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 العــــدد افتتاحيــة
 

 

 

 نحمي النبات لحماية الحياة 2020السنة الدولية لصحة النبات 
 

كون "السنة الدولية لصحة لت 2020تخصيص سنة  2018أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول/ديسمبر 

ن تساعد حماية النبات في القضاء على الجوع ـالحدث فرصة فريدة لزيادة الوعي العالمي حول كيف يمكن  اهذيعد النبات". 

والحد من الفقر وحماية البيئة وتعزيز التنمية االقتصادية. تعتبر منظمة الغذاء والزراعة لألمم المتحدة بالتعاون مع اإلتفاقية 

 دولية لوقاية النباتات الراعي الرسمي لهذا الحدث.ال
 

في  إسهامهاعن  ، فضالا البيئيةوظائف النظم كما تسهم في األرض،  علىالحياة لوسائل األساس السليمة وتشكل النباتات 

األكسجين الذي في المائة من  98كلها وتنتج أغذيه التي نفي المائة من األ 80األمن الغذائي. وتشكل النباتات الحفاظ على 

 دالتي تع الزراعة في الغذاء وتؤثر سلباا  منماليين األشخاص في حرمان مراض النباتية فات واألاآل سببوتت نتنفسه.

 .المصدر الرئيس للدخل في المجتمعات الريفية الفقيرة
 

المحافظة فان  وبالتالي،مة. ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدا 2030أجندة  لتحقيق اا أساسيمساهماا تعد صحة النبات 

ا ال يتجزأ من التنمية المستدامة للزراعة يكون على صحة النبات  يتزايد عددهم بحلول عام سإلطعام سكان العالم الذي وجزءا

لقضاء على الجوع وسوء التغذية والفقر؛ حماية البيئة اجهود عليها سليمة تدعم النباتات من اآلفات والحفاظ  وقاية. 2050

 .وتعزيز التنمية االقتصادية المناخي؛تغير المعالجة آثار إضافة الى  حيويابات والتنوع الوالغ

 

على حياة الفرصة فريدة لزيادة الوعي بالدور المهم لصحة النبات من أجل   IYPHالسنة الدولية لصحة النبات  مثلت

رفع الوعي العام سهم في ستأنها . كما ى الدوليعلى المستواألرض ولتعزيز األنشطة لصالح الحفاظ على الموارد النباتية 

الموارد لمؤسسات الصحة  حشدوتنمية القدرات و يةصحة النباتالخاصة بالسياسات الحول أهمية صحة النبات وتحسين 

 .النباتية
 

للعمل سوياا  والجمهور والعلماء، المدنية،والمنظمات  والصناعات، الحكومات، تحفيزتهدف السنة الدولية لصحة النبات إلى 

تشجيع و اآلفات؛تشجيع االبتكار العلمي لمواجهة تهديدات و المدمرة؛نتشار اآلفات إلحماية النباتات في العالم من 

ستثمار من أجل اإلتشجيع وزيادة دعم القطاعين العام والخاص و اآلفات؛الممارسات المسؤولة التي تقلل من انتشار 

 ر استدامة.استراتيجيات وخدمات صحة نباتية أكث
 

 الرسائل الرئيسية التالية: في ضوءفي حماية صحة النبات  لإلسهاممدعو  فالكللذا  عادة بالوقاية،تبدأ صحة النبات 
 

 .أهداف التنمية المستدامة لتحقيقو للقضاء على الجوع صحي نباتعلى  حافظ •

وال سيما تلك التي  المستدامة،هداف التنمية تعد السياسات واإلجراءات الرامية إلى تعزيز صحة النبات أساسية لتحقيق أ

 تهدف إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية والحد من الفقر وتهديدات البيئة.
 

 .حذرا عند جلب النباتات والمنتجات النباتية عبر الحدود كن •

ن الغذائي الوطني والبيئة باألم خطيراا  والتي يمكن أن تلحق ضرراا  النباتية،نتشار اآلفات واألمراض افي الحد من  ساعد

 ىوتوخ السفر،العودة من النباتات أو المنتجات النباتية عند  جلبقتصاد. تأكد من تطبيق متطلبات الصحة النباتية عند واإل

االرساليات تجاوز ان تحيث يمكن  البريدية،أو من خالل الخدمات  ،الشابكةالحذر عند طلب النباتات والمنتجات النباتية عبر 

 بسهولة.المنظمة ط الصحة النباتية اضواب
 

 آمنة من خالل االمتثال للمعايير الدولية لصحة النبات هاالتجارة في النباتات ومنتجات إجعل •

( IPPCتفاقية الدولية لوقاية النباتات )كتلك التي وضعتها اإل النبات،المعايير والقواعد الدولية لصحة  إنفاذمن المهم 

التأثير السلبي لآلفات حترام تلك المعايير سوف يعمل على تقليل احيث أن لجعل التجارة آمنة.  ومنظمة األغذية والزراعة

نتشار اآلفات واألمراض إقتصاد والبيئة. كما أنه يجعل من السهل منع ومكافحة صحة اإلنسان واإل فيوالمبيدات الحشرية 

 لتجارة.على ادون وضع حواجز غير ضرورية 
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 ت مع حماية البيئةافظ على صحة النباتاح. 

ق صديقة للبيئة مثل ائطر عمالستإالسياسات تشجيع  وصانعو المزارعون، يتبنىأن  يتعين واألمراض،عند مكافحة اآلفات 

 .اإلدارة المتكاملة لآلفاتبرامج 
 

 البحوث والتواصلوفي تنمية القدرات الصحية النباتية  إستثمر. 

وكذلك في الممارسات والتقنيات  النبات،بحوث والتوعية المتعلقة بصحة لحكومات أن تستثمر أكثر في العلى ا يتعين

 وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية. الصلة،وتمكين منظمات وقاية النباتات وغيرها من المؤسسات ذات  المبتكرة،
 

 تهاتعزيز نظم الرصد واإلنذار المبكر لحماية النباتات وصح. 

الحكومات والمسؤولين  الناشئة،مة للنباتات وتلقي معلومات اإلنذار المبكر بشأن التهديدات تساعد المراقبة المنتظ

 تخاذ تدابير وقائية للحفاظ على صحة النباتات.إالزراعيين والمزارعين على 
 

 والزراعة،ألغذية األمين العام لألمم المتحدة والمدير العام لمنظمة ا عبر لصحة النبات،المنظمة رسمياا السنة الدولية تدشن 

 .في مقر المنظمة في روما 2019ديسمبر كانون أول/ 2من خالل جلسة خاصة لمجلس المنظمة في 
 

 السنة الدولية لصحة النبات أنشأ فريق بذلك،لقيام للمساعدتك للسنة الدولية لصحة النبات و الترويجيجب على الجميع 

وموارد االتصاالت القابلة للتنزيل بما في  اللغات بما فيها اللغة العربيةها بجميع يحمل شعار الشبكة العنكبوتيةموقعاا على 

 .ذلك الملصقات ومقاطع الفيديو ومجموعات األدوات وقائمة من األحداث الدولية واإلقليمية والوطنية
 

في ذلك الحدث العالمي  بما لصحة النبات،من المقرر عقد العديد من الفعاليات العالمية واإلقليمية والوطنية للسنة الدولية 

"حماية صحة النبات في النبات الذي سيعقد تحت شعارالمؤتمر الدولي لصحة هو و النبات،الرئيس للسنة الدولية لصحة 

 فنلندا. هلسنكي،في  2020أكتوبر  8إلى  5عالم متغير" في الفترة من 
 

على  الجميع ونحن نشجع النباتات،اإلقليمية لوقاية سيتم تنظيم العديد من األحداث من قبل المنظمات والمؤسسات الوطنية و

 بكل جهة.وكذلك تنظيم األحداث الخاصة  األنشطة؛نضمام إلى هذه تصال بالمنظمين المعنيين لإلإلا

 
الشبكة على  IYPH، يرجى زيارة صفحة األنشطةوبرنامج  السنة الدولية لصحة النباتلمزيد من المعلومات حول 

  iyph@fao.orgأو الكتابة:    health-www.fao.org/plant-2020: العنكبوتية

 

 الدكتور شوقي الدبعي

 عابرة للحدود الفات واألمراض النباتية رئيس فريق الجراد واآل

 ايطاليا-روما-منظمة األغذية والزراعة 
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  العربية والشرق األدنى  البلدانأخبار وقاية النبات في 
 

 

 

 والغازية الجديدة آلفاتا
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جمعت أوراق من أشجار  . في العراق axonopodis Xanthomonas التسجيل األول لتقرح الحمضيات المتسبب عن البكتيريا 

من عدة ( Citrus sinensis Osbecوالبرتقال  Citrus limonالليمون الحامض  ،Citus reticulate Blanceي )اللنك /الموالحالحمضيات

عراض بثرات مرتفعة فلينية المظهر ذات حواف مائية. أظهرت نتائج اختبار القدرة االمراضية أبساتين من محافظات بغداد، ديالى وبابل تظهر عليها 

( من العزالت كانت شديدة %61عزلة ) 90( تحت ظروف المختبر، ان pin prick methodريقة وخز الدبوس )للعزالت التي جمعت باستخدام ط

( من العزالت كانت ضعيفة الضراوة. كما واظهرت نتائج %21) تعزال 01لتطور االعراض بشكل كامل،  اً يوم 01-01الضراوة واستغرقت فترة 

الجيالتين، اختبار هيدروكسيد البوتاسيوم،  إسالةرام، تحلل النشأ، غثل الشكل، شكل المستعمرة، تفاعل م الحيويةاختبار الصفات المظهرية، الكيمياء 

انتاج صبغات الصقة، تحمل الملوحة واالختبارات الجزيئية باستخدام تقنية ليز، اانتاج االندول، تفاعل االوكسيديز، انتاج الغاز والحامض، تفاعل الكت

زوج قاعدي( وجود بكتيريا تقرح الحمضيات.  021) انتاج حزمة ذات   J-pth1/ J-pth2( باستخدام بادئات متخصصة )تفاعل البلمرة المتسلسل

ويعد هذا التسجيل األول لمرض التقرح البكتيري على الحمضيات في العراق.  harbor pthA( احتوت على الجين %011)21وان معظم العزالت 

دنان القيسي، ليث عادل الربيعي ومهل عامر عبد الودود )العراق(، وزارة الزراعة، دائرة وقاية فراس طارق رشيد الدليمي، أسماء ع [

 . ]2018، 31-21: 2، العدد 12مجلد  ،Journal of Biotechnology Research Centerالعراق، -المزروعات، ابوغريب، بغداد
 
 

 

 االردن
 

 

من المحاصيل اإلقتصادية المهمة،   (Solanum lycopersicum)البندورة  دتع. لمإكتشاف فيروس جديد يهدد إنتاج البندورة في العا

وتتعرض لإلصابة بالمسببات المرضية المختلفة، والتي منها الفيروسات النباتية. وقد ُوصف فيروس موزاييك 

ب فيروس بأنه األكثر إثارة للقلق لمحصول البندورة، إال أنه في اآلونة األخيرة إكتس (ToMV)البندورة 

المزيد من االهتمام. يصيب هذا الفيروس البندورة المزروعة في   (ToBRFV)التجعد البني لثمار البندورة 

وسجل    Salem et al. (2016)البيئات المحمية، وقد تم اكتشافه وتعريفه ألول مرة في األردن بواسطة 

بما في ذلك إيطاليا وألمانيا. وقد أبرزت  حالياً في فلسطين واألراضي المحتلة وبعض دول اإلتحاد األوروبي

في المكسيك، ومؤخراً في كاليفورنيا بالواليات المتحدة، تركيا  ToBRFVبعض التقارير الحديثة أيضاً وجود 

من نباتات البندورة ويؤدي إلى تغير لون الثمار  ٪011ن. يمكن أن يصيب هذا الفيروس ما يصل إلى يوالص

بسرعة كبيرة ميكانيكياً عن طريق التعامل مع النباتات  ToBRFVالتسويقة. ينتقل وتشوهها حيث تفقد قيمتها 

والبذور. ويمكن أن يبقى هذا الفيروس على العديد من األسطح وقد ينتقل من هناك إلى النباتات المضيفة 

اسي على بشكل أس ToBRFV)العوائل(. البندورة والفلفل هما العائالن الرئيسيان للفيروس. تعتمد مكافحة 

واألشتال الخالية من ستخدام البذور االتدابير التقليدية المعتادة ضد فيروسات التوبامو. وأحد هذه التدابير هو 

عالوة على ذلك، فيجب تطبيق تدابير التعقيم الصارمة لمنع إنتقال الفيروس إلى مواقع اإلنتاج  .الفيروس

والتي تجعله األكثر خطورة هي قدرته  ToBRFVاألخرى أو شركات البذوراألخرى. إن من أهم خصائص 

في البندورة، حيث يسبب هذا  Tm-22على التغلب على جميع المقاومة الوراثية المعروفة، بما في ذلك 

جينات المقاومة المتاحة في مورثات/شديدة على ثمار األصناف المقاومة. وحتى اآلن فإن  اً الفيروس أعراض

نتشار هذا المرض الفيروسي في العديد من البلدان . ونظراً الToBRFVيروسات التوبامو األخرى ليست فعالة ضد أصناف البندورة التقليدية ضد ف

سوى معلومات قليلة عن حالياً فر استراتيجية عالمية إلدارة المرض. ال تتواالتي تزرع فيها البندورة بشكل مكثف، فإنه من الضروري للغاية وضع 

ستبعاد مزيد من األضرار المحتملة على النباتات األخرى. مع األخذ بعين اإلعتبار بإن النباتات المضيفة )العوائل( ان الفيروس، وبالتالي ال يمك

ي إنتاج المحتملة موجودة أيضاً بكل مكان والتي قد تكون بمثابة مصدر للعدوى الجديدة. ونظراً إلمكانية الضررالكبير المتسبب عن هذا الفيروس ف

والدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي يشكل خطراً كبيراً على الصحة النباتية وزراعة البندورة في دول البحر المتوسط  ToBRFV البندورة، فإن

 وفي الواليات المتحدة. تشير نتائج التحليل األولي للمخاطر أن هذا الفيروس قادر على اإلنتشار بسرعة كبيرة ويتسبب في أضرار جسيمة في

نداء  [ا يتطلب إستجابة فورية وكاملة في مرحلة مبكرة للغاية، بما في ذلك الكشف عن المرض وإدارته بشكل فعال ودقيق في الموقع. المحصول وهذ

 .] 2019، عقل منصور، بريس فولك، ماسيمو تورينا ورشيد تحزيما )األردن(، الزراعةكلية -الجامعة األردنية ،سالم
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 الجزائر
 

 

  :Phenacoccus madeirensis Green1923 (Hemiptera: Coccomorpha تسجيل أول ظهور لحشرة البق الدقيقي

Pseudococcidae) عن ظهور حشرة البق الدقيقيتم األبالغ   الجزائر. في Phenacoccus madeirensis Green1923 (Hemiptera: 

Coccomorpha: Pseudococcidae)  حديقة خاصة بحي  ، في9101ل صيف العثور على هذه اآلفة بداية خال وقد تمفي الجزائر.  األولىللمرة

ثالث نباتات  مستغانم الواقعة غرب الجزائر، حيث كانت تتغذى على مندر المحاذي للبحر، بضواحي مدينةصال

 Hibiscus rosa‐sinensis L.، Hibiscus syriacus L. (Malvaceae) and Cestrumللزينة 

nocturnum L. (Solanaceae)  .هانفسالسنة  من-أولتشرين -أيضا في شهر أكتوبر  كما تم العثور عليها 

 األولىبالقرب من نبات الخطمي. العينات  Palàu (Verbenaceae)  Aloysia citriodora   على نبتة

جرت  ع التيستطالجنحة. تشير عمليات ااالات األوم من طفيليات من رتبة غشائيتعرضت لهج التي تم جمعها

 البالمنطقة، أنه حتى الساعة،  بنباتات الزينة حيث تزرع الخضروات الخاصة والدفيئات تامشاتلعلى مستوى 

لمزيد من عمليات يعد ااتات الزينة. على نب ما يبدو محصورة على  P. madeirensisتزال إصابات

 .لدخولها إلى الجزائر صل المحتملواألتحديد توزيع هذه الحشرة  ة من أجلع عبر مناطق أوسع ضرورالستطاال
 

[Y. Guenaoui (Algeria) , G. W. Watson and Z. E. Labdaoui, Department of Agronomy, Faculty of Nature 

and Life Sciences, University A. Ibn Badis Mostaganem, SITE, EX ITA, Mostaganem, 27000, (Algeria); e-

mail: yguena@yahoo.fr, Department of Life Sciences, The Natural History Museum, Cromwell Road, 

London, SW7 5BD (UK), OEPP/EPPO, EPPO Bulletin, 0(0), 1-3,2019].  
 

 

و  Sonchus oleraceus Lعلى  Alternaria alternata (Fries.) Kiessler التقرير األول عن تبقع األوراق الناجم عن

Convolvulus arvensis L تم العثور على مرض تبقع األوراق المتسبب عن  . في الجزائرAlternaria alternata  (Fries )Kiessler 

للفالحة .( في محطة المدرسة العليا Convolvulus arvensis L) ولبالب الحقول( .Sonchus oleraceus Lالشوك )كل من نبات زرع  على

لوحظت بقع نخرية في شكل دوائر متحدة المركز على أوراق األعشاب مع حدوث  9106خالل فصل الشتاء من عام   .الجزائر العاصمة، بالجزائر

، A. alternataالمصابة وحددت على أنها  رمن األوراقو. تم عزل الفط٪ 01إلى  ٪ 11وشدة للمرض تتراوح بين  ٪ 01للمرض بنسبة ما تقارب 

من الحمض النووي الريبي(. أكدت  ITSاستنادا إلى التحليالت المورفولوجية والجزيئية )باستخدام العالمة الوراثية للفواصل الداخلية المنسوخة، 

ب الحقول وفقًا لعأعراض األصلية. على حد هو العامل المسبب لمرض بقعة األوراق لزرع الشوك ولبال A. alternataاالختبارات المرضية أن 

المصابة بشكل طبيعي من  (Convolvulus arvensis) ولبالب الحقول( .Sonchus oleraceus Lعلمنا، هذا هو التقرير األول عن )

A. alternata  .المدرسة العليا للفالحة،  )الجزائر(، كروم، يوسف أنيس باحت، نصيرة طالبي ونجية زرمان على نسمة عبد الصمد، [في الجزائر

 Journal، الجزائر العاصمة، الجزائر، ائر، كلية العلوم، جامعة الجزائرمختبر علم األمراض النباتية والبيولوجيا الجزيئية الجزائر العاصمة، الجز

of Phytopathology ،113 ،1، 9201[.https://doi.org/10.1111/jph.12800 
 

 

 إيران
 

، لوحظت 9101منذ بداية عام . إيرانفي fastidiosa      Xylella المتسبب عن بكتيريا(Pistacia veraاحتراق اوراق الفستق )   

ومن ثم  DAS-ELISAختبارات المصلية المن خالل اوين منتشرة في عدة محافظات في إيران. أعراض احتراق على أوراق الفستق الحلبي في بسات

 12البادئات المتخصصة على عينات من أوراق أشجار الفستق، تبين أن سبعة عشر عينة من أصل  باستخدام PCRباختبار تفاعل البلمرة المتسلسل 

 Xylella fastidiosaتم عزل بكتيريا سالبة الغرام مشابهة لبكتيريا  .Xylella fastidious اكانت إيجابية لوجود بكتيري اً بستان 90عينة جمعت من 

تم التحقق . Xylella fastidiosaالبكتيريا المعزولة هي بكتيريا  أن PCRو DAS-ELISAاختبارات أكدت  ومن ثمالعزل الصلب.  مستنبتعلى 

يريا المعزولة من اوراق فستق حلبي أظهرت اعراض االحتراق و حقنها في شتول سليمة من فرضيات كوخ من خالل عدوى صناعية باستخدام البكت

، حيث ظهرت أعراض احتراق مبكرة لعأوراق تحت ظروف البيت  Nicotiana tabacum (cv. White Burley) ونبات التبغمن الفستق 

-DASعلى شتول الفستق. أكدت إعادة عزل البكتيريا وكل من اختبار شهر من العدوى أالزجاجي بعد شهرين من العدوى على نبات التبغ وبعد ثالث 

ELISA وPCR على شتول الفستق والتبغ الملقحة أنها مصابة فعالً ببكتيريا  X. fastidiosa.  ،اعتماداً على اعراض احتراق عزل العامل الممرض

سؤولة عن احتراق مالتأكد من أن بكتيريا الكزيلال هي ال تمووالجزيئية صلية ق المئااليجابية التي ظهرت بالطروالتفاعالت الحساسية  راالوراق، اختبا

 رناص [ .في الفستق في جميع أنحاء العالم   X. fastidiosaلبكتيريا  ةهذا التقرير األول لعزل واختبار الحساسي د. يعإيراناوراق الفستق الحلبي في 

 النبات،إيران، قسم أمراض  أريوكورد،سم وقاية النبات، مؤسسة البحوث واإلرشاد الزراعي، ق إيران(،محمد ) وأمير حسينأمانيفار، عباد باباي 

 ،Phytopathologia mediterranea ،Vol ،58 ،2 فسنجان،ار (،عليم واإلرشاد )أريومركز بحوث الفستق، منظمة البحوث الزراعية والت

319-338، 2019[ . 
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 تونس
 

 في تونس.   Cupressus macrocarpaعلى أشجار العفص Planococcus vovae قيالتسجيل األول للبق الدقي
 :Hemiptera) والذي ينتمي الى نصفية االجنحة عائلة Planococcus vovaeالبق الدقيقي من نوع  9101و 9100مايو أيار/سجل في شهر 

Pseudococcidae)  االعراض على األوراق األبرية بتلونها باللون األصفر في منطقة حمام سوسة بتونس على نبات الزينة العفص. لوحظت

 هذا التسجيل هو األول في تونس وشمال افريقيا لهذا النوع من البق الدقيقي.   دوجفافها. يع

[M. Ben Halima Kamel ,L. Mdellel ,S. Zouari and J. F. Germain (Tunisia), EPPO Bulletin,2019]. 

 https://doi.org/10.1111/epp.12561 

 
 

 

 مصر
 
 

من الغابات المستديمة الخضرة في  Mullederia sichuanensis Wangتسجيل جديد وإعادة وصف مورفولوجي للحلم المفترس 

على مستوى العالم )تحت طائفة  Mullederia Woodاليابان، مع دراسة اإلختالفات المورفولوجية بين أنواع جنس 

 Mullederia sichuanensis Wang, 1986تسجيل الحلم المفترس  تم(.  Stigmaeidaeالحلم المفترس  األكاروسات: فصيلة/الحلم

يعتبر الجنس الذي يتبعه  .تشيبا، بدولة اليابان محافظة بوسو، جزيرة شبه في الخضرة دائمة الغابات من جمعها تم عينات من خالل اليابان من حديثًا

 تم عمل. المناطق الشرقية، واإلندومااليا واستراليا الشرقية على اآلن حتى الجغرافي عهاتوز والتي يقتصر األنواع هذا النوع من األجناس المحدودة

النوع المسجل  بين المورفولوجية االختالفات كما تم أيضاَ توضيح. واألدوار غير الكاملة والذكور البالغات اإلناث لكل من وصف مورفولوجي إعادة

 . اليابان من المسجل Stigmaeidaeشاء قائمة مرجعية تشمل كل أنواع الحلم المفترس والتابع لفصيلة تم إن. األخرى المسجلة في العالم واألنواع
 

[Mohamed W. Negm (Egypt), Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Assiut University, 

71526 Assiut, Egypt, Laboratory of Applied Entomology & Zoology, Faculty of Agriculture, Ibaraki 

University, Japan. Tetsuo Gotoh, (Japan), Laboratory of Applied Entomology & Zoology, Faculty of 

Agriculture, Ibaraki University, Japan, Systematic & Applied Acarology 24(7): 1150–1161, 2019] 

 
 

( من Tanaupodidaeالثغور التنفسية: فصيلة  )رتبة أمامية Lassenia Newell, 1957ع لجنس وصف نوع جديد من الحلم التاب

 اليابان من- Lassenia japonica Haitlinger, Negm & Sundicوتسميته - وصف ورسم نوع جديد من الحلم المتطفلتم .  اليابان

 بوسو، جزيرة شبه في الخضرة دائمة من الغابات Maesa japonicaعلى نباتات  من جمعها األدوار اليرقية التي تم اعتماداَ على

 أنواع مفتاح تصنيفي لكل إنشاء تم في اليابان. Tanaupodidaeبمثابة أول تسجيل للحلم من الفصيلة  التسجيلهذا  ديع. تشيبا بمحافظة

 على مستوى العالم.  Lasseniaللجنس  التابعة الحلم
 

[Mohamed W. Negm (Egypt), Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Assiut University, 

Assiut, Egypt; Laboratory of Applied Entomology & Zoology, Faculty of Agriculture, Ibaraki University, 

Japan. Tetsuo Gotoh, Faculty of Economics, Ryutsu Keizai University, Ryugasaki, Japan. Miloje Sundic, 

Department of Biology, Faculty of Science, University of Montenegro, Montenegro. Systematic & Applied 

Acarology 24(1): 33–44, 2019].  DOI: http://dx.doi.org/10.11158/saa.24.2.9 
 

 

 سورية
 

على نبات العناب   Carpomya vesuviana Costa, 1854 (Diptera: Tephritidae)التسجيل األول لذبابة الفاكهة 

Ziziphus spp. سجلت حشرة ذبابة الفاكهة  .ةفي منطقة الحواش محافظة حمص، سوريCarpomya vesuviana Costa, 1854 

(Diptera: Tephritidae ) على أشجار العنابZiziphus jujuba Mill  من

إلى . وصلت نسبة إصابة الثمار بالحشرة Rhamnaceaeالفصيلة السدرية )النبقية( 

(. تتميز الحشرة الكاملة بالجسم الممتلئ واللون األصفر. يحمل الرأس %61أكثر من )

