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 العــــدد افتتاحيــة
 

 التعلم عن بعد طريقة عصرية لتوفير المعرفة في ظل جائحة كورونا
 

ات التعليمة والمؤتمرات والندوات والفعالي األنشطةبعد ظهور جائحة كورونا وازدياد عدد المصابين بالعالم توقفت الكثير من 

عادة تدوير العجلة التجارية لفترة ليست قصيره بانتظار زوال المسبب ولكن لألسف فان األمر تفاقم أكثر وأصبحت الحاجة ملحة إل

العلمية والتجارية واالقتصادية واالجتماعية ولهذا السبب انبرت شركات التكنولوجيا العالمية لتوفير منصات التعلم والتدريس وعقد 

     وميكروسوفت تيم   (Zoom)الوقت الحاضر منصة زومفي أنواعها لتصبح عن بعد. ومن أكثر المنصات شهرة االجتماعات بكل 

(Microsoft team)  جوجل ميتو (Google meet)   وغيرها. لقد حققت هذه المنصات قفزة نوعية في إعادة عجلة الحياة بجميع

لى متى سيستمر هذا إوال نعلم ، 2020مرات عن بعد السمة الطاغية في عام نواحيها وكان التعلم المنزلي وعقد االجتماعات والمؤت

نه موفر للوقت حيث تعقد االجتماعات في أومن محاسنه ، له مساويء  كما انالمنوال. لهذا التعليم والتواصل االفتراضي محاسنه 

نه مناسب له كما انه يقلل من أكان يشعر المتلقي لمنزل أو واسطة النقل او أي ماو أوقت محدد يلتزم به الجميع ويدار من المكتب 

 تكاليف التنقل والسفر والضيافة. أضف إلى ذلك خاصية تسجيل االجتماعات والمناقشات كاملة للعودة لها عند الضرورة. 

 

كمية االنبعاثات  نها تزيد من اإلنتاجية ويمكن االعتماد عليها حتى في تقليلفتبين أ، ا هذه الميزة وبحسب آراء الذين استعملو

 االنشطة من الكربون بسبب قلة استخدام وسائل النقل. كذلك توفر هذه الطريقة تكاليف إستخدام المكان الذي تقام فيه عادة مثل هذه 

 و قاعات المؤتمرات المخصصة لهذه الغاية. أمثل الفنادق الراقية 

علم استخدام هذه المنصات لمن يرغب باستعمالها وكذلك لى التدريب على تإأما المساوئ المنظورة فهي تكمن في الحاجة 

في بعض األحيان. كما ان سرعة االنترنت  يُصِعب األمر على من ينظم هذه اللقاءاتوالذي وجود فرق االوقت بين دول العالم المختلفة 

حد المستمعين أتنقطع أحيانا أو يغيب  ن االجتماعاتأووجود التيار الكهربائي المنتظم ليست متساوية في كل دول العالم، ولذلك ترى 

 عنده.  خدمة الشابكةثناء االجتماع بسبب توقف أ

 

باإلضافة إلى ما تقدم، فان التواصل النفسي والشعوري الفيزيائي بين العلماء يكون مفقوداً ويمنع العديد من النقاشات 

م يتمكن من إلقاء بحث شفهي في المؤتمر بعرض ما انتجه الجانبية وعقد الصفقات العلمية وغياب نظام الملصقات التي تمكن من ل

فيها ومناقشته مع المهتمين بالموضوع. إن ما أنجزته الجمعية العربية لوقاية النبات خالل هذا العام عن طريق التواصل بالبريد 

 إخصائيا كتاب: 31اَنجز فريق يتكون من اإللكتروني، وهو أحد الوسائل المهمة للتواصل عن بعد، يعد بالمقاييس العالمية كبير جدا، اذ 

 

" الذي طبع في بيروت واصبح اآلن جاهزاً للتوزيع. كما وانجزنا 2050"تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤية  

احتوى عربي( والذي -إنجليزي و إنجليزي-بتكليف من منظمة الفاو "معجم مصطلحات التقانة الحيوية في الغذاء والزراعة" )عربي

 مصطلح. قام بهذا العمل سبع من المتخصصين العرب وانجز المعجم وارسل للفاو لغرض طباعته بالشكل المناسب.  7000حوالي 

 

ً بكتابة الكومبينديوم ً منظمة   Compendiumكما شاركت الجمعية ايضا الذي أصدرته حديثا

ة لوقاية النبات )أربعة اعداد قي السنة( والنشرة اإلخبارية . يضاف إلى كل ذلك إصدار المجلة العربي(EUPHRESCO)االيوفريسكو

عداد في السنة(. وهناك منجزات أخرى غير منظورة تزداد يوماً بعد يوم من ألوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى )ثالثة 

علوم وقاية النبات في البلدان العربية مواكبة ن تكون أأجل إبقاء الجمعية حية ومتماسكة لتحقيق ما يصبوا إليه العلميون العرب ب

 للتقدم العلمي حول العالم ومكرسة  لخدمة التنمية الزراعية في المنطقة العربية  والحفاظ على البيئة.  

 

 إبراهيم الجبوري و خالد مكوك

 الجمعية العربية لوقاية النبات
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  العربية والشرق األدنى  البلدانأخبار وقاية النبات في 
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  في العراق /الفريزبب التعفن التاجي على الفراولهمس Pestalotiaأول تقرير للفطر  
 

تم عزل الفطر من األنسجة المريضة العراق. الخضر المحلية االستهالك في  واحد من محاصيل وه Fragaria ananassa Duchالفراولة الفريز/

وتم  2018عام خالل ربيع  PDAالغذائي  المستنبتعلى لنباتات المصابة التي تم جمعها من مزرعة الفراولة في محافظة نينوى )شمال العراق( ل

استنادًا  .وبنيًا ذهبيًا في االتجاه المعاكسالفطري أبيض اللون، وأكثر تشعبًا  كان النمو .تحديده في البداية بناًء على خصائصه المورفولوجية

. تم تأكيد إمراضية الفطر من خالل تطبيق فرضيات كوخ، كما تم تأكيد Pestalotia spلخصائص المورفولوجية تبين ان الفطر المسبب هو ل

كل هذه أظهرت  المحفوظة. لمنطقة من الحمض النووي الريبوسوم    (ITS)خلي جزيئيا عن طريق تضخيم  مناطق االستنساخ الداتشخيص الفطر 

بنسبة تشابه بنسبة   GenBankفي قاعدة بيانات البنك الوراثي   Pestalotia rhododendriتلك الخاصة بعزلة الفطر مع  التسلسالت تماثالً 

 .Pوعلى حد علمنا هذا هو التسجل الجزيئي األول للفطر   MN128595.1تحت الرقم  البنك الوراثيوقد تم تسجيل العزلة العراقية في  100٪

rhododendri قسم وقاية النبات ، كلية الزراعة والغابات، ،  )العراق( وعلي كريم الطائيحازم وافي الطائي  ىهد [. على الفراولة في العراق

 .]Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology ،21(41&42 :)61-66 ،2020 جامعة الموصل، العراق 
 

على نباتات القمح في العراق وتقويم فعالية بعض  Ocnogyna loewii Zell. (Arctiidae: lepidoptera (التسجيل أالول لعثة 

 المستخلصات النباتية المائية ضد يرقاتها
 

يم وتق إلىالدراسة  ت. هدف2016 /أبريلنيسان -/مارسآذار الفترة منعة ديالى خالل مراض النباتية في مديرية زراأجريت الدراسة في مختبر األ

، أجريت  Ocnogyna loewiiضد يرقات  Azadirachta indica ،Nerium oleander ،Eucalyptus spالمستخلصات النباتية المائية 

ً مكررات لكل معاملة. ازدادت نسبة نفوق اليرقات  ةالتجربة العاملية بثالث  Eucalyptus sp   ،Azadirachta indica ٪76.0في معامالت  معنويا

74.0٪ ،Nerium oleander 70.6٪  كانت   .٪46.6بالمقارنة مع الشاهد ً مع زيادة تدريجية في نسبة النفوق  متوسطات الفترات مختلفة معنويا

أقصى نسبة  Confidor مبيدو A. Indicaالتوالي ، أظهر  يوًما على 35و  28و  21و  14و  7بعد  ٪ 92.6و  86.6،  77.3،  52.0،  37.3

لها نشاط سمي ضد يرقات  Eucalyptus spو  N. oleanderو  A. indicaيوًما. جميع المستخلصات المائية للنباتات  35بعد  ٪ 100 نفوق

Ocnogyna loewii. ] مديرية زراعة ديالى ، وزارة الزراعة ،  ، (علي سالم وماجدة هادي مهدي السعدي ولقاء محمد الشبالوي )العراق نحسي

 .]2020، 1370-1366، ص  1رقم  20أرشيفات النبات المجلد.  العراق.
 

 

 جزائرال
 

 

  المتسبب في تعفن التاج و موت البادرات على القمح الصلب في الجزائر  Fusarium equiseti أول تقرير عن
 

ألول مرة في بذور  Fusarium equisetiموقعًا في شمال شرق الجزائر وجود  59ذة من أظهر عزل مسببات األمراض من بذور القمح المأخو

بار القدرة القمح القاسي في الجزائر. تم إجراء التحديد على أساس الخصائص الشكلية والمجهرية وتم تأكيده من خالل التحديد الجزيئي. تم إجراء اخت

 Fusariumحديد تأثير هذه العزلة على الجزء القاعدي لنبات القمح الصلب. أظهرت النتائج أن اإلمراضية على ثالثة أصناف من القمح القاسي لت

equiseti  على التوالي، وانخفاض في طول الجذور  ٪44و  48.99تسبب في انخفاض معنوي في الطول ومعدل ظهور الغمد األولي  للنبات بنسبة

على  ٪22.52و  45.65لي. كما تسبب في انخفاض الوزن الرطب للجذور والنباتات بنسبة على التوا ٪27.12و  45.63واألنظمة الخضرية بنسبة 

 Archives of Plant pathology and Plant ،( الجزائر) بلعبيد ، إيمانعمر بن الشيخ، نور الدين رواق، وليد ماماش [ التوالي.

Protection ،2020[.https://doi.org/10.1080/03235408.2020.1804303 
 

 

 األردن
 

 

 التسجيل األول لدودة الحشد الخريفية باألردن
 

بية لوقاية النبات حول التسجيل األول لدودة الحشد الخريفية وأرسلت دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة األردنية خبرأ الى المنظمة االور

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:Noctuidae) الموضوعة في قائمة الحشرات الحجرية EPPO A1 List  في اإلقليم. تم جمع العثة

 في منطقة االغوار الشمالية وكذلك اليرقات المتغذية على  Zea maysعن طريق المصائد الفرمونية الجنسية المنصوبة في حقول الذرة الشامية 

اعتمادأ على الصفات المورفولوجية  2020د التشخيص في متحف الحشرات التابع للجامعة األردنية في التاسع من شهر أيلول/سبتمبر النبات.تم تأكي

الوزارة باجراء  ره عندما سجلت الحشرة وستستمرضرار كبيـلم تسجل  على الجسم. لذكر الجنيتاليا وتوزيع الشعيراتواألعضاء التناسلية ل

https://doi.org/10.1080/03235408.2020.1804303
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مر لذلك في حقول الذرة ة والمراقبة للحشرة وكذلك رفع الوعي واإلرشاد عند المزارعين وستنفذ حمالت مكافحة في حال اقتضى األالمسوحات الحقلي

 .)ترجمة الدكتور إبراهيم الجبوري( [EPPO Reporting Service 2020 no. 10 –Pests .الشامية
 

 في األردن هاتسجيلول مرة وأل Spodoptera frugiperdaدودة الحشد الخريفية موعد ظهور 

 ذرة مصابة ويرقات من حرشفية االجنحة وبالغات من مصائد فرمونية مجمعة من منطقة االغوار الشمالية الى متحف الحشراتعينات  ارسالتم 

ضمن التعاون المشترك ما  2020/8/13بتاريخ وذلك  االردنية وزارة الزراعةبمديرية الوقاية والصحة النباتية من قبل العاملين ب ،الجامعه االردنيهب

بناء على تشريح اعضاء التسافد للذكور البالغة وعلى توزيع الشعيرات  دوده الحشد الخريفيةعلى انها فة اآلتم تعريف  ة والجامعة. بين وزاره الزراع

شارك و 26/8/2020بتاريخ  الغوار الشمالية ا ةحيث قام فريق من وزاره الزراعه بزياره ميدانيه الى منطق على السطح الخارجي لليرقات، وعليه

و م. احمد كاتبه اخصائي تصنيف الحشرات في الجامعة االردنية   وا.د. ابراهيم الجبوري رئيس الجمعيه العربيه لوقايه النبات ا.د.في الجولة 

 9/12/2020تم استالم عينات ذرة مصابة بتاريخ  منصورشكيرات من اجل معاينة االصابة الحقلية وجمع عينات اضافية من اآلفة، باالضافة الى ذلك

ر بالذكر ان من منطقة االغوار الجنوبية تبين وجود دودة الحشد الخريفية فيها ، مما يدل على انتشار اآلفة في منطقة االغوار بشكل واسع. ومن الجدي

لتعريف المهندسين والفنيين في كافه محافظات المملكه عقد  دورات تدريبيه تضمنت  2018وزارة الزراعة وضعت خطة لمراقبة اآلفة منذ عام 

ومراقبتها واعداد  ، وما زال العمل جاريا على تكثيف وضع المصائد الفرمونية وكذلك المراكز والمعابر الحدوديه بطرق مراقبة ومكافحة اآلفة

وخالل فحص العرانيس في محالت بيع الخضار في شهر ة.برامج ارشاديه للمزارعين حول هذه االفبرنامج مكافحة متكامل لالفة وكذلك اعداد 

مصحوبة بالتعفنات التي تحدثها اليرقات وما تفرزه من سموم فطرية وتختلف  %30-%5تشرين الثاني وكانون األول تراوحت اإلصابة فيها بين 

الميت البحر الميت وجدت اإلصابة على األوراق وبين  اإلصابة بحسب البذور المزروعة وفي زيارة الى االغوار الجنوبية بالمناطق القريبة من البحر

يتان حمد كاتبة بدر، ابراهيم الجبوري،صا[بلعوم النبات وهذا يؤكد االنتشار السريع للحشرة في مناطق زراعة الذرة المختلفة.

 .] 2020 )االردن(،السرحان،منصورشكيرات وهبة عبيدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 على نبات الخيار في األردن Cucurbit Chlorotic Yellows Virusس التقرير األول عن اإلصابة بفيرو
 

أعراض توحي بإصابة فيروسية وتشمل شُحوب األوراق العلوية وبقع صفراء ما بين العروق مع َهشاشة  شوهدت، 2017لعام  /أيريلفي نَْيَسان

ما البالستيكية في َغور األردن. تراوحت نسبة اإلصابة  يئاتالدف( المزروع تحَت Bananاألوراق الوسطى والسفلية على محصول الخيار )صنف 

األعراض التي تم رؤيتها شبيهة بِتلَك التي تتسبب في كانت وجود ذبابة بيضاء بكثافة عالية على النباتات المصابة.  لوحظ كذلك، % 35إلى  30بين 

(، وتِلَك التي ينقلها الّمن Potyviridae)عائلة  Ipomovirusنس (، جClosteroviridae)عائلة  Crinivirusنقلها الذبابة البيضاء عن جنس 

عينة من نباتات تظهر  185(. لمعرفة العامل/العوامل المسببه لهذِه األعراض، ُجمعت Luteoviridae)عائلة  Polerovirusوالمتسببه عن جنس 

 SV-Total RNAستخدام ا( بRNAووي الريبوزي )ستخراج الحمض النعينة من نباتات ال تظهر عليها أعراض ال 29عليها أعراض و 

Extraction kit (Promega, USA)ليتَم بعد ذلك فحُصها . ( بالتفاعل التسلسلي البوليميرازي للنسخ العكسيPCR-RT) ستخدام بادئات اب

اً ئات التي تستهدف جزءعينة مفحوصة بستخدام الباد 185عينة من أصل  152 في CCYVمتخصصة . أظهرت نتائج الفحوصات وجود فيروس 

ض رَ بفيروس عَ  العينات المصابة بلغ عددفي حين  .( RdRPمن بوليميراز الحمض النووي الريبوزي المعتمد على الحمض النووي الريبوزي )

 عينات 10و  48عينة تظهر عليها أعراض هي  185( من أصل CVYV( وفيروس إصفرار عروق الخيار )CYSDVصفرار وتقزم القرعيات )ا

عينة نتائج سلبية لفيروس اإلصفرار الكاذب للشوندر السكري/البنجر  214جميع العينات التي تم جمهعُا وفحُصها والبالغِ عددها أظهرت على التوالي. 

(BPYV( و فيروس إصفرار القرعيات المنقول بالّمن )CABYVباإلضافة إلى أنه لم يحدد أي فيروس بالعينات التي ال تظهر عليها أع ،) راض

و تنقيتهم، وتم ربط  (bp 757)تفاعل البلمرة المتسلسل عينات من نواتج   8 ، تم إختيارCCYVعينة. للتأكد من وجود فيروس   29والبالغِ عددها 

بنك )  لتحديد التتابع الجينومي المستنسخوإرسال نسختين من كل عينة  pGEM T-Easy Vector (Promega)ستخدام اوإستنساخ الفيروس ب

 مع RdRpلـ  ٪ 99إلى  93أن تتابع النيوكليوتيدات كان يتشابه ويتشارك بـ BLASTn (، أظهر تحليل MT248933-40جينات رقم اإلنضمام ال

نبات خيار )صنف  27 إعداءالى ذلك، تم ة فريقيا والواليات المتحدة األمريكية. إضافأمن شرق آسيا والشرق األوسط وشمال  CCYVعزلة  32

Cetiriolo Marketmore بفيروس )CCYV طة حشرات الذبابة البيضاء )ابوسB.tabaci MEAM1 30( الحاملة للفيروس )بمعدل 

لتكون  هنفسنباتات خيار سليمة من الصنف  6الفيروس إلى نبات مصاب بذبابة بيضاء لم تتغذى على  180حشرة/نبات(، وتم نقل مجموعة مكونة من 

ً بوعيبمثابة شاهد. تم مراقبة النباتات أس من العدوى. اً يوم 30بعد  CCYVلوجود فيروس   RT-PCRطة الرؤية تطور األعراض، واختبارها بوس ا

ً نبات 17صفرار على األوراق السفلية لـ اظهرت أعراض  ً  21بعد  RT-PCRطة ابوس  CCYVلفيروس  اً ، وتم إختبارها إيجابي27من أصل  ا  يوما

. لم تظهر أي أعراض على نباتات الشاهد الستة، والتي تم المضعفلحمض النووي حديد التتابع الجينومي لبت. تم التحقق من صحة النتائج اإلعداءمن 

ً اختبارها أيض في األردن قد يكون له آثار وبائية خطيرة على زراعة  CCYVوجود فيروس إن . RT-PCRطة ابوس CCYVسلبية لفيروس ا
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لفيروس . من الضروري والمهم إجراء المزيد من األبحاث لتحديد نسبة اإلصابة بفيروس القرعيات في األردن والدول المجاورة حيث ينتشر ا

CCYV .ضمن العائلة القرعية وغيرها من العوائل بما في ذلك األعشاب، لتحسين المعرفة حول وبائياتها 

 [Salem, N. M., Araj, S., Abu Muslem, M., Bess, H., and Katis, N. I. (Jordan), Plant Disease, Published 

Online: 8 Oct 2020]. https://doi.org/10.1094/PDIS-03-20-0674-PDN 
 

 
 
 

 سورية
 

 

قلف اللوزيات المرافق لحشرة خنفساء  Tarsonemus amygdali  (Acari: Tarsonemidae)التسجيل األولي لألكاروس 

Scolytus amygdali Geurin‐Meneville, 1847 (Coleoptera: Scolytidae في سوري  )ة 

 Scolytus amygdaliالمرافق لحشرة خنفساء قلف اللوزيات  Tarsonemus amygdali  (Acari: Tarsonemidae)سجل األكاروس 

GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1847 (Coleoptera: Scolytidae في بعض بس ) اتين اللوزيات، المشمشPrunus amygdalii  والكرز

Prunus avium   تم تعريف األكاروس في مركز بحوث 2019-2018في منطقتي عرنة ورنكوس في محافظة ريف دمشق خالل موسمي .

صفات الشكلية لألنثى ودراسات المكافحة في كلية الزراعة جامعة دمشق باستخدام مفاتيح تصنيف متخصصة، وذلك باالعتماد على بعض الموا

 الزوج في الطويلة الشعرة األرجل، وطول من األول والثاني والثالت والرابع الزوج والذكر )الجسم الفكي، منطقة الجسم والزوائد المرتبطة بها، طول

لغمد، وداخل األخاديد الموجودة وجد األكاروس محموالً تحت األغماد، وعند قاعدة ا (.الجسم، عرض الجسم، طول ،Tarsal setaاألرجل  من الرابع

عالقات تبادلية تكافلية، حيث تقوم الخنافس البالغة بنقلها، وتعيش تحت لحاء  واألكاروس بين خنافس القلفعلى الرسغ وعلى الشعيرات الخارجية. 

ر في أنفاق الخنفساء وفي تنوع الفطألكاروس ر للخنافس لتتغذى عليها. يسهم هذا او، وتقوم األكاروسات بنقل أبواغ الفطاألشجار الموبوءة بالخنافس

صالح العبد هللا، وجيه قسيس،  عبير [. مجتمعها ةسلوك الخنافس وتطورها وديناميكي فيمما يؤثر  بينها،عن طريق نقل األبواغ داخل األشجار وفيما 

 .] كارداإي مجد جمالو، جامعة دمشق ،قسم وقاية النبات، كلية الزراعة ،( )سورية عبد النبي بشير
 

 

 

ى لالمسببة للتدرن ع  Blastodacna libanotica Diakonoff, 1939 (Lepidoptera, Agonoxenidae)جديد لعثة تسجيل 

 األجاص من محافظة الالذقية، سورية 
 

سورية. تُركت  من كسب الالذقية، 2019عام  /ديسمبرُجمعت فروع األجاص بعمر سنة والتي تحمل أعراض التدرنات خالل شهر كانون األول

ُعرف النوع الحشري على  ./أبريلن تلك التدرنات نهاية شهر نيسانبر حتى خروج األفراد الكاملة متالعينات التي تم جمعها تحت ظروف المخ

 [ .وريةالتابع لمجموعة حرشفيات األجنحة الصغيرة. يعتبر هذا التسجيل األول لهذا النوع من س  Diakonoff  libanotica Blastodacnaأنه

 491-486(4)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  ،( )سورية وماجدة مفلح ورأفت البهلول الحلبي وساهر الحلبيعال  و مزهر وبيان زيتيمهران 

  ] 2020آب/أغسطس 

 
 

 منطقة في   Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera:Coccinellidae) للنّوع األشكال تعّدد لظاهرة األول التسجيل

 )ذقيّةالاّل  محافظة( الّسوري الّساحل
  

 البالغات جمع تمّ   .متعدّدة شكليّة أنماط Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera:Coccinellidae) للنّوع أنّ  لوحظ الدّراسة، هذه في

 س(  ̊ 35و ، 30، 25 ، 20 ، (15 ةمختلف حرارة درجات دعن ية المخبر التّربية وتّمت الاّلذقية، بمحافظة الّسوري الّساحل من مختلفة مناطق من

 أعداد اختلفت . 2014 - 2016 عامي بين ما الممتدة الفترة خالل

 3 - 7 بين ما تراوحت حيث الغمدّي، الجناح على الموجودة البقع

  37 تحديد تمّ  البقع، هذه وشكل وحجم عدد على اعتمادًا .بقعة

 ً  محمد ماجدة ، 1أحمد دمحم [ . ataH. varieg للنّوع شكليا نمطا

 الز كلية النبات، قسم وقاية1)سورية(  3مخلوف وهبه 2مفلح

 للبحوث العامة الهيئة2 سورية، الالذقية، تشرين، جامعة راعة،

مركز البحوث الزراعية في 3سورية،  دمشق، العلمية الزراعية،

، ويوني/ حزيران ،453 - 449 (:3) 7،الزراعية للبحوث السورية المجلة ،ية، دمشق،سورالالذقية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

2020[. 
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في جنوبي  Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Drosophilidae: Diptera)تسجيل ذبابة التين األفريقية  

  سورية
 

في محافظتي السويداء والقنيطرة جنوبي غربي   Ficus caricaإصابات شديدة بديدان الثمار على ثمار التين الشائع  2020يف لوحظت في خر

ذه سورية. كذلك لوحظت أعداد كبيرة من ذباب يشبه ذباب الخل تطير على ثمار التين الموجودة على األشجار. تم جمع عينات من حشرات الذباب ه

لمصابة في جنوب السويداء، بلدة عرمان، وفي جنوب غرب محافظة القنيطرة، بلدة حرفا. حفظت اليرقات في علب تربية الحشرات ومن ثمار التين ا

لحين ظهور الحشرات الكاملة. تم تصنيف حشرات ذباب الفاكهة وذباب الخل اعتمادا على مفاتيح التصنيف المعتمدة للحشرة ، كما تم تعريف 

الوصف المورفولوجي باستخدام مفاتيح  الحشرات المرافقة عبر

( هي %90التصنيف الخاصة بها. كانت معظم الحشرات الموجودة )<

 Zaprionus indianus Gupta, 1970ذبابة التين األفريقية 

(Drosophilidae: Diptera) مّيزت الحشرة أساساَ بحجمها الكبير .

ة الموجودة مقارنة بذبابة الخل الشائعة، وبالخطوط البيضاء الطولي

على صدر الحشرة الكاملة، وباألشعار مسننة القاعدة الموجودة على 

الفخذ األمامي لها، خمسة كبيرة من جانب واثنتان من جانب آخر. 

يعتقد أن هذا هو التسجيل األول لهذه الحشرة في سورية. يعدّ هذا 

 EPPOالنوع من اآلفات الغازية في المنطقة وموجود على قائمة 

Alert list 1  وقد سجلت مؤخرا في العديد من بلدان المنطقة مثل األردن والعراق وفرنسا وتونس. ترافقت اإلصابة في العينات المجموعة من

. كانت نسبة اإلصابة بذبابة التين  Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera, Tephritidae)محافظة القنيطرة بذبابة فاكهة البحر المتوسط 

من الثمار في بداية  %100، و وصلت نسبة اإلصابة إلى 2020في أول مالحظة لإلصابة في بداية شهر تشرين األول / أكتوبر  %1بحدود  األفريقية

. لم تالحظ هذه الحشرة سوى على ثمار التين األصفر. تتم حالياً دراسة هذه الحشرة مخبريا وحقليا ودراسة المجال 2020تشرين الثاني / نوفمبر 

 ]2020، المتني، باحث في مجال الحشرات، دمشق، سورية لوائ [ئلي في البيئة المحلية. العوا
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae )   ةيلتسجيل األول لدودة الحشد الخريفية في سورا
 

بنصب المصائد الفرمونية في المناطق الحدودية الجنوبية منذ نهاية موسم عام  قامت وزارة الزراعة السورية وضمن نظام اإلنذار المبكر عن اآلفات

وتم  2016لمراقبة ورصد دودة الحشد الخريفية فور دخولها األراضي السورية وذلك بعد أن غزت هذه اآلفة قارة أفريقيا كاملة عام  2018- 2017

بعد أن تم . ريف دمشق( وتم استثناء محافظة درعا بسبب وضعها االمني آنذاك  -القنيطرة  -الغاب -حماه -)حمص  اتتعليق المصائد في محافظ

تم تكثيف الجوالت التفتيشية الميدانية في الحقول وأسواق بيع الخضار  2020 /أكتوبراإلعالن عن وجود اآلفة في األردن في شهر تشرين األول

طفس( على الحدود مع األردن ويعتقد بأنها دخلت عن  -ه اآلفة في محافظة )درعا وبالفعل تم رصد وجود يرقات هذ .وتوزيع معلومات فنية للتوعية

للتشخص المورفولوجي لليرقات   2020 /نوفمبرتشرين الثاني 4بر مديرية وقاية النبات بتاريخ تطريق طيران الحشرة وجمعت اليرقات وادخلت لمخ

أربع نقاط على شكل مربع على الناحية الظهرية للحلقة البطنية ماقبل األخيرة مقلوب على الرأس بارز وبلون أصفر مع وجود  Yحيث لوحظ حرف 

على باقي حلقات الجسم خط طولي ظهري وزوج من الخطوط الجانبية ووضعت اليرقات في التربية المخبرية بانتظار .ونقاط على شكل مرجوحة 

رة الزراعة بوضع برنامج اإلدارة المتكامل لها واستنفار كافة كوادر الوقاية في بعد أن تم االعالن عن تسجيلها قامت وزا .انبثاق الحشرات الكاملة 

نوع  350وتتغذى على أكثر من  EPPOحسب  A1المحافظات للحد من انتشارها حيث تعتبر حشرة غازية وهي حشرة حجرية مدرجة ضمن القائمة 

مقاومة  األمريكيتينفي أنها وصلت من موطنها األصلي  صوبة عالية ، كماكم في الجيل الواحد قبل وضع البيض وذات خ 100نباتي وتطير مسافة 

، رائد ابو صماديحسن  ،خالد حينون ،ديما النحاس  ،محمد دإيا [يضعنا أمام تحد كبير في مواجهة هذه اآلفة الخطرة.   للمبيدات الكيميائية وهذا ما

   ]2020السورية/سورية   كانون األول/ديسمبر  صال  الزراعيمديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة واال ، (سورية) قبع
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 لبنان
 

  فيروس الذبول المتبقع للطماطم المصاحب لموت الخس في سهل البقاع
 

من هجين رومين أعراًضا شبيهة بالفيروسات مثل بقع نخرية بنية  )Lactuca sativa (، أظهرت نباتات الخس 2019 أغسطس/في شهر آب

،  ٪10،  ٪7خرات وأعراض جفاف جزئي للورق وذلك في ثالثة حقول تقع في سهل البقاع ) مناطق بر الياس ، تربل وزحلة( بنسب مختلفة )وتن

بأعراض و  ةً نباتًا مصحوب 32النباتات التي أصيبت في مرحلة مبكرة تنمو بشكل سيئ وغالبًا ما تموت. تم جمع عينات من كانت التوالي(.  على 15٪

باستخدام المصل التجاري ضد كل من فيروس فسيفساء   ELISA -DASختبار الباتات بدون أعراض من الحقول الثالثة وتم إخضاعها ن 10

  (INSV)البقع الميتة للمجزاعة و فيروس   (CMV)وفيروس فسيفساء الخيار   (TSWV)وفيروس ذبول الطماطم المتبقع  (AMV)البرسيم

بينما لم يتم   TSWVجابت جميع عينات النباتات التي أظهرت األعراض بشكل إيجابي مع المصل المضاد لفيروسااللمانية(. است Loewe)شركة 

في العينات المختبرة.   AMV CMV INSVالحصول على أي تفاعل إيجابي من النباتات التي لم تظهر عليها أعراض. لم يتم الكشف عن أي من

في تفاعل  RNAفي الجينوم الفيروسي  Lزوج قاعدي من القطعة  276لتضخيم جزء   L2L1 ,  ، تم استخدام البادئات  TSWVلتأكيد وجود

 AS-RAK.5-و AS-RAK.5- 1لعينتين إيجابيتين الناتج PCRتمت تنقية (. 1994البلمرة المتسلسل مع النسخ العكسي حسب )موفورد واخرون 

ة األمريكية وتم تشفيرها في كال االتجاهين. كشف تحليل التسلسل للشيفرتين ، الواليات المتحد Qiagenباستخدام مجموعة تنقية من شركة  4

على التوالي، مع العزلة  ٪99.2و  ٪98.1عن نسبة تشابه في النيوكليوتيدات  في بنك الجينات( LR878368و  LR878364الوراثيتين )أرقام 

TRAntToMVEgpمن تركيا(KC261947)  . تم الكشف سابقًا عن فيروس TSWV  على الطماطم في منطقة ساحل جبيل  لكن هذا هو أول
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وقاية النبات،  قسم ،)لبنان(  إيليا شويري، فؤاد جريجيري، ماريا سابوناري و رائد أبو قبع [على نباتات الخس في سهل البقاع.   TSWVتسجيل لـ

 ]، المركز الوطني للبحوث االيطالية، باري، إيطاليامعهد وقاية النباتات المستدامة لزراعية، تل عمارة، زحلة، لبنان.مصلحة االبحاث ا

2-00711-020-https://doi.org/10.1007/s42161 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 مصر
 

 

 

ل تربة أشجار الرمان، أسيوط، المستخرجة من أسف (Acaridae, Histiostomatidae)ثالثة أنواع جديدة من الحلم التابع لفصائل 

 مصر العليا
 

 .Caloglyphus punicum n. sp., C. azzai n. sp. and Myianoetus granatum n)ثالثة أنواع جديدة من األكاروسات وهي تم تسجيل 

sp.) جار الرمان، أسيوط، مصر العليا. تم متمثلة فقط بحورياتهم الناقصة )طور الحوريات الثانية متغايرة الشكل( والمستخرجة من التربة أسفل أش

للحوريات الثانية لكل نوع من االنواع األكاروسية في مجموعة األكاروسات التابعة لقسم وقاية  Paratype و Holotypeحفظ ووضع الشرائح 

، 1السيد علي العراقي [لجديدة. أسيوط، مصر. كذلك تم وصف ورسم األنواع األكاروسية الثالثة ا 71526النبات، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 

 71526قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 1)مصر( ،  1وعبدالوهاب محمد علي 2، نزيه محمد عبدالواحد2عبدالجيد صال  عبدالجيد

Egyptian Academic ournal of Jمعهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، الدقي، الجيزة، مصر، 2أسوط، مصر، 

Biological Sciences ،13(3 :)147-156  ،2020[. 

