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 العــــدد  افتتاحيــة
 

 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟آفات خي أثر في لتغير المنالهل 

 

ر السلبي لشمال أفريقيا والشرق األوسط بالتغير المناخي. تتوقع جميع السيناريوهات زيادة يأجمع مصممو برامج التنبؤ على التأث

آثار كبيرة في  لذلكرن، وسيكون ٪ بحلول نهاية هذا الق 25-20الحرارة بمقدار درجتين على األقل، وانخفاض الهطل المطري بنسبة 

آفات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. حقيقةً بدأت بعض هذه األثار بالظهور، فقد تفشت بعض 

اآلفات التي كانت توصف بالهامشية حتى وقت قريب، كما هو الحال في انتشار حافرة أوراق الحبوب 

(Syringoparis temperatellaعلى القمح والشعير في ا ) لشرق األوسط، وخاصة األردن، أوائل

، (Mayetiola hordei)األلفية الثانية. المثال األخر الملفت للنظر هو ذبابة تدرن ساق الشعير 

الجزائر، تونس، ليبيا(. إال أنها -)المغربفريقيا أوالتي ُعرفت بأنها آفة رئيسة للشعير في شمال 

ث تسببت بأضرار جسيمة للشعير في هذا البلد. ، حي2009تفشت عدة مرات في سورية بدءاً من عام 

، تبين وجود انخفاض كبير في عدد األيام الباردة 2012-2009وبالعودة للبيانات المناخية بين عامي 

(. بعبارة أخرى، كان شتاء هذه فبراير/شباط-يسمبر/حد التجمد خالل فصل الشتاء )كانون األول

الحشرة وتكاثرها دون مرورها بفترة البيات المعتادة خالل السنوات دافئًا بما يكفي الستمرار نشاط 

  .هذه األشهر التي يفترض أنها "باردة"

( تاريخيًا أنها آفة رئيسة للعديد من Helicoverpa armigeraتُعرف حافرة قرون الحمص )

ير المحاصيل، بما فيها الحمص، في شبه القارة الهندية وجنوب الصحراء األفريقية. لكن وبسبب تغ

الحمص في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل على المهمة فات اآلالمناخ، أصبحت حافرة قرون الحمص من 

هذا العقد. أضف إلى ذلك حدوث العديد من حاالت تفشي حشرات المن وفيروس تقزم واصفرار الشعير الذي تنقله هذه الحشرة مؤخًرا 

يدة )لبنان وسورية وتونس(، حيث سبب المطر المبكر والشتاء الدافئ زيادة اإلصابة بحشرات المن وكذلك على الحبوب في بلدان عد

 الفيروس. 

يُتوقع، مع فصول الشتاء األكثر دفئًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أن يزداد عدد أجيال اآلفات في العام، وبالتالي زيادة 

اآلفات وزيادة كثافة مجتمعاتها بشكل مطرد، فإن احتمال تطوير طرز بيئية أكثر شراسة يصبح أمراً   تضرر المحاصيل. ونظًرا لتكاثر

وارداً. كما أن الحشرات المهاجرة كآفة السونة، وبسبب الشتاء الدافئ، يمكن أن تغادر مواقع التشتية إلى حقول القمح بشكل مبكر، 

لعديد من الدراسات أن بعض مورثات مقاومة اآلفات قد تفقد فعاليتها نتيجة األمر الذي ينعكس بزيادة تضرر المحصول. أظهرت ا

ارتفاع الحرارة. وبالتالي، فان استراتيجية تطوير األصناف المقاومة للحشرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يجب أن تأخذ 

  ونشر أصناف جديدة. بالحسبان ثبات أداء مورثات المقاومة عند الحرارة المرتفعة أثناء تطوير

 لنكون على استعداد إلعداد وتطوير استراتيجيات مالئمة للتغلب على تأثير تغير المناخ في اآلفات، يجب القيام بما يلي:

استخدام مورثات مستقرة عند الحرارة المتغيرة في  اآلفات،تطوير نماذج التنبؤ بانفجار  الطبيعية،• التقصي المستمر لآلفات وأعدائها 

الزراعة، تشكيل المبيدات الحشرية/ المبيدات الحيوية )الفعالية،  ومنها: مواعيدتطوير خيارات إدارة جديدة ومناسبة  التربية،رامج ب

 وتبني عوامل مكافحة أحيائية مالئمة للظروف البيئية الحارة والجافة. (،الثبات/ االستمرار
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  .في العراق (Cydonia oblonga) المسبب لتبقع أوراق السفرجل Alternaria alternata التقرير األول عن فطر
 

تنحدر من اصول في منطقة غرب  و Rosaceae( من اشجار الفواكه المهمة والتي تنتمي إلى عائلة Cydonia oblonga Millيعتبر السفرجل )

واسع في البلدان ذات الظروف البيئية المعتدلة وشبه االستوائية، بما في ذلك العراق. يتم استهالك ثمارها  آسيا. حالياً، ينمو السفرجل على نطاق

الوة على ذلك، تم تحديد العديد من المواد النباتية الطبية في ثمار السفرجل التي حظيت باهتمام في منع وعالج مباشرة أو كمربيات أو جيلي. ع

هكتاًرا بإجمالي  325، بلغت المساحة اإلجمالية ألشجار السفرجل في العراق 2017(. في عام Lopes et al. 2018األمراض المختلفة عند البشر )

 Erwinia(. ومع ذلك، فقد تأثرت أشجار السفرجل بالعديد من مسببات األمراض النباتية مثل FAOSTAT 2019طنًا ) 1.777إنتاج 

amylovora  وSphaeropsis malorum  وVenturia inaequalis  وPodosphaera leucotricha   مما تسبب في انخفاض حاد في الغلة

ت أعراض بقع بنية داكنة غير منتظمة محاطة بهاالت صفراء على أوراق الشجر  ، لوحظ 2018(. في ربيع عام 1989والجودة )الجميلي والدجيلي 

درجة شماال؛  32.607498خاصة تلك القديمة التي تقع تحت أشجار السفرجل من مختلف األعمار في منطقة الحسينية في محافظة كربالء، العراق )

يجيًا وأنتجت بقعًا كبيرة من األنسجة الميتة التي أدت في النهاية إلى ذبول  درجة شرقا(. أثناء تطور المرض، اندمجت هذه البقع تدر 44.006699

إلى  10وتجفيف وموت األوراق المريضة. امتدت هذه البقع إلى الثمار مما تسبب في انخفاض كبير في جودتها. كانت نسبة حدوث المرض حوالي 

 2سم( وتم تطهير السطح بـ  1-0.5ق التي تظهر عليها أعراض بقع األوراق )بطول ٪ في البساتين العشرة المختارة عشوائياً. تم استئصال األورا 20

(  WA( لمدة دقيقتين قبل الشطف عدة مرات في الماء المقطر المعقم. تم وضعها على وسط أجار الماء ) NaOCl٪ هيبوكلوريت الصوديوم )

عديد من العزالت الفطرية المرتبطة باألنسجة ذات األعراض وتنقيتها أيام في الظالم. تم الحصول على ال 3لمدة  سلزيوسدرجة  25وحضنت عند 

(. أنتجت هذه المستعمرات في  PDA. تم حفظ المستعمرات الفطرية المنقاة في أجار دكستروز البطاطا )hyphal tips افطرف الهي  باستخدام طريقة

المركز بينما أصبحت الحافة خضراء فاتحة بعد سبعة أيام. أظهرت التحاليل  بيضاء تحولت إلى اللون األخضر الداكن أو الزيتوني في اً روالبداية فط

ميكرومتر  30-11( كانت زيتونية إلى بنية داكنة اللون وتلتف يشكل بيضاوي، بقياس 50أن الميسليوم كان منقسما وأن الكونيديا )ن =  المجهرية

بنية فاتحة اللون قصيرة ومتفرعة أو غير متفرعة.   conidiophores لكونيديةحوامل اميكرومتر مع حافة قصيرة. كانت الـ 13إلى  8.7وطول من 

(. لتأكيد هذا التحديد، كان Simmons 2007وذلك حسب )  Alternaria alternataهذه السمات المورفولوجية تشبه تلك الموجودة في فطر 

  DNeasy Plant Mini Kitعة نقية لعزلة ممثلة باستخدام كيت  مطلوبا التشخيص الجزيئي. تم استخالص الحمض النووي الجيني من عينة مزرو

من خالل   ةحد( باستخدام البادئات المخصصة لكل منطقة على actA( و ) tef1( و) ITS. تم تضخيم ثالث قطع منفصلة وهي )Qiagenمن شركة 

٪ مع تلك العزالت  100إلى  98نسبة تشابه تصل الى  ،أن هناك BLASTnتفاعل البلمرة المتسلسل. كشف تحليل التسلسل النيكليوتيدي الناتج عن 

على التوالي. تم تسجيل الشيفرات   MK451996.1و  KY094926.1و  MN733022.1الموجود في بنك الجينات باألرقام   هنفسمن الفطر 

و   MN164691.1و  MN094110.1 بأرقام االنضمام actAو  tef1و  ITSالوراثية للعزلة العراقية في بنك الجينات لكل من القطع المشفرة 

MN164690.1  اإلمراضية للعزلة الممثلة، التي تم تحديدها جزيئيًا، باإلضافة إلى ثالث يم وتق، تم 2018أبريل نيسان/على التوالي. في أواخر

قمة من أشجار السفرجل  تم اختيارها عشوائيًا بشكل فردي وذلك عن طريق رش أوراق صحية جديدة وقديمة مع .alternata Aريوعزالت من فط 

كونيديا / مل، تم جمعها من مستعمرة عمرها  106×  1ميكرولتر لكل ورقة( بتركيز  30)بعمر عام واحد؛ من صنف خاتوني( بالمعلق الكونيدي )

  للمحافظة ق بالستيكية في صنادي   سلزيوسدرجة   1+  25أيام. في الوقت نفسه، تم رش أوراق الشاهد بالماء المقطر فقط. ثم حضنت األوراق عند  10

أوراق وكرر مرتين. بعد أسبوع   10مكررات، كل منها يحتوي على  ة(. تم تنفيذ هذا االختبار في ست 2011على رطوبة نسبية عالية )اختر وآخرون 

. ومع ذلك، لم هنفس  يمن التلقيح، أظهرت األوراق بقع نخرية بنية تشبه تلك التي لوحظت في األعراض األصلية، وتم إعادة عزل الممرض الفطر

كممرض فطري يسبب تبقع األوراق في أشجار   .alternata Aتظهر أي أعراض على أوراق الشاهد. على حد علمنا، هذا هو التسجيل األول لـ 

العراق. وبالتالي، فر مثل هذه الدراسة التي تشير إلى فعالية هذا المرض على جودة وغلة شجرة السفرجل في hالسفرجل في العراق. ومع ذلك، ال تتو

 ,Adnan A. Lahuf1, Ali A. Kareem1, Mushtak T. Mohammadali1, Junmin Li2 [هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات. 

Hasan M. Mohsen1  ، )معهد فيروسات النبات،  2. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة كربالء، محافظة كربالء، العراق.1)العراق .

https://doi.org/10.1094/PDIS-12-19-  . ]2020.كانون الثاني.21، الصين، أمراض النبات االمريكية، 315211و، نينغبو، جامعة نينغب 

PDN-2566 
 

 

 .اء في العراقمسبب ذبول فيوزاريوم على خيار القث  Fusarium oxysporumأول تشخيص جزيئي للفطرـ 
 

يونيو من حزيران/في   .Cucurbitaceae . القرعية من أهم األنواع االقتصادية للعائلة اً واحد Cucumis melo var. flexuosusيعد خيار القثاء 

من األنسجة   ريو، لوحظت أعراض الذبول على نباتات خيار القثاء في منطقة الفاضلية، محافظة نينوى شمال العراق. تم عزل الفط 2018عام 

اضية للفطر  المريضة وفي البداية تم تحديدها بناًء على خصائصها المورفولوجية باستخدام الميسليوم وكونيدات الفطر. تم تأكيد اختبار القدرة اإلمر

ً كما . المسبب تحقيقا لفرضيات كوخ  طقة من الحمض النووي  لمن  (ITS)عن طريق تضخيم مناطق االستنساخ الداخلي  تم تأكيد تشخيص الفطر جزيئيا

 البنك الوراثي  في قاعدة بيانات Fusarium oxysporum كل هذه التسلسالت مماثلة لتلك الخاصة بعزلة الفطر كانت الريبوسوم المحفوظة. 

GenBank وقد تم تسجيل العزلة العراقية في البنك الوراثي تحت الرقم . ٪ 99 مع نسبة تشابهMN128597.1  ل التسجي هو وعلى حد علمنا هذا  

https://doi.org/10.1094/PDIS-12-19-2566-PDN
https://doi.org/10.1094/PDIS-12-19-2566-PDN
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قسم وقاية النبات،  )العراق(، حازم وافي الطائي وعلي كريم الطائي  ىهد [ على خيار القثاء في العراق.  F. oxysporumالجزيئي األول للفطر 

 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 388 (2019) 012005ق، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العرا
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( Tomato Brown Rugose Fruit Virus( وفيروس )Tobacco Mild Green Mosaic Virusالتقرير األول لفيروس )

 .على نبات الفليفلة في األردن
 

لوحظت أعراض فيروسية بما في ذلك اعراض  ،2016و 2015الفليفلة واحدة من أهم محاصيل الخضروات في األردن. خالل فصلي الشتاء  [تع

التجعد، واختالط باألوراق الصفراء في نباتات الفليفلة الحلوة المزروعة في بيوت بالستيكية في وادي األردن. كانت األعراض   الفتية،زم للنباتات تق

ثمار ( على ToBRFVوالتي كانت تشبه اعراض الفيروس الجديد ) للمحصول،القيمة التسويقية  في األكثر وضوًحا هي الثمار المشوهة التي أثرت 

 Daturaو  Chenopodium quinoaظهور اعراض العدوى الميكانيكية على النباتات الدالة، بما فيها ن إ(. 2016 وآخرون،الطماطم )سالم 

stramonium  وD. metel  وNicotiana glutinosa  وN. tabacum االختبارات المصلية باستخدام اختبار اليزا ) وان نتائجIPSP-CNR  ،

نبات فليفلة   39. تم استخراج الحمض النووي الريبي الكامل من ثمار وأوراق tobamovirusبتت ان االصابة هي بفيروس من جنس إيطاليا( اث 

من شركة بروميغا، الواليات المتحدة. تم اختبار العينات من خالل تفاعل سلسلة   SV-Total RNA، وذلك باستخدام كيت عراضاألأظهرت تلك 

( لفيروسات التوباما األكثر شيوًعا التي تصيب الفلفل، بما في ذلك فيروس موزاييك الطماطم، وفيروس  RT-PCRلعكسي )بوليميريز مع النسخ ا

(. باإلضافة إلى ذلك، تم Takeuchi et al. 2005) PMMoVوفيروس  (،TMGMVموزاييك التبغ، وفيروس موزاييك التبغ األخضر الخفيف )

الحصول على نواتج التفاعل بالحجم   RT-PCR(. تم من خالل Dovas et al. 2004فيروسات التوبامو حسب )العامة للكشف عن  ئاتالباداستخدام 

 التوالي، ، على TMGMVلفيروس  بادئات المتخصصةالوقاعدي( باستخدام البادئات الخاصة بـفيروسات التوبامو  زوج  728و 400المتوقع )بين 

ها األعراض، ولكن لم يتم الحصول على نواتج التفاعل من النباتات السليمة أو شاهد الماء. تم تنقية وذلك في جميع عينات النباتات التي ظهرت علي 

( من شركة  pGEM T-Easy Vectorبالزميد  طةا ونسخها بوس CP 728 bpو  RdRp 400 bpالخاصة بالقطع الجزئية  RT-PCRمنتجات 

. أظهر تحليل التسلسل  16إلى  MK816313الجينات كلها تحت االرقام من بنك  وأودعت في PCRبروميغا، وتم تشفير نسختين لكل منتج 

.  MH730962و  JX534224 برقم  TMGMV٪ مع جينوم 99إلى  96بنسبة أن الشيفرات الوراثية كانت متشابهة  BLASTNالنيكليوتيدي 

الواليات المتحدة األمريكية وفقا   انفيتروجين،شركة ، من TRIzolتم استخراج الحمض النووي الريبي الكلي باستخدام طريقة  ذلك،وعالوة على 

، الواليات المتحدة  TruSeq RNA Sample Prep (Illuminaلمواصفات الشركة المصنعة. تم إنشاء مكتبة للدنا المكمل باستخدام مجموعة 

  contigsائج التحليل وجود اثنين من ، الصين(. حيث اظهرت نت  Biomarker) Illumina HiSeq X-tenطة منصة ااألمريكية( وتسلسلها بوس

( اللتان مثلتا الجينوم كامل الطول تقريبًا. لتأكيد هوية ToBRFV MK648157و  TMGMV ،MK648158المشتقة من الفيروسات: 

ToBRFV، طة اتم اختبار جميع العينات بوسRT-PCR  بادئات المصممة على جينومالباستخدام اثنين من ToBRFV  برقمKT383474 حسب  ؛

من عينتين  RT-PCRعينة تم اختبارها اعطت نواتج تفاعل البلمرة المتسلسل. تم تنقية منتجات  39. اثنتان وعشرون من أصل 2016سالم وآخرون. 

  (، MK834295و  ،MK834289، MK834294 و MK834288 وتم إيداع النتائج في بنك الجينات تحت االرقام المباشر، وإرسالها للتسلسل 

و   TMGMVهذا هو التقرير األول عن إصابة  علمنا،. على حد ToBRFV٪ مع  100إلى  99ة النوكليوتيدات نسبة تشابه من هوي  توكشف

ToBRFV يدًا بالفلفل في األردن. قد يمثل حدوث هذه الفيروسات التي تنتقل عن طريق البذور في وادي األردن، المنطقة الرئيسية إلنتاج الفليفلة، تهد

 .N. M. Salem, M. J [وات الحساسة األخرى ويتطلب مراقبة دقيقة لتجنب تفشي المرض في المستقبل وخسائر كبيرة في الغلة. محتمالً للخضر 

Cao, S. Odeh, M. Turina, and R. Tahzima مجلة امراض النبات االمريكية ،Plant disease   9-2019االول   كانون[ . 
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 الجزائر 
 

 

كآفة خطره في محافظة بسكره   Palpita vitrealis (Rossi) (Lepidoptera:Pyralidae)كشف جديد لعثة أوراق الزيتون 

 . بالجزائر
 

لم تسجل سابقاً حبث في الجزائر.  Palpita unionalis (Hubner) واسمها المرادف   Palpita vitrealisيعرف الكثير عن عثة الياسمين  ال

وفي بضعة مواقع من محافظة بسكره بالجزائر لوحظت اضرار الحشرة  2018ولكن خالل عام  ،كآفة مهمة لها أهمية اقتصادية على الزيتون

ت على البراعم الطرفية واألوراق الفتية والنموات الحديثة واسترعت اهتمام المزارعين والباحثين.يعتبر هذا التسجيل األول للحشرة  تسببها اليرقا

  جوجه وهارون بن  هشوشه، خليلسعاد طاهر  [. على أشجار الزيتون ولقد تم دراسة الصفات المظهرية للنوع وكذلك اعراض اإلصابة والضرر

 Bulletin OEPP/EPPO Bulletin ،49(3  ،)593-596 ،2019[. https://doi.org/10.1111/epp.12607 فضلوي)الجزائر(،
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 تونس 
 

 

 في تونس وافريقيا.   Cystiphora sonchi (Vallot, 1827) (Diptera: Cecidomyiidaeالتسجيل األول لذبابة 
 

من العائلة االسترية   .Sonchus oleraceus Lتورمات على أوراق  2018و 2017فترة من حزيران/يونيو الى تشرين األول/أكتوبر لوحظت لل

سوسه بتونس.جمعت أوراق النبات ونقلت للمختبر حيث وضعت في اقفاص لمراقبة ظهور البالغات التي ظهرت وتم  -وألول مرة في منطقة اكودا

 تعود ذبابة من عائلة السيسيدومايد.يعتبر العثور على هذه البابة تسجيال جديداً للحشرة في تونس وافريقي  تشخيصها مظهريا بانها

   ].https://doi.org/10.1111/epp.12608, M. Ben Halima Kamel , L. Mdellel,  S. Zouari,  V. Balmes,(Tunisia)ا.
 

 

 سورية 

 
 ;Schoenherr, 1826  Listroderes costirostris (Insectaالتسجيل األول لسوسة الخضار

Coleoptera:Curculionidae  على نبات السبانخ )Spinacia oleracea L. .في سورية 
 

وريف   دمشق  في  مرة  ألولListroderes costirostris  Schoenherr, 1826(Coleoptera: Curculionidae ) سجل وجود سوسة الخضار 

السرمقية   )العائلة .Spinacia oleracea Lرات الكاملة والبيوض على أوراق عدة عينات من نيات السبانخ  سورية، وجدت إناث الحش  ،دمشق

Chenopodiaceae ًمحاصيل   تصيب  التي والحشرات  لألمراض الدوري المسح  خالل  وذلك( المجموعة من موقعين من خمسة عشر موقعاً مختلفا

من الحشرات متعددة العوائل   سوسة الخضار. تعد 2019 نوفمبر عام/ تشرين الثاني مطلع  في  دمشق  وريف محافظتي دمشق  في  الخضار 

Polyphagus  ً مم، اللون أبيض كريمي ثم إلى اللون 1البيض كروي أو بيضاوي ويبلغ قطره حوالي، Parthenogeneticallyوتتكاثر ال جنسيا

يوزع البيض  ،نتيجة افراز من السوسة أثناء وضع البيض على األوراققصير ذات حامل  األصفر الداكن ثم األسود قرب الفقس ذو سطح ناعم والمع

ً  20 و 15منفرداً على السطح السفلي لألوراق والساق، تراوحت فترة حضانة البيض بين  ،  سلزيوسدرجة  25-18درجة حرارة المختبر  عند يوما

على  ء الهوائية للنباتات ثم تحفر اليرقات الناضجة في التربة وتتغذى ليالً تتغذى اليرقات على األجزا. 1500و 300تراوح عدد البيض لكل أنثى بين 

مم، ولها أربع أعمار  15و11.5يتراوح طول اليرقة بين  ، ذات لون كريمي مخضر المع،الجذور، اليرقة اسطوانية منحنية قليالً مسطحة البطن

.  باللون البني المحمروالتارسا أو بني رمادي وقرون االستشعار ن البني الداكن الحشرات الكاملة باللوبيضاء اللون إلى شاحبة،  يرقية. العذراء 

pronotum  واضح شاحب رمادي اللون إلى البني. قرون االستشعار لها أجزاء قطع وسطي مع شريطfunicular segments 1 متطاول   2و

ً  Rostrum tricarinate ،السابق أطول بقليل من األخير محدب   Pronotalالقاعدة إلى القمة، العيون بيضاوية متباعدة، قرص من  وتتسع تدريجيا

 تصنيف أمكنتتغذى الحشرة الكاملة على األوراق ليالً.  مم.10و7.5يتراوح طول الجسم بين مع خطين باللون األصفر،  قليالً، مع األجنحة المستقيمة

  هدى  [. سورية في مرة ألول  L. costirostris التسجيل األول لسوسة الخضار هذا هو تصنيفية، مراجع مع بالمقارنة النوع  والبيض وتحديد اإلناث

 .] 2019 جامعة دمشق، سوريةمركز دراسات وبحوث المكافحة الحيوية، كلية الزراعة، قسم وقاية النبات،  ،)سورية(قواص، عبد النبي بشير 

 
 Capparisعلى القبار   G. Arnaud Leveillula taurica (.Lév)التسجيل األول لمرض البياض الدقيقي المسبب فطر 

spinose L.  .في سورية 
 

المهمة لخصائصها الطبية والدوائية والغذائية والقدرة على التكيف مع  ( من األنواع النباتية Capparaceae) .Capparis spinosa Lيعد القبار 

 :Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud,(1921) (Ascomycota: Erysiphalesسجل وجود مرض البياض الدقيقي المسبب فطر  .ةالبيئ 

Erysiphaceae والطور الال جنسي )Anamorph  فطرOidiopsis taurica (Lév.) Salmon  في سورية عند المسح على القبار ألول مرة

 مرض وجد، 2019-2016خالل أعوام  والالذقية  دمشق وريف دمشق ات الدوري لألمراض والحشرات التي تصيب نباتات القبار البري في محافظ

ً 33 من 6 في الدقيقي البياض في النباتات المظللة  انتشرت  ،٪ 90و 15بين فيها تراوحت نسبة اإلصابة  .لم يالحظ الفطر في محفظة الالذقيةو موقعا

بالفطر في كافة المواقع الستة التي  مع تقدم االصابة Teleomorph الجنسي الطور  ظهور ترافق  أكثر من المعرضة للشمس في المواقع الممسوحة،

سم، مع تقدم المرض أُصيب   1.3نحو ظهرت أعراض اإلصابة على شكل بقع دائرية بيضاء على السطح السفلي لألوراق بقطر  لوحظ فيها الفطر،

ى اإلصابة معظم أجزاء النبات من اتصلت البقع لتغط ،سطحي األوراق وتحولت المناطق الشاحبة إلى بقع ميتة وفي المناطق المظللة والرطبة كال

ميكرون تحمل بوغة  X153.72-9.76 7.3-48.8 ذات ابعادبسيطة  O. taurica للفطر الساق وكأس الزهرة والثمار، بدت الحوامل الكونيدية 

ثالثة أبواغ على شكل خاليا إلى ن ياثن ميكرون ثم كونيديا ثانوية من  43.92X19.52-61-14.64 بيضوية متطاولة في نهايتها بروزكونيدية مفردة 

  بدت  ميكرون، األبواغ الناضجة شفافة ويزين جدارها الخارجي تجعدات زاوية أو شبكية.X 35– 48 15–11 ذات قمة دائرية بيضوية إلى اسطوانية

ميكرون عليها 192X176د األسو ثم محمري الالبن  الى صفرباللون األ  بيضاوية الى  كروية L. taurica للفطر Chasmotheciaاألجسام الثمرية 

حوي كل  ي  ،ميكرون X 53-98 45-25كيس أسكي ذات ابعاد  27-3يحوي  ميكرون،80 – 35زوائد بسيطة شبيهة بالمسيليوم شفافة عديمة اللون 

لال جنسي  للطور الجنسي واالخصائص الشكلية صنيف المسبب الفطري وتحديد النوع بمقارنة م ت ميكرون. ت  X 25-44 23–15بوغ أسكي  2منها 

 . 2020] سورية،، كلية الزراعة، جامعة دمشق، كلية العلوم، جامعة تشرين، )سورية( قواص، نوال علي هدى [.مع مراجع تصنيفية
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األكاروس  ( علىAcari: Cheyletidae) Hemicheyletia wellsina  (De Leon)لمفترس األكاروسيالتسجيل األول ل

 L. Fragaria ananassa كآفة على نبات الفريز/الفراولة Koch 1836  anychus urticaeTetrالعنكبوتي األحمر ذو البقعتين
 في سورية.

 

  ي ذالعنكبوت األحمر  ( علىAcari: Cheyletidae) Hemicheyletia wellsina (De Leon) مفترس العناكب التسجيل األول ل

  .Fragaria ananassa L كآفة على نبات الفريز/الفراولةTetranychus urticae Koch 1836 (Acari: Tetranychidae ) البقعتين
((Rosaceae  الفريز المجموعة من منافذ بيع الشتول وزراعة الفريز/الفراولة   اتب ناث والبيوض على أوراق عدة عينات من ن اإلفي سورية. وجدت

 مم  0.25مم وعرض  0.3ع إلى الغامق، االناث بطول نحو مستدير باللون األحمر الالم صغير H. wellsinaفي دمشق وريفها، العنكبوت المفترس 

كل   االنسالخستة أرجل بعد  هال حديثة الفقس اليرقات ،كبيرةلواقط و cheliceraeدعى رمحية ت  ة فم قصيرها أجزاء ، لوهي عموماً أكبر من الذكور

ً في ظروف  يوم 43و 15بين  الموت الى  البيض فقس من  H. wellsina تراوحت دورة حياة المفترس  . لها ثماني أرجل ات الحوريات والبالغ ا

اة  مغطمجموعات أو كتل إلى ثالثة في مجموعتين  أيام. تضع اإلناث البيض 5إلى  3البيض من  تراوح حضانةت . درجة سيلزيوس25 – 18،المختبر

انثى العنكبوت  H. wellsina لتقط المفترسي بيضة.  20تضع االنثى نحو  .بيضات 8و 6بشبكة من الحرير يتراوح عدد البيض في المجموعة بين 

تثبيت وشل حركتها خالل ثوان لتبدأ بالتغذية، يبقى المفترس ثابتاً على سطح  يتم األحمر ذو البقعتين وتتغذى عليها بعد تالمس القدم األمامية للفريسة 

ولكنها للفريسة تغذى المفترس على جميع المراحل النشطة ي  سة،الورقة مع فتح المالقط وعند مرور الفريسة تغلقه خالل ثوان بعد سيطرتها على الفري 

 ألول   H. wellsinaمفترس العناكب هذا هو التسجيل األول ل تصنيفية، مراجع مع بالمقارنة النوع وتحديد تصنيفال أمكن لم تتغذى على البيض.

 . ] 2020 امعة دمشق، سوريةكلية الزراعة، ج قسم وقاية النبات،  ،محمد قنوع قواص، هدى [ .سورية في مرة
 
 

 
 

(، فصيلة اللقسيات، رتبة سيرانيدي، في 1834فالنسيان، )  Epinephelus caninus األول الموثق لسمك اللقس الداكنالتسجيل 

 المياه البحرية السورية.
 

