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  العـدد افتتاحيـة
  

 
  قرار شجاع –حظر مبيدات اآلفات من مجموعة نيونيكوتينويدز 

 للمفوضية األوروبية 
  

اآلفات المستخدمة في مكافحة اآلفات المحصولية، للحشرات  ل الضرر الُمحتمل، الذي ُتحدثه مبيداتشكَّ 
النافعة والكائنات غير المستھدفة األخرى، ھاجساً لنشطاء علوم الحياة والبيئة على مدى عدة سنوات. وتقترح 
دراسات حديثة أن أعداد النحل، سواء نحل العسل أو النحل البري، تتراجع في عديد من البلدان حول العالم. 

ً للنحل. وفيما تزعم شركات المبيدات أن ويشي ر علماء الحياة بالَبنان إلى أن بعض مبيدات اآلفات تسبِّب موتا
مبيدات اآلفات ليست السبب في المشكلة، ُتظھر قرائن علمية عكس ذلك. وھناك نقاش حاد ھذه األيام حول 

  رات البرية كالنحل الطنان.تأثير مجموعة النيونيكوتينويدز في كل من نحل العسل المستأنس والمؤب
  

تستخدم مبيدات اآلفات من مجموعة نيونيكوتينويدز على نحو واسع في الوقت الحاضر لمكافحة آفات المن. 
وتنتشر ھذه المبيدات، باعتبارھا مبيدات جھازية، عبر النبات إلى حبوب اللقاح والرحيق. وھي سموم 

رة مسببة شللھا وموتھا. وتقترح قرائن علمية أن تعريض عصبية، تتحد مع المستقبالت العصبية في مخ الحش
النحل لمستويات منخفضة جداً غير كافية للقتل، يؤثِّر في سلوك أفراده، وبخاصة قدرتھا على التعلُّم، جمع 
الغذاء والتنقل. كما تقترح القرائن أن الجرعات دون المميتة من ھذه الكيماويات تخفض من مقدرة النحل على 

%. وكان ما ُذكر أعاله قرينة 30% وھذا يؤدي إلى انخفاض في وضع البيض بنسبة 85لملكات بنسبة إنتاج ا
، إلى اتخاذ قرار بفرض حظر على استخدام مبيدات 2013كافية دعت المفوضية األوروبية، في نيسان/أبريل 

يدات لمدة عامين حالياً اآلفات من مجموعة نيونيكوتينويدز في دول اإلتحاد األوروبي. وسيتم حظر ھذه المب
على المحاصيل الجاذبة للنحل. وعلى كافة بلدان اإلتحاد األوروبي فرض الحظر بحلول كانون أول/ديسمبر 

2013.  
  

يعّد ھذا الحظر قراراً شجاعاً من المفوضية األوروبية يؤمَّل أن يكون متبوعاً بحظر مماثل تتخذه بلدان أخرى 
شائر النحل في المناطق التي تستخدم ھذه المجموعة من مبيدات اآلفات. حيثما تتوافر قرائن عن انخفاض ع

ويمكِّن اعتبار ھذا الحظر لمدة عامين بمثابة تجربة حقلية موسعة، قد تقود إلى أدلة واقعية عن األثر الضار 
كتاب نشر لھذه المبيدات في عشائر النحل. ولمزيد من المعلومات حول ھذه المسألة، يمكن للقراء العودة إلى 

ً "لدغة لحكاية كاذبة" ألَّفه عالم الحياة البريطاني "ديف غولسون" ولمقالته "النحل بحاجة إلى حظر  حديثا
ً كان ما تقوله المملكة المتحدة" والذي ُنشر في عدد  من  2013نيسان/أبريل  30أوروبي لمبيدات اآلفات، أيا

  مجلة "نيو ساينتيست".
 

  

  خالد مكوك
  )CNRSللبحوث العلمية (المجلس الوطني 

  بيروت، لبنان
  

 



 2013، آب/أغسطس 59العدد النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى،  4

  

 أخبار وقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى 
 

  

 والغازية الجديدة اآلفات
  

  عمان سلطنة
  

 Euphorbiaالعسبق الموت التراجعي في نبات  أول تقرير عن

larica  نتيجة إصابته بفطرFusarium brachygibbosum 
سم (اإل Euphorbia larica Boissيعتبر نبات في ُعمان. 

العربي = العسبق) مكون سائد وشائع من مكونات فلورا البيئة 
الصحراوية في شمال ُعمان. وتضمنت استخداماته التقليدية 
بصفة منتظمة استخدام مستخرج النبات األبيض (الالتكس) في 
عالج طفيليات الجمال. لوحظت أعراض التقرح على نبات 

كم غرب  50العسبق مع موت السوق في منطقة الخوض حوالي 
مم من خمس  5مسقط حيث قمنا بتجميع العينات و تم قطع 

سوق ظهرت عليها أعراض اإلصابة من نباتات مختلفة ثم تم 
عزل المسبب منها في وسط غذائي محضر من 

العزل  أوضح .(PDA)البطاطا/البطاطس والدكستروز واآلجار
، حيث كانت كل Fusariumظهور مستعمرة شبيهة بمستعمرة الـ 

 نلمستعمرات في البداية ذات لون أبيض وتغير لونها إلى اللو ا
الوردي فاألحمر مع غزل فطري هوائي كثيف ووافر، وكانت 

 4.73×26.83بوغا  20ومتناثرة ( متوسط  األبواغ الكبيرة نادرة
حواجز، في كل بوغ؛ في كانت حين  4إلى  3ميكرون) مع وجود 

ومغزلية الشكل (متوسط  األبواغ الصغيرة منحنية قليال وبيضاوية
ميكرون) مع عدم وجود حواجز إلى  4.03×11.64بوغا  20

اثنين من الحواجز في كل بوغ. وكان قياس قطر األبواغ الغالفية 
ميكرون. في حين  11.05بوغا  20(الكالميدوسبور) في متوسط 

في وسطه  أوكانت األبواغ موجودة في أطراف الغزل الفطري 
و في سلسلة. تطابقت هذه الصفات مع فطر وكانت توجد منفردة أ

Fusarium brachygibbosum Padwick مم  5. تم أخذ قطعة
أيام من الوسط الغذائي  7من الغزل الفطري لهذا الفطر بعمر 

مم في ساق نبات عسبق سليم ينمو في  3ووضعه على جرح 
المنطقة وتم ربطه بقطن مرطب بالماء المعقم ولفِّه بمادة 

أيام من التلقيح تمت إزالة بقايا اآلجار والغزل  7. بعد البارافيلم
والقطن والبارافيلم وتم تسجيل اإلصابة. في حين تم تلقيح نباتات 

نة وكررت هذه العملية ر مم) فقط للمقا 5أخرى بالوسط الغذائي (
مرتين. نتج عن كل عمليات التلقيح االصطناعي ظهور 

اصطناعيا في فترة  األعراض نفسها من موت األغصان الملقحة
  وكانت كل المستعمرات المعزولة من هذه األغصان يوماً  11

  بعد تعقيمها مماثلة للمستعمرة األصلية. تم تعريف الفطر
F. brachygibbosum  باستخدام تفاعل التسلسل النووي (بادئات

) وهما TEF-1وعامل اإلطالة الفا ( ITS1 & ITS4) التفاعل
). أوضح التفاعل وجود EF-1-986 & EF-728بادئات التفاعل (

% في ترتيب النوكليوتيدات مع 99% و 100تشابه بنسبة 
)602344HQ (ITS ) 429370وJQ (EF1-α لفطر  

F. brachygibbosum  في بنك الجينات. وقد وضع تسلسلITS 
من عزلة واحدة في مختبر علم األحياء الجزيئي األوروبي 

)EMBL (HF562936ا الفطر سابقا على شجرة . تم رصد هذ
نخيل الرطب في عمان ويتم تسجيله ألول مرة على نبات العسبق 

E. larica.  عيسى المهمولي، يونس البحري، عبد اهللا السعدي]
): Plant Disease، 97)5ومايك ديدمان (سلطنة ُعمان). مجلة 

687 ،2013[.  
  

  تونس
  

مرافق لتنقر ساق العنب/الكرمة اللفيروس تقرير عن ا أول
ينتمي فيروس مرافق لتنقر  تونس.في روبسترس على العنب 

) للجنس GRSPaVساق العنب/الكرمة روبسترس (
Foveavirus ويترافق مع تنقر للساق روبسترس، وذلك المرض ،

  ) CB)، اللحاء الفليني (KSGيكون مع كوبر تنقر الساق (
تنقر الساق، ليشكل معقد مرض الخشب للعنب/الكرمة.  LN33 و

) وفيروس العنب/الكرمة A )GVAيترافق فيروس العنب/الكرمة 
B )GVB) مع كوبر تنقر الساق (KSG) واللحاء الفليني (CB ،(

على التسلسل وهي الشائعة على العنب/الكرمة التونسي، ولندرة 
عينة من  140، تم جمع GRSPaVفيروس وجود المعلومات عن 

 Italia ،Superiorعدة أصناف عنب/كرمة في تونس هي (

Seedless ،Down Seedless ،Red Globe ،Victoria ،
Early Sugar ،Black Pearl ،King’s Ruby ،Rich Baba 

زراعة العنب/الكرمة في تونس ل) من عدة مناطق Sultanineو
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  بطريقة فيها والتي تم االستدالل عن وجود الفيروس 
  كسي والتضخيم للحمض النووي المستخلص من أنسجة الع

   RSP-48اللحاء وذلك باستخدام زوج من البادءات 
)5’-AGCTGGGATTATAAGGGAGGT-3’(  وRSP-49 
)5’-CCAGCCGTTCCACCACTAAT-3’ ُينتج التفاعل .(

نيكليوتيد مضخمة لمورث الغالف البروتيني للفيروس  330قطعة 
  وجد الفيروس في كل  %.80عينة مصابة بنسبة  112لـ

المناطق الممسوحة وأصناف العنب/الكرمة المزروعة. وبشكل 
أكثر تحديدًا، كشف الفيروس في كل العينات من األصناف 

)Early Sugar ،King’s Ruby وSultanineت )، كما تراوح
% في الصنف 17بين ما نسبة اإلصابة في األصناف األخرى 

Down Seedless في الصنف 97و %Italia وحسب .
معلوماتنا، تعتبر هذه الدراسة هي التسجيل األول لفيروس 

GRSPaV  ،على العنب في تونس. [إ. سلطاني، ن. محفوضي
ت. إلبياينو، م. ديجيارو، م.ر. حجالوي (تونس). مجلة 

Journal of Plant Pathology، 95)1 :(218 ،2013.[  
  

  تركيا
  

احرة لبازالء بيجيون) األول لفيتويالسما (مكنسة الس التسجيل
المترافقة مع مرض توّرق السمسم في  16SrIXمن المجموعة 

من أهم محاصيل  (.Sesamum indicum L) يعد السمسمتركيا. 
البذور الزيتية التي تزرع بصورة واسعة في المناطق الجنوبية من 
تركيا. تستخدم بذور السمسم بصورة أولية في إنتاج الطحينة، 
إضافة إلى تزيين الحلويات ومنتجات الخبز في البلد. لوحظت 
أعراض مرض التورق على نباتات السمسم بصورة متزايدة في 

. وجد أن نسبة حدوث 2007منذ عام  حقول محافظة أنتاليا
%. أظهرت 62إلى  37المرض في هذه الحقول قد تراوح ما بين 

النباتات المصابة العديد من أعراض المرض مثل االخضرار، 
تفرعات متعددة ال تحمل أعراضًا، تشكيل أزهار غير مخصبة، 
تناقص في حجم الورقة، وتطور كبسوالت رهيفة وضعيفة. تم 

المجيني الكلي من عينات مجموعة من  DNA استخالص الـ
نباتات) ومن نباتات ال تحوي أعراضًا  10نباتات تظهر أعراضَا (

وتم  CTABنباتات) باستخدام طريقة الـ  10وتبدو سليمة (
   P1/P7تضخيمها باستخدام زوج من البادئات العالمية 

المباشر والمتداخل،  PCRبواسطة اختبار  R16F2n/R16R2و 
من النباتات التي  DNAتوالي. أنتجت عملية تضخيم الـ على ال

المباشر  PCRباختبار  kb 1.8تحوي أعراضًا منتجات بوزن 
المتداخل. لم يالحظ حدوث عملية  PCRباختبار  kb 1.2و

تضخيم في النباتات التي ال تحتوي أعراضًا من العمر نفسه 
وجمعت من الحقول نفسها. تم تنقية منتجات التضخيم ثم 

وتم تحديد تسلسلها  pTZ57R/Tاستنسخت ضمن الناقل 
 Beckman Coulterالنكليوتيدي باستخدام نظام التحليل الوراثي 

8000 CEQ . أربعة تسلسالت نكليوتيدية مصفوفة من وجدت
16S rDNA )1,845  زوج نكليوتيدي) كانت جميعها متماثلة

تيدية في وتنتمي إلى نوع واحد. تم إيداع أحد التسلسالت النكليو 
. أكدت عملية KC139791البنك الوراثي تحت رقم اإلدخال 

أن هذا التسلسل  BLASTالبحث عن التماثل باستخدام برنامج 
% من التماثل مع التسلسالت النكليوتيدية 99قد تشارك بنسبة 

، فيتوبالسما توّرق الكرنب 16SrIXألفراد مجموعة الفيتوبالسما 
Brassica rapa (HM559246.1)  وفيتوبالسما مكنسة الساحرة

المتوافرة في البنك الوراثي.  (DQ195209.1)على اللوز اإليرانية 
 iPhyClassifierإضافة إلى ذلك، استخدم البرنامج الحاسوبي 

واقعية. أظهرت التحاليل أن مظاهر  RFLPإلنشاء مظاهر 
RFLP  للتسلسالت النكليوتيدية لفيتوبالسما السمسم من المجموعة

16S rDNA  مع التسلسل 1.00كانت متطابقة (معامل التماثل (
 16SrIXالنكليوتيدي المرجعي لمظهر فيتوبالسما مجموعة 

)Y16389 تم أيضًا إنشاء شجرة قرابة وراثية باستخدام خيار .(
. وقع التسلسل Clustal Xتحديد اقتران الجيران للبرنامج 

من المجموعة النكليوتيدي ضمن العنقود نفسه مع الفيتوبالسما 
16SrIX طبقًا لمعرفتنا، يعد هذا التقرير التسجيل األول لإلصابة .

الطبيعية للسمسم بنوع جديد من الفيتوبالسما من المجموعة 
16SrIX في تركيا] .M. Catal ،C. Ikten ،E. Yol،  

R. Üstün و B. Uzun  (تركيا). مجلةPlant Disease، 
97)6 :(835 ،2013[  
  

جديدة عن النحل النجار الكبير (نحل الخشب) في تركيا  بيانات
نفذت هذه الدراسة على أسس من باعتباره من الملقحات المهمة. 