 

من عينات تربة في جمهورية مصر العربية )تحت  Caloglyphus Berlese, 1923وصف نوعان جديدان من الحلم التابع للجنس 

 صف األكاروسات: فصيلة الحلم األكاريدي(
 

 بساتين من جمعها تم التي أطوار الحوريات الثانية على اعتماداً  Caloglyphus Berlese, 1923 جنس من الحلم من جديدين نوعين وصف تم

 تتميز. المانجو أشجار تحت التربة عينات من C. similaresو  C. mangiferusالجديدة تم جمع األنواع. مصر صعيد محافظة أسيوط، في المانجو

 .من الجسم الخلفي الظهري الجانب لىع القصيرة التراكيب الكروية الشكل من زوج بوجود الجديدة األنواع

[Sayed A. Eraky, Fatma A. Marei, Mohamed A. Nasser & Mohamed W. Negm,(Egypt-Japan), Department 

of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Assiut University, Egypt; Egypt. Acad. J. Biolog. Sci., 13(4): 

65–72, 2020] 
 

 

 
 

 

 البحوث على أضواء
 

  

 

 
 

  لعراقا
 

 

ً  Apis melliferaالصفات الحيوية لملكات نحل العسل تغذية النحل بتراكيز مختلفة من مستخلص الزنجبيل في بعض  تأثير نظراً  .الملقحة اصطناعيا

ن مستخلص الزنجبيل في بعض الجوانب الحياتية لملكات استعمال تراكيز مختلفة م ألهمية منتجات النحل المختلفة لإلنسان جاء هذا البحث لتبيان تأثير

 ً معنوي في نشاط وحيوية النحل، وقدرته على إنتاج الحضنة  إذ بينت النتائج أن استعمال مستخلص الزنجبيل له تأثير، نحل العسل الملقحة اصطناعيا

( إذ 3+ حجم واحد من الخلطة الغذائية رقم 1طة الغذائية رقمالتغذية على حجم واحد من الخل ) T6والعسل وحبوب اللقاح، وبخاصة عند المعاملة

إنش مربع على التوالي، فضالً عن زيادة  9617و 12180، 8072لوحظت زيادة معنوية واضحة في مساحة العسل والحضنة وحبوب اللقاح بلغت 

ً  138.3معنوية للعمر اإلنتاجي للملكات بلغت   ساجت صالح واحمد سعيد الستار عبد وهيثم جاسم ضيرخ وحكمت الشمري محمد جاسم داحم [ .يوما

 . ]2020آب/أغسطس  454-446(: 4)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  ، (العراق)
 
 

 Phoenixو  Ziziphus jujubaو Conocarpus erectus  اختيرت نباتات .النباتات األرضية كمؤشر لتلوث الهواء في البصرة/العراق

dactylifera L. وTamarix aphylla  وAlbizia lebbeck أوقات مختلفة خالل عام  ةفي أربع مناطق مختلفة من البصرة )جنوب العراق( ولثالث

في الختبار مدى تحملها لتلوث الهواء، حيث جمعت عينات ورقية منها وباستخدام التحاليل المختبرية المتبعة، أظهرت النتائج أقل قيمة كانت  2015

 Tamarixو Albizia lebbeck في 8.67- 4.55حيث تراوحت قيم األس الحامضي  ،/مايوبينما سجلت أعلى القيم في أيار يسمبر/دشهر كانون األول

aphylla مغ/غ في 10.33  – 0.08على التوالي، وحامض األسكوربيك Ziziphus jujube  وAlbizia lebbeck ،المحتوى المائي  على التوالي

 Phoenix مغ/غ في 0.13 – 0.01على التوالي، الكلورفيل الكلي Ziziphus jujube و Albizia lebbeck في %98.76 – 55.96لألوراق 

dactylifera و Albizia lebbeck ( في6.42 – 14.18على التوالي، كانت أقل وأعلى قيمة لدليل تلوث الهواء ) Albizia lebbeck   خالل كانون

ً  /مايووأيار /ديسمبرأول . وكان الرتفاع درجة الحرارة دور في رفع حساسية النباتات لملوثات الهواء، وأظهرت البيانات تباين القيم على التوالي أيضا

 للبحوث السورية المجلة، ()العراق عيسى موسى وآمال العنبر جاسم ولمى محمود أحمد آمال [ .والذي قد يكون بسبب تباين درجة التلوث الهوائي

 .]2020 سآب/أغسط 466-455(4)7 الزراعية
 

في  Sphenoptera servistana Obenberger, 1929بعض الصفات المورفولوجية واألطوار الحياتية لحفار األشجار ذي الرأس المسطح 

 الفاكهةحفار األشجار ذو الرأس المسطح هو واحد من اآلفات المهمة التي تهدد أشجار بيئة بساتين األشجار ذات النواة الحجرية في وسط العراق. 

 أجريت دراسات تفصيلية لبعض الصفات المورفولوجية واألطوار الحياتية للحفارذات النواة الحجرية في العديد من دول العالم وفي العراق خصوصاً. 

https://doi.org/10.1007/s42161-020-00711-2
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Sphenoptera servistana  (Coleoptera: Buprestidae)  2019المنتشر في بيئة بساتين الخوخ واألجاص والمشمش وسط العراق خالل–

للبيض، اليرقات، العذارى والبالغات، مدة التطور لكافة األطوار تحت الظروف الحقلية والكثافة  تضمنت الدراسة الصفات المورفولوجية. 2020

مم  1.06مم العرض و 0.77أشارت النتائج أن بيض الحفار ذو شكل بيضوي لونه ابيض وأبعاده  العددية للبالغات البازغة من شجرة واحدة مصابة.

يوماً. اليرقة شكلها متطاول الرأس غائر في الصدر حلقتها الصدرية االولى متضخمة، لونها أبيض  14و 12بين ما ومدة حضانته تتراوح  الطول،

ً ووزنها  270–210مم، مدة تطورها  21.3مم وطولها  3.3سمني، عرضها  مم  5.7مغ. العذراء حرة، لونها ابيض كريمي، أبعادها  119يوما

يوماً. البالغة خنفساء متطاولة، لونها برونزي براق، أبعادها  18-14بين ما مغ ومدة تطورها حقليا تتراوح  85م للطول. وزنها م 13.8للعرض و

مغ لألنثى. وبين البحث  81مغ للذكر و 65مم للطول لكل من الذكر واالنثى، على التوالي، أما وزنها فكان  13.49، 4.46مم للعرض و 11.77، 4.08

لغات بدأت بالخروج من أنفاق تطورها داخل سوق األشجار في نهاية األسبوع الثاني من أيار/مايو ووصلت ألعلى اعدادها منتصف األسبوع بأن البا

ات الثالث منه ثم بدات باإلنخفاض التدريجي حتى انتهى خروجها من سوق األشجار في األسبوع األخير من أيار/مايو. سجلت حاالت تطفل على يرق

 Beauveria. كما تم عزل المسبب المرضي الفطر Braconidaeالتابع لرتبة الدبابير عائلة  Atanycolus ivanowiحفار للمتطفل هذا ال

bassiana  الرأس المسطح. تخدم نتائج الدراسة هذه لتخطيط برامج اإلدارة المتكاملة لهذه اآلفة لغرض الحد ذي من يرقات وعذارى حفار األشجار

مجلة وقاية  ، (العراق) الجبوري، محمد زيدان وابراهيم جدوع فخل [. السيطرة على ضررها في بساتين األشجار ذات النواة الحجريةمن انتشارها و

   https://doi.org/10.22268/AJPP-38.4.281288          ] 2020 (4)38النبات العربية، 

 

  األردن
 

 

فيروس التجعد البني لثمار البندورة والذي يتبع الى جنس  ديعمعامالت تطهير للتخلص من فيروس التجعد البني لثمار البندورة في بذور البندورة.  

ستوى العالم. لم يتم التعرف بعد التوباموفيروس من الفيروسات شديدة اإلمراضية وقد ظهر حديثا، مسبباً انتشاراً وبائياً وخسائر بالغة بالمحصول على م

تخلص من على طريقة فاعلة للسيطرة على اإلصابة بهذا الفيروس. ولذلك، هدفت هذه الدراسة  الى التحقق من فعالية ثالث معامالت لتطهير البذور لل

ور المستخرجة من ثمار مصابة بهذا الفيروس جودة البذور. تم معاملة البذ فيهذا الفيروس في بذور البندورة و كذلك دراسة تأثير هذه المعامالت 

ساعة،  72لمدة  Oس 72ساعات، حرارة جافة بدرجة  3لمدة  %10دقيقة، ثالثي صوديوم الفوسفات بنسبة  30لمدة  %2بحمض الهيدروكلوريك بنسبة 

السيرولوجية، والفحوصات المصلية/حوصات او من خالل دمج لهذه المعامالت، ومن ثم تم فحص هذه البذور للكشف عن وجود الفيروس باستخدام الف

جودة البذور يم وتقالجزيئية والبيولوجية. تم ايضا شمول هذه البذور بمعامالت موازية بالماء المقطر )تقنية الهيدروبرايمينج( وذلك للمقارنة. تم ايضا 

. ان %100مستخرجة من ثمار البندورة ملوثة بالفيروس بنسبة المعاملة من حيث معيار اإلنبات، متوسط وقت اإلنبات، ونمو األشتال. كانت البذور ال

ساعات نتج  3لمدة  %10دقيقة او بثالثي صوديوم الفوسفات بنسبة  30لمدة  %2معاملة البذور الملوثة بهذا الفيروس بحمض الهيدروكلوريك بنسبة 

صفر% بمعاملة الحرارة و تقنية الهيدروبرايمينج. اضافة الى ذلك،  ، بينما تم الحصول على نسبة تطهير%100عنها تطهير البذور من الفيروس بنسبة 

ساعات اسهمت بفارق معنوي بتحسين نسبة إنبات البذور، تقليل متوسط  3فان معاملة البذور بحمض الهيدروكلوريك او بتقنية الهيدروبرايمينج لمدة 

دقيقة لم ينتج عنها فقط  30لمدة  %2لة البذور بحمض الهيدروكلوريك بنسبة وقت اإلنبات )تسببت بسرعة اإلنبات(، وزيادة طول األشتال. إن معام

 . وانما ايضا أدت الى تحسين جودة بذور البندورة مقارنة بالبذور غير المعاملة %100تطهير البذور من هذا لفيروس بنسبة 
 

[Samarah, N., Sulaiman, A., Salem, N. M., (Jordan), and Turina, M. (Italy), European Journal of Plant 

Pathology, Published Online: 31 Oct 2020]. https://doi.org/10.1007/s10658-020-02151-1 

 

 الجزائر
 

مت وق. strumarium L Xanthium العشب المضيفته كمبيدات على وتركيبا Alternaria alternata (Fries.) Kiesslerإمكانات  الفطر 

، وهو  strumarium L.) Cocklebur (Xanthium كمبيد على Alternaria alternata (Fries.) Kiessler الفطرهذه الدراسة إمكانية فعالية 

ت بذور اللفت وصيغة صلبة قائمة على الصوديوم المعلق البوغي، وهو تركيبة سائلة تعتمد على زي l عشب ضار في الجزائر. تمت مقارنة

لتر / هكتار(. تم تطبيق اللقاح  0.45بجرعة مخفضة )  (®Mustang)بوغة/ مل، باإلضافة إلى مبيد األعشاب 610واأللجينات، وكلها تحتوي على 

اق في أصص في الدفيئة وفي الحقل. أور 5-4في مرحلة  Cocklebur وعلى شتالت مخبريةفي ظروف  Cocklebur على األوراق المنفصلة من

الميدانية الحقلية/( والتجارب ٪80( وكذلك في الوعاء )٪95.5كانت شدة المرض أعلى بعد تطبيق المستحضر السائل في اختبار األوراق المنفصلة )

 ٪50بنسبة تصل إلى  (Cocklebur) الضار لنباتل(. وبالمثل، قللت الصيغة السائلة القائمة على الزيت من ارتفاع وطول الجذر والوزن الجاف 43٪)

الميدانية. احتل المعلق البوغي المرتبة الثانية من الحقلية/على التوالي في التجربة  ٪45و  ٪51و  ٪40على التوالي في تجربة وعاء و  ٪58و  ٪27و 

ي من المحاصيل التي تم اختبارها لخصوصية العائل بما أعلى تأثير مبيد لألعشاب. لم يكن أ ®Mustang حيث الفعالية ، تليها الصيغة الصلبة. أظهر

لديها إمكانات كعامل تحكم  A.alternata في ذلك الطماطم والقمح والفول والكوسا عرضة للمرض تجاه للفطر. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن

يوسف أنيس باحت ونجية  ،عبد الصمد نسمة[ تالزيخاصة عند تطبيقها في تركيبة تعتمد على مستحلب وب cocklebur بيولوجي لـ

  .]Biological Control Sciences and Technology( ،30)- 1300- 1315 ،2020الجزائر(، (زرمان
 https://doi.org/10.1080/09583157.2020.1814692 

 
الزعتر وحدها أو مجتمعة ضد أنواع معينة  و ماألوريجانور للزيوت العطرية من والتحليالت الكيميائية والتأثيرات المضادة لألكسدة والمضادة للفط

( المستخرجة من النباتات العطرية من المنتجات الطبيعية المثيرة لالهتمام نظًرا EOsتعتبر الزيوت األساسية المستخلصة )  .من الفيوزاريوم

حص التركيب الكيميائي ، ومضادات األكسدة ، والتأثيرات المضادة إلمكاناتها العالجية الكبيرة وفوائدها كمواد حافظة طبيعية. في هذا العمل، تم ف

بمفردها أو مجتمعة. تم إجراء التحليل  )الزعتر(، Thymus vulgarisو  oregano) Origanum vulgareر للزيوت األساسية من )وللفط

(. تم فحص نشاط مضادات األكسدة GC-MSمطياف الكتلة ) -( وتقنيات كروماتوغرافيا الغاز GCطة تقنيات كروماتوغرافيا الغاز )االكيميائي بوس

https://doi.org/10.22268/AJPP-38.4.281288
https://doi.org/10.1007/s10658-020-02151-1
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ر في المختبر من خالل طرق االنتشار القرصي وتخفيف اآلجار وتثبيط والنشاط المضاد للفطيم وتق. تم DPPHباستخدام مقايسة نشاط الكسح الجذري 

التأثير المشترك للزيوت األساسية باستخدام تقنية يم وتقي حين تم ضد أنواع الفيوزاريوم المعزولة من العفن الجاف لدرنات البطاطس ، ف األبواغإنبات 

checkerboard نتج عن تحليالت .GC  وGC-MS  41و  37تحديد ( مكونًا لEOs عند )T. vulgaris  وO. vulgare  و  ٪80.17، تمثل

كان الكارفاكرول  م( ولزيت األوريجانو٪46.97)من إجمالي الزيوت، على التوالي. كان المركب الرئيسي لزيت الزعتر هو الثيمول  93.00٪

ر وقدرة عالية كمضادات لألكسدة لكل من الزيوت األساسية، بمفردها أو مجتمعة. أظهر النشاط المضاد للفط DPPH(. أظهر اختبار الكسح 59.03٪)

ميكرولتر / مل و  0.156 - 0.078( من MICأظهرت نشاًطا مضادًا كبيًرا مع قيم تركيز مثبط دنيا ) T. vulgarisو  O. vulgareأن زيوت 

إلى  0.375( للتطبيقات المدمجة للزيوت المختبرة من FICIميكرولتر / مل على التوالي. تراوح مؤشر تركيز المثبط الجزئي ) 0.313 - 0.156

يع أنواع الفيوزاريوم المختبرة. وقد دعمت هذه ، مما يشير إلى تفاعالت تآزرية. عالوة على ذلك، وجد أن الزيوت فعالة ضد إنبات األبواغ لجم 0.500

مع درنات البطاطس المصابة. أشارت النتائج إلى أن كال من الزيوت األساسية ، بمفردها أو  Fusarium oxysporumالنتائج التجارب المجراة ضد 

مل للجزيئات النشطة بيولوجيًا لمنع أكسدة الدهون ر، وبالتالي يمكن استخدامها كمصدر محتومجتمعة ، تمتلك خصائص مضادة لألكسدة ومضادة للفط

، International Food Research Journal ،( )الجزائر دوب، ت. ، وـ .بورغدة، ه .ر، ر. كريمات، سابون [ والتلوث الفطري لألغذية.
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 في الجزائر لمثبطات الكينون الخارجية ومثبطات سكسينات نازعة الهيدروجين ومثبطات نزع الميثيل. Pyrenophora teresمجموعة   حساسية
احدة من أكثر األمراض تدميراً على الشعير في ، هي و Pyrenophora teres (Died.) Drechsler البقعة الصافية من الشعير الناتجة عن

من خالل  روعزلة لمبيدات الفط 212 من يم حساسية مجموعةوتم تق .P. teres f. maculata .و .P. teres f. teres الجزائر. تحدث في شكلين:

من مناطق زراعة الشعير. لقد تم تحليل استبدال  حقالً في العديد 58من عينات أخذت من   تهذه العزال ى، تم الحصول علتحليل الجينات المستهدفة

-B) (SDHIs) ومثبطات هيدروجيناز السكسينات (QoIs) المرتبط بمقاومة مثبطات الكينون الخارجية G137R و F129L المتقدراتالسيتوكروم ب

H277 و C-N75S و C-G79R و C-H134R و C-S135R)  طة التسلسل الحراري  ابوسpyrosequencing عزلة في  45اختبار حساسية . تم

باإلضافة إلى  microtiter بتقنية SDHI ، و demethylase ، ومثبط QoI) يميائيةالمختبر تجاه ستة مبيدات فطرية تنتمي إلى ثالث مجموعات ك

تحت ظروف البيت في النبات   epoxiconazole،و   azoxystrobin  ،fluxapyroxad يم الحساسية تجاه ثالثة مبيدات فطريةوذلك، تم تق

أن  EC50 ، ولم يتم تحديد طفرة تمنح المقاومة. أظهرت قيمSDHI وحساسة لـ OOI المختبرة حساسة لجودة تالزجاجي. كانت جميع العزال

 ٪81بات )كفاءة في المختبر ، بينما أظهر فلوكساير وكساد أفضل تثبيط للمرض في الن روبيراكلوستروبين وأزوكسيستروبين هما أكثر مبيدات الفط

    و QoI المسجلة لكل شكل من أشكال البقعة الشبكية أي فرق معنوي في كفاءة معامالت EC50 من الجرعة الكاملة(. لم تظهر قيم 1/9تثبيط عند 

propiconazole   في كل شكل. ومع ذلك، في حالة المعالجةfluxapyroxad  ،epoxiconazole  و tebuconazole فات ، أظهر التحليل اختال

 لمبيدات الفطريات في مجموعة SDHI و QoI طفرات المرتبطة بمقاومةعلى حد علمنا، هذه الدراسة هي التحقيق األول المتعلق بال .كبيرة في كفاءتها

P. teres  الجزائرية ، باإلضافة إلى أنها أول تقييم لحساسيةP. teres   ألكسندرا ريفوس، حمامة إيميان العماري [.الستة هذه روتجاه مبيدات الفط ،

 .]Plant Pathology Journal ،36 (3 :)218-230 ،2020)الجزائر( ،  جيرد ستاملر، حميدة بن سليمان
 

 

 

 المغرب
 

 

 Ceratitis capitataفاكهة البحر المتوسط المغربية للسيطرة على ذبابة  entomopathogenic الممرضة للحشرات إمكانات الديدان الخيطية

.Wiedemann (Diptera: Tephritidae) . ،ذبابة الفاكهة المتوسطيةeratitis capitata .C  هي آفات ضارة في جميع أنحاء العالم تؤثر ،td 

( هي عامل محتمل للتحكم البيولوجي يمكن استخدامه بفعالية للتحكم في ذبابة الفاكهة المتوسطية هذه. في هذه EPNsإنتاج الفاكهة. إن الديدان الخيطية )

في المختبرات،  capitata .C. تم اإلبالغ عنها من مختلف المجاالت في المغرب لفعاليتها ضد EPNم خمس سالالت من سالالت واسة، تم تقيالدر

معدالت إصابة  eterorhabditis.H-HB-MOR7وبكتيريا  Steinernema feltiae-SF-MOR9 ،S. feltiae-SF-MOR10أظهرت سالالت 

األحداث من  50( في %80اليرقات ) لنفوقفي أعلى معدل  S. feltiae-SF-MOR9ارنة مع السالالت األخرى. تسبب واختراق أعلى بكثير بالمق

 capitata .C. كانت فعالة بشكل كبير في السيطرة على يرقات feltiae .S. . ومع ذلك، أظهرت نتائج إضافية أن كال من سالالت2-( سمIJsالمعدية )

مختلف القوام ومستويات  أدت. 2-سم IJs 100و  50في  النفوق( على سطح التربة مع ارتفاع معدل armeniacaPrunusالمشمش ) على ثمار

أو  SF-MOR9. فلتا )Sمن  ²سم  IJs 50التربة الطينية الرملية في  capitata .C. ضد EPNاختالف كبير في ضراوة ساللة  إلىلتربة لالرطوبة 

SF-MOR10 يرقات في قالنفو( تسبب في ارتفاع معدل .capitata .C.  وعالوة على ذلك، فإن تطبيق هذه السالالتEPN  100-50في IJs ²-سم 

ولذلك، يمكن استخدام هاتين الساللة المغربيتين من الـ  capitata .C. مستوى الرطوبة أظهرت النتائج المثلى ضد يرقات ٪15-10في تركيبة مع 

EPN دكعوامل بيولوجية واعدة صديقة للبيئة ض .capitata. C. ] عبد المالك بوطالب  ،يوسف بن صديق ،صال  الدين العسلي ،مقرني دفؤا

 باباتدلهاللي وعبد الفتا   درشي ،بوليتز يتيموث ،أوزرغوكسيل غوكسيل  ،ايمرن ىمصطف ،صباغي دمحم ،لكحل مهشا ،بلنزارعبد العالي  ،جوتي

  Scientifc Reports ،10 :19204 ،2020[.7-76170-020-https://doi.org/10.1038/s41598 ،( )المغرب
 

 

شهدت  .للتربة استراتيجيات التنوع واإلدارة للنيماتودا الطفيلية النباتية في الزراعة العضوية المغربية وعالقتها بالخصائص الفيزيائية والكيميائية

 ية زيادة فائقة على مدى العقد الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في المستقبل. وتعرف الديدان الخيطية النباتية الطفيلية بأنهاالزراعة العضو

د مدى لتحدي 2019يناير كانون الثاني/واحدة من أهم اآلفات التي تهاجم النباتات المختلفة في نظم الزراعة التقليدية والعضوية. وقد أُجري مسح في 

يم أساليب إدارتها في الحقول المستزرعة عضويا في جنوب المغرب. وحدوث وتنوع النيماتود المرتبطة بالنباتات، وارتباطاتها بخصائص التربة، وتق

، Meloidogyneحقال عضويا، بما في ذلك  53ر تم جمعها من ووقد تم تحديد اثني عشر من اصناف النيماتود في عينات التربة والجذ

Pratylenchus ،Helicotylenchus ،Tylenchus ،Tylenchorhynchus ،riconemoide .C  ،richodorus .T  و ،iphinema .X .

( األكثر شيوًعا من. وكانت sppratylenchus .P ( والنيماتودا من اآلفة الجذرية )sppeloidogyne .M كانت الديدان الخيطية ذات العقدة الجذرية )

http://www.ifrj.upm.edu.my/ifrj-2020-27-issue-1.html
https://doi.org/10.1038/s41598-020-76170-7
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( مؤشرات عالية للتنوع في الديدان الخيطية مقارنة ببعض المحاصيل العطرية، بما في ذلك مؤشر /البندورة)الفول والبصل والطماطم لمحاصيل النباتية

Shannon–Wiener , Evenness ( والطفيلي النباتيPPI وأكدت دراستنا أن العديد من اصناف .)PPN  كانت مرتبطة بشكل كبير مع الخصائص

 مجتمعات النيماتود فيائية للتربة، وال سيما، بنية التربة والمواد العضوية. ولذلك، تم استنتاج أن خصائص التربة لها تأثير كبير الفيزيائية الكيمي

راعة المرتبطة باالنتاج الزراعي العضوي الموجود في جنوب المغرب. وهناك استراتيجيات عديدة لمراقبة الملوثات العضوية األساسية في نظم الز

كريف، فؤاد مقرني ، عائشة العصامي ، صال  الدين العسلي، مصطفى ايمرن، غوكسيل أوزر، تيموثي بوليتز، رشيد لهاللي  نغزال [وية. العض

      Agriculture ،10 ،447 ،2020[.doi:10.3390/agriculture10100447 ،( )المغرب باباتدوعبد الفتا  
 

 

 

 

 

من أهم محاصيل األشجار  /الموالح. تعتبر الحمضيات( في المغربCPsV) /الموالحروس قوباء الحمضياتاإلنتشار والتوصيف الجزيئي الجزئي لفي

ً في المغرب. فيروس قوباء الحمضيات ) ، هو العامل المسبب لمرض قوباء  Ophiovirus ( ، وهو نوع من جنسCPsVالمثمرة اقتصاديا

وتوزع هذا الفيروس في المغرب،  ووجوديم وتقو التي تنتقل بطريقة التطعيم. من أجل  همة للحمضياتمالحمضيات، وهو من االمراض االقتصادية ال

، في مناطق إنتاج الحمضيات الرئيسية في البالد. تم فحص البساتين التجارية والمشاتل و تجّمع  2019و  2017أجريت دراسات استقصائية بين عامي 

على نطاق واسع في  CPsVعينة للتحليل. انتشر فيروس  435يات وتم جمع ما مجموعه واحد من األصناف بحثًا عن أعراض مرض قوباء الحمض

من األشجار المختبرة. بعد اختبار  ٪58.7خاصة في البساتين التجارية الواقعة في منطقة الغرب حيث أصيب  ٪44.8الدولة وبلغت نسبة اإلصابة 

تم الحصول عليها من ستة مناطق لزراعة الحمضيات   CPsVاختيرت ستة عزالت من ،  RT-PCRالتفاعل المتسلسل للبوليميراز مع النسخ العكسي 

ً عن طريق التسلسل الجزئي لجين الغالف البروتيني. أظهر التحليل المتعدد للتسلسالت التي تم الحصول عليه ا نسبة المغربية وتم توصيفها جزيئيا

المغربية الست، والتي تجمعت في شجرة القرابة الوراثية مع عزالت لنفس  CPsVت ( بين عزال٪99.83-99.34تطابق عالية من النيوكليوتيدات )

في المغرب بسبب انتشار طرق االكثار بطريقة العقل، بواسطة  CPsVالمرض من األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية ومصر. قد يكون انتشار الـ 

بيبي، الزهرة خرمش، زهير  نإيما [د. البالرعها قبل تنفيذ برنامج إصدار الشهادات في مشاتل صغيرة، من األشجار القديمة المصابة، والتي تم ز

)المغرب(، معمل الكيمياء الحيوية والتقنيات الحيوية، كلية العلوم ، جامعة محمد  شفيق، جمال بن يزيد، رائد أبو قبع، مجد منير ومحمد أفشتال.

المستدامة، المركز الوطني للبحوث االيطالي، باري، إيطاليا. قسم علوم الغذاء والتغذية معهد الحسن األول  بوجدة ، المغرب. معهد وقاية النباتات 

، القنيطرة ،  الثاني لعلوم الزراعة والطب البيطري، الرباط ، المغرب. المركز اإلقليمي للبحوث الزراعية بالقنيطرة، المعهد الوطني للبحوث الزراعية

 . ]2020 ،1172-1168، صفحة 3النسخة  47لعلم البيئة، العدد المغرب ، المجلة الهندية 

 
 

 سورية
 

 

المعزولة  Gibberella fujikuroi التي تنتمي لمعقد األنواع  Fusariumتعريف مورفولوجي وجزيئي والقدرة اإلمراضية لبعض أنواع الجنس 

ّ م Fusariumالجنس  .من القمح في سورية ختلفة ممرضة للنباتات، وهو قادر على إصابة محاصيل الحبوب عالمي االنتشار، ويتضّمن أنواعا

 Gibberella fujikuroiتنتمي للمعقد  Fusariumوالعديد من العوائل النباتية األخرى. أُجريت هذه الدراسة لتعريف وتوصيف عزالت من الجنس 

من جذور وتاج Fusarium لُلجنس تنتمي عزلة 105 على ولاُلحص (، وذلك باالعتماد على الطرائق المورفولوجية والجزيئية. تمLiseola)قسم 

، وذلك من أربع محافظات سورية )طرطوس، الالذقية، حماه، Fusariumنباتات قمح ظهرت عليها أعراض نموذجية لإلصابة بأنواع الجنس 

 TEF-1α النيوكليوتيدي لجزء من المورثة. تّم باالعتماد على الصفات المورفولوجية وعلى إجراء التسلسل 2018-2019السويداء( خالل عامي 

. أظهرت نتائج اختبار G. fujikuroiضمن المعقد  F. andiyaziو  F. verticillioidesو  F. proliferatumعزلة تابعة لألنواع  17تعريف 

بة على بادرات القمح القاسي تحت ظروف القدرة اإلمراضية أّن كل العزالت التابعة لألنواع الثالثة السابقة كانت ممرضة، وقد تراوحت شدة اإلصا

كمسبب لعفن التاج والجذور على  F. andiyaziالمختبر من منخفضة إلى متوسطة الشدة. وحسب معلوماتنا تُعدّ هذه الدراسة التسجيل األّول للنوع 

 القمح في العالم.

