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افتتاحيــة العــــدد

أشجار السنديان واآلفات الحشرية: هل تعلمنا بأن نكون محدودي األفق؟
    

ــتهم  ــي دراس ــرية ف ــات الحش ــات الغاب ــول آف ــاً ح ــاراً تعليمي ــذوا مس ــن أخ ــن الذي ــن الزراعيي ــد م إن العدي
ــك  ــة وكذل ــب األشــجار الحراجي ــي تصي ــواع الحشــرات الت ــع أن ــل عــن جمي ــوا بالتفصي ــد تعلم ــة ق الجامعي
كيفيــة مكافحتهــا. إال أن النظــرة األكثــر شــمولية تفــرض علينــا التعــرف علــى كيــف تدعــم أشــجار الســنديان 
ــى أشــجار الســنديان  ــات ينظــرون إل ــم النب ــي عل ــا الحشــرات. إخصائي ــا فيه ــة األخــرى بم ــات الحي الكائن
ــاة  ــى دعــم الحي ــا عل ــي قدرته ــل ف ــن الهائ ــات بســبب التباي ــة النبات ــي مملك ــة ف ــواع النباتي ــا أهــم األن بأنه
بمفهومهــا الواســع. إن أنــواع الســنديان المختلفــة التابعــة للجنــس  Quercus تدعــم عــدداُ ضخمــاً مــن 
الكائنــات الحيــة، أكثــر مــن أي جنــس نباتــي آخــر، ويشــمل ذلــك طيــور نقــارات الخشــب التــي تجمــع ثمــار 
ــل  ــى األق ــاك عل ــه.  هن ــى أوراق ــي تعيــش يرقاتهــا عل ــد مــن الحشــرات الت ــى العدي ــوط(، إل الســنديان )البل
100 نــوع مــن الحيوانــات  الفقاريــة التــي تتغــذى علــى ثمــار البلــوط فــي الواليــات المتحــدة. وهــذا يشــمل 
ثدييــات مثــل الغــزالن ذات الذيــل األبيــض، الســناجيب، الدببــة، الفئــران، األرانــب، الراكــون، األبوســوم، 
الثعالــب، والخنزيــر البــري. كمــا أن أنــواع الطيــور التــي تتغــذى علــى ثمــار الســنديان تشــمل الســماني، 
الديــك الرومــي، البــط، نقــارات الخشــب، الغــراب وأبــو زريــق. ويعتبــر تعــدد أشــكال العقــد )الدرنــات(  التــي 
ــه النشــاط الحشــري  تحدثهــا أنــواع الدبابيــر مــن الجنــس Cynipid  علــى ســوق وأوراق الســنديان بأن
األكثــر وضوحــاً، وعلــى األغلــب األكثــر أهميــة.  تــم تحديــد 800 نــوع مــن دبابيــر العقــد علــى األقــل فــي 
أمريــكا الشــمالية، وبعضهــا حشــرات مفيــدة، وأغلبهــا لــه عالقــة خاصــة مــع شــجرة الســنديان. لذلــك عنمــا 
نعتمــد اســتراتيجية معينــة لمكافحــة آفــات الســنديان الحشــرية ال بــد مــن األخــذ بعيــن اإلعتبــار كل الحقائــق 

البيئيــة المذكــورة أعــاله. 
إن موطــن الجنــس Quercus )الســنديان( هــو النصــف الشــمالي مــن الكــرة األرضيــة، ويشــمل أنواعــاً 
ــة البــاردة حتــى  ــاً مــن المناطــق المعتدل دائمــة الخضــرة وأخــرى متســاقطة األوراق، ويمتــد وجــوده حالي
المناطــق اإلســتوائية فــي أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، أوروبــا، آســيا، وشــمال أفريقيــا. وأكبــر عــدد مــن 
أنــواع الســنديان موجــود حاليــاً فــي أمريــكا الشــمالية، 90 نوعــاً فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة و 160 
نوعــاً فــي المكســيك. وتعتبــر الصيــن ثانــي بلــد  بالنســبة لتبايــن الســنديان حيــث يوجــد فيهــا 100 نــوع. 
وهنــاك اعتقــاد عــام بــأن  الســنديان أشــجار ضخمــة يصــل إرتفاعهــا إلــى 30 متــراً ، إال أنــه فــي الواقــع 
ــة  ــراً ألهمي ــط. ونظ ــار فق ــى 4-2 أمت ــا إل ــل ارتفاعه ــل   Q. turbinella يص ــجيرية مث ــواع ش ــاك أن هن
أشــجار الســنديان، ال عجــب بــإن العديــد مــن البلــدان مثــل الوالايــات المتحــدة، بلغاريــا، كرواتيــا، قبــرص، 
ــد  ــد اعتم ــا  ق ــا، صربي ــا، ليتواني ــدا، روماني ــا، بولن ــا، األردن، التفي ــا، مولدوفي ــا، الماني ــتونيا، فرنس إس

الســنديان كشــجرته الوطنيــة.
ــاً )2021(  ــر حديث ــاب نش ــراءة كت ــك بق ــوع علي ــذا الموض ــول ه ــد ح ــة المزي ــن معرف ــب م ــت ترغ إن كن
ــة  ــة البري ــي قســم الحشــرات والبيئ ــال مــي وهــو أســتاذ ف ــه دوغــالس ت ــة الســنديان” كتب ــوان “طبيع بعن
فــي جامعــة ديــالوار، الواليــات المتحــدة. إن كنــت تشــارك المؤلــف الــرأي، فهــو ينصحــك بزراعــة شــجرة 

ــك. ســنديان فــي حديقــة منزل

خالد مكوك، بيروت، لبنان
و

جوردون هولكومب، باتون روج، لويزيانا، الواليات المتحدة
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	 أخبار وقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى
حالة اآلفات الجديدة والغازية واالعداء الطبيعيين

األردن

التسجل األول لبسيال الغار Lauritrioza alacris )Flor( )Hemiptera: Triozidae( في األردن. 
تــم تســجيل بســيال الغــار للمــرة األولــى فــي األردن حيــث تــم العثورعليهــا علــى أشــجار الغــار فــي الحدائــق المنزليــة فــي العديــد مــن 
المواقــع فــي العاصمــة عمــان. تــم إعــداد الشــرائح وحفــظ عينــات فــي متحــف الحشــرات بالجامعــة األردنيــة. تــم تحضيــر الصــور 
ــف. يجــري  ــى المضي ــة عل ــرأس ، واألجنحــة وأعــراض اإلصاب ــم التناســلية ، وال ــن ، وأعضائه ــاث البالغي ــة للذكــور واإلن األصلي
المزيــد مــن التحــري والفحــص لتقويــم عــدد األجيــال فــي الســنة، وتوزيــع اآلفــة، ودرجــة اإلصابــة، والضــرر الناجــم عنهــا إضافــة 
 EPPO Bulletin 1-5,2021 ،)ــم الجبــوري، أســيل القيســي)األردن ــة بدر،إبراهي ــن عليهــا. ]أحمــد كاتب لحصراألعــداء الطبيعيي

   [.https://doi.org/10.1111/epp.12770

التسجيل األول للبق الدقيقي العمالق  Pseudaspidoproctus hyphaeniacus )Hall 1925(  على النخيل باالردن

 Pseudaspidoproctus hyphaeniacus )Hall 1925( )Hemiptera: العمــالق  الدقيقــي  البــق  مــرة  وألول  ســجل 
Monophlebidae(  علــى النخيــل بــاألردن حيــث تــم جمــع نمــاذج منــه مــن مزرعــة فــي غــور كبــد فــي االغــوار الوســطى.وجدت 
الحشــرة بكثافــة عاليــة علــى فســائل نخيــل التمــر ونخيــل الزينــة الكنــاري والواشــنطونيا. تــم تصويرأعــراض اإلصابــة واالطــوار 
المختلفــة للحشــرة بعــد تحميلهــا علــى شــرائح لغــرض خزنهــا فــي متحــف الحشــرات التابــع للجامعــة األردنيــة. يبــدو ان هنــاك حاجــه 
ماســة للتحــري عــن الحشــرة فــي مناطــق مختلفــة وكذلــك حصــر األداء الحيويــة المرافقــة للحشــرة ووضــع خطــة متكاملــة  الدارة 
ــم الجبــوري  ــدر وإبراهي ــة ب ــره اســتعدادا للنشــر]احمد كاتب ــره وتصوي ــم تحضي ــات ت ــا متطفــل مــن الذبابي ــا وجدن الحشــرة علمــاً انن

  EPPO Bulletin. 2021; 00:1–5[
https://DOI: 10.1111/epp.12800  

إيران

أول تقرير عن فيروس تبقع الثمار البني للطماطم )ToBRFV( في البيوت المحمية في إيران

فــي آب/أغســطس 2021، لوحظــت أعــراض عــدوى شــبيهة بالفيروســية علــى أوراق وثمــار نباتــات الطماطــم مــن صنــف امبــرادور
RZF1  الهولنــدي و اصنــاف  ماكســيفورت و اشــكول و 4129 االمريكيــة فــي مجمــع بيــوت بالســتيكية تبلــغ مســاحته 3.2 هكتارفــي 
مقاطعــة أصفهــان، إيــران. تمــت تربيــة النباتــات فــي إيــران مــن البــذور المســتوردة. كانــت األعــراض عبــارة عــن فسيفســاء شــديدة 
وتشــوه لــألوراق )خاصــة األوراق العلويــة والفتيــة( إضافــة إلــى بقــع صفــراء ونخريــة بنيــة علــى الثمــار. تشــبه هــذه األعــراض 
أعــراض فيــروس تبقــع الثمــار البنــي للطماطــم )ToBRFV( التــي تــم اإلبــالغ عنــه فــي أماكــن أحــرى )ســالم وآخــرون ، 2016(. 
تأثــر حوالــي 30 ٪ مــن النباتــات باألعــراض فــي جميــع أنحــاء مجمــع المحميــات. كان الصنفــان إشــكول و 4129 أكثــر تضــررا مــن 
غيرهمــا. تســببت العــدوى الميكانيكيــة مــن خالصــة عينــات األوراق والفاكهــة فــي تكويــن اعــراض موضعيــة نخريــة علــى نبــات 
 RT-PCR ممــا يشــير إلــى احتمــال وجــود فيروســات مــن جنــس توبامــو. تــم اختبــار لعينــات أيًضــا بـــ Nicotiana glutinosa
باســتخدام البادئــات الخاصــة بـــالفيروس )لينــغ و آخــرون, 2019(. تمــت تنقيــة الجــزء المضخــم تفاعــل البلمــرة المتسلســل والمؤلــف 
مــن 842 زوج قاعــدي ، وتــم تشــفيره بوســاطة  Sanger )شــركة Sinuhe Biotech ، إيــران(. تحققــت مقارنــة التسلســل باســتخدام 
ــا بنســبة 99.75 ٪ مــع تسلســل ToBRFV المعــزول مــن  ــات. كان التسلســل متطابقً BLAST مــن وجــود ToBRFV فــي العين
العزلــة االردنيــة Tom1-Jo KT383474. تــم إدخــال الشــيفرة الوراثيــة الــى بنــك الجينــات تحــت رقــم OK075081. علــى حــد 
علمنــا، هــذا هــو التقريــر األول لـــ ToBRFV فــي إيــران. بعــد هــذه الدراســة ، تمــت إزالــة جميــع النباتــات وإتالفهــا مــن المحميــة 

المصابــة. بــدأت دراســات إضافيــة للتحقيــق فــي المصــدر المحتمــل لتفشــي المــرض.  
[A. Ghorbani,M. Rostami,S. Seifi,K. Izadpanah )Iran(, New Disease Report, 19 October 2021]. 
https://doi.org/10.1002/ndr2.12040 



December 2021 ،84 النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد 6

الجزائر

ــر المضــاد  ــة مــن منطقــة الجــذور فــي الجزائــر والتأثي ــة أنــواع مــن فطــر Trichoderma معزول التقريــر األول لثالث
ــى مــرض العفــن الرمــادي فــي الطماطــم.  ــي لـــ Trichoderma brevicompactum  للســيطرة عل العال

 )Botrytis cinerea Pers. )teleomorph Botryotinia fuckeliana )de Bary( Whetzel ــن ــم ع ــادي الناج ــن الرم العف
هــو أحــد أكثــر األمــراض الفطريــة تدميــراً المحاصيــل فــي منطقــة البحــر المتوســط. فــي الجزائــر، أجريــت دراســات قليلــة حــول 
األثــر االقتصــادي لهــذا المــرض. ومــع ذلــك ، فهــي موجــودة عمليًــا فــي جميــع دفيئــات الطماطم/البنــدورة والفراولــة ، وكذلــك فــي 
ــى البحــث عــن ســالالت  ــذا المــرض إل ــة له ــد المكافحــة الكيميائي ــالد. أدى تعقي ــوب الب ــي شــمال وجن ــة ف ــزارع الكــروم المرتقب م
Trichoderma الفعالــة فــي المكافحــة البيولوجيــة. تــم الحصــول علــى خمســة عشــر عزلــة مــن Trichoderma spp مــن 
ــاري  ــوي التج ــماد الحي ــن الس ــذور )rhizosphere( ، وم ــو الج ــن ج ــروم( م ــة والك ــم والفراول ــة )الطماط ــة وصحي ــات قوي نبات
 T. ، )أربــع عــزالت( T. gamsii ، )أربــع عــزالت( T. afroharzianum تــم تحديدهــا علــى أنهــا  ، )®Bio-compost(
 T. breve ، )عزلــة واحــدة( T. brevicompactum ، )عزلــة واحــدة( T. atroviride، )ثــالث عــزالت( longibrachiatum
 rpb2 و tef1 و ITS( علــى أســاس تحليــل تسلســل الحمــض النــووي ألربعــة جينــات )عزلــة واحــدة( T. lixii ، )عزلــة واحــدة(
و acl1(. كشــفت اختبــارات المكافحــة الحيويــة فــي المختبــر أن أربــع عــزالت جزائريــة مــن Trichoderma spp. )TAtC11 و 
TGS7 و TGS10 و TBS1( كان لهــا نشــاط مضــاد عالــي ضــد . B. cinereaتــم تســجيل تثبيــط نمــو الفطــر بوســاطة العزلــة 
TBS1 بنســبة ٪90.68 فــي اختبــار ترشــيح المزرعــة. أظهــرت اختبــارات المكافحــة الحيويــة التــي أجريــت علــى نباتــات الطماطــم 
باســتخدام T. brevicompactum TBS1(( و )T. atroviride )TAtC11 و T. lixii) )TLiC8( ضــد B. ٪ فــي العــالج 
 T. و T. brevicompactum ــة عــن التقريــر األول عــن ــي. الخالصــة: كشــفت الدراســة الحالي ــى التوال الوقائــي والعالجــي ، عل
ــة  ــي المكافح ــن Trichoderma ف ــة م ــالالت المحلي ــتخدام الس ــز اس ــي تعزي ــهم ف ــه يس ــا أن ــر ، كم ــي الجزائ breve وT. lixii ف
البيولوجيــة ممــا يــؤدي إلــى الحفــاظ علــى التنــوع الميكروبــي للتربــة بشــكل أفضــل. [ ماسينيســا حمــاد 1، تومــاس جيليميــت 2، 
مريــم عالــم 1 ، فرانــك باســتيد 2 ومريــم لوانشــي1 )الجزائــر(، 1مختبــر علــم أمــراض النبــات والبيولوجيــا الجزيئيــة ، المدرســة  
الوطنيــة العليــا للفالحــة ، شــارع حســن بــادي ، بلفــور ، الحــراش ، 16004 الجزائــر العاصمــة ، الجزائــر،2 جامعــة انجيــه فرنســا، 

ــة لآلفــات،2021 ] ــة للمكافحــة البيولوجي ــة المصري المجل
.https://doi.org/10.1186/s41938-021-00423-4

المملكة العربية السعودية

التقرير األول لوجود فيروس التجعد البني لثمار الطماطم )ToBRFV (على الطماطم في المملكة العربية السعودية

يعتبــر محصــول الطماطــم /البنــدورة )Solanum lycopersicum L.( مــن أهــم المحاصيــل األقتصاديــة فــي العائلــة الباذنجانيــة 
Solanaceae  حيــث تتــم زراعتــه فــي جميــع أنحــاء العالــم  وفــي المملكــة العربيــة الســعودية. الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو فحــص 
 )ToBRFV( ــار الطماطــم ــي لثم ــد البن ــروس التجع ــى وجــود في ــرف عل ــاض والتع ــة الري ــي منطق ــر شــيوعا ف الفيروســات األكث
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  تــم مالحظــة أعــراض غيــر عاديــة علــى ثمــار وأوراق نباتــات الطماطــم فــي العديــد مــن البيــوت 
الحاميــة بمنطقــة الريــاض  فــي المملكــة العربيــة الســعودية. هــذه األعــراض عبــارة عــن ظهــور بقــع بنيــة غيــر منتظمــة ، وتشــوه ، 
وبقــع صفــراء علــى الثمــار، بينمــا اشــتملت األعــراض علــى األوراق علــى التبقــع والموازييــك ذات اللــون األخضــر الداكــن المتجعــد. 
ــا ضــد أهــم فيروســات الطماطــم مثــل  ــة  بهــذه األعــراض واختبارهــا مصليً تــم جمــع 45 عينــة فــي ك2/ينايــر 2021 والمصحوب
فيــروس الشــحوب فــي الطماطــم ))ToCV ، فيــروس الذبــول المتبقــع فــي الطماطــم )TSWV(، فيــروس تجعــد واصفــرار أوراق 
ــروس  ــروس إســبيرمي الطماطــم )TAV( ، وفي ــي الطماطــم  )TCSV( ، في ــع الشــاحب ف ــروس التبق الطماطــم )TYLCV( ، في
ــي  ــي ف ــع الحلق ــروس التبق ــم )TBRV( ، في ــي الطماط ــوداء ف ــة الس ــروس الحلق ــم )TBSV( ، في ــي الطماط ــجيري ف ــزم الش التق
الطماطــم )ToRSV(، فيــروس موزاييــك الطماطــم)ToMV( ، فيــروس موازييــك البيبينــو )PepMV( ، وفيــروس تجعــد البنــي 
ــات  ــن عين ــا أن ٪84.4 م ــل عليه ــج المتحص ــرت النتائ ــزا ELISA. أظه ــار اإللي ــتخدام اختب ــم )ToBRFV( باس ــار الطماط لثم
ــذه  ــن ه ــد ان ٪55.5 م ــرة ووج ــات المختب ــن الفيروس ــل م ــى األق ــد عل ــت بواح ــد أصيب ــراض ق ــذه األع ــة به ــم المصحوب الطماط
ــردي ،  ــكل ف ــة بش ــت مصاب ــا )٪12(  كان ــم ، منه ــي الطماط ــي ف ــار البن ــد الثم ــروس تجع ــة لفي ــت إيجابي ــرة  كان ــات المختب العين
بينمــا 22 مــن أصــل 45 )٪48.8( كانــت تحتــوي علــى عــدوى مختلطــة بيــن فيــروس تجعــد الثمــار البنــي فــي لطماطــم مــع واحــد 
علــى األقــل مــن الفيروســات المختبــرة . أعطــى اختبــار العــدوى الميكانيكيــة مــن خــالل اســتخدام عزلــة طماطــم إيجابيــة بصــورة 
 Nicotiana أعــراض موزاييــك جهازيــة علــى الطماطــم الســليم، وتقرحــات موضعيــة علــى أوراق نباتــي ToBRFV منفــردة لـــ
tabacum  وamaranticolor  Chenopodium ،ممــا يشــير إلــى وجــود فيــروس مــن الجنــس توبامــو Tobamoviruses . وتــم 
التأكيــد مــن وجــود فيــروس تجعــد الثمــار البنــي للطماطــم بوســاطة تفاعــل البلمــرة المتسلســل العكســي النســخ )RT-PCR باســتخدام 
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 R-4718  )5´-CAATCCTTGATGTG و   )´F-3666 )5´-ATGGTACGAACGGCGGCAG-3محــددة بادئــات 
TTTAGCAC-3´( )لوريــا وآخــرون 2017(. تــم عمــل التتابــع النيوكليتيــدي لناتــج تفاعــل RT-PCR  فــي كال االتجاهيــن 
بوســاطة شــركة ماكروجيــن، كوريــا الجنوبيــة )Macrogen Inc. Seoul, South Korea(. تــم  ارســال هــذه التتابعــات 
ــة  ــة القراب ــة درج ــة: MZ130501 و MZ130502 و MZ130503.. وبدراس ــام التالي ــات  GenBank باألرق ــك الجين ــى بن إل
ــد  ــي للطماطــم ToBRFV  ق ــار البن ــد الثم ــروس تجع ــزالت الســعودية لفي ــزالت )phylogenetic tree( لوحــظ أن الع ــذه الع له
تشــابهت فيمــا بينهــا بنســبة تراوحــت بيــن ٪98.9 إلــى ٪99.50 وبيــن ٪99.87-98.87 مــع عــزالت ToBRFV المعزولــة مــن 
فلســطين)MK881101وMN013187( وتركيــا )MK888980، MT118666، MN065184 وMT107885( والمملكــة 
المتحــدة )MN182533( ومصــر)MN882030و MN882031( واألردن )KT383474( والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
 MN882017، MN882018،(وهولنــدا )MN549395( وكنــدا )MK273190 وMK273183( والمكســيك )MT002973(
MN882042، MN882023، MN882024و MN882045(. وعلــى حــد علمنــا ، يعتبرهــذا هــو التقريــر األول الموثــق 
إلصابــة محصــول الطماطــم  بفيــروس التجعــد البنــي لثمــار الطماطــم ToBRFV   فــي المملكــة العربيــة الســعودية ممــا يشــير إلــى 
احتمــال ظهــوره عــن طريــق البــذور التجاريــة مــن البلــدان التــي ظهــر فيهــا هــذا الفيــروس ومــن ثــم انتشــر فــي البيــوت االمحميــة 

ــة. مــن خــالل الوســائل الميكانيكي
[Ahmed Sabra, Mohammed Ali Al Saleh, I. M. Alshahwan, and Mahmoud A. Ame )Saudi 
Arabia(, Plant Dis. 19, Oct, 2021]. doi: 10.1094/PDIS-05-21-1065-PDN  

سورية       

التسجيل األول للخنفساء Coleoptera: Nitidulidae( Xenostrongylus deyrollei( في سورية 2021

لوحــظ وجــود أعــداد مــن الخنافــس علــى أوراق الملفــوف فــي مــزارع كليــة الزراعــة، دمشــق، ســورية فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 
ــم  ــة التــي ت 2021. حيــث تتغــذى الخنافــس بعــد رفــع بشــرة الورقــة شــكل ) )A، وتضــع البيــض فــي الجــزء الســفلي مــن المنطق
فصلهــا )بيضــة واحــدة فــي كل موقــع( شــكل ) )B، ويتركــز الضــرر )التغذيــة واإلباضــة( بشــكل أكبــر علــى حافــة أوراق الملفــوف، 
تــم فــي المختبــر تشــريح أجــزاء الجســم المختلفــة باإلضافــة إلــى األعضــاء التناســلية لإلنــاث والذكــور باســتخدام إبــر صغيــرة. تــم 
  Nitidulidae ومــن فصيلــة  deyrollei والنــوع ، Xenostrongylus تشــخيصها شــكلياً وتشــريحياً بأنهــا خنفســاء تتبــع للجنــس

والتــي يتــراوح طولهــا مــن )3.9-2.7 مــم(، ويُعــد ظهــور هــذا النــوع التســجيل األول فــي ســورية.
]عــالء تركــي صالــح، عبدالنبــي محمــد بشــير وغســان ســمعان إبراهيــم )ســورية(، مركــز بحــوث ودراســات المكافحــة الحيويــة، 

كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق    2021]

التسجيل األول لحشرة ذبابة الكرفس Euleia heraclei (Diptera: Tephritidae( على الفول في سورية

ســجلت حشــرة ذبابــة الكرفــس Euleia heraclei )Linnaeus, 1758( )Diptera: Tephritidae( كأحــد أنــواع ذبــاب الفاكهــة 
علــى نبــات الفــول faba bean Vicia faba L. )Fabaceae( فــي دمشــق وريــف دمشــق. الحشــرة ذات جيليــن فــي العــام، ظهــرت 
الحشــرات الكاملــة فــي بــدء شــهر آذار/مــارس، الصفــات المورفولوجيــة: األنــواع ثنائيــة الشــكل حيــث اختلــف لــون جســم الحشــرة 
وفــق الموســم ظهــر الصــدر بلــون برتقالــي أو بنــي المــع والبطــن بلــون أســود، تــراوح طــول الحشــرة الكاملــة بيــن 5 و7مــم، علــى 
جوانــب mesonotum خطــوط طوليــة بيضــاء. إن postscutellum أســود. الــرأس يحمــل عيــون زرقــاء مخضــرة اللــون ويظهــر 
الوجــه ضلعــاً طوليــاً مرتفعــاً. األجنحــة عريضــة مميــزة بشــرائط بنيــة اللــون. األرجــل صفــراء بنيــة. تضــع األنثــى البيــض داخــل 
ــة الواحــدة وفقــس البيــض  ــون األبيــض وتضــع األنثــى عــدة بيــوض فــي الورق ــل البيــض بيضــاوي الشــكل بالل نســيج أوراق العائ
خــالل 8-6 أيــام، تبــدأ اليرقــات بنقــب األوراق فــي البدايــة فــي ممــر قصيــر لتشــكل بقعــة صفــراء أو بنيــة اللــون، اليرقــات مغزليــة 
الشــكل بيضــاء اللــون ويصــل طولهــا إلــى 8 مــم. تدخــل اليرقــات البالغــة نحــو بعــد أربعــة أســابيع إلــى التربــة علــى عمــق نحــو 5 
ســم.  [هــدى قــواص، عايــدة جلــول، عبــد النبــي بشير)ســورية(، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، ســورية].
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فــي    )Acari: Mesostigmata, Sarcoptiformes, Trombidiformes(لألكاروســات جديــدة  تســجيالت 
ــورية. س

تشــّكل الدراســة الحاليــة جــزءاً مــن عمليــة جمــع لألكاروســات وقــد هدفــت إلــى تحديــد األنــواع األكاروســية الموجــودة علــى بعــض 
ــي  ــرين الثان ــهري تش ــالل ش ــات خ ــن األكاروس ــري ع ــم التح ــورية. ت ــوس, س ــة طرط ــي محافظ ــة ف ــة والبريّ ــات المزروع النبات
ــّجل ألول  ــواع تُس ــة أن ــا أربع ــل، منه ــع لســت فصائ ــي تتب ــوع أكاروس ــود 13 ن ــج وج ــرت النتائ ــام 2020. أظه ــون األول ع وكان
ــان  ــن أوراق الباذنج ــع م ــد ُجم ــة Blattisociidae( وق ــرس Blattisocius dentriticus )فصيل ــوع المفت ــي ســورية: الن ــرة ف م
Solanum melongena ، والنــوع المفتــرس Euseius finlandicus )فصيلــة Phytoseiidae( وقــد ُجمــع مــن أوراق الكســتناء 
Castanea sp. والنــوع Glycyphagus domesticus )فصيلــة Glycyphagidae( وجمــع مــن أوراق Quercus sp. والنــوع 
Cenopalpus tamarixi وقــد ُجمــع مــن أوراق الصنوبرالثمــري Pinus pinea وقــد أضيفــت القياســات الشــكلية وبعــض 

ــه الموروفولوجــي. المعلومــات لوصف
 Syrian Journal of ،)ــورية ــر )س ــاد برب ــول، زي ــث نق ــا، غي ــن ضوي ــا، لجي ــف حن ــور، يوس ــار خض ــم، أغن ــا ابراهي  [ راني

Agriculture Research، مجلــد 9،عــدد 3 ،2022.]

 Dasineura oleae F. Löew )Diptera. الزيتـــون لذبابــة أوراق  لمتطفــالت مرافقــة  تســجيل أول وتعريــف 
Cecidomyiidae( فــي بعــض مناطــق الســاحل الســوري. 

بينــت نتائــج الدراســة وجــود عــدة أنــواع مــن المتطفــالت الخارجيــة تابعــة لرتبــة غشــائية األجنحــة Hymenoptera تتطفــل علــى 
ــرة  ــالل الفت ــوري خ ــاحل الس ــي الس ــون Dasineura oleae  F. Löew  ف ــة أوراق الزيت ــذارى ذباب ــث وع ــر الثال ــات العم يرق
ــى هــذه المتطفــالت  ــم التعــرف عل ــل Eupelmidae  وEulophidae. وت ــواع للفصائ ــع هــذه األن ــدة مــن 2018-2014. تتب الممت
وفــق المفتــاح التصنيفــي لفصائــل رتبــة غشــائية األجنحــة وذلــك اعتمــاداً علــى بلــورا الصــدر األوســط وعــدد عقــل الرســغ وشــكل 
الـــ Prepectus. وجــدت ثالثــة أنــواع تتبــع للجنــس )Eupelmus sp. )Eupelmidae وقــد تــّم التعــرف علــى نــوع واحــد منهــا 
 Zeytinus hatayensis(( Eulophidae كمــا تــم وألول مرة خالل الدراســة تعريــف النــوع urozonus Dalm..E وهـــو النـــوع
وذلــك اعتمــاداً علــى الصفــات التصنيفيــة المميــزة لذكــر هــذا النــوع، كمــا ســجل متطفــل داخلــي علــى يرقــات العمــر الثانــي للذبابــة 
 Platygaster demades ــه وألول مــرة فــي ســوريا و هــو ــم تعريف ــة Platygasteridae. ت ــة غشــائية األجنحــة فصيل ــع لرتب يتب

Walker.1835 وذلــك مــن خــالل الصفــات التصنيفيــة ألنثــى المتطفــل.
[علــي رمضــان*، رنــدة أبــو طــارة**، زهــراء بيــدق*** )ســورية(،* أســتاذ في قســم وقايــة النبات-كليــة الزراعة-جامعة تشــرين-

الالذقية-ســورية.** باحثة-الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة- دمشق-GCSAR-ســورية.*** باحثة-مركزالبحــوث 
العلميــة الزراعيــة - الالذقيــة -GCSAR-ســورية. ،2021 ].

الســنديان  يرقــات جــادوب  للمتطفــل Exorista larvarum )Diptera: Tachinidae( علــى  التســجيل األول 
ســورية. فــي    )Thaumetopoea Processionea )Lepidoptera: Thaumetopoeidae

ــنديان ــادوب الس ــات ج ــى يرق ــل )Tachinidae: Exoristinae( Exorista larvarum )Linnaeus, 1758( عل ــجل المتطف س
Thaumetopoea processionea )Linnaeus,1758()Lepidoptera: Thaumetopoeidae(  ألول مــرة فــي ســورية، 
 Endo  ــي ــة عــام 2021. وهــو متطفــل داخل ــات محافظــة طرطــوس خــالل شــهري أيار/مايــو وحزيران/يوني ــد مــن غاب فــي عدي
parasitoidعلــى يرقــات العائــل، تضــع األنثــى البيــض بطريقــة Ovolarviparous، وقــد ســجل هــذا المتطفــل كأهــم المتطفــالت 
علــى يرقــات جــادوب العــذرLymantria dispar )Linnaeus, 1758( فــي غابــات الفيلبيــن و إيطاليــا عــام 1999، كمــا ســجل 
ــن  ــن أماك ــنديان م ــادوب الس ــع أعشــاش ج ــد جم ــل بع ــات المتطف ــى بالغ ــم الحصــول عل ــام 2013.  ت ــال ع ــي البرتغ ــرة ف ألول م
وجودهــا علــى أشــجار الســنديان، وفــي المختبــر تــَم تربيــة اليرقــات بأعمارهــا المختلفــة تحــت ظــروف حــرارة 25±1 ْم، رطوبــة 
نســبية 50±5 % وفتــرة إضــاءة ) 16 ضــوء:8 ظــالم (، ضمــن أقفــاص خشــبية بأبعــاد 30×30×40 ســم، محاطــة مــن الجوانــب 
ــاً، تفقــس البيضــة مباشــرة بعــد الوضــع و تدخــل يرقــة المتطفــل  بشــبك للتهويــة، تضــع األنثــى البيــض علــى يرقــة العائــل خارجي
ــَم تعريــف المتطفــل باالعتمــاد علــى المفاتيــح التصنيفيــة الموروفولوجيــة المتخصصــة  داخــل جســم العائــل بعــد الفقــس مباشــرةً. ت
لبالغــة المتطفــل، واعتمــدت الصفــات التشــخيصية التاليــة لتعريــف المتطفــل: الحشــرة الكاملــة بلــون أســود رمــادي، يصــل طولهــا 
إلــى8.5 مــم، البطــن مــع شــريط أســود طولــي مركــزي. منطقــة الدريــع Scutellum غالبــاً تكــون بلــون محمــر، الخليــة r4+5 فــي 
الجنــاح مغلقــة وبــدون ذيــل، و العــرق الوســطي M لــه امتــداد، تخــرج يرقــة المتطفــل بالعمــر اليرقــي األخيــر لتتعــذر بجانــب العائــل، 

العــذراء برميليــة بلــون بنــي محمــر المــع يبلــغ طولهــا 7مــم. 
قســم   )1( الخطيــب³.  ابراهيــم  ناديــا  و  أصــالن²  حافــظ  لــؤي  رمضــان¹،  محمــد  علــي  أحمــد¹،  محمــود  اســراء   ]
الزراعــة،  كليــة  النبــات،  وقايــة  قســم   )2( ســورية؛  الالذقيــة،  تشــرين،  جامعــة  الزراعــة،  كليــة  النبــات،  وقايــة 
[  2021  ، ســورية  الالذقيــة،  الزراعــة،  مديريــة  الحيويــة،  المكافحــة  مركــز   )3( ســورية؛  دمشــق،  دمشــق،  جامعــة 
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انتشار حشرة خنفساء أوراق الميس ) Xanthogaleruca luteola ) Müller في سورية
تعــد شــجرة الميــس )Ulmus spp.( مــن أألشــجار متســاقطة األوراق النــي تــزرع فــي الحدائــق والغابــات وعلــى حــواف الطرقــات 
   Xanthogaleruca luteola )Müller( ــا ــات أهمه ــد مــن اآلف ــف المحافظــات الســورية. تصــاب هــذه الشــجرة بالعدي ــي مختل ف
Coleoptera: Chrysomelidae ، الــذي ينتــج ضررهــا عــن اليرقــة والحشــرة الكاملــة حيــث تشــوه المجمــوع الخضــري للنبــات 
ممــا يقلــل اســتخدامها كشــجرة ظــل ويفقدهــا قيمتهــا الجماليــة. إن اإلصابــة المتكــررة كل عــام تجعــل مــن الشــجرة ضعيفــة وأكثــر 
عرضــة لإلصابــة باآلفــات الثانويــة التــي قــد تــؤدي إلــى مــوت الشــجرة، تنتشــر هــذه الحشــرة فــي أوروبــا خصوصــاً فــي فرنســا، 
ــران،  ــة، إي ــدة االمريكي ــات المتح ــاردينيا، الوالي ــيكا وس ــرة كورس ــا، جزي ــي إيطالي ــدود ف ــار مح ــا، وانتش ــا، النمس ــوب ألماني جن
واوزبكســتان، تركيــا والعــراق. تــّم مالحظــة أعــراض اإلصابــة علــى أشــجار الميــس المزروعــة فــي حدائــق مدينــة حلــب وخاصــة 
ــس،  ــذه الخناف ــة له ــر محبب ــس غي ــن المي ــن م ــس الخش ــك ألن األوراق ذات الملم ــة، وذل ــاء الرهيف ــاف ذات األوراق الملس األصن
حيــث تتطــور بشــكل رئيســي علــى الميــس الســيبيري Ulmus pumila والميــس االســكوتلندي Ulmus minor.  [ زيــاد العيســى 

)ســورية( ، مختبــر المكافحــة الحيويــة، إدارة بحــوث القطــن، حلــب، ســورية، 2021 ]

 )D( ،ضرر الحشرة الكاملة )C( ،40X صور بيوض الحشرة عند تكبير )B( ،صور بيوض الحشرة على الورقة )Aِ(

)E & F( ،ضرر اليرقات

ــى  ــة Lepidoptera:Geometridae( Cyclophora punctaria  Maiden’s Blush( عل ــجيل األول لعث التس
نباتــي الســجاد .Coleus scutellarioides L والحبــق أو الريحــان .Ocimum basilicum L )الفصيلــة الشــفوية 

Lamiaceae( فــي ســورية

 Maiden’s Blush )Linnaeus,1758( Cyclophora punctaria ) Codonia punctaria = حشــرة  ســجلت 
والحبــق   .Coleus scutellarioides Lالســجاد نباتــي  علــى   )Cosymbiapunctaria()Lepidoptera:Geometridae
 C.ــي ســورية. الحشــرة ــف دمشــق ف ــي دمشــق وري ــة الشــفوية Lamiaceae( ف أو الريحــانOcimum basilicum L. )الفصيل
punctaria  لهــا جيليــن فــي العــام وتقضــي الشــتاء بطــور العــذراء، بــدأت أعــراض اإلصابــة بالحشــرة فــي منتصــف نيســان/أبريل 
واســتمرت اليرقــات لغايــة شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر، ظهــرت أعــراض اختفــاء ســطح بشــرة أوراق النبــات وبالتالــي قرضهــا 
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والقضــاء علــى كافــة األنســجة الغضــة والبراعــم الصغيــرة واألزهــار، مــا أدى إلــى وقــف تطوراألزهاروالبــذور مــع تعريــة كامــل 
النباتــات. العثــة C.punctaria لهــا بطــن اســطواني رفيــع، واألجنحــة عريضــة مســطحة ولهــا آليــة تشــابك Frenulum. يتــراوح 
طــول الجناحيــن بيــن 18و28 مــم. األجنحــة األماميــة مدببــة والحافــة الخارجيــة لهــا انتفــاخ مركــزي، واألجنحــة ذات لــون رملــي 
فاتــح ذات نمــط متغيــر ومتمــوج مــع بقــع ذات أصبغــة باللــون األحمــر واألصفــر والبنــي أو البرتقالــي فاتــح، مرقــط بقشــور رماديــة 
ــة ويســتمر النمــط  ــون فــي وســط األجنحــة األمامي ــوردي أو المحمــر، مــع خــط متقاطــع مركــزي أحمرالل ــون ال ــاً بالل ــة وغالب داكن
الخطــي فــي الجنــاح الخلفــي متابعــاً للجنــاح األمامــي. يبلــغ متوســط طــول اليرقــة نحــو 25 مــم ناعمــة ونحيفــة ذات لــون أخضــر 
إلــى رمــادي أو بنــي وتختبــئ عنــد االنزعــاج لتقــف اليرقــة منتصبــة علــى أرجلهــا الخلفيــة بــدون حــراك، ممــا يزيــد مــن التشــابه 
والمحــاكاة مــع أفــرع النبــات. العــذراء ذات لــون بنــي محمــر. تــم تســجيل حشــرة Cyclophora punctari  علــى نباتــي الســجاد 
والحبــق ألول مــرة فــي ســورية.  [هــدى قــواص، عبــد النبــي بشير)ســورية(، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، 

ســورية، 2021].

