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ثالث مرات في السنة عن الجمعیة العربیة لوقایة النبات تصدر النشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى 

بالتعاون مع المكتب اإلقلیمي للشرق األدنى التابع لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو). ترسل جمیع المراسالت التي 
إلى أو)adwanshehab@gmail.com(الدكتور عدوان شھابرئیس ھیئة التحریرإلى تتعلق بالنشرة بالبرید االلكتروني

)n.attar@cgiar.org(مساعدة ھیئة التحریر السیدة نوران عطار

المعلومات في ھذه النشرة ال یسـمح بإعـادة طبع محتویات النشرة بعد التعریف بالمصدر. اإلشارات المستعملة وطریقة عرض 
ر بالضرورة عن رأي منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، أو الجمعیة العربیة لوقایة النبات بشأن الوضع القانوني تعبّ 

ر التي یعبّ أو الدستوري ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو منظمة أو سلطتھا المحلیة وكذلك بشأن تحدید حدودھا. كما أن وجھات النظر
عنھا أي مشارك في ھذه النشرة ھي مجرد آرائھ الشخصیة وال یجب اعتبارھا مطابقة آلراء منظمـة األغذیة والزراعة لألمم 

المتحدة أو الجمعیة العربیة لوقایة النبات.

النباتلوقایةاإلخباریةالنشرة
ىاألدنوالشرقالعربیةالبلدانفي
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إرسال أیة أخبار أو إعالنات تتعلق بوقایة النبات في البلدان العربیة. كما تدعو جمیع أعضاء إلى تدعو ھیئة تحریر النشرة اإلخباریة الجمیع
في البلدان العربیة المختلفة وكذلك جمیع االرتباطالھیئة اإلداریة للجمعیة العربیة لوقایة النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنھا وأعضاء 

تزوید النشرة بما لدیھم من أخبار یودون نشرھا لمن اآلفات الزراعیة النباتاتي جانب من جوانبوقایة أتھتم بالجمعیات العلمیة الوطنیة التي 
على مستوى العالم العربي.

النباتلوقایةاإلخباریةالنشرة
ىاألدنوالشرقالعربیةالبلدانفي
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العـددافتتاحیـة
النشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى

اإلرتقاء بھااستمراریتھا وسبل تاریخھا، رسالتھا، 
قایة وعلوم فيجدید الصفحاتھا على سطورلتعرض 1983العام منذ بانتظام شرة االخباریة لوقایة النبات على صدورھاالنحافظت

كانت النشرة ُتنشر مرتین سنویاً (حزیران/یونیة وكانون األول/دیسمبر)، ومنذ مطلع في الوطن العربي والعالم.ھاالنبات وأخبار
بدأت تصدر ثالث مرات سنویاً (نیسان/أبریل، آب/أغسطس وكانون األول/دیسمبر) ولكن بصورة إلكترونیة، وتوزع 2011العام 

ن المھتمین بعلوم وقایة النبات في منطقة الشرق األدنى، بالبرید االلكتروني على أعضاء الجمعیة العربیة لوقایة النبات والعدید م
. موقع الجمعیة العربیة لوقایة النباتإضافة إلى كونھا متاحة على 

تسعى كما المنطقة. ن في یة التي تصیب المحاصیل والبساتواألوبئ،الغازیةالجدیدة وأخبار اآلفاتبعرض أحدثتھتم النشرة 
التي تسبق إصدار العدد. خر ما نشر من بحوث جدیدة في اعداد المجالت التي صدرت خالل األشھر األربعة لعرضآ

عنالمستقبلیة التوقعات إلى إضافة،الجراد الصحراوي في البلدان العربیة والشرق االدنىمجتمعات أخبار حالة كما تعرض النشرة 
.(الفاو)لألمم المتحدةلجراد الصحراوي في منظمة االغذیة والزراعة مركز الطوارئ لفریق تلك األخبار ، ویقوم بإعدادةحالھذه ال

التي نفذتھا منظمة األغذیة والزراعةوالمؤتمرات وورشات العمل في مجال وقایة النباتالندواتأبرز تھتم النشرة بعرض أخبار 
عید المؤتمرات والندوات التي ستقعد في المستقبل في شتى اوالمنظمات العربیة واالقلیمیة والدولیة األخرى. وتعلن عن عناوین ومو

فرة اأي أخبار عن فرص العمل المتوإلى تعرض األخبار العلمیة العامة في مجال وقایة النبات إضافةكما تخصصات وقایة النبات.
خبراء في مختلف مجاالت علوم وقایة النبات.لطلب ة أو الدولیة لدى الھیئات االقلیمی

إلى أخبار نفذتھا أو تنوي تنفیذھا، إضافةالتيالندوات والمؤتمرات الجمعیة العربیة لوقایة النبات؛ إیصال أخبار بالنشرة تعنى
، مناصب علمیة (جوائز تمیز علميا أعضاء الجمعیة البارزین سواء كانت تلك األخبار مبعث فخر واعتزاز للجمعیة بأعضائھ

، أو مبعث حزن وأسى لفراق أحدھم.)وأكادیمیة
كل من یسھم في إعداد النشرة، سواء بإرسال معلومات جدیدة أو المساعدة في ترجمة لشكر التقدیم علىھیئة التحریرتحرص 

النبات في دعم النشرة االخباریة إن مساھمات الزمالء المتخصصین في وقایةملخصات البحوث من خارج ھیئة التحریر.
بالمعلومات التي تندرج ضمن سیاقھا العام سیكون لھ كبیر األثر في استدامة صدورھا مع الحفاظ على سویتھا الرفیعة، وزیادة 

دنى.المعرفة التخصصیة وتوفیر فرص التواصل العلمي مع كل ما ھو جدید في علوم وقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األ
إن دیمومة صدور النشرة على مدى ثالثین عاماً ھو دلیل على مصداقیة أعضائھا، الذین تطوعوا إلیصال المعرفة العلمیة 
التخصصیة إلى كل من یحتاجھا. الطموحات كبیرة لزیادة أعداد النشرة سنویاً، بحیث تصدر أربع أو ست مرات سنویاً، كي تصل 

لكن ذلك یتطلب مزیداً من الجھد والتعاون بین أعضاء الجمعیة.،ون المنفعة اكبراألخبار للقارئ على نحو أسرع وتك
:صفحة النشرة االخباریة على الفیس بوكیمكنكم التواصل عبر 

Newsletter/168962429830025-Protection-Plant-East-Near-and-https://www.facebook.com/pages/Arab

عدوان شھاب
الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة

113دوما، ص. ب 

دمشق، سوریة
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أخبار وقاية النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى

اآلفات الجديدة والغازية

مصر

كعامل Mucor hiemaliللفطر األوليوالتقییم األول التسجیل
مكافحة بیولوجیة لمرض العفن البني لألزھار الذي یصیب أشجار 

Thielaviopsis paradoxaیسبب الفطر في مصر، .نخیل التمر
اإلصابة مرض العفن البني على أزھار أشجار نخیل التمر، وتسبب 

حبوب اللقاح وإنتاجیة الثمار. تحدث حصیلة في اً حاداً انخفاض
ال تزال تكون العدوى في وقت مبكر على األزھار المؤنثة عندما 

مخبأة في قواعد األوراق. ینمو میسیلیوم الفطر الممرض على 
ثم یتحول إلى اللون البني عندما یصل بیض اللون أویكون األزھار

. أظھرت محاوالت العزل للعفن البني من الفطر إلى مرحلة التبوغ
Aspergillus nigerھي أنواعةاألزھار المؤنثة، اكتشاف ثالث

(25%)،(25%)Mucor hiemalis(%50).وT. paradoxa أشار
اختبار القدرة األمراضیة باستخدام العزالت الفطریة واألزھار 

T. paradoxaالنوعالمذكرة لنخیل التمر إلى أن جمیع عزالت 
واختلفت كانت قادرة على إحداث العفن البني على األزھار المؤنثة، 

في نشاطھا المرضي إلنتاج أعراض T. paradoxaالعزالت من 
المعزول A. nigerللفطرر، ویمكن أیضاالعفن البني على األزھا

كما سجلت جمیع عزالت زھار. لألاً ضعیفیسبب اضمحالالً ھأنب
أنھا غیر ممرضة مخبریاً، باستخدام تقنیات M. hiemalisالفطر

. T. paradoxaوالفطر M. hiemalisالزراعة المزدوجة للفطر 
. كشفت دراسات T. paradoxaبینت النتائج خصائص تضاد للفطر 

أن حبوب لقاح النخیل عرضة (SEM)الماسحالمجھر اإللكتروني
ویرافقھا تحلل كامل وتمزق في T. paradoxaبالنوعلإلصابة 

لألزھار أظھرت دراسة المسح المجھري اإللكترونياألزھار، 
M. hiemalisبأن T. paradoxaو/أو hiemalis.Mب ـالمعاملة 

انخفض T. paradoxaن أزھار وعلى استعمار األاً كان قادر
زھار وانخفاض في حبوب اللقاح. اظھر التقییم األولي استعماره لأل
لھ دور كعامل مكافحة بیولوجیة، تم نشره M. hiemalisبان الفطر 

.Tعلى شكل معلق قبل أو بعد یومین من اإلصابة بالفطر 
paradoxaالعفن البني على حیث أدى إلى تخفیض نسبة اإلصابة ب

M. hiemalisن رش األزھار المؤنثة بالفطر إاألزھار. وكذلك ف
قبل الغزو من قبل الممرض كان فعاال للغایة في الحد من اإلصابة 

تساعد ھذه النتائج على بالعفن البني مقارنة مع الرش بعد اإلصابة.
في اإلخماد والمكافحة البیولوجیة M. hiemalisدور الفطر تفسیر

. [السید ھـ. إ. زیدان، إیمان س. ھـ فرج و T. paradoxaللفطر 
Archives of Phytopathology andأ.ف. سحاب (مصر). مجلة 

Plant Protection، 2013، 626-617): 5(46العدد[.

لبنان

ُنفَِّذ مسح أولي الغازیة في لبنان.الضارةمسح أولي لألعشاب
ألعشاب الغازیة وتحدید أماكن انتشارھا في لبنان باستخدام لمعرفة ا

) في محافظتي البقاع والشمال، GPS(الجغرافي نظام تحدید الموقع 
و 2011المحاذیتین للحدود اللبنانیة السوریة، خالل العامین 

. تم تجمیع نتائج المسح تبعاً للمحصول والمحافظة والطبیعة 2012
غیر - ساحلیة) واستخداماتھا (زراعیة-الجغرافیة للمنطقة (جبلیة

زراعیة)، والمحاصیل المزروعة فیھا. أظھرت نتائج المسح وجود 
الغازیة في قضاء بعلبك شمال Abuliton theophrastiعشبة 

/یولیو من العامالبقاع وقضاء زغرتا الشمالیة في شھر تموز
Solanum. كما أظھرت النتائج دخول العشبة الغازیة 2011

elaeagnifolium المعروفة محلیا باسم الباذنجان البري، في شمال
محافظة البقاع وتحدیداً في قضائي بعلبك والھرمل في شھر تشرین 

. یعتبر ھذا االكتشاف أول تسجیل لوجود 2012سنة /نوفمبرالثاني
ھذه االعشاب الغازیة في لبنان وما زال البحث مستمراً لیشمل 

خطة شاملة لإلدارة جمیع المحافظات اللبنانیة، مترافقاً مع
والوقایة للحّد من نسبة االضرار التي یمكن أن تلحق والمعالجة

صبرا، قسم العلوم مصطفى حیدر وعلیاء[. بالمزارعین والرعاة
ة في الزراعیة، كلیة الزراعة والعلوم الغذائیة، الجامعة االمیركی

ومات اتصل: لعلمزید من الم. )لبنان(بیروت
mhaidar@aub.edu.lb.[

ُعمانسلطنة

تعفن كورمات الجالدیولس نتیجة اصابتھا عنأول تقریر
االصناف تعتبر في ُعمان. Fusarium proliferatumبفطر

نباتات زینة في كالھجینة من زھور الجالدیولس ذات قیمھ عالیة 
كباقات زھورھاالجالدیولس لبیعنباتاتتزرع سلطنة عمان.

عام الفي السنوات الحالیة. في زھور والتي تشھد نموا متسارعاً 
اصناف الجالدیولس ن من یخالل زراعة حقلیة لصنفمن و2010
في تربة رملیھ في مدینةMascagniو Red Majestyوھما

صفرار في إعراض ذبول وألوحظ ظھور ،بمحافظة مسقطالمعبیلة
نباتات في%12و Red Majestyصنفنباتات المن 3%
المزروعة. لوحظ بعد قبل موت كل الكورماتMascagniصنفال

بطاطا/بطاطس، ط الغذائي كورمھ مصابة على الوس20العزل من 
) ظھور مستعمرة شبیھھ بمستعمرة الPDA(دكستروز، آجار 

. كل المستعمرات كانت ذات لون بنفسجي فاتح إلى Fusariumـ
33.8كثیف ووافر إلى األعلى وبوغ قیاسھ غزل فطريغامق مع

طابقت تمن الحواجز؛ حیث 5إلى 3وبھ ،میكرون4.8×
Fusarium proliferatumمع وصفالمواصفات

(Matsushima) Nirenberg (1) أخذت قطعة من الغزل الفطري .
.Fمم) من الوسط الغذائي في یومھا الخامس من الفطر 5(قطر 

proliferatum) الذي زرع على الوسط الغذائيPDA (2.5% وتم
الجالدیولس مع قطعة من القطن ربطھ على قاعدة كورمات

. تم اإلعداءأیام من 7وتمت إزالة البارافیلم بعد طة البارافیلم. ابوس
في اكیاس البولیثین مع أضافة قطعة من المعداة وضع الكورمات 

مالحظة ظھور أعراض اإلصابة. في حین وضعت والقطن الرطب 
. نتج عن كمعاملة مقارنة/شاھدبالوسط الغذائي فقط معداة كورمات 
14بعد مضي كل الكورماتعلى بالفطر ظھور عفن اإلعداء 

ھ. وبعد العزل في المعدى بوظھر فطر یشبھ لحد كبیر الفطر ،یوما
ولم تظھر ھ المعدى بھ ظھر الفطر نفس)PDA)()2وسط غذائي

في معاملة ة االمعدغیر ي من الكورمات أأعراض اإلصابة على 
تتالي باستخدامF. proliferatum. وقد تم تعریف الفطرالشاھد

و EF-1-986() وITS4و ITS1(بادئات التفاعلDNAقواعد الـ
EF-728.( في ترتیب %99.6و %99.8وجد تشابھ بنسبة

لمورثاتالنوكلیوتیداتفي الدراسات التي تم نشرھا في الماضي 
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)(HQ113948ITS) و(JN092351EFلفطرF. proliferatum
الفاصل الداخلي التوالي. وقد وضع تسلسلىعلالمورثات، في بنك 

. JN86006برقم المورثات من عزلة واحدة في بنك ITSالمستنسخ 
لحد علمنا فإن ھذا الفطر یسجل ألول مرة في سلطنة عمان وشبھ 

، دویلي.و، أفوزیة البلوشي، المھموليىعیس[الجزیرة العربیة.
Plant(سلطنة ُعمان). مجلة عبد هللا السعدي ومایك دیدمان

disease 2013، 248): 2(97، العدد[

تركیا

Viscum albumالبكتریا والفطور المتطفلة على الدبق األبیض، 
أجریت ھذه التجربة وإمكانیة استخدامھا في المكافحة الحیویة.

