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افتتاحيــة العــــدد
    

اإ�ستخدام الفريو�سات )العاثيات/الفاجات(
 البكتريية يف املكافحة احليوية للأمرا�ض البكتريية يف الأ�سجار

يمكــن أن تتعــّرض األشــجار والنباتــات الخشــبية لهجــوم العديــد مــن اآلفــات والُممرضــات ســواًء بصــورةٍ 
ــة  ــات الناجم ــت اإلصاب ــد أصبح ــوص، فق ــه الخص ــى وج ــات. وعل ــدّدة الميكروب ــدوى متع ــة أو كع إفرادي
ــا  ــي، مّم ــد الماض ــالل العق ــيوعاً خ ــر ش ــجار أكث ــة باألش ــة المتخّصص ــراض البكتيري ــببات األم ــن مس ع
تمّخــض عــن مشــكلٍة كبيــرة طالــت أنــواع األشــجار والنباتــات الخشــبية المهّمــة فــي مجــال البســتنة والبيئــات 

ــات. ــة والغاب الحضري
وعلــى ســبيل المثــال، تســبّب بكتيريــا Xylella و Pseudomonas تدهــوراً اقتصاديــاً وبيئيــاً كبيــراً 
ــك أساســاً  ــا؛ ويعــزى ذل ــع أنحــاء أوروب ــة األخــرى فــي جمي ــون والكــرز والفواكــه الحجري ألشــجار الزيت
ــة المضــادة  ــات التقليدي ــة للمركب ــة بكتيري ــور مقاوم ــة، وظه ــٍة ناجع ــق مكافح ــود طرائ ــار لوج ــى االفتق إل
ــى  ــرة تُعن ــاٍت مبتك ــود مقارب ــةً لوج ــةً ملحَّ ــق حاج ــا يخل ــة؛ مّم ــادات الحيوي ــاس والصَّ ــات كالنح للميكروب

ــة. ــات البكتيري ــراض النب ــة أم بمعالج
ــر  ــر نهجــاً أكث ــك، فهــي توفّ ــق ذل ــة لتحقي ــق المؤديّ ــة إحــدى الطرائ ــق المكافحــة الحيوي ــد يكــون تطبي   وق
مالءمــةً للبيئــة وأكثــر اســتهدافاً إلدارة الُممرضــات. اســتقصى العديــد مــن العامليــن فــي هــذا المجــال مؤخــراً 
ــة  ــات البكتيري ــرف بالعاثي ــي تُع ــة، والت ــات المتخّصصــة بالُممرضــات البكتيري ــتخدام الفيروس ــة اس إمكاني
)أو العاثيات/الفاجــات(، فــي المكافحــة الحيويــة لألمــراض البكتيريــة فــي األشــجار. تعــدُّ العاثيــات عنصــراً 
مهّمــاً فــي األحيــاء الدقيقــة النباتيــة، وتتــّم دراســتها علــى نحــٍو متزايــد فــي مكافحــة ُممرضــات النبــات، وذلــك 
بســبب تخّصصهــا الدقيــق بمجالهــا العوائلــي وقدرتهــا علــى القتــل االنتقائــي للبكتيريــا الُممرضــة المســتهدفة 
فقــط. ومــع ذلــك، ال يــزال اســتخدامها يثيــر جملــةً مــن التحديــات والقيــود، وخصوصــاً فــي إدارة األمــراض 

ــرة. البكتيريــة فــي األشــجار المعّمِ
لقــد حــدّدت البحــوث التــي أجريــت مؤخــراً عــدداً مــن العاثيــات ذات القــدرة الجيــدة كعناصــر فــي إدارة عــدد 
مــن األمــراض البكتيريــة المهّمــة: العاثيــة البكتيريــة Atu_ph02 لمكافحــة مــرض التــدّرن التاجــي الناجــم 
ــة  ــة الناري ــرض اللفح ــى م ــيطرة عل ــة Psa للس ــاAgrobacterium tumefaciens؛ العاثي ــن البكتيري ع
الــذي تســببه البكتيريــا Erwinia amylovora؛ عاثيــات بكتيريــة للســيطرة علــى التقــرح، تبقّــع األوراق، 
أو تدهــور العديــد مــن أشــجار الفاكهــة نتيجــة إصابتهــا بســالالت البكتيريــا  Pseudomonas syringe؛ 
خليــٌط مــن العاثيــات البكتيريــة للســيطرة علــى أمــراض اللفحــة البكتيريــة الناتجــة عــن أنــواع مــن البكتيريــا 
ــة  ــواع تابع ــت أن ــة تح ــى بضع ــيطرة عل ــة للس ــات البكتيري ــن العاثي ــٌط م ــراً، خلي Xanthomonas؛ وأخي
ــن  ــٍد م ــة بمزي ــة. ولإحاط ــجار الفاكه ــن أش ــد م ــور العدي ــببة لتده ــا Xylella fastidiosa المس للبكتيري
اء بالعــودة للدراســة المرجعيــة التــي أعدّتهــا إميلــي  التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع، يُنصــح الســادة القــرَّ
 “ Seeing the forest for the trees: Use of phages to treat ر. غريــس وآخــرون تحــت عنــوان
 “Plant ونٌشــرت مؤخــراً فــي عــدد شــهر أيلول/ســبتمبر 2021 فــي مجلــة bacterial tree diseases” 

.Pathology”

خالد مكوك، بريوت، لبنان
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أخبار وقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى

حالة الآفات اجلديدة والغازية والعداء الطبيعيني

اليمـــــن
التسجيل االول لمرض الذبول الفطري المتسبب عن Fusarium oxysporium على نباتات الفراولة في اليمن. 

اظهــرت نباتــات الفراولــة خــالل الفتــرة ابريــل –ســبتمبر 2017م فــي عــدة بيــوت بالســتيكية فــي منطقــة معبــر محافظــة 
ذمــار اعــراض ذبــول ، اصفــرار ، تقــزم ومــوت فــي العديــد مــن البيــوت البالســتيكية فــي منطقــة معبــر محافظــة ذمــار. 
ــه كل مــن Winks و  ــا وصف ــك مــع  م ــق ذل ــات البالغــة تواف ــى الشــتالت مــن النبات وكانــت االعــراض اشــد ضــراوة عل
Williams )1965(. غمســت عينــات مــن قاعــدة الســاق والجــذور لنباتــات الفراولــة المصابــة فــي محلــول هيبوكلوريــد 
الصوديــوم بتركيــز %2 لمــدة دقيقتيــن، وغســلت بالمــاء المقطــر والمعقــم، ونقلــت الــى اطبــاق بتــري تحتــوي علــى وســط 
غذائــي اجــار دكســتروز البطاطس/البطاطــا )PDA(، وحضنــت لمــدة اســبوع عنــد درجــة حــرارة 27-24 درجة ســليزيوس 
. نقــي الفطــر بطريقــة طــرف الهيفــا علــى الوســط الغذائــي PDA. وباالســتناد الــى الصفــات المزرعيــة والظاهريــة وقيــاس 
 )1983( Liddell و Burgess و )1981( Booth أبعــاد جراثيــم الفطــر بواســطة الشــريحة الميكرومتريــة وفقــاً لــكل مــن
 . PDA ــاج صبغــات متعــددة علــى الوســط الغذائــي ــد شــوهد نمــو كثيــف للغــزل الفطــري المقســم والمتفــرع مــع انت , فق
ــا  انتجــت العزلــة ذات الصبغــة البنفســجية جراثيــم كالميديــة وجراثيــم صغيــرة الحجــم ذات خليــة واحــدة الــى ثــالث خالي
هالليــة الشــكل تتــراوح أبعــاد بيــن 25-6 ميكرومتــر طــوال و 6-2.5 ميكرومتــر عرضــا . امــا العزلــة ذات الصبغــة البنيــة 
انتجــت جراثيــم هالليــة الشــكل كبيــرة الحجــم تتكــون مــن خليتيــن اال اربــع خاليــا هالليــة الشــكل تتــراوح ابعــاد بيــن -37

50 ميكرومتــر طــوال و 8-6 ميكرومتــر عرضــا. بينمــا العزلــة غيــر المنتجــة للصبغــات كونــت اجســام حجريــة وجراثيــم 
صغيــرة الحجــم  ذات خليــة احــدة وتتــراوح ابعادهــا بيــن 6-2.5 ميكرومتــر طــوال و 2-1 ميكرومترعرضــا. انتشــر المــرض 
ســريعا فــي داخــل البيــوت البالســتيكية فــي الســنوات االخيــرة بســبب تــداول المزارعيــن شــتالت الفراولــة فيمــا بينهــم مــع 
جهلهــم بتلوثهــا بفطــر الذبــول. [شــوقي ناشــر ســيف العريقــي و محمــود علــي عبــدهللا المفلحي)اليمــن(، قســم وقايــة النبــات 

 mel_moflehi@yahoo.com .كليــة الزراعــة واالغذيــة والبيئة-جامعــة صنعاء-اليمــن -

الجزائـــر
التقرير األول عن Fusarium cerealis ، تعريفه و شراسته  كعامل مسبب لتعفن التاج على القمح في الجزائر 

فــي هــذه الدراســة ، تــم جمــع عينــات حاملــة  ألعــراض FCR مــن شــمال شــرق الجزائــر. تــم اســتخدام البيانــات العينيــة 
 NCBI والخصائــص الميكروســكوبية للتعــرف علــى 23 عزلــة والتــي تــم تأكيدهــا بالتعريــف الجزيئــي. خصــص
GenBank رقــم المدخــل MW358286 لعــزل FC14 ، والــذي تــم تحديــده علــى أنــه Fusarium cerealis. فــي ظــل 
ظــروف خاضعــة للتحكــم، تــم  إجــراء  اختباريــن أمراضييــن لــكل مــن تســعة أصنــاف مــن القمــح الطــري،  األول اختبــار 
فــي المختبــر فــي غرفــة النمــو و االختبــار الثانــي، فــي الجســم الحــي فــي الدفيئــة. أوضحــت النتائــج أن جميــع األصنــاف 
كانــت معرضــة لإصابــة بـــ FC14 وأن الفطــر F. cerealis قلــل مــن معــدالت اإلنبــات وظهــور الغمــد األولــي معنويــاً ، 
حيــث بلغــت قيــم GI٪ و  AUDPC  38.09٪ و 49.58٪ للصنــف بومــرزوق علــى التوالــي. مــع الصنــف  بــرج محيــس  
F. cerealis  تســبب فــي تخفيــض RCL٪ و RCW٪ بنســبة 50.71٪ و 60.70٪ علــى التوالــي. تــم تحديــد وجــود نــوع 
ــل 1 ، دوادي خليفــي 1و  ــر. [ حمــزة بوعنقــة 1 ، إينــاس بللي F. cerealis كعامــل مســبب ل FCR ألول مــرة فــي الجزائ
2)الجزائــر(، 1مختبــر علــم الوراثــة ،الكيميــاء الحيويــة والتكنولوجيــا الحيويــة، كليــة العلــوم الطبيعــة والحيويــة ، جامعــة 

ــة ،  ــا الحيوي ــا للتكنولوجي ــة العلي ــة الوطني ــر. 2المدرس ــنطينة، الجزائ ــنطينة 1 ، 25000 ، قس ــوري ، قس ــوان منت األخ
 Archives of Phytopathology and .ــر ــنطينة، الجزائ ــي، قس ــي منجل ــدة،  عل ــة الجدي ــة، المدين ــب الجامع القط
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المملكة العربية السعودية

التسجيل االول لدودة الحشد الخريفية في المملكة العربية السعودية 

 Spodoptera frugiperda )Lepidoptera: Noctuidae – EPPO A2  ســجلت دودة الحشــد الخريفيــة المصنفــة
)List بشــهر تشــرين االول/اكتوبــر 2021 . لوحظــت كثافــة متوســطة للحشــرة  فــي احــد حقــول الــذرة الشــامية فــي منطقتي 
نجــران والكــورة. تــم اتخــاذ كافــة اجــراءات الصحــة النباتيــة باتــالف الحقــل المصــاب فــي المنطقتيــن المشــار اليهمــا كمــا 
تــم نصــب مصائــد فرمونيــة حــول مناطــق اإلصابــة واســتعملت المبيــدات الموصــى بهــا لمعالجــة الحشــرة . يمكــن وصــف 
. [EPPO Reporting Service 2022 no. 2 – Pests ]. حالــة اآلفــة بانهــا موجــودة وغيــر منتشــرة علــى نطــاق واســع

Source: IPPC News )2022-02-04( Fall armyworm detected in the Kingdom of Saudi 
Arabia. https://www.ippc.int/en/news/fall-armyworm-detected-in-the-kingdom-of-saudi
 arabia/ 

سوريـــة
 Gibbium psylloides )de Czenpinski, )Shiny Spider Beetle( التسجيل األول للخنفساء العنكبوتية الالمعة

)1778 في ســورية
 Gibbium psylloides )de Czenpinski, )Shiny Spider Beetle( ــة الالمعــة ُســجلت حشــرة الخنفســاء العنكبوتي
)1778 فــي عــدد مــن المنــازل والمســتودعات واألقبيــة فــي منطقــة ركــن الديــن فــي مدينــة دمشــق. تســكن هــذه الحشــرة 
ــذاب  ــالبة االنج ــة س ــام. الحشــرات الكامل ــن الطع ــن تخزي ــقائف وأماك ــر والس ــتودعات والحظائ ــازل والمس المتاجــر والمن
للضــوء، وتســكن عــادة فــي اماكــن مظلمــة ورطبــة، وتتحمــل البــرودة وتعيــش لفتــرة طويلــة. تتطور الحشــرة علــى مجموعة 
واســعة مــن أصــل نباتــي وحيوانــي وهــي تضــر بالكتــب واألقمشــة ومعروضــات المتاحــف علــى الرغــم مــن أنهــا عــادة مــا 
تعتبــر مصــدر إزعــاج وليــس آفــة. يتــراوح طــول الحشــرة الكاملــة بيــن 3.2-1.7مــم، وهــي بلــون بنــي محمــر. األغمــاد 
محدبــة مــن األعلــى واألســفل، كرويــة الشــكل، وهــي أوســع فــي الخلــف. الــراس الصغيــر ومســتعرض مــن األعلــى، قــرون 
االستشــعار طويلــة ومغطــاة بغطــاء ذهبــي كثيــف. األرجــل طويلــة وقويــة ومغطــاة بأقــواس شــاحبة كثيفــة. [محمــد قنــوع، 
عبدالنبــي بشــير، محمدعمــاد األعــرج )ســورية( ، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، ســورية 2022].
التســجيل األول للمتطفــل )Cotesia )=Apanteles( glomerata )Hymenoptera: Braconidae علــى يرقــات 
  Spodoptera lettoralis  )Boisd( وعلــى يرقــات دودة أوراق القطن Chrysodeixis chalcites )Esper( حشــرة

فــي ســوريه
  Chrysodeixis  ألول مــرة فــي ســوريه علــى يرقــات حشــرة Cotesia (=Apanteles) glomerata ســجل المتطفــل
 Spodoptera  lettoralis )Boisd(  )Lepidoptera: Noctuidae(  وعلــى يرقــات دودة أوراق القطــن chalcites
علــى العائــل النباتــي )الفاصوليــاء( فــي البيــوت المحميــة فــي الالذقيــة خــالل شــهري تشــرين األول/أكتوبــر وتشــرين الثانــي/

ــاق بتــري قيــاس 9 ســم حتــى خــروج الحشــرة  نوفمبــر2021، عزلــت اليرقــات المتطفــل عليهــا وتمــت تربيتهــا فــي أطب
الكاملــة ضمــن الشــروط  1 ± 25 ْس، ورطوبــة نســبية %60 ونظــام إضــاءة 16:8 وتــم تعريفهــا وتوصيفهــا فــي مخبــر 
الحشــرات، مركــز تربيــة االعــداء الحيويــة ومركــز بحــوث ودراســات المكافحــة الحيويــة بكليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق. 
الحشــرة البالغــة صغيــرة )حوالــي7 ملــم(. للمتطفــل زوجــان مــن األجنحــة، األجنحــة الخلفيــة أصغــر مــن األجنحــة األماميــة. 
يبلــغ طــول قــرون االستشــعار حوالــي 1.5 مــم. [ ناديــا الخطيــب )1( ، لــؤي أصــالن )2(. )1(. مركــز المكافحــة الحيويــة، 
مديريــة الزراعــة بالالذقيــة، الالذقيــة، ســوريه. )2(. مركــز بحــوث ودراســات المكافحــة الحيويــة، دمشــق، ســوريه، ]2022.  
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أضواء على البحوث

العـــراق
 Chrysobothris Eschscholtz, 1829  المظهرالخارجــي والتشــخيص الجزيئــي لنوعيــن مــن يرقــات الجنــس
 Chrysobothris Eschscholtz, الجنــس     .)Coleoptera, Buprestidae(
1829ً هــو احــدى أكثرألجنــاس تنــوع وانتشــاراً  فــي عائلة Buprestidae حيث ســجل 
لهــا حوالــي 700 أنــواع موصــوف منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. امــا فــي العــراق، 
ــا  ــتوطنة وعوائله ــواع ً مس ــذه األن ــتان؛ وه ــم كردس ــن إقلي ــا ضم ــواع منه ســجل 4 أن
ــت الدراســة  ــوق. بحث ــى نحــو موث ــاً عل ــم مظهري ــة  مشــتركة ويصعــب تميزه النباتي
الحاليــة عــن مــدى األنــواع وكذلــك العالقــات بيــن األنــواع األخــرىِ  المشــخصة ضمــن 
محافظــة أربيــل؛ حيــث ان تحليــالت  COXI أكــدت اإلنعــزال الجزيئــي بيــن نوعيــن 
  )Linnaeus,1794و Ch affinis. )Fabricius( :مــن الجنــس و همــا كل مــن
)Ch chrysostigma 1758 ، كمــا وضحــت الصفــات المظهريــة لتشــخيص االنــواع 
فــي الطــور اليرقــي األخيروتــم مقارنتهــا مــع البيانــات الجزيئيــة. [ بشــتيوان عبــدهللا 
جليــل و ونــد خالــص علــي ، قســم وقايــة النبــات، كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة، 
جامعــة صالــح الديــن، أربيــل، العــراق ، قســم علــوم الحيــاة ، كليــة التربيــة ، جامعــة 

صالــح الديــن، أربيــل، العــراق، ]2021.
 https://doi.org/10.26842/binhm.7.2021.16.4.0547 

ــة  ــماء العلمي ــة لألس ــح و مراجع ــة مس ــات الحالي ــت التحري ــراق. تضمن ــوب الع ــوار جن ــض اه ــي بع ــح للحشــرات ف  مس
لحشــرات األهــوار )المائيــة ومــا حولهــا( لتكــون قاعــدة بيانــات موحــدة و محدثــة. أظهــر المســح 109نوعــا تعــود الــى 77 
ــة ثنائيــة األجنحــة 7 انــواع، رتبــة ذبابــة  ــة و 7 رتــب هــي رتبــة غمديــة األجنحــة 44 نوعــا ، رتب جنســا ضمــن 32 عائل
مايــو نوعيــن ، ورتبــة نصفيــة األجنحــة 14 نوعــا، رتبــة غشــائية األجنحــة 11 نوعــا ، حرشــفية األجنحــة  نوعيــن، ورتبــة 
ــي العالمــي  ــا الجغراف ــة الشــرعية ومرادفاتهــا و توزيعه الرعاشــات 29 نوعــا. تضمــن التحــري مراجعــة األســماء العلمي
ومــكان وتاريــخ الجمــع للعينــات المدروســة. [ هنــاء هانــي الصفــار و رزاق شــعالن عــكل )العــراق( ، مركزبحــوث ومتحــف 
 .2021[ ،571-621 :)4(16 ،Bull. Iraq nat. Hist. Mus التاريــخ الطبيعــي، جامعــة بغــداد، بغــداد، العــراق
https://doi.org/10.26842/binhm.7.2021.16.4.0571

ــار المتســبب  ــادرات الخي ــة Actinomycetes فــي مكافحــة مــرض مــوت ب ــا الخيطي ــاءة عــزالت مــن البكتري ــم كف تقيي
عــن Rhizoctonia solani Kuhn. أجريــت هــذه الدراســة خــالل الفتــرة 2018-2017 بهــدف عــزل البكتريــا الخيطيــة 
مــن مصــادر بيئيــة مختلفــة وتشــخيصها وتقييــم كفائتهــا فــي مكافحــة مــرض مــوت بــادرات الخيــار المتســبب عــن الفطــر 
Rhizoctonia solani . تــم الحصــول علــى 28 عزلــة مــن البكتريــا الخيطيــة عزلــت مــن مصــادر بيئيــة مختلفــة ،وكانــت 
ــات  ــة هايف ــة بهيئ ــص مظهري ــك خصائ ــز وتمتل ــز والكاتلي ــم االملي ــة جــرام ومنتجــة ألنزي ــة لصبغ ــزالت موجب ــع الع جمي
ــم الجيــن 16sRNA ودراســة  ــا المعتمــد علــى تضخي متفرعــة. كمــا أظهــر التشــخيص الجزيئــي لبعــض عــزالت البكتري
 Streptomyces griseus تتابعــه النيوكلوتيــدي أن العزلــة رقــم 6 المعزولــة مــن التربــة تتطابــق بنســبة %99 مــع العزلــة
بينمــا تطابقــت العزلــة رقــم 66 المعزولــة مــن  جــذور النخيــل مــع العزلــة Brevibacterium celere بنســبة %99. حفــظ 
تتابــع القواعــد النتروجينيــة للعزليتــن فــي المركــز الوطنــي االمريكــي لمعلومــات التقانــات االحيائيــة NCBI تحــت التسلســل
ــن  ــدرة العزلتي ــاد ق ــة التض ــرت تجرب ــة B. celere .,اظه ــة S. gresus وLC501386.1 للعزل  LC501385.1 للعزل
ــج  ــا أظهــرت النتائ ــي ، كم ــى التوال ــم عل ــط 7 و9 مل ــة التثبي ــغ قطــر منطق ــو الفطــر R. solaniذ ذذ بل ــط نم ــي تثبي ف
كفــاءة العزلتيــن فــي خفــض نســبة االصابــة بمــرض مــوت  بــادرات الخيــار مــن %11.4 الــى 1 و%4.7 فــي العزلتيــن 
B. celere وS. griseus علــى التوالــي. [ محمــد عامــر فيــاض ولينــا كاظــم عــواد )العــراق( ، قســم وقايــة النبــات، كليــة 

الزراعــة، جامعــة البصــرة، العــراق، مجلــة وقايــة النبــات العربيــة، مجلــد 39 ،عــدد  4،] 2021 .
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اللهانة/الملفــوف  المتطايــرة مــن  للمركبــات العضويــة  المــن  إســتجابة طفيليــات 
 Myzus الســليمة والمصــاب بحشــرة مــن الخــوخ االخضــر Brassica oleracea
persicae. اســتخدمت تقنيــة الفايبــرات SPME مــع جهــاز الكروماتوكرافــي الغازيــة 
ــات  ــن نبات ــة م ــة VOCs المطلق ــة العضوي ــات الكيميائي ــخيص المركب GC-MS لتش
اللهانــة الســليمة والمصابــة بحشــرة مــن الخــوخ االخضــر Myzus persicae. شــخص 
28 مركــب كيميائــي متطايــر مــن نباتــات اللهانــة الســليمة والمصابــة. كانــت تراكيــز 
ــر  ــة اكث ــة المصاب ــات اللهان ــن نبات ــة م ــرة المطلق ــة المتطاي ــات العضوي بعــض المركب
مــن تراكيــز المركبــات العضويــة المطلقــة مــن نباتــات اللهانــة الســليمة نتيجــة االصابــة 
بحشــرة مــن الخــوخ االخضــر M. persicae . بينــت نتائــج تحليــل الـــ GC-MS ان 
 propane, 2-methoxy, ــت ــة كان ــة المصاب ــات اللهان ــن نبات ــة م ــات المطلق المركب
 alpha and beta-pinene, myrcene, 1-hexanone, 5-methyl-1-phenyl-,
 ،limonene, decane, gamma-terpinene and heptane, 2,4,4-trimethyl
ــى مــن مســاحة نفــس  ــات المذكــورة اعل ــت مســاحة كل مركــب مــن المركب ــث كان حي
 M.  اظهــرت نتائــج انجــذاب حشــرة مــن الخــوخ االخضــر .GC-MS المركــب المنبعــث مــن النباتــات الســليمة فــي تحليــل
persicae والمتطفــالت Aphidus colemani و Aphelinus abdominalis باســتخدام جهــاز Olfactometer ان 
حشــرة المــن تنجــذب الــى نباتــات اللهانــة المصابــة وبنســبة %80 مقارنــة مــع انجذابهــا الــى معاملــة الهــواء النقــي وبنســبة 
%7. بينمــا انجذبــت بنســبة %63 الــى النباتــات المصابــة عنــد مقارنتهــا مــع نســبة انجذابهــا الــى النباتــات الســليمة وبنســبة 
%57. كال المتطفليــن A. colemani و A. abdominalis اســتجابا معنويــا الــى المركبــات العضويــة VOCs المطلقــة 
مــن نباتــات اللهانــة المصابــة وبنســبة %86.6 مقارنــة مــع اســتجابتهما الــى معاملتــي الهــواء النقــي والنباتــات اللهانــة غيــر 
المصابــة. [قاســم حســين أحمــد1، مانجــري أكاروال2، رؤى العبيــدي3، هاوتشــوان زانــك2 ويونكليــن رين2،)العراق(، 1قســم 
وقايــة النبــات، كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة، جامعــة بغــداد، العــراق، 2قســم العلــوم الزراعيــة، كليــة العلــوم التطبيقيــة، 
 ،Molecules ،جامعــة مــوردوك، اســتراليا، 3قســم العلــوم الســريرية، كليــة الصيدلــة، الجامعــة المســتنصرية، العــراق

doi.org/10.3390/molecules27051522.2022[  ،1522  ،27

 Aonidiella  المطلقــة مــن الحمضيــات المصابــة بالحشــرة القشــرية )VOCs( تأثيــرات المركبــات العضويــة المتطايــرة
العضويــة  المركبــات  الدراســة  هــذه  شــخصت   .Rhyzobius lophanthae المفتــرس  انجــذاب  علــى   aurantii
 )Aonidiella aurantii( المطلقــة مــن الحمضيــات المصابــة بحشــرة كاليفورنيــا القشــرية الحمــراء )VOCs( المتطايــرة
 SPME ــرات ــرسRhyzobius lophanthae. اســتخدمت فايب ــى االســتجابة الســلوكية للمفت ــات عل ــذه المركب ــر ه وتأثي
GC-( ــة ــي الغازي ــاز الكروماتوكراف ــع جه ــق )HS-SPME( م ــرة عــن طري ــة المتطاي ــات العضوي ألســتخالص المركب
 .R. lophanthae لتحديــد اســتجابات ســلوك Y انبــوب زجاجــي بشــكل Olfactometer لتحديــد المركبــات وجهــاز )MS
اظهــرت النتائــج عــن تشــخيص 22 مركــب مــن المركبــات العضويــة المتطايــرة فــي نباتــات الحمضيــات المصابــة. زادت 
ــة  ــن بســبب االصاب ــون والبرتقــال والاللنكي/المندري ــي الليم ــي صنف ــرة ف ــة المتطاي ــض المركبــات العضوي ــز بع تراكي
بحشــرة القشــرية الحمــراء A. aurantii. واشــارت النتائــج الــى انجــذاب أفــراد المفتــرس R. lophanthae إلــى شــتالت 
 methyl إلــى ان المركبيــن الكيميائيين Olfactometer الحمضيــات المصابــة. واظهــر التقييــم الحيــوي للمفترس باســتخدام
salicylate و D-limonene بتركيــز 1 و 10 ميكرولتــر / مــل باســتخدام جهــاز Olfactometer. اوضحــت النتائــج أن 
 R. المركبــات العضويــة المتطايــرة مــن شــتالت الحمضيــات المصابــة لهــا تأثيــر معنــوي علــى ســلوك  واســتجابة المفتــرس
 Phytoparasitica ،)أحمــد الســبتي، قاســم حســين أحمــد ،علــي كايهــان وإســماعيل كــركا )العــراق] .lophanthae

https://doi.org/10.1007/s12600-022-00978-4.2022[،

 Fusariumأختبــار كفــاءة أوكســيد المغنســيوم النانــوي والعــادي والمســتخلص الكحولــي للقرفــة فــي مكافحــة الفطــر
 oxysporum f.sp. lycopersici المســبب لمــرض الذبــول الفيوزارمــي علــى الطماطم/البنــدوره. اجريــت الدراســة فــي 
كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة/ جامعــة بغــداد وهدفــت الــى تقويــم كفــاءة أوكســيد المغنيســيوم العــادي والنانوي والمســتخلص 
ــه  ــاً فضــال عــن فعاليت ــو الفطــر Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici مختبري ــط نم ــي تثبي ــة ف ــي للقرف الكحول
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فــي خفــض شــدة االصابــة وشــدة المــرض تحــت ظــروف البيــت الزجاجــي.  أظهــرت النتائــج فاعليــة اوكســيد المغنيســيوم 
النانــوي فــي تثبيــط نمــو الفطــر مختبريــاً اذ ســجل نســبة التثبيــط 98.07 و98.43 و %100 علــى التتابــع فــي حيــن ســجل 
ــى  ــز 1و2و3 غــم / 100 مــل  عل ــد التراكي نســبة تثبيــط 78.83 و 88.07 و 97.43 % الوكســيد المغنيســيوم العــادي عن
التتابــع ، كمــا ســجلت نســبة تثبيــط بلغــت 65.57 و 79.72 و 90.87 % للمســتخلص الكحولــي للقرفــة علــى التتابــع.  تشــير  
ــد  ــة المبي ــا ســجلت معامل ــرض اذ ســجل 0.5 بينم ــدة الم ــض ش ــي خف ــوي ف ــيوم النان ــيد المغنس ــة اوكس ــى فاعلي ــج ال النتائ
الكيميائــي الفطــري بلتانــول اقــل خفضــا فــي شــدة المــرض اذ بلغــت 1.2 وبفــروق معنويــة عــن معاملــة الســيطرة المتمثلــة 
بالفطــر الممــرض لوحــده  اذ  ســجلت 3.45 . اكــدت الدراســة  فعاليــة المــواد المســتخدمة فــي خفــض شــدة االصابــة وبفــروق 
معنويــة حيــث تراوحــت بيــن)12.5- 30 (% فــي حيــن بلغــت شــدة المــرض فــي معاملــة الفطــر الممــرض لوحــده 86.25 
 International Journal of Agricultural and Statistical ، )ايمــان خليــل عبــد الكريــم )العــراق ] .%

ــد17، 1، صفحــة 1611-1618، ]2021. Sciences، مجل

تشــخيص العامــل المســبب الســوداد الســاق وذبــول االفــرع لبعــض األشــجار فــي العــراق. أجريــت الدراســة فــي كليــة علــوم 
الهندســة الزراعيــة – قســم وقايــة النبــات فــي 2019-2018 بغــداد – العــراق. وهدفــت الــى التشــخيص الجزيئــي النــواع 
ــروع  ــاح والخ ــوت و التق ــان والت ــى الرم ــرع عل ــول االف ــرض ذب ــبب لم ــرض .Neoscytalidium sp المس ــر المم الفط
ــدى  ــر والم ــة الفط ــة امراضي ــووي و لمعرف ــض الن ــل الحام ــووي 18S و وتسلس ــض الن ــن الحام ــطة جي ــاط بواس والمط
العائلــي للعــزالت الفطريــة .تــم تســجيل خمــس عــزالت فطريــة تعــود لخمــس أنــواع مــن األشــجار مثــل التفــاح والرمــان 
والتــوت ومطــاط الزينــة  والخــروع واظهــرت النتائــج تطابقــا بلــغ %100 مــع العــزالت المودعــة فــي بنــك الجينــات للفطــر 
Neoscytalidium novaehollandiae فــي الرمــان والتــوت والتفــاح بينمــا عزلــة الخــروع كانــت هنــاك تســعة مواقــع 
للتغايــر مــن النــوع التحولــي G>A , C>G, A>T,T>G, T>G, G>C, T>G, A>C, A>T وخمســة مواقــع للتغايــر 
ــك  ــي بن ــة ف ــزالت المودع ــع الع ــق %97 م ــبة تطاب ــيG>A, G>A, G>A, A>G, A>G   وبنس ــوع االنقالب ــن الن م
ــي العــراق  ــى هــذه األشــجار ف ــد هــذا التســجيل االول للفطــرNeoscytalidium   novaehollandiae عل ــات. بع الجين
.اظهــرت العــزالت مقــدرة امراضيــة  علــى إصابــة جميــع العوائــل النباتيــة ولكــن بأعــراض و شــدة اإلصابــة  مختلفتيــن 
اذ كانــت اعلــى شــدة اصابــة  علــى أشــجار التفــاح %88.09 , ممــا يشــير الــى ان اشــجار التفــاح اكثــر حساســية لالصابــة 
بمــرض اســوداد الســاق و ذبــول االفــرع مقارنــة مــع األشــجار االخــرى فــي العــراق.  [ ايمــان خليــل عبــد الكريــم  و نيــران 
ــد 21، 1،  ــث االول، Plant Archives، مجل ــوراه للباح ــة دكت ــن اطروح ــتل م ــث مس ــراق( ، البح ــراح )الع ــالم الج س

الصفحــات 807-813، ]2021.

العــزل والتشــخيص الجزيئــي لمســبب مــرض  لفحــة الســنابل  الفيوزاريومــي علــى القمــح فــي ناحيــة القيــارة بمحافظــة 
نينــوى. أجريــت الدراســة الحاليــة علــى مــرض لفحــة الســنابل التــي تســببها أنــواع الفطــر فيوزاريــوم إذ تــم إجــراء حصــر 
لعــدة حقــول قمــح فــي ناحيــة القيــارة بمحافظــة نينــوى خــالل مرحلتــي نمــو القمــح )تكويــن الســنابل ( مــن منتصــف نيســان 
ــو -2019 ــم النم ــالل موس ــران  خ ــة حزي ــى بداي ــار إل ــن اي ــرة م ــنابل( للفت ــج الس ــة  )نض ــة الثاني ــار ، والمرحل ــى أي حت
ــل  ــي. وســجلت أق ــى التوال ــن 42.826٪ و 61.92٪ عل ــا المرحلتي ــي كلت ــرض ف ــة بالم ــبة إصاب ــى نس ــت أعل 2020. كان
ــة بالمــرض فــي الفتــرة األولــى بنســبة )6.864٪( وارتفعــت إلــى )11.162٪( فــي الفتــرة الثانيــة. تــم عــزل نســبة إصاب
 F.graminearum مــن الســنابل ذات التــردد العالــي 26.902٪. تــم عــزل F. culmorum مــن المســامير ذات التــردد 
العالــي Fusarium spp. ، ٪26.03 تــم عزلهــا مــن جميــع حقــول القمــح فــي كلتــا المرحلتيــن. تــم تأكيــد إمراضيــة الفطــر 
فــي نباتــات القمــح مــن خــالل تطبيــق فرضيــات كــوخ . كمــا تــم تاكيــد التشــخيص للعــزالت االربعــة بالتشــخيص الجزيئــي 
ــات  ــة تفاعــل البلمــرة المتسلســل،)Polymerase Chain Reaction)PCR وذلــك باســتخدام زوج البادئ وباســتخدام تقني
 ITS4 R:5( العكســي والبــادئ   )′  ITS1F:5′TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3( األمامــي البــادئ  العامــة 
TCCTCCGCTTATTGATGC-3 3′( وقــد اظهــرت نتاتــج تحليــل الترحيــل الكهربائــي باســتعمال هــالم االكاروز2  
% فــي ظهــور اربعــة حــزم بحجــم 544 زوج قاعــدي وتــم دراســة التتابــع النيوكليوتيــدي ومطابقتهــا مــع العــزالت العالميــة 
ــي  ــك الوراث ــي البن ــزالت ف ــجيل الع ــم تس ــا .Fusarium graminearium و  Fusarium culmorum  وت ــن انه وتبي
ــة  ــام االنضمــام MW737663.1 وMW737664.1 وتعــد هــذه اول دراســة لتشــخيص الفطــر بتقني ــات تحــت ارق للجين
البلمــرة المتسلســل فــي منطقــة القيــارة محافظــة نينــوى العــراق .[ ســالم إبراهيــم أكــرم 1 ،علــي خضــر الطائــي2 و كــركاز 
محمــد ثالــج3 )العــراق(،  1الشــركة العامــة لتجــارة الحبــوب ، وزارة التجــارة ، العراق2.قســم وقايــة النبــات ، كليــة الزراعــة 
والغابــات ، جامعــة الموصــل ، العــراق.3 قســم علــوم الغــذاء ، كليــة الزراعــة ، جامعــة تكريــت ، تكريــت ، العــراق. تــم نشــر 
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األردن
ــي  ــد البن ــروس التجع ــدورة. في ــذور االبن ــي ب ــدورة ف ــار البن ــي لثم ــد البن ــروس التجع ــي لفي ــال الميكانيك الموضــع واالنتق
لثمــار البنــدورة )ToBRFV(، الــذي ينتمــي إلــى جنــس التوباموفيــروس، هــو فيــروس ناشــئ شــديد الضــرر، يتســبب فــي 
تفشــي المــرض وخســائر كبيــرة فــي محصــول البنــدورة فــي بعــض أنحــاء العالــم. دفــع العــدد المتزايــد مــن انتشــار وبــاء 
ToBRFV إلــى ضــرورة التحقيــق مــن دور البــذور فــي نشــرالفيروس كجانــب مهــم فــي إدارة المــرض بشــكل عــام. لذلــك، 
كانــت أهــداف هــذه الدراســة هــي تحديــد موضــع ToBRFV داخــل بــذور البنــدورة وتقييــم خصائــص انتقــال الفيــروس مــن 
البــذور. تــم اختبــار وجــود فيــروسToBRFV  فــي بــذور بنــدورة مســتخلصة مــن ثمــار بنــدورة مصابــة بشــكل طبيعــي 
ــد موضــع  ــات للتمركــز المناعــي لتحدي ــالث تقني ــم اســتخدام ث ــة. ت ــة والبيولوجي ــة والجزيئي باســتخدام الفحوصــات المصلي
وتوزيــع ToBRFV داخــل األنســجة المختلفــة وأجــزاء بــذور البنــدورة. لتقييــم انتقــال ToBRFV فــي البــذور، تــم إجــراء 
تجربتيــن لتقييــم معــدل كل مــن النمــو العامــودي )البــذور إلــى الشــتالت الصغيــرة( واالنتقــال األفقــي المحتمــل )مــن النبــات 
إلــى النبــات( بنــاءاً علــى الفحوصــات المصليــة والجزيئيــة. وجــد أن البــذور المســتخلصة مــن ثمــار البنــدورة المصابــة بـــ 
ToBRFV بهــا معــدل تلــوث 100٪. إن موضــع ToBRFV فــي بــذور البنــدورة يكــون خارجيــاً فقــط علــى غــالف البــذرة 
)تيســتا(. كان معــدل انتقــال الفيــروس مــن البــذور إلــى األشــتال منخفضــاً جــداً )0.08٪(، بينمــا لــم يتــم تســجيل أي انتقــال 
ــي يعتبــر ToBRFV فيروســاً ينتقــل عــن طريــق  ــة تجريبيــة صغيــرة الحجــم. وبالتال ــى النباتــات فــي بيئ ــات إل مــن النبات
البــذور وموجــود خارجيــاً علــى غــالف بــذور البنــدورة وينتقــل ميكانيكيــاً مــن بــذور البنــدورة الملوثــة بـــ ToBRFV إلــى 
الشــتالت، ممــا قــد يــؤدي إلــى ظهــور بــؤر للمــرض وزيــادة انتشــار المــرض و كذلــك انتشــاره فــي منطقــة نمــو جديــدة. 

