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 افتتبحٍـــــت العـــــــدد

 .....وتستمر المسيرة
 

خطفت يُد األحقاد أخًا وزمياًل ورجاًل بكؿ ما في الكممة مف معنى، نعـ ذاؾ ىو الراقي فكرًا وروحًا  أياـقبؿ 
وسموكًا الدكتور عدواف شياب رحمو اهلل. مذ عرفتو لـ أَر منو غير الطيبة واأللفة ودماثة األخالؽ. لقد افجعني 

جده حاضرًا عندؾ دوف تردد. وىا ىو اليـو خبر استشياد ىذا الكوكب المضيء بحب العمـ وذاؾ الشيـ الذي ت
كيؼ ال وقد جعؿ منيـ أحبة وأخوة في العمـ والوطف، وكأني أراؾ  يترؾ في نفوس أحبتو غصة وألمًا وحسرة،

حاضرًا معنا روحًا وفكرًا وأثرًا طيبًا تركتو لمحبيؾ الذيف فجعوا بفقدؾ. ولكـ فرحت رغـ أف قمبي يعتصره األلـ 
يخمدوف ذكرى استشيادؾ مف خالؿ إطالؽ  ـ اليائؿ مف أصدقائؾ عمى امتداد الوطف العربيوأنا أرى ىذا الك

جائزة عممية باسمؾ. فػػممو درؾ أبا محمد مف رجٍؿ وسالـ عمى روحؾ، فقد عشت بيننا كالنسمة الرقيقة وودعتنا 
 .قاتميؾ العار والشنارلتكوف في جوار الرفيؽ األعمى شاكيًا ما لقيت مف ظمـ، فمروحؾ الرحمة والغفراف ول

 

تشريف  58شغؿ المغفور لو مركز رئيس تحرير النشرة اإلخبارية في البمداف العربية والشرؽ األدنى منذ 
، وكاف لو دور مميز في 5195شياط/فبراير  96وحتى تاريخ استشياده مساء يـو االثنيف في  5191الثاني/

 ثالثة أعداد،إلى  يغة اإللكترونية، ومف عدديف في السنةالصإلى  تقدميا حيث انتقؿ بيا مف الصيغة الورقية
األوؿ مف وأشرؾ معو فريقًا مف األعضاء المتفانيف الذيف أسيموا في صدور أعداد النشرة في الوقت المحدد. وكاف لمشييد باع كبير في إصدار العدد 

 ية الزراعية. وتولى رئاسة تحريرىا في تمؾ الفترة.التي تصدرىا الييئة العامة لمبحوث العمم المجمة السورية لمعمـو الزراعية
 

؛ وأربعة بحوث في مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو الزراعية. وأسيـ في 5194و 9999بحثًا منشورة في مجالت أجنبية محكمة في الفترة ما بيف  56لمشييد 
سورية. وأسيـ في تحرير كتابي ممخصات المؤتمر العربي تأليؼ كتابيف أحدىما عف القوارض في األردف واألخر عف آفات الحبوب المخزونة في 

رشاديتيف السابع والعاشر لعمـو وقاية النبات في دمشؽ وفي بيروت. وأسيـ في تأليؼ فصؿ في كتاب التطبيقات اآلمنة لممبيدات، وفي إصدار نشرتيف إ
 األولى عف فأر الحقؿ والثانية عف الخمد.

 

ممو اإلنساني كؿ معاني الكفاءة واإلباء فكاف نجمًا ساطعًا في سماء جمعية فتية حممت عمى عاتقيا مياـ جساـ، ونحف إذ فقدنا باألمس رجال جسد بع
لو فكاف عمى قدر المسؤولية التي أوكمت إليو فييا. ىو نجـ شاب جسد بعممو إرادة جيؿ حطـ جدار المستحيؿ. ىو عدواف ذلؾ الشاب الذي انحنت 

ال أف يطفئ ضياءه ليوجو رصاصات إخاض غمارىا مف أجؿ الجمعية التي أحبيا وأحبتو. ذلؾ النجـ الذي أبى الغدر الصعاب فكاف أىال لكؿ ميمة 
صدره المفعـ بالحب واإلنسانية واإليماف متوىمًا بأف عجمة عممو بخدمة أبناء مينتو قد توقفت وليس ىناؾ رجاؿ ونساء مخمصيف إلى  غدره الحاقدة

معية العربية لوقاية النبات إذ تعزي منتسبييا الذيف تعترييـ الغصة وتمؤل الدموع حدقات عيونيـ برحيؿ ىذا النجـ في ريعاف يتابعوف المسيرة. إف الج
 ريخ بأحرؼ مف نورشبابو، فإنيا تجد بفقيدىا الشاب مثاال ُيحتذى بو ومف سيرتو الشخصية والوظيفية العطرة سطورًا تػُدرس لؤلجياؿ القادمة. سيخمِّد التا

دىاليز ظممات الجبناء فكاف أف عمؿ بالنور اسما وفعال ليواجو بصدره الطاىر رصاصات الغدر إلى  شييد العمـ عدواف شياب الذي ما انزوى يوماً 
إلدارية لمجمعية والخسة فتكوف دماؤه الزكية الطاىرة منارة يحتذي بيا كؿ عامؿ في دروب اإلنسانية. وبالنيابة عف أعضاء الجمعية جميعًا تتقدـ الييئة ا

لى أسرة شييد إلى  بالتعزية العربية لوقاية النبات اإلنسانية داعيف اهلل العمي القدير أف يميميـ الصبر والسمواف ويقتص مف األيادي و  العمـزمالء الفقيد وا 
 .اآلثمة التي امتدت إليو معاىديف اهلل أف يسيروا عمى الدرب المضيء نفسو الذي سارت عميو خطى شييدنا

  بياعة بسام            
  /سورياكمية الزراعة، جامعة حمب 
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 البحىث على أضىاء
 

 الجسائر
 

مف أجؿ تقدير التنوع الجيني في البيوت المحمية بالجزائر.  /البندورةالمرافقة لنباتات الطماطم Botrtytis cinereaمقارنة بين عشائر الفطر 
بغرض تقديـ صورة أفضؿ مف الفيـ حوؿ توزيع عشائر ىذا الفطر، فقد قمنا بعمؿ تنسيخ  Botrytis cinerea)الوراثي( والتركيب العشائري لمفطر 
عزلة فطرية تـ جمعيا مف أربعة بيوت محمية في خالؿ ثالثة مواسـ  174( لعدد microsatellite markersجيني باستخداـ الدالئؿ الجزيئية )

 Botrytis pseudocinereaالنوع إلى  أوضحت دراسات التعريؼ أف أربعًا مف ىذه السالالت كانت تنتميزراعية مختمفة، وذلؾ في منطقة بيجايا. 
. وفيما يتعمؽ بجميع العزالت األخرى تحت الدراسة، فقد كانت جميع المواقع األليمية متباينة ومتعددة األشكاؿ Bc6طبقًا لحجـ األليؿ عمى الموقع 

(Polymorphicبمتوسط عدد أليال ) أوضحت الدراسة أيضًا وجود تبايف جيني ممموس فيما بيف 5.22إلى  2.77ت في الموقع الواحد يتراوح بيف .
(. وبناًء عمى الدليؿ القياسي لتحميؿ الترافؽ، وجد أف ىناؾ مستويات معنوية مف القدرة عمى D* > 0.87; Hnb > 0.40جميع العشائر المختبرة )

(. تـ  ,0.001 PrD= 0.07 >) (Recombinationنيا كانت قميمة، وال تستبعد احتماؿ وجود تواليؼ جينية جديدة )(، ولكclonalityالبناء الجيني )
( فيما بيف العزالت المختبرة، وقميؿ منيا كانت مشتركة فيما بيف العينات المشتقة مف العشائر Haplotypeطرازا أحاديًا ) 109تعريؼ 

(subpopulationsوتقترح ىذه النتا .) ًجنب مع االختالفات الجينية المتوسطة فيما بيف العينات المشتقة مف العشائر طبقًا لممنشأ إلى  ئج جنبا
(، أنو قد حدث تبادؿ بسيط لمقاح الفطري فيما بيف البيوت المحمية التي شممتيا الدراسة، وكذلؾ انتقاؿ قميؿ لمقاح ST0.080 < F 0.167 >الجغرافي )

، وسوؼ يؤخذ ىذا في االعتبار عند وضع B. cinereaآخر. تمت أيضًا مناقشة أىمية التركيب الجيني لعشائر الفطر إلى  الفطري أيضًا مف موسـ
 Journal of ؿ أيسات وفيميب نيكوت )الجزائر(.]أحمد الجبمي، كريستؿ ليروناس، كام. برامج إدارة مرض العفف الرمادي الذي يسببو ىذا الفطر

Phytopathology، 963(5 :)954-935 ،5195.] 
 

 Euphorbia bupleuroides subsp. luteolaالمعزول من نبات  Cladosporium oxysporum Berk. & M.A. Curtisتجييز الفطر 
تـ اختبار النشاط اإلبادي لمستحضريف يحتوياف عمى (. .Aphis fabae Scopالسوداء ) ءالفاصوليا كأداة مكافحة أحيائية جديدة ضد حشرة من  

 Euphorbiaالمعزوؿ مف سيقاف نبات  Cladosporium oxysporum Berk. & M.A. Curtisمعمؽ الراشح الفطري والجراثيـ الكونيدية لمفطر 

bupleuroides subsp. Luteola ءعمى حشرات مف الفاصوليا ( السوداءAphis fabae Scop. الموجودة ) في الجزائر. وقد أوضحت النتائج أف
مستحضر المستحمب المائي، إلى  ، وذلؾ بالمقارنة( كاف ىو األكثر فعالية ضد حشرات المفّ invert emulsionمستحضر المستحمب المعكوس )

تـ الحصوؿ عمييا باستخداـ  وخصوصًا فيما يتعمؽ بالمستحضرات التي تحتوي عمى الراشح الفطري. وتشير نسب الموت غير المعنوية نسبيًا التي
. ويبدو أف نشاط الفطر في تحميؿ انخفاض جيد ىذه المستحضرات تجاه حشرات المفّ إلى  المستحضرات التي تحتوي عمى الجراثيـ الكونيدية لمفطر

ي، حرز اهلل داود، نادية المباركية ]أسامة عمي بنصاص. السوداء ءالبروتيف أىـ كثيرًا مف نشاطو في تحميؿ الشيتيف عند مكافحة حشرات مف الفاصوليا
 [.Journal of Plant Protection ،55(9،) 2015، وخمسة روابة

 

 مصر
 

بوصفو آفة حشرية جديدة عمى نباتات  Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) القطن الدقيقيبق 
في اآلونة األخيرة  Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) سجؿ البؽ الدقيقي .في مصر /البندورةالطماطم

مف نباتات  قي في مصر. تـ جمع عينات البؽ الدقي Lycopersico nesculentum) باعتباره آفة جديدة عمى نباتات الطماطـ/البندورة )
عمى أساس الصفات المورفولوجية  P. solenopsisتعريؼ نوع البؽ الدقيقي . تـ 5194في محافظة القميوبية خالؿ موسـ صيؼ  /البندورةالطماطـ

سماح [كآفة حشرية جديدة تياجـ نباتات الطماطـ في مصر. P.solenopsisوالمفتاح التصنيفي ليذا النوع. تمثؿ ىذه الدراسة التسجيؿ األوؿ لمنوع 
 [.Journal of Plant Protection Research  ،55(9 ،)5195)مصر(.  سيد ابراىيـ،فاطمة عبد الحميـ محـر ونسريف محمد عبد الغني
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 لبنان

األحياء الدقيقة المصاحبة لمرض اإلسكا  ىدفت ىذه الدراسة تحديدالفطريات المصاحبة ألعراض مرض اإلسكا في خشب الكرمة/العنب في لبنان. 
لدراسة الفطريات  5117و  5115الصناعية. جرى مسح حقمي لمكرمة في العاميف والتي يمكف زراعتيا في البيئة  الذي يصيب الكرمة في لبناف

حقؿ كرمة وتـ  97عينة كرمة ظير عمييا األعراض النموذجية لمرض اإلسكا عشوائيًا مف  68المصاحبة ألعراض المرض في خشب الكرمة. تـ جمع 
النسيجي وتمونو في خشب نباتات الكرمة التي ظير عمييا أعراض  الحصوؿ عمى مقاطع عرضية لسوؽ ىذه العينات. تـ رصد شكؿ ونوع الموت

 المرض بشكؿ واضح. أكدت نتائج عزؿ الكائنات الدقيقة أف اتمفطريات المصاحبة لموت نسيج الخشب ىي نفسيا التي وجدت سابقًا في بمداف وسط
 Fomitiporiaأمراض جذع الكرمة وخاصة الفطر البازيدي  والبحر المتوسط. تػـ عزؿ أغمب الفطريات الممرضة والمعروؼ أنيا تصاحب أوروبا

mediterranea وأنواع اسكية تابعة لمعائمة Botryosphaeriaceae باإلضافة لذلؾ تـ الكشؼ عف كائنات دقيقة أخرى متنوعة. كما تـ مناقشة .
ـ. -ؼ. جريجيري، ب. شالال، ؼ. مافي، ج. كوموف، جإ.شويري، [ دور ىذه الكائنات الدقيقة المحتمؿ تحمؿ الخشب عند اإلصابة بمرض اإلسكا.

 [.J. Int. Sci. Vigne Vin ،48 :593-315 ،5194(. ليمينانا، ؿ. موستر، ـ. فيشر، و ب. لوكومت )لبناف، فرنسا، جنوب افريقيا، ألمانيا
 

 المغرب

 
 Pseudomonas تعتبر البكتيرياالمسببة لمتعفن الطري عمى البصل في المغرب.  Pseudomonas marginalisول تقرير عن بكتيريا أ

marginalis  مراضية و والخضر مابعد الجني اختبرت األينواع الفاكأمف المسببات المرضية الميمة التي تسبب التعفف الطري عمى طيؼ واسع مف
 تـ اخضاع السالالت المعزولة لالختبارات البيوكيمياوية والتي اثبتت وجود البكتيريا .لسالالت البكتيريا المعزولة مف البصؿ المتعفف عمى التبغ

Pseudomonas marginalis. عمى  وراؽ واالبصاؿ، واعتماداً المرض بحقف البكتيريا في األ أعراض تـ استحداثARN16S sequencing 
يعد ىذا التقرير ىو  .Pantoea agglomerans ،Pseudomonas fluorescens ،Klebsiella oxytoca البكتيريا المرافقة وىي أنواعسجمت 

 Pantoea في المغرب مسببة لمرض التعفف الطري عمى البصؿ مترافقة مع البكتيريا Pseudomonas marginalisولى لوجود بكتيريا االشارة األ

agglomerans ،Pseudomonas fluorescens ،و Klebsiella oxytoca .[E.H. Achbani، S. Sadik، R. El Kahkahi، A. 

Benbouazza و H. Mazouz .Atlas Journal of Biology، 3(5 :)598-553، 5194.] 
   