ثالثة أنواع جديدة من حشرات البسيال )Insect, Psylloidea( من سورية

 Cordia myxa L. تــم مالحظــة الكثيــر مــن المفــرزات الشــمعية علــى البراعــم الطرفيــة لثــالث أشــجار وشــجيرات هــي، النبــق
 Phillyrea latifolia L. Oleaceaوالــزرود  Ficus microcarpa L. f. Moraceae والتيــن التنزينــي ، ))Boraginaceae
ــواع  ــم تعريــف األن ــة. ت ــة فــي الالذقي ــة الزراعي ــة عمــل ونشــاط مركــز البحــوث العلمي ــات فــي منطق خــالل مســوحات صحــة النب
 Euphyllura و Macrohomotoma gladiate و Diaphorina aegyptiaca الحشــرية المســببه لتلــك األعــراض علــى أنهــا
ــين   ــجيل الجنس ــأن  تس ــك ف ــى ذل ــة إل ــة، باإلضاف ــواع الثالث ــجيل األول لألن ــة التس ــذه الدراس ــل ه ــي. تمث ــى التوال phillyreae عل
Diaphorina و Macrohomotoma هــو األول خــالل هــذه الدراســة مــن ســورية  [مهــران زيتــي )ســورية(، مركــز الالذقيــة 
للبحــوث العلميــة الزراعيــة، الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، دمشــق، ســورية، مقبولــة للنشــر فــي المجلــة الســورية 

ــة، آب ،2021]. للبحــوث الزراعي

لبنان

التقرير األول عن فيروس تبقع الطماطم البني على نباتات الفلفل الحلو في سوريا ولبنان 
بعــد أول ظهــور لفيــروس تبقــع الطماطــم البنــي )ToBRFV( فــي الطماطــم فــي األردن )ســالم وآخــرون 2016( ، تــم اإلبــالغ عــن 
هــذا الفيــروس مــن البلــدان المجــاورة األخــرى وفــي أنحــاء العالــم. فــي أوائــل عــام 2020، لوحظــت أعــراض شــبيهة بالفيــروس 
تتمثــل فــي شــحوب األوراق واعــراض فسيفســاء وتغيــر لــون األوراق مصحوبًــا بســيقان بنيــة وتشــوه الفاكهــة علــى نباتــات الفلفــل 
الحلــو المزروعــة فــي البيــوت المحميــة فــي المناطــق الســاحلية مــن ســوريا )منطقــة طرطــوس( ولبنــان )منطقــة جبيــل(. تــم أخــذ 
عينــات مــن 40 نباتـًـا تحمــل أعــراض و 20 نباتـًـا بــدون أعــراض فــي مواقــع مختلفــة فــي كال البلديــن واختبارهــا بواســطة تفاعــل 
 CaTa28 /باســتخدام البادئــات والمســبار )Real-time RT-PCR( البلمــرة المتسلســل مــع النســخ العكســي فــي الوقــت الحقيقــي
ــم  ــي. ت ــع الطماطــم البن ــروس تبق ــول التشــخيص EPPO Bulletin 2021 ،PM 7/146( المتخصــص بفي CSP1325 )بروتوك
العثورعلــى ToBRFV فــي 44 عينــة بمــا فــي ذلــك جميــع العينــات التــي تظهــر عليهــا األعــراض. عــالوة علــى ذلــك، تــم مــن خــالل 
تفاعــل RT-PCR باســتخدام البادئــات المحــددة ToBRFV-F5722 / ToBRFV-R6179 تضخيــم جــزء 458 زوج قاعــدي مــن 
ــم  ــي ت ــات الت ــع العين ــت جمي ــة بـــــ ToBRFV. كان ــد االصاب ــم تأكي ــي ت ــن )Panno et al. 2019( و بالتال ــن الغــالف البروتي جي
اختبارهــا ســلبية لفيــروس ذبــول الطماطــم المبقــع وفيــروس فسيفســاء البيبينــو وفيــروس موزاييــك الخيــار فــي RT-PCR. لتأكيــد 
خصوصيــة الحمــض النــووي المتضخــم، تــم تشــفيرة ناتــج RT-PCR لعينــة مــن كل بلــد فــي كال االتجاهيــن. تــم إيــداع الشــيفرات 
الوراثيــة فــي بنــك الجينــات تحــت رقــم OU600529 و OU600530 لــكل مــن العزلــة الســورية واللبنانيــة علــى التوالــي. أظهــر 
ــت ٪99.56  ــة وكان ــة الســورية واللبناني ــن العزل ــة و BLAST للعــزالت المتسلســلة تشــابه 99.78٪ بي ــل المعلومــات الحيوي تحلي
ــة  ــذا هــو أول تقريرعــن إصاب ــا. ه ــن تركي ــة )TBRFV Ant-Pep MT002973.1( م ــع العزل ــدات متشــابهة م ــن النيوكليوتي م
نباتــات الفلفــل الحلــو بفيــروس فــي كل مــن ســوريا ولبنــان. [رائــد أبــو قبــع وإيليــا شــويري)لبنان( وخالــد حنــون وفابريزيــو تشــيلو 
ــات ، 25 أكتوبــر 2021 ،معهــد امــراض النبــات و الزراعــة المســتدامة، المركــز  ــم أمــراض النب ــة عل ــا ســابوناري ، مجل وماري
الوطنــي للبحــوث، إيطاليــا، قســم وقايــة النبــات ، المعهــد اللبنانــي للبحــوث الزراعيــة ، تــل عمــارة، زحلــة ، لبنــان، وزارة الزراعــة 

واإلصــالح الزراعــي ، مديريــة وقايــة النبــات ، دمشــق ، ســوريا،2021  ].
https://doi.org/10.1007/s42161-021-00987-y
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	أضواء على البحوث
 

العراق 

المتطفــالت علــى حفــار أوراق الطماطــم )Tuta absoluta )Meyrick فــي حقــول الطماطــم المكشــوفة فــي العــراق. 
تعــد حشــرة حافــرة أوراق الطماطــم ]Tuta absoluta )Meyrick( [Lepidoptera: Gelechiidae آفــة غازيــة فــي العــراق وهــي تمثــل 
تهديــدا عالميــا لإلنتــاج التجــاري لمحصــول الطماطــم فــي الزراعــة المكشــوفة والزراعــة المحميــة. أجــري مســح حقلــي لتشــخيص المتطفــالت 
علــى حشــرة حافــرة اوراق الطماطــم T. absoluta فــي حقــول الطماطــم المكشــوفة فــي ثالثــة مواقــع فــي محافظــة واســط وســط العــراق هــي: 
الصويــرة، العزيزيــة والكــوت خــالل الموســم الزراعــي 2019. شــخصت خمســة انــواع مــن المتطفــالت غشــائية االجنحــة علــى الحشــرة هــي: 
و)Telenomus sp. )Platygastridae؛   )Trichogrammatidae(  Trichogramma pintoi Voegele البيــض متطفلــي 
 Closterocerus sp. )Eulophidae(و  Habrobracon concolorans Marshall )Braconidae( اليرقــات  متطفلــي 
ــي  ــم ف ــرة الطماط ــى حاف ــالت عل ــذه المتطف ــجيل له ــة أول تس ــذه الدراس ــدت ه ــذارى)Proconura sp. )Chalcididae. ع ــل الع ومتطف
الحقــول المكشــوفة فــي العــراق. [عامــر جاســم عبــود الغــراوي )العــراق(، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة واســط، العــراق، مجلــة

.[2021 ،Revista Brasileira de Ciências Agrárias

  Ceratitis capitataتأثيــر جرعــات مختلفــة مــن أشــعة كامــا فــي إنتشــار ومؤشــر قابلية الطيــران لذبابــة ثمــار الفاكهــة
ــة تأثيــر أشــعة كامــا فــي مؤشــر قابليــة الطيــران  )Wiedmann() Diptera: Tephritidae(. ركــزت هــذه الدراســة علــى أهمي
واالنتشــار لذكــور ذبابــة ثمــار الفاكهــة المعرضــة عذاراهــا ألشــعة كامــا لكــون هذيــن المقياســين مهميــن فــي تطبيــق تقنيــة إطــالق الذكــور العقيمــة 
للســيطرة علــى ذبابــة ثمــار الفاكهــة )Ceratitis capitata )Wiedmann. أشــارت النتائــج الــى أن مؤشــر قابليــة الطيــران للذكــور 
المشــععة عــذارى باالعمــار3 , 4 و5 أيــام بجــرعات إشــعاعية تراوحــت بيــن 60 الــى 120 غــري يختلــف معنويــا P ≥ 0.05 بالمقارنــة مــع 
معاملــة الشــاهد خــالل تجربــة نفــذت حقليــا. كمــا أشــارت النتائــج الــى وجــود عالقــة عكســية بيــن مؤشــرقابلية الطيــران والجرعــات اإلشــعاعية 
المعرضــة لهــا العــذارى. فضــال عــن ذلــك أشــارت النتائــج الــى وجــود عالقــة عكســية بيــن معــدل عــدد الذكــور الممســوكة بالمصايــد الفرمونيــة 
والجرعــات اإلشــعاعية التــي عرضــت لهــا هــذه الذكــور بعــد 1 , 2 , 3 و 4 أيــام مــن اإلطــالق. [¹عامــر جاســم عبــود الغــراوي، ²احمــد جاســم 
محمــد الشــمري، ³حيــدر ســليم حســين العــزاوي )العــراق(، ¹قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة واســط ، واســط - العــراق، ²دائــرة 
  IOP Conferenceالبحــوث الزراعيــة ، وزارة العلــوم والتكنولوجيــا، بغداد/العراق،³كليــة العلــوم، جامعــة بغــداد ، بغداد-العــراق ، مجلــة

.[2021 ،Series: Earth and Environmental Science

  Moraceaeإلــى عائلــة )Ficus carica( الكشــف عــن فيــروس التيــن الخفــي فــي اشــجار التيــن فــي العــراق. ينتمــي التيــن
وهــو أحــد أقــدم وأهــم محاصيــل الفاكهــة المزروعــة فــي العديــد مــن البلــدان فــي المناطــق المعتدلــة مــن العالــم. تتأثــر قــوة وعائــد أشــجار التيــن 
بالعديــد مــن األمــراض، أكثرهــا ضــرًرا هــو مــرض فسيفســاء التيــن ، الــذي يســببه مجموعــة مــن الفيروســات. أظهــرت دراســة ســابقة وجــود 
فيــروس فسيفســاء التيــن )FMV( فــي الجــزء الشــمالي مــن العــراق )Mohmmed et al. 2019( ، لكــن ال تتوفــر معلومــات حــول وجــود 
فيروســات أخــرى مرتبطــة بالمــرض. الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو إجــراء مســح لفيروســات التيــن الرئيســية، وال ســيما فيــروس التيــن الخفــي 
 )FCV(، فــي بســاتين التيــن التجاريــة فــي مناطــق زراعــة التيــن المختلفــة فــي العــراق. لوحظــت مجموعــة واســعة مــن األعــراض الورقيــة 
بمــا فــي ذلــك التشــوهات، الفسيفســاء، التبقعــات الخضــراء، شــفافية العــروق ونقــاط الحلقــات المصفــرة ، علــى أشــجار التيــن. تــم جمــع مائــة 
عينــة مــن أهــم أصنــاف التيــن بمــا فيهــا 50 مــن صنــف اســود ديــاال، 35 مــن صنــف وزيــري و 15 عينــة مــن صنــف ســلطاني. تــم اســتخالص 
ــم  ــل  )Foissac et al. 2001( و ت ــاط الســيليكا المطــور مــن قب ــة مــن أنســجة األوراق باســتخدام بروتوكــول التق ــة الكلي األحمــاض النووي
ــزء  ــم ج ــة RDRP لتضخي ــي منطق ــم ف ــدد مصم ــات مح ــتخدام زوج بادئ ــود FCV باس ــاطة RT-PCR لوج ــات بوس ــع العين ــار جمي اختب
ــم تشــفير  ــة بفيــروس FCV. ت ــرة مصاب ــات المختب ــج أن 45٪ )45 مــن 100( مــن العين جينومــي بحجــم 350 زوج قاعــدي. أظهــرت النتائ
ناتــج تفاعــل البلمــرة المتسلســل مــع النســخ العكســي لســت عينــات وتــم إيــداع تسلســالت النيوكليوتيــدات فــي بنــك الجينــات تحــت 
أرقــام مــن .OU452323-OU452328  . اظهــرت العــزالت العراقيــة نســبة تشــابه مــن 96٪ إلــى 100٪ فــي تسلســل النوكليوتيــدات فيمــا 
بينهــا ، و 96٪ إلــى 99٪ مــع العزلــة )FCV BN13 )FR687854 مــن إيطاليــا. مــن بيــن فيروســات التيــن األخــرى التــي تــم اختيارهــا لهــذا 
المســح، بمــا فــي ذلــكFMV ، والفيــروس المرتبــط ببقعــة التيــن)FFkaV( ، والفيــروس 2 المرتبــط بفتحــة أوراق التيــن )FLMaV2( ، تــم 
اكتشــاف FMV فقــط فــي 37 ٪ )37 مــن 100( مــن العينــات التــي تــم اختبارهــا . علــى حــد علمنــا ، هــذا هــو أول تقريــر عــن عــن فيــروس 
التيــن المخفــي FCV فــي أشــجار التيــن فــي العــراق. ] نبيــل الغيــاض ومنــال العيــر ولحــد أرزقــي ونعيمــة محفوظــي )تونــس( ، مجلــة علــم 
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تقويــم بعــض العناصــر الحيويــة والكيميائيــة فــي مكافحــة بعــض فطــور التربــة وتحفيــز نمــو النبــات. جــرى البحــث لتقويــم 
كفــاءة فطــور المقاومــة الحيويــة Chaetomium cupreum و Trichoderma viride و Saccharomyces cerevisiae وعدد من 
العناصــر المعدنيــة المغذيــة الكيميائيــة المحفــزة لنمــو النبــات وهــي نتــرات الكالســيوم وفوســفات االمونيــوم وكبريتات المغنســيوم المائيــة والنحاس 
والبــورون فــي مقاومــة بعــض فطــور التربــة الشــائعة المســببة امراضــاً لطيــف واســع مــن النباتــات وتقويــم دورهــا فــي تشــجيع نمــو النبــات. 
  Fusariumو Drechslera halodes اظهــرت نتائــج تقويــم القابليــة التضاديــة لفطــور المقاومــة الحيويــة ضــد فطــور التربــة الممرضــة
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 Rhizoctonia solani و Pythium aphanidermatumوMacrophomina  phaseolina و F. solani و oxysporum
ــة فــي تثبيــط نمــو الفطــور الممرضــة. فــي تجــارب البيــت الزجاجــي، أظهــرت النتائــج تفــوق  ــاً تفــوق جميــع فطــور المكافحــة الحيوي مختبري
ــم  ــذور الطماط ــات لب ــبة إنب ــى نس ــق أعل ــة تحقي ــر الكيميائي ــة والعناص ــر الحيوي ــن العناص ــة م ــة )BC( المتكون ــة البيوكيميائي ــة التركيب معامل
والخيــار واللوبيــاء وبفــرق معنــوي عــن بقيــة المعامــالت، إذ وصــل معــدل نســبة اإلنبــات فــي معامالتهــا الملوثــة بالفطــور الممرضــة المذكــورة 
ــام  ــد عشــرة أي ــي حــدود36.67 - %47.50 بع ــت ف ــي كان ــة الشــاهد المعــدي الت ــى معامل ــي حــدود 95.83- %100.00 قياســاً إل أعــاله ف
مــن الزراعــة. كذلــك تفوقــت معاملــة التركيبــة BC فــي خفــض النســبة المئويــة للمــرض وشــدته، اذ بلــغ معــدل نســبة المــرض %0 فــي 
المعامــالت الملوثــة بالفطــور الممرضــة كل علــى حــدة لنباتــات الطماطــم والخيــار واللوبيــاء مقارنــةً مــع معامــالت الشــاهد المعــدي التــي كانــت 
فــي حــدود 95.83 – %99.17 ولــم تختلــف معنويــاً عــن معاملــة الشــاهد غيــر المعــدي التــي بلغــت %0.00. كمــا بلــغ معــدل شــدة المــرض فــي 
معاملــة التركيبــة BC %0 مقارنــةً مــع معامــالت الشــاهد المعــدي التــي كانــت فــي حــدود 82.58 – %85.83 ولــم تختلــف معنويــاً عــن 
معاملــة الشــاهد غيــر المعــدي التــي بلغــت %0. كمــا تفوقــت معاملــة التركيبــة BC أيضــاً علــى بقيــة المعامــالت فــي زيــادة الــوزن الجــاف 
للنباتــات. [ صفــاء نعمــت حســين1، عبــد الزهــرة جبــار علــي2 و حريــة حســين الجبــوري3 )العــراق(، )1( قســم هندســة البيئــة، كليــة الهندســة، 
الجامعــة المســتنصرية، العــراق )2( دائــرة البحــث والتطويــر، وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، العــراق )3( قســم وقايــة النبــات، كليــة علــوم 
الهندســة الزراعيــة، جامعــة بغــداد، العــراق، البحــث مقبــول للنشــر فــي مجلــة الوقايــة العربيــة فــي المجلــد 40 ، عــدد1 الــذي ســيصدر فــي 
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المستقلبات النشطة بيولوجيًا من فطور الطماطم الداخلية ذات النشاط المضاد للبكتيريا ضد مرض البقع البكتيري في الطماطم
تعتبــر فطــور Endophytic مــن العوامــل المحتملــة كمضــادات للميكروبــات و تلعــب دوًرا مهًمــا فــي تحســين نمــو النبــات. تــم تقويــم الفطــور 
مــن نباتــات الطماطــم غيــر المصابــة مــن حيــث نشــاطها المحتمــل المضــاد للبكتيريــا ضــد Xanthomonas vesicatoria المســببة لمــرض 
التبقــع البكتيــري فــي نباتــات الطماطــم. تــم عــزل ثمانيــة وثالثــون عزلــة فطريــة داخليــة مختلفــة، وتــم فحــص مســتخلصاتها مــن أجــل النشــاط 
ــا علــى أنهــا  ــا مضــادًا للبكتيريــا والتــي تــم تحديدهــا جزيئيً المضــاد للبكتيريــا باســتخدام طريقــة االنتشــار. أظهــرت ثــالث عــزالت نشــاًطا قويً
)USt1( Diaporthe phaseolorum و )USt2( Aspergillus fumigatus و)Aspergillus versicolor )USt3 علــى 
التوالــي. تمــت مقارنــة مكونــات المســتخلصات بيــن العــزالت الثــالث باســتخدام مقيــاس الطيــف الكتلــي اللونــي للغــاز ) GCMS (. تــم العثــور 
علــى ثمانيــة وثالثيــن مركبًــا فــي A. fumigatus ، وتــم العثــور علــى ســتة وثالثيــن مركبًــا فــي D. phaseolorum واثنيــن وأربعيــن 
مركبًــا فــيA. versicolor . كانــت األســيتول وحمــض الهكســانويك وحمــض الخــل المركبــات األكثــر انتشــاًرا فــي الفــطور الثالثــة. 
 D. امــا مســتخلص .A. fumigatus تــم العثــور علــى حمــض الهكســانويك )39.52٪( وحمــض الخــل )8.95٪( واألســيتول )8.10٪( فــي
phaseolorum فقــد احتــوى علــى )%42.35( مــن حمــض الهكســانويك، )%11.89( مــن حمــض الخــل و أســيتول بنســبة 9.52%. 
أمــا A. versicolor فقــد احتــوى علــى حمــض هيكســانويك )34.44٪( وحمــض الخــل )13.44٪( وأســيتول )10.61٪(. تشــير نتائجنــا 
إلــى أن عــزالت الفطــور الداخليــة النشــطة الثالثــة توفــر أساًســا لتحديــد المركبــات النشــطة بيولوجيـًـا الجديــدة ، وللتحكــم البيولوجــي الفعــال فــي 
بقعــة الطماطــم البكتيريــة. تافــكا ســليمان رشــيد ،قســم وقايــة النبــات ، كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة ، جامعــة صــالح الديــن ، أربيــل ، العــراق
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ــات  ــي نبات ــة لـــ Trichoderma harzianum  ف ــة الحيوي ــة المكافح ــاع وفعالي ــة بالدف ــات المتعلق ــض اإلنزيم تحري
Fusarium solani و Fusarium oxysporum الطماطــم المصابــة بـــفطور الذبــول

ــرة  ــات الطماطــم عــن فطــري  Fusarium oxysporum و .Fusarium solani ويعتبرمشــكلة خطي ــوم لنبات ــول الفيوزاري يتســبب ذب
للحــد مــن إنتــاج الطماطــم فــي جميــع أنحــاء العالــم. ظهــرت المكافحــة البيولوجيــة كواحــدة مــن أكثــر البدائــل عــن المبيــدات الكيميائيــة الفطريــة. 
تــم تقويــم قــدرة المكافحــة البيولوجيــة لعزلــة التريكوديرمــا  T. harzianumضــد فطــري F. solani وF. oxysporum . لقــد منــع نمــو 
المســتعمرات البكتيريــة لنوعــي الفيوزاريــوم بأكثــر مــن 80 ٪ فــي اختبــارات تضاديــة. أظهــرت نتائــج التجــارب فــي البيــوت الزجاجيــة أن 
شــدة المــرض فــي نباتــات الطماطــم الملقحــة بالعزلــة T. harzianum كانــت أقــل بكثيــر مــن النباتــات المصابــة فقــط بمــرض الفيوزاريــوم. 
أظهــرت نباتــات الطماطــم الملقحــة بعزلــة T. harzianum تحســن نشــاط كل مــن peroxidase وpolyphenol oxidase فــي تجــارب 
البيــوت الزجاجيــة ومــع ذلــك فــإن زيــادة المقاومــة لفطــري  F. solani و F. oxysporum. فــي العزلــة T. harzianum أثــرت بشــكل 
غيــر مباشــر علــى مســببات أمــراض الفيوزايــم مــن خــالل تعزيــز دفــاع النبــات. تافــكا ســليمان رشــيد و ســوار انــور قديــر و هايمــان كاكاخــان 
أوال، قســم وقايــة النبــات ، كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة ، جامعــة صــالح الديــن ، أربيــل ، قســم وقايــة النبــات ، معهــد التقنــي خابــات ، جامعــة 
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المملكة العربية السعودية 

تصنيــف وتوزيــع فونــا النمــل األبيــض )رتبــة متســاوية األجنحــة( فــي منطقــة الريــاض )المملكــة العربيــة الســعودية( 
مــع قائمــة محدثــة لألنــواع العربيــة. قدمــت الدراســة الحاليــة قائمــة شــاملة محدثــة لـــ  30نوعــاً مــن النمــل األبيــض المعــروف فــي شــبه 
الجزيــرة العربيــة والتــي تــم تصنيفهــا ضمــن أربــع عائــالت وتســعة أجنــاس .ســبعة وعشــرون نوًعــا معروفــة حتــى اآلن مــن المملكــة العربيــة 
 Anacanthotermes،ــواع ــة أن ــة الســعودية( ثالث ــة العربي ــاض )المملك ــة الري ــي منطق ــض ف ــل األبي ــي للنم ــر الجــرد الحال الســعودية .أظه
 Coptotermesالنــادر والنــوع   1902 ،Psammotermes hypostoma Desneux ،ochraceous )Burmeister1839( 
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  P. hypostoma إن النوعان .A. ochraceousنقــدم مفتاًحــا مصــوًرا لألنــواع بناًء على طبقــة الجندي .heimi )Wasmann 1902(. 
ــم  ــم تقدي ــة الســعودية .ت ــى مــن المملكــة العربي ــادًرا وهــو يســجل للمــرة األول ــدو ن ــن أن C. heimi  يب ــي حي ــى نطــاق واســع ف منتشــران عل
خرائــط التوزيــع لألنــواع الثالثــة بنــاًء علــى المــواد التــي تــم جمعهــا مؤخــًرا والســجالت األدبيــة والمالحظــات كمــا تــم إعطــاء مالحظــات حــول 

األفضليــة لموائــل األنــواع.
[M.R. Sharaf, M. Husain, Khawaja Ghulam Rasool et al., )Saudi Arabia(, Saudi Journal of 
Biological Sciences, https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.07.055

يحــد إســكات الجيــن فيتيلوجينيــن بوســاطة الـــ RNAi مــن تكــون البويضــات فــي عثــة اللــوز. تلعــب فيتيلوجينيــن ، ســالئف 
بروتيــن الصفــار الرئيســية ، دوًرا أساســيًا فــي تكاثــر وانتشــار جميــع أنــواع البويضــات ، بمــا فــي ذلــك الحشــرات. للتحقيــق فــي اســتراتيجيات 
 C. cautella vitellogeninعلــى المســتوى الجزيئــي ، تــم تمديــد نســخة جزئيــة مــن جيــن Cadra cautella التكاثــر لعثــة المســتودع
ـ cDNA بتفاعــل PCRوتسلســله. بلــغ طــول نســخة CcVg mRNA الكاملــة 5334 نقطة أســاس   )CcVg(مــن خــالل التضخيــم الســريع لــ
، ممــا أدى إلــى تشــفير بروتيــن مكــون مــن 1،778 مــن األحمــاض األمينيــة ، بمــا فــي ذلــك أول 14 حمًضــا أمينيـًـا مــن ببتيــد اإلشــارة .احتــوى 
بروتيــن CcVg المســتنتج علــى موقــع انقســام مفتــرض )RTRR(  فــي الجانــب األمينــي الطرفــي ، علــى غــرار العديــد مــن أنــواع الحشــرات 
األخــرى. كانــت أشــكال DGQR و GI / LCG موجــودة فــي جيــن CcVg C-terminus ، متبوًعــا بتســعة مــن بقايـــا السيســتين. آوى
CcVg 131 موقــع مفتــرض للفســفرة ، التــي يبلــغ عددهــا 84 ، و 19 ، و 28 موقعًــا للســيرين ، والثريونيــن ، والتيروزيــن ، علــى التوالــي. 
أظهــر النــص تشــابًها كبيــًرا مــع قشــريات األجنحــة األخــرى .Vgs كشــف تحليــل البروتيــن CcVg عــن ثــالث مناطــق محفوظــة: 1( مجــال
 DUF 1943  ،vitellogenin-N )2)مجــال وظيفــة غيــر معروفــة( ، و 3( مجــال نــوع عامــل فــون ويلبرانــد .D باإلضافــة إلــى 
ذلــك ، تــم تحديــد مالمــح التعبيــر الجنســي والخاصــة بالمرحلــة والتنمويــة لجيــن CcVg مــن خــالل .RT-PCR تــم التعبيــر عــن Vg ألول 
مــرة فــي يرقــات أنثــى عمرهــا 22 يوًمــا ، و زاد تعبيــره مــع النمــو. كشــف التحليــل الوراثــي القائــم علــى حشــرة مختلفــة Vgs أن CcVg أظهــر 
 . qRT-PCRوتــم تقويــم التأثيــرات بشــكل نقــدي ، CcVg المســتندة إلــى RNAi ســاللة قريبــة مــن قشــريات األجنحــة. تــم إجــراء تجــارب
أظهــرت النتائــج أن dsRNA المســتند إلــى CcVg يثبــط التعبيــر الجينــي Vg بنســبة تصــل إلــى 90 ٪ عنــد 48 ســاعة بعــد الحقــن. عــالوة 
 CcVg-إلــى انخفــاض الخصوبــة وقابليــة فقــس البيــض فــي اإلنــاث المعالجــة بـــ CcVg المســتندة إلــى RNAi علــى ذلــك ، أدت تأثيــرات
 .dsRNA-basedتضــع اإلنــاث البيــض ، ولكــن بســبب عــدم توفــر بروتيــن الصفــار بشــكل كاٍف ، لــم يتمكــن البيــض مــن الفقــس. يكشــف 
  C.يلعــب دوًرا رئيســيًا فــي تكاثــر Vg وأكــدت أن جيــن CcVg االختــالف الكبيــر فــي الخصوبــة وقابليــة الفقــس عــن أهميــة إســكات الجيــن

 cautellaولديــه القــدرة علــى اســتخدامه كهــدف للتحكــم بوســاطة RNAi فــي هــذه اآلفــة المســتودعات.
[Husain, Mureed, Khawaja Ghulam Rasool, Muhammad Tufail, Waleed Saleh Alwaneen, and 
Abdulrahman Saad Aldawood. )Saudi Arabia(, PloS one 16, no. 2: e0245928, 2021].
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245928

  Rhynchophorus ferrugineusفي الوعد بمكافحة سوســة النخيــل الحمــراء vitellogenin يســاهم إســكات جيــن
)Olivier(. سوســة النخيــل الحمــراء )Rhynchophorus ferrugineus )Olivier ، موطنهــا األصلــي جنــوب آســيا وتوســع نطــاق 
توزيعهــا عالميًــا. الغــزوات األخيــرة لسوســة النخيــل الحمــراء حــول العالــم بمــا فــي ذلــك الســعودية وضعــت أمــام شــبه الجزيــرة العربيــة قيــدًا 
ــم يكــن ناجًحــا ضــد هــذه األنــواع  ــا علــى إنتــاج أنــواع النخيــل. علــى الرغــم مــن اختبــار العديــد مــن تدابيــر التحكــم ، إال أن أيــا منهــا ل عالميً
  RNA )RNAi(للتحكــم فــي التكاثــر بنــاًء علــى اســتراتيجية تدخــل vitellogenin )Vg(   الغازيــة. وبالتالــي، ركزنــا علــى إســكات الجيــن
لتطبيقــه المحتمــل فــي إدارة R. ferrugineus. Vg هــو ســالئف بروتيــن صفــار رئيســية حاســمة لتكويــن البويضــات. للقيــام بذلــك ، تــم إجراء 
تسلســل لنســخة الجســم الدهنيــة إلنــاث R. ferrugineus البالغــة ، والتــي قدمــت نســخة جزئيــة مــن جيــن .)Vg )FPKM 5731.60ملــف 
RCAE- كامــل نســخة الجيــن مــن 5504 نقطــة أســاس لترميــز1787 مــن األحمــاض األمينيــة تــم تسلســلها باســتخدام اســتراتيجيةRfVg 
 PCRوتمييزهــا. اقتــرح التحليــل الوراثــي أن RfVg لــه أصــل أقــرب إلــى حشــرات غمديــة األجنحــة. قــام RNAi القائــم علــى RfVg بقمــع 
ــا إلــى كبــت تعبيــرات Vg بنســبة 95 و 96.6 و  تعبيــرات جيــن  Vgبشــكل كبيــر. أدت فتــرات مــا بعــد الحقــن لمــدة 15 و 20 و 25 يوًم
99٪ علــى التوالــي. ال أدت تعبيــرات Vgالمكبوتــة إلــى فشــل كبيــر فــي تعبيــر بروتيــن Vg ، ممــا تســبب فــي ضمــور المبايــض أو عــدم تكــّون 
  R. ferrugineusالمتــورط فــي تكاثــر Vg البويضــات وفــي النهايــة لــم يتــم فقــس البيــض. هــذه النتائــج تشــير إلــى ذلــك ضربــة قاضيــة لجيــن

