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يسـمح بإعـادة طباعة محتويات النشرة بعد التعريف بالمصدر. التسميات المستعملة وطريقة عرض المعلومات في هذه 

لألمم المتحدة )الفاو(، أو الجمعية العربية لوقاية النبات  النشرة ال تعبّر بالضرورة عن رأي منظمة األغذية والزراعة

بشأن الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منظمة أو سلطتها المحلية وكذلك بشأن تحديد حدودها. 

عتبارها مطابقة كما أن وجهات النظر التي يعبّر عنها أي مشارك في هذه النشرة هي مجرد آرائه الشخصية وال يجب ا

 آلراء منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو الجمعية العربية لوقاية النبات.
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 العــــدد افتتاحيــة
 

 

 

 هاوايقاف انتشار جهاز رصد للكشف آفات المحاصيل عابرة الحدود في المنطقة العربية والشرق االدنى
 

خالل العقود القليلة الماضية مجموعة من اآلفات الزراعية سببت اضراًر جسيمة نطقة العربية والشرق االدنى لمإلى ادخلت 

سوسة النخيل الحمراء أنموذجا لآلفة الدخيلة التي غزت المنطقة  دمن الغذائي في المنطقة. تعنتاج الزراعي واألاإل فيثرت أ

شجار النخيل في الدول المنتجة للتمور. اآلفة الدخيلة الثانية التي ظهرت أعلى  حاً العربية خالل الثمانينيات والزال تأثيرها واض

المسببة لمتالزمة التدهور السريع  Xylella fastidiosa في دول حوض البحر المتوسط والدول المجاورة هي بكتيريا  حديثاً 

فريقيا في نهاية عام أهرت ألول مرة في التي ظ Spodoptera frugiperda وكذلك دودة الحشد الخريفية  على الزيتون

خرى بسبب أمستمرة باالنتشار لمناطق هي لسودان واليمن ومصر ووصلت الى الهند والصين وإلى احيث دخلت  2016

التجارة البينية للمواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والتغيرات المناخية. ان ظهور واعادة ظهور اآلفات الزراعية يحتاج الى 

 وبرامج وتقانات الحتوائها. خطط

 

اجتماع في مركز مؤسسة روكفيلر في بيالجيو، ايطاليا نظمه مركز الزراعة االستوائية لمناقشة تأسيس  2018لقد عقد في 

عطى االولوية لستة محاصيل هي الذرة الصفراء، البطاطا، الكاسافا، الرز، البقوليات أنظام رصد دولي ألمراض المحاصيل 

 من الغذائي الدولي.من الغذائي بهدف تحسين األنظمة األأالهدف الرئيس للخطة المقترحة تتضمن تقوية وربط والقمح. إن 

 

 ءالبد دارة اآلفات الزراعية الدخيلة وانتشارها في منطقتنا تقترح الجمعية العربية لواقية النباتإلغرض تعزيز التعاون في 

ات آف انتشارعن  ات الزراعية في المنطقة العربية والشرق االدنى للكشفنشاء جهاز رصد لآلفإبعقد حوار حول احتمالية 

. ولتحقيق هذا الغرض ستخصص الجمعية منصة حوارية في حلقة خاصة ضمن برنامج هاوكبح المحاصيل الزراعية الدخيلة

في مدينة الحمامات  2323مبر، تشرين الثاني/نوف 1-6المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات الذي سيعقد خالل الفترة 

لألمم المتحدة الفاو لمنطقة الشرق االدنى وشمال  من المكتب االقليمي لمنظمة االغذية والزراعة بتونس. تدعو الجمعية كالً 

والمراكز الزراعية الدولية في المنطقة الحضور إلغناء المقترح  NEPPOدنى فريقيا ومنظمة وقاية النبات في الشرق األأ

ار. بهذا المقترح ان يشاركوا في الحو لجميع المهتمينات المشاركة، فهي فرصة هوج بتوصيات تطبيقية تنفع جميع الجوالخر

ن يجذب هذا المقترح الباحثين والمهتمين بوقاية النبات، والعاملين باإلرشاد الزراعي وهيئات الممولين الدوليين أمن المتوقع 

تطوير إطار عام حول تنمية وتطوير القدرات وتبادل  فيالهدف الرئيس للمقترح  ثليتمللبحوث في مجال الصحة النباتية. 

المعلومات وقنوات االتصال الضعيفة في بعض الدول العربية والشرق االدنى. كما ان المقترح يمكن ان يتعامل مع التقنيات 

 ة بما فيها وسائل التواصل االجتماعي.المتقدمة لغرض التشخيص السريع لآلفات واالستفادة من قنوات االتصال المتعدد

 

مع جهاز الرصد الدولي الخاص باألمراض  اً نشط اً جهاز الرصد المقترح في المنطقة العربية والشرق االدنى شريكقد يكون 

 ظ االمنحففي ضافي لتطوير التعاون في شؤون الصحة النباتية والتي بدورها تسهم إه وكجهد ؤالمقترح إنشا ((GSSالنباتية 

مراض النبات نتمنى على المهتمين االطالع على المقالة ألالدولي المقترح رصد الالغذائي. للمزيد من المعلومات حول جهاز 

 (. 1232-1231:333وآخرون ) يبيس-كارفاجالفي مجلة العلوم من قبل  2019التي صدرت في شهر حزيران/ يونيو 

 

 خالد مكوك وابراهيم الجبوري 

        وقاية النباتالجمعية العربية ل
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  العربية والشرق األدنى  البلدانأخبار وقاية النبات في 
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سجل النوع   .في وسط العراق Okamoto 1914 (Chrysopidae:Neuroptera )Chrysoperla furciferaتسجيل جديد للنوع 

Chrysoperla furcifera  من جنسChrysoperla  العائد الى عائلةFamily Chrysopidae (Lacewing)  يعود الى رتيبة أسد المن

Suborder Hemerobiiformia والى رتبة شبكية االجنحةOrder Neuroptera  جريت في وسط العراق أ، سجل هذا النوع ألول مرة ضمن دراسة

تخدام المصائد الضوئية والشبكة اليدوية في موقع  من المزارع المطلة على النهر من نباتات الخضار جمع الحشرات باستم  .2017-2018خالل الفترة 

, وجمعت من بساتين العامرية في 92/99/9191الطماطم( المصابة بحشرات المن في محافظة بابل/ قضاء المسيب /بتاريخ البندورة/)الباذنجان و

على صفات المظهر الخارجي والتشريح الداخلي ألعضاء  لحشرة باستخدام المفاتيح التصنيفية اعتماداً , شخصت ا99/91/9191محافظة بغداد بتاريخ 

را طة كامياالتكاثر واخذت قياسات أجسامها باستعمال برنامج تحليل الصور الرقمية وكذلك استخدام المسطرة المدرجة ورسمت أجزاء الجسم بوس

ورود رمزي أكرم وعواطف عبد الفتاح  [جزاء الجسم باستعمال المجهر المركب. أرقمية ورسمت طة كاميرا اكما صورت الحشرة بوس ،دايلوس

                .] 2312، 2، عدد Plant Archives ،19العراق، -بغداد)العراق(، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة  حمودي
 

 
 

 

 

 

 الجزائر
 

 

في أحد بساتين الحمضيات في وادي الشلف   CTV)) /الموالحالسريع على الحمضيات أول اكتشاف لساللة شرسة من فيروس التدهور

أحد أهم  الشلف،في وادي  9191إلى  9196في الفترة من   tristeza (CTV) التدهور السريعتم إجراء مسح واسع النطاق لفيروس  )الجزائر(.

 بستاناً  13كعينات من أشجار الحمضيات من  9611راسة تم أخذ ما مجموعه في الجزائر. في هذه الد /الموالح/القوارصمناطق زراعة الحمضيات

شجرة بأنها  12حيث تم تحديد  اختبار اليزاو( DTBIAتحليل البصمة النسيجية المناعية المباشر ) بوساطة. تم اختبار العينات التي تم جمعها اً تجاري

ات من االختبار المصابة لمزيدة التي شملتها الدراسة. تم اختيار خمسة من هذه االشجار كمعدل إصابة في المنطق ٪ 3.21وهو ما يعادل  CTV مصابة بـ

 و T30 المنتشرة حالياً في منطقة الشلف. أظهر التوصيف الجزيئي وجود األنماط الجينية CTV الجزيئية لتحديد التركيب الوراثي المرتبطة بعزالت

VT. إلى التركيب الوراثي وهذه النتيجة أكدت وجود ساللة شرسة تنتمي VT. من جهة اخرى كانت عزالت CTV  األخرى مماثلة لتلك الموجودة في

اإلسبانية متوسطة الشراسة. يعتبر هذا االكتشاف المبكر  CTV على مستوى النوكليوتيدات مع ٪ 11بنسبة  اً ، والتي أظهرت تشابه Mitidja منطقة

منتجي الحمضيات الجزائريين حيث يحتاج اتخاذ إجراءات من قبل مسؤولي الصحة النباتية الوطنية، مشكلة ل VT لساللة تنتمي إلى التركيب الوراثي

 وخالد جلواح، إيناس درايس Y. Guenaouiسمير العروس،  [ .مع التوسع بالمراقبة إلى مناطق إنتاج الحمضيات األخرى واقتالع األشجار المصابة

  3(3 ،)1-3، 2312 [.https://doi.org/10.1111/epp.12563(، PPOE)الجزائر(، نشرة منظمة الصحة العالمية )
 
 

 األردن
 

في  Madeira Mealybug, Phenacoccus Madeirensis Green (Hemiptera: Pseudococcidae)التسجيل األول لبق الماديرا الدقيقي 

ألول مرة باألردن حيث جمعت النماذج من نباتات زينة مصابة بشدة منها الجيرانيوم، زهرة الداوودي كرايسانثيمم  اديرا الدقيقياألردن .تم تسجيل بق الم

بق  الباذنجان والفلفل الحلو.يعتبر تسجيل الريحان كما تم جمع الحشرة من نباتات الطماطم الجيري، ،ورد الجمال هبسكس، نبات الجالنشوا العصاري،

تحف ميرا الدقيقي على نبات الكالنشوا ألول مرة كعائل ضمن العوائل المعروفة للحشرة.تم حفظ النماذج بعد تحميلها ووضع المعلومات عليها في الماد

يعاز للدوائر المعنية وأصحاب المشاتل واإل معرفة انتشارهالردن جراء حصر عاجل للحشرة في األإالحشرات بالجامعة األردنية.من الضروري 

 بيةوورإبراهيم جدوع الجبوري، بورا كايدان.مجلة منظمة وقاية النبات األ كاتبة بدر، دأحم [عالم ذوي العالقة بها التخاذ ما يلزم. إضرورة رصدها وب

  4, 2019–1 0) ,0 ( [ ،DOI: 10.1111/epp.12579 
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 سورية
 

تم . Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana)ضيات القشرية الرخوة التسجيل األول لبعض المفترسات الحشرية على حشرة الحم

في بساتين الحمضيات  Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana)تسجيل بعض المفترسات الحشرية  ألول مرة على الحشرة القشرية الرخوة 

، Cybocephalus fodori Endrody-Younga, 1965 (Coleoptera: Cybocephalidae)في سورية، وهذه المفترسات هي 

Cardiastethus nazarenus (Reuter) ( (Hemiptera: Anthocoridae ،Geocoris ochropterus (Fieber) (Hemiptera: 

Geocoridae) ،Conwentzia pineticola (Enderlein)  وConiopteryx borealis (Tjeder( )Neuroptera: Coniopterygidae ،)

Karnyothrips flavipes (Jones) (Thysanoptera: Phlaeothripidae  و ،)Eublemma scitula (Rambur) = Coccidiphaga 

scitula (Rambur) (Lepidoptera: Noctuidae .)] مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية،  )سورية(، عبد النبي محمد بشير، عالء صالح

 . ]2312كلية الزراعة، جامعة دمشق، 
 

 

 darkling beetlesالخنافس الداكنة  ( في سوريةColeoptera: Tenebrionidae) من الخنافس الداكنةتسجيل جديد لنوع 

(Coleoptera: Tenebrionidae هي مجموعة )،نوع في جميع أنحاء العالم وتعيش في  91111تضم أكثر من  متنوعة

تم تسجيل نوع من  األراضي الحرجية.والكثبان الرملية والكهوف و الصحاريمجموعة واسعة من الموائل بما في ذلك 

 Pimelia angusticollisهذه الخنافس في مناطق مختلفة من سورية )دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا(، هو: 

Solier, 1836  من تحت فصيلةPimeliinae وهذا النوع من الخنافس عبارة عن خنفساء محدبة الشكل بطول يتراوح ،

بوجود بروزات على شكل نقر كثيفة على الغمدين، بعضها يتوزع على شكل خطوط مم، يتميز هذا النوع  99و 91بين 

كلية الهندسة الزراعية، مركز بحوث ودراسات المكافحة  )سورية(،بشير، زكريا الناصر، عالء صالح يالنب دعب [ مقوسة.

 .]2312، الحيوية، جامعة دمشق

 
 

( من Tetranychidae ،Acari) Eutetranychus palmatus Attiah, 1967 التسجيل الجديد ألكاروس نخيل التمر األحمر

 Phoenix  والنخيل التنزيني Phoenix dactyliferaنخيل التمر  ُجمعت أناث وذكور األكاروسات الحمراء التي تسببت ببقع بيضاء ألوراق سورية.

roebelinii كاروسات على شرائح زجاجية. جرى تعريف األفراد المدروسة حيث تم تثبيت تلك األفراد ضمن محلول التثبيت هوير الخاص بدراسة األ

د فقط في وقت سابق تحت هذا الجنس هو النوع . حيث تم تسجيل نوع واحEutetranychus palmatusعلى أنها أكاروس النخيل األحمر 

Eutetranychus orientalis  الذي يعتبر من أهم األكاروسات المرافقة للحمضيات في محافظة الالذقية، سورية. تعتبر هذه الدراسة التسجيل األول

ناث إجرى خالل هذه الدراسة وصف . Phoenix roebeliniiلهذا النوع من سورية وكذلك تسجيله للمرة األولى حول العالم على النخيل التزيني 

، 113-111 :(2)2العدد  ،المجلة الفارسية لعلوم األكاروس ،نجم )مصر( وليدومحمد )سورية(  زيتي نمهرا [مختصروذكور هذا النوع بشكل 

2312[. 

 

 

 Nuciforaella عادة تثبيت جنسمن سورية مع إاألكاروسات الحمراء واألكاروسات الحمراء الكاذبة  مساهمة محّدثة في معرفة

Vacante .للفصيلتين  تنتميأكاروسياً نوعاً  عشر ةجرى خالل هذه الدراسة جمع وتسجيل ستTetranychida (99  و )ًنوعاTenuipalpidae 

 .Bryobia gigas،Oligonychus afrasiaticus، O أنواع(، سبعة أنواع من األكاروسات ُسجلت للمرة األولى من سورية وهي 1)

coniferarum ،O. pratensis ،Cenopalpus rubusi  ،Tenuipalpus cupressoides  وT. punicae  باإلضافة لتسجيل عدد من العوائل

وذلك باإلعتماد على المواصفات المظهرية لهذا الجنس ممثلة بالنوع  Nuciforaella Vacanteالنباتية الجديدة. جرى كذلك إستعادة الجنس 

Nuciforaella nikitensis  ًحيث درست المواصفات المظهرية لألطوار غير الكاملة لهذا النوع. تم خالل الدراسة اقتراح  من سوريةالمسجل سابقا

 Systematic & Applied ،)الهند( ونغبا شرينواس (ةسوري ( زيتي نمهرا [ .سورية فيمفتاح تعريفي لألنواع األكاروسية الحمراء المسجلة 

Acarology ،23(3 :)322-333 ،2312[. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Caliroaالتسجيل األول لحشرة دودة أوراق الكرز اللزجة )بصاق أوراق الكرز( 

(Linnaeus 1758) cerasi (Hymenoptera: Tenthredinidae)  على الكرز في

. تمت مشاهدة أعراض اإلصابة على أصناف الكرز المختلفة بلدة حضر، محافظة القنيطرة، سورية

اليرقة  .9191من عام  /أغسطسوأب /مايواتين الكرز في منطقة حضر في الفترة مابين أيارفي بس

سطوانية الشكل، بلون أخضر مصفر مغطاة بمادة لزجة تعطيها المظهر اللزج، تشبه البزقة، الرأس أ

لنمو أشفاع من األرجل، طول اليرقة المكتملة ا 91، الجزء األمامي من الجسم مسطح، لليرقة أسود صغير

مرات أثناء نموها. العذراء بيضاء اللون ويتم التعذر ضمن شرنقة ترابية في  9-1مم، تنسلخ اليرقة 11-9

مم، البعد ما بين الجناحين  6-2التربة تحت تيجان األشجار. الحشرة الكاملة دبور بلون أسود، الطول 

األرجل سوداء اللون، وعليها بقع  مم، قرن االستشعار أسود اللون، وعدد العقل تسع عقل، 1-6األماميين 

بنية في منتصفها. تتغذى اليرقات على بشرة السطح العلوي لألوراق، تاركة العروق وبشرة السطح 

محمد  يعبد النبمحمد عاطف داوود، مديرية وقاية النبات، القنيطرة،  [السفلي للورقة. ظهرت الحشرات الكاملة من أيار/مايو وحتى تموز/يوليو. 

  ] .2312لية الهندسة الزراعية، مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية، جامعة دمشق )سورية(، بشير ك
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 البحوث على أضواء
 

 

 

 

 
 

  لعراقا
 

 

 

قة يهدفت هذه الدراسة الى تطوير طرطريقة بسيطة وسريعة وأمنه وقليله التكاليف الستخالص الحامض النووي من الفطريات الممرضة للنباتات. 

سهلة التطبيق وسريعة وامنه ومنخفضة التكاليف لغرض استخالص الحامض النووي الجينومي من الفطريات الممرضة لنباتات. تم جمع عينات من 

 Alternaria alternataو  Fusarium proliferatumو  Neoscytalidium dimidiatum و Fusarium equesti مزارع نقية للفطريات
 NaOHالزنبق على التوالي. سحقت العينات في محلول هيدروكسيد الصوديوم ات مريضة من الحنطة و أشجار العنب والبطاطا و المعزولة من نبات

دورة/دقيقة( لمدة خمسة دقائق لغرض فصل حبيبات الرمل والمكونات الخلوية  92111) التثفيل عندعياري وباستعمال الرمل المعقم بعدها تم 9تركيز 

   Trisمايكروليتر من المحلول المنظم  31مايكروليتر من السائل الطافي الذي يحتوي على الحامض النووي وخلط مع  91وي. اخذ عن الحامض النو

م ريات أعاله وذلك بتضخيوموالر. استعمل بعدها الحامض النووي المستخلص في عملية التشخيص الجزيئي للفط 9وتركيز  pH 1ذو درجة حموضة 

 ر وباستعمال طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسلوللفط rDNAالتي تقع ضمن الحامض النووي الرايبوسومي   Internal transcribed spacerمنطقة 

صة يمكنها ان يأجريت بعدها عمليه تحديد وتحليل تسلسل القواعد النيتروجينية الخاصة بالمنطقة أعاله لكل فطر. ان هذه الطريقة السهلة والسريعة والرخ

عبد الجليل لهوف، عال  نعدنا [ ر الممرضة للنباتات.وا كمية وافية ذات نوعية جيده من الحامض النووي الستعمالها في التشخيص الجزيئي للفطتعطين

 .]Asian Journal of Agriculture and Biology ،1(2 :)121-233 ،2312جعفر وزينب حميد)العراق(، 
 
 

 
 

 

 الجزائر
          
 

 

 Pyrenophoraيعد الفطر  .ُمشخص في الجزائر Pyrenophora tritici-repentisلدى الفطر  جديد شراسة بية مختصرة لنمطمراجعة استيعا

tritici-repentis  أحد األمراض التي تصيب القمح والتي تؤدي إلى خسائر معتبرة في نزيوالتبقع البرالبقعة القصديرية/العامل المسبب لمرض ،

إضافة  من القمح اللين/الطري. أدت تفريقيةعلى األعراض المسببة على مجموعة  ثماني سالالت لهذا الفطر، تم تحديدها اعتماداً  يعرف حالياً  .المردود

من الشراسة بعدم القدرة  التي تظهر هذا النمط العزالتشراسة جديد لدى هذا الفطر. تختص  نمطتشخيص طرز عرقية من القمح الصلب/القاسي إلى 

 (، بينما تنتج نكرزة على القمح الصلب. أظهر التوصيف الجزيئيGlenlea, 6B662, 6B365) التفريقيةالمجموعة  قمح اللين في هذهعلى إصابة ال

على  6B-662و  Glenleaعادة على حساسية  نااللتين تنظمان انتاج التوكسين، هما المسؤولتToxB و  ToxA/الجينتين مورثتينال عزالت وجودلهذه ال

مع تلك الموجودة لدى المورثات الوظيفية.  اً تطابق لدى هذه العزالت ToxBو  ToxAبيّن تسلسل الحمض النووي في المناطق المشفرة للمورثتين والتوالي. 

 ToxAرغم تضمنها للمورثتين  اللين هذا النمط الجديد من الشراسة على إصابة القمح التي تمتلكالعزالت ال تقدر يناقش هذا المقال ويشرح لماذا 

تشفرهما المورثتين  اللتين   PtrToxB و PtrToxA الحيوي للتوكسنتْينتحصل في طريقة التركيب .قُدمت عدة فرضيات لتفسير التغيرات التي ToxBو

ToxA  وToxB لة نضج النسخ أو ما بعد النسخ أو الترجمة أو مرح مراحل :البروتين. وهذه التغييرات تضم أي مرحلة من مسار الحمض النووي إلى

اآلثار الناتجة عن هذا االكتشاف  على ركز هذا المقال كما ر الخيطية.والبروتين. تم االستشهاد في كل فرضية بظواهر جزيئية مماثلة سجلت سابقا عند الفط

لة قاعدية جديدة منتجة لتوكسين إلى افتراض ظهور سال حيث أن النتائج المتوّصل إليها تقودوعائله القمح،  P.tritici-repentisحول التفاعل بين الفطر

وهذه الفرضية يدعمها  ،P. tritici-repentisإلى الفطر  ToxAوحيد غير معروف إلى اآلن. كما أنها تفتح المجال لمناقشة فرضية النقل األفقي للمورثة 

 .]Tunisian Journal of Plant Protection ،13(1 :)1-2 ،2312)الجزائر(،  سليمان، حميدة بن [. ToxAحفظ المورثة  أساساً 

 

 دعت والمناطق المناخية للجزائر. للنبات للمضيف والطماطم وفقاالمبكرة للبطاطا  والمرتبطة باللفحة األبواغ الكبيرةذات  Alternariaتوزيع أنواع 

.  اللفحة المبكرة مرض رئيسي يصيب يويةحالوغير  بالعوامل الحيويةوكالهما مهدد  الجزائرية،البطاطا والطماطم من المحاصيل المهمة في الزراعة 

منطقة من المناطق الرئيسية لزراعة هذه المحاصيل  99في  9191إلى  9199كال المحصولين. أسفرت الدراسات االستقصائية التي أجريت في الفترة من 

نظًرا ألن أعراض اللفحة المبكرة والخصائص  Alternaria    .Porri عزلة لديها  الخصائص المورفولوجية والزراعية  ألقسام 929إلى الحصول على 

 ، فقد تم اختيار العزل الموجودة في القسم Alternaria المورفولوجية للعزل لم تسمح بالتمييز الدقيق بين األنواع المختلفة ذات األبواغ الكبيرة عند جنس

Porri طةايئي بوس، والتي غالبًا ما تعتبر األسباب الرئيسية لألمراض ، للتوصيف الجز PCR  التشخيصي باستخدام البادئات المحددة للنوع . سمح هذا

كانت هذه األنواع موجودة على  A. solani  ،A. protenta  ،A. grandis  .A. linariaeلى األنواع: إعزلة بانتمائها 929التوصيف بتحديد أنواع 

يفين وعلى  مناخ مناطق موقع الدراسة. أظهرت االختبارات اإلمراضية لألنواع محاصيل البطاطا والطماطم على ترددات مختلفة ، اعتماد على المض

ائج إلى أنه هذه النتتشير مع تباين في الشراسة.  والطماطم،أن جميعها مسببة لألمراض على البطاطا  الكاملة،على األوراق المنفصلة والشتالت  األربعة،

عبد العزيز  ،برونو هامون، جهاد عريبي ،جيدة عياد [ .الباذنجانيةالعائلة على نباتات  ternaria Alينبغي إعادة النظر في التخصص الطفيلي ألنواع

  :Phytopathologia Mediterranea ،32(1 :)132-132 ،2312[.  doi)الجزائر(،  وزواوي بوزنادسيمونو  ب، فليكداد

23988-10.13128/Phytopathol_Mediterr 
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 السودان

 

(. Pennisetum glaucumكاستجابة لإلفرازات الموضعية لجذور الدخن ) Striga hermonthicaالتباين وتخصصية العائل لدى النبتة الطفيلية 

 Strigaبالنبتة الطفيلية  في مناطق موبوءة داخلياً 2014 /9193و 2012/2013 نموسمي على مدىأُجريت دراسات حقلية وتجربة معملية 

hermonthica  في السودان لبحث التباين وتخصصية العائل في المراحل المبكرة لتطور الطفيل كاستجابة لإلفرازات الموضعية لجذور الدخن

(Pennisetum glaucum   ؛ أصناف)cv. Ugandi  وcv. Ashana  و cv. Sudan II أُجريت الدراسات الحقلية بجمع بذور الطفيل .S. 

hermonthica  عوائله الخاصة؛ الدخن والذُّرة البيضاء. تم جمع خمس عشر عشيرة من الطفيل النامي علىS. hermonthica أُجريت تجربة في .