حرية السورية. تم صيد عينة )فرد( بطول كلي  في المياه الب   caninus  Epinephelusن قدّم في هذا العمل أول تسجيل موثق لنوع سمك اللقس الداك

متًرا قبالة ساحل مدينة طرطوس   50متًرا ، وعلى بعد  30باستخدام قفص معدني على عمق  2018 فبراير/ شباط 20بتاريخ   TL)( مم 181للجسم 

 Epinephelus  اللقس الداكن ة لنوعللعينة السمكية بأنها تابع تم تحديد الموقع التصنيفي ´ شمااًل( (.وقد87°  35´ شرقًا، 91 ° 35)

 caninus ،هيثم  وحسن  سليمان  كامل وأحمد( سعد علي  بأدي [ .والعددوالقياسات المورفومترية  واللون،استناداً على الخصائص المورفولوجية 

 .  ]2020شباط/فبراير  470-  465(1) 7المجلة السورية للبحوث الزراعية   )سورية(، القصيري

 
 

 

 
 

 
 

 .المرافق لتعفن الجذور والتاج على القمح في سورية Fusarium torulosum األول للنوع التسجيل
 

وعلى الرغم  .من األمراض الفطرية المهمة المحددة إلنتاج القمح.Fusarium  يُعدّ تعفن الجذور والتاج ولفحة السنابل المتسببة عن أنواع من الجنس

ي العالم، إال أنها مازالت قليلة نسبياً في سورية، حيث تم تعريف العديد من األنواع المعزولة من مناطق  من كثرة الدراسات المتعلقة بهذين المرضين ف

 torulosum .F  مختلفة، وذلك باالعتماد على الصفات المورفولوجية وبعض الطرائق الجزيئية، إال أن هذه الدراسة تعد التسجيل األول للنوع
، وعلى   PDAالقمح في سورية، حيث تم توصيفه مورفولوجياً بشكل دقيق على مستنبت البطاطا ديكستروز آجار المرافق لتعفن الجذور والتاج على

، حيث تّم الحصول على  ef1/ef2باستخدام زوج البادئاتα -TEF1 كما تم تأكيد التصنيف بتضخيم جزئي للمورثة  .CLAوسط قطع أوراق القرنفل

المستهدفة، ومقارنة التسلسل النيكليوتيدي مع التسلسالت المنشورة على   DNAالنيوكليوتيدية لقطعة الـ ، وتحديد التتابعات 700bpحزمة بحدود 

ً بنسبة  NCBIالموقع اإللكتروني للمركز الوطني للمعلومات الحيوية .F  من النوع  KY659169% مع العزلة98.04، حيث أظهرت تشابها

.torulosum.  ] 2020شباط/ فبراير  441-  343(:1) 7المجلة السورية للبحوث الزراعية   )سورية(،  نفاع ووليد  جودت  ودانا  زيدان  ليلى[ . 
  

 
 

 
 

 

 

 تنويــــــــه
في   Dactylopius coccus(Costa)  (Hemiptera: Dactylopiidae: Coccoidea)توضيح حول تسجيل حشرة "الكوشينيل" القشرية 

   ةسوري

  69في النشرة االخبارية للجمعية العربية لوقاية النبات العدد ية سورألول مرة في كتسجيل مزية على الصبار أول تقرير للحشرة القشرية القر نشر لقد

التسجيل األول للحشرة القشرية القرمزية على "بعنوان: بحثا ، 2020، 1، 38ر في مجلة وقاية النبات العربية، العدد ش  نُ ، و5الصفحة  2016لعام 

.  ةسوريلهذه الحشرة في  اإلشارة االولىليست من مجلة وقاية النبات العربية هو  38" وعليه فان ما نشر في مجلد ةسوري الصبار ألول مرة في 

 ]2020)سورية(، بشير، لؤي أصالن، هشام الرز، عالء صالح وناديا الخطيب  عبد النبي  [ضى التنويه. اقت ولالمانة العلمية وتجنبا لالرباك 

  سورية. -نباتات البطاطا في محافظة الالذقية( على Tuta absolutaلوتا ) التسجيل األول لعثة توتا أبس
من خالل متابعتنا و ،على نباتات البطاطا الصنف سبونتاأوراق البندورة(  )حافرةبعثة التوتا أبسلوتا شوهدت أعراض إصابة  21/4/2020بتاريخ 

وبالتوصيف وبالمقارنة تأكد لنا بأنها يرقة عثة التوتا أبسلوتا حيث   ،لبطاطاللتجربة تم رصد يرقات تتغذى ما بين بشرتي الورقة على محصول ا 

بالقمم النامية صابة إيضا أحفرغير منتظمة الشكل على األوراق توضعت في الجزء الوسطي والعلوي من النبات وشوهدت تميزت األعراض بتشكل 

في مشتل حدائق   ٢٠٢٠ فبراير/ شباط ١٠لبطاطا في عروة ربيعية بتاريخ للنباتات وتم رصد لبيوض سوداء اللون في مناطق االصابة. زرعت ا 

  7/5/2019/ تاريخ ٢٥٣٥هي لبحث علمي مسجل في جامعة تشرين برقم / والتجربة 2م  ٢٥٠جامعة تشرين بمدينة الالذقية وبلغت المساحة للتجربة 

نمو واالنتاج للبطاطا " ولبحث اخر بعنوان " تأثير معاملة نباتات بعنوان" تأثير التغذية الورقية ببعض العناصر الصغرى في بعض مؤشرات ال
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نباتاً من كامل المساحة   ٢٠عدد النباتات المصابة  حوالي بلغ  وانتاجية نباتات البطاطا ". نمو  فير الميكوريزا الشجيرية والتريكوديرما والبطاطا بفط

بعثة التوتا ابسلوتا مزروعة على طرف الحقل داخل بيت محمي، ومن المعروف أن   المزروعة ويجب اإلشارة الى وجود عدة نباتات بندورة مصابة

على محصول البندورة اذ  ولى األخطيرة ومدمرة بالمرتبة فة آ  دفة تعاآلهذه 

المفضل لها وتصيب الزراعات الحقلية والمحمية منها، ول األتعتبره العائل 

ت بسبب سرعة تكاثرها ضرر هذه العثة يستمر طول موسم نمو النباتان أو 

فر الظروف المالئمة اعند تو جيالً  12حيث يصل عدد أجيالها بالسنة الى 

  11بيضة، و التي تفقس الى يرقات بعد حوالي  260وتضع االنثى حوالي 

ً يوم والساق  زهار واأل . لتبدأ اليرقات الصغيرة بإصابة االوراق والبراعم ا

تتغذى على النسيج الميزوفيلي والثمار، اذ تخترق اليرقة نسيج الورقة و

اسود، ومن المعروف ان العثة تنتقل مع الرياح عدة  اً تاركة خلفها براز

الحشرات بالطيران وتقضي البيات الشتوي لها على قوى أكيلومترات ومن 

الطور الضار لهذه العثة هو   ديعهيئة بيوض وعذراء وحشرات كاملة. أخيراً 

محمد صبري   ،محمد عماد خريبة ،يوسف عثمان جنان [الهوائية للنباتات وبشكل خاص على األوراق. جزاء األطور اليرقة حيث تتغذى على جميع 

 .]2020، اتحاد الفالحين –مديرية زراعة حلب ، دمشق–الهيئة العامة للتقانة الحيوية  الالذقية،-تشرين  جامعة-كلية الزراعة )سورية(،   خليل
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 .النجيلية( مرتبطة باألعشاب الضارة للعائلة Acari: Eriophyidaeاع جديدة من الحلم االريوفيدى من مصر )خمسة أنو
 

 Abacarus stagninisتم وصف ورسم خمسة أنواع جديدة من الحلم االريوفيدى تغزو األعشاب الضارة للعائلة النجيلية فى مصر. النوع األول 

Elhalawany & Amrine  نبات األمشوط )النسيلة(  السطح ألوراقمن على  تم جمعه الذيEchinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv  

 Aceria echinochloae Elhalawany & Amrine ،Aceriaتلون األوراق باللون الصدئى. وأربعة أنواع جديدة من جنس اسيريا ) مسبب

barnyardi Elhalawany & Amrine ،Aceria stagninis Elhalawany & Xue  تم جمعها من على اوراق حشائش األمشوط والدنيبة )

Echinochloa crus–galli (L.)  متجولة أسفل السطح الداخلى لغمد الورقة وعلى الجذع، والنوعAceria pennisetosa Elhalawany & 

Xue  على اوراق نبات علف الفيل فى منطقة اللسين. وجد النوعAceria barnyardi  لداخلي لغمد الورقة حول الساق ويكون متطفل  أسفل السطح ا

 داخل نسيج الورقة مما يسبب أوراق الصدأ. 
  

[Ashraf, S. Elhalawany (Egypt) Fruit Trees Mites Department, Plant Protection Research Institute, 

Agricultural Research Center, Dokki, Giza, Egypt; XIAO-FENG XUE (China) Department of 

Entomology, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, P. R. China; James, J. Wr. Amrine (USA) 

Division of Plant and Soil Sciences, P.O.Box 6108, College of Agriculture and Forestry, West Virginia 

University Morgantown, WV 26506–6108, USA . Systematic & applied acarology, 25(2):379-408, 2020].  

DOI: https://doi.org/10.11158/saa.25. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 البحوث   على أضواء 
 

 

 

 
 

 

   لعراقا
 

 

النشاط  يم وتقكان الهدف من هذه الدراسة هو (. TYLCVالطماطم )وراق أ تأثير أكاسيد الحديد المصنعة في السيطرة على فايروس تجعد واصفرار 

( الذي يصيب نباتات TYLCV) ٪ ضد تجعد واصفرار اوراق الطماطم 1.5و 1، 0.5، 0المضاد للفيروسات ألربعة تراكيز من أكاسيد الحديد 

الطماطم. أظهرت نتائج التجارب أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ارتفاع النبات وعدد الفروع بين المعامالت، في حين انخفضت  البندورة/

 الشاهدقارنة مع معاملة ٪، على التوالي، م 1.6، 0.3، 0.5٪ إلى  1.5، 1.0، 0.5باستخدام تراكيز أكاسيد الحديد  TYLCVشدة مرض فيروس 

٪ متفوقة بشكل كبير في تقليل شدة المرض مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينهما يليها  0.5٪ و 1.0٪، حيث كانت التراكيز  2.8بنسبة 

، 1( الملحق 20)المجلد.  ارشيف،)العراق(، مجلة بالنت  عبد الكريم قاسم جبار، هاشم حنين الضاحي وحسين علي سالم [ ٪. 1.5تركيز 

 . ]2020، 2134-2131الصفحات 

 

  البقة المبرقشة . مختبري و حقلييم وتق:  Bagrada hilaris (Burmeister)كفرمون للبقة المبرقشة  2-octenyl Acetate-(E)دور مركب 

رحت الدراسات السابقة موقع التزاوج لهذا النواع اقت  .في عدة اماكن من العالم. الصليبيةعائلة الالرئيسية على المحاضيل التي تتبع الى فات اآلهي من 

. حيث ان دور هذا المركب في  2-octenyl acetate-(E) يتوسطه المركبات المنبعثة من الذكور، ومن بين هذه المركبات المركب الرئيسي وهو

المركب بأستخدام   ريات لهذاواالتاث والحوريات لم تتم دراستها. في هذه الدراسة تم اختبار استجابة الذكور وجذب الذكور واالناث والح
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electroantennogram (EAG) غياب العائل. كذلك تم اختبار  وجود اوكذلك االختبارات الشمية في و(E)-2-octenyl acetate   كطعم جاذب

ا المركب يثير استجابة في االناث. الى ان هذ electroantennogramبارات ت في الحقل. اشارت نتائج اخها ؤجراإفي االختبارا ت الحيوية التي تم 

في االختبارات ما أوالحوريات تنجذب الى هذا المركب بينما لم تسجل استجابة من قبل الذكور. ناث ن اإلألى إاالختبارات الشمية اشارت كذلك 

انجذاب افراد البقة المبرقشة نحوها، بينما  ليغرام هي التي فقط تم تسجيليلم 10و 5المصائد التي كانت تحتوي على ن ألى إالنتائج شارت أالحقلية، 

  2-octenyl acetate-(E)مركب أن حشرة وكذلك معاملة المقارنة. تشير هذه النتائج الى  أيليغرام لم تسجل يللم 2التي كانت تحتوي على ائد صالم

, ايزيو  1, ستيفانو كوالزا2سالفتوري جوارينو ، )العراق(1 مختار عبد الستار عارف [لهذ الحشرة.  هنفسيشترك في عملية التداخل ضمن النوع 

( ،  IBBRمعهد العلوم البيولوجية والموارد الحيوية ) -2قسم العلوم الزراعية والغذائية والغابات ، جامعة باليرمو ، باليرمو ، إيطاليا .-1، 1بيري

 10.3390/insects11020109 doi:. Insects.11(2): 109, 2020|(. CNRالمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا )

 

  Colletotrichum acutatumضد الفطر  Streptomycesريات من مختلف عزالت وتجزئة والتحليل المقارن للمركبات المضادة للفط ال
دور باًر في النظام البئيى للتربة. تم عزل ثالثة وثالثون عزلة مختلفة  ب الرايزوسفير و الجذور/جالكائنات الدقيقة في منطقة  تسهم . HPLCبأستخدام 

بطريقة   Colletotrichum acutatumالمضادة ضد الفطر نشطة األتم اختبار  من التربة ماتحت نباتات الطماطم السليمة. Streptomycesمن  

مقارنة بالعزالت األخرى. تم استخدام تقنية  C. acutatumنتائج أفضل ضد  TS9أظهرت العزلة عمل خط مستقيم داخل طبق بتري. 

لمقارنة المركبات الموجودة في العزلة المذكورة مع باقي العزالت التي لم تظهر منها المركبات  (HPLC)كروماتوغرافيا السائل عالية الدقة 

خرى.وذلك ألن ألن العبور في المنحنى والتي لم يالحظ ظهورها في العزالت ادقيقة( من زم 60-50وكانت المادة النشطة مابين ) المضادة للفطر

لنواتج الفصل من  جزاء أ ة. وتم الحصول على عشرC. acutatumتضادية على فطر مكانية إليس لها خرى األ في العزالت  تظهر يتالالقمم 

كان في  و  C. acutatumجزاء أعلى قدرة على تثبيط الفطر . أظهر أحد االF10إلى  F1وسميت من  HPLCالمستخلص الخام باستخدام جهاز 

يشير  (. quercetin. وعند مقارنة الجزء المختار مع المعايير الثمانية القياسية وعلى ضوئهما تم تحديده على أنه مادة ) (56.232وقت االستبقاء )

المعزولة من جذور الطماطم يمكن استخدامه   Streptomyces zaomyceticus ر منوللفط تنقية المركب المحتمل كمضاد ن أى إاالبحث الحالي 

  اربيل، قسم البستنة، معهد خبات، جامعة بوليتكنيك 1أربيل(، -)العراق2، تافكا سليمان رشيد1هيمان كاكاخان أًوال[ . كمبيد فطري في المستقبل الواعد

 Biocatalysis andبحث مقدم الى مجلة العراق،  بيل،ار الدين،جامعة صالح  الزراعة،كلية  النبات،قسم وقاية 2العراق،  اربيل،

Agricultural Biotechnology  2020ابريل  شهر[ . 
 

 :Hemiptera: Coccoiadea). ي النظام البيئي الزراعي العراقيف  Sassetia mirandaالقشرية المكسيكية السوداء  واقع الحشرة

Coccidae) . رية المكسيكية السوداء وانتشار الحشرة القش وجود أجري الكشف عنSaissetia miranda (Cockerell and Parrott)   في

.  صنفت الحشرة في مراكز علمية دولية من قبل مختصين في الحشرات القشرية. للحشرة  2018و 2017بساتين وسط العراق )جنوب بغداد( خالل 

، وجيلين في  سلزيوسدرجة  45الحرارة درجات الصيف عندما تتجاوز في السنة منها جيل واحد في الربيع ثم تدخل سبات صيفي خالل جيال أعدة 

الكثافة   .سلزيوسدرجة  18-12غالف الحشرة الكاملة عندما تنخفض درجات الحرارة دون  البيض تحتالخريف ثم تدخل سبات شتوي في مرحلة 

فرع  األعلى  وجودهاكان  والثمار ولكنوراق واأللحديثة افرع أاألالحشرة على  وجودسجل  الربيع،منها في على أللحشرة في الخريف  العددية

ً جزاء أمنه على باقي  أكثرالحديثة  البني الداكن ثم لى إبيض األمن  الشجرة. الحشرة الكاملة شكلها محدب، القوقعة الخارجية يتغير لونها تدريجيا

البيض لونه أصفر   الحقلية،بيضة عند الظروف  920الواحدة مم، معدل عدد البيض لالنثى  2.01وارتفاع مم  3.69 عرض الجسم، معدل سوداأل

 ً حوريات ساكنة  لى إتحول ت ثم  أرجلحوريات زاحفة لونها يشبه تماما لون البيض الناضج لها لى  إالبرتقالي المحمر ويفقس لى إ شاحب يتحول تدريجيا

رية المكسيكية السوداء بشكل متزامن مع بق العنب الدقيقي في الجهة الظهرية للجسم. سجل ظهور الحشرة القش Hيحتوي جسمها على شكل حرف 

Planococcus ficus  على التين، كما سجلت حاالت تطفل تعود لعائلتيEncyrtidae  وCecidomyidae نتائج هذا البحث تخدم في رصد .

أحمد محمد طارق،   الجبوري،أبراهيم جدوع  خلف،زيدان محمد  [.فةاآلالمتكاملة لهذه دارة اإل وتطبيقات برامجالتي تغزو البيئة العراقية نواع األ

 ]  Biochem. Cell. Arch. Vol. 20, No. 1, 2020 العراق،) ن سلما وعدنان حافظ
 

 

 :Cochlicella barbara Linnaues, 1758 (GASTROPODAبعض المعطيات للحلزون المخروطي المحزز 

COCHLICELLIDAE) .المخروطي المحزز  والسلوكية للحلزونالمعطيات الحياتية  وحقلية لبعضمختبرية  أجريت تجاربCochlicella 

barbara Linnaues, 1758  الصفات المظهرية  ، تضمنت التجارب دراسات تصنيفية .2019 – 2018 بغداد خالل / وحدائق المدائنفي حقول

من قبل متحف التاريخ الطبيعي جريت أتائج التصنيف التي أكدت ن  .]والتفاح البطاطا  وشرائح ثمار( )انصافالنارنج  [ ثماروالطعوم الجاذبة

. ينشط هذا الحلزون في الحدائق المنزلية ويبدأ نشاطه في شهر كانون C. barbaraالبريطاني أن هذا الحلزون هو الحلزون المخروطي المحزز 

الليل   خالل األعشاب/دغالواألا الحلزون فوق النباتات هذ يوجد ،مارس/وأذار فبراير/ويصل العلى كثافة سكانية خالل شهري شباط  ديسمبر/االول 

من  مم 1.43واالعلى  من مم 4.92وقطرها  مم 8.95وينزل عند سطح التربة نهارا. أشارت نتائج الدراسات المظهرية بان طول قوقعة الحلزون 

أوضحت نتائج الطعوم الجاذبة بان الحلزون ينجذب الى   .وبني فاتححلقات بلونين بني  7غرام، تحتوي قوقعة الحلزون ي ليلم 406.3ووزنها االسفل 

في النهار وقد سجلت فروقات معنوية بين الطعوم في مدى انجذاب الحلزون اليها وكان النارنج )الزفير( اكثرها  مقارنة بانجذابه لها الطعوم ليالً 

 ، 24.0 و7.3ب التوالي مقارنة  والليل علىخالل النهار  حلزون  82.3و 25.1المنجذبة النصاف ثمار النارنج عداد األللحلزون وبلغ معدل  تفضيلً 

والمكافحة  التوالي. نتائج هذا البحث يمكن ان تخدم في الدراسات الحياتية  والتفاح علىمن شرائح البطاطا  والليل لكل النهار  خالل 4.0و 2.0

، 1، فالح حنش نهر2, أحمد محمد طارق1محمد زيدان خلف [.متكاملة للقوقعمن خالل برامج االدارة ال والطعوم الجاذبةبين مبيدات القواقع  بالتكامل

، دائرة البحوث الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا، بغداد،  فاتلآلمركز المكافحة المتكاملة  1و بشرى حسن عبد الحمزة 1عدنان حافظ سلمان

 . ]2020، 1، رقم Biochem. Cell. Arch ،Vol 20، ى، بغداد، العراقالمعهد الطبي التقني، المنصور، الجامعة التقنية الوسط 2العراق. 
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 الجزائر 
        

 
 

 
 

 
 

 

 

فر بيانات محدودة حول الضغط  احتى اآلن، تتو   .في حقول البطاطس الجزائرية Y (PVY) البطاطا/التوصيف األولي لمجموعات فيروس البطاطس 

، أجريت  2016و   2013بين عامي  ماي الجزائر. خالل ثالث سنوات متتالية من المحاصيل ف البطاطا/الفيروسي الموجود في حقول البطاطس 

في   دراسات استقصائية مختلفة وأظهرت عمليات الفحص المرئية وجود تباين كبير في األعراض على نباتات البطاطس في المناطق الرئيسية المنتجة

، PVY)للبطاطس  )  Yبطاطس لتحديد مدى انتشار خمسة فيروسات رئيسية: الفيروس عينة من أوراق ال 285البالد. تمت دراسة ما مجموعه 

(. أظهرت  PVSوفيروس البطاطس ) A   ((PVA، الفيروس  X    ((PVX( ، الفيروس PLRVفيروس التفاف األوراق المتسبب عن فيروس )

وتوزعه في جميع مناطق الكشف، تم إجراء   PVYبسبب هيمنة  ى. ٪ مقارنة بالفيروسات األخر93)إلى )  PVYالنتائج ارتفاع نسبة اإلصابة بالـ  

، منها PVYعينة، تم التأكيد عليها من الناحية المصلية على أنها مصابة فقط بـ  185. من مجموعة مكونة من PVYتحليل على تنوع مجموعة 

عن طريق التنميط الحيوي على   PVYعزلة  31من  . تم تحليل سلسلةO -٪ فقط من النمط المصلي3.2، و N-٪ تنتمي إلى النمط المصلي96.7

وإعادة التركيب داخل تقاطع  NTR / P1'5، التسلسلي(، واستهداف تعدد أشكال تسلسل النوكليوتيدات في منطقة RT-PCRالتبغ والتنميط الجزيئي )

التي  N PVY -من النمط المصلي  28 ت . تم التعرف على أن جميع العزالCP (RJ4و  )  HC-Pro / P3 (RJ2) ( ،VPg / NIa (RJ3ثالثة 

، تم  PVY-O. كما تبين أنه من بين الثالث سالالت ذات   النمط المصلي  مؤتلف PVYNTNاألوراق على التبغ على أنها  تسبب   نخر تعرق

في الجزائر.   Wilgaو  NTNت نوع األوراق على التبغ . هذا هو التقرير األول للتعرف على عزال  تحديد اثنتين منها على أنها تسبب   نخر تعرق

-1( 101زوا وي  بو زنا د )الجزائر(،  مجلة أمراض النبات )  ،بو خريس-لوغان قلى، محمد كركود، صونيا بو ها شم  مسعودي،–ليندة عال لة [

14 ،2019[ . 
 

 

لغربية من الجزائر بالوسائل المصلية  في المنطقة الوسطى وا  Vitisجنس  معقد الكرمة من مستجدات الكشف عن فيروسين مسئولين عن مرض

خضعت    ها.في غرب  خرىوسبعة أ البالد وسط في  والياتصنفاً من العنب من ثالثة  12على  عينة 300في هذه الدراسة، تم جمع   بيوكيميائية.وال

 / GFLV ـاستخدام مصل مضاد لأحادي النسيلة واآلخر ب  GFLV ـمن االختبارات المصلية، أحدهما باستخدام مصل مضاد ل الثنينالعينات 

ArMV مع 45٪ من العينات التي تم جمعها استجابت بشكل إيجابي للمصل األول، بينما تفاعلت 47. أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن ٪

. تم تحديد شريط  الفيروسي لغالفلتحديد الوزن الجزيئي لبروتين ا SDS-PAGE ل  مستخلًصا فيروسيًا 16تم إخضاع  الثانية،الثاني. في الخطوة 

  ArMVو   دالتونGFLV ( (56000دالتون. هذا الوزن الجزيئي قريب من البروتينات القشرية لـ  55559 يقدر ب بروتين بوزن جزيئي

  ]2020، 158-150(: 1)14  ، لجافةا قط للمنا ئريةالجزا  لمجلةا محمد طاهرين، مريم لوانشي و موني أيت وادى)الجزائر(،  [. دالتون (54000)
 

 
 

 تونس 
 

فراشة   تمت مصادفة  .Deudorix livia (Lepidoptera: Lycaenidae)ٱفة مستجدة على التمور في تونس الرمان فراشة 

نوع   (Phoenix dactylifera) ألول مرة على التمر Deudorix (=Virachola) livia Klug 1834 (Lepidoptera: Lycaenidae)الرمان

ً   2011. سبتمبرأيلول/ شهر فصة جنوب تونس خاللواحة ق في نوردڨلة  على الثمار في مرحلة الكمري )ثمار  سببت يرقات الحشرة أضرار حصريا

% من الثمار 7.1٪. باإلضافة إلى ذلك، تسببت اآلفة في وقوع  10خضراء( ومرحلة الخالل )ثمار صفراء(. كان متوسط معدل إصابة التمور 

ق الوقاية الممكنة. على ائ ف األضرار التي سببتها هذه الحشرة وتطرقنا إلى وضعيتها في تونس كما قمنا بمناقشة طرالمصابة على األرض. قمنا بوص 

خالد عباس، أنيس زوبة، أحالم حربي، نورس   [ .هذه اآلفة وقع اإلبالغ عنها سابقا بتونس، يعتبر هذا البالغ األول على التمور  الرغم من أن

،  Bulletin OEPP/EPPO Bulletin،0(0 ،)1-6 الشرميطي )تونس(،  مطيني، وإبراهيالقسن غريسي، محيي الدين 

2019[.https://doi.org/10.1111/epp.12645 
 

 

  Helicoverpa armigeraالحشرة  .محّكمةالمرباة تحت ظروف  Helicoverpa armigeraمالحظات لبعض الخصوصيات البيولوجية للعثة 

اقتصادية كبيرة على محاصيل زراعية مختلفة. تعد دراسة الخصوصيات البيولوجية لهذه اآلفة أساسية   خسائر في تتسبب العوائلهي عثة متعددة 

يرقات على نظام غذائي ُجمعت اليرقات من حقول زراعات فلفل في والية القيروان، تونس. ربيت ال .لتطوير استراتيجيات فعالة لحماية النباتات

ً  30. تم اختيار اتالبالغي في المختبر حتى بزوغ  اصطناعي بيضة،   226لوضع البيض وانطالق التربية. وضعت كل أنثى معدل  اتالبالغمن  زوجا

من مرحلة البيض إلى  يوًما 32مرت فترة بـ . يرقة لمتابعة ووصف المراحل المختلفة لتطور الحشرة 100%. بعد الفقس، تم اختيار 37فقّس منها 

المراحل األخرى من تطور الحشرة. تم إجراء اختبار االعتراك على يرقات  نفوق اليرقات صغيرة السن أعلى من  نفوق. كان معدل اتالبالغبزوغ 

تراك يرتفع مع ارتفاع الطورْين األول والثالث. بين االختبار وجود اعتراك أكثر لدى يرقات الطور الثالث. أظهر هذا االختبار أيًضا أن االع

،  Tunisian Journal of Plant Protection)تونس(،  العايد وأسماء العريف-الجربى، ثامر وإقبال الشايب ومي ةبوسالم [- االكتظاظ.

   .]2019، 27-7ذ1(: 2)14

 

لحمراء هي واحدة من اآلفات  سوسة النخيل ا( في تونس. Rhynchophorus ferrugineusاألكاروسات المرتبطة بسوسة النخيل الحمراء )

الحمراء التي تم اصطيادها في المصائد، شخصنا ثالثة أنواع من األكاروسات التي   النخيل بعد تفحص سوسة الرئيسية على أشجار النخيل في العالم.

والرأس   سطوح الصدر( أو على   (Centrouropoda almerodaiوهي معلقة على الجانب السفلي من الجناح وجدت مرتبطة بهذه الخنفساء 

خراط، سعيدة  -سليمان  [ .( (Uroobovella javae( أو على قرون االستشعار والصدر والساقين(Uroobovella marginataونهاية الجسد  

   .]Tunisian Journal of Plant Protection، 14 (2 :)29-38 ،2019)تونس(،  وعثمان والي 

https://doi.org/10.1111/epp.12645
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المبيدات الكيميائية بشكل كبير في اإلنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك،  أسهمتراعة اليام. مخاطر استهالك بقايا المبيدات في زيم وتق

المحتملة   ال يزال التعرض البشري للمبيدات مصدر قلق بالغ. أحد المصادر المهمة للتعرض البشري للمبيدات هو استهالك الغذاء. أدت اآلثار السلبية

يمات و جراء تقإخاصة في العالم المتقدم. لمعالجة اآلثار السلبية المحتملة للمبيدات، عادة ما يتم ب نتاج واستخدام المنتجات، ول للمبيدات إلى تنظيم صارم

يام سلعة غذائية يستهلكها األفارقة على نطاق  الللمخاطر من قبل خبراء علميين لتحديد مستويات المخاطر وتقديم استراتيجيات إلدارة هذه المخاطر. 

