا ويتبـع الجـنس كرينيفيـروس والـذي يصـيب 

ورقيــة مــن  تــم جمــع ســبع عينــات. لصــينالقرعيــات فــي اليابــان وتــايوان وا
نباتــات شــمام مصــابة فــي الحقــول المفتوحــة فــي منطقــة أصــيالت وعينــة 
. مـــن نبـــات خيـــار مصـــابة أخـــذت مـــن دفيئـــة بالســـتيكية شـــمال الخرطـــوم

% 99أظهرت دراسة مقارنة جزيئية لجزء من مجين الفيـروس بـأن هنـاك 
 .CCYVفيــروس فــي التسلســل النيوكليوتيــدي مــع عــزالت آســيوية ل تشــابه

أمكــن نقــل الفيــروس بوســاطة الذبابــة البيضــاء بعــد تغــذيتها علــى نباتــات 
ســاعة ثــم نقلهــا إلــى نباتــات ســليمة مــن الشــمام والخيــار  24مصــابة لمــدة 

ظهـرت األعـراض علـى النباتـات . ساعة إلعدائها 24لتتغذى عليها لمدة 
مكــــن أيــــام مــــن إلقاحهــــا بواســــطة الــــذباب األبــــيض، وأ 7-5المعــــداة بعــــد 

 .RT-PCRبواســـــــطة اختبـــــــار  CCYVالكشـــــــف عـــــــن وجـــــــود فيـــــــروس 
والمقارنـــة  RT-PCRباالعتمـــاد علـــى أعـــراض اإلصـــابة، ومكـــن اختبـــار 

علــــى القرعيــــات فــــي  CCYVالجزيئيــــة مــــن التأكــــد مــــن وجــــود فيــــروس 
مـن  ،ونظرًا لوجود الذباب األبيض الناقل للفيروس بأعداد كبيرة. السودان

المحتمـــل انتشـــار الفيـــروس إلـــى البلـــدان األفريقيـــة المجـــاورة ومـــن ثـــم إلـــى 
ـــــا ـــــوب أوروب ـــــروس . جن ـــــر لوجـــــود في ـــــر هـــــذا أول تقري ـــــي  CCYVيعتب ف

تــم إيــداع تتــالي النيوكليوتيــدات لجــزء . الســودان وخــارج منطقــة شــرق آســيا
مــن الســودان التــي تــم الحصــول عليهــا فــي  CCYVمــن مجــين فيــروس 
   JF807053تحـــت األرقـــام  GenBankبنـــك المورثـــات هـــذه الدراســـة فـــي 

جــاد الســيد . أ. م. دفــع اهللا، أ. منــزل، ج. حامــد، و. ك[. JF807055و 
، 10( :1321(Plant Disease ،95 ).لمانيــاالســودان وأ(وينتــر . و س

2011.[  
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  تونس
  

ـــــى حشـــــرة hypobori Cephalonomia ول لحشـــــرةاأل  تســـــجيلال  عل
دورة حياتيـة و  ُدرسـت. تـونس فـي amygdali Scolytusخنفساء اللوز 

مــن منطقــة المجموعـة  amygdali Scolytus القلــف خنفسـاء حشــرة ةحيـا
خـذت أُ . أعدائها الطبيعيةخنافس القلف و بالغات جمع بالساحل التونسي، 

 الـــــدراق/والمشـــــمش والخـــــوخ العوينـــــة/عينـــــات مـــــن فـــــروع اللـــــوز والبرقـــــوق
درجــة  عنــدفــي صــناديق بالســتيكية تهــا وتمــت تربي بــرتالمصــابة إلــى المخ

ـــــــي ). ظلمـــــــة 8/ضـــــــوء 16(س ودورة ضـــــــوئية ° 25 حـــــــرارة تشـــــــرين وف
 Cephalonomia hypobori لوحظ ظهور حشـرة ،2009نوفمبر /الثاني
بحســب معلوماتنــا فــي  S. amygdali أشــباه مــتطفالت أخــرى للنــوعبــين 

فـي ل النـوع مـن أشـباه المـتطفالت يعـّد األو ن تسـجيل هـذا إهذا المجال، ف
 اإلنـاثولـوحظ ظهـور ا الشبه متطفل هذ من حشرة 73 تجميع تم. تونس
المجلـــة التونســـية لوقايـــة ). تـــونس( أســـماء الزايـــري، ومحمـــد بـــراهم[ .فقـــط

  .]2011، 46-43: 6النبات، 
  

  تركيا
  

تقريـــر عـــن إصـــابة نباتـــات البقـــدونس بنيمـــاتودا تعقـــد الجـــذور  أول
)Meloidogyne arenaria (ـــدهور . فـــي تركيـــا شـــوهدت أعـــراض الت

والتقــزم واالصــفرار علــى نباتــات البقــدونس فــي منطقــة ســافرانبولو بتركيــا، 
كمــا شــوهدت أيضــًا الكثيــر مــن العقــد الجذريــة علــى جــذور تلــك النباتــات، 
وجميـــع هـــذه األعـــراض هـــي أعـــراض نموذجيـــة لإلصـــابة بنيمـــاتودا تعقـــد 

حيويـــــة والجزيئيـــــة تـــــم اســـــتخدام الطرائـــــق المورفولوجيـــــة والكيمو . الجـــــذور
تطابقـت كـل . لتعريف نوع نيماتودا تعقد الجـذور المسـبب لتلـك األعـراض

مــــن الخصــــائص المورفولوجيــــة، وشــــكل منطقــــة الــــنمط العجــــاني إلنــــاث 
النيماتودا، وأنماط المشابهات اإلنزيمية للمسبب تمامًا مع تلك التـي سـبق 

ًا عـــن نـــتج أيضـــ. M. arenariaوصـــفها لنـــوع نيمـــاتودا تعقـــد الجـــذور 
باســـتخدام بـــاديء متخصـــص ) PCR(اختبـــار تفاعـــل البلمـــرة المتسلســـل 

)Far/Rar ( لنيمــاتودا تعقــد الجــذورM. arenaria  قطعــة مــن الحــامض
زوج مــــن القواعــــد، وهــــو نفــــس مــــا ينتجــــه هــــذا  420ذات  DNAالنــــووي 

ومن ثم، فجميع هـذه . M. arenariaاالختبار مع العشيرة القياسية للنوع 
أن نـــوع نيمـــاتودا تعقـــد الجـــذور الـــذي تـــم عزلـــه مـــن جـــذور  النتـــائج تؤكـــد

ويعــد هــذا التقريــر هــو أول . M. arenariaنباتــات البقــدونس هــو النــوع 
فــي  M. arenariaتقريــر عــن إصــابة البقــدونس بنيمــاتودا تعقــد الجــذور 

 Tuba Katiو  Sevilhan Mennan، Gökhan Aydinli [ .تركيــا
، 10 :(694-696(Journal of Phytopathology ،159). تركيـــا(

2011[. 

  

 Golovinomyces األول لمــــــرض البيــــــاض الــــــدقيقي التســــــجيل

cichoracearums ُيعــد البيــاض الــدقيقي .علــى نبــات الزينيــا فــي تركيــا 
أحـــد األمـــراض األكثـــر شـــيوعًا علـــى النباتـــات التـــي تنمـــو فـــي العديـــد مـــن 

وتــزرع نباتــات . المشــاتل ومنتزهــات المدينــة والحــدائق المنزليــة فــي تركيــا
علــى نطــاق واســع فــي تركيــا  (.Zinnia elegans Jacq) الزينيــا الشــائعة
نباتـات الزينيـا  2010سـبتمبر /وشـوهدت فـي شـهر أيلـول. كنباتات تزينيـة

كمــا . بمــرض البيــاض الــدقيقي تركيــا، مصــابة بشــدة -ناميــة فــي هاتــايال
الفطــر الممــرض وأبواغــه فــي بقــع مســتديرة إلــى  شــوهدت كــل مــن خيــوط

غيــر منتظمــة، بيضــاء، علــى كــال جــانبي األوراق، وعلــى الســوق وبــتالت 
ومـع تقـّدم المـرض، تحولـت األوراق المصـابة الـى صـفراء اللـون . األزهار

وتشــكلت حوامــل . ميكرميتــر 7-4وكــان عــرض خيــوط الفطــر . ثــم موتهــا
فطــــــري، وي مــــــن الخــــــيط المــــــن الجــــــزء العلــــــ Conidiophoresكونيديــــــة 

، وكانــــــت ميكرميتــــــر 13-10×  190-120وتتــــــرواح أبعــــــاده مــــــا بــــــين 
أبواغ، غير ناضجة، تتوضع في  6-2بسيطة الشكل، وتنتج على قمتها 
األبـواغ الكونيديـة . خاليـا مسـتقيمة 3-2سالسل، مع حافة مسننة، تليهـا 

ــــــة الشــــــكل، أبعادهــــــا  ــــــى برميل ــــــة إل  22-14×  42-25شــــــفافة، إهليلجي
تحتــوي علــى جســيمات  ، ال)2.5-1.3= عــرض /نســبة طــول( يكرميتــرم

fibrosin .أي جســـم ثمـــري مـــن نـــوع  علـــى العينـــات المصـــابة لـــم تشـــاهد
cleistothecia  =chasmothecia . وتشـــابهت الخصـــائص آنفـــة الـــذكر

، ويتبـع طـوره Oidiumالتابع للجنس  Reticuloidiumمع تحت الجنس 
، وتتطـابق قياسـات الفطـر مـع Golovinomyces الالجنسي الـى الجـنس

G. cichoracearums (DC) VP Heluta. . وللتأكــد مــن هويــة هــذا
الفطـــر علـــى أســـاس خصائصـــه المورفولوجيـــة، أجـــري التحليـــل الجزيئـــي 

، MKU-ZK311077(وعينـة ممثلــة ) rDNA )ITSواسـتخدام متتاليـات 
فـي بنـك  MKU-ZK311077فأعطت نتائج إيجابيـة، ثـم أودعـت العينـة 

باســــتخدام تقنيــــة وكشــــف البحــــث ). JN051414ُمــــدخل رقــــم (لمورثــــات ا
BLAST  ـــــام   مـــــع عـــــدة عـــــزالت مـــــن%)  100بنســـــبة (عـــــن تطـــــابق ت

G. cichoracearum بمــا فــي ذلــك عينــات اســترالية وكوريــة مــن هــذا ،
وأكـــد اختبـــار القـــدرة اإلمراضـــية عـــن طريـــق . المـــرض علـــى نباتـــات زينيـــا

مريضـــة علـــى أوراق ســـليمة مـــن ثالثـــة اإلعـــداء بالضـــغط البســـيط ألوراق 
نباتــــات زينيــــا منمــــاة فــــي أصــــص، وتركــــت نباتــــات أخــــرى بــــدون إعــــداء 

ــــد. واســــتخدمت كشــــاهد ــــة عن ــــات فــــي الدفيئ   درجــــة حــــرارة ُحضــــنت النبات
أيــام،  10س، فظهـرت أعــراض المــرض علــى النباتـات المعــداة بعــد  25°

الـذي تطـور  وكان الفطر الجديـد. غير أنها لم تظهر على نباتات الشاهد
على النباتات المعـداة مماثلـة لتلـك التـي شـوهدت علـى النباتـات المريضـة 

ـــدقيقي ـــا مصـــابة بالبيـــاض ال إن . المـــأخوذة فـــي األصـــل مـــن نباتـــات زيني
مــــــــــرض البيــــــــــاض الــــــــــدقيقي علــــــــــى الزينيــــــــــا المتســــــــــبب عــــــــــن الفطــــــــــر 

Golovinomyces cichoracearums  هـــو مـــرض منتشـــر فـــي معظـــم
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أوروبــا وأمريكــا الشــمالية وأمريكــا الجنوبيــة وأفريقيــا  أرجــاء العــالم، بمــا فيهــا
وأكـدت هـذه الدراسـة . وأوقيانوسيا والهند ونيبال واألردن وفلسطين المحتلة

 Golovinomycesوجــود مــرض البيــاض الــدقيقي المتســبب عــن الفطــر 

cichoracearums  علــــــى نبــــــات الزينيــــــا فــــــي تركيــــــا، وذلــــــك باســــــتخدام
  .رض وكـــــــــذلك الدراســـــــــات الجزيئيـــــــــةالخصـــــــــائص المورفولوجيـــــــــة للممـــــــــ

 ]S. Soylu، S.E. Cho وH.D. Shin )إيـــران وكوريـــا.( Plant 

Disease ،95)10 :(1317 ،2011[. 
  