 

 العراق

 
. نفذت نانوميتر 342و 315لؤلشعة فوق البنفسجية بالطولين الموجيين  Sitotroga cerealellaالحبوب المخزونة  عثة بيض حساسية

 الموجي الطوؿ اف الدراسة نتائج واظيرت . لؤلشعة فوؽ البنفسجية Sitotroga cerealellaدراسة لمعرفة حساسية بيض عثة الحبوب المخزونة 
 بعمر البيض اف الدراسة بينت كما نانوميتر. 365 الموجي الطوؿ مف المخزونة الحبوب لعثة الحياتية المقاييس عمى تأثيراً  اشد نانوميتر 395

 كانت حيث ،البيض فقس نسب في البنفسجية فوؽ االشعة تأثير درس ذلؾ إلى اضافة . لمحشرة االخرى دواراأل مف لالشعاع حساسية أكثر اليوميف
 نسبة كانت حيث  ،البالغات بزوغ نسب عمى البنفسجية فوؽ االشعة اثرت كما دقيقة. 7.5 التعريض وقت عند %1.333 البيض لفقس نسبة اقؿ
 العمرية المعدالت عمى االشعاع لتأثير بالنسبة ماأ نانوميتر. 395 الموجي لمطوؿ دقائؽ 5 التعرض وقت عند %1 واالناث الذكور البالغات بزوغ
 1.51±9.1 إلى وصوال مريةالع المعدالت في زيادة شيدت فقد االناث عمى لمتأثير بالنسبة اما بسيطاً  انخفاضاً  وشيد قميؿ الذكور عمى التأثير فكاف
 لمدة البنفسجية فوؽ لؤلشعة التعرض عند يوماً  1.38±4.5 إلى وصوالً  انخفضت ثـ ،دقيقة 5.5 لمدة البنفسجية فوؽ لؤلشعة التعرض عند يوماً 

 .[5195 (،9)6 والتكنولوجيا، لمعمـو العراقية المجمة .محمد جبار ليمىو  الطويؿ، احمد ،اياد حميد سطاـ رشا[. دقيقة 3 تعريض
  
  

 

 Ephestia cautellaعمى حشرة عثة التين  Bacillus thuringiensis اختبار بعض العزالت المحمية لمبكتريا

(Lepidoptera:Pyralidae) . نفذ ىذا البحث في مختبر المقاومة االحيائية احد مختبرات المعيد  المرباة عمى غذاء صناعي في المختبر
 SL 4-1 DE 1-2 NA 2-1 AN 8-3 وىي Bacillus thuringiensisست عزالت محمية لبكتريا  اختبرت ,5199التقني /المسيب لمعاـ 
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DE 3-2 DE 2-3 خير ليرقات عثة التيف الطوريف األوؿ واأل فيEphestia cautela (Lepidoptera:Pyralidae)  المرباة عمى غذاء
10× 1.2صناعي الذي عومؿ بتركيزيف لكؿ عزلة وىما 

10× 1.2و  6
سبور/مممتر بينما عوممت المقارنة بالماء فقط. , واخذت النتائج وىي  4

 NAو  DE 1-8الثامف في كؿ مف العزالت  ياـفي األ% 96.6أذ اوضحت النتائج باف اعمى نسبة قتؿ بمغت  أياـ 8 و 5 ،5نسب الموت بعد 

10× 1.2عند التركيز  DE 2-3و  2-1
10× 1.2في التركيز  SL 4-6.بينما كانت اقؿ نسبة قتؿ عند المعاممة 6

% .حققت 53.3اذ بمغت  4
10× 1.2% عند التركيز 75.5أعمى معدؿ اذ بمغت  DE 2-3العزلة 

 SL 4-6% عند العزلة 53.3بينما كاف اقؿ معدؿ  أياـ.خالؿ ثمانية 6
10× 1.2بالتركيز 

 Ephestiaفي قتؿ يرقات العمر االخير لحشرة عثة التيف  Bacillus thuringiensis. إف أعمى كفاءة نسبية لبكتريا 4

cautella  عند العزلة  %34.7بمعدؿ قد بمغDE 2-3  10× 1.2بالتركيز
عند  %6.8كاف  الخامس بينما اقؿ معدؿ كفاءة نسبية ياـبعد األ 6

91×  9.5في التركيز  SL 4- 1العزلة 
أعمى نسبة قتؿ حيث بمغت  DE 2-3اما التداخؿ بيف التركيز والفترات فقد حققت العزلة البكتيرية  . 4

10× 1.2عند التركيز % 46.8
91×9.5عند التركيز  SL 4-1 % في العزلة1.11فقد كانت  اما األقؿ مف المعاممة أياـ 5بعد  6

مف  أياـ 5 بعد 4
 1.2بالتركيز  DE 2-3عند العزلة  55.6المعاممة . اما بالنسبة لميرقات التي لـ تموت ووصمت مرحمة العذراء فيالحظ إف اقؿ نسبة تعذر بمغت 

×10
91 × 9.5في التركيز  SL 4-1.والتي اختمفت معنويا عف معاممة المقارنة بينما كانت نسبة اليرقات االعمى التي تعذرت ىي عند العزلة  6

4 
اما البالغات التي بزغت مف ىذه العذارى فمـ يكف ىناؾ تأثير معنوي عمى نسبة ،والتي لـ تختمؼ معنويا عف معاممة المقارنة  %94أذ بمغت 

91× 9.5بالتركيز  AN 8-3% عند العزلة 88.8البزوغ مقارنة بمعاممة المقارنة حيث كانت اقؿ نسبة بزوغ 
 بينما لـ تختمؼ بقية المعامالت 6

جاسر محمد  ،طارؽحمد محمد ا[ خير مقارنة بالطور األوؿ.يالحظ إف كفاءة القتؿ انخفضت في الطور األ ًا.االخرى عف معاممة المقارنة معنوي
 [.5195(، 9)7 مجمة ديالى لمعمـو الزراعية، ،جميؿ الحديثي

 

 اٌران

 
 (cucumeris Thanatephorus) فطر يعتبرفي ايران.  /البندورة( الذي يصيب الطماطمcucumeris Thanatephorusالتنوع الوراثي لفطر )

( مف اىـ الممرضات القاطنة في التربة والذي يسبب مرض عفف القدـ والجذور عمى الطماطـ في العالـ.  solani Rhizoctonia )طوره الالجنسي
( مف مناطؽ زراعة الطماطـ في شماؿ شرؽ .solani Rلفطر ) والعالقات الوراثية بيف وضمف مجموعات تصنيفية مختمفة اجريت دراسة حوؿ الضراوة

(، PT-AG 3تقع ضمف ) 96(، وAG-2-1(، اربع منيا تتبع المجموعة ).solani Rعزلة مف فطر ) 56ايراف. اظير وصؼ المجاميع التصنيفية لػ 
( الذي يعتمد عمى تضخيـ العناصر iPBSبيني )(. ونظرا الف مكاف ارتباط البادئ الII-4 HG-AGكانت ضمف ) 95(، وI-4 HG-AGتتبع ) 59و

يمكنيا  (،iPBS)فقد اختيرت أربع بادئات مف  DNAالحمض النووي  (، يعد تقنية جديدة وفعالة لتبصيـretrotransposons) المتنقمة االرتدادية
الختالفات الوراثية بيف العزالت. امكف فصؿ عفف القدـ والجذور عمى الطماطـ، والتحقؽ مف االكشؼ عف تعدد المظاىر في الكائف المسبب لمرض 

درجة عالية مف التنوع بيف العزالت، مبرىنا عمى اف  (، الذي اظيرiPBS( باستعماؿ تحاليؿ البادئات ).solani Rالمجاميع التصنيفية المختمفة لمفطر )
ف نظـ الدورات الزراعية والموقع الجغرافي عوامؿ ميمة تؤثر ( المتحصؿ عمييا مف الطماطـ ليست بعشيرة نسيمية. وبالتالي فا.solani Rعزالت فطر )

( اختالفات معنوية مف حيث ضراوة العزالت Mobilاظيرت اختبارات االمراضية عمى نباتات الطماطـ صنؼ موبيؿ ) عمى التركيب الوراثي لمعزالت.
(. ولـ يكف ىناؾ عالقة معنوية AG-2-1اكثر ضراوة مف ) ( كانتAG-4( و )AG-3المختمفة. عموما فاف النتائج أوضحت اف عزالت المجموعة )

إلى  عفف قدـ وجذور الطماطـ، اضافة ( يسبب.II-4 HG-AG solani R) بيف التنوع الوراثي وضراوة العزالت المختبرة، يعتبر ىذا تقرير يؤكد أف
 Parissaو  Atena Pourmahdi] (.iPBSالواسمات الجزيئية )ذلؾ فاف ىذه الدراسة ىي األولى لتقييـ التنوع الوراثي لعشائر فطرية باستخداـ 

Taheri  .)إيراف(Journal of Phytopathology ،963(9 :)99-35 ،5195.] 
 

 

  السعىدٌت العربٍت المملكت

 
 .Habrobracon hebetor (Hymenopteraلمـ  التأثير تحت المميت لـمكموربايريفوس والفينبروباثرين عمى االستجابة الوظيفية

Braconidae).  أحد معايير اختيار العدو الطبيعي المناسب ىو استجابتو الوظيفية لمكثافات المختمفة لمعائؿHabrobracon hebetor متطفؿ  ىو
مف الكموربايريفوس لكؿ  LC25 بعد المعاممة بػ H. hebetorيرقات عدة أنواع مف حرشفية األجنحة، جرى تقييـ لالستجابة الوظيفية لؿ  خارجي عمى
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 (. قدرت قيـ64 ،35 ،96 ،8 ،4 ،5) Ephestia kuehniellaالخامس مف  يثالث مراحؿ، عمى كثافات مختمفة مف العمر اليرقعمى  والفينبروباثريف

LC25 4.45و  93.9، 1.38و  5.11و  5.36، 1.143 لتكوف mga.il- ربايريفوس ألطوار اليرقات، العذارى، األفراد الكاممة لكؿ مف الكمو
مرات. أظيرت النتائج أف  91ساعة، وتـ تكرار التجارب  54الدبابير المعاممة لمدة إلى  والفينبروباثريف، عمى التوالي. عرضت كثافات مف العائؿ

فى مرحمة األفراد  ف كانتاالستجابة الوظيفية مف الدبابير في المقارنة وكذلؾ فى األطوار غير الكاممة كانت فييا المعامالت مف النوع الثالث، في حي
 1.1959في المقارنة ليكوف  hTباستخداـ معادلة روجر. وتـ تقييـ  hTالكاممة مف النوع الثاني. جرى تقييـ لمنوع الثانى أو ب )النوع الثالث( و 

ساعة في  1.5495و،  1.11798 1.9945، 1.1155ليكوف  ساعة، عمى التوالي. قدرت ىذه المؤشرات في الكموربايريفوس والفينبروباثريف 1.9753و
، 1.5495و  9-ساعة ،hT 1.1164 ،1.1937ساعة في طور العذراء، وكانت  1.3918، 1.5736و  1.11996، 1.11897مرحمة اليرقات، 

مقارنة بيؤالء فى المقارنة،  H. hebetor ساعة في مرحمة األفراد الكاممة، عمى التوالي. لـ يكف ىناؾ تأثير معنوي عمى كفاءة البحث فى 1.5545
Hajar Faal- ] .وسبالكموربايريفومع ذلؾ كاف لدييـ تأثير كبير عمى وقت تناوؿ الطفيؿ وزيادتو، إال في مرحمة اليرقات التي تـ معاممتيا بػ 

Ali-Mohammad ،Hossein Allahyari  وMousa Saber .ProtectionArchives of Phytopathology and Plant  ،48(9 :)
588-596 ،5195.] 

 

 

 الباكستان

 
تسع وعشروف ضرب مف  .(tritici Zymoseptoriaالمتسبب عن الفطر ) (Blotch tritici Septoriaتعريف مصادر جديدة لمقاومة فطر )

لمحصوؿ القمح عمى مدى واسع في (، الفطر المدمر tritici Zymoseptoriaقيمت مقاومتيا لخمس عزالت مف فطر ) SHWs)القمح السداسي )
ف ليا فئة محددة مف الجينات غير أألنماط جينية مف القمح، وتبيف  ( اختمفت في مدى امراضيتيا.tritici Zالعالـ. خمس عزالت مف الفطر )

القمح. مقارنة بالدراسات السابقة، عدد المقاومة النوعية  الممرضة. عرفت عزالت جديدة معينة مقاومة والتي يمكف استخداميا ضمف برامج التيجيف في
نمط  59ف أعزلة مقاومة نوعية. ومما يسترعي االنتباه  78و التأثرات. عرفت أمف التداخالت  951المعرفة في ىذه الدراسة تكوف معتبرة. مف ضمف 
مف ىذه االنماط الوراثية كانت عالية المقاومة لجميع العزالت، مما  95و اكثر مف العزالت المختبرة. أوراثي مف القمح اظيرت استجابة نوعية لواحدة 

كانت مورثات مقاومة فعالة ضد العزالت المستخدمة في  Stb16/Stb17و  Stb15يدؿ عمى امتالكيا لجينات او مورثات فعالة معروفة او جديدة. الػ 
الوراثية ىو بسبب وجود ىذه الجينات او المورثات مجتمعة او منفردة. وبالتالي فيي  ىذه الدراسة، مما يدؿ عمى اف المقاومة الموجودة في ىذه االنماط

ت المختمفة ربما تحمؿ مورت او مورثات جديدة واسعة المدى تعريفيا يكوف محؿ اىتماـ الباحثيف. نتائج ىذا البحث تدؿ عمى وجود مقاومة كاممة لمعزال
 مزيد مف البحث المعمؽ لوصؼ ىذه المورثات التي يظير انيا جديدة.إلى  تبرر الحاجة SHWs)( في اصناؼ القمح ).tritici Z)مف فطر 

[Rahim Mehrabi ،Amin Makhdoomi  وAghaie-Mohammad Jafar .Journal of Phytopathology ،963(5 :)84-91 ،
5195.] 