Viscumلتعریف البكتریا والفطور الممرضة على الدبق األبیض 
album وللتحقق من امكانیة استخدامھا في المكافحة الحیویة لھذا ،
193عزلة فطریة و 48لھذا الھدف تم عزل . تطفلالمالنبات 

خالل صیف العام المصاب ساللة بكتیریة من نباتات الدبق األبیض 
فت السالالت البكتیریة والعزالت 2006وصیف العام 2005 . ُعرِّ

;MISالفطریة المعزولة باستخدام نظام التعریف المیكروبي (
Microbial ID, Newarkعلى التوالي. ،ق المجھریةائ) والطر

البكتیریة التي شجعت (سببت) تفاعل فرط السالالت كانت 
الحساسیة على نبات التبغ، والفطور المعزولة قد اختبرت لمعرفة 
قدرتھا اإلمراضیة على النموات الجدیدة لنبات الدبق باستخدام 

البكتریة الممرضة والفطور المعزولة السالالتق الحقن. كانت ائطر
لمعرفة النشاط التضادي لنبات الدبق باستخدام قد اختبرت أیضاً 

خمس سالالت بكتیریة (ساللتان من بكتریا أظھرت طریقة الرش. 
وساللة واحدة من بكتریا كل من Burkholderia cepaciaالنوع 

Bacillus megaterium ،Bacillus pumilusاالنواع 
فرط حساسیة ومقدرة تفاعل ) Pandoraea pulminicolaو

لم یكن أي ة الحقن، لكنقیة إیجابیة عند استخدامھا بطریإمراض
منھا كذلك عند استخدامھا بطریقة الرش على الدبق. (تفاعل فرط 
الحساسیة والقدرة اإلمراضیة لھا لم یكن إیجابیاً). وعند استخدام 

عزلة كانت ممرضة، بینما 32ُوجَد أن ،ر بطریقة الحقنوالفط
استخدامھا بطریقة الرش على عزلة فقط ممرضة عند 13كانت 

-Alternaria alternata ،VAŞالدبق. إن عزالت فطر األلترناریا 
202 ،VAŞ-205،VAŞ-217 وعزالت الفطرAcremonium

kiliense،VA-11مرضیة اً كانت األكثر فعالیة وسببت أعراض
قویة على نبات الدبق. تعد الدراسة الحالیة ھي التقریر (التسجیل) 
األول عن فعالیة عوامل المكافحة الحیویة الممكنة على نبات الدبق 

Recep Kotan ،Akif Okutucu ،Arzu Alaفي تركیا. [
Görmez ،Kenan Karagoz ،Fatih Dadasoglu ،İsa

Karaman ،İsmet Hasanekoglu وŞaban Kordali(تركیا).
، 171- 165): 3(161، العدد Journal of Phytopathologyمجلة 
2013[.

البحوثعلىإضواء

الجزائر

د، ومفرزات ذات سمیة نباتیة لمركبات -ینولوكسینس أإ
مستخلصة من نبات دور ثالثیة السسكتربنس ثنائیة و

Inulaviscosa .تم وقدرتھا على ٍادارة نباتي الھالوك والحامول
ثنائیة sesquiterpenesعزل أربعة مستقلبات جدیدة من نوع 

حمض ، ٍاضافة إلى inulinoxinsA-D، تمت تسمیتھا دورثالثیة الو
α-costic المعروف، من األجزاء الھوائیة لInula viscosa
)Asteraceae منطقة حوض البحرواسع االٍنتشار في )، وھو نبات

تم تقویم . ولقد مستقلبات فعالةحتوائھ على معروف باوالمتوسط
وكذلك عددا من α-costicحمض ، وADinuloxinsمنكل نشاط

الھالوك) (crenataOrobancheالنباتات الطفیلیة ا تجاه مشتقاتھ
، InuloxinsAكان كل من حامول). وال(campestrisCuscutaو
C وDالمتطفلین وحققا تثبیطا یصل النباتین األكثر نشاطاعلى كال

نشاطا أقل علىInuloxinBمن إنبات البذور.وأظھر ٪100إلى 
أظھر المستقلب . كما ضد الھالوكتماماً غیر نشطٍ كان وحامولال

حامول التأثیراً مثبطاً في إنبات بذورα-costicالرئیسي حمض 
تقترح النتائج األولیة الھالوك. نبات بذور إللكنھ أبدى نشاطا محفزاً 

مستقلبات المدروسة ومشتقاتھا بین النشاط-بنیةأیضا وجود عالقة
[أّنأ أندولفي، نجیة زرمان، ألیسیو سمینو، فابیانا أفولیو، الكیمیائیة. 

/أنجیال بواري، موریتزیو فورو، أنطونیو ٍافیدانتي (الجزائر
.]2013، 120-112: 86العدد ،Phytochemistry). مجلةٍایطالیا

Trichodermaالترایكودیرما رشاحة دراسة تأثیر  harzianum
ر الداخلیة المرتبطة والفطفيبذور القمح القاسي، حیویة بعضفي
برشاحةالمعاملة . الھدف من ھذه الدراسة ھو توضیح تأثیر بھا

حیویة بعض بذورفي Trichoderma harzianumالترایكودیرما 
ر الداخلیة المرتبطة بھا. تم جلب والفطوفي القمح القاسي/الصلب 

Triticum durumثالث عینات من بذور القمح القاسي/الصلب (
Desf.(الجزائر)، تنتمي لألصناف: البواقي) من منطقة أم

Vitronالواحة، و ،GTA برشاحة . وأظھرت معاملة البذور
القمح للصنفین الواحة بذور زیادة في نسبة إنبات -1الترایكودیرما: 

، مقارنة مع الترتیبعلى %5.56و %0.47بنسبةGTAو 
ن فيالتحسُّ كانغیر المعاملة (الشاھد). عالوة على ذلك، البذور

األصناف الثالثة المعاملة واضحاً في بذورالبادراتوقوةنمو
الشواھد) والتي كان نمو بادراتھا (مقارنة بتلك غیر المعاملة 

انخفاض قوي - 2، مع بعض التشوھات الواضحة للعیان.منخفضاً 
%79.166، %74.047ر الداخلیة بنسب بلغت: وفي أعداد الفط

على ،، والواحةVitron ،GTAلكل من األصناف: %93.75و
الشاھد). (معامالت المعاملة الترتیب، مقارنة مع البذور غیر

Agriculture andة [حمیتو مختار وعاید دیھیمات (الجزائر). مجل
Biology Journal of North America 53-48): 1(4، العدد ،

2013[.

: التركیب الكیمیائي ومادة التخمیر إلنتاج خفض تصنیف التمور
تمت .Aspergillus phoenicisـطافر لالكاتالز خارج الخلیة من
المخفضة كوسط تخمیر إلنتاج الكاتالز دراسة استرداد التمور

Aspergillus phoenicisخارج الخلیة من  K30 . أظھر تحلیل
اللب یحتوي على أنّ التركیب الكیمیائي لمسحوق اللب والنواة، 

مقابل %84الكربوھیدرات أكبر بكثیر من النخاع (من نسبة 
أكثر غنًى على التوالي). ومع ذلك، كان مسحوق النواة2.93%

عناصر )، وبال%0.34مقابل %0.68النیتروجین (اآلزوت/ب
) وباألحماض الدھنیة األساسیة %1.28مقابل %3.63(یةمعدنال

2 :C18 مقابلC18 :3لمسحوق التمر الذواب المستخلص. وأظھر
تتألف من الفركتوز، والسكروز %90بأن السكریات الذائبة بنسبة 

الذي یعّد مصدراً رئیساً ،المستخلصوالجلوكوز. لذلك استخدم ھذا 
للكربون والطاقة، في ھذه الدراسة كوسط للتخمیر (بعد ٍاضافة 

من مكمالت من الذرة) إلنتاج الكاتالز خارج الخلیة 20%
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A. phoenicisبوساطة K30.خالل التخمیر، الكتلة الحیویة قدرت
ساعة من الزراعة، في حین تم التوصل إلى 72غ/ل بعد 18.6ـب

/ مل) بعد وحدة47.5قصى لتركیز الكاتالز خارج الخلیة (الحد األ
ساعة من التخمیر. تعد األفطورة المتحصل علیھا في شكل 96

[قاسم حبیبات مناسبة ألغراض االستغالل الصناعي لھذه العملیة.
Agriculture and Biologyشاوش ن. ورفاقھ (الجزائر). مجلة 

Journal of North America 2013، 47- 41): 1(4، العدد[.

مصر

ق مختلفة الستخالص نیماتودا جذور ائفاعلیة طر
من عینات تربة وجذور Hirschmanniella oryzaeرزاأل

. أثبتت طریقة االستخالص بطریقة الطرد رز والقمحاألات لنبات
) فى %1نھا أكثر فاعلیة ومعنویة (على مستوى أالمركزى 

لنیماتودا جذور استخالص األطوار الكاملة والیرقات 
من جذور وتربة األرز والقمح Hirschmanniella oryzaeرزاأل

بطریقة المصافى نفسھمابالمقارنة باألعداد المستخلصة من النباتین
. وكانت أعداد النیماتودا يوالترشیح من خالل النسیج الورق

المستخلصة من جذور األرز بطریقة التحضین معتمدة على طول 
فیھ تحضین الجذور حیث وصلت األعداد إلى الذروة الوقت الذى تم

بعد أربعة أیام من التحضین. وقد اختلفت االعداد المستخلصة بناء 
على نوع المحصول، مدى حركة النیماتودا فى حبیبات التربة، عدد 

؛.النیماتودا الموجودة وعلى نفاذیة النسیج الورقى. [عیسى، م.ف.م
Archivesمجلة ..م.أ. (مصر)نجوى، ع. عبد البارى و یوسف م

of Phytopathology and Plant Protection، 64): 1(46العدد-
69 ،2013[.

النیماتودا المرتبطة ببعض أصناف نخیل التمر وعالقتھا بنمط 
لدراسة أنواع 2011و 2010أجري مسح خالل العامین التربة.

فى بعض النیماتودا المرتبطة بأصناف محددة من نخیل التمر وذلك
العددیة والنسبة المزارع في النوباریة والجیزة ودراسة كثافتھا

وقد وجد عموما فى النوباریة حیث التربة ، المئوبة لتكرار حدوثھا
فقط Meloidogyne incognitaالرملیة ان نیماتودا تعقد الجذور 

ھى االعلى فى الكثافة العددیة ونسبة تكرارھا. وكان الصنف 
ھو األعلى بالنسبة لإلصابة بنیماتودا تعقد الجذور، اخالص

وبالنسبة لتكرار الحدوث، زغلولثم سمانىثم بارحىتلتھاألصناف 
وجد أن أعلى نسبة مئویة لتكرار الحدوث لنیماتودا تعقد الجذور 

وأقلھا زغلولوبارحىوإخالصسجلت على االصناف 100%
وبالنسبة للنیماتودا سمانىعلى الصنف 

Helicotylenchusحلزونیةال spp. و سمانىوجدت على الصنفین
فقط. وفى الجیزة حیث التربة الطمییة الطینیة وجد ان زغلول

Heicotylenchusالنیماتودا spp. والنیماتودا الكلویة
Rotylenchulus reniformis ھما االعلى فى الكثافة العددیة ونسبة

كثر إصابة بالنیماتودا ھو االحیانىتكرار الحدوث وكان الصنف 
، بارحىثم سمانىثم زغلولالكلویة ونسبة الحدوث یلیھ الصنف 

وبالنسبة للنیماتودا الحلزونیة كانت أعلى كثافة ونسبة الحدوث أیضا 
زغلولوبارحى ثم الصنف سمانىتاله الصنف حیانى على الصنف 

مجلة .(مصر)والشین أ. م. ش[یوسف م.م.أ.فى ترتیب تنازلى.
Archives of Phytopathology and Plant Protection، العدد

46)3 :(273 -277 ،2013[.

بعد الزراعة فى تغطیة بالبالستیكوالالتعقیم الشمسى للتربةفعالیة 
في موقعین ةأجریت التجربمكافحة نیماتودا تعقد الجذور.

بمحافظة البحیرة في جھوریة مصر العربیة فى تربة ملوثة طبیعیاً 
Meloidogyneبنیماتودا تعقد الجذور spp. صیف فصلي الخالل

. مستخدمین خمسة ألوان مختلفة من أغطیة 2006و2005
الشفاف واألحمر واألسود واألخضر البالستیك (البولي ایثیلین

واألزرق) لتغطیة التربة المصابة بشكل طبیعي لتعریضھا للتعقیم 
يأظھر التعقیم الشمسباالضافھ للتغطیة بعد الزراعة.يالشمس

للتربھ باألغطیة البالستیكیھ بألوانھا المختلفھ فاعلیھ فى تقلیل أعداد 
على نباتات وأكیاس البیض ومعدل التكاثرةالعقد الجذریة النیماتودی

رام تربھ غ250باإلضافة إلى أعداد الیرقات//البندورةالطماطم
الشفاف أفضل كان الغطاء .معامل)ال(غیر الشاھدبالمقارنة مع 

النیماتودا ومعدل تكاثرھا بالمقارنة مع أعداداألغطیھ فى تقلیل 
ةللتربھ باألغطیة البالستیكیي األغطیة األخرى. أدى التعقیم الشمس

يوالخضريبألوانھا المختلفھ إلى زیادة وزن المجموع الجذر
/البندورةلنباتات الطماطميوكذلك الوزن الجاف للمجموع الخضر

[رمضان عبد المنعم بكر، مجدى السید مھدي ف الحقل.تحت ظرو
Pakistan Journal ofمجلة .والشوادفى منصور موسى (مصر)

Nematology 2013، 76-71): 1(31، العدد[.

فعالیة األشعة فوق البنفسجیة كطریقة فیزیائیة في مكافحة 
Tyrophagus putrescentiaeأكاروس المواد المخزونة 

(Acari: Acaridae) . تم تعریض األطوار البالغة والبیض حدیث
لألشعة فوق Tyrophagus putrescentiaeالوضع لألكاروس 

سجلت أكثر .UV-B (315 nm)و UV-C (260 nm)البنفسجیة
سم وعند فترة 10المعامالت فعالیة على األطوار البالغة على مسافة

موت بینلدقیقة، وتراوحت معدالت ا15-3تعرض تراوحت بین
عن تطبیق %83- 62وبین UV-Cعند تطبیق األشعة 85-100%

استناداً إلى قیم الجرعات الممیتة لنصف األفراد . وB-UVاألشعة 
50LD،انت األشعةكC-UV فعالیة من األشعةأكثرB-UV عند

10، 5من مسافات التعریض المختبرة (فترات تعرض مختلفة لكل 
موجب بین جرعة األشعة فوق وجود ارتباط سم). لوحظ 20و

من مسافات التعرض المختبرة لكال الموت لكل نسبة البنفسجیة و
. فیما یخص بیض UV-Bو UV-Cالنوعین من األشعة 

الذي تعرض ألي تسجل أیھ حاالت فقس للبیض األكاروس، فإنھ لم 
Journalمجلة .[بكر، أ. أ (مصر).UV-Bو UV-Cمن األشعة 

of Entomology2013، 48-43): 1(10د ، العد[.

یم بعض االصول من الفصیلة القرعیة لالصابة بنیماتودا تعقد وتق
تعتبر .الدفیئات البالستیكیةالجذور وذبول فیوزارم تحت ظروف 

وذبول فیوزارم Meloidogyne incognitaنیماتودا تعقد الجذور 
على بعض نباتات Fusarium oxysporumالمتسبب عن الفطر 

ھم االمراض الكامنة فى التربة. تھدف أالفصیلة القرعیة من 
الخیار وبعض االصول القرعیة نبات یم وتقلالدراسة الحالیة 

الخریف يلمقاومة نیماتودا تعقد الجذور وذبول فیوزارم فى فصل
. تشیر الدفیئة البالستیكیةتحت ظروف 2010–2009والربیع 

إلصابة لالقابلیة وشدید قابل Cucumis sativusار البیانات بأن الخی
،التوالىىعل،نیماتودا تعقد الجذور فى كل من الخریف والربیعب

م بینما وكال الموسمین لذبول فیوزاریيفقابالً لإلصابة ویكون 
الخریف أصالً يفCucurbita maximaیة الشتواكانت الكوس

عتھا فى تربة محقونة اعند زرللنیماتوداالمقاومة ومقاوم يعال
على التوالى. كما ،م معاً وبالنیماتودا فقط أو النیماتودا وفیوزاری

). أما االصل 0.4208عطت أعلى نسبة فى محتوى اللجنین (أ
Lagenaria sicenariaكان متوسط المقاومة للنیماتودا فى كل ف
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Benincasaبینما فى الربیع كان كل من،الحاالت فى الخریف
hispidaوCucurbita maxima hybrid 6001 متوسط المقاومة

معظم االصول القرعیة مقاومة أو كانت لنیماتودا تعقد الجذور. 
قابالً م فى حین اعتبر الخیار كأصل یوعالیة المقاومة لذبول فیوزار

فطر عند نمو الشتالت فى تربة محقونة بي القابلیة لإلصابة وعال
كانت على التوالى. بینما ،یم والنیماتودا معاً فیوزاریم فقط أو فیوزار

االصول القرعیة النامیة فى تربة محقونة بفیوزاریم معظم 
ذبول فیوزارم ما صابة بلإلة القابلیة وشدیدقابلة والنیماتودا معا 

يفLagenaria langissimaوCucurbita moschataعدا
فى الربیع الذى اعطى Luffa acutangulaصل واأل، الخریف

Cucurbitaصلاألتالھأعلى نسبة فى محتوى انزیم البیروكسیداز 
maxima x Cucurbita hubrid charmatoza)0.985 كما .(

وضحت النتائج حدوث انخفاض فى الطول والوزن الطازج أ
صول فى الخریف للمجموع الخضرى والمجموع الجذرى لمعظم األ

تودا. وعلى ھذا ینصح طر والنیماوالربیع نتیجة العدوى بالف
صناف مقاومة ضد صول المقاومة فى برامج التربیة ألباستخدام األ

[أمین وفدي أمین، منى عبد النیماتودا تعقد الجذور أو فطر الذبول.
Pakistanالونیس وتماضر عبد الرحمن جمعة (مصر). مجلة 

Journal of Nematology 2013، 54-45): 1(31، العدد[.

