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 النباتي عشر لعلوم وقاية جان المؤتمر العربي الثانل
 

 

 اللجنة العليا للمؤتمر

ً  رئيس مركز البحوث الزراعية                               محمود مدنى                              رئيسا

 نائب الرئيس مراض النبات          رئيس بحوث معهد بحوث أ إبراهيم العباسي                          

 مقرر رئيس بحوث معهد بحوث وقاية النبات                       مرتضى احمد عيسى                 

 عضو مدير معهد بحوث وقاية النباتات                      أحمد السيد محمود عبد المجيد                

 عضو مدير معهد بحوث وأمراض النباتات                      اشرف السعيد خليل                    

 عضو رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات                         محمد السعيد الزميتي

 أمين الصندوق                                                                                  يحيى أبو الليل تمام

 

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر

ً  مرتضى أحمد عيسى  رئيسا
 اللجنة امسكرتير ع محسن محمد أمين 

 عضو مجدي ولسن 
 عضو شعبان عبد ربه 
 عضو أحمد عبده حامد

 عضو إدريس سالم عبد الوهاب
 عضو مدحت سعد عبد المجيد

 عضو شعبان علي خالد
 عضو ممدوح عبد الفتاح

 

 لجنة الموقع واإلعالنات

ً  حسين الهنيديأحمد   منسقا
 عضو أحمد عبده حامد 

 عضو حسن فرج ضاحي
 عضو ممدوح عبد الفتاح خليفة

 عضو شعبان علي خالد

 
 لجنة اإلعالم

ً  أحمد حسين الهنيدي  منسقا
 عضو حسن فرج ضاحي 

 عضو شعبان علي خالد

  



 

 

 

 

 يوالحاسب االل لجنة قاعدة المعلومات

ً  حسن فرج ضاحي  منسقا
 عضو والء جميل إبراهيم
 عضو  محسن محمد أمين 

 عضو  شرين محمد عبد المجيد
 عضو  اء رمضان محمددع

 عضو محمود إبراهيم عبد الحميد
 عضو  يمنية القرعلأ

 عضو أيمن محمد محمد 

 
 لجنة اإلستقبال والضيافة

ً  إدريس سالم عبد الوهاب   منسقا
 عضو  عماد الدين يوسف

 عضو سما شوقي
 عضو زينب نصر الدين
 عضو  نشوى سعيد أمين 
 عضو  حسين علي محمود

 عضو أشرف محمد بيومي
 عضو أحمد جابر 

 
  



 

 

 اللجنة العلمية 
 

 جامعة القاهرة -كلية الزراعة 

 رمضان عبد القادر علي

 عز الدين الشاذلي

 مراد فهمي حسن  

 

 جامعة عين شمس -كلية الزراعة 

 والء عبد الغني

 

 المعمل المركزي لبحوث الحشائش

 أكرم نصار محمد السيد نصار

 حسانين الشربيني

 

 المعمل المركزي للمبيدات

 أحمد غازي السيسي

 

 معهد بحوث أمراض النبات

 نبيل صبحي فرج )منسق(

 إبراهيم العباسي

 شوقي احمد

 امل عبد الوهاب خليل

 ثريه محمد عبد الواحد

 حمادة حماد سلطان

 خالد عرفات

 رضا التهامي

 زينب محمد ابراهيم

 سماء محمود شوقي

 صالح عبد القادر السيد

 صالح عبد المؤمن

 صالح محروس هاشم

 عبد الفتاح عبد الحميد الوكيل

 عبد المحسن تهامي

 عماد الدين يوسف محمود

 السالمكامل عبد 

 مجدى إبراهيم غنيم

 محسن التهامي

 محمد الشربوتي

 محمد حسن عبد الرحمن

 محمد فهمى عبد البر حسن

 محمد محمد أبو شقه

 مدحت سعد عبد المجيد

 ممدوح محمد عبد الفتاح

 ميناس سالم

 نجالء مهنا

 يحيى خفاجة

 يحيي سالم خفاجي

 

  معهد بحوث وقاية النباتات

 شعبان عبد ربه )منسق(

 محسن طه أحمد

 ادريس سالم عبد الوهاب

 اسامه غازي

 أشرف محمد عبد الحليم التركي

 إكرام اسماعيل محرم

 انجيل رشدي عبد السيد

 انطون ويلسن تادرس

 ايمان ابراهيم السباعي

 جمعة الدمرداش

 جورج نسيم جرجس

 جيهان محمد السيد سالم

 حاتم الشناف

 حسن حسن النعناعي

 حسن حسن شلبي

 حسن على طه

 حسن فرج  ضاحي

 حسين محمد اسماعيل ابراهيم

 حورية على عبد الوهاب

 خليل غريب المالكي

 رضا عبد الجليل محمد عامل

 سعاد مرسى محمود

 سعد مصطفى ابو ليله

 سعد موسى

 سعيد عبد العظيم عالم

 السيد ابراهيم حجاج

 شعبان عبد ربه

 طارق رئيس أمين

 طارق عفيفى

 طالل العباسي

 عادل عقيل

 فوزي لطفيعادل 

 عادل محمد الراوي

 عادل مصطفي

 عبد العزيز ابو العال خضر

 عبد الغنى محمد بط

 عبد الفادى حنا مجلع

 عزيزة السيد عبد العال

 عصام محمد عبد السالم

 فتحى عيد العدل

 كارم أبو زيد حسن

 كرم السيد محمد

 المتولى فراج المتولي

 مجدى عبد الحميد الحريري

 مجدى عبد العظيم

 محمد سالم مجدى

 مجدى ولسن بولس

 محمد عبد العزيز هندي

 محمد عبد الوهاب رخا

 محمد محمود زكى مسلم

 محمود سيد عمر مبروك

 مرتضى أحمد عيسى

 مصطفى عبد الحكيم

 منى عطيه محمد مصطفى

 ناديه عبد هللا على

 نهى حسين أحمد

 هدى احمد محمد

 همام نجيب همام 

 وحيد محمد جبر

 

  

http://www.arc.sci.eg/InstsLabs/Default.aspx?OrgID=17&lang=ar


 

 
 الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات

 

 
 مصر  الرئيس محمد السعيد الزميتي     

 العراق  نائب رئيس إبراهيم الجبوري          

 لبنان  أمين السر وصندوق مصطفى حيدر            

 سورية  التعريبرئيس لجنة  -عضو  صفاء قمري               

 األردن  ريس لجنة الشرف والجوائز -عضو  أحمد كاتبة بدر            

 مصر  رئيس لجنة العضوية -عضو  أحمد حسين الهنيدي       

 ليبيا  رئيس لجنة المطبوعات والنشر -عضو  خليفة دعباج                

 لبنان  ةمجلة وقاية النبات العربيرئيس هيئة تحرير  -عضو  خالد مكوك               

 

  



 

 
 الجهات الداعمة للمؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم وقاية النبات

 
 

 لألمم المتحدة، القاهرة، مصر التابعة المكتب اإلقليمي للشرق األدنى، منظمة األغذية والزراعة 

 داو كيميكال اي ام اي ايه جي ام بي اتش 

 سينجنتا اجرو  ايجيبت ش.م.م 

 شركة باسف ليميتيد 

  ايجيبت –اريستا اليف ساينس 

 شوري للكيماويات 

 لمتبقيات المبيدات يالمعمل المركز 

 معهد بحوث وقاية النباتات 

 المعمل المركزي للمبيدات 

 كايرو كيم للخدمات الزراعية 

 .جي.ام.بي.اتش. )ماك( -المكتب العلمي ام.ايه.سي 

  الزراعيةايجيبت كيم انترناشونال للكيماويات 

 )مصر للتنمية الزراعية )هشام ابو حسين 

  مراض النباتاتأمعهد بحوث 

 روك  دالتكس 

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 كام للكيماويات الزراعية 

 مؤسسة جعارة إلستيراد والتصدير 

 الجمعية التعاونية الزراعية 

 دلتا للكيماويات الزراعية 

 التجارية شركة العز لإلستيراد والتصدير والتوكيالت 
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 محتويـــات العــــدد
 
 

 رقم الصفحة أرقام البحوث المحتويات
 

 A-3  فهرس المؤلفين
 KN2 – KN1 A-9 كلمة االفتتاح الرئيسة

 S13 – S1 A-10 الحلقات العلمية 

 EN26 – EN1 A-16 حشرات اقتصادية

 E27 – E1 A-26 علم الحشرات

 M5 – M1 A-37 حلم/أكاروسات

 F35 – F1 A-39 أمراض فطرية

 B6 – B1 A-52 أمراض بكتيرية

 V17 – V1 A-55 أمراض فيروسية

 N12 – N1 A-63 نيماتودا

 W2 – W1 A-67 أعشاب ضارة

 P26 – P1 A-68 مبيدات اآلفات الكيماوية

 EX31 – EX1 A-79 مستخلصات نباتية

 IPM14 – IPM1 A-89 المكافحة المتكاملة لآلفات

 BC49 – BC1 A-96 المكافحة الحيوية لآلفات

 BI9 – BI1 A-115 حشرات نافعة

 SP3 – SP1 A-118 النشر العلمي

 MI11 – MI1 A-119 موضوعات متنوعة
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 فهرس أسماء المؤلفين
 

 اسم المؤلف رقم البحث
EX23 ،إبراهيم سعيد  إبراهيم 
EX17  إبراهيم، إبراهيم علي 

EX2 ،MI8   إبراهيم، غسان 

EN12 ،P16 ،MI2  إبراهيم، محمد محمد أحمد 
E8  إبراهيم، هدى أحمد 
P9  ابشر، ابشر عوض 
E1 النور، نجاة علي  أبو 

F15  أبو جليل، غرام 
EX10  أبو جودة، يوسف 

F32  أبو زيد، محمد 

IPM6 ،IPM8 سن، رشيدة  أبو 
V5  أبو شربي، عبير 

BC16 ،EN19 ،EN20  أبو طارة، رندة 
F8  أبو ظفر، سعيد 
E6  أبو عيانة، رمزي عبد الرحيم 

V7 ،V17 رائد قبع، أبو  
V1  أبو كراع، حاتم 

EX23  أبو لبن، جمعة فتح هللا 
E5  أبوزيد، عزيزة محمود محمد 

EX8  أبي طراد، مروة الطاهر 
IPM8 حمد، أ. أ 

V6 أحمد، أحمد 
F34  أحمد، إرفان 
V10  أحمد، خالد محمود 

BC41  أحمد، رشيدة محمد 
F24  أحمد، رضا السيد 

BC40  أحمد، رئيس 
IPM4  أحمد، سعيد 

F34  أحمد، سلمان 
IPM6  أحمد، سهى حسن 
IPM9  أحمد، عبد العزيز 
BC46  أحمد، مجدولين مصطفى 
BC18  أحمد، محمد 

E10  .أحمد، هـ. أ 
BC34  .أحمد، ون 

F18  أحمد، يسرا 
F12  أختر، محمد 

EX5  أختر، نورين 
EX24  ،إدريس، رحاب أ 
EX24  .إدريس، هيام م 
EN15 أديجا، أبهيجين 

IPM14  أدير إغيلي، حكيمة 

EN16 ،IPM14 ر، محمد عز الدين يإد 
EN16 إغيلي، حكيمة -أدير 

F14  أرادي، حميدة 
F6  إرشاد، غالم 

BC39 ،F17  إرشاد، غولشان 
N11  ارشيد، لينا 

IPM7  اسكندر، عايدة خليل فهمي 
F34  اسالم خان، محمد 
V6  اسماعيل، عماد دأود 
W1  .أشا، م.ب 
F34  أشرف، إجاز 
F12  إشفاك، محمد 
F30  اصغر، حافظ نعيم 
E10  .أغوو، أ. ر 
F34  إقبال، ظافار 
F12 ل، محمد ساجد إقبا 
E10  .أكوا، ب. ن 
F35  ألطف، رباب 
E10  .إلنباو، إي. م 
F24  امبابي، السيد 

 اسم المؤلف رقم البحث
E10  .أمبوغادو، أ 
B6  أمين، أحمد 

MI3  أمين، الواعر محمد 
B3 تحسين  ،أمين 

BC12  األنانبة، خلود 
EX5  أنجم، فريحة 

N7 باسمة جورج  ،انطون 

BC39 ،BC40 د إنعام الحق، محم 
S1  أوراكجي، جول 
N2 أ. س.  ،أوسونلوال 

BC7 اوفدو، خليد 
E10  أوكه، أو. سي 

V15 ،V16  اونالكيه، نوكيت 
F14  آيت احمو، سامي 

IPM1  .ايربانيجا، أ 

BC46 ،IPM6 ،IPM8  بابكر، عبد الجبار الطيب 
V13  باتشيفيكو، دافيد 

IPM11  الباز، منيرة 
B1  باسيم، حسين 
P5  باشميلة، سالم محمد 

P22  ،محمد  بالحمرا 
V2  بالقاضي، محمد صادق 

E23  بخيت، أحالم محمد أحمد عبدهللا 
EX12 بدر الدين، رضوان 

E19  بدر، أحمد كاتبة 

P2 ،P13  بدوي، محمد الطاهر إبراهيم 
S2  براون، جودي 
S1  براون، هانز 

MI8 نــدى محمـد عيـد  ،البـرنـي 
F5 وم، باسمة بره 

W2  بزيني، عبد الهادي 
BC2  .بسواس، م.ك 
F19  بشرة، مديحة 
V1  بشية، فوزي 

BC19 ،إبتسام محمد  بشير 
BC20  بغدادي، تاسادت 

P17  بكر، صفاء زكريا 
B6  بالبل، نجالء محمد 
B2 موسى بالبل، نجالء  
B1 حسين  ،بالل 
E8  بالل، فائقة حسين 

MI6  أحمد بلعوني، حاج 
BC49  بلقندوز، رشيدة 

N5  بلوك، فيفيان 

P25 ،P26  البمبي، محمود محمد 
MI6  بن أحمد، سعيد 
F14  بن امروش، ياسمين 

F9  .بن بلقاسم، أ 
F14 بن بلقاسم، عبد القادر 

BC43  بن جامع، محمد الحبيب 
E12  بن جمعة، جودة 
BC7 ،أحمد بن سلطان 

F9 ،F14 دة بن سليمان، حمي 
MI10  بن سودة قريشي، سعد 

P12  بن شعبان، سماح 
BC49  .بن ضيف هللا، ول 

EX18 ،EX26 ،P22  بن عبد القادر، مسعودة 
V9  بن عمران، مروى 

V12 ،MI9 هاجر  ،بن غانم 
BC11  بن يحي، فايزة بلحاج 

F15 ،N11  ،لماالبنا  
EX27  .بنحريف، أ 
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 اسم المؤلف رقم البحث

EX27 ،F19  .بنخالتي، ف 
MI6  بنعطية، حسين 

EX14 ،EX16  بنعليات، عبد العالي 
BC7 بنيدير، لبني 
EX4  بو كحال، هاجر 

V7  بوتاليكو، جوفانا 
BC43  بوتيتي، مريم زواوي 
EN10  بوجغاغ، محمد 

E2 ،E17، EN10 ،EN2 ،F16 ،
IPM4  

 البوحسيني، مصطفى 

BC20  بوراس، ألدجيا 
BC44  بوراس، نور الدين 

BC9 ،BC11  بورغدة، هدى 

V15 ،V16  بوزان، أورهان 

BC9 ،F14  بوزناد، زواوي 
E2  بوشلطة، عزيز 

EX13 ،F19،EX27   بوعمامة، حفيظة 
BC11  بوعيشة، أسامة 
BC12  بوقلة، نهلة 

F14  بوم، مايكل 
EN18 ،رندة  بومجان 

W2 عبد هللا  ،بومخلب 

EN10 ،IPM2  بوهرود، رشيد 
SP3 ام بياعة، بس 

EN19  بيدق، زهراء 
IPM1 هيدو، م. -بيريز 

MI6  بيريني، خضرة 
BC49  بيش، محمد 

N1  ،ألبيرتة تروكوليتروكولي 
BC44 توماتية، عمران 

P4  تويهري، سومية 
N1 نادية  ،تيرشي 

IPM1  .تينا، أ 

BI2 ،BI5  ثروت، عماد 
F25  جابين، زوبيا 

EX3  جاسم، عبد الرزاق داود 

EX5 ،F12 ،V11  جافاد، أرشاد 
F26  الجالي، زهرة ابراهيم 
N3  جاويد، محمد طارق 

EX25  جاويد، همايون 
N2  .جباديان، ت. ه 

P5 ،SP3  الجبوري، إبراهيم جدوع 
BC8  الجبوري، حرية حسين 
F27  الجبوري، صبا باقر عبد 

EX30 ن سالم االجراح، نير 
B5  جريجيري، فؤاد 

EX23 مان، عمار كريم خضير الجس 
EN22  جعفر، سلمان 

F29  .جالل، ل 
V14  جمالي، أحمد 

BC14  جمعة، مصطفى ضاري 
P21  الجميل، سهيل 

E27 ،EN3 ،EN21  جميل، صالح محمود محمد 

P25 ،P26  جميل، والء إبراهيم 
S4 بوركارد  ،جوال 
F6  جوندال، أمجد شهزاد 
P7  حاتم، عادل السيد 

EX2 ،EX12 ميادة  ي،الحاج عل 
N3  الحازمي، أحمد سعد 
B5  حبشي، روزين 

IPM7  حبشي، نادية حنا 
BC16  حبق، حنان 

MI7  الحبيب، روضة يعقوب 

BC36 ،E21  حجازي، فاطمة الزهراء حسين 
V2  الحجالوي، محمد رابح 

EX7  الحديد، خلدون جفال 

 اسم المؤلف رقم البحث
V13  حربي، منيرة بن سليمان 
BC8 الء خضير حسان، آ 

BI6 ،BI9  حسان، إيمان محمود 
BC26  حسن، باسم حسون 

E5  حسن، جمال محمد 
EX7  حسن، حازم شريف 

EN17  حسن، حسن فليح 
F32  حسن، عبد القادر 

P7  حسن، عبد الناصر توفيق 
F13  حسن، محمد 

BC46  حسن، محمد محجوب 
F28  حسن، محمود 

EX14  حسيسو، دريس 

B2 ،F18  حسين، أحمد 
B3  حسين، آرام 

BC23  حسين، رنا حسين محمد 
IPM12  حسين، سعد علي 

P6  حسين، صالح محمد 
S12  الحسيني، منير محمد 

EX1 ،M5 ،P8  الحلواني، أشرف سعيد 
BC43  حليّم، سوسن 

E7 ،EX10  حّماد، عفّت أبو فخر 
W1  حمد، أماني 
F10  حمزة، براء حسن 
V6 مر حمودي، ع 
S7  حموية، عالء الدين 

BI8  حميد، محمد مروان 
BC8  الحميري، ياسر ناصر 

BC34  .حنفي، م 
B2  حنفي، محمد سليمان 

EN11  حوكان، خلود 
N5 محمود  ،الحويطي 

IPM12  حيدر، خالد محمد 
BC42  الخالدي، رباب 

EN1  خان، موهيم 
F8  خرسي، محمد 

BC10  خريبة، محمد عماد 
EN24  الخزرجي، هند إبراهيم علي 

P24  خضر، محمد 
M4  خضر، محمد أحمد 

BC21  خضير، محمد وليد 
IPM3  خفته، عبد الرحمن يوسف 

F8  خالفي، حفيظة 

BC14 ،BC21 ،EN25  خلف، محمد زيدان 
F26  خليفة، حميدة عبد الرازق 
F29  .خليفي، ه 
F12  خليل، طيابة 

EX3 خليل، عمر رمان 
E16  خليوي، سميرة عودة 

EN11  خوجة، سليم 
B5  الخوري، ميشال عيسى 

EN4  خير، أماني محمد 
S4 سيده، سيلكه -داخبروت 

EN14  داربين، سالم 
P4 ريمادي، ماجدة -دامي 
N7  داود، هديل بدري 
S1  دبابات، عبد الفتاح 

S10  الدبعي، شوقي 
BC20  دجينان، زاهية 

F31 اهيم صبحي دراز، إبر 
M4  درويش، أشرف إبراهيم إسماعيل 

BI2 ،BI5  الدريني، سارة حسن 
F11  دعباج، خليفة حسين 

EN18  دالنده، أحالم 

N6 ،N10  الدنقلي، الزروق أحمد 
SP2  الدهشان، جمال علي خليل 
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EX4  دهليز، عبد الرحمن 
E25  الدهوي، سنداب سامي جاسم 
N3 ع محمد دوابة أحمد عبد السمي 
B5 نينو  ،دوبال 
V2  الدوزي، جمال 

EN26 ،EX19  الدوسري، منى محمد صالح 
B4  الدوليمي، فراس طارق رشيد 

EN16 ،IPM14 متيش، بهية  -دومانجي 
S9  دونغيا، آنا ماريا 

EX11  دويدار، أحمد عبد العزيز 
EX14  دويرا، عالل 

E1  دي كوستيل، بن 
N1 دي لوكا، فرنسيسكا 

F33  ذنون، علي حمود 
F10  ذياب، نعيم سعيد 
E1  راتليف، نورمان 

MI8  الراشد، عبد الرحمن 

P2 ،P13  ربيع، انتصار إبراهيم محمود 

BC26 ،EN24  الربيعي، جواد كاظم 

BC14 ،BC21 ،BC26 ،E16 ،
EN25 

 الربيعي، حسين فاضل 

B4  الربيعي، ليث عادل 
BC18  رجب، لبنى 

F24 ،محمد امام  رجب 

EX6 ،EX20  الرجبو، مها أكرم 
F5  الرحية، قصي 
P8  رخا، محمد عبد الوهاب 

IPM7  رزق، مارجريت عدلي 
BC16 انرستم، غس  

P25 ،P26  رشيد، دعاء سالم 
EX17  رشيد، فراس طارق 
BC46  رغيم، أحمد م.إ 

BC17 ،BC30  رفعت، بهجت محمد 
BC42  الرمادي الدعمي، ماجدة 
EN19  رمضان، علي 

F7 ،V10  رمضان، نديم أحمد 
F28  رمو، آالن 

EX21 ،P23  الرهيوي، إيمان السيد حسين 
F1  رواق، نور الدين 

P15 ،ستيفن  روسال 
S5  روسي، فيتوريو 

F35  .رؤوف، شودهاري أ 
IPM5  رويشدي، خالد 
EN8  الرياشي، ميالد 
F25  رياض، عبيد 
E16 زة كاظم الزبيدي، حم 

IPM11  زراد، خولة 
EX13  زروق، سكينة 

P9  زروق، محمد سعيد 
BC37  زروق، محمد ميهوب 

P24  زكي، أيمن حسن 
IPM7  زكي، أيمن يوسف 

V2  الزموري، سامية 
P9  زهران، الدر بله 

P20  الزيادي، صدام حاتم عبد الرحيم 
S11  زيان، سحر 

BC44 ،MI6  زيتوني، عبد الغني 
BI1  زيدان، إيهاب وفيق محمود 
E11  .زين العابدين، محمد ح 

BC48  السابتي، أحمد 
BI7  ساجت، أحمد صالح 

BC12  الساحلة، دالل 
V17 ،نيكوال فيتو سافينو  
E24  سال، عالء الدين عبد القادر أحمد 

V7 ،V17 ،باسكوالى سالداريللي  
BC34 ،م.  سالم 

F15 ،F20  سالم، نداء 
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V13  السالمي، إلهام 

EN25  سامي، رجاء عبود 
E22  سامي، محمود عبد المجيد 

BC37  سايح، ناديا 
BC44  سباو، نصر الدين 

S4  سترانسماير، يورن 
EN22  .سترزاكر، ر. جي 
IPM4  ستريت، كن 

B5  ستيفني، اميليو 

BC35 ،P7  سرور، هشام أحمد 
BC16  سعد الدين، أحمد 

F3 سيا عبد الحميد محمد آ، سعد هللا 
P9  سعد، ابتهال سعد يوسف 
B5  سعد، جورج 

BC3  سعود، حذام مبدر 
EX1  سعيد، فظيل 
F22  السعيد، وليد 

BC20 تواتي، م. -سعيدي 
E15  سلمان، آمال عبد الرزاق 
BC3  سلمان، سالم داؤود 

EX23  سلومي، علي كريم 
P6  سليمان، أحالم فرج 

M3 ان، ليلى عبادة محمدسليم 
F28  سليمان، نوزاد 

EX14 ،EX16  سماما، حسناء 
P8  سند، أحمد سعيد 

BC29 ،BC33 ،E14  السنطيل، فتحي السعيد 
F26  السنوسي، عمر موسى 

MI11 يونس أحمد  ،السيد عيسى 
BI3  سيد، صبحية سعيد 
F29  .سيدرا، م.ه 

S1  سيكورا، ريشارد 
BC20 أ.  بلوي،-سيهالي 

V11  شاد، نديم 
P20  شاطي، ريسان كريم 

EN18  شافعة، إسماعيل 
P24  شاكر، أحمد محمود 

EN1 ،EN22  شاه، عريف 
BI8  شاهر، كميلة ورد 

F13 ،F32  شاهين، عاطف عبد الفتاح 

IPM11 ،P12  الشايب، اقبال 
EN5 شبيب، سامر حنا 
F35  شبير، غالم 

MI10  شخشار، عبد الغني 

BC29 ،BC33 ،E14   الشرقاوي، حمزة محمد السيد 

BC22  شريف، السيد علي حسن 
BI3  الشريف، محمد السعيد 

BC1  شعبان، ياسر 

BC25 ،BC32  شاللو، أماني 
BC40  شلهزمان، شائية 

BI7  الشمري، أحمد جاسم محمد 
EN25  الشمري، حازم عيدان 

M4 ،P16  الشناف، حاتم محمد حاتم 

BI2، BI5  الشناوي، إبراهيم الشناوي 

EN16 ،IPM14  شنشوني، هارون 
P3 خليصة ،شنيتي 

EX4  شهبار، نورة 
V3  الشهوان، إبراهيم محمد 

F17  شهيد، محمد 
BC10 وفاء  ان،شوم 

B5 ،EN8  الشويري، ايليا 
F28  شيخ موس، سلطان 

BC13  الشيخ، السيد عبد المالك 
P11 عزيز الشيخ، علي عبد ال 

BC38  صابر، نرمين محمد 
V11  صادق، محمد صديق 
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F27  صادق، يحيى 

IPM3  صاري، سناء محمد فارس 

BC28 ،BC29 ،BC33 ،E14  صالح، أحمد امين أحمد 
V3 الصالح، محمد علي 
F2  صالح، يحيى عاشور 

EN10  الصباغي، محمد 
MI6  صباو، نصر الدين 

E2 ،E10 ،EN17 ،IPM4 ،عبد الهادي  صبراوي 
P1 صبور، ماجدة 

N11  الصدر، منذر 
V11  صديقي، بريرا 

EX28  صالح، فائزة 
E11  صالح، فائزة الجيلي 

EX17  صليبي، عماد علي 
N6  صميدة، عبد الحكيم على 

BC45  الصندوق، ذو الفقار ليث 
BC16  صيداوي، أمل 

EX18 ،EX26 ،P22  صيفي، ريان 

EX18 ،EX26  ،هاجر صيفي 

P25 ،P26  ضاحي، حسن فرج 
BC21  ضاري، مصطفى 
EX10  ضاهر، إليّسا 

F20  الطاهات، منذر 

F4 ،F33  الطائي، علي كريم محمد 

F4 ،F33  الطائي، هدى حازم وافي 
E27  طراد، تمكين إبراهيم 
MI1 عماد حسين  ،الطريحي 
EN3  طلبه، ايمان فاروق 
P11 حفيظ الطنطاوي، مصطفى عبد ال 
BI6  طه، رحاب حسني 
F1  عابد، حنان 

BC19  عابدين، آسيا 
EX4  عاشق، فاطمة 
P11  عاشـور، محمد باسم علي 
F34  عاطف، حافظ محمد 
B2 ،مان إي عامر 
V3  عامر، محمود أحمد 

BC34  عامر، مروة 
BC5  العامري، هديل احمد 

EX10  عبّاس، أماني 

IPM1  .عباس، س 

E15 ،IPM12  عباس، شهاب أحمد 
EX17 القادر خضير  عباس، عبد 
EX10  عبّاس، محمد 

EX4  عبد االوي، خميس 
BC14  عبد الحسين، أيسر عبد الكريم 
EN25  عبد الحمزة، بشرى حسن 
EX28  عبد الحميد، عفاف 

BC3  عبد الحميد، علي 
F30 عبد الرحمن 

M1 ،M2 ،M3  عبد الرحمن، حمدي عبد الرحيم 

P25 ،P26 ،BC30  عبد الرحمن، عبد الرحمن جمال الدين 
BC3  عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد القادر 

BC17  عبد الرحمن، عبد الرحمن غال الدين 
P24  عبد الرحيم، الهام فاروق 
E24  عبد الرحيم، عبد الرحيم أحمد 
E15  عبد الرزاق، أسيل 

IPM12  عبد الرزاق، آمال سلمان 
E15 بد الرزاق، حسن سمير ع 
N7  عبد الرزاق، سيف 

BC24  عبد الرسول، محمد صالح 

F6 ،F17  .عبد الرؤوف، ش 
F25 عبد الستار 

BC29 ،BC33  عبد السالم، رحاب عالء الدين 
SP1  عبد العاطي، محمود 

BC46 ،IPM6  عبد الغني، مقدام الشيخ 
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E18  عبد الغني، ناهد 

BC45 د عبد الرحيم عبد الفتاح، فرق 
F21  عبد القادر، أحمد 

BC22  عبد القادر، محمد عبدهللا 
EN3  عبد الاله، علي أحمد 
P19  عبد اللطيف، عمرو موسى 

EX30  عبد هللا، رشا محمد 
F3  عبد هللا، سمير خلف 
V3  عبد هللا، عمر أحمد 

BC16  عبد هللا، نائل 
BC11  عبد هللا، نورة 

EN4 فائزة محمد عبد الماجد ، 
EN22 عبد الناصر 

B4  عبد الودود، مهل عامر 
MI4  عبد الوهاب، رانيا أحمد 

EX23 عبد علي، أسماء عبد األمير 
BC3  عبد، ثامر فاضل 
F29  .عبد، ف 

EN17  عبد، نداء سعود 
E14  عبدالسالم، رحاب عالء الدين 

BC16  عبود، رفيق 
F10  عبود، مهدي 
E12 طانيعبير، سل 

BC46  عثمان، عواد جالل 
V4  العجيلي، بسمة ضباب 

EN11  عرب، عطية 
IPM11  العريف، أسماء 
BC35  عزازي، أحمد محمد 
BC16  عزام، فراس 
EX25  عزيز، محمد عاصف 
EN23  العسبلي، جميلة صالح 
MI10  عصام، سلمة 

F22  العطواني، هشام 
F24  عطية، أماني 

BC27 يل رشدي عطية، انج 
BC10  العظمة، محمد فواز 

B5  عقل، خليل 
EX12  العقلة، بسام 

N7  عكيدي، مثنى عبد 
E3  عكيلي، رياض علي 

F30  عالم، محمد وقار 
F22  علو، فداء يوسف 
F21  علي باشا، نبيلة محمد 
E15  علي، حسين سعد 
BC3  علي، حمدية زاير 
F25  علي، سيد ذو الفقار 

B6 ،KN2 فاضل محمد  ،علي 
BC31  عمران، شيماء عبد راضي 

EX2 ن، محمد اعمر 
BI4  عمرو، عبد الرؤوف محمد عبد الرحمن 

BI3 ،E14 ،E24  عمرو، محمد عبد الرحمن محمد 

F16 ،F22 ،IPM4  العمري، أحمد 
E12  عمري، معز 
BC9  عمور، وردية 
EX1  عناية، هللا ميان 

EN20  عودة، بسام 
BC27 كمال توفيق ، عوض هللا 

E8  العوضي، سالي 
BC1  .عيد، م 

EX28  عيسى، أحمد آدم 
F28  عيسى، أفريم 
F28  عيسى، عبد الرحمن 
MI2  عيسى، محمد عبدهللا 

BC22  غالي، محمد فاروق 
BC28  غانم، عبد البديع عبد الحميد 

BC10 ،BC18  غزال، ابتسام 
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BI3  غزالة، نجالء األحمدي 

BC31  الغضبان، زهراء عبد المعطي 
IPM7  غالب، منى محمد أحمد 

B5  غللي، دانيللي 
EX15  الغنوم، محمد عزت 

BI1  غنية، أيمن محمد محمد 

E17 ،EN10 ،IPM4  الفاخوري، كريم 

EX14 ،EX16  فاروق، إبراهيم أمين 
MI9  الفالح، مولدي 

V8 ،V9  فان لور، يوب 
N1 فانيلي، إلينا 

E4 ،EN21  فتوح، بدر الصباح عبد المنعم 

BC36 ،E21 ،E22  الفخراني، ثناء قطب 
E2  الفخوري، كريم 
E6  الفدا، سعود بن عبد الكريم 

F14  فراجي، نور الهدى 
E5  فرج هللا، فرحة حسني حسن 

MI10  فردوس، عبدالرحيم 
F9  .فالحي، ز. أ 
B5  فالنتيتي، فرنكو 
V4 بد الوهاب الفهد، معاذ ع 
F2  فياض، محمد عامر 

V16  فيدانجي، بشرى 
F18  فيرتوسي، ايفان 

MI10  فيإللي ملتوف، عبدالكريم 
N8  القاسم، محمد 

V10  قاسم، نبيل عزيز 

BC17 ،BC30  قبيصي، عبد الناصر أحمد 
EN11  قدسية، ريما 

BC19 ،EX24  قرشي، نعيمة الطيب 
E3  القرغولي، عمار أحمد 

BC25 ،BC32 ،EN20  قسيس، وجيه 
BC23  قلموش، فاطمة شحاتة 

EN2 ،F16 ،MI5 ، SP3 ،V1 ،

V8 ،V9 

 قمري، صفاء غسان 

V6  قواس، حنان 
BC23  القواص، هاني محمد جالل 

IPM11  قوتيي، ناتالي 
B4  القيسي، أسماء عدنان 

BC48  كاراك، إسماعيل 
V13  كاريمي، فرانشسكو 

EX25 جمل خان كاسي، أ 
EX3  كاظم، صادق 

E3  كاظم، علياء عدنان 
S5  كافي، تيتو 
V7  كامبانالي، انطونيتا 

EX13 ،EX14 ،EX16 ،MI3  الكاوي، ميمون 
S10  الكحكي، ماجد 

BC9  كداد، عبد العزيز 
EX8  كرة، حلومة محمد 

EX15  كرسو، بتول عبد هللا 
F23  كريم علي محمد 

N4 ،N9 د محمد أحم ،كريم 
F16  كمال، سعيد أحمد 

EN11  كورو، بهاء 
V16 كوالر، باكيزا -كوك 

IPM1  .كوالزا، س 
F22  كومارس، نازاري 

EX27 كولوما، أ. -كونزاليس 
BC48  كياهان، علي 

N12  الكيالني، اسامة سامي فتحي 
IPM4  كيهل، زكريا 

V17 ،ميكال كيومنتي 
N3  الفي، حمزة عبد الحي 

V17 ،فيديريكو بيير النوتة  

BC25 ،BC32  الوند، سالم 
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E9  لبوز، أسمهان 

E2 ،EN2 ،EN10 ،E17 ،F16 ةلحلوي، سعدي  
EX4  لخضاري، وسيمة 
MI3  لعتيق، سلمى 

BC11  لعرابة، إيمان 
F9 ،حمامة  لعماري 

EX31  لعماري، مليك 
EN2  لعمري، عبد السالم 

F2  لفته، ضرغام صباح 
MI2  لقمة، محمد حسن عصام 

MI10  لموي، مني 
BC9  لواونشي، مريم 

BC44  ماثيو، فلورنس 
S8  مارتللي، جيوفاني 

EX29  .ماري، ج. م 
EX29  ماري، س.ن 

E10  .مافوياي، م. جي 
BC41  مالك، روعة 

B6  المالكي، خليل غريب 
P10  المالكي، علي عبد هللا سلطان 
F34  مامتا، شارما 

P6 ،فضيل عمر سالمأ الماوي 
S6  ماير، يواخيم 

EN7  المتني، وائل صالح 
EN12  مجاهد، حمدي السعيد 

P4 بثينة ،طرابلسي-مجدوب 
F30  محبوب، سايرا 
P12  محجوبي، كمال 

IPM13  محرم، مصطفى حمدان أحمد 
EN1  المحسن، عطا 
V13  محفوظي، نعيمة 
P17 محمد ، عواد جاسم الجبوري 

BI2 ،BI5 محمد عبد الوهاب يوسف 
P14  محمد، إبراهيم عبد الوهاب 

IPM12  محمد، أسيل عبد الرزاق 
BC3  محمد، أميرة سمير 
E27  محمد، جاسم خلف 
EN6  محمد، حميد حسين 
E15  محمد، حيدر خالد محمد 
B3  محمد، رمضان 

BC6 يل جممحمد، سعاد عبد ال 
BC28 يمحمد، شحتة عل  

EX9  محمد، عبد الرحمن 

E15 ،IPM12  محمد، علي كاظم 
M4  محمد، عمر محمد عمر 
F10 محمد، مصطفى مزبان  

IPM13  محمد، مظهر دسوقي علي 
N9 محمد، معوض محمد بندق 
N4  محمد، معوض محمد محمد 

E11  محمد، مهند محمد علي 
BC28  محمد، نادية الحسيني 

F24  محمد، هبه حنفي 
N12 هدى حسين امين  ،دمحم 
F30  محمود، محمد ساجد 

EX20 قحطان محمود، نادية  
BC39  محمود، ناصر 

S13  مدني، محمود 
MI6  مدوح، معمر 

P5  مدي، عبد هللا عمر 
E9  مرابطي، ابراهيم 

F33  مراد، سلو سيتو 
EX31  مرادسي، فؤاد 
IPM9  مرجم، أحمد 

P11  مرزوق، شيماء غريب محمود 
P13  مرعي، جيهان إبراهيم خليل 

E18 ،EX9  مرغم، أحمد 
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 اسم المؤلف رقم البحث
BC37 عيشور، سامية -مزعاش 

EN2 ،F16 ي، انعام انالمزي 
F27  مشعان، محمد 

MI10  المصدق، عبد الحميد 
EX23  مصطفى، أحمد عز الدين 

E20 ،EN5  مصطفى، شاهين عباس 
N10  مصطفى، محمد عادل 

BI6 ،BI9 مروى نبيل  ى،مصطف 
F19  المضفار، الشرقاوي 

BC41  .مضوي، حنان أ 
IPM10  مطلوب، عهد عبد علي هادي 

MI10  المظفار، الشرقاوي 

E20 ،EN5  المعروف، إسماعيل نجم 
BC38  المعروف، عماد محمود 

MI8 ،EX2  الـمعمــار، انــور 
B6  المغربي، أمجد 

V8 ،V9  مغندف، سامية 
BC22  عبد الرازق المغيث، عبده أحمد 
BC16  مفلح، ماجدة 

N1 عيسىمقابلي ، 
MI5  مكحل، عبد الرحمن 

BC44  مكالت، عتيقة 
SP3  مكوك، خالد 
P18  المالح، نزار مصطفى 

V12 ،V14  ملوحي، سعيدة 
BC7 ملياني امينة 

BC35 مليجي، أحمد عبد الغني 
V2  المناري حطاب، منية 

BC35 منذر، محمد عبد الرحمن 
P18  منصور، محمد شاكر 
E9  مهاوي، محمد صغير 
S1  .مورجونوف، أ 

V7 ،V17 ،ماسمليانو موريللي  
EN8  موسى، زينات 

EN14  موسى، سعد 
E20  المولى، سحر طاهر 
F20  المومني، أحمد محمد 

KN1 ر.  ،مونييابان 
IPM7  ميخائيل، وفائي ذكي عازر 

M4  ميعاد، هالة محمد 

V17 ،V7 انجيالنطونيو ا،مينافر  
P15 رزاني، قاسم عبدەلل  مه 

BC20  ناتش، فريدة 

F6 ،F17 ،F35  ناز، فرح 

BC23 ،EN9 ،EN13  نبيل، حسن أحمد 

 اسم المؤلف رقم البحث
V13  نجاحي، أمل 

V8 ،V12 ،V14  نجار، أسماء 
F13  النجار، دعاء 

BC47  النجدي، وفاء محمد عبد الحميد 
E10  .نجيال، ه. ل 

IPM13 اسامه إبراهيم نجيم ، 
E19  نصر، وفاء محمد 
BC4 مطرود  عبد االمير النصير، عبد النبي 

N3  النظاري، صالح نعمان 
E7  نمر، نبيل 

BC14 ،EN25  نهر، فالح حنش 
F12  نواز خان، ساليك 
F17  نواز شاه، كوثر 

BC27  نويز، جون 
E25  هادي، أحمد حســن 
F10  هادي، دعاء عباس 
W2 جرسي، آسيا ه 

IPM12  هدوان، حميد علي 
F7  مين أالهركي، جاسم محمد محمد 

EN6  هرمز، فريال بهجت 
E3  هالل، سعدي محمد 

BC17 ،BC30 هالل، محمد السيد 

BC15 ،BC36 ،E21 ،E22  هنداوي، أحمد سمير 
BC1  .الهواري، م 

BC37  هيشور، نورا 
S3 وارد، مارتن 

W2  والي، رقية 
F10  وفاء، حسون هادي 
E9  وقيد، محمد العيد 

MI10  وهبي، سعيد 
F29  .ياخو، م.س 

B2 ،F18 ،S9  ياسين، ثائر 
F29  .ياطا، د 
F14  يحياوي، عمرو 
N3  اليحيى، فهد عبد هللا 

EX4  يعالوي، المية 
BC44  يكور، أمين 

B5  يواكيم، سامر 
EX2  اليوسف، أمجد 
EN8  يوسف، أميرة 
F28  يوسف، حليم 
F28  يوسف، عمران 
BI3 الحميد  يوسف، لطفي عبد 

BC47  يوسف، محمود محمد أحمد 
F13  يوسف، واصف 
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 فتتاح الرئيسةكلمة اإل
 

KN1 

أهمية بناء الجسور بين علوم وقاية النبات المختلفة لتحقيق إدارة 
العالمية ، الجمعية ر. مونييابانمستدامة آلفات المحاصيل الزراعية. 

لعلوم وقاية النبات ومختبر اإلبتكار للمكافحة المتكاملة لآلفات، جامعة 
فيرجينيا للتكنولوجيا، بالكسبرج، فيرجينيا، الواليات المتحدة األميركية، 

  rmuni@vt.eduالبريد اإللكتروني: 

تضم وقاية النبات العديد من اإلختصاصات، وتاريخيًا شملت 
لنبات، الحشرات، األمراض، األعشاب الضارة، علوم المحاصيل، تربية ا

واإلحصاء. إزدادت أهمية تطوير المبيدات الكيميائية بعد الحرب 
العالمية الثانية، وبالتالي ازداد اإلهتمام بعلوم الكيمياء والفيزياء والهندسة 
الصناعية، وأدى هذا التوجه المستجد إإلستخدام الزائد للمبدات 

بالتالي ظهور صفة مقاومة اآلفات للمبيدات مع الكيميائية المصنعة، و 
تلوث للبيئة وما صاحب ذلك من أثر سلبي في صحة اإلنسان. فرضت 
هذه التغيرات ظهور مبدأ المكافحة المتكاملة لآلفات خالل الستينات من 
القرن الماضي، مما استوجب زيادة اإلعتماد على علوم أخرى مثل 

د والطيران للتنبؤعن وجود اآلفات الرياضيات، الحاسوب وعلوم األرصا
وانتشارها. وانضمت مؤخرًا علوم البيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجيا 
لتطوير أدوات مكافحة بيولوجية وكائنات معدلة وراثيًا الستخدامها في 
إدارة مقاومة اآلفات للمبيدات. يمكن للمكافحة المتكاملة لآلفات اإلسهام 

مة اإلنتاج الزراعي. كان هناك تركيز، في العقود نظريًا وعمليًا في استدا
الثالثة الماضية من القرن العشرين، على أهمية استخدام المكافحة 
المتكاملة بهدف التنمية المستدامة. وقد نتج هذا التحول من جراء تكامل 
العديد من العلوم األساسية والتطبيقية لتطوير عناصر وقاية النبات 

ا. وتشمل هذه العلوم االجتماعية كعلوم ونشر المعلومات حوله
اإلقتصاد، اإلجتماع ودراسات الجنوسة. كما تضافرت جهود القطاعين 
العام والخاص في إجراء البحوث وتطوير تقنيات وقاية النبات، وكذلك 

 اإلنتاج، التوزيع، التطبيق، التبني والتقويم في الحقل. 

 
KN2  

ي بموجات كهرومغناطيسية لمعاملة النبات واألراض مبتكرةتقنية 
فاضل محمد جدا لمكافحة أمراض النبات.  نيلرنيالتردد امنخفضة 

بريد القسم الفيزياء الحيوية، كلية العلوم، جامعة القاهرة، مصر،  ،علي
 fadelage@gmail.com :كترونيلالا

ة التي يمشكالت الرئيسليعد مرض التعفن البني إحدى ا
يحدث مرض التعفن البني من بكتيريا  نتاج البطاطس/البطاطا.إتواجه 

تستعمر األوعية الناقلة بقوة محدثة ذبواًل مميتًا. ثبت أن مكافحة مرض 
التعفن البني على البطاطس/البطاطا مهمة خطيرة وصعبة جدًا ومحيرة. 
ونتيجة لذلك أضحى المرض واحدًا من المعوقات األساسية لتسويق 

ر أن المرض معلن كمرض على اعتبا ؛البطاطس/البطاطا للتصدير
حجري ومقلق في بلدان االتحاد األوروبي. وعلى نحو مماثل ال يمكن 

عفن األبيض على الثوم والبصل بالكيماويات بسهولة تمكافحة مرض ال
يمتنع المزارع عن زراعة هذه المحاصيل في المناطق الموبوءة لمدة لذا 

الزراعات  مواسم. كما تمثل النيماتودا مشكلة خطيرة لمعظم 5–3
سواء المزروعة في  ،البستانية والفراولة/الفريز ومحاصيل الخضر

ذكورة مشكالت مالحقول أو في الدفيئات/الصوب. وتعد كل اإلصابات ال
قومية تواجة هذه المحاصيل النقدية عالية القيمة. تم تقويم الموجات 

ني لمكافحة التعفن الب الكهرومغناطيسية منخفضة التردد الرنيني جداً 
على البطاطس/البطاطا والتعفن األبيض على البصل والثوم وكذلك 
النيماتودا. تم تصنيع سلسلة من أجهزة كشف نوعية سريعة لكشف كل 
من التعفن البني على البطاطس والتعفن األبيض على البصل والثوم 
 والنيماتودا. أظهرت النتائج كفاءة جهاز الكشف السريع لهذه الغاية.

ئج أن معاملة حقول البطاطس بموجات كهرومغناطيسية أظهرت النتا
لى القضاء التام أدت إلمدة ساعة واحدة  منخفضة التردد الرنيني جداً 

على البكتيريا المسببة لمرض التعفن البني في البطاطس  %100بنسبة 
Ralstonia solanacearum ووجدت فروق غير في التربة والدرنات .
المعاملة لساعة واحدة أو ساعتين.  لبطاطا/امعنوية بين حقول البطاطس

ألوراق زيادة معنوية اأظهرت نتائج التحليل الكيميائي لبعض محتويات 
الكربوهيدرات الكلي والبروتين الكلي والبوتاسيوم والفوسفور.  ى في محتو 

 ،حليل الكيميائي للدرنات النتائج المتحصل عليها من األوراقتأكد ال
لجة حقول البطاطس/البندورة بموجات األمر الذي يوحي أن معا

منخفضة جدًا من النبضات الكهرومغناطيسية تحسن القيمة الغذائية 
مقارنة بمعاملة  %15الغلة المحصولية بحدود  تزيدلدرنات البطاطس و 

الشاهد. أشارت التجارب األولية على التعفن األبيض على الثوم في 
ي أربعة حقول في حقل ببني سويف والتعفن األبيض على البصل ف

الفيوم إلى مكافحة ناجحة لهذه الممرضات. كما كانت هذه الطريقة 
واعدة لمكافحة النيماتودا. سيتم تقويم هذه التقنية ثانية في الموسم القادم 

 .لتوضيح استخدامها على نطاق واسع
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 الحلقات العلمية
 

واآلفات تأثيرات حياتيات وبيئيات األمراض  الحلقة العلمية األولى:
 الحشرية في تصميم استراتيجيات إدارة اآلفات

 
S1 

عبد  المكافحة المتكاملة آلفات التربة واإلنتاج الزراعي المستدام.
وريشارد  1، أ. مورجونوف2، هانز براون 1، جول أوراكجي1الفتاح دبابات

( المركز الدولي لتحسين القمح والذرة )سيميت(، أنقرة، 1. )3سيكورا
( جامعة 3لمركز الدولي لتحسين القمح والذرة، المكسيك؛ )( ا2تركيا؛ )

  a.dababat@cgiar.orgبون، ألمانيا، البريد اإللكتروني: 
تهاجم اآلفات المحمولة في التربة مثل أنواع النيماتودا من 

، (.Pratylenchus spp)ونيماتودا تقرح الجذور Heteroderaجنس 
جذور  Fusariumجنس وتعفن التاج الذي تسببه فطور تابعة لل

المحاصيل النجيلية وتؤدي إلى خسارة كبيرة في المحصول وانخفاض 
في نوعية وكمية الحبوب. وتكون هذه الخسارة أكثر حدة في المناطق 
التي تعاني نقصًا في المياه أو تسود فيها زراعة المحصول الويد سنة 

تمد فقط بعد أخرى. إن اإلنتاج الزراعي المستدام للمحاصيل التي تع
على مياه المطر والمعرضة للجفاف ، وبخاصة في المناطق الجافة أو 
شبه الجافة، معرض أكثر من غيره لتأثيرات التغير المناخي بسبب 
األتربة الجافة واألكثر حرارة. لذا كان من المهم التأكيد على قدرة النبات 

د في الحصول على ما الكمية الكافية من الماء مهدد أكثر عند عن
وجود النيماتودا المتطفلة على النبات والفطور المسببة لتعفن الجذور 
والموجودة في المحيط الجذري. إن استخدام طرق اإلدارة المتكاملة 
للصحة النباتية، التي تعتمد على استعمال األصناف الجديدة التي 
تحمل صفة المقاومة أو التحمل لهذه الكائنات الحية الممرضة باإلضافة 

التقنيات التي تحفز نمو وصحة الجذور معززة باإلستراتيجيات  إلى
مع  االحديثة إلدارة النيماتودا كاالستخدام الرشيد لمبيدات النيماتود

الطرائق البيولوجية والممارسات الزراعية الصحيحة، إذ نحن بحاجة إلى 
كل ذلك لتحقيق إنتاج زراعي مستدام في البيئات الزراعية التي أصبحت 

أكثر جفافًا في العديد من المناطق حول العالم. إن صفة المقاومة  اآلن
في النباتات، إن وجدت، هي طريقة صديقة للبيئة وفعالة بيولوجيًا. إال 
أن االعتماد على صفة المقاومة كان ممكنًا حتى اآلن فقط إزاء أحد 

الموجودة في  Heteredora filipjeviأنواع نيماتودا حوصالت الحبوب 
ا. إال أن هذه الصفة لم تنقل بعد إلى أصناف القمح المزروعة على تركي

نطاق واسع في المنطقة. لذلك ال بد في الوقت الحاضر من اإلعتماد 
على طرائق أخرى بديلة لتقليل الخسائر التي تسببها الممرضات 
المحمولة في التربة. أدت الغربلة الواسعة لعدد كبير من مدخالت القمح 

ات المحمولة في التربة إلى تحديد مدخالت وراثية متوسطة زاء الممرض‘

المقاومة في نوعي القمح الشتوي والربيعي. إال أن نيماتودا حوصالت 
الحبوب ال تزال تعتبر عائقًا أساسياًا في العديد من مناطق زراعة القمح 
حول العالم. يتم سنويًا غربلة مئات من مدخالت القمح الوراثية وخطوط 

لمعرفة مدى مقاومتها للممرضات في التربة في تجارب تجريها  التربية
سيميت في تركيا، بالتعاون مع مؤسسة تنمية بحوث الحبوب األسترالية 
والتي نتج عنها تحديد العديد من المصادر الوراثية بين مقاوم أو متوسط 
المقاومة. يعتبر بعض هذه الموارد الوراثية المقاومة جديد ولم تسجل 

لها. يمكن استخدام هذه  QTLs، وتم تحديد مواقع مورثات كمية سابقاً 
الموارد الوراثية المقاومة الجديدة للممرضات المنقولة مع التربة في 
برامج التربية النتخاب آباء واستخدام المقاومة في أصول وراثية نخبة 
متكيفة في المناطق التي تعاني من مشكلة هذه الممرضات.. من أجل 

من تعاون وثيق بين أخصائي النيماتودا ومربي النباتات  ذلك ال بد
وإخصائيي المحاصيل إليجاد حل لهذه المسائل المعقدة التي تواجه 
اإلنتاج الزراعي، وذلك باستخدام اتجاهات الفرق متعددة التخصصات 
للمضي قدمًا في ضمان األمن الغذائي للجميع. وقد ركزت البحوث 

المنقولة مع التربة في المركز الدولي لتحسين الحديثة في برنامج اآلفات 
الذرة والقمج )سيميت( على غربلة األصول الوراثية، وإمكانية استخدامها 
كمصادر للمقاومة، وكيفية إدخال المصادر الجديدة للمقاومة في برامج 
تربية النبات , على أن التربية لصفة المقاومة تعد عملية صعبة ومعقدة 

أنماط مرضية مختلفة في الطبيعة. هناك برامج بحثية عند وجود أنواع و 
حالية ومستقبلية الستخدام العديد من الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل 
أنسجة النبات وممارسات زراعية أخرى لتقليل الخسائر التي تحدثها 
اآلفات المنقولة مع التربة. جهود التربية الحااية إزاء اآلفات المنقولة مع 

ير كافيىة نظرًا لالفتقار إلى الخبرة واالعتراف باآلفات المنقولة التربة غ
مع التربة كعامل محدد إلمكانية إنتاج القمح، واستراتيجيات التربية غير 
المناسبة، وبطء عمليات الغربلة وضعف تمويل البحوث وهي أمور 

 .مطلوبة لنهج أكثر واقعية إلدارة صحة النبات
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ب األبيض الناقل لفيروسات البيغومو النباتية معرفة ديناميكية الذبا
جودي  بهدف تطوير استراتيجيات اإلدارة المتكاملة لها: بعض االمثلة.

، كلية العلوم النباتية، جامعة أريزونا، الواليات المتحدة األميركية، براون 
 jbrown@ag.arizona.eduالبريد اإللكتروني: 

الذباب االبيض خسائر تسبب الفيروسات التوأمية التي ينقلها 
سنوية بماليين الدوالرات للمحاصيل الزراعية، مثل القطن، نباتات 

 Begomovirusالزينة، الفواكه اإلستوائية والخضروات. يضم الجنس 
عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الفيروسات التي يتألف مجينها من حمض نووي 

انتشارًا  وهي تزداد ssDNAريبي منزوع األوكسيجين وحيد السلسلة 
وعددًا في الكثير من المحاصيل الزراعية و/أوالنباتات البرية بالتوازي مع 



A-11 Arab J. Pl. Prot. Vol. 35, Special Issue, November 2017 

والتي تشمل طرزًا  Bemisia tabaciطرز من ذبابة التبغ البيضاء 
مختلفة المظهر نتيجة التمدد الجيني )العزل التكاثري(. ساعدت القدرة 

حليًا أو عبر الطبيعية لبعض طرز ذبابة التبغ البيضاء على اإلنتشار م
في البيئات الزراعية التي تعتمد على المحصول الوحيد في خلق  القارات

. وفرت دراسات التنوع الوراثي Begomovirusتنوع لفيروسات الجنس 
للفيروسات النباتية داخل بنية النوع الواحد وعالقة ذلك بالمسافة 

لذباب الجغرافية وموانع الدفق الجيني و/أو بنية الطرز المختلفة ل
األبيض الناقل رؤيا عميقة للتآثرات ما بين الفيروس والناقل والعائل 
النباتي بالنسبة للزمان والمكان وسمحت بإيجاد ممارسات إدارة افضل 
للمرض، إن كان في األمد القصير أو األبعد. ساعدت التقنيات 
الجزيئية والمراقبة الوراثية بتوصيف محددات في النبات العائل مثل 

التي ساعدت باقتفاء مصدر  (genetic markers)اسمات الوراثية الو 
بداية العدوى في الزمان والمكان مما أسهم في منع أو توقيف اإلنتشار 
في مصدر العدوى أو قربه قبل إنتقال المرض إلى الحقول الزراعية 
الواسعة. ستتطرق هذه المحاضرة لبعض األمثلة المهمة مثل فيروس 

قطن في الباكستان وفيروس موزاييك الكاسافا الشديد في التفاف أوراق ال
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على التوالي، مما يسمح بالتعرف على 
بعض الوسائل التي يمكن استخدامها للوصول إلى فهم أفضل لبيئيات 
هذه الفيروسات التي تنتقل بوساطة الذباب األبيض، وبالتالي مكافحة 

 على المعرفة.  انتشارها بطرق مبنية
 

S3 

تحليل المخاطر وأثره في منع دخول اآلفات المهمة إقتصاديًا وتدابير 
المنظمة األوروبية والمتوسطية لوقاية النبات،  مارتن وارد،مكافحتها. 

 martin.ward@eppo.intباريس، فرنسا، البريد اإللكتروني: 
دور مهم للمنظمة  شكل تحليل المخاطر لآلفات النباتية

. 1951وروبية والمتوسطية لوقاية النبات منذ إنشائها في العام األ
فرضت اتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية في 

مبررات تقنية لتنفيذ تدابير صحية على السلع التي يتم  1995العام 
االتجار بها، وقد استوجب ذلك تطوير مبررات تقنية رسمية من خالل 

دابير الصحة اآلفات". تم تبني ثالثة معايير دولية لت "تحليل مخاطر
القيام بهذا التحليل. وفرت معايير المنظمة وأدوات النباتية تصف كيفية 

الحاسوب اإللكترونية إرشادات مفصلة بهذا الخصوص. هناك حاليًا 
إتجاهين متباينين بالنسبة لـ "تحليل مخاطر اآلفات" في منطقة المنظمة 

متوسطية لوقاية النبات. من جهة هناك ضغوط إلنتاج األوروبية وال
طرق كمية أكثر لتحليل مخاطر اآلفات باستخدام وسائل مثل نماذج 
اإلنتشار البيئي ومطابقة المناخ، والتي تسمح بإجراء مقارنات أكثر دقة 
للتكاليف والفوائد لكل التدخالت الممكنة. من جهة أخرى، هناك حاجة 

كبير من التهديدات باستخدام طرائق سريعة إلستجابة سريعة لعدد 

لغربلة عدد كبير من الكائنات الحية. وهذا يساعد الجهات المسؤولة عن 
خدمات الصحة النباتية على تنفيذ اإلجرات القانونية بكفاءة عالية 
لمجابهة المخاطر الحالية وإعطاء األولوية المناسبة لكل آفة حجرية من 

المسوحات وإنفاذ الخطط الطارئة وحمالت  أجل القيام بالكشف الصحي،
 زيادة الوعي. 

 

 الحلقة العلمية الثانية: التقاني المتقدمة ووقاية النبات
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وتقنية اإلستشعار عن بعد  (GIS)إستخدام نظام المعلومات الجغرافي 
، بوركارد جوال لتطوير إستراتيجيات محسنة للمكافحة المتكاملة لآلفات.

 كون -سيده، معهد جوليوس-وسيلكه داخبروتيورن سترانسماير 
 ومركز األبحاث الفيدرالي للنباتات المزروعة ومعهد اإلستراتيجيات

ودراسة تقييم التقنيات. كالينماكناو، المانيا، البريد اإللكتروني: 
Burkhard.golla@julius-kuehn.de  

أصبح اإلعتماد على المكافحة المتكاملة لآلفات أكثر فأكثر 
ة شعبية في أوروبا. ويعدهذا التوجه بمثابة ردة فعل لإلعتماد الزائد مقارب

على المبيدات الكيميائية لمكافحة اآلفات الحشرية، األمراض واالعشاب 
الضارة بهدف زيادة إنتاج الغذاء، مما أدى إلى تأثيرات سلبية في 
 الزراعة والبيئة مثل خفض التنوع الحيوي وتطور المقاومة للمبيدات. إن

وجود نظم متطورة لمراقبة إنتشار اآلفات وتحديد المخاطر البيئية لها 
مثل استخدام نظام المعلومات الجغرافي وتقنية اإلستشعار عن بعد 
وقواعد البيانات الجغرافي يسهم بشكل فعال في تحسين استراتيجيات 
 المكافحة المتكاملة لآلفات. وبالتالي، فإن طرائق مراقبة الحقول الزراعية

المبنية على نظام المعلومات الجغرافي يساعد المزارعين تحديد ومراقبة 
ومكافحة األعشاب الضارة واآلفات. إن خدمات اإلنذار المبكر المبني 
على نظام المعلومات الجغرافي التي يقدمها اإلرشاد الزراعي توفر 
للمزارعين نصائح عملية دقيقة تتعلق بمواقع محددة. إن اإلرشادات 

طاة تكون عمومًا مبنية على خبرات فردية في تحويل المعلومات المع
المناخية اآلنية وباستعمال وسائل اإلنذار المتطورة، وكذلك على مراقبة 
النتائج التي يتم الحصول عليها. إن تقويم المخاطر البيئية باستعمال 
نظم المعلومات الجغرافية هي وسائل ال بد منها للمزارعين والمرشدين 

هيئات الرسمية ذات العالقة لتشجيع أخذ المخاطر البئية الناجمة عن وال
استعمال المبيدات الكيميائية بالحسبان عند التخطيط أو تحسين 
اإلستراتيجيات المتبعة في المكافحة المتكاملة لآلفات. يمكن لهذه 
الوسائل، على مستوى الحقل أو المنطقة، تحديد األماكن التي يجري 

المبيدات بشكل مفرط، بناًء للظروف البيئية ونمط استخدام  فيها استخدام
المبيدات. تشمل المحاضرة تلخيصًا للوضع الراهن لنظام المعلومات 



12A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

الجغرافي واإلستشعار عن بعد والمقاربات الممكنة لتطوير استراتيجيات 
 إلدارة مستدامة لآلفات، إن كان على الصعيد المحلي أو اإلقليمي. 
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ألخذ قرارات مبنية على المعرفة  مة متكاملة دقيقة القياستطوير أنظ
 فيتوريو روسي بهدف وقاية المحاصيل الزراعية بشكل مستدام. 

، قسم إنتاج المحاصيل الزراعية المستدام، الجامعة وتيتو كافي
الكاثوليكية في ساكرو كور، بياسنزا، إيطاليا، البريد اإللكتروني: 

tito.caffi@unicatt.it 

الهدف الرئيس في إنتاج المحاصيل الزراعية الحديث هو إن 
تطوير نظم زراعية متكاملة غير مكثفة مع استخدام أقل لمدخالت 
اإلنتاج الزراعي )أسمدة، مبيدات،.....الخ( وبدون استنزاف زائد 
للمصادر الطبيعية من طاقة ومياه وتربة. يعد تبني أسلوب اإلدارة 

زارعين عنصرًا أساسًا للوصول إلى هذا المتكاملة لآلفات من قبل الم
الهدف، باإلضافة إلى التقليل من المخاطر على صحة اإلنسان والبيئة. 
تعتمد اإلدارة المتكاملة لآلفات على كل المعلومات المتوافرة لجميع 
الممارسات الزراعية المختلفة وطرائق المكافحة لتقليل الخسائر الناجمة 

وبأقل مخاطر على الناس والممتلكات  عن اآلفات بأقل كلفة ممكنة
والبيئة. إن اإلدارة المتكاملة لآلفات مبنية على معالجات ديناميكية 
وتتطلب تنظيمًا دقيقًا ومفصاًل وإدارة األنشطة في المزرعة على 
مستويات مختلفة )استراتيجية، تكتيكية وعملية(. ولتحقيق ذلك، ال بد 

، علمًا بأن القرارات هي أكثر تعقيدًا من توافر معرفة أكثر ألخذ القرارات
في اإلدارة المتكاملة لآلفات مقارنة بمثيالتها في الطرائق التقليدية. إن 
أنظمة دعم أخذ القرارات هي مجموعة متخصصة من نظم المعلومات 
المحسوبة والتي تدعم عملية أخذ القرار من خالل جمع، وتنظيم وتفسير 

ة بإنتاج المحصول. تم تطوير جيل جديد جميع أنواع المعلومات المتعلق
من هذه األنظمة الستخدامه من قبل المزارعين لإلدارة المستدامة للعديد 
من المحاصيل الزراعية. تتميز هذه النظم الجديدة بعنصرين أساسيين: 

( 2( نظام متكامل للمراقبة المباشرة لعناصر اإلنتاج في الحقل، )1)
يقوم بتحليل البيانات ويعطي معلومات اإلعتماد على موقع إلكتروني 

آنية إلدارة المحصول عن طريق إرسال إنذارات ودعم أخذ القرارات. إن 
الهدف األساس لهذا الجيل الجديد من أنظمة دعم اتخاذ القرارات هو 
إعطاء معلومات حقيقية مفصلة وكاملة حول وضع المحصول مع 

وامل المحددة )مثل األخذ بعين اإلعتبار مراحل نمو المحصول والع
األمراض والحشرات واألعشاب الضارة....الخ(، الموارد الطبيعية )مثل 

المياه( والمدخالت الزراعية )المواد المستخدمة لوقاية النبات(. إن 
إيصال مثل هذه االنظمة الداعمة ألخذ القرارات من خالل الشبكة 

بسهولة  العنكبوتية يسمح بسهولة استخدامها، كما يسمح بتحديثها
وبشكل متواصل، كما تسمح للمستخدمين أن يبقوا على تواصل دائم مع 
الذين يقدمون هذه الخدمات. سنعطي أمثلة لمثل هذه األنظمة الحديثة 
الداعمة ألخذ القرارات مثل فايت نت وجرانو نت من أجل اإلدارة 
المستدامة لكرمة العنب والقمح الصلب، على التوالي. في الموسم 

ألف  140مزارع نظام جرانو نت إلنتاج  2100استخدم  2016ي الزراع
 270ألف هكتار، وكذلك استخدم  28طن من حبوب القمح على 

 هكتار من كرمة العنب في إيطاليا.  9600مزارعًا فايت نت على 
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فات في ة لآلالتقنيات المتطورة للمكافحة المستدام ىنظرة عامة عل
قسم التطوير  شركة باير، ،ريواخيم ماي المحمية.الزراعات المكشوفة و 

المانيا، البريد  مونهايم، الزراعي لمكافحة اآلفات،
  Joachim.meyer@bayer.comاإللكتروني:

في مجال البحوث  تقنيات حديثة حول يشمل هذا التقديم أمثلة
المواد الفعالة الجديدة  الزراعية والتطوير في ثالث مجاالت وهي:

تطوير مواد تم . وتكنولوجيا أنظمة الرش المختلفةوالحلول المتكاملة 
فات سواء عن و اآلأمراض النباتية و األأفعالة جديدة تكافح الحشائش 

مركبات جديدة هناك و التربة. أو معامالت البذور أطريق الرش الورقي 
بحيث  ،البيولوجية حلول متكاملة تتضمن مواد للمكافحةتشكل عناصر 

 ىفتحافظ عل تياجاتهحروسة بل وشاملة لتغطي اتزود المزارع بحلول مد
 أما تكنولوجيا المعامالت الزراعية. المحصول من حيث الكمية والجودة

خيرة فظهرت الزراعة في السنوات األ فقد حدث تقدم نوعي كبير جداً 
أكمل  ىللحوار مع المزارع لزراعة حقله عل الرقمية التي أصبحت محوراً 

حماية وضمان  ىمغلقة التي تعمل علنظمة الرش الأوكذلك  وجه.
ستعمال األمن للمبيدات بواسطة المزارعين وتعتبر المعاملة بالمبيد اإل

من خالل أنظمة الري بالتنقيط أحد الوسائل الفاعلة التي تسمح بوصول 
فات لمكافحة اآل ير في التربة مباشرةالمبيد المتخصص الي موقع التأث

درجة كبيرة  ىكل ماسبق ذكره أدوات علويعتبر  واألمراض بكفاءة كبيرة.
المكافحة المستدامة  من األهمية تفتح المجال أمام المزارع لتطبيق برامج

 نتاج الزراعي المختلفة.في نواحي اإل
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استخدام التكيولوجيا الجزيئية لتعزيز مقاومة اآلفات لدى المحاصيل 
الزراعية في  المركز الدولي للبحوث ،عالء الدين حمويةالنباتية. 

البريد  ،، الجيزة، مصر2416المناطق الجافة )إيكاردا(، ص.ب. 
 a.hamwieh@cgiar.org اإللكتروني:

خالل العقدين  ،البيولوجيا الجزيئيةتطور علوم دى أ
التقليدية، ليس فقط من النبات إلى زيادة كفاءة علم تربية  ،الماضيين

المساعدة  ؤشرات الجزيئيةخالل تقصير مدة برامج التربية باستخدام الم
من خالل زيادة دقة التهجينات  ( ولكن أيضاً MAS)على االنتخاب 

 ىوجمع مورثات المقاومة في األصناف الزراعية المطورة. وقد أد
التطور الهائل في التكنولوجيا إلى تقدم ملحوظ في فك الشيفرة الوراثية 

اين على وكشفت عن شكل جديد من المؤشرات التي تعتمد على التب
على  قد استخدمت هذه المؤشراتو (. SNPمستوى النوكليوتيد الواحد )

نطاق واسع في تربية النباتات لتعزيز غلة المحاصيل من خالل ربطها 
مع المورثات المسؤولة عن مقاومة وتحمل اإلجهادات األحيائية والبيئية. 

عن وقد حققت هذه التقنيات نتائج جيدة لتحديد المورثات المسؤولة 
األمراض، أكانت مقاومة ناتجة عن مورثة مفردة أو مقاومة مقاومة 

 موقع الصفاتناتجة عن عدة مورثات والتي تعرف من خالل تحليل 
(. وتم وضع العديد من الخرائط الجزيئية والخرائط QTL) ةالكمي

ساعدت في والتي التشاركية في معظم النباتات الرئيسية للمحاصيل 
فات. إن التقدم األخير في تكنولوجيا فك لآلصيل تعزيز مقاومة المحا

المقاومة للكثير  مورثاتلتحديد  هامة ( قدم أداة GBSالشيفرة الوراثية )
من األمراض وبالتالي سهل إمكانية دمج أكثر من مورثتين في صنف 

الخيار األفضل إليجاد مقاومة  يعتبروالذي بدوره  MASواحد باستخدام 
 يجب التنويه إلى أن النباتات المعدلة وراثياً  طويلة األمد. وأخيراً 

. أصبحت تتيح فرصة للسيطرة على األمراض النباتية بطريقة آمنة بيئياً 
تقدم هذه الورقة العلمية بعض األمثلة على هذه التطبيقات الحديثة 

 لتعزيز مقاومة اآلفات النباتية.
 

ديثًا: حالة تدهور إدارة اآلفات الخطرة البازغة ح الحلقة العلمية الثالثة:
 انتاج يهدد مرض، Xylella fastidiosaالزيتون الذي تحدثه بكتيريا 

 المتوسط حوض في الزيتون 
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والمكافحة لساللة ، التشخيص التقدم في بحوث البيولوجيا، الوراثة
المسببة لمرض التدهور السريع  Xylella fastidiosaالبكتيريا 

، قسم التربة والنبات ي مارتلليجيوفانللزيتون في جنوب إيطاليا. 
، البريد اإللكتروني: والعلوم الغذائية، جامعة ألدو مورو، باري، إيطاليا

giovanni.martelli@uniba.it 

منتشر في  اً خطير  اً الزمة التدهور السريع للزيتون مرضتم تعد
في شبه جزيرة سالنتو في منطقة أبوليا التي تقع في جنوب شرق 

 الكشف عن وجود بكتيريا 2013ريف العام إيطاليا. تم في خ
X. fastidiosa  بوساطة الخشبيةسالبة لجرام ومحددة في األوعية وهي 
برية على النباتات التي ظهر عليها أعراض اإلصابة، تفحوصات مخ

وبناء عليه تم البدء بدراسات حول بيئيات مرض التدهور السريع 
التدهور السريع للزيتون. لقد  وإسهام البكتيريا في نشوء متالزمة للزيتون 

جميع أشجار الزيتون المصابة والتي جمعت  فيالبكتيريا  وجودتم تأكيد 
عزلة بكتيرية،  51من جميع مواقع اإلصابة، وتم زرع عينات منها 

.استخدمت عزلة ممثلة من هذه مميزة إصابة بؤرةواحدة من كل 
كليوتيدي متعدد البكتيريا، تم تحديدها بوساطة نمذجة التسلسل النيو 

 X. fastidiosaللبكتيريا  53بأنها تتبع التسلسل  (MLST)المواقع 

subsp. pauca من أجل إلقاح الزيتون وعوائل أخرى بها بواسطة ،
التي شوهدت في الحقول  هااالعراض نفس إظهار إلعادةاإلبرة، 

المصابة. كما أكدت التجارب بأن الناقل الحشري لهذه البكتيريا هو 
. ال يوجد عالج ناجح Philaenus spumariousالضفادع  نطاط

ق الكفيلة للتقليل من مصدر العدوى ائالطر كما أن لألشجار المصابة 
محدودة. لذلك فإن الطريقة الفضلى لمكافحة هذه البكتيريا هو من خالل 

 ةالموسع المراقبةصناف المقاومة، باإلضافة إلى تحديد واستعمال األ
حديد النباتات المصابة ومن ثم إزالتها مع تلك لمناطق اإلصابة وت
، وكذلك مكافحة الحشرة في البؤر المكتشفة حديثاً  السليمة المجاورة لها

من خالل تم استخدام هذه الطريقة االخيرة في منطقة أبوليا قد الناقلة. و 
ألعشاب الضارة في أواخر الشتاء وأوائل الربيع لقتل ل ةميكانيكيالإلزالة ا

يتبع  ى هذه األعشاب،اليرقية للناقل الحشري التي تعيش عل األعمار
بالمبيدات  ،في أواخر الربيع وأوائل الصيف ،ذلك رش أشجار الزيتون 

 الحشرية لمكافحة الطور الكامل للناقل الحشري.
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الخبرة المكتسبة من الجهود المبذولة الحتواء مرض تدهور أشجار 
جات البحثية إلدارة المرض في الزيتون في جنوب إيطاليا واالحتيا

المركز الدولي  ،وآنا ماريا دونغيا ثائر ياسين منطقة البحر المتوسط.
البريد  ،، باري، إيطاليا للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط

  y.thaer@iamb.it :اإللكتروني

Xylella fastidiosa (XF) ةهي بكتريا ممرضة محدود 
للبكتريا عدة  الحشرية.تنتقل عبر النواقل و بات نتشار في خشب الناإل

أنها تسبب ب ة( المعروفfastidiosa, multiplex, paucaتحت أنواع )
من النباتات الخشبية  360من األمراض في أكثر من  كبيراً  عدداً 

، تم 2013بشكل خاص في القارة األمريكية. في عام العشبية، و و 
ة سميت بالكوديرو الكشف عن وجود تحت النوع باوكا سالل



14A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

(CoDiRO ) والتي تنقل منطقة بوليا )إيطاليا(من هذه البكتريا في .
مما تسبب في (، Philaenus spumariusبحشرة فيلينوس سبوماريوس )

تدهور سريع للحالة الصحية للماليين من أشجار الزيتون مع عواقب 
اقتصادية وبيئية واجتماعية خطيرة. أعلنت الحكومة االيطالية 

حالة الطوارئ مع تعزيز تدابير الصحة فورًا المفوضية األوروبية و 
، والتي تشمل المناطق المصابة والمنطقة المرسمةالمنطقة  وفيالنباتية 
ستئصال واحتواء للمرض، اتم القيام بمراقبة مشددة وتدابير  ،العازلة

نقل النباتات العائلة و حظر زرع  وتقييدومكافحة ناقالت المرض، 
يم و نبات لتق 200.000كما و قد تم اختبار أكثر من  ات العائلة.النبات

ما يقرب من  تمثل المنطقة المصابة حالياً  .وجود وحصر انتشار العدوى 
في المائة من مساحة زراعة الزيتون في إيطاليا. تم أخذ عينات  16

ووضع خرائط للنباتات المصابة، كما وقد تم إدارة بيانات الرصد 
مبادرات من أجل حمالت  عدةكامل، كما تم القيام ب بشكل حاسوبياً 

تم في هذه  .(www.emergenzaxylella.it) التوعية وتنمية القدرات
تم تقديمه إلى مديرية وقاية  XF النطاق، تطوير نموذج مبتكر لمراقبة

هذا  د. يعالمؤسساتية النباتات في منطقة بوليا لدعم اتخاذ القرارات
ت، متعدد الوظائف ويشمل العديد من النموذج متعدد التخصصا

الجهات الفاعلة. حيث يسمح بتتبع، تخزين، إدارة، وتحليل جميع أنواع 
. هذا التطبيق (XylWeb)بكة االبيانات باستخدام تطبيق مبنى على الش

هو عبارة عن أداة تجمع بيانات االستشعار عن بعد، التي يتم الحصول 
الصور الجوية عالية الدقة لتحديد اإلستشعار باستخدام  عليها من خالل

األعراض المشابهة للتدهور السريع لألشجار، مع البيانات الميدانية 
ويتضمن  .XylAppالمكتسبة بدقة على األرض باستخدام تطبيق 

ق جديدة للكشف المبكر عن العامل ائالنموذج المبتكر أيضا طر 
اتية في المواد النب( LAMP real timeالممرض في الحقل مثل )

والحشرات الحاملة للعامل الممرض المسماه "بالحشرات الجاسوسة". 
يخضع هذا النموذج المبتكر لتعديالت و تحسينات جديدة بناء على 

 نتائج البحوث الحالية.
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في المنطقة العربية  Xylella fastidiosaوضع البكتيريا الممرضة 
، المكتب الكحكي ماجدو  شوقي الدبعي والجهود المبذولة الحتوائها.

اإلقليمي للشرق األدنى وشمال إفريقيا لمنظمة األغذية والزراعة التابعة 
لألمم المتحدة )الفاو(، القاهرة، مصر، البريد اإللكتروني: 

Shoki.AlDobai@fao.org ؛Maged.ElKahky@fao.org 
إن ظهور متالزمة التدهور السريع للزيتون الذي تسببه 

التي تصيب  .Co.Di.R.O، الساللة Xylella fastidiosaالبكتيريا 
الزيتون بشكل خاص، في منطقة أبوليا اإليطالية، يشكل تهديدًا كبيرًا 

آفة  Xylella fastidiosaلزراعة الزيتون في بلدان المتوسط. تعتبر 

من  %95حجرية خاضعة للوائح في العديد من بلدان العالم. وتتركز 
ة البحر المتوسط، وتأتي بلدان الشرق زراعة الزيتون في العالم في منطق

األدنى وشمال أفريقيا ثانيًا بعد بلدان جنوب أوروبا )إسبانيا، إيطاليا، 
اليونان(. باإلضافة إلى أهميتها اإلقتصادية، فلشجرة الزيتون أهمية 
تاريخية ولها جذور مرتبطة بالهوية الثقافية للبلدان العربية، حيث تعتبر 

للزيتون في العالم القديم وهي بلد المنشأ لهذه سورية أول بلد منتج 
الزراعة. يعتبر إنتاج الزيتون والزيت المستخرج منه أحد المصادر 
المهمة للدخل آلالف العائالت ولألمن الغذائي في هذه المنطقة. نشر 

على الزيتون في جنوب  Xylella fastidiosaأول تقرير عن وجود 
مليون يورو وشكلت  250عنه بـ  إيطاليا، وقدرت الخسائر الناجمة

وجودها تهديدًا لكل بلدان المتوسط، حيث الظروف المناخية مالئمة 
 360لإلنتشار الوبائي لهذا المرض. إن المدى العوائلي الواسع )حوالي 

وتعدد الوسائل التي تسمح بانتشاره  Xylella fastidiosaعائل نباتي( لـ 
ق األدنى وشمال أفريقيا من تزيد من مخاطر دخوله إلى منطقة الشر 

خالل التبادل التجاري للنباتات المصابة بالمرض. تفرض هذه الحقائق 
ضرورة مراجعة التشريعات الحجرية المطبقة في المنطقة وتحسينها، 
وإنفاذ برنامج مراقبة منسق في بلدان الشرق األدنى وشمال أفريقيا. وقد 

الفاو دعم برامج تقنية  باشر المكتب اإلقليمي للشرق األدنى لمنظمة
لزيادة الوعي والقدرات التقنية حول المرض وتشجيعها على إنفاذ 
التشريعات/التدابير الحجرية لمنع دخول المرض لهذه البلدان، باإلضافة 
لمساعدتها في إجراء برامج مسح ومراقبة. أطلق برنامج تعاون تقني 

سطية في سبعة بلدان عربية متو  2016إقليمي في آب/أغسطس 
)الجزائر، مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين وتونس( يهدف 
المشروع إلى دعم جهود هذه البلدان في إنفاذ إجراءات وقائية لمنع 

وانتشارها في أراضيهم. سيتم عرض  Xylella fastidiosaدخول 
وما تم إنجازه من قبل مشروع  Xylella fastidiosaالوضع الراهن لـ 
ى بهدف مساعدة هذه البلدان على مواجهة المخاطر الفاو وأنشطة أخر 

 التي يمكن أن يحدثها هذا المرض. 

 

تأثير التغير المناخي في وثاية النبات تحت  رابعة:الحلقة العلمية ال
 الظروف المتوسطية
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 .أمراض النبات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة فيآثار تغير المناخ 
النبات، مركز البحوث الزراعية،  ، معهد بحوث امراضسحر زيان

 drsahar.abdo@gmail.com  البريد اإللكتروني: ،مصر
أكدت نتائج البحوث العلمية الحديثة على أن تغير المناخ 

 في يالمناخالتغير ؤثر يأمراض النبات.  فيسيكون له تأثير واضح 
المرض التفاعل بين العائل النباتي والمسبب المرضي من حيث حدوث 
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عن اآلفات األخرى. ومن  صابة المرضية، فضالً وشدة اإل هشار نتاو 
ق متعددة. ائهذا التفاعل بطر  فيالمرجح جدًا أن يؤثر تغير المناخ 

اإلدارة المتكاملة لآلفات  استراتيجياتلى تغيير فى إهذا التأثير  يوسيؤد
(IPM من حيث توقيت وتفضيل وفاعلية التدابير المتخذة للمكافحة )

يائية أو الفيزيائية أو البيولوجية. ومما هو جدير بالذكر أن سواء الكيم
الصحة النباتية أمر في غاية  فيالتوقعات المتعلقة بآثار تغير المناخ 

الناتج عن  العولمة والتغيربين  تآثراتالتعقيد، نظرًا لما يتطلبه من 
اآلفات ومسببات األمراض و  المناخ وزيادة أعداد النباتات الغازيةتلوث 

بصورة مباشرة وغير مباشرة. وتعتبر إدارة األمراض في ظل الظروف 
والصناعات الزراعية  يالمستقبلية ذات أهمية كبيرة لإلنتاج الزراع

حين أن التحليل الشامل  ي. فالممارسيناإلرشاد والمزارعين  مصالحو 
ال يزال صعب و مكافحة األمراض  في يلتغير المناخللآلثار المحتملة 

البيانات المطلوبة وتبعثر  يف يالدقة نتيجة النقص الحالإلى يفتقر 
تخدم هذا المجال.  يالمعلومات المتوافرة ونقص الدراسات الالزمة الت

ويزداد تعقيد المخاطر المستقبلية إلدارة األمراض النباتية نتيجة إلدخال 
المناطق  يف يالتوزيع المحصول يأصناف نباتية جديدة أو التغيير ف

تربط عناصر المناخ مع تطور األمراض  يوالزالت البرامج الت المختلفة.
بسيناريوهات تغير المناخ غير كافية وغير مكتملة وتحتاج إلى بذل 

، األمر الذي يؤدي إلى تجميع يالمزيد من الجهود والتكامل المعرف
الجهود والتكامل بين الدراسات لوضع استراتيجيات فعالة لحماية 

ساليب تكنولوجية حديثة ومناسبة للتكيف مع المحاصيل باستخدام أ
 الظروف المناخية المتغيرة.
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تأثيرات التغيرات المناخية المستحدثة على مستوى كوكب األرض 
منير محمد  .وقاية النبات فيبالهندسة المناخية بتقنية "كيمتريل" 

: ، مصر، البريد اإللكترونيجامعة القاهرة، كلية الزراعة، الحسيني
r.elhusseini@agr.cu.edu.egmoni 

لبث جديدة ابتكر علماء هندسة الطقس تقنية "كيمتريل" 
مركباتها النانوكيماوية بالطائرات النفاثة في طبقة االستراتوسفير لتقليل 

استحداث سحب من أكسيد األلومينيوم تعمل يرتكز على  الحترار الكوني
الخارجي، مما يقلل  كمرآة تعكس الحرارة القادمة من الشمس إلى الفضاء

خليط األيرسول حتوي يمن حرارة الهواء على سطح األرض. كما 
أيضا على أول أكسيد الباريوم الذي يقوم عند هبوطه إلى المستخدم 

طبقة التروبوسفير باالتحاد كيماويا مع غاز ثاني أكسيد الكربون 
المسبب الرئيس لظاهرة االنحباس الحراري مكونا ألمالح كربونات 

تقليل هذا الغاز في الغالف  التي تعمل علىيكربونات الباريوم وب
على  2000الهوائي على المدي البعيد. وقد وافقت األمم المتحدة عام 

في تاريخ البشرية لتقليل االنحباس الحراري بتقنية  كونيأول مشروع 

عام حتى  50"كيمتريل" بدأ تنفيذه على مستوى الكرة األرضية ولمدة 
 اورغم نجاح التقنية في تبريد الغالف الهوائي إال أنه. 2050عام 

غير مرغوبة في الطقس سجلت في عديد من  أحدثت تغيرات مناخية
بين اآلفات وأعدائها  أثرت في التوازن الطبيعيمناطق العالم 

الطبيعيةوأثرت بالتالي في استراتيجيات مكافحة اآلفات ووقاية النباتات 
واآلفات البيطرية صحة اإلنسان وفي  أيضاً والغابات في الزراعة 

ويمكن إيجاز التأثيرات الجانبية لتقنية  ،.المسجلة في العقدين األخيرين
( استحداث اتجاهات جديدة تماما للرياح بسبب 1"كيمتريل" فيما يلي: 

التبريد الشديد والمفاجىء لطبقات الهواء العليا مكونة للمنخفضات 
للرياح لم تعرف من قبل، كما حدث  الجوية التي يتولد عنها تحركات

مؤدية لسحب أسراب الجراد الصحراوي من  2004في خريف عام 
تجاه الشرق للمرة األولى في تاريخ مسار أسراب باشمال غرب إفريقيا 

الجراد الصحراوي ليغزو كل الشمال اإلفريقي ودول أسيوية حتى إيران، 
ذا الغزو الجديد من ولم تكن هذه الدول مستعدة أو معتادة لمكافحة ه

( جفاف بعض األنظمة اإليكولوجية 2الشرق في هذا التوقيت من العام. 
بسبب امتصاص الرطوبة الجوية في تفاعل كيماوي مع سحب وغالالت 
أكسيد األلومينيوم متحوال لهيدروكسيد ألومينيوم، حيث يقضي الجفاف 

دائها الطبيعية ، الشديد على الفلورا وبالتالي على الفونا من الحشرات وأع
ءها الطبيعية مما يستلزم اأعد يسبقاآلفات  لمجتمعاتيتلوها فوران 

بالضرورة استخدام المكافحة الكيماوية لوقاية النبات كما حدث في 
( استحداث وشحن حقول كهربائية 3. 2010، 2009استراليا عامي 

غاية في الضخامة، تتسبب عند تفريغها في البرق والصواعق مؤدية 
التى جفت بسبب تقنية وأراضي المراعي المحاصيل والغابات في حرائق ل

"كيمتريل" وبالتالي القضاء على الفلورا والفونا مما يستلزم تصميم 
استراتيجيات لوقاية النباتات لمجابهة فورانات اآلفات الحشرية السابقة 

لحين  لتعدادات أعدائها الطبيعية خاصة في الغابات وبساتين الفاكهة
( زيادة معدالت حدوث وشدة الكوارث 4. ودة أعدائها الطبيعيينع

الطبيعية بالفيضانات، حيث تعمل الجزيئات الدقيقة لكيماويات الـ 
"كيمتريل" كنويات تكثيف على السحب الطبيعية مؤدية الستمطارها 
بالكامل على مساحات محددة في وقت قصير مستحدثة لفيضانات 

يات لوقاية النبات ومكافحة الفورانات عارمة تستلزم وضع استراتيج
( يؤدي التبريد 5التالية للبعوض الناقل ألمراض اإلنسان والحيوان. 

الشديد لطبقات الهواء العليا فوق الخلجان الدافئة الستحداث األعاصير 
وحتى اآلن في تلك المناطق،  2005المدمرة كما حدث إبتداء من عام 

بتلك الرياح الشديدة على غير  حيث تنقل أمراض النبات والحشرات
المعتاد لمناطق أخري على مسافات بعيدة تتطلب مواجهتها بوسائل 

( يستحدث التبريد الشديد سقوط الثلوج وكرات البرد 6مكافحة مناسبة. 
 المناطق الجافة ونصف الجافة غير المعتادة عليها مسببة أضراراً في 
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حدث في المملكة العربية اقتصادية للثروات النباتية والحيوانية كما 
بوضع  تكرارها مستقبالً من ، مما يتطلب االحتراز 2008السعودية عام 

( استحداث الموجات 7استراتيجيات مناسبة لوقاية النبات والحيوان. 
شديدة الحرارة على سطح األرض )الموجات الحارة القاتلة(، ولها ميزة 

ل دودة ورق القطن في قتل الفقس الحديث ليرقات حرشفية األجنحة مث
مما يوفر نفقات مكافحتها التي تتم عادة بجمع لطع البيض باليد أو 

 .2010بالرش بالمبيدات الحشرية كما حدث في مصر عام 
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 فيدور حزم المعلومات المتعلقة باآلثار الُمحتملة لتغير المناخ 
، مركز معلومات محمود مدني. ديناميكيات آفات المحاصيل الزراعية

 غير المناخ والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة واستصالح األراضي،ت
 rumedany@yahoo.com :اإللكتروني البريد، مصر

ُيعد تغير المناخ من أهم القضايا البيئية العالمية وأكثرها 
إنتاجية  فيحتى اآلن. وقد تكون لهذه التغيرات آثار خطيرة  تعقيداً 

عي مما يؤدي إلى حدوث المجاعات. المحاصيل العالمية واإلنتاج الزرا 
كما تؤثر العوامل المناخية األخرى مثل درجة الحرارة وهطل األمطار 

تطور وتكاثر وبقاء اآلفات الحشرية ومسببات األمراض.  في اً كبير  اً تأثير 
ومن المتوقع أن تزداد بعض األحداث المتطرفة في التواتر نتيجة للتغير 

تؤثر هذه التغيرات فى الظروف الطبيعي في المناخ. ويمكن أن 
وحالة اآلفات الحشرية  العدديةالكثافة  في اً عميق اً المناخية تأثير 

للمحاصيل. ويمكن أن تؤثر العوامل المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع 
درجات الحرارة، والتغيرات في أنماط هطل األمطار، وقصر فترة الشتاء، 

تواتر الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وزيادة 
 وتكاثرها،ؤ معدل نموها، فيالحشرات من خالل التأثير  في مباشراً  تأثيراً 

وهجرتها، والتكيف معها. وتتضمن هذه اآلثار التغيرات في  وانتشارها،
حيائية وتوزيع وتشكيل النظم البيئية مما العالقة بين المناخ والظواهر األ

نقراض األنواع. فهناك العديد من التفاعالت، يؤدي في النهاية إلى ا
اآلفات في  فيوالتى من الصعب للغاية التنبؤ بتأثير تغير المناخ 

المستقبل، ولكن يمكن التنبؤ بزيادة بعض اآلفات األولية وكذلك اآلفات 
الثانوية واألنواع الغازية. ومن المتوقع أن تزيد ظاهرة االحتباس الحراري 

الحشرية في العديد من النظم البيئية الزراعية. ولكن من انتشار اآلفات 
فحسب، ولذا فنحن بحاجة إلى إيجاد  اً يكاف تحديد المشكلة ليس أمراً 

بعض الحلول لها. ويتضمن النهج العام للمعلومات المطلوبة تحليل 
البيانات التاريخية لمنطقة معينة للكشف عن العالقة اإلحصائية بين 

رة األجل وخصائص وبائية المرض مثل التكرار األنماط المناخية قصي
والمدة والمدى. ويوفر هذا النهج أيًضا سيناريو مركب متسق لكيفية 

تفاعل نظم تفشي اآلفات مع تغير المناخ. ويمكن تبني هذه الوسيلة 
لتطوير نموذج رياضي يعتمد على درجة الحرارة كمدخل رئيس ودورة 

  حياة اآلفات الحشرية ذات االهتمام.
 

 حشرات اقتصادية
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اليخضور/الكلوروفيل في أصناف النخيل المعرضة  الفقد فيمدى 
 Ommatissus lybicus لكثافات مختلفة من حشرة دوباس النخيل

)(Homoptera: Tropiduchidae .2، عطا المحسن1عريف شاه 
( قسم الحشرات، معهد بالوخستان الزراعي، كويتا، 1. )1وموهيم خان

( قسم الحشرات، جامعة بير مهر علي الزراعية، 2) الباكستان؛
 arifshahkakar@gmail.comراولبندي، الباكستان، البريد اإللكتروني: 

 Bergevin Ommatissus lybicusيسبب دوباس النخيل 
خسائر مباشرة وغير مباشرة لنخيل التمر. هدفت هذه الدراسة إلى قياس 

الثة أصناف من النخيل الذي مدى الفقد في اليخضور/الكلوروفيل في ث
تسببه اإلصابة بحشرة الدوباس. تم احتجاز حشرات الدوباس في قفص 

، 5، 0أسطواني على وريقات، بعد االنبثاق وحتى الطور البالغ بمعدل 
حشرة/قفص. كان متوسط محتوى  30و 25، 20، 15، 10

( المقاس في األوراق غير المصابة SPADاليخضور/الكلوروفيل )قيمة 
كان اليخضور/الكلوروفيل في  عنويًا بين األصناف المقومة والمواسم.م

كل المدخالت متناسب بشكل مباشر مع مستوى كثافة الحشرة. على أن 
الفقد في اليخضور/الكلوروفيل الذي تسببه حشرة دوباس واحدة انخفض 
مع زيادة مستويات كثافة الدوباس. كان المؤشر الوسطي للفقد في 

( %3.86–1.78) 0.28وروفيل في وريقات الشاهد اليخضور/الكل
( %16.26–13.89) 0.150( و%4.68–4.41) 0.045مقارنة مع 

حشرة دوباس/وريقة للفترة نفسها، على  30و 5للوريقات المحتجزة مع 
التوالي. وبين األصناف، كان الفقد في اليخضور/الكلوروفيل عاليًا على 

( تاله صنف كهرابة %9.30الوريقات المصابة لصنف جان سور )
( ولكن بدون فروق معنوية بين جان %8.34( وموزافتي )9.07%)

مجموع بيانات  ( تحليل االنجدار باستخدامxسور وكهرابة. قدر منحنى )
 الفقد الصافي في الكلوروفيل ألصناف موزافتي وكهربة وجان سور 

، على التوالي. وعلى نقيض ذلك، كان 2.43xو 1.86x ،2.00xبـ 
اليخضور/الكلوروفيل )مجمل البيانات( الذي تحدثه ني الفقد في منح

 2.90x ،-1.25x-حشرة دوباس واحدة على األصناف الموافقة 
 ، على التوالي.1.48xو
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تشخيص األضرار النوعية والكمية التي تسببها خنفساء البقوليات في 
عام ان .الحشرية الحيوية ستخدام المبيداتاالمغرب ومكافحتها ب

، عبد السالم 3، مصطفى البوحسيني2،3لحلوي  ة، سعدي1،2،3يانالمزي
( مختبر الكيمياء التطبيقية والبيئة، كلية 1. )4وصفاء قمري  1لعمري 

، ، سطات، المغرب26000العلوم والتقنيات، جامعة الحسن األول، 
مختبر الحشرات، ( 2)؛ I.El-Miziani@cgiar.orgالبريد اإللكتروني: 

وطني للبحوث الزراعية، المركز األقليمي في سطات، المعهد ال
( المركز الدولي للبحوث الزراعية في 3)؛ ، سطات، المغرب26000

( إيكاردا، محطة تربل، 4)ب؛ ، الرباط، المغر (إيكاردا)المناطق الجافة 
 . البقاع، لبنان

الحبوب المخزنة بعد الحصاد أكبر مصدر قلق  تشكل خسائر
تعد الحشرات المسببة لهذه اآلفات، في المغرب. لمزارعي البقوليات 

من العوامل األكثر تدميرًا لمخزون  ،Bruchidsالخنافس  وبخاصة
ستخدام المبيدات الكيميائية بشكل مفرط من بين يعد ا. البقوليات

الطرائق المستعملة للسيطرة على حشرات المخازن ، مما ينتج عنه أثار 
التوازن البيئي الذي ينعكس بالضرر في ختالل اصحة البشر و  فيسلبية 

على الكائنات الحية اآلخرى. من أجل تجنب ذلك، أجريت العديد من 
تهدف هذه الدراسة الى: )أ( جاد مبيدات حيوية بديلة. يالدراسات إل

التعرف على مختلف أنواع الحشرات الضارة بالبقوليات المخزنة في 
ختبار نشاط ا( 3) .يرقاتطور ال فييم آثارها الضارة و )ب( تق .المغرب

 Mentha الزيوت األساسية المستخرجة من نباتات عطرية مختارة )مثل

pulegium ،Mentha viridis ،Rosmarinus officinalis ،Lippia 

citriodora ،Thymus saturoides ،Origanum compactum ،
Eucalyptus camaldulensis ،Eugenia caryophyllus ،Cedrus 

atlantica ،Artemisia herba alba)  ضد الطور الكامل للحشرة
Bruchus rufimanus  عن طريق التدخين. بينت النتائج المتحصل

أهم اآلفات الحشرية هي  ،Bruchidaeعليها أن الخنافس التابعة لعائلة 
المخزنة في المغرب حيث أن أكثر من  اتالبقولي بذورالتي تصيب 

 ةا ثقوب خصوصًا الفول بنوعيالمخزنة ظهر عليه البذورمن  50%
كما أن فقدان الوزن وجودة االنبات كانا أكثر  كبير وصغير الحبة،

أهمية بالنسبة لهذين المحصولين. تبين كذلك أن غالبية الزيوت 
، Bruchus rufimanus إزاءاألساسية التي تم إختبارها شديدة السمية 

 ز المنخفضةستخدام التراكياحتى ب %100إلى  النفوق ووصلت نسبة 
 ميكروليتر/مل(. 5)
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صالح . )دودة الطلع الكبرى( ائلي لحشرة ثاقبة العراجينو التفضيل الع
( 1. )3فاروق طلبه انمواي 2أحمد عبد الاله يعل، 1محمود محمد جميل

، الجيزة ،الدقي ،مركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث وقاية النباتات
قسم  (2؛ )Salah_gameel@yahoo.comمصر، البريد اإللكتروني: 

قسم وقاية  (3؛ )وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، مصر
 . جامعة أسيوط، مصر ،النبات، كلية الزراعة، فرع الوادى الجديد

لدراسة مدى  2016و 2015أجريت هذه الدراسة خالل موسمي   
منتور( بحشرة دودة ، تمر، إصابة ثالثة من أصناف النخيل )صعيدي

 ،بالط ،باريس ،مراكز إدارية )الخارجة ةلطلع الكبرى وذلك في أربعا
 يلاأظهرت النتائج بصفة عامة أن حو  .الجديد يموط( بمحافظة الواد

بهذه اآلفة وتلك  من إجمالى النخيل المفحوص كان مصاباً  61%
. أظهرت النتائج أن %96إلى  انالنسبة قد تصل في بعض األحي

لصعيدي والمنتور كانت أكثر إصابة عن حوامل السباطات لصنفي ا
على ( %19.94و  34.21)التمر. تم تسجيل أعلى معدل لإلصابات 

الصنف الصعيدي في كل من مركزي بالط وباريس وذلك خالل 
على التوالي. بينما تم تسجيل أقل معدل ، 2016و 2015موسمي 

على نخيل التمر خالل مواسم الدراسة  (%0.21و  0.27)لإلصابات 
. أحدثت هذه اآلفة على نخيل الصنف الصعيدي في مركز هافسن

 %11إقتصاديًا )قطع لحوامل السباطات( بلغت نسبته  الخارجة ضرراً 
عادة إلى فقدان محصول تلك السباطات. كان  يهذا الضرر الذي يؤد

 ،باريس، في كل من مراكز الخارجة معدل إصابة ثمار نخيل البلح قليالً 
موط أن آفة ثاقبة العراجين تفضل التغذية على  بالط. لوحظ في مركز

ما  ن قواعد سباطات نخيل التمر نادراً أثمار نخيل التمر عن الصعيدي و 
تصاب. أظهرت النتائج أن متوسط الفقد في محصول الثمار للصنف 

  47.20) ولصنف التمر( %26.23و  20.87) الصعيدي
أظهر  على التوالي.، 2016و 2015خالل موسمي  (%44.91و 

التحليل الكيميائي لكل من ثمار وقواعد سباطات صنفي الصعيدي 
والتمر أن ثمار التمر تحتوى على نسب عالية من كل من عنصري 
البوتاسيوم والكالسيوم عن الصنف الصعيدي بينما كانت النسب الكلية 

 والكربوهيدرات الكلية والرطوبة النسبية تقريباً  يلكل من البروتين الكل
 ة في كال الصنفين. متساوي
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ذبة كوسيلة لمكافحة ذباب الفاكهة في ايم فاعلية الفيرمونات الجو تق
 1فائزة محمد عبد الماجدالمانجو في منطقة شندي, السودان.  بساتين

 ، كلية الزراعة،قسم اآلفات وصحة النبات( 1. )2وأماني محمد خير
 البريداإللكتروني:، السودان ،الخرطوم، جامعة بحري 

faizamagid4@gmail.com( قسم الحيوان، كلية العلوم 2؛ )
  والتكنولوجيا، جامعة شندي، السودان.