 

 ىنست

 
تـ تقييـ التركيب الكيميائي، والسمية  الكيميائي وتأثيره كمضاد لمفطريات واألعشاب.تأثير اآلثار السمي لمزيوت األساسية لمصنوبر الحمبي: التركيب 

تحميؿ التركيب النباتية، والمضاد لمفطريات لمزيوت األساسية المعزولة بالتقطير المائي مف إبر الصنوبر الحمبي المجموعة مف أقاليـ مختمفة مف تونس. 
)chemotypes ،-)Z أظير التبايف بيف المنشأ/المصدر بشكؿ مثير لالىتماـ (GC/MS) يؼ الكتميالكيميائي بواسطة الغاز الموني/قياس الط

caryophyllene (96.96-58.9 ،)%myrcene-β (8.5-55.9 ،)%pinene-α (99.7-93.94 ،)%pinene-β (3.93-99.8 ،)%
bicyclogermacrene (5.5-95.37 ،)%terpinolene-α (8.99-99.19 و )%humulene-α (5.85-5.5،)%  والتي كانت المكونات

فطريات ممرضة. لوحظ  91الرئيسية لمزيت. تـ اختبار القدرة المضادة لمفطريات لزيوت الصنوبر الحمبي بواسطة اختبار قرص االنتشار باألجار ضد 
ثة أنواع مف األعشاب الشائعة في حقوؿ تأثير مضاد لمفطريات ضعيؼ لمزيوت األساسية المعزولة. عالوة عمى ذلؾ، في المقابؿ، تأثيره عمى ثال

 Lamia] محاصيؿ الحبوب في تونس كاف قويًا جدًا وانخفضت نسبة انبات البذور وكانت آثارىا السامة أعمى مف المبيدات العشبية التجارية.
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 سىرٌا

 
 Bracon، مكتممة النمو وقبول إناث الطفيل Ephestia kuehniella  تأثير أشعة غاما في يرقات فراشة طحين البحر األبيض المتوسط

hebetor  .العمر الخامس لفراشة طحيف البحر األبيض المتوسط، عرضت يرقات مكتممة النمو مفلميرقات المشععة Ephestia kuehniella ،
غراي بيف الجرعة واألخرى، ودرس تأثير التشعيع في قدرة ىذه اليرقات عمى التعذر  50غراي بفارؽ  350و 50لجرع مف أشعة غاما تراوحت مابيف 

عذارى وفراشات وقبوؿ ىذه إلى  تأثير التشعيع في معدؿ تطور اليرقات المشععةودرس أيضًا  طور الحشرة الكاممة والنسبة الجنسية.إلى  والوصوؿ
أظيرت النتائج أف حساسية يرقات فراشة طحيف البحر األبيض المتوسط لؤلشعة المؤينة قد  .Bracon hebetor اليرقات مف قبؿ إناث الطفيؿ اليرقي

 350غراي وتوقفت كميًا عند استعماؿ جرعة  100وية لمتعذر معنويًا عند استعماؿ جرعة تزايدت مع زيادة الجرعة اإلشعاعية، فقد تأثرت النسبة المئ
توقؼ ظيورىا إلى  غراي 300غراي أثرت سمبًا في ظيورىا وأدى استعماؿ جرعة قدرىا  100غراي، كما تأثر ظيور الفراشات بشكؿ مشابو فجرعة 

اإلناث، إذ ازدادت نسبة إلى  عذارى وفراشات، كما أثر في معدؿ الذكورإلى  اليرقاتأثر التشعيع أيضًا بشكؿ سمبي في سرعة تطور  بشكؿ كامؿ.
إلى  إضافة موت جميع اإلناث قبؿ ظيورىا )جميع الفراشات الناتجة كانت ذكورًا(.إلى  غراي 250الذكور مع زيادة الجرعة اإلشعاعية، وأدت جرعة 
كانت مشابو في التطفؿ عمى اليرقات المعاممة، فنسبة التطفؿ في اليرقات المشععة  B. hebetorذلؾ، لـ يؤثر التشعيع سمبًا في رغبة إناث الطفيؿ 

 .]Product Research J. of Stored ،60: 43-47 ،2015محمد منصور. [لتمؾ في يرقات الشاىد.
 

 البقعتين ذي العنكبوتي األكاروس بالغات من مختمفة كثافات عمى تغذيتو عند Stethorus gilvifrons لممفترس والعددية الوظيفية االستجابة

Tetranychus urticae  ًلممفترس مخبريو دراسة أجريت .مخبريا(Stethorus gilvifrons (Mulsant وجود عند والعددية الوظيفية استجابتو لتحديد 

 Ricinus الخروع نبات مف ورقية أقارص عمىTetranychus urticae (Koch )البقعتيف ذي العنكبوتي األكاروس بالغات مف مختمفة كثافات

communisبالغة 4.04±0.79متوسطو  ما بافتراس القرص/الفريسة  مف بالغات 5 وجود عند المفترس يقـو. س◦ 5±31 حرارة درجة عند/،  وازداد يـو

،/بالغة 8.3±35.14 المفترس استيمؾ القرص/فريسة 50 وجود فعند .القرص عمى الفريسة كثافة زيادة مع اليومي راساالفت معدؿ  100 وجود عند أما يـو

 نصنؼ تجعمنا الفريسة كثافة زيادة مع لممفترس الوظيفية االستجابة ازدياد إف .يـو/بالغة 91.9±57.96 إلى رس ا االفت معدؿ وصؿ فقد القرص/فريسة

 وضعتو الذي البيض عدد زيادةإلى  الفريسة كثافة زيادة أدتHolling  (9959 ) تقسيمات مف الثالث النموذج يتبع أنو عمى S. gilvifrons المفترس

، في المفترس بالغات  بأعداد البيض بوضع بدأت يـو/فريسة بالغات 10 عمى تغذيتيا وعند البيض، المفترس إناث تضع لـ يـو /بالغات 5 كثافة فعند اليـو

،/بيضو 0.29±0.63قميمة  ،/فريسة بالغة 15 كثافة عند يـو/بيضة3.69±2.3 إلى البيض عدد وارتفع يـو  100 كثافة عند ليصؿ باالرتفاع العدد استمر يـو

 ويمثؿ المفترس، أعداد في زيادة عنيا ينتج الفريسة كثافة زيادة مع المفترس بيض وضع ازدياد إف .مفترس بالغة لكؿ يـو/بيضة 4.6±59.5 إلى يـو/فريسة

 [.5194(، 9)9، الزراعية لمبحوث السورية . المجمةحمـو ومنذر أحمد مفمح، محمد ماجدة] .العددية االستجابة وىي االستجابة مف آخر نوعاً  ىذا
 

 

 

 تركٍا

 
عزالت مف  المتحصل عمييا من نباتات بطاطا/البطاطس من اقميم بولو، تركيا.لممبيدات الفطرية  Rhizoctonia عزالت من وحساسيةتوصيف 
، دراسة االختالفات في anastomosiلمجموعة تـ فحصيا المرافقة لتقرح الساؽ ومرض القشرة السوداء لمبطاطا/البطاطس  Rhizoctoniaجنس 
عزلة مف درنات  95، دراسة اإلمراضية والحساسية لممبيدات الفطريات. تـ الحصوؿ عمى ما مجموعو rDNAمف المنطقة  ITS-5.8Sتسمسؿ 

وتشابو تسمسؿ  anastomosisمجموعة إلى  اطا، التي تـ جمعيا مف خمس مناطؽ في اقميـ بولو، تركيا. استنادامريضة، عيوف وبراعـ النباتات البط
 AG 2-1إلى  . العزالت األخرى تنتميAG 3 PT%( تـ تعريفيا عمى أنيا 89.5، معظـ العزالت )ITS-5.8S rDNAالنوكميوتيدات مف 

(9.18 ،)%AG 2-2 IV (9.18 ،)%AG 4 HG II (8.17 ،)%AG 5 (5.97،)%  رايزوكتونيا ثنائية النواةAG A (9.18 و )%AG K 
تسبب درجة مماثمة مف شدة المرض عمى شتالت  AG 5و AG 3 PT ،AG 4 HG. أظيرت االختبارات المرضية أف العزالت مف %(4.35)
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وكتونيا ثنائية النواة كانت امراضيتيا ضعيفة أو غير ورايز  AG 2-2 IVكانت معتدلة الضراوة.  AG 2-1يومًا، في حيف أف  45البطاطا بعمر 
المرتبطة بمحصوؿ البطاطا في تركيا لممرة  anastomosisممرضة عمى شتالت البطاطا. في ىذه الدراسة، تـ تعريؼ عزالت رايزوكتونيا مف مجموعة 
تـ تقيـ تأثير المبيدات الفطرية المختارة عمى تطور المرض األولى باستخداـ التقنيات الجزيئية وتصنيفيا عمى تحت المجموعات. عالوة عمى ذلؾ، 

Bacillus subtilis و  Flutolanilوجد بأف  .(AGs)مف  anastomosisالناجـ عف المقاح الموجود في التربة لممجموعات المختمفة مف مجموعة 

QST 713 وجود اختالفات كبيرة بيف المبيدات الفطرية عمى تطور المرض مف إلى  أكثر فعالية ضد عزالت رايزوكتونيا المختبرة. وأظيرت ىذه النتائج
AGs[ .Göksel Özer  وHarun Bayraktar  .)تركيا(Journal of Phytopathology ،963(9 :)99-98 ،5195.] 

 

 والغازٌت الجذٌذة فاثَا
 
 

 

 إٌران

 
تـ الكشؼ حديثًا وجود أعراض مرض الخشب األسود الفايتوبالزمي الخشب األسود: مرض جديد تسببو الفايتوبالزما عمى الكرمة/العنب في إيران. 

عمى أشجار الكرمة في عدة محافظات وسط إيراف. أكد اختبار تفاعؿ البوليمراز المتسمسؿ وباستعماؿ زوج بادءات متخصصة بالكشؼ عف 
نباتات الكرمة التي ظير عمييا أعراض  وجود الفايتوبالزما في R16F2n/R16R2 تبعو استخداـ زوج البادءات (P1A/P7A) الفايتوبالزما عموماً 

ة دراساإلصابة. كما أشارت نتائج تحميؿ تعدد أشكاؿ وطوؿ القطع المحدد وباستخداـ مجموعة مف األنزيمات المتخصصة بأف الفايتوبالزما موضوع ال
أكدت بأف عزالت الفايتوبالزما مف العنب ىي  16S rRNA . كما ف دراسة تسمسؿ األحماض النووية لمعامؿ الوراثي16SrXIIىي تابعة لمجموعة 

 ميدي] . يعتبر ىذا التقرير أوؿ إشارة لوجود مرض الخشب األسود الفايتوبالزمي في إيراف. Candidatus Phytoplasma solaniتابعة لمنوع 
 [.Journal of Plant Protection Research ،55(9 ،)5195. يناري ،أمير مساح، ليمى زراؽميرش

 

 

 إٌطالٍا

 
صابتيا أشجار الزيتون في إيطاليا، يشكل تيديدًا خطيرًا لمزراعة في بمدان البحر األبيض المتوسط. Xylella fastidiosaاجتياح جديد لبكتيري   وا 

في قوائـ الحجر الزراعي وغير مسجمة في االتحاد االوربي  Aمف العوامؿ الممرضة الضارة المدرجة عمى القائمة Xylella fastidiosaتعد بكتيريا 
( في Olea europaeaالزيتوف ) أشجارفي  X. fastidiosa حيث يعتبر إدخاليا وأنتشارىا محظورًا في كؿ الدوؿ األعضاء. تـ الكشؼ ألوؿ مرة عف

، مترافقًا بجفاؼ والتفاؼ 5193/أكتوبر األوؿ تشريفب إيطاليا، في شير مقاطعة بوليا، جنو 
. ويعتبر ىذا االكتشاؼ أوؿ ظيور ليذا المرض في أشجارأوراؽ الزيتوف وذبوؿ سريع لؿ

الظروؼ الحمقمية في االتحاد األوروبي ومنطقة البحر األبيض المتوسط. لـ يسجؿ، وحتى 
أستئصاؿ ناجحة ليذه البكتريا بعد استوطانيا، وذلؾ بسبب يومنا ىذا أي تقرير عف عممية 

النواقؿ المتعمقة فييا. إلى  يمكف اف تصيبيا إضافة العدد الكبير مف النباتات العائمة التي
إلى  تعتمد استراتيجيات مكافحة المرض فقط عمى الوقاية بمنع إدخاؿ العامؿ الممرض

تعتبر  والعمؿ عمى احتواء تفشي المرض.صابة بالمرض، المناطؽ السميمة مف مناطؽ اإل
مف العوامؿ الممرضة سيمة االنتقاؿ بواسطة الحشرات الناقمة والمرتبطة بمرض بكتيري ىاـ جدًا ويؤثر  X. fastidiosa (Wells and Raju)بكتيريا 

ؿ نطاطات األوراؽ وغيرىا( تعتبر حشرات ناقمة ىناؾ العديد مف الحشرات الماصة لمنسغ الخشبي )مثعمى العديد مف النباتات والمحاصيؿ الزراعية.
و ما يدعى الضفدع النطاط التابعة لعائمة المزبدات أ Philaenus spumariusناقؿ في جنوب ايطاليا  ليذه البكتيريا. تـ تصنيؼ العامؿ اؿ

(Cercopidae.)  :يمكف بسيولة ألنواع أخرى مف النطاطات مثؿNeophilaenus campestris وEuscelis lineolatus  حمؿ البكتيريا )لـ يتـ
 الشكؿ يبيف(، وبالتالي يمكف استخداميا كحشرات مراقبة اثناء برامج التحري عف ىذا المرض. )X. fastidiosa ػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتأكد حتى االف امكانية نقمي

ف تفشي ىذا المرض مؤخرُا في إيطاليا قد أوضح إ (.ايطاليا جنوب في بوليا منطقة في زافاستيتيو  الزايميال لبكتيريا والحاممة الناقمة الحشرات اىـ ادناه
 Olive quickاألشجار والتي تدعى أعراض التدىور السريع عمى الزيتوف  تمامًا ارتباطو باحتراؽ اوراؽ الزيتوف وأعراض الموت الرجعي عمى
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decline syndrome (OQDS) مساحات واسعة في الجنوب االيطالي في مقاطعة بوليا ويغطي انتشاره حاليًا االالؼ . وقد امتّد ىذا المرض عمى
  .[ايطاليا باري، في الزراعي المتوسطي المعيد في عممي/باحث ياسيف ثائر. ]مف اليكتارات

 
 

 االدنى والشرق العربٍت الذول فً النباث وقاٌت أخبار
 

 الخارج في العرب العميا الدراسات طمبة نشاطات
 

 Pyrenophoraالفطر  يسببعمى الشعير.  Pyrenophora teres f. teres (Ptt)الفطر خباثة عمى البروتينية والسموم الفطري النمو تأثير

teres f. teres (Ptt) ( مرض التمطخ الشبكي عمى الشعيرNet Form Net Blotch )قدالميمة عمى الشعير في استراليا و  األمراض مف يعد الذي 
عمى  اإلصابة احداث عمى قابميتيا في الفطر عزالت تختمؼمميوف دوالر استرالي سنويًا.  999إلى  المرض ىذا بسبب االقتصادية الخسارة نسبة تصؿ

 عمىمتباينة الخباثة  Pttمف الفطر  عزالتومعدؿ النمو الفطري لستة  االبواغنسب انبات  مقارنةإلى  اصناؼ الشعير الحساسة، لذا ىدفت ىذه الدراسة
 مف المستخمصة( Proteinaceous toxins) البروتينية لمسمـو الكمي الخميط دور تحريإلى  باالضافة(. Sloop) الحساسة الشعير اصناؼ احد

 أعراض( مف ىذا الخميط في تحريض ظيور Subfractions) االجزاء اجزاءو  (Fractions) اجزاء( و Fungal culture filtrates) الفطري الراشح
 العزالت في اعمى كانت( Appressorium) الفطري صابةمختمفة عمى اوراؽ الشعير. اثبتت التجارب اف نسبة انبات االبواغ ومعدؿ تكويف عضو اإل