عينة  210بيانات طبيعية وسجالت منشورة على ما يقارب من 
، 1960ُجمعت على األغلب من جميع مناطق البالد، منذ نحل 
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ة عن والتي هي موجودة باالعتماد على معلومات حالي
Xylocopa Latreille 1802  الفاونا من تركيا. تم تمييز عشرة

  أنواع على أنها موجودة في تركيا. منها، ثالثة أنواع هي
 X. valga Gerstaecker, 1872،X. violacea (Linnaeus, 

كانت شائعة وغزيرة.  X. iris (Christ, 1791)و  (1758
Xylocopa olivieri Lepeletier, 1841   

متوسطة  X. (Koptortosoma) pubescens Spinola, 1838و
 ,X. (Copoxyla) armeniaca Warncke الشيوع، ومنها األنواع

1982 ،X. (Ancylocopa) parviceps Morawitz 1895،  
X. (Xylocopa) varentzowi Morawitz, 1895،  

X. (Ctenoxylocopa) fenestrate (Fabricius, 1798)   
وجدت في مناطق  X. (Proxylocopa) rufa Friese, 1901و 

محصورة ضمن منطقة األناضول ويمكن اعتبارها كأنواع نادرة. 
عليه كل   تم تحديث البيانات المتعلقة بالغطاء النباتي الذي يوجد

نوع والتوزع الجغرافي لهذه األنواع.أكدت الدراسات الحقلية أن 
، X. valga ،X. violacea وبصورة خاصة Xylocopaاألنواع 
X. iris  وX. olivieri  ملقحات ذات قيمة لبعض النباتات

)، اإلجاص Malus domestica Borkhالمزروعة مثل التفاح (
)Pyrus communis L.) الخوخ ،(Prunus domestica L. ،(

 Onobrychis)، النفل (.Medicago sativa Lالفصة (

viciifolia Scop) البرسيم األحمر ،(Trifolium pretence L.،( 

)، أنواع الفاصولياء .Glycine max Lفول الصويا (
)Phaseolus spp. الء ()، البازPisium sativum L. الحمص ،(
)Cicer arietium L.) الفول السوداني ،(Arachis hypogaea 

L.) عرق السوس ،(Giycyrrhiza glabra L. عباد الشمس ،(
)Helianthus annuus L. والعصفر ((Canthamus 

tinctorius L.)إضافة إلى ذلك يستعمل النوع . X. pubescens 
  بشكل أساسي كملقح للعديد من نباتات السياج.

]Hikmet Ozbek  (تركيا). مجلةJournal of the 

Entomological Research Society، 15)1 :(79-89 ،
2013[.  

  

  المتحدة العربية اإلمارات
  

األول عن حشرة حافرة أنفاق البندورة/الطماطم في  التقرير
. اكُتشف حديثًا وجود حشرة حافرة أنفاق اإلمارات العربية المتحدة

في دولة اإلمارات العربية  Tuta absolutaالبندورة/الطماطم 
المتحدة. تم تأكيد تعريف الحشرة في المتحف البريطاني للتاريخ 

ُوِجدت يرقات حافرة أنفاق  ،2012الطبيعي. في شهر تموز/يوليو 
وهي تهاجم أوراق وثمار نباتات البندورة/الطماطم  /الطماطمالبندورة

والباذنجان المزروعة في البيوت الزجاجية. هذا هو التسجيل األول 
في دولة  /الطماطمالذي ُيسجل فيه وجود حافرة أنفاق البندورة

فاق اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن وصف حالة حافرة أن
في اإلمارات العربية المتحدة فيما يلي: آفة  /الطماطمالبندورة

في البيوت  2012موجودة، وجدت للمرة األولى في العام 
والباذنجان. [خدمة التقارير  /الطماطمالزجاجية لمحاصيل البندورة

 ،3، الصفحة 4العدد  المنظمة األوروبية لوقاية النبات،في 
2013.[  

  

  اليمن
  

األول عن حشرة حافرة أنفاق البندورة/الطماطم في  التقرير
، وجدت 2013. في شهر كانون الثاني/يناير من العام اليمن

حشرة حافرة أنفاق البندورة/الطماطم وهي تهاجم محصول 
البندورة/الطماطم في عدد من محافظات اليمن، منها صنعاء 

عام والحديدة ولحج وأبين والبيضا. في شهر شباط/فبراير من ال
. وقد كشفت المسوحات الرسمية عن تسجيل وجود هذه 2013

حقول من الحقول المزروعة بالبندورة/الطماطم في  304اآلفة في 
محافظة يمنية.وأظهرت تلك المسوحات بأن  12مقاطعة تتبع  88
% من حقول البندورة كانت مصابة بحافرة أنفاق 70

 إنتاجقع في . ويعتقد بأن حجم الضرر المتو /الطماطمالبندورة
مليون دوالر أمريكي. تم  300قد يزيد عن  /الطماطمالبندورة

تطوير برنامج مكافحة، وسيضم البرنامج استخدام المصائد 
ألف مصيدة فيرمونية سيتم توزيعها)،  15الفيرمونية (أكثر من 

كما سيشمل البرنامج حملة إعالمية، وتدريبًا لعناصر اإلرشاد 
يفية إدارة اآلفة. وهذا هو التقرير األول الزراعي وللمزارعين عن ك

في اليمن. ويمكن وصف  /الطماطمعن وجود حافرة أنفاق البندورة
في اليمن على النحو التالي:  /الطماطمحالة حافرة أنفاق البندروة

 12في  2013آفة موجودة، وجدت للمرة األولى في العام 
 محافظة من محافظات اليمن، وهي تخضع لمكافحة رسمية.

، 4العدد  لوقاية النبات، [خدمة التقارير في المنظمة األوروبية
 ]. 2013 ،3الصفحة 
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 البحوث على أضواء
  

  مصر
  

دور األعداء  - )الكانوالاللفت الزيتي (فات في اآل مكافحة
درس فصل  الطبيعية، والعوامل المناخية وأداء األنماط الجينية.

اللفت الزيتي فرة من نبات الخمسة وعشرين ساللة متقدمة متو 
على أساس كثافة تعداد اآلفات المسجلة خالل موسمي  )لكانوال(ا

في مزرعة محطة البحوث الزراعية باإلسماعيلية،  2012و 2011
 Brevicoryneمصر. تم حصر آفات الكانوال: من الملفوف 

brassicae التربس ،Thripstabaci الفراشة ذات الظهر ؛
، .Liriomyza spصانعة األنفاق  ،Plutella xylostella الماسى

، األكاروس ومن األكاروسات Bemisia tabaciالذبابة البيضاء 
مفترسات المن  ستة أنواعو ، Tetranychus urticaeذو البقعتين 

، Coccinella undecimpunctata :وهي ذات الصلة باآلفات
C. septempunctata ،Stethorus gilivifrons ،Chrysoper 

lacarnea ،Syrphus corolla، Orius spp. وكانت أنواع .
 Diaretiella rapae ،Cotesia plutellaeالمتطفالت 

الخارجة من المفترسات  األكثر شيوعاً هي  Diadegmains lareو
 وجود اختالفمن العينات التي تم جمعها. كشف تحليل التباين 

خطوط في تفاعلها لجميع اآلفات ال، و الفحصكبير بين تواريخ 
التي شملتها الدراسة.كشفت النتائج أن أقصى  ةالطبيعي وأعدائها

لكانوال في لمختلفة على األنماط الجينية المتوسط عام لآلفات 
 2.34 كان 2012و 2011 موسميطوال  موقع الدراسة

كان  بينما)، Serw6 X N.A302/نبات في التركيب الوراثي (فرداً 
  /نبات في التركيب الوراثي فرداً  1.32 ادتعدأدنى 

)4 SerwXN.A355 لعددمالي بالمتوسط اإلج). فيما يتعلق 
 فرداً  0.36كانت ، فقد لتطفللوالنسب المئوية  ات المقدرةالمفترس

) N.A355 X N.A302٪ في األنماط الجينية (27.65و
اآلفات  بتعدادلى التوالي. فيما يتعلق ، ع)Serw6 X N.A302و(

 24/3/2011 قد سجل أعلى مستوى في، فمختلفةالتواريخ الفي 
/نبات)، في فرداً  3.54( 17/4/2012في /نبات) و اً فرد 3.54(

 في/نبات) و فرداً  0.08( 17/2/2011 قل فياألحين كان 
العوامل  في/نبات). ظهرت نسبة التباين اً فرد 0.28( 8/5/2012

رة والرطوبة غير الحيوية (الحد األدنى واألقصى لدرجات الحرا

 النسبية) والعوامل الحيوية (مفترسات والنسب المئوية للتطفل) معاً 
، B. brassica ،T. tabaci ،P. xylostella في كثافة تعداد

Lirriomyza sp. ،B. tabaci و T. urticae   في الموسم الثاني و
، 68.0 ،70.1، 88.9، 94.7، 87.0وزيادة نسبة القيم و

، 89.6، 60.4مقارنة بالموسم األول (على التوالي،  ،63.2%
 على التوالي). درس أيضاً %، 69.8 و 45.5، 31.1، 47.7

)، PCVأداء المواصفات الزراعية، ومعامل االختالف المظهري (
)، ومعامل االختالف البيئي GCVومعامل التباين الوراثي (

)ECVوالتقدم الوراثي ( ،)، والتوريثGS% للمحصول والصفات (
اط الجينية للكانوال. كانت هذه النتائج ذات أهمية كبيرة في األنم

بشكل مختلف  فقد ظهرت ،وحتى اآلن الزيتي لمربي بذور اللفت
البذور والزيت من اآلفات لتحديد أعلى محصول  إصابةتجاه 

يمكن ، والتي حامض اإليروسيكالزيتية من  األنماط الجينيةخلو و 
 وتحسين ،في أرض جديدة ةأن تشارك في برنامج تربية مزروع

مصر. في  إلدارة المتكاملة آلفات الكانواللالمستقبل  برنامج
 Canadianوائل طلب (مصر). مجلة [عاطف محمد سيد و 

Journal of Plant Protection، 1)2 :(64-75 ،2013[. 

  
البقاء، عدد البيض، وفترة اإلنتعاش التكاثرية للحلم المفترس 

Neoseiulus californicus (McGregor)  خالل الحفظ طويل
المدى على حبوب لقاح الذرة وبعد تحول التغذية إلى 

Tetranychus urticae Koch . تم إكثار األطوار غير البالغة
على  Neoseiulus californicus (McGregor)للحلم المفترس 

 اإلناث البالغةُربيًّت بينما  ،Tetranychus urticae Kochبيض 
 80و 60، 45، 30لمدة  .Zea mays Lحبوب لقاح الذرة على 
 15لمدة  T. urticaeحبوب اللقاح ببيض  إبدال . تم بعدئذاً يوم
التكاثرية  االنتعاشيم فترة البقاء، عدد البيض، وفترة و لتق اً يوم

للمفترس. تمكنت اإلناث البالغة للمفترس من البقاء خالل الفترات 
حبوب اللقاح  إبدالالتي أعقبت  اً يوم 15الزمنية المختبرة وخالل ـ

إناث المفترس فقد وضعت ببيض الفريسة. عالوة على ذلك، 
خالل  من البيض أقل نسبياً  المتغذية على حبوب اللقاح عدداً 

بعد  اً يوم 15ينما تم وضع معظم البيض خالل فترات التربية ب
من دون حدوث تزاوج ثان.  الفريسةحبوب اللقاح ببيض  إبدال

مع زيادة الفترات الزمنية  زادت أعداد البيض الموضوع معنوياً 
حبوب اللقاح. عالوة  إبدالبعد  المختبرة بينما حدث العكس الحقاً 
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حبوب  إبدالد التكاثرية بع االنتعاشعلى ذلك، ارتبطت فترة 
اللقاح عكسيا مع فترات الحفظ المختلفة. ولذلك، تعتبر حبوب 

لحفظ بقاء المفترس لمدى طويل  اً ومفيد لقاح الذرة غذاء بديالً 
ولوضعه لعدد من البيض والذي يظهر استجابة عددية كافية 

. [س. أ. صابر (مصر). مجلة لوقت الحق T. urticaeللحلم 
Archives of Phytopathology and Plant Protection، 

46)7 :(789-795 ،2013[.  
  

التموجات العددية الموسمية لنيماتودا النبات المرتبطة بنخيل 
  البلح صنفى بارحى وحيانى وتأثير درجتي حرارة ورطوبة 

 من لكلٍ العددية الموسمية جات و متلاوجد أن  .فيها التربة
  أو  Rotylenchulus reniformisالنيماتودا الكلوية 

في تربة أو جذور  Helicotylenchus sp. النيماتودا الحلزونية
على  صنفى بارحى وحيانى )Phoenix dactylifera L(النخيل 

مدى عام قد ارتبطت في عالقة سالبة مع درجة حرارة التربة 
السائدة (درجة سلزيوس)، وكانت هذه العالقة موجبة مع درجة 
رطوبة التربة في شهور ومواسم الدراسة. وقد تم حساب معامالت 
االرتباط لتأكيد هذه العالقات. [أسمهان م.ش. الشين و م.م.أ. 

 Archives of Phytopathology andمجلة  يوسف (مصر).

Plant Protection، 46)8 :(937-941 ،2013[.  
  

