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ثبلث مرات فً السنة عن الجمعٌة تصدر النشرة اإلخبارٌة لوقاٌة النبات فً البلدان العربٌة والشرق األدنى 
العربٌة لوقاٌة النبات بالتعاون مع المكتب اإلقلٌمً للشرق األدنى التابع لمنظمة األغذٌة والزراعة لؤلمم 
 المتحدة )الفاو(. ترسل جمٌع المراسبلت التً تتعلق بالنشرة بالبرٌد االلكترونً إلى رئٌس هٌئة التحرٌر

أو إلى مساعدة هٌئة التحرٌر السٌدة نوران  )adwanshehab@gmail.com(الدكتور عدوان شهاب 
 )n.attar@cgiar.org (عطار

 

المعلومات ٌسـمح بإعـادة طبع محتوٌات النشرة بعد التعرٌف بالمصدر. اإلشارات المستعملة وطرٌقة عرض 
ر بالضرورة عن رأي منظمة األغذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة )الفاو(، أو الجمعٌة فً هذه النشرة ال تعبّ 

العربٌة لوقاٌة النبات بشأن الوضع القانونً أو الدستوري ألي بلد أو إقلٌم أو مدٌنة أو منظمة أو سلطتها 
ر عنها أي مشارك فً هذه النشرة هً التً ٌعبّ  المحلٌة وكذلك بشأن تحدٌد حدودها. كما أن وجهات النظر

مجرد آرائه الشخصٌة وال ٌجب اعتبارها مطابقة آلراء منظمـة األغذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة أو الجمعٌة 
 العربٌة لوقاٌة النبات.
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إرسال أٌة أخبار أو إعبلنات تتعلق بوقاٌة النبات فً البلدان العربٌة. كما تدعو إلى تدعو هٌئة تحرٌر النشرة اإلخبارٌة الجمٌع 
فً البلدان  االرتباطجمٌع أعضاء الهٌئة اإلدارٌة للجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنها وأعضاء 

من اآلفات الزراعٌة  النباتاتوقاٌة  ي جانب من جوانبأتهتم بالعربٌة المختلفة وكذلك جمٌع الجمعٌات العلمٌة الوطنٌة التً 
   تزوٌد النشرة بما لدٌهم من أخبار ٌودون نشرها على مستوى العالم العربً.ل
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 العـدد افتتاحٌـة

 مكافحة اآلفات االحٌائٌة

 المكافحة المستدامة اتنمو متسارع فً استراتٌجٌ
له آثار  تمبٌد من أصل طبٌعً له خاصٌة األمان، ولٌس استعمال  Biorationalاألحٌائٌة اآلفاتتشمل مكافحة 

متبقٌة، سرٌع التحلل حٌوٌاً وال ٌؤثر فً المحصول وٌستعمل بجرعات قلٌلة. إن أهم هدف للمكافحة األحٌائٌة هو 
ا من كلمتٌن هم Biorationalضمان تحقٌقها لمكافحة لآلفات بتكلفة مقبولة اقتصادٌاً وسلٌمة بٌئٌاً. ٌشتق المصطلح 

Biological  أحٌائً وRational تؤثر فً البٌئة واألعداء  عقبلنً، وٌشمل المبٌدات من أصل طبٌعً التً ال
الحٌوٌة، ولقد أصبح هذا النوع من المبٌدات شائع االستعمال بسبب الوعً المتزاٌد للمستهلك بأمور البٌئة وسبلمتها. 

فً االفة وانتخابٌتها العالٌة كما انها أقل خطراً للمستهلك  تأثٌرهاوتختلف هذه المواد عن المبٌدات التقلٌدٌة فً طرٌقة 
 والبٌئة واألحٌاء البرٌة.

فً األحٌاء غٌر المستهدفة ولٌست  التأثٌرتؤثر المبٌدات األحٌائٌة بجرعات قلٌلة وتتحلل بسرعة، ولذلك فهً قلٌلة 
ٌة واسعة الطٌف. لقد تطور معدل تنامً معدل معنٌة بمشاكل التلوث البٌئً كما هو الحال فً المبٌدات الكٌمٌائ
% سنوٌاً مقارنة بالمبٌدات الكٌمٌائٌة، التً 17-11المبٌدات األحٌائٌة خبلل السنوات العشر األخٌرة اذ وصل الى 

، :111بلٌون دوالر عام  17% فقط. كما وصل السوق العالمً للمبٌدات إلى ما قٌمته 1تراجع معدل نموها إلى 
ملٌون دوالر( ولكن تشٌر التوقعات بأن سوق المبٌدات األحٌائٌة  971% )1ت األحٌائٌة منها نسبة شكلت المبٌدا
. وقد اعتمدت وكالة حماٌة البٌئة 1119بلٌون دوالر عام  1.6و 1117ملٌون دوالر عام  1:11سٌصل إلى 

 8منظم نمو نباتً،  11، جاذب زهري :1منها  111االمرٌكٌة عدداً من المواد الفعالة لمركبات احٌائٌة بلغ 
 فرمون. 18مادة طاردة اضافة إلى  ;1منظمات نمو حشرٌة، 

تولً الدول المتقدمة اهتماما كبٌراً وتسٌر بخطوات حثٌثة باتجاه تطوٌر المبٌدات األحٌائٌة، فقد اعتمدت وكالة تنظٌم 
ما أ مركبات جدٌدة. 11اعتمدت  :111مستحضراً، وفً عام  1:مادة فعالة حٌوٌة ضمت  16الكندٌة  اآلفاتإدارة 

% 1.8مبٌد أحٌائً وٌشكل هذا العدد  119إلى  :111فً الصٌن فقد سجلت مجموعة مركبات وصل عددها عام 

وٌزداد تطوٌر صناعة المبٌدات األحٌائٌة بمعدل نمو سنوي بلغ  .من مجموع المبٌدات التً تسجلها هٌئة التسجٌل
 %.11% وسترتفع حصة السوق منها إلى 6

ان زٌادة استعمال المبٌدات الطبٌعٌة فً الدول النامٌة تفتح االسواق امام مزارعً الخضر والفاكهة للدخول الى دول 
على المنتجات المستوردة بكونها خالٌة من Eurepgap) األوربً ) االتحاداخرى طالما انها تطبق اشتراطات 

 متبقٌات المبٌدات.

فً  باسلست حٌوٌة تصنع بشكل كبٌر وتجاري عدا محاوالت إنتاج البكتٌرٌا اما فً الدول العربٌة فبل توجد منتجا
الذي أُنتج كذلك وطور الحقا من قبل  التراٌكودٌرماالعراق والتً اوقفت الحقا بسبب قوانٌن األمم المتحدة وفطر 

تعملت على شركة عراقٌة الزالت تبٌعه على مستوى تجاري. وفً مصر اٌضاً، تم تصنٌع فٌروسات وبكتٌرٌا اس
 نطاق واسع ضد حشرات القطن.

،وستكون دول 1171ملٌارات نسمة بحلول عام  ;تشٌر التقدٌرات إلى أن عدد سكان العالم سٌصل إلى حوالً 

الشرق االدنى والدول العربٌة تحت ضغط شدٌد بسبب معدالت زٌادة السكان بها مقابل النقص فً الغذاء مقارنة 
منة وغنٌة والقدرة على مواجهة التحدي الكبٌر آواجهة ذلك المطلوب توفٌر اغذٌة ولغرض م بدول العالم االخرى.

ٌُف مع التغٌر المناخً والحفاظ على الموارد الطبٌعٌة.   للتك

 (2)ونعٌم حسن (1)يابراهٌم جدوع الجبور
 جامعة بغداد /العراق (1)
 ( شركة روسٌل لإلدارة المتكاملة/المملكة المتحدة2)
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  ٍانثهذاٌ انعشتُح وانششق اْدًَأخثاس ولاَح انُثاخ ف 
 

 اِفاخ انجذَذج وانغاصَح
 

 إَشاٌ
 

التسججججججججٌل األولجججججججً لفٌجججججججرو  التب ججججججج  الحل جججججججً 
ٌمثلل الفلفلل  للبندورة/الطماطم على الفلٌفلة/الفلفل فجً إٌجران.

( محصللوالً مهمللاً فللً منللاطق Capsicum frutescensالحللار)
إٌللران وبخاصللة فللً المنللاطق الشللمالٌة  مختلفللة مزروعللة فللً

 Capsicum، زرع نللوع مللن الفلفللل )1111منلله. فللً ربٌللع 

frutescens تجارٌاً فً مناطق فارامٌن، شهرٌار وكراج ملن )
محافظللة طهللران وتطللور المللرض بللدون تعرٌللف. لوحظلللت 
أعراض موزاٌٌك وتشوهات على األورق وتقزم على النبلات. 

التشلوه. وللتحقلق وتعرٌلف شملت أعراض الفاكهلة الشلحوب و
ورقللة  91المللرض، جللرى مسللح حقلللً لسللتة حقللول وجمعللت 

تحمل أعراضاً تمت غربلتها واختبارها باستخدام االدمصلاص 
المناعً الثنلائً الٌلزا باسلتخدام نلوعٌن ملن األجسلام المضلادة 
لفٌروس التبقع الحلقً للتبغ، التبقلع الحلقلً للبنلدورة/الطماطم، 

للفلٌفللللة/الفلفل، فٌلللروس موزاٌٌلللك  فٌلللروس التبلللرقي الخفٌلللف
البندورة، فٌروس موزاٌٌك التبغ وفٌروس موزاٌٌك األرابلٌس. 

% مللن العٌنللات المجموعللة كانللت تنتمللً لفٌللروس 11تبللٌن أن 
التبقللع الحلقللً للبنللدورة. لللم ٌكللن أٌللاً مللن العٌنللات المختبللرة قللد 
تفاعللل إٌجابٌللاً مللع الفٌروسللات المختبللرة األخللرى. اسللتخدمت 

الفلٌفلللة المصللابة بفٌللروس التبقللع الحلقللً للبنللدورة فللً نباتللات 
 Chenopodiumالعدوى المٌكانٌكٌة لنقل الفٌروس إللى نبلات 

quinoa فظهرت التبقعات الموضعٌة على العائل بعد ملرتٌن ،
من محاوللة العلدوى ملن التبقعلات المحلٌلة التلً نقللت للعوائلل 

Cucumis sativus ،Solanum esculentum وCapsicum 

fructescens نتائج العلدوى كانلت ظهلور أعلراض موزاٌٌلك .
، C. sativusجهازٌللة واخضللرار بشللكل بقللع موضللعٌة علللى 

، S. esculentumوأوراق مشللللوهة مللللع موزاٌٌللللك علللللى 
. كلل العٌنلات C. fructescensوموزاٌٌك، تبرقي وتقزم على 

التً أعدٌت تفاعلت إٌجابٌاً مع فٌروس التبقع الحلقلً للبنلدورة 
تخدام طرٌقة اختبار الٌزا المزدوج. ولمزٌد من التحقق من باس

إصابة فٌروس التبقع الحلقً للبندورة، تم إجراء اختبار النسل  
العكسللً للبلمللرة. صللمم نوعللان مللن البادئللات باالعتمللاد علللى 
التسلسللللل الجٌنللللً للفٌللللروس المتللللوافر فللللً البنللللك الجٌنللللً 

لحملللض للمعلوملللات. تملللت عملٌلللة النسللل  العكسلللً والبلملللرة ل
الكامللل والمعللزول مللن نباتللات الفلفللل المصللاب  RNAالنلووي 

-RdR-R (5′باسللللللللللللللللللللللللللللللللللللتخدام البادئللللللللللللللللللللللللللللللللللللات 

CGCCTGGTAATTGAGTAGCCC-3′و )RdR-F 
(5′-GAAGAGCTAGAGCCTCAACCAGG-3′ ،)

نٌكلٌوتٌللد، فللً حللٌن لللم تنللتج  611والتللً تنللتج قطعللة بقٌللاس 
العٌنة السلٌمة أي قطعة مضخمة. تم استنسلا  قطعلة ملن فلفلل 

  pTZ57R/Tتاباسللكو فللً عملٌللة التضللخٌم ضللمن مسللتعمرة 
، Fermentasملن شلركة  Ins T/A)بواسلطة علدة االستنسلا  

St. Leon-Rot ألمانٌللللا( والتتللللالً النٌكلٌوتٌللللدي فللللً كللللبل ،
االتجللاهٌن مللن ثبلثللة استنسللاخات. نتللائج التتللالً النٌكلٌوتٌللدي 

( كللان متشللابهاً JQ972695)رقللم العزلللة فللً البنللك الللوراثً 

% مللع المورثللة المضللخمة لفٌللروس التبقللع الحلقللً 6;بنسللبة 
للبندورة من عزلة توت صنف باترٌوت )رقم العزلة فً البنك 

% مع المورثة 1;( وبتشابه أقل حوالً GQ141528الوراثً 
المضللخمة لفٌللروس التبقللع الحلقللً للبنللدورة مللن عزلللة تللوت 

وراثً )رقللللللم العزلللللللة فللللللً البنللللللك اللللللل Bluecropصللللللنف 
GQ141525 سللجل فٌللروس التبقللع الحلقللً للبنللدورة علللى .)

فلً الوالٌلات المتحلدة. أكلدت نتائجنلا  .Capsicum sppالنلوع 
أن اإلصللابة الطبٌعٌللة لنبللات الفلفللل فللً طهللران هللً لفٌللروس 
التبقع الحلقً للبندورة. وحسب معلوماتنا فإن هذه الدراسة هً 

نلدورة وإصلابة الفلفلل التسجٌل األول لفٌروس التبقع الحلقً للب
فللً إٌللران. إن العثللور علللى هللذا الفٌللروس فللً طهللران ٌؤكللد 
زٌلللادة انتشلللار للفٌلللروس فلللً المنلللاطق الشلللمالٌة ملللن إٌلللران 
وٌطالب الحاجة لمزٌد أكثر لتطوٌر خٌلارات االدارة للحلد ملن 
أثللر فٌللروس التبقللع الحلقللً للبنللدورة علللى محاصللٌل الفلفللل. 

ت كللان ٌعتمللد علللى تسلسللل باإلضللافة إلللى أن تصللمٌم البادئللا
مورثللات الفٌللروس المفترضللة وتطللوٌر الكشللف عللن عللزالت 
فٌللروس التبقللع الحلقللً للبنللدورة فللً إٌللران باسللتخدام النسلل  

 .R و Y. Sokhansanj ،F. Rakhshandehrooالعكسلً.  

Pourrahim إٌلللللران(. مجللللللة(Plant disease ،;8(11 :)
1:1: ،1111.] 

 

 نثُاٌ
 

ت ججزم وشججحوب البطججٌ   ت رٌججر لوجججود فٌججرو  أول
 ;111. للوحظ خلبلل شلهر آب/اغسلطس، لل رعٌات فً لبنان

 اصلفرارفً منطقة مرجعٌون فً جنوب لبنان وجود أعراض 
باإلضللافة إلللى تقللزم  (Cucumis mello) شللدٌدة علللى الشللمام

والتلً سلببت   (Citrullus lanatus)وموزاٌٌلك عللى البطلٌ  
خسائر كبٌرة فً المحصول. تم جمع عٌنلات مصلابة ملن علدة 
حقللول فللً نهاٌللة الموسللم واختبللرت باسللتخدام تقنٌللة التفاعللل 

للكشف عن وجود فٌلروس تقلزم  (PCR)المتسلسل للبولٌمراز 
 اأوراق الكوسل التفافوفٌروس  (WmCSV)وشحوب البطٌ  

(SLCV) ات متخصصللللة لفٌللللروس ئللللباسللللتخدام بادSLCV 
ات متخصصلة جدٌلدة تلم تصلمٌمها للكشلف علن فٌلروس ئبادو

WmCSV عٌنلللة تظهلللر علٌهلللا أعلللراض  ;1. عنلللد فحلللص
% منهلا 1;فلً  WmCSVاإلصابة الفٌروسٌة، وجد فٌلروس 

% منها. لم ٌبلحظ فلً شلهر تشلرٌن 86فً  SLCVوفٌروس 
وجلللود حقلللول قرعٌلللات فلللً  ;111الثلللانً/نوفمبر ملللن العلللام 

ن زراعتهللا فللً الموسللم منطقللة مرجعٌللون لتجنللب المللزارعٌ
الخرٌفللً نتٌجللة للخسللائر الكبٌللرة التللً نتجللت مللن اإلصللابات 
تلم  الفٌروسٌة فً الموسم الخرٌفً من العام السابق. بنلاء علٌله

 116عٌنة قرعٌات من مناطق أخرى فً الجنوب و  1;جمع 
التللً  اعٌنللة مللن شللمال لبنللان. كللان علللى جمٌللع عٌنللات الكوسلل

% 1:-97بٌنملا ظهلر عللى  جمعت أعراض التفاف األوراق،
للم  ملن عٌنلات الخٌلار والشلمام والبطلٌ  أعلراض اإلصلفرار.