ثالثة أزواج من الشويكات الجبهية وزوجين من شويكات الصفحة الحجاجية )الشويكات 

(. إرتفاع الرأس أكبر من طوله وعرضه متماثل لدى الذكور واإلناث. الجار عينية

الوجه مسطح وهو أقصر من الجبهة وال يحمل الوجه عالمات سوداء.  العيون مستديرة 

تقريباً يكون إرتفاعها أكبر من طولها بقليل. قرون االستشعار أقصر من الوجه أو تماثله 

العقلة األولى لقرن االستشعار. يتميز في الطول. شوكة قرن االستشعار أطول من 

الصدر بوجود شويكتي الظهر الوسطي الداخلية والخارجية وتكون مميزة عن 

الشعيرات المحيطة بها وذات لون باهت، كما يحمل زوجين من الشويكات الدريعية 

البلوريتة األمامية، كما يتفرع الدرز المستعرض لفروع تكون القمية منها بطول القاعدية أو أطول. يلحظ شويكتين غامقتين بلون بني أو أسود على 

اعدة متباعدة جانبياً. يمكن أن يكون الدرع مصفراً أو بلون برتقالي بني أو أسود بدون شريط مركزي غامق كبير ولكن هذا الشريط يتوسع في الق

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ben+Halima+Kamel%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mdellel%2C+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zouari%2C+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Germain%2C+J+F
https://doi.org/10.1111/epp.12561
http://dx.doi.org/10.11158/saa.24.2.9
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ون باهت أبيض إلى مصفر. يحمل أسفل البلورة األمامية ويكون عدد األشرطة خلف الدرزية )خلف الثلم الوسطي المستعرض( أربعة أشرطة ذات ل

. األفخاذ منتفخة وتحمل الفخذ هبقعة باهتة ممتدة بيضاء إلى مصفرة ويكون تحت الدريع مصفراً إلى برتقالياً مائالً للبنّي مع بقعة غامقة تمتد على جانبي

لية، في حين ال تحمل األفخاذ الوسطى والخلفية لعأرجل أية شويكات. جميع صفوف من الشويكات الخاارجية وصفاً من الشويكات الداخ 2-0األمامية 

 Rhagoletis، نمط زخرفة الجناح يشبه الجنس Cاألفخاذ بلون واحد دون أية بقع. األجنحة عارية من األشعار جزئياً تغطي األشعار كامل الخلية 

فوق الخلية الشعاعية  r2+3النهاية الخلفية للجناح. تكون الخلية الشعاعية  عبارة عن أشرطة عابرة للعروق بلون أصفر غالباً والتي تصل إلى

بقعاً غامقة ممتدة ضمن المناطق الداكنة لزخرفة الجناح. ال يندمج  r2+3و  r1مع وجود مساحة شفافة واسعة. تشتمل الخاليا الشعاعية  r-mالوسطية 

تكون ممتدة. يمتد الشريط األمامي القمي والشريط الضلعي إلى  r1مشية الشفافة في الخلية الشريطان العابران تحت القاعدي والقرصي. المنطقة الها

. البطن  R-Mوالخلية الضلعية أطول من العرق   R-Mمستقيماً. وتبلغ المسافة بين العرق العابر الشعاعي الوسطي  R2+3. يكون العرق Mالعرق 

رجية البطنية منفصلة. قمة الترجة األولى للبطن تكون أعرض من قاعدتها دون أن تحمل بروزاً بيضوية ذات جانبين متوازيين، وتكون الصفائح الت

ر تشكل أفقياً. تكون ترجة الحلقة البطنية السادسة لعأنثى مكشوفة وأطول من الخامسة. الشعيرات البطنية مستدقة الطرف وذات لون داكن. في الذك

عميق. تبدو القلنسوة الذكرية في نهاية بطن الذكر عند النظر إليها من الخلف ذات زوائد حادة  Vبشكل حرف االسترنة البطنية الخامسة تقعراً خلفياً 

متمايزة  خارجية طويلة والتي يصل طولها إلى أكثر من نصف طول القلنسوة، وتبدو هذه الزوائد عند النظرة الجانبية أضيق بكثير من القلنسوة وتكون

نثى: تستدق قمة الزبانة تدريجياً وتشبه اإلبرة وذات مقطع عرضي مسطح تلتحم مع الجزء الرئيس من الزبانة فتكون غير نهاية بطن األ بشكل واضح.

-مركز بحوث ودراسات المكفحة الحيوية، كلية الزراعة )سورية(، عبد النبي بشير، غسان إبراهيم، فائق عبد الرزاق، معاز كسيبي [متحركة. 

 .]2019جامعة دمشق،

 

( على شجيرات الياسمين في Tinigidae: Hemiptera)  Corythauma ayyari  (Drake)جيل األول للبقة المبرقشة التس

في الحدائق المنزلية المنتشرة في مدينة الالذقية وضواحيها خالل  الموجودةلوحظ ظهور أعراض تساقط األوراق على شجيرات الياسمين . سورية

المسببة ألعراض التساقط ألوراق  Tingidaeيد من األفراد الكاملة )الذكور واألناث( التابعة لعائلة البق المبرقش . الحقاُ تم جمع العد9100العام 

. جرى فحص العينات الحشرية المجموعة ليتبين أن 9101الياسمين األبيض المزروعة في مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية خالل العام 

. جرى تسجيل هذا النوع من العديد دول حوض المتوسط ومنها ما جاء الحقاً لهذه الدراسة Corythauma ayyari (Drake)النوع المسبب هو 

مهران عبد الكريم  [. هذه الدراسة التسجيل األول للحشرة من سورية دتسجيل هذه األفة من إمارة موناكو وجزيرة سردينيا في البحر المتوسط. تع

 Bulletin )سورية(، الزراعية، الالذقية، علي ياسين علي، مركز البحوث العلمية الزراعية، طرطوس،زيتي، مركز البحوث العلمية 

OEPP/EPPO Bulletin ،19(2 :)398-100 ،2019[. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 فلسطين
 

يدة في العديد تم اإلبالغ عن ظهور أعراض جد. في فلسطين األفوكادوأشجار  على Fusarium euwallaceae عن وجود التقرير األول

 يرتبط هذا المرض مع خنفساء أمبروسياحيث  Fusarium euwallaceae عراض فطرأوالتي تشبه الى حد ما   .من بساتين األفوكادو في فلسطين

.Euwallacea fornicatus  تم  ع أشجار األفوكادو المصابة بأعراض واضحة من مناطق مختلفة في فلسطين. ومن ثموتم جمع عينات من جذ

ومن ثم تم وضعها في  ،ارغاأل مستنبتاتنفساء( على خجزاء من الحشره )الأغضان الشجرة المصابة وأوضع شرائح من ر من خالل عزل الفط

لتحديد نوع الفطر   EF1 / 2الخاصه البادئاتباستخدام   PCRمن خالل هاتضاعفماستخالص المادة الوراثيه وم ت.C o25 عندأيام  0-1لمدة  الحاضنه

عزالت فطر  مع ٪22تشابهًا بنسبة  (BLASTn) واظهرت النتائج من خالل البحث PCR. لـتم تحليل تسلسل الماده الوراثيه الناتجه عن ا .ولالمعز

Fusarium euwallaceae  :المسجلة في بنك الجينات تحت االرقامJX891785 ،(JQ723763 ،JQ723762  وJQ723761). هتم تعريف هذ 

مازن سلمان، روال محمود، زياد فضة، أسامه  [. MK054177و وضعت في بنك الجينات تحت الرقم   F. euwallaceaeفطر كـعزلة العزلة 

المركز ، عمشة. كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية، جامعة فلسطين التقنية خضوري، فلسطين وربى أبو العبد هللا، خديجة نجار، جهاد رضوان

 . ]2019فلسطين، مجلة ارشيف امراض النبات وحماية النباتات، تشرين االول الزراعة،  ، وزارةالزراعيةالوطني للبحوث 

https://doi.org/10.1080/03235408.2019.1682904 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 لبنان
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Grapevine Pinotتم تسجيل فيروس  .( في لبنان والشرق األوسطGPGV) Grapevine Pinot grisالتقرير األول لوجود فيروس 

gris (GPGV التابع لجنس )Trichovirus عائلة ،Betaflexiviridae  في العديد من مناطق زراعة العنب في العالم على كروم عنب منها مالم ،

عينات من العنب بشكل  011(. تم جمع 9100، وآخرونأظهر أعراض التبقع الشاحب وتشوه األوراق حسب )سالداريللي  ومنها منيظهر أعراض 

 ,Black Magic, Superior Seedless, Midnight Beauty, Black Pearl, Red Globe, Crimsonصنفًا ) 02عشوائي تمثل 

Vermentino, Marselan, Chardonnay, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Syrah و ذلك من تسعة )

 GPGV( لوجود فيروس RT-PCRبار العينات بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسل مع النسخ العكسي )كروم عنب تقع في سهل البقاع اللبناني. تم اخت

 وبداية الغالف البروتيني (MP)الذي يضخم جزء من نهاية البروتين الحركي ( DetF / DetRوذلك باستخدام زوجين من البادئات المتخصصة: )

(CP ( وكذلك )9102( )حسب موريللي واخرونGPGVRepF / GPGVRepRالذي يشفر جزء ) ًا ( من الرنا المعتمد على الرناRdRp لجين )

  ة(  وأربعBlack Magicالفيروس في عنب الطاولة في كرمين من صنف )وجود (. أظهرت النتائج 9101النسخ المتماثل )سالداريللي واخرون 

كروم من  ة( وأربعVermentinoكروم من صنف ) ةذ في أربعفي عنب النبيأيضاً الفيروس كما وجد  (، Superior Seedlessكروم من صنف )
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(، GPGVلهذا المرض. بعض النباتات اظهرت اصابة وحيدة فقط بفيروس ) اً (. لم تظهر أي من الكروم المصابة أعراضMarselanصنف )

ن خالل اختبار إليزا باستخدام . هذان األخيران تم العثور عليهما م(GVA, GFKVمع فيروسّي )موجودا  GPGVسجل فيها  وبعضها االخر

من العزلة  MP/CPو  RdRpلكل من  RT-PCRاالمصال المقدمة من شركة أجريتست، إيطاليا(. تم نسخ وتشفير الجينات المضخمة من تفاعل 

و  MK201686وتم إيداع الشيفرات الوراثية في بنك الجينات تحت االرقام  Superior seedless، من صنف GPGVلفيروس  G7اللبنانية 

MK201687 أظهر تحليل الشيفرات الوراثية لفيروس .GPGV  تعدد األشكال بين السيتوزين والتايمينمن لبنان ظاهرة C / T   في كودون التوقف

 GPGV(. هذا هو التقرير األول لفيروس 9101التي ال تظهر أعراض )سالداريللي و اخرون  GPGVبعزالت  ترتبطوالتي  MPلبروتين الحركة 

رائد أبو قبع، إيليا الشويري، فؤاد جريجيري، يارا الخوري وباسكوالة سالداريللي، معهد وقاية النبات والزراعة  [في لبنان والشرق األوسط. 

نان، قسم إيطاليا، فرع وقاية النبات، مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، تل العمارة، زحلة، لب-المستدامة، المجلس الوطني للبحوث االيطالي، باري

 .]2019.12.1 .أمراض النبات علوم تربة النبات والغذاء في جامعة باري ألدومورو، إيطاليا، مجلة

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42161-019-00455-8 
 

 

( او ما Pittosporum tobiraيعتبر نبات الحبض ) ( على نبات الحبض في لبنان.PiCV1لفيروس الحبض الخفي االول )التسجيل األول 

من نباتات الزينة المستخدمة بشكل واسع لتزيين المناظر الطبيعية وعلى طول الطرقات، وكذلك في المنتزهات  اً يسمى بتسبورم الياباني واحد

عينة بشكل  21عراض العروق الشفافة المبرقشة في ستة نباتات من الحبض تنمو في حديقتين في وادي البقاع. تم جمع والحدائق. في لبنان، لوحظت أ

األلمانية( لوجود  Loewe)من شركة  ELISA-DAS طةاعشوائي من عدة مواقع في وادي البقاع، بما في ذلك الحديقتان. تم اختبار العينات بوس

(. لم Tomato spotted wilt virus( وفيروس الذبول التبقعي للطماطم )Eggplant mottled dwarf virusنجان )فيروس التبرقش المتقزم للباذ

 اً بعد ذلك، تم استخراج الحمض النووي الريبي الكلي من ستة نباتات أظهرت أعراض  يتم اكتشاف أي من هذين الفيروسين في العينات التي تم جمعها.

فيروس الحبض الخفي األول  ( لوجودPCR-RTالعكسي )تبارها بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسل مع النسخ وستة لم تظهر أعراض وتم اخ

(Pittosporum cryptic virus 1 وهو فيروس اكتشف مؤخراً ذو حمض نووي ريبوزي ثنائي ،)لسلسلة اdsRNA)(  ينتمي إلى جنس

Deltapartitivirus  في عائلةPastitiviridae  (.  اعتماداً على الشيفرة الوراثية الوحيدة المتاحة في بنك الجينات 9106وآخرون، حسب )البعينو

زوج  209 واالخر يشفرالبروتيني، زوج نيكليوتيدي في الغالف  902(، تم تصميم زوجين من البادئات أحدهما يشفر LN680393رقمها )

. تم الحصول على نواتج التضخيم من النباتات ذات األعراض PCR-RTتفاعل  ( وتم استخدامهما فيRdRpنيكليوتيدي في الرنا المعتمد على الرنا )

ث اظهر الستة في حين لم يالحظ أي تفاعل من النباتات الستة التي لم تظهر أعراض. تم تشفير نواتج التضخم من كل من المنطقتين المستهدفتين. حي

المنطقتين المشفرتين، بينما  كلتا( في MAIB-Pit( مع العزلة االيطالية )%22-21نسبة تشابه عالية على المستوى النيكليوتيدي ) BLASTتحليل 

( فيما بين العزالت اللبنانية المشفرة. تم وضع العزالت اللبنانية في بنك الجينات تحت رقمي %011-22تم الحصول على نسبة تشابه )

LR735544-LR735543بض الخفي االول في لبنان. ارتبطت الفيروسات المجزأة . حسب معلوماتنا هذا هو التسجيل االول لفيروس الح

(Partitivirus بشكل أساسي بإصابات مخفية في كل من النباتات )(. تم االبالغ عن وجود 9102حسب رووسينك ) رووالفطPiCV1  ألول مرة في

انيكياُ وال بالتطعيم، فإنها تنتقل عموديا بمعدالت عالية ايطاليا على نبات الحبض. بالرغم ان الفيروسات المخفية لم يعرف لها نواقل وال تنتقل ميك

لديه القدرة على االنتشار في المناطق اللبنانية األخرى  PiCV1فإن  لذلك،(، 9106وجيرارد بواسطة البويضات أو حبوب اللقاح )حسب جاي 

ي وايليا الشويري، معهد حماية النباتات والزراعة المستدامة، رائد أبو قبع، باسكوالي سالداريللي، باسم عطار، فؤاد جريجير [والبلدان المجاورة.

إيطاليا، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( ، بيروت ، لبنان، فرع وقاية النبات، -المجلس الوطني للبحوث، باري

https://doi.org/10.1007/s42161-. ]18.11.2019لنبات، مصلحة االبحاث العلمية الزراعية، تل العمارة، زحلة، لبنان، مجلة امراض ا

8-00455-019 
 

على األنواع الصنوبرية المختلفة بما  Leptoglossus occidentalisالتسجيل األولى للنوع الغازي من حشرة بق الصنوبر الدخيلة 

أصلها من الشمال األمريكي. تم و، من األنواع الغريبة الغازية  Leptoglossus occidentalisحشرة بق الصنوبر الدخيلة  دتع في ذلك أرز لبنان.

 .L . تم جمع الحشرات الكاملة والحوريات من9101ألول مرة في منطقة أرصون المتن، لبنان في عام  Leptoglossus occidentalis تسجيل

occidentalis لمؤلفين من مواقع مختلفة في لبنان حيث لوحظت على نوعين من الصنوبر، الصنوبر الثمريمن قبل ا Pinus pinea   والصنوبر

. يمكن لهذه النتائج ان .Cedrus libaniو على شجر األرز اللبناني  Juniperus excelsa ، ايضاً على شجر اللزاب  Pinus brutia البروتي 

على العديد من أنواع األشجار الصنوبرية. يوصى بإجراء دراسات الستقصاء  وجودهافي البلد إضافة إلى امكانية الحشرة الناجح  تكيفتشير إلى 

نبيل نمر، يارا الخوري، إليز نجيم، يارا زغيب، إستاكيو تاراسكو  [ .السلوك واألثر االقتصادي لهذه األنواع من الحشرات الغريبة في لبنان

قسم الزراعة وهندسة األغذية، جامعة الروح القدس في الكسليك، جونيه، لبنان. قسم نباتات التربة وعلوم األغذية،  وتورستن فاندرهيدن )لبنان(،

 ، بيروت، لبنان،CNRS-جامعة باري ألدو مورو، باري، إيطاليا، المركز الوطني لعلوم البحار، المجلس الوطني للبحث العلمي 

Immenweide2019، 513-503(: 1)15 التشيلية،الحشرات علم  هامبورغ، ألمانيا، مجلة [. 
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يعد مرض تعفن التاج في القمح . المسبب لمرض تعفن التاج للقمح في العراق Fusarium culmorumدراسة التنوع الوراثي للفطر 

وقد يعود هذا  العراق،كله في اآلونة االخيره في مشصبحت أالتي راض ماألمن  Fusarium culmorum (Wm.G.Sm) Saccالناجم عن الفطر 

 .Fالى التغيرات في الظروف البيئية والممارسات الحقلية الخاطئة من قبل الفالح. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التنوع الوراثي بين عزالت 

culmorum القمح في العراق الستقصاء التنوع الجيني للفطر  في العراق. جمعت تسعة وعشرون عينة من مناطق مختلفة من حقولF. culmorum 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42161-019-00455-8
https://doi.org/10.1007/s42161-019-00455-8
https://doi.org/10.1007/s42161-019-00455-8
https://doi.org/10.1007/s42161-019-00455-8
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عزلة من الفطر التي تم فحصها للتأكد من أنها مرضية، كان  92. من بين Repetitive Extragenic Palindromic (REP-PCR)باستخدام تقنية 

. FCRعلى مؤشر شدة  1.121كانت من محافظة بغداد، عند  IF 0021من العزالت ممرضة للقمح في مرحلة البادرات. العزلة األكثر عدوانية  ٪ 26

-bp911. تراوحت أحجام الحزم المتضاعفة بين BOXو ERICو REPالتنوع الوراثي للمجاميع يم ولتقتم استخدام ثالث مجموعات من البوادىء 

حزمة  201كان هناك ما مجموعه . REPبالنسبة لـ  bp911-0211و  ERIC-ERIC2بالنسبة لـ  bp001-0011، وBOX-ERIC2في  111

. تم حساب التقارب الوراثي من خالل مقارنة بين عدد الحزم المتضاعفة REPلـ  092و ERICلـ  001و BOXلـ  016، بما في ذلك الحجوممختلفة 

مجموعتين فرعيتين، مجموعة  تحوي 0(. اظهر التحليل مجموعتين رئيسيتين، المجموعة رئيسة Squared Euclideanوفقا للحد األدنى من التباين )

 .على التوالي. تعد هذه  2و 2ب بعزلتين 9أ و9تتكون من مجموعتين فرعيتين  9عزلة، والمجموعة الرئيسة  09من ب  0عزالت و 1أ مكونة من 0

عدي نجم اسماعيل  [العراق.  الدراسة األولى من نوعها في هذا المجال التي تم فيها دراسة التنوع الوراثي لمسبب مرض التعفن التاجي للقمح في

 .]Journal of Plant Protection Research ،59(2 )، 2019مطني، ستار عزيز شمس هللا، معاذ عبد الوهاب الفهد، ماثيو هاس )العراق(، 

 

 Tribolium confusum (Jacquelin du duval)الفعالية السامة والطاردة لخمسة مستخلصات نباتية ضد آفة الحبوب المخزونة

, 1868 (Coleoptera: Tenebrionidae).  9100تم إجراء هذا البحث في مختبر أمراض النبات، مديرية الزراعة في ديالى خالل عام 

ضد بالغات حشرة  ٪ 21و 91و 01الفعالية الحيوية للمستخلصات النباتية المورينكا، المردقوش، الشيح، الحلبة والقرنفل مع ثالثة تراكيز يم ولتق

Tribolium confusum   سجل الفرنفل أعلى  نسبة الطرد.يم ولتقوالثاني  النفوقنسبة يم ولتقتحت ظروف المختبر. تم إجراء اختبارين حيويين، األول

بعد  ٪ 01بتركيز  ٪ 61و  ٪ 26.6في مستخلص الشيح بلغت  للنفوقأيام ، لوحظ اقصى حد  2و  2بعد  ٪ 21بتركيز  ٪ 99.9بلغت  النفوقنسبة  في 

مع وجود  ٪ 22.2يليها القرنفل و الحلبة  ٪ 20.0كانت أعلى في  المستخلصات النباتية  الشيح  النفوقأيام على التوالي ، في حين أن معدل  1و  0

طرد في دقائق ، وكانت أقصى نسبة  01بعد  ٪ 26.6أيام وسجل المردقوش أعلى معدل لنسبة الطرد   1بعد  ٪ 1 الشاهداختالفات معنوية عن معاملة 

دقيقة  21دقيقة ، بينما بعد  91بعد  ٪ 20.0و المورينكا  ٪ 21.1في حين أن معدل نسبة الطرد كانت أعلى في القرنفل  ٪ 01بتركيز  ٪ 66.6القرنفل 

تفوقًة في معدل على التوالي ، وكانت المورينكا م ٪21بتركيز  ٪66.6و  ٪02.2في نسبة الطرد بلغت  اً سجل كل من المورينكا و البردقوش ارتفاع

حسين علي سالم، ماجدة هادي مهدي، دنيا علي زيدان وبلقيس عثمان رزوقي )العراق(، مجلة الفيزياء:  [. ٪10.0نسبة الطرد بلغت 

 092031 1291سلسلة المؤتمرات، المؤتمر الدولي الثاني للعلوم، 
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كان الهدف من . من الجزائر Labiatae الفصيلة الشفوية من الزيوت األساسية لنوعين من التركيب الكيميائي ونشاط مبيدات األعشاب

 Reut & Boiss Thymus  ، وهما Labiataeمن نوعين من أنواع  ةالمستخرج( EOsالقدرة السمية للزيوت األساسية )يم وتقهذه الدراسة هو 

fontanesiiو Satureja calamintha subsp. nepeta Briq بعض أكثر الحشائش الضارة في الجزائر ) علىSinapis arvensis L  وAvena 

fatua L ،Sonchus oleraceus L  ،Xanthium strumarium L  وCyperus rotundus L وقد تم تحليل .)EOs  المعزولة بواسطة التقطير

terpinene γ   (1.0٪ )( وp-cymene ٪12.2 ((، ٪02.2(، ثيمول )Carvacrol ٪52.1 (. كانت مركبات((GC-MSو( GC -FIDعن طريق )

 menthone    ( %9.7)( ، و cineol    ، %10.2)   pulegone  (28.4%) -8.0.  كانت ، بينما EO   T. fontanesii هي المركبات السائدة في

كمبيد لعأعشاب لهذه المركبات على  اً اسعو اً الحيوية تأثيريمات والتق. أظهرت S. calamintha EOأهم مكونات    ٪ isomenthone  (9.6  ( و  

( بسبب تعطل العملية ٪ 2و 9و 0في  EOsأوراق من عمر األعشاب ) 2-2( وعلى مرحلة ٪ 1.12و 1.19، 1.10في  EOsإنبات البذور )

ألساسية في المكافحة الحيوية لعأعشاب الفسيولوجية الخاصة بهم. استناًدا إلى النتائج التي توصلنا إليها، يمكن أن نستنتج أنه يمكن استغالل الزيوت ا

 ،Journal of Esential Oil Researchسارة بن شعة، محمد حازيت، نجية زرمان وحسان عبد الكريم)الجزائر(،  [.الضارة

 1567400https://doi.org/10.1080/10412905.2019..]2019، 1، 31عدد
 

(  Hordeum vulgare Lالشعير ) ديعفي الجزائر، . حدوث وتردد الشكل البقعي والشكل الصافي لمرض التلطخ الشبكي للشعير في الجزائر

أمراض مرض التلطخ الشبكي أحد أكثر  ديعثاني أكثر أنواع الحبوب بعد القمح ؛ ومع ذلك ، فإن هذا المحصول يواجه العديد من األمراض الورقية. 

، P. teres f. teres (Ptt، والذي يحدث في شكلين: ) Pyrenophora teres (Died.) Drechslerالشعير شيوًعا في الجزائر وينجم عن الفطر 

(. ونظًرا ألن الشكلين متشابهين من SFNB(  المتسبب في الشكل البقعي )Ptm)  P. teres f. maculata( ، و NFNBفي الشكل صافي ) المتسبب

التمهيديّة لتمييزها في الماضي. في هذه الدراسة ، تم  PCRلناحية الشكلية ، ولكنهما مختلفين من الناحية الوراثية ، فقد تم تطوير العديد من بادئات ا

ية البوغة فيما عزلة  أحاد 909حقاًل عبر جميع مناطق زراعة الحبوب تقريبًا في الجزائر، ثم تم تحليل  11رصد أنواع أعراض التلطخ الشبكي في 

التلطخ الشبكي في  هو النوع السائد من  Ptt. تشير النتائج إلى أن  الخاصة والدقيقة  ( باستخدام نوعين من أزواج البادئاتPtm( و )Pttيتعلق بحدوث )

ل تكراًرا. هذا هو التوصيف األول  لعزل ( بشكل أقPtmالجزائر وكان سائًدا في جميع المقاطعات التي شملها االستطالع تقريبًا ، بينما تم العثور على )

من  أهم  ديعفي الجزائر بهدف التمييز بين الشكلين، وبالتالي ، يمكن أن يسهم في معرفة أوسع لوبائية هذا العامل و الذي  للتلطخ الشبكي الفطر المسبب

ين العابدين فالحي ، عبد القادر بن بلقاسم  و حميدة بن حمامة إيمان لعماري ، ألكسندرا ريهف ، جيرد ستاملر، ز [مسببات األمراض النباتية. 