 أضواء على البحوث
  

 الجزائر
  

التغيرات الزمنية والتركيب الغذائي لمجتمعات النيماتودا المصاحبة 
تمت . في الجزائر Brassica oleracea) الملفوف(لنباتات الكرنب 

دراسة التغيرات الزمنية لمجتمعات نيماتودا التربة في حقول الكرنب 
ُجمعت عينات التربة . بمنطقة المتيدة بالجزائر B. oleracea) الملفوف(

إلى  2008نوفمبر /مرة كل شهر خالل الفترة من تشرين الثاني
: ، وذلك من حقول صنفين من الكرنب األخضر هما2009مايو /أيار

"Enkuisen" و"Compne haguen" وصنف واحد من الكرنب ،
: تم تسجيل اثنا عشرة جنسًا من النيماتودا، وكانت األجناس. األحمر

Aphelenchusو ،Ditylenchus ) وهما من النيماتودا التي تتغذى على
وهما من ( Pratylenchus، وTylenchorhynchus، و)الفطور

كانت هناك . جناس السائدة، هي األ)النيماتودا المتطفلة على النباتات
في كل من قيم الظهور المطلقة للنيماتودا، ) P< 0.01(فروق معنوية 

والمجموعات الغذائية من النيماتودا فيما بين المواسم، عدا مجموعة 
  بلكهلة . نبيه حاج صادق، هـ. د. [النيماتودا المتطفلة على النباتات

-Nematologia mediteranea ،39 :29). الجزائر(اإلموجي . و ن
34 ،2011.[  

 

  مصر
 

 Meloidogyne incognitaالمكافحة األحيائية لنيماتودا تعقد الجـذور 
علـى الشـوندر  Fusarium solaniوفطـر عفـن الجـذور الفيوزاريـومي 

، M. incognitaتســبب نيمــاتودا تعقــد الجــذور . بنجــر الســكر/الســكري
علـى الترتيـب  –الجـذور  مرضي تعقد وتعفـن R. solaniوفطر فيوزاريوم 

. في مصـر .Beta vulgaris Lبنجر السكر /لنباتات الشوندر السكري –
ومن ثم، فقد تم اختبار فعالية عـدة مركبـات أحيائيـة تجاريـة تحتـوي علـى 

، P. fumosoroseus، أو Paecilomyces lilacinusأي مــن الفطــور 
  ، أوBacillus subtilis، أو البكتيريـــــا Trichoderma albumأو 

B. megaterium  فـــي مكافحـــة كـــال هـــذين الكـــائنين الممرضـــين علـــى
بنجــر، مقارنــة بمبيــدي النيمــاتودا؛ فينــاميفوس ال/نباتــات الشــوندر الســكري

، والدفيئة الزجاجيـة in vitroوكاديوسافوس، وذلك تحت ظروف المختبر 
اتودا أوضحت النتائج المخبرية أن نسـب النفـوق فـي يرقـات النيمـ. والحقل

M. incognita  باســـتخدام المركبــات األحيائيـــة المســتخدمة قـــد تراوحـــت
فــي حالــة % 98-96، فــي حــين بلغــت هــذه النســب %94إلــى  61مــابين 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أدت . اســـتخدام المبيـــدين فينـــاميفوس وكاديوســـافوس
جميـــع المعـــامالت المختبـــرة إلـــى خفـــض معنـــوي فـــي النمـــو الميســـيليومي 

  هــــــي  T. album، وكانــــــت المعاملـــــة بــــــالفطر F. solaniللفطـــــر 
أمـا فـي الدفيئــة الزجاجيـة، فقـد أدت المعاملــة . األكثـر خفضـًا لنمـو الفطــر

  إلــــى خفــــض كبيــــر فــــي أعــــداد كــــل مــــن  B. megateriumبالبكتيريــــا 
  العقــــد الجذريـــــة، واإلنــــاث النيماتوديـــــة، وكتــــل البـــــيض النيماتوديــــة علـــــى 

  فـــي ذلـــك المعـــامالت بالبكتيريـــابنجـــر، يليهـــا ال/جـــذور الشـــوندر الســـكري
B. subtilis والفطــــــور ،P. lilacinus ،P. fumosoroseus   

وقــد أدت جميــع المعــامالت إلــى زيــادة كــل . ، علــى التــواليT. albumو
مـــن؛ وزن وطـــول المجمـــوع الخضـــري، ووزن المجمـــوع الجـــذري، والنســـبة 

وتحـــت  .المئويـــة للمـــواد الصـــلبة الذائبـــة الكليـــة فـــي نباتـــات بنجـــر الســـكر
الظــروف الحقليــة، أدت جميــع المعــامالت إلــى خفــض كبيــر فــي كــل مــن 
الكثافة العددية ليرقات الطور الثاني بالتربة، وأعداد العقـد الجذريـة وٕانـاث 
النيمــاتودا وكتــل البــيض النيماتوديــة علــى الجــذور، وكانــت نســبة الخفــض 
عنـــد اســـتخدام الجرعـــات الموصـــى بهـــا مـــن المعـــامالت أكبـــر منهـــا عنـــد 

 Aspergillus: وكانــت الفطــور. اســتخدام نصــف الجرعــة الموصــى بهــا

spp. ،A. niger، F. solani، F. oxysporum ،Peniallium spp.، 
Rhizoctonia solani، Rhizopus nigricans  وTrichoderma 

spp.  هي األكثر شيوعًا من بين الفطور التي وجدت في التربة المحيطـة
، ســواًء تلــك المعاملــة أو غيــر المعاملــة الســكريالشــوندر بجــذور نباتــات 

وقـــد أثـــرت جميـــع المعـــامالت فـــي . بالمركبـــات األحيائيـــة الســـابق ذكرهـــا
كمـا أدت معاملـة التربـة بكـل مـن الفطـرين . المعزولـة نسب تكرار الفطور
P. lilacinus  وP. fumosoroseus والمبيـــــــدين فينـــــــاميفوس ،

تات واألوراق، وكـذلك إلـى زيـادة وكاديوسافوس إلى زيادة طول ووزن النبا
. قطـــر ووزن الجـــذور، وزيـــادة عمـــر النباتـــات ومحصـــول الجـــذور الوتديـــة

أثرت المعامالت أيضًا في المواد الصلبة الذائبة الكلية، ومحتـوى الجـذور 
 .مـــــــن الســـــــكروز، ونقـــــــاوة ومحصـــــــول الســـــــكروز فـــــــي الجـــــــذور الوتديـــــــة

]W.M.A. El-Nagdi، K.H.E. Haggag ،A.I. Abd-El-Fattah   
: Nematologia mediteranea ،39). مصـر( H. Abd- El-Khairو 
59-71 ،2011[.  
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التــــآثر مــــا بــــين فيــــروس موزايــــك الخيــــار ونيمــــاتودا تعقــــد الجــــذور 
Meloidogyne incognita وتــأثير بعــض النباتــات الطبيــة والعطريــة ،
ـــار المصـــابة ـــات الخي تـــم إجـــراء ثـــالث تجـــارب داخـــل الدفيئـــة  .فـــي نبات

ونيمــاتودا  (CMV)الزجاجيــة لدراســة التــآثر بــين فيــروس موزايــك الخيــار 
فــي التجربــة األولــى، تمــت . علــى الخيــار M. incognitaتعقــد الجــذور 

  دراســـة تـــأثير مســـتويات مختلفـــة مـــن كثافـــة لقـــاح نيمـــاتودا تعقـــد الجـــذور
M. incognita )أصـيص يحتـوي /ور ثانيرقة ط 1000، و100صفر، و

منفــردة أو مشــتركة مــع العــدوى بــالفيروس فــي نباتــات ) تربــة كــغ 2علــى 
كانـت أعـداد العقـد الجذريـة وكتـل البـيض ". Alpha Beta"الخيار صنف 

النيماتودية على جذور نباتـات الخيـار المعـداة بالنيمـاتودا فقـط أكثـر منهـا 
وفــي التجربــة . معــاً  علــى النباتــات المعــداة بكــل مــن النيمــاتودا والفيــروس

للخيــار مــع  Intercroppingالثانيـة، تــم تقـويم تــأثير التــداخل المحصـولي 
بعــــض النباتــــات الطبيــــة والعطريــــة، وذلــــك بزراعــــة هــــذه النباتــــات بجــــوار 

أعداد يرقات نيمـاتودا تعقـد الجـذور ) P≤0.05(انخفضت . نباتات الخيار
M. incognita لطبيـــة والعطريـــة فـــي التربـــة باســـتخدام جميـــع النباتـــات ا

وقــد . المختبــرة دون وجــود فــروق معنويــة فيمــا بــين تلــك النباتــات وبعضــها
اشـــتملت تلـــك النباتـــات المختبـــرة علـــى نبـــات طبـــي واحـــد هـــو األمبروزيـــا 

Ambrosia maritimaالقرنفــل المجــوز : ، وثالثــة نباتــات عطريــة هــي
Dianthus caryophyllus والريحــان ،Ocimum basilicumوالزينيــا ، 

Zinnia elegans . وفي التجربـة الثالثـة، أدت معـامالت مضـافات التربـة
من مسحوق أوراق النباتات نفسها إلى خفض أعـداد العقـد الجذريـة وكتـل 

وفـــــي جميـــــع األحـــــوال، أدت . البـــــيض النيماتوديـــــة علـــــى جـــــذور الخيـــــار
المعــامالت إلـــى خفــض تركيـــز وأعــداد البقـــع الموضــعية الفيروســـية علـــى 

ــــا ــــات الخي ــــاتنبات ــــادة نمــــو ومحصــــول النبات . أ.يوســــف، م. م.م. [ر، وزي
: Nematologia mediteranea، 39). مصــــر(أحمــــد . أ.أ النــــاجي و

73-80 ،2011.[  
 

  األردن
  

ــاتودا  اســتجابة أصــناف ومــدخالت مــن القمــح والشــعير والشــوفان لنيم
تــم إجــراء اختبــار لمعرفــة رد . Meloidogyne javanicaتعقــد الجــذور 

. M. javanicaفعـل ثالثـة محاصـيل نجيليـة تجـاه نيمـاتودا تعقـد الجـذور 
صـــــنفًا مـــــن الشـــــعير، وســـــبعة أصـــــناف مـــــن القمـــــح  14شـــــمل االختبـــــار 

تــم . القاسـي، وأربعـة مـدخالت مـن الشـوفان تـم إدخالهـا حـديثًا إلـى األردن
إعــداء النباتــات بالنيمــاتودا، وذلــك بتلقــيح األصــص بيرقــات الطــور الثــاني 

أصــيص، أو بمــلء األصــص بتربــة ملوثــة /يرقــة طــور ثــاني 1000بواقــع 
. غ تربـة ثـم الزراعـة فيهـا/ة طـور ثـانبيضـة ويرقـ 520من الحقل بمعـدل 

أوضــــح اختبــــار التلقــــيح بيرقــــات الطــــور الثــــان وجــــود بعــــض األصــــناف 

صــنفان : وهــي M. javanicaوالمــدخالت المنيعــة لإلصــابة بالنيمــاتودا 
، وصــنف واحــد مــن القمــح )WI2291، وMorocco 9-75(مــن الشــعير 

، بينمـــا )024، و023، و022(، وثالثـــة مـــدخالت مـــن الشـــوفان )5شـــام (
أمـا فـي اختبـار التربـة . كانت بقية األصناف والمدخالت المختبرة مقاومـة

  الحقليـــــة الملوثـــــة فقـــــد وجـــــد أن جميـــــع األصـــــناف والمـــــدخالت المختبـــــرة 
 Rumعــــدا صــــنفي الشــــعير  M. javanicaكانــــت مقاومــــة للنيمــــاتودا 

" خيـار تـونس"اللذين كانا قابلين لإلصابة، وصـنف القمـح  Acsad 176و
   M.R. Karajeh ،A.H. Abdel-Ghani. [كـــــان مـــــتحمالً الـــــذي 

: Nematologia mediteranea ،39 ).األردن( N. Al-Majaliو 
85-89 ،2011[.  

 

  إيران
 

التحليـــل الـــوراثي لمقاومـــة لفحـــة فيوزاريـــوم علـــى الســـنابل فـــي القمـــح 
تـــّم تهجـــين ســـبعة أصـــناف مـــن القمـــح الربيعـــي فـــي نظـــام تـــزاوج . الطـــري

لتقــدير المعلمــات الوراثيــة لــبعض صــفات ) األلليــل(النظيــر نصــف ثنــائي 
فيوزاريـــوم علـــى الســـنابل، بمـــا فـــي ذلـــك معـــدل اإلصـــابة  ةالمقاومـــة للفحـــ

بــالمرض، شــدة المــرض، البــّرات المتضــررة بــالفيوزاريوم، مؤشــر المــرض 
لكـل  (p<0.01)وجدت فـروق معنويـة . وشدة معدل اإلصابة على البّرات

ة المكونــــات المضــــافة والمكونــــات الســـــائدة وأوضــــحت معنويــــ. الصــــفات
القـيم ت وأظهـر . أهمية كـل مـن التـأثيرات المضـافة والسـائدة لكـل الصـفات

ـــ الطبيعــة المضــافة للمرثــات لكــل الصــفات،  H2و  Dover H1العاليــة ل
والتي تقترح استخدام انتخـاب النسـب وانتخـاب كامـل القرابـة لتحسـين هـذه 

. ل الصـفات توريثـًا عاليـًا ضـيقًا وواسـعاً وأظهرت كـ. البارامترات/المعلمات
  وأظهــــــر العـــــــرض البيــــــاني فـــــــي األللــــــيالت المتنحيـــــــة لمؤشــــــر المـــــــرض 
ـــــوم،  ـــــّرات المتضـــــررة بفيوزاري   وفـــــي النظـــــائر الســـــائدة لشـــــدة المـــــرض، الب
مؤشــر المــرض وشــدة معــدل اإلصــابة علــى البــّرات أنهــا قــادت إلــى مســتو 

ـــــادة المقاومـــــة للفحـــــة فيوزا ـــــى الســـــنابلمـــــنخفض للصـــــفات وزي ـــــوم عل . ري
]Hassan Soltanloo ،Effat Ghadirzade Khorzoghi ،S. Sanaz 

Ramezanpour  وMehdi Kalatech Arabi )إيـران(. Australian 

Plant Pathology ،40)5 :(453-460 ،2011[.  
  

