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  .تزويد النشرة بما لديھم من أخبار يودون نشرھا على مستوى العالم العربيلمن اآلفات الزراعية  النباتات
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العـدد افتتاحيـة  
  

  ما ھي األسئلة التي يتعّين على الجيل القادم من علماء
  وقاية النبات معالجتھا؟؟ 

زيادة مقدارھا ثالثة أضعاف ضمن العدد ھذا  إلى تسعة باليين إنسان، ويمثل 2050أن يصل سكان العالم بحلول العام  يتوقع
وستشعر منطقة الشرق األدنى والبلدان العربية بھذا الضغط بقوة، على اعتبار أن حصتھا . متوسط حياة كائن بشري حي مفرد

ولمواجھة الطلب المستقبلي، فإننا نحتاج إلى غذاء وافر . السكاني ونقص الغذاء ستكون أعلى من المتوسط العالمي من التزايد
ويتطلب إنجاز ھذا الھدف القدرة على مجابھة التحّدي الكبير للتكّيف مع التغّير المناخي، في الوقت الذي تتم فيه . غذّ وم

لم النبات، بما في ذلك وقاية النبات، مواجھة ھذا التحّدي، وحان الوقت لمعرفة ما ويحاول ع. المحافظة على الموائل الطبيعية
 ھي األسئلة التي يتعّين على الجيل القادم من علماء وقاية النبات معالجتھا؟؟

تعرض لھذا الموضوع مجموعة من علماء دوليين متميزين، ويمكن الحصول على معلومات تفصيلية أكثر عن نتائج ھذه 
سؤال تواجه بحوث  100تحديد أھم عن أسفرت الدراسة ". New Phytologist, 192:6-12"شرت حديثاً الدراسة في مقالة نُ 

 .واألسئلة العشرة التالية ھي تلك المرتبطة بعلم وقاية النبات. علم النبات
  في الزراعة؟متى وكيف يمكننا الحصول بشكل متزامن على زيادة في الغالل وتقليل التأثير البيئي  ـ

  ؟ـ ما ھي فضلى الطرائق لمكافحة األنواع الغازية بما في ذلك النباتات، اآلفات الحشرية والممرضات
 ـ ھل يمكننا تقديم حل لمشكالت آفات النبات المستعصية بغية تلبية القيود متزايدة الصرامة على المبيدات؟

 ـ ما ھي الطريقة األكثر استدامة لمكافحة األعشاب؟
 ـ كيف يمكن تحسين العالقة بين النباتات والفطور الجذرية المتعايشة أو تعديلھا باتجاه تحسين صحة النبات والنظام البيئي؟ 

 جديدة لمكافحة المرض؟ سبلـ كيف يمكن استخدام معرفتنا بالبيولوجيا الجزيئية لمقاومة المرض لتطوير 
 ْمرضات؟ـ ما ھي اآلليات للمقاومة الجھازية المكتسبة للمُ 

 ـ ما الذي يوقف نمو الُمْمرض، عندما يقاوم نبات ممرضاً ما؟
 ـ كيف تتغلب الُمْمرضات على مقاومة النبات للمرض، وھل ذلك أمر ال مفر منه؟

 ـ ھل يمكننا استخدام مقاومة غير العائل إلعطاء مقاومة أكثر ديمومة؟

على أنني . العليا الشباب الذين يبحثون عن عنوان بحثي لرسائلھماألسئلة المذكورة أعاله ھي لفتح أعين طالب الدراسات 
  :وجدت أن السؤال األكثر تحدياً كان

بحيث يمكنھم معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه ) بما في ذلك وقاية النبات(كيف يمكننا اجتذاب العقول الشابة لعلم النبات 
 واستبدال الوقود األحفوري؟ اإلنسانية مثل التغّير المناخي، األمن الغذائي،

على . كلنا يعلم أننا بحاجة إلى أطباء بشريين، وفكرة أن يذھب األفضل واأللمع من شبابنا إلى دراسة الطب موجودة في ثقافتنا
أن القدرة على البقاء من يوم آلخر أكثر أھمية من العناية الطبية، ألن ذلك يتطلب غذاء، ملجأ، مالبس وطاقة، وھي جميعاً 

ً استثنائيين. تعتمد على النباتات م ممكن سيتطلب أناسا وعليه، نحتاج لتغيير ثقافتنا بشكل جذري بحيث . إن تحقيق أفضل تقدُّ
في رأس قائمة المھن التي يتطلع " المحامي"و" البيطري"، "المھندس"، "الطبيب البشري"االنضمام إلى " للطبيب النباتي"يمكن 

  .درإليھا بشغف معظم شبابنا القا
 

  خالد مكوك. د. أ
  المجلس الوطني للبحوث العلمية

 بيروت، لبنان
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 أخبار وقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى 
 

 آلفات الجديدة والغازيةا
 

  الجزائر
  

 Botryosphaeria ibericaالتسجيل األول لفطر 
المصاحب للموت التراجعي وموت أشجار السرو العطري 

)Cupressus macrocarpa (تم مالحظة تقرحات . في الجزائر
ن أسود، تشققات، وإطراح مع تلوُّ مترافق على السوق واألفرع 

للريزينات، مؤدية إلى موت تراجعي وموت التاج، وموت 
على أشجار  2008وذلك في وقت متأخر من ربيع  ،األشجار

 40بعمر   Cupressus macrocarpa (Hartw.)سرو عطري
ً مزروعة   Juniperusفي غابات مختلطة مع الشربينعاما
oxycedrus L.  والقيقبAcer monspessulanum L  في

 ، بالجزائر"بوغا"، في مقاطعة "عين أبيسا"بالقرب من " تافت"
 m 1,400وارتفاع   N; 05°06′33″E″57′18°36:اإلحداثيات(

من أشجار % 60، كانت حوالي 2010في ). رعن سطح البح
وإلجراء العزل الفطري، تم تطھير . ةالسرو العطري مريض

ً بالكحول اإليثيلي وبعد إزالة القلف . األفرع المتقرحة سطحيا
من أُخذت الخارجي، تم زرع قطع من القلف الداخلي الميت 

وتم . آجار -دكستروز - بطاطس/حواف القرحة على وسط بطاطا
 Botryosphaeria ibericaتحديد معظم المستعمرات على أنھا 

(Phillips, Luque & Alves)  ٍللصفات  باإلرتكاز على مقارنة
كما . الشكلية وتتاليات الحمض النووي لعزالت معّرفة من الفطر

ً على مستعمرات من الفطر  Pestalotiopsisتم الحصول أيضا
funerea ، ُّكانت مستعمرات . أقل دٍ ولو أن ذلك كان بتردB. 
iberica بلون  آجار -دكستروز - بطاطس/بطاطا على وسط

. س°25أخضر غامق مع ميسيليوم ھوائي ونمو مثالي عند 
° 20أُنتجت األوعية البكنيدية بعد ثالثة أسابيع من التحضين عند 

ساعة دورة ضوئية من األشعة قرب البنفسجية  12سلزيوس و
كانت . على وسط اآلجار المائي المدّعم ببذور سرو معقمة

الحاجز، بيضاوية إلى األبواغ الكونيدية بنية اللون، أحادية 
 8.8(ميكرومتر  x 11.2) 27.4- 20.1( 24.2أبعادھا  ،مستطيلة

وضع عزلة من  وتمّ ). قراءة 50عدد القراءات ) (14.1إلى 
الفطر في المكتب المركزي لمجموعة شيمل المزرعية برقم 

CBS 130984 . تم استخالص الـDNA  من الميسيليوم المجّمد
وأظھر تتالي الدنا . ITS4و  ITS1الجاف باستخدام البادئتين 

المدخل ( B. ibericaمن الفطر  CBS 130984المضخم للعزلة 
CBS 130984 تشابه مع تتاليات % 100) في بنك المورثات

ح ألشجار  B. ibericaعزالت  المتحصل عليھا من القلف المتقرِّ
مدخالت البنك الوراثي ذات األرقام (السنديان من إسبانيا وإيطاليا 

AY573216، AY573214، AY573213، AY573210 ،
AY573202، وAY573201 .( نفذت إعداءات للساق في الدفيئة

 4غرسات مطعمة من السرو العطري بعمر  10الزجاجية على 
 CBSليترات باستخدام العزلة  5سنوات نامية في أصص بحجم 

مم من حواف مستعمرة  3حيث أخذ قرص بقطر . 130984
آجار لمدة أسبوع  -دكستروز - بطاطس/بطاطانامية على وسط 

وأُدخل في جرح دائري من الحجم ذاته عمل في قشرة ساق بقطر 
يونية /كرر اإلعداء في حزيران. سم تقريباً بوساطة ثاقب فليني 1

وبعد خمسة أشھر من اإلعداء، ظھرت على . 2011و  2010
طول ب(السوق الُمْعداة بقع صغيرة ميتة مستديرة إلى متطاولة  

ً مع إطراح )سم 2.5إلى  1.0 ريزينات من لل، مترافقة أحيانا
األعراض على معاملة الشاھد ھذه في حين لم تظھر . الشقوق

بنجاح من القلف الميت  B. ibericaأُعيد عزل . غير الُمعدى
ولم تالحظ فروق معنوية في حجم . المحيط بمواقع اإلعداء

 لمعروف أن بعض أنواع وا. التقرح ما بين التجربتين المكررتين
Botryosphaeria  ُُتحدث أيضاً  عوائل مختلفة جدت علىالتي و

ً للسرو؛ ومن بين ھذه األنواع نذكر  ً تراجعيا ً وموتا  .Bتقرحا
stewensii ،B. obtusa  ،B. dothidea  وB. ribis  التي تعمل

 ً معتبرة أنھا ضعيفة الشراسة للجريب . رضات ضعيفةمْ كمُ  غالبا
فروت، وحسب معرفتنا سجلت ھنا ألول مرة على العائلة 

ً  B. ibericaأحدث الفطر . السروية ً تراجعياً  قروحا وموتا
ألشجار السرو العطري التي أُضعفت نتيجة موجات الجفاف 

 .G. [المتكررة التي شھدتھا الجزائر في السنوات العشر األخيرة
Azouaoui-Idjer ،G. Della Rocca ،A. Pecchioli ،Z. 

Bouznad  وR. Danti )مجلة). الجزائر وإيطاليا Plant 
disease 2012، 1073): 7(96، العدد [ 

 

  المغرب
 

 Heteroderaالتقرير األول للنيماتود الحويصلية 
latipons تم كشف عدة عشائر من . على القمح في المغرب
الحويصلية على الحبوب، خالل مسح تم تنفيذه من النيماتودا 

، في مناطق زراعة القمح في 2011يونية /مايو إلى حزيران/أيار
تم أخذ العينات قبل شھر من حصاد ". سايس"مكناس بمنطقة 
ً من )Triticum durum(القمح القاسي  ، من حقول ُتبدي بقعا
ت أوراق كانت النباتات فيھا ضعيفة النمو، ذا. نباتات متقزمة

كان المجموع الجذري . سفلية شاحبة، وعدد منخفض من السنابل
قصيراً وذا مظھر شجيري نظراً إلنتاج عدد متزايد من الجذور 

لم تكن الحويصالت مرئية على الجذور ولكنھا وجدت . الثانوية
جمعت الحويصالت من التربة على غرابيل ذات . في التربة

ً بطريقة 200فتحات بقطر  المعدلة وتم تحديد  Cobb ميكرونا
ھويتھا عن طريق مظھريتھا وتتالي الفاصل المستنسخ الداخلي لـ 

rDNA . عرفت كافة العزالت على أنھاHeterodera avenae 
تم تحديد السمات الشكلية . باستثناء عزلة واحدة من عين جمعة

الرئيسية للحويصالت ويافعات الطور الثاني للعزلة من ھذه 
السمات ) حويصالت 10متوسط (للحويصالت  كان. المنطقة
قمع فرجي مزدوج الفتحات، طول الجسم بدون العنق : التالية
590  ً ً  632إلى  551من (ميكرونا ، عرض الجسم )ميكرونا
393  ً ً  490إلى  310من (ميكرونا  75طول العنق ) ميكرونا

 ً ً  90إلى  65من (ميكرونا ، طول فتحة القمع الفرجي )ميكرونا
ً ميكر 64 ً  72إلى  60من (ونا ميكروناً  21وعرضھا ) ميكرونا

ً  25إلى  18من ( من (ميكروناً  96طول تحت القنطرة ) ميكرونا
ً  115إلى  85 من (ميكرونات  8طول الـسلت الفرجي ) ميكرونا
ً  27، عرض القنطرة الفرجية )ميكرونات 9إلى  7 من (ميكرونا

ً  33إلى  24 كان ليافعات  كما. وغياب ألجسام بيولي) ميكرونا
طول : المواصفات التالية) يافعات 10متوسط (الطور الثاني 
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ً  445الجسم  ً  472إلى  412من (ميكرونا ، عرض )ميكرونا
ً  21إلى  19من (ميكروناً  19الجسم   24، طول الرمح )ميكرونا

 ً ً  25إلى  23من (ميكرونا أربعة خطوط جانبية، طول ) ميكرونا
ً  54ى إل 46من (ميكروناً  50الذيل  ، وذيل نھائي شفاف )ميكرونا

ً  28بطول  كانت قيم ). ميكرونا 31إلى  24من (ميكرونا
 H. latiponsالمواصفات الشكلية ضمن مجال تلك الخاصة بـ

كانت الحويصالت ذات القمع الفرجي . Handooالتي أشار إليھا 
ثنائي الفتحات مع تحت قنطرة قوية وبدون أجسام بيولي ويافعات 

ميكروناً، ورمح أطول من  40ثاني بطول ذيل أكبر من الطور ال
ً والخطوط األربعة في الحقل الجانبي من السمات  15 ميكرونا

ولتأكيد تحديد الھوية، تم عمل . H. latiponsالنمطية للـ 
يافعات  3من  DNAمالحظات جزيئية، حيث تم استخالص الـ 

وضخمت . في الطور الثاني وثالث حويصالت بشكل منفصل
-′5مع البادئتين  rDNAمنطقة الفاصل الداخلي المستنسخ للـ 

CGT AAC AAG GTA GCT GTA G-3′ 5و′-TCC TCC 
GCT AAA TGA TAT G-3′ لـ ً ونتج . وزمالؤه Ferrisتبعا

فاعل تمت تنقية نواتج ت. زوج قاعدي 1,040عن ذلك قطعة بـ 
سيؤول،  Macrogen, Inc(البوليميراز المتسلسل ودراسة تتاليھا 

مدخالت (وتمت مقارنة كل التتاليات المتحصل عليھا ). كوريا
، JQ319035البنك الوراثي لكل حوصلة ذات األرقام 

JQ319036 و ،JQ319037 ( مع التتاليات المتوافرة في قاعدة
، التي تشمل )www.ncbi.nlm.nih.gov(بيانات البنك الوراثي 

وأظھرت ھذه المقارنة تماثالً مع . Heteroderaعدة أنواع من 
أو أقل مع % 89، و%99إلى  97بنسبة  H. latipons تتاليات

وأوضح تحديد الھوية حسب . .Heteroderaأنواع أخرى من 
لنيماتودا الحويصلية المواصفات الشكلية والجزيئية أن عشيرة ا

. H. latiponsمن حقل القمح في عين جمعة، بالمغرب كانت 
وحسب . 3سم 100حويصلة في  65ووجد في البقع ضعيفة النمو 

ونظراً . H. latiponsمعرفتنا، يمثل ھذا الكشف تسجيالً جديداً للـ 
ألن ھذه النيماتودا تستطيع أن تسبب خسائر مھمة في القمح، وھو 

بوب الرئيس في المغرب، يجب توخي الحرص محصول الح
 .F. Mokrini، L. [لمنع انتشارھا إلى مناطق أخرى

Waeyenberge، N. Viaene  وM. Moens ) بلجيكا
  ] 5 :(774 ،2012(Plant disease، 96مجلة ). والمغرب

 

 تونس
   

 العامل Botryosphaeria obtusaللفطر ول األتسجيل ال
تم . غصان الزيتون في تونسأل للموت التراجعيمرض ملا

أو الموت التراجعي ألغصان  الذبولتسجيل ظھور مرض 
زيتون  في بستان 2010في سنة ) صنف منزانيا(الزيتون 

كانت  ، حيثبالشمال التونسي "تستور"بمنطقة ) ـھ 50مساحته (
وتتمثل . متضررة بشدة من المرضمن األشجار  %50أكثر من 

بول األوراق التي تبقى عالقة وذ ،األعراض في موت األغصان
على نحو غير األنسجة المصابة داكنة  روظھو على الفروع،

تمت مشاھدة . ألغصان السليمةل بالقلف الداخليمقارنة مألوف 
. العديد من األوعية البكنيدية على أسطح األغصان المصابة

جمع أغصان مصابة، وتم قطع حواف  تملتشخيص المرض 
ً تطھيرھا قطع صغيرة و األماكن المتلونة إلى بمحلول  سطحيا

وتجفيفھا لمدة دقيقة وشطفھا  %0.5الصوديوم  تھيبوكلوري
تحوي بعد ذلك تم وضعھا في أطباق . ح معقميرشتبوساطة ورق 

 المحّمض ديكستروز آجار بطاطس/الوسط الغذائي ديفكو بطاطا
إلى  4 مدةلاألطباق حضنت ). %25 مل من حامض اللبن (2.5

أطراف الخيوط الفطرية من  نقلس وتم °25 عندأيام  5
مستعمرات الفطر النامي إلى مستنبت بطاطا ديكستروز اآلجار 

تم إثر ذلك ). يوم/س 12(ي يسنتووضعھا تحت الضوء الفلور
نتج لألوعية البكنيدية مع نضوح عزل فطر سريع النمو، مُ 

. أيام من التحضين 10بعد وسط النمو األبواغ على سطح 
د على خصائص المستعمرة، تم تشخيص العزالت على وباالعتما

تظھر األبواغ . Botryosphaeria obtusaللفطر تتبع أنھا 
الكونيدية كبيرة الحجم، ذات لون بني داكن، بدون حواجز، 
مستديرة الطرفين، ومبتورة على مستوى القاعدة وذات أبعاد 

25-26.8 x 10.5 -12.03 تمت دراسة القدرة . ميكروميتر
بوساطة ' منزانيا'راضية بحقن أغصان منفصلة من الصنف اإلم

 مستعمراتأخذت من مم  7قطرھا قطع من الغزل الفطري 
أسطح  طھيرتنظيف وت تم. الفطر مزرعةنشطة النمو من 

 الصوديوم تھيبوكلوري بمحلول) مس 30طولھا (أغصان زيتون 
تم وضع . ثم جرحھا بوساطة مشرط معقم) ، لمدة دقيقتين0.5%(

 بارافيلمعلى الجروح ثم تغليفھا بال الغزل الفطريأقراص من 
األغصان الشاھدة بوساطة قطع آجار  وحقنت. فاتجنبا للتجف

الشاھد في علب أطباق نة ووثم وضعت األغصان المحق. معقمة
ً يوم 45بعد . س°25 عندن وحضنت يثيليمن البولي إ ، أظھرت ا

ً نة تلونواألغصان المحق ً بني ا أوعية بكنيدية من أسطحھا زت وبر ا
وتم . وبقيت أغصان الشاھد سليمة. صغيرة الحجم وداكنة اللون

. عزل الفطر من األغصان المصابةب' كوخ'التثبت من فرضيات 
وتم   DNAعزل الحامض النووي تمّ ولتأكيد تشخيص الفطر، 

منطقة الفاصل الداخلي لتضخيم  ITS4و  ITS1 تينبادئال استخدام
وتم . rDNAللحامض النووي الريبوزومي  (ITS) المستنسخ

 BLAST فبّين بحث ،تحديد التسلسل الجيني للجھة المضخمة
 %99ـ نسبةوجود تطابق ب) GenBank(لمعطيات بنك الجينات 

. Botryosphaeria obtusaللفطر  HO166525.1مع الساللة 
ھو ) Diplodia seriata(وتبّين أن الطور الالجنسي للفطر 

وحسب  .ح األغصان وتيبسھاتعفن ثمار الزيتون وتقرُّ مسبب 
أول تسجيل لفطر تقرح أغصان  يعد ما أوردناهمعلوماتنا، 

في  Botryosphaeria obtusaالزيتون المسبب عن الفطر 
ميساء شتاوي وعلي رحومة ومنجي مسلم وماريو بيريز [ .تونس

 Plant، مجلة )تونس واسبانيا(وخوان مورال وأنطونيو ترابيرو 
disease، 96)6 :(905 ،2012[. 