.  R. ferrugineusلـــ RNAi هــو هــدف واعــد لــإلدارة القائمــة علــى
[Rasool, K. G., Mehmood, K., Tufail, M., Husain, M., Alwaneen, W. S., & Aldawood, A. S. )Saudi Arabia(, 
Scientific Reports, 11)1(, 1-12, 2021]. https://doi.org/10.1038/s41598-021-01159-9

إمراضيــة عــزالت الفطــور المســببة لألمــراض المحليــة والغريبــة ضــد مراحــل الحيــاة المختلفــة لسوســة النخيــل الحمراء
ــات.  ــي إدارة اآلف ــة ف ــة الفعال ــة الحيوي ــل المكافح ــن عوام ــرات م ــة للحش ــور الممرض ــد الفط Rhynchophorus ferrugineus. تع
  Rhynchophorus ferrugineusأظهــرت عــزالت الفطــور المختلفــة درجــات متفاوتــة مــن اإلمراضيــة ضــد سوســة النخيــل الحمــراء
 BbSA-تســمى Beauveria bassiana امــراض اربــع عــزالت اصليــة مــن الســعودية شــبه الجزيــرة العربيــة( ثالثــة مــن)Olivier([. 
  )B.وثــالث عــزالت غريبــة مــن إندونيســيا MaSA-1( تعتبــرMetarhizium anisopliae وواحــدة مــن BbSA-3 و BbSA-2 1و 
 bassianaمشــفرة باســم BbIDN-1 و M. anisopliae المســمى كمــا تــم تقييــم    MaIDN-1و  )MaIDN-2 ضــد سوســة النخيــل 
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الحمــراء تحــت ظــروف المختبــر. تــم تطبيــق العــزالت علــى بيــض )بعمــر يــوم واحــد( ، يرقــات )بعمــر 3 و 35 يــوم( ، خــادرة )بعمــر 5 
BbSA- أيــام( وبالغــات )بعمــر 10 أيــام(. كان معــدل الوفيــات العمريــة للبيــض واليرقــات المفرغــة 100٪ فــي كل العــزالت ماعــدا
 2و  BbIDN-1حيــث كان النفــوق 93.3 و 90٪ علــى التوالــي. تــم تســجيل أقــل معــدل نفــوق )73.3٪( لبكتيريــا BbSA-3 مقابــل يرقــات 
عمرهــا 3 أيــام. ومــع ذلــك ، تســببت جميــع العــزالت األخــرى فــي مــوت اليرقــات بنســبة تزيــد عــن 80٪. وفــي الوقــت نفســه ، لوحــظ مــوت 
 ،  MaSA-1لوحــظ أعلــى معــدل وفيــات للعــذارى )80٪( بالنســبة لـــ MaSA-1. 93.3٪ مــن اليرقــات البالغــة مــن العمــر 35 يوًمــا لعــزل
بينمــا تســببت العــزالت المتبقيــة فــي نفــوق أكثــر مــن 60٪. تســببت العــزالت BbSA-1 و  MaSA-1 فــي وفــاة 61 و 74.3٪ فــي البالغيــن 
، علــى التوالــي. أظهــرت عــزالت الفطــور المختبــرة ضــراوة عاليــة ضــد جميــع مراحــل حيــاة سوســة النخيــل الحمــراء. كانــت العــزالت المحليــة 
أكثــر إمراضيــة مــن العــزالت الدخيلــة. تشــير نتائــج الدراســة الحاليــة إلــى أنــه يمكــن اســتخدام الفطــور الممرضــة للحشــرات كعوامــل تحكــم 

بيولوجيــة إلدارة سوســة النخيــل الحمــراء. ومــع ذلــك ، هنــاك حاجــة لدراســات للوصــول إلــى االســتنتاجات الســليمة والتطبيقــات العمليــة.
[Sutanto, Koko Dwi, Mureed Husain, Khawaja Ghulam Rasool, Wahidah Hazza Al-Qahtani, 
and Abdulrahman Saad Aldawood )Saudi Arabia(, Plos one 16, no. 7: e0255029, 2021].
 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255029

ــة  ــتخدام تقني ــراء ، باس ــل الحم ــة النخي ــد سوس ــور( ض ــزوات )أريت ــن بن ــادة إيمامكتي ــة لم ــة الميداني ــمية والفعالي الس
الحقــن المجهــري لشــجرة ســينجينتا. أصبــح غــزو سوســة النخيــل الحمــراء )Rhynchophorus ferrugineus )Olivier مشــكلة 
معروفــة للعديــد مــن أنــواع النخيــل فــي دول زراعــة النخيــل ، بمــا فــي ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية. علــى الرغــم مــن تنفيــذ العديــد مــن 
تدابيــر المكافحــة فــي إطــار الجهــود المبذولــة لمكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء ، إال أنــه ال يوجــد نهــج أثبــت فعاليتــه باســتمرار ضــد هــذه اآلفــة 
الغازيــة. لذلــك ، ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الجهــود لتطويــر طريقــة تحكــم فعالــة وكفــؤة إلدارة سوســة النخيــل الحمــراء والتخفيــف مــن 
حدتهــا. كانــت أهــداف الدراســة الحاليــة هــي تحديــد فعاليــة إيمامكتيــن بنــزوات )ARETOR( ضــد مراحــل يرقــات سوســة النخيــل الحمــراء ، 
  Syngenta.فــي المختبــر باســتخدام اختبــار حيــوي لدمــج النظــام الغذائــي ، إلــى جانــب االختبــارات الميدانيــة لتقنيــة الحقــن الجزئــي لشــجرة
ــل  ــل مقاب ــرام / م ــن )ARETOR( كان 0.30 ميكروغ ــزوات إيمامكتي ــت لبن ــز الممي ــط   التركي ــر أن متوس ــوي المختب ــا الحي ــر اختبارن أظه
التجمعــات البريــة ليرقــات سوســة النخيــل الحمــراء. فــي الدراســات الميدانيــة ، أظهــر إيمامكتيــن بنــزوات )ARETOR( تأثيــرات واعــدة فــي 
معــدل نفــوق سوســة النخيــل الحمــراء لجميــع المراحــل. وجدنــا معــدل نفــوق  بنســبة 100٪ لــكل مــن طــور اليرقــات والعــذارى لجميــع أوقــات 
ــور( هــو  ــزوات )أريت ــن بن ــات. وهكــذا ، نســتنتج أن إيمامكتي التعــرض، مــا عــدا بعــد شــهرين ، حيــث لوحــظ معــدل نفــوق 86٪ لليرق
مبيــد حيــوي فعــال ضــد سوســة النخيــل الحمــراء. أظهــرت نتائجنــا أنهــا قتلــت سوســة النخيــل الحمــراء فــي جميــع مراحلهــا ، كمــا 
حالــت دون حــدوث المزيــد مــن الضــرر لألنســجة الســليمة لنخيــل التمــر ، باإلضافــة إلــى توفيــر الحمايــة مــن انتشــار سوســة النخيــل 

الحمــراء إلــى أشــجار النخيــل الصحيــة المجــاورة األخــرى. 
[Rasool Khawaja Ghulam, Mureed Husain, Shahzad Salman, Naeem Abbas, Khalid Mehmood, 
Koko Dwi Sutanto, Abdulrahman Saad Aldawood.)Saudi Arabia(, International Journal 
Agriculture and Biology, 25:1120‒1125,2021].DOI: 10.17957/IJAB/15.1771

 Rhynchophorusتحليــل نســخة دي نوفــو وتحديــد جينــات التحكــم فــي التكاثــر مــن سوســة النخيــل الحمــراء
ferrugineus. أصبحــت الهجمــات األخيــرة مــن قبــل سوســة النخيــل الحمــراء )Rhynchophorus ferrugineus )Olivier مشــكلة 
ــد  ــى تحدي ــز عل ــل الحمــراء ، مــع التركي ــى سوســة النخي ــي ألنث ــل نســخة الجســم الدهن ــم تحلي ــي ، ت ــي العمــل الحال ــل. ف ــواع النخي ــرة ألن خطي
  Illuminaباســتخدام نظــام تسلســل)NGS(   جينــات التحكــم فــي التكاثــر .تــم االنتهــاء مــن دراســة النســخ عــن طريــق تسلســل الجيــل التالــي
 .Hiseq 2000إجمالــي 105،938،182 قــراءة أوليــة ، و 102،645،544 قــراءة نظيفــة ، و 9،238،098،960 نيوكليوتيــدات نظيفــة 
مــع محتــوى جوانين-ســيتوزين مــن تــم إنتــاج 40.31٪. أســفرت بيانــات النســخ التــي تمــت معالجتهــا عــن 43789 نســخة فريــدة )بمتوســط   
أطــوال 1،172 نقطــة أســاس(. وجــد أن 20٪ مــن إجمالــي النصــوص الفريــدة تشــارك مــا يصــل إلــى 80٪ -100٪ مــن هويــة التسلســل مــع 
 Triboliumوخنفســاء الدقيــق األحمــر( ٪Dendroctonus ponderosae )59.9األنــواع المتماثلــة ، وخاصــةً الجبــال خنفســاء الصنوبــر
ــا مشــروًحا فــي تكاثــر سوســة النخيــل الحمــراء ، بمــا فــي ذلــك خمســة  26.9( castaneum٪ .)تــم توقــع مشــاركة مــا يقــرب مــن 25 جينً
ــة األخــرى(  ــة باألربع ــة مقارن ــا بدرجــة عالي ــر عــن أحده ــم التعبي ــات الخمســة Vg ، ت ــن نســخ الجين ــن بي ــن .)Vg( م ــن فيتيلوجيني نســخ م
قيــم  FPKM تبلــغ 1.963 و 1.471 و 1.028 و 1.017 علــى التوالــي )، وتــم تعييــن نســخ الجيــن Vgالخمســة علــى أنهــا RfVg و 
  RfVgمكافــئ 4 علــى التوالــي. يشيرمســتوى التعبيــر العالــي لـRfVg- مكافــئ 3 و RfVg - مكافــئ 2 و RfVg-وRfVgequivalent1 
الــذي تــم التحقــق منــه بوســاطة تحليــل تفاعــل سلســلة البوليميــراز RT إلــى أن RfVg هــو جيــن Vg الوظيفــي األساســي فــي سوســة النخيــل 
الحمــراء. كمــا انعكــس تشــابه كبيــر بيــن RfVg مــع غمــدات الخنافــس األخــرى فــي شــجرة النشــوء والتطــور، حيــث تــم وضــع RfVgداخلــه 
كليــد  clade رتبــة غمديــة األجنحــة. يعــد الوعــي بالجينــات الرئيســية التــي تلعــب أدواًرا مهمــة فــي تكاثــر وانتشــار سوســة النخيــل الحمــراء أمــًرا 
مهًمــا لفهــم آليــة تكاثرهــا علــى المســتوى الجزيئــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، بالنســبة للدراســات الجزيئيــة المســتقبلية ، ســتكون مجموعــة بيانــات
 NGS التــي تــم الحصــول عليهــا مفيــدة وســتعزز استكشــاف اســتراتيجيات المكافحــة القائمــة علــى التكنولوجيــا الحيويــة ضــد سوســة النخيــل 

الحمــراء ، وهــي آفــة أوليــة ألشــجار النخيــل.
[Rasool, Khawaja Ghulam, Khalid Mehmood, Mureed Husain, Muhammad Tufail, Waleed 
Saleh Alwaneen, and Abdulrahman Saad Aldawood )Saudi Arabia(, Plos one 16, no. 5: e0251278, 
2021]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251278
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تــوزع وتعريــف الفيروســات المســببة لالصفــرار التــي تصيــب محصــول الحمــص فــي الســودان. تعــد الفيروســات المســببة 
لالصفــرار أحــد معوقــات إنتــاج البقوليــات فــي الســودان وعليــه أجريــت عــدة مســوحات حقليــة لتعريــف هــذه الفيروســات التــي تصيــب محصــول 
الحمــص فــي أهــم مناطــق إنتاجــه )مشــروع الجزيــرة وواليــة نهــر النيــل( خــالل مواســم 2013، 2015 و2018، حيــث تــم جمــع 415 عينــة 
مــن نباتــات حمــص يظهــر عليهــا أعــراض اصفــرار وتقــزم. أظهــرت االختبــارات المصليــة بوســاطة اختبــار بصمــة النســيج النباتــي المناعيــة 
)TBIA( أن الفيروســات التابعــة لعائلــة Luteoviridae وفيــروس التقــزم الشــاحب للحمص )CpCDV، جنــس Mastrevirus، عائلة 
Geminiviridae( هــي األكثــر شــيوعاً بينمــا كانــت اإلصابــة بفيــروس االصفــرار الميــت للفــول )FBNYV، جنــس Nanovirus، عائلــة 
Nanoviridae( نــادرة. تفاعلــت بعــض العينــات مصليــاً مــع المصــل المضــاد )5G4( وحيــد الكلــون واســع الطيــف فقــط والــذي يكشــف 
عــن الفيروســات التابعــة لعائلــة Luteoviridae، فــي المقابــل أظهــرت بعــض العينــات تفاعــالً متصالبــاً عنــد اســتخدام أمصــال مضــادة وحيــدة 
 .Luteoviridae الكلــون أخــرى متخصصــة بالفيروســات التابعــة لتلــك العائلــة مّمــا يشــير إلــى وجــود أنــواع فيروســية جديــدة تتبــع للعائلــة
تــم تأكيــد النتائــج الُمتحصــل عليهــا مصليــاُ بوســاطة اختبــار التفاعــل التسلســلي للبوليميــراز مــع النســخ العكســي )RT-PCR( مــع َسلَســلة 
جــزء مــن مورثــة الغــالف البروتينــي للفيروســات وبنــاء عليــه أعطــت نتائــج التحليــل الجزيئــي معلومــات كافيــة وأساســية وموثوقــة 
ــّن  ــول بالم ــات المنق ــرار القرعي ــروس اصف ــي: في ــة Luteoviridae وه ــس Polerovirus والعائل ــي لجن ــات تنتم ــة فيروس ــن أربع ع
)CABYV( وفيــروس اصفــرار عــروق الفليفلــة )PeVYV( وفيــروس اصفــرار القرع/اليقطيــن المنقــول بالمــّن )PABYV( وفيــروس 
تقــزم والتفــاف أوراق القطــن )CLRDV( حيــث أظهــرت نســبه تشــابه عاليــة مــع األنــواع النمطيــة فــي بنــك الجينــات. كمــا أظهــرت نتائــج 
تحاليــل القرابــة الوراثيــة تشــابهاً بنســبة عاليــة مــع باقــي الفيروســات المســببة لالصفــرار التابعــة للعائلــة نفســها. بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن أن 
تُعــد هــذه الدراســة األســاس لطريقــة جزيئيــة ســريعة وحساســة ويمكــن البنــاء عليهــا لتشــخيص الفيروســات المســببة لالصفــرار. ]عبــد الرحمــن 
 ،Phytopathologia Mediterranea .)مكحــل، صفــاء قمــري، عبــد المجيــد عــدالن حميــد، مــوراي شــارما وســعيد أحمــد )الســودان
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تعريــف مورفولوجــي وجزيئــي ألنــواع الفيوزاريــوم Fusarium المرافقــة لتعفــن الجــذور والتــاج علــى القمــح القاســي 
)شــام 5( فــي منطقــة الســاحل الســوري. يُعــدّ تعفــن الجــذور والتــاج علــى القمــح واحــداً مــن أكثــر األمــراض ضــرراً، إذ يســبب خســائر 
كبيــرة فــي الغلــة فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم. كان الهــدف مــن هــذه الدراســة عــزل وتعريــف أنــواع الفيوزاريــوم المرافقــة لعفــن التــاج علــى 
القمــح فــي المنطقــة الســاحلية  فــي ســورية. تــم الحصــول علــى 10 عــزالت مــن منطقــة التــاج وجــذور نباتــات قمــح قاســي )صنــف شــام 5( 
تبــدي أعراضــاً نموذجيــة، تــم جمعهــا مــن خمســة مواقــع مختلفــة مــن محافظــة طرطــوس الســاحلية. باالعتمــاد علــى الصفــات المورفولوجيــة، 
ــد  ــم تأكي ــا F. solani. ت ــى أنه ــرادف: F. semitectum(، و 3 عــزالت عل ــا F. incarnatum )م ــى أنه ــف 7 عــزالت عل ــم تعري ت
التعريــف المورفولوجــي عــن طريــق التسلســل النيكليوتيــدي الجزئــي للمورثــة TEF1-α  لعزلتيــن ممثلتيــن لهذيــن النوعيــن. أظهــرت شــجرة 
القرابــة فصــالً واضحــاً بيــن هذيــن النوعيــن وتشــابهاً وراثيــاً كبيــراً بيــن العــزالت الســورية والعــزالت المرجعيــة. حســب معلوماتنــا، تعــد هــذه 
الدراســة التســجيل األول للنوعيــن F. incarnatum و F. solani كمســببين لعفــن التــاج والجذورعلــى القمــح فــي ســورية. [ ليلــى زيــدان، 
[2021،Archives of Phytopathology and Plant Protection وليــد نفــاع، أغيــد صالــح ودانــا جــودت )ســورية( ، مجلــة
DOI. 10.1080/03235408.2021.1995250  

دراســة تصنيفيــة لألنــواع الهدبيــة مــن رتبــة غشــائيات الفــم Hymenostomatida )فصيلــةParameciidae( فــي 
 .Ciliophoran أحــد أهــم رتــب الهدبيــات Hymenostomatida ميــاه نهــر قويــق فــي شــمال ســورية. تعــد رتبــة غشــائيات الفــم
حيــث تســهم أفرادهــا فــي التــوازن البيئــي ألنهــا تشــكل حلقــةً هامــةً فــي السالســل الغذائيــة فــي البيئــات المائيــة، ُجمعــت العينــات 
ــى مــدار )16( شــهراً،  ــن 25/7/2017 و27/11/2019 واســتمر العمــل عل ــرة الواقعــة بي ــي الفت ــق ف ــع نهــر قوي ــة مــن موق المائي
أظهــرت نتائــج الدراســة التصنيفيــة وجــود فصيلــة Parameciidae يتبــع لهــا جنــس واحــد Paramecium وينتمــي إليهــا خمســة أنــواع 
هــي : P. polycaryum،P.bursaria ،P. aurelia ،P. Multimicronucleatum ،P. caudatum ويعتبــر تصنيــف هــذه األنــواع 
الهدبيــة فــي األوســاط المائيــة العذبــة خطــوة أوليــة للمســاهمة فــي رســم خارطــة التنــوع الحيــوي فــي ســورية. [ زينــب بادنجكــي )ســورية( ، 

كليــة العلــوم، جامعــة حلــب، حلــب، ســورية. المجلــة الســورية للبحــوث الزراعيــة 8 )4(: 120-110 آب/ أغســطس2021 ].

ــت  ــدورة TYLCV تح ــرار أوراق البن ــد وإصف ــروس تجع ــد في ــدورة ض ــات البن ــي نبات ــة ف ــة الجهازي ــز المقاوم تحفي
ــة. ــة المحمي ــروف الزراع ظ

  Pseudomonas chlororaphis MA342(، )Bacillus  subtillis FZB27هــدف البحث إلى دراســة تأثير ســاللتين مــن البكتريــا
ــز بحــوث  ــي مرك ــي، ف ــت محم ــي بي ــدورة/ الطماطــم ف ــات البن ــى نبات ــدورة عل ــرار أوراق البن ــد واصف ــروس تجع ــة بفي ــض االصاب ــي تخفي ف
الالذقيــة، خــالل خريــف وشــتاء 2018/2019. عوملــت بــذور نباتــات البندورة/الطماطــم، بالمعلــق البكتيــري )تركيــزه 910 ×خليــة بكتيريــة/ 
مــل قبــل الزراعــة(، وتــم إضافــة المعلقــات البكتيريــة الــى الشــتول فــي صوانــي اإلنبــات بمعــدل 5مل/شــتلة، وبعــد10  أيــام مــن التشــتيل تــم 
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إضافــة 10مل/شــتلة مــن كل معلــق بكتيــري علــى حــدة حســب معامــالت التجربــة. أعديــت النباتــات بفيــروس تجعــد واصفــرار أوراق البنــدورة. 
تــم تقديــر نشــاط أنزيــم البيروكســيداز بعــد 15 و30 يومــاً وتركيــز الفيــروس ونســبة تثبيطــه بعــد 50 يومــاً مــن العــدوى. بينــت النتائــج تقــارب 
نشــاط أنزيــم البيروكســيداز بعــد 15 يومــا مــن العــدوى فــي النباتــات المعــداة والمعاملــة بالبكتريــا )B27 )0.032ميكرومول/مــغ وفــي النباتــات 
ــه فــي الشــاهد المعــدى ))0.023 ميكرومول/مــع دون وجــود فــرق  ــا )MA )0.031 ميكرومول/مــغ، وأعلــى من ــة بالبكتري المعــداة والمعامل
معنــوي، وكان نشــاط أنزيــم البيروكســيداز بعــد 30 يومــا مــن العــدوى فــي النباتــات المعــداة والمعاملــة بالبكتريــا )MA )1.362ميكرومــول/
مــغ، أعلــى منــه فــي النباتــات المعــداة والمعاملــة بالبكتريــا )0.940( B27 ميكرومول/مغ، مقارنــة مــع الشــاهد المعــدى )0.449( ميكرومــول/
مــغ دون وجــود أي فــرق معنــوي. وكان نشــاط أنزيــم البيروكســيداز مــع الســاللة MA أعلــى منــه مــع الســاللة B27 .ممــا أدى إلــى تثبيــط 
 TYLCV46.15(. وانخفــاض تركيــز فيــروس%( بنســبة B27 والســاللة )بنســبة )%46.86MA الفيــروس فــي النباتــات المعاملــة بالســاللة

فــي النباتــات المعــداة والمعاملــة بالســاللة البكتيريــة )0.373( MA والســاللة )0.378( B27 مقارنــة بالشــاهد المعــدى ))0.702مــع وجــود 
فــرق معنــوي، وبــدون وجــود فــرق معنــوي بيــن الســاللتين، بعــد 30 يومــاً مــن العــدوى. [ إنصــاف حســن عاقــل  )1(*، قصــي الرحيــة )1( ، حنــان 
قــواس )1( وعمــاد دأود اســماعيل )2( )ســورية( ، )1( الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، )2( مركــز بحــوث الالذقيــة، ســورية . جامعــة 
تشــرين، كليــة الزراعــة، قســم وقايــة النبــات، الالذقيــة، ســورية. المجلــة الســورية للبحــوث الزراعيــة 8)4(:133-12 آب/ أغســطس]2021  

تسجيالت جديدة لألكاروسات )Acari: Mesostigmata, Sarcoptiformes, Trombidiformes( في سورية
تشــّكل الدراســة الحاليــة جــزءاً مــن عمليــة جمــع لألكاروســات وقــد هدفــت إلــى تحديــد األنــواع األكاروســية الموجــودة علــى بعــض النباتــات 
ــام  ــون األول ع ــي وكان ــرين الثان ــهري تش ــالل ش ــات خ ــن األكاروس ــري ع ــم التح ــورية. ت ــوس, س ــة طرط ــي محافظ ــة ف ــة والبريّ المزروع
ــوع  ــورية : الن ــي س ــرة ف ــّجل ألول م ــواع تُس ــة أن ــا أربع ــل, منه ــت فصائ ــع لس ــي تتب ــوع أكاروس ــود 13 ن ــج وج ــرت النتائ 2020. أظه
 ,Solanum melongena ــان ــن أوراق الباذنج ــع م ــد ُجم ــة Blattisociidae( وق ــرس Blattisocius dentriticus )فصيل المفت
ــوع  ــتناء .Castanea sp والن ــن أوراق الكس ــع م ــد ُجم ــة Phytoseiidae( وق ــرس Euseius finlandicus )فصيل ــوع المفت والن
 Cenopalpus tamarixi والنوع Quercus sp. وجمــع مــن أوراق )Glycyphagidae فصيلــة( Glycyphagus domesticus
وقــد ُجمــع مــن أوراق الصنوبــر الثمــري Pinus pinea وقــد أضيفــت القياســات الشــكلية وبعــض المعلومــات لوصفــه الموروفولوجــي.] رانيــا 
ابراهيــم, أغنــار خضــور, يوســف حنــا, لجيــن ضويــا, غيــث نقــول, زيــاد بربــر مقبــول للنشــر فــي المجلــة الســورية للبحــوث الزراعيــة مجلــد9 

ــدد 3، 2022 ] الع

مصر

مالءمــة مســتخلصات خمســة أنــواع نباتيــة لمــدى توافقهــا مــع الفطــرBeauveria bassiana المحلــى ضــد مــن القطــن 
.)Hemiptera: Aphididae( Aphis gossypii Glov.

ــى مجموعــة واســعة مــن  ــة حشــرية رئيســية عل ــة: مــن القطــن  .Hemiptera: Aphididae(  ،Aphis gossypii Glov(، آف الخلفي
 Beauveria bassianaالنباتــات تســبب أضــراًرا كبيــرة وتنقــل فيروســات النبــات. أجريــت هــذه الدراســة لتقويــم عزلــة محليــة مــن الفطــر
  Salviaو Euryops arabicus و Pulicaria crispa و Psiadia penninervia ــة ــواع نباتي ــن 5 أن ــتخلصات م  (Bb)، ومس
 officinalis و  Ochradenus baccatusضــد A. gossypii وتقديــر مــدى توافقهــا فــى معمــالت منفــردة ومختلطــة تحــت ظــروف 
ــة ضــد الفطــرB. bassiana. النتائــج: بلغــت قيمــة104 × 8.64   ــة المضــادة لهــذه المســتخلصات النباتي ــم الفعالي ــم تقوي ــا ت ــر. كم المختب
 A. gossypiiللمســتخلصات النباتيــة الخمســة المختبــرة علــى LC50 بينمــا كانــت قيــم ، A. gossypii مقابــل Bb جراثيــم / مــل مــن LC50
 E. arabicusو P.  penninervia. crispaــكل مــن  103.64و 879.92 و 747.90 و 783.28 و 262.42 ميكروغــرام / مــل ل
ــاط  ــى نش ــتخلصات P. penninervia  و O. baccatus أعل ــن مس ــكل م ــي. كان ل ــى التوال و S. officinalis و O. baccatus عل
  Bbــط مــن ــة األخــرى. بعــد 24 ســاعة مــن العــالج بمختل ــة الثالث ــان بشــكل كبيرعــن المســتخلصات النباتي ــا مختلف مضــاد للفطــر Bb وكان
وكل مســتخلص، لــم يتــم تســجيل أي تأثيرلهــذه التوليفــات علــى معــدل نفــوق A. gossypii. وفــي الوقــت نفســه ، بعــد 5 أيــام مــن العــالج ، 
  Bbوكل مســتخلص نباتــي زيــادة معنويــة فــي معــدل النفــوق  مقارنــة بالمعالجــة المنفــردة باســتخدام Bb حققــت المعامــالت المشــتركة بيــن
أو مســتخلص نباتــي ، باســتثناء مســتخلص P. penninervia ، الــذي لــم يحقــق زيــادة معنويــة فــي معــدل النفــوق مــع B. bassiana مــن 
عالجــه الفردي.الخالصــة: لــم يكــن مســتخلص P. penninervia متوافقـًـا مــع B. bassiana ، لكــن المســتخلصات األربعــة األخــرى التــي 
تــم إختبارهــا كانــت متوافقــة مــع B. bassiana  يمكــن اســتخدام هــذه المســتخلصات النباتيــة األربعــة لمكافحــة حشــرات المــن فــي توليفــة مــع
 B. bassiana هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن المعامــالت المخبريــة والحقليــة لفحــص آثــار هــذه المســتخلصات النباتيــة فــي اآلفــات الحشــرية 
األخــرى أو الحشــرات النافعــة المرتبطــة بهــا. [ ســامى الســيد، ســيد أشــرف األرناؤوطــى، عصمــت علــي )مصــر( ،المجلــة المصريــة للمكافحــة 

البيولوجيــة لآلفــات، 11:31، 2021 ]. 

القدرة التنافسية ألنواع مختلفة من   .Trichoderma spp لمقاومة مرض عفن الريزوكتونيا فى  جذور الفلفل.
 فــي دراســة أوليــة لخمــس عــزالت مــن  .Trichoderma spp ، تــم التحقــق مــن كفاءتهــا فــي مكافحــة عفــن الريزوكتونيــا فــى جــذور الفلفــل. 
ــا بواســطة  ــم تحديده ــي ت ــات الرئيســية الت ــل GC-MS لفطــرTrichoderma. تشــتمل المركب ــة بتحلي ــت دراســة الرواشــح الثانوي تم
تحليــل GC-MS علــى هيكســاديكانول ، نوناديســين ، حمــض 1 ، 2 بنزينديكاربوكســيليك ، حمــض أوكتاديســينويك )ض( وهيكســاديكانول ، 2 
ميثيــل. وجــد ان هــذه المركبــات تلعــب دوًرا هامــا فــي الســيطرة علــى أمــراض النباتــات. أظهــرت نتائــج النشــاط المضــاد لثالثــة عــزالت أعلــى 
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كفــاءة فــي مقاومــة الممــرض  R. solani. لوحــظ لــون بنــى فــى منطقــة نمــو فطــر R. solani حيــث حــدث التطفــل الفطــري.
 تمــت دراســة التطفــل علــى ميســليوم  R. solaniبوســاطة Trichoderma harzianum بالمجهــر الضوئــى و اإللكترونــي. تــم تســجيل 
  )MZ267689و MZ267234 و MZ267232( على بنك الجينات تحت االرقام )R. 4 و R. 2 و R. 1( R. solani بيانات عزالت
علــى التوالــي. تــم تحميــل  أكثــر العــزالت فاعليــة مثــل T. asperellum و T. hamatum و T. harzianum باإلضافــة إلــى خليطهــم 

فــي أشــكال مختلفــة مثــل، المعلــق والمســحوق و تــم اختبارهــا بتركيــزات مختلفــة تحــت ظــروف الصوبــة و االنتــاج فــى الزراعــات المحميــة. 
أوضحــت نتائــج دراســات الصوبــة، أن جميــع العــزالت وخليطهــم كانــت فعالــة فــي مكافحــة مــرض عفــن جــذور الفلفــل وزيــادة النســبة المئويــة 
للنباتــات الحيــة. كمــا أظهــرت النتائــج أن المعلــق كان أكثــر فعاليــة مــن المســحوق فــي الحــد مــن المــرض. تــم الحصــول علــى أعلــى كفــاءة فــى 

مقاومــة المــرض فــي الزراعــة المحميــة عنــد اســتخدام خليــط العــزالت بتركيــز عالــي.
ــات  ــة للفطــر R. solani.  [ آي ــل الشــدة المرضي ــي هــذا العمــل مــن تقلي ــي تمــت دراســتها ف ــت معظــم عــزالت Trichoderma الت  تمكن
 Egyptian Journal of ،محمــود الســيد علي)مصــر(، المعمــل المركــزي للزراعــة العضويــة، مركــز البحــوث الزراعيــة – مصــر

Phytopathology،مجلــد 49، رقــم 1، صفحــات 136- 150، 2021 ].  