الجزيئــي لــه  القمــح والتوصــيف تقــزملفيــروس  الحــدوث واســع االنتشــار
الـــــذي يتبـــــع جـــــنس ) WDV( القمـــــح فيـــــروس تقـــــزم ارتـــــبط .إيـــــران فـــــي

Mastrevirus أجـــزاء  والشـــعير فـــي مـــن القمـــحتقـــزم كـــل و  اصـــفرار، مـــع
 مـن الفيروسـية للعزلـة تألف التسلسل النيكليوتيدي الكامل .إيران كثيرة من
معظــم عــزالت هــذا الفيــروس مــن  وكانــت نيوكليوتيــدًا، 2733مــن الشــعير
الشـــعير لفيـــروس تقـــزم عزلـــة مماثلـــة لألمانيـــا والجمهوريـــة التشـــيكية و  تركيـــا

ســاللة جديــدة عتبارهــا بمــا يكفــي الولكنهــا كانــت مختلفــة  القمــح مــن إيــران
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 سـببي mastrevirusesالنشوء والتطـور بـأن  تحليل وأشار .الفيروس من
تقــع . مجمــوعتين متميــزتين شــكلعلــى  القمــح والشــعير فــيتقــزم و  اصــفرار

 توضــــع بينمــــا مجموعــــة واحــــدةفــــي  بالكــــاد واألوروبيــــة اإليرانيــــةالعــــزالت 
 علـى تقسـيم هـذه النتـائج وأكـدت .في مجموعة أخـرى القمح عزالت جميع

 فـــي أيضـــا وعثـــر .متميـــزتين ســـاللتين لـــىإ عـــزالت فيـــروس تقـــزم القمـــح
تقـزم واصـفرار  مختلطـة مـع فيروسـاتعلـى  لفيـروس تقـزم القمـح اإلصابة
 وصـمة ستخدم اختبـارا .والقمح الشعير في محطات) BYDVs(الشعير 

الكامــل  للجينــوم ssDNAالحمــض النــووي أحــادي السلســلة  مــع تهجــينال
 مـــــع PCRو للتحقـــــق الشـــــعير لفيـــــروس تقـــــزم القمـــــح مـــــن إيـــــرانعــــزالت ل

الكشـف ، و للفيـروس كـامالً  الحمض النـووي تضخم التي استخدام البادئات
مــن  211مــن الشــعير مــن أصــل عينــة  46فــي عــن فيــروس تقــزم القمــح 

مجموعـة  القمـح مـن وعينـات ايجابية ر الشعير كانتفيروس تقزم واصفرا
جنــوب ووســط و  شــمال شــرق، شــمال غــرب الــبالد الشــمالية،مــن المنطقــة 

أنـه باإلضـافة إلـى فيروسـات تقـزم واصـفرار الشـعير، خلص إلى ون. إيران
فـي  مـن تجمـع أمـراض االصـفرار بات فيروس تقزم القمح عنصـرًا رئيسـياً 

. أفشـــــريفار، ف. ر. بهجنتيـــــا، أ. أ .أ. س. [ايـــــران الحبـــــوب فـــــي حقـــــول
ــــــدموتالغ، ع. هـــــــ. طحــــــان، م ــــــدوماني، أ. أمي ــــــي غان ــــــازي وك. عين . ني
، 6:(12-19(Australasian Plant Pathology ،40). إيران(إيزادبانه 

2011.[ 
  

  باكستان
  
موزاييـك اللفيـروس " ماشال"يم مدخالت وراثية من اللوبياء الذهبية و تق

 Bemisia)األصفر الهندي للوبياء الذهبية وناقله من الذبابة البيضاء 

tabaci) .فيـــروس موزاييـــك األصـــفر ( مـــرض الموزاييـــك األصـــفر يشـــكل
الذبابــة البيضــاء ذي تنقلــه الــ MYMIV)" مــاش"الهنــدي للوبيــاء الذهبيــة 

(Bemisia tabaci) فــي  "المــاش" عقبــة رئيســية إلنتــاج اللوبيــاء الذهبيــة
مــــدخًال وراثيــــًا مــــن اللوبيــــاء الذهبيــــة لفيــــروس  162يم و تــــم تقــــ. باكســــتان

MYMIV تـم تقـدير مسـتويات المقاومـة عـن . وناقله من الذبابة البيضاء
تحـت الظـروف الطبيعيـة  الظاهريـة عـراضلألمالحظـات تسـجيل الطريق 
وفــي البيــوت الشــبكية بــإجراء العــدوى اصــطناعيًا بوســاطة الذبابــة  الحقليــة

بيضــاء وفــي الــدفيئات البالســتيكية بــإجراء العــدوى بــالتطعيم لمــدة ســنتين ال
لــم يــتم العثــور علــى أي مــدخل وراثــي خــاٍل . 2009و  2008متتــاليتين 

مــن المــرض، ولكــن تــم مالحظــة تفــاوت كبيــر مــابين المــدخالت الوراثيــة 
ـــــة لإلصـــــابة . وطرائـــــق االختبـــــار ـــــة قابل كانـــــت جميـــــع المـــــدخالت الوراثي

مـدخًال وراثيـًا  32، تم العثـور علـى 2008وفي عام . الحقلة في يالجهاز 
مـــدخًال وراثيـــًا متوســـط المقاومـــة، وتراوحـــت شـــدة اإلصـــابة  67مقاومـــًا و 

(SI)  فـــي عـــام . ، علـــى التـــوالي2.4-1.5و مـــن  1.4-1.0فيهـــا مـــابين

مـــدخًال وراثيـــًا  38مـــدخًال وراثيـــًا مقاومـــًا و  34، تـــم العثـــور علـــى 2009
، والمـــدخالت 2008وبقــيم شــدة اإلصــابة نفســها لعــام  متوســط المقاومــة،

الوراثيــــــة المتبقيــــــة كانــــــت مــــــابين متوســــــطة الحساســــــية وعاليــــــة القابليــــــة 
مــدخًال وراثيــًا متوســطة  35ومــن جهــة أخــرى، تــم العثــور علــى . لإلصــابة

والفتـــــرة  2.4-1.5المقاومـــــة وتراوحـــــت قـــــيم شـــــدة اإلصـــــابة فيهـــــا مـــــابين 
مــًا عنـــدما تــم التقـــويم باســتخدام العـــدوى يو  21-17مـــابين  (LP)الكامنــة 

وتـــم . االصـــطناعية عـــن طريـــق نقـــل الفيـــروس بوســـاطة الذبابـــة البيضـــاء
الحصول على نتائج مماثلة عنـدما تـم تقـويم هـذه المـدخالت الوراثيـة عـن 

لوحظــت اختالفــات معنويــة فــي كثافــة الحشــرات . طريــق العــدوى بــالتطعيم
الت الوراثيــــــة المختبـــــرة خــــــالل الكاملـــــة للذبابـــــة البيضــــــاء مـــــابين المـــــدخ

العــــاميين، ولكــــن لــــم يالحــــظ أي ارتبــــاط مــــا بــــين عــــدد حشــــرات الذبابــــة 
أشـــــارت النتـــــائج إلـــــى أن المـــــدخالت الوراثيـــــة . البيضـــــاء وشـــــدة المـــــرض

، ومـع ذلـك، MYMIVالمختبرة لم تملـك أي مقاومـة عاليـة ضـد فيـروس 
جزئيـــة التـــي يمكـــن أن تـــوفر هـــذه المـــدخالت الوراثيـــة مصـــدرًا للمقاومـــة ال

يمكــــن اســــتخدامها فــــي بــــرامج التربيــــة لتطــــوير مــــدخالت وراثيــــة مقاومــــة 
أو يمكـــن اســـتخدامها مباشـــرة كأصـــناف إلدارة مـــرض  MYMDلمـــرض 

MYDV  بعد تقويمهـا للخصـائص الزراعيـة المقبولـة، التكيـف واالسـتقرار
خالـد أختـار، غـالم سـروار، غـالم عبـاس، محمـد . [في المناطق المختلفـة

، Crop Protection). باكســـتان(يـــت ســـروار وطـــارق شـــاه أصـــغر، نا
30)9 :(1202-1209 ،2011.[  
  

  سورية
 

، نمـــــط جديـــــد وعـــــالي العدوانيـــــة مـــــن الفطـــــر IVالـــــنمط اإلمراضـــــي
Didymella rabieiسـورية ، المسـبب للفحـة أسـكوكيتا الحمـص فـي .

شــديد التبــاين نظــرًا  الكــائن الُمْمــرض لمــرض لفحــة أســكوكيتا الحمــصإن 
كمــا ُيمــاَرس علــى . )Didymella rabiei(لوجــود طــور جنســي للفطــر 

الفطــر الُمْمــرض ضــغط انتخــابي نظــرًا للتكّيــف الواســع ألصــناف الحمــص 
ـــدان ـــى . المقاومـــة المحســـنة فـــي بعـــض البل كمـــا أن للُمْمـــرض المقـــدرة عل

ُســجلت . إنتــاج أنمــاط مرضــية ذات شراســة نوعيــة علــى أصــناف خاصــة
د ونؤكــد فــي هــذه الدراســة وجــو . IIIو  I ،IIســابقًا ثالثــة أنمــاط مرضــية 

نمط إمراضي جديـد عـالي الشراسـة أطلقنـا عليـه تسـمية الـنمط اإلمراضـي 
IV.  والختبــــار القــــدرة اإلمراضــــية للعــــزالت المجموعــــة والمحفوظــــة فــــي

إيكــاردا، تــم إعــداء مجموعــة تفريقيــة مــن أصــول الحمــص الوراثيــة بعشــر 
عزالت تمّثل طيفًا واسـعًا للتبـاين اإلمراضـي، متضـمنة تلـك المصـنفة مـن 

وعزلة معرفة على أنها أكثـر شراسـة، كانـت قـد  S. M. Udupaet alقبل 
زرعــت . جمعــت مــن حقــل إلنتــاج الحمــص فــي منطقــة كلجبــرين، ســورية

   ILC 1929 ،ILC 482 ،ILC 3279 :أصـــناف الحمـــص التفريقيـــة
ســم محتويــة علــى خلطــة  10فــي أصــص فرديــة بقطــر  ICC 12004و 



  2011ديسمبر /، كانون األول54، العدد في البلدان العربية والشرق األدنى النشرة اإلخبارية لوقاية النبات 10

ثالثــة مكــررات، فــي دفيئــة تشــتيل وُرتبــت وفــق تصــميم القطــع العشــوائية، ب
تـــم إعـــداء كـــل أصـــل تفريقـــي  .س°20إلـــى  18بالســـتيكية ُمْحكمـــة عنـــد 
مـــن عـــزالت مفـــردة البـــوغ،  DNAاســـتخلص الــــ  .فـــردي بـــالعزالت العشـــر

لمقارنة األصول الوراثية للعـزالت باسـتخدام واسـمات تتـالي التـردد البسـيط 
)SSR) (ArA03T ،ArH05T وArH06T( األنمـــــــاط ، ولتحديــــــد تـــــــردد

متخصصــة بــالنمطين  PCRباســتخدام بادئــات تفاعــل ) MAT(التزاوجيــة 
ـــــاني أصـــــل وراثـــــي -تـــــم قيـــــاس تفـــــاعالت العائـــــل. التـــــزاوجيين األول والث

ـــاوم و= 1(باســـتخدام ســـلم تقيـــيس تســـاعي  وبنـــاء ). مـــوت النبـــات= 9مق
: صـنفت العـزالت فـي أربعـة أنمـاط مرضـية ،على نتائج القدرة اإلمراضـية

I )راســة، قتــل الصــنف األقــل شILC 1929  ولكنــه لــم يقتــلILC 482 ،
ILC 3279  أوICC12004 ؛II ) شـرس، قتـلILC 1929, ILC 482 

 ILC 1929 ،ILC أكثـر شراسـة قتـل( III؛ ICC12004ولكنـه لـم يقتـل 

عـالي الشراسـة، ( IV؛ ICC 12004ولكنـه لـم يقتـل ILC 3279، و 482
العــزالت العشــر أحاديــة البــوغ ومــن بــين ) قتــل األصــناف التفريقيــة األربعــة

المختبــرة، أظهــرت أربــع منهــا تفــاعالت مرضــية متشــابهة وانتمــت للــنمط 
، وأظهـــرت أربـــع عـــزالت تفـــاعالت ممثلـــة للـــنمط اإلمراضـــي Iاإلمراضـــي 