ت تباينت في ما بيف العزالت وعمى الرغـ مف اف العزال متبايناً  كاف الفطري الخيط طوؿ معدؿ لكف خباثة، االقؿ بالعزالت مقارنة خباثة االكثر الفطرية
البروتينية المستخمصة مف الراشح الفطري لكؿ عزلة اثبتت قابميتيا عمى تحريض  السمـو اف اال الخباثة متدنيةإلى  معدؿ الخباثة مف عالية الخباثة

ية التقرح عند حقنيا الوراؽ النبات بغض النظر عف خباثة تمؾ العزلة، مما يثبت اف ليذه العزالت القدرة الوراثية النتاج السمـو البروتين أعراضظيور 
 اكتشاؼ تـ. يالنبات النسيجإلى  لكف التبايف في الخباثة ناتج عف التبايف في النمو الفطري عمى النبات وقابمية كؿ عزلة عمى ايصاؿ السمـو البروتينية

 glycoside hydrolase، cysteine: بضمنيا( Active fractions and subfractions) حيوياً  الفعالو األجزاء في البروتينات مف العديد

hydrolase، CFEM (common in fungal extracellular membrane) domain-containing protein، lactonase  وpeptidas. 
دورىا في التفاعؿ الذي يحدث بيف إلى  السابقة اف ليذه البروتينات دور في عمميات ىظـ وتحميؿ جدار الخمية ونمو الفطر باالضافةبحاث تؤكد األ

 [.I.A. Ismail، D. Godfrey،  ِِA.J. Able .Australasian Plant Pathol، 43 :535-546 ،5194. ]المسبب المرضي والعائؿ النباتي
 

 (Ptt)( المستخمص من الفطر Xylanase( تكشف عن الدور المحتمل النزيم الزالينيز )Proteomic analysisالبروتينية )الدراسات التحميمية 
Pyrenophora teres f. teres محاولة فيـ العالقة مابيف السمـو إلى  ييدؼ ىذا البحث. في احداث اإلصابة بمرض التمطخ الشبكي عمى الشعير

( لمتعرؼ عمى البروتينات التي تنتج مف قبؿ العزلة الفطرية االكثر Proteomicsتحميؿ البروتيف ) نظاـ تـ استخداـ اذ، Pttالبروتينية وخباثة الفطر 
بكمية عالي مف قبؿ العزلة االكثر خباثة مقارنة  افرزتخباثة. تـ اكتشاؼ ثالثة بروتينات 

 endo- 1,4-β-xylanase A بالعزلة االقؿ خباثة، ىذه البروتينات ىي زالينيز

(PttXyn11A) عائمة سايستيف ىايدرواليزإلى  وبروتيف ينتمي cysteine hydrolase 

family protein (PttCHFP1) ( وبروتيف غير معروؼ الوظيفةUnknown لكنو )
. اظيرت (PttSP1) (Conserved domainيحوي تسمسؿ احماض امينية محافظة )

وجود تشابو مّورثي عالي مع انزيـ تحميؿ  PttXyn11Aنتائج التحميؿ الوظيفي لمبروتيف 
احتواء إلى  (، باالضافةPlant cell wall degrading enzymeجدار الخمية النباتية )

( تمعب ىذه Necrosis inducing regionمنطقة تحوي تسمسؿ معيف مف االحماض االمينية تسمى منطقة تحريض التقرح ) عمى ىذا المّورث
 Three dimensional proteinبالتمطخ الشبكي. واظيرت نتائج التحميؿ الثالثي االبعاد ) صابةاإل أعراضميما في تحريض ظيور المنطقة دورا 

structure analysesليذا البروتيف ) (PttXyny11A)  اف تمؾ المنطقة تقع عمى سطح البروتيف. كما اظيرت نتائج التحميؿ اف البروتيف
PttCHFP1 حد إلى  يشابو( كبير انزيـ االيسوكريسميتيزIsochorismatase) تـ دراسة مراضالذي يعتقد اف لو دور في تثبيط مقاومة النبات لؤل .

( الثالثة اثناء عممية التفاعؿ مابيف الفطر والنبات وكذلؾ الفعالية Regulation of gene expressionعممية التنظيـ التشغيمي/التعبيري لممّورثات )
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تـ تشغيمو بتركيز اعمى اثناء التفاعؿ في  PttXyn11A، اثبتت النتائج اف المّورث PttXyny11A(( لبروتيف in vitroج الجسـ الحي )الحيوية )خار 
القؿ اف الفعالية الحيوية )خارج الجسـ الحي( ليذا االنزيـ كانت اعمى في العزالت االكثر خباثة مقارنة بالعزالت اإلى  العزالت االكثر خباثة، باالضافة

، I.A. Ismail. ]عمى نبات الشعير Pttالمرضية لمفطر  عراضتطور األ يمتمؾ دورأ في عممية PttXyny11Aبروتيف خباثة. تشير ىذه النتائج اف 
D. Godfrey ِ ،A.J. Able .Australasian Plant Pathol ،43 :795-756 ،5194.]  

 

اجريت ىذه الدراسػة الجزيئيػة لغػرض التحػري عػف الفيروسػات التػي تصػيب التشخيص الجزيئي لمفيروسات التي تصيب البطاطا والخضر في العراق. 
 فػي العػراؽ لغػرض روسػات تابعػة ليػايالبطاطا والخضر وتنوعيا في العراؽ. تـ اختيار ثماف مجاميع فيروسػية اعتمػادَا عمػى اىميتيػا عالميػًا وتسػجيؿ ف

ات البطاطػا فيروسػنبػار والنجؼ.وىػذه المجػاميع ىػي مجموعػة بغػداد األمسحيا جزيئيًا في عينات بطاطػا وخضػر تػـ جمعيػا مػف حقػوؿ فػي محافظػات 
البطاطػا اكػس  فيػروسالضمور الشجيري عمى الطماطا و  فيروسالكامف عمى القرنفؿ ومجموعة  فيروسات التوأمية ومجموعة الفيروسواي ومجموعة ال

موزائيػػؾ الجػػت. اسػػتعممت تقانػػات تفاعػػؿ سمسػػمة البػػوليميرز  فيػػروسموزائيػػؾ التبػػغ ومجموعػػة  فيػػروسموزائيػػؾ الخيػػار ومجموعػػة  فيػػروسومجموعػػة 
نػة وتحديػد وتمػت كمو  ية المػذكورةفيروسػواالستنساخ الرجعػي لتفاعػؿ سمسػة البػوليميرز لمسػح العينػات جزيئيػًا مػف خػالؿ بػوادئ متخصصػة بالمجػاميع ال

ات تعػػود فيروسػػتسمسػػؿ نػػواتج تفاعػػؿ سمسػػة البػػوليميريز ومػػف ثػػـ تحميػػؿ النتػػائج. مػػف خػػالؿ ىػػذه االسػػموب التجريبػػي تػػـ التشػػخيص الجزيئػػي عػػف ثػػالث 
تجعػػد  فيػػروسالموزائيػػؾ االصػػفر عمػػى قػػرع الكوسػػا و و  االصػػفر عمػػى الفاصػػوليا الموزائيػػؾو  ات البطاطػػا وايفيروسػػالبطاطػػا واي وىػػي  فيػػروسلمجوعػػة 

 ااس البطاطػافيروسػالكػامف عمػى القرنفػؿ ىمػا  فيػروسال يف يعػوداف لمجموعػةوفيروسػ ات التوأميػةفيروسػواصفرار اوراؽ الطماطا الذي يعود لمجموعػة ال
عمػػى  الجزائػػري الكػامف فيػروسالضػمور الشػػجيري عمػى الطماطػا وىػػو ال فيػػروسواحػد يعػػود لمجموعػة  فيػروسالتبػرقش الطفيػػؼ عمػى المويبػػا و  وفيػروس

يمكػف  ية مع نظيراتيػا فػي بنػؾ الجينػاتفيروسال %( في تسمسؿ القواعد النيتروجينة99-93العنب في العينات المفحوصة. ومف خالؿ التشابو العالي )
عػراؽ يسػتورد معظػـ العػراؽ مػف خػالؿ اسػتيراد التقػاوي النباتيػة المسػتعممة الغػراض الزراعػة كػوف الإلػى  ات المعزولة ربما تـ ادخاليافيروسال القوؿ باف

 ، معيػد المػوارد الطبيعيػة، جامعػة جػرينيجقسػـ صػحة النبػات والبيئػة ،عبدااللػو صػادؽ، أطروحػة دكتػوراه نػورس[. اقيػةالعر  ىذه التقاوي لغػرض الزراعػة
 [.5194-5193 ،(إنكمترا)

 

النباث/ وقاٌت فً ماجستٍر المتىسطً/ السراعً المعهذ خرٌجىا  

3102-3102 اٌطالٍا -باري   

 

في العنب بوجود فطريات  (OTA)يرتبط وجود األوكراتوكسيف أ  مشكمة األوكراتوكسين أ وتموث عنب المائدة الطازج والزبيب في الجزائر.مواجية 
كشؼ في ىذا العمؿ جمع عينات مف ثمار عنب المائدة الطازجة والمجففة )الزبيب( مف مناطؽ مختمفة في الجزائر وذلؾ لم تـ .األسبرجيموس السوداء

لـ يتـ العثور عمى أي نوع مف فطريات  فطريات االسبرجيموس السوداء المنتجة ليذا السـ الفطري.و  (OTA)أعف وجود مادة االوكراتوكسيف 
بيف صناؼ المختبرة وذلؾ مع وجود اختالفات الاألسبرجيموس السوداء في عنب المائدة الطازج، بينما في حالة الزبيب وجدت ىذه الفطريات في جميع أ

بيف فطريات األسبرجيموس  ىو األكثر تكرار في العزؿ Aspergillus carbonariusبصفة عامة وجد أف الفطر  .األصناؼ ومناطؽ أخذ العينات
ىي مف العزالت المنتجة لؤلوكراتوكسيف أ. مف  A. niger % مف عزالت الفطر75و A. carbonariusالفطرعزالت  % مف85كما وجد أف  .السوداء
Oباألوزوف  ىذا البحث تـ التحقؽ مف تأثير المعاممةخالؿ 

جزء في المميوف عمى قدرة جراثيـ الفطر عمى االنبات. ووجد أف المعاممة  1.3بتركيز  3
لنسبة وضع حد إلى  ىذه النتائج تبرز الحاجة فأ باالوزوف أثرت بشكؿ معنوي في نسبة حيوية جراثيـ الفطريات المنتجة وغير المنتجة لؤلوكراتوكسيف

تمؾ المسؤولة عف إنتاج  كما تبرز قدرة المعاممة باألوزوف لمسيطرة عمى الفطريات المموثة، وخصوصاً  تموث العنب باألوكراتوكسيف أ في الجزائر
 [.IPM of Mediterranean Fruit Trees، 5193-5194  ،(، رسالة ماجستيرالجزائر) Fodil Sihem] أوكراتوكسيف.

 
وىو العامؿ المسبب لؤلوبئة المدمرة  -citrus tristezaفيروس  .virus (CTV) Citrus tristezaوضع طرق سريعة ومبتكرة لمكشف وتمييز 

مميوف شجرة موالح فى جميع أنحاء بمداف البحر المتوسط. ىذا الخسارة المأساوية تحدث  41يتسبب ىذا الفيروس فى فقداف ما يقرب مف  –لمحمضيات 
ثالثة أعراض محددة : التدىور إلى  يؤدي يالمختمفة والذ (Sicon-Rootstock)لممجموعات الجذرية  citrus tristezaنتيجة اإلصابة بالفيروس 

صفرار النباتات. وقد تـ تحديد الطرؽ المثمى لمتعرؼ عمى السالالت المختمفة مف ىذا الفيروس  بإستخداـ تقنية مبتكرة  CTV –السريع، فساد الساؽ وا 
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تمؾ الطريقة لمتعرؼ عمى سالالت ما يقرب مف تـ تطوير  -High Resolution melting analysis (HRM)وفعالة "تحميؿ الذوباف عالى النقاوة" 
97CTV  مصدر مشتقة مف مجموعاتMAI-B CTV ىذه الطرؽ تـ مقارنتيا بالطرؽ التقميدية والمتبعة مثؿ التحميؿ بإستخداـ المعممات/الواسمات .

( السرعة واإلنتاجية العالية. ومف ثـ HRMنقاوة ). وقد حققت طريقة تحميؿ الذوباف عالى الmultiple molecular markers assaysالجزيئية المختمفة 
ذو السالالت شديدة ومتوسطة اإلصابة  CTVإلنتاجيتيا العالية وأىميتيا اإلقتصادية فى التعرؼ عمى فيروس  ( نظراً HRMيمكف تطبيؽ تمؾ الطريقة )

( فى برامج الرصد والمتابعة ليذا Sequencing analysisالتسمسؿ )( وتحميؿ Bio-indexingالفيرسة الحيوية )إلى  وكذلؾ لممساعدة فى تقميؿ الحاجة
  [.IPM of Mediterranean Fruit Trees ، 5193-5194رسالح هاجستيز،  (،هصز) Gibriel Hesham Ahmed Yousef] .CTVالفيروس 

 
 ٔاجريت في مصر. Bactrocera zonata (Saunders) (Diptera: Tephridae) الخوخ ثمار ذبابة لمكافحة مجدية اتيجيواسترات ةيولوجيدراسة ب

تحت ظروؼ  Bactrocera zonata (Saunders) Diptera(Tephrtidae):ضد لمحشرات الممرضة والفطريات ماتودايالن كفاءة ـييلتق الدراسة ىذه
 .S و Heterorhabditis bacteriophora، Steinernema riobrave) لمحشرات الممرضة ماتودايتـ اختبار ٔانواع مختارة مف الن المختبر.

carpocapsae  والفطرياتBeauveria bassiana وMetarhizium anisopliae) مف الكاممة ريغ األطوار ضد مختمفة زاتيبترك B. zonata  تحت
 النمو كاممة رقاتيال عمى ةيكانتا ٔاكثر فعال Steinernema نوعى كال ٔاف النتائجٔاظيرت  .التربة حقف ةيظروؼ المختبر، عف طريؽ المالمسة و/ٔاو تقن

 .B تسبب فقد الفطر، بنوعي يتعمؽ مايوف .التربة حقف ةيبتقن العذارى عمى ةئاكثر فعال H. bacteriophora النوع كاف نمايب .H. bacteriophora عف

bassiana في معدؿ موت ٔاعمى فى عذارى B. zonata لى النتائجؤاشارت  .المختبرة اتيمع كؿ التقن  لمحشرات الممرضة والفطريات ماتودايالن ٔاف ا 
. ةيالحقم الظروؼ تحت اتيالتقنبعد اختبار كفاءة ىذه  B zonata لمػ المتكاممة المكافحة فى الحشرية داتيالمب استخداـ عف بديال تكوف ٔاف يمكف

[Ahmed Marwa Mohammed Rashad (رسالح هاجستيز، هصز ،)IPM of Mediterranean Fruit Trees ،5193-5194.] 