 

 تركيا
 

 Cylindrocarpon macrodidymumلفطراألول لتقرير ال
يزرع  .القدم األسود على العنب في تركيا مرضالمترافق مع  

من  دّ على نطاق واسع في تركيا، ويع) Vitis vinifera(العنب 
 .أھم المحاصيل االقتصادية لالستھالك المحلي والتصدير

 Cylindrocarpon)وبالرغم من أن مرض القدم األسود
macrodidymum Halleen Schroers & Crous)   قد اكتشف

حديثاً، فإنه يعتبر مشكلة متفاقمة لكروم العنب في جميع أنحاء 
نمو الكرمة، قصر لتظھر األعراض على شكل ضعف . العالم

، ثم السالميات، صغر األوراق مع اصفرار ما بين عروق الورقة
الذي يؤدي في كثير من األحيان إلى ) تماوت األنسجة(نكرزتھا 

بقع كما تظھر على جذور نباتات الكرمة المصابة . موت النباتات
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 ، كمانكرزة سوداء غائرة مع انخفاض الكتلة الحيوية للجذرم
خالل  أجري مسح حقلي. نباتات الكرمة المصابة لبّ  يتلّون

ً  63، في 2010و 2009صيفي  في ) سنة 15 -  4بعمر ( كرما
عينة من جذور  44ستة مواقع من محافظة أنقرة، وُجمعت منھا 

أظھر  .وتيجان الكرمة التي ظھرت عليھا أعراض القدم األسود
المقطع العرضي نكرزة كثيفة في قاعدة الساق، وتبقعات بنية 
مسودة في األوعية الخشبية، متشابھة مع تلك التي ذكرت سابقا 

تم عزل الممرض من الجذور والحزم . م األسودعند مرض القد
 عزلة 26مكنت الدراسة من تحديد والوعائية وأنسجة اللب، 

ً لخصائصھا الشكلية C. macrodidymumمن  اتسمت .تبعا
البني الداكن، وتشكل -مستعمرة الممرض بلونھا البرتقالي

 - دكستروز -ميسليوم كثيف عند نموه على مستنبت أجار
ً كونيدية صغيرة،نتجت العزالت أ .بطاطس/بطاطا  أبواغا

، مستقيمة، اسطوانية، وكذلك أبواغاً إھليلجية أو بيضاوية الشكل
وكانت أبعاد البوغة ذات . حواجز 1-3 كونيدية كبيرة، مقسمة بـ

 26وتلك بثالثة حواجز ،ميكرونات 32x 5-7- 24 الواحد الحاجز
كما تتشكل أبواغ كالميدية بين خلوية، . ميكرونات 6- 5×   40-

تتوضع في سالسل قصيرة، وحوامل كونيدية بسيطة أو معقدة 
وتم تأكيد ھوية عزالت ". sporodochiaكويمات "تتشكل في 

الخاص بھا ومقارنتھا مع  DNAالفطر من خالل تحليل الـ 
واستخدام كل  ،"في البنك الوراثي  HM245331المدخل رقم "

عزالت  ووصلت نسبة تشابھھا مع .ITS4و  ITS1من البادئتين
 .%99في بنك المورثات إلى  C. macrodidymumأخرى من 

واستخدمت عزلة ممثلة في اختبار المقدرة اإلمراضية على 
 سلطانة "أشھر من صنف  3رة عمرھا ذخمسة نباتات كرمة مج

"Sultana مل من معلق  25، أعديت جذورھا اصطناعيا بـ
، وترك شاھد أعدي بحجم مماثل من الماء )مل/ةبوغ 106(بوغي 

أشھر في دفيئة  4وُحضنت النباتات المعداة لمدة  .المقطر المعقم
أشھر، أسفرت العدوى عن  4 -   3وبعد. سº 25متحكم بھا عند 

 .Cإضعاف كتلة المجموع الجذري، كما أعيد عزل 
macrodidymum   من بنية في الخشب والتخططات المن مناطق

عداة، محققة بذلك األنسجة الوعائية الملونة عند كل النباتات المُ 
ولم تظھر األعراض على نباتات الشاھد، كما لم . كوخ فرضيات

ھذا التسجيل األول يعد على حد علمنا، و. ُيعزل ذلك الفطر منھا
القدم األسود على  لمرضالمسبب   C. macrodidymum لوجود

 S. Özben، F. Demirci، K. Değirmenci[ .الكرمة في تركيا
): 5(96العدد  ،Plant disease ، مجلة)تركيا( S. Uzunok و

762 ،2012[ 
 

 Phaeoacremonium scolytiالتقرير األول للفطر 
تعد كرمة . المرافق لمرض إسكا وبتري لكرمة العنب في تركيا

من المحاصيل البستانية المزروعة ) .Vitis vinifera L(العنب 
ً إلنتاج العنب، عنب المائدة اعلى نطاق واسع والمھمة  قتصاديا
ا يعّد مرض إسكا وبتري من مك. وعنب النبيذ في تركيا

األمراض األكثر أھمية وتدميراً للكرمات الفتية والبالغة في 
 2010و  2009نفذ مسح حقلي في صيفي . مختلف أنحاء العالم

ً في ستة مواقع من محافظة أنقرة 63في  جمعت عينات . كرما
عاماً  15إلى  4جذرية وجذعية من شجيرات كرمة بعمر من 

ُتبدي أعراض مرض إسكا وبتري، بما في ذلك نقص أقطار 
الجذوع، قصر السالميات، تقّزم النمو، شحوب األوراق أو 

موتھا، ووجود بقع بنية إلى سوداء أو تخططات في أوعية 
تظھر بوضوح عند عمل مقاطع عرضية أو طولية في الخشب 

تم تطھير قطع صغيرة من النسج الداخلي سطحياً . جذع األصل
لمدة دقيقتين، وغسلت % 1بوساطة ھيبوكلوريت الصوديوم 

بطاطس /مرتان بالماء المقطر المعقم وزرعت على وسط بطاطا
 ).ل/غ 0.1(دكستروز آجار المدعم بھيدروكلوريد التتراسيكلين 

ً  21 – 14س لمدة ° 25حضنت األطباق في الظالم عند  . يوما
. من النسج الميتة Phaeoacremonium scolytiعزل الفطر 

 .Phaeoacremonium sppنميت عزلة وحيدة البوغ من الفطر 
على أوساط  بطاطا دكستروز آجار، مستخلص المالت آجار 

أسابيع  3 – 2س لمدة ° 25ودقيق الشوفان آجار في الظالم عند 
 ً وتبّين أن النوع . حتى أنتجت المستعمرات أبواغا

Phaeoacremonium oleophilum.  ًكان أكثر األنواع ترددا .
التي  P. scolytiعلى أنه تم تحديد ھوية عزلة واحدة على أنھا 

كانت معظم حوامل األبواغ . وزمالؤه L. Mostertوصفت من 
ً ما  الكونيدية قصيرة وغير متفرعة عادة، شبه أسطوانية وغالبا

الفياليدات طرفية أو جانبية . تتألف من فياليدات جرسية الشكل
من الفياليدات ھو  IIزكان النمط . بلون بني خفيف إلى شفاف

ونات ميكر 6 – 4من الفياليدات بأبعاد  Iكان النمط . السائد
ميكروناً  14إلى  7من  IIفي حين كانت أبعاد النمط ) بالمتوسط(
ميكروناً  20إلى  III 14، وكان أبعاد فياليدات النمط )بالمتوسط(
األبواغ الكونيدية شفافة بيضوية إلى إھليلجية، ). بالمتوسط(

) بالمتوسط(ميكرونات  5إلى  2.5أحياناً كلوية أو رمحية بطول 
كان لون المستعمرات ). بالمتوسط(يكروناً م 1.5إلى  1وعرض 

ً محمراً على  ، أبيض قرمزي على وسط المالت PDAفضيا
تم إثبات الھوية . وقرمزي رمادي على وسط دقيق الشوفان

. Bt2bو T1بتحليل تتالي بيتا توبيولين باستخدام البادئتين 
ه وإضافة لما تقّدم، تم تحديد تتالي قطعة مورث البيتا توبيولين لھذ

وأظھر التتالي ) JF909894مدخل البنك الوراثي رقم (العزلة 
مدخل البنك الوراثي ( P. scolytiمع تتالي %) 99(تشابھاً كبيراً 

أتممت القدرة اإلمراضية باستخدام ُعَقل ). EU260415رقم 
حيث تم حفر ثقب ". سلطانا"أشھر من الصنف  3مجذرة بعمر 

من سطح األرض من  سم 2مم في الجذع على مسافة  3بقطر 
 610(ميكروليتر من معلق بوغي  30القلف إلى اللب وملئ بـ 

ً نامية على  21تم جمعه من مستعمرات بعمر ) مل/بوغ يوما
نباتات  5واستخدمت . س° 25في الظالم عند  PDAوسط 

وبعد ذلك، تم إغالق . كشواھد للمقارنة حقنت بماء مقطر معقم
أشھر في  3نت النباتات لمدة حض. الحفر بصفيحة من البارافيلم

تم بعدھا إعادة عزل الفطر من . س° 25مرفق محكم عند 
التلونات السوداء للنسج الخشبية ونسج اللب في منطقة التاج لكافة 

كان التلون األسود أكثر . العقل الُمعداة، استكماالً لفرضيات كوخ
ً قرب نقطة اإلعداء وبقيت نباتات الشاھد سليمة بدون . وضوحا

. من نباتات الشاھد P. scolytiأعراض ولم يتم استرداد الفطر 
 P. scolytiوحسب معلوماتنا، يعّد ھذا التسجيل األول للفطر 

ً مرض إسكا وبتري على كرمة العنب في تركيا  .S. [محدثا
Özben، K. Değirmenci، F. Demirci  وS. Uzunok 

  .]5 :(766 ،2012(Plant Disease ،96مجلة ). تركيا(
  

 Pimeliinaeو Tenebrioninaeتسجيالت جديدة لتحت عائلة 
. في تركيا) Tenebrionidaeعائلة : األجنحة اتغمديرتبة (
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و Tenebrioninae تتبع تحت عائلة لحشرات أنواع  ةددت ثالثحُ 
 Pimeliinae التابعة لعائلةTenebrionidae  كتسجيالت جديدة

في  تمّ و. جمعت عينات من مناطق مختلفة من تركيا. في تركيا
ھذه الدراسة التي تھدف إلى اإلسھام إلى الفونا الحشرية في تركيا 

. Probaticus و Tentyriaزيادة عدد األنواع التابعة للجنسين 
]Derya Canpolat وAbdullah Hasbenli )مجلة ). تركيا

 Journal of the Entomologicalت، جمعية بحوث الحشرا
Research Society. 2012، 20-15): 1(14العدد.[  

  

 السودان
  

أول تقرير إلصابة البصل في السودان بفيروس الكرات 
X .الخضر الحقلية في السودانمحاصيل أھم  من يعتبر البصل .

في مسح حقلي ألمراض البصل الفيروسية جرى في العام 
ورقية من مزرعة محطة بحوث شمبات ، تم جمع عينات 2010

تم فصل الحمض . في شمال الخرطوم ظھر عليھا تبرقش خفيف
عينة أوراق لخمسة  من (dsRNA) النووي الريبي ثنائي السلسلة

وتم الحصول  ،CF-11السليولوز  باستخدام) رامغ 20(نباتات 
باإلضافة   kbp  9مرتفع في حدود  وزن جزيئي ذوعلى جزيء 
الحمض النووي الريبي  استخدم .3kbpأصغر من إلى جزيئات 

ثنائي السلسلة، كبير الحجم، كموجه إلنتاج الحمض النووي 
 باستخدام) dsDNA(الريبي المنزوع األوكسيجين ثنائي السلسلة 

 تال) RT-PCR(التفاعل المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي 
بعد . ثارھاذلك دراسة تتالي النيوكليوتيدات للكلون التي تم إك

إجراء مقارنة في تتالي النيوكليوتيدات ما بين الكلون التي تم 
إنتاجھا وتلك الموجودة في البنك الوراثي، تبين أن ھناك تشابه 

إن أول إشارة لوجود  . Xقوي مع ساللة روسية لفيروس الكرات 
ذلك تقارير لوجوده في  كانت من روسيا، تال Xفيروس الكرات 
ولتأكيد وجود ھذا الفيروس . الھند و نيوزيالندا ھولندا، المانيا،

من حقول البصل في   2011في السودان، جمعت خالل العام 
عينة أوراق بصل عليھا أعراض اإلصابة  32شمال الخرطوم 

الفيروسية والتي شوھد فيھا انتشار إصابات مماثلة في العام 
مصل ال وباستخدامعند فحص ھذه العينات باختبار إليزا . 2010

 31، تبين بأن Xالمضاد الذي يتفاعل فقط مع فيروس الكرات 
 ً أعطت  PCRوباستخدام اختبار . منھا أعطت تفاعالً موجبا

زوج  659ت تضخم قطعة من الحمض النووي بحجم ئاباد
من جين الغطاء البروتيني أو قطعة  اً والتي تمثل جزءقاعدي 
والتي تمثل جزء من جين زوج قاعدي  686بحجم 
نتيجة إيجابية مع كل العينات التي كانت   (Replicase)اعفالتض

إليزا وتفاعل  اختباراتوبذلك تكون . إليزا اختبارموجبة في 
PCR  ودراسات تتالي النيوكليوتيدات لمجين الفيروس كلھا أكدت

حسب . السودان ولسنتين متتاليتين في Xوجود فيروس الكرات 
 Xة لوجود فيروس الكرات معرفتنا، يعتبر ھذا التقرير أول إشار

كما يشير وجود ھذا الفيروس إلى . في السودان وفي أفريقيا
أن يكون ھذا  ويعتقد. Aceria tulipaeوجود ناقله الوحيد الحلم 

. إلى السودان من خالل استيراد أبصال مصابة الفيروس قد أدخل
وبالرغم أنه لم يدرس مدى التأثير االقتصادي لوجود ھذا 

ق ائفر طراإنتاج البصل في السودان، إال أن تو فيالفيروس 
دقيقة للكشف عنه يساعد في إنتاج أبصال خالية منه مما له تأثير 

. منزل، م. حامد، و. ك[.إنتاج البصل في السودان فيإيجابي 

السودان (وينتر  .جاد السيد، و س. دفع هللا، أ. محمد، ج
  .]Plant disease، 96 :1075 ،2012مجلة . )والمانيا
  

  أضواء على البحوث
  

 مصر
 

المقدرة اإلبادية لبعض األسمدة العضوية الحيوانية 
الممزوجة مع اليوريا إزاء نيماتودا تعقد الجذور 

Meloidogyne arenaria البنجر /وإنتاجية الشوندر السكري
: تم اختبار ثالثة أسمدة عضوية حيوانية. تحت الظروف الحقلية

روث األبقار، روث األغنام وزرق الدواجن، عند ثالثة معدالت، 
كمواد عضوية مع اليوريا كسماد غير عضوي ألفعالھا إزاء 

تصيب  التي Meloidogyne arenariaنيماتودا تعقد الجذور 
البنجر وتؤثر في نمو النبات، الغلة، والنسبة /الشوندر السكري

ً ذو تربة  المئوية للسكريات الذائبة الكلية في حقل مستصلح حديثا
أشارت النتائج أن جميع المعامالت بالمعدالت . رملية لومية

 ً %) 1و% 5عند مستويي االحتمال (المستخدمة خفضت معنويا
من أعداد اإلناث، عدد األورام وكتل البيض مقارنة مع النباتات 

الت من زرق الدواجن أفضل أعطت كافة المعد. غير المعاملة
البنجر وخفض /النتائج في حماية نباتات الشوندر السكري
وحلّت المعاملة . الكثافات العددية للنيماتودا في المراحل المختلفة

 ً كما حلّت المعاملة . بروث األغنام في المرتبة الثانية إحصائيا
. ثالثةبروث األبقار عند المستويات الثالثة المختبرة في المرتبة ال