 Journal of Plant Diseases and Protection ،2019[ . w-00278-019-https://doi.org/10.1007/s41348سليمان )الجزائر(، 
 

 

عنب في المناطق الجزائرية أجري مسح ألصناف ال. 2019في الجزائر  1العنب المرتبط بالفيروس  ف أوراقحدوث وتنوع فيروس التفا

-DAS(، باستخدام GLRaV-1) 0الوسطى والغربية وكذالك لمجموعة األصول الوراثية للكشف عن وجود فيروس العنب المرتبط بالتفاف األوراق 

ELISA كشف تحليل  لوراثية.افي مجموعة األصول  أية إصابةلم يتم العثور على  (، بينما٪ 1.2عينة ) 212من  96. تم العثور على الفيروس في

ولى تسلسل منطقة جين بروتين الغالف أنه من بين المجموعات السبعة عشر المعروفة المعترف بها، تنتمي العزالت الجزائرية إلى المجموعات األ

https://doi.org/10.1080/10412905.2019.1567400


 

 

 

 2019، األول ديسمبر ن، كانو78 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 11

لمي، مريم لوانشي، موني يت أرزقي لحاد، إلهام س [. في الجزائر GLRaV-1والثانية والسادسة عشرة.  تعتبر هذه الدراسة األولى للتنوع الجيني لـ 

 Phytopathologia Mediterranea ،58(2 :)233-281، 2019[.doi: 10.14601/Phytopathol)الجزائر(،  ،وادة، نعيمة محفوظي

10615-Mediter 
 
 

 

 سورية
 

ار ضد الفطر في استحثاث المقاومة الجهازية لنبات الخي Trichoderma harizanumوالفطر  Glomus mosseaeتأثير الفطرين 

الكيميائية وزيادة استخدام العوامل  .روالفطتهدف عمليات اإلنتاج الزراعي حاليًا إلى الحد من استخدام مبيدات  .Alternaria alternataالممرض 

مل حيوية متعددة طة عوااالبيولوجية وحدها أو دمجها مع عوامل أخرى لمكافحة األمراض، هدف البحث إلى دراسة تحريض المقاومة الجهازية بوس

المسببة لعأمراض التي تسبب مرض الذبول وسقوط بادرات  .روالفطضد  Trichoderma harizanumوالفطر  Glomus mosseae بالفطرممثلة 

 تأثير إيجابي في الحد من .لهما  كان   Trichodermaو   harizanumالفطر Glomus mosseaeنبات الخيار. أظهرت النتائج أيضا أن الفطر 

 .A جميع معايير النمو )مثل الوزن الرطب والجاف للجذر( على شدة المرض في نبات الخيار الذي تسببه. في A. alternataالتأثير الضار للفطر 

alternata ( العوامل الحيويةG. mosseae و ،T. harizanum زادت المقاومة في نباتات الخيار عن طريق زيادة إنتاج اإلنزيمات )catalase 

. كشفت هذه التجربة أن استخدام مجموعة من العوامل البيولوجية يزيد بشكل كبير من كفاءة المكافحة البيولوجية من استخدام كل منها peroxidaseو

ى االختالفات في على حدة، نستنتج أن التنوع الواسع للكائنات الحية المجهرية وكذلك المواجهة بين التغيرات الكيميائية والفيزيائية يمكن أن تنعكس عل

ات، كلية وقاية النب قسم ،خريبهعبد النبي عبد االمير مطرود، محمد عماد محمد  [المنتجات الثانوية األيضية التي يمكن أن تمنع مسببات األمراض.

 . ]2019، سورية-دمشقالهيئة العامة للتقانة الحيوية،  الزراعة، جامعة البصرة،
      

 

 فلسطين
 

 

في غاية االهمية من الناحية  محصوالً  البندورة تعد. في فلسطين (ToBRFV) ر البندورة البنيافيروس تبرقش ثملالتعريف الجزيئي 

 تفي اآلونة األخيرة، لوحظ .االقتصادية على مستوى العالم، مثله كمثل اي محصول يصاب بعدد من الفيروسات التي تسبب خسائر فادحة في االنتاج

وكانت أصناف البندوره األكثر تضررا هما  سية غير عادية تشبه إلى حد ما تلك التي يسببها فيروس فسيفساء التبغ.فيروعراض أفي شمال فلسطين 

 الصنفين "إكرام" و "أزمير". تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مسبب هذه االعراض، ويحتمل وجود فيروس يفترض ان يكون من عائلة

tobamovirus أشار تحليل التسلسل  نيوكليوتيد. 6220م تشفير جينوم هذا الفيروس بالكامل واتضح أنه يتكون من غير موصوف على ما يبدو. ت

حيث ان هذه الدراسة كشفت الول مره عن وجود هذا  .(TBRFV)من فيروس تبرقش ثمار البندورة البنيهو عزلة جديده المقارن أن هذا الفيروس 

تم تطوير األدوات الجزيئية  وقد (TBRFV-Ps)وتم اقتراح اسم هذه العزله الفيروسية اسم  في فلسطين على شتول البندوره، TBRFVالفيروس 

رائد الكوني،  [. TBRFV على اعتماد اإلجراءات الصحية لحماية إنتاج محصول البندورة من الدراسةتوصي هذه  خيراً أوللكشف عن هذا الفيروس. 

 . ]Journal of Plant Pathology ،101 :319 ،2019 ،فلسطين(  (أسامه العبد هللا، زياد فضة
 

 

 
 

 

 لبنان
 

صابة العنب الم في كروم  ’Candidatus Phytoplasma solani‘ ل البحث عن خزانات النباتات البرية وناقالت الحشرات المحتملة

المنتشرة في كروم اصفرار العنب  " من أمراضBois noir"يعتبر الخشب األسود  .لبنان –سهل البقاع بمرض فيتوبالزما العنب األسود في 

 stampالجين و tuf". كشف النمط الجيني من خالل تسلسل الجين Candidatus Phytoplasma solaniالعنب في وادي البقاع، لبنان ويرتبط بـ "

بمرض الخشب األسود في  . إن ارتفاع معدل اإلصابةtuf-b1 / ST14من التركيب الوراثي  "Ca. P. solaniبشكل أساسي عن وجود سالالت من "

 ى المسح الميدانييشير إلى وجود خزانات النباتات وناقالت الحشرات لهذا المرض في كروم العنب نفسها. أدمن العنب، صنف ِ"شاردوني"،  نكرمي

عشبة البرية  الفي  Ca. P. solaniلـ  هنفس" إلى اكتشاف النمط الوراثي  planthopperللنباتات البرية وللنواقل المحتملة "حشرات نطاطات األوراق

Convolvulus arvensis  في كروم العنب وكذلك في العديد من المواقع في وادي البقاع وفي مجموعات الحشرات الناقلةHyalesthes obsoletus 
دورة وبائية كالسيكية تضم المضيف  " من خاللCa. P. solaniالتي تم جمعها من النباتات. تشير هذه البيانات إلى االنتشار المحلي لـفيتوبالزما "

وفي  C. arvensis، في العشبة Syrah" في كرم قديم صنف Ca. P. omanense" اكتشاف. والمثير للدهشة، H. obsoletus العشبي والناقل

 )لبنان(، سافيه فويساكايليا الشويري، باسكال ساالر، فؤاد جريجيري، سامر واكيم، جان لوك دانيه وك [نوعين من حشرات نطاطات األوراق. 

Phytopathogenic Mollicutes ،Vol ،9(1 ،)13-11 ،2019[.4677.2019.00022.7-doi: 10.5958/2249 
 

 

 
 

 

 

 

 مصر
 

)تحت طائفة األكاروسات: فصيلة الحلم  Amphitetranychusالتعريف المورفولوجي ألنواع الحلم العنكبوتي التابع لجنس 

يحتوي   .، وبيانات باركود الحمض النوويzymogram esteraseري، تحليل العنكبوتي( مع التزاوج العبو

 .Aو  A. savenkoaeو  A. quercivorusعلى فقط ثالثة أنواع وهي  –والذي يتبع فصيلة الحلم العنكبوتي  -  Amphitetranychusالجنس
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viennensis رغم أن الوصف األصلي للنوع .A. savenkoae  تطرق لرسم عضو السفاد بسيطًا جًدا ولم يكانaedeagus جاءت دراسة ،

الحقة واتمت هذا الوصف والذي يعتبر هام جدا في تحديد النوع تقسيمياً. تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من هوية األنواع الثالثة 

، باإلضافة إلى zymogram esteraseبالتفصيل باستخدام عدة طرائق منها: الصفات المورفولوجية، وتجارب التربية بين األنواع، وطريقة 

أوكسيديز الفرعية الخاصة بالميتوكوندريا. وقد لوحظت االختالفات المورفولوجية في شكل الياقة التنفسية وعضو  cجينات السيتوكروم 

)لم يتم إنتاج  A. quercivorusو  A. savenkoaeالسفاد بين األنواع الثالثة. كما تم تأكيد العزلة التكاثرية الكاملة في النسل المتبادل بين 

بشكل واضح بين أفراد األنواع الثالثة، ولكن ليس بين أفراد النوع الواحد. تفرقت   zymogram esteraseانماط تحليل  أفراد(. اختلفت

مقارنةً بـ  A. quercivorusأكثر ارتباطًا بالنوع  A. savenkoaeوكان  ،COIاألنواع الثالثة بشكل كبير كواجهات منفصلة مع في شجرة 

A. viennensis والتي تتوافق مع التشابه المورفولوجي بين عضو السفاد وتوزيع وعدد الشعيرات على رسغ األرجل الرابعة. تم عمل ،

  مفتاح تقسيمي للتفرقة بين األنواع الثالثة.
[Tea Arabuli , Mohamed Waleed Negm(Egypt),  Tomoko Matsuda, Yasuki Kitashima, Tea Abramishvili, 

Igor Andrijovych Akimov, Olga Valentynivna Zhovnerchuk, Sergei Yakovlevich Popov, Tetsuo Gotoh , 

PLoS ONE 14(9): e0221951.2019]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221951 
 

 

 
 

 االدنى والشرق العربية الدول في النبات وقاية أخبار
 
 

 

 (ودكتوراه ماجستير )رسائلطلبة الدراسات العليا  أنشطة
 

 
 

 نة عمان.لطدة التمر الصغرى )الحميرة( في سالجنيوسز العماني طفيل مهم لحشرة دو
 

تم توصيفه وتعريفه   bethylid parasitoidور بيتيليد هو نوع جديد لطفيل دب Goniozus omanensis Polaszek sp. nالجنيوزس عمانينسز

وتسميته بناء على الوصف المظهري وعلى تحليل بيانات تسلسل الحمض النووي. وقد تم تسجيل هذا الطفيل 

 ( lesser date moth Batrachedra amydraula- عثة ثمار التمر الصغرى )الحميرةعلى حشرة دودة 

قتصادية التي تصيب ثمار النخيل. كما تم التمكن من تربية هذا الطفيل في المختبر من أهم اآلفات اإل دتعوالتي 

، ودودة عثة  the greater wax moth Galleria mellonellaعلى نوعين من اليرقات؛ دودة عثة الشمع 

سز وقد تم مقارنة طفيل الجنيوزس العمانينسز مع طفيل جنيوز. rice moth Corcyra cephalonicaاألرز 

جنوب  ةعرفسويرسكيانا والذي تم تسيجله مسبقا على عثة دودة ثمار التمر الصغرى ) الحميرة( في  وادي 

) وادي عربة األردن(. كما قمنا بتلخيص المعرفة الحالية لتاريخ حياة هذا الطفيل  Arava Valleyاسرائيل 

طالب ) ، سلطنة عمان،طارق المنذري [.، وإمكاناته كعامل للمكافحة الحيوية لآلفات G. omanensisالعماني 

 .](2019دكتوراه، 

 [Polaszek A, Almandhari T(Oman-UK), Fusu L, Al-Khatri SAH (Oman), Al-Naabi S (Oman) ,Al Shidi RH 

(Oman) , Russell S & Hardy ICW (Doctorate Candidate, 2019]. 
 

 

 

 ممرضة للحشرات وتطبيقها فى مكافحة بعض اآلفات الزراعية.ال .روالفطدراسات ميكروبيولوجية وجزيئية على 
 

المبيدات الكيمائية ستخدام االمبيدات الحيوية فى برامج المكافحة المتكاملة لعأفات وذلك للحد من ستخدام ااتجهت أنظار الباحثين في األونة األخيرة إلى 

الممرضة للحشرات من أهم الكائنات المستخدمة فى المكافحة الحيوية لما لها  .روالفطتعد الصحة العامة لإلنسان.  فيوالبيئة  فيلما لها من أثار سلبية 

من المبيدات الحيوية القائمة على  %22من كفاءة عالية ضد األفات دون أى أعراض جانبية. ويعتبر فطر الميتاريزم المكون االساسى لتصنيع حوالى

عالية ضد كال من الطور الثاني والثالث من  كفاءة AUMC3262لية من فطر ميتاريزيم انيزوبلى الممرضة للحشرات. أظهرت الساللة المح .روالفط

وبمقارنة العزلة المحلية من فطر ميتاريزيم سوسة الحبوب وخنفساء الحبوب المسننة. ورق القطن وأفتين من أفات الحبوب المخزونة وهما دورة 

إحتفظت العزلة بحيويتها وبقدرتها  ARSEF4556وV275فاءه العالية وهما ميتاريزم برونيوم ذات الك .روالفطبإثنين من  AUMC3262انيزوبلى 

العزلة لتصنيعها كعامل مكافحة حيوية. بدراسة العوامل المناسبة إلنتاج مما أهل العزلة  بعد عدة زراعات متتالية اإلمراضية العالية

أيضا قدرة العزلة على إنتاج بعض تضح اويف زهيدة على بواقى تصنيع الحبوب العذائية أوضحت الدراسة إمكانية انتاجها بتكال AUMC3262المحلية

حسين محمد حسين )مصر( تحت إشراف األستاذ الدكتور  ارن [ مستقبال.المركبات العضوية المتطايرة التى يمكن إستخدامها فى برامج مكافحة األفات 

مركز البحوث الزراعية واألستاذ الدكتور سعيد محمد -معهد بحوث وقاية النباتات-ات المتفرغرئيس بحوث فسيولوجيا اآلف–على عبد العزيز الشيخ 

 .] (2019)دكتوراه  القاهرة.-، مصرجامعة الزقازيق –كلية العلوم الميكروبيولوجي،  عزت، أستاذ
 

 

 Bombusفي النحل الطنان ) المجهرية اءوميكروبات األمع( DNAميثلة الحمض النووي ) الجيني،التعبير  فيتأثير الملوثات البيئية 

terrestrisذو الذيل البرتقالي ) . 
 

 . ] (2019دكتوراه، ) ،(العراق-)أريبل بريطانيا-بابان، اشراف الدكتور ايمون مالون، قسم الوراثة وبايولوجيا الجينوم، جامعة اليكستر بشتوان [
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 .الُمكـافـحة الحيـوية لـدودة ورق القـطـن فعـالـية نواتج أيـض األكـتينـومـيـسـيـتـات في
  

عائل  009رمن ثتُعد حشرة دودة ورق القطن من اآلفات ذات االنتشار الواسع في جمهورية مصر العربية من حيُث مداها العوائلي الذي يزيد على أك

ات الُمكافحة لآلفات على استخدام الُمبيدات الحشرية الكيميائية، من العوائل النباتية الُمختلفة، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية بالغة، وقد اعتمدت سياس

ُمناسبة وتكون  والتي أدى اإلفراط في استخدامها إلى حدوث خلل في التواُزن البيئي، مما دعا إلى الحاجة الحتمية إلى تبني وسائل بديلة تتمتع بفاعلية

العديد من الباحثين إلى أهمية الدور الهام والفعال لعأكتينوميسيتات في ُمكافحة العديد من أكثر أماناً على النظام البيئي وصحة اإلنسان.  وقد أشار 

فرة والتي تم عزلها من األنسجة الداخلية لبعض النباتات امدى فاعلية بعض عزالت األكتينوميسيتات المتويم وتقالحشرات. وتهُدف هذه الدراسة إلى 

مدى قُدرة نواتج األيض الثانوي الُمستخلصة باإليثيل اسيتات للُسالالت يم وتقصرية لمكافحة دودة ورق القطن. قد تم البرية الطبية الموجودة في البيئة الم

طور اليرقة للُساللة المعملية وكذلك الحقلية آلفة دودة ورق القطن  فيمن حيث تأثيراتها الُسمية والبيولوجية  ،تحت الظروف المعملية.ف ،الُمختارة

تم تعريف  كما IAAمدى قُدرة تلك الُسالالت إلنتاج إنزيمات الكيتينيز والاليبيز واألميليز والفوسفاتيز ويم وتقنية غمس األوراق كما تم باستخدام تق

نها لجنس ق القياسية الكيميائية والميكروسكوبية. وقد أظهرت النتائج الكفائة العالية لعدد سبع ُسالالت ينتمي اثنان مائالُسالالت الفعالة بالطُر

Streptomyces  واثنان لجنسNocardioides  واثنان لجنسKitasatospora  وواحدة لجنسPseudonocardia  تم عزلها من األنسجة الداخلية

مابين ُسمية  Asteraceaeمن العائلة النباتية الُمركبة  Seriphidium herba-album.  ونبات البعثران Artemisia judaica Lلنبات الشيح 

وقد أظهر اشرة في اليوم الثاني من معاملة الساللة المعملية للحشرة إلى تأثيرات ُمتأخرة في اليوم السادس من معاملة الساللة الحقلية للحشرة. مب

ط إنزيم الالكتات من التشوهات في الفحوصات النسيجية باإلضافة إلى تثبيط لنشا اً الُمستخلص األكثر فاعلية والذي ينتمي لُساللة الكيتاساتوسبورا عدد

في  اً كبير اً . وقد أكد التحليل باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة اختالفRadiant 12% SCديهيدروجينيز لليرقات الُمعاملة ُمقارنةً بالُمنتج التُجاري 

محمد خــالد أحمد محمد  [ .Radiant 12% SCوالُمنتج التُجاري الُمقارن به  Kitasatospora ES2درجة القطبية ما بين الُمستخلص الخام لُساللة 

معهد بحوث وقاية ، قسم فسيولوجيا اآلفات ،حر أحمد حسن الشـطوريسأ.م.د/  ،، الُمشرفين األكاديميين: أ.د/ هالة محمد إبراهيم ميعاد )مصر(دياب

 . ] (2019ماجستير، ) القاهرة-الزقازيق ، مصر 12311مركز البحوث الزراعية ، ، النبات

 

 .Oligonychus afrasiaticus (McGregor)اسة بعض الجوانب الحياتية لحلم غبار النخيل در
 

اجريت هذه الدراسة في قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة، بهدف دراسة بعض الجوانب الحياتية لحلم غبار 

من نخيل التمر هي صناف أربعة أ(. اذ تم جمع عينات من ثمار McGregor) Oligonychus afrasiaticusالنخيل 

 وشط العربالخصيب بو أالحالوي والساير والخضراوي والبرحي من خمس مناطق مختلفة من محافظة البصرة هي 

ادوار افة  جميع لوجودمعدل على أن أبينت نتائج الدراسة الحقلية  . 9101خالل الموسم الزراعي  والمدينة والهارثةوالقرنة 

ثمرة ألدوار البيض  01/فرد 290.21و 212.92و 102.01و 009.01وبلغ  /يوليون في شهر تموزحلم غبار النخيل كا

هذه االفة في منتصف شهر تشرين  وجودواليرقات والحوريات والبالغات على التوالي، كذلك بينت النتائج انعدام 

معدل على أبة للكثافة العددية فقد سجل اما بالنس  على جميع االصناف المدروسة وفي كافة مناطق الدراسة. /نوفمبرالثاني

 061.21ثمرة، تلتها منطقة شط العرب بمعدل  01فرد/ 016.02الخصيب وبلغ بو أللكثافة العددية لهذه االفه في منطقة 

نسبة على أسجل  صنف الحالوين أنتائج الدراسة ظهرت أكذلك  ثمرة. 01فرد/ 099.26معدل في منطقة المدينة وبلغ قل أثمرة، بينما سجل  01فرد/

اظهرت نتائج المكافحة الكيميائية العالجية والتي  .%02.2وبلغت صابة إنسبة قل أ، بينما سجل صنف الساير %21.22بحلم غبار النخيل وبلغت صابة إ

اورتس سوبر وبلغت  نسبة قتل لحلم غبار النخيل سجلت عند استخدام مبيدعلى أن أباستخدام مبيدات اورتس سوبر وماتركسين بلس وليفو جريت أ

ما فيما يتعلق بنتائج المكافحة السباتيه فقد أا عند استخدام مبيد ليفو.  %22.99اقل نسبة قتل كانت ن أووبفارق معنوي عن بقية المبيدات،  62.62%

حلم عداد أخفض لى إدى أ/لتر مل 9و 0.1بالتركيزين /نخلة او الماتركسين الزيتي .غ 211و 211استخدام الكبريت بالتركيزين ن ألوحظ من النتائج 

سجلت ، بينما %12 – 19الغبار على النخيل المعامل بفارق معنوي عن باقي المعامالت وبدون فارق معنوي فيما بينها، اذ تراوحت نسبة الخفض بين 

كما تم اثناء هذه الدراسة  (.%01مل/لتر ) 0( والماتركسين الزيتي بتركيز %61/نخلة )غ 911اقل نسبة خفض عند المعاملة بالكبريت بتركيز 

 .Molothrignathus spالثاني  والحلم المفترس Spinibdella spالحلم المفترس االول   النخيل وهيتشخيص نوعين من الحلم المفترس لحلم غبار 

تمر صنف الحالوي )الخالل والشيص مختلفة من نخيل الجزاء أتها على ياما فيما يتعلق بدراسة حياتية حلم غبار النخيل مختبرياً والتي تم ترب

يوم مقارنة بتلك التي تم تربيتها على الشيص  / بيضة 1.1االنثى التي تم تربيتها على الخالل، اذ بلغت نتاجية إوالخوص( فقد بينت النتائج ارتفاع 

حلم غبار النخيل المختلفة فقد طوار أالكيميائية على  اما بالنسبة لتأثير استخدام بعض المبيدات  يوم على التوالي. / بيضة 2.1و 2والخوص والتي بلغت 

 للقتل سجلتوبفارق معنوي عن بقية المعامالت، وان اقل نسبة  %19نسبة قتل وبلغت  علىأسجل ساعة  09اورتس سوبر بعد  مبيدن أالنتائج ظهرت أ

االفتراس لعأعداء الحيوية على االطوار المختلفة لحلم غبار  فيما يخص نتائج نسبةما أ  .%6.61ساعة من استخدام المبيد كونفيدور وبلغت  09بعد 

نسبة قل أ، بينما كانت يامأيرقه بعد ثالثة  09.22على يرقات حلم الغبار وبلغت  Molothrignathus sp1نسبة للمفترس على أالنخيل فقد سجلت 

كلية الزراعة/جامعة ، قسم وقاية النباتف: أ.م.د. خالد عبد الرزاق، المشر ،)العراق(عليحازم  [بالغة. 2.66افتراس للبالغات بعد يوم واحد وبلغت 

 .] (2019)ماجستير، البصرة، العراق.
 