يشعر  اسع في الوطن وفي الشتات على حد سواء. يستخدم مزارعو اليام )نوع من البطاطا الحلوة( المبيدات في إنتاج هذه الزراعة على مر السنين.و

مبيدات  من  12مخاطر ابتالع يم ولتقعموم الناس بالقلق إزاء اآلثار الصحية التي قد تنجم عند التعرض إلى بقايا المبيدات. ُصممت هذه الدراسة 

اآلفات، بما في ذلك خمسة مبيدات حشرية )كادوسافوس وفينيتروثيون وإيميداكلوبريد وروفينوفوس وبروبوكسور( وأربعة مبيدات فطرية  

انومبا طقة ن )كاربيندازيم وفينوبربيمورف وميتاالكسيل وبروبايونازيل( وثالثة مبيدات عشبية )بانتازون وغاليفوزات وبنذالين( في زراعة اليام في من 

(. تم اعتماد ثالثة مناحي )حتمي، EDIالتقليدية في غانا. تم جمع بيانات البقايا وبيانات االستهالك ودمجها الستخراج االمتصاص اليومي المقدر )

( ADIالمقبولة ) توزيع بسيط، احتمالي( في احتساب االمتصاص اليومي المقدر وتمت مقارنة قيم هذا االمتصاص اليومي المقدر مع الجرعة اليومية 

االثنتي  لمختلف المبيدات وذلك لتحديد ما إذا كان هناك مخاطر مع االبتالع. وكشفت الدراسة أن االمتصاص اليومي المقدر عند المزارعين للمبيدات

تحاد األوروبي. ومع عشر المستهدفة بالمنحى الحتمي وبمنحى التوزيع البسيط، كان أقل من االمتصاص اليومي المقبول الذي ضبطته مفوضية اال

من الجرعة اليومية المقبولة   وفينيتروثيون أعلى% من المزارعين للمبيدْين فينوبربيمورف 10ذلك، كان االمتصاص اليومي المقدر لدى حوالي 

 Tunisian Journal تونس( -بلغاريا -ويمباي، أبوكاري وعبد الرحمان إسحاق وعبد هللا أبوبكر وإيديلبيس لوبيز وبيتر سبانوغ )غانا  [عندهم.

of Plant Protection   ،14(2 :)49-64 ،2019[ .   
 

 
 

 
 

 سورية 

 

على نبات البندورة تحت ظروف الزراعة المحمية   Tetranychus urticae KOCH السيطرة على مجتمع األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين

 Abamectin، و Acetamipridمبيدات استخدامفاءة التكامل ما بين كيم ولتقأُجري البحث . باستخدام بعض المعامالت الكيميائية والحيوية

ومن ثم إطالق   .officinalis   Styrax L واألصطركL azedarach Melia.  من نباتي األزدرخت لكل المائيوالمستخلص  Pyridabenو 

على نبات   Koch urticae tranychusTeبهدف إدارة مجتمع األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين gilvifrons Stethorus  المفترس

. نفذت التجربة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، وقد  2018ضمن البيت البالستيكي عام  esculetum Lycopersicum   البندورة

وع األول. تراجعت  % على التوالي في األسب 50.93و 62.29أظهرت نتائج البحث امتالك مستخلصي األزدرخت واألصطرك كفاءة وصلت إلى 

% لكل منهما على 54.72و 62.54الفاعلية في األسبوعين األول والثاني بعد إطالق المفترس لتعود وترتفع في األسبوعين الثالث والرابع لتصل إلى 

انخفاض درجه تأثير  ، لوحظ .gilvifrons S التوالي، وبذلك نستطيع القول بأنه حدث تضافر ما بين فاعلية المستخلص وإطالق المفترس الحشري

المفترس  في% بسبب تأثير المبيد السلبي 33.77حيث بلغ أعالها بعد اإلطالق في األسبوع الرابع   Acetamipridالمبيد الحشري المتخصص

  Pyridaben، تفّوق المبيد األكاروسي المتخصصT.urticae والذي لم يستطع أن يكون مجتمعاً كافياً قادراً على ضبط مجتمع األكاروس الضار

ً فاعلية تجاوزت  % في األسبوع األول قبل إطالق المفترس، وانخفضت في األسابيع األول، والثاني والثالث بعد اإلطالق دون فروق  84معطيا

الحشري  % مع فروق معنوية. بلغت نسبة القتل لدى المعاملة بالمبيد 73.72معنوية بينهم لتعود وترتفع في األسبوع الرابع بعد اإلطالق إلى 

% في األسبوع األول قبل إطالق المفترس.  82.19ساعة من المعاملة ثم ارتفعت بشكل كبير إلى  24بعد   Abamectin 61.14%األكاروسي

% على التوالي مع فروق معنوية فيما بينهما، عادت  65.21و 70.72تراجعت الفاعلية في األسبوعين األول والثاني بعد اإلطالق لتصل إلى 

% دون وجود فروق معنوية فيما بينهما. لوحظ مساهمة المفترس في  80.70و 79.62في األسبوع الثالث والرابع بعد اإلطالق لتصل إلى وارتفعت 

  )سورية(،  أحمد سليمان مفلح ورندهوماجدة محمد  إبراهيم عزيز صقر [ .رفع نسبة القتل بعد انخفاضها في األسبوع األول والثاني بعد اإلطالق 

 .  ]2019ول/ ديسيمبر األ كانون  447-433(4)6سورية للبحوث الزراعية  المجلة ال

 

 Solanum على الباذنجان Tetranychus urticae Koch البقعتيني ذأهمية استخدام المستخلصات النباتية للسيطرة على األكاروس األحمر 

L.  melongena ى األكاروسات الضارة بوسائل آمنة بيئياً، نفذت دراسة  ضمن المساعي الهادفة للسيطرة عل.  تحت ظروف الزراعة المحمية

فاعلية عدد من المستخلصات  يم ولتق، 2016/2017ضمن بيت محمي مزروع بالباذنجان في منطقة البصة التابعة لمحافظة الالذقية للموسم الزراعي 

العالمي االنتشار  Koch 1 urticae Tetranychus (Acari: Tetranychidae) 836البقعتين يذالنباتية في السيطرة على األكاروس األحمر 

راق  وشديد الضرر على عوائله الكثيرة في الزراعة المحمية والحقلية. تضمنت الدراسة بذور وأوراق األزدرخت، وبذور وأوراق السرو، وثمار وأو

: نسبة القتل ألفراد الطور المعامل، والخصوبة، باستخدام ، وأوراق وأزهار الدفلة، وأوراق وكورمات اللوف، باعتماد المعايير التاليةوكاليبتوساأل

األولى  طريقة حلقات الفازلين. بينت النتائج أن الفاعلية األعلى وجدت عند استخدام مستخلص بذور األزدرخت على اإلناث البالغة وعلى الحوريات 

%( الذي كان األكثر تأثيراً على فقس البيض )نسبة 8.17لدفلة )% على التوالي(. بينما سجلت الخصوبة األدنى مع مستخلص أوراق ا69.3، 65.4)

%(. والجدير بالذكر أن مستخلصات البذور والثمار والكورمات أعطت فاعلية أعلى من مستخلصات األوراق وهذه بدورها كانت أعلى  87.4القتل 

المجلة السورية للبحوث الزراعية   )سورية(، شيبان سجيع مةوأسا صقر عزيز ابراهيم [ ..urticae T. كفاءة من مستخلصات األزهار تجاه أطوار

 . ]2019/ديسيمبر   األولكانون  432-  418:( 4) 6

 

 البقعتين يذاختبار كفاءة مزج المستخلصات النباتية الطبيعية ببعض المبيدات العضوية الصنعية على اإلناث الحديثة لألكاروس األحمر 

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) بر وقاية  ت نفذت اختبارات حيوية ضمن ظروف مخ. برتتحت ظروف المخ

بأنصاف الجرعات المنصوح   T.urticae النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، لتوضيح إمكانية زيادة كفاءة المستخلصات الطبيعية على األكاروس 
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ات المستخدمة والمطروحة في البيئة بهدف خفض التكلفة االقتصادية والتلوث البيئي. بها لبعض المبيدات الصنعية، بهدف اإلقالل من كميات المبيد

مع  استخدمت مزائج المستخلصات األم ألوراق ستة أنواع نباتية )األزدرخت، والسميالكس، واألصطرك، والكينا، وقثاء الحمار والديس اإلفرنجي(

ن، وأورتس، ونسورون، وفيرتميك، وتلستار، وماجستر(. اتبع أسلوب االستخالص أنصاف الجرعات المنصوح بها لستة مبيدات صنعية )نيورو

،  النيورون مزائجالمائي البارد للعصارة، واستخدمت طريقة تغطيس األقراص الورقية للفاصولياء في محاليل المزائج لمعاملة األفراد. حققت 

ً مع  100صات بلغت القيمة األعظمية والتلستار، والفيرتميك، والماجستر تقوية جيدة لفاعلية المستخل % أو قاربتها في حاالت كثيرة خصوصا

مستخلصات السميالكس، واألصطرك واألزدرخت، وجاءت الفروق بين نسب القتل معنوية بدرجة عالية ما بين معظم المزائج وبين المحاليل األم  

مع مركب األورتس المانع لإلنسالخ الذي كانت تقويته للمستخلصات   للمستخلصات، وكذلك ما بين معظم المركبات المدروسة ومزائج المستخلصات

 .  ]2019 ، ديسيمبر473- 460(4)  6المجلة السورية للبحوث الزراعية )سورية(،  بهجت غالية وسهير صقرإبراهيم عزيز  [ .النباتية ضعيفة

 

أجري مسح حقلي في   المحمية. الدفيئاتمحصول الخيار في على spp.  Meloidogyneتحديد الضرر والتركيب النوعي لنيماتودا تعقد الجذور 

قرية تابعة لمحافظتي الالذقية وطرطوس، بهدف تحديد نسبة وشدة   16من البيوت المحمية المزروعة بالخيار في الساحل السوري في  دفيئة 34

بطريقة النمط العجاني لألنثى البالغة، وأخذ القياسات  neMeloidogy  اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور، باإلضافة إلى تحديد التركيب النوعي للجنس

م. أظهرت النتائج أن 2015/ 2014من موسم  يونيو/وحتى نهاية شهر حزيران مارس/وذلك منذ بداية شهر آذار ،  2Jالبيومترية ليرقات الطور الثاني

ً لسلم59%( بمتوسط قدره 100 -20بين )ما نسبة اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور تراوحت    Bridge and)%، كما تراوحت شدة اإلصابة وفقا

Page, 1980) المحدد لمعدل تعقد الجذورIndex Gall   وأوضحت دراسة التركيب النوعي وجود ثالثة 1.67وبمتوسط قدره  4.2-0.4بين ما .

%،  47.55%، 50.98لمئوية النتشارها وكانت النسبة ا.incognita M، .javanica M،  arenaria M. وهيMeloidogyne  أنواع من الجنس

  صليبة  وحسام يوسف وريم البودي يوسف مازن [ .في مناطق الدراسة.hapla M  % على التوالي. في حين لم يسجل وجود النوع1.47

    .]2019  االول كانون /ديسمبر   ،497- 484(:4)6 الزراعية للبحوث  السورية المجلة ملص)سورية(،
 

باالعتماد على معايير   Phthorimaea operculella (Zeller) ببيئة درنات البطاطا لتربية فراشة درنات البطاطامقارنة البيئة الصناعية 

لدراسة جداول الحياة  2009بر الحشرات في كلية الزراعة بجامعة عين شمس في القاهرة بمصر عام ت أجريت تجربة مخبرية في مخجداول الحياة. 

البيئة الصناعية بدرنات البطاطا لتربية فراشة درنات البطاطا عليها عند  لمقارنةZeller)( operculella aeaPhthorim  لفراشة درنات البطاطا

 ومدة الجيل  (λ)والنهائي )mr(األولي، ومعدلي الزيادة  R)0(تغذية يرقات الحشرة على كل منهما. أظهرت النتائج عند دراسة معدل الزيادة الطبيعي

) t(G التضاعفومعدلtD( )  أن درنات البطاطا هي أكثر تفضيالً لتغذية يرقات فراشة درنات البطاطا عليها مقارنةً بالبيئة الصناعية. عند حساب

% عند التربية على درنات البطاطا لكل من النسبة المئوية  20.21، و29.00، 46.77 الطبيعي النفوق الطبيعي كانت أقل قيم لنسب  النفوق معدالت 

، 30.00، و 51.72النفوق على التوالي. بينما كانت أعلى قيم لنسب  IM) (الجوهري النفوق  و  RM))الحقيقي النفوق  و،  M)(Aالظاهريالنفوق 

الجوهري على التوالي، عند التغذية البيئة الصناعية. مما يؤكد أن  النفوق والحقيقي،  النفوق والظاهري، نفوق لا% لكل من النسبة المئوية  19.29و

المجلة  )سورية(،  غسان يوسف [ .ا أفضل لتربية فراشة درنات البطاطا عليها مقارنة بالبيئة الصناعية من أجل األغراض البحثيةدرنات البطاط

 .  ]2019كانون األول/ ديسيمبر  548- 538(4) 6السورية للبحوث الزراعية 

 

ضمن ظروف   (Scaptomyza flava Fallen Diptera: Drosophilidae) لمكافحة الكيميائية والبيولوجية لحشرة حفار أوراق الفجلا

كفاءة عدة مبيدات من مجاميع كيميائية مختلفة  يم وتقأجريت هذه الدراسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة بهدف  محافظة البصرة.

، كما تم تقدير 2015/2016، خالل الموسم الزراعي Fallen flava Scaptomyza ضد حفار أوراق الفجل bassiana Beauveria  والفطر

يرقة/ورقة، وسجلت   1.78 مارس/شدة اإلصابة والضرر لهذه الحشرة. أظهرت النتائج أن الكثافة العددية لهذه الحشرة كانت أقصاها في شهر آذار

اوى ضرر الحشرة خالل  ، أما نسبة الضرر فلم تكن هناك فروق معنوية بين فترات الدراسة بل تس67%   أعلى نسبة إصابة في الشهر ذاته إذ بلغت

معنوية فيما بينها، حيث تفوقت األوراق الخارجية بنسبة الضرر عن بقية المواقع حيث بلغت %   اتهذه الفترات، في حين سجل موقع اإلصابة فروق

رة مع وجود فروق معنوية بسيطة  ؛ أما نتائج اختبار المبيدات فقد أاثبتت النتائج أان جميع المبيدات المستعملة فعالة بدرجة عالية ضد هذه الحش1.8

% على التوالي، في حين سجل  82، و85، و92بنسب بلغت    Sakhuyثم  Dragon  أعلى نسبة قتل، تاله مبيد   Super Saqrبينها إذ سجل المبيد

  )سورية(،  عوفي  غازي بيداء و نجم  هللا عبدشروق و مهدي علي  نحسي  [ .ساعة من المكافحة 72  بعد54.4 الفطر االحيائي أقل نسبة قتل بلغت % 

 .  ]2019ول /ديسيمبر أل كانون ا 556- 549( 4) 6الزراعية    المجلة السورية للبحوث

 

في السيطرة على ذبابة القطن   Serangium parcesetosum Sicard (Coleoptera: Coccinellidae) فعالية المفترسيم وتق

يم كفاءة  وأجريت دراسة لتق على الخيار والبندورة. e) Genn. (Homoptera: Aleyrodida Bemisia tabaciالبيضاء

Bemisia  في مكافحة ذبابة القطن البيضاءSicard (Coleoptera: Coccinellidae)  parcesetosum Serangium المفترس

Genn. (Homoptera: Aleyrodidae)  tabaciعلى نباتات الخيار L. sativus Cucumis والبندورةL.  icumlycopers Solanum  

. تضمنت  اً مكرر 12. تضمنت التجربة أربع معامالت و2014بحوث الالذقية )محطة بحوث سيانو( لموسم  ضمن األقفاص. نفذ البحث في مركز 

راق حقيقية، وبعد أو 6النباتات بذبابة القطن البيضاء عند ظهور  إعداءالمعاملة األولى والثالثة نباتات الخيار، والثانية والرابعة نباتات البندورة. تم 

مفترس/نبات على ثالثة دفعات بفاصل   2في المعاملتين األولى والثانية )بمعدل  .parcesetosum S  أسبوعين من ذلك أطلقت بالغات المفترس

إطالق المفترس حيث تم في   لمعاملة الثالثة والرابعة كشاهد. أخذت القراءات أسبوعياً اعتباراً من لحظةركت اأسبوع بين كل إطالق والذي يليه. بينما ا

  1مساحة  كل قراءة عد األطوار غير الكاملة لذبابة القطن البيضاء )بيض، ويرقات بالعمرين األول والثاني، ويرقات بالعمرين الثالث والرابع( على

ً من قمة النبات ووسطه وأسفله. وقد أظهرت النت 2 سم ائج بأن المفترس لم يبد أي نشاط على من السطح السفلي لألوراق والتي تم اختيارها عشوائيا

وجود الفريسة. كما أظهرت النتائج زيادة في أعداد أطوار الذبابة البيضاء في المكررات التي أدخل إليها المفترس على من نباتات البندورة بالرغم 

بيضة   2.9±  10.8إلى  2 سم 1حورية/ 7.5±  .538بيضة و 4.2±  19.4نباتات الخيار حتى األسبوع السادس من اإلطالق، ثم بدأت باالنخفاض من 

خالل الفترة نفسها. 2 سم 1/حورية  145.4و بيضة  29.4±  219.2أسابيع. بينما بلغت كثافة مجتمعاتها في معاملة الشاهد  10بعد 2 سم 1حورية/ 3و



 

 

 

 2020، مايو/أيار، 79 العدد  األدنى، والشرق  العربية البلدان في  النبات لوقاية  اإلخبارية  النشرة 13

% في معاملة الشاهد. 4.1إلطالق في حين بلغت % في معاملة المفترس بعد تسعة أسابيع من ا93.3الحوريات المتقدمة في العمر  نفوقبلغت نسبة 

أبدى فعالية في مكافحة ذبابة القطن البيضاء على نباتات الخيار ضمن األقفاص عند .parcesetosum S  تظهر نتائج هذه الدراسة بأن المفترس

المجلة السورية للبحوث   )سورية(، ومحمد أحمد حوماجدة مفل عبود ق رفي [ .بالغة/نبات وغير مناسب لمكافحة اآلفة على البندورة 2إطالقه بمعدل 

 .  ]2019كانون األول/ديسيمبر لعام  ،SJAR ،6(4  :)448-459 الزراعية

 
 
 

ً  Callosobruchus maculatus (F.) فاعلية مساحيق الكاولينت والسيلكا والزيوليت في خنفساء اللوبياء العاديةاختبار  تمت دراسة  .  مخبريا

maculatus Callosobruchus  (.F) ن المساحيق الخاملة وهي: الكاولينت، والسيلكا، والزيوليت، في خنفساء اللوبياء العاديةتأثير ثالثة أنواع م

(Coleoptera, Bruchidae)( غ/كغ بذور لوبياء. نُفذت الدراسة ضمن الحاضنة عند درجة حرارة  80و 40و 20و 10و  5عند خمسة تراكيز )

ساعة، والفاعلية  72ز بحوث التقنيات الحيوية بجامعة البعث. تم حساب فاعلية المساحيق المختبرة في قتل البالغات بعد ورطوبة نسبية ثابتة في مرك

يادة في خفض الفقد في وزن البذور وخفض نسبة الضرر وخفض النسل الناتج عن البالغات المعاملة. أظهرت النتائج فاعلية المساحيق الثالثة في ز

%. وازدادت   82.93% والزيوليت  81.72% وبفارٍق معنويٍ على كل من مسحوقي السيلكا 85.49وق مسحوق الكاولينت مع تف النفوقنسب 

غ/كغ. وكانت العالقة  5% عند التركيز 76.36غ/كغ، وأدنى قيمة 80% عند التركيز 85.58الفاعلية مع زياد التركيز، حيث بلغت أعلى قيمة لها 

ادة فاعلية المساحيق في خفض فاقد وزن البذور، وخفض نسبة الضرر، وخفض النسل الناتج. فقد بلغت الفاعلية عند صطردية بين زيادة التركيز وزي 

%على   98.28و 98.14و  98.54غ/كغ لتصل إلى 80%على التوالي، وارتفعت الفاعلية عند التركيز 89.07و 88.59و 88.11غ/كغ  5التركيز 

فض الفقد في وزن  (ٍق معنويٍ على كل من مسحوقي السيلكا والزيوليت، حيث بلغت فاعلية الكاولينت في خالتوالي، وتفوق مسحوق الكاولينت وبفار

  87.06% على التوالي، بينما بلغت الفاعلية عند الزيوليت 99.77و  99.70و 99.71البذور، وخفض نسبة الضرر، وخفض نسل الجيل الناتج 

 شيخ زياد  [. خنفساء اللوبياء العادية فياسة أن مسحوق الكاولينت هو األعلى فاعلية في تأثيره % على التوالي. بينت نتائج الدر86.56و 87.76و

   ]2020شباط/ فبراير  394-385( 1)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  )سورية(، اسبر ورحاب الجوري وإبراهيم خميس

 

يعد محصول   رد فعل بعض األصناف إزاء مرض التبقع الهلمنثوسبوري.مسح حقلي ألمراض التبقعات على الشعير في شمال شرق سورية وتقويم 

ً ألوراق الشعير، لذا هدفت هذه الدراسة إلى مسح أهم المهمة الشعير من المحاصيل  في سورية، وتسبب العديد من الممرضات الفطرية أمراضا

أجري   .sativum H . م ردّ فعل بعض أصناف الشعير إزاء الفطراألمراض المنتشرة في المنطقة، وتحديد الفطور الممرضة األكثر تردداً، وتقوي 

. كما اختبرت قابلية اإلصابة لـعشرة أصناف محلية من الشعير إزاء الفطر، إذ 2014و  2013مسح حقلي لحقول الشعير في شمال شرق سورية عامي 

طور االستطالة فقط. أظهرت النتائج انتشار العديد من المسببات  أعديت النباتات في مرحلتين: األولى في طوري اإلشطاء واالستطالة، والثانية في

.H  في منطقة المسح، وكان الفطر secalis Rhynchosporium و  alternata Alternaria  وsativum Helminthosporium  الفطرية

 sativumربي أسود األكثر قابلية لإلصابة، بينما أبدت األصناف  أكثرها تردداً. وتباين ردّ فعل األصناف المختبرة إزاء الممرض، فقد كان الصنف ع

األكثر قابلية لإلصابة، وكان الصنفان فرات   7مقاومة عند طور اإلشطاء، أما في طور االستطالة فقد كان الصنف فرات  3وفرات 6وفرات 2فرات

 .  ]2020شباط/فبراير  11- 11(:1)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  رمو)سورية(،  آالن  [ .األكثر مقاومة 6وفرات2

 
 

 

نُفذ البحث في مزرعة بوقا التابعة   .. Vicia faba L تأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييك الخيار في بعض الصفات اإلنتاجية للفول

حث إلى دراسة تأثير الكثافة النباتية . هدف الب 2017/2018كلية الهندسة الزراعية، جامعة تشرين، محافظة الالذقية. خالل الموسم الزراعي ل

استخدم في البحث صنف الفول البلدي في ثالث كثافات نباتية  L. faba Vicia واإلصابة بفيروس موزاييك الخيار في بعض الصفات اإلنتاجية للفول

سم. صممت التجربة وفق تصميم  51طول لوتمت العدوى بفيروس موزاييك الخيار على نباتات الفول عند وصولها  ( م2نبات/ 20، و10، و5)

عت العدوى وز لمرة واحدة، وبثالثة مكررات، حيث  (Split plot design) ب القطع المنشقة، بترتي (RCBD) القطاعات العشوائية الكاملة

 ( 2منبات/  5فة النباتية المنخفضة )على القطع الرئيسة، وتضمنت القطع الثانوية الكثافات النباتية. أظهرت النتائج تفوق الكثا  بفيروس موزاييك الخيار

في صفة عدد األفرع، والوزن األخضر للنبات الواحد في مرحلة تشكل القرون، وعدد القرون على 2 (نبات/م 20، و 10على بقية الكثافات النباتية )

  100في صفة الغلة البذرية، ووزن 2 (نبات/م 10، و5على بقية الكثافات النباتية )2 (نبات/م 20النبات الواحد، كما تفوقت الكثافة النباتية المرتفعة )

عند الكثافة النباتية المنخفضة في صفة   (E0) بذرة، وارتفاع النبات في مرحلة بداية النضج. وتفوقت النباتات المصابة بفيروس موزاييك الخيار

في صفة  2 (نبات/م 20عند الكثافة النباتية المرتفعة )  (E0)س الوزن األخضر للنبات، وعدد القرون على النبات، كما تفوقت النباتات المصابة بالفيرو

على النباتات المصابة   ((E1 ارتفاع النبات. كذلك تفوقت النباتات السليمة فيبذرة. لم يُسجل لإلصابة بالفيروس تأثيراً  100الغلة البذرية، ووزن 

% وكذلك الوزن األخضر للنبات بنسبة  12.17-10.23لنبات بنسبة ارتفاع ا في جميع الصفات المدروسة، حيث انخفض كل من (E0) بالفيروس

بذرة بنسبة  100%، وزن  19.84-13.80%، والغلة البذرية بنسبة  31.76-14.08%، وعدد القرون على النبات الواحد بنسبة  0.76-1.77

  الجناد  فريد وخالد إسماعيل داود عماد ، محمد يوسف  [ .ة% في النباتات المصابة بفيروس موزاييك الخيار مقارنةً مع النباتات السليم1.77-5.50

   . ]2020شباط/ فبراير  424- 410( 1)  7المجلة السورية للبحوث الزراعية  )سورية(،
 
 

قابلية ستة أصناف من  ت وقي .  Meloidogyne incognitaقابلية بعض أصناف الباذنجان المزروعة في سورية لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور

Meloidogyne  لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور  (Toros، وAydin siyoahi، وBlack beautyذنجان )رمسيس، وريان، وياقوت، والبا

 incognita في   في الظروف الحقلية، وذلك 2016و 2015في تجربة أصص وفق تصميم عشوائي كامل بخمسة مكررات للموسمين الزراعيين

يوماً من الزراعة. أوضحت   40بيضة وطور يرقي ثاني/نبات بعد  5000الشتول بمعدل  إعداءلزراعية، سورية. وتم الهيئة العامة للبحوث العلمية ا

ً لتكاثر  .(Galling index  =5 النتائج تضرر األصناف الستة نتيجة لإلصابة بالنيماتودا )دليل التعقد كما كانت هذه األصناف جميعها داعمة أيضا

ً لتكاثر النيماتودا  Toros، وكان الصنف.incognita M وحت بين قابلة وعالية القابلية لإلصابة بنيماتودا، وترا (RF>1)النيماتودا  أكثرها دعما

(RF=4.7 في حين كان الصنف  1كيس بيض/ 198.6؛ ،)غ جذور Aydin siyoahi أقلها في ذلك (RF=1.3 1كيس بيض/ 84.5؛   .)غ جذور

على التوالي(.   0.99و r 0.48 =) تكاثر النيماتودا وكل من متوسط عدد العقد ومتوسط عدد أكياس البيض ووجدت عالقة ارتباط إيجابية بين معدل
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  ردينةو العربي وصبحية المصري ميمونه [ .كما سجل نقص معنوي في طول النبات والوزن الرطب للمجموع الخضري مقارنةً مع الشاهد السليم

 . ]  2020شباط /فبراير   432-  425( 1)7زراعية المجلة السورية للبحوث ال )سورية(،  البكا
 
 

تم دراسة األداء الوراثي، والقدرة على   .  )L. Gossypium hirsutumالتحليل الوراثي لبعض الصفات اإلنتاجية والتبكير في القطن االبلند ) 

وهي عبارة عن ستة هجن ناتجة عن   )L hirsutum Gossypium (.التوافق، وقوة الهجين ونسبة التويث لعشرة طرز وراثية من نبات القطن

تمت زراعة الهجن واالّباء  . 4G73 (P .(و P)3(10والساللة  P)2( 22ودير الزور  P)1 (1-33التهجين نصف الدائري ألربعة طرز أبوية: حلب 

لدراسة كالً   2011لموسم الزراعي في محطة بحوث القطن، دير الزور، سورية، باستخدام تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثة مكررات في ا

العشرة،  من: إنتاجية القطن الزهر )كغ/دونم(، وتصافي الحليج )%( ونسبة التبكير. أظهرت النتائج وجود فروق عالية المعنوية بين الطرز الوراثية

وية بين اآلباء مقابل الهجن، مما يدل على  بين اآلباء وكذلك بين الهجن لكل من إنتاجية القطن الزهر وتصافي الحليج، كما لوحظ وجود فروق معن 

لهجن وبين وجود قوة هجين في الهجن الناتجة للصفتين السابقتين. بالنسبة لنسبة التبكير، لوحظ وجود فروق غير معنوية بين الطرز الوراثية، وبين ا

ز الوراثية التي أعطت أعلى متوسط وأعلى قدرة عامة على اآلباء مقابل الهجن، بينما كانت الفروق معنوية بين اآلباء. دلت النتائج أن أفضل الطر

لصفة نسبة التبكير. لذا يمكن  1-33تصافي الحليج وحلب  لصفة 22لصفة إنتاجية القطن الزهر؛ ودير الزور   G73و 106التوافق كانت الساللة 

ورثات المتفوقة الى األجيال الالحقة باالنتخاب. أفضل الهحن  استخدام هذه الطرز الوراثية في برامج التربية لتحسين هذه الصفات عن طريق نقل الم

لصفة تصافي الحليج والساللة    G73*1-33لصفة إنتاجية القطن الزهر، وحلب  106*ساللة 1-33يليه الهجين حلب  G73*1-33هو حلب 