[Zidan, L., Jawdat, D., Naffaa, W. (Syria). Current Research in Environmental & Applied Mycology. 10 (1): 

156 – 166, 2020]. Doi: 10.5943/cream/10/1/16 

 

دُرست الشروط المثلى المطلوبة إلنتاج الكيتيناز من .  Bacillus licheniformis B307تنقية جزئية وتوصيف للكيتيناز المنتج بوساطة الساللة 

ن تربة سورية. أجريت تجارب األمثلة ضمن شروط التخمير المغمور، وكان المصدر المعزولة م Bacillus licheniformis B307الساللة 

من الكيتين الغروي هو األمثل إلنتاج الكيتيناز. تم  %0.5المزود بتركيز  Luria brothهو الكيتين الغروي. كان وسط لوريا المستخدم الكربوني 

 150يوماً، وسرعة تحريك  14، ومدة تحضين pH=6س، ودرجة حموضة  30ْالحصول على أفضل غلَّة من الكيتيناز عند حرارة تحضين 

لت أفضل فعَّالية للكيتيناز عند حرارة تفاعل  . كانت فعَّالية الكيتيناز باستعمال وسط اإلنتاج غير pH=6س، ودرجة حموضة  ْ 60دورة/الدقيقة. ُسّجِ

وحدة/مل ضمن شروط التخمير المغمور المثلى. أجريت تنقية جزئية  14.2أضعاف لتصل إلى  8وحدة/مل، والتي تحسَّنت حوالي  1.9المعدَّل 

األمونيوم، ثم التركيز بوساطة قياسات متنوعة من  بكبريتاتباستعمال الترسيب  B. licheniformis B307للكيتيناز خارج الخلوي المنتج من الساللة 

وحدة/مغ( بالمقارنة مع األنزيم الخام.  2) 2.08ضعفاً وزيادة في الفعالية النوعية بمقدار  8.24أنابيب التركيز. تمت تنقية إنزيم الكيتيناز جزئياً بمقدار 

ً  SDS-PAGEأظهرت نتائج الترحيل الكهربائي على هالمة  كيلو دالتون تقريباً. إن هذه  42- 36حزمتين بوزن جزيئي من للكيتيناز المنقَّى جزئيا

 ر ومضافات غذائية وتطبيقات أخرى. واللة إلنتاج الكيتيناز واستخدامه كمضاد للفطالنتائج تجعل من الممكن استثمار هذه الس

[Akeed, Y., Atrash, F., Naffaa, W. (Syria), Heliyon Journal. 6: 2405-8440, 2020].  
Doi. 10.1016/j.heliyon.2020.e03858 
  
 

هدف البحث إلى دراسة  ر المسببة ألعفان جذور القمح والشعير.والفطض وبعض المبيدات في تطور بع Trichoderma harzianumفعالية فطر 

عزالت فطرية  6عدد من عزالت الفطور الممرضة المسببة لظاهرة عفن الجذور على نباتي القمح والشعير. استخدمت في هذه الدراسة 

العزالت بأربعة مطهرات فطرية كيميائية باإلضافة تمت معاملة هذه  nthosporiumiHelm .و Pythium ، وFusarium، وRhizoctonia رولفط
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س. تم ° 2±  22نفذت التجربة المخبرية بتحضين العزالت ضمن أطباق بتري عند درجة حرارة . harzianum Trichoderma. إلى المعاملة بفطر

ً فوق المستنبت الُمعدى ولمدة ستة أيام. أُجريت تجارب األوقياس أقطار مستعمرات الفط ( 5صص على نباتي القمح القاسي صنف )بحوث ر يوميا

بعد والشعير صنف )تدمر( القابلين لإلصابة. عوملت الحبوب المنبتة بالمطهرات الفطرية ثم زرعت باألصص ضمن الحاضنة. فيما بعد،نُقلت األصص 

د حسب الحاجة. أظهرت نتائج التحليل ظهور الورقتين األوليتين إلى خارج المختبر ووضعت تحت الظروف الطبيعية، وتمت السقاية والتسمي

حين أظهرت  في كانا أكثر فعّالية.T.harzianum  والفطر ax vtaiV االحصائي، فيما يتعلق بتجربة أطباق بتري ضمن الحاضنة، أن المبيد الفطري

Trichoderma  لية المحدودة للفطراإلصابة للقمح والشعير. بالرغم من الفعا في تخفيض نسب ax vtaiVالنتائج فيما يخص تجربة األصص تفوق

harzianumلكن فعاليته كانت واضحة في مكافحة العزلة ،R1  للفطر . Rhizoctoniaاألسباب التي أدت إلى  عن هذه النتيجة تستوجب التقصي

 .]2020آب/أغسطس  407-397(4)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  ،( سورية) الدخيلبشار  [ .األثر المحدود للفطر النافع في تجربة األصص
 

نفذت الدراسة . ر الُمْمرضة للنبات تحت ظروف المختبروإزاء بعض الفط  harzianumTrichodermaالقدرة التضادية لعزلة محلية من الفطر 

عزلة محلية من القدرة التضادية ليم وتقفي مختبر أمراض النبات بكلية الزراعة، جامعة عمر المختار، بهدف  2019و 2018خالل عامي 

، inalphaseo Macrophomina، وcinerea Botrytis ر الُمْمرضة للنباتوإزاء أربعة أنواع من الفط harzianum Thrichoderma  الفطر

، غير مباشرة بشكل مباشرأويؤثر في نمو الُمَسببات المرضي .harzianum T  بينت النتائج أن الفطر Sclerotinia  و ،solani Rhizoctoniaو

سجلت نتائج الفحص الُمَجهري   .Sookchaoyوفقاً لمقياس .phaseolina M  في حالة الفطر 4، وأعلى درجة تضاد %75.6وبلغت نسبة التثبيط 

حلل في هالة التة إلى اختالف قطرنمو هيفا الفطر الُمضاد بموازاة هيفا الُمْمرض والتفافها بشكل حلزوني حولها ُمسببةً انكماشها وتحللها، باإلضاف

تاج مواد غير ميسليوم الفطر الُمْمرض عند التالمس الُمباشر مع ميسليوم الفطر الُمضاد في وسط الزرع، كما بينت النتائج قدرة الفطر الُمضاد على إن

ً ثبط وطيارة وغير طيارة يمكنها تثبيط نمو الفط  آمنة [ .%100ر بنسبة وطجميع الفنمو ربدرجات ُمختلفة، عالوةً على أن الفطر ينتج مضاداً حيويا

    ]2020 آب/أغسطس 421-408(:4)7 الزراعية للبحوث السورية المجلة ، ()سورية الجالي ابراهيم زهرة و سعد دالحمي عبد
 

 

 

 

 

ً من الفطر الغذائي   Pythium aphanidermatumفي تثبيط نمو الفطر  Pleurotus eryngiiتأثير جسيمات الفضة النانوية المخلقة حيويا

 تضمنت 2018/2019أجريت هذه الدراسة في مختبرات قسم وقاية النبات جامعة تكريت للموسم . لمرض موت وسقوط بادرات نبات القمح المسبب 

المستخلص باستخدام أربعة أجزاء شملت راشح الفطر والكتلة الحيوية و eryngii Pleurotus  إنتاج جسيمات الفضة النانوية حيوياً من الفطر الغذائي

 النانوية لألجزاء األربعةالمائي الحار والمستخلص المائي البارد للكتلة الحيوية للفطر. أثبتت نتائج التخليق الحيوي تكوين جسيمات الفضة 

 البني، كما سجلت ساعة )مدة تحضين( من اللون األصفر إلى اللون 72خالل عملية التغاير اللوني وتغير لون الراشح بعد  p. eryngii الغذائيللفطر

نانوميتر للراشح  350ي طول موج نانوميتر إذ بلغ أدنى 475 – 350أعلى قيمة امتصاصية لجسيمات الفضة النانوية ضمن األطوال الموجية من 

ينت وب المائي البارد. تخلصنانوميتر للراشح المحضر من المس 475المستخلص المائي الحار، فيما بلغ أعلى طول موجي  المحضر من

 70–30 ما بين راوحت أقطارهاشبه كروية ت بأشكال eryngii .p  أحجام الجسيمات النانوية المخلّقة من الفطر الغذائي المجهراإللكترونيصور

 فيأثيراً ت األربعة طة تراكيز جسيمات الفضة النانوية المحضرة من األجزاءابوس .aphanidermatum Pythim  نتائج تثبيط الفطر توبين نانوميتر.

مم،  0.66لي موالر في معاملة راشح الفطر إذ بلغت يلم 1.5مقارنةً بالشاهد، وبلغت أعلى نسبة تثبيط عند التركيز .aphanidermatum P  الفطر

ق معنوية بينهما، فيما مم مع وجود فرو 0.15نسبة تثبيط إذ بلغ  لي موالر في معاملة المستخلص الحار للكتلة الحيوية أدنىيلم 0.5فيما سجل التركيز 

مم مقارنة مع باقي المعامالت حيث سجلت كل من معاملة المستخلص المائي  0.42معاملة راشح الفطر تفوقاً معنوياً مع باقي المعامالت إذ بلغت  أبدت

المجلة السورية  ، ()سورية كريم حسنوعبدهللا عبد ال سعدهللا حسن فسي [ .مم على التوالي 0.24،  0.16،  0.36البارد والحار والكتلة الحيوية 

 . ]2020آب/أغسطس  432-422(:4)7للبحوث الزراعية 
 

 

 

( تحت CMVالجهازية في نبات الفليفلة إزاء فيروس موزاييك الخيار )في تحفيز المقاومة  Bacillus subtillis FZB27تأثير الساللة البكتيرية 

في تحفيز المقاومة الجهازية في نباتات FZB27  subtillis Bacillus كفاءة الساللة البكتريةيم وتقراسة إلى هدفت هذه الد  .ظروف الزراعة المحمية

+ ري بذور، وري الشتول ومعاملة البذورالفليفلة ضد فيروس موزاييك الخيار في الزراعة المحمية باستخدام ثالث طرائق من المعاملة )معاملة ال

ساعة في المعلق  12في مركز البحوث الزراعية في طرطوس، وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة. نقعت البذور الشتول(، حيث نفذت التجربة 

مل من المعلق البكتيري السابق بعد أسبوع من  20مل، كما تم ري الشتول بإضافة  /(cfu)خلية مشكلة للمستعمرات9 10×  9البكتيري ذي التركيز 

ميكانيكية بفيروس موزاييك الخيار بعد أسبوع من معاملة ري الشتول. أشارت النتائج إلى انخفاض نسبة اإلصابة بشكل التشتيل، وأجريت العدوى ال

(% للنباتات المعاملة بالبكتريا مقارنة بالنسبة 57.16 -50.72معنوي في النباتات المعاملة بالبكتيريا مقارنة بالشاهد المعدى حيث تراوحت ما بين )

المعدى، وكان أعلى انخفاض في نسبة اإلصابة في النباتات المعاملة بطريقة بذور+ري، دون وجود فروق معنوية بين طرائق  للشاهد 93.33%

 )اوحت ما بين المعامالت الثالث. كما بينت النتائج انخفاض شدة اإلصابة بشكل معنوي في النباتات المعاملة بالبكتيريا مقارنة بالشاهد المعدى حيث تر

للشاهد المعدى، وكان أعلى انخفاض في شدة اإلصابة في طريقة معاملة  %83.66للنباتات المعاملة بالبكتيريا مقارنة بالنسبة (  1760%.-48.2

ر أربعة أشه البذور وري الشتول دون وجود فروق معنوية بين المعامالت البكتيرية. بينت نتائج تقدير نشاط أنزيم البيروكسيداز في نهاية التجربة بعد

نانومول( مقارنة بالشاهد المعدى  6.4-4.4في النباتات المعداة والمعاملة بالبكتيريا بالطرائق الثالث ) من الزراعة ارتفاع معنوي في نشاط هذا األنزيم

الت البكتيرية (، مع عدم وجود فرق معنوي بين المعام6.4نانومول(، وكان أعلى نشاط أنزيمي في طريقة )بذور+ري( المعداة بالفيروس ) 2.5)

( 7.41-4.76في النباتات المعاملة بالبكتيريا غير المعداة بالفيروس بالطرائق الثالث ) المعداة بالفيروس. كما كان هناك ارتفاع معنوي لنشاط األنزيم

ة زيادة في نشاط أنزيم البيروكسيداز نانومول(. وتفوقت معنوياً طريقة )بذور+ري( على باقي الطرائق، وكانت أعلى نسب 2.10مقارنةً بالشاهد السليم )

ً بالشاهد المعدى154.9في النباتات المعاملة بالبكتريا بطريقة معاملة بذور وري التربة والمعداة )  حمودي وعمر أحمد أحمد و   معال يم [ .( قياسا

 .]0202 آب/أغسطس 445-433(:4)7 الزراعية للبحوث السورية المجلة ، ()سورية إسماعيل دأود وعماد
 

 
 

 (Impatiens walleriana)على نبات الداد الهندية   Root–Knot Nematodesكفاءة مادة تفل الزيتون في مكافحة ) نيماتودا تعقد الجذور (

من أنواع  الديدان الخيطية المتطفلة على  Meloidogyne من جنس  RKNKnot Nematodes (–Root(نيماتودا تعقد الجذور  دتع.  ةسوريفي 

أو  هذه األنواع في ترب المناطق الحارة توجدالمحاصيل ذات االهمية االقتصادية  في كافة أنحاء العالم .  فياتات  ، التي تعرف بأثرها السلبي النب



 

 

 

 2020 كانون األول /ديسمبر ، 81 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 13

 Impatiensوهو نبات من جنس    Impatiens wallerianaنبات الدادا الهندية أن تصاب بها نباتات الزينة مثل  يمكن المناطق ذات الشتاء القصير.

الى تقزم النبات و ذبوله و أحيانا  الى لجذري حويصالت أو  تورمات  تؤدي و موطنه االصلي شرق افريقيا ، حيث عند االصابة يظهر على مجموعه ا

 15ث يتكون كل مكررمن ( ، حيRKNنبات الدادا الهندية المصابة  بنيماتودا تعقد الجذور )موته . تم من خالل هذا البحث استخدام مكررين من 

: عومل ( المكرر الثاني2غرام لكل نبات.) 10: عومل  باستخدام مادة تفل الزيتون بمقدار ( المكرراألول1وتم معاملتها بالشكل التالي : ) معاملة،

ً يوم 179( . ثم تركت المعامالت  لمدة   Oxamyl) االسم الشائع   Vydateباستخدم مبيد  مع الري المنتظم خالل هذه الفترة. أظهرت النتائج  ا

ً انخفاض  المجموع  الخضري بشكل ملحوظ عند استخدام مادة تفل الزيتونحجم في  ةفي أعداد النيماتودا على جذور النباتات في التربة ، وزياد اً كبير ا

. وبالتالي وجدنا أن المكافحة  Vydateتبقي من المواد العضوية على النبات كان أقل بالمقارنة مع المبيد الحشريعالوة على ذلك تبين أن األثر الم

، تقسم وقاية النبا)سورية( ،  و خالد العسس زينة طارق بلدي [العضوية هي األفضل لبيئة صحية بالمقارنة مع المبيدات  الحشرية الضارة بالبيئة. 

 . ]جامعة دمشق كلية الهندسة الزراعية، ـ قسم وقاية النبات، صال  الزراعيوزارة الزراعة واال
 

 

 

لوحظ انتشار  .Apodiphus amygdali  (Germar, 1817)(Heteroptera: Pentatomidae) لبق النتن في سوريةاإنتشار جديد لحشرة 

لوحظت في جبلة، الالذقية في بساتين الحمضيات في تموز/يوليو ئتة. خالل السنوات الفافي سورية عدة مواقع جديد لحشرة من بق النبات النتن في 

الحمضيات في الالذقية في  أشجار شوهدت الحقا على، كحشرة غريبة من بق النبات وبأعداد كبيرة، ثم 2017

على  2020على أشجار الخوخ والدراق. لوحظت في  2019. شوهدت أيضاً في قمحانة، حماة تموز /يوليو 2019

، على أشجار الجوز 2020باتات وأشجار مثمرة في مناطق مختلفة من سورية، كما في حمص في أيار/مايو عدة ن

تم جمع عينات منها، وعرفت اعتمادا على مفاتيح . 2020والسويداء على الدراق/الخوخ في حزيران/ يونيو 

أن هذه الحشرة هي البق وخبير تصنيف في إيطاليا. وجد   FENT et al., 2010و  Ghauri, 1977التصنيف: 

. يبلغ Apodiphus amygdali (Germar, 1817) (stink bug) (Heteroptera: Pentatomidae)النتن 

ملم، مع شكل "درع" بني مميز. اللون العام للحشرة الكاملة مصفر أو  20و  15طول الحشرات الكاملة ما بين 

لة لألصفر أو األحمر. الحدود الجانبية العليا المسطحة لبطن محمر مع نقر داكنة وبقع نافرة صفراء أو برتقالية مائ

 Pronotumمرقطة بشكل منتظم باألصفر واألسود بشكل زخرفي مميز. الصدر األمامي  Connexivumالحشرة 

تتميز بوجود انخماص في  Apex (Juga)له انخماص من الناحية الخارجية ورأس بارز من الجانبين. قمة الرأس 

الفرعي يساوي العرض بين الحواف األمامية للعينين. خط أصفر منصف واضح لمنطقة الرأس  jugaخفيف. العرض عند قمة  Vحرف الوسط بشكل 

تتجمع الحشرة بأعداد مع خطين صفراويين جانبيين أقل عرضا وباهتان. قرني االستشعار بلون بني قاتم مع تلون أصفر خفيف في قاعدة آخر عقلتين. 

شجار الحراجية، وهي ألمتعددة العوائل تضم العديد من األشجار المثمرة وكثير من ا البق النتن حشرةوقت الغروب على األشجار. كبيرة عصرا وفي 

حسن أحمد خليل، وائل المتني، أكرم روجيه، محمود العبد هللا )سورية( ، وزارة الزراعة،  [ .موجودة في المنطقة من الهند حتى جنوب شرقي أوربا

 . ]2020، سوريةعث، حمص، جامعة الب
 

 

 مصر
 

البراكونيدي من الطفيليات الواعده  Microplitis rufiventrisالطفيل  ميكروبليتس روڤيفنترز. -تأثير نظام التزاوج على مقاييس التكاثر فى الطفيل

و  ةواحد ةإناث الطفيل فى الحقل مرتتزاوج  و التى منها دودة ورق القطن فى مصر. الفراشات الليليةلإلطالق الكثيف ضد اليرقات الصغيره لبعض 

يمكنها أن المعمل المختبر/المعمل . بمعنى أن كال من الذكور و اإلناث فى المختبر/تحت ظروف التربيه فى  ةمرلكنها تستطيع أن تتزاوج أكثر من 

ساعات ( من  ۳-اث الحديثه الخروج ) عمرها صفر يرقات دودة ورق القطن كعوائل للطفيل . لهذا خطط لإلنستخدمت ا. لذلك ومرتتزاوج أكثر من 

) فى اليوم األول من عمرها أو الثالث أو  ةواحد ةتزاوجت مر -الطفيل و خضعت لسته أنظمه تزاوج . وهي كما يلي : بكر ) لم تتعرض لذكور ( 

( أو إناث أدخل إليها يوميا ذكور بكر حديثة الخروج مرات طوال حياتها ( ) النظام األول  ۳الخامس ( و إناث تعرضت للتزاوج عدة مرات ) تزاوجت 

الخصوبه و عمر التكاثر و النسبه الجنسيه للنشئ . و كان الوقت الخاص للخصوبه للطفيليات التى تزاوجت  في) النظام الثاني ( . لقد أثر نظام التزاوج 

اإلناث التى خضعت للنظم التزاوجيه اآلخرى و لكن كان عمرها التكاثري  فى اليوم الخامس أو التى تزاوجت عدة مرات ) النظام األول ( كان أعلى من

. ولوحظ أن إناث الطفيل التى تزاوجت أعطت ذريه أكثر واحده تناقص مع الزياده في عمرهاأقل معنويا . وفى معظم الحاالت إنتاج النشئ لإلناث ال

التى لم تتزاوج تتكون ذريتها فقط من ذكور بينما التى تزاوجت أعطت ذريه مع إنحياز معنويا مقارنه باإلناث التى لم تتزاوج و وجد أن ذريه اإلناث 

كان بين ذريتها إناث أكثر . و وجد أن الحيوانات المنويه المخزنه فى القابله المنويه أعلى من  ةمرإلنتاج الذكور بينما األناث التى تزاوجت أكثر من 

ً زاوج . و وجد عند موت الطفيليات أن المبايض للطفيليات التى تزاوجت تحوى معنويا بيضتعداد اإلناث التى وجدت عقب أى نظام للت كامل النمو أكثر  ا

 .Eur. J)مصر(،  وداد خفاجي عصمت حجازي، كريستوف بريزاك، [من تلك التى لم تتزاوج و هذا يشير إلى أن التزاوج يزيد من إنتاج البيض .
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الكثافة  فيرات المناخية يالتغ رتأثي دراسةتم  .RCPسيناريوهات باستخدام القشرية البرقوق  حشرةحجم التعداد ل قيالمناخ  تغير ظروف تأثير

ليات زمنية اخالل ثالثة متو ةبيانات مناخيباستخدام  مصر -األقصرمحافظة   -مركز إسنا فىعلى أشجار المانجو  البرقوق القشرية حشرةلالعددية 

 RCP 2.6 – RCP 4.5 – RCP 6.0 and)( تحت ظروف أربع من سيناريوهات التغيرات المناخية 2071-2100، 2041-2070، 2011-2040)

RCP 8.5)  ك البيانات لمقارنة تلستخدام اوتم (. 2018-2017كما هو مقارن بالتعداد الحالى )متوسط الكثافة العددية للحشرة خالل عاميين متتاليين

شرة اط التعداد الكلى للحشقمم لن وجود ثالث أظهرت النتائجالمستقبلية.  تحت الظروف الحالية )متوسط العامين( والظروف  شرةالكثافة العددية للح

ل من الدرجة المثلى لنشاط  الحشرة األطوار المختلفة للحشرة عالى المعنوية وكانت أق في متوسط درجة الحرارة الدنيا تاثيرخالل العام.  ولوحظ أن 

 لتعداد الحوريات واإلناث % 36.30و  36.00و  35.99ويعتبر هذا المتغير المناخى األكثر فعالية والمسئول عن التغييرات فى حجم التعداد بنسبة 

ى باستخدام طريقة االنحدار المتعدد أن تأثير حصائحيث أظهر التحليل اال  على التوالى. خالل عام األساس الحاليالبالغة والمجموع الكلى للحشرة 

ً إلى التغير فى عوامل %.E.V) كانت مجتمعة وأن نسبة االختالف درجة الحرارة العليا والدنيا واإلشعاع الشمسى ( التى يمكن أعزاؤها إحصائيا

https://en.wikipedia.org/wiki/Impatiens


 

 

 

 2020 كانون األول /ديسمبر ، 81 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 14

،  % 78.66و  77.15و  78.75رة بنسب شكلى للحلة عن التغيرات فى أعداد الحوريات واإلناث البالغة والمجموع الوئمس كانت المختبرة الطقس

رة كانت أقل خالل جميع المتواليات شالحوريات واإلناث البالغة والمجموع الكلى للح وأوضحت النتائج، أن كل القيم المتوقعة ألعداد  .على التوالى

داد الحالى )متوسط العامين(. أيضا، أتضح من الدراسة أن ( مقارنة بالتعRCPs) سيناريوهات التغيرات المناخية الزمنية المدروسة تحت ظروف جميع

و  2070–2041( كما هو مقارن باثنين من المتواليات الزمنية )2100–2071متوالية زمنية ) أقل فى القيم المتوقعة للتعداد الكلى للحشرة سيكون

أعلى نسبة مئوية  ذات( 2100–2071المتوالية الزمنية ) نأ ،النتائج كما أشارت المختلفة.   سيناريوهاتال( تحت ظروف أربع من 2040–2011

–2041)زمنية المتوالية البالمقارنة مع ( %56.08و  57.26و  55.12) تبمعدالرة شالحوريات واإلناث البالغة والمجموع الكلى للحلنقص أعداد 

على التوالى.  (%51.81و  52.92و  50.91)كانت  ( التى2040–2011والمتوالية الزمنية ) (% 54.20و  55.34و  53.26)( حيث كانت 2070

مبيناً أعلى نسبة مئوية  رةشواإلناث البالغة والمجموع الكلى للحالحوريات  لتعدادأقل كثافة عددية  (RCP 8.5)سيناريو  أظهر ،عالوة عن ذلك

 ،محمد صبرى بكرى ىمصطف [يات الزمنية محل الدراسة. للحشرة مقارنة بالسيناريوهات المختلفة األخرى خالل جميع المتواللنقص الكثافة العددية 

 –معهد بحوث وقاية النباتات  -قسم بحوث الحشرات القشرية والبق الدقيقى1 ،)مصر(  شيماء يوسف عيسى شقل ،1لمياء حسين يسري محمد

 International Journal of Researchمصر.  أسوان ، ،جامعة أسوان  ،كلية الزراعة  ،وقاية النبات  ، قسمالزراعية، الدقى، مصر مركزالبحوث

in Agricultural Sciences ،7(3 :)132-149 ،2020[. 
 

 

 Sasanychus Ehara, 1978مع تصحيح الوضع التقسيمي للجنس  Panonychus caricae Hatzinikolis, 1984للحلم  تكميلي وصف

 Panonychus caricae للحلم من النوع تكميلي وصف عمل تم .لم العنكبوتي()تحت صف األكاروسات، رتبة أمامية الثغور التنفسية، فصيلة الح

Hatzinikolis, 1984 التين أشجار من والذكور اإلناث من األفراد جمع األطوار البالغة. تم مورفولوجيا على اعتمادا (Ficus sp.، Moraceae )

 .P و P. ulmi  الصلة وثيقة األنواع آخرين من ونوعينP. caricae  بين النوع المورفولوجية مناقشة االختالفات تم. دولة اليونان في

hadzhibejliae .بين لإلناث وأيضا من خالل احتساب النسبة الظهرية أطوال الشعيرات من خالل االعتماد على الثالث نواعاألالتفرقة بين  تمكننا من 

 أوكسيديز من ج السيتوكروم جين إلى استنادًا تطورية شجرة إنشاء تم. h1و sc1 الظهرية والشعيرات ، h1و f2 الظهرية الخلفية الشعيرات طول

 .P وصفها المعاد األنواع ذلك في بما. )Panonychus s.str الفرعية  الجينات من أنواع لعشرة( mtDNA) للميتوكوندريا النووي الحمض

caricae )من تحت الجنس الوحيدين والنوعين Sasanychus .كما ان . البعض بعضها عن بوضوح منفصلة األنواع هذه أن إلى المقارنات تشير

تشير درجات التقارب في كل من . التمهيد قيم من ٪98 مع بقوة ومدعوم من مجموعات منفصلة يتألفان Sasanychus و Panonychus الجنسان

 عن مختلف بل يجب فصله ومعاملته كجنس آخر Panonychus جنس كتحت Sasanychus وضع ينبغي ال أنه إلى والمورفولوجية الجزيئية البيانات

Panonychus .تقسيمي للتفرقة بين االنواع التابعة لهذين الجنسين على مستوى العالم تم أيضا إنشاء مفتاح. 

[Tea Arabuli, Ilia State University, Georgia, Tomoko Matsuda, Nihon Biodata Corporation, Kanagawa, 

Japan, Mohamed W. Negm (Egypt-Japan), Ibaraki University, Japan; Assiut University, Egypt, Tetsuo 

Gotoh, Ryutsu Keizai University, Japan. Zootaxa 4881(3): 515–531, 2020] 

 

استخدام مجموعة متميزة من ثالث آفات مدمرة تهاجم زراعات النخيل في الواحات البحرية وسيوة بمصر من خالل  استراتيجية جديدة لمكافحة

تعتبر مصر من الدول الرائدة علي مستوي العالم في إنتاج البلح،، إال ان كل من دودة البلح الصغري والكبري وابي دقيق الرمان  األعدء الطبيعية.

طفيليات والمفترسات لمحاصرة االطوار يهددان هذه المكانة. وتهدف الدراسةالحالية إلي وضع استراتيجية جديدة من خالل استخدام ستة انواع من ال

ابة في المختلفة من هذه االفات في زراعات النخيل بالواحات البحرية وسيوة. بنهاية الموسم سجلت دودة البلح الكبري وابي دقيق الرمان نسبة اص

. هذا وقد %40.2الصغري نسبة اصابة  ، علي التوالي،  في حين سجلت دودة البلح%51و %92.1تجربة المقارنة بالواحات البحرية وصلت إلي 

، لآلفات الثالثة علي التوالي. وفي سيوة سجلت %1.1و 1.1انخفضت نسبة االصابة بشكل كبير عندما تم اطالق االعداء الحيوية، حيث سجلت صفر و

لتوالي. كان استخدام هذه التركيبة من لآلفات الثالث، على ا  %2و 2في حين انخفضت في المعامالت إلي صفر و %43و 40.2و 52نتائج الكونترول 

، وخاصة االعداء الحيوية فعاال، ويوصي بإدخال هذه االستراتيجية ضمن برامج المكافحة المتكاملة لآلفات والمطبقة في زراعات نخيل البلح في مصر

 -كمال عباس )مصر( ،معهد بحوث وقاية النباتاتسلوى عبد الصمد ،هالة عادل ،محمد  [في المحميات الطبيعية حيث يحرم استخدام مبيدات اآلفات. 

Egypt. J. Agric. Res., ،97(1 ، ) مصر، المعمل المركزى للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية -القاهرة -مركز البحوث الزراعية

2019[. 
 
 

 

 

 االدنى والشرق العربية الدول في النبات وقاية أخبار
 
 

 
 

 

 

 (ودكتوراه ماجستير )رسائلا طلبة الدراسات العلي أنشطة
 

 على القمح والكشف عن المورثات المسؤولة عن إنتاج السموم الفطرية Fusariumتعريف مورفولوجي وجزيئي لعزالت من الجنس 
 

اج القمح، وعلى من أهم األمراض الفطرية المحددة إلنت Fusariumتُعدّ أمراض تعفّن الجذور والتاج ولفحة السنابل المتسببة عن أنواع من الجنس 

، لذلك كان الهدف من هذه الدراسة تعريف بعض الرغم من كثرة الدراسات المتعلقة بهذين المرضين في العالم، إال أنها مازالت قليلة نسبياً في سورية

لمغذيين آغار البطاطا على الوسطين االمرافقة لجذور وتاج وسنابل نبات القمح اعتماداً على الصفات المورفولوجية  Fusariumعزالت الجنس 

(، وتأكيد التصنيف CLA) Carnation Leaf Piece Agar( وآغار قطع أوراق القرنفل PDA) Potato Dextrose Agarوالديكستروز 

لجنس ، والكشف عن المورثات المشاركة في التخليق الحيوي لبعض السموم التي تفرزها بعض أنواع االمورفولوجي باستخدام بعض الطرائق الجزيئية

Fusarium.  عزالت تنتمي للجنس  105تم الحصول علىFusarium  ،من مناطق مختلفة لزراعة القمح في سورية )طرطوس، الالذقية، حماه

ً من الجنس   .Fusarium :Fالسويداء(، وقد أمكن من خالل الطرائق المعتمدة في هذه الدراسة التوصل لتوصيف مورفولوجي لعشرين نوعا

pseudograminearum، F. culmorum ،F. sambucinum ،F. compactum ،F. acuminatum ،F. solani، F. semitectum ،F. 
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pseudocircinatum ،F. oxysporum ،F. proliferatum ،F. verticillioides ،F. sporotrichioides ،F. equiseti ،F. andiyazi  و

F. torulosum،F. polyphialidicum،F. brachygibbosum  ،F. chlamydosporum ،F. flocciferum ،F. redolens تباينت هذه .

(، بينما تراوح تردد 12.38%) F. proliferatum(، تاله النــوع % 29.52أكثرها تردداً ) F. culmorumاألنواع في ترددها، فقد كان النوع 

على بادرات صنف القمح   Fusariumلة تتبع لثمانية أنواع من الجنسعز 20. اختُبرت القدرة اإلمراضية لـ %8.57و 0.95بين ما األنواع األخرى 

أعلى قدرة إمراضية، إذ بلغ متوسط شدة اإلصابة  F. culmorumالنوع  أبدى االصطناعية. والعدوى المختبر ظروف " تحت1القاسي "دوما 

ً لسلم التقييم الخماسي المستخدم في هذه الدر4.45للعزالت المختبرة  قدرة إمراضية  F. pseudograminearumاسة، كما أبدى النوع ، وذلك تبعا

الذي اعتبر متوسط القدرة  ،F. proliferatum( وبفروق غير معنوية مع النوع السابق، تالهما النوع 4.2عالية أيضاً، فقد بلغ متوسط شدة اإلصابة )

 F. andiyaziو  F. oxysporumو  F. equisetiو  F. verticillioides(، بينما كانت األنواع 1.27حيث بلغت شدة اإلصابة )، اإلمراضية

ممرضاً تحت ظروف  F. semitectumعلى التوالي. بينما لم يكن النوع  0.7و 0.4و 0.87و 0.9 ضعيفة القدرة اإلمراضية، حيث بلغت شدة اإلصابة

، PCRلبيولوجيا الجزيئية، وبشكل خاص التفاعل المتسلسل للبوليميراز ونظراً ألن معظم الدراسات الحالية تتجه إلى استخدام تقانات االتجربة الحالية.  

من ثالثة أنواع من الجنس  DNA، لذلك فقد تمت مقارنة خمس طرائق مختلفة الستخالص DNAوالذي يتطلب طريقة فعّالة وسهلة الستخالص 

م، وباالعتماد على النتائج، تم ترتيب طرائق االستخالص وفق الضرورية لعملية التضخي DNAفيوزاريوم للحصول على كمية كافية ونوعية جيدة من 

، وقد تبين من خالل Qiagen DNeasy Kit  ˂LETSكيت تجاري ˂  PCIحبيبات زجاجية/ ˂  CTAB˂ المعدّلة  PCIالتالي :حبيبات زجاجية/ 

تّم من أنواع الجنس فيوزاريوم بشكل عام.  DNAستخالص المعدّلة يمكن أن تكون طريقة مناسبة ال PCIهذه الدراسة أن طريقة الحبيبات الزجاجية / 

 F. culmorumعزلة تابعة للنوع  29عزلة من العزالت السابقة باستخدام الطرائق الجزيئية، حيث تّم تعريف  64تأكيد التعريف المورفولوجي لـ 
 4، وPRO1/PRO2باستخدام زوج البادئات  F. proliferatumعزالت تابعة للنوع  5، وFc01F/Fc01Rباستخدام زوج البادئات المتخصصة

، مما Fg16NF/Fg16NR، ولم تظهر أية حزمة عند استخدام زوج البادئات FEF/FERباستخدام زوج البادئات   F. equisetiعزالت تابعة للنوع

ً باستخدام طريقة  .بين العزالت المدروسة F. graminearumيؤكد عدم وجود النوع  تعريف سبعة أنواع من  multiplex PCRوقد أمكن أيضا

كما تّم بواسطة التسلسل النيوكليوتيدي   .في تفاعل واحد، وهذا يشير ألهمية هذه الطريقة في اختصار الوقت والجهد والتكلفة Fusariumالجنس 

ً مختلفاً،  13تعريف  TEF1-αلمورثة  بيانات المركز الوطني للمعلومات وقد أُودعت تسلسالت هذه العزالت في قاعدة عزلة تابعة ألحد عشر نوعا

 Accession number :F. culmorum (MN807691) ،F. semitectum، وقد أُعطي كل تسلسل رقم دخول NCBIالحيوية 

(MN883027) ،F. solani (MN890013) ،F. proliferatum (MN865124, MN883028)  ،F. verticillioides (MN807690) ،

F. oxysporum (MN867481, MN883032)  ،F. chlamydosporum (MN883030) ،F. torulosum (MN890014) ،F. 

brachygibbosum (MN883029) ،F. flocciferum (MN883031)  وF. andiyazi (MN867480).   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تعريف

ً باالعتماد على الطرائق المورفولوجية ف قط لتشابه صفاتها المورفولوجية مع أنواع أخرى أو لقلة الدراسات األنواع األربعة األخيرة لم يكن ممكنا

استخدمت بادئات متخصصة للكشف عن بعض   . TEF1-αطة التسلسل النيكليوتيدي لمورثة االمورفولوجية المتعلقة ببعضها، لذلك تم تصنيفها بوس

رية )التريكوثيسينات والفيومينوزينات والزيرالينون( التي تفرزها مجموعات من السموم الفط 3المورثات الضرورية لعملية التخليق الحيوي ألهم 

 .Fو F. pseudograminearumو   F. culmorum، وقد أظهرت النتائج امتالك العزالت المختبرة لألنواع Fusariumأنواع الجنس 

semitectum  للمورثتينTRI5  وPKS4 يكوثيسينات والزيرالينون على التوالي، وامتالك اللتين تشتركا في عمليات التخليق الحيوي لسموم التر

التي تشترك في عمليات التخليق الحيوي لسموم الفيومينوزينات، وامتالك العزالت  FUM5للمورثة  F. verticillioidesالعزالت المختبرة للنوع 

رى، فلم تعِط أيّة حزمة مما يشير إلى عدم امتالكها فقط، أّما العزالت األخ PKS4للمورثة  F. oxysporum و F. equisetiالمختبرة من النوعين 

أمكن بهذه الدراسة وضع مفتاح تصنيفي لألنواع المدروسة، والذي يمكن أن يُعتمد   لتلك المورثات، وبالتالي عدم قدرتها على إنتاج هذه السموم.