السوداء والصفراء تجاه /اللفت الزیتيبعض أصناف الشلجمیم وتق
وبعض أنواع Rotylenchulus reniformisالنیماتودا الكلویة 

النیماتودا األخرى من مجموعة تیلنكیدا التي تقطن تربة حقول 
صنفاً مستورداً من الشلجم 38یم قابلیة وتم تق./اللفت الزیتيالشلجم

وبعض R. reniformisبالنیماتودا الكلویة ) لإلصابة يلفت الزیتال(
انواع النیماتودا األخرى من مجموعة تیلنكیدا تحت الظروف 
الحقلیة. أوضحت النتائج وجود فروق معنویة (عند مستوى احتمال 

) في كل من الكثافة النھائیة للنیماتودا ومكونات 0.01و 0.05
ماتودا المحصول. تم حساب كفاءة كل صنف في دعم تكاثر النی

الكلویة وأنواع النیماتودا األخرى بالقیاس إلى الصنفین القیاسیین 
"Sedo" و "Semu DNK 86/233 تم ترتیب األصناف المختبرة ."

من حیث قابلیتھا لإلصابة بالنیماتودا الكلویة فكان الصنف 
"Tower" منیعاً، وكانت األصناف "Drakkav" و "Gloda و "
"GlodaSemu 250/84" و "Moneta Semu 249/84 "
Semu" و "Semu DNK 235/84" و "Anima Semu 204/83"و

DNK 239/84" و "Semu DNK 240/84" و "Semu DNK
PF" و "PF 2/85" و "PF 1/85" و "Semu 2080" و "85/201
" Hanna" و "Candle" عالیة المقاومة، واألصناف "550/86

" و Topas" و "Loras" و "Lirasol" و "Duplo" و "Silva"و
"Semu DNK 242/84" و "Semu DNK 264/84" و "Semu

DNK 85/202" و "Semu DNK 264/84" و "Semu DNK
" مقاومة. وفي مقابل ذلك، Semu DNK 205/82" و "232/83

كان ھناك ستة أصناف منخفضة القابلیة لإلصابة وھي األصناف 
"Global" و "Semu DNK 249/84" و "Semu DNK 248/84 "

Semu" و "Semu DNK 232/84" و "Semu DNK 204/83و "
DA15/81 وصنف واحد متوسط القابلیة لإلصابة ھو الصنف "

"PF 2886/85 وأربعة أصناف عالیة القابلیة لإلصابة وھي ،"
"Sedo" و "Semu DNK 265/84" و "Semu DNK 206/84 و "
"Semu DNK 86/233عالیاً ". وقد لوحظ أن تكاثر النیماتودا كان

عند األصناف عالیة القابلیة لإلصابة، ومنخفضاً عند األصناف 
المقاومة. وقد كان ھناك تبایناً كبیراً فیما بین جمیع األصناف 
المختبرة من حیث ردة فعلھا تجاه النیماتودا اعتماداً على الصنف 

ذاتھ. تمت أیضاً مناقشة المكونات المحصولیة المختلفة ألصناف 
المختبرة. وأخیراً، فإن االختالفات فیما بین ھذه يلفت الزیتال

األصناف قد تشكل أھمیة جیدة لمربیي النباتات ومخططي النظم 
ة بالنیماتودا. [أ. أ. المحصولیة للحد من الفقد الناجم عن اإلصاب

Pakistan Journal ofمجلة .ن.م. محروس (مصر)إسماعیل و
Nematology 2013، 70-65): 1(31، العدد.[

Spodopteraالمخلفات الغذائیة لیرقات دودة ورق القطن تأثیر
littoralis (Boisd.) والدودة القارضة السوداءAgrotis ipsilon

(Hufn.) التابعة لنفس الحشراتفيوضع البیضعملیةفي
لمخلفات الغذائیة لیرقات لیةاالیثانولمستخلصاتالزتھِّ جُ . النوع

وضع لتشجیعاختبرت والسوداءالقارضةوالدودة دودة ورق القطن
نوعان اسُتخدم. ھانفسالحشراتمناألفراد البالغةلدى بیض

أجزاء من تم تعریفالیرقات.لتغذیةمن المواد الغذائیةمختلفان
كانت. اللوني للكتلةالغازيالطیفيباستخدام التحلیلالمستخلصات

كانتمنخفضة.المنوضع البیض لتحفیزاً أكثرتركیزات العالیةال
بیئات نصف علىالیرقاتالناتجة عن تغذیةالمخلفات الغذائیة

لوحظ الطبیعي.العائلالمغذاة علىأكثر فعالیة عن غیرھاصناعیة
لمخلفات الغذائیة لالسوداءالدودة القارضةإناثحساسیةبوضوح 

والعمر 3-1لألعمار عالیةالتركیزاتالفيالقطنلدودة ورق
العدید تم تعریف. وضع البیضعملیةتحفیز إلى أدىالرابع والذي

المخلفات مستخلصات فيونوعیاً كمیاً األحماض الدھنیةمن
على المستھدفتینالحشرتینلألعمار الیرقیة المختلفة منالغذائیة 
بشكل رئیس علىاألحماض الدھنیةوكمیةیعتمد نوع. حد سواء

الذى سجلحمض البالمتیكوباستثناء،الیرقىوالطور مصدر الغذاء
Oleicحمض مصادر الغذاء، وجدوالیرقیةاألعمارفى جمیع 

النصف الوسط الغذائي عندما استخدمhexadecaenoic-9حمض و
فقط فيmyrisiticحمضصناعي كمصدر للغذاء، في حین لوحظ

الخروع. أوراقعلى للیرقات المغذاة المخلفات الغذائیةمستخلصات 
[أحمد، أ.أ، م.ي. ھاشم، م.م. عادل، س. م. محمد و س.ھـ. شیما 

Archives of Phytopathology and Plant.خلیل (مصر)
Protection، 2013، 592-575): 5(46العدد[.

شدة وتنوع فیروس موزاییك الخیار في تأثیر المحفزات الحیویة 
Bacillus(عزالت بكتیریةست اختبرت قدرة على نباتات الخیار. 

subtilisوB. circulansوB. PolymyxaوPseudomonas
putidaوP. fluorescens P. fluorescens)و8 وعزلة .2
على حمایة نبات الخیار(Trichodermaharzianum)فطریة 

Cucumissativus L.صنفBeith Alpha تطور فیروس إزاء
Cucumberموزاییك الخیار mosaic cucumovirus (CMV) .

أدت معاملة البذور بمحلول بكتیري وفطري بشكل فردي إلى 
14ت الخیار وبشكل معنوي بعد شدة المرض إلصابة نباتاخفض 

خفضت كل . (CMV)ـبالفلقاتبفیروساإلعداء من اً یوم
%39–16.6بمعدل CMVبـالمحفزات الحیویة السبعة اإلصابة

على التوالي. كان ،المعقمة وغیر المعقمةفي الترب %46.5–0و
ھناك فرق معنوي في النسبة المئویة لشدة المرض لفیروس 

CMV نتیجة المعاملة بكل محفز حیوي. كان مؤشر شدة المرض
،B. circulans) في الترب المعقمة عند بكتریا %42منخفضاً (

P. fluorescensبینما أظھرت  مؤشر شدة مرضیة مرتفع 8
في الترب غیر المعقمة فكانت النسبة المئویة أما .)62.9%(

، بینما T. harzianumعند فطر%30المنخفضة لشدة المرض 
). %70الشدة المرضیة األعلى (P. putidaأظھرت بكتریا 



2013نیسان/أبریل ،58النشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى العدد 8

على نبات CMVفیروس أعراض وبالمقابل فإن تباین 
Chenopodium amaranticolor أثبت أن كل المعامالت الحیویة

[أ.أ. مجاھد، س.م. الشینا، ف تبعاً لعدد اإلصابات الموضعیة.تختل
Archives ofخ. الدقدق، ب،  عثمان و م. ابراھیم (مصر) 

Phytopathology and Plant Protection 193): 2(46، العدد-
200 ،2013[.

إثیوبیا

Sitophilus)الذرة لسوسة الذرة نبات منصنافأمقاومة
zeamais Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae) تحت

جریت دراسھ بھدف تحدید أصناف الذرة أُ الظروف المخبریة. 
في كلیة الزراعة Sitophilus zeamaisالمقاومھ لسوسة الذرة 

عند " بمختبر علم الحشرات Jimmaوالطب البیطري في جامعة "
) ورطوبة نسبیة من سلزیوسدرجھ 27- 25درجة حرارة الغرفة (

م. جمعت أصناف الذرة من 2012-2011في الفترة 40-60%
ثیوبیا ومن إللبحوث الزراعیة بHoletaومركز Bakoمركز 

من 13". تم فحص ما مجموعھ Jimma-Merkatoالسوق المحلیة "
ر "دوبي" لسوسة. حیث تم استخدام مؤشلأصناف الذرة لمقاومھ 

ن أ. بینت النتائج قابلیة األصناف لإلصابةللحساسیة لتقویم 
، وبلغ القابلیة لإلصابةصناف كانت مختلفھ من حیث مؤشر األ

BHQP-542 "3.5لصنف واحد فقط "القابلیة لإلصابة مؤشر 
القابلیة لإلصابة واعتبر صنفا مقاوماً لسوسة الذرة. وبلغ مؤشر 

، BH660 ،BH670 ،BH543 ،BHQPY545 ،Gibe-1لألصناف 
Gibe-2 ،Wanchi ،Argane ،Horaوللصنف المحلي؛ ،
Orome4.6،5.3،4.7،4.8،4.9،4.8،5.2،5.7،5.2،6.0

ھذه القیم عن مقاومة متوسطة للسوسة الذرة. رُ عبِّ ، وتُ التواليعلى 
Kuleni (7.11وBH661للصنفین (القابلیة لإلصابة وكان مؤشر 

التوالي، حیث تعتبر أصناف متوسطة الحساسیة على ، 7.09و
الجیل أفراد من قلیالً اً أنتجت األصناف المقاومة عددلسوسة الذرة.

48.33)، وكان متوسط فترة النمو مرتفعاً 1F) (51.33%)األول (
)، وغبار الحبوب %15.85ضرر البذور منخفضة (ة یوم)، ونسب

منخفضة سبة بن))، وفقدان وزن البذور 0.03أقل (مسحوق (
)، %14.24موت السوسة مرتفعة (كانت نسبة )، و4.11%(

غیر المتضررة) (للبذور93.66وبلغت نسبة انبات البذور 
(للبذور المتضررة). كانت نسبة خروج السوسة من %86.60و

الحبوب مرتبطة بشكل معنوي وایجابي مع نسبة ضرر البذور، 
ط فترة النمو. إن مع متوسوكذلك مع فقدان الوزن ولكن عكسیاً 

مقاومة في إدارة مكافحة اآلفات الحشریة یعتبر استخدام أصنافٍ 
وسیلة صدیقة للبیئة وفعالة من حیث التكلفة وینبغي اعتمادھا 

خاصة من قبل صغار المزارعین في بلمكافحة سوسة الذرة و
Waktole SoriوTemesgen Kebaالمناطق االستوائیة. [

، 12-1): 1(10، العدد Journal of Entomologyمجلة .ثیوبیا)إ(
2013[.

إيران

في إیران.Pythiumالقائمة الملحقة لألنواع التابعة للجنس 
مصنفة موصوفاً اً نوع280والذي یضم حوالي Pythiumالجنس 

رور الخیطیة األخرى، والفطوحسب التصانیف القدیمة مع الفط
على أنھا تسمى coenocyticذات المیسیلیوم األنبوبي غیر المقسم 

. إن التطورات األخیرة في Phycomycetesفطور طحلبیة 
أنواع الجنسعتبر تَ الدراسات الكیمیائیة والبنیویة والجزیئیة 

Pythiumرور أو فطوالیوم متعضیات شبیھة بالفط“pseudo-
fungi” ووضعت في مملكةChromista مملكة في أو

Straminophilaر. ور الحقیقیة أو مملكة الفطووالبعیدة عن الفط
قلیلة في Pythiumتعتبر الدراسات عن التنوع الحیوي للجنس

Pythiumیم موقع الجنسوھذه المقالة محاولة لتقوتعد یران. إ
في Pythiumولتقدیم تفاصیل عن التطور التاریخي لدراسة الجنس

مجموعات من األنواع 4نوعا في 33إیران. ضمَّت قائمة المسح 
، Ali Chenari Bouketفة من البیثیوم. [عرَّ ومجموعة واحدة غیر مُ 

Mahdi Arzanlou وAsadollah Babai-Ahari (إیران). مجلة
Archives of Phytopathology and Plant Protection العدد ،

46)1 :(70 -83 ،2013[.

Mugwortالشائعاألرطماسیا للزیت العطري لنبات تبخیرالسمّیة
(Artemisia vulgaris L.) تصیبرئیسیةخنافس ثالثةإزاء

من أجل النباتیةالزیوت العطریة تطبیقإن .المنتجات المخزونة
العدید من منھو الھدفكمبیدات للحشراتتبخیربالسمیتھایموتق

من نبات األجزاء الھوائیةإخضاعالدراسة تمھذه في. األبحاث
Artemisia vulgarisاالرطماسیا الشائع L.للھدرجة

hydrodistillationمن نوع جھازباستخدامClevenger ،تمت و
طة جھاز ابوسالطیارةزیوت التركیب الكیمیائي للدراسة 

-Alphaبینین ألفاكان. مطیاف الكتلة- ةالغازیاالكروماتوغرافی
Pinene)23.56 (یموتم تق. في الزیت العطريالمكّون الرئیس

ثالثة أنواع من خنافس إزاء العطري للزیتالتأثیر المبید للحشرات
Tribolium castaneumالصدئیة الخنفساء الطحین:  (Herbst)

Callosobruchus maculatusالمبقعةوالخنفساء  (F.) وخنفساء
Rhizopertha dominicaالصغرى الحبوب  (F.)و48و 24بعد

.Cالمبقعةكانت الخنفساء ساعة  24التعرض لـ بعد. ساعة72
maculatus50(أكثر حساسیةLC=52.47 میكرولترμl/ لتر من

أكثر تحمالً T. castaneum) وكانت الخنفساء الصدئیة الھواء
)LC50=279.86 میكرولترμlاألنواع من) / لتر من الھواء

50LCمنعلىاألتركیزالباستخدام50LTأشیر للقیم األخرى.
، فإّن نسبة الموت قد ازدادت بشكل عامثالثة. لاألنواع اختباراتال

فترة زیادة ومع الزیت العطريطرداً مع ازدیاد الجرعات من 
الزیت العطري استخدام ھذه النتائج أن من الممكن تقترح . التعرض

.T. castaneum ،Rالحشرات ضدمكافحةكعاملA. vulgarisلـ
dominicaخصوصاً وC. maculatesإیمان. المخازنفي]

.)(إیرانیش زادهودرعلي ومھدي ھاشمي، سید شریفیان
Archives of Phytopathology and Plant Protection ،

46)4 :(445 -450 ،2013[.

ساللةللفي طور البادرة اإلیرانيالطري القمحطرز مقاومة
Ug99الفطرمنPuccinia graminis f. sp. tritici ظھور. بعد

Puccinia graminisلفطرلضراوةاألكثر،Ug99ساللة ال f. sp.
Triticiوالتفتیش ساللةتحدید تلك الدولیة ل، ُبذلت جھود في أفریقیا

أجریت في ھذه .مقاومة لھامصادر وراثیة جدیدة من القمح عن 
القمحمنالمقاومةالوراثیةالطرزیم ولتقمكررة تجاربالدراسة

كما تم أیضاً ) TTKSK=Ug99(لھذه الساللةاإلیرانيالطري 
،SR2،Sr24الساق األسود (مقاومة لصدأمورثاتوجود یموتق

Sr26،Sr38،Sr39،Sr31 وAmigoSr1RS(أصناف القمحفي
أرجاء في على نطاق واسعالمشاھدة الموزعة وخطوطالمزروعة
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مستویات عالیة منأناألنماط المظھریة بیاناتإیران. وأظھرت
للقمح الطريالطرز الوراثیةفيUg99ساللةالقابلیة لإلصابة بال

الاإلیرانیةاألصنافأنالطرز الوراثیةبیاناتكشفتو.اإلیراني
، Sr24تحمل في مكنونھا الوراثي على كل من مورثات المقاومة

Sr26 وAmigoSr1RSاألصناف وأعطى فقط عدد قلیل، من
،SR2لواسمات إیجابیاً تربیة، تفاعالً الوخطوطالمتحملة للملوحة

Sr31،Sr38،Sr39 .األساس الوراثي، تبین أن وفي الختام
. عرضة للخطراإلیرانيأصناف القمحفيUg99ساللةاللمقاومة

واألنماط فرة، االمتومورثات المقاومةعناكتساب المعرفةإن
تربیة، خطوط الوأصناف القمح اإلیرانیة،فيأحادیة الصبغیات
، الحبوبمحاصیل ي أمراضیخصائإوالمربین،ستساعد كل من

فاعل منھرمي انتخاب وإجراء تراكمعلى وصانعي السیاسات، 
،Mohsen Mohammadi. [لصدأ ساق القمحالمقاومةمورثات

Davoud TorkamanehوMehran Patpour(إیران).مجلة
Plant Disease 2013، 392-387): 1(97، العدد[.