106*G73 تحسين الصفات السابقة الذكر. من جهة أخرى، أظهرت  لصفة نسبة التبكير، مما يشير إلى إمكانية استخدام هذه الهجن في برامج التربية ل

أن للمورثات النتائج قيم عالية لنسبة التوريث بالمعنى العام وقيم منخفضة لنسبة التوريث بالمعنى الخاص لصفة إنتاجية القطن الزهر، مما يشير إلى 

عن طريق اتباع التهجين الرجعي المتكرر في برامج التربية. بينما السائدة تأثير أكبر في توريث هذه الصفة، مما يؤكد أن تحسين هذه الصفة يكون 

إلى أهمية كانت قيم كالً من نسبة التوريث بالمعنى العام والمعنى الخاص عالية لصفتي تصافي الحليج ونسبة التبكير، هذا التقارب بين النسب يشير 

ي الذكر، لذا يجب أن تتضمن برامج التربية انتخاب وتهجين من أجل تحسين تلك كل من المورثات التراكمية والالتراكمية في توريث الصفتين سابقت 

 .  ]2020شباط /فبراير  ،442: (1)  7)سورية(، المجلة السورية للبحوث الزراعية   عطية الشيخ ةروع [ .الصفتين

 
 

حشرات   دتعض صفاته الحياتية والتكاثرية.  على خلطات غذائية في بع  Chrysoperla carnea دراسة تأثير تغذية بالغات المفترس أسد المن

تربيتها بشكٍل كّمي واستخدامها في المكافحة الحيوية للعديد من اآلفات الحشرية الضارة. تّم تنفيذ  تأسد المن من المفترسات متعددة الفرائس. وقد تم

. وذلك إليجاد أفضل  2017ة في حماه خالل العام %(، في مركز المكافحة الحيوي 5± 65ورطوبة  2º± 25هذا البحث ضمن ظروف مخبرية )حرارة 

خلطات غذائية ضمن الظروف سابقة الذكر، ودراسة   4خلطة غذائية وأعالها تأثيراً في التربية الكمية لبالغات المفترس أسد المن. حيث تم اختبار 

هرت النتائج أن الخلطة األولى التي تحتوي على الماء تأثيرها في خصوبة اإلناث وفي مدّة تطّور يرقات وعذارى وبالغات المفترس أسد المن. أظ

( على التواليكانت األفضل من بقية الخلطات الثالثة الباقية التي تحوي على الماء والعسل والخميرة 1:1:3:9والعسل والخميرة وحبوب اللقاح بنسبة )

بيضة/أنثى، وبلغت مدّة   409.33عندها خصوبة إناث المفترس  (، وأعطت أعلى النتائج. فكانت1:3:9/ 1:2:6/ 1:1:1على التوالي وفق النسب )

ً  38.5و 51.5يوماً على التوالي. وبلغ طول عمر البالغات المؤنثة والمذكرة للمفترس  7.92و  9.92الطور اليرقي وطور العذراء    ، جلود عمار  [ .يوما

 . ]2020شباط /فبراير  464-458( 1)7الزراعية  المجلة السورية للبحوث )سورية(، النبهان ومنير كعكة  نوال السلتي، نايف
 

 

 

 
 

 مصر 
 

 

لسنوات عديدة كان . على سعف ثالثة أصناف من النخيل  Oligonychus afrasiaticus (McGregor)الجوانب البيولوجية لحلم غبار النخيل 

ة وجداول الحياة لحلم غبار النخيل على سعف ثالثة ذات األهمية االقتصادية على نخيل البلح. تمت دراسة بيولوجي فات اآل حلم غبار النخيل من 

، 30من الحرارة  ندرجتي  عندالمعمل المختبر/أصناف من النخيل: بارتمودا )الجاف(، السيوى )نصف الجاف(، الزغلول )الرطب( تحت ظروف 

ع البيض وفترة حياة الطور الكامل لحلم  ساعة. تشير النتائج إلى أنه تم تسجيل أطول فترة وض 16% وفترة إضاءة 5 ±60ورطوبة نسبية  س35°

أيام( على صنف   10.0، 6.9) س°35يوما( على صنف السيوى، وأقصرها عند درجة حرارة  26.9، 22.5)  س°30الغبار عند درجة حرارة 

،  27.8إلى  س° 30بيضة/ أنثى عند درجة حرارة  25.5، 37.45، 30.5الزغلول. زادت الخصوبة لإلناث عند انخفاض درجة الحرارة من 

على أصناف البارتمودا والسيوى والزغلول على التوالي. كان أقل وأعلى معدل للزيادة  س° 35بيضة / أنثى عند درجة حرارة  10.94، 29.10

  )(Tصنف الزغلول والسيوى على التوالي. انخفضت فترة الجيل على س  °35، 30درجة حرارة  عندفرد/ أنثى/ يوم  r 0.107 ،0.229)m(الذاتي 

على أصناف   س° 35إلى  س° 30يوما عند ارتفاع درجة الحرارة من  12.26، 11.9، 13.08يوما إلى  22.76، 22.4، 23.6بدرجة كبيرة من 

ودا والبارتم البارتمودا والسيوى والزغلول على التوالي. تشير نتائج هذا البحث إلى أن حلم الغبار يزداد بسرعة عند التربية على سعف النخيل السيوى

-مركز البحوث الزراعية-أحمد، أحمد ابراهيم عامر)مصر(، معهد بحوث وقاية النباتات فتحيأشرف سعيد الحلوانى، نجالء  [أكثر من الزغلول. 

 . ]Egypt. Acad. J. Biolog. Sci ،13(1  :)89-98 ،2020مصر،  –جيزة -الدقي  
 

 االنتشارتم دراسة . جار النخيل في محافظتي القليوبية والوادي الجديد في مصرالتنوع الحيوى وديناميكية التعداد لألكاروسات التي تقطن أش

في الفترة  وديناميكية التعداد لألكاروسات التي تقطن نخيل التمر في منطقتين )قرية طنان بمحافظة القليوبية وواحة باريس بمحافظة الوادي الجديد(

ً نوع 22 وجود. تشير النتائج إلى 2018-2017نوفمبر خالل موسم تشرين الثاني/مارس إلى آذار/من  ً جنس 21من األكاروسات تابعة إلى  ا   15و ا

ً  فصيلة أنواع متغذيات نباتية، تنتمي إلى عائالت العناكب الحمراء   8لنظام التغذية إلى ثالثة مجاميع:  أكاروسية. تم تقسيمها إلى ثالثة مجاميع تبعا

 ,Bdellidae, Cheyletidae, Cunaxidae) ائللفصأنواع مفترسات أكاروسية تابعة  9م االريوفيدى، و والعناكب الحمراء المبططة والعائلة الحل

Eupalopsellidae, Hemisarcoptidae, Phytoseiidae and Stigmaeidae)  ـ متنوعة السلوك الغذائى تابعة ل نواع أ 5، والباقى  
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(Acaridae, Tarsonemidae, Tydeidae and Oribatulidae) . همة على ثمار البلح الصنف السيوى  مأصبح حلم غبار النخيل من اآلفات ال

ناضجة فى محافظة الوادي الجديد، في حين كان أكاروس النخيل األحمر وأكاروس النخيل المروحى المبطط آفة هامه على سعف النخيل الغير 

داد لحلم الغبار أن اإلصابة على الثمار تبدأ فى االسبوع الثاني من صنف الزغلول بمحافظة القليوبية. وتبين من نتائج دراسة ديناميكية التع

يونيو في السنة األولى وأواخر يونيو في السنة الثانية على صنف النخيل السيوى. تم حزيران/بريل ويصل التعداد إلى الذروة في منتصف نيسان/أ

  O. afrasiaticusبالظروف المناخية فى المحافظتين.  تم اختيار حلم غبار النخيل تسجيل الكثافات العددية لألكاروسات النباتية والمفترسة وعالقتها 
نوع من  والحلم المبطط لهذه الدراسة، بسبب دورهم الجاد والخطير في تدمير هذه المحاصيل. التعرف على وقت الذروة السنوية للوفرة الموسمية لكل

أشرف سعيد الحلوانى، أحمد أمين سيد أحمد، عبد الحليم   [ .لبدء تطبيق برنامج المكافحة المقترحأنواع األكاروسات النباتية، لمعرفة الوقت المناسب 

 .  ]Egyptian Academic Journal of Biological Sciences A. Entomology ، 3(1:)346-364 ،2020 السيد خليل)مصر(،

 
 

 Heterorhabditis والنيماتودا الممرضة للحشرات، Trichogramma euproctidis (Girault)تأثير الجمع بين إطالقات طفيل البيض 

bacteriophora فى مكافحة Tuta absoluta (Meyrick) .تتعرض نباتات الطماطم في البيوت المحمية   في طماطم البيوت المحمية في مصر

 Trichogrammaتوافق إطالق طفيل البيض للمهاجمة من قبل العديد من أنواع اآلفات الحشرية. هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من 

euproctidis (Girault) (Hymenoptera: Trichogrammatidae) مع النيماتودا الممرضة للحشراتHeterorhabditis 

bacteriophora  الساللة HP88  الطماطمضد صانعة أنفاق أوراق Tuta absoluta (Meyricki) (Lepidoptera: Gelechiidae)   في

في مصر. تم استخدام ثالث صوبات بالستيكية  2016-2018التجارية للطماطم )أصناف الكرز والبشرى( في موسم الزراعة الشتوية الصوبات 

بمبيدات اآلفات الموصى   (PG)المكافحة البيولوجية المختبرة، وتم رش الصوبة الثانية  عناصربإثنين من  (BCGتجارية. تمت معاملة أول صوبة )

أدى االستخدام  T. absoluta .( ككنترول )مقارنة(. استخدمت المصائد الفيرومونية لرصد ظهور األفراد الكاملة منCGالثالثة )بها، واستخدمت 

ً حتى نهاية الموسم في T. absoluta إلى تقليل الكثافة العددية لـ H. bacteriophora و T. euproctidis المشترك بكل من   BCGتدريجيا

على أساس   T. absoluta ، تم تقدير الكثافة العددية لـ H. bacteriophora و  T. euproctidisالسابع عشر من المعاملة بـ اعتبارا من األسبوع

 .T أيًضا ، وصلت الكثافة العددية لـ BCG في على التوالي،   الكرز والبشرى ننفق / ورقة ، في الصنفي  1.26و  0.8 عدد األنفاق / نبات بـ 

absoluta  نفقا / ورقة في الكنترول 18.33نفقا / ورقة مقابل  12.73سبوع السابع عشر من المعاملة بالمبيدات الموصى بها إلى في األ. CG  لم

من الحد من ازدياد الكثافة العددية التي استمرت حتى نهاية  T. absoluta االستخدام المبكر للمبيدات الحشرية عند بداية ظهور اإلصابة بـ  يتمكن

يوصى به ليكون مكونا رئيسًيا في  يمكن أن T. absoluta . أوضحت النتائج أن الجمع بين عناصر المكافحة البيولوجية المختبرة ضد PGيالموسم ف

  ، 91-29 العدد داليا عدلى وجيهان نوح )مصر(، المجلة المصرية للمكافحة البيولوجية لآلفات [ممارسات إدارة اآلفات في طماطم الصوبات

2019[ .   
 

 

 Rhynchophorus ferrugineus Olivier على سوسة النخيل الحمراء Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin فعالية الفطر

(Coleoptera: Curculionidae)  .تم اختبار فعالية العزلة المحلية للفطر الممرض للحشرات يرقات وحشرات كاملة تحت ظروف المختبر 

Beauveria bassiana لنخيل الحمراءضد سوسة ا (RPW)  Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae)  

والحشرات كاملة على الطعام الطبيعي كقطع من  تغذية اليرقاتتم  .conidiospores رويرقات وحشرات كاملة عن طريق الرش المباشر للفط 

مل. أظهرت   / بوغ 710×  6إلى  210×  6منها. تم اختبار ستة تركيزات بزيادة متتالية من التي تم جمعهما  هانفسأنسجة أشجار نخيل التمر المصابة 

٪(. في  100النهائية ) نسبة النفوقالقصوى لليرقات المعالجة كانت بالطور الثالث. ومهما كان التركيز المختبر، فقد بلغت  النفوقالنتائج أن معدالت 

فيها جميعًا في مرحلة   نفقتوشكلوا شرانقًا  ،٪ مع بقاء األفراد الباقين على قيد الحياة75و 45بين لنفوق االمعالجة، تراوحت نسبة  L7 حالة يرقات

قتلت السوس في فترة   B. bassiana جميع األفراد البالغة من السوس المعالج مما يدل على أن أعلى تركيزات تم اختبارها من نفقالعذراء أيًضا. 

،  L3المقارنة على معاملة فيالنفوق يوًما(. وفي الوقت نفسه، كانت معدالت  11بالتركيزات األقل التى تم اختبارها ) أيام( مقارنة 7زمنية أقصر )

L7 2019، 58: 29 العدد المجلة المصرية للمكافحة البيولوجية لآلفات،، منير محمد الحسيني )مصر( [٪(.   0) ، واألفراد البالغة دائما[  . 
 

 
 

 االدنى  والشرق   العربية  الدول في تالنبا وقاية أخبار
 

 

 
 

 

 

 (ودكتوراه ماجستير )رسائلطلبة الدراسات العليا  أنشطة
 

 . Rhizatonia solaniكفاءة بعض المركبات العضوية والفحم النباتي في حماية نباتات اللوبياء من االصابة بالفطر الممرض م ويتق
 

  تقييم بهدف  م  2018-2017 عام بغداد جامعة/  الزراعية الهندسة علوم كلية / النبات وقاية قسم  ابحاث ومحطة مختبرات في الدراسة هذه  أجريت 

 Rhizoctonia  الفطر  عن المتسبب  الجذور وتعفن اللوبياء بادرات موت  مرض مسبب  مكافحة في النباتي والفحم العضوية المركبات بعض كفاءة

solani الفطر  من عزالت ثمان على الحصول وتم R. solani   بغداد.   مدينة من مختلفة مناطق في  حقول من مصابة  لوبياء نباتات من عزلت  والتي

  وجود  االنوية  تصبيغ ظهرأ حين في%  .   96.7  -33.3 بلغت  صابة إ نسبة سببت اذ اللوبياء بادرات على متفاوتة امراضية مقدرة  العزالت اظهرت 

 الممرض  الفطر  نمو في العضوية المواد  تاثير دراسة  نتائج اظهرت .  Rh5 وهي امراضية  الكثرا للعزلة الفطري  الخيط طرف خاليا في  انوية ثمانية

 بحامض  مقارنة‘  لتر / مغ 600 التركيز عند% 100 التثبيط معدل بلغ اذ (   Coumaric  acid) الكيومارك حامض تفوق  الى PDA الوسط على

  تفوق  PDA الوسط على الممرض  الفطر نمو في النباتي الفحم تأثير دراسة  نتائج عطت أ. التركيز نفسه عند% 83.63 النسبة  بلغت حيث  الفولفك

 التركيز % عند 66.24 التثبيط نسبة بلغت حيث اليوكالبتوس اشجار بفحم مقارنة% 5 التركيز عند%  89.26 التثبيط معدل بلغ النخيل اذ  سعف  فحم

ً أ منفرد النباتي بشكل الفحم معامالت او منفرد بشكل العضوية المعامالت جميع ان البالستيكي البيت في االصص نتائج أثبتت. نفسه   لىإ دتأ يضا
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  سعف   فحم ومعاملة الكيومارك مع النخيل  سعف الممرض وهي معاملة فحم الفطر بوجود الخلط معامالت تفوقت. بالمرض  االصابة وشدة نسبة خفض

(  بمفرده ممرض فطر)  المقارنة معاملة مع مقارنة. صفر بلغت اصابة وشدة نسبة عطتأ يوالت  الكيومارك مع اليوكالبتوس الفولفك وفحم مع النخيل

 الوزن  في  معنوية  زيادة في  المعامالت هذه جميع تسبب عن فضالً % ,  69.99 بلغت  والشدة%  77.33 لالصابة المئوية النسبة  فيها بلغت والتي

  فعالية  بزيادة يجابيةاإل التاثيرات طبيعة ارتبطت( . ممرض فطر دون ومن بمفرده ممرض طرف)  المقارنة بمعاملتي مقارنة للنباتات والجاف الطري

ً يوم 12 و 6 بعد  Peroxidase  الـ انزيم   ،  فطرممرض+ النخيل سعف فحم+  Coumaric    المعامالت في االنزيم فعالية بلغت فقد ا

Coumaric  +ممرض فطر  ، Coumaric  +التغيير بمعدل  مقدراً   وحده 56.17و 58.02 و 63.29   مرضم فطر+  يوكالبتوس فحم 

  باالمتصاص  التغيير بمعدل مقدرا  وحده  60,19 و  60,86و 66.45 و   ايام   6 بعد التتابع على طري  وزن غ /  دقيقة /  الضوئي  باالمتصاص

  حامض  من اللوبياء نباتات محتوى نل الكجال لحامضالكمي  نتائج التقدير أظهرت.  يوما 12 بعد التتابع على طري وزن غ/  دقيقة/  الضوئي

gallic المقارنة الملوثة بمعاملة مقارنة التتابع % على62.30و 88.90كانت النخيل سعف فحم+  الفولفك او الكيومارك حامض بين الخلط لمعامالت  

  الحقلية التجربة نتائج جاءت .للمساحة%  ساسأ ىعل ةمقدر التتابع على% 15.30 و18.90بلغت  والتي بالفطر الملوثة الممرض وغير بالفطر

ً  للتربة  النخيل سعف فحم+  الكيومارك حامض خلط معاملة ظهرتأ ‘اذ المختلفة المعامالت فعالية ةمؤكد صصاأل تجارب نتائج مع متوافقة  تفوقا

 ً   77.50 بلغت والتي الممرض بالفطر الملوثة المقارنة لةبمعام مقارنة التتابع على %  0.00و 0.00 بلغت والشدة صابة لإل المئوية  النسبة في معنويا

  صابة لإل المئوية النسبة فيها بلغت والتي النخيل سعف فحم +  الفولفك حامض بين الخلط معاملة  في معنويا تختلف لم ولكنها التتابع على % 76.67و

 مقارنة  اللوبياء نبات وحاصل  والجاف  الطري والوزن الطول زيادة في  انعكس المعامالت لبعض جابياإل التاثير نأ %.  2.67والشدة %    3.33

 نبات/  سم 68.76 بلغ ذإ النبات لطول معدل علىأ النخيل سعف فحم+  الكيومارك حامض بين الخلط معاملة حققت‘  بمفرده الممرض الفطر بمعاملة

  / غ 1504و 3573.3فيها  والجاف  الطري  وبلغ الوزن  نبات  / سم 37.94 النبات  طول فيها بلغ والتي ممرض( فطر ) الشاهد معاملة مع بالمقارنة

  مع  اليوكالبتوس فحم خلط معاملة  في نتاجإ علىأ بلغ. التتابع على  نبات / غ 520و 1820 الممرض  الفطر معاملة مع مقارنة التتابع. على نبات

كلية علوم  ، وقاية النبات ، عقيل اسعد خضير [نبات.  / غ 123.3 الممرض الفطر بمعاملة مقارنة  نبات / غ 340 الممرض الفطر مع الكيومارك

 . ](2020ماجستير، )بغداد جامعة -الهندسة الزراعية  
 
 

 Thrips tabaciمقارنــة بــين الــرت االلكتروســتاتيكي وتقنيــات الــرت االرضــي التقليديــة باســتخدام بعــض المبيــدات الحشــرية علــى 

(Thysanoptera: Thripidaeالتى تصيب البصل بمحافظة ) القليوبية. 
 

لك أجريت هذه الدراسة لتحديد جودة الرش المودع على النبات والرش المفقود عن طريق االنجراف والرش المفقود على األرض بـين النباتـات. وكـذ

 .Thrips tabaci L  حشرة تربس البصل   علىالكفاءة البيولوجية المنتجة بإمكانية استخدام أقل كمية من المبيدات للوصول إلى أعلى كفاءة للسيطرة  

(Thysanoptera: Thripidae) Thripidae    .المعدات األرضية المستخدمة عبارة عن موتور الـرش الظهـرى  ولقد كانتعلى محصول البصل

ش يدوية مـع القـرص رلة آلتًرا / فداًن( ،  42موتور الرش الظهرى مع وحدة الشحن الكهربى )إلكتروستاتيك( ) (،لتًرا / فدانً  79مع الفوهة العادية )

لتـر /  578مـع مسـدس الـرش )لتر / فدان( وموتور الرش االرضـى التقليـدى  56الرش الظهرية مع اليد الهيدروليكية ) آلةلتر / فدان(،  18الدوار )

. 2017خـالل موسـم المبيد الحشري مارشال للسيطرة على حشرة تربس البصل التي تغزو حقول البصل بالجرعة الموصى بها  وتم استخدام فدان(. 

 .2018الجرعة الموصى بها خالل موسم  3/4ومارشال وشينوك بالجرعات الموصى بها  من المبيدتم استخدام كال  2018الثاني  وفي الموسم

مع وحدة الذي يصيب البصل باستخدام موتور الرش الظهرى  T. tabaciأن أعلى نسبة قتل لحشرة التربس  2018أظهرت النتائج التجريبية لموسم  

 ٪ من حجم الرش.15.5وأفضل المعدات التي توفر الرش المفقود على األرض  انجراف،وايضا هو أقل رذاذ  ٪،95الشحن الكهربى إلكتروستاتية 

نوفيـة، مصر، كلية الزراعة جامعـة الم –باحث مساعد/ أحمد عبد هللا ابراهيم عيطه، باحث بمعهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية  [ 

 . ] (2020مصر )ماجستير، 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

بعض طرائق يم ووتقفي وسط العراق Merops spp (Coraciiformes: Meropidae) دراسة بيئية وحياتية لطائر الوروار

 مكافحته.
 

العسل في العديد من بلدان من اآلفات الحيوانية الشديدة الضرر على نحل  Merops persicus palls,1773يعد طائر الوروار الفارسي )العراقي( 

  فيمعرفة األوجه الحياتية والبيئية للطائر المذكور وتأثيره لى إالعالم مما يسبب خسائر اقتصادية فادحة لدى مربي نحل العسل. لذلك هدفت الدراسة 

 ً ً  نشاط طوائف نحل العسل داخليا في محافظتي بغداد / الجادرية وبابل /  وتقويم بعض طرائق مكافحته من اجل تقليل أضراره على المناحل  وخارجيا

. أوضحت نتائج دراسة حياتية طائر الوروار أن جميع األوجه الحياتية متشابهة في محافظتي 5/11/2019إلى  11/3/2018لعامين من مام اإلناحية 

ً  79.5و  73 بابل وبغداد منذ بناء العش وحتى خروج األفراخ فقد تراوحت بين يوماً في   17و16.6بناء للعش تراوحت بين  , وكانت أطول مدة يوما

بيضة في محافظتي بابل وبغداد على التوالي , وأن البيض  6و  5.6محافظتي بابل وبغداد على التوالي , أما أعلى عدد البيض الموضوع تراوح بين 

ً في جميع المعامالت ولكل 21غت بلف. أما فترة حضانة ألبيضه الواحدة أيام 3 -1يوضع بفارق زمني بين بيضة وأخرى يتراوح بين  ا ت يوما

وجد أن الطائر يبني عشه في أنواع مختلفة من الترب التي اختلفت مكوناتها الكيمياوية والفيزياوية بين واجهة العش وحجرة العش , كما   .المحافظتين

 Globalنظام التموضع العالمي نتائج خرائط أوضحت ر نسجة التربة بين واجهة العش وحجرة العش .ي وجود الطائر يعمل أحيانا على تغي أن 

Positioning System  (GPS في محافظة بابل ولمدة عامين )336عش لطائر الوروار من منحل التجربة على مسافة ب أقرأن  2019و  2018  

م.   1130عش على مسافة بعد أو م 422عش لطائر الوروار على مسافة قرب أكان فم , أما في محافظة بغداد  5173م وابعد عش كان على مسافة 

  Hymenopteraرتبة غشائية األجنحة ن أورتب حشرية  7أما نتائج التغذية لطائر الوروار الفارسي)العراقي( فقد أوضحت الدراسة انه افترس 

قعي الدراسة فقد  لمو  Hemipteraو  Coleopteraو  Orthoptera و  Dipteraو  Lepidopteraو  Odonataتفوقت على باقي الرتب الحشرية 

حشرة. أما  8.5حشرة وبمعدل  9.6 -7.3حشرة في محافظة بابل , أما في بغداد فقد تراوحت بين  9.09حشرة وبمعدل  9.6 - 8.6تراوحت بين 
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لفترة الظهيرة  حشرة  5.3و7حشرة للفترة الصباحية و  7و  10آذ بلغت أكثر الرتب استهالكا  Odonataنتائج تغذية األفراخ فكانت رتبة الرعاشات 

بينت نتائج تأثير الطائر  .  Orthopteraرتبة مستقيمة األجنحة  قلها أ وحشرة لفترة المسائية لكل من محافظتي بابل وبغداد على التوالي ,  6و  8.4و 

ل ألعداد الهجمات الناجحة في  على نحل العسل أن المدتين األولى والثالثة من وجوده في المنحل أثرتا تأثيرا كبير على نحل العسل فكان أعلى معد

هجمة للفترتين األولى والثالثة على التوالي.  586بلغ  2018/ 8/ 26 – 19هجمة وفي تاريخ  190.5بلغ  2018/ 18/4 – 11محافظة بابل بتاريخ 

  364.5بلغ  13/8/2018–6يخ هجمة وفي تار 186بلغ  2/4/2018 –3/ 26أما في محافظة بغداد فكان أعلى معدل ألعداد الهجمات الناجحة بتاريخ 

الطريقة الميكانيكية المتمثلة باستخدام شباك الصيد في بابل في المدة الثالثة كان أعلى عدد  أظهرت نتائجهجمة للمدتين األولى والثالثة على التوالي. 

 1- 0ي جهة يسار المنحل تراوحت بين جهة صيد هقل أ طائر. أما  4.72طائر وبمعدل  9 -0للطيور الممسوكة في جهة يمين المنحل تراوح بين 

طائر. أما نتائج الطريقة الكيميائية باستخدام الطعوم السامة، فكان أعلى عدد للطعوم المفقودة لمحافظة بابل في جهة خلف تراوح   0.27طائر وبمعدل 

طعم. أما لمحافظة بغداد  0.27طعم وبمعدل  1 - 0جهة أمام المنحل تراوح بين فكانتجهة طعوم مفقودة قل أطعم. أما  2.18طعم وبمعدل  5- 0بين 

طعم. أما اقل جهة طعوم مفقودة هي جهة يمين المنحل   1.45طعم وبمعدل  4 - 0فكان أعلى عدد للطعوم المفقودة في جهة أمام المنحل تراوح بين 

قاية النبات)الحشرات(، جامعة بغداد / كلية علوم  قسم و العراق(،) ،الربيعيعادل خضير عبد الحمزة  [طعم.  0.45طعم وبمعدل  1- 0تراوح بين 

 .  ] (2020، الزراعيةفي علوم الهندسة   كميلة ورد شاهر، )دكتوراه فلسفة  .ا.م.دبإشراف الهندسة الزراعية، 

 
 

 

 .بنجر السكر بحقول نيماتودا تعقد الجذور مكافحة فيالصديقة للبيئة  االتجاهاتبعض يم وتق
 

 Trichoderma, وفطر Bacillus thuringiensis kurstakiعالية بعض المركبات الحيوية مثل: بكتيريا  فيم ولتق أجرٍيت التجارب

asperellum  ساللةT34 وفطرMetarhizium anisopliae+  Beauveria bassiana  مع الموالس وبدون الموالس مقارنة ببعض المركبات

وتأثير  Meloidogyne javanica% لمكافحة نيماتودا تعقد الجذور 24كساميل اترفيجو ووال الفابروتيكو 5النيماتودية التجارية مثل فورنيم إكس 

 Trichoderma. أظهرت النتائج أن المعاملة بفطر محمل مع الثومالالمحمل وغير  محصول بنجر السكرلجودة العصير وخصائص النمو  فيذلك 

asperellum  ساللةT34  بنجر السكر من حيث وزن الجذور، نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية، نسبة أدت إلى زيادة خصائص النمو لمحصول

مع  النقاوة، نسبة السكر ومحصول الجذور مع التحميل. أيضا أدت المعاملة باالوكساميل إلى زيادة وزن النبات، المحصول الكلى ومحصول العرش 

واالكساميل أعلى خفض لعامل التكاثر، معامل العقد الجذرية وعدد  T34ساللة  Trichoderma asperellumالتحميل. أعطت المعاملة بفطر 

قسم وقاية النبات، كلية الزراعة )سابا باشا(، جامعة اإلسكندرية، مصر  محمد النشرتي عبد العال النشرتي)مصر(،  [الطور اليرقى الثانى. 