 F. andiyaziنا فإن هذه الدراسة تُعد التسجيل األول للنوع  كأساس تصنيفي مفيد للكثير من المهتمين بتصنيف أنواع الفيوزاريوم. وحسب معلومات

 .F. chlamydosporum ،F. pseudocircinatum ، Fكمسبب لعفن التاج على القمح في العالم، كما تُعدّ التسجيل األول لسبعة أنواع: 

polyphialidicum،F. brachygibbosum  ، F. torulosum ،F. flocciferum  ،F. redolens  . ليلى منيف زيدان [على القمح في سورية 

المشرف المشارك الدكتورة دانا ، )سورية( كلية الزراعة الثانية في السويداء، جامعة دمشق.المشرف األستاذ الدكتور وليد نفاع جامعة دمشق

 ([.2020جودت )هيئة الطاقة الذرية السورية(. )دكتوراه 
 

 األبحاث المنشورة من هذه الرسالة:

 .Fusariumمن بعض أنواع الجنس  DNA(. مقارنة خمس طرائق الستخالص الدنا2019ن، ليلى، عالء سخيطة، دانا جودت، ووليد نفاع. )زيدا -1
 .18 – 15(: 1) 36مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية. 

لتعفن الجذور والتاج على القمح في  المرافق Fusarium torulosum(. التسجيل األول للنوع 2020زيدان، ليلى، دانا جودت، ووليد نفاع. ) -2

 . journal.net/SjarEn/?p=2348-research-http://agri. 457 – 442(: 1) 7سوريا. المجلة السورية للبحوث الزراعية. 
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 .Botrytis cinereaاءتها في المكافحة الحيوية لفطر العفن الرمادي وكف Bacillusالفعالية التضادية لعزالت محلية من الجنس يم وتق
 

نوعٍ في الحقل  200واحداً من العوامل الممرضة للنباتات ذات األهمية االقتصادية، حيث يستطيع إصابة أكثر من  Botrytis cinereaيُعد الفطر 

ز مصابة بالعفن الرمادي، وتعريفه باالعتماد على الصفات الشكلية للمزارع من ثمار فري B. cinereaوالزراعة المحمية والمخازن. تم عزل الفطر 

، وكانت PDAالفطرية والحوامل واألبواغ الكونيدية، وتشكيل األجسام الحجرية. أظهرت النتائج تباين عزالت الفطر في النمو على الوسط المغذي 

 µm 10-8.2بين ما ةً ومتفرعةً عند القمة بشكل شجري. تراوحت أبعاد األبواغ الكونيدية حوامل األبواغ الكونيدية مستقيمةً أو منحنيةً قليالً، ومقسم

بشكل حلقة على طول حافة طبق الزرع. تم  PDAيوماً من النمو على الوسط  30طوالً، كما لوحظ تشكل األجسام الحجرية بعد   µm 15-9عرضاً و

 +C729( باستخدام زوج من البادئات PCR) Polymerase chain reactionليميراز التأكد من تصنيف الفطر بتقنية التفاعل السلسلي للبو

. كما أظهرت بيانات .cinerea Bزوج نكليوتيدي، وهذا يتوافق مع التوصيف الجزيئي للفطر  700، إذ أظهرت النتائج وجود حزمة بطول C729_و

من  Bacillusعزلة من الجنس  377.  تم الحصول على  B. cinereaوع مع الن % 99المضخمة وجود تشابه بنسبة  DNAالسلسلة لشدفة الدنا 

)العامل الممرض المسبب للعفن  B. cinereaعينات تربة محلية جمعت من مناطق مختلفة، وجرى اختبار قدرة هذه العزالت على تثبيط نمو الفطر 

كان لديها قدرة تضادية أعلى من جميع العزالت المختبرة، حيث  B307ة . أظهرت النتائج أن العزلIn vitroبر تالرمادي( على أوساط صنعية في المخ

، كما أظهرت هذه العزلة قدرة على تحليل الكيتين. تم تعريف هذه العزلة باالعتماد على الخصائص الشكلية والحيوية %68ثبطت نمو الفطر بنسبة 

ً اعتماداً على سلسلة المورثة   Bacillusظهرت نتائج المقارنة مع قواعد البيانات أنها تعود للنوع ، حيث أ16S DNAالكيميائية، وجزيئيا

licheniformis  كما درس تأثير خالصة الزراعة السائلة في تثبيط نمو الفطر وتحليل الكيتين، حيث تم تقسيم الخالصة بتقنية %99بنسبة تشابه .

، والثالث KD 50-30، والثاني بين KD 30ى ثالثة أجزاء: األول أصغر من األغشية باستعمال أنابيب التركيز وفق الوزن الجزيئي للبروتينات إل

( قدرة على تثبيط نمو الفطر وتحليل الكيتين، مما يشير إلى ارتباط القدرة التضادية KD 50، وقد أظهر الجزء الثالث )أكبر من KD 50أكبر من 

استعمال هذه الساللة ومستخلصها اإلنزيمي الخالي من الخاليا كعامل مكافحة حيوية ، وإمكانية B. licheniformis B307بإنتاج الكيتيناز من الساللة 

المعزولة من تربة سورية جمعت من منطقة  B. licheniformis B307.تمت أمثلة شروط إنتاج الكيتيناز من الساللة  B. cinereaتجاه الفطر 

ة تضادية فطرية، وذلك ضمن شروط الزراعة التخميرية المغمورة، واستخدام الكيتين السلمية، والتي أظهرت كفاءة عالية في حلمهة الكيتين وفاعلي

من الكيتين الغرواني كان األفضل إلنتاج  %5المزود بنسبة  Luria broth( LBالغرواني كمصدر كربوني محفز. أظهرت النتائج أن الوسط )

س، ورقم  30ْإنتاج من األنزيم ضمن شروط تخمير عند درجة حرارة حضن الكيتيناز من بين األوساط المختبرة.  كما تم الحصول على أفضل 

وحدة/الدقيقة ضمن شروط  10دورة/الدقيقة. ازدادت فعالية الكيتيناز لتصل إلى  150يوماً، وسرعة تحريك  14، ومدة حضن pH= 6هيدروجيني 

وط اإلنتاج. كما أظهرت النتائج أن الشروط المثلى لعمل األنزيم سجلت عند وحدة / الدقيقة قبل أمثلة شر 2الزراعة التخميرية المغمورة المثلى مقابل 

بعد تطبيق الشروط المثالية إلنتاج وعمل أنزيم  U/ml 14.2، حيث تم الحصول على فعالية أنزيمية pH=6س ودرجة حموضة 60ºدرجة حرارة 

كانت األفضل،  %65األمونيوم المشبعة بنسبة  بكبريتاتجزئية أن الترسيب أظهرت نتائج التنقية ال. B. licheniformis B307الكيتيناز من الساللة 

وحدة / مغ للمستخلص الخام، كما أظهرت نتائج ترحيل البروتين وجود حزمتين  0.24وحدة/ملغ بالمقارنة مع 1حيث تم الحصول على فعالية نوعية 

ً ترافقتا مع فعالية في حل 42و 36بوزن جزيئي  مهة الكيتين. أظهرت نتائج تضخيم الدنا الجينومي لتحديد مورثة إنزيم الكيتيناز كيلو دالتون تقريبا

 .Bالحيوي للفعالية التضادية للساللة يم والتقأظهرت نتائج  .(bp)زوج نكليوتيدي  1500ظهور حزمة بحجم  CHI4و CHI0باستعمال البادئتين 

licheniformis B307  ومستخلصها األنزيمي تجاه الفطرB. cinerea  العامل المسبب لمرض العفن الرمادي على أصناف نبات البندورة

Solanum lycopersicum  وانخفاضها في %60-50المدروسة )روما، مارماند، محلي( انخفاض اإلصابة في النباتات المعاملة بالبكتريا بمقدار ،

الحيوي للفاعلية التضادية للمستخلص األنزيمي يم والتقأظهرت نتائج هد. بالمقارنة مع الشا %51-37النباتات المعاملة بالمستخلص األنزيمي بمقدار 

وحدة/مل من إنزيم الكيتيناز، بينما أدى  10عند استخدام تركيز  %29.4على ثمار البندورة انخفاضاً في شدة اإلصابة بنسبة  B. cinereaتجاه الفطر 

)سورية( هيئة الطاقة الذرية السورية، المشرف  ياسر عقيد .[%94.1صابة بنسبة وحدة/مل إلى انخفاض في شدة اإل 100تطبيق المعاملة بتركيز 
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التي تسبب مرض تعفن بذور وموت بادرات  .Fusarium sppخيص جزيئي النواع جديدة من الفطر دراسة مسح وامراضية وتش

 .محصول الحنطة في محافظة كربالء، العراق 
 

. يتعرض هذا المحصول لالصابة بالعديد من  Poaceaeالحنطة هو ثالث أكثر محصول حبوب زراعةً بعد الذرة واألرز في العائلة النجيلية /حالقم 

جودة وإنتاجية  فيببات الممرضة منها تلك التي تسبب مرض تعفن البذور وموت البادرات الذي يعتبر أحد األمراض التي تؤثر بشكل سلبي المس

 Internal transcribedأجريت هذه الدراسة للمسح والتشخيص المظهري والجزيئي باستخدام الواسمات الجينية )منطقة محصول الحنطة سنويًا. 

spacer ين وجActinعزلة فطرية  93لقد تم الحصول على المنتشرة في محافظة كربالء، العراق.  حنطة( للعوامل المسببة لهذا المرض في حقول ال

ً في محافظة كربالء خالل موسم النمو  23من  . أظهرت نتائج التحليل المظهري والجزيئي أن جميع 2019-2018حقالً للحنطة موزعة عشوائيا

 .F. solani  ،F. graminearum  ،F. oxysporum  ،Fوالتي شملت  Fusariumإلى سبعة أنواع من جنس الفطر العزالت تنتمي 

chlamydosporum  ،F. culmorum  ،F. falciforme  و ،F. cerealis  لقد كان النوع األكثر شيوعا هوF. solani  يليه  ٪38بنسبةF. 

oxysporum  وF. graminearum  باإلضافة إلى ذلك ، كان المرض منتشًرا في جميع حقول المناطق التي شملتها لى التوالي. ع ٪20و  22بنسب

على التوالي. كما أوضحت  ٪16و  18،19الدراسة إال أن أعلى معدالت اإلصابة بالمرض كانت في حقول مناطق الحسينية والحر والخيرات بنسب 

مرأضية عالية على بذور وبادرات الحنطة المختبرة. لقد تم أولة في هذه الدراسة لديها قدرة المعز  .Fusarium sppالنتائج أن جميع أنواع الفطر  

بناًء على خصائصهما المظهرية فقط بينما في هذه  هنفسمرض للسابقًا في العراق كمسببات  F. graminearumو  F. solaniتسجيل االنواع 

لك ، هذا هو التسجيل األول لألنواع الخمسة المتبقية كعوامل مسببة لهذا المرض على محصول عالوة على ذالدراسة تم تشخيصها جزيئيًا وألول مرة. 

قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة كربالء،  ،العراق( ) عدنان عبد الجليل لهوفو  محمد حسن جابر [ الحنطة في محافظة كربالء، العراق.

 .] (2020 )دكتوراه، محافظة كربالء، العراق،
 

 

 Fusariumتقييم فاعلية بعض المستخلصات النباتية في مكافحة مرض تعفن البذور وموت بادرات الباميا المتسبب عن الفطرين 

solani  وRhizoctonia solani. 
   

باتات الصحراوية وهي كفاءة المستخلصات المائية الباردة والحارة والمستخلصات الكحولية ألوراق  ستة انواع من النيم ولتقاجريت هذه الدراسة 

, L.. Malva parvifloreaز, الخبيL.  Alhagi maurorumل, العاقوL.. Opuntia spp, الصبارL. .Citrullus colocynthisالحنظل)

للحد من مرض تعفن الجذور وموت بادرات نبات الباميا المتسببة عن  (Suaeda vermiculata, الطرطيع  L.. Tamarix aucherianaاالثل

 F.solaniو  R.solani. اظهرت نتائج االختبار األولي للمقدرة األمراضية ان الفطرين  Fusarium solaniو  Rhizoctonia solaniطرين الف

قياساً بمعاملة المقارنة من دون فطر ممرض التي  %46.67 – 40احدثا خفضاً معنوياً بنسبة انبات بذور الباميا  اذ ترواحت نسب االنبات فيها بين 

حيث بينت نتائج الدراسة   Fusarium solaniو  Rhizoctonia solani.  اما مختبرياً فكان للنباتات  فاعلية في تثبيط نمو  الفطرين %100انت ك

(% حيث كان لجميع التراكيز تأثيرا 25, 20, 15, 10بين جميع تراكيز النباتات المدروسة ) 0.05عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 

 81.6و 80.0لنبات الخبازمعدل تثبيط بلغ %25لنبات الحنظل و %10تثبيطياً وعند دراسة تأثير التداخل اعطى المستخلص المائي الحار عند تركيز 

بلغ  F.solaniلنفس النباتين معدل تثبيط  للفطر %25و %10اعطى المستخلص المائي الحار عند تركيز  R.solani ,  على التوالي للفطر %

على التوالي . واثبتت نتائج البيت البالستيكي ان معاملة البذور بالمستخلصات المائية الباردة والحارة والكحولية كان لها تأثير  %82.1و 78.0%

ً عن معاملة المقارنة )بذور غير معاملة بالمستخلص( واعطت المستخلصات النباتية عند تركي  زايجابي في السيطرة على المرض واختلفت معنويا

زيادة في جميع الصفات  Fusarium solaniو  Rhizoctonia solani لنبات الخباز عند تداخلها مع الفطرين  %25لنبات الحنظل و %10

ً بمعاملة المقارنة. وخفظت معاملة  المدروسة من طول النبات والوزن الجاف والرطب للمجموعين الخضري والجذري وخفض نسبة االصابة  قياسا

سم وطول مجموع جذري 13.53واعطت اعلى االطوال للمجموع الخضري بلغ  % 0ستخلص المائي الحار للحنظل نسبة االصابة الى البذور مع الم

غ 0.24غ ووزن رطب للمجموع الجذري بلغ  0.30غ  ووزن جاف للمجموع الخضري بلغ 0.86م ووزن رطب للمجموع الخضري بلغ س 5.42

و أوضحت النتائج ان المستخلصات الكحولية المحفوظة في زيت الذرة التجاري كذلك كان لها تأثير ايجابي غ. 0.12ووزن جاف للمجموع الجذري بلغ 

   84.6لنبات الخباز معدل تثبيط بلغ %25لنبات الحنظل و %10في تثبيط الفطرين حيث اعطى المستخلص الكحولي المحفوظ في الزيت عند تركيز 

لنباتي الحنظل والخباز  %25و %10واعطى المستخلص الكحولي المحفوظ في الزيت كذلك عند تركيز R.solani ,  على التوالي للفطر %85.7و %

 المنعم طالب االعرجي أسماء عبد [ .%0على التوالي . وكذلك خفضت نسبة االصابة الى  %83.9و %83.6بلغ  F.solaniمعدل تثبيط  للفطر 

  .](2020بغداد )ماجستير،-امعة الكوفة ،كلية الزراعة، قسم وقاية النبات، العراقج،إشراف أ. د. فضل عبد الحسين الفضل،  )العراق(
 

Bactrocera oleae  دراسة عن تأثير الجسيمات النانوية من كربونات الكالسيوم كاستراتيجية جديدة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون

(Rossi) في بساتين الزيتون.   
 
 

ي مجال حماية المحاصيل خالل العقد الماضي ، في شكل جزيئات نانوية. يهدف هذا البحث إلى دراسة آثار تطبيق حظيت تقنية النانو باهتمام كبير ف

في الحقل ، وعلى تطور جميع المراحل غير  Bactrocera oleae (النانوية على مكافحة ذبابة ثمار الزيتون (CaCO3جزيئات كربونات الكالسيوم

مختبر. وبالمثل ، صيغة أخرى ؛ تم اختبار الكالسيوم الغروي ألغراض المقارنة. أجريت التجربة الميدانية في بستان الناضجة للحشرة المستهدفة في ال

عدد الحشرات البالغة التي تم يم وتقإيطاليا( ، واستخدمت المصائد الصفراء لرصد اآلفات في بداية اإلصابة، وتم -زيتون في مقاطعة فيتيربو )التسيو

 ةمستوى اإلصابة بناًء على عدد الحشرات المكتشفة في الثمار التي تم جمعها حقليًا. تم تقسيم البستان إلى ثالثيم وتقتم  ،ة المصائد. الحقاطاالتقاطها بوس

.  NPs كربونات الكالسيوم (C) و CaCol . )ب( الكالسيوم الغرواني(control) قطاعات خضعت للمعامالت التالية: )أ( ماء الصنبور كعنصر تحكم

رة باإلضافة إلى ذلك ، في جزء آخر من البستان ، تمت تغطية بعض أغصان الزيتون قبل وجود اآلفة وتم معالجتها بشكل مكثف بالمعلقات المذكو

أعلى ذروة  نمو الحشرات. أظهرت نتائج الرصد أن فيتأثير المواد المطبقة يم ولتق وتحضينهاأعاله. بعد ذلك ، تم جمع الثمار المعاملة بشكل عشوائي 

(. بلغ مستوى اإلصابة أعلى عدد سلزبوسدرجة  2±  22أكتوبر وأن درجة الحرارة المثلى لحيوية الذبابة كانت )تشرين أول/ 16للذبابة كانت يوم 
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دانية أن كربونات مجمعة(. أظهرت االختبارات المي ثمرة) 200ثمرة مصابة من إجمالي  155سبتمبر، حيث بلغ حوالي أيلول/ 26لألفراد المكتشفة في 

حياة الكالسيوم النانو تتفاعل سلبًا مع ظهور الذباب بشكل أفضل من الكالسيوم الغرواني ، من خالل التقليل من  تطور الحشرات خالل مراحل ال

بعد  B. oleae . تم تربية الذبابة الميدانالحقل/المبكرة. أجريت االختبارات البيولوجية المختبرية من أجل التأكد من النتائج التي تم الحصول عليها في 

وتم تزويد كل  السليمةجمع عدد من الزيتون المصاب من بساتين مختلفة. بعد ذلك تم إنشاء ثالثة أقفاص تحتوي على عدد متساٍو من ثمار الزيتون 

على  (control)رواني وماء الصنبور كربونات الكالسيوم والكالسيوم الغ NPs .تلقى كل قفص معاملة مختلفة .B. oleae من هنفسالعدد بقفص 

يوًما وتم تحليلها إحصائيًا. أظهرت النتائج أن الحشرات تظهر  21لكل معاملة  بعد  البالغاتالتوالي. تم تسجيل ظهور 

 فيعمًرا متشابًها ، على الرغم من معاملتها بمواد مختلفة ، ولم يالحظ أي موت للحشرات. لم يكن هناك تأثير مهم 

. كان الهدف النهائي لهذا البحث هو دراسة (control)شرات عند مقارنة محاليل كربونات الكالسيوم مع التطور الح

 B. oleae بينما ، وكذلك على التفاعل  B. oleaeوإنتاجية اإلناث  حيوية بكتيريا فيتأثير المواد المستخدمة 

قد وثقت العديد من الدراسات أن هذه البكتيريا ل ."Candidatus Erwinia dacicola" والبكتريا المتعايشة بداخلها

صحتها وتطور اليرقات ووضع البيض وسلوك التزاوج.  فيمما يؤثر  B. oleae تلعب دوًرا مهًما في حياة  الحشرة 

. كرراتم ةتحت ظروف مختبرية وأجريت ثالث تجارب وتضمنت ثالث B. oleae تحقيقا لهذه الغاية ، أجريت تربية

 NPs كربونات الكالسيوم ( جات عن طريق تعريض ذباب ثمار الزيتون في كل قفص إلى مادة مختلفةتم تطبيق العال

ممزوًجا بالتغذية االصطناعية. بعد ذلك ، تم جمع أعداد متساوية من الذباب  ( ر، الكالسيوم الغروي ، ماء الصنبو

استخراج الحمض  الج ، بعد قتلها لغرضأسابيع من الع 3و  2و  1المعامل من كل قفص على فترات مختلفة ؛ بعد 

.  تم إجراء الكشف والقياس الكمي للحمض النووي البكتيري في عينات Ca.E. dacicola النووي للبكتريا.

من أجل  EdEn و EdF1 بادئات، باستخدام  rRNA في ال  S16باستهداف منطقة  qPCR طةاالحشرات بوس

القيم. تشير  ( (Ct) ، بناًء على عدد الدورات B. oleae شرات المعاملةتحديد وفرة البكتيريا المتعايشة داخل الح

النتائج إلى أن كال تركيبتي كربونات الكالسيوم التي تم دمجها في غذاء الحشرات ، قللت من إنتاج البيض في إناث 

 البيض مقارنة بالكالسيوم الغروي. كشفت تحليالت بشكل ملحوظ من إنتاج CaCO3 NPs ، كما قللت كربونات الكالسيوم(control)الذباب مقارنةً بال

qPCR  الوفرة البكتيرية في الذباب المعامل، وان عينات الحشرات التي عوملت  بالـ فيأنه لم يالحظ أي تأثير مهم NPs  والكالسيوم الغرواني

رة التجربة. بشكل عام ، تشجع نتائجنا على إجراء المزيد .  طوال فت(control)الحمض النووي البكتيري مقارنة بالأوضحت تقريبًا كمية متساوية من 

ج متكامل من األبحاث حول كربونات الكالسيوم النانوية، من أجل استخدام هذه المادة النانوية غير العضوية لمكافحة ذبابة الزيتون في إطار برنام

  .](2020)دكتوراه،العراق.-وزارة الزراعة فيتوربو، ايطاليا، ياشتو جامعة)العراق(، فنجان فالح صالح[.إلدارة اآلفات
 

 النباتية و مكافحته. عوائلالمرض ذبول االفرع في بعض لمسبب ال .spp Neoscytalidium الفطر ألنواع دراسة مظهرية و جزيئية
 

ساوداد السااق علاى الوساط المسابب المرضاي لمارض ذباول االفارع و ا  .Neoscytalidium sppتم الحصول على اثنتا عشرة عزلة نقياة مان الفطار 

 .Nوجاااود ثالثاااة أناااواع مااان الفطااار هاااي   .Neoscytalidium spp. أظهااارت نتاااائج التتاااابع النيوكلوتيااادي لعااازالت الفطااار  PDAالزرعاااي 

novaehollandiae  المعزول من أشاجارالتفاح والتكاي والرماان والمطااط والخاروع وN. 

dimidiatum ب و المعزول من أشاجار التفااح والتكاي والغارN. hyalinum  المعازول مان

تاام تسااجيل التتابعااات النيوكليوتيديااة لألنااواع  ووالفاايكس أشااجار التفاااح والنااارنج والبرتقااال 

المنظمااة  فاايN. dimidiatum و N. novaehollandiaeو    N. hyalinumالثالثااة

وائاال االول لهااذه االنااواع  فااي العااراق علااى الع هااذا التسااجيلالعالميااة لبنااك الجينااات و يعااد 

أثبتاات النتااائج أن العاازالت لهااا المقاادرة علااى إنتاااج إنزيمااي  المعزولااة منهااا فااي هااذه الدراسااة.

مااع اخااتالف كميااة وساارعة إنتاااج االناازيمين بااين  laccaseوالالكيااز  cellulaseالساايلوليز 

أن السام المناتج مان قبال  FTIRالعزالت. بينت نتائج تحليل راشح عازالت الفطار  بطريقاة الاـ

هياادروجين مدعماة بمجاااميع المثلااين  –يتكااون مان مجاااميع فعالاة متمثلااة بالكااربون  العازالت 

(CH2والم )ي( ثيلCH3 مع وجاود المجموعاة الفعالاة كااربون )–  أوكساجين وتام تشخيصاها

 Peroxideماع ماادة  %  91الى  88وأظهرت نسبة تطابق  GC-Massالول مرة  بطريقة 

dibutyl  .جميع العزالت تبايناً في المقدرة اإلمراضية واالعراض بعد تلقيح افرع  الشتالت المعزولة منها بقرص من  أظهرتوهي مادة مؤكسدة قوية

مع اختالف االعاراض الظااهرة علاى العوائال النباتياة. تمثلات األعاراض  % 98.13و  33.3بين ما حافة المستعمرة الفطرية  وتراوحت شدة اإلصابة 

رع شتالت التفاح والتكي والفيكس والمطاط والخروع وظهور تدرنات وتثخنات بشكل نصف بيضوي مع زياادة فاي بذبول وتقرحات وتلون بني على أف

نج  بعاد قطر الفرع في مواقع التلقيح على شتالت الرمان وتكون التقرحات طولية محاطة بتكاون الكاالس فاي مواقاع التلقايح فاي شاتالت البرتقاال والناار

وف الحقل. أوضحت نتائج المقاطع العرضاية التشاريحية لالفارع الملقحاة بعازالت المسابب المرضاي حصاول تغلاظ فاي ثالثة أشهر من التلقيح  في ظر

ركاز االفرع وتشقق وتكسرفي منطقة العديسات في البشرة والقشارة وانفصاالهاعن منطقاة االساطوانة الوعائياة و تكسارفي منطقاة الحزماة الوعائياة وتم

ية واللب وظهارت بشاكل بقاع ذات لاون أساود أوأصافر فااقع. رشات الشاتالت بالمعاامالت مبياد ساكور ومبياد بريمياام االصابة في منطقة الحزمة الوعائ

لت معاملاة والكايتوسان العادي والنانوي وأكسيد المغنيسيوم النانوي والكاؤلين وسببت خفضاً لمعدل شدة المرض عند استخدامها بطريقة عالجية إذ سج

 62.01التاي بلغات  الشااهدمقارناة بمعاملاة  % 47.65بينما حققت معاملة الكاؤلين  شدة مرض بلغات  % 35.38ذ بلغت مبيد سكور اقل شدة مرض  ا

 23.8و  22.1المرض مع عدم وجود فاروق معنوياة بينهماا إذ بلغات لشدة. في المعامالت الوقائية سجلت معاملتا المبيدين سكور وبريميام أقل معدل %

 ،المشرف الدكتورهالكريم خليل عبد  نايما [  .% 59.69مقارنة  بمعاملة السيطرة التي سجلت    % 41.8ت معاملة الكاؤلينعلى التتابع بينما سجل %

 .] (2020)دكتوراه، بغداد /كلية علوم الهندسة الزراعية /قسم وقاية النبات  )العراق( ، جامعة نيران سالم الجرا 
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 ر السامة التي تستهدف العنب في لبنان.ولوث الفطري ما بعد الحصاد وتحديد خصائص الفطدراسة استقصائية عن مرحلة الت
 

على وجه  األلترنارياو بنيسيليومالو األسبيرجيلوسيتعرض العنب للعدوى الفطرية في مرحلتي ما قبل الحصاد وبعده، ويمكن أن تتسبب أجناس 

ريالرئيسية التي أصابت العنب اللبناني بعد الحصاد من والفطيم وتق. في هذه الدراسة، تم الخصوص في تلف العنب وتلوثه من خالل السموم الفطرية

تأثير التخزين مع / بدون ثاني أكسيد الكبريت. يم وتقحيث المجموعات النباتية الهوائية واألمراض الخبيثة ومعدل انتشار العفن. عالوةً على ذلك، تم 

وتم إنشاء إمكاناتها المسببة للتسمم، مع إشارة خاصة إلى السموم الفطرية مثل األوكراتوكسين أ والباتولين. وتم وتم تحديد العينات المعزولة جزيئيًا 

تسببت في  البوتريتس (، في حين أنبنيسيليومالواألسبيرجيلوس العثور على المجموعات النباتية الهوائية إليواء مسببات األمراض بشكل رئيسي )

ة والعفن. كما تسببت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في انخفاض كبير في المجموعات النباتية الهوائية وانتشار العفن، بينما كانت انتشار األمراض الخبيث

ب. و  أ. توبنجنسيسأن األنواع  األلترنارياو بنيسيليومالو األسبيرجيلوسأقل فعالية ضد األمراض الخبيثة. وأظهر تحديد خصائص مستخلصات 
، ب. اكسبانسومو أ. فلفيتسكياكانت أكثر األنواع تمثيالً على التوالي. ومن المثير لالهتمام أنه تم العثور أيًضا على سالالت من ألترناتا . وأ غالبروم

عن مرحلة ما بعد  وأنتجت بدورها األوكراتوكسين أ والباتولين على التوالي. وأثبتت هذه البيانات الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع الخسائر الناتجة

البحر المتوسط للعلوم الزراعية  معهدرسالة ماجستير،  ، ()لبنان جاك خليل [ر السامة من حيث مسائل الجودة والسالمة. والحصاد التي تسببها الفط

  [.2020-2019ايطاليا، -/باري
 

)متالزمة االنحدار السريع للزيتون(  QDS Oلتصنيف المناطق المتأثرة بـ Sentinel"- "2تقييم استخدام صور األقمار الصناعية

 في بوليا جنوب إيطاليا. Xylella fastidiosa ولرصد تدابير التحكم ضد البكتيريا
 

ارتفاع عدد  باإلضافة الىفي أراضي االتحاد األوروبي، وإيطاليا على وجه الخصوص،  Xylella fastidiosa حث االنتشار السريع والواسع لبكتيريا

ضيفة على إدخال تدابير طوارئ صارمة وعمليات مسح وتفتيش واختبارات تشخيصية إلزامية. تم استخدام االستشعار عن بعد على نطاق األنواع الم

ت المناسب. واسع لرصد توزيع أمراض النبات. يساعد اكتشاف التغيرات المكانية ورسم خرائط انتشار المرض على اتخاذ القرار الصحيح في الوق

)مهمة  Sentinel-2، تم تحليل مزارع الزيتون باستخدام صور القمر الصناعي  2020 تموز/يوليوحتى  2015يوليو تموز/من  الغاية ،تحقيقا لهذه 

وجود أكثر شدة ألعراض البكتيريا في المن قدمت  مع كوبرنيكوس( لبلديتين في منطقة بوليا: ماروجيو )مقاطعة تارانتو( وأوجينتو )مقاطعة ليتشي(

-MCI-RIباستخدام مجموعة "مخصصة" من مؤشرات الغطاء النباتي ائدتها في الكشف عن التطور المكاني والزماني للمناطق المصابةالصور ف

Slope.  ( في استنتاج أن الجمع بين مؤشرات2020-2018) هالمناطق نفسلوبالمثل، ساعدت الصور التي تم تطويرها في فترة الشتاء والربيع mYI 

يعطي فكرة تمثيلية عن الوضع األرضي لتطبيق الممارسات الزراعية على سبيل المثال. إزالة األعشاب الضارة ، وهي إجراءات  Slope و MCI و

 كسيليال المستخدمة ، تم تحديد اثنين من المؤشرات البيئية العالمية المحتملة لتحديد بناًء على مؤشرات الغطاء النباتي المكافحة ضد نواقل هذه البكتيريا

  [.2020-2019 ايطاليا،-باري/ البحر المتوسط للعلوم الزراعية معهدرسالة ماجستير،  ،المغرب( ) منصور ةسكين [ .ومكافحتها في إقليم بوليا
 
 

 .ر الممرضة للحشرات ضد اآلفات الحشرية المهمة اقتصاديا ً في مصرومرضية سالالت مختارة من الفطيم وتق
 

ر الممرضة للحشرات ضد عدد من الحشرات الثاقبة الماصة التي تسبب أضراراً كبيرة للمحاصيل وفاعلية بعض الفط يمولتقأجريت الدراسة الحالية 

ر الممرضة للحشرات. وعزالت الفطللبحث عن "طريقة طعم الجاليريا" كحشرة نموذجية وتقنية واعدة ستخدام االرئيسية في مصر. في هذا السياق، تم 

وساللة العزلة  Metarhizium anisopliae (ITCC-7895) ر، الساللة التجارية،وفي المختبر فاعلية ساللتين من الفط الحيويةختبارات االأظهرت 