ُعمان

لفطر لكناقل Hypocryphalus mangiferaeخنفساء القلف
Ceratocystis manginecans المسبب لمرض التدھور المفاجئ

ترتبط إصابة حشرة خنفساء ،في سلطنة عمان. ألشجار المانجو
بشكل وثیق مع أشجار Hypocryphalus mangiferaeالقلف 

المانجو المصابة بمرض التدھور المفاجئ الناتج من اإلصابة 
دور . لم یثبت علمیاً Ceratocystis manginecansفطر الب

في نقل ونشر H. mangiferaeاإلصابة بحشرة خنفساء القلف 
مسبب مرض التدھور على أشجار المانجو، لذلك كان الھدف من 

فطر الإذا كانت حشرة خنفساء القلف تنقل ھذه الدراسة ھو تحدید ما
C. manginecans من أشجار المانجو المصابة إلى األشجار

السلیمة. كشف المسح التفصیلي الذي أجرى في محافظة شمال 
مرتبطة بشكل وثیق مع تالباطنة أن حشرة خنفساء القلف كان

وأن ،أعراض مرض التدھور المفاجئ على أشجار المانجو
حشرة خنفساء القلف وجدت على أشجار المانجو في اإلصابة ب

المرض. تم تعریض شتالت مانجو تطور المراحل المبكرة من 
عمر سنتین لإلصابة بحشرة خنفساء القلف حیث جمعت حشرات ب

ساء القلف من أشجار مانجو مصابة في الحقل وتم إطالق تلك فخن
ء الحشرات على الشتالت. أصیبت تلك الشتالت بحشرة خنفسا

القلف وبعد ستة أسابیع من بدء التجربة لوحظت أعراض مرض 
.Cفطر التم عزل تدھور المانجو المفاجئ على تلك الشتالت. 

manginecans من الشتالت المصابة التي ظھرت علیھا أعراض
تعرض تشتالت المانجو التي لم لم تصب مرض التدھور بینما 

ھا أعراض مرض تظھر علیولم لإلصابة بحشرات خنفساء القلف 
كانت نتیجة عزل الفطر منھا سلبیة. أثبتت نتائج ، والتدھور المفاجئ

C. manginecansھذه الدراسة دور خنفساء القلف كناقل لفطر 
الذي تقوم بھ ھذه الحشرة في وبائیة المرضالمھمالدور أظھرت و

علي. ع. العدوي، راشد. م. الجابري، مایك. ل. [عمان.سلطنة في 
إییرین بارنز، برندا، د. ونجفیلید، مایك. ج. ونجفیلیددیدمان،

، العدد European Journal of Plant Pathology(ُعمان). مجلة
135)2 :(243 -251 ،2013[.

باكستان

Bemisia tabaciكسر المقاومة عند الذبابة البیضاء ھل یمكن 
باستعمال مزیج من منظمات نمو الحشرات ومبیدات مجموعة 

آفة حشریة متعددة ھي B. tabicaذبابة التبغ؟ النیونیكوتنوید
العوائل (متعددة التغذیة) تطورت عندھا المقاومة ضد العدید من 
المبیدات الحشریة عالمیاً. إن خلط مبیدات حشریة ذات طرائق تأثیر 
مختلفة، مع بعضھا، تستطیع تأخیر ظھور صفة المقاومة. أجري 
تقییم حیوي لمعرفة تأثیر مجموعة خالئط من مبیدات 

ومنظمات النمو الحشریة في السالالت الحساسة النیونیكیوتینوید
والمقاومة ألفراد الذبابة البیضاء. أظھرت النتائج بأن نسبة التقویة 

(PR) potentiation ratio تتأثر عند خلط النیوكوتینوید مع
أو pyriproxyfenمنظمات النمو الحشریة من مجموعة

buprofezin تعاضدي ویكون دورھا ال1:20، 1:10، 1:1بنسب
Synergistic ما یحققھ التداخل بین المبیدات الحشریة. حدثت ماكثر

). إن PR= 1.69-7.56إذ بلغت (1:1التقویة القصوى عند نسبة 
نسبة التقویة عند خلط االسیتامیبرید، الثایومیثوكسام والثایوكلوبرید 

و 1:1و النایتنبایرام مع البیبروفزین أو البیروبروكسوفین عند أ
والتي تشیر إلى دور تضادي بین ھذه 1كانت أقل من 20:1

لمحالیل PBOوDEFالخالئط. إن اضافة المواد التعاضدیة مثل 
المبیدات استطاعت أن تدحر المقاومة لمركبات النیونیكیوتینوید 
وھذا مایشیر إلى أن المقاومة مرتبطة بأنزیمات االستریزز والمونو 

و DEFن خلیط كال المادتین اوكسیجینز على التوالي. كذلك فإ
PBO ومنظمات النمو الحشریة لھا النیونیكیوتینویدمع مبیدات

تأثیر في آلیة مقاومة الذبابة. إن تأثیر المواد التعاضدیة الزال غیر 
ن خلط مبیدات مجموعة واضٍح في مثل ھذه الخالئط. إ

النیونیكیوتینوید مع أحد منظمي النمو ببروفزین أو 
یمكن ان تستعمل إلعادة كفاءة ھذه 1:1ین بنسبة بایروبروكسوف

، Muhammad Basitالمبیدات التي احدثت الذبابة مقاومة ضدھا. [
Shafqat Saeed ،Mushtaq Ahmad Saleem وAli H.

Sayyed (باكستان). مجلةCrop Protection، 1(44العدد :(
135-141 ،2013[.

نسبة في تأثیرات مزیج ثیامثوكسام ومسحوق دیاتومایسیس 
ربعة مجتمعات باكستانیة من خنفساء الحبوب ألتكاثر الموت وال

و الذرة.في القمح، الرزRhyzopertha dominicaالصغرى 
ثیامثوكسام منأُجریت التجارب البیولوجیة لتقویم تأثیرات المزیج 

المستحضر مغ/كغ من المادة الفعالة مع 0.75و 0.25،0.5عند 
أربعة مجتمعات في مغ/كغ 100بمعدل " SilicoSec"دیاتومایسیس 

. أُجریت Rhyzopertha dominicaمن خنفساء الحبوب الصغرى
. في القمح، الذرة والرزالخنفساء الموجودةالتجارب على بالغات
وفترات التعرض االستخداممعدالت بزیادةازدادت نسبة الموت 

مركب كانعند استخدام كل مركب بمفرده،لكل مجتمع.
مقارنة مع عند استخدامھ بالجرعة العالیة أكثر فعالیة ثیامثوكسام
من اً ومی14، ولكن بعد بمفردهدیاتومایسیس مستحضر استخدام 
عند ھناك نسبة موت عالیة تفي معظم الحاالت، كان، التعرض

مع جرعة منخفضة من بمفرده، بالمقارنة استخدام الـدیاتومایسیس
للخنفساء الموجودة في موت النسبة توكان. ثیامثوكساممركب ال

الرز والذرة. اختلفت الخنفساء الموجودة في مقارنة مع القمح أعلى 
Waqas[الحشریة في حساسیتھا للمعامالت والتكاثر.المجتمعات 

Wakil ،Tahira Riasat وJeffrey C. Lord (باكستان)، مجلة
Journal of Stored Products Research، 28): 1(52العدد -

35 ،2013[.
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تغلیف بودرة أجزاء النبات الملحي واستخدامھا في مقاومة أعفان 
العضویة لشجیرات كانت أول محاولة لتغلیف الموادالجذور.

Rhizophora mucronata Lamمسحوق أجزاء حیثتم تعبئة
واحد، ثالث وخمس كبسوالت أضیفت بمعدلالنبات في كبسوالت و

نمو المحاصیل. أظھرت فییم أثرھا ولكل أصیص زراعة وذلك لتق
.Rالكبسوالت المصنعة من ساق شجیرة إضافة النتائج أن 
mucronataثالث كبسوالت لكل أصیص زراعة كان بمعدل

النمو، بینما أعطت الكبسوالت المصنعة مؤشراتأفضل في تعزیز 
من أوراق وساق نبات المانغروف نتائج أفضل حیث أدت إلى زیادة 

نبات بذور البامیاء والفاصولیاء. أدت إضافة خمس كبسوالت إنسبة 
ى بودرة مصنعة من األوراق والساق  لكل أصیص زراعة إل

ر الممرضة للجذور، مع ذلك إن وانخفاض كبیر الستعمار الفط
ر وي تأثیر في إصابة الجذر بالفطأالكبسوالت الفارغة لم یكن لھا 

[مریم، .نمو نباتات المحاصیل بالمقارنة مع الشاھدزاد حین في
Archives ofمجلة .طارق و شھناز داوار (باكستان)

Phytopathology and Plant Protection 39): 1(46، العدد-
45 ،2013[

یروید اوتحالیل التطور الوراثي لفالتوصیف الجزیئي
مؤخراً عزلة ت. ُعّرفمن الباكستانVلعزلة /الموالحالحمضیات

للجنس ابانتمائھتوصنف(CVd-V)للحمضیاتVیروید اف
Apscaviroid الذي یتبع العائلةPospiviroidae 334. ُعرفت

كانت قد جمعت من منطقة البنجاب في الباكستان إال CVd-Vعزلة 
cDNAعینة 68أنھا لم تسجل بعد. درس التتالي النیكلیوتیدي لـ

جزيء نیكلیوتیدي والتي كانت قد 295-292مستقلة احتوت على 
تنوعقُدرشجرة مصابة مختلفة ومزروعة. 11جمعت من 
من مكونات النوكلیوتیداتمسافة التباعد بینمنالنوكلیوتیدات

باكستان والتي أبدت تشابھاً مع عزالت من بلدان الیروید عزلةاف
، تم التطور الوراثیةتحالیل والتنوع الوراثيباالعتماد علىأخرى.

الذي ُعرف باالشارة إلى V-یرویداللفتحدید مجموعتین رئیسیتین  
ھذه لوجود لم أن الباكستان ھو واحد من المواقع الجغرافیة في العا

یروید لم افالأن ھذابأثبتنا في ھذه الدراسةیروید. وقد االعزلة للف
مما كنا نتوقعھ انتشاراً وإنما ھو أكثرفي اآلونة األخیرةیظھر

Mengji Cao ،Sagheer Atta ،Huanan Su ،Xuefengسابقاً. [
Wang ،Qiong Wu ،Zhongan LiوChangyong Zhou .

): European Journal of Plant Pathology ،135)1(باكستان). 
11-12 ،2013.[

س التریستیزا في والتعبیر عن األعراض في النباتات المصابة بفیر
سجلت أعراض مختلفة خالل مسح ألشجار باكستان.
مصابة أو یشتبھ بإصابتھا بفیروس تریستیزا /موالححمضیات

. أبدى البرتقال الحلو ELISAالحمضیات اعتماداً على اختبارات 
أعراضاً رئیسیة مثل تجعد مجموعة البراعم، تثقب إبري، تشقق 
اللحاء، عدم التوافق، االصفرار وتساقط األوراق. وكان التثقب 

Citrus sinensis)اإلبري واضحاً في البرتقال الحلو  Osbeck)،
Citrus reticulate)الكلمنتین/الیوسفي  Blanco)في و

Citrus paradisii(/الكریب فروتالكریفون Mcaf.( بینما لوحظ ،
.Yasir Iftikhara ،S.M[.الكریفونعدم التوافق فقط في 

Mughalb ،M.M. Khanc ،M.A. Khand ،M.A. Nawaze و
Z. Hussaine (باكستان). المصدر؛Archives of

Phytopathology and Plant Protection، 98): 1(46العدد-
104 ،2013[.

السعودية

في نحل العسل. االنبثاققبل الموروث من األمتباین من االستفادة
دورٍ بالشغاالت بوساطةاالنتشار غیر الشائع لمصادر الغذاء یسھم
سلوك الملكة یلعبالمختلفة.التصنیفاتفي التغیرات البیئیة في مھمٍ 

الشكليالتنوع مضاعفة في ساً رئیاً في نحل العسل دورالمتفاوت
تم في في التقلیل من الجھد.اً مھمعد عامالً یُ والذيالطائفةضمن 

مثل األوتم تحدید الطور الوزن اتتكراریة قیاستقدیر ھذه الدراسة 
عود إلى التباینات التي تالبیوض بھدف تقلیل تعندما جمع

تم جمع ووزن طائفة.االختالفات في عمر العینة التي جمعت من ال
یم تنوع الوزن النسبي.والبیوض من أربع عشرة خلیة منتخبة وتم تق

ة في جفي البیوض المنتباینبین المتوسطات والتما مقارنة یتجرأ
اختبار فرضیة أن ھدفبالصیف وتم مقارنتھا وأواخرالربیع 

والتي ،شتويالويصیفالمن النحل اً البیوض مخصصة لتكون خلیط
نحالً صبحالبیوض المخصصة لتمن تلك یجب أن تكون أكثر تنوعاً 

48األمثل لجمع البیوض ھو طورأظھرت النتائج أن الصیفیاً.
عینات المجموعة في المابین تصنیفياختالف كن ھناكساعة، لم ی

ولكن االختالف في متوسطات العینة المجموعة ،الصیفوأالربیع 
في حین أن االختالف في وزن .%22إلى ارتفعھانفسمن الملكات

ساعات 6خالل ھاالملكة نفسقبل البیوض التي تم وضعھا من 
أظھرت عملیة المقارنة مع معلومات منشورة . %50إلى ارتفع

من قبل وع الموضحول تأثیرات االختالف في وزن البیض 
المالحظ كان كافیاً باینن مستوى التأالحشرات البالغة المرباة، 

بناًء علیھ .لتوقع االختالفات في النمط الظاھري في طور البلوغ
ھناك مستوى معقول یؤخذ بالحسبان في االفادة نستنتج أن أنیمكن 

من تباین الموروث من األم الموجود في نحل العسل. وبناًء على 
رت نتائج ھذا البحث فرصة إلجراء مزید من الدراسة عن ذلك، وف

[سعد ناصر أھمیتھا ودالالتھا المعنویة في األنواع االجتماعیة.
(السعودیة Kaspar Bienefeldو Jakob Wegenerالقحطاني و 

- 35): 1(10العدد ،Journal of Entomologyوألمانیا). مجلة 
42 ،2013.[

سورية

Didymella rabieiي في القدرة اإلمراضیة للفطر التنوع الوراث
.المسبب لمرض لفحة األسكوكیتا على الحمص في سوریة

) ومؤشر SSRت البسیطة المترادفة (ااستخدمت مؤشرات التكرار
133) لتحدید التنوع الوراثي لـ Mating typeالطراز التزاوجي (
جمعت من تسع محافظات Didymella rabieiعزلة من الفطر 

عزلة من ھذا الفطر، 56كما درست القدرة اإلمراضیة لـ . سوریة
تم اختیارھا عشوائیاً بحیث تمثل مجموعات وراثیة مختلفة، وذلك 
باستخدام خمسة طرز وراثیة من الحمص (أصناف تفریفیة). 