تأثير بعض مبيدات اآلفات المتباينة في مواقع تأثيرها في دودة 
 .Pectinophora gossypiella (Saunders)اللوز القرنفلية 

أظهر االختبار الحيوي في ظل الظروف المخبرية أن المبيد 
السم المبداسيهالوثرين كان أكثر العالمي االنتشار والمعروف با

فاعليًة من مبيدي الثياميثوكسام والبوبروفيزين وذلك عند تطبيقها 
 Pectinophoraعلى يرقات حديثة الفقس لدودة اللوز القرنفلية 

gossypiella (Saunders). كانت قيمة ،LC50  للثياميثوكسام
جزء في  4.9و  5.9،87.5والالمبداسيهالوثرين  والبوبروفيزين

 piperonylالمليون، على الترتيب، عند إضافة العامل المساعد 

butoxide (PBO)  إلى المبيدات المختبرة، زادت سّمية جميع هذه
، على 2.6و  15.1 ،1.4إلى  LC50المبيدات وانخفضت قيمة 

، تأّثرت بعض المظاهر الحيوية (فترة الطور اليرقي، التوالي
التي تضعها األنثى ونسبة فقس  مرحلة التعّذر، عدد البيوض

البيوض) بالمعاملة بمبيد البوبروفيزين بشكل كبير مقارنًة 

بالثياميثوكسام والالمبداسيهالوثرين. أظهرت تجربة حقلية أن مبيد 
الالمبداسيهالوثرين كان األكثر فاعليًة عند مقارنته بالثياميثوكسام 

ز القطن القرنفلية والبوبروفيزين. كانت نسبة تراجع أعداد ديدان لو 
الموجودة على لوز القطن باستخدام الالمبداسيهالوثرين 

على ، %19.5و  39.3، 85.7والثياميثوكسام والبوبروفيزين 
وكانت النسب  2009، وذلك خالل موسم القطن في عام التوالي
. 2010 خالل الموسم تواليعلى ال، %39.1و  64.7، 80.1

تقترح هذه النتائج أن مبيد الالمبداسيهالوثرين هو المبيد األكثر 
فاعليًة ضد يرقات دودة اللوز القرنفلية، كما يتميز مبيد 
البوبروفيزين بدور جيد في إحداث اضطراب في المراحل التطورية 

 PBOلها، زيادًة على ذلك فقد كان الستخدام العامل المساعد 
  ية المبيدات المدروسة وخاصًة دوٌر إيجابي في زيادة سمّ 

مجلة [القذافي، حسن صبري (مصر). مبيد الثياميثوكسام. 
Archives of Phytopathology and Plant Protection، 

46)8 :(942-951 ،2013.[  
  

 ضد صانعة أنفاق األوراق عناصر المكافحة البيولوجية
Liriomyza trifolii (Burg) تم دراسة  .الفول البلدي حقول في

 Beauveriaالممرضة للحشرات رو الفطمستحضرات تأثير 

bassiana، Verticillium lecanii، Metarhizium 

anisopliae  وPaecilomyces fumosoroseus  مكافحةفي 
Liriomyza trifolii ) :ذات الجناحينAgromyzidae (مقارنة 

 طبقت .Nimbecidineمبيد  ،النباتيذات األصل  المبيدات مع
 قدرت. الرشات بين يوماً  15 بفاصل مرتين، المدروسة المركبات

أظهرت النتائج غلة المحصول. في تعداد اليرقات و  نسبة الخفض
الممرضة  رو الفط بين األكثر كفاءة كان M. Anisopliaeأن
 Nimbecidine بين فروق معنويةلم تكن هناك  أيضا. خرىاأل
 Nimbecidineكل من  حققفقد ، ومع ذلك M. Anisopliaeو
نسبة خفض في تعداد اليرقات الحية بنسبة  M. Anisopliaeو

   Nimbecidine أيضاً . حقق ينتطبيق بعد %68.9 و 69.9
من الوزن الجاف  غك 10.0و  M. Anisopliae 14.7و

من الوزن  غك 5.7ـ مقارنة ب، على التوالي نبات، 100ر/للبذو 
 .الشاهدالشاهد غير المعامل/ نبات في مواقع 100/للبذور الجاف
في ان واعدن مركبا M. Anisopliaeو Nimbecidine اعتبر
اإلدارة  برامج ا فيممنه االستفادةويمكن  L. Trifolii مكافحة
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البلدي. [أ.م. عبد السالم، الفول  محصول في المتكاملة لآلفات
 Archives ofسالم (مصر)، مجلة  .هـ.أ. سالم و س.أ
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  إيران
  

فاعلية بعض الزيوت النباتية األساسية في مكافحة عفن ثمار 
 .في المخزن Botytis cinereaالكيوي المتسبب عن الفطر 

ر للزيوت األساسية لنباتي و تمت دراسة النشاط المضاد للفط
 Pimpinella anisum واليانسون Carum carvi الكمون اإليراني

 Botrytisفي مكافحة عفن ثمار الكيوي المتسبب عن الفطر 

cinereaر للزيوت األساسية في و . اختبر النشاط المضاد للفط
آجار، حيث أظهرت  –دكستروز  - المختبر على مستنبت بطاطا

بأن هذه الزيوت ثبطت نمو العفن الرمادي وعند جميع النتائج 
 800و 600أدت المعاملة بتركيزين (التراكيز المستخدمة. 

الكمون الكراوية/ ميكروليتر/ليتر) من الزيت األساسي لنبات
) إلى تثبيط إنبات أبواغ الفطر Black Carawayاألسود (

ق بوغي من الفطر الممرض. ثم أعديت الثمار اصطناعيًا بمعل
بوغ/ مل، ثم عوملت بتراكيز مختلفة من  105×1الممرض تركيزه 

وت، أظهرت نتائج التجارب داخل المخزن بأن معاملة هذه الزي
ثمار الكيوي بكال التركيزين من زيوت النباتين أدت إلى إطالة 

نمو العفن الرمادي على الثمار مقارنة لزمن التخزين وتثبيط تام 
مع الشاهد. كما أظهرت النتائج زيادة في محتوى الثمار من 

ك ودرجة الحموضة الجسيمات الصلبة الكلية وحمض األسكوربي
 800ومضادات األكسدة، وذلك عند معاملتها بزيت تركيزه 

ليتر من كال النباتين مقارنة مع الثمار غير المعاملة. /ميكروليتر
]Hamide Fatemia، Mohammad Hossein Aminifarda   

 Archives of(إيران).  Samane Mohammadiaو 

Phytopathology and Plant Protection، 46)5 :(536-
547 ،2013[.  

  
مورثات المقاومة الفاعلة وغير الفاعلة إزاء الصدأ 

. يعّد األصفر/المخطط خالل ستة أعوام من الرصد في أردبيل
 Pucciniaالصدأ المخطط (األصفر) الذي يحدثه الفطر 

striiformis f.sp. Tritici أمراض القمح الطري  أكثر

(Triticum aestivum)  .تدميرًا في المناطق ذات الشتاء البارد
ويشكل هذا المرض الصدئي خطرًا محدقًا إلنتاج القمح في عدة 
بلدان في وسط وغرب آسيا؛ حيث يتطور مدى واسع من األنماط 
المرضية الشرسة في هذه المنطقة مسببة كسرًا لمصادر المقاومة 

ة وعليه، فإن معرف في القمح المستخدمة على نطاق واسع.
مورثات المقاومة الفاعلة سيمكِّن مربي القمح من استهداف هذه 

إلى  2006المورثات المفيدة في برامجهم للتربية. وفي الفترة من 
. وبهدف تحديد مورثات المقاومة الفاعلة في أردبيل، شمال 2012

غرب إيران، تمت دراسة أنماط شراسة الصدأ األصفر على القمح 
ك بزراعة مجموعات تفريقية وسالالت تحت الظروف الحقلية وذل

، +Yr1 ،Yr2 مؤشبة. أظهرت النتائج أن مورثات المقاومة
Yr3V ،Yr3a ،Yr4a ،Yr4 ،Yr5 ،Yr7+ ،Yr10 ،Yr15، 
Yr16، YrCV، YrSD وYrND فاعلة وأن مورثات  كانت

 و YrA3 ،YrA4 ،Yr18 المقاومة غير المتخصصة بساللة
Yr29  الدراسة. ووجد أن المورثات أثناء فترةكانت فاعلة جزئيًا 

Yr2 ،Yr6 ،Yr7 ،Yr9 وYrA.  كانت فاعلة. ووجد أنه يمكن
استخدام مورثات المقاومة التي كانت فاعلة تحت الظروف 

، Yr17 ،Yr20 ،Yr21 ،Yr22 ،Yr23 ،Yr24 ،Yr25 الطبيعية
Yr26 ،Yr27 ،YrSU ،YrSP  بشكل مفرد أو في توافيق

الستنباط أصناف قمح مغاللة ومقاومة في مناطق زراعة القمح 
التي توجد فيها أنماط شراسة مماثلة للساللة/السالالت السائدة في 

 Amirو  Safar Ali Safavi، Farzad Afshariأردبيل. [

Yazdansepas  (إيران). مجلةArchives of Phytopathology 

and Plant Protection، 46)7 :(774-780 ،2013[.  
  

  شبه مميتة للزيت العطري للزعتر الشائع تأثيرات
Thymus vulgaris  في مؤشرات معايير الحياة لألكاروس

 Tetranychus urticae Kochالعنكبوتي ذي البقعتين 
(Acari: Tetranychidae).  تم التحقق من اآلثار شبه المميتة

في مؤشرات معايير الحياة  Thymus vulgarisللزعتر الشائع 
 Tetranychus urticae Kochلألكاروس العنكبوتي ذي البقعتين 

(Acari: Tetranychidae)  في ظروف المختبر عند حرارة
 14:10 رطوبة نسبية وتناوب ضوئي %10±70س، و ° 25±1

أجري االختبار األحيائي لتقويم تأثير تركيزات  .ساعة ضوء/ظالم
في األكاروس  T. Vulgaris الزيت العطري للزعترمختلفة من 
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 T. vulgarisلـ  LC20و  LC50العنكبوتي ذو البقعتين. حسبت 
ميكرولترلتر من الهواء  6.24و  18.86على  ،T. urticae على
 24ساعة بعد المعاملة. في التأثيرات شبه المميتة، بعد  24لمدة 

لموت ، تم حساب نسب اLC50ساعة من التعرض للتركيز 
أظهرت  .والخصوبة وطول العمر لإلناث التي نجت من المعاملة

قد سبب خفضًا كبيرًا في الخصوبة  T. vulgarisالنتائج أن 
وطول العمر للبالغات. أشار فحص جدول الحياة أن معدل الزيادة 

، ومعدل الزيادة (R0)، ومعدل التكاثر الصافي (RM) الجوهرية
، قد انخفضت معنويًا في (T)، متوسط زمن الجيل (λ) الدقيق

  اإلناث المعاملة مقارنة بالشاهد.تشير هذه النتائج إلى أن
T. vulgaris  يمكن إدراجه في برامج اإلدارة المتكاملة  

. T. urticaeلآلفات لألكاروس العنكبوتي ذي البقعتين 
]Moloud Gholamzadeh Chitgar ،Roya Khosravi، Jalal 

JalaliSendi  وMohammad Ghadamyari  (إيران). مجلة
Archives of Phytopathology and Plant Protection، 

46)7 :(781-788 ،2013[.  
  

مبيدات اآلفات في االستجابة الوظيفية ليرقات المتطفل  فعالية
 :Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera،الخارجي

Braconidae).  التعرض لجرعات شبه قاتلة وقاتلة منخفضة من
مبيدات اآلفات قد يسبب تغيرات في سلوك العدو الحيوية 
الطبيعي، مثل االستجابة الوظيفية. في هذه الدراسة تم تقويم آثار 
كلوربيريفوس، كارباريل، أبامكتين وسبينوزاد في االستجابة 

تلفة من إلى كثافات مخ Habrobracon hebetorالوظيفية للـ 
 Anagasta kuehniellaالطور اليرقي األخير لفراشة الطحين 

Zeller تم تعريض اإلناث البالغة الفتية للمتطفل إلى .LC30  من
، 0.32كلوربيريفوس، كارباريل، أبامكتين وسبينوزاد بتراكيز 

ساعة، على  24مغ مادة فعالة/لتر لمدة  17.51و  3.05، 4.03
تم  64و  32، 16، 8، 4، 2انت التوالي. كثافات العائل ك

 10تقديمها لإلناث الفتية المعاملة لمدة ساعتين في أطباق بتري 
سم، ومن ثم سجلت بيانات التطفل. أجريت التجارب في ثمانية 
مكررات. تم تحديد نوع االستجابة الوظيفية باستخدام االنحدار 
اللوجستي وتم تقويم المؤشرات من قبل االنحدار غير الخطي 

استخدام برنامج التحليل اإلحصائي. كان رد الفعل الوظيفي من ب
في الشاهد والمعامل بمبيدات الحشرات. كانت كفاءة  Шالنوع 

البحث لدى الدبابير في الشاهد، المعاملة بكلوربيريفوس، 
، 0.002±0.008بينوزاد هي كارباريل، أبامكتين، س

و  0.0076±0.002، 0.0034±0.0013، 0.002±0.0009
، 0.1±1.38وبلغ زمن التعامل و  ،في الساعة 0.0073±0.002

 0.11±1.46و  1.55±0.1، 3.3±0.315، 7.64±1.01
ساعة، على التوالي. كان كلوربيريفوس وكارباريل أعلى تأثيرًا في 

. أظهر سبينوزاد وأبامكتين تأثيرًا H. hebetorكفاءة البحث لدى 
أقل سلبية في مؤشرات االستجابة الوظيفية. أخيرًا، وبعد إجراء 
الدراسات الميدانية المتقدمة، يمكن استخدام سبينوزاد وأبامكتين 
كمادتين كيميائيتين متوافقتين مع عوامل المكافحة األحيائية 

ات. [وحيد مهدوي، (البيولوجية) ضمن برامج اإلدارة المتكاملة لآلف
دستجردي، علي مهرفار ومهدي -موسى صابر، هوشنك رفيعي

 Archives of Phytopathology and Plantحسن بور (إيران). 

Protection، 46)7 :(841-848 ،2013[.  
  

أنماط الشراسة للصدأ األصفر على الشعير ومورثات المقاومة 
ة أجزاء من في ثالث Puccinia striiformisالفعالة إزاء فطر 

يعد الصدأ األصفر/المخطط على الشعير، الذي ُيحدثه إيران. 
مشكلة خطيرة إلنتاج  Puccinia striiformis f.sp. hordeiالفطر

الشعير في عدة أجزاء من العالم. يتيح رصد شراسة الُمْمرض 
والتغيرات التي تطرأ عليها معلومات أساسية لتطوير نظام إنذار 

والباحثين. ولرصد التغيُّرات النظامية في مبكر لمربي النبات 
مجموعة شعير  12الشراسة، تمت زراعة مشاتل صيد تضم 

على مدى ستة أعوام متتالية  تفريقية في أجزاء مختلفة من إيران
. وعندما كانت اإلصابة وشدتها على الصنف 2012–2007

عاليتين، تم تقويم كل ساللة باستخدام  "القابل لإلصابة "أفظل
المعدل. لم تظهر النتائج أية شراسة على نباتات  Cobbsمقياس 

، rpsEm1 ،rpsEm2 ،rpsHF ،Rps4 تمتلك مورثات المقاومة
rpsVa1 ،rpsVa2 ،rpsAst،  وعليه اعتبرت مورثات المقاومة

هذه فاعلة ويمكن تجميعها هرميًا مع السالالت التي تمتلك 
ات مقاومة غير متخصصة للحصول على مقاومة عالية مورث

ومستدامة إزاء الصدأ األصفر. وأظهرت النباتات التي تمتلك 
تفاعل قابلية  rps15 و rps2 ،Rps1.b ،Rps3 مورثات المقاومة

لإلصابة ولوحظت شراسة اإلصابة عليها، وعليه اعتبرت مورثات 
 Safar Ali Safavi،Yousefالمقاومة عندها غير فاعلة. [
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Jahani-Jelodar  وShapour Ebrahimnejad  (إيران). مجلة
Archives of Phytopathology and Plant Protection، 

46)8 :(903-910 ،2013[  
  

  باكستان
  

بري لبعض المركبات الكيميائية والمستخلصات تالمخ يمو التق
النباتية في مكافحة اللفحة البكتيرية على القطن التي تسببها 

 .Xanthomonas campestris pv. Malvacearumبكتيريا 
يزرع القطن على مساحات واسعة في الباكستان. تعد اللفحة 

مت ثالثة و البكتيرية المرض األكثر تدميرًا لمحصول القطن. ق
، أوكسي Agrimycineمواد (واقي نباتي، المضاد الحيوي 

ثالثة مستخلصات نباتية  إلى باإلضافة ،النحاس) مخبرياً  وركلور 
 Nicotiana، نبات التبغ Citrullus colocynthis(نبات الحنظل 

tobaccum  نبات العصفر/الكركمCurcuma lunga وذلك (
ة البكتيرية لبكتيريا باستخدام تقنية المنطقة المثبطة لنمو المزرع

Xanthomonas campestris pv. malvacearum وجد أن .
  بعد ppm 600مادة الواقي النباتي هي األكثر فعالية بتركيز 

ساعة من المعاملة. تزداد منطقة التثبيط بزيادة الجرعة  72
والوقت عند استخدام المواد الكيميائية. وجد انه العالقة بين 
مستخلصات النبات ومنطقة التثبيط مع اعتبار الوقت والتراكيز. 