ضد مختلف الحشرات الثاقبة الما صة: المّن )مّن القطن، مّن البقوليات، ومّن الخوخ األخضر(   Beauveria bassiana (EG4-20)المحلية،

البالغة من  كانت أكثر كفاءة ضد الحشرات بابة البيضاء )ذبابة القطن البيضاء( أشارت النتائج إلي أن العزلة التجاريةوالتربس ) تربس البصل( ، والذ

مقارنة بالعزلة  /مللي(بوغة 510×1.05/مللي( وضد مّن القطن )التركيز المميت النصفي: بوغة 510×2.25 النصفي مّن البقوليات ) التركيز المميت

صابة لإل/مللي علي التوالي. عالوة علي ذالك كانت حوريات التربس أكثر عرضة  بوغة  610×1.28و  610×4.02ز المميت النصفي: المحلية  التركي

/مللي. بينما كانت العزلة المحلية أكثر فعالية ضد حوريات الذبابة البيضاء من العزلة بوغة810×2.87بالعزلة التجارية عند التركيز المميت النصفي 

رسالة )مصر(،  فاطمه الزهراء أحمد صابر سنوسي] /مللي علي التوالي.بوغة 710×4.76و  610×1.02ية بواسطة تركيز مميت نصفي التجار

 [.2020-2019إيطاليا، -ماجستير، معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية/ باري
 

 

 من النواقل الحشرية. Xylella fastidiosaالمقارنة بين طرق التشخيص الجزئي التقليدية والحديثة للكشف عن بكتيريا  
 

 Xylellaللكشف عن الحمض النووي الجيني لبكتيريا   LAMPو   PCR, real-time, PCRتم مقارنة كفاءة تقنيات التشخيص الجزئي 

fastidiosa  : من النواقل الحشرية التاليةPhilaenus spumarius  شرات و عينة من هذا النوع من الح 100حيث تم استخدام

. وتم استخدام ثالث طرق مختلفة في عملية استخالص الحمض النووي Neophilaenus campestrisعينة من نواقل  50

ويرمز لهذه التقنية   real-time LAMPتم تطوير تقنية  ،للكبتريا من النواقل الحشرية المذكورة سابقا. اضافة الى ذلك

وتم  FLOS-LAMP) )Fluorescence of Loop Primer Upon Self Dequenching-LAMPباالختصار التالي 

ق مختلفة من ائطة ثالث طراالمستخلص من النواقل الحشرية بوس TNA)تطبيق هذه التقنية الحديثة على  الحمض النووي الكلي )

ل في  , والتي تمثلت بوضع الناقل الحشري كام EM1.  طريقة االستخالص االولى ويرمز لها ب EM)طرق االستخالص )

حيث تم فصل  ،EM2طريقة االستخالص الثانية والتي يرمز لها ب  ،ة حرارة عاليةجدر عند( مسخن (EB محلول اسخالص

فاكهة اإلدارة المتكاملة المستدامة لل ماجستير فيالبحر المتوسط للعلوم الزراعية /  معهدخريجوا 

 2020  -2019 ايطاليا-والخضر في منطقة البحر المتوسط باري
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 ،المستخدمة في الطريقة االولى هانفسظروف االستخالص على جسم الناقل الحشري عن جسمه واستخدام الرأس فقط في عملية االتسخالص باالعتماد 

دا لهرسها وطحنها يالستخالص الثالثة على جمع رؤوس وأجسام النواقل الحشرية بعد استخدامها في الطريقة الثانية تمهبينما تمركزت طريقة ا

هي االكثر كفاءة  EM3ان طريقة االستخالص الثالثة  ،ق استخالص الحمض النوويائ. أظهرت تحليالت المقارنة بين طرCTABباستخدام محلول 

حيث كان العدد الكلي للعينات االيجابية التي تحمل االصابة  ،من النواقل الحشرية Xylella fastidiosaالستخالص الحمض النووي الجيني لبكتيريا 

 FLOS-LAMPتقنية بما في ذلك   يئيق التشخيص الجزائعينة في جميع طر 44باستخدام الطريقة الثالثة هو  Xylella fastidiosaببكتيريا 

في النواقل  Xylella fastidiosaالتقليدية للكشف عن  PCRأكثر كفاءة من تقنية   LAMPو  real-time PCRالحديثة. بشكل عام, كانت تقنيات 

كشف الحديثة والمطورة في هذا البحث حد  FLOS-LAMPالحشرية بشكل مستقل عن طريقة اسختالص الحمض النووي المستخدمة. كان لتقنية 

. تعتبر fg \ μL 10والذي يساوي  LAMPمقارنة مع حد الكشف لتقنية , Xylella fastidiosaمن الحمض النووي لكبتيريا  fg \ μL  1مساو ل 

 Xylella fastidiosaللكشف الدقيق والمحدد عن مة ءمالق ائأكثر الطر EM3جنبا الى جنب مع طريقة االستخالص الثالثة   FLOS-LAMPتقنية 
 [.2020-2019إيطاليا، -رسالة ماجستير، معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية/ باري ، ()فلسطين خصيب ممعتص [واقل الحشرات. من ن

 
 

 
 

من منطقة زراعة الزيتون في ماروجيو )منطقة بوليا( للنمذجة الوبائية لمرض أنثراكنوز    Colletotrichum sppعزل و وصف

 .الزيتون
 

 

من اهم المحاصيل الزراعية في حوض البحر المتوسط. إال ان إدارة األمراض بشكل فعال وفي الوقت المناسب  (Olea europaea L) الزيتون ديع

ستراتيجيات اال تزال تشكل تحديًا لمزارعي الزيتون، وال يزال تفشي األمراض يمثل عائقًا أمام تقدم هذا القطاع. لذلك فإن تحسين 

ات ومنهجيات المراقبة والرصد المتقدمة أصبح ضروريا وعاجال. في هذه الدراسة، تم مسح عدد من حماية النبات من خالل تقني

لتقصي وجود مرض أنثراكنوز  2020فبراير شباط/ 10بساتين الزيتون في منطقتي ماروجيو وماندوريا، جنوب إيطاليا في 

أوراق وأغصان وثمار بأعراض وبدون  نم  .Colletotrichum sppعينة معزولة 14الزيتون. تم تحصيل ما مجموعه 

من  GADPHو B-tubulinو ITSوقد أظهر استخالص الحمض النووي وتضخيم جينات  .بستانا للزيتون 12أعراض من 

، وخاصةً مع عينات حصل عليها من C. acutatum s.sتشابًها عاليا للعينات المعزولة مع  PCRخالل تفاعل البلمرة المتسلسل 

في منطقة باسيليكاتا بإيطاليا. تم كذألك خالل هذه الدراسة استخدام نموذج أولي للتنبؤ بالمرض  Feijoa sellowianaنبات

محاكاة ديناميكا العوامل الممرضة وفقًا لعوامل بيئية مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ورطوبة األوراق وهطل األمطار. و

. على الرغم من التحسين المطلوب، بتجارب متعلقة بالفترة الكامنة 2020و 2019في عامي  كنوز الزيتون وفقًا لظروف الطقساوتمت محاكاة أنثر

للمرض وفترة العدوى، تمكن النموذج من محاكاة الخطوات الرئيسية في دورة العدوى الممرضة بشكل صحيح وقد أكدت خرجات ميدانية في 

-رسالة ماجستير، معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية/ باري ، )المغرب( طيبي نعثما [ وجود المرض وتطوره في الحقول. 2020أغسطس آب/

 [.2020-2019إيطاليا، 

 
 

 B1 األفالتوكسينر االسبرجليس القادرة على إنتاج سموم ودراسة حول التلوث الفطري لفستق برونتي مع إشارة خاصة إلى فط

  A واألوكراتوكسين

 

 
 

 
 

 

 

 ،السموم الفطرية وجودلما يسببه من خسارة في المنتج واحتمالية  ،س األسود يمثل مشكلة خطيرة لنبات الفستقر االسبرجليوالتلوث الصادر عن فط

ر االسبرجليس السوداء و. هذه الدراسة مكنت من استخالص أول مجموعة من فطaflatoxin B1 (AFB1) و ochratoxin A (OTA) خاصة 

أجريت المالحظات المورفولوجية للمستعمرات . AFB1 أو  OTAوتحديد قدرتهم على تخليق  (cv Bianca)والخضراء المعزولة من فستق برونتي 

ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين العزالت  MEA. و CYA ، في Aspergillus carbonarius ، بيئة منتقاة لـ MEA-Boscalid على

 على تبوغتفقط   Aspergillus carbonarius على الرغم من أن عزالت. MEA و  CYA في التجرثم )التبوغ(  المختلفة بين النمو الفطري و

MEA-Boscalid  ر وأيام إضافية سمح لمزيد من أنواع فط 7، فإن تمديد فترة الحضانة لمدة سلزيوسدرجة  25بعد أسبوع واحد من الحضانة عند

 .Aمن العزالت السوداء(, بينما  %74من كل العزالت, ) %63.6ثل يم A. nigerاالختبارات الجزيئية كشفت عن أن  .بوغبالتاالسبرجليس السوداء 

flavus  عزالت  ،من كل العزالت لكنه يمثل إجمالي فطريات االسبرجليس الخضراء. فيما يتعلق بإنتاج السموم الفطرية %14يمثلA. niger  انتجت

 .A. من الجدير بالمالحظة أن نسبة إنتاج عزالت AFB1يمكنها إنتاج  A. flavusعلى التوالي. كل عزالت AFB1 و  OTAمن  %14و 7%

niger ـل AFB1 ـتساوي ضعف إنتاجه ل OTA .] رسالة ماجستير، معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية/ باري ،( الجزائر) ونيسة ماليكة-

 [.2020-2019إيطاليا، 
  
 

ممارسات اإلدارة المستدامة في  Dittrichia viscosa (L.) Greuterالخاصة بنبات  Allelopathy  المجاهضةظاهرة استخدام 

 .للحشائش
 

Dittrichia viscose كتلتها الحيوية تحتوي وتطلق عديد من المستقلبات . أليلوباثيةنوع من نباتات البحرالمتوسط المعمرة ذات سمات اجتياحية و

في التحكم  D. viscosaنية استخدام الكتلة الحيوية الجافة لنبات هذه الدراسة إلى تقويم إمكاهدفت . الثانوية، وهي سبب تأثيراتها السامة

 في)ب( تأثيرها  /األعشاب؛بالحشائش. لهذا الهدف أجريت العديد من االختبارات لتحديد التالي: )أ( الجرعة المثلي من النبات كمبيد للحشائشباألعشاب/

)د( تأثيرها على نمو البادرة وتطور النبات, وأخيًرا؛ )هـ( فاعليتها  ؛الكتلة الحيوية في )جـ( تأثير نوع التربة ؛مختلفة األنواع /أعشابنباتات وحشائش

جم من الكتلة  10تأثر ظهور معظم األنواع المختبرة بدًءا من إضافة أمكن مالحظة التالي: )أ( كبمرور الزمن. بفضل العديد من التجارب التى أجريت

( كانت أكثر حساسية من النباتات Beta vulgaris وLepidium sativum بعض أنواع النباتات مثل ) )ب( الحيوية المجففة إلى لترمن التربة؛

فعالية الكتلة الحيوية؛ )د( تأثير الكتلة الحيوية المجففة كان أشد على مرحلة إنبات البذور  فياألخرى؛ )جـ( نوع التربة وخصائصها لم يكن لها تأثير 

أثبتت أن  D. viscoseالكتلة الحيوية الجافة تنخفض بالتدريج على مدار الزمن. في النهاية, الكتلة الحيوية الجافة لنبات  عن بقية المراحل؛ )هـ( فعالية
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رسالة  ،)مصر(  محمد ةنسم [مكافحة الحشائش.  ويمكن أن تكون أداة واعدة الستخدامها في استراتجيات /لألعشاببلها نشاًطا محتماًل كمبيد للحشائش

 [.2020-2019إيطاليا، -معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية/ باري ماجستير،
 

 

 الكائنات الحية الدقيقة المتكافلة المرتبطة بسوسة النخيل الحمراءودراسة فحص 
 

 

ق هي آفة غازية مدمرة تسببت في خسائر واسعة النطا Rhynchophorus ferrugineus (Olivier  1790)،  (RPW) سوسة النخيل الحمراء

ها أدوار ألشجار النخيل في جميع أنحاء العالم. عالوة على ذلك ، أظهرت الدراسات الحديثة أن الميكروبات المعوية الموجودة في القناة الهضمية ل

ت األمعاء باإلضافة على العالقات بين سوسة النخيل الحمراء وميكروبا البحثيةمحتملة في لياقة االفة واالستيعاب الغذائي لها. ومع ذلك ، فإن األدلة 

النمط السلوكي لسوسة النخيل الحمراء واآلليات األساسية ال تزال غير مفهومة بصورة كافيه. استخدمت  فيإلى التأثيرات الدقيقة لميكروبات األمعاء 

وبات األمعاء في يرقات سوسة مع التركيز على توضيح االسس التصنيفية لميكر Illumina HiSeq الدراسة الحاليه تحليل تسلسل الجيل الثالي من

تشمل  النخيل الحمراء والعذارى. حيث كشفت الدراسة أن سوسة النخيل الحمراء تحتوي على مجموعة غنية ومتنوعة من الكائنات الحية الدقيقة التي

 Erysipelotrichaceaeو Lactobacillaceaeو Enterobacteriaceaeالعائالت التالية بشكل أساسي البكتيريا التي تنتمي إلى

عالوة على ذلك ، فان المجتمع البكتيري المرتبط بمرحلتي تطور السوسة  قد اختلف في كل مرحلة، حيث أن التنوع  .Leuconostocaceaeو

ي تراء الالبكتيري انخفض بشكل ملحوظ عند االنتقال من طور اليرقة إلى طور العذراء. ايضا تم عزل وتسلسل البكتريا من عينات سوسة النخيل الحم

ً ، تم اخذ عينات لها  Salmonella و Serratia و Klebsiella جنًسا بما في ذلك 21نوًعا من البكتيريا في  27حيث تم الكشف عن  ميدانيا

وعالوة على ذلك،  .Stenotrophomonas و Pseudomonas و Pseudacidovorax و Providencia و Enterobacterو Citrobacterو

 ليلوز. في النهاية توفر جميع نتائجنا التي تم أخذها معلومات أولية لتوصيف جراثيم األمعاءيألجناس أنواًعا قادرة على تحليل الستضمنت كل هذه ا

ميرة ا [ .مع مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التكافلية RPW ، واألنواع البكتيرية المحللة للخاليا ، واالرتباط الوظيفي لـ لسوسة النخيل الحمراء

 [.2020-2019إيطاليا، -رسالة ماجستير، معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية/ باري ( ،)مصر سالم
 
 

 

 PCR-Multiplex RTباستخدام تقنية  GLRaV-4 الفيروس المصاحب لفيروس ورق العنب الكشف الشامل و المحدد عن سالالت
 

باستعمال اختبار  GLRaV-4عينة مختلفة من عينات الكروم اإليجابية لـ  100 الختبار Multiplex RT-PCRخالل هذه الدراسة، تم تطبيق 

ELISA  سالالت مختلفة من  4للتحقق من فعاليتها في الكشف االنتقائي عنGLRaV-4  (. أظهر 9-و  6-و  5-و  4)السالالت

عدوى المختلطة. يشير عدم وجود منها في حاالت ال 13عينة،  79في  GLRaV-4االختبار وجود واحد على األقل من سالالت 

عينات و يعود ذلك إلى وجود متغيرات  9عينة ووجود نطاقات ذات أوزان جزيئية مختلفة عما كان متوقعًا في  12نطاقات في 

(، ٪43هي األكثر شيوًعا ) GLRaV-4 4. أكد تسلسل بعض هذه األمبليكونات هذه الفرضية. كانت الساللة GLRaV-4جينية لـ 

( أكثر ندرة. لم يتم العثور على فروق ذات داللة إحصائية في ٪3) 9(، بينما كانت الساللة ٪22) 5( و ٪25) 6سالالت تليها ال

كرمة مصابة تم اختبارها في أوقات  20في تشخيص  ELISA، و universal primer pair، باستخدام RT-PCRالمقارنة بين 

 LN 33و  Cabernet Francص أكثر فعالية مع تقدم موسم النمو. أظهرت نباتات مختلفة من العام. لكلتا الطريقتين، كان التشخي

شهًرا من التلقيح ، على الرغم من أنها أقل  18أعراًضا ملحوظة في األوراق بعد  GLRaV-4التي تم تطعيمها بمصادر مصابة بسالالت مختلفة من 

رسالة ماجستير، معهد البحر المتوسط  (،الجزائر) يشليح آية [تحكم. المستخدمة كعناصر GLRaV-1و  GLRaV-3حدة من تلك التي يسببها 

  [.2020-2019إيطاليا، -للعلوم الزراعية/ باري
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 فاو( والمنظمات  بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(
 األخرى

 

 

 

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

 

منظمة الفاو تدعم الجهود اإلقليمية لمواجه دودة الحشد الخريفية وتعقد دورة تدريبية افتراضية عن المكافحة الحيوية لدودة الحشد 

 .الخريفية واالجتماع السابع لنقاط االتصال الوطنية
 

الزراعة ألمم المتحدة بالشرق األدنى وشمال افريقيا ورشة عمل تدريبية افتراضية عن انتاج األعداء الحيوية نظم المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية و

نوفمبر. استهدفت ورشة العمل التدريبية بناء قدرات الخبراء تشرين الثاني/ 24-23أيام  Spodoptera frugiperdaلدودة الحشد الخريفية 

ل وتطبيق طرق المكافحة الحيوية لتقليل مخاطر دوجة الحشد الخريفية في اإلقليم. وعقدت ورشة العمل بالتعاون والمتخصصين في اإلقليم عن كيفية عم

حشد الخريفية مع خبراء المكرز الدولي لفيسيولوجيا وايكولوجيا الحشرات بكينيا، والذين قد اكتسبوا خبرات واسعة في مجال المكافحة الحيوية لدوجة ال

استمرت فعاليات التدريب لمدة يومين وتم تغطية عدد من الموضوعات ذات الصلة مثل: اساسيات  . 2016مرة بالقارة االفريقية في منذ تسجيلها ألول 

مليات اإلنتاج انتاج وتربية دودة الحشد الخريفية كعائل ألعدائها الحيوية، وانتاج طفيليات البيض واليرقات، وإطالق وجمع الطفيليات، وضبط الجودة لع

ً مشارك 160ر الممرضة للحشرات: تنوعها وعزلها وانتاجها. وقد حضر أكثر من وألعداء الحيوية، والفطل دولة مختلفة، والذين قد  20من حوالي  ا

صال كما تم عقد االجتماع االفتراضي الشهري لنقاط االت استفادوا من المواد التدريبية التي شملت عروض وبروتوكوالت وقوائم مراجعة وفيديوهات.

معلومات وتحسين الوطنية لدودة الحشد الخريفية بالتزامن مع التدريب في نهاية اليوم األول. ويمثل االجتماع االفتراضي الشهري منصة إقليمية لتبادل ال

ة المتحدة المجهودات التعاون بين دول المنطقة. وخالل هذا االجتماع السابع، عرضت نقاط االتصال الوطنية بالمملكة األردنية واالمارات العربي

السلطات الوطنية التي تم بذلها لمواجهة مخاطر دودة الحشد الخريفية. أوضحت نقطة االتصال الوطنية لألردن االستجابة االحترازية التي اتخذتها 

. كما شرحت 2020سبتمبر أيلول/ر كر والذي اثبت فاعليته مع تسجيل االفة ألول مرة في األردن في شهبلتأسيس نظام لإلنذار الم 2017األردنية منذ 

تنبهت  نقطة االتصال الوطنية لألمارات عن نظام مراقبة االفة الذي تم تأسيسه جيدا كما تم عرض خبرات االمارات في جميع البيانات وإدارتها. 

ة الفاو بالشرق األدنى وشمال افريقيا الى خطورتها، وقد وفر المكتب اإلقليمي لمنظم 2016منظمة الفاو منذ تسجيل االفة في افريقيا في العام 

الدول المعلومات الضرورية لوضع خطط احترازية لدول المنطقة. كما قدمت منظمة الفاو األدوات األساسية لمراقبة دودة الحشد الخريفية لعدد من 

"العمل العالمي لدودة الحشد الخريفية" من اجل  واسست منظمة الفاو مؤخراوعقدت العديد من ور  العمل التدريبية على المستوى الوطني واإلقليمي. 

حزم يم ولتقأقاليم في العالم. سوف تستضيف الدول النموذجية الحقول التجريبية المخصصة  ةتقديم المزيد من الدعم لعدد من الدول النموذجية في ثالث

ية والممارسات الزراعية في األقاليم. وتم اختيار مصر كدولة من إجراءات اإلدارة المتكاملة لآلفات التي تم وضعها خصيصا لتالئم الظروف البيئ

من إجمالي مساحة الذرة في اإلقليم، بينما تم اختيار موريتانيا السودان واليمن  %90نموذجية في إقليم الشرق األدنى وشمال افريقيا لزراعتها حوالي 

 كاملة لآلفات. كدول تجريبية والتي سيتم بها التحقق من فاعلية حزم اإلدارة المت
 

 :الشرق األدنى وشمال أفريقيامنطقة برنامج الفاو للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في 
 

تركز على قضايا بناء القدرات والبحث ونقل  ست مجموعات عمل فنية مشاريعاألمانة اإلقليمية للبرنامج وضع اللمسات األخيرة على  اكملت

 ستنفذها مجموعات العمل فيحزم العمل واألنشطة التي وكذلك تم ترتيب أولويات مة لسوسة النخيل الحمراء. التكنولوجيا من أجل اإلدارة المستدا

 تفاقياتتوقيع اإل وجاري لتنفيذ المشروعاتتحديد أدوار الشركاء والميزانيات وخطط العمل والجداول الزمنية ايضا تم كما السنوات الثالث القادمة. 

 .ؤسسات الشريكةالمالثنائية بين الفاو و

 ياإلفتراضدولة في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا وُعقد االجتماع  18تمثل تصال الوطنية ترشيح جهات اإلمن الدول  ستلماكان البرنامج قد 

 First Virtual Meeting on Red Palm Weevil Management نوفمبر تشرين الثاني/ 17األول مع نقاط االتصال الوطنية في 

Programme in Near East and North Africa2020 . يمات وللتقتم مشاركة استبيان مع شركاء المشروع لجمع البيانات األساسية الالزمة كما

 .في الدول المشاركة التقنية

تم كما ابتداء من هذا الشهر. برنامج التدريب  ينطلقسوسوسة النخيل الحمراء المتكاملة لدارة اإل يغطي جوانبج خطة تدريب مكثف وقد وضع البرنام

سوسة  مواجهة خطرإلرسال مواد ومعدات إلى تونس واليمن للمساعدة في  ترتيباتوتجري ال ، اليمنسوسة في جزيرة سقطرىال كافحةوضع خطة لم

 .النخيل الحمراء
 

 :األنشطة القادمة

كانون  22تدريب على المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء في حلقة في برنامج السيعقد االجتماع الثاني لنقاط االتصال الوطنية وأول 

مقبل نسخة عربية من دليل ستصدر الشهر الكما . 2021يناير كانون الثاني/ 12يوم الثالثاء في سيعقد التدريب الثاني الجاري، بينما ديسمبر أول/

من المتوقع أن يُعقد االجتماع القادم للجنة التوجيهية للبرنامج و إدارة سوسة النخيل الحمراء" ممارسات منظمة األغذية والزراعة: "إرشادات بشأن

 .2021يناير كانون الثاني/مجموعات العمل الفنية في مشاريع اإلطالق الرسمي لألنشطة الميدانية لكذلك و

 

http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1333847/
http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1333847/
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مبيدات اآلفات  لتوحيد قوائم االجتماع التدريبي األول لنقاط االتصال الوطنية في الشرق األدنى وشمال إفريقيا

 ورةالشديدة الخط
 

( بشأن العمل العالمي Zoom، عن طريق منصة )فريقياأعقد االجتماع التدريبي األول لنقاط االتصال الوطنية في الشرق األدنى وشمال 

تشرين  26بتوقيت القاهرة  في يوم الخميس  15.40 – 13.00يدات اآلفات الشديدة الخطورة وذلك من الساعة لتوحيد قوائم مب

 م. 2020نوفمبر الثاني/
 

 .الدكتور محمد جمال الحجار  المستشار في مجال المبيدات في المنظمة المتحدث الرئيسي والمشرف على اللقاء:

  .وتضمن التدريبفريقيا أ( لعشرة دول من الشرق األدنى وشمال NFPsية )حضر اللقاء التدريبي نقاط األصال الوطن

: هو التركيز على آلية ومعايير تصنيف مبيدات اآلفات شديدة الخطورة، بهدف بناء القدرات، وتوحيد المعايير الهدف من التدريب

 .منسق عالمياوالتدريب على كيفية تصنيف وقوائم مبيدات اآلفات شديدة الخطورة وفقا للنظام ال
 

 غطى التدريب  المواضيع التالية

  الى عناية خاصةالمحتاجة التعريف بالمبيدات الشديدة الخطورة 

 " لمبيدات شديدة الخطورة"اسياق السياسات الدولية لـ 

 يض والحد من األثار الضارة للمبيدات الشديدة الخطورةفالخطوات الثالث لتخ:   

 تحديد المركبات الشديدة الخطورة -1

 يم والتق -2

 تخفيض والحد من األثار الضارة للمبيدات -3
 

 المعايير الثمانية  لتحديد المركبات شديدة الخطورة وهي: 

للتصنيف الموصى به من منظمة الصحة العالمية  Ib أو Ia مستحضرات مبيدات اآلفات التي تستوفي معايير فئات -1

 لمبيدات اآلفات حسب المخاطر؛ او

 Ia آلفات وتركيباتها التي تلبي معايير فئات المواد المسرطنة التي تستوفي معايير الفئاتالمكونات النشطة لمبيدات ا -2

  ؛ أو(GHS) من النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووضع العالمات عليها Ib أو

النظام المنسق  من Ib أو Ia المواد الفعالة لمبيدات اآلفات ومستحضراتها التي تستوفي معايير فئات الطفرات -3

 ً  ؛ أو(GHS)عالميا

من النظام  Ib أو Ia المواد الفعالة لمبيدات اآلفات ومستحضراتها التي تستوفي معايير السمية اإلنجابية الفئتين -4

 ً   ؛ أو(GHS) المنسق عالميا

وفي جميع المعايير المواد الفعالة لمبيدات اآلفات المدرجة في المرفقين ألف وباء من اتفاقية استكهولم، وتلك التي تست -5

  من المرفق دال من االتفاقية؛ أو 1الواردة في الفقرة 

  المواد الفعالة لمبيدات اآلفات ومستحضراتها المدرجة في اتفاقية روتردام في المرفق الثالث؛ أو -6

 مبيدات اآلفات المدرجة في بروتوكول مونتريال؛ أو -7

ببت أحداثا كثيرة وعالية من اآلثار الضارة الشديدة أو التي ال المواد الفعالة لمبيدات اآلفات ومستحضراتها التي س -8

 .يمكن عكسها على صحة اإلنسان أو البيئة

 

:  قدر كالً من مسؤول وقاية النبات النباتات اإلقليمي في دول الشرق األدنى والمستشار د. جمال الحجار المستوى العالي وفي ختام اللقاء

ند نقاط االتصال الوطنية لدول الشرق األدنى وشمال أفريقيا واتفق الحضور على موعد انعقاد ورشة في التفاعل والتنسيق والكفاءة ع

 .2020ديسمبر كانون أول/ 21العمل التدريبية المقبلة في 

 

 2021يناير كانون الثاني/ 15في موعد أقصاه  HHPsالخاصة بـ  للقوائموافق المنسقون الوطنيون على تقديم المسودة األولى و
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 أنشطة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لمنظمة األغذية والزراعة 

 

 

 حالة الجراد الصحراوي
 

 

 

 تهديد: مستوى التحذير

 2021يناير كانون الثاني/والتوقعات حتى منتصف شهر  2020 نوفمبر تشرين الثاني/ حالة الجراد الصحراوي في شهر

 مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة حسب مركز الطوارئ لعمليات
 

 الوضع العام:

 ديسمبر فصاعًداكانون أول/يُرجح حدوث غزو مكثف من األسراب لكينيا اعتباًرا من منتصف 

تشرين تسبب تكاثر كبير للجراد في نمو أعداد كبيرة من مجاميع الحوريات في منطقة شاسعة من شرق إثيوبيا ووسط الصومال خالل شهر 

يناير. وهذا سيؤدي كانون الثاني/ديسمبر وستزداد حتى شهر كانون أول/نوفمبر. وستبدأ أسراب عديدة غير ناضجة في التكون في أوائل شهر الثاني/

مقاطعات  فصاعدًا وانتشارها إلىكانون أول/ديسمبر إلى موجات متزايدة من األسراب غير الناضجة لغزو شمال شرق كينيا ابتداء من منتصف شهر 

نيا. ومن أخرى. وعليه يجب االستمرار في عمليات المسح والمكافحة المكثفة في إثيوبيا والصومال في حين أن اليقظة القصوى والتأهب مطلوبان في كي

وية بشكل حيث توجد أسراب ناضجة. وقد حملت الرياح الق جاتيالمحتمل حدوث تكاثر في شمال الصومال حيث سقطت أمطار غزيرة جراء إعصار 

غير عادي بضعة أسراب أخرى من وسط الصومال إلى شرق كينيا وشمال شرق تنزانيا. وفي المنطقة الوسطى، هاجرت أسراب غير ناضجة من 

اليمن حيث وصلت الى الكويت وجنوب غرب إيران. كما انتقلت األسراب من شرق السودان إلى ساحل البحر األحمر، ووصلت أسراب غير ناضجة 

ل السعودية. وسيؤدي التكاثر إلى زيادة أعداد الجراد على جانبي البحر األحمر. وفي المنطقة الغربية، شكل الجراد مجموعات في غرب إلى ساح

 موريتانيا وشمال النيجر وجنوب الجزائر حيث تم إجراء عمليات مكافحة محدودة.
 

 المنطقة الغربية: الحالة هادئة
 

 167هكتار( في النيجر و) 1398هكتار( في موريتانيا، ) 258المجموعات التي تشكلت من التكاثر بمكافحة ): أجريت عمليات مكافحة ضد الحالة

 .هكتار( في الجزائر وضد الحشرات الكاملة والحوريات االنعزالية في تشاد، وضد الحشرات الكاملة االنعزالية في مالي والمغرب

ت الكاملة والحوريات في موريتانيا والنيجر، وتكاثر محتمل في موريتانيا، مع استمرار وجود : يتوقع تشكل المزيد من مجموعات الحشراالتوقعات

 الحشرات الكاملة المشتتة في المغرب وشمال مالي.
 

       المنطقة الوسطى: الحالة تهديد
 

ع حوريات عديدة في شرق ووسط الصومال حيث هكتار(، مع تكاثر واسع النطاق وبق 85382: تتحرك األسراب إلى شرق إثيوبيا التي كافحت )الحالة

 167هكتار(، ومكافحة أسراب تضع البيض في الشمال الشرقي، كما ان هناك تكاثر محلي في شمال غرب كينيا التي كافحت ) 30323تم مكافحة )

نيا، كما وصلت األسراب إلى هكتار( هذا وقد وصلت األسراب الناضجة جنسيا ووضعت البيض في الشرق، وأسراب صغيرة في شمال شرق تنزا

هكتار(، وفي السودان تتحرك األسراب إلى الساحل وتتكاثر حيث أجريت المكافحة في  8986إريتريا حيث تتكاثر على الساحل وقد تم مكافحة )

االحمر للسعودية حيث هكتار( إلى الكويت، كما وصلت األسراب إلى ساحل البحر  335هكتار( ، وتحركت أسراب من اليمن التي كافحت ) 66488)

 .هكتار( 1225هكتار(، وسجل وضع أسراب للبيض في جنوب شرق مصر حيث تم مكافحة ) 5190تم مكافحة )

: يتوقع حدوث تكاثر محلي في كينيا، وتشكل أسراب عديدة في شرق أثيوبيا ووسط الصومال حيث تغزو شمال كينيا اعتبارا من منتصف التوقعات

للبيض وتشكل بقع الحوريات في شمال الصومال، وحدوث تكاثر وبقع للحوريات على إمتداد جانبي البحر األحمر في  ، وفقسديسمبركانون أول/

 السودان وإريتريا واليمن والسعودية وربما في مصر.