النتائج ظھور تنوع وراثي مرتفع ضمن مجتمعات الفطر أظھرت 
D. rabiei نما كان التباین یمن التباین الوراثي الكلي، ب%83بلغ

التحلیل أظھر ). %17الوراثي بین المجتمعات منخفضاً جداً (
كالً من محافظات حلب PCoAالمرافقةاألساسي لإلحداثیات 

اثیة واحدة، وحمص والحسكة ضمن مجموعة ورةوإدلب وحما
وجاءت محافظتي درعا وطرطوس في مجموعة وراثیة مختلفة، 
بینما شكلت عزالت محافظتي الالذقیة والسویداء مجموعتین 
منفصلتین ومتباعدتین وراثیاً عن المجموعات األخرى. تم فرز 
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عزلة) اعتماداً على تباین درجة شراستھا واختالف 56العزالت (
یة ضمن أربعة أنماط ممرضة، بحیث ردود أفعال األصناف التفریق

وخمس 2عزلة للنمط 13و1عزلة للنمط الممرض 12تعود 
. أظھرت نتائج ھذه الدراسة 4عزلة للنمط 26و3عزالت للنمط 

في سوریة D. rabieiظھور انحراف وراثي في مجتمعات الفطر 
زیادة في شراسة العزالت عبر الزمان والمكان، مما یحتم الباتجاه 

على برامج تربیة الحمص غربلة الطرز الوراثیة واختبار رد فعلھا 
إزاء األنماط الممرضة األكثر شراسة. كما یجب بذل جھود 
متضافرة واتخاذ إجراءات تضمن تبادل بذور حمص خالیة من 
اإلصابة باألسكوكیتا وتحول دون تدفق وانتقال الطرز الوراثیة 

وریة إلى بلدان أخرى. واألنماط الممرضة األكثر شراسة من س
[عمر عتیق، سعید أحمد كمال، ماثیو أبانغ، محمد امتیاز، عالء 
الدین حمویة، مایكل بوم، أحمد األحمد، سامر مراد ومحمد موفق 

، Crop protection ،46)4 :(70 -79. مجلةیبرق (سوریة)
2013.[

تونس

ارتفاع سریع للمجموعة المتكاثرة من جلم ماء المتوسط
"Puffinus yelkouan" األسود دلیل على الجرذبعد القضاء على

1500بعد. سنة1500منذ أھمیة التحكم في الحیوانات الغازیة 
تم ،األسود ألرخبیل زمبرة (تونس)جرذسنة من إجتیاح ال

تشرین استئصالھ نھائیا من جزیرتي زمبرتة وزمبرتینة خالل 
. تم القضاء 2009العام من نوفمبر تشرین الثاني/أكتوبر واألول/

األسود بعد سنتین من إكتشاف وجود جلم ماء الجرذعلى مجموعة 
على الجزیرتین وھي "Puffinus yelkouan"البحر المتوسط
درجت مؤخراً ضمن األنواع المعرضة لإلنقراضنوعیة نادرة أُ 

تمت مراقبة جلم .(IUCN)تبعاً لالتحاد الدولي لصون الطبیعة 
في الجرذانن قبل وثالث سنوات بعد القضاء على یتالماء لمدة سن

فصل التكاثر. بینت المراقبة إرتفاع عدد األزواج المتكاثرة إلى
على التوالي بعد سنتین وثالث سنوات من القضاء على 145و176

على التوالي. تبین ھذه 8.5و 10.4أي بمعدل زیادةالجرذان
في تحسین تكاثر جلم الدخیلةالجرذان التجربة أھمیة القضاء على 

ماء البحر المتوسط على جزیرتي زمبرتة و زمبرتینة. تقترح ھذه 
النتیجة أھمیة التحكم في الحیوانات الغازیة، وإن كانت موجودة منذ 

[كارین بورغیوس، رضا كوني، .اً مدة طویلة، یمكن أن یكون مثمر
بیض میشیل باسكال، سلیفان درومزي، دامین فورسي و عواطف أ

-475): 3(15العدد ،Biological Invasions(تونس). مجلة 
482 ،2013[.

Aphanomycesالفطر التباین الطبیعي لنباتات الفصة في مقاومة
euteiches .14مقاومة لدى التباین قمنا خالل ھذا البحث بتحلیل

Medicago truncatulaطبیعي من مجتمعات نبات الفصة مجتمع 
تراوحت . Aphanomyces euteichesالفطربلإلصابة من تونس

لإلصابة بھذا المرض بینالفصةلدى سالالت ردود الفعل
المستوى أظھرت ھذه الدراسة علىمقاومة الكاملة. الالحساسیة و
المجتمعاتداخلالتباین المظھري وجد من ٪65.4العام أن 

انتشاراً الرئیسیةتحلیل المركبات أظھر. الفصةطبیعیة لنباتاتال
مما یدل ،ھانفسالتي تنتمي إلى المجتمعاتالفصةكبیراً لسالالت 

في البالد التونسیة لھذه النباتاتللمجتمعاتواضحھیكلةعلى عدم
. كما مجتمعات ھذا النباتبین الوراثيالتدفق فرضیةمما یرجح

المقاومة تكوینبینعدم وجود ارتباط،یدعم ھذه الفرضیة أیضاً 

فرضیة، مستبعدا المجتمعاتبینالمسافات الجغرافیة والمحلیة
لوحظ وجود، عالوة على ذلك. كتفسیرعن طریق المسافةالعزلة

بما العوامل البیئیة الكمیة للمقاومة والصفاتبینارتباط ملموس
على الفصةسالالت تقسیمأظھرالمحلي.التكیفمع فرضیةیتفق

منالمجموعة األولىلفأتتثالث مجموعات.ودوجأساس المقاومة
السالالت األكثرحیث تحتوي على، وسط البالدمتأتیة من سالالت

الجنوبسالالتالمجموعة الثانیةوشملت. مقاومة لشبھ الفطر
تتألف. وجزئیة لھذا المرضمقاومةبوتتصفتالةجبلومنطقة

التربة الشمالیة والمناطق ذات المناطقسالالتمنالمجموعة الثالثة
أن ، وجدنا عموماً الشدیدة لإلصابة.بقابلیتھاوالتي تتصف المالحة 

قابلیةأظھرت الفصةالطبیعیة لنباتات السالالتمن71.3%
مقاومةمن السالالت %28.7لمرض، وأظھرت إلصابة بال

. بالرغم من ذلك، تم تحدید بعض السالالت التي لإلصابة بالمرض
مقاومة عالیة لھذا المرض مما یخول استعمالھا لعزل تتمتع ب
،سھى العریبي،ناصر الجبالي[محتملة. جدیدةمقاومةمورثات

منور بدري و محمد العربي عواني ،سمیاء الروادي،وائل طعملي
العدد ،European Journal of Plant Pathologyمجلة .(تونس)

135)4 :(831 -841 ،2013[.

تركیا

ء توصیف عزالت موھنة من الفطر المسبب للفحة الكستنا
Cryphonectria parasitica من مناطق مرمرة والبحر األسود

دخل كانت لفحة الكستناء التي یحدثھا الفطر المُ في تركیا. 
Cryphonectria parasitica مسؤولة عن ترّدي أشجار الكستناء

Castanea sativa .قي تركیا منذ الستینیات من القرن الماضي
.Cعزلة من الفطر 72وفي ھذه الدراسة، تم الحصول على 

parasitica من مناطق مرمرة والبحر األسود التركیة، اتسمت
بنموات بیضاء أو كریمیة اللون. أُخضعت ھذه العزالت الختبارات 

لـ متنوعة لتحدید فیما إذا كانت مصابة بالفیروس الموِھن
Cryphonectria1)CHV-1.() عزلة 69كانت غالبیة العزالت

. وجد النمطان التزواجیان EU-1عزلة) من النمط 72من أساس 
للفطر في عینات فرعیة من العزالت. تم كشف الفیروس الموِھن 

عزلة عن طریق عزل الرنا ثنائي السلسلة 55للفطر في 
dsRNA)میراز المتسلسل ) أو بالنسخ العكسي لتفاعل البولی

للمستخلصات الكلیة للرنا. وأظھرت جمیع العزالت باستثناء عزلة 
واحدة نشاطاً ضعیفاً أو ال نشاط للفینول أوكسیداز على وسط آغار 
یحتوي حمض التانیك، وھو النشاط النمطي للعزالت المصابة بـ 

CHV-1 ومن خالل دراسة تتالي منطقة نوعیة من مجین الفیروس .
عزلة من الفطر كانت موَھَنة بالنمط الفرعي 24وجد أن الموِھن، 

وست عزالت كانت موَھَنة بالنمط الفرعي CHV-1من فیروس1
توُزعاً CHV-1. وأظھر توُزع كال النمطین من CHV-1من 2

في منطقة مرمرة 1جغرافیاً واضحاً. إذ ُكِشف النمط الفرعي 
2حین كان النمط البحر األسود، في والجزء الغربي من منطقة

محدوداً على الجزء الشرقي من منطقة البحر األسود. وقد تم اختبار 
إزاء عزلة شرسة من عزلة فطریة موھنة بالفیروس23كفاءة 

10سنوات. ومنعت 3–2الفطر على سرطانات كستناء بعمر 
من فیروس 1عزالت موھنة، جمیعھا مصابة بالنمط الفرعي 

CHV-1ر اللفحة بن مما یدعو لإلعتقاد أنھا قد تكون %80سبة تطوُّ
ا في المكافحة األحیائیة للفحة الكستناء في تركیامالئمة الستخدامھ

]Seçil Akıllı ،Çiğdem Ulubaş Serçe ،Yakup Zekai
Katırcıoğlu ،Salih MadenوDaniel Rigling(تركیا). مجلة
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في تركیا والمقاومة لصدأ Puccinia triticinaفوعات الفطر 
. یعد صدأ الورقة الذي یحدثھ الورقة في أصناف تركیة من القمح

من األمراض الشائعة على القمح في Puccinia triticinaالفطر 
المناطق الساحلیة من تركیا. تم جمع نماذج من مرض صدأ الورقة 

العامینعلى القمح من المناطق الرئیسیة لزراعتھ في تركیا في 
عزالت من بثرات 104. وتم اختبار ما مجموعھ 2010و 2009

ر" خط من أصناف"تاتش20یوریدینیة مفردة لدراسة شراستھا على 
التفریقیة التي تختلف عن بعضھا بمورث وحید من مورثات 

نمط شراسة في كال 44المقاومة لصدأ الورقة. تم تحدید ھویة 
FHPTQالعامین. وجدت أربعة أنماط في كال العامین. كان النمط 

، مع شراسة على مورثات المقاومة2009الذي عثر علیھ في 
Lr2c ،Lr3 ،Lr16 ،Lr26 ،Lr3ka ،Lr17a،Lr30 ،LrB ،
Lr10 ،Lr14a ،Lr18 ،Lr3bgوLr14bالنمط المظھري األكثر و

43من المجموع الكلي للعزالت. تم اختبار %15.4شیوعاً بنسبة 
نمط شراسة 13صنفاً من األقماح الشتویة والربیعیة التركیة إزاء 

من كندا، الوالیات المتحدة األمریكیة P. triticinaمختلف من 

وتركیا. وتمت مقارنة أنماط اإلصابة على األصناف مع أنماط 
اإلصابة على محموعة "تاتشر" لمعرفة وجود مورثات لمقاومة 
صدأ الورقة في طور البادرة في األصناف المدروسة. وافترض أن 

صناف. مورثات المقاومة التالیة لصدأ الورقة موجودة في ھذه األ
، Lr1 ،Lr3a ،Lr10 ،Lr14aكما افترض أن مورثات المقاومة

Lr17a ،Lr20 ،Lr23وLr26 .موجودة في أصناف القمح التركیة
لألصناف باستخدام واسمات التفاعل DNAاختبر الحمض النووي 

Lr37وLr34المتسلسل للبولیمیراز لتحدید وجود مورثي المقاومة 
في Lr34في طور النبات البالغ. وأشارت بیانات الواسمات وجود 

ثالثة أصناف. وأشار التقویم الحقلي ألصناف فيLr37صنفاً و20
القمح عدم وجود مورث صدأ ورقة مفرد یضفي مقاومة عالیة فعالة 
لصدأ الورقة. وتنوعت مقاومة األصناف لتوافیق من مورثات 

.J. A. Kolmer ،Zالنبات البالغ. [المقاومة في طور البادرة وطور
Mert ،K. Akan ،L. Demir ،R. Ünsal ،C. Şermet ،M.

Keser ،B. Akin وA. Morgounov(تركیا). مجلةEuropean
Journal of Plant Pathology، 716- 703): 4(135العدد ،

2013[.
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 (فاو) بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
األخرىوالمنظمات 

حالة الجراد الصحراوي

اً ُتشكل تهدیدحالة الجراد الصحراوي :مستوى التحذیر

2013مارس شھر آذار/حالة الجراد الصحراوي العامة خالل 
2013مایو أیار/والتوقعات حتى منتصف 

مركز الطوارئ لعملیات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة حسب 
األغذیة والزراعة

خالل  صحراوي خطیراً  جراد ال مارس شھر آذار/ظل وضع ال
حر األحمر حیث  جانبي الب تداد  لى ام شتوي ع كاثر ال في مناطق الت
من  سراب  یات وأ عات حور ضد مجمو حة  یات المكاف استمرت عمل
شھر  الجراد الصحراوي. وقد انحسرت أعداد الجراد بعد منتصف ال

لى الغطاءبسبب عملیات المكافحة، وجفاف  جراد إ النباتي وھجرة ال
ك في  یل  سودلوادي الن صر من ال جاهان وم شبھ وبات لى  شمال إ ال

من وفلسطینجزیرة سیناء  فة  واألردن ولبنان. وحدثت عملیات مكث
قرب  یات  من الحور عات  شكیل مجمو سھ وت بیض وفق وضع كتل ال

طول  لى  صیل ع عة بالمحا ضي المزرو من 1,000األرا تد  كم تم
نھر النیل في شمال السودان. ومن الممكن أن تتشكل أسراب الجراد 

كن شھر أیار/راوي خالل الصح ما یم صیل، ك مایو حیث تھدد المحا
عض  ناك ب أن یظھر الجیل الثاني من التكاثر قبل حلول الصیف. وھ
یرة  شبھ الجز خل  في دا كاثر  یات ت المخاطر من إمكانیة حدوث عمل

خالل  فرة  طار وا سقطت أم یث  یة ح في شھر آذار/العرب مارس. و
جرا عداد ال یدت أ یا، تزا غرب أفریق ئر والمغرب شمال  في الجزا د 

ــرة  ــالل فت ــاثر خ ــات التك ــن عملی ــد م ــدوث المزی ــع ح ــن المتوق وم
التوقعات.

قة  یةالمنط شكل -الغرب ئاً ب صحراوي ھاد جراد ال ضع ال ظل و
عداد آذار/عام في المنطقة الغربیة خالل شھر  شكلت أ قد ت مارس. و

قلیلة من أسراب صغیرة في الصحراء الكبرى الغربیة نظراً النتھاء 
جراد  من حشرات ال یدة  عملیات التكاثر تقریباً. وظھرت أعداد متزا
صغیر  الصحراوي الكاملة، متضمنة جماعات صغیرة قلیلة وسرب 

ك في  من المغرب لفي مناطق التكاثر الربیعي جنوب جبال أطلس 
والجزائــر، حیــث شــرعت فــي وضــع كتــل البــیض فــي الصــحراء 

جراد الكبرى الوسطى في الجزائر. وشوھدت حشرات  من ال لة  كام
الصحراوي على صورة انعزالیة في شمال غرب موریتانیا وجنوب 

ك في  حدود  من لغرب لیبیا. أجریت عملیات مكافحة على نطاق م
ثة  كاثر الحاد المغرب والجزائر. ومن المرجح أن تتسبب عملیات الت
علــى نطــاق صــغیر فــي تزایــد أعــداد الجــراد علــى نحــو أكبــر فــي 

.ل فترة التوقعاتالمغرب والجزائر خال
النبــاتي علــى امتــداد الغطــاءنظــراً لجفــاف -المنطقــة الوســطى

عات شھر آذار/جانبي البحر األحمر خالل شكلت جما قد ت مارس، ف
لى  شماالً ع حرك بعضھا  تي ت لة واألسراب، ال من الحشرات الكام

القاھرة واستمر في وصل الىامتداد البحر األحمر في مصر، حیث 
شارت تحركھ إلى شبھ  نان. وأ سطین واألردن ولب جزیرة سیناء، وفل

تم نضج  قد  سطین. و في فل بیض  تل  یات وضع ك التقاریر إلى عمل
خالل سودان  شمال ال في  یل  ھر الن صلت ن تي و سراب ال شھر األ

لذي ومارس، آذار/فبرایر وأوائل شباط/ بیض ا تل ال مت بوضع ك قا
ھا ك یدة لكن صغیرة عد عات  كوین مجمو سبباً ت سھ ُم من تم فق فة  ثی

صیل المزروعـة.  بالقرب مـن المحا جراد الصـحراوي  یات ال حور
خالل  یات  عات الحور من مجمو ید  شكل المز جح أن یت لى األر وع

من المحتمـل أن تتكـون األسـراب ،أبریلنیسـان/شھر وعلـى ذلـك 
قد أیار/خالل شھر  عة و صیل المزرو یداً للمحا شكل تھد تي ت مایو ال

مت  قد قا ضھا. و تبقى على امتداد النیل حتى تنضج جنسیاً وتضع بی
جماعات الجراد الصحراوي واألسراب التي تحركت صوب الشمال 
بیض  تل ال سعودیة بوضع ك في ال حر األحمر  على امتداد ساحل الب

ــكی ــى تش ــاً عل ــان باعث ــا ك ــھ مم ــم فقس ــذي ت ــات أیضــاً ال ل مجموع
سعودیة  یة بال ناطق الداخل في الم فرة  طاراً وا الحوریات. وھطلت أم
یع  خالل الرب كاثر  من الت ثاني  والیمن مما قد یسمح بظھور الجیل ال
لول  مع ح صحراوي  الذي قد یؤدي إلى تشكیل أسراب من الجراد ال

لدان حزیران/شھر  فة الب في كا یونیو. وقد أجریت عملیات المكافحة 
ت بھذه اإلصابات.التي تأثر

في المنطقة -المنطقة الشرقیة جراد  لم ُتشر التقاریر إلى وجود 
خالل  مل شھر آذار/الشرقیة  من المحت لة وجود مارس. و عداد قلی أ

من ب جزاء  في أ لة  صحراوي الكام جراد ال وشستان لمن حشرات ال
كاثر  لى األرجح أن تت تي ع یران، ال شرق إ غرب باكستان وجنوب 

صغیر  طاق  لى ن ثة. ع طار حدی ھا أم سقطت علی تي  ناطق ال في الم
ومن غیر المحتمل حدوث تطورات مھمة.