II وأبــدت عزلــة واحــدة مــن كــل مــن العــزلتين األخيــرتين تفــاعًال مشــابهًا ،
 SSRأعطــت بصــمة هــذه العــزالت بتقنيــة . IVأو  III للــنمط اإلمراضــي

ـــى اعتبـــار أن البادئـــة  ـــى التبـــاين الـــوراثي، عل ـــة عل كانـــت  ArH05Tقرين
متعـــددة األشـــكال وضـــخمت خمـــس عصـــابات، بمـــا فـــي ذلـــك العصـــابات 

ويحتــاج األمــر لبحــث إضــافي  IVو  IIIالخاصــة بــالنمطين اإلمراضــيين 
ظهـــر تحليـــل أ. لكشـــف فيمـــا إذا كـــان لهـــذا الموقـــع أي دور فـــي الشراســـة

فــي حــين انتمــت  ،Iالــنمط التزاوجــي انتمــاء ســبع عــزالت للــنمط التزاوجــي 
، وكانــــت العــــزالت الــــثالث IIالعــــزالت الــــثالث الباقيــــة للــــنمط التزاوجــــي 

تم في البدايـة غربلـة عـدد مـن األقـارب . 1-1األخرى من النمط التزاوجي 
لـم تبـد أي و  IVالبرية للحمص لتحديد مصادر مقاومـة للـنمط اإلمراضـي 

والجهــــود مســــتمرة لجمــــع . مــــن المــــدخالت المختبــــرة مقاومــــة لهــــذا الــــنمط
صغيرة وكبيرة متوافرة في برنـامج التربيـة إضـافة للبحـث ) مورثات(مورث 

. م.م ،إمتيـاز، م. [IVعن بـرك مورثـات بريـة لمكافحـة الـنمط اإلمراضـي 
بـاوم  .أودوبـا وم. م. ، سبياعـة. أحمـد، ب. مالهوترا، س. س. أبانغ، ر

  .]5 :(1192 ،2011(Plant Disease، 95 ).سورية(
  

  تونس
  

المحاصــيل  فـيلـبعض األمـراض الفيروســية التـي تـؤثر الحـالي الوضـع 
التقـــزم الشـــاحب ئـــي لفيـــروس يجز التوصـــيف الالبقوليـــة فـــي تـــونس، و 

-2005مواسم النمـو  في تونس خالل حقليةأجريت مسوحات  .للحمص
للتعرف على الفيروسات التـي . 2010-2009و 2006-2007، 2006

 علـــى محاصـــيل أو أعـــراض التقـــزم/ اصـــفرار، احمـــرار و ُتظهـــر أعـــراض

 نتائج اختبارات بصمة النسـيج النبـاتي وأظهرت .الحمص والفول والبازالء
)TBIA ( أن فيـــروس التقـــزم الشـــاحب للحمـــص)CpCSV ( األكثـــر هـــو

 ثـــم فيـــروس التفـــاف أوراق الفـــول االصـــفرار الميـــتتـــاله فيـــروس ، شـــيوعاً 
ـــــالي  .االصـــــفرار الغربـــــي للشـــــوندر الســـــكريوفيـــــروس  تمـــــت دراســـــة التت

تــــم جمعهــــا مــــن منــــاطق  لســــبع عــــزالتالنيكليوتيــــدي للغــــالف البروتينــــي 
عـــزالت  خمـــسل النيكليوتيـــدي تسلســـلال مـــعومقارنتهـــا مختلفـــة مـــن تـــونس 

فـي  للتنـاظر شـجرة تقد أعدو . NCBIفي قاعدة البيانات موجودة أخرى 
والتــــــي أظهــــــرت  الخاصــــــة بــــــالغالف البروتينــــــي تسلســــــل النوكليوتيــــــدات

بينـــت المجموعـــة األولـــى . لفيـــروس التقـــزم الشـــاحب للحمـــص مجمـــوعتين
تشــابهًا لعــزلتين مــن الفيــروس المــدروس والمجمــوعتين مــن منطقــة بيــزرت 

بينمـا مـع عـزالت مـن السـودان وٕاثيوبيـا % 95وصلت لـ والكاف في تونس
عــزلتين (المجموعــة الثانيــة فقــد تشــابهت خمــس عــزالت تونســية مدروســة 

مــع عــزالت ) مــن الحمــص، عــزلتين مــن البــازالء وعزلــة واحــدة مــن الفــول
ــــ  ءأســـما[%. 96مـــن المغـــرب، مصـــر وســـورية ووصـــلت نســـبة التشـــابه ل

تـــــونس (ري، نـــــوران عطـــــار وســـــامر لبابيـــــدي غســـــان قمـــــنجـــــار، صـــــفاء 
، Phytopathologia Mediterranea ،50 :310-315 .)ةوســــــوري
2011.[ 

  
المحضــر مــن " هيدروكســي تايروســول"فاعليــة مستحضــر غنــي بمــادة 

تعــد . الميـاه الخارجــة مــن معصـرة الزيتــون فــي مكافحــة بسـيال الزيتــون
الميــــاه الخارجــــة مــــن معاصــــر الزيتــــون مشــــكلة فــــي بــــالد حــــوض البحــــر 

علـى جزيئـات نشـطة وعلى الرغم مـن ذلـك، فانهـا مـادة تحتـوي . المتوسط
" هيدروكســــي تايروســــول"تــــم اســــتخالص تحضــــير غنــــي بمــــادة . حيويــــاً 

مــــن الميــــاه الخارجــــة مــــن معصــــرة الزيتــــون ) وزن جــــاف: وزن% 49.6(
تـــــم تقـــــويم فعاليـــــة . باســـــتعمال طرائـــــق التنقيـــــة بالتميُّـــــه ومـــــا بعـــــد التميُّـــــه
) هكتــار/ل 2500(المســتخلص فــي مكافحــة بســيال الزيتــون وذلــك بــالرش 

اظهـر . فـي مزرعـة زيتـون مرويـة بـالتنقيط 2009و  2008ل عامي خال
لتـــــر هيدروكســـــي /غ 2المســـــتخلص فاعليـــــة لقتـــــل الحشـــــرة عنـــــد تركيـــــز 

مــــــن الحوريــــــات %  72.1و  41.1لقــــــد قتــــــل المســــــتخلص . تايروســــــول
ولكـــن المســـتخلص لـــم يقلـــل مـــن نســـبة . والحشـــرات البالغـــة علـــى الترتيـــب

 1.25أو الحيوانات عند التراكيـز فقس البيوض، ولم تسجل سمية للنبات 
لكـن التركيـز الثـاني كانـت لـه سـمية . لتر من المستخلص/غ 2لتر أو /غ

يعتبـر " هيدروكسـي تايروسـول"ان المستحضر الغني بمـادة . نباتية خفيفة
مادة طبيعية وفعالة لمكافحة بسيال الزيتون ويعطي فرصة جديـدة إلعـادة 

علـــــي ديبـــــو، ثابـــــت . [زيتـــــزناســـــتعمال الميـــــاه الخارجـــــة مـــــن معاصـــــر ال
ســامي صــيادي لحــافظ ضــيوب، محــي الــدين قســنطيني و يــانجوي، عبــد ا

 ].12 :(1529-1534 ،2011(Crop Protection ،30 .)تونس(
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التكيف الوراثي لتوريث المقاومة لمستويات مختلفة من العدوانية 
كان الهدف من هذه . في القمح القاسي Septoria tritici لعزالت من

الدراسة تقويم التباين في طريقة توريث المقاومة في القمح القاسي لفطر 
Septoria tritici شملت مادة الدراسة . مع مستوى العدوانية للممرض

وبالنسبة لكل . يفتين من هجن القمح القاسي ومجتمعات النسللتو 
الجيل الثاني، تهجين، تم إعداء األصول األبوية ونباتات الجيل األول، 

 15بـ  2مع األب  1والهجين التراجعي  1مع األب  1الهجين التراجعي 
أظهر تحليل . ذات مستويات مختلفة من العدوانية S. triticiعزلة من 

. متوسط الجيل أن طريقة التوريث تتباين مع مستوى عدوانية العزالت
حديد التأثيرات وبالنسبة للعزالت األقل عدوانية، في كال التهجينين، تم ت

وعند اختبارها مع عزالت ذات مستويات . المضافة وتأثيرات السيادة فقط
السيادة كافيًا لتوضيح - معتدلة من العدوانية، لم يكن نموذج المضافة

 di-genic epistasisالتباين في متوسطات الجيل؛ ووجد أن النموذج 

model  ًال النموذجين وبالنسبة لمستوى عدوانية أعلى، أخفق ك. مناسبا
السابقين في توضيح التباين المظهري في متوسطات الجيل، ومن 

وأظهر تكميم . المحتمل وجود تآثر من رتبة أعلى أو روابط مورثاتية
تأثيرات المورث أن التأثيرات اإلبيستاتكية ازدادت مع مستوى عدوانية 

 وقد يكون االنتخاب المرتكز على عزالت أقل عدوانية أكثر. العزلة
بساطة نظرًا لتورط التأثيرات المضافة وتأثيرات السيادة فقط، على أن 
. اآللية الوراثية لن تكون مستقرة مع عزالت ذات مستوى عدوانية أعلى
 وعليه يقترح االنتخاب لعزالت أعلى عدوانية الستقرار المقاومة للفطر

S. tritici  زة فتحي بنجيدي، مراد سعدون، محمد الغ[في القمح القاسي
 .]10 :(1280 -1284 ،2011(Crop Protection ،30 .)تونس(
  

ـــاط الشراســـة ـــزالت مـــن أنم  Phytophthora infestansالفطـــر  لع
طريقـة مفيـدة  demissum Solanumباستعمال مجموعة تفريقية مـن 

ـــونس ـــي ت ـــرض ف تتمثـــل الدراســـة الحاليـــة فـــي . لتصـــنيف ســـالالت الُمْم
 تونســـــــــية مـــــــــن الفطـــــــــرعزلـــــــــة  31اســـــــــتعمال مجموعـــــــــة مكونـــــــــة مـــــــــن 

Phytophthora infestans، ،لدراســة  مختــارة حســب تنوعهــا الجغرافــي
مــــن خـــالل تجــــارب حيويــــة  P. infestansتنـــّوع الشراســــة عنـــد الفطــــر 

بإلقـــاح أوراق مفصـــولة  اختبـــار العـــزالت المجموعـــة تـــمّ . ألمـــراض النبـــات
مورثًا  11 تمتلك demissum Solanum من نباتتنتمي لسلسلة تفريقية 

ســــاللة مــــن هــــذه  21تــــم توصــــيف). الملــــديو(للفحــــة المتــــأخرة  Rمقاومــــًا 
 أنمــــاط شراســــة مختلفــــة حســــب منــــاطق تأظهــــرت هــــذه العــــزال. العــــزالت
ففــــي حــــين كانــــت أنمــــاط الشراســــة متنّوعــــة فــــي منطقتــــي قربــــة . الجمــــع

إضــافة . تنّوعــًا فـي منطقتـي تاكلســة والشـمال الغربـي وبنـزرت، كانـت أقـلّ 
أي ســـنة (تقـــدم، لـــم تتبـــع أنمـــاط الشراســـة أبـــدًا التسلســـل الزمنـــي مـــا ى لـــإ

 R5، R8مورثات المقاومة األكثر فاعليـة فـي تـونس هـي  تعتبر. )الجمع

يمكـن . المختبـرة تمـن العـزال% 90أكثر من  والتي صمدت أمام ،R9 و
بعبــارة أخــرى، إن . مهمــة جــدًا فــي بــرامج التربيــة أن تكــون هــذه المورثــات

أن الســالالت ذات عــاملي و  عوامــل شراســة، بأقــل مــن أربعــة وجــود أفــراد
فــي المجتمــع، ويمكــن أن يفســر ذلــك بوجــود  انتشــاراهــي األكثــر  شراســة

وهــذا يمكــن أن . أو غيــر متجانســة اللــواقح/و محتمــل لعــزالت غيــر شرســة
لطفـــرات  لـــم يخضـــع infestans.P التونســـي مـــن يـــدل علـــى أن المجتمـــع

في بلـداٍن  شراسة، عكس ما هو مسجلحادة على مستوى مورثات عدم ال
اللفحــة المتــأخرة يحتــاج إلــى تقنيــة  إن تشــخيص شراســة. أخــرى مــن العــالم

تجــارب الغربلــة الحيويــة التــي يمكــن  عاليــة وذات مصــداقية ومرتبطــة مــع
، المكــررات allozymes األللوزيمــات(أن تحـل مكــان الواســمات الطبيعيــة 

يمكـــن أن . )mtDNAالميتوكونـــدري  DNA، والــــ SSRأحاديـــة السلســـلة 
وتقـاني ( التجارب الحيوية للمرض(تمثل المزاوجة بين التقنيات المظهرية 

ُبْنيــة مجتمــع  لتحديــد وســيلًة مهمــة جــداً ) الشراســة واســمات( الــنمط الــوراثي
 .البطــاطس/مقاومــة أصــناف البطاطــا الُمْمــرض وٕايجــاد حــل ســريع لكســر