هو األكثر  Nicotiana tobaccumكان مستخلص نبات التبغ 
قارنة المعامالت باستخدام %. تمت م10تميزًا باستخدام التركيز 

 Tukey’s HSD. ]Muhammad Ehtishm-ul-haqاختبار 
  ،Canadian Journal of Plant Protection(باكستان). مجلة 

1)2 :(78-82 ،2013[  
  

 والفطريات Pasteuria penetransالجهد المحتمل للبكتيريا 
Pochonia chlamydosporia و Paecilomyces lilacinus 

في المكافحة األحيائية  Trichoderma harzianum و
تعد نيماتودا  .Meloidogyne incognitaلنيماتودا تعقد الجذور 

من ممرضات النبات داخلية التطفل  M. incognitaتعقد الجذور 
الساكنة، والتي لها مدى عوائلي واسع، وتسبب فقدًا محصوليًا 

المحدود من المبيدات  سنويًا يقدر بماليين الدوالرات. ولكن العدد
النيماتودية المتاحة، والقيود على استخدام المبيدات النيماتودية 
غير المدخنة بسبب سميتها العالية لكل من اإلنسان والكائنات 

األخرى غير المستهدفة تعيق عملية المكافحة الفعالة لهذه 
النيماتودا، وتعد وسائل المكافحة األحيائية من البدائل الممكنة 

يم فعالية أربعة وسائل مكافحة و دارتها. وفي هذه الدراسة، تم تقإل
  أحيائية (بجرعات مختلفة) في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور

M. incognita تم إنتاج وسائل المكافحة األحيائية األربع .
   P. chlamydosporiaوالفطور  P.penetransلبكتيريا (ا
ات كافية، وتم خلطها ) بكميT. harzianumو  P. lilacinusو 

 103×6و  103×4و  103×2مع تربة معاملة بالفورمالين بمعدل 
بوغة داخلية أو كالميدية أو وحدة تكاثرية/غ  104×1و  103×8و 

) في أصص Sabz Pariتربة. تمت زراعة بذور البامياء (صنف 
تحتوي على تربة ملوثة بأي من وسائل المكافحة األحيائية األربع، 

 2000وتم تلويث التربة بعد عشرة أيام من إنبات البذور بمعدل 
  يرقة طور ثان حديثة الفقس من نيماتودا تعقد الجذور

M. incognita تم تسجيل النتائج الخاصة بمؤشرات النمو .
دا بعد سبعة أسابيع من تلويث التربة النباتية واإلصابة بالنيماتو 

بالنيماتودا. تباينت وسائل المكافحة األحيائية األربع من حيث 
قدرتها على تحفيز نمو النباتات وخفض مستوى اإلصابة 
بالنيماتودا تبعًا الختالف الجرعات المستخدمة. تساوت البكتيريا 

P. penetrans  مع الفطرP. lilacinus  في من حيث فعاليتهما
خفض أعداد العقد النيماتودية، وكتل البيض، وقدرة النيماتودا 
  على التكاثر، وكانا األكثر تفوقًا في ذلك، مقارنة بالفطرين

T. harzianum  وP. chlamydosporia  ولم يكن هناك
 103×8اختالفا معنويًا في تلك المقاييس فيما بين الجرعتين 

دة تكاثرية/غرام تربة. بوغة داخلية أو كالميدية أو وح 104×1و
تشير نتائج هذه الدراسة أنه يمكن لوسائل المكافحة األحيائية أن 
  تخفض أعداد العقد الجذرية وقدرة نيماتودا تعقد الجذور

M. incognita  في التكاثر على نباتات البامياء وتحسين نمو تلك
طارق مختار، محمد أرشد حسين، ومحمد سمير قاياني [النباتات. 

: Phytopathologia Mediterranea ،52تان). مجلة (باكس
66-76 ،2013.[ 

 

 .Meloidogyne sppتقدير شدة التلوث بنيماتودا تعقد الجذور 
. أجريت بعض في حقول الخيار بمنطقة بوذوار في باكستان

 378الدراسات لتقدير شدة التلوث بنيماتودا تعقد الجذور في 
قرية  126موقعًا تم اختيارها عشوائيًا في حقول الخيار الواقعة في 
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ضمن الواليات األربع لمنطقة بوذوار الباكستانية، وذلك في الفترة 
من منتصف إلى نهاية الموسم الزراعي للمحصول. بلغ المتوسط 

%. أوضحت الدراسات 15.66تلوث بنيماتودا تعقد الجذور العام لل
تباين معدل حدوث اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور في الواليات 

%)، تليها 21.86األربع، والتي بلغت أقصاها في والية روالبندي (
%)، بينما بلغت أدنى مستوى لها في والية (13.89والية أتوك 

يل التعقد الجذري) أقصاها ). بلغت شدة المرض (دل10.97جيلم (
) وأدناها في والية جيلم 3.79في والية روالبندي (دليل التعقد = 

)، أما في واليتي أتوك وشاكوال فقد بلغت 3.79(دليل التعقد = 
. شوهد التباين في كل من معدل والي، على الت2.19و 2.66

حدوث اإلصابة وشدة المرض أيضًا فيما بين الحقول والمواقع 
سات اتمت دراستها داخل الواليات األربع. أوضحت الدر التي 

كان هو النوع األكثر شيوعًا  M. incognitaأيضًا أن النوع 
  %)، فالنوع19.03( M. javanica%)، تاله النوع 78.53(

M. arenaria )1.82 فالنوع ،(%M. hapla )0.62 وجد .(%
في جميع المناطق،  M. javanicaو M. incognitaالنوعان 

  هو األكثر سيادة. وجد النوع M. incognitaوكان النوع 
M. incognita  من مجموع القرى التي تمت 29.63منفردًا في %

زيارتها، بينما وجدت األنواع الثالثة األخرى في صورة مختلطة. 
هو األكثر  M. javanicaو  M. incognitaكان خليط النوعين 

% من مجموع القرى التي تمت 70.73شيوعًا، وشوهد في 
سويًا فقط  M. haplaو M. arenariaزيارتها. لم يشاهد النوعان 

دون غيرهما في أي خليط من خالئط األنواع األربعة التي تم 
تعريفها من نيماتودا تعقد الجذور. تشير الدراسات إلى أن نباتات 

خاذ الخيار تصاب بشدة بنيماتودا تعقد الجذور، مما يستدعي ات
محمد [تدابير صارمة إلدارة هذه النيماتودا على تلك النباتات. 

سمير قاياني، طارق مختار، محمد أرشد حسين، ومحمد عرفان 
، Crop Protection، 47:49-54الحق (باكستان). مجلة 

2013.[ 
  

  السودان
  

. ممرضة للحشرات جديدة في السودان رو عزل وتوصيف فط
المسببة ألمراض الحشرات عرفت هناك العديد من الميكروبات 

العالم. لقد أوصلت  ىمستو  ىبأهميتها في المكافحة الحيوية عل
الدراسات الحالية بالسودان للعديد من العزالت الواعدة في هذا 

  حشرة ميتة (آفة غير  ىالمجال. وبالصدفة تم العثور عل
  اللبالب محصول  ىمعرفة) بها نموات فطرية كثيفة عل

)Lablab purpureus بمشروع القرير  2011) وذلك خالل العام
الزراعي بشمال السودان. عليه تمت دراسة العينة بغرض تعريف 

الفطر في وسط غذائي أبواغ المسبب المرضي. زرعت أجزاء من 
) وحفظت في PDAالبطاطس (البطاطا/جار دكستروز آمن 

لتنمو. تم تنقية مستعمرات  س◦24الظالم داخل حضان بدرجة 
ر المتباينة التي نمت وجهزت بشرائح مجهرية ثم درست الفطو 

المعلومات  ىعل وبناءً مالمحها المورفولوجية تحت المجهر. 
 ، .Alternaria spر هي:و المرجعية تم تعريف عدة أنواع من الفط

Penicillium sp.، Aspergillus sp.، Paecilomyces sp.   
 ىلكن تم التركيز بصورة خاصة عل .Beauveria bassianaو 

النوعين األخيرين نسبة ألهميتهما في المكافحة الحيوية، وبالتالي 
وصفت مالمحهما المورفولوجية بعناية. إضافة لذلك تم تأكيد 

يمه حيويًا من خالل دراسة أولية علي الطور و فطر البوفيريا بتق
 ،)Epilachna elateriiالبالغ لحشرة خنفساء القرعيات األفريقية (

إلي ظهور أعراض مرض العفن األبيض . وعليه يعتبر  ىمما أد
هذا هو أول تسجيل لهذين الفطرين في السودان. لذا يتحتم 

لمزيد من الدراسات لتأكيد نوعيهما عن طريق التقانات  إخضاعهما
الحديثة، هذا باإلضافة لتحديد إمكانية استخدامهما في تجهيز 

ساتي ونعيمة الطيب قرشي  معبد الرحي عبد اهللامبيدات حيوية. [
 International Journal of Scienceمجلة (السودان). 

Innovations and Discoveries، 3)3 :(326-329 ،2013.[  
  

  سورية
  

فيروس تقزم واصفرار الحمص وانتاج عزلة سورية من يف توص
تم استخدام اختبار  مصل مضاد متعدد الكلون للكشف عنها.

بادئات المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي وزوج من ال التفاعل
المتخصصة بالكشف عن الفيروسات التابعة لعائلة 

Luteoviridae  لتشخيص عزلة)SC402-08 ( من فيروس تقزم
 Chickpea chlorotic stunt virus واصفرار الحمص

)CpCSV جنس ،Polerovirus عائلة ،Luteoviridae تم (
الالذقية،سورية خالل المسح الحقلي المنفذ  جمعها من محافظة

. تبين من دراسة التتابعات 2007/2008خالل الموسم الزراعي 
النكليوتيدية للجين المشّفر للمعطف البروتيني الفيروسي أن العزلة 
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% مع العزالت المصرية 98-97شابهة بنسبة تالمدروسة م
لبروتيني . تم فصل الغالف انفسه لفيروسلوالمغربية والسورية 

لجسيمات العزلة الفيروسية المدروسة على شكل بروتين وزنه 
كيلو دالتون بالرحالن الكهربائي على هالم  20الجزيئي حوالي 

  ) متبوعًا باختبار وصمة SDS-PAGEالبولي أكرالميد (
). تم عزل وتنقية العزلة المدروسة Western blotوسترن (

SC402-08من نباتات فول  من فيروس تقزم واصفرار الحمص
 182-112معداة به، حيث تم الحصول على كمية تعادل 

ميكروغرام من الفيروس النقي لكل كيلو غرام من النسيج 
المصاب. حقن المستخلص الفيروسي المنقى في جسم أرنب 
نيوزيالندي وتم إنتاج مصل مضاد متعدد الكلون للفيروس ودراسة 

تبار بصمة النسيج فعالية المصل المضاد المنتج بوساطة اخ
النباتي. تبّين أن المصل المنتج قادر على الكشف عن الفيروس 
المدروس في االختبارات المناعية بحساسية عالية تصل حتى 

[ياسين النعسان، صفاء غسان قمري، . 1024000:1التخفيف 
يوب فان لور، أمين حاج قاسم وفواز العظمة (سورية). مجلة 

Phytopathologia Mediterranea ،52)1 :(130-135 ،
2013[.  

 

في مواقع المقاومِة الكّميِة لنظائر التوابع الدقيقة التنوع الوراثي 
مجموعة عالمية من األصول لمقاومِة لفحة األسكوكيتا في 

 اً وراثي اً نمط 43 من ُقّيَم المقاوَم والحساس .لحمصالوراثية ل
 Ascochyta rabieiإزاء الفطر ) Cicer arietinum(للحمص
في هذه الدراسِة ثالثة أنماط استعملت . ظروف متحكم بهاتحت 

ه لَتقييم ردوِد أفعال هذ )P-IIIو  P-I، P-II( ممرضة معروفة
 واسمات مناألنماط الوراثية للحمص باستخدام  . ميزتالمجاميع

صفة ُتحيُط المناطَق الجينّيَة المرتبطة بمواقع تابعًا دقيقًا  14
الوصف . أشارْت َنتاِئُج (QTLs) لألسكوكيتا كّميةالالمقاومة 
  إلى 14و ،P-Iـمقاومة ل كانت اً وراثي اً نمط 27بأّن الظاهري 

 P-II، ـل 5و P-IIIمن خالل  كشف التآكل المحتمَل للمقاومةي
 للمسبب المرضي. كشف تحليل تطوِر شراسة األنماط الممرضة

 مورثة 4.8 بمعدل منتابعًا دقيقًا  14في  مورثة 67التنوِع الوراثِي 
لكّل موقع بين األنماط الوراثية المختبرة. اختلف تقييم التشابُه 

، A ،B ،C( من األنماط الوراثيةفرعية عناقيِد  ةالوراثي ألربع
D( إلى أنماط وراثية الفرعية . على أية حال، لم تنفصل العناقيِد

 0.48 اوح التنوع الوراثي منر ة محددة. تمقاومة ألنماط ممرض
مواقع في  اً كبير  اختالفاً الذي أشاَر إلى أّن هناك  0.80إلى 

بين مجموع  لفحة األسكوكيتابمقاومِة  الصفات النوعية المرتبطة
استعمال واسمات  ، كما قيمأنماط الوراثية المدروسة للحمص

ة، محمد امتياز، [عالء الدين حموي ر.يالتغيالتوابع الدقيقة مفرطة 
مجلة د أحمد كمال (سورية). عيسكريستي هوبسون و 

Phytopathologia Mediterranea، 52)1 :(183-191 ،
2013[.  