دور الطفيل أفيتس ليبيدوسافيس )هيمينوبترا- أفيلينيدى( كطفيل فعال فى مكافحة حشرة الجوافة القشرية المحارية
ــة  ــة البيولوجي ــل المكافح ــم. تمث ــة حــول العال ــرة ألشــجار الجواف ــية المدم ــات الرئيس ــم اآلف ــن أه ــة م ــة القشــرية المحاري ــر حشــرة الجواف تعتب
)الطفيليــات( بديــال أمنــا لمكافحــة حشــرة الجوافــة القشــرية المحاريــة. هدفــت الدراســة إلــى دراســة النشــاط الموســمى للطفيــل أفيتس ليبيدوســافيس 
المصاحــب للحشــرة علــى أشــجار الجوافــة فــى مركــز إســنا محافظــة األقصــر- مصــر مــن )2017/2018 و2018/2019(، وتــم تقديــر العالقــة 
بيــن الكثافــة العدديــة لحشــرة الجوافــة القشــرية المحاريــة ونشــاط الطفيــل أفيتــس ليبيدوســافيس باســتخدام نمــاذج مختلفــة مــن االرتبــاط واالنحــدار. 
ــا،  ــى لدرجــة الحــرارة الدني ــي لدرجــات الحــرارة القصــوى ، والمتوســط  اليوم ــة )المتوســط   اليوم ــل المناخي ــر العوام ــم دراســة تأثي أيضــا، ت

ومتوســط   الرطوبــة النســبية ، ومتوســط   نقطــة النــدى( فــي النشــاط الموســمي للطفيــل خــالل عاميــن متتالييــن.
ــداد  ــل وتع ــن نشــاط الطفي ــد بي ــن جي ــل، ولوحــظ أيضــا، وجــود تزام ــي للطفي ــداد الكل ــم لنشــاط التع ــع قَم ــج، وجــود أرب ــرت النتائ ــث أظه  حي
الحشــرة فــى كل عــام وأن تعــداد الطفيــل مرتبــط بالكثافــة العدديــة للحشــرة. وأظهــر تحليــل االنحــدار البســيط أن نشــاط الطفيــل أبــدى أســتجابة 
 )E.V.%( ــالف ــج الدراســة، أن نســبة االخت ــن. وأوضحــت نتائ ــن المتتاليي ــى كل عــام خــالل العامي ــة الحشــرة ف ــادة كثاف ــة بزي ــة موجب معنوي
التــى يمكــن عزوهــا إحصائيــاً إلــى التغيــر فــى عوامــل الطقــس المختبــرة كانــت مســئولة عــن التغييــرات فــى تعــداد الطفيــل بنســبة 76.26 ، 
%65.40 خــالل العــام األول والثانــى مــن الدراســة علــى التوالــى. وأن متوســط نقطــة النــدى هــو المتغيّــَر األكثــر فاعليــةَ للتغيــِرات فــى تعــداد 
الطفيــل بنســبة 33.61 و%18.62 خــالل العاميــن متتالييــن، علــى التوالــى. مصطفــى محمــد صبــرى بكــرى1، ليلــى علــى الشــريم2، رانيــا علــي 
الهــادي محمــد2و3 ، أســالم راشــد مــرزوق الزغبــى 4 قســم بحــوث الحشــرات القشــرية والبــق الدقيقــى- معهــد بحــوث وقايــة النباتــات -  مركــز 
البحــوث الزراعيــة، الدقــى، مصــر.  قســم األحيــاء ، كليــة العلــوم بالريــاض ، جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمن-الســعودية.وزارة الصحــة 
  Pak. J..االتحاديــة – إدارة الوبائيــات- الســودان قســم وقايــة النبــات - كليــة الزراعــة والمــوارد الطبيعيــة - جامعــة أســوان – أســوان ، مصــر

                                                                            of Biol. Sci., 24)12(: 1246-1255,2021. DOI: 10.3923/pjbs.2021.1246.1255

تأثيــر بعــض عوامــل الطقــس المناخيــة وأعمــار النبــات فــي الكثافــة العدديــة لحشــرة مــْن الفــول علــى نباتــات الفــول فــى محافظــة األقصــر- مصــر.
تعــد حشــرة مــْن الفــول مــن أهــم اآلفــات الحشــرية الرئيســية المدمــرة لنباتــات الفــول، لمــا تســببه مــن أضــرار بالغــة مباشــرة وغيــر مباشــرة 
ــة بمحافظــة األقصــر- مصــر خــالل  ــة بالمطاعن ــة البحــوث الزراعي ــول بمحط ــات الف ــى نبات ــة عل ــارب حقلي ــت تج ــد أجري ــات. فق ــى النب عل
موســمين متتالييــن )2019/2020 و 2020/2021(. فــي هــذا البحــث، أســتخدمت تعابيــر مختلفــة للحشــرة، والتــي أوضحــت الكثافــة الســكانية 
لهــذه اآلفــة، أي تعــداد الحشــرة ونســب حــدوث اإلصابــة .  ولتصميــم برنامــج مكافحــة متكامــل لهــذه اآلفــة فقــد تــم دراســة الوفــرة الموســمية 
لحشــرة مــْن الفــول التــى تصيــب نباتــات الفــول )صنــف جيــزة 843(. وكذلــك، تــم دراســة تأثيــر بعــض العوامــل الطقــس المناخيــة وأعمــار 
النبــات فــي الكثافــة العدديــة للحشــرة.أظهرت النتائــج، أن حشــرة مــْن الفــول التــى تصيــب نباتــات الفــول ظهــرت فــى الفتــرة مــن 21 نوفمبــر/
نشــرين الثانــي 2019 حتــى 12 مــارس/آذار 2020 خــالل موســم النمــو األول، ومــن 22 نوفمبــر /نشــرين الثانــي 2020 إلــى 13 
ــرداً  ــول )321.48 و 340.66 ف ــن الف ــة لحشــرة م ــت األعــداد التراكمي ــك، كان ــى. كذل ــو الثان ــى موســم النم ــارس/آذار 2021 ف م
لــكل موســم( خــالل الموســمين، علــى الترتيــب. عــالوة علــى ذلــك، أن متوســط العــام للتعــداد الكلــى للحشــرة خــالل الموســم بأكملــه 
)18.91 ± 0.92 و  20.04 ± 1.52 فــرداً لــكل 10 نباتــات( للموســمين، علــى التوالــى. أيضــا، كان المتوســط العــام لنســب حــدوث 
اإلصابــة )66.73 ± 1.60 ، 58.43 ± 2.28( للموســمين، علــى التوالى.كانــت الظــروف المناخيــة فــى تواريــخ الفحــص األســبوعية 
فــي نوفمبر/نشــرين الثانــي وينايــر/ك2 وفبراير/شــياط فــى الموســمين وهــى أكثــر الفتــرات نشــاطا وتفضيــال ومالءمــة لنمــو ونشــاط الحشــرة 
وتراكمهــا.  ولوحــظ أيضــا، أختفــاء أعــداد الحشــرة خــالل فتــرة نضــج محصــول الفــول فــى نهايــة مــارس/آذاز خــالل الموســمين المتتالييــن.
وأتضــح مــن نتائــج الدراســة، أن التأثيــرات المشــتركة لعوامــل الطقــس المناخيــة و أعمــار النباتــات )باليــوم( يمكــن أن تفســر التبايــن فــى التعــداد 
الحشــرى، وأن هــذه التأثيــرات علــى التعــداد الحشــرى وعلــى نســب حــدوث االصابــة كان معنويــا وواضحــا خــالل الموســمين المتتالييــن، وأن 
تأثيــر هــذه العوامــل يختلــف مــن موســم إلــى أخــر.  أيضــا، لوحــظ أن المتوســط اليومــى لنقطــة النــدى ودرجــة الحــرارة الصغــرى اليوميــة هــى 
المتغيــرات األكثــر فعاليــة للتغييــرات فــى التعــداد الحشــرى ونســبة حــدوث اإلصابــة خــالل الموســمين. ويمكــن أن تســاعد هــذه المعلومــات فــي 
تطويــر برنامــج المكافحــة المتكاملــة لآلفــات لمكافحــة حشــرة مــْن الفــول علــى نباتــات الفــول ]غــادة صــالح محمــد1، رفعــت علــوى حافــظ عــالم1 
، هبــه عبــد الســتار محمــد1، مصطفــى محمــد صبــرى بكــرى2  قســم وقايــة النبــات- كليــة الزراعــة – جامعــة جنــوب الــوادى بقنــا- مصــر  معهــد 

بحــوث وقايــة النباتــات - مركــز البحــوث الزراعيــة، الدقــى، مصــر
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	)أنشطة طلبة الدراسات العليا )رسائل ماجستير ودكتوراه

Pristomerus vulnerator )Panzer, 1799( دراسة بيئية وحيوية وتربية مخبرية للمتطفل الحشري

ــوب شــرق  ــة جن ــة الحريس ــويداء )قري ــي محافظــات: الس ــاح ف ــاتين التف ــي بعــض بس ــم 2020-2018 ف ــة خــالل مواس ــة الحقلي ــذت الدراس نف
الســويداء(، ومحافظــة القنيطــرة )منطقــة خــان أرنبــة(، ومحافظــة ريــف دمشــق )منطقــة عرنــة(، ونفــذت الدراســات المخبريــة فــي مركــز بحــوث 
ودراســات المكافحــة الحيويــة فــي كليــة الزراعــة جامعــة دمشــق. بينــت النتائــج ان المتطفــلPristomerus vulnerator متطفــل أحــادي داخلــي 
solitary endoparasitoid علــى يرقــات دودة ثمــار التفــاح .Lepidoptera: Tortricidae( Cydia pomonella L( علــى العائــل التفــاح 
ويرقــات حفــار ســاق التفــاح )Lepidoptera: Cossidae( Zeuzera pyrina )Linnn( علــى العائليــن التفــاح والجــوز، وعلــى يرقــات دودة 
ثمــار العنــب )Lepidoptera:Tortricidae( Lobesia botrana )Denis and Schiffermuller(. بينــت الدراســة وجــود تأثيــر للمتطفــل 
ــد التطفــل علــى يرقــات دودة ثمــار التفــاح، كمــا كان لجيــل حشــرة  الثانــوي )Perilampus tristis )Mayr فــي كثافــة وفعاليــة المتطفــل عن
دودة ثمــار التفــاح والعنــب تأثيــر فــي كثافــة المتطفــل وفعاليتــه. فــي دراســة ديناميكيــة مجتمــع حشــرة دودة ثمــار التفــاح ومتطفالتهــا الحشــرية 
وذلــك فــي منطقتيــن معروفتيــن بزراعــة التفــاح فــي جنــوب ســورية، خــان أرنبــة ، والحريســة اختلــف عــدد أجيــال الحشــرة باختــالف موقــع 
ــواع مــن  ــي هــذه الدراســة 8 أن ــجل ف ــة الحريســة. ُس ــي منطق ــن ف ــة، وجيلي ــة خــان أرنب ــي منطق ــال ف ــة أجي ــث كان للحشــرة ثالث الدراســة، حي
المتطفــالت الحشــرية علــى الحشــرة فــي موقعــي الدراســة، منهــا 8 أنــواع ُســجلت فــي منطقــة خــان أرنبــة بنســبة %100، و7 أنــواع ســجلت فــي 
منطقــة الحريســة بنســبة %87.5. كانــت العالقــة بيــن طريقــة الجمــع )مــن الثمــار أو المصائــد الكرتونيــة المتعرجــة( وجيــل الحشــرة معنويــة 
فــي منطقتــي الدراســة، حيــث بينــت الدراســة اختــالف النســبة المئويــة للتطفــل علــى اليرقــات المجموعــة مــن الثمــار وعلــى اليرقــات المجموعــة 
ــل حشــرية وهــي: فراشــة  ــة عوائ ــات ثالث ــى يرق ــل P. vulneratorعل ــة للمتطف ــة المخبري ــج التربي ــت نتائ ــة. بين ــد الكرتوني ــة المصائ بطريق
الطحيــن Lepidoptera:Pyralidae( Ephestia kuehniella Zeller,1879(، دودة ثمــار التفــاح ودودة ثمــار العنــب، ان العائــل المفضــل 
لتربيــة هــذا المتطفــل مخبريــاً هــو اليرقــات مــن العمــر الثانــي لــدودة ثمــار التفــاح. بينــت نتائــج التربيــة المخبريــة للمتطفــل P.vulneratorعلــى 
يرقــات دودة ثمــار التفــاح  المربــاة مخبريــاً علــى وســط غذائــي صناعــي عنــد أربــع درجــات حــرارة )º 30  ،25 ،20 ،15س(  اختــالف مــدة 
مراحــل حيــاة الحشــرة باختــالف درجــة الحــرارة، وتبيــن وجــود تزايــد تدريجــي فــي معــدل التطــور مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة بيــن 15 -25 
ºس )تناســب طــردي(، ثــم ليعــود ليتناقــص علــى درجــة الحــرارة º 30س عمــا هــو عليــه علــى درجــة الحــرارة º 25س. بينــت دراســة تأثيــر 
 P. نمــط التكاثــر )أقــارب أو خلطــي( علــى بعــض الخصائــص الحياتيــة للمتطفــل، أن زواج األقــارب لــه تأثيــر فــي الخصائــص الحياتيــة للمتطفــل
vulnerator، وعلــى متوســط النســبة المئويــة للتطفــل. [ ريمــا خالــد الحلبوني)ســورية(، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة جامعــة دمشــق، 

المشــرف الرئيســي عبدالنبــي بشــير، المشــرف المشــارك غســان إبراهيــم )دكتــوراه،2021(].

 Hymenoptera:( Psytalia concolor دراســة مخبريــة لتأثيــر العائــل الحشــري في الصفات الشــكلية والمؤشــرات الحياتيــة للمتطفــل
.)Braconidae

شــملت هــذه الدراســة جانبيــن، جانــب حقلــي نفــذ خــالل موســم 2019، وجانــب مخبــري نفــذ فــي موســمي 2020-2019.  نفــذ العمــل الحقلــي 
فــي أربعــة مناطــق لزراعــة الزيتــون فــي ســورية، جباتــا الخشــب وخــان أرنبــة فــي محافظــة القنيطــرة، ومنطقــة قطنــا )ريــف دمشــق(، ومنطقــة 
 Bactrocera oleae )Diptera:Tephretidae(تضمــن العمــل الحقلــي دراســة المتطفــالت الحشــرية لذبابــة ثمــار الزيتــون .)الحولــة )حمــص
 Psytalia وبعــض الدالئــل البيئيــة للتنــوع العــددي لهــذه المتطفــالت فــي بعــض بســاتين الزيتــون فــي ســورية، و تقويــم حقلــي لفاعليــة المتطفــل
concolor علــى ذبابــة ثمــار الزيتــون فــي بعــض بســاتين الزيتــون فــي ســورية. ســجل فــي هــذه الدراســة 6 متطفــالت حشــرية علــى ذبابــة 
 Eupelmus ،Chalcidoidea خمســة منهــا مــن فــوق فصيلــة الكالســيدات ،Hymenoptera ثمــار الزيتــون، تنتمــي لرتبــة غشــائيات األجنحــة
 Pnigalio argaules Fer.&ampو  ،)Eurytomidae(  Eurytoma martellii Domو  ،)Eupelmidae(  urozonus Dalm
 ،Ichneumonidea ومتطفــل مــن فــوق فصيلــة ،)Pteromalidae( Callocleonymus sp. ،Chlorocystus sp.و ،)Eulophidae(
 P.( ــب ــا الخش ــة جبات ــي منطق ــالت ف ــجيل 3 متطف ــم تس ــل Psytalia )Opius( concolor Szépli. ت ــو المتطف ــة Braconidae وه فصيل
 ،E. urozonus ،P. argaules،P. concolor( و5 متطفــالت فــي كل مــن خــان أرنبــة ،).Chlorocystus sp ،E. urozonus ،argaules
 )Chlorocystus sp، E. martellii،E. urozonus ،P. concolor P. argaules( وقطنــا )Callocleonymus sp ،E. martellii

ــة  ــي لفاعلي ــم الحقل ــج التقوي ــة )Callocleonymus sp. ،E. urozonus،P. argaules،P. concolor(. بينــت نتائ و4 متطفــالت فــي الحول
المتطفــل P. concolor علــى ذبابــة ثمــار الزيتــون اختــالف النســبة المئويــة للتطفــل باختــالف المناطــق واختــالف الزمــن فــي المنطقــة الواحــدة، 
حيــث كان متوســط النســبة المئويــة للتطفــل فــي منطقــة خــان أرنبــة %7.31، وفــي قطنــا %3.55، وفــي الحولــة %4.56. وكانــت أعلــى نســبة 
للتطفــل خــالل فتــرة الدراســة فــي 23 تشــرين أول/أكتوبــر، وأقلهــا فــي 23 أيلول/ســبتمبر فــي مناطــق الدراســة الثالثــة. أمــا العمــل المخبــري فقــد 
نفــذ فــي مختبــرات مركــز بحــوث ودراســات المكافحــة الحيويــة فــي كليــة الزراعــة جامعــة دمشــق، وتضمــن هــذا العمــل: دراســة مخبريــة لتأثيــر 
بعــض العوامــل فــي المتطفــل P. concolor علــى ذبابــة ثمــار الزيتــون، تــم فــي هــذه الدراســة تحديــد الطــور المفضــل مــن العائــل للمتطفــل 
ــون  ــل، كمــا درس تأثيرحجــم ثمارالزيت ــة النمــو للعائ ــات المكتمل ــث، يليهــا اليرق ــات بالعمرالثال ــى اليرق ــل عل ــل يفضــل التطف . وجــد أن المتطف
 ).Olea europaea L(ألصنــاف مختلفــة )مــاوي، اســطنبولي، صورانــي وقيســي( فــي نســبة التطفــل. بينــت النتائــج أن النســبة المئويــة للتطفــل 
تأثــرت بصنــف الزيتــون، حجــم الثمــرة. بحيــث كان المتطفــل يفضــل التطفــل علــى الثمارالصغيــرة الحجــم المصابــة بالحشــرة لجميــع األصنــاف 
المختلفــة، كمــا أن نســبة التطفــل علــى األصنــاف المختلفــة اختلفــت باختــالف حجــم ثمــرة الزيتــون للصنــف المختبــر، حيــث كان الصنــف مــاوي 
ــراً  ــي وأخي ــاف )تبعــاً لحجــم ثمارهــا(، اســطنبولي، صوران ــم األصن ــل ومــن ث ــالً للمتطف ــر تفضي )ثمــاره األصغــر حجمــاً( هــو الصنــف األكث
 ،)H( ومعامــل شــانون )S( القيســي الــذي يتميــز بكبــر حجــم ثمــاره. تــم حســاب التنــوع الحيــوي للمتطفــالت باســتخدام دالئــل الثــراء النوعــي
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ــع  ــن مواق ــوع بي ــل التن ــة الدراســة، وتنوعــت دالئ ــالف منطق ــالت الحشــرية باخت ــن المتطف ــوع م ــت ســيادة كل ن ــل التشــابه )SQ(. اختلف ودلي
ــا الخشــب )0.767(،  ــا )1.457(، وأقــل قيمــة فــي جبات ــى قيمــة لدليــل شــانون-وينر للتنــوع )H( فــي موقــع قطن الدراســة، حيــث ُســجلت أعل
وُســجلت أعلــى قيمــة لدليــل التشــابه )SQ( بيــن منطقتــي خــان أرنبــة وقطنــا، حيــث كان التشــابه كامــالً. دُرس تأثيــر العائــل )ذبابــة الفاكهــة، 
ذبابــة ثمــار الزيتــون( علــى بعــض الخصائــص الشــكلية والحياتيــة للمتطفــلP. concolor، وبينــت النتائــج وجــود تأثيــر للعائــل فــي الخصائــص 
الشــكلية للمتطفــل، وكان حجــم المتطفــل المربــى علــى ذبابــة الفاكهــة أكبــر مــن حجــم المتطفــل المربــى علــى ذبابــة ثمــار الزيتــون، وهــذا ينطبــق 
علــى متوســط طــول الجنــاح األمامــي، ومتوســط طــول ســاق الرجــل الخلفيــة للذكورواإلنــاث، وطــول آلــة وضــع البيــض لألنثــى. وبدراســة تأثيــر 
العائــل فــي بعــض الخصائــص الحياتيــة للمتطفــل بينــت النتائــج أن متوســط مــدة تطــور االنــاث والذكــور، ومتوســط مــدة حيــاة الحشــرة الكاملــة 
لــكٍل مــن الذكــور واإلنــاث كانــت أطــول علــى ذبابــة الفاكهــة ممــا هــي علــى ذبابــة ثمــار الزيتــون، كمــا كان متوســط عــدد البيــض الموضــوع مــن 
أنثــى واحــدة للمتطفــل المنبثــق مــن ذبابــة الفاكهــة أكثــر ممــا هــي مــن متوســط عــدد البيــض إلنــاث المتطفــل المربــاة علــى ذبابــة ثمــار الزيتــون. 
بينــت نتائــج تقويــم تأثيــر بعــض المصــادر الغذائيــة فــي بعــض المؤشــرات الحياتيــة للمتطفــل P. concolor. أن الســكريات واألحمــاض األمينيــة 
تعــد مصــدًرا غذائيــاً مهمــاً للمتطفــل لزيــادة البقــاء علــى قيــد الحيــاة والخصوبــة والفعاليــة الحيوية.[معــاذ نبيــل زريقي)ســورية(، قســم وقايــة 

النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، المشــرف عبدالنبــي بشــير، المشــرف المشــارك غســان عبــدهللا )ماجســتير،2021(]

تأثير الفريسة في بعض الخصائص الحياتية للمفترس Hippodamia variegata وتحديد درجة القرابة الوراثية لبعض طرزه

أُجريــت هــذه الدراســة خــالل الفتــرة بيــن عامــي 2015 - 2020 بهــدف تحديــد تأثيــر نــوع الفريســة المســتخدمة فــي التربيــة المخبريــة لمفتــرس 
ــرس،  ــذا المفت ــة له ــرات الحيوي ــم المؤش ــي أه ــّن Hippodamia variegata )Goeze( )Coleoptera: Coccinellidae( ف ــرات الَم حش
 Brevicoryneــّن الملفــوف ــول Aphis fabae Scop. وحشــرة َم ــّن الف ــّن، حشــرة َم ــن مــن حشــرات الَم وكانــت الفرائــس المســتخدمة نوعي
ــة واألطــوار  ــار اليرقي ــع األعم ــدة التطــور لجمي ــة المدروســة فهــي م ــا المؤشــرات الحيوي brassicae L. )Hemiptera: Aphididae(. أم
المختلفــة، معــدل بقــاء األطــوار غيــر الكاملــة، معــدل خصوبــة اإلنــاث اليوميــة والكليــة والحقيقيــة، نســبة فقــس البيــض الناتــج، المقدرة االفتراســية 
للطــور اليرقــي والحشــرات الكاملــة. نُفــذت جميــع التجــارب فــي المختبــر تحــت شــروط متحكــم بهــا هــي حــرارة 1±25 ْس ورطوبــة نســبية 
%5±65 و16 ســاعة ضــوء. أدت تربيــة المفتــرس علــى حشــرة َمــّن الفــول إلــى انخفــاض معنــوي فــي مــدة الطــور اليرقــي 9.17 يــوم، ومــدة 
الجيــل 16.19 يــوم، وارتفــاع معنــوي فــي معــدل البقــاء لمجمــل األطــوار غيــر الكاملــة %57.00 بالمقارنــة مــع حشــرة َمــّن الملفــوف، كذلــك 
أدت التربيــة علــى حشــرة َمــّن الفــول إلــى تفــوق معنــوي فــي معظــم المؤشــرات الحيويــة المتعلقــة بخصوبــة اإلنــاث بالمقارنــة مــع التربيــة علــى 
ــّن الملفــوف فــكان معــدل خصوبــة األنثــى اليومــي 25.13 بيضــة ومتوســط خصوبتهــا الكليــة 886.20 بيضــة ومتوســط خصوبتهــا  حشــرة َم
الحقيقيــة 713.63 بيضــة مخصبــة، ولــم يكــن هنــاك فــروق معنويــة فيمــا يتعلــق بنســبة فقــس البيــض الناتــج بيــن الفرائــس المختبــرة. أدت تربيــة 
المفتــرس علــى حشــرة َمــّن الفــول إلــى ارتفــاع معنــوي فــي معــدل المقــدرة االفتراســية للطــور اليرقــي 30.16 حوريــة/ يرقــة/ يــوم، ومعــدل 
المقــدرة االفتراســية للحشــرات الكاملــة )اإلنــاث( 56.80 حوريــة/ أنثــى/ يــوم بالمقارنــة مــع األفــراد المربــاة علــى حشــرة َمــّن الملفــوف. كذلــك 
تفوقــت إنــاث المفتــرس معنويــاً علــى الذكــور فــي معــدل المقــدرة االفتراســية وذلــك عنــد التربيــة علــى كل مــن الفرائــس المختبــرة. كمــا هــدف 
البحــث إلــى دراســة التعدديــة الشــكلية ألفــراد المفتــرس H. variegata. باالعتمــاد علــى عــدد ونمــط البقــع الموجــودة فــي مواضــع مختلفــة 
علــى كل غمــد، وأظهــرت النتائــج أن األشــكال المختلفــة للعينــات المجموعــة انقســمت إلــى أربــع فئــات حســب عــدد البقــع الموجــودة علــى كل 
غمــد، وإلــى 26 شــكل مختلــف يتميــز كل منهــا بعــدد محــدد للبقــع وموضــع وشــكل هــذه البقــع علــى كل غمــد. َهــدََف البحــث أيضــاً إلــى دراســة 
 SRAP )Sequence-related فــي مناطــق مختلفــة مــن ســورية باســتخدام تقنيــة H. variegata درجــة القرابــة الوراثيــة ألفــراد المفتــرس
Amplified polymorphism(. بلــغ عــدد الحــزم المضخمــة 101 حزمــة، منهــا 99 حزمــة متعــددة شــكلياً بنســبة تعدديــة شــكلية 97.77%. 
أظهــرت نتائــج دراســة درجــة القرابــة الوراثيــة ألفــراد المفتــرس أن أعلــى قيمــة لمصفوفــة النســب المئويــة لعــدم التوافــق كانــت بيــن عينــات 
دمشــق وفديــو )الالذقيــة(، وبيــن عينــات حمــص وفديــو )الالذقيــة( 0.904، بينمــا كانــت أقــل قيمــة لهــا بيــن عينــات دمشــق والســويداء 0.271. 
كمــا أظهــرت شــجرة القرابــة الوراثيــة انقســام المجتمعــات المدروســة إلــى مجموعتيــن رئيســيتين تبعــاً لتوزعهــا الجغرافــي، ضمــت المجموعــة 
ــات  ــت العين ــد ضم ــة فق ــة الثاني ــا المجموع ــا 15.51، أم ــة قدره ــافة وراثي ــص بمس ــويداء وحم ــن دمشــق والس ــة م ــات المجموع ــى العين األول
المجموعــة مــن طرطــوس وجبلــة )بيــت ياشــوط( وفديــو )الالذقيــة( بمســافة وراثيــة قدرهــا 11.08. [عــالء رمضــان محمــد )ســورية( تقانــات 

حيويــة، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، المشــرف عبدالنبــي بشــير، المشــرف المشــارك ســالم الونــد، )ماجســتير،2021(].

التشــخيص الجزيئــي لبعــض الفايروســات النباتيــة المرافقــة لبعــض الحشــرات المنتشــرة علــى عــدد مــن العوائــل النباتيــة فــي محافظــة كربــالء 
Next Generation Sequencing باســتعمال تقانــة الجيــل التالــي

هدفــت هــذه الدراســة الــى تشــخيص الفايروســات النباتيــة المرافقــة للنواقــل الحشــرية المنتشــرة علــى عوائــل نباتيــة مختلفــة فــي محافظــة كربــالء 
وامكانيــة تشــخيص االنــواع الحشــرية الناقلــة لهــا وذلــك باســتعمال بعــض التقنيــات الجزيئيــة. جمعــت عينــات النواقــل الحشــرية )الذبابــة البيضــاء 
ــة الـــ DNA و ــة فــي محافظــة كربــالء ، اســتخلصت االحمــاض النووي ــة المختلف ــل النباتي ــى عــدد مــن العوائ ــزة االوراق( المنتشــرة عل و قاف
 Polymerase Chain Reaction ــل ــرة المتسلس ــل البلم ــة تفاع ــت تقني ــرات، طبق ــذه الحش ــن ه ــى cDNA م ــه ال ــم تحويل ــذي ت RNA ال
 ،Potyvirus ، Carlavirus ،Begomovirus( باســتعمال بادئــات تســتهدف تشــخيص أنــواع مختلفــة مــن ابرزاالجنــاس الفايروســية )PCR(
 Next Generation sequencing التــي تنقــل بوســاطة هــذه الحشــرات. اســتعملت أيضا تقنيــة الجيل التالي لتحديــد التسلســل )Torradovirus
ــج  ــا الحشــرية. أظهــرت النتائ ــة ونواقله ــي تشــخيص الفايروســات النباتي ــة النســخ )Transcriptome/ RNA-seq( ف ــداً طريق )NGS( تحدي
تفــوق تقنيــة الـــNGS علــى تقنيــة الـــPCR فــي تشــخيص العديــد مــن الفايروســات النباتيــة فــي عينــات حشــرة الذبابــة البيضــاء والتــي شــملت 
 Pittosporum cryptic ،Zantedeschia mild mosaic virus ،Broad bean wilt virus  ، Alfalfa mosaic virus الفايروســات
 Tomato spotted wilt virus و Tomato spotted wilt orthotospovirus ،Grapevine leafroll-associated viru ، virus-1 
ــي حشــرة  ــط ف ــب اخــر شــخص الفايروســين Pittosporum cryptic virus-1 و Grapevine leafroll-associated viru فق ومــن جان
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قافــزة األوراق. كمــا وجــد ان الغالبيــة العظمــى مــن الســالالت الفايروســية المشــخصه كانــت ذات تبايــن وراثــي كبيــر مــع العديــد مــن الســالالت 
العالميــة وهــذا ربمــا يكــون الســبب وراء عــدم نجــاح تقنيــة الـــPCR فــي تشــخيص هــذه الفايروســات. كمــا تــم الحصــول علــى مســودة الجينــوم 
األوليــة لمايتوكوندريــا حشــرة الذبابــة البيضــاء المدروســة باســتعمال تقنيــة الـــNGS وذلــك عــن طريــق تحديــد وجــود تسلســل 8 جينــات مشــفرة 
للبروتينــات )Protein-coding genes )PCGs و جينيــن للحامــض النــووي الرايبوســومي Ribosomal RNA genes وجينيــن مــن 
 MEAM1 واكــدت هــذه النتيجــة ان نــوع حشــرة الذبابــة البيضــاء المنتشــرة فــي البيئــة العراقية هــو .Transfer RNA الحامــض النــووي الناقــل
B. tabaci باإلضافــة الــى التشــخيص الجزيئــي لحشــرة قافــزة او نطــاط األوراق باســتعمال تقنيــة الـــNGS ايضــاً مــن خــالل تحديــد الجينــوم 
الكامــل تقريبــاً لمايتوكوندريــا هــذه الحشــرة الــذي يحتــوي علــى جميــع الجينــات الثالثــة عشــر المشــفرة للبروتينــات و جينيــن للحامــض النــووي 
الرايبوســومي وثالثــة عشــر جيــن مــن الحامــض النــووي الناقــل والتــي اثبتــت ان نــوع حشــرة قافــزة او نطــاط األوراق الناقــل للفايروســات هــو 
ــات  ــق التقني ــة تطبي ــد أوضحــت هــذه الدراســة أهمي ــر هــذا التشــخيص هــو األول لهــذه الحشــرة فــي العــراق.  لق Maiestas dorsalis ويعتب
الحديثــة المتمثلــة بتقنيــة الـــNGS  فــي التشــخيص الجزيئــي للفايروســات النباتيــة ونواقلهــا الحشــرية باعتبرهــا أســرع واكثــر دقــة مــن الطــرق 
الجزيئيــة التقليديــة ولكــن تبقــى مســالة الكلفــة العاليــة نســبياً وأيضــا الحاجــة الــى اكتســاب الخبــرة فــي تحليــل المعلوماتيــة الحيويــة للبيانــات التــي 
يتــم الحصــول عليهــا مــن هــذه التقنيــة هــي اهــم المعوقــات التــي تحــول دون تطبيقهــا علــى نطــاق واســع جــداً. ] محمــد داود ســلمان )العــراق( 

، إشــراف أ.م.د. عدنــان عبــد الجليــل لهــوف، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة كربــالء كربــالء- العــراق )ماجســتير، 2021(].

ــوع  ــم تن ــببه Pyrenophora tritici-repentis )Died.( Drechs : تقيي ــذي يس ــح ال ــدئ للقم ــع الص ــة التبق ــي  دراس ــاهمة ف المس
.ToxA 5 ــة الســاللة 1 و الســاللة ــة  والبحــث عــن مصــادر مقاوم ــة المســؤولة عــن الفوع المورث

ــذي يســببه الفطــر Pyrenophora tritici-repentis واحــد مــن األمــراض  ــدى القمــح ال ــة ل يعتبــر مــرض التبقــع الصدئي/البقعــة القصديري
األكثــر شــيوعا عبــر أجــزاء مــن شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط, ســمحت معاينــة العديــد مــن الحقــول عبــر مختلــف مناطــق زراعــة الحبــوب 
فــي الجزائــر خــالل الحملتيــن الزراعيتيــن 2014/2015 و2015/2016 مــن جمــع 87 عزلــة مــن هــذا الفطــر. أظهــرت دراســة الخصائــص 
ــا منفوشــا،  ــي، وأحيانً ــر قطن ــا ذو مظه ــذي كان غالب ــج ال ــزل الفطــري المنت ــة الغ ــي كثاف ــاً ف ــزالت تباين ــك الع ــة لمســتعمرات تلـ المورفولوجي
أبيــض اللــون أو رمــادي أخضــر، مــع إنتــاج صبغــة خضــراء فــي بيئــة النمــو. أظهــر تقييــم قــدرة التبــوغ ومســتوى نمــو للمســتعمرة عنــد درجــة 
الحــرارة المثلــى 25 درجــة مئويــة، وجــود فــرق كبيــر بيــن العــزالت المدروســة. أظهــرت نتائــج تقويــم التنــوع الجزيئــي لـــ 85 عزلــة جزائريــة 
باســتخدام 8 واســمات جزيئيــة مــن نــوع SCoT و8 مــن نــوع SSR تباينـًـا كبيــًرا.  اظهــرت جميــع البادئــاتSCoT  المســتخدمة تعــدد مظهــري 
ــم يســجل اال مــن خــالل بادئتيــن SSR. مــن أجــل البحــث عــن اختــالف محتمــل فــي تسلســل  بيــن العينــات، فــي حيــن ان التعــدد المظهــري ل
الحمــض النــووي لــدى المورثــة ToxA، اضيفــت عــزالت أخــرى تــم جمعهــا خــالل المواســم الزراعيــة 2006/2007 و2010/2011. تتكــون 
المجموعــة المضافــة مــن 44 عزلــة مــن الجزائــر ،14 مــن تونــس و58 اخــرى مــن ســورية. أظهــرت نتائــج التنقيــب عــن المورثــة بوســاطة 
تفاعــل البوليميــراز المتسلســل )PCR( لــدى 213 عزلــة تواجدهــا فــي مجينــات 150 عزلــة، أي 70 ٪ مــن المجمــوع. أظهــرت مقارنــة تسلســل 
الحمــض النــووي لهــذه المورثــة لــدى 25 عزلــة اختيــرت مــن البلــدان الثالثــة وجــود تحــور مــس عزلتيــن مــن الجزائــر. ســمحت هــذه النتائــج مــن 
تحديــد نمــط فــردي جديــد للمورثــة ToxA لــم يتــم وصفــه مــن قبــل. أظهــر تلقيــح العزلتيــن علــى مجموعــة اصنــاف القمــح االختالفيــة انتماءهــا 
الــى الســاللة 2؛ التــي تــم اكتشــافها ألول مــرة فــي الحقــول الجزائريــة. أكــد االنســالل االصطناعــي لمرشــحات العُزلتيــن خــالل انســجة أوراق 
صنــف Glenlea )الحساســة للســم Ptr ToxA، الــذي ينتجــه جيــن ToxA( أن الطفــرة صامتــة. أخيــًرا مــن اجــل البحــث عــن مصــادر المقاومــة 
ضــد الســاللتين 1 و5، قيمــت 116 نوًعــا وراثيـًـا مــن القمــح . مــن اجــل ذلــك تــم إجــراء تقويــم اولــي لشــتالت القمــح تحــت ظــروف مراقبــة، وبعــد 
اختبــار ثــاٍن لتأكيــد مقاومــة االصنــاف فــي ظــل ظــروف مراقبــة، تــم تأكيــد ذلــك مــن خــالل تجربــة ميدانيــة فــي الحقــل. أظهــرت النتائــج وجــود 
13 صنــف مقــاوم للســاللة 1 و23 أخــرى مقــاوم للســاللة 5، تضمنــت 7 أنــواع وراثيــة أظهــرت مقاومــة لكلتــا الســاللتين. تعتبــر هــذه النتائــج 
ســابقة فــي مجــال تحديــد مصــادر القمــح المقاومــة لهــذا المــرض فــي الجزائــر.[ نــور الديــن واعــر )الجزائــر( ، بإشــراف األســتاذة حميــدة بــن 

ســليمان، المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة ، قســم علــم النبــات ، الجزائرالعاصمــة، الجزائــر )دكتــوراه،2021(] .  