من اآلفات  Tephritidaeذباب الفاكهة التابع لعائلة  ديع
 .تاجيةنية وتؤدي إلى تدني اإلانالرئيسية التي تهاجم المحاصيل البست
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 ان مما أدى تفاقمت مشكلة ذباب الفاكهة إلى درجة كبيرة في السود
إلى إدراجها من ضمن اآلفات القومية. أجريت هذه الدراسة في منطقة 

 المانجو  تاجنموسمين متتالين ال شندي بوالية نهر النيل خالل
 آب/أغسطس –مايو أيار/ إلى 2012 آب/أغسطس – مايوأيار/

 ذبة ايم فاعلية ثالثة من الفيرمونات الجو بغرض تق 2013
(Methyl Eugenol Trimedlure, cue lure ألنواع ذباب الفاكهة )

( في مكافحة ذباب Nulureذب الغذائي )االمختلفة باإلضافة إلى الج
الفاكهة في مزارع المانجو بمنطقة الدراسة. أوضحت النتائج أن أنواع 

 Ceratitis cosyraذبابة الفاكهة الموجودة بالمنطقة هي ذبابة المانجو 
 سيويةوذبابة الفاكهة اآل Ceratitis capitata وذبابة البحر المتوسط

Bactrocera invadens  ن النوع السائد في منطقة الدراسة وفي جميع أو
نتاج المانجو التي شملها المسح في السودان هو ذبابة الفاكهة إمناطق 

تاج الفاكهة في السودان. أظهرت نسيوية, مما جعلها آفة مهددة الاآل
( فعالية عالية في جذب Methyl Eugenolنول )يوجيل ايثيمادة الم
كما أظهرت مادة البروتين هيدروليسيت  Bactrocera invadensذكور 

(Protein Hydrolysate كفاءة مقدرة في جذب )األنواع المختلفة  إناث
ستعمال المصائد الفرمونية المختلفة امن ذباب الفاكهة. توصي الدراسة ب

فة ومكافحتها في مواسم والغذائية في برامج رصد وتعقب كثافة اآل
 نتاج. اإل
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حشرة من  فيتجاه وبعض العوامل البيئية واال  يتأثير النوع النبات
 :Chaitophorus euphraticus H. (Hemipteraأوراق الحور 

Aphididae). 2إسماعيل نجم المعروف، 1شاهين عباس مصطفى 
 ،كركوك جامعة ،قسم الغابات ،كلية الزراعة (1). 2سامر شبيب حناو 

كلية  (2؛ )shahinkifre@yahoo.comالبريد اإللكتروني: ، العراق
 العراق. ،جامعة الموصل، قسم الغابات ،الزراعة والغابات

 يدراسة حقلية في إحدى غابات الموصل خالل عام أجريت
 على بعض أشجار الغابات، الحور الفراتي 2013و  2012

Populus euphratica  والحور االسودP. nigra يوالحور األمريك 
P. deltoids والصفصاف Salix acmophylla  والروبينياRhobinia 

pseudoacacia وكالبتوس يوإلEucalyptus camaldulensis أظهرت ،
 Chaitophorusللمن. العدديةتجاه في الكثافة النوع واال نتائج تأثير

euphraticus H في  للحشرات الكاملة. عند تسجيل أول ظهور
 /تشرين الثانينوفمبرستمر حتى منتصف او  /نيسانصف شهر إبريلمنت

، بينما كانت أعداد الحوريات قليلة في 2013و 2012خالل موسمى 
  21.2 مايو عند متوسط درجة حرارةأيار/سبوع األول من شهر األ
ستمرت اعلى التوالي، ، %62.0و  63.5 ورطوبة نسبية س˚ 19.2و 

إلى الذروة في اإلسبوع األول من  تصلأعداد الحشرة بالزيادة حتى و 

س ˚ 32.20و  32.70عند متوسط درجة حرارة  31.026 يونيوحزيران/
 اً رتفاعاأظهرت النتائج  ، على التوالي.%71.0و  65.7ورطوبة نسبية 

سود على أشجار الحور الفراتي واأل والبالغاتفي معدل أعداد الحوريات 
جار الصفصاف والروبينيا واألمريكى، بينما انخفض المعدل في أش

وكالبتوس ولكال الموسمين على التوالي، كما أظهرت النتائج وجود يلاو 
عالقة معنوية بين متوسط أعداد الحشرة ومعدالت درجات الحرارة وغير 

ن لنوع الشجرة واإلتجاه تأثير واضح في أمعنوية مع الرطوبة النسبية و 
ة للتغذية، يلاشرقية والشمن الحشرات فضلت الجهة الأالكثافة العددية و 

 16.04و 14.82ن الحور الفراتي تفوق على باقي األنواع، إذ بلغ أو 
 توكالبتوس إذ بلغيلاحشرة/ ورقة، بينما انخفضت األعداد في أشجار 

 على التوالي.  ،حشرة/ورقة 0.77و 0.47
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 Deliaصابة بذبابة البصل إلأصناف البصل لــ بعض حساسية

Fonseca alliaria Anthomyiidae) (Diptera  في المشتل
قسم وقاية النبات، ، حميد حسين محمدو  فريال بهجت هرمز. والحقل

 :االلكتروني البريد، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق
feryalbahjat@yahoo.com  ؛ alkarbolihameed@yahoo.com  

ختبار حساسية أربعة أصناف من البصل يت هذه الدراسة الأجر 
في المشتل والحقل.  Delia alliaria Fonsecaصابة بذبابة البصل إللـ

وكان أظهرت النتائج في المشتل وجود فروق معنوية بين األصناف 
إذ بلغت نسبة  ،صابةإلت كرانو أكثر األصناف حساسية لـايالصنف و 

 %7.27 نف تكساس كرانو مبكرالص تاله %10.77 صابة فيهإلا
وكانت إصابة الصنفين جيزة وكيفوس منخفضة ووصلت إلى نصف 

 %5.00 و %4.88 ذ بلغتإت كرانو ايماهي عليه للصنف و 
صابة في الحقل فقد بلغت ذروتها إلعلى التوالي. أما نسب ا ،للصنفين

 (%21.11و 25.19، 23.33، 30) ان/أبريلخالل شهر نيس
، تكساس كرانو مبكر، كيفوس وجيزة على التوالي. لألصناف وايت كرانو

بلغ أعلى معدل لليرقات على الصنفين وايت كرانو وجيزة في المشتل 
عن أعداد اليرقات  ًنبات( والتي تختلف معنويا 45يرقة/ 4.5و 4.95)

 1.95و  2.4 على الصنفين تكساس كرانو مبكر وكيفوس والبالغة
ع معدل أعداد اليرقات في الحقل رتفاعلى التوالي، و  ،نبات 45يرقة/

نبات( على  90يرقة/ 140.4) /أبريلوبلغ ذروته خالل شهر نيسان
 عن بقية األصناف والبالغة ًالصنف وايت كرانو والتي تختلف معنويا

نبات لألصناف تكساس كرانو  90/يرقة 100.2و  111.00، 126.6
نوية في مع ًعلى التوالي. وكانت هناك فروقا ،مبكر، كيفوس وجيزة

معدالت أعداد العذارى بين األصناف في المشتل وتميز الصنف وايت 
ن تكساس كرانو مبكر، االصنف تاله (9.48) بأعلى األعداد ًكرانو أىضا

على التوالي في حين كانت أقل األعداد على  ،4.65و  6.11 كيفوس

mailto:Musamahmood306@yahoo.hgالبريد
mailto:Musamahmood306@yahoo.hgالبريد
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وأرتفعت األعداد في الحقل لتصل ذروتها خالل  4.83الصنف جيزة 
 ًللصنف وايت كرانو والتي تختلف معنويا 108.6 إلى /أبيلانشهر نيس

لألصناف  73.8و  74.4، 90.52 ذ بلغتإعن باقي األصناف 
ختبار اعلى التوالي. أظهرت نتائج  ،تكساس كرانو مبكر، جيزة وكيفوس

صابة بذبابة إلحساسية نوعين من الفسقة أحمر محلي وأبيض محلي لـ
صابة وأعداد اليرقات إلا في نسب االبصل وجود فروق معنوية بينهم

 ذ بلغتإوالعذارى، وكانت أعلى إصابة على الصنف أبيض محلي 
محلي، وبلغت معدل أعداد  الصنف أحمر على %10.26 و 11.96%
معاملة للصنفين أبيض محلي وأحمر محلي في  53.2و  61.8 اليرقات

  .48.12و  59.17حين كانت معدل أعداد العذارى 
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لف الصنوبر في غابة قاسيون بدمشق: األنواع، ديناميكية خنافس ق
شركة دبانه  ،وائل صالح المتني .ق اإلدارةائاألعداد، إختبار بعض طر 

، البريد دمشق، سورية وشركاه، شارع شكيب ارسالن، أبو رمانة،
  waelalmatni@gmail.comاإللكتروني: 

ر ظهرت إصابات متفرقة بخنافس القلف على أشجار الصنوب
غابة  يف  P. halepensis والصنوبر الحلبي Pinus brutia  البروتي

. تطورت اإلصابة بشكل سريع 2016قاسيون بدمشق مطلع عام 
لتسبب يباسًا ألعداد كبيرة من األشجار وتصبح تهديدًا للغابة التي تبلغ 

هكتار والتي تعطي جبل قاسيون منظره الجميل.  500مساحتها نحو 
ن الحشرات الموجودة على األشجار المصابة، ُجِمَعت عينات م

وُشّخَصت وُعّرَفت إعتمادًا على المفاتيح التعريفية الموثوقة. لوحظ سيادة 
فصيلة خنافس القلف )ثالثة أنواع من حشرات قلف الصنوبر

Scolytidae رتبة غمدية األجنحة Coleoptera)  ،هي: خنفساء )حّفارة
وهي الحشرة  Orthotomicus erosus نّقاشة( الصنوبر المتوسطية

 الرئيسية والتي تسبب معظم الضرر، وخنفساء اللحاء مزدوجة األسنان
Ips duplicatus . خرى أقل أعدادًا وأكبر أإضافة لذلك ظهرت حشرة

. Dendroctonus terebrans حجمًا هي خنفساء التربنتين السوداء
صة من صنعت لهذه الحشرات مصائد فيرمونية قمعية متراكبة متخص

أجل مراقبة الحشرات، وتوقيت المكافحة، والصيد التجميعي. بّينت هذه 
المصائد الفيرمونية أن خنافس قلف الصنوبر تستمر بنشاطها على 
مدار العام )مع تذبذبات بأعداد الحشرات الطائرة(، عدا أشهر الشتاء 
حيث تدخل الخنافس الكاملة في سكون مؤقت بسبب البرد. تعاود 

الكاملة نشاطها مع نهاية فصل الشتاء وتستمر حتى بداية الحشرات 
هذه الحشرة عدة أجيال في السنة. نتائج اإلصطياد لن أالشتاء الالحق، و 

بريل، وبلغت ذروة أ/انها في نيسانشرة. بدأت الحشرات الكاملة طير امب
في شهري تموز/ يوليو وآب / أغسطس، في حين كان عددها  انالطير 

ر ايشهر كانون األول/ ديسمبر وكانون الثاني/ينيقارب الصفر في أ

ر. بلغ اإلصطياد السنوي في المصيدة الواحدة أكثر من ايوشباط /فبر 
إستخدام مبيد الحشرات دلتامثرين )ديسيس( تم حشرة/الموسم.  5000

الحشرات الكاملة. عّرفت عدد من المتطفالت  انرشًا عند فترة ذروة طير 
في بيئة غابة قاسيون هي: المتخصصة على خنافس القلف 

Dendrosoter spp. (Braconidae: Hymenoptera)،Metacolus 

unifasciatus (Pteromalidae: Hymenoptera) ،Calosota 

aestivalis (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eupelmidae) 
  Roptrocerus xylophagorum (Pteromalidae: Hymenoptera)و

ت. ال تزال عمليات تجارب المكافحة ومراقبة إضافة لعدد من المفترسا
الطيران واإلصطياد مستمرة للوصول ألفضل أسالىب إلدارة هذه اآلفة 

 مع الحفاظ على التنوع الحيوي للغابة وسالمة األشجار فيها. 
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 Euzopheraإصابة جديدة ألشجار الزيتون بحشرة فراشة الزيتون 

pinguis 3، أميرة يوسف2يا الشويري لاي ،1زينات موسى. في لبنان 
فرع وقاية النبات، مصلحة مختبر الحشرات، ( 1) .4ميالد الرياشيو 

البريد اإللكتروني: ، لبنان الفنار،األبحاث العلمية الزراعية، 
zmousa@lari.gov.lbوقاية النبات، مصلحة األبحاث فرع ( 2) ؛

صلحة ممحطة حاصبيا، ( 3) ؛لبنانتل العمارة، العلمية الزراعية، 
الزيتون وزيت مختبر ( 4) ؛لبنانحاصبيا، األبحاث العلمية الزراعية، 

 .لبنانتل العمارة، الزيتون، مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، 
واحدة من أقدم وأهم  (.Olea europaea L) شجرة الزيتون  دتع

المحاصيل الزراعية في لبنان وتقدر المساحة المزروعة بالزيتون بحوالى 
هكتار، حيث أن معظمها غير مروي )زراعة بعلية(. يشكل  ألف 58

من االنتاج. إلى جانب  %30وزيتون المائدة  %70زيت الزيتون 
اآلفات اإلقتصادية التي تصيب أشجار الزيتون في لبنان، أهمها ذبابة 

مرض  ،Prays oleae  عثة الزيتون ،Bactrocera oleae ثمار الزيتون 
ومرض ذبول الفرتسيليوم  Spilocaea oleaginaعين الطاوس 

Verticillium dahliae إصابة بحشرة جديدة وهي  2015، سجل عام
اإلصابة ألول  أعراض. ظهرت Euzophera pinguisفراشة الزيتون 

على  /سبتمبرلوليمرة في منطقة حاصبيا )قضاء حاصبيا( في شهر أ
 أعراضثم سجلت الحقا"  انشكل تورم وشقوق في الجزع واألغص

هة في منطقة خربة قنافار )قضاء البقاع الغربي( الواقعة على شبي
أظهر المسح الذي أجري كم من مصدر اإلصابة األولى.  30مسافة 

من العام المذكور في قضائي حاصبيا  /أكتوبرفي شهر تشرين األول
والبقاع الغربي والذي هدف إلى تحديد منطقة انتشار الحشرة الغازية، أن 

ة منتشرة في عدة بساتين زيتون في حاصبيا، في حين هذه اآلفة الجديد
خرى في البقاع الغربي. ولكن سجل في شهر ألم يسجل إصابة 

من العام الجاري إصابة جديدة بالحشرة في منطقة كفريا في  /مايواريأ



20A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

من مصدر اإلصابة  كم 3-2 البقاع الغربي وهي تقع على مسافة
هي   Euzophera pinguisاشة الثانية. تشير هذه الدراسة إلى أن الفر 

ن خطر انتشارها إلى أآفة غازية جديدة على أشجار الزيتون في لبنان، و 
 . مناطق انتاج زيتون جديدة هو مرتفع جداً 
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 Phenacoccus يكولوجية على بق القطن الدقيقيبيئية/إدراسة 

Tinsley solenopsis   مصر –على الباذنجان بمحافظة الشرقية .
 ،مركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث وقاية النباتات، د نبيلحسن أحم

 scalonabil@yahoo.com، البريد اإللكتروني: مصر ،جيزةي، الالدق
 على حشرة بق  الحقلية الدراسة هذه أجريت

   Phenacoccus solenopsis Tinsleyالقطن الدقيقى 
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Pseudococcidae) 

 خالل مصر - الشرقية بمحافظة ههيا بمركز الباذنجان نباتات على
 النشاط وفترات العددية الكثافة لدراسة ،2016-2015 متتالين موسمين

 المختلفة لألطوار المفضل الورقة وسطح الجوية العوامل بعض وتأثير
 وأوضحت الدراسة. فترة خالل األجيال عدد حساب تم كذلك للحشرة.
 خالل كانت ،نشاط فترات أربعة الحية األطوار تعداد مجموعل أن النتائج
 سبوعواأل يونيوحزيران/ من الثالث سبوعاأل في الدراسة من األول الموسم
 يالثان سبوعواأل أغسطسآب/ من الرابع سبوعواأل يوليوتموز/ من الثالث

 العام في الحية األطوار تعداد مجموع أظهر بينما سبتمبر.أيلول/ من
 من األخير سبوعاأل خالل كانت للنشاط فترات ثالث الثانى

 من يالثان سبوعواأل أغسطسآب/ من األول سبوعواأل يونيوحزيران/
 درجة من المختبرة الجوية العوامل أن النتائج أظهرت سبتمبر.أيلول/
 طردية تأثيرات النسبية والرطوبة الصغرى  الحرارة ودرجة العظمى الحرارة

 أن الدراسة وأوضحت .يالدقيق القطن لبق تلفةالمخ األطوار تعداد في
 الدراسة فترة خالل الموسم في أجيال ثالثة يالدقيق القطن بق لحشرة
 يالثان الجيل من كال بينما أسابيع سبعة يستغرق  األول الجيل أن حيث

 سبوعاأل من الفترة في األول الجيل ويمتد أسابيع. ستة تغرق يس والثالث
 فيستمر يالثان الجيل أما يونيوحزيران/ نهاية حتىو  مايوأيار/ من الثالث

 من يالثان سبوعاأل وحتى يوليوتموز/ من األول سبوعاأل من
 من الثالث سبوعاأل من الفترة الثالث الجيل ويشغل غسطسآب/أ 
 فترة وخالل سبتمبر.أيلول/ من يالثان سبوعاأل وحتى أغسطسآب/

 السفلى السطح ضلتف للحشرة المختلفة األطوار أن إتضح الدراسة
  لها. ي العلو  السطح عن لألوراق
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 Dactylopius opuntiae الجديدة الغازية اآلفة انتشار عوامل

(Cockerell) (Hemiptera: Dactylopiidae) رشيد . المغرب في

، 2مصطفى البوحسيني، 1محمد بوجغاغ، 1، محمد الصباغي1بوهرود
لمعهد ( ا1. )2الفاخوري كريم و  2صبراوي  يدا، عبد اله2وي ليالسعدية لح

البريد اإللكتروني:  ،الوطني للبحث الزراعي، المغرب
bouharroud@yahoo.fr( 2؛ ) المركز الدولي للبحوث الزراعية في

 .المناطق الجافة، الرباط، المغرب
 القاحلة المناطق فيOpuntia ficus-indica  ينمو الصبار

 البيئي، التوازن  اسي فيدور أسب ويسهم,المغرب،  في القاحلة وشبه
الحيوي. تستهلك ثمار الصبار  والمحافظة على التنوع التصحر محاربةو 

لالنسان في حين تستعمل ألواحه كعلف للماشية. تصاب نباتات  كغذاء
اآلفات الحشرية والمرضية، حيث ُسجل مؤخرًا  الصبار بالعديد من

 Dactylopius opuntiae (Cockerell)القرمزية إصابتها بحشرة الصبار

  (Hemiptera: Dactylopiidae) في  جسيمة أضرار التي سببت
الزراعة خطة  وزارة المغرب. نتيجة لذلك، طورت مناطق زراعته في

اآلفة. ضم البرنامج  هذه ستئصالالطوارئ بناًء على الخطط البحثية 
النبات العائل، المكافحة  مكونات أساسية هي مقاومة ةالبحثي ثالث

ظروف  الفي حيائية لهذه اآلفةوالدراسة األ المبيدات الحيويةالحيوية/
 هذه انتشار عوامل ولتقصِ  الطوارئ، خطة من لمغرب. كجزءلالمناخية 

مسح وطني لرسم خرائط انتشارها الجغرافي وتحديد  ُأجري  اآلفة الغازية،
أشارت عدة دراسات أن الرياح هي عامل االنتشار نسب اإلصابة. 

لشكل الخارجي الممّيز للحوريات والذكور المجنحة ن اأاألساسي، و 
أظهرت النتائج تجاه الريح. اتساعد في االنتشار السلبي لهذه اآلفة ب

 الصعيد على D. opuntiaeة لهذه الدراسة أن انتشار حشرة ياألول

 الشاحنات طريق وذلك عن نساناإل بواسطة رئيس قليمي، تم بشكلاإل

 غير الموبوءة إلى المناطق المناطق من الحيوانية األعالف تنقل التي

 ضمن األساس النتشار هذه الحشرة العامل الرياح تزال ال المصابة. بينما

 المنطقة. 
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في   Pachytychius hordei (Brull)تقصي انتشار سوسة الشعير 
، سليم خوجة، عطية عرب. حقول القمح والشعير في شمال سورية

، الهيئة العامة للبحوث العلمية ما قدسيةخلود حوكان، بهاء كورو وري
البريد الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، حلب، سورية، 

 atiearab@hotmail.com اإللكتروني:
 Bachytychiusعد سوسة النجيليات )سوسة الشعير( ت

hordei  من اآلفات المهمة على المحاصيل النجيلية، وتسبب أضررًا
لقمح والشعير في منطقة البحر المتوسط، تم تنفيذ مسح إقتصادية على ا

رها في مناطق اضر أحقلي بهدف دراسة انتشار سوسة النجيليات وتقدير 
زارعة القمح والشعير في محافظتي حلب وإدلب في شمال سورية، خالل 

. أظهرت النتائج انتشار اآلفة في 2011و 2010الموسمين الزراعيين 
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 %100بالدراسة، وقد سجل أعلى تردد لإلصابة جميع المواقع المشمولة 
في حقول القمح في منطقة الراعي في محافظة حلب، في موسم 

في  %22-7 ، وتراوحت نسبة اإلصابة على الشعير ما بين2010
 دلب وعلى القمح ما بينإفي محافظة  %13-5محافظة حلب و

في محافظتي حلب وإدلب على التوالي. بلغ  %18-5و  9-26%
 18شدة اإلصابة على القمح في مرحلة النضج اللبني  متوسط
سنبلة في  100يرقة/ 13سنبلة في موقع الراعي )منطقة( و 100يرقة/

في منطقة تل حديا، في محافظة حلب  100يرقات/ 7عزاز وإ منطقة 
 11، وسجلت أعلى شدة إصابة على الشعير 2011في موسم 

ب( وذلك في موسم سنبلة، في محافظة إدلب )منطقة سراق 100يرقة/
2010 . 

 
EN12 

 Aphisالقطن  السنوي وتقلبات مجموع حشرات منّ  االنتشار

gossypii  ي منطقة الزقازيق، فعلى العوائل النباتية األساسية والبديلة
وحمدي السعيد  محمد محمد أحمد إبراهيممحافظة الشرقية، مصر. 

، الدقي ،يةمركز البحوث الزراع ،معهد بحوث وقاية النباتات ،مجاهد
 ganauny1962@yahoo.comالبريد اإللكتروني: ، مصر ،جيزة

أجريت هذه الدراسة في منطقة الزقازيق محافظة الشرقية 
على جميع النباتات واألشجار الموجودة في منطقة الدراسة خالل فترة 

كانون وحتى بدية  2013نوفمبر تشرين الثاني/إمتدت من نهاية 
 االنتشارد العوائل النباتية ونسبة وفترات لتحدي 2015ديسمبر األول/

القطن على العوائل النباتية اإلقتصادية  والحركة السنوية لحشرات منّ 
عداد برامج فعالة إ لتوظيف ذلك في  /األعشابنباتات البرية والحشائشالو 

 لإلدارة المتكاملة لحشرات من القطن. أوضحت النتائج أن حشرات منّ 
 23و ينبات إقتصاد 37تمثل في  اً واسع اً ليستعمرت مدى عوائاالقطن 

عائلة  22تتبع كلها  /األعشابمن النباتات البرية والحشائش اً نوع
العائل الخبازية  تعلى نباتا %38.9 انتشارنباتية. سجلت أعلى نسبة 
على نبات العائلة الزنبقية )الثوم(.  %0.69بينما سجلت أقل نسبة 

ختالف العائل النباتي ال تبعاً  القطن حشرات منّ  وجوداختلفت نسب 
على نباتات القطن تالها  %16.81 انتشارحيث سجل أعلى نسبة 

على  % 0.043بينما سجلت أقل نسبة  %11.456 ءنباتات الباميا
على  االنتشارما بخصوص نسب أنباتات السلق من الحشائش. 

 %5.023فقد سجلت أعلى نسبة  /األعشابالنباتات البرية والحشائش
على نباتات  %0.79بينما سجلت أقل نسبة  /البقلةنباتات الرجلةعلى 

القطن كانت على  واء حشرات منّ يالحميض. وجد أن أطول مدة إل
تشرين بريل وحتى بداية نيسان/أمن بداية  امتدتنباتات القطن وقد 

تشرين مايو وحتى منتصف أيار/ومن بداية  2014كتوبر ول/أاأل
 15فرد/ورقة في  320على قمة للتعداد أ  مسجالً  2015أكتوبر األول/

/أم اانتنتالها القمة التي سجلت على نباتات الال 2014أغسطس آب/
يوليو. وبالنظر إلى الحركة السنوية تموز/ 30فرد/ورقة في  270 كلثوم

وجود فترتين من النشاط لوحظ القطن  العامة لمجموع حشرات منّ 
دد محدود من العوائل ا على عمخالله المحددة لذلك حيث سجل المنّ 

 5ر إلى ايفبر شباط/ 6متدت الفترة األولى من ا، وبأعداد منخفضة نسبياً 
عائل نباتي فقط وتراوحت الكثافة  16وذلك على  2014بريل نيسان/أ

العددية على هذه العوائل خالل الفترة من فرد واحد/ورقة على نباتات 
ا الفترة الثانية فقد مأفرد/ورقة على نباتات الخبيزة،  47الزغلنت إلى 

وذلك  2015فبراير شباط/ 20يناير وحتى كانون الثاني/ 2متدت من ا
وتراوح متوسط كثافة التعداد خالل الفترة من فرد  ،عائل فقط 14على 

فرد/ورقة وهذا يعني أن  66واحد/ورقة على نباتات كيس الراعي إلى 
في  مهمور دب تسهمالمن خالل هذه الفترات  التي تؤوي هذه العوائل 

حركة السنوية لمجموع حشرات من القطن فيما بين العملية البعثرة و 
 العوائل االساسية والبديلة خالل فترات النشاط. 
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 Phenacoccusي دراسات بيولوجية على بق القطن الدقيق

Tinslsolenopsis  معهد  ،حسن أحمد نبيل. خبريةتحت الظروف الم
البريد البحوث الزراعية، مصر،  مركز، بحوث وقاية النباتات

 scalonabil@yahoo.comاإللكتروني: 

قسم بحوث الحشرات القشرية  ختبرأجريت هذه الدراسة بم
 بمعهد بحوث وقاية النباتات فرع الشرقية على  يوالبق الدقيق

   Phenacoccus solenopsis Tinsley يبق القطن الدقيق
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Pseudococcidae) 

لدراسة  2015كتوبر تشرين األول/أيوليو وحتى تموز/خالل الفترة من 
 س˚1±25 خبريةفترات األطوار المختلفة للحشرة تحت الظروف الم

ستخدام تلك المعلومات ساعة إضاءة ال 12ة ونسبي رطوبة %5±65و
خالل  التنبؤ لآلفة. منو ثناء التربية الموسعة وتصميم برامج المكافحة أ

تلك الدراسات وجد أن لكل من الذكور واالناث ثالثة أعمار حورية غير 
ناث. وجد أن موجود في اإلالأن الذكور تتميز بوجود طور العذراء غير 

يوم لكل من الذكور واالناث، كذلك  1.06فترة حضانة البيض كانت 
 والثالث وطول عمر الحشرة يفان فترات األعمار الحورية األول والثان

، 8.81، 7.16، 6.15ت الكاملة ودورة الحياة والجيل لالناث كان
ن فترات األعمار أعلى التوالي. و  ،يوم 26.95و  41.20، 18.91

والثالث وطور العذراء وطول عمر الحشرة الكاملة  يالحورية األول والثان
على التوالي.  ،يوم 2.97و  6.12، 6.68، 7.06، 5.91 للذكور كانوا

 نثى. أذكر لكل  6.65: 1الجنسية  وكانت النسبة
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/البندورة التعريف الجزيئي للنمط الحيوي لحشرة صانعة أوراق الطماطم
(Meyrick) absoluta Tuta  .وسالم  سعد موسىالموجودة في مصر

داربين، وحدة بحوث بيوتكنولوجيا الحشرات، معهد بحوث وقاية 
د اإللكتروني: النباتات، مركز البحوث الزراعية، مصر، البري

saadmousa@insectbiotech.sci.eg ؛saadmousa@yahoo.com ؛
 www.insectbiotech.sci.egالموقع اإللكتروني: 

 Tuta absoluta البندورة/تعتبر أفة صانعة أوراق الطماطم 

(Meyrick)  وغيرها  البندورة/الطماطم تصيبواحدة من أهم اآلفات التي
هذه اآلفه تسبب . ةالعائلة الباذنجانيتنتمي إلى التي من المحاصيل 

إلى  يمما يؤد والثمري  ي جسيمة لكل من المجموع الخضر  أضراراً 
 تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل  تم استخدام .اإلنتاجفي  خسائر كبيرة

( باستخدام 1كثار جين السيتوكروم اوكسيديز )تحت الوحدة إل PCR لـــا
حقول تم جمعها من  يالت T. absolutaلحشرة الـ بادئ متخصص 

 ،أسوانهي: فى مصر  مختلفة خمسة محافظات من /البندورةالطماطم
التسلسل  ىسيناء. تم الحصول علو  كفر الشيخ ،الشرقية ،المنيا

ومراجعة وتجميع وتحليل التتابعات المتحصل لهذه المجاميع النكليوتيدي 
، KY129655تحت االرقام التالية:  الجينات بنكب تسجيله وتم عليها

KY129656 ،KY129657 ،KY129658  وKY129659 على ،
 للحشرة. وقد واحد فى مصر ي أظهرت النتائج وجود نمط حيو التوالي. 

قاعدة هذا النمط الحيوي للحشرة في مصر بمثله المسجل بتم مقارنة 
 ، وأكدت التحاليل تشابه(GenBank Databaseالبيانات العالمية )

أخرى دول مصر بمثيله الموجود في عدة الموجود ب ي حيو النمط ال
مما يعكس وجود تدفق جيني  بحوض البحر األبيض المتوسط،

تأقلم مدى  وهذا يدل على .( لهذه الحشرة (High gene flowعالي
 الحشرة مع الظروف البيئية المختلفة.
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أبهيجين  .Tuta absolutaذج جديدة لفهم انتشار وتأثير انهج نم

ومختبر علوم المحاكاة، معهد بيوكومبلكسيتي،  يةلديناميكشبكة ا ،أديجا
 http://staff.vbi.vt.edu/abhijin/index.html، فرجينيا تيك

باعتبارها  لحد كبير التجارة ونقل البضائع مقبولةتعتبر 
تركز النهج ت األنواع الغازية. ومع ذلك، وانتشاردخال األول إلمسار ال

نتشار األ عنها على طرق  يولوجية والبيئيةعلى العوامل الب السائدة أكثر
هذا يشكل تحديا بسبب طبيعته ل ويظل عمل نموذجبوساطة اإلنسان. 

نهجة. مذج الماواالفتقار إلى أساليب النم، المعقدة، وعدم توافر الجودة
وعلم األوبئة الحسابية،  اتعلم الشبك في الحديثةبدعم من التطورات و 
ذج و نمعمل دوات القائمة على الشبكة لألل نحن نعمل على تطوير قوي ف
انتشار األنواع الغازية.  تدفقات السلع األساسية ودراسة دورها فيل

، هانيبال: انتشار  في Tuta absoluta على الحديثوسوف نقدم عملنا 
 .، وتأثير المناخ واالقتصاد/البندورةودور تجارة الطماطم
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حشرة  الذي تسببهتوى الضرر مس فيتأثير التركيبة الكيميائية للتمر 
في واحات الصحراء  (Ectomyelois ceratoniae) دودة التمر

 بهية ،1إغيلي-ريحكيمة أد، 1ريدإ محمد عز الدين. الجزائرية
-جـامعة قـاصدي مربـاح( 1. )3شنشوني هارون و  2متيش -دومانجي

 ـة،ورقل زراعة النخيل بحوثبر تمخ ،كـلية عـلوم الطبيعة والحياة ورقلـة،
 (2) ؛azzou.idder@yahoo.fr البريد اإللكتروني:، الجزائر 30000

 ،المعهد الوطني للعلوم الفالحية ،قسم علم حيوان الزراعة والغابات
كلية العلوم  ،قسم علوم البيولوجيا (3؛ )الجزائر 16200، الحراش

 .الجزائر ،12002تبسة  ،جامعة تبسة ،الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة
من أخطر وأكثر  Ectomyelois ceratonia ودة التمرد دتع

ي منها غابات نخيل منطقة ورقلة )الصحراء انالحشرات التي تع
الجزائرية( والتي تعيق تصدير تمورها نحو الخارج. بهدف تفسير 

جرينا دراسة هدفها إيجاد العالقة بين أ ،الحشرة ذهالغذائي له التفضيل
التمر والتركيبة الكيميائية للتمور.  تغيرات نسبة اإلصابة بحشرة دودة

 7صنف من التمور مأخوذة من  20جرى التحليل البيو كيميائي على أُ 
مت نسبة اإلصابة بحشرة دودة التمر و غابات نخيل بمنطقة ورقلة. ق

لوحظ أن خالل ثالث مراحل لنضج التمور على مستوى كل األصناف. 
صناف المدروسة نسبة اإلصابة متغيرة بشكل كبير بين عامل األ

صنف  دومرحلة نضجها وأيضًا التداخل بين هذين العاملين. يع
نسبة لصنف بنت خبالة وتاتي الما بأ ،(%43تكرموست األكثر إصابة )

صنف تاتي  دأقل نسبة إصابة بهذه الحشرة. حيث يع توتنوج فقد سجل
حصائي بيض حمام وتمسريط من التمور اللينة. بين التحليل اإل ،وتنوج

أن دودة التمر تفضل  (PCA)ساسية ستعمال تحليل المكونات األاب
بمحتوى الرطوبة ولكن من خالل نسبة  التمور اللينة )وهذا ليس متعلقاً 
حموضة قليلة إلى درجة حموضة  ،السكريات الكلية/نسبة الماء(

نسبة مرتفعة من السكروز ونسبة منخفضة من السكريات الكلية  ،دةايمح
 ة. والسكريات المرجع
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ومضاد حامض الفوليك  Folic acidتأثير حامض الفوليك 
Methotrexate  يرقات الذبابة المنزلية فيMusca domestica L. 

Diptera: Muscidae)( .قسم ، حسن فليح حسنو  نداء سعود عبد
، العراق، البريد اإللكتروني: جامعة بغداد ،كلية الزراعة ،وقاية النبات

neda_sood@yahoo.co.uk  
أجريت هذِه الدراسة لمعرفة تأثير مضاد حامض الفوليك 

 Musca domesticaفي الذبابة المنزلية  Methotrexateالصناعي 
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الحشرة رقة وطور يلابطورها اليرقى للطورين الثاني والثالث وطور 
وقابليتها على التزاوج وإحداث العقم  ،وضع البيضفي ة وتأثيره كاملال

ستخدمت اإذ  Dihydrofolate reductaseزيم اني من خالل التأثير ف
جزء  100، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 15، 10، 5، 1 التراكيز

دراسة تم ستخدمت التراكيز ذاتها لحامض الفوليك و ا. كما في المليون 
 Methotrexateالتأثيرات السابقة، ودراسة تأثير مضاد حامض الفوليك 

 Dihydrofolateزيم إنو ض ايوحامض الفوليك في بروتين المب

reductase  تاج البيض. إنعملية التكاثر و في الذي له دور مباشر
ساعة  24أشارت النتائج إلى تأثير هذا المركب بنسب قتل قليلة بعد 

 5ي فعند التركيز انزدادت بزيادة التراكيز ليرقات الطور الثإمن المعاملة 
ور طأما مدة  %0.40ساعة  24كانت نسبة القتل بعد  جزء في المليون 

. ويرقات الطور 20، 15، 10، 5، 1للتراكيز  أيام 5رقة فقد بلغت يلا
زدادت نسب القتل بإرتفاع إاليرقى الثالث فكان لها التأثير ذاته إذ 

بنسبة  جزء في المليون  100التراكيز فبلغت أقصاها عند التركيز 
ب ساعة بشكل ملحوظ اما نس 72ارتفعت نسب القتل بعد  63.50%

 جزء في المليون  1عند التركيز ( %77.38)التعذر التي بلغت أعالها 
بزوغ الونسبة  %41.89وانخفضت بإرتفاع التراكيز وكانت نسب التعذر 

. أما البالغات فكانت جزء في المليون  100عند التركيز  33.72%
، 30، 20، 15، 10، 5، 1بتراكيز  %00. 0نسب القتل التي سجلت 

عند التركيز  %10.00 و 8.7وبلغت  في المليون جزء  60و 50، 40
وم يلليومين األول والثاني زادت نسب القتل من ال جزء في المليون  100

جزء في  40عند  %33.46بلغت  حيثالتاسع إلى الىوم العاشر 
 وم العاشر. يلافي  المليون 
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بستان زيتون في منطقة عين  فيهمة في دراسة التنوع الحشري امس
، رندة بومجان ، أحالم دالنده،إسماعيل شافعة. باتنة، الجزائر-تة التو 

، 2قسم البيئة والمحيط، كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة باتنه 
؛  chafaasmail@gmail.comالجزائر، البريد اإللكتروني: 

s.chafaa@univ-batna2.dz 
 شجرة تصيبهذه الدراسة إلى معرفة أهم الحشرات التي  هدفت   

حيث تعتبر هذه الشجرة مميزة لمنطقة البحر  Olea europeaالزيتون 
للزيتون في منطقة عين التوتة  انالمتوسط. أجريت هذه الدراسة في بست

أصناف مختلفة )صنف شمالل صنف السيقواز وصنف  3يحوي 
 2015ديسمبر كانون األول/( وذلك خالل الفترة الممتدة من انالسيفي
ستعملت في دراسة المجتمعات الحيوانية إ 2016 حزيران/يونيوحتى 

المصائد ، رضيةعدة وسائل للصيد نذكر منها: المصائد الملونة األ
ية مما سمح باإلمساك انابيلاالمظلة  ،البصري  التفتيش ،الصفراء المعلقة

 39صفوف و 9موزعة على  اً فرد 42يتضمن  اً فرد 1161بمجموع 

 هذا العمل ذبابة الزيتون عائلة. من بين األنواع التي صنفت في 
Bactrocera oleae ،Euphyllura olivina ،Chrysoperla 

carnea .المجموعات المحصية دراسة بيولوجية وبيئية  على أنجزت
 .النمط الغذائي( ،توزع ،)تصنيف
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 تأثير درجة الحرارة والفترة الضوئية في تطور ذبابة أوراق الزيتون 

 Dasineura oleae : Cecidomyiidae)(Diptera .1علي رمضان، 
، كلية الزراعة، قسم وقاية النبات( 1. )3هراء بيدقوز  2رندة أبو طارة
، جامعة دمشق ،كلية العلوم (2، سورية؛ )ذقيةالال، جامعة تشرين

ة، سوري، دمشق، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية( 3سورية؛ )
  randaaboutara@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

تمت في المختبر دراسة تأثير درجات حرارة وفترات ضوئية 
بينت  .Dasineura oleaeمختلفة في نمو وتطور ذبابة أوراق الزيتون 

 س° 1±20إلى  1±15النتائج أن درجات الحرارة ضمن مجال من 
حيث بدأت البالغات ، ضرورية لنمو ونشاط اليرقات وظهور البالغات

وم من تحضين أوراق الزيتون الحاوية على ي 1.24±23بالظهور بعد 
. كما أن تعريض اليرقات س° 1±15اليرقات النشطة عند درجة حرارة 

سواء على إضاءة قصيـــرة  اً يوم 60-30لمدة  س° 1±10لدرجة حرارة 
8 L: 16 D  16أو إضاءة طويلة L: 8 D من  يلم يؤد لظهور أ

أو الطويلة ال توقف  مدة اإلضاءة القصيرة انو بالتالى ف .البالغات
أما اليرقات المعرضة لدرجة حرارة تطور يرقات ذبابة أوراق الزيتون. 

كانت غير قادرة على متابعة تطورها ف اً يوم 60-30لمدة  س° 30±1
 حيث لم يسجل ظهور للبالغات. 
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 (Psyllidae: Hemiptera)دراسة جزيئية لحشرات بسيال األجاص 
Cacopsylla spp. طقتين الوسطى والجنوبية من سوريةفي المن .

الهيئة العامة للبحوث ( 1. )3رندة أبو طارةو  2جيه قسيس، و  1بسام عودة
 ،قسم وقاية النبات( 2، سورية؛ )العلمية الزراعية، مركز بحوث حمص

، كلية العلوم، جامعة دمشق (3) سورية؛ جامعة دمشق، ،كلية الزراعة
  randaaboutara@ hotmail.com سورية، البريد اإللكتروني:

أجريت الدراسة الجزيئية لحشرات بسيال األجاص 
(Hemiptera: Psyllidae) Cacopsylla spp. )في  )ذكور واناث

ات الحيوية في كلية الزراعة بجامعة دمشق خالل موسم انبر التقتمخ
من أربع محافظات تقع في . حيث جمعت العينات 2014–2013

ة من سورية وهي: محافظة حمص )محطة المنطقتين الوسطى والجنوبي
بحوث المختارية والرستن(، محافظة حماه )تيزين(، محافظة ريف 

بّينت ي( ومحافظة السويداء )مركز بحوث السويداء(. اندمشق )الزبد
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فات الوراثية لحشرات بسيال األجاص بتطبيق نتائج الدراسة أن اإلختال
ثنتا عشرة بادئة فقط إ اكستخدام تسع عشرة بادئة، أن هناو  ISSR تقنية

لذكور حشرة بسيال األجاص، حيث بلغ  DNAأعطت تضخمًا لقطعة 
حزمة متعددة شكليًا، وكانت نسبة  64حزمة منها  70عدد الحزم الكلية 

(، وسّجلت أعلى درجة قرابة وراثية بين %93.06التعددية الشكلية )
التحليل (، وتبّين ب%86.12ذكور الحشرة في ريف دمشق والسويداء )

العنقودي أن ذكور الحشرة في حماه انفصلت في مجموعة مستقلة أولى 
تحت  عن ذكور باقي المناطق، أما المجموعة الثانية فقد ضمت

مجموعتين، األولى ذكور محطة بحوث المختارية والرستن، والثانية 
خمس عشرة بادئة فقط تضخمًا  أعطت . كماريف دمشق والسويداء

 70سيال األجاص، حيث بلغ عدد الحزم الكلية ب ناثال DNAلقطعة 
حزمة متعددة شكليًا، وكانت نسبة التعددية الشكلية  61حزمة منها 

ناث الحشرة في إ(، سجلت أعلى درجة قرابة وراثية بين 74.49%)
(، تبين بالتحليل العنقودي لدرجة القرابة %77.22الرستن وحماه )

نفصلت في مجموعة أولى ناث الحشرة في ريف دمشق اإالوراثية أن 
ناث باقي المناطق، وضمت المجموعة الثانية تحت إمستقلة عن 

ناث المناطق إناث الحشرة في السويداء فقط والثانية إمجموعتين األولى 
ناث حشرات بسيال األجاص قد إخرى، نستنتج مما سبق أن ذكور و األ

  .انفصلت حسب التوزيع الجغرافي وحسب النوع الحشري 
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قبل وبعد الحصاد  (.Ephestia spp)نوعين من حشرات الكادرا  نتشارا
. مصر-الجديد يالواد ةلنخيل البلح في اثنتين من الواحات بمحافظ

 (1) .1,2بدر الصباح عبد المنعم فتوحو  1صالح محمود محمد جميل
 ،الجيزة ،الدقي ،مركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث وقاية النباتات

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  ،كلية العلوم ،حياءألقسم ا (2؛ )مصر
، البريد اإللكتروني: المملكة العربية السعودية ،فيصلال

drabadrelsabah@hotmail.com ؛bafetoh@uod.edu.sa 
من أهم اآلفات  C. calidella و  Cadra cautella احشرت دتع

مختلفة التي تصيب ثمار نخيل البلح في نهاية الموسم بالواحات ال
الجديد. تبدأ اإلصابة بكال النوعين في الحقل وتستمر  يالواد ةبمحافظ

)المنتور( كانت  في المخزن. أظهرت النتائج أن ثمار الصنف البذري 
)الصعيدي( حيث تم  يعن ثمار الصنف اإلقتصاد أكثر تفضيالً 

على  %34.57، 27.07و  19.70، 22.43تسجيل متوسط اإلصابة 
، 2016و 2015منتور بواحة الخارجة خالل موسمي ثمار الصعيدي وال

، 48.63خرى تم تسجيل متوسط اإلصابة أمن ناحية  على التوالي.
على الصنف الصعيدي والمنتور بواحة  %44.64، 63.69و  31.63

تم تسجيل  على التوالي عموماً ، 2016و 2015 يباريس خالل موسم
تشرين ر أعلى معدل إلصابة الثمار في النصف األول من شه

د اليرقات الحية لكلتا وجو أعلى معدل ل ةنوفمبر وكذا تم مالحظالثاني/
. لوحظ خالل الموسمين المتعاقبين أن يرقات هاالحشرتين في الفترة نفس

وذلك  C. calidellaمن حشرة  انتشاراً كانت أكثر  C. cautellaحشرة 
جراما مرة ىكو ا. أوضحت النتائج أن إطالق طفيل التر تقريباً  2: 1 بنسبة

في معدل اإلصابة  ملحوظاً  حدث انخفاضاً أمايو أيار/واحدة في أول 
 بحشرات االفستيا. 
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الشاميلون/الحرباء: أداة جديدة لجدولة الري وإدارة اآلفات في 
 3، عبد الناصر2، ر. جي. سترزاكر1عريف شاهمحصول الثوم. 

راعي، كويتا، ( قسم الحشرات، معهد بالوخستن الز 1. )3وسلمان جعفر
( منظمة الكومنولث لليحوث العلمية والصناعية 2باكستان؛ )

(CSIRO) ( قسم البستنة في معهد 3للزراعة والغذاء، كانبيرا، أستراليا؛ )
بالوخستان الزراعي، كويتا، باكستان، البريد اإللكتروني: 

arifshahkakar@gmail.com  
جاري مهم محصول خضار ت )L.) sativum Alliumيعد الثوم 

في الباكستان. وتعد اآلفات الحشرية واإلجهاد الرطوبي العامالن 
الهامان المحددان لمحصول الثوم. وتعد الممارسات الزراعية )الري( 
وقوة العائل النباتي أدوات إدارة مهمة يمكنها أن تخلق ظروفًا غير 
مناسبة لآلفات للمحصول المسترسي. هدفت هذه الدراسة إلى تكميم 

صابة/األضرار باآلفات)التربس واألعشاب( وتقدير استجابة غلة الثوم اإل
باستخدام حرباء. تتألف الحرباء من صفيف من ثالثة مجسات للرطوبة 
ومجس للحرارة مثبت بشكل دائم على أعماق مختلفة في التربة. ويتم 
وصل قارئ محمول باليدلكل مجس عارضًا رطوبة التربة بضوء ملون. 

بلون ضوئي؛ أزرق )تربة ندية(، أخضر )تربة رطبة( يمثل كل عمق 
وأحمر )تربة جافة(. تعطس األضواء صورة عن ظروف رطوبة التربة 
من منطقة الجذور العليا إلى األسفل. تعطي القراءات المتتالية خالل 
الموسم أنماطًا لونية توضح الجهد الرطوبي للتربة. نفذت هذه الدراسة 

)الثالث من كانون  2017باغ كويتا في في مديرية الزينة, راني 
(. استخدم أسلوبان للري بتصميم 2017أيار/مايو  25الثاني/يناير إلى 

القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات. تم تثبيت المجسات في كلتا 
سم، في حين تركت المتغيرات  30و 20، 10المعاملتين على عمق 

استخدام مصائد صفراء الصقة األخرى ثابتة. تم عد مجتمع التربس ب
مع عد ألفراده على كل النباتات. أظهرت النتائج أن الجهد الرطوبي 
يؤثر في المتغيرات البستانية بشكل معنوي. وباستثناء طول الجذور، تم 
تسجيل زيادة معنوية في وزن األبصال، طول العنق، طول الورقة وعدد 

بلون  %40التربة فيها  التي كان ملخص رطوبة 2األوراق في المعاملة 
 1بلون أحمر مقارنة بقطعة الثوم  %3بلون أخضر و  %57أزرق؛ 

بلون  %57بلون أزرق؛  %23التي كان ملخص رطوبة التربة فيها 
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بلون أحمر. كانت مجتمعات التربس واألعشاب مرتبطة  %20أخضر و
للزراع إيجابًا وسلبًا يلبجهد الرطوبي للتربة، على التوالي. وختامًا، يمكن 

مراقبة رطوبة التربة وتفادي إجهاد المحصول )أحيائيًا وال أحيائيًا( من 
خالل الجدولة المناسبة للري بالعتماد على رطوبة التربة المعبر عنها 

 بنمط ألوان الضوء.
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 لدورة حياة حشرة سوسة سنابل الحبوب خبريةدارسة حقلية وم
(Brulle) Pachtychius hordie جميلة  .ليبيا -لمرجفي منطقة ا

 ،المرج ،كلية اآلداب والعلوم ،قسم الموارد والبيئة ،صالح العسبلي
  jamilasaleh@yahoo.com ، البريد اإللكتروني:ليبيا ،جامعة بنغازي 

هذه الدارسة إلى تحديد دورة حياة حشرة سوسة سنابل  تهدف
 :Pachtychius hordie (Brulle) (Coleobtereaالحبوب 

Curculionidae)   شرق  -ارها في منطقة المرجر تحديد عوائلها وأضو
هذه الحشرة من الحشارت د ، وتع2016-2015ليبيا وإمتدت الدارسة من 

تمت الدارسة في حقول القمح والشعير حيث جمعت  .الدخيلة على ليبيا
عينات نباتية للفحص بزيارات نصف شهرية من منتصف شهر 

من كل سنة ( مايوأيار/شهر ) ادير إلى نهاية موسم الحصافبر شباط/
المحيطة بحقول القمح والشعير  /األعشابوجمعت عينات من الحشائش

في فترة فصل الصيف والخريف. ومن النتائج والمالحظات تبين أن 
رة بداية شهر رات البالغة يبدأ مع تحسن درجات الحاظهور الحشر 

بيضة )يض مارس. وتتغذى البالغات على األوارق وتبدأ وضع البآذار/
ألغماد  اً )وتسبب تلف كون ربع الحبةت )في الطور اللبني للحبة( (واحدة

رقة على يلاالسنابل نتيجة وضع البيض بداخل السنبلة، بينما تتغذى 
الحبة، وتغادر اليرقات الحبوب بداية جفاف المحصول إلى التربة حيث 

الغة . للحشرة الب(شرنقة) تتعذر على شكل حشرة كاملة ملتفة بغالف
بيات في نهاية الصيف وفصل الخريف ويصبح لونها شاحب، وتبدأ 

األمطار  هطلفي بداية  /األعشابعلى الحشائش راً وضع البيض مبك
ونمو النباتات في الموسم القادم. للحشرة جيل واحد في السنة بينما تبقى 

 د على قيد الحياة لمدة سنتين. ابعض األفر 
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ة الخاصة بالفئات العمرية لدودة ورق القطن ول القابلية التكاثرياجد

(Boisd)Spodoptera littoralis  هند و  جواد كاظم الربيعي. في بغداد
، جامعة بغداد، كلية الزراعة، وقاية النبات، إبراهيم على الخزرجي

 hindaa2007@yahoo.comالعراق، البريد اإللكتروني: 
ودة ورق القطن ناث دول القابلية التكاثرية إلاتمت دراسة جد

Spodoptera littoralis (Boisd) كلية الزراعة ،في مختبر الحشرات-

 نسبة بدأت. %70–60 نسبية ورطوبة س˚ 2±25 عندجامعة بغداد 
وكان معدل عمر االنثى  55وم يمن ال ناث باالنخفاض ابتداءً اإل بقاء
 1077.2وقد وضعت  ان،يومًا وان عمرها عند أول تكاثر هو يوم 12

( الذي بلغ Roانثى كمعدل. يدل معدل التعويض الصافي ) /بيضة
حشرة دودة ورق القطن هو من  مجتمعجيل أن /نثى/أنثىأ 233.49

 0.0703( rmالنوع غير المستقر. بلغ معدل الزيادة الداخلية )
 يومًا.  77.47ما معدل مدة الجيل فكان أ ،نثى/أنثىأ
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شعة الميكروية ية طاقة األفاعل فيتأثير مدة التعرض وسمك المادة 
، فالح حنش نهر. المخازن  تلنوعين من حشرا وار المختلفةطفي اال

محمد زيدان خلف، حسين فاضل الربيعي، بشرى حسن عبد الحمزة، 
مركز المكافحة المتكاملة ، حازم عيدان الشمري و  رجاء عبود سامي

 .ص.ب لآلفات، دائرة البحوث الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا،
  falahasary@yahoo.comكتروني: لبريد اإلال ،بغداد، العراق .765

ببيض ويرقات حشرة  صطناعياً إض تمر زهدي مصاب عرّ 
صطناعيا إ، وبذور ذرة صفراء مصابة Ephestia cautellaعثة التين 

شعة ميكروية أإلى  Sitotroga cerealellaبحشرة عثة جريش الذرة 
 40، 35، 30، 25، 20يض صفر، واط وبزمن تعر  1000بطاقة 

شعة الميكروية مقدرة عالية على ية. أشارت النتائج إلى أن لألانث 45و
هذا التأثير يزداد كلما أزداد أن و  المذكورتينقتل بيض ويرقات الحشرتين 

زمن التعريض، ففي عثة التين وصلت نسبة قتل البيض إلى 
ثانية  45و 40عند زمني التعريض  %0.0±100و  92.95±0.73%

 20ض يعند زمني التعر  %0.55±38.49و  %2.55±23.01مقارنة بـ 
معنوية في نسب  اً النتائج فروق تظهرعلى التوالي. ولم  ،ثانية 25و

شعة. و طبقتين عند التعريض لألأالقتل عند ترتيب التمر بطبقة واحدة 
  % 0.62±92.56ما في معاملة اليرقات فقد بلغت نسبة القتل أ

ثانية مقارنة بـ  45و 40عند زمني التعريض  %1.16±97.21و 
 25و 20عند زمني التعرض  %1.37±35.32و  20.30±0.55%

ثانية. أما في معاملة بذور الذرة الصفراء فقد بلغت نسبة قتل يرقات 
–34ثانية مقارنة بـ  45عند زمن التعريض  %97 عثة جريش الذرة

تأثير معنوي  يائج أثانية ولم تسجل النت 20عند زمن التعريض  36%
نبات البذور. توضح هذه النتائج مدى كفاءة الموجات إفي نسبة 

الميكرووية في مكافحة حشرة عثة التين التي تصيب التمر مخزنيا 
 غراض الزراعة. كبديل لمادة بروميد المثيل وخزن بذور الذرة الصفراء أل
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تثبيط النمو  في Leucokinin IIالدور الوظيفي للببتيد العصبي 
كلية العلوم  ،منى محمد صالح الدوسري ء. لسوسة النخيل الحمرا

العزيز  جامعة األمير سطام بن عبد ،قسم األحياء ،نسانيةوالدراسات اإل
: البريد اإللكتروني ،المملكة العربية السعودية ،بمحافظة الخرج

wisdom1425@yahoo.com 
النمو عند  فيمن المعروف مدى تأثير الببتيدات العصبية 

الحشرات. فقد تمت دراسة التأثيرات الحيوية والفسيولوجية للببتيد 
لحشرات الكاملة لسوسة النخيل انمو  في Leucokinin IIالعصبي 

الحمراء التي غذيت على قصب السكر بتركيزات مختلفة من الببتيد 
 ،عدد البيض في(. كان للببتيد تأثير %0.4 و 0.25 ،0.1 ،0.05)

والتشوه. أوضحت النتائج أن  ،طول فترة الجيل ،المئوية للفقسالنسبة 
توسط مفي عدد البيض الموضوع, حيث كان  اً معنوي اً هناك انخفاض
على  ،بيضة عند كل تركيز 55.1 و 59.4 ،63.5، 75.7عدد البيض 

. وانخفضت النسبة شاهدبيضة لمجموعة ال 140.2التوالي مقارنة بـ 
على التوالي  ،%71.5 و 70 ،64.6 ،71.4المئوية للفقس حيث كانت 

. النسبة المئوية للتشوه في البيض شاهدفي مجموعة ال 79.3مقارنة بـ 
 . شاهدمقارنة بمجموعة ال %27.8 و 22.6 ،15.4 ،44.4

 
 علم الحشرات
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( Electronic noseكتروني )لإل ستخدام تقنية األنف ااإمكانية 
 Sitophilusالحبوب للكشف المبكر عن إصابة القمح بسوسة 

)(L.  granarius .وبن دي  2ن راتليفا، نورم1النور أبو ينجاة عل
( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة طرابلس، 1. )2كوستيل

( 2) ؛najatali12@yahoo.co.uk طرلبلس، ليبيا، البريد اإللكتروني:
ترا، نجلامركز بحوث علوم االستشعار وتحليل المعلومات، جامعة غرب 

 بريستل، المملكة المتحدة. 
ستخدام جهاز األنف اختبار إمكانية أجريت دراسات أولية ال

للتفريق بين حبوب القمح المصابة  (electronic nose)اإللكتروني 
السليمة. برهنت النتائج على نجاح جهاز األنف الحبوب و بسوسة القمح 

سوسة الحبوب اإللكتروني في التفريق بين عينات الحبوب المصابة ب
والعينات السليمة عند مستويات مختلفة من اإلصابة. في الدراسة 

كان هناك تمييز واضح بين العينات المصابة والسليمة عند  ،األولى
مستويات مختلفة من اإلصابة في األسبوع الرابع، الخامس والسادس من 
 الدراسة. أوضحت نتائج الدراسة الثانية إمكانية الكشف عن اإلصابة
الناتجة من عشرة خنافس موجودة في كيلوجرام واحد من القمح وذلك 

عند أخذ عينات عشوائية من الحبوب المصابة بعد ثالثة اسابيع من 
 بداية التجربة. 
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 دراسة التباين الوراثي لحشرة حافرة أوراق الحمص 
(. RondLiriomyza cicerinaفي المغرب ) .1صبراوي  يداعبد اله ،

وعزيز  1، كريم الفخوري 1، السعدية الحلوي 1حسينيمصطفى البو 
( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة. 1. )2بوشلطة

 ؛m.bohssini@cgiar.org البريد اإللكتروني: 6299.ب: ص
a.sabraoui@cgiar.org ( قسم وقاية النبات والبيئة، كلية العلوم، 2)؛

 . إسماعيل مكناس، المغرب يجامعة موال

تعد حشرة حافرة أوراق الحمص من أهم الحشرات الضارة بنبات 
الحمص في المغرب. وقد بينت اإلستطالعات التي تمت خالل عامي 

من حقول الحمص كانت شديدة  %73أن أكثر من  2015و 2014
في العروة الشتوية بينما  %20 البذريةاإلصابة. كما قاربت خسارة الغلة 

يعية. لدراسة التباين الوراثي لهذه اآلفة في في العروة الرب %42تعدت 
المناطق المعروفة بزراعة الحمص، تمت زراعة سبعة مداخل مقاومة 
لهذه الحشرة وأربعة أصناف محلية من الحمص في العروة الربيعية في 

جهات من المملكة. كما تم جمع ألفين وأربعمئة يرقة من حشرة حافرة  6
رقة من كل حقل من المناطق ي 20أوراق الحمص، حيث تم جمع 

حقاًل. ولتحديد بنية األنماط الحيوية،  20المدروسة، تضم كل منطقة 
 Single) 10تم اختيار  ،المسافة الجينية والتباين الوراثي لهذه الحشرة

Sequence Repeats) SSR أسفرت النتائج األولىة لغربلة مقاومة .
ختلفة عن طريق الحمص لحافرة األوراق في المناطق الم مدخالت

، عن فروقا في نسبة المقاومة 9-0ستخدام سلم تقييس شدة اإلصابة ا
 ،ز الجغرافيايمختلف الجهات. ولتأكيد هذا التم فيلدى نبات الحمص 

ستخدام اسيتم قريبًا دراسة الحمض النووي ليرقات حافرة أوراق الحمص ب
 داخل المختبر.  SSRتقنية 
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 Chrysomyaكل وحجم جناح حشرات الكمي لشو ر الوراثي ايالتغ

megacephala ستخدام المقياس الهندسي ابBased –Outline 

Geometric Morphometric .عمار أحمد 1عكيلي يرياض عل ،
( قسم 1. )2وسعدي محمد هالل 3ن كاظما، علياء عدن2القرغولي

 ،المكافحة الوراثية، دائرة البحوث الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا
( 2) ؛riyadkaily@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  بغداد، العراق،

 ؛ى، العراقيالقسم علوم الحياة، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة د
 ( قسم علوم الحياة، كلية العلوم للبنات، جامعة بابل، العراق. 3)

لغرض تصنيف الحشرات. وأحد عديدة ق مختلفة ائتستخدم طر 
دام نظام المقياس الهندسي لشكل وتركيب الجناح ستخاهذه الطرق هو 
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(Geometric Morphometric of Wing).  لدراسة تأثير حبوب
imipramine جنحةاألرات شكل وحجم ايالمؤثرة في األعصاب في تغ 

النتائج أن معدل  أظهرت .Chrysomya megacephalaلحشرات 
كان  معاملةسر في المجموعة الحشرية اليالحجم المركزي للجناح األ

وال توجد فروقات معنوية  ميكرون  8.1055ولغير المعاملة  3.1077
وعند  جتمعين.سر األمامي للميفي معدل الحجم المركزي للجناح األ

النتائج أنهما  بينت ،ستخدام التحليل التمييزي اإعادة التصنيف و 
فضاًل عن ذلك أظهرت  .ن لنوع واحدان مما يعني أنهما يعودامتطابقت

عدم وجود  ANOVAستخدام تحليل التباين اج التحليل األحصائي بنتائ
فروقات معنوية إحصائية في معدل الحجم المركزي للجناح األىسر 

 المعاملة وغير المعاملة.  Ch. megacephalaحشرات عشيرة ل
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 ى بين ذبابة القرعيات الصغر  نسيجييز الجزيئي والمورفولوجي واليالتم
Dacus ciliatus ى ابة القرعيات الكبر وذب Dacus frontalis . بدر

 ،الدقي ،( معهد بحوث وقاية النباتات1)، 2،1الصباح عبد المنعم فتوح
مام عبد الرحمن عة اإلمجا ،كلية العلوم ،( قسم االحياء2) ؛مصر ،جيزة

 البريد اإللكتروني:، المملكة العربية السعودية ،بن فيصل
drabadrelsabah@hotmail.com 

وذبابة القرعيات  Dacus ciliatus ى ذبابة القرعيات الصغر  توجد
وتصيب من عائلة ذباب الفاكهة في مصر،  Dacus frontalisالكبري 

بعض محاصيل الخضر مثل العائلة القرعية والباذنجانية، وتتشابة 
وأكثر  .غير البالغة الذبابتين وكذلك كل األطوار تاأعراض اإلصابة بكل

ذبابتين الشكل والحجم واللون نفس. تم في هذه ال لكلتان فإمن ذلك 
بينهما حيث  ،الدراسة وضع الصفات المفتاحية للتمييز المورفولوجي

تظهر الفروق في منطقة الصدر والنصف األعلى من فخذ الرجل 
العرضية ليرقات العمر  المقاطعأظهرت  .الوسطي للحشرات الكاملة

بينما أوضح  محل الدراسة، الذبابتينالثالث بعض الفروق القليلة بين 
طوار الذبابتين )البيض واليرقات أي للبروتين الكلي لكل ائالكهرب الرحالن
حزمة بروتينية لذبابة القرعيات  13واألفراد الكاملة( وجود  ى والعذار 

 .D حزمة بروتينية لذبابة القرعيات الكبري  12و D. ciliatusالصغري 

frontalis كيلو  14.30إلى  200ه الحزم بين وتراوح الوزن الجزيئي لهذ
بمعامل تشابه  67.10دالتون وكانت النسبة المئوية للتشابة بينهما 

حزم  7الكهربائي ألنزيم اإلستريز وجود  الرحالن، كما أظهر 0.60
 59.80الذبابتين وكانت النسبة المئوية للتشابه بينهما  تاإستريزية في كل
تقديم طرق جديدة لتعريف يساعد في قد مما  0.71بمعامل تشابة 

 -يرقة -ستخدام أى طور )بيضةاوتصنيف الذبابتين محل الدراسة ب
حشرة كاملة( بأسلوب سهل وسريع يساعد عمليات المكافحة  -عذراء

 والحجر الزراعي. 
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 Aphisوالمّن  Bemisia tabaciعالقة اإلصابة بالذبابة البيضاء 

gosspyii  األنزيمات النباتية، الصفات ببعض األمراض النباتية، نشاط
جمال محمد حسن، . االتشريحية واألعداء الحيوية على نبات الكوس

معهد بحوث  ،عزيزة محمود محمد أبوزيدو  حسن فرج هللا يفرحة حسن
البريد اإللكتروني:  ،وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، مصر

dr.jimyhassan@gmail.com 
على  المهمة من اآلفات الحشرية الذبابة البيضاء والمنّ  دتع

. وإضافة لتأثيرهما المباشر، تنقل عديدة وتسبب أضراراً  امحصول الكوس
يك ايمثل الورقة الفضية وفيروس الموز  كلتا الحشرتين أمراضًا فيروسية

 ولت هذة الدراسة دراسة ايولوجية للنبات. وقد تنيز تغيرات فتحدثا و 
والمّن  Bemisia tabaciيضاء عالقة اإلصابة بكل من الذبابة الب

Aphis gosspyii.  ،تم إجراء تجربة حقلية بقرية منشية سقارة، الجيزة
. وقد أظهرت النتائج 2017و 2016 يمصر خالل الموسم الصيف

وجود إرتباط بين نشاط بعض األنزيمات مثل ألفا إستريز، بيروكسيديز 
ل واإلصابة بكل من الكلورفي يكسيديز والمحتوى النباتو أ فينولبولي و 

تم كما  ،Aphis gosspyiiوالمّن  Bemisia tabaciالذبابة البيضاء  من
وأيضًا دراسة إرتباط بعض األعداء الحيوية المصاحبة مثل 

Nesidiocoris tenuis وCoccinella undecimpunctata  وكل من
الذبابة البيضاء والمّن. تم تقدير درجات نمو الورقة الفضية على نبات 

الورقة الفضية تشبه السمية النباتية  أعراض. وقد بينت النتائج أن اوسالك
في حالة اإلصابة الخفيفة يكون  هللورقة. وقد أوضحت الدراسة أيضًا أن

اللون الفضى منتشرًا بين العرق الرئيسى والعروق الثأنوية في الورقة 
في حالة اإلصابة الشديدة يكون  في حين أنهعلى السطح العلوى، 

للورقة  ياللون بينما يكون السطح السفل يللورقة فض ي سطح العلو ال
 طبيعيًا. 
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يم فحول نخيل التمر من حيث خصوبتها، وتعريف اآلفات و تصنيف وتق
 بوأالرحيم  رمزي عبدو  ،1الفداالكريم  سعود بن عبد التي تصيبها.

اف ( مدير عام الشؤون الفنية باإلدارة الزراعية بإدارة أوق1). 2ةانعي
( معهد بحوث وقاية 2) ، المملكة العربية السعودية؛صالح الراجحي

البريد اإللكتروني:  ،مصر ة،مركز البحوث الزراعي ،النباتات
ramzy200@hotmail.com  

نظرا لقلة الدراسات العلمية التي أجريت على فحول نخيل التمر 
ن لدى ونظرًا أل ،والسيما من حيث تصنيفها حسب درجة خصوبتها

نتاج إإلدارة الزراعية بإدارة األوقاف ثالثة مشروعات لزراعة النخيل و ا
فحل نخيل  17000نخلة منها عدد  250.000التمور تضم أكثر من 

مطلع لألغاريض الذكرية، وألهمية تصنيف الفحول والتأكد من 



28A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

( على 2016-2015) نعامي على مدىتم إجراء دراسة  ،خصوبتها
المطلعة بهدف تصنيف تلك الفحول من عينات عشوائية من الفحول 

عقيمة"منتجة  ،حيث خصوبتها )منتجة"ألغاريض بها بودرة حبوب لقاح
ألغاريض ليس بها بودرة حبوب لقاح"، خنثى" منتجة لثمار صغيرة غير 

قتصادية وليس بها نوى"( إضافة إلى صفات األغاريض الذكرية ا
تمثل الفحول  ،اليالتواآلفات التي تتعرض لها، وكانت نتائج الدراسة ك

بينما تمثل الفحول العقيمة  %99المنتجة لبودرة حبوب اللقاح نسبة 
، كما تراوح %0.4الفحول الخنثى فكانت  ة، أما نسب%0.6نسبة 

رام بودرة غ 600تعطي  اً أغريض 20نتاج الفحل من الطلع إمتوسط 
حبوب اللقاح  (تراوحت حيوية )خصوبة .تكفي لتلقيح خمسة عشر نخلة

ستخدامها وطرق تخزينها، احسب الفترة من جمعها إلى  %98-89من 
أربع آفات حشرية بتضح من الدراسة أن الطلع معرض لإلصابة اكما 

 Khamedj) إضافة إلى مرض الخامج )خياس الطلع أو خياس النخيل

disease)  اإلسم العلميMeuginiella scaettae ) باإلضافة إلى
 . م شديدة البرودةاإلصابة بالصقيع في المواس
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 Pinus الثمري ظاهرة أكواز الصنوبر الجافة في غابات الصنوبر 

pinea  .محمد  ،1عّفت أبو فخر حّمادوعالقة اآلفات بهذه الظاهرة
( كلية الزراعة والعلوم البيطرية، الجامعة 1. )2ونبيل نمر 1عباس

البريد اإللكتروني:  ،اللبنانية، بيروت، لبنان
abbass1994_mohamad@hotmail.comكلية العلوم الزراعية  (2) ؛

 ، جونيه، لبنان. 446الغذائية، جامعة الروح القدس الكسليك، ص.ب. 
الغابات األكثر  .Pinus pinea Lالصنوبر المثمر أشجار شّكل ت

في اآلونة األخيرة،  ،كثافة في الجبال حول بيروت وجزين في لبنان. تم
اللبناني باآلفات التي  الثمري بر نخفاض في محصول الصنو ربط اال
 أسهمتالصنوبر والبذور وبغيرها من العوامل الحيوية.  مخاريطتصيب 

نتاج الصنوبر المثمر في إنخفاض ادور رئيسي في بهذه الحشرات 
نخفاض ن المنتجة الرئيسية في جميع أنحاء العالم؛ ويعزى هذا االاالبلد

تحديد إلى هذه الدراسة  هدفت". الصنوبر الجافة مخاريطظاهرة إلى "
اإليكولوجية ألشجار الصنوبر /ةيالبيئالظروف أنواع اآلفات وأعدادها في 

الموجودة في موقعين في منطقة جزين. تضمن أسلوب أخذ العينات: 
أشجار موّزعة على مساحة  9الصنوبر في  لمخاريطالمراقبة المباشرة 

ى، الثانية الصنوبر )السنة األول مخاريط؛ وقد تم فحص 2م 500
يم جدوى اإلصابة. كما تم و عن البذور المنتجة، لتق والثالثة(، فضالً 

بين أشجار الصنوبر  أمتار 10توزيع مصائد بمعدل مصيدة واحدة كل 
في هذين الموقعين. أشارت النتائج األولىة لهذه الدراسة إلى أن هناك 

 Tomicusالمنتمين إلى أجناس:  Scolytid خنافس القلفنوعين من 
في المائة بالمقارنة مع  60 يلابأعداد عالية حو  Orthotomicusو

 أنوبييدى الصنوبر لهجوم الخنافس مخاريط. وتعّرضت األخرى  آلفاتا
 المخاريطوقد لوحظ عدم ظهور أعراض على  ،Dioryctria فوأصنا

صمغ الصنوبر، وهذه أيضًا قيد  التي تفرز المخاريطالجافة المّيتة أو 
الصنوبر في مختبر  مخاريطمن  أنوبييدىبرزت الخنافس الدراسة. كما 

بعامل ضار محّدد،  صلةوجود الصمغ ل قد ال يكون تربية الحشرات. 
على  Leptoglossus occidentalisعلى الرغم من أن نشاط تغذية 

البذور يمكن أن تكون واحدة من األسباب؛ مع العلم أن هذا النوع 
. 2017حتى نهاية أيار/مايو عام  لم يكن قد ظهر في دراستنا األخير

" إلى العديد من الصنوبر الجافة مخاريطظاهرة عزى توهكذا، "يمكن أن 
العوامل الحيوية كما اآلفات المذكورة أعاله التي تحتاج إلى المتابعة 

 . 2017حتى نهاية أيلول/سبتمبر عام 
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النخيل سوسة النخيل الحمراء واآلثار اإلقتصادية السلبية على أشجار 
 العوضي اليس ،لفائقة حسين بال .القصيممنطقة نتاج التمور في إو 
  ،جامعة القصيم ،دارةقتصاد واإلكلية اإل ،هدى أحمد إبراهيمو 

البريد اإللكتروني:  ،المملكة العربية السعودية ،القصيم
faygahussein@gmail.com 

بعد دولة نتاج التمور، افي  إحتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً 
اإلمارات العربية المتحدة وهو ما يعزز مكانة دول مجلس التعاون 

نتاج التمور، وتأتي العراق في إالخليجي كأكبر الدول العالمية في 
نتاج العالمي. وأدركت من نسبة اال %25المكانة الثالثة، مما يمثل 

سـتراتيجي يتميز بقيمته احكومة المملكة أهمية التمور كمحصول وطني 
 ،الغذائية وأهميته اإلقتصادية ودوره في تحقيق األمن الغذائي الوطني

ستثمار في عداد العديد من البرامج التشجيعية التي تدعم االإفقامت ب
بالمملكة، لعل من أهمها منح قروض ميسرة  هانتاج التمور وتصنيعإ

متوسطة األجل بدون فوائد يقدمها البنك الزراعي العربي السعودي 
ين لشراء المكائن والمضخات وشبكات الري والمعدات الزراعية، للمزارع

نة على المعدات الزراعية ومعدات الري ومنح تراخيص زراعية اومنح إع
لمشاريع النخيل. ويعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة 

 54برأسمال يقارب  يهمة بشكل فعال في الناتج المحلي اإلجمالاوالمس
منطقة  دوتع، 2016ألف هكتار في  700احة تقارب مليار ريال، ومس

القصيم من المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية التي تتميز 
نتشار االقابلة للزراعة، مما ساعد على  يبوفرة المياه الجوفية واألراض

وبنظرة لواقع أشجار التمور، من نتاجية العالية إلازراعة نخيل التمر ذو 
نه يالحظ أنها حققت مكانة إفي المملكة العربية السعودية فنخيل التمر 

نتاج التمور، وذلك من حيث واعالمية مرموقة في مجال زراعة النخيل 
المساحة المزروعة بالنخيل وعددها وكمية األنتاج، فهي أحد أكبر 

مليون طن من أكثر  122.1قطاعات النخيل عالميًا حيث تنتج سنويًا 
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ني أكبر قطاعات المملكة اوتعتبر منطقة القصيم ثمليون نخلة.  25من 
ن نخلة. ييمال 6ر حيث يزيد عدد أشجار النخيل بها عن و نتاجًا للتمإ

ولذلك تسعى وزارة الزراعة والجهات المختصة والمزارعين لحماية نخيل 
التمر من األمراض التي تصيبه وخصوصًا اآلفات الحشرية التي تفتك 

وا العديد من أشجار النخيل سنويًا. وتتمثل به وتجعل المزارعين يخسر 
مشكلة هذا البحث في اآلثار اإلقتصادية السلبية الناتجة عن إصابة 

نتاج التمور في إأشجار النخيل بسوسة النخيل الحمراء مما يقلل من 
 تتضح أنها تسببا، حيث 2016-2010منطقة القصيم خالل الفترة 

ل المزارعين بسبب إرتفاع نتاجية وتدني دخو نتاج واإلفي نقص اإل
في منطقة القصيم خاصة والمملكة العربية السعودية  المكافحةتكإلىف 

ستثمار في قطاع التمور. ويظهر الهدف لال عامة، مما يشكل تهديداً 
الرئيسي للبحث في إلقاء الضوء على اآلثار اإلقتصادية السلبية لسوسة 

نات أولية من خالل انة بمصادر بيااإلستع تنتاج، وتماإل فيالنخيل 
مزرعة( والمقابالت  30ن لعينة عشوائية عددها )استبياإستخدام إستمارة 

نات ثأنوية االشخصية لمزارعي التمور في المنطقة، وكذلك مصادر بي
بكة الدولية امتمثلة في الكتب والمراجع والتقارير السنوية والش

كبير من مزارع للمعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أنه قد تم إبادة عدد 
نخفضت الكمية المنتجة من ا يلانتاج التمو و بالتاأشجار النخيل و 

التمور، كما وجدت الدراسة أن تكاليف إبادة السوسة الحمراء بلغت 
أوصت الدراسة بضرورة مكافحة و في الموسم.  ريالمليون  127.800

نتشارها من خالل رفع وعي االسوسة الحمراء والحرص على الحد من 
ستعداد للموسم السوسة الحمراء عند اال مكاحةزارعين بأهمية الم

 . الزراعي
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 بحشرةإصابة ثالث أصناف من التمور ذات قيمة إقتصادية عالية 
ceratoniaes Ectomyelois  ن اأسمهريغ بالجزائر.  اديبمنطقة و

 (1. )3محمد العيد وقيدو 1ي محمد صغير مهاو  ،2ابراهيم مرابطي ،1لبوز
 والحياة، الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم كلية والحياة، الطبيعة علوم قسم

الجزائر، البريد اإللكتروني:  ، بسكرة خيضر محمد جامعة
smahanlebbouz@yahoo.fr( 2؛ )كلية والحياة، الطبيعة علوم قسم 

 االغواط، ثليجي عمار جامعة والحياة، الطبيعة وعلوم الدقيقة العلوم
 وعلوم الدقيقة العلوم كلية والحياة، الطبيعة معلو  قسم( 3؛ )الجزائر
 الجزائر. عنابة، مختار بدجي جامعة والحياة، الطبيعة

فراشة التمر من أهم اآلفات الحشرية التي تصيب ثمار التمر تعد 
 يغير صالحة لإلستهالك بسبب مخلفات الدودة في التمر والت وتجعلها
ه الدراسة إلى رصد معدل هذ تهدف .قيمتها التسويقيةمن كثيرًا  تخفض

أصناف من التمور ذات قيمة إقتصادية عالية بمنطقة  ةإصابة ثالث
دقلة بيضاء وغرس خالل مراحلها  ،هي دقلة نور ريغ بالجزائر اديو 

أخذت  .نمو الثمار، بداية النضج ونضج الثمار التي تشمليولوجية يز الف
الزراعية خالل المواسم  تينعينات الدراسة من مزرعتي نخيل خاص

ثالث عينات من كل صنف أخذت بوافع . 2013و 2012 ،2011
تم نقلها إلى المخبر لمعاينتها و ثمرة لكل عينة  100أسبوعيًا بمعدل 

وفحصها. أظهرت النتائج أن هناك تطور في معدل اإلصابة بدودة 
يولوجية لصنفي دقلة نور ودقلة بيضاء في حين يز التمر عبر المراحل الف

ف الغرس أن نسبة اإلصابة في المرحلة األولى أعلى من سجلنا في صن
كما أظهرت النتائج أنه بغض . نسبة اإلصابة في مرحلة بداية النضج

ن صنف دقلة نور هو األكثر إصابة بدودة التمر إالنظر عن الصنف ف
ن مرحلة نضج الثمار هي المرحلة األكثر إوبغض النظر عن الصنف ف

ختالف معدل االعوامل المؤثرة في قشة تمت مناإصابة بدودة التمر. 
 اإلصابة بفراشة التمر في هذه المرحلة. 
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دراسة مقارنة حول وفرة الفراشات وتنوعها في موائل مضطربة وغي 
، أو. سي 1، أ. ر. أغوو1أ. أمبوغادو. مضطربة في وسط نيجيريا

، م. جي. 4، ه. ل. نجيال3، إي. م. إلنباو1، ب. ن. أكوا2أوكه
 P.M.B( قسم الحيوان، كلية العلوم، 1. )1، وهـ. أ. أحمد5ايمافوي
( قسم بيولوجية 2، جامعة القيا االتحادية، والية ناساراوا، نيجيريا؛ )146

( 3الحيوان والبيئة، قسم علوم الحياة،جامعة بنين، والية إيدو، نيجيريا؛ )
مختبر الحشرات، كلية الزراعة، مدرسة الخريجين المتحدة للعلوم 

-890كوريموتو، كاغوشيما  24-21-1لزراعية، جامعة كاغوشيما، ا

 P.M.B( قسم علم تقنية المخابر، جامعة جوس، 4، اليابان؛ )0065

( قسم تقانة إداة اآلفات، 5، جوس، والية المسطحات، نيجيريا؛ )2084
المعهد النيجيري لبحوث الغابات، كلية الغابات االتحادية، جوس، والية 

  akwash24@gmail comجيريا، البريد اإللكتروني: المسطحات، ني
للفراشات توزيع واسع، ومن اليسير نسبيًا جمع عينات منها 
وتحديدها كأفراد وكأنواع. والفراشات شديدة الحساسية للتغيرات في 

وفرة الفراشات وتنوعها تركيبة الغطاء النباتي وبنية البيئة. لذا تم دراسة 
، باستخدام شباك كانسة على 2016/أبريل في وسط نيجيريا في نيسان

طول أربعة مقاطع خطية في موائل مضطربة وغير مضطربة في 
جامعة الفيا اإلتحادية. تمت زيارة المقاطع في دورات صباحية 

 160فراشة. على أنه تم مسك  301ومسائية. تم مشاهدة ما مجموعه 
وعًا. ن 25جنسًا و 21فراشة فقط توزعت في خمس فصائل/عوائل، و

 49أكثر العائالت وفرة بالفراشات الممسوكة  Pierdaeكانت عائلة 
(، %26.25فراشة ) Lycaenidae 42( تبعتها عائلة %30.63فراشة )
 Papilionidae( عائلة %21.25فراشة ) Nymphalidae 34عائلة 

األقل وفرة،  Hesperidae(، في حين كانت عائلة %21.25فراشة ) 34
( والنادرة في منطقة الدراسة. كانت األجناس 0.63فراشة واحدة، )



30A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

  Eurema 29األكثر وفرة التي تم تسجيلها في الدراسة جنس 
 ( %16.88فردًا ) Papilio 27(، جنس %18.13فردًا )

( .أظهر معدل وفرة الفراشات %14.38فردًا ) Hypokopelates 23و 
ية المعنوية بعالقتها مع الموائل المضطربة وغير المضطربة فروقًا عال

(t = -4. 1952, df = 94. 682, P = 0. 00006143).   وأظهر الوقت
 .t = 6.2208, df = 82.469, P < 0) من اليوم فرقًا عالي المعنوية 

في متوسط وفرة الفراشات. كان الموئل غير المضطرب أكثر  (0001
ن في أنواع الفراشات. أظهرت هذه الدراسة بوضوح أ (H´ = 2. 6)تنوعًا 

عمليات البناء القائمة في الموقع الدائم للجامعة قد يكون لها بعض 
 Papilio demodocusالتأثير في وفرة الفراشات وتنوعها، وبخاصة 

. ولهذا توصي الدراسة IUCNالتي صنفت على أنها مهددة من قبل 
إدارة المعهد كي تضمن أن المنطقة المخصصة للحديقة الحيوانية 

 لحياة البرية.محروسة بشكل آمن ل
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 Diaphania hyalinataدودة البطيخ/الشمام  حياتية ىدراسات عل
(Lepidoptera: Pyralidae)  على لحشرةل يتفضيل العوائلالو 

فائزة الجيلي  ،1مهند محمد علي محمد السودان. ،القرعيات في الجزيرة
( 2)؛ ، السودانوزارة الزراعة( 1. )2ومحمد ح. زين العابدين 1صالح

: ، السودان، البريد االلكترونيجامعة الجزيرة، كلية العلوم الزراعة
faizaruba@yahoo.com 

فات من اآل Diaphania hyalinataدودة القرعيات  دتع
الرغم من وب ،بالغة ضراراً لها أالحشرية التي تصيب القرعيات وتسبب 

 ههذجريت أ لذا .انها لم تحظ بالدراسة الكافية الإالحشرة  ههمية هذأ 
 2010/11الدراسة بالمزرعة التجريبية لجامعة الجزيرة في موسم شتاء 

 إصابة ى التوالي. وذالك لتحديد كثافتها ومستو  ىعل، 2011/12و 
 ،القرع ا،الكوس ،من القرعيات وهي: العجور أنواعأوراق وثمار ستة 

ن أوراق أوضحت الدراسة أالبطيخ والتبش بدودة القرعيات.  ،الشمام
 أوراقبينما كانت  ،(%24.92انت األكثر إصابة بالحشرة )ك العجور

فقد سجل الشمام  ،الثمار علىما أ(. %9.16قل إصابة )القرع األ
قل ( في الموسم الثاني وثمار التبش األ%46.6) ىعلاإلصابة األ

ن أفي ثمار البطيخ. ووجد  إصابةي أبينما لم تظهر  ،(%4.5إصابة )
(. وفي 0.75قلها القرع )أ( و 3.83رقة )للي إيواءاألكثر كان العجور 

طوار البيض, اليرقة أكانت فترات نمو  ،دراسة دورة حياة الحشرة
التوالي. ووجد  ىعل، 7±0.15 و 11.4±0.13 ،2.5±0.25والعزراء 

ونسبة الخصوبة كانت  90.4±7.60ن متوسط وضع البيض أ
كما تم وصف كل  1:0.8ونسبة الذكور لالناث كانت  3.63±73.6%

 ،تطور اليرقة فيطوار الحشرة. كذالك تمت دراسة تاثير نوع الغذاء أ
ثير واضح أن التأالمعمل. فوجد المختبر/راء ودورة حياة الحشرة في ذالع

 ا،الكوس ،ي أوراق العجورىيتها علذدورة حياة الحشرة عندما تمت تغ في
 ،20.84 ،20.38 :النحو التالي ىعل ،البطيخ والتبش ،الشمام ع،القر 

التوالي. مقارنة  ىعل ،يوماً  22.87 و 22.33 ،21.42 ،21.54
 ،23.5 ،23.25والتي كانت  هاالقرعيات نفس يتها علي ثمارذبتغ

 يضاً أتم كما التوالي.  ىعل، يومًا، 24.28 و 24.5 ،23.9 ،23.6
للحشرة من  تفضيالً و  ءيواإي من النباتات األكثر أجراء دراسة لمعرفة إ

يم بعدد البيض و عالة وكان التقالمذكورة أ ستة البين أنواع القرعيات 
ن العجور أوجد و ربعة نباتات من العوائل المختبرة على أالموجود 
ي ألمقارنة بباقي القرعيات. لم تكن  ىلالنث األكثر تفضيالً كانا والشمام 

الزراعة المبكرة بالدراسة  همن القرعيات المختبرة مناعة. توصي هذ
 ة للتقليل اإلصابة بهذة الحشرة. من الطرق الجيد كونها
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أوراق  حافرةالتوزع، الفينولوجي الموسمي واإلصابات التي تتسبب بها 
 Liriomyza الحمص على نوعين من الحمص الشتوي والربيعي

cicerina  (Diptera: Agromizidae). معز  ،1،2نياعبير سلط
 بنزرت، جززونة بنزت، العلوم كلية( 1. )2جودة بن جمعةو  3عمري 

 ؛soltani.abir@live.frالبريد اإللكتروني:  ،، تونسجامعة قرطاج
joudamediouni@lycos.com التكنولوجيا تطبيقات مختبر( 2)؛ 

 المركز( 3) ؛تونس الزراعية، للبحوث يالوطن المعهد الزراعية، الحيوية
  ، تونس.ببجا المحاصيل لبحوث االقليمي

لحشرات التي تسبب أضرارًا أوراق الحمص من أهم ا حافرة دتع
. وتعتبر مرحلة يحمص الربيعالكذلك و  وي لحمص الشتلهامة بالنسبة 

نسيج الورقة مما يؤدي إلى  علىتتغذى  كونهااليرقة من أخطر المراحل 
نه، وذلك من شأنه إحداث خسائر اسابق ألو لألوراق إصفرار وسقوط 

اسة التوزيع تمت در  ،فادحة على مستوى العائدات. وفي هذا اإلطار
الموسمية لهذه الحشرة، على أصناف الحمص الشتوي  اوالفينولوجي

من أهم األصناف د الذي يع 1خاصة صنف باجةبوالحمص الربيعي و 
ولة بالبالد التونسية، والصنف الربيعي عمدون. تمت التجربة االمتد

بمحطة التجارب بواد باجة منطقة  2015/2016 خالل الموسم الفالحي
ورقة  50عينة من الورقات كاآلتي  100هذا الغرض قمنا بأخذ ول ،باجة

نباتات  10ورقة من الجزء العلوي من كل نبتة من  50من األسفل و
، نباتللفينولوجية تّم أخذ العّينات خالل ثالث مراحل  .من كل صنف

تّم فحص األوراق أواًل من األسفل إلى األعلى وذلك لغاية  نباتوفي كل 
الحمص خالل  نباتالحشرة داخل تطور ية تقّدم التعرف على عمل

ستعمال لمراحل النمو. كما تمت مراقبة الحشرات الطائرة عن طريق 
الحشرات باإلضافة إلى عّينات  لمسكصفراء الّلون مع غراء  مصائد

وقد ّبينت النتائج أن توزيع الحشرة يختلف  .األوراق المأخوذة من الحقل
سجلنا على  ،1باجة وي صنف الشتللبنسبة فبامن صنف إلى آخر. 
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 10.3، 2نسبة تضرر على مستوى األوراق  نبات المستوى السفلي لل
يوم قبل االزهار،  25-20 مراحل الثالث التالية:الخالل  %20.3و

. اّما بالنسبة للجزء العلوي القرون/األجراسمرحلة االزهار، مرحلة تكّون 
 8.1، 0وراق فقد سّجلنا نسب تضرر على مستوى األ للنبات،

مراحل الثالث للنمو، كما بّينت دراسة ديناميكية هذه الخالل  %45.8و
الفالحي مع تسجيل الزراعي/أجيال خالل الموسم  ثالثة وجود الحشرة

 85أهمية كبرى للجيل الثالث على مستوى العدد وذلك بنسبة 
 139و 1مايو بالنسبة لصنف باجةأيار/في منتصف  مصيدةحشرة/
مايو بالنسبة للصنف الربيعي )عمدون(. أيار/في أواخر  مصيدةحشرة/

أوراق الحمص عالقة  حافرة الذي تحدثه ضررللكذلك بّينت النتائج أن 
لنباتات كانت افي الحقل. فبالنسبة ل النباتمراحل نمّو النبتة وموقع ب

  28، 11.8أكثر تضررًا بنسبة  الموجودة على األطراف الجافة
في وسط  الموجودةالنباتات  نقيضنمّو، على خالل مراحل ال %91.2و 

، اّما بالنسبة 1بالنسبة لصنف باجة %69.2و 10.73، 2الحقل بنسبة 
 داخل الحقل.  %65 لصنف عمدون فقد سّجلنا نسبة تضّرر
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محمد عبد بعض آفات الزيتون ومكافحتها في مصر.  ىأضواء عل
 ركز م ،ية النباتاتامعهد بحوث وق ،الرحمن محمد عمرو

البريد اإللكتروني:  ،مصر ،الجيزة ،البحوث الزراعية
moamro1953@yahoo.com 

يهدف هذا البحث إلى التعريف بآفات الزيتون واألعداء الحيوية 
المصاحبة لها في مصر. كما يلقي الضوء على تعريف األكاروسات 

رق ائالمصاحبة لبساتين الزيتون. وقد ألقت الدراسة الضوء على ط
أشارت آفات الزيتون.  لمكافحة المستخدمةة الحيوية والكيميائية المكافح

 9و اً جنس 14لـ  تنتميمن مفصليات األرجل  اً نوع 15د و جالنتائج إلى و 
أنواع من  ثالثةرتب على أشجار الزيتون. سجلت أيضًا  4عائالت و

األجنحة  متشابهةاألكاروسات مرافقة للزيتون. وقد وجد أن رتبة 
Homoptera من األنواع المسجلة على الزيتون  %60 ىوي علتحت

 Dipteraوذات الجناحين  Lepidopteraتالها رتبة حرشفية األجنحة 
 13.33، 20والتي تمثلت بنسب  Coleopteraوغمدية األجنحة 

من الطفيليات الحشرية  اً نوع 55. كما سجل يالتوال ىعل، %6.67و
لنتائج أن عائلة كأعداء حيوية مصاحبة آلفات الزيتون. أظهرت ا

Aphilinidae  من  %30.90 ىعل ضمتإحتلت المركز األول حيث
(. أما  27.27%) Encyrtidaeالمجموع الكلي للطفيليات. تالها عائلة 

 Pteromalidae: يباقي العائالت فأمكن ترتيبها تنازليا على النحو التال
10.91%  >Braconidae 9.10% كاًل من > Euritomidae  

< كاًل  Trichogrammatidae 7.27%  >Eupelmidae 3.64% و
ستعراض مرجعي ا. تم Chalcididae 1.82%و Bethylidaeمن 

خفض أعداد آفات  ىلفعالية بعض أنواع الطفيليات في القدرة عل
ول تأثير بعض ااألبحاث التي تتن مناقشةستعراض اتم ستالزيتون. كما 

واألعداء الحيوية  آفات الزيتون  فيالمبيدات والمركبات اآلمنة 
 . بشيء من التفصيل المصاحبة لها
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التوزيع الموسمي لبعض الحشرات الثاقبة الماصة والمفترسات 
 ةحمز  ،1مين صالحأأحمد مصر.  في المصاحبة على نباتات الخيار

 ورحاب عالء  2السعيد السنطيل يفتح ،2ي محمد السيد الشرقاو 
مركز البحوث  ،ية النباتاتمعهد بحوث وقا (1) .2الدين عبدالسالم

 البريد اإللكتروني: مصر، ة،الجيز  ي،الدق ة،الزراعي
amin_ahmed4u@yahoo.com ( كلية التكنولوجيا والتنمية 2)؛

  ، مصر.جامعة الزقازيق
محافظة الشرقية  -تمت هذه الدراسة في منطقة ديرب نجم 

( لدراسة 2015/2016، 2014/2015) الزراعيين نموسميالخالل 
على نباتات لها عداد الحشرات الثاقبة الماصة والمفترسات المصاحبة ت

 Aphis gossypiiالقطن  أظهرت النتائج أن الحشرات هي: منّ  .الخيار
وأعداد  Thrips tabaciوالتربس  Bemisia tabaciوالذبابة البيضاء 

بينما كانت  ؛الجاسيد والبقة الخضراءنطاطات األوراق/قليلة من 
وأسد  يد،والسيرف ،بقة األوريس فترسة السائدة هي: حشرةالحشرات الم

وأعداد قليلة من الحشرة  ،عشرة نقطة حدىاإلوأبو العيد ذو  ،المنّ 
من  يوأوضحت النتائج أن اإلصابة بحشرتالرواغة والعناكب الحقيقية. 

مقارنة  يموسم الخريفالفي  القطن والذبابة البيضاء كانت أعلى تعداداً 
عروة الم الصيفي خالل كال الموسمين. وبينت نتائج بزراعات الموس

أن لحشرة بقة األوريس المفترسة قمتي نشاط خالل كال  يةالخريف
 17نوفمبر )تشرين الثاني/الموسمين في األسبوع األول والثالث من 

تشرين . واألسبوع الثالث من 2014نبات( خالل موسم  30/اً فرد 23و
نبات(  30/اً فرد 12و 9ديسمبر )األول/ كانون نوفمبر والثاني من الثاني/

. بينما كان لكل من مفترس بقة األوريس وحشرة 2015خالل موسم 
 2015 قمتي نشاط خالل الموسم األول ،في العروة الصيفية ،السيرفس

نبات( في األسبوع  30/اً فرد 17و 3نبات( و) 30/اً فرد 31و  48)
يو، األسبوع الرابع من لو يتموز/مايو واألسبوع األول من أيار/الثاني من 

على التوالي. وأيضًا كان  ،مايوأيار/بريل واألسبوع األول من نيسان/أ
 مايوأيار/قمتي نشاط في األسبوع الثاني والرابع من  لمفترس أسد المنّ 

نبات( خالل الموسم الثاني. وأظهرت نتائج التحليل  30/اً فرد 15و 3)
بعض  فيسبية تأثير معنوي أن لدرجة الحرارة والرطوبة الن يحصائاإل

 البعض اآلخر.  فيالحشرات وتأثير غير معنوي 
 



32A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

E15 

 Ceratitisالتواجد السنوي لحشرة ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

capitata (wiedemann)   (Diptera:Tephritidae)   في
، حسن نامال عبد الرزاق سلمآالبساتين المختلطة لمحافظة بغداد. 

كاظم محمد، أسيل  يعل ،خالد محمد محمد ريدسمير عبد الرزاق، ح
، دائرة وقاية وشهاب أحمد عباس يعبد الرزاق، حسين سعد عل

البريد اإللكتروني:  المزروعات، وزارة الزراعة، أبو غريب، العراق،
amal2004s2000@yahoo.com 

جود السنوي لذبابة فاكهة البحر أجريت هذه الدراسة لمعرفة الو 
في البساتين المختلطة  Ceratitis capitata (wiedemann)المتوسط 

مواسم متتالية من بداية الموسم  ة( ولثالث/موالحوحمضيات لوزيات وتين)
ن مزروع زراعة مختلطة افي بست 2016و لنهاية الموسم  2014

شرة في الموسم الحتعداد دونم. بينت الدراسة أن ذروة  25مساحته 
مارس وبلغ معدل آذار/كانت في نهاية األسبوع األول من شهر  2014

 أسبوعحشرة/مصيدة/ 2909أعداد الحشرات الممسوكة في المصائد 
 س˚ 32والصغرى  س˚ 44عندما كانت درجة الحرارة العظمى 

ستمرت األعداد باإلزدياد لألسبوع الثاني اكما  %29والرطوبة النسبية 
 2090بلغ معدل أعداد الحشرات الممسوكة حيث  ،نفسه كذلك للشهر

 س˚ 43حشرة/مصيدة/أسبوع عندما كانت درجات الحرارة العظمى 
لحشرة تعداد ا. كذلك الذروة ل%31والرطوبة النسبية  س˚ 30والصغرى 

مارس وبلغ معدل آذار/في األسبوع الثاني من شهر  2015في الموسم 
رة/مصيدة/أسبوع عندما كانت حش 810.5أعداد الحشرات الممسوكة 

والرطوبة النسبية  س˚ 30والصغرى  س˚ 43درجة الحرارة العظمى 
الحشرة في الفترة تعداد فقد كانت ذروة  2016ما في الموسم أ. 31%
مارس وبلغ معدل أعداد آذار/في األسبوع الثاني من شهر  هانفس

حشرة/مصيدة/أسبوع عندما كانت درجات  861 الممسوكةالحشرات 
 %28والرطوبة النسبية  س˚ 30والصغرى  س˚ 43الحرارة العظمى 
ستخدام نخفاض أعداد الحشرات الممسوكة نتيجة الاومن المالحظ 

 يعزى كما  ،نخفاض معدل اإلصابات على الثماراالمصائد الفرمونية و 
فر العائل اتو لأعلى معدل لمسك الحشرات في منتصف شهر مارس 

 لظروف البيئية من حرارة ورطوبة. النباتي بشكل مستمر وتساوي ا
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 Ceratitisدراسة مختبرية لحياتية ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

capitata (Wiedemann)  (Diptera: Tephritidiae) عند 
 2حمزة كاظم الزبيدي ،1سميرة عودة خليوي . حرارية مختلفة مستويات

دائرة البحوث  ،( وزارة العلوم والتكنولوجيا1. )1حسين فاضل الربيعيو 
 ؛samira_odaa@yahoo.com: اإللكتروني البريد العراق، ،الزراعية

  ، العراق.جامعة بغداد ،كلية الزراعة ،( قسم وقاية النبات2)

معدالت التطور  أنأظهرت نتائج التجارب المختبرية إلى 
لمختلف مراحل حياة ذبابة فاكهة البحر المتوسط تعتمد وبشكل كبير 

عند  أيام 10حرارة، حيث بلغت أعلى مدة لتطور البيض على درجة ال
 يوم عند  1.25 لتطورلفي حين كانت أدنى مدة  س˚ 10±1
معدالت تطور الطور اليرقى فقد كانت أعلى لما بالنسبة إأ. س˚ 35±1

عند  أيام 6أقل مدة للتطور و  س˚ 1±15عند  اً يوم 27مدة للتطور 
 اً يوم 33 اءطور العذر . في حين بلغت أعلى مدة لتطور س˚ 35±1

 ، بينما كانت مدة التطور لمرحلة ماقبل وضع البيضس˚ 1±15عند 
عند  أيام 5، 4وتقلصت هذه المدة إلى  س˚ 1±20عند  اً يوم 21
مدة دورة الحياة عند درجة  أن. كما أشارت النتائج إلى س˚ 35±1

عند  اً يوم 36، في حين كانت اً يوم 118بلغت  س˚ 1±20الحرارة 
عتبة النمو الدنيا لتطور بيض ذبابة  أنإلى . أشارت النتائج س˚ 35±1

 ى وللعذار  س˚ 11.2ولليرقات  س˚ 7.8 تفاكهة البحر المتوسط بلغ
. وتم تحديد س˚ 15.19ولمرحلة ماقبل وضع البيض  س˚ 12.2

والعذري  يالطورين اليرقو  المتطلبات الحرارية الالزمة لتطور البيض
على  ،وحدة حرارية متجمعة 49.5و  151.5، 49.5 حيث كانت

 وحدة لمرحلة ماقبل وضع البيض.  92.5التوالي في حين بلغت 
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 حشرة خنفساء السيتونا فيمواعيد الزراعة ومعالجة البذور  تأثي
(L.Sitona lineatus ) ينيمصطفى البوحس. محصول الفول على ،

كز الدولي المر  ،السعدية الحلوي و  ي صبراو  يداكريم الفاخوري، عبد اله
 للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، )إيكاردا(، 

 :اإللكترونيالبريد  ،، الرباط، المغرب6299ص.ب. 
m.bohssini@cgiar.org؛ El-Fakhouri@cgiar.org  

 :L.) (Sitona lineatus (Coleoptera خنفساء السيتوناتعد 

Curculionidae) دة من البازالء واح سوسة أوراقبأيضًا  المعروفة
اآلفات الحشرية الرئيسية على محصول الفول بالمغرب. تتغذى 

بقرض  قاتيعلى أطراف الور الحشرات الكاملة من خنفساء السيتونا 
 بناءالنبات على ال الحد من قدرة حوافها على شكل شبه دائري مسببة

على العقد  يرقاتالضوئي، أما الضرر األساسي فينجم عن تغذية ال
 مسبباً زوت الجوي اآل يتقدرة النبات على تثب عفيضمما  ية،الجذر 

. في هذا السياق ومن أجل الحد من خسائر هذه تأخير النمو الخضري 
وكذلك فعالية تركيبة سائلة  تأثير مواعيد زراعة مختلفة ختبرناااآلفة، 

® Celest لمبيد حشري جهازي معالج للبذور
Top (Difenoconazole 

+ Fludioxonil (Thiamethoxam ( 2 ،1.5بإستعمال ثالث جرعات 
مل( من أجل السيطرة على اليرقات والحشرات الكاملة من  2.5و

نية بمحطتي التجارب االميدالحقلية/خنفساء السيتونا، في الظروف 
س( ومرشوش )منطقة زمور زعير( خالل ايالضويات )منطقة س

mailto:amal2004s2000@yahoo.com
mailto:amal2004s2000@yahoo.com
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. تم تقويم الضرر 2016/2017 و 2014/2015 ينالزراعي سمينالمو 
 النسبة سييتق سلم حســب اإلصابة شــدة ــديتحد ــقيمرئي عــن طر ال

وتحديد  ةيثم فحص العقد الجذر  ،(9-1) المقروضة قاتيللور  ةيالمئو 
أظهرت نتائج الموسم األول أن نسبة ضررها في مرحلة اإلزهار. 