إنبات البذور وإنشاء الممص وااللتصاق واالختراق. بينت النتائج بأن  فيالجسم الحي لدراسة تأثير اإلفرازات المباشرة لجذور أصناف الدخن الثالثة 

. كان إنبات البذور وإنشاء S. hermonthicaلجميع األصناف تحث إنبات البذور وإنشاء الممص لدى العشائر المجربة للطفيل  اإلفرازات الموضعية

المجّمع من الدخن المتطفَّل عليه، كاستجابة لإلفرازات الموضعية، أعلى معنوياً بالمقارنةً مع  S. hermonthicaالممص وااللتصاق واالختراق للطفيل 

، أظهرت بعض S. hermonthicaالمجّمع من الذرة البيضاء المتطفَّل عليها. الجدير بالمالحظة أن من بين نباتات الطفيل  S. hermonthicaالطفيل 

 .Sل للطفي ةأفراد عشائر الُذرة البيضاء التصاقاً واختراقاً محدوداً على جذور الذرة البيضاء. يقتِرح هذا البحث مستويين من التخصصية الفسيولوجي

hermonthica  في السودان: تخصصية بين أنواع المحاصيل وتخصصية داخل نوع المحصول. كذلك، يُقترح اعتبار ساللتين للطفيلS. 

hermonthica واحدة خاصة بالذُّرة البيضاء واألخرى بالدخن. يبدو أن وجود التباين وتخصصية العائل لدى عشائر الطفيل ،S. hermonthica  ،

دفع هللا، عوض هللا بالل وعبد  [ لإلفرازات الوضعية لجذور العائل. S. hermonthicaباً كلياً على االستجابة التفضيلية لعزالت الطفيل ترتكز تقري

 .]Tunisian Journal of Plant Protection ،13(1 :)23-22 ،2312(، الجبار الطيب بابكر ومحمد حامد حمد النيل )السودان

 
 

 

 

 

 تونس
 

 .Plenodomus tracheiphilus (synضد الفطر  عائلة الشفويات من أنواع نباتات لثالثة العطرية رلدى الزيوتوللفط المضادة نشطةاأل يموتق

Phoma tracheiphila) . مالسيكو )بمعنى التدهور الجاف( المتسبب عن الفطراليعتبر مرض Pleunodomus tracheiphilus  (syn. Phoma 

tracheiphila) استراتيجية للمكافحة البيولوجية  عن البحث اقتراح تم الدراسة هذه أشجار القوارص/الحمضيات.في ال يعالج، يصيب ر جداً خطي مرض

 اإلكليلو Thymbra capitata) زعتر)ال النباتية من األنواع التقطيرالمائي طةاالمستخرجة بوس العطريةلهذا المرض. لذلك وقع اختبار تأثير الزيوت 

(Romarinus officinalis) والمريمية (Salvia officinalisعلى النمو الغزلي ونسبة التبوغ والكتلة ) لعزلتين للفطر  الحيوية الغزليةP. 

tracheiphilus. الصلب. أما زيوت اإلكليل  زعتر هي األكثر فاعلية للحد من النمو الغزلي للفطر في المستنبتلل العطريةالنتائج أن الزيوت  تأظهر

 أظهرت أقوى نسبة تثبيط هي التيللزعتر  العطرية، على التوالي. كما تبين أن الزيوت %11و 61 فتمكنت من الحد من النمو الغزلي بنسبتي يةوالمريم

سبة . وكانت أقوى ن%11بنسبة  ثم زيوت المريمية %91بنسبة  زيوت اإلكليل ، تليها%19بلغت  الغزلية في المستنبت السائل حيث لكتلة الفطرالحيوية

ـ  العطريةتثبيط لتبوغ الفطر تحت تأثير الزيوت  النتائج تبين مدى قدرة الزيوت  ه. هذ%19األدنى مع زيوت المريمية بـ  بينما كانت 88%للزعتر أي أقل ب

العطرية كون األساسي للزيوت هو الم Carvacrolللزعتر على الحد من نمو الفطر في جسم العائل. بينت التحاليل الكيميائية النوعية والكمية أن  العطرية

 61تجاوزت الجرعة  إذا Citrus  aurantiumللزعتر سامة ألوراق النوع  العطريةأن الزيوت  النباتية (. وأظهر اختبار السمية76,71%للزعتر )

 السمية مليون( يتجاوز الجرعة من جزء 211للزعتر ) العطريةعند الزيوت  للتركيز المثبط األدنى الحد أن أخرى، اتضح ناحية من .مليون من جزء

 األدنى من الحد أعلى للزعتر على النبتة ضد الفطر بجرعات العطريةالزيوت  تطبيق ظروف التكميلية لتحسين التحاليل من مزيد إلى حاجة النباتية. هناك

ة الشامخ ومجدي الهمامي وفريد اإلمام ومحمد رابح أمينة بحري ومهج ليلى وبشرى، قرامي-القلعي  [ .النباتية السمية في التسبب دون للتركيز المثبط

  .]Tunisian Journal of Plant Protection ،13(1 :)11-32 ،2312)تونس(، الحجالوي
 

 Ephestiaو   Ectomyelois ceratoniae اختالف في تركيبة الزيوت العطرية وفاعليتها كمبيدات تبخير ضد فراشتْي التمور المخزنة

kuehniella.  تحليل الزيوت العطرية لنبتتْي تم Rosmarinus officinalisو Eucalyptus viminalisباستخدام تقنية االستخالص الجزئي 

(SPME)   وتقنية قياس الغازالكروماتوغرافي(GC-MS) على بيض ويرقات الطور األخير من حشرتْي  يم فاعليتهاووتقEctomyelois ceratoniae 
أن هناك إختالفات كمية ونوعية في تكوين الزيوت  (HCA) وتحليل الكتلة الهرمية (PCA) تحليل المكونات الرئيسية . كشفEphestia kuehniellaو

رئيسية مشتركة. تتأثر  كمركبات p-cymeneو  pineneα-و  -pineneو  cineole 9,8تحديد تم  حسب نوع النبتة والتقنية المستخدمة في التحليل.

بزيوت  أكثر فاعلية مقارنة  E. viminalis الزيوت العطرية لنبتة تبأنواع الحشرات والزيوت المستخدمة. كان واليرقات كثيراً  للبيض النشاطات المبيدة

E .مكل/ل هواء لدى نبتة  33,05و  25,8على التوالي يعادل LC 50يموكان تق . خالل االختبارات البيولوجية لليرقات،officinalis. Rالنبتة 

Ceratoniae  مكل/ل هواء لدى نبتة  12,92 ابلمقE. kuehniella.  ًبيض في كان نشاط الزيوت أقل تأثيرا E. kuehniella  فيمنهE. ceratoniae 

حمدي -حوال وسميةيوسفي، سندس  [بيض ويرقات آفات التمر المخزن. العمل بوضوح على فاعلية الزيوت العطرية كمبيدات حشرية ضد . يدافع هذا

 Tunisian Journal ofجماعة)تونس/إيطاليا(،  بن-مديوني أسودي ومحمد ليمام وشكري مسعود وجيدو فالميني وجودة وهيثم بسي وشريفة

Plant Protection ،13(1 :)33-33 ،2312[. 

 

غير موجود في  أو الضرر الناجم عن التربس نادراً  ديع، كان 9111قبل سنوات يم أضرار حشرة التربس في بساتين القوارص/الحمضيات بتونس. وتق

، تّم 9111سنة  Pezothrips kellyanusتسجيل ألول مّرة لنوع البساتين القوارص/الحمضيات التونسية. مع ذلك، خالل الّسنوات العشر األخيرة ومنذ 

ذا العمل إلي ص، يهدف هتسجيل العديد من أعراض ندوب الفاكهة المنسوبة إلى آفة التربس بنسق تصاعدي. بعد حصر أنواع التربس في بساتين القوار

فاكهة ناضجة من  9111 إلى 911يم األضرار النّاجمة عن هذه اآلفة على أنواع مختلفة من القوارص وأصناف مختلفة من البرتقال. تّمت مراقبة وتق

. تّم فحص أنواع القوارص 9199 إلى 9191فيفري من سنوات شباط/ديسمبر إلي كانون أول/بستان في الوطن القبلي وبنزرت ومرناق وذلك منذ  919

األضرار  عّدل نسبةمالّزنباع والبرغموت والكليمنتين والماندرين وأصناف البرتقال نافل وفالنسيا اليت ودبل فين ومالطي. بلغ الليمون الهندي/اللّيمون و
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الّتي تسبّب  P. kellyanusوت حساسية لحشرة  نوعْي اللّيمون والبرغملعلى جميع أنواع القوارص وأصناف البرتقال. كان  %91النّاجمة عن التربس 

التي 12انات بيالحلقات فّضية على الفاكهة في حين كان صنفْي البرتقال مالطي ونافل األكثر حساسية ألنواع أخري من التربس. لوحظ أيضا من خالل 

وتبيّن من خالل هذا العمل، أّن أضرار التربس في تصاعد في فالح قوارص، أّن أضرار التربس تزداد مع تكرار المعامالت بالمبيدات الحشرية  أدلى بها

ة ومن عتونس وقد تصبح األكثر أهّمية ألّن إدارة آفات القوارص تعتمد بشكل رئيسي على مبيدات حشرية واسعة الطيف التي تقضي على الحشرات الناف

 Tunisian Journalتونس(، )خذر -قرط، إيمان وسندة بولحية-بالعم[ ق البديلةائرة وتعميم استخدام الطّ ترشيد التّدّخالت الكيميائيّ  إلىهنا تتبين الحاجة 

of Plant Protection ،13(1 :)33-32 ،2312[.   

 

( Helicoverpa armigeraدودة القطن ). Helicoverpa armigeraلدودة القطن  أو تحّمل وسالالت من الحمص بحثا عن مقاومة فحص أصناف

أو متحملة أحد أهم مكونات  ائل تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لمحاصيل مختلفة حول العالم. يعد استخدام أصناف مقاومةحشرة متعددة العو هي

طيران الحشرة من خالل مصائد الذكور باستعمال فيرمون جنسي في حقل حمص. خالل فترة التجربة، لم تؤثر  . تمت متابعةاإلدارة المتكاملة لهذه اآلفة

والسالالت المزروعة  نشاط ذكور الحشرة. لكن هذا النشاط تأثر بمختلف مراحل نمو النبتة. مكنت عملية فحص مختلف األصناف ناخية فيالظروف الم

بوسالمة، ثامر  [.%9.1وهو صنف "كساب" الذي سجل نسبة قرون وبذور متلفة ال تتعدى  صنف مقاوم بحثا عن مقاومة أو تحّمل لآلفة من تشخيص

، Tunisian Journal of Plant Protectionيف وعبير السلطاني وإقبال الشايب ومعز العمري وعلي رحومة )تونس/ المغرب(، وأسماء العر

13(1 :)32-21، 2312[. 

 
 

 سورية
 

عد يُ . التي تسبب مرض الذبول الوعائي على الحمُّص في سورية Fusarium oxysporum f. sp. cicerisتوصيف التنوع الوراثي في عزالت 

( من أهم أمراض ساكنات التربة على الحمُّص في سورية. أُجريت الدراسة Fusarium oxysporum f.sp. cicerisمرض الذبول الفوزاريومي )

تُبدي أعراض ذبول مرضية تم جمعها من حقول المزارعين ومراكز البحوث الزراعية في  نباتات حمصعزلة للفطر تم عزلها من عينات  91على 

 Randomعشوائياً  المستنسخ DNAلذلك من محطة بحوث زراعية في لبنان، وذلك لدراسة التنوع الوراثي باستخدام تقنية التعددية الشكلية سورية وك

Amplified Polymorphic DNA (RAPD) المكررة البسيطة  التتابعات، وتقنيةSimple Sequence Repeats (SSR) المعرف، وتقنية التتابع 

. بينت الدراسة وجود تنوع وراثي كبير ضمن مجاميع العزالت Sequence Characterized Amplified Region (SCAR)ساخ لمناطق االستن

أقل بين المجاميع. وقد بينت نتائج التحليل العنقودي توزع عزالت الفطر المدروسة في سبع مجاميع، فيما توزعت العزالت وفقاً الختبار  اً الفطرية وتنوع

سالالت فطر الذبول وجود أربع سالالت للفطر في ب( متخصصة Primersفي ثالث مجاميع. كشف استخدام بادئات ) STRUCTURE analysesالـ 

األكثر  1B/C، 0الساللتين  وكانتعزلة بقيت دون تشخيص.  99، فيما لم تتمكن أي من هذه البادئات المتخصصة في تحديد (1B/C ،1 ،6، 1سورية )

أن االنتخاب الذي يقوم في كل من الزراعة الربيعية والشتوية لمحصول الحمص. أثبتت هذه الدراسة  1ت، حيث كانت السيادة للساللة تردداً بين السالال

الحمُّص في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( يقوم على استخدام مزيج من سالالت فطر ذبول الحمص،  علىبه الباحثون 

ميساء  [ ما يمكن تلك األنماط الوراثية المنتخبة من مقاومة الذبول في مناطق الجوار حيث تُعد هذه السالالت هي السائدة في دول حوض المتوسط.وهو 

 . ]2312، 104863 ،123، العدد Crop Protectionباسل القاعي )سورية(،  أحمد،سعيد  حموية،عالء الدين  علوش،
 

 

 

 

 

 مصر
 

االستخدام المحتمل لمستخلص الثوم  اإلشارة إلىب( Bostrichidae: غمدية األجنحة) Phonapate frontalis (Fah.) وفرة حفار سعف النخيل

على أنه آفة  Phonapate frontalis F. (Coleoptera: Bostrichidae)النخيلسعف اكتشاف حفار  دياً حتم  .في واحة سيوة، مصر لمكافحته

أوساخ لزجة عند نقاط الكسر. هدفت الدراسة وجود سعفة ولل كسرشكل  بساتين النخيل في واحة سيوة، مصر. ظهرت أعراض اإلصابة في فىاقتصادية 

مستخلص القدرة  ولدراسة ،9196خالل موسم  الضوئية، وذلك باستخدام المصائد  P. frontalis فراد الكاملة منفي تعداد األالحالية إلى مراقبة التذبذب 

يناير /9كخالل شهري  لألفراد الكاملة اً طفيف اً اصطياد ةالمصيدعلى ردع الخنافس وبالتالي تقليل التكسير. كشف الرصد الشهري لمتوسط لثوم لالميثانولي 

ف اسعأعداد ال ، رصدت Phonapateمناألفراد الكاملة أغسطس. بالتزامن مع مراقبة آب/يونيو وحزيران/د خالل شهري اعدتى أقصونوفمبر /9تو

عين لتغطية أسبوكل لذلك تم تصميم برنامج رش  سبتمبر.أيلول/مايو إلى أيار/كسر في الفترة الممتدة من مكسورة بشكل دوري. لوحظ أعلى متوسط ال

جزء في المليون  3111و 9111 ،9111في  ٪29.99و ،22.11 ،23.99حوالي في نهاية البرنامج المقترح نسب اإلصابة المصححة  غتبلهذه الفترة. 

نخيل من خالل قدرته ال سعف اإلصابة فينسب نجح مستخلص الثوم في تقليل فقد على التوالي. وفقًا لذلك،  لثوم،ل مستخلص الميثانوليالمن تركيزات 

)سعف النخيل( في برنامج المكافحة على المتخصص  P. frontalis لمكافحةإشراك المعاملة التنافسية من حيث التكلفة كأداة ونافس البالغة. الخ منععلى 

بيولوجية المجلة المصرية للمكافحة ال(، أحمد إمام )مصر [.يمكن أن يدعم اإلدارة المستدامة لآلفات في بساتين النخيلبحيث المتكاملة لآلفات المقترح 

 .]2312، 3: 22 لآلفات،
 
 

مجموعة كبيرة   Oestroideaتمثل عائلة  فى مصر. Oestroidea (Diptera: Sarcophagidae) و Rhiniidae و Calliphoridae كتالوج

 Sarcophagaن جنسعلى سبيل المثال، )معظم األنواع م saprophages رميومتنوعة من الذباب مع مجموعة متنوعة من عادات التغذية، معظمها 

،Sarcophagidae عبارة عن طفيليات داخلية لللثدييات. على سبيل المثال الجنس ،Blaesoxipha  Sarcophagidae) ؛ والجنسPollenia  

Calliphoridae) ا(، والمفترسات )مثل جنسStomorhina ،(Rhiniidae  تم في هذه الدراسة عرض فهرس محدث لفوق عائلة .Oestroidea 

من  نوعً  996تم تداول ما مجموعه  .Sarcophagidae و  Rhiniidae و Calliphoridae :التاليةجلة من مصر. يغطي الكتالوج العائالت المس

oestroids  8 العائالت الئالت المتداولة هي .عائالت 3وتحت عائالت  9و جنساً  39تتبع) Calliphoridae 10و (،أجناس 1تمثل  أنواع) Rhiniidae 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02612194
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(. تم تقديم مرادفات ونوع المواقع والتوزيعات العالمية حسب مجال )مجاالت( جنساً  93مثل ت نوعاً  Sarcophagidae (108و ،أجناس( 3تمثل  أنواع

ولوجية المجلة المصرية للمكافحة البي )مصر(، والعزب ىالهواجر [ .البيوجغرافيا والبلد والمواقع المصرية وتواريخ التجميع لجميع األنواع المتداولة

 .]2312، 15: 22 لآلفات،
 

 

المحمية وتأثيرها  الزراعةظروف  تحتMeloidogyne incognita  روعقد الجذ لنيماتوداالطحالب كوسيلة من وسائل التحكم البيولوجي  استخدام

في الخيار،  Meloidogyne incognita الجذور نيماتودا تعقد لمكافحة 9199و 9196 يأجريت هذه الدراسة خالل موسم الثمار.جودة و المحصول في

اختبار  مصر. تم القليوبية،محافظة  قها،في مزرعة  الزراعية، الدفيئاتالطحلبية تحت ظروف  المعامالتالمزروع في تربة مصابة، باستخدام بعض 

 وتجفيف، كرذاذ  Spirulina ماستخدومعاملتان با، منقوعة تطبيقان لتربةوورقيان،  تطبيقان Spirulina & Amphora للطحالب تطبيقاتستة 

طة تربة ابوس Rugby. تم تطبيق شاهدالو Ebufos   5 g/m %10)2 بمعدل Rugbyالنيماتودى المبيد  ونقع، باإلضافة إلى رش كرش Amphoraو

/ لتر(  غ 9) هنفسطبيق التركيز أشهر. تم ت 3لمدة  الطحالب مرتين شهريًاً  مستخصات، تم تطبيق ليشتتالمن  يوماً  91أعدت في وحداتها التجريبية. بعد 

طة الماء فقط. أشارت النتائج إلى أن الترب المنقوعة ابوس نباتات الشاهدتم رش  .النقعوالورقية  المعامالتفي كل من  لكال النوعين من الطحالب

 اهدالشنباتلت قيم  تكان المقابل،في . الثماروالمحصول وجودة  الخضرينمو الزيادات كبيرة في  ذات اكانت Spirulina أو Amphoraبمستخلصات 

القابل للتسويق في  المحصولفي  الشاهدمعاملة  ضعف 9.61و 9.1التي تم رشها بالتربة المنقوعة( ) Amphoraدنى في جميع المعايير. أعطت األ

النيماتودا أو في تعزيز مقاومة النبات  ةمكافحأكثر فعالية في  Amphoraالتوالي. كان الجمع بين الرش والتربة المنقوعة  على 9199و 9196مواسم 

كال الموسمين، على  في 1.21و 1.29الذي بلغ  ،(RF) خاصة معدل عامل تكاثر النيماتودابالنيماتودا، و معاييركما هو موضح في معظم  للنيماتودا

 الجذور،عقد تخدام الطحالب في المكافحة البيولوجية لنيماتودا . لذلك، يوصى باستالنيماتودامقارنة مع مبيد  غير معنويةاختالفات ضئيلة هناك تكان التوالي.