حّسنت جميع المعامالت معنوياً نمو الشوندر السكري بما في ذلك 
وكانت ھناك عالقة . النسبة المئوية للسكريات الذائبة الكلية

ارتباط ايجابية ما بين التراكيز المرتفعة واالنخفاض الحاصل في 
أعداد المراحل النيماتودية وكافة معايير النمو النباتي بما في ذلك 

إسماعيل و . إ. أ. [والسكريات الذائبة الكلية) الغلة(ر وزن الجذو
 ،Pakistan Journal of Nematolgy). مصر(محمد . م. م

30)1 :(57 -65 ،2012[  
 

فاعلية بعض مبيدات النيماتودا الحبيبية إزاء نيماتودا تعقد 
. الطماطم/المرافقة للبندورة Meloidogyne incognitaالجذور 

كاديوسافوس، : مبيدات حبيبية للنيماتودا ھي 5تم اختبار 
كاربوفوران، إيثوبروب، فوستيازيت وأوكساميل إزاء نيماتودا 

 Meloidogyne incognitaالطماطم /تعقد جذور البندورة
باالرتكاز على أعداد األورام ويافعات الطور الثاني فضالً عن 

كان . الزجاجيةتأثيرھا في خصائص نمو النبات في الدفيئات 
معدل استخدام المستحضر من أوكساميل، كاربوفوران 

كغ /غ 0.125كغ تربة، في حين كان /غ 0.1وكاديوسافوس 
خفضت . كغ تربة لإليثوبروب/غ 0.25تربة للفوستيازيت و

جميع مبيدات النمياتودا المستخدمة من عدد العقد الجذرية 
للفوستيازيت  ومع ذلك كان. ويافعات الطور الثاني في التربة

و % 97.52التأثير األعلى، حيث خفض عدد العقد بنسبة 
في حين . من عدد يافعات الطور الثاني في التربة%  96.45

كان كاديوسافوس األقل كفاءة محدثاً انخفاضاً في عدد العقد بنسبة 
%. 86.63وفي مجتمعات يافعات الطور الثاني بنسبة % 77.51

كساميل وإيثوبروب في مرتبة وحلَّ كل من كاربوفوران، أو
ً بنسب  و % 81.99، و %94.26، %95.06وسطية تنازليا
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على أن أياً من مبيدات . ، على التوالي87.88و 78.73، 87.60
النيماتودا المختبرة لم يؤّثر في طول الفروع، الوزن الطازج 
. للفروع وطول الجذور مقارنة مع نباتات الشاھد غير المعاملة

وكساميل، خفضت جميع مبيدات النيماتودا األخرى وباستثناء األ
ً الوزن الطازج للجذور فرج، . أ.أ. س ،.ر. رضوان، أ. [معنويا

 Pakistan Journal). مصر(أحمد . س. أبو العمايم و ن. م. م
of Nematolgy، 30 )1 :(41 -47 ،2012[  

  
يتسم بإنتاج  Bacillus thuringiensisتوصيف طافر من 

عاٍل من صبغة الميالنين ويتسم بنشاط إزاء فراشة درنات 
 Bacillusطافر من البكتيريا  تسما. البطاطس/البطاطا

thuringiensis  بإنتاج عاٍل لصبغة الميالنين ومقاومة متزايدة
لألشعة فوق البنفسجية ونشاط مبيد للحشرات إزاء فراشة درنات 

. Phthorimaea opercullela (Zeller)البطاطس /البطاطا
أظھرت النتائج ان اإلنخفاض العالي في معدل إنتاج البروتين 

-Bt EMSو Bt EMS-M2% (100البللوري تراوح ما بين 
M6 (91.82و) %Bt EMS-M9 .( وأظھرت الطافراتEMS 

 .B.t.EMS–UV-2h-1, B.t(المستحثة باألشعة فوق البنفسجية 
EMS–UV-2h-2, B.t.EMS–UV-2h-3, B.t.EMS–UV-2h-

5, B.t.EMS–UV-4h-1, B.t.EMS–UV-4h-3 وB.t.EMS–
UV-6h-2)(  في تشكيل البروتين البللوري بنسبة ً انخفاضا

ً أن معدل نمو عزالت  .100%  .Bكما أظھرت النتائج أيضا
thuringiensis مزرعة المرق  امتصاص المكتشفة بقياس

 600عند طول موجة ) 8عند درجة حموضة  BPوسط (للضوء 
و  2.055كانت قيمة االمتصاص المعياري للميالنين . نانومتر

نانومترات، على  602نانومتر و 226.5عند طول موجة  0.13
وھذا يعني أن االمتصاص األعظمي حدث عند طول . التوالي
وھذه النتيجة مماثلة للميالنين التركيبي الذي . 226.5موجة 

الصبغة المستخلصة كشفت تجاربنا ان . نانومتر 226ُيمتص عند 
تعطي القيمة العظمى  Bt EMS-M3من العزلة الطافرة 

نانومتر والتي  227.5عند طول موجة ) 2.615(لالمتصاص 
كانت مماثلة للميالنين المعياري الذي يعطي قيمة امتصاص 

وھذا قد يعود إلى خلل . 226.5عند طول موجة  2.055بحدود 
ير الحاصل بوساطة وراثي حدث للعزلة الطافرة نظراً للتطف

EMS حسن عبد اللطيف . [و التشعيع باألشعة فوق البنفسجية/أو
). مصر(رجائي و رشا سامي . صبور، م. م.محمد، م. أ

Archives of Phytopathology and Plant Protection، 
45)5 :(547 -560 ،2012[  

  
عوامل المكافحة البياض الدقيقي على الخيار باستخدام  إدارة

يم وتم تق. للمقاومة المحرضةوالمواد الكيميائية  البيولوجية
 و Bio Zaid فعالية بعض عوامل المكافحة الحيوية التجارية،

Bio Arcحمض (للمقاومة  المحرضةالكيميائية  والمواد
 مكافحة البياض الدقيقي على الخيار في) Bionالصفصاف و

كل من  تحت Sphaerotheca fuliginea عن الفطرالمتسبب 
أظھرت التجارب المخبرية أن . الظروف المخبرية والحقلية

 المحرضةوالمواد الكيميائية  عوامل المكافحة البيولوجيةاستخدام 
األبواغ وعدد  شدة المرض انخفاض كبير فيللمقاومة أدت إلى 

من مساحة الورقة وانخفاض في انتاش  2في كل سم ةالكونيدي
عوامل نتج عن استخدام . مرضاألبواغ الكونيدية للعامل الم

للمقاومة في  المحرضةوالمواد الكيميائية  المكافحة البيولوجية

الظروف الحقلية انخفاض معنوي لشدة المرض وزيادة كبيرة في 
أعلى قيمة  Bionسجل . الغلة مقارنة مع الشاھد غير المعامل

سواء في التخفيض من شدة المرض أو في زيادة غلة الثمار 
 فيبالمقابل سجل حمض الصفصاف أقل فعالية . Bio Arcوتاله 

 .زيادة الغلة في كال موسمي الدراسةفي تخفيض شدة المرض و
مجد المرسي عواد، كمال أبو اليسر و فوزي عبد المنعم [
 Archives of Phytopathology and Plant، )مصر(

Protection  2012، 659- 652): 6(45العدد[. 
 

 Pimpinella anisum) المؤبرات الحشرية لنبات اليانسون 
L.) والدور المھم لنحل العسل(Apis mellifera L.)  على

المؤبرات  ھويةھدفت ھذه الدراسة إلى تحديد  .إنتاجية المحصول
الحشرية وفاعلية نحل العسل في تأبير نبات اليانسون خالل 

ظة أسيوط، في محاف 2009و 2008 موسميفترات اإلزھار في 
ن إجمالي مجموع أأشارت النتائج المتحصل عليھا . مصر

ً نوع 11الحشرات ضم  نوع (تتبع ألربع رتب؛ نصفية األجنحة  ا
ذات /األجنحة ات، ثنائي)نوعان(األجنحة  ات، غمدي)واحد

كان ). ثالثة أنواع(األجنحة  اتوغشائي) خمسة أنواع( الجناحين
األجنحة خالل  اتغشائينحل العسل األكثر وفرة من حشرات 

ذروة النشاط اليومي بين الساعة  كانتفترة إزھار اليانسون، و
فيما يتعلق و. كال الموسمينفي ظھراً والثانية بعد الظھر  12

بتأثير درجة حرارة الھواء السائدة والنسبة المئوية للرطوبة 
حدوث التلقيح الحشري، اتضح تأثير كال  في  (%RH)النسبية

كذلك أظھرت النتائج . كل معتدل في موسمي الدراسةالعاملين بش
ً معنوي اً تأثير  1024.12(فدان /للتلقيح المفتوح في غلة البذور ا
، بينما ُسجلت القيمة )كغ 781.55(يليه تلقيح نحل العسل ) كغ

-T. E. Abd El). [كغ 300(األقل عند استبعاد الحشرات 
Wahad، I. M. A. Ebadah  وY. A. Mahmoud )مصر .(

Archives of Phytopathology and Plant Protection، 
45)6 :(677 -685 ،2012[. 

  
من التربة المصرية Bacillus thuringiensis  بكتريا عزالت

تھدف ھذه : األجنحة اتونشاطھا الكامن ضد حشرات حرشفي
 Bacillusمن بكتيريا عزالت محلية الدراسة إلى البحث عن

thuringiensis (Bt)   تم  .محافظة مصرية 11من ترب تمثل
كان العدد ، وعينة تربة 93عزلة من  2671 ما مجموعه فحص

بما يعادل  Bt40/93) الحاوية على ( الكلي للترب الموجبة
في ھذه  Bt لوجوددلت النتائج على أن النسبة المئوية %. 43.01
 .Btبالـ  غنىأظھرت الترب المصرية %. 3.818 ھي العينات
تربة موجبة ضد دودة  40يم للنشاط الكامن لعزالت واجري تق

 وفراشة اللوز األمريكية  littoralis  Spodopteraورق القطن
Helicoverpa (=Heliothis) armigera  وتم فيھا تقدير

من % 90لـ القاتل  التركيز وLC50  التركيز النصفي القاتل
حشرات إزاء ال Btوحددت كفاءة عزالت  LC90 الحشرات

. سالمة، م. ـھ. [معايير قياسية ةمستھدفة باالعتماد على ثالثال
). مصر(عبد الغني . رجائي و ن. البنا، م. سالمة، أ. صقر، م

Archives of Phytopathology and Plant Protection، 
45)7 :(856 -868 ،2012[.  
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ومنتجات طبيعية وأخرى حيوية إزاء  Nemathorin فعالية
 دراسة أجريت .الطماطم/البندورة على الجذورنيماتودا تعقد 

 منتج الطبيعيال فعالية ق منللتحقًّ  في األصص تجريبية
Nemathorin لمكافحة نيماتودا  منتج حيوي ومبيدات حيويةو

ثبت أّن . البندورة/الطماطمعلى ) RKNs( الجذور تعقد
أكثر  ھما Abamectinبامكتين أو Fosthiazate فوزثيازات

. ٪82.1 إلى RKN تخفيض مجتمعات في فعاليةالمعامالت 
) AMF2( 2 الشجيري الميكوريزا فطرب معاملةال كانت كذلك

 هتال الجذريالجھاز على  العقدعدد  متفوقة حيث خفضت
باإلضافة  .على التوالي ٪67.2 و ٪72.5 بلغت قيمب بامكتيناأل

 crustacean2و fosthiazate ،cadusafos أعطىفقد  إلى ذلك
على ٪ 54.6 و٪ 54.6، ٪55.8 بقيم طول الجذر في زيادةأعلى 
 حيث زادت من المعاملة األكثر فعالية AMF2 تكان .التوالي
 باألزادرختين معاملةالفي حين قللت ، ٪43.9 الجذر بنسبة وزن

azadirachtin  الشاھد غير ٪ مقارنة مع 12.2وزن الجذر بنسبة
إلى ليس فقط  AMF2 ،cadusafos crustacean2أدت . المعامل
ً  طول الساق زيادة  سجل. الطرود وزن إلى زيادة ولكن أيضا

Azadirachtin ووزنھا الطرود الخضرية طول فيدنيا  زيادة .
 ابراھيم صالح ھالة، مسعود .أ مجدي، سعد عبد الفتاح .ا .س[

 Archives ofمجلة . )مصر(خليل  سليمان ومحمد
Phytopathology and Plant Protection ،45 )8(:955-

962 ،2012[.  
 

أثر االفتراس الداخلي في المقدرة االفتراسية، وفي معدل وضع 
 Agistemusالبيض وطول العمر لألكاروس المفترس 

exsertus Gonzalez (Acari: Stigmaeidae) . تمت دراسة
لبيض النوع نفسه ) االفتراس داخل النوع(اإلفتراس الداخلي 

 Agistemus exsertusاألكاروس المفترس /للعنكبوت
Gonzalez  في غياب بيض العنكبوت االحمر ذو البقعتين

Tetranychus urticae Koch ) اختبارات التغذية غير
وكذلك في وجود ثالثة مستويات من الكثافة العددية ) االختيارية

اختبارات التغذية (لبيض العكبوت االحمر ذو البقعتين 
أظھرت . الظروف المخبرية وذلك بالتزامن وفي ظل) االختيارية

البيانات بأن االفتراس داخل النوع يحدث عند األفراد غير البالغة 
وعند إناث المفترس، والتي تطورت بنجاح ونتجت من التغذي 

في . على بيض النوع نفسه كبديل في حال غياب بيض الفريسة
كان ) غياب بيض الفريسة(اختبارات التغذية غير االختيارية 

تراس النوعي على بيض النوع نفسه من قبل أطوار معدل االف
ً من معدل االفتراس في حال  A. exsertusالمفترس  أقل معنويا

أظھر . T. urticaeوجود بيض األكاروس األحمر ذو البقعتين 
األكاروس المفترس انخفاضاً واضحاً في معدل وضع البيض عند 

بيض  تغذيه على بيض أبناء نوعه بالمقارنة مع تغذيه على
 .Aكان معدل التطور وطول العمر إلناث المفترس . الفريسة

exsertus  على .مرات 1.7و  1.9أطول وبشكل معنوي بـ ،
الترتيب، عند تغذيتھا على بيض نوعھا مما كانت عليه عند 

إن ). الفريسة(التغذي على بيض األكاروس األحمر ذو البقعتين 
تعتمد على ) وعهعلى بيض ن(نزعة المفترس للتغذي الداخلي 

) األكاروس األحمر(كثافة الفريسة عند وجود بيض الفريسة 
حيث أن وجود بيض . وبيض النوع المفترس على نحو متزامن

النوعي بشكل /الفريسة بكثافات متزايدة قلل من االفتراس الداخلي

 A. exsertusمعنوي، وكان تغذي األطوار المختلفة للمفترس 
 T. urticaeيه على بيض الفريسة على بيض نوعه أقل من تغذ

ازداد معدل وضع البيض . في اختبارات التغذية االختيارية
ً مع تزايد كثافة بيض الفريسة تناقصت فترة . للمفترس معنويا

بشكل معنوي  A. exsertusالتطور وطول العمر إلناث المفترس 
صابر . أ. رسمي و س. ھـ. علي. [مع تزايد كثافة الفريسة

 Archives of Phytopathology and Plant) مصر(
Protection، 45)8 :(977 -985 ،2012.[  

 

 إيران
 

حدوث فيروس البقع المتماوتة للبلسم وفيروس الذبول 
. في إيران البطاطس/على البطاطا الطماطم/المتبقع للبندورة

أعداد متزايدة من التقارير حول اإلصابة الطبيعية للعديد  ھناك
من المحاصيل ونباتات الزينة في إيران بفيروس البقع المتماوتة 

 TSWV الطماطم/وفيروس الذبول المتبقع للبندورة INSVللبلسم 
وھي  TYFRVوفيروس الحلقة الصفراء لثمار البندورة 

 TYFRVوس وكان فير. Tospovirusجنس لل تتبعفيروسات 
قد وجد  هاالسم نفسبوسمي  TSWVقد سابقاً أنه فيروس الذي اعتُ 

ً في حقول البطاطا نفذت مسوحات . في إيران البطاطس/سابقا
في حقول  2006و  2004حقلية في موسمي النمو 

في عدة محافظات منتجة للبطاطا في إيران  البطاطس/البطاطا
أردبيل، أذربيجان الشرقي، شاھأرماھال فا باختياري، أصفھان، (

، كيرمان، خراسان، خوزستان، لورستان، طھران، حمدان
التي  Tospovirusللكشف عن وجود أنواع ) قزوين وزنجان

ول تصيب ھذا المحصول متضمنة فيروس البقعة الحلقية للف
، فيروس البقعة الصفراء INSV، فيروس GRSV السوداني

، TCSV، فيروس البقعة الشاحبة للبندورة IYSVللسوسن 
الفضي  شوفيروس التبرق TYFRVفيروس ، TSWVفيروس 

حقالً بشكل إجمالي  186تم مسح . WSMoVللبطيخ األحمر 
ظھر أعراض البقع عينة من أوراق البطاطا تُ  2823وجمعت 

، وقد Tospovirusابھة لفيروسات جنس المتماوتة والشاحبة المش
أو أثناء طور اإلزھار،  لجمعت أعراض الشحوب والتماوت قب

ً  90- 50بعد  ً  منيوما اختبرت كل عينة بوساطة . الزراعة تقريبا
 DAS-ELISAاختبار االحتواء المزدوج باألجسام المضادة 

؛ Bioreba ،Reinach(باستخدام أمصال متخصصة 
Switzerland ،Loewe، Sauerlach ؛Germany ،DSMZ ،

Braunschweig ؛Germany (فيروسات  لوجودTospovirus 
في  INSV و TYFRV ،TSWVوجدت فيروسات . المذكورة

 7و 51، 133من العينات المجموعة من % 0.4و 4.1، 24.0
ولم تظھر أي من العينات تفاعالً . حقول ممسوحة على التوالي

ً في إليزا   GRSV ،IYSV ،TCSVفيروسات  إزاءإيجابيا
ولتأكيد ھذا االختبار، أعديت مجموعة من العينات . WSMoVو

 و TYFRV ،TSWV فيروساتلـل الورقية التي وجدت موجبة
INSV على ھجين اختبار في ً  Petuniaإليزا ميكانيكيا