نخفاض ا( أدى إلى مل 2.5ستعمال أعلى جرعة من المبيد الحشري )ا
التي تحدثه الحشرات الكاملة مقارنة بالشاهد إلى  الضرر على األوراق

الزراعة األول، كما أظهرت النتائج  لموعد( بالنسبة %25ــ1فقط ) 3
بالنسبة  %10 ،75إلى  يةعلى العقــد الجذر  يرقـــاتنخفاض ضـــرر الا

الزراعة الثاني. أن معالجة البذور بمبيد حشري ذا خاصية  لموعد
نتمي إلى مركبات المبيد الحشري ( يThiamethoxamجهازية )

(neonicotinoidوفرت حم )ووريقات نبات  للعقد الجذريةة جيدة يا
ستخدامها كأداة في اإلدارة المتكاملة آلفة خنفساء االفول والتي يمكن 

 السيتونا. 
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خرات خنافس أنوبييدى المهاجمة لألخشاب المصنعة في ااإلصابة بن
قسم  ،يوناهد عبد الغن أحمد مرغم والت لمكافحتها.امصر مع مح

  النباتات، وقاية بحوث معهد ،بحوث الناخرات والنمل األبيض
: اإللكترونيالبريد  ، الجيزة، مصر،البحوث الزراعية مركز

ahmedmerghem@yahoo.com  
خرة والمهلكة اعائلة أنوبييدى من عائالت غمدية األجنحة الن

معروفة  يه ييكويديا والتلألخشاب وهى تنتمى لفوق عائلة بوستر 
 أفرادها على يطلق ولذا تواألثا الخشبية للمواد ةهالكيإلبقوتها ا
خرات النا لهذه مسح عمل تم الدراسة هذه خالل من .الساحقة الخنافس

دمياط والفيوم والجيزة  يفي سبع محافظات بجمهورية مصر العربية وه
ق الجغرافية ومطروح وبورسعيد وسوهاج ممثلة للمناط سماعيليةإلوا

 هذا جراءإل اً موقع 29ومن خاللها تم زيارة في مصر، المختلفة 
خرة في سبعة من النا األنوبييدى خنافس على التعرف وتم الفحص،

ومن ثم تم تحديد حجم الضرر  ،تم مسحها يالمواقع الت جماليٳ
 خبريةثم أعقب هذا المسح تجارب الفحص الم صابة،إلومستويات ا

بات مثل مستخلصات بذور النيم الخام ومركب ختبار بعض المركال
لمبيد السيديال. تم تحضير المستخلصات  ضافةإلبا ي النيمازال التجار 

 ضافةإلنة بثالثة مذيبات عضوية منفصلة كل على حدة باستعاالب
النسب المئوية للطرد  تسجيلتم و  ،لتلك البذور مائي لمستخلص

تنفيذ معامالت تطبيقية في . ووفقا لنتائج التجارب المعملية تم النفوق و 
 بين حصائيةٳ مقارنة جراءٳ تم ثم ومن الطبيعية صاباتإلأماكن ا

 . الفعالة المعاملة لتحديد المختلفة المعامالت
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في  (Carabidae: Coleoptera)رض من عائلة تنوع خنافس األ 

( قسم 1. )2وفاء محمد نصرو  1أحمد كاتبة بدر بعض البيئات األردنية.
 ،، األردن11942لنبات، كلية الزراعة، الجامعة األردنية، عمان، وقاية ا
( قسم وقاية النبات، كلية 2) ؛Ahmadk@ju.edu.jo: اإللكترونيالبريد 

  ، األردن.11942الزراعة، الجامعة األردنية، عمان، 
من المفترسات  Carabidae أنواع خنافس األرض من عائلة دتع

لفة وتستعمل عادة في العديد من المهمة في النظم البيئية المخت
الدراسات البيئية. وضعت مصائد أرضية مزودة بالخل من أجل تجميع 

 2016 /أبريلانإلى نيس 2015 /مارسذارآخنافس األرض من شهر 
 2015 /نوفمبرنياثالفي غابة صنوبر وحقل لوزيات، ومن شهر تشرين 

احدة في في حقل زيتون. حرثت األرض مرة و  2016 /أبريلناإلى نيس
مرات في حقل اللوزيات، بينما ترك حقل الزيتون  3غابة الصنوبر و

ختالف عدد األنواع وعدد العينات في البيئات ادون حراثة. بينت النتائج 
عينة تنتمي إلى  1242المختلفة، حيث بلغ عدد العينات التي جمعت 

 . كان عدد األنواع التي جمعت من حقل اللوزيات هي األعلىنوعاً  16
(، ثم في نوعاً  11( تالها عدد األنواع في غابة الصنوبر )نوعاً  13)

في كل  أنواع كان ظهورها مشتركاً  6 أنأنواع(. وجد  5حقل الزيتون )
 Microlestes discoidalis (Fairmaire) ،Microlestes]البيئات 

maurus (Sturm) ،Philorhizus melanocephalus (Dejean) ،
Pterostichus (Pseudomaseus) fuscicornis (Reiche and 

Saulcy) ،Calathus (Neocalathus) melanocephalus Linne ،
Amara (Amara) aenea (DeGeer) ،] أنواع في حقل  5بينما وجدت

 Microlestes corticalis (L. Dufour ،Bembidion] اللوزيات فقط

(Chlorodium) splendidum Sturm ،Bembidion (Philochthus) 

biguttatum (Fabricius) ،Poecilus (Poecilus) cursorius 

Dejean ،Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank) 3، ووجدت 
 Syntomus fuscomaculatus]أنواع في غابة الصنوبر فقط 

(Motschulsky) ،Microdaccus pulchellus Schaum ،Trechus 

labruleriei Jeannel) وعانووجد ن (Dixus eremita Dejean ،
Notiophilus danieli Reitter .في كل من حقلي الصنوبر واللوزيات )

ذكرت المعلومات الحياتية والبيئية لكل نوع، وحفظت عينات منها في 
فات في عدد متحف الحشرات في الجامعة األردنية. قد تعود اإلختال

نواع ختالف عدد عوائل األإلى ااألنواع وعدد العينات بين البيئات 
دراسات  يوكثافة عددها وليس لعدد مرات الحراثة فيها، مما يستدع

 مستقبلية للتحقق من هذه الفرضية.
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جية في و ليو والفس الشكلية/المورفولوجيةتأثير بعض الصفات 
 Epinotiaالحور حساسية بعض أنواع الحور لإلصابة بقارضة أوراق

)F. (Torticidae: Lepidopetra abbreviana.  شاهين عباس
كلية ( 1) .2سحر طاهر المولىو  2، إسماعيل نجم المعروف1مصطفى
البريد  ،العراق ،كركوك ،جامعة كركوك ،قسم الغابات ،الزراعة

 ،كلية الزراعة والغابات (2) ؛shahinkifre@yahoo.comاإللكتروني : 
 العراق.  ،جامعة الموصل ،قسم الغابات

 المورفولوجية/لشكليةاأظهرت نتائج تأثير بعض الصفات 
جية في حساسية بعض أنواع الحور لإلصابة بقارضة أوراق و ليو والفس

وجود فروقات معنوية بين  .Epinotia abbreviana Fالحور 
الورق، نسبة الكلوروفيل، المحتوى  ةكامتوسطات المساحة الورقية، سم

المائي وعدد الشعيرات مع متوسط أعداد يرقات قارضة أوراق الحور 
وجاءت قيم اإلرتباط ومعامل التحديد لتؤكد هذه  .لنوع الحور بعاً ت

النتائج، إذ تبين أن الزيادة في متوسط المساحة الورقية أدى إلى زيادة 
متوسط عدد اليرقات للورقة، إذ بلغ متوسط المساحة الورقية ألوراق 

 53 ،25 ،44 ،91،45 يالحور الفراتي والحور األسود والحور األمريك
 90و  2، 3، 2، 6، 1على التوالي وبمتوسط أعداد يرقات  ،²سم 14و 

الورقة فيتضح من  ةمكاما فيما يخص سأعلى التوالي،  ،يرقة/ورقة
الورقة وأعداد اليرقات ألنواع الحور  ةكاالدراسة أن متوسط كل من سم

، 0.161، 1.6، 0.179بلغ  يلفراتي والحور األسود والحور األمريكا
على التوالي، كما لوحظ أن الزيادة في  ،مم 0.178و 2.90، 2.03

أعداد اليرقات ترجع إلى زيادة الكلورفيل في أوراق الحور، إذ أن متوسط 
نسبة األوراق من الكلوروفيل مع أعداد يرقاتها لألنواع المدروسة بلغ 

على التوالي، كما  ،2.90و 1.391، 1.03، 1.380، 1.6، 1.370
ة تباين متوسط المحتوى المائي وعدد أظهرت نتائج الدراسة الحالي

، 38.84، 39.88الشعيرات ألوراق الحور مع أعداد اليرقات وبلغ 
على التوالي، وأظهرت النتائج  ،%35.36و 42.64، 32.10، 42.51

أن الحور الفراتي كان أكثرها حساسية لإلصابة بقارضة أوراق الحور 
 4.02 بمتوسط عام بلغوأعداد اليرقات عليه أكثر من بقية أنواع الحور 

يرقة/ورقة، فيما كان الحور  2.75سود الحور األ تالهيرقة/ورقة 
 1.72 متوسط أعداد اليرقات أقل حساسية حيث بلغ ياألمريك

 يرقة/ورقة. 
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والطفيليات  اءنباتات البامي ىعل Jacobiasca lybicaنطاط األوراق 
فاطمة و  1يخرانثناء قطب الف ،1أحمد سمير هنداوي له.  ةالمصاحب

  ،( معهد بحوث وقاية النباتات1. )2الزهراء حسين حجازي 
: اإللكتروني البريد ،مصر ،مركز البحوث الزراعية

ashendwy@gmail.com كلية الزراعة ،( قسم وقاية النبات2)؛، 
 مصر.  ،جامعة طنطا

بمنطقتين بمحافظة كفر الشيخ  2016تم إجراء البحث خالل عام 
 ففي المنطقة األولى. )محطة البحوث الزراعية بسخا ومنطقة الرياض(

في على حدود )قنوات وبتون( حقول األرز. و  اء)سخا( زرعت البامي
منزرعة بصورة منفردة في  اءكانت البامي ،المنطقة الثانية بمركز الرياض

 تالبامية المنزرعة بكلمتر مربع. لوحظ إصابة نباتات ا 1000مساحة 
. وبدراسة الطفيليات Jacobiasca lybicaبنطاط األوراق المنطقتين 

المصاحبة لهذا النطاط، جمعت األوراق المصابة ببيض وحوريات هذا 
النطاط وتم مراقبتها كما تم وضعها داخل أطباق بتري لحين خروج 

 :Aphelopus sp. (Dryinidae الطفيليات، وتبين اآلتي: خرج الطفيل

Hymenoptera)  أنواع  أربعةمن إحدى حوريات النطاط. كما تم حصر
المنطقتين. ثالثة منها تتبع  تامن طفيليات البيض تم تسجيلها في كال

  Anagrus spp.، Anagrus atomus يوه Mymaridaeعائلة 
 Trichogrammatidaeوطفيل واحد يتبع عائلة  .Stethynium spو 

هي  Anagrusكانت أعداد الطفيل من الجنس . .Oligosita spوهو 
لحشرات الكاملة من النطاط وطفيل اتقلبات تعداد األكثر وفرة. ولدراسة 

تم وضع المصائد الصفراء  .Anagrus sppالبيض المصاحب له 
 تالتسجيل أعداد كل من الحشرة والطفيل في كل الالصقة أسبوعياً 

في المنطقتين مصحوبة  ذروات للتعدادالمنطقتين، وكان لآلفة ثالث 
بمنطقة الرياض. ذروتين للطفيل في منطقة سخا و  ذروات لتعدادبثالث 

حقول األرز غنية في  الناميةوتبين من هذه الدراسة أن نباتات البامية 
 المنفردة.  اءفي حقول البامي مقارنة بأعدادهابالطفيليات 
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ائها الطبيعية في وأعد هااألرجل وتقلبات تعداد اتحصر اآلفات مفصلي
، يثناء قطب الفخرانمصر.  –بمحافظة كفر الشيخ  ةزراعات البامي

معهد بحوث وقاية  ،محمود عبد المجيد ساميو  أحمد سمير هنداوي 
 :اإللكترونيالبريد  ،مصر ،مركز البحوث الزراعية ،النباتات

mahmoudsamy@gmail.com 
ة في حقول األرجل وأعدائها الطبيعي اتتم حصر اآلفات مفصلي

 -بمركز الرياض  2016و 2015 ن الزراعيينموسميالخالل  ءالباميا
 17إلى  يتنتم نوعاً  20الدراسة وجود  أظهرتمحافظة كفر الشيخ. 

 رتب. كانت العناكب أكثر المفترسات شيوعا، خصوصاً  يعائلة و ثمان
أكتوبر. أمكن تشرين األول/يونيو وحتى حزيران/في خالل الفترة من 

تخدام مصائد الحفرة واإلصطياد سعائلة من العناكب )با 12حصر 
 ،Araneidae، Clubionidae، Dyctinidae: يالمباشر( ه
Dysderidae، Eutichuridae ،Gnaphosidae ،Linyphiidae ،
Lycosidae ،Philodromidae ،Salticidae ،Tetragnathidae  

mailto:ashendwy@gmail.com
mailto:ashendwy@gmail.com
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، تالها اً هي األكثر شيوع Lycosidaeكانت عائلة  .Theridiidaeو 
وكانت باقي  .Philodromidaeو  Araneidae العناكب من عائلة

ممثلة بأعداد  Dysderidae ،Clubionidae ،Eutichuridae العائالت
عائلة،  13يليات تنتمى إلى فمن الط نوعاً  15قليلة. كما تم حصر 

  ..Trichopria sppهو النوع  وكان أكثر الطفيليات شيوعاً 
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إصابة حبوب  فيجبيل والقرض والقرجال نفل والز نالقر تأثير مسحوق 
 ،هللا بخيت أحالم محمد أحمد عبد .ةرة الرفيعة بخفساء الخابر ذال

 :اإللكترونيالبريد  ،السودان ،الجزيرة ،اعةر مكتب الز  ،الكالمين
ahlamzr15@gmail.com 

في السودان،  المهمةمحصول الذرة من محاصيل الغالل يعد 
خنفساء الخابرة  كما تعد. اتنالحيو علف لاء لإلنسان و يستعمل كغذحيث 

Trogoderma granarium Everst  من أهم اآلفات التي تصيب
أجريت هذه الدراسة بهدف توضيح أثر مسحوق  .حبوب الذرة المخزونة

الزنجبيل  زوماتاير ، Syzygium aromaticumعم نبات القرنفل ا بر 
Zingiber officinale،  والقرنجالofficinarum Alpinia  وثمار

إصابة حبوب الذرة بخنفساء الخابرة.  في Acacia niloticaالقرض 
مكررات بنظام المربع العشوائي  5معامالت و 5شتملت التجربة على ا

خنفساء  فيعاله أ مساحيق النباتات المذكورة  لقياس تأثير ،الكامل
حبوب يس هي: نسبة الفاقد في وزن ايمق ختيار خمسةاالخابرة. تم 

يرقات خنفساء الخابرة، عدد الحشرات الكاملة  نفوق الذرة، معدل 
لخنفساء الخابرة، حيوية بذور الذرة، ونسبة الضرر لبذور الذرة. تم وزن 

ستعمال حبوب احبوب الذرة ثم معاملتها بالمساحيق المذكورة أعاله و 
يرقات خنفساء الخابرة لكل  10الذرة غير المعاملة كشاهد، تم وضع 

تم حساب الفاقد في وزن حبوب الذرة ومعدل و  ،معاملة 25املة بعدد مع
كما تم حساب  اً اسبوع 14يرقات خنفساء الخابرة كل أسبوع لمدة  نفوق 

 10الكاملة لخنفساء الخابرة بعد وصولها الطور الكامل بعد  الحشرات
أسابيع لكل المعامالت وحساب نسبة الحيوية والضرر لحبوب الذرة في 

 (p < 0. 05)معنوية  أن هنالك فروقاً  أوضحت النتائجلتجربة. نهاية ا
، كما بين قيم متوسطات المقاييس المذكورة أعاله لكل المعامالت

إلى خفض نسبة  تالنتائج أن مساحيق هذه النباتات أد أوضحت
( مقارنة 20.4و 14.81، 13.2، 6.00) ةالذرة المخزون لحبوبالضرر 

، 6.8، 5.6، 1.4الحشرات الكاملة )متوسط عدد  ؛(21.6بالشاهد )
الذرة  حبوبمتوسط نسبة حيوية  ؛(7.8( مقارنة بالشاهد )7.2و

متوسط معدل  ،%44( مقارنة بالشاهد %90، 51، 68، 78المخزونة )
( مقارنة %2.42، 2.50، 2.64، 11.6ساء الخابرة )فيرقات خن نفوق 

، 2.5، 2.4، 1.64ومتوسط نسبة الفاقد في الوزن )( %1.47) بالشاهد
لكل المعامالت )القرنفل، الزنجبيل  (%3.31) ( مقارنة بالشاهد2.69%

ساحيق هذه . ومن هذه النتائج نخلص إلى أن مواليالتعلى  ،والقرنجال
زيادة  النباتات لها فعالية في تقليل نسبة الفاقد في وزن حبوب الذرة،

تقليل مستوي يرقات خنفساء الخابرة، تكوين الحشرة الكاملة،  نفوق معدل 
تضح أن اوقد  .)حيوية حبوب الذرة( هاإصابة حبوب الذرة ونسبة إنبات

 أكثر فعالية على يرقات خنفساء الخابرةكان مسحوق نبات القرنفل 

والشاهد. من هذه الدراسة نخلص إلى أن  ى خر مقارنة بالمساحيق األ
مسحوق نبات القرنفل له تأثير فعال في حماية محصول الذرة 

 ة. المخزون
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تجاه مجاميع بعض امالءمة طريقتين من طرق جمع الحشرات لتقدير 
 /البندورةمفصليات األرجل الثاقبة الماصة التي تقطن زراعات الطماطم

عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم  ،محمد عبد الرحمن محمد عمرو .والخيار
ز مرك ،معهد بحوث وقاية النباتات ،أحمد سال وعالء الدين عبد القادر

 :اإللكترونيالبريد  ،مصر ة،الجيز  ،الدقي ،البحوث الزراعية
moamro1953@yahoo.com 

تم تقدير التركيب النوعي والوفرة الموسمية لبعض أنواع 
 /البندورةمفصليات األرجل الثاقبة الماصة التي تقطن زراعات الطماطم

ستخدام مصيدة جمع الحشرات والفحص المباشر خالل اوالخيار ب
 7تتبع  اً نوع 12بمحافظة أسيوط. تم تسجيل  2016و 2015موسمي 

رتب حشرية باإلضافة إلى أكاروس العنكبوت األحمر.  3عائالت و
من المجموع الكلي لألنواع التي  %69.24مثلت أنواع نصفية األجنحة 

. كما مثلت %15.38األجنحة  متشابهةتم تسجيلها. بينما مثلت أنواع 
لكل منهما. بالنسبة لطرق  %7.69كاروس أنواع هدبية األجنحة واأل

ستخدام شبكة صيد الحشرات اب %76.92أخذ العينات فقد تم جمع 
بالفحص المباشر لألوراق. تم تقسيم األنواع التي تم جمعها  %23.08و

إلى مفترسات وآفات باألساس ومفترسات وآفات عند الضرورة. تم تقدير 
 Coranusن اا. أظهر المفترسالوفرة الموسمية لألنواع التي تم تسجيله

aegyptius (Fabricius) وOrius spp. درجة متوسطة من الوفرة. أما .
 Campylomma مثل األنواع التي أظهرت سلوك اإلفتراس والضرر معاً 

impicta Wagner ،Cyrtopeltis tenuis (Reuter) ،Creontiades 

pallidus Ramb.  وDeraeocoris serenus (D & S) ،ظهرت فقد أ
 .Cدرجات مختلفة من الوفرة. من بين تلك المصنفات أظهر بق النبات 

tenuis بمتوسط عام  /البندورةأعلى وفرة موسمية على زراعات الطماطم
. أما يعلى التوال، 2016و 2015خالل موسمي  %75و  63%

 Tetranychus urticae Koch ،Thrips tabaci األنواع الضارة مثل

Linnaeus  وBemisia tabaci (Gennadius)  فقد أظهرت أعلى نسبة
ستخدام طريقة الفحص امن الوفرة على الخيار عندما تم تقدير أعدادها ب

ن هذا العمل يعكس أهمية شبكة جمع الحشرات في إالمباشر. وهكذا ف



36A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

 /البندورةتقدير مجاميع الحشرات الطائرة التي تقطن محصولي الطماطم
مباشر فقد كانت هي األفضل في التعبير والخيار. أما طريقة الفحص ال

تجاه مجاميع األطوار الثابتة والمتحركة لمفصليات األرجل ذات اعن 
ن إ. ولهذا فهاأجزاء الفم الثاقب الماص التي تقطن المحاصيل نفس

ستخدام أكثر من طريقة لجمع الحشرات قد تكون األفضل في التعرف ا
النافعة والضارة التي تقطن على العالقة بين كال من مفصليات األرجل 

 ما.  محصوالً 
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كرووية في مكافحة دودة الشمع الكبرى اياألشعة الم إستعمال
(L.) Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)  سنداب

كلية  ،قسم وقاية النبات ،هاديأحمد حســن و  سامي جاسم الدهوي 
تروني: ، البريد اإللكالعراق ،جامعة بغداد ،الزراعة

sindab_aldahwi@yahoo.com 
كرووية في ايأجريت دراسة مختبرية لمعرفة تأثير األشعة الم

وار المختلفة لدودة الشمع الكبرى: بيض، يرقات، عذارى، طاأل
جامعة بغداد،  ،كلية الزراعة ،في مختبر الحشرات الكاملة الحشراتو 

طاقة ستخدام مستويات اب 25/6/2015إلى  25/4/2015للفترة من 
واط، ومدد تعريض مختلفة  1000، 800، 600، 400، 200بلغت 
نية. أظهرت النتائج أن النسبة المئوية اث 40، 30، 20، 10بلغت 
وار طتزداد مع زيادة مستوى الطاقة ومدة التعريض لجميع أ للنفوق 

نية قد اث 30واط لمدة  600التعريض لمستوى طاقة قدره  أنالحشرة، و 
وار. كما بينت الدراسة أن طلجميع األ %100ت بلغ نفوق حقق نسبة 

ور طوار تأثرًا باألشعة في حين أن الطور العذري كان أكثر األطال
 80 للنفوق كان األقل تأثرًا إذ بلغ المعدل العام للنسبة المئوية  ياليرق

 على التوالي. ، %77و
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الموسمي  الحدوثتأثير درجات الحرارة والرطوبة النسبية في 
 Eurygaster testudenaria فالت بيض حشرة السونةلمتط

Geoffroy (Hemiptera: Scutelleridae) .جاسم خلف محمد 
 ،غريب بوأ ،دائرة وقاية المزروعات ،وزارة الزراعة، تمكين إبراهيم طرادو 

 jasim_aljanabi1968@yahoo.com: اإللكتروني البريد العراق،

الحرارة والرطوبة  نفذت دراسة حقلية لمعرفة تأثير درجات
 Eurygaster نةمتطفالت بيض حشرة السو وجود فيالنسبية 

testudenaria Geoffroy عوام شرف/الكوفة لألفي محافظة النجف األ
المتطفالت  وجود. بينت النتائج وجود تباين في نسب 2012-2015

 Ooencyrtus telenomicida لختالف نوع المتطفل وكان المتطفاب

(Vassiliev) عوام أ في الحقل خالل  انتشاراً ن أكثر المتطفالت م
الدراسة. وأظهرت النتائج أيضًا أن المتطفالت تبدأ بالنشاط في الربيع 

ختالف األعوام باإلعتماد على الظروف اها بر ختلف موعد ظهو اوقد 
 الجوية السائدة من درجات حرارة ورطوبة نسبية.
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ى على نخيل البلح بمحافظة األهمية اإلقتصادية لدودة الطلع الكبر 
معهد بحوث وقاية  ،صالح محمود محمد جميلمصر.  ،الجديد يالواد

 البريدمصر،  ،الجيزة ،الدقي ،مركز البحوث الزراعية ،النباتات
 Salah_gameel@yahoo.comاإللكتروني: 

ة ثاقبة العراجين )دودة أصبحت آف ،منذ نهاية القرن العشرين
خاصة بالطلع الكبرى( واحدة من أهم اآلفات التي تهاجم نخيل البلح و 

الجديد. أظهرت النتائج  يالصنف الصعيدى تحت ظروف محافظة الواد
 من النخيل المفحوص بواحة الخارجة كان مصاباً  %80 اليأن حو 

انون ك أثناء فحص قواعد الجريد في منتصف شهر .بدودة الطلع الكبرى 
ة لهذه الحشرة بحالة ير لوحظ وجود مختلف األعمار اليرقايينالثاني/

نشاط كامل. تم تسجيل أول إصابة بهذه الحشرة على الطلع المذكر 
ر. ايينكانون الثاني/متفتح وذلك في األسبوع األخير من شهر الغير 
تم تسجيل إصابات خفيفة على الطلع المؤنث غير المتفتح في كما 

مارس. تراوحت إصابة السباطات بيرقات هذه الحشرة آذار/هر نهاية ش
ما بين سطحية وقطع لحامل السباطة. ويعتبر قطع حوامل السباطات 

إلى كسر حوامل  يتسببه هذه الحشرة حيث يؤد يقتصاداكبر ضرر أ
وهذا يحدث عادة خالل شهر  ،جودة الثمار فيالسباطات مما يؤثر 

قيلة وغير قادرة على حمل الثمار. أغسطس عندما تكون العزوق ثآب/
لوحظ  2016و 2015من حقول نخيل البلح خالل موسمي  25بفحص 

خالل موسمي  %62.50أن أعلى معدل قطع لسباطات نخلة واحدة هو 
، 22.10 ووجد أن متوسط اإلصابة الكلية والسطحية هو  ،الدراسة
على التوالي. تراوحت نسب قطع  %8.27و، 18.32، 12.95
وبمتوسط  %21.62و 0ت خالل موسم الدراسة األول ما بين السباطا

وبمتوسط  %17.45و 3.78. تراوحت هذه النسبة ما بين %9.12عام 
 وذلك خالل الموسم الثاني من الدراسة.  %10.05عام 
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 حلم/أكاروسات
 

M1  

سلوك وتعداد  فيتأثير تفاوت القوي المغناطسية والماء الممغنط 
لعنكبوت األحمر ذو البقعتين( وأحد مفترساته األكاروس النباتي )ا

(Amblyseius gossipi)  حمدي عبد الرحيم عبد  .والحقل المختبرفي
 ،بسخا، محطة البحوث الزراعية ،معهد بحوث وقاية النباتات ،الرحمن
البريد اإللكتروني:  ،مصر ،القاهرة، مركز البحوث الزراعية ،الدقي

eseedy.1234567@yahoo.com  
من األكاروس النباتي أو العنكبوت األحمر ذو البقعتين يعد 

 اً ة التي تصيب نباتات فول الصويا والتي تسبب ضرر ياآلفات الرئيس
لمركبات لستخدام المستمر الإأدى  .نتاجية للمحصولإ وفقدًا في اُ واضح

تلوث و مناعة لها تجاه هذه المركبات إلى األكاروسية لمكافحة هذه اآلفة 
للمكافحة على  ةمنآق ائالبحث عن طر  ال بد منكان  .ملحوظ للبيئة

البيئة والمحصول. لذلك تم إجراء تجربتين لدراسة تأثير القوة المغناطسية 
البقعتين والمفترس األكاروسي  يالعنكبوت األحمر ذ فيوالماء الممغنط 

(Amblyseius gossipi تم في التجربة األولى تمرير وريقات فول .)
 ةت مختلفة من الماء الممغنط وأيضًا القوة المغناطسيالصويا بتركيزا

المختبر لكل منهم في  على فترات زمنية مختلفة حيث كانت التركيزات
جاوس بينما كانت التركيزات في ( 500و 400، 300، 200، 100)

( جاوس. أجريت 5000، 4000، 3000، 2000، 1000الحقل )
نباتات المصابة وتعريضها ال ىالتجربة الثانية برش الماء الممغنط عل

أيضًا للقوة المغناطسية لكل من األكاروس النباتي والمفترس األكاروسي 
ختبارين أن عدد على فترات زمنية مختلفة. أظهرت النتائج في كال اال

نخفض بعد التعرض للقوة ااألكاروسات النباتية والمفترس األكاروسي قد 
الطور المتحرك وطور البيض  في اً المغناطسية حيث كانت األكثر تأثير 

المفترس األكاروسي. في حين كان  في اً قل تأثير األلألكاروس وكانت 
طور المتحرك لألكاروس البيض وال فيلماء الممغنط تأثير متوسط ل

سلوك  فيأظهرت النتائج أن القوة المغناطيسية أكثر تأثير النباتي. و 
داد لألكاروس بالمقارنة وأيضًا التع والمختبراألكاروس النباتي في الحقل 

ألكاروس اتعداد  فيبالماء الممغنط حيث كان تأثير الماء الممغنط 
سواء للبيض أو لألطوار المتحركة وسلوك األكاروس النباتي وأيضًا 

 . اً للطور المتحرك للمفترس األكاروسي متوسط
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مقارنة الكفاءة لتأثير بعض المركبات وتحويلها إلى صورها 
البقعتين وأحد مفترساته  يوجية على األكاروس األحمر ذنوتكنولاالن
(sPhytoseiulus persimili). معهد ، حمدي عبد الرحيم عبد الرحمن

مركز  ،الدقي ،بسخا، محطة البحوث الزراعية ،بحوث وقاية النباتات

البريد اإللكتروني:  ،مصر ،القاهرة، البحوث الزراعية
eseedy.1234567@yahoo.com 

بوت األحمر ذو البقعتين من اآلفات الرئيسية التي العنكيعد 
الفاكهة ثمار تقوم بمهاجمة المحاصيل الحقلية المختلفة والخضروات و 

( من Phytoseiulus persimilisالمفترس األكاروسي )كما يعد أيضا. 
 فيالمفترسات المتخصصة على العنكبوت األحمر وله تأثير ملحوظ 

نوتكنولوجي من العلوم التي ار علم النوحيث يعتب .األكاروس النباتي
ومن  ،ةيتختص بالوصول للمواد األساسية إلى نطاق أساس المواد األول

ستخدام هذه التقنية في مكافحة ابين أحدث التطورات لهذا العلم هو 
اآلفات. ولذلك تم إجراء هذه الدراسة لمقارنة كفاءة بعض المركبات وهي 

( وصورها 95 كلوروبيروفوس وميثوميل)سيهالوثرين أبامكتين بنزوات و 
العنكبوت األحمر ذو البقعتين والمفترس األكاروسي  إزاءنوتكنولوجية االن
(Phytoseiulus persimilis في )والحقل على نباتات القطن المختبر. 

سواء في الصورة المعتادة  ،لهذه المركبات 50LC ـكما تم تحديد قيمة ال
على العنكبوت األحمر والمفترس  ،نوتكنولوجياأو في صورة الن

لي امركب أبامكتين بنزوات تأثير علاألكاروسي. أظهرت النتائج أن 
نونية في حين أن مركب ميثوميل كان له تأثير االسمية في صورته الن

 يالبيروثرويدأقل سمية في الصورة نفس بينما أعطي المركب 
ألكاروس كل من ا ىمتوسطة في الصورة ذاتها عل ةسيهالوثرين سمي

حد  ىسلوك األكاروس والتعداد عل ىالنباتي والمفترس األكاروسي عل
 فينوتكنولوجية تأثير متوسط اسواء. كان للمركب األخير في صورته الن
األكاروس النباتي والطور عند كل من وضع البيض وفقس البيض 

المتحرك للمفترس األكاروسي على نباتات القطن. حققت جميع 
بالمقارنة بالصورة  فعاالً  اً نوتكنولوجية تأثير اصورة النالمركبات في ال

التطبيقية المعتادة لكل من األكاروس والمفترس محل الدراسة. ولذلك 
نوتكنولوجية كنوع ايمكن التوصية بوضع هذه المركبات في الصورة الن

من أنواع المكافحة الهادفة في برامج المعالجة المتكاملة لألكاروسات 
نباتات القطن في  ىت النباتية والمفترس األكاروسي علضد األكاروسا

 التطبيق الحقلي. 
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أصناف القطن المختلفة وعالقتها بتعداد األكاروس النباتي تأثير 
المخبرية وأحد مفترساته تحت ظروف ( )العنكبوت األحمر ذو البقعتين

ان، محمد سليم ةعباد ىوليل حمدي عبد الرحيم عبد الرحمن .والحقلية
عهد بحوث وقاية النباتات، محطة البحوث الزراعية، بسخا، الدقي، م

البريد اإللكتروني: ، مركز البحوث الزراعية، القاهرة، مصر
eseedy.1234567@yahoo.com 

 Tetranychusأكاروس العنكبوت األحمر ذو البقعتين يعد 

urticae Koch, 1836  نه يسبب ألليس  ،من أهم اآلفات الزراعية اً واحد



38A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

المحاصيل  ىواسع اإلنتشار عل لكونه خسارة للمحاصيل فقط ولكن
. ى خر أوفول الصويا ومحاصيل  ءاإلقتصادية مثال القطن والفاصوليا

 ىولذلك أجري هذا البحث بمحطة البحوث الزراعية بسخا لدراسة مد
، جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96إصابة بعض أصناف القطن مثل جيزة 

مواعيد  ةلثالث 2016و 2015الل موسمي خ 86وجيزة  88، جيزة 92
مقارنة التراكيب الوراثية لهذه األصناف مع تعداد لزراعة مختلفة وذلك 

 Amblyseius ثنين من مفترساته مثالوا يالعنكبوت األحمر العاد

gossipi وStethorus gilvifrons،  أوضحت النتائج أن هناك
ص تعداد للعنكبوت فات معنوية كبيرة ما بين األصناف فيما يخالختا

خالل موسمي  ةوالحشري ةوالمفترسات األكاروسي ياألحمر العاد
أوضحت أيضًا النتائج للكثافة العددية على كل من كما . الزراعة

 92جيزة الصنف  على( الحشري واألكاروسي)األكاروس والمفترس 
 عالياً بينما كان التعداد . قل في الموسمين كال على حدهاأل تكان

 .88وجيزة  96ت األحمر ومفترساته المختبرة على كل من جيزة للعنكبو 
رتباط معنوي ما بين تعداد اأوضحت النتائج أيضًا أن هناك  كما

على األصناف المختبرة والمفترس األكاروسي  يالعنكبوت األحمر العاد
كان هناك إرتباط معنوي موجب كما . والحشري خالل موسمي الزراعة

الكلوروفيل أ ) كبوت األحمر العادي وكاًل منبين تعداد العن أيضاً 
في أوراق أصناف ( والكلوروفيل ب والفينول والنتروجين والبوتاسيوم

بينما كان للمركبات محل الدراسة ومؤشر السمية للمركبات . القطن
الخمسة المختبرة وهي األورتس، والشالنجر والديروسيل، واالمبادا، 

 52.44، 66.51، 76.43، 100ية لها التي كانت النسبة المئو  واألنيت
أظهرت النتائج أن . على التوالي لتعداد األكاروس النباتي ،32.75و 

الشالنجر واالمبادا  تالهمركب األورتس كان أكثر المركبات سمية 
 اللنتفي حين كان ( الحشري واألكاروسي)لألكاروس النباتي والمفترس 

بينما . المختبرقة الذكر في أقل سمية في هذه الدراسة على اآلفات ساب
 أوضحت النتائج في الحقل بأن المركبين األورتس والشالنجر سجال

في حين سجل  %82.25و  84.10 أعلى درجات األنخفاض لألفراد
  50.45 لتعدادفي اكال من الديروسيل واالمبادا تأثيرات متوسطة 

 الدراسةأقل التأثيرات لألفراد محل  اللنتبينما سجل مركب  %45.77 و
للعنكبوت األحمر ذو البقعتين والمفترس األكاروسي والحشري  35.64

  .2016و 2015في مواعيد الزراعة الثالثة المختلفة في الموسمين 
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إستجابة بعض أصناف القطن لإلصابة بالعنكبوت األحمر ذو البقعتين 
ها ذلك بتركيبها ةوعالقت gossipi Amblyseiusي والمفترس األكاروس

محمد أحمد  ،1حاتم محمد حاتم الشناف، 1هالة محمد ميعاد ي.لكيميائا

. 2أشرف إبراهيم إسماعيل درويشو  1عمر محمد عمر محمد ،1خضر
 ،جيزة ي،الدق ،مركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث وقاية النباتات (1)

معهد  (2) ؛hshannaf@yahoo.com :يالبريد اإللكترون، مصر
 مصر.  ،وث الزراعيةمركز البح ،بحوث القطن

ستجابة سبعة أصناف من القطن اأجريت دراسات حقلية لدراسة  
 94جيزة ، 93جيزة ، 92جيزة ، 88جيزة ، 87جيزة ، 86جيزة  يه

البقعتين وكذلك  يلقابليتها لإلصابة بالعنكبوت األحمر ذ 96وجيزة 
المصاحب خالل موسمي  gossipi Amblyseius مفترسال وجود

صنف جيزة كان محافظتي الشرقية وكفر الشيخ.  في 2015و 2014
لإلصابة في محافظة كفر الشيخ خالل  قاببليةأكثر األصناف  86

هما األكثر  96وجيزة  92جيزة الصنفان الدراسة، بينما كان  يموسم
الدراسة  يلإلصابة باألكاروس في محافظة الشرقية خالل موسم قابلية

تائج تباين تعداد المفترس على التوالي، أظهرت الن، 2015و 2014
أعلى  94على األصناف المختلفة في الموسمين. حقق الصنف جيزة 

كمية محصول في محافظة كفر الشيخ في موسمي الدراسة مسجال 
قنطار في  1.2±13.07و 2014قنطار للفدان في موسم  7.57±0.47

 7.86±0.25في محافظة الشرقية  كان المحصول بينما 2015موسم 
الظروف  أسهمتالدراسة.  يموسم فيللفدان  قنطار 11.60±0.20و

في تحديد كثافة اإلصابة  مهمدور بالحرارة والرطوبة  بخاصةالجوية و 
باألكاروس على أصناف القطن المختلفة وسجلت عالقة طردية بين 

ألوراق القطن لكل  يمستويات اإلصابة باألكاروس والمحتوى الكيميائ
 96وجيزة  86ن جيزة اجين وسجل الصنفوالنيترو  يمن البروتين الكل
 كما سجلت عليهماوالنيتروجين  يمن البروتين الكل ي أعلى محتوى معنو 

الدراسة كفر الشيخ  يأعلى نسب إصابة باألكاروس في محافظت
 والشرقية. 
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( على Acari: Eriophyidae) Epitrimerusنوع جديد تابع لجنس 
، قسم بحوث أكاروس الفاكهةي، ناأشرف سعيد الحلو . نا في مصرااألنت
، جيزةي، الدق، مركز البحوث الزراعية، بحوث وقاية النباتات معهد
 dr_ashraf_said@yahoo.com، البريد اإللكتروني: مصر

في  Epitrimerusتم وصف ورسم نوع جديد تابع لجنس 
أم . على نبات Epitrimerus lantanae sp. novمصر، يسمى 

على السطح  ئلة اللوزية(. وجد هذا النوع متجوالً نا )العاااألنتكلثوم/
 حعداد مفتاإ و خسائر. تم أأعراض  يلألوراق بدون ظهور أ يالسفل

 مصر.  في Epitrimerusلألنواع التابعة لجنس  تصنيفي
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 أمراض فطرية
 

F1 

في المكافحة الحيوية لـ  Bacillusالنشاط الفطري ألنواع العصوية 
Fusarium oxysporum حنان  .وره في تعزيز نمو نبات الحمصود

قسم الميكروبيولوجيا، كلية علوم الطبيعة  ونور الدين رواق، عابد
والحياة، مخبر الميكروبيولوجيا التطبيقية، جامعة فرحات عباس 

  n.rouag@univ-setif.dz، الجزائر، البريد اإللكتروني: 1-سطيف

ا الجذرية في الهدف من هذه الدراسة هو تحديد فعالية البكتري
 Fusariumتعزيز النمو النباتي وكذا تقويم النشاط المضاد للفطر 

oxysporum f.sp. ciceris ثمانية انواع تنتمي لجنس  بوساطة
Bacillus  معزولة من حقول الحمصCicer arietnum  المزروعة في

الجزائر. أظهرت نتائج أربع عزالت بكتيرية انتاجًا جيدًا من انزيم 
مم وأظهرت أربع عزالت منطقة انتاج  24-17ز مع مساحة الكيتينا

سليلوز مثير لالهتمام. كما أعطت جميع العزالت التي تم إختبارها 
، 35، 28تراوح ما بين  IAAانتاجًا جيدًا من حمض اإلندول الخلي 

ميكروغرام/مل أما في حالة المركبات المتطايرة، فان النوع  50و  40
B. licheniformis  انه األكثر انتاجية مع تركيز أقصى لـ أثبتHCN 

/مل. وقد تمكنت أربع عزالت بكتيرية من  ميكروغرام 0.29يساوي 
الصلب والسائل  Pikovskayaأصل ثمانية النمو على مسننبت 

 B. firmusاوستطاعت عزلتان اثنتان إذابة الفوسفور، ولكن أظهر النوع 
مل.  ميكروغرام 125.00الحد األقصى إلذابة الفوسفور يقدر بـ 

وتمكنت ست من أصل ثماني عزالت من انتاج حامالت حديد 
. تظهر 3NH)سيدروفور( وخمس من أصل ثمانية من انتاج األمونيا 

نتائج التجارب الحقلية ان كل صنف من صنفي الحمص المختبرين 
 Fusarium oxysporum f. sp. cicerisيرتبط بإحدى عزلتي 
كان أكثر حساسية  Flip 93-93هكذا فصنف المستعملة في التجربة. و 

-05أما صنف  58.75مع نسبة موت للنباتات قدرت بـ  FOC1لعزلة 
156Flip  فهو أكثر حساسية لـFOC2  مع نسبة موت تعادل

أكثر شراسة  FOC2. أما من حيث الشدة اإلمراضية، فكان 57.50%
، على %53.75و %63.75مع معدالت موت تساوي  FOC1من 

. أما فيما يتعلق بتأثير السالالت البكتيرية في تطور النبات، فقد التوالي
استجاب بشكل أفضل  Flip 93-93أظهرت النتائج ان صنف 

للبكتيريا، مما أدى إلى تحسن في عدد الفروع وطول الجذع وطول 
  .الجذر ووزن المجموع الجذري وكذا وزن المجموع الخضري 

 

F2 
المتسبب عن  لفحة الجريد(دراسة عن مرض لفحة سعف النخيل )

 محمد عامر فياض، .في البصرة phoenicis Serenomyces الفطر

 يحيى عاشور صالح وضرغام صباح لفته، قسم وقاية النبات، 
كلية الزراعة، جامعة البصرة، العراق، البريد اإللكتروني: 

muamer2010@yahoo.com 
اعة، أجريت هذه الدراسة في قسم وقاية النبات، كلية الزر 

إلى أيلول/سبتمبر  2014جامعة البصرة خالل الفترة من أيلول/سبتمبر 
بهدف عزل الفطور المصاحبة لمرض لفحة سعف النخيل  2015

وتقويم فاعلية بعض المبيدات الفطرية وبعض عناصر المكافحة 
أظهرت النتائج انتشار المرض في  .األحيائية في خفض شدة المرض

البحث إال ان أعلى نسبة إصابة سجلت في  جميع البساتين التي شملها
كما تباينت شدة األصناف حسب  86.5بساتين شمال البصرة وبلغت 

الصنف المدروس. تمثلت أعراض المرض بظهور بثرات بيضاوية 
الشكل على العرق الوسطي للسعفة )الجريد( تحوي بداخلها األجسام 

ت بتوافر الرطوبة تنتفح البثرا Serenomyces phoenicisالثمرية للفطر 
وتتحرر منها أبواغ الفطر المسبب للمرض. أظهرت النتائج المختبرية 
عدم قدرة الفطر على النمو في جميع المستبتات الزرعية المختبرة. 

 Diplodiaعزلت فطور آخرى مرافقة لمرض لفحة السعف من أهمها 

phonicum ،Chalaropsis radicicola ،Bipolaris austrulis ، 
Phoma glomerata وAlternaria alternata  وغيرها تكون عادة

مرافقة لوجود بقع بنية مختلفة االحجام واالشكال تظهر على الوريقات 
والعرق الوسطي للسعفه. كما أظهرت الدراسة المختبرية ان أفضل 

هو مستنبت مستخلص الجريد  D. phonicumمستنبت لنمو الفطر 
سم  7.1إذ بلغ قطر مستعمرة الفطر )العرق الوسطي للسعف( واآلجار 

 سم، وأظهرت  1.3بلغ  PCAفي حين سجل أقل نمو في مستنبت 
 نتائج اختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية في تثبيط نمو الفطر

D. phonicum  وقد ثبط المبيدانDazim  وRevus Top  نمو الفطر
- Dithaneو Hunterللمبيدين  %54و 83.3مقارنة بـ  %100بنسبة 

كما أظهرت عناصر المكافة األحيائية المتمثلة بالفطر  45
Trichoderma harzianum والبكتريا  Pseudomonas fluorescens 

وبينت نتائج التجربة . D. phonicumكفاءة عالية في تثبيط نمو الفطر 
فضل النتائج في خفض أعطت أ  P. fluorescens ن البكترياإالحقلية 

  .T. harzianumمبيدات الفطرية والفطر شدة المرض مقارنة بال
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التلوث الطبيعي لثمار العنب الجافة باالوكراتوكسين والفطور 
. 2سيا عبد الحميد محمد سعد هللاآو  1سمير خلف عبد هللا .المصاحبة له

( قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة زاخو، العراق، البريد 1)
( قسم علوم 2؛ )samir.abdullah1947@gmail.comاإللكتروني: 

 الحياة، كلية العلوم، جامعة دهوك، العراق.
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درس التلوث الطبيعي لثمار العنب الجافة بالسم الفطري 
أوكراتوكسين والفطور المصاحبة له. عزلت الفطور المصاحبة بعد 
تطهير الثمار الجافة سطحيًا بهيبوكلورات الصوديوم وبدون تطهير 

أظهرت جميع  .DG18و DRBCتنبتين سطحي بعد زرعها على المس
عينات الثمار المطهرة أسطحها وغير المطهرة تلوثا بالفطور وبنسب 

جنسًا من الفطور الخيطية فضاًل عن الخمائر  19مختلفة. تم عزل 
والخيوط العقيمة. تعود األجناس السائدة المعزولة على كال المستنبتين 

تم تقدير التلوث  .Eurotiumو  Aspergillus ،Penicilliumإلى 
. LC/MS-MSالطبيعي للثمار باالوكراتوكسين باستخدام تقنية 

المستخلص من عصير العنب المحضر كمية االوكراتوكسين  تراوحتو 
رام/مل. غنانو  1.85نانوغرام/مل إلى  0.37من الثمار الجافة مابين 

 عزلت من العينات الملوثة باالوكراتوكسين منها االنواع الفطرية 
 ،Aspergillus carbonarius ،A. niger ،A. sclerotium لية:التا

A. tubingensis ،A. ochraceus ،A. ostinum  وPenicillum 

verrucosum.  
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 هدى حازم وافي دراسة أولية لموت افرع أشجار العفص/الثويا. 
 علي كريم محمد الطائي، قسم وقاية النبات، كلية و  الطائي

امعة الموصل، العراق، البريد اإللكتروني: الزراعة والغابات، ج
dr.hudataae@yahoo.com 

أظهرت نتائج العزل من افرع أشجار وشتالت العفص/الثويا 
المصابة والذي اجري في محطة بستنة نينوى وحدائق وطرق جامعة 

 Phomaإلى ظهور ثالثة فطور شخصت وكونها 2013الموصل لعام 

herbarum ،Pestalotiopsis funereal  وNigrospora oryzae 
وهذا يعد اول تسجيل للفطرين اآلخرين على أشجار العفص/الثويا في 
العراق إذ ال توجد اشارة إلى إصابته بهذين الفطرين في العراق. ومن 
اختبار القدرة اإلمراضية ظهرت أولى األعراض في شهر نيسان/أبريل 

وتحولها إلى بعد شهر من إجراء العدوى وهي اصفرار قمم األوراق 
اللون البني المحمر تبدأ من األفرع السفلية القريبة من منطقة التاج 
متجهة للقمة إلى حين موت الشتلة ويتبين من تجربة ذبول األفرع أن 

أكثر سمية من الفطرين اآلخرين؛  P. herbarum راشح مزرعة الفطر
زاد بزيادة  ومن ختبار الفقد المائي، تبين أن مقدار الفقد للفطور الثالثة

  .تركيز راشح الفطر وفترة التعرض له
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، مسبب الذبول .Leptographium sppالتسجيل األول للفطر 
قصي الرحية، الهيئة و  باسمة برهومالوعائي في الصنوبر في سورية. 
مركز بحوث الالذقية،  ،(GCSAR)العامة للبحوث العلمية الزراعية 

رية، البريد اإللكتروني: دائرة وقاية النبات، الالذقية، سو 
d.basimabarhom@gmail.com  

 الفطر د مرض الذبول الوعائي المتسبب عنيع
Leptographium spp.  من أهم األمراض التي تهدد غابات الصنوبر ،

لوحظ من خالل المسوحات الحقلية ضعف عام في نمو في العالم. 
مفاجئ لكامل أشجار الصنوبر واصفرار وتساقط أوراقها وأحيانًا موت 

، صنوبر جبلة، مشتل الهناديالشجرة، في مواقع حراجية مختلفة )
 –( من محافظة الالذقية الحفة، بللوران، قسطل معاف، الشبطلية

.جمعت عينات نباتية من أفرع 2015–2014سورية، خالل األعوام 
شجرة(، ونفذت عزوالت من  43وسوق وجذور األشجار المصابة )

لمدة دقيقة  %70د تطهيرها سطحيًا بكحول إيثيلي األنسجة المصابة بع
 9، في أطباق بتري )PDAواحدة، واستخدام مستنبت زرع مناسب 

أظهرت النتائج تردد  أيام. 7س لمدة ° 25سم(، وحضنت األطباق عند 
من العينات المصابة  .Leptographium sppظهور عزالت من الفطر

سطل معاف، بنسب بلغت في مواقع صنوبر جبلة والحفة وبللوران وق
. اتصفت عزالت الفطر %100.0و 80.0و 33.3و 75.0

Leptographium spp.  بميسيليوم فاتح اللون سرعان ما يتحول إلى
ميكرون. كما تميزت  17-2.7اللون الرمادي الداكن، وتراوح قطره بين 

بحوامل كونيدية داكنة اللون تتفرع في قممها مشكلًة رؤوسًا متشعبة 
زوائد طرفية مولدة لألبواغ الكونيدية. بلغ طول الحامل البوغي تنتهي ب
–60) 84.1( ميكرون، وطول الرأس المتبوغ 193.7–76.8)125.6

( ميكرون. األبواغ الكونيدية شفافة وغير مقسمة وبلغت أبعادها 104
5.19 (3.73–8.68 )X 2.81 (1.92–4.39 ميكرون. اتفقت )

المصابة في المواقع الممسوحة األعراض المرضية ألشجار الصنوبر 
وخصائص العزالت الفطرية المعزولة منها مع خصائص مرض جذور 

األكثر  L.wageneriاللطخة السوداء في الصنوبر المتسبب عن الفطر 
تهديدًا لغابات الصنوبر في العالم، وتعد هذه الدراسة التسجيل األول 

الصنوبر  كمسبب رئيسي لموت أشجار .Leptographium sppلفطور 
 في سورية.
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 Rhizoctoniaمن فطر  4التسجيل األول للمجموعة التشابكية 

solani  على البندورة/الطماطم المزروعة في منطقة بوتهوار
وف، غالم إرشاد وفرح رؤ ، ش. عبد الأمجد شهزاد جوندالالباكستانية. 

للزراعة القاحلة، راولبندي،  PMASناز، قسم أمراض النبات، جامعة 
 amjadsahzad@live.comلباكستان، البريد اإللكتروني: ا

)طوره الجنسي:  Kühn Rhizoctonia solani يعد الفطر
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk من أهم الطور )

المنقولة مع التربة والذي يحدث أعراضًا نمطية في البندورة/الطماطم 
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الجذور. تم تحديد الفطر تعفن التاج، موت البادرات، تقزم النمو وتعفن 
المعزول من نباتات بندورة/طماطم من منطقة بوتهوار على أنه 

Rhizoctonia solani المواصفات الشكلية/المورفولوجية.  استنادًا إلى
باختبار التحام الهيفا  4وتم تأكيد انتماء العزالت للمجموعة التشابكبة 
ة أول تسجيل لمجموعة مع عزالت اختبار وتحليل الدنا. وتعد هذه الدراس

منطقة  البندورة/الطماطم فييصيب  الذي R. solaniللفطر  4التشابك 
 بوتهوار، الباكستان
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عزل وتشخيص الفطور المحمولة ببذور البقوليات الصبفية وتقدير 
وجاسم محمد محمد  نديم أحمد رمضان. كمية السموم الفطرية فيها

، الحياة، جامعة الموصل، العراقمين الهركي، كلية العلوم، قسم علوم أ
 nadeem.ramadan53@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

أوضحت نتائج عزل الفطور من بذور البقوليات الصيفية 
)الفاصولياء وفستق الحقل وفول الصويا واللوبياء( التي جمعت من 
األسواق المحلية والمعروضة لغرض االستهالك البشري في مدينة 

وعزل  جنسًا مختلفًا من الفطورعة عشر تسالموصل وجود 
، 1، 3من بذور البقوليات الصيفية األربعة وبنسبة  Rhizoctoniaفطر

من بذور الفاصولياء  Trichoderma، على التوالي وفطر %4و  1
من  Aspergillusعزلة لفطر  13أظهر التشخيص وجود . %14بنسبة 

تعود  4و A. nigerعزالت تعود إلى فطر 7بذور البقوليات الصيفية )
( A. parasiticusو  .ustus Aوعزلة واحدة لكل من  .flavus Aإلى 

 لىإمنها عزلتان تعود  Penicilliumلثالث عزالت لفطر  باالضافة
P. expansum  وعزلة واحدة إلىP. chrysogenum ،وجد أن تسع  كما

 نواع وهيأتوزعت على خمسة  Fusariumعزالت من فطر 
F. dimerum ،F. moniliforme ،F. semitectum، 

F. sporotrichoides وF. solani 1 و 1، 3، 3 ، 1 وكانت أعدادها ،
احتوت بذور فستق الحقل على أعلى نسبة من على التوالي. 

جزء بالبليون تلتها بذور الفاصولياء  1.7األفالتوكسينات وصلت إلى 
 لى التوالي(جزء بالبليون، ع 0.1و 0.8، 0.4واللوبياء وفول الصويا )

احتوت بذور فول الصويا والفاصولياء وفستق الحقل على كما 
جزء بالبليون، على التوالي.  0.2و 0.2،  0.4األوكراتوكسين بمقدار 

  .جزء بالبليون  0.4وكانت كمية سموم الفيومونسين في بذور الفاصولياء 
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استنباط سالالت جديدة من نخيل التمر للحد من انتشار مرض 
المعهد  ،ومحمد خرسي حفيظة خالفيسعيد أبو ظفر، . يوضالب

الوطني للبحوث الزراعية في الجزائر، محطة تجريبية في أدرار، 
 hkhelafi@hotmail.com: الجزائر، البريد اإللكتروني

 .Fusarium oxysporun f.sp)أدى انتشار مرض البيوض 

albidinis)  في التنوع في بعض الواحات الجزائرية إلى تدهور كبير
البيولوجي لنخيل التمر، مما أثر بشكل واضح في التوازن البيئي في 

ينتقل عبر هذه المناطق. يسبب هذا المرض فطر يعيش في التربة و 
يعد  .الجذور في األوعية النافلة إلى السعف حيث تظهر األعراض

استنباط سالالت جديدة مقاومة لهذا المرض من أنجع السبل للحيلولة 
تشاره بشكل واسع في مناطق زراعة النخيل. من أجل ذلك دون ان

وبالتنسيق مع هيئة األمم المتحدة، تم القيام ببعض التهجينات الموجهة 
بين اناث مقاومة مع ذكور ذات خصائص متميزة، من بينها دقلة نور، 

شجيرة. تم  6000فقوس، مجهول وتقربوشت. وقد نتج عن ذلك نحو 
ة الورقتين على مستوى الجذور بمحلول ملوث إعداؤها عند بلوغها مرحل
كونيدية/مل. بدأت عالمات المرض  بوغة 610بفطر البيوض بتركيز 

تظهر على البادرات الصغيرة في بداية األسبوع الرابع من اإلعداء. 
وكانت النتائج المتحصل عليها من حيث المقاومة ونوعية التمور 

ين واضح في الحساسية وجودتها مرضية في مجملها. وكان هناك تبا
. تهجين الذكور %60من تهجين آلخر، وقد تم انتقاء ما يقارب 

األمريكىة مع كل من دقلة نور، مجهول وفقوس كانت نسبة الموت فيها 
. إال ان الذكور األمريكىة المهجنة مع صنف تقربوشت %70تقارب 

إلى  16المقاوم لمرض البيوض لم يسجل إال نسبة موت تتراوح من 
20%. 
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دراسة انتشار النمطين المسببين لمرض التبقع الشبكي للشعير في 

، ز. أ. فالحي، أ. بن بلقاسم وح. بن سليمان، لعماري حمامة الجزائر. 
البريد  المدرسة العليا للعلوم الفالحية، الجزائر العاصمة، الجزائر،

 imenelamari@gmail.comاإللكتروني: 
في النظام الغذائي واالقتصاد لمحاصيل الحبوب أهمية كبيرة 

 Hordeumالوطني للجزائر. ومن بين هذه المحاصيل يتصدر الشعير 

vulgare  المرتبة الثانية من حيث األهمية بعد القمح القاسيTriticum 

durum  وتواجه زراعته عوامل طبيعية متعددة، من بينها األمراض
ي أكثر األمراض الفطرية التي تصيب األوراق. يعد مرض التبقع الشبك
. ويعرف العامل التي تصيب محاصيل الشعير في الجزائر شيوعاً 

، الذي يوجد في الطبيعة في نمطين Pyrenophora teresالمسبب بـ 
الذي يسبب تكوين بقع  P. teres f. teresمسببين ألعراض مختلفة. 

 على أوراق النباتات التي تتحول إلى خطوط طويلة داكنة اللون 
الذي يؤدي إلى ظهور بقع بيضاوية الشكل  P. teres f. maculataو

زان يبنية اللون. هذان النمطان متطابقان مورفولوجيا، ولكنهما متما
. ان التحديد الصحيح لهوية العوامل اإلمراضية، أهمية كبيرة في وراثياً 

ن لذلك أبرامج مقاومة األمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، كما 
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اء الدراسات الوبائية لهذه األمراض، من أجل ذلك وفي أهمية عند إجر 
من خالل البحث المقدم البحث ألول مرة  أجرى إطار السياق المذكور 

عن وجود النمطين المذكورين لمسبب التبقع الشبكي للشعير في الحقول 
(. أظهرت PCRالجزائرية باستعمال تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل )

وانتشاره في جميع  P. teres f. teresلق للنمط النتائج االنتشار المط
مناطق زراعة الشعير في الجزائر. إن للنتائج المتحصل عليها أهمية 
معتبرة في تحديد النمط الرئيس المسبب للمرض في الجزائر، التي 
ستكون أداة فعالة في إرساء الفعإلىات الناجعة الممكنة لمقاومة مرض 

  .التبقع الشبكي في الجزائر
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التأثير المتداخل لملوحة التربة واإلصابة بفطر الفيوزريوم في مجتمع 

 وفاء هادي حسون، كوريزا الشجيرية المصاحبة لمحصول القمح.ايالم
نعيم سعيد ذياب، براء حسن حمزة، دعاء عباس هادي، مهدي عبود 

محمد، وزارة العلوم والتكنولوجيا، دائرة البحوث  ومصطفى مزبان
 wafaahasoon@yahoo.comالعراق، البريد اإللكتروني: الزراعية، 

اجريت تجربة حقلية لمعرفة تأثير مستوى ملوحة التربة 
 مجتمعفي  Fusarium graminearumواإلصابة بفطر الفيوزريوم 

 Triticumفطور المايكوريزا الشجرية المصاحبة لمحصول القمح الطري 

aestivum  ية وتقدير النسبة المئوية . معبرًا عنها بعدد األبواغ الفطر
للجذور المصابة بالمايكوريزا وشدة اإلصابة. أظهرت النتائج تحمل 
فطريات المايكوريزا للتعايش مع جذور نباتات القمح. وارتفع معدل 
األعداد لالنواع بزيادة معنوية، النسبة المئوية للجذور المصابة 

المعاملة بالفطر.  بالمايكوريزا وشدة اإلصابة مقارنة مع النباتات غير
وبينت النتائج حصول زيادة معنوية في نسبة االنبات وتركيز الكلوروفيل 
وإرتفاع النبات في النباتات المعرضة لالجهاد الملحي مع فطور 
المايكوريزا مقارنة مع النباتات غير المعاملة بها بينما لم يظهر تأثير 

الجهاد الملحي معنوي في المؤشرات أعاله في النباتات المتعرضة ل
 واإلصابة بفطر الفيوزاريوم. 
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 Meloidogyne javanicaتأثير المشترك لنيماتودا تعقد الجذور ال
نبات  في شتالت Rhizoctonia solaniوفطر التعفن الطري للجذور 

قسم  ،خليفة حسين دعباج . L.Solanum melongenaالباذنجان 
البريد  ،لس، طرابلس ليبياوقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة طراب

 dabajhk@yahoo.com: اإلكتروني
أجريت تجربة الختبار تأثير نيماتودا تعقد الجذور 

(Meloidogyne javanica( وفطر عفن الجذور )Rhizoctonia 

solani( في شتالت نبات البانجان )Solanum melongena L.)  تحت

نيماتودا فقط، ظروف الزراعة المحمية في معامالت مختلفة شملت: 
فطر فقط، نيماتودا + فطر في الوقت نفسه أو أحدهما يسبق اآلخر 
بإسبوع باإلضافة إلى معاملة شاهد بدون عدوى. بينت النتائج ان 
العدوى بالنيماتودا والفطر أثرت في نمو شتالت نبات البانجان، وكان 

وسجل التأثير أكثر شدة عند العدوى المشتركة بين النيماتودا والفطر، 
أعلى معدل للثآليل على جذور شتالت نباتات البانجان في معاملتي 
العدوى بالنيماتودا فقط والنيماتودا والفطر في الوقت نفس ، بينما قل 
معدل الثأليل وزادت نسبة تعفن وموت الجذور في معاملة العدوى 
بالنيماتودا التي تسبق الفطر بأسبوع، وكانت أعراض تعفن الجذور أقل 

معاملة العدوى بالفطر الذي يسبق النيماتودا بأسبوع، ولم تسجل في 
أعراض تعفن الجذور في معاملة العدوى بالنيماتودا فقط أو بالفطر قبل 

  .النيماتودا بأسبوع مقارنة بمعاملة الشاهد
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 يتسم بنشاط .Cannabis sativa L مركب نشط حيويًا من نبات القنب
 Abelmoschusر الذي يحدثه الفطر إزاء مرض تعفن الجذو  تضادي

(L.) Moench esculentus .أرشاد 1، طيابة خليل1محمد أختر ،
( 1. )3ومحمد إشفاك 2، ساليك نواز خان1، محمد ساجد إقبال2جافيد

 بريد اإللكتروني:ال، باكستان، 50700قسم النبات، جامعة جورجات، 
makbarpu@gmail.com عة ( معهد العلوم الزراعية، جام2)؛

( قسم النبات، معهد العلوم 3، الباكستان؛ )54000البنجاب، الهور، 
 ، الباكستان. 54000الزراعية، جامعة البنجاب، الهور، 

 Abelmoschus esculentus (L.))يعد تعفن جذور البامياء  

Moench  مرضًا مهمًا. إذ يخفض هذا المرض نمو المحصول
اريًا كيماويات مضادة للفطور بقتله/إحداثه التعفن للجذور. تتوافر تج

لمكافحة هذا المرض، على أن لكل هذه الكيماويات مشكالت بيئية 
وصحية. وعليه بذلت جهود كبيرة، في السنوات القليلة الماضية، 
الستخدام بدائل صديقة للبيئة من النباتات. وفي الدراسة الحالية، 

 .Cannabis sativa Lاستغلت الكتلة الجافة لجذور وأفرع نبات القنب 
. تم Fusarium oxysporumكعوامل تضاد فطري لفطر تعفن الجذور 

تقويم هذه المستخلصات النباتية في البداية في تجارب حيوية كمضافات 
للتربة في أصص، حيث أعيق مرض تعفن جذور البامياء على نحو 

. وعمل C. sativaمعنوي بوساطة المسحوق الجاف لجذور القنب 
زيادة معايير النمو المورفولوجية والفيزيولوجية لنبات بالتالي على 

، الوزن %55، طول الجذور بنسبة %22البامياء؛ طول األفرع حتى 
، الوزن %62، الوزن الجاف للفروع بنسبة %66الطازج للفروع بنسبة 
، محتوى %92، الوزن الجاف للجذور حتى %75الطازج للجذور حتى 
والكاروتينات  %80ب حتى  IIوروفيل ، الكل%85الكلوروفيل أ بنسبة 

. ولعزل المركب المضاد للفطور، تم استخالص جذور %67حتى 
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القنب بالكحول الميثيلي. وتم تجزئة المستخلص أكثر بوساطة 
األسيتونتريل وأخضعت لعمود كروماتوغرافي أعطى ثالثة مكونات، تم 

سائل عالي تنقيتها بمساعدة بوساطة الطور المعكوس للكروماتوغرافي ال
. ومن بين هذه المركبات، أبدى مركب واحد نشاطًا HPLC)-(RPالدقة 

. أظهرت بحوث الطيف الكتلي أن F. oxysporumتضاديًا قويًا للفطر 
ويبدي نشاطًا حيويًا عند تركيز  289.2لهذا المركب وزن جزيئي 

مغ/مل. تظهر الدراسة الحالية حدوث مركب  0.5منخفض بحدود 
يمكن اإلفادة منه  C. sativaلفطور في نبات القنب طبيعي مضاد ل

 كمركب طبيعي مضاد للفطور.
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فعالية المورثات المقاومة للصدأ المخطط/األصفر في القمح وعدوانية 

في  triticif.sp.  Puccinia striiformisعلى إنتاج القمح الفطر 
محمد حسن ودعاء النجار، ، ، واصف يوسفعاطف شاهين .مصر
حوث أمراض القمح، معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث قسم ب

  a.a.shahin@hotmail.comالزراعية، مصر، البريد اإللكتروني: 
يتسبب مرض الصدأ المخطط على نبات القمح عن فطر  

Puccinia striiformis f. sp. tritici  الذي يعد من أهم األمراض التي
ق كثيرة في العالم. سجلت اول تسبب خسارة كبيرة للمحصول في مناط

وكانت وبائية عام  1967الوبائيات به التي حدثت في مصر سنة 
أكثر تلك الوبائيات شدة وأهميه في شمال وجنوب مناطق الدلتا  1995

بمصر تم دراسة نمط القدرة المرضية للصدأ المخطط تحت ظروف 
خا الحقل على مدى أربعة مواسم زراعية متتإلىة في محطة بحوث س

حيث تم زراعة السالالت وأصناف القمح المحلية وإعدائعا بخليط من 
سالالت الفطر لتقويم قدرة المورثات على المقاومة, أظهرت النتائج 

ان المدخالت  2016إلى موسم  2012خالل أربعة مواسم زراعية من 
تظهر مستويات عالية من  Yr15 و Yr5 ،Yr10الوراثية احأدىة الجين، 

زاء مجموعه السالالت المختبرة من الفطر المسبب في طور المقاومة إ
النبات البالغ. على الجانب اآلخر أظهرت المورثات التالية قابلية 

، Yr1 ،Yr2 ،Yr6 ،Yr7 ،Yr8 ،Yr9 ،Yr17 ،Yr27لالصابه بالفطر: 
Yr32  وأظهر المورثYr18  رد فعل متوسط للقابلية لالصابه في األربع

سة أثناءها. كما أظهرت التوليفة من الجين سنوات التي نفذت الدرا
Yr27+Yr18  والموجودة في الصنف اوبتا اصابة خالل الموسم الزراعى

و في توليفات أذه الجينات الفعالة منفرده . إن معرفة ه2014-2015
تحت ظروف العدوى الطبيعية تفيد في انتاج أصناف من القمح مقاومة 

 . وعالية اإلنتاج تحت الظروف المصرية
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المعرفة اآلنية حول مرض البقعة القصديرية في شمال إفريقيا 
، سامي آيت 2، عمرو يحياوي 1حميدة بن سليمانوالشرق األوسط. 

، عبد 1، نور الهدى فراجي1، حميدة أرادي3، ياسمين بن امروش3احمو
المدرسة العليا  (1. )5ومايكل بوم 1، زووي بوزناد4القادر بن بلقاسم

فالحة، قسم علم النبات، مختبر أمراض النبات وعلم األحياء للعلوم ال
البريد  الجزيئي، نهج باستور،حسن بادي، الجزائر العاصمة،

( المركز الدولي لتحسين 2) ؛h.benslimane@ensa.dzاإللكتروني: 
( جامعة 3(، مكسيكو سيتي، المكسيك؛ )CIMMYTالذرة والقمح )ِ 

األحياء، مختبر علم األحياء  محمد بوقرة، كلية العلوم، قسم علم
( المركز الوطني لألبحاث 4الجزيئي، نهج باستور بومرداس، الجزائر؛ )

الزراعية للجزائر، وحدة البحث لقسنطينة، محطة المركز التقني 
( المركز الدولي لألبحاث 5للمحاصيل الزراعية، الخروب، الجزائر؛ )

 (، المغربICARDAالزراعية في المناطق الجافة )

ُيعد مرض البقعة القصديرية الذي ُيسّببه الفطر 
Pyrenaphora tritici-repentis أحد أهم األمراض انتشارًا على ،

القمح في منطقتي شمال أفريقيا والشرق األوسط، منذ أمد طويل، مّما 
يجعل منه من اآلفات التي تستدعي اهتمامًا خاصًا . يزيد من أهمية 

ى مقربة كبيرة من منطقة منشأ القمح . األمر كون منطقتي الدراسة عل
من خالل البحث التالي قمنا بدراسة مجموعات من عزالت العامل 

، تّم جمعها بعد استقصاء مجموعة من  P. tritici-repentisالممرض 
، اختبارية بالنسبة لشمال أفريقيا حقول القمح في الجزائر كمنطقة

تبارية بالنسبة للشرق ومجموعة أخرى من الحقول في سورية كمنطقة اخ
األوسط. أظهرت عملية نقل العدوى اصطناعيًا لخمسة وخمسون عزلة 

 و 7، 6، 4، 1سالالت والية في الجزائر انتشار ال 15تّم جمعها من 
. باإلضافة إلى اكتشاف نمط جديد يدل على وجود ساللة جديدة غير 8

متكّون من هذا بعد استعمال مجموعة من األصناف التفريقية و  .معروفة
أصناف القمح الطري والّصلب على السواء. من خالل الباب الُموالي 

، المسؤولة عن ToxBو  ToxAلهذا البحث، تّم الّتنقيب عن الُموّرثتين 
، PtrToxBو  PtrToxAفوعة الفطر، والتي تشفر إنتاج التوكسينات

لتفاعل وذلك باستخدام تقنية ا أكثر المواد الساّمة لدى العامل الُممّرض،
المنتقاة من الجزائر  لدى كّل من العزالت ( ،PCRالبوليميريز التسلسلي )

أظهرت النتائج وجود هاتين الُموّرثتين لدى أغلب العزالت،  . وسورية
مكنت الّنتائج المذكورة أعاله  وذلك في منطقتي الّدراسة على الّسواء.

. ToxBو ToxAمن رسم خريطة أّولية للتّوزع الجغرافي للُموّرثتين 
وأخيرًا أظهرت نتائج الباب الُمتعّلق بدراسة التنّوع الُجزيئي على ُمستوى 

عن تواجد تنّوع كبير،  fAFLPالحمض النووي من خالل تقنية 
باإلضافة إلى عدم وجود أّي ارتباط لتنّوع الحمض النووي مع األصل 



44A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

ي الجغرافي للعزلة أو العائل )قمح صلب او قمح طري( ، باستثناء ف
حالة واحدة ثّم انتقاؤها من الجزائر، كانت قد أظهرت سابقًا انتماءها 
لساللة جديدة غير معروفة. فيما يخّص ُمقاومة أصناف القمح لهذا 
المرض لم يتّم حّتى اآلن ذكر أّي صنف ُمقاوم في سورية، في حين 
من خالل النتائج المحصلة أظهرت بعض أصناف القمح الّصلب في 

. إّن المعارف التي تّم جمعها عن 1الُمقاومة إزاء الساللة الجزائر بعض 
 هذا المرض في منطقتّي الّدراسة ُتظهر تنّوعًا كبيرًا للعامل الُمسّبب

P. tritici-repentis .مّما َيستدعي اهتمامًا أكبر بهذا المرض 
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تسبب موت  Fusarium proliferatumفطر التقرير األول لعزلة من 
 ولما، نداء سالم غرام أبو جليل .ن الصغيرة في األردنأشجار الرما

، 11942البنا، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، الجامعة األردنية 
  gharamabujaleel@yahoo.comعمان، األردن، البريد اإللكتروني:

العديد من  Fusarium proliferatumيهاجم فطر 
دثًا تبقعات على األوراق الخضروات وأشجار الفاكهة ونباتات الزينة مح

على هذه العوائل النباتية. وقد تؤدي مهاجمة الفطر إلى  وذبواًل وتعفنات
موت النباتات المصابة و بالتإلى خفض اإلنتاج بشكل ملحوظ. 

، أشجار رمان صغيرة 2014موسم الزراعي في العام الشوهدت، خالل 
(Punica granatumتظهر ذبواًل وتلونًا بنيًا في األ ) وراق وموتًا في

األغصان، وموتًا كاماًل لبعض األشجار في مزرعة تقع في المنطقة 
النباتية الصحراوية الجنوبية من األردن. أخذت عينات من الجذور 
 والمنطقة التاجية من األشجار المصابة، وتم زراعة أجزاء من 

وحضنت عند  اهذه العينات على مستنبت أجار دكستروز البطاط
25±5 oالبيضاء.  نمو هيفات وأبواغ الفطردة أسبوع واحد. لوحظ س لم

 أكدت الصفات المورفولوجية/الشكلية والجزيئية ان هذا الفطر هو
F. proliferatum . كما تم إجراء إختبار المقدرة اإلمراضية لهذا الفطر

عن طريق حقن أقراص فطرية في فروع شتالت الرمان. تم الحفاظ على 
س. رصدت أعراض المرض لمدة ◦ 5±25عند الشتالت في الدفيئة 

تم عزل الفطر من جذور وسوق النباتات الملقحة مما و ثالثة أشهر. 
يؤكد مفهوم فرضية كوخ. يعد هذا التقرير يعد األول من نوعه عن 

في موت أشجار الرمان  F. proliferatumتسبب عزلة من الفطر 
هتمام النتشار هذا الصغيرة في األردن. وينبغي أيالء قدر كبير من اال

الفطر ذا العوائل الكثيرة ألنه من المستحيل أن يتم القضاء عليه بمجرد 
دخوله أية تربة. و بالتإلى فمن الضروري جدًا اتخإذ االحتيطات الالزمة 
للحفاظ على أشتال خإلىة وسليمة من األمراض. وعالوة على ذلك، 

لفطر لتطبيق أفضل يجب أن تتم دراسة وبائية المرض الذي يسببه هذا ا
 إدارة لمكافحته.
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 والبقوليات لحبوباات يلاإلرس ةالمصاحبمرضات الفطرية متعريف ال
ور بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق ذفي مختبر صحة الب

، سعيد 2، صفاء غسان قمري 1انعام المزياني .المغرببرنامج -الجافة
 (1) .3وسعدية لحلوي  1حسيني، مصطفى البو 1أحمد كمال، أحمد العمري 

، الرباط، (إيكاردا)المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
إيكاردا، ( 2) ؛I.El-Miziani@cgiar.orgالمغرب، البريد اإللكتروني: 

مختبر الحشرات، المعهد  (3) محطة تربل، البقاع، زحلة، لبنان؛
، 26000ي سطات، الوطني للبحوث الزراعية، المركز األقليمي ف

  .سطات، المغرب

بوساطة الحبوب عن طريق األبواغ إما  الفطرية تنقل األمراضت
وعلى سطحها. وبذلك، يمكن من خاللها إدخال أداخل جنين البذرة 

مسببات األمراض في حقول كانت غير مصابة، و بالتإلى فهي محط 
ت. يعتبر اهتمام العلماء والباحثين في حركة الطرز الوراثية للنباتا

مختبر صحة البذور بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الجافة )إيكاردا( مسؤواًل عن فحص الحالة الصحية لكل العينات الواردة 

أعراض أخرى. وخالل  يو أأوالصادرة لمربي الموارد الوراثية لألبحاث 
 41برنامج المغرب -إيكاردا في الرباط ، تلقت2017-2016الفترة 

 12,184بلدًا تحتوي على  12شحنة من الحبوب والبقوليات قادمة من 
 قمح صلب، 600قمح طري،  7514شعير،  3540طرازًا وراثيًا )

برنامج المغرب بتصدير -عدس(. كما قامت إيكاردا 480شوفان و 50
 1,478شعير،  7,327طراز وراثي ) 11,613شحنة تحتوي على  39

 20حمص و 161عدس،  246قمح صلب،  2,381قمح خبز طري، 
من عينات الشعير  %1.31بازالء(. أظهرت الفحوصات المختبرية ان 

من القمح  %2.34، و .Fusarium sppالمستلمة مصابة بأنواع فطر 
(، وتم الكشف T. laevisو Tilletia triticiبواغ التفحم المغطى )أتحمل 

 Pyrenophora( و38%) .Fusarium sppفي عينات الشوفان عن 

spp. (4% كما بينت اإلختبارات لعينات العدس الواردة انها مصابة .)
Stemphylium spp. (2.5% ،)Fusarium spp (0.62% )يأنواع 

(. وبينت الفحوصات لبذور الشعير المرسلة 0.2%) .Ascochyta sppو
 .Fusarium spp. (13.89% ،)Bipolaris sppانها مصابة بفطور: 

ما بالنسبة للقمح فقد (. أ0.1%) .Pyrenophora spp( و0.04%)
منها مصابة بالتفحم المغطى. ويسهم مختبر صحة  %8.13تبين أن 

البذور في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة بدور 
حاسم في إدارة أمراض الحجر الصحي حتى تتمكن البلدان المتعاونة 

ي الحبوب والبقوليات بأمان. من استخدام المواد الوراثية التي يطورها مرب
وعالوة على ذلك، فانه يسهل التبادل اآلمن للمواد الوراثية بين المربين 

  .وغيرهم من الباحثين في العالم
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انتشار الممرضات الفطرية على المجموع الخضري لنبات العدس 
، فرح ناز، غولشان إرشا، ش عبد محمد شهيدوتوصيفها في باكستان. 

  PMASجامعة ثر نواز شاه، قسم أمراض النبات، الرؤوف وكو 
للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستان، البريد اإللكتروني: 

janmarree@gmail.com 
طن من  10.000في الباكستان، يمكن أن تعزى خسارة 

لعوامل أحيائية وال أحيائية متنوعة.  (Lens culinaris)محصول العدس 
تعد األعراض التي تحدثها أمراض  ومن بين العوامل األحيائية،

(، ولفحة أسكوكيتا Colletotrichum truncatumاألنتراكنوز )
(Ascochyta lentis( ولفحة ستمفيليوم )Stemphylium botryosum )

من األمراض الشائعة. وهي أمراض مدمرة وذات انتشار عالمي. ال 
يوجد حتى اآلن مسح شامل فيما يخص حدوث ممرضات العدس 

تشارها وتوصيفها في منطقة بوتهوار. وعليه تم التخطيط لهذه الدراسة وان
لتوثيق حدوث الممرضات واألمراض على محصول العدس وانتشارها 
في روالبندي. جمعت عينات ورقية مصابة بالفطور من الحقول 
المصابة وزرعت على مستنبتات اصطناعية. وستتم زراعة العزالت 

، (PDA) ة بما فيها بطاطا/دكستروز/آجارالنقية على مستنبتات مناسب
. (CDA)، وتشابك دوكس آجار  (MEA)مستخلص المالت آجار 

سيتم توصيف العزالت النقية مورفولوجيًا لتحديد هويتها. كما سيتم 
توصيف السلوك اإلمراضي للكائنات الفطرية الممرضة على أوراق 

ية عدس مفصولة سليمة. وسيتم أيضًا توصيف العزالت الفطر 
الممرضة، وتسجيل حدوثها في حقول العدس. ستصف الدراسة الحالية 
الصورة الحقيقية للممرضات الفطرية عالية التدمير على محصول 
العدس والتي تعد متطلبًا أساسيًا لتطوير استراتيجيات إدارة مرضية لهذا 

 المحصول. 

 
F18 

لتين لتدهور الزيتون واالمصاحبة حدوث وتوصيف االنواع الفطرية 
 أحمد ،2، ايفان فيرتوسي1يسرا أحمد .مصر –في منطقة مرسى مطروح 

 أمراض النباتات، مركز معهد بحوث (1، )2وثائر ياسين 3حسين
مصر؛ البريد االلكتروني:  الجيزة، الزراعية، البحوث 

yosra.ahmed@arc.sci.eg( 2؛) ة الزراعي للدراسات الدولي المركز
( االدارة 3ايطاليا؛ ) باري، ،(CIHEAM)المتوسط  البحر لمتقدمةا

 .المركزية للحجر الزراعي، وزارة الزراعة، دقي، جيزة، مصر
يعتبر الزيتون والتين من المحاصيل الشائعة في العديد من بلدان 
البحر المتوسط، وكذلك في مصر. تهاجم العديد من المسببات المرضية 

المحصول. لوحظ  وجودة كبيرة في كمية هذه المحاصيل مسببة خسائر
 بمحافظة مرسىمؤخرًا أعراض تدهور حاد في العديد من البساتين 

مطروح، ومع ذلك، لم يتم تعريف المسببات المرضية المصاحبة 
تم عمل حصر في خمسة أماكن  2015 – 2014للتدهور. خالل عام 

تمثل مناطق االنتاج الرئيسية للزيتون والتين في مرسى مطروح وهي 
ت ريتيم، القصر، سيدي براني، وأدى خروبة(. وهدف)رأس الحكمة، 

ألشجار الزيتون والتين، وتقدير انتشار الدراسة إلى تقويم الحالة الصحية 
األمراض الفطرية، وتوصيف المسببات المرضية المرتبطة بها. سجلت 

 وصدأ األوراق، أعراض ألعفان الجذور، وتقرحات وتشوهات الفروع،
الحاد وذلك في جميع حقول التين والزيتون والموت الرجعي والتدهور 

الخاضعة للدراسة. تم جمع عينات نباتية تظهر عليها أعراض مرضية 
مختلفة وجرى عزل للفطور بإستخدام مستنبتات غذائية مختلفة وتم 

نواع الفطرية المختلفة بناء على الشكل تعريف العديد من اال
الحمض النووي  الموروفولوجي والصفات المزرعية وتحليل تسلسل

وقد تم تحديد األنواع التالية:  ITSلمنطقة الفاصل الداخلي المستنسخ 
Fusarium solani ،F. oxyposrum ،F. equiseti ،Rhizoctonia 

solani ،Macrophomina phaseolina ،Pythium irregulare ،
Lasiodiplodia theobromae ،Eutypa lata ،Acremonium 

curvulum ،Alternaria alternata ،Trichothecium roseum ،
Cladosporium cladosporioides، C. herbarum ،

Stemphyllium sp. ،Rosellinia limonispora ،Eucasphaeria 

capensis ،Geosmithia flava  وEpicoccum nigrum  وكان الفطر
L. theobromae األنواع السائدة والمصاحبة ألعراض الموت  أكثر

في  Eutypa lataوتم تسجيل الفطر . T. roseumيليه الفطر الرجعي 
منطقة سيدي براني فقط. وطبقًا للدراسات المرجعيه المتاحه ومعلوماتنا 
يعتبر هذا هو التسجيل األول لهذا المرض على أشجار الزيتون في 
مصر. توفر الدراسة الحالية أساسًا لفهم الحالة الصحية للزيتون والتين 

وح والبيانات الضرورية من أجل وضع استراتيجية في مرسى مطر 
 المكافحة المتكاملة آلفات الزيتون والتين لتحسين االنتاج.
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في  بعض النباتاتل االسمرار األنزيميو  الفعالية المضادة للفطور
وحفيظة  2، الشرقاوي المضفار2مديحة بشرة، 1بنخالتي فاتحة .المغرب
 العضوية الحيوية والماكرو جزيئية؛  ختبر الكيمياء( م1. )1بوعمامة

 ختبر التكنولوجيا الحيوية لتثمين وحماية الموارد الزراعية، ( م2)
 ، 49لية العلوم والتقانات، جامعة القاضي عياض، ص.ب. ك

، البريد اإللكتروني: شارع عبد الكريم الخطابي، مراكش، المغرب
benkhalti.f@gmail.com 

فظة الطبيعية تحديًا كبيرًا أصبح استعمال المواد الحا 
في  وأ سريعة العطب بعد الحصاد ثمار الفاكهة الحساسة عند وبخاصة

المضادة  الموادترتكز هذه الدراسة على تقويم  أثناء تصنيع األغذية.
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لٱلكسدة والمضادة للميكروبات المستخرجة من ستة نباتات مستعملة 
استخدام  أظهر .على نطاق واسع في الطب المغربي التقليدي

 Menthaة ومائية لهذه النباتات وبخاصة عضوي مستخلصات

suaveolens  نزيمي بأمنع اإلسمرار األنزيمي للموز والتفاح المحفز
PPO وPOD . تجاوز هذا الكبح تأثير سوربات البوتاسيوم، بينما أثرت

كل النباتات بشكل بسيط في األنزيم. ويرتبط هذا التأثير مع التركيب 
أثبتت الدراسة أيضًا أن هذه األنواع النباتية  حيث لهذه النباتات الكيميائي

تم اختبار الفعالية المضادة  .غنية بالمركبات الفينولية والزيوت األساسية
  Penicilium digitatumإزاء  هذه النباتاتللفطوري عند 

تظهر  .وذلك باستعمال طريقة التركيز األدنى للكبح .Alternaria sp و
جميع األنواع التي تم اختبارها، باستثناء  المتحصل عليها بأن النتائج

Salvia officinalis في، كان لها تأثير P. digitatum  بتركيز متوسط
حساسية أقل    spAlternaria.مغ/مل(. أظهرت 0.5-5) EC)50(فعال 
بتشير نتائج هذه الدراسة على أنه يمكن اعتبار النباتات  .بكثير

محتماًل للمواد الحافظة الطبيعية بفضل احتوائهاعلى  المدروسة مصدراً 
 المواد المضادة لألكسدة والمركبات المضادة.
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حمد أ. مسح األمراض الفطرية التي تصيب الموز في غور األردن
نداء سالم ومنذر الطاهات، كلية الزراعة، الجامعة  ،محمد المومني

 momanyah@ju.edu.jo األردنية، عمان، األردن، البريد اإللكتروني:

نفذ مسح حقلي في كل مناطق زراعة الموز في غور األردن، 
وشمل الشونة الشمالية، دير عال، غور الصافي، والشونة الجنوبية. 

عينة من  367جولة حقلية خالل المسح األولي وتم جمع  17أجريت 
مزرعة تم اختيارها عشوائيًا من الباقورة من غور األردن الشمالي  30

لى غور الصافي في الجنوب. جمعت العينات من التربة على أعماق إ
مختلفة ومن مياه الري في كل مزرعة باإلضافة لعينات أخذت أيضًا 

. ضمت العينات أيضًا غراس من الساق الكاذبة للموز، األوراق والجذور
موز من مشاتل خاصة في غور األردن. تم حساب الوحدات الفطرية 

لتربة المجففة بالفرن. اختبرت كل عينة على في واحد غرام من ا
في المختبر بالزرع  PDAمستنبت بطاطا/بطاطس، ديكستروز، آجار 

المباشر وبعمل تخفيفات مختلفة. تم تحديد الفطور المعزولة من نبات 
الموز مورفولوجيًا والتأكد من التشخيص بإختبارات جزيئية. ولتقدير 

بات موز عشوائيًا من كل ن 50حدوث المرض وشدته، تم اختيار 
مزرعة واختبرت بصريًا. تم تقييس تطور أعراض المرض باستخدام 

تم أثناء المسح عزل األمراض  Sequeira (1983.) و Kempeمقياس 
التالية وتسجيلها من نباتات الموز، وعينات التربة والمياه: وجد ذبول 

 Fusariumفيوزاريوم المسمى مرض بانما والذي يحدثه الفطر 

oxysporum f.sp. cubense  في جميع مزارع الموز وكان المرض

  Rhizoctonia solani ،Pythiumاألكثر تدميرًا في غور األردن، 
. تم عزل خمسة أنواع من الفيوزاريوم من Cladosporium musae و

مختلف المزارع في األردن، أربعة منهم يسجلوا ألول مرة وتم تأكيد 
باستخدام بادئات  (PCR)البوليميراز المتسلسل هويتهم بوساطة تفاعل 

نوعية، تال ذلك كلونتها ودراسة تتالي نيوكليدياتها. تسهم المشاتل جزئيًا 
بدور مهم في توزيع المرض ونقله. كانت المزارع كبيرة العمر المزروعة 
لوقت طويل عالية اإلصابة بمرض بانما مقارنة بالمزارع الحديثة التي 

 في أراض خالية من الموز.تزرع كل سنتين 
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إنتاج نباتات تفاح مهندسة وراثيًا من بعض أصناف وأصول التفاح. 
 الهيئة العامة للبحوث وأحمد عبد القادر،  نبيلة محمد علي باشا

 ، 12573العلمية الزراعية، قسم المكافحة الحيوية، ص.ب. 
؛ nalibasha@live.comدمشق، سورية، البريد اإللكتروني: 

ahmadabdulkader2@gmail.com 
هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير طريقة عملية وفعالة 

 g2ps1للتعديل الوراثي باستخدام بكتريا التدرن التاجي الحاملة لمورثة 
ألصناف التفاح غولدن ديليشس، رويال غاال، وأصول التفاح م. 

من أجل تحسين مقاومتها لألمراض الفطرية. وتم  26و م. 111م.
كيل االفروع الَعَرضية من أجزاء الورقة باستخدام الجزء الوسطي تش

للورقة المأخوذة من األوراق الحديثة من النباتات المكاثرة بطرائق زراعة 
األنسجة، وقد تم التجديد المباشر من الورقة في الظروف المثالية 

من األصناف  %94و  92، 95، 90وبنسب تجديد عالية بلغت 
من  ة، على التوالي و أعطى واحد أو أكثر من الفروعواألصول المدروس

 4.1و  4.0، 5.6، 4.5وبمعدل تجدد عالي وصل إلى كل جزء نباتي 
نمو جديد من األصناف واألصول المدروسة، على التوالي على وسط 

MS  مغ/ل  2.0المضاف لهTDZ  مغ/ل  0.2معNAA كان الجزء .
ن العلوي والسفلي لذلك فقد الوسطي من الورقة أكثر استجابة من الجزأي

تم استخدام الجزء الوسطي من الورقة فيما بعد من أجل تكوين وتجديد 
األعضاء من الورقة من نباتات التفاح المدروسة. تم الحصول فيما بعد 
على نباتات تفاح معدلة وراثيًا تم الحصول عليها باستخدام مورثة 

g2ps1 لتي تستخدم من أجل المعزولة من نبات الجربيرا التزيني وا
مقاومة األمراض الفطرية والحشرات. يتم الحصول على الفروع النباتية 

 5.0المضاف له  MSالمفروض أنها معدلة وراثيًا بالزراعة على وسط 
BAP 1-mg l  أوTDZ 1-2.0 mg l  معNAA 1-0.2 mg l  بوجود

مغ/ل وتم الحصول على الفروع من  3بتركيز  PPTعامل االنتخاب 
اسابيع. تم الحصول  4بات المعدل وراثيًا. وتمت إعادة زراعتها كل الن

على النسخ المعدلة وراثيًا من نباتات التفاح واثبت ذلك بوجود عامل 
وذلك باستخدام بادئات  PCRباستخدام تقانة الـ PPT االنتخاب الـ
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متخصصة في جميع النسخ التي تم الحصول عليها وبوجود مورثة 
وبفعالية تعديل  g2ps1 (1244 bp)( ومورثة (bar 447bp االنتخاب

 ، على التوالي. كذلك تبين %0.3و  0.1، 0.6، 0.4وراثي بلغت 
الـ دنا المعزول من  لسالسل النكليوتيدي التتابع تحليل من خالل نتائج

من الجربيرا  g2ps1النباتات المعدلة وراثيًا ومقارنته مع تسلسل المورثة 
(accession no. Z38097.2)  99و 97تراوحت بين وبنسبة تشابه% .

تم بعد ذلك تجذير النباتات المعدلة وراثيًا مخبريًا ضمن األنابيب بنقل 
 والمزود  MS ½سم إلى وسط التجذير  2-3األجزاء النباتية بطول 

بوجود العامل االنتخابي وتمت  (IBA)إندول بيوتريك أسيد  mg/l 1.0بـ 
ولة ونجاح في البيت الزجاجي، ثم تركت أقلمة النباتات المجذرة بسه

لتنمو في ظروف البيت الزجاجي حسب قانون األمان الحيوي في 
 تقويم أدائها في مقاومة األمراض الفطرية.ليتم  2012سورية لعام 
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 .Puccinia striiformis f)توريث صفة المقاومة ضد الصدأ االصفر 

tritici)sp.  1فداء يوسف علوطري. في ثالثة أصناف من القمح ال ،
( 1. )5وأحمد عمري  4، هشام العطواني3، نازاري كومارس2وليد السعيد

برنامج التنوع الحيوي واالدارة المتكاملة للمورثات، المركز الدولي 
للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(، مصر، البريد 

 كليةاتية، قسم علم الحياة النب( 2) ؛f.alo@cgiar.orgاإللكتروني: 
برنامج التنوع الحيوي واإلدارة ( 3) العلوم، جامعة حلب، سورية؛

المتكاملة للمورثات، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
 الهيئة العامة للبحوث الزراعية دمشق، سورية؛( 4) )ايكاردا(، تركيا؛

، المركز الدولي برنامج التنوع الحيوي واإلدارة المتكاملة للمورثات( 5)
 للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(، المغرب.

 Puccinia striiformis)يعد الصدأ األصفر الذي يسببه الفطر 

f.sp. tritici)  من األمراض األكثر خطورة على محصول القمح في
زراعة األصناف القابلة لإلصابة.  المناطق المعتدلة وخصوصًا عند

البحث عن المصادر الوراثية المقاومة الطريقة األمثل للحد وبالتالي يعد 
من انتشار هذا المرض والحد من تأثيره في مردودية وجودة المحصول. 
أجريت هذه الدراسة في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 

بهدف تحديد عدد  2012-2011الجافة )ايكاردا( خالل الموسمين 
ة المقاومة لمرض الصدأ األصفر في النباتات المورثات المتحكمة بصف

 4البالغة لثالثة من أصناف القمح الطري الربيعية )بابغا وحمام 
(. تمت الدراسة الحقلية لتحديد طبيعة توريث صفة المقاومة 1وخضير

ع الصنف القابل لإلصابة لألصناف الثالثة من خالل تهجينها م
ة في األصناف الثالثة هي . أظهرت النتائج أن صفة المقاوم"أفوسيت"

صفة سائدة حيث كانت جميع نباتات الجيل األول للهجن الثالثة 

وأجيال  (F2 ،F3مقاومة للمرض. تمت زراعة األجيال االنعزالية )
(، بإلضافة لآلباء وإجراء العدوى BC1F1 ،BC1F2الهجن الرجعية )

 لدراسة ردة فعل األجيال (70E214)الصناعية بالساللة الممرضة 
المزروعة إزاء الكائن الممرض. أظهرت النتائج أن صفة المقاومة في 

تحكمها مورثتين سائدتين تتفاعالن  1وخضير  4كل من الصنفين حمام 
مع بعضهما بطريقة التفوق، بينما أظهر الصنف "بابغا" بأنه يمتلك 

 .ثالثة مورثات سائدة تتحكم بصفة المقاومة لمرض الصدا األصفر
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 Xanthoriaرفولوجية وتشريحية مرضية لألشن/للشيبية دراسة مو 

parietina   وDiploicia canescens  التي تصيب أشجار
كلية  محمد كريم، يعلمصر. –الحمضيات/الموالح بمحافظة الشرقية

 التكنولوجيا والتنمية، جامعة الزقازيق، مصر، البريد اإللكتروني:

Ali.koriem@yahoo.com 
ات/الشيبيات/الحزازيات بمصر كأحد مسببات تعتبر دراسة األشن 

األمراض النباتية من األمور الهامة وذلك لخلق إهتمام أكثر لدراسة 
تأثيرها في أشجار الفاكهة وطرائق مكافحتها أكثر مما القته من قبل 
وبخاصة أنهنه قد ثبت حديثًا التأثير الضار لألشنات في النباتات الراقية 

لوحظ في السنوات األخيرة انتشار اإلصابة وبخاصة أشجار الفاكهة. 
باألشنيات في بيارات الحمضيات/ الموالح بمحافظة الشرقية خاصة تلك 
المهملة أو غير المعتنى بها. اتضح من فحص عينات األشنات التى 
جمعت من أشجار الحمضيات/الموالح المصابة وباستخدام وسائل 

تتبع نوعين من األشنات هما:  التعريف المختلفة ان أكثر االنواع انتشاراً 
Xanthoria parietina & Diploicia canescens ستخدم الميكروتوم .