المجلة المصرية للمكافحة )مصر(، اإلسالمبولى، منى عبد الونيس، أمين [.خاصة في الزراعة المستدامة للحفاظ على التربة وتحسين الخصوبةبو

 .]2312، 18: 22البيولوجية لآلفات، 
 

 

تمت دراسة تطور وجدول وعالقته بتركيب الورقة الكيميائي.   البقعتين ير وجدول الحياة للحلم العنكبوتي ذتطو فيتأثير صنفين من القطن المصري 

درجة حرارة  عندالمعمل المختبر/في ظروف  11وجيزة  16حياة الحلم العنكبوتي ذو البقعتين عند تربيته على صنننفين من القطن المصننري وهما جيزة 

وار طن فترة نمو األأوضحت النتائج أالحلم معنوياً بصنف القطن. وقد  ى. وقد أظهرت النتائج تأثر أنث٪ 1±61ية ورطوبة نسنب سنلزيوسدرجة  ±9 99

 99.91يوم(. بينما بلغ متوسط فترة طول العمر لألنثى البالغة  1.16) 16( مقارنة بالصنف جيزة يوماً  3.19) 11جيزة صنف  ىعلأقصنر  غير الكاملة

( ومعدل الزيادة الطبيعي Roالتوالي.  باإلضنننافة إلى ذلك سنننجلت قيم معدل التكاثر ) على 16وجيزة  11صننننف جيزة  ىتها علعند تغذي يوماً  96.61و

(rm( والمعندل المحندد للزيننادة في اليوم )λللعنكبوت ذ )يوم( لجيزة  9.919و 1.912و 39.11يوم( و ) 9.119و 1.219و 61.12البقعتين فكنانننت ) ي

، على التوالي. واظهرت 16والجيزة  11بيضننة / أنثى في حالة جيزة  99.11و 11.63يضننا سننجلت خصننوبة اإلناث أالتوالي. و، على 16والجيزة  11

 91.19) 16قل من الصننننننف جيزة أيوًما(  9.919و 91.99) 11( في الصننننننف جيزة DT( وقيم مضننننناعفة الجيل )Tالنتائج ان متوسنننننط مدة الجيل )

يتروجين ن ىظهرت النتائج وجود عالقة معنوية موجبة بين نمو وخصننننننوبة إناث العنكبوت ذو البقعتين مع توافر محتوأ(، على التوالي. ويوماً  3.966و

عزة عبد الجواد محمد عبد المجيد، فاطمة أحمد شححححاته قلموش، هاني محمد جالل الدين القواص )مصحححر(، قسحححم بحوث أكاروس القطن  [األوراق. 
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 االدنى والشرق العربية الدول في النبات وقاية أخبار
 
 

 

 (ودكتوراه ماجستير )رسائلطلبة الدراسات العليا  أنشطة
 

 

 

 

 

 

الطماطم والبحث عن التأثير المضاد لـ البندورة/ المسبب لذبول sp. Fusarium oxysporum f.ـlycopersici  ـلدراسة التنوع الوراثي 

Trichoderma spp    العامل الممرض. تجاه 
 

 

 11تم الحصول على  وبالتالي.9191و 9199بين ما في الجزائر خالل الفترة الممتدة  /البندورةج الطماطمأجريت عملية مسح في مختلف مناطق إنتا

دئات البا دراسة توصيف جزيئي أولية باستخدامنبتات الطماطم المصابة بمرض الذبول و/أو االصفرار. تم إجراء  نم ’’Fusarium ’‘ عزلة فوزاريوم

 ’’PCR ’‘. إضافة إلى ذلك تمت عملية التضخيم التسلسلي ’’Fusarium oxysporum’‘عزلة على أنها  91يف ، مما أدى إلى تعرPF02-03الخاصة 

،و التي SIX3-G137C-F1/SIX3-R2 وSIX3-F1/SIX3-R2   ,P12-F2B / P12-R1, SIX4-F1/SIX4-R1 , باستخدام البادئات الخاصة

 .Fusarium oxysporum f.spوصنف   Fusarium oxysporum f.sp.  lycopersiciمكنت من التمييز بين السالالت الفيزيولوجية لنوع

radicis-lycopersici  9عزلة على أنها من الساللة  99و بالتحديد تم تعريف (race 2 و عزلتين على أنهما ساللة )3(race 3 .)تعريف أي  ولم يتم

درة اإلمراضية في البيت البالستيكي، وجود تنوع كبير من خالل المؤشر المرضي دراسة القأظهرت (. زيادة على ذلك، race 1)9عزلة على أنها ساللة 

(على التوالي. تم إتمام هذا التوصيف بدراسة تنوع العزل بواسطة Fol) F30( وForl) F9تم تسجيله من طرف ،3.9و 9.9بين ما  والذي يتراوح

 91ج أن هذه النتائأظهرت  مختلفة.عزل من سالالت  وكذلك بين هانفسزل من الساللة لوحظ حتى بين ع عالياً  جينياً  تنوعاً  والتي بينت ،ISSRعالمات 

يمكن مالحظة وجود توافق  ومع ذلك. 1.1مؤشر تشابه أقل من  تبقية العزالأظهرت . 1.11بمؤشر تشابه  مثنى،فقط تميل إلى التجمع مثنى  تعزال

ق المكافحة البيولوجية لمرض فوزاريوم الطماطم، تم ائمن أجل تحسين طر  بادئات خاصة.باستخدام  والتوصيف الجزيئيطفيف بين القدرة اإلمراضية 

 و ’asperelum  ‘’Trichoderma’ harzianum’,‘’Trichodermaو هي ’’Trichoderma’‘زلة تريكودارما ع 99تحديد ثالثة أنواع من بين 

Trichoderma ghanens األخير من قبل في الجزائر .و أثناء دراسة القدرة على التثبيط   الصنف هذا وجود أنه لم يتم اإلعالن عن ، و الجدير بالذكر
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 16.19 %ليلوز و غشاء السيلوفان بنسبة ي، و ذلك باستخدام غشاء الس F42( أعلى قيم تثبيط النمو ضد T. ghanens) T8العزلة سجلت بر، تفي المخ

 في االتجاه .ةالمستهدفالتريكودرما مرتبطة بالعزالت اإلمراضية  تالقدرة التضادية الكامنة لعزال برية أنتالنتائج المخأظهرت على التوالي.  19.99 %و 

سجلت أعلى تخفيض في مؤشر  T8(  T. ghanensأن عزلة )الطماطم، دراسة النشاط التضادي لعزل التريكودرما   في حماية نبات  تأظهر،  هنفس

كعامل بيولوجي لمكافحة هذا  T8اختيار العزلة  وبالتالي يمكنعلى التوالي.  F42و  Forlcن العزلتيضد  21.91 %و  13.99%المرض بنسبة 

 . ] (2312، )دكتوراه، تباقسم علم الن للفالحة،العليا  بالمدرسة 2312جوان حزيران / 13)الجزائر(، نوقشت في دبي  علي  [المرض.

 
 

 التكاثر الجنسي واكتساب معرفة توريث المقاومة.: Zymosepetoria tritici -دراسة النظام المرضي للقمح 
 

أنحاء  وفي جميعهو مرض يصيب القمح واسع االنتشار في الجزائر  Zymoseptoria triticiالفطر الغير المتجانسة  عن الناجم ألوراق تبقع مرض

زيادة حدوثه في الجزء الشمالي من البالد. الهدف من هذه مع  ،اً سائدهذا المرض  ديع الجزائر،. في ٪ 91إلى  31العالم، مع خسائر محصولية تصل إلى 

في   Mat1-2و  Mat1-1 النمطين التزاوجيين ( تحديد كال النوعين من9من خالل: ) Z. triticiاألطروحة هو دراسة مسار التكاثر الجنسي الجنسي لـ 

 لـ تمنح مقاومة G143A( التحقيق في طفرة أحادية المنشأ 9لجزئي ا؛ )وتحليل توزيع تردداتهم  على  النطاق الجغرافي الكلي و ا Z. triticiمجموعة 

Z. tritici  روفطاللمبيدات ( strobilurins QoI باستخدام تقنية ، )MAMA ( تقديم دليل على حدوث الطور الجنسي  ل3؛ ) ـZ. tritici   تحت الظروف

وريث المقاومة في القمح عن طريق تحسين التهجين عند ت( اكتساب معرفة 2؛ ) الطبيعية والتحقيق في ترددات حدوث التعمير الجنسي عبر الفصول

من ستة  Z. triticiعزلة من  911بين  يةالتزاوج األنماط، تحت ظروف شبه خاضعة للرقابة.  تم تحديد  Z. triticiالنبات للحث على التكاثر الجنسي لـ 

على نطاق شامل، ينعكس مع التوزيع المتساوي  النمطين التزاوجيينلكال  مشتركاً  ائي حدوثاً مناطق لزراعة القمح في الجزائر. أظهر التحليل اإلحص

 النمطين التزاوجيينتم الكشف عن حدوث كال  ،أيضاً . Mat1-2من عزالت  ٪29و Mat1-1من عزالت  ٪13و 9: 9التزاوج، بنسبة  أنماطلترددات 

؛ وقد  Z. triticiعزلة من مجموعة  911بين  G143Aتم اختبارها. تم التحقق من حدوث طفرة  من البقع التي ٪ 22ومن األوراق المختبرة  ٪ 31على 

ست عزالت متحولة للستربيلورين بين واليتين )الجزائر العاصمة وقسنطينة(. تم تأكيد مظهر المقاومة من خالل وجود نطاقات معينة من مقاومة تبين 

ر. تم اإلبالغ عن هذا النوع من المقاومة داخل مجموعة وة اختبار حيوي في المختبر من الحساسية لمبيدات الفططابوس الجينات المتحولة )المقاومة( وأيضاً 

Z. tritici  ألول مرة في الجزائر. أدى البحث عن الطور الجنسي لـZ. tritici  9196أغسطس آب/إلى  9191أغسطس آب/من  العاصمة،، في الجزائر 

خصائص المورفولوجية للطور الجنسي ال  الظروف  الطبيعية  ألول مرة في الجزائر. تور الجنسي لهذا الفطر تح، إلى اإلبالغ عن وجود  الط

(pseudotheciaزق ، جسم ثمريascus أبواغو ascospores،) القدرة واختبار  األبواغ الزقية طة إجراءات اصطياد اعزل المسبب للمرض بوس

وحدوث األجسام الثمرية . حدوث تواتر Z. triticiالتي تم جمعها من الحقل تنتمي إلى فصائل  األجسام الثمريةأن أكدت جميعها مجتمعة التي  ،يةاإلمراض

 9191نوفمبر /9تكانت موجودة على بقايا النباتات مع ذروة كبيرة بين األجسام الثمرية المسجلة خالل فترة المسح تشير إلى أن  األبواغ الزقيةتصريف 

على نباتات القمح خالل النمو مع الترددات المهيمنة على القمح القاسي، ابتداء من أواخر األجسام الثمرية  ت. كما لوحظ9196يناير /9كانون و

 توافقين،م. أدى تحفيز تكوين الطور الجنسي في النبات تحت ظروف شبه خاضعة للرقابة إلى التحقق من صحة تهجين شريكين 9196يونيو حزيران/

. أيضا، أظهرت اللقاحات التي أجريت استجابات متباينة من النوعين المستخدمين، Z. triticiناضجة من أجسام ثمرية الحصول على تم  لذلك،ونتيجة 

Simeto  وHoggar( التكاثر الجنسي أكثر فعالية على مضيف حساس .Hoggar( منه على مضيف مقاوم )Simeto ومع ذلك، قد تؤخر مقاومة .)

تمت مناقشة أطروحة  )الجزائر(، ميامش ةحيا [ نسي لمسببات األمراض دون منع التكاثر الجنسي، عندما يجتمع شريكان متوافقان.العائل التكاثر الالج

 .] (2312)دكتوراه،الجزائر -الحراش-بالمدرسة العليا للفالحة )قسم علم النيات(  2312مايو أيار/ 2الدكتوراه يوم 

 
 

( وتأثير Lepidoptera: Noctuidae) Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)دراسة بيولوجيا دودة ورق القطن 

Bacillus thuringiensis  .ًعليها مخبريا 
 

 

 Spodoptera littoralisبعض المؤشرات الحيوية لدودة ورق القطن  فيتمت دراسة تأثير ثالثة عوائل نباتية هي الخروع والملفوف والبندورة 

(Boisduval, 1833) رتبة حرشفية األجنحة  منLepidoptera  وفصيلة الفراشات الليليةNoctuidae برية خالل شهر تضمن الظروف المخ

. وجد أن متوسط زمن فقس البيض الذي قامت بوضعه الفراشات الناتجة عن تغذية اليرقات على الخروع والملفوف والبندورة 9192للعام  /سبتمبرأيلول

يوماً، حيث كانت الفروق غير معنوية ما بين الخروع والبندورة بينما كانت معنوية جداً بين هذين  1.99±2.9، 1.6±2.9، 1.91±2.9على التوالي كان 

، والثاني 1.39±2.99لليرقة ستة أعمار يرقية، واستغرقت مدة األعمار اليرقية عند تغذيتها على أوراق الخروع للعمر األول  .العائلين والملفوف

يوماً، و على أوراق الملفوف للعمر  1.11±2.91، السادس 9.39±3.1، الخامس1.19± 9.1، الرابع 1.22±9.91 ، الثالث9.69±1.21

يوماً، وعلى أوراق  1.19±9.9، السادس 1.61±3.29، الخامس 1.61±3.19، الرابع 1.91±3.91، الثالث 1.99±3.12، الثاني 1.1±2.11األول

 1.61±2.11، والسادس 9.19±3.11، والخامس 1.12±3.12، والرابع 1.69±3.99، والثالث 1.11±3.9، والثاني 1.19±2.1البندورة للعمر األول

يوماً عند  9.9±99.3يوماً، حيث تفوق الخروع بشكل معنوي على العائلين اآلخرين من حيث قصر مدة األعمار اليرقية الستة. بلغ متوسط زمن التعذر 

يوماً عند تغذية اليرقات على الملفوف وكانت الفروق  9.9±92ماً عند تغذية اليرقات على البندورة، ويو 1.19±99.1تغذية اليرقات على الخروع، و

يوماً عند تغذية  1.13±1.91غ عند تغذية اليرقات على الخروع، و 1.11±0.36معنوية جداً يبن العوائل النباتية الثالثة. وبلغ متوسط أوزان العذارى 

غ عند تغذية اليرقات على الملفوف وكانت الفروقات عالية المعنوية بين الخروع والعائلين اآلخرين التي كانت 1.99± 1.92اليرقات على البندورة، و

 Bacillus thuringiensisالذي يحوي العزلة المستوردة  Delfin WG(. تم دراسة تأثير المستحضر التجاري P<0.01الفروق بينهما غير معنوية )

subsp. kurstaki 32000 I.U/mg  للساللةSA-11 1.991يرقات العمر األول والثاني والثالث لدودة ورق القطن مخبرياً باستخدام ستة تراكيز ) في ،

 معلقللغ/ل(. بينت النتائج ارتفاع نسب الموت مع ارتفاع قيم التراكيز المستخدمة، ومع إطالة فترة التعرض  9.991و 9، 1.911، 1.111، 1.911

على العمر اليرقي  %91.23±11.11( اً يوم 91في نهاية التجربة )بعد  النفوقلكل األعمار اليرقية المختبرة, حيث بلغ متوسط نسبة البكتيري بالنسبة 

غ/ل الذي تفوق بشكل معنوي على بقية التراكيز المستخدمة في تجربتي العمر  9.991على العمر اليرقي الثاني عند التركيز  %92.91±91األول، و

عند التركيزين  % 99.11±61و % 93.19±92يوم( 91في نهاية تجربة العمر اليرقي الثالث )بعدالنفوق ول والثاني، بينما بلغ متوسط نسبة اليرقي األ

لغت ب ذين كانت الفروق بينهما غير معنوية، بينما تفوقا بشكل معنوي على بقية التراكيز المستخدمة في هذه التجربة.لعلى التوالي وال ،غ/ل 9و  9.991
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غ/ل للعمر اليرقي الثاني الذي كان أقل حساسية من العمر اليرقي األول، بينما كان العمر اليرقي  1.916غ/ل للعمر اليرقي األول، و 0.07650LC=قيمة 

( بينت P<0.01) %11غ/ل، وكانت االختالفات ما بين األعمار اليرقية معنوية عند حدود ثقة  0.11550LC =الثالث األكثر مقاومة حيث بلغت قيمة 

، حيث 50LT، أي أنه بارتفاع قيم التراكيز المستخدمة انخفضت قيمة 50LTو قيمة  Delfinالنتائج أيضاً وجود عالقة سلبية ما بين التركيز المستخدم من 

يوماً  9.911و  96.669ألول، و يوماً للعمر اليرقي ا 1.111و 99.999 ،غ/ل على التوالي 9.991غ/ل و  1.991بالنسبة للتراكيز  50LTبلغت قيمة 

يوماً للعمر اليرقي الثالث، و هذا ما أكد على أن العمر اليرقي األول هو األكثر حساسية، يليه العمر اليرقي  9.121و 99.319للعمر اليرقي الثاني، و 

(. P<0.01) %11التراكيز الستة المستخدمة عند حدود ثقة  الثاني ثم العمر اليرقي الثالث الذي كان األكثر مقاومة، حيث كانت االختالفات معنوية ما بين 

اجـدة والدكتورة مأستاذ في قسم وقاية النبات، كلية الهندسة الزراعية، جامعة تشرين  عبد الكريم الجنديماريا أسامة دلول )سورية( إشراف الدكتور ]

 ([.2312السورية )ماجستير،  الجمهورية العربية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةمحمد مفلح 

 

 . في منطقة الالذقية وإمكانية تربيتها مخبرياً  /الموالحعلى الحمضيات Ceratitis capitataدراسة بيئية لذبابة الفاكهة 
 

بعة لمنطقة الالذقية ضمن ، نُفِّذ العمل الحقلي في قرية السرسكية التا2018 /فبرايرحتى شباط 2016 /يونيوحزيران منأجري البحث خالل الفترة الواقعة 

مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية. وهدف  مختبراتبساتين مزروعة بأنواع وأصناف مختلفة من الحمضيات، كما نُفِّذ العمل المخبري في  5

 ثافة الحشرة.ك فيرطوبة(  –البيئية )حرارة  ودراسة تأثير العوامل البحث إلى دراسة تغير أعداد ذبابة الفاكهة على أشجار الحمضيات في منطقة الالذقية.

 مصائد ماكفيل تحوي كل مصيدة على   5وزعت ودراسة المتطفالت التي تصيب الذبابة. وإجراء تجارب للبحث في إمكانية تربية الذبابة مخبرياً.

Femilure واستبدل 2017/6/3قراءات دورية أسبوعية لغاية  وأُِخذت2016/6/4 )جاذب إلناث ذبابة الفاكهة( على األشجار في موقع الدراسة بتاريخ ،

لت درجات الحرارة و الرطوبة الدنيا و العليا أسبوعياً،  -أسبوع، كما ُوِضع ميزان )حرارة  18فرمون الفيميلور كل  رطوبة( رقمي في موقع البحث، وُسجِّ

 4طفالت منها و صنفت باستخدام المفاتيح التصنيفية، كما تم تجهيز كذلك جمعت ثمار حمضيات مصابة بذبابة الفاكهة من موقع الدراسة و عزلت المت

 أطوار ذبابة الفاكهة. فيلكل بيئة و درس تأثير البيئات األربع  اً مكرر 15بيئات غذائية صناعية ) النيباجين، الكازيين، الديكستروز و تولمان( وبمعدل 

)قطف  طس/أغسوآب /يوليووتموز /يونيةحزيران :ة في بيئة الحمضيات خالل أشهر الصيفأشارت نتائج مصائد ماكفيل إلى تناقص أعداد ذبابة الفاكه

حتى  توبر/أك)بداية موسم الحمضيات( ولتبلغ ذروتها من أواخر شهر تشرين األول /سبتمبراألصناف المتأخرة(، لتعود للنشاط خريفاً من أواسط أيلول

الحرارة لما يقارب )انخفاض شديد ب /ينايريئية مالئمة(، لتعود وتختفي فجأة ً شتاًء بداية من كانون األولفرة والظروف البا)الثمار متو /نوفمبرتشرين الثاني

، وللرطوبة ارتباط r=0.199كان لدرجات الحرارة ارتباط طردي ضعيف مع تغير أعداد اإلناث الملتقطة  العام التالي. /يونيةْس( حتى بداية حزيران 0

من عذارى ذبابة الفاكهة من ثمار حمضيات  Aganaspis daci (Figitidae: Hymenoptera)ُعِزل المتطفل  .r=-0.0282عكسي ضعيف جداً 

ين وتشر /أكتوبر، خالل الموسم في شهري تشرين األول/يونيةمتنوعة )فالنسيا، ساتزوما وكلمنتين( خالل أواخر موسم الحمضيات في حزيران

تبين من خالل تجارب التربية  .2017/11/23في عينة كلمنتين بتاريخ  %12.96لى نسبة تطفل حوالي ، وقد بلغت أع2017من عام  /نوفمبرالثاني

الدكتور نبيل أبو اف ( إشرجبران سليمان شريبة )سورية] المخبرية لذبابة الفاكهة أن بيئة النيباجين أكثر البيئات المختبرة نجاحاً لتربية ذبابة الفاكهة.

 ([.2312نبات، كلية الهندسة الزراعية، جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية )ماجستير، كف أستاذ في قسم وقاية ال

 

تحت ظروف الزراعة  على الباذنجانTetranychus urticae Kochيم كفاءة بعض المستخلصات النباتية في مكافحة األكاروس وتق

 . المحمية
 

آفة خطيرة عالمية االنتشار على مدى واسع من  Tetranychus urticae Koch 1836 (Acari: Tetranychidae)األكاروس األحمر ذي البقعتين 

فرط لها المالعوائل النباتية في كل من الزراعات الحقلية والمحمية. استخدمت المبيدات الصنعية لمكافحة هذه اآلفة على نطاق واسع، لكن االستخدام 

المقاومة المرتبطة بها، قاد إلى الطلب المتزايد على المبيدات الطبيعية. المستخلصات  مشكالتافة إلى صحة االنسان والبيئة، باإلض فيوآثارها السلبية 

تخلصات يم فعالية المسوق المكافحة بالمركبات الطبيعية التي لقيت مؤخراً اهتماماً متزايداً، وفي هذا السياق هدفت الدراسة لتقائالنباتية واحدة من طر

تحت الظروف الحقلية والمحمية. نفذت  .Solanum melongena Lاألكاروس األحمر ذي البقعتين على الباذنجان نباتية تجاه أنواع  ةالمائية لخمس

باستخدام طريقة الشرائح الورقية، وتمت التجارب الحقلية في بيت محمي  9196التجارب المخبرية في كلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين في عام 

 Melia. األجزاء النباتية المستخدمة من األزدرخت الشائع 9199-9196خالل الموسم الزراعي كم عن مدينة الالذقية(  1جان في البصة )مزروع بالباذن

azedarach Linnaeus 1753 (Rosidae: Meliaceae) والسرو دائم الخضرة ،Cupressus sempervirens Linnaeus 1753 (Pinidae: 

Cupressaceae) األوراق(، ومن األوكاليبتوس الكمالي )البذور وEucalyptus camaldulensis Dehnhardt 1832 (Rosidae: Myrtaceae) 

)األوراق واألزهار(، ومن اللوف األبقع  Nerium oleander Linnaeus 1753 (Asteridae: Apocynaceae))الثمار واألوراق(، ومن الدفلة 

Arum maculatum Linnaeus 1753 (Arecidae: Araceae) يم نسبة القتل تجاه أطوار النمو المدروسة و)األوراق والكورمات(، حيث اختبرت لتق

خلص أظهرت النتائج المخبرية تفوق مست )اإلناث البالغة، الحوريات األولى، البيض(، إضافة لحساب عدد البيض الموضوع للداللة على خصوبة اإلناث.

كانت المستخلصات األكثر فاعلية  (.%19.1(، تاله مستخلص أزهار الدفلة )%11.1لصات في التأثير على البيض )أوراق الدفلة معنوياً على بقية المستخ

على الترتيب(. سجلت الخصوبة %66.9، 61.11على التوالي(، وأوراق الدفلة )%91.2، 92.1على اإلناث البالغة والحوريات األولى بذور األزدرخت )

عند معاملة البيض  %11أظهرت نتائج البيت المحمي عدم تجاوز فاعلية المستخلصات المختبرة نسبة (. %29.3و )األعلى مع مستخلص أوراق السر

تحقيق الفاعلية األعلى مع مستخلص بذور األزدرخت على اإلناث البالغة  على التوالي(.%11.3، 19.2باستثناء مستخلصي أوراق الدفلة وأزهارها )

، 1.9تسجيل أقل نسبة لوضع البيض مع مستخلص أوراق الدفلة وأزهارها وبذور االزدرخت ) (.الترتيبعلى  %61.3، 61.2والحوريات األولى )

األجزاء  لوحظ اختالف فاعلية بر عنها في البيت المحمي.تكانت جميع مستخلصات األجزاء النباتية أكثر فاعلية في المخعلى التوالي(. 92.2%، 99.3

، حيث كانت مستخلصات البذور والثمار والكورمات أكثر فاعلية من األوراق، التي بدورها كانت أكثر كفاءة T. urticaeر أطوا فيالنباتية في التأثير 

الدكتور ابراهيم عزيز صقر أستاذ مساعد في قسم وقاية النبات، كلية الهندسة الزراعية، جامعة ( إشراف )سورية]أسامة سجيع شيبان  من األزهار.

 ([.2312العربية السورية )ماجستير،  تشرين، الجمهورية
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 إيطاليا.جنوب -منطقة بولياواالختالفات الموسمية في اإلدارة المتكاملة لآلفات حول الكشف عن فيروسات نحل العسل الرئيسية 

 

 
 

المتضمنة دوره في عملية التلقيح لمجموعة  Apis melliferaنظراً لألهمية االقتصادية لنحل العسل 

هدوقة بإتمام أانتاج العسل، تقوم الطالبة الجزائرية مريم  ودوره فين المحاصيل الزراعية، واسعة م

درجة الماجستير في اإلدارة المتكاملة لآلفات حول الكشف عن فيروسات نحل العسل الرئيسية 

عاوني يطاليا، وذلك في إطار بحث تإجنوب -ن تصيبها في منطقة بولياأالتي يمكن  واالختالفات الموسمية

تعتمد الدراسة على  يطالي.اإلالوطني  ومركز البحوثبين المعهد المتوسطي الزراعي في باري 

 تصيب نحل العسل، ولهذا الغرض تم إجراء مسح تضمن التيالتوصيف الجزيئي للفيروسات الرئيسية 

نسخ  ضاً يأتتضمن الدراسة  9191ساسية لمقاطعة بوليا خالل ربيع وصيف عام ربع األالمحافظات األ

وتشفير الجزء المضخم من كل فيروس مكتشف ومن ثم دراسة شجرة التقارب الوراثية للفيروسات 

 إيطاليا(-)الجزائر .] (2312هدوقة، )ماجستير،أمريم  [المكتشفة في هذا المسح.
 