فلً شلمال لبنلان، بٌنملا  WmCSVٌكشف عن وجلود فٌلروس 
% ملن عٌنلات بلاقً القرعٌلات فلً ;9و  اجمٌع عٌنات الكوس

. فً جنوب لبنلان، SLCVهذه المنطقة كانت مصابة بفٌروس 
% :1ٌ ، % من عٌنات البط67فً  WmCSVوجد فٌروس 
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. أمللا فٌللروس ا% مللن عٌنللات الكوسلل17مللن عٌنللات الخٌللار و 
SLCV ( والخٌللار :;) افكانللت نسللبته مرتفعللة فللً الكوسلل%

%(. وعنلدما أعٌلد المسلح الحقللً 17%(، تبلها البطٌ  )6;)
كانت النتائج مشابهة لنتائج العام السابق، حٌث  1111فً عام 

بٌنما  فً شمال لبنان، WmCSVلم ٌكشف عن وجود فٌروس 
. أملا SLCV% من عٌنات الشلمام مصلابة بفٌلروس :;كانت 

فً  WmCSVلم ٌكشف عن وجود فٌروس ففً جنوب لبنان، 
عٌنات الشمام التً جمعت فً حزٌران/ٌونٌو، بٌنما كشف عن 

% ملللن 19و  ا% ملللن عٌنلللات الكوسللل:6هلللذا الفٌلللروس فلللً 
عٌنات الشمام التً جمعت فً شهر تشلرٌن الثلانً/نوفمبر. تلم 

سللة تتللالً النٌوكلٌوتٌللدات فللً مجللٌن الفٌللروس باسللتخدام درا
ات صللممت لهللذا الغللرض وأودعللت المعلومللات التللً تللم ئللباد

(. عنلد دراسلة (GenBankالحصول علٌها فً البنلك اللوراثً 
 WmCSVلمجٌن فٌروس  DNA-A القرابة الوراثٌة تبٌن بأن

%( ملع علزالت ملن ;;من لبنان كان مشلابهاً بدرجلة عالٌلة )
-DNAواألردن. أما تتالً النٌوكلٌوتٌدات فلً المحتلةفلسطٌن 

B   فلسللطٌن المحتلللةلهللذه العزلللة فكانللت مشللابهة لعزلللة مللن 
ألول ملرة فلً  WmCSV%(. كشف عن وجود فٌلروس ;;)

 فلسللطٌن المحتلللةالللٌمن ومللن فتللرة لٌسللت بعٌللدة فللً كللل مللن 
واألردن. وٌعتبر هذا أول تقرٌر عن وجلود هلذا الفٌلروس فلً 

. تسللبب اإلصللابة المختلطللة بهللذا الفٌللروس مللع جنللوب لبنللان
أعللراض شللدٌدة وخسللارة كبٌللرة فللً الموسللم  SLCVفٌللروس 

%. وبنلاء علٌله فلإن 76الصٌفً لمحصلول الشلمام تصلل إللى 
وجللللود أصللللناف مللللن القرعٌللللات مقاومللللة لهللللذه الفٌروسللللات 

ق مكافحلللة متكامللللة هلللً الوسلللٌلة ائلللباإلضلللافة السلللتخدام طر
ج. سمساطلً، هـ. صلبح،  ٌات. الفضلى إلنتاج جٌد من القرع

. م. جللوهري، س. نجلللار، أ. حٌلللدر و ي. أبلللو جلللودة )لبنلللان(
 [.Plant disease ،;8(11 :)1911 ،1111مجلة 

 

 انغعىدَح
 

 Xanthomonasالتسججججججججٌل االول لبكتٌرٌججججججججا

campestris p.v vesicatoria   المسججببة للتب جج  البكتٌججري

فجً المملكجة ( .Capsicum annum Lعلى الفلٌفلة الحلجوة )

جملع  1111و ;111تم فلً صلٌف علامً  العربٌة السعودٌة.

 =دفٌئلللاتملللن أربعلللة  الحللللوةملللن الفلٌفللللة  اً صلللنف :1ثملللار 

هكتلللار(، موجلللودة فلللً  1.1ببلسلللتٌكٌة )مسلللاحتها االجمالٌلللة 

منطقلللة الخلللرج فلللً العربٌلللة السلللعودٌة، والتلللً بلللدت علٌهلللا 

ت ملن اعراض التحلل والخشونة فً القشرة. جمعت كل العٌنا

للفلٌفللة الحللوة، وقلد  California Wonderالصلنف التجلاري 

%. أخللذت العللزالت مللن 7كانللت نسللبة االصللابة فٌلله أقللل مللن 

جمٌع الثمار المصابة. تلم علزل البكتٌرٌلا بأخلذ قطعلة صلغٌرة 

( ووضللعت فللً المللاء المقطللر 1مللم 1) مللن النسللٌج المصللاب

اللزرع ة روالمعقم، ثم أخذت قطرة من هذا المعللق بواسلطة ابل

ونشللرت علللى أطبللاق بتللري تحتللوي علللى الوسللط  البكتٌرٌللة

° :1 عنللللدحضللللنت األطبللللاق  .آجللللار Tween Bالمغللللذي 

سلللاعة. أخلللذت المسلللتعمرات البكتٌرٌلللة  :6لملللدة  سللللزٌوس

المفللردة والدائرٌللة وذات اللللون األصللفر والبلمعللة، وزرعللت 

 ) NGAعلللى اطبللاق بتللري تحتللوي علللى الوسللط المغللذي 

D
غللرام لسللالبة الاجللار(. اختٌللرت العللزالت  -% غلوكللوز7+

وذات الشكل الكروي، وشخصت عشرة منها على أنها بكتٌرٌا 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  وذللللك

باالعتملللللاد عللللللى الصلللللفات الشلللللكلٌة للمزرعلللللة البكتٌرٌلللللة 

واالختبارات البٌوكٌمٌائٌة والفٌزٌولوجٌة والتً ضلمت اختبلار 

)موجللللب(، واختبللللار اللوفللللان )سللللالب(، وتحلللللل اوكسللللٌداز 

األرجنلللٌن )موجلللب(، وال تحللللل اقلللراص البطاطلللا. كملللا أن 

، سللزٌوس °6 و 19 عند، وتنمو مومضةالعزالت كانت غٌر 

، وال تحلللللل النشللللاء سلللللزٌوس °61 عنللللدتنمللللو  لكنهللللا ال

، كملللا تلللم التأكلللد ملللن H2Sوالجٌبلتلللٌن، اال أتهلللا تحلللرر غلللاز 

ٌن تباسللتخدام البللادئ PCRالللـ  اختبللار بللإجراءالعلزالت السللابقة 

RST65 and RST69 كمللا اجرٌللت العللدوى االصللطناعٌة .

اسلللابٌع حٌلللث رشلللت بلللالمعلق  6عللللى نباتلللات الفلٌفللللة بعملللر 

10)البكتٌللري 
8
 CFU/ml) واسللتخدم المللاء المقطللر والمعقللم ،

بلللدال ملللن المعللللق البكتٌلللري لمعامللللة الشلللاهد السلللالب. سلللببت 

ونكلللرزة ملللع هاللللة صلللفراء عللللى  العلللزالت البكتٌرٌلللة تحللللبلً 

كللو  بإعللادة عللزل البكتٌرٌللا مللن  اتاألوراق. وطبقللت فرضللٌ

النباتلللات المصلللابة واعٌلللد تشخٌصلللها باالختبلللارات السلللابقة. 

وحسللب معرفتنللا فهللذا اول تسللجٌل لبكتٌرٌللا التبقللع علللى ثمللار 

الفلٌفللللة فلللً العربٌلللة السلللعودٌة.  ي. ابلللراهٌم و م. الصلللالح 

، 1;18(: 11)8;، العلدد Plant Disease)السلعودٌة(. مجللة 

1111]. 
 

 تشكُا
 

. التسجٌل األول للفحة النارٌة على العلٌق فً تركٌجا

عللى  ;111و  :111لوحظ وجود مرض جدٌد خلبلل علامً 

فلللً  (Rubus fruticosus cv. Chester)نباتلللات العلٌلللق 

فً تركٌا مسبباً لفحلة عللى األوراق  محافظتً اسبارطة وقونٌا

من نسٌج متماوت على األفرع  بنٌةمع لطخة  اً واألفرع وتقرح

% فً كبل العلامٌن. تلم 6المتفتحة. قدر حدوث المرض بنسبة 

العزل من اإلصلابة عللى األوراق والطلرود عللى وسلط آغلار 

السكروز المغذي. تلم تعرٌلف البكتٌرٌلا المعزوللة بسلهولة ملن 

مرٌضللة باالعتمللاد علللى االختبللارات البٌوكٌمٌائٌللة، األنسللجة ال

عزللة ملن هلذه البكتٌرٌللا  11الفٌزٌولوجٌلة والجزٌئٌلة. وكانلت 

غللرام، عصللوٌة، مخاطٌللة، موجبللة التخمللر، ذات لللون لموجبللة 

، موجبللة (MS)اصللفر برتقللالً علللى وسللط مٌلللر وسللكروث 

سلٌلزٌوس،  °18 عنلد لتشكل اللٌفان وإنتاج األسٌتون، وللم تلنمُ 

بة تجاه إماهة الجٌبلتٌن، وسالبة تجلاه إماهلة اإلسلكٌولٌن، موج

اإلنلللللللدول، الٌورٌلللللللا، الكاتلللللللاالز، األوكسلللللللٌداز، أرجٌنلللللللٌن 

دٌهٌللدروالز، إرجللاع النتللرات، إنتللاج الحمللض مللن البلكتللوز 

 Erwiniaواإلٌٌنوسللٌتول. اسللتخدمت عزلتللان مرجعٌتللان مللن

amylovora  (( EaP28و NCPPB 2791 تللم الحصللول )

ا من وحدة المزارع فً جامعة سٌلكوك كشلاهد موجلب. معلٌه

اعطللت جمٌللع العللزالت اسللتجابة فللرط الحساسللٌة علللى التبللغ 

(Nicotiana tobaccum cv White Burley بعد )سلاعة  16

CFU/ml 11ملن العلدوى بللـ 
ملن معللق البكتٌرٌللا فلً المللاء.  :

 E. amylovoraعرفلللت جمٌلللع العلللزالت بأنهلللا ملللن النلللوع 

التلللً  A/Bة بادئلللات النلللوع المتخصصلللة باسلللتخدام مجموعللل
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ونمللللوذج اسللللتر مٌثٌللللل  kb-1بطللللول  DNAأعطللللت قطعللللة 

المقلللدر بواسلللطة برنلللامج نظلللام  (FAME)الحملللض اللللدهنً 

 ;Sherlock (TSBA 6 v. 6.00التعرٌللف المٌكروبللً لللـ 

Microbial ID, Newark, DE مع مؤشر تماثل ٌتراوح بٌن )

10ٌرٌلللا )%. أثبتلللت الشراسلللة بحقلللن معللللق البكت;;-;9
8
 

CFU/ml
 .R( فللً مللاء مقطللر معقللم فللً القمللة النامٌللة لللـ 1–

fruticosus cv. Chester  ولوحظللت أعللراض اللفحللة علللى

أٌللام بعللد العللدوى علللى الطللرود.  11أٌللام و 1األوراق خللبلل 

استخدم ماء مقطر معقم كشاهد سالب. للم تشلاهد أٌلة أعلراض 

. أعٌلد على نباتات الشاهد. أعٌلدت كلل التجلارب ثلبلث ملرات

 .Eعلللزل البكتٌرٌلللا ملللن النباتلللات المعلللداة وعرفلللت بأنهلللا 

amylovora وحسلب علمنلا، فهلذا هلو التسلجٌل األول للـ .E. 

amylovora  ًعلى العلٌق فً تركٌا. إن معاٌٌر الحجلر النبلات

ضرورٌة لمنع أي انتشار آخر للبكتٌرٌا لمناطق علٌلق جدٌلدة. 

 K. K. Bastas  وF. Sahin  العلللدد )تركٌلللا(. مجللللة ،

;8(11 :)1:1: ،1111]. 
 

علجججى Erwinia amylovora التسججججٌل االول لجججـ 

 الغبٌججججرا و  (Pyracantha coccinea)زعججججرور الزٌنججججة 

(Sorbus sp.) تسللللبب بكترٌللللا فججججً تركٌججججا .Erwinia 

amylovora  ًمللرض اللفحللة النارٌللة الللذي ٌعللد مرضللاً خطٌللرا

علللى التفللاح واالجللاص و ٌمكللن ان ٌصللٌب العدٌللد مللن نباتللات 

 ;111الزٌنلللة التابعلللة للفصلللٌلة الوردٌلللة. للللوحظ فلللً صلللٌفً 

لفحللة علللى االوراق والطللرود مللع تقللرح بلللون احمللر  1111و

وتللون  (Pyracantha coccinea)على نبات زعلرور الزٌنلة 

البنً مع وجلود لطخلات مٌتلة عللى سلاق نبلات االورق باللون 

(. Konyaفً مروج  محافظة كونٌلا ) (.Sorbus sp)الغبٌراء 

مللن  اً هكتللار 7:اظهللر التحللري عللن االعللراض وجودهللا فللً 

% عللللى 1% و1.7الملللرض  وجلللودالمنطقلللة، بلغلللت نسلللبة 

زعرور الزٌنلة والغبٌلراء، عللى التلوالً. عزللت البكترٌلا ملن 

ابة على بٌئة السكروز اغار المغذٌلة. األوراق والمناطق المص

علزالت  8عزالت البكترٌا المعزولة من الزعلرور و  ;مثلت 

غلللرام، عصلللوٌة لملللن الغبٌلللراء، وقلللد كانلللت العلللزالت سلللالبة 

الشكل، مخاطٌة، اختٌارٌة التنفس، صفراء برتقالٌلة عللى بٌئلة 

Miller & Scroth ،موجبة لتشكٌل اللوفان وانتلاج االسلٌتون ،

، موجبللة لتحلللل الجٌبلتللٌن واالسللكولٌن، س° 18 نللدعال تنمللو 

وسللللالبة إلنتللللاج األنللللدول والٌورٌللللا واألوكسللللٌداز وحلمهللللة  

األرجنلللٌن وارجلللاع النتلللرات وانتلللاج الحملللض ملللن البلكتلللوز 

 .Eن لللـ ٌواالنٌسللتول. تللم الحصللول علللى عللزلتٌن مللرجعٌت

amylovora  هما(EaP28)   و NCPPB 2791)  من مجملع )

فللً كونٌللا ( Selcuk )فللً لجامعللة سلللوك قسللم وقاٌللة النبللات

كشلاهد موجلب. اعطلت كلل العلزالت فلرط  ابتركٌا ، استخدمت

 هبلمة. وأنتجت Nicotiana tobaccum)حساسٌة على التبغ )

فلت كلل ُعرّ عند  تلقٌح البكترٌا فً االجلاص الناضلج،  ةبكتٌرٌ

 E. amylovoraالعلزالت ملع العلزالت المرجعٌلة عللى أنهلا  

المضلللمنة  DNA ملللن kbقطعلللة بطلللول واحلللد اعتملللاداً عللللى 

.  PCR( مختصلة بلالنوع فلً اختبلار     بمجموعلة بادئلات )

القلللدرة اإلمراضلللٌة علللن طرٌلللق حقلللن معللللق  اختبلللارأُجلللري 

11بكتٌللري بتركٌللز) 
خلٌللة بكتٌرٌللة/ مللل(  فللً قمللم طللرود  :

شلللتبلت بعملللر ثلللبلث سلللنوات لزعلللرور الزٌنلللة و الغبٌلللراء، 

 17 -11اق والطلرود بعلد ظهرت أعراض اللفحلة عللى األور

عللراض علللى نباتللات الشللاهد األٌللوم مللن العللدوى ولللم تظهللر 

 .E  كما تم اعادة عزل بكترٌا المعاملة بالماء المقطر المعقم ،

amylovora  مللن أوراق وطللرود الشللتبلت المعللداة. ٌعللد هللذا

 .Pعللللى نبلللاتً  E. amylovoraالتسلللجٌل االول لبكترٌلللا 

coccinea  وSorbus sp   .فلللً تركٌلللاK. K. Bastas 

 .[. Plant disease ;8(11 :)1:1: ،1111)تركٌا(. مجلة 
 

التسجٌل األول لمرض اللفحة النارٌة الذي تسببه 

  Rocksprayعلى نبات Erwinia amylovoraبكتٌرٌا 

(Cotoneaster horizontalis) تم تشخٌص . فً تركٌا

ظاهرة مرضٌة ظهرت فً أواخر صٌف وبداٌة شتاء عام 

فً منط ة  Rocksprayعلى نبات الـ  ;111 -:111

Konya  فً تركٌا. وتمٌزت األعراض بلفحة على األوراق

واألغصان وتقرحات بلون أحمر الى بنً على االفرع 

% . تم عزل البكتٌرٌا 1ٌم شدة المرض بـ والكبٌرة. تم تق

من االغصان واألوراق المتقرحة واستخدم وسط بشكل دائم 

عزلة بكتٌرٌة شخصت  11سكروز(. تم عزل  -)اغار مغذ

 مخمرةغرام، ولها شكل دائري ومخاطٌة، ولعلى انها سالبة 

fermenative  ولها لون برتقالً مصفر على الوسط المغذي

MS  كما أنها تعطً نتٌجة موجبة الختبار اللٌفان وتقوم بإنتاج

، وموجبة لتحلل سلزٌوس° 18 عندوال تنمو  acetoinالـ 

الجٌبلتٌن، وسالبة لكل من االندول والٌورٌا واألوكسٌداز 

وتحلل األرجنٌن وانتاج النترات وانتاج الحموض من 

البلكتوز واالٌنوسٌتول. استخدمت عزلتان مرجعٌتان لبكتٌرٌا 

 Erwinia amylovora (EaP28 andاللفحة النارٌة هما 

NCPPB 2791)  كشاهد موجب فً االختبارات، تم اخذهما

جمٌع العزالت  . Selcukمن وحدة تجمٌع الثقافة فً جامعة  

كانت موجبة الختبار فرط الحساسٌة على نبات التبغ. 

