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تصدر النشرة اإلخبارٌة لوقاٌة النبات فً البلدان العربٌة والشرق األدنى ثبلث مرات فً السنة عن الجمعٌة العربٌة لوقاٌة
النبات بالتعاون مع المكتب اإلقلٌمً للشرق األدنى التابع لمنظمة األؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة (الفاو) .ترسل جمٌع
المراسبلت المتعلقة بالنشرة ،بالبرٌد االلكترونً ،إلى ربٌس هٌبة التحرٌر الدكتور عدوان شهاب
) (adwanshehab@gmail.comأو إلى مساعدة هٌبة التحرٌر السٌدة نوران عطار ).(n.attar@cgiar.org
ٌسـمح بإعـادة طباعة محتوٌات النشرة بعد التعرٌؾ بالمصدر .التسمٌات المستعملة وطرٌقة عرض المعلومات فً هذه
النشرة ال تع ّب ر بالضرورة عن رأي منظمة األؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة (الفاو) ،أو الجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات بشؤن
الوضع القانونً أو الدستوري ألي بلد أو إقلٌم أو مدٌن ة أو منظمة أو سلطتها المحلٌة وكذلك بشؤن تحدٌد حدودها .كما أن
وجهات النظر التً ٌع ّب ر عنها أي مشارك فً هذه النشرة هً مجرد آرابه الشخصٌة وال ٌجب اعتبارها مطابقة آلراء منظمة
األؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة أو الجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات.
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تدعو هٌبة تحرٌر النشرة اإلخبارٌة الجمٌع إلى إرسال أٌة أخبار أو إعبلنات تتعلق بوقاٌة النبات فً البلدان العربٌة .كما تدعو جمٌع أعضاء الهٌبة
اإلدارٌة للجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنها وأعضاء االرتباط فً البلدان العربٌة المختلفة وكذلك جمٌع الجمعٌات العلمٌة
الوطنٌة التً تهتم بؤي جانب من جوانب وقاٌة النباتات من اآلفات الزراعٌة لتزوٌد النشرة بما لدٌهم من أخبار ٌودون نشرها على مستوى العالم
العربً.
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افتتاحٌـة العـدد
تعزٌز دور اإلعبلم االجتماعً فً نشر المعرفة العلمٌة
دأب أصحاب الفكر والعلماء عبر التارٌخ على توثٌق المعارؾ والعلوم ونشرها لٌستفٌد منها أكبر عدد من المهتمٌن،
وكانت الكتابة هً السبٌل األساس لحفظ المعرفة وتسهٌل انتشارها عبر المكان والزمان ،أما سرعة انتشار المعرفة
فقد كانت التحدي الربٌس ،فالمجتمعات التً طورت طرابق سرٌعة لنشر المعرفة تعد ذات فضل كبٌر للبشرٌة .كانت
المعرفة الموثقة فً الماضً نصوصا ً فً كتب أو مجبلت ،وقد تطورت خبلل العقود الثبلثة األخٌرة لتؤخذ أشكاال
أخرى؛ على نحو ملفات رقمٌة فً هٌبة نصوص أو ملفات صوتٌة أو ملفات فٌدٌو مرتبطة بروابط إلكترونٌة متاحة
على الشابكة (االنترنت) .وقد بات لزاما ً على من ٌرٌد أن ٌواكب هذه الثورة فً مجال نقل المعرفة أن ٌطور وسابل
التواصل مع المهتمٌن.
إذا أُحسن استخدام شبكات التواصل االجتماعً  -مثل الفٌس بوك ،والتوٌتر ،الٌوتٌوب وؼٌرها – فإنها توفر
لمستخدمٌها فرص التعرؾ على آخر التحدٌثات فً مجال البحوث الجارٌة ،ومعلومات عن أحدث المنشورات العلمٌة
والنشاطات والمإتمرات وورشات العمل التً ستعقد فً المستقبل ،كما تتٌح مشاركة المحتوٌات والتفاعل معها بٌن
مستخدمً تلك المواقع ،وهً تمثل بذلك أسرع وأوسع وسابل التواصل واالتصال لنشر المعلومات ومناقشتها والتعلٌق
علٌها من قبل عدد كبٌر جداً من المتابعٌن وبطرٌقة و ِّدٌة.
من األسباب الشابعة التً تمنع بعض العلماء من االشتراك فً شبكات اإلعبلم االجتماعً هو التخوؾ من ظهورهم
بصورة ؼٌر احترافٌة ،على نحو نشر معلومات خاطبة أو نشر معلومات قد ٌساء فهمها ،أو بسبب قلة مهاراتهم فً
مجال استخدام الحاسوب .ولكن مع التؽٌرات السرٌعة فً مجال النشر والتوزٌع والتواصل العلمً ،باالضافة الى
التقدم فً مجال تعقب االنخراط المباشر عبر الشابكة للمحتوٌات العلمٌة ،ستصبح المعرفة الرقمٌة مهارة أساسٌة
للباحث العلمً ).(Osterrieder, 2013
الطبٌعة التفاعلٌة لبٌبة اإلعبلم االجتماعً مفٌدة للعلماء كونها تطور أفكاراً جدٌدة حول البحوث العلمٌة عبر الحوار
مع المتخصصٌن والمهتمٌن كما تساعد فً بناء عبلقات تعاون علمً بٌن أعضاء الشبكة.
من المهم تقوٌم أو تتبع أثر الحضور فً مواقع اإلعبلم االجتماعً لمإسسة أو جماعة ،من خبلل معاٌٌر التقوٌم (عدد
زوار الموقع ،عدد المشاهدات ،عدد مرات التحمٌل لملؾ من محتوٌات الموقع ،عدد المنخرطٌن بالموقع ،عدد الذٌن
استفادوا أو كتبوا مبلحظات على محتوٌات الموقع؟)
ما هو مستوى حضور النشرة االخبارٌة لوقاٌة النبات فً البلدان العربٌة والشرق األدنى على وسابل التواصل
االجتماعً وما هو حجم التفاعل بٌن أعضاء الجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات وؼٌرهم من المهتمٌن؟ سإال ال بد من
اإلجابة علٌه لنعرؾ حقٌقة مدى تؤثٌرها فً مجتمع العلماء والمهتمٌن فً وقاٌة النبات العرب ومعرفة مدى تفاعلهم
مع محتوٌاتها بعد مضً أكثر من سنة على انطبلقها فً نٌسان/أبرٌل  ،2013وما هو المطلوب لبلرتقاء بدور مواقع
التواصل االجتماعً للوصول الى أسرع وأوسع نشر لما هو جدٌد من المعرفة العلمٌة فً مجال وقاٌة النبات.
آنً أوستراٌدر :جامعة أكسفورد بروكس ،أكسفورد ،المملكة المتحدة.
عدوان شهاب :الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة ،دمشق ،سورٌة.
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أخببس ولبَت انُببث فٍ انبهذاٌ انعشبُت وانششق اْدًَ
اِفبث انجذَذة وانغبصَت
يصش

التقرٌر األول عن مسبب عفن جذور الحمضٌات/الموالح
 Phytophthora palmivoraفً مصر .أجري مسح خبلل
فصلً الربٌع والصٌؾ من العام  4112لتحدٌد أنواع الجنس
فٌتوفثورا الموجودة فً مشاتل الحمضٌات/الموالح فً مصر.
جُمعت  011عٌنة من مشاتل الحمضٌات من عٌنات التربة
والجذور الشعرٌة من منطقة جو الجذور (الرٌزوسفٌر) لشتول
أبدت أعراض إصفرار على صنؾ اللٌمون ( Citrus
 )Volkameriana Tan. & Pasq.التً أبدت أعراضا ً َمرضٌّة
وذلك من مشاتل الحمضٌات فً منطقة الدلتا (بنها-القلٌوبٌة) وفً
المنطقة الصحراوٌة (الطرٌق الصحراوي بٌن القاهرة
واالسكندرٌة) .أبدت النباتات أعراضا ً مختلفة :أصفرار األوراق
مع تقزم عام فً النمو باإلضافة لؽٌاب النموات الجدٌدة ،وفً
بعض الحاالت جفاؾ مفاجا ،وقد أظهرت الجذور عدداً قلٌبلً من
الجذور البنٌة سوداء اللون ،مع ؼٌاب الجذور الشعرٌة ،مع
مظهر لٌفً للجذور األولٌة بسبب جفاؾ قلؾ الجذور ولٌس
الكامبٌوم الوعابً .تم زراعة التربة والجذور للعٌنات التً تم
جمعها فً أطباق بتري تحتوي البٌبة المؽذٌة المتخصصة
بالفطور البٌضٌة وبالفٌتوفثورا حٌث تم تحضٌنها لمدة  1-0أٌام
عند  6±62درجة سلزٌوس حسب ما تم وصفه فً Ippolito et
 .al. 1992تم الحصول على عزالت نقٌة عن طرٌق نقل طرؾ
الهٌفا وتم تصنٌفها كـ )Phytophthora palmivora (Butler
 Butlerبنا ًء على التشخٌص الموروفولوجً). (Stamps 1990
شكلت العزالت على بٌبة بطاطا دكتستروز أؼار مستعمرات
فطرٌة مشعبة سطحٌة النمو ،تنمو مابٌن  °01-61سلزٌوس
وكانت درجة حرارة النمو المثلى هً  °46سلزٌوس .أظهرت
المستعمرات نمط نمو رقٌق على مستنبت عصٌر  V8أؼار
وأنتجت أبواؼا ً كبلمٌدٌة كروٌة الشكل فً نهاٌة المٌسلٌوم وفً و
سط التقسٌمات الخلوٌة .كانت األكٌاس السبورانجٌة بٌضاوٌة
الشكل مزودة بحلمة رأسٌة .طول األكٌاس السبوانجٌة (- 26
 06 – 42 ×66مٌكرومٌتر ،نسبة الطول إلى العرض
 ،)6.2/6.0وكانت متساقطة مع ساق قصٌرة .كانت كل العزالت
من نمط التزاوج  ،A2وقد شكلت مباٌض كروٌة الشكل ومناطؾ
فً الزراعة المزدوجة مع  P. palmivoraمعزولة من نمط
التزواج  .A1هذا و قد تم تؤكٌد تعرٌؾ العزالت مجدداً باستخدام
التقانات الحٌوٌة عن طرٌق مضاعفة الحمض النووي وقراءة
تسلسل األحماض األمٌنٌة لمنطقة الفاصل الداخلً المستنسخ
 )ITS( internal transcribed spacerباستخدام البادبات
العالمٌة  ITS4و  .ITS6أظهر تحلٌل  BLASTnلتتالً
الحموض النووٌة لجٌن ( ITSرقم التسجٌل فً بنك المورثات
العالمً )HE583183 :نسبة تشابه  %22مع عزالت الفٌتوفثورا
 P. palmivoraالموجودة فً بنك المورثات .كما تم إجراء
اختبار القدرة اإلمراضٌة بإعداء ثبلث مجموعات من ؼراس
اللٌمون صنؾ ( )Citrus volkameriana Tan. & Pasq.ثم تم
نقل الؽراس إلى أصص بحجم  6.2لتر ،تم إلقاح مستنبت
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الزراعة باستخدام معلق بوؼً لـ  P. palmivoraبنسبة %6
حجم/حجم مبوٌة حسب ما تم وصفه من قبل  .Yaseen 2004تم
استخدام عشرة نباتات ؼٌر معداة كشواهد .بعد عشرة شهور ،تم
التحري عن أعراض المرض ووجود العامل الممرض على
جذور النباتات .أظهر أكثر من  %61من النباتات المعداة
أعراضا ً ورقٌة و تراجعا ً كبٌراً فً الجذور المؽذٌة .إلتمام نظرٌة
كوخ  Koch's postulatesتم عزل مستعمرات فطرٌة
للفٌتوفثورا من الجذور المصابة و تم تصنٌؾ الفٌتوفثوا كـ P.
 .palmivoraعلى حد علمنا هذا هو التقرٌر األول عن P.
 palmivoraكعامل ممرض على ؼراس الحمضٌات فً المشاتل
المصرٌةٌ .جب اعتبار  P. palmivoraكتهدٌد كبٌر لمشاتل
الحمضٌات المصرٌة ألنها قد تإثر سلبا فً إنتاج مشاتل وبساتٌن
الحمضٌات فً المستقبلٌ[ .سرى أحمدA. ،A. M. D'Onghia ،
 Ippolitoو ثابر ٌاسٌن (مصر وإٌطالٌا) .مجلة ،Plant disease
العدد .]4162 ،666 :)6(22

ببكغتبٌ
التسجٌل األول لذبول البندورة/الطماطم المتسبب عن فطر
 Acremoniumفً الباكستان .خبلل المسح الذي أجري فً
شهر أٌار/ماٌو من موسم  ،4166ظهرت أعراض الذبول على
نباتات البندورة ( (Lycopersicon esculentum Millفً
مزارع الخضار التابعة لجامعة البنجاب الهور فً الباكستان،
حٌث كانت النباتات صفراء شاحبة ومتقزمة .كانت النباتات
المصابة فً الحقل مبعثرة بشكل افرادي أو متجمعة لنباتٌن أو
ثبلثة نباتات .واألوراق السفلٌة صفراء ملتفة تتماوت تدرٌجٌا ً ثم
تتساقط .وكانت الجذور فً النباتات المصابة متلونة باللون البنً
الؽامق مقارنة مع النباتات السلٌمة .أٌضا ً لوحظ التلون البنً فً
األوعٌة الناقلة للساق عند اجراء شق طولً وفً المقطع
العرضً .كما لوحظ تجعد وتماوت فً األوعٌة فً سوق
النباتات المصابة .تم أٌضا ً مبلحظة المشٌجة البٌضاء فً منطقة
األوعٌة الناقلة للنباتات المصابة عند الفحص تحت المكبرة.
وشوهدت مشٌجة الفطر فً قطع الساق المتلونة فً النباتات
الذابلة .أخذت عٌنات النباتات المصابة الى بنك المزارع الفطرٌة
األولً الباكستانً ) (FCBPلتعرٌؾ العامل الممرض .ظهرت
أبواغ الفطر على مستنبت بطاطا دكستروز آؼار بعد التحضٌن
تحت ضوء النهار وكانت وحٌدة الخلٌة ،ملساء ،رقٌقة الجدار،
وبٌضاوٌة الشكل ( 0-6 ،1-0مٌكرون) تتكون بشكل مجموعات
على قمة الحوامل البوؼٌة .وباستخدام المفاتٌح التصنٌفٌة
والمراجع المتوافرة ،تم تصنٌؾ الفطر على أنه الفطر
ٌ .Acremonium strictum W. Gamsشكل الفطر مستعمرات
مسطحة بٌضاء اللون مع وجود حبٌبات صمؽٌة مترسبة على
سطح المستعمرة .المشٌجة وحوامل األبواغ شفافة .الحوامل
البوؼٌة مع قواعدها كانت بطول  21 -46مٌكرون تتوضع فً
مكان واحد على الزاوٌة الٌمنى للخٌط الفطري .ولتؤكٌد تصنٌؾ
الفطر تم تضخٌم مناطق الحمض النووي لفواصل النسخ الداخلٌة
 ITS1و  ITS2باستخدام بادبتٌن عامتٌن  ITS1و  .ITS4تم نشر
التسلسل النوكلٌوتٌدي الناتج عنها فً المركز الوطنً لمعلومات
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التقانة الحٌوٌة )( NCBIبرقم إدخال  .JQ916901تم إٌداع
المستنبت الفطرًٌ فً بنك الزراعة الفطرٌة الباكستانً ( FCBP
 ،(1099معهد العلوم الزراعٌة فً جامعة البنجاب – باكستان.
اختبرت القدرة اإلمراضٌة للفطور المعزولة وذلك بإعداء 66
صنفا سلٌما ً من البطاطا  /البطاطس فً ثبلثة مكررات .وتم
تحضٌر معلق بوؼً من الفطر بتركٌز ( )6 61 × 4بوغ/مل فً
الماء المقطر المعقم من مستعمرات قدٌمة بعمر ٌ 64وما ً من
الفطر الذي تم عزله من بوغ وحٌد على مستنبت مستخلص
بطاطا دكستروز أؼار فً إضاءة مستمرة .عوملت نباتات الشاهد
بالماء المعقم المقطر .بدأت أعراض الذبول بالظهور على
النباتات المعداة بعد اسبوعٌن من اإلعداء بٌنما بقٌت نباتات
الشاهد سلٌمة .كما تم إعادة عزل الفطر  A. strictumمرة ثانٌة
من النباتات المعداة المصابة بالذبول إلثبات فرضٌة كوخ
( .)Koch's postulatesكما تم مسبقا تسجٌل فطر A. strictum
كمسبب للذبول على العدٌد من النبتات منها اإلقحوان ،البطٌخ
األحمر والؽبلٌول .سابقا ً كان الذبول ٌتسبب فقط عن فطر
 Fusarium oxysporumو Pseudomonas solanacearum
فً الباكستان .أٌضا ً بالنسبة لنا كان هذا هو التسجٌل األول لذبول
 Acremoniumعلى هذا المحصول المهم اقتصادٌا ًT. Anjum[ .
و ( W. Akramباكستان) .مجلة  ،Plant diseaseالعدد :)6(22
.]4162 ،666

عىسَت
التسجٌل األول لذبابة العصفر الصفراء Chaetorellia
)carthami Stackelberg 1929 (Diptera:Tephritidae

على العصفر فً سورٌة .تعد ذبابة العصفر الصفراء
 Chaerotellia carthami Stackelberg 1929آفة على
العصفر فً ؼرب آسٌا وشمال أفرٌقٌا ،وقد سجلت ألول مرة
على العصفر المزروع  Carthamus tinctorius L.فً ،6272
كما أنها تصٌب أنواع العصفر البري ،C.oxycantha M. Bieb.
و  ،C. tenuisوأعشابا ً أخرى من الفصٌلة المركبة كالحرشؾ
إٌبرٌا Centaurea
البري  ،Sylibium marianum L.ودردار ِ
 ،iberica Trev.واللبٌن  ،Sonchus oleraceus L.والدردار
األصفر  Centaurea solstitialiونباتات شوكٌة تتبع الجنس
 .Cirsiumتنتشر  C. carthamiفً كل من قبرص وشرق
أوروبا وتركٌا وسورٌة ولبنان وفلسطٌن المحتلة ومصر والعراق
وإٌران وأذربٌجان والقوقاز وأرمٌنٌا ولم تسجل فً آسٌا الوسطى
منذ  .6242لوحظت إصابة األقراص الزهرٌة لنبات العصفر
المزروع  C. tinctonusبالذبابة  C. carthamiأثناء تقصً
أنواع ذباب الثمار على العصفر فً دمشق عام  ،4164وتم
تحدٌد النوع بالفحص المجهريّ حٌث تتمٌز ذبابة العصفر
الصفراء بوجود شعٌرة ثخٌنة وسط ظهرٌة قبل الدرز
المستعرض لمقدم الترجا والتً تمٌز الجنس  Chaerotelliaمن
األجناس األخرى التابعة لتحت فصٌلة  ،Terelliiniوتنتمً C.
 carthamiلمجموعة أنواع  loricataالتً تتصل فٌها األشواك
الصدرٌة الجانبٌة ببقع سوداء ،وتكون الخلٌة الكؤسٌة للجناح
ممتدة إلى ما بعد الخلٌة القاعدٌة الوسطى ،ولهذا النوع جسم
أصفر زاه وجبهة صفراء ونقوش بنٌة باهتة على مقدم الصدر
األوسط وتحمل األجنحة أربعة أشرطة بنٌة اللون وتحوي الخلٌة
القاعدٌة الوسطى منطقة شفافة فً ثلثٌها القاعدٌٌن .تضع اإلناث
5