 ان فليشـــــويرز ووليـــــد حمـــــادةرابـــــي وفيفيـــــححربـــــاوي، كلثـــــوم ومنصـــــف [
  ].2011، 10-1: 6المجلة التونسية لوقاية النبات، ). تونس(
  

بالســم الطبيعــي  وثالتل: فــي تــونس كعلــفنوعيــة الحبــوب المســتعملة 
تلــــــوث الحبــــــوب بالســــــموم  يعــــــد .)DON( نوليدايوكســــــينيفال الفطــــــري
 يحفزهـا المنـاخ وهـي حالـة.الميكوتوكسين كثير الشـيوع فـي تـونس/الفطرية

وبالتــالي  ر الســامة،و الفطــ فــي تطــّور بــدور المتوســطي للبلــد، الــذي يســهم
مســـــــح عـــــــن الحـــــــدوث الطبيعـــــــي  ُنفِّـــــــذ. الســـــــامة فـــــــي تـــــــراكم العضـــــــّيات

، وهي المجموعـة األكثـر أهميـة للسـموم التـي )DON( للدايوكسينيفاالنول
 لشــــعير والتريتيكــــال المخصصــــةوم التــــي تصــــيب اتنتجهــــا أنــــواع فيوزاريــــ

عّينـــة  21حللـــت  .بمنطقـــة بنـــزرت 2009فـــي ســـنة  والمحصـــودة للعلـــف
مــــع  HPLC باســــتعمال تقنيــــة الكرومــــاتوغرافي ذي الطبقــــة عاليــــة األداء

بينـت النتـائج . نـانومتر 220 مجموعة من كاشف األشـعة البنفسـجية عنـد
مـــن مجمـــوع عينـــات التريتيكـــال المدروســـة تحتـــوي علـــى مـــادة % 90أن 

DON غــرام، فــي /ميكروغــرام 2.8إلــى  0.5تراوحــت مــن  مــع مســتويات
بمـــادة ا مـــن مجمـــوع عينـــات الشـــعير المدروســـة تلوثـــ %64حـــين أظهـــر

DON كمــــا  .رامغــــ/ميكروغــــرام 1.7إلــــى  0.4 تراوحــــت مــــا بــــين بكميــــات
مـــــن عينـــــات % 85.7مـــــن عينـــــات التريتيكـــــال و % 77.8الحظنـــــا أن 

لجنــة ال الشــعير اإليجابيــة قــد تجــاوز تلوثهــا النســبة المســموح بهــا مــن قبــل
بــن [ .رامغــ/ميكروغــرام 1.25للحبــوب غيــر المصــنعة والمقــدرة بـــ األوروبيــة

ومحمـد رابـح حجـالوي مون ك-قرقوريلبنى وأميرة زروق و ساسي، فاطمة 
ــــات). تــــونس( وحســــن باشــــا ــــة التونســــية لوقايــــة النب ، 19-11: 6 ،المجل

2011.[  
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الحمضيات /الموالح/المسجلة ببساتين القوارص أعداء حشرات المنّ 
الحيوية، قمنا بزيارات ميدانية /في نطاق المكافحة األحيائية. التونسية

منتظمة، على مدى عامين، للتعرف على األعداء الطبيعيية لحشرات 
مكنتنا ). الوطن القبلي(الحمضيات التونسية /المن في بساتين القوارص
 8مفترسات و  8نوعًا من األعداء منها  16هذه الدراسة من كشف 

وكانت  %6أنواع من الدعاسيق بنسبة تردد  5وجدت . أشباه طفيليات
 Coccinella septempunctataالمفترسات األكثر وفرة هي 

 Chilocorusو Adalia bipunctataو Scymnus subvillosusو

bipustulatus وHippodamia variegata  نوع من ) %3(وأقل ترددًا
ونوع من أسد النمل  Aphidoletes aphidimyzaالعفصيات 

Chrysoperla carnea  0.6(ونوع من يرقات ذباب السيرفيد (%
Episyrphus balteata . وكان ألشباه الطفيليات الدور المهيمن الثاني

 :هي األنواعو . %5.1بعد الدعاسيق لخفض أعداد المن بنسبة 
Aphidius matricariae ،A. colemani ،Ephedrus persicae، 

fabarum Lysiphlebus ،L. testaceipes ،Praon volucre ،
Trioxys angelicae وDiaeretiella rapae . ًمن  وتمّكنا أيضا

 Pachyneuronمن فوق المتطفالت ينتميان لجنسي  تشخيص اثنين
أربعة أشباه طفيليات  ، هناكومن بين أعداء المنّ . Phaenoglyphisو

L. fabarum وA. matricariae وT. angelicae وL. Testaceipes 
برنامج ، تبدو مهمة إلدراجها ضمن S. subvillosusالدعسوقة و 

المجلة التونسية ). تونس(بوهاشم -بوخريص سنية[ .للمكافحة المتكاملة
  .]2011، 27- 21: 6لوقاية النبات، 

  
 nobilis Laurusالغار /التركيبة والفعالية الطاردة للزيت العطري للرند

 serricorne Lasioderma لخنفساء السيجارةالطور البالغ إزاء 
(Coleoptera: Anobiidae).  اهتم هذا العمل بدراسة التركيبة

 nobilis Laurusالغار /الكيميائية والفعالية الطاردة للزيت العطري للرند
(Lauraceae)  لخنفساء السيجارة ) أيام 10 - 7(الحشرات البالغة إزاء

Lasioderma serricorne . التركيبة الكيميائية للزيت  تقديرتم
العناصر األساسية إن . (GC/MS)باستعمال التحاليل الكروماتوغرافية 

 linalool (17.67%)و cineole (24.55%)-1,8  لهذا الزيت هي
 isovaleraldehyde (9.65%)و eugenylmethylether (12.40%)و
لهذا معنوية  فعالية طاردةتم توضيح . camphene (7.21%)و

بتركيز الزيت ومدة بشدة الفعالية الطاردة مرتبطة وكانت .الزيت
لوحظت أفضل فعالية طاردة عند الجرعات المرتفعة ومدة  .ضالتعرّ 

، بلغت النسبة 2مس/كرولتريم 12.0جرعة  وعند .التعرض القصيرة
إضافة إلى ذلك، بلغت  .بعد ساعة من التعرض% 5.92المئوية للطرد 

تشير النتائج  .2مس/كرولتريم 37.84 (RD50)الطاردة الجرعة المتوسطة 
المتحصل عليها أن الزيت العطري للرند يمكن أن يستعمل كوسيلة 

بن جماعة، جودة ونسرين - مديوني[ .خنفساء المواد المخزونةلمكافحة 
المجلة التونسية لوقاية النبات، ). تونس(ترسيم ومحمد العربي خوجة 

29-41 ،2011[.  
 

  تركيا
 

تــأثير عــزالت مــن األكتينوميســيتات فــي حركــة يرقــات نيمــاتودا الحبــوب 
عزلـة مـن  126تمـت دراسـة تـأثير . Heterodera filipjeviالحويصـلية 

األكتينوميســـيتات فـــي حركـــة يرقـــات الطـــور الثـــاني لنيمـــاتودا حويصـــالت 
حركــة  3208ثبطــت العزلــة رقــم . H. filipjevi Madzhidowالحبــوب 

، وذلـك %56.6يرقات النيماتودا بما يفوق معاملة المقارنة السـلبية بنسـبة 
وقــد وصـلت نســبة . بعـد يـوم واحــد مـن تعــريض اليرقـات لألكتينوميسـيتات

، وذلــــك 3307بوســــاطة العزلــــة رقــــم % 59.6تثبــــيط حركــــة اليرقــــات إلــــى 
تــم  .بالقيــاس إلــى معاملــة المقارنــة الســلبية، بعــد ثالثــة أيــام مــن التعــريض

تعريــــف جميــــع عــــزالت األكتينوميســــيتات النشــــطة إلــــى مســــتوى الجــــنس، 
كانــت بعــض العــزالت . .Streptomyces sppووجــد أنهــا تنتمــي للجــنس 

المختبــــــرة واعــــــدة وجــــــديرة بــــــإجراء المزيــــــد مــــــن البحــــــوث حــــــول إمكانيــــــة 
ــــــــة   ،E. Yavuzaslanoglu. [اســــــــتخدامها كمــــــــواد مكافحــــــــة أحيائي

M. Yamac  وJ. M. Nicol )مجلـــة ). يـــاتركNematologia 

mediteranea، 39 :41-45 ،2011.[  
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  بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم
  والمنظمات األخرى) فاو(المتحدة 

  

  حالة الجراد الصحراوي
  

 
 

 2011أكتوبر /تشرين أول العامة خاللحالة الجراد الصحراوي 
  2011ديسمبر /كانون أول منتصفى حت لتوقعاتوا

  

أكتــوبر، ويرجــع /ظلــت حالــة الجــراد الصــحراوي هادئــة خــالل تشــرين أول
ذلـك إلـى قلـة هطــل األمطـار علـى نحـو غيــر مـألوف فـي منـاطق التكــاثر 

إلـى الصيفي شمال منطقة الساحل في غرب أفريقيا والسودان، باإلضـافة 
مبكــرًا علــى امتــداد الحــدود الهنديــة ) الُمنســون(انتهــاء األمطــار الموســمية 

ومع ذلك، فقـد حـدث تكـاثر علـى نطـاق صـغير فـي كـٍل مـن . الباكستانية
غرب موريتانيا، وعلـى السـاحل فـي باكسـتان، كمـا وجـدت حشـرات كاملـة 
مــن الجــراد الصــحراوي علــى صــورة ُمشــتتة فــي كــل مــن موريتانيــا ومــالي 

وقــد أجريــت عمليــات مكافحــة علــى . يجــر وتشــاد والســودان وباكســتانوالن
وبصـــفة عامـــة . نطـــاق ضـــيق فـــي جنـــوب شـــرق موريتانيـــا وشـــمال مـــالي

كانــت أعــداد الجــراد أقــل كثيــرًا فــي نهايــة فتــرة التكــاثر الصــيفي هــذا العــام 
وعلــى األرجــح خــالل فتــرة التوقعــات أن تنتقــل . عنهــا فــي األعــوام الســابقة

كـــاثر الصـــيفي إلـــى شـــمال غـــرب موريتانيـــا، وٕالـــى منـــاطق مـــن منـــاطق الت
وسـوف يحـدث تكـاثر . التكاثر الشتوي على امتـداد جـانبي البحـر األحمـر

  .على نطاق صغير في تلك المناطق بمجرد هطل األمطار الشتوية
لـم تهطـل أمطـار ذات أهميـة خـالل شـهر تشـرين  - المنطقة الغربية

وعلــى . شــمال منطقــة الســاحل أكتــوبر فــي منــاطق التكــاثر الصــيفي/أول
ذلك، فقد وجدت أعـداد قليلـة فقـط مـن حشـرات الجـراد الصـحراوي الكاملـة 

وحــدث . االنفراديــة فــي أجــزاء مــن موريتانيــا وشــمال مــالي والنيجــر وتشــاد
وقامــت فــرق المكافحــة . تكــاثر علــى نطــاق صــغير فــي غــرب موريتانيــا،

شــرات الجــراد هكتــار مصــابة بجماعــات مــن ح 1,200األرضــية بمعالجــة 
ـــة فـــي شـــمال مـــالي، و هكتـــار كانـــت مصـــابة بحشـــرات الجـــراد  60الكامل

وعلــى األرجــح، خــالل فتــرة . الكاملــة االنفراديــة فــي جنــوب شــرق موريتانيــا
التوقعــــات، أن تتحــــرك أعــــداد قليلــــة مــــن الحشــــرات الكاملــــة مــــن جنــــوب 
موريتانيــا إلــى الجــزء الشــمالي الغربــي منهــا حيــث تكمــن بعــض المخــاطر 

احتمال هطل أمطار على نحو أكثر من المعتـاد خـالل شـهر تشـرين من 
وٕاذا تحقـــــق ذلـــــك، فســـــوف يحـــــدث تكـــــاثر علـــــى نطـــــاق . نـــــوفمبر/الثـــــاني

وفـي األمـاكن األخـرى، . صغير، وسيكون باعثًا على ازدياد أعداد الجـراد

مــــن المحتمــــل أن يســــتمر وجــــود بعــــض الحشــــرات الكاملــــة علــــى صــــورة 
. الشمالية في كل من مالي والنيجـر وتشـاد ُمشتتة في أجزاء من المناطق

ولــم تشــر التقــارير إلــى وجــود جــراد فــي شــمال غــرب أفريقيــا خــالل تشــرين 
وربمــا تظهــر خــالل فتــرة التوقعــات بعــض الحشــرات الكاملــة . أكتــوبر/أول

علــى صــورة ُمشــتتة فــي الصــحراء الكبــرى الغربيــة حيــث تقــوم بالتكــاثر إذا 
أيضـًا أن يحـدث تكـاثر علـى نطـاق ومن الممكـن . ما حدث هطل أمطار