شخصت جمٌع العزالت على أنها بكتٌرٌا اللفحة النارٌة 

من الدنا باستخدام   kb 1باالعتماد على تضخٌم قطعة بطول

، PCRضمن اختبار الـ  A\Bادئات متخصصة مجموعة ب

ونموذج استر مٌثٌل األحماض الدهنٌة المحددة ببرنامج نظام 

 ,TSBA 6 v. 6.00; Microbial ID)التعرٌف البكتٌري 

Newark, DE)  8; -1:والذي حدد نسبة التشابه بٌن .%

 11أجرٌت اختبارات القدرة االمراضٌة بواسطة حقن 

10) تركٌزهبكتٌري مٌكرولٌتر من المعلق ال
8
 CFU ml

–1
فً  (

سنوات، وقد ظهرت أعراض هذه  1قمم أفرع غراس بعمر 

العدوى على األوراق واألفرع ولم تظهر األعراض على 

والمعقم. طبقت  حقنه بالماء المقطر الشاهد السالب الذي تم

كو  وتم اعادة عزل البكتٌرٌا من هذه الغراس  اتفرضٌ

ذا هو التسجٌل األول للمرض وتشخٌصها مثلما سبق. كان ه

. ٌنصح بتطبٌق اجراءات Rocksparyفً تركٌا على نبات 

 .K. Kالمكافحة لمنع انتشار المرض للمناطق المجاورة.  

Bastas  وF. Sahin, Yeditepe  تركٌا(، مجلة(Plant 

Disease 1111، 1;18(: 11)8;. العدد.] 
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لفراشججة الطحججٌن مختلفججة حٌاتٌججة  مراحججل حساسججٌة

اللوز وفراشة  interpunctella (Hübner)  Plodiaالهندٌة

Ephestia cautella (Walker)  (Lepidoptera: 

Pyralidae)  تملت  الكربجون. المعاملجة باجانً أكسجٌد لألججوا

 الهندٌةلفراشة الطحٌن  المختلفةمراحل الحٌاة  حساسٌة دراسة

Plodia interpunctella  اللوز وفراشةEphestia (Cadra) 

cautella (Lepidoptera: Pyralidae)  المعدللللة لؤلجلللواء 

(MAs) غللاز ثللانً  مختلفللة مللن تركٌللزات التللً تحتللوي علللى

 19 عنلد كبدٌل للتعقٌم ببرومٌد المٌثٌلل( CO2) الكربون أكسٌد

 اختبارات كانت. 81 ± 7٪ (RH) ورطوبة نسبٌةسلزٌوس  °

فً ٪ 1:و  ٪81 ٪ و CO2 61بنسب  MAs المعدلة ألجواءا

خمسلة  النتلائج أن أظهلرت مختلفلة. تعلرض فلً أوقلات الهواء

للعثتللللٌن  ارىوالعللللذ البللللٌض جمٌللللع لقتللللل كانللللت كافٌللللة أٌللللام

 احتللاج وقللت. المختبللرة MAsنسللب  المللذكورتٌن، فللً جمٌللع

 CO2 :1٪نسلللبة  فلللً اٌلللام 9 و 8متلللد إللللى ٌن التعلللرض أل

و  .cautella E جمٌلللللللع ٌرقلللللللات قتلللللللل للحصلللللللول عللللللللى

interpunctella P.  ،.ًحساسلٌة ترتٌلب كان على التوال P. 

interpunctella للـ MAs فً  ٌرقة< عذراء  بٌضة =: هو ،

< بٌضلة < علذراء  :E. cautellaللـفراشة الللوز حلٌن كانلت 

أكثلر  P. interpunctella لللـ ارىوالعلذ البلٌض كلان. ، ٌرقلة

 ولكلن E. cautella ملن تللك التلً MAsلللـ عموملا  حساسلٌة

 سلٌدة  س. أحملد و  .أكثلر حساسلٌة كانلت هذه األخٌرة ٌرقات

 Journal of Stored Productsمحملد ي. هاشلم )مصلر(. 

Research  1111، 77-;6: 71، العدد]. 

 

ٌرقججات خنفسججا   مجن واالسججتفادة االسجتهالك الغججذائً

 :Tribolium confusum du Val   (Coleoptera الجدقٌق

Tenebrionidae) الدفلجة لمستخلص أوراق  وحساسٌتهاL. 

Nerium oleander (Apocynaceae)  االاة  فً األسٌتونى

ٌرقللات الغذائٌللة ل المؤشللرات تمللت دراسللةالججدقٌق.  أنججواع مججن

اللللذرة و والشلللعٌر دقٌلللق القملللح المربلللاة عللللى خنفسلللاء اللللدقٌق

 Nerium oleanderالدفلللللة لمسللللتخلص أوراق  وقابلٌتهللللا

تركٌلللزات الكلٌلللة ال تحدٌلللد، وباإلضلللافة إللللى ذللللك. األسلللٌتونى

فللً الٌرقللات  الللدقٌق فللًالللدهون و للبللروتٌن والكربوهٌللدرات

 مؤشللر أدنللى الحصللول علللى علللى الللرغم مللنعلٌهللا. المربللاة 

 عنللد( فللً الٌرقللات RGR) النسللبًمعللدل النمللو بلسللتهبلك ول

وزن مكتسلب.  أعللى والتلً أظهلرت، دقٌق الذرة على تربٌتها

 اللدقٌق ثبلثلة ملناالنواع ال بٌن هناك اختبلف معنويلم ٌظهر 

 علللى المربللاة فللً الٌرقللات RGR أو بللٌن، هضللمال مللن حٌللث

 الٌرقللاتفللً  RGRالمقابللل  كانللت فللًدقٌللق الللذرة. و الشللعٌر

 علللى تلللك المربلاة أعللى معنوٌللا ملن دقٌلق القمللح علللى المربلاة

لمللواد ل أعلللى اسللتخدام تللم التوصللل إلللىدقٌللق الللذرة. والشللعٌر 

 تناولهللا فللً المهضللوم تحوٌللل الغللذاء كفللاءة مللن حٌللث لغذائٌللةا

 اللذرة. طحٌن الٌرقات على فًالكتلة الحٌوٌة، وتمت تربٌتها و

بلللغ أعلللى اسللتهبلك غللذائً مللن حٌللث كفللاءة تحوٌللل الغللذاء 

دقٌلق عللى المربلاة  الٌرقلات فلًالمتناول والمهضوم إلى كمى 

البلللروتٌن الكللللً فلللً  محتوٌلللات أعللللى وأدنلللى كلللاناللللذرة. و

، عللى التلوالً، بٌنملا الٌرقات المرباة على دقٌق القملح واللذرة

 فلً الٌرقلات اللدهون المحتوٌات ملن إجملالً أعلى وأدنى كان

علللى التللوالً. مللن ناحٌللة  والشللعٌر، دقٌللق الللذرة المربللاة علللى

 محتلللوىالو الٌرقلللات واضلللحة بلللٌن توجلللد عبلقلللة ، الأخلللرى

 ٌرقلاتال أن الدراسة الحالٌة رتأظه جمالً الكربوهٌدرات.إلا

كانلت أكثلر مناعلة لمسلتخلص أوراق  دقٌق اللذرة المرباة على

 أو على القمحاألسٌتونى عن تلك المرباة  N. oleanderالدفلة 

، البللروتٌن محتوٌللات العبلقللة بللٌن تمللت مناقشللة .دقٌللق الشللعٌر

 الٌرقلاتمؤشلرات و اللدقٌق الكلٌة فًالدهون و الكربوهٌدرات

. للمسللتخلص النبللاتً ٌرقللاتال مللدى حساسللٌة، وكللذلك الغذائٌللة

 السلللٌد، هلللـ. شلللورب و حنلللان أبلللو غرسلللة )مصلللر(. مجللللة 

Research ctsProdu Stored of Journal  ،71 :78-81 ،

1111.] 
 

 ُعًاٌ
 

 pannosaالورااٌجججججججججة وإدارة فطججججججججججر  التركٌبجججججججججة

Podosphaera  المججججرتبط بمججججرض البٌججججاض الججججدقٌ ً علججججى

سلجل فلً علام  فجً سجلطنة عمجان. (الخجو الجدراق )محصول 

وقلللوع إصلللابة شلللدٌدة بملللرض البٌلللاض اللللدقٌقً عللللى  1116

فً نٌابة الجبل األخضر بسلطنة عمان، حٌث  (الخو الدراق )

أسفر ذلك عن حدوث خسائر كبٌرة لمزارعً هذا المحصلول. 

أجرٌت هذه الدراسة لبحث انتشار ومسلببات الملرض والتنلوع 

الوراثً للمسلبب وملدى فعالٌلة بعلض المبٌلدات فلً إدارة هلذا 

الللدراق المللرض. لللوحظ المللرض فللً جمٌللع مللزارع وأشللجار 

فللً نٌابللة الجبللل األخضللر. وشللوهدت أعللراض هللذا  (الخللو )

أبرٌل علللى الجللزء الخضللري مللن نٌسللان/المللرض فللً شللهر 

الشللجرة والللذي تللبله ظهللور االصللابة علللى الثمللار. كمللا بلغللت 

ٌونٌلو. حزٌران/ملاٌو وأٌار/شدة الملرض ذروتهلا بلٌن شلهري 

عزللة ملن  11ومن خبلل التعرٌف المظهري والجزٌئلً عللى 

الللدقٌقً أظهللرت النتللائج إنهللا تنتمللً  الفطللر المسللبب للبٌللاض

. أظهللرت نتللائج العللدوى Podosphaera pannosaللمسللبب 

قلدرة الفطلر عللى  (الخجو الجدراق )االصلطناعٌة عللى أوراق 

، كملا أظهلرت نتلائج تحالٌلل البصلمة ذاتهلا األعراضبالتسبب 

ملن خملس قلرى  .pannosa Pعزللة ملن فطلر  17ـالوراثٌة ل

موعللللات مللللن بادئللللات التفاعللللل مختلفللللة باسللللتخدام أربللللع مج

(Primersانحفاضلللل ) ًفللللً مسللللتوى التنللللوع الجٌنللللً ) اH  =

ممللا ٌشللٌر إلللى أنلله تللم  P. pannosa( بللٌن سللبلالت :1.1:7

ملللؤخرا إللللى نٌابلللة الجبلللل األخضلللر.  P. pannosa إدخلللال

انحفلاض مسلتوٌات التملاٌز البصمة الوراثٌلة وأظهرت تحالٌل 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X


 2012  كانون األول/دٌسمبر، 79النشرة اإلخبارٌة لوقاٌة النبات فً البلدان العربٌة والشرق األدنى، العدد  8

لمختلفة، مما ٌدل عللى الوراثً بٌن سبلالت الفطر من القرى ا

إللى القلرى المختلفلة عبلر مصلادر  P. pannosaإدخلال فطلر 

متشابهة، كما دلت التحالٌل على انتقال الفطر بحرٌة أكبر بلٌن 

ٌم فعالٌللللة المبٌللللدات أن مبٌللللد والقللللرى. وأظهللللرت نتللللائج تقلللل

azoxystrobin فلً إدارة هلذا الملرض ٌلٌله هو األكثر فعالٌة 

، وكلللللان أقلهلللللا فعالٌلللللة مبٌلللللد  thiophanate-methylمبٌلللللد 

الكبرٌت. هذه الدراسة هً األولى التً تقدم تقرٌرا عن وجلود 

P. pannosa  فللً سلللطنة عمللان. كمللا تنللاقي الدراسللة تنوعلله

الوراثً وكٌفٌلة إدارتله فلً ظلل الظلروف التجارٌلة.  عبلد   

محمللد السللعدي وابتهللال الرئٌسللً ومسللعود العللزري وحمللود 

وسللٌف الشللرٌقً وخللاطر الفهللدي الحسللنً ومحمللد الشللكٌلً 

 Journal of وماٌللللللك دٌللللللدمان )ُعمللللللان(، مجلللللللة

Phytopathology ،181 (11-11 :)869-876 ،1111]. 
 

 تاكغتاٌ
 

لم اومجة الصجدأ  Lr34/Yr18 تحدٌد المع د الجٌنجً

لقلد فً ال مح الربٌعً وتؤاٌره فً مكونات الم اومة الجزئٌة. 

الحساسلٌة )مقاوملة  الدائملة لمقاوملة فلرط غٌرحفزت الطبٌعة 

نوعٌلة لسللبللة( العلمللاء عللى البحللث عللن خٌلارات أخللرى مللن 

األملد  قبٌل المقاومة غٌر النوعٌة لسلبللة لتلأمٌن حماٌلة طوٌللة

إزاء أملللراض النبلللات. ٌضلللفً المعقلللد الجٌنلللً للمقاوملللة عنلللد 

مقاوملللة ثنائٌلللة ملللن اللللنمط غٌلللر  Lr34/Yr18النبلللات البلللالغ 

 .Puccinia striiformis f النوعً لسبللة إزاء الصدأ األصفر

sp. tritici) وصلدأ الورقلة )(P. triticina Eriks) أنجلزت .

نمطلللاً وراثٌلللاً ملللن قملللح الخبلللز  ;7هلللذه الدراسلللة لتقلللوٌم أداء 

(Triticum aestivum L.)  لمللدى امتبلكهلا للنظٌللرcsLV34 

باسلتخدام المؤشلر موقلع تسلسلل  Lr34/Yr18 قلدالمرتبط بالمع

ولتحدٌد أثر هذا المعقد الجٌنً فً مكونلات  csLV34محدد للـ 

المقاومة الجزئٌة فً القمح إزاء صدأ الورقة/الصلدأ المخطلط. 

 Lr34/Yr18المللرتبط بالمعقللد  csLV34أمكللن تحدٌللد النظٌللر 

 Iqbal  فقللط، وعللى وجلله التحدٌللد فللً اً وراثٌلل اً نمطلل 11فلً 

2000 ،NR-281 ،NR 354 ،NR 363 ،NR 364 ،NR 

366 ،NR 367 ،NR 370 ،NR 376 ،4
th
EBWYT 509 ،

4
th
EBWYT 510 4و

th
EBWYT 518 تلم إجلراء مزٌلد ملن .

نمللط وراثللً تظهللر النظٌللر المللرتبط بالللـ  11الدراسللة علللى 

Lr34/Yr18  المضللخم لتقللدٌر تللأثٌرLr34/Yr18  فللً مكونللات

وراثٌة تفتقر لهذا المعقد الجٌنً. أنماط  ;المقاومة الجزئٌة مع 

ودرس كللل مللن الصللدأ األصللفر وصللدأ الورقللة علللى انفللراد. 

( LPفتلرة السلكون ) شملت الدراسة مكونات المقاومة الجزئٌلة

( علللى الورقللة األولللى )مرحلللة البللادرة(، IFوتللرّدد اإلصللابة )

الورقة الرابعة والورقلة العلمٌلة الفتٌلة المفتوحلة بشلكل كاملل. 