الثلجي والمجهر الضوئي في دراسة التركيب التشريحي لطبقات الثالوس 
واألجسام الثمرية وكذلك دراسة الخصائص التشريحية المرضية لتلك 

الثالوس وأنسجة  األشنات وطبيعة اإللتصاق أو االتصال بين طبقات
جذوع وفروع أشجار الحمضيات/الموالح لكل أشن . أظهر تشريح 

 ،ة علياانه يتبع األشنيات الورقية )قشر  X. parietinaثالوس األشنة 
ريزينيز أو أشباه جذور( لوحظ  ،قشرة سفلى ،النخاع ،طبقة الطحلب

يبًا أيضًا ان الريزينيز كانت منتشرة على سطح أنسجة الفلين مكونة ترك
يشبه القدم ولم يالحظ أي اختراق مباشر ما عدا تفكك طبقة الفلين 
وبخاصة عند نقطة إتصال األشن بالنسيج النبانى. بينما أظهر تشريح 

انه يتبع األشنات من النوع القشرى حيث  D. canescensثالوس األشنة 
ال توجد قشرة سفلى أو رينزينز. وقد لوحظ إختراق قليل لهيفاته خالل 

نسجة الفلين مما سبب تشققها وانفصالها وهذا يسبب ضعفًا عامًا أ
  .لألشجار
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دراسات على انتشار بعض فطور التربة الممرضة للفراولة/الفريز في 
محمد امام . المحافظات الرئيسية النتاج الفراولة/الفريز في مصر

وهبه حنفي  2، أماني عطية3، السيد امبابي2، رضا السيد أحمد1رجب
( قسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، مصر، 1. )2محمد

( معهد 2؛ )mohamedragab99@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
( قسم امراض 3بحوث البساتين، مركز البحوث الزراعية، مصر؛ )

  .النبات، المركز القومي للبحوث، مصر
والقليوبية اجريت عدة تجارب في محافظات اإلسماعيلية والبحيرة  

على شتالت الفراولة/الفريز رتبتي النوية االساسي والعادية. وهدفت 
الدراسة إلى جمع عينات من جذور وتيجان نباتات الفراولة/الفريز التي 
تظهرعليها مظاهر التقزم أو العفن او الذبول، ثم عزل وتنقية وتعريف 

 هرتأظالمسببات الممرضة ودراسة تأثيرها في النمو والمحصول. 
النتائج أن صنفي الفراولة "ثمار ويائيل" أظهرت بعض أعراض االصابة 
في التقزم والتعفن والزبول سواء في الرتبة العادية للمزارعين في المشتل 
او رتبتي األساس في الصوبة. بالنسبة لألصناف لوحظت نسبة إصابة 

و أفي الصنف يائيل سواء في الصوبة  عالية في صنف تمار عنها
تل المفتوح. وقد بلغت نسبة اإلصابة الطبيعية في الصنف تمار في المش

، 1.6الشتالت العادية في الحقل وكذلك في الصوبة رتبة سوبر أىليت 
، %8على التوالي بينما سجل صف يائيل نسبة إصابة بلغت  6%، 3

صفر في كل من شتالت الرتبة العادية ورتبة السوبر أيليت، على 
 Fusariumببات المرضية تبين أنها التوالي. وبحصر المس

oxysporum ،Fusarium solani ،Macrophomina phaseolina  
. وتشير النتائج أيضًا إلى أن أعلى نسبة Rhizoctonia solani و

تاله المكروفومينا  %41.2إصابة كانت بأنواع الفيوزاريوم والتي بلغت 
وعند  %11.8ها أما الريزوكتونيا فقد كانت نسبت %35.3والتي سجلت 

مقارنة نسبة اإلصابة في الجذور والتيجان، فقد وصلت اإلصابة فيهما 
، على التوالي. بالنسبة لنسب اإلصابة في المحافظات %33.3و 44.7

التي تتركز فيها زراعة الفراولة فكانت أعلى نسبة إصابة في القليوبية 
النمو يليها اإلسماعيلية وأقلهم البحيرة وعمومًا لوحظ نقص في 

 والمحصول وجوده الثمار مع وجود اإلصابة بأمراض أعفان الجذور. 
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 أثر درجة حرارة التحضين في قطر البقعة التي يحدثها الفطر
Penicillium expansum  .1عبد الستارعلى ثمار أصناف التفاح ،

( قسم أمراض 1. )2وسيد ذو الفقار علي 2، زوبيا جابين1عبيد رياض
للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستان، البريد  PMAS جامعةالنبات، 

( قسم أمراض 2؛ )abdulsattarkoli@yahoo.comاإللكتروني: 
 النبات، كلية زراعة بالوخستان، كويتا، الباكستان

تعد اإلصابات الفطرية السبب الرئيس ألعفان ما بعد 
روط الحصاد للثمار والخضروات أثناء التخزين. تخفف اإلصابات في ش

ما بعد الحصاد سلبًا من عمر وشكل القيمة التسويقية للثمار. ونظرًا 
لكون ثمار التفاح منتجًا حساسًا، فإنه يكون عرضة لخسائر كمية 

 Penicillium expansum Linkونوعية بعد قطافها. ويعد الفطر 
)العفن األزرق( واحدًا من األسباب الرئيسة للخسائر في إنتاج التفاح 

ثر انتشاره مباشرة بدرجة حرارة التخزين وصنف الثمار. أجريت والذ يتأ
هذه الدراسة في الظروف المخبرية للتحقق من تأثير الحرارة على قطر 
بقعة النمو الفطري في اصناف التفاح الرئيسة في باكستان. وعرضت 

س( بعد °35و 25، 15، 5ثمار كل صنف ألربعة درجات حرارة )
بوغة كونيدية/مل. تم قياس تمو  106ر تركيزه إعدائها بمعلق بوغي للفط

أيام بين  3يومًا وبفارق  12بشكل منتظم لمدة  P. expansumالفطر 
س °25مم( عند  23القياس واآلخر. أظهر الممرض نموًا أعظميًا )

 س في كل األصناف، في حين لوحظ °5مم( عند  11وأصغريًا )
 ف التفاحس. وجد أن صن°35و 15نمو متوسط عند الدرجتين 

Golden Delicious  الذي يمتلك قشيرة رقيقة كان أكثر قابلية 
 لإلصابة عند كل درجات الحرارة المختبرة، في حين كان الصنف

Red Delicious  األكثر مقاومة للممرض عند كل درجات الحرارة
 المختبرة
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على  Alternaria alternataدراسة عن أمراض التبقع األلترناري 
في  Pistacia lentiscus L شجيرات نبات البطم/البطومأوراق 

 عمر موسى السنوسي،المنطقة الوسطى من الجبل األخضر، ليبيا. 
 حميدة عبد الرازق خليفة وزهرة ابراهيم الجالي، قسم وقاية النبات، 
كلية الزراعة، جامعة عمر المختار، ليبيا، البريد اإللكتروني: 

Omarelsanousi2@yahoo.com  
ظهرت الزيارة الميدانية تعرض أوراق شجيرات البطم/البطوم أ

لإلصابة بأعراض التبقع البني ولذلك أجريت هذه الدراسة بهدف تحديد 
مسببات التبقعات البنية على أوراق البطوم حيث تناول البحث دراسة 
وجود وكثافة وانتشار المرض في المنطقة على ثالثة إرتفاعات ممثلة 

وهي الحمامة والوسيطة والغريقة. تناولت أيضًا الدراسة في ثالثة مواقع 
كثافة الغطاء النباتي وتنوعه في القطاعات المحددة في المواقع 
المستهدفة. باإلضافة إلى عزل وتعريف المسبب المرضي وإثبات 
عالقته باألعراض الظاهرية للمرض ودراسة مداه العوائلي. ثم اجريت 

انسب الظروف البيئية لنمو مسبب  عدة إختبارات مختبرية لتحديد
المرض وتطوره. أظهرت النتائج ان أعلى كثافة للغطاء النباتي كانت 
في موقع الحمامة، في حين كانت أقل كثافة نباتيـة بموقع الغريقة، 

 32أظهرت النتائج أيضًا أن أعلى متوسط لكثافة شجيرات البطم بلغ 
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موقع الغريقة ثم موقع شجيرة في  30في موقع الحمامة، يليه شجيرة 
تبين من هذه الدراسة ارتباط الفطر شجيرة.  27الوسيطة بمتوسط بلغ 

Alternaria alternata  مع أعراض التبقع البني على األوراق وان
الفطر انتشر داخل النسيج النباتي في صورة ميسليوم وأبواغ كونيدية 

ريقة ثم وكانت نسبة اإلصابة كبيرة في منطقة الحمامة تليها الغ
الوسيطة. أثبتت نتائج دراسة المدى العوائلي للفطور المعزولة تمكنها 
من إصابة أوراق الفستق والبطوم األطلسي ومن األشجار األخرى 
المصاحبة لنبات البطوم نبات الخروب. وكانت أفضل المستنببتات 

يليه مستنبت  PSAمالءمة لنمو الفطر مستخلص البطاطس والسكروز 
(. كانت درجات الحرارة المالئمة PLAاق البطوم واآلجار)مستخلص أور 

س(. التعرض °30-20لنمو الفطر على البيئة الغذائية ما بين )
لإلضاءة المستمرة يختزل النمو بينما التعرض لإلضاءة المتبادلة يؤدي 
إلى تكوين حلقات في النمو الخضري للفطر. ظهر النمو المتكون أثناء 

كثيفة، بسبب تكون األبواغ، في حين كان تعرضها للضوء كحلقات 
النمو المتكون في الظالم فاتحًا، بسبب غياب األبواغ. أما أفضل نمو 
 للفطر فكان في الظالم. وحول تأثير الرطوبة إتضح أن الفطر

A. alternata ( 100-35قادر على النمو عند مستويات الرطوبة% )
يون الهيدروجين إلى ان وبمعدالت مرتفعة. أشارت نتائج تأثير تركيز أ

واستمرت نسبة النمو في  pH 4.5الفطر بدأ في النمو عند التركيز 
 . pH 9الزيادة وأستطاع الفطر النمو عند تركيزات عالية حتى 
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بعض الفطور المرافقة البصال زهرة التيوليب وكفاءة  عزل وتشخيص
محمد ، صبا باقر عبد الجبوري في مكافحتها مختبريًا.  بعض الزيوت

مشعان ويحيى صادق، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد، 
 s_aljuboory@yahoo.com، البريد االلكتروني: العراق

اجري مسح للفطريات المرافقة البصال زهرة التيولب 
بصال مصابة أسواق المحلية لمدينة بغداد ومن )المستوردة( من األ

هي  مصاحبة ربع فطرياتأة، وجد أن لنباتات مزروعة في الظلة الخشبي
Rhizopus sp. ،Aspergillus niger ،Penicillium sp.  

، 16.66، 16.66وبنسب تكرار بلغت  Fusarium oxysporiumو 
. تم إختبار الفعالية التثبيطية لزيت الكمون %50.00و  23.80

Cuminum cyminum  وزيت اكليل الجبلRosmarinus officinalis 
على الوسط الزرعي  لكونه األكثر تكرارأ .F. oxysporum ضد الفطر

PDA جزء بالمليون. أوضحت  2000، 1500، 1000تراكيز  ةوبثالث
  40.47، 20.44النتائج فعالية الزيوت في تثبيط نمو الفطر إذ بلغ 

لتراكيز الثالثة، على التوالي  %51.3و  47.2، 30.5، و %60.30و 
 %0.0 ـيل الجبل على التوالي مقارنة بلكل من زيت الكمون وزيت اكل

  .لمعاملة المقارنة
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المسبب  Pucciniastriiformis f. sp. triticiتردد سالالت الفطر 
لمرض الصدأ األصفر على القمح في شمال شرق سورية خالل الفترة 

، حليم يوسف، آالن رمو، محمود حسن، عمران يوسف. 2001-2013
سى، نوزاد سليمان وعبد الرحمن عيسى، سلطان شيخ موس، أفريم عي

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي، 
 om_youssef@yahoo.comلكتروني: القامشلي، سورية، البريد اإل

أشارت نتائج رصد مرض الصدأ األصفر على القمح في 
على  2013و 2001شمال شرق سورية خالل الفترة الممتدة ما بين 

صناف التفريقية للصدأ األصفر المزروعة في موقعين: األول مركز األ
والثاني محطة إلىنبوع  2013ولغأىة  2001بحوث القامشلي منذ 

إلى تردد بعض وباالت الفطر  2013ولغاية  2007بالمالكية منذ 
وبدرجات متفاوتة من  Puccinia striiformis f. sp. triticiالممرض 

ت المطرية ودرجات الحرارة خالل موسم النمو. عام آلخر تبعًا للهطوال
، (S; Yr7)وبالة للمرض خالل فترة الدراسة وهي:  30حيث تم تسجيل 

(W; Yr7+?) ،Yr7 ،Yr8 ،(S; Yr8) ،Yr9 ،(W) ،(W; YrND) ،
(W; Yr32) ،Yr A ،YrA+Yr18 ،Yr18+ ،Yr17 ،(W; Yr10) ،

Yr27 ،Yr2 ،Yr6 ،(S; Yr6+1) ،Yr18 ،Yr21 ،Yr25 ،Yr28 ،
Yr29 ،Yr27+?, ،Yr31 ،Yr6+Yr20 ،Yr27+Yr18  

 (W; Yr32)و   Yr8. ظهرت اإلصابة بوبالتي الفطر Yr31+APRو 
بينما ظهرت  2001في موقع القامشلي فقط ولمرة واحدة في عام 

، (W)، (S; Yr8)وباالت في موقع الينبوع بالمالكية  8اإلصابة بـ 
Yr27+? ،Yr31 ،Yr6+Yr20 ،Yr27+Yr18 ،Yr31+APR  

وبالة في  19في حين ظهرت اإلصابة بـ  .Yr27 (Ciano 79)و 
، Yr A، (?+W; Yr7)، (S; Yr7)الموقعين وألكثر من عام

YrA+Yr18 ،Yr18+ ،Yr17 ،(W; Yr10) ،Yr27 ،Yr2 ،Yr6 ،
(S; Yr6+1) ،Yr18 ،Yr21 ،Yr25 ،Yr28 ،Yr29 ،Yr7 ،Yr9  

 3ة ستة أعوام واإلصابة بوبالة واحد ت. كما سجل(W; Yr ND)و 
أعوام  3وباالت في  8أعوام و 4وباالت في  5أعوام و 5وباالت في 

وباالت في عامين. ومن خالل تسجيل الهطوالت المطرية  10و
ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى خالل موسم نمو القمح تبين األثر 
الواضح للظرف البيئي في ظهور وباالت المرض في بعض األعوام 

لى الصنف التفريقي الحساس لإلصابة نفس. كما تميز دون غيرها ع
حيث  Yr27بظهور اإلصابة بوباالت مرضية جديدة  2010العام 

تعرضت األصناف المزروعة لضغط شديد من اللقاحات المرضية 
بسبب الظروف البيئية المثالية لحدوث اإلصابة إضافة لتوافر األصناف 

 القابلة لإلصابة بمساحات واسعة. 
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لتطفير واالنتخاب المخبري لتحسين صنف دقلة نور وادراج المقاومة ا
، 1، د. ياطا1، ف. عبد2، م.ه. سيدرا1ه. خليفي. ضد مرض البيوض

( قسم تربية النبات والبيوتكنولوجيا، 1). 1و م.س. ياخو 1ل. جالل
الجزائر، المعهد الوطني للبحوث الزراعية، طريق بكاري، مهدي بوعليم، 

مختبر األمراض،  (2)؛ hkhelafi@hotmail.comكتروني: البريد اإلل
 المعهد الوطني للبحوث الزراعية، المركز االقليمي في مراكش، مراكش،

  المغرب.

جود أنواع التمور في الجزائر لكنه أدقلة نور من  يعد صنف
 Fusarium oxysporum حساس جداً لمرض البيوض الذي يسببه فطر

f. sp. albedinis  سيلة للحد من انتشار هذا المرض هو انتقاء وأفضل و
 وتعد تقنية  .أصناف جديدة مقاومة وذات خصائص مرغوبة

( من أحدث الطرق الكتساب mutagenesisإدراج الطفرات الوراثية )
وريقة  20المقاومة لدى األصناف الحساسة. ولهذا الغرض قمنا بنزع 

 نيني من نخيالت األنابيب المنتجة عن طريق الكالوس الج
(callus embryogenesis حيث استعملت هذه الوريقات لتقويم مدى )

 50و 25مقاومتها لمرض البيوض وذلك بإستخدام تركيزين اثنين 
 100تم إعداء الطفرات المجربة آنفًا بـ  .للسم FIIبيكوغرام/مل من جزء 

610بتركيز  Fusariumمل من معلق 
طفرة في  11تم زراعة  .بوغ، كما 

ث بالكائن الممرض للتأكد من مقاومتها للمرض تحت الدراسة حقل ملو 
  .وتسجيل صفاتها المحصولية األخرى 
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في التربة المتأثرة بالرصاص في خفض مرض  يفعالية الفحم النبات
، محمد ساجد 1عبد الرحمن. اللفحة المبكرة في الطماطم/البندورة

( 1. )3ا محبوبوساير  2، حافظ نعيم اصغر1، محمد وقار عالم1محمود
( معهد التربة 2قسم أمراض النبات، جامعة فيصل أباد الزراعية؛ )

( معهد بحوث امراض 3والعلوم البيئية، جامعة فيصل أباد الزراعية؛، )
النبات، جامعة فيصل أباد، الباكستان، البريد اإللكتروني: 

rehman.abdul@uaf.edu.pk 
ع في جميع انحاء تعد الطماطم/البندورة محصواًل مهمًا ويزر 

العالم. كما تعد اللفحة/الندوة المبكرة في الطماطم/البندورة والتي يسببها 
مرض شائع يوجد في جميع مناطق زراعة  Alternaria solaniالفطر 

الطماطم/البندورة ويسبب هذا المرض حلقات بنية اللون علي اىألوراق 
م الحيوي في والساق واألزهار. وفي هذه الدراسة تم استخدام الفح

السيطرة وإدارة السمية النباتية الزائدة وحدوث اللفحة/الندوة المبكرة في 
الطماطم/البندورة. وأثبتت الدراسات أن الرصاص، هذا المعدن الثقيل، 
موجود في التربة والمياه الجوفية والغالف الجوي. وقد أجري البحث في 

شوائي الكامل منطقة أبحاث أمراض النبات تحت نظام التصميم الع

بثالثة مكررات لكل معاملة. وقد تم تسجيل مالحظات شدة المرض 
والنسبة المئوية للمرض وارتفاع النبات وعدد األزهار والثمار ومجموع 

زادت بزيادة  PDIمكونات الفينوالت. كما لوحظ أن شدة المرض و
يقل بشكل  PDIتركيز الرصاص في التربة بينما شدة المرض والـ 

يزيد تعديل الفحم الحيوي بشكل ملحوظ من ارتفاع النبات وعدد معنوي. 
األزهار والثمار ومحتوى الفينوالت ويقلل المرض في التربة الملوثة 
بالرصاص مقارنة بالتربة غير الملوثة. لوحظ حصول زيادة معنوية في 
ارتفاع النبات وعدد األزهار والثمار ومجموع محتوى الفينوالت في التربة 

ة بالفحم النباتي والتي لم تلوث بالرصاص )نترات الرصاص( عن المعدل
التربة الملوثة بالرصاص والذي يقلل فاعلية الفحم النباتي. قد يكون 
لزيادة محتوي الفينوالت وتعديل الفحم النباتي في التربة المعدلة بيولوجيًا 
تأثير في إزالة سموم الرصاص وخفض نسبة اإلصابة بمرض 

 المبكرة في الطماطم/البندورة.  اللفحة/الندوة
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انماط القدرة المرضية والتنوع الجزيئي للعشائر القديمة والعشائر التى 
على القمح  Puccinia striiformis f. sp. triticiنشأت حديثا لفطر 

قسم بحوث أمراض القمح، معهد ، إبراهيم صبحي درازفي مصر. 
اعية، الجيزة، مصر، البريد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزر 

 dr.ibrahim_draz@yahoo.comاإللكتروني: 

 Puccinia لقد ازداد تطور القدرة المرضية لفطر 

striiformis f. sp. tritici  المسبب المرضي للصدأ االصفر في القمح
بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة، وتضررت العديد من أصناف 

هذه األصناف أساسًا إلى الطبيعة  القمح بهذا المرض. يرجع إخفاق
الديناميكية في عشائر المسبب المرضي التي تنتج سالالت شرسة 
جديدة لديها القدرة على كسر مقاومتهم. تم في هذه الدراسة التفريق بين 

والعشائر التى نشأت مؤخرًا على أساس  Pstالعشائر القديمة للفطر 
لجزيئية. أوضحت نتائج اإلختالفات في القدرة المرضية والدالئل ا

تعريف أنماط الفوعة لعشائر الفطر بناًء على رد فعل مجموعة 
( األوروبية/العالمية عن ظهور أربعة طرز 17األصناف التفريقية )

الفوعات  Yr8 ،4E130الفوعة للجين  0E16مرضية جديدة وهي 
(. بعد اإلعداء بالعزالت التى تم Yr2, Yr6, Yr7 ،64E0للجينات )
 الفوعات للجينات YrSU ،66E0لتعريفها الفوعة للجين جمعها 

Yr7, YrSU)تم استخدام الدالئل الجزيئية .) (SSR)  للكشف عن تعدد
األشكال الجزيئية للطرز المرضية للفطر ولم يتم اكتشاف أي درجة 
قرابة بينها. وكانت عشائر الفطر الحديثة التي تم الحصول عليها خالل 

ة للغاية عن العشائر القديمة وذلك على أساس المواسم األخيرة مختلف
، حيث أن الطرز SSRكال من القدرة المرضية والدالئل الجزيئية 
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المرضية القديمة السائدة استبدلت بالطرز المرضية الحديثة. تظهر 
الفوعات الجديدة لتكون متميزة وراثيًا ويمكن أن تمثل نشأة طرز جديدة 

لطرز المرضية القديمة. وهناك حاجة بداًل من حدوث طفرة في عزالت ا
إلى مزيد من الدراسات على المورثات المقاومة المحتملة لفوعات الفطر 

Pst  تم اكتشافها.  يالت 
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محمد عبد ة لصدا الساق ألصناف القمح المصرية. ئيالمقاومة الجز 
زيد، قسم بحوث  بوأعاطف عبد الفتاح شاهين ومحمد  ،القادر حسن

معهد بحوث امراض النباتات، مركز البحوث الزراعية،  أمراض القمح،
 abdelkaderhasan@yahoo.com لكتروني:مصر، البريد اإل

يعد صدا الساق من أهم األمراض خطورة على القمح في مصر  
لمحصول وفى أنحاء العالم كونه من الممكن أن يسبب تدميرًا كاماًل 

المتآخرة. تمتلك القمح في حالة حدوث وباء زخاصة في الزراعات 
أصناف القمح المنتجة محليًا مقاومة حقلية لصدأ الساق متمثلة في رد 
الفعل. األصناف ذات المقاومة الجزئية توصف بقدرتها على خفض 
نسبة وتطور اإلصابة بصدا الساق تحت الظروف المناسبة للمرض في 

هدفت هذه  .المناطق شديدة اإلصابة على نقيض األصناف الحساسة
راسة إلى توصيف المقاومة الجزئية كمقاومة طويلة االجل في ثمانية الد

أصناف من القمح المصري لصدأ الساق. أعطت شدة اإلصابة النهائية 
والمساحة الواقعة تحت المنحنى المرضي وكذلك معدل تطور المرض 
أقل قيم في األصناف ذات المقاومة الجزئية عن األصناف عالية 

لحقل نفسها في موسمي الدراسة الحساسية تحت ظروف ا
. من بين األصناف المختبرة، اعطت 2015/2016و 2014/2015

( أعلى مستوى من 168وجيزة  9جميزة  ،9494ثالثة أصناف )سخا 
مستويات المقاومة الجزئية مقارنة باألصناف الحساسة وهي )مصري 

لذلك فإن المقاومة  ـ(2 ومصري  1شندويل ، 11جميزة  ،12سدس  ،1
ن تقاس بدقة ويمكن توصيفها أزئية لصدأ الساق في القمح يمكن الج

وانتخابها تحت ظروف الحقل باستخدام شدة اإلصابة والمساحة الواقعة 
 تحت المنحنى المرضى وكذلك معدل تطور المرض. 
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علي كريم . تقويم أصناف من الحمص لإلصابة بلفحة االسكوكيتا
وسلو  1، علي حمود ذنون 1ئي، هدى حازم وافي الطا1محمد الطائي

( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة والغابات، جامعة 1. )2سيتو مراد
( 2) ؛htaae@yahoo.com، البريد اإللكتروني: الموصل، العراق

  .مديرية زراعة نينوى، وزارة الزراعة، العراق

أجري المسح في حقول ثالث مناطق تابعة لمحافظة نينوى 
النتائج تدرج نسبة اإلصابة لنباتات الحمص من وأظهرت  2011لموسم 

منطقة إلى أخرى وتبين أن أعلى نسبة إصابة كانت في منطقة فايدة 
على التوالي. أظهرت ، 5.8و  %70وبلغ متوسط نسبة ودرجة اإلصابة 

.  .Ascochyta rabiei (Pass.) Labrن الفطر المسبب هوأنتائج العزل 
 راثيًا من الحمص لإلصابة تركيبأ و  20تبين من خالل غربلة 

 FLIP05-85C ،FLIPتراكيب وراثية مقاومة ) 5ن أتا يبلفحة االسكوك

05-113 ، FLIP 06-15، FLIP o6-93 وFLIP 06-102C6( و 
، FLIP03-72C ،FLIP05-57Cتراكيب وراثية متوسطة المقاومة )

FLIP05-74C ،FLIP05-90C ،FLIP05-154C تراكيب  6ودجلة( و
، FLIP97-220C ، FLIP04-22C، FLIP05-18C) وراثية حساسة
FLIP05-44C، FLIP05-17C  تراكيب عالية  3 ورافدين( و
 ومحلي. FLIP05-50C  ،ILC263الحساسية وهي
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تقويم معامالت مختلفة إلدارة لفحة األسكوكيتا على الحمص تحت 
، 3حمدأ، إرفان 2، محمد اسالم خان1سلمان أحمد الظروف الحقلية.

( 1. )5وشارما مامتا 4، حافظ محمد عاطف1، ظافار إقبال1أشرفإجاز 
البريد اإللكتروني: كلية الزراعة، جامعة سارجودا، باكستان، 

salmanahamd@uos.edu.pk ( قسم أمراض النبات، الجامعة 2)؛
( قسم الغابات وإدارة المراعي، 3)؛ الزراعية، فيصل اباد، باكستان

( تجمع بهادور ليا، جامعة 4) ؛، باكستانالجامعة الزراعية، فيصل اباد
( المعهد الدولي لبحوث 5) ؛بهاء الدين زكريا، مولتان، باكستان

المحاصيل في المناطق شبه اإلستوائية الجافة )إيكريسات(، حيدر أباد، 
  .الهند

 Aliette and –استخدام في الدراسة اثنان من المبيدات الفطرية 

JetThiovit  وفسفات  –حتوية على )الومنيوم والم %0.15تركيز
على التوالي. واثنان من مستخلصات نباتية  ،األىثيل( ومركبات الكبريت

و كائن تضاد  %8تركيز  Azadirachtaو Melia azedrachاالنزلخت 
 1-بوغة كونديية/مل 107( تركيز Trichoderma harzianumواحد )

اختبرت  –يتا في الحمص تحت الظروف الحقلية كضد لفحة االسكو 
المعامالت على ثالثة من األصناف القابلة لإلصابة بالمرض في الفترة 

  JetThiovit و  Alietteن أوضحت التجارب الحقلية أو  2011-2012
 على التوالي متبوعة، %23-17بشدة المرض إلى  خفضت معنوياً 

M. azedarach و A. indica على ، %56-50انخفضت إلى  يالت
 Trichoderma( بشدة إصابة %75معاملة الشاهد )التوالي مقارنة ب

harzianum 63%  ًفي المبيدات الفطرية  هعن أقل معنويا
اشار هذا البحث إلى  .والمستخلصات النباتية في مقارنة مرض اللفحة

ان المبيدات الفطرية الجهازية والمحتوية على كبريت والمستخلصات 
 .يتاكاالسكو النباتية ومواد التضاد خفضت مقارنة للفحة 
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المرتبطة بذبول  Fusariumالتوصيف المورفولوجي/الشكلي لعزالت 
قسم  ،فرح ناز وغالم شبير ،شودهاري أ. رؤوف ،رباب ألطف. العدس

للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستان  PMASأمراض النبات، جامعة 
بندي، للزراعة القاحلة، راول PMASجامعة وقسم تربية النبات والوراثة، 

 aridpmas@gmail.comكتروني: لإلاالباكستان، البريد 
( مصدرًا غذائيًا Lens culinaris Medikusيعد العدس )

مهمًا للبروتين في أجزاء عديدة من العالم، وبخاصة في جنوب شرق 
آسيا بما في ذلك الباكستان. يتعرض المحصول فإلصابة بالذبول، وهو 

 .Fusarium oxysporum fدثه الفطر تهديد خطير منقول مع التربة يح

sp. lentis ونظرًا للخطر المحتمل الذي قد يسببه ذبول العدس لهذا .
المحصول، اعتبرت هذه الدراسات أساسية، وبالتالي بدأ هذا المشروع 
لتقويم المرض، والتوصيف المورفولوجي/الشكلي لعزالت الممرض 

 28بمسح لـتسع مقاطعات و المرافقة وتحديد قدرتها اإلمراضية. تم القيام
 %100منها يبدي  21كان  2012/13موقعُا خالل الموسم الزراعي 

 عزلة من الفطر 15سيادة للمرض. وتم الحصول على ما مجموعه 
F. oxysporum f.sp. lentis تراوح طول األبواغ الكونيدية الكبيرة .

إلى  2.31ميكرون وعرضها ما بين  6.65إلى  4.38للفطر ما بين 
ميكرون. كانت األبواغ الكونيدية الصغيرة لجميع هذه العزالت  3.2

)التي كانت بيضاوية ثنائية  FOL-6بيضاوية الشكل باستثناء العزلة 
)التي كانت بيضاوية كمثرية(. وتراوح طول  FOL-10الخلية( والعزلة 

 3.02ميكرون وعرضها ما بين  29.73إلى  9.90هذه األبواغ ما بين 
 ان شكل األبواغ الكونيديو الكبيرة مستقيمًا لجميع . ك5.06إلى 

التي كانت أبواغها FOL-12 و FOL-6العزالت باستثناء العزلتين 
إلى  7.0مستقيمة معكوفة. تراوح القطر الوسطي لألبواغ الكالميدية من 

عزلة على الصنف  15ميكرون. وفي اختبار القدرة اإلمراضية لـ  15.8
Masoor-930 ر الوسطي لشدة المرض من، تراوح المؤش  

(FOL-1 ،FOL-8  وFOL-1)  0.72إلى% (FOL-3)  وعلى 
، FOL-1 ،FOL-3 ،FOL-5) 0( من ILL 4605الصنف بريكوز )

FOL-8 ،FOL-10  وFOL-13)  0.66إلى% (FOL-2).  وتبين أن
 .Masoor-93هذا الصنف أكثر مقاومة من الصنف 

 

 أمراض بكتيرية
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ادي الفوسفات وسيليكات البوتاسيوم وتطبيقات تأثير البوتاسيوم أح
 إزاء /البندورةالمقاومة في نباتات الطماطماستحثاث  فيالكيتوزان 

 1حسين بالل  .وأمراض الذبول البندورة /التقرح البكتيري في الطماطم
مصر،  قسم النبات، كلية الزراعة، جامعة الفيوم، (1). 2حسين باسيمو 

قسم وقاية النبات،   (2)؛ hes00@fayoum.edu.eg: البريد اإللكتروني
 ، تركيا.كلية الزراعة، جامعة أكدنيز

 30و  25، 20، 15، 10)تم دراسة تأثير تركيزات مختلفة 
سيليكات  ( ،PMFمن البوتاسيوم أحادي الفوسفات ) لي مول(مي

( CHIوالكيتوزان )( 1-مل 10و  2، 4، 6، 8)( PSالبوتاسيوم )
بديلة  حاثات، وهي يلي مول(م 0.25و  0.2، 0.15، 0.10، 0.05)

 .Clavibacter michiganensis subsp إزاءللمواد الكيميائية الزراعية، 

michiganensis المسبب ألمراض الذبول والتقرح البكتيري  الكائن، وهو
 تركيزاتالالمقاومة المستحثة بعد تطبيق  . تم تحديد/البندورةفي الطماطم

 بتحليل" ها Ömür"  صنفى نباتات الطماطم عل المختافة من الحاثات
(، %Nالبيروكسيداز، الكتاليز، البروتين الكلي، نسبة النيتروجين )

للذوبان، كلوروفيل الورقة والكاروتينات، حمض  ةالقابل يات الكليةالسكر 
( برولين الورقة، معامل استقرار غشاء الورقة Cسكوربيك )فيتامين األ
(. وأظهر البوتاسيوم أحادي %لماء )امن محتوى النسبي ال( و %)

أعلى مقاومة مستحثة، وكانت نسبة  ميلي مول 10الفوسفات عند تركيز 
من النباتات غير  تهمقارنة مع نسب %0.7المرض في النباتات المعاملة 

. كما تم تحديد نشاط مؤشر استقرار البيروكسيداز (%41.4) معاملةال
بروتين إلى   1-غم 4.2ن م)والكتاليز  (%85.92إلى  %76.44من )

بروتين إلى  1-غم 4.0ومعامل استقرار غشاء الورقة )من ( 1-غم 6.2
مقاومة الي زيادة التفسر هذه األنشطة المتزايدة  تم(. وقد 1-غم 6.2

 /البندورةالمستحثة التي تمنع زيادة نسبة المرض على نباتات الطماطم
زداد على نباتات المصابة. وقد وجد أن نسبة الكلوروفيل الكلية ت

سيليكات و  30 المعاملة بالبوتاسيوم أحادي الفوسفات /البندورةالطماطم
رام مقارنة بالنباتات غير غ/غم 9.70رام إلى غ/غم 8.48من  البوتاسيوم

 /البندورةمعاملة. وسجلت نسبة الكاروتينات في نباتات الطماطمال
رام غ/غم 2.8رام إلى غ/غم 2.40من  بسيليكات البوتاسيومالمعاملة 

الكلية القابلة  ياتمقارنة بالنباتات غير المعاملة. وكانت نسبة السكر 
هي األعلى وتغيرت  CHI 0.05للذوبان في نباتات الطماطم المعاملة 

معاملة. وقد ال مقارنة بالنباتات غير غ/غم 114.8إلى  غ/غم 31.4من 
حادي بفوسفات أ /البندورةفي أوراق الطماطم Cسجلت نسبة فيتامين 

مقارنة  %23.0أعلى نسبة زيادة قدرها  1-مل 10البوتاسيوم بتركيز 
. %13.9 فيها فيتامين سي نسبة معاملة التي كانتال بالنباتات غير

بسيليكات  المعاملةوكانت نسبة النيتروجين هي األعلى في النباتات 
نباتات البالمقارنة مع  N %5.39بنسبة  1-مل 10بتركيز  البوتاسيوم 

في  %33.6. ارتفع مستوى البروتين إلى N %3.64معاملة الغير 
في  اه ، في حين كان مستو بسيليكات البوتاسيومالنباتات المعاملة 

 .%22.7معاملة الير غالنباتات النباتات 
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B2 

التحقق من فاعلية الفحص بواسطة التضخيم متساوي الحرارة للكشف 
ن امإيات الطبيعية. في العين Ralstonia solanacearum بكتيريا عن

محمد و 4،5، أحمد حسين3،4بالبل موسى ، نجالء2ثائر ياسين ،1,2عامر
جامعة ، مراض النبات، كلية الزراعةأقسم ( 1). 4،3ن حنفياسليم

 ؛eman.amer@agr.cu.edu.eg، البريد اإللكتروني: ، مصرالقاهرة
ض المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر األبي( 2)

قسم بحوث األمراض ( 3باري، ايطاليا؛ ) ،(C.I.H.E.A.M) المتوسط
؛ ، مصرمركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث أمراض النبات ،ةالبكتيري

وزارة الزراعة واستصالح  ع العفن البني في البطاطس،مشرو ( 4)
 . ، مصراإلدارة المركزية للحجر الزراعي( 5ي، مصر؛ )األراض

المسبب لمرض العامل  Ralstonia solanacearumبكتيريا  دتع
 200أكثر من  فيالبطاطس, حيث تؤثر البطاطا/في  لعفن البنيا

صنف من النباتات. تعيش هذه البكتيريا في التربة, وهي بكتيريا سالبة 
لجرام, هوائية, وتعتبر واحدة من أهم مسببات أمراض النبات البكتيرية 

بكتيريا في جميع هذه الراج دإحيث تسبب خسائر إقتصأدىة فادحة. تم 
ق الكشف ائقوائم الحجر الزراعي في جميع أنحاء العالم, لذلك تعد طر 

هذه البكتيريا ومنع  نتشاراالسريعة والدقيقة من أهم العوامل لتقليل 
تم تطوير العديد من التقنيات . دخولها إلى المناطق الخإلىة من اإلصابة

ق ائالطر  ستخدامال مث R. solanacearumللكشف عن بكتيريا 
، PCR)البيولوجية الجزيئية  قائطر الو  ،(IFASالسيرولوجية )المصلية/

Real time PCR) ق الكشف الجزيئية المبتكرة المستخدمة ائ. وهناك طر
المستخدم في  Real time LAMPلمسببات األمراض اآلخرى مثل 

وهي موضع اهتمام وذلك  Xylella fastidiosa الكشف عن بكتيريا
. تمثلت أهداف هذه الدراسة في بب سرعة ودقة الكشف عن المسبببس
مقارنة  Real time LAMPيم حساسية وتخصصية إختبار و تق

البيولوجية الجزيئية  قائوطر  ،(IFASق السيرولوجية )ائبإستخدام الطر 
(PCR ،Real time PCR ،)ق ائيم فاعلية بعض الطر و وكذلك تق
المختلفة  لمستنبتاتامن  (DNA) ستخالص الحمض النووي ال
مستخلص التربة ومياه  مستنبت /البطاطا،درنات البطاطس مستنبت)

كان  LAM Real timeالري(. أوضحت النتائج أن اإلختبار بتقنية 
ق اآلخرى المذكورة وذلك ألنه كأن أكثر مقاومة ائأكثر حساسية من الطر 

ستخدمة للمواد المثبطة الموجودة في العينات الطبيعية المختلفة الم
أضعاف  10والذي أدى بدوره إلى تحسين حساسية الكشف بحد أدنى 

. كذلك أظهرت النتائج األولىة أن Real time PCRختبار امقارنة ب
لسرعتها  نظراً  هي تقنية واعدة للكشف Real time LAMPطريقة 

 الفائقة ودرجة حساسيتها العالية في الكشف على بكتيريا

R. solanacearum .ستخالص الحمض اعملية تحسين  تزال وال
 للكشف عن هذه البكتريا تحت الدراسة.  DNA)النووى )

 
B3 

مكافحة مرض اللفحة النارية على الكمثرى المتسبب عن البكتيريا 
Erwinia amylovora  إقليم كوردستان العراق –في محافظة أربيل .

ت، ( قسم وقاية النبا1. )2وآرام حسين 1، رمضان محمد1تحسين أمين
كلية الزراعة، جامعة صالح الدين، أربيل، كردستان العراق، البريد 

( قسم وقاية 2؛ )ramadan.mohamed@su.edu.krdاإللكتروني: 
 النبات، المعهد الفني في خبات، جامعة أربيل، كردستان العراق.

 Pseudomonasاختبرت فعالية ساللتين من البكتريا 

fluorescens L18 وBacillus subtilis K3  باإلضافة إلى خمسة
، Allium sativum ،Syzygium aromaticumمستخلصات نباتية )

Nigella sativa ،Thymus vulgaris ،Punica granatum)  لمكافحة
 Erwinia مرض اللفحة النارية على الكمثرى المتسببة عن البكتريا

amylovora أظهرت النتائج بأن للساللتين تاثير جيد على األفرع .
تأثير أفضل  Pseudomonasالمصابة، ولكن كان لساللة البكتريا 

. حافظت هذه الساللة على األفرع بنسبة Bacillusومعنوي من الساللة 
فقد  Bacillusأما الساللة  %48وقللت شدة المرض بنسبة  40%

. %32وقللت شدة المرض بنسبة  %20حافظت على األفرع بنسبة 
ميع المستخلصات النباتية ولكن كان كان المسبب المرضي حساسًا لج

أفضل تأثيرًا. لهذا يمكن  (Allium sativum)مستخلص نبات الثوم 
التوصية بأنه يمكن اإلستفادة من السالالت البكترية المختلفة 

 والمستخلصات النباتية لمكافحة مرض اللفحة النارية في المستقبل.
 

B4  

 اعن البكتري التسجيل األول لمرض تقرح الحمضيات المتسبب
. citripvXanthomonas axonopodis  فراس طارق . في العراق

ليث عادل الربيعي ومهل عامر  ،ن القيسياسماء عدنأ الدوليمي، رشيد
البريد  ، العراق،دائرة وقاية المزروعات ،وزارة الزراعة ،الودود عبد
  firas_aldulaimy@yahoo.com ي:لكتروناإل

)اللنكي  /الموالحمضياتجمعت أوراق من أشجار الح
Citrus reticulate Blance  الليمون الحامضCitrus limon  والبرتقال

Citrus sinensis Osbec من محافظات بغداد، ديإلى  بيارات( من عدة
هر ذات حواف ظهر عليها أعراض بثرات مرتفعة فلينية المظوبابل ت
التي جمعت مراضية للعزالت ختبار القدرة اإلاهرت نتائج أظمائية. 

عزلة  21روف المختبر، أن ظستخدام طريقة وخز الدبوس تحت اب
 اً يوم 15-10من العزالت( كانت شديدة الضراوة واستغرقت فترة  60%)

من العزالت(  %40عزلة ) 14كانت  .لتطور األعراض بشكل كامل
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هرية، الكيمياء ظختبار الصفات الماهرت نتائج أظضعيفة الضراوة. كما 
 إسالة، اءرام، تحلل النشغل الشكل، شكل المستعمرة، تفاعل مث الحيوية

نتاج إ وكسيديز،نتاج األندول، تفاعل األإ ،KOHالجالتين، إختبار 
نتاج صبغات الصفة، تحمل الملوحة إز، الاالغاز والحامض، تفاعل الكت

الحراري  التسلسل البوليميرازي ئية بإستخدام جهاز يختبارات الجز واال
 ستخدام بادئات متخصصةا( بconventional PCR) يداالع

pth1̸ pth2 (وجود بكتريا تقرح  198نتاج حزمة ذات إ )زوج قاعدي
( احتوت على الجين %100) %35م العزالت ظالحمضيات. وأن مع

harbor pthA ويعد هذا التسجيل األول لمرض التقرح البكتيري على .
 الحمضيات في العراق. 
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تصيب  التيوالحلقي  البنين أمراض العف انتشار معد
 سامر ،1جريجيري  فؤاد ،1الشويري  ايليا. لبنان في /البطاطسالبطاطا
 دانيللي ،3دوبال نينو ،3فالنتيتي فرنكو ،2الخوري  عيسى ميشال ،1يواكيم
. 7ستيفني واميليو 6سعد جورج ،5عقل خليل ،4حبشي روزين ،3غللي

 الزراعية، تل العمارة، العلمية األبحاث مصلحة النبات، وقاية ( قسم1)
اإللكتروني:  البريدلبنان،  زحلة،، 287.ب. ص

echoueiri@lari.gov.lb( مصلحة2؛ )  ،األبحاث العلمية الزراعية
المركز الدولي ( 3) ، طرابلس، لبنان؛752ص.ب.  العبدة، محطة

 الزراعي المعهد، (CIHEAM)ية للدراسات الزراعية المتقدمة المتوسط
 وزارة المزروعات، وقاية ( مصلحة4)ايطاليا؛  ري،با، المتوسطي

 وزارةزراعة البقاع،  ( مصلحة5)بيروت، لبنان؛  ،اللبنانية الزراعة
 الزراعي، الصحي الحجر ( مركز6) لبنان؛ البقاع،الزراعة اللبنانية، 

 جامعة الحياة، علوم قسم (7)لبنان؛  اللبنانية، الزراعة وزارة ،بيروت مرفأ
 ريجيو إميليا، ايطاليا.  42122، 2شارع أميندوال  إميليا، ووريجي مودينا

 اللبنانية، للزراعة استراتيجياً  محصوالً  البطاطا/البطاطس تعد
 في طن 300,000ًا وتنتج تقريب هكتار ألف 11 حوالي تغطي حيث

 من الرغم وعلى. البلد هذا في الحقلية المحاصيل أهم من وهي السنة،
 كاملة تصديرية إمكانات يحقق لم لبنان في طاطاالب إنتاج فإن أهميته،
 والتحاليل الميدانية المسوحات بينها من اإلنتاجية القيود من عدد بسبب

 وبناء. البكتيرية الصحي الحجر أمراض عن المحتمل للكشف المختبرية
 متتالية زراعية مواسم ثالثة خالل واسعة مسوحات أجريت ذلك، على

الرئيسية في  ا( في مناطق زراعة البطاط2015-2013) االبطاط لزراعة
 Ralstoniaسببه بكتيريا تمرض العفن البني الذي  جوديم و و لبنان، لتق

solanacearum (Rsol)  سببه بكتيريا ت الذيومرض العفن الحلقي
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) .تم 

 عينة 145 و لبقاعا وادي من البطاطا/البطاطس من عينة 232 جمع

 جمعت. لبنان في الرئيسية البطاطا زراعة مناطق وهي عكار، سهل من
 بناء المسح في حقل كل من درنة 200 من مكونة عشوائيةا عينات
األوروبي لكشف وتشخيص  االتحاد قبل من المعتمدةالرسمية  للطرق 
 12. باإلضافة إلى ذلك، تم أيضا مسح والحلقي البني العفن أمراض

للبطاطا في سهل عكار ومصممة لتصدير  مشاهداتل حق
. هاإلى األسواق األوروبية باستخدام االستراتيجية نفس /البطاطسالبطاطا

وعالوة على ذلك، أجريت دراسات للمياه السطحية المستخدمة في ري 
جمع عينات من  تمالمحاصيل في مواقع زراعة البطاطا التقليدية، و 

في عكار.  موقعاً  19من  و البقاع، في اً موقع 40 من السطحيةالمياه 
ومواقع تجميع المياه  /البطاطسالبطاطا حقولسجلت إحداثيات 

 المحددة المعاينةتحديد المواقع العالمي لتعيين نقاط  نظامباستخدام 
التحاليل المختبرية  أعطت(. GIS) الجغرافي المعلومات نظام باستخدام

 ا/البطاطسالبطاط فيبني والحلقي العفن ال بكتيريانتائج سلبية لوجود 
 اختبرتإلى ذلك،  باإلضافةالمياه.  عينات فيالعفن البني  بكتيرياو 

عينة من البطاطس المصرية  815عينة من بذور البطاطا و  1686
 جمعها تموالتي قد  التوالي، على مصرالمستوردة من الخارج ومن 

 وذلكلحلقي العفن البني وا لوجود 2015-2013 أعوام ةخالل ثالث
 هاوانتشار  Cms و Rsol بكتيريادخول  لتجنب الرسمية المراقبة بهدف

خالية من  المستوردةجميع العينات  كانتفيها.  توجد التي المناطق من
 العفن بكتيريانظام رصد رسمي ل انشاء تم. والحلقي البني العفن بكتيريا
ة النباتية ومن شأن ذلك أن يعزز جودة الصح لبنان في والحلقي البني

 واسع. نطاق علىوأن يتيح وصولها إلى األسواق الدولية  اللبطاط
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يم الموجات الكهرومغناطيسية الرنينية ذات الترددات المنخفضة في و تق
تسببه بكتيريا ي الذ /البطاطاعفن البني في البطاطستمكافحة مرض ال
solanacearumRalstonia  .نجالء محمد ، 1فاضل محمد علي

قسم  (1. )4مينأحمد أو  4يأمجد المغرب، 3خليل غريب المالكي ،2بالبل
معهد بحوث  (2؛ )مصر ،جامعة القاهرة ،كلية العلوم ،الفيزياء الحيوية
معهد بحوث ( 3؛ )مصر، مركز البحوث الزراعية ،أمراض النباتات
: يالبريد االلكترون ،مصر ،مركز البحوث الزراعية ،وقاية النباتات

khilloelmalky@yahoo.com الهيئة الهندسية للقوات المسلحة( 4)؛ ،
 مصر.

من أهم  اً البطاطس واحدعلى البطاطا/عفن البني تمرض اليعد 
البطاطس وهو مرض البطاطا/الرئيسية التي تواجه انتاج  كالتالمش

التي تهاجم  Ralstonia solanacearumالبكتيريا تيري جهازي تسببه كب
عفن تمكافحة مرض ال د. وتعاً مميت سببة ذبوالً مالناقلة في النبات ألوعية ا

هم محددات أ البني من الصعوبة بمكان، وأصبح هذا المرض أحد 
من األمراض يعد المرض حيث  ،البطاطس في مصرالبطاطا/تصدير 
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يم و وقد استهدف هذا البحث تق بي.و اإلتحاد األور  بلدان الحجرية في
 ت الترددات المنخفضة جداً كفاءة الموجات الكهرومغناطيسية الرنينية ذا

مكافحة هذه البكتيريا لك اإلصابة في التربة والدرنات وكذ في اكتشاف
كجهاز متخصص   R-Fastولقد تم تصنيع جهاز تحت إسم  المدمرة.

وقد أكدت نتائج في الكشف عن اإلصابة في التربة أو الدرنات، 
أن معاملة  أظهرت النتائجالتجارب كفاءة هذا الجهاز لهذا الغرض. كما 

البطاطس بتعريضها للموجات المغناطيسية الرنينية لمدة البطاطا/حقول 
على البكتيريا المسببة  (%100) ساعة واحدة أدت الى القضاء التام

لمرض العفن البني في البطاطس. اتضح من التحليل اإلحصائي أن 
 لساعةالبطاطس بالموجات المغناطيسية الرنينية البطاطا/معاملة حقول 

ولم تكن هناك  لساعتين،واحدة تفوقت في معظم التجارب على المعاملة 
واحدة فقط هي التي  لساعةفروق معنوية بينهما. وبالتالي فإن المعاملة 

. أظهرت نتائج التحليل هذا الغرض مستقبالً لنوصي باستخدامها 
الكيميائي لبعض محتويات األوراق أن هناك زيادة معنوية في محتوي 

درات الكلية والبروتين الكلي والبوتاسيوم والفوسفور عند تعريض الكربوهي
بفروق معنوية بينها وبين  لساعة واحدةحقول البطاطس لهذه الموجات 

والمقارنة وكانت الفروق واضحة مع العمر األقل  لساعتينالمعاملة 
. كما اتضح من للنباتات المعرضة عنها في النباتات األكبر عمراً 

يائي للدرنات التي جمعت بعد المعاملة أن معدل الزيادة التحليل الكيم
في المعاملة يتمشى مع ما هو متحصل عليه من تحليل األوراق. إن 

البطاطس للموجات المغناطيسية الرنينية قد البطاطا/تعريض حقول 
حسن من صفات الدرنات من حيث المحتوى الغذائي من العناصر 

 تين والبوتاسيوم والفوسفور.الضرورية وهي الكربوهيدرات والبرو 
 

 أمراض فيروسية
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حصر األمراض الفيروسية التي تصيب محاصيل البقوليات والحبوب 
( 1). 1فوزي بشيةو  2صفاء غسان قمري ، 1حاتم أبو كراعفي ليبيا. 

وحدة وقاية النبات، مركز البحوث الزراعية والحيوانية، طرابلس، ليبيا، 
( مختبر 2؛ )hatemabukraa@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

الفيروسات، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
)ايكاردا(، محطة تربل، البقاع، زحلة، لبنان، البريد اإللكتروني: 

s.kumari@cgiar.org 
ذار/مارس ونيسان/أبريل آتم القيام بمسح حقلي خالل شهري 

صيب محاصيل الحبوب ، لتحديد األمراض الفيروسية التي ت2010
عينة  3706 هذا المسح والبقوليات بمناطق مختلفة في ليبيا. جمع خالل

عينة من محاصيل القمح  198و من محصولي القمح والشعير عشوائية
حقل  22من ، جمعت توحي بإصابة فيروسية اً والشعير أظهرت أعراض

ت عينة نباتية من البقوليات ظهر  34 حقل قمح، كما جمعت 20شعير و
حقلي فول وحقل واحد لكل ن عليها أعراض توحي بإصابة فيروسية م

 ةالزغبي والبيقية( Vicia sativa) ةالعادي والبيقيةمن العدس والحمص 
(Vicia ervillia )ةالفولي والبيقية Vicia narbonesis) فحصت .)

ستخدام اختبار إب اليكارداجميع العينات في مختبر الفيروسات التابع 
وباستخدام أمصال مضادة متخصصة.  TBIA)سيج النباتي )بصمة الن

فيروس تقزم واصفرار  نألعينات العشوائية للحبوب اأظهرت نتائج 
وكشف عنه في  انتشاراكان أكثر  PAV- (BYDV-PAV) الشعير

 (WDV)فيروس تقزم القمح  تالهمن عينات القمح والشعير،  12.6%
توحي بإصابة  عراضاً لعينات التي تحمل أ أما بخصوص ا. (1.08%)

وجود أربعة فيروسات تصيب  اإلختبارات أظهرتفقد  ،فيروسية
محاصيل الحبوب في ليبيا هي: فيروس اصفرار وتقزم الشعير 

(BYDV-PAV( )45  عينة مفحوصة:  187عينة مصابة من أصل
(، فيروس WDV( )23/187فيروس تقزم القمح )تاله (، 45/187

( وفيروس BYSMV( )17/187طط )اصفرار وموزاييك الشعير المخ
 المخبرية للعيناتالنتائج  (. أسفرتMSV( )7/187الذرة المخطط )

هي فيروس تقزم فول الصويا ية الكشف عن أربعة فيروسات البقول
(SbDV( )13  13/34 :عينة مفحوصة 34عينة مصابة من أصل،) 

، فيروس تقزم واصفرار (12/34)( BLRVفيروس التفاف أوراق الفول )
فيروس االصفرار الغربي للشوندر ( و 5/34)( CpCSVالحمص )

ويعد هذا التسجيل األول  (.4/34)( BWYVالسكري/البنجر )
على محاصيل الحبوب؛  WDV ،MSV ،BYSMVلفيروسات 
على المحاصيل  CpCSVو BLRV ،BWYV ،SbDVوفيروسات 

 .في ليبيا البقولية
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نيودلهي على  رة/البندو تشخيص فيروس التفاف أوراق الطماطم
محمد  ،جمال الدوزي  ،سامية الزموري . ياتاننجاذأصناف القرعيات والب

( 1. )صادق بالقاضي، محمد رابح الحجالوي ومنية المناري حطاب
، جامعة قرطاج، بر البيوتكنولوجيا التطبيقية في الميدان الزراعيتمخ

 (2) ؛semiazamm@gmail.comالبريد اإللكتروني:  المنزه، تونس،
  تونس. قابس، ،6011 المنارة حي الجيوحرارية، للزراعات الفني المركز

تتميز البالد التونسية بمناخ متوسطي مالئم لزراعة 
والقرعيات على مدار السنة في الحقول المفتوحة  /البندورةالطماطم

األرضية. في  الساخنةبالمياه  المدفأةوكذلك تحت البيوت المكيفة 
ة على يدافرار والتفاف لألوراق غير عإص أعراض، لوحظت 2015

العديد من القرعيات مثل البطيخ، الفقوس والخيار تحت البيوت المكيفة 
األعراض  تاألرضية. منطقة قبلي. تمثل الساخنةبالمياه  المدفأة

كماش والتفاف األوراق، تقزم النباتات مع ان ،إصفرار حاد فسيفسائيب



56A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

النووية  الحموضة استخالص . تمت عمليوحشونة جلد الثمارانشقاق 
بتفاعل  الحموضختبار هذه اكما تم  ،من عينات النباتات المصابة

ستعمال بادئات تكشف عن اوذلك عن طريق  متسلسلبوليميراز 
بينت النتائج  .Begomovirusمن جنس للفيروسات  CPلبروتين ل

على مستوى جميع عينات النباتات  580ظهور ناتج ما يقارب من 
في العينات التى لم تظهر عليها بوادر  وكان هذا الناتج غائباً المصابة 

التي تحصلنا عليها في  اتدتيالمرض. ولقد أودعت تسلسالت النيوكلو 
 KP979713 ،KP979714 )أرقام االنضمام بنك الجنات

وكانت هذه التسلسالت متشابهة فيما بينها بأكثر من  KP979715و
تخلصة من العينات المصابة النووية المس الحموض(. كما أن 99%

وأيضًا من  /البندورةمن زراعات القرعيات والطماطم الُمجمَّعة مؤخراً 
بعض األعشاب الطفيلية التي ُجمعت حول هذه المزروعات, كانت قد 

ستعمال بادئات في الحمض النووي اب متسلسلاختبرت بتفاعل بوليميراز 
B للفيروس. أكدت النتائج أن فيروسToLCNDV يروس ذو هو ف

ألول مرة في الهند والدول المجاورة على  وجدحمض نووي ثنائي 
 افي اسبانيا على الكوس مؤخراً  وكشفالباذنجيات والقرعيات. 

  .وفي تونس في مزارع القرعيات /البندورةوالطماطم
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إصابة محصول البرسيم ومحاصيل آخرى وأعشاب نامية بجوار حقول 
 المملكة من المختلفة المناطق في الفول أوراق لتفافا البرسيم بفيروس

، عمر أحمد عبد هللا، محمد انإبراهيم محمد الشهو . السعودية العربية
الصالح ومحمود أحمد عامر، قسم وقاية النبات، كلية علوم  يعل

األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية 
 ishahwan@ ksu.edu.saالسعودية، البريد اإللكتروني: 

عينة نباتية من 1368تم جمع  ،في مسح أجري لمدة عامين
البرسيم ونباتات آخرى وأعشاب وجدت نامية قرب حقول البرسيم في أهم 
مناطق زراعة البرسيم في المملكة العربية السعودية. تم التعرف على 

( في عينات البرسيم والمحاصيل BLRVفيروس التفاف أوراق الفول )
زا. تم رصد هذا الفيروس في يستخدام إختبار اإللااألعشاب باآلخرى و 

البرسيم في كل المناطق التي أجري المسح فيها. تباينت نسبة اإلصابة 
في الخمس مناطق  %26-2به في المناطق حيث تراوحت بين 

في جميع العينات التي تم  %12.5الممسوحة وبلغ متوسط اإلصابة 
 أوراق إلتفاف حث أيضًا أن فيروستضح من الباجمعها من البرسيم. 

ثم حائل  %26 تشارًا في كل من الجوف بنسبةانأكثر  االبقوليات بد
مقارنة ببقية المناطق. تم التأكد من وجود هذا الفيروس  %17 بنسبة

البلمرة المتسلسل عكسي النسخ وقد كان حجم ناتج  ستخدام إختباراب

الفصل الكهربائي وجل ستخدام طريقة انسجة البرسيم بأختبار من اإل
زوج من القواعد التي تنتج عادة  390، مساويا %1األغاروز بتركيز 

، وذلك في العينات BLRVالغالف البروتيني لفيروس  مورثمن 
جاد عالقة القرابة بين إالمختبرة من جميع مناطق المسح الحقلي. تم 

عزلة  11ثمانية من عزالت الفيروس الممثلة للملكة العربية السعودية و
. شملت النباتات اآلخرى التي تم إصابتها المورثاتللفيروس من بنك 

أما األعشاب التي رصد الفيروس  /البطاطابالفيروس الفول والبطاطس
شملت الجعضيض وعشبتان آخريتان، وقد وجدت جميعها نامية ففيها 

بالقرب من حقول البرسيم في منطقتي الجوف وحائل مما يشير إلى 
الذي ربما تلعبه هذه النباتات كعوائل بديلة، في وبائية هذا  الهمالدور 

 المرض في محصول البرسيم في هذه المناطق. 
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 DXN-Spirulinaو DXN-Reishiكفاءة المكمل الغذائي العضوي 
 Tomatoالبندورة /يك الطماطمايفي اختزال اإلصابة بفيروس موز 

mosaic virus رد تحت ظروف على ثالثة أصناف من الفلفل البا
ضباب العجيلي، قسم  ةوبسم عبد الوهاب الفهد اذمعالزراعة المحمية. 

والبحث  يوقاية النبات، جامعة تكريت، كلية الزراعة، وزارة التعليم العال
 maadhdft@gmail.comالعلمي، العراق، البريد اإللكتروني: 

بحاث الفيروسات ووحدة أجريت هذه الدراسة في مختبر أ
م كفاءة ويزجاجية التابعة لكلية الزراعة/جامعة تكريت لغرض تقالبيوت ال

ومكعبات طحلب  Ganoderma lucidumمسحوق الفطر الريشي 
Spirulina sp.  مراضية والتأثيرات اإل تهانسبة اإلصابة وشد خفضفي

في بعض األصناف المحلية والمهجنة من محصول  ToMVلفايروس 
في  G. lucidumق المعاملة بالفطر الفلفل البارد. أظهرت النتائج تفو 

دت المعاملة بطحلب أو  %63.4 نسبة اإلصابة اذ بلغت خفض
Spirulina sp. 26.7 إلى خفض شدة اإلصابة بالفيروس اذ بلغت% 

. انعكس ذلك على زيادة كمية الكلوروفيل الكلية %100بالشاهد مقارنة 
 Spirulinaفي المعاملة بطحلب  SPDوحدة  47عالها أ حيث بلغت 

sp.  وحدة  29دناها أوSPD  واما المساحة الورقية  الشاهدفي معاملة
وتفوقت  2سم 31.2اذ بلغت  sp. Spirulina فتفوقت المعاملة بطحلب

المعاملة التكاملية بالفطر والطحلب في زيادة كمية الحاصل حيث بلغت 
 2.2 و 2سم 26.3والتي بلغت  الشاهدكغ/نبات، مقارنة بمعاملة  4

عاله تفوق أ . وتبين من خالل قياس الصفات التواليعلى  ،كغ/نبات
الهولندي المنشأ على باقي أصناف التجربة في  Master F1الصنف 

  .الصفات المدروسة معظم
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 الباذنجان في  الجديدة على محصول رصد األمراض الفيروسية
، المركز الوطني للبحث واإلرشاد عبير أبو شربياألردن.  يداو 

، األردن، البريد اإللكتروني: 19381، البقعه 639ص.ب.  ،عيالزرا 
abeer@ncare.gov.jo ؛abeerqasem@yahoo.com 

تطور في الزراعات  حدثعلى مدى العقدين الماضيين، 
األردن، وقد سجلت بعض الفيروسات ألول مرة في  يداالمكثفة في و 

بالغ  مراً لفيروسات الجديدة ألاألردن. ويعد الكشف والتعريف المبكر 
ستبعاد واإلدارة الصحيحة. وكان الهدف من األهمية لتطبيق أسالىب اإل

هذه الدراسة هو تعريف وتوصيف المسبب المرضي الفيروسي الجديد 
في األردن، حيث لوحظت أعراض المرض ألول  اننجاذعلى نبات الب

 من النباتات يكياً انن الفيروس ينتقل ميكأثبتت الدراسة أ. 2012مرة عام 
ائلي من النباتات الكاشفة. و السليم، وله مدى ع اننجاذالمصابة إلى الب

وقد أظهرت دراسة الفيروس تحت المجهر اإللكتروني وجود جسيمات 
(، ووجود األجسام المحتواة اً ومتر انن 720 يلاخيطية مرنة )طولها حو 

على هيئة  potyvirusالداخلية في السيتوبالزم المميزة لمجموعة 
ويتجمع الفيروس في أشكال بللورية. تم  Pinwheelية انسطو محتويات ا

 اننجاذفيروس التبرقش الخفيف ألوراق الب مورثعزل وتعريف 
من األوراق  (RT-PCR) ي ستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل العكساب

هذا وقد  (bp 700و  bp 1200)ستخدام نوعين من البادئات االمصابة ب
 (ELISA)ام المضادة المتخصصة ستخدام األجساأظهر التشخيص ب

مع األجسام المضادة لفيروس التبرقش الخفيف ألوراق  ياً جابيأ تفاعالً 
، كما واثبتت الدراسة أيضًا بعض الخصائص البيولوجية اننجاذالب

للفيروس بانه ينتقل عن طريق الذبابة البيضاء، ولم ينتقل الفيروس 
  .نواع مختلفة من المنّ أبوساطة ثالثة 
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البكتيريا الجذرية المحفزة أربع سالالت من  ستخداميم طريقتين إلو تق

في تحفيز  Plant growth promoting rhizobacter لنمو النبات
المقاومة الجهازية إزاء فيروس موزاييك الخيار في نباتات 

، 2، عمر حمودي1حنان قواسفي الزراعة المحمية.  /الطماطمالبندورة
قسم وقاية النبات، كلية ( 1. )1اسماعيل وعماد دأود 3أحمد أحمد

، البريد اإللكتروني: الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية
Hanankawas1@gmail.com( مركز البحوث الزراعية، الالذقية، 2؛ )

 .( مركز البحوث الزراعية، طرطوس، سورية3سورية؛ )
معاملة + ري" "بذور يم طريقتي و أجريت هذه الدراسة لتق

 النبات لنمو المحفزة الجذرية البكتيريا ذور معاملة" بأربع سالالت منب"و

Plant growth promoting rhizobacter: Pseudomonas 

chlororaphis MA342 وSerratia. plymuthica HRO-C48 
في تحفيز المقاومة  B. subtillis FZB27و Bacillus subtillis B2gو

في  /الطماطمفي نباتات البندورةيار الجهازية إزاء فيروس موزاييك الخ
ستخدام "بذور معاملة" خلطت البذور مع المعلق افي الزراعة المحمية. 

/مل لكل ساللة cfu 1010البكتيري للسالالت البكتيرية المحضر بتركيز 
ستخدام "بذور معاملة + ري" عوملت البذور بالطريقة اوفي  ؛على حدة

/مل( إلى 109بكتيري بتركيز ) مل من كل معلق 10السابقة ثم أضيف 
أعديت الشتول و  أيام من التشتيل، 10كل شتلة من شتول البندورة بعد 

سجل موعد أيام من التشتيل.  19فيروس موزاييك الخيار بعد بعدها بب
تكشف األعراض الظاهرية وحسبت نسبة اإلصابة وشدتها باإلعتماد 

وكسيداز في نباتات على األعراض الظاهرية كما قدر نشاط انزيم البير 
المعاملة بالسالالت البندورة المعاملة بالبكتريا. أشارت النتائج إلى أن 

ت تكشف األعراض في النباتات المعاملة مقارنة آخر  البكتيرية االربع
خر بطريقة "بذور معاملة + ري" أكثر أبالشاهد المعدى، وكان الت

فت األعراض بعد حيث تكشبطريقة "بذور معاملة" فقط،  مقارنة وضوحاً 
من العدوى في النباتات عند إستخدام طريقة "بذور  اً يوم 10-13

يوم من  12-8معاملة + ري" بينما ظهرت أعراض الفيروس بعد 
ستخدام طريقة "بذور معاملة" فقط، في حين افي النباتات عند  اإلعداء

في نباتات الشاهد غير المعاملة بالبكتيريا بعد  ظهرت األعراض سريعاً 
. خفضت المعاملة بالسالالت البكتيرية األربع من اإلعداءأيام من  6

  %46.65-%36.11تراوحت مابين اإلصابة بالفيروس بقيم  نسب
 ، على التوالي،اإلعداءيومًا من  30و 14بعد  %63.33-%45و 

 B27ستخدام الساللة اوكانت أعلى نسبة تخفيض لإلصابة عند 
معاملة بالسالالت البكتيرية من شدة بالطريقتين المتبعتين. وخفضت ال

، وكانت نسب تخفيض شدة اإلعداءيومًا من  30و 14اإلصابة بعد 
اإلصابة بطريقة "بذور معاملة + ري" أعلى منها بطريقة "بذور معاملة" 

بطريقة  B27فقط لكافة السالالت البكتيرية المدروسة، مع تفوق الساللة 
 14بعد  %60.36و  %57.14بنسب تخفيض  "بذور معاملة+ ري"

على التوالي. حسنت المعاملة بالبكتريا من نشاط انزيم ، يوماً  30و
البيروكسيداز في النباتات المعداة المعاملة بالبكتريا حيث تراوحت قيم 

 0.271–0.106نانومول و 0.097-0.039نشاط انزيم البيروكسيداز 
نانومول(  0.022نانومول و 0.021) ينانومول مقارنة بالشاهد المعد

 B27، على التوالي، مع تفوق الساللة اإلعداءيومًا من  30و 14بعد 
  .ستخدامها بطريقة "بذور معاملة + ري"اعند 
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التحري عن الحالة الصحية ألصناف الكرمة القديمة من 
RT-Realtime-ا( بوساطة إختبار يمقاطعة أبوليا )ايطال

PCR. انجيالنطونيو 1، ماسمليانو موريللي1رائد أبو قبع ،
 يباسكوالو  2ي، انطونيتا كامبانال2كوي، جوفانا بوتال1مينافرا

 عهد الفيروسات النباتية، المركز ( م1) .1سالداريللي
، البريد اإللكتروني: ا/باري يالوطني للبحوث في ايطال

raied.aboukubaa@ipsp.cnr.itقسم علوم التربة، ( 2) ؛
  .ايايطال -موروالنبات واألغذية، جامعة باري ألدو 

)استرداد المادة الوراثية  Re. Ge. Vi. P في إطار مشروع
يم الوضع الصحي ألصناف الكرمة و للعنب في بوليا( تمت دراسة وتق

ا(. بعد استعادة يالمحلية القديمة والطرز الحيوية في مقاطعة بوليا )ايطال
 من األصناف األصلية لعنب الطاولة والنبيذ اً صنف 80ما مجموعه 

)معظمها مسجل في تقارير تاريخية ما قبل الفيلوكسرا( من أراضي 
منطقة بوليا، تم فحص قصبات العنب الساكنة عن طريق إختبار 

ELISA  للكشف عن فيروسات الكرمة: فيروسات معقد الخشب
(، فيروسات التفاف أوراق الكرمة GVBو  GVA)فيروسات العنب 

(، فيروس GFLVالمروحية )(، فيروس الورقة GLRaV1, 2, 3الكرمة )
وذلك  (ArMV) يالموزييك العرب ( وفيروسGFKVنمش العنب )

إلى القانون  . وفقاً يا، ايطالAgritestستخدام أمصال من شركة اب
كثار النباتي ألشجار االيطالى، يجب أن تكون المواد المعتمدة لإل

تارة، تم كثار النباتات المخإن تم أة من هذه الفيروسات. بعد يالكرمة خال
خضاع النباتات التي أظهرت إصابة بفيروس واحد أو عدة فيروسات إ

ال يقل ما (. بشكل عام، تم نقل sanitationإلى عملية تنقية صحية )
 242عن ثالث شتالت مستمدة من كل برعم قمي )المجموع الكلي 

 اً يوم 60ختبارها بعد اشتلة( إلى البيت الزجاجي بعد عملية التأقلم وتم 
 اطة تفاعل سلسلة البلمرة المنعكس ذي الوقت الحقيقيبوس

(REALTIME-RT-PCR) لجميع الفيروسات المذكورة أعاله. من بين 
  GFLVختباره، سجلت أعلى نسبة إصابة بفيروسي انبات تم  242

 GVAا فيروس م. تالهواليعلى الت ،%8.2و %9.5بنسبة  GFKV و
(4.9%،)GRLaV3 (2.9%ومن )  ثمGVB (1.6%.)  عالوة على

، GLRaV-1ذلك، كانت كل النباتات المختبرة خالىة من فيروسات 
GLRaV-2وكذلك ، ArMV خير الذي يعرف بندرة وجوده في هذا األ

قلة الخاصة امنطقة البحر المتوسط, فضاًل عن قلة وجود النيماتودا الن
في بعض النباتات، تم تسجيل  .Xyphinema diversicaudatumبه 

دة بأكثر من فيروس مما يؤكد عدم نجاح عملية التنقية صابات متعدإ
، GVAن الكشف عن فيروسات إالصحية الزالة تلك الفيروسات. 

GVB، GLRaV3 وGFkV  في بعض النباتات التي لم يستطع

م، يؤكد الحساسية العالية الكشف عنها في النبات األ ELISAختبارا
  .يروساتفي الكشف عن هذه الف Realtime-RT-PCRختبار ال
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الغربي للشوندرالسكري/البنجر  فيروس اإلصفرارإدارة انتشار و 
(BWYV) الحمص  تقزمو  وفيروس إصفرار(CpCSV) في تونس .

 .4وأسماء نجار 3، يوب فان لور2قمري غسان صفاء ، 1,2سامية مغندف
البريد اإللكتروني: ، كلية العلوم ببنزرت، تونس( 1)

mghandefsamia91@gmail.com( المركز الدولي للبحوث 2) ؛
الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(، محطة تربل، البقاع، زحلة، 

( قسم الصناعات 3؛ )s.kumari@cgiar.org، البريد اإللكتروني: لبنان
ة في نيو ساوث ويلز، معهد تامورث الزراعي، نيو ساوث ويلز، ياألول

( 4؛ )joop.vanleur@dpi.nsw.gov.au، البريد اإللكتروني: ايأسترال
، البريد اإللكتروني: المعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس

asmanajara@yahoo.fr  

 2014/2015تم إجراء مسح حقلي خالل الموسم الزراعي  
الغربي للشوندرالسكري/البنجر  فيروس اإلصفرار لتحديد مدى انتشار

(BWYVوفيروس إصفرار وتقزم ) الحمص (CpCSV جنس( )
Polerovirus ، عائلةLuteoviridae)  على محصولي الفول والحمص

الوطن القبلي،  بنزرت، في خمسة مناطق رئيسية في تونس )باجة،
عينة حمص،  843عينة فول و 599جمع خالله  (.جندوبة والكاف

وتقّزم(  ظهرت عليها أعراض توحي بإصابة فيروسية )إصفرار، إحمرار
هرت اإلختبارات المصلّية حقل حمص. أظ 48حقل فول و 49من 

( Tissue-blot immunoassay بصمة الّنسيج النباتي المناعي )إختبار
في جميع  CpCSVو BWYVللعينات المجموعة وجود فيروسي

 %45 في CpCSVالمناطق الممسوحة. حيث تّم الكشف عن فيروس 
من عينات الفول المفحوصة، في حين  %8و  من عينات الحمص
من  %7من عينات الفول و %12في  BWYVكشف عن فيروس 

عينات الحمص المفحوصة. في إطار الحد من نسبة اإلصابة 
باألمراض الفيروسية والخسائر الناجمة عنها، عوملت بذور ثالث 

، شتوي وبشرى( 1)باجة أصناف من الحمص التونسية قبل الزراعة
+  Celest top” (25g/L difenoconazole“ بالمبيد الحشري/الفطري 
25 g/L fludioxonil  +262.5 g/L thiamethoxam)  0.7بتركيز ،

 Apron Star 45“  مل/كغ بذور والمبيد الحشري/الفطري  3و 1.5

WS” (200 g/kg thiamethoxam  +200 g/kg mefenoxam  +
20 g/kg difenoconazol) غ/كغ بذور، مقارنة  5و 1.25، 2.5بتركيز

بيع من الزراعة، تم إعداء جميع أسا 7ببذور غير معاملة )شاهد(. بعد 
بوساطة حشرات المّن  CpCSVو BWYVالنباتات بالفيروسين 

Myzus persicae (Sulzer) وAphis craccivora Koch  الحاملة
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ن نسبة اإلصابة بالفيروسين أأظهرت النتائج . واليللفيروسين، على الت
BWYV وCpCSV ظالمترتبة عنها انخفضت بشكٍل ملحو  والخسائر 

ن برامج إي القطع المعاملة مقارنًة بالقطع غير المعاملة بالمبيدات. ف
تربية النبات تهدف للحصول على مصادر مقاومة لألمراض الفيروسية، 

 72ومدخاًل وراثيًا من الحمصو  182وفي هذا السياق تّم تقويم أداء 
المتحصل عليها من بنك األصول الوراثّية في  مدخاًل وراثيًا من العدس

. 2015/2016كاردا تحت الظروف الحقلية خالل الموسم الزراعي إي
ستخدام اأجريت الغربلة الحقلّية عن طريق اإلعداء اإلصطناعي ب

الحاملة للعزالت  A. craccivora و M. persicaeحشرات المّن 
تّم اإلعتماد في . والي، على التCpCSVو BWYVالفيروسّية التونسّية 

( لتحديد شّدة 3-0درجات ) 4سّلم مكّون من تقويم المدخالت على )أ( 
ستخدام االفيروس ب لألعراض الظاهرّية، )ب( تركيز اإلصابة بناءاً 

(؛ )جـ( االنتاجية. تم TBIAبصمة الّنسيج الّنباتي المناعي ) إختبار
 CpCSVالحصول على بعض أصناف العدس المتحملة لفيروس 

(IG343)  وفيروسBWYV (IG5384)لحمص ؛ وبعض أصناف ا
 BWYVوفيروس  CpCSV (IG69716)المتحملة لفيروس 

(IG9406). 
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 لطرز وراثية من محصول الفول مقاومة لفيروس ةأولي غربلة
يوب  ،1،2صفاء غسان قمري . البنجر/ السكري  للشوندر الغربي اإلصفرار
( المركز الدولي 1) .2وسامية مغندف 2، مروى بن عمران3فان لور

المناطق الجافة )إيكاردا(، محطة تربل، البقاع، للبحوث الزراعية في 
( إيكاردا، 2؛ )s.kumari@cgiar.orgزحلة، لبنان، البريد اإللكتروني: 

ة في نيو ساوث ويلز، معهد تامورث يقسم الصناعات األول( 3تونس؛ )
البريد االلكتروني:  ا،يالزراعي، نيو ساوث ويلز، أسترال

joop.vanleur@dpi.nsw.gov.au 

السكري/البنجر  للشوندر الغربي اإلصفرار فيروس يسبب
(BWYVجنس ، Polerovirus ؛ عائلةLuteoviridae) اً خطير  اً مرض 

التابعة للعائلة الصليبيه  تلك خاصةوبللعديد من المحاصيل واألعشاب، 
Brassicaceae المركبة ،Compositae ةوالبقولي Fabaceae.  تتميز

صفرار األوراق، تقزم النباتات، اباألعراض الرئيسية لهذا الفيروس 
احمرار وسماكة في األوراق مع نقص في تشكيل القرون للمحاصيل 
البقولية. ينتقل فيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر 
بوساطة حشرات المّن بالطريقة المثابرة، وخاصة مّن الخوخ األخضر 

Myzus persicae . من دول أقليم تم الكشف عن الفيروس في العديد
تعد النباتات المقاومة  .(CWANA)وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا 

من أهم العناصر لمقاومة األمراض الفيروسية، النها تعتبر صديقة 
ومقبولة لدى المزارعين. في هذه الدراسة، تم  اديةللبيئة، فعالة وإقتص

لسابقة نبات فول منتخبة من المواسم الزراعية ا 27دراسة بذور لعشائر 
ذات انتاجية عالية ومقاومة لفيروس اإلصفرار المميت للفول 

(FBNYV جنس ،Nanovirus عائلة ،Nanoviridae)  العزالت(
السورية والتونسية(، والمسجلة لدى بنك األصول الوراثية التابع إليكاردا 

أجريت الدراسة خالل  .IG159188إلى  IG159162تحت األرقام من 
وبإستخدام عزلة  2016/2017و 2015/2016ن الموسمين الزراعيي

تونسية من فيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر وتحت 
ظروف البيوت الشبكية التي تمنع دخول حشرات النحل، في مزرعة 

نبات/الطراز الوراثي(  15مرناق بتونس. تم اعداء جميع النباتات )
نجر بواسطة حشرات بفيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/الب

 15-10الحاملة للفيروس )بمعدل  Myzus persicaeالمّن 
حشرة/نبات(. تم تقييم رد فعل النباتات لإلصابة عن طريقة )أ( نسبة 
وشدة اإلصابة، )ب( توزع الفيروس وتركيزه )بإستخدام إختبار بصمة 

(، و)جـ( انتاجية النبات. خالل الموسم الزراعي TBIAالنسيج المناعي 
(، تم تحديد النباتات التي تحمل أعراض قليلة أو 2015/2016ألول )ا

بدون أعراض، تركيز فيروس منخفض أو معدوم و انتاجية جيدة. تم 
طراز وراثي( وإعادة تقيمها  22نبات يمثل  40حصاد أفضل النباتات )

( وبإستخدام نفس طريقة 2016/2017في الموسم الزراعي الثاني )
ي الموسم الزراعي األول. أظهرت النتائج أن العدوى المستخدمة ف

، IG159168 ،IG159170طرز وراثية ) 8نبات تمثل  14عشائر 
IG159171 ،IG159173 ،IG159174 ،IG159179 ،IG159180 

( كانت عالية المقاومة لفيروس اإلصفرار الغربي للشوندر IG159181و
س في عدم وجود الفيرو  TBIA السكري/البنجر، حيث أثبت إختبار

أوراقها وكانت انتاجيتها جيدة. باإلضافة ل ذلك، كانت عشائر نباتين 
مقاومة للفيروس  IG159178و IG159163تابعين للطرازين الوراثيين 

وانتاجية جيدة. من ناحية آخرى، كانت  %20-10بمعدل إصابة 
، IG159172 ،IG159175طرز وراثية ) 4نباتات تمثل  5عشائر 

IG159182  و IG159183 عالية الحساسية لإلصابة بالفيروس )
  .نتاجية(إصابة مصحوبه أعراض شديدة ونقص في اإل 100%)
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البرقوق /الميته للخوخ ةالعوائل الطبيعية لفيروس البقع الحلقي

PNRSV)) .نبيل عزيز و  2نديم أحمد رمضان، 1خالد محمود أحمد
، الح الدينامعة ص، جكلية الزراعة ،قسم وقاية النبات (1. )3قاسم

( 2؛ )khalid.ahmed@su.edu.krd، البريد اإللكتروني: أربيل، العراق
قسم وقاية  (3، العراق؛ )جامعة الموصل ،كلية العلوم، قسم علوم الحياة

 ، كلية الزراعة، جامعة الموصل، العراق.النبات
بستانًا لألشجار ذات النواة الحجرية  46 ـأجري مسح حقلي ل

قليم كردستان إبساتين في محافظة دهوك في  10ربيل وأفي محافظة 
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لغرض الكشف عن الفيروسات  2012و 2011العراق خالل عامي 
 50المنتشرة فيها. وتراوحت مساحة البستان الواحد بين دونم واحد إلى 

دونمًا. جمعت عينات من أوراق األشجار التي تظهر عليها أعراض 
تبار أاللىزا المصلي خاإلصابات الفيروسية المحتملة، وأخضعت ال

. أظهرت النتائج /الكلون ستعمال األمصال المضادة متعددة النسيلةاب
على  PNRSVالميته للخوخ والبرقوق  ةوجود فيروس البقع الحلقي

أشجار المشمش والخوخ واالجاص والكمثرى، وفيروس جدري 
 .ربيل ودهوكأعلى أشجار الخوخ في محافظتي  PPV/الخوخ البرقوق 

عوائل طبيعية في المناطق  PNRSVن لفيروس أئج الدراسة أظهرت نتا
التي شملها المسح وهي البرسيم والزربيح والورد االشرفي وسجل ألول 

كنبات عائل لهذا  .Elaeagnus spمرة نبات الزيزفون السوري 
الفيروس. وسجلت العديد من انواع النباتات عوائل آخرى للفيروس عند 

 Phaseolus تجريبي أهمها نبات الفاصولياختيار المدى العوائلى الا

vulgaris  والبتونياPetunia hybrida كما تبين هذه النتائج إمكانية ،
  .نواع النباتات العشبيةأإلى العديد من  نقل الفيروس ميكانيكياً 
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لفيروس  Vigna mungo لمدخالت/التحمل المقاومة مستوى  يمقو ت
. مختلفة مناخية ظروف تحت Vigna Mungoللـ  األصفر الموزاييك
( 1. )2ومحمد صديق صادق 1، أرشاد جافاد1، بريرا صديقي1نديم شاد

معهد العلوم الزراعية، مجمع قائدي عزام، جامعة البنجاب، الهور 
( المعهد النووي للزراعة والبيولوجيا، ص.ب. 2، باكستان؛ )54590

روني: ، شارع جهانغ، فيصل أباد، باكستان، البريد اإللكت128
nadeem.iags@pu.edu.pk  

لمدى  Vigna mungo للـمدخاًل  48تم تقويم 
 Vignaمقاومتها/تحملها لإلصابة بفيروس الموزاييك األصفر للـ 

mungo  .تحت ظروف مناخية مختلفة خالل موسمي الصيف والربيع
لم يبد أي من هذه المدخالت مقاومة للفيروس في الموسم الصيفي. 

مدخاًل إظهار مستويات مختلفة من  30يعي، أمكن لـ وفي الموسم الرب
غ للنبات  34و  5.1المقاومة للفيروس. تراوح مستوى اإلنتاج ما بين 

مدخالت  4، 2، 6مدخاًل تم تقيمهم، تبين بأن  48الواحد. من أصل 
كانت قابلة، متوسطة القابلية وحساسة جدًا للفيروس، على التوالي. 

مدخاًل كانت شديدة المقاومة، مقاومة  8، 12، 16وأثبتت التجارب بأن 
 ومتوسطة المقاومة للفيروس، على التوالي.
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الجدوى اإلقتصادية المضافة لصنف الشعير الجديد "ايمان" المقاوم 
، هاجر بن أسماء النجار .(BYDV) لفيروس تقزم وإصفرار الشعير

نهج  -س المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتون ،سعيدة ملوحيو غانم 

لكتروني: البريد اإل، المنزه، تونس 1002 ،كراي يدااله
asmanajara@yahoo.fr 

الحبوب المزروعة على نطاق محاصيل الشعير ثاني  يعد
. ويقدر ألف هكتار سنوياً  500واسع في تونس وهو يغطي حوالى 

أظهرت الدراسات الحديثة  وقد ه،/قنطار 14 بـ الوطني المردودمتوسط 
في مزارع الشعير  موجودقزم وإصفرار الشعير. أهم فيروس ن فيروس تإ

في بعض  %35 يحوالبه ن تتجاوز نسبة اإلصابة أبتونس، ويمكن 
استنباط األصناف المقاومة الوسيلة األكثر فعالية ضد  المناطق. يعد

هذا الفيروس. ولهذا الغرض تم القيام ببرنامج تحسين وراثي ابتداء من 
ساللة للشعير  200حيث تم انتخاب  2003-2002الموسم الزراعي 

منها في الظروف المناخية شبه  23يم و ذات الصفات المقاومة. وتم تق
مقارنة مع األصناف  2013إلى  2007الجافة خالل المواسم من 

المتداولة بتونس "منال" و"ريحان". وتم استنباط صنف "ايمان" حامل 
ية ومتأقلم بشكل جيد وذات مردودية مزدوجة عال Yd2لجين المقاومة 

في المناطق الشبه الجافة. وأظهرت هذه الدراسة تفوق الشعير صنف 
( من حيث محصول الحبوب والتبن (Fpr < 001"ايمان" بشكل ملحوظ 

باألصناف األكثر  والي مقارنة، على الت%54-48 و %55-40بـ 
زراعة "منال" و"ريحان". ولتحديد األثر االقتصأدى للصنف المقاوم 

جديد "ايمان"، تم احتساب الربح الخام السنوي في الغرض ومقارنته ال
بالربح الذي يحققه الصنفان "منال" و"ريحان" وذلك بإستخدام نظام 

البرمجة الرياضية.  على المعتمد (GAMSالنمذجة الجبرية العامة )
دينار تونسي في  1100ن ايمان حقق أعلى ربح بما قدره أونشير إلى 
دينار تونسي في  900"منال" و"ريحان" بأرباح تناهز هالهكتار، تال

 ( في انخفاض األرباح BYDVالفيروس ) اعداءالهكتار. ويتسبب 
  %97بالنسبة لصنف منال و %82بالنسبة لصنف "ايمان" و %39 ـب

 لـ "ريحان" مقارنة بالشاهد. 

 
V13 

طبيعي  خّزان (Vitis vinifera spp. sylvestris)العنب البري 
، دافيد 1إلهام السالمي ،1نعيمة محفوظي. سات الكروم في تونسلفيرو 

فرانشسكو و  1، منيرة بن سليمان حربي1، أمل نجاحي2باتشيفيكو
بر حماية النباتات، المعهد الوطني للبحوث الزراعية تمخ( 1. )2كاريمي

البريد ، تونس ،، المنزه1004كراي،  يدابتونس، نهج اله
 Instituto di( 2)؛ nmahfoudhi@yahoo.fr :االلكتروني

Bioscienze e BioRisorse (IBBR) ،Consiglio Nazionale delle 

ricerche CNR Corso Calatafimi 414 ،I-90129 Palermo ،
  ايطاليا.

في تونس مرونة في التأقلم مع الظروف  العنب أثبتت كروم
 المختلفة. وبالرغم من أن أهم تنوع في أصناف الكروم المحلية
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(Vitis vinifera spp. sylvestris) ن أفي المناطق الجنوبية إال  متمركز
في الشمال الغربي  أساساً  تقع الكروم البرية توجد في تجمعات طبيعية

 والشمال الشرقي. ويعتبر الحفاظ على تجمعات العنب البري أساسياً 
للكروم المحلية والحفاظ على التنوع  الوراثيةلضمان بقاء الموارد 

إلمكانية كونها خزانات  ونظراً . البيولوجي في المحيط الطبيعي/الحيوي 
فان غياب البيانات  ،طبيعية لمسببات األمراض بما في ذلك الفيروسات

التونسي يمكن  العنب البري في الوقت الراهن حول وجود فيروسات في 
أجريت دراسة لهذا  .في انتشارها في الكروم المغروسة أن يكون سبباً 

نبتة )عّينات ذكورّية وانثوّية( من  63ـ جمع عيدان خاملة ل وتمّ  الغرض
تّم إختبار كل العّينات عن طريق  .تجّمعات طبيعية للكروم البرّية 5

 الثبات وجود RT-PCRالبوليميراز المتسلسل بالنسخ العكسي  تقنية
Grapevine rupestris stem pitting associated virus 

(GRSPaV) ،Grapevine virus A (GVA) ،Grapevine virus B 
(GVB) وGrapevine leafroll associated virus (GLRaV-3) 

  bp ،236 bp ،459 bp ،546 bp 329 لتضخيم بادئات ستعمالاب
أكدت على التوالي.  ،GLRaV-3 و  GRSPaV، GVA،GVB ـل

  GRSPaV ،GVA النتائج احتواء الكروم البرية على الفيروسات
  .تقنية التسلسل عن طريق وجودهاتّم اثبات  وقد،  GLRaV-3 و

 
V14 

 /الموالحنواع جديدة من حامالت طعوم الحمضياتأدراسة تأثير 
االنتاجية والربح الخام المحقق لصنف  فيوإصابتها بالفيرويدات 

بر تمخ( 1. )1يأحمد جمالو  2سعيدة ملوحي، 1أسماء نجار. المالطي
في، المعهد الوطني للبحوث بر االقتصاد الريتمخ ؛حماية النباتات
 saidamlouhi@gmail.com :لكترونيالبريد اإل ،الزراعية بتونس

ستراتيجية الوطنية لحماية مزارع في إطار اال
يم مدى إمكانية و قمنا بهذه الدراسة التي تعنى بتق /الموالحالحمضيات

تعويض "األرنج" بحامالت طعوم جديدة مستوردة. ونهدف بذلك إلى 
تاج والمردودية اإلقتصادية مع عدم التغاضي عن تأثيرات تحسين االن

الفيرويدات. ونظرا الن صنف المالطي هو أهم صنف 
بتونس، تّم اختياره للقيام بالتجربة التي انطلقت سنة  /الموالحالحمضيات

بوحدة التجارب الفالحية التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية  2005
يم انتاج المالطي و لفتين. تتمّثل األولى في تقبتونس، بإتباع تجربتين مخت

 Poncirus trifoliateحامالت طعوم سليمة وهي:  7بتطعيمه على 

(PT) ،Citrus volkameriana (CV) ،Rangpur lime (LR) ،
Citrumelo swingle (Citru) ،Citrange Carrizo (CC) ،Sour 

orange (SO)  وMandarin Cleopatra (MCL)، ى الثانية بينما تعن
 Citrus bentيم االنتاج بعد القيام بإصابتها بالفيرويدات اآلتية: و بتق

leaf viroid (CBLVd) ،Hop stunt viroid (HSVd) ،Citrus 

dwarfing viroid (CDVd)  وCitrus Barck cracking viroid 

(CBCVd) . كاًل على حده ثم باألربع فيرويدات مجتمعة هذا وأسفرت
( تحسين ملحوظ في انتاج المالطي iحّصل عليها عن: النتائج المت

 مقارنة بالشاهد ها سابقاً يلإالمطّعم على جميع حامالت الطعوم المشار 
حاملي الطعوم  قبل"األرنح"، حيث أن االنتاج األعلى كان محققا من 

CV وCR  يليها واليعلى الت ،طن/ه 74طن/ه و 78في حدود ،
Citru  مرتبة الرابعة طن/هك ويأتى في ال 55بـCC  طن/ه. أّما  52بـ
( تحت تأثير iiطن/ه.  44في حدود  SOوكان مماثال لـ  MCLانتاج 

اإلصابة فان الفيرويدات المجتمعة تسببت في انخفاض في االنتاج بما 
بينما كان تأثير اإلصابة ضئيال  ،PTو Citru بالنسبة لـ %50يقارب 

بارها حامالت طعوم ويمكن اعت CCو LRو CVعلى حامالت الطعوم 
 بفايرويدمقاومة. كما تم تسجيل نتائج مماثلة بالنسبة لإلصابة 

 ِ(CDVd مع انخفاض االنتاج يقّدر على التوالي بـ )بالنسبة  %38و 31
تّم احتساب الربح الخام  2015سنة  إنتاج. وباعتبار PTو Citruلـ 

المحقق من طرف حامالت الطعوم السليمة والتي تمت إصابتها 
الفيرويدات، وإتضح أن كل حامالت الطعوم السليمة قد حققت أعلى ب

األكثر ربحا محققين لما  CRو CV. ويعتبر SOربحا مقارنة بما حققه 
 تجميع األربع فيرويدات نقصاً  وأحدثد ت في الهكتار.  10000يقارب 
بالنسبة لكل حامالت الطعوم مقارنة بالشاهد، إاّل أن هذا النقص  نسبياً 

فان  ي، وبالتالCCو LRو CV  ذا داللة واضحة بالنسبة لـ لم يكن
 .غير بعيد عّما حققه الشاهد يالربح المال
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الموالح الفيروسية وشبه الحمضيات/الوضع الراهن ألمراض 
 أورهان بوزان. تركيا –الفيروسية في منطقة شرق البحر المتوسط 

 تشوكوروفا، جامعة ،الزراعة كلية النبات، وقاية قسم ،ونوكيت اونالكيه
 gborhan@hotmail.com اإللكتروني: البريد تركيا، أضنا،

المنتجات الزراعية المهمة  ىالموالح إحدالحمضيات/تعتبر 
في تركيا يتم في منطقة شرق  هامن انتاج %80، حيث أن في تركيا

 فيتأثير كبير  يةوأشباه الفيروس سيةمراض الفيرو لأل .البحر المتوسط
ن أالموالح في هذه المنطقة. ومن المعروف ضيات/الحمانتاج 

الموالح في هذه المنطقة تصاب بالعديد من األمراض الحمضيات/
رويدات. معظم أشجار ايالف الفيروسية وشبه الفيروسية بما في ذلك

األقل بواحد من  ىو كبيرة العمر مصابة علأالموالح المسنة الحمضيات/
أشباه الفيروسات. تم الكشف عن  األمراض التي تسببها الفيروسات او

العديد من األمراض الفيروسية وشبه الفيروسية في الدراسات العلمية 
 الحمضيات/أمراض  .1980 التي أجريت في هذه المنطقة منذ العام

الموالح الرئيسية في هذه المنطقة هي األستبرن أو السفرجلي التي 
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الموالح، نضيات/الحيسببها اإلسبيروبالزما سيتري، فيروس قوباء 
وسفي، فيروس يفيروس إصفرار عروق األوراق، فيرويد تلون خلف ال

إخضرار وتقزم النبات وفيروس التدهور السريع الذي يمثل الخطر 
خدم ت( يسCitrus aurantiumن البرتقال الحامض )أالمحتمل بسبب 

 .من مزارع هذه المنطقة %99 كمخزون في
 

V-16 
باء الموالح/الحمضيات في شرق التشخيص الجزيئي لفيروس قو 

 1، أورهان بوزان1، بشرى فيدانجي1نوكيت اونالكيه. المتوسط )تركيا(
 قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، ( 1. )1كوالر-وباكيزا كوك

، البريد اإللكتروني: تركيا أضنا، جامعة شوكروفا،
nuketonelge@hotmail.com( 2؛ ) ،معهد أبحاث المكافحة الحيوية

 .، تركيااضنأ

ض الخطيرة امر الموالح من األالحمضيات/مرض القوباء في  يعد
(. تم وصف نوعين من CPsVالتي يسببها فيروس قوباء الموالح )

( والثانية قوباء AsP) أ أعراض الفيروس األولى: سميت قوباء الساللة
(. في السابق تم اإلبالغ عن وجود الفيروس تقريبًا في PsB) ب الساللة
منتشر على نطاق  أ زارع الحمضيات في تركيا. فيروس الساللةجميع م

 واسع ويؤثر فقط في منطقة الجذع والفروع الرئيسية حيث تظهر 
تشققات في قلف األشجار المصابة وتتراكم فيها اإلفرازات الصمغبة، أما 

 من السالالت األكثر خطورة  اً واحد تعتبرف ب فيروس الساللة
 شكل تقرحات شديدة في اللحاء مما  علىتظهر أعراضه والذي 

يؤدي إلى انفصالها كما يسبب بثرات منتفخة ويتراكم الصمغ في األفرع 
 /من أشجار الموالح 50ختيار عدد االحديثة. في هذه الدراسة تم 

تي توجد فيها تشققات في اللحاء، أعراض في األوراق، ال الحمضيات
األوراق. تم تحليل جميع بقع باهتة في العروق، بقع وحلقات شاحبة في 

 البادئات. إستخدامت PCR-RT ـالعينات المختارة بوساطة جهاز ال
BC76 5’-ATGTCGATYCCWATYAAGTSTCAC-3’ ،
BC77 5’-TTACATAGTYGMWGCYACCCCAAAG-3’ ،

BC78 5’- TGCTCCAACAAAGAAATTC CC-3’، BC79 

5’-TTCTGCCATCTGGAGTGAGGC-3’،  Ps62 5’-

AAAGATGTTTTCATGTTCTCT-3’، Ps63 5’-

TATTTAAAGCGAAACATGAT-3’، CPV-1 5’-

GCTTCCTGGAAAAGCTGATG-3’، CPV-1 5’-

GCTTCCTGGAAAAGCTGATG-3’  لزيادة الجيناتCPsV  في
طبقات البروتين. أظهرت النباتات المصابة الحجم المتوقع من فيروس 

CPsV  الذي كان غائبًا في  (600، 514، 350)قطع غالف البروتين
عينات شتالت  10إلقاح ت السليمة. لمعرفة مؤشر البيلوجية تم النباتا

االنناس والبرتقال لرؤية أعراض الفيروس على أرواق النبات. ظهرت 
لشتول الكاشفة للمرض في شكل خطوط على اأول إصابة للنمو في 

. وجد في تحليل البالست CPsVاألوراق وتقزم نتيجة لإلصابة بفيروس 
متطابقة مع النوكليوتيدات  %98ات كان أكبر من ن تتابع النوكليوتيدأ

 .في المنطقة
 

V-17 

تطبيق تقنية تحديد التتابعات النكليوتيدية عالية االنتاجية لمعرفة 
، 1ميكال كيومنتي. الحالة الصحية ألصناف الكرمة المحلية المعتمدة

، بيير 2، فيتو نيكوال سافينو1رائد أبو قبع، 1ماسمليانو موريللي
باسكوالى و  1، انجيالنطونيو مينافرا1و النوتةفيديريك

معهد الفيروسات النباتية، المركز الوطني  (1) .1سالداريللي
، البريد اإللكتروني: ا/باري يطإلإيللبحوث في 

raied.aboukubaa@ipsp.cnr.it( 2؛)  قسم علوم التربة، النبات
 يطاليا.أ -واألغذية، جامعة باري ألدومورو

شهادات اعتماد الكرمة في ايطالىا يتطلب نظام إصدار 
ن أخلّوها من الفيروسات من أجل اإلكثار والتسويق. يستلزم هذا النظام 

 GVAتكون مواد اإلكثار خالىة تمامًا من فيروسات معقد الخشب )
 و GLRaV1، GLRaV2( وفيروسات التفاف أوراق الكرمة )GVBو

GLRaV3( وفيروس الورقة المروحية )GFLVش العنب ( وفيروس نم
(GFKVوفيروس ) الموزييك العربى (ArMV).  تعد التجارب الجزيئية

والحيوية المطبقة بشكل روتيني للتحري عن المسببات المرضية النباتية 
مثل التطعيم على النباتات الدالة، إختبار التفاعل المتسلسل 

( واإلختبارات المصلية RT-/PCR) مع النسخ العكسي/للبوليميراز
لوقت وتتطلب دائما معرفة مسبقة بالممرض المستهدف. من مستهلكة ل

ناحية آخرى، فان توفر تقنيات تحديد التتابعات النكليوتيدية عالية 
، والتي تخلو من القيود المذكورة أعاله، يسمح بتوصيف HTS االنتاجية

فيروم النباتات المختبرة. في الواقع تعطي البيانات الناتجة من تقنية 
HTS منحازة بخصوص محتوى النبات من الفيروس أو  صورة غير

 قليميالمشروع اإلفان احد اهداف يرويد. وفي هذا السياق االف
Re. Ge. Vi. P )استرداد المادة الوراثية للعنب في بوليا( 

ستخدام هذه التقنية لتقييم الوضع الصحي لعشرين ساللة نقية ا يتضمن
صناف مائدة وآخرى النتاج من الكرمة المحلية المعتمدة والتي تتضمن أ

، تم تحديد التتابعات النيكليوتيدية لمجمعات نقية 2016النبيذ. في عام 
ستخدام التلك المدخالت ب sRNAمن جزيئات الحمض النووي الريبوزي 

ستخدام تقنية ا( وتمت معالجة البيانات الناتجة بIlluminaتقنية الومينا )
حيوية والمتضنمة مراقبة مطّورة خصيصًا لخط تحليل المعلومات ال

نوعية ُمجمَّعات جزيئات الحمض النووي وتركيب التتابعات النكليوتيدية 



A-63 Arab J. Pl. Prot. Vol. 35, Special Issue, November 2017 

ع فيلفيت ) ( واسناد القطع المحددة التتابع Velvetبإستخدام ُمجمِّ
(. أكدت نتائج تحليل البيانات عدم إصابة Blastأداة بالست ) ستخداماب

اله. كما كشف هذا التحليل النباتات المختبرة بالفيروسات المذكورة أع
يرويدين غير مستهدفين مسبقًا بإختبارات اعن وجود فيروسين وف

( GRSPaVالفحص الروتينية : فيروس ساق روبيسترس الكرمة )
يرويد ا( وفHSVdيرويد )ا( وفGRVFVوفيروس ساق الكرمة الريشي )

(. عززت هذه النتائج، والتي تم GYSVd-1الورقة الصفراء في الكرمة )
التأكد من صحتها بواسطة التفاعل المتسلسل للبوليميراز، قدرة تقنية 

HTS  على تحديد "فيروم" النباتات وامكانية تطبيقه في برامج تصديق
  .واعتماد كرمة العنب

 

 نيماتودا
 

N1 

من منطقة عين الدفلى  المتحوصلة /البطاطساتوزيع نيماتودا البطاط
، فرنسيسكا 2، ألبيرتو تروكولي1، عيسى مقابلي1نادية تيرشي. لجزائرا

ة، ان، خميس مليبونعامة جيالليجامعة ال( 1) .2و إلينا فانيلي 2دي لوكا
؛ mokaissa@yahoo.fr، البريد اإللكتروني: ، الجزائريعين الدفل

tirchin1977@yahoo.fr( 2؛ )،معهد وقاية النبات المستدامة CNR، 
؛ francesca.deluca@ipsp.cnr.itايطاليا، البريد اإللكتروني: باري، 

a.troccoli@ba.ipp.cnr.it ؛elena.fanelli@ipsp.cnr.it 
المتحوصلة أكثر اآلفات التي  /البطاطساتعد نيماتودا البطاط

دىة بمحاصيل البطاطا في جميع انحاء العالم. اقتصاتسبب أضرارا 
، دراسة في منطقة عين الدفلى في الجزائر. 2013خالل عام  ،أجريت
. ضاحية 14عينة تربة جمعت من حقول البطاطا من  81ليل تم تح

من  %22.22 في المتحوصلة أظهرت هذه الدراسة وجود النيماتودا
ستة عشر ساللة من خمس ضواحي عن تشخيص الحقول المراقبة. تم 

للحويصالت وتلك  يةالعجان المطقةطريق الجمع بين خصائص 
التشخيص المورفولوجي  وقد تم تأكيدبيرقات الطور الثاني. الخاصة 

 التسلسل وتحليل النشوء والتطور في منطقة، ITS-RFLPبتحليل نتائج 
. أظهرت النتائج أن كال النوعين ITS الفاصل الداخلي المستنسخ

Globodera pallida وnsisehicrosto Globodera ةقطنملا  موجودين

 سيادةإال انه لوحظ  هذيف ه ةطلتخم تالالس ي وأ فنيلصفنم امإ
pallida. G من السالالت%12.25 تم تحديد حيث 

G. rostochiensis  كانت %31.5في حين أن G. pallida  
من السالالت تشكلت من خليط من النوعين، ومن بين  %56.25 و

لوحظ أن . G. pallidaهيمنة  %77.77السالالت المختلطة، أظهرت 
ة: عين الدفلى، يلفي المواقع التا G. pallidaهو  انتشاراً أكثر األنواع 

 فكان األكثر انتشاراً  G. rostochiensisأما  .العامرة، مخاترية وعريب
بين  اختالف جيني ضمن نوع في الروينة. أظهرت هذه الدراسة وجود

يمكن افتراض انها كانت  nsisehicG. rosto و G. pallida تالالس
التي شكلت  الجزائر. بالنسبة للساللة األكثر تبايناً الدخول إلى  متعددة

مع بعض سالالت من التشيلي والبيرو يفترض  مجموعة منفصلة جداً 
 . أو مستقالً  أن دخولها إلى الجزائر كان متآخراً 
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 تجارب مخبرية للتأثير القاتل لمستخلصات النباتات الطبية في 
 بيوض وحوريات الطور الثاني لنيماتودا تعقد الجذور

)Meloidogyne incognita( أ. س.  ت، والية كوارا، نيجيريا.في ماال
و ت. ه. جباديان، قسم اإلنتاج النباتي، جامعة والية كوارا،  أوسونلوال

 remiosunlola@gmail.comنيجيريا، البريد اإللكتروني: 
تم تقويم التأثير القاتل للمستخلصات المائية ألوراق 

Mormodica chardiata ،Morinda lucida  وأوراق وقلف
Azadirachta indica  مغ/ليتر  50000و  25000، 12500بتراكيز

 Meloidogyne incognitaفي بيوض وحوريات الطور الثاني لنيماتودا 
. كما تم إجراء إختبارات نوعية لتحديد وجود مركبات برتالمخ في

ضوئية باستخدام اختبارات قياسية. تم تحليل بيانات تثبيط بيوض 
الثاني باستخدام تحليل التباين النيماتودا وموت حوريات الطور 

(ANOVA)  وصلت نسبة فقس البيوض عند %5عند احتمال .
 50000و  25000بتركيز  M. chardiataاستخدام مستخلص 

على التوالي. كما وصلت نسبة موت حوريات  %35و  %37مغ/ليتر 
مغ/ليتر من مستخلصات  50000الطور الثاني عند استخدام تركيز 

Morinda lucida ،Azadirachta indica  وMormodica 

chardiata  0، على التوالي مقارنة بـ %48و  42.5، 42.5إلى% 
للشاهد. احتوت جميع أجزاء النباتات على سابونينات، تانينات، 
فالفونيدات، قلويات وجاليكوسيدات. كما كانت جميع النباتات تحوي 

بأن  . أثبتت التجاربA. indicaعلى فينوالت ما عدا أوراق 
لمستخلصات النباتات الطبية تأثير قاتل في النيماتودا وهي مواد مبشرة 

 كبديل للمركبات الكيميائية المصنعة وأقل تكلفة وأكثر أمانًا للبيئة. 
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كعوامل  Trichodermaقدرة األنواع المختلفة من الفطر متقويم 
 Meloidogyne javanicaمكافحة أحيائية ضد نيماتودا تعقد الجذور 

، أحمد سعد 1,2أحمد عبد السميع محمد دوابة/البندورة. على الطماطم
، محمد طارق 2، حمزة عبد الحي الفي2حيىلي، فهد عبد هللا ا2الحازمي

قسم بحوث األمراض النيماتودية، ( 1. )2وصالح نعمان النظاري  2جاويد
شارع جامعة  9معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعية، 



64A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

، البريد اإللكتروني: ، مصر12619هرة، الجيزة القا
dawabah@hotmail.com ؛dawabah@yahoo.com( 2؛ ) قسم

وقاية النبات، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، 
 .، المملكة العربية السعودية11451، الرياض 2460ص.ب. 