جراد  لة ال عن حا ثة  مات الحدی من المعلو ید  للحصول على المز
ـــراد  ـــة الج ـــع الخـــاص بمراقب ـــارة الموق الصـــحراوي یرجـــى زی

: الصــــــــــــــــــــحراوي التــــــــــــــــــــابع للمنظمــــــــــــــــــــة
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html

الصادرة عن مجموعة الجراد الصحراويالمصدر: النشرة الشھریة للجراد 
واآلفات المھاجرة بمقر منظمة األغذیة والزراعة بروما (باللغتین اإلنجلیزیة 
والفرنسیة)، النسخة العربیة صادرة عن أمانة ھیئة مكافحة الجراد الصحراوي 

-http://crcلقاھرةفي المنطقة الوسطى (المكتب اإلقلیمي للشرق األدنى با
empres.org/.(

التفاقیة الدولیة لوقاية  لاالجتماع السنوي 
2013أبريل نیسان/12-8،روماالنباتات

-20یتراوح الفاقد السنوي العالمي في المحاصیل الزراعیة ما بین 
أمانةبسبب اآلفات واألمراض النباتیة، ذلك وفقا لمصادر 40%

) بمنظمة األغذیة والزراعة، IPPCاالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات (
حیث یتم انتقال عدد كبیر من ھذه اآلفات النباتیة من بلد آلخر عن 

طریق التجارة الدولیة.
ومع زیادة حجم التجارة في المنتجات الزراعیة وزیادة المخاطر 

لى إنشاء آلیة ع1952المرتبطة بھا، اتفق المجتمع الدولي في عام 
اآلفات انتشار یمكن للبلدان من خاللھا أن تعمل معا لمنع 

واألمراض النباتیة عن طریق التجارة الزراعیة تعرف حالیا 
باالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات.

بمثابة شبكة لتبادل IPPCوتعتبر االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 
فات وطرق وتدابیر المكافحة المعلومات بین البلدان حول ظھور اآل

الفعالة وكذلك لوائح الصحة النباتیة وأفضل الممارسات وذلك  لدعم 
الجھود الرامیة إلى حمایة الموارد النباتیة والتجارة اآلمنة، كما 
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تشمل األنشطة الرئیسیة األخرى تنفیذ المعاییر من خالل تنمیة 
نازعات التجاریة.تالقدرات وتسویة ال

التفاقیة الدولیة لوقایة النباتات في صیاغة لویتمثل النشاط الرئیس 
المعاییر المتفق علیھا دولیا بصیغة علمیة والشرح التفصیلي للطرق 
التي ینبغي التعامل بھا مع النباتات والمنتجات النباتیة، والمعروفة 
ـباسم المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة، أو ما یعرف ب

)ISPMs.(

تغطي قضایا تتراوح بین كیفیة اً دولیاً معیار50تم حتى اآلن إعداد 
التعامل مع المنتجات النباتیة أو مواد التعبئة والتغلیف الخشبیة قبل 
التصدیر، إلى اإلجراءات والمنھجیات المستخدمة الموصى بھا من 
قبل مفتشي الزراعة، إلى إجراءات للقیام بتحلیل المخاطر واألشكال 

. كما یوجد أیضاً المطلوبة للحصول على شھادات الصحة النباتیة
موضوعا مقترحا لمعاییر جدیدة قید النظر.90حالیا 

لالتفاقیة، ھیئة تدابیر الصحة النباتیة المجلس الحاكموقد وافق
)CPM) 2013أبریل) نیسان/11- 08)، في دورتھا السنویة الثامنة

على اثنین من المعاییر الدولیة المنقحة.
: تحلیل 11معیار الدولي رقم للكان األول عبارة عن تحدیث 

مخاطر اآلفات الحجریة بما في ذلك تحلیل المخاطر البیئیة 
الذي یضیف توجیھات مفصلة بشأن ،والكائنات الحیة المحورة

الكیفیة التي ینبغي للسلطات إجراء تحلیل المخاطر لتحدید ما إذا 
كانت النباتات المستوردة قد تكون آفة لمحاصیل زراعیة أو نباتات

بریة، وإذا ما كان ینبغي أن تكون خاضعة للوائح وكیفیة تحدید 
تدابیر الصحة النباتیة التي تقلل من المخاطر إلى مستوى مقبول.

: بخصوص 15وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم مراجعة المعیار الدولي 
ث یقدم یإخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدولیة للوائح، بح

ل إرشادات معینة بشأن المعالجات المعتمدة.توضیحات أكثر حو

إلعداد معیار دولي جدید وقد وافق االجتماع على المضي قدماً 
اتیة عن طریق یھدف إلى الحد من انتقال اآلفات واألمراض النب

90حوالي تمثل حاویات شحن البضائع بحراً الحاویات البحریة "
5م، مع حوالي في المائة من جمیع البضائع المنقولة في العال

مالیین في منطقة الترانزیت عن طریق البحر في أي لحظة".
السیطرة خیارات لتحسین ضوابط المراقبة ووناقش االجتماع أیضا

على اآلفات المصاحبة للشحنات الدولیة من الحبوب و تم االتفاق 
لتنظیم الحركة الدولیة للحبوب.ةعلى وضع معاییر جدید

المعايیر الدولیة لتدابیر تطبیق ورشة عمل: 
الصحة النباتیة

2013شباط/فبراير 7-3دبي، 
عقد ،بغرض تعزیز تطبیق المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة

المكتب اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة للشرق 
األدنى بالتنسیق مع االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ووزارة البیئة 

المیاه في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ورشة عمل تدریبیة حول و
.تطبیق تدابیر الصحة النباتیة المتصلة بالتجارة الدولیة

7إلى 3ُعقدت ورشة العمل التدریبیة في مركز دبي للزھور من 
وأسھمت ورشة العمل في تطویر قدرات 2013فبرایر شباط/

اإلمارات العربیة المتحدة مختصي ومفتشي الحجر النباتي بدولة 
بغرض استیعاب المتطلبات العملیة والتطبیق العملي للمعاییر 
الدولیة للصحة النباتیة المتعلقة بالتجارة الدولیة. شارك في الورشة 

یمثلون العدید من الجھات المعنیة في مختلف صاً مخت20حوالي 
اإلمارات.

عمل، الضرات ومجموعات االورشة العدید من المحوشملت
إلطالع على المنشآت لباإلضافة إلى زیارة میدانیة للمركز 

واإلمكانیات الخاصة بعملیة تنظیم االستیراد وإعادة التصدیر 
للمنتجات النباتیة.

بنود االتفاقیة الدولیة لوقایة حولاً ضوشملت المحاضرات عر
النبات، نظام اإلنذار المبكر واالستجابة السریعة لآلفات الحجریة، 
مراقبة اآلفات، تنظیم االستیراد، تحلیل مخاطر اآلفات، تشخیص 

) 15رقم (الدولي اآلفات وبروتوكوالت التشخیص والمعیار 
بخصوص إخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدولیة للوائح.

كلت مجموعات عمل لمناقشة دراسة حاالت حول تنظیم كما شُ 
ة النباتیة المتعددة شاملة لتغطي مواضیع الصحأُعدت االستیراد، 

التفتیش واتخاذ القرار في مسائل متعلقة باآلفات الخاضعة للوائح 
خاضعة للوائح المصاحبة للشحنات، و تطبیق معاییر الوغیر 

مع اشتراطات االتفاقیة الدولیة لوقایة یتواءمالصحة النباتیة بما 

لقطریةاالنبات وكذلك الحاالت التي تتطلب التعاون بین المنظمة 
لوقایة النبات وسلطات الجمارك على الحدود.

كما تم خالل الورشة إیضاح تدابیر اإلنذار المبكر بوساطة مصائد 
McPhailعن ذبابة الفاكھة من نوع (للكشف المبكرBactrocera
invadensاً ) التي لم تسجل بعد في المنطقة، ولكن تشكل خطر

للمنطقة.اً وشیك

مخاطر تحلیل اآلفات لیلدورة تدريبیة حول تح
في المملكة العربیة السعودية

2013شباط/فبراير 21-9الرياض، 
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ُعقدت دورة تدریبیة حول تحلیل مخاطر اآلفات وتنظیم االستیراد 
الذي یھدف لبناء UTF/SAU/038تحت إطار مشروع منظمة الفاو 

القدرات في مجال اإلدارة المتكاملة للصحة النباتیة وذلك بالتعاون 
وقد استھدفت ھذهمع وزارة الزراعة في المملكة العربیة السعودیة. 

- 9الدورة التي عقدت في وزارة الزراعة، في الریاض خالل الفترة 
عدد من موظفي إدارات وقایة النبات 2013فبرایر شباط/21
لحجر النباتي.وا

ھدف ھذا التدریب إلى بناء قدرات موظفي إدارات وقایة النبات 
والحجر النباتي وتشكیل فریق عمل وطني لتحلیل مخاطر اآلفات 

التعامل مع قضایا تنظیم ووتدریب الكوادر إلجراء تحلیل المخاطر 
االستیراد. وسوف یتولي الفریق مھام إعداد تحلیل مخاطر اآلفات، 

وإعداد أطلبات االستیراد لمختلف السلع متعددة المنشوتطویر مت
قائمة وطنیة آلفات الحجر الزراعي.

تم إجراء التدریب من خالل العروض والمناقشات والجلسات 
تم عرض ومناقشة سبل تنظیم االستیراد وتحلیل ، كما العملیة

قبل البدء في التدریب العملي وجلسات بإسھابمخاطر اآلفات 

اآلفات. ونوقشت أربع مراحل من تحلیل مخاطر تحلیل مخاطر
اآلفات واستخدام تحلیل مخاطر اآلفات لتطویر قائمة وطنیة لآلفات 
الخاضعة للوائح ووضع شروط استیراد مبرره من الناحیة الفنیة 

للمواد الخاضعة للتنظیم من مصادر مختلفة.

اآلفاتمخاطردورة تدريبیة حول تحلیل
لبنانفي

تم عقد دورة تدریبیة حول تحلیل مخاطر اآلفات وتنظیم االستیراد 
الخاص بتعزیز GCP/LEB/021/ITAفي إطار مشروع الفاو 

استھدف ھذا إنتاج وتسویق المنتجات الزراعیة اللبنانیة. وقد 
التدریب موظفي وقایة النباتات بوزارة الزراعة في لبنان من أجل 

حلیل المخاطر للتصدي لقضایا تنظیم تلالمساعدة في إنشاء فریق 

من االستیراد. شارك في ھذا التدریب أربعة وعشرون مشاركاً 
إدارة وقایة النبات، الحجر النباتي و مراكز البحوث والجامعات. 

تضمنت الورشة محاضرات وعروض، وجلسات عمل للمجموعات 
وكذلك جولة في مركز البحوث الزراعیة اللبنانیة. حیث تم عرض 

رق تنظیم االستیراد والجھود الوطنیة لمجابھة التھدیدات ط
الخارجیة الناجمة من دخول اآلفات. ونوقش تحلیل مخاطر اآلفات 

)PRA كأساس لتطبیق تدابیر لھا ما یبررھا من الناحیة الفنیة في (
تنظیم االستیراد. وتم شرح المراحل األربع لعملیة تحلیل مخاطر 

تخدام تحلیل مخاطر اآلفات لتطویر اآلفات. كما تمت مناقشة اس
قائمة وطنیة لآلفات الخاضعة للوائح ووضع شروط استیراد مبرره 
من الناحیة الفنیة للمواد الخاضعة للوائح و المستوردة من مصادر 

مختلفة.
واستنادا إلى ھذا التدریب حول تحلیل مخاطر اآلفات، تم تشكیل 

من فریق وطني اسیاً أسأشخاص لیكونوا جزءاً 10فریق مكون من 
قاموا بعد التدریب بمراجعة وتحدیث حیث لتحلیل مخاطر اآلفات 

/الحلویاتقائمة باآلفات الخاضعة للوائح على اللوزیات
عن طریق تطبیق المعاییر الدولیة لوقایة /الموالحوالحمضیات

النباتات لآلفات الخاضعة للوائح وباالستفادة من نتائج وبیانات 
اللوزیات.وفذة على المستوى الوطني على الحمضیاتالمراقبة المن
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مالحظات مختصرة في وقاية النبات
 برنامج الستئصال األعشاب 100أظھر ملخص ألكثر من

البیئیة، نفذھا قسم الصْون في نیوزیلندا أن التقدم كان بطیئاً وتم 
تقلیل الصعوبات على نحو معنوي. لمزید من المعلومات اتصل 

على البرید اإللكتروني: C.J. Howellبـ 
CHowell@doc.govt.nz

 أتاحت شبكة تطوعیة، أنشئت في الوالیات المتحدة لرصد ذبابة
Drosophilaالخل مبقعة الجناح  suzuki وھي آفة غازیة ،

لمحاصیل ثمار الفاكھة، ألصحاب الشأن معلومات بصیغة 
متفاعلة یمكن الوصول إلیھا في الوقت الذي یتم فیھ إشراكھم 

مات اتصل لمزید من المعلوفي جمع البیانات وأنشطة أخرى. 
العنوان علىH.J. Burrackبـ

Hannah_Burrack@ncsu.edu.
 حددت نتائج تجارب في أفریقیا الجنوبیة أن تولیفة من

السبینوزاد وجاذب بروتیني األساس كان بدیالً فعاالً لمبید 

الماالثیون في مكافحة ذبابة ثمار الفاكھة في بیارات 
.Aالحمضیات/الموالح. لمزید من المعلومات إتصل بـ 

Manrakhan على البرید اإللكترونيAruna@cri.co.za.

 یتم تسخیر النیماتودا المحلیة كعوامل مكافحة أحیائیة ضد آفات
.Gالقواقع في مناطق أسترالیة. لمزید من المعلومات، إتصل بـ 

Ash ،على البرید اإللكترونيGash@csu.edu.au.

 تمكنت أسترالیا، من خالل جھود باحثین في والیة غرب
أسترالیا، من الحصول على بروتوكول لكشف مرض فطري
خطیر على الرز، لفحة الرز، الذي یحدثھ الفطر 

Magnaporthe oryzae . لمزید من المعلومات یرجى
على البرید اإللكتروني، V. Lanoiseletاإلتصال بـ 

VLanoiselet@agric.wa.gov.au.
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 عامةأخبار

العالمحوللآلفاتالمتكاملةاإلدارةشبكات
موقع إلكتروني فرنسي جدید حول اإلدارة المتكاملة لآلفات.