بٌوضها فً مجموعات على قنابات األقراص الزهرٌة لنبات
العصفر ،وتحفر الٌرقات المنبثقة ضمن األقراص حٌث تتؽذى
على نسٌج كرسً الزهرة وعلى البذور المتشكلة وتتعذر ضمن
األقراص الزهرٌة ،وتإدي اإلصابة إلى تعطٌل أنشطة النبات
وخفض عدد البراعم الزهرٌة ،وتسبب بشكل أساسً خفضا ً فً
كمٌة ونوعٌة البذور[ .عبد النبً بشٌر ،لإي أصبلن وفابق عبد
الرزاق (سورٌة).]basherofecky@yahoo.com ،

تىَظ
أول تسجٌل للفُطور  Botriosphaeria dothideaو Diplodia
 seriataو  Neofusicoccum luteumالمرتبطة بالقرح

(النخر) والموت التراجعً للعنب فً تونس .فً سنة ،4166
لوحظت بتواتر األعراض الشابعة على أصناؾ عنب المابدة
( )Vitis vinifera L.التً تتراوح أعمارها ما بٌن  4و  6سنوات
وذلك فً الكروم الموجودة فً الشمال التونسً .تضم هذه
األعراض موت المهامز (البراعم) والكردونات ،الموت
التراجعً لقمم النبتة ،تقرح متنكرز ؼارق على اللحاء ٌمتد إلى
داخل الجذع لٌنتج عنه موت أجزاء من النبتة .تبٌن المقاطع
الطولٌة والعرضٌة للكردونات والمهامز للعنب المُظهره
لؤلعراض ،قروحا ً بنٌة إسفٌنٌة الشكل ذات طبٌعة صلبة .تم جمع
 64عٌنة ُتظهر أعراضا على المهامز والكردونات وتم تطهٌرها
بالؽطس فً ( %6حجم/حجم) هٌبوكلورٌت الصودٌوم لمدة
دقٌقتٌن ،وتم أخذ قطع صؽٌرة من حافة النسٌج المتنركز أو
السلٌم وتوزٌعه على مستنبت آؼار دٌكستروز البطاطا عند 46
°س فً الظبلم .وباالعتماد على األشكال الممٌزة للمستعمرات
واألبواغ ،تم تقسٌم العزالت إلى ثبلثة أنواع هً
 Botriosphaeria dothideaو Diplodia seriata
و .Neofusicoccum luteumكانت مستعمرات D. seriata
ً
رمادٌة بنٌة ذات ؼزل هوابً كثٌؾ ٌنتج أبواؼا ً ً
إسطوانٌة
بنٌة
إلى إهلٌجٌة ،مدورة الطرفٌن ومتوسط أبعادها 44.2 x 66.7
مٌكرون ( 61عٌنة) .كانت مستعمرات  B. dothideaبٌضاء فً
البداٌة مع ؼزل هوابً ؼزٌر ،ثم ٌصبح تدرٌجٌا ً أخضر زٌتونً
داكن .وكانت األبواغ مؽزلٌة إلى مؽزلٌة إهلٌجٌة مع قمة شبه
منفرجة ومعدل قٌاسات  42.2 x 2.7مٌكرون ( 61عٌنة).
وكانت مستعمرات  N. luteumفً البداٌة شاحبة إلى شفافة،
وتصبح تدرٌجٌا ً داكنة مع تقدم سنها إلى أن تصٌر رمادٌة إلى
داكنة ومنتجة لصبػ أصفر ٌنتشر فً اآلؼار .وكانت األبواغ
شفافة ،عرٌضة الجدار ،ؼٌر مقسمة ،مؽزلٌة إلى مؽزلٌة إهلٌجٌة
ومتوسط أبعادها  62.2 x 6.6مٌكرون (61عٌنة) .تم تؤكٌد
تشخٌص مختلؾ األنواع بتحالٌل تسلسل منطقة الفاصل
المستنسخ الداخلً ( )ITS1-5.8S-ITS2لمإتلؾ الحامض الرٌبً
منقوص األكسٌجٌن ( )rDNAوجزء من العامل المُطٌل للجٌن
 .EF1-αوبٌّن تحلٌل ببلست ) (BLASTللتسلسل أن ست
عزالت ُ
ش ِّخصت على أنها AY343353) D. seriata
 (GenBank: AY259094,وعزلة واحدة B. dothidea
) (AY236949, AY786319وعزلة واحدة N. luteum
) .(AY259091, AY573217تم إدراج التسلسل فً بنك
المورثات ( )GenBankتحت أرقام إدخال من  KC178817إلى
 KC178824ومن  KF546829إلى  KF546836بالنسبة إلى
منطقة  ITSوالجٌن  ،EF1-αعلى التوالً .تم إنفاذ اختبار القدرة
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اإلمراضٌة على فروع نباتٌة خضراء منفصلة من صنؾ العنب
''إٌطالٌا'' ) (Italiaللعزالت الثما ِنً من الفطور المذكورة .تم
إلقاح الفروع بوضع سُدادات آؼار مستعمرة (قطر  6مم) من
حافة مستعمرة عمرها  7أٌام ،على موقع مجروح حدٌثا بمشرط
معقم .وتمت تؽطٌة كل الجروح بالقطن المبلل وؼلقه بالبارافٌلم.
وكانت الفروع الشاهدة قد ألقحت بسُدادات آؼار ؼٌر مستعمرة.
بعد ستة أسابٌع ،ظهر تؽٌر فً لون الخشب واللحاء وتنكرز
بمعدل طول  02.2و 67.1و 66.4مم على الفروع الملقحة بـ
 D. seriataو  N. luteumو  ،B. dothideaعلى التوالً،
وتمت إعادة عزل الفُطور الثبلثة من النسٌج المنكرز تطبٌقا
لقواعد كوخ ) .(Kochولم تظهر الفروع الشاهدة أعراض
المرض ولم ٌُعزل منها أي فطر .وكان لم ٌسجل بالببلد التونسٌة
الموت التراجعً الناتج على  Botryosphaeriaإال على أشجار
الحمضٌات/القوارص الناتج عن  B. ribisوعلى أشجار من
الجنس  Prunusالناتج عن  D. pineaوعلى أشجار من الجنس
 Quercusالناتج عن  D. corticolaوعلى شجر الزٌتون (Olea
) europeaالناتج عن  .D. seriataوحسب معلوماتنا ،هذا هو
أول تسجٌل للفطور  D. seriataو  B. dothideaو N. luteum
المرتبطة بالموت التراجعً على العنب فً تونس] .س .شبٌل،
ر .فارسً ،أٌ .عقوب ،س .شن ّناوي ،م .ش ّتاوي ،إ .مالكً ،ح.
زمنً ،ع .رحومة ،ج .دورانت ،إ .زا ّكً وأ .ملٌكً (إٌطالٌا
وتونس) .مجلة  ،Plant diseaseالعدد .]4162 ،241 :)0(22
أول تسجٌل للفحة النارٌة الناتجة عن Erwinia amylovora

على الكمثرى/اإلجاص فً تونس .خبلل ربٌع عامً 4164
و 4160ظهرت أعراض مشابهة لؤلعراض التً ٌسببها مرض
(Pyrus
اللفحة النارٌة على أشجار الكمثرى/اإلجاص
) communisمن صنفً 'ألكساندرٌن' )(Alexandrine
و'وٌلٌامس' ) (Williamsفً تونس أثناء مرحلة اإلزهار/التنوٌر.
وكانت األعراض قد ظهرت سنة  4164فً منطقة مرناق وفً
السنة التالٌة امتدت إلى منطقتًْ منوبة وطبربة .ولوحظ هذا
المرض مإخرا فً مناطق بنزرت وزؼوان وباجة .كانت نسبة
مساحات البساتٌن التً تضم نباتات مصابة تتراوح من  61إلى
 .%21وأظهرت بعض البساتٌن فً منطقة مرناق نسبة إصابة
تفوق  .%76وقد لوحظت األعراض على األزهار والفروع
الحدٌثة .تبدو البراعم ذابلة واهنة وتبقى األزهار المٌتة على
السوق .وتذبل الفروع المصابة بسرعة وعادة ما ُتكوّ ن انحناءات
على أطرافها .تم عزل المُمرض وتشخٌصه من عٌنات فروع
حدٌثة وأزهار مصابة وتم عزل البكتٌرٌا من األنسجة المؽسولة
على مستنبت كٌنػ ب ) .(King Bتمت تنقٌة مستعمرات ذات
شكل مشابه لمستعمرات  Erwinia amylovoraبتكرار
استزراعها على مستنبت كٌنػ ب .تم أوال توصٌؾ السبلالت
باالعتماد على اختبارات شكلٌة وبٌوكٌمٌابٌة.أنتجت  61سبللة
مستعمرات بٌضاء على مستنبت كٌنػ ب وكان تفاعل ؼرام-
سلبٌا ً ،ال تنتج صبؽة مومضة على كٌنػ ب ،ال تنمو عند °35س
وال تحدث فرط حساسٌة عندما تلقح على أوراق الدخان (صنؾ
'كسانثً'  .)Xanthiتم تشخٌص العزالت على أنها E.
 amylovoraعن طرٌق تقنٌة اختبار إلٌزا باالحتواء المزدوج
للفٌروس ) (DAS-ELISAوالتقنٌة المجهرٌة للمناعة
االستشعاعٌة ) (IFباستعمال الجسم المضاد متعدد األنظمة
1

والتفاعل المتسلسل للبولٌمٌراز المعشش )(Nested PCR
المستهدِؾ للببلزمٌد  .pEA29تم اختبار القدرة اإلمراضٌة

باستعمال طرٌقة الثمار المنفصلة .تم إلقاح كل سبللة فً ثبلث
ثمار كمثرى/إجاص (صنؾ ألكسندرٌن) مجروحة بمشرط
ومؽطسة فً معلق بكتٌري ٌحتوي على  612وحدة مكونة
للمستعمرات/مل .وتم تحضٌن الثمار الملقحة عند °25س
ورطوبة نسبٌة  %21فً أطباق تحتوي على  %6آؼار معقم.
وكانت الشواهد السلبٌة ثماراً مجروحة بالمشرط ومؽطسة فً
ماء مقطر معقم .بعد سبعة أٌام من اإللقاح ،ظهرت أعراض
بتؽٌر اللون نحو الب ّنً وإنتاج مخاط بكتٌري فً نقاط اإللقاح .ولم
ُتظهر الشواهد السلبٌة أٌة أعراض .وعندما تمت إعادة عزل
البكتٌرٌا ،ظهرت مستعمرات بخصابص  .E. amylovoraوتم
تحلٌل تسلسل المضخمات المنقاة الناتجة عن التفاعل المتسلسل
للبولٌمراز المعشش ) (KF302525, KF302526وكذلك البحث
بالببلست ) (BLASTفً قاعدة المعطٌات ببنك المورثات
) ،(GenBankفبٌنت  %22تماثل مع سبللة E. amylovora
] .HF560643.1ع .رحومة ،ؾ .هبللً ،م .حجوجً وم .ر.
حجبلوي (تونس) .مجلة  ،Plant diseaseالعدد ،662 :)6(22
.]4162

تشكُب
التسجٌل األول لمرض اللفحة النارٌة المتسبب عن بكترٌا
Erwinia amylovoraعلى نبات أكلٌل العروس Spirea
 prunifoliaفً تركٌا .تصٌب اللفحة النارٌة نباتات العابلة
الوردٌة والتً تضم أشجاراً وشجٌرات فً البساتٌن والمشاتل
والمروج .لوحظ خبلل الربٌع والصٌؾ من األعوام  4112إلى
 4161وجود أفرع مٌتة وأوراق متماوتة معلقة على الطرود
وبراعم ملفوحة على نبات أكلٌل العروس Spirea prunifolia
فً ثبلث مناطق مختلفة من مروج مقاطعة قونٌا فً تركٌا .وجد
المرض بنسبة  %6تقرٌباًعلى النباتات خبلل عملٌة المسح
الحقلً وتجلت األعراض األولٌة على النباتات المصابة فً
الربٌع بظهور تخطط بلون محمر إلى بنً على الطرود ،تم عزل
 2عزالت بكتٌرٌة من طرود مصابة لـ  7نباتات أكلٌل العروس
على وسط سكروز أؼار المؽذي ) (NSAوعرفت على أنها تتبع
النوع  E. amylovoraاعتمادا على التوصٌؾ البٌوكٌمٌابً
والمورفولوجً والجزٌبً ،حٌث كانت البكترٌا سالبة لؽرام،
عصوٌة الشكل ،هوابٌة اختٌارٌة ،صفراء إلى برتقالٌة على وسط
مٌلر وسكروت ،موجبة إلنتاج اللوفان واألسٌتون ،ال تنمو عند 01
س ،موجبة لتحلٌل الجبلتٌن وسالبة لتحلل األسكولٌن ،اإلندول،
الٌورٌا ،الكاتاالز ،األوكسٌداز ،تحلل األرجنٌن ،إرجاع النترات،
إنتاج الحمض من البلكتوز واالنٌستول .أظهرت كل العزالت فرط
الحساسٌة على نبات التبػ من الصنؾ بٌرلً (Nicotiana
) tabacum var. White Burleyكما عرفت كل العزالت جزٌبٌاً
على أنها  E. amylovoraباستخدام بادبات متخصصة وباستخدام
اختبار تحلٌل الحموض الدسمة ) (FAMEالذي حدد ببرنامج
شارلوك للتعرٌؾ الجرثومً (TSBA 6 v. 6.00; Microbial
) ID, Newark, DEمع نسبة تشابه من  72إلى  .%22تم
إجراء اختبار القدرة اإلمراضٌة بحقن البتبلت والقمم النامٌة
للطرود بعمر سنتٌن لشتول  Spirea prunifoliaصنؾ ،42
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باستخدام إبر قٌاس  1.21مم تحت البشرة وبمعلق بكتٌري
تركٌزه  612وحدة بكتٌرٌة فً مل بالعزالت البكتٌرٌة التسعة،
باإلضافة لعزلتٌن مرجعٌتٌن أخذتا من قسم وقاٌة النبات فً
جامعة سلوك فً قونٌا ،تركٌا .ظهرت األعراض بعد  7أٌام من
الحقن وبقٌت نباتات الشاهد المحقونة بماء مقطر معقم سالبة
النتٌجة بدون أعراض ،أعٌد إجراء كل االختبارات ثبلث مرات
وأعطت النتابج نفسها .وعرفت البكترٌا المعاد عزلها من الطرود
واألوراق المحقونة باإلضافة للعزلتٌن المرجعٌتٌن على أنها E.
 amylovoraباستخدام االختبارات البٌوكٌمٌابٌة والمورفولوجٌة
والجزٌبٌةٌ .جب اتباع تدابٌر الصحة النباتٌة بتجنب أخذ نباتات
زٌنة من مروج هذه المنطقة من تركٌا .وٌعد هذا التقرٌر مهما ً
ألن نباتات  Spirea spp.المصابة ممكن أن تشكل مصدر عدوى
لنباتات الزٌنة من العابلة الوردٌة .تبعا ً لمعلوماتنا فهذا أول
تسجٌل لمرض اللفحة النارٌة على نبات أكلٌل العروس فً
تركٌا K.K. Bastas[ .و ( F. Sahinتركٌا) .مجلة Plant
 ،diseaseالعدد .]4162 ،660 :)6(22

أظىاء عهً انبحىث
انجضائش
ذبول فٌوزارٌوم على الحمص فً شمال غرب الجزائر .ذبول
فٌوزارٌوم على الحمص Fusarium oxysporum (Schletend:
 Fr) f.sp. cicerisهو نوع من فطور التربة وٌشكل تهدٌدا دابم
لمحصول الحمص ) .)Cicer arietinum L.مسببا ً أعراض
الذبولُ .نفذت عملٌات المسح الحقلً فً أعوام 4112 - 4116
فً ثبلث مناطق زراعٌة مناخٌة فً شمال ؼرب الجزابر فً
سبعة مواقع .تم العثور على الممرض فً جمٌع الحقول الــ 61
التً تمت زٌارتها .تم عزل الفطر من عٌنات نبات الحمص
ووجدت ثبلثة أشكال لؤلعراض وهً االصفرار والذبول وتعفن
الجذر و التً ظهرت فً ظروؾ الرطوبة العالٌة فً بعض
الحقول التابعة لمحطة ( Tighenif-Maoussaمنطقة ماسكارا).
كانت معدالت حدوث وشدة المرض عالٌة فً معظم المناطق،
ومن هذه المناطق ماسكارا ،وقدرت حاالت اإلصابة بٌن - 6
 %62فً مرحلة التفرع الثانٌة لنبات الحمص ،ومن - 61
 %12فً مرحلة ما قبل األزهار ،وبٌن  ٪22.00 - 62فً
مرحلة النضج .كان معدل حدوث المرض أعلى فً سنوات
الجفاؾ .تختلؾ شدة المرض بٌن  0.61 -4للمراحل الثبلث
السابقة ،وأجري تقوٌم لمإشر المرض الذي كان بٌن  4.6و
 .%12.77وتم حساب متوسط التقوٌم بٌن  7مواقع ،وتراوحت
االصابة بٌن  61و  ،%611وشدة المرض من 4.22 -6
ومإشر شدة المرض ما بٌن  %66و  .%14.6كان Fusarium
 oxysporumمن اهم األنواع الربٌسٌة المعزولة من األجزاء
المرٌضة من النبات بمتوسط الترددات من %20.41
.%06.16
بمتوسط
Fusarium
ٌلٌهاsolani
األنواع؛ F.culmorum, F.equiseti, Sclerotium spp.و
 Rhizoctonia solaniهً جزء مما عزل من مٌكروفلورا
التربة وٌمكن أن تكون مسإولة عن أمراض الجذور والسوق.
ُتع ِّب ُر هذه الدراسة عن مدى شراسة المرض على األصناؾ
الحساسة للممرض ،Fusarium oxysporum f.sp. ciceris,
7