كوديرما ايتم تقويم قدرة ثالث عزالت سعودية من الفطر تر 
Trichoderma  في المكافحة األحيائية لنيماتودا تعقد الجذور

Meloidogyne javanica  تحت الظروف المخبرية، وتحت ظروف
. أوضح التعريف /البندورةالبيت المحمي كذلك على نباتات الطماطم

 ها لألنواعءالمورفولوجي والجزيئي للعزالت الفطرية الثالث انتما
T. harzianum ،T. hamatum و T. atroviride  ستخدام اتم أيضًا

حبيبات للمقارنة. أوضحت نتائج  %10المبيد النيماتودي فيناميفوس 
اإلختبارات المخبرية أن النسب المئوية لموت يرقات الطور الثاني من 
النيماتودا كانت تزداد طرديًا مع كل من: الزيادة في عامل الوقت )من 

مالت المختلفة(، والزيادة في ام بعد التعريض للمعايأ 6إلى  4إلى  2
(. أما تحت ظروف %75إلى  50إلى  25تركيز الراشح الفطري )من 

البيت المحمي )تجربتين منفصلتين(، فقد تمت معاملة نباتات 
تركيزات مختلفة من حبوب القمح الملوثة  ةبثالث /البندورةالطماطم

 إعدائهاغ/أصيص(، وذلك قبل  15 و 10، 5ر المختبرة )و بالفط
، وإستخدام مبيد الفيناميفوس أيضًا M. javanicaبنيماتودا تعقد الجذور 

بالنيماتودا، وتبين أن  اإلعداءومًا من ي 60للمقارنة. تم أخذ النتائج بعد 
المبيد فيناميفوس كان أكثر المعامالت قدرة في مكافحة النيماتودا حيث 

، %99.5 بنسبة /البندورةقلل الضرر الواقع على جذور الطماطم
أما أكثر المعامالت الفطرية  .%99 وخفض تكاثر النيماتودا بنسبة
 T. atrovirideكانت المعاملة بالفطر فكفاءة في مكافحة النيماتودا 

غ/أصيص التي قللت الضرر الواقع على الجذور بنسبة  15بتركيز 
ومن الجدير ذكره أن  .%71 ، وخفضت تكاثر النيماتودا بنسبة74%

ت الفطرية قد حسنت مؤشرات نمو نباتات الطماطم جميع المعامال
بالنيماتودا. ومن ثم يمكن اعتبار هذه العزالت )األنواع( السعودية  المعداة 
كوديرما خيارات مكافحة أحيائية مقبولة يمكن ايمن الفطر تر  ةالثالث

 M. javanicaإدراجها في برامج اإلدارة المتكاملة لنيماتودا تعقد الجذور 
  م/البندورة.طعلى الطما

 
N4 

الشوندر محصول  وغلةالعالقة بين اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور 
 أحمد محمد كريم . بنجر المنزرع في مواعيد مختلفةالسكري/ال

المركز القومي  ،مراض النباتأقسم ، معوض محمد محمد محمدو 
، مصر، البريد اإللكتروني: جيزة، الدقي ،ش البحوث ،للبحوث

kar_asm@yahoo.com 

تمت دراسة العالقة بين شدة اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور 
(Meloidogyne javanica)  الشوندر  محصولغلة وبين

رض رملية أفي  الشوندر السكري/البنجربنجر وذلك بزراعة السكري/ال
مواعيد مختلفة  ةفي ثالث البنجربالنيماتودا وتمت زراعة  ملوثة طبيعياً 
 (2؛ 10/8/2015زراعة مبكرة في  (1: التالي على النحومن الزراعة 

. 5/11/2015 زراعة متآخرة في (3؛ 25/9/2015زراعة متوسطة في 
حدة وقد تم تقسيم درجات  ىتقدير درجة التعقد الجذري لكل نبات علتم 

النباتات السليمة  1( يمثل رقم 6-1درجات )من  6التعقد الجذري إلى 
تعقد  %100ت شديدة اإلصابة )النباتا 6مصابة ويمثل رقم الغير 

بنجر المنزرع في كل من القد اوضحت النتائج بفحص جذور . و جذري(
طوار النيماتودا داخل الجذور المصابة ما أالعروة المبكرة والمتوسطة أن 

طوار النيماتودا أزالت كلها في مرحلة ما قبل وضع البيض في حين أن 
 120-105اختيار من داخل جذور النباتات وفي مرحلة الحصاد تم 

لتقدير درجة اإلصابة لكل نبات )الضرر( المنزرعة في  نبات عشوائياً 
إلى مرحلة وضع البيض ورغم فيه الديدان وصلت التي العروة المتآخرة 

جو هذا فانة بتحليل التربة لم يكتشف الطور اليرقى الثاني في منطقة 
الجذور  بنجر )وزن المحصول . كما لوحظ أن الريزوسفيرالجذور/

باإلصابة بالنيماتودا عند زراعة  لم يتأثر معنوياً  والمجموع الخضري(
ها مع أن العالقة بين يلإ المشارالنباتات في المواعيد الثالثة السابقة 

شدة اإلصابة بالنيماتودا وبين المحصول كانت سالبة عند زراعة 
كان بينهما ال أن معامل اإلرتباط إالعروة المبكرة والبدرية في المحصول 

بين من الدراسة أيضًا أن المواد الصلبة الكلية الذائبة في ت .اضعيفً 
عصير السكر للجذور لم تتأثر باإلصابة بالنيماتودا وذلك عند زراعة 

بينما عند زراعة النباتات في العروة ، النباتات في مواعيد الزراعة
ور ذفي الج ةبائذال ةالكلي ةالمتوسطه كانت هناك زيادة في المواد الصلب

  .ور السليمهذالجب مقارنة ةالمصاب
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وعالقتها  /البطاطاتطور دورة حياة نيماتودا حويصالت البطاطس
( جامعة عمر المختار، 1. )2وفيفيان بلوك 1محمود الحويطي. بالحرارة

( 2) ؛goody3cot@gmail.comالبيضاء، ليبيا، البريد اإللكتروني: 
 ر، داندي، سكوتالندا، المملكة المتحدة.معهد جيمس هوتون، إينفرجوفي

 (PCN) /البطاطانيماتودا حويصالت البطاطستعد 

Globodera rostochiensis (Stone) و Globodera pallida 

(Woll) وبقية أفراد العائلة  /البطاطامن أهم المتطفالت على البطاطس
كة في الممل /البطاطانتاج البطاطسمحدده إل ةفآالباذنجانية وأكثر 

حرارة التربة  ارتفاع درجةسرع عند أ PCNتكون دورة حياة . المتحدة
ول وصف أ. هسفوتكون خطيرة عند ظهور الجيل الثاني في الموسم ن

معدل التطور، وبين الدورة الثانية في  (Te)للعالقة بين حرارة البيئة 
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  Rate = (Te – Tb)/DD (1)وبين  (To) ،(Te)التطور من 
 Duration = DD/(Te –Tb) (2) .عتمد تطور نيماتودا ي

 Globodera rostochiensisالحويصلية  /البطاطاالبطاطس
الهدف من هذا وكان على عدة عوامل بيئية.  Globodera pallidaو

تختلف درجة  .العمل تحديد كيفية تأثير حرارة التربة في تطور النيماتودا
ناخ في المستقبل. إختالف المناطق وكذلك تغير الماسب ححرارة التربة 

 استعمل في هذه التجربة جهاز له درجات حرارة مختلفة من
 /البطاطا همابطاطسالمن  صنفانوكذلك استعمل  س° 10-22

Desiree وMaris Piper..  تم هذا اإلختبار في جهاز بالستيك مغلق
وضعت س. ° 20-10 وبه صفائح معدنية ودرجات حرارة مدرجة من

 وأعديت تربة خثية/بتموسالبطاطس في /البطاطادرنات نوعين من 
تم عد  ..Globodera rostochiensis( بيضة لنيماتودا 1000بسواطة )

االناث عند خروجها على سطح الجذور على فترات في الجهاز، وعند 
سبوعيًا. تم تسجيل الحرارة بوساطة جهاز أدرجات الحرارة المسجلة 

أظهرت  .حرارة التربةوضع بالجهاز الذي فيه التربة ليوضح درجات 
في  س° 22 ةعند أعلى درجة حرار بداية ناث لوحظت األ أن النتائج

سبوع أتبعها مشاهدة االناث بعد  Desireeسبوع الرابع على النوع األ
مقارنة  س° 18كما لوحظت أعداد إثاث أكثر عند  .س° 20عند 

رغم ظهورها المتآخر. كان  س° 20و 22 بأعدادها عند درجات حرارة
 خرا نسبياً أمت س°14و 12، 10لتطور في هذه النيماتودا عند درجة ا
درجات الحرارة العالية. لوحظ مثيالته عند أقل في العدد مقارنة مع و 

عند  Maris Piperعلى النوع المقاوم  ةناث في هذه التجربقليل من األ
 س.°16-2مدى من درجات الحرارة بين 
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ونيماتودا تعقد الجذور ( .Glomus spبين فطر ) التآثر ما
(Meloidogyne javanica )م/البندورة. الطماط نمو شتالت في

قسم وقاية النبات، كلية  ،وعبد الحكيم على صميدة الزروق أحمد الدنقلي
، البريد اإللكتروني: ليبيا ،الزراعة، جامعة طرابلس، طرلبلس

edongali48@hotmail.com  
تداخل بين فطر أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير ال

 نبات في( Meloidogyne javanicaونيماتودا تعقد الجذور ) زاايالميكور 
. جمعت عينات (Solanum lycopersicum) /البندورةالطماطم

( .Glomus sp)المصاب والفطر  /البندورةالنيماتودا من نبات الطماطم
جريت هذه التجارب على صنفين من الطماطم، أمن نبات البصل. 

ستخدام ا، في بيوت محمية، ب4040ع ميس، ومقاوم نوع حساس نو 
ىزا، االنتائج أن التلقيح بفطر الميكو  بينتالقطاعات العشوائية الكاملة. 

سفوري للنباتات، كما أن و أدى إلى زيادة معدالت النمو والمحتوى الف
سفور مقارنة و معدالت النمو ومحتوى الف التلقيح بالنيماتودا خفض معنوياً 

. كما دلت النتائج أن وجود النيماتودا خفض من ةغير المعاملت النباتاب
وجود الفطر بالجذور بينما أدى وجود الفطر قبل النيماتودا إلى خفض 
معنوي في دليل العقد. كما أظهرت النتائج أن وجود الفطر أدى إلى 

وبفروق معنوية، مما أدى إلى  سفور من الجذورو زيادة في امتصاص الف
النبات. أدى وجود الفطر إلى حماية النبات وقلل من  زيادة في نمو

 كتدبير حماية استخدامه الذيدليل العقد نتيجة اإلصابة بالنمياتودا و 
  .قالل من اإلصابةللنبات وكسماد حيوي لإل
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قمح المعتمدة لإلصابة بنيماتودا ثالىل ال قمححساسية بعض أصناف ال
tritici Anguina  ًباسمة جورج انطون . العراقفي  وحقلياً  مختبريا، 

 دائرة ، هديل بدري داود وسيف عبد الرزاق ،مثنى عبد عكيدي
، البريد اإللكتروني: العراق ،أبو غريب ،البحوث الزراعية

basimanematod@yahoo.com 
ل يلآنيماتودا ث إزاء وحقلياً  مختبرياً  القمح ًا منصنف 12أختبر 

أثبتت (. 2015-2013) موسمين على مدى Anguina triticiقمح ال
 كلياً  منيعاً  والمختبرية أن الصنف صابر بيك كان ةالنتائج الحقلي

 99-باءإالفرات و  الصنفان اتسم ضد هذه النيماتودا. بينما 100%

الصنف  وبخاصةصابتهما كانت طفيفة إولكن  مختبرياً  مقاومة كلياً 
تت ولكن عند دراسة الصفات المدروسة لهذه األصناف أثب 99-أباء

طول السنبلة وعدد البذور،  فيالعكس حيث كانت النيماتودا مؤثره 
من المصابة. أما األصناف الحساسه  أقل عدداً و فالسليمة كانت أقصر 

 26280حيث وصل إلى  اً يلهذه النيماتودا فبلغ معدل اليرقات فيها عال
غ للصنف أبو  0,0036ل/غ فبلغ يلآث 10يرقة، بينما معدل وزن 

 قمحالمقاوم لصنف ال المورثنتائج هذه الدراسة بان توضح  .غريب
صابر بيك يمكن أن يستغل من قبل مربي النبات لضمه إلى أصناف 

نتاجيتها إالمعتمدة والحساسة لإلصابة لهذه النيماتودا لزيادة  قمحال
 وتحسين صفاتها للمزارعين. 
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( في مقاومة NEMATOXكفاءة إستخدام المخصب الحيوي )
 المركز ، محمد القاسم .تعقد جذور على اللوزيات نيماتودا

، البريد اإللكتروني: الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي، األردن
mohdqasim@ncare.gov.jo 

تحتوي ( NEMATOXستخدام مادة تجارية تجريبية )اتم 
( P. variotiiو Pacillomyces lilacinus) ينالحيوي رينفطعلى ال

( لمكافحة عدوى Potasium Humateعلى مخصب طبيعي ) ينمحمل
فرد/نبات( من الطور اليرقى الثاني لنيماتودا تعقد  5,000اصطناعية )

غراس أصلين من ( أضيفت لMeloidogyne javanicaالجذور )
دلت النتائج على  .اللوزيات زرعت في أصص داخل بيت بالستيكي
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، (Galling Indices) وجود انخفاض معنوي في مؤشر تعقد الجذور
الشاهد مثيالها في ، مقارنة ب%75ومعدل عدد العقد الجذرية بمقدار 

 %90-70( بمقدار Pf/Piانخفاض معامل تكاثر النيماتودا ) كما لوحظ
نهاية الموسم. كما بينت النتائج ازديادًا معنويًا في أطوال غراس  في

يومًا من المعاملة بالمخصب  150، بعد %83-77بمقدار  األصلين
مقارنة بالشاهد؛ قد يعود ذلك لوجود الفطر  (،NEMATOXالحيوي )

P. variotii تفوقت معامالت  .التأثير المحفز لنمو النباتات يذ
( على معاملتي NEMATOXستخدام المخصب )االمكافحة الحيوية ب

لمكافحة الكيماوية في نهاية الموسم دون وجود فرق معنوي واالشاهد 
ستخدام المكافحة الحيوية في اكفاءة فيما بينهما. حيث أظهرت النتائج 

يرقي الطور الوتقليل أعداد بنيماتودا تعقد الجذور تخفيض شدة اإلصابة 
ثاني للنيماتودا على أصلين من غراس اللوزيات. هذا يظهر نجاح ال
اذا تمت إضافتها في  P. variotii و  P. lilacinus ينالحيوي رينفطال

إلصابة بنيماتودا تعقد الجذور مع مراحل مبكرة. كما أن تحمل األصل ل
ستخدام المكافحة الحيوية قد عمل على خفض مؤشر تعقد الجذور ا

مقارنة بغراس غير متحملة أصيبت بنيماتودا  %80حوالى  حقليًا بنسبة
  .ولم تعامل حيوياً  التعقد
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رض أ يف تقدير الفاقد المحتمل في محصول الفول البلدى المنزرع
أحمد محمد كريم . بة بنيماتودا تعقد الجذوررملية بسبب اإلصا

 يالمركز القوم ،قسم أمراض النبات، معوض محمد محمد بندقو 
، مصر، البريد اإللكتروني: جيزة ي،الدق ،ش التحرير، للبحوث

moawad_bondok@yahoo.com 
تم تقدير الفاقد في محصول الفول البلدى الذى تسببه 

والمنزرع في  Meloidogyne arenariaنيماتودا تعقد الجذور من النوع 
ارض رملية ملوثة بهذه النيماتودا داخل محطة البحوث الزراعية التابعة 

اجريت  .محافظة البحيرة –للبحوث في منطقة النوبارية  يللمركز القوم
ثم أعيدت التجربة مرة  ،2015-2014 يالدراسة خالل الموسم الزراع
وقبيل حصاد النباتات  ،2016-2015 يآخرى خالل الموسم الزراع

لتقدير درجة اإلصابة  نبات عشوائياً  110 يتم إختيار حوال ،مباشرة
بالنيماتودا لكل نبات على حدى، وقد تم تقسيم شدة أو درجة اإلصابة 

النباتات السليمة غير  1، حيث يمثل الرقم 6-1درجات من  6إلى 
 .عقد جذرى(ت %100يمثل النباتات شديدة اإلصابة ) 6المصابة والرقم 

يس النمو للنباتات ي، أن كل مقأ2015-2014 يالموسم الزراعوجد في 
، عدد ووزن القرون لكل نبات، الوزن ي مثل وزن المجموع الخضر 

باإلصابة بالنيماتودا سواء  )المحصول( لم تتأثر معنوياً  للبذورالجاف 
بين ن العالقة بين شدة اإلصابة و أو  ،عند اإلصابات الخفيفة أو الشديدة

ال أن إالجافة كانت عالقة سالبة  والغلة البذريةكل من وزن القرون 

موسم ًا. أما في المعامل اإلرتباط بين النيماتودا والمحصول كان منخفض
للنباتات وعدد  ي ، وجد أن وزن المجموع الخضر 2016-2015 يالثان

ن في حي –بسبب اإلصابة بالنيماتودا  القرون لكل نبات لم تتأثر معنوياً 
عند  %12.5، %10.7ر بمقدا الجافة انخفض معنوياً  البذورأن وزن 

. كذلك انخفض وزن القرون واليعلى الت ،6 و 5درجة إصابة قدرها 
في النباتات شديدة اإلصابة )درجة تعقد  %10.6الجافة معنويا بمقدار 

6).  
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مسح ميداني للنيماتودا المصاحبة للمسطحات الخضراء بمنطقة 
قسم وقاية  ،ومحمد عادل مصطفى الزروق أحمد الدنقلي .طرابلس

بريد ا، الليبي ،النبات، كلية الزراعة، جامعة طرابلس، طرلبلس
 edongali48@hotmail.com :كترونيلاإل

أجريت دراسة ميدانية على المسطحات الخضراء بمدينة 
طرابلس خالل فصلين، أحدهما شتوي واآلخر صيفي، وذلك لمعرفة 

منطقة  31ماتودا المصاحبة لهذه النباتات. شملت هذه الدراسة أنواع الني
 Cynodonبالمدينة والتي كانت مزروعة بنوعين من الحشائش النجيلية )

dactylon و St. augustine وذلك لمعرفة األنواع والكثافات العددية ،)
 13 انتشارخالل الفصول. دلت النتائج المتحصل عليها  الموجودة

ي علماتودا الممرضة للنبات، وبكثافة عددية كانت اآلمن الني جنساً 
 أظهرتلي الخريف والشتاء. صخالل فصل الربيع والصيف، مقارنة بف

 Aphelenchus sp.، Criconemoidesالنيماتودا التالىة:  وجودالنتائج 

sp.، Criconema sp.، Ditylenchus sp.، Hoplolaimus sp.، 
Paratylenchus sp.،Pratylenchus sp.، Tylenchus sp.، 

Tylenchorhynchus sp.، Rotylenchus sp.، Xiphinema sp.، 
Longidorus sp.،Trichodorus sp. وMeloidogyne sp. . أجريت

  .Trichodorus sp :وهي مراضية أكثر األجناس تكراراً دراسة إل
 ، على نبات المسطحات الخضراء .Criconemoides sp و
(Cynodon dactylon و St. augustine وكانت النتائج متفاوتة من )

( إلى نمو أكثر على St. augustineتثبيط النمو للحشائش الزاحفة )
  .(Cynodon dactylonالنجيل )
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لينا . ردنالنيماتودا الخنجرية على الصنوبر الحلبي في األ  انتشار
 ( قسم وقاية النبات، كلية 1. )1ولما البنا 2، منذر الصدر1ارشيد

البريد اإللكتروني:  الزراعة، الجامعة األردنية، عمان، األردن،
Leena_irshaid@yahoo.com( قسم التكنولوجيا الحيوية، كلية 2) ؛

 السلط، األردن. 19117التكنولوجيا الزراعية، جامعة البلقاء التطبيقية، 

نيماتودا التتبع  الديدان االسطوانية تم استخالص عزلة من 
لتربة المصاحبة لجذور أشجار الصنوبر الحلبي الخنجرية من ا
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في وسط المملكة في لواء الجامعة األردنية والتابعة للمنطقة  والمزروعة
 فيالجغرافية النباتية لشمال البحر المتوسط والتي تعاني من التدهور 

. أكدت الصفات المورفولوجية والجزيئية أن النيماتودا تنتمي إلى األردن
. وقد أظهرت Xiphinema vuitteneziخنجرية من النوع نيماتودا الال

قليلة في الصفات المورفوميترية والجزيئية بين العزلة  فاتختالاالنتائج 
جريت دراسة لمعرفة أومن ثم خرى. ألاالعالمية األردنية والعزالت 

التوزيع الزمني لهذه العزلة األردنية من النيماتودا الخنجرية لمدة سنتين 
تباينا في أعداد النيماتودا  حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود. تقريباً 

 2/100أقل من حيث تراوحت متوسط األعداد ما بين خالل هذه الفترة 
التربة في  ³سم 88/100 يإلى حوال /أكتوبرتربة في تشرين األول ³سم

ن أعداد النيماتودا المستعادة إ. وعالوة على ذلك، ف/ديسمبركانون األول
يعزى سبب هذا  من سنتين متتالىتين. قد هنت في الشهر نفستباي

التذبذب إلى درجات الحرارة ورطوبة التربة خالل فترة الدراسة. كما تم 
نيماتودا العلى أعداد  س˚ 8 نددراسة تأثير تخزين عينات التربة ع

الخنجرية. حيث تم تخزين عينات التربة التي تم جمعها في كانون 
 8 ندع 2015 /أبريلونيسان /مارسذارآو  /فبرايرطوشبا /ديسمبرولاأل
من عينات التربة  أشهر. وتم استخالص النيماتودا شهرياً  5لمدة  س˚

في أعداد النيماتودا الخنجرية متأثرة بفترة  المخزنة وكشفت الدراسة تبايناً 
التخزين وبموعد جمع العينة وحدثت زيادة ملحوظة بعد شهرين من 

 في التربة.  الموجودإلى فقس البيض  راجعاً  التخزين وهذا قد يكون 
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التى تصيب  Pratylenchusر جنس و مكافحة نيماتودا تقرح الجذ
صنف اسبونتا تحت الظروف الحقلية  /البطاطانباتات البطاطس

اسامة و  هدى حسين امين محمد .ستخدام بعض المركبات الحيويةاب
المركز ، راض النباتالنيماتودا قسم أم ختبرم ،يالكيالن يفتح يسام
، البريد مصر، لجيزةي، اقدال ،شارع البحوث ،للبحوث يالقوم

  usamasamy_nrc@yahoo.comاإللكتروني: 
من أهم محاصيل الخضر  /البطاطامحصول البطاطس ديع

كبيرة سواء  ةيداالتي تتبع العائلة الباذنجانية لما له من أهمية إقتص
ر من أهم و نيماتودا تقرح الجذ تعدو التصدير. أ يلإلستهالك المحل

في مصر بعد  /البطاطالمحصول البطاطس اآلفات التى تسبب ضرراً 
ن لفترة طويلة على المبيدات و . وقد اعتمد المنتجي نيماتودا التعقد الجذر 

مما  سمدة الكيمائية لخصوبة التربةالكيميائية لمكافحة هذه اآلفات مع األ
 افاتضمن متبقيات هذه اإل الناتجة تتسبب في العديد من المشكال

دفع  وقدالكيمائية الكثيرة سواء على صحة االنسان والحيوان أو البيئة. 
زيادة الطلب على المنتجات الزراعية الخالىة من آثار المواد الكيماوية 

اآلفات النيماتودية وتحسين  لمكافحةالعلماء للبحث عن بدائل آمنة 
يم فاعلية بعض و هو تقالمحصول. فكان الغرض من هذه الدراسة 

تصيب  ير التو المنتجات الحيوية التجارية لمكافحة نيماتودا تقرح الجذ
وزيادة المحصول  (Spunta) صنف اسبونتا /البطاطانباتات البطاطس

 يه ةتحت ظروف الحقل. كانت المركبات الحيوية المستخدم
 ي للنتروجين الجو  ةالمثبت (Microbien)المخصبات الحيوية ميكروبين 

 Bacillusمع  .Pseudomonas sppعلى البكتريا  ي حتو والذي ي

megatherium،  فوسفورين(Phosphorine) والذي  سفورو الميسره للف
بوتاسيوماج الو  ،Bacillus circulanesالبكتريا يحتوي على 
(Potassiumag)  البكتريا والذي يحتوي على الميسره للبوتاسيوم

Bacillus megatheriumالمبيدات الحيوية إلى  ، باإلضافة
Nemafree  على البكتريا  ي المحتوSerratia spp.، المبيد Stanes 

Sting  على البكتريا  ي المحتوBacillus subtilis والمبيد Stanes 

Symbion VAM Plus  الحويصلي الجذري على الفطر  ي المحتو 
Glomus fasciculatumيم هذه المركبات الحيوية في حقل و . وقد تم تق

في  .Pratylenchus sppجنس ر و تقرح الجذبنيماتودا  اب طبيعياً مص
قرية كفر قنديل محافظة حلوان جمهورية مصر العربية عن طريق 

فوسفورين ، ميكروبين)سمدة الحيوية أالثالث ( 1 :ةيالمعامالت التال
 stanes) سمدة الحيوية واستنس سابيون أالثالث  (2(؛ وبوتاسيوماج

Symbion)اسمدة الحيوية مع نيمافرى  الثالث (3 ؛ (Nemafree)4 ؛) 
 (5 ؛(Stanes Sting) الثالث اسمدة الحيوية مع استنس استنج

وقد أظهرت هذه ضافات. إ يباإلضافة إلى معاملة المقارنة بدون أ
في ر و تقرح الجذالعامالت قدرة هذه المركبات على تقليل أعداد نيماتودا 

. شاهدبال ةمقارن /البطاطابطاطسالتربة والجذر مع زيادة في محصول ال
سمدة الحيوية الثالث باإلضافة احتوت على األ يالتوأعطت المعاملة 
 Bacillusعلى البكتريا  ي المحتو  Stanes Sting ي إلى المبيد الحيو 

subtilis فضل النتائج في تقليل النيماتودا مع زيادة في محصول أ
 .دلشاهبا ةمقارن %30وصلت إلى  /البطاطاٍ البطاطس

 
 أعشاب ضارة
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عشب نمو  فيدخن مع بعض البقوليات لل الزراعة البينيةتأثير 
م.ب. . ونمو الدخن Striga hermonthica الطفيلي البوداالستريغا/

( كلية الدراسات الزراعية، 2( وزارة الزراعة؛ )1. )2وأماني حمد 1أشا
يد جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا، الخرطوم، السودان، البر 

 amani.hamad@yahoo.comاإللكتروني: 
من النباتات  Striga hermonthicaالبودا يعد الستريغا/

في انتاج الحبوب مما  اً اإلجبارية التي تتطفل على الجذور وتشكل عائق
اء. تعتبر ر األمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحو للزراعة  يشكل تهديداً 
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رز وقصب السكر من العوائل األ ، الذرة الرفيعة، الدخن،ةالذرة الشامي
تعتبر الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الدخن، األرز  التقليدية وحديثاً 

أن القمح  ومحصول قصب السكر من العوائل التقليدية، ووجد حديثاً 
عرضة لإلصابة بالبودا. تستخدم عدة طرق للمكافحة والتي تتضمن 

ق ائهذه الطر لحيائية. لكن ألرق الفيزيائية، الفالحية، الكيمائية واائالط
تأثير محدود في المكافحة وحاليًا التوجد طريقة واحدة تعمل على حل 
هذه المشكلة بطريقة فعالة. تعمل جذور العديد من البقوليات على 
التحفيز االنتحاري لبذور البودا. أجريت تجربة مشتلية بجامعة السودان 

شمال الخرطوم  -عية بشمباتللعلوم والتكنولوجيا، كلية الدارسات الزار 
. وذلك لمعرفة أثر زارعة التحميل ما بين 2015/2016خالل موسم 

 ء، اللوبياةحلو ال ءمع اللوبيا( البشير وسودان بارون  ود)أصناف الدخن 
ستخدام االذهبية والقوار على انبثاق بودة ساللة الدخن ونمو الدخن. تم 

. أظهرت النتائج أن الدخن القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكرارت
بينما قلت أعداد البودا من الستريغا أعطي أعلى أعداد  الذي زرع منفرداً 

بصفة عامة عند زارعة التحميل. أدت زارعة التحميل مابين أصناف 
 64و 32 عند ةحلو ال ءمع اللوبيا( البشير وسودان بارون  ود)الدخن 

تسببت  .%100-57إلى خفض الستريغا بنسبة  بذزرة/أصيص
عند  cluster beanالتحميل ما بين الدخن ةالفاصولياء العنقودية زارعة

بذرة ستريغا/أصيص إلى تثبيط كامل للستريغا خالل كامل  32كثافة 
مخزون بذور إال أن تحميل الدخن مع الفاصولياء العنقودية ب. التجربة

البودا  أعدادإلى خفض أدى / األصيص بذرة 64من الستريغا عند 
التحميل مابين القوار وأصناف الدخن  . أدى%70.9–28.3ة بنسب

إلى خفض أعداد /األصيص  الستريغامخزون بذور  بغض النظر عن
التحميل إلى تقليل  معامالتأدت كل  %76.7–14.8الستريغا بنسبة 

استخدام الوزن الجاف للبودا وذلك مقارنة بزارعة الدخن منفردا. يمكن 
مكافحة البودا في  فيليات والدورة الزارعية تحميل زارعة الحبوب والبقو 

 نبات االنتحاري.الحبوب من خالل تحفيزها لإل
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دراسة تنوع األعشاب الضارة في السهوب الجزائرية بمنطقة عين 
عبد الهادي ، 1بومخلب هللا عبد .الجزائر -المسيلة يةوال –غراب 
لتطوير السهوب،  اللجنة العليا( 1) .2آسيا هجرسيو  2يوال رقية ،2بزيني

؛ boumakhleb1@gmail.com البريداإللكتروني:الجلفة، الجزائر، 
، كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة زيان عاشور بجلفة، الجزائر( 2)

  e.bezini@yahoo.fr :البريد اإللكتروني

عرفت السهوب الجزائرية بطابعها الرعوي خالل الحقب 
 -ط الرعوي إلى النمط الفالحي من النم الماضية، وقد شهدت تحوالً 

خيرين. ومن بين أهم مظاهر هذا التحول األ العقدينالرعوي خالل 
ظاهرة ٌطرحت للنقاش في عدة دراسات نظرًا وهي توسع زراعة الحبوب، 

النظام البيئي الهش لمنطقة السهوب، وأيضًا ما  فيثارها المجهولة آل
. ومن يداقتصي واإلسيترتب عنها من تحوالت في الجانبين االجتماع

 فياآلثار على النظام البيئي السهبي ظهور "األعشاب الضارة"  تلكبين 
وفي هذا السياق حاولنا من خالل هذا العمل دراسة "تنوع  .الزراعة

األعشاب الضارة" على مستوى حقول زراعة الحبوب في المنطقة 
ة يالسهبية، وبالخصوص زراعة الشعير. وتم أخذ منطقة عين غراب وال

المسيلة في السهوب الجزائرية الوسطى كعينة في هذه الدراسة. وقد 
أشهر متتالية:  3خالل  نباتياً  مسحاً  18ركزنا على المقارنة بين 

على النتائج  وأمكن الحصول. نيسان/أبريلو  آذار/مارس، شباط/فبراير
 17من األعشاب الضارة، تنتمي لـ  نباتياً  نوعاً  23التالىة: أحصينا 

فصائل نباتية. كانت التكوينة النباتية متغيرة بحسب الشهر  8من  جنساً 
بتغير العوامل المناخية. ويمكن ترتيب الفصائل  يالذي تم فيه المسح أ

(: جنسين إثنين Fabaceaeالنباتية بحسب األهمية كما يلي: البقوليات )
 أنواع نباتية، 5أجناس و 5(: Asteraceaeأنواع نباتية، النجميات ) 6و

أنواع نباتية، النجيليات  3أجناس،  3(: Brassicaceaeالصليبيات )
(Poaceae :)3  ،أنواع نباتية، الخشخاشيات  3أجناس
(Papaveraceae ًجنس واحد، ونوعين نباتيين، وأخيرا :) ،الخبازيات :

 Ranunculacea ،Malvaceae)الحوذانيات والمحموديات 
تي واحد لكل فصيلة. (: جنس واحد ونوع نباConvolvulusaceaeو

-Braunسجلت غالبية األنواع المحصية معامل انتشار وسيطرة لـ 

Blanquet وPavillard وال نوع منها سجل معامل 2، 1: +، مابين ،
، بينما سجل 2و 1.62. معامل التنوع لألجناس تراوح ما بين 5يساوي 

ى عل. و ةالثالث المسوحاتفي  2معامل التنوع النوعي قيمة أكبر من 
إلى  1.28يشير معامل شانون ويفر إلى تنوع متغير من  نقيض ذلك،

  .بيت 2.19
 

 مبيدات اآلفات الكيماوية
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ميداكلوربريد في أشجار يأح بواسطة مكافحة فراشة ساق التفا
 ،قسم اآلفات ووقاية النبات، شعبة الزراعة ،ماجدة صبورالزيتون. 

البريد اإللكتروني: ، رالدقي، الجيزة، مص، للبحوث يالمركز القوم
sabbourm@yahoo.com  

عديد من اآلفات الحشرية ب لإلصابةتتعرض شجرة الزيتون  
فراشة ساق التفاح  تعدة. و تجودة المحصول وكمي فيالتي تؤثر 

((Zeuzera pyrina  ًاً ر اضر أسبب ت حيثفي مصر  أكثر اآلفات شيوعا 
من  اُ د واحدأىميداكلوبري يعدفي أشجار الزيتون.  جسيمة رئوخسا

عديد من اآلفات الحشرية. ب ةصاباإلالمبيدات الحشرية الطبيعية لتقليل 
وأظهرت والحقل. ختبار تأثير إميداكلوبريد تحت ظروف المختبر اتم 



A-69 Arab J. Pl. Prot. Vol. 35, Special Issue, November 2017 

 عندجزء في المليون  120 كانتميداكلوبريد يمن إ 50LCالنتائج أن 
. وعند وربريدإىميداكل من المختلفة باالتركيزات التفاح ساق فراشة معاملة

و سجلت فترة انميداكلوربريد نيمعاملة الحشرة المستهدفة بالمركب ا
في ظل الظروف الحقلية،  وجزء في المليون.  50LC 47نصف العمر 

 2.1±13و 8.9±23انخفضت اإلصابات بشكل ملحوظ إلى 
في قرية ابن مالك واإلسماعيلية، على  بالمبيدبعد معاملتها  ا/شجرةً فرد

انخفاضًا  هاو في األماكن نفسانىميدوكلوبريد نإظهر تطبيق التوالي. أ
 و 5.1±15في كل الحاالت ووصلت اإلصابة باآلفة إلى  ملحوظاً 

في ًا/شجرة فرد 3.4±96 و 1.9±95بالمقارنة مع  فرد/شجرة 6±6.6
في كلتا المنطقتين  وإزداد وزن المحصول أيضاً  ةمعاملالغير األشجار 

 و.انباميداكلوبريد ن ةزيادة كبيرة بعد المعامل
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 تحضير وخصائص طالءات البوليمر الحيوي الكيتوزان القابلة لألكل
تصار وان 1محمد الطاهر إبراهيم بدوى  .في تطبيقات ما بعد الحصاد

كلية الزراعة ، المبيدات وتقنية كيمياءقسم ( 1. )2إبراهيم محمود ربيع
، البريد اإللكتروني: مصر ،اإلسكندرية، جامعة اإلسكندرية، )الشاطبى(

m_eltaher@yahoo.com كلية الزراعة، وقاية النباتقسم  (2)؛ ،
، البريد اإللكتروني: مصر، دمنهور، جامعة دمنهور

entsar_ibrahim@yahoo.com 
الكيتوزان والمحتوى على مجاميع فعالة تعطيه  ي البوليمر الحيو 

إن جديدة. تاج خصائص ووظائف نالقدرة على التعديل الكيميائي ال
التوافق والتحطم الحيوي وعدم ك انالخصائص البيولوجية القوية للكيتوز 

حيث يمتلك السمية جعلت له تطبيقات عديدة في مختلف المجاالت. 
ة المحبة تالكيتوزان القدرة على تكوين أفالم غشائية رقيقة بسبب خاصي

يب س، تركانللماء العالية والخصائص الجيدة لتكوين فيلم )وسط متج
ع المائي الجيد والخصائص الميكانيكية(. انذية والماثابت، جيد النف

الدراسة الحالية إلى تحضير بعض الطالءات النشطة  هدفتولذلك 
والقابلة للتحلل الحيوي والمحتوية على الكيتوزان، الجيالتين، النشا 

يول( انمول والجير ايالمونوتربين )الث غيابوجود أو بوالسوربيتول 
العنب الطازجة كمعامالت ما بعد الحصاد. تم  عناقيدا على وتطبيقه

 4 عندوتخزينها  Botrytis cinereaفطر ال بأبواغالثمار المعاملة  إعداء
، TSS ،TSPيم معدل التدهور وفقد الوزن، و . تم تقاً يوم 21لمدة  س˚
، النشاط المضاد PGase، PLase ،G-POD ،PPO ،CATنزيمات إ

. بمثيالتها في معاملة الشاهدلكاملة ومقارنتها على الثمار الألكسدة 
النتائج أن األفالم المحتوية على الجيالتين أو النشا مع  ظهرتأ

وكان  اً جيد اً ميكروبي ياً داإب اً السوربيتول في أفالم الكيتوزان أعطت نشاط
 يمكن التوصيةالعوامل الكيموحيوية. باإلضافة لذلك  فيأعلى تأثير 

يزات كمواد طالئية مفيدة إلطالة فترة الصالحية ستخدام هذه التجهبا
 لعنب في مرحلة ما بعد الحصاد. اوزيادة جودة ثمار 
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نمو القمح  في دراسة مقارنة لتأثير مبيدات: تيلت أرتيا وأميستاركسترا
محصول الحبوب ومكوناته في المنطقة  فيوتأثيرها  قاسي والطري ال

تاج نر تحسين وتنمية اإلتمخب ،شنيتي خليصة .شبه الجافة من سطيف
، الجزائر، كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة سطيف، يانالنباتي والحيو 

 khalissacheniti@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
العديد من األمراض لإلصابة ب قاسي والطري القمح ال يتعرض

تعد إقتصاد البالد.  يلاالغلة وبالت فيالفطرية، والتي تؤثر بشكل مباشر 
في  استخداماً واحدة من الوسائل األكثر  المكافحة بمبيدات الفطور

في هذا السياق، تم دراسة نوعين من القمح. "واحة" و األمراض.  مكافحة
على مستوى المعهد التقني  قاسيو"هضاب" للقمح ال طري للقمح ال

جافة. وتتكون هذه  ة سطيف تحت ظروف شبهيللمحاصيل في وال
متعاقب لثالثة مبيدات فطرية )التلت، أرتيا، الدراسة من تطبيق 

باإلضافة إلى  (T3و T1 ،T2) لثالثة معامالت أرميستاركسترا( وفقاً 
 ،اإلشطاءفي مراحل مختلفة من نمو النبات )على التوالي،  (T0) الشاهد
ختبار وتحديد فعالية هذه المبيدات ا( بهدف بعد اإلزهارو  اإلسبال

ستخدام مجموع االدراسة فعالية جيدة عند المستخدمة بالتتابع. أظهرت 
 المختلفة إلى أن المعاملة المعامالتهذه المبيدات وتشير المقارنة بين 

T3  الغلة بشكل ملحوظ، وهو ما يتجلى في مكونات بخسائر الخفضت
حبة.  1000الغلة الرئيسية مثل الخصوبة وحاصل الحبوب ووزن 

 المؤشراتئي هي جميع مكونات مختلفة من المحصول والعائد النها
عتبار في مثل هذه الدراسة بشكل عام. أن تؤخذ في اإل يتعينالتي 

وسيلة فعالة لتحسين الربحية بشكل  بمبيدات الفطورتعتبر المعالجة 
التدخالت في الوقت المناسب هو واحد من  موعدتحديد كما أن عام، 

 عالية. الكفاءة المتطلبات 
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والتعفن الجاف  وموزارييلبطاطا من ذبول فالكيتوزان كبديل لحماية ا
اللذين تحدثهما أنواع فطرية تتبع  /البطاطسلنباتات ودرنات البطاطا

 1، سومية تويهري 1,2طرابلسي-بثينة مجدوب. Fusarium جنس
المدرسة العليا للزراعة بالكاف، جامعة ( 1. )2ريمادي-وماجدة دامي

ني: ، البريد اإللكترو ، تونس7119. ب.جندوبة، ص
boutheinam2002@yahoo.frاالنتاج البستاني المتكامل في ( 2) ؛

المركز التونسي الشرقي، المركز اإلقليمي للبحوث في البستنة والزراعة 
  .، شوت مريم، تونس4042. ب.العضوية، جامعة سوسة، ص
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حد أخطر أ Fusariumعن الفطر  ناتجةتمثل األمراض ال
في تونس.  /البطاطستصيب البطاطا التربة التي المنقولة معاألمراض 

داة واعدة لمكافحة اآلفات أت استجابات دفاعية من النباتاتفعيل  دويع
ختبار الفعالية ابرية تم تتجربة مخ فيفي الزراعة. في هذه الدراسة و 

في التعفن  األكثر تسبباً  Fusariumنواع أ إزاء انالمضادة للكيتوز 
 فيمن تأثيره  التأكدأيضًا  تمو في تونس.  /البطاطسالجاف للبطاطا

نباتات البطاطا صنف "سبونتا". تمكن هذا المستحث  علىشدة الذبول 
 من تثبيط الغزل /مل(غم 4و 1عتماد تركيزات مختلفة )اللمقاومة ب
بر. وقد تم تتحت ظروف المخ Fusarium نواعألجميع الفطري 

. حد /مل(غم 4ستعمال التركيز األعلى )االحصول على تثبيط كامل ب
ستعمال الكيتوزان أيضًا من عمق التعفن الجاف بصفة معنوية بأكثر ا

نتج عن معاملة النباتات درجات مختلفة من و مقارنة بالشاهد.  50 %من
مرض الذبول مقارنة بالشواهد المصابة ب من اإلصابةحماية النباتات 

ن من مكنت المعاملة المرتكزة على الكيتوزاتبالفوزاريوم وغير المعالجة. و 
محصول و  ي والجذر الخضري  المجموعووزن  النباتتحسين طول 

ج هذا البحث أن الكيتوزان ئالدرنات مقارنة بالشواهد المصابة. تظهر نتا
ستعماله في مقاومة التعفن الجاف للدرنات اهو مستحث للمقاومة يمكن 

  .على حد السواء البطاطاوذبول 
 

P5 

 في مكافحة حشرة  Fytomax Nإختبار فعالية المبيد الطبيعي 
    Ommatissus lybicus de Bergدوباس النخيل 

(Homoptera : Tropiduchidae) في الجيلين الربيعي والخريفي .
. 3عمر مدي وعبد هللا 2إبراهيم جدوع الجبوري  ،1سالم محمد باشميلة

 ،( فرع الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي بإقليم الساحل الشرقي1)
 ؛smbashomaila@gmail.com: يالبريد اإللكترون، اليمن ،المكال

( مكتب الزراعة والري 3العراق؛ ) ،جامعة بغداد ،( كلية الزراعة2)
 .اليمن ،ساحل حضرموت

تحتل حشرة دوباس النخيل المرتبة األولى من حيث األهمية 
)ساحل حضرموت وشبوة  قليم الساحل الشرقيإخاصة في باإلقتصادية و 

 ونظراً  ،الرش بالمبيدات الكيميائيةب تتم مكافحة الحشرة سنوياً  والمهرة(.
لخطورة هذه المبيدات على البيئة وصحة االنسان واألعداء الحيوية 

أصبح من الضروري البحث  ،خرى والنحل والكائنات غير المستهدفة األ
ستخدام المبيدات الطبيعية اخاصة المكافحة الحيوية ببعن بدائل آمنة و 

ات للزراعات العضوية اننباتية. ولغرض إدخال هذه التق من مصادر
تجربة حقلية في الموسم الزراعي  إنفاذتم  ،قليمللنخيل في اإل

 (Azadirachtin 1% النيم التجاري  مستحضرختبار ال 2012/2013

N Fytomax3ع تغذية ومنظم نمو حشري بمعدل انم ،( كمبيد طبيعي 
 11ي غيضة البهيش في مل لكل لتر ماء في الجيل الربيعي ف

عسد الجبل بساحل  يوفي الجيل الخريفي في واد ،2013 مايوأيار/
ستخدام آالت رش اب 2012أكتوبر تشرين األول/ 22 حضرموت في
التي لم و لتر في حقول النخيل المصابة  1000سعة  يذات ضغط عال

وفي العمر الرابع للحوريات مع وجود البالغات  ،ترش لعدة سنوات
في الجيل الخريفي  Dimethoate 40 ECللمقارنة مبيد  ستعملاو 
مل لكل لتر ماء  1في الجيل الربيعي بمعدل  Decirin 250ECو

فذت التجربة في قطاعات عشوائية والرش بالماء فقط وبدون رش. نُ 
ستخدام البرنامج اب للت النتائج إحصائياً كاملة في خمسة مكررات وحُ 

Costat سبوعيين من الرش انخفاض أسبوع و أو . أظهرت النتائج بعد يوم
المعاملة بالفيتوماكس في  المناطقفي  لدوباس معنوياً امتوسط أعداد 
وقد بلغت فعالية المكافحة على الحوريات والبالغات  ،الجيل الربيعي

على التوالي ، (%86.5و 89.8( و)%87و 89.8( و)%87و 86)
 %98.5 المتوسطأعلى إذ بلغت في  Decirinبينما كانت فعالية مبيد 

في  لدوباس معنوياً الوحظ أيضًا انخفاض متوسط أعداد كما بعد الرش. 
 Fytomax Nالجيل الخريفي مقارنة بالشاهد حيث بلغت فعالية مبيد 

  92.42) سبوعيينأسبوع و أعلى الحوريات والبالغات بعد الرش ب
على التوالي ودون وجود فروق  ،(%93.74و 94.7( و)%94.0و 

. تشجع النتائج المتحصل عليها على Dimethoateمبيد  معنوية مع
التوصية بإدراج مبيد الفيتوماكس ضمن اإلدارة المتكاملة لمكافحة آفة 

ستمرارية إختبار التأثيرات ادوباس النخيل بإقليم الساحل الشرقي مع 
البيولوجية المتعددة لهذا المبيد العضوي على آفة الدوباس من حيث 

 طفيل بيض الدوباس فيقس البيض وكذلك تأثيرة االنسالخ ووضع وف
Pseudoligosita babylonica. 
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رصد متبقيات بعض مبيدات الكاربامات والبيروثريدات الصناعية في 
 فضيل عمر سالمأ. الفاكهة والخضر في منطقه درنه شرق ليبيا

قسم وقاية النبات، ان، صالح محمد حسين وأحالم فرج سليم ،الماوي 
: بريد الكترونيليا، اعمر المختار، البيضاء، ليب راعة، جامعةكلية الز 

Ifdial_1956@yahoo.com  
 ةلرصد متبقيات بعض المبيدات المستخدم ةأجريت هذه الدراس

، oxamyl ،bendiocarb ،carbofuran،carbaryl) في ليبيا
methomyl ،thiocarb ،permethrin ،deltamethrin ،

fenvalerate ،esfenvalerate  وcypermethrin)  على بعض
( وبعض اكوس خس، ،فيورى  ،فلفل ،خيار /بندورة،الخضر )طماطم

في األسواق في  ةعوينه( الموجودخوخ/و  ،تفاح دراق، ،)عنب ةالفاكه
 ى مناطق درنه شرق ليبيا في المواسم المختلفة ومقارنتها بالحدود القصو 

از الكروماتوجرافي ستخدام جهاوذلك ب ،للمتبقيات المسموح بها عالمياً 
وتم إجراء  ةتحت البنفسجي ةشعاألبالمزود  HPLCاألداء  يالسائل العال
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ستخدام طريقة التقدير ا، و QuEChERSستخالص والتنقية بطريقة اإل
 وكانت قدره الكشف للجهاز ما بين multiresiduesالمتعدد للمتبقيات 

. %95-75وكانت نسبه االسترجاع  مغ/كغ 0.0033-0.0017
العينات التي تم جمعها من درنة في من  %93.71ن أ ضحت النتائجأو 

ة من متبقيات المبيدات في حدود التقدير. يلاخكانت  2013صيف 
العينات من  %92.21أن  2012بينما أظهرت نتائج فصل الخريف 

 %4.11و  %2.81ن أة من متبقيات المبيدات المختبرة و يلاكانت خ
ن الحدود القصوى للمتبقيات المسموح من العينات كانت ملوثه بأقل م

مركبى ليبدو أن  ةعلى نتائج تقدير مخاطر السمي ءً بها. وبنا
بينما الزالت باقى المركبات  ةالكسميل مخاطر صحياو  انالكابوفيور 

على هذه النتائج يجب رصد  ءوبنا .تحت الحدود القصوى المسموح بها
المستهلكين من  ايةحمل ةمتبقيات المبيدات في معظم السلع الغذائي ةكاف

هذه الدراسات لوقت أطول في الخضر  بالتالي بمتابعة يونوص هاخطار أ
 .ةوالفاكه
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وتكاثرية الثنين من المبيدات  ةدراسات بيوكيميائية وسمية وتطوري
 ،عادل السيد حاتم. الحشرية الجديدة على دودة ورق القطن الكبرى 

 ة،مركز البحوث الزراعي ،عبد الناصر توفيق حسنو  هشام أحمد سرور
، البريد اإللكتروني: مصر، النباتات ايةمعهد بحوث وق

a_hattem@yahoo.com؛ hamsor98@hotmail.com 
ستجابة دودة ورق القطن الكبرى للتركيزات القاتلة اتم دراسة 

يدين ومبيد الميتافلوميزون انوللتركيز تحت المميت لكل من مبيد الكلوثي
لعمر الرابع عن طريق الغمر لورق الخروع. لوحظ معاملة يرقات اعند 

المبيدين وٲظهرت النتائج ٲن  إزدادت بزيادة تركيز كال النفوق ٲن نسبة 
جزء في  70.24الجرعة النصفية القاتلة ليرقات العمر الرابع هى 

مبيد لجزء في المليون  20.41دين وانالمليون لمبيد الكلوثي
عن طريق  القاتلةتأثيرات تحت تمت دراسة الكما الميتافلوميزون. 

 .معاملة يرقات العمر الرابع بالتركيز النصفى القاتل لكال المبيدين
وأظهرت النتائج زيادة فترة تطور اليرقات، وهى الفترة من المعاملة 

لكال المبيدين  بالشاهدبالمبيد وحتى التعذير، بصورة معنوية مقارنة 
كل ملحوظ لكال الجنسين ض فترة طور العذراء بشالوحظ أيضًا انخف

ولكن بصورة أقل بشكل ملحوظ في عذراء الذكور المعاملة 
يدين، وانخفض وزن العذراء بشكل كبير لكال المبيدين مقارنة انبالكلوثي

ى فروق معنوية في فترة وضع أومع ذلك، لم يتم مالحظة  .لشاهدبا
نه تم مالحظة فروق أإال  ،البيض وفي فترة وضع البيض المخصب

نوية في فترة ما قبل وضع البيض عند معاملة اليرقات مع مع

كال المبيدين دى المعاملة بميتافلوميزون، وانخفضت نسبة الخصوبة ل
 .وطول فترة حياة الفراش لكال الجنسين لكال المبيدين شاهدمقارنة بال

بالجرعة التحليل البيوكيميائي أن معاملة يرقات الطور الرابع  أظهرو 
نشاط أستيل  فيلكال المبيدين لم يكن لها تأثير معنوي  يةالقاتلة النصف

س اليرقات، فقد انخفضت محتويات اليرقات من انكولين استريز في تج
ستريز، إن فوسفاتيز، وبيتا يلكالالبروتين الكلي معنويا، وانخفض األ

سفيرز. وباإلضافة إلى ذلك، أثرمبيد انتر  S نشاط جلوتاثيون  ارتفعو 
محتوى اليرقات من الكربوهيدرات  فيكل ملحوظ ميتافلوميزون بش

يدين إلى انخفاض كبير في نشاط انالكلية، في حين أدى مبيد كلوثي
  .انزيم ألفا إستيريز
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 Oligonychus afrasiaticusالغبار  حلمالفعالية الحقلية لمكافحة 
أشرف سعيد  .على أشجار النخيل في محافظة الوادى الجديد بمصر

معهد بحوث وقاية ، محمد عبد الوهاب رخاو حمد سعيد سندأالحلواني، 
، البريد النباتات، مركز البحوث الزراعية، الدقي، الجيزة، مصر

 dr_ashraf_said@yahoo.comاإللكتروني: 
 Oligonychus( ي الغبار  الحلمتمر العالم القديم ) يعد حلم

afrasiaticus حافظة أحد أهم اآلفات الرئيسية على ثمار النخيل بم
الوادى الجديد بمصر. تم إجراء هذا البحث في منطقة شرق العوينات 

( وأربعة مركبات EC %1.8يم تأثير المركب الحيوي )فيرتميك و لتق
 %24 ، انفيدورSC %24 ، شالنجر سوبرSC %5 أكاروسية )أبروش

SC5 ، أورتس سوبر% EC )تافاب( 48ان ومبيد حشرى% EC ،)
( WP %80 تاي)ميكرون يت ميكرون( وكبر KZ %95وزيت معدنى )

( وبارتمودا )الجاف(. ي )الطر  يصنفين من نخيل التمر البرح فيوالماء 
، ينه في صنف نخيل التمر البرحأأشارت النتائج المتحصل عليها إلى 

كان مركب شالنجر سوبر وفيرتيميك أكثر المركبات فعالية في تقليل 
، انيدور، أبروش، تافابأورتس سوبر، انف تالهماالغبار،  حلمتعداد 
في حين أعطى  ؛%80ت التي أعطت نسبة خفض أكثر من ايميكرون

 ،%69.41، %76.47والماء أقل نسبة خفض ) يكاًل من الزيت المعدن
سجل مركب شالنجر سوبر أعلى نسبة خفض في تعداد  ي(.على التوال

فيرتميك، أورتس سوبر،  تالهار على صنف النخيل بارتمودا بالغ حلم
والزيت  انفيدور وأبروش. ال توجد فروق معنوية بين كل من تافابان

 ،76.47، 76.56ت وكانت نسبة الخفض ايالمعدنى والمكرون
أقل نسبة خفض الذي أعطى الماء مقارنة بعلى التوالي،  ،75.87%
  .بعد ثالثة أسابيع من التطبيق 59.2%
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في الذرة توافق المبيدات الكيميائية واالسمدة المستخدمة 
مع عزلتين من فطر الفيوزاريوم في السورغمية/البيضاء/الرفيعة 

الدر بله . السودانفي ظروف الحقلية الالبودا تحت الستريغا/مكافحة 
ومحمد سعيد  2رابشر عوض ابش، 2تهال سعد يوسف سعد، ب1نزهرا

، السودان، البريد اإللكتروني: جامعة الزعيم االزهري  (1. )2زروق 
edurzahran@gmail.comالسودان. جامعة الجزيرة (2) ؛ ، 

ي بعد الذرة انالمحصول الثالسورغمية محصول الذرة  ديع
والمحصول  ،الشامية في المناطق المدارية في شبه القارة اإلفريقية

مليون نسمة. تقدر المساحة المزروعة في  300لى االغذائي الرئيس لحو 
. مليون طن سنوياً  4.2ي لاهكتار وتنتج حو  ماليين 6 يلاالسودان بحو 

للذرة تاجية اإانمعوقات ال واحدًا منالبودا  يعد العشب الطفيلي الستريغا/
من إجمالى  %100-70ي لاحيث يصل الفاقد إلى حو  السورغمية
توافق بعض المبيدات  ى. هدفت هذه الدراسة إلى تقويم مدالمحصول

-السيفين شرات ]مبيدات الح، مثل الرفيعة نتاجية الذرةإالمستخدمة في 

(N-Methyl carbamate) انوالفيورد (Carbofuran)]  مبيدات و
ر و الفطمبيات ( و Oxyfluorfenوقول ) D–2,4) األعشاب/الحشائش
فطر  يوريا مع عزلتيلا( إضافة إلى Metalaxylالسيرام واالبرون )

 ختبرأجريت التجارب في الم. F. nygamaiو  F. abuharaz الفيوزيريم
 ،ودمدنى ،بوحرازأالحقل بكلية الزراعة والموارد الطبيعية والمشتل و 

 Fusarium abuharazا أن فطر  خبريةالسودان. أوضحت التجارب الم

(FA)  وFusarium nygamai (FN) بغض  ،والقول انمع الفيورد
  %25-4 إلى تثبيط نمو الفطر بنسبة ياأد ،النظر عن تركزيهما

وريا أدى إلى نتائج متماثلة في يلامع  انعلى التوالي. الفطر  ،%53-4و
الفطرين كل على حدة. أدى مبيد السفين إلى  النمو مقارنة مع نمو

. بمفردهمامقارنة مع الفطريين  %50-4بنسبة  FN و FAتثبيط نمو 
)سيرام وابرون( نمو الفطرين بصورة معنوية  انالفطري نثبط المبيدا

 FAوالحقل أن فطر كبيرة. أوضحت التجارب التي أجريت في المشتل 
إلى تثبيط طفيل  ياأد ،بغض النظر عن التركيز ان،مع الفيورد FNو

ونتج عن ذلك تحسن في صفات  %100البودا بنسبة الستريغا/
  .نتاجيةمحصول الذرة مما انعكس على اإل
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في  methylcarbamate-Nالتحقق من طريقة لتحديد بقايا مبيدات 
تخدام تقنية الكروموتوغرافي السائل خرى بإسالتمور والمحاصيل األ

هللا  علي عبد. Ms/ Ms-LCعالى الكفاءة ذو المطياف الكتلي 
وزارة  دائرة وقاية المزروعات، تحليل متبقيات المبيدات، سلطان المالكي

  ali77.2013@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  ،العراق، بغداد، الزراعة

 multiresidue (QuEChERSتم التحقق من صحة تقنية 

method )منة عن طريق اآلفعالة، و الرخيصة و السهلة و السريعة و ال
 التي تم N-methylcarbamateمبيدات من مجموعة  4 اختيار

رباريل، افي نقاوة مختلفة وهذه المبيدات هي األلديكارب، الك هاختيار ا
أوكساميل وبروبوكسور. وقد تم معاملة التمور العضوية )غير معاملة 

المبيدات األربعة المختبرة والمعيار الداخلي من يد( بخليط مب يبأ
BDMC (IS) ستخدام اتراكيز مختلفة. تم تحليل هذه المكونات ب ةوبثالث
( HPLCالكفاءة ) يجهزة وهي الكرموتوغرافي السائل عالنوعين من األ

الكفاءة ذو المطياف  يمع عمود آخر والكروموتوغرافي السائل عال
السريع  االستردادباإلضافة إلى ذلك، من أجل  LC- Ms/Ms .الكتلي

/ كغ غم 1و 0.5و  0.05تراكيز مختلفة  3 تحضيرتم  ،لهذا البحث
رباريل ا/كغ للكغم 2و 1و 0.1لأللدكارب وبروبوكسور وكذلك 

بما في ذلك عينات فارغة.  اً مكرر  28واألوكساميل عن طريق إجراء 
. تم قياس دقة %115إلى  97بين  االستردادوبشكل عام، تراوح معدل 

(، ومعظمها %RSDستخدام التقسيم القياسي النسبي )اهذه الطريقة ب
أظهرت من قبل المعايرة و  خطية. وكانت هذه الطريقة RSD 9%كان 

تقائية العالية نمع االو . 0.99 ≤وكان  linarity calibartionالخطي 
نسب النهج األ فإنها تعد (QuEChERS method)والحساسية لطريقة 

كما أن في التمور.  N-methylcarbamate لتحليل متبقيات مبيدات
من مكن ت N-methylcarbamateتطوير طريقة لتحديد مبيدات 

على المحاصيل  N-methylcarbamate ستخدامها لتحليل المبيداتا
خرى. وقد تم انتخاب ثالثة محاصيل عضوية هي الزراعية األ

لتحليل  هستخدام اإلجراء نفسال، وتم الخس والبرتقا /البندورة،الطماطم
بقايا المبيدات. وقد عوملت هذه العينات أيضًا المبيدات والمعيار 

 linarityوكان معدل المعايرة الخطي  هانفس BDMC( ISالداخلي )

calibartion  100 ستردادومعدل اال 0.99≤للمحاصيل الثالثة% 
 RSD 115مع  %150أكثر من  باستثناء البرتقالمقبول  تقريباً 

يمكن  هالبرتقال. ويشار إلى أن %15الخس و %5و /البندورةللطماطم
مبيدات. ونتيجة التكييف هذه الطريقة لتحليل متبقيات هذا النوع من 

نسبة يمثل  يلاأن محصول البرتقالتي أظهرت  اإلختبار لنتائج هذا
 موافقةقد تكون هذه الطريقة غير  (High Recovery) ةعالي استرداد

  .مزيد من البحوثل أو هنك حاجةهذا المحصول ل
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الحشرية  لمبيدات النيونيكوتينويد ةاإلختياري ةدالئل بيوكيميائية للسمي
دودة ورق القطن  الذبابة البيضاء،في  ميداكلوبريديأسيتاميبريد وأ

 ،1عبد العزيز الشيخ يعل ،1شيماء غريب محمود مرزوق . ونحل العسل
( 1. )2عاشــور يمحمـــد باســم علـو  2ي طنطاو الحفيظ ال مصطفى عبد

معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، الدقي، جيزة، 
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( قسم 2؛ )shimaa.ghareeb@gmail.comمصر، البريد اإللكتروني: 
وقاية النباتات، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، الزقازيق، الشرقية، 

 مصر. 
الحشرية  لمبيدات النيونيكوتينويدريه ختياسمية اإلتم دراسة ال
( لكل من %35ماكسي إيىميداكلوبريد )إ( و %20 نأسيتاميبريد )موسبيال

يم التغيرات و الذبابة البيضاء، دودة ورق القطن ونحل العسل. تم تق
البيوكيميائية )البروتينات الكلية والكربوهيدرات الكلية والمحتوى الكلي 

 450ـ نشاط السيتوكروم بو  ،ن إستيريزستيل كولينشاط األو  ،للدهون 
ين ننشاط أال ،سفيريزانتر  Sنشاط الجلوتاثيون  ،وكسجينيزأُ مونو 

زفيسيز ونشاط الفوسفاتيز اننشاط أسبارتات أمينوتر  ،سفيريزانأمينوتر 
ختيارية لكل من أسيتاميبريد ( كدالئل حيوية للسمية االيالقاعد

 ةت النتائج أن السمي. أظهر ةميداكلوبريد في الحشرات المعرضإيو 
و انعلى مجموعة السي ةلكل من النيونيكوتينويد المحتوي ةاإلختياري

على مجموعة النيترو  ةسيتامبريد( والنيونيكوتينويد المحتوي)األ
 ةضييوالمسارات األ ي ميداكلوبريد( تعتمد على التركيب الكيماو ي)اإل

، ةات الكلي، الكربوهيدر يوذلك لحدوث تغيرات في قيم البروتين الكل
في  ةنزيمات الرئيسيالدهون الكلية والنشاط المتخصص لمجموعة األ

 . ةالحشرات المستهدفة وغير المستهدف
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 للزيوت العطرية والنشاط المضاد للحشراتالتركيبة الكيميائية 
 Eucalyptus occidentalisاألوكليبتوس  من األساسية لنوعين

 Ectomyelois عثة التمر ةلمكافح Eucalyptus camaldulensisو

Zellerceratoniae  (Lepidoptera: Pyralidae) .سماح بن 
للبحوث  المركز الجهوي ( 1. )1محجوبي وكمال 2الشايب ، اقبال1شعبان

، البريد اإللكتروني: تونس، بدقاش الواحية الفالحة في
samah_bchaaban@yahoo.frفي للبحوث المركز الجهوي ( 2) ؛ 

 .تونس ،بشط مريم البيولوجية حةوالفال البستنة
لتعرف على التركيبة الكيميائية اإلى هذه الدراسة  هدفت

  األساسية لنوعينسمية بالتبخير للزيوت العطرية ال الفاعلية وتقدير
 Eucalyptus و Eucalyptus occidentalisليبتوس ااألوك من

camaldulensis يرقات عثة التمر  لمكافحةEctomyelois 

ceratoniae . تحليلالستخراج الزيوت عن طريق التقطير المائي و ابعد 
 E. occidentalis ـاألساسي لتبين أن الزيت  MS-GCبوساطة تقنية 

pinene-α (7.6% ،) :اليةيحتوي على المكونات األساسية الت
Viridiflorol (14.2% ،)cinéole-1,8 (44.31%،)  بينما احتوى

 األساسية التالية: على العناصر nsisE. camaldule للـ الزيت األساسي
α-pinene (1.79% ،)1,8-cineole (28.1% ،)Viridiflorol 

(21.89% ،)aromadendrene (3.93% .) وأظهرت النتائج أن
نوع  تختلف حسباألساسية سمية بالتبخير للزيوت ال الفاعلية

 كانت اليرقات األكبر سنلزيت ومدة التعرض. ا وتركيز ليبتوسااألوك
(L4 وL5) ًا أكثر حساسية مقارنة باليرقات األصغر سن(L2 و L3) .

 على التوالي %72و 80%( L4اليرقات ) نفوق بلغ معدل 
 عند تركيز E. occidentalusو E. camaldulensisـ ـل

على  50LCساعة من التعرض. كانت قيمة  24لتر بعد ميكروليتر/ 75
  E. occidentalusـ لميكروليتر/لتر  1.5، 13.4 التوالي

ستخدام الزيوت ا إلى إمكانيةوأشارت النتائج . E. camaldulensis و
كبديل  E. camaldulensisو E. occidentalisـلاألساسية العطرية 

لتبخير االصطناعي في برنامج العالج ما بعد القطاف من أجل ل
 .E. ceratoniae مكافحة
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كب السيترال بالموجات تجهيز المستحلبات النانونية المحتوية على مر 
. المضاد للميكروبات هاالصوتية، ودراسة خصائصها ونشاطافوق 

محمد و 1نتصار إبراهيم محمود ربيعإ، 1يإبراهيم خليل مرع انجيه
جامعة  ،كلية الزراعة ،وقاية النباتقسم ( 1. )2ي الطاهر إبراهيم بدو 

 ؛entsar_ibrahim@yahoo.comالبريد اإللكتروني: ، مصر ،دمنهور
جامعة ، كلية الزراعة )الشاطبى(، المبيدات وتقنية كيمياءقسم ( 2)

 .مصر، سكندريةاإل
 يدالمواد الطبيعية ذات النشاط اإلبهناك اهتمام عام با

دى واسع ابإنشاط والتي تتسمب ،خاصة الزيوت الطيارةبو  ،الميكروبي
وميكانيكية فعل سام فريدة وميل ضعيف لزيادة صفة المقاومة.  المدى

ورغم ذلك فان لها عيوب مثل كونها من المواد الكارهة للماء وذات 
الدراسة الحالية إلى تجهيز ودراسة خصائص هدفت رة. ايطبيعة متط

 إزاء لها الميكروبي يدابالمستحلبات النانوية الحيوية وكذلك النشاط اإل
هذه المستحلبات النانوية  بعض الممرضات النباتية. تم تحضير

كحامل  ي ب السيترال كوجه زيتي والكيتوزان البوليمر الحيو بإستخدام مرك
وصوديوم ثالثي الفوسفات كرابط  كمادة نشطة سطحياً  Tween 80و
الموجات فوق الصوتية. تكونت المستحلبات  بوساطةنيونى متعدد أ

 ي النانونية بالتتابع بإضافة زيت السيترال إلى المحلول المائي المحتو 
بالتقليب المستمر. وتم التأكد من  النشطة سطحياً  على الكيتوزان والمادة

وطريقة  (SEM) نجاح التركيبة بوساطة طريقة الماسح اإللكتروني
أما الثبات الفيزيائي واللزوجة فتم تقديرهما . (DLS) التشتت الضوئي
 إزاء للمستحضراتالبكتيري  يداببالنسبة للنشاط اإل ويمبالتفصيل. تم تق

 بقياس  ELISA ستخدام طريقةاب Erwinia carotovoraبكتريا 
أن  SEM و DLSأوضحت النتائج المتحصل عليها من . MICـ ال
وهذه القيم  0.618و 0.508تتراوح بين  PDI لمستحلبات النانونية قيمل
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أوضح تحليل حجم  .المستحضرتقل كلما زاد تركيز السيترال في 
نانوميتر.  1283-27 الجزيئات أن متوسط حجم الجزيئات يتراوح بين

كانت ثابتة بعد إجراء  المستحضراتأوضحت دراسة الثبات أن كل كما 
في الدقيقة لمدة نصف ساعة. دورة  5000 عندالطرد المركزي 

الخمس ثابتة عند التخزين  المستحضراتوأوضحت النتائج أيضًا أن 
 25 نددرجات حرارة مختلفة بدون حدوث وجه انفصال لمدة شهر ع عند

النشاط اإلبأدى البكتيري لمركب السيترال ضد  . تحسنس˚ 4و
Erwinia carotovora  عند تحول الزيت إلى مستحلبات نانونية حيث

ا البكتيرية. ولوحظ أعلى ييرتبط ذلك بسهولة دخول الزيت إلى الخال
المحتوي على أقل تركيز من  المستحضرنشاط إبأدى بكتيري مع 

 .أقل حجم جزيئيب يتسم ذيالسيترال وال
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لمرافق وبعض المبيدات المثبطة  صوديوممبيد فلوكاربازون فاعلية 
بعض األعشاب النجيلية بحقول  إزاءنزيم االسيتيل أ كاربوكسيالز إ

 ،قسم وقاية النبات ،الوهاب محمد إبراهيم عبد. الكانوالاللفت الزيتي/
، البريد اإللكتروني: مصر ،أسيوط ،جامعة أسيوط ،كلية الزراعة

korium@gmail.comibrahim  
يم فاعلية خمسة من مبيدات و أجريت هذة الدراسة لتق

سيتيل انزيم األلمرافق التابعة لمجموعة المبيدات المثبطة  األعشاب
ل، ايثإي -فوبيلاكويز  أىثيل، –بي  –فينوكسابروب ) أكاربوكسيالز

دىن وترالكوسيديم( ومبيد فلوكاربازون اكليثوديم، كلودينافوب + بينوكس
 إزاءت سينسيز وعملية العزيق ايديوم المثبط النزيم االسيتو الكتصو 

اللفت ثنين من األعشاب النجيلية الضارة )الفالرس والزمير( بحقول إ
 لموسميسيوط خالل فصل الشتاء أالكانوال بمحافظة الزيتي/
. أظهرت النتائج فاعلية كل المبيدات 2015/2016و 2014/2015

دت كل المعامالت وأالعشبين المستهدفتين  إزاءالمختبرة ومعاملة العزيق 
الوزن الخضرى للعشبين وبصورة معنوية عن في إلى خفض كبير 

 من المعاملة بالمبيدات. تسبب مبيد اً يوم 30المقارنة بعد معاملة 
صوديوم في قتل كل نباتات المحصول لذا يوصى بعدم فلوكاربازون 

حقول اللفت في في مكافحة األعشاب النجيلية  هستخداما
ن يداكليثوديم وكلودينافوب + بينوكس امبيدحدث أالكانوال. كما الزيتي/

هذا التأثير  على أنالكانوال اللفت الزيتي/طفيفة ببعض نباتات  اً ضرار أ
الكانوال. لم تؤثر اللفت الزيتي/تاج محصول انفي  اً لم يحدث خفض

 -كويزإلىفوب أىثيل، –بي  –خرى )فينوكسابروب المبيدات المختبرة األ
الكانوال. وقد اللفت الزيتي/نباتات  فيأىثأىل وترالكوسيديم( مطلقا 

مرافق أوضحت النتائج أيضًا أن كل المبيدات التابعة للمبيدات المثبطة ل
خاصة مبيد ترالكوسيديم( ومعاملة وبانزيم االسيتأىل ا كاربوكسيالز )

 ذيوالهد بالشامحصول عن مقارنة في غلة الحدثت زيادة أالعزيق 

ستخدام اه يمكن إننتائج هذه الدراسة ف وبناء على. أعطى أقل إنتاجية
اللفت مبيد ترالكوسيديم في مكافحة األعشاب النجيلية في حقول 

أفضل أداء وأعلى كمية محصول مقارنة ب اتسمنه أالكانوال حيث الزيتي/
 العزيق. معاملة خري و بالمبيدات األ
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 CYP51رايازول مع التغيرات فی الجين عالقة کفاءة مبيدات الت
المسبب لمرض تلطخ أوراق  Mycosphaerella graminicolaللفطر 

قسم وقاية ( 1. )2ستيفن روسالو  1رزاني قاسم عبد هللا مهالقمح. 
 النبات، کلية الزراعة، جامعة صالح الدين، اربيل، اقليم 
جنوب کوردستان، العراق، البريد اإللكتروني: 

qasim.marzani@su.edu.krd( مدرسة العلوم البيولوجية، جامعة 2) ؛
بنينجتون، ليفربول، المملكة المتحدة، البريد  نوتنجهام، سوتون 

  qasim.marzani@gmail.com اإللكتروني:

يعد مرض تلطخ أوراق القمح المتسبب عن الفطر 
Mycosphaerella graminicola  من األمراض المدمرة للنجيليات

الميًا. نظرًا لإلفتقار لألصناف المقاومة فإن المرض يکافح والشائعة ع
بالمبيدات علی نطاق واسع. وقد أسهمت المبيدات المتخصصة 
الجهازية بدور مهم فی مكافحة المرض فی النجيليات. تعد المبيدات 
الفطرية من نوع ترايازول والتي تؤثر في أرکوستيرول الفطور والمعروف 

من المبيدات المتخصصة التي تستعمل في  مجموعة رئيسية DMIsبـ 
الوقت الحالي لمكافحة أمراض النباتات النجيلية. على أن اإلستعمال 
المتکرر لهذه المبيدات أدى الی ظهور المقاومة من قبل الفطر 

 15المتسبب لمرض تلطخ الحنطة. وأظهرت النتائج وجود أکثر من 
سبب. يعتبر بعض في عزالت الفطر الم CYP51تعدياًل فی المورث 

نادرة ولکن لوحظ أن التغير من النوع  Y137Fهذه التعديالت مثل 
I381V  يزداد باستمرار. أظهرت نتائج التجارب الحيوية وجود ستة

فئات من الحساسية ضمن عزالت الفطر المسبب. وبشکل عام، فان 
کانت حساسة لمعظم المبيدات ضمن  R4و  +S ،R3الفئات من نوع 

أقل حساسية تجاه کل من  +R3کانت الفئة من نوع المجموعة. و 
tebuconazole  وprochloraz أما فی تجارب األوساط فان الفئة من .

کانت حساسة لمعظم مبيدات المجموعة وأقل حساسية للمبيد  R5نوع 
prochloraz دعمت هذه النتيجة النتائج التی أجريت علی النباتات .

وأقل  tebuconazoleللمبيد  والتي أظهرت بأن هذه الفئة حساسة
، R6a(. ومن جانب أخر فان الفئات prochlorazحساسية للمبيد )

R7 و ،R8  والمحتوية علیI381V  کانت مقاومة للمبيد
tebuconazole  وحساسة للمبيدprochloraz وبناء علی نتائج هذه .

 CYP51التجربة، يمکن االستنتاج بأن حدوث التغيرات من الجين 
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 Azoleکل مختلف من قبل المبيدات ضمن صنف أزول أختيرت بش

fungicides. 
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اآلفات الثاقبة الماصة  إزاءكفاءة بعض المبيدات الكيماوية والحيوية 
فظة اودودة ورق القطن والمفترسات المصاحبة في حقول القطن بمح

، حاتم محمد حاتم الشنافو محمد محمد أحمد إبراهيم  .مصر، الشرقية
، مصر ،الدقي ،مركز البحوث الزراعية ،قاية النباتاتمعهد بحوث و 

 hshannaf@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
في مركز  86تم إجراء تجربتين في حقول القطن صنف جيزة 

 2014و 2013مصر وذلك خالل موسمي –محافظة الشرقية  ،الزقازيق
قطن بعض آفات ال إزاءيم كفاءة بعض المركبات الكيماوية والحيوية و لتق

المفترسات المصاحبة. تم في التجربة األولى  فيوتأثيراتها الجانبية 
 %4.5دىراختين از مثيل اإلسبينوساد واأل-إختبار مركبات الباراثيون 

اآلفات الثاقبة الماصة )حشرات  إزاءفي الحقل فقط  اننوتيفيور ايوالد
سات( كارو البقة الخضراء واأل ،نطاطات األوراق، الذبابة البيضاء ،المنّ 

ف إمركب البكتيري الديبل دي الضيف أُ والمفترسات المصاحبة و 
ما في التجربة أدودة ورق القطن.  إزاءباإلضافة للمركبات السابقة 

مثيل اإلسبينوساد -ختبار كاًل من الباراثيون االثانية فقد تم 
 Bacillusف )إبل دي ايوالدأىنوتيفيوران والمركب البكتيري الد

thuingensis var kurstakiالمخبرية( بنظام التجارب الحقلية المعملية/ 
ي انيرقات العمر الث فييم التأثيرات البيولوجية للمركبات المختبرة و لتق

لدودة ورق القطن. أوضحت النتائج للتجربة الحقلية أن كفاءة المركبات 
ختالف اآلفة والموسم والوقت بعد التطبيق. ال ختلفت تبعاً االمختبرة قد 

  81.85 بنسبة في التعداد الى متوسط عام للتأثير خفضوسجل أع
في القطع التجريبية المعاملة بمركب  %59.46و  72.26و 

خالل الموسم األول والبقة  والدأىنوتيفيوران وذلك على حشرات المنّ 
على  ،كاروسات خالل الموسم األولالخضراء خالل الموسم الثاني واأل

في  اً ى متوسط عام للتأثير خفضسجل أعل ومن جهة أخرى،التوالي. 
في القطع التجريبية المعاملة  % 74.82و  80.01 بنسبة التعداد

مثيل على ذبابة القطن البيضاء ونطاطات األوراق -بمركب الباراثيون 
على التوالي. وفي حالة دودة ورق القطن سجل  ،خالل الموسم األول

في القطع  %75.91 بنسبة في التعداد اً أعلى متوسط عام للتأثير خفض
مثيل. بخصوص التأثيرات الجانبية -التجريبية المعاملة بمركب الباراثيون 

سجل مركب الدأىنوتيفيوران  ،المفترسات المصاحبة آلفات القطن في
وذلك على خنافس  %88.46و 68.05أعلى متوسط تأثير عام للخفض 

على  ،ي العيد والعناكب الحقيقية خالل الموسم الثاني من الدراسةأب
ثيل أعلى يم-سجل مركب الباراثيون  ،الجانب اآلخر ىالتوالى. وعل

سد أعلى  %65.43و  71.88و  70.03متوسط تأثير عام للخفض 
في تعداد  اً واالسكمنس والرواغة خالل الموسم الثاني وسجل خفض المنّ 

خالل الموسم األول على التوالي. أوضحت  %68.11 بنسبة األوريس
لبيولوجية للمركبات المختبرة بنظام التجارب الحقلية نتائج التأثيرات ا

المعملية على يرقات العمر الثاني لدودة ورق القطن أن أعلى متوسط 
أقل نسبة و يوم  12.25وأطول فترة للطور اليرقى  %86.67 نفوق نسبة 
سجلت في المعامالت التي تغذت فيها يرقات العمر  %13.33تعذر 

مثيل عند الوقت صفر بعد -ركب الباراثيون الثاني على أوراق معاملة بم
الرش. كما أدى المركب البكتيري إلى قصر مدة طور العذراء وفترة 

والمركبات  بمعاملة الشاهدحياة االناث المنبثقة في المعاملة مقارنة 
/عذراء أقل غ 2976. 0خرى. كما سجل أقل وزن عذارى المختبرة األ

ي معامالت المركب البكتيري ف %62.50نسبة خروج للحشرات الكاملة 
أيضًا عند الوقت صفر من الرش. وفي النهاية وجد أن أقل عدد بيض 

-ناث في معاملة مركب الباراثيون نثى قد سجل لإلأبيضة/ 581.67
. لذلك يمكن القول بان المركب مثيل عند الوقت صفر من الرش أىضاً 

دودة ورق القطن الصفات البيولوجية ل في اً جيد اً البكتيري قد سجل تأثير 
 مثيل. -بمركب الباراثيون  متبوعاً 
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ستعمال بعض المواد االمحلية ب يم كفاءة نوعين من المصائدو تق
  Spintorالغذائية الجإذبة المخلوطة مع المبيديين الحيويين 

  Dacus ciliatusفي مكافحة ذبابة القرعيات  Proclaim و
)Tephritidae(Diptera:  عواد جاسم محمد . على محصول الخيار

البريد ، العراق، جامعة تكريت، كلية الزراعة، صفاء زكريا بكرو  الجبوري 
 awad_jasim@yahoo.comاإللكتروني: 

يم كفاءة نوعين من المصائد المحلية في و جريت دراسة حقلية لتقأُ 
ستعمال بعض المواد الغذائية ايات بجذب وقتل بالغات ذبابة القرع

على  Proclaim و Spintorالجإذبة مخلوطة مع المبيدين الحيويين 
 Aثالثة أصناف من الخيار. أظهرت النتائج تفوق المصيدة المحلية 

( Spintor+  بورات الصوديوم 0.3المجهزة بالتوليفة )دبس+ خميرة + 
 /مصيدة/أسبوع،الغةب 14.17التي بلغت  الممسوكةفي عدد البالغات 

بورات  0.3ة + ر المجهزة بالتوليفة )دبس + خمي Aة ها المصيدتتل
ـلتها /مصيدة/أسبوع، تبالغة 8.83التي بلغت  (proclaimالصوديوم + 

 بورات الصوديوم 0.3+  + خميرة دبس)المجهزة بالتوليـــــــــفة  Bالمصيدة 
 +Spintor نتائج  أظهرت. /مصيدة/أسبوعبالغة 7.16 مسكت( والتي

تأثير تداخل نوع المصيدة وصنف الخيار في صيد بالغات ذبابة 
إذ بلغ أعلى معدل  ميرأفي صنف الخيار  Aالقرعيات تفوق المصيدة 

  .أسبوع/مصيدة/بالغة 7.25الممسوكة لعدد البالغات 
 

http://eol.org/pages/9023/overview
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التأثير الهرموني للجرعة تحت القاتلة من بعض مثبطات نمو 
نزار و  1رمحمد شاكر منصو ي. ر األمريكارصالحشرات في كيوتكل الص

جامعة تكريت، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة ( 1). 2مصطفى المالح
قسم ( 2) ؛mshmansor@gmail.comالعراق، البريد اإللكتروني: 

 ، العراق. جامعة الموصل، وقاية النبات، كلية الزراعة والغابات
عة تحت القاتلة أظهرت نتائج دراسة التأثير الهرموني للجر 

 Azadirachtin، Lufenuronمن مثبطات النمو 

، حدوث ير األمريكافي كيوتكل أجنحة الصرص Methoxyfenozideو
، 3.10 جنحة مع زيارة في نسبة الدهون إذ بلغت نسبتهتشوهات في األ

 Azadirechtin، Lufenuronكل من ل %4.69و  18.10

 ة/الشاهدمعاملة المقارنعلى التوالي مقارنة ب، Methoxyfenozideو
وحدوث انخفاض معنوي في نسبة البروتين مع وجود زيادة ( 2.5%)

 إذ بلغت متوسطاته ةجنحة المعاملتين في األيفي نسبة الك ةواضح
  Azadirechtin ،Lufenuronلكل من  %85.30و  88.22، 83.90

لمعاملة  %53.42ة بـ على التوالي مقارن، Methoxyfenozide و
كما أدت المعاملة السابقة إلى حدوث انخفاض في ة/الشاهد، المقارن

 جنحة الناتجة عن المعاملة تركيز الفينوالت في كيوتكل األ
إذ بلغت  Methoxyfenozideو  Azadirechtin، Lufenuronبـ 

 42.06 ـعلى التوالي مقارنه ب ،جزء بالمليون  36.14و 33.7، 17.75
  لشاهد.نة/اجزء بالمليون في معاملة المقار 

 
P19 

  باالنتاج للنهوض ينسيزاداو اجروس ةشركل ةمستقبليال الرؤية
مدير البحث والتطوير ، عمرو موسى عبد اللطيف .مصرفي  الزراعي

عن شمال شرق افريقيا والشرق األوسط، البريد اإللكتروني: 
Amoussa2@dow.com 

العالمية شركات الكبرى من ز يينساجروسأداو  ةشرك دتع
في مجال وقايه النبات ولها العديد من المساهمات الفعالة في  الرائدة

ظل والجدير بالذكر أنه في  هذا المجال في كثير من الدول حول العالم.
ونقص  ةالسكاني ةازدياد الكثافة الحاليه ومنها التحديات العالمي

داو  ةشركفان  المناخى يريالتصحر وظروف التغو  ةالمساحات المزروع
تاج نمجال البحث والتطوير إلطائلة في ستثمارات تضخ ا زيينسااجروس

تفاده اإلو  يهتاجناإل ةزياد و التأثير الفعالمن شانها  ةجديد ةمواد فعال
 ةحتياجات الغذائياإل هةلمواج ةالقصوى من المساحات المزروع

وتتميز منتجات  واإلسهام في سد الفجوة الغذائية العالمية. ة،المتنامي
 بطريقه آمنه ةفات المستهدفز بفعاليتها على اآليينساشركه داو اجروس

 زيادة يمزارع وبالتاللل ةقصى فائدأمما يعود ب والمستخدم ةعلى البيئ
داو انتجتها  يحدث المنتجات التأومن  العام. يالناتج القوم

 ةالفعال ة"ايزوكالست" وهو الماد( 1 :ةخير األ ةونفي اآل أجروساينسيز
 ةالماص ةفات الثاقبستهدف اآلت تىوال ةجديدال لمجموعة من المبيدات

 ةهميمن المحاصيل ذات األ اً كبير  عدداً تصيب  يوالت ةالخطور  ةشديد
 ة"اريلكس" وهو الماد( 2؛ والخضروات ةمثل الفاكهالكبيرة  ةقتصادياإل

األعشاب الرفيعة  مكافحة أهمتستهدف  متميزة الجديدة لمبيدات ةالفعال
"رينزكور" وهو ( 3؛ تصيب محصول القمح يالتوالعريضة األوراق 

 مكافحة جميع ة لمبيدات عديدة هامة بهدفالجديد ةالفعال ةالماد
مثل السعديات رز محصول األالهامة التي تصيب حشائش األعشاب/ال

لما لهذا المحصول من واألعشاب/الحشائش عريضة ورفيعة األوراق 
لعديد من بالد ا فييعد الغذاء الرئيس حيث  ةهامم ةيادقتصإفوائد 
 العالم.
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 في مكافحة الشعير البري  قمحال أدغال/أعشابتأثير خالئط مبيدات 
ريسان كريم ية. الحب الغلةثر ذلك في أالمرافقة و  /األعشابواالدغال

 ، قسم المحاصيل الحقلية، صدام حاتم عبد الرحيم الزياديو  شاطي
لكتروني: ، العراق، البريد اإلجامعة بغداد، عةا كلية الزر 

reasan1949iraq@yahoo.com 

حد حقول المزارعين في محافظة أُنفذت تجربة حقلية في 
بهدف  2014-2013الل الموسم الزراعي خ واسط )ناحية تاج الدين(

 قمحال أدغال/أعشابمعرفة تأثير خالئط مبيدات 
(Traxous+Granstar ،Traxous+Hormony ،Cronus+Granstar، 

Cronus+Hormony ،Pallas+Traxous وPallas+Cronus )في 
 قمحخرى المرافقة للاأل /األعشاببو سويف( واالدغالأالشعير البري )

. استخدم تصميم اومكوناته الغلةثر ذلك في أ( و 99-)صنف اباء
توليفة  أعطتمكررات.  ةالقطاعات العشوائية الكاملة بثالث

Cronus+Granstar 30.سويف بلغ  أبو أدغالقل متوسط لعدد أ 
متوسط لهذا  أعلىمعاملة المقارنة  أعطتفي حين  2-نبات.م
وبذلك اختزلت هذه التوليفة عدد هذا  2-نبات.م 18.2بلغ  /العشبالدغل

معاملة المقارنة كما ثبطت الوزن الجاف بقياسًا  %98النبات بنسبة 
وتوليفة  Traxous+Granstarبينما قضت توليفة  %96بنسبة 
Pallas+Traxous  رفيعة وعريضة األوراق بنسبة  دغالاألعلى

فأعطت توليفة  قمحنباتات ال أداء. انعكست هذه النتائج على 100%
Pallas+Traxous ذ بلغ إمتوسط لعدد السنابل في وحدة المساحة  أعلى

في  2-غ.م1691على متوسط في حاصل الحبوب بلغ أ و  2-سنبلة.م 342
سنابل لوحدة قل متوسط في عدد الأمعاملة المقارنة  أعطتحين 

وبذلك سببت  2-غ.م 698وحاصل حبوب  2-سنبلة.م 144.3المساحة 
معاملة بقياسًا  %58.7هذه التوليفة زيادة في حاصل الحبوب بنسبة 

 .المقارنة
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 Trogodermaفي تأثير سمية الزيوت العطرية ولمبادا سيهالوثرين 

granarium .اعة ، قسم وقاية النباتات، كلية الزر سهيل الجميل
والغابات، جامعة الموصل، العراق، البريد اإللكتروني: 

sahilaljameel@yahoo.com 
لللمبادا سيهالوثرين، والزيوت األساسية من  التأثير السميدرس 

 وبالغات ىيرقات وعذرا فيبذور الهيل، منفردة أو مجتمعة، 
Trogoderma granarium ، حيث تمت الدراسة من خالل المعاملة

اليرقات والتي تعرضت لمبيد  لنفوق كانت النسبة المئوية  الموضعية.
جزء في  0.75و  0.50، 0.35، 0.25تركيزات بالالمبادا سيهالوثرين 

ما أ .على التوالي، %44.67و  34.67، 22.0، 11.33المليون 
األربعة السابقة  تركيزاتالبالنسبة للحشرات الكاملة والتي تعرضت إلى 

، 42.0و  24.33، 12.33، 10.0فيها  للنفوق ة فقد بلغت النسبة المئوي
اليرقات التي تعرضت  لنفوق على التوالي، وكانت أيضًا النسبة المئوية 

في المليون لكل يرقة  ءجز  1و  0.5، 0.3، 0.1 زيت الهيل بتركيزاتل
على التوالي، بينما كان ، %94.67و  92.0 ،74.67 ،62.0كانت 
، 0.3، 0.1تعرضت لتركيزات من  في طور العذراء عندما النفوق معدل 

 83.33، 63.33، 46.67في المليون لكل عذراء  ءجز  1و  0.5
للحشرات الكاملة  لنفوق على التوالي. بلغت النسب المئوية ، %90.0و

جزء في المليون لكل  1و 0.5، 0.3، 0.1 والتي تعرضت لتركيزات
نت كا .على التوالي ،%82.33و  74.67، 62.0 ،41.33حشرة كاملة 

والحشرات الكاملة والذين  ى نسبة الفعل المشترك لكل من اليرقات والعذار 
جزء في المليون لكل حشرة من زيت  0.31) 1تعرضوا إلى الخليط رقم 

الهيل مع تركيزات مختلفة من المبيد الحشري المبادا سيهالوثرين( 
التوالى. بينما كانت نسبة الفعل المشترك لكل ، على 1.4و 1.5، 2.08

والحشرات الكاملة والذين تعرضوا إلى الخليط رقم  ى ن اليرقات والعذار م
جزء في المليون لكل حشرة من زيت الهيل مع تركيزات مختلفة  0.7) 2

على ، 3.40 و 2.44، 2.66من المبيد الحشري المبادا سيهالوثرين( 
خلط لزيت بذور الهيل مع تركيزات  يالتوالى. وهذا يشير إلى أن أ

مبيد اللمبادا سيهالوثؤين يؤدي إلى وجود فعل مشترك  مختلفة من
  .بينهما
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 ض الثانوي لنبات يلمركبات األ للحشراتالتأثير المبيدي 
 األسود لفولا منّ  إزاء Thymus algeriensis الزعتر الجزائري 

(Aphis fabae) (Aphididae ،Hemiptera). محمد  ،1ريان صيفي
ث ابحأبر تمخ( 1) .1وهاجر صيفي 2قادرمسعودة بن عبد ال، 1بالحمرا

نظمة الزراعية في المناطق نتاجية األوإتنوع االنظمة البيئية وديناميكية 

الجافة، قسم العلوم الفالحية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
بر تمخ (2) ؛rayanesaifi2015@gmail. comكتروني: د اإللالبري

فرحات عباس، قسم  التطبيقية بكلية العلوم، جامعة االميكروبيولوجي
 . ة والحياة، جامعة جيجل، الجزائروالفالحة، كلية علوم الطبيع البيئة

يم فعالية مبيد حيوي لزيت أساسي و تق إلىهدف هذه الدراسة، 
قمنا بإختبارات على أحد أخطر  .Thymus algeriensis لنبات

مباشرة  اً ضرار أ الذي يحدث ،Aphis fabae الحشرات على مستوى الفول
خرى. أى هذا المحصول في الجزائر أو في مناطق لير مباشرة عوغ
 4و 2، 1دة التركيز من هذا الزيت: ايستعملنا لذلك جرعات متز ا

ستنشاق. أظهرت النتائج واإل المالمسةمل، عن طريق ر/ميكرولت
 كانت الجرعة القاتلة النصفية حيث المتحصل عليها فعالية هذا الزيت،

خرى، ولكن يبدو ة مع زيوت بعض النباتات األما بالمقارن ضعيفة نوعاً 
ضطرابات مورفولوجية لوحظت على أوراق إأن هذا األخير يتسببب ب

الحديثة المرافقة لها توجهنا  واألبحاثالفول. على ضوء هذه النتائج 
من هذه الزيوت األساسية كبديل  يم طرق المكافحة بدءاً و ألبحاث نحو تق

ة والحد من تأثير بعض المبيدات ممكن لتطوير المزروعات الحيوي
  .الكيميائية الحشرية
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النمل  إزاءمالح غير العضوية تأثير بعض المبيدات الحشرية واأل
( تحت Anacanthotermes ochraceus)ي رضبيض تحت األ األ

بحوث وقاية  ، معهدي السيد حسين الرهيو  انمإي. ظروف الحقل
البريد  ،مصر ،، الجيزةالنباتات، مركز البحوث الزراعية، الدقى

  emanelrhewy@yahoo.comاإللكتروني: 

يم تأثير بعض المبيدات الحشرية و أجريت الدراسة الحالية لتق
بيض تحت النمل األ فيعضوية وكذلك تأثير الموالس ال مالح غيرواأل
لى واتحت ظروف الحقل وكانت المركبات المختبرة على الت يرضاأل

( ومركبين %5 ولينوفالج %48نيوبنزيرون مركبين من منظمات النمو )
عضوية )بيكربونات الصوديوم وكبرتيات النحاس( ال مالح غيرمن األ

أظهرت نتائج  .باإلضافة إلى مركب فيبرونيل والكلوربيرفوس والتنمبو
يليها مركب  ةالبحث أن الكلوربيرفوس أكثر فعالية من المركبات المختبر 

أن كل من بيكربونات الصوديوم وأوضحت النتائج أيضًا  ،التنمبو
 يرضبيض تحت األأكثر جإذبية لحشرة النمل األ اوالموالس كان

( وهذه الدراسة يمكن يباإلضافة إلى الماده الطاردة )كبريت ميكرون
تحت بيض جية المكافحة المتكاملة للنمل األتيعتماد عليها في استرااإل
 ي.رضألا
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بإستخدام جزيئات ( ميثوميل)الالنيت لمبيد  يالضوئ ي التحلل التكسير 
يمن أ ،1حمد محمود شاكرأ . 2TiO ةاكسيد التيتانيوم النانوي يثان

مركز ( 1. )2محمد خضرو 1الرحيم الهام فاروق عبد، 2حسن زكي
، بحوث سدس ةمحط ،النباتاتة معهد بحوث وقاي ة،البحوث الزراعي

، بني سويف ةامعج ة،الدراسات العليا للعلوم المتقدم ةكلي (2مصر؛ )
  amshaker2003@gmail.comمصر، البريد اإللكتروني: 

 مليون طن من مبيدات 2.5إلى  1إستخدام ما يقدر بنحو  يتم

 اً ويسبب هذا اإلستخدام المفرط تلوث .فقط ةالزراعاآلفات في كل عام في 
 ولذلك. ةنسان والحيوان وجميع الكائنات الحيباإل يضر اً خطير  ياً بيئ

يمكن ، لوث بالمبيدات الشاغل الرئيس للمجتمع العلميأصبح الت
في  ةلما تقدمه تكنولوجيا النانو من صيح ة،عتماد على هذه التقنياإل

لهذه  يمن التأثير المتبق و التخلص تماماً أتقليل الفي  ،مختلف العلوم
 ستخدام جزيئات ثاني أكسيداوذلك ب ةالخطير  ةالمبيدات الكيماوي

التي يمكن أن تزيل بنجاح سمية مبيدات اآلفات  ةالتيتانيوم النانوي
هذه الدراسة  تم في .الشمس خالل فترة قصيرة جداً  الضارة تحت أشعة

والرابع من يرقات دوده  يستخدام ثالث معامالت ليرقات العمر الثانا
اليرقات على  ةتم تغذيحيث ( Spodoptera littoralis)ورق القطن 

القطن تم رش أول مجموعة بمبيد أوراق  ثالث مجموعات من نبات
بخليط من  ةيانالث ةالمجموع تم رشو  ؛(ميثوميل)يت نوهو الال ي كيماو 

 ةما المجموعأ ة؛يوم النانوياني أكسيد التيتانيت مع جزيئات ثنمبيد الال
من األوراق كل  ة. تم أخذ مجموعشاهدتم رشها بماء مقطر كف ةالثالث

والرابع  ييرقات العمر الثانعلى حده وتم تغذيه ثالث مجموعات من 
 12و 9، 7، 5، 3، 0يم التجربة في و تم تقورق القطن.  ةلحشرة دود

اليرقات التي  ةمجموعنسبة النفوق في أن  لوحظ .ةبعد المعامل يوماً 
تصل  جداً  ةكبير  كانتتغذيتها بورق القطن المعامل بمبيد الالنيت  تتم

 %80 النفوق ب عشر حيث كانت نس يوم الثاناليإلى  %100إلى 
 ةمجموعنسبة النفوق في ما أ. للعمر الرابع %75و يللعمر الثان

وجزيئات ثاني  ي تغذيتها عل خليط من المبيد الكيماو  تاليرقات التي تم
األولى حيث  ةأقل بكثير من المجموع فكانت ي أكسيد التيتانيوم النانو 

 لنفوق اكانت نسب فوم الثالث اليما أ ي،وم الثاناليإلى  %100 بلغت
عشر  يوم الثاناليإلى  .%75عمر الرابع ت للو  %80 يللعمر الثان

نسبة ما أ .عمر رابع %50و يعمر ثان %55 النفوق كانت نسب 
تغذيتها على ورق قطن معامل  تالتي تم ةالثالث ةالمجموعالنفوق في 

المبيد  فيوهذا يؤكد تأثير جزيئات النانو  %0 فكانتبماء مقطر 
 فيللمبيد مما يقلل من سميته وتأثيره  يل ضوئوحدوث تكسير وتحلي

االنشطة  في ةستخدام المعامالت الثالثادراسة تأثير  تكما تم .اليرقات

رقة وفترة التعذر وعدد البيض ونسبه يلاالبيولوجية للحشرة مثل عمر 
  .ناثالفقس ونسبه الذكور إلى األ
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 .ورق القطن تطبيق المبيدات الحشرية واليرقات المستدامة لدودة
محمود  ،2عبد الرحمن جمال الدين عبد الرحمن ،1يحسن فرج ضاح

معهد ( 1. )2رشيد دعاء سالمو  1جميل والء إبراهيم، 3يمحمد البمب
ر، مص، الجيزةي، الدق ،مركز البحوث الزراعية ،بحوث وقاية النبات

قسم وقاية ( 2)؛ hassandahi@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
قسم  (3)؛ مصر، القاهرة ة،المطري ،بحوث الصحراء مركز ،النبات

 .مصر ،القاهرة ،جامعة األزهر، كلية الزراعة، الحيوية ةالبيئة والزراع
ستطالة في طول العمر ا تعنيرقة المستدامة يلاظاهرة 

تحدث هذه الظاهرة نتيجة لخلل في توازن الهرمونات الحشرية . يرقالي
ت الحشرية مثل منظمات النمو بعد معاملة اليرقات ببعض المبيدا

عن معاملة  ةالحشرية. يهدف هذا العمل إلى تفسير الظاهرة الناتج
 ،اللمبادا ثيهالوثرين ،يرقات دودة ورق القطن بميدات اإلسبينيتورام

مامكتين. وقد سجلت زيادة معنوية في يالكلوروبيريفوس وبنزوات اإل
تغيرات معنوية في لىرقى لليرقات المعاملة. تم تسجيل اطول العمر 

البروتينات الكلية والدهون الكلية  ،محتوى كل من الكربوهيدرات الكلية
تم كما وكذلك في نشاطات االنزيمات الرئيسة في اليرقات المستدامة. 