ــة  ــة المجموعــة اإلمراضي ــع الشــبكي للشــعير الناجــم عــن Pyrenophora teres )Died.( Drechsler: بني دراســة مــرض التبق
وفعاليــة المبيــدات الفطريــات.

ــم  ــرض باس ــل المم ــرف العام ــر. يع ــي الجزائ ــعير ف ــب الش ــي تصي ــة الت ــراض الفطري ــم األم ــن أه ــعير م ــبكي للش ــع الش ــرض التبق ــد م يع
Pyrenophora teresالــذي يــو جــد فــي نمطيــن مســببين ألعــراض مختلفــة  P. teres f. macula وP f. teres .تمــت معاينــة مجموعــة مــن 
الحقــول عبــر مختلــف مناطــق زراعــة الحبــوب بالوطــن خــالل موســمين زراعييــن، مــا مكننــا مــن الحصــول علــى 212 عزلــة منحــدرة مــن 
42 منطقــة موزعــة عبــر 17 واليــة.  اظهــرت نتائــج التوصيــف الجزيئــي الــذي تــم اجــراؤه علــى كافــة العــزالت اهميــة وجــود كال النمطيــن، 
وكــذا توزيعهمــا الجغرافــي فــي الجزائــر. أوضحــت النتائــج أن النــوع)Ptt( هــو األكثــر شــيوعا. إن دراســة خصائــص المســتعمرات الفطريــة 
ــوان  ــة أل ــت وجــود أربع ــن )Ptt 38و12Ptm( باعتبارعــدة ســمات خاصــة بالمســتعمرات، بين ــن النمطي ــاة م ــة منتق ــة نموذجي لخمســون عزل
ــق  ــا مــن التحق ــا مكنتن ــي تالحــم ومظهــر نســيج الميســليوم. مالحظاتن ــالف ف ــز باالخت ــة تتمي ــة أنمــاط مظهري ــة مــن المســتعمرات وثالث مختلف
ــن  ــزالت م ــذه الع ــة, ه ــم  شراس ــم تقيي ــن نمطــي الفطــر(Ptt, Ptm(. ت ــز بي ــن التميي ــن م ــة ال تمك ــتعمرات المدروس ــص المس ــن أن خصائ م
خــالل الدراســة فــي المختبــر لثــالث ســمات مهمــة، وهــي معــدل التبــوغ و شــدة اعــراض المــرض وكــذا معــدل النمــو الميســليومي الفطــري. 
أوضحــت النتائــج المتحصــل عليهــا، وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عاليــة بيــن العــزالت التــي تمــت دراســتها، خصــت معــدالت التبــوغ 
34Ptt( ومعــدل النمــو الميســليومي الفطــري.  ســمحت معــدالت االصابــة التــي ســجلت بعــد النقــل االصطناعــي للعــدوى باســتعمال 45 عزلــة
ــالث  ــبة لث ــية عــزالت  P. teres بالنس ــن خــالل البحــث، دراســة حساس ــت م ــة. قدم ــر شراس ــزالت االكث ــان الع و Ptm(11 بمالحظــة رجح
مجموعــات مــن مبيــدات الفطــور؛ وهــي مثبطــات الكينــون الخارجيــة )QoIs( ومثبطــات هيدروجينــاز السكســينات )SDHIs(  ومثبطــات إزالــة 
ــة. اجريــت التحاليــل باســتخدام  ــدى 212 عزل ــدات الفطــو لـ ــات المســتهدفة والمســببة لمقاومــة مبي الميثيــل )DMIs( مــن خــالل  تحليــل الجين
تقنيــة سلســلة البايــرو )pyrosequencing( مــن اجــل البحــت عــن الطفــرات الوراثيــة المســببة لفقــدان حساســية الفطــر حيــال المبيــدات مــن 
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نــوع QoIوSDHI. كمــا اجريــت اختبــارات الحساســية فــي المختبــر باســتخدام تقنيــة  microtiter  حيــال ســتة مبيــدات فطريــة ، تنتمــي الــى 
ــة باســتخدام  ــة البيــوت الزجاجي ــة الشــعير فــي بيئ ــدى نبت ــرا اختبــرت الحساســية بعــد النقــل االصطناعــي للعــدوة ل ــة. واخي المجموعــات الثالث
ثالثــة مبيــدات .أظهــرت النتائــج عــدم وجــود أي طفــرة مــن الطفــرات المختبــرة  المســببة لمقاومــة المبيــدات مــن نــوع QoIsأو SDHIs ، وأن   
fluxapyroxad أكثــر المبيــدات الفطريــة فعاليــة  فــي المختبــر، فــي حيــن ان ،QoIالمنتميــن لمجموعــةazoxystrobinوpyraclostrobin
أعطــى أفضــل تثبيــط للمــرض فــي التجــارب المجــراة علــى النبــات. أظهــرت مقارنــة معــدالت EC50 المســجلة لــكل مــن النمطيــن المتســببين فــي 
التبقــع الشــبكي للشــعيراختالفًا كبيــًرا فــي فعاليــة المبيــدات الفطريــة. [ حمامــة امــان لعمــاري، بإشــراف األســتاذة حميــدة بــن ســليمان ، المدرســة 

الوطنيــة العليــا للفالحــة ، قســم علــم النبــات ، الجزائرالعاصمــة ، الجزائــر )دكتــوراه، 2021(].

التحري عن األكاروسات نباتية التغذية وأعدائها الطبيعية على محصول القطن في محافظة الحسكة – سورية

هــدف هــذا البحــث لدراســة ديناميــة مجتمعــات األكاروســات نباتيــة التغذيــة والمفترســة فــي أحــد حقــول القطــن بمنطقــة الدباغيــة فــي محافظــة 
الحســكة خــالل الموســمين 2019 و2020، والتحــري عــن وجــود الفطــور الممرضــة لألكاروســات، إضافــة إلــى التحــري عــن وجــود 
ــية  ــواع أكاروس ــة )أن ــداء طبيعي ــن أع ــا م ــا يرافقه ــكة وم ــة الحس ــن محافظ ــة م ــي مناطــق مختلف ــى القطــن ف ــة عل ــة التغذي ــات نباتي األكاروس
مفترســة أو ممرضــات(. أظهــرت نتائــج التحــري والتعريــف وجــود نــوع أكاروســي واحــد نباتــي التغذيــة وهــو األكاروس األحمــر ذو البقعتيــن 
Tetranychus urticae Kochخــالل موســمي الدراســة، أمــا األنــواع المفترســة فقــد تــمَّ مالحظــة وجودهــا فــي نهايــة موســم 2020: وهــي 6 
أفــراد مــن  Euseius scutalis Athias- Henriot وفــرد واحــد تابــع للجنــس.Neoseiulus sp. أظهــرت نتائــج الحصــر التــي أجريــت علــى 
 Malva  األعشــاب المنتشــرة حــول الحقــل المــدروس قبــل عمليــة الزراعــة وجــود األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن فقــط علــى نباتــي الخبــازة
sylvestris )37 فــرد( والحــارة Sinapis harra )14 فــرد( وذلــك بتاريــخ 30 نيســان 2020، كمــا كان النــوع الوحيــد الموجــود فــي حقــول 
القطــن فــي مناطــق مختلفــة مــن محافظــة الحســكة. لــم تختلــف الكثافــة االجماليــة لـــ T. urticae بيــن الموســمين 2019 و2020، حيــث بلــغ 
المتوســط اإلجمالــي )0.27 ± 0.03 أكاروس / ورقــة قطــن( فــي الموســم 2019، وبلــغ هــذا المتوســط )0.24 ± 0.03 أكاروس / ورقــة قطــن( 
ــدأ ظهــوره فــي 19  ــد ب ــة مجتمعــات هــذا األكاروس بيــن موســمي الدراســة، فق فــي الموســم 2020. بينــت النتائــج وجــود اختــالف فــي دينامي
ــا فــي الموســم  تموز/يوليــو، ثــم ارتفعــت كثافتــه تدريجيــاً لتصــل أعلــى قيمــة لهــا فــي العاشــر مــن شــهر آب/أغســطس وذلــك فــي موســم 2019. أمَّ
2020، بــدأ ظهــوره فــي الثالــث مــن شــهر آب/أغســطس وكانــت أعلــى كثافــة خــالل الموســم فــي األســبوع الثانــي مــن شــهر تشــرين األول/
أكتوبــر. كمــا بينــت النتائــج وجــود أعلــى كثافــة لــه علــى مســتوى األوراق القميــة بالمقارنــة مــع األوراق األوســط والســفلية وذلــك فــي موســمي 
الدراســة.  كانــت أعلــى نســبة إصابــة بـــ T. urticae فــي مرحلــة الحصــاد وذلــك فــي موســمي الدراســة. أمــا بالنســبة، لشــدة اإلصابــة فقــد كانــت 
أعلــى درجــة إصابــة فــي الموســم 2019 هــي إصابــة مــن الدرجــة الثانيــة وذلــك فــي منتصــف آب/أغســطس حيــث أبــدت 16 % مــن أوراق 
المســتوى الوســطي لنبــات القطــن نقــاط خفيفــة باهتــة واحمرار.تــم فــي هــذه الدراســة أيضــاً عــزل أربعــة أجنــاس مــن الفطــو وجنــس واحــد مــن 
البكتريــا المرافقــة لــألكاروس األحمــر ذي البقعتيــن T. urticae مــن 150 عينــة والمجموعــة مــن أماكــن مختلفــة مــن حقــول القطــن فــي محافظــة 
الحســكة التــي أظهــرت عالمــات المــرض، حيــث كان الفطــر )Aspergillus sp. )1 أكثــر الفطــور تــردداً بنســبة %23.33 وأقــل نســبة ظهــور 
كان للفطــر .Penicillium sp التــي بلغــت %6.66، وأظهــرت الفطــور .Aspergillus sp. )2(  ،Neozygites sp و.Beauveria sp نســب 
ظهــور بلغــت 18.66، 14.66 و%13.33، علــى التوالــي. أمــا نســبة تــردد البكتيريــا .Bacillus sp فكانــت %23.33. بالرغــم مــن أن نتائــج 
هــذه الدراســة تعطــي مبــادئ عامــة عــن ديناميــة األكاروســات نباتيــة التغذيــة علــى محصــول القطــن وعوامــل المكافحــة الحيويــة المرافقــة لهــا 
والعوامــل المؤثــرة فيهــا إالّ أنهــا تُعــدّ مهمــة مــن الناحيــة التطبيقيــة وال ســيّما فــي إمكانيــة االســتفادة مــن عوامــل المكافحــة البيولوجيــة للحــد مــن 
مجتمعــات األكاروســات نباتيــة التغذيــة أو حتــى فــي تحديــد الوقــت األمثــل للتدخــل الكيميائــي عنــد الضــرورة. [ عمــار خلــف ظاهــر )ســورية( ، 
وقايــة النبــات، اشــراف: د. زيــاد بربــر و د. إســماعيل المحمــد )رســالة علميــة أعــدت لنيــل درجــة ماجســتير فــي الهندســة الزراعيــة، 2021(] .     

موضوع خاص:النمل في المملكة العربية السعودية

النمــل مــن جنــس Monomorium  )رتبــة غشــائية األجنحــة: فصيلــة النمــل( فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مــع وصــف لنوعيــن جديديــن. تــم 
تقديــم قائمــة شــاملة منقحــة ومحدثــة مــن 44 نوًعــا مــن أنــواع النمــل مــن جنــس مونوموريــوم فــي شــبه الجزيــرة العربيــة العربيــة ، بمــا فــي ذلــك 
نوعــان جديــدان .M. khalidi ، M. heggyi sp كمــا تــم عــرض مفتــاح مصــور وخرائــط التوزيــع لألنــواع المدروســة .تــم تقديــم المالحظــات 
البيئيــة والبيولوجيــة عنــد توافرهــا .غالبيــة أنــواع مونوموريــوم العربيــة )24( مســتوطنة فــي شــبه الجزيــرة وجميــع األنــواع المتبقيــة باســتثناء 
نــوع واحــد هــي موزعــة علــى نطــاق أوســع مــن األنــواع االســتوائية واألنــواع مــن منطقــة العالــم القديــم ، ممــا يدعــم وجهــة نظــر شــبه الجزيــرة 
العربيــة علــى أنهــا مفتــرق طــرق جغرافــي حيــوي بيــن هاتيــن المنطقتيــن .تــم تســجيل Monomorium floricola ، وهــو النــوع الوحيــد مــن 

أصــل Indomalayan ، ألول مــرة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة.
[Sharaf, M. R.; Mohamed, A. A.; Boudinot, B. E.; Wetterer, J. K.; Hita Garcia F.; Al Dhafer, H. M. and 
Aldawood, A. S.)Saudia Arabia(, PeerJ 9:e10726, 2021]. https://doi.org/10.7717/peerj.10726

ــة النمــل(  ــة غشــائية األجنحــة: فصيل ــة المتوطنــة Tapinoma wilsoni Sharaf & Aldawood )رتب ــواع النمــل العربي وصــف ملكــة أن
   Tapinoma wilsoniــة ــة العربي ــواع المتوطن ــم وصــف الملكــة مــن األن ــكات  Tapinoma. فــي هــذا البحــث ت مــع أول مفتــاح مصــور لمل
، مــن قريــة ذي عيــن األثريــة الواقعــة فــي الجبــال الجنوبيــة الغربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، كمــا قدمنــا أول مفتــاح مصــور لـــجنس 
Tapinoma مــن منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة ، اســتنادًا إلــى طورالملكــة كمــا تــم التعــرف علــى ثالثــة أنــواع مــن شــبه الجزيــرة العربيــة.
[AL-Keridis L. A., Gaber N. M., Aldawood A. S. and Sharaf M. R. )Saudi Arabia(, African Entomology, 
29)1(:233–237, 2021]. https://doi.org/10.4001/003.029.0233
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تحديــث لتصنيــف وتوزيــع النــوع Tapinoma Foerster )رتبــة غشــائية األجنحــة: فصيلــة النمــل( مــع تقديــم مفتــاح تصنيفــي ومالحظــات 
علــى الموائــل. ينتمــي جنــس النمــل  Tapinoma إلــى فصيلــة النمــل Dolichoderinae والغالبيــة العظمــى مــن أنواعــه عبــارة عــن أنــواع 
ــا وســتة أنــواع أحفوريــة فــي جميــع  ــا علــى مســتوى العالــم  و 22 نويعــاً معروفً تعشــش فــي األشــجار يتكــون الجنــس مــن 70 نوًعــا موصوفً

أنحــاء العالــم ، بينمــا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة تــم تســجيل ثالثــة أنــواع حتــى اآلن.
[Abdel-Dayem M.S., Aldhafer H. M., Aldawood A. S., and Sharaf M. R. )Saudi Arabia(, Biodiversity 
Data Journal, May 27:9:e66058, 2021]. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e66058

نــوع النمــل Tetramorium sericeiventre )رتبــة غشــائية األجنحــة: فصيليــة فورميســيدي( فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مــع تقييــم لبيئــة 
النــوع وتوزيعــه العالمــي. يعــد نــوع النمــلTetramorium sericeiventre مــن أكثــر األنــواع انتشــاراً علــى نطــاق واســع فــي أفريقيــا وشــبه 
الجزيــرة العربيــة والمناطــق المجــاورة .عبــر نطاقهــا الواســع ، يظهــر T. sericeiventre تنوًعــا كبيــًرا والعديــد مــن األشــكال المختلفــة التــي 
تــم وصفهــا .فــي هــذه الدراســة ، ســجلنا مواقــع إضافيــة لتوزيــع النمــل T. sericeiventre فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ، وتقــدم معلومــات عــن 
  T.تنــوع األنــواع والموائــل والســلوك والتوزيــع .باإلضافــة إلــى ذلــك أجرينــا تقويــم للتوزيــع العالمــي لهــذا النــوع و قدمنــا تشــخيصاً تصنيفيــاً لـــ
 sericeiventreلتســهيل التعــرف عليــه. يزدهــر النــوع Tetramorium sericeiventreفــي مجموعــة متنوعــة مــن الموائــل المفتوحــة ، بــدًءا 
مــن المناطــق الطبيعيــة الســليمة إلــى المواقــع األكثــر تلوثــاً بســبب النشــاط البشــري .قــد تكــون التحليــالت الجينيــة مفيــدة فــي اســتنباط العالقــات 

 T. sericeiventre. بيــن العديــد مــن األشــكال المختلفــة لـــ
[AL-Keridis L. A., Gaber N. M., Aldawood A. S., Wetterer J. K. & Sharaf M. R. )Saudi Arabia(,Journal 
of Natural History, 55:3–4, 177–187,2021]. https://doi.org/10.1080/00222933.2021.1899325

بعــض أنشــطة وقايــة النبــات فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )فــاو( 
والمنظمــات األخــرى

أخبار الحراك العالمي لدودة الحشد الخريفية

قــام قســم إنتــاج ووقايــة النباتــات وأمانــة الحــراك العالمــي لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة بتنظيــم نــدوة حــول العمــل العالمــي لمكافحــة دودة 
الحشــد الخريفيــة فــي 28 أكتوبــر/ت1 2021 جذبــت أكثــر مــن 240 مشــارًكا لمراجعــة التقــدم المحــرز فــي العمــل لمــدة عاميــن فــي 
ظــل الحــراك العالمــي لتقليــل خســائر المحاصيــل بســبب دودة الحشــد الخريفيــة. خــالل النــدوة تــم عــرض مقطــع  عرضــت فيــه قصــص 
المزارعيــن فــي مكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة فــي كينيــا وبعــد ذلــك، أجــاب مقدمــو العــروض علــى أســئلة حــول الحلــول التقنيــة إلدارة دودة 

الحشــد الخريفيــة.

ُعقــدت النــدوة األولــى عبــر الشــابكة حــول الوقايــة مــن دودة الحشــد الخريفيــة والتأهــب واالســتجابة لهــا والتــي نظمتهــا أمانــة االتفاقيــة الدوليــة 
ــط  ــا ودول المحي ــى وأوروب ــا والشــرق األدن ــن آســيا وإفريقي ــر/ت1 2021 بحضــور 120 مشــارًكا م ــي 22 أكتوب ــات ف ــة النبات لوقاي
الهــادئ. تــم إجــراء التدريــب باللغــة اإلنجليزيــة مــع ترجمــة عربيــة وفرنســية وروســية، وتــم جمــع عينــة مــن دودة الحشــد الخريفيــة 
فــي جزيــرة ســليمان فــي أغســطس 2021 وتــم تأكيــد هويتهــا فــي ســبتمبر 2021. كمــا تــم التأكــد مــن وجــود اآلفــة فــي مواقــع متعــددة 
فــي الدولــة. تعمــل الحكومــة والصناعــة وأصحــاب المصلحــة اآلخــرون علــى التحقــق مــن وجــود اســتراتيجية متكاملــة إلدارة اآلفــات 

وتوســيع نطاقهــا ضــد دودة الحشــد الخريفيــة.                                                   

دليــل للتعــرف وادارة دودة الحشــد الخريفيــة باللغــة العربيــة: تــم نشــر أول دليــل باللغــة العربيــة إلدارة 
ــق بأفضــل  ــي المعلومــات الموجــودة بهــذه اللغــة فيمــا يتعل ــرة ف ــة، لســد فجــوة كبي دودة الحشــد الخريفي
ــت  ــل تح ــر الدلي ــم نش ــرعة.  وت ــر بس ــي تنتش ــة الت ــرية المهم ــة الحش ــة اآلف ــات إلدارة ومكافح الممارس
ــة التــي تهــدد المحاصيــل واألمــن الغذائــي” ويقــدم  عنــوان »دودة الحشــد الخريفيــة: أحــد اآلفــات الغازي
ــل خســائر  ــة وتقلي ــل المشــورة والمســاعدة والمقترحــات للتخفيــف مــن انتشــار دودة الحشــد الخريفي الدلي
المحاصيــل، وقــد أعدهــا مكتــب الفــاو اإلقليمــي للشــرق األدنــى )RNE( بالتعــاون مــع أمانــة دودة الحشــد 
الخريفيــة .أجــرت أمانــة الحــراك العالمــي لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة مقابــالت مــع المؤلفيــن لتغطيــة 

هــذا المنشــور المهــم ونشــرت المقابلــة علــى صفحــة الشــابكة الخاصــة باألمانــة هنــا.  
https://www.fao.org/fall-armyworm/success-stories/detail/en/c/1457528/ 

قــاد المديــر العــام للفــاو، شــو دونجيــو، ونائــب المديــر العــام بيــث بيكــدول، ومديــر قســم إنتــاج ووقايــة 
ــاو العالمــي  ــة بعمــل الف ــة المعني ــة التوجيهي النباتــات، جينغيــوان شــيا، بحضــور االجتمــاع الخامــس للجن
لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة، ودعــوا إلــى أهميــة الشــراكات مــن أجــل الســيطرة االســتراتيجية علــى 

دودة الحشــد الخريفيــة. تحققــت اإلنجــازات الرئيســية فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، فقــد جمــع FAMEWS )التطبيــق الممــول مــن منظمــة 
األغذيــة والزراعــة( أكثــر مــن 60000 تقريــر مــن 64 دولــة وســاعد المتخصصيــن علــى تتبــع النشــاط وتوجيــه البلــدان فــي مجــال 

مكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة الفعالــة. وقــد ســبق هــذا االجتمــاع اجتمــاع اللجنــة الفنيــة العالميــة لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة.                                                  
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أنشطة المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة – إقليم 
الشرق األدنى وشمال افريقيا

ــد  ــر دودة الحش ــل مخاط ــة لتقلي ــة واإلقليمي ــدرات الوطني ــز الق ــة لتعزي ــتجابة الطارئ ــي لإلس ــروع اإلقليم ــطة المش أنش
TCP/RAB/3803  ــا ــمال إفريقي ــى وش ــرق األدن ــدان الش ــي بل ــة ف الخريفي

k

أدى إطــالق مشــروع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( اإلقليمــي 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة )FAW(  ف ــد الخريفي ــة دودة الحش ــة لمكافح ــتجابة الطارئ لالس
األدنــى وشــمال إفريقيــا )NENA( إلــى تنفيــذ أنشــطة تدريبيــة جديــدة فــي أربعــة بلــدان 
ــا  ــزة. كم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــى الضف ــة إل ــورية ، باإلضاف ــان وس ــي األردن ولبن ه
قــدم المشــروع سلســلة مــن ورشــات العمــل ومحاضــرات ارشــادية للمزارعيــن تناولــت 
معلومــات مفصلــة عــن بيولوجيــة دودة الحشــد الخريفيــة وســلوكها، وأضرارهــا، وســائل 
الرصــد المبكــرة، وتقنيــات اإلدارة المتكاملــة للمكافحــة وذلــك ضمــن الميزانيــة المتاحــة 

للمشــروع والمــوارد المحليــة.

بــدأ تنفيــذ هــذه األنشــطة التدريبيــة بعــد عقــد ورشــة العمــل االفتتاحيــة للمشــروع فــي 23 
فبراير/شــباط 2021. يهــدف المشــروع إلــى دعــم القــدرات الوطنيــة فــي مراقبــة 

ــادة  ــدرات االرشــاد الزراعــي وزي ــز ق ــة وتعزي ــر والمراقب ــذار المبك ــة، تحســين نظــام اإلن ــا وأدوات المكافحــة البيولوجي ــات وإدارته اآلف
الوعــي لــدى المزارعيــن مــن أجــل الحــد مــن أضــرار دودة الحشــد الخريفيــة وتأثيرهــا العــام فــي األمــن الغذائــي . كمــا يعمــل المشــروع علــى 
ــق المكافحــة المســتدامة ؛  ــة طرائ ــق مــن فعالي ــدان المشــاركة والتحقي ــي البل ــة المنتشــرة ف ــدودة الحشــد الخريفي ــة ل ــق األعــداء الحيوي توثي
فضــال عــن وضــع أربــع خطــط عمــل وطنيــة تغطــي تدابيــر الطــوارئ واالســتجابة الرئيســية لمواجهــة دودة الحشــد الخريفيــة. كذلــك تــم تنظيــم 
تدريــب افتراضــي للمتخصصيــن فــي مراقبــة دودة الحشــد الخريفيــة، واســتخدام تطبيــق FAMEWS للجــوال ، وإدارة دودة الحشــد الخريفيــة 
المســتدامة وفقـًـا لــألدوات المتاحــة واتخــاذ القــرار الــذي يتناســب مــع الظــروف المحليــة مــع إعطــاء األولويــة للمكافحــة البيولوجيــة. كجــزء مــن 

هــذه األنشــطة ، تــم توزيــع 300 مصيــدة فرمونيــة فــي لبنــان. 
تم تدريب المزارعين على المهارات الضرورية لمواجهة اآلفات الحشرية

تــم إنشــاء 22 مدرســة حقليــة للمزارعيــن فــي البلــدان المشــاركة لغايــة أيلــول وتشــرين األول أثمــرت عــن تدريــب عــدد متميزمــن الميســرين. 
حيــث اســتقبلت المــدارس الحقليــة أكثــر مــن 300 مــزارع وأمــن المشــروع لهــم برامــج تدريبيــة وعــرض عليهــم أدوات اإلدارة المتكاملــة لآلفــات 
لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، نظــم المشــروع ثــالث دورات  تدريــب المتدربيــن )ToT( للمــدارس الحقليــة، و لـــ 107 
عامــل فــي اإلرشــاد الزراعــي فــي كل مــن األردن وســورية والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. تعتبــر مــدارس الحقــول الزراعيــة أكثــر األدوات 
فعاليــة لتقويــة مهــارات المزارعيــن ونقــل المعرفــة وتوجيههــم لتنفيــذ أفضــل الممارســات المســتدامة فــي إدارة دودة الحشــد الخريفيــة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك ، يمكــن أن توفــر  المــدارس الحقليــة للمزارعيــن مســاحة اتصــال حيــث يمكــن للمزارعيــن التعلــم مــن خــالل المراقبــة الميدانيــة وتبــادل 

الخبــرات مــع المزارعيــن اآلخريــن. 
 لقــد أعــرب بعــض المشــاركين عــن آرائهــم قبــل مغــادرة ورشــات العمــل حيــث قــال أحدهــم: »كانــت ورشــة العمــل قيمــة مضافــة لمعرفتنــا 
وخبرتنــا. لقــد تعلمنــا الكثيــر وأصبحنــا أكثــر تنظيمــاً فــي مجــال مــدارس المزارعيــن الحقليــة ». وأضــاف آخــر: »لقــد زودنــا التدريــب بالمهارات 
والخبــرة الضروريــة. لقــد تــّم تســليط الضــوء علــى منطقــة الضعــف فــي ممارســاتنا الســابقة. لقــد تعلمنــا أفــكاًرا جديــدة مثــل تحليــل النظــام البيئــي 

الزراعــي، ومواضيــع خاصــة ، وديناميكيــة العمــل الجماعــي، وعالــم الحشــرات” .

تعمل منظمة األغذية والزراعة مع الشركاء على التدريب وتأمين المعدات

أفــاد د. ثائــر ياســين ، المســؤول اإلقليمــي لوقايــة النباتــات فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا فــي المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة األغذيــة 
ــة  ــة األغذي ــتجابة منظم ــة وأن اس ــد الخريفي ــدودة الحش ــات ب ــن إصاب ــت ع ــد أبلغ ــم ق ــي اإلقلي ــدان ف ــة بل ــة )RNE( ، أن ثماني والزراع
والزراعــة تتمثــل فــي توفيــر أكثــر مــن 25000 مصيــدة قمعيــة و 80000 فرمــون تغطــي 50000 هكتــار. كذلــك ، اقترح/تطــرق د. ياســين 
أن منظمــة األغذيــة والزراعــة يمكنهــا تقديــم الدعــم العلمــي لتصنيــف عينــات مــن دودة الحشــد الخريفيــة المشــتبه بهــا ، والعمــل بالتعــاون 
مــع المركــز الدولــي للزراعــة والعلــوم البيولوجيــة )CABI( ؛ وتدريــب أكثــر مــن 700 متخصــص علــى تحديــد ورصــد دودة الحشــد 

الخريفيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ، تــم توفيــر التدريــب ألكثــر مــن 250 متخصًصــا فــي مجــال المكافحــة البيولوجيــة حــول التربيــة المكثفــة لألعــداء الحيويــة 
بالتعــاون مــع المركــز الدولــي لعلــم وظائــف األعضــاء وبيولوجيــا الحشــرات )ICIPE(  . كمــا تــم تقديــم الدعــم لمراكــز إنتــاج األعــداء الحيويــة 

لــدودة الحشــد الخريفيــة فــي معمليــن فــي اليمــن ومصــر.

فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ، تــم توفيــر تدريــب إقليمــي آخــر علــى التربيــة المكثفــة وإطــالق األعــداء الحيويــة لــدودة الحشــد الخريفيــة. حيــث 
تــم إنتــاج مقاطــع فيديــو تناولــت مواضيــع تتعلــق بــدودة الحشــد الخريفيــة ، بمــا فــي ذلــك إعــداد النظــام الغذائــي الصناعــي والتلقيــح ، وتربيــة دودة 
 FAMEWS تــم تدريــب أكثــر مــن 500 متخصــص علــى اســتخدام تطبيــق .Telenomus remus الحشــد الخريفيــة وتربيــة الطفيليــات

للجــوال ، وعقــدت 10 جلســات تدريبيــة لمدققي/محققــي البيانات.
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أنشــطة دول المشــروع اإلقليمــي لإلســتجابة الطارئــة لتعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة لتقليــل مخاطــر دودة الحشــد 
TCP/RAB/3803  الخريفيــة فــي بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا

k

لبنان
ــي  ــة ف ــد الخريفي ــر دودة الحش ــل مخاط ــة لتقلي ــة واإلقليمي ــدرات الوطني ــز الق ــة لتعزي ــتجابة الطارئ ــي لإلس ــروع اإلقليم ــار المش ــن إط ضم
ــان بالتعــاون  ــي لبن ــة والزراعــة ف ــه منظمــة األغذي ــذي تشــرف علي ــا  )TCP / RAB / 3803(، ال ــى وشــمال إفريقي ــدان الشــرق األدن بل
ــم دورات  ــّم تنظي ــك ت ــة. كذل ــة الحصــر لرصــد دودة الحشــد الخريفي ــان عملي ــع فريــق عمــل وزارة الزراعــة فــي لبن مــع وزارة الزراعــة، يتاب
ارشــادية للمزارعيــن حــول بيولوجيــة اآلفــة والتعــرف عليهــا ومراقبتهــا ووســائل اإلدارة المتكاملــة. هدفــت هــذه الــدورات الــى زيــادة الوعــي 
ــوات  ــر فيدي ــّم تحضي ــا ت ــي. كم ــن الغذائ ــي األم ــام ف ــا الع ــة وتأثيره ــي الحــد مــن أضــرار دودة الحشــد الخريفي ــن للمســاهمة ف ــدى المزارعيي ل
ــة الحشــرة  ــد لمراقب ــم إســتخدام المصائ ــة وتعل ــا الحيوي ــل واعدائه ــي الحق ــا ف ــة وأعراضه ــى دودة الحشــد الخريفي إرشــادية حــول التعــرف عل
ــي  ــرة ف ــة المنتش ــد الخريفي ــى دودة الحش ــة عل ــداء الحيوي ــة األع ــّم دراس ــك تّ ــن.  كذل ــدين الزراعيي ــن والمرش ــى المزارعي ــا عل ــّم توزيعه وت
 Orius ــوس ــات اوري ــون Braconidae( Habrobracon hebetor(، المفترس ــالت هبروبراك ــن المتطف ــي كل م ــة وه ــة اللبناني البيئ
 )Vespidae( والدبــور  )Anthocoridae(  Geocoris erythrocephalus Orius minutus وجيوكوريــس   ،  insidiosus 
ــو  ــواع أب ــل  أســد المــن Chrysopidae( Chrysoperlla sp(، أن ــى مفترســات أخــرى مث ــة ال  Vespula pensylvanica. باالضاف
 ،)Coccinellidae( Scymnus frontalisو Coccinella septumpunctataو Hyppodamia variegate )العيد)الدعاســيق
 )Forficulidae( و Euborellia annulipes  ــوز ــرة العج ــن اب ــن م ــة Miridae(  Macrolophus caliginosus( و نوعي وبق

.)Mantispidae(  Mantispa styriaca والمفتــرس   Forficula smynensis 

األردن
ــي شــهر ســبتمر/أياول  ــم تســجيلها الول مــرة ف ــي ت ــة والت ــى دودة الحشــد الخريفي ــة الهاشــمية للســيطرة عل ضمــن اجــراءات المملكــة االردني
ــذ اربعــة  ــم تنفي ــاو ت ــة والزراعــة الف ــذه وزارة الزراعــة بدعــم مــن منظمــة االغذي ــذي تنف / 2020 و ضمــن المشــروع اإلقليمــي ال
ورشــات تدريبيــة فــي مجــال المكافحــة المتكاملــة لالفــة شــارك فيهــا 80 مــزارع مــن مختلــف مناطــق المملكــة حيــث قــدم الدكتــور 
ــة  ــات المراقب ــة وعملي ــة اآلف ــة شــرحا حــول بيولوجي ــي مجــال االدارة المتكامل ــر ف ــي والخبي ــوري المستشــار األقليم ــم الجب ابراهي
ــان  ــدس صيت ــدم المهن ــك ق ــة .كذل ــة وأعــراض اإلصاب ــى اآلف ــة للتعــرف على ــارة ميداني ــى زي ــب عل ــا اشــتمل التدري والمكافحــة كم
الســرحان المستشــار المحلــي للمشــروع نبــذة عــن اإلجــراءات التــي تنفذهــا وزارة الزراعــة لدعــم المزارعيــن للتصــدي لهــذه اآلفــة الخطــرة.

كمــا تــم تنفيــذ يــوم تدريبــي  للمهندســين العامليــن فــي مجــال اإلرشــاد ووقايــة النبــات علــى نظــام اإلنــذار المبكــر     )FAMEWS(  حيــث تــم 
التعريــف بالتطبيــق واهميتــه فــي جمــع المعلومــات الخاصــة بالنظــام البيئــي وتنفيــذ عمليــات المســح  وتحليــل البيانــات  التخــاذ القــرار 
المناســب للســيطرة علــى اآلفــة .كذلــك تــم تنفيــذ )30( اجتمــاع للمــدارس الحقليــة فــي مناطــق زراعــة الــذرة بمشــاركة )20( مــزارعاً 
فــي كل مدرســة حقليــة حيــث شــملت اإلجتماعــات تبــادل الخبــرات فــي مجــال االدارة المتكاملــة آلفــة دودة الحشــد الخريفيــة وإدارة محصــول 

الــذرة . كمــا تــم إصــدار نشــرة إرشــادية للتعريــف باآلفــة واجــراءات المكافحــة المتكاملــة للحــد مــن أضرارهــا اإلقتصاديــة .