 [Salem, N. M., Sulaiman, A., Samarah, N., Turina, M. and Vallino, M. )Jordan(, Plant
Online: 21 Jan 2022].  https://doi.org/10.1094/PDIS-11-20-2413-RE  Disease, )Published 

الجزائر
تقييــم كفــاءة أربعــة مســتخلصات نباتــات بريــة فــي ظــروف المخبــر ضــد حلــم نخيــل التمــر )بوفروه/الغبيره/حلــم الغبــار، 
ــة  ــار مســتخلصات اربع ــت تجــارب الختب ــر(. أجري ــزاب )الجزائ ــة وادي م ــي منطق Oligonychus afrasiaticus( ف
ــر.  ــي الجزائ ــل التمــر ف ــة رئيســية لنخي ــل التمــر،  Oligonychus afrasiaticus،وهــو آف ــم نخي ــى حل ــة عل ــات بري نبات
أظهــرت مســتخلصات  النباتــات الريحــان والحرمــل والحنظــل والزوفــا التــي تــم اختبارهــا علــى نخيــل التمــر نتائــج واعــدة . 
ــتخدم إال  ــم تس ــبب ل ــذا الس ــة، وله ــة للغاي ــة منخفض ــات األربع ــن النبات ــتخرجة م ــية المس ــوت األساس ــات الزي ــت كمي كان
المســتخلصات المائيــة. تتغيــر النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا تبعــا لعــدد الرشــات ووقــت قــراءة النتائــج بعــد المعاملــة. 
ــان  ــل والريح ــتخلصات الحنظ ــه مس ــبة %91، يلي ــى نس ــم إل ــات الحل ــدل وفي ــاع مع ــا ارتف ــة الزوف ــتخلص نبت ــبب مس تس
بمتوســط معــدالت الوفيــات قـُـدّر علــى التوالــي بنســبة %64 و .%62 وظهــر أدنــى معــدل للوفيــات، وهــو %6، عنــد تطبيــق 

مســتخلص الحرمــل.

[Babaz, Y., Guezoul, O., and Bouras, N. )Algeria(, Tunisian Journal of Plant Protection 
16 )2(: 29-41, 2021]. https://doi.org/10.52543/tjpp.16.2.2 

ــار  ــواد إكث ــي م ــري ف ــواع Phaeoacremonium المرتبطــة بمــرض البت .Cadophora sabaouae  sp. nov وأن
الكــروم  والكــروم الصغيــرة فــي الجزائــر. أســفر مســح ميدانــي أجــري علــى مــواد إكثــار العنــب بــدون أعــراض من المشــاتل 
وأشــجار الكــروم الصغيــرة المصحوبــة بأعــراض فــي مناطــق مختلفــة مــن الجزائــر عــن مجموعــة مــن 70 عزلــة تشــبه 
Phaeoacremonium وثــالث عــزالت شــبيهة ب Cadophora .اســتنادًا إلــى بيانــات التشــكل وتسلســل الحمــض النــووي 
 Phaeoacremonium بما في ذلك Phaeoacremonium واألكتيــن، تم تحديد خمســة أنواع مــن )b-tubulin tub2 (لـــ
 Phaeoacremonium parasiticum 19( و( Phaeoacremonium venezuelense و )minimum (22 isolates(
اإلبــالغ  تــم   .)4(  Phaeoacremonium iranianum و   Phaeoacremonium australienseو عزلــة   )17(
ــددة  ــالت متع ــر. ســمحت التحلي ــي الجزائ ــرة ف ــن )P. australiense وP. iranianum) ألول م ــن األخيري ــن النوعي ع
التركيــز للتطــور الوراثــي )فاصــل النســخ الداخلــي، 2tub ، وعامــل اســتطالة الترجمــة α-1( والســمات المورفولوجيــة، 
 )WAMC118 و ،WAMC117 ،WAMC34 ( Cadophora ــس ــى جن ــي إل ــي تنتم ــالث الت ــزالت الث بوصــف الع
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كأنــواع جديــدة، تســمى  .Cadophora sabaouae sp.nov . تــم إجــراء االختبــارات اإلمراضيــة علــى شــتالت العنــب 
الكاردينــال. جميــع األنــواع التــي تــم تحديدهــا كانــت مســببة لألمــراض علــى شــتالت العنــب. [ وســيلة ايجــون موهــوس 
، عــالء الديــن محمــدي ، ميلــة ليــون ، شــريفة الشــاوية ، عبــد الغنــي زيتونــي ، كاترينــا بارانكوفــا ، اليــس ايشــمير و 

.[2021 ،3657-3668 :105 ،Plant Disease ،)جوزيــب ارمنغــول )الجزائــر
https://doi.org/10.1094/PDIS-11-20-2380-RE

غيــاب التمايــز الوراثــي فــي ســمات األداء لمجموعــات Sinapis arvensis مــن موائــل المحاصيــل وغيــر المحاصيــل 
عبــر شــمال الجزائــر: اآلثــار المترتبــة علــى المكافحــة. يمكــن أن تنشــأ الحشــائش مــن الموائــل المجــاورة ، وتنتشــر بشــكل 
طبيعــي مــن غيــر المحاصيــل وكذلــك جلبــت مــن حقــول المحاصيــل األخــرى عــن طريــق اآلالت أو كملوثــات مــع بــذور 
المحاصيــل. قــد يــؤدي هــذا التشــتت المســتمر إلــى تجانــس الســكان ونقــل جينــات المقاومــة. فــي هــذه الدراســة ، تــم فحــص 
ــع  ــاق واس ــى نط ــتخدمة عل ــاب المس ــدات األعش ــة لمبي ــتوى المقاوم ــة و )ب( مس ــات الكمي ــي الصف ــي ف ــن الجين )أ( التباي
،-methyl-sodium amidosulfu ron + iodosulfuronو florasulam + 2،4-D ، فــي ثمانــي مجموعــات ســكانية 
ــي شــمال  ــي مناطــق ف ــر ثمان ــة المجــاورة عب ــر الزراعي ــل غي ــل والموائ ــن المحاصي ــن  Sinapis arvensis م أزواج م
الجزائــر. أظهــر نهجنــا الوراثــي الكمــي بشــأن بيانــات النمــط الظاهــري والفينولوجــي للنباتــات المزروعــة فــي ظــل ظــروف 
خاضعــة للتحكــم مــن بــذور هــذه المجموعــات مســتويات مماثلــة مــن التبايــن الجينــي داخــل الموائــل وعــدم وجــود اختــالف 
وراثــي فــي   الســمات الكميــة بيــن نوعــي الموائــل. يشــير هــذا إلــى تبــادل هــام لبــذور S. arvensis و / أو حبــوب اللقــاح 
بيــن نوعــي الموائــل، ولكــن ليــس بيــن حقــول المحاصيــل علــى النطــاق اإلقليمــي، حيــث وجدنــا تأثيــًرا إقليميـًـا قويـًـا لمعظــم 
ســمات النبــات لــكال النوعيــن مــن الموائــل التــي يرتبــط مــع درجــة الحــرارة الطوليــة وتدرجــات هطــول األمطــار. وجدنــا 
أيًضــا عــدم وجــود مقاومــة ضــد المبيديــن عنــد مســتوى كشــف 10٪. أظهــر Florasulam + 2،4-D   مســتوى وســرعة 
أعلــى مــن الســمية النباتيــة مقارنــة مــع amidosulfuron + iodosulfuron-methyl sodium.  بالنظــر إلــى النتائــج 
التــي توصلنــا إليهــا، فإننــا نقتــرح تدابيــر إلدارة أكثــر كفــاءة ل S. arvensis، بمــا فــي ذلــك تقليــل تشــتت البــذور أثنــاء نقــل 
كــرات القــش، وتنــاوب المحاصيــل لتجنــب تراكــم مقاومــة مبيــدات األعشــاب، وإدارة التجمعــات فــي المناطــق المجــاورة 
القريبــة للمحصــول. [ ســارة بــن شــعة ، ســارة بوشــموس ، حســان عبــد الكريــم و هاينــز مولــر شــارر )الجزائــر( ، بحــوث 
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 Phytophthora infestans من EU_23_A1 و EU_2_A1 و EU_13_A2 توزيع األنســاب النســيلية الرئيســية
المرتبطــة بلفحــة البطاطــا المتأخــرة عبــر مواســم ومناطــق المحاصيــل فــي الجزائــر. تعتبــر البطاطــس مــن أهــم المحاصيــل 
ــي  ــببها Phytophthora infestans ، ف ــي تس ــة البطاطــس المتأخــرة، الت ــم. تتســبب لفح ــر والعال ــي الجزائ ــة ف الزراعي
ــن  ــًرا لألم ــدًا مباش ــي تشــكل تهدي ــي فه ــام، وبالتال ــاج كل ع ــي اإلنت ــرة ف ــائر كبي ــى خس ــؤدي إل ــرة ت حــدوث أضــرار كبي
الغذائــي فــي الجزائــر. فــي هــذه الدراســة ، تــم أخــذ عينــات مــن 131 عزلــة مــن P. infestans و 92 بصمــة DNA تــم 
التقاطهــا علــى بطاقــات FTA مــن الحقــول التجاريــة وإنتــاج البــذور فــي ثــالث مناطــق رئيســية إلنتــاج البطاطــس )الغربيــة 
ــة )-2010 ــم زراعي ــتة مواس ــالل س ــر خ ــي الجزائ ــم ف ــر الموس ــي وأواخ ــم الرئيس ــالل الموس ــطى( خ ــرقية والوس والش
ــة  ــة عالم ــتخدام مقايس ــات  باس ــي للمجموع ــوع الجين ــة P. infestans والتن ــة لفصيل ــاط الجيني ــل األنم ــم تحلي 2016(. ت
تكــرار التتابــع البســيط )SSR( المكــون مــن 17 صفحــة ، وتــم تمييــز نــوع التــزاوج لجميــع العــزالت. تــم العثــور علــى 
كال نوعــي التــزاوج )A1 و A2(، وغالبًــا مــا يحــدث فــي نفــس المجال.كمــا لوحظــت اختالفــات فــي نســبة نــوع التــزاوج 
 ٪EU_13_A2 )70( انتشــار نســب SSR بيــن المناطــق وبيــن فتــرات أخــذ العينــات. أظهــر التحليــل باســتخدام عالمــات
علــى 10( ،( ٪EU_2_A1 )16( EU_23_A1٪ ، و 4٪ مــن نســب التركيــز المتعــدد غيــر المعروفــة )MLL(. أظهــر 
EU_13_A2 تمايــًزا داخــل المجموعــة. تــم العثورعلــى EU_23_A1 بشــكل رئيســي فــي محاصيــل أواخــر الموســم. ومع 
ذلــك ، لــم تؤثــر منطقــة المحاصيــل علــى توزيــع األنســاب بســبب تشــتت العامــل الممــرض فــي الجزائــر بواســطة البــذور. 
لــم يكشــف التركيــب الجينــي عــن اختــالف واضــح فــي توزيــع الســالالت الثالثــة فــي جميــع أنحــاء مناطــق أخــذ العينــات. 
ــر مــع مــرور الوقــت لمجموعــات P. infestans فــي  ــدة مهمــة عــن التكويــن والتغيي ــات معلومــات جدي توفــر هــذه البيان
الجزائــر وتفتــح الطريــق لفهــم أفضــل لألوبئــة المحليــة لهــذا العامــل الممــرض المهــم. [ ليــاس بنينــان ، زواوي بوزنــاد ، 
روزليــن كوربيــر ، ســهام بلخيتــر ، رومــان مابــون ،عبــد المؤمــن طاوطــاو ،عبــد العزيــز كــداد ، إيــف رونــو بورســون و 
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ــل المســبب  ــح القاســي ضــد Fusarium culmorum العام ــاف القم ــة المتنوعــة ألصن ــم المقاوم ــددة لتقيي طــرق متع
ــم  ــددة لتقيي ــر متع ــم طــرق ومعايي ــم إجــراء هــذا البحــث لتقيي ــر2021.  ت ــي الجزائ ــاج ف ــن الت ــى الســنابل وتعف للفحــة عل
المقاومــة المتنوعــة للقمــح الصلــب ضــد FCR و .FHB تــم اســتخدام culmorum     Fusarium فــي ثالثــة اختبــارات 
 ،TKWloss ٪ AUDPC2 ،DS  ، AUDP1 ،GI  ٪ ( ــة ــد مــن المعلمــات المظهري ــم قيــاس العدي ــم الحساســية. ت لتقي
FDK( .كشــفت النتائــج عــن عــدم وجــود عالقــة معنويــة بيــن المعلمــات المختلفــة، باســتثناء ٪  GI و AUDPC1 .  تشــير 
هــذه النتيجــة إلــى أنــه يمكــن اســتخدام اختبــار طبــق بتــري فــي المختبــر للتنبــؤ بمقاومــة األصنــاف ضــد عــدوى البــذور 
األوليــة بواســطة .F. culmorum ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى تعقيــد اختبــار المقاومــة لـــ FCR و FHB ، وكمــا 
أظهــرت الحاجــة إلــى اســتخدام أكبــر عــدد ممكــن مــن بروتوكــوالت اختبــار المقاومــة. [ حمــزة بوعنقــة ، إينــاس بلليــل ، 
 . [ 2021 ،101683 ،115 ،Physiological and Molecular Plant Pathology ،)دوادي خليفــي )الجزائــر
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التحديــد الجزيئــي لبعــض عــزالت  Fusarium  وأنماطهــا الكيميائيــة المتســببة فــي لفحــة الســنابل علــى القمــح القاســي 
فــي الجزائــر. تشــير الدراســة الحاليــة إلــى تحديــد أنــواع عــزالت Fusarium التــي تصيــب القمــح القاســي المــزروع فــي 
الجزائــر. تــم إجــراء توصيــف العــزالت فــي البدايــة بنــاًء علــى المعاييــر المورفولوجيــة وتــم تأكيدهــا مــن خــالل الدراســات 
الجزيئيــة. تــم إجــراء التحديــد الجزيئــي بواســطة فحوصــات PCR باســتخدام بادئــات خاصــة باألنــواع. أظهــرت النتائــج 
أن أكثــر مــن 40٪ )3/7( مــن العــزالت تنتمــي إلــى النــوع F. culmorum. كمــا كشــف هــذا البحــث ، وألول مــرة ، عــن 
وجــود F. crookwellense( F. cerealis ) فــي الجزائــر. أخيــًرا ، ســمح اســتخدام التجميعــات األوليــة بإبــراز أن 
غالبيــة العــزالت كانــت مــن النمــط الكيميائــي DON ؛ تــم العثــور علــى عزلتيــن فقــط مــن النمــط الكيميائــي NIV. [صالــح 
ــى مكليــش، جيــزل مارشــغي ، كريســتين دوكــوس ، هــدى بورغــدة ، محمــد زويديــي ،  حجــوط، ســيلفان شــريوك ، ليل
 Archives of Phytopathology and ،)كريســتيان بــارو ، زواوي بوزنــاد وفلورنــس ريتشــارد فورغيــت )الجزائــر
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المغرب
ــة المرتبطــة بالقمــح ).Triticum aestivum L( فــي جنــوب المغــرب  ــدان الخيطي التنــوع البيولوجــي لمجتمعــات الدي

ومســاهمتها كمؤشــرات حيويــة لصحــة التربــة.

 الديــدان الخيطيــة للتربــة هــي كائنــات التربــة الرئيســية المعروفــة بتقليــل إنتــاج القمــح فــي جميــع أنحــاء العالــم. كيفمــا كان 
، فهــي جــزء حاســم مــن التنــوع البيولوجــي للتربــة. نظــرا لمحدوديــة البيانــات المتاحــة بشــأن التنــوع البيولوجــي للديــدان 
الخيطيــة المرتبطــة بمحاصيــل الحبــوب فــي المغــرب، تــم إجــراء دراســة فــي عــام 2019 عبــر 80 حقــل قمــح. تــم الحصــول 
 Rhabditisعلــى ثالثــة وثالثيــن صنفــا مــن الديــدان الخيطيــة مــع مجموعــات غذائيــة مختلفــة: 11 آكلــي البكتيريــا )مثــل
 Heterodera و Pratylenchus spp. ــل ــبة )مث ــة العاش ــدان الخيطي ــن الدي  .spp و .Cephalobus spp( ، و 11 م
.spp( ، و 6 مــن الديــدان آكلــة الفطريــة )مثــل .Ditylenchus spp وAphelenchoides spp( ، و4 آكلــة اللحــوم )مثــل 
.Dorylaimus spp و .Aporcelaimus spp( ومفتــرس واحــد ).Mononchus spp(. وبالنســبة لــكل منطقــة محليــة، 
ــول،  ــوع. وكانــت ثــالث مناطــق )آيــت مل ــة مــن خــالل مؤشــرات متعــددة للتن ــدان الخيطي ــم تنــوع مجتمعــات الدي ــم تقيي ت
وأوالد دحــو، وســيدي بوســحاب( أكثرتنوعــا مــن حيــث الديــدان الخيطيــة. وعــالوة علــى ذلــك، تبيــن أن عــددا قليــال مــن 
المناطــق المحليــة )مثــل آيــت عميــرة والقليعــة( تتســم بتربــة مضطربــة. أكــدت دراســتنا أن العديــد مــن أصنــاف الديــدان 
الخيطيــة كانــت مرتبطــة بشــكل كبيــر بالخصائــص المرتبطــة بالتربــة وكدالــك المناخيــة /الجغرافيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
كشــفت التحليــالت المكانيــة والشــبكية أن آكلــي النباتــات كانــو األكثــر ارتباطــا بآكلــي البكتيريــة فــي التربــة المضطربــة. 
كشــف هــذا العمــل أن الديــدان الخيطيــة للتربــة المرتبطــة بمحاصيــل القمــح كانــت جــد متنوعــة ويمكــن أن تكــون بمثابــة 
أداة مهمــة للرصــد الحيــوي للتربــة علــى نطــاق واســع.[صالح الديــن العســلي ، فــؤاد المقرينــي ، رشــيد لهاللــي ،تاديســي 

.[ 2022 ،194 ،)3( 14،Diversity ،)وولتــاو ،تيموثــي باوليتــز وعبــد الفتــاح ضبابــات )المغــرب
https://doi.org/10.3390/d14030194
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تونــس
ــروس  ــي لفي ــوع الجين ــس.  تمــت دراســة األنتشــار والتن ــي تون ــب D ف ــروم العن ــروس ك ــي لفي ــوع الجين ااالنتشــار والتن
كــروم العنــب GVD( D(  المعــزول مــن  حوامــل الطعــوم  ومــن أصنــاف عنــب النبيــذ ومــن عنــب المائــدة، المزروعــة 
فــي تونــس. أظهــر تفاعــل البوليمــراز المتسلســل مــع النســخ العكســي )RT-PCR( الــذي أُجــري علــى بروتيــن الغــالف 
وجــود الفيــروس فــي %31.5 مــن العينــات المختبــرة البالــغ عددهــا 403. وكانــت أعلــى نســبة إصابــة فــي أصنــاف عنــب 
المائــدة األجنبيــة )%56.5(، يليهــا األصنــاف المحليــة )%24.1( ثــم أصنــاف عنــب النبيــذ )%20.8( وحوامــل الطعــوم  
)%12.5(. أظهــرت المتواليــات والتحليــالت الجينيــة للجينــات الجزئيــة لـــ 14 عزلــة أن هويــات النوكليوتيــدات تراوحــت 
ــك  ــي بن ــة مســجلة ف ــع عــزالت دولي ــات نســجية م ــي 3 مجموع ــية ف ــزالت التونس ــم فصــل الع ــى %99. ت ــن %84 إل بي
ــا بوجــود فيــروس العنــب D بالكــروم التونســية وبتنوعــه الوراثــي، وهــو أمــر  ــة معرفتن ــع الدراســة الحالي ــات. تُوّس الجين
مفيــد لتطويــر تشــخيصات جزيئيــة واســعة النطــاق قــادرة علــى اكتشــاف العــزالت المختلفــة التــي تصيــب كــروم العنــــــب. 
 Tunisian، )ســالمي، إلهــام وتوفيــق البعينــو ولحــاد أرزقــي ومنــال العيــر وميــكال ديجيــارو ونعيمــة محفوظــي )تونــس]

.[ 2021 ،19-27 :)2(16 ،Journal of Plant Protection

لبنـــــان
اســتخدام المســتخلصات النباتيــة كوســيلة مبتكــرة ومســتدامة إلدارة مــرض البيــاض الدقيقــي علــى الكوســا فــي لبنــان. 
ــف الخســائر الناجمــة عــن العوامــل الممرضــة، وتحســين  ــل واعــد ومســتدام لتخفي ــة كبدي ــات اإلدارة البيولوجي تعمــل تقني
وظائــف النظــام البيئــي، وتعزيــز مرونــة أنظمــة الزراعــة. يتعــرض إنتــاج الكوســا فــي لبنــان للتهديــد بســبب مــرض البيــاض 
الدقيقــي الناجــم عــن .Podosphaera xanthii إن عــدد قليــل جــدًا مــن الدراســات، حتــى غيــر المنشــورة منهــا، تؤكــد على 
تقييــم مناهــج المكافحــة البيولوجيــة فــي قطــاع الزراعــة اللبنانــي. فــي هــذا البحــث، تــم تقييــم تأثيــر خمســة مركبــات آمنــة  
مثــل صابــون زيــت الزيتــون ، بيكربونــات الصوديــوم ، مســتخلص الثــوم ، ذيــل الحصــان، و تفــل الشــاي فــي إدارة البيــاض 
الدقيقــي علــى الكوســا اللبنانــي فــي الحقــول العضويــة تحــت الظــروف المفتوحــة. تمــت معاملــة النباتــات بعــد ظهــور البقــع 
األولــى مــن البيــاض الدقيقــي علــى األوراق. ثــم فحصــت األوراق لتقييــم المــرض وشــدته، ولمقارنــة فعاليــة خمســة عالجات 
لتقليــل اإلصابــة بمــرض البيــاض الدقيقــي و ذلــك بالمقارنــة مــع تلــك غيرالمعاملــة )الشــواهد(. كانــت النباتــات المعالجــة 
بـــبيكربونات الصوديــوم ومســتخلص الثــوم األقــل تأثــراً فيمــا يتعلــق بمعــدالت اإلصابــة بالمــرض وشــدته ، بينمــا ثبــت أن 
تســبيخ الشــاي هــو المنتــج األقــل فعاليــة. تعتبــر اإلدارة العضويــة لمحاصيــل الخضــروات مهمــة للغايــة مــن أجــل ضمــان 
ــة . [ميشــال  ــوان والبيئ ــة المضــرة بصحــة االنســان، الحي ــدات الكيميائي ــاً والتقليــل اســتخدامات المبي األمــن الغذائــي عالمي
فــرام1،2 ، فرانكــو نيجــرو2،3 ، ســارج مــدور3 ومــارون المجبــر4 )لبنــان(، 1 2 مصلحــة االبحــاث العلميــة الزراعيــة ، منطقــة 
الروميــة ، القليّعــات، كســروان،  لبنــان. 2 قســم علــوم التربــة والنباتــات واألغذيــة ، جامعــة بــاري ألــدو مــور ، بــاري، 
ــي  ــد الزراع ــا. 4المعه ــاري، إيطالي ــا ، ب ــيلي كارامي ــة “باس ــي الزراع ــب ف ــب والتجري ــوث والتدري ــز البح ــا. 3مرك إيطالي

المتوســطي ، ســيام ، بــاري ، إيطاليــا، مجلــة االســتدامة )Sustainability( شــباط 2022 ].
https://doi.org/10.3390/su14052811

ليبيـــــا
ــات المســببة  ــد بعــض مســببات  مــرض التقــرح فــي أشــجار الزيتــون. اجريــت هــذه الدراســة للتحــري عــن الفطري تحدي
لمــرض تقــرح ومــوت أطــراف الفريعــات فــي أشــجار الزيتــون بــوادي البــالد بنــي وليــد، حيــت جمعــت عينــات عشــوائية 
مــن األشــجار المصابــة، وشــخصت األعــراض المرضيــة وعزلــت وشــخصت الفطريــات المرافقــة لمــرض التقــرح ومــوت 
أطــراف الفريعــات )المــوت الرجعــي( فــي اشــجار الزيتــون بــوادي البــالد بنــي وليــد، واختبــار مقدرتهــا األمراضيــة فــي 
ــي  ــي ف ــوت الرجع ــون، حــدوث الم ــى أشــجار الزيت ــي شــوهدت عل ــا. وتتلخــص أعــراض المــرض الت ــة به شــدة االصاب
ــى الفــروع(، مــع حــدوت تقرحــات وتشــققات فــي الفــروع األساســية وتتحــول  ــة عل ــة )الفريعــات المتكون النمــوات الحديث
ــي  ــا الخشــب ف ــي التقرحــات. وظهــور خالي ــة ف ــة الفليني ــي المحمــر، مــع تكــون الطبق ــون البن ــى الل ــة  إل المناطــق المصاب
ــة  ــد. وأتضــح مــن خــالل الفحــص المجهــري مرافق ــة فــي بعــض المــزارع فــي وادي بنــي ولي األفــرع أو الســوق المصاب
ــجيالً  ــر تس ــر Alternaria alternata، أكت ــون، وكان الفط ــجار الزيت ــى أش ــرح عل ــرض التق ــات لم ــن الفطري )12( م
وكان أكترهــا تكــراراً حيــت بلغــت نســبة تكــراره %41.38 فــي العينــات المفحوصــة. كمــا درســت حساســية أصنــاف مــن 
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الزيتــون لإصابــة بفطــر Alternaria alternata فكانــت حــدوث أعــراض التقــرح مشــابهة أعــراض التقــرح فــي الحقــل 
علــى العقــل الغضــة. ويعتبرالفطــر Alternaria alternata هــو المســبب الرئيســي لمــرض التقــرح علــى أشــجار الزيتــون 
بليبيــا. [ فاتــح عمــر عجــاج زيــدان ومحمــد نافــع الســطيل )ليبيــا( ، مجلــة النمــاء للعلــوم والتكنولوجيــا، جامعــة الزيتونــة-

zidan49104@yahoo.com  ، annamaa@azu.edu.ly  ترهونــة –ليبيــا، 3 )1(: 1 – 12. ]2022 ا

مصـــــر
تأثيــر بعــض المكونــات غيــر الحيويــة االصطناعيــة علــى النيماتــودا المتطفلــة علــى النبــات. يمكــن أن تعمــل المكونــات 
غيــر الحيويــة االصطناعيــة مثــل درجــة حــرارة التربــة والحــرارة الجافــة واإلشــعاع وثانــي أكســيدالكربون علــى التحكــم فــي 
النيماتــودا المتطفلــة علــى النبــات. وفــد أدت درجــات الحــرارة المرتفعــة  الناتجــة مــن تغطيــة التربــة فــى بســتان حمضيــات 
ــو  ــال اب ــى البرتق ــس ســيميبنترانس عل ــات تيلنكيول ــودا الحمضي ــى نقــص نيمات بالغطــاء البالســتيكي الشــفاف أو االســود ال
ســرة، وكذلــك النيماتــودا الكلويــة  روتيلنكيولــس رينيفورميــس علــى نبــات دوار الشــمس. كمــا ادت الحــرارة الجافــة الناتجــة 
عــن حــرق مخلفــات نباتــات االرز بعــد ضــم االرز الــى تقليــل الكثافــة العدديــة لنيماتــودا جــذور االرز هيرشــمانيلال اوريــزى 
فــى تربــة وجــذور نباتــات االرز وكذلــك نربــة القمــح المنــزرع بعــد االرز. وفــد أفــاد العديــد مــن الباحثيــن الــى ان أعــداد 
العقــد النيماتوديــة وكتــل البيــض لنيماتــودا تعقــد الجذورميلويدوجيــن انكوجنيتــا قــد نقصــت تدريجيــا بواســطة زيــادة جرعــات 
اشــعة جامــا. وعندمــا تــم تعريــض نباتــات الطماطــم )البنــدورة( المصابــة بنيماتــودا تعقــد الجــذور لتركيــز مرتفــع مــن ثانــى 
اكســيد الكربــون)+100 جــزء فــى المليــون( ودرجــة حــرارة اعلــى)+2 درجــة مئويــة( ادى ذلــك الــى زيــادة التحكــم فــى 
النيماتــودا وزيــادة الــوزن الخضــرى الجــاف  للنباتــات مقارنــة بالظــروف التقليديــة الســائدة. [محمــود محمــد احمــد يوســف و 
.2021[ ، 95-98 :)2( 39 ،Pakistan Journal of Nematology مجلــة )وفــاء محمــد عبــد الحميــد النجــدى )مصــر

ــي  ــة ف ــق الريفي ــي المناط ــق Rhamnus cathartica ف ــات النب ــذور نبات ــة ب ــا لمهاجم ــوارض ومكافحته ــرار الق أض
ــم  ــرآن باس ــي الق ــره ف ــد ورد ذك ــذة ، وق ــتاء اللذي ــه الش ــد فواك ــو أح ــق )Rhamnus cathartica( ه ــر. النب ــد مص صعي
ــذه الدراســة  ــت ه ــات والعناصــر. أجري ــاف والفيتامين ــي باأللي ــو غن ــددة ، فه ــة متع ــد صحي ــق بفوائ ــع النب »الســدر«. يتمت
ــي  ــح الميكانيك ــة المس ــت دراس ــر. تم ــد مص ــي صعي ــوهاج ف ــة س ــاه بمحافظ ــز المنش ــة بمرك ــق الريفي ــض المناط ــي بع ف
ــا واحــدًا  ــة. أظهــرت النتائــج نوًع والتحكــم فــي أنــواع القــوارض التــي هاجمــت بــذور أشــجار النبــق فــي المناطــق الريفي
 Rattus rattus )ــكندري ــرذ الس ــادي البطني)الج ــرذ الرم ــو الج ــق وه ــجار النب ــى أش ــلق عل ــي تتس ــوارض الت ــن الق م
ــة )تدميــر  ــذور المتهالكــة بعــد إجــراء المكافحــة الميكانيكي alexandrinus. كمــا أظهــرت النتائــج انخفاًضــا فــي عــدد الب
أعشــاش القــوارض فــى أشــجار النبــق(. وكان المتوســط العــام   للخفــض خــالل فتــرة الدراســة 96.55٪. [ طــارق محمــد 
 Journal of Plant Protection and ،)أبــو المجــد وســعودي البغــدادي وعبــد العليــم ســعد ســليمان دســوقى )مصــر

.2021[  ،647-650  :)9( مجلــد12،   ،Mansoura University،Pathology
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تقييــم األضــرار التــي تســببها القــوارض علــي بعــض أصنــاف محصــول الــذرة الشــامية بمنطقــة فرشــوط ، محافظــة قنــا ، 
مصــر. تــم تنفيــذ هــذا العمــل لتقديــر األضرارالتــي تســببها أنــواع القــوارض علــى بعــض أصنــاف محصــول الــذرة الصفــراء 
والبيضــاء فــي قريــة الدهســة ، مديريــة فرشــوط ، محافظــة قنــا ، مصــر خــالل موســمي 2018 و 2019. كانــت األنمــاط 
 )S. C. 2066 هجيــن فــردي ،S. C. 2055 الجينيــة المدروســة هــي ثالثــة اصنــاف ذرة صفــراء ) بلــدي و هجيــن فــردي
وأربعــة اصنــاف ذرة بيضــاء [)هجيــن فــردي4 ، هجيــن فــردي6 و الهجيــن الثالثــي 310 و الهجــن الثالثــي11. يتعــرض 
الصنــف البلــدي للهجــوم مــن قبــل القــوارض أكثــر مــن الهجيــن الفــردي والثالثــي ، وقــد يكــون هــذا بســبب النضــج المبكــر 
ــا(. كمــا أن أصنــاف الــذرة الصفــراء أكثــر  ــا( مقارنــة بالهجيــن الفــردي والثالثيــة )120-110 يوًم للصنــف )90-80 يوًم
عرضــة لإصابــة بالقــوارض مــن األصنــاف البيضــاء ، وذلــك الحتوائهــا علــى كميــة أكبرمــن الزيــوت مقارنــة باألصنــاف 
البيضــاء.[ أحمــد علــي عبــد العزيــز الــراوي، نشــأت عبــد العزيــز محمــود، ســعودي عبــد الوهــاب ســيد بغــدادي، عبــد 
العليــم ســعد ســليمان دســوقي )مصــر( Archives of Agriculture Sciences Journal ، مجلــد 4، عــدد1: -168

2021[ ،173

 https://aasj.journals.ekb.eg/article_184601.html.

ــي )تحــت  ــان مراحــل التطــور الجنين ــع بي ــم Panonychus caglei Mellott، م إعــادة الوصــف المورفولوجــي للحل
طائفــة الحلــم: فصيلــة الحلــم العنكبوتــي(. تــم عمــل إعــادة للوصــف المورفولوجــي لــألدوار البالغــة مــن الحلــم العنكبوتــي 
مــن النــوع Panonychus caglei Mellott وذلــك اعتمــاداً علــى عينــات ُجمعــت مــن محافظــة أوكينــاوا باليابــان وعينــات 
النــوع النمطيــة )األصليــة والبديلــة( المحفوظــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. تــم تســجيل وجــود إختالفــات مورفولوجيــة 
فــي األرجــل بيــن العشــيرتين، كمــا تــم إضافــة القياســات التفصيليــة للصفــات التصنيفيــة للنــوع. تبيــن مــن خــالل وصــف 
مراحــل التطــور الجنينيــة لألدوارالعمريــة المتعاقبــة أن األدواراليرقيــة تفتقــر لوجــود مجموعــة الشــعيرات قبــل التناســلية 
والتناســلية والتــي تضــاف علــى التوالــي مــع تقــدم النمــو والتطــور الجنينــي. ويظهــر زوج الشــعيرات قبــل التناســلية فــي 
أدوارالحوريــات األولــى بينمــا تــم ظهورالــزوج األول مــن الشــعيرات التناســلية فــي أدوار الحوريــات الثانيــة. توفــر هــذه 
الدراســة معلومــات توضيحيــة عــن التطــور الجنينــي للحلــم وأهميتــه فــي معرفــة طبيعــة نمــو وتطــور مثــل هــذه األنــواع 

مــن مفصليــات األرجــل.