فات الوراثية بين اليرقات غير المعاملة واليرقات أيضًا دراسة اإلختال
 لدودة ورق القطن.  ةالمستدام
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دودة ورق القطن المقاومة مصرية من جزيئية لسالالت التغيرات ال
عبد الرحمن جمال الدين عبد  لإلسبينيتورام واللمبادا ثيهالوثرين.

 والء إبراهيم ،3يحسن فرج ضاح، 2يمحمود محمد البمب، 1الرحمن
مركز بحوث ، قسم وقاية النبات (1). 1دعاء سالم رشيدو  3جميل

 ،الحيوية ةقسم البيئة والزراع( 2؛ )مصر ،القاهرة ة،المطري ،الصحراء
معهد بحوث وقاية ( 3؛ )مصر ،القاهرة ،جامعة األزهر، كلية الزراعة

، البريد مصر ،الجيزة ي،الدق ،مركز البحوث الزراعية ،النبات
    walaagamil@yahoo.comاإللكتروني: 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التأثيرات التي تحدث في يرقات 
رية لدودة ورق القطن المصرية في المستوى الجينى نتيجة الساللة المخب

 بكل من مركب اإلسبينيتورام واللمبادا ثيهالوثرين لعدة أجيال المعاملة
صل أبادئات من  ةربعأسجلت  متتالية مقارنة بالساللة الحقلية، حيث

اختالفات  (OPA-08و  OPA-03 ،OPA-05 ،OPA-06)خمس 
فات جزيئية بين الساللة غير ختالا أظهرت الدراسة أن هناكواضحة. 

معاملة والساللة المقاومة لالسبينوتورام والساللة المقاومة للمبادا ال
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فريدة مع  عصاباتثيهالوثرين والسالالت الحقلية. سجلت الدراسة سبع 
أظهرت خريطة  OPA-06و OPA-03 ، OPA-05كل من البادئات 

م المجموعة األولى تض ،و النسب وجود ثالث مجموعاتأصلة القرابة 
باء والجيل الرابع من الساللة المقاومة لالسبينوتورام وتضم جيل اآل

والسادس من الساللة المقاومة  يالمجموعة الثانية الجيل الثان
خيرة وتضم المجموعة الثالثة واأل ؛لالسبينوتورام والساللة الحقلية األولى

لمبادا ثيهالوثيرين وكل ل ةمن الساللة المقاوم يباء والجيل الثانجيل اآل
  .من الساللة الحقلية الثانية والثالثة

 
 مستخلصات نباتية

 
EX1 

فاعلية مستخلصات نباتات محلية مختلفة ومبيد حشرات كيميائي إزاء 
المرافقة لعباد  Bemisia tabaci (Gennadius)الذباب األبيض 

 .بيشاوار، الباكستان في وادي )L.) Helianthus annuus الشمس
( قسم الزراعة، جامعة عبد الوكيل 1. )2وميان عناية هللا 1فظيل سعيد

( قسم الحشرات، الجامعة الزراعية، 2خان، ماردان، الباكستان؛ )
 dr.fazal@awkumedu.pkبيشاور، الباكستان، البريد اإللكتروني: 

تعد القابلية لإلصابة بعدد كبير من اآلفات الحشرية المختلفة 
أمام اإلنتاج المزدهر لعباد الشمس في كل  أحد أهم المخاوف

الباكستان. ومن بين هذه اآلفات الحشرية، تعد الذبابة البيضاء 
Bemisia tabaci (Gennadius)  اآلفة األكثر أهمية إذ تسهم في

الخسائر المحصولية لعباد الشمس. نفذ البحث الحالي في المزرعة 
اور، الباكستان، خالل عامي التنموية الحديثة، الجامعة الزراعية في بيش

لدراسة فاعلية مستخلصات نباتات محلية ومبيد حشري  2013و 2012
مستحلب إزاء الذباب األبيض المرافق  1.9جديد بنزوات اإليمامكتين 

في وادي بيشاور. سجلت الكثافة  Hysun-33لعباد الشمس صنف 
الثة أيام العددية للذبابة البيضاء قبل يوم واحد، وبعد يوم، يومين، ث

وأسبوع من تطبيق كل رشة على المحصول. بينت النتائج أن مبيد 
الحشرات الكيميائي سبب أعلى خفض في مجتمعات الذبابة، بينما من 

المعاملة  D. albaبين المعاملة بالمستخلصات النباتية كان مستخلص 
 Azadirachtaاألكثر فاعلية في خفض مجتمع الذبابة، تاله زيت النيم 

indica  ومستخلص بذور النيم. لوحظت الكثافة العظمى للذبابة في
 قطعة الشاهد غير المعاملة بالمبيد. تمتلك المستخلصات النباتية لنباتي

D. alba وA. Indica  المقدرة الستخدامها للمكافحة اإليجابية للذبابة
 البيضاء على عباد الشمس.

 
 
 

EX2 

غاف األميركي على التسجيل األول لخصائص المبيدات لنبات اآل
، 1نامحمد عمر  .القشرية وحشرات المّن في سورية بعض الحشرات

 (1). 1مياده حاج عليو  2وسفيلا، أمجد 2، أنور المعمار2ن إبراهيماغس
، البريد اإللكتروني: نة الحيوية، دمشق، سوريةاالهيئة العامة للتق

mayyada.hajali@gmail.com( 2؛ ) قسم وقاية النبات، كلية
 زراعة، جامعة دمشق، سورية.ال

ستخدام المستخلصين المائي والكحولي ألوراق نبات اتّم 
، 50بالتراكيز  Agave americana (Agavaceae) اآلغاف األميركي

 ستخداماوفق طريقتين: األولي في المختبر، حيث تم  %100و  75
المستخلصات الورقية لمكافحة بعض أنواع الحشرات القشرية على نبات 

 Schefflera ونبات الشفليرا Laurus nobilis Lauraceaeغار ال

arboricola Araliaceaeستخدام ا، والثانية في الحقل، وذلك ب
 ن الدراق األسوداالمستخلصات الورقية لمكافحة حشرة ّمن أغص

Pterochloroides persicae (Homoptera: Aphididae)  على نبات
أبدت جميع تراكيز  ،ففي المختبر. Persica spp. (Rosaceae) الدراق

نسبة موت لحشرات  ىالمستخلص المائي المطبقة على نبات الغار أعل
ومن  Parlatoria oleae (Coccoidea: Homoptera) نمشة الزيتون 

دون فروق معنوية فيما بينها بالمقارنة مع المستخلص الكحولي. بينما 
 لبنية الرخوةللحشرة القشرية ا نفوق نسبة  ىتم الحصول على أعل

Coccus hesperidum (Coccidae: Homoptera) لى نبات الشفليرا ع
للمستخلص المائي مع فروق معنوية مع كل  %100عند التركيز 

 %100ستثناء التركيز إخري المائية والكحولية وذلك بالتراكيز األ
 %100للمستخلص الكحولي. أما في الحقل فقد حقق التركيز 

ن الدراق الحشرات ّمن أغص %59.9 سبة قتلللمستخلص الكحولي ن
عند  %80.6نحو  النفوق ، بينما وصلت نسبة P. persicaeاألسود 
للمستخلص المائي. وبهذا نجد أن نبات اآلغاف  %100التركيز 

يمتلك بعض خصائص مبيدات اآلفات على  A. americanaاألميركي 
مستخلص الحشرات، حيث كان المستخلص المائي أكثر فعالية من ال

 الكحولي.
 

EX3 

تأثير مزيج من مستخلصات نباتات الشيح والدفلة والبطنج في 
عبد و ن اعمر خليل رم ،صادق كاظم مكافحة حشرة الذبابة البيضاء.

البريد ، العراق ،بغداد ،مركز بحوث ابن البيطار، الرزاق داود جاسم
  a19000a@yahoo.comاإللكتروني: 

صات نباتات الدفلة والشيح ختبر التأثير الحيوي لمستخلا
طور الحوريات لحشرة الذبابة البيضاء على لتر غ/ 1والبطنج بالتركيز 

ستخدام طريقة الرش المباشر وتم حساب النسبة المئوية لقتل اب حقلياً 



80A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

من الرش. أشارت  أيام 10و  5، 3، 1 الحشرة في أربعة أوقات بعد
الحشرة  فيستخلصات اإلختبارات إلى وجود فروقات معنوية لتأثير الم

ضافته فرديا إوقد حقق مستخلص نبات الدفلة عند  ،عند طور الحوريات
وسجلت أعلي  ،على بقية المستخلصات معنوياً  لتر تفوقاً غ/ 1بالتركيز 

حيث بلغت النسبة المئوية  وم العاشر من المعاملة بالرش,يلاالنتائج عند 
  78.4، 87.9 للقتل لكل من مستخلصات الدفلة والشيح والبطنج

 على التوالي. ، %66.5و 
 

EX4 

 ثأنولي الخاميمستخلص اإلية ومضادة للحشرات للئدراسة فيتوكميا
خميس  ،1فاطمة عاشق .L. Thapsia garganicaللنبات الجزائري 

، وسيمة 1، هاجر بو كحال1مية يعالوي ، ال1، نورة شهبار2عبد االوي 
الموارد وصون مين بر تثتمخ( 1) .3عبد الرحمن دهليزو  3لخضاري 

 .ر،الجزائ ،35000بومرداس  الطبيعية، كلية العلوم جامعة بومرداس،
قسم العلوم ( 2) ؛fatma.acheuk@yahoo.fr البريد اإللكتروني:

البيولوجية ووقاية النبات، المعهد الزراعي العالي في بلدة شط مريم، 
طة المعهد الوطني للبحوث الزراعية، مح( 3)جامعة سوسة، تونس؛ 

 .سيدي مهدي، تقرت، الجزائر

نولية الخام يثاللمستخلصات اإل كيميائي نباتيتم إجراء فحص 
)أ( لنبات ثابسيا وأظهرت  ي)ج( والجزء تحت األرض الهوائيللجزء 

وأ( من النبات  جن )ئيجز النتائج هذه الخصائص الكيميائية النباتية أن 
قلويدات في شكل على الفالفونويد، العفص، الصابونين وال يحتويان
نين االدراسة أن النبات ال يحتوي على األنثوسي وبينتآثار. 
ن إلى الكومارين وإريدويدز. العفص ءاالجز كما يفتقر نينز. انثوسياوليوكو 

لي موجودة مع كثافة عالية في كل من أجزاء النبات. وأظهرت االغ
 يالج فحص وجود الجلوكوزيدات. أعطيالنباتية كيميائية الاإلختبارات 

فكرة عن تكوين المستخلصات الخام من هذا النبات. تم  ماس يس
مستخلص لمركبات ل 5لمستخلص الخام من ج ولمركبات  8تحديد 

هي: فيتول، حمض  المركباتالخام من أ. المكونات الرئيسية لهذه 
كانويك، يداكانويك، حمض هيكسيداكانويك، حمض أوكتيداهيكس

مض أميد إروكاميد. وإلثبات إمكانات دوكوسينويك ح-13أيروسيالميد و
ختبارات اهذا النبات، أجريت  لمستخلصاتمبيد الحشرات الحيوية 

السمية على يرقات المرحلة الخامسة من الجراد المهاجر عن طريق 
رام/ يرقات غميكرو  3000و 100ج، تتراوح بين  ـجرعات ل 5ختبار ا
/اليرقات. رامغميكرو  3000إلى  300أ تتراوح من  ـجرعات ل 4و

ثنولية التي تم يختبارات السمية أن المستخلصات اإلاوأظهرت نتائج 
بين لحشرات مع وجود عالقة لمبيدات كإختبارها تظهر نشاطا جيدا 

نفوق لليرقات المختبرة  %100ج. تم الحصول على  جرعة واإلستجابةال
 العالج.  منساعات  4 بعد

 
EX5 

وإدارته بمستخلص  Pyricularia oryzaeالتوصيف الجزيئي لفطر 
، فريحة أنجم ونورين أختر، أرشاد جافيد. Tribulus terrestris نبات

قسم أمراض النبات، معهد العلوم الزراعية، جامعة البنجاب، الهور، 
 arshad.iags@pu.edu.pkالباكستان، البريد اإللكتروني: 

 Pyricluariaيعد مرض لفحة األرز التي يحدثها الفطر 

oryzae Cavar  أحد أهم األمراض التي تصيب األرز والمسؤول عن
إحداث خسائر محصولية عالية في جميع أنحاء العالم. تم، في الدراسة 

وإدارته بمستخلص الساق  P. oryzaeالحالية، توصيف جزيئي لفطر 
. حيث أحدث المستخلص الميثانولي .Tribulus terrestris Lلنبات 

 %5و 4، 3، 2، 1خبرية، عند تراكيز لساق النبات، في التجارب الم
. تم تجزيء %43–35بنسبة  P. oryzaeخفضًا للكتلة الحيوية لفطر 

كلوروفورم، خالت ، هكسان nالمستخلص الميثانولي تباعًا باستخدام 
بوتانول. وأظهرت االختبارات الحيوية لهذه التجزيئات  nاإليثيل و 

جزيئات الكلوروفورم مغ/مل( أن ت 200....،  6.25، 3.125، 1.562)
وخالت اإليثيل كانت عالية التضاد الفطري وأدت إلى تقليص الكتلة 

 ، على %16.85و %54.82بنسبة  P. oryzaeالحيوية للفطر 
 التوالي. ُأخضع جزيء الكلوروفورم لتحليل الكروماتوغرافي الكتلي

 GC-MS حمض بنزين  3,1مركبًا من بينها:  18الذي أظهر وجود
(، أوكتاكوزان %20.69إيثيل هكسيل( )-2يلك، إستر بيس )ديكاربوكس

( %5.40ميثيل )-6(، أوكتاديكين، %9.67(،هيبتاكوزان )11.20%)
( واإلستر الميثيلي لحمض %4.82هكساديكانويك )-nحمض 

(. قد تكون هذه المركبات %3.71( وأبيول )%3.80بنتاديكانويك )
لميثانولي للساق إزاء مسؤولة عن النشاط المضاد للفطور للمستخلص ا

 الفطر المسبب للفحة األرز
 

EX6 
لحفظ الفواكه المصدرة من التلف  Thymolمول ايإستخدام مركب الث

قسم علوم ، مها أكرم الرجبو ستخدامها من قبل المستهلك.الحين 
البريد اإللكتروني:  ، العراق،جامعة الموصل، كلية العلوم، الحياة

mahaalrejaboo@gmail.com 
جمع عزالت فطرية من ثمار العنب والبرتقال والسندي  تم

يمول استخالص مركب الثاالمستوردة والتالفة من األسواق المحلية, وتم 
ر و من نبات الزعتر ومن ثم اختبر تأثيره التثبيطي في نمو بعض الفط
ر و المعزولة والتي تسببت في تلف تلك الثمار ومن هذه الفط

graminearum Fusariam ب لتلف العنب والفطر المسب
Penicillium nalgiovense  المسبب لتلف البرتقال والسندي، وتبين أن
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 Fusarium/مل من وسط النمو هو تركيز قاتل للفطرغم 0.5التركيز 

graminearum  مل من وسط النمو هو تركيز غم 1.5وأن التركيز/
يمول اوبما أن مركب الث Penicillium nalgiovenseقاتل للفطر 

ن ينصح بإستخدامه اصبح مطفرًا وسامًا في التراكيز العالية فزيادًة لألمي
لحفظ الفواكه والمحاصيل التي يزال غالفها الخارجي كالحمضيات لمنع 

 تلفها أثناء الشحن والخزن والتصدير. 

 
EX7 

على من الفول  Alcea setosaفعالية المستخلص المائي لنبات 
لي العنكبوت األحمر وع Aphis fabae Scopoliاألسود 

Tetranychus urticae 1حازم شريف حسن .تحت ظروف المختبر 
نتاج ووقاية النبات، كلية الزراعة إقسم ( 1. )2وخلدون جفال الحديد

البريد  ،، األردن19117البلقاء التطبيقية، السلط  التكنولوجية، جامعة
كلية قسم العلوم الحياتية، ( 2) ؛Hazem@bau.edu.joاإللكتروني: 

البريد اإللكتروني: العلوم، الجامعة األردنية، عمان، األردن، 
kalhadid@ju.edu.jo  

 Alceaمية )طختبار فعالية المستخلص المائي من نبات الخا تم

setosa) ( على حلم العنكبوت األحمرTetranychus urticae Koch )
، 1.0 ةيلاستخدام التراكيز التإ( بAphis fabi Scopoliالفول ) ومنّ 

على أساس )وزن/حجم( وكانت متوسط  /مل غ)شاهد(  0.5و  0.75
على التوالي لمن ، %0و 27و 37، 40الحشرات البالغة  نفوق نسبة 

 40و 80، 90العنكبوت البالغ  نفوق الفول األسود وكانت متوسط نسبة 
ساعة من  48على التوالي لحلم العنكبوت األحمر بعد ، %0و

حيث كان  (50LD) %50 النصفي كيز القاتلالمعاملة. تم حساب التر 
الفول  حمر ومنّ جزء من المليون على العنكبوت األ 0.620و  0.385
العنكبوت  في اً واضح اً التوالي. أظهرت النتائج تأثير على  ،األسود

ستخدام هذا المستخلص في برامج االفول وهذا يساعد على  األحمر ومنّ 
 كونه آمن على اإلنسان والطبيعةالمكافحة المتكاملة علي نطاق واسعة 

 . ةوقليل التكلف
 

EX8 

  حشرة خنفساء إزاءتأثير بعض مساحيق األوراق النباتية 
  Tribolium Confusum الدقيق المتشابهة

(Coleoptera: Tenebrionidae). ومروة الطاهر  حلومة محمد كرة
البريد اإللكتروني:  ،ليبيا ،جامعة طرابلس، بي طرادأ

Kerra50@hotmail.com  
 ىإحد Tribolium Confusum خنفساء الدقيق المتشابهتعد 

أخطر اآلفات التي تصيب الحبوب المكسورة والمواد المخزونة 
وهي من أهم آفات المطاحن في جميع أنحاء العالم. هدف ، ومنتجاتها

مثل  لمساحيق النباتيةبعض االبحث إلى دراسة التأثير القاتل والطارد ل

الحشرات الكاملة لخنافس الدقيق  إزاءحلبة وأوراق الزيتون ال ،القرنفل
ب النسبة احس تم. تهادورة حيا فيوتأثيرهم  ،T. Confusumالمتشابهة 
كما تم حساب إنتاجية البيض  ،، وتم تحديد معامل التأثيرنفوق المئوية لل

أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين أنواع  .والبالغات الناتجة
بلغ معدل التأثير القاتل و ق النباتية وتراكيزها والتداخل بينهما المساحي

مسحوق أوراق  %8.3حلبة و %13.3قرنفل و %13.3للمساحيق 
المساحيق . وفيما يخص تأثير %0.0الزيتون بينما كانت نسبة الشاهد 

 وجدت ،النباتية المدروسة في طرد بالغات خنفساء الدقيق المتشابهة
 النفوق  تفوق المسحوق النباتي للقرنفل وبلغ معدلو  هافروق معنوية بين

 %35.6مسحوق الحلبة النفوق باستخدام بينما كانت نسبة  43.3%
. %0.0وكان أقل معدل لشاهد بلغ  %13.3ومسحوق أوراق الزيتون 

النتائج وجود فروق معنوية بين المساحيق النباتية  أظهرتكما 
القرنفل  المسحوق النباتي حياتية الحشرة تفوق  فيلتأثير لالمستخدمة 

  %0.0حياتية الحشرة وعدم فقس البيض بنسبة  فيعلى التأثير 
وكانت نسبة الشاهد  %74.28بينما أوراق الزيتون  %55.44الحلبة و 

76.38%.  
 

EX9 
 Azadirachta indica A. Jussتأثير مستخلصات نبات النيم 

 Rhynchophorusالمستحثة ضد سوسة النخيل الحمراء

(Olivier) rugineusfer مصربساتين نخيل البلح في  التي تصيب .
قسم بحوث النآخرات والنمل  (1). 2وعبد الرحمن محمد 1أحمد مرغم

 ،الدقي ،مركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث وقاية النباتات ،األبيض
؛ ahmedmerghem@yahoo.com البريد اإللكتروني:  ،مصر ،جيزة

مركز البحوث  ،ث وتطوير نخيل البلحالمعمل المركزي ألبحا( 2)
 . مصر ،جيزةال ،الزراعية

 Rhynchophorus ferrugineusسوسة النخيل الحمراء  دتع

(Olivier)   (Coleoptera: Curculionidae)  من أشد الحفارات
  .Phoenix dactylifera Lالمهلكة التي تصيب أشجار نخيل البلح 

(Arecales: Arecaceae)، تم فحص أشجار  ،ه الدراسةومن خالل هذ
سماعيلية في جمهورية مصر العربية وذلك إلنخيل البلح بمحافظة ا

صابة إلنتشار اا ىللوقوف على ٳصابتها بسوسة النخيل الحمراء ومد
، أظهرت نتائج زيارات 2016و 2015خالل عامي  تهابهذه اآلفة وكثاف

في مزارع  نتشار هذا الحفار بكثافة ومعدالت ٳصابة مرتفعةاالمسح عن 
نخيل البلح بالمحافظة، كما أوضحت النتائج أن المواقع التي تم فحصها 

هذا الحفار  وجودفة، كما لوحظ أن آلكانت جميعها مصابة بهذه ا
مع عدد أشجار نخيل البلح المنزرعة بكل موقع، ولقد تم  طردياً  يتناسب

صابة بسوسة النخيل الحمراء في هذه إلتقدير معدالت ودرجات ا
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صابة بهذه االفه وصل إلى إلمتوسط لمعدل ا ىاقع، ووجد أن أعلالمو 
 كما تراوح، %14.9بينما كان أقل متوسط لمعدل اإلصابة هو  91.6%

 3.4 و 9.1قيم درجات اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء ما بين  متوسط
ثقب لكل شجرة، وقد تم تجريب المستخلصات النباتية الخام لنبات النيم 

ضد أطوار سوسة النخيل الحمراء الكاملة وغير الكاملة  اً /مخبريمعملياً 
ستخدام مركب النيمازال الضافة إلستخدام بعض المذيبات العضوية بابا

التجاري كمعامالت مقارنة، وقد أظهرت التجارب المعملية فعالية هذه 
أطوار سوسة النخيل الحمراء محققة  إزاء مركب النيمازالالمستخلصات و 
في المتوسط لكل  %79.5و 85.4بلغت  مرتفعة وق نفمستويات نسب 

، وبناء على هذه النتائج على التوالي ،يرقي والطور الكاملالمن الطور 
تم تطبيق المعامالت الحقلية ضد هذه السوسة في مزارع النخيل على 

 أسفرت نتائج هذه التجاربو مستويين أحدهما وقائي واآلخر عالجي، 

نسبة طرد و  %60.8 ة بلغتصابإلعن معدالت جيدة في خفض ا
أعطت المعامالت الحقلية  .في المتوسط %53.1 صابة وصلتلإل

ٳمكانية لطرح مثل هذه المستخلصات ومركباتها للدمج في برامج 
  .المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء في مصر

 
EX10 

ومستخلصات النبات  Tuta absoluta /البندورةحافرة أنفاق الطماطم
ني اأم ،1،2،3عّفت أبو فخر حّماد .ني لمكافحة هذه اآلفةعقال  ختياراكَ 

كلية ( 1). 2ويوسف أبو جودة 1، إليّسا ضاهر1، محمد عّباس1عّباس
البريد ، الزراعة والعلوم البيطرية، الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان

الجامعة األميركية في ( 2؛ )ima27@mail.aub.eduاإللكتروني: 
  علوم الزراعية والغذائية، لبنان.بيروت، كّلية ال

ستعمال مستخلصات ثمار شجرة باحيائية أأجريت إختبارات 
 طحالب الدقيقةالت مستخلصاو  .Melia azedarach Lالزنزلخت 

(micro-algae)  ضد عّثة اآلفة وبيوض حافرة أنفاق الطماطمTuta 

absoluta (Meyriek).  المواد النباتية في المذيبات استخالصتّم 
نول، كلوروفورم اثيثيل، اإلينول، خالت اإلاالمختلفة: المياه، الميث

مستخلصات رشت الساعة.  24( لمدة w/v) 5: 1والهكسين بنسبة 
( على نباتات الطماطم قبل %2مع أو بدون الزيوت المعدنية ) يةالنبات

وكما رّشت  اإلفراج عن عدد معّين من عّثة اآلفة في قفص اإلختبار.
 فيصات مباشرة على بيوض اآلفة لتحديد أثرها المباشر لهذه المستخ

: ى خر أالبيض وما يترتب عليه من نمو بالمقارنة مع منتجات  طور
زيت النيم، الزيوت المعدنية، والكبريت والشاهد، ماء مقطر. وأظهرت 

وصنف واحد من   .azedarach M من مستخلصاتالنتائج أن ثالثة 
 T. absolutaد عدد كبير من عثة اآلفة الطحالب المجهرية تّسببت ِبطر 

حد كبير مقارنة  ىنخفضت نسبة وضع البيوض إلاختياري و اختبار افي 
ثمار الزنزلخت  مستخلصاتمع الشاهد. وقد أظهرت النتائج أيضًا أن 

نخفضت اتسّببت بالسّمية المباشرة على بيوض حافرة أنفاق الطماطم و 
 للحشرة بالمقارنة مع  ارى والعئحد كبير معّدل بقاء اليرقات  ىإل

 من مستخلصاتستخدام االشاهد. تشير هذه النتائج إلى إمكانية 
M. azedarach المجهرية في مرحلتين من نمو اآلفة،  والطحالب

  .االبيض والعثة، إلدارة متكاملة ِلمكافحة هذه اآلفة العالمية
 

EX11 

حمر العنكبوت األ علىفعالية بعض مستخلصات الزيوت النباتية 
والمفترسين األكاروسيين  Tetranychus urticaeالعادي 

Phytoseiulus persimilis  وNeoseiulus californicus.  أشرف
قسم بحوث أكاروس ( 1. )2أحمد عبد العزيز دويدارو  1نياسعيد الحلو 

 ،الدقي ،مركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث وقاية النباتات ،الفاكهة
؛ dr_ashraf_said@yahoo.comلكتروني: البريد اإل ،مصر ،جيزة

مركز  ،معهد بحوث البساتين ،قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية( 2)
، البريد اإللكتروني: مصر ،جيزة ،الدقي ،البحوث الزراعية

Dewidar1@yahoo.com  
البيض واألطوار  فينباتية  عطريةختبار سمية سبعة زيوت اتم 

وكذلك الطور الكامل حمر العادي العنكبوت األالكاملة لكل من 
 Phytoseiulus persimilis ،Neoseiulusلمفترسيين األكاروسيين ل

californicus ستخالص المائي الزيوت . تم االخبريةتحت الظروف الم
 الشمر، الجبل، إكليلالعطرية من أوراق عشب الليمون، النعناع، 

ستخدام خمسة تركيزات ا تم. وبذور الكزبرة البردقوش البابونج، وأزهار
لإلناث البالغة  50LC لكل زيت أساسي. كانت قيم %0.5و 1، 2، 3، 4

، 1.61، 0.53، 0.85، 1.28للعنكبوت األحمر العادي ساعة  72بعد 
هذه الزيوت لسمية على التوالي. وبالنسبة  ،%0.46و  3.11، 0.44

، 50LC 1.54 ،6.44 كانت قيمالعنكبوت األحمر العادي بيض  في
على التوالي. أثبت زيت  ،%0.95و  14.67، 1.30، 1.72، 0.96

البابونج والكزبرة وإكليل الجبل أعلي كفاءة على كل من البيض واألطوار 
 عددأشارت النتائج إلى أن متوسط للعنكبوت األحمر العادي. الكاملة 
بدرجة كبيرة بزيادة  ناث المعاملة كان منخفضاً اإل من الناتج البيض
العنكبوت األحمر خفاض على إناث انسبة إ ى، لوحظت أعلالتركيز

  ىبيضة/أنث 4.7 من الكزبرة أعطت %4بتركيز العادي المعاملة 
 أيفي اإلناث غير المعاملة. لم تسجل  ىبيضة/أنث 44.3ـ مقارنة ب

 ،P. persimilisفروق معنوية بين سبعة زيوت عطرية على 
N. californicus  50 قيم حيث تراوحت ساعة 48بعدLC  للزيوت

، في حين تراوحت بين P. persimilisـ ل %9.63و 7.09السبعة بين 
وكانت سمية جميع الزيوت العطرية  N. californicusـ ل 9.63و 4.94

. العنكبوت األحمر العادي أقل على إناث المفترسين األكاروسيين من
لقدرة ونستخلص من النتائج إلى أن الزيوت العطرية المختبرة لديها ا



A-83 Arab J. Pl. Prot. Vol. 35, Special Issue, November 2017 

العنكبوت األحمر العادي مع الحفاظ على تعداد على خفض تعداد 
التركيب  وصفوقد . P. persimilis، N. californicusالمفترسين 

 تحليل الغاز الكروماتوجرافي.الكيميائي للزيوت األساسية ب
 

EX12 

التضاد الفطري للزيوت العطرية المستخلصة من قشور 
بسام و  ن بدر الدينارضو  ،اج علىميادة الح/الموالح. الحمضيات

ة، البريد اإللكتروني: نة الحيوية، سورياالهيئة العامة للتق ،العقلة
mayyada.hajali@gmail.com 

قة الجرف بالبخار من قشور ياستخلصت الزيوت العطرية بطر 
( Citrus limonثمار ستة أنواع من الحمضيات هي الليمون الحامض )

 لي ا( والبومC. paradiseوالكريفون )( C. sinensisوالبرتقال )
(C. maxima و )ا( ليوسفيC. reticulata( والنارنج )C. aurantium ،)

حددت مكونات الزيوت العطرية المستخلصة من األنواع السابقة 
 ستخدام جهاز االستشراب الغازي موصواًل بمطياف الكتلة اب
(GC-MS .)د الفعالية ستخدمت الزيوت العطرية المستخلصة في تحديا

المضادة للفطور عبر تطبيقها على أربعة أنواع من الفطور 
(Alternaria ،Penicillium ،Aspegillus ،Fusarium ) أظهرت

مركبًا تفاوتت أعدادها ونسبها  45النتائج أن الزيوت العطرية تكونت من 
نسبة  ىبحسب نوع الزيت العطري وكان المركب المشترك بينها وبأعل

ختالف تأثير الزيوت ا، وأظهرت النتائج أيضًا Limoneneمئوية هو 
 ر من حيث التركيز والنوع. و العطرية كمضاد للفط

 
EX13 

ر في الزيوت األساسية المستخَلصة من و األنشطة المضادة للفط
  ucalyptus sideroxylonليبتوس انوعين من أشجار األوك

 2زروق ، سكينة 1ميمون الكاوي . Eucalyptus gomphocephala و
مختبر التكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية  (1. )2وحفيظة بوعمامة

مختبر ( 2) ؛elkaoua@gmail.com: البريد اإللكتروني، الجزيئية
كلية العلوم والتقنيات،  ،الكيمياء الجزيئية الحيوية والماكرو جزيئية

 . مراكش، المغرب ،549 .جامعة القاضي عياض، كليز. ص.ب

وسط مردود الزيوت األساسية لدي نوعين من تم تحديد مت
حيث  E. gomphocephalaو E. Sideroxylonأشجار األوكإليبتوس 

كان يختلف النوعان بشكل كبير من ناحية مردود الزيت المستخرج. 
 أكبر بسبع مرات مقارنة بنوع E. sideroxylon لنوع مردود الزيت

E. gomphocephala .لزيوت عندالكمية المهمة من ا تم ربط 
E. sideroxylon  على  الموجودةللشكل والحجم الكبير للجيوب الزيتية

جانبي النسيج األوسط لورقة النبتة )الميزوفيل(. أظهر فحص المقاطع 
بوساطة المجهر الضوئي، عدم  E. gomphocephalaالنسيجية لورقة 

الذي يعلل ضعف  األمرإمكانية مشاهدة الجيوب الزيتية بشكل بارز، 
ن التحليل الكروماتوغرافي للزيوت ردود الزيت عند هذا النوع. كما مكَّ م

مكون، تم تحديد خمسة مكونات والتي  102األساسية من فصل 
من المحتوي الكلي. من أبرز هذه المكونات السينيول  94.58تشكل% 
cineole خري لها محتويات مرتفعة أ. هناك مكونات %79 الذي يشكل

 myrcene ،α-terpineol ،terpinoleneفي الزيت ك  نسبياً 
ت و اإلختالف الكمي والنوعي للزي . تم التحقق منspathulenolو

 األساسية لكل من النوعين النباتيين قيد الدراسة ه عن طريق تأثير
ر الممرضة للنباتات، يختلف و مجموعة من الفط فيت المستخلصة و الزي

لذي اسُتخلص منه الزيت. ختالف نوع النبات اار بو الفط فيهذا التأثير 
لها تأثير قوي في  E. Sideroxylonفي الواقع، الزيوت األساسية ل 

. .Penicillium sppو .Fusarium sppر من نوع و كبح نمو الفط
 لزيوت األساسية المستخلصة منلتأثير  البالمقابل، 

E. gomphocephala الفطر الُمختَبرة في. 
 

EX14 

ثالثة أنواع من الممرضة في  رو فطللمضاد النشاط ال عن البحت
، عبد العالي بنعليات، إبراهيم أمين حسناء سماماالطحالب البحرية. 

كلية العلوم  ،ميمون الكاوي دريس حسيسو، عالل دويرا و  روق،اف
البريد  ،مراكش، المغرب والتقنيات، جامعة القاضي عياض،

  hasna.sammama@edu.uca.ac.ma :اإللكتروني
جدًا  مصدرًا مهماً  ،في الوقت الحاضر ،ت البحريةتشكل الكائنا

نشاط اليم و . تهدف هذه الدراسة لتقمن الجزيئات النشطة بيولوجياً 
 ثالثة أنواع من الطحالب البحرية عند الممرضة رو لفطلمضاد ال

Bifurcacia bifurcata ،Cystoseira spp.  وCorallina elongata 
م اإلستخراج بوساطة جهاز ألطلسي. تاجمعت من الساحل المغربي 

Soxhletنول، اإليثانول، استخدام المذيبات مع تناقص قطبية: الميثا، ب
المستخلصات  ن. تم إختباران والهكساخالت اإليثيل، ثنائي كلور ميث

 Botrytis cinerea، Alternariaر و ثالثة أنواع من الفط إزاءالناتجة ا 

alternata وRhizoctonia solani .د الكفاءة على مختلف بعد تحدي
 الممرضة رو لفطلمضاد النشاط اليم و المستخلصات، تم إجراء تق

من  ىها تحديد الحد األدنستخدام طريقة اإلنتشار من القرص، تالاب
الفطرية. أظهرت هذه  بواغإنبات األ فيتأثيرها  خيراً أتركيز التثبيط و 

 مردود بنسبةأعلي  ىنول واإليثانول أعطاالدراسة أن اإلستخراج بالميث
 مضاد النشاط ال. فيما يتعلق ب.Cystoseira spعند  14.31%

ن األكثر كفاءة على اإلستخالص بالهكسكان ا، الممرضة رو لفطل
Botrytis cinerea بواغمم وإنبات األ 24.3 ـمع منطقة منع تقدر ب 

لوحظ هذا التأثير كحد أدني من تركيز المنع في  .فقط %10ـ الفطرية ب
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الفطرية وكذا منع  بواغمن األ %80-70 ل. كما لوحظ منع/ممغ 1000
مستخلصات  مع المختبرةاألنواع عند فطري. ال الغزلأفضل لنمو 

نول وخالت اإليثيل للطحالب البنية. نستنتج من هذه الدراسة أن ابالميث
: مثلنول وخالت اإليثيل لبعض أنواع الطحالب امستخلصات الميث
Cystoseira sp. وBifurcaria bifurcate مضاد  نوي تأثير مع ذات

 للفطور.
 

EX15 

 Oryzaephilus surinemensis حشرة خنفساء الحبوب
(Coleoptera: Silvanidae) .بتول عبد هللا و  محمد عزت الغنوم

البريد ك، العراق، جامعة دهو  ،كلية الزراعة ،قسم وقاية النبات، كرسو
 mighannoum@yahoo.comاإللكتروني: 

فعالية المستخلص الكحولي )الميثانولي( والمستخلص تم تقويم 
المائي للثمار الجافة لشجرة األزردخت على يرقات وبالغات حشرة 

أظهرت جميع . خنفساء الحبوب وذلك تحت الظروف المخبرية
طوري اليرقة والبالغة بنسب  في اً يرًا عاليالمستخلصات المستخدمة تأث

 نفوق نسب  فيهذه المستخلصات مختلفة. وبينت نتائج التجربة تأثير 
الحشرة عند التراكيز المنخفضة أيضًا. وكانت اليرقات أكثر تأثرًا بهذه 
المستخلصات من بالغات الحشرة. وأظهرت النتائج أن المستخلص 

الحشرة حيث وصلت نسبة  نفوق نسب  فيالميثانولي كان واضح التأثير 
من  %100 ىمن البالغات وإل %90إلى  %50عند تركيز  النفوق 

اليرقات. في حين كان المستخلص المائي أقل فعالية حيث بلغت نسب 
عند اليرقات عند التركيز  %90 ىعند البالغات وإل %76.7النفوق 

ستعمال المبيدات الحيوية النباتية كبدائل عن التوجه ال يعد. هنفس
اء المبيدات الكيميائية الحل األمثل للحد من التلوث البيئي وحماية األعد

 . كلفة اإلقتصاديةتالحيوية وتخفيض ال

 
EX16 

  Fucus spiralisستخدام بعض المواد النشطة الموجودة في ا
، عبد روق اإبراهيم أمين فر الممرضة. و كمضادات للفط Ulva rigidaو

كلية العلوم والتقنيات،  ي،ميمون الكاو و العالي بنعليات، حسناء سماما 
:  البريد اإللكتروني ،ربمراكش، المغ جامعة القاضي عياض،
farouk.uca@gmail.com  

خاصة البحرية مصدرًا مهما للجزيئات بالطحالب المائية و  دتع
النشطة بيولوجيا، إال أنه لحد الساعة لم تتم دراستها بشكل موسع. 

ر التي و كتشاف بعض المواد المضادة للفطايهدف هذا البحث إلى 
 Ulva rigidaالبحرية )ستخالصها من نوعين من الطحالب ايمكن 

عتمد إ ( تم إلتقاطها من الساحل األطلسي المغربي. Fucus spiralisو
ومحاليل مختلفة القطبية من  Soxhletخالل هذه الدراسة على جهاز 

دراسة تمت الطحالب من الجزيئات النشطة، ثم  ى ستخراج محتو اأجل 

 رو ستعمال هذه المستخلصات الطبيعية كمضادات للفطاإمكانية 
 الممرضة للعديد من أنواع النباتات ذات األهمية الزراعية واإلقتصادية. 

 

EX17 

ستخدام بعض المستخلصات النباتية في مكافحة مرض البياض ا
على  Erisyphe cichroracearumالدقيقي المتسبب عن الفطر 

القادر  عبدإبراهيم، فراس طارق رشيد،  يإبراهيم عل ا.نبات قرع الكوس
، ، العراقدائرة وقاية المزروعات، صليبي يعماد عل ،خضير عباس

 abdulkader_abbas@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
ختبار المستخلص المائي ألربعة أنواع نباتية، أبصال نبات اتم 

، ثمار نبات Urtica sp، أوراق نبات القراص Allium sativumالثوم 
 Mirabilisالليل وجذور نبات شب  Citrullus colocynthusالحنظل 

jalapa شدة مرض البياض الدقيقي المتسبب  خفض فييم تأثيرها و لتق
على نبات قرع الكوسا في  Erisyphe cichroracearumعن الفطر 

من بين المستخلصات النباتية  ه. أظهرت النتائج أنالدفيئةالمختبر وفي 
األربعة أظهر مستخلص أبصال نبات الثوم ومستخلص أوراق نبات 

المسبب المرضي ولجميع التراكيز  أبواغإنبات  في قراص تأثيرًا تثبيطياً ال
بيط ثنسبة ت ىالمستخدمة وسجلت معاملة أبصال نبات الثوم أعل

مل/لتر بالمقارنة مع معاملة  30ستخدام التركيز ا( عند 100%)
، تلتها معاملة أوراق نبات القراص التي سجلت نسبة تثبيط بلغت الشاهد

، ولم يكن لمستخلص ثمار نبات الحنظل  هركيز نفسعند الت 85%
جميع التراكيز المستخدمة. عند وجذور نبات شب الليل أي تأثير يذكر 

قدرة مستخلصي أبصال نبات الثوم وأوراق نبات  الدفيئةأظهرت نتائج 
وسجلت  الشاهدالقراص على خفض شدة المرض بالمقارنة مع معاملة 

 %8بلغت  يةوم أقل شدة مرضمعاملة مستخلص أبصال نبات الث
 على جميع المعامالت.  متفوقة معنوياً 

 

EX18 

زاء الفطر إساسية لنباتين طبيين األلزيوت لالفعالية المضادة 
Phytophthora capsici.. ن صيفي ا، ريمسعودة بن عبد القادر

مخبر الميكروبيولوجية التطبيقية بكلية العلوم،  (1) .وهاجر صيفي
قسم المحيط والفالحة، كلية علوم الطبيعة . سجامعة فرحات عبا

البريد اإللكتروني: ، والحياة، جامعة جيجل، الجزائر
yamina_messaouda@yahoo.frقسم العلوم الفالحية، جامعة  (2) ؛

قسم العلوم البيولوجية، جامعة  (3؛ )محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
  .تونس المنار، تونس

يم، و هم، يستحق اإلكتشاف والتقتزخر الجزائر بموروث نباتي م
نوي اض الثيستعمال المواد الفعالة الحيوية الناتجة عن األاوذلك ب

خاصة أن الواقع أثبت بللنباتات في التصدي ألمراض النبات، و 
نوعين  تم انتقاءستعمال المواد الكيميائية المصنعة. السلبية التأثيرات ال
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كثيرًا في  ويستعمالنجزائري في الطب الشعبي ال نباتيين معروفين جيداً 
 ى( والخزامEucalyptus globulusتوس )يبلاكيو جيجل: ال ةمنطق

(Lavandula angustufolia وذلك ألجل ،)ا ودراسة مستخالص زيوتها
كانت  ..Phytophthora capsici ر إزاء الفطرو لفطلفعاليتها المضادة 

 %1.63و  E. globulusـ بالنسبة ل %0.33 مردودية اإلستخالص
خام مهمة الفعالية هذه الزيوت وكانت  .L. angustifolia بالنسبة ل

قطرها  بلغمثبطة لنمو المستعمرة الفطرية والتي  ومختلفة محدثه بقعاً 
القيام يقترح . L. angustifoliaم مع م 49و E. globulusمم مع  57

ستغالل هذه الزيوت كمبيدات ق سهلة الائإيجاد طر بمزيد من البحوث 
  .ية فطريةحيو 

 

EX19 

 يم فعالية نبات الهيل والقرنفل في مكافحة سوسة النخيل الحمراءو تق
جامعة األمير  ،كلية العلوم والدراسات االنسانية، منى محمد الدوسري 
: ، البريد اإللكترونيالمملكة العربية السعودية ،سطام بن عبدالعزيز

wisdom1425@yahoo.com 
فعالية مسحوق بذور الهيل يم و لتق ي تم إجراء فحص مختبر 

لمكافحة سوسة ( غ 7 و 5، 3، 1)والقرنفل ( غ 5 و 3، 1، 0.8)
 3سوسة بالغة في  15استخدم لكل تركيز ما مجموعه . النخيل الحمراء

أظهرت . مغطاة بكل تركيزالعلى قطع قصب السكر  غذيتمكررات و 
سة سبب نفوقًا للسو  غ 5البيانات أن مسحوق بذور الهيل عند تركيز 

في حين أن تركيز . بعد يومين %100بعد يوم واحد و  %93 بنسبة
، على %46 و 40، 26بعد يومين أعطى ( غ 3 و 1، 0.8اآلخرين 

تم الحصول على نتائج مماثلة من بذور مسحوق القرنفل عند . التوالي
 %100من الوفيات بعد يوم واحد و  %53أعطت نسبة  غ 7تركيز 

  3، 1)اآلخرين  ينتركيز في حين سبب ال. ممن الوفيات بعد ثالثة أيا
. على التوالي ،، بعد ثالثة أيام%80 و 73، 33 نسبة نفوق ( غ 5 و

وباإلضافة إلى ذلك تم اختبار مستخلصات من كل من النباتات 
مل من كل استخراج  1خلط ب. والكلوروفورم يباستخدام األثير البترول

  48، 24)بعد  النفوق  تم اإلبالغ عن. مل من الماء المقطر 10مع 
، 0.4، 0.2)رش كل مستخلص بتركيزات مختلفة من ( ساعة 72 و

وأدى . مكررات 3سوسة بالغة في  15على ( 0.8 و 0.7، 0.6، 0.5
بعد ثالثة أيام لجميع تركيزات  %100 إلى نفوق بالغات السوسة بنسبة

 . الهيل والقرنفل

 
EX20 

 نمو فيراق بعض النباتات ألو  ةالتأثير المثبط للمستخلصات الكحولي
 .2محمود قحطان نادية 1مها أكرم الرجبو .Rhizoctonia solani فطر

البريد ل، العراق، جامعة الموصم، كلية العلو  ،قسم علوم الحياة( 1)

، التمريض قسم (2؛ )mahaalrejaboo@gmail.com اإللكتروني:
 ، العراق.الموصل ،التقني المعهد

 أضراراً رز المعزول من األ Rhizoctonia solaniيسبب فطر 
 ةمنة والتسبب أيآولكي يكافح هذا الفطر بطريقة  .محاصيلعديد من اللل

ستخدام المستخلص الكحولي ا اختبر ،أضرار للبيئة والحيوان واإلنسان
لبعض النباتات, تم إختبار تأثير المستخلص الكحولي ألوراق نبات 

تراكيز لكل مستخلص  ةربعأ بواقع األلفية خيليةالسنامكي والميرامية واإل
المضاد  ينمغ/ مل وقورنت النتائج مع الفطر  20 ،15، 10، 5وهي 

Trichoderma harzianum و viride Trichoderma.  أظهرت
 Rhizoctonia إزاءأن لهذه المستخلصات تأثير تثبيطي عالي  النتائج

solani  لجميع المستخلصات  %100حيث أن كانت نسب التثبيط
/مل غم 5ميع التراكيز المستخدمة في الدراسة ماعدا التركيز وبج

 معه كانت نسبة التثبيطالذي للمستخلص الكحولي ألوراق السنامكي 
وهذا دليل على أن المستخلصات الكحولية ألوراق هذه  90.3%

فاعلية تثبيطيه عالية مشابهة للمكافحيين الحيويين  ذاتالنباتات 
  .المستخدميين

 
EX21 

قدرة جذب  فيبعض مستخلصات أنسجة نخيل البلح وتأثيرها  يمو تق
بحوث  هدمع، إيمان السيد حسين الرهيوي . إناث سوسة النخيل الحمراء

، البريد مصر ،وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، الدقي، الجيزة
 emanelrhewy@yahoo.comاإللكتروني: 

مرة لنخيل سوسة النخيل الحمراء من أخطر اآلفات المدتعد 
المنصورية  قريةأجريت الدراسة في مزراع النخيل ب .البلح في مصر

لتقدير قدرة مستخلصات أنسجة النخيل على جذب سوسة النخيل  بالجيزة
نية يمحماض األمن األ هذه الدراسة أن كالً نتائج أظهرت  .الحمراء

ت السكريامقارنة ب لسوسة النخيل الحمراء جذباً ندوالت كانت أكثر واإل
أوضحت النتائج أن الفينوالت أقل  ،باإلضافة إلى ذلك .المستخلصة

  .ى خر مركبات األلبا ةألعداد الحشرات الكاملة مقارن جذباً 
 

EX22 

تقويم كفاءة بعض المستخلصات النباتية في مكافحة حشرة الذبابة 
عمار كريم خضير . البيضاء وًمْن الخوخ األخضر على نبات الباذنجان

كلية ( 1. )2عبد األمير يأسماء عبد علو  1كريم سلومي يعل ،1ناالجسم
البريد اإللكتروني:  العراق، ،جامعة القاسم الخضرا، الزراعة

ammarjasmann@yahoo.comالمسيب ،المعهد التقني (2) ؛ ،
 العراق.

منة على آستخدام مستخلصات مائية طبيعية استهدفت الدراسة ا
كل  وسوق حلل مستخلصة من أوراق البيئة واألعداء الحيوية وسريعة الت
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 Conocarpusكاربس نو وشجرة الكو  Mirabilis jalapaمن نبات 

erectus L. لمكافحة حشرة الذبابة البيضاء Bemisia tabaci  وحشرة
على نبات الباذنجان. أدي  Myzus persicaالخوخ االخضر  منّ 

وار حشرة أطإلى هالك جميع  Mirabilis jalapaمستخلص نبات 
لتر خالل فترة /غ 1.5 بابة البيضاء ومن الخوخ االخضر وبتركيزالذ

المختبر في يم الحيوي و , إذ أظهرت نتائج التقوحقلياً  الدراسة مختبرياً 
للمستخلصات المائية النباتية على أطوار الحشرتين المختلفة حوريات 

 %100.00 وبالغات أن النسب المئوية لهالك البالغات بلغت
 تالهورين على التوالي, طلكال ال Mirabilis jalapaلمستخلص 

مستخلص الكينوكاربس حيث بلغت نسبة هالك حوريات وبالغات الذبابة 
على التوالي وحوريات وبالغات من  ،%39.33و 62.33البيضاء 

على التوالي. وقد بينت النتائج  ،%34.65و 36.65 الخوخ األخضر
بيضاء ومن الخوخ الحقلية أيضًا أن نسب هالك حشرتي الذبابة ال

/لتر بعد غ 1.5على التوالي للتركيز  ،%61.65و 100االخضر بلغت 
 Mirabilisلمستخلص المائي لنبات باأيام من المعاملة  6مرور 

jalapa. 

 
EX23 

فطر  فيتأثير بعض المستخلصات النباتية والبروبوليس 
Aspergillus flavus .2لبن بوأفتح هللا  ةجمع ،1إبراهيم سعيد إبراهيم 

، قسم وقاية النبات )مبيدات اآلفات( (1. )3ىالدين مصطف أحمد عزو 
قسم وقاية النبات  (2) ة، مصر؛القاهر ، زهرجامعة األ ،كلية الزراعة

 (3ة، مصر؛ )القاهر ، جامعة االزهر ،كلية الزراعة، )حشرات إقتصادية(
ة، مصر، البريد القاهر ، زهرجامعة األ ،كلية الصيدلة ،قسم العقاقير
 abonaem2015@yahoo.comاإللكتروني: 

لكل من  يسيتونواأل يتم دراسة تأثير المستخلص اإليثانول
 Aspergillusفطر  إزاءق الجوافة وريزومات الزنجبيل والبروبوليس اور أ

flavus  ستخدام االمعمل بالمختبر/وذلك تحت ظروف  يةكمبيدات فطر
ختلفه من كل مستخلص ختبار ستة تركيزات ماتقنية البيئة المسممة. تم 

جزء في المليون في  7000و 5000 ،3000 ،2000، 1000، 500
دكستروز آجار. وأشارت النتائج إلى أن كاًل من  /البطاطابيئة البطاطس

لورق الجوافة وريزومات الزنجبيل  يسيتونواأل يالمستخلص اإليثانول
كمضاد فطري. كما  نمو الفطر فيوالبروبوليس أثرت بشكل معنوي 

للجوافة والبروبوليس كان  يوحظ أيضًا أن تأثير المستخلص اإليثانولل
كانت  حيث. يسيتونمن المستخلص األ ي في الفاعلية كمبيد فطر  ىأعل

  %40.77للجوافة  ينسب تثبيط نمو الفطر بالمستخلص اإليثانول
جزء في المليون، على  3000و 2000 ينعند التركيز  %58.55و 

 يسيتوناألب تثبيط نمو الفطر بالمستخلص التوالي. بينما كانت نس
وعلى على التوالي.  ، هاعند التركيزات نفس %50و  %32.22للجوافة 

في الفاعلية  ىذلك كان تأثير المستخلص باالسيتون للزنجبيل أعل نقيض
كانت نسب تثبيط نمو حيث . يإليثانولامن المستخلص  ي كمبيد فطر 

عند  %62.22و  % 55.55للزنجبيل  يسيتونألاالفطر بالمستخلص 
على التوالي. في حين  ،جزء في المليون  3000و 2000 ينالتركيز 

  % 32.22للزنجبيل  يإليثانولاكانت نسب التثبيط بالمستخلص 
أشارت النتائج إلى و على التوالي.  هما،نفس ينعند التركيز  %41.88و 

 500عند تركيز  %10أن أقل تأثير تثبيطي ضد الفطر كان بنسبة 
للبروبوليس. في حين كان  يسيتونألاء في المليون بالمستخلص جز 
جزء  7000عند تركيز  %88.88تأثير تثبيطي ضد الفطر بنسبة  ىأعل

للزنجبيل. ومن المالحظ أن التأثير  يسيتونمستخلص األالفي المليون ب
التثبيطي يزداد بزيادة التركيز بشكل معنوي. تشير النتائج إلى أنه يمكن 

ستخلص ورق الجوافة وريزومات الزنجبيل والبروبوليس ستخدام ما
 .A. flavusر لمكافحة فطر و كمبيدات فط

 
EX24 

 في الذرة كفاءة مستخلصات النيم والعشر في مكافحة التفحم المغطي
Sphaerotheca sorghi . أ،، هيام م. إدريس ورحاب . قرشيأنعيمة 

 المركز  ،تصحرمعهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية وال، إدريس
، الخرطوم، السودان، البريد اإللكتروني: القومي للبحوث

negorashi@yahoo.com 

من المحاصيل المهمة في  Sorghum bicolorالذرة تعد 
نها من محاصيل أنها تمثل الغذاء الرئيس كما أالسودان حيث 

من األمراض التي تهدد  ىالمغط تفحممرض الكما يعد . اتالصادر 
بالمبيدات الكيميائية  ة المرضونوعًا. تتم مكافح وب الذرة كماً إنتاجية حب

بالمبيدات مما يؤدي إلى مخاطر تسمم  الحبوبعن طريق تغليف 
 وئ على مسا وءزيادة اإلهتمام بالبيئة الض ىإلنسان والحيوان. ألقل

يتمثل الجهود في إيجاد بدائل آمنة وفعالة.  تالمبيدات الكيميائية وزاد
تقويم فعالية مستخلصات نباتي النيم في اء هذا البحث الهدف من إجر 

ذرة مصابة  اتوالعشر في مكافحة مرض التفحم المغطي. جمعت عين
 /مختبربقسم أمراض النبات وأحضرت لمعمل فنيينبالمرض بواسطة ال

وحدة المبيدات الحيوية بمعهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية والتصحر. 
ية بتراكيز مختلفة من المستخلصات المائية عوملت أبواغ الفطر النق

واإليثانولية التي حضرت من النباتين بينما عوملت األبواغ في الشاهد 
بالماء فقط. فحصت األبواغ تحت المجهر على مدي يومين وحسب 

. كانت الفروقات اإلنباتة إليجاد نسبة منبتوغير ال المنبتةعدد األبواغ 
المستخلصات اإليثانولية أكثر كانت د و معنوية بين المستخلصات والشاه

األبواغ بزيادة تركيز المستخلص. قلت نسبة  إنباتكفاءة كما قلت نسبة 
لمستخلص النيم المائي،  %0.2و  1.8، 11.4، 7.2 األبواغ إلى إنبات

 اإليثانولي، مستخلص العشر المائي واإليثانولي على التوالي مقارنة 
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الذرة بهذه المستخلصات مع  حبوب للشاهد. لم يتأثر نمو %86.4 ـب
مالحظة قصر طول أنبوب اإلنبات الجذري. لم يتم تقويم تأثير 

شدة المرض ألن االتجربة صادفت بعض المشاكل  فيالمستخلصات 
. يجب مواصلة هذه الدراسة في النوراتإلى فقدان  ىفي المشتل مما أد

ك بتغليف شدة المرض وذل فيالمشتل لتأكيد تأثير هذه المستخلصات 
ستراتيجة في مكافحة قبل نقلها للحقل. سوف تقلل هذه اإل الحبوب

التلوث البيئي والمخاطر الصحية الناجمة عن من أمراض النبات 
  .ستخدام المبيدات الكيميائيةا
 

EX25 

حفار إصابة برينجال و  إزاءني لمختلف أصناف الباذنجان ايم ميدو تق
، ن كاسياجمل خأ. ) ee.)GuenLeucinodes orbonalis الفاكهة

قسم علم الحشرات، جامعة بير ، حمد عاصف عزيزوم همايون جاويد
: ، البريد اإللكترونيناالزراعة القاحلة روالبندي، باكست ،مهر على شاه

a_k_kasi@yahoomail.com  
حفار  إزاءيم إستجابة أصناف مختلفة من الباذنجان و تم تق

في مزرعة  (.Leucinodes orbonalis Guenee) جالينبر الباذنجان/
 البحوث من بماس، جامعة الزراعة القاحلة، روالبندي، خالل 

كاملة العشوائية  قطنية في تصميم االميدعأجريت التجارب  .2013عام 
 الباذنجانمع أربعة مكررات لفحص خمسة أصناف من 

(Solanum melongena L.) ( برينجال 666قصيرة بوربال، سينغناث ،
ض(. ، مستديرة البيض النبات األبي86602، جولة برينجال 6275طويلة 

 ىبرنجال األبيض المستدير الحد األقصالباذنجان/أظهرت مستخلصات 
، (%53.19) 666 سنغناث تاله الصنف %54.44 لإلصابة بالفاكهة

 86602 جولة برنجالالصنف إلصابة في نى لفي حين لوحظ الحد األد
 لمجتمع ىقصيرة الحد األقص أظهرت مجموعة بوربال(. 42.39%)

، في (0.39) برنجال أبيض مستديربالصنف  متبوعاً  (0.43) اليرقات
مع  86602جولة برنجال صنف ليرقات في لنسبة الدنيا الحين لوحظت 

ى أظهر الحد األدن 86602ولوحظ أن صنف برينجال المستدير . 0.27
ظهرت العالقة في كل ورقة. وأ L. orbonalisنسبيًا من يرقات الحافرة 
 ومجتمع يرقات الحفارالبرنج الصنف بين اإلصابة بثمار 

L. orbonalis  بالعوامل البيئية المختلفة أن متوسط الرطوبة النسبية
على األصناف  الثماربشكل معنوي مع إصابة و  يجابياً ًا إكان مرتبط

يجابية ولكن غير معنوية إعالقة  الهطل المطري أظهر متوسط كما 
التي كانت  0.79 بقيمة 666األصناف باستثناء سينغناث على جميع 

مع  وسالباً  معنوياً ًا يجابية وكبيرة. أظهر متوسط درجة الحرارة إرتباطإ
 ،666 وسينغناث 86602، جولة برنجال 6275برنجال طويل أصناف 

عالقة سلبية كبيرة مع قصيرة بوربال وجولة برنجال أظهر  هولكن

 مع وسلبياً  معنوياً  إرتباطاً  ى ارة القصو بيض. وأظهرت درجة الحر األ
داللة معنوية كبيرة. أظهرت درجة بالخمسة  الباذنجانجميع أصناف 

مع جميع األصناف. ونتيجة  غير معنوي  سلبياً  الحرارة الدنيا إرتباطاً 
، الباذنجان ثماروإصابة  L. orbonalisإلى كثافة يرقات  ستناداً إلذلك، 

قصيرة بوربال صنف و لإلصابة ل عرضة أق 86602برينجال جولة  كان
 . عالي التعرض لإلصابة

 
EX26 

تحليل كيميائي كمي لمستخلصي نباتين طبييين ومدي فعاليتهما 
مسعودة بن عبد  .iPhytophthora capsic الممرض للفطرالمضادة 

مخبر الميكروبيولوجية ( 1) .2وهاجر صيفي 2ن صيفيا، ري1رالقاد
 البيئةقسم  بيعة والحياة، جامعة فرحات عباس،التطبيقية بكلية علوم الط

البريد ئر، والفالحة، كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة جيجل، الجزا
قسم العلوم ( 2)؛ yamina_messaouda@yahoo.frاإللكتروني: 

قسم العلوم  (3)الفالحية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر؛ 
 .البيولوجية، جامعة تونس المنار، تونس

لنبات  اً ممرضًا كائن، Phytophthora capsici الفطر ديع
خسائر مهمة في  ، مخلفا سنوياً (Capsicum annuumالفلفل الحلو )

 ختير أُ األمطار.  هطلخاصة في الفترات الطويلة لوبالجزائر، 
 : الدفلة في الطب الشعبي الجزائري  ن جيداً ان معروفانبات
(Nerium oleander) اوالريح( نMyrtus communis بهدف دراسة )

 للفطوربعض الخصائص الكيميائية الكمية والفعالية المضادة 
أهمية فعالية  إلىلمستخلصيهما. دلت النتائج المتحصل عليها 

وذلك بتسجيل  P. capsiciالممرض  للفطرمستخلص النباتين المضادة 
سم مع  2.9 الممرض لكائنامناطق مثبطة مختلفة األقطار لنمو 

سم مع المستخلص  N. oleander، 1.9ـلص الخام المائي لالمستخ
سم مع المستخلص الخام الجاف  M. communis ،4.1 ـالخام المائي ل

مع المستخلص و سم  3.3و N. oleander ـوالمذاب في الماء المقطر ل
بين التحليل . M. communis ـالخام الجاف والمذاب في الماء المقطر ل

هما بالمركبات الفينولية )الدفلة ءلمستخلصين غناالكيميائي الكمي لكال ا
غ من /ليكامغ مكافيء حمض الج 22.71ن اوالريح 26.75

مغ مكافيء  11.56ن اوالريح 7.9)الدفلة  اتالمستخلص(، الفالفونيد
 22.96ن اوالريح 41.63)الدفلة  تانانغ من المستخلص( وال/كوارستين

لذي قد يفسر مدي غ من المستخلص( وا/نيكامغ مكافيء حمض الت
نية ستعماالتهما الصيدالا ى، أو حتالممرض للكائنفعاليتهما وسميتهما 

 .زراعية كمبيد حيوي فطري ال و/أووالطبية، 
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EX27 

الفعالية المضادة للفطريات عند الزيوت األساسية المستخرجة من 
ف.  ،1ه. بوعمامة. المغربي Cistusالِقْسُتوس القريضة/نبات 
 مختبر ( 1). 3كولوما-،  أ. كونزاليس2. بنحريفأ ،1بنخالتي

الكيمياء العضوية الحيوية والماكرو جزيئية كلية العلوم والتقنيات، 
 ، شارع عبد 549  :جامعة القاضي عياض، كليز. ص.ب

البريد اإللكتروني: ب، الكريم الخطابي. مراكش، المغر 
bouamamahafida@gmail.comة مختبر الكيمياء الجزيئي (2) ؛

السمإللية، جامعة -الحيوية، المواد الطبيعية والتفاعلية، كلية العلوم
مختبر علم ( 3ب؛ ). مراكش، المغر 2390:  القاضي عياض ص. ب

  .نياا، إسب28006مكرر، مدريد،  115/ سيرأنو، CSIC ،Cالبيئة، 
لزيوت األساسية لنوعين لر و ختبار الفعالية المضادة للفطاتم 

 على ثالثة أنواع من  Cistusية لجنس من النباتات المنتم
 ،Fusarium :F. moniliforme (Sheldon)ر الفوزاريوم و فط

F. oxysporum  وF. solani (Mart) تم تحديد هذه الفعالية .
من  Fusariumالفوزاريوم  ديع .الفطري بإستعمال تقنية كبح النمو 

ان. فهي ( الشائعة والمنتشرة في كل مكAscomycetes) الفطور الزقية
 ما تلحق أمراضاً  وفيرة بكثرة في التربة الطبيعية والزراعية وغالباً 

للبشر،  إصاباتأيضًا  Fusariumر من جنس و بالنباتات. تسبب الفط
فطرية قوية، مما يجعل المحاصيل المتضررة غير  نها تنتج سموماً كو 

من األنواع  F. solaniفطر  دصالحة لإلستهالك البشري والحيواني. يع
  F. oxysporumللبشر, باإلضافة إلى النوعين  األكثر إمراضاً 

تظهر النتائج المحصل عليها بشأن الزيوت  .F. moniliformeو
 Cistusو Cistus incanusاألساسية للنوعين النباتيين 

monspeliensis بأن زيت النوع ،C. monspeliensis  له فعالية مهمة
( للزيت 50ECسط فعال )متو  بتركيز F. oxysporumمضادة على 

 وأيضًا فعالية كابحة ضدمغ/مل  0.081 األساسي يساوي 
F. moniliform 50 ـجرعة قاتلة نصفيةبEC  مغ/مل. 0.098 يساوي 

 

EX28 

إصابة حبوب  فيتأثير مساحيق القرنفل والزنجبيل والقرنجال والقرض 
عفاف . Callosobruchus maculatus ءالحمص بخنفساء اللوبيا

 ،وقاية النباتات( 1. )2سىأحمد آدم عيو  2فائزة صالح ،1ميدعبد الح
 ،جامعة الجزيرة ،قسم حماية المحاصيل (2) ؛السودان ،وزارة الزراعة

 faizaruba@yahoo.com، البريد اإللكتروني: السودان
الكبكبي من أهم محاصيل البقوليات في الحمص/يعتبر محصول  

من  (Callosobruchus maculatusخنفساء البقوليات )وتعد السودان 
ذه الكبكبي المخرونة أجريت هالحمص/ بذورأهم اآلفات التي تصيب 

الدراسة بهدف توضيح اثر مسحوق البراعم الزهرية لنبات القرنفل 

(Syzygium aromaticum Cl) ( ورايزومات الزنجبيلZingiber 

officinale Rose )( وقرنجالAlpinia officinarum Hance)  وثمار
الكبكبي بخنفساء بذور الحمص/ في (Acacia niloticaلقرض )ا

خمس مكررات بنظام بالتجربة خمس معامالت  تضمنت .البقوليات
الكبكبي الحمص/معاملة حبوب  . تمتالمربع العشوائي الكامل

الكبكبي الحمص/ بذور تستعملاعاله و أ بالمساحيق األربعة المذكورة 
شرات من خنفساء البقوليات لكل ح 10 إدخالتم  .غير المعاملة كشاهد

هي: نسبة الفاقد  معاييرأربعة  وجرى تقديرمعاملة.  25معاملة بعدد 
نسبة الضرر ونسبة  ،الحشرات نفوق معدل  بذور الحمص،في وزن 

الكبكبي. تم حساب الفاقد في وزن حبوب الحمص/إنبات بذور 
 ىعلى مدسبوعيًا أالحشرات الكاملة  نفوق الكبكبي ومعدل الحمص/

الكبكبي الحمص/ لبذورثالثة اسابيع, كما تم حساب نسبة الضرر 
إتضح أن هناك و  .الكبكبي في نهاية التجربةالحمص/ونسبة إنبات بذور 

عاله لكل أ معنوية بين قيم متوسطات المقاييس المذكورة  فروقاً 
دت إلى المختبرة أأظهرت النتائج أن مساحيق النباتات  .المعامالت

، 8.40 ـالكبكبي المخزونة بالحمص/ لبذورخفض نسبة الضرر 
ومتوسط نسبة  %66.00 مقارنة بالشاهد %33.20و  32.00، 19.60

 مقارنة بالشاهد %4.35ة  4.03، 3.31، 1.81ـ الفاقد في الوزن ب
، 61.99، 93.33ـ الحشرات الكاملة ب نفوق ومتوسط معدل  5.31%

ات البذور ومتوسط إنب %30.06 مقارنة بالشاهد %41.40و  54.66
 %41.60 مقارنة بالشاهد %64.40و  68.00، 74.00، 83.20ـ ب

 كان .على التوالي ،القرنفل والزنجبيل والقرنجال والقرض لمساحيق
حشرات خنفساء البقوليات مقارنة  وتأثيرًافيمسحوق القرنفل أكثر فعالية 

. الزنجبيل والقرنجال ثم القرض مقارنة بالشاهد تالهخري بالمساحيق األ
نخلص من هذة الدراسة إلى أن مسحوق نبات القرنفل له تأثير فعال في 

الكبكبي المخزونة بخنفساء البقوليات ونوصي به الحمص/تقليل إصابة 
  .في الوقاية من خنفساء البقوليات في المخازن 

 

EX29 

التأثيرات النسبية للمستخلصات النباتية المختلفة في آفات نبات 
وس.ن ماري، جامعة السند الزراعية، تاندوجام،  ي ج. م. مار البامياء. 

  janmarree@gmail.comبريد االلكتروني: الالسند، باكستان، 
تعد البامياء ثمار خضار رئيسة، تزرع في كل المناطق المدارية  

في العالم وتستخدم كخضار. تحدث عدة عوامل خفضًا في محصول 
المهمة الرئيسة. نفذ البحث الثمار، وتعد اآلفات الحشرية إحدى العوامل 

التجريبي في الحقول الزراعية التابعة لقسم وقاية النبات، جامعة السند 
. أشارت البيانات 2016الزراعية، تاندو جام خالل الموسم الربيعي 

المتحصل عليها أن مستخلص التبغ كان األكثر فاعلية، تاله مستخلص 
مجتمع اآلفات باالنخفاض، النيم ومستخلصات الهنغ واليوكاليبتوس. بدأ 
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ساعة من المعاملة بمختلف المستخلصات النباتية، باستثناء  48بعد 
ساعة من  24المعاملة بمستخلص النيم الذي بدأ اإلنخفاض معه بعد 

المعاملة وكان أعلى معنويًا من مثيله في معاملة الشاهد. أظهرت 
واليوكاليبتوس البيانات أن التأثير األعظمي لمستخلصات التبغ والهنغ 

 72، 24ساعة،  48في الذباب األبيض، الجاسيد والمن وجد بعد 
ساعة وأسبوع، على التوالي. وأظهروا بعد ذلك انخفاضًا تدريجيًا إزاء 
الحشرات المختبرة, أظهر مستخلص التبغ تأثيرًا أعلى من المستخلصات 
 األخرى في حين كان تأثير مستخلص اليوكاليبتوس مهماًل من وجهة
خفض أعداد األفة. ونختم بالقول أنه تم القيام بمحاولة لتقويم دور 
المستخلصات النباتية في نشاط اآلفات. وتفتح النتائج المعروضة الباب 
أمام إمكانية القيام ببحوث إضافية حول كفاءة مستخلصات المنتجات 

 العضوية
 

EX30 

 Nerium الفعالية التثبيطية للمستخلصات الكحولية ألوراق الدفلة

oleander ناوبذور الكلغ Silybum marianum  وجذور عرق
 Rhizoctonia solaniعلى نمو  Glycrhiza glabralالسوس 

ن سالم انير  .تحت ظروف المختبر Macrophomina phaseolinaو
، العراق، البريد جامعة بغداد ،كلية الزراعة، ورشا محمد عبد هللا الجراح

 neranaljarah@yahoo.com اإللكتروني:
بهدف التحري عن  2016-2015جري البحث للموسم أ

وبذور  Nerium oleanderفاعلية المستخلصات الكحولية ألوراق الدفلة 
 Glycrhizaعرق السوس  وجذور Silybum marianumن االكلغ

glabral المسببين المرضيين  إزاءMacrophomina phaseolina 
فعالية  بر. أظهرت النتائجفي ظروف المخت Rhizoctonia solaniو

 في تثبيط النمو القطري للفطرين ةمعنوية للمستخلصات الثالث
M. phaseolina و R. solani وكان أكثرها فعالية مستخلص عرق ،
الزرعي البطاطا دكستروز  المستنبتمع  خلطاً  %1السوس بتركيز 

ن إذ بلغت النسبة المئوية لتثبيط النمو القطري للفطري (،PDA) ارآج
بتركيز  ة. أظهرت المستخلصات الثالثواليعلى الت، %72.2و 73.4

بعد أربعة أيام  R. solani لمعدل الكتلة الجافة للفطر معنوياً  ثبيطاً  1%
 اثر مستخلصأمن النمو على الوسط السائل البطاطا سكروز، في حين 

الكتلة الحيوية الجافة  خفضن بشكل معنوي في انباتي الدفلة والكلغ
جسام الحجرية للفطر ثر معدل إنبات األألم يت .M. phaseolina للفطر

M. phaseolina  ساعة في المستخلصات األساسية  24بعد نقعها لمدة
 . ةللنباتات الثالث

 

EX31 
أنواع محلية من نبات الفول في  ةنوية لخمساتأثير بعض المركبات الث

( 1. )1,2ماري مليك لعو  1فؤاد مرادسي .حيوية وسلوك من الفول األسود

مختبر لتحسين تقنيات حماية الصحة النباتية في أغروسيستمز الجبلية، 
قسم الهندسة الزراعية، معهد العلوم ( 2) ؛، الجزائرمنطقة أوريسس

البريد اإللكتروني:  البيطرية والزراعية، جامعة باتنة، الجزائر،
fouadmeradsi@gmail.com  

حيوية وسلوك  فيت تأثير خصائص النباتا ىيعد معرفة مد
اآلفات  هذهفي تطوير أنواع مقاومة ضد  الحشرات الضارة مطلبا مهماً 

في برامج المكافحة المتكاملة. تم في هذا البحث معرفة درجة مقاومة 
أنواع محلية من نبات الفول على حيوية وجذب من الفول  ةخمس

ار فيما يخص معي ةمعتبر  قاً و األسود. أظهرت الدراسة اإلحصائية فر 
عدد اليرقات  كانحيث  P = 0.040)3.18 (F ;3.42 =الخصوبة الكلية 

أضعاف العدد الناتج على النوع رقم  ةالناتجة على الشاهد يساوي أربع
 يير ا. في حين أنه لم نسجل فروقا معتبرة في باقي المع14

(P> 0.05) . أكثر جذباً كما كان  4بينت النتائج أن النوع الشاهد رقم 
ن ابينما يعتبر النوع ،اء في تجربة الضوء أو الظالم أيضًا للحشرة سو 

طاردين مهمين للحشرات البالغة في تجربة الظالم. بين  1و 12رقم 
 12سابقة الذكر أن النوع رقم  ةالتحليل الكيميائي ألوراق األنواع الخمس

يحتوي على أقل كمية من الفالفونويدس مقارنة مع األنواع األربعة 
على كمية الفينول  كل األنواع تحتوي تقريباً  كانتحين في  ى،خر األ
يمتلك  P = 0.716).3.48 (F ;0.53 =من الجانب اإلحصائي  ها.نفس

جذب الحشرة البالغة  إزاءدرجة مقاومة عالية  1و 12النوعان رقم 
درجة مقاومة  ىلديه أعل 14حيوية الحشرة. النوع رقم  إزاءومتوسطة 

 الجذب.  إزاءة حيوية الحشرة ومتوسط إزاء

 

 المكافحة المتكاملة لآلفات
 

IPM1 

تين خوخليط من االزدار  Dicyphus maroccanus إستخدام المفترس
أوراق  افرةدارة المتكاملة لحفي اإل Bacillus thuringiensisوبكتريا 

  ( تحت الظروف شبه الحقلية.Tuta absolutaالطماطم/البندورة )
 .2و أ. ايربانيجا 1، س. كوالزا2تينا ، أ.2هيدو-، م. بيريز1س. عباس

 العلوم الزراعية والغابات، جامعة باليرمو، باليرمو،  قسم (1)
 ؛sdekabbassorganic@gmail.com: إيطاليا، البريد اإللكتروني

Stefano.collaza@unipa.itالحشرات وحدة( 2) ؛ UJI-IVIA، مركز 
 .Ctra الزراعية، للبحوث فالنسيا معهد الحيوية، والتقاني النباتات وقاية

Moncada-Na´quera، Km. 4. 5, 46113 Moncada (Valencia)، 
 atena@ivia.es ؛aurbaneja@ivia.esاسبانيا، البريد اإللكتروني: 

ستراتيجيات أحد االذات التغذية المتنوعة تمثل المفترسات العامة  
ه العديد من كدتألإلدارة المتكاملة لآلفات؛ وهذا ما  المهمةالبيولوجية 

 البق التابع للعائلة ميريديا على أهمية دور سابقاً  الدراسات التي أجريت



90A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

Mirid bugs تم إجراء هذه الدراسة . في السيطرة على حفارات األوراق
ية لسنة انسبسيا اإلنفي فاال IVIAفي أحد أقسام معهد البحوث الزراعية 

خال المفترس إد: األهداف الرئيسة لهذه الدراسة هيكانت  .2013
Dicyphus maroccanus  لوجية محليو كعامل مكافحة بي  

أوراق الطماطم/البندورة  لحافرةضمن برنامج إدارة متكاملة  النتشار
(Tuta absoluta)  والكشف عن دوره في إمكانية اإلدارة المتكاملة لهذه

 معامالت 5هذه الدراسة  تضمنت. الظروف شبه الحقلية في ظل اآلفة
. لكل مكرر /بندورةسبعة نباتات طماطمو ررات لكل منها، مك 4 بـ

 بمفرده Dicyphus maroccanusالمفترس : هيالمعامالت  وكانت
 المفترس ؛(عالية ومنخفضة)مختلفتين  وفي نسبتي إطالق

D. maroccanus تينخرادز المتكون من األ مع خليط المبيدين الحيويين 
مع بكتريا  تينخار ازدج من األ، مزيBacillus thuringiensisمع بكتريا 

B. thuringiensis تين خرار ادتم إختبار أز . شاهدفقط، وأخيرًا معاملة ال
 ستخدام بكتريااتم و  نبات/ل/مل3 بهيئة زيت النيم وبتركيز

B. thuringiensis (ساللة كورستاكي )نبات /ليتر/غ 0.333 وبتركيز
متمثلة بإطالق العالية  D. maroccanusنسبة إطالق المفترس  وكانت

وكانت نسبة إطالق المفترس المنخفضة  ،زوج منه لكل نبات طماطم
أظهرت . /البندورةممتمثلة بإطالق زوج من المفترس لكل نباتين طماط

 آثار سلبية جانبية للجمع فيما بين  ةالنتائج انه لم يكن هناك أي
 المفترس في B. thuringiensisوبكتريا  تينخار ااالزد خليط

D. maroccanusإضافة إلى أن المعاملة التي شملت المفترس ، 
D. maroccanus (نسبة اإلطالق العاليةب )تينخراااالزد مع خليط 

 /البندورةوراق الطماطمألأظهرت أقل عدد  B. thuringiensisوبكتريا 
إضافة إلى ذلك كان . مقارنة مع غيرها من المعامالت. المصابة باآلفة

حيائيين األثر ما بين المفترس وخليط المبيدين األستخدام هذا الجمع فيال
الكبير في الخفض من اإلصابة بهذه اآلفة بالمقارنة مع بقية 

تؤكد هذه الدراسة إلى أن هناك إمكانات جيدة وواعدة . المعامالت
وجه  ىستثمار هذا المفترس في االدارة المتكاملة لآلفات الزراعية، وعلال

خليط المبيدين الحيويين من  الخصوص إذا ماتم إطالقه مع
أوراق  حافرةللسيطرة على  B. thuringiensisوبكتريا  تينخراااالزد

 .(Tuta absoluta)/البندورة الطماطم

 
IPM2 

 /البندورةأوراق الطماطمحافرة اإلدارة المتكاملة آلفة 
)Tuta absoluta( المعهد الوطني للبحث ، رشيد بوهرود .في المغرب

  bouharroud@yahoo.fr ، البريد اإللكتروني:الزراعي، المغرب
 (Tuta absoluta) /البندورةأوراق الطماطمحافرة ل آفة و بعد دخ

للسيطرة على هذه  ، واجه المزارعون تحدياً 2008 إلى المغرب في عام
خاصة اإلتحاد باآلفة دون أن تفقد حصتهم في األسواق العالمية، و 

وتحقيق أهداف مخطط المغرب األوروبي. ولتلبية متطلبات العمالء 
عتمد المزارعون اإلدارة المتكاملة لآلفات. وتقلل هذه ا األخضر، 

ستخدام مبيدات اآلفات من خالل رصد اآلفات ااإلستراتيجية من 
والحشرات النافعة، والتنبؤ بفقدان المحاصيل كأساس لقرارات اإلدارة. 

ات العنصر ستبعاد اآلفات بوساطة الشباك المقاومة للحشر اويمثل 
الرئيس لإلدارة المتكاملة لآلفات. وتوفر البيوت المحمية بشكل عام هذه 
الفرصة عن طريق منع دخول اآلفات. وقد دخلت البيوت المحمية ألول 
مرة إلى المغرب في السبعينات من القرن الماضي، ولكن الهدف كان 

نتاج خارج الموسم بغض النظر عن في ذلك الوقت هو تحسين اإل
زدادت مساحة المحاصيل المحمية اية النباتات. وفي الوقت الراهن، حما

وتحتل  ،طردضبشكل م (جنوب غرب المغرب) في منطقة سوس
من المساحة الكلية في المغرب. ورجم  %78الطماطم أكثر من البندورة/

، تم الدفيئاتفي المغرب يأتي من  /البندورةنتاج الطماطمإأن معظم 
كخيار أخير. وأظهر  T. absoluta إزاءيائية الكيم المكافحةعتماد ا 

أن تكلفة مبيدات اآلفات  2010-2009المسح الذي أجري في موسم 
 ىوقد أد. T. absoluta لو مقارنة بالمواسم قبل دخ %22 زادت بنسبة

خاصة. بستخدام األعداء الطبيعية و اإلى  T. absolutaغزو 
Nesidiocoris tenuis ة لآلفات التي مكونات المكافحة المتكامل

، إعتماد شتالت ةثاعتمدها المزارعون هي: الصرف قبل الزراعة، الحر ا 
لية من األمراض واآلفات، تغطية األرضية بالبالستيك، امعتمدة خ

، إزالة األعشاب، إزالة األوراق المصابة، إدارة المناخ يةفرمونال المصائد
، كان وضع 2015إلى  2009داخل البيوت، إدارة التسميد والري. من 

T. absoluta في المغرب تحت السيطرة من خالل تعميم إستخدام 
N. tenuis مما جعل أعداد T. absoluta  منخفضًا جدًا خالل هذه

 . لكن عودة/البندورةوية في مزارع الطماطمانالمواسم وأصبحت اآلفة ث
T. absoluta  كما أن  2017و   2016 خر عاماكانت قوية خالل أو

نه يسبب أضرارًا للمحاصيل أل N. tenuisللوا من إستخدام المزارعين ق
 . غائبة فريسته المفضلةتكون من عائلة الباذنجانيات عندما 

 
IPM3 

عبد . الحصاد والتخزين مراض ثمار البرتقال بعددارة المتكاملة ألاإل
قسم وقاية ( 1. )2سناء محمد فارس صاري و  1الرحمن يوسف خفته

البريد  ، الالذقية، سورية،جامعة تشرين، كلية الزراعة ،النبات
، وزارة الزراعة( 2؛ )dr.khafateh54@yahoo.comاإللكتروني: 

 sanaa_sari57@hotmail.comسورية، البريد اإللكتروني: 
االنتاج  يد عالمي وقد تجاوزافي تز  /الموالحزراعة الحمضيات

ن مليون ط 1,5 ةبسوريفي وبلغ االنتاج  2013مليون طن عام  123
البحث خالل إجراء تم  .ذقية وطرطوسفي محافظتي الال 2015عام 
خالل فترة التخزين على ثمار الفالنسيا في  2017-2016 عامي
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 الكائناتنتائج مسح أظهرت ستهالك. المخازن المبردة ومخازن اإل
خضر مرضة المسببة لتلف ثمار البرتقال أن عفن البنسليوم األمال

هما  P. italicumو P. digitatum طرينعن الف انزرق المتسببواأل
 %41 حدوثهما البرتقال مابعد الحصاد وكانت نسبة لثمار ضرراً  األكثر

: هي ةالمرافقى خر األ ةوالمسببات الفطري ؛على التوالي، %26و
Guingnardis citricarpa ،Colletotrichum ،Botrytis cinerea ،
Cercospora angolense و Phytophthora citrophtora.  أدى

في الحقل  IDM مراض ثمار البرتقالدارة متكاملة ألإتطبيق برنامج 
زرق إلى خضر واألتخفيض حدوث مرض العفن األإلى ماكن التخزين أو 

 ًا.يوم 90بعد تخزينه في المخازن المبردة لمدة  %0.14و 0.39%

 
IPM4 

ز لألصول الوراثية )إستراتيجية  إستخدام ( FIGSالتحديد المركَّ
 .ستنباط مورثات مقاومة لآلفات واألمراض: النجاح والمحدداتال

 كرياز  سعيد أحمد، ستريت، أحمد عمري، ن، كيمصطفي البوحسين
المركز الدولي للبحوث ، صبراوي  عبد الهاديالفاخوري و  ريمكيهل، ك

، البريد الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( الرباط، المغرب
 m.bohssini@cgiar.orgاإللكتروني: 

المهمة التي  األحيائيةعد الحشرات واألمراض من اإلجهادات تُ 
نتاج محاصيل الحبوب النجيلية والبقولية في شمال أفريقيا، إُتحدُّ من 

مقاومة النبات العائل من أكثر الطرائق كما تعد ووسط وغرب أسيا. 
ستخدامت افعالية وإقتصادية في مكافحة اآلفات الحشرية واألمراض. 

ز لألصول الوراثية )سا ( في إيكاردا FIGSتراتيجية التحديد الُمركَّ
(ICARDAال ،) ختيار أفضل مجموعات فرعية ُمحتملة من الصفات

ستخدام العالقة بين الصفات والظروف البيئية لمواقع الجمع. االمنشودة ب
إمكانية التنقيب الفّعال عن المصادر الوراثية وتحقيق  FIGSلطريقة 

 FIGSتفاع بها. ترتكز طريقة نالمصادر الوراثية واال مواصلة حفظ
ختيار الضغط وابخصوص اآلفات واألمراض، على التطور المشترك، 

ختيار المصادر الوراثية من مراكز نشوئها اوالتأقلم. تفضل هذه الطريقة 
وتنوعها، حيث طرأ التطور المشترك بين العائل والطفيل )اآلفات 

متها ضد اآلفات واألمراض. أمكن بإستخدام ختبار مقاو واألمراض(، ال
مّن القمح الروسي، و تعريف المقاومة لحشرة السونة،  FIGSطريقة 

حافرة أوراق الحمص وكذلك الصدأ والبياض الدقيقي على القمح. لكننا و 
ذبابة و لم ننجح حتي االن في تحديد المقاومة لثاقبة قرون الحمص، 

على الحمص. أشارت النتائج  تدّرن ساق الشعير ولفحة األسكوكيتا
في تحديد الُمقاومة في  FIGSفاعلية طريقة عدم  إلىالمتحصل عليها 

الحاالت التي تكون فيها اآلفة متعددة العوائل، كما هو الحال في حافرة 
قرون الحمص، وكذلك عندما يكون الطراز الحيوي /أو الساللة 

الطراز الحيوي للحشرة/أو المرض شديد الشراسة كما هو الحال عند 
السوري من ذبابة هس أو النمط المرضي الشرس من فطر األسكوكيتا 

Ascochyta rabiei  .على الحمص 
 

IPM5 

 اصيلستراتيجية إقتصادية ومستدامة للحماية المتكاملة لمحانحو 
المكتب األقليمي ، خالد رويشديالمزارع الصغيرة بجنوب المتوسط. 

  Kh.alrouechdi@gmail.com :البريد اإللكتروني مصر،، للفاو
يعتمد هذا العرض على بيانات المؤلف التي جمعت خالل  

التقنية في مختلف بلدان جنوب عدد كبير من المهام والمشاريع 
 2.5)قرابة  SSFsالمتوسط، حيث تهيمن عمومًا المزارع الصغيرة 

من االنتاج الغذائي، مع فاقد هام  %70هكتار( وتغطي أكثر من 
تلف اآلفات، قبل الحصاد وبعده. ومن هنا أهمية إعتماد بسبب مخ

فيها الحماية  اإستراتيجية الحماية المتكاملة في هذه المزارع بم
وحماية منتجات المشاتل  ،والممارسات الزراعية الجيدة ،البيولوجية

عتماد إجراءات مراقبة الصحة النباتية. ومن الضروري أواًل التفهم ا و 
لهذه المزارع والعقبات والتحديات المتعددة التي  الجيد للنظام العام

لية والتقنية اوجه الخصوص النقص الهام في الموارد الم ىتواجهه، وعل
الخارجية ونظام التسويق. ومما هو و عن ضعف األسواق المحلية  فضالً 

مطلوب أيضًا؛ برنامج مبسط للتدريب واإلرشاد الحقلي للمزارعين من 
ستعمال اعداد و إ ، وضرورة FFSالحقلية خالل مدارس المزارعين 

المبيدات النباتية وبخاصة المنتجة محليًا، مثل النيم، من قبل المزارعين، 
وإدارة األعداء الطبيعية، إلى جانب األسمدة الطبيعية )اإلدارة المتكاملة 

( ومراقبة الصحة النباتية لالنتاج المحلي من IFM لخصوبة التربة
ن يتم أجل الحصول على مواد سليمة للزراعة و البذور والشتالت، من أ

نفسهم السيما جماعيًا وبالتعاون مع أاإلمكان، من قبل المزارعين  رقد
 .الجهات الرسمية والخاصة المعنية

 
IPM6 

فطر شجيري حويصلي والمبيد العشبي  وهو .Glomus spتأثير 
. Striga hermonthicaكلورو سلفورون في إدارة عشبة الستريغا 

وعبد  2، رشيدة أبو سن1مقدام الشيخ عبد الغني ،1ى حسن أحمدسه
( معهد أبحاثث البيئة والتصحر )المركز 1. )1الجبار الطيب بابكر

 ( المركز الوطني للبحوث، 2القومي للبحوث(، الخرطوم، السودان: )
جامعة بحري، الخرطوم، السودان، البريد اإللكتروني: 

hashimsuha@yahoo.com 

 (Striga hermonthica)الستريغا الطفيلي يشكل عشب 
عائقًا مهمًا إلنتاج الحبوب وتهديدًا لألمن الغذائي في شبه الصحراء 
األفريقية. وفي الطبيعة، تنبت بذور النبات الطفيلي فقط بعد تعرضها 
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لمحفز تطرحه جذور النباتات العائلة. يحفز السترايغوالكتون المكرزة 
لفوسفور وتنظم إنتاج السترايغوالكتون من التي تحسن بدورها امتصاص ا

النباتات العائلة. صممت الدراسة الحالية في بيت شبكي في معهد 
الدراسات الزراعية، جامعة السودان للعلوم والتقاني، لتقويم كفاءة أحد 

( والمبيد العشبي .Glomus spالفطور الشجيرية الحويصلية )
، كل بمفرده وفي S. hermonthicaكلوروسلفورون الفاعل إزاء الستريغا 

توليفات على العشب الطفيلي على نباتات الذرة الرفيعة. أظهر الستريغا 
يومًا  120–30نبات/أصيص بعد  62.25–15.75انبثاقًا مبكرًا وبواقع 

غ/هكتار  1.79كلوروسلفورون بمعدل بعد الزراعة. خفص استخدام 
ًا من الزراعة يوم 120–30بعد  %78.2=42إنبات الستريغا بنسبة 

. خفض فطر %73.64–64.87والكتلة الحيوية عند الحصاد بنسبة 
Glomus sp.  والكتلة الحيوية بنسبة  %100–70إنبات الستريغا بنسبة

. أثرت التخفيضات الموافقة الستخدام مبيد األعشاب في توليفة 74%
والكتلة  %84.6–76.9انبثاق الستريغا بنسبة  .Glomus spمع الفطر 

. أدى التطفل غير المقيد للستريغا إلى %100–67.5يوية بنسبة الح
خفض طول نبات الذرة، والمساحة الورقية، وعدد األوراق، ومحتوى 

، 26.87، 13.80، 19.67اليخضور/الكلوروفيل والكتلة الحيوية بنسبة 
كلوروسلفورون بمفرده ، على التوالي. أدى استخدام %59.64و 31.6

ات الذرة، المساحة الورقية، عدد األوراق، المحتوى إلى زيادة ارتفاع نب
-19.67النسبي للكلوروفيل، الكتلة الحيوية لفروع وجذور الذرة بنسبة 

23.2 ،9.89-22.6 ،19.1–25.3 ،18.3-55.91 ،110.59–
، على التوالي. وكانت الزيادات الموافقة 251.07–175.89، و177.57

–Glomus sp. 42.58–92.3 ،27.5–51.2 ،66.6المتأثرة باستخدام 
. وكانت الزيادات المماثلة 277.7و 207.7، 205.7–61.4، 151.5

 .Glomus spكلوروسلفورون والفطر الجذري المتأثرة بتوليفات من 
48.8–103.4 ،57.45–85.6 ،36.05–38.46 ،76.22–219.7 ،

. ومن بين كافة المعامالت، %292.02–250.7، و272–233.08
غ مادة فعالة/ه(  1.78عند المعدل األخفض ) كلوروسلفورون أعطى 

أعلى زيادة في معايير نمو  ,.Glomus spبتوليفة مع الفطر الجذري 
 ( في المكرزة.%6.6الذرة وأقل خفض )
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 التربة. لفوناالوفرة والتنوع البيولوجي  فيأثر الممارسات الزراعية 
مد ححمد أ، مني م2، وفائي ذكي عازر ميخائيل1مارجريت عدلي رزق 

يدة خليل فهمي اعو  1دية حنا حبشيا، ن1، أيمن يوسف زكي1غالب
معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية،  (1). 1اسكندر

قسم الموارد الطبيعية، معهد البحوث  (2) ؛الدقي، الجيزة، مصر
، البريد اإللكتروني: والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، جيزة، مصر

reta19492001@yahoo.com 

سوف نستعرض في هذه الورقة البحوث األخيرة حول آثار 
 اتمفصليمن التربة  لفوناالتنوع البيولوجي  فيالممارسات الزراعية 

شارة بصفة خاصة إلى العناكب. كما تدرس هذه المقالة اإلاألرجل مع 
ستعراض الممارسات ااآلثار الضارة لهذه الممارسات المكثفة، كذلك 

قالل من اآلثار الضارة لهذه الممارسات اعية التي تهدف إلى اإلالزر 
رتبطت الممارسات الزراعية الحديثة، االتربة. وقد  كائناتعلى تناقص 

ستخدام المكثف للمبيدات الحشرية التقليدية، واإل ةثابما في ذلك الحر 
انخفاض التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية في على نطاق واسع 

التربة،  تشو ميسية. كما سيتم مناقشة أثر الزراعة العضوية، الزراع
حد، اوالزراعة البينية، والزراعات متعددة المحاصيل وذات المحصول الو 

ويشير التنوع البيولوجي إلى تنوع  .والتعاقب المحصولي وإضافة األسمدة
الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية. كما نناقش أفضل طريقة لتطبيق 

التربة والحفاظ على التنوع  فونااعة المستدامة التي تزيد كثافة وتعداد الزر 
  .البيولوجي

 
IPM8 

 الضارة العشبة لمكافحة والكيميائية الزراعية الطرق  تكامل
(Striga hermonthica) (اغياستر لا) رشيدة م. أبو. على الذرة الرفيعة 

فات وصحة قسم اآل( 1) .3بابكر وعبد الجبار الطيب 2أحمد .أ ،1سن
البريد  ،السودان ،الخرطوم ،جامعة بحري  ،كلية الزراعة ،النبات

محطة البحوث ( 2)؛ rashidaabusin333@gmail.com اإللكتروني:
جامعة  ،كلية الدراسات الزراعية (3) ؛السودان، سنار، الزراعية
  .السودان

ا( أحد غياستر ل)ا (Striga hermonthica) الطفيلي العشبمثل ي
نها صعبة المكافحة. أب طفيليات على محاصيل الحبوب. علماً أهم ال

أثر النيتروجين والمبيد تريكلوبير  ىأجريت الدراسة الحالية لقياس مد
 فيتأثيرهما  ىا( وأيضًا مدغياستر ل)ابثاق الطفيل ان في وخليطهما معاً 

معاملة نمو وانتاجية نبات الذرة الرفيعة. وجد أن تعداد النباتات في 
على  ،وذلك في بداية ونهاية الموسم 2نبات/م 34و 10كان  الشاهد

 كغ/هـ 87.6و 43.8النيتروجين عند معدل  ت إضافةالتوالي. أحدث
(. أحدث %80للطفيل في بداية الموسم )أكثر من  اً خماد ممتاز إ

في طول عنق النبات  اً قصر  كغ/هـ 87.6و 43.8النيتروجين عند معدل 
بعد  هضافتإوعند  بمفردهالتريكلوبير  على التوالي. ،%44و 10بمعدل 

 في طول عنق محصول الذرة بنسبة اً جرعة النيتروجين أحدث نقص
. أحدث الضابط أقل وزن في انتاجية السنابل بينما لم يحدث 44-61%

التريكلوبير بكل معدالته وعند اضافته  ى. أدملحوظاً  النيتروجين تغييراً 
. أحدث %42-12ة بمعدل بعد النيتروجين إلى زيادة وزن السنبل

في انتاجية الذرة. أدي النيتروجين عند معدل  اً معنوي اً الضابط نقص
 32هكتار/للفدان إلى زيادة انتاجية الحبوب بمعدل  87.6و 43.8
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إلى  كغ/هـ 1.4و 0.1 ،0.68وبمعدل  بمفردهالتريكلوبير  ى. أد%46و
ند إضافة على التوالي. ع ،%44و 121 ،12زيادة انتاجية الحبوب إلى 

التريكلوبير بجميع المعدالت وإضافة انتيتروجين من بعده عند الجرعة 
. عند زيادة جرعة %110-68انتاجية الحبوب إلى  تإزداد ،الصغيرة

. %134-129إزداد وزن الحبوب إلى  كغ/هـ 87.6النيتروجين إلى 
عند  كغ/هـ 1.4و 1.0مما سبق نخلص إلى أن التريكلوبير بمعدل 

مستوي في  ىإلى أعل ىدأأفضل نتيجة و  أعطى ،يتروجيناضافته للن
 انتاجية.  ىأعل وحققخفض الطفيل 

 
IPM9 

تهديد حفار ساق التفاح ألشجار الزيتون في محافظة الفيوم 
أحمد  ستخدام وسائل المكافحة المتكاملة لآلفات.باالحد منه  توالاومح
ز البحوث معهد بحوث وقاية النباتات، مرك ،د العزيز أحمدوعب مرجم

 ahmedmerghem@yahoo.comالزراعية، مصر، البريد اإللكتروني: 
دية اقتصإلتعد شجرة الزيتون من المحاصيل ذات األهمية ا

ستراتيجية والتي تنتشر بكثافة في دول حوض البحر المتوسط ومنها إلوا
صابات الحشرية إلالزيتون من ا ةي شجر انعتجمهورية مصر العربية، و 

صابة بالحفارات إلال سيما تلك الهجمات الناجمة عن االخطرة العديدة و 
نتشار هذا اوتهتم الدراسة الحالية ببحث شدة  .مثل حفار ساق التفاح

بساتين الزيتون في العديد من المناطق بمحافظة  تهالحفار عند مهاجم
ضافة ٳلي دراسة تذبذب تجمعات هذا الحفار العددية ومدي إلالفيوم، با

صابة، إلصابة من حيث معدالتها ودرجات اإلاتزامنها مع مستويات 
ق المكافحة المتكاملة لآلفات وذلك للحد من هجمات ائكما تم تطبيق طر 

هذا الحفار مثل: العمليات الزراعية كالتقليم والمكافحة الميكانيكية، 
ستخدام المبيدات الضافة إلطالق المفترسات باكإوالمكافحة الحيوية 

 الكيميائية. 
 