مللن فطللري الصللدأ المخطللط وصللدأ الورقللة فتللرة أظهللر كللل 

سلكون طوٌلللة وتلردد إصللابة ملنخفض عنللد األصلول الوراثٌللة 

. وعلللى نحللو عللام،  Lr34/Yr18التللً تمتلللك المعقللد الجٌنللً 

كانت فترة السكون الطوٌللة مرتبطلة بتلردد ملنخفض لئلصلابة 

فللً كافللة مراحللل النمللو. ورغللم مبلحظللة تللأثٌر مهللم للمعقللد 

فللً فتللرة السللكون وتللردد اإلصللابة فللً  Lr34/Yr18الجٌنللً 

مراحلل النملو اللثبلث، إال أن التلأثٌر كلان أكثلر وضلوحاً عللى 

 Lr34/Yr18الورقللة العلمٌللة. وهللذا ٌعنللً أن المعقللد الجٌنللً 

أكثللللر فاعلٌللللة فللللً المراحللللل المتللللأخرة مللللن نمللللو النبللللات. 

 Maqsood Qamar ،Dilnawaz Ahmed Gardezind  

 Journal of. مجلللة )باكسللتان(  Muhammad Iqbalو

Phytopathology  ،181(11-11 :)81:-818 ،1111.] 

 

( و مججججججادة thiamethoxam)أاججججججر دمجججججج  مججججججادة 

diatomaceous ًأربعجة  عنجدنسبة الموت وانتاج البجٌض  ف

 Rhyzopertha)ااقبجة الحبجوب الصجغرى مجتمعجات لحشجرة 

dominica  )مججن رتبججة Bostrichidae  علججى ال مججح والججرز

 ملادة دملجٌم أثلر وأجرٌلت التحالٌلل لتقل فً الباكسجتان. ةوالذر

thiamethoxam ( مغ/كغ من 0.75و 0.5، 0.25عند تراكٌز )

 diatomaceous ملللن المشلللطوراتالملللادة الفعاللللة ملللع ملللادة 

(DE( المحضللر التجللاري للله سٌلٌكوسللٌك ،)SilicoSec عنللد )

مغ/كلللغ تجلللاه أربعلللة مجتمعلللات لثاقبلللة الحبلللوب  111معلللدل 

مللللن رتبللللة  dominica Rhyzopertha (.F)الصللللغرى 

Bostrichidae  فللً الباكسللتان. نفللذ االختبللار علللى الحشللرات

والرز. أدت الزٌادة فلً نسلبة  ةالبالغة على حبوب القمح، الذر

االستخدام وزٌادة فترات التعرض الى زٌادة نسبة الملوت لكلل 

 بمفلللرده thiamethoxamالمجتمعللات. كلللان اسللتخدام مركلللب 

 (DEة عنلللد الجرعلللة العالٌلللة منهلللا فلللً مركلللب )أكثلللر فاعلٌللل

ٌومللاً مللن التعللرض كانللت نسللبة المللوت  16، لكللن بعللد بمفللرده

( منهلا فلً الجرعلات المنخفضلة DEأكبر فً المعامللة بملادة )

فلً معظلم المعلامبلت. ( thiamethoxamمن المعامللة بملادة )

أٌضاً كانت نسبة الموت أكبر فً حبوب القملح منهلا فلً اللرز 

تباٌنت مجتمعات الحشلرات فلً حساسلٌتها للمعلامبلت  .ةوالذر

وقاص وكٌل، طاهرة رٌاسات وفً كمٌة انتاج وضع البٌض.  

مجللة  )الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و باكستان(.وجٌفري لورد 

Research Products Stored of Journal، 17 ::1 العلدد-

71، 1111]. 
 

 انغعىدَح
 

التوصجججٌل المورفولجججوجً والجزٌئجججً لعشجججائر مجججن 

( تجججم Heterodera avenaeنٌمجججاتودا حوصجججالت الحبجججوب )

تلم إجلراء دراسلة مقارنلة  جمعها مجن منجاطق البٌئجات الجافجة.

للصفات المورفولوجٌة والجزٌئٌلة ألربلع عشلائر ملن نٌملاتودا 

( تلللم جمعهلللا ملللن منلللاطق H. avenaeحوصلللبلت الحبلللوب )

القصٌم، وتبوك، والرٌاض وحائل بالمملكة العربٌة السلعودٌة. 

ولهذا الغرض، تم جمع عدد كبٌر من عٌنلات التربلة ملن حقلل 

هكتار( ممثل لكل منطقة، وتم تعٌلٌن الصلفات  72واحد كبٌر )

المورفولوجٌة والجزٌئٌة لكل عشٌرة. تم تحلٌل بٌانات صلفات 

القٌاسلللات المورفولوجٌلللة )المورفومترٌلللة( إحصلللائٌاً بطرٌقلللة 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X
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 multivariate canonicalتحلٌلل التملاٌز متعلدد المتغٌلرات )

discriminant analysisئر (، وذلك لتحدٌد العبلقة بلٌن العشلا

األربلع المختبللرة، وكلذلك لتحدٌللد الصللفات األكثلر تشللابهاً فٌمللا 

بٌن تلك العشائر. ولدراسة التوصٌف الجزٌئً، تلم اسلتخبلص 

ملن خملس إنلاث بٌضلاء تلم اختٌارهلا  DNAالحامض النووي 

عشوائٌا من كل عشٌرة، ثلم تملت تنقٌلة هلذا الحلامض النلووي 

سلل الجٌنلً المستخلص، ومنله تلم إجلراء اختبلار لمعرفلة التسل

( للقطلللع البٌنٌلللة المستنسلللخة direct sequencingالمباشلللر )

(ITS1 ملللللن الحلللللامض النلللللووي )DNA وذللللللك لمعرفلللللة ،

المختبللرة. أوضللحت  ااالختبلفللات فٌمللا بللٌن عشللائر النٌمللاتود

دراسلللة تحلٌلللل التملللاٌز متعلللدد المتغٌلللرات لصلللفات القٌاسلللات 

ختبللرة المورفولوجٌللة )المورفومترٌللة( أن العشللائر األربللع الم

تنتمً لنوع واحلد ملن نٌملاتودا حوصلبلت الحبلوب هلو النلوع 

H. avenae كمللا أوضللحت دراسللة التسلسللل الجٌنللً للقطللع .

أن  DNA( مللن الحللامض النللووي ITS1البٌنٌللة المستنسللخة )

درجة التماثل بٌن أفراد )إنلاث( النٌملاتودا التلً تملت دراسلتها 

تقلارب %. واعتملادا عللى درجلة ال 99و 87قلد تراوحلت بلٌن 

 consensus parsimonious andفللً الشللكل الشللجري )

maximum likelihood trees المبنللً علللى نتللائج دراسللة )

التسلسل الجٌنً لؤلحماض النووٌة، فقد وجلد أن هنلاك تلداخبلً 

بٌن الصفات الجزٌئٌة فٌما بٌن أفراد العشائر األربع المختبرة، 

تنتملً إللى نلوع مما قد ٌفضً إلى اقتلراح أن العشلائر األربلع 

واحد أٌضاً، ملع اخلتبلف عشلٌرة منطقلة حائلل قللٌبلً علن بقٌلة 

العشائر الثبلث األخلرى. وقلد تشلٌر االختبلفلات البسلٌطة جلدا 

التً شوهدت فٌما بٌن العشائر األربلع المختبلرة إللى أنله ربملا 

(، وربملا heterogenicكانت هذه العشلائر متباٌنلة الزٌجلوت )

(. توضلح mixed populations) كانلت أٌضلاً عشلائر خلٌطلة

هلللللذه الدراسلللللة أٌضلللللاً أهمٌلللللة بعلللللض صلللللفات القٌاسلللللات 

( J2المورفولوجٌلللة )المورفومترٌلللة( للطلللور الٌرقلللً الثلللانً )

مثل: عرض الجسم عند المنتصف، وعرض الجسم عند فتحلة 

فلً  'c، وc، وb، وaالشرج، وارتفاع منطقة اللرأس، والنسلب 

( intraspecific variationتحدٌللد االختبلفللات داخللل النللوع )

 أ.  .H. avenaeفٌما بٌن عشائر نٌملاتودا حوصلبلت الحبلوب 

م. دوابللللة، أ. س. الحللللازمً، س. م. الرٌحللللانً، أ. ل. عبللللد 

الموجود، م. مطاوع، س. العتٌق، م. ت. صدر أ. م. الغربان، 

أ. الللللدوس. )السللللعودٌة(.   . أ. مصللللطفى وح. م. مقللللدادي، 

: 8، العلدد Australian Journal of Crop Scienceمجللة 

;91-;9; ،1111]. 
 

 عىسَح
 

ود ت زم الجنجل ألشججار التجٌن فجً ٌٌرافٌروسات وف

 1111أجري مسلح فٌروسلً فلً ربٌلع وصلٌف علام سورٌة. 

فً بساتٌن التٌن وبعض الحلدائق المنزلٌلة فلً تسلع محافظلات 

 1;سورٌة ومجمع وراثً واحلد فلً محافظلة إدللب. تلم جملع 

لوجلود فٌلروس  RT-PCRعٌنة تٌن اختبرت بوسلاطة اختبلار 

(، فٌلروس FLMaV-1) 1تبرقي أوراق التلٌن المترافلق رقلم 

(، فٌلروس FLMaV-2) 1المترافلق رقلم  تبرقي أوراق التلٌن

(، فٌللللروس FMMaVالتبللللرقي المعتللللدل للتللللٌن المترافللللق )

-FLV) 1(، فٌروس التٌن الكامن رقلم FMVموزاٌٌك التٌن )

(، فٌلللروس تلللرقي التلللٌن FCV(، فٌلللروس التلللٌن المخفلللً )1

( HSVdٌروٌلللللد تقلللللزم الجنجلللللل )ا( وفFFKaVالمترافلللللق )

باسلتخدام مجموعللة مللن البادئللات المتخصصللة. أظهللرت نتللائج 

% مللن األشللجار المختبللرة كانللت 6:أن حللوالً  PCRاختبللار 

هلو  FMVمصابة بفٌلروس واحلد عللى األقلل. كلان الفٌلروس 

 FFKaV%(، تلللللللبله فٌلللللللروس 78.9فٌلللللللروس السلللللللائد )ال

%(، فٌللللللللللروس 11.1) FLMaV-2%(، فٌللللللللللروس 18.9)

FMMaV (11.1 فٌروس ،)%FLV-1 (11.1 وفٌروس )%

FLMa-1 (6.6 بٌنمللللا لللللم ٌسللللجل فٌللللروس ،)%FCV تللللم .

% مللللن العٌنللللات 11.1فللللً  HSVdٌروٌللللد االكشللللف عللللن ف

المختبرة. أظهرت شجرة القرابة الوراثٌة للتسلسل النكلٌوتٌدي 

السللورٌة أنهللا تقللع  HSVdٌروٌللد األغلللب عللزالت التللٌن مللن ف

بلات ضمن المجموعة التلً تلم تسلجٌلها فلً لبنلان ملن نفلس الن

العائل ومن شجرة التوت، مشكلة مجموعة منفردة )المجموعة 

M ٌعللد هللذا التقرٌللر األول لتسللجٌل فٌروسللات .)FMMaV ،

FMV ،FLV-1  وفٌروٌلللدHSVd  ًعللللى أشللللجار التلللٌن فلللل

، ف. إسلماعٌل، ج. منلدو و ةسورٌة.  ت. البعٌنو، ر. أبو قبعل

، Journal of Plant Pathologyم. دٌجٌارو )سورٌة(. مجللة 

;6 (1 :)8:9-8;1 ،1111.] 
 

 تىَظ
 

أطٌججال اإلمراةججٌة والغربلججة لم اومججة الشججعٌر ةججد 

هدف  . Pyrenophora teres f. teresالعزالت التونسٌة من 

 Pyrenophora فطلرلل األنملاط المرضلٌةالبحلث اللى تحدٌلد 

teres f. teres  ًوتعرٌف مصادر المقاومة الكامنة الفعالة التل

فللً  الللتخطط الشللبكًٌمكللن أن تسللتخدم كمللادة تربٌللة لمكافحللة 

تونس. تم الكشف عن تنلوع واسلع فلً القلدرة اإلمراضلٌة فلً 

عللى الشلعٌر فلً تلونس. تلم تعرٌلف  P. tere sعزلة ملن  7:

ثللللبلث مجموعللللات شراسللللة باالعتمللللاد علللللى طرٌقللللة أزواج 

المجموعات غٌر المرجحة مع المتوسطات الحسابٌة العنقودٌلة 

مللات تصللنٌف متوسللط المللرض. تللم تصللنٌف العللزالت وعبل

. كلان التبلاٌن فلً القلدرة اإلمراضلٌة اً طراز مرضلٌ 11ضمن 

ضمن المجموعات أعلى منه بلٌن المجموعلات وهلو ملا ٌمكلن 

أن ٌؤدي إلى اختٌار معقلول للعلزالت لخطلوط الغربللة كجلزء 

من برنامج التربٌة. وبالمقابل فإن دراسلة العبلقلة بلٌن األصلل 

سللمحت بللالتفرٌق الصللحٌح  ةفللً وبنٌللة الطللرز المرضللٌالجغرا

باسللتخدام نمللوذج المسللافة، واقتللراح توزٌللع نظللامً وتللدرٌجً 

للملللرض عللللى هلللذا المقٌلللاس المكلللانً. كانلللت جمٌلللع الطلللرز 

الوراثٌة التفرٌقٌة للشعٌر مختلفة باستخدام خصلائص المقاوملة 

المتخصصللة لطللرز الشللعٌر المفللردة كمؤشللرات شراسللة، ولللم 

كلٌلاً تجلاه كلل العلزالت.  بمفلردهصدر مقاوملة فعلال ٌكن اي م
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 أ. بوعقٌلة، ن، زوغبلمً، م. االحمد، ماٌكل باوم، أ. غوربل 

 Plantو ك نلللازاري )تلللونس و إٌكلللاردا سلللورٌا(. مجللللة 

Disease  ،;8(11 :)178;-1797 ،1111]. 
 

 تشكُا
 

 Hypnum (Bryophyta) الطحلججججبفاعلٌججججة 

cupressiforme  كمبٌجججد حشجججري لمكافحجججة سوسجججة الحبجججوب

Sitophilus granarius.  ٌعتبلللللللر الطحللللللللبH. 

cupressiforme  وأحللللد الطحالللللب عالمٌللللاً واسللللع االنتشللللار ،

عٌنلات  1111االكثر شٌوعاً فً تركٌا. أُِخذت فً خرٌف عام 

من الطحلب من تل سلادٌمان اللذي ٌقلع فلً حدٌقلة جبلل ألكلاز 

درجللة حللرارة  عنللدعٌنللات الوطنٌللة فللً تركٌللا. بعللد تجفٌللف ال

الغرفللة، عزلللت أجللزاء الكمٌتللات الخضللراء والراٌزوٌللد البنللً 

مللن النباتللات وتللم طحنهللا قبللل عملٌللة استخبلصللها مختبرٌللا. 

 11و 16اختبرت سمٌة المواد بالمبلمسة المفصولة فً عملود 

 .Sعلى بالغات سوسة الحبلوب  H. cupressiforme للطحلب

granarius الجللزء المفصللول .C-10 (91.81 المتحصللل )%

%( المتحصل :86.6) F-11علٌه من الكروماتوكرافٌا والــــ 

علٌلله مللن الفللبلي كروماتوكرافٌللا أظهللرا أعلللى فاعلٌللة. نتٌجللة 

-Fو C-10العتماد الفاعلٌة على الجرعة المتحصل علٌها من 

 :.66قٌملللللللة التركٌللللللللز النصلللللللفً الممٌللللللللت  تبلغللللللل . 11

كروغرام/ملللللللاٌكرولٌتر ماٌ :.67ماٌكروغرام/ملللللللاٌكرولٌتر و

ٌن آخلرٌن أعلى التوالً. تم تحدٌلد ملواد فعاللة اخلرى ملن جلز

-Fو C-10عن  انختلفٌ%F2 (11.1 )%( و;.;1) C-3هما 

  F-2و C-3 جللزأٌن. بلغللت قٌمللة التركٌللز القاتللل النصللفً لل11

ماٌكوغرام/ملللللللاٌكرولٌتر عللللللللى التلللللللوالً.  116.8و  1.1:

 Gökhan Abay، Ömer Cem Karakoç،  li Rıza 

Tüfekçi ،Serkan Koldaş وIbrahim Demirtas .)تركٌلا( 

، العللدد Research Products Stored of Journal مجلللة

71<8-11 ،1111]. 

 

ذات  Bacillus thuringiensisسججاللة جدٌججدة مججن 

تلم علزل قدرة إمراةٌة عالٌة على االث آفات حشرٌة هامة. 