 

 

 

 

 

 فاو( والمنظمات  بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(
 األخرى

 

المكتب االقليمي لمنظمة األغذية والزراعة في الشرق األدنى وشمال  أنشطة

   (FAORNE)أفريقيا
 

 

 

 الفاو تعقد برنامجاً تدريبياً للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في العراق

 FAO/2019© .ثائر ياسين، المسؤول اإلقليمي لحماية النبات في الفاو مع المشاركين في البرنامج

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( بالتعاون مع وزارة الزراعة في العراق وبمشاركة خبراء من أنحاء  عقدت- 2312يوليو تموز/ 3بغداد، 

 يوليو/تموز في بغداد. 9و 9تدريبياً على مدى يومين للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في العراق، وذلك يومي  المنطقة، ورشة عمل وبرنامجاً 

خاصة موظفي وزارة الزراعة والمزارعين، لتطبيق وبوركز التدريب على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والقدرات الفنية لجميع الجهات المعنية، 

ل ورشة العم إجراءات الصحة النباتية المالئمة وممارسات إدارة اآلفات، بهدف القضاء على انتشار هذه اآلفة ومنع انتشارها لمناطق أخرى. كما ناقشت

  النواحي النظرية والعملية للقضاء على سوسة النخيل الحمراء بالبروتوكوالت الدولية.
 

سوسة النخيل الحمراء في مدينة صفوان في محافظة  انتشارورصدت أولى حاالت 

ومنذ أول تقرير عن رصد   .9191البصرة العراقية خالل شهر أكتوبر/تشرين األول 

وان في محافظة البصرة، قامت وزارة الزراعة العراقية بالتنسيق هذه اآلفة في مدينة صف

مع مديرية الزراعة في البصرة باتخاذ العديد من اإلجراءات القانونية واإلدارية للسيطرة 

للحد من  يهاوالقضاء عل تهاوإداراآلفة على هذه اآلفة. وتمحور الحل حول مراقبة 

خطة العمل للتعامل مع االنتشار المفاجئ لهذه واعتبر ذلك المرحلة األولى من   المشكلة.

 اآلفة في العراق.

ورحب مصطفى سنكيور ممثل الفاو في العراق بالمشاركين، وأكد على أهمية برنامج 

التعاون الفني في القضاء على سوسة النخيل الحمراء، اآلفة الرئيسية التي تصيب النخيل 

. وسهّل 9191العراقية خالل العام  والتي رصدت في مدينة صفوان في محافظة البصرة

البرنامج عملية بناء قدرات موظفي وزارة الزراعة وغيرهم من الجهات المعنية في مجال 

ورش عمل، وفهم استراتيجيات إدارة  91السيطرة على سوسة النخيل الحمراء من خالل 

يران إبريل/نيسان شارك فيها العراق وأا نظم المشروع ورشة عمل تأسيسية في هذه اآلفة من خالل المعلومات التي قدمها العديد من الخبراء الدوليين. كم

قد في الحمراء التي تمت بلورتها خالل اجتماع المانحين الذي ع النخيل سوسةمج الفاو المستقبلية بشأن اوالكويت. كما سيشارك العراق في ويستفيد من بر

 .9191في مارس/آذار  يأبو ظب
 

نه ، إال أالحمراءعود مستشار وزارة الزراعة للموارد الحيوانية إنجازات المشروع الذي نجح في احتواء انتشار سوسة النخيل وأعرب د. حسين علي س

رة ا وزاحذر من الخطر الحالي المتمثل في غزو سوسة النخيل الحمراء من الدول المجاورة. وأكد سعود على أهمية إجراءات صحة النباتات التي تطبقه

 .9191البرنامج إلى ما بعد  امكافحة سوسة النخيل الحمراء، معرباً عن أمله في تمديد هذالزراعة ل
 

فاو للقضاء على برنامج ال وأنشطةياسين، المسؤول اإلقليمي لحماية النباتات في مكتب الفاو اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا، نتائج  ثائروعرض 

األدنى وشمال أفريقيا، والهادفة إلى تكثيف الحوكمة واإلشراف والبحث العلمي وبناء القدرات والتنسيق. وأكد سوسة النخيل الحمراء في منطقة الشرق 

 على دعم الفاو المستمر للقضاء على هذه اآلفة في العراق بما في ذلك تعزيز التعاون اإلقليمي مع الكويت.
 

د من التوصيات الحتواء سوسة النخيل الحمراء والسيطرة عليها، والتي كانت فّعالة في وعند انتهاء التدريب والمشاورات، اتفق المشاركون على العدي

 منع انتشار هذه اآلفة في باقي محافظات العراق، وتعزيز التعاون اإلقليمي للسيطرة على هذه اآلفة.
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http://www.fao.org/neareast/news/view/ar/c/1201087/  

 

 

 

 

 ةوسوريانعقاد ورشة عمل للمشروع اإلقليمي لتعزيز السيطرة على االمراض واآلفات العابرة للحدود في العراق 
 

ة في العراق ورشة عقدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة والبيئ :2312 /تموزيوليو 2 –بغداد 

مراض واآلفات الحيوانية والنباتية العمل االفتتاحية لمشروع تعزيز آليات السيطرة على األ

لى إفي بغداد. وتهدف ورشة العمل هذه  9191تموز /يوليو 9العابرة للحدود في العراق الثالثاء 

ضعف نقاط القوة وال يم القدرات الحالية ألجهزة الحجر الزراعي والبيطري في العراق وتحديدوتق

 عمال الحجر الزراعي بحيثوفرص التطوير، ومراجعة وتحديث اإلطار القانوني والتشريعي أل

الدولية لصحة الحيوان  والمنظمة IPPCيتوافق مع متطلبات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

OIE وكذلك التدريب والتعريف بالتزامات اتفاقية الصحة والصحة النباتية ،SPS  والمعايير

. وجرى خالل الورشة مناقشة OIEالحيوان وصحة  ISPMsالدولية لتدابير الصحة النباتية 

مراض الحجرية، ووضع خطة طويلة المدى لرفع كفاءة طرق تعريف وتشخيص اآلفات واأل

مراض المحتملة، أأجهزة الحجر الزراعي، عدا عن خطة احترازية للتعامل مع اآلفات واأل

للفحص والتفتيش، وتقديم الدعم الفني لتأسيس نظام  SOPsءات تشغيل موحدة وتطوير إجرا

عمال الحجر الزراعي، وكذلك دعم معامل التعريف والتشخيص لآلفات أتأكيد الجودة في 

  مراض الحجرية الزراعية وإعادة تأهيل محطات الفحص البيطرية الحدودية.واأل

تي لقاها نيابة عنه ثائر ياسين، مسؤول وقاية النباتات بالمكتب اإلقليمي للمنظمة، والألممثل الفاو بالعراق والتي  عمال الورشة بالكلمة االفتتاحيةأواستهلت  

هداف المشروع، وبين ياسين "أهمية دعم الحجر الزراعي أعبر خاللها عن ترحيبه بالمشاركين من وزارتي الزراعة والصحة ودورهم الهام في تنفيذ 

تثمارات من الغذائي واالسمراض العابرة للحدود والتي عند دخولها قد تتسبب بخسائر فادحة وتهدد األلثروات الزراعية العراقية من األوالبيطري لحماية ا

ح ضفي المجال الزراعي". وقد نقل مستشار وزير الزراعة الدكتور حسين على سعود تحيات وزير الزراعة العراقي ودعمه ألنشطة المشروع، كما أو

م الوزارة بوضع خطط لتطوير وتحديث أجهزة الحجر الزراعي والبيطري في العراق. ثم قام الدكتور عبد الستار الكبيسي بعرض هياكل العمل اهتما

 ضرورةو بالحجر البيطري بالعراق والقوانين المنظمة لعمله، كما أشار الى الدمار الذي لحق بالعديد من المحطات الحدودية للفحص الحجري البيطري

بات مراض الحيوانية لضمان عدم تسلل المسبالعمل على إعادة إنشاء وتطوير تلك المحطات، باإلضافة الى ضرورة دعم المختبرات المختصة بتشخيص األ

  المرضية الوبائية الى العراق على الشحنات الحيوانية سواء من اللحوم او الحيوانات الحية.

زراعة إسراء هاشم عرضا لقانون الحجر الزراعي وبنوده المختلفة التي تمثل اإلطار التشريعي واإلجرائي وخالل ورشة العمل قدمت مندوبة وزارة ال

ة جل فاعليألى بناء وتطوير المحطات والبيوت المحمية الحجرية من إلسلطات الحجر الزراعي العراقية. كما أوضحت حاجة الحجر الزراعي العراقي 

ن من أولويات عملية التطوير للحجر الزراعي هي االعتناء بتدريب الكوادر ورفع المستوى التقني والمعرفي أعلى منظومة الحجر الزراعي، كما أكدت 

 للعاملين بالفحص والتفتيش.

ال عمأعمال والمهام التي يقوم بها الحجر الصحي في العراق وتتقاطع مع إضافة إلى ذلك، عرضت وزارة الصحة ممثلة في الدكتور ليث عباس بعض األ

لتي يحتمل االحجر البيطري، كما بين التشريعات واللوائح التي يعمل من خاللها الحجر الصحي والتي تحمله مسؤولية فحص اللحوم والمنتجات الحيوانية 

تب اإلقليمي بالمك ثم قامت فريدريك ماين، مسؤولة صحة الحيوان  وبئة مثل إنفلوانزا الطيور.أو تتسبب بنشر أالصحة العامة  فيحملها ألمراض تؤثر 

مراض واآلفات الحيوانية العابرة للحدود، وكذلك مجهودات منظمة الفاو في تعزيز قدرات هم وأخطر األوبئة العالمية المتسببة عن األأللفاو، باستعراض 

 الدول في مواجهة مخاطر مثل تلك اآلفات.

خاصة مع ازدياد حركة تجارة البضائع الزراعية وزيادة واردات وبعلى العراق مراض واآلفات النباتية لى "خطورة األإشار ثائر ياسين أمن جانبه، 

مراض، ضعاف، مما يزيد من مخاطر تسرب تلك اآلفات واألأ ةلى خمسإ ةأربعالعراق من المنتجات الزراعية خالل األعوام العشر األخيرة بمقدار 

ي العراق بسبب الصراعات المسلحة واالضطرابات السياسية التي عصفت بالعراق باإلضافة الى األثر السلبي الواقع على سلطات الحجر الزراعي ف

 خالل العشرين عام األخيرة".

شطة في األن إلنفاذهداف المشروع ووضع خطة عملية أواختتمت ورشة العمل ببعض التوصيات واالقتراحات التي تخص األنشطة الضرورية لتحقيق 

، وتوزيع المسؤوليات على الجهات المختلفة لضمان المشاركة من جميع الجهات ذات 9191هاية العام الحالي اإلطار الزمنى المحدد للمشروع وهو ن

 الصلة والتنسيق والتعاون الجيد بين الجهات المختلفة.

/1201332/http://www.fao.org/neareast/news/view/ar/c 
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 ةالفاو تنظم ورشة عمل إقليمية إلدارة ومكافحة عشبة ورد النيل في نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوري
 

 - 2312يونيو حزيران/ 21طرابلس، 
عقدتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ولبنان في ورشة العمل التي ةخصائي وقاية نبات ومكافحة حيوية وإدارة مياه من سوريإ 91شارك نحو 

شمال لبنان على مدار أربعة ايام، وذلك  لعبدة فياو"الفاو" بمدينتي طرابلس 

ق المكافحة المستخدمة ضد عشبة ورد النيل والتي انتشرت ائللتعريف بطر

 بشكل واسع في النهر الكبير منذ عدة سنوات.

الزراعة ووزارة الطاقة والمياه في  وعقدت ورشة العمل بالتعاون مع وزارة

لنقل التجارب الناجحة  ةلبنان ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوري

التي تم تطبيقها في مصر لمكافحة عشبة ورد النيل باستخدام وسائل المكافحة 

 الحيوية.

وقد تحدث ممثلو وزارتي الزراعة والطاقة والمياه بلبنان ووزارة الزراعة 

عن خطورة انتشار عشبة ورد النيل في المجاري  ةح الزراعي بسوريواإلصال

والمسطحات المائية والمجهودات الوطنية التي تم بذلها في كال البلدين للسيطرة 

 على انتشار تلك العشبة الضارة.

وبين ثائر ياسين، مسؤول وقاية النباتات بمكتب الفاو اإلقليمي لمنطقة الشرق 

بالقاهرة الخطورة التي تمثلها تلك العشبة على سبل العيش للعديد من المزارعين والصيادين الذين تعتمد أعمالهم على النهر الكبير،  األدنى وشمال أفريقيا،

ح ر والنتخحيث تسبب تلك العشبة بنموها الواسع والسريع انسداد قنوات الري وأنابيب المضخات، كما أنها تسبب فقد كميات هائلة من المياه بسبب الب

  االحياء المائية بسبب منعها لنفاذ أشعة الشمس إلى مياه النهر. فيق عمليات الصيد، باإلضافة إلى تأثيرها السلبي يوتعطل حركة المالحة النهرية وتع

راء فاو باستقدام خبسوريا ولبنان للمساعدة في إدارة تلك العشبة والحد من آثارها الضارة، فقامت ال يوجاءت استجابة منظمة الفاو لطلب من حكومت

 المكافحة الحيوية لنقل التجربة المصرية الناجحة في مكافحة عشبة ورد النيل باستخدام أدوات المكافحة الحيوية.
 

ة على رومن جانبه، أوضح الدكتور يحيى فياض، خبير المكافحة الحيوية بمعهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية بمصر ، إمكانية السيط

نه تم استجالب تلك األنواع من السوس من الموطن األصلي لورد النيل أأعداد تلك العشبة باستخدام نوعين من السوس الذى يتغذى على ورد النيل، وبين 

بات آخر ى أي نجراء العديد من التجارب للتأكد من عدم تغذى تلك الحشرات علإبحوض نهر االمازون بأمريكا الجنوبية إلى مصر خالل السبعينات، وتم 

 سوى نبات ورد النيل، وكذلك إجراء دراسات عن دورة حياه تلك الحشرات وتقييم قدرتها على السيطرة على اعداد ورد النيل.

في  وعلى مدار تسعة أعوام في العديد من المسطحات المائية 9111" بناء على نتائج تلك الدراسات، تم إطالق أعداد من تلك الحشرات منذ العام وقال:

 ".%11الى % 91مصر مثل بحيرات مريوط و إدكو، وبينت النتائج أن الحشرة قادرة على تقليل أعداد ورد النيل بنسب تتراوح بين 

زيارات ميدانية إلى مواقع انتشار العشبة بحوض النهر الكبير الواقع على الحدود  على-باإلضافة الى المحاضرات النظرية -وقد اشتملت ورشة العمل 

يم انتشارها وكذلك التعرف على األجزاء المختلفة من النبات وطرق فحصها وورية اللبنانية، وذلك لتدريب المشاركين على التعامل مع ورد النيل وتقالس

 للتعرف على مظاهر وجود األعداء الحيوية التي تهاجمه.
 

ماضية بالنهر الكبير لم يحقق النتائج المرجوة، وتزداد شكوى سكان حوض ق المكافحة الميكانيكية خالل السنوات الائوقد أوضح المشاركون أن اتباع طر

خصائيو المكافحة الحيوية من الجانب السوري بعرض تجارب ناجحة الستئصال إمن األضرار التي تتسبب بها العشبة لموارد رزقهم. وقام  النهر سنوياً 

طط الوطنية إلقامة معامل إلنتاج األعداء الحيوية لورد النيل بمحافظة طرطوس، وبعض العشبة من بعض المسطحات المائية بمحافظة الالذقية وكذلك الخ

 التجارب األولية التي تمت بإطالق األعداء الحيوية على تجمعات ورد النيل بسد محردة )على نهر العاصي( بمحافظة حماه.

ة تسمح باتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على أعداد ورد النيل بالنهر للخروج بخطة عمل مشترك ةواستمرت المناقشات خالل أيام ورشة العمل األربع

 ةوريس في غربالكبير. وكانت أهم النقاط التي اشتملت عليها خطة العمل ضرورة اإلسراع بإنشاء مراكز إلنتاج األعداء الحيوية بمحافظة طرطوس 

لبنان، وكذلك ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في التصوير عن بعد وصور بمحافظة عكار بشمال  هاوحفظوكذلك مراكز الستقبال األعداء الحيوية 

لوزارات المختلفة ااألقمار الصناعية لمتابعة عشبة ورد النيل ومدى تأثير وسائل المكافحة الحيوية عليها، كما اشتملت خطة العمل على التنسيق الكامل بين 

 اح المستهدف.داخل الدول وبينها حتى تحقق وسائل المكافحة النج

ميع قارات جيذكر أن عشبة ورد النيل تعتبر من أخطر النباتات الغازية في العالم والتي استطاعت االنتشار من موطنها األصلي بأمريكا الجنوبية إلى 

لك أسرع النباتات نمواً على وجه يوماً، وهي بذ 99-91العالم باستثناء القارة القطبية المتجمدة. وتمتلك تلك العشبة القدرة على مضاعفة حجمها خالل 

وت االحياء المائية نها تتسبب بمأاألرض. تمتص تلك النباتات مليارات المترات المكعبة من المياه وتتسبب بشح للمياه في العديد من األماكن في العالم، كما 

 في األنهار والبحيرات.
 

ى النباتات بسبب امتصاصها للعناصر الثقيلة السامة، التي قد تنتقل إلى الحيوانات التي تتغذنه ال يمكن االستفادة من تلك أثبتت العديد من التجارب أوقد 

ن جذور عشبة ورد النيل تحوي العديد من العوائل الوسيطة للعديد من الطفيليات مثل القواقع التي تصاب أعليها أو حتى لألراضي التي تدفن بها. كما 

ث البعوض لوضع بيضها قربها وترتبط يرقات البعوض بجذور عشبة ورد النيل وهي بذلك تتسبب بنشر البعوض بطفيل البلهارسيا، كما تستخدمها إنا

 ه.معمراض المنقولة واأل

ال أنه انتشر إينتج ورد النيل أزهاراً جميلة كانت السبب في إدخاله إلى مصر خالل فترة حكم محمد على لتزيين المسطحات المائية حول القصور الملكية، 

من خالل إطالق أنواع من السوس الذي تم  9111بشكل خارج عن السيطرة وسبب العديد من المشكالت حتى أمكن السيطرة عليه في مصر بعد العام 

 على نبات ورد النيل وتدمير قدرته على التكاثر واالنتشار. جلبه من أمريكا الجنوبية، والذي يمكنه التغذي حصرياً 
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من التوصيات الالزمة إلدارة هذه العشبة الضارة، تم مناقشة هذه التوصيات مع الخبراء المشرفين على الدورة حيث  متدربين عدداً في نهاية الدورة أعد ال

ادة من هذه الدورة االستف ت. عدا عن ذلك تمةسيتم في نهاية الدورة التوصل إلى توصيات وبرنامج مكافحة مشترك لنهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوري

اج التوصيات المهمة المتعلقة بتفعيل مختبر إنت إلى، باإلضافة ةلتدريبية من أجل إعداد برامج مكافحة لعدد من األنهر المصابة بهذه العشبة في سوريا

نتشار ال تمرةالمس والمراقبةالتعاون بين البلدين في نشر هذا العدو الحيوي بما يترافق مع التنظيف  والعمل على ةسوري –األعداء الحيوية في طرطوس 

 إزالتها في أطوراه المبكرة قبل أن تغطي المسطح المائي. والعمل علىالعشبة في حوض النهر 

 http://www.fao.org/neareast/news/view/ar/c/1200281/ 

 

 

 

 

 راوي في المنطقة الوسطى لمنظمة األغذية والزراعةأنشطة هيئة مكافحة الجراد الصح 

 

 

 تهديدحالة الجراد الصحراوي:  :مستوى التحذير
 

 

 

مركز الطوارئ لعمليات مكافحة  حسب 2312والتوقعات حتى منتصف شهر أغسطس  2312يوليو تموز/حالة الجراد الصحراوي في شهر 

 الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة
 

 امالوضع الع
 

 

 التكاثر الربيعي ينحسر ولكن األسراب تظهر في القرن األفريقي

جفاف يونيو نتيجة الستمرار عمليات المكافحة المكثفة وحزيران/انحسرت إصابات التكاثر الربيعي في إيران والسعودية وباكستان خالل شهر 

ر الباكستانية حيث استمرر التكاث-جراد على امتداد الحدود الهنديةالظروف البيئية ودرجات الحرارة المتزايدة. وعلى الرغم من ذلك، ازداد ال

ووصل العديد من األسراب الى راجستان بالهند لوضع البيض. وتم القيام بعمليات المكافحة في كال البلدين. وشوهد العديد من األسراب 

وبيا. ريتريا وشرق إثيإى شمال الصومال، جنوب الناضجة في اليمن حيث ظل بعضها ليضع البيض، بينما عبر البعض األخر البحر إل

مال، في البعض األخر في شمال الصوقد يتكاثر لى المناطق الداخلية للسودان بينما إواستطاع بعض تلك األسراب من االستمرار في التحرك 

اطق استقبلت أمطار جيدة في شهر ن كل تلك المنشرق إثيوبيا وعلى ساحل البحر األحمر في اليمن والمناطق المجاورة في السعودية أل

يونيو. وال يزال هناك احتمال متوسط الخطورة من أن بعض األسراب الصغيرة من التكاثر الربيعي ربما تكون قد أفلتت من حزيران/

ت من الى مناطق التكاثر الصيفي بالسودان لتضع البيض. وظهرت جماعإاالكتشاف والمكافحة في الجزيرة العربية واستطاعت الوصول 

 يونيو. ومن المتوقع أن يكون التكاثر الصيفي لهذا العام أكثفحزيران/الحشرات الكاملة الناضجة في الصحراء الغربية بمصر في نهاية شهر 

الباكستانية حيث يمكن حدوث -من المعتاد، مما ينتج عنه تكون مجموعات الحوريات وربما األسراب الصغيرة على امتداد الحدود الهندية

ين من التكاثر، وفي اليمن حيث عمليات المسح والمكافحة محدودة، وفي إثيوبيا وشمال الصومال وفي المناطق الداخلية للسودان. وفي جيل

 المقابل، فمن المتوقع حدوث تكاثر صغير النطاق فقط هذا الصيف في المنطقة الغربية.

 

 الحالة هادئة المنطقة الغربية:

(. ووردت بالغات غير مؤكدة عن مشاهدة حشرات كاملة في شمال اً هكتار 311لجزائر )حيث تم معالجة في ا يحدث تكاثر محل الحالة:

 شرق النيجر
 

 اد. في أعداد الجر اً طفيف بموريتانيا مما يسبب ازديادً  سوف يحدث تكاثر صغير النطاق في مالي، النيجر وتشاد متبوعاً  التوقعات:
 

 الحالة تهديد المنطقة الوسطى:
 

هكتار( ضد العشائر المتناقصة من التكاثر الربيعي. وكان هناك عديد من األسراب  31991استمرت عمليات المكافحة في السعودية ) لة:الحا

في مرتفعات اليمن وتحرك بعضها إلى شمال الصومال وإثيوبيا. استقرت جماعات الحشرات الكاملة في شمال السودان حيث تم معالجة 

هكتار(. التوقعات: سوف يستمر  612كافحة مجموعات من الحوريات وجماعات من الحشرات الكاملة في مصر )هكتار. كما تم م 3911

تريا وربما ريإلى تكون مجموعات الحوريات. وسوف يبدأ التكاثر في المناطق الداخلية للسودان وغرب إمر الذي يؤدي التكاثر في اليمن، األ

لى هذه المناطق من مناطق التكاثر إل شمال الصومال. وربما يصل قليل من األسراب الصغيرة في إثيوبيا وعلى امتداد ساح يحدث أيضاً 

 الربيعي.