[Mohamed W. Negm )Egypt(, Ibaraki University, Japan; Assiut University, Egypt, and 
Tetsuo Gotoh ,Ryutsu Keizai University, Japan. Zootaxa 5086)1(: 157–173, 2021]

ــل  ــوق نح ــط بنف ــاح المشــوه المرتب ــروس الجن ــزة لفي ــة المتمي ــل مصــر، الســاللة الرئيســية الرابع ــروس نح ــاء في اختف
ــغ  ــن نحــل العســل )Apis mellifera( البال ــة م ــى عين ــور عل ــم العث ــي عــام 1977 ، ت ــي مصــر. ف ــي 1970 ف العســل ف
مصابــة و تحتــوي علــى كميــات كبيــرة مــن فيــروس عــرف مســبقاً بإســم فيــروس نحــل مصــري نحــل العســل. فيــروس 
 . )DWV( غيــر معــروف ســابقًا ، فيــروس نحــل مصــر، والــذي تبيــن الحقًــا أنــه مرتبــط مصليًــا بفيــروس تشــوه االجنــح
مــن خــالل التشــفير الوراثــي للعزلــة األصليــة تــم اثبــات أن فيــروس نحــل مصــر هــو فــي الحقيقــة ســاللة رابعــة فريــدة مــن 
نوعهــا، مــن فيــروس تشــوه االجنحــة )DWV )DWV-D حيــث يرتبــط ارتباًطــا وثيقـًـا بـــ DWV-C أكثــر مــن ارتباطــه 
بـــDWV-A أو DWV-B. يعتبــر كل مــن  DWV-A  وDWV-B  أكثــر متغيــرات DWV شــيوًعا فــي جميــع أنحــاء 
العالــم نظــًرا لعالقتهمــا الوثيقــة وانتقالهمــا بواســطة الفــاروا .Varroa destruction ومــع ذلــك ، لــم نتمكــن مــن العثــور 
علــى أي أثــر لـــ DWV-D فــي عــدة مئــات مــن مكتبــات تسلســل الحمــض النــووي الريبــي مــن مجموعــة مختــارة عالميــة 
مــن عينــات نحــل العســل والفــاروا والنحــل الطنــان. هــذا يعنــي أن DWV-D إمــا انقــرض أو تــم اســتبداله عــن طريــق 
متغيــرات DWV األخــرى التــي تتكيــف بشــكل أفضــل مــع االنتقــال بوســاطة الفــاروا، أو تســتمر فقــط فــي منطقــة جغرافيــة 
ضيقــة أو مجموعــة مضيفــة ، معزولــة عــن طــرق تجــارة النحــل وتربيــة النحــل الشــائعة. [ دي ميرنــدا واخــرون ، مجلــة 
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 Rhynchophorusتتبع وجذب سوســة النخيــل الحمــراء
األجنحــة:  غمديــة  )رتبــة   ferrugineus )Olivier(

ــة الســوس( فصيل

 Rhynchophorus الحمــراء،  النخيــل  سوســة  تعتبــر 
 ferrugineus )Olivier(
ــات  واحــدة مــن أخطــر اآلف
الحشــرية المدمــرة ألشــجار 
أنهــا  حيــث  النخيــل، 
تدمــر اآلالف مــن أشــجار 
المملكــة  فــي  النخيــل 
العربيــة الســعودية والبلــدان 
األخــرى التــي يــزرع فيهــا 
الرســالة  هدفــت  النخيــل. 
إلــى تتبــع وجــذب سوســة 
فــي  الحمــراء  النخيــل 
المملكــة العربيــة الســعودية، 
الرســالة  اشــتملت  حيــث 
ــل الحمــراء  ــع سوســة النخي ــن رئيســيين، الهــدف األول تتب هدفي
ــع الراديــوي عــن بعــد بوجــود  ــة التتب ــل باســتخدام تقني فــي الحق
وبغيــاب المصائــد الفرمونيــة، بينمــا كان الهــدف اآلخــر هــو 
ــر  ــة تأثي ــالل دراس ــن خ ــة م ــد الفرموني ــاءة المصائ ــين كف تحس
بعــض العوامــل علــى كفــاءة المصائــد الفرمونيــة باإلضافــة 
إلــى تقييــم  بعــض الجاذبــات الجديــدة ككرمونــات فــي المصائــد 
الفرمونيــة. قدمــت تقنيــة التتبــع الراديــوي عــن بعــد معرفــة مفيــدة 
عــن الحــركات، وتفضيــل الموائــل، وســلوكيات التكاثــر للعديــد 
مــن أنــواع الحيوانــات. فــي هــذه الدراســة، قمنــا بتتبــع الحركــة 
وتفضيــالت الموائــل لسوســة النخيــل الحمــراء فــي بســاتين 
نخيــل التمــر فــي منطقــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــاب  ــود وبغي ــد بوج ــن بع ــوي ع ــاس الرادي ــة القي ــتخدام تقني باس
المصائــد الفرمونيــة. هــذه الدراســة تعتبرهــي األولــى التــي يتــم 
ــة فــي  ــل الحمــراء باســتخدام هــذه التقني ــع سوســة النخي فيهــا تتب
ــة  ــال الراديوي ــزة اإلرس ــق أجه ــم لص ــث ت ــل. حي ــاتين النخي بس
 )HOLOHIL التابعــة لشــركة ،LB-2X الصغيــرة )مــن نــوع
ــا  ــم إطالقه ــل وت ــم اصطيادهــم مــن الحق ــن ت ــن الذي ــى البالغي عل
ــل التمــر فــي محافظــة الخــرج جنــوب شــرق  فــي مزرعــة نخي
ــام 2019. ــن الع ــو م ــل ماي ــل وأوائ ــر أبري ــي أواخ ــاض ف الري

ــل  ــة النخي ــي سوس ــران ف ــلوك الطي ــى أن س ــج إل ــارت النتائ أش
الحمــراء تأثــر بوجــود المصائــد الفرمونيــة. فــكان متوســط 
مســافة الطيــران 69.1 م )المــدى مــن7.7 -213 م( فــي وجــود 
المصائــد الفرمونيــة، بينمــا فــي غيــاب المصائــد الفرمونيــة كان 

متوســط مســافة الطيــران 24.4 م )المدى مــن 90-10 م(. وبلغت 
متوســط المســافات لإنــاث والذكــور 95.80 و42.40 م بوجــود 
ــد  ــاب المصائ ــي غي ــة و32.47 و16.30 م ف ــد الفرموني المصائ
الفرمونيــة، علــى التوالــي. كانــت النســبة المئويــة للحشــرات 
التــي تحركــت أكثــر مــن 50 م حوالــي 50٪ و8.3٪ فــي وجــود 
ــي. انتهجــت السوســة  ــى التوال ــة، عل ــد الفرموني ــاب المصائ وغي
ســلوك التجمــع فــي غيــاب المصائــد الفرمونيــة، حيــث كان معــدل 
ــت  ــة كان ــد الفرموني ــود المصائ ــي وج ــا ف ــع 75.0٪، بينم التجم
ــاًل  ــون تفضي ــر البالغ ــاوز %33.3. وأظه ــع ال تتج ــبة التجم نس
عاليًــا فــي اختيــار الموائــل. حيــث انجذبــت بالغــات سوســة 
النخيــل الحمــراء إلــى أشــجار النخيــل المذكــرة المصابــة أو 
الموبــوءة ســابقًا، وأماكــن تجمــع الميــاه الســطحية ألنظمــة الــري 
ــاس  ــدو أن القي ــام، يب ــي الخت ــة. ف ــد الفرموني ــط، والمصائ بالتنقي
الراديــوي عــن بعــد تقنيــة مناســبة لتتبــع سوســة النخيــل الحمــراء 
ــم  ــي يت ــرات الت ــتخدام الحش ــد اس ــر عن ــل التم ــاتين نخي ــي بس ف
ــن  ــي م ــدف الثان ــذ اله ــة. لتنفي ــول المصاب ــن الحق ــم م اصطياده
ــد  ــتخدام المصائ ــارب باس ــض التج ــراء بع ــم اج ــد ت ــالة فق الرس
ــترك  ــر المش ــم التأثي ــة لتقيي ــراء تجرب ــم اج ــث ت ــة. حي الفرموني
ــل، ودرجــة الحــرارة المحيطــة  ــد، وحــواف الحق ــع المصائ لموق

ــراء. ــل الحم ــي لسوســة النخي ــاد الفرمون ــاءة االصطي ــى كف عل

 كمــا تــم اجــراء تجربــة أخــرى باســتخدام المصائــد الفرمونيــة، 
مثــل  الجديــدة؛  الجاذبــات  بعــض  تقييــم  إلــى  هدفــت  والتــي 
ــل التمــر ومــاء  ــة لنخي ــاح الذكري ــوب اللق مســتخلصات قلــف حب
اللقــاح التجــاري ومقارنتهــا بالتمــور المخمــرة. تلعــب المصائــد 
ــل  ــة النخي ــة لسوس ــي اإلدارة المتكامل ــًما ف ــة دوًرا حاس الفرموني
الحمــراء. وكان الهــدف مــن الدراســة هــو زيــادة فعاليــة المصائــد 
ــل  ــد فــي موائ ــر وضــع المصائ ــم تأثي ــة مــن خــالل تقيي الفرموني
دقيقــة محــددة، وتحديــد درجــات الحــرارة المحيطــة المثاليــة أثنــاء 
ــون  ــر ككيروم ــل التم ــار نخي ــر ثم ــتخدام تخمي ــاد، واس االصطي
ــن  ــن مختلفي ــن مصدري ــة بي ــًرا المقارن ــي(، وأخي ــاذب غذائ )ج
لفرمــون التجمــع علــى معــدالت التقــاط سوســة النخيــل الحمــراء. 
تــم إجــراء التجربــة فــي مزرعــة الثليمــا فــي محافظــة الدرعيــة 
2019م.  أبريــل   20 مــن  ابتــداءاً  أســبوع  اثنــا عشــرة  لمــدة 
إلــى 9.00 حشــرات  مــن 1.25  الصيــد  تراوحــت معــدالت 
ــم  ــة التــي ت ــد الفرموني ــدة باألســبوع. واســتحوذت المصائ للمصي
وضعهــا فــي الظــل، بالقــرب مــن أشــجار النخيــل وفــي المناطــق 
ــة )9  ــد عالي ــدالت صي ــى مع ــبيًا، عل ــة نس ــة العالي ذات الرطوب
حشــرات بالغــة / مصيــدة / أســبوع(؛ فــي حيــن أظهــرت المصائد 
الفرمونيــة التــي كانــت معرضــة ألشــعة الشــمس معــدالت صيــد 
منخفضــة )1.25 سوســة لــكل مصيــدة فــي األســبوع(. وأشــارت 
النتائــج إلــى أن معــدالت االصطيــاد كانــت مرتفعــة نوعــا مــا فــي 

أخبار وقاية النبات في الدول العربية والشرق االدنى

اأن�سطة طلبة الدرا�سات العليا )ر�سائل ماج�ستري ودكتوراه(
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ــد  ــن المصائ ــر م ــل أكث ــواف الحق ــى ح ــة عل ــد المنصوب المصائ
الفرمونيــة المنصوبــة فــي منتصــف بســتان النخيــل. أيضــا، 
كان االرتبــاط ســلبي للغايــة بيــن معــدالت االصطيــاد ودرجــات 
الحــرارة، )P = .0002 ،R = - 0.88(، حيــث أشــارت النتائــج 
االصطيــاد  معــدل  قــل  الحــرارة  درجــات  زادت  كلمــا  أنــه 
الفرمونيــة  المصائــد  اســتحوذت  الفرمونيــة.  المصائــد  فــي 
األول  الفرمــون  علــى  والمحتويــة  االصطيــاد  معــدالت  فــي 
)Ferrolure+TM( علــى المصائــد المحتويــة علــى الفرمــون 
ــدة  ــكل مصي ــرة ل ــي )Rhylure-700( )5.55، 3.83 حش الثان
فــي األســبوع(، علــى التوالــي. كمــا كانــت النســبة الجنســية 
متحيــزة لإنــاث. أظهــرت نتائــج التجربــة الحقليــة أن المزيــد مــن 
ــد ذات  ــى المصائ ــذب إل ــراء تنج ــل الحم ــة النخي ــرات سوس حش
ــروق  ــم تظهــر أي ف ــه ل ــع أن ــام، م التمــور المخمــرة بعمــر 8 أي
ــر  ــرة بعم ــور المخم ــن التم ــاد بي ــدالت االصطي ــي مع ــة ف معنوي

ــن. ــوم الثام ــس والي ــوم الخام الي

الطعــم  ونــوع  المصيــدة  موقــع  أن  إلــى  نتائجنــا  وأشــارت   
ــى أطــراف بســتان  ــة عل ــد الفرموني )الفرمــون( ووضــع المصائ
ــة )33-22 درجــة  ــواء المعتدل ــاء درجــة حــرارة اله ــل أثن النخي
مئويــة( زاد مــن فعاليــة المصائــد الفرمونيــة. كمــا أشــارت نتائــج 
ــام  ــة أي ــي للتمــر المتخمــر بعمــر خمســة وثماني ــار المعمل االختب
مــن بدايــة التخمــر والتــي تــم اجراءهــا باســتخدام المقياس الشــمي 
علــى شــكل Y إلــى أن اســتجابة البالغيــن لثمــار التمــر المخمــر 
فــي اليــوم الخامــس والثامــن كانــت مرتفعــة نســبيًا )-86.7
100٪(. كمــا كان وقــت بقــاء اإلنــاث أقــل، مــع أنــه لــم يختلــف 
بشــكل كبيــر عــن وقــت بقــاء الذكــور فــي المقيــاس الشــمي. يعــد 
ــذ  ــة لتنفي ــغ األهمي ــًرا بال ــة أم ــد الفرموني ــة المصائ تحســين فعالي
طــرق التحكــم فــي سوســة النخيــل الحمــراء، بنــاًء علــى أنظمــة 
ــة  ــم فعالي ــم تقيي ــدة. ت ــة جدي ــات فعال ــتخدام جاذب ــاد باس االصطي
ثــالث جاذبــات )مســتخلص قلــف حبــوب اللقــاح الذكريــة، مــاء 
ــي  ــر وف ــي المختب ــرة( ف ــر المخم ــار التم ــاري، وثم ــاح التج اللق
الحقــل، بهــدف تحســين أنظمــة االصطيــاد الجماعــي مــن خــالل 
زيــادة معــدالت االصطيــاد لسوســة النخيــل الحمــراء. وتــم تكــرار 
ــي محافظــة الخــرج  ــن، أحدهمــا ف ــن مختلفي ــي موقعي ــة ف التجرب
فــي مزرعــة نافــا، واآلخــر فــي محافظــة الدرعيــة فــي مزرعــة 

الثليمــا.

 أمــا فــي المختبــر، فقــد تــم اســتخدام المقيــاس الشــمي علــى 
ــرة.  ــات المختب ــن للجاذب ــم اســتجابة البالغي شــكل حــرف Y لتقيي
أشــارت النتائــج المعمليــة إلــى أن اســتجابة البالغيــن لمســتخلص 
قلــف حبــوب اللقــاح الذكريــة، مــاء اللقــاح التجــاري وثمــار 
التمرالمخمــرة كانــت عاليــة نســبيًا )%86.7-80(. بينمــا لــم 
يالحــظ أي اختــالف فــي االســتجابة بيــن الذكــور واإلنــاث لــكل 
الجاذبــات المختبــرة. أمــا فــي الحقــل، فقــد تأثــرت معــدالت 
ككرومونــات.  المســتخدمة  الجاذبــات  بأنــواع  االصطيــاد 
وأظهــرت النتائــج أن معــدل االصطيــاد كان أعلــى بالنســبة لثمــار 

التمــر المخمــرة )59٪ فــي مزرعــة نافــا، 64.5٪ فــي مزرعــة 
الثليمــا( مقارنــة مــع مســتخلص قلــف حبــوب اللقــاح ومــاء اللقــاح 
 ٪22.4  ،13.2 نافــا،  فــي مزرعــة   21.3  ،19.7( التجــاري 
فــي مزرعــة الثليمــا(، علــى التوالــي. بغــض النظرعــن مصــدر 
ــط  ــكل متوس ــاً بش ــاط كان ايجابي ــل االرتب ــإن تحلي ــات، ف الجاذب
 R =( ــا بيــن معــدل االلتقــاط ودرجــة الحــرارة فــي مزرعــة ناف
ــج  ــي النتائ ــاط ف ــر أي ارتب ــم يظه ــا ل P = 0.07 ،0.54(، بينم
 )P = 0.71 ،R = 0.12( المتحصــل عليهــا فــي مزرعــة الثليمــا
ــود  ــى وج ــج إل ــارت النتائ ــا أش ــة، بينم ــالت مجتمع ــكل المعام ل
ارتبــاط إيجابــي متوســط بيــن معــدل االصطيــاد ودرجــة الحــرارة 
المحيطــة لثمــار التمر المخمــرة )P = 0.04 ،R = 0.60(. وبناًء 
عليــه، يوصــى بإجــراء المزيــد مــن الدراســات الشــاملة لتغطيــة 
جميــع جوانــب ســلوكيات سوســة النخيــل الحمــراء فــي المملكــة 
ــة  ــة العربي ــي )المملك ــي العنس ــن ناج ــعودية. [أمي ــة الس العربي
الســعودية( ، المشــرف الرئيــس األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن 
ســعد الــداود و المشــرف المســاعد األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن 
بــن عبدالعزيــز الجنوبــي، علــم الحشــرات، قســم وقايــة النبــات، 
كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة، جامعــة الملــك ســعود، المملكــة 

ــوراه، 2022(].  ــعودية. )دكت ــة الس العربي

دراســات بيئيــة وتصنيفيــة علــي بعــض أنــواع الحلــم التــي 
تصيــب أشــجار الرمــان ومفترســاتها فــي محافظــة أســيوط 

- مصــر

ــواع  ــد أن ــي وتواج ــوع البيولوج ــة التن ــة الحالي ــتهدف الدراس أس
الحلــم نباتيــة التغذيــة والمفترســة علــى أشــجار الرمــان فــي 
11 مركــز بمحافظــة أســيوط، ولقــد اشــتملت الدراســة علــى 
ــان خــالل  ــى أشــجار الرم ــد عل ــي تتواج ــم الت ــواع الحل حصرأن
عامييــن مــن الدراســة بدايــة مــن أكتوبــر 2018، علــى إرتفاعــات 
والتشــوهات  والثمــار  والبراعــم  )االوراق  شــملت  مختلفــة 
الزهريــة والتشــوهات الخضريــة والتربــة أســفل اشــجارالرمان(. 
ومــن النتائــج المتحصــل عليهــا تــم حصــر عــدد 190 نوعــا 
ــاَ  ــة، 100 جنس ــى 50 فصلي ــى إل ــي تنتم ــات الت ــن االكاروس م
ــلوك  ــة وس ــب طبيع ــى حس ــات عل ــة مجموع ــى ثالث ــمة إل مقس
التغذيــة، باإلضافــة لدراســة التذبذبــات العدديــة لنوعــان مــن 
ــم الضــار لصنفــان مــن أصنــاف الرمــان فــي ثــالث  أنــواع الحل
مراكــز بأســيوط خــالل الفتــرة مــن أكتوبــر2018 حتــى ســبتمبر 
ــة  ــات بشــكل عشــوائي مــن 25 ورق ــث أخــذت العين 2020، حي
مــن 4 شــجيرات بأجمالــي 100 ورقــة مــن صنفــي )األســيوطي 
والمنفلوطــي »البلــدي«(. ومــن النتائــج المتحصــل عليهــا تــم 
 T. تســجيل ذروتيــن للكثافــة العدديــة ألكاروس الرمــان المبطــط
punicae وأكاروس األفــاكادو البنــي O. punicae األولــى فــي 
مــارس والثانيــة فــي يوليــو خــالل عامييــن متتالييــن فــي كل مــن 
مناطــق الدراســة )مراكــز أبوتيــج والفتــح ومنفلــوط(، كذلــك تــم 
 E. scutalis ــن ــكالً م ــة ل ــة العددي ــدة للكثاف ــجيل ذروة واح تس
مناطــق  مــن  كل  فــي   N. barkeri األكاروســي  والمفتــرس 
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ــي  ــت ف ــث كان ــوط(، حي ــح ومنفل ــج والفت ــز أبوتي الدراســة )مرك
يوليــو فــي مركــز أبوتيــج بينمــا كانــت فــي أغســطس فــي مركــز 

ــن.  ــكالً النوعي ــوط ل منفل

كمــا تــم دراســة جــداول الحيــاة ألكاروس الرمــان المبطــط  
T. punicae حيــث أظهــرت النتائــج أن أقصرفتــرة حضانــة 
ــاث والذكــور، وأقصــر  ــاً لإن ــت 2.47 ، 2.50 يوم ــض كان للبي
ــى  ــور عل ــاث والذك ــوم لإن ــت 12.65، 9.63 ي ــاة بلغ دورة حي
التوالــي، وكانــت أقصــر فتــرة حيــاة لإنــاث البالغــة هــي 9.94 
ــك  ــاً، كذل ــض 7.0 يوم ــع البي ــرة لوض ــر فت ــت أقص ــوم، وكان ي
ــرارة  ــة ح ــى درج ــاً عل ــل 14.76 يوم ــرة للجي ــت أقصــر فت كان
35مº، حققــت االنــاث أعلــى معــدل وضــع للبيــض علــى درجــة 
حــرارة 30 مº حيــث وصــل متوســط عــدد البيــض الــي13.13  
بيضــة لــكل أنثــي، أضافــة إلــى أن أعلــى معــدل لتكاثــر )R0( كان 
ــة  ــادة الذاتي ــى معــدل للزي ــا أعل ــس الدرجــة، بينم ــى نف 7.51 عل
)rm( كان 0.12 علــى درجــة حــرارة 35 مº. فــي حيــن وصلــت 
 ،ºنســبة المــوت 50 % بعــد 38 يــوم علــى درجــة حــرارة 20 م
 )DT( 13.93 ــة ــة العددي ــرة لتضاعــف الكثاف وبلغــت أطــول فت

.ºــى درجــة حــرارة 30 م ــاً عل يوم

 E. scutalis  كذلــك تــم تقييــم كفــاءة المفتــرس االكاروســي 
ــان المبطــط  ــض أكاروس الرم ــة وبي ــر بالغ ــى األطــوار الغي عل
 S. phillyreae ــة الرمــان البيضــاء ــك بيــض حشــرة ذباب وكذل
ــج أن أقصــر  ــرت النتائ ــث أظه ــرارة 30 مº حي ــة ح ــى درج عل
ــت )1.96، 1.67(، )1.96، 1.86(  ــض كان ــة للبي ــرة حضان فت
ــت  ــاة كان ــر دورة حي ــرارة 30 مº، وأقص ــة ح ــى درج ــوم عل ي
ــى البيــض  ــة عل ــد التغذي ــاث والذكورعن ــاً لإن 8.42، 8.17 يوم
 T. punicae واألطــوار غيــر البالغــة ألكاروس الرمان المبطــط
ــت أطــول  ــي وكان ــى التوال ــان البيضــاء، عل ــة الرم ــض ذباب وبي
ــاث البالغــة هــي 14.00، 14.84 يومــاً، أطــول  ــاة لإن فتــرة حي
ــة  ــد التغذي ــاً ، عن ــت  8.74،9.96 يوم ــض كان ــرة وضــع البي فت
علــى البيــض واألطوارغيــر البالغــة ألكاروس الرمــان المبطــط 
ــرة  ــر فت ــي وأقص ــى التوال ــاء عل ــان البيض ــة الرم ــض ذباب وبي
للجيــل كانــت 10.24، 10.46 يومــاً، عنــد التغذيــة علــى البيــض 
واألطــوار غيــر البالغــة الكاروس الرمــان المبطــط وبيــض ذبابــة 
ــدل  ــى مع ــاث أعل ــت اإلن ــي وحقق ــى التوال ــاء عل ــان البيض الرم
 ،ºــة 30 م ــل الدراس ــرارة مح ــة الح ــى درج ــض عل ــع البي وض
حيــث وصــل متوســط عــدد البيــض الــي  16.85،19.38 بيضــة 
البالغــة  البيــض واألطــوار غيــر  التغذيــة علــى  /أنثــى عنــد 
ألكاروس الرمــان المبطــط وكذلــك بيــض ذبابــة الرمــان البيضــاء 
ــاب )R0( كان  ــي لإنج ــدل صاف ــى مع ــي وكان أعل ــى التوال عل
 9.82،9.47 عنــد التغذيــة علــى البيــض واالطــوار غيــر البالغــة 
ألكاروس الرمــان المبطــط وبيــض ذبابــة الرمــان البيضــاء علــى 
التوالــي. فــي حيــن كان أعلــى معــدل للزيــادة الجوهريــة لألفــراد 
 )λ( هــو  0.184،0.180 وأعلــى نســبة محــددة للزيــادة )rm(
كان  1.20،1.19 عنــد نفــس الدرجــة عنــد التغذيــة علــى البيــض 

واألطــوار الغيــر بالغــة ألكاروس الرمــان المبطــط وبيــض ذبابــة 
الرمــان البيضــاء، علــى التوالــي ، وكانــت أطــول معــدل مــوت 
 )T( 50 % كان بعــد مضــي  0.75،0.70 يومــاً، وأقصــر وقــت
ــة  ــد التغذي ــة لألعــداد كان  3.76،3.85 يومــاً، عن الزم لمضاعف
علــى البيــض واألطــوار غيــر البالغــة ألكاروس الرمــان المبطــط 

وبيــض ذبابــة الرمــان البيضــاء علــى التوالــي.

 Egyptglyphus Eraky et كمــا تــم وصــف جنــس جديــد 
al., 2019 وأربعــة أنــواع جديــدة مــن األنــواع األكاروســية 
متنوعــة الغــذاء والتــي تنتمــي لمجموعــة عديمــة الثغورالتنفســية 
)األكاريديــدا( حيــث لــم يتــم تســجيلها مــن قبــل فــي مصــر أو فــي 
 Egyptglyphus oconnori Eraky :العالــم الخارجــي وهــي
 et al., 2019; Caloglyphus azzai Eraky et al., 2020;
 C. punicum Eraky et al., 2020 and Myianoetus
.granatum Eraky et al., 2020. [عبــد الجيــد صــالح أحمــد 
عبدالجيــد )مصــر(، قســم وقايــة النبات-آفــات حيوانيــة زراعيــة، 
ــة األشــراف: أ.د.  ــة الزراعــة، جامعــة أســيوط، مصــر، لجن كلي
عبدالوهــاب محمــد علــي، أ.د. الســيد علــي محمــد العراقــي، 
أ.د. نزيــه محمــد عبدالواحــد ، )دكتــوراة فــي العلــوم الزراعيــة 

.[)2022

تأثيــر التبايــن الوراثــى فــي فعاليــة نبــات القطــن كمحصــول 
صائــد لطفيــل البــودا Striga hermonthica فــي نبــات 

الــذرة الرفيعــة  

أجــرى البحــث فــي كليــة الدراســات الزراعيــة بجامعــة الســودان 
للعلــوم والتكنولوجيــا ومعمــل المكافحــة الميكروبيــة بمعهد أبحاث 
البيئــة والمــوارد الطبيعيــة والتصحــر بالمركــز القومــى للبحــوث 
ــاف  ــض أصن ــة بع ــم فعالي ــن 2018-2015م لتقيي ــرة بي ــي الفت ف
القطــن كمحصــول صائــد أو زراعتــه تحميــالً فــي خفــض تطفــل 
ــاف القطــن  ــى أصن ــم الحصــول عل ــذرة. ت ــات ال ــى نب ــودا عل الب
حامــد، بــركات، بــاراك)س( 67، عابديــن، صينــى 1  ووقــر مــن 

هيئــة البحــوث الزراعيــة، وواد مدنــي، الســودان.

ــة أصنــاف فــي المشــتل وحصــدت وقســمت   تمــت زراعــة ثالث
الــى جــذور وســيقان وأوراق وأزهــار ولــوز وبــذور، ثــم جففــت 
وطحنــت الختبارهــا لمنشــط نمــو البــودا. وجــد إن منشــط النمــو 
ألجــزاء نبــات أصنــاف القطــن يختلــف باختــالف األصنــاف 

وجــزء نبــات القطــن.

 وبغــض النظرعــن الصنــف فــان أعلــى معــدل لمنشــط البــودا فــي 
ــوز )16.9-26.52%(  ــي الل ــل ف الجــذور )%49.9-31.9( وأق
. كمــا كان أعلــى معــدل لمنشــط نمــو البــودا للصنــف حامــد 

ــاراك)س( 67 )16.5%(. ــف ب ــل للصن )%48.9( وأق

 وبغــض النظرعــن الصنــف أكــدت نتائــج التجربــة األخــرى إن 
بــدرة الجــذور تحتــوي علــى أعلــى معــدل لمنشــط البــودا ويقــل 
بزيــادة عمرالنبــات، وارتفــاع منشــط نمــو البــودا للصنــف حامــد 
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مقارنــة ببــركات وبــاراك)س( 67, و إن منشــط نمــو البــودا فــى 
بــدرة جــذور الصنــف حامــد يزيــد طرديــاً بزيــادة الكميــة ويصــل 
القمــة )%67.5 نمــو(. وجــد ان منشــط نمــو البــودا لالفــراز 
ــن  ــم والزم ــادة الحج ــد بزي ــد يزي ــن حام ــف القط ــذري لصن الج
ويصــل الــى قمتــه )%38.45 نمــو( عنــد حجــم 15 مايكــرو لتــر 
بعــد 30 يــوم مــن الزراعــة ثــم يتناقــص. كمــا وجــد إن االفــراز 
ــي  ــات ف ــة النبات ــادة كثاف ــد بزي ــودا يزي الجــذري لمنشــط نمــو الب
األصيصــة. باالضافــة الــى زيادتــه بزيــادة الحجــم الــى أن يصــل 

قمتــه ثــم يبــدأ فــي التناقــص.

 إن بيانــات التجــارب المشــتلية أوضحــت الزيــادة التصاعديــة مــع 
الزمــن للبــودا فــي معاملــة المقارنــة كمــا تبيــن إن نبــات القطــن 
أدى الــى تاخيــر وخفــض البــودا فــي نبــات الــذرة التالــى. وبغــض 
النظرعــن نــزع  جــذور القطــن فــان الفروقــات غيرمعنويــة فــي 
ــذرة التالــى ، ويرجــع الــى إختــالف  ظهــور البــودا فــي نبــات ال
أصنــاف القطــن. مــن بيــن جميــع أصنــاف القطــن ، اظهــر 
الصنــف وقــر وحامــد أقــل وأعلــى ظهــور للبــودا، علــى التوالــي.

 إن الــوزن الجــاف للبــودا ينعكــس بظهــور البــودا والــذي انخفض 
ــات القطــن بغــض  ــد نب ــذرة المزروعــة بع ــات ال ــي نب ــاً ف معنوي
ــر  ــض النظ ــي بغ ــذرة التال ــات ال ــف. إن نبات ــن الصن ــر ع النظ
عــن صنــف القطــن أظهــرت زيــادة فــي طــول النبــات ومســاحة 
الورقــة ومحتــوى الكلوروفيــل فــي الورقــة والــوزن الجــاف 

ــة. ــة الحاكم ــع التجرب ــة م ــة مقارن ــادة معنوي زي

 إن ظهــور البــودا و وزنهــا الجــاف فــي نبــات الــذرة المــزروع 
بعــد صنــف القطــن حامــد إزداد تصاعديــاً مــع زيــادة بذورالبــودا 
ممــا أدى إلــى عــدم ثبــات الشــكل العــام لنمــو نبــات الــذرة 
التالــي. إن بيانــات الزراعــة التحميليــة لصنــف القطــن حامــد فــي 
الحقــل مــع أصنــاف الــذرة ابــو ســبعين وود أحمــد وأرفــع قدمــك 
أوضحــت إن نمــو البــودا أعلــى فــي المحصــول المنفــرد وظهــور 
الطفيــل مبكــراً فــي صنــف أبــو ســبعين. كمــا إن الزراعــة 
ــاف  ــع أصن ــي جمي ــودا ف ــور الب ــى خفــض ظه ــة أدت ال التحميلي
فــي   58.5-100% ،31.5-100  ،51.3-82.3 بنســبة  الــذرة 
أصنــاف أبــو ســبعين و ود أحمــد و أرفــع قدمــك، علــى التوالــي. 
ومــن ذلــك يمكــن نشــرصنف القطــن حامــد كجــزء تكاملــي 
ــي المناطــق  ــودا ف ــل الب ــة الدارة طفي ــي االســتراتيجية المتكامل ف
ــا  ــودا. كم ــوءة بالب ــي الموب ــة وذات معــدل األمطــار العال المروي
يمكــن التعــرف علــى طريقــة أخــرى لصنــف القطــن حامــد خــالل 

ــى النمــو االنتحــاري. ــا عل ــر حثه ــودا عي ــة بالب خفــض االصاب

العمليــات الزراعيــة كالتســميد  البحــث فــي  إلــى   باالضافــة 
ومبيــدات الحشــائش فــي فعاليــة صنــف القطــن حامــد كمحصــول 
صائــد فــي خفــض اإلصابــة بالطفيــل فــي نبــات الــذرة التالــي. [
عبدالرحمــن حامدعبدالرحمــن )الســودان(، أكاديميــة الســودان 
الســودان  العلمــي،  العالــي والبحــث  التعليــم  للعلــوم، وزارة 

.[)2022 )دكتــوراه، 

ــدات اآلفــات  إستكشــاف تصــورات المزارعيــن وتجــار مبي
فــي  المبيــدات  إســتخدام  عنــد  وممارســاتهم  الزراعيــة 

ــان. ــلطنة عم س

أجريــت هــذه الدراســة لفهــم تصــورات المزارعيــن وتجــار 
ــي  ــات الخضــروات ف ــدات آف ــأن مبي ــاتهم بش ــدات وممارس المبي
ســلطنة عمــان. الدراســة غطــت ســبع محافظــات، تــم مســح 
160 مزارعــا )40 مــزارع ينتمــون لجمعيــة المزارعيــن و120 
مــزارع غيــر أعضــاء فــي الجمعيــة( وشــمل المســح 75 تاجــر 
تجزئــة للمبيــدات. أظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق مزارعــي 
الجمعيــة فــي قدرتهــم على تشــخيص اآلفــات واألمراض الشــائعة 
ــا  ــة. كم ــن للجمعي ــر المنتمي ــن غي ــى المزراعي ــروات عل للخض
ــتطاعو  ــن إس ــا المجموعتي ــن كلت ــة أن 50٪ م ــت الدراس أوضح
تحديــد الحشــرات ومســببات األمــراض ومعرفــة أي مبيــد يجــب 
ــاء  ــف أعض ــن نص ــرب م ــا يق ــى م ــة. أوص ــكل آف ــتخدامه ل اس
ــل  ــا قب ــرة م ــدات وفت ــح للمبي ــة الصحي ــدل الجرع ــة بمع الجمعي
الحصــاد )PHI( مقارنــة بحوالــي 30٪ مــن غيــر األعضــاء. فيما 
ــدات، حــدد ٪77  ــي إســتخدام المبي ــق بالصحــة والســالمة ف يتعل
مــن أعضــاء الجمعيــة المخاطــر المحتملــة للمبيــدات علــى البشــر 
والبيئــة، بينمــا أشــار 60٪ مــن المزارعيــن اآلخريــن إلــى عــدم 
وجــود مخاطــر محتملــة. تشــير النتائــج إلــى مــا يقــرب مــن ثلــث 
إجمالــي المزارعيــن لــم يرتــدوا أبــدًا معــدات الحمايــة الشــخصية 
أثنــاء اســتخدام المبيــدات. أشــار معظــم أعضــاء الجمعيــة )٪68( 
أنهــم ”عــادة ودائمــا“ يقــرؤون تعليمــات الســالمة المذكــورة 
بالملصــق مقارنــة ب 14٪ فقــط مــن غيــر األعضــاء. علــى 
الرغــم مــن أنهــم كانــوا المصــدر الرئيســي لتقديــم المشــورة 
للمزارعيــن، إال أن العديــد مــن بائعــي المبيــدات فشــلوا فــي 
ــد  ــات واألمــراض )50٪( أو اختيارالمبي ــد مــن اآلف ــد العدي تحدي
المناســب )70٪( أو التوصيــة بمعــدل الجرعــة الصحيــح )٪37( 
أو تحديــد فتــرة مــا قبــل الحصــاد (٪)44. أظهــرت الدراســة أن 
٪41  مــن بائعــي المبيــدات ”أبــدًا“ ال يقــرؤون تعليمــات الســالمة 
علــى الملصــق و27٪ منهــم ”لــم يشــرحوا أبــدًا“ مخاطــر الصحة 
والســالمة للعمــالء. ســلط التبايــن المكانــي لتطبيــق مبيــدات 
اآلفــات فــي ثالثــة مــزارع الضــوء علــى التغطيــة المتغيــرة التــي 
تــم تحقيقهــا باســتخدام مرشــات الضغــط العالــي، حيــث يتجــاوز 
معامــل االختــالف دائًمــا 30٪. فــي إحــدى المــزارع كان معــدل 
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الــرش أكثــر مــن ضعــف المعــدل الموصــى بــه. الدراســة تبيــن 
ــدات  ــار المبي ــن وتج ــب المزارعي ــة لتدري ــة ملح ــاك حاج أن هن
قــدرات  لتحســين  الحكومييــن  اإلرشــاد  بالتجزئــة ومســؤولي 
حمايــة المحاصيــل والوعــي بــاإلدارة المتكاملــة لآلفــات كمــا 
توصــي الدراســة بالتخلــص التدريجــي مــن مكائــن الــرش عاليــة 
الضغــط واســتخدام المكائــن المناســبه. [ محمــود بــن محمــد 
النبهانــي )ســلطنة عمــان(، جامعــة ريدنــج - المملكــة المتحــدة، 

)دكتــوراه، 12 ينايــر 2022م(].

عــزل وتشــخيص الفطريــات المرافقــة لفســائل النخيــل 
النســيجية وتقييــم كفــاءة الفضــة النانويــة والفطــر االحيائي
Trichoderma longibrachiatum فــي مكافحتهــا.

ــي  ــل النســيجية ف ــي لمــزارع النخي ــج المســح الحقل اظهــرت نتائ
مناطــق الدراســة الثالثة) الســيبا وســفوان والهارثــة ( في محافظة 
البصــرة والتــي اجريــت خــالل الفتــرة 2018 – 2020 انتشــار 
امــراض تبقــع االوراق واللفحــة الســوداء والذبــول علــى اشــجار 
النخيــل المزروعــة فــي هــذه المناطق.عــزل العديــد مــن االنــواع 
ــت  ــاً و توزع ــي 36 نوع ــا حوال ــت اعداده ــي بلغ ــة والت الفطري
ــة فــي المناطــق  ــة الثالث ــى االعــراض المرضي ــواع عل هــذه االن
 Neodieghtonia  الثالثــة قيــد الدراســة . وســجلت االنــواع
والفطــر  الســوداء  اللفحــة  لمــرض  كمســبب    phoenicum
 Neoscytalidiumو   Scytalidium lignicolaa
كمســببات   Phoma costarricensis و    dimidiatum
لمــرض تبقــع االوراق .اظهــرت نتائــج العــزل مــن جــذور 
النباتــات المصابــة بمــرض الذبــول عــزل االنــواع F. solani و 
 F.fujikuroi و F.fujikuroi F4 و  F. proliferatum F1 

.  F.proliferatum F7 و  F3

والفطــر  النانويــة  الفضــة  اضافــة  ان  ايضــا  النتائــج  بينــت   
االحيائــي T.longibrachiatum خفضــت مــن التأثيــر الســلبي 
ــة  ــبة المئوي ــت النس ــر .Fusarium spp اذ ارتفع ــواع الفط ألن
ألنبــات بــذور بــادرات النخيــل وانخفضــت النســبة المئويــة 
لمــوت البــادرات  .أجــري تشــخيص جزيئــي لبعــض الفطريــات 
ــع  ــظ التتاب ــم حف ــات ITS1-ITS4 وت ــة باســتخدام البادئ المعزول
ــات  ــي لمعلوم ــز الدول ــي المرك ــن rDNA ف ــدي للجي النيوكليتي
OK255499.1و     التاببعــات   تحــت  االحيائيــة  التقنــات 
للفطريــات   OK235483.1 و   MZ675601.1
 .A.alternataو  N.phonicumو  P.costarricensis
ــة  ــات، كلي ــة النب ــم وقاي ــراق( ، قس ــع )الع ــودة مان ــالء ع [ ع
الزراعــة ، جامعــة البصــرة ،المشــرف ا.د. محمــد عامــر فيــاض 

.[)2022 )دكتــوراه،  صالــح  عاشــور  يحيــى  وا.م.د. 