   ] (2020دكتوراه،)
 

  عفن التاجي على الحنطة في البصرة.ترضي لفحة السنابل والر المصاحبة لموعزل وتشخيص وامراضية وسمية بعض الفط
 

  حقالً  14في سبعة أنواع من القمح الشتوي في  الموجودةمسح أكثر االنواع الفطرية  :أوالأجريت هذه الدراسة في جنوب العراق لتحقيق عدة أهداف، 

ً ر المعزولة من أجزاء النب وموزعة على محافظة البصرة. حيث تم تشخيص الفط ً  ات والبذور والتربة مظهريا . تعتير هذه الدراسة هي االولى  وجزيئيا

جو  الى التربة الحقلية ومنطقة ضافة باإلنبات الحنطة جزاء أر المصاحبة لكل ومن نوعها في العراق حيث اهتمت بمسح عام للفط

ً جنس 46تم تسجيل  ،جماالإ الرايزوسفير.  الجذور/ ً  66في  ا ختلفة. كانت المجموعة الفطرية السائدة في جميع المصادر  من مجموعات فطرية م نوعا

ر الكيسية والجنسية للفط طوار األ  وجودوكان  ( %.5.46ر الالقحية بنسبة ) وتأتي بعدها الفط ( %،85.34ر الكيسية بنسبة )والتي تم فحصها هي للفط

ً  1ر البازيدية ظهرت بنسبة اقل من و( % والفط3.64فقط بنسبة ) عزلة من جنس فيوزاريوم خالل هذه الدراسة استنادًا إلى  88 تشخيص :ثانيا

السالالت التطورية. أثبتت النتائج أن األنواع شجار أق التشخيص المورفولوجية والجزيئية اعتمادا على بادئات عامة ومتخصصة وكذلك تحليل ائ طر

  طق التي شملتها الدراسة هيالرئيسية التي تسبب مرضي لفحة السنابل والعفن التاجي على القمح في المنا

F. pseudograminearum, F. graminearum ،F. equiseti ،F. culmorum ،F. solani ،F. avenaceum ،F. 

chlamydosporum ،F. cerealis and F. nygamai.  .على  يعتبرهذا البحث هو التسجيل األول آلخر ستة أنواع من الجنس فيوزاريوم

ً  محصول القمح في العراق وفقًا ألحدث دليل مختص بأنواع الفطرفيوزاريوم.  كمسببات مرضية للفحة السنابل والعفن التاجي التي تم وصفهما مظهريا

تم الكشف عن ثالثة سموم فطرية هي  :ثالثا . والياباني مريكيبي واألو ور األالتسعة في بنك الجينات نواع األعزلة لهذه  71وتم ايداع 

ستخدام  اب نسبة تركيزها في بذور سبعة اصناف من القمح المزروع في الحقول المدروسة  وقياس 2يفالينول والفيوميمنسن ب الديئوكسينيفالينول والل

صابة  اإل التسعة المشخصة في هذه الدراسة وكذلك تقدير نسبة حدوث نواع األهذه مراضية إيم وتقتم  :رابعا تحليل كروماتوغرافيا السائل عالي االداء.

 أخيًرا،السنبلة والعفن التاجي وعالقتهما مع العمليات الزراعية التي تستخدم في نظام زراعة القمح في المناطق التي شملتها الدراسة.  بمرضي لفحة 

سين مناتي  محمد ح [ .العالقة بين ظهور المرضين والعوامل الفيزيوكيميائية لعينات التربة والعوامل البيئية في المناطق التي شملتها الدراسةيم وتقتم 

   .)] 2019، بإشراف أ. م. د. مهند خلف محمد أمين، )دكتوراه، البصرة / كلية العلوم / قسم علوم الحياة / امراض نبات جامعة (،المالكي )العراق 

 
 

                 

 Jebusaea hammerschmiditi القرون الطويلة يذالمتكاملة لحفار ساق النخيل دارة اإلبعض عناصر يم ووتقبيئة وحياتية 

(Coleoptera:Cerambycidae) .  
 

في   Jebusaea hammerschmiditi  (Coleoptera: Cerambycidae)القرون الطويلة  يذأُجريت دراسات بيئية وحياتية لحفار ساق النخيل  

اسة ان الحشرة من الحشرات  المتكاملة في مكافحتها. أوضحت نتائج الدردارة اإلبعض عناصر يم ووتق 2019 – 2017وسط العراق خالل 

  – 43.5كافة وحصول تدهور تدريجي للنخيل إذ بلغت نسبة االصابة صنافه أ ب في أشجار النخيل قتصادية إالمهمة التي تُسبب خسائر قتصادية اإل

اإلناث تضع ن أية الحياتية للحشرة في الظروف الحقلوجه األ%. وأظهرت نتائج دراسة 11.2 – 9.8% والتي تسبب في إنكسار وتساقط 49.5

% بعد مدة حضانة  84والذي يفقس بنسبة يام أ 6معدل مدة ثناء أبيضة  54البيوض بشكل مفرد عند قواعد السعف اليابس وفي شقوق الساق بمعدل 
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يوماً  138يوماَ والثالث  95يوماً والثاني  14ول األيرقية إذ يبلغ معدل مدة العمر عمار ايوماً ، تمر بعدها اليرقات الفاقسة بخمسة  18 – 10تستغرق 

ً والخامس الذي يمر بمرحلتين  30والرابع  ً ومجموع معدل مدة الدور اليرقي  45يوما ً يوم 332يوما % من معدل ُمدة دورة  حياة 94.32ويشكل  ا

يوماً وبمعدل  375 – 285دته للحشرة جيل واحد في السنة يستغرق مدى من أ ويوماً  21يوماً ومعدل عمر الذكور  22الحشرة و معدل عمر االناث 

  2و  مايو /يار أ،  28،  28،  21،  20ظهور للبالغات في ول أ نأويوماً .  379وبمعدل  425 – 303مدى مدة دورة حياة الحشرة ن أويوماً  330

 Jebusaeaللجنس  انعودي وواسط وبابل وكربالء المقدسة وديالى على التوالي و تشخص نوعين شرف األفي محافظات النجف  يونيو/حزيران

Reich  شملت على النوعJ.hammerschmidti  Reich   و النوعJ.persica Reitt هيمن النوع ذ إJ.hammerschmidti  Reich   بوجود

 J.persicaفيها النوع الثاني  وجد % التي 97.83و  98.97وكربالء المقدسة وديالى ووجود نسبي شرف األ% في محافظة النجف 100نسبي 

Reitt  في محافظة بابل و واسط على التوالي ولم يسجل وجود للنوعين في بغداد . إن الحشرات البالغة للجنس  2.17و  1.03بوجود نسبي بلغ %

Jebusaea Reich  البيضاء  لواح األوقد تفوق اللوح الشفاف على بيض زرق واألواألالمصائد الضوئية ذات لون الضوء البنفسجي لى إتنجذب

إذ شخصت وألول مرة على مستوى النوع  الُممرضة،ُسجلت مجموعة من الُمسببات  . الحشرةمن بالغات  أكبرذب واصطياد عدد والزرقاء في ج

على يرقات الحشرة وسجل ألول في     Heterorhabditis bacterophoraو   Steinernema carpocapsaeالنيماتود الممرضة للحشرات 

ً  الذي شخص  Rhabditis blumiالعراق مرة النوع  من    Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionisوعزلت البكتريا  وجزيئياً. مظهريا

  .Isaria spو   Fusarium secnitectumو   Metarhizium anisopilaeو   Beauveria bassianaر الممرضة  واليرقات كما ُعزلت الفط 

كما شخص   Entompoxiviridaeخص وجود جسيمات الفايروس الذي يعود لعائلة . وش  .Gliocladium spوألول مرة يُسجل الفطر الُممرض 

الذي ترافق وجوده مع اليرقات الُمصابة بالنيماتودا والحلم الخنفسي من جنس    Amblyseius swirskiiمفترس  أحدهمانوٌعين من الَحلم 

Poecilochirus  ان استعمال المبيدات الجهازية الحبيبية أظهرت الدراسات الحقلية  األول.المتطفل على يرقات العمرActara 25WG ، 

Confidor 70WG، Starkle 200SG  بطريقة النثر على التربة حول جذع النخلة خفضت االصابة بالحشرة وبنسب اختزال متقاربة على

، وقاية  الهندسة الزراعية بغداد، علومالدكتور راضي فاضل الجصاني جامعة  ذإشراف: االستا حسن مومن ليلو عبيد الساعدي )العراق(  [ اليرقات.

 . ] ( 2019النبات، )دكتوراه، 
 

 

 عن بعد عبر برنامج زووم بسبب كورونا  رسائلهممجموعة من طلبة الدكتوراه يدافعون عن 
 

 : االشاراتBagrada hilaris (Burmeister) (Heteroptera: Pentatomidae)البيئة الكيميائية للحشرة المبرقشة 

  .األخرىنواع األالكيميائية ضمن التداخل لنفس النوع والتداخل بين 
 

السلوك ضمن  والتي تقودالكيميائية شارات اإلبمجموعة كبيرة من جنحة األالبيئة الكيميائية لحشرات متغايرة حددت 

 الفرمون،يطلق عليه تسمية  هانفسنواع ضمن األ . التداخلخرىنواع األاأل والتداخل بينمستوى التداخل لنفس النوع 

الفرمونات الجنسية  تنتج  النتن،في حالة البق ما أيطلق عليه تسمية الكايرومون. خرى نواع األاألالتداخل مع ما أ

ذلك البق النتن متعدد التغذية يستغل االشارات   وعالوة على الذكور،بصورة عامة من قبل  وفرمونات التجمع

الكيميائية التي شارات اإلالمناسب لوضع البيض.  وكذلك المكانالمنبعثة من النبات اليجاد العائل المناسب  الكيميائية

مجموعة من المركبات و أتتكون من خليط معين  وبصورة عامةتكون مسؤولة عن هذه العملية تسمى الكايرومونات 

ً الكيميائية تنبعث من النبات العائل. البيئة الكيميائية للحشر البقة المبرقشة والتي يعود  ات المتعددة التغذية و خصوصا

خرى  نواع األاألبعض االختالف مقارنة مع و أحيث تتصف بتشابه مريكيتين األوقد غزت سيا آلى إصلي األموطنها 

المركبات المنبعثة من الذكور  ن أو بشكل مخصص التداخل على مستوى ضمن النوع حيث لوحظ  النتن،من البق 

 هانفسينتجون المركبات الكيميائية  ثنااإلكال الذكور و ن أنتائج التحليل الكيميائي شارت أوكذلك  ،ناثاإلجذب تقوم ب 

هذا مكانية إن إمن قبل الذكور. عالوة على ذلك كبر أينتج بكمية ( E)-2-octenyl acetateولكن هنالك اختالف كمي فقط في مركب و احد و هو 

البقة ن أالتداخل على مستوى بين االنواع حيث تم تسجيل ن أ. وكذلك يموتقنواع تحتاج الى ى التداخل ضمن نفس األالمركب في السلوك على مستو 

العائل لهذه الحشرة.  يجاد إالكيميائية المتعلقة بعملية شارات اإلشتالت البراسكا. القليل من الدراسات حاولت دراسة تجاه اب المبرقشة تنجذب بشكل كبير 

يبقى الموضوع  فة اآل العائل في مرحلة الشتالت )الطور االكثر عرضة( لهذه يجاد إلالكيميائية التي تستغلها هذه الحشرة شارات اإل و بشكل خاص 

بيري  المساعد: ايزيو  كوالزا، المشرفالمشرف: ستيفانو ايطاليا،  –جامعة باليرمو  ،مختار عبد الستار عارف [ الذي لم تتم دراسة حتى االن.

 . ] (2020، دكتوراه)
 

 

 

 واتوالخضرما بعد الحصاد لكل من الفواكه الطازجة فات آالبديلة لمكافحة التحكم تطوير وتطبيق طرق 
 

ق التحكم البديلة لمكافحة  ائ وذلك بعد ان ناقشت أطروحة التخرج عنوان "تطوير وتطبيق طربلقاسم  ن إيما الدكتورةنالت 

فاعلية المستخلص الكحولي  م وي تقة والخضروات" حيث ركزت دراستها على آفات ما بعد الحصاد لكل من الفواكه الطازج 

ضد بعض الفطور الممرضة للحمضيات قبل وبعد  وذلك تحت ظروف تجارية واسعة  (PEGلقشر الرمان المسمى )

الحصاد. كما تم إجراء بحث أعمق حول آلية عمل المستخلص مع تقييم نشاطه المضاد للميكروبات ضد الممرضات  

ئيسية المنقولة بالغذاء، مع تقييم فاعلية المستخلص في تحفيز المقاومة الجهازية في البرتقال. اظهرت نتائج الدكتورة  الر

ُ عاليًا مضادًا للميكروبات ومثابرة لفترة طويلة األمر الذي أدى إلى   PEGبلقاسم أنه المعاملة بمستخلص الـ  أثبتت نشاًطا

  transcriptomeن أطول األمر الذي عزز من جودة الحمضيات. أظهرت تحاليل الـ انخفاض كبير في الخسائر ومدة تخزي 

استجابة سريعة للتعبير الجيني مصحوبةً بتنظيم عالي لجينات المقاومة. بشكل عام، تضمنت نتائج عملها معرفة جديدة  يضاً أ

آمنة وفعالة ضد مجموعة واسعة من  كوسيلة تحكم بديلة  PGEالرمان لمستخلص الكحولي لقشر حول االستخدام المحتمل ل
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إيطاليا(  بلقاسم )تونس(، جامعة المتوسطية في ريجيو كالبريا )جنوب  نإيما [ مسببات األمراض حيث تسهم حالياً في تسجيل تركيبة تجارية جديدة.

 . ] (2020)دكتوراه،  ،

 
بنان وجنوب إيطاليا ورؤى جديدة حول المكافحة اآلفات الحشرية والديدان الخيطية )نيماتودا( التي تهدد غابات الصنوبر في ل

 البيولوجية".
 

 حصلت الدكتورة يارا الخوري على درجة الدكتوراه في "العلوم الزراعية والتنوع البيولوجي والبيئة" بعد أن ناقشت أطروحة التخرج في شهر 

 المركز-يطاليا وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية . وقد التحقت بدراساتها العليا في جامعة باري ألدو مورو في إ2020 مارس/آذار

لبنان. كانت أطروحتها بعنوان: "اآلفات الحشرية والديدان الخيطية   جونيه،-الوطني لعلوم البحار 

)نيماتودا( الخشب التي تهدد غابات الصنوبر في لبنان وجنوب إيطاليا ورؤى جديدة حول المكافحة  

ألطروحة، تناولت الدكتورة يارا الموضوعات المتعلقة باآلفات الحشرية، على وجه  البيولوجية". في ا

التكاثر نظمة أ( و التي تهاجم Leptoglossus occidentalisالتحديد حشرة بق الصنوبر الغربي ) 

لشجرة الصنوبر )المخروط(، و كذلك الحشرات آكلة الخشب مثل خنافس اللحاء و الخنافس طويلة  

دراسة النيماتودا المرتبطة بخشب  طروحة األتي تهدد غابات الصنوبر. كما تناولت القرون و ال

ق المكافحة الحيوية ضد اآلفات  ائ الصنوبر. إضافة إلى ذلك أجريت دراسات أخرى على بعض طر

ً للنتائج الرئيسية لألطروحة، تم  مدى األضرار التي لحقت  يم وتقالتي تهدد غابات الصنوبر. وفقا

هو المسؤول   L. occidentalisتسجيل آفات أخرى جديدة. قد يكون بق الصنوبر الغربي  باآلفات وتم

ديدة الرئيس عن انخفاض إنتاج حبوب الصنوبر في لبنان. بالنسبة للحشرات آكلة الخشب، تم تسجيل خمسة أنواع من خنافس اللحاء )سكوليتينا( الج

. ناقشت  Carphoborus pini، وأخيًرا  H. attenuatesو  Hylastes angustatusو  H. micklitziو  Hylurgus ligniperdaفي لبنان: 

ً بيئة هذه الحشرات وتوزعها ومخاطرها على الصحة النباتية. أما فيما يتعلق بنيماتودا االخشاب، فقد تم العثور على تسع  عائالت االطروحة أيضا

إيطاليا، كما تم اكتشاف ست عائالت في العينات التي جمعت في لبنان. لم يتم العثور تصنيفية من النيماتودا في عينات خشب الصنوبر التي جمعت من 

ر  وفي العينات المدروسة. أما فيما يتعلق بعوامل المكافحة البيولوجية، وجد أن الفط Bursaphelenchus xylophilusعلى نيماتودا ذبول الصنوبر 

. في المختبر، تمت معايرة درجة  L. occidentalisد بيوض وحورية بق الصنوبر لها فعالية ض Beauveria bassianaالممرضة للحشرات 

. يشار أخيراً إلى أن الدكتورة يارا الخوري حصلت على  صابةاإلالحرارة المثلى لقدرة عامل المكافحة بيولوجية النيماتودا الممرضة للحشرات على 

، واستطاعت متابعة دراساتها العليا بعد حصولها على منحة  2016القدس الكسليك عام شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة الروح 

  جونيه، -المركز الوطني لعلوم البحار  لبنان، – الوطني للبحوث العلمية س(، المجليارا الخوري)لبنان [.من المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان

 . ] (2020)دكتوراه،  لبنان.

 

ر أعفان حبوب الذرة المحلية والمستوردة المنتجة للسموم وطة فطاإنتاج السموم بوس فيض المستخلصات النباتية تأثير المثبط لبعال

 خالل التخزين.
 

كبديل   Aspergillus flavus طة فطر اهدفت الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية بعض المستخلصات النباتية على نمو وإنتاج االفالتوكسين بوس 

فطرية. وكانت جميع التسعة مستخلصات نباتية لمعرفة فاعليتها المضادة للفطر وانتاج األفالتوكسين مقارنة بالمبيدات يم وتقتم  للمبيدات الفطرية.

التالية من  المستخلصات ومع ذلك أظهرت  A. flavus فطرمن  المعزولة AFB1المستخلصات النباتية المستخدمة نشطة ضد نمو الفطر وإنتاج السم 

 Punica)(، قشور ثمار الرمان Glycyrrhiza glabraوعرق السوس ) (Curcuma aromatica)تخلصات: الكركم أصل تسع مس

granatum) قشور ثمار الباذنجان ،(Solanum melongena)  أعلى تأثيرات مثبطة في حبوب الذرة الشامية المحلية والمستوردة المخزونة مقارنة

لمبيدات الفطرية المستخدمة الثيرام والتوبسين أقل فعالية من معظم المستخلصات النباتية المختبرة في الحد من  بالمبيدات الفطرية المستخدمة. وكانت ا

،   A. flavusتمكنت األبخرة المنبعثة من مستخلصات النباتات من إحداث تثبيط شديد لنمو الفطر األفالتوكسين في ظل ظروف التجربة الحالية، 

، 1ب  ألفالتوكسينتمكنت من إحداث تثبيط معنوى النتاج اكما  %(.98,756% الى 97,927لباذنجان والكركم )من عرقسوس وقشور افضلها كان ا

في تجارب التضاد الحيوى، باستخدام خمسة  %، على التوالى(. 77,748%، 80,480%، 98,480)، يليه قشور الباذنجان ثم الكركم العرقسوس

، وفى تثبيط انتاج Trichoderma koningii وكان أكثرها كفاءة ، A. flavusنمو الفطر  قدرة على خفض أقطارعطت أحاثات بيولوجية 

تم رصد وتسجيل نشاط ملحوظ لعمليات النسخ الجيني من خالل استخدام تقنية النسخ  .Wأكثرها تثبيطا .iridevT  كان الفطر 1األفالتوكسين ب 

الخاص بالجينات  mRNAحمض النووي الريبوسومي الرسول الجود كميات من ، كما لوحظ وPCR–RTالعكسي لتفاعل البلمرة المتسلسلة 

وذلك فى حبوب الذرة المعاملة   aflS and aflRوكذلك اثنين من الجينات التركيبية   aflQ, aflP ,aflDالمنظمة لتخليق األفالتوكسينات 

دكتوراه في  كلية الزراعة )سابا باشا(، جامعة اإلسكندرية، مصر، )  قسم النبات الزراعي، ، )مصر(نجوى عبد الستار ابراهيم حمد  [ .بالمستخلصات

 .  ] (2020العلوم الزراعية وقاية النبات،

 

 المتطفل على الحشرات القشريّة في سورية. Microterys T.  ((Hymenoptera: Encyrtidae دراسة بيئية وحيوية لجنس
 

على الحشرات القشرية   Microteyrs (Thomson 1878) ((Hymenoptera: Encyrtidaeتم في هذه الدراسة تقصي ألنواع جنس المتطفل 

. سجل في هذه 2017و 2016 ما بينالرخوة في بساتين الحمضيات في الساحل السوري، وبستان لوز في محافظة القنيطرة خالل الفترة الممتدة 

 Sphaerolecaniumل على حشرة الخوخ القشرية الكروية المتطف   Microteyrs hortulanus (Erdös)الدراسة نوعان من الجنس، األول 

prunastri (Fonscolombe)   التي تسجل هي والمتطفل ألول مرة في سورية، والثانيM. nietneri (Motschulsky)   المنبثق من القشرية
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 Microterysمرافقة ألنواع الجنس    Chalcidoidea. سجل في هذه الدراسة ستة متطفالت من فوق فصيلة  C. pseudomagnoliarumالرمادية  

على النمط اللوني والمجموعات الظهرية والجانبية في  في مواقع الدراسة، وتم تعريف ثالثة من المفترسات الحشرية من فصيلة أبوالعيد اعتماداً  

مر الرابع أنماط لونية وتراكيب شوكية خاصة تُحدد يرقة أبي العيد في الع  وبينت النتائج بأن لكللليرقات من العمر الرابع،  البطن والنتوءات الشوكية

أربعة أنواع من المفترسات في موقعي الصنوبر مناطق الدراسة، وسجل  في Microterys حددت المفترسات المرافقة ألنواع الجنس  النوع بدقة.

  [ سات المسجلة تسجل ألول مرة في مواقع الدراسة.، وكانت كل المفترمفترسين في موقع جبا في محافظة القنيطرةو، ودبــا في محافظة الالذقية

عبد  في كلية الهندسة الزراعية جامعة دمشق، إشراف أستاذ دكتور  15/12/2019)سورية(، تمت مناقشة رسالة الدكتوراه  تركي صالح ءعال

 . ] بشير، ومشاركة أستاذ دكتور هشام الرز يالنب

 
 

 .وجية لآلفات الحشرية الغازيةوالمكافحة البيول المبتكرة المراقبة الجديدة
 

 

صحة اإلنسان. حشرتان غريبتان تتناسبان مع هذا  فياألنواع الغازية غريبة على النظام البيئي قيد النظر وتتسبب بأضرار اقتصادية و بيئية وتؤثر 

ا ت . كلLycorma delicatula  (Hemiptera: Fulgoridae) و Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae)الوصف و هما 

طرق المكافحة المستدامة  ن ألتسبب بخسائر فادحة في المحاصيل. نظًرا ت هما من اآلفات التي تتغذى على عدد كبير من األصناف النباتية ون ي الحشرت 

تقنيات مراقبة جديدة للغزو ومن  فقد قاربنا هذين الوجهين من خالل استكشاف  الطبيعية،تعتمد على المراقبة الدقيقة للغزو وتشمل استخدام األعداء 

" ،  BugMapاعتمدنا "  المتكاملة. دارتهاإق تفاعل األعداء الطبيعية مع اآلفات لتحسين ائ خالل دراسة طر

من  H. halysوهي مبادرة علمية تمكن الطالب والمزارعين والمواطنين من اإلبالغ عن مشاهدات 

ساعدت في تعزيز اهتمام  Trentino-Alto Adige .BugMapإيطاليا، مع التركيز على مقاطعة 

ساعدت في الكشف عن   BugMapضافة باإلالمواطنين وحثّهم على المشاركة في المساعي العلمية ، 

، وكل ذلك أثناء تنسيق المراقبة   Trentinoوتوقع توّزعها المحتمل في  H. halysديناميكيات الغزو لـ 

األكثر وعدًا قيد الدراسة حاليًا للمكافحة البيولوجية الكالسيكية لـ  الفنية وإبالغ استراتيجيات اإلدارة. العدو 

H. halys  هو طفيل البيض اآلسيويTrissolcus japonicus (Hymenoptera: Scelionidae) .

قمنا بمقارنة سلوكه خالل البحث عن  المستهدفة،اآلثار الجانبية المحتملة للدبور على األصناف غير يم ولتق

 المفترس،وأخرى تابعة لصنف البق  H. halysمضيفه الرئيسي لبصمات أقدام  تابعة يةكيميائآثار 

(Hemiptera: Asopinae) Podisus maculiventris أعربت الدبابير على "بحثًا هادفا" عند مالمستها بصمات أقدام كال الصنفين. ولكن أبدى .

T. japonicus  أقوى بشكل ملحوظ لبصمات أقدام  ت استجابH. halys  مقارنة مع ،P. maculiventris  مما يدل على وجود مواد كيميائية ،

أكثر وفرة في بصمات   2-decenal- (E)و  n-tridecaneأن  GC-MSأساسية تشكل تفضيالتها الطبيعية. كشفت سلسلة من التحليالت الكيميائية 

الدبور في المدى القصير لتحديد مكان وجود بيض اآلفة. تمت دراسة وظيفة  وربما تكون هذه هي المكونات الرئيسية التي يستخدمها  H. halysأقدام 

دفاعي وأبعد  كان له دور 2-decenal-(E)، في حين أن  T. japonicusعلى إطالة فترة بحث  n-tridecaneالمركبات المذكورة أعاله ، وعمل 

ق بحث الطفيليات عن المضيف وما لهذا من آثار ائ وتساعد على فهم طر T. japonicusالدبور. تلقي هذه النتائج ضوًءا جديدًا على البيئة الكيميائية لـ 

 Anastatus orientalis، تم اإلبالغ عن طفيل البيض    L. delicatulaعلى المكافحة البيولوجية الكالسيكية. باالنتقال إلى الحشرة الغازية األخرى  

(Hymenoptera: Eupelmidae)  دور رئيسي في مكافحته هناك. ب  هذا العدوّ  يسهمي موطنه األصلي في شرق آسيا وقد يهاجمه بمعدالت عالية ف

، وذلك عبر القيام بسلوك بحث قوي.   L. delicatulaكشفت سلسلة من التجارب الحيوية أن الدبابير استجابت لبصمات األقدام المودعة من قبل إناث 

، مما يشير إلى أن غطاء بيضة المضيف تعمل كمحفز على   oothecaeلبيض مع أن يبيض في كتل ا A. orientalisفضل  ذلك،عالوة على 

خّطا أماميا مهًما من الدفاعات الهيكلية للمضيف لمكاسبه الخاصة. تناقش هذه األطروحة   ويعكس أيًضايتغلّب  A. orientalisفإن  وبالتالي،التطفّل. 

وفائدة دراسة التفاعالت السلوكّية والكيميائّية بين الحشرات الطفيلية واألخرى المضيفة   التقليدية،فوائد الجمع بين علم المواطن وعمليات الرصد 

 لتصميم استراتيجيات مكافحة أكثر فعالية لآلفات الحشرية الغازية. 

 [Robert Nehme Malek, PhD in Agricultural Entomology, (Lebanon) supervised by Prof. Gianfranco 

Anfora and Prof. Marco Ciolli, Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, 

University of Trento, Trento, TN, Italy and Research and Innovation Center, Fondazione Edmund Mach, 

San Michele all’Adige, TN, Italy (Doctorate, 2020)] 

 
 

 البيئية إلدارتها في النظم  Halyomorpha halys ظائف الخاليا العصبية وسلوك الحشرة الغازية فهم موفولوجيا وأشكال وو
 الزراعية. 

 

إن معدّل دخول األنواع الغريبة الغازية مستمرفي الزيادة بشكل كبيرفي العقود القليلة الماضية وذلك نتيجة المزيد من 

 :Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera النتن حشرة البقد تعحركة التجارة العالمية وتأثير التغير المناخي. 

Pentatomidae)  إن الموطن األصلي لهذه  والمنازلأحد األمثلة على هذه األنواع التي تغزو المحاصيل الزراعية .

وف  حيث من المعر وأوروبا،لتشمل أمريكا الشمالية  2000وقد وسعت نطاقها منذ أوائل عام  آسيا،شرق  الحشرات هو

على   H. halysوالعديد منها ذو أهمية اقتصادية. تعتمد حاليا مكافحة  مضيفًا،نباتًا  170أنها تتغذى على أكثر من 

البيئة والكائنات غير  فيالمبيدات الحشرية واسعة النطاق التي توفر حماية قصيرة األجل للمحاصيل وتؤثر سلبًا 

ي أجريت حتى اآلن على هذه الحشرة، إال أنه ال تزال هنالك بعض المستهدفة. على الرغم من الدراسات العديدة الت 

كان الهدف من أطروحة   ذلك،يتعلّق بالبيئة الكيميائية والتواصل االهتزازي. على ضوء  فيماوخاصة الفجوات المعرفية 

، لتعزيز استراتيجيات  H. halys الدكتوراه هودراسة مورفولوجية لقرون اإلستشعارباإلضافة إلى بحث في أشكال ووظائف األعصاب وسلوك
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،  instar th5البالغين والحوريات  sH. halyعلى قرون إستشعار  sensillaحددنا خمسة أنواع من المستقبالت الحسّية  مكافحتها بطريقة مستدامة.

(. وجدنا أن غالبية هذه المستقبالت )انتقال المجهر اإللكتروني TEM)المجهر اإللكتروني( و  SEM باستخدام تقنيات الفحص المجهري المتقدمة

ً  حاسة الشم.في ويعتقد أن لها دور  flagellum  الحسية تقع على السوط باستكشاف الخصائص المورفولوجية والفسيولوجية لبعض   لقد قمنا أيضا

تخدام تقنيات التسجيل داخل الخاليا لهذه اآلفة باس vibrational communicationاالهتزازي دور مهم في التواصلب  تسهمالخاليا العصبية التي 

. تم تحديد أربعة أنواع من الخاليا العصبية في intracellular recording and electrophoretic staining techniquesوالتلطيخ الكهربي 

 prothoracicالعقدة الصدرية  بإتجاه للحشرات البالغة ووجدنا أنها متداخلة وذات محاورتتجه صعوداً  thoracic ganglionالعقدة الصدرية 

ganglion.فيما يتعلق بالهدف الثالث  . وقد ناقشنا األدوار المفترضة لهذه الخاليا العصبية في تحويل اإلشارات االهتزازية وفقًا لحساسيتها وموقعها

سلوك وحياة   فيتأثيرها يم ولتق long-lasting insecticide netsتم استخدام شبكات مبيدات حشرية طويلة األمد  الدكتوراه،واألخيرمن رسالة 

عالية حتى   نفوقوالحوريات في المختبر. أظهرت الشبكات إمكانيات واعدة في شل حركة الحشرات وتسببت بمعدالت  ةالبالغ H. halysالحشرات 

. وفي النهاية، تم H. halysهتزازي وسلوك اال عرضنا نتائج هذه األبحاث وأهميتها في سياق البيئة الكيميائية والتواصل بعد فترات تعرض قصيرة.