IPM10 
حيائية والمستخلصات النباتية وسماد النخيل عض العوامل األتأثير ب

مسبب مرض تعفن  Rhizoctonia solani Kühn الفطر فيالعضوي 
قسم تقنيات المقاومة  ،دي مطلوباه يعهد عبد عل .جذور الباذنجان

 العراق، ،جامعة الفرات االوسط التقنية ،الكلية التقنية المسيب ،حيائيةاأل
 ahad_20071980@yahoo.comي: البريد اإللكترون

دراسة فاعلية بعض المستخلصات النباتية ث إلى هدف البح 
والبكتريا  Trichoderma harzianumحيائية عامل المكافحة األو 

إضافة سماد و  Azotobacter chroococcum المشجعة لنمو الجذور
حيائية في مكافحة مرض سعف النخيل العضوي متكامال مع العوامل األ

 Rhizoctoniaن جذور الباذنجان المتسبب عن الفطر الممرض تعف

solani . نتائج وجود إصابة بمرض تعفن جذور الباذنجان في الأظهرت

في بعض حقول محافظة بغداد  جميع المــناطق التي شملها المــسح
وشدة  %83.0-33.3 وبنسب إصابة متباينة تراوحت بينوكربالء  وبابل

ائج العزل من األجزاء النباتية المصابة وبينت نت .%60-16إصابة 
ختبار المقدرة اوبينت نتائج  R. solani عزالت للفطر 8ظهور 

مراضية أن جميع عزالت الفطر كانت ذات مقدرة إمراضية عالية. اإل
 بكترياو  T. harzianumحيائية وكشفت النتائج أن لفطر المكافحة األ

A. chroococcum لفطر الممرضا إزاءدية عالية امقدرة تض 
R. solani كما أوضحت النتائج أن في الظروف المختبرية .

والصفصاف وبتركيز  انالمستخلصات المائية للدارسين والزنجبيل والكلغ
قد أظهر مستخلص الفطر الممرض و  إزاءتمتلك فعالية تثبيطية  15%

على باقي المستخلصات في النسبة المئوية لتثبيط  الدارسين تفوقا معنوياً 
أظهرت نتائج دراسة تأثير . %100حيث بلغ  مو الفطر الممرضن

مستخلص المائي الاإلحيائية و  المكافحةمعاملة شتالت الباذنجان بعوامل 
نبات الدارسين خفض النسبة المئوية لإلصابة بالفطر الممرض وشدتها ل

وزيادة في معايير نمو النبات المدروسة. وبتفوق معنوي لمعاملة التداخل 
مع المستخلص المائي للدارسين تلتها  T. harzianum الفطر ما بين

مع المستخلص المائي  A. chroococcumمعاملة التداخل بين بكتريا 
لمعايير نمو  ةمعنوي بزيادةسهمت جميع المعامالت ألنبات الدراسين و 

النبات المدروسة متمثلة بطول النبات والوزن الطري والجاف. أوضحت 
قلية أن العوامل المستعملة قد قللت من التأثيرات نتائج التجربة الح

السلبية للفطر الممرض وبشكل واضـح ووفرت حماية جيدة لنباتات 
 الباذنجان من اإلصابة. وقد حققت معاملة تكامـل البكتريا

A. chroococcum  الفطرT. harzianum كفاءة في مكافحتها للفطر 
R. solani ةمعنوي بزيادةسهمت أو  %33.33ى وخفض شدة اإلصابة إل 

لمعايير نمو النبات المدروسة. كما زاد إضافة السماد العضوي لسعف 
النخيل من كفاءة العوامل اإلحيائية في تضادها مع المسبب المرضي إذ 
 تفوقت معاملة التكامل مابين السماد العضوي لسعف النخيل والفطر

T. harzianum  والبكترياA. chroococcum الممرض  وبوجود الفطر
لطول النبات  ةمعنوي وزيادة %20.00ى في خفض شدة اإلصابة إل

على  غ، 2.77و 18.33سم و 17.33والوزن الطري والجاف إلى 
ستعمال كل االتوالي. وضحت هذه النتائج ألول مره في العراق كفاءة 

 وبكتريا T. harzianumحيائية الفطر من عاملي المكافحة األ
A. chroococcum العضوي لسعف النخيل في خفض شدة  والسماد

المسبب لمرض تعفن  R. solaniإصابة الباذنجان بالفطر الممرض 
 الجذور. 
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IPM11 
 Bemisia tabaciانجازات البحوث الحالية حول الذبابة البيضاء

Genn.  (Hemiptera: Aleyrodidae)  في تونس: حالة األنواع
صفرار أوراق اوالبدائل للمكافحة المستدامة لمرض تجعد و 

، 1أسماء العريف. المنقول عن طريق الذبابة البيضاء /البندورةالطماطم
وحدة ( 1. )4لي قوتييا، نات1،3يبا، اقبال الش1، منيرة الباز21،خولة زراد

، جامعة سوسة، المركز الجهوي للبحوث في UR13AGR09البحث 
 ، البريد ، تونسCRRHAB البستنة والفالحة البيولوجية

المعهد العالي ( 2) ؛laarif.asma@iresa.agrinet.tn وني:اإللكتر 
 ؛ ، جامعة سوسة، تونسISAللعلوم الفالحية بشط مريم 

مختبر حماية النباتات، جامعة قرطاج، المعهد الوطني للبحوث ( 3)
حاث للتنمية، وحدة البحث معهد األ( 4؛ )تونس ،الزراعية بتونس

(INRA/IRD/CIRAD/SupAgroمعهد البيول ) وإدارة وجيا
  .، فرنساةالمجتمعات. مونبوليي

  .Bemisia tabaci Gennالبيضاء عرفت ذبابة التبغ 
(Hemiptera: Aleyrodidae)  وال تزال منذ  1889في اليونان عام

ذلك الوقت واحدة من أهم اآلفات الحشرية على الخضروات ونباتات 
دان العالم. الزينة سواء في الحقل أو في البيوت المحمية في كل بل

 35معقدة وتتكون من عدة أنواع ) B. tabaciبيض مجتمعات الذباب األ
( ال يمكن تمييزها من حيث الشكل. في بلدان البحر المتوسط تم نوعاً 

تحديد عدة أنواع أو ما يسمي بطرز حيوية وهي الطراز المتوسطي 
(Medوالطراز الشرق أوسطي )-( آسيويMEAMI وطراز جنوب )

لية. في إطار برنامج ايطوالطرز اإل (SSA2)فريقي ألا-الصحراء 
بحوثنا، كان البد من دراسة وفهم التنوع الحيوي والعالقات الوراثية بين 
هذه المجتمعات في تونس. بينت النتائج التي قمنا بها أن الطرازين 

( والمعروف MEAMIآسيوي )-( والشرق أوسطيMedالمتوسطي )
بتونس  بالنباتات هما األكثر انتشاراً  ضراراً أو  عنهما انهما األكثر غزواً 

. (SSA2)االفريقي -نسبة قليلة من طراز جنوب الصحراء  وجودمع 
من أن ،لما ثبت في العديد من بلدان البحر المتوسط  خالفاً  ،كما تبين

-( أزاح أو أخذ مكان الطراز الشرق أوسطيMedالطراز المتوسطي )
 %51ا في تونس بنسب متقاربة (. لقد أثبتنا وجودهمMEAMIآسيوي )
عتماد تحإليل جينات المجتمعات وتوزيعها ا. وجدنا ب%48.9مقابل 

رتبط بالمكان والنبات العائل. بحيث بينت إيش اي أن هذا التعانالميد
في فضاء واسع لكن يزيح أحدهما اآلخر  انيشاالنتائج أن الطرازين يتع

مرتبط بنباتات الزينة  (Medن الطراز المتوسطي )أالعينة و  ى على مستو 
( مرتبط بالخضروات. MEAMIآسيوي )-بينما الطراز الشرق أوسطي

ستخدام المبيدات الكيميائية ليس لمقاومة ولنا البحث عن بدائل الاثم ح
صفرار االحشرة فقط بل أيضًا ألهم فيروس تنقله وهو فيروس تجعد و 

ن أكثر مفيروس هذا الحيث يعد  (TYLCV)/البندورة أوراق الطماطم
لذلك قمنا . Begomovirus وأهمية ويعود إلى جنس نتشاراً إالفيروسات 

تمكنا من تحديد الجينات األكثر  Tyستخدام مجموعات من جينات اب
كتساب صفة المقاومة لفيروس تجعد وإصفرار أوراق فاعلية إل

ن ونحن اآل. Ty1/Ty-3+ty-2في البيئة التونسية مثل  /البندورةالطماطم
كذلك لمكافحة  .ال هذه الجينات في برنامج تربية النباتبصدد إدخ

ستخدام الموارد النباتية، قمنا بتجربة تبخير امجتمعات الذبابة البيضاء ب
تحت  Citrus aurantiumنج أو البرتقال المر نار الزيوت األساسية لل

على الباذنجان وأثبتت التجارب فاعلية  الدفيئةالظروف المختبرية وفي 
في  %81في المختبر و %100وت حيث كان معدل الوفيات هذه الزي

في  أسهمتالزراعة المحمية. يمكننا القول في النهاية أن نتائجنا قد 
تحديد أسإليب أكثر محافظة على البيئة مما يسمح بإدارة أنواع معروفة 

 . /البندورةصفرار أوراق الطماطماللذبابة البيضاء ومرض تجعد و 
 

IPM12 
 Ceratitisفي مكافحة ذبابة فاكهة البحر المتوسطتقانات حديثة 

capitata (Wieddrmann1)  (Diptera:Tephridae)  في بساتين
 ، حميد عليمال سلمان عبد الرزاقآ ./الموالح في العراقالحمضيات

محمد،  محمد، أسيل عبد الرزاق كاظم يحيدر، عل هدوان، خالد محمد
قاية المزروعات، وزارة س، دائرة و حسين وشهاب أحمد عبا يسعد عل

البريد اإللكتروني: الزراعة، أبو غريب، العراق، 
amal2004s2000@yahoo.com 

 Ceratitis capitataتعد ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

(Wieddrmann1)  (Diptera : Tephridae)  من أهم اآلفات التي
 تسبب خسائر إقتصادية في العديد من دول العالم والعراق. وقد تم

بساتين  3وك في انختبرت تقنية مصائد السير أق عديدة، ائمكافحتها بطر 
هذه البساتين كانت . 2015في محافظة واسط/الحفرية في الموسم 
األول  انالبست في نصبت ؛مزروعة بأصناف مختلفة من الحمضيات

الثالث للمقارنة بدون مصائد  انالبستترك وك و انوالثانى مصائد السير 
مصيدة/دونم. ولغرض معرفة  50عملت المصائد بمعدل ستاوك. انالسير 

ذبة في اكفاءتها نصبت مصائد دلتا ومصائد ماكفيل مع الفرمونات الج
وزعت المصائد بواقع  .البساتين المختبرة الثالثة لمعرفة حجم اإلصابة

وواحدة  انيا األربعة للبستاتي: الزو مصائد في كل بستان وحسب اآل 10
بوضعها  Ceranock male Gelخدام المادة الجل ستافي الوسط كما تم 

. انالبستان لمنع خروج البالغات من البست حوافعلى األشجار على 
حيث  ،خالل الموسم انتشارهاأشارت النتائج إلى نشاط الحشرة وكثافة 

عندما  /أكتوبرسبوع األول لشهر تشرين األولعتبارًا من األا بدأ نشاطها 
والرطوبة س 5.9 ى والصغر س  5.25 ىكانت درجات الحرارة العظم

بالمصائد كلما  الممسوكةمعدل أعداد الحشرات  تزايد. وقد %70النسبية 



A-95 Arab J. Pl. Prot. Vol. 35, Special Issue, November 2017 

من بداية  نسبة مسك ىزادت درجة نضج الثمار وإصفرارها وبلغت أعل
إلي منتصف الشهر نفسه،  ي/ينايرسبوع األول لشهر كانون الثاناأل

حين  حشرة في 94المقارنة في معاملة  الممسوكةوبلغ مجموع الحشرات 
 11بلغ معدل أعداد الحشرات في البساتين المعاملة بمصائد السيرانوك 

 ىعلى التوالي، عندما كانت درجة الحرارة العظم ،حشرة/مصيدة 8و
60.21  81.9 ى والصغر س وبلغت %48.90والرطوبة النسبية س .

في  %15و  %24نسبة اإلصابة في البساتين المعاملة بالسيرانوك 
)بدون سيرانوك(. تؤكد هذه  %80حين بلغت في بساتين المقارنة 

ستعمال تقنية مصائد السيرانوك في مكافحة ذبابة البحر امكانية إالنتائج 
في العراق كتقنية حديثة على  /الموالحالمتوسط في بساتين الحمضيات

  .الثمار لمنع تلوثها
 
IPM13 

مرض ذبول  إزاءالخيار نبات  ةيانمو ووقالتحسين خواص التربة, 
وبعض المخلفات  Piriformospora indicaالفيوزاريوم بإستخدام الفطر 

 2محمد يمظهر دسوقي عل ،1حمدان أحمد محرم ىمصطفة. العضوي
قسم الميكروبيولوجيا ( 2) ؛قسم أمراض النبات( 1. )3اسامه إبراهيم نجيمو 

، سوهاج ةجامع ة،عالزرا  ةكلي ،قسم علوم األراضي والمياه( 3) ة؛الزراعي
moustafa.moharam@agr.sohag.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 

مسببات  إزاءغير الکيميائية  ةللمرض والمعامل مقاومه النباتتعد 
جية قوية للزراعة يستراتا ةالترب األمراض التي تنتقل عن طريق البذور أو

ذات ستخدام المركبات الکيميائية االمستدامة حيث تؤدي إلى تقليل 
البيئة. لذلك بدأت الدراسة الحالية لتحديد بعض  في ةالتأثيرات الضار 

مرض  إزاءالمعامالت غير الكيميائية للبذور والتربة ذات التأثير الفعال 
لفطر  cucmerinumذبول الفيوزاريوم في الخيار والمتسبب عن الشكل 

وبخاصه في األراضي المستصلحة. في  Fusarium oxysporum التربة
والذي  ،Piriformospora indicaالفطر  ةختبار قدر اتم  الدقيئة،تجارب 

نباتات  ةياعلى وقبه والتربة  البذور ةبعد معامل يستوطن الجذور داخلياً 
عالوة على ذلك، تم دراسة تأثير  مرض ذبول الفيوزاريوم.إزاء الخيار 

تحسين خواص التربة،  فيبعض المخلفات العضوية والمضافه للتربة 
وأيضًا دورها في زياده إستيطان جذور نبات الخيار من قبل الفطر 

Piriformospora. المعاملتين للفطر  تاأظهرت النتائج أن كل
Piriformospora التربة بفطر الذبول  إعداء( بعد ة)معامله بذور وترب

على التوالي حسنتا  ،من رماد البجاس والبريسمود %5 و 2.5 ةوإضاف
أمكن أيضًا  كماضد الذبول.  تهاو نباتات الخيار ووقاينمو  ،خواص التربة

في جذور النباتات المحمية من  Piriformosporaالفطر  أبوتغمشاهدة 
نسجة . في األالمجهري الفحص  ة( بواسطاً يوم 28اإلصابة بالذبول )عمر 

في جذور  Piriformosporaتم التأكد أيضًا من وجود الفطر  ها، كمانفس
ستخالص الحامض ابعد  (PCR)تفاعل البلمره المتساسل  ةالنباتات بوساط

تم الحصول على  حيث ،النووي من ميسليوم الفطر ومن جذور النباتات
للجين بيتا توبولين والتي تظهر  ةزوج قاعده نيتروجني 751بحجم  قطعة

. Piriformosporaيم إستيطان الجذور من قبل الفطر و أيضًا عند تق
تحسن الحالة  في Piriformospora فيدة للفطرولوحظت أيضًا تأثيرات م

ذلك و ، لذبولالدفاعية للنباتات والتي ظهرت مقاومه للتأثير الضار لفطر ا
دي له على فطر الفيوزاريوم في ابعد التاكد من غياب التأثير التض

اإلختبار المعملي، مما يدل على أن هناك مقاومة مستحثه في نبات 
بول من قبل الفطر ذمسبب للالخيار قد حدثت ضد الفطر ال

Piriformospora وعالوة على ذلك، تم تحسين معدل اإلستيطان .
( في %70)تصل إلى  Piriformosporaالفطر لجذور الخيار من قبل 

وتفاعل المجهري ي تم تقديره بوساطه الفحص ذبول والذلل ةالنباتات المقاوم
. كما زاد لبريسمودرماد البجاس والك بعد إضافه ذالبلمره المستسلسل، و 

رماد البجاس معدالت اإلضافة لـ ةأيضًا معدل اإلستيطان للجذور مع زياد
إلى التربة، مما يدل على حدوث تنشيط لنمو الفطر  والبريسمود

Piriformospora  من قبل هذه المواد. أيضًا في المزارع المهتزه لبيئه
لهذه أدي إضافة المستخلص المائي  ./البطاطامستخلص البطاطس

إلى زيادة نمو الفطر  %5 .2المخلفات العضويه عند تركيز
Piriformospora  بمفرده. وعندما تم  نموه في المستنبتبالمقارنة مع

  Piriformosporaللفطرين  ةتقدير األعداد الكلي
، إذدادت أعداد الفطر خبرياً نباتات الخيار م جو جذورفي  Fusarium و

Piriformospora، ضت أعداد الفيوزاريوم مع زيادة في حين انخف
. وأخيرًا، إستنادا %5حتي تركيز  رماد البجاس والبريسمودمعدالت إضافه 

الفطر  إضافهإلى النتائج التي تم الحصول عليها، نستنتج أن 
Piriformospora  يمكن أن تحسن خواص  رماد البجاس والبريسمودمع

مرض الذبول وتعزيز نمو لة مقاومالالتربة، ويمكن إستغاللها أيضًا لزيادة 
نبات الخيار. مازالت هناك حاجة إلى مزيد من التجارب الحقلية إلختبار 

  .ما إذا كانت المعامالت المحددة يمكن أن تقاوم المرض

 
IPM14 

 ديناميكية أفراد الحشرة القشرية البيضاء فينمذجة آثار المناخ 
(Parlatoria blanchardi)  المراحل خالل تاريخ حياة مختلف

 ،1إغيلي حكيمة أديرحارة. تحت ظروف قاحلة و  /المظهريةلوجيةالفينو ا
( 1). 3شنشوني هارون و  2متيش-بهية دومانجي ،1محمد عز الدين أدير

بر تمخ ،كـلية عـلوم الطبيعة والحياة ،ورقلـة ،جـامعة قـاصدي مربـاح
 ، البريد اإللكتروني:الجزائر 30000 ،ورقلـة زراعة النخيل أيحاث

idder.ighili@yahoo.fr( 2؛) قسم علم حيوان الزراعة والغابات، 
قسم  (3؛ )الجزائر، 16200الحراش  ،المعهد الوطني للعلوم الفالحية

جامعة  ،كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ،علوم البيولوجيا
 .الجزائر ،12002تبسة  ،تبسة
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ت التي تلحق تعد الحشرة القشرية البيضاء من أخطر الحشرا
من أجل القيام  ،دراسة البيئة الحيوية دلنخيل التمر. تع بليغةأضرارًا 

خطوة مهمة جدًا  ،الحشرة الضارة في المناطق الصحراوية هذهبمكافحة 
موعد  فيخاصة معرفة ديناميكية أفرادها وتأثير العوامل المناخية بو 

فراد في كل كثافة األ فيومدة كل مرحلة من حياتها وتأثيرها أيضًا 
، الذكور البالغة 2 و 1الحورية المستقرة  ،ركةحمرحلة )الحورية المت

ناث البالغة(. تمت مراقبة دورة حياة وديناميكية افراد الحشرة القشرية واإل
افة هذه الحشرة على عينات ثسبوعي لكحصاء األالبيضاء من خالل اإل

على  ذلكو  ،مرمن أوراق النخيل مأخوذة من عدة إتجاهات في نخلة الت
غابة نخيل موجودة في منطقة ورقلة )الجنوب الشرقي  ى مستو 

ظروف هذه المنطقة  ، فيللحشرة القشرية البيضاء تحتالجزائري(. 
حيث يعتبر الجيل الربيعي األكثر أهمية  ،أجيال في السنة 4الجافة، 

من حيث الكثافة وسجل حدوث تداخل جيلين خالل الربيع وبداية 
جيلين آخرين في مرحلة الخريف وبداية الشتاء. يتخلل  الصيف وتداخل

مرتفعة  نفوق هذين الزوجين من األجيال مرحلتين نسجل فيهما معدل 
لهذه الحشرة. سجل األول في الشتاء البارد )درجات حرارة منخفضة 

بين للحرارة في فصل الصيف.  ى جدًا( والثانى مرتبط بالدرجات القصو 
 الدراسةالعوامل المناخية السائدة خالل فترة لتأثير  يالتحليل اإلحصائ

والدنيا والمتوسطة، هطل األمطار، نسبة  ى )درجة الحرارة القصو 
كثافة  فيالرطوبة، الرياح، عدد األيام الممطرة والمؤشرات المناخية( 

الحشرة القشرية البيضاء خالل مختلف مراحل دورتها الحياتية أظهرت 
، من بينها أن االناث البالغة ى ى آخر ختالف كبير من مرحلة إلاوجود 

بالعوامل المناخية. أما فيما يخص كل أفراد الحشرة  اً كانت أكثر تأثر 
 القشرية البيضاء، فان القيم المرتفعة لدرجات الحرارة الدنيا تؤثر سلبياً 

 ى كثافة أفرادها، في حين أن القيم المرتفعة لدرجات الحرارة القصو  في
أفراد هذه  فيعلى أيجابياً  "مارتون" تظهر تأثيراً  والرطوبة ومؤشر الجفاف

  .اآلفة
 

 المكافحة الحيوية لآلفات
 

BC1 

المكافحة الحيوية لهالوك الفول بإستخدام المبيدات الحيوية 
. 1عيد وم. 2الهواري م. ، 1ياسر شعبان .المتخصصة )من أصل فطري(

البريد  ،، مصر( قسم أمراض النبات، كلية الزراعة، جامعة المنصورة1)
( معهد بحوث 2)؛ yassershabana2@yahoo.comاإللكتروني: 

 .الهندسة الزراعية، مركز البحوث الزراعية، جيزة، مصر
، (هالوك الفول) Orobanche crenata يلحق العشب الطفيلي 

في مصر وبلدان ( Vicia faba) جسيمة بنباتات الفول البلدي اً أضرار 
الرغم من أن  ىوعل. بكثافة عالية دهاوجو أخرى كثيرة من العالم بسبب 

ختباره كوسيلة للسيطرة على اعددًا كبيرًا من مبيدات األعشاب قد تم 
. مكافحته، إال انه لم يكن ألي منها تأثير فعال في ذلك العشب الطفيلي

تحد  تهارتفاع تكلفة مبيدات األعشاب الكيميائية وسمياإضافة إلى أن 
فطرية خاصة ممرضات تطوير  تملذلك . ستخدامهااأيضًا من 

نتاجها في صورة مبيدات حيوية محببة لضمان إباألعشاب الضارة و 
التقليدية  المكافحةق ائالسيطرة اآلمنة والفعالة لهالوك الفول، كبديل لطر 

وتوفر المبيدات الحيوية وسائل ممتازة  .(ق الكيميائية والميكانيكيةائالطر )
ستخدام ساللتين من اوقد تم . ارةلمكافحة األعشاب الض صديقة للبيئة

باإلضافة إلى ساللة واحدة من كل من  Fusarium oxysporum فطر
F. semitectum  وF. camptoceras  ضد هالوك  يتهاأثبتت فعالالتي

وقد أكدت النتائج المستمدة من التجارب المختبرية وتجارب . الفول
طرية للسيطرة على ستخدام هذه السالالت الففعالية عالية ال الدفيئات

هذا وسوف يتم مناقشة تأثير العوامل البيئية المختلفة بما . هالوك الفول
، ودرجة الحموضة، الغذائي المستنبتفي ذلك درجة الحرارة، ونوع 

ر كعوامل للمكافحة و كفاءة هذه الفط فيونظام اإلضاءة، والتهوية 
 . الحيوية

 
BC2 

لإلنتاج  (Lens esculenta Moench)إدارة مرض ذبول العدس 
، م.ك. بسواسالمستدام للبقوليات الغذائية في غرب البنغال، الهند. 

البريد  ،بهارتي، سرينيكيتان-قسم وقاية النبات، المعهد الزراعي، فيسفا
  mohankumar.biswas@visva-bharati.ac.inاإللكتروني: 

 Fusarium oxysporumيعد ذبول العدس الذي يحدثه الفطر 

f. sp. lentis  واحدًا من األمراض الخطيرة في غرب البنغال. استخدمت
طرائق مختلفة إلدارة المرض تحت الظروف الحقلية، أثناء الموسمين 

سيكشا، بهافانا، -، في المزرعة الزراعية باللي2013و 2012الشتويين 
بهارتي، سرينيكيتان، البنغال. ومن بين عوامل المكافحة -فيسفا

 F. oxysporumتقويمها في المختبر إزاء نمو الفطر األحيائية التي تم 

f. sp. lentis أحدثت توليفة من ،T. harzianum + P. fluorescens 
وكانت المعاملة األعلى كفاءة. أظهرت دراسة  %86منعًا للنمو بنسبة 

بمعايير حدوث ذبول فيوزاريوم، ونمو  T. harzianumمخبرية تفوق 
مادة نمو الفطر الزراعي + كومبوست ديدان النبات والغلة. كما وجد أن 

( كانت األكثر فعالية في منع المرض بنسبة 1: 1: 1األرض + تربة )
يومًا من  80سم( بعد  51.2وأعطت ارتفاعًا أعظميًا للنبات ) 73.33%

غ(. ومن 27.6سم( ووزنا لأللف بذرة ) 26.1الزراعة، وطواًل للجذور )
الجهازية وغير الجهازية التي تم  بين منتجات مبيدات الفطور كومبي

تقويمها إزاء الفطر المسبب تحت الظروف المخبرية، أبدى الكاربندازيم 
تاله  %100بنسبة  فاعلية عظمى وخفض النمو الميسيلومي

عالي  %0.1(. كما كان الكاربندزيم بتركيز %94.45بروبيكونازول )
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 48.5للنبات ) ( وأعطى ارتفاعًا أعظمياً %95الفاعلية في منع المرض )
سم( ووزن ألف  23.8يومًا بعد الزراعة، مع طول جذور ) 80سم( عند 

غ(. تساعد النتائج المذكورة أعاله الزراع على خفض  23.5بذرة )
 تأثيرات ذبول العدس تحت الظروف الحقلية وتعظيم أرباحهم.

 
BC3 

متوافقة حضرت لمكافحة  Trichodermaفعالية لقاح أربعة أنواع 
، حمدية زاير عليمسببات فطرية تحت ظروف البيت الزجاجي. خمسة 

عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن، علي عبد الحميد، حذام مبدر 
  سعود، أميرة سمير محمد، سالم داؤود سلمان وثامر فاضل عبد،
وزارة العلوم و التكنولوجيا، دائرة البحوث الزراعية، مركز المكافحة 

، بغداد، العراق، البريد اإللكتروني: المتكاملة، الزعفرانية
hamdiazali3@gmail.com 

يم و تضمن البحث الحالي دراسات البيت الزجاجي على تق 
  T.4 ،T.6 ،T.7متوافقة ) Trichoderma من الفطر فعالية أربعة أنواع

مع بعضها البعض في مكافحة خمسة مسببات  توليفة(، في T.9و 
 Fusarium oxysporum R6، F. solani R11 ،Curvulariaفطرية: 

lunata R7  ،Thanatephorus cucumeris R12  وAlternaria 

tenuissima R23 ستخدام نبات الرز اوتحت ظروف البيت الزجاجي ب
مجتمعة  Trichodermaأربعة عزالت سبق اختيار المحلي نوع البركة. 

(T.4+T.7 ،T.4+T.9 ،T.6+T.7  وT.4679 من غربلة سابقة مع )
عن طريق تقنية الزراعة المزدوجة لتحديد نشاطها  ،مسببات المرضيةال

مسببات األمراض تحت ظروف المختبر. نفذت التجربة  إزاءالمتوافق 
تحت ظروف غير مسيطر عليها في البيت الزجاجي مع تربة الحقل 

 النتائج أن التلقيح  أظهرت. معياراً  13غير المعقمة وتم اختبار 
 اثار مستويات عالية من .Trichoderma sppالفطر ب

Chitinase،Peroxidase  ،Chlorophyll  وانزيمPAL (Phenyl 

alanine-ammonialyase) في النبات بعد شهرين من الزراعة .
 لوحظت فروق معنوية في جميع المعامالت مقارنة مع غير المعاملة.و 

 Trichodermaبين أنواع  اً معنوي أظهرت النتائج تفاعالً لذلك  باإلضافة
المتوافقة على معايير النمو لنبات الرز: الوزن الطازج للمجموع 
الخضري والجذري، الوزن الجاف للمجموع الخضري، الجذري، السنابل، 

 Trichoderma T.4679أظهرت  ارتفاع المجموع الخضري والجذري.
 أكثر توافقًا في انخفاض شدة المرض فيكانت كفاءة كبيرة و 

A. tenuissima R23  وT. cucumeris R12 (8.883  11.553و% ،
على التوالي(، بالمقارنة مع معاملة المقارنة )المسببات المرضية 

إلى  70( من )P <0.05( التي أعطت زيادة معنوية )بمفردها
كنتيجة للتلقيح  .الزراعة منيومًا  120، على التوالي( بعد 88.867%

 .Trichoderma T ةفالتوليأن  المزدوج حددت تجربة البيت الزجاجي

األكثر فعالية واستخدمت كبرنامج متكامل فعال إلدارة  هي 4679
 المحصول.على مرض الاآلفة/المسبب المرضي لمكافحة 
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المكافحة الحيوية لمسبب التبقع الكالدوسبوري في نبات الباذنجان 
 عبد النبي.  Cladosporium cladosporioidesالمتسبب عن الفطر

 ،كلية الزراعة، جامعة البصرة، العراق ،مطرود النصير عبد االمير
  abdu198875@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

يهدف هذا البحث إلى إمكانية مكافحة مرض التبقع 
 الكاًلدوسبوري في نبات الباذنجان المتسبب عن الفطر

Cladosporium cladosporioides حيائية ر األو ستخدام الفطاب
Aspergillus carbonarius ،Trichoderma harzianum 

أختبرت مختبريًا وفي  ،ولتأكيد فعالية هذه األحياء ..koningii Tو
 .Cثالث عزالت من الفطر الحصول على تم  .األصص

cladosporioides  من مناطق مختلفة لزراعة الباذنجان في محافظة
العزلة وعند إختبار القدرة اإلمراضية للعزالت الثالث وجد أن  .البصرة

صابة اإلشدة في المعزولة من منطقة شط العرب كانت أعلى  1رقم 
إختبار رواشح اإلجراء التجارب، تملذلك رشحت و  68.7حيث بلغت 

حيائية في خفض نمو الفطر الممرض في الوسط الزرعي ر األو الفط
PDAر أثرت في النمو و نتائج التجربة أن تراكيز رواشح الفط . أثبتت

 29.61، 36.59ممرض إذ بلغت نسبة التثبيط الفطري للفطر ال
حيائية المعقمة بالترشيح ر األو ، كما أثرت أيضًا رواشح الفط%40.69و

 .Cالفطر الممرض  تبوغفي خفض  30و 20، 10بتراكيز 

cladosporioides إذ بلغ معدل عدد األبواغ لكل واحد مل من معلق .
لتوالي مقارنة على ا، x 103 16.95و 19.96،  22.73الفطر الممرض

استعمل  ،. ولمقارنة النتائجx 103 11 .40بمعاملة المقارنة التي بلغت 
في تثبيط الفطر الممرض في  carbandazimالمبيد الكيميائي 

إذ بلغ معدل التثبيط في نمو الفطر  PDA الغذائي المستنبت
cladosporioides C. 33.95 ،68.26 ،82.99 للتراكيز  %100و

على التوالي، كما أثبتت نتائج تأثير رواشح  100و 75، 50، 25
حيائية في إصابة نبات الباذنجان بمرض تبقع األوراق ر األو الفط

ر و فعالية رواشح الفط. .cladospoiride Cالمتسبب عن الفطر 
 20بالتركيز  T. koningii و A. niger ،T. harzianumحيائية األ
الدراسة حيث  لتر في خفض شدة اإلصابة بالمرض تحتل/م 30و

، A. niger رو للفط %28.42و 30.12، 33.65بلغت شدة اإلصابة 
T. harzianum وT. koningii، مقارنة بمعاملة المقارنة  على التوالي

كما إزداد الوزن الرطب  ؛%66.86 شدة اإلصابة فيها التي بلغت
حيائية. وفي تجربة دراسة ر األو الفطبوالجاف لنباتات الباذنجان المعامل 

ر و نشاط انزيم البيروكسديز كمؤشر لدفاعات النبات بتأثير الفط
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النباتات المعاملة براشح  في حيائية وجد أن نشاط انزيم البيروكسديزاأل
 حيائية إزداد مقارنة بمعاملة المقارنة. ر األو الفط
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ر الجذور و تأثير بعض العوامل البيولوجية في إمراضية بعض فط
هابيل  (.Fragaria ananassa Duch) /الفريزالفراولة/يكللصنفي الش
جامعة ، كلية العلوم ،قسم علوم الحياة، ري مد العامهديل اح وفيستفال.
البريد اإللكتروني:  ،العراق ،الموصل ،الموصل

hadeelahmed.mu@gmail.com  

 ر الثالثةو أشارت نتائج إختبار االمراضية إلى أن الفط 
F. culmorum ،Cylindrocarpon spp.  وBipolaris spp. . تسببت

. كان Festival و Hapilفي ظهور األعرارض المرضية على صنفي 
 الصنف من قابلية لإلصابة بالفطور الثالثةأكثر  Hapilالصنف 
Festival ،  فقد بينت النتائج إلى أن إضافة الفطرTrichoderma 

harzianum والبكتيريا Pseudomonas aerogenosa ائيوالمبيد األحي 
Azadirachtin ر الثالثة و إلى الفطF. culmorum Cylindrocarpon 

spp. و Bipolaris spp. .شدة ظهور المرض معنويًا بالمقارنة  خفضت
كفاءة تضادية  أظهرت الفطور األحيائيةر كأل على حدا. و مع الفط

  .ر الثالثةو الفط إزاء عالية
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 Bacillus megaterium 6%تقييم المبيد الفطري الحيوي بيو ارك )

WP)  مراض البياض الدقيقيألمكافحة (Levillula taurica)  واللفحة
يل جمسعاد عبد الالطماطم/البندورة.  ( فيAternaria solaniالمبكرة )

  saudgamiel_5@gmail.comالبريد اإللكتروني:  ،السودان ،محمد
 Levillulaمرض البياض الدقيقي الذي يسببه الفطر )يعد 

taurica( ومرض اللفحة المبكرة والذي يسببه الفطر )Aternaria 

solaniالسودان. تكافح على البندورة/الطماطم  ة( من األمراض الشائع
إستعمال  ىتلك األمراض عادة بالمبيدات الفطرية الكيميائية. أعط

بدائل مناسبة لتلك المبيدات الفطرية  األحياء الدقيقه في المكافحة حالياً 
اثار سالبة لتلك  ةية وذلك لمكافحة تلك األمراض بدون ظهور أيالكيميائ

 مسحوق  %6المبيد الفطري الحيوي )بيوارك  أثريم و الكيماويات. تم تق
colony forming  625 x 10 megaterium Bacillus)قابل للبلل 

units أ( لمكافحة( مراض البياض الدقيقيLevillula taurica واللفحة )
( في الطماطم/البندورة. أجريت التجارب Aternaria solaniالمبكرة )

الحقلية بمحطة بحوث الجزيرة وذلك خالل موسمين زراعيين هما موسم 
. تم رش المبيد الفطري الحيوي 2015/2016وموسم  2013/2014

لتر  100غ/ 312.5و 250، 187.5ثالثة مرات بالجرعات اآلتية: 
ط اإلصابة بمرض البياض المبيد الفطري الحيوي إلى تثبي ىماء. أد

 2013/2014في الموسمين  %67–50و %53–41الدقيقي بنسبة 
-52على التوالي أما شدة اإلصابة فقد قلت بنسبة  2015/2016و

مقارنة بالشاهد في الموسمين األول والثاني على  %67–31و 55%
علىة في مكافحة تلك المبيد الفطري الحيوي له فل كانالتوالي. كما 

 Aleenazole 25% ECمثل المبيد الفطري الكيمائي األمراض 
 250أستعمل للمقارنة. كان المبيد الفطري الحيوي بالجرعة اوالذي
لتر ماء أكثر فعالية في تقليل شدة اإلصابة ونسبة اإلصابة  100غ/

. كما 312.5و 187.5وهي  المستخدمةخرى التي مقارنة بالجرعات األ
المحصول عليها نتيجة المعاملة بكل  زياده إيجابية في علىتم الحصول 

مقارنة بالمبيد الفطري  المستخدمةجرعات المبيد الفطري الحيوي التي 
سابق الذكر وكانت النسبة المئوية للزيادة في المحصول لجرعات المبيد 
 :الفطري الحيوي الثالث والمبيد الفطري الكيمائي تحت الدراسة هي

 التوالي.  على، %138.6و 164.2، 169.4 ،145.4
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في تحفيز  Rhizobacterium pseudomonasكفاءة بعض بكتيريا 
 ،1ليانيمامينة  .تحسين البنية المحيطةو نمو النباتات كتسميد حيوي 

قسم بيولوجيا، ( 1) .3اوفدو خليدو  3، بنيدير لبني2أحمد بن سلطان
 البريد اإللكتروني: ،معسكر، الجزائر جامعة مصطفي اسطنبولي،
ameliani2003@yahoo.fr( قسم بيولوجيا، جامعة السينيا،2) ؛ 

جامعة  مخبر بيولوجيا والبيوتكنولوجية الميكروبات،( 3) ؛وھران، الجزائر
 مراكش، المغرب.  قاضي عياد،
 Pseudomonasالتابعة لجنس جو الجذور بكتيريا  تسهم

افظة دورًا حاسم في المحب PGPR ـالمحفزة لنمو النباتات أو ما يعرف بال
وتعد البكتيريا الجذرية  .على خصوبة التربة وتحسين التنمية البيئية

 ،البديل المالئم لألسمدة العضوية PGPRالمحفزة لنمو النبات 
البيئية الناتجة عن اإلستعمال الزائد لألسمدة  تللمشكال هابتخفيض

الكيميائية و بالتالي تحد من التلوث البيئي والمحافظة على التنوع 
ستعمال ھذه البكتيريا كسماد بيولوجي ان إ ∙لوجي النباتي والحيوانيالبيو 

من أخرى قلل الفوسفات  هةومن ج .زوت الجوي متصاص اآلا يماثل
 ،نتاج منظمات النمو مثل األوكسيناتإإستخدام التسميد الكيماوي و 

إلى أن الحقن ببكتريا  ةأيضًا باإلضاف وتحسين النظام البيئي
Pseudomonas أوضحت نتائج في الزراعة المستدامة.  اً حيوي يالً بد ديع

كانت قادرة على إذابة  Pseudomonasالدراسة أن عزالت  هذه
 (IAA) نتاج منظمات النمو مثل األوكسينإالفوسفات و 

 .النمو النباتي( كربوكسيالت تحفيز -)أمينوسيكلوربان
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المسبب  إزاء يز/الفر ولةالنبات الفر المكتسبة تحفيز المقاومة الجهازية 
 الحاثاتبإستعمال بعض  Macrophomina phaseolina المرضي

ياسر ناصر و  1الء خضير حسان، آ1حرية حسين الجبوري حيائية. األ
 ، العراق،قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد( 1. )2الحميري 

( قسم وقاية 3) ؛hhaljboory@yahoo.co.nzالبريد اإللكتروني: 
 . ، العراقجامعة كربالء، كلية الزراعة ،النبات

أجريت هذه الدراسة بهدف عزل وتشخيص مسبب مرض التعفن 
عت العينات جم. /الفريزنباتات الفراولة سوق فحمي لجذور وقواعد ال

مواقع في محافظة كربالء  7المصابة من موقعين في محافظة بغداد و
 Bacillus لبكتريايم فعالية او وتم إختبار مقدرتها اإلمراضية. تم تق

subtilis، B. thurgensis و Pseudomonas fluorescens والفطر 
في تحفيز المقاومة  بصورة مفردة Trichoderma viride حيائياأل

تحت  Macrophomina phaseolinaالفطر الممرض  إزاءالجهازية 
 أظهرت نتائج العزل والتشخيصظروف المختبر والبيت الزجاجي. 

هذه العزالت ذات  كانتو  M. phaseolinaمن الفطر عزالت  9وجود 
وتراوح معدل النسبة  /الفريزقدرة إمراضية على إصابة نباتات الفراولة

أعلى  MK3وحققت العزلة  .%85.0-17.5بين ما المئوية لإلصابة 
في هذه الدراسة حيائية المستعملة األيع العوامل جموجد أن  إصابةنسبة 

 MK3)) M. phaseolinaو عزلة الفطر تمتلك القدرة على خفض نم
 ىأعل P. fluorescensالبكتريا  ، وأعطتPDA الغذائي المستنبتعلى 

 سم 3.35و 3.67مع  سم قياساً  1.17بلغ  MK3خفض في نمو العزلة 
 . حقق الفطرلياو على الت، B. subtilis ،B. thurgensisللبكتريا 

T. viride  هي وضعحسب السلم الذ 1أعلى درجة تضاد بلغ Bell 
 750 ،500 (. كما سبب مبيد البلتانول بتراكيز مختلفة1982وآخرون ) 

 سم، 7.42بلغ  MK3في معدل نمو العزلة  اً /لتر خفضمغ 1000و
. أظهرت النتائج تحت ظروف البيت التواليعلى ، سم 0.00و 4.72

خفض معنوي في  ىيع المعامالت المستعملة أدت إلجمالزجاجي أن 
 ىلع MK3ية لإلصابة وشدة المرض المتسبب عن الفطر النسبة المئو 
 عند المعاملة بالفطر %2.50و %5.00. إذ بلغت /الفريزولةانباتات الفر 

T. viride عند معاملة إضافة البكتريا %7.50و %10و 
P. fluorescens  ًمعاملة السيطرة في  %70.00و 77.50 بـ قياسا

وجد أن انخفاض النسبة . يلاو بمفردها على الت MK3بالعزلة  المقارنة
يير النمو االمئوية لإلصابة وشدة المرض رافقها زيادة معنوية في مع

وع جموالوزن الجاف للم ،وع الجذري جممتمثلة في معدل طول الم
الفطر بمعاملة الزيادة عند  ىلوحظت أعلو الخضري والجذري للنباتات، 

T. viride  لي او الت على ،غ 3.388غ و 10.968سم و 23.50إذ بلغت
سم،  11.20إذ بلغت  MK3الملوثة بعزلة الفطر  المقارنةقياسًا بمعاملة 

يع عوامل اإلستحثاث جمأثرت . تواليعلى ال ،غ1.168غ و 4.825
في نزيم البيروكسيديز إحيائية المستعملة معنويًا في زيادة فعالية األ

لممرض مع الفطر ا T. virideمعاملة  وقد حققت /الفريزنباتات الفراولة
بمعاملة المقارنة من  قياساً  وحدة/مل 67.48أعلى معدل لالنزيم بلغ 

 . وحدة/مل 23.97دون أي إضافة بلغت 
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ومستقلباته  Trichoderma atrovirid للفطردي ادراسة النشاط التض

 ظروف المختبر تتح ر الممرضة للنباتو بعض الفط إزاءالثانوية 
نشي و ر، عبد العزيز كداد، مريم لوا، وردية عمو بورغدة ىهد. والدفيئة

قسم علم ، بر أمراض النبات والبيولوجيا الجزبئيةتمخ ،وزواوي بوزناد
، الجزائر العاصمة، الحراش، المدرسة الوطنية العليا للفالحة، النبات
 hou.boureghda@gmail.comالبريد اإللكتروني:  ،الجزائر

 Trichoderma atroviride ـيم النشاط التضادي لو تم تق

(Ta.13) المحاصيل  فير الممرضة للنبات والمؤثرة و بعض الفط إزاء
، Botrytis cinerea ،Fusarium culmorum ستراتيجيةاال

Alternaria solani  وRhizoctonia solani يم أواًل و هذا التق. أجري
تقنية المواجهة المباشرة وغير المباشرة بحيث  ستعمالبافي المختبر 
بين ما ر الممرضة في المواجهة المباشرة و تثبيط نمو الفطتراوحت نسبة 

 إزاءوتم تسجيل أعلى نسبة تثبيط للنمو  %60.97و 41.59
R. solaniر و . باإلضافة إلى ذلك، تم تسجيل غزو مستعمرات الفط

وتبوغ هذا األخير فوقها  T. atroviride (Ta. 13)الممرضة من قبل 
. أفضت المواجهة  (mycoparasitism)مبينة قدرته التطفلية العالية

يتم من خالل إفراز المواد المتطايرة  T. atrovirideغير المباشرة )تأثير 
بين ما ر( إلى الحصول على معدالت تثبيط تراوحت و المضادة للفط

A. solani (100% .)، وسجلت أعلى نسبة تثبيط مع %100و 20.18
قلبات الثانوية من ستخالص المستاشملت المرحلة الثانية من التجارب 

في حالة  PDBفي وسط  T. atroviride (Ta. 13)خالل زراعة عزلة 
 ستعمالايومًا. أجري إستخالص المستقلبات الثانوية ب 30ثابتة لمدة 

المبخر ، وتم تركيزها بوساطة جهاز ethyl acetate خالت اإليثيل
. وقد تم إختبار النشاط المضاد س˚ 35عند  rotavaporالدوار 

 إزاءمستخلص الخام المركز والذي يحتوي على المستقلبات الثانوية لل
 الكروماتوغرافيا ر الممرضة للنبات قبل تجزئتها بوساطةو الفط

chromatography تركيزات للمستخرج الخام المركز  4. إختبرت
ر المختبرة و رام( على أقراص للفطغميكرو  1و 10 ،100، 1000)

 15. تراوحت مستويات تثبيط النمو بين أيام 7مأخوذة من مزارع عمرها 
solani Alternaria (100% ) مع، كما سجل أعلى تثبيط %100و

. ولوحظ أن تأثير رامميكروغ 1000من تثبيط النمو مع تركيز 
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تمت تجزئة  ،المستخلص الخام ينخفض مع التمديد. في الخطوة الثالثة
 (2يليكا جل عمود كروماوغرافيا )س للمستخلص الخام المركز بوساطة

column chromatography (silica gel Sio2) اإليثير  ستعمالاب
وتنقية  gradient (9:1 to 2:8)( petroleum ether/EtOAc) البترولي

 Thin layer الكروماتوغرافيا ذي الطبقة الرقيقة األجزاء بواسطة

chromatography (TLC) 2أجزاء )جزء  6. تم الحصول على :
أسفرت و : نقي(، pentyl α pyrone :6PP 6: 4زء ، جAمركب نقي 

 5منها  اً مستقلب 14الحصول على  عن( 6و 5، 3، 1تنقية األجزاء )
 ختبار إثنين من المستقلبات الثانوية النقية اذات مردود عالي. تم 

(6PPو :A في حماية القمح )ة عن تجعفن الجذور والتاج النا إزاء
من  اتميكروليتر  10 من خالل تطبيق. culmorum Fالفطر 

في  ة/لتر على حدمغ 10/لتر ومغ 5بتركيز  Aو 6PPالمستقلب 
 10بمعلق بوغي  اإلعداءساعات من  3منطقة تاج نبات القمح قبل 

. وأدت culmorum Fبوغ/مل للفطر  52.10ميكروليتر من محلول 
يمه و هذه المعاملة إلى انخفاض في مؤشر المرض والذي تم تق

 6PPستعمال  ى، وقد أد3-0بين ما يتراوح  باعيبإستعمال مقياس ر 
ستعمال تركيز اب %50و %55.67إلى تخفيض لشدة المرض بنسبة 

إلى تخفيض لشدة  Aعلى التوالي والمستقلب  ،/لترمغ 5/لتر ومغ 10
 . هستعمال التراكيز نفساب %32.67و  29.67المرض بنسبة 
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سقوط بادرات مرض  فعالية فطور الميكوريزا الشجيرية في مكافحة
في  Pythium ultimumالمتسبب عن الفطر  /الطماطمالبندورة

، محمد فواز 2إبتسام غزال، 1محمد عماد خريبةالساحل السوري. 
( الهيئة العامة للتقانة الحيوية، دمشق، 1) .3انوفاء شوم و 1العظمة

( قسم 2)؛ Imadkhrieba@gmail.com سورية، البريد اإللكتروني:
( مركز 3) ؛نبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سوريةوقاية ال

 ذقية، سورية.الالتقانات الحيوية، جامعة تشرين، ال
 Arbuscularالميکوريزا الشجيريةلدراسة تأثير فطور 

Mycorrhiza Fungi  الحويصلية(AMFفي مک ) افحة مرض سقوط
تم  .Pythium ultimumالمتسبب عن الفطر  /الطماطمبادرات البندورة

. تضمنت خمس معامالت تم 2013إجراء تجربة أصص خالل عام 
، (Pyستخدام فطر البيثيوم فقط )اب ىفيها إعداء التربة كما يلي: األول

(، الثالثة بفطر البيثيوم والميكوريزا Myا فقط )يز الثانية بفطور الميکور 
لميكوريزا اثم  لبيثيوم(، الرابعة بفطر اMy+Pyمعًا عند زراعة البذور )

(، الخامسة بفطور الميكوريزا Py-Myسبوعين من زراعة البذور )أبعد 
(، باإلضافة My-Pyسبوعين من زراعة البذور )أثم البيثيوم بعد 

(. بلغت النسبة المئوية لإلصابة Cستخدام شاهد من دون معاملة )ال
 My-Pyو Py+Myو Py-Myو Pyلمؤشر المرض في المعامالت 

على التوالي، مقارنة مع  %31.25و %64.58و %81.25و 97.91%
، وقد كانت الفروق معنوية بين المعامالت والشاهد. C)معاملة الشاهد )

، (C)درس أثر المعامالت المختلفة في معايير النمو مقارنة بالشاهد 
لصفات  My-Pyو Myوبينت النتائج زيادة معنوية في المعاملتين 

 %18لعدد األوراق )بنسبة و  (،%535.3و %28بنسب رتفاع النبات )ا
 ،(%26.4و %31.44وزن الخضري الرطب )بنسب للمعاملتين(، ولل

وع الخضري في جمانخفض الوزن الجاف للم على التوالي. في حين
على ، %35.09و %89.05بنسب  My+Pyو Py-Myالمعاملتين 

 الوزن الرطب للجذر معنويًا في المعاملتين التوالي، كما انخفض
Py-My وPy وبالنسبة لصفة الوزن الجاف  %98.8و %85.2نسب ب

. Cعلى التوالي، مقارنة مع ، %99.7و %94.11للجذر انخفض بنسب 
الجذر  حجمإلى زيادة معنوية في  Myو My+Pyأدت المعاملتان 

، وتفوقت كافة المعامالت معنويًا على %45.5و %18.6بنسب 
راسة مجهرية د أجريتبالنسبة لقطر الساق.  Py-Myو Pyالمعاملتين

ستعمار الميكوريزا للجذور حيث وجدت أعلى نسبة للجذور التقدير نسبة 
-My ها المعاملةتتلMy (79.9% ،)المستعمرة بالميكوريزا في المعاملة 

Py (70%)أوضح التفاعل بين فطور الميكوريزا و .P. ultimum  فعالية
ت أكثر عالية في حماية بادرات البندورة من اإلصابة بالممرض وكان
 My-Pyالمعامالت تأثيرًا في حماية البادرات من اإلصابة المعاملة 

 يير المدروسة. اوكذلك بالنسبة ألغلب المع
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تحديد األنواع الفطرية المرتبطة بمرض تعفن التاج ولفحة سنابل نبات 

 Trichodermaالقمح في الجزائر والمكافحة الحيوية بوساطة

atroviride .نورة عبد هللا، إيمان لعرابة، فايزة بلحاج بن ، بورغدة ىهد
قسم  ،بر أمراض النبات والبيولوجيا الجزبئيةتمخ ،يحي وأسامة بوعيشة

 ،الجزائر العاصمة،الحراش ،المدرسة الوطنية العليا للفالحة، علم النبات
 hou.boureghda@gmail.comالبريد اإللكتروني:  ،الجزائر

قدم والجذور( ولفحة السنابل من تعفن التاج )تعفن ال امرض ديع
بين األمراض األكثر ضررًا وانتشارًا على القمح في العالم. يسبب كال 

 تفي المردود وتلوث الحبوب بالسموم الفطرية. هدف اً المرضين انخفاض
تحديد األنواع الرئيسية المسببة  ىإل ىهذه الدراسة في المرحلة األول

نتاج القمح بل في المناطق الرئيسية إلوالمرتبطة بتعفن التاج ولفحة السنا
حصر في  2015و 2014موسمين  ىفي الجزائر. أجري على مد

نتاج الحبوب في المناطق الشرقية، الوسطي والغربية الواليات الرئيسية إل
أعراض تعفن التاج ولفحة السنابل في  وجودمن الجزائر. وقد لوحظ 

واع العزالت الممرضة التي الحقول التي شملتها الدراسة. وأظهر تحديد أن
تم الحصول عليها من مختلف العينات على أساس الخصائص 
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المورفولوجية والتحإلىل الجزيئية أن األنواع الرئيسية المرتبطة بلفحة 
 Fusarium culmorumهي  ترددها السنابل وتعفن التاج حسب تكرار

 ثم M. majusو Microdochium nivale يليها
F. pseoudograminearum إختبارات القدرة اإلمراضية  أجريت

ستعمال اب Microdochiumو F. culmorum وعة من عزالتجملم
على الجزء القاعدي من نبات  ى تعتمد على إجراء العدو  ىتقنيتين األول

والثانية على  ،القمح بتلويث التربة بالفطر الممرض تحت ظروف الدفيئة
في  اً ل. أظهرت النتائج تباينزهار في الحقحقن السنابل خالل مرحلة اإل

 ىعلى منطقة التاج من جهة وعل F. culmorumعدوانية عزالت 
السنابل من جهة أخرى بحيث تراوح المؤشر المرضي للعزل على 

( 3-0ستعمال تدريج رباعي )اب 1.8و 0.5السالمية التاجية ما بين 
من عشر درجات  مقياسستعمال اب 7.88و 2.25بين ما السنابل  ىوعل

  M. nivale(. أما بالنسبة للمؤشر المرضي لعزالت 0-9)
، وما بين 2.07و 0.72على التاج فقد تأرجح ما بين  M. majusو

على السنابل. بينت هذه الدراسة أن السالالت الممرضة  5.66و 4.33
والتي تم الحصول عليها من السنابل قادرة على إحداث المرض على 

من التاج ممرضة على السنابل. ومن التاج وتلك التي حصلنا عليها 
 لمكافحةستعمال طريقة مكافحة وحيدة انه ال يمكن أالمتعارف عليه 

ع بين أكثر من طريقة لتكون جملفحة السنابل وتعفن التاج والبد من ال
 T. atroviride يم تأثير العزلةو أكثر فعالية. في هذا السياق قمنا بتق

(Ta. 13) بلفحة السنابل وتعفن التاجالنوع الرئيس المرتبط  في 
(F. culmorum)  ستخدام هذا العامل في إطار المكافحة الغرض
في حماية منطقة التاج  T. atrovirideستعمال ا ىالمتكاملة. وقد أد

والمسببة لتعفن التاج  F. culmorumن ضد العزلة األكثر عدوانية م
 .%65.52إلى انخفاض معدل المرض بنسبة 
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ر والبكتيريا و كعامل مضاد للفط Acremonium strictumرالفط يمو تق
( قسم 1. )2ودالل الساحلة 1، نهلة بوقلة1خلود األنانبة .المختبر في

، األردن، 11942وقاية النبات، كلية الزراعة، الجامعة األردنية، عمان 
( قسم علوم 2) ؛kholoudennab@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
جامعة طايبة، المدينة المنورة، المملكة العربية  الحياة، كلية العلوم،

 السعودية. 
وهو فطر عالمي في التربة  Acremonium strictumيوجد  

والماء وبقايا النباتات ولديه عالقات مختلفة مع النباتات. هدفت الدراسة 
على تثبيط نمو الميسيليوم  A. strictumالحالية إلى تقويم مقدرة فطر 

 Fusarium oxysporum ،Macrophaminaن الفطور: ألربعة أنواع م

phaseolina ،Aspergillus flavus  وA. niger  كمعلق أبواغ وبطريقة

، Escherichia coliالتضاد، وعلى خمسة سالالت من البكتيريا: 
Staphylococcus cohnii ،Enterobacter colaceae ،

Stenotrophomonas maltophilia  وBacillus cereus ، كمعلق
على  A. strictumجراثيمي وكمحلول طاف. كذلك تم فحص فطر 

في  F. oxysporum و M. phaseolina بذور قمح تم إعداؤها بفطر
بالنسبة للفطور،  المختبر وتم اخذ العديد من القياسات على بذور القمح.

اختلفت نسبة النمو بشكل معنوي بين األجناس قيد الدراسة وبين 
ن تم استخدامهما و كذلك بين التآثر ما بين الفطر الطريقتين اللتي

والطريقة. كذلك بالنسبة للبكتيريا اختلف تثبيط النمو معنويًا بين سالالت 
البكتيريا المستخدمة وبين الطريقتين المستخدمتين وكذلك بين التداخل 

  M. phaseolina على A. strictumما بينهما. أظهر تأثير فطر 
ى بذور القمح في المختبر بشكل عام تحسنًا في عل F. oxysporum و

طول غمد البرعم األول وطول الجذر المنوي وفي بعض المعامالت 
عاماًل بيولوجيًا مثيرًا  A. strictumسيكون  حسن من طول الجذر.

لالهتمام ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات في البيت 
لفة ومسببات مختلفة البالستيكي واألرض المفتوحة على نباتات مخت

 لألمراض الفطرية.
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فعالية وأمان الفيروس العصوي المعزول من دودة ورق القطن كمبيد 
قسم وقاية النبات،  ،السيد عبد المالك الشيخحيوي لمكافحة اآلفات. 

البريد اإللكتروني:  ، مصر،كلية الزراعة، جامعة الزقازيق
eaelsheikh@zu.edu.eg. 
ستخدام مبيدات اآلفات ابالمخاطر المرتبطة بنتيجة لإلهتمام 

ق بديلة تتميز باألمان البيئي ائالبحث عن طر  ىأد فقدالكيماوية، 
زيادة اإلهتمام بالمكافحة الميكروبية.  ىوالفعالية في مكافحة اآلفات إل

المبيدات الحيوية المعتمدة على الفيروسات العصوية من المبيدات  دتع
، مما اً واحد اً حشري اً سبب انها ُتعدي نوعالمتخصصة في المكافحة ب

ستخدام في إدارة اآلفات الحشرية يؤدي الن تكون مناسبة بقدر كبير لال
من اآلثار غير  ىعلى المحاصيل الزراعية وفي الغابات، مع الحد األدن

هم في برامج اإلدارة مدور بالفيروسات الحشرية  سهمالمرغوبة. وت
تميز باألمان البيئي. أوضحت نتائج نها تأالمتكاملة لآلفات كما 

 ى اإلختبارات أن الفيروس العصوي المعزول من دودة ورق القطن الكبر 
، S. littoralisمثل  Spodopteraفعال على الحشرات التابعة لجنس 

S. frugiperda وS. exigua  31.8تقدر بـ %50بتركيزات مميتة لـx10 ،
 51.7x10 46.2وx10

توالي، مع عدم وجود بوليهيدرا/مل، على ال 
من التعداد الحشري  %50ختالفات معنوية في الوقت الالزم لقتل ا

المختبرة. كما وجد أن هذا الفيروس ال  ةلثالثاحشرية النواع لألالمعامل 



102A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

81x10ستخدام التركيز ا عند ىُيعدي حشرة الدودة القارضة حت
 

لحشرات تطور ا فيبوليهيدرا/مل. وجد من النتائج أن الفيروس يؤثر 
سابقة الذكر، كما يؤدي إلى زيادة طول عمر  ةثالثالالمعاملة لألنواع 

اليرقات التي ما زالت حية بعد المعاملة والتي كانت مرتبطة بنقص 
 Juvenile hormoneإستيريز  الحداثة معنوي في نشاط هرمون 

esterase يتضح من ذلك أهمية الفيروسات العصوية كممرضات في .
من أجل  ى خر ستراتيجيات المكافحة األاالحشرية مع  مكافحة اآلفات

اآلفات عند مكافحة فعالة وآمنة، وأيضًا لتقليل فرص حدوث مقاومة 
 لفعل المبيدات الكيماوية التقليدية. 
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 التابعة للجنس حيائية لحفارات أشجار نخيل التمرالمكافحة األ
Oryctse (Scarabaidae: Dynastinae Coleoptera:.) حمد م

 ى، مصطف1، فالح حنش نهر2، حسين فاضل الربيعي1زيدان خلف
مركز المكافحة  )1) .2وأيسر عبد الكريم عبد الحسين 1 جمعةضاري 

 المتكاملة لآلفات، دائرة البحوث الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا،

 (2)؛ mkhalaf34@yahoo.co.uk البريد اإللكتروني: ،بغداد، العراق
 لعراق. االمدائن، مديرية زراعة بغداد، وزارة الزراعة، بغداد،  شعبة زراعة

 Rhabditsالنيماتودا الممرضة للحشرات  اعليةختبرت فا

blumi  والفطر الممرض للحشراتBeauveria bassiana  كعوامل
 Oryctesنخيل التمر من الجنس  حيائية لحفارات أشجارأمكافحة 
في المختبر  (Coleoptera: Scarabaidae: Dynastinae) ـالتابعة ل

. بينت النتائج المختبرية أن الرش المباشر 2015والحقل خالل موسم 
على يرقات وكامالت خنفساء وحيدة القرن العربية  R. blumiبالنيماتودا 

Oryctes agamemnon arabicus  71.67أدت إلى نسبة قتل% 
طور  1000ستعملت بمعدل اعلى التوالي عندما  ،لكل منهما %15و

لكل مل من محلول الرش، أما  infective juveniles (IJs)معدي 
دت إلى نسبة فأالغذائي )قطع قواعد الكرب الطرية(  المستبتمعاملة 

في اليرقات والكامالت على التوالي عندما  %10و %48.33قتل 
ستعمال الفطر ا. كما بينت النتائج المختبرية أن هستعملت التركيز نفسا

B. bassiana  بطريقة الرش المباشر على اليرقات ومعاملة الوسط
 ،طريقتي المعاملة تالكل %60و %66.7نسبة قتل  ىدت إلأالغذائي 

كونيديا/مل. أوضحت  910×1ستعمل بتركــــيز اعلى التوالي عندما 
 مل من النيماتودا 50 ـنتائج التجارب الحقلية أن حقن كل نخلة ب

R. blumi  في  %42نسبة قتل  ىإل ىي أدطور معد 1000وبتركيز
، أما O. agamemnon arabicus يرقات خنفساء وحيدة القرن العربية

 1-كونيديا/مل 910×1وبتركيز  B. bassianaمل من الفطر  50حقن 

ها يفي يرقات الخنفساء. من النتائج المشار إل %50إلى نسبة قتل  ىأدف
 B. bassianaر والفط R. blumiمكانية إلستعمال النيماتودا إهناك 

حيائية ضد حفارات النخيل ضمن برامج المكافحة أكعوامل مكافحة 
 المتكاملة. 
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أحمد .غشائية األجنحة بمصررتبة طفيليات من شباه تسجيل جديد أل
معهد بحوث وقاية  ،قسم بحوث المكافحة الحيوية ،سمير هنداوي 

البريد  ، الدقي، الجيزة، مصر،مركز البحوث الزراعية ،النباتات
 ashendwy@gmail.com اإللكتروني:

تم تسجيل نوعان من الطفيليات التابعة لرتبة غشائية األجنحة 
ويتبع عائلة  Dryinus canariensisألول مرة بمصر. الطفيل األول 

Dryinidae ع من منطقة سانت كاترين بسيناء ، والطفيل الثاني جمع
Dicopus sp.  ويتبع عائلةMymaridae  ن منطقة سخا بالدلتاع مجمو.  
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 /الطماطمالبندورة لحافرة أوراقحصر أولي ألهم األعداء الحيوية 
Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)  في

نائل  ،2، حنان حبق2رفيق عبود ،2، ماجدة مفلح1طارة رندة أبو. ةسوري
 انغسو  2، أحمد سعد الدين2، فراس عزام2، أمل صيداوي 2عبد هللا

البريد اإللكتروني: ، سورية، جامعة دمشق( كلية العلوم، 1). 1رستم
randaaboutara@hotmail.com( 2؛ ) الهيئة العامة للبحوث العلمية

  .، دمشق، سوريةالزراعية
من أخطر  Tuta absolutaالبندورة  حافرة أوراقحشرة  دتع

يميائية في المكافحة الك أخفقتوقد  /الطماطماآلفات على البندورة
مكافحتها لذلك كان البد من البحث عن أعداء حيوية في البيئة المحلية 

ستخدامها في المكافحة المتكاملة لهذه اآلفة الخطيرة. وقد تم تمهيدًا ال
ريف دمشق و القيام بجوالت شملت محافظة الالذقية وطرطوس ودرعا 

األعداء البندورة بهدف حصر  حافرة أوراقالقنيطرة، مناطق انتشار و 
الحيوية لهذه اآلفة في مناطق انتشارها، وقد تم حصر عدة أنواع من 

: ها وهي كما يلي: الطفيلياتجمالطفيلييات والمفترسات التي تها
Bracon (Habrobracon) hebetor ،Bracon (Habrobracon) 

nigricans ،Diadegma sp. ،Elasmus sp. والمفترس؛ 
Nesidiocoris tenuis ،من يرقة ةزل عدة فطور ممرضع كما تم 

T. absoluta  :وهيAspergillus sp. ،Alternaria sp. ،
Cladosporium sp. وVerticillium sp.. 
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النشاط اإلبادي الحشري لبعض سالالت األكتينومارسيت المعزولة من 
بهجت  ،1عبد الرحمن غال الدين عبد الرحمن .تربة سيناء المصرية

( 1. )1عبدالناصر أحمد قبيصيو  2د هالل السيدمحم، 2محمد رفعت
 ،مصر قسم وقاية النبات، مركز بحوث الصحراء، المطرية، القاهرة،

النبات ( قسم 2) ؛kobisinaser@gmail.com البريد اإللكتروني:
 ، القاهرة، مصر. جامعة األزهر كلية العلوم )بنين(، والميكروبيولوجي،

تم عزلها  سيتاألكتينوما عزلة نقية من 73تم الحصول على   
ممثلة لمختلف األماكن  جو الجذورعينة تربة من منطقة  48من 

هذه العزالت ضد دودة لنشاط اإلبادي الحشري الختبار ابسيناء. تم 
ختيار العزالت السبع ا. تم .Galleria mellonella L ى الشمع الكبر 

 (S6 ،S13 ،S16 ،S23 ،S27 ،S35 ،S36) التي أظهرت أعلى كفاءة
من  %50 ـكانت الجرعة القاتلة ل .إلجراء دراسات سمية تفصيلية

 54.9 ،52.02 ،55.96 ،36.80 ،25.23الحشرات المختبرة كالتالي 
األعلى  S6التوالي. كان قد تم عزل العزلة ، على /ملمغ 32.88و

النامي بتربة رملية  Tamarix nilatieنبات  جو جذوركفاءة من 
 . Streptomyces lavendulaeنها أها على بمنطقة الطور وتم تعريف
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 Spodopteraحساسية األطوار المختلفة لدودة ورق القطن 

littoralis (Boisd.) لإلصابة بالفطر Beauveria bassiana (Bals.) 

Vuil ًقسم وقاية  ،رجب ىلبنو محمد أحمد، ابتسام غزال . . مخبريا
البريد ، قية، سوريةذالنبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الال

 lobnarajabbassiana@gmail.comاإللكتروني: 
ُأجِري هذا البحث لتحديد الطور من دودة ورق القطن 

Spodoptera littoralis  األكثر حساسية لإلصابة بالفطرBeauveria 

bassiana ،ستخدمت فيه عزلة من الفطر على شكل معّلق بوغي ا
 العذراءلبوغي على كّل من طور بوغ/مل، ُرّش المعلق ا 610تركيزه 

والبالغات واليرقات باألعمار اليرقية األول والثالث والسادس كّل على 
، بينما ُغمَست لطع البيض بالمعّلق البوغي. بّينت النتائج حساسية ةحد
 يع األطوار المختبرة من دودة ورق القطن لإلصابة بالفطرجم

B. bassiana ،ر المختلفة، فأظهر وتباينت الحساسية بين األطوا
العمران اليرقيان األول والثالث حساسيًة أعلى للفطر مع نسبة موت 

على  ،لكل منهما في إلىوم الثالث والخامس من التجربة %100بلغت 
 83وصلت إلى  نفوق هما طورا البيضة والعذراء مع نسب التوالي، تال

طور  ىعلى التوالي، كما أبد ،يومًا من المعاملة 15و 4بعد  %58و
 %32بلغت  نفوق هذا الفطر مع نسبة  إزاءالبالغات حساسيًة واضحة 

وم الخامس. بينما كانت يرقات العمر األخير األقل حساسيًة يلافي 

وم السادس. وأظهرت اليفي  %18 تفوق للفطر المدروس مع نسبة 
 مع ازدياد العمر اليرقي.  50LTالنتائج ازدياد قيم الزمن القاتل النصفي 

 
BC19 

ذبابة الفاكهة  في Bacillusالت سودانية مختلفة من بكتريا تأثير سال
سيا عابدين آو  إبتسام محمد بشير. Bactrocera invadenseسيوية اآل

 ،معهد البيئة والموارد الطبيعية والتصحر، ونعيمة الطيب قرشي
 ebtisammb@hotmail.com البريد اإللكتروني: ،السودان ،الخرطوم

اسة في معهد البيئة والموارد الطبيعية أجريت هذه الدر 
 ورطوبة س˚ 10±25عند  المختبرالسودان، داخل  ،الخرطوم ،والتصحر

من  ميكروليتر 100. تم معاملة اليرقات في شرائح الموز مع 10% 50
 ،B. invadensليرقات  st-2و  po-1 ،om-5 المختلفة معلق السالالت

وتم بوغة/مل  32x10 ،31x10 ،33x10 تيحيث كانت تراكيزها كاآل
  44، 33مختلفة  نفوق حيث سجلت نسبة ، تسجيل المالحظات

. تم ةساع 72بعد مرور  %33على التوالي مقارنة بالشاهد ، %100و 
لغذاء الحشرة  st-2و  po-1 ،om-5من الساللة ميكروليتر  100إضافة 

لى التوالي مقارنة ، ع%30و  10، 0 النفوق الكاملة وسجل معدل 
 اً تأثير  ،LBاب الحشرة الكاملة لوسط السائل المنقي ذانج ىد. أعطبالشاه

 p-5 ىوعل ،ومين الثالث والسادساليفي  po-42)حيث سجلت ) اً عالي
و  po-5( للساللة %43<70) نفوق في إلىوم الخامس كما سجلت نسبة 

po-42، 46 على التوالي مقارنة بالشاهد%. 
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م. . على هيموليمف الجراد nsisBacillus thuringieتأثر بكتيريا 
بلوي، فريدة ناتش، زاهية دجينان، تاسادت -، أ. سيهاليتواتي-سعيدي

معمل التنوع البيولوجي للحشرات مفصلية  بغدادي وألدجيا بوراس،
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري  ، كلية العلوم البيولوجيةاألرجل
 mahdia_saidi@hotmail.com : كترونيلإلا بريدال ، الجائر،بومدين

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير بعض سالالت بكتيريا 
Bacillus thuringiensis (FAR4 ،HANA1 وTIM24 )في 

هيموليمف الجراد. وقد تمت الدراسة في معمل التنوع البيولوجي 
أظهرت  .(USTHB، كلية العلوم البيولوجية )للحشرات مفصلية األرجل
ف الجراد زيادة نشاط اإلستجابة المناعية. نتائج مساحات هيموليم

وبالنسبة لمالحظات نتائج الهيموليمف، لوحظ تغير كمي وكيفي بعد 
 Bacillus thuringiensisفحص مسحات للحشرات المعاملة ببكتيريا 

(FAR4 ،HANA1 وTIM24 تغير )ولوحظ تغير في  .الحشرةدم  ًا في
زيادة الخاليا ،  وتعنقد انتشار كرية دموية، تراكمب تمثلدم 

plasmatocytes وgranulocytes  انخفاض وprohemocytes .



104A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

تحفز الجهاز  Bacillus thuringiensisالبكتيريا الدراسة أن أظهرت 
 المناعي للجراد. 
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 Ommatissus lybicusطريقة مبتكرة لمكافحة حشرة الدوباس 

(Deberg) بإستخدام عزالت الفطر Beauveria bassiana  في 
محمد ، ومحمد وليد خضير ،حسين فاضل الربيعيبساتين النخيل. 

مركز المكافحة المتكاملة، دائرة البحوث  ،ضاري  ىزيدان خلف ومصطف
: البريد اإللكتروني، الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا، بغداد، العراق

halrubeai@yahoo.com  

من  Beauveria bassianaفطر  تم تشخيص عزلتين من 
 أخرى أوراق أشجار نخيل التمر لهما خاصية العيش داخل النبات وعزلة 

. أشارت النتائج هاالخاصية نفس تمتلكصال من التربة إال انها أمعزولة 
إلى  ىكونيديا/مل أد 109×1الحقلية إلى أن حقن األشجار بتركيز 
 %100و 96، 92صلت إلى حدوث نسب قتل في حوريات الدوباس و 

من المعاملة. تم تحديد نجاح  اً يوم 15بعد مرور ثالث الللعزالت 
نسجة النخيل بإستخدام بادئ نوعي أالعزالت الفطرية في العيش داخل 

تفاعل البوليميريز المتسلسل قبل وبعد  تضخيممتخصص عبر تقنية 
حزمة الهالم.  وجودحقن الفطر وتم التحقق من ذلك عبر وجود أو عدم 

متنابتة ة وجود عزالت من فطرالبيوفيريا تثبت النتائج الجديدة وألول مر 
ستخدام التقنية الجزيئية، ولها الكفاءة العالية اداخل انسجة نخيل التمر ب

 في مكافحة حشرة دوباس النخيل. 
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 Beauveriaفطر  لدودة القصب الكبيرة بإستخدام المكافحة الميكروبية

bassiana مد فاروق ، مح1حسن شريف يالسيد عل .بمحافظة الشرقية
، 1القادر محمد عبدهللا عبدو 2الرازق المغيث ، عبده أحمد عبد2اليغ
 البريد اإللكتروني:، مصر، الشرقية، ( معهد بحوث وقاية النباتات1)

elsayed_sherief2000@yahoo.com مو كلية العل، ( قسم النبات2)؛ ،
 ، مصر.قيجامعة الزقاز 

، 2014ل موسمي تم إجراء هذا البحث بمحافظة الشرقية خال   
 Beauveria bassianaستخدام فطر افي المختبر. حيث تم  2015

( في المكافحة الحيوية لحشرة دودة 1572 الممرض للحشرات )عزلة
القصب الكبيرة تحت الظروف المختبرية وتمت تجربة راشح الفطر 

Beauveria bassiana 1572  على دودة القصب الكبيرة ووصلت
ي مجموعة األعمار المختلفة ليرقات دودة ف %100 النفوق نسبة 

 Beauveria bassianaقدرة فطر ختباراأيام. تم  5القصب الكبيرة بعد 
والليبيز( وذلك  والبروتييز )الكيتنيز نتاج االنزيمات المحللةإعلى  1572

وأوضحت  ،غذائية مخصصة لذلك مستنبتاتعن طريق نموها على 

من  نتاج جيد نسبياً إن البروتييز و نتاج جيد جدًا مإفطر للالنتائج أن 
نتج الليبيز. ثم تمت دراسة أثر الظروف البيئية وعناصر يوال  الكيتنيز
نتاج إل للنمو ىختيار الظروف المثلنزيم البروتييز الإنتاج إ فيالتغذية 

نزيم البروتييز. تم تعريف الفطر وتم فحصه بوساطة إأكبر كمية من 
 المستنبتستعمرات بيضاء على مكووجد أن الفطر ينمو  المجهر

نتج العديد من الكونيديات الدقيقة الجافة ي، و الغذائي األكثر شيوعاً 
 الفطر. تم تركيز راشح بيضاء بوغيةالفردية أحادية الخلية، في كرات 

)شبه نقي(. وتم  اً مركز  اً ستخدام المذيبات )الكلوروفورم( ليصبح راشحاب
الراشح المركز وغير المركز التحقق من وجود سم البيوفيرسين في 

على الجل والذي أثبت وجود سم  الرحالن الكهربائيبوساطة 
ثم تمت المعاملة بكال الراشحين على حشرة  .الراشحين فيالبيوفيرسين 

بالمقارنة  المجهردودة القصب الكبري )يرقات( وتم فحصه تحت 
ها ووجد أن الحشرات المعاملة بالفطر يوجد علي المقارنة،بحشرات 

وتغير في لون  النافقةالحشرات  معلى جس لفطرانموات لمستعمرات 
الحشرة الخارجي إلى لون أغمق في كل الحشرات. وجود بقع سوداء 

أشد في الراشح  يع األعراض عموماً جموتشوهات في اليرقات )كانت 
 ى حشرات دودة القصب الكبر  فيالمركز(. تم فحص أثر راشح الفطر 

يوجد  هووجد أن الشاهدمقارنة بحشرات  المجهر( تحت ى )يرقات وعذار 
حشرات المعاملة لل النافقةالحشرات  مجس لفطرانموات لمستعمرات 

بالفطر على وتغير في لون الحشرة الخارجي إلى لون أغمق في كل 
دودة القصب  ى وجود تشوهات خاصة في يرقات وعذار و  ،الحشرات

حشرة تبدأ في النمو عند الكبيرة. عندما تلتصق كونيديات الفطر بجسم ال
ختراق جسم اتبدأ في النمو و و الرطوبة  وبخاصةتوافر الظروف المناسبة 

الحشرة من األماكن اللينة عن طريق اإلفراز الكيميائي لالنزيمات 
والبروتييز( والضغط الميكانيكي لنمو الهيفات على  المحللة )الكيتنيز

ق وتنقسم وتنتج انزيم مكان اإلختراق. تنمو هيفات الفطر بعد اإلخترا
وتنتشر في الهيموليمف في كل  األبواغالبروتييز وسم البيوفيرسين ثم 

أجزاء تجويف الحشرة. بعد ذلك تحدث تغيرات فيزيائية وكيميائية 
تؤدي إلى إختالل وظائف جسم الحشرة وتموت الحشرة. بعد  للهيمولمف

ثة( ويمكن أن )الج التافقةج جسم الحشرة ر الحشرة ينمو الفطر خا نفوق 
يسبب فطر  .لحين توافر الظروف المناسبة للنمو يكمن قليالً 

Beauveria bassiana 1572  أيضًا بعض األعراض األخرى مثل
مؤقت ويوقف عمليات االنسالخ في اليرقات الشلل الفقدان الشهية و 

ستراتيجية االمصابة. ويمكن اإلستفادة من نتائج هذا البحث عند وضع
 ( لزيادة المحصول كماً ى ة لهذه اآلفة )دودة القصب الكبر مكافحة متكامل

 . ونوعاً 
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 Isaria fumosoroseaيم المختبري للفطر الحشري الممرض و التق

Wize العنكبوتي ذو البقعتين الحلم  إزاءTetranychus 

(Sayed) cucurbitacearum .حسن هاني محمد جالل القواص ،
معهد  ،رنا حسين محمد حسينو لموش أحمد نبيل، فاطمة شحاتة ق

البريد  ، مصر،بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية
 hmg733@yahoo.comاإللكتروني: 

معهد بحوث وقاية النباتات فرع الشرقية في أجريت هذه الدراسة 
 Isariaة الفطر الحشري الممرض عالييم فو لتق 2016-2015عامي 

fumosorosea Wize للحلم العنكبوتي  األحيائيةالمكافحة  كأحد عوامل
تحت  Tetranychus cucurbitacearum (Sayed)البقعتين  يذ

ختبار طريقتين للمعاملة هما طريقتي الرش لظروف المختبر. حيث تم 
ورطوبة  س˚ 1±30و 25درجتي حرارة  عندالفطر  أبواغوالغمر بمعلق 

بزيادة تركيز معلق  تزداد للنفوق وجد أن النسبة المئوية  %5± 60 نسبية
الفطر المستخدم وزمن التعرض ودرجة الحرارة. حيث وجد أن قيم  أبواغ

50LC  درجة حرارة  عندأيام من معاملة االكاروس رشا  7و 4بعد
على التوالي. بينما  ،/ملبوغ 104×1.7و 106×2.14انت ك س˚30

أيام من معاملة  7و 4بعد  106×2.77و 50LC 8.95×106كانت قيم 
 على التوالي. ، س˚30درجة حرارة  ندروس غمرًا عكااأل
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من رتبة  Aenasius arizonensis (Girault)طفل متأول تسجيل لل
على بق القطن الدقيقي في  Encyrtidaeغشائية االجنحة عائلة 

رتبة  Phenacoccus solenopsis Tinsley محافظة بغداد بالعراق
 ،محمد صالح عبد الرسول .Seudococcidaeوعائلة  ةنصفية االجنح

البريد اإللكتروني:  ،العراق ،بغداد، متحف التاريخ الطبيعي
msabr_1942@yahoo.com 

من رتبة  Aenasius arizonensisسجل وألول مرة المتطفل 
على حشرة بق القطن الدقيقي  Encyrtidae غشائية االجنحة عائلة

Phenacoccus solenopsis  ًأم كلثومنبات  للعراق على المدخل حديثا 
Lantana camara في منطقة  أخرى  ةمن عائلة الفيربينيا ونباتات زين

 المواصفات المورفولوجيه للطفيل.  سيتم عرض بغداد،
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: Cotesia glomerata (Hymenopteraتربية المتطفل 
Braconidae أماني  .لها النسلستجابة ا( على عوائل مختلفة ومقدار

 ،دمشق ،جامعة دمشق ،كلية الزراعة ،سالم الوندو ، وجيه قسيس شاللو
 amannishllalo@yahoo.com :البريد اإللكتروني ،سورية

تعد المكافحة الحيوية للحشرات الضارة أهم الطرق اآلمنة 
 تللمكافحة وتعتمد على التربية الكمية للمتطفل، تتدهور قدرة المتطفال

أجيال من التربية  ة عوائلها التي ربّيت ألجلها بعد عدةجمفي مها
 Cotesiaبرية. لذا هدفت الدراسة لتحديد كفاءة المتطفل تالمخ

glomerata  في المكافحة الحيوية عند تربيته مخبريًا على عوائل بديلة
، أبي دقيق الكرنب Aporia crataegiوهي فراشة اللوز الحرشفية 

 .Galleria mellonellaوفراشة الشمع  Pieris brassicaeالكبير 
أظهرت االناث الملقحة تفضياًل لليرقات التي ربيت عليها ثم ليرقات 

Pieris brassicae ن ذاكرة الشم في المتطفلإف اليو بالت 
C. glomerata  ظهور  ىرقية، وتستمر حتاليتكتسب في األطوار

الذي ربّيت عليه بكفاءة  العائلالحشرات البالغة ووضع البيض في 
  .أكبر
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 Pseudoligositaالحياتية لمتطفل البيض ض الجوانب بع

babylonica Viggiani (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae على حشرة دوباس النخيل )Ommatissus 

lybicus De berg (Hemiptera: Tropiduchidae تحت الظروف )
جواد كاظم و  1باسم حسون حسن ،1حسين فاضل الربيعيالمختبرية. 

علوم والتكنولوجيا، مديرية البحوث الزراعية، مركز ( وزارة ال1. )2الربيعي
البريد اإللكتروني:  ،بحوث المكافحة المتكاملة لآلفات، بغداد، العراق

bassim67@yahoo.com( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2) ؛
 . ، العراقجامعة بغداد، قسم وقاية النباتات

 Pseudoligositaُدِرست بعض الجوانب الحياتية للمتطفل 

babylonica Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae 
الذي يصيب بيض الجيلين الربيعي والخريفي لحشرة دوباس النخيل 

Ommatissus lybicus De berg( .Hemiptera: Tropiduchidae 
لغرض  %5±70ورطوبة نسبية س ° 1±30و  1±25في العراق، عند 

تربية المتطفل. بينت النتائج أن لدرجة تحديد درجة الحرارة األفضل ل
ر البالغة ومدة حياة الحرارة تأثيرًا معنويًا في مدة التطور لألطوار غي

كانت هي األفضل إذ بلغت مدة التطور س ° 30ن أالبالغات، و 
يوم، أما مدة حياة  0.11±40.94لألطوار غير البالغة عند هذه الدرجة 

يوم للذكور واالناث على  0.29±8.12و 0.18±6.88البالغات فكانت 
التوالي. كما أظهرت النتائج فروقًا معنوية بين معدالت أعمار الذكور 

ناث عند الدرجتين الحراريتين المختبرتين وبين الجنسين ضمن واإل
ناث أعلى من معدالت الدرجة الحرارية نفسها، فكانت معدالت أعمار اإل

جة الحرارة تأثيرًا معنويًا في أعمار الذكور. وأظهرت النتائج أيضًا أن لدر 
، س° 30نسب تطفل االناث الطبيعية، فكانت أعلى نسبة للتطفل عند 

, ولم ُتظهر النتائج فروقًا معنوية في النسبة  %2.32±46.2إذ بلغت 
:  ♂ 1 إذ كانت س° 30و 25الجنسية للذرية الناتجة عند الدرجتين 

لنتائج وجود ظاهرة على التوالي. كما بينت ا، ♀1:  ♂1.13و ♀ 1.07
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 ىلد Arrhenotokyومن النوع  Parthenogenesisثر البكري االتك
ن لدرجة الحرارة تأثيرًا معنويًا في مدة حياة االناث أو  ،ناث المتطفلإ

يوم. كما  0.22±5.38إذ بلغت  س° 30الباكرة، فكانت أعلى عند 
غة البكرية، طوار غير البالأثرت درجة الحرارة معنويًا في مدة التطور لأل

 يوم.  0.29±41.62إذ بلغت  س° 30فكانت أقل عند 
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 Aenasius arizonensisدي داخلي التطفل اتسجيل الطفيل االنفر 
ألول مرة في مصر على عوائل نباتية مختلفة مصابة ببق القطن 

وكمال توفيق عوض  1انجيل رشدي عطيةالدقيقي في منطقة الجيزة. 
جيزة، الدقي، المعهد بحوث وقاية النبات، ( 1). 3وجون نويز 2هللا

مختبر ( 2) ؛angelroshday@yahoo.comالبريد اإللكتروني: ، مصر
( 3) ؛جيزة، مصرالالمكافحة الحيوية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، 

  ، المملكة المتحدة.لندن، متحف التاريخ الطبيعي، قسم علوم الحياة

 Aenasius التطفلتم تسجيل الطفيل االنفرادي داخلي 

arizonensis  ألول مرة في مصر على بق القطن الدقيقي
Phenacoccus solenopsis  الموجود  2016ونيو يحزيران/في شهر

-Lantana camara & Hibiscus rosaعلى العائلين النباتين 

sinensis  على  يلافرد/فرع. وسجل في الشهر الت 5.1 و 9.8بمتوسط
 Solanum nigrum ،L. camara ،Bidens)خمسة عوائل نباتية 

bipimata ،Withania somnifera  وH. rosa-sinensis ) حيث
فرد/فرع. إتضح من النتائج  13.6إلى  9تراوح تعداد الطفيل من 

ختالف العائل النباتي حيث سجل اناث الطفيل األولي بإختالف نسبة ا
 يينعلى العائلين النبات %65.45و  63.33ناث أعلى تعداد لإل

B. bipimata  وH. rosa- sinensis  47.79بينما تراوحت النسبة بين 
وسجل  L. camaraو  S. nigrum على العائلين النباتيين %47.45 و

 على العائل النباتي (%42.39)أقل تعداد لنسبة االناث 
W. somnifera ناث الطفيل األوليإ. أظهرت النتائج أن معظم 

ناث الحاملة الدقيقي في مرحلة اإل ( تخرج من مومياء البق85%)
( يخرج من %87.5( بينما معظم الذكور)gravid femalesللبيض )

مومياء البق الدقيقي في مرحلة بداية الحشرة الكاملة. صاحب الطفيل 
، Chartocerus subaeneus) أنواع من الطفيليات الثانوية ةاألولي ثالث

Prochiloneurus aegyptiacus و Pachyneuron sp.) . ويعتبر
بمتوسط  هو الطفيل األكثر تعداداً  C. subaeneusالطفيل الثانوي 

 فرد/فرع وسجل أعلى تعداد له على 21.7 و 8.9يتراوح بين 
L. camara  أقل تعداد على وH. rosa-sinensis  كما أظهرت النتائج

يخفض تعداد الطفيل األولي بنسبة  انتشاراً أن الطفيل الثانوي األكثر 
18% . 
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 Nephus includensالعالقة بين تطور االطوار المختلفة للمفترس 
الوحدات متطلباته من على بعض أنواع البق الدقيقي و  ىالمرب

الحميد  البديع عبد ، عبد1أحمد أمين أحمد صالحالتراكمية. الحرارية 
( معهد بحوث 1. )1محمد يشحتة علو  1دية الحسيني محمدان ،2غانم

البريد  ،مصر ة،الجيز  ي،الدق ،مركز البحوث الزراعية ،تاتوقاية النبا
قسم الحشرات  (2)؛ amin_ahmed4u@yahoo.comاإللكتروني: 

 . ، مصرجامعة المنصورة ،كلية الزراعة ،اإلقتصادية
بين تطور االطوار أجريت التجارب لدراسة العالقة بين 

اع البق على بعض أنو  ىالمرب Nephus includensالمختلفة للمفترس 
على ثالث درجات  التراكميةالوحدات الحرارية المتطلبات من الدقيقي و 

أوضحت النتائج أن دورة حياة (. سº 30و 25 ،20حرارة ثابتة )
 سº 30-20وبزيادة درجة الحرارة من  ،سº 20المفترس أطول عند 

 ،Nephus includens تقل طول فترة حياة الحشرة الكاملة للمفترس

رارة صفر النمو لمراحل تطور المفترس المختلفة هي: وكانت درجة ح
لطور  سº 0.7و 2.1، 6.4لطور البيضة،  11.9و  10.6، 10.9

 3.2، 1.0لطور العذراء بينما كانت  سº 11.9و 5.6، 8.4، رقةالي
الحشرة الكاملة(. وأظهرت  –لدورة الحياة الكلية من )البيضة س º 1.9و

، 90.1زمة لمدة طور البيضة هي: النتائج أن الوحدات الحرارية الال
لطور  DD's 390.1و  328.1، 37.7، وكانت DD's 91.5و 92.4

لمدة دورة الحياة  DD's 765.3و  674.2، 713.8العذراء بينما كانت 
من البق  ةثالثالالحشرة الكاملة( على األنواع –الكلية من )البيضة

 Planococcus citri Risso، Icerya seychellarum الدقيقي

(Westwood) و Maconellicoccus hirsutus (Green) . بينت
النتائج أن درجة حرارة صفر النمو لفترة حياة الحشرة الكاملة للمفترس 

 22.8، 1302بينما كانت للذكور  10.9و 18.4، 12.8نثى هي: األ
كانت الوحدات الحرارية الالزمة لطول حياة الحشرة  في حين، 48.7و

بينما كانت  2709.9و 2513.7، 2779.8هي : الكاملة لالنثي 
على أنواع البق الدقيقي  4206.2و 2432.4، 2380.7للذكور 

. كما أظهرت النتائج المتحصل عليها أن متوسط ما عاالمذكورة نفس
عندما تغذت هذه  سº 25استهلكتة إلىرقة الواحدة كان أعلى عند 

ل فترة أعمارها اليرقية خال P. citriاليرقات على نوع بق الموالح الدقيقي 
رتفاع أو زيادة اأكدت النتائج أن فترة حياة األطوار الكاملة نقصت ب كما

بالمقارنة  سº 30وكان أعلى استهالك لها عند  درجات الحرارة تدريجياً 
بدرجات الحرارة األخرى. ولقد وضعت اناث هذا المفترس أعلى كمية 

لالنثي الواحدة بيضة  1.92±185.74من البيض حيث وصلت إلى 
وتنصح الدراسة أن أفضل نوع من  سº 25 عندعند تربية هذه االناث 
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هو بق  N. includensق الدقيقي للتربية المكثفة لمفترس أبو العيد بال
بالمقارنة بأنواع البق الدقيقي  سº 25 عند P. citriالموالح الدقيقي 

متحصل عليها وتتضح من النتائج الالمختبرة ودرجات الحرارة األخرى. 
كذلك وقت و  N. includensالمفترس أبو العيد مكانية التنبؤ بتعداد إ

الحقول في ستخدامه في برامج المكافحة المتكاملة ااطالق الطفيل و 
 أنواع البق الدقيقي المذكورة.  المصرية وذلك لمكافحة
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دور الحشرات المفترسة في مكافحة بعض الحشرات الثاقبة الماصة 
 ةحمز ، 1أحمد امين أحمد صالح .في مصر اتصيب نباتات الكوسالتي 

 ورحاب عالء  2فتحي السعيد السنطيل، 2محمد السيد الشرقاوي 
مركز البحوث  ،( معهد بحوث وقاية النباتات1. )1الدين عبدالسالم

 البريد اإللكتروني: ة، مصر،الجيز ، الدقي، الزراعية
amin_ahmed4u@yahoo.com ولوجيا والتنمية( كلية التكن2)؛، 

 . ، مصرجامعة الزقازيق

محافظة الشرقية – متمت هذه الدراسة في منطقة ديرب نغ
(. وأظهرت 2016-015و/ 2014/2015خالل موسمي الدراسة )

أن لحشرة من القطن قمتي نشاط في األسبوع  يةعروة الخريفالالنتائج في 
نون كار واألسبوع الثالت من بنوفمتشرين الثاني/األخير من 

بينما كان لتعداد الذبابة  2014ديسمبر خالل الموسم األول األول/
 تشرين الثاني/نوفمبرالبيضاء ثالث قمم نشاط في األسبوع الثاني من 

باإلضافة  2014ديسمبر خالل عام كانون األول/واألسبوع األول من 
ر/تشرين إلى قمتي نشاط للذبابة البيضاء في األسبوع الرابع من نوفمب

 يةعروة الخريفالفي  2015ديسمبر خالل عام وكانون األول/ نيالثا
بينما وجد لها ثالث قمم نشاط في العروة الصيفية في األسبوع الرابع 

ونيو خالل حزيران/يواألسبوع الثاني من  أيار/مايوو  نيسان/أبريلمن 
لي وأوضحت النتائج أن حشرة التربس تصيب اعلى التو  ،2015عام 

خالل موسمي  يةعروة الخريفالعداد منخفضة خالل بأ انباتات الكوس
رتباط معنوي االدراسة. وبينت نتائج التحليل اإلحصائى للنتائج وجود 

سالب بين الكثافة العددية لمن القطن والذبابة البيضاء ودرجات  اليع
خالل موسمي الدراسة. وبينت نتائج التحليل  يةعروة الخريفالالحرارة في 

سالب بين الكثافة العددية لمن  عاليباط معنوي رتاوجود  ياإلحصائ
خالل  يةعروة الخريفالالقطن والذبابة البيضاء ودرجات الحرارة في 

رتباط معنوي موجب بين تعداد اموسمي الدراسة. باإلضافة إلى وجود 
خالل موسم  يةعروة الخريفالفي  ى من القطن والرطوبة النسبية الصغر 

النتائج في العروة الصيفية أن لدرجة  . وأظهرت2015الدراسة الثاني 
الكثافة العددية لبقة  معرتباط معنوي سالب ا ى الرطوبة النسبية الصغر 

رتباط معنوي موجب ا ى األوريس وكذلك لدرجة الرطوبة النسبية الصغر 
. ووجد 2015الكثافة العددية ألسد المن في موسم الدراسة الثاني  في

احبة مع الحشرات الثاقبة الماصة مص اليةأن المفترسات الحشرية الت
هي بقة األوريس وأبو العيد ذو و في الحقل  االتي تصيب نباتات الكوس

باإلضافة إلى أعداد  يدحدي عشرة نقطة وأسد المن وحشرة السيرفاإل
وأظهرت النتائج أن لبقة  .قليلة من الحشرة الرواغة والعناكب الحقيقية

خالل موسمي الدراسة في  يةريفعروة الخالاألوريس ثالث قمم نشاط في 
خالل  /كانون األولنوفمبر وديسمبرتشرين الثاني/األسبوع الثالث من 

نوفمبر والثالث من تشرين الثاني/واألسبوع األول من  2014عام 
على  ،2015خالل عام  /كانون األولوديسمبر تشرين الثاني/ نوفمبر

قمتي نشاط في  ةيعروة الصيفالالتوالي بينما وجد لبقة األوريس في 
يونيو خالل حزيران/واألسبوع الثالث من  أيار/مايو األسبوع األول من

 يةعروة الخريفالووجد لمفترس أسد المن قمتي نشاط في  2015عام 
نوفمبر تشرين الثاني/خالل موسمي الدراسة في األسبوع الثالث من 

 2014خالل عام عام  /كانون األولواألسبوع الثاني من ديسمبر
كانون نوفمبر واألسبوع الثالث من تشرين الثاني/ألسبوع الرابع من وا

 على التوالي. وأيضًا كان ألسد المنّ  2015ديسمبر خالل عام األول/
في األسبوع األول  2015خالل عام  يةعروة الصيفالقمتين نشاط في 

 . حزيران/يونيواألسبوع الثاني من  نيسان/أبريلمن 
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كروبات لبعض سالالت األكتينومايسيت المعزولة النشاط المضاد للمي
 ،1الرحمن الرحمن جمال الدين عبد  عبد. من تربة سيناء المصرية 

. 1يالناصر أحمد قبيص عبدو  2محمد هالل السيد، 2بهجت محمد رفعت
 ،القاهرة ،المطرية ،مركز بحوث الصحراء ،قسم وقاية النبات( 1)

قسم ( 2)  ؛utlook.comag_rahman@o، البريد اإللكتروني: مصر
 ،القاهرة، هرجامعة األز  ،كلية العلـــوم )بنين( ،النبــات والميكــروبيولوجي

 . مصر

عزلة نقية من األكتينومايسيت تم عزلها  73تم الحصول على 
من منطقة الرايزوسقير ممثلة لمختلف األماكن  ةعينة ترب 48من 

لميكروبات على بكتريا هذه العزالت المضاد لتم اختبار نشاط بسيناء. 
Bacillus subtilis   و Staphylococcus aureus   الموجبة لصبغة

  Pseudomonas aeruginosaو   Escherichia coliرام والبكتريا غ
 Candida albicans  ،Aspergillusرام و فطريات غة لصبغة بالسال

niger ،Aspergillus flavus ، Rhizoctonia solani  و Fusarium 

oxysporum كانت العزالت . S6 ،S13  وS35  هى األعلى كفاءة
اختبار  يحيث اعطت أقل قيم ف نواع الفطريات والبكتريا المختبرةأضد 

ريا تاألكبر ألنواع البك يبادولمداها األ (MIC)قل تركيز مثبط للنمو أ
نتاج المواد الفعالة إوالفطريات المختبرة. تم دراسة العوامل المؤثرة على 

 بواسطة االكتينومايسيتيس. حيوياً 
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أنواع الّمن على  جمالوجود الموسمي لألعداء الحيوية التي تها
 Lecanicillium lecaniiة النسبية للفطر يعلاوالف /القمحالحنطة

في الدعسوقة  Confidorوالمبيد  Muliganومنظم النمو الحشري 
اء عبد المعطي زهر . Coccinella septumpunctataالسبع نقاط  اتذ

، ةكلية الزراع ،قسم وقاية النبات، وشيماء عبد راضي عمران الغضبان
  s_aljuboory@yahoo.comالبريد اإللكتروني: العراق، جامعة بغداد،

 ة النسبية للفطريعلاتمت دراسة الوجود الموسمي والف
Zimmerman) )Lecanicillium lecanii  ومنظم النمو الحشري

Muligan الكيميائي والمبيدConfidor ألنواع الّمن  في األعداء الحيوية
، في حقل ومختبر الحشرات 99باء إالتي تصيب نبات الحنطة صنف 

 .2015/2016ي بكلية الزراعة، جامعة بغداد بالجادرية للموسم الزراع
السبع نقاط  اتن من الدعاسيق، الدعسوقة ذيبينت النتائج وجود نوع

Coccinella septumpunctata عشر نقطة  ىحداإل اتوالدعسوقة ذ
C. undecimpunctata  عائلة لونوع من ذباب األزهار التابع

Syrphidea جنحة وأربعة أنواع من المتطفالت التابعة لرتبة غشائية األ
Hymenoptera  ثالثة منها تعود إلى عائلةBraconidae  ونوع تابع

 لـود ر ممرضة تعو ، كما تم تشخيص فطAphelinidaeعائلة ل
Uocladium sp. وFusarium sp. .ظهور الدعاسيق بنوعيها في  بدأ

لتبلغ ذروتها في منتصف  تزايدت أعدادهاو  /ينايربداية كانون الثاني
أما  /أبريلثم بدأت باالنخفاض لتختفي في منتصف نيسان /فبرايرشباط

 /ديسمبرذباب األزهار والطفيليات فبدأت بالظهور في كانون األول
 تبعدها أخذ /فبرايرإلى الذروة في منتصف شباط دادهاأع صلتل

عدم تواجد األعداء على  لوحظ، /أبريلفي نيسان اختفيتباالنخفاض ل
 L. lecaniiنبات الحنطة لتيبسه وعدم وجود الّمن. كان تأثير الفطر 

 بوغ/مل في بالغات الدعسوقة 710×1.5 بالتركيز
C. septempunctata و الحشري أقل من تأثير منظم النمMuligan 

 14بعد  %6.67علىة النسبية للفطر اإذ بلغت الف Confidorوالمبيد 
لمنظم النمو  %66.67و %26.67يومًا من المعاملة في حين بلغت 

 التوالي.  ىوعل ،بفروق معنوية Confidorوالمبيد  Muliganالحشري 
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 :Apanteles glomeratus   (Hymenopteraرد فعل الطفيل 

Braconidae) مستخلص نبات اللوز ومستخلص جسم يرقات  إزاء
، وجيه ي شاللوانأم(.  L.Aporia crataegi)فراشة اللوز الحرشفية 

البريد  ،سورية ،دمشق ،جامعة دمشق ،كلية الزراعة ،سالم الوندو  قسيس
 amannishllalo@yahoo.com: اإللكتروني

الزراعي يرتبط سلوك بحث المتطفالت عن الغذاء في النظام 
 هبدرجة عالية بالمركبات الكيميائية المنبعثة من النبات المضيف لعائل

 Apanteles . إستخدم المتطفلهالمركبات الطيارة المنبعثة من عائلبو 

glomeratus (L.) ناث الملقحة كنموذج لدراسة اإلستجابة الغريزية لإل
النبات غير الملقحة لهذا المتطفل والتوجه الغريزي نحو مستخلصات و 

 Aporia crataegi)اللوز( ومستخلصات جسم يرقات  هالمضيف لعائل

(L.) ناث التي تعد أحد أهم عوائله، أظهرت الدراسة أن توجه اإل
الغريزي الحاملة للبيض )الملقحة( كان نحو مزيج مستخلص النبات 
المضيف المصاب مع جسم يرقات العائل، يليه مزيج مستخلص النبات 

كان  هاالنسبة المئوية نفسبجسم يرقات العائل و غير المصاب مع 
التوجه نحو مستخلص جسم يرقات العائل، ثم مستخلص النبات العائل 

ستجابة لمستخلص النبات العائل السليم. بينما االمصاب وكانت أقل 
ناث غير الملقحة نحو مستخلص النبات كان التوجه الغريزي لإل

أو سليم وكانت أقل تفضيل المضيف لعائلة سواء كان النبات مصاب 
 لمستخلص جسم يرقات العائل. 
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 .من القطن على نباتات الخيار في مصر متطفالتدراسات بعض 
، فتحي السعيد 2، حمزه محمد السيد الشرقاوي 1أحمد أمين أحمد صالح

( معهد بحوث وقاية 1) .2رحاب عالء الدين عبد السالمو  2السنطيل
البريد اإللكتروني:  ، مصر،، دقي، جيزةراعيةمركز البحوث الز  النباتات،

amin_ahmed4u@yahoo.com ( كلية التكنولوجيا والتنمية2)؛، 
 . ، مصرجامعة الزقازيق

 Aphis gossypiiالقطن  تم حصر ودراسة الكثافة العددية لمنّ 

Glover  الذي يصيب نباتات الخيار وطفيلياتة الحشرية في منطقة
. 2016-2015ة خالل عامي الدراسة محافظة الشرقيم، ديرب نغ

 Lysiphlebus :أولية متطفالت ةحصر ثالثمن الدراسة  مكنت

fabarum، Diaeretiella rapae (M Intosh)  
الثانوية متطفالت ونوع واحد من ال Binodoxys angelica و

Pachyneuron sp. . األولي  المتطفلوأظهرت النتائج أن
Lysiphlebus fabarum  حيث سجل كثافة نسبية  انتشاراً م أكثرهكان

 ،Diaeretiella rapae (22.58( ثم الطفيل 53.76% ،52.24)
( بينما سجل 15.6 ،12.14%) Binodoxys angelica( ثم 27.73%
 ،خالل عامي الدراسة Pachyneuron sp. 8.60، 7.98% المتطفل

-14.3) بين تعلى التوالي. وأوضحت النتائج أن نسبة التطفل تراوح
 . 2016و 2015( خالل عامي الدراسة %42.66-2.66و) (21%

 عند Lysiphlebus fabarum المتطفلوأظهرت النتائج أن دورة حياة 
يوم. وكذلك دراسة سلوك الطفيل  1.16±14.67هي  س˚ 18.3±1

Lysiphlebus fabarum فات العائل وكذلك وقت أول وخزه مع اعلى كث
ات ءد عدد الوخزات وعدد المومياالعكس يزدا ىزيادة كثافة العائل وعل
 مع زيادة كثافة العائل. 
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يكولوجية على حشرة المانجو القشرية البيضاء بيئية/إدراسات 

واألعداء الحيوية المصاحبه لها على أشجار المانجو بمحافظة 
( 1). 1أحمدون.  2حنفى، م. 2سالمم. ، 1مروة عامرمصر.  - ةالقليوبي

، معهد بحوث وقاية النباتات، مركز يالبق الدقيققسم الحشرات القشرية و 
: اإللكتروني ، مصر، البريدالبحوث الزراعية، الدقي، جيزة

dr.marwasanad@gmail.com( قسم وقاية النباتات، كلية 2) ؛
 الزراعة، جامعة عين شمس، مصر. 