 

 : الحالة تهديدالمنطقة الشرقية
 

هكتار ضد اإلصابات  1612هكتار وفي باكستان  929991 المساحة المكافحة  يران حيث بلغتإاستمرت عمليات المكافحة في جنوب  الحالة:

سراب الجراد ووضعت البيض في الهند حيث أنحسار من جماعات الحوريات والحشرات الكاملة من التكاثر الربيعي. ووصلت خذة في االاآل

 هكتار. 3119تم مكافحة 
 

http://www.fao.org/neareast/news/view/ar/c/1200281/
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مناطق  لى الحدود الهندية الباكستانية فيإسوف تتحرك جماعات الحشرات وربما األسراب الصغيرة المتبقية من التكاثر الربيعي  التوقعات:

 لى تكون جماعات ومجموعات الحوريات.إلتكاثر الصيفي مما يؤدي ا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

: للحصول على المزيد من المعلومات الحديثة عن حالة الجراد الصحراوي يرجى زيارة الموقع الخاص بمراقبة الجراد الصحراوي التابع للمنظمة

 .http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html موقع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىو crc.org-http://desertlocust   

 

، (باللغتين اإلنجليزية والفرنسية)الجراد واآلفات المهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة بروما النشرة الشهرية للجراد الصحراوي الصادرة عن مجموعة  :المصدر

-، مصرلشرق األدنىالمكتب اإلقليمي ل)  crc.org-http://desertlocust عن أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىتصدرالنسخة العربية 

 (.القاهرة

 
 

 

 
 

 أنشطة هيئة منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية 
 لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 

 
 

 

التشاوري الطارئ لوكالء الوزرات المعنية في الدول األعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في  االجتماع- 2312يونيو حزيران/

 المنطقة الوسطى
 

لوكالء وزارات الزراعة والوزرات المعنية  اً طارئ اً تشاوري اً (، اجتماعCRCعقدت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )

. وذلك لمناقشة مستجدات موقف 9191يوليو تموز/ 99عضاء في الهيئة في القاهرة، جمهورية مصر العربية بتاريخ في الدول الستة عشر األ

راد جالجراد في المنطقة، والتوقعات المحتملة، إضافة إلى حث الدول األعضاء على اتخاذ كافة التدابير الالزمة لالستعداد لمواجهة تطورات ال

اد، من حيث كفاية الموارد المتاحة يم الموارد الوطنية المتاحة والمخصصة للتعامل مع أزمات الجروالصحراوي المحتملة، إلى جانب تق

الت الرش والمبيدات والسيارات والدعم المالي واللوجستي. كما سيتم في االجتماع مناقشة تعزيز التعاون والتضامن آزمة مثل للتعامل مع األ

 اإلقليمي والدعم متعدد األطراف ما بين دول المنطقة. 

 

 9191نوفمبر /تسرين الثانيومن الجدير بالذكر انه منذ شهر 

وحتى اآلن، تشهد مناطق تكاثر الجراد الصحراوي في شبة 

الجزيرة العربية ومصر والسودان ومنطقة القرن االفريقي 

اد والتي سراب الجرأتفشياً كبير للجراد، حيث تشكلت العديد من 

انتقلت بين مناطق التكاثر الشتوي والربيعي والصيفي محدثة 

الزراعية في العديد من دول ضراراً كبيرة في المحاصيل أ

ن دول أرتيريا، المنطقة. وقد شمل تفشي الجراد حتى اآل

السودان، مصر، السعودية، اليمن، األردن، الكويت والصومال 

يران، باكستان والهند في المنطقة إلى إثيوبيا باإلضافة إو

عمليات مكافحة مكثفة  بإنفاذالشرقية.  وقد قامت هذه الدول 

مر الذي أوقف سيل أكثر من سبعة أشهر األومتواصلة منذ 

 .هكتار111111  ن ما يقاربى دول أخرى في المنطقة. وقد بلغت المساحة التي تم مكافحة الجراد فيها حتى اآلإالجراد من االنتشار ا

 
 

 

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://desertlocust-crc.org/
http://desertlocust-crc.org/
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 على ترقيته الوظيفيةالدكتور شوقي الدبعي زميل التهنئة 
 

 والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية خباريةاإل النشرة تحرير هيئة عضو الدبعي شوقي الدكتورحصل 

األدنى، على ترقية إلى مسؤول زراعي أول، وعين كرئيس فريق الجراد واآلفات واألمراض النباتية العابرة 

نتاج ووقاية النباتات في منظمة الفاو في المقر الرئيس للمنظمة في روما. وقد شغل سابقاً إللحدود في شعبة 

تزف هيئة التحرير والجمعية العربية   .النبات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة في والدعم التكامل فريق رئيس صبمن

لوقاية النبات أخلص التهاني للزميل الدكتور الدبعي متمنين له التوفيق والنجاح في عمله الجديد، وتتطلع الستمراية 

 الجديد.دعمه المعهود للنشرة والجمعية من خالل منصبة 

 
 

 

 
 
 

 والجمعيات االخرى الجمعية العربية لعلوم وقاية النباتأخبار 
 

 

 .2312 آذار/مايو 11-13 من الجنوبية كوريا عاصمة سيئول مدينة في النبات فايروسات لوبائية عشر الرابع الدولي المؤتمر
 

 

-93 لفترةا خالل الجنوبية كوريا عاصمة سيئول مدينة في النبات فايروسات لوبائية عشر الرابع الدولي المؤتمر عقد

 علمية مداخلة 63 المؤتمر في ألقيت العالم. حول من دولة 33 من اً باحث 931 المؤتمر حضر .9191 آذار/مايو 99

 والناقل الفيروس بين التفاعل الفايروسات، تطور النمذجة، والبيئة، الوبائية على ركزت جلسات عشر خالل شفوية

 كما الرصد،و التشخيص الفيروسية، األمراض مكافحة الفيروسية، مراضاأل في المناخية التغيرات تأثيرات الحشري،

 لمؤتمرا تضمن كما سيا.آ شرق في الزراعية المحاصيل تصيب التي الفيروسية مراضاأل عن خاصة جلسة خصصت

 مكوك دخال الدكتور النبات لوقاية العربية الجمعية من شارك أعاله. المذكورة الفقرات غالبية غطت اً علمي اً ملصق 61

 تونس من منصوري فاتن والباحثة لبنان من

 

 
 

 

 المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي: تصنيف الجامعات العربية
 

يونيو/حزيران،  92-99ة أكتوبر، جمهورية مصر العربية، خالل الفتر 6 مدينة عقد المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي في جامعة النيل في

بلداً من داخل وخارج المنطقة العربية، قدم  91من  اً جامعي اً وأستاذ اً باحث 311ية إتحاد الجامعات العربية. شارك في أعمال المؤتمر حوالي ابرع 9191

ية المتعددة، باإلضافة إلى مراجعة بحثاً. من أهم أهداف المؤتمر هو استكشاف مالمح اإلنتاج الفكري العربي في تخصصاته الموضوع 991خالله 

داء النشاط يم وقياس أواإلتجاهات الجارية في قياس المعلومات في عالمنا المعاصر، ودراسة التجارب العالمية والعربية في إنشاء األدوات المعتمدة في تق

 العلمي.

مية تصدر بالعربية. وفي هذا الصدد، تقدمت الجمعية العربية لوقاية من جملة فعاليات المؤتمر، أجرت اللجنة المنظمة للمؤتمر مسابقة ألفضل دورية عل

ي و د.بسام صفاء قمر النبات بورقة علمية بعنوان: مجلة وقاية النبات العربية: مجلة رائدة للكتابة العلمية باللغة العربية، أعدها كل من د. خالد مكوك، د.

يم لجنة علمية محايدة. في الحقل وبالتق تدورية علمية عربية وقام 99ر المجلة. تقدم لهذه المسابقة لقاها في المؤتمر د. خالد مكوك، رئيس تحريأبياعة و

مجلة علمية  لالختامي للمؤتمر تم إعالن نتيجة المسابقة وفازت مجلة وقاية النبات العربية التي تصدر عن الجمعية العربية لوقاية النبات بجائزة أفض

لجائزة الثانية مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث. في الصورة الدكتور خالد مكوك يتسلم شهادة التقدير ودرع معامل با توفاز 9191محكمة للعام 

ئيس مر ورالتأثير العربي من الدكتور عمرو عزت سالمة، أمين عام إتحاد الجامعات العربية والدكتور محمود عبد العاطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤت

  مل التأثير العربي.مشروع معا
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  2333رؤيا النبات في المنطقة العربية  وقايةبتحديات اجتماع منسق فريق العمل الخاص 
 
 

  ."2333" إجتماع بعض أعضاء فريق كتابة التقرير الذي تعده الجمعية العربية لوقاية النبات حول "تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤيا

 في فندق السفير في الدقي، القاهرة، جمهورية  9191يونيو/حزيران،  92د يوم عق

 في اتالنبمصر العربية إجتماع لبعض المشاركين من أعضاء الجمعية العربية لوقاية 

"تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤيا  كتابة التقرير الذي تعده الجمعية حول

هو عام الصحة النباتية. حضر  9191ألمم المتحدة بأن عام وذلك بمناسبة إعالن ا "9111

د. حسن  اإلجتماع تسعة زمالء وهم كما في الصورة المرفقة )من اليمين إلى الشمال(

فرج ضاحي، د. أحمد حسين الهنيدي، د. مسعد قطب حسانين، د. عالء الدين حموية، د. 

كوك )مقرر أعمال الفريق(، د. علي سليمان )وقوفاً(، ود. سحر عبده الزيان، د. خالد م

أماني أبو شال، د. شيرين السيد محمد النحاس )جلوساً(. على مدى خمس ساعات، تدارس 

ركها. وكيفية تدا هالحاضرون المسودة األولى للتقرير وحددوا نقاط الضعف الموجودة في

كي  ةخبر ويكما ناقش الحاضرون الفقرات الناقصة في التقرير ورشحوا أسماء زمالء ذ

ى إرسال ن علييسدوا النقص الموجود، على أن يتم اإلتصال بهم خالل أيام قليلة لمعرفة مدى رغبتهم للمشاركة في هذا العمل. كما اتفق جميع الحاضر

 وز الثالثة أشهر.امالحظاتهم على المسودة األولى للتقرير إلى مقرر اللجنة في فترة ال تتج

 

 ن في شؤون الصحة النباتيةيوالباحثين األوروبي تقوية التعاون بين الباحثين العرب
 

خاصة بلعلمي وا السياسات والبحثإن شبكة يوفريسكو، وهي أحد أقسام منظمة وقاية النبات األوروبية والمتوسطية، هي منصة تعنى بتقوية الربط بين 

تعلقة ألعضاء في يوفرسكو كل سنة بتحديد عدد من المواضيع البحثية المالبحثية المتعلقة بالصحة النباتية من خالل التعاون الدولي. تقوم الدول ا لألنشطة

 9191للعام  ةبالصحة النباتية وتتطلب التعاون بين المعاهد البحثية والجامعات والشركات الخاصة على المستوى الدولي. لإلطالع على المواضيع المعتمد

، حيث يجد المهتم   https://www.euphresco.net/funding/current_calls التالي:  يمكن الرجوع لموقع يوفريسكو اإللكتروني باستخدام الرابط

سع شاركة. ترغب يوفريسكو أن توكافة التفاصيل والمعلومات حول األنشطة البحثية المراد القيام بها، وكذلك حول المنظمات التي أبدت رغبة في الم

 شطةأنهي في صلب  إنفاذهاشبكة المشاركة لتضم بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن المشاركة في هذه المشاريع يتطلب أن األنشطة المراد 

 اً مية، وبالتالي فإن يوفريسكو ال تقدم دعبدعم كامل من مؤسساتهم الوطن األنشطةهذه  إنفاذالمؤسسات المشاركة، وأن الباحثين المشاركين قادرين على 

ن تصبح معروفة الفردية ألألنشطة ويسمح خصائيين بناء شبكتهم المهنية لهذه األنشطة، إنما التعاون بين جميع الفرقاء في المشروع الواحد يسمح لإل اً مالي

ر لواحد مما يرفع من تأثير مخرجاتهم البحثية. للحصول على معلومات أكثدولياً كما سيستفيد الباحثين من تبادل المعرفة/المعلومات بين فرقاء المشروع ا

ألوروبية ا حول هذه المشاريع المشتركة أو عن كيفية المشاركة في هذه المشاريع يمكن اإلتصال بمنسق شبكة اليوفريسكو التابعة لمنظمة وقاية النبات

 bgiovani@euphresco.net وني التالي: بلديسيرا جيوفاني على البريد اإللكتر الدكتور والمتوسطية
 

 

 

 زيارة رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات الى جامعة كوتنجن 
 

لوم النبات ور ميشائيل روستاس رئيس قسم عزار رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات الدكتور إبراهيم الجبوري جامعة جوتنجن حيث التقى األستاذ الدكت

 9191عشر لوقاية النبات الذي سيعقد في تونس عام  العربي الثالثوأهمية مشاركة الباحثين في المؤتمر أنشطتها قدم له نبذه عن الجمعية و في الجامعة

عربية حيث تعتبر فرصة جيدة لاللتحاق بهذه البرامج من دولنا اله ابرنامج الجامعة باللغة اإلنجليزية في الماجستير والدكتور وشرح روستاس رئيس القسم

كافحة فة والنبات والمركبات الثانوية ودورها في المبحثية عديدة في مجال وقاية النبات والتداخل بين اآل اً ينفذ القسم خطوط ومات على ذلك.كوتشجيع الح

 وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الرابط  وغيرهم واآلسيويينالتقى رئيس الجمعية ببعض الطلبة العرب و وغيرها.

goettingen.de/en/40478.html-http://www.uni 
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 لعربيةالكشف، اإلنتشار وإدارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثاً في سورية والبلدان اورشة عمل : 
 

  الالذقية، سورية/  جامعة تشرين –تنظم الجمعية العربية لوقاية النبات وكلية الهندسة الزراعية 

دارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثًا في سورية والبلدان العربية : ورشة عمل  الكشف، اإلنتشار وا 
 2323كانون الثاني/يناير،   1-2

 

 اإلعالن األول 
 

عربية لوقاية النبات وكلية الهندسة الزراعية، جامعة تشرين بدعوة الزمالء الباحثين الزراعيين واألكاديميين في مجال وقاية تتشرف الجمعية ال
النبات، وكذلك العاملين في اإلرشاد والحجر الزراعي والمهتمين بالتنمية الزراعية  بشكل عام للحضور والمشاركة في فعاليات ورشة عمل 

دارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثًا في سورية والبلدان العربية". "الكشف، ابعنوان  لى معالجة ع سيتم التركيز في هذه الورشةإلنتشار وا 
 نموضوع اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثًا من حشرات، أمراض، نيماتودا وأعشاب ضارة تهدد المحاصيل الزراعية الرئيسة في سورية والبلدا

 شة أفضل السبل لمكافحتها والحد من ضررها.المجاورة ومناق
 الزراعية، جامعة تشرين، الالذقية، سوريةالهندسة كلية  مكان انعقاد الورشة:

 العربية لغة الورشة:
 رسوم التسجيل )ال تشمل اإلقامة في الفندق(:

 كي(الزمالء من خارج سورية ) دوالر أمري (الزمالء من سورية )بالليرة السورية نوع المشاركة
 11 3111 عادي

 31 9111 طالب دراسات عليا
 
كانون الثاني باإلضافة إلى إشتراك لمدة سنتين في  1و  9رسوم التسجيل في ورشة العمل تشمل إستراحات الشاي/القهوة، غداء يومي  -

 الجمعية العربية لوقاية النبات. 
 ي من الجامعة المنتسبين إليها.يجب أن يقدم طلبة الدراسات العليا إفادة تثبت وضعهم الدراس -

. 9191تشرين أول/أكتوبر،  91ترسل عناوين البحوث او المقاالت )التسجيل األولي( التي ستلقى في ورشة العمل إلى اللجنة المنظمة قبل 
 . 9191كانون األول/ديسمبر  9 فهو أما آخر موعد إلرسال ملخصات البحوث

 نموذج تسجيل
دارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثًا في سورية والبلدان العربية"الكشف، اورشة عمل بعنوان   إلنتشار وا 

 2323كانون الثاني/يناير  1-2
 2312تشرين أول/أوكتوبر،  13آخر موعد إلستالم اإلستمارة هو 

 ................... ....................................اسم االب :....................................... اإلسم األول:
 ..........................إسم العائلة: .................................................................................

 ...                                                          الجنس: .................................   ......................تاريخ الميالد: ................................
 ....................العنوان البريدي: .......................................................................... المدينة: 

 .....................البلد:..................................................................
 نقال:................................. تلفون: ..................................  فاكس: ..................................

 بريد إلكتروني: .............................................................................
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 ....................................التاريخ: .........
 التوقيع: .............................................

 يمكن تقديم نموذج التسجيل باليد أو كمرفق بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي: 
asppws2019@gmail.com 

 

 عدد الحضور الكلي يحدد الحقا ومن يسجل أوال له اسبقية بذلك
 

 

 
 

 

 

 

 الثالث عشر لعلوم وقاية النبات يالمؤتمر العرب

 "الصحة النباتية لغذاء آمن وسليم"- 2323تشرين الثاني/نوفمبر  3-1فندق لو رويال، الحمامات، تونس

ACPP2020 
www.acpp-aspp.com 

 

وث الوطني للبح بالمعهد ممثلة – وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس بالتعاون مع الجمعيـــة العربيـة لوقايــة النبات تنظمه

 الزراعية بتونس
 

 اإلعالن األول

 مرحبا بكم في تونس الخضراء

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 للمشاركة دعوة

 ةمائية والصيد البحري ممثلة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعيال المواردولفالحة وزارة ابالتعاون مع  (ASPP)تتشرف الجمعية العربية لوقاية النبات 

علوم وقاية النبات في الحكومات، والجامعات، والمراكز البحثية، والمنظمات الدولية مجال في والباحثين واألكاديميين والمهتمين  العلماءبتونس بدعوة 

طة بالتطور خاصة المرتبوبمجاالت وقاية النباتات من اآلفات ذات اإلهتمام المشترك،  والمحلية في المنطقة العربية إلى تقديم وتبادل الخبرات في جميع

 الحديث في استراتيجيات المكافحة المتكاملة الصديقة للبيئة. 
 

 محاور المؤتمر

 اآلفات الحشرية والحيوانية االقتصادية .9

 أمراض النبات ومكافحتها .9

 مسببات وبيئيات أمراض النبات .3

 ودورها فى مكافحة اآلفات األعداء الطبيعية .2

 الحشائش/األعشاب ومكافحتها .1
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 توافق المبيدات الحيوية وعناصر المكافحة الحيوية 

 المبيدات )النانو( لمكافحة اآلفات واألمراض النباتية 

 نباتية والبيئةاالستخدام اآلمن للكيماويات الزراعية وأمانها للكائنات الحيوانية، ال 

 فات وأمراض ما بعد الحصادآ .9

 أنظمة الحجر الزراعي والتدابير الصحية .1

 اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات .1

 األعداء الطبيعيةو اآلفات، األمراض النباتية في تأثير التغيرات البيئية .91

 الهندسة الوراثية ومكافحة اآلفات .99

 الحشرات النافعة )النحل ودودة الحرير( .99

 

 التنظيمية التحضيرية/ اللجنة

 ، تونسمنذر بن سالم                        تونس ،حبيب بن جامعمحمد ال                       أسماء نجار )الرئيس(، تونس

 سبشير عالقي، تون                                     نورة عمري، تونس                                  سنية بوهاشم، تونس

 هاجر بن غانم، تونس                                    يب، تونسإقبال الشا                               نعيمة محفوظي، تونس

 رياض القابسي، تونس                                 ماجدة الدعمي، تونس                                  ثريا السويسي، تونس

  ، تونسأنيس بن ريانة                           ي قريسة، تونسكوثر اللبد

 

 البرنامج العام للمؤتمر

 يشمل البرنامج العام للمؤتمر ما يلي: 

 

 يوم األحد

 9191نوفمبر/تشرين الثاني  9
 .وصول وتسجيل 

 يوم اإلثنين

    9191نوفمبر/تشرين الثاني 9
 ن إللقاء بحوث بعد الظهر.تسجيل ثم افتتاح وحلقة علمية صباحاً وجلستي 

 /الملصقات،العرض األول للبوسترات 

 يوم الثالثاء

 9191نوفمبر/تشرين الثاني 3
  حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر يليه

 إجتماع الهيئة العامة للجمعية العربية لوقاية النبات مساًء.

 .العرض األول للبوسترات/الملصقات 

 يوم األربعاء

 9191نوفمبر/تشرين الثاني  2
 .ًرحلة سياحية زراعية ليوم واحد تحدد تفاصيلها الحقا 

 يوم الخميس

 9191نوفمبر/تشرين الثاني  1
  حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر، يليها

شاء وقاية النبات ثم العالهيئة اإلدارية الجديدة للجمعية العربية لنتخاب الجلسة 

 الختامي للمؤتمر مساًء.

 .العرض الثاني للبوسترات/الملصقات 

 يوم الجمعة

 9191نوفمبر/تشرين الثاني  6
 .حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر 

 .العرض الثاني للبوسترات/الملصقات 

 
 

 

 المؤتمر لغة

 اإلنجليزية )بالنسبة للحلقات العلمية( العربية )اللغة الرسمية(،

 

 رسوم التسجيل )ال تشمل الفنادق(

 

 المشاركون من خارج تونس

 )بالدوالر األمريكي(

 المشاركون من تونس

 )بالدينار التونسي(
 نوع المشاركة

 مشارك عادي )مع ملخص أو بدون ملخص( 311 911

 طلبة الدراسات العليا 911 911

 بون )بدون الحصول على مطبوعات المؤتمر(أفراد مصاح 150 911
 

  تغطي رسوم التسجيل المشاركة فى المؤتمر، مطبوعات المؤتمر، وجبات الغداء، المشروبات أثناء االستراحات الصباحية وبعد الظهر، الرحلة

 .سنوات واإلشتراك في الجمعية العربية لوقاية النبات لمدة ثالث الزراعية، وحفل العشاء الختامي–السياحية

 .يلتزم طلبة الدراسات العليا المشاركون فى المؤتمر بتقديم شهادة تفيد تسجيلهم في الدراسات العليا بأحد الجهات المعتمدة 

 الزراعية، وحفل العشاء الختامي –السياحية الرحلةفراد المصاحبون تغطي رسوم التسجيل لأل. 
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 (ACPP2020لوم وقاية النبات )سكرتارية المؤتمر العربي الثالث عشر لع

 aspp.com-info@acppالبريد اإللكتروني: 

 58461273-00216: موبايل/واتس أب

 aspp.com-www.acppالموقع االلكتروني: 
 

 

 

 تواريخ هامة

 

  2323ول/سبتمبر أيل 1 آخر موعد للتسجيل 

 2323آذار/مارس  1 آخر موعد لتقديم الملخصات 

 2323أيار/مايو  1 اإلفادة بقبول الملخصات 

 آخر موعد لطلب حجوزات اإلقامة في الفنادق 

 اخر موعد لتقديم مقترحات جلسات البحوث المدعوة 

 2323أيلول/سبتمبر  33

  2312كانون األول/ ديسمبر  31 
 

 

 استمارة التسجيل
 

 2323تشرين الثاني/نوفمبر  3- 1 فندق لو رويال، الحمامات، تونس، (ACPP2020)المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات 

www.acpp-aspp.com 

 
 ؤتمر كاملة بأسرع وقت ممكن:حتى تصلك المعلومات الخاصة بالمؤتمر، يرجى ارسال استمارة التسجيل إلى سكرتارية الم

 aspp.com-info@acpp 
 

 
 *اللقب  *االسم االول

 االسم الثاني  *اسم العائلة

 ومكان الميالد* تاريخ  *الجنس

*العنوان  البلد *  

*رقم الجوال  *رقم التلفون  

)شفهي، ملصق، حضور( * نوع المشاركة  *يد االلكتروني البر  

*أسماء المرافقين  *مجال البحث   

 

  الحقل الزامي*
 الثاني. تمر، سوف تنشر الحقاً في اإلعالنالمعلومات الخاصة بسمة الدخول لتونس )الفيزا(، والملخصات والفنادق ومعلومات أخرى خاصة بالمؤمالحظة: 

 

 
تشرين  3-1المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات : لميةالمحاضرة الرئيسة في جلسة اإلفتتاح وبرنامج الحلقات الع

 تونس –، الحمامات 2323الثاني/نوفمبر 
 

 

 )جلسة اإلفتتاح( 2323تشرين الثاني/نوفمبر  2اإلثنين 

 

 وثاري، المعهد الوطني للبحرج ساف. الدكتور سيالرئيسةالصحة النباتية واألمن الغذائي: خطورة اآلفات على المحاصيل الغذائية محاضرة رئيسة: 

  الزراعية، فرنسا.
 

 الصحة النباتية من أجل غذاء سليم وآمن  الحلقة العلمية األولى:

 .كسنة الصحة النباتية( 2323)نظمت هذه الحلقة كجزء من االحتفال بـ                            
 

 ديدة. الدكتور سفيان كمون، مختبر سانسبري، نورويتش، المملكة المتحدة. رؤية الصحة النباتية للقرن الحادي والعشرين: معرفة وأساليب ج .9

 السموم الفطرية كتهديد خفي لغذاء وعلف آمنين: المخاطر والتحديات. الدكتور أنطونيو لوجريكو، المعهد الوطني للبحوث، باري، إيطاليا.  .9

لوقاية توسطية والمت وزيادة األمن الغذائي. الدكتور نيكو هورن، المنظمة األوروبية أهمية االلتزام باللوائح الدولية للصحة النباتية للبذور والنباتا .3

 النباتات، باريس، فرنسا. 