  

  تونس
  

 Phomaدراسة العدوانية وخصوصية اإلصابة لفطر 

medicaginis  .المعزول من نبتة النفلة الحولية فيتونس  
  عزلة لفطر الفوما  14ا البحث دراسة عدوانية ذتم خالل ه
  من أوراق ساللتين لنبات الفصة الحولي  اتم عزلهم

)Medicago truncatula(  في تونس بعد إلقاحهما على أوراق
ا الفطر ذقدرة عزلة واحدة من ه جذور هذا النبات.تم أيضا دراسةو 

الفصة والحمص والجلبان والفاصولياء ور ذأوراق وجإصابة على 
ن تتسع ا المرض ظهور بقع نكروزية داكنة اللو ذسبب هوالعدس. 

ًا ر اصفرابمرور الوقت حتى تتصل ببعضها البعض محدثة 
مما أدى إلى انخفاض الوزن  ،لألوراق وسقوطها قبل األوان

 تالطازج للمجموع الخضري للنباتات. أظهرت كل العزال
 ور نباتات الفصة محدثة تعفناً ذالمستعملة قدرتها على إصابة ج

واصفرارًا لألوراق، وانخفاضًا ور، ذقاعدة الساق، وتلونًا بنيًا للجل
ري. كما أظهرت الدراسة ذفي نمو المجموعين الخضري والج

المجهرية أن فطر الفوما تمكن من استعمار اللحاء واألسطوانة 
ور، كما تمكن من إكمال دورة حياته وٕانتاج العديد ذالمركزية للج

ور المصابة. سمحت األعراض ذعلى الج البكنيدية األوعيةمن 
العدوانية بين العزالت بتمييز أكبر على مستوى  ألوراقعلى ا

بين  ارتباط بالمقارنة معا ألعراض على الجذور. لم يالحظ أي
مقاييس انتشار المرض على األوراق والجذور مما يشير إلى 

.تسببت عملية إلقاح ا الفطرذجهازي في اإلصابة له تخصص
بقع نكروزية بظهور الحمص و الجلبان والفاصوليا أوراق الفصة و 

 لك إنتاجذولوحظ ك .التلقيح يوما بعد 15في األنسجة اصفرار و 
والجلبان على األنسجة الميتة ألوراق الفصة  البكنيديةاألوعية 

ا ذعملية تلقيح هأظهرت ولكن ليس على الحمص. الفاصولياء، و 



 2013، آب/أغسطس 59العدد النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى،  14

ور البقوليات أعراض تعفن على قاعدة الساق، ذالفطر على ج
والجلبان لنباتات الفصة والحمص  الجذوربني على  وتلون

ا الفطر في أي أعراض على ذلم يتسبب هوالفاصولياء ولكن 
يوما بعد التلقيح. أظهر فطر  15أوراق أو جذور العدس طيلة 

، األصليالفصة الحولية، المضيف  أكثر علىعدوانية  الفوما
هذه الفصائل ، مما يوحي بأن بالمقارنة مع غيرها من البقوليات

 .ية من المرجح أن تكون مضيفات ثانوية لهذا المرضالنبات
 Phytopathologiaمجلة ناصر الجبالي (تونس). [

Mediterranea، 52)1 :(3-15 ،2013[.  
  

كفاءة االختيار القائم على العالمات الجزيئية في كشف مقاومة 
لفحة أسكوكيتا لدى سالالت متقدمة من الحمص في تونس. 

صنفًا من الحمص للفحة  23مقاومة تمت دراسة ردود فعل 
وهي أساسا سالالت متقدمة وأصناف تونسية من  ،األسكوكيتا

البرنامج التونسي لتحسين الحمص، نامية بصورة متزامنة في 
منطقتين مختلفتين وكذلك تحت ظروف محكمة. وتم أيضا 
استعمال واسمين جزيئيين متساويا السيادة مرتبطتين بمقاومة لفحة 

بالتالزم  QTLARIمحكمة االرتباط بـ  CaETRالعالمة  أسكوكيتا:
 QTLAR2المرتبطة بـ  SCY17590 SCARمع العالمة 

الستكشاف فائدتهما في التمييز بين الطرز الوراثية للحمص 
المقاومة منها والقابلة لإلصابة. ساهم هذان الواسمان بكفاءة في 
ت اختيار أصناف جديدة من الحمص بأحسن إدماج لأللليال

لضمان مقاومة دائمة للفحة أسكوكيتا على الحمص. تم توصيف 
، CaETRذات األلليل المقاوم التابع لـ  V10الساللة المتقدمة 

، SCAR17590ولكن مازالت بألليالت غير متطابقة بالنسبة إلى 
على أنها مقاِومة إلى متوسطة المقاومة في الدراسات الحقلية 

تكون هذه الساللة مفيدة جدا وتحت الظروف المحكمة. يمكن أن 
في تطوير صنف جديد ثابت بالنسبة إلى األلليالت المقاومة 
التابعة للواسمين الجزيئيين المستعملين في هذا البحث، ُمظهرا 
مستويات حسنة لمقاومة لفحة أسكوكيتا قي بيئات مختلفة لزراعة 
الحمص. إن هذه النظائر/األلليالت المقاومة التابعة للواسمين 

CaETR  وSCARSCY17590  مفيدتان جدا لمساعدة برامج
تحسين الحمص، خاصة بمتانتها وبتساوي سيادتها وفائدتها عبر 

بوحديدة، مريم وريم بنجنات وٕافا مدريد [خلفيات جينية مختلفة. 

 Phytopathologiaومعز العمري ومحمد الخراط (تونس). مجلة 

Mediterranea، 52)1 :(202-211.[. 
  

. فحصت وزع فيروسات أشجار التفاحيات في تونسوت حدوث
الحالة الصحية ألشجار التفاحيات في تونس، من خالل إجراء 

في حقول األمهات  2010و 2009عمليات مسح حقلي في ربيع 
، اإلجاص 111عينة ( التفاح  248الرئيسية في تونس. جمعت 

من السفرجل)، واختبرت لوجود فيروس البقع الشاحبة  13و 106
 (ApMV)وفيروس موزاييك التفاح  (ACLSV)وراق التفاح أل

 والنسخ العكسي لتفاعل البوليميراز ELISAباستخدام اختباري 
RT-PCR  وفيروس تنقر ساق التفاح(ASPV)  باستخدامRT-

PCR من العينات مصابة بفيروس واحد على 37. كانت %
% من 34األكثر انتشارًا ( ACLSVاألقل، وكان فيروس 
%). باإلضافة إلى ذلك، 4( ApMVالعينات)، تاله فيروس 

% من األشجار كانت مصابة 69أظهر التحليل الجزيئي أن 
%)، تاله اإلجاص 80وكان التفاح هو أكثر األنواع المصابة (

هو السائد  ASPV%). كان فيروس 10%) فالسفرجل (75(
%). لوحظت 10( ApMV%) و39( ACLSV%) تاله 46(

اإلصابة المختلطة في أشجار متعددة وكان الترافق األكثر شيوعًا 
%). يعد هذا التسجيل األولي ACLSV )23وASPVما بين 

  لحدوث الفيروسات التي تصيب أشجار التفاحيات في تونس. 
[م. محفوضين، م. العاير، و. صالح، ر. مجاهد و ك. جيلوة 

): Phytopathologia Mediterranea، 52)1 (تونس). مجلة
136-140 ،2013[.  

  

الحديثة حول الصدأ التاجي على  التقدمات بعض
الذي يحدثه الصدأ التاجي  يعدّ  الشوفان/الُقصيبة في تونس.

  من األمراض  Puccinia coronata f.sp. Avenae الفطر
   Avena sativa( الشوفاننوعي الفطرية األكثر ضراوة على 

أجريت خالل  مسوحاتفي تونس. أظهرت  )A. byzantineو  
الصدأ التاجي في شدة اإلصابة بعدة مواسم فالحيه/زراعية أن 

قد كانت حقول الشوفان/الُقصيبة متغيرة من سنة ألخرى. ف
وبائية مالئمة أيضًا لالسنوات الممطرة المالئمة إلنتاج الشوفان 

 الموسمكون يعندما والعكس صحيح، وبخاصة الصدأ التاجي 
نت السالالت التفريقية من الشوفان الحاملة د الجفاف. بيَّ شدي

من قبل الباحثين والمستعملة  لمورثات مقاومة الصدأ التاجي
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أنماط الصدأ التاجي، أن  عشائرلدراسة أنموذج الضراوة لدى 
 TBLM و TJFR TDFL أنماطمن  تكان الشراسة المسجلة

 تعبِّر عنت التي مازال مورثات المقاومةأن إلى بذلك  مشيرة
. PC68 و PC38 ،PC39 ،PC52 مقاومة الصدأ التاجي هي

 النتائجالعائل الثانوي، فقد بينت النتائج المتعلقة بأما فيما يخص 
 شجيرة) وهو Rhamnus lycioidesوألول مرة أن الكتم/السويد (

العائل األسيدي ي مستوطنة في شمال تونس ه /حراجيةيةو غاب
 أبريلبواغ االسيدية في نيسان/األ تتحررومنه  ،للصدأ التاجي

ع الضراوة عند لتنوُّ  هذا النوع من األبواغ مصدراً  دّ . ويعمايووأيار/
ة بيئوية من ة نماذج بريِّ هذا الفطر. ومن جهة أخرى، بينت عدّ 

ما زالت تتسم أنها  مجموعة من مناطق تونسية مختلفة الشوفان
  بمقاومة الصدأ التاجي عالوة على خصائصها الزراعية. 

ي المقاوم وتؤكد هذه النتائج ثراء الفلورا التونسية بالشوفان البرِّ 
   في برامج التحسين الوراثي. صالحّا لالستخدامللصدأ ما يجعله 

 Tunisian Journal ofمحمد البشير عالقي (تونس). مجلة [

Plant Protection، 8 :1-6 ،2013[.  
  

 Ectomyeloisالهواء الساخن لمكافحة عثة التمر استعمال

ceratoniae  .هدف هذا البحث إلى في مرحلة ما بعد الجني
التحقُّق من أن معاملة التمور بالهواء الساخن من شأنها أن تكون 

 Ectomyeloisبديال لمادة بروميد الميثيل لمكافحة عثة التمر 

ceratoniae.  تناولت الدراسة خصائص التسخين لثمار التمر
وحساسية اآلفة للحرارة ومؤشرات الجودة عند معاملة التمور 

أظهرت النتائج أنه عند تسخين  .بالحمل القسري للهواء الساخن
عينات تحتوي على تمور من الصنف "دجلة نور" ذات محتوى 

ر رطوبي متجانس (طرية أو جافة)، أو عينات تحتوي على تمو 
س، فان زيادة ° 65ذات محتوى رطوبي غير متجانس عند 

الحرارة الداخلية والخارجية للتمرة تتم بطريقة متجانسة. أدت 
من ثمار جافة وطرية  و خليطأ معاملة ثمار جافة أو طرية

س، إلى زيادة الحرارة °65دقيقة عند  40مصابة بالحشرة لمدة 
س مما أدى إلى °55الداخلية والخارجية للثمار إلى أكثر من 

تطهيرها بشكل تام من يرقات وعذارى وبيض الحشرة. لم تؤثر 
المعاملة بالهواء الساخن بشكل معنوي في لون الثمار ونسبة 

ووزنها عند مقارنتها بالثمار غير  ياترطوبتها ومحتواها من السكر 
 وٕابراهيم، أنيس ومحمد الجموعي زوبةالمعاملة بالهواء الساخن. [

ترا والحبيب البوعبيدي (تونس). مجلة يمس أملو  شرميطي
Tunisian Journal of Plant Protection، 8 :23-32 ،

2013[.  
  

 )Ephestia kuehniella( عثة الدقيق المتوسطية مكافحة
 Laurusلرند/الغارلنبات اتبخيرًا باستعمال الزيوت العطرية 

nobilis . وتقدير هدف هذا العمل إلى دراسة التركيب الكيميائي
  ) Laurus nobilisسمية الزيوت العطرية لنبات الرند/الغار (

  من تونس أو الجزائر إزاء عثة الدقيق المتوسطية 
)Ephestia kuehniella خالل عملية الخزن كمعالجة بديلة (

الستخدام المواد الكيميائية. بينت التحاليل باستخدام 
 الزيوت ) أنGC-MS( طيفكتلي الالكروماتوغرافي الغازي 

التونسية والجزائرية تمتلك عددّا من العناصر األساسية المتماثلة، 
بينما كانت هناك عناصر مشتركة أخرى مهيمنة. وقد أظهرت 

  لزيوت إزاء ا مجموعتيالنتائج فعالية السمية باالختناق ل
  بالغات العثة. كانت الفعالية السمية للزيوت العطرية الجزائرية 

)LC95  =34.93 /ل هواء، مكلLC50  =20.77  (مكل/ل هواء
مكل/ل  LC95  =46.98أفضل من فعالية الزيت العطري التونسي (

  مكل/ل هواء). بلغت قيمة الزمن القاتل LC50  =33.75هواء، 
   LT95 (74.12و  (LT50من الحشرات  %95و 50لـ  

على التوالي ، 337.08و  90.10ساعة مقابل  247.24و 
الجزائرية والزيوت التونسية. من خالل نتائج هذا بالنسبة للزيوت 

 لرند/الغارالبحث، يمكن أن نقترح استخدام الزيوت العطرية ل
جودة [ كوسيلة مكافحة ضد العثة في مرحلة ما بعد الجني.

كريمة طالب  ،آمنة بوصحيح ،نسرين ترسيم، بن جماعة-مديوني
 Tunisian Journalتودارت ومحمد العربي خوجة (تونس). مجلة 

of Plant Protection، 8 :33-44 ،2013.[  
  

 مرباة من Eurytoma striolata لحشرة جزيئيال تشخيصال
تم في تونس.  Scolytus amygdale اللوزيات سوسة قلف

 Scolytusاللوزيات سوسة قلف تصيبتجميع أشباه طفيليات 

amygdale فصيلة  منEurytomidae  من علب التربية خالل
في الكحول  . تم حفظ هذه الدبابير2010شهر آب/أغسطس 

على أنها تنتمي لجنس  ياً اإليثيلي المطلق وشخصت مورفولوج
Eurytoma واستخدم التوصيف الجزيئي لتصنيفها إلى مستوى .

النوع. حيث تم فعليًا تحليل التتابع في قطعة من المورث الموجود 
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ة/الميتوكوندريا والذي يشفر لوحدة سيتوكروم في المصورات الحيوي
. تمت مقارنة التتابع الحاصل عن طريق فرعية (COI)أوكسيداز 

تحليل النشوء مع التتابعات المتاحة في بنك المورثات. كشفت 
الدراسات الشكلية/المورفولوجية والجزيئية أن أشباه طفيليات 

مي إلى المجموعة من تونس والتي تنت S. amygdaleالحشرة 
 هي ة، تمثل عينة واحدEurytomaمن جنس  morio مجموعة

Eurytoma striolata تم إيداع التتابعات في بنك المورثات .
   KC93490، KC934902  دخالت التالية:تحت أرقام المُ 

ومحمد براهم  ، محمد براهمالزايري[أسماء  .KC934903 و
: Tunisian Journal of Plant Protection، 8(تونس). مجلة 

57-64 ،2013[.  
  