 
 Complesso delالمرتبطة بتدىور أشجار الزيتون السريع " Xylella fastidiosaإمكانات مقياس الطيف في الكشف عن بكتيريا 

disseccamento rapido dell'olivo."ترستيزا الحمضياتعف بعد كمنيجية ناجحة في الكشؼ المبكر عف فيروس  اعتمد االستشعار “Citrus 

tristeza” في مناطؽ تفشيو واستعمؿ ألوؿ مرة في إيطاليا لمراقبة وجود بكتيريا Xylella fastidiosa .المرتبطة بالتدىور السريع ألشجار الزيتوف 
(، لغرض التحري Principal Component Analysis and Discriminant Analysisاعتمد الجمع بيف أساليب متعددة المتغيرات اإلحصائية )

 اً نانومتر  811-511لورؽ الزيتوف، كاف مف الممكف الكشؼ عف موجات محددة ) اإلشعاعية الطيفية مثؿ فحوصات المصمية والجزيئية وبيانات
، ARI ،SRPI ،PSRI ،BIG2 ،Viopt ،RVSI ،PRI)( ومؤشرات الغطاء النباتي ذات الصمة المتصاص الكموروفيؿ اً نانومتر  9411-9911و

SIPI ،PSNDcar ،YI ،PSNDb ،Index_SPAD ،NDVI ،MSRI، MCARI( وامتصاص الماء )WI وأظيرت المعمومات الطيفية تمييز .)
عبر  في أغصاف الزيتوف التي ال تظير عمييا األعراض. وعالوة عمى ذلؾ، تـ استخداـ صور عالية الدقة ”Xylella fastidiosa“االصابات ب 

في أخذ  الرئيسية وذلؾ لتطبيؽ إجراءات أكثر دقة زايميال فاستيديوزا بكتيريا لتحديث أرض الزيتوف المشمولة في مناطؽ انتشاراألقمار الصناعية 
جراء دراسات وبائية. ]  [.IPM of Mediterranean Fruit Trees، 5193-5194(، رسالة ماجستير، لبناف) El Ammouri Faridالعينات وا 

  
 وثالث مشتؿ 59 مف وجذور تربة نماذج جمع تـ. لبنان في والزيتون الموالح/الحمضيات مشاتل في المرضية التربة فطريات وتشخيص حصر
 المقاح وكثافة كمية لمعرفة انتخابي زرعي وسط عمى زراعتيا تـ حيث التربة مف عينة 34 اخذت. لبناف في والزيتوف الحمضيات مف اميات أشجار
 أشارت. انتخابي زرعي وسط عمى بزرعيا تقديرىا تـ المصابة النبيتات نسبة Verticilium dahliae الفطر وجد حيث PCR الػ اختبار اثبت.فييا

% 75.7 بنسبة Fusariumو Phytophthora الفطر مف لكؿ عاؿ تواجد بينما دالي فرتسيميـو الفطر مف خالية المفحوصة المشاتؿ باف النتائج
 الحمضيات مشاتؿ في السائدة األنواع ىي F. solani و Phytophthora nicotianae ،F. oxysporum الفطريات تعد. التوالي عمى ،%63.6و

 مشاتؿ في المرضية التربة فطريات ألنواع اولية اشارة النتائج ىذه تعد.الزيتوف مشاتؿ في السائدة ىي F. oxysporumو  P. palmivora بينما
  [.IPM of Mediterranean Fruit Trees ،5193-5194 ماجستير، رسالة ،(لبناف) Tabet Dania Hanna. ]لبناف في والزيتوف الحمضيات

 
 Mediatedاستعممت تقنية  " المسبب الفطري لمرض العفن الرمادي عمى العنب.Botrytis cinerea "لمكشف عن  LAMPتطوير تقنية 

Isothermal Amplification -Loop (LAMP)  تـ تصميـ ست  سريعة وموثوقة , لمكشؼ الدقيؽ والتقدير الكمي لمعفف الرمادي.لتطوير طريقة
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الستخراج طريقة وقد تـ تطوير  كما تـ تقييـ حساسية وخصوصية وسرعة االختبار. ،IGS (rDNA)عمى تسمسؿ منطقة  استناداً  LAMPبادئات 
أظيرت النتائج أف االختبار مع خصوصية ودقة  في الميداف. LAMPتقنية  مختمفيف مف فخاخ األبواغ لتطبيؽ ( مف نوعيفDNA) الحمض النووي

كما أف دمج طريقة  ،دقيقة( 95فترة زمنية قصيرة ) خالؿ 1pg/µlإلى  صؿو  (DNA)سمح بتضخيـ تركيز جد ضعيؼ مف الحمض النووي  ،عالية
بالفخاخ,  الكونيدية )المحمولة باليواء( الموجودةجعؿ مف الممكف تقدير كمية األبواغ  SMART-DARTاستخراج الحمض النووي المطورة مع جياز 

 Botrytis" كمية لقاح يمكف ليذه الطريقة أف تكوف أداة جد قيمة لتحديد دقيقة. 95وسمح بالكشؼ عف عشرة أبواغ كونيدية في وقت سريع ال يتجاوز 

cinerea  "عـ القرار لترشيد استعماؿ مبيدات الفطرياتفي حقؿ مفتوح تساىـ في تحسيف نظاـ د .[Chakrani Soukayna (رسالح الوغزب ،)

 [.IPM of Mediterranean Fruit Trees ،5193-5194هاجستيز، 

 

، والتي  في الحشرات المشكوك بنقميا لمبكتيريا. Xyllela fastidiosaالتحري عن وجود بكتيريا  تمت عممية جمع لحشرات مف رتبة عنقيات الخرطـو
وذلؾ مف عدد مف بساتيف الزيتوف المصابة في مقاطعة بوليا في جنوب إيطاليا. تـ  (Xylella fastidiosa) تعتبر مف النواقؿ المحتممة لمبكتيريا

 6مف بيف  3أف  (PCR)ف خالؿ التفاعؿ المتسمسؿ لمبوليميرازاستخالص الحمض النووي )الدنا( مف كامؿ الحشرات البالغة التي تـ جمعيا ووجد م
الكشؼ عف البكتيريا  .Euscelis lineolatus وPhileanus spumarius، Neophileanus campestris بالبكتيرياأنواع مفحوصة كانت مصابة 

أىمية إلجراء دراسات متقدمة مف خالؿ تجارب العدوى عمى  في نقؿ االصابات في بوليا، ويعطي المحتمؿ دورىاإلى  في األنواع المذكورة أعاله يشير
.مف جانب آخر، أظير التشفير الوراثي لتسمسؿ النوكميوتيدات الناتجة مف التفاعؿ المتسمسؿ لمبوليميراز مف كؿ أنواع الحشرات المصابة  نباتات سميمة

الزيتوف في  أشجارلشفرة البكتيريا التي تـ عزليا مف  %99.7إلى  %99.6فيما بينيا وأنيا متشابية بنسبة  %99.4إلى  99.3أنيا متطابقة لنسبة 
تـ فحص حشرات مف عنقيات الخرطـو ممتقطة  خرٱثـ وفي إطار  .بوليا، مما يدؿ عمى أف ساللة بكتيرية واحدة موجودة عمى األرجح في تمؾ المنطقة

مف خالؿ التفاعؿ المتسمسؿ لمبوليميراز عف  بالمنطقة المعزولة حيث تـ الكشؼما يسمى أو  مف محيط المنطقة المصابة أيف ال تظير أعراض المرض
كـ مف الموقع المصاب حتى اآلف، مما يؤكد صحة ىذا النيج في التحري عف ىذا  9"حشرات المراقبة"، عمى بعد أو  البكتيريا في الحشرات المفحوصة

-IPM of Mediterranean Fruit Trees، 5193، (، رسالة ماجستيرنستو ) Ben Moussa Issam Eddine. ]المرض في المناطؽ السميمة
5194.] 

 

. أجري مسح حقمي لتقييـ التحقيق من وجود فيروس التبقع الحمقي الكامن لمفراولة/الفريز الكامنة في تركيا ودوره في تسبب مرض موزاييك التين
لى دراسة دور فيروس التبقع الحقمي الكامف لمفراولة/الفريز  في تسبب مرض موزاييؾ.  (SLRSV)الوضع الصحي لمتيف في منطقة بحر ايجو )تركيا( وا 

فيروس مرافؽ ، (FLMaV-1) 9-لمكشؼ عف فيروس مرافؽ لتبرقش أوراؽ التيف RT-PCRعينات مف أصناؼ مختمفة واختبارىا بواسطة  945تـ جمع 
، فيروس موزاييؾ التيف (FLV-1) 9-، فيروس التيف الكامف(FMMaV)فيروس مرافؽ لمتبرقش الخفيؼ لمتيف  (FLMaV-2) 5-لتبرقش أوراؽ التيف

(FMV) فيروس التيف الخفي ،(FCV) فيروس نمش التيف المرافؽ ،(FFKaV) فيروس ،Badna  التيف(FBV) وSLRSV.  أظيرت نتائجPCR  أف
%(. نسبة اإلصابة 79) SLRSV%( و89) FBV (99 ،)%FMV% مف العينات كانت مصابة بفيروس واحد عمى األقؿ، بنسبة تواجد 99حوالي 

 Turgut]. فيروسات محتممة تـ تحديدىا PCR ،5بناء لنتائج  في تسبب مرض الموزاييؾ. SLRSV، لـ تسمح لنا لدراسة دور FMVالعالية بفيروس 

Fatma (رسالح هاجستيز، تزكيا ،)IPM of Mediterranean Fruit Trees ،5193-5194.] 
 

 
 

 
 

 5112-5116 لمعام العربية تالجامعا في النبات وقاية في وماجستير دكتوراه رسائل
 

 قسـ وقاية  -(5195نبات  أمراضعفراء مطيع حيدر )ماجستير . دراسة تأثير بعض العوامل االحيائية في ظاىرة جفاف أشجار التفاح
 ، الالذقية، سورية.جامعة تشريف، كمية الزراعة، النبات

 أستعمال بعض عناصر االدارة المتكاممة في مكافحة الحمم ذي البقعتين  Tetranychus urticae Koch 
(Acari:Tetranchyidae) وزارة  -(5195)ماجستير حشرات  مريـ اقباؿ حسوف .عمى نباتات العائمة الباذنجانية في الزراعة المحمية
  .الكمية التقنية/المسيب، وسط التقنيةجامعة الفرات األ ،التعميـ العالي والبحث العممي

 

 الديف الفقار ليث عز ذو لديدان تعقد الجذور بأستخدام مستحثات كيميائية وأحيائية. م/البندورةاستحثاث المقاومة الجيازية في الطماط 
  .العراؽ جامعة بغداد، ،عمـو في الزراعة ،وقاية النباتقسـ  -(5194نبات أمراض)ماجستير  الصندوؽ
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  تأثير مستخمص نبات الخردل اليندي وبعض المركبات ذات االصل االحيائي في مرض المفحة المبكرة عمى الطماطة المتسبب عن الفطر
Alternaria solani. ( 2014 أمراض نبات ماجستير االء جواد عبد الربيعي)- العراؽ. ،جامعة البصرة ،كمية الزراعة ،قسـ وقاية النبات 

 

 إمكانية تصنيع مستحضر احيائي من البكتريا Pseudomonas fluorescens pf-DS  وتطبيقو في مكافحة مرض تعفن جذور
والكشف عن المركبات الفعالة التي تنتجيا البكتريا  Meloidogyne javanicaبعض الفطريات والنيماتودا  الباذنجان المتسبب عن

 ،جامعة البصرة، كمية الزراعة ،نبات أمراضقسـ  - (5194نبات  أمراض صباح صافي جاسـ الديري )ماجستير .GCMSبإستخدام 
   .العراؽ

  مسح ألنواع الجنسOryctes spp. (Coleoptera: Dynastidae)  الطرائق في مكافحتيا.في وسط وجنوب العراق وتقييم بعض 
 ، العراؽ.كمية الزراعة، جامعة بغداد، قسـ وقاية النبات - (5195 حشرات حسف مؤمف ليمو الساعدي )ماجستير

  

 نظمة األغذية والزراعة لؤلمم المتحدة )فاو( والمنظمات األخرىبعض أنشطة وقاية النبات في م 
 

 حالت الجراد الصحراوي 

 حالة الجراد الصحراوي: احتراس :مستوى التحذير

  5112 منتصف ابريلوالتوقعات حتى  5112 فبرايرفي حالة الجراد الصحراوي 
 مركز الطوارئ لعمميات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعةحسب 

ريتريػا  خػالؿ شػير فبرايػر حيػث أجريػت عمميػات المكافحػة إستمرت حالة الجراد الصحراوي الخطيرة عمى إمتداد ساحؿ البحر األحمر في السػوداف وا 
إف  ة.ضد العديد مف بقع الحوريات ومجموعات الحشرات الكاممة واالسراب. وقد أجريت عمميات مكافحة عمى نطاؽ أصغر في المممكة العربية السعودي

المرتفعػػات اإلريتريػػة إلػػى  مػػف المحتمػػؿ أف تتحػػرؾ الجػػراد الػػذي لػػـ يػػتـ رصػػده أو مكافحتػػو سيشػػكؿ مجموعػػات حشػػرات كاممػػة واألسػػراب الصػػغيرة والتػػي
ذا ما وصؿ الجراد المنػاطؽ الداخميػة مػف المممكػة العربيػة السػعودية ووادي النيػؿ إلى  والمناطؽ الداخمية مف شماؿ السوداف والمممكة العربية السعودية. وا 

حسنت الظروؼ البيئية في مناطؽ التكػاثر الربيعيػة مػف شػماؿ غػرب أفريقيػا في شماؿ السوداف، يمكف أف يبدأ التكاثر بحموؿ ابريؿ. وفي بقية األماكف، ت
 وجنوب غرب آسيا حيث مف المحتمؿ حدوث تكاثر عمى نطاؽ صغير.

إستمر الوضع ىادئا في فبراير حيػث لػـ يػتـ اإلبػالغ عػف تواجػد لمجػراد فػي المنطقػة. فػي فتػرة التوقعػات مػف المػرجح ظيػور  - المنطقة الغربية
منخفضة مف الحشرات الكاممة في مناطؽ التكاثر الربيعية جنػوب جبػاؿ أطمػس فػي المغػرب والجزائػر، وربمػا فػي شػماؿ الصػحراء الكبػرى الغربيػة، أعداد 

 شماؿ موريتانيا وجنوب غرب ليبيا. ومف المتوقع أف يحدث تكاثر عمى نطاؽ صغير وذلؾ مع إرتفاع درجات الحرارة وفي حالة سقوط األمطار.