وأكد الم َ
ُدخل  ILC482وجود هذا النموذج الخاص من المرض.
[فوزٌة زٌمولً بن رٌفة ،جمال الدٌن حنً و عمرٌة مرزوق
African Journal of Agricultural
(الجزابر) .مجلة
 ،Researchالعدد  ،676-612 :)6(2كانون الثانًٌ/ناٌر
.]4162
التعرٌف بواسطة الكروماتوغرافٌا السائلة عالٌة األداء لخمسة
من المركبات الفٌنولوٌة الجدٌدة الموجودة فً أشجار الزٌتون
( )Olea europea var. Sigoiseمقاومة لمرض ذبول
فٌرتٌسلٌوم .ذبول فٌرتسلٌوم هو مرض وعابً ٌسببه الفطر
 Verticillium dahliaeوالذي ٌمثل تهدٌداً حقٌقٌا ً لزراعة الزٌتون
فً الجزابر .أظهرت العدٌد من الدراسات إمكانٌة استخدام
المركبات الفٌنولٌة فً تحقٌق استجابة النبات للمسببات الممرضة.
أظهرت دراستنا بؤن وجود ذبول فٌرتٌسٌلٌوم ٌشجع انتاج عال من
الفٌنوالت فً أشجار الزٌتون المصابة ،مقارنة مع االشجار ؼٌر
المصابة .وجود تركٌزات عالٌة من الفبلفونٌدات ""flavonoids
( )%0.26و األلكالوٌدات " )%1.22( "alkaloidsفً االشجار
المصابة تقترح أن الفبلفونٌدات وااللكالوٌدات ربما تسهم بدور فً
مقاومة أشجار الزٌتون لذبول فٌرتسٌلٌوم .أظهر تحلٌل
الكروماتوؼرافٌا السابلة عالٌة األداء " "HPLCوجود خمسة
مركبات فٌنولٌة هًcatechin ،luteonine ،oleuropeine :
وألول مرة  verbascosideو apigenine-7-glycoside
باإلضافة الى مشتاقات مركبات الـ .hydroxycinnamicهذه
المواد هً مإشرات جٌدة للمقاومة وتساعد فً إٌجاد استراتٌجٌات
كفوءة للمكافحة الحٌوٌة لذبول فٌرتٌسٌلٌوم[ .فاطمة بن صالح،
نصٌرة ؼوار-بنٌللٌس و محمد شكري بؽداد (الجزابر) .مجلة
 ،African journal of Microbiology Researchالعدد :)4(2
 ،622-624كانون الثانًٌ/ناٌر.]4162 ،

يصش
تأثٌر المبٌدات الحشرٌة من المركبات صدٌقة البٌئة فً بعض
الحشرات القشرٌة والبق الدقٌقً وآثارها الجانبٌة فً اإلنزٌمات
المضادة لؤلكسدة فً غراس المانجوٌ .هدؾ هذا العمل إلى وقؾ
استخدام مبٌدات الحشرات القشرٌة التقلٌدٌة لمكافحة الحشرات
القشرٌة والبق الدقٌقً ،تم تقٌ,م الزٌوت ،rosacide
 ibex،cascadeعلى نوعٌن من الحشرات Aulacaspis
)mangiferae (Newst.و)Icerya seychellarum (Westw.
تمت تربٌتهما على ؼراس المانجو .أوضحت النتابج أن إناث A.
 mangiferaeقد انخفضت بمتوسط قدره  26.2 ،27.1و
 ٪61.4وانخفضت الحورٌات بنسبة  76.0 ،22.6و ٪44.2
عندما تم الرش بالزٌوت  ibex ، cascade،rosacideعلى
التوالى ،انخفضت أٌضا اعداد إناث  I. seychellarumبمتوسط
قدره  21.1 ،24.2و  ٪22.0وانخفضت أعداد الحورٌات بنسبة
 ٪21.0 22.7 ،26.7بالترتٌب ذاتهٌ .ستنتج أن تعداد A.
 mangiferaeقد استجاب للتؤثٌر اإلبادى للزٌوت rosacide,
 cascadeو ibexبمتوسط انخفاض قدره% 39.5 ،98.3, 58.6
على التوالً .استجاب تعداد  I. seychellarumللمركبات ذاتها
بمتوسطات خفض أعلى %92.3 ،87.1, 82.6على التوالى.
درست األنشطة المضادة لؤلكسدة من اإلنزٌمات dismutase,
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 polyphenol oxidase،catalaseوكذلك مجموع حمض اإلندول
الخلً ومجموع محتوٌات الفٌنول .ومن المعروؾ جٌدا أن
إصابة الحشرة ٌزٌد من نشاط اإلنزٌمات النباتٌة للدفاع عنها ضد
هجوم الحشرات .لذلك أوضحت النتابج وجود انخفاض معنوي
فً جمٌع االنزٌمات المعاملة المختبرة وكانت أكثر وضوحا فً
معاملة  rosacideعن الزٌوت  cascadeوٌ .ibexعكس ذلك
ترتٌب كفاءة المركبات المختبرة فً مكافحة الحشرات
المدروسة ،لذلك فالمعامبلت بالمبٌدات الحشرٌة الطبٌعٌة كانت
فعالة فً مكافحة  A. mangiferaeو[ . I. seychellarumناهد
ؾ .عبد العزٌز ،ه .أ .سالم و إ .أ .سمور (مصر) .المصدر
،Archives of Phytopathology and Plant Protection
العدد  ،62-6 :)6(27كانون الثانًٌ/ناٌر..]4162 ،
استخدام طرق الكشف لتفاعل البلمرة التسلسلً الكمً لدراسة
عوامل المكافحة الحٌوٌة والفطور الممرضة للنبات والفطور
البٌضٌة  Oomycetesفً عٌنات بٌئٌة .تفاعل البلمرة التسلسلً
الكمً ( )qPCRهو تقنٌة متعددة االستخدام دقٌقة وحساسة
وموثوقة عند كشؾ وتحدٌد الدنا المستهدؾ فً عٌنات بٌبٌة
متعددة ،وفً السنوات األخٌرة ،ساهم فً تقدم المعرفة فً مجال
علم أمراض النبات .فً الحقٌقة ،هذه التقنٌة مثالٌة لتقوٌم
مستوٌات عتبة اللقاح ولدراسة علم األوببة وبٌولوجٌا وبٌبة
الفطور الممرضة للنبات والفطور البٌضٌة ،وقد فتح هذا فرصا ً
جدٌدة للبحث لتحري تفاعبلت عابل – ممرض ولٌوجه المهام
المتعلقة بالحجر الصحً واالستبصال واألمن الحٌوي .عبلوة
على ذلكٌ ،مكن أن ٌكون أداة مفٌدة فً برامج التربٌة .تحلل
المقالة الحالٌة التطبٌقات ذات الصلة بـ  qPCRلكشؾ وتحدٌد
الفطور الخٌطٌة والبٌضٌة داخل أنسجة العابل وفً التربة
والهواء والماء ،وذلك بالتوافق مع ملخصات المقاالت التً تركز
على مجاالت تطبٌق جدٌدة مثل كشؾ وتحدٌد الفطور المنتجة
للسموم الفطرٌة وعوامل المكافحة الحٌوٌة .االحتماالت الكبٌرة لـ
 qPCRللتطبٌقات المستقبلٌة والحالٌة تإكد معا ً على تحلٌل ناقد
للعوابق الربٌسة التً من الضروري أن تصحح لتؤكٌده بشكل
حاسم كطرٌقة كشؾ كمٌة دورٌة تفضٌلٌةSimona M. [ .
،Roberto Faedda ،Maria G. Li Destri Nicosia ،Sanzani
 Santa O. Cacciolaو ( Leonardo Schenaمصر) .مجلة
 ،Journal of Phytopathologyالعدد  ،60-6 :)6(614كانون
الثانًٌ/ناٌر ]4162
ألجواء محورة عند  41و 32درجة سلزٌوس .هدفت الدراسة
إلى تحدٌد حساسٌة البٌض حدٌث الوضع ،العمر الٌرقً الرابع،
والعذارى عمر ثبلثة أٌام لفراشة Sitotroga cerealellaإلى
أربعة أجواء محورة تحتوي على %45 ،(MA1) %01
) (MA3) %65 ،(MA2و  (MA4) %76من األوكسجٌن
 CO2فً الهواء عند درجتى  41و °02س وفترات تعرض بٌن
 4و 422ساعة .أظهرت النتابج أن الخفض فى نسب الموت فى
البٌض وخروج الحشرات الكاملة من الٌرقات أو العذارى قد
زادت تدرٌجٌا ً مع زٌادة إما فترة التعرض أو تركٌز األوكسجٌن
فً الهواء عند كل من  41و°02س .بلؽت نسبة قمع خروج
الحشرات الكاملة من الٌرقات المعاملة  %611بعد ٌ 64وما ً عند
°41س لجمٌع  ،MAsولكن لم ٌتحقق بعد  0أٌام لـ MA4 (75%
8

) CO2و  1أٌام لـ MA1و MA2و  MA3عند °02س .بلؽت
نسبة قمع خروج الحشرات الكاملة من العذارى المعاملة عند
°41س  %600بعد ٌ 66وما ً لـ  MA1و MA2وبعد  9أٌام لـ
MA3و ،MA4بٌنما وصلت عند °02س إلى  %611بعد  6أٌام
لـ ، MA1و  2أٌام لـ MA3، MA2و .MA4كان ترتٌب حساسٌة
أطوار  S. cerealellaإلى  MAsعند كل من  41و°02س:
البٌض > العذارى > الٌرقات .كانت المعاملة  MAالتً تحتوي
على  CO2%76األكثر فعالٌة عند °02س تسببت هذه التولٌفة
فى قتل جمٌع البٌض والٌرقات خبلل  0أٌام وكل العذارى خبلل
 2أٌام[ .سٌدة س .أحمد ،محمد ي .هاشم و سمٌر إ .الشرٌؾ
(مصر) .مجلة ،Journal of Stored Products Research
العدد .]4162 ،62-62 :61

عًبٌ
ُ
معرفة من فٌروس تقزم وشحوب الحمص تصٌب الفلٌفلة
سبللة ّ
فً سلطنة ُعمان .لوحظت نباتات فلٌفلة ()Capsicum annum
تظهر أعراضا ً توحً على أنها إصابة بفٌروس من الجنس
 Geminivirusخبلل مسح حقلً أجري عام  4166فً ثبلثة
حقول فً منطقة الشرقٌة من عُمان .تضمنت األعراض المشاهدة
تجعداً لؤلوراق متجها ً نحو األعلى أدى إلى تقعرها وتقزمها،
وبنسبة إصابة تراوحت ما بٌن  %46-66من الحقول الممسوحة.
تم استخبلص الحمض النووي الرٌبً منقوص األوكسجٌن
( )DNAالكلً من أوراق سبعة نباتات تظهر أعراضاً ،وأُخضعت
إلى عملٌة تضخٌم الحلقة الملتفة ( .)RCAتم هضم منتجات RCA
باستخدام العدٌد من أنزٌمات القطع للحصول على وحدة بطول
ٌتراوح ما بٌن  ،4.2-4.1الممٌزة للجنس  .Geminivirusأنتجت
أربع عٌنات فقط من مجموع سبع عٌنات ،منتجا ً بلػ حجمه حوالً
 kb 4.1بوساطة الهضم باألنزٌم  .KpnIتم استنساخ القطع ضمن
الببلسمٌد  pUC19و ُحدّد تسلسلها النكلٌوتٌدي .كانت التسلسبلت
النكلٌوتٌدٌة الجزبٌة للعزالت األربع متماثلة فٌما بٌنها على مستوى
النكلٌوتٌدات ( )ntبنسبة تجاوزت  ،%26وتم تحدٌد التسلسل
النكلٌوتٌدي الكلً لعزلة واحدة فقط هً العزلة  P-25وقُدّر طولها
بـ  4.674نكلٌوتٌد ( ،)ntوتم إدراج تسلسلها النكلٌوتٌدي فً البنك
الوراثً برقم ( .)KF111683أظهر التسلسل النكلٌوتٌدي للعزلة
 P-25تنظٌما ً فً مكنونها الوراثً مطابقا ً لجنس ،Mastrevirus
بوجود أربعة قواعد قراءة ( ،)ORFsاثنتان فً جهة الجزيء
الفٌروسً واثنتان فً الجهة المكملة .تم فصل جهتً الجزيء
الفٌروسً والجهة المكملة  ORFsبوساطة منطقة بٌن مورثات
طوٌلة ،تحتوي على تركٌب متوقع على شكل دبوس الشعر مع
تسلسل نكلٌوتٌدي حافظ ( )TAATATTACفً العقدة ،ومنطقة
بٌن مورثات أخرى قصٌرة .أظهرت المقارنة األولٌة مع جمٌع
التسلسبلت النكلٌوتٌدٌة المتوافرة فً قاعدة بٌانات البنك الوراثً
 NCBIباستخدام برنامج  BlastNأن العزلة لدٌها أعلى مستوى
من التماثل مع عزالت فٌروس تقزم وشحوب لحمص ()CpCDV
التابع للجنس  Mastrevirusالتً تصٌب النباتات ثنابٌة الفلقة.
أظهرت دراسة مقارنة رصؾ التتابعات النكلٌوتٌدٌة البلحقة مع
جمٌع عزالت فٌروس تقزم وشحوب الحمص ()CpCDV
باستخدام أداة تحدٌد األنواع أن العزلة  P-25قد تشاركت بنسبة
تماثل تراوحت ما بٌن  %21.0-20.1مع عزالت فٌروس
 CpCDVالمتوافرة فً قاعدة البٌانات ،وأعبلها بنسبة ()90.3%

النشرة اإلخبارٌة لوقاٌة النبات فً البلدان العربٌة والشرق األدنى ،العدد  ،16نٌسان/أبرٌل 4162

مع السبللة  Aمن هذا الفٌروس التً مصدرها سورٌة
( .)FR687959أظهرت مقارنة تسلسل الحموض األمٌنٌة أن
البروتبنات المتوقعة التً تم ترمٌزها بوساطة أربع قواعد قراءة
( )ORFsللعزلة [ P-25الؽبلؾ البروتٌنً ( ،)CPبروتٌن الحركة
( ،)MPبروتٌن التضاعؾ المترافق )RepA( Aوبروتٌن
التضاعؾ المترافق  ])RepB( Bقد تشاركت بنسب تماثل ،26.6
 22.6 ،22.4و %21.2على مستوى تسلسل الحموض األمٌنٌة،
على التوالً ،وذلك مع البروتٌنات المماثلة للعزلة السورٌة من
فٌروس  .CpCDVأكدت النتابج اعتماداً على األنواع الفٌروسٌة
التابعة للجنس  Mastrevirusالمرجعٌة وعلى معاٌٌر تحدٌد
السبللة ( 72و %22من التماثل الوراثً ،على التوالً) المقترحة
من قبل  Muhireومشاركوه ،أن العزلة ُ P-25تمثل سبللة جدٌدة
(سبللة  )Fمن فٌروس  .CpCDVإن وجود فٌروس  CpCDVفً
نباتات الفلٌفلة التً تظهر أعراضا ً قد تم تؤكٌده أٌضا ً بوساطة تقنٌة
تهجٌن وصمة  Southernالجزٌبٌة باستخدام مسبر معلّم بوساطة
 )DIG( digoxygeninتم تحضٌره من العزلة  P-25من فٌروس
ٌ .CpCDVتكون الجنس  Mastrevirusالتابع لمجموعة
فٌروسات  Geminivirusمن مكنونات وراثٌة وحٌدة العنصر
والتً تنتقل بوساطة نطاطات األوراق .تم تعرٌؾ الفٌروسات
التابعة للجنس  Mastrevirusفً العالم القدٌم فقط حتى اآلن ،وهً
تصٌب النباتات وحٌدة وثنابٌة الفلقة .وفقا ً لمعلوماتناٌُ ،ع ّد هذا
التقرٌر األول لتسجٌل فٌروس من الجنس  Mastrevirusفً شبه
الجزٌرة العربٌة والتسجٌل األول للفلٌفلة كعابل لفٌروس
 .CpCDVوُ جدت مإخراً العدٌد من الفٌروسات التابعة للجنس
 Begomovirusفً مناطق جؽرافٌة مختلفة تصٌب محاصٌل
الخضراوات فً عُمان .إن مٌل الفٌروسات التابعة للجنس
 Geminivirusإلى أن تتبدل من خبلل إعادة التشكل ،قد ٌإدي
إلى تطور فٌروس  CpCDVمتجدد وقابلٌة تكٌّؾ مع عابل
جدٌد .ونظراً لكثافة طرق الربط الزراعٌة والتنقل ما بٌن عُمان
وبقٌة دول العالم ،فهنالك إمكانٌة كبٌرة النتشار هذا الفٌروس.
[س .أختر ،أ .ج .خان و ر .و .برٌدون (عُمان وباكستان)،
.]4162 ،421 :)4(22 ،Plant disease

فهغطٍُ
مكافحة مرض البٌاض الدقٌقً فً العنب باستخدام بٌكربونات
الصودٌوم  .NaHCO3البٌاض الدقٌقً من أخطر أمراض
العنب فً فلسطٌن ،نظراً لتسببه بإتبلؾ الثمار مما ٌدفع
المزارعٌن الستخدام العدٌد من المبٌدات الكٌمٌابٌة لمكافحة
المرض وعلى فترات متقاربة جداً خبلل فترة نضج وقطاؾ
العنب مما ٌتسبب بارتفاع نسبة المتبقٌات المسموحة للمبٌدات فً
الثمار ،لذا تم تنفٌذ العدٌد من التجارب للتقلٌل من استخدام
المبٌدات .أظهرت النتابج أن بٌكربونات الصودٌوم هً أهم
المركبات المستخدمة لمكافحة البٌاض الدقٌقً فً العنب .تبٌن
نتٌجة استخدام تراكٌز مختلفة من بٌكربونات الصودٌوم أن
استخدام  6ؼرام من بٌكربونات الصودٌوم لكل لتر ماء هو
التركٌز األنسب لمكافحة البٌاض الدقٌقً حٌث حقق نسبة مكافحة
مقدارها  %21مع عدم حدوث أي تؤثٌر جانبً على األوراق
والثمار ،وعند استخدام تركٌز  0ؼرام او اقل لم ٌكون له أي
تؤثٌر فً المرض ولكن عند استخدام تركٌز  0.6ؼرام ٌكون
نسبة التؤثٌر فً المرض  %46وعند استخدام  2ؼرام تكون
9

النسبة  ، %61وظهرت أعراض التبرقش على أوراق العنب
بنسبة  %61من المجموع الورقً عند التركٌز  1ؼرام/لتر ،وقد
نتج عند تطبٌق التركٌز  61ؼرام/لتر حرق كامل المجموع
الخضري للنبات[ .موسى ٌوسؾ الجدبة (فلسطٌن/ؼزة) ،اتحاد
إلكترونً:
برٌد
الزراعً.
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ببكغتبٌ
تقوٌم فعالٌة التضاد البكتٌري لنبات الحامول Cuscuta
 .pedicellata Ledebخبلل البحث عن طرابق بدٌلة لمكافحة
التقرحات البكتٌرٌة على الثمار ،قمنا بتقوٌم مستخلصات المنقوع
البارد ومنقوع الؽلً لنبات الحامول  Cuscuta pedicellataضد
أنماط ممرضة مختلفة من بكترٌا النوع Xanthomonas
 campestrisالمسببة لهذا لمرض .ؼسلت األوراق المجموعة
وجففت ثم طحنت .حضر المستخلصان وقدرت فعالٌتهما ضد
البكترٌا بطرٌقة االنتشار فً المختبر .أظهرت النتابج المعنوٌة
التً تم الحصول علٌها قدرة كبل المستخلصٌن على تثبٌط نمو
البكترٌا الممرضة بقطر تراوح بٌن  6الى  6سم .أظهر
مستخلص الؽلً تضاد بكتٌري أكبر تجاه X. campestris pv.
 mangiferaeindicaeو  X. campestris pv. pinicaeبٌنما
أظهر مستخلص النقع البارد فعالٌة أكبر إزاء X. campestris
 pv. citriو  X. campestris pv. pinicaeوكانت قابلٌة األنماط
المختلفة لـ  X. campestrisتجاه هذا المستخلص النباتً مختلفة.
تشٌر هذه الدراسة الى قدرة مستخلصات نبات الحامول على
مكافحة األمراض الناتجة عن  X. campestrisفً العدٌد من
المحاصٌل النباتٌة[ .آمنة علً ،محمد سلٌم حٌدر ،سنا حنٌؾ و
African journal of
موشٌن أختار (باكستان) .مجلة
 ،biotechnologyالعدد  ،200-201 :)0(60كانون
الثانًٌ/ناٌر.]4162 ،