ــى  ــع األكاروســي عل دراســة بعــض أســاليب إدارة المجتم
ــوب ســورية  ــي محافظــة الســويداء جن ــاح ف أشــجار التف

دُرســت بعــض أســاليب إدارة مجتمــع األكاروســات علــى أشــجار 
التفــاح فــي األعــوام 2021-2018 فــي مواقــع مختلفــة االرتفــاع 

الســويداء  محافظــة  فــي 
جنــوب ســورية، إذ درســت 
ديناميكيــة مجتمعــات نوعــي 
ذو  العنكبوتــي  األكاروس 
  Tetranychus البقعتيــن 
 urticae Koch )Acari:
 T e t r a n y c h i d a e (
األحمــر  واألكاروس 
 Panonychusاألوروبــي
 ulmi Koch )Acari:
  T e t r a n y c h i d a e (
المفترســة  واألكاروســات 
علــى صنفــي التفــاح غولــدن 
ــة بنوعــي  ــت شــدة اإلصاب ديليشــس وســتاركنغ ديليشــس. اختلف
ــة  ــة مفترســات فصيل ــت كثاف ــن. كان ــى الصنفي األكاروســات عل
 Typhlodromus )Typhlodromus(  Phytoseiidae
 Typhlodromus )Typhlodromus(و  pyri Scheuten
ســتاركنغ  الصتــف  علــى  أعلــى   cotoneastr Wainstein
ديليشــس. أظهــرت دراســة قابليــة اإلصابة بـــنوعي األكاروســات 
ــن  ــة بي ــي اإلصاب ــة ف ــاً معنوي ــاح فروق ــاف تف ــة أصن ــى ثماني عل
ــن العناصــر  ــوى األوراق م ــع محت ــك م ــط ذل ــاف، وارتب األصن
األساســية  )N P K(، حيــث أظهــر تحليــل المكونــات الرئيســية
ــيوم  ــوى البوتاس ــع محت ــاً لـــ P. ulmi م ــاً ايجابي  PCA ارتباط
فــي أوراق التفــاح، أمــا النــوع T. urticae ارتبــط ايجابيــاً 
ــوب  ــاف ت ــد كان األصن ــن وق مــع كل مــن الفوســفور والنتروجي
ريــد، ســتاركنغ و ســتاركنغ ريــد ديليشــس أكثــر قابليــة لإصابــة 
بالنــوع P. ulmi، واألـــصناف غولــدن، غولــدن 972 وغرانــي 

.T. urticae بالنــوع  قابليــة لإصابــة  أكثــر  ســميث 

 بينــت النتائــج أن اســتخدام األســمدة األرضيــة لــم يكــن لــه تأثيــر 
معنــوي فــي أعــداد نوعــي األكاروســات، باســتثناء معاملــة 
ســلفات البوتــاس، بينمــا أثــرت المعامــالت الورقيــة بشــكل 
 T. urticae ــداد ــن أع ــت م ــد خفض ــن. فق ــي النوعي ــف ف مختل
ــة  ــة الورقي وزادت مــن أعــداد P. ulmi . كان لألســمدة اآلزوتي
 T. والفوســفورية دور ايجابــي فــي زيــادة أعــداد األكاروس 
urticae. أثبــت اســتخدام الزيــوت الزراعيــة الصيفيــة والشــتوية 
ــي  ــن ف ــى كال الصنفي ــن عل ــداد النوعي ــض أع ــي تخفي ــة ف فاعلي
الظــروف الحقليــة، ولوحــظ تأثيــر ســلبي أكبــر للزيــوت الصيفيــة 
فــي مفترســات فصيلــة Phytoseiidae مــن الشــتوية. دُرس 
تأثيــر بعــض المبيــدات الحيويــة مــن أصــل نباتــي علــى األطــوار 
 P.و T.   urticae مخبريــاً، وحقلياً في T. urticae المختلفــة لـــ
ulmi، إذ حقــق مبيــدا Herbomit  وNimbecidine مكافحــة 
ــغ متوســط أعــداد األطــوار  ــث بل ــة، حي ــة لألطــوار المختلف فعال
المتحركــة  1.5فــرد/ الورقــة فــي معاملتــي Herbomit  و
فــي معاملــة  Nimbecidine مقارنــة مــع 5.1 فرد/الورقــة 
الشــاهد بعــد 15 يــوم مــن المعاملــة،  لــذا يمكــن اســتخدامها 
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ــن  ــدات م ــر عــدة مبي ــر تأثي ــة. اُختب ــج اإلدارة المتكامل ــي برام ف
 Cyflumetofen مجموعــات مختلفــة مخبريــاً وحقليــاً وهــي
Hexythiazox10% و  و   Spirodiclofen24%و
ــا،  ــي لبعضه ــت الصيف ــة الزي ــع إضاف Abamectin 1.8%، م
فأبــدت فعاليــة مختلفــة، وصلــت بعــد 15 يــوم مــن المعاملــة 
 Spirodiclofen24% علــى البيــض إلــى %100 فــي معاملــة
فــي معاملــة Cyflumetofen، و%100 علــى  و 96.01% 
األطــوار المتحركــة  لــكال المبيديــن، وأعطــى مــزج بعضهــا مــع 
الزيــت فعاليــة مديــدة مقارنــة بغيــر الممــزوج. [ جهــان العبــد هللا 
)ســورية( ، كليــة الزراعــة- جامعــة دمشــق، )دكتــوراه، 2022(]. 

ــد  ــي الح ــة ف ــة المتكامل ــر المكافح ــض عناص ــتخدام بع اس
عــن  المتســبّب  الزيتــون  ذبــول  مــرض  انتشــار  مــن 

 Verticillium dahliae الفطــر

 Olive ــت ــاء الجف ــر م ــة تأثي ــى معرف ــة إل ــذه الدراس ــت ه َهدف
اســتخالص  لعمليــة  الثانــوي  )الناتــج   Mill Wastewaters
ــات  ــن مجموع ــة م ــدات الفطري ــض المبي ــون( وبع ــت الزيت زي
كيميائيــة مختلفــة )هكســاكونازول، آزوكســي ســتروبين، فوســتيل 
األلمنيــوم( فــي نمــو المشــيجة الفطريــة وإنبــات وتشــّكل األبــواغ 
 Verticillium dahliae الفطريــة ووزن الكتلــة الحيوية للفطــر
ــذه  ــر ه ــون، ودراســة تأثي ــى الزيت ــول عل المســبّب لمــرض الذب
ــول  ــرض الذب ــة بم ــدة اإلصاب ــض ش ــة وخف ــي مكافح ــواد ف الم
الفرتســيليومي علــى غــراس الزيتــون فــي تجربــة نصــف حقليــة 
)ضمــن أُصــص(. أثبتــت التجربــة فاعليــة المبيــدات المســتخدمة 
ــد  ــل المبي ــر V.dahliae، واحت ــيجة الفط ــو مش ــض نم ــي خف ف
 IC50 التثبيــط فــي نســبة  المرتبــة األولــى   hexaconazole
)1.37( جــزء فــي المليــون. أمــا بالنســبة لتأثيــر مــاء الجفــت فــي 
نمــو مشــيجة الفطــر V. dahliae فقــد منــَع كل مــن التركيزيــن 
100 و150 مل/ليتــر نمــو مشــيجة الفطــر بشــكل كامــل، وكانــت 
 )54.06( IC50 قيمــة المنــع بنســبة %50 بالمقارنــة مــع الشــاهد
مل/ليتــر. فيمــا يتعلــق بتأثيــر المبيــدات فــي الكتلــة الحيويــة 
)الــوزن الجــاف( للفطــر Verticillium dahliae أعطى المبيد 
ــا 93.26  ــط قدره ــبة تثبي ــى بنس ــة األعل ــاكونازول الفاعلي هكس
و%85.34 عنــد التراكيــز 1000 و100 جــزء فــي المليــون 
علــى التوالــي. وكان تأثيــر مــاء الجفــت جيـّـداً حيــث كانــت نســبة 

تثبيــط الــوزن الجــاف للفطــر 93.86 و%99.11 للتركيزيــن 
ــت  ــاء الجف ــا أعطــى م ــي. كم ــى التوال ــر عل 100 و150 مل/ليت
بالتركيــز 450 مــل/ل الفاعليــة األعلــى نصــف حقليــاً فــي نهايــة 
 fosetyle aluminium التجربــة إذ بلغــت %80، تــاله المبيــد
ــة  ــه إذ بلغــت الفاعلي ــز الموصــى ب ــه بضعــف التركي ــد تطبيق عن
بينمــا   ،)70%(  azoxystrobin المبيــد  تــاله   ،77.14%
أعطــى مــاء الجفــت بالتركيــز 300 مــل/ل فاعليــة متوســطة 
)%57.33(. [ خيــام محــرز )ســورية( ، قاعــة المؤتمــرات، 
كليــة الهندســة الزراعيــة، جامعــة تشــرين، الالذقيــة- ســورية، 
بإشــراف أالســتاذ الدكتــور محمــد طويــل والدكتــورة باســمة 

برهــوم، بتاريــخ 20/12/2021 )دكتــوراه، 2021(].

الحشائش المحصولية: التنوع النباتي ووسائل المكافحة

يمكــن أن تنشــأ األعشــاب الضــارة مــن الموائــل المجــاورة ، 
وتنتشــر بشــكل طبيعــي مــن الموائــل غيــر المحصوليــة وكذلــك 
ــق  ــن طري ــرى ع ــل األخ ــول المحاصي ــن حق ــا م ــم إحضاره يت
اآلالت أو كملوثــات لبــذور المحاصيــل. قــد يــؤدي هــذا التشــتت 

ــة. ــات المقاوم ــل جين ــس الســكان ونق ــى تجان المســتمر إل

ــات  ــي الصف ــي ف ــن الجين ــنا )أ( التباي ــذه الدراســة ، درس ــي ه  ف
ــدات أعشــاب مســتخدمة  ــة المبي ــة و )ب( مســتوى المقاوم الكمي
ــولفورون- ــلفورون+ أيودوس ــدوس س ــع ، أمي ــاق واس ــى نط عل
ميثيل-صوديــوم وفلوراســوالم + 2،4-د ، فــي ثمانيــة أزواج 
المحاصيــل  مــن   .Sinapis arvensis L مــن  ســكانية 
ــي  ــي مناطــق ف ــر ثمان ــة عب ــر الزراعي ــاورة غي ــل المج والموائ
ــا الوراثــي الكمــي بشــأن البيانــات  شــمال الجزائــر. أظهــر نهجن
ــات المزروعــة فــي ظــل  ــة للنبات ــة و ,)lgeria الصوتي المظهري
ظــروف خاضعــة للرقابــة مــن بــذور هــذه المجموعات مســتويات 
مماثلــة مــن التبايــن الجينــي داخــل الســكان وعــدم وجــود تمايــز 
ــذا  ــير ه ــل. يش ــن نوعــي الموائ ــة بي ــمات الكمي ــي   الس ــي ف وراث
إلــى تبــادل مهــم لبــذور S. arvensis و / أو حبــوب اللقــاح 
بيــن نوعــي الموائــل ، ولكــن ليــس بيــن حقــول المحاصيــل علــى 
ــم  ــا لمعظ ــا قويً ــًرا إقليميً ــا تأثي ــث وجدن ــي ، حي ــاق اإلقليم النط
ســمات النبــات لــكال النوعيــن مــن الموائــل المرتبطــة مــع درجات 
ــا  ــا أيًض ــة و تدرجــات هطــول األمطــار. وجدن الحــرارة الطولي
عــدم وجــود مقاومــة ضــد المبيديــن عنــد مســتوى كشــف ٪10.

ــى مــن   أظهــر Florasulam + 2,4-D مســتوى وســرعة أعل
amidosulfuron  iodosulfuron- الســمية النباتية مقارنة مع
+methyl-sodium. بالنظــر إلــى النتائــج التــي توصلنــا إليهــا، 
ــي  ــا ف ــاءة لـــ S. arvensis ، بم ــر كف ــر إلدارة أكث ــرح تدابي نقت
ــاوب  ــش ، وتن ــرات الق ــل ك ــاء نق ــذور أثن ــل تشــتت الب ــك تقلي ذل
ــاب، وإدارة  ــدات األعش ــة مبي ــم مقاوم ــب تراك ــل لتجن المحاصي
ــل  ــة لحقــول المحاصي التجمعــات فــي المناطــق المجــاورة القريب
ــة لمكافحــة األعشــاب  ــدات األعشــاب الطبيعي والبحــث عــن مبي
ــا. تعتبــر مبيــدات األعشــاب مــن المــواد الكيميائيــة  الضــارة بيئيً
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الزراعيــة الهامــة لزيــادة اإلمــدادات الغذائيــة ألن األعشــاب 
الضــارة مســئولة عــن االنخفــاض الكبيــر فــي إنتــاج المحاصيــل. 
مــع األســف، تعتبــر مبيــدات األعشــاب أكثــر مــن مجــرد عوامــل 
ــى  ــة إل مضــادة لألعشــاب الضــارة. كمــا هدفــت الدراســة الحالي
 )EOs( األساســية  للزيــوت  لألعشــاب  المبيــد  التأثيــر  تقييــم 
 Thymus fontanesii Boiss. et ــي ــواع ، وه ــة أن ــن ثالث م
.Reut., Satureja calamintha subsp. nepeta Briqو
الضــارة  بعــض األعشــاب  Eucalyptus citriodoraعلــى 
 ،Sinapis arvensis L.( الجزائــر  فــي  ضــرًرا  األكثــر 
 Xanthium ،Sonchus oleraceus L. ،Avena fatua L.
 Orobanche ،Cyperus rotundus L. ،strumarium L.
 .(crenata Forsk. et Cuscuta campestris Yuncker
تــم تقديــر تقييــم النشــاط المبيــد لألعشــاب مــن EOs عــن طريــق 
المقايســات الحيويــة فــي المختبــر، فــي الجســم الحــي وفــي 
 EOs ــل ــم تحلي ــب. ت ــح الصل ــة القم ــود زراع ــي وج ــع ف الموق
المعزولــة عــن طريــق التوســيع المائــي بواســطة كاشــف التأيــن 
باللهــب اللونــي للغــاز )GC-FID( ومقيــاس الطيــف الكتلــي 

.GC )MS(

 Carvacrol )52.1%(, thymol )13.3%(, p-cymene  
المركبــات  كانــت   )12.2%( and γ-terpinene )8.1%(
الســائدة-1,8 المركبــات  عنــدT. fontanesiiكانــت  الســائدة 
 cineole )28.4%(, pulegone )10.2%(, menthone
)S. calamintha  )9.7%( isomenthone )9.6% عنــد، 
عنــد   citronellal )64.7%( and citronellol )10.9%(
E. citriodora. تأثــر اإلنبــات وطــول الجــذور والشــتالت 
ــتخدمة )0.01، 0.02،  ــزات المس ــكل التركي ــدة ب ــاب بش لألعش
ــة  ــى )0.03٪( مطلوب ــزات األعل ــت التركي ــا كان 0.03 (٪ بينم
ــة. ــات الطفيلي ــى النبات ــة عل ــل الفعالي ــاب كام ــد أعش ــاط مبي لنش

ــل  ــل بالمحالي ــة 4-3 أوراق تعام ــي مرحل ــتالت ف ــرت الش  أظه
ــام  ــد 6 أي ــة بع ــة واضح ــمية نباتي ــة أعــراض س ــة المختلف الزيتي
مــن العــالج. تأثــر أداء جهــاز التمثيــل الضوئــي وســالمة غشــاء 
البالزمــا بشــدة بالتركيــزات المختلفــة لـــ 3 منظمــات إلكترونيــة. 
ــات  ــة للمعالج ــة قوي ــب مقاوم ــح الصل ــر القم ــك ، أظه ــع ذل وم
ــى التركيــزات  المســتخدمة. فــي الحقــول المفتوحــة ، تظهــر أعل
فقــط مــن كل EO تأثيــرات قريبــة مــن المعالجــة الكيميائيــة 
ــة  ــدات األعشــاب أحادي ــة + مبي ــة الفلق ــدات األعشــاب ثنائي )مبي
الفلقــة( علــى الكثافــة )التغطيــة( وثــراء الحشــائش فــي المحصول 
ــاًء  ــب. بن ــح الصل ــن القم ــذرة م ــف ب ــى محصــول ووزن أل وعل
علــى هــذه النتائــج ، يمكــن أن نســتنتج أن هــذه العناصــر الثالثــة 
تمتلــك نشــاًطا مبيــدًا لألعشــاب ضــد األنــواع مــن عائــالت نباتيــة 
ــد أعشــاب طبيعــي. ومــع ذلــك  مختلفــة ويمكــن اســتخدامها كمبي
ــم  ــث وتقيي ــاق البح ــيع نط ــام توس ــر لالهتم ــن المثي ــيكون م ، س
ــا  ــة ، مم ــة الثالث ــواع العطري ــاب لألن ــدات األعش ــات مبي إمكان
ــى هــذه العناصــر  ــة أخــرى عل ــق لدراســات تجريبي ــح الطري يفت

العطريــة ومكوناتهــا ، وتركيباتهــا كمبيــدات أعشــاب وتطبيقاتهــا 
فــي الحقــول المفتوحــة فــي وجــود المحصــول. [ســارة بــن 
ــة،  ــوم الفالحي ــا للعل ــة العلي ــر(، المدرســة الوطني شــعة )الجزائ
قســم علــم النبــات ، تحــت إشــراف األســتاذ حســن عبــد الكريــم 

)دكتــوراه، 12 كانــون األول/ ديســمبر، 2021(].

 Luteoviridae تعريــف الفيروســات المســببة لالصفــرار
وتطويــر  الشــتوية  الغذائيــة  البقوليــات  تصيــب  التــي 

كواشــف تشــخيصية للكشــف عنهــا

علــى  الدراســة  ركــزت 
تطويــر كواشــف تشــخيصية 
للكشــف  جزيئيــة  وأدوات 
التابعــة  الفيروســات  عــن 
 ،Luteoviridae لعائلــة 
ودراســة التبايــن الجزيئــي 
الَسْلَســلَة  تحليــل  بوســاطة 
لعــزالت  النيوكليوتيديــة 
مــن  مجموعــة  فيروســية 
بلــدان مختلفــة مــن وســط 
وشــمال  آســيا  وغــرب 
 .)CWANA( أفريقيــا 

 2013-2018 الفتــرة  خــالل  حقليــة  مســوحات  أجريــت 
اصفرار/تقــّزم  ألعــراض  المســببة  الفيروســات  لتحديــد 
ــن  ــدان م ــة بل ــي خمس ــتوية ف ــة الش ــات الغذائي ــل البقولي محاصي
والســودان  والمغــرب  ولبنــان  )إثيوبيــا   CWANA منطقــة 
وأوزباكســتان(، تــم خاللهــا جمــع عينــات مــن الحمــص والعــدس 
والفــول يظهــر عليهــا أعــراض اصفــرار وتقــزم. أظهــرت نتائــج 
االختبــارات المصليــة )TBIA( بــأّن الفيروســات التابعــة لعائلــة 
Luteoviridae هــي األكثــر شــيوعاً، حيــث تــّم الكشــف عنهــا 
فــي %36 مــن عــدد العينــات المختبــرة مــن جميــع البلــدان. كمــا 
 )FBNYV( تــم الكشــف عــن فيــروس االصفــرار الميــت للفــول
أمــا  وأثيوبيــا،  لبنــان  أورباكســتان،  الســودان،  مــن  كل  فــي 
فيــروس التقــزم الشــاحب للحمــص )CpCDV(  فقــد تــم الكشــف 
ــا  ــل عليه ــج الُمتحص ــد النتائ ــم تأكي ــط. ت ــوادن فق ــي الس ــه ف عن
ــع  ــراز م ــلي للبوليمي ــل التسلس ــار التفاع ــاطة اختب ــاً بوس مصلي
ــة  ــلَة النيوكليوتيدي ــل الَسلَس النســخ العكســي )RT-PCR( وتحلي
لـــقطعة دنــا مــن المورثــة المشــفِّرة للغــالف البروتينــي والمخلَّقــة 
بوســاطة بادئــات متخّصصــة علــى وجــود األنــواع التســعة التالية 
التابعــة للعائلــة Luteoviridae: فيــروس التفــاف أوراق الفــول 
BLRV )فــي الحمــص مــن أوزباكســتان(، وفيــروس تقــزم فــول 
الصويــا SbDV )فــي العــدس مــن إثيوبيــا، الحمــص مــن إثيوبيــا 
وأوزباكســتان(، فيــروس االصفــرار الغربــي للشــوندر الســكري/
ــتان(،  ــا وأوزباكس ــن إثيوبي ــص م ــي الحم ــر BWYV )ف البنج
ــي  ــّن CABYV )ف ــول بالم ــات المنق ــرار القرعي ــروس اصف في
الفــول مــن لبنــان، فــي الحمــص مــن الســودان وأوزباكســتان(، 
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الفــول  )فــي   CpCSV الحمــص  واصفــرار  تقــزم  فيــروس 
ــا والحمــص مــن  ــي العــدس مــن أثيوبي ــان والمغــرب، ف مــن لبن
إثيوبيــا والمغــرب(، فيــروس اصفــرار الصليبيــات BrYV )فــي 
الحمــص مــن أوزباكســتان(، فيــروس تقــزم والتفــاف أوراق 
القطــن CLRDV )فــي الحمــص مــن الســودان وأوزباكســتان(، 
وفيــروس اصفرارالقرع/اليقطيــن المنقول بالمــّنPABYV )في 
ــة  ــروق الفليفل ــرار ع ــروس اصف ــودان(، وفي ــن الس ــص م الحم
PeVYV )فــي الحمــص مــن الســودان(. وحســب معرفتنــا، يعــدّ 
 ،CLRDV ،BrYV ــاً للفيروســات ــذا التســجيل األّول عالمي ه
ــاً.  PABYV ،PABYV، و CABYV علــى الحّمــص عالمي
مختبــر  باحــث،  ،مســاعد  مكحل)ســورية(  الرحمــن  عبــد   ]
ــي 21 شــباط/فبراير 2022  ــان( ف ــكاردا، لبن ــذور، اي صحــة الب
ــة فــي وداد مدني-الســودان، وقــد  فــي مركــز البحــوث الزراعي
التحــق بدراســته العليــا فــي مجلــس البحــوث الزراعيــة التابــع 
ألكاديميــة الســودان للعلــوم وذلــك بالتعــاون مــع المركــز الدولــي 
للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة )ايــكاردا(. وقد أشــرف 
علــى الرســالة كل مــن الدكتــور عبــد الماجــد عــدالن حامــد مــن 
ــري  ــاء قم ــورة صف ــودان والدكت ــوث الزراعية-الس ــة البح هيئ
ــة فــي المناطــق الجافــة  ــي للبحــوث الزراعي مــن المركــز الدول
)ايكاردا(-لبنــان. حيــث تكونــت لجنــة الحكــم علــى الرســالة مــن: 
البروفيســور الدكتــورة مــي عبــد هللا علــي مــن جامعــة الجزيرة-
واد مدنــي والدكتــورة أميمــة الماحــي محمــد مــن هيئــة البحــوث 
ــن  ــري م ــاء قم ــورة صف ــة للدكت ــي باإلضاف ــة-واد مدن الزراعي

ايكاردا.)ماجســتير، 2022(].

ــة الســوداء  ــب الســبيرولينا والحب ــر التغــذوي بطحل  التأثي
فــي إنتــاج المصــل المضــاد لفايــروس موزائيــك الفاصوليــا 
 Potyvirus bean common mosaicاالعتيــادي

ــه ــتحثاث مقاومت ــق إس ــض طرائ virus وبع

المضــاد  المصــل  إلنتــاج  مختبريــاً  الدراســة  هــذه  أجريــت 
فــي كليــة الزراعــة جامعــة تكريــت وكليــة الطــب البيطــري 
والمركــز  ديالــى  جامعــة 
العراقــي لبحــوث الســرطان 
ــة / بغــداد ،  ــة الطبي والوراث
وحقليــاً فــي منطقــة األســود 
محافظــة  لقضــاء  التابعــة 
الربيعيــة.  العــروة  ديالــى 
ــاء للموســم  ــات الفاصولي لنب
إلــى  هدفــت  إذ   .2021 
إنتــاج مصــل مضــاد محلــي 
  Potyvirus Beanلفايــرو
 common mosaic
)virus )BCMV وتأثيــر 
نــوع التغذيــة فــي فعاليتــه 
الفاصوليــا،  نبــات  فــي   BCMV فايــروس  كثــر  المناعيــة. 

الحصــول  وتــم  الفاصوليــا  نباتــات  اوراق  مــن  واســتخلص 
علــى 7.39 ملغــم / 100 غــم اوراق مــن الفايــروس النقــي 
ــن  ــى الطولي ــي عل ــروس النق ــاص للفاي ــبة االمتص ــد أن نس فوج
الموجييــن 280/260 هــي 1.15 وقــد أظهــرت تغذيــة حيوانــات 
ــة  ــبيروليا Spirulina platensis والحب ــب الس ــة بطحل التجرب
الســوداء Nigella sativa تحفيــزاً للجهــاز المناعــي لحيوانــات 
ــادة  ــاج األجســام المضــادة ، وزي ــادة إنت ــة زي ــن ناحي ــة م التجرب
وزن حيوانــات التجربــة ، والحصــول علــى المصــل المضــاد 
ــت  ــيطرة ، أذ بلغ ــة الس ــة بمعامل ــر مقارن ــة أكب ــروس بكمي للفاي
كميــة المصــل المنتــج 27 مــل مــن المجموعــات التــي تــم حقنهــا 
ــرة  ــن تحضي ــروس بحق ــروس. وحضرمصــل مضــاد للفاي بالفاي
ــه   ــدرت عيارت ــري وق ــرذ المختب ــن الج ــداد م ــي أع ــه ف ــة من نقي
1/1024.وقــد اختبــرت فعاليــة المصــل المضــاد مــع مســتخلص 
نبــات مصــاب بالفايــروس باختبــار الترســيب فــي وســط ســائل، 
وظهــرت فعاليتــه بدرجــة أعلــى أو تســاوي فعاليــة المصــل 
ــد هللا فرحــان  ــروس. [ ظــالل عب ــي تشــخيص الفاي ــتورد ف المس
ــات،  ــة النب ــراق( ،قســم وقاي ــي )الع ــاب العان ــد الوه ــاذ عب ومع

كليــة الزراعــة )ماجســتير،2022(] .  

Exochomus دراســــات بيئيـــة حيويـــــة لمفــترس
 nigromaculatus علــــى بـــــــــق القطــــــــن الدقيقــــــي 
Phenacoccus solenopsis فـــي منطقـــة الخرطـــوم - 

الســـودان
مــن   )Phenacoccus solenopsis( الدقيقــي  القطــن  بــق 
ــة الخطيــرة التــي دخلــت الســودان خــالل العقــود  اآلفــات الغازي
ــة مــن  ــزة مــن ظهورهــا تمكنــت األف ــرة وجي ــرة. وبعــد فت األخي
التكاثــر بســرعة واإلنتشــار إلــى أجــزاء مختلفــة من القطــر محدثة 
اصابــات عاليــة وتلــف بليــغ بالعديــد مــن المحاصيــل المزروعــة 
والنباتــات البريــة. عليــه ، هــدف هــذا المقتــرح إلــى تقييــم الوضــع 
ــك  ــوم  و ذل ــة الخرط ــي بمنطق ــن الدقيق ــق القط ــة ب ــي آلف الحال
بالتركيــز علــى بعــض الدراســات البيويكولوجيــة . اشــتملت هــذه 
الدراســات علــى مســوحات حقليــة لالفــة والمفترســات المرتبطــة 
بهــا مــن عائلــة أبوالعيــد )coccinellids( علــى بعــض العوائــل 
ــارس 2019 م ،  ــر– م ــن يناي ــرة بي ــة الرئيســة خــالل الفت النباتي
 )viz.,( حيــث تــم تقييــم مســتويات الكثافــة العدديــة ألهــم أنواعهــا
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Exochomus nigromaculatus تواجــداً علــى أنــواع محــددة 
ــن  ــواع م ــة بأن ــة )أي مصاب ــر العائل ــة وغي ــات العائل ــن النبات م
ــى  ــالوة عل ــة. ع ــي بالمنطق ــن الدقيق ــق القط ــن( لب ــرات الم حش
ــة لمراحــل  ــب البيولوجي ــت الدراســة بعــض الجوان ــك ، تناول ذل
التطــور لألطــوار غيــر البالغــة بمــا فيهــا جــداول الحيــاة و 
 ،)E. nigromaculatus( معــدالت التغذيــة للمفتــرس المذكــور
ــى  ــه عل ــم تربيت ــذي ت ــي ال ــق الدقيق ــى الب ــه عل ــد تغذيت ــك عن وذل
ــة خــالل  ــات البطاطــس ) Solanum tuberosum( المنبت درن
ــو 2019 م تحــت ظــروف المعمــل  ــى ماي ــرة مــن مــارس ال الفت
 )24.26±0.98 ºC and 44.94±1.45% R.H( العاديــة 
ــة والتصحــر ، المركــز  ــة والمــوارد الطبيعي بمعهــد بحــوث البيئ

القومــي للبحــوث ، الخرطــوم.

ــاً  ــاراً ملحوظ ــاك انحس ــي أن هن ــح الحقل ــج المس ــت نتائ  أوضح
فــي مســتويات تواجــد بــق القطــن الدقيقــي فــي منطقــة الدراســة 
، حيــث تــكاد تنعــدم اآلفــة إال علــى القليــل مــن العوائــل النباتيــة 
ــض  ــود بع ــى وج ــير إل ــذا يش ــة. ه ــات المختبئ ــض البيئ ــي بع ف
العوامــل )الحيويــة وغيــر الحيويــة( المؤثــرة علــى حياتهــا ، 
يعتقــد مــن أهمهــا وجــود أعــداء حيويــة محليــة فاعلــة خاصــة مــن 
المفترســات والطفيليــات التــي تحتــاج للمزيــد مــن البحــث لمعرفــة 
دورهــا الفعلــي فــي تنظيــم تعــداد اآلفــة. تــم تســجيل أربعــة أنــواع 
مــن مفترســات أبوالعيــد مقترنــة بتواجــد بــق القطــن الدقيقــي علــى 
 E.( العوائــل النباتيــة ، مــن أكثرهــا ظهــوراً أبوالعيــد مــن نــوع
nigromaculatus( . يبــدو بــأن مســتوى تعــداد هــذا المفتــرس 
متوافــق بدرجــة كبيــرة مــع مســتوى فريســته مــن البــق الدقيقــي 

علــى العوائــل النباتيــة .

ــة للبــق الدقيقــي  ــر العائل ــات غي ــق بالنبات ــى كٍل ، فيمــا يتعل  وعل
ــر  ــن ، أظه ــرات الم ــن حش ــواع م ــة أن ــة بثالث ــا مصاب ــد أنه بي
مفتــرس أبوالعيــد )E. nigromaculatus( مســتويات أعلــى 
  Melanaphis sacchariعلــى النباتــات العائلــة لنوعــي المــن
المــن  لنــوع  العائلــة  النباتــات  علــى  Aphis neriiعنهــا  و 
 ، المعمليــة  للنتائــج  .بالنســبة   )Rhopalosiphum maidis(
كان متوســط فتــرات   الحضانــة، فتــرات تطوراليرقــات والفتــرات 
  E. nigromaculatusالكليــة لألطــوار غيــر البالغــة للمفتــرس
أيــام   )0.30±29.24( و   )0.32±16.79( و   )0.13±6.85(
، علــي التوالــي. ظهــرت هنالــك زيــادة تدريجيــة فــي فتــرة 
ــوم  ــي )2.88±0.15( ي ــن الطــور الثان ــداًء م ــات ابت ــاة اليرق حي
ــت متوســط  ــام ، وكان ــع )7.47±0.26( أي ــى الطــور الراب ، حت
فتــرة وضــع البيــض  13.50±1.06 يــوم ، ومتوســط   الخصوبــة 
)82.63±12.13( بيضــة ، و ذلــك عنــد تغذيــة المفتــرس علــى 
ــدالت  ــور مع ــوي المذك ــدو الحي ــر الع ــي .أظه ــق القطــن الدقيق ب
ــة  ــع )%100( ومرحل ــي الراب ــة خــالل الطــور اليرق ــاء عالي بق
العــذراء )%97.14(  ، ومعــدالت بقــاء متوســطة خــالل مراحــل 
مــا قبــل البلــوغ األخرى )50.00–65.42%(. أشــارت حســابات 
معاييــر جــداول الحيــاة الرئيســة إلــى أن معــدل التكاثــر الصافــي 

)Ro( متوســط مــدة طــول الجيــل   )T( ومعــدل الزيــادة الداخليــة 
)rm( والمــدة الالزمــة للتضاعــف )DT( كانــت )12.08( و 
)34.85( و )0.07( و )9.69( ، علــى التوالــي . مــا يالحــظ مــن 
ضعــف فــي الخصوبــة وبعــض معاييــر جــداول الحيــاة الحساســة 
قــد تعــود إلــى بعــض الظــروف المناخيــة غيــر المالئمــة وبعــض 
الصعوبــات الفنيــة التــي واجهــت العمــل خــالل فتــرة الدراســة ، 
ممــا تتطلــب إعــادة تقييــم لهــذه الجوانــب البيولوجيــة فــي البحــوث 
الالحقــة. ومــع ذلــك ، يعتقــد بأهميــة هــذا المفتــرس ، وذلــك لعــدة 
ــع  ــاره الواس ــا انتش ــن بينه ــه م ــة إلمكانات ــدو داعم ــص تب خصائ
وتفوقــة علــى المفترســات األخــرى فــي النباتــات المصابــة ببــق 
القطــن الدقيقــي ، إلــى جانــب معــدل بقائه الجيــد وقدرتــه المحتملة 
علــى التهــام قــدر وافــر مــن حشــرات بــق القطــن الدقيقــي خــالل 

كل مــن الفتــرات اليرقيــة المختلفــة والطــور الكامــل.

ــتهالك  ــدالت اس ــاري لمع ــار غيراالختي ــج االختب ــرت نتائ  أظه
المفتــرس أن مجمــل األعماراليرقيــة تســتهلك 37.13±2.11 مــن 
حوريــات البــق الدقيقــي خــالل حياتهــا ، بينمــا تســتهلك األطــوار 
البالغــة عــدد 11.00±2.12 و 12.50±1.69 حوريــة فــي اليــوم 
ــي . خلصــت  ــى التوال ــى ، عل ــر واألنث ــن الذك ــكل م ــد ، ل الواح
ــي  ــي ف ــق القطــن الدقيق ــة إلدارة ب ــاك إمكاني ــى أن هن ــج إل النتائ
ــل  ــع عوام ــم مســتفيض لجمي ــك مــن خــالل تقيي الســودان ، و ذل
الضغــط غيــر الحيــوي وعوامــل الضغــط الحيــوي التــي تؤثرفــي 
ــق  ــليم يحق ــج س ــم برنام ــل تصمي ــة ألج ــارهذه اآلف ــر وانتش تكاث
ذلكــم الهدف.[أفــراح عبدالقادرالطيــب علــى )الســودان(، جامعــة 
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا كليــة الدراســات الزراعيــة، 
)بحــث  الســودان  العلمــي،  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة 

ــتير، 2022(]. ــي ماجس تكميل

 Rhizoctonia الفطــر مــن  لعــزالت  توصيــف جزيئــي 
solani وإختبــار قابليــة بعــض أصنــاف البطاطــا لإلصابــة 

ــرض بالمم

تعــد البطاطــا .Solanum tuberosum L أحــد أهــم المحاصيــل 
الغذائيــة والصناعيــة فــي جميع أنحــاء العالم. ويعد مرض القشــرة 
 Rhizoctoniaالســوداء والتقــرح التاجــي المتســبب عــن الفطــر
 Thanatephorus الجنســي:  [طــوره   solani Kühn. 
cucumeris )A.B. Frank( Donk] مــن أهــم األمــراض 
التــي تصيــب البطاطــا فــي مناطــق زراعتهــا فــي العالــم ومنهــا 
 R. solani ســورية. تــم الحصــول علــى 19 عزلــة  للفطــر
مــن األجســام الحجريــة المتشــكلة علــى درنــات بطاطــا مصابــة 
ُجمعــت مــن حقــول فــي محافظتــي حمــص وحلــب خــالل العــروة 
الربيعيــة )شــباط، آذار، نيســان(، ومــن محافظتــي ريــف دمشــق 
)سعســع( ودرعــا خــالل العــروة الصيفيــة )آب، أيلــول( في عامي 
ــة  ــا المورفولوجي ــي صفاته ــزالت ف ــت الع 2018- 2019. تباين
)لــون المســتعمرات ومظهرهــا(، وقدرتهــا علــى تشــكيل أجســام 
حجريــة، ولــون األجســام الحجريــة ومــكان توضعهــا فــي الطبــق. 
AG3-( ــات ــتخدام زوج البادئ ــة باس ــة الجزيئي ــرت الدراس أظه
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وزوج   ،R. solani الفطــر  عــن  للكشــف   )1F / ITS4-B
أخــر مــن البادئــات )Rs2R1/ Rs1F2( للكشــف عــن تحــت 
المجموعــة التشــابكية AG-3PT المتخصصــة بإصابــة البطاطــا 
أن جميــع العــزالت المختبــرة تنتمــي للفطــر R. solani، وذلــك 
لظهــور الحزمــة ذات الــوزن الجزيئــي bp 669، وتنتمــي لتحــت 
ــي  ــوزن الجزيئ ــة ذات ال ــور الحزم ــة AG3-PT لظه المجموع
500bp، باســتثناء العزالت Rs 4و Rs12 و Rs13 وRs14 و 
Rs19. تباينــت العــزالت فــي قدرتهــا اإلمراضيــة علــى إحــداث 
ــات البطاطــا تحــت ظــروف العــدوى  ــى نبات ــرح التاجــي عل التق
ــذا  ــة، وله ــا شراس ــة Rs15 أكثره ــت العزل ــة، وكان االصطناعي
فقــد اســتخدمت فــي اختبــار قابليــة ســبعة أصنــاف مــن البطاطــا 
لإصابــة بالفطــر R. solani، وذلــك باالعتمــاد علــى تقييــم 
شــدة اإلصابــة بمــرض القشــرة الســوداء علــى الدرنــات، حيــث 
تــم حســاب النســبة المئويــة للدرنــات المصابــة، ومســاحة ســطح 
الدرنــة المغطــى باألجســام الحجريــة للفطــر، وكذلــك تأثيــر 

ــدة. ــات الجدي ــة فــي نمــو النباتــات وعــدد ووزن الدرن اإلصاب

 أظهــرت النتائــج تبايــن أصنــاف البطاطــا المختبــرة بدرجــة 
قابليتهــا لإصابــة بمــرض القشــرة الســوداء وتقــرح الســاق، 
منيــع  صنــف  يوجــد  وال  وإنتاجيتهــا،  نموهــا  فــي  وبالتالــي 
ــر  ــى مؤش ــاد عل ــوداء. وباالعتم ــرة الس ــرض القش ــة بم لإصاب
 Ultra ــرا ــا Agria والت ــاف أغري ــت األصن ــرض DI، كان الم
والبيــال Labella عاليــة القابليــة لإصابــة )HS(، بينمــا كان 
الصنــف ســبونتا Spunta متوســط المقاومــة )MR(، فــي حيــن 
لإصابــة  مقاومــة  األكثــر   Everest إيفرســت الصنــف  كان 
ــة  ــر قابلي ــد كان األكث ــا Afamia، فق ــف أفامي ــا الصن )HR(. أم
ــدد  ــوت ع ــى م ــة إل ــدوى االصطناعي ــث أدت الع ــة، حي لإصاب
ــى  ــة عل ــرة وعميق ــات كبي ــور تقرح ــات، وظه ــن النبات ــر م كبي
ســوق النباتــات المصابــة التــي لــم تصــل لمرحلــة تشــكيل درنــات 
 Synergy ــينرجي ــف س ــن أن الصن ــم م ــى الرغ ــدة.  وعل جدي
ــة  ــبة إصاب ــت نس ــة )MR(، وكان ــة لإصاب ــط القابلي كان متوس
ــبونتا، إال  ــت وس ــن إيفرس ــن الصنفي ــى م ــدة أعل ــات الجدي الدرن
أن الفقــد الحاصــل فــي وزن الدرنــات لــم يكــن كبيــراً بالمقارنــة 
 .)Tolerant مــع الصنفيــن الســابقين )صنــف متحمــل للمــرض
ــي عــن  ــى فــي ســورية للكشــف الجزيئ تعــد هــذه الدراســة األول
ــة  ــار قابلي المجموعــة التشــابكية AG3 للفطــرR. solani واختب
ــرة  ــرض القش ــة بم ــة لإصاب ــا المزروع ــاف البطاط ــم أصن أه
الســوداء. [ ســالي أبــو عقــل )ســورية( ، الهيئــة العامــة للبحــوث 
ــد نفــاع، قســم وقايــة  العلميــة الزراعيــة بإشــراف الدكتــور ولي
النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق )ماجســتير، 2021(]   

 )VOCs( المتطايــرة  العضويــة  المركبــات  تشــخيص 
َمــْن  الخيــار الســليمة والمصابــة بحشــرة  نباتــات  مــن 
القطــن Aphis gossypii وتأثيرهــا فــي اآلفــة واعدائهــا 

الطبيعيــة.