الرباط،  ،استخدام المصادر الوراثية النباتية في العالم وصونها لتعزيز مقاومة النباتات لآلفات الحشرية واألمراض. الدكتور أحمد عمري، إيكاردا .2

 المغرب.

mailto:info@acpp-aspp.com
http://www.acpp-aspp.com/
http://www.acpp-aspp.com/
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 2323تشرين الثاني/نوفمبر  3ء، الثالثا
 

 الحلقة العلمية الثانية: البحوث والالبتكار من أجل وقاية مستدامة للنباتات 
 

 الصدأ األسود على ساق القمح: كيف نواجه تحديات خطر جديد يهدد إنتاج القمح. الدكتور دافيد هودسون، سيميت، أديس أبابا، إثيوبيا.  .9

 طر اآلفات الحشرية باستخدام التقنيات الذكية. الدكتور جايمس بل، محطة بحوث روثامستد، المملكة المتحدة. تحديات العد اآللي وتحديد مخا .9

 يالتكيف المسبق للمتطفالت يحسن المكافحة الحيوية لحشرات المن المحمية بالتعايش. الدكتور كريستوف فوربرجر، المعهد الفيدرالي السويسر .3

 .معهد علوم الحياة التكاملي، سويسراللعلوم المائية والتكنولوجيا و

اتية، بكيفية التعامل مع مقاومة الحشرات للمبيدات لتحسين اإلدارة المتكاملة لآلفات. الدكتور إيمانيوال مازوني، معهد األمراض والحشرات الن .2

 الجامعة الكاثوليكية للروح القدس، إيطاليا. 

 

 2323تشرين الثاني/ نوفمبر  3الخميس، 
 

 لعلمية الثالثة: التقدم في علوم وقاية النباتات الجزيئية وتطبيقاتها في إدارة اآلفاتالحلقة ا
 

ريكو الثاني دالتفاعل الجزيئي بين النباتات واألحياء الدقيقة النافعة وتطبيقاته في تطوير مبيدات واسمدة حيوية. الدكتور ماتيو لوريتو، جامعة فري .9

 في نابولي، إيطاليا. 

 تداخل الحمض النووي الريبي لحماية المحاصيل الزراعية من األمراض الفطرية. الدكتور مارك بلمونت، جامعة مانيتوبا، كندا. استخدام طريقة  .9

  .طرق مبنية على التمثيل األيضي إلدارة مرض اإلخضرار في الحمضيات. الدكتور نبيل كيليني، جامعة فلوريدا، الوالايات المتحدة األمريكية .3

 نسا. اسطفان تيكسيا، سوبأجرو مونبليه، فر-لدراسة خصائص الحلم واستخداماتها في المكافحة الحيوية لآلفات. الدكتورة ماري تقنيات جزيئية .2

 

 2323تشرين الثاني/نوفمبر  3الجمعة، 
 

 الحلقة العلمية الرابعة: استخدام وسائل المكافحة المبنية على سلوكيات الحشرة كوسيلة فعالة في إدارة اآلفات

 

، كاليفورنيا، د، ريفرسايإيسكا تكنولوجيزنتو، -للكيماويات السلوكية للتعامل مع اآلفات الحشرية. الدكتور أجينور مافرا  SPLATاستخدام تقنية  .9

  الواليات المتحدة األميركية.

مركز الدولي فات. الدكتور بولدوين تورتو، الالسيطرة على سلوك إيجاد العائل النباتي لآلفات النباتية: تطبيقات عملية في المكافحة المتكاملة لآل .9

 لفيزيولوجيا وبيئة الحشرات )إيسيبي(، نيروبي، كينيا.

 تطبيق استراتيجيات تفاعالت التيتروفيك في نظم إدارة اآلفات. الدكتور استيفانو كوالزا، جامعة باليرمو، باليرمو، إيطاليا.  .3
 

 

 
 

 

وقاية النباتجمعية أخبار أعضاء 
 
 

التقليدي وتقنية تحديد  PCRطة افيروسات نحل العسل في مقاطعة بوليا )جنوب إيطاليا( بوس الكشف عن
 .HTSالتتابعات النكليوتيدية عالية االنتاجية 

 

رائد أبو ، قدم الدكتور 9191 /مايوأيار 91الى  99ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية االيطالية لعلم الفيروسات، الذي عقد بجامعة بوليتيكنيك في باري من 

طة اتحت عنوان: الكشف عن فيروسات نحل العسل في مقاطعة بوليا )جنوب إيطاليا( بوس اً جديد اً قبع، باحث في المركز الوطني االيطالي للبحوث بحث

PCR  التقليدي وتقنية تحديد التتابعات النكليوتيدية عالية االنتاجيةHTS انبتروتسي والبروفسور روكو ، شارك في اعداد العمل كل من الدكتورة أناليزا ج

رات ستعمأدانتي من جامعة باري ألدومورو في ايطاليا والباحثة مريم أهدوقة من المعهد المتوسطي الزراعي سيام، باري. شجعت الخسائر المستمرة لم

تحري عن وجود فيروسات نحل ، تم ال9191و 9199الفيروسات التي تصيب نحل العسل. في عامي  وجودنحل العسل على إجراء تحريات أكبر حول 

نحالت  91من خليط مؤلف من  RNAفي مقاطعة بوليا )الجنوب االيطالي(. تم استخالص الحمض النووي الريبي  اً موزع منحالً  31العسل في أكثر من 

ل عام، حيث وجد بعضها ألول أظهرت النتائج وجود فيروسات مختلفة تصيب النحل بشك RT-PCR طةابالغة تم جمعها في كل منحل ثم تم اختباره بوس

الكلي، تم اختبار عينتين من منحلين مختلفين  RNAseq وبناء مكتبات HTS تقنية تحديد التتابعات النكليوتيدية عالية االنتاجيةمرة في إيطاليا. من خالل 

. تم تجميع القراءات المزدوجة من FastQCبرنامج  ساطة بوعثر فيهما على نحل ميت ونحل يرتجف أمام الخاليا. تم فحص جودة القراءات الخام 

919bp  برنامجساطة بوmetaSPAdes   باستخدام معامل "المجّمع فقط" ومضاعف   21 3.1.1اإلصدارk 71, 81, 91)-(Kmers  . تم البحث عن

وتحليل المعلوماتية   HTS ألولية الختبارقاعدة بيانات بنك الجينات. أظهرت النتائج االناتجة باستخدام ( contigsالفيروسات من خالل المتجاورات )

)حوالي  كبيراً  الذي أظهر تشابهاً  (BQCV) زوج قاعدي( لفيروس خلية الملكة السوداء 1211)~ الشيفرة الوراثية الكاملة ( Bioinformaticsالحيوية )

أخرى ذات تشابه عالي مع الفيروس الخيطي للنحل  contigs أظهر التحليل الحالي أيضاً وجود . EF517515( مع العزلة الهنغارية رقم 12.99٪

على نطاق واسع  حيث وجد في بوليا منتشراً   baculovirus من الفيروسات العصوية   DNA، وهو فيروس كبير ثنائي السلسلة  (AmFVاألوروبي )

أنها أداة سريعة  HTS حيث أثبتت تقنية BQCV-IT1 كامل للعزلة اإليطالية ي(. يقدم العمل الحالي أول تسلسل جينوم9199في عام  ٪19وصل إلى 

 .]2312رائد أبو قبع،  [ .لتحديد الفيروسات في نحل العسل. ال تزال التحقيقات جارية لفهم دور هذه الفيروسات في صحة نحل العسل في بوليا
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ضيف عملية ايجاد الم توفر مشبعة المنبعثة من انواع شتالت البراسيكاالغير  الهيدروكربونيةألمركبات 

 . Bagrada hilaris  لحشرة البقة المبرقشة 
 

غزت هذه االفة الواليات المتحدة االمريكية  وافريقيا،هي من البق النتن موطنها االصلي يعود الى اسيا  ،Bagrada hilaris Burmeisterالبقة المبرقشة 

 لى جنس البراسكا وخصوصا مرحلة انباتآبيرة لمختلف انواع محاصيل الخضر التي تتبع امريكا. هذه االفة تسبب اضرار ك ومكسيكو ومؤخرا جنوب

 dual choiceفي اختبار الشتالت، من ثالت انواع من  (VOCs)المركبات العضوية المنبعثة  دور يمو. في هذه الدراسة تم تق)الشتالت( البادرات

arena  وolfactometer bioassays لمبرقشة شتالت ضلت بالغات البقة افB. oleracea var. botrytis  وB. napus من شتالت  أكثرB. 

carinata .جمع المركبات العضوية المنبعثة  ثم تم بعد ذلك(VOCs)  من شتالتB. oleracea   مع بالغات البقة المبرقشة  حيوياً  وتم اختبارها

في حالة المستخلص الخام والمستخلص المجزء  electroantennographic (EAG)و olfactometerستخدام االمتأخرة للحوريات ب وكذلك االطوار

قطبي الذي لاالجزء غير  لىإوكذلك لى المستخلص الخام إوالحوريات  بالغاتلى انجذاب الإالنتائج  شارتأ .باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة

ن ـ GC-MS   ستخدام جهاز اشارت التحليالت الكيميائية بأكذلك الجزء القطبي.  لىإلم يكن هنالك استجابة ه نأحيث  الهيدروكاربون،يحتوي على 

ات الرئيسة المكون أحدن الدايتربين يعتبر أخرى صغيرة. حيث أقطبي هو دايتربين هيدروكاربون مجهول الهوية مع كميات الالمكون الرئيس للجزء غير 

هذه النتائج الى ان الدايتربين  . اقترحت.B. carinataفي شتالت اً جودومكن هذا المركب يولكن لم  B. napus و B. oleracea للشتالت المفضلة 

الستخدام ل اً جيد اً مرشح يكون أن والحشرات ويمكن النباتات بين التفاعل هذا عتبر الوسيط الرئيس فييخرى Hمزيج مع المركبات الصغيرة الfلوحده او 

 ل. و مراقبة البقة المبرقشة في الحقأكمصائد 

[Salvatore Guarino1, Mokhtar Abdulsattar Arif1 ,Jocelyn G. Millar2 , Stefano Colazza1 ,Ezio Peri1, 
1Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italy, 2 

Department of Entomology, University of California, Riverside, California, United States of America, Plos 

one,2018]. (Doctorate,2018), (Iraq-,Italy) 

 
 RNAالتعبير المورثي للجينات األساسية في مسار سكون الـ  فيتأثير حمضي الصفصاف واألبسيسك 

 المضاد للفيروسات في نبات األرابيدوبسس.
 
جهادات، وتقوم بعض الهرمونات النباتية ( في استجابة النبات للعديد من اإلRNA silencing pathways) RNA ـال تتدخل مسارات سكون حمض 

. على الرغم من أن هذين الحمضين يتصفان بالتضاد في تأثير أحدهما على بسيسيك بالتحكم في هذه المسارات جزئياً اف وحمض األصكحمض الصف

حيائية، إال أن لكال الحمضين دور إيجابي في تحفيز مقاومة النبات تجاه العديد من حيائية وغير األات لإلجهادات األاآلخر فيما يتعلق باستجابة النب

(. من هنا كان السؤال antiviral RNA silencing pathwayالمضاد للفيروسات ) RNA ـالفيروسات. إحدى آليات المقاومة هذه هي مسار سكون ال

المضاد للفيروسات. من خالل تحليل التعبير المورثي المشترك،  RNA ـأدوار متشابهة في تنظيم مسار سكون الب يسهمانين فيما إذا كان كال الحمض

( الداخلة في مساري Transcription factorsالمورثات الداخلة في هذا المسار المضاد للفيروسات وجدنا أن هناك بعض عوامل النسخ ) محفزوتحليل 

المضاد للفيروسات. وعلى الخصوص،  RNAـ ساسية في مسار سكون البسيسك تتراكم بشكل متزامن مع العديد من المورثات األحمضي الصفصاف واأل

( تسمح بارتباط عوامل النسخ المورثي المتحكم AGOs, DCLs, RDRsثالث عائالت مورثية ) محفزاتصة في صوجدنا أنه يوجد عدة مواقع متخ

بسيسك. وفي تجربة موازية، عند معاملة نبات األرابيدوبسس بهذين الحمضين وجدنا ان التضاد الموجود مض األبها من خالل حمض الصفصاف وح

بحيث أن حمض االبسيسك كان قادرا على تحفيز نسخ هذه المورثات فقط في الطفرة غير  RDRsو   AGO1مستوى تعبير المورثات  فيبينهما يؤثر 

قد غاب في  AGO2بسيسك بالمورث يجابي لحمض األن التحكم اإلأ(. إال انه كان من المفاجئ مالحظة sid2-1نتاج حمض الصفصاف )إالقادرة على

يعتمد بشكل كبير على حمض الصفصاف. كذلك قد وجدنا  AGO2بسيسك بالمورث ( وهو ما يجعل تحكم حمض األsid2-1طفرة حمض الصفصاف )

. في النهاية تبين لنا أن التأثير المتشابه لهذين الحمضين DCLsو  AGO3ـ رثي للعديد من المورثات كالتعبير المو فييجابي إأن كال الحمضين لهما تأثير 

ن تأثير أحد هذه الهرمونين يعوض النقص أالمضاد للفيروسات قد أدى مقاومة تكاملية تجاه فيروس موزاييك الخيزران بحيث  RNA ـمسار سكون ال في

المضاد للفيروسات. قد يتصف هذان الحمضان بالتضاد في تأثير أحدهما على اآلخر فيما يتعلق  RNA ـسكون الخر فيما يتعلق بتحفيز مسار في اآل

 [. AGO2المورث  فيمورثات أخرى، وتأثير هرمي فريد  فيبالتعبير المورثي لعدد من المورثات، إال أنه وبنفس الوقت لكال الحمضين أثر متشابه 

 International Journal ofوأكاديمية سينيكا، تايوان،  –ا شينغ لين، جامعة سيؤول الوطنية، كوريا مازن العظم، كووك هيونغ كيم، ن

SciencesMolecular ، 23(13 ،)2332 ،2312[ .https://doi.org/10.3390/ijms20102538 ،كوريا( -)سورية 

https://doi.org/10.3390/ijms20102538
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، العامل المسبب لمرض العناد في  Spiroplasma citriللكشف عن بكتيريا  (LAMP) نيةوفعالية تقتطوير 

 . الحمضيات
 

مراض الحمضيات المنتشرة والتي يمكن أمن اهم  اً واحد  Spiroplasma citriيعتبر مرض العناد في الحمضيات المسبب بواسطة بكتيريا موجبة الغرام 

عراض مرض االخضرار أمنخفضة االنتاج ولكن المشكلة الرئيسية هي أن أعراضها تشبه إلى حد ما  غالبا عنادل السيطرة عليها. األشجار المصابة بـ

Huanglongbing (HLB)  .هناك حاجة إلى اختبار  تكان لذلك،، وهو المرض المدمر للحمضيات الذي يتحكم به من خالل إجراءات الحجر الصحي

 Spiroplasma citri للكشف عن  (LAMP)تم تطوير تقنية  الغاية،ة عن مرض االخضرار. وتحقيقا لهذه سريع وبسيط لـمرض العناد لتمييزه بسهول

وقع. أظهر م، باستهداف جين السبيرالين. تم تطوير البروتوكول على مستخلصات النبات الخام من األشجار المصابة للسماح بإجراء اختبار ميداني في ال

ي عملية أفي الميكرولتر الواحد بدون  فيمتوغرام 911والكشف عن الحمض النووي إلى مستوى تركيز  S. citri خصوصية عالية لـ LAMP اختبار

باستخدام مستخلص الحمض النووي   qPCR مرات من 1كان أقل بحساسية  LAMP تثبيط في المستخلصات النباتية الخام. على الرغم من أن اختبار

DNA، ت التحري في الحقل باستخدام جهازإال ان أداؤه كان جيًدا في عمليا BioRanger الخام. أظهر اختبار ومستخلصات الحمضيات LAMP  كفاءة

والتي أجريت مع الحمض النووي  PCR طةاو عدم وجود العامل الممرض مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها بوسأالكشف وكانت النسبة المئوية لوجود 

DNA يسمح اختبارهانفس والمنقى من العينة المستخلص . LAMP  للمزارعين أو العاملين في خدمات مكافحة اآلفات أو الخدمات التشخيصية باالختبار

 .DNAفي الحقل بدون مختبر أو تنقية الحمض النووي  S. citri السريع لبكتريا
[ Mounira Inas Drais1,2, Yogita Maheshwari3, Vijayanandraj Selvaraj3, Leonardo Varvaro2, Raymond 

Yokomi3 and Khaled Djelouah1,  1CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo, Via Ceglie 9, 70010 Valenzano 

(BA), Italy; 2Department of Agriculture, Forests, Nature and Energy, Tuscia University, Viterbo, VT 01100, Italy; 
3United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service, San Joaquin Valley Agricultural Sciences 

Center, Parlier, CA 93648-9757, USA, European Journal of Plant Pathology, P1-10, 2019]. 

https://doi.org/10.1007/s10658-019-01755-6 , (Algeria-Italy-USA) 

 
 

 .الخردل الزيتيتطوير برنامج الخذ العينات بالطريقة المتسلسلة لحشرة المن على محصول 
 
 

 

يعد  يوسف.هذا المشروع الى جامعة والية اوكالهما االمريكية كجزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه من قبل الباحث عقيل عدنان عبدالسيد ال تم تقديم

من على نسبة عالية  الحتوائهللحيوان  اً وعلف لإلنسان اً غذاء مهم  Brassica napus  الخردل الزيتيمحصول 

. تقوم ٪ 31-91وبروتين  الزيتمن  ٪ 22من حوالي   الخردل الزيتيوالبروتينات القيمة، اذ تتكون بذور  الزيوت

خذ . تم تطوير خطط أل (ET)متمثل بالحد االقتصادي الحرج برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات على مبدأ مهم وال

،  ( Greenو Iwaoبالطريقة العددية ) العينات المتسلسلةخذ أولى طريقة العينات المتسلسلة وبطريقتين، األ

الطرق باالعتماد على هذه طورت وقد . بالطريقة الثنائية المتسلسلةخذ العينات أخرى وهي طريقة والطريقة األ

 Myzus و  Brevicoryne brassicae  ،Lipaphis erysimi لحشرات المن  ET للتوقف حول )خطين (حدين

persicae    في والية أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية. تسمح هذه   الخردل الزيتيمحصول التي تصيب

أو  ET أقل من  الخردل الزيتي لحشرات المن في حقول العدديةالخطط ألخذ العينات بتحديد ما إذا كانت الكثافة 

يتم إنهاء أخذ العينات وال يوصى بأي  األدنى،أعلى منها. إذا كان العدد التراكمي لحشرات المن أقل من خط التوقف 

ب إيقاف فيج العلوي،قرار للمكافحة باستخدام المبيدات. اما إذا كان العدد التراكمي للحشرات أكبر من خط التوقف 

هناك حاجة إلى مزيد من اخذ العينات إذا بقيت األعداد اإلجمالية  أو،ح باستخدام المبيدات الحشرية. أخذ العينات وينص

بأكثر  التكاليفعادة هذه األنواع من خطط أخذ العينات المتسلسلة يمكن أن تقلل من حشرات المن بين خطي التوقف. 

 -)العراق  .](2312)دكتوراه، جامعة البصرة اليوسف،  عبد السيدعدنان  لعقي [ .كاليفألنها تقلل الوقت وعدد العينات يترجم مباشرة إلى الت ،٪11من 

 2312-2313حيث اجرى بحثه ضمن مشروع السلجم والقمح بين  2312اكمل الدكتور عقيل شهادة الدكتوراه من جامعة اوكالهوما عام  .(أمريكا

 :والذي تضمن المواضيع التالية
     

o Wheat, bird cherry oat aphids Rhopalosiphum padi 

o Sorghum, sugarcane aphids Melanaphis sacchari 

o Soybean, soybean aphids Aphis glycines 

o Soybean, two-spotted mites Tetranychus urticae 

o Corn, Bank grass mites 

o Pasture, insecticide evaluations for grasshopper control in Bermuda grass pasture 
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 للتبريد في وسط غذائي مختبري  Ceratitis capitataاستجابة ذبابة الفاكهة ذبابة البحر المتوسط 
 

 Ceratitis قد طبقت على حشرة ذبابة الفاكهة  اً يوم 99الى  1مع فترات تعرض مختلفة من ° س 1كانت معاملة التبريد 

capitata (Wiedemann) غذائي صناعي مختبري.  مراحل التطور المدروسة هي البيض المبكر  التي ربيت على وسط

ساعة( والدور اليرقي بأطواره الثالثة )االول والثاني والثالث(.  29ساعات( والبيض المتاخر )عمر اقل من  6)عمر اقل من 

ذبابة Ceratitis capitata  بة  مت لمعرفة استجاومعدالت التعذر وبزوغ الكامالت والنسبة الجنسية للذباب الناجي كانت قد ق

مدة تعرض الحشرة لدرجة الحرارة المنخفضة تاثير ل ه كاناظهرت النتائج بان°(. س 1الفاكهة لدرجة الحرارة المنخفضة )

االول والثالث هما االكثر  انمعدالت التعذر وبزوغ الكامالت.وباالعتماد على معدالت التعذر كان الطور فيمعنوي واضح 

كان تحملهما  يوم. اذ 9.3من كليهما هو   LT(11)%  11المنخفضة، حيث كان الوقت الالزم لقتل% ارةرجة الحرلد تحمالً 

لدرجة الحرارة المنخفضة متقارب جدا ولم يلحظ اي اختالف معنوي في معدالت نسب القتل بينهما. لم تكن هناك اختالفات 

تحسن سروسة من ذبابة الفاكهة نتيجة المعاملة بالحرارة المنخفضة وخالل جميع فترات التعرض. معنوية في النسبة الجنسية بين االدوار واالطوار المد

لمعاملة الحرارة المنخفضة والتي قد تساعد في تحسين استراتيجيات العالج الحالية  Ceratitis capitata  هذه الدراسة من فهمنا الستجابة ذبابة الفاكهة

 ت البستانية المدمرة.                                                                                                 للسيطرة على هذا النوع من اآلفا

 [ Farhan J.M. Al-Behadili, Vineeta Bilgi , Junxi Li , Penghao Wang , Miyuki Taniguchi , Manjree Agarwal , 

Yonglin Ren , and Wei Xu , Insects, 10(2), 48, 2019] https://doi.org/10.3390/insects10020048. (PhD Candidate, 

2019)]. (Iraq-Australia). 