تأثٌر تركٌزات مختلفة من مستخلص أوراق األكً دنٌا
 Eriobotrya japonicaفً مكافحة نٌماتودا تعقد الجذور
سٌفالوبس
ونٌماتودا
Meloidogyne
incognita
 .Cephalobus litoralisتناقش هذه الدراسة وتطور طرابق
الحصول على المستخلصات النباتٌة/المركبات النقٌة
واستخداماتها كمواد إلبادة النٌماتودا .وقد استخدمت فً هذه
الدراسة ٌرقات حدٌثة الفقس من كل من نٌماتودا تعقد الجذور M.
 incognitaونٌماتودا سٌفالوبس  .C. litoralisتم أٌضا ً تجهٌز
المستخلصات والمركبات النقٌة من أوراق شجٌرات األكً دنٌا
بعدة تراكٌز مختلفة ،واختبار النشاط اإلبادي لهذه التراكٌز تجاه
نوعً النٌماتودا السابق ذكرهما .كما تم اختبار تؤثٌر مستخلص
شجٌرات النٌم والماء المقطر كمعاملتً مقارنة .أحدثت معاملتً
المستخلص الخام ( )crude extractوالمستخلص بواسطة
أسٌتات اإلٌثٌل ( )ethyl acetate extractبتركٌز  %1من كل
منهما موتا ً لٌرقات نٌماتودا تعقد الجذور  M. incognitaبنسبة
 ،%95و ،%97على الترتٌب ولٌرقات نٌماتودا سٌفالوبس C.
 litoralisبنسبة  ،%81و ،%50على الترتٌب أٌضاً ،وذلك بعد
 48ساعة من المعاملة .ومن بٌن مركبات المستخلص الخام،
أحدث المركبان رقم  ،4ورقم  9أقصى نسبة موت لٌرقات
نٌماتودا تعقد الجذور  ،%95( M. incognitaو ،%91على
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الترتٌب) ،بٌنما أحدثت المركبات رقم  ،8و ،3و ،6و ،2و ،5و،7
و 1نسبة موت قدرها  ،89و ،88و ،82و ،80و ،80و،%69
على الترتٌب ،وذلك بعد  48ساعة من المعاملة أٌضاً .أما بالنسبة
لٌرقات نٌماتودا سٌفالوبس  C. litoralisفقد تعرضت لنسب
موت معنوٌة ( ،72و )%75بواسطة المركبٌن رقم  ،8ورقم ،9
بٌنما أحدثت المركبات رقم  ،7و ،4و ،3و ،5و ،6و ،2و 1نسب
موت قدرها  ،70و ،70و ،70و ،68و ،62و ،60و ،%58على
الترتٌب ،وذلك بعد 48ساعة من المعاملة .وبذلك فإن نبات األكً
دنٌا هو نبات مهم اقتصادٌا ً وذو خواص إبادٌة للنٌماتودا[ .ن.
سلطانة ،م .أختر ،س .فرحٌن ،ق .سلطانة بٌنا و غ .أحمد
Journal of Entomology and
(باكستان) .مجلة
 ،Nematologyالعدد  ،06-47 :)4(1شباط/فبراٌر..]4162 ،
تحلٌل التنوع الوراثً بواسطة واسمات تكرار التسلسل البسٌط
 SSRألصول وراثٌة متنوعة من الفول السودانً (Arachis
) hypogaea L.من الباكستان .هدفت الدراسة الحالٌة إلى
استكشاؾ التنوع الوراثً بٌن سبعٌن مُدخل باكستانً من الفول
السودانً  ،Arachis hypogaea.وثقت اختبلفاتها الشكلٌة
والبٌوكٌمٌابٌة حالٌا ً فً الباكستان ولكن التزال االختبلفات
الجزٌبٌة لهذا المحصول القٌّم تحتاج للدراسة .ولدراسة التنوع
الجزٌبً تم استخبلص الحمض النووي  DNAمن كافة
المدخبلت السبعٌن من الفول السودانً .Arachis hypogaea
وتم تربٌس الحمض النووي المستخلص بثبلثٌن مربس تكرار
التسلسل البسٌط  SSRوتضخٌمها بالتفاعل المتسلسل ألنزٌم
البلمرة .ولدت خمسة عشر من أصل ثبلثٌن مربس حزما ً متعددة
األشكال بٌن المدخبلت المنتقاة .بالمجموع ،تم تحدٌد أربعٌن
موقعا ً وراثٌا ً مختلفا متعدد األشكال عبر المدخبلت المنتقاة.
وتراوح المجال لعدد المواقع الوراثٌة متعددة األشكال المشخصة
من  2-4موقع لكل مربس ،بمتوسط قدره  4.1موقع وراثً لكل
مربس .وتم حساب قٌمة محتوى المعلومات المتعدد األشكال
( )PICلكل واسم جزٌبً .كما تم تولٌؾ التفرع العنقودي على
أساس البٌانات األلٌلٌة لخمسة عشر واسم  SSRعبر المدخبلت
المنتقاة .قُسِّمت كافة المدخبلت إلى ست مجموعات عنقودٌة عند
معامل التشابه  .1.17هذه الدراسة الخاصة باإلختبلفات على
المستوى الجزٌبً لمدخبلت الفول السودانً الباكستانٌة ستكون
مفٌدة ألؼراض الحفظ وتربٌة الفول السودانً والبقولٌات
األخرى،Arshad Iqbal ،Bibi Sabiha ،Sohaib Roomi[ .
Muhammad ،Izhar Muhammad ،Muhammad Suleman
Farooq ،Muhammad Zulfiqar Ahmad ،Amir Zia
 Abdul Ghafoor ،Rashidو ( Nabila Tabbasamباكستان).
مجلة  ،Australian Journal of Crop Scienceالعدد :)6(2
 ،16-66كانون الثانًٌ/ناٌر.]4162 ،
االنتخاب والمقاومة العبورٌة وآلٌة وثباتٌة المقاومة لمبٌد الـ
 Spinosadعند )Spodoptera litura (Fabricius
) .(Lepidoptera: Noctuidaeتشكل Spodoptera litura
واحدة من أكثر اآلفات ضرراً فً الباكستان وفً مناطق عدٌدة
أخرى فً العالم .تم اختٌار مجموعة من حشرات S. lituraمن
الحقل الختبار االنتخاب مع مبٌد الـ  Spinosadألحد عشر جٌبلً
تحت ظروؾ متحكم بها مخبرٌاً لدراسة المقاومة العبورٌة ،آلٌة

وثباتٌة المقاومة لمبٌد الـ  Spinosadعند حشرة  .S. lituraزادت
المقاومة عند S. lituraلمبٌد الـ  Spinosadبمقدار 0246ضعفاً
(بعد أحد عشر جٌبلً من االنتخاب مع مبٌد ال ـ )Spinosadوذلك
بالمقارنة مع مجموعات الحساسة للمبٌد  ،S. lituraisولم تظهر
مقاومة عبورٌة بٌن الـ  Spinosadومبٌدات emamectin
،fipronil, indoxacarb ،methoxyfenozide ،benzoate
 lufenuron ،profenofosأو  deltamethrinوذلك مع
مجموعات  S. lituraالمختارة لبلنتخاب مع مبٌد الـ ،Spinosad
ولمعرفة اآللٌة المحتملة لمقاومة S. lituraللـ  Spinosadعند S.
lituraتم اختبار مادتٌن مإازرتٌن (مواد تساعد على زٌادة
فاعلٌة المبٌد) ) Piperonylbutoxide (PBOو )S, S, (DEF
 S-tributylphosphorotrithioateعلى السبلالت الحساسة
والمقاومة و على المجموعات الحشرٌة ؼٌر المنتقاة حقلٌا أٌضاً.
كانت نسب التآزر لكل من  PBOو 4.00 DEFو6.11
للسبلالت المختارة مع الـ  6.01 ،Spinosadو 6.11للمجموعات
ؼٌر المنتقاة حقلٌؤ 6.62 ،و 6.11للسبلالت الحساسة ،على
الترتٌب .وتشٌر نسبة  PBOالمرتفعة إلى دور O-demethylase
الماٌكروزومً فً إحداث المقاومة للـ  Spinosadعند S.
 .litura.تمت تربٌة مجموعات  S. lituraالمقاومة للـ Spinosad
والمجموعات الحقلٌة بدءاً من الجٌل الثانً عشر حتى الجٌل
السادس عشر ) (G12–G16وذلك بدون أي ضؽط انتخابً.
تضاءلت المقاومة لمبٌد الـ  Spinosadمن  3921حتى 678
ضعؾ فً المجموعات الحشرٌة المقاومة للـ  Spinosadومن
 31.1حتى  15.1ضعؾ عند المجموعات ؼٌر المنتخبة من S.
 lituraوذلك بالمقارنة مع السبللة الحساسة .لمقاومة الـ
 Spinosadعند  S. lituraبمعدل ارتداد مرتفع ( )1.66-والذي
ٌشٌر إلى أن المقاومة لمبٌد  Spinosadعند  S. lituraهً
مقاومة ؼٌر مستقرة ومن السهل التؽلب علٌها من خبلل إؼبلق
أو إلؽاء الضؽط االنتخابً لبضعة أجٌال أو من خبلل استخدام
المبٌد بشكل متناوب مع مبٌدات حشرٌة أخرى لها مواقع تؤثٌر
مختلفة Adeel Rehan[ .و ( Shoaib Freedباكستان) .مجلة
 ،Crop Protectionالعدد  ،66-61 :61شباط/فبراٌر.]4162 ،
االنتخاب المتزامن لمقاومة حفار الساق والسمات المرتبطة
بالتغذٌة فً المجتمعات الناتجة عن تهجٌن الذرة الصفراء
) (Zea mays ssp. mays L.مع التٌوسٌنت (Zea mays ssp.
)ٌ .mexicana L.عد حفار ساق الذرة الصفراء المنقط (Chilo
) partellus Swinhoe Pyralidae) (MSSBآفة خطٌرة على
محصول الذرة الصفراء فً الباكستان .أجرٌت هذه الدراسة
إلدخال مورثة المقاومة فً الذرة الصفراء ضد حفار ساق الذرة
الصفراء المنقط من خبلل استكشاؾ المصادر البرٌة للمقاومة
لتطوٌر صنؾ ذرة مقاوم .لتحقٌق ذلك ،أجري التهجٌن بٌن
التٌوسٌنت )’ (‘PI566674مع الذرة الصفراء (‘Sargodha-
)’ 2002وأسست مجتمعات لثبلثة أجٌال ( F1و  F2و  .)F3تمت
ؼربلة هذه المجتمعات لؤلجٌال السابقة فً مواقع متعددة ضمن
تجارب العدوى الصناعٌة للحشرات .أظهر النوع التٌوسٌنت
’‘PI566674بعد الؽربلة مقاومة عالٌة لحفار ساق الذرة
عال للكتلة الحٌوٌة
الصفراء المنقط وكانت لدٌه القدرة على إنتاج ٍ
(أعلى بخمس مرات من األنماط الوراثٌة الحساسة) عند درجات
الحرارة العالٌة ( o21-36س) .انخفضت الكتلة الحٌوٌة لهجٌن
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الجٌل األول  ،F1ذي الحساسٌة العالٌة لئلصابة بحفار ساق الذرة
الصفراء المنقط ،بشكل معنوي عند احتمالٌة ) (P ≤ 0.05بعد
اإلصابة بحفار ساق الذرة الصفراء المنقط فً كل التجارب.
تمت ؼربلة إدخال المورثات الحاملة لمقاومة الحفار من
التٌوسٌنت بعزل أفراد الجٌل الثانً  F2والجٌل الثالث .F3
بالرؼم من حساسٌة مجتمع  ،F1إال أن أفراد  F2كانت مقاومة.
تم تحدٌد عشرون نبات جدٌد متشارك بصفة مقاومة حفار ساق
الذرة الصفراء المنقط وبالمحتوى العالً للمواد الصلبة الذوابة
باألوراق ) (16°Brixحٌث تم اختٌارهم لنمو مجتمع الجٌل الثالث
 .F3أظهرت قٌمة المتوسط لنسل الجٌل الثالث  F3تشابها ً فً
المقاومة مع أفراد مجتمع الجٌل الثانً  F2ولكن تم استرداد نسبة
عالٌة ) (60%من النباتات المقاومةImtiaz Akram Khan [ .
Jaime A. Teixeira ،Saeed Rauf ،Avais Rafique ،Niazi
 da Silvaو ( Muhammad Afzalباكستان) .مجلة Crop
 ،protectionالعدد  ،02-47 :67آذار/مارس .]4162

انغعىدَت
سلوك مبٌد األعشاب غٌر االنتقائً غبلٌفوسات فً الترب
الزراعٌةٌ .عد مبٌد األعشاب ؼبلٌفوسات (ن  -فوسفونومٌثٌل
ؼلٌسٌن) من المبٌدات الجهازٌة ؼٌر اإلنتقابٌةٌ ،نتمً لعابلة
المبٌدات الفوسفورٌة العضوٌة وٌستعمل بكثرة فً جمٌع أنحاء
العالم فً المناطق الزراعٌة والصناعٌة .بعد رش المبٌد فإن
متبقٌاته تصل إلى التربة وتشكل تهدٌداً للكابنات الحٌة فٌها أو فً
المٌاه المجاورة لمنطقة الرش .فً هذه الدراسة ،تم دراسة سلوك
مبٌد الؽبلٌفوسات فً ثبلثة أنواع مختلفة من الترب الزراعٌة من
خبلل دراسة تحطمه ،ثباتٌته ،حركٌته وارتشاحه فٌها سوا ًء فً
الظروؾ المتحكم بها مخبرٌا ً أو تحت الظروؾ الحقلٌة .كان
تحطم مبٌد الؽلٌفوسات سرٌعا ً نسبٌا ً فً التربة السلتٌة الؽضارٌة
) )silt clay loamالمحضنة عند  °41س مع نصؾ عمر قدره
ٌ 6246وماًٌ .نتج عن تحطم مبٌد الؽبلٌفوسات المستقلب
الحمضً أمٌنومٌثٌل فوسفونٌك أسٌد والذي شكل ما نسبته %26
من إجمالً متبقٌات مبٌد الؽبلٌفوسات بعد فترة ٌ 21وما ً من
الحضانة المخبرٌة .بالمقابل فإن إرتشاح مبٌد الؽبلٌفوسات فً
ثبلثة أنواع مختلفة من الترب الزراعٌة كان بطٌبا ً جداً ،حٌث أن
 %6فقط من كمٌة المبٌد المضافة الى أعمدة التربة قد تم كشفها
فً المٌاه الراشحة خبلل فترة ٌ 611وم من التجربة .من ناحٌة

أخرى فإن متبقٌات مبٌد الؽبلٌفوسات المدمصة على التربة وؼٌر
القابلة لبلستخبلص تشكلت بشكل سرٌع بعد معاملة التربة
بالمبٌد .باختصار ،أظهرت نتابج الدراسة الحالٌة أن تحطم مبٌد
الؽبلٌفوسات فً التربة الزراعٌة سرٌع نسبٌاً ،بٌنما كانت إمكانٌة
ارتشاحه فً التربة ضبٌلة جداً مما ٌعزز القناعة بمحدودٌة
إمكانٌة تلوث المٌاه الجوفٌة بهذا المبٌد على المدى القصٌر،
ومكمن خطورته كملوث للمٌاه الجوفٌة ٌكون على المدى البعٌد
مع استمرار استعماله وتحرر المتبقٌات ؼٌر القابلة لبلستخبلص
من التربة مع مرور الوقت[ .عبد الجبار الرجب وعثمان حكمً
American Journal of Environmental
(السعودٌة).
 ،Scienceالعدد .]4162 ،616-22 :61

تىَظ
لمرض

مالسٌكو

طٌف الشراسة والتوزع الجغرافً
الحمضٌات/الموالح المتسبب عن الفطر Phoma tracheiphila
فً دول حوض البحر المتوسط :تونس وإٌطالٌا .هدؾ هذا البحث
الٌجاد أنماط الختبلؾ الشراسة لفطر مالسٌكو الحمضٌات من 66
عزلة ،لتحدٌد التوزع الجؽرافً لمرض المالسٌكو فً بساتٌن
الحمضٌات/الموالح فً ست من الدول المطلة على البحر
المتوسط ،ولتؤسٌس االرتباط بٌن التوزع الجؽرافً ومدى الطرز
الممرض لبنٌة مجتمع فطر  P. tracheiphilaمن خبلل مقٌاسنا
المكانً ألخذ العٌنات .تم تعرٌؾ  0مجموعات شراسة اعتماداً
على طرٌقة المجموعات المزدوجة ؼٌر الموزونة مع مجموعات
المتوسطات الحسابٌة ومتوسط سجل تقوٌم المرض .صنفت 66
عزلة ضمن  41طراز ممرض .كشؾ عن توزع واسع للشراسة
فً  66عزلة لفطر مالسٌكو مسببة  MSDللحمضٌات فً حوض
المتوسط .أظهر مربع االنحدار بٌن كل من الشراسة والتوزع
الجؽرافً أن الشراسة مستقلة عن األصل الجؽرافً وأن
العزالت المجموعة من البلد نفسه تمتلك درجات مختلفة من
الشراسة .وقد أثبت فقدان العبلقة المعنوٌة بٌن الشراسة والبنٌة
الجؽرافٌة ؼٌاب نموذج العزل بالمسافة مقترحا ً انتشاراً ؼٌر
منتظم وؼٌر تدرٌجً للممرض بالمقٌاس المكانً[ .سنا زٌادي،
سمٌر شبل وأمٌن ملكً (تونس وإٌطالٌا) .مجلة European
 ،606-640 :)6(602 ،Journal of Plant Pathologyكانون
الثانًٌ/ناٌر .]4162

 بعط أَشطت ولبَت انُببث فٍ يُظًت اْغزَت وانضساعت نٓيى انًتحذة (فبو)
وانًُظًبث اْخشي
حبنت انجشاد انصحشاوٌ
مستوى التحذير :حالة الجراد الصحراوي تُشكؿ تهديداً
حالة الجراد الصحراوي العامة خبلل آذار/مارس 20104
والتوقعات حتى منتصف أٌار/ماٌو 20014