صغير في المناطق التي هطلت بهـا أمطـار مـؤخرًا فـي الصـحراء الكبـرى 
  .الوسطى في شرق الجزائر وجنوب غرب ليبيا

ظلــــت أعــــداد الجــــراد الصــــحراوي علــــى نحــــو  - المنطقــــة الوســــطى
ـــاطق التكـــاثر الصـــيفي فـــي الســـودان بســـبب قلـــة هطـــل  مـــنخفض فـــي من

ولـم ُيشـاهد جـراد سـوى بعـض . الثـاني علـى التـوالياألمطار وذلك للشهر 
. حشــرات كاملــة انفراديــة كانــت علــى صــورة مشــتتة وذلــك فــي مواقــع قليلــة

وعلى الرغم من عدم مشاهدة جراد حتى اآلن في مناطق التكاثر الشـتوي 
علــى امتــداد الســهول الســاحلية للبحــر األحمــر فــي الســودان وٕاريتريــا، مــن 

شــرات الكاملــة مــن الجــراد الصــحراوي علــى المتوقــع أن تظهــر بعــض الح
صـــورة ُمشـــتتة حيـــث تقـــوم بالتكـــاثر علـــى نطـــاق ضـــيق مـــع بدايـــة هطـــل 

ومـــن الُمحتمـــل أيضـــًا أن يحـــدث تكـــاثر علـــى نطـــاق . األمطـــار الشـــتوية
صــــغير خــــالل فتــــرة التوقعــــات علــــى ســــاحل البحــــر األحمــــر فــــي الــــيمن 

اكن األخــرى فــي ولــم ُتشــر التقــارير إلــى وجــود جــراد فــي األمــ. والســعودية
  .المنطقة الوسطى

انحســــرت أعــــداد الجــــراد فــــي منــــاطق التكــــاثر  -المنطقــــة الشــــرقية 
الصيفي على امتداد جانبي الحدود الهندية الباكستانية في تشولسـتان فـي 

مزيـــــد مـــــن األمطـــــار  هطـــــلفـــــي الهنـــــد نظـــــرًا لعـــــدم  ســـــتانجباكســـــتان ورا
فــي الجفــاف خــالل  ، كمــا كــان الكســاء النبــاتي آخــذاً )الُمنســون(الموســمية 
وحـــدثت عمليـــات تكـــاثر علـــى نطـــاق ضـــيق علـــى . أكتـــوبر/تشـــرين أول

وال . الساحل غرب كراتشي، ورغـم ذلـك فقـد ظلـت أعـداد الجـراد منخفضـة
تـــزال بعـــض المخـــاطر القليلـــة المحتملـــة مـــن حـــدوث عمليـــات تكـــاثر فـــي 
صــــحراء ثاربـــــاركر جنــــوب شـــــرق باكســــتان نظـــــرًا لهطــــل أمطـــــار غزيـــــرة 

ولـم ُتشـر . سـبتمبر/أيلـولأغسـطس و /آبات خـالل شـهري وحدوث فيضان
ومــن غيــر المتوقــع حــدوث تطــورات مهمــة . إيــران يالتقــارير إلــى وجــود فــ
  .خالل فترة التوقعات
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 مالحظات مختصرة في وقاية النبات  
  

الطمـــاطم، يســـهمان فـــي البنـــاء الحيـــوي /يحتـــوي مـــورثين مـــن البنـــدورة •
للجبــريللين أو حمــض الجاســمونيك علــى مواقــع ربــط لفايرويــد الدرنــة 

البطــــاطس عبــــارة عــــن ريبونوكليــــاز صــــغير فــــي /المغزليــــة للبطاطــــا
ومســـاعدوه فـــي  Y. Wangإطـــاراتهم المفتوحـــة وفـــق مـــا أشـــار إليـــه 
البحــوث الزراعيــة فــي بيلســتفيل  جامعــة هيروســاكي، اليابــان، ومحطــة
، Virology ،413 :72-83( التابعـــــــة لـــــــوزارة الزراعـــــــة األمريكيـــــــة

2011.(  
  التفـــاح، ولكـــن الفطـــر Valsa mali var. maliالفطـــر  يصـــيب •

V. mali var. pyri  يصـــيب التفـــاح واإلجـــاص، وتحفـــز العوائـــل
ومســـاعدوه فـــي  X. Wangالتغيـــرات الوراثيـــة، وفـــق مـــا أشـــار إليـــه 

، Mycologia( ، شاننكســــي، الصــــينFو  Aجامعــــة شــــمال غــــرب 
103 :317-324 ،2011.(  

 539(للــــذرة الشــــامية  مجتمعــــات فيــــروس التقــــزم المــــوزاييكي شــــملت •
وفـق ) من العـزالت% 44شكلت ثالثة منها (متغيرًا وراثيًا  49) عزلة

 اومســاعدوه فــي جامعــة ليــدا، إســباني M. A. Achonمــا أشــار إليــه 
)Plant Pathology ،60 :369-377 ،2011.(  

ــًا مــن البطاطــا الحلــوة لمقاومــة نيمــاتود  • تــم تطــوير صــنف معــدل وراثي
مــــع تحويــــل تتوســــطه  oryzacystatin-1 الســــاق باســــتخدام المــــورث

  ، وفــــق مــــا أشــــار إليــــهAgrobacterium tumefaciensالبكتيريــــا 
S. Gao ومســـاعدوه فـــي جامعـــة الصـــين الزراعيـــة، بكـــين، الصـــين 

)Horticultural science ،128 :408-414 ،2011.(  
 Phytophthoraأظهــــر نســــل مــــن بوغــــة بيضــــية أحاديــــة للفطــــر  •

ramorum  ،تباينًا غير طبيعي أثناء ما بعـد إعـادة الترتيـب المجينـي
ــــــــق مــــــــا أشــــــــار إليــــــــه    فــــــــي ومســــــــاعدوه A. Vercauterenوف

ILVO, CRA-W وجامعة غنت، بلجيكا )Fungal Genetics and 

Biol ،48 :537-543 ،2011.(  
ومســاعدوه فــي جامعــة نــانجنغ بالصــين أن فيــروس  Y. Yangأشــار  •

قـــد تكـــون مؤتلفـــة مـــن  4469العزلـــة ) SMV(موزاييـــك فـــول الصـــويا 
فيــروس موزاييــك فــول الصــويا وفيــروس الموزاييــك الشــائع للفاصــولياء 

: Virus Research ،157( للمجــــين N– النهايــــةفــــي ) أو مثيلــــه(
13-18 ،2011.(  

بالتريســايكالزول لمكافحــة تــم تصــنيع أربعــة مركبــات جديــدة مرتبطــة  •
ومسـاعدوه فـي شـركة  J. L. Balcerلفحـة األرز، وفـق مـا أشـار إليـه 

بميدالنــــد  داو للعلـــوم الزراعيـــة بأنـــديانابوليس، وشـــركة داو الكيماويـــة

 ViVentiChem LLC-NC )Pest Managementوفــي شــركة 

Science ،67 :556-559 ،2011.(  
تحدث فايتوبالسـما فـي مجموعـة فايتوبالسـما اصـفرار األسـتر مـرض  •

ومسـاعدوه فـي  W. Weiالورقة الصغيرة لألزاليـا، وفـق مـا أشـار إليـه 
األمريكيــة،  ةالزراعــمحطــة البحــوث الزراعيــة ببلســتفيل التابعــة لــوزارة 

 Annals of( ة يونـــان الزراعيــة، الصـــينجامعــة ماريالنـــد وجامعــ

Applied Biology ،158 :318-330 ،2011.(  
 MotNومسـاعدوه فـي جامعـة ويسكنسـن أن الطفـرة  F. Mengأشـار  •

فائقـة الحركـة مـع شراسـة  Ralstonia solanacearumمـن البكتيريـا 
، Journal of Bacteriology ،193 :2477-2488( منخفضـــة

2011.(  
الطمـــــاطم الصـــــيني /تـــــم تحديـــــد هويـــــة فيـــــروس تجعـــــد أوراق البنـــــدورة •

 لصـين ومساعدوه في جامعة زهنجـانغ، X. Yangوتوصيفه من قبل 
)Applied and Environmental Microbiology ،77 :3092-

3101 ،2011.(  
مــع  Datura metelمســتخلص مــن أوراق الــداتوره  اســتخدام خفــض •

بكتيريــا المكافحــة األحيائيــة مــن حــدوث ذبــول فيوزاريــوم علــى المــوز 
ومســاعدوه  R. Akilaفــي الحقــل، وفــق مــا أشــار إليــه % 75بنســبة 

، Biological Control( فـــي جامعـــة تاميـــل نـــادو الزراعيـــة، الهنـــد
57 :175-183 ،2011.(  

أثر أصل وراثـي مـن البطـيخ األحمـر فـي المجتمعـات الميكروبيـة فـي  •
التربة، ويسهم المجتمع الميكروبـي فـي االختالفـات فـي المقاومـة إزاء 

 Fusarium oxysporumمرض الذبول الوعائي في البطيخ األحمر 
ومســـاعدوه فـــي جامعـــة شـــمل شـــرف  M. Anإليـــه وفـــق مـــا أشـــار 
: Canadian Journal of Microbiology ،57( الزراعيـة، الصـين

355-365 ،2011.(  
ـــآثر • مـــا بـــين بـــروتين فيـــروس موزاييـــك التبـــغ ومـــانع تحلـــل مـــرتبط  الت

بالعائــل يحــّول حركــة الحوصــلة لتعزيــز استرســاء اإلصــابة، وفــق مــا 
 ومســــاعدوه فــــي جامعــــة ماريالنــــد S. R. Kramerأشــــار إليــــه 

)Virology ،414 :110-118 ،2011.(  
 ومســاعدوه فــي جامعــة فلوريــدا أن المــدخالت D. J. Chavezأشــار  •

PI 442262 ،PI 442266 ،PI 458740 ،PI 176531   
اتسـمت  Cucurbita moschataمـن القـرع المسـكي  PI 634693 و

ــــــالفطر  ــــــأخفض معــــــدالت إصــــــابة ب  Phytophthora capsiciب
)HortScience ،46 :536-540 ،2011.(  
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البطـــاطس، البيـــرو /فـــي المركـــز الـــدولي للبطاطـــا J. Cuellarأشـــار  •
، ألمانيـا أن فيروسـين غيـر مـرتبطين Otto von Guerickeوجامعـة 

ـــوة يحـــدثان   Ipomoea setosa العصـــب فـــي شـــفافيةللبطاطـــا الحل
العصــب فـــي يرافقــان إصــابات بــدون أعــراض ولكـــن محدثــة لشــفافية 

 إصابتها بفيـروس التقـزم الشـاحب للبطاطـا الحلـوة البطاطا الحلوة عند
)Journal of General Virology ،92 :1233-1243 ،2011.(  

 Pg2المــورث الســائد AC Gwen و Ronaldيمتلــك صــنفا الشــوفان  •
المســبب  Puccinia graminis f. sp. avenaeوالمتنحــي للفطــر 
 T. Fetch Jr و J. M. Fetch إليـه وفـق مـا أشـار، لصـدأ الشـوفان

 Canadian( مــن وزارة الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة الكنديــة، واينيبيــغ

Journal of Plant Science ،91 :419-423 ،2011.(  
كشـــف فيـــروس التقـــزم  PCRأمكـــن لطريقـــة النســـخ العكســـي بوســـاطة  •

األصــفر للبصــل، فيــروس الــتخطط األصــفر للكــرات، فيــروس الكــرات 
   50المنقـــــــول بــــــالحلم فـــــــي  األندلســــــي الكــــــامن والفيـــــــروس الخيطــــــي

   L. Leisova-Svobodova أصـــــل للثـــــوم، وفـــــق مـــــا أشـــــار إليـــــه
مــــن معهــــد بحــــوث المحاصــــيل،  K. Karlova-Smekalova  و

-Journal of Phytopathology ،159 :429( جمهوريـة التشـيك
434 ،2011.(  

 

  

 أخبار عامة  
  

الندوة الدولية المشتركة حول إدارة حافرة 
  البندورة/الطماطم

  
  البندورة/الطماطمعقدت الندوة الدولية المشتركة إلدارة حافرة 

(Tuta absoluta)  نوفمبر /تشرين الثاني 18- 16خالل الفترة ما بين
قام بتنظيم الندوة كل من المنظمة . في مدينة أغادير، المغرب 2011

الدولية للمكافحة البيولوجية والمتكاملة للحيوانات والنباتات الضارة 
(IOBC) دة لألمم المتح، منظمة األغذية والزراعة التابعة(FAO) ،

المنظمة األوروبية  ،(NEPPO)منظمة وقاية النبات في الشرق األدنى 
، والمنظمة األوروبية لوقاية النبات (NEPPO)المتوسطية لوقاية النبات 

(EPPO) وبالتعاون مع ،IRAC  وIBMA . حضر الندوة أكثر من
. دولة وشركة كيماويات زراعية ومنظمة دولية 40مشاركًا من  240