Bacillus االمراضللٌة مللن الممللرض  القللدرةلة شللدٌدة سللبل

)Bt( thuringiensis  من عٌنة تربة تركٌة، وقلد وّصلفت بنلاًء

 16S-ITS rDNAالفاصلل المستسلل  الللداخلً لللـ عللى منطقللة

. تحللوي هللذه الجسللم البللللوريوعلللى المورثللة المسللئولة عللن 

علللى عللدة مورثللات مسللؤولة عللن إنتللاج   (SY49.1)السللبللة

المعللروف بسللمٌته تجللاه حشللرات حرشللفٌات  البللللوريالجسللم 

ظهللر تحلٌللل أجنحللة. نحللة وثنائٌللات االجنحللة وغمللدٌات األاألج

% :;بمقلدار  اً تشابه SY49.1 Btلـ ITS rDNA-16Sتسلسل 

. ُعومللت BGSC 4AW1 andalousiensisserovar  Btملع 

Plodia و   kuehniella Ephestiaٌرقللللات كللللل مللللن

interpunctella ن أبلوا  وكرٌسلتاالت هلذه السلبللة بمزٌج مل

مكلللغ/ . ارتفلللع معلللدل  1111-71بجرعلللات تراوحلللت بلللٌن 

علللى لهللذه اآلفللات. % عنللد التركٌللز األ1;لمللوت أكثللر مللن ا

Tribolium هنللللاك حاجللللة لتركٌللللز أكبللللر علللللى  توكانلللل

castaneum  مقارنة بٌرقات حرشفٌات األجنحة. تلم الحصلول

ى المختبر وهلو عل% عند التركٌز األ81نسبة موت نحو على 

ٌمكللن  Btمللغ/ . نسللتنتج أن هللذه السللبللة المحلٌللة مللن  11

استخدامها كعامل مكافحة حٌوي فعال ضد العدٌد من حشرات 

 .S. Yilmaz، A. Ayvaz ،Mحرشلللفٌات األجنحللللة.  

Akbulut، U. Azizoglu وS. Karaborlu  تركٌللا(. مجلللة(

Research Products Stored of Journal 11: 71، العلدد-

61 ،1111] 

 

ججن ال مجججح الروسججً   Diuraphisتججوزع حشجججرة مق

noxia (Kurdjumov) .ٌعتبر ملن القملح الروسلً  فً تركٌا

Diuraphis noxia (Kurdjumov)  مللن رتبللةAphididae 

من أهم آفات القمح واسعة االنتشار فً العلالم. بلغلت الخسلائر 

 81;1فلً موسلم بله فً محصول القمح الناتجة علن اإلصلابة 

التركٌة. أجرٌلت  Konya% فً وسط مقاطعة  81و  17بٌن 

هذه الدراسة للتحري عن الوضع الحالً للحشرة فلً المنلاطق 

و  Izmir نطقتللًالمنتجللة للقمللح فللً تركٌللا ضللمن الخللط بللٌن م

Manisa فللللللللللً منللللللللللاطق :Usak ،Kutahya ،Eskisehir ،

Aksehir ،Ankara ،Konya ،Aksaray ،Nevsehir ،

Yozgat  وErzurum تلم الكشلف علن حشلرة .D. noxia  ًفل

حقللل تللم مسللحها فللً معظللم حقللول  111حقللبلً مللن أصللل  :7

القملح وذلللك فللً طلور تشللكل السللنابل. كانلت كثافللة مجتمعللات 

حقلللبلً  11حقلللبلً، متوسلللطة فلللً  11الحشلللرة منخفضلللة فلللً 

 11حقبلً. كانت نسلبة اإلصلابة منخفضلة فلً  11ومرتفعة فً 

حقلبلً وعالٌلة فلً ثبلثلة حقلول وعالٌلة  11حقبلً، متوسطة فلً 

 D. noxiaثلة حقلول أخلرى. كانلت نسلبة حشلرات جدا فلً ثبل

%(، ملن الشلعٌر 91المجموعة من القمح القاسلً أو الطلري )

%(، نباتات :) (Avena fatua) البري %(، من الشوفان11)

 Hordeum)%(، الشللللعٌر الكللللاذب8أخللللرى مللللن القمللللح )

murinum)  (6( وأعشللاب برٌللة )%أظهللرت نتللائج 1 .)%

ات الحشللرة والضللرر ونسللبة الدراسللة أٌضللاً أن كثافللة مجتمعلل

 ،Ferit Turanliاإلصابة كانت عالٌة فً المنلاطق المرتفعلة.  

Astrid Jankielsohn،  Alexey Morgounov و Mehmet 

Cakir  تركٌلا(. مجللة(African Journal of Agricultural 

Research 1111، 7616-8;71(: ;1)9، العدد]. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X12000379
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022474X
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  تعط أَشطح ولاَح انُثاخ فٍ يُظًح اْغزَح وانضساعح نٓيى انًتحذج

 )فاو( وانًُظًاخ اْخشي
 

 حانح انجشاد انصحشاوٌ
 

 ا  حالة الجراد الصحراوي ُتشكل تهدٌد :مستوى التحذٌر 
 

الفتججججرة تشججججرٌن حالججججة الجججججراد الصججججحراوي العامججججة خججججالل 
كجججانون والتوقعجججات حتجججى منتصجججل  ،2112 نوفمبرالاجججانً/
 .2113ٌناٌر الاانً/

مركجز الطجوارل لعملٌجات مكافحجة الججراد الصجحراوي حسب 
 بمنظمة األغذٌة والزراعة

 

ظل وضع الجراد الصحراوي خطٌراً خلبلل شلهر تشلرٌن 

صغٌرة فً كلل ملن ملالً  الثانً/نوفمبر، حٌث تشكلت أسراب

والنٌجر وتشاد، كملا تحركلت جماعلات ملن الحشلرات الكامللة 

صوب الشمال إللى لٌبٌلا، وتلونس والجزائلر. وشلوهدت أعلداد 

متزاٌدة من الحشرات الكاملة فً المغرب والصلحراء الكبلرى 

الغربٌة. تكونت جماعات ومجموعات صلغٌرة ملن الحورٌلات 

أن ٌتشلللكل مزٌلللداً ملللن فلللً غلللرب مورٌتانٌلللا. وملللن الُمحتملللل 

جماعات الجراد واألسراب الصغٌرة فً منطقة الساحل خلبلل 

كانون األول/دٌسمبر، حٌلث تتحلرك إللى شلمال غلرب أفرٌقٌلا 

وشلللمال غلللرب مورٌتانٌلللا. وفلللً المنطقلللة الوسلللطى، تكونلللت 

جماعات وأسراب من الجراد فً شمال السودان تحركلت إللى 

ثر الشللتوي مصللر وسللاحل البحللر األحمللر حٌللث ٌحللدث التكللا

خبلل فترة التوقعات. عبرت جماعة واحلدة ملن الجلراد البحلر 

سلاحل فلً السلعودٌة. وبلدأت الجهة المقابللة ملن الاألحمر إلى 

عملٌلللات المكافحلللة الجوٌلللة فلللً كلللل ملللن الجزائلللر والنٌجلللر 

والسودان. كما تمت عملٌات المكافحة األرضٌة أٌضلاً فلً كلل 

غلً بلذل كافلة الجهلود من مورٌتانٌا ولٌبٌا وتشلاد ومصلر. وٌنب

لرصد حالة الجلراد وإجلراء عملٌلات المكافحلة البلزملة حٌثملا 

 ٌقتضً األمر ذلك.
 

أدى االستمرار فً عملٌات تكاثر الجٌلل  المنط ة الغربٌة:

الثللانً إلللى حللدوث تزاٌللد فللً أعللداد الجللراد فللً شللمال منطقللة 

شللللهر تشللللرٌن السللللاحل فللللً مللللالً والنٌجللللر وتشللللاد خللللبلل 

فقلللد قاملللت  ،النبلللاتً الغطلللاءنوفمبر. ونظلللراً لجفلللاف الثلللانً/

الحورٌللات والحشللرات الكاملللة بتكللوٌن جماعللات ومجموعللات 

قلٌلة ملن الحورٌلات وكلذلك تكلوٌن أسلراب صلغٌرة. تحركلت 

جماعات صغٌرة من حشرات الجلراد الصلحراوي شلماال إللى 

جنللوب شللرق وغللرب لٌبٌللا، وجنللوب تللونس والجزائللر. وفللً 

أعداد إصابات الجراد فً الغلرب والشلمال مورٌتانٌا، ازدادت 

والشلمال الغربللً بسللبب حللدوث عملٌللات تكللاثر باإلضللافة إلللى 

وصلللول حشلللرات كامللللة ملللن منلللاطق التكلللاثر الصلللٌفً فلللً 

تكلوٌن جماعلات ومجموعلات قلٌللة ملن  إلى أدىالجنوب، مما 

الحورٌللات وجماعللات مللن الحشللرات الكاملللة. بللدأت عملٌللات 

ر والجزائر لتكملة الجهود األرضٌة. المكافحة الجوٌة فً النٌج

وأجرٌللت أٌضللاً عملٌللات مكافحللة أرضللٌة فللً كللل مللن تشللاد 

ومورٌتانٌللا. وعلللى األرجللح أن ٌتشللكل المزٌللد مللن جماعللات 

وأسللراب الجللراد خللبلل فتللرة التوقعللات شللمال منطقللة السللاحل 

التً تتحرك إلى شمال غرب أفرٌقٌا حٌث ٌمكن حدوث تكلاثر 

دافئة. كما ستسلتمر عملٌلات التكلاثر إذا ظلت درجات الحرارة 

علللى تزاٌللد أعللداد  سللٌؤديفللً شللمال غللرب مورٌتانٌللا ممللا 

 الجراد على نحو أكبر.
 

اسللتمرت جماعللات ومجموعللات مللن  المنط ججة الوسججطً:

الحورٌللات والحشللرات الكاملللة وأسللراب الجللراد فللً التشللكل 

نوفمبر فلً منلاطق التكلاثر الصلٌفً شهر تشرٌن الثلانً/خبلل 

ودان. وعللللى اللللرغم ملللن القٌلللام بلللإجراء عملٌلللات داخلللل السللل

إال أن جماعللات مللن الحشللرات  ،المكافحللة األرضللٌة والجوٌللة

الكامللللة تحركلللت شلللماال إللللى جنلللوب مصلللر فٌملللا هلللاجرت 

جماعات أخرى وأسراب صغٌرة إلى منلاطق التكلاثر الشلتوي 

فللً شللمال شللرق السللودان وعلللى سللاحل البحللر األحمللر فللً 

واحللدة مللن الجللراد علللى  جنللوب شللرق مصللر. عبللرت جماعللة

األقللل البحللر االحمللر باتجللاه السللهول السللاحلٌة الشللمالٌة فللً 

 سلللٌؤدي ،السلللعودٌة. وعللللى األرجلللح خلللبلل فتلللرة التوقعلللات

التكاثر الحادث على نطاق ٌتراوح ما بلٌن الصلغٌر والمتوسلط 

إلللى تزاٌللد فللً أعللداد الجللراد علللى امتللداد كللبل جللانبً البحللر 

كلللانون كتلللل البلللٌض فلللً  األحملللر حٌلللث تبلللدأ عملٌلللات فقلللس

 دٌسمبر.أول/
 

حشرات كاملة من الجلراد  وجوداستمر  المنط ة الشرقٌة:

الصحراوي على صورة انعزالٌة فً مواضع قلٌلة من مناطق 

بالهنلللد وقلللرب الحلللدود ملللع  انتسلللچراالتكلللاثر الصلللٌفً فلللً 

 .باكستان. ومن غٌر المحتمل حدوث تطورات مهمة

الحدٌثة عن حالة الجلراد للحصول على المزٌد من المعلومات 

الصللحراوي ٌرجللى زٌللارة الموقللع الخللاص بمراقبللة الجللراد 

: الصللللللللللللللللللللللللللللحراوي التللللللللللللللللللللللللللللابع للمنظمللللللللللللللللللللللللللللة

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.ht

ml 

 
 

الصادرة عن  الصحراوي: النشرة الشهرٌة للجراد المصدر

مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر منظمة األغذٌة 

راعة بروما )باللغتٌن اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة(، النسخة والز

العربٌة الصادرة عن أمانة هٌئة مكافحة الجراد الصحراوي 

فً المنطقة الوسطى )المكتب اإلقلٌمً للشرق األدنى 

  (. /http://crc-empres.orgبالقاهرة

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
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وسشح انعًم انغُىَح انخاصح تًشاجعح 
نصحح اتذاتُش انًعاَُش انذونُح ن يشاسَع

  انُثاتُح
 

 

لمنظمة األغذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة عقد المكتب اإلقلٌمً 
االتفاقٌة الدولٌة  أمانةبالتعاون مع  ،)الفاو( للشرق األدنى

لوقاٌة النباتات ورشة العمل السنوٌة الخاصة بمراجعة 
المعاٌٌر الدولٌة للصحة النباتٌة. عقدت ورشة العمل فً 

 . 1111أٌلول/سبتمبر  11-;ما بٌن القاهرة، خبلل الفترة 

المعاٌٌر الجدٌدة المعتمدة من  مشارٌعورشة لمناقشة الهدفت 
لضمان مساهمة الدول  1111م قبل لجنة المعاٌٌر هذا العا

األعضاء فً إعداد هذه المعاٌٌر ولضمان استٌعاب أراء 
 مشارٌعوتعلٌقات الدول األعضاء لمنطقة الشرق األدنى حول 

المعاٌٌر المطروحة للنقاي قبل اعتمادها من قبل هٌئة تدابٌر 
 (.CPMالصحة النباتٌة )

كما هدفت الورشة أٌضاء إلى تعزٌز التحاور وتبادل 
المعلومات بٌن دول اإلقلٌم فٌما ٌخص أنظمة الحجر النباتً 
فً البلدان ووضع وقاٌة النبات والتحدٌات التً تواجه الدول 
فٌما ٌخص وقاٌة النبات والحجر النباتً. كما تناولت الورشة 
تحدٌد األولوٌات والتحدٌات والدعم الفنً المطلوب لمواجهة 

 فً الدول.  ٌةصحة النباتالتحدٌات المتعلقة بتطبٌق تدابٌر ال

دولة من دول  16ٌمثلون  اً مشارك 16شارك فً الورشة 
اإلقلٌم، باإلضافة إلى المدٌر التنفٌذي لمنظمة وقاٌة النبات 

 إلقلٌم الشرق األدنى.
 معاٌٌر الصحة النباتٌة التً تم مناقشها: مشارٌ 
: 11( للمعٌار الدولً لتدابٌر الصحة النباتٌة 1مرفق ) مشروع .1

إصدار الشهادات إلكترونٌاً، معلومات حول خطط  1111
 )1118-111آلٌات التبادل ) و  XMLـالمعٌار بال

. تحدٌد حالة العائل للفاكهة والخضر لئلصابة بذبابة ثمار الفاكهة 1
 Tephritidae (1118-111))(من فصٌلة 

: إنشاء 18ملحق للمعٌار الدولً لتدابٌر الصحة النباتٌة  مشروع. 1
مناطق حجر زراعً لذبابة ثمار الفاكهة ضمن منطقة خالٌة 
( 1من اآلفات فً حال حدوث تفشً )إلدراجه كملحق )

 );111-119) 18للمعٌار 

: 19ملحق للمعٌار الدولً لتدابٌر الصحة النباتٌة  مشروع. 6
 Guignardia -تشخٌص للفطرالبروتوكول  1118

citricarpa Kiely ( 1116-111على الفاكهة) 
  19>1118مشروع ملحق للمعٌار الدولً لتدابٌر الصحة النباتٌة . 7

 Tilletia    014)-(2004بروتوكوالت التشخٌص للفطر 

indica Mitra 
 

م ألهًُُح حىل تعضَض انتعاوٌ وسشح انعً
تثادل انًعاسف وانًعهىياخ فٍ انتىاصم و

 فٍ يجال ولاَح انُثاخ
 

عقد المكتب اإلقلٌمً لمنظمة األغذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة 
(FAO إلقلٌم للشرق األدنى بالتعاون مع معهد بحوث وقاٌة )

النباتات التابع لمركز البحوث الزراعٌة بوزارة الزراعة 
رشة العمل واستصبلح األراضً بجمهورٌة مصر العربٌة و

اإلقلٌمٌة حول "تعزٌز التعاون والتواصل بٌن دول اإلقلٌم فً 
تبادل المعارف والمعلومات فً مجال وقاٌة النبات" فً 

كانون األول/دٌسمبر  6-1 ما بٌن القاهرة، خبلل الفترة
1111. 

هدفت الورشة إلى تعزٌز دور الشبكة اإلقلٌمٌة لوقاٌة النبات 
ة تبادل المعارف والمعلومات للشرق األدنى فً تطوٌر آلٌ

وتقوٌة التواصل والتعاون بٌن الدول فً مجال وقاٌة النبات بما 
ٌسهم فً التنمٌة الزراعٌة والرٌفٌة وتحسٌن األمن الغذائً 

 للدول.

من المتخصصٌن فً وقاٌة  17شارك فً الورشة حوالً 
ن على ودولة من اإلقلٌم، حٌث تدرب المشارك 19النبات من 
الشبكة وكٌفٌة إدارة المعلومات وتبادل المعارف استخدام 

والمعلومات فً مجال المكافحة المتكاملة لآلفات والصحة 
النباتٌة وإدارة المبٌدات. كما تم خبلل الورشة استعراض 

 ومناقشة الملخص التنفٌذي لوقاٌة النبات للدول المشاركة.