أظھرت النباتات المعداة البقع  .Nicotiana benthamianaو
وبقع شاحبة  Tospovirusة لـ الموضعية المتماوتة النموذجي

ومتماوتة أتبعت بإصابة جھازية على التوالي، وتم تأكيد النتيجة 
ً بتقانة . إليزااختبار بوساطة  مع  PCRاختبرت العينات أيضا

 ً . النسخ العكسي باستخدام البادئات المتخصصة الموصوفة سابقا
، 0.59ونتج عن االختبار التضخيم المتخصص لقطع بطول 
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، TYFRVلـ  RNAكيلو قاعدي لـحمض  1.2أو  0.67و 0.71
TSWV وINSV ھرت ھذه الدراسة أنظأ. على التوالي 
منتشرة على  TYFRVخاصة بو Tospovirusus فيروسات

ومن المؤمل أن تساعد . نطاق واسع في حقول البطاطا في إيران
بذار البطاطا في  تصديقھذه النتيجة في تحسين برنامج 

  INSVن ھذا ھو التسجيل األول لـإنا، فوحسب علم. المستقبل
 .R. Pourrahim،A. R[.على البطاطا في إيران TSWVو

Golnaraghi  و Sh. Farzadfar )إيران .(Plant disease، 
96)5 :(771 ،2012[  

 
 عثة الخروب المتطفالت على يرقات ألنواعمسح 

Ectomyelois ceratoniae  خالل فترة البيات الشتوي في ثالث
 :Lepidoptera)تعتبر عثة الخروب. يرانإمناطق في 

Pyralidae)  Ectomyelois ceratoniae ھم آفة على الرمان، أ
Punica granatum (Punicaceae)  ھم ومن أ. يرانإفي

االجراءات الموصى بھا لمكافحة ھذه اآلفة ھو جمع الثمار 
ماكن أص منھا في نھاية الموسم للقضاء على المصابة والتخلُّ 
رمان اقتصادية في  بساتيندراسة في ثالثة  نفذت. البيات الشتوي

 وقم" " Varamin فارامين"يران ھي إثالث مناطق من وسط 
Qom " "والسفحSaveh  " لتحديد االنواع المتطفلة ونسبة التطفل

 روبعثة الخلن أ النتائج أوضحت). 2007- 2006( خالل شتاء
. Ichneumonidaeو  Braconidae لتيمتطفالت عديدة من عائ

 Apanteles myeloenta Wilkinsonوكان المتطفل 
(Hymenoptera: Braconidae) ھو األ ً من بين  كثر شيوعا

متطفالت كانت ال. كل مناطق الدراسة من المجموعةالمتطفالت 
متطفالت على ال كثر منأعلى الثمار على االشجار التي ما زالت 

وكانت الثمار التي على االرض . التي على االرض الثمار
فان  ،على نتائجنا بناءً . كثر من تلك التي على االشجارأمصابة 

ص منھا من البساتين في نھاية جمع الثمار المصابة والتخلُّ 
 Hossein[ .ھاعداد المتطفالت وتنوعأ فيسلبي  تأثيرالموسم له 

Kishani-Farahani،Seyed Hossein Goldansaz   و 
Qodrat Sabahi)مجلة ). إيرانProtection Crop 36، العدد :

52 -57 ،2012.[  
 

 أھمية درجة الحرارة في االستجابة الوظيفية للطفيل
Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae) 

 Parasitoid of الحنطة/القمح المتطفل على حشرات منّ 
Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae).  تم تقويم

تأثير كثافة العائل ودرجة الحرارة في االستجابة الوظيفية للطفيل 
Diaeretiella rapae (M’Intosh)  المتطفل على حشرات مّن

عند ست  Diuraphis noxia (Mordvilko)الحنطة /القمح
وستة ) س°30، و25، 20، 15، 10(درجات حرارة ثابتة 

تم ). فراداً  64و 32، 16، 8، 4، 2(افة العائل مستويات من كث
من االستجابة الوظيفية عند جميع  2الحصول على الموديل 
لوحظ أعلى معدل للتطفل عند الكثافة . درجات الحرارة المختبرة

  24.20س الى°10عند   0.67±3.00فرداً، وتراوح من 64
كانت كفاءة المتطفل في البحث عن . مئوية 25عند ±0.94
ً بازدياد درجة °15فيل بأعلى قيمھا عند الط س، وازدادت خطيا

تراوحت قيمة كفاءة المتطفل في البحث . س°32.5الحرارة الى 
 ±  0.032س الى°15ساعة عند /0.008 ±  0.080من

تناقصت القيمة المقدرة لزمن . س°10ساعة عند /0.017

ً مع تزايد درجة الحرارة من  . س° 25الى  10اإلمساك خطيا
، 32.94(س °25و 20، 15لوحظت أعلى معدالت تطفل عند 

تقترح ). ساعة، على التوالي 24/حورية 36.51و  32.22
النتائج بأن المتطفل لديه كفاءة ليكون عنصر مكافحة حيوية 

الحنطة، مع ضرورة القيام بمزيد من التقويم في /لحشرة من القمح
و   Zahra Tazerouni،Ali Asghar Talebi. [الظروف الحقلية

Ehsan Rakhshani )إيران.( Journal of the 
Entomological Research Society 14)1 :(31 -40 ،

2012[ 
 

االيرانية مع بيانات  white grubsلـ ا نشوء تطورتحليل 
. Polyphylla adspersaجديدة عن الممرض الطبيعي ليرقات 

 ،Polyphylla olivieri( ھي white grubsنواع من أ ةھناك ثالث
P. adspersa  وMelolontha melolontha( )Scarabaeidae: 

Melolonthinae(  ھمة والخطرة اقتصادياً مال اآلفاتھي من بين
ً صعب اً مرأطوار اليرقية لھذه االنواع تحديد األيعّد . يرانإفي  . ا

 Scarabidsلھذه االنواع من عائلة  DNA الـ باركودنعطي ھنا 
الميتوكوندري  DNAللـ وكسيداز أكروم معتمدين على السيتو

COI)( ،العالقة بين ھذه االنواع من  تم تناولwhite grubs 
 كان النوعنواع من بين ھذه األو. نواع ذات الصلةيراني واألاإل

P. adspersa  يران في منطقة إھو السائد في شمال شرق
لى حدوث إشارت عزالت الممرض غير المعروفة أ. خراسان

صابة طبيعية بأنواع من النيماتودا الممرضة الداخلية من جنس إ
Heterorhabditis . ُّرض الحشري باستخدام مْ ق من المُ تم التحق

البيانات الكالسيكية والتوصيف الجزيئي معتمدين على منطقة 
رض مْ المُ  مجينمن  ITS الفاصل الداخلي المستنسخ تسلسل

 .H بنيماتوداة صابإق من حدوث حقُّ م التالحشري، حيث ت
bacteriophora لـ في المجتمعات الطبيعية P. adspersa . تعّد
  white grubs ـل DNA اتولى باستخدام باركودھذه البيانات األ

مراضية الداخلية ول للقدرة اإلنه التسجيل األأيراني فضالً عن اإل
 P. adspersa] .Javad Karimi، Reyhaneليرقات 

Darsouei،Somayeh Fattaho-hosseini   وHussein 
Sadeghi )مجلة ). يرانإJournal of the Entomological 

Research Society، 14)1 :(1 -13 ،2012[. 
 

المؤشرات الديموغرافية لألكاروس األحمر ذو 
 :Tetranychus urticae Koch (Acariالبقعتين،

Tetranychidae) لمحصول القطن . على محصول القطن
األحمر ذو ) األكاروس(أھمية اقتصادية متباينة ويعّد العنكبوت 

. البقعتين أفة مھمة في محاصيل القطن في مختلف أرجاء العالم
ھدفت ھذه الدراسة إلى تقويم المؤشرات الديموغرافية لألكاروس 

T. urticae أجريت الدراسة تحت الظروف . على القطن
 60(، الرطوبة النسبية )س° 2 ± 28( درجة الحرارة: المخبرية

على ) ساعات ظالم 8/ساعة ضوء 16(، دورة ضوئية )5 ±
، )rm)بلغ المعدل الجوھري للزيادة . أقراص من أوراق القطن
، (λ)، والمعدل النھائي للزيادة (R 0)المعدل الصافي للتكاثر 

، 0.233±0.006 :(T)، ومدة الجيل (DT)وزمن التضاعف 
، 0.30±15.86و  2.98±0.08، 1.26±0.01، 40.01±3.33

معدل الوالدة بلغ معدل الخصوبة الصافي، . على التوالي
، 4.53±53.34: الصافي، ومعدل الفقس اإلجمالي
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أظھرت النتائج . ، على التوالي0.00±0.93و  57.35±4.87
 16.25وصل الى الذروة في اليوم  )ex)بأن متوسط طول العمر 

تشير نتائج . 19في اليوم  9.52ھو وأعلى معدل لوضع البيض 
ھذه الدراسة إلى فعالية ھذا األكاروس كعدو حيوي في ظل 

 Nazila Honarparvar، Mohammad. [الظروف الحقلية
Khanjani، Seyed Hamid Rexa Forghani، Hadi 
Ostovan وAli Asghar Talebi  )إيران .(Archives of 

Phytopathology and Plant Protection، 45)4 :(381-
390 ،2012[ 

 
واألكرولين  التفريغ الھوائيكميات مختلفة من  استخدام

acrolein  ُّض متنوعة لمكافحة اثنتين من حشرات بفترات تعر
رضت الحشرات الكاملة في ھذا البحث، عُ  .المواد المخزونة

  Tribolium castaneum (Herbst)لخنفساء الطحين الصدئية
 Rhyzopertha dominicaوثاقبة الحبوب الصغرى 

(Fabricius)  المرحلة األولى(لضغوط جوية مختلفة فقط (
فترات  عند) المرحلة الثانية(والضغط الجوي مع األكرولين 

تم . ثم حسبت معدالت الموت لكل منھما ،تعرض مختلفة
الحصول على معدالت موت الحشرات الكاملة لخنفساء الطحين 

ساعات بعد  6و 3واحدة، في ساعة  T. castaneumالصدئية 
. على التوالي ،مم زئبق 50و  30، 10التعرض لضغوط 

موت  يمعدل R. dominicaأظھرت ثاقبة الحبوب الصغرى 
و  10ــ ض لمن التعرُّ  اتساع 10و 3خالل  %60و  96.25%

 نفوقكانت النسبة المئوية لمعدل . مم زئبق، على التوالي 30
الحشرات في المرحلة الثانية أعلى بكثير من معدله في المرحلة 

أكثر  T. castaneumكانت خنفساء الطحين الصدئية . األولى
في كلتا  R. dominicaحساسية من ثاقبة الحبوب الصغرى 

 Mojtaba Ghane Jahromi ،Ali Asgar. [المرحلتين
Pourmirza ،Golam Reza Sadeghi وSeyed Ali Hoseini  

 :)5(Phytopathology and Plant Protection، 45).إيران(
526 -533 ،2012.[ 

 
د الحصاد كعوامل وقاية لفترة ما بعبعض النباتات  فعالية

ق من تم التحقُّ  .بعض اآلفات الرئيسية للمواد المخزونة إزاء
 Ferulaلزيت األساسي لكل من نباتات القنة ابخرة أسمية 

gummosa ل اوالھElettaria cardamomum والميرمية 
Salvia officinalis لحشرات الكاملة واليرقات لبعض آفات ل

 70 عةقوارير سبيولوجية في  ُنفذت اختبارات. المواد المخزنة
ُحِسَبت قيم . من كل نوع من الحشرات أفراد 10مل تحتوي على 

LC50  أشارت النتائج . ساعة 24للتبخير بالتحليل األحيائي بعد
كان أقوى من  F. gummosaللقنة  يزيت األساسالإلى أن تأثير 

 .Sوالميرمية  E. cardamomumلھال ل يزيت األساسالتأثير 
officinalis السمية . آفات المواد المخزونة في ً كانت أيضا
 على سوسة األرز مماثلة لتلك من S. officinalisالبخارية لـ 

من . Sitophilus granariusالحشرات الكاملة لسوسة القمح 
الحشرات الكاملة  في اً جيد R. officinalisناحية أخرى كان تأثير 

يرقات و Tribolium castaneumلخنفساء الطحين الصدئية 
وفقاً . Ephestia kuehniella فراشة طحين البحر المتوسط

كون بديالً يد لھذه المركبات سوف تأثير الجيِّ الفإن  ،للنتائج الحالية
ً عن المركبات الكيميائية في المستقبل  Mohammad. [آمنا

Mahmoudvand ،Habib Abbasipour ،Fahimeh 
Rastegar ،Mohammad Hossein Hosseinpour   و

Moslem Basij )ايران .(Archives of Phytopathology 
and Plant Protection، 45 )7(:806 -811 ،2012[  

 
َمن الحشرة والتغيرات الديموغرافية ل النمو عواملمقارنة 
 Diaeretiellaومتطفلھا Diuraphis noxiaلحنطة لالروسي 

rapae . الروسي َمن الحشرة الديموغرافية لعوامل الدرست
 اھمتطفلو Diuraphis noxia (Mordvilko)) الحنطة(لقمح ل

Diaeretiella rapae (Mclntosh) من عائلة Brachonidae 
: 16 دورة ضوئية% 5±  60ورطوبة نسبية  س° 1 ± 20عند 

البقاء  تمعدالبلغت . الظروف المخبريةتحت ) ظالم: ضوء( 8
)Lx ( ومتوسط العمر المتوقع)ex ( و % 86عند بزوغ البالغات

ً لحشرة المنّ  25,81 ً  7,36و % 100و يوما  .D للمتطفل يوما
rapae توزيع وايبل  معاييرلى إاستناداً و. على التواليWeibull 
 Iوالمتطفل من النمط منحنى بقاء النوع لكل من المن  وكان

. عمار الكبيرةعادة في األحدث  النفوقن معدل أوالذي يعني ب
 0.003 ± 19.و 0.002 ±0.22 تطفلمفي المن وال -rmقيم كانت 
ووقت ) T(الجيل  زمنمتوسط بلغ . على التوالي ،- 1يوما

 يوماً للمنّ  0.031 ± 3.15و DT (15.93 ±0.202(التضاعف 
ً    0.054± 3.67و  0.071±  15.33و  على  للمتطفل،يوما

 وكانت متطفللحشرة المن وال -Roتم حساب قيمة . التوالي
على  ،جيل/ ناثإ/ناثإ 0.761±  18.07و 0.961 ± 33.19
±  59.21بلغت معدالت وضع البيض الكلي والمتوسط  . التوالي
 ± 37.59يوم للمن و/ نثىأ/حورية  0.972±  32.825و 1.94
. على التوالي للمتطفل،يوم / نثىأ/بيضة 1.51± 33.8و 1.49

يكفي  D. rapae المتطفلن إلى أشارت نتائج ھذا البحث أ
زھرة [ D. noxiaحنطة ال/قمحلالروسي ل منً الللسيطرة على 

مجلة ). إيران(تازيروني، علي اصغر طالبي واحسان راكشاني 
Archives of Phytopathology and Plant Protection 45 

)8 :(886 -897 ،2012.[ 
 

 Clavibacterمقارنة القدرة االمراضية لسالالت بكتريا 
michiganensis subsp. Insidiosus وبكتريا 

Pseudomonas viridiflava محافظة تعدّ  .على نبات الفصة 
ً يران مكانإمدان في ح ً مناسب ا مراض لنمو الفصة والعديد من األ ا

ر والتاج ووأمراض تعفن الجذ بما فيھا مرض الذبول البكتيري
الذبول يتسبب ، مھمةاقتصادية محصولية البكتيري محدثة خسائر 

 Clavibacter michiganensisبكتريا عن البكتيري المتسبب 
بكتريا  عنر والتاج البكتيري وومرض تعفن الجذ

Pseudomonas viridiflava  تم اختبار القدرة وفي ھذه الدراسة
 .C. michiganensis subsp من اإلمراضية للسالالت الشرسة

Insidiosus وP. viridiflava المناطق الرئيسية  المجموعة من
يرانية، واختبرت القدرة مدان اإلح محافظةلزراعة الفصة في 

السالالت  وأحدثتعلى الفصة  البكتيريةمراضية للسالالت اإل
ً البكترية المسببة  وجمعت البيانات عن طول الساق  أعراضا

. وطول الجذر والوزن الرطب والوزن الجاف للنباتات المصابة
 .Cمراضية لكل من السالالت القدرة اإلنتائج قورنت 

michiganensis subsp. Insidiosus  وP. viridiflava  على
واختبار  SASلت باستخدام البرنامج االحصائي الفصة وحلِّ 
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Dunkan’s . ن سالالت أأظھرت البيانات الناتجةC. 
michiganensis  كثر من سالالت أمراضية إذات قدرة كانتP. 

viridiflava أأظھرت ھذه البيانات . على الفصة ً ن كال أيضا
الوزن  فيھذين النوعين من البكتريا يحدثان معظم الخسائر 

غالم حيدري و  يعل. [لفصةا لبادراتالرطب والجاف 
 Archives of Phytopathology، مجلة )إيران(خوداكاراميان 

and Plant Protection،  2012، 931- 922): 8(45العدد[. 
 

 Sclerotiniaالتنميط الوراثي الجزيئي لعزالت من فطر 
sclerotiorum من مناطق وعوائل نباتية مختلفة من إيران. 