   :من المعلومات اطلع على الرابط التالي مزيدلل
http://archives.eppo.org/MEETINGS/2011_conferences/tut
a_absoluta.htm 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )المغرب ،أغادير(البندورة /صورة جماعية للمشاركين في الندوة الدولية المشتركة إلدارة حافرة الطماطم
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 أخبار الجمعية العربية لوقاية النبات 
 

  

 وقاية لعلوم عشر الحادي المؤتمر
  2012 النبات

  
نظـــرًا لألحـــداث التـــي تشـــهدها مصـــر، فقـــد قـــررت الهيئـــة اإلداريـــة 
للجمعية العربية لوقاية النبات وجوب تحويـل مكـان انعقـاد المـؤتمر 

الحـــادي عشـــر لعلـــوم وقايـــة النبـــات مـــن مصـــر إلـــى مكـــان العربــي 
آخـــر، وســـيعود مكـــان انعقـــاد المـــؤتمر العربـــي الثـــاني عشـــر إلـــى 

ــــد المضــــيف . مصــــر ــــًا اتصــــاالت لتحديــــد البل وعليــــه، تجــــري حالي
للمـــؤتمر العلمـــي العربـــي الحـــادي عشـــر، والخيـــارات المتاحـــة هـــي 

فــــي نأمــــل أن يــــتم اإلعــــالن عــــن ذلــــك . تــــونس، المغــــرب واألردن
  .القريب العاجل عندما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي

  
  

 النبات لوقاية العربية الجمعية فقيد
  غربية أبو وليد الدكتور األستاذ

 

أحــــد  16/10/2011األحــــد فقــــدت الجمعيــــة العربيــــة لوقايــــة النبــــات يــــوم 
غربيـــة  أبـــووليـــد  األســـتاذ الـــدكتور مؤسســـيها ورؤســـائها وأعضـــائها، انـــه

 أثــــراً ولقــــد كــــان لرحيلــــه . رحمــــه اهللا
الجمعيـة وزمالئـه  أعضاء في كبيراً 

ــــــــــي الجامعــــــــــة  بكليــــــــــة الزراعــــــــــة ف
   .األردنية

وليــــــــــــد فــــــــــــي  الــــــــــــدكتورولــــــــــــد 
أكمــل و  .فـي فلسـطين 2/11/1935

فـــــي مبيـــــدات دراســـــة البكـــــالوريوس 
ـــــات بجامعـــــة اإلســـــكندرية  فـــــي اآلف

، وحصـــل علـــى 1958عـــام  مصـــر
الواليـات المتحـدة فـي  "رتجـرز"جامعـة مـن  النبـاتأمراض في  الماجستيـر

 جامعـة فلوريـدا من نيماتودا النبات في الدكتوراهوحصل على  ، )1962(
 .)1968(الواليات المتحدة  في

وليد كباحث مساعد و كباحث في مديرية البحـوث الزراعيـة . عمل د
ة ثـم بـدا العمـل بكليـ. 1973وحتـى  1958بوزارة الزراعة فـي األردن منـذ 

وبقــي فيهــا حتــى تقاعــده مــن  1973الزراعــة فــي الجامعــة األردنيــة عــام 
وليـــد مســـاقات نيمـــاتودا النبـــات وأمـــراض . دّرس د. 2006الجامعـــة فـــي 

  شــــرف علــــىأعديــــدة مــــن طــــالب البكــــالوريوس، و  النبــــات، وخــــرج أفواجــــاً 

وأجــرى عديــدا مــن األبحــاث فــي . طالــب ماجســتير وطــالبين دكتــوراه 20
 .وتعقيم التربة بالطاقة الشمسيةمجال النيماتودا 

الجمعيــة  إنشــاءمــن خطــرت ببالــه فكــرة  أوائــللقــد كــان رحمــه اهللا مــن 
العربيـــة لوقايـــة النبــــات، وكـــان مـــن الــــذين حضـــروا المـــؤتمر التحضــــيري 

وقـد نظـم مـع . 1979عـام  ةالجمعية الذي عقـد فـي حلـب، بسـوري إلنشاء
 ردنالزراعــة بعمــان، األلنبــات فــي كليــة مــؤتمر لعلــوم وقايــة ا أولزمالئــه 

استمر في نشـاطاته فـي الجمعيـة  األولوبعد نجاح المؤتمر  .1982 عام
اللجنــــــة  تــــــرأسمــــــن حيــــــث حضــــــور المــــــؤتمرات التاليــــــة جميعهــــــا، فقــــــد 

بكليــة الزراعــة فــي الجامعــة  أيضــاً التحضــيرية للمــؤتمر الســابع الــذي عقــد 
ة فـــي وقـــد حضـــر رحمـــه اهللا آخـــر مـــؤتمر للجمعيـــ. 2000عـــام  األردنيـــة

لمـــا قدمـــه مـــن جهـــد فـــي " شـــرف أســـتاذ" وتـــم تكريمـــه 2009 بيـــروت عـــام
الجمعيــة ودعمهــا، ولجهــده الكبيــر فــي بحــوث وقايــة النبــات فــي  تأســيس

 .مجال نيماتودا النبات وتشميس التربة

مـــادة  يلـــي فـــي الجامعـــة، حيـــث درســـن كأســـتاذوليـــد . لقـــد عرفـــت د
فـي عملـه، وكـان يعطـي كمـا  وجـدياً قـديرا ً  نيماتودا النبات، فكان محاضراً 

كبيــرا مــن المعلومــات فــي محاضــراته، وكــان يجلــس مــع كــل طالــب قــرب 
 .النيماتود أجزاءالمجهر يعلمه تفاصيل 

، األردنيــــةوليــــد كعميــــد لكليــــة الزراعــــة فــــي الجامعــــة . كمــــا عرفــــت د
 وأخوكــــذلك عرفتــــه كزميــــل لــــي  .أيضــــاً حــــد مؤسســــيها أوالــــذي كــــان هــــو 

 اً بــومحبو  لقــد كــان محترمــاً . الحيــاة أمــوركثيــر فــي ناصــح، تعلمــت منــه ال
مـــن قبـــل زمالئـــه فـــي العمـــل، ومـــن قبـــل الـــذين عملـــوا معـــه فـــي التـــدريس 

تقاعد من عمله في الجامعـة اسـتمر بجهـد كبيـر  أنبعد . والبحث العلمي
والـــذي ســـيبقى " نيمـــاتودا النبـــات فـــي البلـــدان العربيـــة"كتـــاب  تـــأليففـــي 

  . في هذا التخصص في المنطقة العربية ساألسالسنوات عديدة المرجع 
انــه تــرك  أمــلكلنــا  أننــا إال، كبيــراً  وليــد وتــرك فراغــاً . لقــد رحــل عنــا د

جلهـا، وتـرك أويحب العمل من  إليهامن ورائه من يحب الجمعية وينتمي 
والمضي قـدما كمـا كـان يتمنـى  الرايةمن هم قادرون بإذن اهللا على حمل 

نــــدعو اهللا لــــه بالرحمــــة والمغفــــرة  أن إالال يســــعنا فــــي الختــــام و . ويرغــــب
  ".راجعون إليه وانأهللا  إنا"ونقول 
  

 حمد كاتبةأ. د. أ
  قسم وقاية النبات

 معة األردنيةاكلية الزراعة، الج
  عمان، األردن
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 العلوم مجال في المتميز الباحث جائزة
   األردن في الزراعية

  

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة األردنية 
الهاشمية، الدكتور جمال راغب قاسم، 
أستاذ علم األعشاب في قسم وقاية 
النبات، كلية الزراعة، الجامعة األردنية 

جائزة صندوق دعم البحث العلمي "
للباحث المتميز في مجال العلوم الزراعية 

تم منح الجائزة وعادة ما ي". 2010للعام 
للباحثين الذين يحققون الشروط المطلوبة 
لمنحها ومنها أن يكون الباحث يعمل في 

أحد الجامعات األردنية وذو سجل علمي مميز وأن تكون األعمال التي 
  يمنح بموجبها الجائزة قد تم انجازها خالل السنوات العشر األخيرة 

قاسم الحائز على لقد تقدم الدكتور ). 2010- 2001ما بين عامي (
خالل الفترة  منشوراً  علمياً  الجائزة بما مجموعه خمسة وخمسين انجازاً 

المذكورة، وشمل ذلك ثمانية وثالثون ورقة علمية تم نشرها في مجالت 
علمية عالمية محكمة وثالثة كتب متخصصة في مجال علوم األعشاب 

في كتب علمية عالمية متخصصة وتقريرين علميين  واثنا عشر فصالً 
ألبحاث تم تحكيمهما وقبولهما للنشر والعديد من ملخصات األبحاث 

قام بتسليم الجائزة للدكتور قاسم معالي وزير . واألوراق األخرى الداعمة
التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور وجيه عويس وبحضور 

لعلمي األستاذ الدكتور نصري الربضي مدير صندوق دعم البحث ا
هذا وقد درجت . 2011يوليو /تموز 14وذلك يوم الخميس الموافق 

الباحثين  وتشجيعاً  عن ثالث جوائز تكريماً  الوزارة على اإلعالن سنوياً 
المتميزين في الجامعات األردنية وهي جائزة الباحث المتميز وقيمتها 

المميز وقيمتها ثالثة آالف  خمسة آالف دينار أردني وجائزة البحث
ويمنح مع كل  ،دينار وجائزة الطالب المتميز وقيمتها ثالثة آالف دينار

يتم تدوير الجوائز  .شهادة رسمية أو درع الجائزة للباحث المتميز جائزة
كل ثالث سنوات مرة بحيث تغطي كافة التخصصات العلمية، وقد حاز 

من بين التخصصات  وذلك 2010عليها فقط الدكتور قاسم لعام 
  .العلمية األخرى

 

 المنشورات  
  

  كتب جديدة
  

  تاريخ وبيولوجيا ومكافحة اللفحة النارية
  هالبرونت وولفغانغ زيللير-توم فان دير فايتز، نويمي أوروالزا: تأليف

ـــــراء ذوي شـــــهرة  ـــــة خب عالميـــــة قـــــام ثالث
بتزويـــــــد تغطيـــــــة علميـــــــة شـــــــاملة لهـــــــذا 
المــــــــرض الــــــــذي يعــــــــد أول األمــــــــراض 
 .النباتية الناتجة عن اإلصابة بالبكتيريـا

 47اللفحــــة الناريــــة فــــي  ضينتشــــر مــــر 
ـــــة وهـــــو يصـــــيب مـــــدى واســـــع مـــــن  دول

علـى . نباتات العائلـة الورديـة فـي العـالم
زال الـــرغم مـــن التقـــدم الملحـــوظ فـــي مجـــال التصـــدي للمـــرض إال انـــه ال تـــ

تحـــت الظـــروف الجويـــة المثاليـــة للعامـــل الممـــرض فـــي بعـــض  ةالمكافحـــ
 المواقــع أمــرا فــي غايــة الصــعوبة ممــا يتطلــب بــذل جهــود كبيــرة مــن قبــل

يتوقــــع أن ينتشــــر المــــرض بنهايــــة المطــــاف فــــي  .المهندســــين الــــزراعيين
جميـــع الـــدول المنتجـــة للتفاحيـــات فـــي أنحـــاء العـــالم، المعلومـــات فـــي هـــذا 

  .خط الدفاع األول الكتاب ستشكل
صـــفحة علـــى تـــاريخ  500يحتـــوي هـــذا الكتـــاب المؤلـــف مـــن حـــوالي 

المــــرض، ومعلومــــات مفصــــلة عــــن بيولوجيــــة ووبائيــــة العامــــل الممــــرض 
عامـــل ممـــرض باإلضـــافة إلـــى اســـتراتيجيات المكافحـــة  – والعالقـــة عائـــل 

 تويغطــــــي الكتــــــاب اكتشــــــاف المورثــــــا. الزراعيــــــة والكيميائيــــــة والحيويــــــة
لقــدرة االمراضــية، وتفعيــل المقاومــة و تنــوع واخــتالف بكتيريــا الممرضــة وا

المــرض،  لمكافحــةهــذه التطــورات البحثيــة واعــدة تعــد . العامــل الممــرض
الكيميائيــة أو  وطــرق المكافحــة الوبائيــة دراســاتفــي حــال عــدم نجــاح ال
تـــــم إضـــــافة فصـــــل لفهرســـــة المعلومـــــات المتعلقـــــة  .البيولوجيـــــة التقليديـــــة

  .ية والبكتيريا النباتية لتسهيل عملية البحثبالتقنيات الجزيئ
العمـل علـى  شروعهم عند سيكون الكتاب مفيدا بشكل خاص للعلماء

آثـاره  للحـد مـنيعملـون الـذين لعلمـاء والمـزارعين ل هـذا المـرض وضـرورية
  .الكمثرى والتفاحكالمهمة اقتصاديا  المدمرة على المحاصيل

  
  فطور التفحم في العالم

  كلمان فانكي تأليف
ال غنـــى عنـــه فـــي مســـاعدة رائـــع ســـيكون  كتـــاب

المجتمع العلمي لتحديـد هويـة فطـور الـتفحم فـي 
كمــا يشــمل مفــاتيح لألجنــاس وقائمــة . كــل مكــان