 تسليط الضوء على اآلثار المستقبلية لهذه المساهمة الجديدة وأهميتها االستراتيجية في اإلدارة المتكاملة لآلفات. 

 [Aya Ibrahim, PhD in Agricultural Entomology, (Lebanon) supervised by: Prof. Gianfranco Anfora, 

Department of Agricultural, Food, Environmental and Animal Sciences, University of Udine, Udine, Italy 

and Research and Innovation Centre, Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige, Italy, (Doctorate, 

2020)] 

 
 

 
 

)فاو( والمنظمات  م المتحدةبعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألم ❖
 األخرى

 

 

 

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

 

 

 

 

 انهاء مشروع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في السودان عن تطبيق اتفاقية الصحة والصحة النباتية
 

الزراعة لألمم المتحدة بإنهاء أنشطة المشروع "دعم تطبيق معايير وقواعد الصحة والصحة النباتية في اإلنتاج قامت منظمة األغذية و

الحيواني والنباتي في السودان" خالل ورشة العمل الختامية التي عقدت فاعليتها في الخرطوم. وقد استهدف المشروع تحقيق اتوافق بين 

لسودان مع المتطلبات الفنية النضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية من خالل تطبيق اتفاق التشريعات واإلجراءات الوطنية في ا

 الصحة والصحة النباتية.

نظام الصحة النباتية الحالي، وتأسيس وحدة لتحليل مخاطر م وتقيوقد غطى المكون الخاص بصحة النبات أربعة جوانب مختلفة وهي: 

على   بناءً لنظام الصحة النباتية م ويالتقالعالمية لتدابير الصحة النباتية ورفع كفاءة المختبرات. تمت عملية اآلفات، والتدريب على المعايير 

عملية جمع البيانات تمت والموضوعة من قبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.   PCEقدرات الصحة النباتية يم وتققواعد مشابهه ألداة 

ابات الجهات المختصة على استقصاء تم تصميمة خالل المشروع، وكذلك تم من خالل مقابالت شخصية من خالل إجيم وللتقالضرورية 

وزيارات ميدانية. تم تحليل البيانات والوصول الى استنتاجات تخص نقاط الضعف وكيفية تقويتها في النظام التشريعي واإلجرائي، 

ادات الصحة النباتية، تنفيذ التزامات اإلبالغ الوطنية وتوافق قوائم اآلفات ضرورة تأسيس نظام لمراقبة اآلفات، تحديث نظام اصدار شه

 . 19و 16اشتراطات المعايير  مع

واستطاع المشروع بنجاح تأسيس وحدة جديدة لتحليل مخاطر اآلفات من خالل تقديم الخبرات الضرورية في برامج تدريبية مكثفة 

ذلك، تم لى إنشأة حديثا ببعض األدوات والتجهيزات الضرورية لألعمال اليومية. باإلضافة بوساطة خبير المنظمة، وكذلك دعم الوحدة الم

 سودان على بعض المعايير الهامة.  عقد دورتين تدريبيتين في الخرطوم وبورت

ى  إل باتية، باإلضافة الصحة النجراءات إوروج المشروع من خالل انشطته لتبنى نظام اتخاذ قرارات مبني على الدالئل العلمية في تدابير 

اإلجراءات الحجرية مع المتطلبات الدولية، مما سوف يحسن من نفاذية البضائع النباتية السودانية مة ءبمواالتزامات السلطات المحلية 

جارة لألسواق العالمية وكذلك يكفل حماية اإلنتاج الزراعي الوطني من اآلفات المصاحبة للشحنات المستوردة ويضمن حركة سلسلة لت

 البضائع النباتية لتحقيق النمو االقتصادي ورفاهية االنسان كما هي رؤية منظمة التجارة العالمية.

 

 تعزيز القدرات الوطنية لتقليل األثر السلبي من انتشار دودة الحشد الخريفية في مصر
 

ً نظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" دعمم مي ، وتقد2019منذ تسجيل دودة الحشد الخريفية ألول مرة في جنوب مصر العام الماضي  ً طارئ  ا   ا

االمن الغذائي ودخل المزارعين الصغار. تم إطالق المشروع "االستجابة الطارئة لتعزيز القدرات   فيللسلطات المحلية لتقليل األثر السلبي لألفة 

لدعم القدرات الفنية لوزارة الزراعة واستصالح األراضي في   2019في العام المحلية في مصر لإلنذار المبكر ومراقبة وإدارة دودة الحشد الخريفية"  

عوامل المكافحة الحيوية.  وفى هذا نتاج إ، وتقديم دورات تدريبية وتجهيزات مخبرية لتحديث مختبرات فةاآلمصر إلنشاء نظام وطني لمراقبة 
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القدرات الحالية  يم وتقتهم في االحشرات بكينيا، وذلك لتقديم خبريكولوجيا إو يا اإلطار، قامت منظمة الفاو بالتعاقد مع المركز الدولي لفيسيولوج

للمختبرات في مصر، ووضع تصور عن كيفية رفع كفاءتها من خالل توصيات بالتدريب باإلضافة الى تجهيزات وأدوات ضرورية. وقام خبراء 

( وشندويل )محافظة سوهاج( وقاموا بإعداد تقرير فني لتلك للزيارات. ومثل ذلك  المركز بزيارة لخمسة مختبرات في الجيزة وبنها )محافظة القليوبية

 األساس لتحديد احتياجات المختبرات من التجهيزات واختيار موضوعات التدريب.  يم ووالتققرير ت ال

ن من المخطط عقد ورشة تدريب إقليمية ، كافريقياأ، وكجزء من مجهودات المكتب اإلقليمي لمنظمة الفاو في الشرق األدنى وشمال خرآوعلى جانب 

خبراء من بعض الدول األوروبية  لى إدولة من اإلقليم، باإلضافة  18ابريل لخبراء المكافحة الحيوية في حوالي نيسان/في القاهرة، مصر خالل شهر 

ذلك التقانات الحديثة في تربية وإطالق عوامل  المتوسطية، وذلك لدعم أنشطة بناء القدرات في مجاالت دراسة وتعريف األعداء الحيوية المحلية وك

أماكن لى إتعزيز قدرات الدول في مواجهة الخسائر المتسببة عن دودة الحشد الخريفية، وتأخير انتشارها  فيهام ثر أالمكافحة الحيوية. كان للتدريب 

نتشار االفة الى دول أخرى في المنطقة خالل العام الحالي  ذلك أهمية خاصة بعد تسجيل اتساع نطاق العبر الحدود. وو أ أخرى، سواء داخل الدولة 

سبب  وهي موريتانيا واالمارات العربية المتحدة وعمان. إال انه قد تم تأجيل التدريب بسبب الجائحة العالمية لوباء كورونا المستجد والذي ت  2020

مكافحة اآلفات بوزارة  ي ي خصائ إلالفاو قامت بعقد دورة تدريبية عن بعد بتعطيل العديد من الفاعليات واللقاءات على مستوى العالم. إال ان منظمة 

ت في  الزراعة واستصالح األراضي بمصر على مراجعة البيانات واستخدام المنصة العالمية لدودة الحشد الخريفية. وسوف يمكن هذا التدريب السلطا

لذكية الذي وضعته منظمة الفاو "نظام مراقبة واالنذار المبكر لدودة الحشد  مصر من مراجعة صحة البيانات التي تجمع من خالل تطبيق الهواتف ا

لجميع تاحتها إوعلى الفحص الحقلي وبيانات المصائد، وذلك قبل رفع تلك البيانات على المنصة العالمية  بناءً  هاوالتحقق من "  FAMEWS الخريفية

وكذلك يساعد على تبادل البيانات ومشاركة المعارف بين مصر والعالم فيما فة اآل مراقبة دول العالم. وسوف يعزز هذا التدريب من القدرات المحلية ل

 يخص دودة الحشد الخريفية. 

 

 لحماية اإلنتاج المحلى من اآلفات واالمراض العابرة للحدود ةوسوريدعم الحجر النباتي في العراق 
 

في   ةوسوري ظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بدعم أنظمة الصحة النباتية في العراق بمن فريقيا أقام المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األدنى وشمال 

خدمات الحجرية في الدول  الالنباتية والحيوانية العابرة للحدود من خالل تحسين مراض واألالمشروع اإلقليمي "تعزيز السيطرة على اآلفات طار إ

في االعتبار الجوانب المختلفة لنظام الحجر مثل   خذاً آترميم نظام الحجر النباتي والبيطري عادة إفي المتأثرة باألزمات". يستهدف المشروع المشاركة 

دابير الصحة النباتية اإلطار القانوني والتنظيمي، والهيكل اإلداري، ومعرفة العاملين بمتطلبات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمعايير العالمية لت 

   .تحليل مخاطر اآلفات ونظام تأكيد الجودةء جرا إوالقدرة على 
 

ستقصاء تم توزيعه على الفي العراق بجمع العديد من البيانات التي تخص النظام الحالي للصحة النباتية من خالل ان ون والمحلي والدولي قام الخبراء 

في الموانئ والمختبرات. وتم تحليل البيانات لتحديد فرص   الجهات المختصة، باإلضافة الى عقد مقابالت والقيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل

خطة استراتيجية للتطوير.  لى إصياغة مسودة لتشريع جديد يتوافق مع متطلبات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، باإلضافة ى إلالتطوير والتي انتهت 

 ً والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية عن التفتيش ونظام االستيراد  عقد دورات تدريبية لتغطية موضوعات تحليل مخاطر اآلفات وقد تم أيضا

شهادات الصحة النباتية ومراقبة اآلفات وتحديد حالة االفة على صدار  إعدم االمتثال ومحطات حجر ما بعد الدخول ونظام خطارات إووسحب العينات 

 .حجرية الخاضعة للوائحالوقوائم اآلفات الحجرية واآلفات غير فة اآل ة من المناطق الخالي نشاء إوأراضي الدولة وبرامج استئصال اآلفات  

ي عمليات وباإلضافة الى التدريب وتقييم القدرات، قام المشروع بدعم السلطات المحلية في العراق ببعض األدوات والتجهيزات األساسية المستخدمة ف

  .ادرةالفحص واالختبار اليومية للشحنات النباتية الواردة والص
 

، تم اتباع نهج مختلف، حيث تمت عملية المراجعة بناءاً على عملية تقييم ذاتي لمديرية وقاية النباتات، وشملت عملية التقييم الجوانب  ةسوري وفى 

تين في الالذقية ألن ميناء التشريعية واإلجرائية، والمعايير الوطنية وإجراءات التشغيل القياسية وكتيبات تنفيذ التدابير. كما تم عقد دورتين تدريبي

 .للعينات الالذقية يمثل نقطة الدخول الرئيسية للبضائع النباتية، وتم تغطية الموضوعات الخاصة بالتفتيش وسحب العينات والتبخير والفحص المخبري

طني من اآلفات الغازية، بينما يضمن من خالل تلك األنشطة، قدم المشروع مساعدة لتحسين قدرات العراق وسوريا في حماية اإلنتاج النباتي الو

 .سهولة حركة البضائع طبقاً اللتزامات التجارة الحرة المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 

 

 

 

 

 

شد مجهودات المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في مواجهة دودة الح

 الخريفية
 

في حدوث خسائر هائلة للعديد من المحاصيل الهامة، باألخص الذرة. تحدث اآلفات الغازية  2016في فريقيا ألى إتسبب دخول دودة الحشد الخريفية 

ساسية مما يتسبب في  على اإلنتاج النباتي بسبب نقص جاهزية الدول في مواجهتها، وافتقاد المعرفة واألدوات األ  أوسع وأعمق ضرراً  اً عادة اثار

 ضعف فاعلية تدابير إدارة المخاطر المتخذة ضد االفة. 

، 2017 لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الدعم الفني للعديد من دول المنطقة.  منذفريقيا أ قدم المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األدنى وشمال 

د الخريفية على هامش ورشة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات في تونس، والتي قام المكتب اإلقليمي بعقد ورشة عمل خاصة بدودة الحش

ت  رفع الوعي لدى نقاط االتصال لالتفاقية في المنطقة. باإلضافة الى ذلك، قام المكتب اإلقليمي بتقديم دعم أكبر للدول التي كانت تقع تح تاستهدف

، وشمل ذلك المصائد والفيرمونات  فةاآلدان، وذلك من خالل تقديم األدوات والخبرات الالزمة إلنشاء نظام لمراقبة تهديد أكبر لدخول االفة مثل السو

ً ، وسعت االفة من مداها الجغرافي وانتقلت الى اليمن، وأطلقت منظمة الفاو مشروع2018. وخالل العام خصائييناإلوتدريب  للتعاون التقني مع  ا

ز القدرات المحلية على مراقبة االفة وإدارتها. وقد اشتمل المشروع على العديد من المكونات الهامة مثل تأسيس نظام لمراقبة  الحكومة اليمنية لتعزي 

وكذلك دعم انشاء  FAMEWSوتقديم المصائد وأدوات جمع البيانات وإدارتها متمثلة في التطبيق الذي وضعه الفاو للمراقبة واالنذار المبكر فة اآل



 

 

 

 2020، مايو/أيار، 79 العدد  األدنى، والشرق  العربية البلدان في  النبات لوقاية  اإلخبارية  النشرة 23

ً ، دشنت منظمة الفاو مشروع2019يرة إلنتاج المبيدات الحيوية. وفى العام وحدات صغ ألول مرة في مصر  فة اآل في مصر في اعقاب تسجيل  اً جديد ا

بية  . وباإلضافة الى المشاريع العديدة، قام المكتب اإلقليمي بعقد العديد من الدورات التدريبية في دول المنطقة مثل المملكة العر2019مايو أيار/في 

، والتي قام فيها خبراء الفاو بنقل المعرفة العلمية والفنية الى االخصائيين من المتدربين من 2019السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 

لالزمة وكذلك المساعدة خالل المحاضرات النظرية والتدريب الحقلي. كما قام المكتب اإلقليمي بدعم برنامج المراقبة في موريتانيا بتوفير األدوات ا

في المملكة المتحدة. وقد أظهرت نتائج التعريف الظاهري   CABIفي تعريف العينات المرسلة من موريتانيا من خالل خدمات التشخيص المقدمة من 

 فيها.فة  لآلتسجيل ول أدودة الحشد الخريفية، وأعلنت بعدها دولة موريتانيا ل عينات اليرقات تعود ن أوالجزيئي 

أقاليم:   ةبرنامج العمل العالمي ضد االفة في ثالث  ءببدت منظمة الفاو باالرتقاء بمجهوداتها في محاربة دودة الحشد الخريفية الى المستوى العالمي قام

ل دولة لتمثل الدولة  الشرق األدنى وافريقيا واسيا. ومن خالل هذا العمل، قام المكتب اإلقليمي بالتنسيق مع دول المنطقة لتسمية نقاط اتصال وطنية لك

، وخالل ذلك  2020مايو أيار/ودوليين خالل شهر ين ي قليمإ خالل األنشطة القادمة. وتم تنظيم مؤتمر عن بعد جمع نقاط االتصال الوطنية بخبراء 

 .افة على أراضيهمآالمؤتمر، أعلنت دولة اإلمارات وعمان عن تسجيل اال

ات مع المكاتب اإلقليمية األخرى واإلدارة الرئيسية والشركاء مثل الجمعية العربية لوقاية النباتات سوف يستمر المكتب اإلقليمي في تنسيق المجهود

وضع وتنفيذ خطة استراتيجية مستدامة إلدارة دودة الحشد الخريفية في  جل أمن خرين اآلومنظمة الشرق األدنى لوقاية النباتات والالعبين الرئيسين 

 المنطقة 
 

 

 

 

 

 

 فحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لمنظمة األغذية والزراعة أنشطة هيئة مكا ❖

 

 

 تهديدحالة الجراد الصحراوي:  :مستوى التحذير

 

 مستوى التحذير: تهديد

  2020والتوقعات حتى منتصف شهر يونيو  2020أبريل حالة الجراد الصحراوي في شهر 

 مة األغذية والزراعة حسب مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظ

 الوضع العام:

 سوف تزداد أعداد الجراد أكثر وتمتد لتشمل مناطق أخرىسيا آوجنوب غرب فريقيا أتفشي كبير للجراد في شرق  
 

رب  والتنبؤات تدعو إلى مزيد من القلق حيث من المتوقع أن تمتد إصابات الجراد إلى مناطق أخرى في القرن األفريقي وجنوب غ الحالي الوضع

أبريل. وعلى الرغم من أن عمليات المكافحة قد قللت من نيسان/آسيا. وقد هطلت أمطار واسعة النطاق شرق أفريقيا للشهر الثاني على التوالي في 

يا والصومال  جديدة في كينيا وإثيوبسراب أوآخر من التكاثر سيؤدي إلى زيادة أعداد الجراد حيث تتشكل بقع الحوريات  عشائر الجراد، إال أن جيالً 

يونيو. ومن المتوقع أن تتحرك األسراب إلى الشمال في إثيوبيا والصومال مع خطورة احتمال وصول عدد قليل من  حزيران/مايو وأيار/في شهري 

لمناطق  يونيو. الوضع في غاية القلق في اليمن ألن العديد من األسراب وضعت البيض في احزيران/األسراب إلى إريتريا والسودان في منتصف 

ة الداخلية حيث سقطت أمطار غزيرة واسعة النطاق، والتي ستسمح بالفقس وتكوين بقع الحوريات واألسراب. إن التكاثر في شبه الجزيرة العربي 

  سيؤدي إلى تشكل بقع الحوريات في أجزاء من السعودية والعراق واإلمارات، ومجموعات الحوريات والحشرات الكاملة في شمال عمان. إن أي 

متداد الحدود الهندية الباكستانية. يمكن لبعض األسراب أن اأسراب قد تتشكل يمكن أن تنتقل إلى مناطق التكاثر الصيفي في اليمن والسودان وعلى 

تواصل طريقها إلى تشاد والنيجر. وفي جنوب غرب آسيا، تشكل المزيد من مجموعات الحوريات وبقع الحوريات في إيران وإلى حد أقل في  

كستان. حيث مجموعات الحشرات الكاملة واألسراب الصغيرة من التكاثر في بلوشستان ووادي إندس والبنجاب في باكستان حيث من المرجح أن با

وجات  مايو فصاعدا. ومن المتوقع أن يضاف الى هذا عده مأيار/الحدود الهندية الباكستانية ابتداء من أوائل متداد اتنتقل إلى المناطق الصحراوية على 

 من األسراب من مناطق التكاثر الربيعي في يونيو.

 

 المنطقة الغربية: الحالة هادئة
 

  .: جراد انعزالي في وسط الجزائر والمغرب وشمال ماليالحالة

 في المغرب والجزائر وليبيا.  : من الممكن حدوث تكاثر محدود جداً التوقعات 

 الساحل والتي تتحرك غربا في شهر يونيو.. مستوى منخفض الخطورة من ظهور أسراب في شرق منطقة
 

     المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
 

هكتار( في أثيوبيا، وعدد   99948هكتار( في كينيا و) 14637: عمليات مكافحة ضد بقع الحوريات وأسراب الجيل الجديد حيث تم مكافحة )الحالة

بقع الحوريات  ووجدتهكتار(.  600عات الحوريات في شمال ووسط الصومال )قليل من األسراب في جنوب السودان وأوغندا وجيبوتي، ومجمو

  815هكتار(، وأسراب وبقع حوريات في العراق ) 1320هكتار( واإلمارات العربية المتحدة ) 29868في شمال شرق المملكة العربية السعودية ) 

هكتار(، وتكاثر لألسراب في المناطق الداخلية من اليمن،  4147) هكتار(، ومجموعات الحوريات والحشرات الكاملة مع تكاثر في سلطنة عمان

 .وعدد قليل من األسراب على الحدود اليمنية العمانية، وحشرات كاملة مشتتة في السودان ومصر
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سراب جديدة. عدد يونيو في كينيا وإثيوبيا والصومال مع أحزيران/في منتصف شهر سيفقس بيض الجيل الثاني وتتشكل بقع الحوريات : التوقعات 

قليل من األسراب قد تغزو جنوب السودان وأوغندا وتتحرك شماال. وسوف تتشكل مجموعات الحشرات كاملة غير الناضجة جنسيا وأسراب في  

تصل أسراب   في اليمن. كما قدسراب واألالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتتحرك إلى مناطق التكاثر الصيفية. وسوف تتشكل بقع الحوريات 

 يونيو فصاعدا حزيران/من شرق أفريقيا إلى إريتريا والسودان اعتباراً من منتصف شهر 

 

 المنطقة الشرقية: الحالة احتراس
 

هكتار(. في   98658: ظهور بقع الحوريات في جنوب غرب إيران ووضعت الحشرات الكاملة البيض في الجنوب الشرقي وقد تم مكافحة )الحالة

  50289ت مجموعات الحوريات والحشرات الكاملة في بلوشستان، وبقع الحوريات في وادي إندس والبنجاب، كما تم مكافحة )باكستان، ظهر

هكتار(. أفغانستان، كانت مجموعات الحشرات الكاملة تضع البيض في  

 .هكتار( 20جنوب غرب البالد وتم مكافحة ) 

يران إجنوب  فيسراب واأل : المزيد من تكون بقع الحوريات التوقعات 

وجنوب غرب باكستان. وقد يصل عدد قليل من األسراب إلى الحدود  

مايو تليها موجات عديدة أيار/الهندية الباكستانية في وقت مبكر من شهر 

 . نفسهشهر ال من األسراب في وقت متأخر من 
 

للحصول على المزيد من المعلومات الحديثة عن حالة الجراد الصحراوي يرجى 

ع الخاص بمراقبة الجراد الصحراوي التابع للمنظمة: زيارة الموق

 http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html  .

وموقع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى  

crc.org-http://desertlocust 

 

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

المكتب اإلقليمي للشرق )  crc.org-http://desertlocust طقة الوسطىعن أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنتصدر، النسخة العربية (والفرنسية

 (.القاهرة-األدنى، مصر

 
 

 

 
 

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

 

 
 

 

 اوي في المنطقة الوسطى مكافحة الجراد الصحر هيئة مطبوعات

بنشر ست أوراق معلومات عن الهيئة. ُصممت أوراق المعلومات هذه إلبقاء الدول األعضاء في الهيئة، واألطراف المعنية  قامت الهيئة مؤخراً 

األعضاء إلدارة الجراد   التركيز على دور الهيئة في دعم الدوللى إاألخرى على علم بأنشطة الهيئة والتطورات واإلنجازات الجديدة. باإلضافة 

 الصحراوي ومكافحته. وهي كما يلي
 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى )قصتنا باختصار(  -

http://www.fao.org/3/ca6801ar/ca6801ar.pdf 
  

 استراتيجية المكافحة الوقائية   -

http://www.fao.org/3/ca3236ar/ca3236ar.pdf 
 

 بناء القدرات الوطنية   -

  http://www.fao.org/3/ca4311ar/ca4311ar.pdf                  
 

 الجراد الصحراوي إدارة معلومات  -

- http://www.fao.org/3/ca6075ar/ca6075ar.pdf 

            

 الصحة وسالمة البيئة في عمليات مكافحة الجراد الصحراوي  -

- http://www.fao.org/3/ca4300ar/ca4300ar.pdf                 
 

 وجهات المستقبليةالتحديات والت  -

- http://www.fao.org/3/ca6643ar/ca6643ar.pdf             
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 والجمعيات االخرى الجمعية العربية لعلوم وقاية النباتأخبار 
 

 
 

 
 

 ورشة عمل في كلية الزراعة، جامعة تشرين، سورية
 

كانون الثاني/ يناير  8-7معية العربية لوقاية النبات بالتعاون مع كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية، ورشة عمل خالل الفترة عقدت الج

ً في سورية والبلدان المجاورة. تكلم في حفل اإلفتتاح كل من تحت عنوان 2020 الدكتور : الكشف، اإلنتشار وإدارة اآلفات الغازية أو المنبثقة حديثا

جامعة تشرين والدكتور بسام عبد الكريم حسن،  الزراعة،إبراهيم الجبوري، رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات، الدكتور طالل امين، عميد كلية 

انت ملصق )بوستر( ك 20توزعت على خمسة جلسات، باإلضافة إلى  محاضرة 31رئيس جامعة تشرين وراعي ورشة العمل. شمل برنامج الورشة 

باحثاً من جميع أنحاء سورية باإلضافة إلى باحثين من  130محور نقاش بين المشاركين أثناء فترات اإلستراحة. شارك في أعمال هذه الورشة حوالي 

 المشاركين.من قبل  ألقيتالعراق واألردن ولبنان. وكان هناك اهتمام كبير من الحضور في جميع الجلسات تجلى بوضوح عند مناقشة العناوين التي 

الذي أولته  في اليوم الثالث، وقبل مغادرة وفد المشاركين من خارج سورية الالذقية، قاموا بزيارة لرئيس الجامعة شكروه فيها على اإلهتمام الكبير 

ف، بصفته رئيس سابق لقسم وقاية  رئاسة الجامعة لهذه الورشة وعلى كرم الضيافة. كما قام الوفد أيضاً بزيارة رئيس بلدية الالذقية الدكتور نبيل أبو ك

فة،  النبات في كلية الزراعة، جامعة تشرين ورئيس اللجنة المنظمة لورشة العمل، لما أبداه من جهد في متابعة أمور تنظيم الورشة وكرم الضيا

يم المقاالت العلمية التي تنشر ورموق في تقباإلضافة إلى كونه عضو نشط في الجمعية العربية لوقاية النبات لفترة طويلة من الزمن، كما أن له نشاط م

 في مجلة الجمعية "مجلة وقاية النبات العربية".    
 

 

 

 

 طبعة جديدة من "معجم مصطلحات التقاني الحيوية في مجال األغذية والزراعة"
 

في مجال األغذية والزراعة" ضم   الحيوية التقاني"معجم مصطلحات  2006لقد أصدرت منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدة )الفاو( في 

بين  2019ورغبة من المنظمة في تحديث هذا المعجم بما يتناسب مع تطور علوم التقاني الحيوية، عقد اتفاق في أواخر العام  اً مصطلح. 3200

ذية والزراعة )الفاو( على إصدار طبعة جديدة من الجمعية العربية لوقاية النبات والمكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا التابع لمنظمة األغ

مان، كلية المعجم يتم فيها مراجعة وتحديث المصطلحات في الطبعة األولى. لقد تم تكوين فريق إلنجاز هذا العمل مكون من الزمالء الدكتورة وفاء شو

نادر أسعد، هيئة البحوث الزراعية،  المهندسة حلب، سورية، الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية، الدكتور فاتح خطيب، كلية الزراعة، جامع

بية لوقاية  حماة، سورية والدكتور وسيم حبيب، مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، الفنار، لبنان. كما تم تكوين لجنة من ستة زمالء من الجمعية العر

مصطلح، أي ضعف العدد  6700أن تضم الطبعة الثانية من هذا المعجم حوالي  النبات والمكتب اإلقليمي للفاو مهمتها مراجعة هذا العمل. من المتوقع

 . 2020في الطبعة األولى، ومن المتوقع أيضاً طبع وتوزيع هذه الطبعة الجديدة في أواخر عام 
 

 
 

 

 الحجر المنزلي الذي فرضه كورونا، أتاح للجمعية العربية لوقاية النبات أن تكمل إعداد كتاب جديد
 

، قررت الهيئة اإلدارية للجمعية إصدار كتاب بهذه المناسبة بعنوان:  2020، التي أطلقتها األمم المتحدة للعام ""السنة الدولية للصحة النباتية بمناسبة

عية وكلف  زميالً من أعضاء الجم 27". لقد تطوع للمشاركة في إعداد هذا الكتاب فريق من 2050"تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤية 

، إال أن وباء الكورونا وما سببه من حجر منزلي سمح 2019الدكتور خالد مكوك لتنسيق عمل هذا الفريق. إبتدأ اإلعداد لهذا الكتاب في العام 

ستصبح جاهزة   للمشاركين في تخصيص وقت أكبر لهذا المجهود في األشهر الثالثة الماضية، ومن الممكن القول بأن المسودة الكاملة األولى للكتاب

لتقويم الخسائر   تالها فصلمقدمة عامة  تضمنت .  لقد غطى الكتاب مواضيع شتى توزعت في إثني عشر فصالً 2020في منتصف شهلر أيار/مايو، 

 تالالمنبثقة حديثاً. التي تسببها اآلفات الزراعية المختلفة، وفصل آخر استعرض الواقع الحالي لآلفات ومكافحتها مع إلقاء الضوء على تلك الدخيلة أو 

ترشيد حول ذلك فصل يتعلق بالحجر الزراعي في البلدان العربية وسبل تحسينه، وفصل يتعلق بإنتاج مواد اإلكثار النباتية الخالية من اآلفات، وفصل 

بية في العقود الثالثة القادمة، ويعد هذ التحديات البحثية في علوم وقاية النبات التي تواجهها المنطقة العراستخدام المبيدات الكيميائية وفصل حول 

الفصل جوهر هذا الكتاب. كما خصص فصل لتغطية إستخدام التقانات الحيوية الجزيئية والبيومعلوماتية في مجال الصحة النباتية، وفصل خاص  

صحاب القرار السليم الختيار كيفية التعامل مع لإلرشاد الزراعي، لما له من تأثير بالغ في دعم المزارعين بالمعرفة الالزمة لتساعدهم كي يكونوا أ

الدولي واإلقليمي والوطني في مجال الصحة   موضوع التعاوناآلفات التي تصيب محاصيلهم الزراعية. وكان ال بد من تخصيص فصل لمناقشة 

العربية. وختم التقرير باستنتاجات عامة تحدد  النباتية، وفصل آخر لمناقشة ضرورة اعتماد استراتيجية إقليمية ووطنية للصحة النباتية في البلدان

من المتوقع تحضير الكتاب للطباعة في األسابيع القليلة القادمة، وتأمل الجمعية توزيعه   الخطوط العريضة الواجب تبنيها في العقود الثالثة القادمة.