بین الشبكة األوروبیة لالستثمار المستدام الستراتیجیات ما بالتعاون 
وروبیة "، ومحور المعلومات األENDUREوقایة المحاصیل "

حول اإلدارة المتكاملة لآلفات ووزارة الزراعة الفرنسیة، تم افتتاح 
لكتروني جدید متخصص بنشر المعلومات عن اإلدارة إموقع 

مھتمین والمرشدین والمدربین، املة لآلفات للتعلیم الوطني للكالمت
لكتروني لمنظمة وذلك تبعاً لما ھو وارد في الموقع اإل

"ENDUREلكتروني الجدید ھو باللغة الفرنسیة ". ھذا الموقع اإل
)Le Portail de la Protection Integree des Cultures ومتاح ،(

على موقع وزارة الزراعة الفرنسیة 
)www.agriculture.gouv.fr/Ecophytopic یتصل بخطة ،(

العمل الوطنیة الفرنسیة وھدفھا األبرز ھو تخفیض استخدام 
خالل العقد القادم. إضافة إلى أن الموقع یضم %50المبیدات بنسبة 

روابط عدیدة عن مصادر المعلومات وطرائق وقایة المحاصیل، 
فھو یناقش أیضاً العدید من القضایا؛ مثل دعم القرار، والمراقبة، 

الق المبادرت.طإو

بالمجانالكترونیاً متاحةالنباتوقایةعنمعلومات

 تم طباعة كتاب الملخصات للمؤتمر الثاني والعشرون
مراض عن الفیروسات واألروما، إیطالیا)03/08/2012(

، ویمكن الفاكھةاألخرى التي تنتقل جراء التطعیم ألشجار 
میغا بایت) من الرابط التالي: 7.14تحملیھ مجاناً (الحجم 

http://tinyurl.com/bk79yle

eSci. Journals ھي مجالت دولیة علمیة، متاحة ومحّكمة :
ول من انطلق العدد األ2012تصدر في باكستان. في العام 

eSci Journal of Plant“مجلة أمراض النبات االلكترونیة 
Pathology” عداد المقالة" إ. الرسوم الدوریة الجدیدة "رسوم

تعتمد على البلد األصلي. الرابط: 
www.escijournals.net/index.html

 خباریة الرسمیة من النشرة اإل62صدر حدیثاً العدد رقم
)، في شھر Haustoriumللجمعیة الدولیة للنباتات الطفیلیة (

المواضیع العدیدة . من ضمن 2012مبر یسول/دكانون األ
المعروضة على الصفحات الخمس والعشرین للنشرة توجد 
روابط لمصادر لفیدیوھات عن نبات الستریغا الطفیلي. العدد 

فرة على الرابط: اعداد السابقة متوالحالي واأل
www.parasiticplants.org/ipps_newsletter.asp

یوتا ضمن برنامج االرشاد المشترك بین مؤسسة آفات والیة
(االمریكیة) وجامعة والیة یوتا، تم إصدار سلسلة من 
الفیدیوھات التوضیحیة المتاحة مجاناً بعنوان (كیف؟) تظھر 
كیفیة صناعة واستخدتم أطباق الضرب والمصائد الفرمونیة، 

مساعدة في مراقبة وتعریف أنواع معینة من الباالضافة إلى 
http://tinyurl.com/a87amrnاآلفات. الربط: 

 عن المركز 2012إحدى المنشورات الصادرة خالل العام
القاحلة الدولي لبحوث المحاصیل للمناطق المداریة شبھ 

جل استدامة التكثیف الزراعي أبعنوان، إدارة المیاه العادمة من 
في شمال شرق تایالند، تضم مقالة بعنوان "تقنیة سھلة وفعالة 

شرق تایالند" للباحث إلدارة متكاملة آلفات الخضار في شمال
Chuachin ورفاقھ، تشرح استخدام المنتجات الثانویة للشوندر

دارة آفات الحشرات السكري (الموالس) في المصائد وذلك إل
في حقول الملفوف المزروع في تلك المناطق. الرابط: 

Http://tinyurl.com/akse35r

 ستصدر مقاالت متعلقة بوقایة المحاصیل، عن مصلحة خدمات
البحوث الزراعیة األمریكیة، وستظھر في األعداد الحدیثة من 

البحوث الزراعیة على الرابط: مجلة 
www.ars.usda.gov/is/pr/
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أخبار الجمعیة العربیة لوقاية النبات

2014المؤتمر الحادي عشر لعلوم وقاية النبات 

جامعةفيالزراعةكلیةمنرسمیةدعوةالنباتلوقايةالعربیةللجمعیةاإلداريةالھیئةتسلمت
العامفيالنباتوقايةلعلومعشرالحاديالعربيالمؤتمرالستضافةباألردنالتطبیقیةالبلقاء
الجمعیةبینتفاھممذكرةتوقیعتم2013نیسان/أبريلمنللسابعالموافقاألحديومفي.2014
لعلومعشرالحاديالمؤتمرتنظیمفيللتعاونالتطبیقیةالبلقاءوجامعةالنباتلوقايةالعربیة

تعمیمسیتم.2014الثاني/نوفمبرتشرين13- 9بینماالفترةخاللاألردنعمان،فيالنباتوقاية
العاجل.القريبفيللمؤتمراألولاإلعالن

بحضورالتفاھم،اتفاقیةیوقعانوالتكنولوجیا،الزراعةكلیةعمیدبكرأبوسمیحود.النباتلوقایةالعربیةالجمعیةرئیسجمالمجدد.(الصورة:
التطبیقیة)البلقاءجامعةرئیسالشواقفةنبیلالدكتور

HTTP://WWW.BAU.EDU.JO/NEWS/NEWSDETAILS.ASPX?NEWS_ID=425

ستصبح مجلة وقاية النبات العربیة متاحة 
على الشبكة العنكبوتیة اعتباراً من بداية العام 

2013

قررت اللجنة التنفیذیة للجمعیة العربیة لوقایة النبات، بعد مناقشات 
للتكلفة المرتفعة لطباعة المجلة وتوزیعھا بصورتھا الورقیة، التحول 
إلى النشر اإللكتروني لمجلة وقایة النبات العربیة على الشبكة 

آخر نسخة وقد صدرت . 2013العنكبوتیة ابتداًء من مطلع العام 
. 2012ورقیة مطبوعة من المجلة في شھر كانون أول/دیسمبر 

وفي الوقت ذاتھ، ونتیجة لخفض تكالیف الطباعة والتوزیع، تقرر 
ر ثالثة أعداد من المجلة سنویاً وذلك بدالً من عددین اصدإبأن یتم 

یاً سنویاً في الوقت الحالي، وُیؤمل أن یتم إصدار أربعة أعداد سنو
النتائج اإلیجابیة لمثل ھذا التغییر . ستؤدي2014اعتباراً من العام 

نتظار التي یقضیھا المؤلفون بین لحظة قبول إلى خفض فترة اإل
إرسال اسم مستخدم 2013مقاالتھم ووقت نشرھا. سیتم في العام 

وكلمة مرور لكل أعضاء الجمعیة المسددین لرسوم عضویتھم في 
قایة النبات.الجمعیة العربیة لو



2013، نیسان/أبریل 58النشرة اإلخباریة لوقایة النبات في البلدان العربیة والشرق األدنى العدد 19

حبیشانعليمحمدالدكتورالنباتلوقایةالعربیةالجمعیةفقید
أحد أعضائھا الفاعلین،15/10/2012فقدت الجمعیة العربیة لوقایة النبات یوم 

)، وأحد رواد البحث العلمي الزراعي2012- 1954إنھ الدكتور محمد علي حبیشان (
في الیمن.

في منطقة الحامي في محافظة1954في شھر كانون األول/دیسمبر ولد الدكتورحبیشان
في كلیة ناصر للعلوم1977حضرموت بالیمن. أكمل درجة البكالوریوس في العام 

الزراعیة، محافظة لحج، جامعة عدن. انضم بعدھا إلى مركز الكود للبحوث الزراعیة 
العلیا في أكادیمیة العلوم فيكمساعد باحث. حصل على منحة دراسیة لمتابعة الدراسات 

سلوفاكیا، معھد علم الحشرات وعلم األمراض، وحصل على درجة الدكتوراه في العام
، وعاد بعدھا إلى موطنھ لیتابع العمل كباحث علمي. شغل مناصب علمیة عدة،1987

منھا رئاسة فریق بحوث البستنة، ورئاسة فریق بحوث المحاصیل الصناعیة،
ناطق كما شغل منصب ا في الم یة  یة اإلقلیم حوث الزراع عام لمحطة الب مدیر  كأول  نھ  تم تعیی لمنسق الوطني لمشروع المحاصیل الزیتیة. 

في منطقة المكال بحضرموت. ونظراً لمشاركاتھ الفعالة في البحوث العلمیة الزراعیة فقد تمت ترقیتھ 1996الساحلیة الشرقیة التي تأسست عام 
.2005في العام إلى مرتبة "باحث رئیس" 

ظة  في محاف حوف وفرتك  ھا  یة من ناطق یمن عدة م شمل  لذي  َن الدكتور حبیشان منسقاً وطنیاً للمشروع الیمني األلماني للتنوع الحیوي ا ُعیِّ
المھرة، وسقطرة وكور سیبان في محافظة حضرموت، وجبل العرایس في محافظة أبین.

ة ومتخصصاً في علم الحشرات، فقد تم تعیینھ كمرشد فني في حمالت المكافحة آلفات نخیل بكونھ باحثاً في مجال وقایة المحاصیل الزراعی
لى 2006. كما تم تعیینھ كعضو في كل من اللجنة التوجیھیة واللجنة الفنیة في محافظة حضرموت في العام 2004التمر في العام  . وباإلضافة إ

فة دوباس النخیل حتى آخر یوم في حیاتھ.ذلك فقد تابع عملھ كرئیس لفریق التفتیش الحقلي عن آ
من  سنوات  عد عشر  عدن. وب عة  في جام یة  لوم الزراع صر للع یة نا في كل قررین  تدریس م في  للفقید بعض اإلنجازات االكادیمیة، تمثلت 

یا الحشرات"  یا ومورفولوج فات" و "فیزیولوج حة اآل قررات "مكاف مدرس لم ھا ك خرج من تي ت یة ال ترة تخرجھ، عاد إلى الكل -1988خالل الف
بة 1989 شان قرا لدكتور حبی 38. باإلضافة إلى ما تقدم، فقد قام باإلشراف أو المشاركة باإلشراف على عدد من طالب الدراسات العلیا. نشر ا

من البحوث العلمیة والتقاریر الفنیة.
سیق كان الدكتور حبیشان عضواً فاعالً في الجمعیة العربیة لوقایة النبات، وعضواً في  نة التن ساً للج یة ورئی لوم البیولوج یة للع الجمعیة الیمن

وفاكیة.الزراعیة في الحامي بمحافظة حضرموت. باإلضافة إلى لغتھ العربیة األم، فھو یتقن اللغة اإلنكلیزیة، ویجید تحدث اللغة األلمانیة والس
ید الرحمة إن رحیل الدكتور حبیشان ھو خسارة كبیرة للبحث العلمي الزراعي وللمجتمع سأل هللا للفق یة. ن لیمن والمنطقة العرب في ا العلمي 

وألھلھ الصبر والسلوان.

د. إسماعیل محرم
ذمار، الیمن
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)2013-1954(هللاذمةفيإدراوولیدالدكتور
الموت!فيالغیابیمارسونكماالموتفمارستغیابك،طعمتذوقتلكنيالموت،طعمأتذوقلم

الطاھرة،روحكفلترقدفناء،إلىبالالجسدالسماء.أعاليترتقيأنروحكاختارتلقد
عناء.الدنیاھذهفيكفاك
الدكتوررحیلحلببجامعةالزراعةوكلیةالنباتلوقایةالعربیةالجمعیةتنعي
الوقت.منكثیراً یمھلھلمعضال،مرضإثرربھنداءلبىالذيإدراو،ولیدمحمد

.1954نیسان/أبریلمنالثامنفيإدراوولیدمحمدالشھیدولد
.حلبمدینةفيالجامعیةقبلدراساتھمراحلكافةأكمل

.1977فيحلبالزراعة/جامعةبكلیةالنباتاتوقایةقسممنتخرج
.العربیةالنباتوقایةمجلةفيمحكموعضوالنباتلوقایةالعربیةالجمعیةفيفاعلعضووھو

فيبولونیا–البستنةقسملوبلینمدینةفيالزراعیةالعلومأكادیمیةمنللحشرات)IPM(المتكاملةالمكافحةفيالدكتوراهعلىحصل
الشروطفيالمتكاملةالمكافحةباستخدامالزجاجیةالبیوتفيالخیارلمحصولالرئیسةلآلفاتالبیولوجیةالمكافحةباختصاص:1991

2009العامفيونقل،8/7/2004بتاریخذاتھاالكلیةفيمساعداً وأستاذا،23/11/1999فيالثانیةالزراعةكلیةفيمتمرناً مدرساً عین.اجیةاإلنت
یحصلأنقبلفغادرناتمھلھ،لمالمنونیدولكناألستاذیة،مرتبةإلىترفیعھملفلتوهوأنھىحلب.جامعةفياألولىالزراعةكلیةإلى

وتصنیفمورفولوجیا؛عمليوكتاب،)2004(اآلفاتومكافحة)2003(الحشراتوتصنیفمورفولوجیا؛نظریانكتابانالشھیدعلیھا.للفقید
بالعربیة،بحوث8أنجز.واحدةدكتوراةورسالةماجستیررسالتيعلىأشرف.منھالكل%50بنسبةبالمشاركةأنجزھا)2003(الحشرات
.العربیةللغةباإلضافةواإلنكلیزیةالبولونیةاللغتینیتقن.اإلنكلیزبةباللغةخارجيوبحثحلبجامعةبحوثلةمجفينشرمعظمھا

العامة)؛والشعبةالمحاصیل(لشعبتياإلقتصادیةالحشراتالعامة؛الحشراتمقرراتغطىإذالتدریسیة،مھامھفيومعطاءغنیاً الشھیدكان
(دبلومالمتقدمةالحیویةالمكافحةوالوقایة)؛البساتین(لشعبتيوالغاباتالبساتینحشراتالعامة)؛والشعبةالبساتین(لشعبتياآلفاتمكافحة
الوقایة)(شعبةالحقلیةالمحاصیلحشراتالوقایة)؛(شعبةالحشراتوبیئةفیزیولوجیاالوقایة)؛(شعبةحشراتوتصنیفمورفولوجیاوقایة)؛
موادوقایةوقایة)؛(دبلوممتقدمةالوقایة)؛حشرات(شعبةوالمتكاملةالحیویةالمكافحةوالبساتین)؛الوقایة(شعبتيغاباتوالالبساتینحشرات
.العلوم)(كلیةحیویةمكافحةالوقایة)؛(شعبةمخزونة

لراجعون.إلیھوإناناوإوالسلوان.الصبروأقرانكوذویكأھلكوألھمجنانھفسیحوأسكنكمحمودأبایاعلیكهللارحمة
بیاعةبسامد.أ.

حلبجامعةالزراعة،كلیةالنبات،وقایةقسم
سوریةحلب،

الفقیدلروحتكریم
الحشراتعلمفيتونسيباحث):2013-1944(صالحبنحسین

.1944سنةالتونسیة)(الجمھوریةسوسةفيصالحبنحسینالسیدولد
.2004إلى1970منالفالحیةللبحوثالوطنيبالمعھدالحشراتعلمبرتمخفيباحثاً عمل
،تونسفيلآلفاتالمتكاملةالمكافحةمیدانفيسھمواأالذینأھممن،زراعيكمھندسكان

اإلنسانیة.العالقاتصعیدعلىكذلكوالمؤسساتيالمستوىعلىرائدةاتمساھملھكانتو
الجرادمكافحةحمالتوفيتونس،فيالذكورتعقیمبتقنیةلفاكھةاذبابةمكافحةبرامجفيشارك

مكافحةبرنامجوفيالقوارص/الحمضیاتقشریاتمكافحةأعمالوفيالصحراوي،
الفالحینلدىواسعنطاقعلىمطبقاً بعدفیماأصبحالذيوالبطاطا/البطاطس،درناتعثة/فراشة
سنوات.7لمدةالتالفةالمبیداتإزالةمشروعفييوطنكخبیرعملتقاعده،وبعدالتونسیین.

الوطنياالستحقاقوساموعلى،1995سنةالتكنولوجيللتجدیدالتونسیةاألولىالجائزةعلىحصل
.1995سنةالفالحةمیدانفي

نصراويبوزیدد.أ.
تونسفيللزراعةالقوميالمعھداألمراض،علممخبر

تونسقرطاج،جامعة
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منشورات جديدة

جديدةكتب

تكنولوجیا الحشرات

طالل طاھر محمودتألیف: 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/جامعة دھوك، كلیة صدرتأ

الزراعة، كتاباً جدیدا یستعرض أحدث التقنیات في مجال الحشرات. 
التصنیف الفصل االولتناول 

العام والتركیب الدقیق 
العضاء الجسم المختلفھ. 