  هادئةالشرقية: الحالة المنطقة 
 

 

 .هكتار( 79جنوبي الغربي إليران حيث تم مكافحة )وصلت بضعة أسراب غير ناضجة جنسيا من الجزيرة العربية إلى الساحل ال: الحالة

من المحتمل حدوث تكاثر وتشكل بقع للحوريات على الساحل الجنوبي الغربي إليران، وقد تسود أعداد قليلة في جنوب شرق إيران وجنوب  :التوقعات

 غرب باكستان.
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صحراوي يرجى زيارة الموقع الخاص بمراقبة الجراد الصحراوي التابع للمنظمة: للحصول على المزيد من المعلومات الحديثة عن حالة الجراد ال

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 )  crc.org-http://desertlocust الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطىعن أمانة هيئة مكافحة تصدر، النسخة العربية (والفرنسية

 (.القاهرة-للشرق األدنى، مصر

 
 

 فاو تقود المعركة ضد الجراد الصحراويال
 

أصبح وباًء  -عاًما بالنسبة لكينيا. الوضع الحالي  70عاًما، واألخطر منذ  25يواجه القرن األفريقي أسوأ أزمة للجراد الصحراوي منذ أكثر من 

مما يمثل تهديدًا غير مسبوق لألمن الغذائي وسبل العيش في المنطقة ويمكن أن يؤدي إلى  -إقليميًا، حيث تتأثر العديد من المناطق اآلن في وقت واحد 

أسراب الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر الربيعي في جنوب غرب آسيا وتتنقل عبر الهند مزيد من المعاناة والنزوح والصراع المحتمل. تشكلت 

ولم  -مايو في التحرك ووصلت إلى عدة واليات مركزية في البالد أيار/وباكستان إيران. في الهند، استمرت األسراب التي وصلت إلى راجستان في 

ال سيما في إثيوبيا وكينيا والصومال واليمن، حيث يتكاثر الجراد على نطاق واسع وتتشكل أسراب ال يزال الوضع مقلقًا،  .1961يحدث هذا منذ عام 

 جديدة، مما يمثل تهديدًا غير مسبوق لألمن الغذائي وسبل العيش في بداية موسم المحاصيل.
 

 جهود االستجابة
 

 تتمحور استجابة المنظمة وإجراءاتها االستباقية حول ثالث ركائز:

من خالل المراقبة المستمرة وطرق المكافحة األرضية والجوية السليمة تقنياً والمتكيفة مع دورة حياة الجراد  انتشار الجراد الصحراوي الحد من .1

مليون هكتار من  3.2األثر وتعزيز تدابير البيئة والصحة والسالمة. بموجب خطة االستجابة السريعة، تم استهداف يمات وتقالصحراوي، وإجراء 

 راضي لمكافحة الجراد.األ

من خالل التدخالت النقدية وتقديم األعالف التكميلية للماشية واستعادة سبل العيش وحزم الزراعة. حيث تم  حماية سبل العيش وتعزيز االنتعاش .2

 أسرة لحماية سبل العيش ودعم إعادة التأهيل. 200 313استهداف ما مجموعه 

 ، والتعاون مع الشراكات اإلقليمية وبناء القدرات الوطنية.ريعة وإعادة التأهيلالتنسيق واالستعداد ودعم االستجابة الس .3
 

، بشأن القضايا المتعلقة ببناء القدرات الكتشاف إجراءات التشغيل القياسية 2020، تم إحراز تقدم كبير في عام في منطقة القرن األفريقي الكبرى

غ عنها وتطبيقها لمعالجة المناطق الموبوءة. سمح ذلك للحكومات في المنطقة بمعالجة أكثر من ( واإلبالSOPsالسليمة واآلمنة من الناحية الفنية )

 مليون هكتار وتجنب كارثة إنسانية كبرى من خالل حماية إنتاج الغذاء والمراعي ومنع انتقال الجراد الصحراوي إلى غرب إفريقيا. 1.25
 

هكتار(. ومع ذلك، ال  50000هكتار، بما في ذلك في اليمن ) 220.000ومراقبة وعولجت أكثر من  ، تم إجراء عملية مراقبةفي شبه الجزيرة العربية

 يزال اليمن منطقة تكاثر مهمة ذات قدرة محدودة على تنفيذ التدخالت على النطاق المرغوب فيه.

واليمن وتقدر الفائدة االقتصادية للتدخل بحوالي  مليون شخص في شرق إفريقيا 20وبالمجمل تمت حماية سبل العيش واألمن الغذائي لما يزيد عن 

أسرة، أي ما  210.000، تمت مساعدة أكثر من 2020عبر البلدان العشرة المشمولة في نداء الفاو للقرن األفريقي واليمن لعام  مليار دوالر أمريكي.

تقديم المعينات العينية أو النقدية. كما سيتم تقديم المساعدة من خالل تدخالت سبل العيش االستباقية و 2020مليون شخص في عام  1.1يعادل حوالي 

 في البلدان التي لديها نظام زراعي أحادي النمط من خالل التمويل الحالي. 2021أسرة أخرى في أوائل عام  80.000لحوالي 
 

 
 

 
 

 

 والجمعيات االخرى الجمعية العربية لعلوم وقاية النباتأخبار 
 
 

 

 2021/تونس  لمؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النباتلالجديدة  وقيتاتتال
 

 

التوقيتات الجديدة لنشاطات المؤتمر  الهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجنة المنظمة للمؤتمر في تونس أقرت

 ، واصدرت ما يلي:
 

 .5/11/2021-31/10/2021الموعد الجديد للمؤتمرسيكون بتاريخ  .1

 (.1/9/2021) 2021تهاء فترة التسجيل األول من شهر ايلول/سبتمبر موعد ان .2

 . 30/4/2021موعد انتهاء تقديم المستخلصات )اما تأكيد المشاركة بالمستخلص السابق او تقديم مستخلص جديد  .3

  30/6/2021قبول المستخلصات  .4

  31/3/2021الموعد النهائي للمشاركة في تنظيم جلسات القاء شفهي  .5

  31/5/2021عالن الثاني للمؤتمر صدور اال .6

  1/7/2021صدور االعالن الثالث والنهائي سيكون في  .7

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
http://desertlocust-crc.org/
http://desertlocust-crc.org/
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  31/7/2021الموعد النهائي لحجز الفنادق  .8

 فندق لو رويال، الحمامات، تونس. فيمكان انعقاد المؤتمر سيبقى بدون تغيير .9

 يكون فندق ماركو بولو االختيار االخر لمن يرغب الحجز به. .10

  aspp.com-info@acppلبريد اإللكتروني للمؤتمر للمراسالت واالستفسارات هو نفسهعنوان ا سيبقى .11

  aspp.com-www.acppالموقع االلكتروني للمؤتمر  .12
 

ا ظروف خارجة عن إرادتنا وكذلك حرصاً منا على الحفاظ على صحة هذا التأجيل الذي أملته علين سببه نعتذر من الجميع لما

جميع المشاركين في هذا الحدث العلمي. نشكر تفهمكم لقرار تاجيل المؤتمر ونأمل وجودكم معنا في تونس خالل خريف 

2021. 
 

 الجمعيىة العربية لوقاية النبات

 نبات، تونساللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية ال
 

 

 

 .2020في قائمة المائة إمرأة لعام (BBC) تسمية الدكتورة صفاء قمري من قبل هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

في كل عام تسمي هيئة اإلذاعة البريطانية أسماء مائة إمرأة من الذين كان لهم تأثيرأً واضحاً وقدوة ملهمة في خدمة مجتمعاتهم. صدر 

         )https://www.bbc.com/news/world-55042935(.2020بر قائمة العام  تشرين الثاني/نوفم 24في 
 

وكان فيها إسم الزميلة الدكتورة صفاء قمري التي تم اختيارها بناء النجازاتها العلمية في مجال عملها كباحثة في األمراض الفيروسية 

اتية لدى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(. إن الجمعية العربية لوقاية النبات فخورة بهذه التسمية النب

المشرفة ألحد جنودها، فهي على علم أكثر من غيرها بمنجزات الدكتورة صفاء في العقدين الماضيين، فهي عضو بارز في الهيئة 

المختلفة. فهي  أنشطتهاة لوقاية النبات، حيث لعبت أدواراً مهمة في تقدمها من خالل المشاركة الفاعلة في اإلدارية للجمعية العربي

رئيس تحرير مشارك لمجلة وقاية النبات العربية التي تصدر عن الجمعية، وكان للدكتورة صفاء دور بارز في تقدمها النوعي. كما 

ية والتي صدر عنها معجم المصطلحات العلمية في وقاية النبات، الطبعة األولى في العام ترأست الدكتورة صفاء لجنة التعريب في الجمع

شاركت في إعداد كتابين مرجعيين صدرا عن الجمعية، األول "األمراض الفيروسية  ا. كم2017والطبعة الثانية في العام  2006

، والثاني "التحديات التي تواجه وقاية النبات في المنطقة 2008للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية" الذي صدر في العام 

. ناهيك عن المشاركة الفاعلة في تنظيم مؤتمرات الجمعية التي تعقد مرة كل ثالث 2020" الذي صدر في العام 2050العربية: رؤية 

صفاء قمري من بين المائة إمرأة على مستوى  لذلك فإن الجمعية العربية لوقاية النبات تشعر بفخر واعتزاز الختيار الدكتورة سنوات.

ً والتزاماً، فهو اختيار لم يأت مصادفة بل مستنداً على إنجازات مهمة على 2020العالم للعام  ، فهي تستحق هذا التكريم خلقاً وعلما

ئة في خدمة اآلخرين جعل منها الصعيدنين المهني واإلجتماعي. فقدرتها على التواصل اإليجابي المتواضع مع اآلخرين ومثابرتها الهاد

 قدوة يحتذى بها في عالمنا العربي.
   
 (.مبروك لألخت صفاء بهذا التكريم ومبروك للجمعية العربية لوقاية النبات بتكريم أحد فرسانها على المستوى الدولي)
 

 

 

 

 

mailto:info@acpp-aspp.com
http://www.acpp-aspp.com/
https://www.bbc.com/news/world-55042935
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ملخص أولويات أبحاث صحة النبات لمنطقة البحر المتوسطصدور   
 

ً لحوالي تعتبر منطقة البحر ال مستوطنة )ال توجد في أي مكان آخر على األرض( وقد تم  13000نوع من النباتات ، منها  25000متوسط  موطنا

االعتراف بها على منطقة مهمة للتنوع البيولوجي والتي تعاني من فقدان او خسارة جزء من بيئتها. تتعرض 

ط لتهديد خطير من قبل العديد من اآلفات الحجرية الزراعة والغابات والبيئات األخرى في منطقة البحر المتوس

واالفات الدخيلة التي يزداد تأثيرها وآثارها السلبية بسبب التجارة العالمية وتغير المناخ. ولغرض مواجهة هذه 

التحديات ، فإن منطقة البحر المتوسط معرضة للخطر بشكل خاص بسبب ضعف أنظمة الحجر الصحي الوطنية ، 

ودة والبنى التحتية للصحة النباتية ، وليس أقلها نقص األموال ألنشطة البحث لدعم التشريعات والخبرة المحد

يعد ملخص "أولويات أبحاث صحة النبات لمنطقة البحر المتوسط" نتيجة لتعاون خبراء  .الخاصة بالصحة النباتية

راعية المتقدمة في البحر المتوسط ، المركز الدولي للدراسات الز :من المنظمات والمبادرات الرائدة في المنطقة

لتنسيق وتمويل أبحاث الصحة النباتية، والجمعية العربية لوقاية النبات، والمنظمة األوروبية  Euphrescoوشبكة 

، واتحاد أمراض النبات في البحر لألمم المتحدة الفاووالمتوسطية لوقاية النباتات ، ومنظمة األغذية والزراعة 

تلخص الخالصة نتئج حصر أولويات أبحاث صحة النبات التي تم  .الشرق األدنىفي نباتات ال المتوسط ، ووقاية

تنظيمها بين الخبراء من المنظمات الوطنية لوقاية النباتات والمنظمات البحثية في دول البلقان والبحر المتوسط 

كثر تهديدًا وأولويات البحث وشرق البحر المتوسط والمغرب العربي وغرب البحر المتوسط. تم عرض اآلفات األ

البحث من قبل  العلمي والبنى التحتية البحثية الهامة إضافة لالحتياجات من القدرات العلمية. ومن المأمول أن تساعد الوثيقة في توجيه تحديد أولويات

ز تعاون أصحاب المصلحة في المنطقة. سوف الممولين ، وأن تسهم في تحسين تنسيق الجهود البحثية بشأن صحة النبات ووقاية النبات ، وأن تعز

، بمساعدة المنظمات الدولية المهتمة األخرى، في التأكد من أن الوثيقة تظل مهمة وحيوية بمرور الوقت،  Euphrescoو  CIHEAMتستمركل من  

عربية لوقاية النبات في هذا الجهد من خالل ساهمت الجمعية ال .من أجل خدمة التعاون البحثي وتنسيق أبحاث صحة النبات في بلدان البحر المتوسط

إبراهيم الجبوري وأحمد كاتبة وثائر ياسين وخالد مكوك ، والذين شاركو بكتابة  فصل بعنوان "القدرات البحثية في مشاركة أربعة زمالء هم كل من 

 . منطقة البحر المتوسط

  https://zenodo.org/record/4107123#.X437ZdAzaUkلرابط التالي:قراءة النص الكامل للخالصة الوافية بالنقر على ا يمكن للمهتمين

 
 

 

 إصدار جديد للجمعية العربية لوقاية النبات
 

الذي أسهم في " 2050نطقة العربية: رؤية تحديات وقاية النبات في المصدر عن الجمعية العربية لوقاية النبات كتاب جديد بعنوان "

زميالً من اإلخصائيين العرب في علوم وقاية النبات بمناسبة  31تأليفه 

"السنة الدولية للصحة النباتية" التي أعلنتها األمانة العامة لألمم المتحدة بأن 

. هدف هذا الكتاب تصليت الضوء على التحديات التي 2020تكون عام 

بات في المنطقة العربية في العقود الثالثة القادمة. الكتاب تواجه وقاية الن

موجه إلى جميع العاملين في اإلنتاج الزراعي عامة ووقاية النبات بشكل 

خاص، في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الباحثين العلميين وطالب 

الدراسات العليا والعاملين في مجال اإلرشاد أو الحجر الزراعي النباتي 

خص بالذكر أصحاب القرار، ونأمل أن يكون هذا الكتاب بمثابة ركيزة ون

أساسية ومرجع متخصص يمكن العودة إليه فيما يخص الصحة النباتية على 

خالد مكوك، صفاء : المستويين العربي والدولي. الكتاب من إعداد

 . قمري، إبراهيم الجبوري وبسام بياعة
 

 ISBN :978-9953-0-5336-3الرقم الدولي للكتاب 

 2020سنة الطبع: 

 523عدد الصفحات: 

 (aspp@terra.net.lb)الناشر : الجمعية العربية لوقاية النبات 

 دوالر أمريكي + كلفة البريد 10السعر: 
 

 

 

https://zenodo.org/record/4107123#.X437ZdAzaUk
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 جـدول المحتويـات
 

 الفصل األول:
 مقدمة عامة

 نجية زرمان وخالد مكوك

 الفصل الثاني:

 ية ونوعيتها الناجمة عن اآلفاتالخسائر في إنتاجية المحاصيل الزراع

صفاء غسان قمري، محمد عامر فياض، عبد الستار عارف علي، رمضان أحمد عرفة، ابراهيم الجبوري، هند 

عسكري، أماني أبو شال، محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد، نجية زرمان، محمد عماد خريبه وأحمد عبد 

 السميع دوابة

 الفصل الثالث:

 ية في المنطقة العربيةواقع اآلفات الزراع

عبد الستار عارف علي، ابراهيم الجبوري، أسماء نجار، صفاء غسان قمري، إيليا الشويري، محمد عامر 

 فياض، نجية زرمان، خالد مكوك ومحفوظ محمد مصطفى عبد الجواد

 الفصل الرابع:

 الحجر الزراعي )النباتي( وحماية الثروة الزراعية من اآلفات

ان، عبد الستار عارف علي، شيرين السيد محمد النحاس، صفاء غسان قمري، عبد الرحمن علي محمود سليم

 مكحل ومحفوظ محمد مصطفى عبد الجواد

 الفصل الخامس:
 إنتاج مواد اإلكثار النباتية الخالية من اآلفات

 أسماء نجار، إيليا الشويري، محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد وخالد مكوك

 الفصل السادس:

 يد استخدام المبيدات الزراعية الكيميائية والحد من المشاكل الناجمة عنهاترش

عبد الستار عارف علي، شيرين السيد محمد النحاس، محمد الشريف، محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد 

 وعقيل عدنان اليوسف

 الفصل السابع:

 تحديات بحثية في علوم وقاية النبات

فياض، خالد مكوك، سحر عبده زيان، مسعد قطب حسنين، ابراهيم عبد الستار عارف علي، محمد عامر 

الجبوري، بسام بياعة، أماني مصطفى أبو شال، شيرين السيد محمد النحاس، محفوظ محمد مصطفى عبد 

 الجواد وعقيل عدنان اليوسف

 الفصل الثامن:
 استخدام التقاني الحيوية الجزيئية والبيومعلوماتية في مجال الصحة النباتية

 عالء الدين حموية، محمد حمزة عباس، عبد الستار عارف علي وخالد مكوك

 الفصل التاسع:
 اإلرشاد الزراعي ودوره في تبني المزارعين ألفضل األساليب في مكافحة اآلفات وتحسين اإلنتاج الزراعي

 رعد مسلم اسماعيل الخزرجي وشيرين السيد محمد النحاس

 الفصل العاشر:
 واإلقليمي والوطني في مجال وقاية النباتالتعاون الدولي 

 شوقي الدبعي، خالد مكوك، ابراهيم الجبوري، مصطفى حيدر وسمر سليمان

الفصل الحادي 

 عشر:

 إعتماد استراتيجية إقليمية ووطنية للصحة النباتية في الدول العربية

 ثائر ياسين، عبد الستار عارف علي، أحمد حسين السيد ويسرا أحمد

 ثاني عشر:الفصل ال
 إستنتاجات وتوصيات عامةوقاية النبات في القرن الواحد والعشرين: 

 خالد مكوك، عبد الستار عارف علي، نجية زرمان، محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد وعقيل عدنان اليوسف

 
 

 

 2020صدور تقرير معامل التأثير العربي للعام 
 

كمياً ونوعياً لترتيب المجالت التي تصدر باللغة العربية يماً وتق. يوفر "معامل التأثير العربي" 2020 صدر منذ أيام تقرير معامل التأثير العربي للعام

من خالل تحليل عوامل متعددة يم والتقاألكاديمي ولتحديد جودة هذه المجالت، وتميزها األكاديمي. ويتم إجراء يم وللتقوتصنيفها، ويستخدم هذا المعامل 

ستشهادات بالبحوث المنشورة في هذه المجالت من قبل المجالت األخرى،  واألصالة والجودة العلمية للبحوث المنشورة، د اإل\مثل استعراض عد

 ين.والجودة التقنية لهيئة التحرير، وانتظام صدور المجالت، ونظام تحكيم البحوث فيها، فضالً عن اإللتزام بأخالقيات البحث والنشر العلمي

مجلة علمية تصدر باللغة العربية وتغطي جميع أنواع المعرفة. حازت مجلة وقاية النبات  419يم وتق 2020تأثير العربي للعام يحتوي تقرير معامل ال

لهذا العام وهو أعلى رقم مقارنة بالمجالت األخرى، مما يضع هذه المجلة قي المرتية األولى. إن هيئة تحرير المجلة  3.42العربية على معامل تأثير 

العرب من كافة البلدان العربية، مين والمقسهم في الوصول إليه جهود نخبة من أفها الجمعية العربية لوقاية النبات فخورة بهذا اإلنجاز، والذي ومن خل

على كامل التقرير وتعد العلميين العرب بأنها ستعمل جاهدة في السنين القادمة على إبقاء هذه المجلة في طليعة الدوريات التي تصدر بالعربية. لإلطالع 

 arabimpactfactor.com/pages/report.php?date=2020  يمكن الرجوع للرابط التالي: 2020للعام 
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 استضافة الدكتور ابراهيم الجبوري في كلية الزراعة/الجامعة االردنية 
 

اذ الدكتور إبراهيم الجبوري رئيس الجمعية العربية استضافت لجنة الندوات في قسم وقاية النبات بكلية الزراعة في الجامعة األردنية األست

 لوقاية النبات إللقاء محاضرة قيمة بعنوان:
 

دولة : بعض  65دودة الحشد الخريفية من مستوطنة إلى آفة مقيمة في أكثر من "

عبر تطبيق  7/12/2020وذلك يوم االثنين الموافق  المتكاملة" تهاوسائل مكافح

Microsoft teams التدريسية واإلدارية  تينها عدد من أعضاء الهيئحيث حضر

حمد كاتبه مقرر لجنة الندوات في ال اللقاء األستاذ الدكتور هوطلبة القسم. وقد است

تحدث االستاذ الدكتور الجبوري  . القسم بالترحيب باألستاذ الدكتور إبراهيم الجبوري

إلى وجوب إتباع  ق خالل المحاضرة عن تعريف اآلفة و دورة حياتها و من ثم تطر

باستخدام مختلف الوسائل الممكن استغاللها للحد  دارة المتكاملة لهذه اآلفةاالبرنامج 

من تكاثر هذه اآلفة المدمرة و إبقاء تعدادها ما دون الحد االقتصادي الحرج. وفي 

حول و جرى طرح تساؤالت عديدة من طلبة القسم دار نقا  مثمر نهاية المحاضرة 

 الغازية الخطيرة التي دخلت األردن مؤخراً. هذه اآلفة 
 

 
 
 

 

وقاية النباتجمعية أخبار أعضاء 
 
 

 

 
 

 

 

دائرة  –يعمل في وزارة الزراعة  -عراقي الجنسية ( mokhtar.a.arif@gmail.com)البريد االلكتروني: - الدكتور مختار عبد الستار عارف

 Host plant volatile)عنوان الرسالة: 2016وقاية المزروعات,حصل على شهادة الماجستير من معهد باري للعلوم الزراعية في ايطاليا عام 

compounds for the management of Bagrada hilaris Burmeister (Heteroptera: Pentatomidae). ) الدكتوراه انهى دراسة  كما

 :Chemical ecology of Bagrada hilaris (Burmeister) (Heteroptera)عنوان الرسالة 2020عام يطاليا إفي في جامعة باليرمو 

Pentatomidae): intraspecific and interspecific chemical cuesتتركز معظم ابحاثه على دراسة التفاعل بين النباتات و الحشرات  ( ,حيث

التفاعالت بين حشرات البق النتن و بعض النباتات التي تتبع لعائلة الصليبيات  وخصوصا (Semiochemicals)من خالل تطبيقات المواد السلوكية 

سب. كما )البراسيكا ( كما اثمرت عن تحديد بعض المركبات التي لها عالقة مباشرة في استجابة الحشرات والتي تساعد على التعرف على العائل المنا

دور الفرمونات في سلوك حشرات البق النتن وتطبيقها في االدارة المتكاملة لالفة. ايضا اسهم من خالل بعض يم وتقى تتركز بعض االبحاث االخرى عل

كما شارك مؤخرا في الدراسات في ايجاد بعض التطبيقات المناسبة في استخدام المحاصيل الصائدة والتي لها اهمية كبيرة في مجال الزراعة العضوية. 

المتعلقة  الدراسات بعض المواد الجاذبة. كذلك قد شارك في بعضيم وتقد الخاصة في ادارة عدد من االفات المخزنية من خالل تصميم بعض المصائ

المهمة اقتصاديا. يمكن االطالع على بعض االبحاث من خالل فات اآلبعض متطفالت البيض في ادارة عدد من يم وتقبالمكافحة البيولوجية من خالل 

 https://orcid.org/0000-0003-0945-8811 -: الرابط التالي
 
 

 القبارفي مزارع نبات  Bagrada hilarisتقييم بعض شتالت نبات البراسيكا كمصائد نباتية لحشرة البقة المبرقشة 
 

( , يزرع بكثافة في جزيرة بانتالريا و التي تتبع Brassicales: Capparaceae) يتبع لعائلة  caper bush, Capparis spinosa القبارنبات 

حيث تم حماية هذا المحصول من قبل االتحاد االوربي. في هذه الجزيرة حشرة البقة المبرقشة )هي من البق النتن موطنها االصلي يعود  ،لجزيرة صقلية

. اظهرت الدراسات الحديثة جاذبية حشرة القبارعلى محصول  الى قارة اسيا و افريقا( تعتبر من االفات الرئيسية

مرحلة الشتالت. ان البقة المبرقشة للمركبات العضوية المتطايرة لبعض النباتات التي تتبع عائلة البراسكا في 

 Brassicaثالث انواع من نبات البراسكا في مرحلة الشتالت وهي يم وتقالهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو 

oleracea var. botrytis (cauliflower)  و(rocket) Eruca sativa  وBrassica carinata 

(Abyssinian cabbage) الثالثة  لهذه اجراء اختبارات التفضيل الغذائي مصائد نباتية محتملة لهذه الحشرة. تمك

حشرة يكون عند اعلى في المختبر و في التجارب الحقلية في فصل الصيف حيث ان مستوى االصابة بهذه ال أنواع

و   Brassica oleracea مستوى. اشارت نتائج االخبارات السلوكية لهذه الحشرة ان البالغات تفضل شتالت 

Eruca sativa  اكثر من شتالتBrassica carinata . االختبارات الحقلية هذه النتائج. بعد ذلك تم اختبار هذه الشتالت كمصائد نباتية كدت أكذلك

و   Brassica oleracea المصابة بحشرة البقة المبرقشة. اشارت النتائج ان شتالت  القبارعتها في حاويات خاصة وتم وضعها في حقول طة زراابوس

Eruca sativa شتالت   استطاعت ان تجذب المئات من حشرة البقة المبرقشة. وبالنهاية تقترح هذه النتائج ان Brassica oleracea   وEruca 

sativa ون مفيدة للسيطرة على هذه الحشرةن استخدامها كطعم داخل مصائد خاصة او كمصائد نباتية ربما قد تكيمك. 

[Mokhtar Abdulsattar Arif1 (Iraq-Italy), Salvatore Guarino2, Ezio Peri1 and Stefano Colazza1, 1 Department 

of Agriculture, Food and Forest Sciences, University of Palermo, Viale delle Scienze, Building 5, 90128 

Palermo, Italy; mokhtar.arif@unipa.it (M.A.A.); ezio.peri@unipa.it (E.P.); stefano.colazza@unipa.it (S.C.), 2 

Institute of Biosciences and Bioresources (IBBR), National Research Council of Italy (CNR), Corso 

Calatafimi 414, 90129 Palermo, Italy, https://doi.org/10.3390/su12166361 

mailto:mokhtar.a.arif@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0945-8811
mailto:ezio.peri@unipa.it
https://doi.org/10.3390/su12166361


 

 

 

 2020 كانون األول /ديسمبر ، 81 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 30

 
 

 

 بة بأستخدام المصائد مع وضع برنامج مراق Necrobia rufipes (De Geer)اصابة مغلفات طعام الحيوانات االليفة بحشرة 
 

هي آفة ناشئة في متاجر أغذية الحيوانات األليفة. ال  Necrobia rufipes  (Coleoptera: Cleridae)خنفساء لحم الخنزير ذات االرجل الحمراء 

رقات على الدخول في مغلفات والي اتقدرة البالغيم وتقق اإلصابة بهذه اآلفة وكذلك غياب ادوات الرصد. في هذا البحث تم ائتوجد معلومات عن طر

حدهما أغذية الحيوانات األليفة. وعالوة على ذلك ، لغرض إنشاء مصيدة مراقبة، تم إجراء اختبارات بيولوجية سلوكية: اختبار سطحين الصقين ، أ

كما تم اختبار بعض المصيدة.  قدرتها على تجنب اوالهروب منيم ولتقيستخدم عموًما في مصيدة  الفئران واآلخر يستخدم في مصيدة الصراصير، 

تدخل في  ان الخنافس. أوضحت النتائج stearic acid و  ,methyl cyclopentenolone squalene كجاذبات غذائية مرشحة:المركبات المختلفة 

هرت االختبارات أن المواد التغليف من خالل صمامات تنفيس الهواء، مما يشير إلى أن طريقة منع اإلصابة بالحشرات هي تعديل العبوة. كذلك أظ

ا أشارت الالصقة لها اختالفات قوية في القدرة على االحتفاظ بالحشرات التي تم صيدها ، حيث أن غراء الفئران أكثر فعالية من صمغ الصراصير. كم

غة. أخيًرا ، أظهرت االختبارات قادران على جذب الخنافس البال squalene و methyl cyclopentenoloneاالختبارات الحيوية السلوكية إلى أن 

، مما يشير إلى أنه يمكن ات الخنافسأثار أقوى جاذبية في بالغ methyl cyclopentenolone الحيوية االخرى ان خليًطا من طعام الحيوانات األليفة و

 استخدام هذا المزيج كطعم في في مراقبة و ادارة هذه االفة.

[Sara Savoldelli1, Costanza Jucker1, Ezio Peri2, Mokhtar Abdulsattar Arif2 (Iraq-Italy), and Salvatore 

Guarino3, 1Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences (DeFENS), University of Milan, 

Via G. Celoria 2, 20133 Milan, Italy, 2 Department of Agricultural, Food and Forest Sciences (SAAF), 

University of Palermo, Viale delle Scienze, Building 5, 90128 Palermo, Italy, 3Institute of Biosciences and 

Bioresources (IBBR), National Research Council of Italy (CNR), Corso Calatafimi 414, 90129 Palermo, 

Italy]. https://doi.org/10.3390/insects11090623 
 

 
 

 

 التأثير التثبيطي للمركب النانوي الشيتوزان الطميي ضد بنسيليوم ديجيتاتم على الحمضيات وطريقة عملها المحتملة.
 

ر الكيميائية في محطات التعبئة. أدت العديد من وعادة ما يتم السيطرة على أمراض ما بعد الحصاد في الحمضيات عن طريق استخدام مبيدات الفط

( عن CCNCقيود المفروضة على مبيدات اآلفات إلى اهتمام كبير بتطوير وسائل مكافحة بديلة. تم تحضير المركب النانوي الشيتوزان الطميي )ال

، حيود (FT-IRبمطياف فورييه لتحويل األشعة تحت الحمراء ) CCNCطريق تفاعل تبادل األنيون بين الشيتوزان والطمي. تميز هيكل ومورفولوجيا 

( (. تشير EDX( واألشعة السينية المشتتة للطاقة )SEM( ، المجهر اإللكتروني الماسح )TEM( ، المجهر اإللكتروني النافذ )XRDشعة السينية )األ

أيًضا أن صفائح الطميي  TEMإلى أنه تم إقحام الشيتوزان في طبقات الطميي. أظهرت نتيجة  XRDبيانات أطياف االشعة تحت الحمراء وأنماط 

بنية طبقات ضخمة مع بعض الرقائق  SEMفي صورة مجهرية  CCNCلداكنة كانت مشتتة في مصفوفة الشيتوزان. أظهر التشكل السطحي لـ ا

. تم اختبار نشاط Siو  Alو  Mgو  Oو  Cللمركب النانوي الُمعد عناصر رئيسية مثل  EDXالكبيرة وبعض المساحات بين الطبقات. تُظهر أطياف 

ميكروغرام  لكل مل للطميي / الشيتوزان  20ميي ضد فطر بنسيليوم ديجيتاتم في المختبر وعلي الثمار. تم تحقيق تثبيط كامل لـلفطر عند الشيتوزان الط

ر (. تم اختبار الشيتوزان الطميي في الثمار لبيان تأثرة المباشر وغير المباش2: 1( والطميي / الشيتوزان )1: 1( والطميي / الشيتوزان )0.5: 1)

يط كامل للعفن )تحفيز المقاومة( ضد العفن األخضر للبرتقال صنف فالنسيا المتأخر. أظهرت النتائج أنه بالنظر إلى التأثير المباشر لـلمركب، لوحظ تثب

ب على المسبب ( كمحفز للمقاومة. أيًضا تم دراسة طريقة عمل المرك2: 1( في الطميي / الشيتوزان )٪ 70األخضر، في حين كان االنخفاض عاٍل )

مثيًرا  المرضي من خالل السمية الجينية )تدهور الحمض النووي( و وعن طريق المجهر اإللكتروني الماسح. يعتبر المركب النانوي الشيتوزان الطميي

-)مصر خميس ]يوسفلالهتمام اقتصاديًا ألنه سهل التحضير ويتضمن وسائل مكافحة بديلة غير مكلفة ضد العفن األخضر لفاكهة الحمضيات. 