فلسطين
ضمــن مشــروع االســتجابة الطارئــة لتعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة لتقليــل مخاطــر دودة الحشــد الخريفيــة )TCP/RAB/3803( والــذي  
يهــدف بشــكل اساســي الــى رفــع قــدرة البلــدان والمناطــق المصابــة علــى الصمــود أمــام التهديــدات واألزمــات مــن خــالل توفيــر نظــام معلوماتــي 
منتظــم ونظــام لإلنــذار المبكــر ضــد األضــرار المحتملــة التــي تســببها آفــة الحشــد الخريفيــة. مــن خــالل إنشــاء أو تحســين اآلليــات المتواجــدة 
للتعــرف علــى الحشــرة ومراقبتهــا وتقويــم المخاطــر المحتملــة . باالضافــة الــى بنــاء قــدرات موظفــي وزراة الزراعــة والعامليــن فــي القطــاع 

الزراعــي  فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي منظمــة الفــاو والشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا.
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تم تنفيذ العديد من أنشطة المشروع حتى نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر: 

تنفيذ تدريب حقلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وألعضاء المدارس الحقلية. 	 
ــة وتشــخيص 	  ــف اآلف ــوراه لتعري ــتير والدكت ــوس، الماجس ــة لطــالب البكالوري ــطين التقني ــة فلس ــي جامع ــل ف ــة عم ــد ورش عق

ــة. ــق المكافح ــة وطرئ ــج المراقب ــة وبرام االصاب
عقــد ورشــة عمــل حــول تركيــب وتجميــع وقــراءة المصائــد الخاصــة بــدودة الحشــد الخريفيــة، وكذلــك طرائــق أخــذ العينــات 	 

.)FAMEWS( ــذار المبكــر ــة إســتخدام تطبيــق اإلن ــى طريق للفحــص، وتدريــب المفتشــين عل
استالم األجهزة الخلوية والمصائد والمبيدات، وتوزيعها على المستفيدين 	 
 	PA000000  وضع آلية معتمدة وموحدة لترقيم المصائد
متابعــة تركيــب وقــراءة المصائــد مــن قبــل فريــق المشــروع وقراءتهــا وتحديــد المشــاكل واالستفســارات التــي واجهــت العمــل 	 

ومــن ثــم العمــل علــى معالجتهــا.
ــع 	  ــر FAMEWS ووض ــذار المبك ــق االن ــكاليات تطبي ــا واش ــة قضاي ــن ومناقش ــب المدققي ــزووم لتدري ــر ال ــاع عب ــد اجتم عق

ــق.  ــر التطبي ــن أجــل تطوي ــات م التوصي
مسح لالعداء الحيوية والحشرات وتجميعها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلرسالها للتعريف.	 
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ــة نشــاط دودة 	  ــة لمتابع ــات الزراعي ــة المديري ــذرة بكاف ــى مزارعــي ال ــق المشــروع إل ــة وإرشــادية لفري ــارات ميداني ــذ زي تنفي
ــة. ــارة ميداني ــي 60 زي ــع إجمال ــة بواق الحشــد الخريفي

المــدارس الحقليــة تــم اختتــام المــدارس الحقليــة فــي قطــاع غــزة  )2 مدرســة( امــا المــدارس الحقليــة فــي الضفــة الغربيــة فــال 	 
زالــت مســتمرة

متابعة مراقبة الحقول التوضيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة والنتائج األولية واعدة.	 

سورية
تشــارك ســوريا الــى جانــب كل مــن األردن ولبنــان وفلســطين فــي المشــروع اإلقليمــي لإلســتجابة الطارئــة لتعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة 
لتقليــل مخاطــر دودة الحشــد الخريفيــة فــي بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا )TCP / RAB / 3803(، تحــت اشــراف منظمــة األغذيــة 
والزراعــة لــدى األمــم المتحــدة »الفــاو«. الجديــر بالذكــر أنــه تــّم تســجيل هــذه اآلفــة أول مــرة فــي جنــوب ســورية فــي شــهر تشــرين الثانــي/
نوفمبــر مــن عــام 2020 ثــم انتشــرت فــي محافظــات درعــا، ريــف دمشــق، حمــص، حمــاه، ديــر الــزور، الرقــة، ادلــب، الالذقيــة، الغــاب واخيــرا 
فــي طرطــوس. مــن ضمــن أنشــطة المشــروع، تــم نشــر المعلومــات المتعلقــة باآلفــة وإدارتهــا علــى كافــة الوحــدات االرشــادية التابعــة لــوزارة 
ــل  ــاز موباي ــع 30 جه ــة وتوزي ــن الحقلي ــدارس المزارعي ــى م ــدس عل ــب 59 مهن ــم تدري ــث ت ــي دمشــق حي ــل ف ــت ورشــة عم الزراعــة ونظم
علــى الميســرين والفنييــن إلســتخدام تطبيــق FAMEWS الــذي اطلقتــه الفــاو الخــاص بــدودة الحشــد الخريفيــة. تــم انشــاء 12 مدرســة حقليــة 
للمزارعيــن اســتقبلت 222 مــزارع تــم تدريبهــم علــى هــذه اآلفــة الغازيــة ومخاطرهــا وأضرارهــا وحثهــم علــى تطبيــق برنامــج اإلدارة المتكاملــة 
مــع التأكيــد علــى أهميــة األعــداء الحيويــة خاصــة المحليــة منهــا مثــل التريكوغرامــا و البراكــون كمــا تــم توزيــع المبيــدات، المصائــد الفرمونيــة 

ومنشــورات توعيــة علــى المزارعيــن. 

كذلــك أُجريــت مســوحات ميدانيــة لدراســة األعــداء الحيويــة علــى دودة الحشــد الخريفيــة فــي حقــول الــذرة الصفــراء وســجل وجــود المتطفــل 
  Hippodamia أبــو العيــد ،Creontiades pallidus  )Miridae( والمفترســات: بــق إســقاط البراعــم الزهريــة Telenomus sp
  )Anthocoridae(وبــق Orius sp بــق األوريــوس ، Delta sp  )Vespidae(  دبــور الطيــن ،variegate )Coccinellidae( 
ــاس  ــة وقي ــة المحلي ــارات األعــداء الحيوي ــي اختب ــر الســتخدامها ف ــي المختب ــة ف ــة دودة الحشــد الخريفي ــاً تربي ــم حالي ــا يت Geocoris sp.  كم

قدرتهــا التطفليــة كمــا يلــي:
اجراء اختبارات التطفل المخبرية ألنواع متطفل البيض تريكوغراما: حيث بلغت نسبة التطفل بين 10 و30 %  . 1
اجــراء اختبــارات التطفــل المخبريــة بمتطفــل اليرقــات البراكــون : حيــث بلغــت نســبة التطفــل علــى اليرقــات بأعمــار 3 – 4 - 5  بيــن . 2

20 و50 %  ولكــن لــم ينجــح متطفــل البراكــون فــي اكمــال دورة حياتــه ومــا زالــت التجــارب مســتمرة
رصد وجود تطفل خارجي لمتطفل تريكوغراما ال تزال الدراسة حالياً قيد البحث  . 3

بلغت المساحة المكافحة لدودة الحشد الخريفية 1351 هـكتار. كما تم إطالق األعداء الحيوية في حقول مصابة على مساحة 50 هكتار. 

برنامج منظمة األغذية والزراعة العالمية الستئصال سوسة النخيل الحمراء في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا

كانون األول/ديسمبر 2021

ــم  ــة الســعودية( كمــا ت ــع مــع الشــركاء فــي المملكــة العربي ــذ أنشــطة البرنامــج  )جــاري التوقي ــات التعــاون مــع الشــركاء لتنفي ــع إتفاقي ــم توقي ت
توقيــع اتفاقيــة بيــن وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة ومركــز خليفــة 
ــة مــع جهــات  ــل الحمــراء.” ضمــن سلســلة االجتماعــات االفتراضي ــة مــن أجــل »اســتئصال سوســة النخي ــة والهندســة الوراثي ــات الحيوي للتقني
ــة لسوســة  ــى اإلدارة المتكامل ــب عل ــج التدري ــن برنام ــات ضم ــد 11 إجتماعــا و 10 حلق ــم عق ــة ت ــل الفني ــة ومجموعــات العم االتصــال الوطني
النخيــل الحمــراء فــي الفتــرة مــن نوفمبــر/ت2 2020 وحتــى ديســمبر/ك1 2021. تــم تحليــل البيانــات األساســية عــن الحالــة الراهنــة لسوســة 
النخيــل الحمــراء وإدارتهــا فــي الــدول األعضــاء. صــدرت النســخة العربيــة مــن دليــل منظمــة األغذيــة والزراعــة »الخطــوط التوجيهيــة حــول 
ممارســات إدارة سوســة النخيــل الحمــراء« https://doi.org/10.4060/ca7703ar. فــي إطــار البرنامــج اإلقليمــي إلســتئصال السوســة، 
أرســلت منظمــة وقايــة النباتــات للشــرق األدنــى )NEPPO( اســتبيانا عــن حالــة وإدارة حالــة سوســة النخيــل الحمــراء إلــى المنظمــات 
القطريــة لوقايــة النباتــات وايضــا نشــرت اعالنــا إلختيــار خبــراء للعمــل فــي مجــال الصحــة النباتيــة والمعالجــات العــراض الصحــة 
النباتيــة والمناطــق الخاليــة مــن آفــة سوســة النخيــل الحمــراء ومــواد االكثــار النباتيــة المعتمــدة، كمــا تعمــل المنظمــة علــى تكويــن مجموعــة 
تضــم الخبــراء فــي مجــال الصحــة النباتيــة المتعلقــة بسوســة النخيــل الحمــراء. أجــرى خبــراء مــن المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة زيــارة 
اســتطالعية إلــى مصــر فــي أكتوبــر/ت1 وإلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي ديســمبر/ك1 تتعلــق بدراســة اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــة  ــي مجــال االدارة المتكامل ــن ف ــة وللمدربي ــن الحقلي ــر مناهــج مــدارس المزارعي ــة حــول تطوي للسوســة. جــاري اإلعــداد لورشــة عمــل إقليمي

لسوســة النخيــل الحمــراء والمقتــرح عقدهــا فــي األحســاء، المملكــة العربيــة الســعودية فــي ينايــر/ك2 2022.
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أنشطة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لمنظمة األغذية والزراعة
حالة الجراد الصحراوي

مستوى التحذير: تهديد
حالة الجراد الصحراوي في شهر نوفمبر/ت2 2021 والتوقعات حتى منتصف شهر يناير/ك2 2022 

حسب مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة
الوضع العام: عمليات المكافحة مستمرة في شمال شرق الصومال

علــى الرغــم مــن اســتمرار الفــورة الحاليــة فــي منطقــة القــرن األفريقــي علــى نطــاق محــدود، إال انــه ســتظل منطقتــان ســاخنتان 
حاليــا. أوال، اســتمرار عمليــات المكافحــة الجويــة واألرضيــة فــي شــمال شــرق الصومــال ضــد عــدد متزايــد مــن بقــع الحوريــات 
ــم  ــن يت ــث ل ــات حي ــض اإلصاب ــت بع ــى تفوي ــة ال ــر/ت2. باإلضاف ــهر نوفمب ــي ش ــكلت ف ــي تش ــدة والت ــا عدي ــدا، لكنه ــرة ج الصغي
اكتشــافها ومكافحتهــا ولذلــك سيتشــكل عــدد محــدود مــن األســراب الصغيــرة الجديــدة غيــر الناضجــة إعتبــارا مــن األســبوع الثانــي 

مــن شــهر ديســمبر/ك1 فصاعــدا.
ومــع جفــاف الغطــاء النباتــي، ســتهاجر األســراب جنوبــا إلــى جنــوب إثيوبيــا وجنــوب الصومــال حيــث يمكــن ظهــور األســراب فــي 
شــمال شــرق كينيــا فــي منتصــف ديســمبر/ك1 وتنتشــر غربــا عبــر المقاطعــات الشــمالية. إن مــدى هجــرة أي ســرب مــن شــمال شــرق 
الصومــال مــن المرجــح أن تكــون محــدودة، وذلــك اعتمــادا علــى نجــاح عمليــات المســح والمكافحــة الحاليــة. ثانيــا، عــدد قليــل مــن 
ــا فــي األســبوع األول  أســراب التكاثــر الربيعــي الصغيــرة الناضجــة وصلــت مــن شــمال شــرق الصومــال إلــى شــمال شــرق كيني
مــن شــهر نوفمبــر/ت2 ثــم انتقلــت مــرة أخــرى إلــى جنــوب إثيوبيــا حيــث تجــري عمليــات المكافحــة. ومــن المحتمــل أن تضــع هــذه 
ــة فــي شــهر ديســمبر/ ــة / الكيني ــداد الحــدود إثيوبي ــى إمت ــرة عل ــات الصغي ــع الحوري األســراب البيــض ويحــدث الفقــس وتشــكل بق
ــي نشــأت مــن  ــا والت ــى الســاحل الجنوبــي إلريتري ــات عل ــد تمــت مكافحــة مجموعــات الحوري ــع االخــرى، فق ك1. أمــا عــن المواق
أســراب قليلــة وصلــت مــن شــمال إثيوبيــا ووضعــت البيــض فــي شــهر أكتوبــر/ت1. امــا اإلصابــات الصيفيــة المتبقيــة فــي شــمال 
الســودان فقــد تمــت مكافحتهــا. كمــا حــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر علــى الســاحل الجنوبــي لليمــن. وقــد بــدء ظهــور عــدد قليــل مــن 
الحشــرات الكاملــة فــي مناطــق التكاثــر الشــتوية علــى إمتــداد ســاحل البحــر االحمــر حيــث قــد يكــون التكاثــر القــادم محــدودا بســبب 

قلــة األمطــار. وال يــزال الوضــع هادئــا فــي المناطــق األخــرى.

المنطقة الغربية: الحالة هادئة
االحالــــة: وحوريــات مشــتتة وحشــرات كاملــة مــن تكاثــر محلــي فــي مالــي، وحشــرات كاملــة انعزاليــة فــي الجزائــر والمغــرب 

ــا والنيجــر وموريتاني
االتوقعات: من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.

المنطقة الوسطى: الحالة تهديد      

ــرة فــي شــمال شــرق الصومــال حيــث تمــت مكافحــة  ــات الصغي ــع الحوري ــد مــن بق ــات المكافحــة ضــد العدي ــة: تســتمر عملي الحال
)18405 هكتــار(. واألســراب الناضجــة جنســيا التــي وصلــت أوائــل نوفمبــر/ت2 فــي شــمال شــرق كينيــا قــد انتقلــت إلــى جنــوب 
ــي المناطــق  ــة ف ــات والحشــرات الكامل ــع ومجموعــات الحوري ــد مــن بق ــار(. وتشــكل المزي ــم مكافحــة )2126 هكت ــث ت ــا حي إثيوبي
ــة المشــتتة ومجموعــة واحــدة ناضجــة  ــار( وظهــرت الحشــرات الكامل ــة مــن الســودان التــي قامــت بمكافحــة )17735 هكت الداخلي
علــى ســاحل البحــر األحمــر، كمــا ظهــرت حشــرات كاملــة مشــتتة وضعــت البيــض علــى ســاحل البحــر األحمــر فــي جنــوب شــرق 
ــا التــي قامــت  ــار(. ووجــدت مجموعــات الحوريــات علــى ســاحل البحــر األحمــر فــي إريتري ــم مكافحــة )100 هكت مصــر حيــث ت
بمكافحــة )97 هكتــار( كمــا وجــدت حشــرات كاملــة مشــتتة علــى الســاحل الشــمالي. وحــدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر فــي ســاحل 
اليمــن الجنوبــي، وســجل ســرب غيــر ناضــج فــي المناطــق الداخليــة، كمــا وجــد ســرب ناضــج مشــتت ويضــع البيــض علــى ســاحل 

البحــر األحمــر.
التوقعــات: سيتشــكل عــدد محــدود مــن األســراب شــمال شــرق الصومــال إعتبــارا مــن أوائــل ديســمبر/ك1 فصاعــدا. ومــن المحتمــل 
ان يحــدث وضــع البيــض والفقــس وتشــكل بقــع الحوريــات علــى إمتــداد الحــدود اإلثيوبيــة/ الكينيــة، ويســتكمل هــذا بوصــول عــدة 
أســراب صغيــرة غيــر ناضجــة مــن شــمال شــرق الصومــال بعــد منتصــف ديســمبر/ك1. ويمكــن أن تصــل بعــض األســراب الــى 
جنــوب الصومــال. وســيحدث تكاثــر علــى نطــاق صغيــر علــى إمتــداد جانبــي البحــر األحمــر فــي المناطــق الســاحلية فــي الجنــوب 

الشــرقي مــن مصــر والســودان وإريتريــا واليمــن والســعودية ولكــن قــد يكــون محــدودا بســبب قلــة هطــل األمطــار المتوقعــة.

المنطقة الشرقية: الحالة هادئة
الحالة: لم يتواجد الجراد.

التوقعات: من غير المحتمل حدوث تطورات هامة.
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للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات الحديثــة عــن حالــة الجــراد الصحــراوي يرجــى زيــارة الموقــع الخــاص بمراقبــة الجــراد الصحــراوي 
التابــع للمنظمــة: http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html .وموقــع هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي 

 http://desertlocust-crc.org  ــطى ــة الوس المنطق
المصــدر: النشــرة الشــهرية للجــراد الصحــراوي الصــادرة عــن مجموعــة الجــراد واآلفــات المهاجــرة بمقــر منظمــة األغذيــة والزراعــة برومــا 
http:// ــة الوســطى ــي المنطق ــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي ف ــة هيئ ــة تصدرعــن أمان ــة والفرنســية(، النســخة العربي ــن اإلنجليزي )باللغتي

desertlocust-crc.org  )المكتــب اإلقليمــي للشــرق األدنــى، مصر-القاهــرة(.

األنشطة األخرى في مجال إدارة ومكافحة الجراد الصحراوي
التدريب المشترك على استخدام الطائرات بدون طيار في مسح ومراقبة الجراد في مناطق تكاثره

قامــت هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الغربيــة )CLCPRO( بتنظيــم التدريــب المشــترك علــى اســتخدام الطائــرات بــدون 
طيــار فــي مســح ومراقبــة الجــراد فــي مناطــق تكاثــره. وقــد حضــر هــذا التدريــب ممثليــن مــن كافــة الــدول االعضــاء فــي الهيئــة )10 دول( 

باإلضافــة الــى مشــاركة 4 مشــاركين مــن هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي 
ــذار  ــدرات اإلن ــز ق ــى تعزي ــب ال ــدف التدري ــد ه ــطى  )CRC( وق ــة الوس المنطق
المبكــر واالســتجابة الســريعة للجــراد فــي مناطــق تكاثــر الجــراد التقليديــة. لذلــك، 
فقــد تــم تنظيــم التدريــب الميدانــي فــي موريتانيــا فــي الفتــرة مــن 1 إلــى 10 نوفمبــر/

ت2 2021.
 وقــام المتدربــون بالتدريــب علــى العمــل االســتخدام الفعلــي للطائــرات مــن خــالل 
تجهيــز رحــالت الطائــرات المســيرة وتحليــل البيانــات للطائــرات وضمــان الصيانــة 
األساســية. وأكــد التقويــم الميدانــي ســهولة ويســر اســتخدام هــذه الطائــرات فــي مجال 
مراقبــة الجــراد. وقــد قامــت الطائــرات المســيرة بتبســيط إجــراءات التنفيــذ والتشــغيل 
قــدر اإلمــكان. بفضــل الكاميــرا »أحاديــة الطيــف« الموجــودة علــى متــن الطائــرة، 
وتســمح هــذه الطائــرات بالكشــف الجيــد عــن الغطــاء النباتــي فــي موائــل الجــراد. 
كمــا تســمح الكاميــرا »المرئيــة« لمســؤول المســح بالتأكــد بصريـًـا مــن التحليــل الــذي 

تــم الحصــول عليــه مــن خــالل معالجــة البيانــات الموجــودة علــى متــن الطائــرة والتــي 
تــم إنشــاؤها بوســاطة الكمبيوتــر المدمــج بهــا. ان برمجــة الطيــران المبســطة تســمح بأطــالق الطائــرة فــي وقــت قصيــر. وقــد جعــل اســتقالليتها 

جيــدة حيــث مــن الممكــن قطــع مســافة كبيــرة بســرعة )ويعتبــر مــدى الرحلــة ممتــاز حيــث تصــل إلــى 80 كــم(.
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الطائرات بدون طيار – عيون في السماء لمراقبة الجراد الصحراوي 

أول استخدام فعلي للطائرات بدون طيار في عمليات استكشاف ومراقبة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

ــة مــن  ــات الميداني ــذا جمــع المعلوم ــر ادوات الكشــف عــن الجــراد الصحــراوي وك ــة والزراعــة لتطوي ــة األغذي ــي إطــار اســتراتيجية منظم ف
خــالل االبتــكار التكنولوجــي، وبعــد النتائــج المرضيــة لعمليــة التطويــر لنمــوذج خــاص مــن الطائــرات بــدون طيــار إلستكشــاف ومراقبــة الجــراد 

الصحــراوي، بالتعــاون مــع مؤسســة )HEMAV(، وكذلــك االختبــارات الميدانيــة لمــدة عاميــن 
مــن قبــل مصلحــة معلومــات الجــراد وهيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي التابعــة لمنظمــة األغذيــة 
والزراعــة فــي المنطقــة الغربيــة )CLCPRO( و هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي 
المنطقــة الوســطى )CRC( التابعــة للمنظمــة، تــم تدشــين اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار 
فــي الميــدان مــن خــالل إقتنــاء 20 طائــرة كمرحلــة أولــى فــي المنطقــة الغربيــة والوســطى للجــراد 
ــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي التابعــة لمنظمــة  الصحــراوي.  وفــي هــذا الصــدد، شــرعت هيئ
األغذيــة والزراعــة فــي المنطقــة الغربيــة )CLCPRO( فــي إدارج 16 طائــرة بــدون طيــار 

فــي برنامــج مراقبــة بيئــة الجــراد الصحــراوي للبلــدان األعضــاء. 

تختلــف هــذه الطائــرات المصممــة خصيًصــا لمراقبــة الجــراد عــن الطائــرات بــدون طيــار الموجــودة فــي الســوق مــن خــالل: برنامــج مخصــص 
ــه  ــا أن ــج ، كم ــران واســتغالل النتائ ــدان )eLocust3( إلعــداد مهمــات الطي ــي المي ــذي يســتخدمه المستكشــفون ف يتكيــف مــع الجهــاز ال
يتــم معالجــة البيانــات علــى متــن الطائــرة بــدون طيــار، إذ وبفضــل برنامــج مطــور لهــذا الشــأن يتــم اختيــار المعلومــات التــي تهــم 
ــدون  ــرة ب ــاح بـــ: طائ ــة الجن ــرة ثابت ــز الطائ ــرار. إذ تتمي ــات اتخــاذ الق ــى أوق ــي عل ــر إيجاب ــه تأثي ــا ل المستكشــف دون األخــرى، م
 LiPo :العــرض: 1580مــم، االرتفــاع: 185مــم(، الــوزن فارغــة >2 كلــغ، أحاديــة المحــرك، بطارياتــان( HP2 طيــار ثابتــة الجناحيــن
ــو  ــران القصــوى: 90د ، العل ــغ، مــدة الطي ــة، 180غ، الحمولة:0.8كل ــر ، 22.8 فولــت، محــرك: 550 دورة/دقيق ــي أمبي TB48s 5700 مل
األقصــى المســموح بــه: 120م، ســرعة التحليــق: 15م/ثــا، الســرعة القصوى:30م/ثــا، المســافة القصــوى : 80كلــم. الطائــرة مــزودة بكمبيوتــر 
لمعالجــة البيانــات )Quad core 64 bit - 1.5 Ghz - 4 Gb RAM(، كاميرتيــن: أحاديــة الطيــف وكاميــرة بصريــة 8 ميغــا 
بيكســل، وكــذا جهــاز RockBlock 9603 لتعقــب الطائــرة عبــر القمــر االصطناعــي انطالقــا مــن المركــز الوطنــي لمكافحــة الجــراد.  

ــة  ــة األغذي ــة لمنظم ــراوي التابع ــراد الصح ــة الج ــة مكافح ــل هيئ ــن قب ــه م ــم تنظيم ــذي ت ــترك ال ــاف المش ــار االستكش ــي اط ــرة، وف وألول م
ــي لمكافحــة الجــراد  ــر 2021 بالتعــاون مــع المركــز الوطن ــى 9 نوفمب ــرة مــن 1 إل ــي الفت ــة )CLCPRO( ف ــة الغربي ــي المنطق والزراعــة ف
والطيــور )CNLAA( فــي موريتانيــا تــم اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار فــي عمليــات جمــع المعلومــات الميدانيــة بصفــة فعليــة 
وعمليــة ممــا ســاهم فــي اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق باختيــار الطــرق والمناطــق المــراد استكشــافها فــي آجــال قياســية مقارنــة بالطــرق 
التقليديــة. وقــد تــم إجــراء عمليــات االستكشــاف باســتخدام الطائــرات بــدون طيــار علــى النحــو التالــي: 1- تحديــد المناطــق التــي ســيتم 
استكشــافها وتحديــد مســارات الطــرق، 2- القيــام بمهــام طيــران اســتطالعية، 3- اســتعادة البيانــات وتحليلهــا وتحديــد المجــاالت التــي 
يحتمــل أن تكــون مواتيــة، 4- تســجيل إحداثيــات المناطــق المحــددة، 5- التنقــل إلــى المواقــع المحــددة باســتخدام GPS، 6- إجــراء 
ــة، 8-  ــات إضافي ــع معلوم ــة لجم ــات جوي ــام بطلع ــات باســتخدام eLocust3(، 7- القي ــل البيان ــع ونق ــة )جم ــة االستكشــاف التقليدي عملي
إجــراء الصيانــة اليوميــة فــي نهايــة العمليــات. كان اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار ألول مــرة فــي عمليــات استكشــاف الجــراد فــي المنطقــة 
الغربيــة ناجًحــا للغايــة ؛ اذ حســن ذلــك مــن جــودة جمــع البيانــات ونقلهــا ، ال ســيما فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا. إضافــة إلــى 
ذلــك يوجــد بالمنطقــة اآلن فنيــون يتقنــون التعامــل مــع هــذه الطائــرات، ممــا ســيجعل إســتعمالها  مــن طــرف الوحــدات الوطنيــة  لمراقبــة الجــراد 

FAO AGP   .الصحــراوي  ومكافحتــه فعــاالً أثنــاء حمــالت المكافحــة القادمــة.  إعــداد الدكتــور شــوقي الدبعــي
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لتحديد تواجد تجمعات الجراد

© FAO/CLCPRO

نهاية مهمة الطائرة بدون طيار
© FAO/CLCPRO 

جمع البيانات أثناء الطيران
© FAO/CLCPRO

صور الغطاء النباتي باستعمال 
الكاميرا احادية الطيف

© FAO/CLCPRO 



December 2021 ،84 النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد 29

أخبار الجمعية العربية لعلوم وقاية النبات والجمعيات االخرى

المؤتمر الوطني الثاني للمكافحة الحيوية والمتكاملة

عقــد فــي دمشــق، ســورية خــالل الفتــرة 30-29 تشــرين الثاني/أكتوبــر 2021 المؤتمــر الوطنــي الثانــي للمكافحــة الحيويــة والمتكاملــة والــذي 
نظمــه مركــز بحــوث ودراســات المكافحــة الحيويــة فــي كليــة الزراعــة ، جامعــة دمشــق، وبمشــاركة مــن الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات. حضــر 

المؤتمربيــن 150-130 مشــاركاً مــن جميــع المؤسســات 
العلميــة والبحثيــة فــي ســورية باإلضافــة إلــى ثالثــة 
ــز  ــات. تمي ــة النب ــة لوقاي ــة العربي ــن الجمعي مشــاركين م
ــباب  ــن الش ــن الباحثي ــة م ــبة عالي ــود نس ــور بوج الحض
ــح  ــورية. إفتت ــات الس ــي الجامع ــا ف ــات العلي ــة الدراس وطلب
ــير ،  ــي بش ــد النب ــور عب ــن الدكت ــة م ــة ترحيبي ــر بكلم المؤتم
ــة  ــة ترحيبي ــاله كلم ــة دمشــق، ت ــة الزراعــة، جامع ــد كلي عمي
مــن راعــي المؤتمــر وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــى  ــم. خصصــت الجلســة األول ــور بســام إبراهي األســتاذ الدكت
لمشــاركات الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات، فتكلــم الدكتــور 
إبراهيــم الجبــوري رئيــس الجمعيــة حــول ”المكافحــة الحيويــة 
لــدودة الحشــد الخريفيــة، البديــل الفاعــل للمبيــدات الكيماويــة” 
ــد مكــوك حــول ”اســتخدام  ــور خال ــاله عــرض مــن الدكت ، ت
النبــات  ألمــراض  الحيويــة  المكافحــة  فــي  الفيروســات 

البكتيريــة” ، ومــن ثــم شــوهد عــرض مــن الدكتــوره صفــاء قمــري حــول ”المكافحــة المتكاملــة لألمــراض الفيروســية التــي تصيــب البقوليــات فــي 
منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا”. أعقــب ذلــك ســبعة جلســات علميــة تناولــت محــاور مختلفــة تتعلــق  بالمكافحــة الحيويــة لآلفــات الزراعيــة 
فــي ســورية. وكان المؤتمــر ناجحــاً بــكل المقاييــس حيــث بيــن أهميــة المكافحــة الحيويــة ومــدى تطورهــا فــي ســورية إضافــة الــى وجــود جيــل 

ــات.   ــن لالف ــاً لالعــداء الطبيعي ــة لتكــون مرادف ــر المســتخلصات النباتي ــك بتطوي ــي هــذا المجــال وكذل ــون ف ــن يعمل ــد مــن الباحثي جدي
   

المهرجان الدولي الثالث للتمور االردنية

القــى رئيــس الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات الدكتــور إبراهيــم الجبــوري محاضــرة بعنــوان اإلخفاقــات فــي إدارة 
افــات النخيــل فــي فــي النــدوة العلميــة للمهرجــان الدولــي الثالــث للتمــور االردنيــة وذلــك يــوم 22 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر2021  ويعتبــر هــذا المهرجــان الــذي نظمتــه وزارة الزراعــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وجائــزة 
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي وجمعيــة التمــور األردنيــة JODA للفتــرة مــن 23-21 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر   فــي فنــدق  االنتركونتيننتــال مــن المناســبات المهمــة التــي يعــرض بهــا المنتجــون والمصنعــون 
للتمــور األردنيــة منتجاتهــم وتطــور زراعــة النخيــل بــاألردن ولقــد القيــت فــي النــدوة العلميــة مجموعــة محاضرات 
ــل عالجــت بعــض  ــى الموباي ــات مهمــة عل ــة لتصنيعهــا وتطبيق ــات الحديث قيمــة جلهــا تصــب فــي التمــور والتقان

المشــاكل الفنيــة للمنتجيــن والمصنعيــن واســتخدام التطبيقــات الحديثــة للجغرافيــة الخاصــة بمصنعيــن التمــور.

صدور كتاب جديد عن دور الجمعية في ترسيخ الوعي بتبني برامج إدارة افات النخيل

كتيــب جديــد صــادر عــن جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي يتضمــن 
دور الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات فــي نشــر الوعــي واإلرشــاد فــي مجــال اآلفــات الزراعيــة 
ــة ،  ــة الجمعي ــى خلفي ــب تســليط الضــوء عل ــى جان ــى وجــه الخصــوص. إل ــل التمــر عل ونخي
ــن  ــة التي ــي العمــالق ، وذباب ــق الدقيق ــل الب ــدة مث ــة الجدي ــات المحتمل ــى اآلف ــاب عل ــز الكت رك
ــراض  ــض األم ــا، وبع ــاء  بارالتوري ــراء ، والبيض ــرية الخض ــرات القش ــة ، والحش األفريقي
المهمــة التــي تصيــب النخيل.عــرض الكتــاب مخططــات مبســطة لتســهيل فهــم برامــج االدارة 
المتكاملــة كا بيــن أهميــة التحديــات التــي تواجــه برامــج االدارة واقتــرح الحلــول المناســبة لهــا 
ــات  ــة النب ــة لوقاي ــة العربي ــدم الجمعي بشــكل مقبــول للمنتــج والمزارع.وفــي هــذه المناســبة تتق
ببالــغ الشــكر والتقديــر لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي متمثلــة بامينها 

العــام علــى الجهــود المتميــزة التــي تحقــق اســتدامة زراعــة النخيــل ومعالجــة مشــاكله.                                                                                                                                 



December 2021 ،84 النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد 30

نشاطات رئيسة لجنة المطبوعات والنشر في الجمعية 
ضمــن الموســم الثقافــي لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 
الزراعــي، ألقــت الدكتــورة صفــاء قمــري، رئيســة مختبــر صحــة 
الدولــي  المركــز  لــدى  الفيروســية  األمــراض  البذور/أخصائيــة 
للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة )ايــكاردا( ورئيســة لجنــة 
ــات محاضــرة  ــة النب ــة لوقاي ــة العربي ــي الجمعي المطبوعــات والنشــر ف
ــة فــي  ــة صحــة األصــول الوراثي ــوان “أهمي ــة بعن عليمــة افتراضي
منــع انتشــار اآلفــات ومســببات األمــراض النباتيــة العابــرة 
للحــدود” يــوم االثنيــن 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 ، بحضــور 
120 خبيــراً ومتخصصــاً فــي قطــاع زراعــة نخيــل التمــر ، وممثلــون 
النباتيــة  واألمــراض  اآلفــات  أهميــة  عرضــت  عربيــة.  دولــة   19
وتأثيرهــا علــى األمــن الغذائــي، وأمثلــة علــى اآلفــات واألمــراض 
ــوك  ــى بن ــة إل ــدود، باإلضاف ــر الح ــي تعب ــة الت ــة الغريب ــة الغازي النباتي

الجينــات الدوليــة وأصولهــا النباتيــة المهمــة مــن الناحيــة االســتراتيجية، وكيــف تأخــذ حركــة األصــول الوراثيــة والوحــدات الصحيــة الدوليــة 
ــورة قمــري أن  ــا أكــدت الدكت ــات. كم ــى أهــم التحدي ــة إل ــة، باإلضاف ــة لألصــول الوراثي ــا هــي اإلجــراءات المتبعــة للحركــة اآلمن دورهــا، وم
البذور/األصــول الوراثيــة هــي مســار مهــم النتشــار اآلفــات وأمــراض النبــات مــن خــالل األنشــطة البشــرية ممثلــة بالجمــع والتوزيــع. ثــم أشــارت 
إلــى أن اآلفــات قــد زادت بشــكل ملحــوظ فــي اآلونــة األخيــرة، مــن خــالل التجــارة العالميــة، والتغيــرات البيئيــة والمناخيــة، ودور الحشــرات 
الناقلــة، والتجــارة فــي البــذور والمنتجــات الزراعيــة. ثــم ســألت الدكتــورة قمــري مــا الــذي يمكننــا القيــام بــه كأخصائــي وقايــة النبــات للحفــاظ 
علــى النظــم الغذائيــة العالميــة؟ كانــت اإلجابــة: التخطيــط الســليم واتخــاذ القــرار، والعمــل الســريع، والمحاصيــل المقاومــة لألمــراض واآلفــات 
الحشــرية، والتبــادل اآلمــن لألصــول الوراثيــة لمنــع االنتشــار الدولــي لآلفــات وأمــراض النبــات. وفــي النهايــة شــكرت األســتاذ الدكتــور عبــد 
الوهــاب زايــد األميــن العــام للجائــزة والــدور الكبيــر الــذي تلعبــه جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي فــي دعــم وتطويــر 

ــم. ــع أنحــاء العال ــي جمي ــاج التمــور ف ــل وإنت قطــاع زراعــة النخي

كمــا شــاركت الدكتــورة صفــاء قمــري، رئيســة لجنــة المطبوعــات والنشــر فــي 
الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات ورئيســة مختبــر صحــة البذور/أخصائيــة األمــراض 
الفيروســية لــدى المركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة )ايــكاردا(، 
فــي الــدورة التدريبيــة إلدارة القمــح للعلمــاء الســوريين مــن المؤسســة العامــة 
إلكثــار البــذور فــي 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 ، وقدمــت محاضرتــي بعنــوان 
»األمــراض الفيروســية التــي تصيــب القمــح فــي منطقــة وســط وغــرب آســيا وشــمال 
أفريقيــا: وبائيتهــا ومكافحتهــا« و »آفــات الحجــر الزراعــي الرئيســية التــي تنتقــل عــن 
طريــق البــذور لمحاصيــل الحبــوب: إدارتــه والكشــف عنهــا«. أقيمــت الــدورة فــي 

فنــدق الشــيراتون بحلــب - ســوريا وحضرهــا حوالــي 20 متدربــاً.