 Sclerotiniaفطر  من تمت دراسة التنوع الوراثي بين عزالت
sclerotiorum  ُمعت من مناطق وعوائل نباتية مختلفة من ج

إيران باستخدام اختبار القدرة اإلمراضية، مجموعات التوافق 
مجموعات توافق  6تم تحديد . الميسيليومي والواسمات الجزيئية

ميسيليومي مع اختالفات معنوية في الشراسة ضمن وبين 
ل ميَّز التحليل العنقودي لتفاع. مجموعات التوافق الميسيليومي

ً  DNAالبوليميراز المتسلسل وبيانات الـ   12المضخمة عشوائيا
نمط وراثي، مشيرة إلى وجود مستوى عال من  11عزلة في 

عزلة  12اجتمعت . التعدد الشكلي الوراثي بين العزالت المختبرة
عنقودياً في أربع مجموعات رئيسية مع ارتباط بعوائلھا والمنطقة 

 .Sجود في عزالت من أشار التباين المو. الجغرافية
sclerotiorum الشكليةأن مثل تلك الواسمات  إلى شديدة القربى 

 Elham. [ھذا الممرض عشائروالجزيئية مفيدة في دراسات 
Karimi ،Naser Safaie  وMasoud Shams-bakhsh 

 Archives of Phytopathology and Plant). إيران(
Protection، 45)8 :(942 -954 ،2012.[ 

 
إزاء  الخام النباتية المستخلصات األثر التثبيطي لبعض

إلى  ھذه الدراسة ھدفت .خيارال الطري لبادرات مسببات الذبول
نوعاً  37النباتي الخام عند التضادي للمستخلص  معرفة األثر

 ً إيران، إزاء مسببات أمراض تعفنات الجذور والذبول  من نباتيا
 Pythiumو Phytophthora melonis(الطري 

aphanidermatum( تم الحصول على .خيارال لبادرات 
اإليثانول  مختلفة، مذيبات باستخدام ثالثة المستخلص الخام

ً  تأثير المثبط لكل منھاال واختبر ء،الماوالميثانول و الختبار  تبعا
في أربعة ) قرص/مغ  (5الترشيح ورقة انتشارھا في قرص

 من نبات اإليثانوليأظھرت النتائج أن المستخلص . مكررات
أثراً  قد أظھر ،(Acroptilon repens)"  أكروبتلون الزاحف"

ً ملحوظ ً تثبيطا وبذلك تم  ،Oomycetes البيضية ورفي الفطا
 األكثر فاعلية العنصر ولتحديد .ختباراتمن اال لمزيداستخدامه 

 .Aلنبات  اإليثانولي المستخلص تجزيئتم في ذلك المستخلص، 
repens  طبقة الرقيقة ال ذي رافيوغكرموتالباستخدام(TLC) ،

كما تم . جزء لكل ورإزاء الفطاألثر التضادي وجرى اختبار 
أكروبتلون "لنبات  اإليثانولي استخدام المستخلص إمكانية يموتق

 مسببات مرض الذبول الطري لبادرات مكافحةفي " الزاحف
، تحت مكررات مع ثمانية، كامل العشوائية في تصميم خيارال

 ،0.89قيمته Rfذا  جزءاً  وأظھرت النتائج أن. الدفيئة ظروف
  (Oomycetes)البيضية الفطورالتثبيطي في  أثيركان له الت
 بالمستخلص معاملة التربة أن دراسةال وأظھرت .المختبرة
 0.6 و  0.4، 0.2 تركيز( A. repensنبات  مني اإليثانول

ً  علةاكانت ف )بالستيكيأصيص /غ  من انتشار الحدّ  في معنويا
كما أن  .مقارنة بالشاھد ،P. melonisفطر المرض الذي يسببه

 ھذا المستخلص، من، وزن/وزن% 10بنسبة  معاملة البذور
ً من األعراض خفضت  .Pالفطر  الناجمة عن معنويا

aphanidermatum، الشاھد مقارنة مع] .Samira Ghasemi ،
Saeed Abbasi ،Sohbat Bahraminejad و Behrouz 

Harighi )مجلة ). إيرانAustralasian Plant Pathology ،
41)3 :(331 -338 ،2012[.  

  

 المغرب
 

حبوب الفي وجبة  3و ب 2ب, 1توكسينات الفيمونزين ب وجود
من منتجات عينة  68تم جمع . المغرب إلفطار األطفال من في

من ) عمن حبوب الرضَّ  20من حبوب اإلفطار و 48(الحبوب 
من  "سال"محالت السوبرماركت والصيدليات في منطقة الرباط 

توكسينات الفيمونزين المغرب وجرى تحليل محتوياتھا لوجود 
تم االٍستخالص من العينات بمزيج من  .3و ب 2ب ،1ب

باستخدام خالط فائق ) محج/حجم، 85/15(األسيتونيتريل والماء 
ثم تم التعرف على السموم الفطرية وتحديد كمياتھا . السرعة

. بوساطة تقنيات االستشراب السائل وقياس الطيف الكتلي
 18(عينة  20في  توكسينات الفيمونزين وجود أظھرت النتائج

ث التلوُّ  فيمع تردد ) من حبوب الرضع 2من حبوب اإلفطار و
وكانت المنتجات األكثر . موع العينات٪ من مج29.4يصل ٍالى 

األرز والذرة (وحبوب اإلفطار ) الذرة(رقائق الذرة ھي تلوثا 
تم العثور كما . على التوالي ،يجابيةإعينات  4و 10مع ) والكاكاو

 1-كغميكروغرام  228على أعلى قيمة في حبوب االفطار مع 
يكا نعيمة محنين، جوزيبي ميكا، مون. [الفيمونزينمن مجموع 

فرانزون، جوردي مانس وعبد هللا زين الّدين -فيرنانديز
-Phytopathologia Meditrranea ،51 (1): 198). المغرب(

206 ،2012[. 
 

 سورية
 

البطاطس والتبغ من فيروس موزاييك /توصيف عزالت البطاطا
فيروس موزاييك وجود والتقرير األول عن  ةالخيار في سوري

 فيالحمض النووي الريبي التابع على الخيار المحتوي 
الخيار  موزاييك فيروس ي عنتم التحرِّ  .البطاطس/البطاطا

)CMV( أوروبا  فيالبطاطس /إنتاج البطاطا في مناطق
كثير من األحيان في المناطق في واليابان و والواليات المتحدة

ذات المناخ الدافئ مثل مصر والھند والمملكة العربية السعودية 
فيروس غير مألوف على البطاطا، ھذا الويعتبر . ةوسوري

 وراء أبعد ما يكونCMV وتوصيف عزالت البطاطا من فيروس
البطاطس، فإن فيروس موزاييك  باإلضافة إلى .له أخرىعوائل 

، ولكن لم ةالخيار شائع يصيب الكثير من المحاصيل في سوري
تھدف الدراسة الحالية . يعرف شيء عن خصائصه الجزيئية

تمييز بين العزالت السورية للفيروس والمجموعة من البطاطا لل
 CMVمن فيروس البطاطا عزالت جميع .وحقول التبغ المجاورة

 بطاطا نباتاتتوجد في  نباتات البطاطا) أربعة ما مجموعه(
وھو فيروس البطاطا األكثر شيوعاً ) (Y, PVYمصابة بفيروس

 تيني لمنطقةوفقا لتحليل تسلسل الغالف البروو. في سورية
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، تم العثور على ثالث عزالت بطاطا وثالث أخرى من الترميز
 بغض النظر عن وثيقة الصلة ببعضھا CMVالتبغ لفيروس

األصل الجغرافي لھا، وجميعھا ينتمي الى  أوالعائلة األنواع 
تصيب عزلة البطاطا من . CMVمن فيروس IA ساللة فرعية

عائلة الباذنجانية بسھولة باتات من ال CMV،PoCMV7-5فيروس
أقل إصابة بالنسبة  تكان ا، ولكنھوتحدث فيھا إصابة جھازية

. لفصيلة البقولية والقرعيةل التابعةبما في ذلك تلك  لعوائل أخرى
 PoCMV7-5الفيروس على نباتات البطاطس، اءعدتم إعندما ي
 تبين أنھا كانت قادرة PVYمختلفة من سالالت أو مع بمفردھا
عدوى موضعية ولكن ليس جھازية في جميع إحداث على 

 ةالمحتوي PoCMV7-5وعند اإلعداء بـ . أصناف البطاطا المعداة
على متغيرات غير متجانسة من الحمض النووي الريبي التابع 

 في Tإقحام /حذف أو/و Aبالنسبة لـ  طولالالذي يختلف في 
 ھذا أول تقرير عن. 240 - 225لنوكليوتيدات لالتقريبي  المكان
محمد . [البطاطا الحمض النووي الريبي التابع من CMVفيروس

الشيخ علي، عبد المحسن سيد عمر، تيتسو ماوكا، كيكو 
 مجلة ).سورية واليابان(ناتسواكي وتوموھيد ناتسواكي 
Phytopathologia Meditrranea،  3019): 1(51العدد ،

2012[  
 

 السعودية
 

االستوائي وإزالة ترانسفيراز في الجندب -S-الجلوتاثيون
في نبات  allelochemicals السموم من الكيميائيات التباينية

 االستوائي يعيش الجندب ..Calotropis procera العشار
Poecilocerus bufonius  ،في المملكة العربية السعودية

ً ستخدمم ستخدم ھذا ي. أساسي) مضيف(نبات العشار كعائل  ا
في ھذا النبات كوسيلة  Cardenolids الجندب الكاردينوليدات

تم في ھذه الدراسة تحديد . دفاع كيميائية ضد أعدائه الطبيعيين
لھذه  enzymedetoxification نزيم إزالة السمومإنشاط 

في جدار القناة الھضمية   .allelochemicals الكيميائيات التباينية
-S-النتائج إلى أن نشاط الجلوتاثيون أشارت .المتوسطة للجندب

كان أعلى   glutathione-S-transferase(GST) ترانسفيراز
ً بعد  ساعة من التغذية على النبات العائل الرئيس،  24معنويا

ولكن لم يتم العثور على أي فرق بعد ساعة واحدة وساعتين، 
أحمد، . السيد، محمد م. ج. [وأربع وخمس ساعات من التغذية

لكة العربية السعودية المم(عامر. م. السيد، وسيد أ. ھـ. سامي م
 Archives of Phytopathology and Plant). ومصر

Protection، 45)6:(707-711 ،2012[. 
 

 ُعمان سلطنة
 

في  أشجار النخيل جذور المرتبطة بأمراض ورتوصيف الفط
 نخيل التمر يعتبر. وتحديد قدرتھا اإلمراضية سلطنة عمان

. الجزيرة العربيةوشبه  عمانسلطنة  األكثر أھمية في المحصول
الفطرية المرتبطة  مسببات األمراض الدراسة لمعرفة أجريت
عينات  تم جمع .في سلطنة عمان أشجار النخيل جذور بأمراض
ً  29تمثل  شجرة نخيل 111جذور من من ال مصابة ً  صنفا . مختلفا

المعزولة أنھا  ورفطوالجزيئية لل الشكلية تحديد الصفات ظھرأ
ً نوعاً  34 تنتمي إلى ً أ، كان من مختلفا Fusarium  كثرھا شيوعا

 solani )27%(و ، radicicola Ceratocystis )25%( و 

theobromae Lasiodiplodia )19%(  كما أظھرت تجارب
تسببت بأمراض مختلفة  ورمن الفط 21أن  العدوى االصطناعية

.C ي كان من أشدھا عدوانية فطر ذوال النخيل على شتالت
radicicola .تسبب  فطراً  13ه الدراسة ألول مرة ذھ سجلت

ً مختلفة في جذور Ceratocystis  فطورشملت  النخيل أمراضا
omanensis وhawaiiensis Cochliobolus و Exserohilum
rostratum وkuwaitiensis Corynascus و Fusarium

brachygibbosum وacuminatum Fusarium و Fusarium
redolens وthapsinum Fusarium و  Nigrospora

sphaerica وmultirostrata Phoma و Pythium
indigoferae وspinosum Pythium وultimum Pythium. 

 وجود سجلت للمرة االولى، فإن ھذه الدراسة وباإلضافة إلى ذلك
22  ً عبد هللا السعدي وآمنة الجابري [.عمان في ورمن الفط نوعا

Crop مجلة . )مانعُ ( وصفاء المزروعي وعيسى المھمولي
Protection ، 2012، 6- 1: 37العدد[.  

 

 باكستان
 

رة الصفراء وجريشھا في فطور مفرزة للسموم في الذوجود 
ھدفت الدراسة الحالية إلى عزل وتحديد الفطور  .الباكستان

جريش من عينات  8عينة ذرة صفراء و 82المفرزة للسموم في 
باد في أمنطقة فيصل  منالذرة الصفراء تم جمعھا خالل عامين 

. استخدمت أوساط غذائية مختلفة في عزل الفطور. الباكستان
 56ا ث بالفطور في الذرة الصفراء وجريشھبلغت نسبة التلوُّ 

عزلت من الذرة الصفراء عزالت تتبع . على التوالي ،%75و
ً أجناس للفطر % 33وبلغت نسبتھا بالترتيب  ةفطرية مختلف ا

Aspergillus للـ % 28وPenicillium للـ % 10وFusarium 
 .Pكانت أكثر العزالت ترددا تتبع النوع . Alternariaللـ % 1و

verrucosum ھا مجموعة توتلA. niger  ثم A. 
ochraceousوA. flavus وP. chrysogenum و A. 
parasiticusو A. carbonarius وFusarium spp.  ًوأخيرا

Alternaria spp . أعلى نسبة تردد للعزالت ضمن الجنس كانت
Aspergillus لألنواع A. niger وA. ochraceous  )30 % لكل

 A. parasiticusو%) 26( A. flavusتالھما النوع ) منھا
بلغت نسبة العزالت %). 3( A. ochraceous  ثم %)11(

وكانت نسبة العزالت . Aspergillusعند الجنس % 52السامة 
 .Aو A. flavusفالتوكسينات عند النوعين المفرزة لأل
parasiticus  والعزالت المفرزة . على التوالي ،%67و  43ھي

 A. Ochraceousو A. carbonariusوكراتوكسين عند لأل
سجل . على التوالي ،%38و 63و 100ھي  A. nigerومجموعة 

وكان  A. parasiticusعند الفطر  B1فالتوكسين أعلى تركيز لأل
. A. flavus (635.50)تاله الفطر  غرام،/نانوغرام 1374.23

 ما A. ochraceousوكراتوكسين عند الفطر تراوح تركيز األو
 A. nigerوعند مجموعة  غرام/نانوغرام 9523.1و 1.81بين 
ترددت العزالت الفطرية . غرام/نانوغرام 1758.6إلى  1.30من 

 Aspergillus للجنس% 63على جريش الذرة الصفراء بنسبة 
ھو األكثر  A. flavusكان النوع . Penicillium للجنس% 50و

 Aspergillusبلغت نسبة العزالت السامة عند الجنس . تردداً 
 .Aفالتوكسينات من النوع أفرزت األوالعزالت التي % 40

flavus  في حين أفرزت عزالت الفطر % 33كانت نسبتھاA. 
ochraceous محمد [%. 100وكراتوكسين بنسبة سموم األ
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 ،إيجاز جاويد ،اھرار خان ،محمد زركام خان، كاشف سالمي
سھيل حميد و محمد عامر  ،محمد رضا حميد ،زاھور أوي حسن

 ،Phytopathologia Meditrranea مجلة. )باكستان( محمود
  ].2012، 224- 219): 5191(العدد 

 
 Cannabisالقنب ينباتفي يم اآلثار القاتلة للنيماتودا وتق

sativa L.  وZanthoxylum alatum Roxb.   ضد نيماتودا
في ضوء االھتمام . Meloidogyne icongnitaتعقد الجذور، 
 ً أصل نباتي كبديل  ذات للنيماتودا اتتطوير مبيدبالمتزايد حديثا

يم وللمبيدات الكيميائية للنيماتودا، فقد أجريت ھذه الدراسة لتق
 Cannabisقدرة التأثير القاتل للنيماتودا لنباتين ھما نبات القنب 

sativa L.   )Cannabaceae (وZanthoxylum alatum 
Roxb. (Rutaceae)  لمكافحة نيماتودا تعقد الجذور األكثر

مسؤولة عن خسائر ھائلة ال  Meloidogyne incognitaميراً تد
في  Z. alatum  و  C. sativaأدمجت أوراق. في إنتاجية الخيار

غرام لكل كيلوغرام  20و  10و  8، 6، 4، 2، 0التربة بمعدل 
 cv. Royal)بعد التحلل، زرعت بذور الخيار الملكي . من التربة

Sluis)  طور فتي من النيماتودا  2000ولقحت بـM. incognita 
سجلت البيانات في . عشرة أيام من انبثاق البادراتبعد  )sطور (

تغيرات النمو واإلصابات بالديدان الخيطية بعد ستة أسابيع من 
ً يقلل كال النبات. التلقيح اإلصابة بالنيماتودا، وعززا من ن معنويا

 كان. مع الشاھد غير المعاملمعايير نمو النبات مقارنة 
، كتل البيض، خصوبة )العقد(في عدد األورام االنخفاض 

ً بالمقارنة  C. sativaالنيماتودا وتطور أعدادھا في  أعلى معنويا
سجلت أقصى تخفيضات في ھذه المتغيرات مع . Z. alatumمع 

إلى التربة  Z. alatumو   C. sativaإّن إضافة . غ 20جرعة 
ً بشكل جيد جداً يلتحسين المادة العضوية يمكن أن  عمل أيضا

كمبيدات نيماتودا، ويمكن استخدامھا بنجاح من أجل مكافحة 
نيماتودا تعقد الجذور كبديل عن العالجات الكيميائية التقليدية 

محمد سمير كياني، وطارق مختار ومحمد . [وتجنب تلويث البيئة
 ،Protection Crop ،39 :52 -56مجلة  ).باكستان(أرشد حسين 

2012.[  
 

اإلنتاج الكتلي لثمان سالالت باكستانية من النيمانودا الممرضة 
 Steinernematidaeللحشرات من قبيلتي 

تمت زراعة ثمانية أنواع من . )Heterorhabditidaeو
: ھي Heterorahbditisو Steinernemaالنيماتودا تتبع جنسي 

Steinernema pakistanense ،S. asiaticum ،S. abbasi ،S. 
siamkayai ،S. carpocapsae ،S. felitiae ،

Heterorhabditis indica ،وH. bacteriophora   على ثالثة
حشرية، وفي المختبر على دقيق فول الصويا، دقيق القمح، أنواع 

دودة  وسط دھني، دقيق الذرة وعلى مزرعة مجمعة من يرقات
والوسط الدھني المحور على  Galleria melonellaشمع العسل 

وفي المختبر وعلى . مستوى كتلي لتقدير طاقتھا اإلنتاجية
 87.4إلى  x410  60التركيز األعلى كان إنتاج اليافعات المعدية 

x 410  من كل يرقة منG. melonella ،4.2x 410  9.8إلى x 
 Callosobruchus chinensisمن كل بالغة من بالغات  410
يافعة معدية من كل بالغة من  x 410 1.7إلى  x 410 0.3و