المركبــات  لتقييــم كفــاءة  اجريــت دراســة مختبريــة وحقليــة 

العضويــة المتطايــرة مــن نباتــات الخيــار لصنفــي فــارس وميران 
  Aphis gossypiiالقطــن َمــْن  بحشــرة  والمصابــة  الســليمة 
ــكانية  ــة الس ــى الكثاف ــيطرة عل ــة للس ــداء الحيوي ــذب االع ــي ج ف
للحشــرة فــي حقــول ومختبــرات وزارة الزراعــة، دائــرة وقايــة 
المزروعــات للموســمين الخريفــي والربيعــي للزراعــة المحميــة 
2020- 2021. اســتخلصت VOCs مــن اوراق الخيــار الســليمة 
والمصابــة بحشــرة مــن القطــن باســتخدام تقانــة SPME وجهــاز 

 .GC-MS

شــخص 35 و31 مركبــا مــن VOCs مــن اوراق الخيار الســليمة 
والمصابــة لصنفــي فــارس وميــران علــى التوالــي. بينــت النتائــج 
ــليمة  ــو االوراق الس ــْن نح ــذاب الَم ــازOlfactometer  انج جه
والمصابــة اكثــر مــن انجذابهــا الــى المركبيــن المثيــل سالســاليت 
نحــو  انجــذب  فقــد   C. septemunctata امــا  والليمونيــن، 
المركبيــن اكثــر مــن انجذابهــا نحــو االوراق الســليمة والمصابــة، 
بينمــا A. ambiguous انجــذب الــى المركــب المثيــل سالســاليت 
ــة.  ــليمة واالوراق المصاب ــى االوراق الس ــه ال ــن انجذاب ــر م اكث
امــا المفتــرس C. carnea فقــد انجــذب نحــو المثيــل سالســاليت 
اكثــر مــن انجذابــه الــى االوراق الســليمة والمصابــة، ولــم ينجذب 
 C. ــة ــى الليمونيــن. اظهــرت النتائــج انجــذاب االعــداء الحيوي ال
C. carnea ،A. ambiguous ،septemunctata مختبريــا 
الــى 3 تراكيــز مختلفــة. اشــارت النتائــج الــى اســتجابة االعــداء 
الحيويــة الــى VOCs بتركيــز µl 50 معنويــا وكان معــدل عــدد 
مفتــرس  المفترســات 1.38  المتطفــالت 9.33 طفيــل وعــدد 
ــل سالســاليت  ــى المثي ــوي عل ــي تحت ــد الت ــى المصائ ــة ال المنجذب
ــى  ــوي عل ــي تحت ــد الت ــا المصائ ــه، ام ــن المعامل ــام م ــد 7 اي بع
الليمونيــن فقــد فــكان معــدل عــدد المتطفــالت والمفترســات بعــد 
7 ايــام 4.83 و 2.83 عــدو حيــوي علــى التوالــي. امــا المصائــد 
الالصقــة المحتويــة علــى المثيــل سالســاليت النانــوي، كان معــدل 
ــد 7  ــد بع ــى المصائ ــة ال ــالت والمفترســات المنجذب ــدد المتطف ع
ــدل  ــا كان مع ــد 14 يوم ــي، وبع ــى التوال ــام 3.16 و 1.66 عل اي

ــي. ــى التوال ــالت والمفترســات 6.16 ، 3.32 عل عــدد المتطف

ــي  ــد الت ــي المصائ ــة ف ــداء الحيوي ــدد االع ــدل ع ــا كان مع  بينم
ــل  ــام 1.33 طفي ــد 7 اي ــة بع ــب Li النانوي ــى المرك ــوي عل تحت
و1.77 مفتــرس وفــي 14 يومــا كان المعــدل 2.33 طفيــل و3.43 
هنــاك  ان   Spectrophotometer نتائــج اظهــرت  مفتــرس. 
فروقــا معنويــة فــي كميــة الكلوروفيــل فــي اوراق نبــات الخيــار 
فــي بدايــة ونهايــة فتــرة االصابــة بيــن االوراق الســليمة والمصابة 
اذ بلغــت 161.50 ملغم/غــم فــي بدايــة فتــرة االصابــة و49.71 
ملغم/غــم فــي نهايــة فتــرة االصابــة. بينــت نتائــج تقديــر الخســارة 
االقتصاديــة لــوزن الثمــار لصنــف ميــران %67.3، بينمــا نســبة 
الخســارة االقتصاديــة لصنــف فــارس بلغــت %67.9.[ هنــد 
ســالم محمــود عبد)العــراق(، قســم وقايــة النبــات، كليــة علــوم 
ــداد، اشــراف د. قاســم حســين  ــة بغ ــة، جامع الهندســة الزراعي

احمد)ماجســتير،(2021 ].
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األغذيــة  منظمــة  فــي  النبــات  وقايــة  أنشــطة  بعــض 
والزراعــة لألمــم المتحــدة )فــاو( والمنظمــات األخــرى

اأن�س��طة املكت��ب الإقليم��ي ملنظمة الأغذي��ة والزراعة
للأمم املتحدة- اإقليم ال�س��رق الأدنى و�سمال افريقيا

ــي  ــة اإلقليم ــة والزراع ــة األغذي ــر منظم ــون لمؤتم ــة والثالث ــدورة السادس ــؤولين لل ــار المس ــاع  كب اجتم
ــى ــرق األدن للش

ــر  ــرارًا وأكث ــر اخض ــل وأكث ــة أفض ــة زراعي ــم غذائي ــل نظ ــن أج ــكار م ــغيل: االبت ــاودة التش ــي ومع التعاف
ــتدامة ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــود لتحقي ــى الصم ــدرة عل ق

عقــد فــي العاشــر مــن ينايــر 2022 اجتمــاع كبــار المســؤولين للــدورة السادســة والثالثــون لمؤتمــر منظمــة األغذيــة والزراعــة 
لألمــم المتحــدة اإلقليمــي للشــرق األدنــى حيــث تركــزت مناقشــات اليــوم األول علــى إحــداث التحــول فــي نظــم األغذيــة لتحقيق 

ــتدامة. التنمية المس
 )NERC36#( تنعقــد الــدورة السادســة والثالثــون لمؤتمــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة اإلقليمي للشــرق األدنــى
هــذا العــام برئاســة دولــة العــراق وتحــت عنــوان »التعافــي ومعــاودة التشــغيل: االبتــكار مــن أجــل نظــم غذائيــة زراعيــة أفضــل 

وأكثــر اخضــرارًا وأكثــر قــدرة علــى الصمــود لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة«.
تــرأس اجتمــاع كبــار المســؤولين الدكتــور ميثــاق عبــد الحســين الخفاجــي / الوكيــل الفنــي لــوزارة الزراعــة العراقيــة، والــذي 
شــارك فيــه حوالــي 30 مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة، إضافــة إلــى ممثلــي منظمــات شــريكة والمجتمــع المدنــي والقطــاع 

الخــاص والقطــاع األكاديمــي لوضــع سياســات مبتكــرة تتعلــق بشــعار مؤتمــر هــذا العــام.
ــدة  ــم المتح ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــمال المنظم ــى وش ــرق األدن ــي للش ــل اإلقليم ــاعد والممث ــام المس ــر الع ــال المدي وق
ــة مــن جــراء  ــًا عصيب ــة لالجتمــاع أن المنطقــة تواجــه أوقات ــد الحكيــم الواعــر خــالل الجلســة االفتتاحي )المنظمــة( الدكتورعب
ــذا فــإن الوضــع الحالــي يتطلــب  جائحــة كوفيــد-19 واكــد« قــد شــهدنا آثارهــا المتعــددة علــى األمــن الغذائــي والتغذيــة، ل
منــا اتبــاع نهــج خــاص بالنظــم الزراعيــة والغذائيــة وأن نحقــق تحــواًل لجعــل هــذه النظــم أكثــر كفــاءة وشــمواًل وقــدرة علــى 

ــتدامة.« ــود واالس الصم
وحــث الواعــر جميــع المشــاركين علــى اســتهداف تحقيــق إنتــاج أفضــل وتغذيــة أفضــل وبيئــة أفضــل وحيــاة أفضــل مــع عــدم 

تخلــف أحــد عــن الركــب.
تشــهد منطقــة الشــرق الدنــى وشــمال افريقيــا عــددًا مــن التحديــات اآلخــذة فــي التفاقــم، مثــل آثــار تغيــر المنــاخ ونــدرة الميــاه، 
واألزمــات والصراعــات طويلــة األمــد، وتزايــد عــدد األشــخاص المصابيــن بســوء التغذيــة، فضــاًل عــن تزايــد الطلــب علــى الغــذاء 
ــرات فــي التركيــب الســكاني وأوجــه الضعــف فــي سالســل إمــداد الغــذاء الناتجــة عــن االعتمــاد المتزايــد علــى  بســبب التغي

الــواردات.
ونظــرًا لذلــك، فقــد اعتمــدت المنظمــة برنامجــًا اقليميــًا متكامــاًل ومفصــاًل لالســتجابة والتعافــي مــن تأثيــرات تلــك التحديــات، 

ويشــمل هــذا البرنامــج أربــع أولويــات إقليميــة وهــي كاآلتــي:
التحــول الريفــي مــن خــالل التكثيــف الشــامل والمســتدام لزراعــة أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وسالســل القيمــة الزراعيــة 	 

والغذائيــة
تحول النظم الزراعية والغذائية لتعزيز األمن الغذائي وأنماط غذائية صحية للجميع	 

April 2022 ،85 النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد 26



 تخضير الزراعة بغية تحقيق االنتعاش المستدام واتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ	 
بنــاء نظــم زراعيــة وغذائيــة قــادرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الصدمــات المتعــددة وأشــكال اإلجهــاد مــن خــالل نهــج 	 

شــامل إلدارة المخاطــر.
ــة  ــج المنظم ــا ان »برنام ــمال افريقي ــى وش ــرق األدن ــي الش ــة ف ــي للمنظم ــل اإلقليم ــاعد والممث ــام المس ــر الع ــح المدي وأوض
اإلقليمــي هــو اســتجابة قويــة ومشــتركة الحتياجــات بلــدان المنطقــة تربــط بيــن جميــع أجــزاء المنظمــة وتســتفيد مــن قدراتنــا 

الفنيــة والتشــغيلية والمعياريــة وبياناتنــا لدعــم العمــل علــى المســتويات اإلقليميــة والقطريــة«.
عــن اجتمــاع كبــار المســؤولين للــدورة السادســة والثالثــون للمؤتمــر اإلقليمــي للشــرق األدنــى لمنظمــة 

األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة
ــرة مــن 7 - 8 شــباط 2022. حيــث  ــذي عقــد فــي بغــداد للفت ــوزاري الحضــوري ال ــر لالجتمــاع ال لقــد عقــد االجتمــاع للتحضي
إجتمــع وزراء الزراعــة والمنظمــات الشــريكة والــوكاالت الشــقيقة وكبــار المســؤولين مــن البلــدان األعضــاء لمناقشــة التحديــات 
واألولويــات اإلقليميــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا. وســيضمن ذلــك فعاليــة تأثيــر 

المنظمــة فــي المنطقــة وسيســاعد فــي تحديــد أولويــات عملهــا لفتــرة الســنتين المقبلتيــن.
ــاول بالتفصيــل التحديــات واألولويــات اإلقليميــة المتعلقــة بـــ »نظــم أغذيــة  وشــمل االجتمــاع سلســلة الجتماعــات فنيــة تتن
زراعيــة أفضــل وأكثــر اخضــرارًا وأكثــر مرونــة«، ومتطلبــات النظــم الغذائيــة الصحيــة لســكان المناطــق الحضريــة المتزايــدة 
النمــو فــي ظــل نــدرة الميــاه وتغيــر المنــاخ وتحــوالت عاجلــة فــي أنظمــة األغذيــة الزراعيــة فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال 

إفريقيــا.
ســيتم تحديــد هــذه األولويــات مــن خــالل المشــاركة فــي مناقشــات المائــدة المســتديرة وحلقــات النقــاش مــع جميــع البلــدان 
 https://www.fao..ــة المســتدامة ــة وتحقيــق أهــداف التنمي ــد أفضــل الممارســات لتحويــل النظــم الغذائي األعضــاء لتحدي

/org/neareast/news/view/ar/c/1468794

 منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا تصــادق علــى األولويــات اإلســتراتيجية لمنظمــة األغذيــة 
ــة ــة الزراعي ــم األغذي ــل نظ ــأن تحوي ــة بش والزراع

البلــدان المشــاركة فــي المؤتمــر اإلقليمــي تتعهــد بدعــم التنميــة الريفيــة والزراعيــة الشــاملة 
الغذائــي للجميــع األمــن  والمســتدامة وتعزيــز 

أعــرب وزراء الزراعــة ومندوبوهــم فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا اليــوم عــن التزامهــم بالعمــل علــى 
ــة  ــى الزراعــة المســتدامة والمراعي ــة الشــاملة، ودعــم التحــول إل ــة الريفي ــز التنمي ــة، وتعزي ــة الزراعي ــل نظــم األغذي تحوي
للمناخ .وتشــكل هــذه االلتزامــات جوهــر اإلعــالن الــوزاري الــذي تــم االتفــاق عليــه فــي ختــام الــدورة السادســة والثالثيــن 
لمؤتمــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )المنظمــة( اإلقليمــي للشــرق األدنــى .)NERC36(  وشــارك مســؤولون 
حكوميــون وأكاديميــون وممثلــون عــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي االجتمــاع الــذي اســتضافته العــراق عــن 

طريــق الحضــور الفعلــي أو االفتراضــي، والــذي شــمل عــددًا مــن العــروض قدمهــا مســؤولون كبــار فــي المنظمــة .

وأعــرب الــوزراء عــن دعمهم لإلطــار االســتراتيجي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة  للفتــرة 2031-2022، وصادقــوا رســميًا علــى 
األولويــات اإلقليميــة األربــع فــي إطــار برنامــج عمــل المنظمــة للمنطقــة، والتــي تركــز علــى إنشــاء سالســل قيمــة شــاملة 
وتوليــد فــرص عمــل لشــباب األريــاف، وتعزيــز األمــن الغذائــي واألنمــاط الغذائيــة الصحيــة للجميــع عــن طريــق التجــارة، 
وســالمة األغذيــة، وبــذل المزيــد مــن الجهــود للحــد مــن فقــدان األغذيــة وهدرهــا، وتخضيــر الممارســات الزراعيــة لضمــان 

االســتدامة البيئيــة، وبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات والضغــوط المتعــددة .

يبلــغ التعــداد الســكاني لمنطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا 419 مليــون شــخص، 40 فــي المائــة منهــم يعيشــون 
ــل، إال  ــى الرغــم مــن تنوعهــا الهائ ــن كل خمســة منهــم فــي الزراعــة. وعل ــة، ويعمــل واحــد مــن بي فــي المناطــق الريفي
أن المنطقــة تواجــه نفــس التحديــات المتمثلــة فــي النــدرة الشــديدة لألراضــي والميــاه. كمــا تعانــي كذلــك مــن ارتفــاع 
مســتويات انعدام األمــن الغذائي وزيــادة حــاالت الفقــر المدقــع والمشــاكل المتعلقــة بزيــادة الــوزن والســمنة، ال ســيما بيــن 
األطفــال والنســاء .وقال الــوزراء إن النزاعــات واالضطرابــات االجتماعيــة واالعتمــاد الكبيــر علــى اســتيراد األغذيــة واألزمــات 
الماليــة واالقتصاديــة والصدمــات المتعــددة والمتداخلــة تعكــس ضعــف المنطقــة . وأتــاح المؤتمــر اإلقليمــي، وهــو آليــة 
ــل  ــة عم ــاء لمراجع ــام األعض ــة أم ــن، الفرص ــد كل عامي ــة ويعق ــة والزراع ــة األغذي ــد لمنظم ــكل متزاي ــة بش ــة قوي حوكم
المنظمــة فــي المنطقــة و«لتولــي زمــام المبــادرة بشــكل كامــل فيمــا يتعلــق بالنتائــج التــي تحققهــا أعمالهــم المشــتركة،« 
كمــا قــال الســيد محمــد كريــم الخفاجــي، وزيــر الزراعــة العراقــي ورئيــس الــدورة السادســة والثالثيــن للمؤتمر . وفــي كلمته 
الختاميــة أمــام المشــاركين، قــال المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة الســيد شــو دونيــو: »يجــب أن 
تقــود نظــم األغذيــة الزراعيــة عمليــة التجديــد الناجحــة لمنطقتكــم«. وهنــأ المندوبيــن علــى التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء 
بشــأن اإلعــالن الــوزاري، مؤكــدًا علــى الــدور المركــزي الــذي يجــب أن يؤديــه وزراء الزراعــة والشــؤون الريفيــة فــي مــا يتعلــق 
بااللتزامــات السياســية وخطــط العمــل للســماح للشــركاء الرئيســيين اآلخريــن بمســاعدتهم علــى المضــي قدمــًا. وأضــاف: 

»علينــا مســاعدة المزارعيــن مــن خــالل السياســات التمكينيــة واالســتثمار واالبتــكار وتكنولوجيــا المعلومــات .”
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وتضمــن المؤتمــر اإلقليمــي سلســلة مــن اجتماعــات المائــدة المســتديرة الوزاريــة التــي تناولــت مواضيــع مختلفــة هامــة 
مــن بينهــا األمــن الغذائــي واألنمــاط الغذائيــة الصحيــة، وبنــاء مجتمعــات ريفيــة قــادرة علــى الصمــود لضمــان إنتــاج أفضل 
وتغذيــة أفضــل وبيئــة أفضــل وحيــاة أفضــل للجميــع بمــا ال يتــرك أحــدًا خلــف الركــب، والتعافــي األخضــر والعمــل المناخــي . 
كمــا عقــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة فعاليــة جانبيــة حــول الميــاه والطاقــة والغــذاء اســتعدادًا لقمتــي مؤتمــر األطــراف 

فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ كــوب-27 وكــوب-28، واللتــان ســتعقدان فــي المنطقــة .

كمــا قيّــم المشــاركون كفــاءة أعمــال المنظمــة األخيــرة والجاريــة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك إشــراك ثالثــة مــن دول 
ــى التوفيــق  ــدًا بيــد”، التــي تهــدف إل ــادرة“ ي ــا، وهــي الســودان وســوريا واليمــن، فــي مب الشــرق األدنــى وشــمال إفريقي
بيــن االســتثمارات والمهــارات وبيــن الســكان األكثــر فقــرًا. كمــا اتخــذت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي عضــو 
آخــر مشــارك فــي المؤتمــر، إجــراءات لحشــد الدعــم للبلــدان المشــاركة مــن خــارج المنطقــة .  وأطلقــت المنظمــة كذلــك 
مبــادرة 1000 قريــة رقميــة، والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى االســتفادة مــن التجــارة اإللكترونيــة والفــرص األخــرى التــي 
توفرهــا االنترنــت لفائــدة أصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي المناطــق الريفيــة فــي ســبعة بلــدان مــن الشــرق األدنــى وشــمال 
ــا والمغــرب وتونــس . وكان المديــر العــام للمنظمــة الســيد شــو  ــا وموريتاني ــا، هــي الجزائــر ومصــر واألردن وليبي إفريقي
دونيــو قــد أكــد في كلمتــه االفتتاحية يــوم االثنيــن أمــام المشــاركين فــي االجتمــاع أن مبــادرة منظمــة األغذيــة والزراعــة 
العالميــة“ بلــد واحــد، منتــج واحــد ذو أولويــة”، والتــي أطلقتهــا المنظمــة فــي ســبتمبر/أيلول 2021، تحمــل إمكانــات هائلــة 
لمنطقــة تتضمــن بعــض أقــدم التقاليــد الزراعيــة فــي العالــم . وقريبــًا ســتصدر المنظمــة أيضــًا طبعــة إقليميــة مــن تقريــر 
»حالــة األراضــي والميــاه«، وهــي مطبوعــة رائــدة مصممــة لتزويــد صانعــي القــرار بمعلومــات محدثــة عــن حالــة واتجاهــات 

إدارة المــوارد الطبيعيــة فــي المنطقــة باإلضافــة إلــى خيــارات االســتجابة .

وتســاعد المنظمــة أيضــًا الــدول األعضــاء فــي 
منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا فــي 
مكافحــة مجموعــة مــن اآلفــات واألمــراض 
الحيوانيــة والنباتيــة العابــرة للحــدود مثــل 
ــة  ــد الخريفي ــراوي ودودة الحش ــراد الصح الج
وزيليــال الزيتــون وسوســة النخيــل الحمــراء 
وحمّــى  الصغيــرة  المجتــرّات  وطاعــون 
الــوادي المتصــدع، مــن بيــن آفــات وأمــراض 
أخــرى، وهــي جهــود تطلبــت إجراءات كثيفــة 
أنحــاء  جميــع  للموارد فــي  االســتخدام 
مؤتمــر  فــي  األعضــاء  المنطقة .الــدول 
ــر، أذربيجــان، البحريــن، قبــرص، جيبوتــي،  منظمــة األغذيــة والزراعــة اإلقليمــي للشــرق األدنــى هــي: أفغانســتان، الجزائ
مصــر، إيــران، العــراق، األردن، الكويــت، قيرغيزســتان، لبنــان، ليبيــا، مالطــا، موريتانيــا، المغــرب، عمــان، باكســتان، قطــر، 
https://www.fao.org/ . ــن ــا، اليم ــارات، تركي ــتان، اإلم ــس، تركمانس ــوريا، تون ــودان، س ــال، الس ــعودية، الصوم الس
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المجلس الدولي للتمور
اإلجتمــاع التاسيســي للمجلــس الدولــي للتمــور، 
 16-15 الســعودية  العربيــة  المملكــة  األحســاء، 

2022 فبرايــر 

عقــد االجتمــاع التاسيســي للمجلــس الدولــي للتمــور حضوريــا 
ــة الســعودية يومــي  فــي محافظــة االحســاء بالمملكــة العربي
اصحــاب  مــن  عــدد  وبمشــاركة   2022 فبرايــر   16 و   15
ــدول  ــن ال ــن م ــة وممثلي ــن بالزراع ــوزراء المعنيي ــي ال المعال
المنتجــة والمصــدرة للتمــور باالضافــة لمســؤولي المنظمــات 
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــس  إل ــدف المجل ــة. يه ــة والدولي االقليمي
ــاج  ــز إنت ــر قطــاع التمــور وتعزي ــي بيــن األعضــاء لتطوي الدول
تمــور عاليــة الجــودة والعمــل علــى تحســين تصنيعهــا ودعــم 
تطويــر التســويق المحلــي والدولــي وتطويــر التجــارة الدوليــة 
ــع  ــد مــن المواضي ــم فــي اإلجتمــاع مناقشــة العدي للتمــور. ت
المدرجــة علــى جــدول األعمــال وأصــدر اإلجتمــاع العديــد مــن 
ــة  ــا امان ــي اعدته ــتراتيجية الت ــاد االس ــا اعتم ــرارات اهمه الق
المجلــس للفتــرة 2022 – 2026 م وخطــة العمــل  الخمســية 
ــدء العمــل فــي برامــج ونشــاطات  ــد علــى ب للمجلــس والتأكي
نشــاط  واعتمــاد  للمجلــس  الخمســية  الخطــة  ومشــاريع 

المجلــس الدولــي للتمــور لعــام 2022 وحــث أمانــة المجلــس 
كمــا انتخــب  لوضــع األدوات الالزمــة للمتابعــة والتقييــم. 
انتخــاب  وتــم  ونائبــه  األعضــاء  مجلــس  رئيــس  المجلــس 
للمجلــس  التنفيــذي  المديــر  وتعييــن  التنفيذيــة  الهيئــة 
الدولــي للتمــور. ألقــى الدكتــور عبــد الحكيــم الواعــر ، المديــر 
العــام المســاعد لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة 
ــا ، كلمــة  والممثــل اإلقليمــي للشــرق األدنــى وشــمال إفريقي
أمــام االجتمــاع الــوزاري فــي 16 فبرايــر، وســلط الضــوء علــى 
أهميــة نخيــل التمــر كمحصــول اســتراتيجي للبلــدان المنتجــة 
فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا ومســاهمة القطــاع 
ــدر  ــم ومص ــول مه ــة كمحص ــدول المنتج ــات ال ــي اقتصادي ف
للدخــل لســكان المنطقــة. أشــار  إلــى بعــض التحديــات التــي 
تواجــه القطــاع، كمــا تطــرق إلــى بعض المجــاالت التــي قدمت 
المنظمــة وال تــزال تقــدم فيهــا الدعــم لقطــاع نخيــل التمــر. 
أكــد المديــر العــام المســاعد فــي بيانــه التــزام المنظمــة 
بمســاندة المجلــس الدولــي للتمــور  للقيــام بــدوره فــي تعزيــز 
العمــل الدولــي المشــترك لتنميــة مســتدامة وتطويــر متكامــل 
لقطــاع النخيــل والتمــور فــي المنطقــة والعالــم وبتقديــم 

ــدول المنتجــة لنخيــل التمــر. الدعــم الفنــي لل

اإلعــان الرســمي عــن تدشــين البرنامــج اإلقليمــي الســتئصال سوســة النخيــل الحمــراء مــن منطقة 
الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا ،الخميــس 17 فبرايــر 2022

برنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحدة إلســتئصال سوســة النخيل الحمــراء من منطقة 
الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا ووزارة البيئــة والميــاه والزراعة، المملكة العربية الســعودية

ــة الســعودية وعلــى هامــش اإلجتمــاع  ــر 2022 فــي محافظــة االحســاء بالمملكــة العربي ــوم الخميــس 17 فبراي انعقــد فــي ي
التأسيســي للمجلــس الدولــي للتمــور، انطــالق االعمــال الميدانيــة لبرنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة للقضــاء 

علــى سوســة النخيــل الحمــراء فــي منطقــة الشــرق االدنــى وشــمال افريقيــا. 

ــة  ــاه والزراعــة وممثــل المملكــة العربي ــة والمي ــوزارة البيئ ــة ب ــروة النباتي ــر العــام للث ــور ســليمان الخطيــب المدي قــدم الدكت
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ــؤون  ــة لش ــاه والزراع ــة والمي ــل وزارة البيئ ــي وكي ــادة الخمش ــد عي ــدس أحم ــعادة المهن ــة س ــج كلم ــي البرنام ــعودية ف الس
الزراعــة. شــرف اللقــاء حضوريــا وخاطــب اللقــاء المديــر العــام المســاعد لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة الدكتــور 
عبــد الحكيــم الواعــر الممثــل اإلقليمــي إلقليــم الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا، كمــا حضــر وخاطــب اللقــاء معالــي الدكتــور 
ابراهيــم الدخيــري، المديــر العــام للمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة. قــدم الدكتــور محمــد علــي بــوب كلمــة المجلــس الدولي 
للتمــور نيابــة عــن االميــن العــام للمجلــس الدكتــور عبــد الرحمــن الحبيــب. حضــر اللقــاء ايضــا الدكتــور عبــد العزيــز محمــد عبــد 
الكريــم، الوكيــل المســاعد لشــئون الزراعــة وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، مملكــة البحريــن والدكتــور 
حســن آل عائــض، مديــر التعــاون والشــراكة الدوليــة، مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقانــة. حضــر اللقــاء المهنــدس 
أيمــن الغامــدي مديــر عــام إدارة الصحــة النباتيــة بــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة  الســعودية واعضــاء برنامــج إدارة سوســة 
النخيــل الحمــراء بالمملكــة. كمــا حضــر اللقــاء افتراضيــا أكثــر مــن 30 مــن اعضــاء برنامــج سوســة النخيــل الحمــراء واعضــاء 
لجــان البرنامــج ومجموعــة مــن الخبــراء وقــادة مجموعــات العمــل الفنيــة وممثلــي الــدول فــي البرنامــج اإلقليمــي القضــاء علــى 

سوســة النخيــل الحمــراء. 

سوســة النخيــل الحمــراء هــي آفــة خطيــرة علــى نخيــل التمــر وجــوز الهنــد ونخيــل الزينــة التــي تهاجــم نحــو 40 نوعــا مــن 
النخيــل فــي أكثــر مــن 50 بلــدًا، مســببة أضــرارا واســعة النطــاق ألشــجار النخيــل وغيرهــا مــن المزروعــات وتهــدد اإلنتــاج وســبل 
عيــش المزارعيــن والبيئــة. ينطلــق البرنامــج اإلقليمــي الســتئصال سوســة النخيــل الحمــراء بالشــراكة مــع العديــد مــن الــدول 
والمنظمــات وبدعــم ســخي مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة األمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان. وقــد وضعــت 
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة مــع مجموعــة مــن الشــركاء الدولييــن ودول المنطقــة  اســتراتيجية إطاريــة للقضــاء 
علــى سوســة النخيــل الحمــراء وطــورت البرنامــج اإلقليمــي للقضــاء علــى سوســة النخيــل الحمــراء فــي بلــدان منطقــة الشــرق 
األدنــى وشــمال أفريقيــا باعتبارهــا واحــدة مــن أكثــر المناطــق تضــررًا، مــن أجــل مســاعدة الــدول علــى تحســين اســتراتيجيات 
ــا والحــد مــن تلــف النخيــل  وبرامــج المكافحــة الحتــواء تفشــي وانتشــار السوســة فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقي
فــي المنطقــة. يعالــج البرنامــج الثغــرات فــي إدارة سوســة النخيــل الحمــراء فــي مجــاالت البحــث العلمــي ونقــل التقنيــة وبنــاء 
القــدرات. أكمــل البرنامــج وضــع مشــاريع عمــل خمــس مجموعــات عمــل فنيــة فــي مجــاالت الرصــد والكشــف المبكــر عــن سوســة 
ــة  ــة واإلقتصادي ــار اإلجتماعي ــة اآلث ــة ودراس ــات المكافح ــوالت وتقني ــر بروتوك ــن وتطوي ــاركة المزارعي ــراء ومش ــل الحم النخي
للسوســة وتطويــر أنظمــة الصحــة النباتيــة والبروتوكــوالت الحدوديــة وإنتــاج مــواد إكثــار النخيــل المعتمــدة مــن أجــل اإلدارة 
ــار 12 حزمــة عمــل يتــم العمــل عليهــا فــي إطــار مجموعــات العمــل  المســتدامة لسوســة النخيــل الحمــراء. كان قــد تــم اختي

الخمــس فــي العاميــن المقبليــن وتــم توقيــع ثمانــي اتفاقيــات تعــاون مــع شــركاء البرنامــج:

المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة بباري، ايطاليا . 1
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية . 2
والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( . 3
والمركز الدولي ألبحاث الزراعات الملحية )إكبا( . 4
ومنظمة وقاية النباتات لمنطقة الشرق األدنى . 5
ومركز فينيكس ألبحاث النخيل باسبانيا . 6
وجامعة جنوفة بايطاليا . 7
والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(. . 8
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقانة )جرى توقيع اإلتفاقية خالل هذا اإلجتماع(. 9
جامعة الملك فيصل )تم توقيع اإلتفاقية في مارس 2022( . 10

ــى  ــة الشــرق األدن ــة والزراعــة لألمــم المتحــدة لمنطق ــات بمنظمــة األغذي ــة النبات ــر ياســين مســؤول وقاي ــور ثائ ــدم الدكت ق
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وشــمال افريقيــا والمديــر الفنــي للبرنامــج تقريــرا عــن ســير أنشــطة البرنامــج اإلقليمــي الســتئصال سوســة النخيــل الحمــراء 
ــرا عــن ســير العمــل  ــا كمــا قــدم قــادة مجموعــات العمــل الفنيــة  الخمــس تقاري مــن منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال افريقي
ــوري رئيــس  ــم الجب ــور ابراهي ــة. عقــب ذلــك جــرى النقــاش والمداخــالت مــن الدكت ــرات النطــالق االعمــال الميداني والتحضي
ــدة  ــداء الرواب ــد اهلل كلمــة منظمــة أكســاد كمــا تحدثــت المهندســة ف ــة وقــدم د. محمــد عب ــات العربي ــة النبات منظمــة وقاي
مــن المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، المكتــب اإلقليمــي للمشــرق العربــي ومتحدثيــن آخريــن. الشــكر للمملكــة العربيــة 

الســعودية علــى تنظيــم هــذا اللقــاء وعلــى الدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه المملكــة النجــاح البرنامــج االقليمــي. 

الورشــة اإلقليميــة للمدربيــن ومناهــج مــدارس المزارعيــن الحقليــة لــإدارة المتكاملة لسوســة 
النخيــل الحمــراء فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا، الريــاض  )28 فبرايــر – 03 مــارس 

 )2022

نظــم البرنامــج اإلقليمــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة الســتئصال سوســة النخيــل الحمــراء )RPW( ووزارة 
البيئــة والميــاه والزراعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ورشــة عمــل للمدربيــن الرئيســيين فــي مــدارس المزارعيــن 
ــر  ــن 28 فبراي ــرة م ــي الفت ــاض ف ــي الري ــراء ف ــل الحم ــة النخي ــية إلدارة سوس ــج الدراس ــر المناه ــة )FFS( ولتطوي الحقلي
إلــى 3 مــارس 2022 ، بمشــاركة خبــراء فــي مجــال إدارة سوســة النخيــل الحمــراء وفــي مجــال مــدارس المزارعيــن الحقليــة 
مــن دول الخليــج العربــي. المدربــون والباحثــون والخبــراء الفنيــون فــي المجــال مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنطقــة 
ــة  ــن الحقلي ــدارس المزارعي ــت( م ــن ، الكوي ــدة ، البحري ــة المتح ــارات العربي ــان ،اإلم ــعودية ، عم ــة الس ــة العربي )المملك
ــج  ــذا البرنام ــار ه ــي إط ــراء. ف ــل الحم ــة النخي ــج سوس ــة 6 لبرنام ــل الفني ــة العم ــية لمجموع ــطة الرئيس ــد األنش ــي أح ه
ــة  ــي المكافح ــن ف ــاركة المزارعي ــز مش ــراء لتعزي ــل الحم ــة النخي ــى سوس ــة عل ــن الحقلي ــدارس المزارعي ــراء م ــيتم إج ، س
المتكاملــة لسوســة النخيــل الحمــراء فــي العاميــن القادميــن فــي مصــر واألردن والمملكــة العربيــة الســعودية وتونــس. 
تــم رصــد المدربيــن والميســرين المتاحيــن فــي المنطقــة . شــمل برنامــج الورشــة محاضــرات علميــة وعــروض وتدريــب 
تشــاركي وحلقــات عمليــة ونقــاش مجموعــات ويــوم حقلــي وكذلــك تقييــم قبلــي وبعــدي للورشــة. تبــادل المشــاركون اآلراء 
والخبــرات حــول المفاهيــم والمعــارف التقنيــة والمعلومــات الهامــة حــول اإلدارة المتكاملــة لآلفــات فــي سوســة النخيــل 
ــة علــى  ــة وناقشــوا طريقــة تنفيــذ مــدارس المزارعيــن الحقلي ــز عليهــا فــي المــدارس الحقلي الحمــراء التــي يجــب التركي
سوســة النخيــل الحمــراء. ناقــش المشــاركون فــي ورشــة العمــل خطــة تنفيــذ مــدارس المزارعيــن الحقليــة فــي المنطقــة 
فــي العاميــن المقبليــن. باإلضافــة إلــى ذلــك ، قامــوا بمراجعــة دليليــن عــن  مــدارس المزارعيــن الحقليــة علــى سوســة 
النخيــل الحمــراء، تــم اعدادهمــا  بواســطة فريــق البرنامــج: “دليــل مــدارس المزارعيــن الحقليــة لــإلدارة المتكاملــة لسوســة 
ــزء  ــة - الج ــن الحقلي ــدارس المزارعي ــزء األول« و »م ــا - الج ــمال إفريقي ــى وش ــرق األدن ــم الش ــي إقلي ــراء ف ــل الحم النخي
ــخًا  ــج نس ــيصدر البرنام ــراء«. س ــل الحم ــة النخي ــدة إلدارة سوس ــة الجي ــات الزراعي ــول الممارس ــير ح ــل تيس ــي ، دلي الثان
منقحــة الســتخدامها مــن قبــل الــدول األعضــاء فــي تســهيل مــدارس المزارعيــن الحقليــة. ناقشــت ورشــة العمــل اإلقليميــة 
ــارة  ــدان المخت ــة والنطــاق الجغرافــي والمناطــق فــي البل ــدان التــي ســتنفذ مــدارس المزارعيــن الحقلي ــار البل أيضــا اختي
وعــدد ومعاييــر اختيــار ميســري مــدارس المزارعيــن الحقليــة ، وعــدد مــدارس المزارعيــن الحقليــة التــي ســيتم إجراؤهــا 
وعــدد المزارعيــن المســتهدفين فــي المرحلــة األولــى مــن عمــر البرنامــج. وافــق المشــاركون علــى إطــالق برنامــج لتدريــب 
ميســري مــدارس المزارعيــن الحقليــة )بــدأ بالفعــل فــي مصــر( وإطــالق أنشــطة مــدارس المزارعيــن الحقليــة فــي البلــدان 
األربعــة. وقــد حظيــت ورشــة العمــل بحضــور جيــد وتــم تنفيذهــا بنجــاح كمــا اتضــح مــن التفاعــل اإليجابــي والمناقشــة 

الفعالــة وردود الفعــل مــن المشــاركين.
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منظمــة األغذيــة والزراعــة وجامعــة الملــك فيصل يوقعان اتفــاق تفاهم لدعم اإلدارة المســتدامة 
لسوســة النخيــل الحمــراء فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا 8 مــارس 2022، األحســاء 

)الهفــوف(، المملكــة العربيــة الســعودية

ــذي  ــذي اســتضافته جامعــة الملــك فيصــل وال ــة، ال ــي األول لألمــن الغذائــي واالســتدامة البيئي ــى هامــش المؤتمــر الدول عل
  )LOA(عقــد فــي الفتــرة مــن 7 إلــى 9 مــارس 2022، وقعــت منظمــة األغذيــة والزراعــة وجامعــة الملــك فيصــل اتفــاق تفاهــم
، إلجــراء تجــارب ميدانيــة تهــدف إلــى إيجــاد حلــول عمليــة فــي اإلدارة المســتدامة لسوســة النخيــل الحمــراء. االتفاقيــة جــزء مــن 

برنامــج الدعــم اإلقليمــي لمكافحــة اآلفــات فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا.  