نبـات عائـل ويجمـع مـا يزيـد عـن -بفطور التفحم
صــــورة مجهريــــة ورســــوم تخطيطيــــة فــــي  3500

  .كتاب واحد
صــفحة كتبــه مخــتص عــالمي  1500الحــاوي علــى مــا يقــارب  المجلــد

عامـًا فـي  50بالموضوع، الدكتور كالمـان فـاكي، الـذي أمضـى أكثـر مـن 
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يؤمن الكتاب عروضًا كاملة ومفصـلة . جمع أنواع فطور التفحم ووصفها
يحــــّدث . جنســــًا مــــن خــــالل الوصــــوفات واإليضــــاحات 93لألنــــواع فــــي 

لمية الصالحة ومرادفاتها ويـؤمن مراجـع الكتاب معلوماتنا عن األسماء الع
ـــــدكتور فـــــانكي . تصـــــنيفية والمـــــدى العـــــوائلي لكـــــل نـــــوع تلمـــــع عاطفـــــة ال

للموضوع في كل صفحة عبر الرسوم التوضيحية والوصوفات التفصـيلية 
ويســمح احتــواء . التــي تكمــل بعضــها الــبعض لجعــل تحديــد الهويــة أيســر

إلــى األمــام والخلــف بــين المجلــد علــى جميــع المحتويــات للقــراء باالنتقــال 
  الفطور المتماثلة مظهريًا للقيام بتحاليل ومقارنات تصنيفية

ال بــد منــه للمشخصــين العــاملين فــي مختبــرات الزراعــة  مصــدرهــو 
ــــات، إخصــــائيي  واألغذيــــة، إخصــــائيي الفطــــور، إخصــــائيي أمــــراض النب
ـــــة، األســـــاتذة، الطلبـــــة كمـــــا ســـــيقدر الهـــــواة شـــــروحاته  ـــــا الجزيئي البيولوجي

   .اضحة، الدقيقة والشاملةالو 
  

  الزراعة، علم النيماتودا وجمعية إخصائيي النيماتودا
كتــاب الزراعــة، علــم النيمــاتودا وجمعيــة إخصــائيي النيمــاتودا  يبحــث

في الزراعة األمريكية العالميـة، أهميـة علـم النيمـاتودا فـي الزراعـة والـدور 
عزيـز الزراعـة الحيوي الذي أسـهمت بـه جمعيـة إخصـائيي النيمـاتودا فـي ت

صـــفحة ببحـــوث  144يفجـــر هـــذا الكتـــاب المؤلـــف مـــن . وعلـــم النيمـــاتودا
وقـــد كـــان مـــن المقـــرر أن يعـــالج هـــذا . رائعـــة، مقـــابالت وصـــور تاريخيـــة

الكتــاب فقــط تــاريخ جمعيــة إخصــائيي النيمــاتودا، لكنــه تطــور إلــى تــاريخ 
ما بـدأ وعنـد. " الزراعة، علم النيماتودا وجمعيـة إخصـائيي النيمـاتود أيضـاً 

البحــث فــي تــاريخ جمعيــة إخصــائيي علــم النيمــاتودا، أكتشــف أن القــرارات 
التــي شــكلت الجمعيــة واتجاههــا قــد تــأثرت باألحــداث التــي جــرت فــي علــم 
النيمــــاتودا والزراعــــة خــــالل عقــــود محــــددة منــــذ الخمســــينيات مــــن القــــرن 

وقــد أعطانــا هــذا الكتــاب الفرصــة لفحــص . الوقــت الــراهن ىالماضــي وحتــ
االتجاهــــات واألحــــداث الرئيســــة التــــي حــــدثت منــــذ والدة الجمعيــــة وحتــــى 
الوقت الحـار فـي محاولـة لمسـك التجـارب وسـعادة وٕانجـازات أولئـك الـذين 

  . حلموا بحلم أثمر في تجسيد جمعية إخصائيي النيماتودا
  

  موسوعة علم الفيروسات العام
العدد، مستمد من موسوعة علم الفيروسات، ويقدم لمحة عامة عن هذا 

يتضمن . الماضيةالعشر سنوات التطور علم الفيروسات خالل 
 تنتقلو . تطور الفيروساتو مقاالت عن طبيعة وأصل، بالتفصيل 
تركيبة وتجمع جسيمات الفيروس  بعد ذلك إلى ملخص لفهم الموسوعة

ويسلط الضوء على المادة . ةوشرح كيفية الحصول على هذه المعرف
الوراثية للفيروسات ومختلف اآلليات التي تستخدمها الفيروسات لتصيب 

يقرب هذا العدد من النظرة العامة . وتتضاعف ضمن خاليا مضيفها

ه اهتمام يعلى بعض المجموعات الرئيسية من الفيروسات، مع توج
  .خاص لمعرفتنا الحالية بالبيولوجيا الجزيئية

حد هو األكثر شمولية حيث يعتبر مصدر توفير لمحة عامة عدد وا - 
  .عن علم الفيروسات لغير المتخصصين

الجسور التي تصل الفجوات بين النصوص األساسية والجامعية  - 
  .المتخصصة

نظرة عامة وموجزة عن الموضوعات الهامة في مجال المساعدة عند  - 
صياغة طلبات التحضير إللقاء المحاضرات، وكتابة التقارير، أو 

  .المنح
  Elsevier Science and Technology: الناشر

  :لمزيد من المعلوماتل
http://www.researchandmarkets.com/product/3f7515/desk_
encyclopedia_of_general_virology  

 
البكتيريا : مواضيع عامة عن تاريخ علم الفيروسات - 1القسم 

: الفيروسات النباتية من تاريخ الفيروسات: تاريخ علم الفيروسات
 Ribozymesالفقاريات الفيروسات الطبيعة المنشأ ألنواع الفيروسات 

Quasispecies  نسالة قواعد بيانات الفيروسات من تطور الفيروسات
مية الفيروسات مقارنة تسلسل تصنيف الفيروسات، وتصنيف وتس

  .البشرى البريونات من الفيروسات الفقاريات واإلرهاب البيولوجي
الفيرون أساسيات تركيب الفيرون، تركيبة الفيرون غير  - 2القسم 

جمعية ، لفيروساتل Cryo-electronالمغلف، المجهر االلكتروني 
الفيرون غير المغلف، جمعية الفيرون المغلف، جمعية الفيروسات 
البكتيرية ذات التغليف الجينومي، أغشية أفراد فيروسات من 

Mimivirus.  
األحماض النووية، إعادة تكوين األحماض النووية  -  3القسم 

من الفقاريات المعيبة،  Retrotransposonsالتابعة وفيروسات 
  .والفيروسات كعامل في العالج الجيني RNAsفيروسات التدخل 

اإلصابة الفيروسية، مستقبل الفيروسات البكتيرية،  - 4القسم 
دخول الفيروس لغشاء الخاليا المتماثل، تضاعف الفيروس، المثابرة 
والتأخير في اإلصابة، اإلصابة وموت الخاليا، الفيروسات المرضية، 

خدام أساليب التشخيص تشخيص العوامل المضادة للفيروسات باست
  .لرصد المرض microarraysالمصلية والجزيئية باستخدام 

ردود المناعة، الحصانة الفطرية، الهزيمة الفطرية  - 5القسم 
المناعية، عرض المستضد، الحصانة والمناعة من البروتينات 
الفيروسية السيتوكينات والكيموكينات، خلية بوساطة حصانة للجسم 

الحصانة المناعية لبنية مستضد الفيروسات  –ات المضاد للفيروس
Orthomyxovirus األنتيجين االختالف، استراتيجيات اختالف ،
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، سالمة اللقاحات، DNAمستضدي اللقاحات، لقاحات الحمض النووي 
  .معادلة العدوى المرضية المناعية

الوصف والبيولوجيا الجزيئية لبعض الفيروسات،  - 6القسم 
البيولوجيا : Baculovirusesالبيولوجيا الجزيئية لـ: الفيروسات الغدية

البيولوجيا الجزيئية : Baculoviruses granulovirusesالجزيئية لـ
البيولوجيا الجزيئية : Coronaviruses nucleopolyhedrovirusesلـ

بيولوجيا الجزيئية لفيروسات الهربس ال: Bلفيروس التهاب الكبد 
البيولوجيا : cytomegalovirusالبيولوجيا الجزيئية البشرية لـ: البسيط

  البيولوجيا الجزيئية : الجزيئية لفيروسات نقص المناعة البشرية
البيولوجيا : المرتبطة بالهربس Iridoviruses Kaposi's sarcoma لـ

 Mononegavirales Nidovirales Nodavirusesالجزيئية 

Orthomyxoviruses :البيولوجيا الجزيئية لفيروس الورم الحليمي :
 Partitiviruses Phycodnavirusesالبيولوجيا الجزيئية 

Picornaviruses Reoviruses : البيولوجيا الجزيئية
Seadornaviruses Tetraviruses Togaviruses : البيولوجيا

  .يورو 71المطبوعة  ةلنسخسعر ا. الجزيئية
  :لمزيد من المعلوماتل

http://www.researchandmarkets.com/product/3f7515/desk_
encyclopedia_of_general_virology  

  
  

 أحداث مھمة في وقاية النبات 
  

 علمية ندوات ومؤتمرات
 
 

2012 
  مارس/آذار 27-29*

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

http://www.ipmcenters.org/ipmsymposium12/ 

  أبريل/نيسان 2 -مارس/آذار 30*
  .ماربورغ، ألمانيا. المؤتمر األوروبي الحادي عشر للوراثة الفطرية

http://www.ecfg.info/ 
  أبريل/نيسان 16-21 *

 ة في الزراعة الحديثة، كورس قصير،األعشاب الضار  إدارة
  .زاراغوزا، إسبانيا

http://www.iamz.ciheam.org 
  أبريل/نيسان 22-26 *

 .قرطبة، إسبانيا ،العمل الدولية الثالثة لألسكوكيتا ورشة
http://tinyurl.com/3ftul4y  

  مايو/أيار 21-25 *
توفثورا، البيثيوم العمل الدولية الرابعة ألمراض الفي ورشة

  .جامعة ميريالند والفيتوبيثيوم،
www.psla.umd.edu/faculty/Balci/workshop2011/index.
cfm  

  يونيو/حزيران 1–مايو /أيار 28 *
تقنيات الكشف عن السموم الفطرية والفطور "دورة تدريبية حول 

  .باري، إيطاليا ،"السلسلة الغذائية السامة في
www.mycotox-society.org\MycoRedTraining-2012  

 

  

  
  يونيو/حزيران 3-8 *

المؤتمر الدولي الثاني والعشرون للفيروسات واألمراض المنقولة 
  . روما، ايطاليا ،(ICVF). بالتطعيم لمحاصيل الفاكهة

   icvf2012@cra-pav.it: البريد االلكتروني
  يونيو/حزيران 3-8 *

. بــــــــــاري، إيطاليـــــــــــا ،ورشــــــــــة العمـــــــــــل الدوليــــــــــة للفيوزاريـــــــــــوم
http://www.mycotox-society.org\fusarium-2012  

  يونيو/حزيران 17-22 *
. هانغ جو، الصين. الدولي السادس لعلم األعشاب المؤتمر

http://www.iwss.info/coming_events.asp  
  يونيو/حزيران 18-21 *

العمل الدولية الثامنة حول أمراض جذوع أشجار  ورشة
  .اسبانيا ، فاالنسيا،الكرمة/العنب

 http://www.icgtd.org/8IWGTD.html  
  أغسطس/أب 14-16 *

نيلســون، . للجمعيــة النيوزلنديــة لوقايــة النبــات 2012العــام  مــؤتمر
  .نيوزلندا

http://www.nzpps.org  
  سبتمبر/أيلول 17-20 *

غرب  ،االسترالية السابعة لألمراض المنقولة مع التربة الندوة
  .استراليا

http://www.asds7.org   
  نوفمبر/تشرين الثاني 18-23* 

 .فالنسيا، اسبانيا الموالح،/الدولي للحمضيات المؤتمر
http://www.citruscongress2012.org/  
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2013 
  فبراير/شباط 18-22 *

 .بيرث، استراليا مبيدات األعشاب،دولي للمقاومة في ال المؤتمر
  Stephen.Powles@uwa.edu.au :البريد االلكتروني

  أغسطس/آب 25-30 *
  .الصين ،بيجين تمر الدولي العاشر ألمراض النبات،المؤ 

http://www.icppbj2013.org  
  

2014 
  أغسطس/آب 3-8* 

  . بانكوك، تايالند. المؤتمر الدولي العاشر لعلوم الفطريات
  agrlkm@ku.ac.th: البريد االلكتروني

  
  
  

  
  

 اإلخبارية النشرة من العدد ھذا انجاز في للمساھمين شكر
  

ذين  زمالء ال ل الشكر لل ى أجزي ي الشرق األدن ات ف ة النب ة لوقاي رة اإلخباري الي من النش دد الح از الع ي انج ھموا ف س
  :والبلدان العربية وھم

  
  ).المغرب(، محمد البصري )مصر(، ليديا نجيب عبد الشھيد )استراليا(سمير األحمد 
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