 

 

 .الداخليه بالنبات على دوده ورق القطنر والفطدراسات جزيئيه وكيميائية حيوية على تأثير بعض 
 

ضد يرقات دوده ورق  وعشرون من تلك العزالت ةباده الحشريه لستاال ةمن سته عشر نبات. تم اختبار خاصيتم عزل سبعه واربعون عزله فطريه 

باديه ضد دوده ورق القطن علي حسب إفاعليه كثر األتعريف العزالت  يضاً أالمختلفه.تم وراق كله األآوفات المدمره من األ دتعوالتي  ةالقطن المصري

يم وتقوتسجيلهم على بنك الجينات باكواد خاصه. تم A. nidulans و S. strictumالتعريف المورفولوجي وعلى مستوي البيولوجيا الجزيئية الي 

العمر اليرقي الثاني. - S. littoralisضد  ىعل طرين ذو الفاعليه االباديه االلكال من الفسيتات أالتاثيرات الضاره للمستخلص الديكلوروميثان وااليسيل 

 massات الموجوده بهذه المستخلصات الفطريه عن طريق الفصل الكروماتوجرافي الغازي و تم ايضا التعرف والتاكد من التركيب الكيميائي للمركب
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ثيرات البيلوجيه والبيوكيميائيه لمستخلصات فطر أامتدت الدراسه ايضا الي قياس التوالذي كشف عن وجود العديد من نواتج االيض الثانويه الفعاله. و

S. strictum ألعلى على مستوي هذه الدراسة. في النهاية اثبت هذه الدراسة فاعليه هذه المستخلصات الفطرية المختبرة التي ابدت الفاعلية االباديه ا

-قسم الكيمياء، جامعة الزقازيقالعلوم، كلية  ،)مصر(فتحيعبد الفتاح محمد  ةنهل [حيوية واإلدارة المتكاملة لآلفاتلالستخدام الفعال في المكافحة ال

 . ] (2019ماجستير ،) القاهرة.-مص
 

 

 

ثالث اصناف ل platensis   Spirulinaوالطحلب    Ganoderma lucidumكفاءة بعض تراكيز وطرائق المعاملة بمستحضر الفطر

 .polerovirus cereal dwarf virus من الذرة الصفراء ضد فايروس 
 

-العالي الفهد، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تكريت عبد المجيد احمد محمد الغثوان بإشراف االستاذ الدكتور معاذ عبد الوهاب عبد [ 

 . ] (2019العراق )ماجستير،
 

 
 

 المتكاملة اإلدارة في ماجستير/  البحر المتوسط للعلوم الزراعية معهد خريجوا

 1021-1028 ايطاليا-باري المتوسط البحر منطقة في والخضر للفاكهة المستدامة

 
 

 

 

 .                                                                                                                ايطاليا-/باري  لعسل في بولياانتشار فيروسات نحل ا
 

 (،CBPV(، فيروس شلل النحل المزمن )BQCVوانتشار كل من فيروسات خلية الملكة السوداء ) وجود، تم التحري عن 9102في ربيع وصيف 

 (، فيروسLSV1) 0فيروس بحيرة سيناء (،IAPVالشلل الحاد بفلسطين ) (، فيروسDWVالمشوه ) فيروس الجناح( KBVفيروس نحل كشمير )

خلية نحل العسل في مقاطعة أبوليا )الجنوب االيطالي(. تم أخذ العينات عن طريق  091( في SBVالحضنة ) وفيروس تكيس( LSV2) 9بحيرة سيناء 

أظهرت النتائج التي تم  (.RT-PCRحالت عسل من كل خلية وتجميعها كعينة واحدة، ثم تم تحليلها باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل )ن 01اخذ 

،  CBPV ،LSV1، LSV2من العينات المختبرة، يليه  ٪11في  وجد، حيث DWVأن الفيروس األكثر انتشاًرا هو  RT-PCRالحصول عليها من 

BQCV  و ،SBV  على التوالي(. بينما لم يتم الكشف على فيروسي  ٪ 01، و  ٪23،  ٪26،  ٪27،  ٪33وذلك بنسبةKBV  وIAPV  في أي من

الشيفرات الوراثية  معظم الفيروسات المكتشفة وجدت بشكل إصابات متجمعة. أكدت تحليالتن أالمناحل التي شملها البحث. ومن المثير لالهتمام 

على مستوى النوكليوتيدات مع العزالت الفيروسية األخرى المنتشرة في أنحاء العالم. باإلضافة إلى ذلك، تسجل  اً عالي اً تطابقوشجرة التقارب الوراثي 

 LSV2و LSV1و CBPVفي منطقة بوليا، وأول تشخيص على المستوى الجزيئي لـ  LSV2و LSV1هذه الدراسة الكشف األول عن فيروسي 

 البحر المتوسط للعلوم الزراعية معهدرسالة ماجستير،  مريم اهدوقة )الجزائر(، [ في هذه المنطقة. Apis melliferaفي خاليا  SBV و BQCVو
  [.1920-8201 ،ايطاليا-باري/
 

 

 .ظهرت حديثا في تركيا التي vitiviruses جزيئية لفيروساتوتحليالت  وجود
 

 Vitivirus generaعنب. في العامين األخيرين، اكتسبت بأمراض الخشب المعقدة في كرمة ال vitivirusesترتبط فيروسات 

، وذلك بسبب تطبيق GVLو GVKو GVJو GVIو GVHو GVGو GVFو E (GVE)أنواًعا جديدة، أي فيروس العنب 

التي  vitiviruses، ال توجد معلومات حول وجود أنواع فيروسات GVDو GVBو GVAتقنية تسلسل الجيل التالي. باستثناء 

التي تم تحديدها حديثًا في كروم العنب التركية المختلفة  vitivirusesحديثًا في تركيا. لذلك، تم فحص فيروسات  تم تحديدها

، باستخدام االشعال RT-PCRالوراثي. تم تطبيق فحوصات  المجتمعودراستها لمعرفة مدى حدوثها، وتقلب الجينوم، وهيكل 

 GVLو GVE ،GVFن أنواع مختلفة ومواقع مختلفة. أظهرت النتائج أن عينة تم جمعها م 016لكل نوع، على  CPالخاص بـ 

، على التوالي. أعلى االختالفات كانت في ٪01.9، و٪06.0، ٪ 6.2كانت موجودة في العينات المختبرة، مع معدالت إصابة فقط 

البنك  تلك المذكورة في، مقارنة مع GVLو GVFو GVE تالوراثية لعزال CPتسلسل النيوكليوتيدات الموجودة في عزالت 

، ٪0.2، ٪1.2التركية فكانت  ، على التوالي؛ أما المتغيرات البينية الموجودة بين العزالت٪02.9، و٪02.20، ٪92، حيث كانت GenBank الوراثي

( العزالت CPلجين من ا GVLو GVE ،GVFللفيروسات الثالثة على التوالي. بشكل عام، جمعت األشجار الوراثية )المبنية على تسلسل ٪2.0و

ان يازمز افيك [ في تركيا. GVLو GVFو GVEالتركية مع تلك التي من أصول البحر المتوسط. هذه هي المعلومات األولى عن تباين وجود وتسلسل 

  [.1920-8201 ،ايطاليا-باري/ البحر المتوسط للعلوم الزراعية معهدرسالة ماجستير، )تركيا(، 
 

 

 

 .في الفاكهة ذات النواة الحجرية  Monilinia fructicola بـ صابةاإلللتنبؤ بخطر  الطقس مستندة إلى نماذجيم وتق
 

البيئة. في هذه األطروحة، تم تنفيذ نهج  فيالتنبؤ بتفشي األمراض يقلل بشكل غير مباشر من تكاليف اإلنتاج وتأثير المبيدات 

 و rot Tate brownراض المستندة إلى الطقس، وهما نماذج نموذجين للتنبؤ بخطر اإلصابة باألميم ولتقمتعدد التخصصات 

Monilinia fructicola infection risk model بساتين خوخ في 2لفاكهة ذات النواة الحجرية في ل، لمرض العفن البني 

Maniace و.Bronte of Sicily تم استخدام محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية (AWS) لطقس مسجالت بيانات لمراقبة ا 6و

 real-time LAMP الحجمي ومصائد الجاذبية عن طريق Burkardوالظروف المناخية على التوالي. وقد تم تحليل مصائد 

حددت جزيئيا ، ومورفولوجيا ،  Monilinia تم تحليل مجموعة من عزالت  Conidiaاألبواغ الكونيدية لمراقبة وجود

 .M. fructicola، Mرض أثناء الرصد الدوري. انتمت العزالت إلى ستخدمت تلك العزالت لتحديد عينات من أعراض الماو
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fructigenaو ،laxa M. مع ارتفاع معدل انتشار النوع الثاني. تمت مقارنة دقة Burkard  مقابل  20و ٪66مقابل  62بمصيدة الجاذبية، حيث بلغت

 Monilnia frucitocla infection riskدقة من نموذج  أقل Tate brown rot للنموذج األول والثاني، على التوالي. بشكل عام، بدا نموذج 11٪

model.  منخفض التكلفة مرشًحا قوياً ليحل محلالعالوة على ذلك، يعتبر نظام مصائد الجاذبية AWS وBurkard  نماذج التنبؤ يم ولتقالمكلف

 البحر المتوسط للعلوم الزراعية معهدرسالة ماجستير، )مصر(،  ينمحمد فؤاد مراد حس الحسينأحمد  [ .باألمراض وتم تقديم توصيات لزيادة دقتها

  [.2019-2018 ايطاليا،-باري/
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 نهج جديد فى مكافحه سوسه النخيل الحمراء من خالل استراتيجيه طرد وجذب.
 

. استخدام المصائد المعتمده على الفرمونات ةالمكافح ةيضا صعبأوافه مدمره للنخيل  Rhynchophorus ferrugineusسوسه النخيل الحمراء تعد 

والكايرمونات كوسيله مكافحه شائع جدا فى دول انتاج التمور ولكنه تم مالحظه انه غير كاف لمكافحه السوسه. بالتالى الموقف 

خيل تمر بمنطقه الى تطوير استخدام السميوكميكال. فى هذا السياق تم تجربه استراتيجيه طرد وجذب فى حقلين ن الحاجة أمسفى 

 ةصابإوجد به  الذيوالثانى األول حيث كانت االصابه عاليه  ،محافظه الجيزه. بهذه المنطقه تم اختيار حقلين ،الواحات البحريه

هما بينما تم استخدام تركيبتين ي. تم تقسيم الحقل ذو االصابه العاليه الى قطعتين حيث تم تثبيت المصائد عل حدود كلتةمنخفض

. اما فى الحقل ذو االصابه شاهداائله( من الطارد فى احدى القطعتين فقط كمعامله بينما تركت األخرى لتكون )صلبه وس

اما القطعه الثالثه فتم  ،ةالعالي ةاالصابالمنخفضه فتم تقسيمه الى ثالث قطع. القطعتين األولى والثانيه تم تصميمهم كما بالحقل ذو 

من  أكبران فى الحقل ذو االصابه العاليه تم اصطياد عدد هتمام لالالطارد. من المثير  ( منةصلبمعاملتها بتركيبه واحده )

التحليل االحصائى أن الفرق أشار . مع ذلك شاهداالحشرات بالمصائد فى القطعه المعامله مقارنه بالقطعه المخصصه لتكون 

واعده فى تعزيز صيد الحشرات بالمصائد  ةمكافح ةكوسيلاستخدام الطارد  ابداج الملحوظ لم يكن معنويا بين القطع فى كال الحقلين. بجانب هذا االستنت

رسالة  )مصر(، عرابييحيى سعد أحمد  [.ةوحيوي ةجديدبمنتجات مبتكره  اواستبدالهان الفالحين المصريين يسعون لترشيد استخدام المبيدات  ةخاصوب

  [.2019-2018 طاليا،اي-باري/ البحر المتوسط للعلوم الزراعية معهدماجستير، 

 
 والنواقل الحشرية.تطوير طرق تشخيصية متقدمة ومبتكرة للكشف عن بكتيريا الكزيليال في النباتات 

  

ت ال يمكن على الرغم من أن األساليب المعتمدة على الحمض النووي والبروتين قد أحدثت ثورة في تشخيص بكتيريا الكسيليال، إال أنها في بعض الحاال

( تموقع البكتيريا داخل النسيج الخشبي يجعل من الصعب 9(  توزعه غير المنتظم داخل النبات، )0لطبيعة هذا الُمْمِرض، مثال ) اً نظرعليها  االعتماد

النبات نواع أ( التركيز المنخفض في بعض 2أخذ عينات دقيقة؛ ) في( تأخر ظهور االعراض في بعض األنواع التي يمكن أن تؤثر 2استخراجه، )

( التباين الجيني بين األنواع الفرعية؛ ومن ناحية أخرى، بسبب  التخوف من أداء بعض التقنيات المصلية والجزيئية المتبعة للكشف 1مضيفة؛ )ال

 Real-timeة )فان تطوير تقنيات مصلية )االجسام النانونية( وتقنيات جزيئي ذلك،بناء على  والتمييز بين األنواع الفرعية، وسالالت بكتيريا الكزيليال.

TaqMan PCR, LAMP, FTPS-LAMP)   قادرة على اكتشاف البكتيريا، مع مراعاة خاصة لسالله الCoDiRO   الموجودة في مقاطعة أبوليا

ال  م)إيطاليا( بطريقة سهلة و حساسة و دقيقة واجريت بطريقة تمييزية في هذه الدراسة. تم استخدام جين الهيماغلوتينين الموجود فقط في جينو

CoDiRO لفة مع اثنين من الجينات العامة للكسيليلال، لبناء التقنيات المعتمدة على البروتين والحمض النووي. تم التعبير عن هذه البروتينات المؤت

ضد بكتيريا للكسليال.  النسيلة ووحيدةاألرانب والالما إلنتاج أجسام مضادة متعددة النسيلة  الحقاً فيالثالثة بكتيرياً وتم تنقيتها وقياسها من أجل حقنها 

، ومتخصصةوالمطورة هنا بطرق أحادية ومتعددة، حساسة للغاية  (FTPS-LAMP و LAMPو TaqMan PCRوجدت التقنيات الجزيئية )

حر المتوسط للعلوم الب معهدرسالة ماجستير، )لبنان(،  دكروب ةهب [ .والنواقل الحشريةومميزة للكشف عن بكتيريا الكزيليال في النباتات المصابة 

  [.2019-2018 ايطاليا،-باري/ الزراعية
 

 
 2020-2019الطلبة الجدد في معهد باري للسنة االكاديمية 

 

باري مجموعة من طلبة دول حوض البحر المتوسط وغيرها  معهد في التحق

الفواكه قات آلللحصول على شهادة الدبلوم والماجستير في اإلدارة المتكاملة 

وهم كل من مريم بانوح ومنى بلحاج  9191-9102نة االكاديمية والخضر للس

جلول وأيوب صفاح )الجزائر( فاطمة امام وسلمى مصطفى )مصر( رزان 

محمد )األردن( كريستين بيلن )لبنان(، ألياس بيه وسارة نوري)المغرب(، عامر 

عداوي)فلسطين(، فاطمة الزهراء بسبس وغادة وشوك )تونس( ميرال توشكا 

وكما في كل عام  نيا(، نور كوركوماز)تركيا(، مولى لولي ديزالكنا )اثيوبيا(.)البا

شارك الدكتور إبراهيم الجبوري رئيس الجمعية بفصل دراسي مكثف عن االفات 

بكونهم على مستوى عال من التفاعل  وإدارتها. تميزت هذه المجموعة من الطلبة

 ة لوقاية النبات.والمتابعة وأصبحوا جميعا أعضاء بالجمعية العربي
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 فاو( والمنظمات  بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(
 األخرى

 

 

 

إقليم الشرق األدنى  –المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  أنشطة
 وشمال افريقيا

 

 

 

 خرطوم، السوداندورة تدريبية متقدمة عن تحليل مخاطر اآلفات بال
 

عن تحليل مخاطر اآلفات.  عقدت منظمة األغذية والزراعة لعأمم المتحدة "الفاو" بالمشاركة مع وزارة الزراعة والغابات بالسودان دورة تدريبية متقدمة

الخاصة بصحة الحيوان والنبات وسالمة  من برنامج تطوير القدرات للعاملين بالسودان على تطبيق المعايير الدولية اً وتعتبر تلك الدورة التدريبية جزء

وقاية نبات وضابط حجر زراعي من مختلف الواليات السودانية، وعقدت بمبنى اإلدارة خصائي إالغذاء. شارك في تلك الدورة التدريبية أربعة عشر 

-اإلقليمي لمنطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا بالفاو مستشار وقاية النبات بالمكتب  –العامة لوقاية النباتات بالخرطوم وقام السيد/ احمد حسين السيد 

شمل التدريب األسس النظرية لدراسة تحليل المخاطر، باإلضافة الى وإدارة مخاطر اآلفات. يم ووالتق المشاركين على خطوات االستهالل بتدريب

ممثل  –ات. وفى ختام الدورة التدريبية، أعرب السيد/ باباجانا التدريبات العملية على جمع البيانات والتحقق من صحتها واستخدامها لوضع االستنتاج

عن سعادته بنجاح التدريب وأشار الى أهمية تطبيق تحليل مخاطر اآلفات على حركة الصادرات والواردات النباتية لحماية  –الفاو في السودان 

 صادرات السودانية الى األسواق العالمية. االستثمارات الزراعية في السودان من اآلفات الوافدة وكذلك تسهيل نفاذ ال
 

 

 

 

 

 

 

 ورشة العمل اإلقليمية لدول الشرق األدنى وشمال افريقيا لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بيروت، لبنان
 

، لبنان، لممثلي المنظمات ببيروت 9102أغسطس )اب(  6و 9عقدت منظمة الفاو وامانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ورشة عمل إقليمية بين 

لطات الصحة الوطنية لوقاية النباتات بدول منطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا. وتمثل ورشة العمل هذه فرصة سنوية لمناقشة التحديات التي تواجهه س

ن فرصة الطالع المشاركين على اخر تحديثات النباتية بدول المنطقة وطرح أفكار لكيفية إدارة تلك المشكالت. هذا باإلضافة لما تمثله ورشة العمل م

المشاركين عن تلك األنشطة والتي تشمل وضع المعايير راء آوتوصيات لى إاإلنجازات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وكذلك االستماع واالنشطة 

شاركين وذلك ألنه يتم من خالالها تدريب المشاركين على وانشطة تطوير القدرات. كما تمثل ورشة العمل في حد ذاتها أحد أدوات تطوير القدرات للم

منظمة وطنية لوقاية  06من  اً ومراقب ممثال 21استخدام أدوات االتفاقية المختلفة مثل نظام التعليق على االنترنت وااللتزامات الوطنية لإلبالغ. شارك 

ممثلي امانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة وقاية النبات للشرق األدنى، قسم النباتات بورشة العمل، باإلضافة الى ممثلي المكتب اإلقليمي للفاو، 

ورشة العمل من خالل وقاية وإنتاج النباتات باإلدارة الرئيسية للفاو، الجمعية العربية لوقاية النباتات وكذلك ممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة. تم تمويل 

 جنوب.-دولية لوقاية النباتات لتطوير القدرات، في إطار التعاون بين منظمة الفاو الصين برنامج تعاون جنوبالمشروع العالمي لالتفاقية ال
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المكافحة بالمملكة العربية السعودية عن إجراءات رصد ومراقبة وإدارة دودة الحشد الخريفية، الطائف، ي يخصائإلبرنامج تدريبي 

 لسعوديةالمملكة العربية ا
 

رصد ومراقبة والتعامل جراءات إعن  تدريبياً  عقدت منظمة األغذية والزراعة لعأمم المتحدة )الفاو( بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامجاً 

تلف محافظات المملكة، باإلضافة إلى المشاركين المكافحة من مخي يخصائإواستهدف البرنامج   Fall Armywormالخريفية الحشد دودةمع حشرة 

وتم التركيز في البرنامج على توفير كافة المعلومات المتعلقة بدودة الحشد الخريفية وسلوكها وأضرارها  لبيئة والمياه والزراعة بالرياض.من وزارة ا

التي تقوم بها الفاو في  الجهودوالحشد الخريفية إلى المملكة،  وأعراض اإلصابة بها، وصياغة رؤية مستقبلية حول إجراءات منع دخول وانتشار دودة

وزارة البيئة والمياه  جهودالتصدي لآلفة العابرة للحدود، في سياق البرنامج المعتمد من الفاو لرصد الدودة ومواجهتها في حال دخولها، إلى جانب 

عريف باألفة وخطورتها وكيفية مواجهتها. وشمل البرنامج أيضاً التدريب الحقلي على والزراعة التي قامت بعقد العديد من الدورات التدريبة من أجل الت

 كيفية التعرف على اآلفة وأعراضها والكشف عنها ونشر وإدارة المصائد الفرمونية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 دورة تدريبية على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية بالخرطوم، السودان
 

 

ر ن الدائم بين منظمة األغذية والزراعة لعأمم المتحدة "الفاو" وبين وزارة الزراعة والغابات بالسودان، عقدت دورة تدريبية على المعاييفي إطار التعاو

القائم بين  . وتأتى تلك الدورة التدريبية كاستكمال ألنشطة المشروع/تشرين أولاكتوبر 00الى  02الدولية لتدابير الصحة النباتية في مدينة الخرطوم من 

صة بالصحة وزارة الزراعة والغابات بالسودان والفاو والذي يستهدف تطوير قدرات األجهزة الحكومية والعاملين بها في تطبيق المعايير الدولية الخا

. وجدير بالذكر ان تطبيق تلك النباتية والصحة الحيوانية وسالمة الغذاء كجزء من متطلبات االتفاقية الدولية لتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية

 فيالحالية لما له من أثر إيجابي ولويتها أهم أالمعايير يعتبر شرطا أساسيا النضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية، والذي تعتبره السودان من 

 وتشجيع االستثمارات في مجال اإلنتاج الزراعي.األسواق العالمية لى إانفتاح السودان على التجارة العالمية وسهولة نفاذ المنتجات السودانية 

من اهم المعايير الخاصة بالصحة النباتية والتي تتعلق بكيفية اختيار اآلفات التي توضع على اللوائح المنظمة لدخولها  وتغطى الدورة التدريبية بعضاً 

ت الصحة النباتية وإجراء برامج المسح وعمليات التفتيش الحجري في على مواد اإلكثار النباتية، هذا باإلضافة الى المعايير المنظمة إلصدار شهادا

المعايير التوجيهية الخاصة بطرق سحب العينات والفحص المخبري وطرق يضا أالموانئ والمنافذ الحدودية. وتغطى موضوعات الدورة التدريبية 

 حجر الزراعي سواء بالسماح بدخول الشحنات الزراعية او رفضها.التشخيص الحديثة التي تزيد من الثقة الدولية في نتائج الفحص وقرارات ال
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 أنشطة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لمنظمة األغذية والزراعة 

 

 

 تهديدحالة الجراد الصحراوي:  :مستوى التحذير

 

حسب مركز  2019ديسمبر كانون األول/والتوقعات حتى منتصف شهر  2019 /تشرين أولأكتوبري شهر حالة الجراد الصحراوي ف

 الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة

 

 الوضع العام
 

 

 الزال موقف الجراد خطيرا في المنطقتين الشرقية والوسطى

تشرين امتداد الحدود الهندية الباكستانية وفي القرن األفريقي. تشكل عدد متزايد من األسراب في شهر  على ومهدداً  ال يزال الموقف الحالي خطيراً 

ربا أكتوبر في الهند وباكستان حيث استمرت عمليات المكافحة المكثفة للشهر السادس على التوالي. يبدو أن بعض األسراب قد بدأت في التحرك غأةل/

إلى  شرق إيران حيث سوف تسمح لهم األمطار األخيرة بالبقاء حتى الربيع. ربما تصل قليل من األسراب أيضاً تجاه جنوب غرب باكستان وجنوب 

وفمبر. وكانت عمليات المكافحة األرضية والجوية جارية تشرين الثاني/شمال شرق عمان مع الرياح المرتبطة باإلعصار كيار في األيام األولى من 

بينما تحركت بعض األسراب تجاه الجنوب الشرقي إلى ريتريا إتجاه  األسراب. وتحرك قليل من الجماعات شماالً  بشمال شرق إثيوبيا حيث تكونت

ليل شمال الصومال وشرق إثيوبيا حيث وضعت البيض الذي بدأ في الفقس بنهاية الشهر. وال يزال هناك احتمال متوسط الخطورة من إمكانية وصول ق

يا. تشكل قليل من مجموعات الحوريات واألسراب الصغيرة في مناطق التكاثر على ساحل البحر األحمر في اليمن شمال شرق كينلى إمن األسراب 

وصول  هيعززوالمناطق المجاورة في السعودية حيث تم القيام بعمليات المكافحة. سوف يستمر التكاثر على امتداد جانبي البحر األحمر، والذي يمكن أن 

زيادة إضافية في أعداد الجراد. وفي المنطقة الغربية، حدث تكاثر صغير النطاق  رة على الساحل االريتري من إثيوبيا، مسبباً قليل من األسراب الصغي

م بعمليات في موريتانيا، النيجر وجنوب الجزائر، ووجدت حشرات كاملة انعزالية في المغرب وليبيا. وتكونت جماعات قليلة في شمال النيجر وتم القيا

 محدودة هناك وفي الجزائر. من المتوقع أن تزداد أعداد الجراد بشكل طفيف في شمال غرب موريتانيا نتيجة لتكاثر صغير النطاق. مكافحة

 

 المنطقة الغربية: الحالة هادئة
(. تشكلت الجماعات اً هكتار01هكتار(، ممتدا إلى جنوب الجزائر )تم معالجة  92: حدث تكاثر صغير النطاق في موريتانيا والنيجر )تم معالجة الحالة

التوقعات: ربما تتكون قليل من الجماعات الصغيرة في مناطق التكاثر الصيفي بموريتانيا   .في النيجر. ووجدت الحشرات االنعزالية في المغرب وليبيا

رب موريتانيا. وربما يحدث تكاثر محلى في والنيجر مع جفاف الكساء النباتي. سوف يعمل التكاثر صغير النطاق على ازدياد أعداد الجراد في شمال غ

 الجزائر.
 

 المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
 

هكتار وتحركت األسراب إلى الشرق لتضع البيض الذي فقس قرب شمال الصومال حيث  2162: تكونت األسراب في إثيوبيا وتم معالجة الحالة

هكتار. أستمر التكاثر على ساحل  2191الصيفي في السودان حيث تم معالجة شوهدت األسراب الناضجة. تشكلت جماعات قليلة نتيجة التكاثر 

 .هكتار. ووجدت الحشرات االنعزالية في شمال عمان0111هكتار وفي السعودية  29البحر األحمر في اليمن حيث تم مكافحة 
 

متد إلى السودان. ربما تصل األسراب الصغيرة إلى اريتريا : سوف يستمر التكاثر على ساحل البحر األحمر في اليمن، السعودية واريتريا ويالتوقعات

وشمال الصومال من إثيوبيا وتستمر إلى جنوب إثيوبيا وشمال شرق كينيا. سوف يتسبب التكاثر في تشكل مجموعات الحوريات في بعض المناطق. 

تشرين الهندية الباكستانية خالل األسبوع األول من يمكن أن تصل قلة من األسراب الصغيرة إلى شمال شرق عمان من مناطق التكاثر الصيفي 

 نوفمبر.الثاني/

 

 المنطقة الشرقية: الحالة تهديد

 وأسرابهكتار ضد جماعات ومجموعات الحوريات 99611هكتار وباكستان 19222: استمرت عمليات المكافحة في الهند حيث تم معالجة الحالة

 ي جنوب إيران.الجيل الثاني. واستقرت الحشرات االنعزالية ف

ية وتهاجر التوقعات: مع جفاف الكساء النباتي، سوف تتكون جماعات الحشرات الكاملة واألسراب الصغيرة على امتداد جانبي الحدود الهندية الباكستان

 إلى جنوب غرب باكستان وجنوب شرق إيران، ويحتمل أن تستقر وتنضج ببطء في المناطق التي استقبلت األمطار مؤخرا. 
 
 

: 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 . قع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىموو -http://desertlocust 

crc.org 

ة باللغتين اإلنجليزي)النشرة الشهرية للجراد الصحراوي الصادرة عن مجموعة الجراد واآلفات المهاجرة بمقر منظمة األغذية والزراعة بروما  :المصدر

المكتب اإلقليمي للشرق )  crc.org-http://desertlocust عن أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىتصدر، النسخة العربية (والفرنسية

 (.القاهرة-األدنى، مصر

 

 

 
 

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://desertlocust-crc.org/
http://desertlocust-crc.org/
http://desertlocust-crc.org/
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  أنشطة هيئة منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية
 لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 

 
 

 

 الكويت دولة- المسح والمكافحةعمال أدورة تدريبية وطنية في 
 

بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت 

عقدت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى الدورة 

ي فجال المسح ومكافحة الجراد الصحراوي في م التدريبية الوطنية

تشرين  90الى  00مدينة العبدلي بدولة الكويت ي الفترة من 

لهيئة  من المنتسبين متدرباً  02م. حضر الدورة 9102نوفمبر الثاني/

الزراعة. وشمل التدريب مجال مسح واستكشاف الجراد الصحراوي 

افحة بما في ذلك المكعمال أق الحديثة في ائالتقارير والطرعداد إو

 استخدام الرش بالحجم المتناهي الصغر.