تشكمت العديد مف بقع الحوريات ومجموعات الحشرات الكاممة في شير فبرايػر نتيجػة لمتكػاثر عمػى سػاحؿ البحػر األحمػر  - الوسطي المنطقة
ريتريا. وقد كانت عمميات المكافحة األرضية والجوية جارية فػي إريتريػا حيػث تشػكمت االسػراب الغيػر ناضػجة جنسػيا فػي أواسػط ا لسػاحؿ. في السوداف وا 

المرتفعات اإلريترية إلى  كساء النباتي آخذ في الجفاؼ عمى الساحؿ، فمف المحتمؿ تشكؿ االسراب الصغيرة والتي ف المتوقع أف تتحرؾ داخمياوبما أف ال
ضػد  ديةووادي النيؿ في شماؿ السوداف. ىذا وتواصمت عمميات المكافحة األرضية والجوية عمى أواسط ساحؿ البحر األحمر في المممكة العربيػة السػعو 

 تنتقػؿبقع الحوريات ومجموعات الحشرات الكاممة. ومع جفاؼ الكساء النباتي، فإنو مف المرجح تشكؿ مجموعات صػغيرة مػف الحشػرات الكاممػة التػي قػد 
االنعزاليػة المناطؽ الداخمية حيث سوؼ يحدث التكاثر عمى نطاؽ صغير إذا ما سقطت األمطار. وفي اليمف فمف المحتمؿ تواجد الحشػرات الكاممػة إلى 

 في بعض االماكف عمى إمتداد سواحؿ البحر االحمر وخميج عدف. 

إستمر الوضع ىادئػا ولػـ تػرد تقػارير عػف الجػراد فػي شػير فبرايػر. وقػد ىطمػت أمطػار خفيفػة فػي أجػزاء مػف منػاطؽ التكػاثر  -المنطقة الشرقية
 تكاثر محدود خالؿ فترة التوقعات.الربيعية في جنوب شرؽ إيراف وجنوب غرب باكستاف والتي ينبغي أف تسمح ل

: لمحصػػػوؿ عمػػػى المزيػػػد مػػػف المعمومػػػات الحديثػػػة عػػػف حالػػػة الجػػػراد الصػػػحراوي يرجػػػى زيػػػارة الموقػػػع الخػػػاص بمراقبػػػة الجػػػراد الصػػػحراوي التػػػابع لممنظمػػػة
ts/en/info/info/index.htmlhttp://www.fao.org/ag/locus   

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
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   empres.org-http://crcوموقع ىيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى
 

ية النشرة الشيرية لمجراد الصحراوي الصادرة عف مجموعة الجراد واآلفات المياجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة بروما )بالمغتيف اإلنجميز  المصدر:
-http://crcةوالفرنسية(، النسخة العربية صادرة عف أمانة ىيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )المكتب اإلقميمي لمشرؽ األدنى بالقاىر 

empres.org/ .) 

 

  (CRC) ىيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى انشطة
 

 خط دوؿ في الصحراوي الجراد أوضاع لتطور نظراً . الصحراوي الجراد فورة لمواجية الوطنية الطوارئ خطط بوضع الخاصة العمل حمقة -9
 خطط لتطبيؽ والحاجة 5193/5194 الماضييف العاميف في الصحراوي الجراد وفورة( الجراد تكاثر دوؿ) الوسطى المنطقة في المواجية
 الشأف ىذا في خاصة عمؿ حمقة بعقد الييئة قامت فقد وكفؤة فعالة طوارئ
 99 -95 مف الفترة في العربية مصر بجميورية الغردقة مدينة في وذلؾ
 الطوارئ خطة لتطبيؽ الدوؿ جاىزية الختبار وذلؾ 5195 فبراير/شباط

 حمقة في شارؾ وقد. واالنتشار الفورة لمرحمة الجراد حالة وصوؿ قبؿ الوطنية
 مف الصحراوي الجراد مجاؿ في والعامميف المختصيف مف 56 ىذه العمؿ
 الدوؿ في المعمومات اقساـ وضباط الصحراوي الجراد وادارات عمـو مدراء

 عماف، ايراف، انديا، اثيوبيا، ارتيريا، مصر، افغانستاف،: وىي المشاركة
  .افريقيا شرؽ في الصحراوي الجراد مكافحة ومنظمة والزراعة االغذية ومنظمة اليمف السعودية،

 

 مدينة في 5112 فبراير/شباط 52 – 55 من الفترة في اقيمت والتي الصحراوي الجراد معمومات لضباط االقاليم بين الخاصة العمل حمقة -5
 المبكرة االنذار نظـ تقوية إلى العمؿ حمقة وىدفت. العربية مصر بجميورية الغردقة
 تـ كما. يومية بصفة المستخدمة الصحراوي الجراد بحالة الخاصة التقارير واعداد

 الجغرافية المعمومات نظـ استخداـ منيا االطار ىذا في خاصة برامج استخداـ
 ىيئة مف دوؿ ستو مف متدربا 97 شارؾ وقد. eLocust3 برنامج مف الثالث والجيؿ
( واليمف السوداف السعودية، اثيوبيا، ارتيريا، مصر،) الوسطى المنطقة في الجراد

 آسيا شرؽ جنوب في الصحراوي الجراد مكافحة ىيئة مف دوؿ ثالث إلى باإلضافة
 شرؽ في الصحراوي لجرادا مكافحة منظمة إلى باإلضافة وباكستاف ايراف اليند، وىـ

 . افريقيا
 

 

 .5112 فبراير/شباط 13- 11 لبنان، بيروت، روتردام اتفاقية تنفيذ حول الدول بين التعاون لتعزيز التشاورية اإلقميمية شبو العمل ورشة -3
 التجارة في والمبيدات الخطرة الكيماوية المواد بعض بخصوص عمـ عف المسبقة الموافقة إجراء بشأف روترداـ التفاقية األمثؿ التنفيذ لضماف
 مع وبالتعاوف االتفاقية وأمانة المتحدة لؤلمـ والزراعة األغذية منظمة عقدت الدولية،

 .والسوداف والسعودية واالردف لبناف تضـ اقميمية شبة عمؿ ورشة المبنانية الزراعة وزارة
 حيز ودخمت 9998 سبتمبر في األعضاء الدوؿ قبؿ مف اعتمدت التي االتفاقية وتيدؼ
 بيف التعاوف وجيود المشتركة المسئولية تشجيع إلى 5114 فبراير/شباط في التنفيذ

 حماية بغية الخطرة والمبيدات الكيميائية المواد ببعض الدولي االتجار في األطراؼ
 بيئيًا، سميماً  استخداماً  استخداميا في والمساىمة المحتممة، األضرار مف والبيئة البشر
 قرارات التخاذ وطنيا إطارا ومنح خصائصيا حوؿ المعمومات تبادؿ بتسييؿ وذلؾ

 تعريؼ إلى الورشة وىدفت .األعضاء لمدوؿ القرارات ىذه نشر مع والتصدير االستيراد
 العمؿ خطط ومراجعة االتفاقية تنفيذ مستوى حوؿ المشاركة الدوؿ تقارير واستعراض لالتفاقية الرئيسية وااللتزامات والفوائد باألىداؼ المشاركيف

http://crc-empres.org/
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 في االتفاقية تنفيذ تعيؽ التي التحديات ومناقشة الخبرات وتبادؿ التعاوف لتعزيز المشاركة لمدوؿ منتدى الورشة وفرت كما .الدوؿ ليذه الوطنية
 .المشاركة الدوؿ في االتفاقية تنفيذ يعزز بما التحديات عمى لمتغمب الالزمة واإلجراءات بالتوصيات والخروج األطراؼ الدوؿ

 

 اتفاقية ىي ،(IPPC) النبات لوقاية الدولية االتفاقية. (IPPC) النبات لوقاية الدولية لالتفاقية النباتية الصحة تدابير لييئة العاشرة الدورة -4
. اآلفات وانتشار دخوؿ منع خالؿ مف والبرية المزروعة النباتات حماية إلى وتيدؼ ،9955 عاـ في تأسست النباتية بالصحة معنية دولية
 عمييا وتقع لالتفاقية، الحاكمة الييئة بمثابة تعتبر والتي االتفاقية في األعضاء الدولة مف 281( CPM) النباتية الصحة تدابير ىيئة تضـ

 السنوية الدورة نعقدت. النباتية الصحة مجاؿ في القدرات وبناء المعمومات وتبادؿ النباتية الصحة معايير لتطوير العمؿ برنامج تنفيذ مسئولية
 تعزيز أجؿ مف إيطاليا، روما، في( الفاو) المتحدة لؤلمـ والزراعة األغذية منظمة مقر في عاـ كؿ مف أبريؿ أو مارس شير خالؿ لمييئة

 األغذية منظمة مقر في( CPM -10) النباتية الصحة تدابير لييئة العاشرة الدورة عقدت. االتفاقية أىداؼ تنفيذ في ولممساعدة التعاوف
 عمى النباتية لمصحة معايير صياغة ىو( IPPC) لالتفاقية الرئيس النشاط يعتبر. 1222 مارس/آذار 12إلى  16 مف الفترة خالؿ والزراعة،

 الدولية، التجارة خالؿ النباتية والمنتجات النباتات بيا تعامؿ اف ينبغي التي اإلجراءات تفسر الدولي، المستوى عمى عمييا متفؽ عممية اسس
تـ إعداد أكثر مف خمسيف معيارًا دوليًا حتى  (.ISPMs) ب يسمى ما أو النباتية، الصحة لتدابير الدولية بالمعايير المعايير، ىذه وتعرؼ

إلى  اآلف، وتغطي ىذه المعايير قضايا تتراوح بيف كيفية التعامؿ مع المنتجات النباتية أو مواد التعبئة والتغميؼ الخشبية قبؿ التصدير،
إجراءات إلجراء تحميؿ المخاطر والنماذج المطموبة لمحصوؿ إلى  موصى بيا المستخدمة مف قبؿ مفتشي الزراعة،اإلجراءات والمنيجيات ال

 عمى شيادات الصحة النباتية.
 

 لمييئة: الجانبية الفنية والمعموماتية التالية التي عقدت عمى ىامش الدورة العاشرةالجمسات استفاد المشاركوف مف العديد مف 
 حمقات عمل جانبية حول اآلفات النباتية  -1

( لمنقاش الحيوي وكذلؾ العرض العممي حوؿ تشخيص  CPMعقدت ثالث حمقات عمؿ شكمت منتديات خالؿ اجتماع ىيئة تدابير الصحة النباتية )
دارة اآلفات، كما يمي:  وا 

  شخيص واإلدارة آلفات الموز: مرض تورد القمة في الموز تـ تقديـ الوضع الحالي والنشاطات العممية لمت -حمقة عمل حول آفات الموز
(Banana Bunchy Top Virus(( ومرض الذبوؿ البكتيري )Banana Xanthomonas Wilt (BXW) 
 

  تـ تقديـ الوضع الحالي والنشاطات العممية لمتشخيص واإلدارة آلفات النخيؿ: مرض البيوض -حمقة عمل حول آفات النخيل (Fusarium 

oxysporum f.sp. albedinis) ( ومرض الوجاـPhytoplasma palmae) ومرض االصفرار القاتؿ عمى النخيؿ(lethal yellowing of 

palm).  وسوسة النخيؿ الحمراء(Rhynchophorus ferrugineus). 
 

  لمتقنيات الحديثة الخاصة بتشخيص اآلفات:عقدت جمستي عمؿ خصصت لمعرض العممي  -حمقة عمل لعرض التقنيات الحديثة لمتشخيص 
. ىذه التقنيات ممكف اف تستخدـ لتشخيص DNAلمتكبير السريع واالختبار لؿ  (Loop Amplification Mediated Processتقنية ) -

 Bursaphelenchus xylophilus, Erwinia amylovora, Liriomyzaالعديد مف اآلفات، وتـ تطويرىا حتى اآلف لآلفات التالية )

huidibrensis, L. sativae and L. Trifolii, PSTVd, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas arboricola subsp. 

pruni. الفيروسات المنقولة عبر الذبابة البيضاءو (TOCV, TICV, PYVV, TYLCV, CLCuV)  

( المزودة بكاميرا متخصصة تعمؿ عف بعد إلرساؿ الصور الخاصة باالصطياد Automated insect trapsتقنية مصائد الحشرات اآللية ) -
 لغرض المراقبة. ويمكف اف تستخدـ ىذه التقنية لذباب الفاكية وحفارات الخشب. 

 

 الشبكة الدولية الحارسة لمنبات  :تطوير نظام اإلنذار المبكر لآلفات واألمراض النباتية الجديدة والناشئة -5
( في Arboreta( والمشاجر )Botanic Gardensلتسييؿ التعاوف بيف الحدائؽ النباتية ) (IPSN)يجري حاليا إنشاء شبكة الحارس الدولي لمنبات 

عي والو أوروبا وخارجيا، وبشكؿ أساسي ربطيا مع منظمات وقاية النباتات الوطنية وعمماء صحة النبات. وسوؼ تعمؿ ىذه الشبكة عمى زيادة المعرفة 
التدريبية حوؿ اآلفات النباتية واألمراض بيف موظفي الحدائؽ، والسعي لتوفير أفضؿ الممارسات، ووضع نيج موحدة، وتبادؿ المعمومات وتوفير المواد 

 .العامة والمنيجيات لرصد ومسح اآلفات
عزيز الروابط بيف حدائؽ النباتات والمشاجر قدمت ىذه الجمسة عرض عف الشبكة ولمحة عامة عف التقدـ المحرز حتى اآلف وبحثت إمكانية ت

 والمنظمات الوطنية وعمماء صحة النبات؛ وناقشت األنشطة واألولويات المستقبمية لمشبكة.
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 dorsalis Bactrocera مشاورة الخبراء حول معالجات الصحة النباتية لمجموعة أنواع -3
التي عقدت خالؿ الفترة  dorsalis Bactroceraالجات الصحة النباتية لمجموعة أنواع أوضحت الجمسة الجانبية نتائج مشاورة الخبراء المعنية بمع

التي اعتمدت ىذه المعالجات المستخدمة لمسيطرة  في أوكيناوا، الياباف، وقدمت قائمة بمنظمات وقاية النبات الوطنية واالقميمية 5194ديسمبر  5-9مف 
 باعتبارىا احد المخرجات الفورية لممشاورة. dorsalis Bactroceraعمى األنواع مف الذباب تحت مجموعة 

 (ePhytoشيادة الصحة النباتية االلكترونية ) -6
إلنتاج وتبادؿ شيادات  ePhytoالمشاركيف حوؿ مفيـو شيادة الصحة النباتية اإللكترونية وعف مركز اؿ  ePhytoاطمعت الجمسة الجانبية حوؿ اؿ 

ية وجود نظاـ الصحة النباتية اإللكترونية وميامو. وتـ استعراض أنظمة مختمفة إلنتاج شيادات الصحة النباتية اإللكترونية. وتـ تسميط الضوء عمى أىم
 لممتطمبات التكنولوجية. إلصدار الشيادات اإللكترونية لمصحة النباتية التي سوؼ تكوف متاحة عمى أوسع نطاؽ ممكف مع الحد االدنى

 الموارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -2
( عمى المستوى الوطني. وتـ خالؿ الجمسات الجانبية عرض IPPCيجري اعداد سمسمة مف الموارد التقنية لدعـ التنفيذ لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )

 تفاقية الدولية عمى النحو التالي:ثالثة مف ىذه الموارد التقنية الجديدة لال

  الموارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات حول إدارة منظمات وقاية النبات الوطنية 
منظمات توفر مجموعة مف المواد حوؿ إنشاء وتشغيؿ المنظمات الوطنية لوقاية النبات معمومات عف األحكاـ القانونية والسياسية إلنشاء ىيكمية ال

ت لتشجيع إنشاء لوطنية، وآليات الموارد المالية، والموارد البشرية، والتعاوف مع أطراؼ ثالثة، والتنفيذ. وتوفر ىذه المواد مجموعة واسعة مف الخياراا
 وتشغيؿ منظمات وطنية لوقاية البنات فعالة تمبي المعايير وااللتزامات المنصوص عمييا في االتفاقية الدولية لوقاية النبات.