ــة  ــي ورش ــري ف ــاء قم ــور ة صف ــاركت الدكت ــر ، ش ــرين الثاني/نوفمب ــي 4 تش وف
ــي  ــة أبوظب ــا هيئ ــي نظمته ــات، الت ــل مخاطــر اآلف ــة لتحلي ــة الثالث ــل اإلفتراضي العم
للزراعــة والســالمة الغذائيــة، وألقــت محاضــرة بعنــوان »الحركــة اآلمنــة لألصــول 
ــن  ــد حضــر الورشــة 65 مشــاركاً م ــكاردا«. وق ــي إي ــة ف ــة والعلفي ــة الغذائي الوراثي
ــذه  ــلطت ه ــزوم وس ــة ال ــابكة بتقان ــى الش ــة عل ــت المداخل ــد نظم ــدول العربية.ولق ال
ــدان  ــي المي ــن ف ــض العاملي ــن بع ــل ع ــا تغف ــاط ربم ــى نق ــواء عل ــرة اض المحاض

ــي. ــونيا الكاف ــة س ــاء المهندس ــد ادارت اللق ــي ولق الزراع

بريد إلكتروني إضافي للجمعية العربية لوقاية النبات

 ،aspp@terra.net.lb ــي ــد اإللكترون ــوان البري ــع عن ــة م ــاكل تقني ــه مش ــد واج ــة ق ــة الماضي ــابيع القليل ــي األس ــة ف ــب الجمعي ــا أن مكت بم
ــة  ــة، وخاص ــب الجمعي ــع مكت ــون م ــن يتواصل ــالء الذي ــع الزم ــى جمي ــى عل ــل.  نتمن ــر للتواص ــي آخ ــد إلكترون ــوان بري ــاد عن ــم اعتم ــد ت فق
الذيــن يتقدمــون بمقــاالت علميــة للنشــر فــي مجلــة وقايــة النبــات العربيــة، أن يســتخدموا باإلضافــة للعنــوان القديــم العنــوان الجديــد 

 asplantprotection@gmail.com:التالــي
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التوقيتات الجديدة للمؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات /تونس 2022

ــد  ــة المنظمــة للمؤتمــر تأجيــل عق ــك اقترحــت اللجن ــم وفــي تونــس كذل ــا علــى مســتوى العال نظــراً للوضــع الوبائــي المســتمر لفيــروس كورون
المؤتمــر الثالــث عشــر لوقايــة النبــات لغايــة شــهر تشــرين األول /أكتوبــر 2022 وتمــت الموافقــة علــى ذلــك مــن اللجنــة اإلداريــة للجمعيــة تفهمــاً 

لمــا يجــري بالعالــم وحفاظــاً علــى ســالمة الجميــع وبهــذا تكــون التوقيتــات كمــا فــي ادنــاه:

الموعد الجديد للمؤتمر سيكون بتاريخ  16-21 تشرين األول/ اكتوبر 2022. 1
موعد انتهاء فترة التسجيل األول من شهر ايلول/سبتمبر 2022 )1/9/2022(.. 2
موعد انتهاء تقديم المستخلصات )اما تأكيد المشاركة بالمستخلص السابق او تقديم مستخلص جديد 30/4/2022. . 3
قبول المستخلصات 31/6/2022 . 4
الموعد النهائي للمشاركة في تنظيم جلسات القاء شفهي 31/3/2022. 5
الموعد النهائي لحجز الفنادق 31/6/2022 . 6
مكان انعقاد المؤتمر سيبقى بدون تغيير في فندق لو رويال، الحمامات، تونس.. 7
يكون فندق ماركو بولو االختيار االخر لمن يرغب الحجز به.. 8
9 . info@acpp-aspp.comسيبقى عنوان البريد اإللكتروني للمؤتمر للمراسالت واالستفسارات هو نفسه
10 . www.acpp-aspp.com الموقع االلكتروني للمؤتمر

نعتــذر مــن الجميــع لمــا ســببه هــذا التأجيــل الــذي أملتــه علينــا ظــروف خارجــة عــن إرادتنــا وكذلــك حرصــاً منــا علــى الحفــاظ علــى صحــة 
جميــع المشــاركين فــي هــذا الحــدث العلمــي. نشــكر تفهمكــم لقــرار تاجيــل المؤتمــر ونأمــل وجودكــم معنــا فــي تونــس خــالل خريــف 2022.

الجمعيىة العربية لوقاية النبات

اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات، تونس

أخبار أعضاء جمعية وقاية النبات

كيف تتعرف الحشرات على العائل المناسب 
مــن أجــل تحديــد موقــع العائــل المناســب، تســتغل الحشــرات نباتيــة التغذيــة العديــد مــن المحفــزات البصريــة والشــمية التــي يمكــن أن تجعلهــا 
بالقــرب مــن عوائلهــا المناســبة لكــي تتغــذى و تضــع البيــض. يتأثــر ســلوك الحشــرات فــي البحــث عــن العائــل المناســب بعــدة عوامــل داخليــة 
ــة النمــو وســلوك الحشــرات  ــك مرحل ــة(، و كذل ــل )عامــة التغذي ــة(/ متعــددة العائ ــل )متخصصــة التغذي ــة العائ ــة )احادي ــل عــادات التغذي ، مث
وكيفيــة وضــع البيــض. وتتأثــر أيًضــا بعوامــل خارجيــة مثــل مرحلــة نموالنبــات ومــدى توافــر الغــذاء النباتــي المفضــل او لوضــع البيــض او 
االثنيــن معــا، و ايضــا الظــروف البيئيــة كالحــرارة و الرطوبــة. تتــم عمليــة ايجــاد العائــل مــن خــالل اســتغالل المنبهــات البصريــة والكيميائيــة 
، واألخيــرة لهــا دور مهــم فــي ســلوك االنجــذاب للعائــل مــن ًمــا فــي هــذه العمليــة. يتــم االحســاس بالكايرومونــات المتطايــرة والتعــرف عليهــا 
بواســطة الخاليــا العصبيــة للمســتقبالت الشــمية )ORNs( ، الموجــودة فــي قــرون االستشــعارفي الحشــرات ، والتــي تعمــل علــى تحويــل 

.)CNS( اإلشــارة الكيميائيــة إلــى إشــارة كهربائيــة تدخــل مباشــرة إلــى الجهــاز العصبــي المركــزي
 بشــكل عــام ، يمكــن تحديــد القــدرة فــي العثــور علــى العائــل المناســب وقبولــه مــن خــالل التمييــز او اإلدراك لمــادة أو مزيــج معيــن مــن 
المــواد المتطايــرة المنبعثــة مــن العائــل. تميــل الحشــرات متعــددة التغذيــة إلــى اســتغالل مجموعــة كبيــرة مــن المــواد المتطايــرة النباتيــة ، بينمــا 
ــر مــن  ــة ، حيــث يُتوقــع منهــا ااســتغالل إشــارات محــددة. أثبتــت الكثي ــر فاعلي ــى إظهــار أشــكال تكيــف أكث ــاج الحشــرات المتخصصــة إل تحت
الدراســات الــى ان العديــد مــن انــواع الحشــرات كالحرشــفية و النصفيــة و الغمديــة االجنحــة وغيرهــا تجــد العائــل المناســب مــن خــالل اســتغاللها 
لعــدد مــن المركبــات العضويــة المتطايــرة. بشــكل عــام تشــير الدراســات الــى ان انــاث الحشــرات لهــا قــدرة اعلــى مــن الذكورفــي اســتغالل 

المــواد المتطايــرة اليجــاد العائــل المناســب ربمــا ألن العديــد منهــم يحتاجــون إلــى وضــع بيضهــم علــى النبــات المضيــف او الجــزء المناســب.
 يمكــن النظــر إلــى عمليــة اختيــار العائــل علــى أنهــا تفاعــل مســتمر بيــن طرفيــن ، أي الحشــرات »تجــد” مضيفهــا مــن مســافة باســتخدام 
اإلشــارات الشــمية والبصريــة ، و تختــار مضيفهــا فقــط بعــد االتصــال ، عنــد اســتخدام اإلشــارات الذوقيــة أيًضــا لتقــرر مــدى قبــول العائــل 
ــر  ــي تطوي ــر ف ــا له دور كبي ــن أيًض ــي وتطــوري ولك ــن منظــور بيئ ــط م ــس فق ــم لي ــات مه ــن الحشــرات والنب ــة بي ــم العالق او رفضــه. إن فه
اســتراتيجيات جديــدة لحمايــة المحاصيــل ، إمــا عــن طريــق الهندســة الوراثيــة أو اختيــار نباتــات مقاومــة لآلفــات الحشــرية ، أو عــن طريــق رش 

المحاصيــل بمركبــات عضويــة متطايــرة محــددة لجعلهــا أقــل جاذبيــة او العكــس.
[1Mokhtar Abdulsattar Arif )Iraq-Italy( and 2Salvatore Guarino 1Plant Protection Directorate, Ministry 
of Agriculture, Abu-Ghraib 10081, Baghdad, Iraq; mokhtar.a.arif@gmail.com. 2Institute of Biosciences 
and Bioresources )IBBR(, National Research Council of Italy )CNR(, Corso Calatafimi 414, 90129 
Palermo, Italy; salvatore.guarino@ibbr.cnr.it
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توصيل الموضعي إلسكات الحمض النووي الريبوزي التداخلي الناجم عن المضيف عن طريق صفائح نانو مترية مزدوجة من 
الهيدروكسيد: اداة فعالة لفك شفرة وظيفة الجينات المسببة لألمراض لتاج الفيوزاريوم وتعفن الجذر في الطماطم.

مــن خــالل هــذه الدراســة تــم اســتخدام تقنيــة الحمــض النــووى الريبــوزى التداخلــى RNAi للتحكــم فــى مــرض التعفــن التاجــى وتعفن 
الجــذور الفيوزاريومــى فــي الطماطــم الناجــم عــن فطــر )F.oxysporum f.radicis-lycopersici )FORL حيــث تــم اســتهداف 
ثالثــة  جينــات  أساســية تســمى FoCYP51 و FoChs1 وFoEF2. وتــم نقــل الحمــض النــووي الريبــي التداخلــى بعــد تصميمــه 
علــى صفائــح نانومتريــة  ثنائيــة الطبقــات سداســية أحاديــة التشــتت وقابلــة للتحلــل الحيــوي تســمى )LDH( بقطــر 90-30 نانومتــر 
ds- ـمــع اكســابها اســتدامه طويلــة المــدى لهــذه الجزئيــات داخــل الخاليــا النباتيــة ، ممــا يوفــر حمايــة واســتقراًرا عالــى لـــجزيئات الــ
RNA المنقولــة. اوضحــت النتائــج المعمليــة اوال  الــدور الوظيفــي للجينــات الثالثــة المختــارة فــي الحــد مــن نمــو المســبب الفطــرى 
علــى ثمــار الطماطــم ، ممــا يشــير إلــى مشــاركة هــذه الجينــات فــي التســبب بالمــرض محــل  الدراســة علــى ثمــار الطماطــم ،ويمكــن 
أن تكــون أهدافـًـا جيــدة للســيطرة علــى المــرض باســتخدام تقنيــةRNAi. تــم تطبيــق  ثــالث  طــرق عمليــة مختلفــة لتوصيــل جزيئــات 

الdsRNA فــي الخاليــا النباتيــة:   
1( رش األوراق ؛ ب( االمتــزاز. و 3( غمــس الجــذور ، ممــا يعطــى ثالثــة مســتويات هامــة فــي توضيــح فعاليــة  إســكات  الجينــات  
الناجــم  عــن  الــرش مــن اجــل الســيطرة علــى ضــراوة المســبب المرضــى الــذى يصيــب نباتــات الطماطــم. اوضحــت النتائــج بشــكل 
ــة مــن  ــد وفرحماي ــة المنتجــة ق ــح النانومتري ــى الصفائ ــه عل ــم ايصال ــذي ت ــات dsRNA  ال ــرش  الموضعــي لجزيئ ملحــوظ ، ان ال
مــرض التعفــن التاجــى وتعفــن الجــذور الفيوزاريومــى لمــدة60 يوًمــا علــى األقــل. مــن خــالل النتائــج ايضــا يمكــن القــول انــه قــد تــم  
الحصــول علــى  بيانــات معلومــات  مهمــة حــول  إمكانيــة اســتغالل تقنيــة إســكات الجينــات المنقولــة بالجزئيــات النانومتريــة ومــن 
ثــم الــرش بهــا كاســتراتيجية بديلــة فعالــة ومســتدامة لمكافحــة االمــراض النباتيــة. نظــًرا لســهولة تصميــم وإنتــاج انظمــة التوصيــل 
ــي  ــراض الت ــن األم ــد م ــد العدي ــق  ض ــهولة التطبي ــتدامة  ، وس ــة واالس ــودة العالي ــوي ذات الج ــل الحي ــة للتحل ــة القابل النانومتري
تســببهاالفطور , اصبــح اســتخدام الحمــض الريبــي النــووي )dsRNA(المحــدد الهــدف كعامــل مضــاد للمســببات المرضيــة الفطريــة 
لــه الكثيــر مــن االمــال المســتقبلة ويوفرايضــا إمكانــات اســتثنائية كإســتراتيجية فريــدة لمكافحــة األمــراض النباتيــة ووقايــة النبــات.
 [محمد أحمد موسي و يوسف خميس)مصر-البرازيل(، مجلة أمراض النبات الفسيولوجية والجزيئية ، 115 -101684– 2021 

، معهد بحوث أمراض النباتات ، مركز البحوث الزراعية،2021].

باحث من العراق
ــة للممرضــات  ــدرة االمراضي ــي مجــال عــزل ، تشــخيص ودراســة الق ــوراه ف ــى شــهادة الدكت ــداوي الحاصــل عل ــل حمــود الزي ــا جــواد بلب ان
الحشــرية Entomopathogens مثــل النيماتــودا الممرضــة للحشــرات )Entomopathogenic nematodes )EPNs ، حصلــت 

علــى شــهادة البكلوريــوس مــن جامعــة بغــداد – كليــة الزراعــة قســم وقايــة النبــات عــام  1997، بعــد التخــرج عملــت 
ــة  ــرة البحــوث الزراعي ــرات دائ ــي مختب ــدس زراعــي ف ــوان معــاون مهن ــة بعن ــة العراقي ــة الذري ــي منظمــة الطاق ف
ــض  ــالت البي ــار متطف ــة واكث ــروع تربي ــن مش ــة ضم ــة االحيائي ــم المكافح ــي قس ــد ف ــذاء وبالتحدي ــا الغ وتكنولوجي
ــي  ــذ بعــض التجــارب الخاصــة باالطــالق الحقل التابعــة للجنــس تراكوكرامــا ) .Trichogramma spp ( وتنفي
ــة العربيــة لوقايــة النبــات  لمكافحــة دودة جــوز القطــن الشــوكية Earias insulana وتــم نشــر بحــث فــي المجل
ــا  ــة ومنه ــتخلصات النباتي ــي للمس ــاج الكم ــج االنت ــن برنام ــي ضم ــى عمل ــة ال ــوص. باالضاف ــذا الخص به
مســتخلص نبــات الســبحبح الموجــود فــي البيئــة العراقيــة وقيــاس كفاءتــه علــى بعــض األفــات الحشــرية 
االقتصاديــة مثــل ذبابــة الياســمين علــى الحمضيــات  Aleuroclava jasmini  .  بعــد ذلــك اكملــت 
دراســة الماجســتير فــي جامعــة ادياليــد الواقعــة جنــوب اســتراليا وهــي مــن الجامعــات العريقــة والمعروفــة 
 Plant ــي ــن الغذائ ــات واالم ــة النب ــم صح ــوم ، قس ــة العل ــي كلي ــن ) Group of eight ( ف ــة ضم والمصنف

Health and Biosecurity ، وكانــت رســالة الماجســتير حــول المقاومــة المســتحثة فــي حشــرة العثــة ذات الظهــر الماســي نتيجــة اســتخدام 
ــد  ــة.  بع ــة االنكليزي ــوع باللغ ــذا الموض ــي ه ــث ف ــر بح ــم نش ــات Diadegma semiclausum وت ــل اليرق ــي متطف ــا ف ــدات وتاثيره المبي
ــي  ــل احيائ ــرات كعام ــة للحش ــودا الممرض ــتخدام النيمات ــول اس ــران ح ــة اي ــي / جمهوري ــة فردوس ــي جامع ــوراه ف ــة الدكت ــت دراس ــك اكمل ذل
لليســطرة علــى حشــرة االرضــة ) مختبريــا وحقليــا( . تــم خــالل الدراســة عــزل وتشــخيص اكثــر مــن 10 انــواع مــن النيماتــودا تعــود للجنســين 
Heterorhabditis و Oscheius بالتشــخيص المورفولوجــي والجزيئــي باالضافــة الــى البكتريــا المرافقــة لهــا وســجلت رســميا فــي بنــك 
الجينــات العالمــي ضمــن موقــع NCBI، ثــم تقويــم كفاءتهــا االمراضيــة ضــد شــغاالت حشــرة االرضــة.  تــم نشــر عــدة بحــوث فــي هــذا المجــال 
باللغــة االنكليزيــة فــي بعــض المجــالت المعروفــة دوليــاً. أعمــل االن بعنــوان باحــث علمــي اقــدم ورئيــس شــعبة الممرضــات الحشــرية 
ــا  ــا. يتلخــص عملن ــوم والتكنولوجي ــى وزارة العل ــة التابعــة ال ــرة البحــوث الزراعي ــة احــد مراكــز دائ فــي مركــز المكافحــة المتكامل
ــودا( باســتخدام  ــطور والنيمات ــة مــن العــراق لعــزل الممرضــات الحشــرية ) الف ــي مناطــق مختلف ــي ف ــات المســح الحقل باجــراء عملي
طريقــة Insect Trap مــن خــالل اســتخدام يرقــات الطــور الرابــع لــدودة الشــمع الكبــرى . ثــم تشــخيص تلــك الممرضــات باســتخدام المفاتيــح 
التصنيفيــة المعتمــدة وكذلــك باســتخدام تقنيــة الـــ PCR وبالنهايــة اختبــار كفاءتهــا االمراضيــة مقارنــة باالنــواع التجاريــة المعتمــدة. وانــا االن 

اشــرف علــى طالبيــن ماجســتير وواحــد دكتــوراه ضمــن هــذا االختصاص،وفيمــا يلــي بحثيــن مــن األبحــاث التــي قمــت بنشــرها:
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النيماتودا الممرضة للحشرات عامل من عوامل المكافحة الحيوية الكامنة لحشرة االرضة في العراق
 Steinernema carpocapsae وهــي ) EPNs( نفــذت تجربــة لتقويــم القــدرة االمراضيــة لثالثــة انــواع النيماتــودا الممرضــة للحشــرات
 Heterorhabditis bacteriophora Poinar )Rhabditida: و   Weiser )Rhabditida: Steinernematidae(
 )Silvestri( )Blattodea: ضد شــغاالت حشــرة االرضة النوع H. bacteriophora Poinar IRQ.1 و  Heterorhabditidae(
 )Microcerotermes diversus Termitidae التــي تعتبــر مــن الحشــرات االقتصاديــة المدمــرة فــي العــراق. تم تقويم القــدرة االمراضية 
لهــذه االنــواع تحــت الظــروف المختبريــة والحقليــة  لدراســة امكانيــة اســتخدام النيماتــودا المعزولــة مــن البيئــة العراقيــة فــي برامــج المكافحــة 
االحيائيــة مســتقبال. اختبــرت الصفــات البيولوجيــة لهــذه االنــواع وتضمنــت القــدرة االمراضيــة، والنفاذيــة والقابليــة التكاثريــة . اســتخدم  ورق 
الترشــيح ونشــارة الخشــب فــي هــذه التجــارب وتضمنــت التجربــة ســتة تراكيــز مــن المعلــق النيماتــودي ) 25، 50 ، 100، 200، 400، 600   
نيماتــودا/ شــغالة . فــي تجــارب اســتخدام ورق الترشــيح ونشــارة الخشــب ، اظهــرت النتائــج فاعليــة النيماتودا ضد شــغاالت حشــرة االرضة وكان 
التاثيــر القاتــل LC50 للنــوع  S. carpocapsae باســتخدام ورق الترشــيح ونشــارة الخشــب هــو 57.9 و 15.7 نيماتــودا/ شــغالة علــى التوالــي 
  bacteriophora والــذي كان اقــل ممــا عليــة فــي النوعيــن االخريــن المحلــي )274.2 و 60.8 نيماتــودا/ شــغالة( وكذلــك التجــاري للنــوع
 .H)139.6 و 52.6 نيماتــودا / شــغالة( علــى التوالــي. كمــا اثببــت نتائــج التجــارب الحقليــة لهــذه االنــواع مــن النيماتــودا كفاءتهــا فــي مكافحــة 
حشــرة االرضــة حيــث كانــت نســبة القتــل علــى شــغاالت  الحشــرة  تتــراوح  مــن 22.5 – 80 % و  37.5- 96.2 % و 28.7-67.6 %  
ــواع  ــع ان ــي. جمي ــى التوال ــة  H. bacteriophora عل ــة H.bacteriophora and S. carpocapsae    والمحلي ــواع  التـجاريـ لالن
النيماتــودا المســتخدمة فــي الدراســة اثبــت قدرتهــا علــى اختــراق جســم العائــل ) شــغاالت االرضــة( بنجــاح تحــت الظــروف الحقليــة، ولكــن كانــت 
هنــاك فروقــات معنويــة بيــن االنــواع المســتخدمة. حيــث كانــت نســبة القتــل للنــوع  H. bacteriophora المحلــي اعلــى )±43.6 2.7 % 
( مــن النوعيــن التجارييــن S. carpocapsae  )%1.6±36.9( و H. bacteriophora ) %1.4±29.9(. هــذه النتائــج ســلطت 
 [Jawad B. Al-Zaidawi,1.ــى شــغاالت حشــرة االرضــة ــودا الممرضــة للحشــرات للســيطرة عل ــة النيمات ــى فاعلي الضــوء عل
 Javad Karimi,1,3 and Esmat Mahdikhani Moghadam2.1Integrated Pest Management Center,
 Agricultural Research Directorate, Ministry of Science and Technology Baghdad-Iraq:2Department
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التشخيص الجزيئي لنوعين من النيماتودا الممرضة للحشرات من البيئة العراقية

ــة  ــودا الممرض ــخيص النيمات ــزل وتش ــداد لع ــة بغ ــة العراقي ــوب العاصم ــمال وجن ــط وش ــي وس ــق ف ــالث مناط ــي ث ــي ف ــح الحقل ــري المس أج
ــة  ــات الترب ــات. اختبــرت عين ــل والحمضي ــة مــن 15 موقعــاً ضمــن هــذه المناطــق مزروعــة باشــجار النخي ــات الترب للحشــرات . جمعــت عين
مختبريــا باســتخدام المصائــد الحشــرية للتاكــد مــن وجــود النيماتــودا الممرضــة للحشــرات . مــن اصــل 100 عينــة تربــة ، عزلــت نوعيــن مــن 
النيماتــودا الممرضــة للحشــرات تعــود للجنســين   Heterorhabditis وOscheius . شــخصت النمــاذج جزيئيــا اعتمــادا علــى نوعيــن مــن 
الجينــات  ITS و 18S rDNA  . اســتخدمت تقنييــة الـــ  PCR فــي عمليــة التشــخيص وتــم تحليــل التتابــع الجينــي للمــادة الوراثيــة المعزولــة 
مــن عينــات التجربــة ومقارنتهــا اعتمــادا علــى قاعــدة البيانــات الجيينيــة والبنــك الجينــي فــي موقــع الـــ NCBI . بينــت نتائــج التحليــل الجينــي 
 Oscheius myriophilus و Heterorhabditis bacteriophora  بــان العينــات تعــود للجنســين ســابقي الذكــر وصنفــت علــى انهــا
، تــم تســجيلها فــي قاعــدة البنــات العالميــة تحــت عنــوان  IRQ.1 و IRQ.2 علــى التوالــي. ويعتبــر تســجيل هــذه االنــواع التســجيل االول فــي 
 [ Jawad B. Al-Zaidawi;  Javad Karimi ; Esmat Mahdikhani Moghadam , Egyptian Journal .العراق

               of Biological Pest Control volume 29, Article number: 38 )2019([

باحث من الجزائر

مناقشة  شهادة التأهيل بعد الجامعي للدكتورة سامية لعال يونيو 2021
دافعــت الدكتــورة ســامية لعــال عــن  اعتمادهــا للتأهيــل  الجامعــي فــي العلــوم الزراعيــة، اختصــاص   علــم أمــراض 
النبــات فــي يونيــو 2021 فــي المدرســة الوطنيــة  العليــا للفالحــة-)ENSA( - الحــراش - الجزائــر العاصمــة 
- الجزائــر. حصولهــا  علــى شــهادة للتأهيــل  الجامعــي يؤهــل الدكتــورة ســامية لعــال لتــرأس الفــرق العاملــة فــي 

ميــدان  العمــل البحثــي واإلشــراف علــى أطروحــات الدكتــوراه فــي علــم أمــراض النبــات.

الدكتــورة ســامية لعــال ، هــي أســتاذة  باحثــة فــي قســم علــم النبــات ) مختبــر أمــراض النبــات والبيولوجيــا الجزيئيــة( 
فــي المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة )ENSA - الجزائــر(. حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي التكنولوجيــا 
الحيويــة النباتيــة مــن جامعــة أنجيــه )فرنســا(، وشــهادة الماجســتير فــي العلــوم الزراعيــة اختصــاص علــم األمــراض 
النباتيــة ، فــي عــام 2010 مــن المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة )ENSA ، الجزائــر العاصمــة( ودكتــوراه فــي 
 habilitation العلــوم الزراعية،اختصــاص األمــراض فــي 2016. وتحصلــت علــى  شــهادة التأهيــل الجامعــي
فــي العلــوم الزراعيــة مــن ENSA فــي عــام 2021.تتكــون مجــاالت بحثهــا الرئيســية فــي كشــف ودراســة التنــوع 

الجينــي للعوامــل المســببة لألمــراض النباتيــة. منــذ عــام 2017 ، تقــوم بتدريــس وحــدات فــي علــم أمــراض النبــات واألمــراض البكتيريــة التــي 
تنتقــل عــن طريــق البــذور لطــالب  الماجســتير فــي وقايــة النبــات  بالمدرســة الوطنيــة  العليــا للفالحــة.
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xylella fastidiosa  أخبار بكتيريا زايليال

التأثير االقتصادي المباشر المحتمل وتكاليف اإلدارة الخاصة للبكتيريا الغازية Xylella fastidiosa على عنب النبيذ اللبناني

منــذ اندالعهــا فــي إيطاليــا عــام 2013 ، اســتمرت البكتيريــا الضــارة  Xylella fastidiosa فــي االنتشــار فــي جميــع أنحــاء حــوض البحــر 
األبيــض المتوســط   ومؤخــًرا فــي منطقــة الشــرق األوســط.  Xf subsp. fastidiosa (Xff) هـــو العامــل المســبب لمــرض بيــرس فــي كــروم 
العنــب. فــي الوقــت الحالــي، لــم يتــم اإلبــالغ عــن هــذه األنــواع الفرعيــة الغريبــة فــي لبنــان ، ولكــن إذا كان هــذا الغــازي البيولوجــي سينتشــر دون 
 ،Xff إدارة فعالــة مــن حيــث التكلفــة ومســتدامة ، فــإن ذلــك ســيضع مــزارع الكــروم اللبنانيــة فــي مســتوى معيــن مــن المخاطــر. فــي غيــاب تفشــي
يُقــدر إجمالــي اإليــرادات الناتجــة عــن مزارعــي النبيــذ اللبنانييــن بمــا يقــرب مــن 22 مليــون دوالر أمريكــي / ســنويًا لمــدة متوســطها 5 ســنوات 
)2015 - 2019(. لــم يتــم تقييــم اآلثــار االقتصاديــة الكميــة المحتملــة لتفشــي Xff ، وعلــى وجــه الخصــوص ، تكاليــف المكافحــة الخاصــة لهــذا 
البلــد وكذلــك بالنســبة لآلخريــن التــي قــد يغزوهــا Xf. هنــا ، نهــدف إلــى تقديــر التأثيــر االقتصــادي المباشــر المحتمــل علــى ســبل عيــش 
المزارعيــن وتقديــم التقديــر األول لتكاليــف اإلدارة الخاصــة التــي قــد ينطــوي عليهــا تفشــي Xff النظــري فــي لبنــان. لهــذا الغــرض ، 
اســتخدمنا نهــج الميزانيــة الجزئيــة عنــد بوابــة المزرعــة. بالنســبة للبلــد ككل ، قدّرنــا أن االنتشــار الكامــل االفتراضــي لـــ Xff علــى عنــب النبيــذ 
اللبنانــي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى خســائر إيــرادات إجماليــة قصــوى تقــدر بحوالــي 11 مليــون دوالر أمريكــي لفتــرة اســترداد متوســطة تبلــغ 4 
ســنوات ، إلــى حوالــي 82.44 مليــون دوالر أمريكــي فــي متوســط   فتــرة عمــر العنــب 30 عاًمــا حيــث ال يتــم اســتبدال النباتــات المصابــة علــى 
اإلطــالق. تبلــغ تكلفــة اإلدارة اإلضافيــة المقــدرة الســنوية األولــى 853 دوالًرا أمريكيًــا لــكل هكتــار محتمــل اإلصابــة بــه. لفتــرة اســترداد تبلــغ 
ــا / هكتــار ، فــي حيــن أن صافــي التغيــر الكلــي فــي الربــح  4 ســنوات ، ســيصل إجمالــي التكلفــة اإلضافيــة المقــدرة إلــى 2374 دوالًرا أمريكيً
 Xff ــا / هكتــار. عــالوة علــى ذلــك ، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى عمــل إضافــي لتقديــر التكاليــف العامــة لتفشــي ســيكون -4046 دوالًرا أمريكيً
ــارات  ــذ مجموعــة مــن خي ــن وأصحــاب المصلحــة لتنفي ــي هــذه الدراســة صانعــي السياســات المعنيي ــان. تدعــم التكاليــف المرصــودة ف ــي لبن ف
إدارة التخفيــض ضــد Xff علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى مزارعــي عنــب النبيــذ. ال ينبغــي إهمــال هــذه الكائنــات الغريبــة الناشــئة مــن جديــد 
فــي هــذا البلــد. هــذا الفهــم للتأثيــر االقتصــادي المباشــر المحتمــل لـــ Xff وتكاليــف اإلدارة الخاصــة يمكــن أن يفيــد أيًضــا المزيــد مــن الدراســات 

واســعة النطــاق التــي تغطــي مناطــق العــدوى المحتملــة األخــرى ومضيفــات النبــات. 
ــا  ــوزو، إيلي ــي، فرانشيســكو ب ــو ال نوت ــع، بييرفيديريك ــو قب ــد أب ــر، رائ ــارون المجب ــو نيجــرو، م ــرام، فينشــينزو فوشــيلي، فرانك [ميشــيل ف
الشــويري. جامعــة بــاري إيطاليــا و المعهــد المتوســطي الزراعــي بفاالنزانو/ايطاليــا و المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة االيطالي/بــاري و 

ــا العــدد 70 شــهر كانــون اول 2021 ــة نيوبيوت مصلحــة االبحــاث العلميــة الزراعيــة فــي لبنــان] مجل
https://doi.org/10.3897/neobiota.70.72280 
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	اخبار عامة
بمناسبة احتفاالت اليوم الوطني الـ50 لدولة اإلمارات العربية المتحدة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