-NEPPالشبكة اإلقلٌمٌة لوقاٌة النباتات لدول الشرق األدنى 

NET) ًشبكة معلوماتٌة متكاملة متخصصة فً وقاٌة ( ه
لجمع ونشر النبات، ومصممة باللغة االنجلٌزٌة والعربٌة 

المعلومات والمعرفة حول مؤسسات وقاٌة النباتات، بما فً 
ذلك المتخصصٌن الباحثٌن العاملٌن فً تلك المؤسسات، 
أو اإلصدارات الخاصة بوقاٌة النبات، المشارٌع المنفذة 

الجاري تنفٌذها، والممارسات الجٌدة وقصص النجاح حول 
بحوث وأنشطة وقاٌة النبات على المستوى الوطنً. الموقع 

-http://ppااللكترونً للشبكة: 

neareast.net/Pages/Index.aspx?CMSId=8 
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حًاس انُذوج ألهًُُح حىل إداسج رتاب 
 انفاكهح فٍ تهذاٌ انششق اْدًَ

تششٍَ انخاٍَ/َىفًثش  8-6تىَظ، انحًاياخ، 
2102 

 

 

الفاكهة فً بلدان ثمار ُعقدت الندوة اإلقلٌمٌة حول إدارة ذباب 
الشرق األدنى بالتعاون بٌن منظمة األغذٌة والزراعة )الفاو(، 

-FAOالبرنامج المشترك لمنظمة الفاو ووكالة الطاقة الذرٌة )

IAEA،ة ٌالمنظمة الدول (، منظمة وقاٌة النبات للشرق األدنى
(، اإلدارة IOBCهٌئة شمال أفرٌقٌا ) –للمكافحة الحٌوٌة 

العامة لوقاٌة النبات بوزارة الفبلحة التونسٌة والجمعٌة 
(، فً مدٌنة الحمامات بتونس ATPPالتونسٌة لوقاٌة النبات )

 . 1111تشرٌن الثانً/نوفمبر  :-8 ما بٌن خبلل الفترة

أجهزة والعاملٌن فً  احثٌنكلت الندوة منتدى مشترك للبش
منتجً الفواكه و خبراء وقاٌة النباتو الحجر النباتً

لتبادل المعلومات والمعارف حول  ،وصناعات وقاٌة النبات
الفاكهة، تدابٌر الصحة النباتٌة، المراقبة، ثمار بٌولوجٌة ذباب 

والتقنٌات الحدٌثة فً إدارة اآلفة وتحدٌد الفجوات فً 
المعارف حول إدارة اآلفة ومجاالت بناء القدرات 
واإلجراءات التً ٌجب اتخاذها للحماٌة من دخول وانتشار 

الفاكهة لدول اإلقلٌم، والخروج ثمار أنواع جدٌدة من ذباب 
ثمار للمكافحة المتكاملة لبلستجابة لتفشً ذباب  باستراتٌجٌة

 لتبادلالفاكهة فً دول اإلقلٌم. مثلت الندوة فرصة جدٌدة 
الفاكهة فً دول حوض ثمار الخبرات المتعلقة بإدارة ذباب 

 البحر المتوسط ودول أخرى من مناطق مختلفة من العالم.

دولة من دول  11مشارك من  111فً الندوة حوالً  شارك
 الشرق األوسط، شمال أفرٌقٌا، أوروبا، أفرٌقٌا وآسٌا. 

تم تنظٌم زٌارة مٌدانٌة خبلل الندوة لبلطبلع على مزارع 
تربٌة األعداء الحٌوٌة  مختبرات، و/الموالحإنتاج الحمضٌات

 لآلفات فً المركز الفنً للحمضٌات فً منطقة كابون.

 

وإداسج آفح حافشج انُذوج انفُُح حىل يشالثح 
 (TUTA ABSOLUTAانثُذوسج/انطًاغى )

 انًُُُح صُعاء، انجًهىسَح
 

 

 

عقد المكتب اإلقلٌمً لمنظمة األغذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة 

رة العامة لوقاٌة النبات للشرق األدنى بالتعاون مع اإلدا

بوزارة الزراعة والري ندوة فنٌة حول مراقبة إدارة آفة 

( فً Tuta absolutaالبندورة/الطماطم )أوراق حافرة 

كانون األول/دٌسمبر  11صنعاء، الجمهورٌة الٌمنٌة فً 

1111. 

من المختصٌن فً وقاٌة النبات  97شارك فً الندوة حوالً 

النبات، إدارات وقاٌة النبات فً  فً اإلدارة العامة لوقاٌة

المحافظات المختلفة فً البلد، الهٌئة العامة لؤلبحاث 

الزراعٌة، اإلرشاد الزراعً، المزارعٌن والجهات األخرى 

 ذات العبلقة.

هدفت الندوة لرفع مستوى الوعً لدى المشاركٌن حول 

الطماطم، البندورة/أخطار اآلفة الدخٌلة المدمرة لمحصول 

 ناء قدرات المشاركٌن فً مجال الكشف المبكر عوكذلك بن

اآلفة، مراقبة وإدارة اآلفة. تم توزٌع عدد من المصائد 

الفرمونٌة على المزارعٌن والمختصٌن فً مناطق مختلفة 

 لزراعة الطماطم لغرض رصد ومراقبة اآلفة.
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 يالحظاخ يختصشج فٍ ولاَح انُثاخ 
 

  بناًء على البحث والمبلحظة، ُذِكَر بأن ممرضات دخٌلة

كانت أدوات آمنة ومفٌدة فً مكافحة األعشاب، 

وبخاصة فً المناطق الطبٌعٌة الغنٌة باألنواع غٌر 

ٌِّمة وفقاً لما سجلته جٌن بارتون  المستهدفة الق

(Jane.Barton@ihug.co.nz.) 

  أضحى التغٌر المناخً سبباً فً زٌادة آفات متعددة

تصٌب الكاسافا عبر جنوبً شرق آسٌا وفقاً لتقرٌر 

 . http://tinyurl.com/9p6t4rhحدٌث. اتبع الرابط: 

  ًجدت نتائج تجارب الستخدام الممرضات الحشرٌة ف

وسط بدون تربة فً إنتاج الدفٌئات والمشاتل أن 

استخدام الخث )البٌتموس( والمواد النباتٌة المدورة أو 

قشرة الخشب الصلب تنتج أفضل التأثٌرات. أ. ل. 

 Nielsen@aesop.rutgers.eduنٌلسن، 

  ًأظهر تقوٌم حقلً ومقاببلت شخصٌة أجرٌت فً غرب

 Strigaكٌنٌا أن المزارعٌن ٌنظرون إلى السترٌغا )

hermothica على أنه العائق الرئٌس إلنتاج )

المحاصٌل، على أنهم رفضوا أٌضاً طرائق المكافحة 

ون ضمانة لزٌادة على اعتبار أنها شدٌدة الخطورة وبد

، . ك. إٌتوه-مباشرة فً الغلة المحصولٌة. 

KItoh@people.kobe-u.ac.jp 

  ًتستمر كبرٌات الشركات العالمٌة لتصنٌع المبٌدات ف

االستثمار فً المبٌدات الحٌوٌة لآلفات. تبعاً لتقرٌر فً 

من مجلة وقاٌة  1111ول/سبتمبر أٌل 11عدد 

(.  (Crop Protection Monthlyالمحاصٌل الشهرٌة

-www.crop-protectionاتبع الرابط 

monthly.co.uk. 

 م استخدام إطار مفاهٌمً، باالرتكاز على تقدٌر تأثٌر ت

ة إلى استبٌان متعدد األسئلة، كنهج المبٌدات باإلضاف

ثنائً لمساعدة الزراع فً الوصول إلى وقاٌة نبات 

. هـ. وستونبٌر ، -أكثر استدامة. 

Hilde.Wustenberghs@ilvo.vlaanderen.be  

 

 أخثاس عايح

انعخىس عهً يىسث/جٍُ انًماويح نهزتاتح 
 انصُف ُعاء فٍ تُذوسج/غًاغىانث

 غاالتاغىط
 

فً   Wageningenحّدد علماء من جامعة فاغٌنٌنغٌن

هولندا بالتعاون مع شركائها، الجٌنات /المورثات المقاومة 

ٌّة للبندورة/ الطماطم  للذبابة البٌضاء فً األقارب البر

المزروعة والمعروفة باسم بندورة/ طماطم غاالباغوس. 

تسّبب الذبابة البٌضاء ضرراً كبٌراً للنباتات المصابة 

 شرها.وثمارها، وهً ناقل هام للفٌروسات النباتٌة ون

اختبر العلماء بذور أصناف بندورة/ طماطم مختلفة قابلة 

للتهجٌن من بنوك جٌنات متنوعة وقاسوا مقاومتها للذبابة 

البٌضاء. خضع ثبلثون صنفاً لعدوى اصطناعٌة بالذبابة 

البٌضاء، ثم روقب عدد البٌض الموضوع على مدى خمسة 

للذبابة  أٌام. كشفت العملٌة عن صنف واحد هجٌن مقاوم تماماً 

البندورة/ الطماطم البرٌة من جزر غاالباغوس.  –البٌضاء 

تمكن العلماء الحقاً من تحدٌد مورثتٌن /جٌنٌن مقاومٌن فً 

. مع هذا DNAالبندورة /الطماطم البرٌة باستخدام البحث 

االكتشاف، تأمل شركة إلكثار وتربٌة النباتات بإدخال هذه 

الطماطم المزروعة المورثات/ الجٌنات إلى البندورة/ 

وتحضٌر بندورة /طماطم مقاومة للسوق فً غضون عامٌن. 

 عبر الرابط التالً:راجع المقالة األصلٌة 

http://www.wur.nl/UK/newsagenda/news/gal%

C3%A1pagostomato12092012.htm 
 

 

ٌّ نهُثاتاخ آنُح فٍ انثحج  تمىل اْتحاث: أ
ًغاعذج عُذ اعتشعاس هجىو عٍ ان

 انحششاخ
 

ومن  Wageningenأكمل علماء من جامعة فاغٌنٌنغٌن 

( دراسة NIOO-KNAWالمعهد الهولندي لعلوم البٌئة )

بحثٌة حول آلٌة النباتات للحصول على مساعدة حالما ٌوضع 

بٌض اآلفات الحشرٌة علٌها والذي هو المرحلة األولى من 

 .herbivoreهجوم آكبلت األعشاب 

حّقق فرٌق البحث فً كٌفٌة تمّكن الدبابٌر المتطفلة التً 

هً من األعداء الطبٌعٌة آلفة الملفوف الشائعة: فراشة 

الملفوف الكبٌرة البٌضاء )أبو دقٌق الملفوف(، وتستجٌب إناث 

الفراشة المخصبة للخردل األسود، وهو قرٌب تصنٌفٌاً من 

لى أوراقه. الملفوف، حالما تنبعث منه رائحة وضع البٌض ع

كشفت الدراسة أّن وضع بٌض الفراشة ٌطلق مادة كٌمٌائٌة 

متخصصة جداَ وأّن تغٌرات هٌكلٌة تحصل فً النبات مما 

ٌجذب الدبابٌر المتطفلة المتنوعة إما لمهاجمة بٌض الفراشات 

أو ٌرقاتها ولكنها فً الوقت نفسه تطرد الفراشات الواضعة 

ة. راجع المقالة كاملة للبٌضة وتمنعها من وضع البٌض ثانٌ

: عبر الربط التالً

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2

F10.1371%2Fjournal.pone.0043607 
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يىسث/جٍُ جذَذ لذ َؤدٌ إنً َثاتاخ أكخش 
 يماويح نهثك 

 

ٌّة  Trichomesوجد بأن ال  فً البندورة/الطماطم البر

فً التصدي  تنتج مركبات األسٌل التً ٌمكن استخدامها

لهجوم الحشرات. تم اكتشاف هذه النتٌجة من قبل فرٌق من 

 Anthonyالعلماء فً جامعة والٌة مٌتشٌغان بقٌادة 

Schilmiller  و Robert Last تم اكتشاف وتعرٌف .

المورثات/الجٌنات التً تشارك فً إنتاج األسٌل. مكان 

ومركبات األسٌل المفرزة  trichomesالترٌكومات 

بة لها أصبح هو خط الدفاع األول ضد هجوم والمصاح

 الحشرات.

لم تعد تحتوي البندورة/ الطماطم المزروعة على هذه 

trichomes وبالتالً قلت مقاومتها للحشرات. هذا االكتشاف ،

الذي نشر فً طبعة االنترنت من وقائع االكادٌمٌة الوطنٌة 

 Proceedings of the National Academy ofللعلوم 

Sciences  ًٌصف المورثة/الجٌنة األولى التً تشارك ف

إنتاج السكرٌات الواقٌة فً البندورة /الطماطم المزروعة. 

تنشط المورثة/ الجٌن فقط فً خلٌة واحدة محددة من نوع 

واحد شعري الشكل. هذا االكتشاف والنقل الفوري للمورثة 

صٌل /الجٌن إلى البندورة / الطماطم المزروعة وكذلك المحا

األخرى مثل البطاطا والباذنجان والفلٌفلة وزهور البتونٌا تقّدم 

استراتٌجٌة أخرى فً مكافحة الحشرات. ٌمكن تحمٌل المادة 

 عبر الرابط التالً: كاملة 

http://www.pnas.org/content/early/2012/09/12/120

7906109.full.pdf+html?sid=4b8ac70d-c881-4a62-

b3e3-dddc25d4736e  
 

 يعهىياخ عٍ االداسج انًتكايهح نّفاخ
 انعُكثىتُح عهً انشثكح يتاحح

 

. ٌضم العدد األخٌر من مجلة االدارة المتكاملة لآلفات 1

( أربع مقاالت علمٌة. 1111)المجلد الثالث، العدد الثالث، 

هذه الدورٌة، والتً تنشرها جمعٌة علم الحشرات فً 

أمرٌكا، متاحة مجاناً على الشبكة العنكبوتٌة 

http://tinyurl.com/8j6tm3m  شبكة اإلدارة المتكاملة(

 (1111تشرٌن الثانً/نوفمبر لآلفات، 

من  1111. ٌمكن الوصول الى عدد شهر أٌلول/سبتمبر 1

الدورٌة الفصلٌة )الربع سنوٌة( التً تطبعها جامعة 

مركز االدارة المتكاملة للمشاتل كالٌفورنٌا بعنوان "

" عبر الرابط التالً: الصغٌرة والحدائق

www.ipm.ucdavis.edu/retail/  شبكة اإلدارة(

 (1111املة لآلفات، تشرٌن الثانً/نوفمبر المتك

. نشر المركز الهندي لئلدارة المتكاملة لآلفات تقرٌراً جدٌداً 1

م اربة رائدة فً اإلنتاج المستدام صفحة بعنوان " 86من 

"، للحمص والفاصولٌا ، قصة نجاح من قرٌة غولبارغا

وٌؤكد التقرٌر على إجراءات وقاٌة المحاصٌل. قدم 

راما ورفاقه، عرضاً تارٌخٌاً إلدخال وتبنً المؤلفون، ش

استراتٌجٌة اإلدارة المتكاملة لآلفات على مستوى القرٌة 

فً منطقة مزدهرة فً الهند فً ظل التطورات المتسارعة 

. وفً كلمته االولى (A3P)والمستمرة فً برنامج االنتاج 

، ٌذكر السٌد ب. كٌنمور ممثل 1111فً وثٌقة العام 

والزراعة التابعة لؤلمم المتحدة )فاو(  منظمة االغذٌة

الهدف من االستدامة وٌشٌر الى االنخفاض المعنوي فً 

كمٌة المبٌدات الحشرٌة المرشوشة، واالنخفاض فً 

مبٌدات التعفٌر، وزٌادة تطبٌق المبٌدات الحٌوٌة، مما عاد 

بالنفع الكبٌر على المزارعٌن. )أخبار شبكة اإلدارة 

 (.1111رٌن الثانً/نوفمبر المتكاملة لآلفات، تش

. تنشر النشرة الدورٌة لعلم الحشرات "مقاالت جدٌدة، غالباً 6

عن المورفولوجٌا، وحٌاة وسلوك وعلم وظائف الحشرات 

ومفصلٌات األرجل االخرى؛ وعن مكافحة اآلفات 

الحشرٌة وآفات العناكب وآفات من مفصلٌات االرجل 

واإلدارة المتكاملة  األخرى، مع االهتمام بالمكافحة الحٌوٌة

لآلفات". ٌمكن الوصول الى ملخصات تلك المقاالت 

 مجاناً عبر الرابط التالً:

www.bulletinofinsectology.org  شبكة اإلدارة(

 (1111المتكاملة لآلفات، تشرٌن الثانً/نوفمبر 

. ٌوفر قسم الزراعة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة /خدمة 7

ة المحاصٌل/ أحدث ما نشر من البحوث الزراعٌة لوقاٌ

مقاالت فً مجال البحوث الزراعٌة عبر الرابط: 

www.ars.usda.gov/is/pr/ وذلك بلغة توصٌف النص ،

أو على صورة ملفات تنسٌق المستند  htmlالتشعبً 

 ، وتضم تلك المقاالت: pdfالمحمول 

 "المعالجة بالهرمون لذباب الفاكهة تعنً أفضل مكافحة لآلفة". 