  دليل تشخيص اآلفات واألمراض النباتية 
(، في نيوزيمندا لدعـ المنظمات الوطنية لتطوير PHELتـ تطوير دليؿ لتشخيص اآلفات واألمراض النباتية بالتعاوف مع مختبر الصحة النباتية والبيئة )
مختبرات التشخيص الخاصة بفحص العينات الحشرية، والبكتيرية، والفطرية، والنيماتودية، 

 والفيروسية لآلفات واألمراض النباتية.
 دليل العالقة مع أصحاب المصمحة 

نطاؽ عمؿ وقرارات منظمة وقاية النبات الوطنية تعني وتؤثر عمى طائفة مف أصحاب 
المصمحة مف القطاع العاـ والخاص، ويوفر ىذا الدليؿ إرشادات حوؿ أي نوع مف العالقات 

 .النبات الوطنية تأسيسيا وكيؼ يتـ الحفاظ عمييا مع أصحاب المصمحة يمكف لمنظمات وقاية
جميع الجمسات الجانبية ناقشت الفرص المتاحة لالستخداـ الوطني واإلقميمي لممواد المعدة، 

 وتتيح االتفاقية ىذه الموارد عمى صفحة الموارد النباتية .واتاحت الفرصة لممشاركيف لممساىمة في الخطوات المقبمة

)http://www.phytosanitary.info/( .الستخداميا واالستفادة منيا بحرية مف قبؿ جميع المعنييف 
 

 والجمعيات االخرى أخبار الجمعية العربية لعموم وقاية النبات  
 
 

 العربيةلجمعية العربية لوقاية النبات في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لمغة امشاركة 

، والذي 5195ايار/مايو،  91-6سيعقد المؤتمر الدولي الرابع لمغة العربية في دبي، اإلمارات العربية المتحدة خالؿ الفترة 
مشارؾ. ستشارؾ الجمعية العربية لوقاية النبات في ىذا المؤتمر بمداخمة عنوانيا: "مجمة ومنشورات  911سيضـ حوالي 

ت، تجربة رائدة ومبادرة مشجعة لمكتابة العممية بالمغة العربية". قاـ بإعداد ىذه الورقة كؿ مف الجمعية العربية لوقاية النبا
الدكتور بساـ بياعة، الدكتور خالد مكوؾ والدكتورة صفاء قمري، وسيقـو بإلقائيا الدكتور بساـ بياعة. وتر كز الورقة 

منشوراتيا العممية في تقديـ برىاف قاطع عمى أف المغة العربية وبالتفصيؿ كيؼ نجحت الجمعية العربية لوقاية النبات مف خالؿ 
. ولتعميـ الفائدة، سيتـ نشر ىذه الورقة  قادرة عمى أف تكوف لغة نشر حية ليس فقط لعمـو وقاية النبات، بؿ تتعداىا لكافة العمـو

 كاممة في عدد مجمة وقاية النبات 

 .5195 العربية الذي سيصدر في شير آب/اغسطس

http://www.phytosanitary.info/
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  جمعية عموم االعشاب في الشرق االدنىأخبار 
 

تـ انتخاب ىيئة تنفيذية جديدة  - في الشرق األدنى جمعية عمم األعشابلىيئة تنفيذية جديدة 
في  الذي عقدلوقاية النبات  99خالؿ المؤتمر العربي اؿ في الشرؽ األدنى لجمعية عمـ األعشاب

 -)مف الجزائر الييئة الجديدة مف الدكتورة نجّية زرمافتتكّوف ، 5194نوفمبر 93-19ردف، عّماف، األ
محمد شبانة  والصندوؽ(، الدكتور ياسر أميف الّسر -رئيسة(، الدكتور مصطفى حيدر )مف لبناف 

(، والدكتورة الّدر بمو زىراف اعضو  -مف العراؽ (ريساف كريـ شاطي  (، الدكتوراعضو  -)مف مصر
 يف انعقاد المؤتمر الثاني عشر.لح ىذه الييئةعمؿ  (. وسيمتدّ اعضو  -)مف السوداف 

 

 

جمعية عمـ األعشاب في الشرؽ األدنى تـ إنشاء حساب ليا عمى  وانتشار لزيادة ظيور - عمى الفيسبوك في الشرق األدنى جمعية عمم األعشاب
  Society/828651497202789-Science-Weed-East-https://www.facebook.com/pages/Near :الفيسبوؾ عمى العنواف التالي

و كذا تفاعؿ ذوي  المشاركيفأف يزداد عدد جميـ مف المينييف في منطقة الشرؽ األدنى. نأمؿ  41إلى  ويصؿ عدد المعجبيف بالّصفحة حاليا
  ااٍلختصاص مف ىذه المنطقة.

 

وسميم دي، موسى أبو زرقاب، فراس عوادي الدكتور بركات أبو رميمة و مساعديو )أمل آل عبو  وزف
 – 5194بجائزة أفضؿ منشور في البحث العممي التطبيقي مف جمعية اليندسة الزراعية باألردف  حداد(

جائزة و تسّمـ ال. 5194عاـ  Natural Product Researchنشر في مجمة أبحاث المنتجات الطبيعية 
عييف الدكتور بركات أبو رميمة مف قبؿ وزير الزراعة األردني بحضور رئيس جمعية الميندسيف الزرا

 ويحمؿ البحث عنواف: والمدير العاـ لمجمس الجوائز.
المستخمصة  ilicicوحمض  5،3،99β،13- tetrahydroaromaticin"النشاط الّسمي االنتقائي ؿ  

 ".Inula graveolensمف نبات 
 

اٍلثراء وترجمة المصطمحات المستخدمة في عمـ أنتيت المجنة المعينة مف قبؿ الجمعية العربية لوقاية النبات  - مشروع ترجمة مصطمحات األعشاب
الّمغة الفرنسية مستمرة. إلى  كممة بالمغتيف العربية واإلنجميزية. وما تزاؿ الترجمة 3711األعشاب مف أشغاليا بٍاعداد قاموس يحتوي عمى ما يقارب اؿ 

ت أبورميمو/األردف، مظفر أحمد الموصمي/العراؽ، ىاني غوشة/ ثريا سويسي/تونس، بركاالجزائر، األعضاء :)  رئيسًا/ نجية زرماف: وتضـ الّمجنة
 بمشاركة الدكتور بساـ بياعة لتنسيؽ وتدقيؽ المصطمحات/ سوريا. مصر، عبد اهلل ساتي/السوداف(، /األردف، حسيف فوزي أبو زينو

 

  عامةأخبار 
 

 

 5112 السابعة الدورة التمر لنخيل الدولية خميفة جائزة نتائج اعالن
 

دولة  53باحث مف  931ولقد تقدـ لمجائزة ـ لمجائزة، 5195بالدورة السابعة  األمانة العامة لجائزة خميفة الدولية لنخيؿ التمر أسماء الفائزيف أعمنت
 511.111استمـ  الفائز الثاني فمقد درىـ أما 311.111عربية واجنبية وكاف اغمب الفائزيف الذيف فازوا بالجائزة مف العرب.بمغت قيمة الجائزة االولى 

 درىـ اماراتي.
 

 البحوث والدراسات المتميزة في مجال صناعة النخيل بصفة عامة. الفئة االولى
 الفائز االول

 صنؼ 65( تـ تجميعيا مف تتالي جينـو كامؿ لػ dactylifera Phoenixدليؿ شامؿ لتعددات أشكاؿ متتالية شائعة في نخيؿ التمر) -9
 ابو ظبي-جامعة نيويورؾ بروفيسور مايكؿ بروجوناف،

https://www.facebook.com/pages/Near-East-Weed-Science-Society/828651497202789
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( شؤؤف الحائؽ والمزارع السمطانية، شؤؤف البالط السمطاني، 9( وأصناؼ نخيؿ التمر العماني )جزء 9البستنة ألشجار الفاكية )مجمد كتاب  -5
 سمطنة عماف

 المنتجون المتميزون -الفئة الثانية
 المتحدة. العربية االمارات جامعة-والتمور النخيؿ تنمية وبحوث دراسات وحدة :االول

نتاج التمور -لثةالفئة الثا  أفضل تكنولوجيا في مجال زراعة النخيل وا 
كمية  -قسـ التقنية الحيوية الزراعية تحديد جنس أشجار النخيؿ .الدكتور محي الديف سميماف محمد،إلى  عزؿ تسمسؿ الحمض النووي ذات الصمة:  االول

 .المممكة العربية السعودية فيصؿ،جامعة الممؾ  -العمـو الزراعية واألغذية 
 المستخمصة مف matK and rpoC1 باالعتماد عمى جينات Barcoding) (DNAإستخداـ تقنية الترميز الجيني لمحمض النووي  :الثاني

جامعة اإلمارات والدكتور  -الحياة قسـ عمـو  –محمد رزؽ عناف كمية العمـو  البالستيدات الخضراء لتقييـ اليوية الوراثية ألصناؼ نخيؿ التمر.الدكتور
 أ. احمد مركز البحوث الزراعية،معيد بحوث اليندسة الوراثية ،الجيزة،جميورية مصر العربية.

نتاج التمور. الفئة الرابعة  أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وا 
 .الدكتور ناصر جاغوب والميندس احمد فارس 5114تطوير زراعة النخيؿ في فمسطيف منذ عاـ مشروع  :االول
 .متحؼ تاريخ وادي كوشيال مشروع متحؼ التمور :الثاني

 .في صناعة نخيل التمر الشخصية المؤثرة الفئة الخامسة
  فئة الشخصية المؤثرة في صناعة نخيؿ التمر

 الدكتور خوزي رومينو فاليرو االول :
 

 

 منشورات وكتب جديدة في وقاية النبات 
 

 

 

 جذٌذة اصذاراث
 

 5116 وبراون ىيمر تاليف .الجديدة بالطبعة مصور كتاب:النبات وقاية في الحيوية المكافحة
يحتوي ىذا الكتاب عمى معمومات مفيدة عف حياتية االفات مدعومة بصور االفات واضرارىا كما يناقش الكائنات 

تجاريا.يشرح التفاصيؿ المختمفة لفرضيات المكافحة الحيوية ودورىا في المفيدة المتواجدة طبيعيا بالبيئة وكذلؾ المنتجة 
صورة بدقة عالية وكذلؾ صور بالمجير االلكتروني اضافة  551كثر مف رة عمى االفات.يحتوي الكتاب عمى أالسيط

مينو بفصميف لذؾ فيو يشرح الطرؽ العممية الدامة االحياء المفيدة وكيفية التقاط الصور بالتمفوف المحموؿ.تـ تض
 اضافييف عف التجارب والتطبيقات لممكافحة الحيوية.

http://www.crcpress.com/product/isbn/9781840761177#googlePreviewContainer 
 

 .5112 المغرب في النباتية السالمة كتاب مسرد من عشر الثانية الطبعة اصدار
 واستعماالتيا المجازة المبيدات لجميع حديثة معمومات عمى يحتوي والذي 5195 المغرب في النباتية السالمة كتاب مسرد مف عشر الثانية الطبعة صدرت

  الزراعة. مجاؿ في لمميتميف افةاض لنباتا وقاية في والعامميف لممزارعيف كمرجع جداَ  مفيد المسرد ىذا يعتبر . المغرب في
 

 بحىث مختارة
 

Molecular mapping of Asian soybean rust resistance in soybean landraces PI 594767A, PI 587905 and   PI 

416764. M.M. Hossain, H. Akamatsu, M. Morishita, T. Mori, Y. Yamaoka, K. Suenaga, R.M.   Soares, 

A.N. Bogado, A.J.G. Ivancovich and N. Yamanaka. Plant Pathology, 64(1):147-156, 2015.  

Multiple resistances across glufosinate, glyphosate, paraquat and ACCase-inhibiting herbicides in an   

Eleusine indica population. A. Jalaludin, Q. Yu and S.B. Powles. Weed Research, 55(1): 82-89, 2015. 

http://www.crcpress.com/product/isbn/9781840761177#googlePreviewContainer


 

 2015 أبريل/نيسان ،64 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 51

Integrated effect of Glomus mosseae and selected plant oils on the control of bacterial wilt disease of tomato. 

Kamal A.M. Abo-Elyousr, Mohamed E.A. Seleim, Kenawy M.H. Abd-El-Moneem, Frag A. Saead. Crop 

Protection, 66: 67-71, 2014. 
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The control of isariopsis leaf spot and downy mildew in grapevine cv. Isabel with the essential oil of lemon 

grass and the activity of defensive enzymes in response to the essential oil.  A.J. Maia, J.S.B. Oliveira, 

K.R.F. Schwan-Estrada, C.M.R. Faria, A.F. Batista, W.F. Costa, B.N. Batista. Crop Protection, 63: 57-67, 

2014]. 

Elimination of grapevine Bois noir phytoplasma by tissue culture coupled or not with heat therapy or hot 

water treatment. L.Chalak, A.Elbitar, N. Mourad, C. Mortada, E. Choueiri. Advances in Crop Science and 

Technology 1: 107, 2013. 
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,
  Journal of 

Plant Pathology, 95: 218, 2013.  
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 حياتيات، بيئيات
 حقمية لبعض صفات دوباس النخيل  دراسةOmmatissus lybicus De. Bergevin في واحة نخيل الجالء في مدينة البوكمال-

 (511-993 عبد النبي بشير، حمزة بالؿ وحسف الحولي عمي )سورية( )الصفحات. سورية
  حصر وتوصيف أىم أصناف الكينا المدخمةEucalyptus ماىر ىايؿ وفترات االستفادة منيا كمرعى لمنحل في السويداء جنوب سورية .

 (516-519دواره، سعود سربوخ وأكـر حاطـو )سورية( )الصفحات 
 تنوع وراثي

  حصر المجموعات الرئيسية من ذبابة التبغ البيضاءBemisia tabaci Genn.  المنتشرة عمى عوائل مختمفة في الساحل السوري
، لؤي أصالف وعصاـ قاسـ )سورية( )الصفحاتالدنا العشوائية.  DNAباستخدام مؤشرات الـ  -517 أحمد محمد مينا، ىماـ شعباف برىـو

598) 
 مكافحة حيوية

  كفاءة بعض عناصر المكافحة األحيائية في السيطرة عمى حشرة حميرة النخيلBatrachedra amydraula Meyrick  في وسط
-599جاسـ خمؼ محمد، راضي فاضؿ الجصاني، عبد الستار عارؼ عمي ومصطفى البوحسيني )العراؽ والمغرب( )الصفحات العراق. 