                 
 

 

   في المختبر والحقل. لمكافحة العفن الرمادي لعنب المائدة A raloznebic-S-lohtebاستخدام 
 

وهو المسبب الفطري للعفن الرمادي في  Botrytis cinereaالنمو الميسليومي لفطر  إزاءفي هذا البحث تم دراسة تأثير هذا المركب كمحفز للمقاومة 

(. كما التغطيس-يقتين مختلفتين )الرش عناقيد العنب المصابة اصطناعيا بأبواغ الفطر بطر td ٪١عنب المائدة. وتم دراسة تأثير المركب أيضا بتركيز 

لثالجات ا تم دراسة تأثير رش هذا المركب في حقول العنب لصنفي إيطاليا وبنيتكا برشة قبل الحصاد بأسبوع ثم تم جمع المحصول وتخزينه لمدة شهر في

ذلك تم تقويم تأثير المركب في الخواص لضافة باإل  لمدة أسبوع آخر. سلزيوسدرجة  ٢٢درجه حرارة  عندثم التخزين  سلزيوس ١درجة حرارة  عمد

 -أظهرت النتأئج المتحصل عليها ان استخدام محفز المقاومة  الفيزيائية والكيميائية للعنب مثل الفقد في الوزن ونسبة السكر والحموضة المعايرة واللون.

raloznebicA-S-lzhtei تأثيرات  ةسجل اَيتلمكافحة مرض العفن الرمادي في العنب وكذلك لم ق الفعالة واآلمنة ائرشا في حقول العنب يعتبر من الطر

 م،الساليوسف خميس، سرجيو روفو روبيرتو، رونان كارلوس كولومبو، مارسيلو جيوفانيتي كانتيري، كامل احمد عبد  [جودة المحصول. فيسلبية 

 البرازيل(-مصر).]٥١١٢، ١١-٥٥: ١، ٥مجلة العلوم الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، مجلد 
 
 

مرض العفن الرمادي لعنب المائدة:  إزاءكهربياً المنتجة باستخدام محاليل ملحية  المحللةتأثير المياه 
 : وبعد الحصادمعامالت قبل 

 

 Botrytis cinereaاسينيريالمختبر على فطر  وذلك فيعن التحلل الكهربائي  والحامضية الناتجةتقدير فاعلية المياه القلوية  إلىهذه الدراسة  هدفت

ن المياة المعملية ان كال نوعيالمختبرية/اظهرت النتائج . اً مختلف اً ملحي عنب المائدة "الصنف كريمسون" وذلك باستخدام ثالثة عشر محلوالً  وعلى ثمار

اعية أما في تجارب العدوى االصطندم. ر بأختالف المحلول الملحي المستخياختزال عدد المستعمرات الفطرية ويختلف هذا التأث فيالمنتجة لها تأثير 

 ،% 19,9إلى  % 11كانت نسب إختزال مرض العفن الرمادي في الثمار المعاملة بمياه قلوية من فلثمار العنب بالفطر في ظروف التخزين المبرد، 
نسب إختزال مرض العفن الرمادي في  راوحتفي حين ت، % 19,9وكانت المياه القلوية لملح كربونات البوتاسيوم أعلى كفاءة في إختزال المرض إلى 

لمياة ل كان .% 11المرض بنسبة إختزال  فيكفاءة في التأثير  األعلى امونيوم هوموليبدات  وكان ملح، % 11إلى  % 99من للمياه الحامضية الثمار 

ي تحت تطور مرض العفن الرماد إزاءالتاثير األقوى  سالفايت الصوديوم وميتا بايالمحللة كهربياً المالح سوربات البوتاسيوم، كربونات الصوديوم 

 صابة الطبيعية. وفي أغلب الحاالت اظهرت دراسات جودة الثمار عدم وجود اي تأثير سلبي للخواص الكيميائية والفيزيائية للثمار المعاملةظروف اإل

ة أو الحامضية الناتجة عن التحليل الكهربائي باستخدام بعض المحاليل هذه الدراسة على أن المعاملة بالمياه القلوي وبذلك تؤكدبالمركبات المستخدمة. 

 –]يوسف خميس الملحية هي وسيلة ذات كفاءة كأحد األدوات اآلمنة لمكافحة مرض العفن الرمادي في عنب المائدة مع المحافظة علي جودة الثمار. 

 3المجلد  اآلفات،مجلة أمراض النبات وإدارة ، مصر-البحوث الزراعية مركز  النباتات،بحوث أمراض  معهد أحمد)مصر(،الهيثم  –زكي مصطفي 

 ] .2312 – 21-1صفحة  – 1عدد  –
          

الوميض الضوئي والكاميرات الفائقة الطيفية  الحرارية،المقارنة والجمع بين أجهزة اإلستشعار عن بعد 
 لمراقبة مرض جرب السنابل على القمح على مستوى السنيبالت 

 

وزمالؤه   Spatial Business Integration GmbH" في شركة العامل حالياوي العضو في جمعية وقاية النبات م الدكتور علي المصرقا

أبريل من نيسان/في شهر  Sensorsية المحكمة مالشوندر السكري في ألمانيا بنشر هذا البحث في المجلة العل أبحاثومعهد من جامعة بون 

تطبيقات تقنيات االستشعار عن بعد المستخدمة على مسافات قريبة  التي تبحث فيرسالة الدكتوراه من  اً متضمن جزء العام الحالي. البحث

https://doi.org/10.3390/insects10020048
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أظهرت المستشعرات الضوئية قدرات عالية لتحسين اكتشاف  .والحقليةلدراسة مرض جرب السنابل على القمح ضمن الظروف المخبرية 

  head blight (FHB)لدراسة لمقارنة جدوى استخدام أجهزة استشعار مختلفة لتوصيفورصد تطور أمراض النبات. تم تصميم هذه ا

Fusarium الناجم عن Fusarium graminearum  وFusarium culmorum .ظروف مخبرية تم إجراء قياسات باستخدام التصوير  ضمن

ن العدوى أيام م 3الذي بدأ بعد (HSI) ائق الطيفي ، والتصوير الف (CFI)الوميضي ، التصوير IRT) الحراري باألشعة تحت الحمراء )

أيام بعد العدوى. في الوقت نفسه،  1أظهرت الكاميرات الحرارية اختالفات في درجة الحرارة داخل السنيبلة المصابة ابتداء من اإلصطناعية. 

أظهرت عن طريق حساب مؤشرات  HSIناعية. أيام بعد العدوى اإلصط 5من  ابتداءً  CFIطة اتم تأكيد اضطراب نشاط التمثيل الضوئي بوس

الدراسة أن الخلل الوظيفي الناتج عن اإلصابة كان أظهرت بالتمييز بين السنيبالت المصابة والغير معداة.  PSSRbو  PSSRaنسبة مثل 

أظهرت . Fusarium culmorumبالمقارنة مع اإلصابة بالعامل الممرض  Fusarium graminearumـ في المعاملة الخاصة ب أكثر وضوحاً 

أظهر مع أعراض اإلصابة.  اً معنوي اً ارتباطباستخدام المستشعرات السابقة الذكر  FHBالمؤشرات المستخدمة لدراسة  دراسة العالقة بين

إمكانية   HIS و  IRT CFI,على المؤشرات المشتقة من  support vector machine (SVM) مثل Maschine learningتطبيق طرق

أو  IRT-HSIعلى التوالي. أدى دمج مؤشرات  ٪91و  16و  91بدقة أيام من العدوى  3معداة بعد البين السنيبالت المصابة وغير  التمييز

HSI-CFI  المانيا(-)سورية، ](2312دكتوراه، )المصري  يعل [ .العدوى اً يوم 31بعد  ٪11إلى تحسين الدقة إلى.  
818220/19/10/22-https://www.mdpi.com/1424 

  

 طة النيماتودا المسببة لألمراضا)اكالت الخشب( بوس زايلوفاكسالمكافحة الميكروبية المحتملة آلفات 
 والفطريات.

 

( في Beauveria bassiana) الفطر( وسالالت Heterorhabditidaeو  Steinernematidaeالنيماتودا الممرضة للحشرات )فعالية يم وتم تق

،  Cossus cossus، عثة الماعز األوروبية  Parahypopta caestrumكالت الخشب: عثة الهليون آأربع آفات من  يرقات إزاءبرية تفحوصات مخ

و حفار ساق  Arhopalus syriacusالقرون الطويلة  اتخنفساء الصنوبر ذ

يمكن  وسلوكها،بسبب بيولوجيتها  .Capnodis tenebrionisاللوزيات األسود 

اآلفات التي تقيم في األماكن المخفيّة. تعتبر السيطرة  إدراج هذه الحشرات ضمن فئة

 عدم قدرة المبيدات الكيميائية على اختراق وذلك بسببعلى هذه األنواع صعبة للغاية، 

األماكن المخفية والوصول إلى الهدف. أظهرت النتائج أن كل النيماتودا والسالالت 

في التجربة لـ  حياة هذه الحشرات. كان أفضل أداء  فيالفطرية أثرت 

Steinernema feltia  وBeauveria bassiana   . ًلنقص وسائل المكافحة  نظرا

عن  EPFsو  EPNsطة االكيميائية الفعالة، تكشف المكافحة الميكروبية بوس

ر قادرة على اختراق األماكن ومنظورات مبشّرة. تعتبر كل من النيماتودا والفط

. يمكن آخروبين مضيف مصاب  كن أن تنتقل أفقياً كائنات حية ويم وذلك ألنهاالمخفية 

 مة.المستداللوصول إلى وإصابة اليرقات داخل األنفاق الخشبية نظاًما مشتركاً للسيطرة  EPNكوسيلة للتحكم الوقائي وحقن معلقات  EPFأن يكون توزيع 

طرة المؤتمر الدولي ألمراض الالفقاريات والسي و إستاكيو تاراسكو، يارا خوري، إليز نجيم، رافليك جوزيب، مونيكا اوريستي، روكو أدانتي، نبيل نمر [

إيطاليا، المجلس الوطني للبحوث العلمية -بحث مشترك بين جامعة باري ألدو مورو ، 9191 /أغسطسآب 9 - تموزيوليو/ 91الميكروبية، فالنسيا/اسبانيا 

 yara.elkhoury@uniba.it.]لبنان-علوم االغذية في جامعة الكاسليككرواتيا و كلية الزراعة و  -في لبنان، كلية الزراعة في زاغرب

 

 هاني محمد محمد هيكل في الهند
 

 كلية-قسم الحشرات اإلقتصادية والحيوان الزراعى  في –مساعد الستاذ االالتحق الدكتور هاني هاني الهيكل 

-RTF)بمنحة علمية لدراسة ما بعد الدكتوراه للدول النامية في الهند  مصر –المنوفية جامعة  –الزراعة 
DCS)   لمدة ستة شهور لغرض البحث والتدريب في مجال الحلم الزراعي حيث يعمل بمعية الباحثة الرئيسة

 الدكتورة مانميت برار بوالر ضمن هذا البرنامج البحثي 
Research and Training Fellowship for Developing Country Scientists (RTF-

DCS) scheme of Government of India, Department of Science & 
Technology, (International Multilateral and Regional Cooperation Division) 

(FICCI) 
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 XYLELLA FASTIDIOSزايليال   أخبار بكتيريا
 

 

 .المسبب لمرض تدهور الزيتون Xylella fastidiosa  مية حول بكتيريادورة تدريبية إقلي
 

 

المسبب لمرض تدهور الزيتون  Xylella fastidiosa تموز/يوليو دورة تدريبية حول بكتيريا 1-9عقد في نقابة المهندسين في بيروت، لبنان خالل الفترة 

فة في لبنان. نظمت هذه الدورة من خالل التعاون بين مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في متدرباً من القطاعات الزراعية المختل 21شارك فيها حوالي 

وفرع الزراعة في نقابة المهندسين في بيروت والمعهد المتوسطي الزراعي في  لبنان

حسن  باري، إيطاليا. حضر في حفل اإلفتتاح كل من وزير الزراعة اللبناني الدكتور

ندسين في بيروت الدكتور المهندس جاد ثابت، ومدير عام اللقيس ورئيس نقابة المه

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في لبنان الدكتور ميشال افرام، ومنسق 

األوروبي الدكتور مارون مجبر ومدير عام وزارة الزراعة في  Cure XF مشروع

لتنبه ية البنان المهندس لويس لحود. أوضح جميع من القوا كلمات في حفل اإلفتتاح أهم

إلى موضوع احتمال انتشار مرض تدهور الزيتون الذي بب حتى اآلن موت أكثر من 

  مليون شجرة زيتون في جنوب إيطاليا خالل السنوات القليلة القادمة. 99

إستمرت الدورة التدريبية مدة ثالثة أيام، وتم التركيز فيها على سبل تشخيص ومكافحة 

 ن إيطاليا، وبلجيكا وإسبانيا ولبنان التفاصيل المتعلقةن موخصائيإالمرض، تناول فيها أ

بمسبب المرض وكيفية الكشف عنه وطرق انتشاره بواسطة الحشرات وكيفية احتوائه 

مع عرض للخبرة اإليطالية واإلسبانية في التعامل مع المرض. في اليوم الرابع انتقل 

حيث تم  ،اث العلمية الزراعية في تل عمارة، البقاع، الذي يرأسه الدكتور إيليا الشويريالمشاركون إلى مختبرات فرع وقاية النبات في مصلحة األبح

( والدكتور رائد CHIEAM-BARIقبل الدكتور توفيق البعينو ) واستخالصها منالعينات  وآلية تحضيرق الجزيئية للكشف عن المرض ائعرض الطر

ي هركون في الدورة برحلة علمية ميدانية إلى تعاونية دار بعشتار في قضاء الكورة، وفي اليوم الخامس قام المشا (.IPSP-CNR-BARIأبو قبع )

 منطقة مشهورة بزراعة الزيتون.
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 التحري عن مسبب متالزمة التدهور السريع على الزيتون ونواقله وعوائله األخرى في لبنان. 
 

مارة فرع وقاية النبات، تل العبالتعاون بين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية، 

ممثلة بالدكتور ايليا الشويري، رئيس قسم وقاية النبات، والمهندسة زينات 

موسى رئيسة مختبر الحشرات )الفنار( وبين المجلس الوطني للبحوث 

شروع م وضمن إطار قبع،بالدكتور رائد أبو  ممثالً  باري-الزراعية في إيطاليا 

 الثالث للتعامل مع مرض وبلدان العالمفي أوروبا  وزيادة الوعي"بناء القدرات 

ماري  H2020 (والممول من قبل ، Xylella fastidiosa التدهور السريع

ينجز فريق العمل المذكور بالتعاون مع وزارة  . 132393كوري( تحت رقم 

مسوحات  9191 /أغسطساب-/يوليوالزراعة اللبنانية في الفترة بين تموز

ق زراعية مختلفة على اشجار الزيتون والعوائل األخرى حقلية في عدة مناط

إجراء التحاليل المخبرية  حيث يتملهذا المرض ونواقله الحشرية 

 الري لتفادي دخول هذا المرض مختبراتالسيرولوجية والجزيئية في المصلية/

 .2312، رائد أبو قبع –زينات موسى تقدمة:  .إلى لبنان والشرق االوسط

 

 

 

 

 تون المتوسطي من مرضٍ مدّمرإنقاذ الزي
 

 إلى الشرق األدنى وشمال إفريقيا ( Xylella fastidiosa) متالزمة تدهور الزيتونتساعد منظمة األغذية والزراعة في منع انتشار 

 

 وقائع رئيسية
 

حر المتوسط، حيث يهاجم المحاصيل هي مرض جرثومي تمكن في السنوات األخيرة من ترسيخ نفسه في مناطق على طول الب الزيتون تدهور متالزمة 

مثل الزيتون والحمضيات والفاكهة ذات النواة وعنب النبيذ. وبغياب عالج معروف، يهدد المرض باالنتشار إلى منطقة الشرق األدنى  اً المهمة اقتصادي

عم الفاو الجهود المبذولة في بلدان منطقة وشمال إفريقيا. ولمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على حماية محاصيلهم وسبل عيشهم، تد

الشرق األدنى وشمال أفريقيا لزيادة الوعي 

بالتهديد وتنفيذ التكنولوجيا والتقنيات التي يمكن 

 .أن تساعد في كشف هذا المرض الفتاك ومنعه

، قام باحثون إيطاليون باكتشاف 9193في عام 

مثير للقلق: أحد أكثر األمراض النباتية تدميراً 

ي العالم، يوجد عادةً في األمريكتين، وقد شّق ف

طريقَه إلى أشجار الزيتون اإليطالية. وبغياب أي 

عالج معروف، فقد أثر العامل المسبّب للممرض 

ماليين شجرة في الطرف  91أكثر من  فيبالفعل 

ة مع أرجاء حوض البحر المتوسط. وقد تعاقدت الحكومة اإليطالي الجنوبي الشرقي إليطاليا. إذا لم يتم احتواؤه بشكل صحيح، فإنه يهدد باالنتشار في جميع

لبحر المتوسط ا المؤسسات البحثية الوطنية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط لمسح واحتواء اللّفحة البكتيرية. لكن بلدان

نوع  111ر الزيتون النبات العائل الوحيد لسالالت هذه البكتيريا، وإنما أيًضا أكثر من ال تعّد أشجا .األخرى معرضة لخطر كبير إذا زاد انتشار المرض

لشرق امن النباتات األخرى يعيل العديد من هذه السالالت. وإن لم يتم القضاء عليها، فقد يتعرض المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة 

االقتصادات الوطنية لزعزعة االستقرار بسبب االنتشار المحتمل في المنطقة. وبسبب هذه المخاطر،  األدنى وشمال إفريقيا لتدمير سبل عيشهم وتعرض

 .لدعم بلدان منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا في جهودها لمنع دخول هذا المرض وانتشاره أطلقت المنظمة مشروعاً 

 

 : تهديد واسع االنتشارمتالزمة تدهور الزيتون
نذ فترة طويلة في مشاكل في األمريكتين، حيث تقدر تكلفة األضرار بمئات الماليين من الدوالرات كل عام. باإلضافة إلى أشجار م مسب المرضتسبب 

زل هذا والحمضيات ونباتات الزينة. ويصعب عالنزى الحجرية تؤذي العنب والفاكهة ذات  ببة للمرضالمسالمختلفة أ االزيتون، يمكن لسالالت البكتيري

ة األعراض، حيث يمكن أن تستمر فترة الحضان ظهورألن البكتيريا تنتقل عن طريق الحشرات، وتستغرق األشجار المصابة وقتًا طويالً قبل المرض 

ى. رعندما تقوم الحشرة بامتصاص النسغ من شجرة مصابة، يمكنها أن تحمل البكتيريا إلى أشجار األخ .للّفحة البكتيرية من سبعة أشهر إلى أكثر من عام

تشمل أعراض  .خاصةً نباتات الزينة التي قد تحتوي على البكتيريا دون ظهور األعراضوبمن خالل نقل النباتات المصابة،  المرض أيضاً بلكن ينتشر 

كتيريا في النسيج لبالفروع الضعيفة واألوراق المجففة والفواكه المنكمشة. وتعاني األشجار المصابة حقيقة من الجفاف الداخلي: تضرب ا بالمرضاإلصابة 

 .الوعائي الخشبي الذي ينقل الماء والمواد الغذائية، وتختنق أطراف الشجرة
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 أدوات مبتَكرة
على البلدان عبر البحر المتوسط، تدعم الفاو الجهود الوقائية في الجزائر ومصر ولبنان وليبيا والمغرب  للمرضمن أجل التخفيف من التهديد المحتمل 

بكتيريا وهو المسار الرئيسي إلدخال ال –تطبيق التقنيات الحديثة للكشف، تساعد المنظمة البلدان في اختبار مواد الزراعة المستوردة  وتونس. ومن خالل

 وكان أحد المكونات المهمة للمشروع هو إدخال جهاز تضخيم متساوي .كثر دقة واقتصادية ومبسطة بطريقة أدّق وأبسط وأقّل تكلفة-من مسافات طويلة 

مع  ةالحرارة المبتكر، يمكنه اختبار النباتات والحشرات في الوقت الفعلي للكشف عن أي جزيئات مرتبطة بالمرض. وتستخدم هذه األجهزة المحمول

قل في الح المرضاألجهزة اللوحية كواجهة للجهاز، وتقوم بإجراء االختبارات وتلقّي النتائج. وتتيح هذه األجهزة للمزارعين والعلماء التعرف على 

 .واإلبالغ عنه على الفور، دون انتظار نتائج المختبر

 

 نشر الكلمة
ائل اإلعالم طة وسا، مع التواصل الفعال بوسالبكتيريةمتالزمة تدهور الزيتون ساعدت الحمالت اإلعالمية والمؤتمرات الصحفية في نشر المعلومات حول 

ضافة إلى ذلك، تم تنظيم أيام توعية إقليمية في بلدان منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، استهدفت االجتماعية واإلذاعة والتلفزيون في مصر وليبيا. باإل

وألجل  .الفنيين والمزارعين والعاملين في دور الحضانة والطالب ومفتشي الجمارك لتكون قادرة على اكتشاف ومعالجة النباتات المصابة بالبكتيريا

ة، تم إنشاء عدد من قنوات االتصال )بما في ذلك الخطوط الهاتفية المجانية والبريد اإللكتروني وواتساب وفيسبوك( لكي مواصلة تقديم المعلومات الحيوي

كما نظمت الفاو سلسلة من الدورات التدريبية ألصحاب المصلحة  .يتسنّى ألصحاب المصلحة تبادل المعلومات ومعالجة األسئلة المتعلقة بإدارة هذا الوباء

 . وساعدت حلقات العمل هذه كل بلد في تنظيم أيام توعية وطنيةالزيتون تدهور متالزمةارسات المراقبة والتشخيص واإلدارة المتعلقة ببكتيريا بشأن مم

لك امرأة(، بما في ذ 129)من بينهم  إضافياً  مشاركاً  3 111. وجمعت هذه األحداث بدورها المرضوإقليمية، وكذلك دورات تدريبية لتشخيص ورصد 

 .المتخصصون والباحثون والمزارعون

 

 الوقاية هي السبيل الوحيد
يقتل أشجار الزيتون في إيطاليا وقد انتشر في إسبانيا وفرنسا. وحتى اآلن، لم يتم اإلبالغ هذا المرض على الرغم من التدابير المضادة المتخذة، ما يزال 

ّشي، تساعد المنظمة البلدان المعرضة للخطر في تحديث تشريعاتها المتعلقة بالصحة النباتية لمنع المرض من التف .عنه في شمال أفريقيا والشرق األدنى

طط على وضع خ أسوأ الحاالت، تساعد المنظمة البلدان أيضاً في وتعزيز تدابير الصحة النباتية في موانئ الدخول لمنع دخولها من خالل التجارة. و

إنشاء أنظمة مراقبة إقليمية منسقة، وتنظيم االتصاالت الدولية حول المخاطر وتحسين القدرات على ب .للطوارئ في حالة حدوث أي اكتشاف للمرض

وكجزء من هذه الجهود الوقائية، طورت المنظمة تطبيقًا مخصًصا للهاتف  .اكتشاف المرض والتصدي له، تأمل المنظمة منع دخوله إلى مناطق جديدة

كل بلد لجمع البيانات الميدانية. وعلى الرغم من الصعوبات في إدارة المرض، تقلّل التدابير الوقائية وقاعدة بيانات ل (XylAppNENA) المحمول

يعني مزيداً من االستقرار ومزيداً من الغلّة للمزارعين متالزمة تدهور الزيتون واالكتشاف المبكر إلى حد كبير من خطر العدوى وانتشارها. إن احتواء 

 .متوسط، وهو خبر ساّر لمحبي الزيتون في جميع أنحاء العالمفي جميع أنحاء البحر ال
 

http://www.fao.org/in-action/saving-mediterranean-olives/ar/?fbclid=IwAR3WHLO2lzLMY7RTr3mhrIQd 

jpdYJgj3CvZp5kYIJhKprY5hVq7688rAyQ 

 
 

 

 اخبار عامة 
 

 وريةس –الندوة العلمية الزراعية الوطنية ألبحاث الدراسات العليا في جامعة تشرين الالذقية 
 تحت شعار "البحث العلمي في خدمة التنمية وإعادة اإلعمار

 

 –ة الزراعية ندوة علمية تحت عنوان: الندوة العلمية الزراعية الوطنية ألبحاث الدراسات العليا في جامعة تشرين الالذقية " أقامت كلية الهندس

 ، برئاسة أ. د. جرجس مخول عميد كلية الهندسة الزراعية ومنسق الندوة أ. د. نبيل أبو كف.2312 /أبريلنيسان 2ـ  2 الفترة من سورية خالل
 

قرراً، مالك عمران م د.وقاية النبات في قاعة المؤتمرات بالكلية وترأس الجلسة أ. د. نبيل أبو كف رئيس قسم وقاية النبات وكان عقدت جلسة قسم 

 تضمنت الجلسة العروض التالية:
 

 

 Fusariumالفطر بحثاً بعنوان: فاعلية مبيد كونيزول في مرض الذبول الوعائي على البندورة المتسبب عن  ميس القبيليالمهندسة عرضت 

oxysporum f.sp. lycopersici :أ. د. محمد طويل و أ. د. صباح مغربي.. يشرف على البحث 
 

يشرف على ( في محافظة الالذقية. .Euphorbia Lبحثاً بعنوان: دراسة تصنيفية لبعض األنواع من جنس الحليبة ) فنده وسيم المهندسثم عرض 

 داد.أ. د. سمير طباش و د. دينا ح البحث:
 

 Tutaفي يرقات حافرة نبات البندورة  chlorantraniliproleو flubendiamideبحثاً بعنوان: تأثير المبيدين  ريتا الحايك المهندسةثم عرضت 

absoluta (Meyrick, 1917)  .ًبالتعاون مع أ. د. محمد أحمد. علىأ. د سمير طباش و أ. د. أحمد قره  يشرف على البحث:مخبريا 

 

 Hordeumونباتات الشعير  .Sinapis alba Lبحثاً بعنوان: الحد االقتصادي الحرج لعشبة الخردل البري  مزاحم محمد الداحول مهندسالوعرض 

vulgare L.  .يشرف على البحث: أ. د. سمير محمد طبّاش و د. بهاء أحمد الرهبان بالتعاون مع د. غسان عبد الرحمن اللحام.على محصول العدس 

 

http://www.fao.org/in-action/saving-mediterranean-olives/ar/?fbclid=IwAR3WHLO2lzLMY7RTr3mhrIQd%20jpdYJgj3CvZp5kYIJhKprY5hVq7688rAyQ
http://www.fao.org/in-action/saving-mediterranean-olives/ar/?fbclid=IwAR3WHLO2lzLMY7RTr3mhrIQd%20jpdYJgj3CvZp5kYIJhKprY5hVq7688rAyQ
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مستخلصة من  Heterorhabditis bacteriophora Poinarبحثاً بعنوان: التنوع الوراثي لعزالت من النيماتودا  غادة زيني هندسةالموعرضت 

 د. ماجدة مفلح.بالتعاون مع أ. د. نبيل أبو كف و د. مازن البودي يشرف على البحث:  الحمضيات في محافظة الالذقية، سورية.بساتين 
 

 Aonidiellaبحثاً بعنوان: تأثير درجات الحرارة والرطوبة في ديناميكية مجتمعات الحشرة القشرية الحمراء  نجمه دنانعال ع المهندسةوعرضت 

aurantii (Maskell, 1879) (Hemiptera: Diaspididae .في بساتين الحمضيات )أ.د. علي محمد رمضان و د. حازم يشرف على البحث :

 أحمد ديب. 
 