"ٌستخدم الباحثون النباتات الموجودة على أطراف الحقل 

(Banker Plants) "لمساعدتهم فً معركتهم ضد الذبابة البٌضاء 

 "صٌد الخنافس وترك الملكات"

ٌنصحون بطرق جدٌدة  ARS"علماء خدمة البحوث الزراعٌة 

 لحماٌة األفوكادو"

 للدبابٌر" "تقنٌة إكثار جدٌدة ربما تعزز عملٌات المكافحة التجارٌة

)شبكة اإلدارة المتكاملة لآلفات، تشرٌن الثانً/نوفمبر 

1111) 
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يُع حذوث انًماويح نًثُذاخ اِفاخ 
 وإداستها

 

للدلٌل اإلضافة األحدث طباعة 1111أٌلول/سبتمبر  فًتم 

الذي تنشره منظمة  الدولً الناظم لتوزٌ  واستخدام المبٌدات

ارشادات ، وهو FAOاألغذٌة والزراعة التابعة لؤلمم المتحدة 

ف المقاومة )من من  حدوث الم اومة للمبٌدات وإدارتها . ُتعرَّ

الناحٌة العلمٌة( بأنها "تغٌر وراثً فً كائن حً لبلستجابة 

لبلنتخاب تجاه مبٌدات اآلفات، مما قد ٌؤدي الى إفساد 

. وٌمكن من الناحٌة العملٌة النظر الى المكافحة الحقلٌة"

المقاومة بأنها "تغٌر متوارث فً حساسٌة مجتمع اآلفة ٌنعكس 

على صورة فشل متكرر )أكثر من مرة( فً تحقٌق ُمْنَتٍج ما 

)مبٌد آفات( للمستوى المتوقع من المكافحة المرجوة". تم 

تعرٌف ومناقشة عدة أشكال من المقاومة )المقاومة األٌضٌة، 

المقاومة المتعددة والمقاومة االختراقٌة(. وكما هو متوقع من و

وثٌقة الفاو، فإن عنصر المقاومة ٌعود الى قطاع الزراعة 

وٌركز على المشكلة المرتبطة بمبٌدات اآلفات. تتوفر هذه 

صفحة، مجاناً، عبر الرابط،  79النشرة، المؤلفة من 

http://tinyurl.com/9frwaxo  وتلخص مشكبلت مقاومة

ف األهداف والتحدٌات  اآلفات للمبٌدات وأسبابها، كما ُتعرِّ

المرتبطة بإدارة مقاومة مبٌدات اآلفات )شبكة اإلدارة 

 (.1111المتكاملة لآلفات، تشرٌن الثانً/نوفمبر 
 

 انعانىفٍ  ىسأعىأ انفط
 

 

الفطور الممرضة، ولما جمعه تبعاً لما ذكره علماء 

دٌن ورفاقه، فإن أشهر عشرة مسببات فطرٌة  الفالباحث ر

( 1ممرضة على المستوى العالمً هً بالترتٌب: )

Magnaporthe oryzae( ،1 )Botrytis cinerea( ،1 )

Puccinia spp.( ،6 )Fusarium graminearum( ،7 )

Fusarium oxysporum( ،8 )Blumeria graminis( ،9 )

Mycosphaerella graminicola( ،: )Colletotrichum 

spp.( ،; )Ustilago maydis( ،11 )Melampsora lini ،

وتجدر االشارة الى أن الممرضات الفطرٌة العشر ال تتضمن 

 Rhizoctoniaوالفطر  Phakopsora pachyrhiziالفطر 

solani ًُنشرت القائمة فً مجلة علم أمراض النبات الجزٌئ .

Molecular Plant Pathology 611-616(: 6)11، العدد ،

، ومتوفرة على الرابط 1111أٌار/ماٌو 

http://tinyurl.com/9s5rsz2 ًوتضم القائمة ملخصاً قصٌرا .

عن كل فطر مدرج فً القائمة باإلضافة الى أهمٌته )شبكة 

 (.1111متكاملة لآلفات، تشرٌن الثانً/نوفمبر اإلدارة ال
 

 

 ىهاخ ولاَح انًحاصُمَفُذ

 
 

تقدم العدٌد من الجامعات االمرٌكٌة عرضاً النتخاب 
. ٌقدم برنامج اإلدارة فٌدٌوهات عن وقاٌة المحاصٌل

ئمة المتكاملة لآلفات والمحاصٌل فً جامعة وٌسكونسون قا
العنكبوتٌة  كاروساتلستة فٌدٌوهات حدٌثة مثل "األ

"، تستكشف فً حقول الفصةوالصوٌا"، و "خنفساء الفصة 
وٌمكن الوصول الٌها مجاناً عبر الرابط 

www.ipcm.wisc.edu كذلك أنتج إخصائٌو اإلرشاد .
الزراعً فً جامعة بوردو عدداً من الفٌدٌوهات منها 
Aspergillus Ear Rot, Identification and Scouting 

Tips وخٌارات أخرى للمناقشة للمزارعٌن فً مجال مكافحة "
. وٌمكن Chenopodium album عشبة السرمق األبٌض

الوصول الى تلك الفٌدٌوهات مجاناً عبر الرابط 
www.youtube.com/watch?v=YP9rLFtrtCM شبكة( ،
 (.1111اإلدارة المتكاملة لآلفات، تشرٌن الثانً/نوفمبر 

 

فشصح عًم جذَذج، أخصائٍ أيشاض َثاخ 
 )انًكافحح انحُىَح نٓفالتىكغُُاخ(

 

 (IITA)ٌعلن المعهد الدولً للزراعة المدارٌة الموةوع: 
متخصص فً أمراض عن قبول طلبات لشغل وظٌفة جدٌدة؛ 

لمزٌد من . والنبات )المكافحة الحٌوٌة لألفالتوكسٌنات(
ٌمكنكم زٌارة الموقع  IITAالمعلومات عن معهد 

http://www.iita.org/. 

المهام األساسٌة لمن ٌشغل هذه الوظٌفة هً  الوظٌفة/ المهام:
العمل مع أعضاء فرٌق لتطوٌر واختبار وإشهار منتجات 
المكافحة الحٌوٌة لؤلفبلتوكسٌنات فً محاصٌل الذرة والفول 
السودانً على المستوى التجاري، وذلك بقصد تحسٌن الصحة 
والدخل للسكان فً جنوب أفرٌقٌا. سٌصبح المرشح الناجح 

الفرٌق المعنً بتطوٌر برنامج المكافحة الحٌوٌة  عضواً فً
. )لمزٌد من األفرٌقٌةلؤلفبلتوكسٌنات فً جمٌع انحاء القارة 

 .(www.aflasafe.com المعلومات ٌمكن زٌارة الموقع:

ة ٌجب أن ٌكون المرشح من حملالمإهالت العلمٌة المطلوبة: 
شهادة الدكتوراه فً تخصص أمراض النبات أو تخصص ذو 

 صلة بالوظٌفة.

المعهد الدولً للزراعة المدارٌة، زامبٌا،  مكان العمل:
 لوساكا.

التعٌٌن األولً لمدة ثبلث سنوات. وٌقدم  معلومات عامة:
 المعهد تعوٌضات منافسة ُتدفع بالدوالر األمرٌكً.

ترسل طلبات التقدم للوظٌفة متضمنة رسالة،  الطلبات:
والسٌرة الذاتٌة، وأسماء وعناوٌن ثبلثة محكمٌن، الى مدٌر 
الموارد البشرٌة فً المعهد. ٌرجى إتمام الطلب الموجود على 

-http://www.iita.org/irs-onlineشبكة االنترنت: 

application  

موعد انتهاء تقدٌم الطلبات هو  تارٌ  انتها  ت دٌم الطلبات:
 .1111الثالث من كانون الثانً/ٌناٌر 

 

http://tinyurl.com/9frwaxo
http://tinyurl.com/9frwaxo
http://tinyurl.com/9s5rsz2
http://tinyurl.com/9s5rsz2
http://www.ipcm.wisc.edu/
http://www.ipcm.wisc.edu/
http://tinyurl.com/99p7lvt
http://tinyurl.com/99p7lvt
http://www.iita.org/
http://www.iita.org/
http://www.aflasafe.com/
http://www.iita.org/irs-online-application
http://www.iita.org/irs-online-application
http://www.iita.org/irs-online-application
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 أخثاس انجًعُح انعشتُح نىلاَح انُثاخ 
 

اَعًاو انجًعُح انعشتُح نىلاَح انُثاخ إنً 
ععىَح انجًعُح انذونُح نعهىو ولاَح 

 IAPPSانُثاخ 
 

هً  (IAPPS)الجمعٌة الدولٌة لعلوم وقاٌة النبات 
منتدى دولً من علماء ٌقدمون المعلومات والمشورة فً 
مجال أنشطة اإلدارة الرشٌدة والمستدامة، لضمان إنتاج ذو 
نوعٌة جٌدة من الغذاء والطعام للمجتمع البشري المتزاٌد. 
تضم الجمعٌة الدولٌة لعلوم وقاٌة النبات فً عضوٌتها 

من ستٌن  جمعٌات تعمل فً مجال علوم وقاٌة النبات من أكثر
عضواً  (ASPP)دولة. أصبحت الجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات 

تشرٌن  1النبات بتارٌ   فً الجمعٌة الدولٌة لعلوم وقاٌة
. ستفتح هذه العضوٌة الجدٌدة لجمعٌتنا 1111الثانً/نوفمبر 

سبل التفاعل مع جمعٌات وقاٌة النبات األخرى على المستوى 
ماء وقاٌة النبات فً البلدان الدولً، وتقدم الفائدة لجمٌع عل

 العربٌة.
 

عتصثح يجهح ولاَح انُثاخ انعشتُح يتاحح 
عهً انشثكح انعُكثىتُح اعتثاساً يٍ تذاَح 

 2102انعاو 
 

قررت اللجنة التنفٌذٌة للجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات، 
بعد مناقشات للتكلفة المرتفعة لطباعة المجلة وتوزٌعها 

التحول الى النشر اإللكترونً لمجلة وقاٌة بصورتها الورقٌة، 
النبات العربٌة على الشبكة العنكبوتٌة ابتداًء من مطلع العام 

. ما ٌعنً أن آخر نسخة ورقٌة مطبوعة من المجلة 1111
. وفً الوقت 1111ستصدر فً شهر كانون أول/دٌسمبر 

ذاته، ونتٌجة لخفض تكالٌف الطباعة والتوزٌع، فقد تقرر بأن 
درا ثبلثة أعداد من المجلة سنوٌاً وذلك بدالً من عددٌن ٌتم اص

ٌُؤمل أن ٌتم إصدار أربعة أعداد  سنوٌاً فً الوقت الحالً، و
. النتائج اإلٌجابٌة لمثل هذا 1116سنوٌاً اعتباراً من العام 

التغٌٌر ستؤدي الى خفض فترة االنتظار التً ٌقضٌها 
ا. سٌتم فً المؤلفون بٌن لحظة قبول مقاالتهم ووقت نشره

إرسال اسم مستخدم وكلمة مرور لكل أعضاء  1111العام 
الجمعٌة المسددٌن لرسوم عضوٌتهم فً الجمعٌة العربٌة 

 لوقاٌة النبات.

 

 يُشىساخ جذَذج 
 

 جذَذج كتة

 آفات النخٌل والتمور فً دولة قطر وطرق مكافحتها

 تألٌف: عماد حسٌن الطرٌحً

 إشراف: ٌوسف خالد الخلٌفً

 السعر: ٌوزع الكتاب مجاناً 

أصدرت اإلدارة العامة 
 -للبحوث والتنمٌة الزراعٌة

دولة قطر،  -وزارة البٌئة
كتاباً جدٌداً ٌستعرض كافة 
آفات النخٌل والتمور فً 
دولة قطر والطرائق 
المستخدمة للوقاٌة منها 

ومكافحتها. تناول الفصل االول ما ذكر عن النخٌل والتمور فً 
لعربً وأصل النخٌل القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة والتراث ا

وتصنٌفه وأشباه النخٌل وأعداد وأصناف النخٌل. وتناول الفصل 
الثانً الظروف البٌئٌة المناسبة لزراعة النخٌل وشملت درجات 
الحرارة والرطوبة واألمطار والرٌاح وأشعة الشمس والملوحة 
ومٌاه الري والتربة. تناول الفصل الثالث زراعة النخٌل فً قطر 

خٌل والمساحات المزروعة وأصناف النخٌل وموعد وأعداد الن
الزراعة وكٌفٌة زراعة الفسائل وأشجار النخٌل الكبٌرة. تناول 

الفصل الرابع آفات النخٌل والتمور فً قطر وكٌفٌة الوقاٌة منها 
ومكافحتها وشمل الحشرات: مثل سوسة النخٌل الحمراء وحفار 

شرات القشرٌة العذوق وحفار الساق ذو القرون الطوٌلة والح
والبق الدقٌقً والدوباس ودودة الطلع الكبرى والصغرى 
والسٌكادا وغٌرها. وكذلك األمراض الفطرٌة: مثل تعفن 
النورات الزهرٌة )الخامج( واللفحة السوداء والتفحم الكاذب 
والدٌبلودٌا والتبقع البنً وتعفن الثمار. واألمراض الفسٌولوجٌة: 

و التشطٌب وذبول أو جفاف مثل اصفرار السعف والوشم ا
الثمار وتساقط الثمار والقطع الثلمً للسعف ومٌبلن رأس النخلة 
وتشوه السعف وظاهرة تخصر الثمار. وتناول الفصل الخامس 
أهم آفات النخٌل والتمور غٌر الموجودة فً قطر مثل البٌوض 
والورقة المقصوفة واالصفرار الممٌت وخنفساء الخابرا وعثة 

ٌرة. تناول الفصل السادس تأثٌر العملٌات الزراعٌة النخٌل الكب
آفات النخٌل والتمور وشملت أنظمة الري والتسمٌد ومسافات  فً

الزراعة والزراعة البٌنٌة والحراثة والتعشٌب والتكرٌب والتلقٌح 
وخف الثمار والتقوٌس والتفرٌد والتكٌٌس وجنً وخزن وتبخٌر 

لمكافحة المتكاملة آلفات وتعبئة التمور. تناول الفصل السابع ا
النخٌل والتمور باستخدام زراعة نخٌل األنسجة والزراعة 
العضوٌة والمستخلصات النباتٌة والمصائد الضوئٌة 
والفٌرومونٌة والمكافحة المٌكانٌكٌة والحٌوٌة واجهزة 
المٌكرووٌف وأجهزة الكشف المبكر عن اإلصابة واستخدام 

نونٌة وإجراءات الحجر األصناف المقاومة والتشرٌعات القا
 161الزراعً والمكافحة الكٌماوٌة.)عدد صفحات الكتاب 

 صورة ملونة(. :17( تحتوي A4صفحة حجم )
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 الخفٌة بٌن النباتات تآارات المجاهةة

 األحماض الفٌنولٌة، محاصٌل التغطٌة ونمو بادرات األعشاب الةارة

 تألٌف: اودو بلوم

فً محاولة لتطبٌق 

اجراءات الحماٌة 

استخدم المزارعون 

ق ائالعدٌد من طر

االنتاج بما فٌها تخفٌض 

الفبلحة أو إلغائها 

)الزراعة بدون فبلحة(. 

ق، ائبتطبٌق تلك الطر

ظهرت زٌادة فً 

استعمال محاصٌل 

التغطٌة لنباتات صغٌرة 

البذور والنباتات 

ق االنتاج ائالنجٌلٌة باإلضافة الى متبقٌاتها. إحدى فوائد طر

هذه كان مكافحة األعشاب الضارة فً بداٌة الموسم. ومن 

أكثر محاصٌل التغطٌة الواعدة ومتبقٌاتها ألجل مكافحة 

أعشاب النباتات عرٌضة األوراق فً المناطق المعتدلة فً 

الحبوب الصغٌرة مثل القمح والشوفان. وتقترح العالم هً 

نظٌم عملٌة انبات من اآللٌات تشترك فً ت اً الدراسات بأن عدد

لؤلحماض  الجاهضةبذور االعشاب، ومن بٌنها تأثٌرات 

 الفٌنولٌة.