555) 
 التربية المخبرية لبعض عزالت النيماتودا الممرضة لمحشرات عمى يرقات فراشة الطحين Ephestia kuehniella Zell .بدالنبي بشير، ع

 (533-556 أماني جاويش وخالد العسس )سورية( )الصفحات

 مقاومة النبات
 عبد المسيح ناصيؼ مر عتيؽ، محمد موفؽ يبرؽ،عحقميًا.  تقويم رد فعل طرز وراثية مبشرة من الحمص إزاء مرض لفحة األسكوكيتا، 

 (541-534باسـ عطار )سورية( )الصفحات عامر قطنو جي و 

 أعداء طبيعية
 اختبار الكفاءة البقائية ومعدل االفتراس ليرقات نوع ذباب السرفيد(Episyrphus balteatus De Geer)  المرباة عمى حشرة من  الفول

 (545-549 )سورية( )الصفحات راقي المحمد وفائزة الدابؿتحت ظروف المختبر.  (Aphis fabae Scopoli) األسود

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219414001598
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219414001598
http://www.asplantprotection.org/Arabic/ASPP_Journal-32-3_2014_Ar.htm
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  دراسة ظاىرة التضاد ما بين بكتيريا المحيط الجذري المنشطة لنمو النبات وفطرFusarium oxysporum f.sp. lentis Vasud & 

Srin  .محبة غناـ، محمد عدناف النحالوي وصالح الديف خباز )سورية( المسبب لمرض ذبول العدس الوعائي في ظروف المختبر
 (553-546)الصفحات 

 تقدير الخسارة
  .رحاب بيجت تأثير اإلصابة بفيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح في نوعية ثمار البرتقال البمدي والساتزوما في حريصون، سورية

 (559-554حمداف، جرجس مخوؿ وعماد دأود اسماعيؿ )سورية( )الصفحات 
 كشف
  إنتاج مصل مضاد متعدد الكمون لفيروس التبرقش الريشي عمى البطاطا الحموة(SPFMV)  .إنصاؼ حسف عاقؿ، شادي في سورية

 (565-561وعماد داؤد اسماعيؿ )سورية( )الصفحات  سنكري، يوسؼ أبو أحمد، صالح محمود الشعبي
 حصر
  .(571-566عبد الرحمف خفتة )سورية( )الصفحات أىم أسباب تدىور أشجار الفستق الحمبي وتحديد مسبباتو في شمال سورية 

 تسجيل جديد
  تسجيل جديد ألربعة أنواع من الكاروب/الحفار جنسGryllotalpa (Orthoptera: Gryllotalpidae .في العراق ) راضي فاضؿ

 (575-579الجصاني ورغد خمؼ إبراىيـ الجبوري )العراؽ( )الصفحات 
  تـسجيل لمرض تعقد الجذور النيماتودي عمى نباتات الزينيا أولZennia elegans  المتسب عنMeloidogyne javanica  في

 (577-576حسف حسيف عمي، كماؿ الديف محمد فتاح وأيوب أبراىيـ أحمد )العراؽ( )الصفحات العراق.  -محافظة أربيل 
  التسجيل األول لتسعة أنواع من التربس(Insecta: Thysanoptera)  .كس. ؿ. تونغ )إيراف  ـ. ميرابفي قطر بالو، س. ؿ. يانغ وا 

 (585-578 )الصفحاتوالصيف( 
 

 

 مَجمػة وَقايػػَػة الّنَبػػات الَعػَربيَّػةالمقاالت التي ستنشر في 
 5195نيساف/أبريؿ ، 9، العدد 33 المجمد 

 

  تثبيط إنبات ونمو بادرات الرز برشاحة الفطرAspergillus flavus .ناياؾ، ي. دىوا، س. سامانتا وس. ر. اس.  المنتج لؤلفالتوكسين
 .)اليند(دىوا 

  تقصي انتشار فيروس البطاطا/البطاطس واي(PVY) في  ضمن محاصيل العائمة الباذنجانية واألعشاب المرافقة ليا في محافظة الالذقية
نصاؼ حسف عاقؿ ، نورا عباسمحمد حساـ حسف حمبي سورية.  .)سورية( وا 

  التأثير التثبيطي لمزيت الطيار المستخمص من ثمار العرعر السوريJuniperus drupacea نمو بعض الفطور الممرضة لمنبات. في 
 )سورية(. جالؿ فندي، وسيـ الحكيـ ومحمد عصاـ حسف آغا

 الثاني من بق الحمضيات الدقيقي  حوريةطور ال عمى مستخمصات نباتية ثالثة مقارنة سميةPlanococcus citri (Risso)  تحت ظروف
 بيشمي )إيراف(.-ـ. أحمدي وب. أميري الحاضنة والمختبر.

  تأثير درجات الحرارة الثابتة في بيولوجيا المتطفلDiaeretiella rapae (M’Intosh)   الممفوف  عند التطفل عمى منBrevicoryne 

brassicae (L.) ورشا أسعد )سورية(. عبد النبي بشير، لؤي أصالف .تحت ظروف المختبر 
 عممية حول أحدث تطبيقات التحوير الوراثي إلنتاج أصناف وأصول تفاح  مراجعة(Malus domestica Borkh. مقاومة لؤلمراض )

 نبيمة محمد عمي باشا، محمد بطحة، أحمد عبد القادر وفتحي حسف )سورية وألمانيا(. الفطرية والبكتيرية.
  مقاومة السالالت الحقمية من الذباب المنزليdomestica L. Musca ثالثة أنواع مختارة من المبيدات البيرثرويدية بمدينة الرياض،  تجاه

 سعد الزىراني، عبد العزيز العجالف ومحمد جماؿ حجار )المممكة العربية السعودية(. المممكة العربية السعودية.
  فعالية بعض المستخمصات النباتية المائية وراشح الفطر الحيويTrichoderma viride فحة العفن الرمادي عمى البصل بعد في مكا

 زىرة ابراىيـ الجالي، نوارة عمي محمد وأمينة أمبارؾ ألربد )ليبيا(. الحصاد.
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  التسجيل األول لمدبور المتطفل(Curtis) Sphecophaga vesparume في أعشاش الدبور الش رقي Vespa orientalis (L.)  في
 ظاىر حجيج، محمد العالف، عمي خالد البراقي وعادؿ المنوفي )سورية(. يوسؼ نور الديف سورية.

 .رحاب حمداف،  تأثير اإلصابة بفيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح عمى نمو أشجار البرتقال البمدي والساتزوما في منطقة الثورة، سورية
 عماد اسماعيؿ وجرجس مخوؿ )سورية(.

  تأثير تقسيم طوائف نحل العسلApis mellifera في تطور مجتمع طفيل الفاروا Varroa destructor. ظاىر حجيج  يوسؼ نور الديف
 وعمي خالد البراقي )سورية(.

 ساق التفاح النشاط الموسمي لحشرة حفار (Zeuzera pyrina L.) باستخدام  في حقول التفاح والجوز بمحافظة الالذقية، سورية
 عبد النبي بشير ولؤي حافظ أصالف )سورية(. ،إبراىيـ جونار عزيز المصائد الفرمونية الجنسية.

  وليد  ىبة ميندس، في سورية. الطريتوصيف المقاومة لمرض الصدأ األصفر في مرحمتي البادرة والنبات البالغ في بعض أصناف القمح
 وكيومرث نظري )سورية وتركيا(.السعيد 

  بعض الفطور المضادة في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور  كفاءةتقييمMeloidogyne incognita .مريـ  عمى نبات البندورة/الطماطم
 العبد القادر وريما منصور )سورية(.

 

 أحداث ميمة في وقاية النبات 
 

5112 
 

 5112أيار/مايو  13-14* 
  .مصر الجيزة، ،المؤتمر الدولي الخامس لمعيد بحوث وقاية النبات

plantprotection5@yahoo.com 

 5112مايو/ 11-16*
 اليوناف كاالماتا، الزيتون، ألشجار المتكاممة الوقاية حول البيولوجية المكافحة لجمعية السابع االجتماع

http://www.iobc-wprs.org/events  
  5112مايو/ 11-16*

 .ايطاليا/ فرانس مارتينا الحمقة الدراسية الثالثة عشر عن الفيوزاريوم في اوربا.

http://efs13.mycored.eu 
 5112حزيران/يونيو  11-11* 

 .إيطاليا باري،الندوة الدولية الثالثة حول أمراض ما بعد الحصاد: توظيف العمم لزيادة الغذاء. 
 http://postharvestbari2015.it/ 

 5112حزيران/يونيو  11-15* 
 .الياباف موريوكا، أيينا، مركزالمؤتمر الدولي الثالث والعشرون لمفيروسات وأمراض محاصيل الفاكية األخرى التي تنتقل بالتطعيم. 

http://icvf.jki.bund.de 
 5112تموز/يوليو  12-11* 

 .الدنمارؾ كوبنياغف،المؤتمر الدولي الرابع عشر ألمراض الصدأ والبياض الدقيقي عمى النجيميات. 
conference/-the-to-http://emcrf.au.dk/icrpmc2015/welcome 

 5112آب/أغسطس  56-51* 
 . ألمانيا برليف، ،الثامن عشر لوقاية النباتات المؤتمر الدولي

 لمحضور النبات وقاية لعمـو الدولي لممؤتمر الدوري التنظيـ عف المسؤولة األلمانية والمنظمات (IAPPS) النبات وقاية لعمـو الدولية الجمعية تدعوكـ
 تـ ألمانيا. برليف، مدينة في سيعقد والذي النبات، وقاية مجاالت جميع يغطي والذي االتجاىات المتعدد عشر الثامف الدولي المؤتمر في والمشاركة

 مناقشة بيدؼ النبات وقاية لعمـو الدولية الجمعية مع (DPG، JKI، IVA) الثالث األلمانية المنظمات بيف بالتعاوف المؤتمر نشاطات برنامج انجاز

mailto:plantprotection5@yahoo.com
mailto:plantprotection5@yahoo.com
http://www.iobc-wprs.org/events
http://efs13.mycored.eu/
http://efs13.mycored.eu/
http://postharvestbari2015.it/
http://icvf.jki.bund.de/
http://icvf.jki.bund.de/
http://emcrf.au.dk/icrpmc2015/welcome-to-the-conference/
http://emcrf.au.dk/icrpmc2015/welcome-to-the-conference/
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 مناسبة نبات وقاية إجراءات وتنفيذ تصميـ تحديات مجابيتيـ عند النبات وقاية ءوعمما والحكومات المزارعيف تواجو التي الميمة القضايا مف العديد
 www.ippc2015.de الرابط عبر مباشرة الممخصات إرساؿ يمكف ومستدامة.

 5112أيمول/سبتمبر  13 –آب/أغسطس  31* 
 ىارليـ، ىولندا. سات البقوليات والخضار. المؤتمر الخامس لمجموعة العمل الدولية لفيرو 

virology.nl/IWGLVV2015-http://www.plant 
 5112أيمول/سبتمبر  51-52* 

 سيفيممي، إسبانيا.  المؤتمر األوروبي العاشر إلدارة اآلفات الفقارية.
http://www.evpmc.org/ 

 5112تشرين األول/أكتوبر  11-55* 
 مصر القاىرة،)اإلقميمي( لتطبيقات المكافحة البيولوجية لآلفات الزراعية،  الرابعالمؤتمر الدولي  

والباحثيف واألكاديمييف والميتميف بمجاؿ تطبيقات المكافحة البيولوجية لآلفات ( بدعوة العمماء ESBCPتتشرؼ الجمعية المصرية لممكافحة البيولوجية لآلفات )  
تقديـ وتبادؿ الخبرات في جميع مجاالت المكافحة البيولوجية إلى  الزراعية االقتصادية في الحكومات، والجامعات، والمراكز البحثية، والمنظمات الدولية والمحمية

منطقة، خاصة المرتبطة بالتطور الحديث في استراتيجيات المكافحة المتكاممة الصديقة لمبيئة، وترحب بمشاركتـ في المؤتمر لآلفات ذات االىتماـ المشترؾ في ال
 في القاىرة، مصر. 5195تشريف األوؿ/أكتوبر  55-99الدولي )االقميمي( الرابع لتطبيقات المكافحة البيولوجية لآلفات الزراعية المزمع عقده خالؿ الفترة 

 www.esbcp.org الرابط: انظر المؤتمر حوؿ المعمومات مف لممزيد   
 

2016 - 5111 

 

 5114الثاني/ /تشرين16-11*
 زيالند نيو سنتربيري، ،التربة مراضأ عن المتسببة األمراض حول يويةاالس االسترالية الندوة

http://www.appsnet.org/Interest_Groups/ASDS/asds.aspx 

 5114أيمول/سبتمبر  52-31* 
  .المتحدة الواليات فموريدا، أورالندو، فيالمؤتمر الدولي الخامس والعشرون لعمم الحشرات 

http://ice2016orlando.org/ 

 5111آب/أغسطس  13 –تموز/يوليو  51 *
  .أمريكا ماساتشوستس، بوسطف، في( ICPP2018)المؤتمر الدولي الحادي عشر ألمراض النبات 

http://www.icpp2018.org/ 
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 اإلخبارية النشرة من العدد ىذا انجاز في لممساىمين شكر
 جزيل الشكر لمزمالء الذين أسيموا في إنجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات

 في الشرق األدنى والبمدان العربية وىم:
 

 لمغرب(، ذو الفقار ليث )العراق(،سناء كريمي )ا ،)ايطاليا(، نسرين عبد الغني )مصر( ثائر ياسين )العراق(، سماعيلأحمد أسماعيل أ
 ،نورس عبد االلو صادق )العراق( ،)ايطاليا( قبعرائد ابو  ،خميفة دعباج )ليبيا( )العراق(، محمد عامر فياض، (ة)سوري نوران عطار
فاطمة ، تونس() الدين بن موسىعصام  ،)لبنان( فريد عموري سكينة شكران )المغرب(، )الجزائر(، سيام فضيل ،)مصر( ىشام جبريل

 .(ةمحمد حسام حمبي )سوري)مصر(،  مروة رشاد )لبنان(، دانيا ثابت )تركيا(، تركوت
 
 

إعالنات تتعمق بوقاية النبات في البمدان العربية. كما تدعو جميع أو  إرسال أية أخبارإلى  تدعو ىيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع
لمجمعية العربية لوقاية النبات والمجان المتخصصة المنبثقة عنيا وأعضاء االرتباط في البمدان العربية المختمفة أعضاء الييئة اإلدارية 

وقاية النباتات من اآلفات الزراعية لتزويد النشرة بما لدييم من  وكذلك جميع الجمعيات العممية الوطنية التي تيتم بأي جانب من جوانب
 .ى العالم العربيأخبار يودون نشرىا عمى مستو 

 