مشــاركة منظمــة الفــاو فــي المؤتمــر الدولــي األول لألمــن الغذائــي واالســتدامة البيئيــة، جامعة 
الملــك فيصــل باألحســاء، المملكــة العربية الســعودية 8/3/2022                                                                                                                  

تحــت إشــراف وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )ALECSO( ، اســتضافت جامعــة 
الملــك فيصــل المؤتمــر الدولــي األول حــول األمــن الغذائــي واالســتدامة البيئيــة فــي الفتــرة مــن 7 إلــى 9 مــارس 2022. 
ويأتــي المؤتمــر فــي ضــوء مبــادرات المملكــة العربيــة الســعودية الخضــراء والشــرق األوســط األخضــر التــي أطلقهــا صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود مــن أجــل تحقيــق األمــن الغذائــي واالســتدامة البيئيــة. 
ويهــدف المؤتمــر إلــى معالجــة الوضــع الراهــن لألمــن الغذائــي علــى المســتويات الوطنيــة والعربيــة والعالميــة وصياغــة 
رؤى اســتراتيجية العتمــاد سياســات مــن شــأنها تعزيــز األمــن الغذائــي وضمــان اســتدامته. حضــر المؤتمــر شــخصيات رفيعــة 
المســتوى مــن المملكــة العربيــة الســعودية إلــى جانــب ممثليــن عــن المنظمــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة. فــي إحــدى 
ــرق  ــي للش ــاو اإلقليم ــب الف ــي مكت ــات ف ــة النبات ــي لوقاي ــؤول اإلقليم ــين، المس ــر ياس ــيد ثائ ــى الس ــر، ألق ــات المؤتم جلس
ــا، محاضــرة حــول »االســتدامة البيئيــة ودورهــا فــي التنميــة«. وفــي مداخلتــه أمــام المؤتمــر، قــال  األدنــى وشــمال إفريقي
ياســين إن منظمــة األغذيــة والزراعــة تضــع دائمًــا قضايــا األمــن الغذائــي فــي مقدمــة خطتهــا االســتراتيجية وتعمــل علــى 
تنســيق الجهــود لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030. وســلط الضــوء علــى التحديــات الكبيــرة غيــر المســبوقة 
التــي تواجــه تحقيــق الزراعــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا. وأشــار ياســين إلــى أن أنظمــة اإلنتــاج 
الزراعــي الحاليــة غيــر مســتدامة وشــدد علــى أن مناهــج االســتدامة الجديــدة تتطلــب إجــراءات مباشــرة للحفــاظ علــى المــوارد 
الطبيعيــة وحمايتهــا وتعزيــز قــدرة النــاس والمجتمعــات والنظــم البيئيــة علــى الصمــود، ال ســيما فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ 
والســوق. تعتمــد الزراعــة المســتدامة علــى المعرفــة، األمــر الــذي يتطلــب رؤيــة شــاملة إلدارة المــوارد كمــا يجــب أن تتبنــى 
ــب  ــذا يتطل ــة. وه ــة المحلي ــل المعرف ــوث وتكام ــا والبح ــل للتكنولوجي ــتخدام الكام ــتدامة االس ــة المس ــات الزراعي الممارس

تطويــر األطــر الفنيــة والسياســات والحوكمــة والتمويــل التــي تدعــم هــذا التحــول.
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المؤتمر السابع لنخيل التمر، ابوظبي، 16-14 مارس 2022 

نظمــت جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي وجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة 
والزراعــة لألمــم المتحــدة )فــاو( والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة والكيانــات المؤتمــر الســابع لنخيــل التمــر فــي الفتــرة مــن 14-16 
مــارس 2022 فــي مدينــة ابوظبــي لتحديــث وتبــادل المعرفــة العلميــة حــول مختلــف جوانــب إنتــاج نخيــل التمــر وحمايتــه وتســويقه. 
باإلضافــة إلــى دعــم التعــاون الفنــي الدولــي فــي مختلــف مجــاالت سلســلة إنتــاج التمــور. شــارك مســاعد المديــر العــام فــي منظمــة 
األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة والمختصيــن فــي المنظمــة بفعاليــة فــي هــذه الفعاليــة. ضمــن برنامــج المؤتمــر نظــم برنامــج 
منظمــة األغذيــة والزراعــة والزراعــة لألمــم المتحــدة إلســتئصال سوســة النخيــل الحمــراء جلســة علميــة فــي 15 مــارس / آذار حــول 

»الجهــود العالميــة إلدارة سوســة النخيــل الحمــراء«.

ــا  ــة، 10 منه ــة علمي ــم 14 ورق ــة تقدي ــذه الجلس ــي ه ــم ف  ت
قدمهــا شــركاء البرنامــج اإلقليمــي الســتئصال سوســة النخيــل 
الحمــراء. قــدم الدكتــور ثائــر ياســين، المســؤول اإلقليمــي 
لوقايــة النباتــات، ورقــة حــول أحــدث التقنيــات لمكافحة سوســة 
النخيــل الحمــراء واالســتراتيجية والمشــاريع التــي اعتمدهــا 
ــي  ــراء ف ــل الحم ــة النخي ــتئصال سوس ــي إلس ــج اإلقليم البرنام
ــا حــول  ــا وقــدم تحديث منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقي
نظــم  كمــا  للبرنامــج.  الفنيــة  العمــل  مجموعــات  أنشــطة 
ــارس حــول  ــي 16 م ــاو جلســة أخــرى ف ــب اإلقليمــي للف المكت
»تطويــر سلســلة قيمــة نخيــل التمــر والتعــاون اإلقليمــي”. 
بمشــاركة العديــد مــن الخبــراء فــي المجــال. اســتعرض قــادة 

مجموعــة العمــل الفنيــة فــي برنامــج الفــاو إلســتئصال سوســة النخيــل الحمــراء أحــدث تقنيــات مكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء، 
كل فــي مجــال تخصصــه. كمــا قدمــوا تنويــرا عــن حالــة تنفيــذ أنشــطة المشــروع واألنشــطة المخطــط لهــا. كان المؤتمــر فرصــة 
لعقــد العديــد مــن االجتماعــات والمناقشــات التنســيقية مــع شــركاء البرنامــج والمختصيــن. شــهد المؤتمــر إطــالق الشــبكة الدوليــة 
للتنميــة المســتدامة لنخيــل التمــر فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيـــا )INSDDP-NENA(. ســتعمل الشــبكة علــى تعزيــز 
تنميــة قطــاع النخيــل والتمــور فــي البلــدان المنتجــة وتوحيــد جهــود المنظمــات األعضــاء لتطويــر البرامــج/ المشــاريع مــع البلــدان 
المعنيــة ورصــد التمويــل الــالزم وتقديــم المســاعدة الفنيــة لتنفيــذ المشــاريع المختــارة. تضــم الشــبكة منظمــة األغذيــة والزراعــة 
ــاد   ــز أكس ــة ومرك ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــي والمنظم ــكار الزراع ــر واالبت ــل التم ــة لنخي ــة الدولي ــزة خليف ــدة وجائ ــم المتح لألم
ومنظمــة إيــكاردا ومنظمــة إكبــا وشــبكة أرينينــا. تــم خــالل المؤتمــر تنظيــم العديــد مــن االجتماعــات الثنائيــة وعقــدت جلســة مــع 

ــي الســودان. ــل التمــر ف ــاب الممارســات المســتدامة لنخي ــي كت ــراء المشــاركين ف الخب

اختتام مشروع ساسل القيمة لنخيل التمر TCP/SUD/3703 في السودان 

تــم تنفيــذ جميــع أنشــطة مشــروع برنامــج التعــاون الفنــي الخــاص بتطويــر منتجــات نخيــل التمــر وسالســل قيمــة المنتجــات 
ــت  ــل. تضمن ــة نهــر الني ــات الشــمالية ووالي ــة فــي الســودان. نفــذت ســبع ورش عمــل فــي مواقــع مختلفــة بالوالي الثانوي
األنشــطة الرئيســية دورتيــن تدريبيتيــن للمدربيــن )TOT( حــول اآلفــات واألمــراض الخطيــرة التــي تصيــب أشــجار النخيــل 
ــى  ــات عل ــة لآلف ــي اإلدارة المتكامل ــاعدة مدرب ــر لمس ــل التم ــات نخي ــة آلف ــى اإلدارة المتكامل ــب عل ــودان، والتدري ــي الس ف
ــي  ــة ف ــن الحقلي ــدارس المزارعي ــر وتوســيع م ــى تطوي ــذ المشــروع، ومســاعدهم عل ــات لتنفي تحســين اســتراتيجيات الوالي
ــن  ــب المدربي ــم ورشــة عمــل لتدري ــم تنظي ــا ت ــة القائمــة. كم ــى مســتوى المنطق ــات عل ــة لآلف مجــال المكافحــة المتكامل
ــة  ــر والوقاي ــل التم ــاج نخي ــي )إنت ــن ف ــن الداعمي ــودانيين )POs( والموظفي ــر الس ــل التم ــي نخي ــات منتج )TOT( لجمعي
وعمليــات مــا بعــد الحصــاد فــي الســودان(. كمــا تــم عقــد ورشــة عمــل للمدربيــن TOT حــول المنتجــات الثانويــة وقــدرات 
منتجــي التمــور لتلبيــة احتياجــات الســوق. حســنت أنشــطة المشــروع القــدرات علــى البحــث واإلرشــاد وعــززت نقــل المعرفــة 

لتعزيــز اإلنتــاج المســتدام لمنتجــات نخيــل التمــر ومنتجاتهــا الثانويــة.
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انتهاء مشروع طوارئ دودة الحشد الخريفية )TCP / EGY / 3706( في مصر

تــم تنفيــذ جميــع أنشــطة مشــروع “االســتجابة الطارئــة لتعزيــز القــدرة الوطنيــة لإلنــذار المبكــر، والرصــد، وإدارة دودة الحشــد 
الخريفيــة )FAW( فــي مصــر« )TCP / EGY / 3706(  بنجــاح إلدارة دودة الحشــد الخريفيــة فــي مصــر. لقــد تــم إنهاء المشــروع 
رســميًا بعــد تحقيــق جميــع األهــداف بشــكل كامــل. تــم تحقيــق مســاهمات كبيــرة فــي مكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة فــي 
مصــر فــي إطــار هــذا المشــروع، الــذي دعــم إطــار برامــج الحكومــة المصريــة. لذلــك مــن المتوقــع أن تســاهم نتائــج المشــروع 
فــي حمايــة ســبل العيــش واألمــن الغذائــي ألصحــاب الحيــازات الصغيــرة، بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب، الذيــن يعيشــون فــي 
المناطــق المتضــررة مــن دودة الحشــد الخريفيــة فــي مصــر مــن خــالل تطويــر القــدرات فــي مجــال التوعيــة والمراقبــة والرصــد 
واإلدارة المتكاملــة لآلفــات مــن دودة الحشــد الخريفيــة. أدى المشــروع إلــى زيــادة الوعــي بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة، بمــا 
فــي ذلــك المزارعيــن والمتخصصيــن فــي اإلرشــاد ومتخصصــي مكافحــة اآلفــات والباحثيــن ومديريــات الزراعــة ومصانــع قصــب 
الســكر ومركــز أبحــاث األرز والتدريــب وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن. اســتفاد مــا مجموعــه 905 مــن أصحــاب المصلحــة مــن 
جميــع األنشــطة المنفــذة. عــالوة علــى ذلــك، ســاعد المشــروع وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي )MALR( فــي إنشــاء شــبكة 
دودة الحشــد الخريفيــة الوطنيــة ونظــام فعــال للرصــد واإلنــذار المبكــر. كمــا دعــم المشــروع وزارة الزراعــة والمــوارد الطبيعيــة 
فــي بنــاء القــدرات مــن أجــل اإلنتــاج الضخــم لمبيــدات اآلفــات الحيويــة لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة. عــالوة علــى ذلــك، 
نجــح المشــروع فــي إنشــاء مــدارس ميدانيــة للمزارعيــن فــي المناطــق الموبــوءة بالــذرة كنمــوذج ناجــح يتــم نشــره وتطبيقــه 
علــى عوائــل اخــرى فــي المحافظــات التــي تقــع تحــت تأثيــر االصابــة بــدودة الحشــد الخريفيــة. تمــت التوصيــة باتبــاع نهــج 
ــاج الضخــم  ــززت اإلنت ــي ع ــي مصــر مــن خــالل أنشــطة المشــروع الت ــة ف ــي دودة الحشــد الخريفي ــة للتحكــم ف ــق للبيئ صدي
للمبيــدات الحيويــة والحفــاظ علــى أعــداء دودة الحشــد الخريفيــة الطبيعيــة مــن خــالل تعزيــز البنيــة التحتيــة للمختبــرات ذات 

الصلــة وتنفيــذ برامــج تدريبيــة حــول هــذه الموضوعــات
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ورشة عمل دولية )Xylella fastidiosa)XF في منطقة البحر األبيض المتوسط

ــة والزراعــة للشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا فــي  مشــاركة المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة األغذي
ورشــة العمــل الدوليــة حــول “Xylella fastidiosa فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط”

ــة  ــا ، ورشــة العمــل الدولي ــاري ، بإيطالي ــي ب ــاري )IAMB- CIHEAM( ، ف ــي ب ــي المتوســطي ف  إســتضاف المعهــد الزراع
حــول )Xylella fastidiosa)XF فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط والتــي ناقشــت االنتشــار والتأثيــرات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة واإلجــراءات والتدابيــر المعتمــدة لتجنــب أو مواجهــة دخولهــا وإســتيطانها ونشــرها. دعــت منظمــة األغذيــة 
ــة ، وشــارك  ــي ورشــة العمــل الدولي ــا األخــرى للمشــاركة ف ــى وشــمال إفريقي ــدان الشــرق األدن ــن مــن بل ــة ممثلي والزراع
ــة  ــي الجلس ــر ف ــم الواع ــد الحكي ــيد عب ــا الس ــمال إفريقي ــى وش ــرق األدن ــي للش ــل اإلقليم ــاعد والممث ــام المس ــر الع المدي
ــودورو  ــيد تي ــر CIHEAM Bari ، والس ــي ، مدي ــيو رايل ــيد موريس ــع الس ــب م ــى جن ــا إل ــل جنبً ــة العم ــة لورش االفتتاحي
ميانــو ، المنــدوب اإليطالــي و نائــب رئيــس مجلــس إدارة CIHEAM. تــم خــالل خمســة أيــام مــن ورشــة العمــل مناقشــة 
ــتراتيجيات  ــط ، واس ــض المتوس ــر األبي ــة البح ــي منطق ــتيديوزا ف ــال فاس ــة الكزيلي ــة بحال ــة المتعلق ــات المهم الموضوع
منطقــة بوليــا لتجديــد المناطــق التــي دمرتهــا الكزيليــال فاســتيديوزا، والتأثيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة لهــا فــي منطقــة 
البحــر األبيــض المتوســط. قــدم الســيد ثائــر ياســين ، مســؤول وقايــة النبــات فــي المكتــب اإلقليمــي ، تحديثــات بكتيريــا 
الكزيليــال فــي منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا )الســياق واإلجــراءات(. وشــارك ممثلــون عــن دول   ألبانيــا والجزائــر 
والبوســنة والهرســك ومصــر والعــراق واألردن والمملكــة العربيــة الســعودية ولبنــان وليبيــا والمغــرب وعمــان وفلســطين 
وســوريا وتونــس رؤى بالدهــم. وشــمل برنامــج الورشــة  زيــارة مركــز الحفــظ واإلنتــاج فــي جامعــة بــاري ، وزيــارة ميدانيــة 
.CIHEAM Bari - ــارة مختبــر صحــة النبــات ــا الكزيليــال فاســتيديوزا ، وزي إلــى مناطــق زراعــة الزيتــون المصابــة ببكتيري

وحدة اإلنتاج الكمي لإعداء الطبيعية لدودة الحشد الخريفية وغيرها من اآلفات

تــم افتتــاح معمــل االكثــار الكمــي لألعــداء الطبيعييــن لــدودة الحشــد الخريفيــة بقريــة شــندويل )صعيــد مصــر( وهــو يعتبــر 
ــي إجــراء حصــر  ــة ف ــداء الحيوي ــار الكمــي لإلع ــدأت وحــدة االكث ــث ب ــي مصــر حي أول معمــل مجهــز بالمــواد واالجهــزة ف
للمتطفــالت والمفترســات المرافقــة لــدودة الحشــد الخريفيــة فــي حقــول الــذرة المصابــة والتــي تمخــض عنهــا تســجيل 
ــد نجحــت  ــره مــن المفترســات مــن الحشــرات والعناكــب ولق ــر شــيوعا Telenomus remus وغي ــل البيــض األكث متطف
الوحــدة التــي أصبحــت معمــال مهمــا للتدريــب فــي التربيــة الجماعيــة للمتطفــل وإطالقــه فــي الحقــل بنجــاح كمــا تــم تربيــة 
ــة  ــد إغــالق المشــروع تمــت التوصي ــة. عن ــدودة الحشــد الخريفي ــادة الســكانية ل ــد مــن المفترســات لمواجهــة الزي العدي
بتقديــم دعــم مالــي مســتمر إلــى وزارة الزراعــة واســتصالح االراضــي لضمــان تكــرار نمــوذج مــدارس المزارعيــن الحقليــة 
فــي المناطــق األخــرى التــي تنتشــر فيهــا دودة الحشــد الخريفيــة، ونشــر ممارســات المكافحــة المتكاملــة لآلفــات، ودعــم 

إنتــاج المبيــدات الحيويــة وإطــالق األعــداء الطبيعييــن لــدودة الحشــد الخريفيــة فــي المحافظــات المصريــة.

April 2022 ،85 35النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد



مستوى التحذير: هادئ
حالة الجراد الصحراوي في شهر مارس 2022 والتوقعات حتى منتصف شهر مايو 2022 حسب مركز الطوارئ 

لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي بمنظمة األغذية والزراعة
الوضع العام: عودة حالة الهدوء 

ــم  ــي، وت ــة، وجــف الكســاء النبات ــث ســقط أمطــار بمعــدالت قليل ــي شــهر مــارس حي ــا ف ظــل وضــع الجــراد الصحــراوي هادئ
رصــد أعــداد قليلــة جــدا مــن الجــراد فــي المســوحات. ففــي منطقــة القــرن االفريقــي، كان هنــاك عــدد قليــل مــن االســراب 
الغيــر ناضجــة جنســيا المتبقيــة فــي جنــوب إثيوبيــا، حيــث تمــت مكافحــة 400 هكتــار بواســطة الطائــرات، ومــن غيــر المتوقــع 
ــة  ــو منطق ــماال نح ــراب ش ــرك االس ــح أن تتح ــن المرج ــن م ــوب، لك ــي الجن ــر ف ــيا أو تتكاث ــة جنس ــراب المتبقي ــج االس أن تنض
صومالــي حيــث تتكاثــر فــي نهايــة المطــاف علــى نطــاق محــدود بســبب قلــة االمطــار المتوقعــة فــي األشــهر المقبلــة. وبشــكل 
عــام، يجــب أن تكــون المــوارد الحاليــة قــادرة علــى الســيطرة علــى الوضــع. وقــد انخفضــت أعــداد الجــراد فــي مناطــق التكاثــر 
الشــتوي علــى إمتــداد ســاحل البحــر األحمــر فــي مصــر والســودان، وشــوهد عــدد قليــل مــن الحشــرات الكاملــة علــى الســاحل 
الجنوبــي لليمــن. ونظــرا ألنــه مــن المتوقــع أن تهطــل األمطــار بمعــدالت قليلــة جــدا هــذا العــام فــي مناطــق التكاثــر الربيعــي 
فــي شــمال غــرب إفريقيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة وجنــوب غــرب آســيا، فمــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات مهمــة إعتبــارا 
ــط  ــر ونش ــيكون مبك ــمية س ــاح الموس ــم الري ــى أن موس ــدى إل ــة الم ــات طويل ــير التوقع ــو، وتش ــهر يولي ــى ش ــن اآلن وحت م
علــى إمتــداد الحــدود الهنديــة الباكســتانية مــع هطــول أمطــار أعلــى مــن المعــدل الطبيعــي فــي شــمال منطقــة الســاحل فــي 
أفريقيــا، المناطــق الداخليــة مــن اليمــن، شــمال شــرق إثيوبيــا إعتبــارا مــن شــهر يوليــو حتــى شــهر ســبتمبر. هــذا قــد يــؤدي 

فــي النهايــة إلــى زيــادة محتملــة فــي أعــداد الجــراد فــي شــهر أكتوبــر تقريبــا.

المنطقة الغربية: الحالة هادئة
الحالــة: لــم اإلبــالغ عــن تواجــد الجــراد. التوقعــات: مــن المحتمــل بــدء تكاثــر علــى نطــاق صغيــر جــدا فــي المغــرب والجزائــر إذا 

مــا ســقط المزيــد مــن االمطــار، ومــن غيــر المحتمــل حــدوث تطــورات هامــة

المنطقة الوسطى: الحالة هادئة
ــار.  ــم مكافحــة 400 هكت ــث ت ــا حي ــوب إثيوبي ــة فــي جن ــر ناضجــة جنســيا باقي ــل مــن االســراب الغي ــا زال عــدد قلي ــة: م الحال

بينمــا الحشــرات الكاملــة المشــتتة تنضــج جنســيا فــي عــدد 
ــر  ــي مص ــر ف ــر األحم ــاحل البح ــى س ــع عل ــن المواق ــل م قلي
الحشــرات  وتواجــدت  التكاثــر.  أنتهــى  حيــث  والســودان 
الكاملــة االنعزاليــة فــي عــدد قليــل مــن المواقــع علــى ســاحل 
ــن  ــالغ ع ــم اإلب ــم يت ــن. ول ــي اليم ــي ف ــدن الجنوب ــج ع خلي

ــرى.   ــدول األخ ــي ال ــراد ف الج

التوقعــات: قــد تتحــرك الحشــرات الكاملــة المتبقيــة فــي 
جنــوب إثيوبيــا باتجــاه المناطــق الشــمالية والتــي تلقــت 
االمطــار األخيــرة فــي منطقــة صومالــي. بينمــا ســتقل أعــداد 
الجــراد أكثــر علــى إمتــداد ســواحل البحــر األحمــر وخليــج 
عــدن مــع جفــاف الكســاء النباتــي. وقــد تظهــر أعــداد قليلــة 
ــة  ــق الداخلي ــي المناط ــة ف ــة االنفرادي ــرات الكامل ــن الحش م
مــن الســعودية واليمــن حيــث ســيكون التكاثــر– إذا حــدث – 
صغيــرا ومحــدودا جــدا نتيجــة لقلــة االمطــار المتوقعــة. ومــن 

ــة. ــورات هام ــدوث تط ــل ح ــر المحتم غي

أنشطة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في 
المنطقة الوسطى لمنظمة األغذية والزراعة

حالة الجراد الصحراوي
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المنطقة الشرقية: الحالة هادئة
الحالــة: لــم اإلبــالغ عــن تواجــد الجــراد. التوقعــات: قــد تظهــر الحشــرات الكاملــة االنعزاليــة فــي جنــوب شــرق إيــران وجنــوب 
غــرب باكســتان حيــث ســيكون التكاثــر – إذا حــدث – علــى نطــاق صغيــر نتيجــة لقلــة االمطــار المتوقعــة.. ومــن غيــر المحتمــل 

حــدوث تطــورات مهمــة.

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 المنطقــة 

 http://desertlocust-crc.org الوســطى  

المصــدر: النشــرة الشــهرية للجــراد الصحــراوي الصــادرة عــن مجموعــة الجــراد واآلفــات المهاجــرة بمقــر منظمــة األغذيــة والزراعــة برومــا )باللغتين 
 http://desertlocust-اإلنجليزيــة والفرنســية(، النســخة العربيــة تصدرعــن أمانــة هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى

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

األنشطة األخرى في مجال إدارة ومكافحة الجراد الصحراوي
افتتاح مركز تدريب عمليات الجراد الصحراوي- سواكن –والية البحر األحمر، السودان:

فــي 20 مــارس 2022 تــم تدشــين المرحلــة األولــى مــن مركــز تدريــب عمليــات الجــراد الصحــراوي مــن خــالل الشــراكة بيــن 
منظمــة األغذيــة والزراعــة ووزارة الزراعــة والغابــات بالســودان وبتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي. فــي ضــوء إنجــاز المرحلــة 
األولــى مــن المركــز، عقــدت الــدورة التدريبيــة األولــى لتدريــب المدربيــن اإلقليمييــن فــي عمليــات مســح ومكافحــة الجــراد 
الصحــراوي خــالل الفتــرة 27-21 مــارس 2022. بحضــور 16 متدربًــا منــدول: الســودان، مصــر، إريتريــا، إثيوبيــا، ســلطنة 

عمــان الســعودية، جيبوتــي، الصومــال واليمــن. 

كان الهــدف مــن الــدورة التدريبيــة هــو تطويــر القــدرات التدريبيــة فــي المنطقــة فيمــا يتعلــق ببيولوجيــا الجــراد الصحــراوي 
والمســح والمكافحــة، وتمكيــن المدربيــن الوطنييــن مــن إجــراء تدريــب منتظــم للموظفيــن الوطنييــن أو المحلييــن فــي 
المســتقبل. وشــملت الــدورة التدريبيــة جميــع الجوانــب المتعلقــة ببيولوجيــا الجــراد الصحــراوي وســلوكه وعمليــات المســح 
والمكافحــة. باإلضافــة الــى اســتخدام المعــدات الميدانيــة ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( و eLocust3 و 
eLocust 3m. كمــا تــم اســتخدام الطائــرات المســيرة فــي المســح. وتــم كذلــك عــرض اســتراتيجيات وتقنيــات التحكــم، 
وســلوك القطــرات والقطيــرات، والرشاشــات المختلفــة، ومجموعــات المبيــدات الحشــرية وتركيباتهــا، واجــراء معايــرة وقياس 
ــدات اآلفــات  ــة وتخزيــن مبي ــدة وإجــراءات الســالمة فــي مناول ــات التحكــم الجدي ــى نطــاق واســع، تقني معــدل التدفــق عل

.)EHS( باإلضافــة الــى تقديــم معاييــر البيئــة والصحــة
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تقرير معامل التأثير العربي للعام 2021
صــدر عــن معامــل التأثيــر العربــي وإتحــاد الجامعــات العربيــة 
باللغــة  تصــدر  التــي  العلميــة  للمجــالت   2021 تقييــم  
ــة توفــر فيهــا  العربيــة. شــمل هــذا التقريــر تقييــم 455 مجل
الشــروط المطلوبــة للتقييــم، وقــد حصلــت مجلــة وقايــة 
النبــات العربيــة علــى أعلــى معامــل تأثيــر وهــو: 4.30. هــذه 
ثانــي ســنة تصنــف فيهــا مجلــة وقايــة النبــات العربيــة المجلــة 
العلميــة األولــى مــن حيــث معامــل التأثيــر مقارنــة بمثيالتهــا 
التــي تصــدر بالعربيــة. ويوضــح الجــدول التالــي تطــور معامــل 
ــبع  ــنين الس ــي الس ــة ف ــات العربي ــة النب ــة وقاب ــر  لمجل التأثي

ــي:  ــر العرب ــل التأثي ــاء معام ــذ إنش ــة، أي من الماضي

معامل التأثيرتقرير عام
20151.60
20161.69
20172.50
20183.00
20193.00
20203.42
20214.30

ــي  ــتمر ف ــن المس ــاله التحس ــدول أع ــي الج ــام ف ــن األرق وتبي
معامــل تأثيــر مجلــة وقايــة النبــات العربيــة في الســبع ســنوات 

األخيــرة، ونأمــل مواصلــة التحســن فــي الســنين القادمــة.

تكليف الدكتور نادر يوسف أسعد كمحرر للغة العربية 
في مجلة وقاية النبات العربية 

تهنــئ الجمعيــة العربيــة 
الزميــل  النبــات  لوقايــة 
يوســف  نــادر  الدكتــور 
إلــى  بانضمامــه  أســعد 
هيئــة تحريــر مجلــة وقايــة 
كمحــرر  العربيــة  النبــات 
ويعــدّ  العربيــة،  للغــة 
نــادر  الدكتــور  انضمــام 
للمجلــة  نوعيــة  إضافــًة 
حنكــًة  يمتلــك  كونــه 
أكاديميــة  عربيــًة  ولغــًة 
عميقــة، ومفــرداتٍ علميــة 
اللغــة  أداء  تحســن  قــد 
ــإّن  ــك. وبالمناســبة ف ــاج لذل ــي تحت ــاالت الت ــي بعــض المق ف
الدكتــور نادرمــن طلبــة المرحــوم المغفــور لــه بــاذن اهلل 

بياعــة.   بســام  الدكتــور  األســتاذ  

المؤتمر  في  تشارك  النبات  لوقاية  العربية  الجمعية 
السادس عشر التحاد أمراض النبات في منطقة البحر 

األبيض المتوسط )MPU( في ليماسول 

انعقــد المؤتمــر الســادس عشــر التحــاد أمــراض النبــات فــي 
ــول،  ــي ليماس ــط )MPU( ف ــض المتوس ــر األبي ــة البح منطق
ــانت  ــع س ــي منتج ــل 2022 ف ــرة 8-4 أبري ــرص خــالل الفت قب
رافائيــل. حضــر المؤتمــر 120 مشــاركا مــن مختلــف دول البحر 
العربيــة  الجمعيــة  وخارجها .نظمــت  المتوســط  األبيــض 
لوقايــة النبــات )ASPP( جلســة كجــزء مــن البرنامــج العلمــي 
ــل  ــب المحاصي ــي تصي ــة الت ــراض الهام ــوان »األم ــت عن تح
الزراعيــة الرئيســية فــي بلــدان شــرق وجنــوب البحــر األبيــض 
ــت  ــد مكــوك، وتضمن ــرأس هــذه الجلســة خال المتوســط«. ت
ثالثــة عــروض شــفوية قدمهــا أعضــاء الجمعيــة العربيــة 
لوقايــة النبــات، صفــاء قمــري، وإيليــا شــويري، وهــدى بورغدة. 
»وبائيــة  بعنــوان  قمــري عرضــًا  الدكتــورة صفــاء  قدمــت 
وإدارة فيروســات البقوليــات والحبــوب فــي المنطقــة العربيــة 
ــوان  ــرة بعن ــويري محاض ــور ش ــدم الدكت ــطية«، وق والمتوس
ــة  ــم الفاكه ــي تهاج ــية الت ــا والفيروس ــراض الفايتوبالزم »أم
ــورة بورغــدة   فــي دول شــرق المتوســط«،كما وقدمــت الدكت
الفطــور  ووبائيــة  وتشــخيص  »توزيــع  بعنــوان  محاضــرة 
المصاحبــة ألمــراض  لفحــة الفيوزيريــوم وتعفــن تــاج القمــح 
فــي الجزائــر ودول جنــوب البحــر األبيــض المتوســط األخــرى. 
شــارك الدكتــور خالــد مكــوك فــي حلقــة نقــاش بعنــوان »مــا 
هــي فوائــد التنــوع والتمثيــل المتكافــئ بيــن الجنســين فــي 
األوســاط األكاديميــة والصناعيــة: التحديــات والممارســات 
ــة  ــي الجمعي ــر ف ــو آخ ــدم عض ــك، ق ــى ذل ــالوة عل ــدة. ع الجي
ــا  العربيــة لوقايــة النبــات الســيد عبــد الرحمــن مكحــل عرضً
 Pseudomonasوتوزيــع »توصيــف  بعنــوان  تقديميًــا 

syringae pv. syringae علــى القمــح فــي ســوريا ”.

أخبار الجمعية العربية لعلوم وقاية النبات والجمعيات االخرى
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وقاية  لعلوم  عشر  الثالث  العربي  للمؤتمر  توقيتات 
النبات /تونس 2022

1 .  21-16 بتاريــخ  ســيكون  للمؤتمــر  الجديــد  الموعــد 
2022 اكتوبــر  األول/  تشــرين 

ــول/. 2 ــهر ايل ــن ش ــجيل األول م ــرة التس ــاء فت ــد انته موع
ســبتمبر 2022 )1/9/2022(.