حسب مركز الطوارئ لعملٌات مكافحة الجراد الصحراوي
بمنظمة األغذٌة والزراعة

تحسن وضع الجراد الصحراوي خبلل آذار/مارس على إمتداد
جانبً البحر األحمر بسبب عملٌات المكافحة وظروؾ الجفاؾ.
ومع ذلك ،ال ٌزال هناك خطر ٌتمثل فً أن مجموعات الحشرات
الكاملة وربما بضعة أسراب صؽٌرة قد تنتقل إلى مناطق التكاثر
الربٌعٌة فً المناطق الداخلٌة من المملكة العربٌة السعودٌة
والٌمن حٌث من الممكن تكاثر جٌل واحد .وقد حدث تكاثر محلً
فً شمال ُعمان ومن المتوقع أن ٌستمر .هناك عدد قلٌل من
الحورٌات التً قد تشكلت فً المناطق المروٌة على طول وادي
النٌل فً شمال السودان .وقد تشكلت عدة أسراب على الساحل
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الشمالً الؽربً من الصومال وانتقلت إلى شرق اثٌوبٌا حٌث من
المرجح حدوث تكاثر فً مناطق األمطار األخٌرة.
من المرجح أن ٌحدث تكاثر على نطاق صؽٌر ،فً مكان آخر،
خبلل فترة التوقعات فً مناطق التكاثر الربٌعٌة من شمال ؼرب
أفرٌقٌا وجنوب ؼرب آسٌا ،مما ٌسبب زٌادة طفٌفة فً أعداد
الجراد.
المنطقةةةةة الغربٌةةةةة  -استتتتتمر الوضتتتتع هادبتتتتا ختتتتبلل شتتتتهر
آذار/متتتتارس ،وقتتتتد قامتتتتت الفتتتترق األرضتتتتٌة بمكافحتتتتة بضتتتتعة
مجموعات صؽٌرة من الحورٌات بالقرب من المشارٌع الزراعٌتة
المروٌة فً وسط الصحراء الجزابرٌة .لم ٌتم اإلببلغ عن الجراد
فً أماكن أخرى فً المنطقة .خبلل فترة التوقعتات ،متن المترجح
ظهور أعداد منخفضتة متن الحشترات الكاملتة فتً منتاطق التكتاثر
الربٌعٌتتة إلتتى الجنتتوب متتن جبتتال أطلتتس فتتً المؽتترب والجزابتتر
وكذلك فً جنوب ؼرب لٌبٌتا وقتد تتكتاثر علتى نطتاق صتؽٌر فتً
المنتتاطق التتتً تهطتتل فٌهتتا األمطتتار .ومتتن ؼٌتتر المتوقتتع حتتدوث
تطورات مهمة.
المنطقةةة الوسةةطى  -انحستترت إصتتابات الجتتراد فتتً منتتاطق
التكتتاثر الشتتتوٌة علتتى إمتتتداد جتتانبً البحتتر األحمربستتبب عملٌتتات
المكافحتتة وظتتروؾ الجفتتاؾ .وأجرٌتتت عملٌتتات المكافحتتة الجوٌتتة
واألرضتتتٌة فتتتً المملكةةةة العربٌةةةة السةةةعودٌة ( 40,477هكتتتتار)
والسودان ( 2,112هكتار) بٌنمتا نفتذت عملٌتات مكافحتة أرضتٌة
محتتتدودة فتتتً إرٌترٌةةةا ( 611هكتتتتار) والةةةٌمن ( 2هكتتتتار) .وقتتتد
وجتتدت العدٌتتد متتن مجموعتتات الحورٌتتات فتتً منتصتتؾ ستتاحل
المملكتتة العربٌتتة الستتعودٌة بٌنمتتا حتتدث وضتتع للبتتٌض فتتً شتتمال
الساحل .خبلل فترة التوقعات ،من المحتمل أن تظهتر مجموعتات
الحشرات الكاملة وبضتعة أستراب صتؽٌرة فتً المنتاطق الداخلٌتة
متن المملكتتة العربٌتتة الستتعودٌة التتتً ستضتتع البتتٌض فتتً المنتتاطق
المناسبة والتً ستإدي إلى زٌادة أعداد الجراد عند حدوث الفقتس
وتشتكل مجموعتات الحورٌتات .ومتن المترجح أٌضتا زٌتادة أعتتداد
الجتتراد فتتً وادي النٌتتل فتتً شتتمال السةةودان وإلتتى حتتد أقتتل ،فتتً
شتتمال ُعمةةان .وفتتً القتترن االفرٌقتتً ،انتقلتتت عتتدة أستتراب متتن
الساحل الشمالً الؽربً من الصومال إلى شرق اثٌوبٌا حٌث متن
المتوقتع أن تنضتج وتضتع البتٌض التذي ٌمكتن أن ٌبتدأ فتً الفقتتس
بحلول نهاٌة نٌسان/أبرٌل .ونفذت عملٌات مكافحة محتدودة جوٌتة
وأرضٌة فً إثٌوبٌا.
المنطقة الشرقٌة  -إستمرت حالتة الجتراد الصتحراوي هادبتة
ختتبلل آذار/متتارس وق تد حتتدث تكتتاثر محلتتً فتتً مكتتان واحتتد ف تً
المناطق الداخلٌة من جنوب شترق إٌةران .ختبلل فتترة التوقعتات،
متتن المتترجح ظهتتور أعتتداد منخفضتتة متتن الحشتترات الكاملتتة فتتً
المنتتاطق الستتاحلٌة والمنتتاطق الداخلٌتتة متتن جنتتوب شتترق إٌتتران
وجنتوب ؼترب باكسةةتان وتتكتاثر علتتى نطتاق صتتؽٌر فتً منتتاطق
هطول األمطار األخٌرة.
للحصتتول علتتى المزٌتتد متتن المعلومتتات الحدٌثتتة عتتن حالتتة الجتتراد
الصتتتتحراوي ٌرجتتتتى زٌتتتتارة الموقتتتتع الختتتتاص بمراقبتتتتة الجتتتتراد
الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحراوي التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابع للمنظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة:
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html

المصدر :النشرة الشهرٌة للجراد الصحراوي الصادرة عن
مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر منظمة األؼذٌة

والزراعة بروما (باللؽتٌن اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة) ،النسخة العربٌة
صادرة عن أمانة هٌبة مكافحة الجراد الصحراوي فً المنطقة
الوسطى (المكتب اإلقلٌمً للشرق األدنى بالقاهرة http://crc-
.)empres.org/
دوسة تذسَبُت حىل تحهُم يخبطش اِفبث فٍ
االسدٌ

ٌعتبر تحلٌل مخاطر اآلفات ( )PRAأداة مهمة للزراعة والتجارة
واألمن الؽذابً والبٌبة ،وتساعد هذه العملٌة المبنٌة على أساس
علمً على حماٌة الموارد النباتٌة للبلدان من اآلفات و كذلك
الوفاء بالتزاماتها الدولٌة.
تقوم عملٌة تحلٌل مخاطر اآلفات بجمع وتحلٌل المعلومات
العلمٌة وتدعٌم القرارات الربٌسة لحماٌة الصحة النباتٌة .وتإثر
هذه القرارات بشكل اٌجابً فً اإلنتاج الزراعً والوصول إلى
األسواق ودعم التجارة وتعزٌز األمن الؽذابً وحماٌة البٌبة
والتنوع البٌولوجً.
عقدت منظمة األؼذٌة والزراعة لؤلمم المتحدة دورة تدرٌبٌة
بالمملكة االردنٌة الهاشمٌة حول تحلٌل مخاطر اآلفات وتنظٌم
االستٌراد فً الفترة بٌن  60-4شباط  /فبراٌر  4162لموظفً
اإلقلٌمً
المشروع
إطار
فً
الزراعة
وزارة
( )TCP/RAB/3402الخاص بإدارة حافرة البندورة  /الطماطم
(.)Tuta absoluta
قام السٌد /جٌفري جونز
بإدارة الدورة تدرٌبٌة،
متخصصا ً بوقاٌة النبات
وزارة الزراعة .هدفت
لتحلٌل مخاطر اآلفات.

الخبٌر الدولً فً مجال الصحة النباتٌة
وحضر الدورة اثنً عشر مشاركا ً
والحجر النباتً ومن أقسام أخرى من
الدورة إلى إعداد فرٌق وطنً مإهل

انذوسة انتبععت نهُئت تذابُش انصحت انُببتُت
نالتفبلُت انذونُت نىلبَت انُببث ()IPPC

االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النبات ( ،)IPPCهً اتفاقٌة دولٌة ُتعنى
بالصحة النباتٌة تؤسست فً عام  ،6264وتهدؾ إلى حماٌة
النباتات المزروعة والبرٌة من خبلل منع دخول اآلفات
وانتشارها.
تضم هٌبة تدابٌر الصحة النباتٌة ( 626 )CPMمن الدولة
األعضاء فً االتفاقٌة والتً تعتبر بمثابة الهٌبة الحاكمة لبلتفاقٌة،
وتقع علٌها مسبولٌة إنفاذ برنامج العمل لتطوٌر معاٌٌر الصحة
النباتٌة وتبادل المعلومات وبناء القدرات فً مجال الصحة
النباتٌة.
تعقد الدورة السنوٌة للهٌبة خبلل شهر آذار  /مارس أو نٌسان /
أبرٌل من كل عام فً مقر منظمة األؼذٌة والزراعة لؤلمم
المتحدة (الفاو) فً روما ،إٌطالٌا ،من أجل تعزٌز التعاون
وللمساعدة فً إنفاذ أهداؾ االتفاقٌة .عقدت الدورة التاسعة لهٌبة
تدابٌر الصحة النباتٌة ( )CPM -9فً مقر منظمة األؼذٌة
والزراعة ،خبلل الفترة من  06آذار /مارس  2 -نٌسان/أبرٌل
عام .4162
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ٌعتبر صٌاؼة المعاٌٌر الدولٌة لتدابٌر الصحة النباتٌة ()ISPMs
على اسس علمٌة متفق علٌها على المستوى الدولً النشاط
الربٌس لبلتفاقٌة ( ،)IPPCتفسر هذه المعاٌٌر اإلجراءات التً
ٌنبؽً ان تعامل بها النباتات والمنتجات النباتٌة فً التجارة
الدولٌة.
ً
ً
تم إعداد خمسٌن معٌارا دولٌا حتى اآلن ،وتؽطً هذه المعاٌٌر
قضاٌا تتراوح بٌن كٌفٌة التعامل مع المنتجات النباتٌة أو مواد
التعببة والتؽلٌؾ الخشبٌة قبل التصدٌر ،إلى اإلجراءات
والمنهجٌات الموصى بها المستخدمة من قبل مفتشً الزراعة،
إلى إجراءات إلجراء تحلٌل المخاطر والنماذج المطلوبة
للحصول على شهادات الصحة النباتٌة.
تم خبلل الدورة السنوٌة التاسعة للهٌبة تناول مختلؾ القضاٌا بما
فً ذلك اعتماد معاٌٌر دولٌة جدٌدة وتوصٌات الهٌبة ،وقد
اعتمدت المعاٌٌر الدولٌة الثبلثة على النحو التالً:
 الملحق  4للمعٌار الدولً  4104111تدابٌر الرقابة لتفشًاآلفات داخل منطقة خالٌة من ذبابة الفاكهة.
 الملحق المعدل  6للمعٌار  6404166الشهادات االلكترونٌة،معلومات عن مخططات  XMLالقٌاسٌة و آلٌات التبادل.
 الملحق  66للمعٌار الدولً  4204111المعالجة الحرارٌةبالبخار لـلــ  Bactrocera cucurbitaeعلى Cucumis melo

بالتعاون مع الوزارات والوكاالت ذات الصلة فً الداخل و
الخارج.
 الجلسة الجانبٌة حول رفع مستوى الوعً لتحلٌل مخاطراآلفات و الدلٌل المختصر للمعالجة بالعزل الحراري
أطلقت االتفاقٌة مواداً للتوعٌة بخصوص تحلٌل مخاطر اآلفات
ودلٌبلً مختصراً ألؼراض المعالجة بالعزل الحراري .وٌقوم
تحلٌل مخاطر اآلفات بجمع وتحلٌل المعلومات العلمٌة وٌدعم
القرارات الربٌسة لحماٌة الصحة النباتٌة .تشتمل مواد التوعٌة
ً
بتحلٌل مخاطر اآلفات عروضا ً
مبسطة مزودة بالصور ومقاببلت
بالفٌدٌو .قامت لجنة تنمٌة القدرات باالتفاقٌة بإصدار هذه المواد
لدعم قدرات المسإولٌن فً وقاٌة النبات لتوصٌل رسالة واضحة
عن أهمٌة تحلٌل مخاطر اآلفات لصانعً السٌاسات وؼٌرهم من
صناع القرار.
ً
ً
كما اصدرت اللجنة دلٌبل مختصرا حول المعالجة بالعزل
الحراري وذلك لتوفٌر المعلومات حول هذه المعالجة الجدٌدة
لمواد التعببة الخشبٌة التً تم تبنٌها فً عام .4160
 جلسة جانبٌة حول اآلفات الهامة (البارزة) من المنظوراإلقلٌمً:
قامت أمانة االتفاقٌة بالتعاون مع لجنة تنمٌة القدرات والمسبولٌن

var.reticulatus

استفاد المشاركون من العدٌد من الجلسات الجانبٌة الفنٌة

والمعلوماتٌة التالٌة التً عقدت على هامش الدورة التاسعة:
 جلسة جانبٌة حول خبرات منظمات وقاٌة النباتات الوطنٌة(المنظمات القطرٌة) حول االستعدادات واالستجابة للكوارث
الطبٌعٌة:
هدفت هذه الجلسة إلى تبادل بعض التجارب حول اإلستعدادات
واالستجابة للكوارث الطبٌعٌة والتعلم من أطراؾ متعاقدة مختارة
والمنظمات اإلقلٌمٌة لوقاٌة النباتات حول الخطوات المتخذة
للتخفٌؾ من آثار الكوارث الطبٌعٌة على الصحة النباتٌة وخاصة
فً مجال الزراعة فٌما ٌخص تعطل التجارة ،البٌبة واألمن
الؽذابً وؼٌرها من القضاٌا ذات الصلة.
قدمت دولة بلٌز ) (Belizeومنظمة  ORISAعروض تجربتهم
فً مجال التؤهب لمواجهة األعاصٌر والفٌضانات والزالزل عن
طرٌق توفٌر صندوق للطوارئ من ضمن االستعدادات األخرى
لمواجهة الكوارث .وعرضت منظمة وقاٌة النباتات الوطنٌة فً
الٌابان تجربتها بعد زلزال الٌابان الشرقً الشدٌد عكست من
خبلله النقاط األساسٌة التً ٌجب إتخاذها عند وقوع الكوارث

اإلقلٌمٌٌن لوقاٌة النبات فً اقلٌم الفاو ،بعقد ندوة عن اآلفات
البارزة من المنظور اإلقلٌمً .وقدمت أربعة أقالٌم للمنظمة من
أصل سبعة أقالٌم عروضا ً حول:
• مرض الموت الموضعً للذرة الشامٌة ( )MLNDفً شرق
أفرٌقٌا.
• سوسة النخٌل الحمراء وحافرة أنفاق البندورة/الطماطم (توتا
ابسولوتا) فً الشرق األدنى وشمال أفرٌقٌا.
• عثة البطاطا/البطاطس ،فراشة البندورة  /الطماطم والعثة
( )Webwormفً آسٌا الوسطى و أوروبا الشرقٌة.
• حشرة البق الدقٌقً الوردٌة على الكاسافا فً آسٌا.
وكانت هذه الندوة بمثابة مبادرة لتبادل الخبرات بٌن أقالٌم
المنظمة حول اآلفات البارزة ،وقد القت هذه الندوة استحساناً
وتقدٌراً كبٌرٌن من قبل حوالً  71مندوبا من األطراؾ
المتعاقدة ،كما كانت هناك رؼبة كبٌرة لتطوٌر هذه الندوات
واعطابها وقت ومحتوى اكثر فً المستقبل.
 جلسة حول النظم المنسقة واألدوات المطورة من خبللالمشروع :STDF 328
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تم عقد جلسة جانبٌة حول النظم المنسقة واألدوات المطورة من
خبلل مشروع  ،STDF 328لتحسٌن الكفاءة والثقة فً االقلٌم
الفرعً لجنوب شرق آسٌا والمناطق األخرى ذات الصلة،
المطبقة للنظم المنسقة للصحة النباتة وتوفٌر أدوات دعم
القرارات الجدٌدة وتطبٌقها على دراسات حاالت لفرص تجارٌة.

وسشت عًم إلهًُُت حىل انًًبسعبث انجُذة
نهًشبسكت فٍ أجهضة واجتًبعبث االتفبلُت انذونُت
نىلبَت انُببث
انحًبيبث ،تىَظ 5-3 ،يبسط 8102

عقدت منظمة وقاٌة النبات للشرق األدنى ( )NEPPOوالمكتب
الفرعً لمنظمة الفاو لشمال أفرٌقٌا ( )FAO- SNEبالتعاون مع
االتفاقٌة الدولٌة  ،IPPCالمكتب اإلقلٌمً لمنظمة الفاو للشرق
األدنى وشمال أفرٌقٌا ( )FAO- RNEووزارة الزراعة التونسٌة
ورشة عمل إقلٌمٌة حول الممارسات الجٌدة للمشاركة فً الهٌبة
الحاكمة لبلتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النبات وأجهزتها الفرعٌة
واجتماعاتها وذلك خبلل الفترة من  6-0آذار/مارس .4162
هدفت ورشة العمل إلى تعزٌز قدرات نقاط االتصال الوطنٌة
لبلتفاقٌة للمشاركة الجٌدة والفعالة فً أجهزة االتفاقٌة الدولٌة
لوقاٌة النبات واالجتماعات ،مع التركٌز على الدورة التاسعة
لهٌبة تدابٌر الصحة النباتٌة ( .)CPM -9شارك فً هذه الورشة
ثبلثة عشر مشاركا ُ ٌمثلون ثمان دول.