أعطى وسط دقيق فول الصويا . Tribolium castaneumحشرة 
وكان اإلنتاج األدنى . أعلى إنتاج مقارنة بأوساط النمو األخرى

ومقارنة مع الزراعة على وسط منفرد، . على وسط دقيق الذرة
تزايد إنتاج اليافعات المعدية بمقدار الضعف في األوساط 

 .Gكما تم تعريض انتاج اليافعات المعدية على يرقات . المركبة
melonella  وفي المختبر على وسط دقيق الصويا لدرجات

 ً ووجد أن أعلى إنتاج لكافة األنواع كان عند . حرارة مختلفة أيضا
التي أعطت أعلى إنتاج عند  S. felitaس، باستثناء ° ±2  32
ً في انتقاء . س° ±2  20 يمكن أن يكون البحث الحالي قيما

ھا بشك كتلي سالالت من النيماتودا الممرضة للحشرات إلنتاج
 .Fو  J. Salma. [لتوفير  حماية للنباتات إزاء الحشرات

Shahina )باكستان .(Pakistan Journal of Nematology ،
30)1 :(1 -20 ،2012[  

  
الشكل والغلة  فيتأثير اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار 

طرز  10تم غربلة  .الطماطم/والمحتويات الفينولية للبندورة
) CMV(وراثية من البندورة لمقاومتھا لفيروس موزاييك الخيار 

تحت ظروف  Myzus persicaeالذرة  نوالحشرة الناقلة ھي مَ 
 .Mاإلصابة الطبيعية في الحقل، باستخدام حشرات َمن الذرة 

persicae اإلعداء الميكانيكي ضمن تحت ضمن البيت الشبكي و
لوحظت فروق كبيرة جداً ضمن الطرز  .ةالبالستيكي الدفيئة

ودليل شدة ) IP(الوراثية من حيث النسبة المئوية لإلصابة 
أظھرت . ق االختبار المستخدمةائمن خالل طر) SI(المرض 

في الحقل  CMVجميع الطرز الوراثية تحمالً لإلصابة بفيروس 
أو من خالل العدوى بحشرات المن، وأصبحت النباتات إما 

كما . سة جداً بعد إجراء العدوى الميكانيكيةحساسة أو حسا
أظھرت جميع الطرز الوراثية المختبرة حساسية لإلصابة 

أظھرت النباتات . M. persicaeالذرة  نبمجتمعات حشرات مَ 
ً في الغلة والمؤشرات  CMVالمعداة بفيروس  ً جوھريا انخفاضا
، حيث كانت متباينة مقارنة مع األصناف التي ھاالتي تسھم في

ً على طبيعتھا الوراثية أبدت جميع الطرز الوراثية . تعتمد غالبا
 - 0.97المختبرة انخفاضاً في طول النبات الطازج تراوح ما بين 

ً في طول الجذور تراوح ما بين 30.19%  -  11.47، وانخفاضا
ً في وزن النبات الطازج تراوح ما بين 52.65% ، وانخفاضا
ً في طول95.56% - 46.56 الجذور الطازجة  ، وانخفاضا

، وانخفاضاً في الوزن الجاف %92.84 - 65.78تراوح ما بين 
ً في %87.65 -  19.97للنباتات تراوح ما بين  ، وانخفاضا

، %95.43 -  75.63الوزن الجاف للجذور تراوح ما بين 
ً ونقص و % 95.65 - 69.51في عدد الثمار تراوح ما بين  ا

ً في غلة النبات الواحد بنسبة   -  89.04تراوحت ما بين انخفاضا
ً  15بعد %. 99.89 العدوى، أظھرت التحاليل الكمية  منيوما

ً في  باستخدام جھاز المطياف الضوئي ثنائي اإلشعاع انخفاضا
كمية الفينوالت ضمن نباتات الطرز الوراثية المعداة بفيروس 

CMV وبصورة مشابھة، أشار . مقارنة مع النباتات غير المعداة
على ھالم ) TLC(الطبقة الرقيقة ذي اتوغرافي اختبار الكروم

إلى أن المركبات الفينولية كانت منخفضة في أغلب  جلالسيليكا 
الطرز الوراثية المعداة، بينما كانت إما منخفضة أو بقيت على 

 .K.P. Akhtar Mahjabeen ،N. [حالھا في الطرز األخرى
Sarwar ،M.Y. Saleem، M. Asghar ،Q. Iqbal  وF.F. 

Jamil )باكستان(، Archives of Phytopathology and Plant 
Protection ،45)7 :(766 -782 ،2012[. 
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في قوة اإلنبات والنمو  Penicilliumتأثير مستخلصات 
 Solanum lycopersicum(الطماطم /رات البندورةالتالي لباد

L..(  ُتعرف أنواعPenicillium spp.  جيداً بإنتاجھا ألنواع من
العضّيات المفيدة لنمو النبات وبقائه على قيد الحياة، ولحماية 

ً من ھجوم بعض الممرضات وفي ھذه الدراسة، . عوائلھا أيضا
تم اختبار تأثيرات رشاحاٍت مزرعية ألنواع مختلفة من بنيسيليوم 

ور وبشكل عام، فإن النقع المسبق لبذ. الطماطم/في بذور البندورة
عزالت من بنيسيليوم زاد من إنبات  9البندورة في رشاحات 

وكانت الرشاحات . البذور مقارنة مع بذور الشاھد غير المنقوعة
عالية الكفاءة  P. bilaiiو Penicillium expansumالمزرعية لـ 

لوحظ أيضاً أن كالً  hكم%. 90حتى  في تحفيز النمو بنسبة بلغت
حفزا نمو الجذور في  P. expansumو  P. implicatumمن 

وفي حالة طول . بادرات البندورة مقارنة مع غيرھما من األنواع
 P.verrucosum )3.38األفرع، كانت األنواع التالية فاعلة 

 2.62( P. implicatum، و)سم 2.81(  P. granulatum، )سم
واعداً جداً في زيادة طول فروع  P. implicatumوكان ). سم

 P. simplicissimum، في حين كان النوعان وجذور البندورة
يمكن أن تساعد . أقل كفاءة على نمو البادرات P. ctrinumو

القدرة المحفزة لسالالت بنيسيليوم على تحفيز نمو النبات في 
ُتعرف أنواع بنيسيليوم . تحفيز النمو في نباتات ومحاصيل أخرى

أن القدرة  وال ريب. في الواقع بإنتاجھا لسموم فطرية وإنزيمات
المحفزة ألنواع ھذا الفطر على النمو ستفتح مجاالت جديدة من 

ويتطلب دور أنواع بنيسيليوم في نمو . البحوث واالستقصاءات
 ً  Sobia Mushtaq ،Ghazala. [نباتات البندورة استكشافاً إضافيا

Nasim ،Ibatsam Khokhar  وIrum Mukhtar )باكستان .(
Archives of Phytopathology and Plant Protection، 

45)8 :(932 -937 ،2012[.  
 

 تركيا
 

 :Thysanoptera)تذبذب مجتمعات أنواع التربس
Thripidae)  بساتين النكتارين ومستويات الضرر في  في

 وتذبذب وجود ُدِرسَ . المتوسطالمنطقة التركية لشرق البحر 
، واألضرار التي سببتھا (Thysanoptera)التربس  مجتمعات
في أربعة بساتين في موقعين ھما أضنة ومرسين في  للنكتارين

 و 2005 عامي خالل من تركياإقليم شرق البحر المتوسط 
سقوط  قبل النكتارين ألزھار المباشرة المعاينة كشفت. 2006
ً  12 البتالت  الغربي األزھار تربس تضمنت التربس من نوعا

Frankliniella occidentalis (Pergande)   الذي كان أكثر
 ً  Thrips tabaciالتبغ ، تاله تربسووفرةاألنواع شيوعا

Lindeman  الرئيسي والتربس Thrips major Uzel.. تم 
اكتشاف الحشرات الكاملة للتربس ألول مرة من األزھار في 

مع ) األعمار األولى(يرقات التربس  بينما اكتشفت بداية تفتحھا،
التربس على  سّجل أعلى متوسط ألعداد. بداية تساقط البتالت

حشرة كاملة  0.65(الزھرة الواحدة في بستان يقع في مرسين 
يرقة  4.92حشرة كاملة و 3.80، و2005في عام  يرقة 0.45و

مار، التربس على الث حيث تم تسجيل معظم ضرر 2006في عام 
في حين كان الضرر ھو األقل في بستان آخر في أضنة حيث 

لذلك يمكن االستدالل . ھي األدنى األزھارالتربس في  وفرة كانت
األضرار التي لحقت بالثمار  على وجود عالقة مباشرة بين

ً التربس من المصائد. التربس في األزھار ووفرة  أُحصي أيضا
االصطياد في المصائد في الالصقة من وقت اإلزھار حتى انتھاء 

ذروتھا عموما مرة واحدة في  بلغت مجتمعات التربس. الخريف
قمم  4مرسين حيث حدثت  / Alifakılı كل البساتين إال في منطقة

كان أعلى اصطياد بالمصائد خالل فترة  .حتى موسم القطاف
حيث لوحظ معظم  Alifakılı اإلزھار وقد سجلت في بستان

خلصت الدراسة إلى . كلتا سنتي الدراسة في الضرر على الثمار
الملتقط  في األزھار والعددللتربس أن بيانات العّد المباشر 

بالمصائد خالل فترة اإلزھار يمكن أن تكون وسيلة مناسبة للتنبؤ 
ً  بتقدير ضرر الثمار تراوحت األضرار على الثمار في . الحقا

٪ تبعاً 73.8و  ٪17.7بساتين التجربة لكل من السنتين ما بين 
أشارت الدراسة إلى الحاجة لرشتين بمبيد للحشرات . للبستان

واحدة في بداية اإلزھار وواحدة مع نھاية : اإلزھار خالل فترة
مبيدات الحشرات المناسبة  سقوط البتالت، وبالتالي ينبغي تسجيل

 عدالت ھازير ومحمد رفعت. [لمكافحة التربس في النكتارين
 Journal of the Entomological). تركيا(اولوسوي 

Research Society، 14 )1 :(41 -52 ،2012.[ 
 

: Tachinid )Dipteraمتطفالت ذباب التاكينا 
Tachinidae (دودة الخريف الناسجة ارى على عذ

Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) 
دودة . مقاطعة سامسون، تركيا في مزارع البندق فيالمشتية 

 Hyphantria cunea (Drury) الخريف الناسجة
(Lepidoptera: Arctiidae) خارجية، غازية(ي آفة غريبة ھ (

 4000تم جمع أكثر من . في أوروبا وآسيا من معريات األوراق 
قليم إمن مزارع البندق في  H. cuneaمشتية ) خادرة(عذراء 

تم الحصول على . 2009و  2008شمشون، تركيا في عامي 
 tachinid: Compsilura concinnataنوعين من ذباب التاكينا 

. 2009و  2008 العامينفي كل من  ،Nemoraea pellucidaو
كان التطفل . تراوح ثراء األنواع في المواقع من نوع إلى نوعين

ً في عام  2.4 كانت . 2008عما كان عليه في عام  2009ضعفا
٪ في عام 23.6أعلى نسبة تطفل كلي في المواقع المدروسة 

من جميع % 2.4على  Nemoraea pellucidتطفل . 2009
من جميع حشرات % 94.6المجموعة، حيث كان يشكل  ارىالعذ

في أي % 19.4التاكينا المتطفلة، وكان أعلى معدل للتطفل به 
من % 0.14 على  Compsilura concinnataتطفل . موقع

. ٪ من متطفالت التاكينا5.4العذارى كلھا وكان يشكل 
]Gregory Thomas Sullivan ،Ismail Karaca،  Sebahat 

K. Ozman-Sullivan وKenan Kara  )مجلة). ياتركJournal 
of the Entomological Research Society، 14)1 :(21 -

30 ،2012.[

  
  فاو(بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (

ىاألخر والمنظمات
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  حالة الجراد الصحراوي
 

و/ حزيرانحالة الجراد الصحراوي العامة خالل شھر   2012يوني
  ،2012أغسطس /والتوقعات حتى منتصف آب

حسب مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي 
  بمنظمة األغذية والزراعة

يونيو /حزيرانظلت حالة الجراد الصحراوي خطيرة خالل شھر 
حيث قامت جماعات من الحشرات الكاملة واألسراب الصغيرة 

على امتداد جانبي الحدود الجزائرية بالھجرة من منطقة التفشي 
الليبية متجھة إلى شمال منطقة الساحل في مالي والنيجر نظراً 

. معتاد بحوالي ستة أسابيع ما ھولھطل األمطار في وقت مبكر ع
وقد تم حشد وتعبئة فرق مسح ومكافحة الجراد في النيجر، غير 
. أنھا كانت محدودة بسبب عدم توافر األمان ونقص التمويل

وبالمثل لم يمكن القيام بإجراء عمليات المسح والمكافحة في 
شمال مالي بعد وصول بالغات من األھالي المحليين بشأن 

وعلى األرجح أن تحدث عمليات تكاثر . مشاھدة بعض األسراب
ً على تشكيل جماعات  في شمالي مالي والنيجر مما سيكون باعثا

جماعات من يوليو و/تموزومجموعات من الحوريات خالل 
وإذا . حشرات الجراد الصحراوي الكاملة واألسراب في أغسطس

لم يحدث وتتم مكافحة ھذه اإلصابات فإنھا سوف تستمر في 
التزايد األمر الذي من شأنه أن يعمل على تھديد المحاصيل 

ومن الممكن أن يظھر الجيل الثاني في . الزراعية والمراعي
لى ھطول األمطار إلى سبتمبر حيث يتوقف ذلك ع/أيلولشھر 

جانب عمليات المكافحة، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في 
. وبالتالي، فإن الوضع ُيحتمل أن يكون خطيراً . أعداد الجراد

وفي األماكن األخرى فقد ظل وضع الجراد الصحراوي ھادئاً 
يونيو ومن غير المتوقع حدوث تطورات /حزيرانخالل شھر 

 .عاتمھمة أثناء فترة التوق
نظراً لجفاف الكساء النباتي على طول كال  .المنطقة الغربية

جانبي الحدود الجزائرية الليبية، فقد قامت حشرات الجراد 
الصحراوي الكاملة بتكوين جماعات صغيرة وأسراب في 
ً تجاه شمال  المناطق التي يصعب الوصول إليھا وتحركت جنوبا

. يونيو/زيرانحالنيجر وشمال مالي خالل النصف األول من 
ً وجاھزة  وكانت بعض تلك الحشرات الكاملة ناضجة جنسيا

وقد بقيت معظم جماعات الجراد واألسراب . لوضع كتل البيض
في الشمال وقليل منھا بلغ مناطق الرعي في وسط النيجر وبدأ 

وعلى الرغم من عدم وجود بالغات عن . في وضع البيض
تكون جماعات قليلة من  الجراد في تشاد، إال أنه من المحتمل أن

وأشارت التقارير . الجراد قد وصلت المناطق الشمالية من البلد
إلى وجود أعداد قليلة من حشرات الجراد الكاملة في جنوب 

 960وقامت فرق المكافحة في النيجر بمعالجة . شرق موريتانيا
وانتھت عمليات المكافحة في الجزائر بعد معالجة ما . ھكتار

 987يناير منھا /كانون الثانيھكتار منذ  42,140يقرب من 
ولم تشر التقارير . يونيو/حزيرانھكتار تمت معالجتھا أثناء شھر 

يونيو في ليبيا حيث /حزيرانإلى وجود الجراد فيما بعد منتصف 
فبراير حتى نھاية /شباطھكتار بداية من  21,400تم معالجة 

أن تحدث عمليات وأثناء فترة التوقعات، على األرجح . مايو/أيار
يوليو مما يكون /تموزفقس لكتل البيض في مالي والنيجر خالل 

ً على تشكيل جماعات ومجموعات من حوريات الجراد  باعثا
تتحول إلى جماعات من الحشرات الكاملة واألسراب خالل شھر 

ومن المتوقع أن تحدث عمليات تكاثر على نطاق . أغسطس/آب
ويتطلب األمر بذل كافة . دمن موريتانيا وتشا صغير في كلٍ 

  .الجھود إلجراء عمليات مسح ومكافحة للجراد
لم يشاَھد جراد في المنطقة الوسطى خالل  .المنطقة الوسطى

يونيو باستثناء إصابات صغيرة بحوريات الجراد /حزيران
والحشرات الكاملة في شمال شرق ُعمان، حيث وردت بالغات 

. اعية ونخيل البلححول حدوث خسائر بسيطة للمحاصيل الزر
وعلى األرجح أن يحدث تكاثر على نطاق ضيق خالل فترة 
ً على  التوقعات بداخل السودان وغرب إريتريا مما يكون باعثا

ويوصى بإجراء عمليات . تزايد أعداد الجراد ولكن بدرجة طفيفة
  .المسح للجراد في كال البلدين

لتكاثر انحسرت أعداد الجراد في مناطق ا .المنطقة الشرقية
الربيعي في غرب باكستان نظراً لظروف الجفاف التي حدثت 

بعض حشرات الجراد  وجودواستمر فقط . يونيو/حزيرانأثناء 
الصحراوي الكاملة في أجزاء من المناطق الداخلية والساحلية في 

وظھرت أعداد قليلة من حشرات الجراد الصحراوي . بلوشستان
الصيفي في تشولستان في  انفرادية المظھر في مناطق التكاثر

وأثناء فترة التوقعات، من المرجح . باكستان قرب الحدود الھندية
أن يحدث تكاثر على نطاق صغير على طول جانبي الحدود 
ً على تزايد أعداد الجراد  الھندية الباكستانية، مما سيكون باعثا

  .بدرجة طفيفة ال ترقى إلى مستوى التھديد بل تظل دونه
المزيد واحدث المعلومات عن حالة الجراد للحصول على 

الصحراوي يرجى زيارة الموقع الخاص بمراقبة الجراد 
 :الصحراوي التابع للمنظمة
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html   

الصادرة عن  الصحراويالنشرة الشھرية للجراد : المصدر
مجموعة الجراد واآلفات المھاجرة بمقر منظمة األغذية 

، النسخة العربية )باللغتين اإلنجليزية والفرنسية(والزراعة بروما 
الصادرة عن أمانة ھيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة 

-http://crcبالقاھرةالمكتب اإلقليمي للشرق األدنى (الوسطى 
empres.org/(. 