تأكيــد . 3 )امــا  المســتخلصات  تقديــم  انتهــاء  موعــد 
ــتخلص  ــم مس ــابق او تقدي ــتخلص الس ــاركة بالمس المش

 .30/4/2022 جديــد 
قبول المستخلصات 31/6/2022 . 4
ــاء . 5 ــات الق ــم جلس ــي تنظي ــاركة ف ــي للمش ــد النهائ الموع

شــفهي 31/3/2022
الموعد النهائي لحجز الفنادق 31/6/2022 . 6
مــكان انعقــاد المؤتمــر ســيبقى بــدون تغييــر فــي فنــدق . 7

لــو رويــال، الحمامــات، تونــس.
ــب . 8 ــن يرغ ــر لم ــار االخ ــو االختي ــو بول ــدق مارك ــون فن يك

ــه. ــز في الحج

ســيبقى عنــوان البريــد اإللكترونــي للمؤتمــر للمراســالت . 9
 info@acpp-aspp.comواالستفســارات هــو نفســه

10 . www.acpp-aspp.com الموقع االلكتروني للمؤتمر

دعم جزئي لحضور المؤتمر
ــة  ــة جزئي ــاعدة مالي ــر مس ــة للمؤتم ــة المنظم ــتقدم اللجن س
لحضــور المؤتمــر العربــي الثالــث عشــر لعلــوم وقايــة النبــات 
الــذي ســيعقد فــي تونــس خــالل الفتــرة مــن 16 إلــى 21 
تشــرين األول/أكتوبــر 2022 لعــدد محــدود مــن المشــاركين. 
يرجــى مــن المهتميــن التقــدم للحصــول علــى هذه المســاعدة 
ــية  ــة الرئيس ــي الصفح ــودة ف ــب الموج ــتمارة الطل ــلء اس وم
ــر  ــة للمؤتم ــة المنظم ــى اللجن ــالها إل ــر وإرس ــع المؤتم لموق
 .)info@acpp-aspp.com( عــن طريــق البريــد اإللكترونــي
المشــاركون الذيــن يتلقــون دعمــًا مــن مؤسســاتهم غيــر 
مؤهليــن للتقديــم. آخــر موعــد لتقديــم الطلــب هــو 15 أيــار/
مايــو 2022. ســتبلغ اللجنــة المنظمــة المتقدميــن عــن مقــدار 

ــو 2022. ــد أقصــاه 30 حزيران/يوني ــي موع ــم ف الدع

مشاركة الجمعية العربية لوقاية النبات في المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، أبو ظبي، اإلمارات العربية 
المتحدة، 16-14 مارس 2022

تــم تنظيــم المؤتمــر الدولــي الســابع لنخيــل التمــر مــن قبــل جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي خــالل 
الفتــرة 16-14 مــارس 2022 فــي قصــر اإلمــارات، أبــو ظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. لقــد حقــق المؤتمــر نجاحًــا كبيــرًا 
فــي تطويــر المعرفــة وتعزيــز التبــادل الدولــي والترويــج للنخيــل والتمــور. حضــر المؤتمــر أكثــر مــن 500 مشــارك مــن 42 
دولــة. تضمــن البرنامــج العلمــي 126 عرضًــا شــفهيًا وحوالــي 100 ملصــق. تــم تقســيم العــروض التقديمية الشــفوية إلى 
ســبع جلســات تغطــي العناويــن التاليــة: )1( صنــف المجهــول: األصــل، التوزيــع، الزراعــة، التســويق والخصائــص، )2( سوســة 
النخيــل الحمــراء: الوضــع الحالــي وإجــراءات المكافحــة )3( زراعــة األنســجة، التكنولوجيــا الحيويــة والهندســة الوراثيــة، )4( 
ــة  ــل التمــر وإدارتهــا، )5( الممارســات التقني ــى نخي ــر عل ــي تؤث ــات الت ــل التمــر: أهــم اآلف ــات الحشــرية وأمــراض نخي اآلف
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لنخيــل التمــر، )6( موضوعــات عامــة عــن نخيــل التمــر، )7( تطويــر سلســلة قيمــة نخيــل التمــر والتعــاون اإلقليمي.طلبــت 
اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر مــن الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات)ASPP( تنظيــم جلســة حــول آفــات النخيــل. وتضمنــت 
خمســة عــروض برئاســة الدكتــور خالــد مكــوك والدكتــور ابراهيــم الجبــوري. عرضــان كانــا ذات طبيعــة عامــة وثالثــة عروض 
تقديميــة ركــزت علــى آفــات معينــة مــن نخيــل التمــر. وقــدم العرضــان العامــان الدكتــور محمــد البصــري مــن المغــرب األول 
بعنــوان »بروتوكــول مونتريــال والتخلــص التدريجــي مــن بروميــد الميثيــل فيمــا يتعلــق بمكافحــة آفــات نخيــل التمــر بعــد 
الحصــاد إذ بيــن الدكتــور البصــري فــي هــذا العــرض البدائــل المتاحــة لبروميــد الميثيــل وكذلــك علــى البدائــل الواعــدة 
ــر«  ــل التم ــتقبلي لنخي ــع المس ــى التوزي ــاخ عل ــر المن ــر تغي ــوان »تأثي ــي وردت بعن ــة الت ــه الثاني ــي مداخلت ــم. ف ــد التقيي قي
أوضــح بصــري بوضــوح كيــف أن بعــض المناطــق المناســبة إلنتــاج نخيــل التمــر فــي الوقــت الحاضــر ســتصبح غيــر مناســبة 
فــي المســتقبل، وانعكــس ذلــك علــى النتائــج االقتصاديــة لهــذه التحــول. تضمنــت العــروض الثالثــة الباقيــة آفــات مهمــة 
ــح  ــدس صال ــا المهن ــا قدمه ــي ليبي ــر ف ــل التم ــى نخي ــراء  عل ــرية الخض ــرة القش ــوان الحش ــل االول كان بعن ــه النخي تواج
ديبــري مــن مديريــة وقايــة المزروعــات فــي ليبيــا، والثانــي عــن نفــس الحشــرة فــي الســودان قدمــه الدكتــور مهــدي عبــد 
الرحمــن. اتضــح مــن هاتيــن المداخلتيــن بــان هــذه اآلفــة هــي عامــل خطيــر فــي الحــد مــن إنتــاج نخيــل التمــر فــي هذيــن 
البلديــن وهنــاك حاجــة كبيــرة للتعــاون اإلقليمــي للحــد مــن تأثيرهــا. وقــد قــدم العــرض األخيــر الدكتــور إبراهيــم الجبــوري 
مــن العــراق الــذي تحــدث عــن تســجيل طفيــل مــن الذبابيــات ســجل ألول مــرة فــي األردن والمنطقــة يهاجــم حشــرة البــق 
الدقيقــي العمــالق علــى نخيــل التمــر. ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات حــول هــذا العــدو الطبيعــي الــذي 
لديــه إمكانيــة كعامــل تحكــم بيولوجــي إلدارة البــق الدقيقــي واآلفــات الحشــرية. وزعــت اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر خــالل 
أيــام عقــده مجانــا عــددًا مــن الكتــب والكتيبــات المهمــة علــى جميــع المشــاركين. اثنــان مــن هــذه الكتــب مــن المنشــورات 
ــع 500  ــد طب ــذي اعي ــات وال ــة النب ــة فــي وقاي ــات )1( قامــوس المصطلحــات العلمي ــة النب ــة لوقاي ــة العربي الهامــة للجمعي
نســخة منــه علــى حســاب المؤتمــر )2( تحديــات وقايــة النبــات فــي المنطقــة العربيــة رؤيــة 2050. باإلضافــة إلــى ذلــك )3( 
توزيــع كتيــب بعنــوان الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات ودورهــا فــي تعزيــز ونشــر المعرفــة إلدارة آفــات نخيــل التمــر علــى 
جميــع المشــاركين. أعطــى هــذا العمــل الكريــم مــن قبــل اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر رؤيــة كبيــرة ونشــر لجمعيــة وقايــة 
النبــات بيــن المشــاركين وحظــي بتقديــر مــن الســيد رئيــس الجمعيــة ورئيــس تحريــر مجلــة وقايــة النبــات العربيــة وتــم 
خــالل المؤتمــر دعــوة األميــن العــام لجائــزة خليفــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي األســتاذ الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد 

لحضــور مؤتمــر الجمعيــة فــي تونــس والمســاهمة بعــرض منتجــات الجائــزة بــه وابــدى اســتعداده بذلــك.                                                    

April 2022 ،85 النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد 40



المراقبة المستمرة لآلفات ومراقبتها تشكل أداة للزراعة المستدامة: حالة Xylella fastidiosa في المغرب. 

ــرة  ــات الخطي ــن التحدي ــن بي ــراض. وم ــببات األم ــاك لمس ــار الفت ــي لالنتش ــع الخرائط ــكيل التوزي ــدان تش ــارة يعي ــاخ والتج ــر المن ان تغي
الناشــئة، بكتيريــا كزيلــال فاســتيديوزا وهــي بكيريــا محــدودة النســيج تتســبب فــي خســائر وأضــرارًا للعديــد مــن المحاصيــل ذات األهميــة 
ــدان  ــد مــن البل ــر انتشــاره بالوصــول للعدي ــرة، اســتنفد هــذا العامــل الممــرض الخطي ــة األخي ــة. فــي اآلون ــة العالي ــة والزراعي االقتصادي
األوروبيــة وإصابــة كل مــن النباتــات البريــة والمزروعــة، وحتــى آلن لــم يتــم ايجــاد عــالج فعــال ومعتــرف بــه. البلــدان التــي ال يوجــد بهــا 
تفشــي حالــي للمــرض مثــل المغــرب، تحتــاج إلــى مراقبــة محاصيلهــا فــي كثيــر مــن األحيــان ألن اكتشــاف األمــراض فــي المراحــل المبكــرة 
ــن  ــرب م ــي المغ ــة ف ــق مختلف ــي مناط ــري ف ــات التح ــت إدارة عملي ــرض. تم ــذا الم ــببها ه ــي يس ــيمة الت ــائر الجس ــن الخس ــل م ــد يقل ق
مــارس 2020 إلــى يوليــو 2021 فــي عــدة مناطــق حيــث تنمــو بعــض المحاصيــل االقتصاديــة المعرضــة للخطــر )مثــل اللــوز والحمضيــات 
والزيتــون(. لتوســيع احتماليــة الكشــف، تــم التحــري عــن االعــراض ومــن ثــم اختيــار العينــات بشــكل عشــوائي علــى تــوزع بيئــي مختلــف بمــا 
فــي ذلــك النباتــات التــي ظهــرت عليهــا األعــراض وعديمــة األعــراض. تــم فحــص كل عينــة مــن أجــل وجــود كزيلــال  باســتخدام طريقــة 
اليــزا و بعــد ذلــك تــم إجــراء التحليــالت الجزيئيــة للعينــات المشــكوك فيهــا و بواســطة تفاعــل البوليميــراز المتسلســل )PCR(.  نتائــج كال 
االختباريــن لــم تظهــر أي عينــة إيجابيــة فــي مناطــق التحــري. هــذه النتيجــة هــي تحديــث لوضــع الكزيلــال فــي المغــرب وتؤكــد أن هــذا 
البلــد ال يــزال أرضــا خاليــة مــن هــذه البكتيريــا علــى األقــل فــي المناطــق التــي جمــع منهــا العيناتــد [ كوثــر الهنــدي ، مجيــدة حفيضــي 
، ميلــود صبــري ، ميشــال فــرام ، مــارون المجبــر ، خولــة حبــادي، نجــاة حــداد، عبــد اللطيــف بــن بوعــزة، رائــد أبــو قبــع والحســن اشــباني 
)المغــرب(، مخبــر التقانــات الحيويــة النباتيــة، كليــة العلــوم ، جامعــة مــوالي إســماعيل ، مكنــاس ، المغــرب. مختبــر علــم الجراثيــم النباتيــة 
ــطي  ــد المتوس ــرب. والمعه ــاس ، المغ ــة INRA ، مكن ــوث الزراعي ــي للبح ــد الوطن ــات - المعه ــة النب ــدة وقاي ــة ، وح ــة الحيوي والمكافح
الزراعــي ســيام، بــاري ، ايطاليــا. معمــل اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي والزراعــي ، كليــة العلــوم ، جامعــة ابــن طفيــل ، القنيطــرة ، المغــرب. و 
المركــز الوطنــي للبحــوث االيطالــي، معهــد وقايــة النباتــات والزراعــة المســتدامة، بــاري، ايطاليــا. مجلــة الزراعــة المســتدامة،,14،2022 
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ــي عــادت  ــال، الت ــا كزيل ــق بدخــول وانتشــار بكتيري ــا يتعل ــة ضمــن مســتوى شــديد الخطــورة فيم ــدان المصنف ــى البل ينتمــي المغــرب إل
مؤخــرا إلــى الظهــور كعامــل نباتــي ذو أهميــة عالميــة، مســببة متالزمــة التدهــور الســريع للزيتــون. العــدوى المصحوبــة بأعــراض تــؤدي 
إلــى أمــراض مدمــرة وخســائر اقتصاديــة هامــة. ولمنــع مثــل هــذه الخســائر واألضــرار يتعيــن أواًل علــى البلــدان الخاليــة مــن المــرض مثــل 
المغــرب فهــم اســتجابات النباتــات المضيفــة. إن تقييــم محتــوى العناصــر الكليــة والجزئيــة )األيونيــة( فــي األوراق يقــدم معلومــات أساســية 
ومفيــدة إلــى جانــب كونــه أداة قويــة لــإلدارة المســتدامة لألمــراض التــي يســببها هــذا العامــل الممــرض المدمــر. هنــا، نقــارن محتــوى 
 ‘Picholine Marocaine’, ‘Haouzia’, ‘Menara’,( ــة ــون مغربي ــاف زيت ــع اصن ــي األوراق ألرب ــة( ف ــة )األيوني ــة والجزئي ــر الكلي العناص
 Arbequina’ , ‘Arbosana’, ‘Leccino’,( وثمانيــة أصنــاف مــن حــوض البحــر األبيض المتوســط   تم إدخالهــا إلــى المغــرب ،)‘Meslalla’
’Ogliarola salentina’, ‘Cellina di Nardo’, ‘Frantoio’, ‘Leucocarpa’, and ‘Picholine de Languedoc‘(، لتطويــر فرضيــات 
 Ca, Cu, Fe,( تتعلــق بمقاومــة أو حساســية أشــجار الزيتــون المغربيــة اتجــاه عــدوى كزيلــال. تــم تحديــد أيونــات األوراق، بشــكل أساســي
ــد  ــا ق ــواع أيض ــذه األن ــت ه ــث )ICP-OES( وكان ــرن بالح ــا المقت ــري للبالزم ــاث البص ــاف االنبع ــتخدام مطي Mg, Mn, Na, Zn, P( باس
تــم فحصهــا لمجمــوع محتوياتهــا مــن الفينــوالت والفالفونويــدات. ثــم اشــتركت البيانــات فــي عمليــة مقارنــة لتحديــد مرونــة العامــل 
 Mn,( تحتــوي باســتمرار علــى مســتويات أعلــى مــن )Leccino’, ’Arbosana’, ‘Arbequina’( الممــرض. وأظهــرت نتائجنــا أن األصنــاف
Cu, Zn( ومســتويات أقــل مــن )Ca, Na( و ذلــك بالمقارنــة مــع صنفــي  ’Ogliarola salentina و Cellina di Nardò‘ األكثــر 
حساســية للمــرض. تشــير النتائــج إلــى أن )’Arbozana’, ‘Arbiquina’, ‘Menara’, ‘Haouzia( قــد تتحمــل العــدوى بدرجــات متفاوتــة 
 .‘Cellina di Nardö و Ogliarola salentina’  وحساســية كل مــن ،Leccino ــة مقاومــة ــى فرضي ــا إل ــا إضافي و تعطــي أيضــا دعم
ــود صبــري والحســن  ــر ، محمــد أوزيــن، عبــد اللطيــف بــن بوعــزة وميل ــادي ، مــارون المجب ــة حب ــر الهنــدي ، ماجــدة حفيــدي ، خول [ كوث
 INRA األشــباني )المغــرب( ، مختبــر علــم الجراثيــم النباتيــة والمكافحــة الحيويــة، وحــدة وقايــة النبــات- المعهــد الوطنــي للبحــوث الزراعيــة
، مكنــاس ، المغــرب. مخبــر األحيــاء ، جامعــة مــوالي إســماعيل ، مكنــاس ، المغــرب. والمعهــد المتوســطي الزراعــي ســيام، بــاري ،ايطاليــا. 
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 Xylella فــي إطــار المشــروع: بنــاء القــدرات وزيــادة الوعــي فــي أوروبــا وفــي البلــدان الثالثــة للتعامــل مــع بكتيريــا
fastidiosa

ــث  ــي البح ــادل موظف ــوة لتب ــيMarie Skłodowska-Curie Actions )MSCA( H2020 دع ــاد االورب ــن االتح ــول م ــذي يم و ال
ــن  ــين اللبنانيي ــن والمفتش ــن الباحثي ــدد م ــام ع ــروع: 734353, ق ــم المش ــكار )RISE( : H2020-MSCA-RISE-2016(. رق واالبت
ــد  ــملت المعه ــي ش ــة ف ــز بحثي ــالث مراك ــي ث ــب ف ــدف التدري ــك به ــا و ذل ــى ايطالي ــارة إل ــن 21-7 آذار 2022 بزي ــرة م ــالل الفت خ
المتوســطي الزراعــي ســيام، بــاري، )IAMB( و المركــز القومــي للبحــوث االيطالــي )CNR, Bari( و مركــز بحــوث بازيلــي كارميــا فــي 
ــد  ــث زار الوف ــول. حي ــي الحق ــر أو ف ــي المخاب ــواء ف ــطة س ــدة انش ــة ع ــدورة التدريبي ــت ال ــا. تضمن ــدو،)CRFSA( ايطالي لوكوروتون
بســاتين الزيتــون المصابــة بالبكتيريــا فــي الجنــوب االيطالــي و تعــرف علــى طــرق جمــع العينــات و حفظهــا و مــن ثــم تحليلهــا الحقــًا 
فــي المخبــر بعــدة طــرق ســيرولوجية و جزيئيــة. كمــا تضمنــت الــدورة التدريبيــة عــدة محاضــرات نظريــة وعمليــة تهــدف إلــى تعزيــز 
قــدرة الباحثيــن و المفتشــين اللبنانييــن للتعامــل مــع المــرض البكتيــري فــي حــال وجــد فــي لبنــان. يذكــر ان مشــروع كيــور يتضمــن 

عــدة شــركاء فــي اوربــا و الشــرق االوســط و يديــره الدكتــور مــارون المجبــر مــن المعهــد المتوســطي الزراعــي فــي ســيام.
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وسام االشادة السلطانية وجائزة خليفة للدكتورعبد اهلل بن محمد السعدي- سلطنة عمان 

ــن  ــد اهلل ب ــور عب ــتاذ الدكت ــل االس حص
ــادة  ــام االش ــى وس ــعدي عل ــد الس محم
ــي  ــث العلم ــال البح ــي مج ــلطانية ف الس
الرابعــة  الصناعيــة  والثــورة  واالبتــكار 
مــن   2022 ينايــر   11 بتاريــخ  وذلــك 
ــم  ــلطان هيث ــة الس ــب الجالل ــدن صاح ل
بــن طــارق المعظــم، ســلطان عمــان، 
كمــا حصــل علــى جائــزة خليفــة الدوليــة 
ــة  ــي )فئ ــكار الزراع ــر واالبت ــل التم لنخي
 14 بتاريــخ  المتميــزة(  الشــخصية 
ــداهلل  مــارس 2022. االســتاذ الدكتورعب
العلــوم  كليــة  هوعميــد  الســعدي 

الزراعيــة والبحريــة وأســتاذ علــم أمــراض النبــات بجامعــة الســلطان قابــوس، ســلطنة عمــان. حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــم 
أمــراض النبــات مــن جامعــة كوينزالنــد بأســتراليا فــي 2007. تركــز أبحاثــه علــى توصيــف وإدارة األمــراض النباتيــة وباألخــص 
فــي االمــراض النباتيــة الفطريــة، حيــث ســاهم فــي تشــخيص ووصــف 42 مرضا/مســببا مرضيــا نباتيــا جديــدا ألول مــرة فــي 
العالــم )33 مرضــا فطريــا و 5 أمــراض فيروســية و 4 أمــراض بواســطة الفيتوبالزمــا(، كمــا قــاد اكتشــاف 20 نوعــا جديــدا مــن 
ــة  ــى اإلدارة المتكامل ــك عل ــه كذل ــد مــن أبحاث ــم، جميعهــا مــن ســلطنة عمــان. ركــزت العدي ــي العال ــرة ف ــات ألول م الفطري
ألمــراض النبــات مــن خــالل تعزيــز أنظمــة الحجــر الزراعــي وتطويــر طــرق للمكافحــة الحيويــة والكيميائيــة واســتخدام 
الهندســة الوراثيــة النتــاج نباتــات مقاومــة لألمــراض، كمــا ســاهم كذلــك فــي تقييــم وتطويــر طــرق للكشــف عــن مســببات 
األمــراض الفطريــة والفيروســية والبكتيريــة والفيتوبالزمــا فــي النباتــات والمنتجــات الزراعيــة. نشــر الســعدي اكثــر مــن 380 
ورقــة علميــة، منهــا 270 بحًثــا محكمًــا فــي مجــالت عالميــة محكمــة مــع عامــل تأثيــر تراكمــي )Impact factor, WoS( بلــغ  
748، كمــا أشــرف علــى 27 طالــب دكتــوراه و37 طالــب ماجســتير ودرس 7 مســاقات فــي مرحلــة البكلريــوس ومســاقين فــي 
مرحلــة الماجســتير. حصــل االســتاذ الدكتورعبــداهلل علــى 35 جائــزة وطنيــة ودوليــة، حيــث صنــف كواحــد مــن أفضــل %2 مــن 
ــل ســكوبس  ــه مــن قب ــم تصنيف ــا ت ــي عامــي 2020 و 2021، كم ــة ف ــى حســب قائمــة ســتانفورد األمريكي ــم عل ــاء العال علم
بالباحــث األكثــر نشــرا فــي تاريــخ جامعــة الســلطان قابــوس )2021-1986( فــي العــدد التراكمــي لــالوراق العلميــة المحكمــة 
ــة علــى  المفهرســة فــي ســكوبس والمســجلة باســم الجامعــة، كمــا يعــد عضــوا فــي خمــس هيئــات ولجــان دوليــة و14 لجن
مســتوى الســلطنة واكثــر مــن 30 لجنــة علــى مســتوى جامعــة الســلطان قابــوس، تــرأس الكثيــر منهــا، اضافــة الــى كونــه عضــو 
هيئــة تحريــر فــي ثــالث مجــالت علميــة عالميــة، منهــا مجلــة فــي مجموعــة النيتشــر )Scientific Reports(، كمــا ســاهم فــي 

ــم. ــف دول العال ــن مختل ــن م ــع باحثي ــتركة م ــاث المش ــن األبح ــر م الكثي

ــم  ــى الحج ــرو( ال ــادي )المايك ــم اإلعتي ــن الحج ــري( م ــادي والبح ــام )االعتي ــح الطع ــن مل ــن م ــل نوعي تحوي
النانــوي وإســتخدامهم فــي منــع نمــو الفطريــات الفــارزة للســموم وأهمهــا Aspergillus flavus وإختــزال 

ــوب واألعــالف  ــل الحب ــل Aflatoxin B1 مــن محاصي ــة مث وإدمصــاص الســموم الفطري

يقــدم العمــل الحالــي )اإلختــراع( إســتخدام )مــواد طبيعيــة صديقــة للبيئــة ورخيصــة الثمــن( ملــح الطعــام بنوعيــه البحــري 
ــادي  ــه اإلعتي ــن حجم ــداًل م ــوي ب ــم النان ــة( بالحج ــرب العراقي ــن الت ــتخرج م ــادي )المس ــار( واإلعتي ــن البح ــتخرج م )المس
)الميكــروي( لمنــع الفطريــات الفــارزة للســموم الفطريــة مــن النمــو علــى الحبــوب واألعــالف وكذلــك قابليــة الملــح بالحجــم 
النانــوي العاليــة علــى إدمصــاص الســموم الفطريــة مــن الحبــوب كاألرز والــذرة والقمــح والشــعير وغيرهــا وكذلــك مــن 
ــارزة  ــا الف ــازن وخصوص ــات المخ ــة بفطري ــن اإلصاب ــة م ــة والعلفي ــل الغذائي ــي المحاصي ــك نحم ــة ، وبذل ــق العلفي العالئ
للســموم التــي تســبب تلفــًا للمحاصيــل وتســبب ســمومها أمراضــًا كالســرطان وتشــوهات االجنــة وأمــراض أخــرى. حيــث 
تــم طحــن ملــح الطعــام البحــري والعــادي بمطاحــن خاصــة موجــودة فــي مختبــرات وزارة العلــوم والتكنلوجيــا لتحويلــه مــن 

اخبــــار عامــــــة
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الحجــم االعتيــادي الــى الحجــم النانــوي وإســتخدامه بتراكيــز منخفضــة لمنــع نمــو الفطــر 
ــجلت  ــًا. س ــرة عالمي ــرى ألول م ــتخدامه يج ــح واس ــل للمل ــذا التحوي ــم وه ــزال الس وإخت
ــتخدام  ــي بإس ــط الزرع ــى الوس ــر Aspergillus flavus عل ــو الفط ــط نم ــج  تثبي نتائ
معاملــة الملــح البحــري بالحجــم النانــوي بتركيــز %2.5 نســبة تثبيــط بلغــت 65.89 % , 
أمــا علــى حبــوب األرز المخزونــة بلغــت نســبة منــع نمــو Aspergillus flavus الفطــر 
%95.80 وهــو مســتوى عالــي جــدا تســجله مــادة نانويــة مصنعــة محليــًا وصديقــة للبيئة 
 Aflatoxin ورخيصــة الثمــن مقارنــة بالمــواد النانويــة االخــرى . أمــا نســبة إختــزال ســم
B1 مــن حبــوب االرز المخزونــة الملوثــة صناعيــا بالســم باســتخدام نفــس التركيــز مــن 
الملــح النانــوي البحــري  فبلغــت %84.96 . [ أ.د حليمــة زغيــر حســين، دكتــوراه ســموم 
ــوم  ــة عل ــداد، كلي ــة بغ ــات، جامع ــة النب ــم وقاي ــة، قس ــموم الفطري ــتاذ الس فطرية،اس
الهندســة الزراعية،العــراق. كمــال عبــد الكريــم عبــاس، ماجســتير ســموم فطريــة، وزارة 

الزراعــة، مديريــة زراعــة كربــالء المقدســة -العــراق. ]29/11/2021.   

Researchers Meeting in Acarology ملتقى الباحثين في األكارولوجي

قمــت  الفيســبوك  علــى  مجموعــة 
ــور هانــي القــواص فــي  أنشــأها الدكت
ــا  ــكل م ــم ب ــو  2011 اذ تهت 17 يوني
يتعلــق بعلــم األكارولوجــي )أكاروس و 
قــراد وعقــارب وعناكــب حقيقيــة( قامت 
ــر  ــرات Webinars عب ــم محاض بتقدي
برنامــج الــزووم Zoom بســبب جائحــة 
ــب عنهــا مــن إغــالق  ــا ترت ــا وم كورون
وإيقــاف جميــع الفعاليــات العلميــة مــن 
ورش عمــل ومؤتمــرات علميــة علــى 
المســتوى المحلــي والعالمــي. وقــد 
تــم دعــوة المشــتغلين فــي مجــال علــم 

األكارولوجــي بمصــر والعالــم العربــي والحمــد هلل إســتجاب لهــذه الدعــوة العديــد مــن المحتصيــن مــن مصــر وبعــض الــدول 
ــرات كل  ــت المحاض ــة كان ــي البداي ــر2020. وف ــن أكتوب ــن م ــي الثالثي ــزووم ف ــج ال ــر برنام ــد أول webinar عب ــة وعق العربي
ــغ عــدد المحاضــرات لحــد االن العشــرون. وتــراوح إجمالــي عــدد الحضــور مــا  أســبوع ثــم أتفــق علــى محاضــرة كل شــهر وبل
يقــرب مــن ســتمائة مــن أســاتذة وباحثيــن وطلبــة دراســات عليــا وطلبــة البكلوريــوس. الحمــد هلل أصبحــت هــذه المحاضــرات 
ــة لتوثيــق العالقــات بيــن الباحثيــن فــي مصــر والعالــم العربــي. وأصبــح الجــروب نافــذة يطــل منهــا كل باحــث  وســيلة فاعل
ــم  ــا يت ــى م ــى تســليط الضــوء عل ــة إل ــن. باإلضاف ــن المصريي ــة للباحثي ــل بحث ــم األكارولوجــي لتوصي ــي مجــال عل مصــري ف
مناقشــات علميــة لرســائل الماجســتير والدكتــوراه فــي مصــر والعالــم العربــي فــي مجــال علــم األكارولوجــي. والحمــد هلل مــازال 
ــر.  ــة الشــقيقة فلهــم منــي جزيــل الشــكر والتقدي ــدول العربي العمــل مســتمربدعم أســاتذتنا وزمالئــي األعــزاء فــي مصــر وال
ويشــرفني التعــاون مــع كل زميــل يرغــب فــي نشــر كل مــا يتعلــق بعلــم األكارولوجــي. [د.هانــي القواص)مصــر(، معهــد بحــوث 

hmg733@yahoo.com [ــر ــرقية – مص ــة الش ــق ، محافظ ــرقية، الزقازي ــرع الش ــات ف ــة النبات وقاي

فريق عمل قشرية الصبار القرمزية يفوز بجائزة الحسن الثاني الكبرى لعام 2021 في المغرب 

فــاز كاًل مــن الدكتــور محمــد صباغــي والدكتــور رشــيد بــو هــرود والدكتــور محمــد بوجغــاغ مــن المعهــد الوطنــي للبحــوث 
ــي  ــة ف ــوث الزراعي ــي للبح ــي المركزالدول ــابقًا ف ــرات س ــر الحش ــيني خبي ــى البوحس ــور مصطف ــة )INRA(، والدكت الزراعي
المناطــق الجافــة )ICARDA(، بالمرتبــة األولــى للعــام 2021 لجائــزة الحســن الثانــي الكبــرى لالختــراع والبحــوث الزراعيــة، 
فئــة العلــوم والتقنيــات المتقدمــة.  فازالفريــق بهــذه الجائــزة المرموقــة إلنجازاتهــم الرئيســة فــي مجــال مقاومــة النبــات 
العائــل »تحديــد المصادراألولــى المقاومــة لقشــرية الصبــار القرمزيــة Dactylopius opuntiae، فــي المغــرب« ضمــن 
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المشــروع المشــترك الــذي نفذنــاه كٍل مــن المعهــد الوطنــي للبحــوث الزراعيــة والمركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي 
المناطــق الجافــة منــذ العــام 2016. حُــددت ثمانيــة طــرز بيئيــة مقاومــة لقشــرية الصبــار القرمزيــة وسُــجلت فــي الدليــل 
 .D. opuntiae الوطنــي للصبــار فــي المغــرب، كمــا تــم إنشــاء حديقــة أللــواح مــن هــذه الطرزالبيئيــة المقاومــة للحشــرة
ويتــم حاليــًا إكثارهــذه األنمــاط المقاومــة فــي منصــات عديــدة فــي المغــرب بغيــة إســتخدامها فــي إعــادة إنشــاء مــزارع 
الصبارالتــي دمرتهــا هــذه الحشــرة. ُأبلــغ مؤخــرًا عــن القشــرية القرمزيــة Dactylopius opuntiae، فــي بلــدان عديــدة 

فــي المنطقــة كإثيوبيــا واألردن وســورية وأخيــرا فــي تونــس.

المؤتمر الدولي األول لألمن الغذائي واإلستدامة البيئية ) 7 – 9 مارس 2022(

يأتــي هــذا المؤتمــر فــي ضــوء مبادرتــي الســعودية الخضــراء ، والشــرق األوســط األخضــر اللتيــن أطلقهمــا صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد األميــن -حفظــه اهلل تعالــى- مــن أجــل اســتدامة 
البيئــة، ومــن منطلــق هويــة جامعــة الملــك فيصــل المؤسســية الراميــة إلــى المســاهمة في تحقيــق األمــن الغذائي واالســتدامة 
ــاه والزراعــة، والمنظمــة  ــة والمي ــجيين وزارة البيئ ــاون مــع شــركائها االستراتيـ البيئــي . تنظــم الجامعــة هــذا المؤتمــر بالتعـ
ــرة: 4 – 6 شــعبان 1443هـــ الموافــق 7– 9 مــارس 2022م، بمقــر  ــسو(، خــالل الفت ــوم )ألكـ ــة والثقافــة والعل ــة للتربي العربي
جامعــة الملــك فيصــل فــي األحـــساء؛ بهــدف دراســة واقــع األمــن الغـــذائي الوطنــي والعربــي، وتحدياتــه، وســبل تجاوزهــا، وبناء 
اســتراتيجيات وسياســات مستقبليـــة تســهم فــي تنميتــه، وتحقــق االســتدامة البيئيــة، إن العمــل علــى دعــم األمــن الغذائــي 
ــات  ــة تحدي ــذاء، ولمواجه ــى الغ ــول عل ــرص الحص ــين ف ــر لتحس ــس المباش ــبب الرئي ــو الس ــردة ه ــىً مط ــه بخط ــير في والس
ــق  ــية، وتحقي ــة األساس ــاج األغذي ــي إنت ــادة ف ــة، وزي ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــن إدارة مس ــك م ــي ذل ــا ف ــي؛ لم ــدهور البيئ التـ
لالستقرارالســريع علــى جميــع المســتويات، ومــا يتبــع ذلــك مــن تعــاون وتضامــن دولــي وفــق مــا ينــص عليــه القانــون الدولــي 
وميثــاق األمــم المتحــدة، ومــن هنــا تأتــي هــذه المبــادرة مســاهمًة أساســية فاعلــة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، واالســتدامة . 
 /https://services.kfu.edu.sa/fsescon

وزيــر الزراعــة رعــى حفــل تدشــين المكتــب العربــي لريــادة األعمــال الزراعيــة فــي بكيفــا - إقليــم الخــروب: 
»نعمــل علــى تطويــر كل مــا مــن شــأنه رفــع مســتوى اإلنتــاج فــي لبنــان«.

رعــى وزيــر الزراعــة الدكتورعبــاس الحــاج 
العربــي  المكتــب  تدشــين  حفــل  حســن، 
حجــر  ووضــع  الزراعيــة،  األعمــال  لريــادة 
والتدريــب  التطويــر  لمركــز  األســاس 
فــي  الزراعيــة،  التكنولوجيــا  مختبــر   –
فــي  النموذجيــة  االقتصاديــة  المنطقــة 
بلــدة بكيفــا – إقليــم الخــروب، بالتعــاون 
والمنظمــة  اللبنانيــة  الزراعــة  وزارة  بيــن 
وصنــدوق  الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة 
وبمشــاركة  واإلبتــكار،  للتنميــة  لبنــان 
ــة  ــة للتنمي ــة العربي ــام للمنظم ــر الع المدي
البروفســور إبراهيــم آدم أحمــد  الزراعيــة 
النــواب: بــالل  الدخيــري. وحضــر الحفــل 
ــيران،  ــي عس ــار وعل ــد الحج ــد اهلل ومحم عب
ــر  ــر القم ــدا ودي ــية صي ــي أبرش ــل راع ممث
المارونيــة المطــران مــارون العمّــار، األب 

بطــرس مخــول، رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق لبنــان للتنميــة المهنــدس خليــل بــركات، المنســق العــام لتيــار المســتقبل فــي 
ــس  ــمية، رئي ــد هاش ــكان« أحم ــة »ام ــة وجمعي ــروت للتنمي ــة بي ــس جمعي ــرحال، رئي ــد س ــي ولي ــان الجنوب ــل لبن ــة جب محافظ
بلديــة الزعروريــة ســالم عثمــان ممثــال رئيــس اتحــاد بلديــات إقليــم الخــروب الجنوبــي جــورج مخــول، رئيــس بلديــة شــحيم 
احمــد فــواز ممثــال رئيــس اتحــاد بلديــات إقليــم الخــروب الشــمالي زيــاد الحجــار، رؤســاء بلديــات: داريــا عبــد الناصــر ســرحال، 
ســبلين محمــد احمــد يونــس، جــدرا األب جــوزف القــزي، بعاصيــر أميــن القعقــور وضهــر المغــارة جــورج داغــر، الشــيخ أيــاد عبــد 
اهلل، رئيســة مختبــر فحــص الحشــرات قســم وقايــة النبــات فــي مصلحــة األبحــاث العلميــة الزراعيــة المهندســة زينــات موســى، 
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مديــر جمعيــة GATE LEBANON فــي لبنــان المهنــدس ايمــن عبــد اهلل، مســؤول مكتــب البلديــات فــي حركــة امــل فــي جبــل 
لبنــان علــي الحــاج، رئيــس الحركــة البيئيــة فضــل اهلل حســونة، رئيــس هيئــة الخدمــات االجتماعيــة فــي إقليــم الخــروب المحامــي 
ــة  ــار المطل ــم العاكــوم ومخت ــد الحلي ــار بســابا عب ــم، مخت ــد الرحي ــي عمــاد عب ــا الثقاف ــادي كترماي ــل مشموشــي، رئيــس ن نبي

فــارس عيــد، مختــار بكيفــا اليــاس عبــد النــور ممثــال بهشــام فاعــور وشــخصيات اقتصاديــة واجتماعيــة وفاعليــات

. https://www.facebook.com/380071582387199/posts/1541502142910798/?sfnsn=mo 

الزراعة في سورية تناقش واقع إنتاج الحرير وتربية دودة القز )الحرير(.. ودعوة إلحياء هذه الصناعة التراثية

ــوريه  ــي س ــات ف ــة النب ــة وقاي ــدت مديري ــة ، عق ــرًا ألهميت ــر نظ ــة دودة الحري ــاء تربي ــي إلحي ــروع الوطن ــار المش ــي إط ف
ــة  ــدف مناقش ــأن به ــذا الش ــن به ــة والمهتمي ــمية واألهلي ــات الرس ــات والجه ــن الفعالي ــدد م ــور ع ــًا بحض ــوم اجتماع الي
الواقــع الحالــي إلنتــاج الحريــر. مديــر وقايــة النبــات فــي وزارة الزراعــة الدكتــور إيــاد محمــد أكــد علــى اهتمــام الــوزارة فــي 
ــن ودعمهــم، منوهــًا  ــث وتســليمها للمربي ــات العمــر الثال ــة يرق ــوت وتربي ــن غــراس الت ــر ودورهــا فــي تأمي قطــاع الحري
ــرة  ــت مدي ــر. وبين ــد أو مص ــن أو الهن ــان أو الصي ــة أو الياب ــا الجنوبي ــن كوري ــة م ــوض الفراش ــتيراد بي ــة إس ــى صعوب إل
التنميــة الريفيــة الدكتــورة رائــدة أيــوب أهميــة الحريــر كونــه صناعــة تقليديــة وهويــة تراثيــة وضــرورة الحفــاظ علــى هــذه 
الصناعــة كمصــدر للدخــل، ومجــال عمــل للمــرأة الريفيــة، وإمكانيــة أن يكــون أحــد المشــاريع األســرية الواعــدة، مؤكــدة 
أنــه  يمكــن تخصيــص جــزء فــي كل مركــز مــن مراكزعــرض منتجــات المــرأة الريفيــة لعــرض المنســوجات الحريريــة تحــت 
ــة وطرطــوس  ــة فــي محافظــات الالذقي ــع مراكــز التربي ــم خــالل االجتمــاع مناقشــة واق ــر الســوري.  وت ــة الحري اســم زاوي
وحمــاة وحمــص وخطــة عملهــا للموســم القــادم وإمكانيــة التوســع فــي التربيــة فــي محافظــات أخــرى مثــل حلب والســويداء 
ودرعــا، وأهميــة تنفيــذ دورات للفنييــن والمهتميــن، وتوزيــع غــراس التــوت علــى المربيــن والدعــم المقــدم لهــم، كمــا تــم 
االتفــاق مــع غرفــة الزراعــة إلقامــة مهرجــان الحريــر والتواصــل مــع مختلــف الجهــات ذات الصلــة والتــي يمكــن مــن خاللهــا 
تطويــر هــذا القطــاع. وخلــص االجتمــاع إلــى عــدد مــن المقترحــات منهــا زيــادة علــب بيــوض دودة الحريــر المنتجــة فــي 
المراكــز وتســليمها للمربيــن ومحاولــة اســتيراد بيــوض دودة الحريــر والتوســع فــي عــدد المربيــن فــي محافظــات توقفــت 
بهــا التربيــة. وتــم اســتعراض عــدد مــن المنتجــات ذات القيمــة المضافــة المصنوعــة مــن الحريــر. حضــر االجتمــاع ممثليــن 
عــن غــرف الزراعــة ورؤســاء دوائــر الوقايــة ومراكــز تربيــة الحريــر فــي الالذقيــة وحمــاة وعــدد مــن المربيــن المهتميــن 
ورئيــس دائــرة الحريــر فــي مديريــة وقايــة النبــات وعــدد مــن الفنييــن فــي مديريتــي وقايــة النبــات والتنميــة الريفيــة. 

اإلعــالم الزراعــي فــي ســورية، 2022.
 