في  Scolytus amygdaleسوسة قلف اللوزيات  طفيليات أشباه
 القلف دورة حياة سوسة دراسة ،2009تم، منذ عام . تونس

Scolytus amygdale  في تونس. أحضرت أغصان مصابة من
أشجار اللوز والبرقوق/العوينة/الخوخ والمشمش والدراق/الخوخ إلى 

لتربية الحشرات،  في صناديق بالستيكية ر ووضعتبالمخت
وأعداءها الطبيعيين. ومن بين  S. amygdali وجمعت بالغات

تم تشخيص  ،S. amygdali أشباه الطفيليات التي وجدت على
 Cerocephalaهي Pteromalidea ثالثة أنواع من فصيلة

eccoptogastri  53.26%بمعدل درجة سيادة/هيمنة 
 Rhaphitelusو  %14.88بمعدل  Cheiropachus quadrumو

maculates  2009أكتوبر . وفي تشرين أول/%10.44بمعدل ،
من فصيلة  Eusandalum merceti شبه الطفيلتم تجميع 

Eupelmidae  هذا التسجيل األول لشبه الطفيلي هذا في  كانو
تونس. يعد شبه الطفيل الخارجي هذا متطفًال على يرقات وعذارى 

S. amygdali  الناضجة. كما تتم مهاجمة يرقاتamygdaleS.  
وقد . .Pyemotes spأيضًا بوساطة نوع من األكاروسات هو 

أجريت عدة اختبارات حيوية/بيولوجية في أطباق بتري لتقويم 
 .S. amygdaliاألضرار الناجمة عن هذا األكاروس على 

 ةأن هذا األكاروس يهاجم جميع األطوار التطوري وأظهرت النتائج
S. amygdale  وكذلك أشباه الطفيليات من غشائيات األجنحة
. (تونس). ومحمد براهم ، محمد براهمالزايريأسماء التي ترافقها. [

، Tunisian Journal of Plant Protection، 8 :45 -56مجلة 
2013[.  

  

مكافحة مرض التبقع السبتوري  لتحسينمعاملة البذور  استعمال
يعّد التبقع السبتوري على القمح  .ألوراق القمح الصلب في تونس

(الطور الجنسي:  Zymosoptoria triticiالذي يسببه فطر 
Mycosphaerella graminicola من أهم األمراض الفطرية (

، بالكيميائياتالمعالجة تعد  التي تصيب القمح الصلب في تونس.
 .هذه الفطروبخاصة رش األوراق، من أنجع الطرائق لمكافحة 

ولهذا الغرض، قمنا بإجراء تجارب لدراسة مدى تأثير معاملة 
االفطر على صنف القمح الصلب "كريم"  البذور في مكافحة هذ

هاني) خالل الموسم الزراعي  في بوسالم وباجة وبنزرت (أم
ختلفة. قبل إجراء وذلك باستعمال مبيدات فطرية م 2010/2011

تركيز  Epoxyconazoleرشة وحيدة على األوراق بالمبيد 
أثبتت النتائج أهمية كافة  ،%، بمعدل ليتر واحد/هكتار12.5

 المبيدات المستعملة في معاملة البذور في الحّد من اإلصابات
الجمع  بعد معالجة األوراق، بينت النتائج أهميةبالمرض.  ىاألول

 100بمعدل Fluxapyraxadبين معاملة البذور وبخاصة بالمبيد 

ل/هـ) في  Epoxiconazole )1ورش األوراق بالمبيد  نطارقمل/
مرحلة اإلسبال، في خفض اإلصابة األولية بالمرض في المواقع 

محمد  ،طاهركريمة الثالثة وفي زيادة اإلنتاجية في موقعين. [
 ،مسعد خماسي ،الح رزقيص عائدة بوعجيلة، معز فخفاخ،
 Tunisianبوزيد نصراوي وعمر يحياوي (تونس).  ،جوساف هابر

Journal of Plant Protection، 8 :7-22 ،2013.[  
  

  تركيا
  

توصيف مرض عفن الجذر على الكيوي في منطقة البحر 
بستان كيوي من محافظتي رايز  42فحصت  األسود في تركيا.

وسامسون (منطقة البحر األسود) تظهر أعراض مرض عفن 
عزلة فطرية  24. تم اختبار 2010و 2009الجذر بين عامي 

أعيد عزلها من الجذور المصابة. تم تسجيل الصفات الشكلية لكل 
العزالت على أوساط آغار البطاطا/البطاطس والدكستروز، آغار 

فقير خاص. تم تقويم تأثير درجة  والدكستروز وآغارالشعير 
، 25، 20، 15 10، 5ند الحرارة في النمو الشعاعي للمستعمرة ع

باستخدام  Histone H3(HIS)س. تم تضخيم مورثة ◦ 35و 30
وتم معرفة تسلسل القطعة CYLH3R و CYLH3Fبادئي 

كل العزالت في ستة  HISالمضخمة. وضعت شجرة قرابة مورثة 
عناقيد معًرفة كانت متوافقة مع المواصفات الشكلية. عرفت 
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 Cylindrocladiella parva ،Ilyonectriaالعزالت على أنها 

liriodendri ،I. torresensis ،I. robusta  وI. europaea ،
هو النوع األكثر تكرارًا. سجلت هذه األنواع  I. liriodendraوكان 

أظهر  .I. liriodendriالكيوي في تركيا ما عدا  ألول مرة على
عزلة  11من  10اختبار القدرة اإلمراضية لعزالت منتخبة أن 

كنت قادرة على إحداث أعراض مرض عفن الجذور ومؤثرة في 
تطور النبات وأدت إلى موت بعض النباتات. أظهرت هذه 
الدراسة التنوع الكبير لمسببات مرض عفن جذور أشجار الكيوي 
في منطقة البحر األسود في تركيا، وهي الخطوات الست األولى 
باتجاه الفهم األفضل وٕادارة المرض في الظروف المحلية. 

]Ismail Erper، Carlos Agustí-Brisach، Berna Tunali   
 European Journal of(تركيا). مجلة  Josep Armengolو 

Plant Pathology، 136)2 :(291-300 ،2013.[  
  

الفيوزاريوم المعزولة من األعشاب الضارة الشائعة في  أنواع
حقول الباذنجان والعوائل التي ال تبدي أعراض إصابة لممرض 

في  melongenae sp.f. oxysporum Fusariumالفيوزاريوم 
نوعًا من النباتات الضارة خالل الفترة  13تم جمع  تركيا.

من حقول باذنجان  2011و  2010أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 
موقعًا مختلفًا تغطي مساحة جغرافية واسعة من أراضي  11ًتمثل 

تركيا. األعشاب الضارة هي عوائل محتملة للعديد من المسببات 
أعراضًا مظهرية المرضية والعديد من المسببات التي ال تُبدي 

على النباتات. تم عزل العديد من األنواع التابعة للجنس فيوزاريوم 
من خمسة أنواع أحادية الفلقة وثمانية أنواع ثنائية الفلقة. تم 

عزلة تنتمي لثمانية أنواع من الجنس فيوزاريوم  212تعريف 
 .oxysporum Fاعتمادًا على الصفات المورفولوجية. كان النوع 

)، 19.8%( .solani F، تبعه %)29.7هو النوع األكثر ترددًا (
graminearum F. )13.7% ،(verticillioides F. )12.7% ،(

equiseti F. )9.9% ،(avenacearum F. )8.0% ،(
F.proliferatum )3.8% ،(subglutinans F. )2.4% .(

المعزولة من عوائل نباتية  .oxysporum Fامتازت عزالت النوع 
مختلفة بمتوسطات اختبارات القدرة االمراضية ومجموعات التوافق 

عزلة  29. ومن بين العزالت المختبرة وجدت (VCG)الخضري 
وتبين عند إعادة  Kemerممرضة لصنف الباذنجان المسمى 

Fusarium عزلها على أنها تتبع لتحت النوع المسمى 

(Fomg) melongenaesp. Schlecht. f. oxysporumوتم . 
. تعد هذه الدراسة VCG 0320تعريف تلك العزالت على أنها 

بمثابة أول تقرير للمسبب الفطري المعزول من األعشاب الضارة 
النامية في حقول الباذنجان في تركيا. لم يبِد أن من أنواع 
األعشاب الضارة الُمختبرة أعراض ذبول في تجارب الصوب 

  معزول هو ال .oxysporum F(المخبرية)، وكان الفطر 
  ترددًا في جميع األعشاب المطعمة. تشير نتائج األكثر 

هذه الدراسة الى إن العديد من نباتات األعشاب الضارة تلعب دورًا 
  )، خالل موسم النمو. Fomgكمصدر بديل للمسبب المرضي (

]Hacer Handan Altinok (تركيا). مجلةJournal of 

Phytopathology، 161)5:( 335-340 ،2013[.  
  

 Helicoverpaتحديد مستوى الحساسية لسالالت من حشرة

armigera (Hubner) (Noctuidae: Lepidoptera)  لبعض
دودة جوز  تعدفي مناطق مختلفة من تركيا.  مبيدات الحشرات

اآلفة األساسية التي تصيب  Helicoverpa armigeraالقطن 
القطن في تركيا وفي أغلب مناطق زراعته في العالم. هدفت هذه 

 Helicoverpaالدراسة لتحديد مستوى الحساسية لحشرة 

armigera  المجموعة من محافظات أضنة وماردين إزاء سبعة
مبيدات حشرات مسجلة في تركيا. استعمل الطور اليرقي الثالث 

بطريقة المعاملة  LD50الجرعة النصفية القاتلة  للحشرة لتحديد قيم
الموضعية للمواد الفعالة للمبيدات المنتخبة والمستعملة لمكافحة 

 ،ميثيل –هذه الحشرة في حقول القطن. المواد الفعالة ازينفوس
سايفلوثرين، اس فينفاليريت، اندوكسو كارب، -بايفنثرين، بيتا

حشرات على المنطقة بين المبداسايهالوثرين وميثوميل. عوملت ال
الرأس والبطن، وعلى الصدر بجرعة واحد مايكروليتر من مبيدات 
الحشرات واالسيتون لجميع المعامالت واستعمل االسيتون بمفرده 
للمقارنة. بينت النتائج بان سالالت الحشرات في أضنة وماردين 
 - تمتلك نسبة مقاومة عالية لمبيدات البايرثرويد مثل البيتا

ال توجد مقاومة مهمة وثرين، بايفنثرين، واس فنفاليريت بينما سايفل
لالندوكساكارب والميثوميل. هذه النتائج يمكن أن تستعمل في 
برامج إدارة المقاومة لحشرة دودة جوز القطن في المنطقة. 

]Sakine Ugurlu Karaağaç، Metin Konuş  وMusa 

Büyük (تركيا). مجلةJournal of the Entomological 

Research Society،  15)1 :(37-45 ،2013[.  
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  (فاو) بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
  والمنظمات األخرى

 

 حالة الجراد الصحراوي  
 2013 شهر يوليو/تموز فيحالة الجراد الصحراوي العامة 

  2013 أيلول/سبتمبروالتوقعات حتى منتصف 
مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة حسب (

  )األغذية والزراعة
يوليـــو تموز/وضـــع الجـــراد الصـــحراوي بالتحســـن خـــالل شـــهر  اتســـم

حيـــث انحســـر حجـــم اإلصـــابات فـــي الجـــزء الشـــمالي مـــن المنطقـــة 
 أفريقيـــا،الوســـطى وفـــي منـــاطق التكـــاثر الربيعـــي فـــي شـــمال غـــرب 

فــي المنــاطق  ومــع ذلــك، فقــد ظــل وضــع الجــراد الصــحراوي خطيــراً 
الـــيمن نظـــرًا الســـتمرار حـــدوث عمليـــات التكـــاثر التـــي فـــي الداخليـــة 

إجـراء  المتيسـرد. ولـم يكـن مـن كانت باعثـًا علـى تزايـد أعـداد الجـرا
فر األمــن. وظهــرت أعــداد قليلــة اعمليــات المكافحــة بســبب عــدم تــو 

من حشرات الجراد الصحراوي الكاملة انفراديـة المظهـر فـي منـاطق 
وفـي السـودان  أفريقياالتكاثر الصيفي في منطقة الساحل في غرب 

 ،حوعلـــى امتـــداد جـــانبي الحـــدود الهنديـــة الباكســـتانية. وعلـــى األرجـــ
أن تــــؤدي عمليــــات التكــــاثر الحادثــــة علــــى  ،خــــالل فتــــرة التوقعــــات

  نطاق صغير إلى تزايد في أعداد الجراد في كافة تلك المناطق.
فـــي  ظـــل وضـــع الجـــراد الصـــحراوي هادئـــاً  - الغربيـــةالمنطقـــة 

يوليــو. وانحســرت أعــداد الجــراد تموز/المنطقــة الغربيــة خــالل شــهر 
مــن المغــرب والجزائــر بســبب  فــي منــاطق التكــاثر الربيعــي فــي كــلٍ 

ظـــروف الجفـــاف وارتفـــاع الحـــرارة، إلـــى جانـــب عمليـــات المكافحـــة 
ظهـــرت حشـــرات ،التـــي تمـــت فـــي وقـــت مبكـــر. وعلـــى صـــعيد آخر

الجــــراد الصــــحراوي الكاملــــة انفراديــــة المظهــــر فــــي منــــاطق التكــــاثر 
الصــيفي شــمال منطقــة الســاحل فــي كــل مــن موريتانيــا وتشــاد وربمــا 

ضـا، غيـر أن ذلـك لـم يمكـن التأكـد منـه بسـبب في مـالي والنيجـر أي
عدم إجراء عمليات المسح. واستمرت عمليات التكـاثر المحليـة فـي 

خالل فتـرة ،جنوب شرق جبال عير في شمال النيجر. ومن األرجح
أن يحـدث تكـاثر علـى نطـاق ضـيق فـي منـاطق التكــاثر  ،التوقعـات

سـيكون  الصيفي فـي كـل مـن موريتانيـا ومـالي والنيجـر وتشـاد، ممـا
 تلك المناطق.في باعثًا على تزايد أعداد الجراد 

ظــل وضــع الجــراد الصــحراوي هادئــًا فــي  - المنطقــة الوســطى
يوليـــو باســـتثناء الـــيمن حيـــث تموز/المنطقـــة الوســـطى خـــالل شـــهر 