؛ شعبة الصناعات ، مصر، مركز البحوث الزراعية اتمعهد بحوث أمراض النبات، المجلة االردنية للعلوم الحياتية  ،أيات فرغلي هاشم  (، البرازيل

 [. 355-349صفحات  3عدد  13،  مجلد مصر –المركز القومي للبحوث  ،الغذائية والتغذية 
 

 

 فتراضي و تقليل هدر الطعاممن مواد طبيعية إلزالة العمر اإل الح لألكلغذائيا ص يفيرفريش تنتج طالءاً أ 
 

جهة تحديات أطلق مكتب األمن الغذائي اإلماراتي ومكتب تمكين تحدي تكنولوجيا الغذاء العام الماضي والذي يسعى إلى حلول مبتكرة ومجدية فعليا لموا

وتعزيز الزراعة المستدامة. تم اختيار اثني   المتحدة األمن الغذائي وندرة المياه في دولة اإلمارات العربية

 دولة حول العالم. 60اقتراح تم استالمها من أكثر من  400عشر مرشًحا للتصفيات النهائية من بين أكثر من 

 12" قد تم اختياره من بين Everfresh Biocoating Technologyنحن فخورون بأن نعلن أن مشروعنا "

، نحافظ على الطعام باستخدام ما طورته الطبيعة كدرع ولبنة  Everfreshلنهائية. في متأهالً للتصفيات ا

أساسية للحماية في العديد من الكائنات الحية. نحن نقدم تقنية طالء الطعام الصالحة لألكل المعتمدة على المواد 

 مرنهج مستدام إلطالة العالطبيعية والتي يمكن تنفيذها بسهولة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة باستخدام 

، قابلة للر  تعتمد على الكيتوزان االفتراضي للمنتجات الطازجة وتقليل هدر الطعام. لقد قمنا بتطوير تركيبة

مشتقة من قشور القشريات. يوفر هذا المنتج الرائد طالًءا وقائيًا صالًحا لألكل للمنتجات الزراعية مع إعادة 

، مع خبرة في مجال من خلفيات أكاديمية مختلفة Everfreshيأتي فريق  ة.تدوير نفايات المأكوالت البحري

، الرئيس التنفيذي والمؤسس عات والتسويق. الدكتور محمد مناعالتكنولوجيا الحيوية والهندسة الكيميائية والمبي

بحثًا  27عاًما من الخبرة في المختبرات والبحث مع أكثر من  12، لديه أكثر من  Everfreshالمشارك لـ 

ريا الجنوبية علميًا في مجال علم األحياء الدقيقة. دانييال جارسيا حاصلة على درجة الماجستير في اإلدارة واالقتصاد العالمي من جامعة يونسي في كو

ات. وريكاردو جارسيا ودرجة البكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة فنزويال المركزية. من ذوي الخبرة في إدارة الشركات والتسويق والمبيع

نحن نؤمن بإمكانيات هذه الفكرة والمساهمة  مهندس كيميائي ذو خبرة في العمليات والصيانة والتحسين المستمر للمعدات التي تدعم التركيب الكيميائي.



 

 

 

 2020 كانون األول /ديسمبر ، 81 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 31

أفضل ، حيث يوجد المزيد من الطعام للجميع  المحتملة في األمن الغذائي في المنطقة والعالم. نحن متحمسون لبدء القيام بدورنا لجعل هذا العالم مكانًا

 . ]2020كوريا(،-)مصر، محمد مناع [.ونفايات أقل. لجعل العالم مكان أفضل ألجيال الحاضر والمستقبل وللبيئة
 

ضمن المكافحة الكيميائية التقليدية، المكافحة  Sundanceالتعبير الوراثي للمناعة الدفاعية لنبات القمح الشتوي من صنف 

 بيولوجية، اإلدارة المتكاملة لآلفات.ال
 

ق ائحصول بطرنظرا لما يشكله القمح من مكانة غذائية كبيرة لماليين االفراد في جميع انحاء العالم. تمت عدد من المحاوالت إلنتاج القمح وزيادة الم

نتاج القمح المستدام هي تعزيز مناعة أكثر استدامة وخفض المواد الكيميائية المستخدمة في عملية االنتاج. من اهم الخطوات إل

في هذه الدراسة، تم مقارنة ثالثة انواع من المكافحة التي  القمح. نتاجية إ فيالنبات ضد أمراض القمح والتي تؤثر بشكل ملحوظ 

لتقليدية، الشتوي والمحتوية على محفزات لمناعة النبات )المبيدات الكيميائية ا Sundanceعولجت بها نباتات القمح من صنف 

االدارة المتكاملة لآلفة عن طريق استخدام المكافحة الكيميائية والبيولوجية معا، المبيدات البيولوجية فقط(. الغرض من هذه 

الكلي من العينات  RNAالدراسة قياس مدى تحرض مناعة النبات بالمكافحة المستخدمة وتم ذلك عن طريق استخالص ال 

ساعة. تم  24 ـ( بعد تطبيق المكافحة بPR1-5, PR1-21لحاصل في تعبير كل من المورثتين )النباتية ورؤية مدى التغير ا

تحليل النتائج احصائيا وتم التوصل الى أن كل من المحفزات الكيميائية والبيولوجية باإلضافة الى تطبيق المكافحة الكيميائية 

بالمقارنة مع الشاهد ولكن لم يالحظ  PR1-5تعبير المورثة  والبيولوجية معا ضمن اساليب االدارة المتكاملة ادت الى تحريض

فأوضحت الدراسة عدم تأثر هذه المورثة  PR1-21فروق معنوية بين اي من المكافحات الثالث على تحفيز تعبير هذه المورثة. أما بالنسبة للمورثة 

دراسة  ،المملكة المتحدة/بريطانيا( -)سورية الريس كندة الطالبة تأنه [ ق المكافحة الثالث على تحريض التعبير عنها.ائضمن اي من طر

في الزراعة المستدامة واألمن الغذائي من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة قسم العلوم الطبيعية و البيئة و تحت اشراف د. جوليا  (الماجستير)

ناقشت أطروحة التخرج بعنوان التعبير الوراثي  ، سورية،اية النباتوزارة الزراعة السورية قسم وق كوبر. الريّس والتي تحمل الجنسية السورية،

، ضمن المكافحة الكيميائية التقليدية، المكافحة البيولوجية، اإلدارة المتكاملة لآلفات Sundanceللمناعة الدفاعية لنبات القمح الشتوي من صنف 

2020[ . 
 

 

 .دراسات ميتاجنومية للكشف عن فيروسات نحل العسل
 

خدمات التلقيح الضرورية للمحاصيل الغذائية والزراعة. ومع ذلك، فقد أثار تدهور الملقحات الحشرية، بما في  (Apis mellifera) م نحل العسليقد

على وجه صحة الملقحات.  فيذلك نحل العسل، مخاوف واهتمام الجميع في أنحاء العالم. تعد األمراض والطفيليات من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر 

له أكبر تأثير على مستوى العالم؛ هذا العث الطفيلي له أيًضا تأثير سلبي غير  (Varroa distructor) الخصوص، فإن العث الطفيلي الغازي المدمر

لعدوى مباشر عن طريق نشر األمراض الفيروسية إما عن طريق اللعاب أو من خالل إضعاف جهاز المناعة لدى النحل، مما يؤدي إلى تنشيط ا

تعمرات. الفيروسية الكامنة. يعد كشف الحالة الصحية لنحل العسل وتنوع األمراض الفيروسية أمًرا بالغ األهمية إلدارة األمراض وتحسين صحة المس

العسل. في العمل  تقنية مفيدة للدراسات الميتاجينومية ولتمييز الفيروسات المرتبطة بنحل (NGS) في هذا الصدد، تقدم تقنيات تسلسل الجيل التالي

لفحص الحمض النووي الريبي الفيروسي من عينات مختلفة مجمعة من نحل عسل مريض في  (HTS) الحالي، استخدمنا نهج التسلسل عالي اإلنتاجية

، والتي تم  Illumina TruSeq RNA و تم استخدامه إلنشاء مكتبات إيطاليا. تمت تنقية إجمالي الحمض النووي الريبي باستخدام بروتوكول التريزول

مليون قراءة لكل مكتبة. أظهرت تحليالت المعلوماتية  30نقطة أساس، مما أدى إلى انتاج أكثر من  100×  2تشفيرها بعد ذلك بقراءات نهاية مزدوجة 

us, Adenovirus, Ifla virus, Triato virus, Sinai virus, Partiti virالحيوية وجود عدة فيروسات تنتمي إلى أجناس مختلفة، مثل: 

phycodna virus, Ilar virus, Capillo virus,  و عدد اخر من الفيروسات غير المصنفة. كان عدد الفيروسات المكتشفة في عيناتنا ملحوًظا، مما

أنها أداة ناجحة  HTS تقنيةيشير إلى أن الفيروسات يمكن أن تكون أحد التهديدات الرئيسية لتربية النحل في ايطاليا. عالوة على ذلك ، أثبت تطبيق 

و  1، حميد الباللي2، روكو أدانتي3، مريم أهدوقة 2، أناليزا جيامبيتروتسي 1رائد أبو قبع[  .وسريعة للغاية للكشف عن الفيروسات في نحل العسل

وم التربة والنباتات والغذاء، جامعة باري قسم عل 2المجلس الوطني للبحوث ، معهد وقاية النباتات المستدامة، باري، ايطاليا،  1.  1ماريا سابوناري

العلمي الزراعي  من وقائع المؤتمر، فالينزانو )باري( ، إيطاليا.  (CIHEAM-Bari)المعهد المتوسطي الزراعي  3ألدو مورو ، باري ، إيطاليا 

 . ]2020تشرين االول  9-8، 244، مدينة ياهورينا )البوسنة و الهرسك(، صAgrosym الدولي الحادي عشر 
 

 

 لتحسين تشخيص أمراض النبات النانوبور تقنية تسلسلاستخدام 
 

من التطبيق .  عشر سنواتالتسلسل أو تشفير األحماض النووية من خالل تقنية استشعار النانو لديه اآلن ما يقرب من ان 

يتمثل النجاح  .لتشغيليمكن أن تصل قابلية التوسع في اإلنتاجية إلى كمية جيجابايت في غضون ساعات قليلة من ا

الرئيسي لهذه التقنية في إمكانية إجراء قراءة طويلة جدًا )تصل إلى بعض كيلو بايت في الطول( على جزيء واحد من  

DNA  أو RNA   و ذلك عن طريق المرور السريع عبر المسام النانوية الحجم لجزيء من حمض نووي أحادي

ك على غشاء، والذي لديه اخراج  فوري إلشارة كهربائية. هذا في النهاية، طة بروتين محراالسلسلة ، يتم تنشيطه بوس

يوجد هناك عدة أعمال  .يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى تحليل المعلومات الحيوية والتوضيح إلعادة بناء الجينوم والشرح

المحتمل كأداة تستخدم ميدانياً، أو  للكشف عن مسببات األمراض النباتية مباشرة في الموقع، وذلك أساًسا الختبار التطبيق

تم اإلبالغ عن بعض األمثلة في   كطريقة شاملة لمراقبة مسببات األمراض النباتية في المحاصيل واآلفات الحشرية.

فيروسات الذرة، األمراض البكتيرية في الطماطم، مرض تعفن الجذور )اللب األحمر( على الفراولة،  الفيروسات 

إن التحديد المبكر والسريع لمسببات األمراض الفردية   أو صدأ الحبوب. الكاّسـافا و فيروسات القمح المرتبطة بفسيفساء

مركز على المستوى الجزيئي له إمكانات كبيرة في إنقاذ المحاصيل ومنع انتشار المرض في غضون فترة قصيرة. يقوم 
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ً تطبيق تسلسل تقنية الثقوب النانوية للكشف و تحديد  (IPSP(، معهد وقاية النباتات المستدامة )CNRالبحوث االيطالي ) في باري، إيطاليا حاليا

تتقدم تقنية تسلسل النانوبور بخطوات  الفيروسات وأشكالها، في نباتات الزينة وأنواع أشجار الفاكهة، خاصة عندما تتأثر بأمراض مسببة غير معروفة.

رائد أبو قبع و أنجيالنطونيو [ر الوراثي في الموقع أمًرا روتينيًا في مراقبة وكشف أمراض النبات.حديثة، واعدة بمستقبل حيث سيكون التسلسل و التشفي

 .]2020، مينافرا. من معهد وقاية النباتات المستدامة، المركز الوطني للبحوث، باري، إيطاليا
 

 

 نساسر المرافقة لبقايا النبات في شمال غرب اركودراسة التنوع والتصنيف المقارن للفط
 

ر في وحصلت األستاذ المساعد الدكتورة رجاء عبد الرزاق عباس العنبكي على دكتوراه فلسفة في علوم الحياة، علم االحياء الخلوي والجزيئي، فط

دراسة مقارنه  "وكان عنوان أطروحتها  األمريكية المتحدة الواليات في أركنساس جامعة في العليا الدراسات كلية فيالتحقت  .2020أيار عام مابو/

 اجرت دراسة .ستيفنسون .تحت إشراف الدكتور ستيفن ل " للتصنيف والتنوع الفطري المرافق للمخلفات النباتية في غابات شمال غرب اركنساس

  .مال غرب أركنساسللمرة األولى عن تجمعات المجتمع الفطرية المرافق للبيئة الدقيقة للمخلفات النباتية في غابتين تاريخيتين في جبال أوزارك، ش

عن طريق تحديد تسلسل الدنا  metagenomic techniquesتقنيات الميتاجينوم  في هذا المشروع،د. رجاء طبقت

ق التقليدية منها البحث والوصف المظهري ائباإلضافة إلى الطرnext generation sequencingباستخدام الجيل القادم 

 Sanger sequencing( والتحديد الوراثي باستخدام تقنية تسلسل سانجرلألجسام الثمريه الفطرية )الطور الجنسي

technique كما  .ر المدروسةولغرض تحديد ومقارنة التنوع التصنيفي والوظيفي الخفي واإلنتاجية لألجسام الثمريه للفط

خالل دراستها، عملت  .دجأنها بحثت في تأثير عمليات الحرق التي عاده ما تطبق على المخلفات النباتية في غابة بياري

 541بشغف مع اآلالف من قراءات تسلسالت الحمض النووي الدنا وشخصت باستخدام برامج الحاسوب والتحليل اليدوي، 

وحده تصنيفيه فطريه ضمت أنواع متنوعة مع العديد من التسلسالت الوراثية الجديدة التي سجلت للمرة األولى في كال 

ب البحثية المذهلة، منحتها الفرصة للمساهمة في الموجة الجديدة من الدراسات المنهجية هذه التجار .موقعي الدراسة

وتقنيات تعليم الدنا وكيفية تطوير دراسات  Mycobiomeوالحصول على نظرة مستقبليه في بحوث الميكوبيوم 

ليا تستخدم على نطاقا واسع في البحوث ليس فقط حا approaches Metabarcodingان تقنيه الميتابركود  Microbiome studies .الميكروبيوم

المختلفة  في وصف المجتمع ، تشخيص االنواع الجديدة واستكشاف الطبيعة الديناميكية لتنوع األنواع ، الوظيفة والمكون الفطري في األوساط الفطرية

تطمح الباحثة إلى دراسة  .شري والحيواني ألخذ العينات السريريةفي النظم البيئية الزراعية أو الغابات ، ولكن أيضا في مواقع متميزة من الجسم الب

ق جزيئية جديده ائوتوصيف التراكيب الخفية للجينوم الفطري والمجهري لعينات عراقية مختلفة باستخدام تقنيات تعليم الجينوم باإلضافة إلى تطبيق طر

ذكر أن الدكتورة رجاء العنبكي حاصله على شهادتي البكالوريوس والماجستير من قسم ي .أخرى في المجاالت المختلفة في علوم الحياة والبيئة والزراعة

الدراسات العليا واألولية في مختلف الجامعات العراقية، وغطت  ةوما زالت تدرس طلب درست .علوم الحياة في كلية العلوم للبنات، جامعة بغداد

ر الطبية، علم الخلية والوراثة، ور والفطوفطري، علم االحياء الوراثي والجزيئي، علم الفطدروسها بشكل رئيسي التشكل المظهري الفطري، التنوع ال

بحوث أخرى قيد االنجاز باإلضافة إلى كتيب عملي في  3ث وابح 14وفسلجه االحياء المجهرية. وقد نشرت  التقنيات االحيائية وعلم األحياء المجهرية

رجاء عبد الرزاق  [ومازالت تطمح للكثير في المجال البحثي.  اركت في العديد من اللجان والبرامج التدريبيةلكليه العلوم. ش فسلجه االحياء المجهرية

 .]2020 ،)العراق( عباس العنبكي
 

 

 ر الممرضة للنباتواستخدام التقنيات الخلوية والوراثة الجزيئية في دراسة الفط
 

ر وأمراض النبات، بدرجة وفط -لي على شهادة الدكتوراه في البيولوجي الخلوي والجزيئيحصل األستاذ المساعد الدكتور فاخر رحيم حميد الشوي

امتياز من جامعة اركنساس في الواليات المتحدة االمريكية من خال ل البعثة الدراسية الممولة من قبل الحكومة العراقية. علما 

من قسم  ٢٠٠٢اجستير في امراض النبات في عام والم1999في وقاية النبات عام  سانه حاصل على شهادتي البكالوريو

وقاية النبات /كلية الزراعة /جامعة بغداد. خالل فترة دراسة الدكتوراه، شخص د. فاخر مسبب مرضي جديد ألول مره على 

الجنس محصول فول الصويا في الواليات المتحدة األمريكية والعالم. كما رسم الباحث الشجرة الوراثية العرقية لبعض انواع 

Diaporthe التقنية الوراثية الحديثة المتمثلة في التطريز الوراثي  مباستخدام جينات وراثيه متعددة. اضافه الى ذلك، استخدا

في دراسة التنوع الوراثي بين افراد النوع الواحد  Genotyping by Sequencing (GBS)عن طريق تحديد تسلسل الدنا 

عن إمراضيه  ة( المسؤولcytochrome p450فة. وصف الباحث دور أحد الجينات )لعده أنواع فطريه من مناطق مختل

. يعمل  Mutagenesis and genetic screenباستخدام التطفير الوراثي والمسح الجيني Diaporthe longicolla الفطر

العراق ويروم انجاز العديد من المشاريع البحثية باستخدام  -لباب – جامعة القاسم الخضراء -كلية الزراعة -د. فاخر حاليا كأستاذ مساعد في قسم البستنه 

 .]2020 العراق()الشويلي فاخر رحيم حميد  [ ر وامراض النبات التي تخدم القطاع الزراعي في العراق.والتقنيات الوراثية الجزيئية في مجال الفط
 

 

 International Journal of ة )األمريكية( لعلم األكارولوجي أول باحث عربي بهيئة تحرير المجلة الدولي -وليد نجم  محمدالدكتور 

Acarology 
 

قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة باألستاذ المساعد  – محمد وليد نجمتم اختيار الدكتور 

 International Journalليعمل كمحرر بالمجلة الدولية )األمريكية( لعلم األكارولوجي  –أسيوط 

of Acarology  وذلك ضمن فريق من خمسة محررين على مستوى مارس الماضي آذار/منذ شهر

والذي يعمل حاليا بمعمل الحشرات والحيوان  –يعتبر الدكتور نجم العالم من مختلف الجنسيات. و

أول باحث عربي يتم اختياره كعضواً بهيئة تحرير هذه  –التطبيقي بجامعة إيباراكي في اليابان 

لمرموقة والتي تعتبر واحدة من أعرق المجالت العلمية المتخصصة فى دراسة علم المجلة العلمية ا

( على مستوى العالم. وهى مجلة معنية بتغطية البحوث العلمية Acarologyاألكاروسات )
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بيانات األكاديمية العريقة مثل كما تدرج هذه المجلة ضمن الكثير من قواعد الالتجريبية على الكائنات مفصلية األرجل والتي تسمى بالحلم والقراد، 

 Taylor & Francis Group.سكوبس وغيرها مما يجعل لها معامل تأثير، كما يتم نشرها من قبل الناشر المعروف 
 
 

 نحو أنظمة زراعية أكثر استدامة
 

ستمرارية السكان الذين يعتمدون عليه. وتشمل هذه يواجه النظام الزراعي العالمي العديد من التحديات التي ال تهدد استمراريته فحسب ، بل تهدد أيًضا ا

( حماية البيئة. يُعد إحراز تقدم ۳( تعزيز سبل العيش للمزارعين و ٢السكان ؛  نالمتزايدة م( إطعام األعداد ١العقبات ، على سبيل المثال ال الحصر ، 

لكن هذه المهمة صعبة، حيث يمكن أن تؤدي المبادرات في إحدى على كل هذه الجبهات أمًرا ضروريًا للتحرك نحو نظام غذائي أكثر استدامة، و

أخرى. من هنا تظهر أهمية األساليب الزراعية الصديقة للبيئة والتي تعتبر أمًرا حيويًا لضمان األمن الغذائي واألهم  الجبهات إلى مقايضات في جبهات

لى األغذية التي ال تحتوي على بقايا مبيدات اآلفات أو تحتوي على نسبة منخفضة من ذلك توفير منتجات آمنة للمستهلكين بحيث تلبي طلبهم المتزايد ع

األولى قد يترتب عليه نتائج إيجابية مثل زيادة اإلنتاج الزراعي، وإتاحة الغذاء للمستهلكين بأسعار منخفضة ، وبالتالي  ةاجتياز العقبمن المبيدات. إن 

فعلى سبيل المثال فإن زيادة التكاليف على  حيان تكون العواقب سلبية وتتطلب موازنة المقايضات،لكن في بعض األ تحسين سبل معيشة المزارعين.

لذلك فإنه من الضروري المحافظة على التوازن القائم بين مختلف المبادرات والجهود من أجل  المزارعين تؤدي إلى ارتفاع األسعار على المستهلكين.

م في مراعاة وحماية التنوع البيولوجي ويزيد من مرونة النظام اإليكولوجي الذي هوهذا بالتالي يس عة المستدامة،الزرا التصدي للتحديات التي تواجه

دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا  ٨٠لديها فروع و مكاتب في أكثر من أورو أغري، وهي شركة زراعية عالمية تلعب .يعتمد عليه النظام الزراعي بأكمله

مواجهة التحديات بطريقة متوازنة  ىباستمرار علمن خالل العمل  نحو نُظم غذائية ومجتمعات أكثر استدامة االنتقالًرا رئيسيًا في دو تلعب  وأمريكا،

مجموعة متنوعة من المنتجات  تصنّع الشركة تحد من تطور التنمية الزراعية. اعتماداً على العلوم المستوحاة من الطبيعة، التي تلعقباا علىوالتغلب 

بتطوير  تعنى شركة أورو أغري التي تتناول األمن الغذائي وسالمة الغذاء ، وتحسين سبل عيش المزارعين ، مع الحفاظ على البيئة لألجيال القادمة.

الحيوية التي تعمل  سلسلة من المنتجات الصديقة للبيئة بما في ذلك المواد المساعدة التي تعمل على تحسين فعالية المواد الزراعية األساسية، والمنشطات

التربة بالمياه وتزيد من  على تحسين نمو جذور النبات، واألعالف الورقية التي تعزز امتصاص المغذيات النباتية ،ومكيفات التربة التي تقلل من تشبع

كاملة لآلفات والزراعة العضوية هي مناسبة للمكافحة المتور، وتكوين الجذور،  وكذلك المبيدات الحيوية التي تستهدف الحشرات، العناكب والفط

صطناعية صديقة للكائنات غير المستهدفة. لقد حان الوقت ألن تقلل األنظمة الزراعية من االعتماد على مبيدات اآلفات واسعة النطاق واألسمدة االو

      .]2020، مالك تآية ابراهيم والدكتور روبيرالدكتورة  [ واستبدالها بمدخالت صديقة للبيئة تساعدنا على التحول نحو شبكة غذائية أكثر استدامة.

       

امكانية استغالل التأثيرات السلوكية التي تحدثها المبيدات الحشرية العضوية للتحكم المستدام في ذبابة البرتقال البيضاء الشوكية  

Aleurocanthus spiniferus. 
 

و هي حشرة متعددة العوائل و التي يعتبر مصدر Hemiptera: Aleyrodidae) (Aleurocanthus spiniferus) ) البيضاء الشوكية  ذبابة البرتقال

عتبر نشأتها جنوب شرق آسيا، لكن مؤخرا قد اعلن عن تواجدها  في منطقة البحر االبيض المتوسط و اوروبا ابتدءا من جنوب إيطاليا، حيث انها ت

هو نتيجة غزو هذه الذبابة بساتين الحمضيات كانت ردة فعل المزارعين  ينة ايضا. تهديدا خطيرا على محاصيل الحمضيات، العنب و نباتات الز

ة، يمكن أن االستخدام المكثف غير المنظم للمبيدات الحشرية االصطناعية، والتي بصرف النظر عن التسبب في آثار سلبية على البيئة واألعداء الطبيعي

والتي تشمل   ومن هنا تأتي ضرورة تطوير استراتيجية لمكافحة هذه اآلفة بطريقة مستدامة،مبيدات. تتسبب أيًضا في ظاهرة مقاومة الحشرات الضارة لل

والتي بدورها تمثل جزًءا مهًما في ا في الزراعة العضوية للحمضيات، المبيدات الحيوية الطبيعية المتوافقة مع المكافحة البيولوجية والقابلة للتطبيق أيضً 

ة الحوض المتوسط. يستكشف المقال تأثير بعض المبيدات الحيوية الطبيعية كوسيلة مستدامة للسيطرة على هذه الذبابة  االقتصاد الزراعي لمنطق

اخرى على سلوكيات تمثل في الردع و تأثيرات جانبية وتشمل:  سمية المواد على جميع مراحل تطور الحشرة باإلضافة الى آثارها الغير مميتة و التي ت

من النبات العائل المصاب، باإلضافة الى التأثير على عملية وضع البيض  البيضاء مثل :  البحث والعثور على العوائل، استخراج الغذاءمعينة للذبابة 

زيت   وصالحيته. المواد المستخدمة في هذا البحث من المفترض أن يكون لها آثار جانبية محدودة على البيئة وخدمات النظام البيئي و تتمثل في:

(، بيرترين Azadirachtin، أزادرختين )®(Sero-X) (Clitoria ternatea، مستخلص بازالء الفراشة  )®(PREV-AMبرتقال األساسي )ال

(Pyrethrin على الرغم من عدم تسبب أي من المركبات في حدوث تأثير معنوي إحصائي على تسمم  ألي من أطوار .)( والزيت المعدني )البرافين

( أظهر البيرترين و زيت البرتقال االساسي تاثيرا 1ذلك  فقد لوحظت تأثيرات مثيرة لالهتمام على سلوك الذبابة البيضاء:  مع ، والحشرة المدروسة

 Clitoriaأظهر البيرترين و مستخلص )  (2 .على النباتات المعالجةمهما جدا و ذلك بردع الحشرات  البالغة من النزول و وضع البيض طاردًا 

ternatea ) تأثيرا شديدا في منع ذبابة البرتقال من استخراج الغذاء من النباتات المعالجة. هنا ، في ضوء النتائج المتوصل إليها  تمت مناقشة

، مقران ىسلم [ ( ووجهات نظر بحثية أخرى.Aleurocanthus spiniferusاستراتيجيات التحكم المستدامة  الممكنة  لذبابة البرتقال الشوكية )

 Scientificكافالو ، فرانشيسكو تورتوريتشي ، إيلينا روميرو ، ألبيرتو فيريريس ، خالد جلوا  ، فينشينزو فيراسترو ودانييل كورناراجوزيبي 

Reports  10  ،15746 ،2020 [. x-72972-020-598https://www.nature.com/articles/s41      
                                         

 

 تهنئة
 

لمديرية وقاية  إياد محمد محمد مديراً أصدر السيد وزير الزراعة و االصالح الزراعي في سوريا المهندس محمد حسان قطنا قراراً بتعيين الدكتور 

درجة الدكتوراه في الهندسة الزراعية / قسم وقاية النبات من جامعة النبات المركزية. يذكر أن الدكتور إياد محمد حاصل على 

. و قد شغل الدكتور محمد في السابق رئيساً لمركز االعداء الحيوية في الالذقية و درجة 96، بتقدير شرف و معدل قدره دمشق

خبيراً في المكافحة لدى المركز العربي  2018م من ثم رئيساً لدائرة وقاية النبات في مديرية زراعة الالذقية. كما تم تعيينه في العا

لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( حيث قدم من خالله عدة محاضرات و ندوات علمية في علوم وقاية النبات 

واقله الحشرية كان آخرها ورشة عمل حول مرض التدهور السريع على اشجار الزيتون الذي تسببه بكتيريا كزيلال فاستيديوزا و ن

إعداد عدة أعمال  و إضافة إلى محاضرة حول المكافحة الحيوية لسوسة نخيل التمر الحمراء. كما شارك الدكتور محمد في تأليف

https://www.nature.com/articles/s41598-020-72972-x
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مد ر محكان أهمها مرجع عربي حول االدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء و هو أحد أعضاء الفريق العلمي العربي لمكافحة هذه السوسة. للدكتو

فة لكونه عدة مشاركات في مؤتمرات علمية على المستوى العربي و العالمي و لديه العديد من االبحاث المنشورة باللغتين العربية واالنكليزية، إضا

الحشرات مشرف مشارك على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه و محاضراَ في العديد من الدورات التدريبية في مجال المكافحة الحيوية و

  .القشرية وأعدائها الحيوية واإلدارة المتكاملة لآلفات، لمهندسين زراعيين سوريين وعرب
 
 

 

 XYLELLA FASTIDIOSزايليال   أخبار بكتيريا
 

 
 

 في بلدان جديدة من أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وشمال افريقيا.  Xylella fastidiosaنمذجة ترتيب مخاطر وصول وانتشار آفة 
 

في بعض البلدان االوروبية، عبر تجارة ونقل النباتات من قارة اميركا، يهدف هذا البحث إلى نمذجة  Xylella fastidiosaعد تفشي البكتيريا النباتية ب

هذا البحث، تم ترتيب مخاطر الدخول المحتملة، وانتشار هذه البكتيريا في بلدان جديدة من أنحاء أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. في اطار 

حرية المباشرة، تطوير نموذج جديد لهذه الغاية عبر استخدام معايير اساسية )كمية النباتات المستوردة، عدد الرحالت الجوية المباشرة، عدد الرحالت الب

ة للبكتيريا ومالءمة المناخ(. كشفت وجود ناقالت الحشرات المحتملة، اهمية المحاصيل االقتصادية المستهدفة، أهمية الغابات واالحراج كعوائل اضافي

عالي لوصول هذه البكتيريا، ولكن بلدان حوض البحر المتوسط هم في أعلى المخاطر النتشارها. فلبنان أن دول أوروبا الغربية لديها خطرالدراسة ب

ك، يبين البحث بأن تركيا هي في أعلى على وجه الخصوص، لديه أعلى مستوى من المخاطر النتشارها في داخل أراضيه المناسبة. اضافة الى ذل

يا مستوى من المخاطر، تليها اليونان، المغرب وتونس. كما يؤكد نموذج التصنيف، قوة دخول وانتشار هذه االفة في بلدان جنوب أوروبا )إيطال

كون المحدد الهام لعملية االنتشار الشامل، في والبرتغال واسبانيا(. ان ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في هذه البلدان الجنوبية، من المرجح أن ي

 حين أن بلدان شمال أوروبا لديهم مخاطر عالية المستوى لوصول المرض، ولكن درجات الحرارة في الصيف منخفضة نسبيا" قد تحد من انتشاره. 

ويمكن أن تكون مفيدة لمسح األفق اإلقليمي  ة،بشكل عام، يوفر البحث منهجية مفيدة لرسم خرائط ومقارنة مخاطر االمراض والحشرات غير المحلي

 ميشال فرام، دانييل شامبان، فينشنسو فوشيللي، إيليا شويري، مارون المجبر، بييرفيدريكو النوتـّه و [والدارة الصحة النباتية واألمن البيولوجي. 

لمزيد من ، mefrem@lari.gov.lb: د االلكترونيالبري. ]NeoBiota  ،59 :77-97  ،2020،2020تموز  30مجلة نيوبيوتا، فرانكو نيغرو،

 https://doi.org/10.3897/neobiota.59.53208 التفاصيل حول الموضوع يرجى االطالع على موقع النشر التالي:
 

 

 .عبر الفصول Xylella fastidiosaات في الميكروبيوم الداخلي ألصناف الزيتون المصابة ببكتيريا دراسة االختالف
 

في سياق الميكروبيوم الداخلي على اشجار الزيتون المزروعة في الحقول من األصناف  Xylella fastidiosa تمت دراسة ديناميكيات االصابة بـ

 ITS/بوزي )إلى جانب تسلسل جين الرنا الري (WMSS) م إجراء التسلسل الكامل الميتاجينوميت (. FS17 الحساسة والمقاومة )كاالماتا و

rRNA16)  عندما كانت النباتات خالية من األعراض تقريبًا وفي خريف  2017في مرحلتين مختلفتين من العدوى: في ربيع  هانفسعلى األشجار

تميل  Xylella الصابة. كشف تطور العدوى المدروسة في كال الصنفين بوضوح أنعندما أظهرت أشجار الصنف الحساس أعراض واضحة ا 2018

حجم أقل من  يوجد، حيث FS17 إلى احتالل البيئة بأكملها وتقمع تنوع الميكروبيوم الداخلي. بكل االحوال، هذا االكتشاف كان اقل في الصنف المقاوم

تكوين المجتمع ولم يتم العثور على  فيالبكتيريا. كان للصنف المضيف تأثير ضئيل  على إجمالي Xylella االصابة وبالتالي ينخفض معدل وفرة

على األرجح  ارتباطات واضحة لفئة واحدة أو اتحادات ميكروبية مع الصنف المقاوم مع كال النهجين المتسلسلين، مما يشير إلى أن آليات المقاومة تكمن

 Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes, andام ، سيطرت كل من بكتيريا )في عوامل مستقلة عن بنية الميكروبيوم. بشكل ع

Bacteroidetes) على الميكروبيوم البكتيري بينما سيطرت Ascomycota و Basidiomycota روعلى الفط.  