المؤتمر الدولي األول لوقاية النبات 7-5 ديسمبر، جامعة السلطان 
قابوس، سلطنة عمان

ــة فــي  ــا الزراعي ــوم والتكنولوجي ســاهمت التطــورات الســريعة فــي العل
زيــادة ملحوظــة فــي إنتــاج الغــذاء منــذ منتصــف القــرن العشــرين، 
حيــث كانــت هنــاك اكتشــافات وتطــورات هائلــة فــي اكتشــاف مســببات 
األمــراض النباتيــة ، وتصنيــف الحشــرات ، وأدوات تشــخيص المســببات 
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انطالق مشروع النحل في ايطاليا

بالتعــاون بيــن المعهــد المتوســطي الزراعــي فــي حــوض 
البحــر المتوســط )IAMB( فــي بــاري، ايطاليــا ممثــال 
بـــالدكتور خالــد جلــواح ، وبيــن المجلس الوطنــي االيطالي 
المســتدامة  ممثــال  النباتــات  وقايــة  للبحــوث، معهــد 
ــا ســابوناري، و  ــالدكتور رائــد أبــو قبــع و الدكتــوره ماري بـ
بيــن جامعــة بــاري ممثلــة بالدكتــوره ســيمونا ســانزاني و 
الدكتــور روكــو أدانـــتي، و بيــن الرابطــة اإلقليميــة لمربــي 
ــاع االفتتاحــي  ــد( االجتم ــد )عــن بع ــا، عق ــي بولي النحــل ف
فــي  العســل  نحــل  وتأثيرأمــراض  تشــخيص  لمشــروع 
البيئــات المختلفــة )DIABEE( وذلــك فــي يــوم 22 شــباط 

ــراض  ــف األم ــة مختل ــروع لدراس ــدف المش ــث يه 2022 حي
التــي تهــدد و تخفــض مجتمعــات نحــل العســل مثــل الفيروســات والفطريــات وذلــك فــي مختلــف المناطــق التابعــة لمقاطعة 
بوليــا فــي جنــوب إيطاليــا، مــع مشــاركة  طالــب ماجســتير: صبــري عــالء الديــن زيــدات فــى أداء العمــل المخبــري والميدانــي. 

ــة. ــة االيطالي ــل مــن وزارة الزراعــة و البيئ يذكــر ان مــدة المشــروع ســنتين بتموي

تعزيــز الصمــود والتعايــش الســلمي بيــن اللبنانييــن والالجئيــن الســوريين مــن خــالل زيــادة توليــد الدخــل فــي قطاعــي اإلنتــاج 
ــي والغذائي الزراع

ضمــن مشــروع “تعزيــز الصمــود والتعايــش الســلمي بيــن اللبنانييــن والالجئيــن الســوريين مــن خــالل زيــادة توليــد الدخــل 
فــي قطاعــي اإلنتــاج الزراعــي والغذائــي” الممــول مــن الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي جمهوريــة ألمانيــا 
االتحاديــة مــن خــالل المنظمــة الراعيــة  www.RETGermany.de(  RET Germany(، نظمــت مصلحــة االبحــاث العلميــة 
الزراعيــة LARI و جمعيــة  GATE Lebanon سلســة مــن الــدورات التدريبيــة للمتدربيــن لمــدة 5 اشــهر. حيــث قــام بالتدريــب 
مجموعــة مــن خبــراء فــي مصلحــة األبحــاث العلميــة الزراعيــة وتناولــت مواضيــع تتعلــق بــاإلدارة المتكاملــة لمكافحــة اآلفــات 
الزراعيــة، إدارة األعشــاب الضــارة، إدارة التربــة، إدارة نظــم التســميد، ترشــيد إســتخدام للمبيــدات الزراعيــة، انتــاج النجيليــات 
والبقوليــات. يهــدف المشــروع الــى تعزيــز قــدرات مهندســي جمعيــة Gate Lebanon, مهندســين زراعييــن مــن البلديــات 
ووزارة الزراعــة فــي محافظــة بعلبــك الهرمــل ليصبحــوا مدربيــن مــن أجــل مســاعدة المزارعييــن علــى تطويــر اإلنتــاج الزراعــي 

المرضيــة، وتفاعــالت العائــل والممــرض ، وعلــم الجينــوم ، والدراســات المختلفــة، ومــع ذلــك ، ال تــزال تشــكل اآلفــات واألمــراض 
النباتيــة تحديــا رئيســيا لنمــو وانتــاج المحاصيــل. وهــذا يؤكــد الحاجــة إلــى تطويــر طــرق مبتكــرة فــي إدارة اآلفــات واألمــراض 
النباتيــة. ســينظم قســم علــوم النبــات »المؤتمــر الدولــي األول لوقايــة النبــات« الــذي ســيعقد فــي جامعــة الســلطان قابــوس 
ــذي  ــر ال ــي المؤتم ــاركة ف ــم للمش ــرفنا أن ندعوك ــه يش ــمبر 2022، وعلي ــى 7 ديس ــن 5 إل ــرة م ــالل الفت ــان خ ــلطنة عم ، س
ســيركزعلى القضايــا المتعلقــة بتشــخيص وإدارة اآلفــات واألمــراض النباتيــة. وسيســتضيف المؤتمــر علمــاء بارزيــن، كما ســتتيح 
العــروض التقديميــة الشــفوية والملصقــات واللقــاءات للمشــاركين الفرصــة للتفاعــل وإقامــة عالقــات تعــاون فــي المســتقبل.

موضوعات المؤتمر

آلفات ذات األهمية االقتصادية  «
األمراض الفطرية ومكافحتها  «
الفيروســية والفايتوبالزمــا والبكتيريــة فــي  « األمــراض 

النباتــات 
وبائيات أمراض النبات  «
آفات ما بعد الحصاد واألمراض والسموم الفطرية  «
اإلدارة المتكاملة لآلفات واألمراض  «

تفاعالت الحشرات مع النباتات ومسببات األمراض  «
المبيدات الحشرية والفطرية «
المكافحة الحيوية   «
التكنولوجيا الحيوية في وقاية النبات  «
الحشائش وإدارتها  «
الحجر الزراعي وتدابير الصحة النباتية «
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ــة [م.  ــة الزراعي ــاث العلمي ــة األبح ــدى مصلح ــروع ل ــق المش ــي. - منس ــن الغذائ ــى األم ــاظ عل ــش والحف ــبل العي ــين س وتحس
زينــات موســى، ]2022.

جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية وتربية األسماك التعاونية متعددة االغراض

التقــى رئيــس الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات اثنــاء حضــوره ورشــة عمــل فــي 30 اذار2022 
ــكار المســتدام  ــم التنافســية واالبت ــارك نظمهــا )مشــروع JOSME لدع ــد م ــدق الن ــي فن ف
للمشــاريع الزراعيــة الصغيــرة والمتوســطة فــي االردن( بمجموعــة مــن الشــباب المتميزيــن 
الذيــن بــادرو لتأســيس جمعيــة شــباب ذيبــان التعاونيــة للتنميــة الزراعيــة وتربيــة األســماك 
وأجــرى رئيــس الجمعيــة حــوارا ايجابيــًا لبعــث روح العمــل الجماعــي الهــادف والمنتــج بمختلــف 
ــان  ــة ذيب ــي منطق ــة ف ــع الجمعي ــارة موق ــباب بزي ــة الش ــد مجموع ــة وأوع ــات الزراع قطاع

لإلطــالع بشــكل أوفرعــن النشــاطات ولتســليط الضــوء علــى الجمعيــة نذكــر مايلــي: 

بــدأت نشــاطاتها فــي خدمــة اعضاءهــا والمجتمــع المحلــي فــي لــواء ذيبــان وضواحيــه عــام 2021 .تعتمــد فلســفة الجمعيــة 
علــى العمــل التعاونــي الجماعــي وتوحيــد الجهــد والبــذل والعطــاء واألفــكار والخبــرات والمهــارات ،واعتبــار مصلحــة الفــرد 

مــن مصلحــة الجمعيــة، ممــا يعــزز روح التعــاون. 
رسالة الجمعية

تعمــل الجمعيــة علــى توفيــر الفــرص العضاءهــا بالتشــبيك مــع المؤسســات المحليــة والدوليــة مــن أجــل تطويــر الحركــة 
التعاونيــة باالســتناد إلــى مبــادئ وقيــم العمــل التعاونــي مــن منظــور وطنــي يعــزز تماســك المجتمــع مــن أجــل الوصــول 
ــواق  ــي األس ــة ف ــى المنافس ــه عل ــادة قدرت ــي وزي ــاع الزراع ــر القط ــة وتطوي ــي تنمي ــاهم ف ــال يس ــد وفع ــاع موح ــى قط إل
المحليــة والدوليــة ، واتاحــة الفــرص للمشــاركة فــي خطــوات جديــدة لالســتثمار وزيــادة التنميــة المســتدامة والشــاملة 

ــي . ــة والمجتمــع المحل ــادة القــوة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألعضــاء الجمعي ؛لزي
رؤية الجمعية

 قطاع تعاوني زراعي موحد وفعال ،يساهم في التنمية المستدامة وتطوير القطاع الزراعي .. 1
ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة. 2
تنفيــذ ممارســات زراعيــة متينــة تــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة والحفــاظ علــى النظــم االيكولوجيــة و تحســن تدريجــي . 3

لنوعيــة األرض والتربــة
دفــع النمــو االقتصــادي بشــكل رئيســي فــي المناطــق الريفيــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة وتوفيــر ســبل عيــش شــاملة . 4

للمجتمــع .
أهداف الجمعية

تهــدف الجمعيــة ومــن خــالل خطتهــا االســتراتيجية إلــى تجســيد رؤيتهــا ورســالتها والمتمثلــة فــي عــدة محــاور وأهــداف 
مترابطــة مــع بعضهــا البعــض ، وتكمــن فــي تنشــيط وتطويــر العمــل الزراعــي التعاونــي ، المســاهمة فــي بنــاء سياســات 
ــة  ــم خدمــات نوعي ــة مــن تقدي ــدرة الجمعي ــي ، ق ــة داعمــة للقطــاع الزراعــي التعاون ــة واقتصادي ــة مجتمعي ــة وثقاف وطني
بكفــاءة وفاعليــة واســتمرارية ،رفــع أداء الجمعيــة وتنســيق جهــود إداريــة وتنظيميــة علــى الصعيديــن اإلنتاجــي والتســويقي 
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، عقــد اتفاقيــات تجاريــة بهــدف تســويق منتجــات الجمعيــة ســواء محليــًا او دوليــًا وتوفيــر عوائــد ماليــة مجزيــة لالعضــاء ، 
تطويــر مشــاريع رياديــة ونوعيــة ، تعزيــز القــدرة علــى التكيّــف مــع تغيــر المنــاخ ومواجهــة حــاالت الجفــاف والفياضانــات 
وغيرهــا مــن الكــوارث، االرشــاد الزراعــي ونشــر الوعــي لتطويــر القطــاع الزراعــي، رفــع كفــاءة نظــام االســتزراع الســمكي 

وتربيــة األســماك ، توفيــر فــرص عمــل البنــاء المجتمــع المحلــي.

ن�ع������ي زم������لء
مبزي��ٍد م��ن اللوع��ة، وكام��ل الت�س��ليم بق�س��اء اهلل وق��دره تنع��ى اأ�س��رة وقاي��ة النب��ات رحي��ل 
املغف��ور ل��ه ب��اذن اهلل املرح��وم االأ�س��تاذ الدكت��ور ب�س��ام بياع��ة ال��ذي واف��اه االج��ل م�س��اء ي��وم 
الثال��ث م��ن يناير/كان��ون الث��اين  2022 يف مدين��ة حل��ب ويعت��ر املغف��ور ل��ه علم��اً م��ن 
اأعالمه��ا، وقطب��اً م��ن فح��ول علم��اء وقاي��ة النب��ات يف الع��امل وه��ب ُج��َلّ عم��رة ال��ذي ناه��ز 
76 عام��اً  مليادي��ن العل��م والبح��ث الر�س��ن، وال��ذي ا�س��تودعه ب��كِلّ اأمان��ٍة واإب��داع يف عق��ول 

الكث��ر الكث��ر مّم��ن نهل��وا م��ن مع��ِن معارف��ه، واآن�س��وا ر�س��دهم مب��داد خرت��ه الطويل��ة 
االأكادميي��ة والعملي��ة الت��ي مل ي�س��ّن به��ا يوم��اً. لق��د فق��دت اجلمعي��ة ركي��زة م��ن ركائزه��ا 
وعن�س��راً و�س��ع مدم��اك تاأ�سي�س��ها يف مدين��ة حل��ب ع��ام 1979 وحل��ق برف��اق درب��ه املرح��وم 

الدكتورولي��د اأب��و غربي��ة والدكتورغ��ازي احلريري واالخرين،لقد َمَراملرحوم ب�س��ام بياعه 
لغوي��اً عل��ى كل من�س��ورات اجلمعي��ة م��ن الكت��ب واملج��الت ون�س��رات اجلمعي��ة وّع��رب الكثر من مف��ردات وقاية النبات التي 
ن�س��تعملها الي��وم لذل��ك ففقدان��ه �س��يرتك فراغ��اً كبراً،باأ�س��مي وزمالئ��ي اأع�س��اء الهيئ��ة االإداري��ة واأع�س��اء اجلمعية نقدم 
التعازي ال�سرته الكرمية داعيا العلي القدير ان ي�سكنه ف�سيح جناته ويح�سن اليه وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل لهذا امل�ساب 

اجلل��ل... اإّن��ا هلل واإن��ا اإلي��ه راجع��ون.   

ر�سالة الدكتور نادر يو�سف ا�سعد عند تكليف هيئة حترير جملة وقاية النبات العربية له 
كمحررًا للغة العربية خلفاأ للمرحوم بياعة

اأه��دي جلنابك��م اأزك��ى التحي��ات؛ كم��ا اأتق��ّدم اإليك��م )واأنت��م اأه��ُل الفقي��د و�سف��وُة اأقران��ه( ب�سادق املوا�س��اة والتع��ازي القلبية 
له��ذ امل�س��اب اجلل��ل ال��ذي ُمنين��ا ب��ه فاأدم��ى قلوبن��ا جميع��اً، وَح�س��ُبنا اأّنه��ا م�س��يئة اهلل وه��و اأرح��م الراحم��ن؛ فن�س��األه اأن 
يتغّم��د الدكت��ور ب�س��ام بوا�س��ع رحمت��ه وُيثيب��ُه عل��وَّ املق��ام والدرج��ات )كم��ا حب��اه يف دني��اه( ع��ن كّل ح��رٍف ج��اَد ب��ه يف ميادي��ن 
العلم واملعرفة. ال�س��ّك اأن فقَد َعلٍَم وقطٍب بارٍز كالدكتور ب�س��ام –رحمه اهلل- قد ترك فراغاً ي�سعب �َس��غُله، وجرحاً نازفاً 
بذكريات االأم�س القريب املو�سومة بطابع القامات املاجدة املوغلة يف اإ�سراقات االأ�سالة و�ساحبة االأيادي املمتدة بالعطاء 
الالحم��دود؛ بي��َد اأّنه��ا هب��ة اهلل خلي��ار خلق��ه »العلم��اء ورث��ة االأنبي��اء« فُه��م موؤيدون كاأ�سحاب ر�س��الة، اأنكروا ذاتهم خدمًة 
الأبن��اء جن�س��هم  فازدادوا ب�س��رًة وعط��اًء، وارتق��ت به��م اأعماله��م واآثاره��م عابرًة حدود الزمان وامل��كان كجوهرٍة ثمينة اأّنى 
كان��ت؛ وح�س��ُب الراح��ل الك��رمي – تغم��ده اهلل بوا�س��ع األطاف��ه- اأّن��ه اأّدى ر�س��الته عل��ى اأكم��ل وج��ه. وهن��ا ال ي�س��عني اإخف��اُء 
التعبرع��ن تعظيم��ي مل��ا تكّنون��ه وتبدون��ه م��ن اآي��ات الوف��اء املقرون��ة بجلي��ل االح��رتام والتقدي��ر ل�س��خ�س فقيدن��ا الغ��ايل 
واإرث��ه املع��ريف و�س��رته العلمي��ة؛ وه��ذا م��ن �س��يم النب��الء اأمثالك��م )حفظك��م اهلل( مّمن ي�سونون العه��د ويحفظون الوّد يف 
الغيب��ة واحل�س��ور لنق��اوة جوهره��م و�سف��اء ب�سرته��م. وعلي��ه ف��اإّن احلظ��وة مبعرفتك��م ه��ي م��ن لطائ��ف الق��در، والَظف��َر 
بالعم��ل معك��م غنيم��ٌة ت�س��رئبُّ له��ا االأعن��اق؛ غ��ر اأنن��ي اأنظ��ر بع��ن املهاب��ة والوج��ل جللي��ل املهم��ة الت��ي تف�سلت��م باالإ�س��ارة 
اإيّل للقيام بها، والتي كانت منوطًة باأ�س��تاذي ومعلمي الدكتور ب�س��ام –رحمه اهلل- الذي حمل رايتها بكّل خّفٍة وُي�س��ر مبا 
ا�س��تودعه اهلل م��ن مل��كاٍت فكري��ة وطاق��ة عم��ل ا�س��تثنائية، ف��اأدرك جي��داً ك��م م��ن الريا�س��ة يلزمن��ي الأق��وى عل��ى حم��ل تل��ك 
الراي��ة واأداء املهم��ة عل��ى النح��و املطل��وب. اإاّل اأّن �س��رف اختيارك��م يل ه��و مو�س��ع تقدي��ر يغل��ُب خم��اويف، كم��ا اأّن وجودك��������م 
)د. خال��د، د. �سف��اء، د. اجلب��وري....( بجانب��ي كمن��اراٍت اأهت��دي به��ا، وكنخ��ٍل با�س��قاٍت اآوي اإىل ظّله��ا واأقت��اُت من ُرُطبها يف 
كّل حن يحدوين لقبول املهمة التي �س��ّرفتموين بها، �س��ائاًل املوىل عّز وجل اأن ُي�س��عفني بعونه وتوفيقه لت�سديق ح�س��ن 

ظنك��م. وتف�سل��وا بقب��ول فائ��ق االح��رتام والتقدي��ر- نادر
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   رحيل المغفور له األستاذ الدكتور لؤي حافظ أصالن  10/1/1962 -  29/3/2022 

تنعــى الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات المرحــوم االســتاذ الدكتــور لــؤي حافــظ أصــالن أحــد 
كــوادر وزارة الزراعــة والتعليــم العالــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، الــذي وافــاه األجــل 
ــرات  ــن الخب ــوم م ــه اذ كان المرح ــيح جنات ــكنه فس ــعة واس ــه الواس ــده اهلل برحمت ــأة تغم فج
والشــخصيات العلميــة واالنســانية المتميــزة فــي مجــال تخصصــه وعالقاتــه الطيبــة مــع جميــع 
مــن عمــل معــه، ســتبقى ذكــراك خالــدة فــي نفوســنا وضمائرنــا . وانــا هلل وانــا اليــه راجعــون  

نعي مديرية وقاية النبات وزمالء المغفور له

ببالــغ الحــزن واألســى والتســليم بقضــاء اهلل، رحــل عنــا صبــاح يــوم الثالثــاء 29/أذار عــام 2022 األســتاذ الدكتــور لــؤي 
أصــالن  وقــد نقــل جثمانــه الطاهــر مــن مشــفى المواســاة بدمشــق إلــى قريــة القلورية-القرداحــة بمحافظــة الالذقيــة 
ــوم البيولوجيــة، جمهوريــة  ــاء، العل ليــوارى الثــرى هنــاك. والراحــل حائــز علــى درجــة الدكتــوراه فــي فلســفة علــم األحي
روســيا االتحاديــة، موســكو، أكاديميــة تمريازيــف للعلــوم الزراعيــة و البحــث العلمــي، موســكو 1990. التخصــص العــام 
لشــهادة الدكتــوراه: المكافحــة الحيويــة للحشــرات الضــارة بالنباتــات. درّس الراحــل العديــد مــن المقــررات التدريســية 
للمكافحــة الحيويــة والمتكاملــة للمرحلــة الجامعيــة األولــى والدبلــوم والماجســتير فــي جامعتــي تشــرين ودمشــق. شــغل 
الراحــل منصــب مديــر مركــز بحــوث ودراســات المكافحــة الحيويــة مــن 2006- 2013 فــي جامعــة دمشــق الــذي أشــرف 
ــر الزراعــة واإلصــالح الزراعــي مــن عــام  ــًا لوزي ــرًا لمديريــة وقايــة النبــات فــي عــام 2013، ومعاون علــى تأسيســه، ومدي
2021-2014.  آمــن الراحــل بمنهجيــة مبــادئ المكافحــة البيولوجيــة لآلفــات فأشــرف علــى تأســيس وإنشــاء مراكــز تربيــة 
األعــداء الحيويــة وتــرأس اللجنــة الوطنيــة للمشــروع الوطنــي للمكافحــة الحيويــة فــي ســوريا وكان لــه دورًا هامــًا فــي 
نجــاح التجربــة الســورية للمكافحــة الحيويــة. مؤســس ورئيــس الجمعيــة العلميــة الســورية للمكافحــة الحيويــة وعضــو 
ــة لمنظمــة  ــد مــن االجتماعــات الدولي ــذ عــام 1997. شــارك فــي العدي ــات من ــة النب ــوم وقاي ــة لعل ــة العربي فــي الجمعي
االغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة FAO. أشــرف علــى العديــد مــن رســائل الماجســتير والدكتــوراه فــي مختلــف الجامعــات 
الســورية وعضــو فــي العديــد مــن لجــان الحكــم علــى أبحــاث الماجســتير والدكتــوراه المنفــذة. شــارك فــي العديــد مــن 
ــي  ــور ف ــث منش ــة بح ــن مئ ــر م ــه أكث ــة. ل ــة الحيوي ــات والمكافح ــة النب ــال وقاي ــي مج ــة ف ــة والدولي ــرات العربي المؤتم
مجــالت محكمــة عربيــة ودوليــة، وخمســة كتــب مؤلفــة )منشــورات جامعــة دمشــق(. أغنــى القطــاع الزراعــي فــي ســوريا 
بمصفوفــات اســتراتيجية وتنفيذيــة طالــت معظــم المحاصيــل الزراعيــة وســاهم فــي تطويــر هــذا القطــاع وفــق أســس 
وبرامــج علميــة وســخر لــه كل الوقــت والجهــد واإلحســاس العميــق بالمســؤولية.  لقــد شــكل فراقــه فاجعــة كبيــرة لنــا 
وخســارة أكبــر وال شــيء يعوضنــا قــدر هــذه الخســارة وهــذه الفاجعــة. تــرك لنــا ثــروة وطنيــة مــن أعمالــه ســتبقى أبــدًا 
منــارة لنــا، وجســد فــي حياتــه منظومــة متكاملــة واســتثنائية فــي العلــم واألخــالق والرقــي والتواضــع واإلنتمــاء ســتبقى 
أبــدًا محفــورة فــي ذاكرتنــا ووجداننــا... لترقــد روحــك بســالم ... فقــد اســتلمنا األمانة)مديريــة وقايــة النبــات فــي وزارة 

الزراعة-ســورية(

تهنئة األستاذ الدكتور يوسف خميس لترقيته لدرجة األستاذية في أمراض النبات – جمهورية مصر العربية

تتقــدم أســرة الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات بخالــص التهنئــة لألســتاذ الدكتــور يوســف خميــس 
بمعهــد بحــوث أمــراض النباتــات – مركــز البحــوث الزراعيــة بمصــر لترقيتــه أســتاذ أمــراض النباتــات. 
د. يوســف خميــس قــد حصــل مؤخــرا علــى لقــب المحــرر المتميــز مــن دار النشــر البريطانيــة تايلــور 
وفرانســيس لمســاهماته العلميــة الدوليــة ولــه العديــد مــن األوراق البحثيــة فــي مجــال علــم أمــراض 
ــه يســاهم فــي  ــي كمــا أن ــي ومعامــل تاثيرعال ــة ذات ثقــل دول ــات المنشــورة فــي مجــالت علمي النب
العديــد مــن الجمعيــات المهنيــة وعضــو مجلــس التحريــر فــي العديــد مــن المجــالت الدوليــة 
المتخصصــة ومنهــا مجلــة أمــراض النبــات االيطاليــة التــي تصدرهــا جمعية أمــراض النبــات االيطالية 
Journal of Plant Pathologyومجلــة أمــراض ووقايــة النبــات التــي تصدرعــن الجمعيــة األلمانيــة 
لوقايــة وصحــة النبــات Protection  Journal of Plant Diseases and والمجلــة الصــادرة عــن 
ــوم البســاتين Folia Horticulturae وغيرهــا. كمــا ان د يوســف خميــس  ــة لعل ــة البولندي الجمعي

عضــوًا بمجلــس بحــوث الزراعــة والغــذاء التابــع ألكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا وعضــو اللجنــة التنفيذيــة بأكاديميــة 
الشــباب المصريــة للعلــوم )ايــاس( التابعــة ألكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا. 
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•	 Population Dynamics of African Palm Weevil )Rhynchophorus Phoenicis F.( on Breeding Sites of 
oil Palm )Elaeis Guineensis Jacq.( in Niger Delta, Nigeria. Thomas N. Commander and Dimkpa 
O.N. Stanley. International Journal of Entomology and Nematology Research, Vol.6, No.1, pp.1-
10, 2022.

•	 Cold and freezing injury in insects: An overview of molecular mechanismsIvo Hodek special 
issueReview. Jan Rozsypal. Eur. J. Entomol. 119: 43-57, 2022. DOI: 10.14411/eje.2022.005 

•	 The Number of moths caught by Light Traps is affected more by Microhabitat than the type of UV 
lamp used in a grassland habitat. Julia Niermann and Gunnar Brehm, Eur. J. Entomol. 119: 36-42, 
2022. DOI: 10.14411/eje.2022.004 

•	 Supplemental Fumigant Placement Improves Root Knot and Fusarium Wilt Management for To-
matoes Produced on a Raised-Bed Plasticulture System in Florida’s Myakka Fine Sand. Caroline 
J. Land, Gary E. Vallad, Johan Desaeger, Edzard Van Santen, Joe Noling, and Kathy Lawrence. 
https://doi.org/10.1094/PDIS-03-21-0543-RE

•	 Effect of Pathogen Virulence on Pathogenicity, Host Range, and Reproduction of Plasmodio-
phora brassicae, the Causal Agent of Clubroot Disease. Nazanin Zamani-Noor, Sinja Brand, and 
Hans-Peter Söchting. 16 Jan 2022. https://doi.org/10.1094/PDIS-02-21-0410-RE

•	 Occurrence of a Novel Strain of Moroccan Watermelon Mosaic Virus Infecting Pumpkins in Ken-
ya. Naomi Nzilani Mumo, Elijah Miinda Ateka, Edward George Mamati, Fredah K. Rimberia, 
George Ochieng’ Asudi,  Eunice Machuka, Joyce Njoki Njuguna , Francesca Stomeo, and Roger 
Pelle. 21 Jan 2022. https://doi.org/10.1094/PDIS-02-21-0359-RE

•	 Nematicidal Activity of Different Plants Extracts against Root Knot Nematodes. Javeria Afzal, 
Muhammad Abid, Faisal Hussain and Alia Abbas. Pakistan Journal of Nematology, Volume 39, 
Issue 1, June 2021. 

•	 Antagonistic Potential of Moroccan Entomopathogenic Nematodes against Rootknot Nema-
todes, Meloidogyne javanica on Tomato under Greenhouse Conditions. Ali ElAimani, Abdellah 
Houari, SalahEddine Laasli, Rachid Mentag, Driss Iraqi, Ghizlane Diria, Slimane Khayi, Rachid 
Lahlali, Abdelfattah A. Dababat & Fouad Mokrini, Scientifc Reports, 12:2915, 2022. https://doi.
org/10.1038/s41598-022-07039-0 

•	 Genome-Wide Association Study of Root-Lesion Nematodes Pratylenchus Species and Crown 
Rot Fusarium culmorum in Bread Wheat. Quahir Sohail, Gul Erginbas-Orakci, Fatih Ozdemir, 
Abdulqader Jighly, Susanne Dreisigacker, Harun Bektas, Nevzat Birisik, Hakan Ozkan,and Ab-
delfattah A. Dababat, Life, 12, 372. 2022. https://doi.org/10.3390/life12030372 

•	 Monitoring of Host Suitability and Defense-Related Genes in Wheat to Bipolaris sorokiniana. 
Mehtap Alkan , Harun Bayraktar, Mustafa ̇ Imren, Fatih Özdemir, Rachid Lahlali, Fouad Mokrini, 
Timothy Paulitz, Abdelfattah A. Dababat, and Göksel Özer. J. Fungi, 8, 149. 2022. https://doi.
org/10.3390/jof8020149

•	 Interactions among Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi, Dryland Crown Rot Fusarium 
culmorum, and drought on Grain yield Components and Disease Severity in Bread Wheat. Mahin 
Ahmadi, Neda Mirakhorli, Gul Erginbas-Orakci, Omid Ansari, HansJoachim Braun, Timothy 
Paulitz, Canadian Journal of Plant Pathology, DOI: 10.1080/07060661.2021.2013947

بحوث مختارة
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بيئيات
Ceratitis capi-  تأثيــر أنــواع مختلفــة مــن التــرب العراقيــة وأعمــاق الطمــر ليرقــات وعــذارى ذبابــة فاكهــة البحــر المتوســط

)tata )Wiedemann علــى نســبة بــزوغ البالغــات تحــت ظــروف المختبــر
سميرة عودة خليوي، أحمد فوزي عباس، صابرين عبد الهادي وأمل كاظم حسين )العراق(

الصفحات 6-1
https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.001006

حصر
تحــري انتشــار الســاللة اإلســبانية لفيــروس تجعــد األوراق األصفــر للبندورة/الطماطــم )TYLCSV-ES( ضمن البيــوت المحمية 

في الســاحل الســوري
اوس علي حسن وأحمد محمد مهنا )سورية(

الصفحات 14-7
https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.007014

مقاومة
ــات  ــز مقاومــة النب ــب 118« فــي مؤشــرات نمــو وتعزي ــات القطــن صنــف »حل ــى نب ــة عل ــة وبكتيري ــر تعايــش عــزالت فطري أث

ــددة ــاح متع ــق إلق ــاء ).Bemisia tabaci )Genn بطرائ ــة البيض للذباب
زياد العيسى، محمد نايف السلتي، منير النبهان وأحمد الجمعة )سورية(

الصفحات 24-15
 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.015024

مكافحة حيوية
ــور  ــواع فط ــى أن ــة عل ــس Mycodiplosis Rübsaamen )Diptera: Cecidomyiidae( المتغذي ــة الجن ــود يرق ــر وج حص

الصــدأ )Basidiomycota: Uredinales( وعوائلهــا النباتيــة
محمد أحمد، نوال علي ورحاب النقار )سورية(

الصفحات 36-25
https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.025036

تقييم بعض العناصر الحيوية والكيميائية في مكافحة بعض فطور التربة وتحفيز نمو النبات
صفاء نعمت حسين، عبد الزهرة جبار علي وحرية حسين الجبوري )العراق(

الصفحات 47-37
https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.037047

 )Ceratitis capitata فــي مكافحــة ذبابــة فاكهــة البحــر المتوســط )EPNs( تقييــم كفــاءة النيماتــودا الممرضــة للحشــرات
Wiedemann(

نبيل أبو كف، مازن البودي، ماجدة مفلح وغادة زيني )سورية(
الصفحات 56-48

 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.048056

�ة املجلد 40، العدد 1 املقالت املن�سورة يف جَمل�ة وَقاي��َ�ة الّنَب��ات الَع�َربيَّ
اآذار/ مار�ض 2022
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مكافحة
تأثير معالجة الفحم الفعال بـبرمنجنات البوتاسيوم في تحسين كفاءة إزالة اإليثيلين الناتج عن الثمار الكليماكترية

إنعام أحمد الساطي وأنطون سمعان يوسف )سورية(
الصفحات 61-57

 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.057061

مكافحة مرض الذبول الفيوزاريومي للخيار باستخدام الفطريات المضادة المعزولة من الوسط الجذري
عبد النبي عبد األمير مطرود، عبد الحق رحومة وذكاء فايز محمد )العراق وتونس(

الصفحات 69-62
https://doi.org/10.22268/AJPP-040.1.062069

تأثيــر التشــميس والتخميــر الالهوائــي للســماد البلدي/العضــوي علــى مكافحــة األعشــاب المرافقــة لزراعــة الزعفــران فــي شــرق 
لمغرب ا

إبتسام مزابري، هـ. عراجي، م. ريماني، ن. كودان و أ. بريشي )المغرب(
الصفحات 77-70

https://doi.org/10.22268/AJPP-040.1.070077

مراجعة علمية
الفيروسات والفيرويدات والفايتوبالزما التي تصيب األشجار المثمرة المسجلة في سورية: مراجعة علمية

فايز إسماعيل وجمال مندو )سورية(
الصفحات 88-78

https://doi.org/10.22268/AJPP-040.1.078088

 

ملخصات البحوث 
ملخصــات البحــوث التــي ألقيــت فــي نــدوة بعنــوان »المؤتمــر الوطنــي الثانــي للمكافحــة الحيويــة والمتكاملــة لآلفــات الزراعيــة« 
التــي نظمهــا مركــز بحــوث ودراســات المكافحــة الحيويــة، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، ســورية، خــالل الفتــرة 30-29 تشــرين 

2021 الثاني/نوفمبر 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.089118

April 2022 ،85 53النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى، العدد



 https://.المؤتمــر الدولــي الثالــث للعلــوم الزراعيــة: الزراعــة المســتدامة والتحديــات الدوليــة، الســليمانية-العراق
 sagc2022.univsul.edu.iq/ 5/2022/11-12

https:// Golden Tulip Istanbul Bayrampasa المؤتمــر الدولــي الرابــع لعلــوم الحيــاة المســتدامة ، فنــدق
/www.wocols.com  1-7/8/2022

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

11-15/7/2022

المؤتمر الدولي السادس والعشرون لعلم الحشرات ، هلسنكي ، فنلندا ، يوليو 2022.
/ https://ice2020helsinki.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

/https://www.botanik-tagung.de .المؤتمر الدولي للجمعية األلمانية لعلوم النبات بون-المانيا 1/9/2022 – 28/8

/https://www.agribalkan.net .مؤتمر البلقان الزراعي الرابع، ادرين- تركيا 3/9/2022 -31/8
الندوة الدولية الثامنة حول نيماتودا الحبوب )ICNS( ، أبانت ، تركيا.

 https://www.cimmyt.org /events/8th-international-cereal-nematodes-symposium-icns/ 29/9/2022 -26

الندوة الدولية الثالثة عشرة للزراعة AGROSYM 2022 Jahorina ، البوسنة والهرسك
/http://agrosym.ues.rs.ba  9-6/10/2022

المؤتمرالدولي األول لوقاية النبات بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.
 https://conferences.squ.edu.om/icpp/Home 5-7/12/2022

جزيل الشكر للزمالء الذين أسهموا في إنجاز العدد الحالي من
 النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في الشرق األدنى والبلدان العربية وهم:

 ســالي أبــو عقــل )ســورية(، مهــران زيتــي )ســورية(، حليمــة زغيــر حســين)العراق(، كمــال عبــد الكريــم عباس)العــراق(، أمين 
ناجــي العنســي )المملكــة العربيــة الســعودية(، هانــي القواص)مصــر(، بشــتيوان عبــداهلل جليــل )اربيــل -العــراق(، مصطفــى 
البوحســيني)المغرب(، عبــد النبــي بشــير )ســورية(، محمــود علــي عبــداهلل المفلحــي )اليمــن(، محمــد عامــر فياض)العــراق(، 
ــد  ــراق(، عب ــين احمد)الع ــم حس ــف)مصر(، قاس ــد يوس ــد احم ــود محم ــر(، محم ــد )مص ــد عبدالجي ــالح أحم ــد ص عبدالجي
ــد  ــاذ عب ــراق(، مع ــان )الع ــد اهلل فرح ــالل عب ــرب(، ظ ــات )المغ ــاح ضباب ــد الفت ــوقى )مصر(،عب ــليمان دس ــعد س ــم س العلي
ــى )الســودان(،  ــب عل ــراح عبدالقادرالطي ــد نجــم )مصــر(، أف ــام محــرز )ســورية(، محمــد ولي ــراق(، خي ــي )الع الوهــاب العان
عبدالرحمــن حامدعبدالرحمــن )الســودان(،علي خضرالطائــي )العــراق(، فاتــح عمرعجــاج زيدان)ليبيــا(، محمــود بــن محمــد 
 ،)FAORNE( ــوب ــي ب ــد الرحمــن مكحــل )ســوريا(، محمــد عل ــراق(، عب ــع )الع النبهاني)ســلطنة عمــان(، عــالء عــودة مان
ــف خميس)مصــر(،  ــان(، يوس ــات موســى )لبن ــان(، زين ــن محمــد الســعدي )ســلطنة عم ــد اهلل ب ــالم )االردن(، عب ــة س نادي
جهــان العبــد اهلل )ســورية(، عمــار العجاليــن )االردن(، هبــة تكلــي ))FAORNE، انــا ســوفي روي)EPPO، فرنســا(، مأمــون 
 ،)FAO-RNE( يســرى احمــد،)FAO-Rome( ماجــد الكحكــي ،FAORNE( ليديــا عبــد الشــاهد ، )FAO-RNE( العلــوي

طــارق المنذري)ســلطنة عمــان(، ناديــة الخطيب)ســوريه(، شــاكر الزيدي)المملكــة المتحــدة(.

شــكر خــاص  للدكتــور محمــد علــي بــوب ) FAO-RNE ( علــى نشــاطه المتميــز فــي تحريــر بعــض االخبــار وارســالها للنشــرة 
ألثراءهــا مــع تمنياتنــا لــه بالموفقيــة والنجــاح فــي عملــه ومســعاه لخدمــة وقايــة النبــات والنخيــل خصوصــًا.

تدعــو هيئــة تحريــر النشــرة اإلخباريــة الجميــع إلــى إرســال أيــة أخبــار أو إعالنــات تتعلــق بوقايــة النبــات فــي 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 لرفــد النشــرة بمــا لديهــم مــن اخبــار يــودون نشــرها علــى مســتوى العالــم العربــي والدولــي

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

أحداث مهمة في وقاية النبات       
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لقطات من مؤتمر النخيل السابع في أبو ظبي
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لقطات من تدريب مدارس المزارعين الحقلية في الرياض
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