الزراعي تُدشين سلسلة الـ 50 ُكتيب احتفاًء باليوم الوطني الـ 50

ــَن معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان، وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار  دَشَّ
ــة الدانــة  ــة لمبــادرة سلســلة الـــ 50 ُكتيــب فــي عــام الـــ 50 صبــاح اليــوم 09 ديســمبر/ك1 2021 ضمــن صال الزراعــي. المجموعــة الكامل
فــي اكســبو 2020 دبــي، وذلــك ضمــن احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطنــي الـــ 50 لتأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
يــد المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ”طيــب هللا ثــراه”. حيــث أشــاد بأهميــة هــذه المبــادرة كونهــا األولــى 
ــن  ــة المتخصصــة ونقلهــا للمزارعيــن والمهتمي ــة العلمي ــزة فــي نشــر المعرف ــى المســتوى العربــي التزامــاً بأهــداف الجائ مــن نوعهــا عل
العامليــن فــي قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي علــى المســتوى الوطنــي والعربــي والدولي.وأضــاف معالــي الشــيخ 
ــي  ــة المتحــدة، وبالتزامــن مــع عــام الخمســين، ف ــة اإلمــارات العربي ــاًء بالذكــرى الخمســين لتأســيس دول ــي احتف ــادرة تأت ــأن هــذه المب ــان ب نهي
إطــار التــزام الجائــزة فــي تلبيــة رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه هللا«، بتعزيــز الموقــع الريــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي توطيــن المعرفــة وتمكيــن الفئــات المســتهدفة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة فــي زراعــة النخيــل وإنتــاج 
التمــور واالبتــكار الزراعــي. وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة، ودعــم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة.من جهتــه فقــد َعبـّـر الدكتــور 
عبــد الوهــاب زايــد أميــن عــام الجائــزة، عــن تقديــره لكافــة المشــاركين فــي السلســلة 50 باحــث وأكاديمــي مــن الخبــراء والمختصيــن بزراعــة 
النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي، يمثلــون 14 دولــة، باإلضافــة الــى مشــاركة 11 منظمــة دوليــة، و06 جامعــات دوليــة، و06 مراكــز 
بحــوث علميــة، و06 جمعيــات ذات نفــع عــام، غطــت السلســلة 50 موضوعــاً علميــاً ضمــن 2500 صفحــة. بمــا ســاهم فــي دعــم البنيــة التحيــة 
للمعرفــة العلميــة لقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور. وأضــاف بــأن هــذه المبــادرة التــي اســتقطب مجموعــة كبيــرة مــن الخبــرات األكاديميــة 
ــرة،  ــة، ارشــادية، وقصــص نجــاح مبتك ــة، فني ــة المتحــدة غطــت موضوعــات علمي ــارات العربي ــة االم ــن داخــل وخــارج دول المتخصصــة م
واســتخدام الــذكاء االصطناعــي واستشــراف المســتقبل الزراعــي وغيرهــا... بمــا ســاهم فــي دعــم البنيــة التحيــة للمعرفــة العلميــة التــي تخــص 
قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار الزراعــي، مؤكــداً بــأن هــذه السلســلة مــن الكتيبــات وغيرهــا مــن اإلصــدارات متاحــة للجميــع 
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 دبور الكستناء Dryocosmus kuriphilus  آفة جديدة غازية تصيب اشجار الكستناء في لبنان 

تنتشــر زراعــة الكســتناء )Castanea, Fagaceae( فــي لبنــان فــي المناطــق الجبليــة منــذ أكثــر مــن 25 حيث يتوفــر المناخ المالئــم لزراعتها. 
بالرغــم مــن أن شــجرة الكســتناء هــي مقاومــة للعديــد مــن اآلفــات الزراعيــة إال أنــه ســجل عــام 2019 وجــود آفــة غازيــة جديــدة تــم تصنيفهــا بـــ  
Dryocosmus kuriphilus فــي مختبــر الحشــرات فــي مصلحــة األبحــاث العلميــة الزراعيــة. هــي نــوع مــن الدبابيــر من عائلة غشــائيات 
األجنحــة )Hymenoptera: Cynipidae(  تعــرف بـــدبور الكســتناء المرارة أو دبــور المــرارة. تصيــب هــذه الحشــرة أنــواع عديــدة مــن 
ــات المتحــدة عــام 1974 عــن طريــق الخطــأ. أمــا فــي منطقــة  ــم دخلــت الوالي ــا ث ــان وكوري اشــجار الكســتناء. موطنهــا االصلي الصيــن، الياب
البحــر المتوســط فســجل وجودهــا منــذ عــام 2002 فــي ايطاليــا، اليونــان، فرنســا، كرواتيــا، ســلوفينيا وتركيــا ومــن المرجــح أنهــا دخلــت لبنــان 
عبــر نصــوب مصابــة. تشــير المراجــع العلميــة أنــه لــم يتــم مالحظــة وجــود الذكــر البالــغ مــن هــذا النــوع حيــث تضــع األنثــى بيوضــاً مخصبــة 
عــن طريــق التوالــد العــذري. للحشــرة جيــل واحــد فــي الســنة كمــا أن دورة حياتهــا مرتبطــة بارتفــاع الموقــع، صنــف العائــل ومراحــل نمــوه 
الفزيولوجــي.  تظهــر اإلنــاث البالغــة فــي الصيــف بيــن منتصــف حزيران/يونيــة وأواخــر تموز/يوليــو حيــث يتوافــق ذلــك مــع مرحلــة اإلزهــار 
ألشــجار الكســتناء. تضــع اإلنــاث البيــض داخــل براعــم األوراق وتســتمر فتــرة الحضانــة 30 – 40 يومــاً. تفقــس اليرقــات فــي الخريــف وتدخــل 
ــي  ــى شــكل المراري تعيش ف ــات تورمــات عل ــدة. تحــدث اليرق ــك مــع نمــو االوراق الجدي ــق ذل ــل ويتواف ــع المقب ــى الربي ــات شــتوي حت ــي ثب ف
داخلهــا لمــدة 30 – 35 يومــاً فــي المناطــق الجبليــة أو 20 - 25 فــي المناطــق المنخفضــة لتخــرج حشــرة بالغــة فــي الصيــف. تعيــق التورمــات 
نمــو األوراق والطــرود ويضعــف نمــو الشــجرة ويقلــل مــن اإلثمــار.  إن اســتخدام المبيــدات الحشــرية هــي غيــر فعالــة بشــكل عــام بســبب ظهــور 
الحشــرات البالغــة خــالل مرحلــة اإلزهــار وتواجــد اليرقــات داخــل التورمــات. باإلضافــة أنــه لــم يســجل وجــود طفيليــات فــي المختبــر. تشــكل هذه 
اآلفــة الغازيــة تهديــداً حقيقيــاً علــى انتــاج الكســتناء فــي لبنــان وعلــى مســتوى معيشــة أهالــي الريــف الذيــن يعتمــدون علــى انتــاج الكســتناء. لذلــك 
اصبــح مــن الضــروري مراقبــة دورة حيــاة الحشــرة ودراســة فعاليــة بعــض الطفيليــات مــن أجــل وضــع اســتراتجية اإلدارة المتكاملــة  وخفــض 
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يرقات عثة أماتة Amata sp.  تستعمر أشجار الزيتون في لبنان

أماتــة Amataهــو جنــس مــن عثــة النمــر ضمــن عائلــة Erebidae. مســجل نوعيــن منهــا 
 A. libanotica )Bang-Hass, و A. mestralii )Bugnion 1837(:فــي لبنــان همــا
 )Plantago spp.( 1906 . تتغــذى يرقــات هــذه العثــة علــى نباتــات عشــبية مثــل لســان الحمــل(
  )Taraxacum spp.(الهندبــاء ، )Galium spp.( جويســئة ، )Rumex spp.( حمــاض ،
وغيرهــا مــن النباتــات البريــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن الحشــائش. كمــا أن بعــض األنــواع تتغــذى 
علــى الطحالــب واألشــنات lichens. مــع بدايــة شــهر كانــون األول 2021 ، شــوهد ظاهــرة 
جماعيــة ليرقــات الأماتــة فــي جنــوب لبنــان تســتعمر أشــجار الزيتــون خاصــة فــي األنفــاق التــي 
ــى األغصــان  ــك عل ــتوي، كذل ــات الش ــتعد للبي ــي تس ــاق الخشــب وه ــرات انف ــات حاف ــا يرق صنعته
وعلــى الحافــات الصخريــة تتغــذى علــى األشــنات. ال يعتبــر هــذا الجنــس آفــة كمــا أن بعــض األنــواع 
منهــا معرضــة لخطــر اإلنقــراض بســبب تدهــور النظــام البيئــي. المهندســة زينــات موســى – رئيســة 
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تهنئة الدكتور يوسف خميس الختيارة عضًوا بمجلس بحوث الزراعة والغذاء التابع ألكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

تتقــدم أســرة الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات بخالــص التهنئــة للدكتــور يوســف خميــس األســتاذ المســاعد بمعهــد 
بحــوث أمــراض النباتــات ، مركــز البحــوث الزراعيــة بمصــر الختيــاره عضــًوا بمجلــس بحــوث الزراعــة والغــذاء 
ــة  ــس بحــوث الزراعــة والغــذاء أحــد التشــكيالت العلمي ــا. يعــد مجل ــة البحــث العلمــي والتكنولوجي ــع ألكاديمي التاب
ــة ويتكــون مــن خمســة عشــر عضــو مــن مختلــف مجــاالت البحــث العلمــى  ــة باألكاديمي بقطــاع المجالــس النوعي
والتكنولوجيــا مــن الجامعــات ومراكــز البحــوث وقطاعــات العمــل المختلفة. ويتشــكل كل مجلــس مــن )5 أعضــاء( 
مــن شــباب الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس ويتــم إختيارهــم بنــاًء علــى التميــز العلمــي ، ويقــاس هــذا التميــز طبقـًـا 
للمعاييــر العالميــة المتعــارف عليهــا وهــى النشــر العلمــى الدولــى- مؤشــر هــرش- االسترشــاد - معامــل التأثيــر- 
بــراءات مســجلة- جوائــز دولــة ، و)خمســة أعضــاء( مــن أفضــل العلمــاء فــى مصــر فــى مجــال عمــل المجلــس طبقـًـا 
للمعاييــر الســابقة، و)خمســة أعضــاء( مــن الخبــراء والشــخصيات العامــة بمــا فــى ذلــك خبــراء الصناعــة فــي ذات 

المجــال ويفضــل مــن لهــم خبــرات إقليميــة ودوليــة. 

  تربية بعض الكائنات الحية إلنتاج أغذية وأعالف بطرق غير تقليدية

    تحتــاج البشــرية، فــي المســتقبل القريــب، إلــى كميــات كبيــرة مــن الغــذاء النباتــي والحيوانــي، وخصوًصــا البروتيــن، وبالتالــي أعــداد أكبــر مــن 
الحيوانــات والطيــور. وللحصــول علــى ذلــك، يجــب توفيــر مســاحات شاســعة مــن األراضــى لزراعتهــا بالحبــوب والخضــر والفاكهــة مــن جهــة، 
واألعــالف الحيوانيــة مــن جهــة أخــرى. ومــن الواضــح أن المتــاح مــن األراضــي للتوســع فــي الزراعــة ال يكفــى الزيــادات المتوقعــة فــي أعــداد 
البشــر التــي بــدأت تزيــد عــن ســبعة مليــارات شــخص، والمتوقــع لهــا أن تصــل إلــى 9 مليــار نســمة بحلــول عــام 2050م. تواجــه بعــض الــدول 
نقًصــا فــي األعــالف الغنيــة بالبروتيــن الالزمــة لتغذيــة الحيوانــات والدواجــن وأســماك المــزارع الســمكية.هناك عــدد مــن الكائنــات الحيــة التــي 
يمكــن تربيتهــا علــى نطــاق اقتصــادي لتوفيــر البروتيــن مباشــرة كغــذاء لإلنســان، مثــل الحشــرات كالجــراد والنطاطــات ومفصليــات األرجــل، 
باإلضافــة إلــى الضفــادع. كمــا أن هنــاك مصــادر أخــرى يمكــن اســتخدامها كأعــالف كــدودة األرض واألزوال. وهنــاك بعــض الكائنــات التــي 
تســتخدم الســتخراج العقاقيــر الطبيــة ومســتحضرات التجميــل كالعناكــب والعقارب.ويشــير أحــدث الكتــب تحــت النشــر، والمتوقــع ظهــوره فــي 
2022م بعنــوان »المصــادر غيــر التقليديــة للحصــول علــى البروتيــن كإضافــات غذائيــة أو علفيــة«، تأليــف األســتاذ الدكتــور/ محمــود عبــد هللا 
مدنــى واألســتاذ الدكتــور/ ســلوى ســيد عبــد الصمــد، إلــى طــرق التربيــة المختلفــة لإلنتــاج التجــارى لــكل مــن: الجــراد، األزوال، دودة األرض، 
الضفــادع، النطاطــات، الصرصــور، العناكــب والعقــارب. ويتطــرق الكتــاب أيًضــا إلــى مقارنــة أنــواع البروتيــن المختلفــة وطــرق اســتخالصها 
مــن كٍل مــن الكائنــات الحيــة المذكــورة. ورغــم وجــود بعــض التجــارب األوليــة المتناثــرة علــى إســتحياء هنــا وهنــاك، فــإن هنــاك حاجــة ملحــة 
لتضافــر الجهــود لدراســة اإلنتــاج التجــارى علــى المســتوى المتوســط والكبيــر بكثافــة؛ وتحديــد احتياجــات كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو والتكاثر 
ــاك حاجــة للوصــول ألنســب الطــرق لالســتهالك اآلدمــي أو الحيوانــي  ــد اقتصــادي.  كمــا أن هن ــى عائ ــة لتحقيــق أعل وأنســب الظــروف البيئي
والداجنــى ووصــول المنتــج النهائــي للمســتهلكين. أ.د. محمــود مدنــى1 و أ.د. ســلوى عبــد الصمــد2  رئيــس مركــز البحــوث الزراعيــة الســابق 

وخبيــر تغيــر المنــاخ والبيئــة2 ، مصــر، أســتاذ المكافحــة الحيويــة وخبيــر وقايــة النباتــات  ، مركــز البحــوث الزراعيــة2 – مصــر 
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اصدار كتب علمية

دودة الحشد الخريفية أفة وافدة تهدد المحاصيل الزراعية واألمن الغذائي

ــا ألول  ــت غــرب إفريقي ــد دخل ــن ، وق ــي األمريكتي ــي المناطــق االســتوائية ف ــا األصل ــرة للحــدود، موطنه ــة عاب ــة هــي آف دودة الحشــد الخريفي
ــارة  ــي الق ــذاء ف ــن الغ ــا م ــا مهًم ــد مكونً ــي تع ــذرة الشــامية ، والت ــل ال ــي محاصي ــرة ف ــي خســائر كبي ــث تســببت ف ــي عــام 2016 ، حي ــرة ف م

األفريقيــة، و توســع انتشــارها ليشــمل أكثــر مــن 44 دولــة فــي إفريقيــا خــالل عــام 2017. وقــد وصلــت 
الحشــرة إلــى الهنــد والصيــن ومعظــم دول آســيا خــالل األعــوام 2019-2018 حتــى ظهورهــا عــام 2020 
فــي قــارة أســتراليا. يُعــزى انتشــار دودة الحشــد الخريفيــة إلــى ســمات اآلفــة مثــل قدرتهــا العاليــة علــى 
الطيــران ووضــع العديــد مــن البيــض ممــا يمّكــن اآلفــة مــن االســتقرار فــي المنطقــة التــي تعرضــت للغــزو 
ــة 350  ــل المضيف ــدد المحاصي ــغ ع ــة. بل ــل األخــرى المضيف ــذرة والمحاصي ــيمة لل ــداث أضرارجس وإح
نوعــاً معظمهــا مــن الحبــوب التــي تعتبرســلة غــذاء وضمانــة لألمــن الغذائــي للبشــرية. تعاملــت منظمــة 
األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( ومنظمــات أخــرى مــع هــذه الفاشــية منــذ ظهورهــا حتــى يومنــا 
هــذا. تــم تطويــر هــذا المنشــور لتقديــم المشــورة والمســاعدة والمقترحــات التــي تســاهم فــي التخفيــف مــن 
انتشــار دودة الحشــد الخريفيــة وتقليــل خســائرالمحاصيل. يأتــي هــذا الكتــاب لتوضيــح الجوانــب العلميــة 
والعمليــة لطبيعــة هــذه اآلفــة وأفضــل مناهــج إدارتهــا باإلضافــة إلــى تجــارب الــدول المختلفــة وقصــص 
النجــاح والجهــود التــي بذلــت لمكافحــة هــذه اآلفــة ليكــون الكتــاب األول فــي العالــم باللغــة العربيــة الــذي 
يتنــاول هــذه الحشــرة بالتفصيــل. ســنة النشــر2021، عــدد الصفحــات 140، منظمــة االغذيــة والزراعــة 

لالمــم المتحــدة الفــاو

اقتبس هذا المحتوى كالتالي
ابراهيــم جــدوع الجبــوري وثائــر ياســين وماجــد الكحكــي.  .2021دودة الحشــد الخريفية.آفــة وافــدة تهــدد المحاصيــل واألمــن الغذائي .منظمــة 

 https://doi.org/10.4060/cb7104ar . األغذيــة والزراعة. القاهــرة

الجمعية العربية لوقاية النبات ودورها في ترسيخ ونشر الوعي الدارة آفات النخيل

كتيــب جديــد صــادر عــن جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي يتضمــن دور الجمعيــة 
العربيــة لوقايــة النبــات فــي نشــر الوعــي واإلرشــاد فــي مجــال اآلفــات الزراعيــة ونخيــل التمــر علــى وجــه 
ــة  ــات المحتمل ــى اآلف ــاب عل ــة ، ركــز الكت ــة الجمعي ــى خلفي ــب تســليط الضــوء عل ــى جان الخصــوص. إل
الجديــدة مثــل البــق الدقيقــي العمــالق ، وذبابــة التيــن األفريقيــة ، والحشــرات القشــرية الخضــراء ، 
ــاب مخططــات  ــا، وبعــض األمــراض المهمــة التــي تصيــب النخيل.عــرض الكت والبيضــاء  بارالتوري
ــج  ــه برام ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــن أهمي ــة كا بي ــج االدارة المتكامل ــم برام ــهيل فه ــطة لتس مبس
االدارة واقتــرح الحلــول المناســبة لهــا بشــكل مقبــول للمنتــج والمــزارع. وفــي هــذه المناســبة تتقــدم 
ــكار  ــل التمــر واالبت ــة لنخي ــة الدولي ــزة خليف ــر لجائ ــغ الشــكر والتقدي ــات ببال ــة النب ــة لوقاي ــة العربي الجمعي
ــة بامينهــا العــام علــى الجهــود المتميــزة التــي تحقــق اســتدامة زراعــة النخيــل ومعالجــة  الزراعــي متمثل

مشــاكله.                                                                                                                      

سلوك الحشرات

إن نجــاح الحشــرات يعتمــد جزئيــا علــى األقــل فــي مقدرتهــا علــى اإلحســاس وتفســير محيطهــا واالســتجابة 
لــه بنطــاق جيــد . تســتطيع الحشــرات التواصــل مــع بعضهــا ومــع األنــواع األخــرى فــي بيئتها بعــدة طرائق 
مختلفــة مثــل المــواد الكيمياويــة ، الصــوت ، االشــارات البصريــة وغيرها.  الســلوك يتضمن دراســات لفهم 
كيفيــة حصــول الحشــرات علــى المعلومــات مــن بيئتهــا  وتفســير تلــك المعلومــات واالســتجابة لهــا . يتحكــم 
الجهــاز الحســي فــي الحشــرات بالســلوكيات البســيطة والمعقــدة مثــال للتحكــم بالطيــران يجــب إستشــعار 
البيئــة الجويــة واتخــاذ االســتجابة المالئمــة . يختلــف نطــاق المعلومــات الحســية التــي تســتخدمها الحشــرات 
عــن تلــك الخاصــة بالبشــر، فنحــن نعتمــد بشــكل كبيــر علــى المعلومــات الخاصــة بالرؤيــا، وعلــى الرغــم 
مــن أن العديــد مــن األنــواع الحشــرية تمتلــك رؤيــة متطــورة اال أن معظمها تســتعمل حاســتي الشــم والســمع 
بشــكل أكبــر مــن البشــر. علــى  الرغــم مــن عــزل الحشــرات عــن محيطهــا الخارجــي بطبقــة مــن الكيوتــكل 
اال أنهــا تســتطيع االدراك واالســتجابة لهــا عــن طريــق العديــد مــن التحــورات المورفولوجيــة فــي الكيوتــكل 
ــا ، وأن أعضــاء الحــس الخاصــة  ــف أنواعه ــة بمختل ــزات الخارجي ــن المحف ــتطيع الكشــف ع ــي تس والت
مثــل الشــعيرات الحســية والتــي تنشــأ مــن طبقــة الكيوتــكل ومــا تحتهــا تقــوم بالكشــف عــن هــذه المحفــزات 
والتــي يمكــن تصنيفهــا الــى عــدة أنــواع مثــل الكيمياوية،الميكانيكيــة، المرئيــة والحراريــة ، وتقــوم الخاليــا 
ــي المركــزي وإعطــاء  ــى الجهــاز العصب ــزات( ال ــل هــذه اإلشــارات )المحف ــا بنق ــة المرتبطــة به العصبي

االســتجابة المطلوبــة مثــل الحركــة ،البحــث عــن الغــذاء ، وضــع البيــض، الطيــران ، التــزاوج وغيرهــا. إن دراســة ســلوك الحشــرة يحــدد كيــف 
أنهــا أصبحــت آفــة ، وطريقــة دخولهــا إلــى المحصــول وطبيعــة التغذيــة عليــه ومــن ثــم تحديــد إســتراتيجية مكافحتهــا .دراســة الســلوك ضروريــة 
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لتحديــد ســلوك الحشــرات فــي نظــام بيئــي معيــن وقــد ســاعدت الدراســات الســلوكية للتغلــب علــى الكثيــر مــن المشــاكل الناجمــة عــن الحشــرات 
وبضمنهــا حســاب القــدرة الكامنــة لعوامــل المقاومــة الحيويــة و دراســة األصنــاف المقاومــة. إن دراســة ســلوك الحشــرات يجــب أن ال يتــم بمعــزل 
عــن ســلوك األحيــاء األخــرى ، وأن الكثيــر مــن الدراســات الناجحــة قــد تحقــق فــي ضــوء دراســة هــذه المجاميــع معــاً . يتألــف هــذا الكتــاب مــن  
أحــد عشــر فصــال ، قــام األســتاذ الدكتــور رعــد فاضــل أحمــد بإعــداد الفصــول الخمســة األولــى وهــي : أساســيات ســلوك الحشــرات ،أعضــاء 
الحــس واإلدراك الحســي للمحيــط ، ســلوك التوجــه ، التعلــم فــي الحشــرات ، الســلوك والتنظيــم الحــراري  فــي حيــن قــام األســتاذ الدكتــور حميــد 
ــة فــي  ــاع فــي الحشــرات ، ســلوك التغذي ــاوي فــي الحشــرات ، الدف ــة الفصــول األخــرى وهــي :التخاطــب الكيمي ــي بإعــداد بقي حســين الكربول
الحشــرات، ســلوك وضــع البيــض ورعايــة الصغــار فــي الحشــرات و طــرق دراســة ســلوك الحشــرات. [ أ.د حميــد حســين الكربولــي و أ. د . 

رعــد فاضــل أحمــد ، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر والترجمــة ، جامعــة بغــداد ، بغــداد -العــراق، 156 صفحــة ، ]2021. 
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20-1795-RE

•	 First Report of Bacterial Leaf Spot of Cucurbita pepo Caused by Erwinia persicina in China. L. Li, 
H. L. Li, Y. X. Shi, A. L. Chai, X. W. Xie, and B. J. Li, https://doi.org/10.1094/PDIS-06-20-1241-PDN 

•	 Effectiveness of inundative releases of Anthocoris nemoralis )Hemiptera: Anthocoridae( in controlling 
the olive psyllid Euphyllura olivina )Hemiptera: Psyllidae(. Naceur GHARBI, Eur. J. Entomol. 118: 
135-141, 2021.  DOI: 10.14411/eje.2021.014

•	 Scientifc knowledge is no more the weakest link to fght the locust plague. Michel Lecoq, CIRAD, 
UMR CBGP, F-34398 Montpellier, France,  Academia Letters Article 1409, June 2021, doi.org/10.20935/
AL1409

•	 Amino acid changes during the early stages of tomato wilt disease )Verticillium albo-atrum(. Geoffrey 
Dixon, Plant Protect. Sci., 57: 140–147. https://doi.org/10.17221/136/2020-PPS 
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كانون األول/ديسمبر 2021

	 تأثيــر مــاء الجفــت فــي مكافحــة مــرض ذبــول فرتســيليوم علــى الزيتــون المتســبب عــن الفطــر .Verticillium dahliae Kleb. خيــام علــي •
محــرز، محمــد زكريــا طويــل وباســمة برهــوم )ســورية(.

	 قيــاس تبنــي مزارعــي الحمضيات/الموالــح لممارســات اإلدارة المتكاملــة لآلفــات فــي محافظــة طرطــوس، ســورية. شــادي محمــود فســخة •
)سورية(.

	 تشــخيص وتثبيــط ضــراوة الســم Phaseolenone للفطــر الممــرض Macrophomina phaseolina باســتخدام بعــض الطرائــق •
ــراق(. ــم حســن )الع ــد الكري ــد هللا عب ــوري وعب ــد الجب ــن أحم ــد الرحم ــة. عــوف عب ــة واألحيائي الكيميائي

	 تقديــر حساســية إثنيــن مــن هجــن البندورة/الطماطــم بحشــرة حافــرة أوراق البندورة/الطماطــم (Tuta absoluta) تحــت ظــروف البيئــة •
المحميــة. عاطــف عبــد الــرازق، نســرين عبــد الغنــي، محمــد جســرها، طــارق عليــوه وعبــد الحميــد موســى )مصــر(.

	 ــروف • ــي ظ ــم ف ــرار أوراق البندورة/الطماط ــد واصف ــروس تجع ــد في ــم ض ــات البندورة/الطماط ــي نبات ــة ف ــة الجهازي ــض المقاوم تحري
الزراعــة المحميــة باســتخدام عزلــة بكتيريــة محليــة التابعــة للنــوع Bacillus subtilis. حــال محمــد غانــم، إنصــاف حســن عاقــل، قصــي 

علــي الرحيــة وعمــاد دأود اســماعيل )ســورية(.
	 تأثيــر مبيــد األعشــاب غليفوســات فــي أراضــي موبــوءة بعشــبة الباذنجــان البــري فــي الصفــات الفيزيوكيميائيــة والحيويــة للتربــة. فاتــن •

بكــور، أنــور المعمــار وزكريــا الناصــر )ســورية(.
	 تأثيــر ذبابــة القطــن البيضــاء (Bemisia tabaci) فــي بعــض المؤشــرات اإلنتاجيــة لصنــف القطــن “حلــب 118” فــي محافظــة حلــب. زيــاد •

العيســى، محمــد نايــف الســلتي، منيــر النبهــان وأحمــد الجمعــة )ســورية(.
	 تحديــُد الســالالت الفيزيولوجيــِة للفطــر Fusarium oxysporum f. sp. ciceris الــذي يصيــب الحمــص فــي منطقــة الغــاب فــي ســورية. •

ليلــى عبــد الرحيــم علــوش، صبــاح خيــرو المغربــي وباســمة أحمــد برهــوم )ســورية(.
	 • Rhizoctonia فــي مكافحــة مــرض مــوت بــادرات الخيــار المتســبب (Actinomycetes) تقويــم كفــاءة عــزالت مــن البكتيريــا الخيطيــة

solani Kuhn. محمــد عامــر فيــاض ولينــا كاظــم عــواد )العــراق(.
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	 ــكار، س.ب. • ــة (.Sitophilus granarius L). ن.ب. جاول ــوب المخزون ــة حشــرة الحب ــة ضــد آف ــات طبي ــة مســتخلصات ســتة نبات فاعلي
ــد والمملكــة المتحــدة(. ــوم )الهن ــار وم.ع. الغن زامب

	 تحديــد فتــرة الخــروج األعظمــي لحشــرة كابنــودس اللوزيــات (.Capnodis tendebrionis L) فــي محافظــة السويداء-ســورية واختبــار •
فاعليــة بعــض المبيــدات لمكافحــة الحشــرات الكاملــة. مــازن بوفاعــور، صفــوت الجغامــي، رامــي بــو حمــدان، وعــد غانــم وماهــر دوارة 

)ســورية(.
	 تأثيــر فيــروس تجعــد واصفــرار أوراق البندورة/الطماطــم فــي بعــض مؤشــرات النمــو لعــدة هجــن مــن الفليفلــة المزروعــة فــي ظــروف •

البيــت البالســتيكي فــي محافظــة الالذقيــة. ريــم شــاهين حمــدان، عمــاد دأود إســماعيل وإنصــاف حســن عاقــل )ســورية(.

	  أحداث مهمة في وقاية النبات
2022- 2021

الندوة التاسعة لالتحاد األوروبي إلخصائيي األكاروساتEURAAC، باري، إيطاليا.
/https://euraac2022.com

11-15/7/2022

 https://ice2020helsinki..2022 المؤتمــر الدولــي الســادس والعشــرون لعلــم الحشــرات ، هلســنكي ، فنلنــدا ، يوليــو
/fi

 7/2022 /18-23

المؤتمرالدولي العلمي الحادي عشر عن دور المكافحة الحيوية في ثبات النظام البيئي الزراعي
/http://events.fncbzr.ru/personal/apply 19-23/9/2022

نوع جديد من النمل المتوطن في جبال عسير Meranoplus pulcher )المملكة العربية السعودية(  

ـ Meranoplus pulcherهــو النــوع األول مــن الجنــس الــذي يســجل في المملكــة العربية الســعودية  نــوع النمــل الجديــد والمســمى بــ
ومــن شــبه الجزيــرة العربيــة الشاســعة. تــم جمــع 25 شــغالة فقــط مــن منطقــة الباحــة وبالتحديــد محميــة جبــل شــدا األعلــى وأيضــاً 
محميــة ريــدا بجبــال عســير. لقــد عثــر علــى النــوع بوســاطة اســتخدام مصائــد أرضيــة تــم وضعهــا بجــوار بعــض النباتــات البريــة 
وأيضــاً أســفل بعــض أشــجار األكاســيا، ويبــدو أن هــذا النــوع النــادر يفضــل التعشــيش فــي أماكــن تتمتــع بتربــة جافــة وغنيــة ببــذور 
الشــجيرات واألعشــاب البريــة. وعلــى الرغــم مــن عــدة ســاعات مــن المراقبــة الدقيقــة للنــوع إال أن مكتشــفي النــوع لــم يتمكنــوا مــن 
تحديــد أماكــن التعشــيش وفتحــات العــش. إن هــذا النــوع كغيــره مــن أنــواع الجنــس علــى مســتوى العالــم تقتــات بشــكل أساســي علــى 

بــذور قائمــة عريضــة مــن األنــواع النباتيــة.
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جزيل الشكر للزمالء الذين أسهموا في إنجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية 
النبات في الشرق األدنى والبلدان العربية وهم:

 
عبــد النبــي بشير)ســورية(، عامــر جاســم عبــود الغراوي)العــراق(، زيــاد بربــر )ســورية(، عبــد الرحمــن مكحــل )ايــكاردا(، 
ــد  ــورية(، حمي ــى )س ــاد العيس ــرب(، زي ــد بصري)المغ ــورية(، محم ــد )س ــود أحم ــراء محم ــورية(، اس ــدق )س ــراء بي زه
حســين الكربولــي )العــراق(، وليــد نفاع)ســورية(، مختــار عبــد الســتار عــارف )العراق-ايطاليــا(، إيليــا الشــويري)لبنان(، 
نعيمــة محفوظــي )تونــس(، زينــب بادنجكــي )ســورية(، يوســف خميس)مصر-البرازيــل(، صفــاء نعمــت حســين )العــراق(، 
محمــد داود ســلمان )العــراق( ،عدنــان عبــد الجليــل لهــوف )العــراق(، حمامــة امــان لعماري)الجزائــر(، نــور الديــن واعــر 
ــران  ــورية(، مه ــر )س ــف ظاه ــعودية(،عمار خل ــداوود )الس ــن ال ــد الرحم ــعودية(، عب ــرف )الس ــى ش ــر(، مصطف )الجزائ
زيتي)ســورية(، آيــات محمــود الســيد علي)مصــر(، هبــة تكلــي ))FAORNE، هــدى قــواص )ســوريه(، زينــات موســى 
)لبنــان(، محمــد بصــري )المغــرب(، محمــد علــي بــوب )FAORNE(، مصطفــى محمــد صبــري بكــري )مصــر(، ســلوى 
ســيد محمــد عبــد الصمد)مصــر(، انــا ســوفي روي)EPPO، فرنســا(، مأمــون العلــوي )FAORNE( ، ليديــا عبــد الشــاهد 
ــورية(،رانيا  ــل )س ــن عق ــاف حس ــيد )العراق(،إنص ــليمان رش ــكا س ــي )FAO-Rome(، تاف ــد الكحك )FAORNE، ماج
محمد)ســورية(،صيتان  رمضــان  زوريقي)ســورية(،عالء  نبيــل  حلبوني)ســورية(،معز  خالــد  )ســورية(،ريما  إبراهيــم 
الســرحان )األردن(،رنــا ســماره )فلســطين(،اياد محمــد وحــازم الزيلــع )ســوريه(،جواد بلبل)العراق(،ســاميه لعــال )الجزائر(.

www.asplantprotection.org,        www.ajpp.asplantprotection.org
www.acpp-aspp.com

شــكر خــاص للمهندســة زينــات موســى مــن لبنــان علــى نشــاطها المتميــز فــي مســاعدة هيئــة التحريــر فــي تحريــر 
بعــض االخبــار وارســالها للنشــرة اإلخباريــة ألثراءهــا مــع تمنياتنــا لهــا بالموفقيــة

ــي  ــات ف ــة النب ــق بوقاي ــات تتعل ــار أو إعالن ــة أخب ــى إرســال أي ــع إل ــة الجمي ــر النشــرة اإلخباري ــة تحري تدعــو هيئ
البلــدان العربيــة. كمــا تدعــو جميــع أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات واللجــان المتخصصــة 
المنبثقــة عنهــا وأعضــاء االرتبــاط فــي البلــدان العربيــة المختلفــة وكذلــك جميــع الجمعيــات العلميــة الوطنيــة التــي 
تهتــم بــأي جانــب مــن جوانــب وقايــة النباتــات مــن اآلفــات الزراعيــة لتزويــد النشــرة بمــا لديهــم مــن اخبــار يــودون 

نشــرها علــى مســتوى العالــم العربــي والدولــي