وتم عرض دراسة حالة عن استخدام األدوات المطورة للسٌطرة
على آفة  Thrips palmiفً بساتٌن االوركٌد ( )Orchidsمن
قبل المنظمة القطرٌة لوقاٌة النبات فً تاٌلند .وقد تم حالٌا
استخدام هذه األدوات للوصول والمحافظة على أسواق جدٌدة،
والتفاوض على اتفاقات التكافإ ولمواجهة اإلجراءات البلزمة
ومبرراتها العلمٌة.
انُذوة انذونُت انثبَُت حىل صذأ انمًح ،إصيُش،
تشكُبَُ 82 ،غبٌ/أبشَم –  10أَبس/يبَى 8102
تحت شعار "التكاتؾ لمكافحة صدأ القمح المخطط ( Wheat
 ،" )Stripe Rustسٌتم تنظٌم الندوة الدولٌة الثانٌة حول صدأ

القمح بالتعاون بٌن إٌكاردا ومنظمة الفاو ووزارة األؼذٌة
والزراعة والثروة الحٌوانٌة التركٌة ،ومبادرة بورلوج (Borlaug
) Initiativeالعالمٌة بشؤن الصدأ ،و .CIMMYT
ٌستضٌؾ الندوة المركز اإلقلٌمً لبحوث أصداء الحبوب فً
معهد البحوث الزراعٌة لبحر إٌجة فً أزمٌر ،تركٌا ،خبلل
الفترة  42نٌسان/أبرٌل –  6أٌار/ماٌو .4162

زودت ورشة العمل المشاركٌن بمعلومات مفصلة عن الهٌكلٌات
والمهام واإلجراءات واختصاصات الهٌبة الحاكمة لبلتفاقٌة
وأجهزتها الفرعٌة .كما اطلع المشاركون أٌضا على األنواع
المختلفة للوثابق الخاصة بدورة هٌبة تدابٌر الصحة النباتٌة،
والقواعد واإلجراءات المتبعة فً الدورة.
كانت ورشة العمل مفٌدة جدا لئلعداد والتحضٌر للمشاركة فً
اجتماعات الهٌبة وارشاد المشاركٌن حول استٌعاب والحصول
على معلومات واضحة عن مضمون وثابق اجتماع الهٌبة لتمكٌن
األطراؾ المعنٌة باتخاذ القرارات الصاببة حٌالها .كما ناقشت
ورشة العمل بعض بنود جدول أعمال الدورة التاسعة للهٌبة ذات
االهمٌة للمنطقة إلعطاء فرصة للمشاركٌن للخروج برإٌة
مشتركة حول القرارات التً ٌمكن أن تتخذ فً دورة الهٌبة.
وسشت انعًم انُصفُت نهًششوع ألهًٍُ
( )TCP/RAB/3402انًتعهك بئداسة حبفشة أَفبق انبُذوسة
/انطًبطى ) (TUTA ABSOLUTAفٍ إلهُى انششق
اْدًَ

دشنت منظمة األؼذٌة والزراعة المشروع اإلقلٌمً للتعاون الفنً

تجمع الندوة الدولٌة الثانٌة لصدأ القمح رواد العمل البحثً عالمٌا
فً مجال صدأ القمح المخطط (االصفر) للتفاعل مع صناع
القرار من البلدان المتضررة من الصدأ وتقوٌم الوضع الحالً
لؤلبحاث والتعاون اإلقلٌمً بشؤن مراقبة الصدأ .وتبنى هذه الندوة
على نتابج الندوة االولى لمرض صدأ القمح المخطط المنعقدة فً
عام  4166فً حلب ،سورٌة برعاٌة إٌكاردا.
توفر هذه الندوة منبراً فنٌا ً لتشجٌع التعاون الدولً المستدام حول
صدأ القمح المخطط ،الستعراض أحدث العلوم والممارسات
وخٌارات السٌاسة العامة لتحسٌن إدارة صدأ القمح المخطط على
الصعٌد العالمً.
فً بداٌة عام  ،4160وٌهدؾ هذا المشروع إلى تعزٌز التعاون
والتنسٌق وتبادل المعلومات والمعارؾ حول إدارة آفة حافرة
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أنفاق البندورة/الطماطم ( )T. aboslutaعلى مستوى اإلقلٌم،
والمساهمة فً بناء قدرات البلدان فً إدارة اآلفة على أساس
برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات بالتركٌز على طرابق المكافحة
البٌبٌة والحٌوٌة ،والتً تعتبر من الطرابق االقتصادٌة المستدامة
واآلمنة بٌبٌا ،والتً تحد من االستخدام المكثؾ للمبٌدات ،وتشجع
استخدام األعداء الطبٌعٌة وتقنٌة " الجذب والقتل " باستخدام
المصابد الفرمونٌة .كما ٌسهم المشروع فً مساعدة البلدان فً
عملٌة المسح والتعرؾ على األعداء الطبٌعٌة وإعداد برامج
المكافحة البٌولوجٌة.

• تبادل الخبرات والمعارؾ بٌن الدول المشاركة ومع الدول
المتقدمة فً إدارة هذه اآلفة من خبلل الخبراء الدولٌٌن المدعوٌن
من إسبانٌا والمؽرب.

ٌعمل المشروع اٌضا على تعزٌز منهجٌة المدارس الحقلٌة
للمزارعٌن كؤسلوب ناجح ومتمٌز ٌعتمد على مبدأ المشاركة فً
نقل المعارؾ سواء للمزارعٌن ومن خبللهم ،وذلك عن طرٌق
دعم استمرارٌة وتوسٌع نطاق المدارس الحقلٌة التً تم انشاإها
عن طرٌق برنامج المكافحة المتكاملة وتؤسٌس مدراس جدٌدة.
عقدت ورشة العمل النصفٌة للمشروع فً عمان ،بالمملكة
األردنٌة الهاشمٌة خبلل الفترة من  61-62نٌسان/أبرٌل ،4162
وهدفت إلى:
• استعراض التقدم المحرز فً تنفٌذ األنشطة واإلنجازات التً
حققها المشروع خبلل الفترة السابقة فً الدول الخمسة المشاركة
فً المشروع (مصر ،إٌران ،األردن ،لبنان والٌمن).
• تبادل الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة من كل بلد
من البلدان المشاركة ،ومناقشة التحدٌات التً واجهتها فً تنفٌذ
أنشطة المشروع التخاذ التدابٌر البلزمة للتؽلب علٌها فً الفترة
المقبلة.

• مراجعة وتعدٌل خطط العمل الوطنٌة المقترحة للفترة الثانٌة
من المشروع لعام  4162وذلك تمشٌا مع األولوٌات القطرٌة،
والمٌزانٌة المتاحة والفترة المتبقٌة من المشروع.

 يالحظبث يختصشة فٍ ولبَت انُببث






أظهرت خبلصة أكثر من  611برنامج للتخلص من
األعشاب الضارة البٌبٌة ،التً عقدت فً قسم حماٌة البٌبة
فً نٌوزلندة ،أن التقدم كان بطٌبا ً وأمكن تقوٌمه بصعوبة
هوٌل،
ج.
(سً.
معنوي.
بشكل
.)CHowell@doc.govt.nz
أكدت نتابج التجارب فً دولة جنوب أفرٌقٌا بؤن استخدام
السبٌنوساد مع جاذب بروتٌنً سوٌا ً كان بدٌبلً فعاالً لمبٌد
المبلثٌون الفوسفوري العضوي المستخدم فً مكافحة ذبابة
الثمار فً بساتٌن الحمضٌات/الموالح( .أ .مانراخان،
.)Aruna@cri.co.za
استخدمت أنواع من النٌماتودا المحلٌة كعناصر مكافحة
حٌوٌة لمكافحة آفة القواقع فً مناطق من أسترالٌا( .ج.
آش.)Gash@csu.edu.au ،

 شبكة تطوعٌة فً الوالٌات المتحدة لمراقبة حشرة
الدروسوفٌبل منقطة الجناح ،وهً آفة ؼازٌة لمحاصٌل
الفاكهة ،زودت المهتمٌن بمعلومات بصٌػ تفاعلٌة عبر
دمجهم كمشاركٌن مباشرٌن فً جمع البٌانات والنشاطات
بوراك،
ج.
(هـ.
األخرى.
.)Hannah_Burrack@ncsu.edu
 من ضمن نشاطات العلماء فً والٌة ؼرب أسترالٌا،
وسعت أسترالٌا بروتوكوالً وطنٌا ً جدٌداً لكشؾ المرض
الفطري المهم ،لفحة الرز ،الذي بسببه الفطر
النوٌسٌلٌت،
(ؾ.
.Magnaporthe
oryzae
.)VLanoiselet@agric.wa.gov.au
المصدر:
http://www.ipmnet.org/IPMNews/2013/news200.
html
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 أخببس عبيت
يشض جذَذ عهً انًىص َُتشش فٍ أفشَمُب

فُشوط جذَذ عهً انبٍ

استناداً
الموقع
على
إعبلن
إلى
" "http://www.promedmail.orgفً  1كانون األول/دٌسبمر
ُ ،4160ذكر انتشار وبابً لسبللة جدٌدة من أمراض الموز فً
أفرٌقٌاٌ ،عمل المزارعون والمعنٌون بتنظٌم قطاع الزراعة فً
نٌجٌرٌا على تقلٌل الضرر المحتمل على منتجً الموز بسبب لفحة
ذبول فٌوزارٌوم .بدأت هذه السبللة المدمرة من مسببات ذبول
الموز ،والتً تم اكتشافها فً مجموعة أصناؾ الموز والتً تنتمً
لمجموعة موز كافندش ،باالنتشار الى بلدان أفرٌقٌا أخرى .هذا
المرض ،والمعروؾ باالسم " ،" Foc TR4هو شكل من أشكال
ذبول فٌوزارٌوم وٌسمى أٌضا ً ذبول الموز ،تسببه سبللة من النوع
الفطري هً " Fusarium oxysporum f. sp. cubense
 ."Tropical Race 4أصاب هذا المرض مزارع الموز فً آسٌا
خبلل العقدٌن الماضٌٌن.
تم اكتشاؾ هذا االنتشار الوباء فً أفرٌقٌا فً مزرعة تجارٌة فً
شمال موزامبٌق فً بداٌة العام  4160بدعم من جامعة إدواردو
موندالن ،وتم تعرٌؾ الفطر المسإول عن المرض فً جامعة
ستٌلٌنبوش فً جنوب أفرٌقٌا .أعلنت وزارة الزراعة فً
موزامبٌق عن هذا الوباء عبر االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات
" ."IPPCزار موظفو موزامبٌق الرسمٌون المزرعة المصابة،
وقدمو اجراءات لتطبق فً موزامبٌق الحتواء ومنع انتشار الوباء
الى مناطق أخرى داخل الدولة .عُقد اجتماع تشاوري لبلشخاص
المعنٌٌن لشرح تفاصٌل الوباء فً مدٌنة مابوتو فً شهر تشرٌن
الثانً/نوفمبر  ،4160وتبله اجتماعات مماثله فً الدول المجاورة
لرفع الوعً ،وتكثٌؾ المسوحات الحقلٌة ووضع خطة طوارئ
للتفاعل مع األمر .تم تفعٌل مجموعة عمل من الشركاء المهتمٌن،
ضمت قسم الزراعة فً موزامبٌق ،المعهد الدولً للزراعات
المدارٌة وجامعة ستٌلٌنبوش والمركز الدولً للتنوع الحٌوي،
منظمة األؼذٌة والزراعة (الفاو) ومنظمات وطنٌة للبحوث
الزراعٌة وؼٌرها من المنظمات المعنٌة ومسإولٌن رسمٌٌن من
دول أفرٌقٌا لمواجهة الوباء ،ومراقبة مزارع الموز ورفع الوعً
فً موزامبٌق وفً المنطقة وفً القارة األفرٌقٌة( .المصدرISPP :
)Newsletter 44 (4) April 2014

استناداً إلى إعبلن على الموقع http://www.promedmail.org

ُذكر وجود فٌروس جدٌد على البن/القهوة فً والٌة هاواي
االمرٌكٌة( .نوع نمطً ،مرتبط بفٌروس البقعة الحلقٌة للجبال
األوروبٌة) تم قبوله كجنس جدٌد فً العام  .4112لم ٌتم تصنٌفه
فً أي عابلة أو رتبة تصنٌفٌة حتى اآلن .تنتقل فٌروسات
المجموعة "  " Emaravirusesبوساطة عناكب المجموعة "
 ،"eriophyidوالتً تستطٌع االنتشار بوساطة التٌارات الهوابٌة.
إذا كان هذا الفٌروس هو العامل المسببٌ ،حتمل أن ٌنتقل عبر
الحقول بسرعة كبٌرة .هذا المرض (ربما لن) ٌقتل أشجار البن،
ولكنه سٌجعل الثمار ؼٌر قابلة للتسوٌق( .المصدرISPP :
)Newsletter 44 (4) April 2014
يشوس يئت عبو عهً َشش أول يمبنت عهًُت
حىل انًمبويت نهًبُذاث انحششَت
قبل مبة عام من اآلن (شهر نٌسان/أبرٌل) ،قام عالم حشرات من
محطة واشنطن للبحوث الزراعٌة اسمه ل .مٌبلندر بنشر مقالة
علمٌة بعنوان "هل تستطٌع الحشرات أن تصبح مقاومة للرش؟"
فً مجلة " "Journal of Economic Entomologyوهً تعتبر
أول مقالة منشورة فٌما ٌتعلق بمقاومة مفصلٌات األرجل للمبٌدات
الحشرٌة.
"مقالة مٌبلندر المنشورة فً العام  6262الى جانب كونها تتحدث
عن أول حالة من حاالت المقاومة للمبٌدات الحشرٌة حقلٌاً ،فهً
المإجلة" ،تبعا ً لما قاله
تسلط الصوء على المفهوم الكامن للمقاومة َ
الدكتور بروس تاباشنٌك ،ربٌس قسم علوم الحشرات فً جامعة
أرٌزونا.
ذكر العالم مٌبلندر بؤن مجتمعات حشرٌة معٌنة – ولٌس جمٌعها –
أصبحت أقل حساسٌة لمركبات الكبرٌت مما كانت علٌه فً
الماضً .وبٌنما كانت فعالٌة المركب الكٌمٌابً مرتفعة جدا فً قتل
الحشرات القشرٌة فً التجارب السابقة فً منطقة (واواوي) ،وجد
مٌبلندر بؤن  %21من العٌنات التً تم رشها فً منطقة
كبلركستون بقٌت على قٌد الحٌاة .برؼم أنه زاد كمٌة المادة الفعالة
عشرة أضعاؾ ،إال أن  %72من العٌنات بقٌت حٌة.
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 أخببس انجًعُت انعشبُت نىلبَت انُببث
انًؤتًش انعشبٍ انحبدٌ عشش نعهىو ولبَت انُببث

أعالٌ انثبٍَ وانذعىة نتمذَى انًهخصبث

ب) الحلقات العلمٌة
المتحدث الرئٌس فً الجلسة االفتتاحٌة
إدارة صحة النبات فً القرن الحادي والعشرون – قضاٌا
ومسإولٌات لمهنًٌ صحة النبات .المتحدث :د .ؼرٌػ جونسون،
ربٌس ،الجمعٌة الدولٌة ألمراض النبات ،أسترالٌا.

الندوة العلمٌة األولى :آفات غازٌة جدٌدة وتدابٌر
صحة نباتٌة جدٌدة فً البلدان العربٌة وبلدان الشرق
األدنى والدروس المستقاة من المناطق األخرى.
سكرتارٌة المؤتمر العربً الحادي عشر لعلوم وقاٌة
النبات
توجه جمٌع المراسبلت الخاصة بالمؤتمر إلى:
الدكتور حازم شرٌؾ حسن
كلٌة الزراعة التكنولوجٌة
جامعة البلقاء التطبٌقٌة
هاتؾ 214-6-02266666 :فرعً 0164
تلفاكس 214-6 0601212
السلط  ،62667األردن
البرٌد االلكترونًacpp@bau.edu.jo :
الموقع اإللكترونًhttp://acpp.bau.edu.jo :

تارٌخ ومكان انعقاد المؤتمر
ٌعقد المإتمر فً الفترة ما بٌن  60-2تشرٌن ثانً/نوفمبر 4162
فً فندق مٌرٌدٌان -عمان.

برنامج المؤتمر
ٌشمل برنامج المإتمر أنشطة مختلفة تتضمن جلسات األوراق
العلمٌة المتخصصة والتً ٌشمل كل منها عدداً من البحوث
الشفهٌة والمصورة .كما ٌنظم المإتمر حلقات علمٌة
( )Symposiaحول مواضٌع محددة تتعلق بوقاٌة النبات فً
البلدان العربٌة وسٌتحدث فٌها نخبة من العلماء العرب واألجانب.

أ) جلسات األوراق العلمٌة
سٌكون محور الجلسات العلمٌة الموضوعات التالٌة:
 علوم الحشرات.
 علوم أمراض النبات.
 األعشاب الضارة والنباتات الزهرٌة المتطفلة.
 المبٌدات الكٌمٌابٌة واألحٌابٌة.
 آفات حٌوانٌة ؼٌر حشرٌة (النٌماتودا ،الحلم
والعنكبوتٌات ،القوارض وؼٌرها)
 التقانات الحدٌثة والمستدامة فً مكافحة اآلفات.
 الحجر الزراعً.

 .6اآلفات الؽازٌة وتدابٌر الصحة النباتٌة :الحالة األوروبٌة.
المتحدث :د .فرانسٌس بٌتر ،منظمة وقاٌة النبات
األوروبٌة ،فرنسا.
 .4اآلفات الؽازٌة فً منطقة البحر المتوسط والشرق األدنى
والمخاطر المرتبطة بانتشارها .المتحدث :د .ستٌفانو
كوالزا ،جامعة بالٌرمو ،إٌطالٌا.
 .0كٌؾ واجهت هولندا دخول األمراض البكتٌرٌة للمحاصٌل:
حالة البطاطا/البطاطس .المتحدث :د .جان فان دٌرولؾ،
جامعة واؼنٌنؽن ،هولندا.
 .2هوانؽلونبٌنػ ( ،)HLBمرض خطٌر وؼازي على
الحمضٌات  /الموالح :الدروس المستفادة من الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة والصٌن وإمكانٌة تطبٌقها فً البلدان
العربٌة ودول الشرق األدنى .المتحدث د .جٌانشً شٌن،
وزارة الزراعة األمرٌكٌة ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
 .6أهمٌة الطرابق الدقٌقة والسهلة التطبٌق فً الكشؾ عن
اآلفات لبلستخدام فً أؼراض مراقبة/تفتٌش الصحة
النباتٌة .المتحدث د .فرانسٌسكو سبٌنٌللً ،جامعة بولونٌا،
إٌطالٌا.

الندوة العلمٌة الثانٌة :أفاق ومساوئ مبٌدات اآلفات
الجدٌدة
 .6التحدٌات أمام تطوٌر مبٌدات جدٌدة للحشرات .المتحدث :د.
جواشٌم ماٌر ،مجموعة باٌر ساٌنس ،المانٌا.
 .4تطورات جدٌدة فً إدارة األمراض النباتٌة بالكٌماوٌات.
المتحدث :د .إندي لٌدبٌتر ،سنجنتا ،سوٌسرا.
 .0دور مركبات السترٌؽوالكتون فً حٌاتٌة ومكافحة األعشاب
المتطفلة .المتحدث :د .م .فورو ،باري ،إٌطالٌا.
 .2التؤثٌرات البٌبٌة الجانبٌة للمبٌدات الجدٌدة .كم نعلم عن
محدودٌاتها؟ المتحدث :د .محمد ت .أحمد ،مصر.

الندوة العلمٌة الثالثة :إدارة اآلفات فً ُن ُظم الزراعة
العضوٌة
 .6التطهٌر البٌولوجً للتربة لمكافحة اآلفات المنقولة مع التربة
باستخدام الموارد المتجددة .المتحدث :الدكتورة أدرٌانان فان
بروؼن ،جامعة فلورٌدا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
 .4تطوٌر مستحضرات مبٌدات حٌوٌة فً البلدان العربٌة.
المتحدث :الدكتور والء السٌد ،مصر.
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 .0إدارة أمراض ما بعد الحصاد فً الزراعة العضوٌة :تكامل
االستراتٌجٌات .المتحدث :الدكتور داٌفٌد سبادارو،
أجروإٌنوفا ،جامعة تورٌنو ،إٌطالٌا.
 .2استراتٌجٌات إدارة اآلفات لئلنتاج العضوي لثمار
اللوزٌات/الحلوٌات .المتحدث :الدكتور فابٌو مولٌناري،
إٌطالٌا.

األعشاب للشرق األدنى فً جلسات المإتمر الحادي عشر لعلوم
وقاٌة النبات .وسٌتم عقد اجتماع عمل ألعضاء جمعٌة علوم
األعشاب لمنطقة الشرق األدنى فً إحدى أمسٌات المإتمر.
ولمزٌد من المعلومات حول هذا الموضوع ٌرجى االتصال مع
الدكتور بركات أبو رمٌلة ،كلٌة الزراعة ،الجامعة األردنٌة
.barakat@ju.edu.jo

الندوة العلمٌة الرابعة :المركبات الطبٌعٌة والبدائل
األخرى إلدارة اآلفات

تبدٌل العمبلت فً االردن
الدٌنار األردنً وهو العملة الرسمٌة فً األردنٌ ،توفر تبدٌل
العملة ً فً المطارات والمصارؾ (البنوك) .وٌعادل الدوالر
األمرٌكً حالٌا ً حوالً ( )1.71دٌنار أردنً.