الفصل الثانيوتناول 
والعنایھ بھا وكیفیة المجاھر

حساب قوة التكبیر وكیفیة 
من عمل االنواع المختلفھ 

وعملیة القیاسات المجاھر 
والحسابات وعملیة تحلیل 
صورة المرى. كیفیة عمل 

االلكتروني. وتناول المجھر 
عملیة جمع الفصل الثالث

الحشرات وتضمن الجمع ومزارع التربیة واالحتیاجات العامھ 
للجمع اضافھ إلى التركیز على غرفة التربیة واحتیاجاتھا وتصمیمھا 

قائطرالفصل الرابع إلى ق تربیة الحشرات المختلفھ. اشار ائوطر
ني القتل وتثبیت النماذج اوطرق التخدیر وأوھا قتل الحشرات وحفظ

الفصل وحفظھا وتحضیرات خاصھ لمفصلیات االرجل. تناول 
التقنیات الفسیولوجیة تحضیر مسحات الدم والمسحات الخامس 

الرطبھ وتقنیات حسابات تعداد خالیا الدم والصبغ وتقنیات الصبغ 
الحیوي وتقنیات تجلط الدم وعملیات التجلط وتاثیر بعض العوامل 

شرات، التحضیرات النسیجیھ للدم، طریقة دم الحفي 
الكروموتوجرافیا لفصل االحماض االمینیھ للدم، والكشف عن 
انزیمات الغدد اللعابیة، المستلمات الكیمیائیھ في الذباب المنزلي، 

اعطى فكره الفصل السادس عملیة قیاس االوكسجین المستھلك. 
مختلفھ للرتب عامھ عن التقنیات النسیجیھ: طرق تشریح االنواع ال

الحشریة، والطرق الخاصھ بالتحضیرات والمالحظات، فحص 
النماذج الحیة، فحص الخالیا المعزولة، التخدیر، أنواع المثبتات 
وجداول التجفیف، طرق عمل المقاطع الشمعیة وصبغھا، 
الصعوبات المتوقعھ خالل المقاطع، تحضیر مقاطع السولویدن، 

ازالماكروتوم، تقنیات صبغ المقاطع، والمقاطع المجمدة، العنایھ بجھ
كیمیاء االصباغ، تحضیر محالیل االصباغ، رسم النسیج اعادة 

ق صبغ ائ: ویشمل طرالفصل السابعالتجمیع للمقاطع والقیاسات. 
ق صبغ االعضاء ائالدم، وتقنیاتھ، طریقة الصبغ الحیوي للدم، طر

: تناول منوالفصل الثاالداخلیة، وصبغ الدھن واالحیاء المجھریة. 
ات.جتقنیات المتاحف، وكتیب المحفوظات، وطرق التعلیم والكتالو

ُمختارةعلمیةأوراق

Bacteria

Genetic variability of Iranian strains of Pseudomonas
syringae pv. syringae causing bacterial canker disease
of stone fruits.Valeh Abbasi, Heshmatollah Rahimian,
Mohammad Ali Tajick-Ghanbari (Iran) European
Journal of Plant Pathology, 135(2): 225-235, 2013.

Fungi

Differential Expression of Potato Defence Genes
Associated with the Salicylic Acid Defence Signalling
Pathway in Response to Weakly and Highly
Aggressive Isolates of Verticillium dahliae. Derksen,
H., Badawi, M., Henriquez, M. A., Yao, Z., El-Bebany,
A. F. and Daayf, F. (Egypt).  Journal of Phytopathology,
161: 142–153, 2013.

Ceratocystis manginecans associated with a serious
wilt disease of two native legume trees in Oman and
Pakistan. A. O. Al Adawi, I. Barnes, I. A. Khan, A. M.
Al Subhi, A. A. Al Jahwari, M. L. Deadman, B. D.
Wingfield and M. J. Wingfield  (Oman and Pakistan).
Australian Plant Pathology, 42(2): 179-193, 2013

Effect of oil suspended conidia of Metarhizium
anisopliae var. major on mortality of the sunn pest,
Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:
Scutelleridae).Neda Sedighia,Habib Abbasipoura,
Hassan Askaryb &Aziz Sheikhi Gorjanc (Iran) Archives
of Phytopathology and Plant Protection, 46(2): 128-140,
2013.

Diversity of sooty blotch and flyspeck fungi from
apples in northeastern Turkey. Derrick A. Mayfield,
Aziz Karakaya, Jean C. Batzer, Jennifer M. Blaser and
Mark L. Gleason (Turkey) European Journal of Plant
Pathology, 135(4): 805-815, 2013.

Entomology

Aphytis alexandrina (Hymenoptera: Chalcidoidea:
Aphelinidae) a new species from Alexandria, Egypt.
Ramadan M. Hanan and Karam H. Hedaya (Egypt)
Journal of Entomology, 10 (1): 49-52, 2013.

Grain damage, viability and weight loss in different
barley cultivars due to Sitotrogacerealella (Oliv.)
infestation. S. Bushra, M. Aslam, M.A. Aziz&M.
Ahmed (Iran) Archives of Phytopathology and Plant
Protection, 46(2): 205-214, 2013.
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Sensory receptors on abdominal and thorax segments
in male and female red palm weevil Rhynchophorus
ferrugineus. Mona Mohammed Saleh Al- Dawsary
(Saudi Arabia) Agriculture and Biology Journal of North
America, 4(1): 23-32, 2013.

Nematodes

Effect of certain abiotic and biotic materials on the
mortality of Meloidogyne incognita. H.A. Osman,
M.M.A. Youssef, A.Y. El-Gindi, H.H. Ameen, N.A.
Abd-Elbary and A.M.S. Lashein (Egypt). Pakistan
Journal of Nematology, 31 (1): 61-64, 2013.

Population dynamics of some plant–parasitic
nematodes associated with banana cvs. Williams and
Hindi in relation to soil temperature in Egypt.
M.F.M. Eissa, A.E. Ismail, M.M. Abd-Elgawad&W.A.
El-Nagdi (Egypt). Archives of Phytopathology and Plant
Protection, 46(4): 436-444, 2013.

Yield of maize as influenced by population densities
of the root lesion nematode, Pratylenchus zeae.
M.M.A. Youssef (Egypt). Archives of Phytopathology
and Plant Protection, 46(4): 445-450, 2013.

Pesticides

Evaluation of susceptibility of Rhyzopertha dominica
(F.), Sitophilus granaries (L.) and Cryptolestes
ferrugineus (Stephens) to spinosad. Golam Reza
Sadeghi, Peyman Namvar&Hossain Afshari (Iran).
Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46 (1):
46-51, 2013.

Weeds

Suppressive ability of selected fodder plants on the
growth of Parthenium hysterophorus. Khan, N.,
O’Donnell, C., George, D. and Adkins, S. W. (Pakistan
and Australia). Weed Research, 53(1): 61-68, 2013.

Viruses

First Report on the Association of Squash leaf curl
virus and Watermelon chlorotic stunt virus with
Tomato Yellow Leaf Curl Disease. F. Haj Ahmad, W.
Odeh, and G. Anfoka (Jordan). Plant disease 97(3): 428,
1013.
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نسبة اإلصابة بفیروس تخفیض تأثیر بعض الوسائل التطبیقیة في 
وضاح مبیض، في شمال سوریة.(PVY)البطاطا/البطاطس واي 

اسماعیل (سوریة).قمري وعماد غسان سلیم راعي، صفاء 

تأثیر المستخلصات النباتیة المائیة والكحولیة الخام ألوراق 
الیوكالبتوس واآلس وعوامل المكافحة األحیائیة في نمو الفطریات 

عصام داؤد سلیمان المسببة لموت بادرات وتعفن جذور اللوبیاء. 
ونور عبد الحافظ (العراق).

Culexك یرقات بعوض تأثیر بعض المستخلصات النباتیة في ھال
pusillus Macquart ..(العراق) صالح مھدي كاظم

Alternaria solaniالمقاومة المكتسبة الجھازیة ضد الفطر 
رائد ة.م/البندورالمسبب لمرض اللفحة المبكرة على نبات الطماط
رؤوف العاني وكونر عبدالوھاب شاكر (العراق).

Chromatomyiaحصر متطفالت ذبابة صانعة أنفاق البازالء 
horticola على نبات التیفافSonchus oleraceus L. بمنطقة

سالم الشبلي وعایدة بادي (لیبیا)..سیدي المصري، طرابلس، لیبیا

المستوى المعرفي في أمراض البندورة/الطماطم بین مزارعي 
نوري الشدایده، موفق أحمد.منطقة الغور الجنوبي في األردن

رمضان كراجھ، محمد سالمة العالوي، سمیح محمد أبو بكر، 
محمد عوض شطناوي وحازم شریف حسن (األردن).

مدى تحمل بعض أصول التفاح البذریة لمّن التفاح القطني 
Eriosoma lanigerum Hausm..عال توفیق في سوریة

(سوریة).وفیصل حامدالحلبي، بیان محمد مزھر

في العالم.دراسة مرجعیة ألكثر فیروسات نحل العسل انتشاراً 
میسر الحاج عمر (سوریة).وأحمد محمد مھنا 

مكافحة فيخمسة أنواع نباتیةفعالیة المستخلصات المائیة ل
Acanthoscelidis obtectusخنفساء الفاصولیاء (Say). فاطمة

ھدى حالق (سوریة).

الفریز (الفراولة) المتسبب عن المكافحة اإلحیائیة لمرض ذبول
Fusarium oxysporumالفطر f. sp. fragariae. محمد زكریا

طویل (سوریة).

تقییم الكفاءة الحقلیة لبعض المبیدات في مكافحة حشرة ناخرة 
Tuta absolutaأوراق الطماطم/البندورة (Meyrick) في

االلھنزار مصطفى المالح، عماد قاسم العبادي، عماد عبدالعراق.
الرحمن (العراق).وحسان عبد
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Fusariumتوزع مرض الذبول الوعائي المتسبب عن الفطر 
oxysporum f. sp. lentisعلى محصول العدس في سوریة ،

نعیم حسین الحسین، بسام .والعوامل المؤثرة في وبائیة انتشاره
د، مایكل باوم ومحمد موفق یبرق (سوریة).سعید أحمبیاعة،

حدوث فیروس اصفرار وتجعد أوراق البندورة/الطماطم 
)TYLCV في الساحل السوري والتوصیف (

زیاد محمود حسن، المصلي/السیرولوجي لبعض عزالتھ المنتخبة.
وصالح الشعبي (سوریة).وعماد دأود إسماعیل

Tutaحفارة الطماطم، دراسة جزیئیة على absoluta اآلفة ،
خالد بن عبدهللا الدخیلة الجدیدة في المملكة العربیة السعودیة. 

.الھدیب (المملكة العربیة السعودیة)

Aphis fabaeتأثیر معاملة َمّن الفول األسود  Scopoli بالغذاء
الملكي والندوه العسلیة في الكفاءة التناسلیة للدعسوقھ ذات السبع 

Coccinella septempunctataنقاط  L.. نزار مصطفى المالح
وجمعة طھ محمد (العراق).
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النباتوقايةفيمھمةحداثأ

2013
أیار/مایو14-16*

) حول إدارة وقایة ISOFAR/MOANالمشتركة (الندوة
المحاصیل في الزراعةالعضویة المتوسطیة. سوسة، 

البرید اإللكتروني: أ. د. محمد بن خضر. تونس. 
benkheder.Mohamed@iresa.agrinet.tn

تموز/یولیو04-07* 
الحیوي واإلدارة المتكاملة لآلفات: یعمالن معاً من التنوع

مانادو، نورث سوالویسیا، أندونیسیا. اجل مستقبل مستدام.
الموقع: biodivipm2013@gmail.comالبرید إلكتروني: 

http://www.oired.vt.edu/ipmcrsp/biodivipm2013/

آب/أغسطس02–تموز/یولیو 28*
للمنظمة الدولیة لعلماء فیروسات 2013مؤتمر العام 

. أفریقیاحدیقة كورغر الوطنیة، جنوب الحمضیات/الموالح. 
gerhard.pietersen@up.ac.zaلالتصال:

آب/أغسطس25-30*
المؤتمر الدولي العاشر ألمراض النبات. بیجین 

http://www.icppbj2013.orgالصین.

أیلول/سبتمبر06- 03*. 
الندوة الدولیة الثانیة حول فیروس جدري الخوخ (استمرار 

،في ألوموكلقاءات وسط أوروبا حول جدري الخوخ) 
یرجى زیارة تجمھوریة التشیك. لمزید من المعلوما

http://isppv2013.upol.czالموقع: 

أیلول/سبتمبر22-27* 
توركو، األوروبي التاسع إلدارة اآلفات الفقاریة. المؤتمر

، انظر otso.huitu@metla.fiفنلندة. البرید االلكتروني 
www.evpmc.orgالموقع: 

الثاني/نوفمبرتشرین 08-12* 
الدولي الثاني لعلم الحشرات، كوشنغ، مالیزیا.المؤتمر

. ولمزید من info@gce2013.comالبرید االكتروني: 
المعلومات یمكنكم زیارة الموقع: 

http://www.gce2013.com/
تشرین الثاني/نوفمبر19-20* 

الدولي الثاني لعلوم وقایة النبات في جامعة المؤتمر
البرید اللكتروني: راق.الموصل، الع

ppconf2013@gmail.com. ولمزید من المعلومات
یمكنكم زیارة الموقع: 

http://agriculture.uomosul.edu.iq/
تشرین الثاني/نوفمبر25-27*

المؤتمر التاسع عشر للجمعیة األسترالیة ألمراض النبات. 
أوكالند، نیوزیالندا. یمكنكم زیارة الموقع: 
http://www.australasianplantpathologysociety.org.

au/

2014

آذار/مارس16-18* 
أبو ظبي، اإلمارات الدولي الخامس لنخیل التمر.المؤتمر

العربیة المتحدة. لالتصال: أ. د. عبد الوھاب زاید 
)zaid@uaeu.ac.ae.(

نیسان/أبریل14-18* 
لمقاومة الحادیة والعشرون العمل الدولیة الدوریة ورشة

مراكش، المغرب. مزید من المعلومات النباتات للحشرات.
في الموقع: 
http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid

=22994

أیار/مایو 04-09* 
. كیب تاون، الدولي السادس لعلوم النیماتوداالمؤتمر

info@6thICN.comریقیا. برید إلكتروني: جنوب أف
/http://www.6thicn.comالموقع: 

أیار/مایو 07-09* 
عمل المنظمة الدولیة للمكافحة الحیویة مجموعة

) حول المكافحة المتكاملة في IOBC/WPRSوالمتكاملة (
أضنة، تركیا. برید بساتین الحمضیات/الموالح المثمرة. 

الموقع: trhserhat@cu.edu.إلكتروني: 
http://www.iobcwprscitruswg.org/default.asp

حزیران/یونیو06-10* 
السادس عشر للجمعیة الدولیة للتفاعالت الجزیئیة المؤتمر

. رودس، الیونان. البرید إلكتروني: لمیكروبات النبات
ect@aua.gr، :الموقع-http://www.mpmi2014rhodes

hellas.gr/index.php

تموز/یولیو13-18*
الندوة الدولیة الثامنة حول مطھرات التربة الكیمیائیة وغیر 

www.sd2014.orgتورینو، إیطالیا. الكیمیائیة.

آب/أغسطس01–تموز/یولیو27* 
المؤتمر الدولي الرابع عشر لعلم الفطور، المؤتمر الدولي 
الرابع عشر لعلوم البكتریا والمیكروبیولوجیا التطبیقیة 

مونتلایر، .والمؤتمر الدولي السادس عشر لعلم الفیروسات
كما یمكنكم iums2014@nrc-cnrc.gc.caكندا. لالتصال: 
/http://www.montrealiums2014.orgزیارة الموقع: 

آب/أغسطس03-08* 
بانكوك، تایالند. المؤتمر الدولي العاشر لعلم الفطور.

agrlkm@ku.ac.thلالتصال:

غسطسآب/أ09-13*
مینابولیس، اللقاء السنوي لجمعیة األمراض األمریكیة. 

http://www.apsnet.orgمینیسوتا، أمریكا.

آب/أغسطس10-14* 
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الدولي الثالث عشر للإلتحاد الدولي للكیمیاء المؤتمر
سان .حول كیمیاء المبیدات(IUPAC)البحتة والتطبیقیة 

فرانسیسكو، كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة. برید 
، انظر الموقع: info@iupac2014.orgااللكتروني 

http://www.iupac2014.org/

آب/أغسطس71-24* 
–المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للبستنة. "البستنة 

استدامة الحیاة، ُسُبل المعیشة والمناظر الطبیعیة" 
www.ihc2014.org، أسترالیا.انيبریسب

تشرین الثاني/نوفمبر09-13*
. عمان المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقایة النبات

األردن. 

2015

آب/أغسطس24-27* 
المؤتمر الدولي السابع عشر لوقایة النبات في برلین، 

http://www.ippc2015.de.ألمانیا

اإلخباريةالنشرةمنالعددھذاانجازفيللمساھمینشكر

نجاز العدد الحالي من النشرة اإلخباریة لوقایة النبات في الشرق األدنى والبلدان إجزیل الشكر للزمالء الذین أسھموا في 
العربیة وھم:

)، ةصر)، بھاء الرھبان (سوریمحمود یوسف (مصر)، عبد هللا السعدي (ُعمان)، علي العدوي (ُعمان)، رمضان بكر (م
)، ناصر الجبالي (تونس)، عدنان نحالوي (سوریة)، عبد اللطیف غزاوي (سوریة)، نور الدین ةعبد النبي بشیر (سوری

حجیج (سوریة)، عمر عتیق (سوریة)، جمال مندو (سوریة)، عماد خریبة (سوریة)، أمین وفدي أمین (مصر)، ولید نجم 
ئر)، فریق الجراد الصحراوي (الفاو).(مصر)، نجیة زرمان (الجزا