[Annalisa Giampetruzzi, Paula Baptista, Massimiliano Morelli, Cristina Cameirão, Teresa Lino Neto, 

Daniela Costa, Giusy D’Attoma, Raied Abou Kubaa, Giuseppe Altamura, Maria Saponari, José Alberto 

Pereira and Pasquale Saldarelli, Pathogens, (9), 723,2020]. https://doi.org/10.3390/pathogens9090723 
 
 

اإلجتماع األول عبر اإلنترنت إلطالق مشروع "نظام آلي للمراقبة والتحكم لمكافحة ذبابة الزيتون وذبابة البحر المتوسط في منطقة 

 .ii-FruitFlyNet -البحر المتوسط" 
 

لتعاون عبر الحدود األوروبي لمنطقة ا ممول من قبل برنامج إلستخدام نهج اإلبتكار المفتوحهو مشروع استراتجي  ii-FruitFlyNetإن مشروع 

اليونان(،  - AUAويضم ستة منظمات: جامعة أثينا الزراعية ) 2020يلول أسبتمبر/بدأ المشروع بداية شهر ( . ENI CBCMEDالبحر المتوسط )

تونس( و  - IO، معهد الزيتونة )لبنان( - LARIايطاليا(، مصلحة االبحاث الزراعية ) - UNIMOLاسبانيا(، جامعة موليز ) - UCOجامعة قرطبة )

تشرين  5الى  3تونس(.  عقد اإلجتماع األول للمشروع عبر اإلنترنت من  - CRRHABالمركز اإلقليمي لبحوث البستنة والزراعة العضوية )

لطات، مراكز الخدمات خاصة أصحاب المصالح مثل ) المزارعين، الباحثين، السبوكان اليوم األول مفتوحا" للجمهور و  2020 /نوفمبرالثاني

دة يومين االقليمية، التعاونيات الزراعية و الشركات الزراعية( حيث تّم التعريف عن المشروع واهميته. تاله اجتماع مغلق بين شركاء المشروع  لم

 لمناقشة األنشطة العامة للمشروع، خطة العمل الفنية، الجدول الزمني للمشروع والنتائج  المتوقعة. خصص
 

 

 Bactroceraهذا المشروع؟؟ الجديد الى انتاج رزمة من الحلول الفعالة و الصديقة للبيئة للتحكم اآللي المتكامل من أجل مكافحة ذبابة الزيتون  يهدف

oleae وذبابة البحر المتوسطCeratitis capitata  كات . كما يدعم المشروع نقل وتبادل التكنولوجيا بين الباحثين والصناعيين واصحاب الشر

و  OliveFlyNetوهما   LASالصغيرة والمتوسطة ويقدم اإلبتكارات وتسويق نتائج البحوث. سوف يعتمد المشروع على نموذجين اوليين لنظام

MedFlyNet  ويتألف كل نموزج من مصائد إلكترونية ومجموعة من الخذمات اإللكترونية بما في ذلك آلية التعرف التلقائي والعد اإللكتروني

من  ات وتسجيل مسار الر  وانتاج خرائط المخاطر والدليل اإللكتروني لعملية ر  المبيدات الزراعية. ومن ثم سيتم تطوير النموذجين األوليينللحشر

mailto:mefrem@lari.gov.lb
https://doi.org/10.3897/neobiota.59.53208
https://doi.org/10.3390/pathogens9090723
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LAS  راك مختبرات حية كبيرة في الدول المشاركة وهو نهج جديد من سياسات البحث عبر الحدود في اإلتحاد األوروبي حيث يتّم إش 8واختبارهما في

و تلعب انشطة االتصاالت في هذا المشروع دورا" هاما لجذب اصحاب المصالح. كما سوف يتّم اشراك  LASاصحاب المصالح إلختبار وظائف 

زينات موسى، مصلحة  [. LASقطاع التسويق تدريجيا" في المرحلة األخيرة من المشروع من أجل تطوير امكانات تسويق المنتج النهائي لنظام 

 .]2020، بيروت،  لبنان –الزراعية، الفنار  االبحاث
 

، بروفسور الشبكات وتكنولوجيا المعلومات واإللتصاالت في الزراعة، مختبر Theodore Tsiligiridisالدكتور تايودور تسيليجيريدس المرجع: 

   tsiligiridis.theodore سكايب: 529.41 (210) 30+76هاتف:   tsili@aua.gr:  المعلوماتية، جامعة أثينا الزراعية. بريد إلكتروني
 

 مبيدات بيولوجية للمساعدة في الحفاظ على تراث زيت الزيتون
 

مليون يورو إلنشاء واختيار  6.6مؤخًرا بتمويل من االتحاد األوروبي بقيمة   BIOVEXOتم إطالق مشروع - 2020ونيو ، حزيران/ي 25فيينا ،  

و   Xylella fastidiosaالمستدامة أداًء والتي أثبتت فعاليتها ضد البكتيريا  والتحقق من صحة أفضل المبيدات الحيوية
بسرعة في إسبانيا وإيطاليا  Xylella ، ازداد انتشار2013التي تهدد بتدمير بساتين الزيتون واللوز في أوروبا. منذ عام 

يمة، وغالبًا ما يدمر تماًما، بساتين بسبب انتقال المرض عن طريق الناقل الحشري. يُلحق ُمْمِرض النبات أضراًرا جس

 الزيتون في غضون بضع سنوات. أوروبا معرضة لخطر فقدان البساتين ما لم يتم العثور على حلول عاجلة لمكافحة

Xylella fastidiosa.  على الرغم من وجود بعض المنتجات في السوق حاليًا، إال انه ال توجد مبيدات مثبتة علميًا

في منطقة بوليا األكثر تضرًرا في إيطاليا، انهار إنتاج  .، وفقًا لهيئة سالمة األغذية األوروبية llaXyle فعاليتها ضد

 400حيث تم تدمير أشجار زيتون تراثية عمرها يصل لـ  Xylella في المائة بسبب 80إلى  65الزيتون بالفعل بنسبة 

 .وظيفة 100000عام في إيطاليا وفقد ما يقدر بنحو 

 إلى محاصيل أخرى، مثل اللوز، حيث تضررت إسبانيا ومايوركا بشكل خاص.   llaXyle تنتقل
  

عة في البحر تم العثور على البكتيريا المسببة لألمراض أيًضا في فرنسا والبرتغال وحتى إسرائيل، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له الزرا

 13في المائة في حصاد الزيتون و  70إلى  35خسائر كبيرة في الغلة تتراوح من  Xylella تسببفي جميع أنحاء أوروبا ، من المتوقع أن  .المتوسط

  .بكتيريافي المائة في حصاد اللوز. من المحتمل أن يتعرض مليوني طن من إنتاج زيت الزيتون للخطر في أوروبا ما لم يتم العثور على عالج فعال لل

، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتطوير مبيدات بيولوجية مستدامة  Xylella محاربة الدمار الذي تسببهحتى اآلن، ال يوجد حل عضوي في السوق ل

إلى القضاء على المرض على المدى   BIOVEXOفي أوروبا، يهدف مشروع  Xylella استجابة للتهديد المتزايد النتشار .لمكافحة انتشار المرض

مجموعة من المبيدات الحيوية التي، مع بعضها،   BIOVEXOسوف يتنج مشروع لة للحياة اقتصاديًا وبيئياً. الطويل وإدخال تدابير إدارة المرض القاب

الذي ينقل المرض. سيتم اختبار ستة حلول مبتكرة   (spittlebug)مباشرة، وستعمل أيًضا على استهداف ناقل الحشرات Xylella تستهدف بكتيريا

 في السوق، باإلضافة إلى فحصها لألغراض الوقائية والعالجية. قائمة على أساس بيولوجي قبل طرحها 
 

لالستشارات التمويلية والخدمات ومقرها فيينا   RTDSوتعمل شركة  BIOVEXOدور المنسق العلمي لـ  AITيتولى المعهد النمساوي للتكنولوجيا

، إن  AIT   ،Stéphane Compantمن  BIOVEXOقال المنسق العلمي لـ .كمنسق للمشروع

كان قائًما على أسس جيدة بناًء على النتائج والنتائج السابقة التي تتناول   BIOVEXOمفهوم بحث

وأضاف أن هناك تأثيرات متعددة في إيجاد حلول فعالة وعضوية  حماية الزيتون من مرض الكزيلال

ن تضيع، زيت الزيتون في خطر بسبب عدد الوظائف التي كانت، ويمكن أ إنتاج“ .لمكافحة المرض

بسبب هذه المشكلة. من المهم أن نجد حلواًل قابلة للتطبيق لحماية دخل المزارعين الذين قاموا بزراعة 

البساتين، في بعض األحيان منذ قرون، عبر األجيال، وكذلك ضمان إمداد زيت الزيتون األوروبي 

قافية مهمة لها قيمة سياحية العديد من بساتين الزيتون هذه هي أصول تراثية ث .بمخلفات كيميائية أقل

بعيدة المدى لبلدان البحر المتوسط. نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة لتجنب تخلي المزارعين عن 

من خالل المشروع، تم التخطيط للتحقق الميداني على نطاق صغير وتحسين الصياغات للحلول الستة.   .بساتينهم في عملية التحول إلى محاصيل أخرى

أكثر  -واقعي في بوليا )إيطاليا( ومايوركا )إسبانيا( يم ووتقء من ذلك، سيتم اختيار أفضل المبيدات الحيوية أداًء لتجربة واسعة النطاق بمجرد االنتها

اتين المزروعة سيتم تطبيق تدابير اإلدارة المتكاملة لآلفات على البساتين الحالية وكذلك البس منطقتين سائدتين لتفشي الكزيليال في جميع أنحاء أوروبا.

أحد أهم الجهود في صناعة الزراعة األوروبية في إيجاد مكافحة مستدامة لمرض الكزيلال. على األقل،   BIOVEXOحديثًا في المنطقتين، مما يجعل

االستدامة. عالوة يم وتقو( عن طريق اختبار السمية 8-7سيتم تقديم أفضل حلين أداًء، أقرب إلى السوق، في نهاية المشروع )مستوى الجاهزية الفنية 

إلى   TRL 9المنتجات من حيث إمكاناتها االقتصادية واالمتثال التنظيمي ومدى مالءمتها لإلنتاج على نطاق الصناعة. يهدفيم وتقعلى ذلك ، سيتم 

هي واحدة من أخطر أنواع   a fastidiosa Xylell"تقول المفوضية األوروبية أن بكتيريا إثبات مفهوم التكنولوجيا في بيئة تشغيلية مع إمكانية تسويقها.

 والبيئة.البكتيريا النباتية في جميع أنحاء العالم، وتسبب مجموعة متنوعة من األمراض، ولها تأثير اقتصادي كبير على الزراعة والحدائق العامة 
 

 BIOVEXOمجموعة 
 

اشجار الزيتون من اجل االدارة المتكاملة لالفات( يستهدف ستة حلول  )المكافحة البيولوجية لكزيلال وناقلها في ـ، اختصار لBIOVEXOإن مشروع 

أو ناقلها ، والتي تشمل ساللتين من البكتيريا، ومستقلب ميكروبي، ومستخلصين نباتيين، و  Xylellaمكافحة حيوية مرشحة واعدة تعمل إما ضد 

 شريًكا ، وفقًا لما تتطلبه الطبيعة متعددة التخصصات للمشروع. 11ن من يتم تنفيذ المشروع من قبل اتحاد متنوع مكو ر الممرضة للحشرات.والفط

)النمسا(، المعهد النمساوي للتكنولوجيا )النمسا(، المركز الوطني للبحوث )باري، إيطاليا(،   RTDSهم مجموعة  BIOVEXOشركاء مشروع 

)ايطاليا(، جامعة اشبيلية )إسبانيا(، جامعة أنتويرب )بلجيكا( / شركة  مركز بازيلي كاراميا للبحوث والتجارب والتدريب الزراعي في لوكوروتوندو

للمزارعين جلوباكيم )بلجيكا(،  شركة دومكا )إسبانيا(، شركة اشيس بيو للتقانات الحيوية )سلوفينيا(، شركة آيمرت )إسبانيا( و الجمعية الزراعية 
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معاهد األكاديمية والجمعيات البحثية من خبراتها التكميلية وتدمج المعرفة العملية وأفضل تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وال الشباب )إسبانيا(.

  الممارسات لمزارعي الزيتون وجمعيات المزارعين المشاركين إليجاد أفضل حل بيولوجي مناسب.

 .2025أبريل نيسان/ 30حتى  2020مايو أيار/ 1سنوات ، من  BIOVEXO 5مدة مشروع 

  /https://biovexo.euيرجى االطالع على الموقع الخاص بالمشروع  لمعلومات أكثر،

 ]2020، إيطاليا-الزراعة المستدامة، باريالمركز الوطني االيطالي للبحوث، معهد وقاية النبات و  ، د. رائد أبو قبع[تقدمة و ترجمة الخبر: 
 
 

 اخبار عامة 
 

 
 

 

 ملحوظة بحثية
 

عرانيس/كيزان الذرة  في محالت بيع fall armyworm  Spodoptera frugiperda (J.E.Smith)يفيةأثناء البحث لحصر دودة الحشد الخر

في مناطق  2020تشرين األول /أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر يالشامية خالل شهر

عمان المختلفة لوحظت مرافقة الماكن اإلصابة بدودة الحشد الخريفية في قمة 

أعداد من يرقات وعذارى ثنائية  silkالسلكية  حيث تتواجد الخيوط cobالعرنوس 

االجنحة أخذت للمختبر وتمت تربيتها على عرانيص الذرة وتبين انها تعود لذبابة 

التي  African fig fly  ،Zaprionus indianus Gupta 1970التين االفريقية 

 (Al-Jboory and Katbeh, 2012)سبق وان شخصت ألول مرة باألردن من قبل

على ثمار  Alawamleh et al,2016وتم عزلها الحقاَ من قبل مر المجهول على ت

االجاص،التمر،التين،الرمان،الجوافة،البرتقال الحلو  التوت، العنب، الخوخ المندرين

ة حيث تكمل الذبابة عملية التفاح والبرقوق الشائك.تأتي هذه الذبابة على المواد المتخمرة التي تنبعث نتيجة اإلصابة بدودة الحشد الخريفي والحامض،

ً من الخمائر والبكتيريا التي تسبب تلف النسيج المصاب ولوحظت عذارى الحشرة موزعة على داخل العرانيس بين الب ذور التخمر بافرازها انواعا

 .]2020،نوفمبرتشرين األول/ ، الجبوري مابراهي [ .وربما تتحرك بعد الفقس الماكن إصابة اخرى

 

 

 

 لثاني من نشرية الصحة النباتية و المدخالت الفالحية في تونسصدور العدد ا
 

 

 لإلدارة تقديم على احتوي حيث ،2020 يوليو  تموز/ شهر بداية التونسية بالبالد الفالحية المدخالت و النباتية الصحة نشرية من األول العدد صدر لقد

 األنشطة ألهم وعرض النباتات، لحماية المديراألسبق حمدي، حافظ السيد الفقيد لروح وفاء ولمسة الفالحية المدخالت ومراقبة النباتية للصحة العامة

 المستوي على الفالحية والمدخالت النباتية الصحة مجال في المختصين من /مايو وحزيران/يونيو العديد يارأ ،بريلأنيسان/ أشهر 3 ـال خالل المنجزة

 معنا) تفاعلوا الذين بين من .النشرية وتحسين تطوير أجل من بها األخذ تم التي المقترحات عنا بعضم وتقاسموا الفكرة استحسنوا واإلقليمي الوطني

 بعض نقدم أن نود .بها تقدم التي والمقترحات اهتمامه على نشكره الذي النبات، لوقاية الجمعية العربية رئيس) الجبوري ابراهيم األستاذ الدكتور

 الناتج في % 8 تفوق بنسبة القطاع الفالحي يسهم حيث .الفالحية والمدخالت النباتية بالصحة وعالقته بتونس حيالفال القطاع أهمية حول األرقام

 يؤمن و النشيطة العاملة اليد من % 17.6يستقطب كما .الصادرات قيمة في % 10 وتناهز االستثمارات قيمة في % 8 وتقارب للبالد الخام الداخلي

 هامة بنسب أو كليا ويغطى نسمة ،مليون 2.5 قرابة يعادل ما وهو بحار ألف  60 عن يزيد وما فالحي مستغل لفأ 516 لحوالي الرزق موارد

 وتحسن التمدن نسبة وارتفاع الديموغرافي أهمها النمو من نذكر العوامل عديد تأثير تحت ملحوظا تطورا سجل الذي األساسية الغذائية المواد استهالك

يزال  ال ببالدنا الغذائي األمن وضع أن إال وتنويعها السوق تزويد مستوي وتحسين الغذاء تحسين مجال في طيبة نتائج قتحقي ورغم .العيش ظروف

 األعالف من المجترات حاجيات من بالمائة 25 حوالي نورد كما الحبوب، من حاجياتنا من بالمائة 50 حوالي سنويا نورد أننا باعتبار هشا

 منظومات مستوى من الرفع إلى والرامية التنفيذ حيز وضعها تم التي والمخططات البرامج أن كما .األعالف من لدواجنا حاجيات من بالمائة100و

 قطاع يعتبر حيث .النباتية الصحة االعتبار أهمية بعين األخذ دون عالية وجودة وفيرة بكميات فالحيا إنتاجا أن تؤمن لها يمكن ال الفالحي اإلنتاج

 الزراعية المحاصيل حماية :مستوى على يلعبه الذي للدّور نظرا واألساسيّة الهاّمة القطاعات بين من الفالحيّة جودة المدخالت ومراقبة ةالنباتيّ  الّصحة

 اسيّةاألس واألنشطة للمهام وذلك الغذائي باألمن القطاع هذا ارتباط .الفالحي االستعمال ذات المدخالت جودة ومراقبة واآلفات األمراض أضرار من

 من واألمراض اآلفات لمكافحة الوطنيّة الحمالت تنفيذ خالل من إتالفها وتفادي الزراعيّة  المحاصيل بتأمين النباتية الّصحة مصالح بها تقوم التي

 في والتحاليل المراقبة حمصال به تقوم الذي الهام الدّور .أخرى جهة من للحدود والعابرة الغازية الخطيرة الدخيلة اآلفات واألمراض تسرب ومنع جهة

 وصّحة البيئة على المحافظة في محوري بدور القيام .للمواصفات ومطابقتها  جودتها وضمان والترويج التوريد عند الفالحية المدخالت مراقبة

 أيدي بين تضع أن الفالحية مدخالتال ومراقبة النباتية للصحة العامة اإلدارة يسعد  .المعنية الوزارات مع بالتنسيق الحيويّة واألعداء اإلنسان

 التونسية بالبالد الفالحية المدخالت و النباتية الصحة نشرية من الثاني العدد الفالحية النباتية والمدخالت الصحة مجال في والمختصين المتابعين

 لمحة ، المنجزة األنشطة ألهم عرض الي افةباإلض العدد هذا يحتوي .2020 لسنة سبتمبر وأيلول/ أغسطس/يوليو، آب/تموز الفارطة أشهر للثالث

هذا  اإلفريقي. بالقرن وخاصة الشرقية والمنطقة الوسطى المنطقة غرار على لها المجاورة والمناطق الغربية بالمنطقة الجراد الصحراوي وضع حول

 https://bit.ly/33plqxZالرابط ادناه في موقع الجمعية العربية: 
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 .القمح يقفز القارات ليصل الى افريقيامرض الشرى على 
 

أيلول/سبتمبر  28بتاريخ  CIMMYTأعلن الباحثون في زامبيا تأكيد وصول مرض الشرى الفطري على القمح في القارة االفريقية هذا ما أعلنته

حيث الحظ الباحثون مرض الشرى على القمح في مقاطعة مبيكا وذكروا بان مرض الشرى   2020

ر والضرر قد سجل ألول مرة في قارة افريقيا.يعتبر مرض شرى القمح من االمراض سريع التأثي

الفطرية الخطيرة في مناطق انتاج القمح المطرية في زامبيا وهذا يوجه تحذيراً للمناطق المجاورة 

 بليون مستهلك على القمح 2,5يعتمد حالياً أكثر من  .هانفس والدول االفريقية التي لها الظروف الجوية

كمصدر للغذاء وفي السنوات األخيرة يعمل االفارقة لتقليل األعتماد على االستيراد لمحصول 

ً آخر يواجه القارة االفريقية.تتعاون المنظمات المهتمة بالتنمية  القمح.يعتبر هذا المرض تحديأ حيويا

 CIMMYT,USAD-ARS,FAO,ICRISAT [في افريقيا لحل مشاكل االفات الزراعية منها

 .]2020،  بتصرف من المقالة األصلية دكتور إبراهيم الجبوري ترجمه
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 199-187الصفحات 

38.3.187199-i.org/10.22268/AJPPhttps://do  

 

 ةسوري ،القدموس منطقة في النباتية وعوائلها الصدأ فطور لبعض أولي حصر

  )سورية( وأوس شاهين غزال ابتسام

 207-200الصفحات 

38.3.200207-https://doi.org/10.22268/AJPP  
 

 اتبيئي
 2018/2019تطور القدرة اإلمراضية لفطر الصدأ األصفر على القمح في سورية خالل موسم 

 وبسام السليمان )سورية( محمد شفيق حكيم، محمد قاسم، نعيم الحسين، نادر أسعد

 216-208الصفحات 

38.3.208216-Phttps://doi.org/10.22268/AJP  

 

 الحشرية في منطقتين مختلفتين بجنوب سورية الديناميكية الزمنية لمجتمع دودة ثمار التفا  ومتطفالتها

 )سورية(  النبي بشير وغسان إبراهيم عبد، حلبونيال ريما

 231-217الصفحات 

38.3.217231-.22268/AJPPhttps://doi.org/10  
 

 مكافحة
 Sorauer (Ellis & Martin) إزاء مرض اللفحة المبكرة المتسبب عن الفطر /الطماطماستحثاث المقاومة المكتسبة الجهازية في نبات البندورة

Alternaria solani باستخدام حمض الساليسيليك 

 )سورية(   مد بشيروعبد النبي مح جودة توفيق فضول، أبو السل أحمد عبد هللا

 240-232الصفحات 

38.3.232240-https://doi.org/10.22268/AJPP  
 

نمو ال شراتمؤ بعض فيو/الطماطم تأثير ساللتين من بكتيريا الجذور المحفزة للنمو في نسبة وشدة اإلصابة بفيروس تجعد واصفرار أوراق البندورة

 ظروف البيوت المحمية تحت /الطماطمالبندورة لنبات
 )سورية( اسماعيل دأود عمادو قواس نادر حنان ،قصي علي الرحية ،عاقل حسنإنصاف 

 251-241الصفحات 

38.3.241251-https://doi.org/10.22268/AJPP  
 

 ات نباتية مستخلص
 البامياء نبات على Tetranychus urticae (Koch) البقعتين يذحلم التأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في حياتية 

 فهيد )العراق( خالد عبد الرزاق

 257-252الصفحات 

https://dx.doi.org/10.1127/entomologia/2020/0983
https://www.schweizerbart.de/services/bibtex/papers/95984/Vibrational_communication_and_mating_behavior_of_the_meadow_spittlebug_Philaenus_spumarius_95984.bib
https://doi.org/10.1038/s41598-020-76170-7
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.187199
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.200207
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.208216
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.217231
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.232240
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.241251
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38.3.252257-https://doi.org/10.22268/AJPP 

 

 أعداء طبيعية
 في بساتين التفا  في جنوب سورية Phytoseiidae ديناميكية مجتمعات مفترسات عائلة

 جهان العبد هللا، ماجدة مفلح ولؤي حافظ أصالن )سورية( 

 265-258الصفحات 

38.3.258265-PPhttps://doi.org/10.22268/AJ  
 

ة   4، العدد 38 لمجلدا المقاالت التي ستنشر في مَجلـة وَقايــَـة النّبَــات الَعـَربيَـّ
 2020كانون األول/ديسمبر 

 
 

 .إنصاف حسن عاقل، نادين علي، نادر أسعد وعماد  تقصي انتشار فيروس الورقة المروحية للكرمة في بعض مناطق زراعة الكرمة في سورية

 يل.إسماع

  تحديد فعالية بعض العزالت المحلية للنيماتودا الممرضة للحشرات ضد حافرة أوراق البندورة/الطماطمTuta absoluta (Meyrick)  في

 .عبد النبي بشير وخالد العسس درويش،علي  الحقل وتحت ظروف المختبر.

  خصائص الحياتية للمتطفل الدراسة تأثير العائل الحشري في بعضPristomerus vulnerator (Panzer, 1799)  تحت ظروف التربية

 ريما الحلبوني، عبد النبي بشير وغسان إبراهيم. المخبرية.

  ديناميكية مجتمع دودة اللوز الشوكيةEarias insulana (Boisd.) .عطية عرب، منال صالح، نرجس  على البامياء في الالذقية، سورية

 العلي، إيمان عكاشة وإبراهيم الجوري. 

 ياسر علي، محمد اسالم خان، حافظ محمد  لتحديد الكمي لمصدر مقاومة صدأ األوراق في األصول الوراثية للقمح فيما يتعلق بالعوامل الوبائية.ا

 عاطف، محمد ايجاز، محمد عتيق، محمد بشير، محمد زيشان مانشا، أزهر عباس خان ومحمد حسين

  المتطفالت المرافقة لحشرة الحمضيات الشمعيةCeroplastes floridensis Comstock  ،على أشجار الحمضيات في محافظة الالذقية

 نبيل أبو كف، إياد محمد وعلي حسن. سورية.

  الراس المسطح  يذبعض الصفات الموفولوجية واألطوار الحياتية لحفار األشجارSphenoptera servistana Obenberger, 1929  في

 محمد زيدان خلف وابراهيم جدوع الجبوري. لحجرية في وسط العراق.بيئة بساتين األشجار ذات النواة ا

  دور بعض المخصبات الحيوية وحمض الساليسيليك في المحتوى الفينولي ونشاط أنزيم البيروكسيداز في أوراق نباتات الفليفلة المعداة

 محمد سلمان ابراهيم، ياسر علي حماد وسليم راعي. بفيروس موزاييك الخيار.

 ميساء توفيق علو . الحيوي للجسيمات النانوية وتطبيقاتها في مجال مكافحة اآلفات الزراعية: دراسة مرجعية. التخليق 

  األثر التبخيري لبعض المبيدات الحشرية لعالج أشجار نخيل التمر المصابة بسوسة النخيل الحمراءRhynchophorus ferrugineus 

Olivier . .صالح رشيد البالع 

 

 

 في وقاية النبات أحداث مهمة        
 

2020 - 2021 
 
 
 
 

 
 

 

لورادو، الواليات المتحدة والندوة الدولية العاشرة حول اإلدارة المتكاملة لآلفات، دنفر، ك

  sals.htmlhttps://ipmsymposium.org/2021/call_for_propoاألمريكية
 

 2021/ اذار/15-18

 Info@easyconferences.org 20- 22 /4/2021المؤتمر السادس عشر لالتحاد المتوسطي ألمراض النبات، ليماسول، 
 

 aac2020.com/https://eur 12-16/7/2021 ، باري، إيطالياEURAACتحاد األوروبي إلخصائيي األكاروساتالندوة التاسعة لال

 2021/تموز/ www.ice2020helsinki.fi 18-23 فنلندا-لسينكييالمؤتمر الدولي السادس والثالثون للحشرات، ه

  aspp.com-www.acpp 31/10- 4/11/2021تونس-الحمامات–المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات/فندق لولاير 

 
 تأكيد 

https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.252257
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.258265
https://ipmsymposium.org/2021/call_for_proposals.html
https://euraac2020.com/
http://www.ice2020helsinki.fi/
http://www.acpp-aspp.com/
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  العراق  -/دهوكمصيف اوشاوافي   Platanus orientalis   فطريات بازيدية

أشجار  سوقمحافظة دهوك )شمال العراق( تضم مجموعة من المصايف ومنها مصيف اوشاوا فيه شالالت تم وضع قطع من 

عليها    (Basidiomycota)ر البازيديةو( للجلوس عليها في وسط مياه الشالالت مما أدى الى نمو وظهور الفطPlatanus orientalisالجنار)لدلب/ا

ر بتكوين االجسام الثمرية و( تتعايش مع جذور هذه األشجار وعند موت األشجار تقوم  الفط  Mycorrhizaر تكافلية ) مايكوريزاووالتي هي فط

 Turkeyواالسم الشائع لها    Polyporalesر تعود الى رتبة والظاهرة على االخشاب  للحفاظ على النوع وهذه المجموعة من الفط

mushroom tail منها الجنس الشائع ,Polyporus واغلبها ينتمي الى جنس Trametes( Trametes versicolor  اوPolyporus 

versicolor .)]  2020العراق، -كلية العلوم، جامعة الموصل-ديم احمد رمضان )العراق(، قسم علوم الحياة األستاذ الدكتور ن[. 

Nadeem.ramadan53@yahoo.com Nadsbio1@uomosul.edu.iq 
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 Mexican black scale, Saissetia mirandaالحشرة القشرية المكسيكية السوداء 
 

 ةلوحظ انتشار الحشرة القشرية المكسيكية السوداء في بيئة بساتين التين وسط العراق، شخصت الحشرة حينها من قبل مختصين في ثالث 2017خالل  

الحقا ازداد انتشار الحشرة وازداد الضرر  ضمن البحث المنشور و المعنون: 2019رة في البيئة العراقية في مراكز علمية دولية، و وثق تسجيلها الول م

ل عدد الناتج عن االصابة حيث تصيب الحشرة االفرع واغماد االوراق واالوراق وتزداد كثافتها السكانية في الخريف اكثر مقارنة في الربيع.  وص

في بساتين  2020 /نوفمبربيضة لكل حشرة. مرفق صور حول اصابة اشجار التين خالل تشرين ثاني 1200يصل الى البيض تحت قشرة الحشرة بعدد 

 .]2020 ،و ابراهيم الجبوريمحمد زيدان خلف  [  التين في بغداد.

Effect of the Mexican Black Scale, Saissetia Miranda (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) In Iraqi 

Agroecosystem, Biochem. Cell. Arch. Vol. 20, No. 1, pp. 1485-1492, 2020. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:Nadeem.ramadan53@yahoo.com
mailto:Nadsbio1@uomosul.edu.iq


 

 

 

 2020 كانون األول /ديسمبر ، 81 العدد األدنى، والشرق العربية البلدان في النبات لوقاية اإلخبارية النشرة 41

 جزيل الشكر للزمالء الذين أسهموا في إنجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات
 في الشرق األدنى والبلدان العربية وهم:

 
 

 

ياسر  مهران زيتي)سورية(،وليد نفاع)سورية(، ة(، ليلى منيف زيدان )سوري نديم احمد رمضان )العراق(، )سورية(، عبد النبي بشير

محمد صبرى  ىمصطف (،إيطاليا-)العراق  ،مختار عبد الستار عارف)مصر(، بدالجيد صال  عبدالجيدععصمت حجازي )مصر(،  عقيد)سورية(،

فضل عبد الحسين خليل  ، )العراق(رجيأسماء عبدالمنعم طالب االع)العراق(، عدنان عبد الجليل لهوف)العراق(،  محمد حسن جابر)مصر(،  بكرى

ركيا(، عبد الفتا  دبابات)ت )مصر(،يوسف خميسخالد العسس )سورية( )سورية(، زينة طارق بلدي)العراق(،  علي كريم الطائي، ()العراقالفضل

محمد زيدان )لبنان(، ات موسىزين)العراق(، سالم  علي حسين، صالح فنجان )العراق(، ايمان خليل )العراق()العراق(، نيران سالم الجرا  

-رمحمد وليد نجم )مص،المملكة المتحدة/بريطانيا(-)سورية كندة الريس )المغرب(،عبد الفتا  ضباباتكوريا(، -محمد مناع) مصر ،خلف)العراق(

ديما  )سورية(،إياد محمد(، نلبنا) مالك روبير( لبنان ) آية ابراهيم ايمان بيبي)سورية(، )سورية(،المتني لوائندا سالم )االردن(،  ،)يابان

فاطمه الزهراء أحمد باري(، -منصور )المغرب ةسكين(، باري -جاك خليل )لبنان)سورية(، حسن صمادي)سورية(، خالد حينون)سورية(، النحاس

-محمد )مصر ةنسم (،باري-(، ونيسة ماليكة )الجزائرباري-)المغرب طيبي نعثما ،(باري-معتصم خصيب )فلسطين (،باري-صابر سنوسي )مصر

هبة توكالي ،FAORNE) ليديا عبد الشاهد ،(FAORNE)مأمون العلوي  باري(،-آية شليحي )الجزائر سالم )مصر(، ةامير(، باري

((FAORNE ، احمد السيد((FAORNE ،أشرف السعيد خليل)رجاء عبد الرزاق عباس ، أشرف فتحي عبد الرحمن)مصر(، )مصر

 . ) ايطاليا(سلمى مقران)مصر(،  عبد الصمد ىسلو، العراق()الشويلي ، فاخر رحيم حميد )العراق(العنبكي

 
  
 

أعضاء تدعو هيئة تحرير النشرة اإلخبارية الجميع إلى إرسال أية أخبار أو إعالنات تتعلق بوقاية النبات في البلدان العربية. كما تدعو جميع 
وكذلك جميع  تخصصة المنبثقة عنها وأعضاء االرتباط في البلدان العربية المختلفةالهيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان الم

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
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