 
  

ورشة عمل تدريبية شبة إقليمية لدول 
مجلس التعاون الخليجي واليمن في مجال 

- 1تدابير الصحة النباتية في مملكة البحرين 
  2012يوليو /تموز 4
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عقد المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
ات  للشرق األدنى) الفاو( ة النب ة لوقاي ة الدولي بالتعاون مع االتفاقي
ئون وزارة و ديات وش ي والبل يط العمران ةالتخط ة  الزراع بمملك

ق  ةالبحرين ورشة عمل تدريبية حول تطبي دابير الصحة النباتي  ت
ة، . المتعلقة بالتجارة الدولية ي المنام دت ورشة العمل ف حيث عق

  .2012و يولي/تموز 4-1بمملكة البحرين، خالل الفترة 

اتي الورشة لدعم كفاءات  تھدف مختصي ومفتشي الحجر النب
رين  ة البح ي مملك اص ف اع الخ ي القط ارك وممثل والجم

ر يمن بغ رى وال اون األخ س التع ن دول مجل اركين م ض والمش
داني  ق المي ة والتطبي ات العملي تيعاب المتطلب ةلاس ايير الدولي  لمع

ة  ةللصحة النباتي ارة الدولي ة بالتج م  ، وخاصةالمتعلق ار رق المعي
ة ب المتعلق) 15( ي التجارة الدولي بية ف إخضاع مواد التعبئة الخش

خطوط توجيھية لنظـام تطبيــق الخاص بال) 20(، والمعيار للوائح
  . لوائـح الصحــة النباتيـــة علـى الواردات

ايير تطوير من الدولية لوقاية النبات  االتفاقيةھدف ت ذه المع ھ
وط  ديم الخط ى تق ةإل دابير  التوجيھي د ت دف توحي والتوصيات بھ

ة في  الصحة النباتية على المستوى العالمي تسھيل التجارة الدولي
ي  ة وتالف ات النباتي ة المنتج ق أي ررة عوائ ر مب ارة غي ام التج أم

ة . الدولية دابير الصحة النباتي ) ISPMs(تعتبر المعايير الدولية لت
اس ة  ھي أس ا أعضاء منظم ي يطبقھ ة الت دابير الصحة النباتي لت

دابير الصحة  إطارفي ) WTO(التجارة العالمية  ق ت ة تطبي اتفاقي
  ).SPS(والصحة النباتية 

ة البحرين،  30حضر ورشة العمل حوالي  مشارك من مملك
دوة خاصة  يمن، وتضمنت ن اإلمارات العربية المتحدة، قطر وال

راءات ة وإدارة اإلج اطم  بمراقب افرة الطم ة بح ة الخاص الحجري
)Tuta absoluta ( ركات دى الش ة إلح ارة ميداني ذت زي ونف

الوطنية لالطالع على اإلجراءات العملية لتطبيق المعيار الخامس 
  .عشر الخاص بمواد التعبئة الخشبية

 

ندوة إقليمية حول إدارة ذباب ثمار لفاكھة 
تشرين  8- 6في دول الشرق األدنى، تونس 

  2012نوفمبر /الثاني

دوة  يم ن ن تنظ الن ع ة اإلع ة والزراع ة األغذي ر منظم يس
ى  ة الشرق األدن ي منطق ة ف ار الفاكھ اب ثم إقليمية حول إدارة ذب

ا مال أفريقي اون . وش دوة بالتع يم الن يتم تنظ ة س ة الدولي ع الوكال م
ة  ة الذري ى ) IAEA(للطاق رق األدن ات للش ة النب ة وقاي و منظم

)NEPPO (ة  توالمديرية العامة لوقاية النبا ونس، والجمعي ي ت ف
ات ة النبات ية لحماي ونس . التونس ات بت ي الحمام دوة ف تعقد الن وس

  . 2012نوفمبر /تشرين الثاني 8-6خالل الفترة 

ة ار الفاكھ اب ثم احي إدارة ذب ع من دوة جمي تغطي الن : س
ر  راءات الحج رارھا، إج ا، أض ي، حياتيتھ ا الجغراف توزعھ

  .، واستراتيجيات المكافحة وما إلى ذلكالزراعي

ة،  لطات المعني احثين والس ى للب وفير ملتق ى ت دوة ال تھدف الن
ديم النصح  ة بتق ات المعني ي والجھ اد الزراع ن االرش راء م وخب
ي  راتھم ف ھام بخب يل، لإلس ة المحاص ال حماي ورة، وبأعم والمش
ة  رات المعرفي د الثغ ة ولتحدي ار الفاكھ اب ثم ال إدارة ذب مج

  .البحثية في المنطقةو

ات  رات، وجلس اء محاض ات إللق دوة جلس الل الن تعقد خ س
  .للمناقشة وأخرى لعرض الملصقات مع زيارة حقلية

دكتور  لمزيد من المعلومات عن الندوة يمكنكم االتصال مع ال
أو الدكتور /و) Khaled.alrouechdi@fao.org(خالد الرويشدي 
  ).nasraoui.bouzid@iresa.agrinet.tn(بوزيد نصراوي 

  

اإلعالن عن وظيفة شاغرة لدى منظمة 
في مجال اإلنتاج ) الفاو(األغذية والزراعة 

  النباتي ووقاية النبات
  مسئول اإلنتاج النباتي ووقاية النبات :المسمى الوظيفي

دول شمال  :مكان العمل او ل ة الف المكتب شبة اإلقليمي لمنظم
  إفريقيا، تونس

  سنوات قابلة للتجديد 3: الفترة
 P-3 :الدرجة الوظيفية

  :المتطلبات األساسية
ة - ي إحدى المجاالت التالي ا ف اتي : شھادة علي اج النب اإلنت

ال ذا /و ة أو أي مج وم الزراعي ات، العل ة النب أو وقاي
  .صلة

اتي و 5 - اج النب ال اإلنت ي مج رة ف نوات خب ة /س أو وقاي
ي  ل ف ي العم رة ف ك خب ي ذل ا ف ات بم مال النب ة ش منطق

  .إفريقيا
 .المعرفة العملية باللغتين الفرنسية واإلنكليزية -

   *معرفة اللغة العربية تعتبر قيمه مضافة
ديم ات التق وبر /تشرين األول 2 :أخر موعد الستالم طلب أكت

2012  
ى  للمزيد من المعلومات و طريقة التقديم، يرجى االطالع عل

ة االنجليزي ية على النص الكامل لإلعالن باللغ ة أو الفرنس
  : الروابط التالية في الموقع االلكتروني للمنظمة

English URL: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/p
df/IRC2113_e.pdf 

French URL: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/p
df/IRC2113_f.pdf 
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  مختصرة في وقاية النباتمالحظات 
 

  أشارS. B. Slot )Sander@freshplaza.com ( إلى أن
تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة لآلفات على 

الطماطم في إسبانيا خفض من استخدام مبيدات /البندورة
ً إلى خفض استخدام %55اآلفات بنسبة  ، ويعود ذلك جزئيا

الفطور نظراً للمناخ المالئم، وقلة الھْطل المطري مبيدات 
 .والدفء غير المألوف في الشتاء

  في إدارة فيروس البقع ً تعد مكافحة األعشاب عنصراً حاسما
الشمام نظراً ألن األعشاب تؤمن موئالً /الصفراء على البطيخ

للتربس الناقل كما أنھا تشكل مصدراً للقاح األولي للفيروس، 
ً لما س -S. Yamasaki ،)Yamasakiجله وفقا

Shuichi@pref.oita.lg.jp( 
  أّمن منتج يرتكز على السبينوزاد مكافحة مقبولة لخنفساء

في ) Microtheca ochroloma(األوراق صفراء الحافة 

ً لـ  اإلنتاج العضوي لمحاصيل العائلة الصليبية وفقا
H.Y.Fadamiro ،)FadamHY@auburn.edu( 

 تبطة بالفركتوز من سطح األوراق أن يمكن للكيماويات المر
) Cydia pomonella(تؤثر في اختيار دودة ثمار التفاح 

لعائلھا األمر الذي يعني إدخال اتجاھات جديدة لمقاومة 
 Malus(الحشرات في تربية النبات وبخاصة للتفاح 

domestica ( لما سجلته سيلفي ديريدج ً وفقا
)Sylvie.Derridj@gmail.com( 

 ل أن يؤدي إدخال مساحات واسعة من محاصيل من المحتم
الوقود الحيوي إلى نظام زراعي بيئي ما إلى تعديل آفات 

ُ لـ   .Bالمحصول ومجتمعات األعداء الحيوية وفقا

McCornack ،)McCornack@ksu.edu( 

  

 أخبار عامة   
 

البطاطس /االوروبية للفحة البطاطاالشبكة 
  المتأخرة

البطاطس /تدعم الشبكة االوروبية للفحة المتأخرة على البطاطا
الموقع ) يوروباليت(

االلكتروني 
www.euroblight.net 

بتضمين معلومات شاملة 
فيما يتعلق بمسببات المرض، وطرائق إدارتھا، وروابط لما يزيد 

وقد تم نشر مقارنات لفعالية . معھداً مشارك في الشبكة 40عن 
يناير /مبيداً فطرياً في ھذا الموقع ابتداًء من شھر كانون الثاني 21

2012 ً يضم الموقع جدوالً . ، ويتم تحديث البيانات دوريا
ختبارات الحقلية وسلم قياس لمدى مقاومة األوراق للفحة لال

البطاطس ومقاالت علمية وبوسترات ووقائع ورشات /البطاطا
  .عمل ومواد علمية أخرى

 

  المجلس البريطاني إلنتاج المحاصيل

أطلق المجلس البريطاني إلنتاج 
ً جديداً  المحاصيل دليالً تفاعليا
لمبيدات اآلفات، لتزويد 

. بأحدث المعلوماتالمستخدمين 
 1300المنقحة معلومات حول ما يزيد عن  تقدم قاعدة البيانات
تمتاز ھذه . المستخدمة في المملكة المتحدة من مبيدات اآلفات

النسخة التفاعلية بخاصية إظھار التحديثات الدورية التي حصلت 
ومن . قبل ظھور التحديث األخير قبل وصوله لمرحلة الطباعة

موز آلية التأثير، معايير الخطورة، صفحة ر: تلك الخصائص
جميع المشتركين في ھذا الدليل التفاعلي . الُمنتج وفترات الجني

لديھم ميزة الدخول المجاني الى صفحة تعريف اآلفات عبر 
الصور لتمييز اآلفات الحشرية واألعشاب الضارة واألمراض 

. نيامن المحاصيل الحقلية المزروعة في بريطا 34الموجودة في 
  الموقع 

 

  المنظمة األوروبية المتوسطية لوقاية النبات

 (EPPO)المنظمة األوروبية المتوسطية لوقاية النبات  طورت
األنواع النباتية في منطقة عمل  عملية تحديد أولويات لجميع

تم . المنظمة، سواًء النباتات المعروفة أو تلك الغريبة الغازية
فھرسة البيانات الناتجة في أربعة قوائم يمكن الوصول إليھا 

 بسھولة عبر الرابط

www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm ." تم
ً لتسمياتھا العلمية وعالوة على ذلك فإن  .جدولة تلك النباتات تبعا

المنظمة تحفظ قوائم مراقبة، وقوائم إنذار، ولديھا توصيات بقائمة 
  .تنظيمية

 

 –السوق الدولية لمبيدات اآلفات الحيوية 
  )2017-2012(االتجاھات والتوقعات 

تقرير السوق الدولية لمبيدات اآلفات الحيوية المنشور في  أكد
االتجاھات والتنبؤات  –موقع أسواق وأسواق المبيدات الحيوية 

 ق؛ بأن السو2012يونيو /في شھر حزيران) 2017- 2012(
ويُعزى ازدھار سوق . الدولية للمبيدات الحيوية تنتشر بسرعة

منھا اإلزالة التدريجية المبيدات الحيوية الى العديد من العوامل، 
للمبيدات القديمة، مثل مبيدات اآلفات الخطرة نسبياً، وتزايد 

يحلل . الطلب على منتجات خالية من األثر المتبقي للمبيدات
التقرير االتجاھات، والفرص والحاالت الراھنة ويعرض 

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة . اإلسقاطات العملية للموضوع
 http://tinyurl.com/bpn692l: الرابط

  



  
 

 أخبار الجمعية العربية لوقاية النبات 
 

  2013 النبات وقاية لعلوم عشر الحادي المؤتمر

 الفالحة وزارة من رسمية دعوة النبات لوقاية العربية للجمعية اإلدارية الھيئة لمتتسا

 من .2013 العام في النبات وقاية لعلوم عشر الحادي العربي المؤتمر الستضافة التونسية

  .العاجل القريب في المنظمة اللجنة قبل من للمؤتمر األول اإلعالن ينشر أن المتوقع

 
  

 جديدة منشورات   
 

  كتب جديدة
 

 أساسيات تقسيم الحشرات
 محمد فؤاد توفيق: تأليف

استھل الكتاب بشرح ماھية علم تقسيم الحيوان وتعريف 
بعض المصطلحات العلمية المرتبطة به وتاريخ ھذا العلم، ومھام 

ثم جاء عرض موجز . عالم التقسيم
وھام لمعلومات تختص بجمع 
التجمعات التقسيمية، والمراتب 
التقسيمية مع شرح لكل مرتبة على 
حدة مع االشارة الى االسماء 
العلمية للمراتب العليا في صف 

كما . الحشرات الى مستوى العائلة
قدم عرضا وافيا لعملية التقسيم 
بداية من جمع الحشرات وتجھيز 
المجموعات الحشرية وأھمية ھذه 

ز األنواع والمرتبات األدنى مع المجموعات، ووسيلة تميي
االشارة إلى االختالفات الفردية في النوع الواحد وكيفية التعرف 
عليھا مع شرح الصفات التقسيمية التي يعتمد عليھا في مجال 

وجاء عرض موجز للطرائق الكمية في التقسيم . التمييز النوعي
ذلك وطبيعي أن يلي . وتحليل االختالفات بين الجماعات إحصائيا

عرض لنتائج الدراسات التقسيمية من حيث الوصف، والنماذج 
المختلفة للمفاتيح التقسيمية مع االشارة إلى التاريخ التطوري 

وألھمية التسمية . للكائنات، وكيفية إعداد ورقة التقسيم للنشر
العلمية للكائنات في مجال علم التقسيم، تم تقديم ترجمه دقيقة 

  )صفحة 267. (ية الحيوانية ألھميتھا البالغةللقوانين الدولية للتسم
  

 الحشرات والبيئة
 محمد فؤاد توفيق : تأليف

استھل الباب األول بالحديث عن تاريخ وجود الحشرات 
على كوكب األرض مع نظرة عامة على دورھا بھذا الكوكب، 
أشار الباب الثاني إلى المؤثرات الخارجية على الحشرات من 

واٍف لمستقبالتھا الحسية المتحكمة في نشاطھا خالل شرح 
متضمنا انتحاءھا تجاه الظروف التي تحيط بھا، ووسائل حمايتھا 

 صواخت. من األعداء الطبيعية، والتنافس الذى يتم بين أنواعھا
الباب الثالث بشرح لنھج حياة الحشرات على األرض لتحيا حياة 

الرابع إلى الحشرات تطرق الباب . حرة، أو جماعية، أو انفرادية

وعالقتھا بالنظام البيئي مع شرح للتوازن الطبيعي بين الكائنات 
بالبيئة، والعمليات المسئولة عن تغيير حجم مجتمعات الحشرات، 
والظروف التي تدفع بھذه الكائنات كآفات، وتأثير عوامل الطقس 

واختص . فيھا، وأخيرا عالقتھا بالتنوع البيولوجي على األرض
الخامس بدور الحشرات على  الباب

النبات وخاصة إبراز الناحية 
ويعرض الباب . اإليجابية لھذا الدور

السادس حقائق عن الحشرات 
والتربة والحشرات قاطنة ھذا 

ويقدم الباب السابع عرضا . الوسط
للحشرات في الوسط المائي ليكتمل 
الحديث عن ھذه الكائنات باألوساط 

الضروري كان من . البيئية المختلفة
أن يعرض الباب الثامن موقف الحشرات ككائنات تضر بصحة 
اإلنسان والحيوان، بذكر مجموعتھا، وأدائھا كناقالت لألمراض 
أو كطفيليات، وكيفية الوقاية من أضرارھا، وفلسفة وجودھا 

ويصف الباب التاسع الحشرات كمنتجات لمواد نافعة . بالبيئة
. حل، وسم النحل والحريرلإلنسان، مثل عسل النحل وصمغ الن

وجاء بالباب العاشر ليشير إلى الحشرات وعالقتھا بالعلوم 
وأخيرا، يشير الباب الحادي عشر في كتاب الحشرات . والفنون

والبيئة إلى مفھوم مكافحة اآلفات الحشرية من منظور بيئي، 
  )صفحة 392(

  
ذبول الفيوزاريوم على نباتات الزينة والمحاصيل الخضرية في 

 :لبيوت المحميةا
 M. Lodovica Gullino, Jaacov Katan, and: تحرير

Angelo Garibald  
  $169: السعر

يعكس ھذا الكتاب التفكير الحالي حول ذبول الفيوزاريوم 
واألنظمة الزراعية إذ أن ظھوره  الدفيئاتويتناول دراسته في 

 ً يشكل . في بعض المحاصيل بشكل خاص ومتزايداً  أصبح شائعا
ذبول الفيوزاريوم عائقا أمام مزارعي الخضار ونباتات الزينة 

تعتبر ھذه المحاصيل ذات أھمية اقتصادية وبيئية، . الدفيئاتفي 
لم يتم  .لذا فإن االھتمام بھا ھام لالقتصاد العالمي واألمن الغذائي

رون بجمع تحديث ھذا الموضوع لفترة طويلة لذا قام المحر
أبحاث علماء بارزين لعرض الموضوع من وجھة نظر عالمية 



والتي من الممكن االضطالع 
عليھا من خالل التنوع العالمي 

  .للكتاب واألبحاث فيه
يبدأ الكتاب بمراجعة للجنس 
فيوزاريوم من النواحي البيولوجية 
. والوبائية والوراثية والتشخيصية