على ثمار البامياء البلدية الحمراء  Earias insulana (Boisd.)بحثاً بعنوان: حياتية دودة اللوز الشوكية  ركات سلمانعال ب المهندسةوعرضت 

 : أ. د. محمد أحمد و د. عطية عرب.يشرف على البحثبعض صفاتها الشكلية. ودراسة 
 

رف على يشعلى إصابة ثمار البرتقال أبو سرة بأعفان التخزين. بحثاً بعنوان: دراسة تأثير معامالت التوضيب  رمزه عبد هللا المهندسةوعرضت 

 : أ. د. عبد الرحمن خفتة و أ. د. جمال األحمد. البحث
 

( وإنتاجيتها .Apis mellifera Lبحثاً بعنوان: دراسة تأثير التغذية الطبيعية واإلضافية على قوة طوائف نحل العسل ) ديما غزالة المهندسةكما عرضت 

 : أ. د. خليل مكيس و أ. د. علي رمضان.يشرف على البحث. من الملكات

 
 

بحثاً بعنوان: حصر فطور التربة المسببة ألعفان الجذور لغراس الصنوبر بروتي والسرو دائم االخضرار في محافظة  كميت الهترة المهندسوعرض 

دوة قد ساهمت في صقل مهارات طالب الدراسات العليا في البحث : أ. د. عبد الرحمن خفتة. الجدير بالذكر أن هذه النيشرف على البحثالالذقية. 

 ألبحاث االعلمي والعرض واإللقاء، وإظهار نشاطهم ونتائج أبحاثهم، وسلطت الضوء على التقانات الحديثة ودورها في تطوير اإلنتاج الزراعي، ودور 

 امة بالوسائل واألدوات المناسبة. العلمية في رفد التنمية المستد
 

 على الرابط التالي:  pdfماً أن كتاب ملخصات األبحاث المشاركة في الندوة نشر على موقع جامعة تشرين بصيغة عل
 

 http://www.tishreen.edu.sy/sites/default/files/1_86.pdf 
 

 التالي:  على الرابط pdfة للمشاركين على موقع جامعة تشرين بصيغة كما نشرت العروض التقديمي

http://www.tishreen.edu.sy/ar/node/3403 
 

 

  9109 العراق-أربيل تشرين األول/أكتوبر، 9-7–النحالين العرب  عشر إلتحادالمؤتمر الدولي الثاني 
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                          2312كتب علمية جديدة 

 

         بالطرق البيولوجية ةالمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة االمراض البكتيري
 

 2019 سنة النشر

 الفاو –منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  :الناشر

  إيطاليا–روما : مكان النشر

  حةصف 91: الصفحات

 4-131621-5-92-978 ب: الرقم الدولي الموحد للكتا
 

  CA5311EN;رقم الوثيقة
 

لمكافحة البيولوجية بر ايتضمن الكتاب مستخلصات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة االمراض البكتيرية بيولوجياُ. تعت

وكذلك مزية رئيسة لحماية التنوع البيولوجي وتخفيض التلوث في العالم.  العنصر األساس في الزراعة المستدامة

ب خاصة لألفات التي يصعوبان الحاجة لترويج المكافحة البيولوجية آلفات النبات واالمراض أصبحت ضرورة 

 على الرابط ادناه:   إنقرزيد من المعلومات وتحميل الكتاب للم ق التقليدية.ائالسيطرة عليها بالطر

http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA5311EN 
 

  لبنان -مهرجان التسوق والزراعة في بعلبك
 

 –بمهرجان التسوق والزراعة في بعلبك  LARIاركت مصلحة األبحاث العلمية الزراعية ش

. حيث عرضت / اغسطسآب 2لغاية  /يوليوتموز 91لبنان الذي إستمر لمدة اسبوع من 

ما يتعلق بزراعة األنسجة، القمح، الفطر، بنك البذور ووقاية بمن إنجازاتها  اً المصلحة بعض

ثون فتتاح. كما وقام الباحالنبات وشارك مدير عام المصلحة الدكتور ميشال أفرام في حفل اإل

 والمهندسون الزراعيون بإلقاء محاضرات علمية طيلة أيام المهرجان

 

 

 

 

 
 

 

 

بحوث مختارة
 

 

 
 

 

 Biological Control of Spotted-Wing Drosophila (Diptera: Drosophilidae)—Current and Pending 

Tactics. Jana C. Lee, Xingeng Wang, Kent M. Daane, , Kim A. Hoelmer, Rufus Isaacs, Ashfaq A. Sial, and 

Vaughn M. Walton, Journal of Integrated Pest Management, Volume 10, Issue 1, 2019, 13. 

https://doi.org/10.1093/jipm/pmz012. 

 

 Degradation of Postharvest Applied Fludioxonil in Pomegranate Fruit cv. ‘Wonderful’ and Efficacy 

on the Gray mould. İbrahim Kahramanoğlu, Serhat Usanmaz and Turgut Alas, Vol.10 (2), pp. 20-23, 

February 2019. https://academicjournals.org/journal/JSPPR/article-abstract/2AFA23060057  

 

 Evaluation of the Storage and Drying Processes of Melissa officinalis L. leaves. Rosana Gonçalves 

Rodrigues-das-Dores, Juliana Cristina Santos Almeida Bastos, Viviane Flores Xavier, Fernanda de Souza 

Marques, Fernando Luis Finger and Vicente Wagner Dias Casali. Vol.9 (8), pp. 98-103, October 2018. 

https://academicjournals.org/journal/JSPPR/article-abstract/6D0F79459057 

 

 Impact of Varroa Destructor and Deformed Wing Virus on Emergence, Cellular Immunity, Wing 

integrity and Survivorship of Africanized Honey Bees in Mexico. Mariana Reyes-Quintanaa, Laura G. 

Espinosa Montañob, Daniel Prieto-Merlosb, Gun Koleoglua, Tatiana Petukhovaa, Adriana Correa-Benítezb 

, Ernesto Guzman-Novoaa Journal of Invertebrate Pathology, Volume 164, Pages 43-48, , June 2019. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.fao.org/publications/search/ar/?jobnumber=Q0E1MzExRU4=
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA5311EN
https://doi.org/10.1093/jipm/pmz012
https://academicjournals.org/journal/JSPPR/article-abstract/2AFA23060057
https://academicjournals.org/journal/JSPPR/article-abstract/6D0F79459057
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ةالمقاالت المنشورة في مَجلـة   وَقايــَـة النّبَــات الَعـَربيَـّ
 9109 حزيران/يونيو ،2 ، العدد37 المجلد 

 

 
 

 

 

 

 

تشرين األول/أكتوبر  23-23 ،الذي عقد في باري، إيطاليا مناهج مبتكرة ومستدامة لمكافحة سوسة النخيل الحمراءوقائع المؤتمر الدولي: 

منظمة األغذية والزراعة التابعة و باري-متقدمة لمنطقة البحر األبيض المتوسطالمركز الدولي للدراسات الزراعية الوالذي نظمه  2312

 .لألمم المتحدة
 

 حصر

 التحديد التلقائي لموقع أشجار النخيل بتحليل الصور الفضائية

 11-13 الصفحات )اسبانيا( رافائيل كوزان وميشيل فيري

037.2.083088-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 حجر زراعي

 Rhynchophorusقضايا الحجر الزراعي في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا وراء تفاقم وانتشار سوسة النخيل الحمراء  اتهل يقف عجز سياس

ferrugineus ؟ 

 911-11 الصفحات وجو رومينو فاليرو )الهند( ساراث باليجيبالي

037.2.089100-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 أعداء طبيعية

Billaea rhynchophorae، متطفل على سوسة النخيل بإمكانات عالمية 

 911-919 الصفحات يل(والبراز)كولومبيا  برنهارد لور، ألدوماريو نيغريسولي وخوان بابلو مولينا

037.2.101108-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 مكافحة

 الحالة العالمية والدروس الرئيسة لثالثين سنة من الكفاح إزاء سوسة النخيل الحمراء

 991-911الصفحات  ميشيل فيري )اسبانيا(

037.2.109118-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

في نخيل التمر باعتماد تقنية مبتكرة  Rhynchophorus ferrugineus Olivierدراساٌت للمعامالت العالجية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 

 للتدخين

 993-991نو فاليرو )المملكة العربية السعودية والهند( الصفحات صالح الباّلع وجو رومي

037.2.119123-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 خالل سنٍة كاملة تقنية حقٍن بسيطة ومنخفضة التكلفة تؤمن حمايةً فعالة لنخيل الزينة إزاء سوسة النخيل الحمراء

 991-992الصفحات غومز، سوزي وميشيل فيري )اسبانيا( 

037.2.124129-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 ئلة السوس، رتبة غمديات األجنحة(: آفة َحْجريّة)عا Rhynchophorus ferrugineusالكشف المبكر والمكافحة الوقائية لسوسة النخيل الحمراء 

 في البرازيل

مبيا ، كولوف.أ. دالبون، ج. ب. م. أسيفيدو، أ.ج. سانتانا، ح. ف. غوالرت، اي. الترزا، أ. ريفيل، أ. نيغريسولي، ب. لور و ف. بورسيللي )البرازيل

 931-931الصفحات وايطاليا( 

037.2.130135-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 Rhynchophorus ferrugineus Olivierدراساٌت لتقنيات تعتمد على كيميائيات االتصال وال تتطلب صيانة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 

 استناداً لتجارب في المملكة العربية السعودية والهند

 929-936ليرو، عبد المنعم الشواف، حمدتو عبد الفراج الشفيع وسمير باي رايكر )الهند والمملكة العربية السعودية( الصفحات جو رومينو فا

http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.083088
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.089100
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.101108
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.109118
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.119123
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.124129
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.130135
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037.2.136142-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 د ومالئم بيئياً للحّد من انتشار سوسة النخيل الحمراءالتسخين بالموجات الدقيقة: حلٌّ واع

 921-923لصفحات ر. ماسا، ج. بانريالو، م. د. ميغليور، د. بينشيرا، ف. شاتينو، ر.جريفو، م. مارتانو، ك. باور، ب. مايولينو و إ. كابريو )ايطاليا( ا

037.2.143148-://dx.doi.org/10.22268/AJPPhttp  

 

من مزارع ضكفاءة الطعوم الغذائية والمواد الجاذبة الصنعية ونوع المصيدة في اصطياد سوسة النخيل الحمراء باستخدام مصائد الفيرمونات التجميعية 

 مصر، النخيل في اإلسماعيلية

 911-921الصفحات ر مسلم إبراهيم )مصر( عبد المنعم البنّا، محمد كمال عبّاس، هاله عادل وتام

037.2.149150-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 سياساٌت لمكافحة سوسة النخيل الحمراء استناداً لتوصيات اجتماع روما

 919-919)ايطاليا(  الصفحات  شوقي الدبعي

037.2.151152-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 قضايا جدلية حول سوسة النخيل الحمراء

 911-913الصفحات حسن يحيى آل عائض وأحمد محمد الجبر )المملكة العربية السعودية( 

037.2.153155-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 تطوير سلسلة قيمة التمور ومكافحة سوسة النخيل الحمراء في مصر

 919-916الصفحات )مصر(  محمد كمال عباس وثائر ياسين

037.2.156157-2268/AJPPhttp://dx.doi.org/10.2  

 

 أثر التدابير الوقائية في الحّد من اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء في النخيل

 عباس )مصر( محمد كمال

 911-911الصفحات 

037.2.158158-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 لةمكافحة متكام

 أهمية العمليات الحقلية في الحّد من إصابة نخيل التمر بسوسة النخيل الحمراء

 969-911محمد بن صالح )سلطنة عمان( الصفحات 

037.2.159162-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 في المملكة العربية السعودية تّباع خياراٍت مستدامةبإ Rhynchophorus ferrugineus Olivierإدارة سوسة النخيل الحمراء 

 961-963بوب )المملكة العربية السعودية( الصفحات  محمد علي

037.2.163169-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 حول الثغرات والتحديات وآفاق إدارة سوسة النخيل الحمراءعامة  لمحة

 999-991 جو رومينو فاليرو، ميشيل فيري، ثائر ياسين وشوقي الدبعي )الهند، مصر وايطاليا( الصفحات

 037.2.170177-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP 

 

 : آخر التطوراتRhynchophorus ferrugineus Olivierسة النخيل الحمراء سو

 919-991خراط، كارلوس رودريغوز، كارولينا كالفو وكان أوهلشالجر )كوستاريكا وتونس( الصفحات  يّدةغونزالز، سرانسيسكو ف

037.2.178187-10.22268/AJPPhttp://dx.doi.org/  

 

 أعداد سوسة النخيل الحمراء على نحٍو سريع جداً في منطقة ما مزروعة بنخيل الزينةانخفاض في  استراتيجية فّعالة لتحقيق

 919-911رافائيل كوزن، دانييل كابرناود وفريدريك فيريرو )اسبانيا وفرنسا( الصفحات  ،فيريميشيل 

037.2.188197-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.136142
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.143148
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.149150
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.151152
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.153155
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.156157
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.158158
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.159162
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.163169
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.170177
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.178187
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.188197
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 مكافحة حيوية

 تأثير فطور ممرضة للحشرات في موت وخصوبة سوسة النخيل الحمراء وكفاءتها التناسلية

 911-911الصفحات وكيل وقاص، محمد عثمان وسيهريش غولزار  )باكستان( 

037.2.198199-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 هل يعّد استخدام الفطور الممرضة للحشرات خياراً قابالً للتطبيق لمكافحة سوسة النخيل الحمراء؟

 919-911 )المغرب وسورية( الصفحات قدورمصطفى البوحسيني، عبد الناصر تّريسي وظالل 

037.2.200202-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 تنبؤ

 رصد سوسة النخيل الحمراء ونظام اإلنذار المبّكر

 912-913الصفحات كيث كريسمان )ايطاليا( 

037.2.203204-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 األثر االقتصادي

 األثر األقتصادي لسوسة النخيل الحمراء في مصر

 911-911الصفحات  عباس )مصر( محمد كمال

037.2.205205-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 تفضيالت المجتمع المحلّي للحفاظ عل نخيل الكناري من سوسة النخيل الحمراء في مدينة باري 

لورا ديانا  ،روجيرو ساردارو، ليوجي روزيللي، رينالدو غريتاني، ماريا سكراسيا، كارلو باّزاني، فالنتينا روّسو، فرانسيسكا غارغنس، كارلو بورفيدو

 999-916لصفحات اوفرانسيسكو بورسيللي )ايطاليا( 

037.2.206211-http://dx.doi.org/10.22268/AJPP  

 

 

 

 
 

ة   3، العدد 77 لمجلدا المقاالت التي ستنشر في مَجلـة وَقايــَـة النّبَــات الَعـَربيَـّ
  9109سبتمبر أيلول/

 

 

 1790 ,مناخية في الكثافة العددية لذبابة ثمار الزيتون تأثير بعض المعطيات ال)Rossi( Bactrocera oleae  ،في محافظة طرطوس

 دمر نمور وعلي ياسين علي )سورية(.، درويش ربيع سورية.

 للمتـطفل  التسـجيل األولMicroterys hortulanus (Hymenoptera: Encyrtidae) .على الحشرات القشرية اللينة في سورية 
 وهشـام أديـب الـرز )سورية( عالء تركي صالـح، عبـد النبـي محمـد بشــير

  الكائنات الُممرضه للحشرات والُمتطفالت المرافقه لحشرة حفار عذوق النخيلOryctes spp. (Coleoptera: Dynastidae)  على

 راضي فاضل الجصاني وحسن مؤمن ليلو الساعدي )العراق(. ل في العراق.النخي

 الكشف عن الحساسية والتحمل لإلصابة بديدان تعقد الجذورMeloidogyne incognita و M. javanica في أصناف البامية المزروعة

 ت المتحدة األمريكية(.قندوح، عالء حسن، أسماء عبد الرسول وبرنت سايبس )العراق والوالياباسيل  في العراق.

  عزل وتشخيص ثالث سالالت جديدة تابعة لفيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم/البندورة(Tomato yellow leaf curl virus).  عقيل

 نزال العابدي، مالك حسن كريم وكرار عبد الزهرة األسدي )العراق(.

 فطري تشيجارين في مكافحة مرض التعفن الرايزوكتوني على نباتات الخيار. تأثير بعض عوامل المكافحة اإلحيائية وتكاملها مع المبيد ال

 عوف عبد الرحمن أحمد الجبوري، خلف عطية محمد وزياد شهاب أحمد )العراق(.

  فعالية بيروكسيد الهيدروجين في تحفيز المقاومة لمرض الذبول الفيوزارمي على الطماطم المتسبب عن الفطرFusarium oxysporum. 
 هادي مهدي عبود، مصطفى ضاري جمعة وأحمد مشتاق عبد اللطيف )العراق(.، جاسم محمود عبد نوار،ر حميد حيد

 ( دراسة المستوى المعرفي لمزارعي الزيتون ألساليب اإلدارة المتكاملة لالفات (IPM  .لميس في منطقة الشيخ بدر في الساحل السوري

 حمد بشير )سورية(.النبي م هلل وعبدجابر العبد  صقر، محمدمنيف 

http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.198199
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.200202
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.203204
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.205205
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.2.206211
https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Rossi_(scientist)
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 ردراسة حيوية لعزالت محلية من الفطBeauveria bassiana   عند درجات حرارة مختلفة وطبيعة تأثيرها في إناث عثة درنات

 . نسرين حسين السعود )سورية(. Phthorimaea operculella (Zeller)البطاطا/البطاطس 

 
 

 أحداث مهمة في وقاية النبات        
 

2019 - 2020 
 

 

 اسبانيا-فالنسيا-االجتماع الدولي الرابع لمجموعة مختصي الفايتوبالزا

http://valencia2019.ipwgnet.org/doc/IPWG2019_Second-Circular.pdf 

 
  2312 /أيلول/ 2-12

 تركيا-قيصري–سابع لممرضات الحشرات والمكافحة الحيوية المؤتمر الدولي ال

http://emc2019.erciyes.edu.tr/ 
  2312/ايلول/11-13

 اسبانيا-فالنسيا -المؤتمر الدولي للبحوث و علوم النبات 

https://irisscientificgroup.com/conferences/plantscience/ 
 2312أيلول/ /23-23

بوسنيا والجبل االسود  9191المؤتمرالدولي الزراعي العاشر اكروسين 

.php/enhttp://agrosym.ues.rs.ba/index 
  2312أول/ /تشرين 3-3

 ايطاليا-ميالنو-المؤتمر األوربي الثاني لعلوم النبات

https://www.meetingsint.com/agri-aqua-conferences/plant-science 
 2312اول/ تشرين /12-12

 كورسيكا-اجاسيو–األوروبي الثاني حول بكتيريا الزيليال فاستديوزا  المؤتمر

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/1/xylella-2019 
 2312اول/ /تشرين22-33

 الهند-نيودلهي-المؤتمر الدولي لنيماتودا الحبوب 

https://www.cimmyt.org/events/7th-international-cereal-nematodes-

symposium/ 
 2312ثاني/ تشرين /3-3

 اوكرانيا-ليفيف-المؤتمر الدولي للبذور الزيتية

Ukraine. http://worldoilseed.org , http://oilseed.congress.gen.tr/ 
 2312ثاني/ /تشرين 3-1

 اوكرانيا-ليفيف-ةالمؤتمر الدولي للزراعة البيولوجية وعلوم الحيا

(BIALIC), Lviv, Ukraine www.bialic.org 

 
 2312/تشرين الثاني/ 1-2

 الهند-تيالنجان-حيدراباد-9191المؤتمر الدولي التاسع عشر لوقاية النبات 

http://ippc2019.icrisat.org/index.php 
 2312الثاني/ /تشرين13-13

 المؤتمر الدولي السابع لالمراض النباتية لتحقيق اهداف األمم المتحدة بالزراعة المستدامة

http://ipsdis.org/gallery/view/35540 
  2323/الثاني كانون /13-23

 كندا-بانف-للفحة القمة الفيوزارمي المؤتمر الدولي السادس

http : //www.isfhb.com 
 2323 /اذار/23-23

 فرنسا -موبالن–المؤتمر الدولي الرابع لالمن الغذائي العالمي 

erence.com/http://www.globalfoodsecurityconf 

 
 2323حزيران// 13-12

 2323تموز // www.ice2020helsinki.fi 12-23فلندا -المؤتمر الدولي السادس والثالثون للحشرات، هلسينكي

 www.acpp-تونس -الحمامات–المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات/فندق لولاير 

aspp.com 
 2323/تشرين الثاني/  1-3
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 الذين أسهموا في إنجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النباتجزيل الشكر للزمالء 
 في الشرق األدنى والبلدان العربية وهم:

 
فرحان جاسم محمد  إيطاليا(،-العراقمختار عبد الستار عارف)، )سورية(محمد بشير يعبد النب)العراق(،  عواطف عبد الفتاح حمودي

إيطاليا(، -هدوقة)الجزائرأمريم باري(، -)الجزائر ايناس درايس  امريكا(،-)العراقخلفلؤي قحطان  ،رية()سونبيل أبو كفالبهادلي)العراق(، 

 مهران زيتي)سورية(، محمد وليد نجم )مصر(، )مصر(، هاني محمد جالل الدين القواص أمريكا(،-عدنان عبد السيد اليوسف )العراق لعقي

 هدى بورغدة(، ايطاليا-خالد جلواح)الجزائر)سورية(، ةعالء الدين حموي)العراق(، المس علي حسين)العراق(، عدنان عبد الجليل لهوف

ميري كاظم  عزيز عجالن )لسعودية(،المانيا(، -)سوريةالمصري يعل )مصر(، يوسف خميس إيطاليا(،-رائد أبو قبع )باري )الجزائر(،

 ليديا عبد الشاهد (،FAORNEمأمون العلوي) زينات موسى )لبنان(، الخوري)لبنان(،  يارا(، كوريا-مازن العظم )سورية )العراق(، مباشر

(FAORNE)،  هبة توكالي((FAORNE ،هاني محمد هيكل )مصر (  

 
 

 

 

  
الء في الزمالباحثين و نشاطاتالمتميز في جمع  الدورهات ببالغ الشكر والتقدير للدكتورة هدى بو رغدة أتقدم باسم الجمعية العربية لوقاية النب

 .هابترجمة بعض والقيامجزائر ال
 
 

 

عضاء أتدعو هيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع إلى إرسال أية أخبار أو إعالنات تتعلق بوقاية النبات في البلدان العربية. كما تدعو جميع 
ذلك جميع وك ي البلدان العربية المختلفةالهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنها وأعضاء االرتباط ف

على  بما لديهم من اخبار يودون نشرها وقاية النباتات من اآلفات الزراعية لتزويد النشرة تهتم بأي جانب من جوانب الجمعيات العلمية الوطنية التي
 مستوى العالم العربي والدولي

 

 

www.asplantprotection.org  
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