.6
.4
.0
.2

مركبات نباتٌة طبٌعٌة لمكافحة اآلفات الحشرٌة .المتحدث:
الدكتور هاري شارما ،إٌكرٌسات ،الهند.
الفرمونات الحشرٌة وتطبٌقاتها فً اإلدارة المتكاملة لآلفات.
المتحدث :الدكتور شاكر الزٌدي ،شركة راسل للمكافحة
المتكاملة لآلفات ،المملكة المتحدة.
ُ
ُ
كفاءة مبٌدات األعشاب الحٌوٌة فً نظم األعشاب المابٌة
واألرضٌة .المتحدث :الدكتور ٌاسر شبانة ،مصر.
استخدام المجاهضة  /ألٌلوباثً فً إدارة األعشاب.
المتحدث :الدكتور إبراهٌم شعبان السعداوي ،العراق.

الندوة العلمٌة الخامسة :التقدم فً التعلٌم األكادٌمً
واإلرشاد للمعرفة المناسبة للمزارعٌن إلدارة اآلفات
 .6كٌفٌة الجمع ما بٌن البحوث األساسٌة والتطبٌقٌة فً وقاٌة
النباتات لعمل تؤثٌر فً حٌاة المزارعٌن .المتحدث :الدكتور
محمد خان ،جامعة والٌة داكوتا الشمالٌة ،الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة.
 .4المدارس الحقلٌة للمزارعٌن لنشر المعرفة حول إدارة
اآلفات فً المجتمعات الزراعٌة فً البلدان العربٌة وبلدان
الشرق األدنى .المتحدث :ألفرٌدو إٌمبٌؽلٌا ،منظمة األؼذٌة
والزراعة لؤلمم المتحدة ،إٌطالٌا.

الندوة العلمٌة السادسة :استراتٌجٌات التربٌة لمقاومة
العائل لآلفات الغازٌة والمنبثقة
 .6المقاومة المستدامة لؤلمراض فً أشجار التفاحٌات.
المتحدث :الدكتور برونو لوكام ،المعهد الوطنً للبحوث
الزراعٌة ،أنجه ،فرنسا.
 .4مقاومة النبات العابل للحشرات :التقدُّم الذي تم تحقٌقه فً
العقود القلٌلة الماضٌة .المتحدث :الدكتور مصطفى
البوحسٌنً ،إٌكاردا ،حلب ،سورٌة.
 .0المقاومة المستدامة للنٌماتودا فً المحاصٌل الزراعٌة.
المتحدثة :الدكتورة سولٌداد فٌرداجو-لوكاس ،إسبانٌا.

جـ) مشاركة جمعٌة علوم األعشاب لمنطقة الشرق
األدنى
قررت اللجنة االدارٌة لجمعٌة علوم االعشاب الضارة فً الشرق
االدنى ( )NEWSSالمشاركة فً المإتمر العربً الحادي عشر
لعلوم وقاٌة النبات حٌث ان المإتمر فرصة ممتازة ألعضاء
الجمعٌة لبلجتماع ومناقشة االمور الخاصة بالجمعٌة ،آملٌن أن
ٌتمكن علماء األعشاب من كافة دول منطقة الشرق األدنى من
المشاركة .وبناء علٌه ،ستدمج الجلسات العلمٌة لجمعٌة علوم

تأشٌرات الدخول (سمة الدخول)
ٌقع تؤمٌن تؤشٌرة الدخول على مسإولٌة المشاركٌن .لذلك ٌرجى
االتصال بالسفارة أو القنصلٌة األردنٌة فً بلدكم قبل موعد
سفركم إلى األردن بوقت مبكر للتؤكد من متطلبات الحصول على
سمة الدخول إلى األردن ،وذلك تفادٌا ً ألي تؤخٌر قد ٌحصل.
الوصول إلى عمان
ٌتوفر باص نقل عام من مطار الملكة علٌاء الدولً ( 46كم
جنوب عمان) باإلضافة إلى سٌارات األجرة إلى مدٌنة عمان،
ومن ثم اٌصالكم إلى الفندق الذي ثبتم حجزكم فٌه .وإذا كان
وصولكم عن طرٌق البر (سٌارة أو حافلة) ننصحكم بالتوجه
مباشرة إلى الفندق الذي تم الحجز فٌه.
رسوم التسجٌل
رسوم التسجٌل للمإتمر :
  100دوالراً أمرٌكٌا ً لؤلعضاء العاملٌن فً الجمعٌةالعربٌة لوقاٌة النبات (المسددٌن الشتراكاتهم بما فٌها
اشتراك عام . )2013
  125دوالراً أمرٌكٌا ً لؽٌر األعضاء.  50دوالراً أمرٌكٌا ً للمرافقٌن .  20دوالراً أمرٌكٌا ً لطبلب الجامعات وبخاصة طبلبالدارسات العلٌا (شرٌطة إبراز ما ٌثبت وضعهم الدراسً) .
تؽطً رسوم التسجٌل المنشورات المختلفة للمإتمر بما فٌها كتاب
الملخصات والبرنامج ،والضٌافة خبلل االستراحات والجولة
الحقلٌة.
برنامج المرافقٌن
سٌتم االعبلن عن برنامج خاص للمرافقٌن أثناء انعقاد المإتمر
وٌتضمن جوالت سٌاحٌة لٌوم واحد إلى مواقع سٌاحٌة فً
األردن وسٌتم االعبلن عنها الحقا فً اإلعبلن الثالث للمإتمر.
لغة المؤتمر
لؽة المإتمر الرسمٌة هً اللؽة العربٌة ،واللؽة االنجلٌزٌة
للمشاركٌن ؼٌر الناطقٌن بالعربٌة.
تقدم عناوٌن البحوث والجداول باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة
وتستخدم األرقام العربٌة ()....0 ،4 ،6
تقدم الحلقات العلمٌة ( )Symposiaباللؽة االنكلٌزٌة.
ملخصات البحوث
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على المشاركٌن إرسال ملخصات بحوثهم (الشفهٌة والمصورة)
إلى اللجنة المنظمة قبل  01أٌار/ماٌو  4162ترسل الملخصات
بوساطة البرٌد االلكترونًٌ .رجى اإلطبلع على عٌنة الملخص
والتعلٌمات المرفقة قبل استعمال نموذج الملخص ،كما ٌجب تقدٌم
ملخص باللؽة العربٌة وآخر باللؽة االنكلٌزٌة لكل بحث .حٌث
سٌتضمن كتاب الملخصات الذي سٌوزع على المشاركٌن فً
المإتمر ،الملخصات العربٌة واالنكلٌزٌة لكافة البحوث المقدمة
للمإتمر .وسٌصدر كتاب الملخصات كعدد خاص من مجلة وقاٌة
النبات العربٌة.
جوائز البحوث المتمٌزة لطبلب الدراسات العلٌا
 -1تمنح اللجنة المنظمة للمإتمر خمس جوابز ألفضل
البحوث المقدمة من طبلب الدراسات العلٌا فً مجاالت
وقاٌة النبات
على من ٌرؼب بالمشاركة فً هذه المسابقة إرسال طلب
لسكرتارٌة المإتمر مع صورة عن البحث المقدم إلدراجه ضمن
البحوث المقدمة لنٌل أحد الجوابز وذلك قبل  66اٌار /ماٌو
 .4162تقدم الجوابز فً الحفل الختامً للمإتمر.
شروط التقدم للجابزة
 أن ٌكون المتقدم أحد طبلب الدراسات العلٌا (ماجستٌر
أو دكتوراه).
 أال ٌكون البحث قد نشر من قبل.
 أن ٌرفق بالبحث ما ٌثبت أنه من ضمن أطروحة
الماجستٌر أو الدكتوراه ،وقبل الحصول على الدرجة
العلمٌة.

ٌ قدم ملخص البحث على نموذج ملخصات أبحاث
المإتمر.
ٌ -2مكن أن تقدم بعض الهٌبات او المإسسات جوابز
باسمها لبعض المشاركٌن.
مساعدة جزئٌة لحضور المؤتمر
ستقدم اللجنة المنظمة للمإتمر مساعدة مالٌة جزبٌة لحضور
المإتمر لعدد محدود من المشاركٌنٌ .رجى من المشاركٌن
المهتمٌن بالحصول على هذا الدعم أن ٌرسلوا طلب المساعدة
المالٌة الموجود فً هذا اإلعبلن إلى اللجنة المنظمة .الزمبلء
الذٌن ٌحصلون على دعم من مإسساتهم لحضور المإتمر ؼٌر
مإهلٌن للحصول على هذه المساعدة .آخر موعد لتقدٌم طلب
المساعدة المالٌة هو  01أٌار/ماٌو .4162 ،ستعلم اللجنة
المشاركٌن الذٌن تقدموا بطلب مساعدة عن قٌمة الدعم فً موعد
أقصاه  66آب/أؼسطس.4162 ،
الظروف الجوٌة
تكون حالة الطقس خبلل شهر تشرٌن ثانً /نوفمبر فً عمان
معتدلة ،حٌث تتراوح درجات الحرارة فً هذه الفترة عادة ما بٌن
 °47-66سلزٌوس مع احتمال طفٌؾ لهطل األمطار.
اإلعبلن الثالث
سٌتم إرسال اإلعبلن الثالث لؤلعضاء الذٌن أكملوا استمارة
التسجٌل فً هذا اإلعبلن وأرسلوها إلى اللجنة المنظمة للمإتمر
قبل  01حزٌرانٌ/ونٌو  4162وسٌتضمن اإلعبلن الثالث
معلومات أشمل عن برنامج المإتمر والجولة الحقلٌة وبرنامج
المرافقٌن وؼٌرها من األمور .ونؤمل أن ٌتم إرسال اإلعبلن
الثالث للمشاركٌن خبلل شهر آب/أؼسطس .4162
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وفبة اْعتبر انذكتىس يحًذ فؤاد تىفُك ()8102 -0285
أحذ أعالو عهى انًكبفحت انحُىَت وانًتكبيهت نّفبث انضساعُت فٍ انىطٍ انعشبٍ
فقد العالـ العربي في يوـ  2نيساف/أبريؿ  4162أحػد أبػرز مممػال المكافحػة الحيويػة والمتكاممػة للفػات الزراميػة ادسػتاذ الػدكتور محمػد فػماد توفيػؽ رحمػ

اهلل .وقػد كػػاف لرحيمػ أ ػ اًر كبيػ اًر فػػي أمضػال الجمعيػػة العربيػة لوقايػػة النبػات وزمالئػ وتالميػذ فػػي مصػر وفػػي العػػالـ

العربي.

ولد الدكتور محمد فماد توفيؽ في  66نيساف/أبريؿ  6246في القاهرة حصؿ ممى درجة البكالوريوس فى العموـ

الزرامية مف قسـ وقاية النبات – كمية الزرامة  -جامعة القاهرة في مصر ماـ  6227حصؿ ممى درجة الماجستيػر
ف ػػي الحشػ ػرات ايقتص ػػادية م ػػف القس ػػـ ذاتػ ػ م ػػاـ  6260وحص ػػؿ مم ػػى درج ػػة دكت ػػو ار ف ػػي فمسػ ػ ة العم ػػوـ رحشػ ػرات

اقتصادية) مف  – Trinity Collegeجامعة دبمف – في ايرلندا ماـ .6267

ُميف د .محمد فماد توفيؽ معيداً في قسـ وقاية النبات – كميػة الز ارمػة  -جامعػة القػاهرة فػي مصػر مػاـ 6222

وظؿ حتى وفات فى القسـ ذات حيث ترقى إلى درجة مػدرس لمحشػرات ايقتصػادية مػاـ  6262وأسػتاذ مسػامد مػاـ

 6212وأسػػتاذ مػػاـ  6276ورئيسػًا لمجمػػس القسػػـ مػػاـ  6226ػػـ أسػػتاذًا مت رغػًا مػػاـ  6226وأسػػتاذًا غيػػر مت ػػرغ

ماـ  .4111أمضى أيضا خالؿ فترة ممم  2سنوات ر )6272-6272كأستاذ لمحشرات ايقتصادية بكمية الزرامة – جامعة بغداد بالعراؽ.

ساهـ د .محمد فماد توفيؽ فى تأسيس مدرسة مممية كبيرة فى مجاؿ المكافحة البيولوجية رالحيوية) للفات الزرامية فى مصػر وفػي أنحػال الػو ف العربػي.

تتممذ وتخرج ممى يدي أفواج مديدة مف الب البكالوريوس شعبة حشرات اقتصادية اشرؼ ممى  02رسالة ماجستير و 46رسالة دكتو ار  .قاـ بنشر أك ر مف
 611بح ا ممميا فى مجاؿ المكافحة البيولوجية والمتكاممة للفات الزرامية فى مديد مف المجالت والدوريات العممية العالمية .أصػدر  7ممل ػات مرجعيػة رممػـ

الحشػ ػرات الع ػػاـ ر )6220المكافح ػػة البيولوجي ػػة للف ػػات الزرامي ػػة ر )6220المكافح ػػة البيولوجي ػػة للف ػػات الزرامي ػػة رإص ػػدار ػػاف  )6221الحشػ ػرات المائي ػػة

ر )4112الحشرات والبيئة ر )4112الجراد والمكافحة البيولوجية ر )4116أساسيات مورفولوجي الحشرات ر.))4111

ساهـ رحم اهلل فى إدارة العديد مف المشرومات البح ية والت بيقية فى مجاؿ المكافحة البيولوجيػة للفػات .أدى نجػاح مػدد منهػا إلػى إنشػال وحػدات متميػزة

إلنتاج مناصر لممكافحة اآلمنة للفات مازالت تقوـ للف بإمػداد المػزارميف ومنتجػي المحاصػيؿ العضػوية باحتياجػاتهـ م ػؿإ وحػدة إنتػاج الم ترسػات الحشػرية

وحدة إنتاج ال يروسات الحشرية المركز الت بيقي لنيماتودا الحشرات وحدة إنتاج ال ور الحشرية .وجميعها كانت ضمف مشرومات بح ية ت بيقية ذات تمويؿ
مشترؾ مصري/أجنبي راإلتحاد ادوروبي والوييات المتحدة ادمريكية) بالتعاوف مع و ازرة الزرامة المصرية.

أسػػس د .محمػػد فػماد توفيػػؽ مػػاـ  6222بالتعػػاوف مػػع المهتمػػيف فػػي مجػػاؿ المكافحػػة الحيويػػة الجمعيػػة المصػرية لممكافحػػة البيولوجيػػة للفػػات ومقرهػػا كميػػة

الزرامة – جامعػة القػاهرة بغػرض تضػافر جهػود المختصػيف والمهتمػيف فػي مجػاؿ المكافحػة البيولوجيػة مػف خػالؿ جمعيػة ممميػة .تضػـ الجمعيػة اآلف أك ػر مػف
 211مض ػوا مػػف مصػػر والػػدوؿ العربيػػة وبعػػض الػػدوؿ ادجنبيػػة تعقػػد الجمعيػػة المػػمتمرات والنػػدوات العمميػػة المتخصصػػة كمػػا تصػػدر مجمػػة ممميػػة مالميػػة
متخصصة باسـ المجمة المصػرية لممكافحػة البيولوجيػة للفػات تصػدر فػى مػدديف سػنويا وقػد تػولى رحمػ اهلل رئاسػة مجمػس إدارة الجمعيػة منػذ تأسيسػها حتػى

وفات .

تـ تكريـ د .محمد فماد توفيؽ تقدي ار لجهود في مجاؿ المكافحػة البيولوجيػة مػف قبػؿ رئػيس جمهوريػة مصػر العربيػة بتقميػد وسػاـ ال نػوف مػف ال بقػة ادولػى

ماـ  6221ومنح جائزة اإلبداع العممي ماـ  4111وجائزة الدولة التقديرية في العموـ الزرامية رالتكنولوجيا المتقدمة) ماـ  .4116كما تـ اختيار مضوًا فى

مديد مف المجاف القومية المتخصصة فى مكافحة اآلفات بو ازرة الزرامة وأكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا كما كرمتػ منظمػة ادغذيػة والز ارمػة  FAOفػى

يوـ الغذال العالمي العاشر سنة  6221بشهادة تقدير لجهد المرموؽ فى تنمية البحوث الزرامية والنهوض بالزرامة المصرية.

بقدر ما يعز ممينا فراؽ م ؿ هذا العالـ الجميؿ فإننا كأبنال مدرست نعاهد ممى أف نقتدي بأخالقيات وبإخالص فى ممم ممى مواصمة الجهد فى الح اظ

ممى التراث العممي الوفير الذي ترك لنا.

وفي الختاـ ي يسعنا إي أف ندمو اهلل ل بالرحمة والمغ رة و"إنا هلل وانا إلي راجعوف".

أ .د .احمد الهنيدي

معهد بحوث وقاية النبات مركز البحوث الزرامية القاهرة مصر
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 يُشىساث جذَذة
كتب جذَذة
علم الفٌروسات
تألٌف :أ .د .أمٌن عامر حاج قاسم ()4113
ٌعد هذا الكتاب واحداً من الكتب القلٌلة ،باللؽة العربٌة ،المفٌدة
لطبلب كلٌات الهندسة التقنٌة والطب والعلوم والزراعة والطب
البٌطري وطبلب الدراسات العلٌا ولكافة المهتمٌن ،لكونه ٌإمن
نبذة مختصرة عن أساسٌات علم الفٌروسات المتعلقة بمسبباتها
من حٌث طبٌعتها وتعرٌفها وأهمٌتها االقتصادٌة ،وتركٌبها
الكٌمٌابً ،وأشكالها المختلفة ،وطرابق انتقالها ،وكٌفٌة حدوث
اإلصابة الفٌروسٌة ومراحل تطورها .كما ٌقدم عرضا ً موجزاً
عن علم األمصال (السٌرولوجً) وشرحا ً مفصبلً عن الملتهمات
الجرثومٌة وأشباه الفٌروسات ،وعن كٌفٌة الحد من اإلصابة
الفٌروسٌة وانتشارها وآلٌات الدفاع إزاءها فً العوابل المختلفة
واستخدام اللقاحات .كما ٌهتم بتصنٌؾ فٌروسات الفقارٌات
والبلفقارٌات بشكل عام ،مع بعض األمثلة عن أهم األمراض
الفٌروسٌة التً تصٌب اإلنسان والحٌوان والنبات ...وؼٌرها .ثم
تناول أهم الطرابق الوقابٌة والعبلجٌة المتبعة فً الحد من
اإلصابة الفٌروسٌة وانتشارها وأضرارها .وأخٌراً تضمن طرابق
تشخٌص الفٌروسات المختلفة مع األخذ بعٌن االعتبار اختبارات
التقانات الحٌوٌة والبٌولوجٌا الجزٌبٌة الحدٌثة .وقد احتوى على
العدٌد من الصور التوضٌحٌة ألشكال المسببات المرضٌة
ودورات الحٌاة ،إضافة للصور الملونة التً توضح األعراض
المرضٌة التً تحدثها األمراض الفٌروسٌة المهمة.