ويتضمن تغطية لألدوات 
التي تسمح بتعريف التشخيصية 

ً  formae speciales ألشكال الخاصةأفضل لـ  والذي يعتبر تقدما
 ً  .في المعركة الطويلة مع فيوزاريوم حاسما

مكافحة اليغطي الكتاب بشكل شامل استراتيجيات 
وراثية من تربية نباتات مقاومة الق ائطرالممارسات زراعية والو

ق ائبمجموعھا طر إلى الري والمكافحة الكيميائية والتي تشكل
  .متكاملة للوقاية من المرض أو لمكافحته

الدفيئات تشمل الدراسات في الكتاب مناقشة محاصيل 
والتي تعطي القارئ القدرة على تشخيص المرض  المھمة

 الدفيئات ويحصل مزارع. دةوالوقاية منه لكل محصول على ح
 والخبراء في مجال الزراعة المحمية على معرفة شاملة قابلة

  .للتطبيق
سيعتبر أي شخص يدرس تأثير مرض ذبول فيوزاريوم ھذا 

 ً يزود ھذا . رفة العلمية في ھذا المجالعللم كبيراً  الكتاب إسھاما
والنباتات  الكتاب نظرة عامة وشاملة لمرض ذبول فيوزاريوم

  .األكثر إصابة بھا العائلة
 ً ً  سيصبح ھذا الكتاب مرجعا للطالب والباحثين  أساسيا

 ..ين حول العالموالمختص
 

 . تطبيق نظرية المعلومات في علم األوبئة
ً  119، السعر Gareth Hughesتأليف    دوالراً أمريكيا

يؤمِّن ھذا الكتاب وسيلة 
جديدة التخاذ  قرار بالتشخيص 
من خالل ربط تطبيقات نظرية 
المعلومات مع وبائيات األمراض 

  .النباتية
يجمع المؤلف، في كتاب 
تطبيق نظرية المعلومات في 
وبائيات األمراض النباتية، بين 
التطبيقات الوبائية لنظرية 
المعلومات، ويقّدمھا على نحو 

يجعلھا في متناول علماء وبائيات األمراض النباتية وغيرھم من 
م المؤلف، . العلماء في مجال أمراض النبات وخارجه إذ يقدِّ

د إلى ھذا الموضوع، موجزاً للمفاھيم األساسية، للقادمين الجد
والطرائق، والنتائج غير المفھومة فقط، ولكنھا مفيدة وقابلة 
  للتطبيق فوراً لتلك البيانات المستخدمة التخاذ قرارات تشخيصية 

إنه أول كتاب مكتوب عن تطبيقات نظرية المعلومات بشكل 
اك عدد قليل، إن وجد، وھن. واضح في وبائيات األمراض النباتية

خصائيي وبائيات األمراض النباتية الذين اتبعوا التطبيقات أمن 
ولعل أحد األسباب الكامنة . الوبائية لنظرية المعلومات عن كثب

وراء ذلك ھو أن تطبيقات نظرية المعلومات في علم األوبئة 
ً من قبل  خصائيي الوبائيات أوضعت بشكل حصري تقريبا

المؤلف المنھجيات الرئيسية المتعلقة باتخاذ  استمد. السريرية
قرار بتشخيص األمراض النباتية من عمله الذي كان يشمل علم 

وقد تم تكريم المؤلف لھذا العمل . األوبئة ونمذجة األمراض

الستخدامه مشكالت األمراض العالمية الحقيقية في مجال 
وث للبح أمراض أشجار الفاكھة كنظم نموذجية لتطوير منھجيةٍ 

األساسية في علم األوبئة والخسائر التي تحدثھا األمراض 
وقدمت النتائج المتقدمة لھذه الدراسات األساسية أساليب . النباتية

جديدة مبتكرة إلدارة األمراض وكان لھا تأثير كبير في معرفتنا 
 .في ھذا المجال من العلوم

  

  أوراق علمية مختارة
ة مَجلـة وَقايــَـة محتويات  النّبَــات الَعـَربيـَّ

  2012يونيو /، حزيران1، العدد 30المجلد 
 

 Rhizoctoniaتحديد المجموعات التشابكية لمجتمع الفطر 
solani Kühn. 2012. البطاطس في سورية/على البطاطا. 

مجلة ). سورية(رانيا حاج عبدو، بسام بياعة وعباس عباس 
  .10-1): 1(30وقاية النبات العربية، 

بعض الفطور المصاحبة لبذور القطن ذات الزغب األخضر دور 
مكارم محمد بشير . 2012 .في تحفيز بزوغ بادرات القطن

، محمد عبد الخالق الحمداني، سحر نعيم عبد الوھاب يونس
): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، ). العراق(وايمان عباس 

11-16.  

كيزھا وطريقة تأثير بعض المستخلصات النباتية المائية وترا
في   (Aphis fabae Scopoli)الفول /معاملة مّن الباقالء

 Coccinella)الكفاءة التناسلية للدعسوقة ذات السبع نقاط 
septempunctata L.). 2012 . نزار مصطفى المالح وجمعه

- 17): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، ). العراق(طه محمد 
22.  

التفضيل الغذائي وتأثير طور الفريسة من الحلم ذي البقعتين 
(Teranychus urticae Koch.)  االستھالك وبعض  فترةفي

 Scolothrips sexmaculatusالمظاھر الحياتية للمفترس 
(Perg). 2012 . سنداب سامي جاسم الدھوي، صالح حسن

 مجلة وقاية النبات). العراق(سمير وعبد الستار عارف علي 
  .29-23): 1(30العربية، 

التغيرات الموسمية لحشرة خنفساء الشوندر البرغوثية 
Chaetocnema tibialis  في بعض حقول الشوندر

عبد النبي . 2012 .البنجر في محافظة حمص، سورية/السكري
مجلة وقاية ). سورية(بشير، ليلى درويش وزياد شيخ خميس 

  .38-30): 1(30النبات العربية، 

تأثير بعض مبيدات الحشرات المستخدمة في سورية في طفيل 
 Ascogaster quadridentata)يرقات عثة ثمار التفاح -بيض

Wesmael). 2012 . فيحاء العّبار، محمد جمال حّجار ومجد
  .46- 39): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، ). سورية(جمال 

ً بال/دور درنات البطاطا جرب البطاطس المصابة طبيعيا
(Streptomyces scabies)  والدرنات المعداة بالعامل الممرض

 .2012. في نقل الجرب إلى الدرنات الناتجة وتلويث التربة
مجلة وقاية ). سورية(خالد الطويل، تغريد األعثر ومحبة غنام 

  .54-47): 1(30النبات العربية، 

 Candidatusالكشف عن فيتوبالسما تضاعف التفاح 
phytoplasma mali خلدون الجبر . 2012 .في سورية

  .130-128): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، ). سورية(



  2012 أغسطس /، آب56النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد  21

 Erwinia amylovora (Burrill)الكشف عن اللفحة النارية 
. على أشجار التفاحيات في محافظة السويداء، جنوب سورية

مجلة وقاية النبات العربية، ). سورية(خلدون الجبر  .2012
30)1 :(131-134.  

الكرمة في محافظة /انتشار وإدارة آفة الفيلوكسيرا على العنب
صالح الشعبي، تيسير أبو الفضل، . 2012 .درعا، سورية

صبحيه العربي، فيصل الفرواتي، لينا مطرود، شادي عقيل، 
). سورية(محمود الزعبي، فادي أبو ركبه وعبد الفتاح رحال 

  .69- 55): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، 

 Colletotrichum)مسح حقلي لمرض النقطة السوداء 
coccodes (Wallr.) Hughes)  البطاطس في /على البطاطا

محمد مطر، عبد الحميد الكرج . 2012 .وسط وشمال سورية
): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، ). سورية(وعباس عباس 

70-79.  

عوامل التفريغ الھوائي والحرارة العالية في موت األطوار  تأثير
 Rhizopertha dominica)المختلفة لثاقبة الحبوب الصغرى 

F.). 2012 . مجلة وقاية النبات ). العراق(ليث محمود عبد هللا
  85-80): 1(30العربية، 

تأثير بعض المبيدات الحشرية والعمليات الزراعية في الحّد من 
 .وسات المسببة الصفرار الحمص في سوريةانتشار الفير

نادر يوسف أسعد، صفاء غسان قمري، أمين عامر حاج . 2012
مجلة وقاية ). سورية(جيندرا مالھوترا اقاسم، صالح الشعبي ور

  .94-86): 1(30النبات العربية، 

كفاءة قشور سنابل القمح ومستخلصاتھا في حماية الحبوب 
 Trogoderma)لخابرا المخزونة من اإلصابة بخنفساء ا

granarium Everts). 2012 . عبد الجاسم محيسن جاسم
). العراق(الجبوري، حسين فاضل الربيعي وفالح كمال محمد 

  .100- 95): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، 

) BION®(تأثير استخدام معامالت مختلفة من مركب البيون 
عمر عتيق، . 2012 .لفحة األسكوكيتا على الحمصمرض في 

أحمد األحمد، مايكل بوم، سعيد أحمد كمال، محمد موفق يبرق، 
مجلة وقاية النبات ). سورية(عبد اللطيف العساف وسھام كبابي 

  .109-101): 1(30العربية، 

حدوث مرض تبقع عين الطاووس على أشجار الزيتون في 
الھضاب الساحلية في سورية والكشف عن مصادر مقاومة في 

صالح الشعبي، . 2012 .اف الزيتون المحلية والمستوردةأصن
لينا مطرود، أسامه قطيفاني، محمد حسام صافيه، جورج أسمر، 

مجلة وقاية ). سورية(فاضل القيم، سعيد محمد ورضوان علي 
  .127-110): 1(30النبات العربية، 

الطماطم المحلية / تقييم قابلية إصابة بعض أصناف البندورة
فاتن . 2012 .(Alternaria solani)لفحة المبكرة إزاء مرض ال

مجلة ). سورية(الصفدي، تيسر أبو الفضل وبسام أبو ترابي 
  .141-139): 1(30وقاية النبات العربية، 

 Pythiumإنتاج مصل مضاد للكشف عن الفطر 
aphanidermatum رائد رؤوف العاني . 2012 .اليزا باختبار

  .138-135): 1(30العربية، مجلة وقاية النبات ). العراق(

 Thrips palmi Karny تربس البطيختسجيل جديد لحشرة 
1925 (Thysanoptera: Thripidae) 2012. في العراق .

عواطف عبد الفتاح حمودي ومحمد صالح عبد الرسول 
  .144-142): 1(30مجلة وقاية النبات العربية، ). العراق(

  

 داث ھامة في وقاية النباتأح 
  

  ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية
  

2012 
 

  أكتوبر/تشرين األول 05- 01* 
مؤتمر المنظمة الدولية للمكافحة الحيوية حول 

بورسا، الفيرمونات و الكيرومنات والجاذبات األخرى، 
. تركيا

http://www20.uludag.edu.tr/~bitkik/iobc/iobc_p
heromone_2012.html   

  أكتوبر/تشرين األول 05- 01* 
المؤتمر العاشر للمؤسسة األوروبية ألمراض النبات 

(EFPP) " اإلدارة المتكاملة لآلفات نحو اختبارات
واغنينغن، ". مستقبلية لوقاية المحاصيل في أوروبا

  www.efpp.net/Events.htm  .ھولندا
  أكتوبر/تشرين األول 10- 07* 

المؤتمر األوروبي السابع للمبيدات والملوثات العضوية 
في البيئة والندوة الثالثة عشر حول الكيمياء ومصير 

  :بريد االلكترونيل. لبورتو، البرتغا. المبيدات الحديثة
pesticides2012.iaren.ptعلى الموقع  أو

pesticides2012@iaren.pt http://   

  أكتوبر/تشرين األول 19- 16* 
المؤتمر الدولي حول استمرارية مقاومة النبات في 

لالتصال . نيس، فرنسا. المعھد الوطني للبحوث الزراعية
ontactPRS2012@sophia.inra.fr  ويمكنكم زيارة

   https://colloque4.inra.fr/prs2012الموقع 
  أكتوبر/تشرين األول 26- 25* 

الندوة الدولية األولى حول االستراتيجيات الجديدة إلدارة 
لمزيد من . بيجين، الصين. حشرات وأمراض الرز

 :المعلومات يمكن زيارة الموقع
http://www.ipmchina.net/cspp_2012/en/  أو

  /http://www.plantprotection.org :الموقع
  أكتوبر/تشرين األول 27- 25* 

وقاية النبات من أجل "الندوة الدولية األولى بعنوان 
". نوعية وسالمة الغذاء في حوض البحر المتوسط

  /http://mpu2012.ba.cnr.it. باري، إيطاليا
  نوفمبر/تشرين الثاني 10- 04* 

الندوة الدولية الثالثة حول المكافحة البيولوجية ألمراض 
لالتصال . أغادير، المغرب. النبات البكتيرية

biocontrol2012@iavcha.ac.maأو الموقع ، :
http://www.iavcha.ac.ma/biocontrol2012  

  نوفمبر/تشرين الثاني 08- 06* 
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ندوة إقليمية حول إدارة ذباب ثمار الفاكھة في منطقة 
لمزيد من المعلومات عن . الشرق األدنى وشمال أفريقيا

يمكنكم االتصال مع الدكتور خالد الرويشدي الندوة 
)Khaled.alrouechdi@fao.org (أو الدكتور بوزيد /و

  ).nasraoui.bouzid@iresa.agrinet.tn(نصراوي 
  2012نوفمبر /تشرين الثاني 14- 11* 

الجمعية األمريكية لعلوم الحشرات، اللقاء السنوي 
لمزيد من  .تينيسي، أمريكا، كونكسفيللي. الستين

المعلومات عن الندوات المزمع عقدھا أثناء اللقاء يمكنكم 
 redpalmweevil@gmail.comاالتصال 

  2012نوفمبر /تشرين الثاني 13- 12* 
القاھرة، . مؤتمر القاھرة الدولي لإلدارة النظيفة لآلفات

لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بالدكتور .  مصر
  aahakaa@yahoo.comأحمد أمين 

  نوفمبر/تشرين الثاني 23- 18* 
. فالنسيا، اسبانيا. الموالح/المؤتمر الدولي للحمضيات

http://www.citruscongress2012.org/  
  نوفمبر/تشرين الثاني 21- 29* 

اللقاء السادس حول المقاومة المستحثة في النباتات ضد 
يمكنكم االتصال مع . فيسكوزا، البرازيل. الممرضات

 :e-mail: ابريكيو رودريجيسالبروفيسور ف
fabricio@ufv.br  

  نوفمبر/تشرين الثاني 22- 19* 
. الندوة الدولية األولى حول إدارة حشرات البساتين

لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على . عمان، األردن
  http://www.cardne.org: الموقع

  

2013 
  

  يناير/كانون االول 23- 20* 
لجمعية جنوب أفريقيا ألمراض  2013مؤتمر العام 

لالتصال مع . بوفلسبورت، جنوب أفريقيا. النبات
  adelern@sun.ac.za: السكرتارية

  فبراير/شباط 01 –يناير /كانون االول 23* 
. الندوة الدولية الثانية عشر لوبائيات فيروسات النبات

   www.iita.org/IPVE. أروشا، تانزانيا
  فبراير/شباط 22- 18 *

بيرث، . المؤتمر الدولي للمقاومة في مبيدات األعشاب
  Stephen.Powles@uwa.edu.au. استراليا

  أبريل/نيسان 26- 22 *

الندوة الدولية العاشرة حول المضافات للكيماويات 
: يمكنكم زيارة الموقع. ايجواشو، البرازيل. العضوية

http://events.isaa-online.org/   
  أغسطس/آب 02 –يوليو /تموز 28 *

للمنظمة الدولية لعلماء فيروسات  2013مؤتمر العام 
حديقة كورغر الوطنية، جنوب . الموالح/الحمضيات

   gerhard.pietersen@up.ac.za :لالتصال. أفريقيا
  أغسطس/آب 30- 25 *

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

  نوفمبر/تشرين الثاني 27- 24 *
المؤتمر التاسع عشر للجمعية األسترالية ألمراض 

: يمكنكم زيارة الموقع. أوكالند، نوزيالندا. النبات
http://www.australasianplantpathologysociety.or

g.au/     
  

2014 
  

  يوليو/تموز 18- 13 *
الندوة الدولية الثامنة حول مطھرات التربة الكيميائية 

  www.sd2014.org. تورينو، إيطاليا .وغير الكيميائية
  أغسطس/آب 01 –يوليو /تموز 27 *

المؤتمر الدولي الرابع عشر لعلم الفطور، المؤتمر 
الدولي الرابع عشر لعلوم البكتريا والميكروبيولوجيا 
التطبيقية والمؤتمر الدولي السادس عشر لعلم 

: لالتصال. مونتلایر، كندا .الفيروسات
iums2014@nrc-cnrc.gc.ca   كما يمكنكم زيارة

  /http://www.montrealiums2014.org: الموقع
  أغسطس/آب 08- 03 *

. بانكوك، تايالند .المؤتمر الدولي العاشر لعلم الفطور
  agrlkm@ku.ac.th :لالتصال

  أغسطس/آب 13- 09 *
مينابوليس، . اللقاء السنوي لجمعية األمراض األمريكية

   http://www.apsnet.org .أمريكامينيسوتا، 
  أغسطس/آب 24- 7 *

 –البستنة . "المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للبستنة
" استدامة الحياة، ُسُبل المعيشة والمناظر الطبيعية

  www.ihc2014.org .بريسبين، أستراليا
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  اإلخبارية النشرة من العدد ھذا انجاز في للمساھمين شكر
  

جزيل الشكر للزمالء الذين أسھموا في انجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في الشرق األدنى 
  :والبلدان العربية وھم

، )سورية(، عبد اللطيف غزاوي )استراليا(، سمير األحمد )ُعمان(، عبد هللا محمد الساعدي )سورية(عمران يوسف 
، نور الدين حجيج )سورية(، فايز اسماعيل )سورية(، حنان قواس )سورية(، عماد خريبة )تونس(علي رحومة 

، )منظمة الفاو(، خالد الرويشدي )سورية(، صفاء قمري )الجزائر(، نجية زرمان )سورية(، جمال مندو )سورية(
 )منظمة الفاو(فريق الجراد الصحراوي 