   .2020تشرين ثاني/نوفمبر،  6-1مامات، تونس خالل الفترة خالل إنعقاد المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات الذي سيعقد في الح
 

 الدكتورة صفاء قمري في الصحف واالذاعات العالمية
 

في وسائل االعالم الدولية البريطانية. الدكتورة   الدكتورة صفاء قمري خالل الفترة األخيرة برزت زميلتنا

لبحوث الزراعية في المناطق الجافة  األمراض الفيروسية لدى المركز الدولي لخصائية إقمري هي 

)ايكاردا(، وعضو في الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات ورئيسة لجنة المطبوعات والنشر،  

 مجلة وقاية النبات العربية. في ورئيس تحرير مشارك  
 

مل في  مقالة بعنوان "األ 2020آذار/مارس  31نشرت عنها صحيفة الجارديان البريطانية بتاريخ  •

 الزراعة: الالجئ السوري الذي طور بذور مقاومة للفيروسات". 
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، تحدثت فيها عن رحلتها كامرأة في علوم Outlookالعالمية في برنامج  BBC، أجرت مقابلة مع اذاعة 2020أيار/مايو  6بتاريخ  •

 ة بالخطر إلنقاذهم. الفيروسات النباتية، التي توجتها بتطوير بذور فول مقاومة للفيروسات ورحلتها المهدد 
 

المنطقة،  تكلمت الدكتورة قمري في المقابلتين عن اكتشافها لبذور فول مقاومة لفيروس اصفرار وموت الفول، التي تسهم في حماية األمن الغذائي في 

ة إنمائية أدت إلى تدمير تُرّكز الدكتورة قمري في عملها على دراسة أزم وعرضت حياتها للخطر من أجل إنقاذ تلك البذور من مدينتها حلب. 

محاصيل الحبوب مثل الفول   فيي الدخل المحدود. حيث تنتشر األوبئة الفيروسية التي يغذيها تغير المناخ وتؤثر بشكل مباشر ومحاصيل المزارعين ذ

ٍل تدريجي. فهذه المحاصيل تُعرف  وصوالً إلى إثيوبيا، وتُدّمر بدورها سبل عيش السكان ذوي الدخل المحدود بشك ة سوري والعدس والحمص بدءاً من 

أن أمر إيجاد  بأنها »لحوم الفقراء«، وتُشّكل عامالً رئيساً في توليد الدخل وحفظ األمن الغذائي في أرجاء عديدة من العالم. وتُوّضح الدكتورة قمري

كما تكلمت  المصابة بالفيروسات التي تصفر ثم تموت.العالج كان ُملّحاً للغاية. فالمزارعون اليائسون كانوا يرون مستويات متزايدة من المحاصيل 

ايكاردا  الدكتورة قمري عن دور المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( في منح جميع ابتكارات األمن الغذائي التي تنتجها

 للمزراعين مجاناً. 
 

 طانية: يمكن االطالع على المقالة في رابط صحيفة الجارديان البري

 https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/31/planting-hope-the-syrian-refugee-who-

developed-virus-resistant-super-seeds 

 : BBCوالمقابلة اإلذاعية على محطة 

https://www.facebook.com/166091433517809/posts/2690288501098077/ 

  
 

 

 المختصين باالمراض النباتية في قائمة الدليل العالميأعضاء الجمعية العربية لوقاية النبات 
 

جميع االخوة األعضاء بالجمعية     ISPP التي هي عضو في الجمعية العالمية المراض النبات   ASPP تدعو الجمعية العربية لوقاية النبات

 World Directory of Plant النبات ضافة أسماءهم ومعلوماتهم ضمن الدليل العالمي لمختصي امراضإلوالمختصين بامراض النبات 

Pathologists   بالنقر على الرابط ادناه. ان إضافة المعلومات الخاصة بالعضو تتيح للجمعيات التواصل معه بخصوص امراض النبات وما يستجد

 منها.ندعو األعضاء المبادرة بذلك ولغير األعضاء باالشتراك من خالل أعضاء االرتباط في بلدانهم. 

http://worldwidedirectory.apsnet.org/ 

 
 

 

 

 
 

 

 الثالث عشر لعلوم وقاية النبات يالمؤتمر العرب

 "الصحة النباتية لغذاء آمن وسليم" - 2020تشرين الثاني/نوفمبر  6-1فندق لو رويال، الحمامات، تونس 

ACPP2020 
www.acpp-aspp.com 

 

بالمعهد الوطني للبحوث   ممثلة –  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري في تونسبالتعاون مع   الجمعيـــة العربيـة لوقايــة النبات هتنظم

 الزراعية بتونس 
 

 
 

 للمشاركة  دعوة

المائية والصيد البحري ممثلة بالمعهد الوطني للبحوث   المواردولفالحة وزارة ابالتعاون مع  (ASPP)بات تتشرف الجمعية العربية لوقاية الن 

علوم وقاية النبات في الحكومات، والجامعات، والمراكز البحثية، في مجال والباحثين واألكاديميين والمهتمين  العلماءة بتونس بدعوة الزراعي 

المنطقة العربية إلى تقديم وتبادل الخبرات في جميع مجاالت وقاية النباتات من اآلفات ذات اإلهتمام المشترك، والمنظمات الدولية والمحلية في 

 خاصة المرتبطة بالتطور الحديث في استراتيجيات المكافحة المتكاملة الصديقة للبيئة. وب 
 

 محاور المؤتمر 

 اآلفات الحشرية والحيوانية االقتصادية .1

 تها أمراض النبات ومكافح .2

 مسببات وبيئيات أمراض النبات .3

 األعداء الطبيعية ودورها فى مكافحة اآلفات  .4

 الحشائش/األعشاب ومكافحتها .5

 المبيدات  .6

 المبيدات الحيوية وسالسل الغذاء  •

 توافق المبيدات الحيوية وعناصر المكافحة الحيوية  •

 المبيدات )النانو( لمكافحة اآلفات واألمراض النباتية •

 كيماويات الزراعية وأمانها للكائنات الحيوانية، النباتية والبيئةاالستخدام اآلمن لل •

 فات وأمراض ما بعد الحصاد آ .7

 أنظمة الحجر الزراعي والتدابير الصحية  .8

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/31/planting-hope-the-syrian-refugee-who-developed-virus-resistant-super-seeds
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/31/planting-hope-the-syrian-refugee-who-developed-virus-resistant-super-seeds
https://www.facebook.com/166091433517809/posts/2690288501098077/
http://worldwidedirectory.apsnet.org/
http://www.acpp-aspp.com/
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 اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات  .9

 األعداء الطبيعيةو اآلفات، األمراض النباتيةفي  تأثير التغيرات البيئية .10

 فات الهندسة الوراثية ومكافحة اآل  .11

 الحشرات النافعة )النحل ودودة الحرير( .12

 

 التنظيمية  اللجنة التحضيرية/

 ، تونس منذر 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                                  

  ، تونس أنيس بن ريانةكوثر اللبدي قريسة، تونس                           

 

 البرنامج العام للمؤتمر
 يشمل البرنامج العام للمؤتمر ما يلي: 

 

 يوم األحد 

 2020نوفمبر/تشرين الثاني  1
 وصول وتسجيل.  •

 يوم اإلثنين

     2020نوفمبر/تشرين الثاني 2
 تسجيل ثم افتتاح وحلقة علمية صباحاً وجلستين إللقاء بحوث بعد الظهر.  •

 الملصقات،العرض األول للبوسترات/ •

 يوم الثالثاء

 2020نوفمبر/تشرين الثاني 3
حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر  •

 ة النبات مساًء. يليه إجتماع الهيئة العامة للجمعية العربية لوقاي 

 العرض األول للبوسترات/الملصقات.  •

 يوم األربعاء

 2020نوفمبر/تشرين الثاني  4
 رحلة سياحية زراعية ليوم واحد تحدد تفاصيلها الحقاً. •

 يوم الخميس 

 2020نوفمبر/تشرين الثاني  5
حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر،  •

الهيئة اإلدارية الجديدة للجمعية العربية لوقاية النبات  نتخاب اليليها جلسة 

 ثم العشاء الختامي للمؤتمر مساًء. 

 العرض الثاني للبوسترات/الملصقات.  •

 يوم الجمعة 

 2020نوفمبر/تشرين الثاني  6
 حلقة علمية وجلسة إلقاء بحوث صباحاً وجلستين إلقاء بحوث بعد الظهر.  •

 ملصقات. العرض الثاني للبوسترات/ال •

 
 

 

 المؤتمر  لغة

 الرسمية(، اإلنجليزية )بالنسبة للحلقات العلمية(  اللغةالعربية )
 

  رسوم التسجيل )ال تشمل الفنادق(

 

 

 

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

 . شتراك في الجمعية العربية لوقاية النبات لمدة ثالث سنواتواإل الزراعية، وحفل العشاء الختامي–الرحلة السياحية

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

 . الزراعية، وحفل العشاء الختامي –السياحية  الرحلةفراد المصاحبون تغطي رسوم التسجيل لأل  •

 

 المراسالت 
 

 ( ACPP2020سكرتارية المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات )

 aspp.com-nfo@acppiالبريد اإللكتروني: 

 58461273-00216: موبايل/واتس أب

 spp.coma-www.acppالموقع االلكتروني:  
 

 

 

 المشاركون من خارج تونس 

 بالدينار التونسي( 

 المشاركون من تونس 

 )بالدينار التونسي( 
 نوع المشاركة 

 مشارك عادي )مع ملخص أو بدون ملخص(  300 600

 طلبة الدراسات العليا  200 300

 أفراد مصاحبون )بدون الحصول على مطبوعات المؤتمر(  150 450

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

 2020أيلول/سبتمبر  1 آخر موعد للتسجيل   ✓

 2020أيار/مايو  30 اإلفادة بقبول الملخصات  ✓

 آخر موعد لطلب حجوزات اإلقامة في الفنادق  ✓

 اخر موعد لتقديم مقترحات جلسات البحوث المدعوة  ✓

 2020أيلول/سبتمبر  30

   2019كانون األول/ ديسمبر  31
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل
 

 ( يرجى الرجوع الى الموقع االلكتروني للمؤتمر/ التسجيل ACPP2020) المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات لغرض التسجيل في  

www.acpp-aspp.com 

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

aspp.com-info@acpp 
 

 

مؤسسة علمية واكاديمية  38من مشاركاً  452لقد بلغ عدد المسجلين في المؤتمر لغاية نهاية شهر ابريل 

ان آراد  2020تشرين الثاني/نوفمبر  6-1ر بين .المؤتمر بموعده المقر مرافقاً  114كما وصل عدد المصاحبين 

م عن اية متغيرات تطرأ في حينه.اللجنة المنظمة تعمل هللا وعبرت أزمة جائحة كورونا بسلام وسوف نعلمك

 بكل طاقتها لاكمال كتاب الملخصات وهو قيد الإنجاز حالياً 
 

 

 يـالفندق زـالحج
 

 

 

 (نجوم سيعقد المؤتمر في فندق ومنتجع لورويال )خمس  
 

 تونس  – BP237 – 8050حمامات الياسيمن   –فندق ومنتجع لورويال  :العنوان

    999 244 72 (216+) هاتف

   899 747 98 (216+)ل  موباي 

  www.leroyal.comالموقع االلكتروني

تشرين الثاني/نوفمبر، فعلى جميع االخوة الذين يرغبون بالحجز في هذا الفندق  6-1ندق للمشاركين في المؤتمر سعرا خاصا للفترة لقد منحت إدارة الف

 اسعار الغرف                                                            ACPP 2020ذكر الكود

 

  دينار تونسي  نجوم  5لو رويال  فندق 

 غرفة/ ليلة دينار تونسي  150 جة مع فطور غرفة مزدو 1

2 
غرفة مزدوجة مع فطور  

 مع وجبة واحدة 
 غرفة/ ليلة دينار تونسي  180

 غرفة/ ليلة دينار تونسي  120 غرفة مفردة مع فطور  3

4 
غرفة مفردة مع فطور مع  

 وجبة واحدة 
 غرفة/ ليلة دينار تونسي  144

 وجبة بوفيه إضافية  5

  56سعر خاص للشخص 

ر تونسي شامل الضريبة  دينا 

 لكل وجبة 

 

 

قيمة الدينار التونسي مقابل الدوالر ال تتغير كثيرا، حيث تبلغ حالياً قيمة الدوالر األمريكي  ليلة. يضاف ثالثة دنانير تونسية ضريبة لكل شخص لكل  

 دينار تونسي.   2.8الواحد 

 .2020، سبتمبر/ أيلول  30على المشاركين في المؤتمر القيام بالحجز الفندقي قبل تاريخ 

 

 لغرض حجز الفندق يرجى الكتابة الى قسم الحجز في فندق الورويال على االيميل 

 reservation-ham@leroyal.com  و maher.mokaddem@leroyal.com   ذكر كود المؤتمر  مع ACPP 2020 

 

 

http://www.acpp-aspp.com/
mailto:info@acpp-aspp.com
https://www.leroyal.com/en/AFRICA/hammamet-tunisia
mailto:reservation-ham@leroyal.com
mailto:maher.mokaddem@leroyal.com
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 )أربعة نجوم(فندق كونكورد ماركو بولو  الفندق الثاني
 

 :القريب جداً من فندق لورويال وعنوانه  ،(أربعة نجوم) فندق كونكورد ماركو بولو يمكن للمشاركين أيضاً الحجز في 

 ونس ت – BP 35 – 8065حمامات الياسمين  –فندق كونكورد ماركو بولو  :العنوان
 018 030 36 (216+):  هاتف

 856 000 99 (216+) : موبايل

      tunisia.com-www.concordeالموقع االلكتروني

  

 :”نجوم 4اسعار الغرف في فندق ماركو بولو “
 

 

 

 

 
 

  دينار تونسي  نجوم   4فندق ماركو بولو  

 غرفة/ليلة  دينار تونسي  150 رفة مزدوجة مع فطور غ 1

2 
غرفة مزدوجة مع فطور  

 مع وجبة واحدة 
 غرفة/ليلة  دينار تونسي  180

 غرفة/ليلة  دينار تونسي  95 غرفة مفردة مع فطور  3

4 
غرفة مفردة مع فطور مع  

 وجبة واحدة 
 غرفة/ليلة  دينار تونسي  110

 وجبة بوفيه إضافية  5
ينار تونسي شامل  د  45سعر خاص للشخص 

 الضريبة لكل وجبة 

 

الدوالر األمريكي   حالياً قيمةيضاف ثالثة دنانير تونسية ضريبة لكل شخص لكل ليلة. قيمة الدينار التونسي مقابل الدوالر ال تتغير كثيرا، حيث تبلغ 

 دينار تونسي.   52.8الواحد 

 .2020، أيلول/سبتمبر 30على المشاركين في المؤتمر القيام بالحجز الفندقي قبل تاريخ 
 

  لغرض حجز الفندق يرجى الكتابة الى قسم الحجز في فندق كونكورد ماركو بولو على االيميل

sales2@concorde-tunisia.com و reservation.hmp@concorde-tunisia.com مع ذكر كود المؤتمر ACPP 2020 

  

 

تشرين  6-1المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات : المحاضرة الرئيسة في جلسة اإلفتتاح وبرنامج الحلقات العلمية

 تونس –، الحمامات 2020الثاني/نوفمبر 
 
 

 فتتاح( )جلسة اإل 2020تشرين الثاني/نوفمبر  2اإلثنين  
 

  . الدكتور سيرج سافاري، المعهد الوطني للبحوث الرئيسةالصحة النباتية واألمن الغذائي: خطورة اآلفات على المحاصيل الغذائية محاضرة رئيسة: 

 الزراعية، فرنسا.  
 

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

 رؤية الصحة النباتية للقرن الحادي والعشرين: معرفة وأساليب جديدة. الدكتور سفيان كمون، مختبر سانسبري، نورويتش، المملكة المتحدة.   .1

 للبحوث، باري، إيطاليا.   السموم الفطرية كتهديد خفي لغذاء وعلف آمنين: المخاطر والتحديات. الدكتور أنطونيو لوجريكو، المعهد الوطني .2

والمتوسطية  أهمية االلتزام باللوائح الدولية للصحة النباتية للبذور والنباتات وزيادة األمن الغذائي. الدكتور نيكو هورن، المنظمة األوروبية  .3

 لوقاية النباتات، باريس، فرنسا.  

النباتات لآلفات الحشرية واألمراض. الدكتور أحمد عمري، إيكاردا، استخدام المصادر الوراثية النباتية في العالم وصونها لتعزيز مقاومة  .4

 الرباط، المغرب. 
 

 

 2020ن الثاني/نوفمبر  تشري 3الثالثاء، 

 الحلقة العلمية الثانية: البحوث واالبتكار من أجل وقاية مستدامة للنباتات  
 

 لقمح. الدكتور دافيد هودسون، سيميت، أديس أبابا، إثيوبيا. الصدأ األسود على ساق القمح: كيف نواجه تحديات خطر جديد يهدد إنتاج ا .1

 .  تحديات العد اآللي وتحديد مخاطر اآلفات الحشرية باستخدام التقنيات الذكية. الدكتور جايمس بل، محطة بحوث روثامستد، المملكة المتحدة .2

ايش. الدكتور كريستوف فوربرجر، المعهد الفيدرالي  التكيف المسبق للمتطفالت يحسن المكافحة الحيوية لحشرات المن المحمية بالتع .3

 .السويسري للعلوم المائية والتكنولوجيا ومعهد علوم الحياة التكاملي، سويسرا

http://www.concorde-tunisia.com/En/
mailto:sales2@concorde-tunisia.com
mailto:reservation.hmp@concorde-tunisia.com
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باتية، كيفية التعامل مع مقاومة الحشرات للمبيدات لتحسين اإلدارة المتكاملة لآلفات. الدكتور إيمانيوال مازوني، معهد األمراض والحشرات الن  .4

 معة الكاثوليكية للروح القدس، إيطاليا. الجا
 

 2020تشرين الثاني/ نوفمبر   5الخميس، 
 

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

يوية. الدكتور ماتيو لوريتو، جامعة فريدريكو  التفاعل الجزيئي بين النباتات واألحياء الدقيقة النافعة وتطبيقاته في تطوير مبيدات واسمدة ح .1

 الثاني في نابولي، إيطاليا. 

استخدام طريقة تداخل الحمض النووي الريبي لحماية المحاصيل الزراعية من األمراض الفطرية. الدكتور مارك بلمونت، جامعة مانيتوبا،  .2

 كندا. 

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

 اسطفان تيكسيا، سوبأجرو مونبليه، فرنسا.  -تقنيات جزيئية لدراسة خصائص الحلم واستخداماتها في المكافحة الحيوية لآلفات. الدكتورة ماري .4
 

 

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  6الجمعة، 
 

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

، د، ريفرساي إيسكا تكنولوجيزنتو، -للكيماويات السلوكية للتعامل مع اآلفات الحشرية. الدكتور أجينور مافرا  SPLATاستخدام تقنية  .1

  كاليفورنيا، الواليات المتحدة األميركية.

على سلوك إيجاد العائل النباتي لآلفات النباتية: تطبيقات عملية في المكافحة المتكاملة لآلفات. الدكتور بولدوين تورتو، المركز  السيطرة  .2

 الدولي لفيزيولوجيا وبيئة الحشرات )إيسيبي(، نيروبي، كينيا.

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

 

 
 

 

 

وقاية النبات جمعية أخبار أعضاء 

 

الخضراء والزرقاء بينما تحافظ على خواص الجودة في برتقال "فالنسيا" عفان األتقلل من ن أيمكن مالح األالماء المؤين ومحاليل 

ديوم، سوربات البوتاسيوم، كربونات البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم( كالكتروليت  امالح )ميتابايسلفيت الصو ةتأثير أربعيم وتقتم  المتأخر النضج.

الخضراء والزرقاء: بينيسيليوم ديجيداتوم، وبينيسيليوم اتاليكوم في  عفان لأللتوليد ماء قاعدي وماء حامضي من تأين الماء على الفطرين المسببين 

بشكل واضح للمكون قوى أضد الفطرين المختبرين، مع تأثير  ياً تطهير اً والحامضي، تأثيرتجارب مخبرية وحيوية. وقد اظهر المكونين: القاعدي 

لنسيا" والتي الحامضي. كما تم دراسة تأثير معاملة الثمار بالماء القاعدي والحامضي على الخواص الطبيعية والكيميائية لثمار البرتقال من الصنف "فا

ال  ن أ، ومعامل لون الثمرة. وترجح نتائج التجارب سكوربىاألالحامضي، الحمض س األلية، حمض الستريك، تشمل الكتلة، المواد الصلبة الذائبة الك

تركيز ي النتائج ازدياد فظهرت أخواص الجودة بمقارنة بالمجموعات الضابطة. بينما  فيللمعامالت بالماء القاعدي او الحامضي  سلبييوجد تأثير 

سوربات البوتاسيوم وكربونات البوتاسيوم. كما تم تسجيل األثر  مالح أنتاجه ب إتم  الذي د معاملتها بالماء الحامضى حمض الستريك في ثمار البرتقال عن 

                                                                                                                           بشكل طبيعي على سطح الثمار الموجودةالخيطية ورالفط  فيالتثبيطى للماء القاعدي والحامضي 

واستطالة االنبوب الجرثومي   األبواغ             نبات إوالنمو القطري  فياثناء عمليات الغسيل. وجرى اختبار للتأثير المباشر للماء القاعدي والحامضي 

اإللكتروني الماسح. واظهرت نتائج االختبار النمو الميسليومى الغير طبيعي  مجهر الوالتغيرات الظاهرية األخرى على التراكيب الفطرية باستخدام 

د وتفرعات الهيفات الغير منتظمة في منطقة األطراف وفقدان المظهر الخطى في التراكيب الفطرية.  وقد أظهرت النتائج قدرة بعض االمالح عن 

 .كبديل رفيق بالبيئة وفعال لمكافحة اعفان ما بعد الحصاد على ثمار الموالح  استخدامهن استخدامها كالكتروليتات على انتاج ماء مؤين أكثر قوة يمك

، معهد بحوث أمراض النبات، مركز البحوث  111025( 2020) 159يوسف خميس، أحمد حسين. بيولوجيا ما بعد الحصاد والتكنولوجيا  [

 الفاو، مصر[. الزراعية، مصر؛ المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال إفريقيا، 

 

تم تصنيع في هذا البحث  العفن الرمادي لعنب المائدة وطريقة عمله.مرض الشيتوزان / سيليكا ضد  للمركب النانويالتأثير التآزري 

ريف وتوصيف  وتم تع( CSN) سليكا ( والمركبات النانوية المركبة للشيتوزانSNالجسيمات النانوية السيليكا ) (،CNالجسيمات النانوية الشيتوزانية )

وتحليل  (  FT-IR(، أطياف األشعة تحت الحمراء )TEM( والمجهر اإللكتروني النافذ )SEMالمجهر االلكتروني الماسح )هذه المركبات باستخدام 

صابة  اإلوف وتحت ظرفي المختبر  المائدة،لمرض العفن الرمادي لعنب  الفطر المسبب ا،ي سينير ستم اختبار فعاليتها ضد بوتريت والطيفي.  رامان

٪ ، على  100و  76و  72بنسبة  الفطري نمو الخفضت  CSNو  SNو  CNأن  النتائج أظهرت تحت ظروف المختبراالصطناعية والطبيعية(. 

عالج هو ال CSNكان  البارد،التخزين  فترة في نهاية الطبيعية،العدوى  ظروف . تحت(الشاهدالمعاملة المرجعية )٪ بالمقارنة مع  1التوالي بنسبة 

. تشير  المعاملة المرجعية" ، على التوالي بالمقارنة مع بينيتاكالعنب "إيطاليا" و "لصنفي ا ٪، 83و  59بنسبة  نسبة المرضوقلل من  فعالية،األكثر 

بي للمواد النانوية من . لم يالحظ أي تأثير سلللعنبالعفن الرمادي  مرض ضد CSN سليكا للشيتوزاني للمركب النانوي تأثير تآزرهناك النتائج إلى أن 

، فقدان  الثمار، لون  TA -، حموضة المعايرة  TSS -دراسة تأثير المركبات النانوية على المواد الصلبة القابلة للذوبان  حيث تم حيث جودة العنب

 (،ROSالتفاعلية من األكسجين )نواع ألأعلى  CSN سليكا للشيتوزانالمركب النانوي تحديد تأثير ايضا تم  .والثمار المتساقطة تلون الساق،  الوزن

للتحقق من طريقة عملها. تشير النتائج التي تم  الفطر ألبواغ( MMPوإمكانية غشاء الميتوكوندريا ) (ATP)األدينوسين ثالثي الفوسفات  ومحتوى

لمكافحة مرض العفن ستخدام مبيدات الفطريات لتقليل / استبدال ابديلة وسيلة يعتبر  CSN سليكا للشيتوزانان المركب النانوي  الحصول عليها إلى

سيرجيو روفو  تشر، ابرار حسين،  أوغستو سيزار أوليفيرا،أدميلتون جونيور دي  خميس، ]يوسف ثمارةمع الحفاظ على جودة الرمادي في العنب 
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جامعة والية   مصر؛ ركز البحوث الزراعية،م  ،اتالنبات معهد بحوث أمراض  ،258-247( 2019) 141. المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية روبرتو

   البرازيل[. بارانا، لوندرينا،
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ي او" بعد الحصاد الذي ينمو تحت نظام زراعة مرتين ف BRS Isisالحفاظ على العنب الهجين الجديد بدون بذور  "

تكيف جيد مع المناخات  مبذور متحمل للبياض الدقيقي و " هو عبارة عن عنب هجين جديد بدونBRS Isis" لسنة في منطقة شبه استوائية. 