وصـــل ســـرب واحـــد إلـــى وادي حضـــرموت فـــي الجـــزء الشـــرقي مـــن 
منطقـــة التكـــاثر الصـــيفي فـــي الـــداخل. وقـــد تســـبب حـــدوث التكـــاثر 

يوليـــو فـــي تزايـــد أعـــداد الجـــراد تموز/يونيـــو و حزيران/خـــالل شـــهري 
الصــحراوي فــي الــيمن، حيــث وجــدت حوريــات وحشــرات كاملــة فــي 

ســــور إجــــراء المظهــــرين االنفــــرادي واالنتقــــالي. ولــــم يكــــن مــــن المي
عمليــــــات المكافحــــــة بســــــبب عــــــدم تــــــوافر األمــــــن. وانحســــــر حجــــــم 
اإلصابات بالجراد في منـاطق التكـاثر الربيعـي فـي السـعودية حيـث 
أشارت التقارير إلـى وجـود جماعـات قليلـة فقـط مـن حشـرات الجـراد 

حشـــــرات الجـــــراد الصـــــحراوي  وجـــــودالصــــحراوي الكاملـــــة. واســـــتمر 
النيل شمال السودان، كما ظهـرت  في واديانعزالية الكاملة بصورة 

أعــداد قليلــة مــن الحشــرات الكاملــة انفراديــة المظهــر فــي أجــزاء مــن 
ــًا فــي  الغطــاءمنطقــة التكــاثر الصــيفي، غيــر أن  النبــاتي كــان بطيئ

وفـي  .األمطـار بصـورة متقطعـةهطل تحوله إلى االخضرار بسبب 
ورد بــالغ غيــر مؤكــد حــول وجــود حوريــات جــراد  ،شــمال الصــومال

راوي. ولـم ُتشـر التقـارير إلـى وجـود جـراد فـي األمـاكن األخـرى صح
أن تتزايــد  ،خــالل فتــرة التوقعــات ،بالمنطقــة الوســطى. ومــن المــرجح

أعـــداد الجـــراد فـــي منـــاطق التكـــاثر الصـــيفي، وبصـــفة رئيســـية فـــي 
قل في السودان وغرب إريتريا. وفـي الـيمن، هنـاك أاليمن، وبصورة 

نيـــــة تشـــــكيل جماعـــــات مـــــن بعـــــض المخـــــاطر المحتملـــــة مـــــن إمكا
الحوريات والحشرات الكاملـة وربمـا مجموعـات صـغيرة قليلـة وأيضـًا 

  أسراب.
ظهـــرت أعــداد قليلـــة مــن حشـــرات الجـــراد  - المنطقــة الشـــرقية

الصــحراوي الكاملــة انفراديــة المظهــر فــي منــاطق التكــاثر الصــيفي 
علــــــى امتــــــداد جــــــانبي الحــــــدود الهنديــــــة الباكســــــتانية خــــــالل شــــــهر 

ــــــتموز/ ن الظـــــروف البيئيــــــة بســــــبب األمطــــــار يوليـــــو. ونظــــــرًا لتحسُّ
الموســمية (الُمنســون) الــوافرة التــي هطلــت، فمــن المــرجح أن يحــدث 

مــن الهنــد وباكســتان خــالل فتــرة  لٍ تكــاثر علــى نطــاق صــغير فــي كــ
الجــراد ولكــن بدرجــة  أعــدادالتوقعــات الــذي يكــون باعثــًا علــى تزايــد 

  طفيفة.
ومــــات الحديثــــة عــــن حالــــة الجــــراد للحصــــول علــــى المزيــــد مــــن المعل

الصــحراوي يرجــى زيــارة الموقــع الخــاص بمراقبــة الجــراد الصــحراوي التــابع 
  :للمنظمة

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html  
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الصادرة عن مجموعة الجراد  الصحراويالمصدر: النشرة الشهرية للجراد 
واآلفات المهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة بروما (باللغتين 
اإلنجليزية والفرنسية)، النسخة العربية صادرة عن أمانة هيئة مكافحة 

الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى (المكتب اإلقليمي للشرق األدنى 
 ). /http://crc-empres.orgبالقاهرة

 

 أخبار عامة  
  

نظرة بعد إلغاء المنتجات التجارية من 
  سموم الفئران والجرذان من 

  الجيل الثاني 
  

مبررات إلغاء  (EPA)تلخص وكالة حماية البيئة األمريكية 
  المنتجات التجارية من سموم الفئران والجرذان بما يلي:

 تيتعرض سنويًا قرابة عشرة آالف طفل للتسمم العرضي بمبيدا
الفئران والجرذان، كما أن سمية مبيدات القوارض أصبحت 
معروفة وموثقة على العديد من أنواع الحيوانات البرية، وبما فيها 

النقراض. وضمن جهودها لمناقشة هذه بعض األنواع المهددة با
القضايا، وضعت وكالة حماية البيئة األمريكية معاييرًا لخفض 
المخاطر المحتملة لمبيدات القوارض، وذلك لحماية الصحة 
العامة وحماية البيئة بشكل أفضل. بدأت وكالة حماية البيئة 

بإلغاء المنتجات التجارية من  2013األمريكية في مطلع العام 
موم القوارض التي ال تتوافق مع معايير السالمة والتي تسبب س

أضرار غير محمودة أو مخاطر غير ضرورية لصحة األطفال أو 
 Reckitt للبيئة. رفض مصنعو تلك المنتجات، مثل شركة "

Benckiser, Inc  تبني إجراءات خفض المخاطر المطلوبة "
مناسبة، لتلك المنتجات، والتي تضمنت إضافة محطات تطعيم 

وذلك لمنع األطفال أو الحيوانات األهلية من الوصول إلى 
السموم، وذلك إضافة إلى أعادة تصنيع المنتجات التي تحتوي 

وبدون إجراءات  .مركبات الجيل الثاني من مانعات تخثر الدم
السالمة المهمة التي تم ذكرها، فإن مبيدات القوارض من الجيل 

تحقق المعايير القانونية للتسجيل الثاني من مانعات التخثر لن 
وفقًا لمصلحة المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات القوارض 

  ".FIFRA األمريكية "
العدد  ،Outlooks on Pest Managementالمصدر: 

  .2013، حزيران/يونيو 127-127 الصفحات ):3(24
  

أفضل إجراءات اإلدارة لمنع، تأخير أو إدارة 
  األعشابالمقاومة لمبيدات 

  

أفضل إجراءات اإلدارة لمنع، تأخير أو إدارة المقاومة لمبيدات 
األعشاب. ـ لخص دايفد شو و ك. نورسورثي و سارة م. وارد 
المقاربات التي يمكن اتخاذها لتجنب بدء حدوث المقاومة لمبيدات 

 Outlooks on Pestاألعشاب... إقرأ المزيد. من المصدر: 

Management 135-132الصفحات ، )3(24، العدد ،
  .2013حزيران/يونيو، 

  
  

اإلعالن عن إصدار مجلة علمية و دعوة 
 لنشر األوراق البحثية

  

أعلنت كلية الزراعة والطب البيطري البدء بإصدار المجلة اليمنية 
للعلوم الزراعية والبيطرية وهي مجلة محكمة نصف سنوية تهتم 

والتطبيقية في شتى بإثراء المعرفة ونشر نتائج البحوث النظرية 
مجاالت العلوم الزراعية والبيطرية والبيولوجية والعلوم ذات 
العالقة. سيتم نشر البحوث باللغتين العربية واالنجليزية. سوف 
يصدر العدد األول من المجلة في شهر كانون األول/ديسمبر من 

وعليه يسر هيئة تحرير المجلة أن تدعو  .2013العام الجاري 
تقدم بأبحاثهم للنشر في هذا المجلة بهدف اإلسهام الباحثين لل

بنشر المعرفة. ُتسلَّم مخطوطات البحوث الكترونيًا كاملة حسب 
شروط النشر المعتمدة في المجلة. للمزيد من المعلومات يرجى 

 :التواصل على عنوان المجلة
كلية الزراعة و الطب ، المجلة اليمنية للعلوم الزراعية و البيطرية

 .ذمار، اليمن، 87187ي، جامعة ذمار، ص.ب البيطر 
 YJAVS2013@gmail.comالبريد االلكتروني:
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 أخبار الجمعية العربية لوقاية النبات 
  

  2014المؤتمر الحادي عشر لعلوم وقاية النبات 
  

المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية  سيُنظَّمُ 
النبات بالتعاون بين الجمعية العربية لوقاية النبات وكلية 

البلقاء التطبيقية باألردن، وذلك في الزراعة في جامعة 
تشرين  13-9رحاب مدينة السلط األردنية خالل الفترة 

. سيضم المؤتمر ندوات علمية 2014الثاني/نوفمبر 
ء معروفين على المستوى الدولي يحاضر فيها علما

ويقدموا عروضًا علمية لمواضيع ذات اهتمام عام في 
مجال وقاية النبات. كما ستخصص جلسات لعرض 
البحوث حيث يعرض ويناقش علماء وقاية النبات من 
العالم العربي أعمالهم العلمية سواء شفهيًا أو على 

  شكل ملصقات. 
  

  المنظمة: اللجنة
سًا)، يئلمية من الدكتور سميح أبو بكر (رتتألف اللجنة الع

الدكتور حازم حسن (أمينًا للسر)، األستاذ الدكتور مازن 
عطيات، الدكتور محمد العالوي، األستاذ الدكتور أحمد 
كاتبة، األستاذ الدكتور إبراهيم الجبوري، األستاذ الدكتور 
بركات أبو رميلة، السيد مصطفى مقداد والسيد خالد 

  الجعفرية.
  

  المؤتمر: لغات
ستكون اللغة العربية (ما أمكن) هي المستخدمة في 
جلسات عرض األوراق العلمية، بينما ستكون اإلنكليزية 
هي اللغة المستخدمة في الندوات العلمية، بكون 

  معظم المتحدثين في الندوات هم من دول أجنبية.
  

   المؤتمر: برنامج
 النباتيغطي برنامج المؤتمر معظم تخصصات وقاية 

  :وهي
 الحيوانية. واآلفات االقتصادية الحشرات  
 والفيروسية. البكتيرية الفطرية، النبات أمراض  
 .النيماتودا  
 المتطفلة والنباتات الضارة األعشاب  
 للمركبات اآلمن واالستخدام اآلفات مبيدات 

  العربية. البلدان في الزراعية الكيميائية
 واآلكاروسات. العناكب  
 .القوارض  
 اآلفات. مكافحة في الحيوية التقانات استخدام  
 لآلفات. المتكاملة اإلدارة  

 ذات والحشرات لألمراض الجغرافي التوزع 
  العربية. البلدان في الحجرية األهمية

يشمل برنامج المؤتمر يوم حقلي لزيارة مناطق ذات 
  أهمية زراعية وسياحية في األردن.

  
  : المؤتمر في التسجيل

  يمكن للمشاركين التسجيل في المؤتمر إلكترونيًا 
قع االلكتروني للمؤتمر وعبر الم

)http://acpp.bau.edu.jo تسلم عناوين األوراق ،(
العلمية وملخصاتها إلكترونيًا عبر موقع المؤتمر على 
الشبكة العنكبوتية، وستكون جميع اإلعالنات الخاصة 

  بالمؤتمر متاحة على موقع المؤتمر.
  

  : التسجيل رسوم
  رسوم التسجيل في المؤتمر هي:

 لوقاية العربية الجمعية ألعضاء رسوم التسجيل 
  أمريكي دوالر 100....  النبات

 لغير األعضاء في الجمعية رسوم التسجيل 
  أمريكي دوالر 125.... العربية لوقاية النبات

 أمريكي دوالر 50.... ينللمرافق رسوم التسجيل  
 دوالرأمريكي 20.... للطالب رسوم التسجيل  

على الطالب أن يبرزوا ما يثبت وضعهم كطالب سواء 
  من األستاذ المشرف أو من الجامعة.

تغطي رسوم التسجيل للمشاركين منشورات المؤتمر 
(كتاب برنامج المؤتمر وملخصات البحوث المشاركة)، 
الضيافة أثناء االستراحات، الدعوات الرسمية والرحلة 

  الحقلية.
  

  :واالستفسارات المراسالت
  :إلىتوجه جميع المراسالت 

أمانة سر المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية 
  النبات

  جامعة البلقاء التطبيقية - كلية الزراعة
  األردن، 19117السلط، 
 34911111 (5-962+)هاتف: 
  3530469 (5-962+)فاكس: 

  acpp@bau.edu.joبريد الكتروني: ال
  http://acpp.bau.edu.joموقع المؤتمر: 
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 منشورات جديدة  
 

  جديدة كتب
  

معجم المالح في االسماء العلمية والعربية الشائعة للحشرات 
 الضارة في الوطن العربي

  نزار مصطفى المالحتأليف: 
صدر عن دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع األردنية، معجم 
المالح في األسماء العلمية والعربية الشائعة للحشرات الضارة في 
الوطن العربي. يضم المعجم 
أربعة فصول. يهتم الفصل 
األول بترتيب األسماء العربية 
الشائعة للحشرات الضارة 
حسب األحرف الهجائية 

علمي الخاص ويقابلها االسم ال
باالسم العربي الشائع. أما 
الفصل الثاني فيهتم بترتيب 
األسماء العلمية للحشرات 
الضارة هجائيًا مع ما يقابل كل اسم علمي من أسماء عربية 
شائعة. فيما رتب الفصل الثالث األسماء العلمية للحشرات الضارة 

تناول حسب العوائل والرتب التي تنتمي إليها، أما الفصل الرابع ف
موضوع ترتيب عوائل الحشرات الضارة حسب موقعها التصنيفي 

  ضمن شعبة مفصليات األرجل. 
  