ٌعالج الكتاب المسائل التالٌة: كٌف تتمثل التركٌزات المختلفة 

من الحموض الفٌنولٌة والظروف البٌئٌة فً أنظمة الزراعة 

من دون فبلحة للقمح لتقوم بمنع انبات بذور األعشاب الحولٌة 

اق.؟ وهل لؤلحماض الفٌنولٌة دور مسٌطر فً عرٌضة األور

تنظٌم انبات بذور األعشاب الحولٌة عرٌضة األوراق، أم أنها 

واحد فقط من ضمن معقد أكبر من  اً تشكل مكون

ل/مانع فً نظام زراعة القمح بدون حراثة؟ ٌتألف  ُمحفِّز/ُمعدِّ

نبات، -نبات المجاهضة. 1الكتاب من أربعة فصول تغطً: 

. 6. تجارب مخبرٌة وحقلٌة مرافقة، 1خبرٌة، . تجارب م1

خبلصة وبحوث مستقبلٌة مقترحة. هناك العدٌد من األشٌاء 

الفرٌدة فً هذا الكتاب: أ. نمط عرضه ٌشبه نمط عرض 

المقاالت العلمٌة المنشورة فً مجبلت علمٌة. ب. وٌختلف 

عن نمط العرض فً المجبلت العلمٌة بكون المنهجٌة 

رات لكل االجراءات مقدمة. ت. تم والمبررات والتفسٌ

التركٌز على الطرٌقة العلمٌة والمقاربة البحثٌة. فعلى سبٌل 

المثال، أذا كان هناك فرضٌة وسلبٌاتها وإٌجابٌاتها فحٌنها 

ٌمكن للقارئ أن ٌستخلص النتٌجة بنفسه. ث. ومع ان الكتاب 

من المراجع العلمٌة، فإنه ٌضم مراجعة  اً واسع اً ٌضم طٌف

سنة من البحث فً تفاعبلت  11ٌة لما ٌزٌد عن تحلٌل

 بٌن النباتات فً جامعو والٌة نوث كارولٌنا. الجاهضة

 الم اومة النباتٌة للنٌماتودا الطفٌلٌة

 جون برٌدج تحرٌر: جٌمس ستار، روجر كوك، و

 ترجمة: أ. د. أحمد عبد السمٌع دوابة

رٌاالً  86السعر: 

 سعودٌاً 

أصدرت اإلدارة العامة 

للنشر العلمً والمطابع 

بجامعة الملك سعود 

بالرٌاض فً المملكة 

العربٌة السعودٌة كتاباً 

حدٌثاً بعنوان "المقاومة 

عبارة عن ترجمة من اللغة  وهوالنباتٌة للنٌماتودا الطفٌلٌة". 

االنجلٌزٌة إلى العربٌة قام بها األستاذ الدكتور أحمد عبد 

 Plant Resistance toلكتاب بعنوان "السمٌع دوابة 

Parasitic Nematodes للمحررٌن: جٌمس ستار، روجر "

م بواسطة دار النشر 2002جون برٌدج المنشور عام  كوك، و

. ٌضم الكتاب اثنً عشرة فصبلً باإلضافة إلى CABIالعالمٌة 

ثبت مصطلحات وكشاف موضوعات. ٌتناول الفصل األول 

قعٌة ومستقبلٌة حول صفة المقاومة مقدمة تارٌخٌة ونظرة وا

النباتٌة تجاه النٌماتودا المتطفلة على النباتات. كما ٌتناول 

الفصل الثانً شرحاً لمفاهٌم وتبعات صفة المقاومة النباتٌة. 

أما الفصول من الثالث وحتى الحادي عشر فٌتناول كل منها 

اتٌاً مقدمة بسٌطة حول حٌاتٌة أهم أنواع النٌماتودا المتطفلة نب

فً العالم، باإلضافة إلى شرح لكٌفٌة تعرٌف وتقٌٌم وتوارث 

صفة المقاومة النباتٌة فً المحاصٌل االقتصادٌة تجاه 

النٌماتودا الطفٌلٌة. وإلى جانب ذلك، ألقت تلك الفصول أٌضاً 

كٌفٌة إدخال صفة المقاومة تجاه النٌماتودا فً  علىالضوء 

ربٌة التقلٌدٌة أو المحاصٌل االقتصادٌة سواء بطرق الت

التقنٌات الجزٌئٌة. وأخٌراً، ناقي الفصل الثانً عشر طرق 

االنتخاب المبنً على الدالئل الجزٌئٌة لصفة المقاومة تجاه 

صفحة  378نٌماتودا حوصبلت فول الصوٌا. ٌقع الكتاب فً 

( من الورق الفاخر تحتوي على A4من القطع الكبٌر )

 صفحتٌن للوحات ملونة.
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 هًُح يختاسجأوساق ع
مَجلـة وَقايــَـة المقاالت التي ستنشر في 

ة  النّبَــات الَعـَربيَـّ
 2302 ديسمبر/كانون األول، 2، العدد 03المجلد  

 

كمسبب  Colletotrichum coccodesعزل وتحدٌد الفطر 
 لمرض الن طة السودا  على البطاطا/البطاط  فً سورٌة.

 . مطر، محمد.1111

 
توزع وانتشار األطوار الحٌاتٌة لحشرة حفار ساق التفاح 

(Zeuzera pyrina L.)  على التفاح فً محافظة الالذقٌة 
. بشٌر، عبد النبً، لؤي حافظ أصبلن 1111 فً سورٌة.

 وجونار عزٌز إبراهٌم.
 

مال مة خمسة أنواع من المّن لتطور وخصوبة وب ا  
و  Coccinella septempunctata (L.)المفترسٌن 

Harmonia axyridis (Pallas) على قٌد الحٌاة، تحت ،
. شحادي، ف.، مصطفى 1111الظرول المختبرٌة. 

 البوحسٌنً، محمد عبد الحً وبروس باركر.
 

دراسة أولٌة لتحدٌد نسبة وشدة اإلصابة بخناف  األوراق 
(Coleoptera: Chrysomelidae)  فً موقعٌن لزراعة

. 1111 فً سورٌة. السكري فً محافظة حمص الشوندر
 بشٌر، عبد النبً، لٌلى دروٌي وزٌاد شٌ  خمٌس.

 
تهدٌد خنفسا  النخٌل الحمرا  لزراعات أشجار النخٌل فً 

. فالٌرو، ر. ج. ، أ. بن عبد  ، م. 1111 شمال أفرٌ ٌا.
 ببلج، ع. عجبلن و أ. أوٌهابً.

 
 Typhlodromusتسجٌل الحلم المفتر  

(Typhlodromus) athiasae Porathand Swirski  ًف
. 1111 سورٌة.محافظة حمص، بعض بساتٌن العنب فً 

 .بربر، زٌاد، صبا الكشكً وفهٌمة الجملً
 

الحٌوٌة لحشرة السونة  دراسة بعض الخصائص
Eurygaster integriceps Puton  .فً شمال سورٌة

. عبد الحً، محمد، غالٌة مصطفى، مصطفى 1111
 .البوحسٌنً، محمد ناٌف السلتً وعبد الناصر ترٌسً

 
الحساسٌة االشعاعٌة واستحداث الع م الجنسً عند تشعٌ  

 .Dacus ciliatus (Loew)عذارى ذبابة امار ال رعٌات 
جورج سٌمون ٌوسف، بدر ، حسٌن فاضل ،.  الربٌع1111ً

 عباس العزاوي وباسم شهاب حمد.
 

ـن اللهانة/الملف  Brevicoryne brassicaeول تؤاٌر كاافة مق

(L.)   فً االستجابة العددٌة للمفترChrysoperla 

carnea (Stephens) .1111 عبد الحً، هند سهٌل ومحمد .
 عمار الراوي.

 

المستوردة  /الطماطمت وٌم استجابة بعض هجن البندورة
وبعض الطرز الورااٌة المحلٌة لإلصابة بفٌرو  موزاٌٌك 

. إسماعٌل، 1111 .البندورة/الطماطم والكشل الجزٌئً عنه
 فاٌز، أمٌن عامر حاج قاسم وصبلح الشعبً.

 
دراسة تؤاٌر بعض العملٌات الزراعٌة والمبٌدات الحشرٌة 

ذي فً اإلدارة المتكاملة لفٌرو  ت زم واصفرار الشعٌر ال
. العنسً، عادل، صفاء 1111 ٌصٌب محصول الشعٌر.

 .مٌن عامر حاج قاسم، خالد مكوك وإسماعٌل محرمأقمري، 
 

الحدوث الوبائً لمرض الصدأ األصفر على ال مح الطري 
، وأدا  األصنال المعتمدة 2111فً سورٌة خالل موسم 

والمبشرة، وتحدٌد أولً لموراات الم اومة الفاعلة إزا  
الشعبً، صبلح، وتٌسٌر أبو  .1111 الممرض.وباالت 
 الفضل.

 
 Phytomyzaانتشار وفعالٌة ذبابة الهالوك مدى 

orobanchia Kalt.   على الهالوك المتفرعOrobanche 

ramosa L.  فً ح ول البندورة/الطماطم على الساحل
 . حبق، حنان، محمد أحمد وبهاء الرهبان.1111 السوري.

 
 Didymellaتؤاٌر اإلصابة بخلٌط من الطرز الممرةة للفطر 

rabiei .فً تطور مرض لفحة األسكوكٌتا على الحمص 
. عتٌق، عمر، أحمد األحمد، ماٌكل باوم، سعٌد كمال 1111

 وماثٌو أبنغ.
 

حافرة أنفاق حشرة آلٌات م اومة بعض أصنال الحمص ل
. 1111 .(Liriomyza cicerina Rondani)األوراق 

خوجة، سها، مصطفى البوحسٌنً، راجندر مالهوترا، نوال 
 كعكة ومحمد عبد الحً.

 
ت صً انتشار األمراض البكتٌرٌة على ال مح واألعشاب 

، . مندو، حجازي محمد حسٌن1111المراف ة فً سورٌة. 
 محمود أبو غرة ومحمد موفق ٌبرق.

 
الطري "فار " ذو /استنباط صنل جدٌد من ال مح اللٌن

 .إنتاجٌة عالٌة وم اومة لمرةً الصدأ أألصفر والبنًطاقة 
، عماد محمود، خزعل خضٌر عباس، المعروف .1111

فارس عبد   فٌاض، حسن علً إسماعٌل، أزهار خالد 
 حسٌن وعلً رزاق عباس.

 
ر تؤاٌر طرائق تخزٌن ال مح المتبعة فً سورٌة فً تطوّ 

. الضاهر، عبد الحمٌد وبسام 1111 ألسود.مرض الطرل ا
بٌاعة

. 
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  يهًح فٍ ولاَح انُثاخأحذاث 
 

 

2013 

 

 21-23 كانون االول/ٌناٌر 

لجمعٌة جنوب أفرٌ ٌا  2113مإتمر العام ال

. أفرٌ ٌابوفلسبورت، جنوب ألمراض النبات. 

 adelern@sun.ac.zaلبلتصال مع األمانة: 

 28  شباط/فبراٌر 11 –كانون االول/ٌناٌر 

الندوة الدولٌة الاانٌة عشر لوبائٌات فٌروسات 

  www.iita.org/IPVEأروشا، تانزانٌا. النبات. 

 18-22 شباط/فبراٌر 

المإتمر الدولً للم اومة فً مبٌدات األعشاب. 

بٌرث، استرالٌا. 

Stephen.Powles@uwa.edu.au 

 21-25 نٌسان/أبرٌل 

الندوة الدولٌة السابعة عشر حول المبٌدات 

الفطرٌة الحدٌاة والمركبات المةادة للفطور فً 

لمزٌد من المعلومات : مدٌنة فرٌدرٌكرودا، ألمانٌا. 

http://www.reinhardsbrunn-

symposium.de  

 22-26 نٌسان/أبرٌل 

الندوة الدولٌة العاشرة حول المةافات للكٌماوٌات 

اٌجواشو، البرازٌل. ٌمكنكم زٌارة العةوٌة. 

  /http://events.isaa-online.orgالموقع: 

 26  أٌار/ماٌو 13 –نٌسان/أبرٌل 

الندوة الدولٌة الاانٌة حول اكتشال وتطوٌر 

استراتٌجٌات مبتكرة إلدارة أمراض ما بعد الحصاد 

إزمٌر، تركٌا. ٌمكنكم زٌارة الموقع فً كوزادا ، 

http://www.pdm2013.org   

 28  آب/أغسط  12 –تموز/ٌولٌو 

للمنظمة الدولٌة لعلما   2113مإتمر العام ال

ٌقة كورغر حدفٌروسات الحمةٌات/الموالح. 

 . لبلتصال:أفرٌ ٌاالوطنٌة، جنوب 

gerhard.pietersen@up.ac.za  

 25-31  آب/أغسط 

المإتمر الدولً العاشر ألمراض النبات. بٌجٌن 

 http://www.icppbj2013.orgالصٌن. 

 13-16 أٌلول/سبتمبر 

الندوة الدولٌة الاانٌة حول فٌرو  جدري الخو  

)استمرار ل ا ات وسط أوروبا حول جدري 

جمهورٌة التشٌك. لمزٌد من ، فً ألوموكالخو ( 

ٌرجى زٌارة الموقع:  تالمعلوما

http://isppv2013.upol.cz  

 22-27 أٌلول/سبتمبر 

المإتمر األوروبً التاس  إلدارة اآلفات الف ارٌة. 

دا. ٌمكنكم زٌارة الموقع: كوركو، فنلن

www.evpmc.org  أو االتصال بالبرٌد

 otso.huitu@melta.fi اإللكترونً:

 24-27 تشرٌن الاانً/نوفمبر 

المإتمر التاس  عشر للجمعٌة األسترالٌة ألمراض 

أوكبلند، نوزٌبلندا. ٌمكنكم زٌارة الموقع: النبات. 

http://www.australasianplantpathologys

ociety.org.au/    
 

2014 
 

 13-18 تموز/ٌولٌو 

الندوة الدولٌة الاامنة حول مطهرات التربة 

. تورٌنو، إٌطالٌا. الكٌمٌائٌة وغٌر الكٌمٌائٌة
www.sd2014.org 

 27  آب/أغسط  11 –تموز/ٌولٌو 

المإتمر الدولً الراب  عشر لعلم الفطور، المإتمر 

الدولً الراب  عشر لعلوم البكترٌا 

والمٌكروبٌولوجٌا التطبٌ ٌة والمإتمر الدولً 

. مونتلاير، كندا. الساد  عشر لعلم الفٌروسات

كما   iums2014@nrc-cnrc.gc.caلبلتصال: 

كنكم زٌارة الموقع: ٌم
http://www.montrealiums2014.org/ 

 13-18  آب/أغسط 

المإتمر الدولً العاشر لعلم الفطور. بانكوك، 

 agrlkm@ku.ac.th . لبلتصال:تاٌالند

 19-13  آب/أغسط 

الل ا  السنوي لجمعٌة األمراض األمرٌكٌة. 

مٌنابولٌ ، مٌنٌسوتا، أمرٌكا. 
http://www.apsnet.org  

 7-24  آب/أغسط 

المإتمر الدولً التاس  والعشرون للبستنة. 

استدامة الحٌاة، ُسُبل المعٌشة  –"البستنة 

. والمناظر الطبٌعٌة" برٌسبٌن، أسترالٌا
www.ihc2014.org 

 

2015 
 

 24-27  آب/أغسط 

المإتمر الدولً الساب  عشر لوقاٌة النبات فً برلٌن، 

 http://www.ippc2015.de. ألمانٌا

 

http://www.sd2014.org/
http://www.sd2014.org/
mailto:iums2014@nrc-cnrc.gc.ca
http://www.montrealiums2014.org/
http://www.montrealiums2014.org/
mailto:agrlkm@ku.ac.th
http://www.ihc2014.org/
http://www.ihc2014.org/
http://www.ippc2015.de/
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 أخثاسَح انُششج يٍ انعذد هزا اَجاص فٍ نهًغاهًٍُ شكش

جزٌل الشكر للزمبلء الذٌن أسهموا فً انجاز العدد الحالً من النشرة اإلخبارٌة لوقاٌة النبات فً الشرق األدنى 
 والبلدان العربٌة وهم:

)ُعمان(، عماد حسٌن الطرٌحً )قطر(، سمٌر األحمد عمران ٌوسف )سورٌة(، عبد   محمد الساعدي 
)استرالٌا(، نجٌة زرمان )الجزائر(، عبد اللطٌف غزاوي )سورٌة(، جمال مندو )سورٌة(، محبة غنام 
 )سورٌة(، عدنان نحبلوي )سورٌة(، فاٌز إسماعٌل )سورٌة(، فرٌق الجراد الصحراوي )منظمة الفاو(