القليوبية على  ةمحافظ -أجريت ھذه الدراسة بمنطقة بنها
 2016 -2015و 2015-2014دراسة صنف بلدي خالل عامي ال

وذلك لدراسة بعض النواحي البيئية لكل من حشرة المانجو القشرية 
البيضاء وحشره المانجو القشرية الرخوة وتحديد ذروة تعداد اآلفة 

تي: ها وكانت النتائج المتحصل عليها كاآللواألعداء الحيوية المصاحبة 
نيسان/أبريل، وهي  حشرةلللنشاط الموسمي ا ةمواعيد لذرو  ةربعأوجود 

يناير خالل عامي كانون الثاني/ خيراً أسبتمبر و أيلول/يونيو و حزيران/
أجيال متداخلة للحشرة خالل  ةأربع وجدتإضافة إلى ذلك  ،الدراسة

أنواع من المفترسات المصاحبه للحشرة  3عامي الدراسة وتم تسجيل 
 Chrysoperlla carnae (Stephens) ،Hemisarcoptesوهي 

coccophagus (Meyer)  وChilocorus bipustulatus (Linnaeus) 
 Habrolepisأنواع من الطفيليات المصاحبة لها وهي  3تم تسجيل  كما

sp. ،Encarsia sp. و Aphytis sp. . تم تسجيل أعلى تعداد لالفة في
أن  سجل أيضاً كماسجل أقل تعداد في الشتاء و الخريف والصيف 

سجل كما األكثر إصابة  ناإلتجاها ماه يلشرقوا يالشمال يناإلتجاه
أيضًا أن السطح السفلي كان أكثر إصابة مقارنة بالسطح العلوي 

 . للورقة
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األحماض الدهنية في ثمان عزالت من النيماتودا الممرضة  تركيب
أحمد  أحمد مليجي عبد الغني،للحشرات من خمس محافظات مصرية. 

قسم  ،منذر محمد عبد الرحمنو محمد عزازي، هشام أحمد سرور 
، يولوجيا اآلفات، معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعيةز في

 amal2004s2000@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  مصر،

هنية لخمس عزالت من النيماتودا دتم تقدير تركيبة األحماض ال
اء أطلق عليها األسم Heterorhabditis indica)) الممرضة للحشرات

وثالث  EGAZ5و EGAZ1 ،EGAZ2 ،EGAZ3 ،EGAZ4الرمزية 
أطلق عليها األسماء  Steinernema carpocapsaeعزالت من نيماتودا

عها من خمس محافظات جمتم  SAو EGAZ9 ،EGAZ10الرمزية 
ساللتين تجاريتين لمصرية. أيضًا، تم فحص تركيبة األحماض الدهنية 

للمقارنة. وقد  S. carpocapsaeو H. bacteriophoraمن نيماتودا 

يع العزالت المصرية جمظهر تشابه عدد ونمط األحماض الدهنية في 
ومن بين  ؛مع عدد ونمط األحماض الذهنية في األنواع التجارية المقابلة

األحماض الدهنية العشرة التي تم تحديدها، كان حمض األوليك هو 
اتودا. وقد تبين أن يع أنواع وعزالت النيمجمالحمض الدهني الرئيس في 

األحماض الدهنية غير المشبعة هي السائدة وكانت الكمية الكلية من 
بكثير  ىأعل H. indicaهنية المشبعة في عزالت نيماتودا داألحماض ال

. وكان حمض البالميتيك هو ثاني S. carpocapsaeمن عزالت نيماتودا
كان  في حين H. indicaأكثر األحماض الدهنية وفرة في عزالت 

 حمض اللينأوليك هو ثاني أكثر األحماض الدهنية وفرة في عزالت
S. carpocapsae ختبارها، ا. ومن بين كل العزالت المصرية التي تم

من األحماض  ةكمي ىعلى أعل EGAZ5و EGAZ3 احتوت عزلتا
الدهنية عامة كما أن محتواهما من األحماض الدهنية المشبعة لكل 

لتلك التي تحتويها الساللة التجارية،  كان مماثالً  رام من وزن النيماتوداغ
هما المرشحتان  H. indicaمما يظهر أن هاتين العزلتين من نيماتودا 

لمزيد من الدراسات لتطوير منتج عملي من النيماتودا الممرضة 
للحشرات كوسيلة مكافحة حيوية فعالة لبعض اآلفات الحشرية التي 

 تصيب النباتات في مصر. 
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حصر وتقلبات تعداد اآلفات مفصلية األرجل ومفترساتها في حقول 
، 1، ثناء قطب الفخراني1أحمد سمير هنداوي مصر.  -البطاطا في الدلتا

مركز  ،معهد بحوث وقاية النباتات (1) .2فاطمة الزهراء حسين حجازي 
البريد اإللكتروني:  ،مصر ،البحوث الزراعية

ashendwy@gmail.com كلية الزراعة ،( قسم وقاية النبات2)؛، 
  .مصر ،جامعة طنطا

نوعا من مفصليات األرجل كان منها  26أوضح الحصر وجود 
من اآلفات، وعشرة أنواع كمفترسات. كانت الذبابة البيضاء  نوعاً  16

ثم  هي األكثر شيوعا ثم العنكبوت األحمر ثم نطاط األوراق األخضر
الرائحة الكريهة )البقة  ين من البق ذانوع فراشة أوراق البطاطا ثم أخيراً 

الخضراء والبقة البنية الصغيرة(. كانت أنواع نطاط الرز والبق المهرج 
. أوضحت انتشاراً ف هي األقل لير الغيط اإلااألحمر المصري وصرص

طا في حقول البطا الدراسة أن العناكب هي أكثر المفترسات شيوعاً 
هي األقل  يدتالها أنواع أبو العيد ثم أسد المن، بينما كانت ذبابة السيرف

على النحو عائلة  13العناكب التي تم حصرها في كانت . انتشاراً 
، Araneidae ،Clubionidae ،Dictynidae ،Dysderidaeالتالي: 

Eutichuridae ،Gnaphosidae ،Linyphiidae ،Lycosidae ،
Philodromidae ،Salticidae ،Tetragnathidae ،Theridiidae  ثم

Thomisidae  وكانت عائلةLycosidae  هي األكثر شيوعا. أوضحت
ع العناكب تالها شبكة جمالدراسة أن مصائد الحفرة كانت األكفأ في 

mailto:ashendwy@gmail.com
mailto:ashendwy@gmail.com
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د. ظهرت العناكب بكثافة اليع الحشرات ثم اإلصطياد المباشر بجم
 Stethorusاد مفترس كان تعدو . ويونيحزيران/خالل منتصف وآخر 

في بداية األسبوع األول من  منخفضًا معظم الوقت ولكنه زاد تدريجياً 
أغسطس بينما بلغت ذروة تعداد أسد المن خالل األسبوع األول من آب/

 سبتمبر وذروة تعداد حشرات أبي العيد في األسبوع األخير منأيلول/
يونيو حزيران/ خرايونيو. وسجلت العناكب ذروة تعدادها في أو حزيران/

 يوليو.  تموز/ خراوأو 
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إزاء  /البطاطابكتريا معزولة من حقول البطاطسل يداضالتالنشاط 
، نادية سايح، نورة هيشور عيشور-سامية مزعاش. Fusariumفطر 

مختبر علم األحياء الدقيقة التطبيقية، كلية علوم ومحمد ميهوب زروق، 
، سطيف، 19000، 1طيف الطبيعة والحياة، جامعة فرحات عباس س

؛ mezaache@univ-setif.dz: الجزائر، البريد اإللكتروني
mezaic2002@yahoo.fr 
حماية المحاصيل لستخدام المواد الكيميائية اسمح اإلفراط في 

ظهور مسببات أمراض نباتية مقاومة. من شان تحسين خصائص قمع 
ذا أهمية  األمراض في التربة أن يحد من تطور األمراض، مما يجعله

كبيرة بالنسبة للزراعة المستدامة وكذلك نظم الزراعة العضوية. الهدف 
من هذا البحث هو إختبار تأثير بعض السالالت البكتيرية المحلية ذات 

عفن والذبول، تر المسببة ألمراض الو نمو الفط فيالخصائص القمعية 
ها انه ستخدام إختبار المواجهة. أظهرت النتائج المتحصل علياوذلك ب

 12، /البطاطاساللة بكتيرية معزولة من حقول البطاطس 50من بين 
دية. ساللة واحدة من الحقل األول اعزلة فقط كانت ذات قدرة تض

بنسبة  Fusarium oxysporum f.sp. albedinisثبطت نمو الفطر 
 .Fusarium solani var فيولم يكن لها أي تأثير  67.44%

coeruleum (FSC)ت ساللة واحدة من الحقل الثاني نمو ، كما ثبط
 FOA إزاءجدًا  منخفضاً  اً وكان لها تأثير  %85بنسبة  FSCالفطر 
 . %1.25بنسبة 
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في محافظة  ةفي البيوت المحمي مرض موت بادرات الخيار انتشار
 عماد محمود المعروفق البيولوجية. ائته بالطر كافحوم ةالسليماني

، إقليم ة، جامعة السليمانيةلوم الزراعيكلية الع ،نرمين محمد صابرو 
؛ ealmaaroof@yahoo.com بريد الكتروني:ال ،كردستان، العراق

emad.ghalib@univsul.edu.iq 
 الخيار إصابة ونسبة انتشار ىأجري مسح ميداني لتحديد مد

 خالل السليمانية لمحافظة البالستيكية البيوت البادرات في موت بمرض

إلى  وصلت المرض لحدوث العام المعدل بان نتائجال ، أظهرت2014 عام
على ، 5.0و %23.7 بالمرض إصابة وشدة نسبة أعلى وبلغت ،6.82%

 إصابة وشدة نسبة ىحين سجل أدن في خراجيان، منطقة في التوالي

 أعراض ظهرت .التوالي( ىل، ع0.6و %0.2عربت ) ناحية بالمرض في

 وتضمنت البزوغ بعدو  قبل الخيار لبادرات موت المرض على هيئة

 عزل . تمهاالبالستيكية وذبول البيوت في الشتالت إصفرار أيضاً  األعراض

 المصابة الخيار لبادرات التاج ومنطقة جذور من فطرياً  مسببا عشر إثني

 الجذور.  البادرات وتعفن لموت نموذجية أعراض عليها ظهرت التي
  رو الفط نبي من أكبر بدرجة Rhizoctonia solani الفطر تردد

  Pythium sp ،Fusarium solaniر و فط المعزولة، تالها
 المواصفات الثانية. تطابقت بالمرتبة  Pythium aphanidermatum و

  R. solaniلفطري  الفطرية المزارع وخصائص المظهرية
 المذكورة. تراوحت صليةاأل المواصفات معP. aphanidermatum و

 ولنموس ˚ 30-25 بين R. solaniر الفط لنمو ىالمثل الحرارة درجة

 المرضية القدرة نتائج أظهرت س،˚ P. aphanidermatum 30الفطر

 معاملة ستثناءاب المعامالت يعجمعلى  معنوياً  R. solaniر الفط تفوق 

 البادرات من %53.3 موت إلى ىأد حيث P. aphanidermatum الفطر

 البادرات موت نسبة بلغت بينما البزوغ، بعد منها %66.4البزوغ و قبل
 الفطر البزوغ في معاملة بعد %56.3البزوغ و قبل 43.6%

P. aphanidermatumلفطر عالية ديةاتض قدرة وجود . كما تبين 

 مسببي من كال إزاء Trichoderma harzianum حيائيةاأل المقاومة

 P. aphanidermatum %37.02 الفطر مع هتضاد درجة وبلغت المرض
 نتائج ظروف المختبر. أشارت في R. solani الفطر ضد %32.6و

 Bacillus subtilisالبكتيرية للعزالت عالية كفاءة إلى الدراسة

Rhizobacteria وcoelicolor Streptomyces في المرض ةكافحم في 

 Streptomycesو Rhizobacteriaا البكتري دتأ حيث المختبر

coelicolor الممرض الفطر لنمو تام تثبيط إلى R. solani التخفيف عند 

 10-1البكتيري 
 المعامالت. وتبين أن التخفيف يعجمعلى  معنوياً  وتفوق  

 10-1البكتيري 
  aphanidermatum. Pالفطر ضد كانت أكثر فعالية 

10×721.4ى عل واحتوت
البكتريا  في مل/مستعمرةلل منتجة وحدة 

subtilis B. 729.5×10 ا البكتري في مل/لمستعمرة منتجة وحدة
coelicolor reptomycesSt  10 ×728و

 في مل/ةلمستعمر  منتجة وحدة 

 الحيوية المكافحة عوامل ن إستخدامإ .Rhizobacterالبكتريا 
T. harzianum وB. subtilis البادرات سقوط لمرض معنوي  خفض إلى 

 في ،%100 بنسبة P. aphanidermatum الفطر عن المتسبب
 T. harzianum ،S. coelicolor الحيوية المكافحة عوامل كانت حين

Rhizobacteria البادرات موت ألعراض معنوي  خفض في جداً  فعالة 

 إختبارات في 100% بنسبة R. solaniبالفطر  اإلصابة عن المتسببة
 البالستيكي.  البيت
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تقدير النشاط التضادي لعزالت مختارة من البكتيريا الجذرية كمكون 
ناصر عفن الرطب على البطاطا/البطاطس. في اإلدارة المتكاملة للت

 PMAS، م. إنعام الحق وغولشان إرشاد، قسم أمراض النبات، محمود
جامعة الزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستان، البريد اإللكتروني: 

nasirm20@gmail.com 
سجل مرض التعفن الطري على البطاطا/البطاطس الذي تحدثه 

على أنه المرض األكثر تدميرًا وانتشارًا  Erwinia carotovoraالبكتيريا 
في الباكستان. جمعت عينات متعفنة، باالرتكاز على األعراض، من 
مناطق مختلفة في روالبندي/ إسالم أباد، تاكسيال وغوجرانواال وتم عزل 
الممرض منها. عزلت البكتيريا الجذرية من جو جذور نباتات 

ضادية للممرض المحدث للتعفن، البطاطا/البطاطس وتم تقويم قدرتها الت
في المختبر، باستخدام تقنية منطقة المنع وذلك في تجارب على النبات 
الكامل إضافة إلى تجارب األصص. أظهرت نتائج االختبار أنه من 

تأثيرًا ( Rb 18و Rb-5) ،Rb12عزلة، كان لثالث عزالت  20بين 
م، على م 9و 12، 15تضاديًا كبيرًا في الممرض مع منطقة منع 

 Rb-5منطقة منع أعظم من العزلة  Rb 18التوالي. أظهرت العزلة 
. استخدمت عزالت البكتيريا الجذرية المضادة على Rb12والعزلة 

درنات بطاطا في صناديق رطبة والموضوعة في المختبر لالختبار. 
أظهرت النتائج المتحصل عليها اختالف المعامالت. ولوحظت أفضل 

منطقة  %87.15ام خليط من العزالت حيث أنتجت النتائج عند استخد
 منع.
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تطوير وتقويم مبيدات حيوية إزاء الفطور الممرضة لجذور الحمص. 
، شائية شلهزمان، ومحمد إنعام الحق، قسم أمراض النبات، رئيس أحمد
للزراعة القاحلة، راولبندي، الباكستان، البريد  PMASجامعة 

 rahmed1770@gmail.comاإللكتروني: 
تحتل زراعة الحمص مكانة مهمة بين محاصيل البقوليات 
الغذائية كونه يؤمن البرةتين لتغذية اإلنسان ويسهم بدور مهم في 
استكمال خصوبة التربة. تتأثر الغلة الممكنة إلى حد كبير بعدد من 
الممرضات المنقولة مع التربة والتي تؤدي إلى انخفاض في كمية 

دي البكتيريا الجذرية المحفزة للنمو والتي تستعمر المحصول ونوعيته. تؤ 
جذور الحمص إلى مكافحة المرض وتعزيز نمو النبات. تم في الدراسة 
الحالية القيام بمسح في المناطق الرئيسة لزراعة الحمص في روالبندي 
والمقاطعات المجاورة؛ ثالثة مواقع في مقاطعة أتوك )فاتح جانغ، حسن 

حدة في مقاطعة شاكوال )شاكوال( وأربعة مواقع عبدال وبندي غب(، وا
رئيسة في مقاطعة روالبندي )دولتاال، تارنول، تاكسيلال وكاحوطة(. تم 
تسجيل الحدوث األعظمي للمرض، السيدة والشدة المرضية من مقاطعة 

شاكوال. عزلت بكتيريا الجذور من التربة بطريقة التخفيفات المتتالية وتم 
و التضاد وعزلت بشكل مستعمرة مفردة على مستنبت تنقيتها بااللتقاط أ

مركب وأخضعت الختبارات بيوكيميائية وتم تحديد هويتها. تم غربلة 
 Pseudomonas fluorescensالبكتيريا الجذرية المعزولة لكل و

باالرتكاز على تحليل جزيئي. أقيمت اختبارات  Bacillus subtilisو
لت البكتيريا الجذرية لمعرفة مزرعية مزدوجة الختبار التضاد. غرب

. وجد أن العزلة Fusarium oxysporumمقدرتها على تضاد الفطر 
PS3  كانت عالية الفاعلية إزاء جميع سالالتFusarium 

oxysporum  السبع المختبرة(FOS1, FOS2, FOS3, FOS4, FOS5, 

FOS6 and FOS7)  بالمقارنة مع معاملة المقارنة. كما تم غربلة
 5خلية/مل وبمعدل  106يا الجذرية في معلقات بدءا من البكتير 

مل/أصيص في ظروف الدفيئة، في تجارب أصص. سجلت البيانات 
يومًا من المعاملة.  45المتعلقة بحدوث المرض وسيادته وشدته بعد 

وأشارت النتائج أن من بين جميع المعامالت المختبرة، أعطت المعاملة 
T5 مرض وتحفيز نمو النبات مقارنة أفضل تأثير في خفض حدوث ال

بنباتات الشاهد غير المعاملة، والتي أعديت بلقاح الفطر الممرض. تم 
 Pseudomonasإنتاج البكتيريا الجذرية األكثر فاعلية مثل 

fluorescens و Bacillus subtilis على مواد حاملة مختلفة )كومبوست
ت مدة فيرمي ومادة عضوية( من أجل استخدامها الفاعل. درس

صالحية المستحضرات المحضرة بقياس الوحدات المشكلة للمستعمرات 
س في أوقات مختلفة. لوحظ العدد º 28و 5عند درجتي حرارة 

يومًا من  60س بعد º 28األعظمي للوحدات المشكلة للمستعمرات عند 
 يومًا من الزراعة.  90الزراعة وانخفض بعد 
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 ـات السائلة والصلبة لفطر الإضافة مصادر نتروجينية للمستحضر 
Trichoderma harzianum يم كفاءتها في المكافحة الحيوية و وتق

، رشيدة 1حنان أ. مضوي  .م في نبات الحمصيو ر المرض ذبول فيوز 
 قسم المبيدات واألسمدة الحيوية،( 1) .2روعة مالك و 2محمد أحمد

ي: البريد اإلكترونالمركز القومي للبحوث، الخرطوم، السودان، 
hananmodawi@gmail.com ( قسم اآلفات وصحة النبات، 2) ؛

 .السودان كلية الزراعة، جامعة بحري، الخرطوم،

زراعية محلية رخيصة  ستخدام مواداهدفت الدراسة إلى 
يم قدرتها كمواد حاملة طبيعية لفطر و كمستحضرات صلبة وسائلة وتق
Trichoderma harzianum  مع إضافة مصادر نتروجينية

ة اءختيار نبات الحمص كنموذج لمعرفة كفامستحضرات الفطر. تم إل
التحضيرات السائلة والصلبة من الفطر كمبيد حيوي في مكافحة مرض 
الذبول الفيوزيرومي. أجريت التجربة في المشتل بحقن التربة بفطر 
الفيوزيريوم. إحتوت التحضيرات الفطرية السائلة على معلق سائل من 



112A-  2017تشرين الثاني/نوفمبر  ،، عدد خاص35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد 

أما التحضيرات الصلبة فإحتوت على الفطر  T. harzianumفطر  أبواغ
)القمح، الرز والذرة( كمصدر  على بيئة صلبة من مجروش ىالمنم

للكربون. أضيف كاًل من الببتون وخالصة الخميرة إلى المستحضرات 
كمصادر للنتروجين. أظهرت النتائج اإلحصائية أن إضافة  %1بنسبة 

في تحسين نمو  ن األكفأ معنوياً البيبتون إلى المستحضرات الصلبة كا
من  لنبات وتقليل أعراض المرض في نباتات الحمص المعاملة أكثرا

إضافة الببتون إلى مستحضرات القمح إلى  تالمستحضرات السائلة. أد
، غ 0.61م س 23.58زيادة متوسط طول النبات ووزن الجذور بمعدل 

، غ 0.24م وس 13.08غير المعامل ) ةعلى التوالي مقارنًة بالمقارن
أدت إلى زيادة في فمع الببتون  (. أما مستحضرات الرزاليعلى التو 

عند إضافة مستخلص الخميرة زاد  ،13.07متوسط عدد األفرع بمعدل 
، غ 0.06و 7.91) ةغ مقارنًة بالمقارن 0.5الوزن الجاف للنبات بمعدل 

ستخدام مستخلص الخميرة مع المستحضرات اعلى التوالي(. عند 
 ى ئلة ومستحضرات مجروش الرز أعطت زيادة ملحوظة في محتو السا

مقارنة بالنباتات غير  23.51و 24.05الكلوروفيل في األوراق بمعدل 
(. تمكنت كل المستحضرات المستخدمة من خفض شدة 1.65معاملة )لا

( DIIكثافة اإلصابة في النبات ) ىاإلصابة بمرض الذبول متمثلة بمد
غير المعامل حيث كان معامل  شاهدرنة بالمقا 0.50إلى  0.33 ىبمد

ن إضافة مصادر نتروجينية إلى مستحضرات إ، 1.65كثافة المرض 
إلى تحسن في قدرتها على مكافحة المرض  ىأد T. harzianumفطر 

 . كمبيد حيوي 
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في  marcescens Serratiaالتي تنتجها  الحالةنزيمات همة اإل امس
الساق تقرح المسبب لمرض  الفطر Rhizoctonia solani مكافحةم

وماجدة  1.2رباب الخالدي. /البطاطاوالقشرة السوداء في البطاطس
المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية ( 1. )2دي الدعمياالرم

؛  rabebk@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  ،، توزر، تونس2260
 ،وجية بشط مريمالمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيول (2)

مندمج بالوسط الشرقي  نياانتاج بست UR13AGR09وحدة البحث 
 ، شط مريم، تونس. 4042التونسي، جامعة سوسة، 

والتي  marcescens Serratiaساللة بكتيرية علىة ايم فو تقتم 
عداده من مخلفات النخيل في الحد إ  تمالذي  الكمبوستمن تم عزلها 

الساق تقرح المسبب لمرض  laniRhizoctonia soمن نمو الفطر 
قد أظهرت المجابهة المزدوجة . و /البطاطاوالقشرة السوداء في البطاطس

على التخفيض من نمو هيفات الفطر الممرض  قدرة العزلة البكتيرية
يم انتاج و مقارنة بالشاهد غير المعالج. كما تم تق %30بنسبة 

chitinase وβ-1,3- glucanase نزيميوتبين أن النشاط اإل 

chitinase  عند العزلةS. marcescens  هو الذي كان فعاال في
 افراز وفرةخالل  من وذلك R. solaniيا خال رة جدجممها

acetyl glucosaminidase (Nagase) - N وendochitinase. 
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إزاء الفطر  .Trichoderma sp لفطربين  يتأثير التضادال
sp. Pestalotiopsis  .مريم زواوي بوتيتي، حلّيمسوسن في تونس ،

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية، ، جامعمحمد الحبيب بن 
أريانة،  2080مختبر المياه والغابات إلدارة وتثمين الموارد الحرجية، 

   hlaiemsawssen@yahoo.frالبريد اإللكتروني:  تونس،
 وتشمل أعراض اتفادحة بأشجار الغاب اً ر أضرار و تلحق الفط

وظهور  ،ونخر ،جفافو ر إصفرار أوراق الشجر، و الفطب اإلصابة
، وخروج سائل  اهاوحدوث تشوهات على مستو  ،وجفاف األفرع ،تقرحات

 هينتشير قرط“ت غابة انوع. وقد عذداكن من منطقة التعفن من الج
”(Henchir kort)  حيث 2012منذ عام  اً شمال شرق تونس أضرار .

والعديد من  (Pinus pinea) الثمري  نوبرلوحظ أعراض الذبول على الص
في تشرين  ،تم. (Erica arborea) األنواع األخرى مثل: خلنج األبيض

تبدي ع عينات مع من خلنج األبيض جم، 2016األول/أكتوبر عام 
. كشفت العزلة أن الفطر المسبب  .أعراض نخر وجفاف الشجيرات

ذلك بتطبيق من وقد تم التحقق  Pestalotiopsisللمرض هو من جنس 
 التضاديتأثير اليم و تم تق.  (Koch’s postulates) كوخ اتفرضي

(antagonistic effect) ختبارات المواجهة اكشفت حيث  ؛في المختبر
عن أن  Trichoderma و Pestalotiopsisالمباشرة، أو البعيدة، بين 

 بمعاملة الشاهد.المسبب للمرض مقارنة  الفطر هذا األخير أعاق نمو
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 Fusariumنمو النبات والمكافحة البيولوجية لفطر خصائص تحفيز 

culmorum  من سالالتبعلى القمح Streptomyces spp . معزولة
، نور الدين 1، أمين يكور1،2عمران توماتية .من تربة سهبية جزائرية

وعبد  3، فلورنس ماثيو1، نصر الدين سباو1، عتيقة مكالت1بوراس
نظمة الميكروبية، المدرسة العليا بر بيولوجيا األت( مخ1) .1الغني زيتوني

البريد اإللكتروني:  ،لألساتذة بالقبة، الجزائر العاصمة، الجزائر
toumatia@yahoo.com كلية قسم علوم الطبيعة والحياة،  (2)؛

بر الهندسة الكيميائية، قسم ت( مخ3) ؛، الجزائر1، جامعة الجزائر العلوم
، تولوز، ENSAT-INPواالنظمة الميكروبية،  الطرائق البيولوجية

 فرنسا. 

 Streptomycesالـ يتناول هذا البحث دراسة تصنيفية لعزالت
إضافة إلى  ،Fusarium culmorumالفطر إزاء)بكتيريا هيفية( نشطة 

ستعمالها كأسمدة طبيعية وعوامل اّدية من أجل اضتتحديد الخصائص ال
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واللفحة  (damping-off)مفاجئ الذبول المرضي  إزاءمكافحة حيوية 
(Seedling blight) عزلة  84عزل تم القمح.  بادرات ايصيب نذيلال

من منطقة الزعفران السهبية بالجزائر،  يةعينات تراب 8بكتيرية هيفية من 
ختيار خمس ار. تم و نتاج مواد مضادة للفطإيم قدرتها على و تم تقو 

. االختباراتاصلة لمو  S54و S1 ،S5،S15  ،S22عزالت سّميت بـ 
أجريت الدراسة التصنيفية وفق مقاربة متعددة المراحل شملت دراسات 

عن تحديد تتابع نكليوتيدات  مرفولوجية، بيوكيماوية وفيزيولوجية فضالً 
والذي اقترن بدراسة معمقة  16Sالريبوزومي من النوع  DNAالـ 

ربط  ضوء هذه الدراسات تم ى. وعل(Phylogeny)لالنتساب الوراثي 
 S1 ،S5 ،S22. تبين أن العزالت Streptomycesهذه العزالت بالجنس 

 S. cyaneofuscatusتشكل مجموعة واحدة تنتمي للنوع  S54و
 تنتمي لنوع S15الباقية  لةتضح أن العز ا(. فيما %100تشابه  ى )بمستو 

يم و من التشابه(. أسفر تق ٪99.9 الي)حو  S. lavendofoliaeواحد وهو 
القمح  بادراتفي  F. culmorumفحة الحيوية لكل عزلة ضد قدرة المكا

 ىعن الحد بشكل فعال من تأثير المرض على النبات. بالفعل، أد
كعوامل  in vitro  في التلقيح المخبري  الت البكتيريا الهيفيةستعمال عز ا

الحد من أعراض ، إلى الذبول المفاجئمرض  إزاءللمكافحة الحيوية 
ر الكيميائي و الفط بيدية مقارنة بمابشكل فعال للغ البادراتالمرض على 

(Tebuconazole)® ACIL 060FS  ،ومن بين العزالت المدروسة
لنسبة حدوث  بخفضهمابأكبر فأعلىة وذلك  S54و S15 العزلتان تتميز 

ن واحد. ومن جهة آ( في %83و 89( وشدته )٪70و 85.5المرض )
 فاعلية ي المختبرف أثبتت نتائج المكافحة ضد مرض اللفحة ى خر أ
، حيث حدتا بشكل كبير من انتشار المرض على S54و S15لتين عز ال

شدة  ى( وكذا من مدS54 :72.9%؛ S15 :73.3%) البادرات ى مستو 
 تتم ٬أخرى (. وفي خطوة S54 :72.6%؛ S15 :73.7%المرض ) 
لىات المتدخلة في الحماية البيولوجية والقدرة على تعزيز نمو دراسة اآل

تبين تميز أغلب العزالت بقدرة و سالالت الخمس المدروسة. لل اتالبادر 
تضاد وتفكيك عالية )للمركبات الكيتينية، البروتينية، السليلوزية 

للحديد  ممخلبةنتاج مواد إوالبكتينية(، باإلضافة إلى القدرة على 
(Siderophores) وهي خصائص ذات عالقة بقدراتها على المكافحة ،
فقد تبين أن  البادرات،فيما يخص خصائص تعزيز نمو البيولوجية. أما 

، فيما PO3[Ca)4(2[ معظم العزالت قادرة على إذابة الفوسفات المعقد
 مهمةبانتاج كميات  S54و Streptomyces sp. S15ان تميزت العزلت

. (GA3)والجبيريلية  (IAA)من هرمونات النمو النباتية االندولية 
 .Streptomyces spا أهمية العزلتين حصل عليهتالنتائج الم أوضحت

S15 وS54  في المكافحة البيولوجية ودورهما البارز في تعزيز نمو
هناك لكن، إمكانية إستعمالهما كمبيد حيوي، اليالقمح، و بالت بادرات

من الدراسات والفحوصات المعمقة الستكمال مراحل مزيد حاجة ل
 . /الحقلوالتطبيق في الميدان التحضير
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 الجذور تعقد لنيماتودا في الطماطم/البندورة الجهازية المقاومة استحثاث

الفقار ليث  ذو .الكيميائية واإلحيائية الحاثاتستخدام توليفات لبعض اب
قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، ح، فرقد عبدالرحيم عبدالفتاو  الصندوق 

 Dhulfiqar_laith@yahoo.comجامعة بغداد، البريد اإللكتروني: 
ثات حاأجريت هذه الدراسة لتقدير كفاءة توليفات من ال 

-Acibenzolar-Sو β-aminobutyric acid (BABA)الكيميائية 

methyl (BION) حيائية الفطرثات األحاوالBeauveria bassiana 
ستحثاث المقاومة الجهازية في ال ر المايكوريزاو خليط من فطو

. .Meloidogyne sppالجذور  نيماتودا تعقد إزاءالطماطم/البندورة 
ستخدام طريقة معاملة البذور بتراكيز ومدد غمر مختلفة. أظهرت اوب

ستحثاث المقاومة في النبات وذلك اثات في حاالنتائج كفاءة هذه ال
بتقليل أعداد يافعات الطور الثاني المخترقة للجذور وانخفاض دليل تعقد 

 BABAة المايكوريزا وتفوقت معامل .الجذور في النباتات المستهدفة
 80)كأفضل معاملة توليف إذ سجلت أقل عدد يافعات مخترقة للجذور 

يافعة مع تفوق  450على معاملة المقارنة  وتفوقت معنوياً  (يافعة
 10على معاملة المقارنة ( 2.67)بدليل التعقد  المعاملة نفسها معنوياً 

استحثاث يكوريزا في امع الم BABAوتشير هذه النتائج إلى تفوق 
المقاومة في النبات ضد ديدان تعقد الجذور، وتفوقت هذه المعاملة 

غ مقارنة بمعاملة  1.870وع الجذري جمبتسجيل أفضل وزن طري للم
لوزن الجاف للجذر فقد تفوقت معاملة لنسبة لابما أغ  1.117المقارنة، 

غ بفارق معنوي عن  0.216 بتسجيل BABAو B. bassianaالفطر 
 BABAو B. bassianaغ. وتفوقت معاملة 0.054قارنة معاملة الم

غ  0.663و 5.38وع الخضري حمبأفضل وزن طري وجاف للم معنوياً 
كدت النتائج أغ على التوالي. و  0.126و 1.66بمعاملة المقارنة  قياساً 

 BABAو B. bassianaعند المعاملة المزدوجة بالفطر اليالتفوق الع
 يير نمو النباتات. افي مع

 

BC46 

 Strigaنبات بذور طفيل البودا إ في ةتأثير عزالت فطري

(Del.) Benth.hermonthica ) .محمد 1مجدولين مصطفى أحمد ،
، مقدام الشيخ 1، عواد جالل عثمان2، أحمد م.إ رغيم1محجوب حسن

( معهد بحوث البيئة 1. )3وعبد الجبار الطيب بابكر 1عبد الغني
للبحوث، الخرطوم، السودان، بريد والموارد الطبيعية، المركز الوطني 

( جامعة أم 2؛ )magdoline.mustafa@yahoo.comإلكتروني: 
( كلية العلوم الزراعية، قسم علوم المحاصيل، 3درمان اإلسالمية؛ )

 جامعة السودان للعلوم والتقاني، الخرطوم، السودان.
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بقسم المبيدات والمكافحة الحيوية بمعهد  خبريةأجريت تجارب م
يم و البيئة والموارد الطبيعية والتصحر بالمركز القومي للبحوث لتق بحاثأ

البودا. الستريغا/انبات بذور  فيتأثير بعض العزالت والسالالت الفطرية 
نتشر فيها ير قاطنات التربة من حقول الذرة الرفيعة التي و تم عزل الفط

 عزلة 23ختيار اأو غير المصابة في السودان. تم  /الستريغاالبودا
انبات بذور البودا.  زفطرية وسالالت على أساس قدرتها على تحفي

، Si34 ،Si23أوضحت نتائج التجارب أن بعض العزالت الفطرية )
Ai41 على ، %70و  52و 28.6نبات بذور البودا بنسبة إ( ثبطت

التوالي، بالمقارنة مع الشاهد. كما أوضحت النتائج أن بعض العزالت 
، 37.3نبات بذور البودا بنسبة إ( حفزت AF4و Ai50 ،SF18) الفطرية

بالمقارنة مع الشاهد. أعطت البذور التي تمت تهيئتها  %52.5و 43.5
نبات عالية. تشير هذه الدراسة إالغذائي نسبة  المستنبتو أفي الماء 

إلى أن بعض الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تستخدم في مكافحة 
 .طفيل البودا
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المنشط بواسطة  Saccharomyces cerevisiaeميرة تأثير فطر الخ
 Meloidogyneالكثافة العددية لنيماتودا تعقد الجذور  فيالسكروز 

incognita  محمود محمد أحمد . نمو النبات وفيعلى نبات الباذنجان
قسم أمراض النبات،  ،ووفاء محمد عبد الحميد النجدي يوسف
للبحوث، الدقي، رمز بريدي المركز القومي النيماتودا،  /مختبرمعمل

البريد اإللكتروني:  ،، القاهرة، مصر12622
myoussef_2003@yahoo.com 

ستخدام الخميرة الجافة المحتوية على فطر اتم 
Saccharomyces cerevisiae  والمنشط بوساطة السكروز كعامل

 Meloidogyne نيماتودا تعقد الجذور إزاءمكافحة حيوية 

incognitaلباذنجانعلى نبات ا(Solanum melongena)  تحت ظروف
 20و 15، 10. وقد تبين أن زيادة معدالت السكروز )الشبكية الدفيئة

غ( بالمقارنة بمعدالت 10) غ( المضافة إلى معدل ثابت من الخميرة
 5يدة من الخميرة )اغ( المضافة إلى معدالت متز 10) ثابتة من السكروز

أدت إلى خفض الكثافة  ئمل ماء داف 500غ( مذابة في 15و 10و
قي الثاني في الير في أعداد الطور  ةالعددية لنيماتودا تعقد الجذور ممثل

التربة والجذر وعدد العقد النيماتودية وكتل البيض على الجذور، 
مع  وتناسب متوسط النسبة المئوية للنقص في النيماتودا طردياً 

الباذنجان فقد كان المعدالت المستخدمة. وبالنسبة للنمو الخضري لنبات 
غ سكروز من أفضل المعدالت في تحسين 10 غ خميرة+ 10المعدل 

يليه دليل  15.4الصفات الخضرية تحت الدراسة حيث كان دليل النمو 
غ  10 غ خميرة +5والذي تم تحقيقه بوساطة المعدل  15النمو 

غ +  15 سكروز. ومن ناحية أخرى فان المعدالت المرتفعة من الخميرة

أدت إلى نقص  غ خميرة10 غ سكروز +20كروز أو السكروز غ س10
على التوالي ، 13.7و 13.9النمو الخضري حيث كان دليال النمو 

 .بالمقارنة بالنباتات غير المعاملة
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 الزيوت األساسية إزاء Rhyzobius lophantheaانجذاب المفترس 
 Aonidiellaمن الحمضيات المصابة بالحشرة القشرية الحمراء 

Maskell aurantii (Hemiptera: Diaspididae) .،أحمد السابتى 
علي كياهان وإسماعيل كاراك، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة 
سليمان ديميرل، إسبارتا، تركيا، البريد اإللكتروني: 

ahmedhassan.s2005@gmail.com  ؛aalikayahan@gmail.com 

  ismailkaraca@sdu.edu.tr؛ 
وبسبب  ،مة في العالم.همد الحمضيات من المحاصيل التع

الزيادة الكبيرة في المساحات المزروعة بها فقد انتشرت الكثير من 
في كمية  يةزيادة طردبرافق ذلك تو  ،الحشرات الضارة والمستوطنة
 Aonidiella الحشرة القشرية الحمراء تعدالمبيدات الحشرية المختلفة. 

aurantii  حشرات الضارة التي تصيب الحمضيات هم هذه الأ من
والتي تنتشر على النبات المصاب بشكل سريع قبل  ،وأكثرها انتشاراً 

 Aonidiella ثر انتشار الحشرة القشرية الحمراءأعراض. ظهور األ

aurantii عداء الحيوية التي عالمي. توجد الكثير من األالنتاج اإل في
 Rhyzobiusها المفترس همأ تعمل كأعداء طبيعية لهذه الحشرة ومن 

lophanthea  والذي يعد من المفترسات التي لها القدرة على تثبيط نمو
شجار الحمضيات بانتاج مركبات عضوية طيارة أهذه الحشرة. تقوم 

ومن الممكن  Aonidiella aurantiiصابتها بالحشرة القشرية استجابة إل
لالستدالل  Rhyzobius lophantheaن تساعد هذه المركبات المفترس أ

ى تسليط الضوء على هذه علالدراسة الحالية  هدفتعلى مكان العائل. 
المركبات العضوية المنبعثه من الحمضيات السليمه والمصابة بالحشرة 

 تحديد إلىكما وهدفت الدراسة  .Aonidiella aurantiiالقشرية 
 Rhyzobius lophantheaلة عن جذب المفترس و المركبات المسؤ 

لحمضيات ودورها في زيادة انجذابه. لقد تم في هذه الدراسة شجار األ
تلك المركبات المنبعثة من النبات السليم والمصاب بوساطة تحديد 
 اً مركب 80أكثر من  تحديدتم وقد  HS-SPMEو  GC massجهاز 

. تم هرت انخفاضاً أظمنها ثمانية زادت عند اإلصابة بالحشرة وخمسة 
تلك المركبات  إزاء Rhyzobius lophantheaاختبار انجذاب المفترس 

نحو المركبات  اظهرت النتائج انجذابهأو  Olfactometerبوساطة جهاز 
 الحمضيات المصابة.  أشجارالطيارة التي انبعثت من 
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 Diaspididaeدراسة العالقة الثالثية بين أنواع عائلة القشريات 
. فة لها في الجزائروالحشرات المفترسة والطفيلية والنباتات المضي

مختبر النباتات ( 1. )3بن ضيف هللال. و  2بيش، محمد 1رشيدة بلقندوز
، جامعة SNVالعطرية والطبية، قسم التكنولوجيا الحيوية، كلية 

( 2) ؛belguendouzr@yahoo.com البريد اإللكتروني: ،.Iالبليدة
لحراش، المدرسة الوطنية العليا للعلوم الزراعية، الجزائر العاصمة، ا

التكنولوجيا الناعمة، التحفيز، الكيمياء الفيزيائية  مختبر( 3) ؛الجزائر
للمواد البيولوجية والتنوع البيولوجي، كلية العلوم، جامعة محمد بوقرة، 

 بومرداس، الجزائر. 
ستخدام الطفيليات والمفترسات في المكافحة الحيوية في اساعد ي

نسان. على صحة اإل ةحافظالميئة و م الباحتر اتنمية الزراعة المستدامة و 
في هذا السياق، قمنا بتعريف األعداء الطبيعية التي تنتمي إلى 

التي توجد في الجزائر.  Diaspididaeمجموعة القشريات من عائلة 
سلطت النتائج المتحصل عليها الضوء على وجود ثالث عائالت 

 Coccinellidae ،Nitidulidae :يمفترسة لها وه
أكثر األنواع شراهة مثل  ىتمثل األول ،Coniopterygidaeو

Rhyzobius lophantae نوع من  19عيش على يي ذالDiaspididae 
من النبات في الشمال الجزائري، تعيش  اً نوع 121ي لوحظ على ذوال
التي  Diaspididaeمن عائلة  اً نوع 39ين من األسر الطفيلية على تإثن
مثل  نوعاً  23أربعة أجناس و وتتمثل في ياً نبات اً نوع 125 جمهات

Aphytis وEncarcia (Aphelinidae) من  اً نوع 31لتي تعيش على ا
 تعد. عائالً  ياً نبات اً نوع 125ى والتي وجدت عل Diaspididaeعائلة 

ه الدراسة ذثناء هأاألنواع األكثر شراسة لعدة نباتات والتي تم تحديدها 
 ة لآلفات. مثيرة لالهتمام في مجال المكافحة المتكامل

 
 حشرات نافعة
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نشاط طوائف نحل العسل تحت الظروف بيئية مختلفة في منطقة 
وأيمن  انيهاب وفيق محمود زيدإ. مصر -سدس محافظة بني سويف

 ،معهد بحوث وقاية النباتات ،قسم بحوث النحل، محمد محمد غنية
 ، البريد اإللكتروني:مصر، مركز البحوث الزراعية

ehabzedan@gmail.com  
دور مهم في نشاط طوائف نحل بالظروف البيئية  تسهم 

أجريت هذه الدراسة في محطة البحوث الزراعية بسدس محافظة ، العسل
حبوب  تجمع ،2016سنة  موسمالوسطي أثناء  بني سويف مصر

 الموالحالحمضيات/و  (Vicia faba)على الفول البلدي من اللقاح 
Citrus spp. والبرسيم (Trifolium alexandrinum) والذرة 

)Zea mays(س°1.28-9.8 ، تراوح متوسط قيم درجات الحرارة من 
خالل مواسم  %79.70-48.9ومتوسط درجة الرطوبة النسبية من 

إرتباط معنوي بين درجة الحرارة والنسبة المئوية للرطوبة  . وجدالدراسة
ول حيث كان مع حبوب لقاح الف النسبية وجمع النحل لحبوب اللقاح،

- /الحمضياتالموالحمن لقاح الومع حبوب  0.18-و 0.16-البلدي 
ومع  0.25-و  0.36 البرسيممن لقاح الومع حبوب  0.07و 0.07

كان هناك  ى خر أومن ناحية  .0.07–و  0.76-لقاح الذرة الحبوب 
اللقاح المجموعة حسب المصدر النباتي حبوب تذبذب واضح في كمية 

تربية الحضنة  فيتأثير معنوي واضح  كان هناك، و والظروف الجوية
بين الطوائف التي بها مصائد حبوب اللقاح والمقارنة حيث كان الفرق 

 الفول البلديمن لقاح الفي موسم حبوب  %67.08ين نسبة الخفض 
في موسم البرسيم  %43.30و /الحمضياتفي موسم الموالح 45.3%

لظروف البيئية أن ا من ذلك نستنتج، و %17.68وفي موسم الذرة كانت 
 .في نشاط طوائف نحل العسل مهمدور  تسهمالمختلفة 

 
BI2 

دور شغاالت  II. البرقوق الخوخ/العالقة بين نحل العسل وبساتين 
العقد وخصائص الثمار لبعض أصناف  فينحل العسل 

، 2إبراهيم الشناوي الشناوي  ،1الوهاب يوسف محمد عبد. البرقوق الخوخ/
قسم الحشرات اإلقتصادية ( 1. )3لدرينيسارة حسن او  3عماد ثروت

قسم ( 2؛ )مصر ،الجيزة ،جامعة القاهرة ،كلية الزراعة ،والمبيدات
قسم ( 3؛ )مصر ،الجيزة ،جامعة القاهرة ،كلية الزراعة ،بساتين الفاكهة

 ،وزارة الزراعة ،مركز البحوث الزراعية ،معهد وقاية النبات ،تربية النحل
 Sarah1981_6@hotmail.comكتروني: ، البريد اإللمصر ،الجيزة

سنة  20عمر ببرقوق  خوخ/ الدراسة على أشجار هذهأجريت 
نامية في  Santarosaو Golden Japanese، Hollywoodألصناف 

 هدفت. 2013و 2012مزرعة خاصة بمحافظة القليوبية خالل موسمي 
في ير عدد زيارات نحل العسل ألزهار البرقوق ثبحث تأإلى الدراسة 

سبة العقد ومواصفات الثمار الناتجة. أجريت العديد من المعامالت ن
بتعريض أزهار األصناف محل الدراسة إلى عدد من الزيارات تتراوح من 

زيارات للزهرة بجانب معاملة بدون زيارات نحل العسل  10إلى  1
وكذلك معاملة للتلقيح المفتوح. أوضحت النتائج أن زيادة عدد زيارات 

لألزهار أدت إلى زيادة معنوية في نسبة عقد الثمار، حيث نحل العسل 
وذلك  %91.3، 28.6 ،95.7، 27.5 ،86.7، 18.7كانت النسب 

 %94.7، 26.1 ،96.0، 26.9 ،87.5، 19.7و 2012لموسم 
دراستها ومعامالت التلقيح  تالتي تم ةلثالثاألصناف ل 2013لموسم 

 اً الدراسة تأثير  أظهرتكما  .يالذاتي والتلقيح الحشري المفتوح، على التوال
لخصائص الثمار نتيجة لزيادة أعداد النحل الزائر/الزهرة حيث  ياً إيجاب

كان متوسط وزن الثمار الناتجة  إذأظهرت زيادة معنوية في وزن الثمار 
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، لألصناف غ 28.16 و 27.10، 19.3من التلقيح الذاتي المفتوح 
ن المعنوي ليصل إلى ستمر ذلك التحساعلى التوالي. و  ،المدروسة
للتلقيح الحشري المفتوح في موسم  غ 89.97 و 95.75، 84.00
تجاه نفس النتائج في الزيادة المعنوية لوزن الثمار في اإل. تحقق 2012

أيضًا أدت زيادة عدد زيارات نحل العسل  .2013الموسم التإلي للدراسة 
نسبة المواد في لألزهار إلى زيــادة معنوية في حجم الثمــار وكذلك 

الصلبة الذائبة مع انخفاض معنوي في الصــالبة وذلك ألصناف 
وبناء على  .دراستها خالل موسمي الدراسة تالبرقوق التي تمالخوخ/

يا نحل نتائج الدراسة الحالية يمكن التوصية بتوفير عدد مناسب من خال
ي زيارات للزهرة الواحدة حيث يؤد 10العسل التي توفر على األقل عدد 

ذلك إلى زيادة نسبة العقد وتحسن معنوي في مواصفات جودة الثمار 
 مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة االنتاجية لبساتين البرقوق. 

 
BI3 

حبوب اللقاح اثناء لتأثير التغذية ببعض االنظمة الغذائية كمكمالت 
 ،1محمد السعيد الشريف. بناء طوائف نحل العسل فيفصل الربيع 

صبحية سعيد و  1الحميد يوسف لطفي عبد، 2غزالةنجالء األحمدي 
معهد بحوث ( 2، مصر؛ )جامعة عين شمس ،كلية الزراعة( 1. )2سيد

 ، مصر، البريد اإللكتروني:مركز البحوث الزراعية ،وقاية النباتات
sobhiasaid@yahoo.com  

محافظة  –جري هذا العمل في منحل القناطر الخيرية أ
حوث وقاية النباتات لدراسة تأثير بعض االنظمة القليوبية التابع لمعهد ب

. 2016بناء طوائف نحل العسل أثناء فصل الربيع عام  فيالغذائية 
حيث تم مقارنة سبعة معامالت غذائية لطوائف النحل الهجين كرنيولي 

حبوب لقاح زائد  %4.2 ـب ى ودقيق الحمص المقو  -)كيكة خميرة البيرة
( أو محلول سكري 2 :1ري )( أو محلول سك1:1محلول سكري )

/لتر(، محلول سكري لم10زيت كافور ) %1( مضاف إليه 1:1)
( مضاف إليه حبوب لقاح أو فيتامين رويال ستار، كيكة حبوب 1:1)

( وكيكة بديل حبوب 1: 1لقاح القناطر الطازجة زائد محلول سكري )
 ( وذلك بحساب المعدل إليومي لتربية2: 1اللقاح زائد محلول سكري )

حضنة الشغاالت، وزن العسل المخزن، وزن حبوب اللقاح المخزنة 
ومتوسط عمر الشغاالت حديثة الخروج. أظهرت النتائج أن أفضل نظام 

 %4.2 ـب ى ودقيق الحمص المقو  –غذائي كان كيكة خميرة البيرة 
( على فترات كل 2: 1حبوب لقاح باإلضافة إلى المحلول السكري )

معدل  ى. وجاءت في المرتبة األولي وانتجت أعلأيام ولمدة شهرين ةثالث
حضنة شغالة/يوم بنسبة زيادة  968.84يومي لتربية الحضنة كان 

بلغ عند مقارنتها بالمتوسط المقابل للطوائف قبل التغذية.  127.28%
/طائفة بنسبة زيادة غ 3502.92متوسط وزن العسل المخزن 

ظ فروق معنوية بين عند مقارنتها بقبل التغذية. لم تالح 433.78%

أعطت التغذية الوجبات الغذائية في وزن حبوب اللقاح المخزنة ولكن 
حبوب لقاح  %4.2 ـب ىودقيق الحمص المقوا –كيكة خميرة البيرة على 

وزن حبوب لقاح مخزنة  ى( أعل2: 1باإلضافة إلى المحلول السكري )
قبل عند مقارنتها ب %315.54/طائفة بنسبة زيادة غ 249.03 بلغت

يوم. وقد  26.17التغذية وكان متوسط عمر الشغاالت حديثة الخروج 
 ى تم تعبئة وتغليف هذة الكيكة لعرضها في السوق للنحإلين على مستو 

  .الجمهورية
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دفاع  كآليةدور السلوك الصحي لدي نحل العسل دراسة مرجعية حول 
 روحمد عبد الرحمن محمد عمم. متطفل وأمراض النحللضد الحلم ا

 ،معهد بحوث وقاية النباتات ،وعبد الرؤوف محمد عبد الرحمن عمرو
ر، البريد اإللكتروني: مص ،الجيزة ،مركز البحوث الزراعية

moamro1953@yaho.com  
يقاس سلوك التخلص من الحضنة المصابة في نحل العسل 
بتعريف المعدل الذي يقوم به النحل لكشف غطاء العيون السداسية 

التخلص  آليةوصف لهذه الدراسة  أنجزتنة الميتة. وقد وإزالة الحض
من الحلم المتطفل )الفاروا( ومن الحضنة المصابة بمرض الحضنة 

ق ائالطباشيري ومرض الحضنة األمريكي. كما أمكن التعرف على طر 
ق التي ائتربية نحل مقاوم ألمراض النحل. أظهرت المراجع أيضًا الطر 

ية توريث هذا السلوك لمقاومة الفاروا. قام بها بعض الباحثين إلمكان
مكانية تربية ملكات تجارية تتصف بتنظيف إأظهرت بعض األبحاث 
أظهرت بعض األبحاث وجه المقارنة بين  الخأليا من الفاروا. كما

فريقي والنحل الكرنيولي في القدرة على مقاومة الفاروا ستجابة النحل اإلا
ائمه بالمراجع وأسماء الباحثين في المناطق الحارة. هذا وقد أدرجت ق

  .العالم ى هتمت بدراسة هذا السلوك على مستو ا والمناطق والبلدان التي 
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محمد الخوخ/البرقوق.  نشاط جمع الرحيق وحبوب اللقاح من أزهار
سارة و  3عماد ثروت، 2إبراهيم الشناوي الشناوي ، 1الوهاب يوسف عبد

 ،كلية الزراعة ،صادية والمبيداتقسم الحشرات اإلقت( 1). 3حسن الدريني
 ،كلية الزراعة ،قسم بساتين الفاكهة( 2؛ )مصر ،الجيزة ،جامعة القاهرة
معهد وقاية  ،قسم تربية النحل( 3؛ )مصر ،الجيزة ،جامعة القاهرة

، البريد مصر ،الجيزة ،وزارة الزراعة ،مركز البحوث الزراعية ،النبات
 Sarah1981_6@hotmail.comاإللكتروني: 

سنة  20برقوق عمر خوخ/الدراسة على أشجار  هذهأجريت  
نامية في  Santarosaو Golden Japanese، Hollywoodألصناف 

. 2013و 2012مزرعة خاصة بمحافظة القليوبية خالل موسمي 
الدراسة سلوك ونشاط شغاالت نحل العسل ألزهار أصناف  تناولت

 Hollywoodصنف  أوضحت النتائج األتي: كان .كورةذالبرقوق الم
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( تاله صنف 9.78و 9.80أكثر جذبًا لشغاالت نحل العسل )
Santarosa (7.48 ثم صنف 7.40و )Golden Japanese (5.07 

 عليه،، على التوالي. و 2013و 2012( وذلك لموسمي الدراسة 5.23و
 Hollywoodرتفع متوسط عدد األزهار/النحلة/الدقيقة على صنف ا

 Santarosaصنف مثيالتها على قارنة ب( م6.20و 6.13حيث كان )
( خالل 3.59و 3.11) Golden Japanese( وصنف 4.99و 4.50)

زهار اعلى التوالي. يظهر نشاط سروح النحل على  ،موسمي الدراسة
يصل النشاط إلى ذروته بعد الظهر ثم يبدأ في و البرقوق مبكرًا الخوخ/

سة. كانت نسبة تدريجيًا بعد ذلك وذلك خالل موسمي الدرا االنحسار
في كال موسمي الدراسة، على صنف  ،جامعات حبوب اللقاح

Hollywood بنسبتها ( وذلك مقارنة %35.4و 37.7) ىهي األعل
( وصنف %28.2و 29.9) Golden Japaneseبصنف على 

Santarosa (26.1% 27.4و%)،  على التوالي. تركز نشاط جمع
النهار وتم تسجيل حبوب اللقاح من األصناف الثالثة قبل منتصف 

(. على النقيض من ذلك، تم %40.9صباحًا ) 11ذروته عند الساعة 
مالحظة نشاط جمع الرحيق والذي زاد في فترة بعد الظهر وكانت 

( في كال موسمي %43.0منتصف النهار )بعد  2ذروته في الساعة 
 Golden Japaneseالدراسة، وكانت نسبة جامعات الرحيق من صنف 

 Santarosa( وذلك مقارنة بصنف %36.4و 37.3) ىهي األعل
على  ،(%27.6و 28.0) Hollywood( وصنف %33.1و 34.8)

التوالي. كانت نسبة الشغاالت التي تعمل على جمع الرحيق وحبوب 
اللقاح معًا في الرحلة الواحدة متماثلة بدون فروق معنوية للمتوسطات 

Hollywood (35.6% ،)Santarosa (39.3% )لثالثة اصناف لأل
يستخلص مما سبق أن أصناف Golden Japanese (34.2% .)و

مصدرًا جيدًا للرحيق وحبوب اللقاح لطوائف  دالبرقوق الثالثة تعالخوخ/
نحل العسل في بداية فصل الربيع حيث تجذب أزهارها شغاالت النحل 

  .طوال ساعات النهار ولفترة تصل إلى أكثر من شهر تقريباً 
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 Bombyxالحرير التوتية  ةمن دود ةستوردة مختلفيم هجن مو تق

moril نبيل  ى مرو و  انإيمان محمود حس، رحاب حسني طه. في مصر
، معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، مصر، ىمصطف

 marwanabil78@hotmail.com البريد اإللكتروني: 

دي تحت الظروف نيالايم هجين تو يهدف هذا البحث إلى تق
( في شاهدلمصرية. ومقارنة قوة هذا الهجين وأدائه بهجين مصري )ا

معدل الحياة، نسبة  ،نواحي مختلفة. تم قياس نسبة الفقس، وزن اليرقات
التشرنق والتعذير، وزن العذراء ونسبة خصوبة البيض في الصفات 

ق وغالف انتم قياس وزن الشر  ،البيولوجية. في الصفات اإلقتصادية

الحرير إلى وزن الشرنقة كما تم قياس طول خيط الحرير الشرنقة ونسبة 
وعدد مرات قطع الخيط ونسبة الحرير كصفات تكنولوجية. كما تم 
دراسة بعض الخواص البيوكيميائية في هيموليمف اليرقة الكاملة مثل 

قلة االبروتييز واالنزيمات الن ،، واألحماض األمينية الحرةالكلي بروتينال
أظهرت النتائج أن الهجن المستوردة كانت . (GPT & GOT)لألمينات 

حيث سجل  ؛من الهجين المصري في كل القياسات اً معنوي ىأعل
الهجين األول زيادة معنوية في وزن اليرقة والشرنقة وغالف الشرنقة 

زيادة معنوية  يوأيضًا في طول خيط الحرير بينما أظهر الهجين الثان
لبروتين واألحماض األمينية الحرة في نسبة الفقس والتعذير. بالنسبة ل

مقارنة  2و  1 معنوية في الهجينين ىفي الهيموليمف أظهرت أعل
قالت األمينات افي البروتييز ون هنفس يبالهجين المحلي. وقد لوحظ الش

GPT & GOT .ستخدام الهجين امن كل ما سبق نستطيع أن نوصي ب
 التربية في مصر. لإلعتماد عليه فبرنامج  2Thaiو  1Thaiيالندي االت
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ستعمال مستخلص العرق سوس في بعض الجوانب االتغذية ب تأثير
، أحمد جاسم محمد الشمري . Apis melliferaالحياتية لنحل العسل 

مركز المكافحة المتكاملة لآلفات، دائرة البحوث ، أحمد صالح ساجت
البريد  ،بغداد، العراق .،76 .ب.الزراعية، وزارة العلوم والتكنلوجيا، ص

 ahmedalshammary90@yahoo.comاإللكتروني: 
ستعمال تراكيز مختلفة من ايهدف البحث إلى تحديد تأثير  

بينت  .ب الحياتية لنحل العسلانمستخلص العرق سوس في بعض الجو 
ستعمال مستخلص العرق سوس تأثير معنوي في نشاط الالنتائج أن 

 لعسل وحبوب اللقاح فضالً نتاج الحضنة واإوحيوية النحل وقدرته على 
بي وحلمة الفاروا و ور عن زيادة مقاومته لمرض تعفن الحضنة األ

( والحاوية على 3)خلطة رقم  %20ستعمال التركيز اوبخاصة عند 
مع لتر ماء وبمعدل حجم واحد مع  اً مل من العرق سوس ممزوج 150

مل  250سكر،  غ 750والحاوية على  1حجم واحد من الخلطة رقم 
 B Plexفول صويا، كبسولة واحدة من فيتامين  غ 500 عسل،

إذ لوحظ زيادة في في  ؛ممزوجة مع لتر ماء Tetracyclinوكبسولة 
، وزيادة معنوية %100و 100، 100مؤشر قبول التغذية بلغت 

انج  2462.1و 7182.5، 3626.7واضحة في مساحة العسل بلغت 
، 4359حضنة بلغت مربع، وزيادة معنوية واضحة أيضًا في مساحة ال

انج مربع وزيادة معنوية واضحة في مساحة  4927.7و 12130.4
خالل  ةمربع بوصة 4097.3و 10092، 1445.4حبوب اللقاح بلغت 

عن زيادة مقاومة  فضالً  على التوالي، ،، الثانىة والثالثةىالفترات األول
 بي والفاروا. و النحل لمرض تعفن الحضنة االور 
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في العسل  Oxytetracyclinبقيات المضاد الحيوي كشف وتقدير مت
. الحيوي  يا مغذاة بمحلول سكري حاوي على المضادالمفروز من خال
، جامعة بغداد كلية الزراعة،، حميد انمحمد مرو و كميلة ورد شاهر

kamilashahir@gmail.comالبريد اإللكتروني:  العراق،
 

 اد لتقديربغد جامعة الزراعة، كلية منحل في جاربأجريت ت
 تم تغذيتها على محلول سكري  التي عسل، نحل من مستعمرات األنشطة
 جمع مثل الحيوية، المضادات تتراسايكلين أوكسي مادة على يحتوي 
 في حين تم.  الشمع مؤسسة بناء في والسرعة والرحيق اللقاح حبوب
 مختبر في[ HPLC] تقنية باستخدام الحيوية المضادات بقايا هذه تقدير

بينت النتائج عدم . والتكنولوجيا العلوم ووزارة الدوائية، ستحضراتالم
 حبوب بجمع يتعلق فيما العالجات بين يبدو فيما كبيرة اختالفات وجود

 شغالة/ساعة 185.8 ،166.1 ،170 الجمع معدل بلغ بينما اللقاح،
 معنوي  فرق  أي يالحظ لم. التوالي على والثالثة، والثانية األولى للمعاملة

 الرحيق لجمع معدل أفضل وكان المعامالت، بين جمع الرحيق يف
 وأظهرت. ساعة/758.79 الشغاالت مع مساء 01:00 الساعة

العسل الناتج من  عينات في الحيوية المضادات بقايا وجود االختبارات
 محلول مع أو التتراسيكلين مع السكر محلول على المتغذي النحل
  .التوالي على المليون، في جزء 0.02 و 0.4 تركيزات في فقط، السكر
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فاعلية بعض الزيوت الطيارة كمضادات للبكتريا ومضاد لالكسدة على 
مروى . بعض القياسات البيوكيميائية لدودة الحرير التوتية المصابة

معهد بحوث وقاية النباتات، مركز وإيمان محمود حسان،  نبيل مصطفى
كتروني: البحوث الزراعية، مصر، البريد اإلل

marwanabil78@hotmail.com 
دراسة تأثير بعض الزيوت العالجية مثل  إلىهدف هذا البحث 

( Lavenderوالخزامى  زيت البابونج )زيت الليمون الخاص بالبرتقال،
يرقات دودة الحرير التوتية  في( %1و  0.75، 0.5تركيزات ) ةبثالث

يم قدرة هذه و قوذلك لت Bacillus thuringiensisالمصابة ببكتريا 
الزيوت كمضادة لألكسدة ومضادة للبكتيريا لتعويض الضرر الناتج عن 

يم بعض التغيرات و اإلصابة في هيموليمف اليرقة عن طريق تق
ومحتويات كاربونيل البروتين  MDA أكسدة الدهون  الكيميائية مثل

PCC  كمؤشر لمقدار الضرر الذي حدث في الدهون والبروتين وأيضًا
وقدرة الدم كمضاد لألكسدة. وقد  ASTو  ALTألمينات قالت اان

كان من أكثر الزيوت  citrus oil زيت الليمون  أظهرت النتائج أن
 1 نبتركيزي  زيت البابونج وتبعه %0.75 و 0.5فاعلية في التركيزين 

على ، PCCو  MDAن سجال أقل ضرر في يواللذ %0.75و 
 لدم كمضاد لألكسدة بينمامعدل في قدرة ا ىأيضًا سجال أعل، التوالي

أالنين ترانس  أقل النتائج في انزيمات (citrus oil) سجل زيت الليمون 
 و 0.5لكل من التركيزين  وأسبارتات ترانس أميناز ALT ،ASTأميناز 
زيت  أن يتضح. من كل ما سبق شاهدمقارنة بباقي الزيوت وال 0.75%

البكتيرية  ى علية للعدو كان من أكثر الزيوت فا الليمون الخاص بالبرتقال
 .وأيضًا يحتوي على خواص مضادة لألكسدة
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محمود مؤشر جديد لقياس جودة االنتاج العلمي والمجالت العلمية. 

اإللكتروني:  البريد ،، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مصريعبد العاط
mabdelaty@zewailcity.edu.eg 

ض التصنيفات المختلفة للباحثين في هذا البحث نناقش بع 
من عدد البحوث المنشورة. ونقدم  لجودة البحوث المنشورة بدالً  وفقاً 

يم النوعي و صيغة جديدة تعتمد على النسبة المئوية الستخدامها في التق
إلنتاج الباحثين. وتعتمد المعادلة المقترحة على عدد األوراق المنشورة 

التي يمكن إضافتها كعامل جديد  المفردة والمشتركة واالستشهادات
همية السيناريو الجديد من خالل التحليل أ المعروف. وتظهر  hللمؤشر 

 بأنوالمقارنة ببعض النتائج المعروفة والمقاييس المتعارف عليها. وجد 
 نقدم مؤشراً وسوالمؤشر الجديد.  hاختالفات كبيرة بين معامل  هناك
تصنيف المجالت العلمية التي يسمى معامل التأثير العربي، ل جديداً 

 لعربية.ا للغةتصدر با
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 يم وتصنيف االنتاج و تقمعامل التأثير العربي مدخاًل للتميز في 

 ، كلية جمال علي خليل الدهشانالمنشور باللغة العربية.  يالعلم
البريد اإللكتروني:  ،التربية، جامعة المنوفية، مصر

g_eldahshan@yahoo.com 

منافسة والزيادة الهائلة فى المعلومات ظل عصر ال يف
تواجه تصنيف االنتاج  يالت والمعارف وتعدد قنوات نشرها، والتحديات

، وعدم وجود اهتمام عالمي بحساب معامالت التأثير يالعرب العلمي
مؤشرات دقيقة ومنهجية على مدى جودة  غيابللمجالت العربية، و 

الذي تفرضه مؤسسة واضح حتكار الاالالنشاط العلمي العربي، و 
وقصرها على  تومسون رويترز على تصنيف المجالت والدوريات

دوات أ، كان البد من البحث عن معايير و باللغة االنجليزيةمنها المنشور 
نا في ئالمنشور باللغة العربية وتسجيل مجهود أبنا ينتاج العلميم اإلو لتق

خالل البحث العلمي في منصات عربية بأدوات دولية، وذلك من 
يعد منصة عالمية لتصنيف  يوالذ يثير العربأمشروع معامل الت

لى التاكيد إتسعى الورقة  تنشر باللغة العربية. يالمجالت المحكمة الت
 ينتاج العلمجهة علمية تتولى تصنيف اإل همية وضرورة وجودأ على 
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، من خالل إنشاء  يهالمنشور باللغة العربية ووضع معايير للحكم عل
حصائية ودراسة تحليل مركز لحساب عدد من المؤشرات اإلوحدة أو 

االستشهادات المرجعية للدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية، أسوة 
بقريناتها األجنبية. وكذلك نشر التقارير السنوية التي يمكن اعتمادها 

يم المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية وفق و لمكافأة الباحثين وتق
العاملين بها ونسبة االستشهاد بأعمالهم المنشورة على المستوى إنتاجية 

، والذي اً يوضرور  اً هذا المشروع مهميعد الوطني واإلقليمي والعالمي. 
نتاج العلمي تقييم اإل يلتحقيق الجودة والتميز ف نه سيكون مدخالً أنرى 

 المنشور باللغة العربية.

 
SP3 

خبارية لوقاية النبات في البلدان مجلة وقاية النبات العربية والنشرة اإل
 بسام ،1خالد مكوكالعربية والشرق األدنى: اإلنجازات واإلخفاقات. 

. الجمعية العربية لوقاية النبات، 4وصفاء قمري  3إبراهيم جبوري  ،2بياعة
البريد اإللكتروني: ، بيروت، لبنان، 113-6057ص.ب. 

aspp@terra.net.lbالموقع اإللكتروني:  ؛
http://www.asplantprotection.org( المجلس 1عناوين العمل: ) ؛

( كلية الزراعة، جامعة 2الوطني للبحوث العلمية، بيروت، لبنان؛ )
( المركز 4( كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق؛ )3حلب، سورية؛ )

 .الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(، تربل، لبنان

بية لوقاية النبات منذ انشائها في عام دأبت الجمعية العر 
إعطاء األولوية في نشاطاتها العلمية إلصدار المجلة على  1981

 1983العربية لوقاية النبات والتي صدر العدد األول منها في العام 
وهي لم تزال تصدر بإنتظام حتى اليوم. في الوقت نفس، ورغبة في 

م وقاية النبات، أصدرت تفعيل التواصل بين العلميين العرب في علو 
الجمعية أيضًا، وبالتعاون مع المكتب اإلقليمي للشرق األدنى لمنظمة 
األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو( النشرة اإلخبارية لوقاية 
النبات في البلدان العربية والشرق األدنى. تطورت المجلة والنشرة 

صبحتا أوزاد اإلقبال عليهما و  اإلخبارية خالل العقود الثالثة الماضية
، 2013تصدران ثالث مرات في السنة بداًل من مرتين. منذ العام 

تحولت المجلة والنشرة اإلخبارية من النشر الورقي إلى النشر 
اإللكتروني، كما تحولت المجلة من نظام اإلشتراك إلى النظام المفتوح 

شورة بدون مقابل. الذي يسمح للجميع بالوصول إلى كامل المقاالت المن
أصبحت المجلة موجودة في العديد من قواعد البيانات مثل كابيس 
وأجريس وجوجل سكوالر، وفي المستقبل القريب ستدخل في قاعدة 

. أعطي (DOAJ)بيانات سكوبوس ودليل المجالت العلمية المفتوحة 
للمجلة معامل تأثير من قبل عدة جهات دولية مثل خدمات التوثيق 

في  (GIF)في الواليات المتحدة ومعامل التاثير العالمي  (SIS) العلمي
ستراليا، وآخرها كان من قبل معامل التأثير العربي في مصر، والتي أ

. 2015احتلت مجلة وقاية النبات العربية الموقع األول في تقريره لعام 
ال شك بأن هناك أيضًا بعض اإلخفاقات والتي ال بد من مناقشتها في 

سة بهدف دفع منشورات الجمعية العربية لوقاية النبات إلى هذه الجل
 األمام.

 

 موضوعات متنوعة
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سوسة النخيل الحجر الزراعي لمنع دخول اآلفات الغازية: تدابير 
 حافرة أوراقو  (Rhynchophorus ferrugienus)الحمراء 

إدارة  ،عماد حسين الطريحي. )absoluta Tuta( /البندورةالطماطم
 ،الدوحة، قطر، 1966 .ص.ب ،الزراعية، وزارة البلدية والبيئة الشؤون 

 emadhussain30@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

دخول بعض آفات الحجر الزراعي الغازية من خارج دولة  ىأد
نتاج الزراعي المحلي. ولذلك عملت قطر، إلى حدوث خسائر فادحة باإل

اقية الدولية لوقاية النباتات دولة قطر على التوقيع واالنضمام إلى اإلتف
الصحة النباتية ومنع دخول اآلفات الغازية او  تدابيرلغرض تطبيق 

. في هذه الدراسة سيتم التطرق إلى مثالين عن آفات الحجر هاانتشار 
الزراعي اللذين دخال إلى دولة قطر عن طريق اإلرساليات الزراعية 

وحشرة  1989في عام الواردة وهما سوسة النخيل الحمراء التي دخلت 
تطبيق  ى. أد2011والتي دخلت في عام  /البندورةالطماطم حافرة أوراق

قانون الحجر الزراعي والئحته التنفيذية إلى منع انتشار اآلفات الغازية 
والحد من الخسائر التي تسببها، إضافة إلى تسهيل حركة التبادل 

  .ى التجاري مع الدول اآلخر 

 

MI2 
قتصادي والحد اإلقتصادي الحرج لقوقع البرسيم مستويات الضرر اإل

في محافظة اإلسماعيلية.  /الفريزالزجاجي الذي يصيب نباتات الفراولة
محمد و محمد حسن عصام لقمةمحمد محمد أحمد إبراهيم، . مصر

معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية،  ى،عبدهللا عيس
 Mh_lokma@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  ،الدقي، مصر

مركز القصاصين محافظة  –أجريت الدراسة في قرية المحسمة 
لتقدير مستويات  2015 نمو الراولة/الفريز اإلسماعيلية خالل موسم

الضرر اإلقتصادي والحد اإلقتصادي الحرج لقوقع البرسيم الزجاجي 
وذلك بنظام اإلصابة الطبيعية  /الفريزالذي يصيب نباتات الفراولة

لدراسة  /مخبريةخدام الطعوم السامة. كما تم إجراء تجربة معمليةستاو 
أصناف من الفراولة  ةالتفضيل الغذائي لقوقع البرسيم الزجاجي على ثالث

أوضحت نتائج تقدير مستويات الضرر  .)فستيفال، كماروزا، منتخب(
اإلقتصادي والحد اإلقتصادي الحرج لقوقع البرسيم الزجاجي الذي 

الفراولة بنظام اإلصابة الطبيعية )النباتات المعلمة( وجود يصيب نباتات 
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الذروات ومحصول ثمار  ىرتباط سالب بين تعداد القواقع في أعلا
وقد اختلفت قيم مستويات الضرر اإلقتصادي والحد  /الفريزالفراولة

لفترات اإلصابة. بخصوص تقدير مستويات  اإلقتصادي الحرج تبعاً 
 ىإلقتصادي الحرج بنظام الطعوم السامة، أدالضرر اإلقتصادي والحد ا

ختالف عدد القواقع في القطع اختالف أعداد الطعوم السامة إلى ا
أظهرت نتائج  .عليه اختلف محصول ثمار الفراولة التجريبية وبناءً 

تفضيل قوقع البرسيم الزجاجي للتغذية على  /المخبريةالتجارب المعملية
ملة الكمية المستهلكة من من ج %40.55الصنف منتخب )استهلك 

( ثم %34.27بصنف كماروزا ) المختبرة( متبوعاً  ةاألصناف الثالث
  .(%25.17لصنف فستيفال )ا
  

MI3 

األعشاب مركبات مستخلص التخفيف من اإلجهاد الملحي عن طريق 
 2، الواعر محمد أمين1لعتيق ىسلم .البحرية في نباتات الفول والقمح

البيولوجيا، مختبر للتكنولوجيا األحيائية، ( قسم 1. )1ميمون الكوي و 
وتثمين وحماية الموارد الزراعية، كلية العلوم والتكنولوجيا، جامعة 

البريد اإللكتروني: ، مراكش، المغرب ،القاضي عياض
l.salma86@gmail.com( قسم البستنة والمناظر الطبيعية، 2) ؛
 مريم، سوسة، تونس. -المعهد العالي للزراعة، شط

نتاجية إالملوحة من أهم العوامل البيئية التي تحد من  دتع
عملية التمثيل الغذائي  فيالمحاصيل ويمكن أن يكون لها تأثير مدمر 

نواع األوكسجين أنتاج إر األكسدة عن طريق ا، وتحفز أضر للنبات
األعشاب البحرية من الطحالب  دوتععلي في الخلية النباتية. االتف

 ،الموارد المتجددة المحتملة في البيئة البحرية البحرية كبيرة الحجم من
تزيد من إذ نتاج المحاصيل، إوغالبا ما تستخدم كمحسنات في نظم 

. هتحمل النبات لإلجهاد البيئي وتعزيز خصائص مضادات األكسدة في
يم تأثير المستخلصات السائلة ألوراق األعشاب و تق تموفي دراستنا، 

، Ulva rigidaالحصول عليها من  البحرية وكانت االنواع التي تم
Triticum durum Phaseolus vulgaris.  ثم دراسة قدرة نباتات القمح

المعاملة بهذه المستخلصات على تحمل الملوحة العالية.  ءوالفاصوليا
ير النمو االفسيولوجية والكيميائية الحيوية مثل معيم بعض المعأير و وتق

دهيد ومحتوي الفينول الكلي ومحتوي الكلوروفيل ومحتوي مالونديال
ونشاط االنزيمات المضاد لألكسدة )سوبر ديسموتيز والكتإليز 
واسكوربات بيروكسيداز( في نباتات القمح والفاصوليا تحت ظروف 
اإلجهاد الملحي. أوضحت النتاج أن تطبيق مستخلصات األعشاب 

ويحسن أصباغ الورقة للنبات البحرية يعزز النمو الخضري 
يل( تحت ظروف الملوحة العالية بالمقارنة بنباتات لم تعامل )الكلوروف

في  اً حبهذه المستخلصات. وكان انخفاض بيروكسيد الدهون واض
نباتات الملوحة العالية والنباتات المعاملة بالمستخلصات مما يدل على 

هناك زيادة كبيرة في  تعلي. وكانانواع األوكسجين التفأقلة تراكم 
لألكسدة مثل سوبر ديسموتيز والكتإليز  ةلمضادنزيمات انشطة اإلأ

واسكوربات بيروكسيداز. وزادت هذه االنشطة االنزيمية زيادة كبيرة 
عندما تم رش النباتات بمستخلصات األعشاب البحرية تحت اإلجهاد 
الملحي. في الختام، يمكن تطبيق مستخلصات األعشاب البحرية التي 

كسدة وتقوم بتحسين القدرة على تسهم في حماية النبات ضد تدهور األ
 تحمل اإلجهاد الملحي. 

 
MI4 

لمكافحة العنكبوت ذو البقعتين في  IoT)انترنت األشياء )
 معهد بحوث وقاية ،رانيا أحمد عبد الوهاب. الصوب الزراعيةالدفيئات/
-raniaالبريد اإللكتروني:  ،مصر ،مركز البحوث الزراعية ،النباتات

proline@hotmail.com 

تأثيراتها في الزراعة  (IoT)أظهرت تكنولوجيا انترنت األشياء 
وفي مكافحة اآلفات على وجه التحديد. انترنت األشياء قادرة  عموماً 

/الصوب الزراعية المصابة الدفيئاتعلى القيام بالعديد من المهام في 
لي ويعتمد النظام اآل. Tetranychus urticaeالبقعتين  يبالعنكبوت ذ

لى البروتوكول الالسلكي الذي يستخدم أجهزة االستشعار، الكامل ع
والنظام العالمي   (GIS)ونظام األردوينو، ونظام المعلومات الجغرافية 

وغيرها، وذلك لجمع البيانات وتجهيزها  (GSM) لالتصاالت المتنقلة
وغيرها من العمليات. ويمكن أن تكون فعالة لمراقبة اآلفات، ثم نقل 

. يمكن أن ًا القرارات المتعلقة بتفعيل القرار الالزم تلقائياً البيانات وأخير 
توجه هذه التكنولوجيا حتي الضوء أو الصوت أو كليهما للسماح 

. الشاهدلمفترس معين للحضور والفوز بفريسته بجهد أقل مقارنة ب
 (LEDs) الثنائيات الباعثة للضوءبالطائرات بدون طيار المزودة أحدثت 

ستخداما من امن اإلصابة مع أكثر األلوان  %90أكثر من  اً خفض
خالل جذب المفترسات لكال الشكلين المعرضين، األخضر واألحمر من 

T. urticae ناث البالغات منتم أيضًا تسجيل أصوات األكما 
T. urticae بسيط، في حالة اإلصابة العالية والتي  ختالفا، ولكن مع

 %80من اإلصابة بنسبة أظهرت فعاليتها في جذب المفترسات للحد 
، فان النظام الزراعي الدقيق قريب جدًا للتطبيق ى خر أ. وبعبارة تقريباً 

 (IoT)وذلك لمكافحة األكاروسات من خالل تكنولوجيا انترنت األشياء 
الصوب الدفيئات/ كتكنولوجيا متقدمة في كل من الحقول المفتوحة و

 الزراعية بنجاح
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تي تنتقل بواسطة إرسإليات بذور محاصيل أهم األمراض واآلفات ال
وصفاء غسان قمري،  عبد الرحمن مكحلالحبوب والبقوليات الشتوية. 

مختبر صحة البذور، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الجافة )إيكاردا(، محطة تربل، البقاع، زحلة، لبنان، البريد اإللكتروني: 

a. moukahel@cgiar.org ؛s.kumari@cgiar.org 

يتبع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( 
)قمح، شعير، حمص، قواعد وطرائق معتمدة دوليًا لفحص جميع البذور 

المتبادلة مابين إيكاردا والمراكز البحثية والوطنية فول، عدس وجلبان( 
ة على جميع ختبارات التاليااليتم إجراء في مختلف مناطق العالم. حيث 

البذور  تبخيرالبذور الداخلة والخارجة لبرامج إيكاردا المختلفة: )أ( 
(Fumigationب )20-ستخدام الفوسفين أو حفظ البذور عند حرارة ا 
 الفحص( ب) الحشرية؛ األطوار جميع من للتخلص إسبوع لمدة س˚

 المكبرة كالعدسات بسيطة أدوات باستخدام أو المجردة بالعين المباشر
 واألجسام التفحم وكرات األعشاب وبذور المخازن  حشرات عن للكشف
 عن الناجمة والتشوهات والثإليل الفطور بعض تنتجها التي الحجرية

ر المحمولة على سطح البذور و )جـ( الكشف عن أبواغ الفط النيماتودا؛
ستخدام طريقة غسيل البذور؛ )د( الزراعة على مستبتات غذائية عامة اب

ر أو البكتريا المنقولة مع البذور؛ )هـ( و ية للكشف عن الفطأو انتقائ
للكشف عن األمراض الفيروسية والبكتيرية؛  /سيرولوجيةإختبارات مصلية

خالل السنوات الثالثة  ،)و( إستخالص النيماتودا من البذور. تم
قادمة  بذورعينة  34,253(، فحص 2016و 2015، 2014الماضية )

فة من العالم )قمح صلب وطري، شعير، إليكاردا من مناطق مختل
 بذورعينة  98,769حمص، عدس، فول وجلبان( باإلضافة إلى 

تم تجهزيها لكي توزع على البرامج الوطنية في منطقة  هالمحاصيل نفسل
أظهرت نتائج الفحوص  .(CWANA)فريقيا أوسط وغرب آسيا وشمال 

( كان أكثر T. laevisو Tilletia triticiالمختبرية أن التفحم المغطي )
حشرة سوسة القمح  ته(، تل%7.9األمراض تواترًا في عينات القمح )

Sitophilus granaries (2.0% كما تم الكشف عن التفحم القزم ،)
Tilletia controversa (0.15% والتفحم اللوائي/العلمي )Urocystis 

agropyri (0.05% في )حدي ارسإليات القمح الطري الواردة للمركزإ .
Fusarium (8% )في حين كانت لفحة السنابل المتسببة عن الفطر 

Drechslera (1.0% )ر التابعة للجنس و والتلطخات الناجمة عن الفط
Rhizopertha dominica (0.6% )وحشرة ثاقبة الحبوب الصغري 

أكثرها تواترًا في بذور الشعير. أما في بذور المحاصيل البقولية فقد 
ية أكثرها تواترًا: )أ( على بذور الحمص سجلت كانت األمراض التال
ريوم ا( وذبول فيوز 0.04%) Ascochyta rabieiلفحة األسكوكيتا 

Fusarium oxysporum f.sp. ciceris (1.1% على بذور )(؛ )ب

( وذبول ا 0.1%) Ascochyta lentisالعدس سجلت لفحة االسكوكيتا 
حد أ( و 0.3%) Fusarium oxysporum f.sp. lentisريوم افيوز 

( وخنافس البقول التابعة %0.7الفيروسات المنقولة بوساطة البذور )
(؛ )جـ( على بذور الفول تم تسجيل لفحة 0.4%) Bruchideللعائلة 

 Fusariumريوم ا( وذبول فيوز 0.05%) Ascochyta fabaeاألسكوكيتا 

spp. (0.5% و )(، %1.8حد الفيروسات المنقولة بوساطة البذور )أ
Botrytis spp. (0.2% )دي افة لذلك تم الكشف عن العفن الرمباإلضا

 ،رسإليات الفول القادمة للمركز؛ )د( أما على محصول الجلبانإفي أحد 
(. تم 1.7%) .Fusarium spp ريومافقد تم الكشف فقط عن ذبول فيوز 

ستبعاد جميع العينات المصابة بأحد األمراض واآلفات االمنقولة ا
اإلرسإليات الداخلة أو الخارجة، وتم التخلص من  بوساطة البذور من

كامل الشحنة التي كانت تحمل التفحم القزم أو التفحم اللوائي/العلمي. 
باإلضافة لذلك تم مراقبة البذور الداخلة للمركز بعد الزراعة لموسم 
زراعي أو موسمين للتأكد من خلوها من األمراض المنقولة بواسطة 

 البذور
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ستعمال بانتويا ان اإلجهاد الملحي عند القمح الشتوي بالتخفيف م
(spp. Pantoea نباتية ضمنية )حاج . معزولة من نباتات صحراوية

 ، سعيد1بيريني ، خضرة1مدوح ، معمر1، حسين بنعطية1,2أحمد بلعوني
كلية علوم  (1). 2زيتوني عبد الغنيو  2، نصر الدين صباو1بن أحمد

، البريد ان عاشور، الجلفة، الجزائرالطبيعية والحياة، جامعة زي
نظمة بر بيولوجيا األت( مخ2) ؛shoober5@yahoo.frاإللكتروني: 

 . الميكروبية، المدرسة العليا لألساتذة، القبة، الجزائر

بهدف تطوير أسمدة حيوية لتخفيف اإلجهاد الملحي في القمح  
 Pantoeaبانتويا  جنس سالالت بكتيرية من 5ختيار االشتوي، تم 

spp. في الصحراء  تلقائية. وقد تميزت السالالت المعزولة من نباتات
قدرتها على تعزيز نمو النباتات في ظروف مالحة. وقد بالجزائرية 

خضعت هذه العزالت في وقت الحق لدراسة تصنيفية على أساس 
الخصائص الفسيولوجية و مظهري: ماكرومورفولوجيا وميكرومورفولوجيا، 

(. وأكدت النتائج أن 16S rRNAية )تحليل ألجين والخصائص الجزيئ
ليات العزالت الخمس تنتمي إلى جنس بانتويا. وقد تم تحديد بعض اآل

ليات المباشرة وغير المشاركة في تعزيز نمو النباتات، فيما يتعلق باآل
المباشرة. وأخيرًا، تم إجراء إختبار في أوعية زراعية في بيوت زجاجية 

يم فعالية العزالت المختارة في تعزيز و معقمة لتق ستعمال دعامة غيراب
دية وملحية ا( في ظل ظروف عGold kornنمو القمح الشتوي )نوعية 

( لمدة ثالثة أسابيع، وذلك باللجوء إلى موالر يلميل 200و 100)
وتشير  د 30و عتينمعاملة بكتيرية للبذور بوساطة الجمر لمدة سا

 وبانتويا OT37  ، بانتوياME3بانتويا من السالالت  النتائج إلى أن كالً 
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OT18  نها أبدت قابلية لإلستخدام كأسمدة بيولوجية أمثيرة لالهتمام بيد
 لتحسين غالت القمح الشتوي في التربة المالحة. 
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متبقيات مبيدات الكلور العضوية في لحوم الضان والبقر بوسط 
مركز بحوث  ،ةهيئة البحوث الزراعي ،روضة يعقوب الحبيب .السودان

 ،مدني السودان ،متبقيات المبيدات مختبر ،دارة المتكاملة لآلفاتاإل
 omymahiaw@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

جمعت ستون عينة من لحوم الضان والبقر من السوق 
وسط السودان. حللت هده العينات -المركزي للحوم بمدينة ودمدني

. اتبعت طريقة ية الثابتة بيئياً لمعرفة ما بها من متبقيات الكلور العضو 
De Fober Mondar et al  (1964) ستخالص ونظافة العينات. ال

حللت هده المستخلصات بوساطة جهاز الكروموتوغرافي الغازي 
من لحوم البقر  %17مستخدمين الكاشف القابض لاللكترونات. احتوت 

جزء في  0.0969إلى  0.0400على مبيد اللندين في المدي من 
من لحوم البقر احتوت على مبيد هيبتاكلورأيبوكسيد في  %20و مليون ال

جزء في المليون. وجد مبيد الدي دي أيي  0.153إلى  0.100 ىالمد
ما لحوم الضان أجزء في المليون  0.0786و 0.060في عينتين, 

 0.0053من  ىمن العينات على مبيد لندين في المد %20احتوت ف
من  %13وجد مبيد الدي دي أيي في و  ،ن جزء في المليو  0.0488إلى 

وت تجزء من المليون. اح 0.096إلى  0.024من  ىالعينات في المد
جزء في  0.030و 0.028من الضان على مبيد دأيلدرين  انعينت

  .المليون 
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 Solanumإستجابة القمح الطري لمخلفات الباذنجان البري 

Cav.elaeagnifolium  .2، انــور الـمعمــار1ـرنـيمحمـد عيـد الب ىنــد ،
( الهيئة العامة للبحوث العلمية 1. )1عبد الرحمن الراشدو  2إبراهيم انغسـ

، إدارة بحوث الموارد الطبيعية، الحلبوني، دمشق، (GCSAR)الزراعية 
( جامعة 2)؛ albarninada@hotmail.com :لكترونيإلالبريد ا ة،سوري

دمشق، ، 30621. ، ص.بدمشق، كلية الزراعة، قسم وقاية النبات
 ة.سوري

من أهم  .Solanum elaeagnifolium Cavُيعدُّ الباذنجان البري 
دالغازية الخطيرة  األعشاب الضارة  زراعة العديد من المحاصيل التي تهدِّ

. تمَّ دراسة تأثير مخلفات هذه العشبة في نمو القمح على ةفي سوري
لي الكشف االستدالاء محورين: المحور األول كيميائي تمَّ فيه إجر 

األجزاء التربة و المركبات الكيميائية الثانوية في مستخلصات لمجاميع 
بة )كاشف ماالنباتية لهذا النوع ب ير وكاشف استخدام الكواشف المرسِّ
لتأثير ختبار الحيوي اال يتضمن المحور الثانحمض التانيك(. و 

لنباتية )المجموع تراكيز لألجزاء ا ةأربعالمستخلصات المائية الساخنة ب
لي الثمار إضافة إلالخضري، المجموع الجذري( خالل طور اإلزهار با

 الناضجة مع البذور في انبات ونمو بادرات صنف القمح الطري بحوث
بيَّنت  .2016و  2015 في الشروط المخبرية خالل الموسمين 10

نجان نتائج الدراسة الكيميائية إحتواء مستخلصات األجزاء النباتية للباذ
البري ومستخلصات التربة الحاوية على بقايا هذا النبات على قلوانيات 

وكان . كما وجدت القلوانيات في كافة األجزاء النباتيةوسابونينات. 
حيث . الصفات المدروسةفي تأثيرًا سلبيًا معنويًا لمستخلصات العشبة 

كما نبات. انبات حبوب القمح، وإزداد الزمن الوسطي لإلانخفض 
خفض متوسط طول السويقة والجذير لبادرات القمح مع ظهور أعراض ان

ية واضحة،  أوراق نباتات القمح بعمر  ى باإلضافة إلى اختزال محتو سمِّ
زداد هذا التأثير السلبي مع زيادة اوقد . ليخضورامن صبغة  يوماً  21

مستخلص كٍل من  ىأعطالتركيز، واختلف بحسب الجزء النباتي. 
نمو نبات حبوب و إفي أكبر والثمار تأثيرًا معنويًا المجموع الجذري 

بالمقارنة مع مستخلص المجموع الخضري. بينما أعطي  بادرات القمح
مستخلص الثمار التأثير األعظمي في نمو بادرات الصنف بالمقارنة مع 
مستخلص المجموع الجذري. وبالنتيجة يعود التأثير التثبيطي لمخلفات 

حتواء األجزاء النباتية لهذا اات ونمو القمح إلى نبإالباذنجان البري في 
النوع على بعض المركبات الكيميائية الثانوية وهي القلوانيات 

والتي تسهم في قدرته على غزو والسابونينات ذات التأثير الُسمِّي 
  .الحقول ومنافسة المحصول
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ر هاجالمقاوم للجفاف في تونس. وتأقلم صنف الشعير " كنوز"  تطوير
 ش تونس، في الزراعية للبحوث الوطني ، المعهدومولدي الفالح بن غانم
 Hajeur_bg@yahoo.comتونس، البريد اإللكتروني:  المنزه، 1004

المعهد الوطني للبحوث  قبلانتخب صنف شعير كنوز من 
وقد اختير من  2010تسجيله سنة  تم( و INRATالزراعية بتونس )

تربيتها بالتعاون مع المركز  تمتضمن مجموعة من الهجن التي 
في نطاق ( إيكاردا) الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة

ستراتيجية الالمركزية في تطوير المادة الوراثية وتكييفها من أجل اال
نتاجها. كنوز هي نتاج إتأقلمها مع مناخات منطقة شمال أفريقيا ونظم 

ألصناف: لطريقة االنتخاب النسبي المعتمدة في تربية ا
Alanda//Aths/4/Pro/Toll//Cer*2/Toll/3/5106/6/24569  

هو صنف (، و ICB95-0508-0AP-1BJ-2BJ-0B)األصل/النسب: 
 سم(، 95) الطولومتوسط  أيام( 103ربيعي سداسي الصفوف، مبكر )

. حبوبه بيضاء إلى مصفّرة النضج عند ومنحنية مدمجة شبه سنابله
وع النباتات جوفاء. يتميز هذا الصنف دية من داخلها. جذااللون ورم

بمقاومة معتدلة للتبقع الشبكي بالمقارنة مع الصنف منال وبمقاومة 
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ة أو اللسعة بالمقارنة مع الصنف ريحان. أعطي ععالية لمرض السف
شبه ) ( في الكاف2004-2007خالل ثالثة مواسم متتالية ) كنوز
ه الواحد، ق/ 51.89، متوسط محصول من الحبوب في حدود (جاف

 (ق/ه 51.64)والصنف منال (، ق/ه 47.52) مقارنة بالصنف ريحان
-2007، قدم كنوز خالل ستة مواسم متتالية )(شبه رطب) في باجة

ق/ه، مقارنة  40.39( متوسط محصول من الحبوب في حدود 2001
ختبار الوزن ا ى. أعط(ق/ه 42.20)وبمنال  (ق/ه 37.77)بريحان 
كغ/ه في الكاف. كان مجموع  63باجة وكغ/ه في  70-60النوعي 

بالكاف. يوصي بزراعة  %14-11بباجة و %12-9محتوي البروتين 
 . موسمياً  (مم 250–350الصنف كنوز في المناطق شبه الجافة )
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ليات الفيزيولوجية اآلن: كااإلستجابة لإلجهاد المائي عند شجر األر 
، سلمة 1مني لموي  ،1الغني شخشار عبد. لتحملللوالبيو كيميائية 

، سعد 4، عبدالحميد المصدق3، سعيد وهبي2عبدالرحيم فردوس ،1عصام
( 1). 1، الشرقاوي المظفار6، عبدالكريم فيإللي ملتوف5بن سودة قريشي

 ؛جليز، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب كلية العلوم والتقنيات
لية العلوم ك( 3؛ )المركز الجهوي للبحث الغابوي بمراكش، المغرب( 2)

كلية العلوم، ( 4) ؛السمإللية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب
كلية العلوم والتقنيات، جامعة ( 5) ؛جامعة ابن زهر، اكأدير، المغرب

كلية العلوم، جامعة محمد ( 6؛ )سيدي محمد بن عبدهللا، فاس، المغرب
البريد اإللكتروني:  ،كدال، الرباط، المغربأالخامس 

chakhchar.ckr@gmail.com 
يكولوجي حاسم إدور اجتماعي وإقتصادي و بن كاشجرة األر  تسهم

في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في جنوب غرب المغرب. أجريت 
ليات التكيف الفيزيولوجية والبيوكيميائية لتحمل آدراسة لفهم وتوصيف 

 نهج متعدد العوامل تم اعتمادهذا الصنف النباتي لإلجهاد المائي. 
 ليخضوري والضررالدراسة تغيرات الحالة المائية لألوراق واإلشعاع 

نزيمية ونظام التناضح نزيمية وغير األنظمة الدفاع األأالتأكسدي و 
نزيمات وأصباغ إواستقالب الكربوهيدرات واالستقالب الثانوي وبعض 

يكولوجية متباينة إنواع أعتمدنا في بحثنا على أربعة ا التركيب الضوئي. 
ن )نوعان ساحليان مختلفان ونوعان داخليان مختلفان( كاشجر األر من 

تم إخضاعها لمستويات مختلفة من اإلجهاد المائي لمحاكاة تأثير جفاف 
نواع نتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األالالتربة. كشفت 

فيما يخص مجموعة اإلستجابات من الفيزيولوجية  ةاإليكولوجية االربع
ليات تحمل اإلجهاد المائي. من ناحية آكيميائية المتدخلة في  والبيو

، تم تسجيل عالقات ذات داللة إحصائية بين المؤشرات التي ى خر أ

عن التفاعالت والعالقات المحتملة بين  تتفاعل فيما بينها، فضالً 
يكولوجي ومستوي اإلجهاد المائي والوقت(. العوامل الثابتة )النوع اإل

تفريق وتباين  ظهر جلياً  )التحليل التمييزي(، ياإلحصائختبار وفقا لال
من بين  عتمادًا على المؤشرات األكثر تأثيراً ا نواع اإليكولوجية بين األ

جميع المؤشرات الفيزيولوجية والبيو كيميائية التي تمت دراستها. يمكن 
أن تسهم هذه الدراسة في إجراء "انتقاء" للصفات التكيفية الفعالة من 

والتي تبدو واعدة جدًا  نواع اإليكولوجية األكثر تكيفاً ختيار األاأجل 
  .لتجديد وتشجير غابات شجر األركان المغربية
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 Rousettusكل الفاكهة آالغذائي للخفاش المصري  التفضيل

aegyptiacus  وعالقته بالمكافحة تحت الظروف الحقلية 
 ،وقاية النباتاتمعهد بحوث ، ىيونس أحمد السيد عيس. ةخبريوالم

، البريد اإللكتروني: مصر ،جيزة ،الدقي ،مركز البحوث الزراعية
dr.younis16@gmail.com 

كل آأجريت تجربة لدراسة التفضيل الغذائي للخفاش المصري 
ستخدام طريقتي التغذية اإلختيارية والتغذية اب اً غذائي اً نوع 17 ـالفاكهة ل
النتائج  أشارت. خبريةوذلك تحت الظروف المختيارية اإلغير 

 تبعاً  ة المواد المقدمة للخفاش اختلفت نسبياً غاسإستالمتحصل عليها أن 
لنوع المادة المقدمة وأيضًا حسب طريقة التغذية المستخدمة. وعند 

بيض ختيارية وجد أن ثمار التوت األاإلستخدام طريقة التغذية غير ا
ما كانت ثمار التوت للخفاش بينة غاسنواع الغذائية إستكانت أكثر األ

 /الفريزخري وجد أن ثمار الفراولةأ. من ناحية غةاسسود أقلها إستاأل
نواع الخضار المقدمة وجاءت ثمار الفول البلدي في أكانت أفضل 

كانت  /البندورةولوحظ أيضًا أن ثمار الطماطمخيرة لإلستغاثة. المرتبة األ
بة االستهالك من أفضل االغذية إستغاثة للخفاش. ولقد وجد أن نس
لنوع الغذاء  ووزن الجسم للخفاش قد تأثرت بصورة واضحة تبعاً 

المستخدم وأيضًا حسب طريقة التغذية حيث لوحظ أن ثمار الفراولة 
كانت أفضل الثمار المقدمة حيث أعطت نسبة استهالك مقدارها 

ستخدام طريقة التغذية اإلختيارية. امن وزن الخفاش وذلك عند  90.6%
ستخدام تركيزات مختلفة من انه عند أالتائج المتحصل عليها  كما تشير

 %1.5فوسفيد الزنك في صورة طعم مع عجوة البلح وجد أن التركيز 
ستخدام امن تعداد الحيوان. لذلك يوصي ب %100 نفوق إلى نسبة  ىأد

بفوسفيد الزنك كطعم لمكافحة الخفاش المصري  البلح العجوة معامالً 
  .كل الفاكهةآ
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