 

 
 
 

 

 والجمعيات االخرى الجمعية العربية لعلوم وقاية النباتأخبار 
 

 

 

 

 2019 الهند-المؤتمر الدولي التاسع عشر لوقاية النبات حيدر اباد
 

 

 

 سع عشر لوقاية النبات الذي عقد في حيدرأباد، الهند.في علوم وقاية النبات شاركوا في أعمال المؤتمر الدولي التا اا عربي اا باحث 15
 

في حيدرأباد، الهند. يعقد هذا الحدث مرة كل أربع  9102نوفمبر/تشرين ثاني،  02-01عقد المؤتمر التاسع عشر لعلوم وقاية النبات خالل الفترة 

قاية النبات في ظل التغير المناخي لتحقيق األمن الغذائي مع الحفاظ على الجمعية العالمية لعلوم وقاية النبات. كان شعار هذا المؤتمر "ونظمه توسنوات، 

باحثاً  01في علوم الحشرات واألمراض واألعشاب الضارة، منهم خصائيون إدولة  10باحث من  111البيئة". شارك في أعمال هذا المؤتمر حوالي 

كة العربية السعودية، سورية واليمن. شمل البرنامج العلمي للمؤتمر ثالث جلسات من البلدان العربية التالية: مصر، العراق، لبنان، المغرب، الممل

ملصق )بوستر(. عقد المؤتمر في  902لــ  اً جلسة إلقاء شفهي متزامنة. كما شمل البرنامج عرض 29مشتركة تكلم فيها علماء متميزون باإلضافة إلى 

بأحدث وسائل العرض مما أضاف بعداً مهما في إنجاح المؤتمر. ال شك بأن المؤتمر كان قاعة مؤتمرات حيدرأباد، وهو مبنى من طراز رفيع مجهز 

العالقة الشخصية بين الباحثين وخلق شراكات  مناسبة لتقويةفرصة مهمة لمناقشة ونشر آخر التطورات العلمية في مكافحة اآلفات الزراعية كما أنه كان 

 .  9192ي نهاية المؤتمر بأن المؤتمر العشرون العالمي لوقاية النبات سيكون في أثينا، اليونان في العام مهنية بين الباحثين حول العالم. كما أعلن ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2019، األول ديسمبر ن، كانو78 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 20

 برنامج ورشة العمل

 الكشف، االنتشار وإدارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثاا في سورية والبلدان العربية

 2020ون الثاني / يناير كان 8ـ3 جامعة تشرين، الالذقية، سورية
 

 التوقيت اسم المحاضر عنوان المشاركة

 2020كانون الثاني / يناير  3الثالثاء 

 8.00-9.00  التسجيل

 

 جلسة االفتتاح

 محاضرة تمهيدية: وضع منظومة وقاية النبات في سورية في ظل األحداث الجارية
 9.00-10.00 فهر المشرف

 دة غازية أو منبثقة حديثاا في سورية أو البلدان العربيةالجلسة األولى: آفات حشرية جدي

الزراعية اآلفات المنبثقة حديثاً في المنطقة العربية: دودة الحشد الخريفية خطر قادم يهدد المحاصيل 

 في المنطقة العربية 
 ابراهيم الجبوري

10.40-10.20 

11.00-10.40 

 11.00-11.20 ثائر ياسين ثةآفات الحمضيات الغازية وطرائق التشخيص الحدي

 11.20-11.40 زينات موسى على الصبار في لبنان والبلدان المجاورة  opuntia Dactylopius تأثير الحشرة الغازية

 11.40-11.55 نبيل أبو كف بسيال األيوكاليبتوس)الكافور(: آفة غازية حديثاً في منطقة شرق المتوسط

، آفة جديدة تهدد Corythauma ayyari (Drake) (Hemiptera, Tingidae)البقة المبرقشة، 

 شجيرات الياسمين لدول حوض المتوسط، االنتشار واألضرار واألعراض
 11.55-12.10 مهران زيتي

 12.10-30-12 استراحة

 الجلسة الثانية: مواضيع عامة

 12.30-12.50 مجد جمال  ما لها وما عليها وسائل مكافحة اآلفات

 02.01-09.11 عبد الرحمن خفتة أمراض النبات في سورية فياخية وأثرها التغيرات المن

 02.91-02.01 محمد أحمد وضع ذباب الفاكهة في سورية

البندورة مساهمة البيولوجيا الجزيئية في فهم قصص الغزو الحيوي لآلفات الزراعية: أكاروس 

 مثاالً   Tetranychus evansiاألحمر
 أنغام بوبو

13.40-13.25 

 13.40-13.55 سمير طباش األعشاب الغازية في سورية وأساليب إدارتها

 02.01-02.11 ناديا الخطيب Cryptolaemus montrouzieriإنشاء دليل انتخاب وراثي لبعض الصفات الكمية للمفترس

 14.10-25-14 خالد مكوك تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية

 

  2020ناير كانون الثاني / ي 8ألربعاء ا

 الجلسة الثالثة: آفات مرضية )فيروسية، بكتيرية، فيتوبالزمية( جديدة غازية أو مبثقة حديثاا في سورية أو البلدان العربية

على محاصيل Xylella fastidiosaآفات غازية عابرة للحدود: خطورة انتشار المرض البكتيري 

 ن العربيةالزيتون والكرمة واللوز في لبنان وسورية والبلدا
 ثائر ياسين

9.20-9.00 

آفات فيروسية جديدة تنقلها الحشرات وتصيب المحاصيل البقولية في سورية وأفضل الطرائق 

 لمكافحتها
 صفاء قمري

9.40-9.20 

 9.40-10.00 إيليا شويري أمراض فيتوبالزمية جديدة تصيب األشجار المثمرة في المنطقة العربية

 10.00-10.15 فواز العظمة نتشارها في سوريةأمراض فطرية هامة يحتمل ا

في بعض مناطق زراعة   Grapevine fanleaf virus تطور انتشار فيروس الورقة المروحية

 الكرمة في سورية
 إنصاف عاقل

10.30-10.15 

 10.30-45-10 زياد حسن .دراسة أولية للمسبب المرضي لظاهرة التلطخ البني على ثمار البندورة في الزراعة المحمية

 10.45-11.00 محمد خلف فايتوبالزما اللوزيات )الخطر القادم من دول الجوار(

 11.00-11.15 استراحة
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 تحدياا دولياا لقضاء على سوسة النخيل الحمراء: ندوة سوسة النخيل الحمراء: ا
 

الهند الذي عقد للفترة -مر الدولي لوقاية النبات في حيدر ابادنظمت ندوة علمية ونقاشية حول سوسة النخيل الحمراء على هامش المؤت

مداخلة تختلف عن بعضها بمعالجاتها العلمية إضافة لمداخالت قصيرة  11. قدمت في الندوة 2019تشرين الثاني /نوفمبر  11-11من 

 الفتتاح الندوة.
 

 

مشاركا عربياً ومن منظمات دولية وإقليمية مثل منظمة  01ة المحيط.شارك ومنطقسيا آومشاركاً من دول مختلفه من الشرق األوسط  21حضر الندوة 

خبراء من وزارة البيئة والمياه والزراعة  0السعودية األغذية والزراعة لعأمم المتحده وايكاردا والجمعية العربية لوقاية النبات ومثل المملكة العربية 

 معة الملك سعود وجامعة الملك فيصل ومجموعة تابعة لشركة باالديوم العاملين في مشروع السوسة.ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وجا

برز فيها أ خالل الندوه قدم الدكتور ساراث بابو مساعد رئيس المؤتمر الدولي لوقاية النبات وعضو اللجنة المنظمه للندوة كلمة ترحيبية بالمشاركين

التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المنتجه  ASPP الدكتور إبراهيم الجبوري رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات بين  أهمية عقد هذا اللقاء العلمي. كما

وجميع التقانات التي استعملت الجلها.كما قدم الدكتور حسن ن اآلللتمور خاصة في موضوع سوسة النخيل مقارنة مع حجم المبالغ المصروفة لحد 

الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وعضو اللجنة التحضيرية نبذه عن الواقع وبعض الحلول لمواجهة سوسة النخيل الحمراء كما العايض من مدينة 

عضو اللجنة التحضيرية للندوة عن الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة بالتعاون مع FAO -Rome روما  -أشار الدكتور شوقي الدبعي من منظمة الفاو

 اإلقليمية والدولية الحتواء هذه الحشرة ووضع المعالجات الضروية التي تحد منها. ظماتالمن
 

رئيس تحرير مجلة وقاية ASPP والدكتور خالد مكوك عضو الجمعية العربية لوقاية النبات  KACSTتراس الجلسة كل من الدكتور حسن العايض 

ضمنت الكشف المبكر للسوسة والتطور في مجال بحوث الفرمونات والمبيدات الكيميائية ورقة علمية جوانب مختلفة ت 00النبات العربية.عرضت ال 

حشره للحد وصفة المقاومة واالوجه المتعلقة باإلدارة المتكاملة والصحة النباتية واالستراتيجيات المعتمدة لتحقيق إدارة مستدامه تقلص من ضرر ال

 :العروض المشاركة كما يليكانت المقبول.
 
 

 

1 
 

Red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)  management: Is it working? 

-Abdulrahman S. Aldawood, Khawaja G. Rasool and Mureed Husain 
 

2 
 

Updates on Pesticide Resistance in Red Palm Weevils: Challenges, Management strategies and Future 

Research Directions -Hassan Al-Ayedh and Abid Hussain 

 الجلسة الرابعة: اآلفات القاطنة في التربة ذات األهمية االقتصادية مع التركيز على النيماتودا

 11.15-30-11 مازن البودي ية في غابات الالذقية ونواقلها الحشر Bursaphelenchusالتحري عن نيماتودا خشب الصنوبر  

دراسة مدى انتشار وكثافة مجتمعات نيماتودا الحوصالت في حقول القمح والشعير في المناطق 

 الشمالية الشرقية من سورية
 خالد العسس

11.45-11.30 

 11.45-12.00 محمد مطر تسجيل جديد لبعض اآلفات الغازية على الرمان في الساحل السوري

 12.00-12.15 عبد الرحمن خفتة Phytophthoraأنواع جديدة غازية من الجنس 

 نتشار أمراض التربة الفطرية على محاصيل ذات أهمية إقتصادية في منطقة شرق المتوسطظهور وا
 12.15-12.30 وسيم حبيب

 12.30-45-12 محمود حسن أمراض األصدئة على القمح والعوامل المؤثرة في الحد من اإلصابة بها

حة ذبابة فاكهة البحر كفاءة بعض العزالت المحلية من النيماتودا المرضة للحشرات في مكافيم وتق

   Ceratitis capitata المتوسط 
 12.45-00-13 غادة زيني

 Tutaضد حافرة أوراق البندورة  Heterorhabditisالقدرة اإلمراضية لبعض عزالت النيماتودا 

absoluta  ًمخبريا 
 13:00-13:15 مي علي

 استراحة
:13 30-13:15 

 اآلفاتالجلسة الخامسة: أساليب جديدة في مكافحة 

 13.30-13.45 عبد النبي بشير واقع المكافحة الحيوية في سورية

 13.45- 14.05 محمد زيدان خلف  المكافحة المتكاملة آلفات النخيل: تجارب ناجحة في إدارة الحفارات في العراق

 14.05-14.20 إياد محمد اإلدارة المتكاملة لسوسة النخيل في سورية

 14.20- 14.35 روعة يوسف واستراتيجيات اإلدارة الصديقة للبيئة Tuta absoluta حافرة أوراق البندورة

 

 
 

 14.35-15.00 مناقشة عامة / الجلسة الختامية
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3 
 

Development of Date Palms Fumigation Technique for Controlling Red Palm Weevil Infestations in the 

Kingdom of Saudi Arabia -Ahmed Mohammed AlJabr, Abid Hussain, Suliman Ali AlKhateeb, Abdulaziz 

Muhammad Abdullah Al-Shiridi and  Mansour Abdulrahman Albulaikhi 
 

4 
 

Innovative Program to Control Red Palm Weevil Rhynchophorus ferrugineus  

-Suliman Ali AlKhateeb, Abdulaziz Muhammad Abdullah Al-Shiridi1,  Mohammad alhamdan and 

Mansour Abdulrahman Albulaikhi 
 

5 Smart Vigilance and Stimulo-deterrence in the Bio-suppression of Red palm weevil infesting Coconut 

-Josephrajkumar, A., Chandrika Mohan, Jijo Paul, Regi J. Thomas, Vinayaka Hegde and V. Krishnakumar 

6 Socio- personal dimensions of red palm weevil management of coconut in homestead farming systems 

-Anithakumari. P., V. Selvamani. K.P. Chandran. and K. Muralidharan 

7 Red Palm Weevil: A Global Overview -J. R. Faleiro 

8 Controlled release dispenser for delivery of red palm weevil, Rhynchophorous ferrugineus pheromone 

-Kesavan Subaharan, M. Eswarmoorthy, Vibina Venugopal, N. Chalapathi Rao, S. Gurav, Srinivasan, S. 

Ganesan, N. Bakthavatsalam and P.S.P.V.Vidyasagar 
 

9 Enhanced vigilance, phytosanitation and enforcement of internal quarantine regulations to stop the spread 

of red palm weevil in the Near East and North Africa 

-Sarath Babu Balijepalli and J. R. Faleiro 
 

10 Exploration of potential essential oil repellents against Red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus Olivier 

(Curculionidae: Coleoptera) on coconut  

-Prathibha, P.S., P. Ravindran, A. Josephrajkumar, and K. Subaharan,  
 

11 Attract and Kill Technology for the Control of Red Palm Weevil-Markandeya Gorantla 

 

 

في دولة االمارات العربية  KIADPAI تم دعم تنظيم وإقامة الندوة العلمية من قبل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

 PPAIالمتحدة ورابطة وقاية النبات الهندية 

 

 
 

 
 

 Dactylopius spp.  (Hemiptera: Dactylopiidae)لحشرات الّصبار القشرية  المتكاملة اإلدارة

 
الندوات التي أقيمت ضمن فعاليات  من ،Dactylopius spp.  (Hemiptera: Dactylopiidae)لحشرات الّصبار القشرية  المتكاملة اإلدارة

. نُظّمت هذه الندوة برعاية /نوفمبرمن شهر تشرين الثاني 02-00آباد، في الهند، خالل الفترة  في حيدر 9102 للعام النبات لوقاية الدولي المؤتمر

. ضّمت هذه الندوة (إيكاردا) الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز في الرئيس الحشرات عالم ،البوحسيني الدكتور مصطفىكريمة من 

فيها  بما Dactylopius coccusو Dactylopius opuntiaeست محاضرات تناولت نواح مختلفة إلدارة نوعيين من حشرات الصبار القشرية 

اضرون من المغرب والمكسيك. ضمت الندوة أيضاً المكافحة الحيوية، المبيدات الحيوية، مقاومة النبات العائل واإلدارة المتكاملة لآلفة، تحدث فيها مح

هذا الباحث،  رمحاضرةً من جنوب أفريقيا تناولت اآلثار المترتبة عن المكافحة األحيائية للحشرات القشرية في مكافحة نباتات الصبار الغازية. وقد أشا

 نباتات الصبار بعض على كعدو حيوي للسيطرة ،Dactylopius opuntiae استخدام الحشرة  الندوة الرئيس في الكلمة المفتاحية، إلى وكذلك متحدث

أفريقيا عن إدخال المفترسات  جنوب من المتحدث أثاره الذي القلق كان. السعودية العربية والمملكة أفريقيا جنوب مثل البلدان من العديد في الغازية

تنتشر للدول المجاورة وتقضي نهائياً على القشرية  قد ما نجحت، ي إذاوالت البلدان، في بعض Cochinealsبعض الحشرات القشرية   على للسيطرة

. للحد من انتشار بعض نباتات الصبار الغازية أحيائي تحكم تكون هذه الحشرة متاحة بعد ذلك لالستخدام كعنصر لن وبالتالي ، D. opuntiaeالبرية
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 للحد من انتشار الحشرة القشرية األخرى، اإلدارة لخيارات باإلضافة فقط، شرة محلياً الحيوية المنت األعداء يكمن في استخدام المشكلة من هذه المخرج

D. opuntia الكمثرى الصبار على آفة الحشرة هذه فيها تشكل التي البلدان في (Opuntia ficus indica L.). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 2019( ألمراض النبات ة)أستراليا + نيوزيالند زيةمؤتمر الجمعية األسترالي

 
وكان هذا المؤتمر بمناسبة  ،9102تشرين ثاني/نوفمبر،  91-91عقد مؤتمر الجمعية األسترليزية ألمراض النبات في ملبورن، أوستراليا خالل الفترة 

وب آسيا. كان من أستراليا ونيوزيالندة وبلدان شرق وجنهم تغالبيدولة  90مشاركاً من  211 حوالي العيد الخمسين إلنشاء هذه الجمعية. حضر المؤتمر

الملصقات )البوسترات(. كما أن  ضعرلطالب الدراسات العليا من هذه البلدان دور بارز في برنامج المؤتمر، إن كان من خالل اإللقاء الشفهي أو 

دمة. شارك في أعمال العديد من األبحاث التي قدمت كانت ثمرة تعاون مشترك بين مجموعة من المؤسسات العلمية، وهي ظاهرة تميز المجتمعات المتق

  .]رامز داوود )سورية(، صفاء قمري )سورية( وخالد مكوك )لبنان( وهم[المؤتمر ثالثة من الزمالء العرب 
 
 

 

 "خريجو وقاية النبات بين األمل بحياة كريمة اوعاطلين عن العمل"محاضرة 
 

عن وعاطلين أخريجو وقاية النبات بين األمل بحياة كريمة ة عنوانها "القى الدكتور إبراهيم الجبوري رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات محاضر

، قدم المحاضر صورة مشرقة عن مجاالت العمل 96/00/9102طلبة المرحلة األخيرة بقسم وقاية النبات في الجامعة األردنية بتاريخ على " العمل

ع الخاص على المستوى المحلي والدولي. حضر المحاضرة الدكتورة لمى البنا ودور الطلبة كمنتجين مستقبالً، كما عرض الفرص المتاحة للعمل بالقطا

 رئيسة القسم ولفيف من أعضاء القسم.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "دودة الحشد الخريفية: خطر قادم يهدد المحاصيل في المنطقة العربية"محاضرة 
 
 

" على طلبة قسم وقاية النبات شد الخريفية: خطر قادم يهدد المحاصيل في المنطقة العربيةدودة الحمحاضرة عنوانها " ،الدكتور ابراهيم الجبوريالقى 

تحدث المحاضر عن صفات دودة الحشد الخريفية ودورة  .2/09/9102 في المراحل المختلفة من الدراسة في كلية الزراعة بالجامعة االردنية بتاريخ

جب اتخاذها للتعامل مع هذه االفة حال دخولها للبالد، والوسائل التي يمكن استخدامها لمكافحة هذه الواواإلجراءات على المحاصيل وأضرارها حياتها 

 ، وحضر المحاضرة عدد من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا والموظفون.أضرارهااآلفة وتخفيف 
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 الثالث عشر لعلوم وقاية النبات يالمؤتمر العرب

 "الصحة النباتية لغذاء آمن وسليم"- 2020تشرين الثاني/نوفمبر  1-1لو رويال، الحمامات، تونسفندق 

ACPP2020 
www.acpp-aspp.com 

 

بالمعهد الوطني للبحوث  ممثلة – ي تونسوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري فبالتعاون مع  الجمعيـــة العربيـة لوقايــة النباتتنظمه 

 الزراعية بتونس
 

 اإلعالن األول

 مرحبا بكم في تونس الخضراء

 

 

 

 
 

 

 

 الكشف، اإلنتشار وإدارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثاً في سورية والبلدان العربية عمل:ورشة 
 

  الالذقية، سورية/  امعة تشرينج –تنظم الجمعية العربية لوقاية النبات وكلية الهندسة الزراعية 

دارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثًا في سورية والبلدان العربية : ورشة عمل  الكشف، اإلنتشار وا 
 2020كانون الثاني/يناير،   3-8

 

 اإلعالن األول 
 

الباحثين الزراعيين واألكاديميين في مجال  تتشرف الجمعية العربية لوقاية النبات وكلية الهندسة الزراعية، جامعة تشرين بدعوة الزمالء

بشكل عام للحضور والمشاركة في فعاليات  عي والمهتمين بالتنمية الزراعية وقاية النبات، وكذلك العاملين في اإلرشاد والحجر الزرا

سيتم التركيز في هذه عربية". "الكشف، اإلنتشار وإدارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثاا في سورية والبلدان الورشة عمل بعنوان 

على معالجة موضوع اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثاً من حشرات، أمراض، نيماتودا وأعشاب ضارة تهدد المحاصيل الزراعية  الورشة

 الرئيسة في سورية والبلدان المجاورة ومناقشة أفضل السبل لمكافحتها والحد من ضررها.

 الزراعية، جامعة تشرين، الالذقية، سوريةدسة الهنكلية  مكان انعقاد الورشة:
 العربية لغة الورشة:

 

 رسوم التسجيل )ال تشمل اإلقامة في الفندق(:

 الزمالء من خارج سورية ) دوالر أمريكي( (الزمالء من سورية )بالليرة السورية نوع المشاركة

 11 2111 عادي

 21 0111 طالب دراسات عليا

 

http://www.acpp-aspp.com/
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كانون الثاني باإلضافة إلى إشتراك لمدة سنتين في الجمعية العربية  1و  0العمل تشمل إستراحات الشاي/القهوة، غداء يومي  رسوم التسجيل في ورشة -

 لوقاية النبات. 

 يجب أن يقدم طلبة الدراسات العليا إفادة تثبت وضعهم الدراسي من الجامعة المنتسبين إليها. -

. أما آخر 9102تشرين أول/أكتوبر،  01ل األولي( التي ستلقى في ورشة العمل إلى اللجنة المنظمة قبل ترسل عناوين البحوث او المقاالت )التسجي

 . 9102كانون األول/ديسمبر  0 فهو موعد إلرسال ملخصات البحوث

 

 نموذج تسجيل

 العربية"الكشف، اإلنتشار وإدارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثاا في سورية والبلدان ورشة عمل بعنوان 

 2020كانون الثاني/يناير  3-8

 2019تشرين أول/أوكتوبر،  15آخر موعد إلستالم اإلستمارة هو 

 .......................................اسم االب :.................................... ................... اإلسم األول:

 ............................................................................إسم العائلة: ...............................

                                                 تاريخ الميالد: ......................................................   الجنس: ....................................          

ان البريدي: .......................................................................... المدينة: .................... العنو

 البلد:.......................................................................................

 كس: .................................. نقال:.................................تلفون: ..................................  فا

 بريد إلكتروني: .............................................................................

 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

 

 للمشاركة دعوة

ة المائية والصيد البحري ممثلة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعي المواردولفالحة وزارة امع  بالتعاون (ASPP)تتشرف الجمعية العربية لوقاية النبات 

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

خاصة المرتبطة بالتطور وبتقديم وتبادل الخبرات في جميع مجاالت وقاية النباتات من اآلفات ذات اإلهتمام المشترك،  والمحلية في المنطقة العربية إلى

 الحديث في استراتيجيات المكافحة المتكاملة الصديقة للبيئة. 
 

 محاور المؤتمر

 اآلفات الحشرية والحيوانية االقتصادية .0

 أمراض النبات ومكافحتها .9

 أمراض النباتمسببات وبيئيات  .2

 األعداء الطبيعية ودورها فى مكافحة اآلفات .2

 الحشائش/األعشاب ومكافحتها .1

 المبيدات  .6

 المبيدات الحيوية وسالسل الغذاء 

 توافق المبيدات الحيوية وعناصر المكافحة الحيوية 

 المبيدات )النانو( لمكافحة اآلفات واألمراض النباتية 

 أمانها للكائنات الحيوانية، النباتية والبيئةاالستخدام اآلمن للكيماويات الزراعية و 

 فات وأمراض ما بعد الحصادآ .0

 أنظمة الحجر الزراعي والتدابير الصحية .1

 اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات .2

 األعداء الطبيعيةو اآلفات، األمراض النباتيةفي  تأثير التغيرات البيئية .01

 الهندسة الوراثية ومكافحة اآلفات .00

 )النحل ودودة الحرير( الحشرات النافعة .09

 

 التنظيمية اللجنة التحضيرية/

 ، تونسمنذر بن سالم                        تونس ،حبيب بن جامعمحمد الأسماء نجار )الرئيس(، تونس                       

 بشير عالقي، تونس                                     نورة عمري، تونسسنية بوهاشم، تونس                                  

 هاجر بن غانم، تونس                                    يب، تونسإقبال الشانعيمة محفوظي، تونس                               

 رياض القابسي، تونس                                 ماجدة الدعمي، تونسثريا السويسي، تونس                                  

  ، تونسأنيس بن ريانةكوثر اللبدي قريسة، تونس                           
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 البرنامج العام للمؤتمر

 يشمل البرنامج العام للمؤتمر ما يلي: 

 

 يوم األحد

 9191نوفمبر/تشرين الثاني  0
 .وصول وتسجيل 

 يوم اإلثنين

    9191نوفمبر/تشرين الثاني 9
 اح وحلقة علمية صباحاً وجلستين إللقاء بحوث بعد الظهر.تسجيل ثم افتت 

 /الملصقات،العرض األول للبوسترات 

 يوم الثالثاء

 9191نوفمبر/تشرين الثاني 2
  حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر يليه

 إجتماع الهيئة العامة للجمعية العربية لوقاية النبات مساًء.

 ض األول للبوسترات/الملصقات.العر 

 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

ية الجديدة للجمعية العربية لوقاية النبات ثم العشاء الهيئة اإلدارنتخاب 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 

 
 

 

 تمرالمؤ لغة

 الرسمية(، اإلنجليزية )بالنسبة للحلقات العلمية( اللغةالعربية )

 

 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( 211 911

 ت العلياطلبة الدراسا 911 011

 أفراد مصاحبون )بدون الحصول على مطبوعات المؤتمر( 150 011
 

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

 .ربية لوقاية النبات لمدة ثالث سنواتواإلشتراك في الجمعية الع 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 لعأ. 