مما يسبب حسائر كبيرة في  دالحصاالمدارية وشبه المدارية. يعتبر العفن الرمادي المتسبب عن الفطر بوترايتس سنيريا من أهم امراض العنب بعد 

 يزال مجهواًل ، كان الهدف من هذا العمل هو تقييم سلوك هذا ما بعد الحصاد ال  BRS Isisجميع انحاء العالم. نظًرا ألن سلوك صنف العنب الجديد

المتربية  BRS Isisعناقيد العنب من حقل من عنب المائدة بدون بذور  علىالصنف ما بعد الحصاد ومكافحة مرض العفن الرمادي. تمت التجارب 

درجة مئوية علي   1±  1معامالت في غرفة باردة عند درجة حرارة على تعريشات علوية تقع في ماريالفا بوالية بارانا )جنوب البرازيل(. صممت ال

ً 2( المعاملة المرجعية )الكنترول( ؛ )1النحو التالي: ) الفطري ؛ )د( عناقيد  األبواغبمعلق  ( ثاني اكسيد الكبريت ؛ )ج( عناقيد عنب ملقحة اصطناعيا

كل منها يتضمن  معامالت،تخدام التصميم التجريبي الكامل العشوائية مع أربعة في وجود ثاني اكسيد الكبريت. تم اس البوغيعنب معاملة بالمعلق 

واللون والمواد   وتساقط الثماربما في ذلك فقدان الوزن  األخرى،نسبة حدوث مرض العفن الرمادي والمتغيرات الفيزيائية يم وتقمكررات. تم  ةخمس

درجة   عنديوًما من بداية التخزين البارد وكذا بعد سبعة أيام  50بعد  للعنب، SS / TAبة ( ونسTA( وحموضة المعايرة )SSالصلبة القابلة للذوبان )

" ، المعبأ في وجود ثاني اكسيد الكبريت وبطانات بالستيكية ، بقدرة BRS Isisدرجة مئوية(. يمتاز العنب الخالي من البذور "  2±  22حرارة الغرفة ) 

يوًما ، مع الحفاظ على نسبة مرض منخفض جدًا للعفن الرمادي   50ت التخزين البارد ، على األقل لمدة كبيرة على الحفاظ عليه لفترات طويلة تح

خميس ، رونان كارلوس كولومبو ، محمد شهاب ، أوسمار  يوسف ]سعيد أحمد ، سيرجيو روفو روبرتو ، وفقدان الوزن ، والثمار المتساقطة 

  النباتات، ، معهد بحوث أمراض 603، 9، 2019الزراعية ريجينالدو تيودورو دي سوزا. المجلة خوسيه تشافيس جونيور ، سيرو هيديكي سوميدا و 

 البرازيل[.  بارانا، لوندرينا،جامعة والية   ،مصر الزراعية،مركز البحوث 

 

المحتوى العالي لألحماض  يمكن أن يؤدي  الحنظل كمبيد حيوي ضد الديدان الخيطية الطفيلية )النيماتودا( على النبات. إمكانية استخدام زيت

 الحنظل مخبري لفعالية زيتيم وجراء تقإإلى إنتاج مبيد جديد بخصائص حيوية لمكافحة النيماتودا. هدفت الدراسة إلى زيت بذور الحنظل الدهنية في 

اختبار فعاليته للحد من إصابة نباتات  ويرقات نيماتودا براتيلينكوس فولونوس، ومن ثم ضد بيض ويرقات نيماتودا تعقد الجذر )ميلودوجين انكوجنيتا(

طة تحليل الكروماتوجرافيا الغازية كالتالي: حمض  االبندورة في األصص بنيماتودا تعقد الجذر. تم تحديد تركيب الزيت من األحماض الدهنية بوس

٪( وحمض النخيل 10,08حمض اإلروسيك ) إستر ميثيل إضافة إلى٪( كمكونين رئيسيين، 26,48٪( وحمض األوليك )44,63اللينوليك ميثيل إستر )

ً  ٪(. أظهرت النتائج أن زيت5,86٪( وحمض الشمع )7,88) ٪ بعد 73أكثر من  نفوقالحنظل شديد السمية على يرقات نيماتودا تعقد الجذور مسببا

٪ بعد 46,6أقل حساسية محققةً نسبة  ساعة، في حين كانت يرقات براتيلينكوس فولونوس 24ميكروغرام/ميلي لتر لمدة  25التعرض لمحلول تركيزه 

بيوض  فيفيميكروغرام/ميلي لتر. أما التجارب المنفذة على كتل البيض، فبينت التأثير السمي لزيت الحنظل  100ساعة من التعرض للمحلول  24

 أدت معالجة التربة بزيت .ميلي لترميكروغرام/ 250ساعة في محلول  72ناتجة عن الغمر لـ  النفوق ٪ من 64مع أكثر من  نيماتودا تعقد الجذور

وتكون العقد على جذور البندورة، وكذلك كثافة الديدان الخيطية في التربة مقارنة  بيض ميلودوجين انكوجنيتا وجودإلى انخفاض كبير في  الحنظل

الحيوية للنبات عند التراكيز العالية فقط. يوضح هذا  بالشاهد. لم يتأثر نمو النبات سلبياً بمعامالت الزيت، على الرغم من تسجيل زيادة طفيفة في الكتلة

طاق واسع  البحث خصائص زيت الحنظل كمبيد فعال لمكافحة النيماتودا، وبالتالي إمكانية استخدامه لتصنيع منتجاٍت حيوية جديدة يمكن تطبيقها على ن 

 جوزيبيه (، سيباستيانو الكويله، ة]وعد طراف )سوري .ة على النباتفي الزراعة العضوية أو اإلدارة المتكاملة لمكافحة الديدان الخيطية المتطفل

 [ 2019، 104843، 124بو. مجلة وقاية النبات، ا، تريفون دادديماسترو

 
 

 الحقل.  والورقة فيالقمح المهندس وراثيا بشريط متعدد الجينات يوفر مقاومة لمرض صدأ الساق 

 
لمحاصيل الحبوب حول العالم والمعروفة على مر التاريخ ومنها القمح. يواجه مربو النبات حول العالم   الوبائية المدمرةمراض األمن صداء مراض األأ

ً تحدي  صناف  األكونة ينتج سالالت جديدة عالية الضراوة بصورة مستمرة وسريعة والتي تمكنه من كسر المقاومة في صداء مراض األ أفي مواجه  اً كبير ا

النبات يهدفون الى وضع جين للمقاومة واحد في برامج  يمرب غلب أسنوات، ولكون  7-5الجديدة خالل فترة ال تتجاوز 

  5ادخال لى إساللة ضارية ضد جين مقاومة مفرد. هدف هذا المشروع نتاج إالتربية فمن السهل للمسبب المرضي 

دأ الورقة  مرض صيضا أساسي وأبشكل  Puccinia graminis f. sp. triticiالساق  أجينات مقاومة لمرض صد

Puccinia triticina, ( اطلق عليهاBig5على شكل قطعة واحدة )Gene Cassata    بطريق الهندسة الوراثية

ً  Fielderلصنف القمح الحساس  وساللة مرضية,  صداء األمقاوم ألكثر من نوع واحد من  إلنتاج نبات مهندس وراثيا

هذا المشروع ثورة علمية هائله واالول   البرية للقمح. يعد نواعاألجميع الجينات المستهدفة في هذا المشروع مصدرها 

النبات، والذي يهدف لتقليل استخدام المبيدات الكيميائية الملوثة للبيئة وكذلك دعم مراض أمن نوعها في مجال مقاومة 

ً  النبات. المشروعمراض أالبلدان الفقيرة التي تتعرض لمجاعات بشكل مستمر نتيجة الخسائر الناجمة عن   مدعوم كليا

  John's Innes Centerومركز  مريكية األوبالتعاون المشترك بين كل من جامعة منيسوتا  2Bladesمن قبل منظمة 

,  Rosemount. نفذ البحث في احد الحقول التابعة لجامعة منيسوتا في سترالياأل CSIROالبريطاني ومركز  

 ً كخلفية لوضع الجينات  Fielderواستخدم صنف القمح  Big5ية الذي اطلق عل تضمنت التجربة الخط المهندسة وراثيا

مقاومة لمرض صدأ الورقة  في مرحلة  خير األ الجين يوفر وبخمس وقائع,  Lr67و  Sr22, Sr35, Sr45 ,Sr50الخمسة فية كقطعة واحدة للجينات 

مهندس وراثيا المرض الصدأ المخطط, استخدم الخط غير ايضا مقاومة جزئية لويوفر , بواغاألتطور المرض وتكون بطاء إالبلوغ, اذ يعمل على 

الساق   أصدكمقارنة. استخدمت ساللة  LMPG-6الصنف الحساس يضا أوكمقارنة كونة حساس لمرض الساق االسود  Fielderلصنف القمح 

QTHJC  مهندس وراثيا ال% في الخط غير 96و 60. بلغت شدة االصابة 2019و 2018وبعدوى صناعية للموسمينFielder  اظهرت الخمسة وقائع .
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يم ولتقنفذت تجربة يضا أ (.1)شكلبواغ أ% وتفاعل عالي المقاومة عبارة عن نقطة بيضاء مع عدم وجود 0صابة إ شدة  Big5للخط المهندس وراثيا 

ً  Fielderللصنف  Big5الخمس وقائع للخط المهندس وراثيا  كصنف مقارنة   Moroccoصنف  ونفس الصنف الغير مهندس وراثيا كمقارنة وايضا

الحداث عدوى صناعية في الحقل، اظهرت النتائج  MPPSDو   MNPSD، MBDSDحساس لمرض صدأ الورقة، استخدم خليط من السالالت

 ً ً  خفضا ت منحنى (, اذ بلغت قيمة المساحة تح1)شكل Fielderمهندس وراثيا الللمرض للخطوط المهندسة وراثيا بالمقارنة مع الخط غير  كبيراً  معنويا

الذي له تأثير في خفض تطور   Lr67على التوالي. يعود هذا االنخفاض في تطور المرض الى فعالية جين  456( و 117الى  43تقدُّم المرض )

 المنعقد في  Plant and Animal Genome XXVIIIكملصق في مؤتمر ولية األالمرض وتكون االبواغ في مرحلة البلوغ للنبات. قدمت هذه النتائج 

 المشاركون في هذا البحث:  .2020كانون الثاني  15-11سان دييغو، كاليفورنيا، الواليات المتخدة االمريكية للفترة من 
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المقاومة   عالي Big5 60-22. الصورة اليمين تمثل مرض صدأ الساق للخط 1شكل 

المقارنة عالي الحساسة. الصورة على اليسار  LMPG-6و  Fielder WTوالخط 

 Moroccoو Fielder WT والخطمقاوم  Big5 60-22تمثل صدأ الورقة الخط 

 عالي الحساسية.  المقارنة

 
 

 

 

 
 

 XYLELLA FASTIDIOSزايليال   أخبار بكتيريا
 

 

 

 بكتيريا   بالمغربالورشة عمل دولية حول ثناء أ ”Xylella fastidiosaخبراء يتدارسون مخاطر بكتيريا “كزليال فاستيديوزا 
 

 

ورشة عمل دولية تحت عنوان » بكتيريا كزليال فاستيديوزا : التشخيص و المراقبة  طار إمغرب في اجتمع خبراء دوليون بمدينتي مكناس و مراكش بال

 3المرض « التي بدأت أشغالها في دارة إو إجراءات 

فبراير بقاعة المؤتمرات لقطب الجودة الغذائية لمكناس  شباط/ 

باحدى الفنادق   2020فبراير شباط/ 8وامتدت الى غاية 

وبالمركز الجهوي للبحث الزراعي )االشغال  )العروض النظرية( 

وزارة الفالحة والصيد شراف إ التطبيقية( بمراكش، وذلك تحت 

   البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و مبادرة كل من

المعهد الوطني للبحث الزراعي )المغرب( والمركز الدولي  

وذلك في   إيطاليا( –للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ) باري 

إطار مشروع أوروبي لتقوية القدرات والتحسيس في أوروبا وفي  

 البلدان األخرى لمواجهة بكتيريا كزليال فاستيديوزا.

وقد أطر هذه الورشة خبراء أوروبيون من المستوى الكبير في  

أفق تقوية قدرات األطر المغربية وأطر من دول أخرى بخصوص  

ت التظاهرة إلقاء محاضرات  وعرف  للبكتيريا.الجوانب المختلفة 

مخبرية تهدف كلها  و نظرية وإجراء أشغال تطبيقية ميدانية

، ولتوفير  Xylella fastidiosa للتحسيس بالمخاطر التي تسببها

وتسليط الضوء على   ستفيضةالمعرفة العلمية األساسية والم
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  التالية:مخاطر اآلفات. وقد تناولت العروض النظرية الجوانب يم ولتقيد التفاعالت المعقدة بين مسببات المرض وناقالته ومضيفاته ألجل ضبط علمي ج
 

 والوضع الحالي في إيطاليا، البكتيريا تاريخ* 

  * الوضع الحالي للعدوى في إسبانيا: أنشطة البحث الجارية لتتبع المنشأ المحتمل لتفشي المرض،

 يل المخبري،* المبادئ التوجيهية ألخذ العينات وإعدادها من اجل التحل

 في النباتات وناقالت الحشرات،  Xylella fastidiosa* تشخيص 

 * رؤى للتعرف السريع والموثوق على الناقالت المحتملة، 

 في منطقة بوليا )إيطاليا(: الوضع الفعلي واالحتواء والوقاية والبحث التطبيقي.  X. fastidiosa* مواجهة وباء 
 

 . LAMPوتقنية (  PCRق تشخيص البكتيريا باستعمال تقنيات تفاعل البوليمراز المتسلسل )ائ ى طرعلساسا أالمخبرية  وركزت االشغال 

ية وطلبة  وقد استفاد من هذا التكوين عشرات الباحثين واألساتذة الباحثين واألطر الفالحية المنتمية لمختلف المؤسسات والهيئات الزراعية المغرب 

ً  ومشاركين منجامعيين   مشارك ومشاركة.  400تونس وصربيا، قدر عددهم بحوالي  بلدان أخرى خصوصا

نوعا على  560ألنواع كثيرة من المزروعات يناهز عددها  ويجدر بالذكر ان هذه اآلفة لم تصب بعد المغرب ولكنها واحدة من أكثر األمراض تدميراً 

االفتتاحية، تناول الكلمة الكاتب  وفي الجلسة والعطرية وغيرها. تات الطبيةالصعيد العالمي، بما في ذلك شجرة الزيتون والكروم والحمضيات والنبا

ان االجتماع ب ، الذي ذكر CIHEAMالعام لوزارة الفالحة، البرفسور محمد صديقي بصفته رئيس المراكز الدولية للدراسات الزراعية المتوسطية 

الرقابية المتخذة لمكافحة انتشار هذا المرض. كما تكلم مدير المركز الدولي  كزليال وكذا التدابير  وجود يشكل منصة لتبادل المعارف حول تاريخ وأمكنة 

، عن أهمية البرامج اإلقليمية لتعزيز صحة النبات في تحقيق أهداف التنمية موريزيو رايليللدراسات الزراعية المتوسطية بباري ايطاليا، الدكتور 

المحاصيل الزراعية وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة  فيمراض التي تصيب النباتات تؤثر إلى أنه في السنوات األخيرة أن األ المستدامة، مشيراً 

، الدكتور مارون المجبر بالطالب المغاربة الذين استفادوا منذ عام CURE-XFاشاد المسؤول عن مشروع كيور اكس اف  وفي كلمتهللمزارعين. 

عن استعداده لتعزيز القدرات البحثية في بلدان العالم  ه ذات الوقت  وعبر فيوسطية بباري، من تجربة المركز الدولي للدراسات الزراعية المت  2000

ً يم وتقالثالث ودعم  تبادل المعلومات  جل أبعلوم التكنولوجيا من  وكل المعنيينإلى إنشاء شبكة دولية من العلماء  وإدارة مخاطر الصحة النباتية، داعيا

مدير البحث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي ، د. الحسن اشباني [اآلفات.رسات الدارة أمثل لهذه حول أفضل المما والخبرات والمهارات

 . ]2020 المغرب،
 

 

 اخبار عامة  ❖
 

 

 

 (ECFG15ر )وتقرير عن مشاركة الدول العربية في المؤتمر األوروبي الخامس عشر لعلم وراثة الفط
 

( هو مؤتمر دولي حول علم وراثة  ECFG15ر )وطالمؤتمر األوروبي الخامس عشر حول علم وراثة الف 

البيئة التطوري. تم تنظيم هذا   والمضيف وعلمر، علم األحياء، التفاعل بين العامل الفطري الممرض والفط

فبراير  شباط/ 20إلى  17روما وعقد في روما )إيطاليا( في الفترة من  Sapienzaالحدث من قبل جامعة 

الجزيئية  ر والبيولوجيا والتطورات الحديثة في علم وراثة الفط هو عرض ECFG15. الهدف من 2020

، علم الجينوم  والمضيفالممرض  بين والتفاعالت omicsفي ذلك علم األحياء الخلوي وتكنولوجيا  بما

عمل   اتورش 6فبراير تم عقد شباط/  17التطوري وعلم البيئة الجزيئي. في اليوم األول من المؤتمر 

 ,Aspergillus, Trichodermaت خاصة باألجناس الفطرية التالية: متزامنة حول موضوعا

Fusarium, Neurospora, Colletotrichum , Magnaporthe.  .ورشات العمل في   وقد عقدت

تضمن المؤتمر أربع محاضرات رئيسية، ثالث   روما وكما Sapienzaالحرم الجامعي الرئيس بجامعة 

في   رفبراي شباط/  20إلى  18ة وثالث جلسات ملصق عقدت من جلسات عامة، ثالث عشرة جلسة متزامن 

ً  650روما. حضر المؤتمر  Sapienzaبالقرب من جامعة  Frentaniمركز المؤتمرات   39من  مشاركا

لعماري   بورغدة، حمامة إيمان هدىالدكتورة [ مشاركات( 3هذا الحدث بثالث دول هي الجزائر ) العربية فيدولة من حول العالم. ومثلت الدول 

 ] 2020تونس )مشاركة واحدة( واإلمارات العربية المتحدة )مشارك واحد(.ونوال بن تومي )طالبتي دكتوراه(،  

 
 

   في األماكن العامة التمر نخيل وادارة شجرةاالعتناء 
 

والشوارع وخصوصاً في تجميل الحدائق ساسية األمن العناصر  Phoenix dactyliferaشجرة النخيل  دتع

الصيانة الدورية للنخيل التي تعطية جمالية خاصة هي عملية التكريب.  عمال أدان الوطن العربي. ومن بل في

 والغرض منالتي تحيط بها  يافزالة األإقواعد السعف المتخشب على الساق مع زالة إعملية التكريب هي 

امل الجراء العمليات المختلفة  الع ومساعداً لصعودمنتظما  وجعل الجذعالعملية هو منح النخلة مظهراً جيداً 

موعد التكريب ال يتعدى ثالثة مواعيد  .وعمليات المكافحة وتشويك وجني الثمارالخاصة بالنخلة من تلقيح 

( أثناء إجراء عملية 3، )فى أوائل الربيع وقت التلقيح( 2( فى الخريف بعد جمع الثمار مباشرة، )1) :هي

يؤدي الى تجميع الحشرات على ساق   بها سوف م بهذه العملية او التأخر ان عدم القيافي الصيف. تقويس الثمار 

وتشويه   بالنخلةضرار واإلوتثقيبة الساق والتي تقوم بنهش الساق  وبالذات حفاراتالنخلة تحت الكرب 

عملية التكريب في الوقت   وبالتالي فإنالتي تضر بالنخلة، خرى عراض األاألالخارجي ناهيك عن  منظرها
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ً جمالي  اً وتعطيه منظرتقي النخل من هذه الحشرات  وبدون تاخير الصحيح    تعاني الحدائق  .عاماستخدام المبيدات الحشرية. بشكل  وتغني عنخاذ أ ا

رق  الفظهر الصورة وت تحتاج الى مجهود كبير نسبياً. نها أالنخلة كما  وفي صعود جرائها إللحاجتها لخبرة خاصة  العامة بالتقصير بهذه العملية نظراً 

 ]2020الزراعي أنس سمور، المملكة العربية السعودية، الرياض.  سالمهند [ .وبعد التكريب شجرتي نخيل قبل بين 
   .Potato Late Blight Fungusاللفحة المتأخرة على البطاطا 

 

ً على نبات البطاطا  ديع infestans Phytophtoraاالسم العلمي:  انتقاله من نبات الى آخر.   بسهولة ويتميزهذا المرض من أكثر األمراض فتكا

فر الرطوبة المرتفعة اتو وفي حالتظهر األعراض على الجزء الخضري للنبات على شكل بقع داكنة اللون محاطة بهالة صفراء ثم تعم كامل الوريقة 

يظهر على السطح السفلي للوريقة بقع تحوي على زغب أبيض هي 

بقع مائية ذات لون رمادي مخضر  الحوامل البوغية. أما على الثمار فتظهر 

( اعتماد 1: )للوقاية من هذا المرض يجبكحلقات متداخلة.  وأحيانا تظهر

( تجنب الزراعة في أراضي موبوءة أو ثقيلة 2دورة زراعية كل سنتين، )

المخلفات الزراعية عند االنتهاء من الموسم،  ( إزالة3، )وسيئة الصرف

مقاومة أو أقل حساسية للمرض،  صنافواختيار أ ( استعمال بذار سليمة 4)

تسميد  ( اعتماد6الري، ) وتنظيم فترات( مراقبة الحقل باستمرار 5)

أما المكافحة  . ( فرز الدرنات بعد الحصاد7متوازن لنمو متوازن، )

 Copperأو   Mancozeb 80%فر الظروف المناخية المناسبة النتشار المرض ا( رش مبيد فطري وقائي عند تو1الكيميائية فتتم عن طريق: )

oxychloride 50% (،2( ،اعادة الرش بعد سبعة أيام في حال استمرار الظروف المناسبة للمرض )في حال هطل االمطار لمدة تزيد عن 3 )72  

Cymoxanil 5% +Mancozeb 68%( ،4  )ساعة و استمرار األحوال الجوية المناسبة لنمو المرض يتم رش المبيد الفطري  الوقائي  والجهازي 

في الهندسة الزراعية، مديرية وقاية النبات،   (، دبلوم)سورية زينة طارق بلدي [ التناوب في استعمال المبيدات و التقيد بفترة األمان للمبيد .

 . ]2020، ، دمشق، سورياواالصالح الزراعيوزارة الزراعة  

 

 

 الدكتور سعيد باعنقود نعـــي
  

وتشاطر  2020/ 2/ 29يوم جل األلنبات الزميل العزيز الدكتور سعيد باعنقود الذي وافاه تنعى الجمعية العربية لوقاية ا

الجمعية عائلة الفقيد وجمعية علوم الحياة اليمنية العزاء برحيل األستاذ القدير والعالم المبدع الجليل الذي قدم ألهله في 

 لهم أهله ومحبيه الصبر السلواناليمن وللجمعية الكثير من العطاء الثر اسكنه هللا فسيح جناته وأ
 

 

ِ َوإِنَّـا إِلَْيِه َراِجعوَن" ...صدق هللا" ِصيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِِلّ ابِِريَن الَِّذيَن إِذَا أََصاَبتُْهم مُّ   العظيمَوبَِشِّر الصَّ

باعنقود الذي وافته المنية  عبد هللالدكتور سعيد العالم القدير ا ستاذ األ اليمنيةبقلوب يلفها الحزن بأصدق التعازي تنعي جمعية علوم الحياة 

تتلمذ على يديه الكثير والكثير من الطالب   السعودية. م في2020فبراير 29الموافق  السبتاليوم 

ألكثر من  والواجب المهنياالكاديمية  الخدمةفي تقديم ستمر ا الزراعية والكوادر واألستاذةوالمدرسين 

لألجيال دروب  باعنقود قدوة تضئ عبد هللاالدكتور سعيد  ذاالستا .... لدون كلل أو مل اً خمسين عام

ً  منه الشيءالطريق وتنهل  ً  العظيم في تأدية رسالة المهنة عاش عظيما ً  كريما ً  بسيطا  مسالماً  متواضعا

ً بشوش كان األب  .محب لكل من هم حوله يلبي نداء طالبه وزمالئه ووطنه في أي وقت وظرف اً خدوم ا

 وقدره ترفعالمصاب الجلل راضين بقضاء هللا  اواإلنسان .... وبهذالصديق والملهم والعالم وخ واأل

. تعازيها الحارة ألسرة منتسبيها ...وأعضائها وكل  اإلداريةجمعية علوم الحياة اليمنيه بقيادتها وهيئاتها 

اة تؤكد أنه بوفاة االستاد الدكتور جمعية علوم الحي فإن باعنقود عبد هللا دالدكتور سعيالفقيد االستاد العالم 

والجامعي والزراعي   والوسط األكاديميخسر الوطن والجامعات اليمنيه  باعنقود قد عبد هللا دالقدير سعي

كان له   واإلنسانية إذ األكاديمية الرسالة اليمنيه خاصة والمجتمع أحد رواد وأعالم  الحياة موجمعية علو

ً وإنسان ةوقدو طيلة تأديته عمله ورجالً  واستاذا يكعالم وأكاديمدور بارز في عمله  تحلى بمكارم  ا

وأن يلهم  والمغفرة الرحمةنسأل هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع   .والفعلاألخالق والصفات بالقول 

 ”إنا هلل وإنا إليه راجعون" .أهله وذويه الصبر والسلوان

 م2020اير فبر 29اليوم السبت /  اليمنيه الحياةجمعيه علوم 
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ة  المقاالت المنشورة في مَجلـة وَقايــَـة النّبَــات الَعـَربيَـّ
 2020اذار/مارس  ،1 ، العدد38  المجلد 
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 ملخصات
ً في سورية والبلدان المجاورة"، التي نظمتها  لقيت أالملخصات التي  في ورشة عمل "الكشف، اإلنتشار وإدارة اآلفات الغازية والمنبثقة حديثا

 2020كانون الثاني/يناير  8-7سورية، خالل   –جامعة تشرين، عقدت في الالذقية الجمعية العربية لوقاية النبات وكلية الزراعة ب
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ةالمقاالت التي ستنشر في مَجلـة وَقايــَـة النّبَــات الَعـرَ     2، العدد 38  لمجلدا بيَـّ
 2020حزيران/يونيو  

 

وأعدائها الطبيعية في محافظة   Glycaspis brimblecombei Moore, 1964بسيال أوكاليبتوس الصمغ األحمر ذات القلنسوة  •

 نبيل أبو كف وإياد محمد )سورية(.  الالذقية، سورية.

في مكافحة مرض ذبول فيوزارم على  تها ءيم كفاووتق Lactobacillus plantarumتشخيص عزالت محلية من بكتيريا  •

 حسن، عبير رؤوف محمود ولينة قاسم محمد )العراق(.  عبد الكريم عبد هللا الطماطم/البندورة.

ومفترسه الحلم   Tetranychus urticae Koch مقارنة ثالثة أصناف من الفاصولياء المتسلقة كعائل نباتي للحلم األحمر ذي البقعتين  •

Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit . .)محمد أحمد، رياض زيدان وأليسار شعبو )سورية 

لينا علي، عبد  .Liriomyza cicerina Rondani دور بعض األحماض العضوية في مقاومة نبات الحمص لحافرة أوراق الحمص •

 ، خالد الشمعة ومصطفى البوحسيني )سورية والمغرب(. ةكعكالناصر تريسي، نوال 

ً أومقاومته  Cucumber Mosaic Virus (CMV)التشخيص الجزيئي للعزلة المحلية لفيروس موزاييك الخيار  • بالطحلب  حيائيا

Spirolina platensis  والبكتيرياfluorescens Pseudomonas   وبعض مستخلصات النباتات الطبية على ثالثة اصناف من الخيار

 وهاب الفهد، محمد غازي عبد المجيد وعقيل نجم عبود )العراق(. معاذ عبد التحت ظروف الزراعة المكشوفة. 

في تحسين نمو نباتات الفليفلة تحت ظروف اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار في   Bacillus subtillis FZB27تأثير الساللة البكتيرية  •

 ، أحمد أحمد، عمر حمودي وعماد دأود اسماعيل )سورية(.  مي معال الزراعة المحمية.

اسة تأثير بعض المبيدات المستخدمة في مكافحة اآلفات الحشرية في حقول البندورة/الطماطم في محافظة القنيطرة على بعض  در •

 حسين، هيفاء خالد السيدة وعبد النبي بشير )سورية(  رضا المفترسات الحشرية في سورية.
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 aspp.com-www.acppتونس-الحمامات–عربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات/فندق لولاير المؤتمر ال

   
 2020/تشرين الثاني/  1-6

 .Hilton Garden Inn, Mardin, Turkey الندوة العالمية الثالثة حول علوم الحياة المستدامة

https://www.wocols.com 
 

 2020تشرين الثاني//22-29

. الندوة الدولية العاشرة حول اإلدارة المتكاملة لآلفات، دنفر، كزلورادو، الواليات المتحدة األمريكية

https://ipmsymposium.org/2021/call_for_proposals.html 

 

 2021ذار/ / ا15-18

 2021/تموز/  https://euraac2020.com/  12-16لالتحاد األوروبي لعلماء العناكب، باري، إيطاليا  EURAACالندوة التاسعة لـ

 2021/تموز/  www.ice2020helsinki.fi 18-23 فنلندا-المؤتمر الدولي السادس والثالثون للحشرات، هلسينكي
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 2020، مايو/أيار، 79 العدد  األدنى، والشرق  العربية البلدان في  النبات لوقاية  اإلخبارية  النشرة 38

 جزيل الشكر للزمالء الذين أسهموا في إنجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات 
 في الشرق األدنى والبلدان العربية وهم:

 
 

  هدى  ،)سورية(عبد النبي بشير ، حسن مومن ليلو عبيد الساعدي )العراق((، FAORNEمأمون العلوي ) المغرب( ،-مصطفى البوحسيني ) ايكاردا 

كميلة ورد   (، امريكا-)العراق لؤي قحطان خلف الشرميطي )تونس(، إبراهيم محمد حسن مناتي )العراق(، زياد بربر)سورية(، ،)سورية( قواص 

علي كريم حسن ضاحي)مصر(، عبد الفتاح دبابات)تركيا(، خميس)مصر(،  يوسف(، عراق)الالربيعي عادل خضير عبد الحمزة )العراق(، شاهر 

هدى بورغدة و حمامة إيمان لعماري ونوال بن تومي )الجزائر(،   حسين علي سالم)العراق(، )مصر(، عدلى وجيهان نوح داليا )العراق(،الطائي 

عقيل   محمد النشرتي عبد العال النشرتي)مصر(، ،(المملكة العربية السعودية )ر أنس سمومسعودي)الجزائر(، محمد طاهرين)الجزائر(، –ليندة عاللة

أحمد عبد هللا ابراهيم  الخوري)لبنان(،  يارا (،ةسوريوعد طراف )،  مختار عبد الستار عارف )المغرب(،الحسن اشباني)العراق(، اسعد خضير

  أربيل(، -تافكا سليمان رشيد )العراق  )سورية(، زينة طارق بلدي ورية(،)س  عالء تركي صالح )مصر(، نجوى عبد الستار ابراهيم )مصر(، عيطه

روبرت مالك )لبنان(، آية  )مصر(، أشرف سعيد الحلوانى )تونس(، بلقاسم نإيماخلف)العراق(، محمد زيدان )سورية(، محمد عماد خريبة

 . FAORNE)) احمد السيد  ،FAORNE))كالي ، هبة تو(FAORNE) ليديا عبد الشاهد (، USA-عدي متني )العراق إبراهيم)لبنان(،  
 

  
 

أعضاء تدعو هيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع إلى إرسال أية أخبار أو إعالنات تتعلق بوقاية النبات في البلدان العربية. كما تدعو جميع 
وكذلك جميع   االرتباط في البلدان العربية المختلفةالهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة عنها وأعضاء 

بما لديهم من اخبار يودون نشرها على   وقاية النباتات من اآلفات الزراعية لتزويد النشرة تهتم بأي جانب من جوانب الجمعيات العلمية الوطنية التي
 مستوى العالم العربي والدولي 

 

www.asplantprotection.org,        www.ajpp.asplantprotection.org 

www.acpp-aspp.com 

 

 

 

http://www.asplantprotection.org/
http://www.ajpp.asplantprotection.org/
http://www.acpp-aspp.com/