ومصٌر المبٌدات فً البٌبة بعد إستخدامها فً المكافحةٌ .قع
الكتاب فً أربعة أجزاء؛ ٌتناول الجزء األول سلوك المبٌدات
بشكل عام فً البٌبة ومصٌرها بعد استخدامها فً المكافحة،
وٌتناول الجزء الثانً دراسة مفصلة عن إدمصاص المبٌدات فً
التربة وإعادة تحرر بقاٌاها كؤحد أهم العوامل المحددة لمصابر
المبٌدات فً التربة ،وٌتناول الجزء الثالث دراسة عن تحطم مبٌد
الؽبلٌفوسات فً الظروؾ المخبرٌة المتحكم بها ،وٌتناول الجزء
الرابع دراسة العوامل المختلفة التً تتحكم فً إرتشاح المبٌد فً
الترب الزراعٌة وإمكانٌة
إنتقاله إلى المٌاه الجوفٌة
وذلك تحت الظروؾ
الحقلٌةٌ .مكن االستفادة
من هذا الكتاب الذي ٌقع
فً  671صفحة من
القطع المتوسط لفهم دقٌق
لمصٌر المبٌدات فً البٌبة
وٌقدم دلٌبلً عملٌا ً عن
كٌفٌة إجراء الدراسات
البلزمة كعناصر أساسٌة
فً تقدٌر المخاطر البٌبٌة للمبٌدات.
ٌباع الكتاب بسعر  71دوالراً أمرٌكٌاً .لمزٌد من المعلومات
ٌرجى مراسلة المإلؾ على العنوانalrajab@hotmail.com.
حٌاتٌة ،وطرائق الكشف وإدارة الممرضات النباتٌة الموجودة
فً مٌاه الري.
تألٌف،Chuanxue Hong :
،Gary W. Moorman
Walter
Wohanka
وCarmen Büttner

 446صفحة .منشورات مطبعة جامعة حلبٌ .مكن طلب الكتاب
من مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة ،جامعة حلب ،حلب،
سورٌة .سعر النسخة للطبلب  061لٌرة سورٌة.
سلوك المبٌدات فً البٌئة ،دراسة خاصة عن مبٌد األعشاب
غٌر اإلنتقائً غبلٌفوسات (راوند أب)
تألٌف :د .عبدالجبار الرجب
صدر فً شهر كانون األول/دٌسمبر  ،4160كتاب "سلوك
المبٌدات فً البٌبة ،دراسة خاصة عن مبٌد األعشاب ؼٌر
اإلنتقابً ؼبلٌفوسات (راوند أب)" باللؽة الفرنسٌة لدار النشر
األكادٌمً الفرانكوفونً "Comportement-des-pesticides-
ٌ ."dans-l'environnementعالج الكتاب بالتفصٌل سلوك

ٌضم هذا الكتاب الشامل
والذي ٌقع فً  241صفحة،
معلومات عن حٌاتٌة العدٌد
من مسببات األمراض النباتٌة
الموجودة فً مٌاه الري ،كما
عملٌة
معلومات
ٌضم
ضرورٌة للكشؾ عن تلك
المسببات ،وطرابق إدارتها
بشكل فعال ،وتخفٌض مخاطرها .المعلومات العلمٌة والتطبٌقٌة
حول حٌاتٌة وطراق كشؾ الممرضات فً مٌاه الري وطرابق
إدارتهاٌ ،جعل من هذا الكتاب كتابا ً نموذجٌا ً للعلماء والمهتمٌن
والعاملٌن فً الحقول والدفٌبات الببلستٌكٌة والمشاتل وأنظمة
المحاصٌل التً تعتمد على مٌاه الري.
وصؾ الكتاب :القطع ( 2.6 ،66بوصة ،)،عدد الصفحات ،241
عدد الصور  ،646الرسومات  ،07و  6أشكالٌ ،توقع أن ٌتم
شحنه فً شهر تموزٌ/ولٌو  ،4162سعر المبٌع  442دوالر
أمرٌكً.
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Fumigant toxicity of phosphine to the Japanese
termite, Reticulitermes speratus Kolbe
(Isoptera: Rhinotermitidae). (Korea). KwangSoon Choi, Hyun Kyung Kim, Byung-Ho Lee,
Bong-Su Kim, Jung-Ho Yang, Hyun-Na Koo,
Gil-Hah Kim. Journal of Stored Products
Research, 57: 24-29, April 2014.
Assessment of lure and kill and mass-trapping
methods against the olive fly, Bactrocera
oleae (Rossi), in desert-like environments in
the Eastern Mediterranean. (Palestine,
Greece and Jaban). S. Yasin, P. Rempoulakis,
E. Nemny-Lavy, A. Levi-Zada, M. Tsukada,
N.T. Papadopoulos, D. Nestel. Crop protection,
57: 63-70, January, 2014.
Efficacy of Three Strategies Based on Insecticide,
Oil and Elicitor Treatments in Controlling
Aphid Populations and Potato virus Y
Epidemics in Potato Fields. (Switzerland).
Brice Dupuis, Ruedi Schwaerzel and Jacques
Derron. Journal of Phytopathology, 162(1): 1418, January, 2014.

أعشاب ضارة
The impact of tillage system and herbicides on
weed density, diversity and yield of cotton
(Gossipium hirsutum L.) and maize (Zea mays
L.)
under
the
smallholder
sector.
(Zimbabwe). Zira Mavunganidze, Ignacio
Casper Madakadze, Justice Nyamangara,
Paramu Mafongoya. Crop Protection, 58: 2532, April, 2014.
Henbit
(Lamium
amplexicaule),
Common
Chickweed (Stellaria media), Shepherd'sPurse (Capsella bursa-pastoris), and Field
Pennycress (Thlaspi arvense): Fecundity,
Seed Dispersal, Dormancy, and Emergence.
(USA). Erin C. Hill, Karen A. Renner, and
Christy L. Sprague. Weed Science 62(1):97106. 2014.
Effects of Soil Amendments on the Abundance of a
Parasitic Weed, Yellow Rattle (Rhinanthus
minor) in Hay Fields. (USA). Richard G.
Smith and Dorn A. Cox. Weed Science
62(1):118-124. 2014.
Effects of Weed Cover Composition on Insect Pest
and Natural Enemy Abundance in a Field of
Dracaena
marginata
(Asparagales:
Asparagaceae) in Costa Rica. (Costa Rica).
Sadof, Clifford S.; Linkimer, Mildred; Hidalgo,
Eduardo; Casanoves, Fernando; Gibson, Kevin;
Benjamin,
Tamara
J.
Environmental
Entomology, 43(2): 320-327, April 2014.

أوساق عهًُت يختبسة
نٌماتودا
Colony-Level Variation in Pollen Collection and
Foraging Preferences Among Wild-Caught
Bumble Bees (Hymenoptera: Apidae).
(USA). Saifuddin, Mustafa; Jha, Shalene.
Environmental Entomology, 43(2): 393-401,
April, 2014.
Spatial Density and Movement of the Lygus spp.
Parasitoid Peristenus relictus (Hymenoptera:
Braconidae) in Organic Strawberries with
Alfalfa Trap Crops. Swezey, Sean L.; Nieto,
Diego J.; Pickett, Charles H.; Hagler, James R.;
Bryer, Janet A.; Machtley, Scott A.
Environmental Entomology, 43(2): 363-369,
April, 2014.

فطور
Inoculum Sources, Infection Periods, and Effects of
Environmental Factors on Alternaria Brown
Spot of Mandarin in Mediterranean Climate
Conditions. (Spain). D. D. M. Bassimba, J. L.
Mira, and A. Vicent. Plant Disease, 98(3):409417, March, 2014.
Susceptibility of almond cultivars to Tranzschelia
discolor. (Australia). Andrew Horsfield and
Trevor Wicks. Australian Plant Pathology, 43:
79-87, 2014.
The effect of temperature, leaf wetness and light on
development of grapevine rust. Francislene
Angelotti, Claudia R. Scapin, Dauri J.
Tessmann. Australian Journal of Crop Science,
43(1):9-13, January 2014.
Isolation and characterization of microsatellite
markers for the causal agent of barley leaf
rust, Puccinia hordei. (Australia). H. Karaoglu
and R. F. Park. Australian Plant Pathology,
43(1): 47-52, January, 2014.
Development and evaluation of water-in-oil
formulation of Pseudomonas fluorescens
(FP7) against Colletotrichum musae incitant
of anthracnose disease in banana. (India).
Mohammed
Faisal
Peeran,
Nagendran
Krishnan. European Journal of Plant Pathology,
138(1): 167-180, 1 January 2014.
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تأثٌر بعض عوامل المكافحة األحٌائٌة فً مكافحة التعفن
الرمادي  Botrytis cinereaعلى ثمار البندورة/الطماطم
والفرٌز/الفراولة تحت ظروف المختبر والدفٌئة .عمر
حمودي (سورٌة)
تقوٌم فعالٌة بعض المبٌدات الفطرٌة فً مكافحة مرض
النقطة السوداء على البطاطا/البطاطس .محمد مطر
(سورٌة)
كفــاءة المستحضر العضوي  Fytoclean 40SLضد
حورٌات وبالغات حشرة دوباس النخــــــــٌل Ommatissus
 .lybicus De berg.باسم حسون حسن ،إبراهٌم جدوع
الجبوري ،حسٌن فاضل الربٌعً ،عدنان حافظ سلمان
ومحمد زٌدان خلؾ (العراق)
دور حمض السالٌسٌلٌك فً حث المقاومة الجهازٌة
المكتسبة فً صنفً التبغ برلً وفرجٌنٌا إزاء فٌروس
البطاطا واي فً سورٌة .مازن خدام ،مفٌد ٌاسٌن وسلٌم
ٌونس راعً (سورٌة)
دراسة المكونات السكرٌة لرحٌق أزهار بعض النباتات
الطبٌة المزروعة ومقارنتها بالعسل فً تأثٌرها على
خصوبة وطول حٌاة متطفل بٌض السونة Trissolcus
 .grandis Thamsonوجٌه دوالٌبً ،مصطفى البوحسٌنً،
نوال كعكة وسلٌم خوجة (سورٌة)
توصٌف بعض العزالت السورٌة من فٌروس
البطاطا/البطاطس واي) .(PVYوضاح مبٌض ،صفاء
قمري ،سلٌم راعً ونوران عطار (سورٌة)
تأثٌر أعداد حشرات منّ الباقبلء األسود  Aphis fabaeالتً
Coccinella
تتغذى بها بالغات المفترس
 undecimpunctataفً بعض صفاتها الحٌوٌة .ناصر عبد
الصاحب الجمالً ،عمار كرٌم الجبوري ،وعاٌد نعمة
الزبٌدي (العراق)
تأثٌر درجة الحرارة فً بعض المقاٌٌس الحٌاتٌة لخنفساء
السجاٌر ) Lasioderma serricorne (F.مخبرٌاً .عبد
النبً بشٌر ،حمزة ببلل وعبلء صالح (سورٌة)
الكشف عن بعض االختبلفات الوراثٌة لمجتمعات ذبابة التبغ
البٌضاء  Bemisia tabaci Genn.المنتشرة على
محصولً البندورة والباذنجان فً البٌئات المكشوفة
والمحمٌة فً الساحل السوري .أحمد محمد مهنـا وهمام
شعبان برهوم (سورٌة)
استخدام حمض النمل فً مكافحة طفٌل الفاروا على نحل
العسل .نور الدٌن ٌوسؾ ظاهر حجٌج ،عـلً خالد البراقً
وتمام العابد (سورٌة)
فاعلٌة بعض عزالت الفطر Beauveria bassiana
 (Balsamo) Vuilleminفً حٌاتٌة حشرة سوسة النخٌل
الحمراء Rhynchophorus ferruginus Olivierفً

الساحل السوري .ظبلل القدور ،مصطفى البوحسٌنً ،عبد
الناصر ترٌسً ،محمد قوجة نحال وأمٌرة مصري (سورٌة)
 التسجٌل األول لنوعٌن من الدبابٌر المسببة لؤلورام على
الٌوكالٌبتوس  Eucalyptus sp.فً سورٌة .عبد الناصر
ترٌسً وفاطمة شحادي (سورٌة)
Coccus
 دراسات على حشرة الحمضٌات الرخوة
) pseudomagnoliarum (Kuwanaعلى الحمضٌات فً
الساحل السوري وتقوٌم كفاءة المفترسات المصاحبة لها.
رفٌق عبود ،ماجدة مفلح ،حنان حبق ،فاضل القٌم ومحمد
أحمد (سورٌة)
 رصد بعض أنواع ذباب الفاكهة باستخدام مصٌدة ماكفال
والجاذب نولور ودراسة المدى العوائلً فً والٌة جنوب
كردفان ،السودان .سلٌمان عبد هللا ابراهٌم علً ،سمٌرة أبو
القاسم محمد ومحمد النذٌر الفاضل (السودان وكٌنٌا).

أحذاث يهًت فٍ ولبَت انُببث
ندوات ومؤتمرات علمٌة
2014
*  19-12أٌار/ماٌو
المؤتمر الدولً السادس لعلوم النٌماتودا .كٌب تاون ،جنوب
أفرٌقٌا .برٌد إلكترونً info@6thICN.com :الموقع:
http://www.6thicn.com/

*  19-17أٌار/ماٌو
مجموعة عمل المنظمة الدولٌة للمكافحة الحٌوٌة والمتكاملة
( )IOBC/WPRSحول المكافحة المتكاملة فً بساتٌن
الحمضٌات/الموالح المثمرة .أضنة ،تركٌا .برٌد إلكترونً:
الموقع:
hserhat@cu.edu.tr
http://www.iobcwprscitruswg.org/default.asp

*  11-11حزٌرانٌ/ونٌو
المؤتمر السادس عشر للجمعٌة الدولٌة للتفاعبلت الجزٌئٌة
لمٌكروبات النبات .رودس ،الٌونان .البرٌد إلكترونً:
 ،ect@aua.grالموقعhttp://www.mpmi2014rhodes- :
hellas.gr/index.php

*  11-11تموزٌ/ولٌو
المؤتمر التاسع عشر للرابطة األوروبٌة حول بحوث البطاطا
فً بروكسل ،بلجٌكاٌ .رجى زٌارة الرابط19th triennial :
 conference EAPR 2014أنظرwww.eapr2014.be :
*  18-13تموزٌ/ولٌو
الندوة الدولٌة الثامنة حول مطهرات التربة الكٌمٌائٌة وغٌر
الكٌمٌائٌة .تورٌنو ،إٌطالٌاwww.sd2014.org .
 47 تموزٌ/ولٌو–  11آب/أغسطس
المؤتمر الدولً الرابع عشر لعلم الفطور ،المؤتمر الدولً
الرابع عشر لعلوم البكترٌا والمٌكروبٌولوجٌا التطبٌقٌة
والمؤتمر الدولً السادس عشر لعلم الفٌروسات .مونتلاير،
كندا .لبلتصال iums2014@nrc-cnrc.gc.ca :أنظر الرابط:
http://www.montrealiums2014.org/
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 18-13 آب/أغسطس
المؤتمر الدولً العاشر لعلم الفطور .بانكوك ،تاٌبلند.
لبلتصالagrlkm@ku.ac.th:
*  13-19آب/أغسطس
اللقاء السنوي للجمعٌة األمرٌكٌة ألمراض .مٌنابولٌس،
مٌنٌسوتا ،أمرٌكاhttp://www.apsnet.org .
 01-01 آب/أغسطس
المؤتمر الدولً الثالث عشر لئلتحاد الدولً للكٌمٌاء البحتة
والتطبٌقٌة ) (IUPACحول كٌمٌاء المبٌدات .سان
فرانسٌسكو ،كالٌفورنٌا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .برٌد
االلكترونً  ،info@iupac2014.orgانظر الموقع:
http://www.iupac2014.org/

 15-13 آب/أغسطس
ورشة العمل االسترالٌة لعلم الفٌروسات النباتٌة .برٌسبن،
الرابط:
زٌارة
ٌمكن
أسترالٌا.
_http://www.appsnet.org/Interest_Groups/Virology
workshop/index.html
 42-17 آب/أغسطس

المؤتمر الدولً التاسع والعشرون للبستنة" .البستنة –
س ُبل المعٌشة والمناظر الطبٌعٌة" برٌسبانً،
استدامة الحٌاةُ ،
أسترالٌا www.ihc2014.org
 25-29 آب/أغسطس
المؤتمر الدولً المشترك الرابع عشر لبلتحاد المتوسطً
للممرضات النباتٌة وللجمعٌة الدولٌة للسموم الفطرٌة.
اسطنبول ،تركٌا .انظر الرابطhttp://www.mpu- .
ism2014.org/

الندوة الدولٌة التاسعة حول أمراض جذوع أشجار الكرمة.
الموقع:
انظر
استرالٌا.
أدٌبلٌد،
http://www.plevin.com.au/iwgtd2014/index.html

2015
 41-43 آذار/مارس
الندوة الدولٌة الثامنة حول اإلدارة المتكاملة لآلفات .مدٌنة
الت لٌك ،أوتا ،الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .لبلتصال:
 ،ipmsymposium@ad.uiuc.eduمزٌد من التفاصٌل عبر
الرابط:
http://www.ipmcenters.org/ipmsymposium12/

 47-42 آب/أغسطس
المؤتمر الدولً السابع عشر لوقاٌة النبات فً برلٌن ،ألمانٌا
http://www.ippc2015.de

2016
 42-42 آب/أغسطس
المةةةؤتمر الةةةدولً السةةةابع عشةةةر لوقاٌةةةة النبةةةات فةةةً بةةةرلٌن،
ألمانٌا .انظر الرابطhttp://www.ippc2015.de :
 03-42 أٌلول/سبتمبر 4302
المةةةؤتمر الةةةدولً الخةةةامس والعشةةةرون لعلةةةم الحشةةةرات فةةةً
أورالنةةةةةدو ،فلورٌةةةةةدا ،الوالٌةةةةةات المتحةةةةةدة .انظتتتتتر التتتتترابط:
/http://ice2016orlando.org

 11-13 تشرٌن الثانً/نوفمبر
المؤتمر اآلسٌوي الخامس حول أمراض النبات .شٌانػ ماي،
الموقع:
انظر
تاٌبلند.

2018

*  13-19تشرٌن الثانً/نوفمبر
المؤتمر العربً الحادي عشر لعلوم وقاٌة النبات .السلط،
األردن .لبلتصال :د .حازم حسن ،أمٌن سر اللجنة المنظمة
الموقع:
انظر
،acpp@bau.edu.jo

 49 تموزٌ/ولٌو –  13آب/أغسطس
المؤتمر الدولً الحادي عشر ألمراض النبات ()ICPP2018
أمرٌكا.
ماستوستس،
بوسطن،
فً

http://www.acppthailand2014.com/welcome.php

http://acpp.bau.edu.jo

http://www.icpp2018.org/

 41-18 تشرٌن الثانً/نوفمبر

شكش نهًغبهًٍُ فٍ اَجبص هزا انعذد يٍ انُششة أخببسَت
جزٌل الشكر للزمبلء الذٌن أسهموا فً إنجاز العدد الحالً من النشرة اإلخبارٌة لوقاٌة النبات فً الشرق األدنى
والبلدان العربٌة وهم:
ابراهٌم الجوري (سورٌة) ،بشار هبلل (سورٌة) ،ثابر ٌاسٌن (إٌطالٌا) ،جمال مندو (سورٌة) ،عبد الجبار رجب
(سورٌة) ،عبد اللطٌؾ الؽزاوي (سورٌة) ،عدنان نحبلوي (سورٌة) ،عماد خرٌبة (سورٌة) ،فاٌز إسماعٌل (سورٌة)،
مروة األحمد (سورٌة)ٌ ،وسؾ أبو أحمد (سورٌة) ،فرٌق الجراد الصحراوي (الفاو).
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