 

 المراسالت
 

 (ACPP2020المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات )سكرتارية 

 aspp.com-info@acppالبريد اإللكتروني: 

 58461273-00216: موبايل/واتس أب

 aspp.com-www.acppالموقع االلكتروني: 
 

 
 

 امةتواريخ ه

 

  2020أيلول/سبتمبر  1 آخر موعد للتسجيل 

 2020آذار/مارس  1 آخر موعد لتقديم الملخصات 

 2020أيار/مايو  1 اإلفادة بقبول الملخصات 

 آخر موعد لطلب حجوزات اإلقامة في الفنادق 

 اخر موعد لتقديم مقترحات جلسات البحوث المدعوة 

 2020أيلول/سبتمبر  30

  2019ر كانون األول/ ديسمب 31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@acpp-aspp.com
http://www.acpp-aspp.com/


 

 

 

 2019، األول ديسمبر ن، كانو78 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 23

 استمارة التسجيل
 

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  1- 1 فندق لو رويال، الحمامات، تونس، (ACPP2020)المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات 

www.acpp-aspp.com 

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

 aspp.com-info@acpp 
 

 
 *اللقب  *االسم االول

 االسم الثاني  *اسم العائلة

 ومكان الميالد* تاريخ  *الجنس

*العنوان  البلد *  

*رقم الجوال  *الهاتفرقم   

)شفهي، ملصق، حضور( * نوع المشاركة  *البريد االلكتروني   

*أسماء المرافقين  *مجال البحث   

 

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

 
 

تشرين  1-1المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات : رئيسة في جلسة اإلفتتاح وبرنامج الحلقات العلميةالمحاضرة ال

 تونس –، الحمامات 2020الثاني/نوفمبر 
 
 

 )جلسة اإلفتتاح( 2020تشرين الثاني/نوفمبر  2اإلثنين 
 

 . الدكتور سيرج سافاري، المعهد الوطني للبحوثالرئيسةلمحاصيل الغذائية الصحة النباتية واألمن الغذائي: خطورة اآلفات على امحاضرة رئيسة: 

 الزراعية، فرنسا. 
 

 .كسنة الصحة النباتية( 2020هذه الحلقة كجزء من االحتفال بـ  ستنظموآمن )النباتية من أجل غذاء سليم الصحة  الحلقة العلمية األولى:
 

 معرفة وأساليب جديدة. الدكتور سفيان كمون، مختبر سانسبري، نورويتش، المملكة المتحدة. رؤية الصحة النباتية للقرن الحادي والعشرين:  .0

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

لوقاية والمتوسطية للبذور والنباتات وزيادة األمن الغذائي. الدكتور نيكو هورن، المنظمة األوروبية أهمية االلتزام باللوائح الدولية للصحة النباتية  .2

 النباتات، باريس، فرنسا. 

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

 مغرب.الرباط، ال
 
 

 2020ن الثاني/نوفمبر تشري 3الثالثاء، 

 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.  .0

 لي وتحديد مخاطر اآلفات الحشرية باستخدام التقنيات الذكية. الدكتور جايمس بل، محطة بحوث روثامستد، المملكة المتحدة. تحديات العد اآل .9

ي التكيف المسبق للمتطفالت يحسن المكافحة الحيوية لحشرات المن المحمية بالتعايش. الدكتور كريستوف فوربرجر، المعهد الفيدرالي السويسر .2

 .والتكنولوجيا ومعهد علوم الحياة التكاملي، سويسراللعلوم المائية 

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

 الجامعة الكاثوليكية للروح القدس، إيطاليا. 

 

 2020تشرين الثاني/ نوفمبر  5الخميس، 
 

 الحلقة العلمية الثالثة: التقدم في علوم وقاية النباتات الجزيئية وتطبيقاتها في إدارة اآلفات
 

دريكو الثاني التفاعل الجزيئي بين النباتات واألحياء الدقيقة النافعة وتطبيقاته في تطوير مبيدات واسمدة حيوية. الدكتور ماتيو لوريتو، جامعة فري .0

 في نابولي، إيطاليا. 

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

http://www.acpp-aspp.com/
mailto:info@acpp-aspp.com
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 . طرق مبنية على التمثيل األيضي إلدارة مرض اإلخضرار في الحمضيات. الدكتور نبيل كيليني، جامعة فلوريدا، الوالايات المتحدة األمريكية .2

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

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  1الجمعة، 
 

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

، كاليفورنيا، د، ريفرسايإيسكا تكنولوجيزنتو، -للكيماويات السلوكية للتعامل مع اآلفات الحشرية. الدكتور أجينور مافرا  SPLATاستخدام تقنية  .0

  الواليات المتحدة األميركية.

المتكاملة لآلفات. الدكتور بولدوين تورتو، المركز الدولي  السيطرة على سلوك إيجاد العائل النباتي لآلفات النباتية: تطبيقات عملية في المكافحة .9

 لفيزيولوجيا وبيئة الحشرات )إيسيبي(، نيروبي، كينيا.

 تطبيق استراتيجيات تفاعالت التيتروفيك في نظم إدارة اآلفات. الدكتور استيفانو كوالزا، جامعة باليرمو، باليرمو، إيطاليا.  .2
 
 

 

 

اتوقاية النبجمعية أخبار أعضاء 
 

 

 .10/2019( /25-19) اإلتحاد األفريقى بجامبيااستراتيجيات تطبيقات المكافحة المتكاملة لآلفات فى الزراعة المستدامة" ورشة عمل 
 

  عقد المجلس األفريقي للصحة النباتيةINTER-AFRICAN PHYTOSANITARY COUNCIL األفريقى  باإلتحادAFRICAN 

UNION  " جيات تطبيقات المكافحة المتكاملة لآلفات فى استراتيورشتى عمل بعنوان

وذلك  لدعم عناصر المكافحة الحيوية اآلمنة" الوعيالزراعة المستدامة" و"زيادة 

سبتمبر أيلول/ 91-99&  90إلى  02بمدينة بانجول، جمهورية جامبيا فى الفترة من 

 ، على التوالى.9102
 

  كل ممثل لدولة بتقديم عرضين  دولة أفريقية. قام 00حضر ورشتى العمل ممثلون عن

)بواقع عرض بكل ورشة( عن تجارب وخبرات بلده فى مجالى الورشتين والمعوقات 

 التى تواجه التطبيق.
 

  د. أحمد الهنيدى، استاذ المكافحة الحيوية بمركز البحوث الزراعية بمصرشارك 

كينيا  –بى بنيروICIPE) وخبير من المركز الدولى لفسيولوجيا وإيكولوجيا اآلفات )

 )أحد أكبر المراكز البحثية فى القارة األفريقية( فى ورشتى العمل بتقديم محاضرة

 بكل ورشة. متخصصة
 

  خلصت توصيات ورشتى العمل على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين الدول األفريقية ذات المشاكل المشتركة، خاصة مع تزايد التهديدات

 Tuta absolutaدد اإلنتاج الزراعى فى عديد من الدول األفريقية مثل ذباب الفاكهة، وناخرة أوراق الطماطم من غزو آفات جديدة خطيرة ته

  .FAWوأخيرا دودة الحشد الخريفية 
 

 

 العراق.-إقليم كردستان-، محافظة أربيل2019/تشرين أول/ 9-3المؤتمر الدولي الثاني عشر التحاد النحالين 
 

إقليم كردستان/العراق، تميز  -في المعرض الدولي في أربيل  /أكتوبرتشرين األول 2-0التحاد النحالين العرب للفترة من عقد المؤتمر الثاني عشر

شركة ، كما  011المؤتمر بحجم المشاركة الكبير من الشركات العربية واألجنبية المتخصصة في صنع مستلزمات النحل المختلفة والتي تزيد عن 

( بحثا من مختلف المؤسسات االكاديمية على مستوى الوطن 90القي به عددا من البحوث العلمية التي بلغ مجموعها ) علمياً  تضمن المؤتمر منهاجاً 

من تخصصات علم النحل كاآلفات التي تصيب النحل والجينات الوراثية وتنوعها في نحل العسل  واسعاً  العربي ودول الجوار، غطت البحوث طيفاً 

ستجدات تقنيات جمع سم النحل ودور النحل في تلقيح المحاصيل الزراعية والتنوع النباتي ودور النحل في اكتشاف التلوث البيئي ومواصفات العسل وم

محاضرات متخصصة تتناول أحدث المستجدات العلمية في فايروسات نحل العسل ومفاهيم  6وأخيرا الجغرافية الزراعية للنحل. كما ألقيت بالمؤتمر 

الطبية لسم النحل والوصف الوراثي الجيني وتربية الملكات. واليقتصر دور هذا ثار واآلالطبية لنحل العسل ثار واآلالجة افة الفاروا عضوية في مع

 ا مشاريعالمؤتمر بالتعرف على اخر نتائج البحث العلمي بل يتعدى ذلك الى تبادل الخبرات والمعارف العلمية والعملية ولقاءات يمكن ان ينبثق منه

إضافة لحضور الدكتور إبراهيم الجبوري رئيس الجمعية العربية خرى أبحثية مستقبلية.شارك بالمؤتمر العديد من أعضاء الجمعية من العراق ودول 

 .9191لوقاية النبات حاثا العاملين في مجال النحل بالمشاركة بمؤتمر تونس 
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بانتالريا يشير الى غياب أحد عوامل المكافحة في جزيرة   Bagrada hilarisالمسح الميداني لمتطفالت حشرة البقة المبرقشة 

  .البيولوجية المتخصصة
 

هي من الحشرات المتعددة  Bagrada hilaris (Burmeister) (Hemiptera: Pentatomidae)البقة المبرقشة 

صلي لهذه االفة يعود على المحاصيل التي تتبع الى جنس البراسيكا. الموطن اال العوائل وبشكل خاص تشكل خطراً 

افريقيا. في السنوات القليلة الماضية غزت هذه االفة الواليات المتحدة االمريكية ومكسيكو وكذلك أوسيا آالى قارة 

هذه االفة في جزيرة بانتالريا في جنوب ايطاليا حيث تسبب خسائر لمحصول الكبر المحلي سجلت  ،تشيلي. في اوربا

Capparis spinosaتجري بأستخدام متطفالت  انتشارهامناطق  الحيوية لحشرة البقة المبرقشة في . المكافحة

اشارت المسوحات . spp Ooencyrtusو  Gryon gonikopalense ,Trissolcus hyalipennisالبيض 

 في والية كاليفورينيا الى تواجد المتطفالت sentinel eggsفي الواليات المتحدة االمريكية بأستخدام الميدانية 

Telenomus podisi ,Tr. Hyalipennis ,Tr. basalis   وكذلكOoencyrtus telenomicida  تتطفل على

عوامل  وجودبيوض البقة المبرقشة. في هذه الدراسة وللمرة االولى تم اجراء مسوحات ميدانية للتأكد من امكانية 

تم الحصول عليها من   sentinel eggsfreshالمكافحة الحيوية في جزيرة بانتالريا. وللوصل الى هذا الهدف 

 + 02اقفاص التربية التي تم تأسيسها في الجزيرة لهذا الغرض. معدل اعداد البيوض التي تم وضعها في كل طبق 

وايضا في مناطق  Capparis spinosaملتصقة على اوراق خاصة حيث تم نشرها بالقرب من نبات الكبر  2

منطقة سواء  90حول الجزيرة في  9101اكتوبر تشرين أول/ 01- 0من  gsSentinel egاخرى متنوعة. تم توزيع 

وتم حفظها في حاويات خاصة لحين  sentinel eggsكانت مصابة او غير مصابة. بعد اثنين الى ثالثة ايام تم جمع 

لتطفل على من جمعها. لم تشر النتائج الى حصول ا اً يوم 01 – 01المجهر بعد ستخدام اباجراء الفحوص المختبرية 

بيوض البقة المبرقشة. ان تسجيل غياب المتطفل في هذه الدراسة يشير الى غياب أحد عوامل المكافحة اليولوجية 

المتخصصة لبيوض هذه الحشرة. لذلك فأن ادخال عوامل المكافحة الحيوية لهذا الغرض يمكن أن يؤخذ في االعتبار. 

ر إلى الحالة المعزولة لجزيرة لبانتيليريا ولزيادة الطلب من قد تكون هذه التقنية موصى بها بشكل خاص بالنظ

  مزارعي الكبر على التحول إلى طرق الزراعة العضوية.
 

 

[Mokhtar Abdulsattar Arif ,(Iraq-Italy), Salvatore Guarino, Ezio Peri1, and Stefano Colazza , Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Palermo, Viale delle Science Edificio 5, 

90128, Palermo, Italy].  
 

 في إيطاليا وحدة باري. (CNR) للبحوث القومي للمجلس التابع المستدامة النباتات وقاية عهدزيارة رئيس الجمعية الى م
 

 وقاية بمعهد باري وحدة إلى 9102 أكتوبرأول/ تشرين 99 في بزيارة الجبوري إبراهيم الدكتور (ASPP) النباتات لوقاية العربية الجمعية رئيس قام

 بوشيا دوناتو الدكتور المعهد رئيس إلى الجمعية أنشطة جبوري الدكتور عرض ايطاليا. في (CNR) للبحوث القومي للمجلس التابع المستدامة النباتات

 من .9191 نوفمبر 6-0 الحمامات، تونس، في سينظم الذي النبات لوقاية المقبل عشر الثالث العربي والمؤتمر ASPP منشورات على التركيز مع

 الصلة ذوي المشروعين ضمن fastidiosa Xylella بكتيريا على تجري التي البحوث سيما ال المعهد، أنشطة على الضوء بوشيا الدكتور سلط ناحيته

 :Horizon 2020 برنامج رإطا في األوروبي االتحاد يمولهما اللذين

 والتحكم المبكر والكشف الوقاية لتحسين الملحة الحاجة لتلبية التخصصات متعدد بحثي برنامج إنشاء إلى يهدف الذي (ACTORS-XF) مشروع (0)

 سابوناري(. ماريا الدكتورة )المنسق: fastidiosa Xylella في

 االتحاد في والحراج الزراعة تهدد التي الناشئة اآلفات تأثير / ظهور مخاطر من حد أدنى إلى التقليل إلى يهدف الذي (POnTE) مشروع (9)

 بوسيا(. دوناتو الدكتور )المنسق: األوروبي

 ةالصح لموظفي التدريب برامج المعهد يقدم كما اإلقليمية. النباتية الصحة وخدمات والغابات الزراعة لوزارة واالستشارية الفنية الخدمات المعهد يقدم

 المختبرات أنشطة في المعهد باحثو يشارك المعهد. إلى موجهة وزيارات محددة وندوات دورات طريق عن واإلرشاد الشباب والخريجين النباتية

 الثانوية والمدارس الزراعة في العاملة العامة للهيئات المفتوحة

 في فقط المعهد مهمة تنحصر ال إلخ. المزارعين، وجمعيات

 توفير أيًضا ولكن النباتية، واألمراض فاتاآل وتوصيف تحديد

 خاصة أهمية له ومما للبيئة. وصديقة مستدامة تحكم استراتيجيات

 على تركز التي البحثية األنشطة في للمعهد الكبرى المشاركة

 عن األول التقرير المعهد قدم حيث fastidiosa Xylella وباء

 حاد نخفاضا في تسبب والذي أوروبا في البكتيريا هذه وجود

 إيطاليا(. )جنوب بوليا منطقة في الزيتون أشجار من لماليين

 القلق، من الكثير ويثير للغاية اً خطير تهديًدا المرض هذا يشكل

 المتوسط البحر حوض في أيًضا ولكن بوليا، منطقة في فقط ليس

  بأكمله.
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 .وتشوه األوراقالشاحب  وارتباطها بالتبقعوم العنب، في كر Grapevine Pinot gris virus (GPGV)التغيرات الجينية لفيروس 
 

في البداية في ترينتينو بإيطاليا حيث ارتبط بأعراض التبقع الشاحب وتشوه األوراق  Grapevine Pinot gris virus (GPGV) تم اكتشاف فيروس

GLMD . (، وهو 9100اء العالم حسب )سالداريللي وآخرون، بعد ذلك، تم تسجيل هذا الفيروس في مناطق زراعة العنب الرئيسية في جميع أنح

)سالداريللي  غير المرتبطة بأعراض المرض GPGV مؤشر على عدم التحكم بانتشار مواد االكثار، التي يحتمل أن تكون حاملة لسالالت من فيروس

حسب )ماالنيني  Colomerus vitisالعنب طة حلم ا(. عالوة على ذلك، يوجد دليل قوي على أن الفيروس ينتقل في الحقل بوس9101واخرون 

إصابة شديدة بالحلم على كروم العنب صنف فاالنغينا. تم اختبار  ت(. خالل مسح لكروم العنب في أفيلينو، كامبانيا، إيطاليا، لوحظ9106واخرون 

 ,GFLVوفيروسي )( GLRaV1,2,3( لوجود كل من فيروسات )RT-PCRطة تفاعل البلمرة المتسلسل مع النسخ العكسي )االعنب بوس

GRSPaV أما فيروس 9101، واخرون( حسب )سالداريللي )GPGV  اختباره بواسطة  فتمREALTIME-RT-PCRتم العثور على . GPGV 

وأظهرت أربعة من أصل  . GLRaV-3، وأيضاً عثر عليه في في نبات واحد يحمل أيضاً فيروس اً مختبر اً نبات 09في أربعة من أصل  بشكل منفرد

في أربع من  GPGV نبات واحد بدون أعراض. باإلضافة إلى ذلك، تم العثور علىكان بينما   GLMD أعراض GPGV خمس نباتات المصابة بـال

كانت االيطالي.  ليتشي، الجنوب، ناردومنطقة  في كرم في  0012Pكرمة عمرها ثالث سنوات من صنف نيغارمارو المطعم على األصل  09أصل 

 GLMD وقد لوحظت أعراض .GRSPaV و GFLVو GLRaV-3 اخرى ، فيروسات GPGVة تحمل ايضاً باالضافة لفيروس النباتات المصاب

ن صنف نيغارمارو باستخدام . أظهر تحليل التشفير الوراثي الثنين من صنف فاالنغينا وواحد مGPGV في أربعة من أصل خمسة نباتات مصابة بـ

المميز في جين بروتين الحركة وبالتالي  C / T تحمل تعدد GPGV جميع عزالت أن، 9101اخرون وحسب سالداريللي )  DetF / DetRبادئات

بدون أعراض غير متوقع ألن معظم الكروم  GPGV. كان اكتشاف 9101واخرون تنتمي إلى مجموعة العزالت عديمة األعراض وفقاً لـ سالداريللي 

باألعراض،  GPGV هذا يؤكد على الحاجة إلى دراسة ارتباط المتغيرات الجينية لـ نموذجية. GLMD المختارة لهذه الدراسة أظهرت أعراض

، قسم علوم تربة وباسكوالي سالداريلليمونيكا ماّرا، أناليزا جانبيتروتسي، رائد أبو قبع، إينريكو ديليللو  [. GPGVوحساسية أصناف العنب لوجود 

مجلة أمراض  ،كز القومي للبحوث االيطالي، باري، المروالزراعة المستدامةمعهد وقاية النبات  إيطاليا، ألدومورو،النبات والغذاء في جامعة باري 
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 الناجمة عن المعاملة بالمحاليل الملحية.  –المسبب لمرض العفن الرمادي  –ا التغييرات التركيبية الفائقة لفطر بوترايتس سنيري
 

ر ومعترف بها عموًما على أنها مركبات وتم استخدام بيكربونات البوتاسيوم، الكالسيوم المخلبي، وسيليكات الصوديوم على نطاق واسع كمضادات للفط

واستطالة االنبوب  األبواغ، في االختبارات المختبرية، تم تثبيط النمو الميسليومي وانبات ( لمكافحة األمراض النباتية. في هذا البحثGRASآمنة )

للثالث أمالح المذكورة. تم ايضا استخدام الثالث أمالح السابقة لبيان فاعليتها ضد مرض العفن  ٪1.2بنسبة  Botrytis cinereaالجرثومي لفطر 

. من أجل دراسة ميكانيكية عمل هذه %0.1-1.1االمالح الي تثبيط المرض كامال بتركيزات تصل الي الرمادي في العنب صنف ايطاليا حيث أدت هذه 

التغيرات المورفولوجية للفطرعن طريق استخدام المجهر االلكتروني الماسح  فيربشي من التفصيل فقد قمنا بتحليل تأثيرها واالمالح كمضاد للفط

(SEM( والمجهر اإللكتروني النافذ )TEM )( وأيًضا األنواع التفاعلية من األكسجينROS( وإمكانية غشاء الميتوكوندريا ،)MMP ومحتوى ،)

(. أوضح المجهر الماسح وجود بعض التشوهات واالفرازات المفرطة في الميسيلوم الفطري المعامل بهذه االمالح. ATPاألدينوسين ثالثي الفوسفات )

 اً ملحية باستخدام المجهر االلكتروني النافذ حيث أوضحت النتائج تأثر لمحالياملة والغير معاملة بالثالث الفطر المع ألبوغتم فحص التركيب الداخلي 

 األبواغوخلو الخلية وحدوث خلل في سيتوبالزم الخلية. بالنسبة لعأنواع التفاعلية من األكسجين فقد لوحظ وجود زيادة في عدد  األبواغواضح لهذه 

بمعاملة على التوالي بالمقارنة  %01و 61و 01مالح بيكربونات البوتاسيوم وسيليكات الصوديوم والكالسيوم المخلبي، بنسبة الفلورسنتية المعاملة بأ

ان  اً . كما انخفض غشاء الميتوكوندريا بشكل ملحوظ بعد تطبيق المحاليل الملحية مما يدل على فقدان وظيفة الميتوكوندريا. أوضحت النتائج ايضالشاهد

الفطرية المعاملة بالمحاليل الملحية عن نظيرة الغير معامل. النتائج التي تم الحصول عليها في هذه  األبواغألدينوسين ثالثي الفوسفات قد قل في محتوى ا

 .س سنيريافطر بوتريت بخاصةوريات والدراسة تعتبر خطوة مهمه نحو فهم شامل لطريقة العمل التي تعمل بها المحاليل الملحية كعوامل مضادة للفط

سيرجيو روفو روبرتو وأد ميلتون جونيور دي أوليفيرا، معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعية،  البرازيل(،-)مصر ]يوسف خميس

 [.  2019، 582(: 10) 9مصر وجامعة والية لوندرينا، البرازيل، مجلة الجزيئات الحيوية، المجلد 
 

 

فيروس موازييك فول الصويا على عكس التأثير الدفاعي لحمض االبسيسك في أحد اصناف فول قدرة احدى السالالت الضعيفة من 

 الصويا الحساسة للمرض.
 

من فيروس موزاييك فول الصويا، إال أن  G5Hعن المقاومة المطلقة تجاه الساللة الضعيفة  مسؤوالً  L92في صنف فول الصويا  Rsv2يعد المورث 

المقاومة المطلقة إلى التراكم السريع لحمض األبسيسيك والكالوس، باإلضافة جزاء أ. ترتبط بعض  G7Hلساللة الشرسة هذا المورث غير فعال تجاه ا

المقاومة إلى تحفيز العديد من المورثات المسؤولة عن صمت الرنا. وهنا كان السؤال فيما إذا كانت هاتين اآلليتين الدفاعيتين مرتبطتان من خالل 

بحمض األبسيسك يزيد من مستوى التعبير عن المورثات المسؤولة عن صمت الرنا  L92جدنا في هذه الدراسة ان معاملة الصنف المطلقة أم ال. و

المرتبط بزيادة الكالوس في فول الصويا. ادت هذه المعاملة بحمض  PP2C3aفي مستوى التعبير للمورث  اً المضاد للفيروسات، كذلك وجدنا ارتفاع

( SMKفي صنف فول الصويا ) . إال أن تأثير حمض االبسيسك كان ضعيفاً G7Hعلى مقاومة الساللة الشرسة  L92د قدرة الصنف االبسيسك إلى ازيا

تخفيض  إلىالقدرة على عكس تأثير حمض االبسيسك مؤدية بذلك  G5H. باإلضافة لذلك، وجدنا ان لدى الساللة الضعيفة Rsv2الذي ال يحمل المورث 

ومع ذلك . G5Hلإلضابة بالساللة المضعفة  SMKفيض مستوى تعبير مورثات صمت الرنا. ادى ذلك إلى زيادة حساسية الصنف تراكم الكالوس، وتخ

  AGO7bبوجود مورث واحد فقط  G7Hبحمض االبسيسك القدرة على تخفيض الحساسية لإلصابة بالساللة الشرسة  SMKكانت لمعاملة الصنف 

القدرة على زيادة فعالية حمض االبسيسك من خالل آليتين للدفاع  Rsv2ض. تفيد النتائج المستحصلة أن لمورث المقاومة بعد المعاملة بالحم مرتفع نسبياً 

ت ضد الفيروسات: تراكم الكالوس وتحفيز مسار صمت الرنا المقاوم للفيروسات. كذلك تفيد النتائج أنه في غياب هذا المورث فإن لبعض السالال

كريستين  ،(كوريا-)سورية مازن العظم [كس تأثير حمض األبسيسك مؤدية بذلك إلى زيادة حساسية الصنف لإلصابة بالفيروس. الضعيفة القدرة على ع

https://doi.org/10.1007/s42161-019-00418-z
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 ،Viruses ،11(9،) 839كوريا الجنوبية، مجلة الفيروسات  –كوك هيونغ كيم، جامعة سيؤول الوطنية، سيؤول  –ويدياساري 

2019[.https://doi.org/10.3390/v11090879  
 

 

 

 في القمح تظهر مستوى تعبير متوازن بين أغلبية نسخ مورثات االنقسام المنصف (co-expression network) شبكة تعبير متزامن

(homeologous meiotic genes)  مع عدم نقصان عددها عقب تضاعف العدد الصبغي. 
 