 معجم المالح في مصطلحات علم الحشرات

  نزار مصطفى المالحتأليف: 
صدر هذا المعجم عن دار ابن االثير للطباعة والنشر جامعة 

الموصل/وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي،العراق. يضم 

الف مصطلح  25لمعجم اكثر من ا
 في علم الحشرات، فضًال عن ثالثة
مالحق ميزته عن المعاجم العالمية 
في مجال علم الحشرات، حيث 
ضم الملحق األول المختصرات 
والرموز والعالمات المستعملة في 

علم الحشرات، فيما احتوى الملحق الثاني على اثنتين وستون 

ال والمخططات التوضيحية لوحة وفي كل لوحة عدد من األشك
التي تشكل عامًال مساعدًا لفهم المصطلح. أما الملحق الثالث 
فضم قائمة بجميع األسماء العلمية للحشرات واالكاروسات التي 

  وردت في المعجم مع أسمائها االنكليزية الشائعة.
يشكل هذا المعجم بمصطلحاته ومالحقه الثالثة موسوعة ضرورية 

  الزراعة وعلوم الحياة وعلم الحشرات الخاص.للعاملين في مجال 
  

 معجم المالح في مصطلحات علم السموم الزراعي

  نزار مصطفى المالحتأليف: 
صدر معجم المالح في مصطلحات علم السموم الزراعي عن دار 

جامعة الموصل، العراق. يضم  ابن األثير للطباعة والنشر،
المعجم ما يقرب من ستة آالف 
مصطلح في علم السموم من 
ضمنها األسماء الشائعة 
للكيميائيات الزراعية المستعملة 
في مجال الزراعة من مبيدات 
وأسمدة ومنظمات نمو للنبات 
وبيان المجموعة الكيميائية التي 
تنتمي إليها وطريقة تأثيرها 

ربعة مالحق؛ السام، فضًال عن أ
المختصرات المستعملة في علم السموم مع  األولتناول الملحق 

الملحق الثاني فضم مختصرات  أماومعانيها؛ أصولها إلى اإلشارة
الكيانات والتشريعات ذات العالقة بعلم السموم من حيث  أسماء
الملحق الثالث، فاهتم بموضوع المختصرات  أماومعانيها؛  أصولها

الذي اشتقت  األصلتجهيز المبيدات وتحديد  المستعملة لصور
معانيها من خالل شرح مختصر  إلى اإلشارةمنه فضًال عن 

الملحق الرابع، فكان عنوانه المختصرات المستعملة في  أمالها؛
  التعبير عن وحدات القياس.

بحق  يعد هذا المعجم، بما يحويه من مصطلحات ومالحق،
مرجعًا ال غنى عنه للعاملين في مجال الزراعة والبيئة عامة 

  الزراعية والمبيدات خاصة. اآلفاتوللعاملين في مجال مكافحة 
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Reproductive parameters and life expectancy of 
Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on 12 
genotypes of melon and cucumber in laboratory 
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and K. Hameed (Jordan). Archives of Phytopathology and 
Plant Protection, 46(9):1005-1014, 2013. 
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In vitro inhibitory effects of rosemary and sage extracts 
on mycelial growth and sclerotial formation and 
germination of Sclerotinia sclerotiorum. S.J. Goussous, 
I.S. Mas’ad, F.M. Abu El-Samen & R.A. Tahhan (Jordan). 
Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46(8): 
890-902, 2013. 

Management of chili pepper root rot and wilt (caused by 
Phytophthora nicotianae) by grafting onto resistant 
rootstock. M. Saadoun, M. Bechir Allagui (Tunisia). 
Phytopathologia Mediterranea, 52(1):141-147, 2013].  

Microsatellite-based assessment of genetic diversity in 
stripe rust resistant NUWYT candidate lines. S. Farrakh, 
S. Liaqat, M. Sadiq, N. Riaz, M. Fayyaz and F. Mehboob 
(Pakistan). Archives of Phytopathology and Plant 
Protection, 46(9):1036-1046, 2013. 

Molecular characterization of Rhizoctonia solani isolates 
the incitant of soybean root rot. W. Zein El-Abdean, 
K.A.M. Abo-Elyousr, M.H.A. Hassan and M.M. El-Sheakh 
(Egypt). Archives of Phytopathology and Plant Protection, 
46(9):1108-1117, 2013. 

Morphological and molecular characterization of 
Diplodia seriata, the causal agent of canker and twig 
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Janse, M. Bouri, A. Rhouma, S. Chebil, A.M. D’Onghia 
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Ceratocystis radicicola Inficting Date Palm. A.M. Al-Sadi 
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Investigation on the insecticidal efficacy of novel pellet 
formulation against Callosobruchus maculates (F.) (Col.: 
Bruchidae) in three different heights and compared 
with phosphine. Jamshid Marzanghi , Mohammad Hassan 
SafarAlizadeh & Peyman Najafi Moghaddam (Iran). 
Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46(6): 
704-709, 2013. 
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ة محتويات   مَجلـة وَقايــَـة النّبَــات الَعـَربيـَّ
  2013آب/أغسطس ، 2، العدد 31المجلد  

 

 فاعلية رشاحات عزالت محلية من فطريات  تقييم
Trichoderma  في مكافحة بعض أطوار نيماتودا تعقد

تحت الظروف  )Meloidogyne incognitaالجذور(
  ام (سورية).ازجي، ندى ألوف ورامي قسّ ي ميساء المخبرية.

 المبيدات الحشرية في المصائد الفيرمونية التجميعية  دور
 Rhynchophorous ferrugineusلسوسة النخيل الحمراء 

Olivier ..(اإلمارات العربية المتحدة) أحمد حسين السعود 

 الحرارة على بعض الخصائص الحياتية لحشرة حفار  تأثير
تحت الظروف  (.Zeuzera pyrina L)ساق التفاح 

عبد النبي بشير ولؤي حافظ  ،جونار عزيز إبراهيمالمخبرية. 
  أصالن (سورية). 

 جنسالحشرات التابعة للبعض أنواع تصنيفLixus على
محصول الشوندر السكري/البنجر في المنطقة الوسطى من 

  وفاء مجاهد األحمد وفهمية الجملي (سورية).. ةسوري
  تأثير طرائق إضافة سماد النيتروجين ومكافحة األعشاب

 Allium cepaنمو األعشاب وٕانتاج البصل في الضارة 

L.) .(.(اليمن) عباس أحمد باوزير وعمر سالم بن شعيب  

 المقاومة الجهازية المكتسبة في نبات البندورة إزاء  تحريض
األمراض التي تحدثها بعض األنواع من الفطر 

Alternaria . ،عمر عتيق، أحمد األحمد، محمد أبو شعر
  محمد موفق يبرق ومصطفى خطيب (سورية).

  استخدام أوكسوس، مركب من الماء األوكسجيني وحمض
خالد البطاطا.  الخل وأيونات الفضة لمكافحة مرض جرب

  الطويل ومبارك الفاطمي (سورية والمغرب).
 بالمستخلصات النباتية وعوامل المقاومة  معاملةالبذور تأثير

ر المسببة لموت و األحيائية والكيميائية في مكافحة الفط
عصام داؤد سليمان ونور عبد بادرات وتعفن جذور اللوبياء. 

  .الحافظ (العراق)
 الوراثية لإلصابة بخنفساء  قابلية بعض مدخالت العدس

. Callosobruchus maculatus (F) اللوبياء والحمص
  فاطمة هدى حالق (سورية).

  كفاءة بعض المصائد والطعوم في الحد من أضرار الدبور
ماهر هايل األحمر على النحل في السويداء، جنوب سورية. 

 دواره وأكرم حاطوم (سورية).
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  مدى مالءمة بعض أصناف القطن السورية كعوائل لنيماتودا
ميمونة . Meloidogyne incognita race 3تعقد الجذور 

  المصري، وخالد العسس وتيسير أبو الفضل (سورية)
 تقصي انتشار حشرات البق الدقيقيPorphyrophora 

tritici و P. polonica  في حقول القمح والشعير في
ودراسة حياتية  شمال شرق سورية –محافظة الحسكة 

على محصول القمح.  .P. tritici Bodحشرة آللئ األرض 
  سلطان شيخموس (سورية)و  غسان حسن

  قابلية بعض أصناف البطاطا/البطاطس لإلصابة بمرض
 Streptomycesالجرب الشائع المتسبب عن البكتريا 

scabies  وتأثير موعد الزراعة في تطور المرض في
خالد الطويل، يحيى طقش، أحمد المرة وتغريد سورية. 

  .األعثر (سورية)

  تأثير درجات الحرارة والرطوبة على طور البيضة في
 في سورية. .Capnodis tenebrionis L كابنودس الدراق
  (سورية). محمد العالنو  سمية المعلم، ر عادل المنوفي

 بعض عناصر المكافحة األحيائية في مكافحة  فعالية
تحت  Tylenchulus semipenetrans نيماتودا الحمضيات

، مريم العبد القادر حمد اسكندرأالظروف الحقلية السورية. 
  وخالد العسس (سورية).

 الحياتية للمفترس أسد المنّ  الصفات Chrysoperla 

carnea Steph.في على نوعين من الفرائس ه تعند تغذي
منير النبهان  عمار جلود، نوال كعكة،. الظروف المخبرية

 (سورية). دراوإمحمد وليد و 

  

  
 أحداث مھمة في وقاية النبات 
 

2013  
 
  أيلول/سبتمبر 3-6 *

الندوة الدولية الثانية حول فيروس جدري الخوخ (استمرار 
جمھورية ، ألوموك ،لقاءات وسط أوروبا حول جدري الخوخ)

  http://isppv2013.upol.czالتشيك. الموقع: 
  

  أيلول/سبتمبر 22-27* 
توركو، فنلندة.  ،المؤتمر األوروبي التاسع إلدارة اآلفات الفقارية

  otso.huitu@metla.fiالبريد االلكتروني 
  www.evpmc.orgلموقع: ا

  
  الثاني/نوفمبرتشرين  3-5* 

اإلحسا، المملكة لعربية السعودية.  ،الندوة الخامسة لنخيل التمر
  5thpalm@kfu.edu.sa:االلكترونيالبريد 

  www.5thpalm.orgالموقع: 
  
  تشرين الثاني/نوفمبر 8-12* 

  كوشنغ، ماليزيا. المؤتمر الدولي الثاني لعلم الحشرات، 
  info@gce2013.com: االلكترونيالبريد 

  /http://www.gce2013.comالموقع: 
  
  تشرين الثاني/نوفمبر 10-13* 

اللقاء السنوي الحادي والستون للجمعية األمريكية لعلوم 
الحشرات، ندوة بعنوان (مخاطر سوس النخيل، التحديات 

مدينة أوستن، والية تكساس، الواليات المتحدة  واالستراتيجيات".
  .األمريكية

  redpalmweevil@gmail.com: االلكترونيالبريد 
http://www.entsoc.org/entomology2013/symposia  

 

  تشرين الثاني/نوفمبر 19-20* 
جامعة الموصل،  ،المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات

  العراق. 
   ppconf2013@gmail.com: اإللكترونيالبريد 

  http://agriculture.uomosul.edu.iqالموقع : 
  
  تشرين الثاني/نوفمبر 25-27 *

 ،لجمعية األسترالية ألمراض النباتالمؤتمر التاسع عشر ل
  أوكالند، نيوزيالندا. 

http://www.australasianplantpathologysociety.org.au/   
  

2014  
 

  شباط/فبراير  6-9* 
  سوسة، تونس.، المؤتمر األفريقي الدولي األول حول المجاھضة

  rabiahaouala@yahoo.frالبريد االلكتروني: 
  
  أبريل/نيسان 1-3* 

: الوضع المؤتمر الدولي السابع عشر حول مبيدات اآلفات الحيوية
  .اإلسكندرية، مصرالراھن والمستقبل. 

  http://www.icb.alexu.edu.eg: الموقع
  
  آذار/مارس 16-18* 

أبو ظبي، اإلمارات العربية  ،المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر
  ).zaid@uaeu.ac.ae(  المتحدة. لالتصال: أ. د. عبد الوھاب زايد

  
  نيسان/أبريل 14-18* 

مراكش،  ورشة العمل الدولية الدورية لمقاومة النباتات للحشرات.
  المغرب. 

http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=22994 
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  أيار/مايو  4-9* 
. كيب تاون، جنوب المؤتمر الدولي السادس لعلوم النيماتودا

  أفريقيا. 
   info@6thICN.comلكتروني: اإلبريد ال

  /http://www.6thicn.comالموقع: 
 

  أيار/مايو  7-9* 
الحيوية والمتكاملة  مجموعة عمل المنظمة الدولية للمكافحة

)IOBC/WPRS بساتين ) حول المكافحة المتكاملة في
  أضنة، تركيا.  ،الحمضيات/الموالح المثمرة

   hserhat@cu.edu.trلكتروني: اإلبريد ال
 http://www.iobcwprscitruswg.org/default.aspالموقع: 

  
  حزيران/يونيو 6-10* 

للتفاعالت الجزيئية المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية 
  رودس، اليونان.  ،لميكروبات النبات
  ect@aua.grالبريد إلكتروني: 

 hellas.gr/index.php-http://www.mpmi2014rhodes  
  
  تموز/يوليو 18- 13 *

الندوة الدولية الثامنة حول مطھرات التربة الكيميائية وغير 
  تورينو، إيطاليا.  الكيميائية.

  www.sd2014.orgالموقع: 
  
  آب/أغسطس 1–تموز/يوليو 27 *

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

  مونتريال، كندا.  ،السادس عشر لعلم الفيروسات
    iums2014@nrc-cnrc.gc.caالبريد اإللكتروني: 

  /http://www.montrealiums2014.orgالموقع: 
  
  
  

  آب/أغسطس 3-8 *
  بانكوك، تايالند.  المؤتمر الدولي العاشر لعلم الفطور.

  agrlkm@ku.ac.thالبريد اإللكتروني: 
  
  آب/أغسطس 9-13 *

مينابوليس، مينيسوتا،  ،السنوي لجمعية األمراض األمريكيةاللقاء 
  أمريكا

  http://www.apsnet.orgالموقع: 
   

  آب/أغسطس 10-14* 
الدولي للكيمياء البحتة  لإلتحادالمؤتمر الدولي الثالث عشر 

سان فرانسيسكو،  .حول كيمياء المبيدات (IUPAC)والتطبيقية 
  كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية. 

  info@iupac2014.org :االلكتروني ريدالب
  /http://www.iupac2014.orgالموقع: 

  
  آب/أغسطس 17-24* 

استدامة  –المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للبستنة. "البستنة 
  ، أستراليا.انيبريسبالحياة، ُسبُل المعيشة والمناظر الطبيعية" 

  www.ihc2014.orgالبريد اإللكتروني: 
  
  تشرين الثاني/نوفمبر 9-13 *

عمان األردن.  ،لعلوم وقاية النباتالمؤتمر العربي الحادي عشر 
  acpp@bau.edu.jo: بريد االلكترونيال

 http://acpp.bau.edu.joالموقع: 
  

2015  
 
  آب/أغسطس 24-27 *

  برلين، ألمانيا. ،المؤتمر الدولي السابع عشر لوقاية النبات
  http://www.ippc2015.deالموقع: 

  

  
  
  
  
  

  اإلخبارية النشرة من العدد ھذا انجاز في للمساھمين شكر
  

لوقاية النبات في الشرق األدنى والبلدان جزيل الشكر للزمالء الذين أسهموا في إنجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية 
  العربية وهم:

  
ناصر الجبالي مريم بوحديدة (تونس)،  مروة األحمد (سورية)، بشار هالل (سورية)، عبد اهللا السعدي (ُعمان)،

(تونس)، محمود يوسف (مصر)، عبد النبي بشير (سورية)، جمال مندو (سورية)، فايز إسماعيل (سورية)، وليد نجم 
  عمر عتيق (سورية)، نور الدين حجيج (سورية)، فريق الجراد الصحراوي (الفاو).محبة غنام (سورية)،  (مصر)،