دورا كبيرا في تطور النباتات عبر الزمن. إال أنه عقب حدوث هذه الظاهرة يتعين على عملية  (polyploidization) لعدد الصبغيلعب تضاعف ا

مع العدد المضاعف من الصبغيات لضمان انعزالها بشكل متساو في الخلية المنقسمة وبالتالي إنتاج أمشاج متوازنة  التكيفاالنقسام المنصف في النبات 

المتعددة لمورثات االنقسام المنصف في العديد من النباتات الزهرية تتناقص بشكل  (homeologs) . لقد أظهرت دراسات سابقة أن النسخوخصبة

إلى القول بأن أقلمة االنقسام المنصف في معظم النباتات مضاعفة  اعقب مضاعفة كامل الجينوم لتصل إلى نسخة مفردة من كل مورثة، مما دع سريع

قد تمت من خالل تعرض نسخ المورثات المختصة بهذه العملية للحذف حتى تبقى نسخة واحدة فقط كوسيلة لتمكين  (polyploids) الصبغي العدد

ة القمح من النباتات سداسية العدد الصبغي حيث يمتلك ثالثة جينومات مختلفة تعود إلى أنواع نباتية متقارب ديعاستقرار العدد الصبغي في تلك النبات. 

االنقسام  وراثيا )أسالف القمح(. لذا فمن المحتمل أن تكون عملية استقرار العدد الصبغي في القمح قد نتجت عن تغير سريع في محتوى وتعبير مورثات

ن باالعتماد المنصف. للتحقق من هذه الفرضية تم تحديد مجموعة مورثات مرتبطة باالنقسام المنصف في القمح من خالل بناء شبكة التعبير المتزام

من أنسجة نباتية مختلفة بما فيها المئبر خالل عملية االنقسام المنصف )المئبر  (RNA-seq) عينة تسلسل رنا ٠٣١على بيانات تعبير مورثي من 

ات منها ارتباطا ذات تعبير متزامن مكانيا وزمانيا. أبدت ثالث وحد (gene modules) وحدة مورثات ٦٦الميوزي(. تم من خالل هذا التحليل تحديد 

 رثةإيجابيا معنويا مع عينات المئبر الميوزي ولكن ليس مع أي نسيج نباتي آخر. وقد كانت هذه الوحدات الثالث مدعمة بمصطلحات أنطولوجيا مو

(gene ontology terms) مثل دورة الخلية، تضاعف الدنا وتعديالت الكروماتين كما تحتوي على العديد من نظائر (orthologs)  مورثات معروفة

من المورثات التي تنتمي إلى الوحدات المرتبطة  %٤٧٤٧بدورها المهم في االنقسام المنصف عند أنواع نباتية أخرى. أظهرت النتائج أن أكثر من 

ثالث بشكل متوازن. ( يتم التعبير عن النسخ ال%٢٧٤٨باالنقسام المنصف تمتلك ثالث نسخ من كل مورثة. كما تبين أنه في معظم هذه المورثات )

 وبطريقة مختلفة عن شبكة التعبير المتزامن تم تعريف مجموعة أخرى من مورثات اإلنقسام المنصف في القمح من خالل البحث عن مورثات القمح

من هذه  %٧٣٤٤أن لمورثات االنقسام المنصف في نباتات أخرى. أظهرت مقارنة عدد نسخ تلك المورثات عند القمح وأسالفه  (orthologs) النظيرة

( من النسخ. جميع هذه النتائج تدل على عدم حصول نقصان ملحوظ في عدد نسخ %٠.٤٣( أو عدد أكبر )%٤٢٤٧) هنفسالمورثات لديها العدد 

عبير مورثات االنقسام المنصف أو تغير في مستوى تعبيرها وذلك عقب حدوث ظاهرة تضاعف العدد الصبغي عند القمح. لقد سمح بناء شبكة الت

 .في عملية االنقسام المنصف في القمح والتي يمكن أن تكون أهدافا واعدة للدراسات المستقبلية (hub genes) المتزامن هذه بتعريف مورثات محورية

، كريستوبال واوي، باك-، فيليبا بوريل، أزهارا مارتن، ريكاردو راميريز كونزاليس، كيوان حساني(المملكة المتحدة-)سورية القادر العبد هللا دعب [

مركز جون إينس، حديقة أبحاث نوريتش، نوريتش، المملكة المتحدة، مدرسة العلوم البيولوجية، جامعة برمنغهام، ، موربيتر شو وجراهام 

 .]18.10.2019 الحدود في علم النباتبرمنغهام، المملكة المتحدة، مركز روثامستيد لألبحاث، هاربيندين، المملكة المتحدة، مجلة 

https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01325 
 

في بريطانيا وتتركز أبحاثه على دراسة  (John Innes Centre) يعمل في مركز أبحاث جون إينس الدكتور عبد القادر العبد هللا، سوري الجنسية

ثية، حيث عمل على فهم اآللية الوراثية التي تتحكم بعناصر الغلة في القمح )تحديدا وزن الحبة( محصول القمح من الناحية الورا

في تعريف مورثات تؤثر في حجم حبة القمح. تهدف أبحاث الدكتور عبد القادر الحالية إلى فهم األساس الوراثي لعملية  وأسهم

ساسية هذه العملية الحيوية لإلجهاد الحراري )الحرارة اإلنقسام المنصف في القمح وتحديد المورثات المسؤولة عن ح

 Gene Co-expression) والبرودة(. ومن إسهاماته في هذا المجال استخدام المعلوماتية الحيوية لبناء شبكة تعبير متزامن

Network) إلنقسام لمورثات اإلنقسام المنصف والتي يمكن استخدامها في اكتشاف مورثات جديدة لها دور في عملية ا

المنصف في القمح.  ويذكر أن الدكتور عبد القادر العبد هللا قد حصل على درجة الدكتوراه في وقاية النبات )اختصاص 

 قسم-ليعمل مدرساً في جامعة حلب )كلية الهندسة التقنية  ةسوري، ثم عاد إلى بلده ٨١١٢في عام  إيطاليا-فيروسات نباتية( من جامعة باري ألدومورو 

انتقل إلى المملكة  (CARA) األكاديميين المعرضين للخطر وبمساعدة مجلس غير المستقرة. ونظرا للظروف .٨١٠نات الحيوية( حتى عام التقا

ن المجالت ذلك في عدد مالمتحدة لمتابعة مسيرته األكاديمية. نشر الدكتور عبد القادر العبد هللا عدة أبحاث متعلقة بالفيروسات النباتية والوراثة النباتية و

 .العالمية المحكمة
 

 

 

في منطقة  مقاوم لإلصابة بمرض التدهور السريعالغير المقاوم و البكتيري المعزول من أنواع مختلفة من الزيتونالمحيط تعريف وتقييم 

 .بوليا
 

. ينوالتي ال تزال السيطرة عليه وعالجه غير ممكن في منطقة بوليا،لزيتون لتدهور السريع متالزمة الالعامل المسبب ل الكزيليال فاستيديوزا د بكتيرياتع

وبالتالي فإن التوجه األساس لهذا البحث هو دراسة التحكم في العوامل الممرضة ونواقلها. تبعا لوجود أصناف زيتون ذات قابلية 

. ض خفيفة او انعدامها تماماً بوجود جينات المقاومة وما ينجم عنها من أعرا اً ضلمقاومة اإلصابة بعدوى الكزيليال والتي ترتبط أي

نمو النبات وصحته. عالوة على ذلك، تم  فيبسبب تأثيرها  خاصاً  اً في اآلونة األخيرة، أثارت دراسة الميكروبات النباتية اهتمام

 لحيوية.الحصول على نتائج واعدة باستخدام الكائنات الحية الدقيقة المعالجة والتي يمكن أن تؤدي إلى صياغة منتجات المكافحة ا

أصناف مختلفة من أشجار الزيتون في اقليم  يقطنوبالتالي الغرض من هذه الدراسة هو عزل وتوصيف المحيط البكتيري الذي 

، تم أخذ العينات الموسمية في المناطق المحددة في منطقة بوليا، واختيرت أشجار الزيتون ما بين 9102- 9101بوليا. في الفترة 

 استخالص نسغ القنوات الناقلة سنوات باستخدام طريقة 2-9ض. تم عزل البكتيريا من أغصان عمرها مصابة وخالية من األعرا

ون بكتريا تسكن المحتوى الداخلي للسائل رالطباعة المباشرة. وقد تم تحديد مائة وعش وطريقة (WO2017017555A1) الحاصلة على براءة اختراع

https://doi.org/10.3390/v11090879
https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01325
https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01325
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 .PCRطةان عزلة ذات اختالفات شكليه وكيميائية بوسو. ومن ثم تم تحليل سبعكل والفحوص الكيميائيةعلى الش كل عزلة اعتماداً وتم تعريف  ،الخام

المحيط البكتيري طبقا لمواسم مختلفة وأنواع الزيتون المقاومة وغير المقاومة للمرض.  تنوع 16SRNAمن النتائج الجيني اظهر تحليل الجين  وانطالقاً 

مع العائل  هذه األنواع وجودتفادة منها في تحديد المحيط البكتيري للزيتون المقاوم للمرض وأيضا العالقة التي تربط هذه النتائج األولية يمكن االس

فرانكو فالنتيني، جوزيبي كافاللو، أنا ماريا دونغيا،  ،( إيطاليا-)فلسطين حنني تعرفا [ الممرض وكيفية االستفادة منها في مجال المقاومة الحيوية.

إيطاليا وبالتعاون مع المعهد المتوسط  باليرمو،د.عرفات حنني الذي يعقد دراسة الدكتوراه في جامعة  افينوشارك،دنوتيللو، والتر سالفاتوري سيرينا مي

  .]2019تموز  11-9إيطاليا بين -باري في مؤتمر المكافحة الحيوية في جامعه توشيا الزراعية،للبحوث 

 

 ضمن المدن( )الزراعةمل آلفات الزراعة الحضرية حل شا :المكافحة المتكاملة لآلفات

 

ألقت MAIB المعهد المتوسطي الزراعي في باري و FutureWorld of Walas/ Farm2 في إطار مشروع للتعاون بين

 المكافحة بعنوان محاضرة هولندا/of Walas Worldلشركة سورية الجنسية( التابعة )القدور الباحثة ظالل سليمان 

ضمن المدن( حيث استعرضت بعض الحلول لعواقب النمو  )الزراعةلآلفات كحل شامل آلفات الزراعة الحضرية المتكاملة 

السكاني السريع ضمن المدن و بعض أنماط الزراعة ضمن المدن، كما استعرضت أهمية اإلدارة المتكاملة لعأفات ضمن هذه 

  .]2019(،اندهول-)سوريةيمان القدورظالل سل [. األنماط لضمان انتاج غذاء صحي و زراعة مستدامة

 
 

 

 

 المؤتمر الدولي الخامس للعلوم الزراعية
 

 24-21في العاصمة التركية، إسطنبول خالل الفتره من  IAC) th(5عقد المؤتمر الدولي الخامس للعلوم الزراعية 

الباحثين والمهنيين من ء ووالخبرااألكاديميين من المؤتمر جمع العديد من العلماء  كان الهدف. 2019 /أغسطسآب

من  مشاركاً  200وقد شارك في المؤتمر  .جل عرض نتائج بحوثهم وتبادل خبراتهم المتعلقة بالجوانب الزراعيةأ

جلسة  22وراق، أعرضت خاللها ثالثة  ةواحد ةدولة. تضمن برنامج المؤتمر وعلى مدى أربعة أيام جلسة عام 22

، مثل الجمعية العربية اً ملصق 86صقات عرض خاللها لجلسات للمبحث وثالث  200شفهية تم خاللها عرض 

د. عماد المعروف، د. آسوده نوري ود. عبد الباسط عباس من العراق باإلضافة الى زمالء  [لوقاية النبات كل من

   ]2019،خرين من الجزائر، تونس، المغرب، مصر والمملكه العربية السعوديةآ
 
 

 .المعطيات واالنتشار الراهن واآلفاق المستقبلية :Tomato brown rugose fruit virus البني ر البندورة افيروس تبرقش ثم
 

عامالً مهماً يحد من إنتاجية هذا تشكل  أهم محاصيل الفاكهة / الخضار المزروعة في جميع أنحاء العالم. ال تزال األمراض الفيروسية منتعد الطماطم 

. تم تسجيل العديد من الفيروسات التي تصيب الطماطم ٪ 011الكمية والنوعية في محاصيل الطماطم إلى المحصول حيث يمكن أن تصل الخسائر 

يمكن للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أن تكون عامالً مساهماً في االنتشار الناجح لعأمراض  أمراض فيروسية جديدة. اً ومؤخراً سجلت أيض

الفيروسات المسجلة سابقاً في المناطق التي كانت في السابق إما غير مالئمة النتشار المرض أو خالية منه.  انتشاروكذلك الفيروسية المسجلة حديثاً، 

والنباتات ئش تعتمد استراتيجيات مقاومة األمراض الفيروسية على تربية األصناف المقاومة/المتحملة لإلصابة، مكافحة النواقل الفيروسية، إزالة الحشا

 Tomato brown rugose ر البندورة البني ايشكل فيروس تبرقش ثم فر حالياً منتجات مضادة للفيروسات.اجيل البذار حيث ال تتو، وتسالمصابة

fruit virus  (ToBRFV )في مناطق جديدة مما يشكل قلقاً متزايداً من تدهور نمو اإلنتاج  إلنتاجية الطماطم وهو ينتشر حاليًا اً ناشئ اً فيروسي اً تهديد

واآلفاق المستقبلية  ToBRFVفيروس  تعرض في هذه الدراسة المرجعية المعطيات الحالية حولنس دارة هذا الفيروس.إعالمي في ظل غياب تدابير ال

جون أوالدكن، محمد حسام حلبي  [.هذا الفيروس األمر الضروري لدعم برامج المقاومة والتخفيف من الضرر الذي من المحتمل أن يسببه لفهم

، 1581-1539، 18 النبات،مجلة أمراض ة(، باريندا باروا وباالش نات، قسم أمراض النبات، جامعة أسام الزراعية، جورهات، الهند، )سوري

2019[.  Doi: 10.1111/ppa.13096 

 
 

 XYLELLA FASTIDIOSزايليال   أخبار بكتيريا
 

 

يحدث استجابة  De Donno وساللة paucaتحت نوع  Xylella fastidiosa( بـبكتيريا Medicago sativaالبرسيم )إصابة نبات 

 مناعية مفرطة النشاط.
 

من بين أكثر األمراض تدميراً بالنسبة للعديد من المنتجات الزراعية. من أهم األمثلة مؤخراً   Xylella fastidiosa األمراض التي تسببها بكتيريا دتع

البكتيريا في نظم بيئية  وانتشار هذهاثار شديدة سببها دخول  األمراض في الزيتون والذي كان لههو متالزمة التدهور السريع في الزيتون، أحد أخطر ا

فر الظروف المناسبة للوبائية. يعد فك شفرة سلسلة األحداث التي تؤدي إلى حدوث تغيرات حادة في النباتات المضيفة الحساسة من اجديدة مع تو

فإن الفترة الكامنة  الزيتون، وفي حالةتبحث في استراتيجيات التخفيف من اآلثار الضارة للعدوى. بكل االحوال،  أولويات العديد من البرامج البحثية التي

ساللة كزيلال الزيتون ب (Medicago sativaالطويلة )< سنة واحدة( تجعل هذا المرض ال يقبل هذا النوع من الدراسات. قمنا بحقن نبات البرسيم )

"De Donnoفي مقاطعة أبوليا )إيطاليا(، وقد أثبتنا أن هذه الساللة الممرضة للغاية تسبب رد فعل مفرط النشاط  اً ن زيتون أظهر أعراض" المعزولة م

والذي تسببه سالالت الكزيلال المعزولة من العنب  المعروف،ينتهي بأعراض نخر في الجذع المحقون، وهو رد فعل يختلف عن مرض تقزم البرسيم 

( أن مسارات المناعة النباتية الرئيسية يتم تنشيطها، وعلى وجه الخصوص، العديد من RNASeqليل تسلسل الحمض النووي الريبي )واللوز. أظهر تح
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(. عالمات رد فعل النبات )النخر( تكون ROSعن إنتاج أنواع األكسجين التفاعلية ) واالنزيمات المسؤولةنواقل الكالسيوم في الغشاء السيتوبالزمي 

، تستغرق عملية العدوى بأكملها أربعة أشهر في اً بعملية تنظيم للجينات المسؤولة عن موت الخاليا النباتية وردود الفعل فرط الحساسية. عموممسبوقة 

ير عن للدراسات التي تشمل إما استجابة النبات لإلصابة أو دور جينات الكزيليال في التعب اً نبات البرسيم، مما يجعل هذا النظام المرضي مناسب

 األعراض. 

، أبو قبع، أناليزا، جانبيتروتسي، جوزيبي ألتامورا، ماريا سابوناري و باسكوالي سالداريللي، معهد وقاية النباتات و الزراعة المستدامة درائ [

 :doi. ]2019سبتمبر  3ت، المجلس الوطني للبحوث االيطالي، باري، قسم علوم التربة، النباتات و االغذية جامعة باري، إيطاليا. مجلة النباتا

 10.3390/plants8090335 

 
 

التي تصيب عوائل نباتية مختلفة في  Xylella fastidiosa( من TOS14و TOS5و TOS4مصادر تسلسل الجينوم لثالث سالالت )

 بؤر االصابة المكتشفة حديثاا في توسكانا بإيطاليا.
 

في شمال إيطاليا على العديد من األنواع النباتية. اظهر اختبار  9101في أواخر عام  Xylella fastidiosaتم اكتشاف بؤر جديدة لبكتيريا  

(Multilocus sequence typing analyses وجود سالالت كزيلال تتبع تحت النوع )Multiplex لم يتم تشخيصه حتى  اً جديد اً وراثي اً وتضم نمط

( ، أجري تحليل تسلسل اإلنتاجية العالية  TOS4, TOS5, TOS14توسكانا وهي ). بعد عزل ثالث سالالت من اقليم  ST87اليوم وهو النمط 

(HTS وتم تجميع مسودة الجينوم. أشار التحليل الوراثي بشكل قاطع إلى )تنتمي إلى تحت النوع الثالث سالالت أن الMultiplex إن المعلومات .

في أوروبا، مما يشكل  X. fastidiosaشير إلى أن نوع الشيفرة الوراثية مرتبط بظهور الوراثية لهذه السالالت المكتشفة حديثًا تدعم األدلة التي ت

اناليزا جانبتروتسي، جوسي أتوما، ستيفانيا زيكا، رائد أبو قبع،  [تحديات كبيرة للتنبؤ بالمحاصيل واألنواع النباتية األوروبية والمتوسطية المهددة. 

ة سالداريللي وماريا سابوناري، بحث مشترك بين جامعة باري ألدومورو، إيطاليا ومعهد حماية النباتات دومينبكو ريتسو، دوناتو بوشيا، باسكوال

 ،األمريكية النبات أمراض مجلةإيطاليا، -والزراعة المستدامة في باري، إيطاليا ومركز خدمة وقاية النباتات في اقليم توسكانا، فلورنسا

Phytopathology ،03.19 .2019[ . A-0108-19-04-https://doi.org/10.1094/PHYTO 

 

 

 fastidiosa Xylella   فاستيديوزا كزيليال بكتيريا حول كورسيكا في المنعقد الثاني االوروبي المؤتمر حول تقرير
 

و الوكالة الفرنسية لعأغذية   (INRA)من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية الً و ك  EFSAبالتعاون بين هيئة سالمة األغذية األوروبية

 و مكتب البيئة في لوس انجليس كورس   (ANSES)والصحة والسالمة البيئية

(OEC)اضافة الى كل المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي ،POnTE  و-XF 

ACTORS وXF -CURE وEuroXanth  ؛ وشبكة   resco Euph  لتنسيق

البحوث في مجال الصحة النباتية والتمويل، عقد المؤتمر الدولي الثاني حول بكتيريا 

اكتوبر تشرين أول/ 21-92خالل الفترة بين  Xylella fastidiosaالتدهور السريع 

حيث حضر فعاليات هذا فرنسا  -في مدينة اجاكسيو في جزيرة كورسيكا 9102

في مجال صحة النبات من جميع أنحاء العالم  اً و متخصص اً باحث 211الملتقى حوالي 

بحاث والمناقشات المكثفة حول هذا المرض، و التي الذين شاركوا في مختلف األ

ق الحديثة ائشملت خريطة توزيعه حول العالم و طرق اخد العينات من الحقل و الطر

بمختلف العوائل، نماط التي يمكن ان تأخذها البكتيريا مرتبطة لتشخيصه و مختلف األ

خر ما توصل اليه الباحثون حول نواقل هذا المرض، طرق التجميع آإضافة الى 

يات المكافحة المختلفة. كما انصبت العروض على سبل العالج آلوالتشخيص و

جل وقف انتشار المرض وحصاره وربما أوالمبحوث عنها من  فرة حالياً االمتو

من خالل  اً مميز اً ربي، شهد المؤتمر حضور.  من الجانب العالقضاء عليه مستقبالً 

 ةالعاملين في هذا المجال، حيث شارك من الجانب السوري/االيطالي الدكتور رائد أبو قبع بـست ةعدة مشاركات قدمها عدد من الباحثين وطالب الدكتورا

حث لكل منهما، أما من الجانب التونسي فشاركت الدكتورة فرام ببأبحاث مختلفة ، و من لبنان شارك كل من الدكتور إيليا شويري و الدكتور ميشال أ

ردني صونيا أبو هاشم و الدكتورة ندى لحبيب بثالثة أبحاث مختلفة، و من الجانب المصري شاركت الدكتورة يسرى أحمد ببحث ومن الجانب األ

حسن اشباني والدكتورة خولة هبادي.  ومن الجدير بالذكر أن الر للدكتو اً مميز اً شاركت الدكتورة نهاية الكرابلة ببحث أما الجانب المغربي فشهد حضور

الذي يديره الدكتور مارون المجبّر من المعهد المتوسطي   XF-CUREالعدد االكبر من الباحثين العرب قد شاركو في المؤتمر من خالل مشروع 

  إيطاليا.-للعلوم الزراعية في باري
 

 العرب:  قائمة األبحاث التي شارك بها الباحثون

 Abou Kubaa R, El Khoury Y, El Khoury R, Jreijiri F, Moussa Z, Choueiri E. Survey for Xylella 

fastidiosa and xylem-sap-feeders in Lebanon. 

 Abou Kubaa R, Giampetruzzi A, Altamura G, Zicca S, Boscia D, Saponari M, Saldarelli P. Insights into 

differential responses of olive cultivars to Xylella fastidiosa infections. 

https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-19-0108-A
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JA, Lino Neto T, Sisto A, De Bellis P, Saldarelli P. Understanding the olive microbiome of susceptible and 
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 Xylella fastidiosa  في اوروبا و بلدان العالم الثالت للتعامل مع مرض التدهور السريعمشروع بناء القدرات و زيادة الوعي 
 

 Xylella fastidiosa  ضمن اطار مشروع بناء القدرات و زيادة الوعي في اوروبا و بلدان العالم الثالت للتعامل مع مرض التدهور السريع

(CURE-XF) والممول من قبل H2020 وضمن انشطة التعاون 222202م ماري كوري، تحت رق ،

البحثي بين المعهد المتوسطي الزراعي سيام في باري/ إيطاليا وكل من الجزائر و فلسطين، انجز كل من 

الدكتور سامر جرار من أكاديمية فلسطين للعلوم و التكنولوجيا، و الدكتورة سامية لعلى من المدرسة 

لالطالع على الطرق  9102ية إلى معهد سيام/باري في اواخر الجزائر زيارة اطالع-الوطنية العليا للفالحة

الحديثة للكشف عن المرض واحتواءه في حال وجوده، كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية في المناطق 

المصابة في الجنوب االيطالي برفقة خبراء من معهد الزراعة المستدامة و وقاية النبات في باري التابع 

بعض  وذلك لجدولةيضا ان د. جرار قد قام بعدة لقاءات مع طاقم المشروع يذكر ا .(CNR) لمركز

المشروع لمصلحة فلسطين. يظهر في الصورة كل من الدكتور  إطاراالنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن 

في باري، و د.  CNR اثناء الزيارة الحقلية برفقة د. دوناتو بوشيا رئيس المعهد في والدكتورة لعلىجرار 

 .]2019)الجزائر(، لعلى)فلسطين( وسامية سامر جرار [.و النوتــّة، خبير من نفس المعهدفيدريك
 
 

 اخبار عامة 
 

 اليابان.-في مدينة سوكوبا 2020سبتمبر /سيوي في أيلول مؤتمر امراض النبات اآل
 

في مدينة  9191سبتمبر /سيوي في أيلول مراض النبات اآلأمراض النبات اليابانية مؤتمر أجمعية  ستستضيف

سيوية المراض هي السنة الدولية لصحة النبات. سيدعم المؤتمر الجمعيات اآل 9191اليابان. ستكون سنة -سوكوبا

الفاو، وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية في اليابان. نتوقع العديد من –النبات، منظمة األغذية والزراعة 

ما من الدول العالمية وباقي دول العالم. يرجى زيارة الموقع للمزيد من سيوية وانالمشاركين ليس فقط من الدول اآل

   http://acpp2020.org .9102المعلومات حيث سيفتتح التسجيل للمؤتمر في شهر كانون األول/ديسمبر 

 .] اليابان، 2019 آريا،تسوتومو [

 

 

 

 

http://acpp2020.org/


 

 

 

 2019، األول ديسمبر ن، كانو78 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 35

 

 مي في األردنالمؤتمر التاسع للبحث العل
 

ع للبحث شارك عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطالب الدراسات العليا بقسم وقاية النبات في كلية الزراعة بالجامعة األردنية في المؤتمر التاس

راعة الجامعة األردنية، بكلية الز 2/00/9102العلمي في األردن الذي تنظمه الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واإلبداع، والذي عقد في 

"التعقيم الشمسي لمكافحة  بو جليل محاضرة بعنوانوغرام أففي محور "اإلبداعات البحثية العلمية األردنية"، قدمت أ. د. لما البنا  عمان، األردن.

ليين والدوليين )أ.د. عقل منصور، د. بريس آفات التربة الزراعية: إبداعات بحثية أردنية"، وقدمت د. نداء سالم بحثا مشتركا مع عدد من العلماء المح

وفي محور " الزراعة المستدامة واألمن  فيروس جديد يهدد إنتاج البندورة في العالم". اكتشاف" (، بعنوانفولك، د. ماسيمو تورينا، د. رشيد تحزيما

 (Cicadellidaeن "التوزع الزماني والمكاني لحشرات أحمد كاتبة بحثا بعنوا ومشرفه أ.د.الغذائي في األردن"، قدم طالب الدكتوراه زيد نباص 

(Empoasca spp. Hemiptera:  الخرطوم في األردن"، وهو جزء من بحث الطالب يهدف الى مسح شامل لكل أنواع عنقيات

(Auchenorrhyncha) األردن والتي تشمل جميع نطاطات االوراق المحتملة لنقل بعض أمراض النبات المهمة مثل:   فيXylella fastidiosa 

 والفايتوبالزما والفيروسات.
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 مشاركة طالب دكتوراه بدورة تدريبة
 

 

دراسة الدكتوراه حالياً في جامعة أسام  والذي يعد)سوريه(  محمد حسام حلبيشارك طالب الدكتوراه 

يمت في وكالة أبحاث والتي أق 9102أكتوبر/ تشرين الثاني  91-2الزراعية/ الهند بدورة تدريبة امتدت من 

ق الكشف وتشخيص للعينات ائ( في المملكة المتحدة. شمل التدريب: طرFera Science Ltdالبيئة والغذاء )

. الدورة كانت (Bioinformatic) الحيوية ق وتحليل البياناتائالمرسلة إلى عيادة صحة النبات بأحدث الطر

 ممولة بالكامل من الجانب البريطاني.
 

 

 

 

 

 علمية تــرقية
 

عضاء الهيئة التدريسية في قسم وقاية النبات بكلية الزراعة في الجامعة االردنية ترقية زميلتهم ورئيسة أيبارك 

لترقيتها  . لما البنا، حيث قدمت د1/00/9102لى رتبة استاذ، وذلك حسب قرار مجلس العمداء بتاريخ إالقسم 

حاثها النيماتودا الممرضة للنبات أمة، وتناولت بعض اشرت في محالت عالمية محكبحاثا علمية متميزة نُ أ

حياء الدقيقة في التربة. األ فيآلفات تحت الزراعة العضوية وأثر المركبات النانوية لوالمكافحة المتكاملة 

وشاركت د. البنا في ورشات عمل المؤتمرات العلمية ذات العالقة بوقاية النبات وكانت نشيطة في خدمة 

 اية النبات وفي خدمة المجتمع المحلي.وتطوير قسم وق

 
 

 تجديد اعتماد مختبرالممرضات النباتية الحجرية في مصر
 

تجديد اعتماد مختبر الممرضات النباتية الحجرية التابع لمعهد  على( )االيجاكتم موافقة المجلس الوطني لالعتماد في مصر 

 9101في عام  أنشئ هذا المختبر حيث 17025:2017.اليزواللتحديثات األخيرة لمواصفة  طبقا-النباتاتبحوث امراض 

خصيصا بغرض فحص وتشخيص الممرضات الحجرية طبقا لتشريعات الحجر الزراعي المصري وبروتوكوالت فحص معتمدة 

الدين  تحت رعاية معالي وزير الزراعة أ.د عز 9102فبراير  01دولية وسريعة دقيقة. وقد تم افتتاح المختبر رسميا في الموافق 

ابوستيت أ.د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أ. د أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث امراض النباتات. ويعتبر 

 هذا المختبر هو اول مختبر يحصل على نظام االيزو في مجال فحص وتشخيص االمراض النباتية في مركز البحوث الزراعية. 

عهد ان الهدف من حصول المختبر على نظام االعتماد هو زيادة الثقة في النتائج الصادرة وبالتالي تعزيز وقد صرح أ. د أشرف خليل مدير الم

إجراءات الحجر الزراعي المصري التي تتخذ لمنع تسرب اى 

امراض نباتية ضارة والتي من الممكن ان تهدد االستثمارات في 

وكذلك  مجال الزراعة وتقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية.

القيام بفحص الصادرات الزراعية المصرية لضمان الحفاظ على 

 سمعة المنتجات المصرية وزيادة نفاذيتها الى األسواق العالمية. 

وقد أضافت د. يسرا احمد المدير الفني للمختبر ان المختبر يسعي 

ان يكون بيت للخبرة ألعمال الفحص والتشخيص، كما يطمح 

الساسى للعديد من االمراض النباتية ليكون المعمل المرجعى ا

الفطرية في منطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا. ويحرص فريق 
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ر العمل بالمختبر على المشاركة في المحافل الدولية الخاصة بالطرق الحديثة والمبكرة في فحص وتشخيص االمراض النباتية، كما يقوم المختب

محلية والعالمية، كما يشارك مع المختبر المرجعي األوربي بدولة فرنسا في تطوير طرق فحص وتشخيص باستضافة العديد من الدورات التدريبية ال

 للممرضات الحجرية محصول الموالح ذات دقة عالية وأكثر حساسية.   جديدة

 

                          2019كتب علمية جديدة 
 

 تهفطر البيثيوم: تشخيص المرض واداركتاب 
 

 

 فطر بيثيوم: شكل المرض ومكافحته.سقوط البادرات المتسبب عن أنواع ال مرض- الفصل

 الهيئة العامة للتقانة الحيوية –د. محمد عماد خريبه. دكتوراه أمراض نبات 
 

كبيرة للزراعة والغابات والمشاتل،  اً البيثيوم هو أحد أهم العوامل المسببة لعأمراض النباتية التي تسبب أضرار

إنه عدو غير مرئي لمنطقة الجذر لمختلف النباتات، وبالتالي يعتبر "إرهابًا مخفيًا" لعدد من وما إلى ذلك. 

 اً مهم اً الذي يسبب عدوى مختلفة في النباتات أمر Pythiumالنباتات. يعد التشخيص الدقيق والتعرف على 

لسيطرة على اإلصابة بفطر ما يتم الخلط بينه وبين العديد من الفطور األخرى.  يصعب ا باً للغاية ألنه غال

ق المكافحة الفعالة والصديقة للبيئة ذات أهمية قصوى. باإلضافة إلى ائالبيثيوم بمجرد أن تبدأ. لذلك، فإن طر

ذلك، هناك العديد من التقارير حول مرض البيثيوم بأنه سبب هام لحدوث التهابات في البشر والحيوانات. يركز 

على العديد من الجوانب التي تشمل بشكل رئيسي النواحي المرضية  هذا الكتاب الحالي على البيثيوم

 .ة المرضوالتطورات التكنولوجية في الكشف والتشخيص وإدار
 

 

 

 الحشرات واآلفات الزراعية.  فيعجائب المغناطيسية في الكون وتأثيرها 
 

عن دار الحسين للنشر برقم إيداع بدار  9102ية" في يناير الحشرات واآلفات الزراع فيصدر كتاب "عجائب المغناطيسية في الكون وتأثيرها  

صفحة من القطع المتوسطة والكتاب يناقش حسب  969ويقع الكتاب في ، 0-6455-90-978977وبترقيم دولي:  م. 02119/9102الكتب المصرية 

 رئيسية:أبواب  ةالحشرات واآلفات الزراعية ويتكون من ثالث فيعنوانه: تأثير المجال المغناطيسي 

 

المغناطيسية وطبيعتها كنوع من الطاقة ويربط بين المغناطيسية وقوى التجاذب  ىوشرح وبيان ماهية القو اً يتضمن باللغة العربية تمهيد  :الباب األول

من الذرة والجزئيات والمركبات حتى الكتل  العام بين المواد إبتداءً 

ك السماوية موضحا كبيرة الحجم وانتهاء بالكواكب واالجرام واألفال

أن قوى المغناطيسية هي أعظم القوى في الكون كله كما اتفق على 

ولزم لذلك بيان في هذا الباب  ذلك علماء الفيزياء في العصر الحديث.

األول عن بناء الذرة في أحدث تصور للعلماء عنها ونظرية تكوين 

توضيح المادة وكذلك لزم بيان عن عالقة المغناطيسية بأسرار الكون و

أن قوى التجاذب المغناطيسي هي في الحقيقة أعمدة العمارة الكونية 

 الكريم.التي ال نراها وأشار هللا سبحانه وتعالى اليها في كتابه 

وتكوين الثقوب السوداء  وجودلذلك لزم توضيح أليه  واستمراراً 

هذا  استكمال الضروريوكان من الجذب. حيث الحجم وقوة  واختالفها منوالثقوب البيضاء في الكون وقدرتها الفائقة مع الجذب وأنواع هذه الثقوب 

مع بيان مفهوم نسبية الزمان والمكان وكذا نسبية السرعة والحركة  والخاصة( )العامةالباب الثقافي من الكتاب بشرح نظرية اينشتين النسبية 

وله تطبيقاته  واقعاً  التي صارت أمراً  هحات من علم ميكانيكا الكم وعجائبممتد االمر لما هو أحدث من نظرية اينشتين فأوضحنا لإبل و والمسافات.

م  9101 لسنة 0662وباللغة العربية سردا وبيانا عن طلب براءة اختراع مصرية سجلت برقم  يضم أيضاً والكتاب الحديثة. العملية في علم الفيزياء 

ذلك تم تسجيل )براءة  حسين وعقب الخالق محمدوسجلت باسم مؤلف الكتاب أ.د. عبد  تحت مسمى " المصيدة المغناطيسية دائمة التعقيم للحشرات "

 المجال.دولة حسب االتفاقيات الدولية في هذا  022باسم المؤلف ولهذه البراءة حماية دولية في  9102لسنة  99 (. برقمPCTختراع دولية إ
 

مشاركة من أساتذة  ةخبه وكوكبت العلمية والبحوث المنشورة في ذات موضوعه بقلم نمن المقاال ةمجموع الثانيضم الكتاب في بابه  :الثانيالباب 

معهد  –النباتات  وقايةبحوث  دهي: معهالمشاركة الكتاب والجهات العلمية  في هذاسهموا بشكل كبير أ الزراعية الذينكز البحوث االجامعات ومر

وقد   المنوفية. ةجامع وكلية الهندسة المنوفية الزراعة جامعةكلية  –القاهرة  ةعة جامعالزرا الزراعية( كليةالبحوث  الحيوان )مركزبحوث صحة 

في علم وقاية  مصر بتخصصاتهم المختلفة – الزراعيةبحوث وقاية النباتات مركز البحوث  باحثي معهد كبيرة منشاركت في هذا العمل كوكبة 

 العلمية.ت المتخصصة باإلضافة الى المقاالت النباتات في جميع األبحاث العلمية التي نشرت بالمجال
 

( بحثا منشورا في مختلف المجالت العلمية المتخصصة وموضوع كل البحوث المشار اليها  09كما ضم الكتاب باللغة اإلنجليزية  عدد ) :الثالثالباب 

هذه القوى واحد وهو أن ل اتجاهالبحوث عليها مع  واتفقت كان إيجابياً  يالذمر الزراعية والحشرات  األ اآلفات فيهي تأثير القوى المغناطيسية 

بشكل وبقيمة  وجودهالل من الحشرات بشكل عام وبدرجات متفاوتة ولكنه في النهاية يفيد في خفض كثافات الحشرات ويق في يالمغناطيسية تأثير سلب

عالوة على التشوهات في بعض  % 11-11البيض بما يقارب  ويقلل نسبة فقس % 61اذ يقلل عدد البيض الذى تضعه االناث بما يزيد عن  ةمعنوي

 واألنزيميأجزاء األجهزة التناسلية للحشرات مما يعيق تكاثرها فيما بعد ويرجع ذلك كله لما لوحظ من اختالل واضح ومعنوي في االتزان الهرموني 

 وهيدرات للحشرات واآلفات التي تتعرض لقوى المجال المغناطيسي.في عمليات الميتابولزم ) االيض ( خاصة بناء وتكوين البروتين والكرب واختالل
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ًً هذا الكتاب األ دويع الحشرات وكيفية االستفادة من ذلك في مجال وقاية النباتات ومكافحة  فيودوليا يبحث في تأثر المغناطيسية  ول من نوعه عربياً

ز كأرسلت الخالصة من الدكتورة سلوى سيد محمد عبد الصمد، المر [.تابالكمن هذا  الثانيعداد وإصدار الجزء أصدار إونحن بصدد  الحشرات.

 . ]2019مصر العربية، جمهورية-الزراعيةالقومي للبحوث 
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ة  المقاالت المنشورة في مَجلـة وَقايــَـة النّبَــات الَعـَربيَـّ
 1021 أيلول/سبتمبر ،3 ، العدد37 المجلد 

 

 
 

 

 

 

 
 

 بيئيات

 في محافظة طرطوس، سورية Rossi( Bactrocera oleae(1790 ,تأثير بعض المعطيات المناخية في الكثافة العددية لذبابة ثمار الزيتون 

 دمر نمور وعلي ياسين علي )سورية(، درويشربيع 

  http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.213222 333-312الصفحات 

 مسببات

 (Tomato yellow leaf curl virus)تشخيص ثالث سالالت جديدة تابعة لفيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم/البندورة عزل و
  )العراق( عقيل نزال العابدي، مالك حسن كريم و كرار عبد الزهرة األسدي

  //:dx.doi.org/10.22268/AJPPhttp-037.3.223231 321-332الصفحات 

 مكافحة حيوية

ومرض  Prolasioptera berlesiana Paoliوالذبابة المفترسة  Bactrocera oleae Rossi  العالقة بين اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون

 في بستان زيتون في محافظة القنيطرة، سورية Camarosporium dalmaticumتعفن ثمار الزيتون 

 وعالء صالح )سورية( قعبد الرزابد النبي بشير، فائق ع

  http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.232239 322-323الصفحات 

 

ارة مختلفة وطبيعة تأثيرها في إناث عند درجات حر .Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillعزالت محلية من الفطر ل دراسة حيوية

  Phthorimaea operculella (Zeller)عثة درنات البطاطا/البطاطس

 نسرين حسين السعود )سورية(

  http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.240250 352-342الصفحات 

 

على النخيل  Oryctes spp.  (Coleoptera: Dynastidae)مرضة للحشرات والُمتطفالت المرافقه لحشرة حفار عذوق النخيل الكائنات المُ 

 في العراق

 راضي فاضل الجصاني وحسن مؤمن ليلو الساعدي )العراق(

  org/10.22268/AJPPhttp://dx.doi.-037.3.251258 352-351الصفحات 

 مكافحة

 تأثير بعض عوامل المكافحة األحيائية وتكاملها مع المبيد الفطري تشيجارين في مكافحة مرض التعفن الرايزوكتوني على نباتات الخيار

 عوف عبد الرحمن أحمد الجبوري، خلف عطية محمد وزياد شهاب أحمد )العراق(

  http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.259265  365-352الصفحات 

 

 إرشاد زراعي

 في منطقة الشيخ بدر في الساحل السوري (IPM) دراسة المستوى المعرفي لمزارعي الزيتون ألساليب اإلدارة المتكاملة لآلفات 

 محمد بشير )سورية( وعبد النبيهلل  لميس منيف صقر، محمد جابر العبد

  http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.266272 373-366الصفحات 

 

 مقاومة النبات

 Fusarium oxysporumالمتسبب عن الفطر فعالية بيروكسيد الهيدروجين في تحفيز المقاومة لمرض ذبول فيوزارم على الطماطم/البندورة 

 )العراق( هادي مهدي عبود، مصطفى ضاري جمعة وأحمد مشتاق عبد اللطيف، حيدر حميد نوار، جاسم محمود عبد

  http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.273278 372-372الصفحات 

 

في أصناف البامية المزروعة في  M. javanica و Meloidogyne incognitaالكشف عن الحساسية والتحمل لإلصابة بديدان تعقد الجذور

 العراق

 )العراق والواليات المتحدة األمريكية( عالء حسن، أسماء عبد الرسول وبرنت سايبس كندوح،باسل 

 http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.279285 911-902الصفحات 
 

 تسجيل جديد

 على الحشرات القشرية اللينة في سورية Microterys hortulanus  (Hymenoptera: Encyrtidae)للمتـطفل  التسـجيل األول

 ـرز )سورية(وهشـام أديـب ال عالء تركي صالـح، عبـد النبـي محمـد بشــير

  http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.286291   321-326الصفحات 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Rossi_(scientist)
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.213222
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.223231
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.232239
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.240250
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.251258
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.259265
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.266272
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.273278
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.279285
http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-037.3.286291
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ة   4، العدد 73 لمجلدا المقاالت التي ستنشر في مَجلـة وَقايــَـة النّبَــات الَعـَربيَـّ
  1021كانون األول/ديسمبر 

 

 

 اعلية البكتريا فBacillus licheniformis B307 المتسبب عن الفطر  /الطماطمفي المكافحة اإلحيائية لمرض العفن الرمادي في البندورة

Botrytis cinerea. ووليد نفاع )سورية(. ياسر عقيد، فائزة األطرش 

 اإلختالف الشكلي لحشرة َمْن الدراق األخضرMyzus persicae (Sulzer) لؤي أصالن، حسين رشا أسعد،  والدراق في سورية. على التبغ

 )سورية(. وعبد النبي بشير محاسنة

 يم كفاءة أربع طرائق مختلفة الستخالص الـحمض النووي )وتق(DNA  من سوسة القمحSitophilus granareuis . زهرة رمضان، أحمد

 الالحم وفاضل كعده )سورية(.

  تأثير مستخلصات نبات الكزبرة(Coriandrum sativum) ر الممرضة للنباتوفي نمو بعض الفط  Fusarium oxysporum و 
Aspergillus sp. وPenicillium sp..  عبد العزيز ورلى يعقوب )سورية(. محمد محمدحال علي 

  التباين الوراثي بين عزالت من فطورFusarium spp. لنوع مع التركيز على ا جمعت من نباتات الفصيلة الباذنجانية في سوريةF. 

oxysporum أحمد محمد مهنا، عمر ناجي حمودي، ماجدة محمد مفلح وهمام شعبان برهوم )سورية(. ة/الطماطم.على البندور  

  بيودبور الحنطة المنشاري األور وضع بيضلتفضيل بعض أصناف القمحCephus pygmaeus  . بشار الشيخ، عبد الناصر تريسي، زياد

 سورية والمغرب(.شيخ خميس ومصطفى البوحسيني )

  مواعيد الزراعة والكثافة النباتية في الحّد من انتشار الفيروسات التابعة لعائلة االصفرارالتفاعل المشترك للصنف وتأثير Luteoviridae  على

ة نادر يوسف أسعد، صفاء غسان قمري، أمين حاج قاسم، صالح الشعبي وعطية عرب )سوري .سورية-الغابمنطقة  فيمحصول الحمص 

 ولبنان(.

  الكثافة العددية للبقة(Fabricius) Dionconotus neglectus neglectus علي ياسين علي، أحمد أحمد،  .على نبات البصل في سورية

 جعفر عمار وربيع درويش )سورية(.

 فينش  نمو وأعضاء تكاثر ذكور طائر الزيبرا فيسايبرمثرين -الفا تأثير المبيد الحشريTaeniopygia guttata.  جود جمال، غاليا شاغوري

 ومحمود قاسم )سورية(.

 كيميائية للمياه والبنية النسيجية للمخيخ عند طائر الزيبرافينيش -الخصائص الفيزيو فيسايبرمثرين -تأثير مبيد الفاTaeniopygia guttata. 
 راما عتّال، غاليا شاغوري ومحمود قاسم )سورية(.

 

 

 

 أحداث مهمة في وقاية النبات        
 

2019 - 2020 
 

 
 

 األسود.بوسنيا والجبل  9102المؤتمرالدولي الزراعي العاشر اكروسين 

http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en  
  2019أول/ /تشرين 3-1

 ايطاليا-ميالنو-بي الثاني لعلوم النباتوالمؤتمر األور

https://www.meetingsint.com/agri-aqua-conferences/plant-science 
 2019اول/ تشرين /18-19

 كورسيكا-اجاسيو–المؤتمر األوروبي الثاني حول بكتيريا الزيليال فاستديوزا 

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/1/xylella-2019 
 2019اول/ /تشرين29-30

 الهند-نيودلهي-المؤتمر الدولي لنيماتودا الحبوب 

https://www.cimmyt.org/events/7th-international-cereal-nematodes-symposium/ 
 2019ثاني/ رينتش /3-1

 اوكرانيا-ليفيف-المؤتمر الدولي للبذور الزيتية

Ukraine. http://worldoilseed.org , http://oilseed.congress.gen.tr/ 
 2019ثاني/ /تشرين 1-3

 www.bialic.orgأوكرانيا. -ليفيف-المؤتمر الدولي للزراعة البيولوجية وعلوم الحياة

 
 

 2019/تشرين الثاني/ 3-8

 الهند-تيالنجان-حيدراباد-9102المؤتمر الدولي التاسع عشر لوقاية النبات 

http://ippc2019.icrisat.org/index.php 
 2019الثاني/ /تشرين10-11

http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en
https://www.meetingsint.com/agri-aqua-conferences/plant-science
https://events.efsa.europa.eu/event/ar/1/xylella-2019
http://worldoilseed.org/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMTM0NTQxNzAxOTQ4Mzc2MTAxJmM9eTd0NCZlPTUxODgmYj0yNDQzMTMxNjAmZD1zNms2cDZ2.dH9n02NUDj0sJ_cOm23DQl19pxSTbn-pvzZY0Bvct80
http://www.bialic.org/
http://ippc2019.icrisat.org/index.php
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 ق اهداف األمم المتحدة بالزراعة المستدامةالمؤتمر الدولي السابع لالمراض النباتية لتحقي

http://ipsdis.org/gallery/view/35540 
  2020الثاني/ كانون /11-20

 إيطاليا. -روما في (Plant 2020)المؤتمر الدولي عن البيولوجيا وخلوية النبات 

https://www.plantconferences.com/ 

 

  2020 /شباط/25-23

  /https://agriseedtreatment.com.هولندا-مؤتمر تعفير البذور الزراعية أمستردام

 
  2020/اذار/ 11-12

 لندن يف (ICPT 2020)وجيا النبات الحيوية وزراعة االنسجة المؤتمر الدولي لتكنول

https://planttissueculture.conferenceseries.com/ 

 

  2020اذار/ /25-21

 كندا-بانف-للفحة القمة الفيوزارمي المؤتمر الدولي السادس

http : //www.isfhb.com 
 2020 /اذار/23-21

 فرنسا-موبالن–المؤتمر الدولي الرابع لالمن الغذائي العالمي 

http://www.globalfoodsecurityconference.com/ 
 

 2020حزيران// 11-19

 2020تموز // www.ice2020helsinki.fi 19-21لندا نف-ن للحشرات، هلسينكيالمؤتمر الدولي السادس والثالثو

  2020/لول اي/ https://acpp2020.org/ 15-18 اليابان.-ايباراكسي ،Acpp 9191سيوي ألمراض النبات المؤتمر اآل

 aspp.com-www.acppتونس-الحمامات–المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات/فندق لولاير 

   
 2020/تشرين الثاني/  1-1

 

 

 

                

 

 
 

 
 

 
 

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

 

 طارق المنذريمحمد عماد خريبه)سورية(، إيطاليا(، -مختار عبد الستار عارف)العراق محمد وليد نجم )مصر(،عدي نجم اسماعيل مطني)العراق(، 

ل الدين المحمد ج هاني(، )مصر محمد خــالد أحمد محمد دياب حسين )مصر(،حسين محمد  رنا (،امريكا-)العراق لؤي قحطان خلف(، سلطنة عمان)

فؤاد جريجيري )لبنان(،  نبيل نمر ،)لبنان(ايليا الشويري(، )الجزائر جينوايمينة  )العراق(، حازم عليعبد النبي بشير)سورية(،  القواص )مصر(،

عبد  ةنهل)العراق(،  سالم علي حسين)سورية(،  مهران عبد الكريم زيتي، ا(كوري-)سورية مازن العظم(، البرازيل-)مصر خميسيوسف  )لبنان(،

 دعب سراث بابو )الهند(،(، ) الهندرومينو فاليرو العراق(، -)أربيل بشتوان بابان)مصر(،  سلوى سيد محمد عبد الصمد)مصر(،  فتحيالفتاح محمد 

تسوتومو هوالند(، -)سوريةظالل سليمان القدور)فلسطين(،  أسامه العبد هللا سطين(،)فل عرفات حنني ،المملكة المتحدة(-)سورية القادر العبد هللا

محمد  ،(ردناأل(، إسماعيل إبراهيم )  ردناألحمد كاتبه ) ألما البنا )األردن(، عماد المعروف )العراق(، سونيا بوخريس)تونس(،  آريا )اليابان(،

 أحمد عرابي (،باري-الحسين محمد فؤاد مراد حسين أحمد )مصرباري(، -أفيكان يازمز )تركيا باري(،-الجزائر)مريم اهدوقة )سورية(،  حسام حلبي

، هبة توكالي  (FAORNE) ليديا عبد الشاهد (،FAORNEمأمون العلوي)نداء سالم )األردن(،  باري(،-)لبنان دكروب ةهب باري(،-)مصر

((FAORNE، يسرا احمد، مصر(-)الفاو السيد حسين احمد)المجيد احمد محمد دعب )الجزائر(،سامية لعلى)فلسطين(، امر جرارس، )مصر 

 العراق(، االء بلتاجي)األردن(.-استراليا، إسماعيل احمد إسماعيل)عبد العالي الفهد)العراق(معاذ عبد الوهاب الغثوان)العراق(، 
 

 

 

  
العرب  الزمالءالباحثين و نشاطاتالمتميز في جمع  لدوره ائد أبو قبعلدكتور رل ات ببالغ الشكر والتقديرأتقدم باسم الجمعية العربية لوقاية النب

 .هابعض دول العالم المختلفة وكذلك نشاطات المؤتمرات الخاصة بمرض التدهور السريع على الزيتون والمساعدة في ترجمة فيالدارسين 
 

 

تتعلق بوقاية النبات في البلدان العربية. كما تدعو جميع أعضاء  تدعو هيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع إلى إرسال أية أخبار أو إعالنات
وكذلك جميع  الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنها وأعضاء االرتباط في البلدان العربية المختلفة

بما لديهم من اخبار يودون نشرها على  اتات من اآلفات الزراعية لتزويد النشرةوقاية النب تهتم بأي جانب من جوانب الجمعيات العلمية الوطنية التي
 مستوى العالم العربي والدولي

www.asplantprotection.org 

www.ajpp.asplantprotection.org 

www.acpp-aspp.com 
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